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 ملقدمةا
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ى آله حممد وعلاحلمد هلل الذي بنعمته الصاحلات، والصالة والسالم على سيد السادات سيدنا 
 وصحبه وسلم .. وبعد

بعد تتبع بيانات وإحصائيات موقع نسيم الشام .. تبني أن إقبال املتصفحني يزداد على الزاوية اليت 
. ومن خالل األصداء اليت تصل إىل بريد املوقع تدرك (1)وطيتنشر فيها خطب اجلمعة لإلمام الشهيد الب

أن املوقع قد غدا مرجعًا أساسياً لكثري من اخلطباء والدعاة يف مشارق األرض ومغارهبا، يتزودون من معني 
خطب الشيخ مبادة علمية ثرة خلطبهم ودروسهم، هي خالصة عقود من العطاء الذي فتح اهلل تعاىل به 

هيد البوطي رمحه اهلل تعاىل. وهذا ما دفع بنا إىل إصدار هذه املوسوعة، تسهياًل للوصول على اإلمام الش
 إىل املوضوع الذي يبتغون. 

خطبة مجعة معنونة(، تتناول شىت اجلوانب يف احلياة العملية، وتعاجل  055تتضمن هذه املوسوعة: )
ن حيذر منها ئد والشبهات اليت ينبغي أالكثري من املشكالت املعاصرة، وتسلط الضوء على كثري من املكا

الناس، وتتحدث عن سائر املناسبات اليت تتوازعها أيام العام. وهي املوضوعات اليت يعىن هبا عادة خطباء 
 املنابر والدعاة يف دروسهم.

وقد مت تصنيف اخلطب اليت حتتويها هذه املوسوعة إىل أبواب، وكل باب من هذه األبواب مت تفريعه  
 سام. إىل أق

                                                                 
 ننشرها تباعاً يف كل مجعة بعون اهلل تعاىل. 3552إىل عام  3552مما مل ينشر بعد الكثري؛ من عام طب اخلما زال يف اجلعبة من  (1 )

 تعاىل.
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احلب واإلخالص . وهي: التوبة والعبودية و ةفباب السلوك والتزكية يتضمن خطبًا تتوازعها أقسام كثري 
 إخلوالدعاء والذكر واألخالق وتزكية النفس والشكر والرضى واملوت واملراقبة والدنيا ...

اهلجرة  ى. وهي: شهر رمضان واملولد وذكر عدة وباب املناسبات، يتضمن خطبًا تتوازعها أقسام
 إخل ..واألعياد وعاشوراء والنصف من شعبان واإلسراء واملعراج وليلة القدر واحلج ويوم عرفة

. إخل ..عها أقسام عدة. أبرزها: الرتبية، احلضارة، الغربز وباب القضايا الفكرية، يتضمن خطبًا تتوا
ب وباب يف خط ،قضايا الساعة خطب وهكذا دواليك .. باب خطب الفنت واالبتالءات، باب يف

 ..وباب يف خطب القضايا واملشكالت االجتماعية ،وباب يف خطب السنن اإلهلية ،الدعوة إىل اهلل

 ومراعاة الرتتيب الزمين لتاريخ اخلطبة هو الضابط املعتمد يف ترتيب اخلطب ضمن األقسام.

إلمام الشهيد ، وحىت تاريخ استشهاده ا3552ومنذ أن وفقنا اهلل تعاىل إلنشاء هذا املوقع عام 
واظبنا على نشر خطبه بال انقطاع، ومنذ األسبوع األول بعد استشهاده، شرعنا بنشر  31/2/3512

واملوسوعة اليت بني أيديكم تتضمن كل اخلطب اليت نشرناها على  ..(1)1825أسبوعيًا من تاريخ خطبة 
 سنوات. 15املوقع منذ انطالقه إىل اليوم وعلى مدى 

ن يتقبل من كل من ساهم هبذه املوسوعة على مدى السنوات املاضية، وأن يكرم  وأسأل اهلل تعاىل أ
كل من سّجل هذه اخلطب صوتًا، وفرغها نصًا، وترمجها حمبة، وأرشفها غرية، ونشرها حرصًا، وصنفها 
موسوعة، ودققها حتريًا لإلتقان .. أسأله سبحانه مبحبته لعباد الصاحلني أن يكرم اجلميع بنعيم الدنيا 
واآلخرة وكفاية مههما، وأن يرحم من ارحتل منهم إىل جواره الكرمي، ويبارك مبن ثبت واستمر على عمله 

 الدؤوب، آمني.

 عن فريق العمل
 حممود حممد توفيق رمضان البوطي

 1445/ صفر / 12املوافق:  32/15/3512األحد: 

                                                                 

  3512إىل عام  1825منذ عام خطب اإلمام الشهيد مسجلة وحمفوظة جل  (  1)
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 631 ....................................... باملنعم والفرح النعمة شكر

 313 ............................................................ 13/22/2228|  !استمراره؟؟ ضمانة ما.. وفضله هللا عطاء -121

 319 ..................................................................................21/23/2228|  إلاحسان إال إلاحسان جزاء هل -122

 323 .................. 22/21/2229|  يجمعون  مما خير هو فليفرحوا فبذلك وبرحمته هللا بفضل قل -123

 321 .................................................................................21/22/2229|  املذموم والفرح... املمدوح الفرح -121

 331 .....................................................................12/22/1892|  ربه من جاءه بمصاب يتأذى ال املؤمن -129

 607 ..................................................................... الرض ى

 333 .......................................................................................................... 22/29/2212|  منحة محنة كل في -128

 311 ........................................................................................... 2010/10/29|   النقمة بعد النعمة مفتاح -132

 312 .................................................................................. 11/11/1899|  املوت من العبد يتشاءم عندما -131

 618 ....................................................................... املوت

 322 ..................................................................... 21/21/1882|  غافلون  عنه لكننا.. ونعمة دواء املوت -132

  أحسن أيكم ليبلوكم -133
 
 322 ...........................................................................................11/29/2222|  عمال

 331 ............................................................ 21/21/2222|  نعمة؟ يكون  ومتى مصيبة املوت يكون  متى -131

 333 ....................................................................................................................23/22/2229|  والحياة املوت -132

تم  َمنم  -133
َ
تم  بدايته حُسن

َ
 312 .............................................................................. 22/22/2228 | نهايته َحُسن
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 311 ........................................................................................................................ 23/21/2228|  املوت بوابة -131

 319 .................................................................................................................... 29/21/2212|  املوت حقيقة -139

 393 ..................... 32/21/2212|  للقائه واملنكر والجاحد بلقائه ملوقنوا باهلل املؤمن بين ما فرق  -138

 399 .................................................................29/12/2212|  الشقاء صورة مقابل في السعادة صورة -112

 383 .............................................................................. 21/21/2211|  املسلم حياة في املوت ذكر أهمية -111

 389 .................................................................................................. 12/29/2212|  املوت ضجعة فلنتذكر -112

 331 ........................................................ النفس محاسبة

 123 ............................................................ 12/23/1898|  اليوم مسلمو يعرفه ال حال.. النفس اتهام -113

 121 ....................................................... 23/23/1881|  الرجال من يعد ال نفسه خواطر يتهم لم من -111

 113 .............................................................. 09/28/2211|  وقادتها لألمة ضرورة الذات نقد في ساعة -112

 333 ........................................................ والرجاء الخوف

 119 .......................................................22/11/1883|  فاحذروه أنفسكم في ما يعلمُ  هللا أن واعلموا -113

 122 ........................................................................................................................22/12/2228|  ووعيد وعد -111

 121 .......................................................................... 21/11/2222|  وأهميته؟ صفاته؟..  الرباني املرشد -119

 301 .......................................................... هللا إلى الدعوة

 300............................................................. الدعوة منهج

 131 ......................................................22/12/1881|  تام تالزم: لناسبا والرحمة هللا إلى الدعوة بين -118

 112 ....................................................................21/21/1882|  الدعاة وخاصة.. النفوس تزكية أهمية -122

 112 ............................................................................ 20/12/1882|  هللا عباد مع ألادب يورث هللا ذكر -121

 121 ................................................................ 22/11/1881|  ألامة إليه تفتقر الذي الُحب   إلى السبيل -122

 129 ...................................................................21/23/1881|  واملريدين املرشدين إلى تعالى هللا رسالة -123
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 131 ............................................................................................... 21/21/2222! | هللا؟ إلى الدعاة هم أين -121

 112 .............................................................................................. 29/23/2229|  وشعارنا وواجبنا رسالتنا -122

 112 ................................................................................................................ 12/22/2212|  النصيحة آداب -123

 118 ...................................................... 23/23/2212( | الدعاة منهم وخاصة) هللا في أخ لكل نصيحة -121

 397 ...........................................................الدعوة أهمية

َهوّن  -129 نم
َ
 193 .............................................. 12/29/1882|  شراركم عليكم هللا ليسلطن أو املنكر عن لت

 181 ...................................... 23/23/1881|  عباده من قينللموف هللا يمنحه شرف.. الدين حراسة -128

ُربَّ  آية ولو عني بلغوا -132
َ
غ   ف

َّ
 182 ................................................. 28/21/2212|  سمع ممن أوعى له ُمَبل

 388 ....................................................... الدعوة مشكالت

 922 ................................ 20/12/1891|   وتعالى سبحانه هللا إلى واملدعوون الدعاة يفتقدها آداب -131

ة.. العصبية -132
ّ
 923 ....................................................................... 22/23/1891|  والدين بالعلم تتربص آف

 911 .......................... 32/11/1882|  عقبات تعتريها مسؤوليات وإنما..  طقوس دين ليس إلاسالم -133

 913 ...................................................................................................................... 28/21/1881|  الكبرى  آلافة -131

 913 ......................................................عباده في هللا سنن

 922 .............................................................................. 21/12/1891|  هللا إلى الفقراءُ  أنتم الناس أيها يا -132

 921 .................................................................... 21/12/1892|  غثاء وأنتم ألامم عليكم تتداعى عندما -133

 931 ...........................................................................21/29/1882|  هللا عند من والنصر هللا من القوة -131

 932 ............................................................................ 21/22/1881|  املؤمنين؟ هعباد هللا ينصر ال ملاذا -139

 938 ........................................... 29/22/1881|   وفقر ضعف إلى وغناهم املسلمين قوة أحال الذي -138

 913 ............................................................................11/12/1882|  املعرضون  به يعاقب عقاب أخطر -112

ة أو بكثرة   ال الّصدق   وعدم   بالصدق العبرة -111
ّ
 918 ......................................................32/21/1882|  قل

 921 ................................ 22/12/1882|  واملنغصات بالغصص الدنيا وتعالى سبحانه هللا مأل لهذا -112
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 928 ................................................................... 18/21/1883|  الخبث فيهم كثر إذا عباده في هللا سنن -113

صيبت التي املهانة سبب -111
ُ
 932 ............................................................................ 22/28/1883|  ألامة بها أ

 911 ...................................................................................................13/12/1883|  أكفره ما إلانسان قتل -112

 913 ........................................................................................ 21/11/1881|  والسبب؟.. تقلصت مياهكم -113

 992 .......................................................................................... 29/21/2222! | نقمة إلى تحولت نعمة   ُرب -111

 993 ...................................................................................................... 11/21/2229|  يسرا العسر مع فإن -119

 982 ...........................................................................................21/29/2229|  والباطل الحق بين اعالصر  -118

 981 ........................................................................21/29/2228|  الكتاب أهل أماني وال بأمانيكم ليس -192

 989 ......................................................................... 13/12/2228|  بها وجل عز هللا يكرمنا خفية نعمة -191

ا الذي السجن -192
َ
ن  822 ................................................................21/21/2212|  بأيدينا فيه أنفسنا َحَبسم

بات ألاسباب -193 َسبَّ
ُ
 823 ............................................................................ 23/12/2212|   بينها والعالقة وامل

 812 ............................ 31/12/2212|  العربية املجتمعات وتخلف الغربية املجتمعات تفوق  سبب -191

192-  
َينُصَرنَّ

َ
هُ  َول

َّ
 812 ............................................................................................ 11/22/2212 |  َينُصُرهُ  َمن الل

نَّ  -193   إ 
َ
ه

ّ
  الل

َ
ُر  ال ّي 

َ
م   َما ُيغ

وم
َ
ق ى ب    َحتَّ

م
ُروا ّي 

َ
م َما ُيغ ه  ُفس  نم

َ
أ  822 ................................................. 13/21/2212|  ب 

 822 ............................................................ 12/22/2213|   هللا حكمة في ارتابوا ملا هللا سنة عرفوا لو -191

 803 ....................................................... اجتماعية قضايا

 801 ................................................... اجتماعية مشكالت

 833 ...................................................................... 11/21/1882( | الخيرية الجمعيات) من كثير مشكلة -199

 839 .................................... 18/11/1883| دمشق أسواق من الليليين العلم طالب اختفاء مصيبة -198

 813 ............................................................................................. 23/21/1883|  للفساد الصعاليك ترويج -182

 819 ........................................................................... 52/50/1880 | إلاسالمية املجتمعات فساد سبب -181

 822 ................................................................................. 13/20/1881  | وحلول  حقائق. .مشكالتنا هذه -182
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 821 ........................ 12/28/1881|  الشهوات قوانص من يتخوفون  اللذين والفتيات الشباب إلى -183

 832 ................................................................................................... 11/12/1881|  جوعال  أسباب... الكآبة -181

 831 .............................................................13/22/1889|  صالحه إلى والسبيل املجتمع أمراض أصل -182

 812 .......................................................................... 21/21/1889|  والسحر الجن خرافات ضحايا أول  -183

 811 .................................................................. 31/23/2222|  املنازل  أسطح على املتكاثرة ألاطباق أثر -181

 892 ................................................................................11/21/2222|  املشكالت؟ كل حل يبدأ أين من -189

 891 .......................................................................................29/21/2222|  ألاعشاش أصحاب إلى رسالة -188

 881 ........................................................ واملجتمع ألاسرة

َيم -222  882 ............................................ 28/30/1891|  املزيفة الغرب قيم عن تغنينا ينناد في عظيمة ق 

 881 ................................. 12/21/1882 الصيفية العطلة في وبناتهم أبناءهم تجاه آلاباء مسؤولية -221

 1222 ................................ 22/29/1881| الناشئة استهداف عبر باألمة التربص تجاه ألاهل اجبو  -222

 1222 ..................................... 29/21/1882|  الصيف هذا في وبناتكم أوالدكم متصيدي من حذار -223

 1212 ..................................................... 22/23/1883|  دمارها نجني املنازل  سطوح بها امتألت قنبلة -221

 1212 ................................................................................. 18/21/2221|  الاجتماعية إلاسالم ثمرات من -222

 3313...........................................................فكرية قضايا

 3311 ...............................................................إسالميات

 1223 ............................................................ 1892 عام | ويؤلفون؟ يألفون  الذين هم ومن.. الوسطية -223

221-  
 
 1229 ........................................... 90/30/1882|  بها نفسه يصبغ زاوية إلاسالم من ينتقي ملن عجبا

 1232 .................................................. 23/23/1882|  التخلف من التخلص إلى سبيلنا الديني الوازع -229

 1231 .............................. 28/21/1889|  وكيف؟ متى ولكن.. والحوار والسالم السلم دين إلاسالم -228

 1212 ........................ 22/22/1889|  نفسه يكرر  التاريخ.. الواحدة الخالفة مبدأ عن ألامة لتخلي -212

 1219 ....................................................................... 21/22/1889|  إلاسالم لك يخلص لإلسالم أخلص -211
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 1223 ..........................................................13/23/1889|  املسلمون  عنه أعرض الذي املصائب دواء -212

 1229 ............................................. 22/21/1888|  اليوم( بورما) مسلمي على الهالك رحى تدور  لهذا -213

 1233 ................................................................ 21/23/2222|  الحديثة املخترعات من إلاسالم موقف -211

تب هل -212
ُ
م؟ أن إسالمنا على ك  1239 ..............................................................................18/22/2222|  ُيَيتَّ

 1213 ......................22/11/2221|  الهوية عن ضياعها بسبب إال وهبطت بالذلة أمة أصيبت ما -213

 1211 ...................................................................... 29/22/2229|  مبين وكتاب نور  هللا من جاءكم قد -211

 1291 ......................................................... 22/22/2229|   بالدين تمسك   إال ملكهم يبقي ال... العرب -219

 1292 ....................................................................28/22/2229|  وأدواته سبيله. . . . لإلسالم الانتصار -218

 1298 ............................................................................................................... 19/21/2229|  الصالح العمل -222

 1283 ..........................................................................21/12/2229|  ذاته مرآة أمام وقف الذي املسلم -221

 1289 ............................... 21/11/2229|  !!يثرب؟ إلى بالعودة وننادي فلسطين إلى بالعودة ينادون  -222

 1122 .................................................................................... 21/22/2228|  قظيستي هللا جنود من جند -223

 1123 ................................28/22/2228|  السليم املتماسك إلانساني املجتمع بناء في املسجد دور  -221

 1112 .....................................................................................11/29/2228|  ةألام في وتأثيره الديني الوازع -222

 1112 ........................................................................ 22/28/2228|  التشريعي والنظام التكويني النظام -223

 1118 .................................................................................................................. 22/12/2228|  الديني الوازع -221

 1123 ...................................................................................................2010/05/07|  القرآن وعربية عروبة -229

  تكون  أن قبل تشريف إلالهية الوصايا -228
 
 1121 .................................................... 11/28/2212|  تكليفا

 1132 ......................................21/28/2212|  ألامة لوحدة الجاذب املحور  هو هللا بحبل الاعتصام -232

 1131 ..............................................................................19/23/2211|  ألامض ى سالحنا إلايمانية هويتنا -231

 1111 ................................................. 28/12/2211|  الطائفي التصنيف من إلاسالمي الدين موقف -232

 1111 ......................................... 22/21/2212|  منهما إلاسالم وموقف مصدرهما... والغلو التطرف -233

 1122 ......................................................... 13/23/2212|  التامة العدالة إقامة إلاسالم شرائع محور  -231
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 1121 .......................................... 32/23/2212|  حضارتنا نهضة أمام العوائق أبرز  بالدنيا الافتتان -232

 1132 ........................................................ 21/22/2212|  العكس وليس لإلسالم خادمة ديمقراطيتنا -233

 1133 .............................................................. 22/23/1889|  وإلاسالم يوسف سيدنا بين الشبه وجه -231

 1138 ................... 29/22/2213|  والعمران الحياة على ثورة ال والقلوب للعقول  خطاب إلاسالم -239

 1111 ..................................................................................... 28/23/2212|  التطرف تولد الدين محاربة -238

 3339 ................................................................ الحضارة

 1118 ....................................................................... 12/23/1889|  دعامتين في يتمثل ألامم رقي أساس -212

 1193 .............................................................................. 10/80/2222|  الذل بأودية العرب يتطوح لهذا -211

 1198 .........................................................18/12/2221|  املجتمع من وإلافساد الفساد امتالخ منهج -212

 1181 .......................................................................................... 32/22/2229|  والانحدار النهضة عوامل -213

 1188 ....................................................................................................... 31/12/2229|  وأهلها الشام مزايا -211

 1222 ....................................................................................................... 21/11/2228|  والضمان الوظيفة -212

 1221 .............................................................................................. 11/12/2228|  والتقدم تخلفال سبب -213

 1212 ........................................................................................ 2010/05/21 | الفاضلة إلانسانية ألاخالق -211

لَ  هللا إن -219 فَّ
َ
ك

َ
ها بالشام لي ت  1211 ................................................................................. 29/22/2212|  وأهل 

 1221 ............................................................................................................................. 22/29/2212|  إلانفاق -218

 1223 .......................................................................12/12/2229|  غزة حصار وجه في إنسانية صرخة -222

 1231 ........................11/23/2212|  عقولهم العقول  ذوي  سلب وقدره قضائه إنفاذ هللا أراد إذا -221

 1233 .............................................................................................. 28/21/2228|  الدينية املؤسسات دور  -222

 1211 .......................................................... 13/21/2228|  املنافقين حصاد فيها فإن الفتن تكرهوا ال -223

 1211 ................................................................................................... 23/21/2228|  قبرها تحفر إسرائيل -221

 3173 ................................................................... ربيةالت
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 1221 ...................................................................... 21/23/1892|  رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم -222

 1223 ................................................................................................ 19/28/1889|  املرجعية غابت عندما -223

 1232 ................................................................................................................. 23/21/1888... |  ُخلقنا لهذا -221

 1231 .........................................................................................................................13/23/2229|  هللا فطرة -229

 1239 ................................................................................................... 2008/07/18|  ادهاوفس ألامة صالح -228

مَ  -232 َيوم
م
ُت  ال

م
َمل

م
ك

َ
مم  أ

ُ
ك

َ
مم  ل

ُ
ك

َ
ين ُت  د  َممم تم

َ
مم  َوأ

ُ
ك يم

َ
ي َعل َمت 

عم  1212 .............................................. 19/23/2212 | ن 

 1211 .............. 11/21/2211|  والسعادة الخير معاني كل إلى الوصول  مفتاح هي الدينية التربية -231

 1292 ..................................................................11/22/2212|  الدين لجام لوال حيوان أعتى إلانسان -232

 1291 .................................................................................. 21/23/2212|   كبرى  أهمية ذات ثالث نقاط -233

 3183 ................................................................... الغرب

 1282 ..........................................................................32/21/1889|  ..؟!إلاسالم على الغرب انتصر هل -231

 1281 ........................................................ 23/23/1889|   تدابر إلى املودة يحيل أن للعدو يمكن هل -232

 1321 ........................................................................................................... 22/11/1888|  ومأساة...  بشارة -233

 1321 .............................................................. 32/23/2222|  الغربية املجتمعات بأخالق املفتونين إلى -231

 1329 ................................................................... 21/12/2229|  الرأسمالي بالنظام تحيق املوت سكرة -239

 1312 ....................................................................................................21/21/2228... |  وبينهم بيننا الفرق  -238

 3036 ......................................................... ومكائد شبهات

 3033 .........................................................لإلسالم الكيد

 1319 ...................................................................28/23/1898|  إلاسالم ضد شعارات حرب من حذار -212

  تعالى هللا كتاب يزيدهم الذين -211
 
  تيها

 
 1323 .......................................................... 23/11/1882|  وضالال

 1321 ............................................................ 11/21/1882|  الخلق مع التعامل ميزان في اليوم خوارج -212

ر.. واقع   -213  
ّ

 1331 ................................................................................................... 12/28/1883!! | ومؤلم مبش
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 1333 .........................................................18/29/1881|  إلاسالم محاربة في الغرب سالح.. صادالاقت -211

 1312 ............................................................... 28/21/1881|  قبل من نفته كما التطرف تنفي الشام -212

 1312 .......................................................12/21/1883|  اليوم املسلمين تواجه التي التحديات هي ما -213

 1322 ........................................... 12/10/1883 | وتعالى سبحانه هللا فاعلية املسلمون  ينس ى عندما -211

 1323 .......................................................................................... 22/12/1883|   يقهر ال يقيالحق إلاسالم -219

َرك في تقع ال حتى -218
َ

 1331 ............................................................................... 22/23/1881|  الدجاجلة ش

كلت -292
ُ
ل يوم أ ك 

ُ
 1333 .................................................................................... 11/21/1881|  ألابيض الثور  أ

  إلاسالم غدا ملاذا -291
 
  كأل

 
 1312 ............................................... 22/28/1881|  جاهل متصدر لكل مباحا

  الدين لهذا إن) لليائسين تذكير -292
 
  إقباال

 
 1318 .................................................. 12/12/1881( | وإدبارا

 1391 ...................................................... 23/23/2221|   الكفر دار في بالبقاء الدجالون  يفتي عندما -293

 1382 .........................................................................................................21/21/2229|  بالثوابت التمسك -291

 1382 .................................................................................................... 28/22/2229|  اليوم املسلمين واقع -292

 1122 ........................................................ 13/22/2229|  الصف ووحدة إلاسالمية الشريعة مقاصد -293

 1121 ........................................................................................................ 21/21/2229|  منها والنجاة الفتن -291

299-  
َ
يُدون ن ُير 

َ
  أ

م
ُؤوا ف 

م
ه   ُنوَر  ُيط

ّ
مم  الل ه  َواه 

م
ف
َ
أ  1128 .................................................................. 11/28/2212|  ب 

 3131 ................................................................ الوهابية

  الوهابية اسُتعملت هكذا -298
 
 1112 ....................................21/28/1882|  املسلمين شمل لتمزيق أداة

قاق الّتنازع -282
ّ

 1122 ........................................ 13/80/1881 | منها هللا حذر التي صائبامل أخطر والش

 1129 ..............................................................21/21/1882|  اليوم وخلف الصالح السلف بين الفرق  -281

 1133 ...................................................... 22/29/1883|  وجل عز هللا مع أدب   هللا رسول  إلى التجائي -282

 3109 .................................................... السياس ي إلاسالم

 1138 .........................................21/28/2212|  العلمانية؟ أم إلاسالم املعتقد لحرية الضامن أيهما -283
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 1113 ...................................................... 21/12/2212|  السياسة بيد أداة إلى إلاسالم يتحول  عندما -281

  الحكم يكون  عندما -282
 
  والقناع سياسيا

 
 1119 .....................................................11/12/2212|  إسالميا

 1123 ............................................................22/21/1881|  إلاسالمي الفكر يسمى بما ُتأخذوا ال حتى -283

 3179 ................................................................... الجهاد

  الحق استعادة سبيل في الجهاد سمي لهذا -281
 
 1128 ............................................. 12/23/1883|  إرهابا

 1131 ................................................................................... 23/12/1881|  الجهاد مال رأس هو.. الحوار -289

 1112 ............................................................................................................ 23/11/2222|  مقدمات ادللجه -288

 1111 ...................................................................................................... 22/22/2212|  يتجزأ ال كل   الجهاد -322

 1191 ...................................................................................................23/23/2212|  الشمل وجمع الجهاد -321

 3196 ............................................................... القرآنيون 

 1191 ..............................................................21/21/1881|  حسنه أسوة هللا رسول  في لكم كان لقد -322

 3181................................................................املناسبات

 3180 ................................................................... الهجرة

 1181 .............................................................. 29/80/1891|  املسلمين حياة في الهجري  التاريخ أهمية -323

 1189 ..................................... 12/10/1881|  بامليالدي واستبداله.. الهجري  التاريخ ضياع مدلوالت -321

 1223 ............................................... 23/21/1882|  إلايمان صدق على دليل إلاسالم دار إلى الهجرة -322

 1229 ................................. 12/23/1881|  والفخار الاعتزاز على تبعث الهجرة كانت ألاسباب لهذه -323

 1213 ....... 28/22/1881|  به ألزمهم عما وُيعرضون  ذاته به هللا ألزم بما املسلمون  يهتم عندما -321

 1218 ..................................... 13/21/1888|  الهجرة ذكرى  لنا ستقوله ما هذا.. استنطقت أنها لو -329

 1223 .................................................................................. 22/21/2228|  وعظاتها الهجرة ملعاني التنكر -328

 1229 .............................................................................................. 19/12/2228|  وعظات دروس: الهجرة -312
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 3701 ................................................................ عاشوراء

 1233 ....................................................................................... 12/21/1882|  عاشوراء؟ يوم فضيلة سر -311

 1231 ................................................. 11/23/1881|  بناء إلى الهدم أحيل أن بل بالبكاء الدواء ليس -312

 3710 .......................................................... النبوي  املولد

 1211 ................................................................................................ 11/23/2229|  إياي هللا لحب أحبوني -312

 1218 ........................................... 18/22/2212|  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  فيكم أن واعلموا -313

 1223 ...................................................................... 23/22/2212|  لعنتم ألامر من كثير في يطيعكم لو -311

 1221 ..................................................................................22/11/1892|  املولد ذكرى  في املسلمين واقع -312

 1231 ................................................................. 21/12/1899|  هللا   رسول   حّب   رياُح  تهبُّ  ربيع شهر   في -313

 1233 ............................................................. 21/28/1881|  باملولد الاحتفال ملشروعية فقهي تأصيل -311

 1211 ....................................................... 23/28/1883|  حياتنا في املولد بعيد احتفالنا ثمرة هي نأي -319

  للمولد املتنكرين تذيب أن ينبغي حقائق -318
 
 1213 .................................................11/29/1882|  خجال

 1291 ......................................................................... 18/21/1883|  بدعة؟ املولد بذكرى  الاحتفال هل -322

 1293 .......................................................... 22/21/1881|  لبرهان تحتاج دعوى ... هللا لرسول  محبتنا -321

 1281 ........................................22/23/2228|  الحقيقي الاحتفال هو هللا رسول  ابوصاي الانضباط -322

 1282 ................................. 19/22/2211|  تشاء التي بالطريقة هللا لرسول  وحنينك حبك عن عّبر -323

 1322 ............................ 11/22/2211|  ألامة وواقع هللا رسول  مولد بذكرى  الاحتفال بين القةالع -321

 1321 .... 21/22/2213|  أعداءه إلى بالبيعة وامتدت هللا رسول  عن انفضت التي ألايدي مأساة -322

 3633 ..................................................................... رجب

 1311 ............................................................................ 12/12/1888|  الرحم صلة مع رجب شهر قصة -323

 1313 .................................................................................... 19/22/2212|  رجب شهر يدي بين نصيحة -321
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 3613 ...................................................... واملعراج إلاسراء

 1322 .................21/22/1891|  عنها الطرف واملعراج إلاسراء بذكرى  املحتفلون  يغض مشكالت -329

 1323 .................................................... 12/21/1883|  إلاسالمي العالم مشكالُت  على القضاء سبيل -328

ل واقع ظل في واملعراج إلاسراء عن الحديث -332 ج 
 1332 ............................................32/12/1881|  ُمخم

 1331 .............................. 23/12/1883... | واملعراج إلاسراء بذكرى  باحتفالهم املسلمون  صدق لو -331

 3611 .......................................... شعبان من النصف ليلة

 1313 ..................28/23/1881|   حاقد قلب صاحب تشمل ال شعبان من النصف ليلة فضيلة -332

 1311 ............................................................... 11/20/1882  | شعبان شهر الغتنام منها بد ال شروط -333

 1321 .............................. 13/01/1882 | وأزما محن من به نتقلب ما ظل في شعبان شهر نفحات -331

 1323 ..........................................................................................18/11/1888|  إلي كهجرة الهرج في عبادة -332

 1331 .................................................................................................23/11/1888|  شعبان فرصة هزفلننت -333

 1333 ............................................................................................................ 29/29/2229|  الاحتياط منطق -331

 1312 .................................................................................................................... 12/29/2229|  الروح غذاء -339

 1311 ................................................................................................... 31/21/2228|  لدينه يحتاط املسلم -338

 3638 .................................................................. رمضان

 1392 ............................................................................. 11/23/1892|  رمضان شهر في العاص ي خسارة -312

ل   بين ما املعكوس نشاطنا -311
 1391 ............................................. 10/30/1892 | وآخره رمضان شهر   أوَّ

 1398 .................................28/21/1899 |  هللا رحمة عن يبحث ملن رمضان شهر يدي بين تذكرة -312

 1383 ............................................................................. 29/21/1898|  آتاكم الذي هللا مال من وآتوهم -313

 1381 ...............................................22/22/1898|  به فرط من وحال رمضان شهر اغتنم من حال -311

 1121 ........................................................................................... 22/21/1882|  الطاعات روح.. إلاخالص -312

 1122 ..................22/22/1881|  مكة فتح إلى الصحابة منها دخل التي البوابة: رمضان بمناسبة -313
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 1112 ........................................................22/22/1883|  ؟!قلوبنا في رمضان شهر غراس ستثمر هل -311

 1113 ..................................................... 12/21/1881|  رمضان؟ شهر في طاعاته هللا يقبل الذي من -319

 1121 .................................................................. 22/21/1889|   الشهر هذا في هللا عند للقبول  معيار -318

 1123 ............................................................................................... 12/21/1888|  العبادة أساس التراحم -322

 1131 ........................................................................................................12/12/2221|  رمضان شهر نهاية -321

 1132 ..................................................................................28/29/2229|  املبارك رمضان شهر يدي بين -322

 1138 ........................................................................................................12/28/2229|  ي املستشر  الفساد -323

 1113 ................................................................................................ 23/28/2229|  الاستقامة على الثبات -321

 1111 ........................................................................... 21/29/2228|  املجتمع على رمضان شهر حقوق  -322

 1121 ..................................................................................... 13/29/2212|  رمضان في للصائمين مكيدة -323

 1122 ....................................................................... 28/21/2211|  املبارك رمضان شهر نستقبل بماذا -321

 1128 .....................................................12/29/2211الاصطالح مع رمضان وتعهد كتاب هللا تعالى |  -329

 1131 ................................................................................ 23/29/2211|  الناجزة والهدية املخبأة الهدية -328

 1138 .......................................................................................... 22/21/2212|  رمضان يدي بين نصيحة -332

 3331 ............................................................. القدر ليلة

 1112 .... 29/28/2221|      ودورها فرضيتها الزكاة وخصوصيتها، وقتها القدر ليلة مهمان أمران -331

 1118 ....................................................................................................... 18/28/2229|  أقبل الخير باغي يا -332

 1193 .......................................................................23/28/2212|  والزكاة إلانفاق وسياسة القدر ليلة -333

 3398 ............................................................ الفطر عيد

 1182 ................................................................................................................. 1898 عام|  العيد هذا وصية -331

 1181 .................................................................12/21/1881|   الفطر زكاة كاموأح تعود ال قد فرصة -332

 1188 ........................................................ 13/22/1883|   هللا إلى العبد به يتقرب ما أجلُّ .. الخواطر -333
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 1921 ................................................................................................................. 13/12/2221|  املؤمن فرحة  -331

مم  -339 ظ 
عم
َ
 1929 ......................................................................................................18/28/2228|  هدية من بها أ

 1912 ............................................................................12/28/2212|  وجل عز هللا رحمة عن املبعدون  -338

 1913 ..............................................................32/29/2211|  إلايمانية للفطرة إلانسان يفتقد عندما  -312

 3913 ............................................. الحجة ذي من العشر

 1921 .............................................29/22/1883|  العشر؟ هذا في طاعاتهم هللا يقبل الذين هم من -311

 1922 ................................................. 18/23/1888|  العشر؟ هذا في املطلوب الصالح العمل هو ما -312

 1929 ............................................................................................................... 22/12/2229|  الصالح لالعم -313

 1933 ................................................................................................ 22/11/2228|  والقبول  إلاكرام مائدة -311

 3909 ............................................................... عرفة يوم

 1938 ..................................................................................21/23/1818|  عرفة يوم فرصة النتهاز دعوة -312

 1912 ........................................................................................................ 21/23/1881|  عرفة يومُ  هو هذا -313

 1913 ............................................. 22/22/1881|  املنشود أثره عرفة يوم يثمر الشرط هذا بتحقق -311

 1922 ..................................................................................................... 23/23/1888|  عرفه ملن عرفة يوم -319

 3976 ..................................................................... الحج

 1921 ...............................................................................................23/23/1898|  الحج من املمنوعين إلى -318

 1931 ............................................................. 32/23/1898|  ُتضّيعوها ال..  فرصة املباركة ألايام هذه -392

 1931 ...................................... 1882 عام|  والخالف الشقاق من مزيد لتحقيق الحج ُيستغل هكذا -391

 1938 .....................................................23/21/1883|  حتمية ضرورة العشر هذا في هللا إلى الرجوع -392

 1911 .......................................................................................................... 22/23/1889|  املزيفون  الحجاج -393

 1919 ............................................................................... 23/22/1888|  الحج بفريضة أذكركم لن.. لذا -391

 1992 ................................................................21/22/2222|  باألجر ال ربالوز  يعودون  لكنهم.. حجاج -392
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 1991 ....................... 13/11/2221|  معصية غدت معصية ارتكاب استلزمت إذا املبرورة الطاعة -393

 الف املسلمين لعامة ويدعو له فيستجاب نفسه لخاّصة فيه الرجل دعوي زمان الناس على يأتي -391

 1982 ................................................................................................................................ 18/12/2221|  له يستجاب

 1982 ..................................................................... 21/11/2229|  الحج صحة وشروط ألاولويات سلم -399

 1822 .................................................................................... 23/11/2228|  ووجوبه الحج صحة شروط -398

 1823 .............................................. 29/12/2211|  ألامة مشكالت حل في وأثره املبرور  الحج صفات -382

 1829 ........ 21/11/2211|  وإلافساد بالفساد منها بقي وما ألايام هذه أضاع من على سرتاهواح -381

 1813 ........................................................................... 18/12/2212|  الحج من للمحرومين موجه عزاء   -382

 3838 ........................................................... ألاضحى يدع

 1822 .............................................................................................. 21/22/1881|  وأثره حقيقته... التكبير -383

 1823 ......................................................................... 29/12/2229|   الصبر في دروس... إبراهيم سيدنا -381

 1832 .................................................................................................................. 21/11/2228|  الحب ثمرات -382

 1832 ........................................................................................................ 13/11/2212|  الاستجابة شرائط -383

 1838 ........................................................................................... 23/11/2211|  الحج شرعة من حكمةال -381

 3810 ..............................................................الاستسقاء

389-  
َ
 1811 ............................................................ 21/12/1891|  هللا تشكر فال القلوب تقسو أن املصيبة

 1819 .............................................................. 23/23/1898|  الاستسقاء صالة إلى نهرع أن ينبغي لهذا -388

  22 قبل الشهيد إلامام إليها نبه نبوية تحذيرات -122
 
 1822 ..................................... 22/28/1882|  عاما

 1829 ........... 21/12/1882 |  ألادواء من استشرى  ما ضد والتحّصن السماء الستمطار السبيل -121

 1833 ................................................................................................... 23/21/1882|  هالك سبب أم نعمة -122

 1833 ................................................................................................ 21/29/1889|  ألاسباب عالم اخترقوا -123

 1812 ........................................................................... 22/11/1889|  محدق خطر من.. متجدد تحذير -121

 1811 ............................................................ 22/22/1888|  قنطوا ما بعد من الغيث ينزل  الذي وهو -122
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 1811 ............................................................... 12/23/1888|  ك

 1892 .........................................................................11/22/1888 |  الفقر مظاهر على القضاء مفتاح -121

 1893 ................................... 21/22/1888|  بها؟ إال إلانسان حياة تستقيم ال التي الضرورة هي ما -129

 1882 ..........................................................................29/12/1888|  شروط الاستسقاء صالة يدي بين -128

 1882 .....................................................................................................22/12/1888|  القحط أصابنا لهذا -112

 2222 ........................................................................... 11/21/2222( | وبرحمته هللا بفضل مطرنا.. )بل -111

 2222 .......................................23/12/2221( | 1) بصير   خبير   بعباده   إنه يشاءُ  ما بقدر   ُينزل  ولكن -112

 2229 .......................................28/11/2221( | 2) بصير   خبير   بعباده   إنه يشاءُ  ما بقدر   ُينزل  ولكن -113

 2213 ............................................................ 19/21/2229|  هامة شروط يديها بين: الاستسقاء صالة -111

 2211 .........................................................................................23/12/2228|  الاستسقاء صالة مقدمات -112

ا -113
َ
رن  2223 .......................................................................................32/12/2228|  وإحسانه هللا بفضل ُمط 

ب التي املعاص ي -111
َ
ك

َ
ت  2229 ................ 22/11/2212|  وعالج مشكلة: بارالاستك بدافع املجتمع في ُترم

 1301 .................................................... متفرقة مناسبات

  باألنبياء الفرح يكون  عندما[ امليالدية السنة رأس] -119
 
 2233 .......19/12/1891|   هللا لسخط سببا

 2239 .............................................. 29/23/1881|  العاص ي ويتوب الغافل لتنبه.. الزالزل [ الكوارث] -118

22/12/1881|  ملاذا؟.. لإليدز بيوم تفالالاح السخافات أسخف من[ العالمي إلايدز يوم] -122

 ....................................................................................................................................................................................... 2212 

 2219 ........................ 11/21/1889|  !املستعمر؟ جالء بذكرى  الاحتفال يطيب متى[ الجالء عيد] -121

 2223 ...........29/22/1889|  الجهاد معنى تشويه في الغرب وسبل الشهداء عيد[ الشهداء عيد] -122

 2221 ........................................................................ 13/29/1888|  آلافاق في آياتنا سنريهم[ الكسوف] -123

 2232 .............................................................. 12/22/2229|  الحب ليوم... الحب رسالة[ الحب عيد] -121

 2233 ................................................................ 23/29/2212|   التوابون  الخطائين خير[ الجيش عيد] -122
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 1333.................................................... والابتالءات الفتن

 1333 .................................................. الفتن من التحذير

 2212 ..................................23/22/1892|  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  عنها تحدث التي الفتن -123

 2213 ..................................................................................................12/23/1892|  والفتن املسلمين واقع -121

 2292 ...............23/22/1899[ | منها الوقاية وسبل.. أسبابها] الساعة قيام يدي بين خطيرة فتن -129

  الشهيد إلامام -128
 
 2291 ............................................................ 11/28/1882|  اليوم مصيبتا عن متحدثا

 2281 ..............................................................................11/11/1881|   الفتن مواجهة في نبوية منهجية -132

 2283 .......................... 11/23/2222|  املسلمين ديار إلى العدو منه يدخل الذي الباب هي الفتنة -131

 1388 .............................................وعالج أسباب...  الفتن

 2122 ................................................... 21/21/1893|  ألايام هذه مثل في اتباعه عليَّ  يجب ذيال من -132

 2121 .......................................23/22/1882|   بها هللا متعك التي حقوقك من أولى.. فتنة باب سد -133

 2129 .......................... 12/22/1881|  ألازمة لهذه والحل واملحكومين الحكام وخطأ الحالي واقعنا -131

 2112 ....................................... 22/21/1881|  ملواجهتها املثلى والطريقة.. الفتن هذه من املستهدف -132

 2111 ...................................................................29/29/1882|  الكثيرون عنه ذهل الذي املحنة دواء -133

 2122 ............................................................... 1883 عام|  ستختارون أيهما.. بهما هللا يمتحنكم أمران -131

 2128 .................................................................... 13/28/1881|  وعالج أسباب.. وتشرذمها ألامة تفرق  -139

 2132 ................................................. 28/12/1881|  املدلهمة الفتن أمواج من تنجينا التي السفينة -138

 2111 ........................................................................... 13/23/1881|  الريح مهب في العروبة غدت لهذا -112

 2111 .........................................................................................18/11/1888|   إليَّ  كهجرة الهرج في عبادة -111

 2122 ....................................................................................... 22/12/2212|   الجهوع سببه واملرج الهرج -112

 1376 ................................................... الفتن من الحكمة
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  الابتالءات هللا من جاءتهم أناس -113
 
 2121 .......................................... 22/28/1891|  يتنبهوا فلم تأديبا

 2131 ...................................... 32/29/1881|  الناس منها يتأفف التي وآلاالم املصائب من الحكمة -111

 2131 ................................. 29/11/1883|  يفتنون  ال وهم آمنا يقولوا أن يتركوا أن الناس أحسب -112

 2138 ........................................................................ 28/21/1888|  وعيد وخاف مقامي خاف ملن ذلك -113
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َ
ن تم  2112 ...................................................................................... 22/23/1888|  ف 
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 يوافي نعمه 
 
الحمد هلل ثم الحمد هلل الحمد حمدا

ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك 

 عليك 
 
ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحص ي ثناءا

وأشهد أن ال إله إال هللا أنت كما أثنيت على نفسك، 

 عبده 
 
وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا

ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله هللا إلى 

. اللهم صل وسلم وبارك على 
 
 ونذيرا

 
العالم كله بشيرا

 
 
 وسالما

 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالة

ن يكم أيها املسلمو دائمين متالزمين إلى يوم الدين، وأوص

 ونفس ي املذنبة بتقوى هللا تعالى.

 

 أما بعُد فيا عباَد هللا:
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 هلل ومخافة منه -1
 
 22/23/1891|  كيف يفيض قلبك حبا

  

عن أقصِر  أّنَك مؤمٌن باهلل سبحانُه وتعاىل، ولكنََّك تبحثُ فإنك تسألين يا أخي املسلم، وتشكو إيلَّ 
 طريٍق إىل أن يفيَض قلُبَك حبًّا هلل، وأن يفيَض فؤاُدَك هذا خمافًة منُه يف الوقِت ذاته، فكيَف الّسبيُل إىل

 ذلك؟

تعاىل، وإذا و أقوُل بكلمٍة جامعٍة خمتصرة، إذا تذّكرَت فضَل اهلِل عليك فاَض قلُبَك حبًّا هلِل سبحانُه 
 تذَّكرَت موقفَك بنَي يديه فاَض قلُبَك خشيًة مَن اهلِل تعاىل.

فتذكَّر دائمًا عظيَم فضِل اهلِل سبحانُه وتعاىل عليك ليمتلَئ قلُبَك حبًّا له، وتذّكر دائمًا وقفتَك 
  سبحانُه وتعاىل.العظيمَة بنَي يديه، وأنَت مقبٌل عليها ما يف بالَك ريب، ليمتلَئ فؤاُدَك خشيًة مَن اهللِ 

وال يسرُي املؤمُن إىل اهلل إال بقدمنِي مَن احلبِّ واخلوِف معًا، فإن أحبَّ ومل ََيَِف اهللَ سبحانُه وتعاىل 
 مل َيِصْل، وإن خاَف اهلل سبحانُه وتعاىل ومل حيُِبَّه، تقطّعْت بِه السُُّبُل أيضًا.

حُييُطَك  يك بالن َِّعِم الظّاهرِة واخلفّية؟ مِن الذيتذكَّر فضَل اهلل عليك، تساَءل من الذي يُنِعُم عل
 بالعناية؟ مِن الذي يرعاَك يف نومك؟ ويرعاَك يف يقظتْك؟

مِن الذي جيعُلَك إذا مشيت متشي باستقامة؟ وإذا جلسَت جتلُس بطمأنينة؟ وإذا مضغَت الطّعاَم 
اعلِت املعدُة مع هذا الطّعاُم إىل معدتك، تف مضغتُه على الوجِه الّسوّي؟ وإذا ابتلعتُه مل ختتنق به؟ وإذا نزلَ 

 الطّعاِم على الوجِه الذي يرحُيْك؟ وعلى الوجِه الذي ُيُِدَُّك صّحًة إثَر صّحة؟

ُُيَت ُِّعَك بِنعيِم الرُّقاد؟ ومِن الذي ُُيت ُِّعَك براحِة اليقظِة بعَد ذلك؟ مِن الذي جيعُلَك بعيداً  مِن الذي ُ
ن تذُكَر قوَل أ ُق بك، وما أكثرها وأنَت ال تتنبَُّه إليها، وقصارى ما يف هذا، عليكَ عِن األخطاِر اليت حُتدِ 

، حيفظوَن العبَد حفظًا آتيًا ﴾اللَّهِ  رِ أَمْ  ِمنْ  بَ نْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفظُوَنهُ  مِّن َلُه ُمَعقِّبَاتٌ ﴿ اهلل عزَّ وجّل:
راهم كن ترى هؤالِء احلفظة، فإنَّ بوسعَك أن تراهم بعقلك، وأن تمن أمِر اهلِل سبحانُه وتعاىل، ولئن مل ت

ال ببصريتك، وكم قلنا يف مثِل هذه املناسبات: إنَّ اإلنساَن ينفعُل بطاقاتِه وملكاِته اليت وهبُه اهلُل إيّاها، و 
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رات، وغداً ستذهُب دُ يفعلُها، فهَو ال يدري كيَف أكرمُه اهللُ عزَّ وجلَّ بقدراته، ألّنُه ليَس صاحَب هذه القُ 
هذه الُقدرات إذا انتهت وظيفتُها وحاَن أن يأخَذ صاحُب األمانِة أمانته، وال تعلُم كيَف ذهبت منَك 

 هذه الطّاقاُت كلُّها.

ما أغرَب أمَر اإلنسان عندما يسأُل كيَف أحبُّ اهللَ عزَّ وجّل؟ وهذا اإلنساُن نفُسه إن شعَر أنَّ رجاًل 
بِنعمٍة عابرة، غرب حياتُه كلّها وهو حيمدُه على هذه النّعمة، إذا ذكرُه وذكرها اهتزَّ قلبُه من النّاِس أكرمُه 

 حبًّا لذلَك الرّجل.

وموالك؟ الذي أنعَم عليَك باخللِق أواًل، وأنعَم عليَك مبدِد استمراِر هذا الوجوِد ثانيًا، ورعاَك وال 
 كي تسلكُه فتصَل منُه إىل حّبَك له.رعايَة األمِّ لطفلها، حتتاُج إىل معرفِة سبيٍل ل

الطّفُل معذور إن هو مل يعلم أنَّ أّمُه هي اليت ترعاه، ألّنُه ال ُيلُك عقاًل، ولكنَّ اإلنساَن الّسويَّ 
الّرشيَد العاقل ليَس معذورًا عندما يرى نفسُه كطفٍل صغري يعيُش يف مهٍد من كرِم اهلِل سبحانُه وتعاىل 

ذعَك دائماً فضَل اهللِ عزَّ وجلَّ عليك، وتذّكر وأنَت متشي كيَف يقوُِّم اهللُ عزَّ وجّل جورعايته. نعم، تذّكر 
َء اهلُل عزَّ وجلَّ لَك هذا كلّه،  فال ترتّنُح وتقع، وتذّكر والطّعاُم ممدوٌد على مائدتِه بنَي يديك كيَف هيَّ

ّقظ، تذّكر من أكُل وتشرُب وتركُض وتتيوتذّكر وأنَت متدُّ يدَك إىل شرابك وإىل طعامك وأنَت تتكّلُم وت
 الذي يفعُل كلَّ هذا بك، ُيتلئ قلُبَك حبًّا للمنعِم الذي هَو اهلُل سبحانُه وتعاىل.

فإذا أردَت أن تتّوَج حّبَك هذا باخلوِف منه، واخلشيِة من عظمته، فتذّكر، تذّكر سلسلًة مَن املواقِف 
عَة املوت، عندما متتدُّ على فراشه، وقد نفضَت يديَك من أنَت قادٌم عليها وال ريب، تذّكر أواًل ضج
، ﴾ُكنَت ِمْنُه حتَِيدُ   َما ذََِٰلكَ  ۖ   َوَجاَءْت َسْكرَُة اْلَمْوِت بِاحلَْقِّ ﴿دنياك، وذاَك هَو معىن قوِل اهلِل عزَّ وجّل: 

عظيم الذي طاملا كنَت ليف تلَك الّساعة تصغُر الّدنيا اليت طاملا كنَت تعّظمها يف عينك، ويَعُظُم اإللُه ا
 تنساُه يف تقلّباتك، ولكن ال هذا التّعظيم يفيُدَك آنذاك، وال ذلَك الّتحقري يفيُدَك آنذاك.

وإّّنا عليَك أن تعلَم اآلن وقائَع تلَك الّساعة، ومشاعرها اليت ستنتابك، تذّكر بعَد ذلَك املوت والرّقاَد 
نيك باملّيت وقد محُِلِت اجلنازة إىل مقّرها األخري؟ أمل متعن بعييف القرب. أمل تقف يومًا ما على شفرِي قرٍب 

وهم يسللونُه من تابوتِه وُيّدونُه يف حلده؟ وليَس معُه من كلِّ ما مجَع فأوعى إال كفُنه؟ ماذا ينتاُبَك يف 
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 تشعر بأنَّ التلَك الّساعة؟ أال تتقّزُز تلَك الّساعة مَن الّدنيا واملعاصي والّشهواِت اليت تعكف عليها؟ أ
 بينّك وبنَي هذه احلفرة رمّبا ساعات أو دقائق؟

مثَّ تذّكر بعَد ذلك اليقظَة الثّانية، نعم اليقظَة الثّانية، واملوت ليَس هنايَة النّهايات، وإّنا هي املرحلُة 
َفَذِلَك يَ ْوَمِئٍذ يَ ْوٌم  رِ و النَّاقُ  يِف  فَِإَذا نُِقرَ ﴿إىل تلَك اليقظِة الكربى، تذّكر يف ذلَك قوَل اهلل عزَّ وجّل: 

 .﴾َعَلى اْلَكاِفرِيَن َغيْ ُر َيِسريٍ  َعِسريٌ 

ُه  ا مجَِياًل فَاْصرِبْ َصبْ رً ﴿تذّكر ذلَك املشهَد العظيم الذي يقوُل عنُه ربّنا سبحانُه وتعاىل:  إِن َُّهْم يَ َرْوَن
ُل محَِيٌم محَِيًما يُ َبصَُّرونَ ُهْم يَ َودُّ ُكوُن اجْلِباُل َكاْلعِْهِن وال َيْسئَ بَعِيًدا َوَنراُه َقرِيبًا يَ ْوَم َتُكوُن السَّماُء َكاْلُمْهِل َوتَ 

ْن يِف اأْلَْرِض مجَِيًعا مُثَّ اْلُمْجرُِم لَْو يَ ْفَتِدي ِمْن َعذاِب يَ ْوِمِئٍذ بِبَنِيِه َوصاِحبَِتِه َوَأِخيِه َوَفِصيلَِتِه الَّيِت تُ ْؤوِيِه َومَ 
 . تذّكر ذلَك اليوم الذي أنَت مقبٌل عليِه وال ريب.﴾ا َلظىيُ ْنِجيِه َكالَّ ِإهنَّ 

مثَّ تذّكر وقفَة احلساب أماَم اهلِل سبحانُه وتعاىل، وتلَك هي الوقفُة العظمى، تذّكر يف ذلَك قوَل اهلِل 
هذه اآليِة العظيمِة على  امَ ، أما وقفَت أم﴾يَ ْعَملُونَ  َكانُوا َعمَّا َأمْجَِعنْيَ  لََنْسأَلَن َُّهمْ  فَ َورَبِّكَ ﴿عزَّ وجّل: 

: الّصاحَل ﴾َأمْجَِعنْيَ  ُهمْ لََنْسأَلَن َّ فَ َورَبِّكَ ﴿، يُقِسُم اهلُل عزَّ وجّل: ﴾فَ َورَبِّكَ ﴿صغرها وعلى إجيازها يومًا؟ 
 ، نعم.﴾يَ ْعَملُونَ  َكانُوا َعمَّا﴿والطّاحل، الفاسَق والعدل 

أربع: عن  زوُل قدما عبٍد يوَم القيامة حىّت ُيسَأَل عنال ت﴿يقوُل رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم: 
. لُتسأَلنَّ يا ﴾عمرِه فيَما أفناه، وعن علمِه ما عمَل به، وعن مالِه من أيَن اكتسبه، وعن جسدِه فيَم أباله

 أخي املسلم عن هذه األموِر األربعة، فاسأل نفسَك عنها قبَل أن يسألَك عنها ربُّنا سبحانُه وتعاىل.

ذلَك املشهد مثَّ اذكر بعده: الّسرَي على الّصراط بعَد احلساب، الّصراط وما أدراَك ما الّصراط؟  اذكر
لّشعرِة وأحدُّ مثَّ ينصُب الّصراط على منت جهنم، وإّنُه ألدقُّ مَن ا﴿يقوُل عنُه رسولنا صّلى اهللُ عليه وسّلم: 

يق؟ فهل ذاَت يوٍم أن مترَّ على هذا الّطر  ويطلب منك أن متر على هذا الطريق، فهل جرّبتَ  ﴾مَن الّسيف
جرّبَت ذاَت يوٍم أن مترَّ على حاّفِة سطِح بناء ومل ترتّنح؟ فكيَف بَك إذا دعيَت أن تسرَي على طريٍق هكذا 

، ولكّنُه يّتسع قدَر ما  ﴾أدقُّ من الّشعرِة وأحدُّ مَن الّسيف﴿يصفُه رسوُل اهلل فيما اتّفَق عليِه الّشيخان؟ 
 يضيِّقُّ العبُد على نفسِه يف الّدنيا ابتغاَء مرضاِة اهلل عزَّ وجل.كاَن 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   32
 

فانظِر اليوم كم تضيُِّق على نفسك يف طريقَك إىل الشهواِت واألهواء من أجِل أن ترضَي رّبك ولو  
كاَن ذلَك على حساِب شهواتك؟ مبقداِر ما تضّيُق اليوَم على نفسَك يف سبيِل أن يرضى عنَك موالك، 

 اهلُل سبحانُه وتعاىل من ذلَك الّطريِق الضّيِق غداً. يوّسعُ 

وإذا مرَّ املؤمُن على هذا الّطريق وهو حيمُل زاده الذي كاَن قد هنَض به يف داِر الّدنيا، على أساٍس 
من حبِّ اهلل عزَّ وجلَّ وخوفه، قالت لُه النّاُر بكالٍم فصيٍح بنّي: جز يا مؤمن، جز يا مؤمن فإنَّ نوَر 

 َك قد أطفَا هليب.إُيان

 أال يكفي هذا كّله من أجِل أن ُيتِلَئ قلُبَك حبًّا هلِل أواًل، مثَّ خمافًة منُه ثانيًا يا أخي املسلم؟

تذّكِر املنعم وانظر مِن الذي يكرمك جبالئِل النّعم؟ ومِن الذي يفيُض عليك باملكارِم اخلفّيةِ والظّاهرة، 
ئمًا على ذُكٍر من ، تذّكر هذا وكن دا﴾َوبَاِطَنةً  ظَاهرَةً  نَِعَمهُ  َعلَْيُكمْ  غَ َوَأْسبَ ﴿واذكر قوَل اهلل عزَّ وجّل: 

 ذلك، فإنَّ النّفوَس ُجبلت على حبِّ من أحسَن إليها.

مثَّ تذّكر: مراحَل حياتَك اليت أنت مقبٌل عليها، فواهلل: ما فّكَر إنساٌن يف هذا وذاك وهو متجّرٌد عِن 
ال يعصَي اهلل، يِق أهو خرُي عوٍن لُه يف الّطر وامتأَل قلبُه حبًّا هلِل وخمافًة منه، وهذا  العصبيّاِت واألهواء، إال

، أقوُل قويل ال يعوَد إىل تلك املعاصي أبداً إليه، وإذا تاَب إليِه عاهدُه أوإذا عصى اهلَل أن يسرَع فيتوَب 
 استغفروُه يغفر لكم.عزَّ وجّل وخشيًة منه، ف هذا وأسأُل اهللَ سبحانُه وتعاىل أن ُيأَل قليب وقلوبكم حبًّا هللِ 

إذا تذكرت فضل اهلل عليك فاض قلبك حبًا هلل سبحانه وتعاىل، وإذا تذكرت موقفك بني يديه    
تساءل من الذي ينعم عليك بالنعم الظاهرة واخلفية؟ من الذي حييطك  تعاىل. فاض قلبك خشية من اهلل

 يرعاك يف يقظتك؟بالعناية؟ من الذي يرعاك يف نومك؟ و 
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حتّدثنا منُذ بضعِة أسابيع عن حبِّ اهلِل سبحانُه وتعاىل وعن ضرورتِه وأثرِه يف حياِة اإلنسان، ومنُذ 
هلِل ا ذلَك اليوم والكثرُي من اإلخوِة يسأل: عن الّسبيِل الذي ينبغي أن يسلكُه اإلنساُن للوصوِل إىل حبِّ 

 عزَّ وجّل.

الّسبيُل إىل حبِّ اهلِل سبحانُه وتعاىل كثري، ولكن لعلَّ من أهمِّ هذه السُُّبِل وأقصرها: الثّقُة باهلِل 
َن سبحانُه وتعاىل، ثقُة اإلنساِن باهلِل عزَّ وجّل هي املفتاُح إىل دخوِل حمّبِة اهلِل عزَّ وجلَّ يف القلب، فمن كا

 عزَّ لكنَّ فؤادُه كاَن فارغًا من الثّقِة باهلِل عزَّ وجّل، فال سبيَل إىل دخوِل حبِّ اهللِ مؤمنًا باهلِل سبحانه و 
وجلَّ إىل فؤاده. وما حقيقُة اإلُياِن باهلِل عنَد هذا اإلنسان إال كحقيقِة شارٍة يضُعها اإلنساُن على صدره 

 يف حياِة اإلنسان. -لمونكما تع-وهو ليَس أكثَر من شعار، والّشعاَر ال يقّدُم وال يؤّخُر 

ة هي أما اإلُياُن احلقيقيُّ باهلِل عزَّ وجّل فال شكَّ أنَّ من أوىل مثراتِه الثّقُة باهلِل سبحانُه وتعاىل، والثّق
 .أساُس التّوكُّل، فمن وثَق باهلِل توكََّل عليه، ومن مل يثق باهلل مل جيد سبياًل للتوّكِل على اهلِل عزَّ وجلّ 

ثبيِت  ثقُة اإلنساِن باهلِل عزَّ وجّل؟ تأيت من تعميِق اإلُياِن العقليِّ باهلِل عزَّ وجّل، ومن تومن أيَن تأيت
غراِس هذا اإلُياِن يف الوعي، فمن وعى إُيانُه باهلِل وعلَم معىن إُيانِه باحليِّ القيّوم القابِض الباسط الواحِد 

رِي ذلك، من الكوِن من حركاٍت وسكوٍن ونفٍع وضرٍّ وغ يف قدرتِه وتصرّفاتِه ويف كلِّ ما ُيكُن أن تراُه يف
، ﴾رَِحيًما ِبُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ ﴿وعى إُيانُه هذا باهلِل عزَّ وجلَّ مثَّ مسَع كالَم اهلِل سبحانُه وتعاىل وهو يقول: 

 وقفَة تأّمٍل عنَد قولِه عزَّ وجّل: . ووقفَ ﴾اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  ُيرِيدُ  َوال اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اللَّهُ  ُيرِيدُ ﴿ووعى قولُه عزَّ وجلَّ: 
. إذا آمَن ذلَك اإلُياَن الواعي ووقَف ﴾حُيْيِيُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرَُّسولِ  لِلَّهِ  اْسَتِجيبُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿

اً، ولن يأمرَُه إال يخري، لن يقدَِّم لُه إال خري  بتدّبٍر عنَد هذا الكالِم الثّاين: وثَق ثقًة تاّمًة بأنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ 
 ولن ينهاُه عن شّر، من هنا تأيت الثّقة باهلِل عزَّ وجّل. 

 أواًل: من تعميِق معىن إُياِنَك باحليِّ القيّوِم الواحِد األحد. 
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ّية ووصَف ذاَتُه بالّرمحِة لثانيًا: بالوقوِف أماَم القراراِت اإلهلّيِة اليت حتّدَث فيها اهلُل عن نفسِه وذاتِه الع
لك وبالّرعايِة لشأنك، وبأّنُه ال يأمرَك إال مبا فيِه خريك، وال ينهاَك إال عّما بِه ضرُّك، ويطمأنك أنَّ جهالتك 
ال ُيكُن أن تتناقَض مع هذه احلقيقِة أبدًا ألّنَك اجلاهُل الذي ال تستشفُّ شيئًا من حقائِق الغيب، 

 .﴾ يَ ْعَلمُ  َواللَّهُ  َلُكمْ  َشر   َوُهوَ  َشْيئاً  حتُِبُّوا َأنْ  َوَعَسى َلُكمْ  َخيْ رٌ  َوُهوَ  َشْيئاً  واَتْكَرهُ  َأنْ  َوَعَسى﴿

إذا وثقَت باهلِل عزَّ وجلَّ هذه الثّقة أدركَت أنَّ اهلَل عزَّ وجّل لن يعاملَك إال برمحتِه ولن يقدَِّم لَك إال 
 على اهلِل سبحانُه وتعاىل. ما فيِه خرُيك، فكاَن ذلَك أساسًا لتوّكلكَ 

وانظر إىل كالِم اهلل وهو يتحّدُث عن طائفٍة من عباده، انظر إىل هذا الكالم وتبنّي من خاللِه ماذا 
مأنينٌة . ط﴾آَذيْ ُتُمونَا َما َعَلى لََنْصرِبَنَّ وَ  ُسبُ لَنَا َهَدانَا َوَقدْ  اهلل َعَلى نَ تَ وَكَّلَ  َأالَّ  لَنَا َوَما﴿فعلت الثّقُة بأنفسهم: 

ال قلَق حيتوشها إطالقًا، وانظر إىل هذا الكالِم اآلخر بل إىل هذا الّتساؤِل العجيب حيّرُك يف كياِن اإلنساِن 
ٍف َعْبَدُه َوَُيَوُِّفوَنَك أَلَْيَس اللَُّه ِبَكا﴿ :انظر إىل قوِل اهلِل عزَّ وجلّ  نياَط هذه الثّقِة إن ُوِجَدت هذه الثّقة،

وشه ويف الّرمحِة اليت ؟ استفهاٌم عجيب يف اللطِف الذي حيت﴾َعْبَدهُ  ِبَكافٍ  اهللُ  أَلَْيسَ ﴿ ﴾وِنهِ بِالَِّذيَن ِمْن دُ 
تتصاعد من أعماِق هذا الكالم، ليقِل النّاُس ما شاؤوا وليتهدد املشركوَن وأعداُء املسلمنَي عباَد اهلِل فيما 

مبن يثقون؟ م، هم إىل من يركنون؟ ومبن يؤمنون؟ و أرادوا، وليلّوحوا بالقوى اليت امكنتهم وُوضَعت يف أيديه
باهلِل عزَّ وجّل، واهلُل أال يكفي عبده، أال يكفيه كلَّ شبٍح من أشباح املخاوف؟ أال يكفيِه كلَّ همٍّ من 

 هُ اهلموِم وكلَّ غمٍّ من الغموم؟ بلى واهلل. ولكّنُه يكفي من ركَن إىل اهلل، ومن وثَق باهلل، ومن علَم أنَّ موال
 الطَّاُغوتُ  أَْولِيَآُؤُهمُ   َكَفُرواْ  ِذينَ َوالَّ  الن ُُّورِ  ِإىَل  الظُُّلَماتِ  مِّنَ  َُيْرُِجُهم آَمنُوا الَِّذينَ  َويِلُّ  اللَّهُ ﴿ هو اهلل، نعم:

 .﴾ِإىَل الظُُّلَماتِ  النُّورِ  مِّنَ  َُيْرُِجونَ ُهم

 مثرًة له، هذه الثّقة يوجد بدوِن أن تتجّلى هذه الثّقةُ  هذه الثّقة ما أتصوَُّر إُيانًا باهلِل عزَّ وجلَّ حقيقيّاً 
تريُح أعصابك، تطمئن قلبك، تزيُدَك حبًّا خلالقَك عزَّ وجّل، ألّنك ال تغلق بالك بأسباب أوامِر اهلل، ال 

 م. التقوُل: ملاذا أمريَن اهلُل هبذه األوامِر الثّقيلِة علّي؟ ما الفائدة؟ ثقُتَك باهلل متتصُّ كلَّ هذا الك

 ال ُيكن أن جتَد شّدًة من خالِل هنٍي هناَك اهلُل عزَّ وجلَّ عنه، ثقُتَك باهلل ال جتعُلَك تتساَءُل متأففًا:
ملاذا حجزيَن اهللُ عن شهويت؟ عن رغبيت؟ ثقُتَك باهلل تصدَُّك عن هذا الّتساؤِل وهذا االضّطراِب والقلق. 
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 الفطرّية، جيعُلَك ، باملال، مبا تشاُء من مقّوماِت احلياِة الطّبيعّيةِ ثقُتَك باهلل وأنَت تنتظُر أن يسعدَك بالّزوج
 عزَّ تطَمئنُّ إىل أنَّ كلَّ هذا سيأيت يف ميقاته حمّدد، وما مثُن إتيانِه وإسعاِد اهلِل إيّاَك به إال حسُن ثقِتَك باهلل

بك، ألّنَك ال جتُد ُح زناد احلبِّ يف قلوجّل، مثَّ صربك إىل أن يأيَت امليقات، ومن مثَّ فإنَّ هذه الثّقة تقدَ 
خرياً أتاَك إال وأنَت تعلُم أّنُه أتاك من موالَك الذي ال موىل لَك من دونه. وما ترى من ُضرٍّ فاتَك وابتعَد 

 عنَك ومُحيَت عنُه إال وتعلم أنَّ الذي أبعَد عنَك هذا الّسوء هو موالك. 

و من الّسعادة يفيُض بِه فؤاُدك إال وتعلم أنَّ موالَك هوال جتُد من خرٍي يطوُف حبياتك، أو شعوٍر 
الذي متَّعَك هبذا الّشعور. شعوُرَك هبذا املعىن، ربُطَك هلذه الظّواهِر كلّها مبوالَك عزَّ وجلَّ هو الذي يزيُدَك 

 حبًّا هلِل سبحانُه وتعاىل.

يعيِّ أّنُه ال فإنَّ هذا اإلُياَن من الطّب أّما من كاَن إُيانُه باهلِل جسدًا ال روح فيه شبحًا ال حركَة فيه،
 حيّقُق الثّقة اليت ينبغي أن تكوَن أساسًا للتّوّكِل واحلّب. 

وإذا مل توجد هذه الثّقة فما أكثَر ما يضطرُب اإلنساُن يف حياته، وما أكثَر ما يهيُج وُيوج، وما 
ن كذا؟ ملاذا امره: ملاذا أمرين بكذا؟ ملاذا هناين عأكثَر ما يقُف موقَف املتسائِل بل الثّائر على قراِر اهلِل وأو 

حرََّم عليَّ اخلبائث؟ لعلّها ليست خبائث، ملاذا حرََّم عليَّ اخلمرة؟ ملاذا؟ أسئلٌة ال هنايَة هلا ألنَّ جهَل العبِد 
 ال هنايَة له. 

وا اليوم أنَّ تشفولقد مسعُت صباَح هذا اليوِم كالمًا من إنساٍن متخصص، أنَّ النّاَس يف الغرِب اك
اخلنزيَر يصاُب بداِء الَكَلب كالكالِب متامًا، وأنَّ عدداً كبريًا من النّاس أصابَ ُهم داُء الَكَلب، استيقَظ 

ًا الغربيّوَن إىل هذه احلقيقِة اليوم، وقُِتَل يف العاِم املاضي أو قَتَل النّاُس يف العاِم املاضي مئاِت اخلنازير خوف
ّداءُ قد سرى إليهم، وإذا سرى هذا الّداءُ إىل احليوان، واحتكَّ هذا احليواُن باإلنساِن، من أن يكوَن هذا ال

فإنَّ هذا الّداءَ يستشري يف بلٍد ثاٍن، وإذا استشرى بنَي النّاس صاَر كجرياِن النّاِر يف اهلشيم. لو كاَن هؤالِء 
ؤالِت كلّها، نزير المتّصت هذه الثّقُة الّتساالنّاِس عندهم ثقة باهلِل عزَّ وجّل الذي حرََّم عليهم حلَم اخل

وألغنتهم عن أن يقعوا يف هذه النّهاياِت، ولعلموا أنَّ موالهم يف علومهم ويف حضاراهتم ويف كلِّ نفٍع وضّر 
يوجُد يف هذا الكون موالهُم الرّحيُم هبم الّرؤوُف هبم حيّذرهم من أكِل هذا اللحِم وينعتُه هلم بأّنُه خبيث. 
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إذاً ملا اضطربوا، وملا وقعوا يف هذه الّتجربة، ولكن انظر إىل النّهاية، انظر إىل العبد، عندما يتيُه عن  نعم.
مواله يشرد، وعندما يشرد أيَن يقع؟ يقُع يف املهالك، يقُع يف مهلكٍة ال آفاَق هلا وال حدود ألّنُه ضلَّ عن 

َأنَّ اللََّه َمْوىَل الَِّذيَن َذِلَك بِ ﴿القائُل يف حمكِم تبيانه:  مواله، ألّنُه تاَه عّمن كاَن يرشده، ذلك، صدَق اهللُ 
 .﴾آََمنُوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن اَل َمْوىَل هَلُمْ 

حنُن عزتنا، جمدنا، سعادتنا، نشوتنا، معنُي ذلَك كّله نسبتُنا إىل اهلل، نسبتُنا إىل اهلِل الذي هو موالنا 
نظروا إىل شرودهم، انظروا إىل ضياعهم، َيوضون يف الّظالم، ولقد كانوا والذيَن حنُن عبيُده. أّما أولئك ا

يف غىًن عن هذا كّله لو أهّنم أمسكوا باملصباح، وما هو املصباح؟ رمحُة اهلل. وأين تتجّلى رمحُة اهلل؟ يف 
ُن إلنساٍن وثَق كشرعه، يف نَ بَِئْه، يف بيانه، يف الكالِم الذي أوضحُه لنا وحنُن بأمسِّ احلاجِة إليه. هل ُي

غفُر برمحِة اهلل، ووثَق حببِّ اهلِل لعبده مثَّ رأى آثاَر هذه الثّقِة يف حياته أاّل حيبَّ اهلل؟! أقوُل قويل هذا وأست
 اهلَل العظيم، فاستغفروُه يغفر لكم...
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 كيان يف العلم وأداة العلم، بواسطة اإلنسان كيان يف وتوجد تتأسس القومي نالدي هذا أركان إن
 اهلل معرفة إىل طريقه يف اإلنسان مال رأس هو العقل كان فقد هنا ومن والتفكري، العقل هو إّنا اإلنسان

 نهسبحا اهلل كتاب قرأ وكلكم هذا، طريقه يف اإلنسان عليه يعتمد كنز أعظم هو العلم وكان وجل، عز
 اهلل ولق ذلك من وحسبكم العلم، شأن من فيها وجل عز اهلل يعظم اليت اآليات عند ووقف وتعاىل

﴿يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن  :وجل عز هوقول َيْستَِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يَ ْعَلُموَن﴾ قُ ْلَهلْ  ﴿: وتعاىل سبحانه
 .﴾عِْلَم َدرََجاتٍ آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا الْ 

 هذا فاعلية ويربط إال وجوده براهني من ساطع برهان إىل عقولنا ينبه وجل عز اهلل بيان يكاد وما
 إىل السبيل عن هذا ﴾آَليَاٍت لِّْلَعاِلِمنيَ  يِف ذََِٰلكَ  ِإنَّ ﴿: وتعاىل سبحانه كقوله وباإلدراك بالعلم الربهان
 .االنسان كيان يف االسالم أركان استقرار

 الذي النهجب وااللتزام وتعاىل، سبحانه اهلل أمر ما طبق السلوك على اإلنسان حيمل الذي الدافع أما
 وتعظيمه وتعاىل سبحانه هلل العبد حب هو آخر، شيء ذلك أساس فإن لعباده، وتعاىل سبحانه اهلل اختطه
 مقام دمهاأح يقوم ال وظيفة وجل عز هلل واحلب العلم من لكل أن ندرك هنا ومن وجل، عز ومواله خلالقه
 :أبداً  اآلخر

 الكون، هلذا هإبداع وعظيم ووحدانيته اهلل بوجود العقل ويقني اإلدراك، جمرد فهي العلم وظيفة أما
 يف ملهيمنا باليقني ومسلمون مؤمنون الناس معظم أن جند فلسوف احلد هذا عند وقفنا إن أننا وأعتقد
 سقطتف والعقول، املدارك منهم اهتزت الذين أولئك إال ذاه من تستثين أن تستطيع وال قلوهبم،

 .وإدراكاً  رشداً  أدمغتهم يف ُيلكون ال أهنم بسبب لياهتمو مسؤ 

 أن دب فال وأصوهلا، املعرفة من بشيء وجل عز اهلل أكرمه ومن الدنيا، هذه حقيقة عرف من أما
 بعقله اإلنسان دركي أن املهم ليس هذا، ليس املهم ولكن وتعاىل، سبحانه باهلل سريرته يف يؤمن ممن يكون

 هلل العبودية مبعىن اليقني هذا بعد يدين وأن اإلدراك، هذا مع كيانه يتفاعل أن املهم وإّنا صانعًا، له أن
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 مؤمنون هنمبأ واجلاحدين الكافرين ووصف املارقني وصف قد وتعاىل سبحانه اهلل فإن وإال وجل، عز
 .﴾َجَحُدوا هِبَا َواْستَ يْ َقنَتْ َها أَنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعلُوًّاوَ ﴿: قال عندما وذلك ومستيقنون

 بألسنتهم نهمولك ووحدانيته، وجل عز اهلل بوجود عقوهلم وتستيقن اليوم يؤمنون الذين أكثر وما
 مقتضيات إىل للجوءوا والعلو التباهي وهو وجل، عز اهلل لنا يقوله الذي ذاته للسبب وجيحدون يستنكرون

 عالجه؟ فما الوبيل الداء يكمن وهاهنا والذات، الكيان يف يةالعصب

 هذا يتوَّج أن مث وخالقه، لربه العبد حمبة معىن اإلنسان كيان يف يوجد أن عالجه احلب، عالجه
 والفخار، والعصبية ربياءالك دوافع على هذا احلب شعور يتغلب وعندئذٍ  وتعاىل، سبحانه هلل بالتعظيم احلب

 السبيل هو وهذا القه،خل وتعظيمه لربه العبد حب معىن عليها ويتغلب كلها احليوانية شاعرامل هذه وتتحطم
 .الدنيا احلياة هذه يف له اهلل خلقه الذي االمتحان يف اإلنسان لنجاح األوحد

 هحقوق تؤدي أن تستطيع ال بتالءاال هذا ﴾لِيَبْ لُوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل ﴿ وجل عز قوله معىن إن
 هذا ماأ اإلنسان، كيان يف اإلسالم أركان لثبوت قلت كما شرطٌ  العلم إن على أبداً، العلم بواسطة

 بسالح إال يهف اإلنسان ينجح أن ُيكن فال اهلل، إىل حجبه لنخرتق وجل عز اهلل خلقنا الذي بتالءاال
 .وجل عز وخالقه لربه العبد حب هو أال العلم، حتقق بعد آخر،

 عمومًا، الغرب اعبق يف أو واإلسالمي العريب مشرقنا يف إن اهلل، عن التائهون هؤالء هيفقد الذين إن
 وجود تدرك مل هلمعقو  وألن حياهتم، يف قاصرة العلم شرائح ألن عنه يتيهوا مل اهلل عن تاهوا الذين هؤالء

 وموالهم، مخالقه حمبة عن فارغة قلوهبم أن السبب وإّنا السبب، هو هذا ليس. .أبداً  ال وجل، عز اهلل
 أن البد كان هللا حمبة عن أفئدهتم فرغت وملا وتعاىل، سبحانه اخلالق هذا تعظيم عن فارغة هي مث ومن
 والعصبيات، األهواء ليهإ تدعو وما الغرائز، إليه تدعو ما مبحبة متتلئ أن البد كان أخرى، أشياء مبحبة متتلئ
 .وتعاىل سبحانه اهلل عن حجزهم الذي هو فهذا

 وجل، عز باهلل مؤمنون إهنم وقالوا معك احلديث أقصوا ناقْشتهم إن الذين األخوة أيها هم كثريون
 عن تتناوشه اليت الصراعات من أمواج ضحية وجتده آثامه، غريق فتجده أحدهم سلوك إىل تنظر ولكنك

 الُسكارى من واحداً  ارمب املدمنني، من واحداً  جتده رمبا أهوائه، شهواته غرائزه صراعات هي ويسار، ُيني
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 الذي من احداً و  جتده ورمبا ليلة، كل يف الظالم أقبل إذا الليلية، النوادي يرعى ممن من واحداً  جتده رمبا
 يعلم وهو طئ،خم أنه يعلم وهو للناس، واخلديعة الغش من وأنواع التجارة، يف مبكائد وجل عز اهلل ابتاله

 افتقد نهأل وذلك أفاده، ما والعلم أفاده، ما العقل ولكن ،بيده سالح والعلم معه، العقل منحرف، أنه
 .وتعاىل سبحانه اهلل حمبة من فارغ قلبه ألن ذلك، بعد يستعمله أن البد الذي الدواء

 يكونوا أن ملمكنا من كان أناساً  عنا، والبعيدة منا القريبة واإلسالمية العربية أصقاعنا يف أن أعلم وأنا
 عز اهلل ىلإ التوجيه يف املسلمني أساتذة يكونوا أن املمكن من كان اإلسالمي كالسلو  يف األعلى املثل

 مسكراته ويف نهإدما يف غريقاً  جتده وأهوائه، شهواته صريع فتجده منهم الواحد إىل تنظر ولكنك وجل،
 لنا تحف اإذ الذي الباب نطرق أن هو والدواء لكم، قلته قد ما السبب الدواء؟ وما السبب ما ترى أيضًا،
 هلل العبد عظيمت معىن إىل وصلنا سلكناه إن والذي وجل، عز هلل العبد حمبة حقيقة إىل أرجائه من دخلنا

 .وتعاىل سبحانه

 به اهلل بَياط مما قط، اهلل كتاب يف منها أخطر رأيت ما اليت اآلية هذه يف األخوة أيها وانظروا
ْم َوِإْخَواُنُكْم ُقْل ِإْن َكاَن آَبَاؤُُكْم َوأَبْ نَاؤُكُ ﴿ قط منها خطرأ رأيت ما - اجلاحدين وال الكافرين ال - املؤمنني

اللَِّه  ِمنَ  بَّ إِلَْيُكمْ َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْ تَ رَفْ ُتُموَها َوجِتَارٌَة خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأحَ 
 باهلل إُياهنم أعلنوا من به اهلل خاطب لكالما هذا ﴾يَْأيتَ اللَُّه بِأَْمرِهِ  َحىتَّ  يِلِه فَ تَ رَبَُّصواَسبِ  يِف  َوَرُسوِلِه َوِجَهادٍ 

 قلبه، طريق عن اهلل سبيل عن يزيغ لكنه عقله، طريق عن باهلل يؤمن ما كثرياً  اإلنسان ألن ذلك وجل عز
 .الكربى املصيبة هي وتلك

 حىت وجل عز هلل حمباً  فيجعله قلبه اإلنسان ُيلك أن هي حلياةا هذه يف واألخطر األطم واالبتالء
 إليها الشياطني نصهتقت اليت الطرق إىل ينحرف وال وجل، عز اهلل صراط إىل يندفع أن احلب هبذا يستطيع
 .آخر حب بواسطة

 الذين كثرأ ما بل املسلمني، حياة يف اخلطرية الثغرة هذه يدركون الذين األخوة أيها هم قليلون
 بالسنة تعلقي وما والبدع اإلسالم يف واملكفرات اإلسالم ومبادئ اإلسالم وحقائق اإلسالم عن يتفلسفون

 رقاصت األغيار وحب اهلل وحب القلب عن احلديث حافة إىل وصولوا إذا حىت جافًا، عقالنياً  كالماً 
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 ننظر نناأ األخوة أيها جةوالنتي أبداً، شيء يف الوادي هذا من ليسوا ألهنم ذلك؛ عند وسكتوا كالمهم،
 سلوكاهتم اوأم وحقائقه، ودقائقه اإلسالم وصف يف عجيباً  كالماً  فتخوض ألسنتهم أما. .أناساً  وجند
 .وجل عز هلل صاحبه حب عن يعربِّ  الذي السري عن يكون ما فأبعد

 اهلل يهديه أن دبع غيزي لن العقل ألن تزيغ، لعقول هتديداً  ليس هو. .الرباين التهديد هذا ترون وأنتم
 الشهوات بحل املال، حلب الزوجة، حلب أوعيةً  أفئدهتم من جعلوا قلوب ألصحاب هتديدٌ  ولكنه أبداً،
 هذه حلب اكناملس حلب التجارة حلب إليهم، ينتسب الذين القوم أو إليها ينتمي اليت العشرية حلب

 .كله هلذا املعّرضون وحنن هؤالء تتهدد اآلية هذه. األهواء

 وجل؟ عز هلل حباً  أفئدتنا تفيض أن إىل السبيل هو وما العالج؟ فما تسألون بكم وكأين

 سبيل أبداً، عقداً م ما يوماً  يكن ومل اهلل، رسول سنة ويف اهلل كتاب يف األخوة أيها بنيٌ   ذلك سبيل
 وكمال ،اهلل مراقبة إىل يقظاً  قلبك يكون أن الذكر خطوات وأول وجل، عز اهلل ذكر من تكثر أن ذلك
 ذكره طريق عن دبرتت بأن تتحقق اهلل حمبة وجل، عز اهلل مراقبة يف قلبك مع جنداً  لسانك يكون أن الذكر
 ال اليت النعم وتبني عليه اهلل فضل مدى أدرك إنسان من وما قدرته، وكامل إحسانه وعظيم وآالئه بنعمه

 هذا يف فكر إنسان من ما ﴾َة اللَِّه اَل حُتُْصوَهاَوِإْن تَ ُعدُّوا نِْعمَ ﴿ وجل، عز قال كما إليه تفد اليت حتصى
 .هاإلي أحسن من حب على النفوس جبلت اهلل، إىل باحلب قلبه واجته إال التفكري، وأطال

 اهلل، ذات يف الكمال صفات هي اليت الصفات هذه مع وعشت صفاته وتدبرت اهلل راقبت فإذا
 يفيض أن لك منيض الذي هو الطريق هذا على السري ذاه وباإلجالل، وباملهابة بالتعظيم هلل حبك تُ ّوج

: عنهم هللا قال ممن عندئذٍ  وتكون األغيار، وحب اآلخرين حب احلب هذا يطرد مث ومن هلل، حباً  قلبك
 .هلل حباً  أشد ﴾َوالَِّذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَّهِ ﴿

 قل ئت،ش مبا مسه املسمى، عن اسألين وإّنا االسم عن تسألين ال األخوة؟ أيها امسه ما املنهج هذا
 هو: قل م،سلي اسم هو الغيوب عالم إىل السلوك علم هو: قل سليم، اسم اهلل إىل الوجداين الطريق هو

 مسه. حيحص اسم هو. عنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سأل عندما جربيل مساه كما اإلحسان سبيل
 طالحات،االص يف مشاحة وال صحيحة تسمية فإهنا هو، اهذ املسمى مادام املتأخرون مساه كما التصوف
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 وتتخذ وجل زع اهلل تذكر أن سليمة، املسمى بواسطتها حتقق اليت خطواتك تكون أن املهم إّنا وبالكالم
ْفِسَك َتَضرًُّعا ن َ  يِف  َواذُْكْر رَبَّكَ ﴿: وجل عز لقوله مظهراً  وتكون وجل، عز اهلل تذكر من ورداً  لنفسك
 ﴾اْلغَافِِلنيَ  ِمنَ  اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َوال َتُكنْ  ِمنَ  َوُدوَن اجْلَْهرِ َوِخيَفًة 

 ةالصحاب كان ما نفذ وإخوانك، أصحابك من أخوة مع أو خالياً  ذلك إىل املنهاج لنفسك اختذ
 ساعة، ؤمنن بنا تعالوا: أحدهم يقول الصحابة من ثلة مع نفسه جيد منهم الواحد كان عندما يفعلونه
 أن إياكم كنول ذلك، عن الوقت لضاق سبلها عن حدثتكم لو الذكر من بأفانني اهلل ليذكروا جيلسون
 ليس شيخ، على يدمر  طريقه عن البيعة يأخذ بطريق؛ العصر هذا يف مرتبط هذا إىل السبيل أن تتصوروا

 كان ما بداً،أ اهلل إىل لسلوكل شرطاً  املألوف التقليدي مبعناها الطرق كانت فما أبداً، لذلك حتماً  هذا
 بعلم يسمى ملا شرطاً  ذلك كان ما وجل عز اهلل إىل يسّلكه بشيخ مريد ارتباط التقليدي مبعناه الطريق
 يف موك شيخ، على طريقاً  أخذت أنين أذكر وما األشكال، من بشكل التصوف أو اإلحسان أو السلوك
 فيه لتآ الذي العصر هذا يف سيما ال شيخ على اً طريق أخذوا وما وجل، عز هلل وصلوا ربانيون الناس

 اسلك. كله ذلك نع غىنً  يف أنت ال الدنيا، باب لطرق وسيلة إىل فيه املشيخة وآلت حرفة، إىل املشيخة
 وعاءً  هذا لبكق ترتك أن إياك ولكن بعدهم، ومن التابعون اهلل رسول أصحاب يسلكه كان الذي السبيل
 من يهولون من إىل تصغي أن وإياك اهلالكني، شر من وتكون عندئذٍ  تهلكف األغيار، حمبة إليه تتسرب

 احلديث يف ثرياً ك تفلسف إنسانٍ  حياة من العربة يأخذ أن اإلنسان يستطيع ال واهلل فال الطريق، هذا شأن
 يناهمس إن طرق عن حيّذرونك الذين هؤالء من إال السلوك يف التائهني أول هو كان مث اإلسالم، عن

 .فاإلحسان اإلحسان أو فالسلوك السلوك أو فالتصوف وفالتص

 انظر كنول املساء، إىل الصباح من اإلسالم عن احلديث لك يفلسف أن لقادر إنه أحدهم إىل انظر
 فيها يتيه ساعة يف اهلل إىل يلتجئ جتده هل اهلل، من خشية تدمع عيناً  له جتد هل سلوكه وراقب ذلك بعد
 هو ذلك، عن نيكو  ما أبعد هو حمب، وفؤاد بقلب وليحدثه واجف، بقلب اهلل ليناجي مجيعاً  الناس عن
 ُيد جتده له األوقات كل يف ورواحه وغدوه وآصاله بكوره يف راقبه أسألك بل ذلك، عن يكون ما أبعد
 العقل يثحد أصبح الذي اإلسالم هو هذا ،أبداً  هذا يفعل جتده لن ليدعو، وصغار بتضاؤل هكذا يده
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 الدنيا رأيت لسلوكا عن وحبثت رأيت إذا حىت سلوك، إىل يدفعه ال الذي والكالم الفلسفة انهترمج وأصبح
 .تتسرب اليت هي ىلوتعا سبحانه اهلل عن واالبتعاد اللهو أسباب من كثرية وسائل ورأيت هتيمن، اليت هي

 بالدهم، يف ريشيست الذي الوبيل الداء يعاجلوا أن املتفلسفون أولئك يستطيع ال ملاذا شعري ليت
 ال ملاذا - االستشراء هذا مقدار وحيجم يضع أن يستطيع التعبري أن وياليت - استشرت مدمنات من

 ملاذا؟ ت؟املوبقا هذه وأدة من شباهبم ينتشلوا أن يستطيعون ال ملاذا ذلك؟ يعاجلوا أن يستطيعون

 لغة هي السبيل هذا يف تنجح اليت اللغة ُيلكوهنا، ال الطريق هذا يف تنجح اليت اللغة أو الرتمجان ألن
 أن ُيكن ال مساعاأل على ثقيالً  كالمه يأيت اللغة هذه ُيلك مل ومن. احلب لغة امللتاع، الفؤاد لغة القلب

 اهلل إىل لدعوةل األوحد السبيل أن ولتعلموا. األخوة أيها كاف دليل وهذا كافية، عربة وهذه شيئًا، يفيد
 ملك فمن تعظيمه،و  وتعاىل سبحانه اهلل حبب يتوهج قلباً  والعقلي علميال رشده بعد اإلنسان ُيلك أن

 ال إلسالما نبضات تكون أن األمة هذه مشل جيمع الذي السبيل أن ولتعلموا السدود، اخرتق القلب هذا
 تعتز األمة هذه جيعل الذي السبيل أن ولتعلموا الفؤاد، على يهيمن حباً  وإّنا الدماغ، يف عقالنياً  فكراً 

 حممد قال كما األمة، هذه تفتقده الذي احلب هذا هو لآلخرين، األعلى املثل تصبح مث ومن بدينها
 ما يوم يف الشرق به يفيض كان الذي اإلسالم على يتحرق وهو ذلك قال العصور من عصر يف إقبال
. الكالمية فاتسالفل إال ترتمجه ال بارد ثلج عن عبارة اليوم غدا ولكنه احلب، بنار يتوهج إسالماً  كان

 .لكم يغفر فروهفاستغ هلل وتعظيماً  حباً  أفئدتنا يف إسالمنا وقود جيدد أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل
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 خفي -1
 
 21/23/1881|  عندما يغدو الحب شركا

  

ز ما أحببت شيئًا إال كنت له عبداً، وهو ع)رأيت حكمًة البن عطاء اهلل السكندري، يقول فيها: 
، وقد علمتم أن حكم ابن عطاء اهلل هذه أمجعت األمة على أهنا قبٌس (د أن تكون عبداً لغريهوجل ال يري

مقبٌس من كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وسنة رسوله املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، مث هي أثٌر من آثار 
 شهود هذا العامل الرباين ملواله وخالقه عز وجل.

كم ح لو جازت بقراءة غري القرآن، جلازت الصالة بقراءة ووجد من قال من العلماء: لعل الصالة
ما أحببت شيئًا إال كنت له عبداً، وهو عز وجل ال يريد أن تكون عبداً )ابن عطاء اهلل. رأيته يقول: 

، وتأملت فوجدت أن هذا الكالم ترمجة دقيقة لنهي القرآن بل لنهي اهلل سبحانه وتعاىل يف قرآنه يف (لغريه
 عن الشرك باهلل سبحانه وتعاىل. آياٍت كثريةٍ 

والشرك ليس حمصورًا يف أن يتخذ االنسان آهلة من دون اهلل عز وجل يبايعها ويدين هلا بالوالء 
والسجود مع اهلل سبحانه وتعاىل، كما كان دأب املشركني العرب قبل بعثة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

ا أَنَا َبَشٌر مِّثْ ُلُكْم ُقْل ِإّنََّ ﴿ملا صح قول اهلل سبحانه وتعاىل  بل الشرك له معىن أوسع من ذلك بكثري، وإال
ُُكْم إِلٌََٰه َواِحٌد  َا إهلََٰ َواَل ُيْشِرْك بِعِبَاَدِة رَبِِّه  َفَمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاَء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا ۖ  يُوَحىَٰ ِإيَلَّ َأّنَّ

 ﴾َأَحًدا

ن يؤمنون باهلل، ويعملون عماًل صاحلًا، ولكنهم يشركون مع اهلل سبحانه وهذا يعين أن هنالك م
وتعاىل غريه، وهؤالء يقينًا ليسوا هم املشركون التقليديون الذين تعلمون، وهذا هو أيضًا معىن قول اهلل عز 

لى كثرٍي من الناس الذين ثالنا وع، وهذا ينطبق على أم﴾َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهم بِاللَِّه ِإالَّ َوُهم مُّْشرُِكونَ ﴿وجل: 
 زعموا أهنم آمنوا باهلل عز وجل وآمنوا بوحدانيته وعاشوا يف ظالل توحيده.

ما معىن الشرك الذي حيذرنا اهلل عز وجل منه؟ معناه أن يزاحم حمبة اهلل يف فؤادك حب أي شيٍء 
يٍء سواه، يف فؤادك حمبة أي شسواه، هذا هو الشرك اخلفي اخلطري. أن يزاحم حمبة اهلل سبحانه وتعاىل 

فمن أحب نفسه وبلغ حببه درجة الكربياء ودرجة العصبية واألنانية، فقد أشرك باهلل عز وجل، أشرك مع 
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. داره حبًا جعله .. جتارته.اهلل ذاته، وجعل من نفسه إهلًا لذاته؛ اختذ من هواه إهلًا لنفسه، ومن أحب ماله
ا شرك باهلل عز وجل، ذلك ألن الذي حيب شيئًا ما فهو عبده كمينافس حب اهلل سبحانه وتعاىل فقد أ

يقول ابن عطاء اهلل. ذلك ألنه البد أن َيضع هلذا احملبوب، والبد أن يدين له بالوالء، وال بد أن يتبعه 
 اتباعًا أعمى كما يقولون، ومن مث فقد جعله شريكًا مع اهلل سبحانه وتعاىل.

س حلب اهلل عز وجل أو أحب أهله أو زوجه هذا احلب املنافس ومن أحب أوالده هذا احلب املناف
حلب اهلل سبحانه وتعاىل، فقد أشرك مع اهلل سبحانه وتعاىل غريه، ولو أننا نظرنا إىل قلوبنا وفحصنا 

 .﴾ْشرُِكونَ  َوُهم مُّ َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهم بِاللَِّه ِإالَّ ﴿مشاعرها اخلفية لرأينا يف أنفسنا مصداق قول اهلل عز وجل: 

ا موهنا جيدر بنا أن نقف أمام هذا املعىن اجلليل الذي ينبهنا إليه ابن عطاء اهلل رمحه اهلل تعاىل: 
هل هنالك شك يف هذا؟ إذا كان حبك للشيء لذاته، فال بد أن يستعبدك  أحببت شيئاً إال كنت له عبداً 

 ها، واهلل عز وجل ال يريد منك هذا،هذا الشيء، ودرجات االستعباد متفاوتة، هذه حقيقة ال شك في
يريد أن تكون عبدًا له فقط. والدليل على ذلك تلك اآليات الكثرية اليت حيذرك اهلل فيها من أن تشرك 
مع اهلل غريه، ومعىن أن تشرك مع اهلل غريه أي أن يكون قلبك مكانًا حملبة غري اهلل سبحانه وتعاىل، حىت 

و الشرك. وهذا ُيذكرنا بقول اهلل عز وجل وكم نتذكر هذه اآلية ولو كان على أساس الشركة، هذا ه
َأَشدُّ ُحبًّا  َوِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن الّلِه أَنَدادًا حيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّ الّلِه َوالَِّذيَن آَمنُواْ ﴿ونستشهد هبا: 

 ع اهلل سبحانه وتعاىل.. هذا هو املقياس الذي ُييز املوحد احلقيقي عن املشرك م﴾لِّّله

إال أن اإلنسان قد يتساءل مستشكاًل فيقول: ولكن اإلنسان مطبوٌع على أن حيب كل ما قد حيتاج 
زُيَِّن ﴿إليه؟ بل هو مطبوع بغريزته على أن حيب األهل واألوالد والزوجة واألصدقاء. أمل يقل اهلل عز وجل 

 َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنْ َعاِم اْلبَِننَي َواْلَقنَاِطرِي اْلُمَقنَطرَِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّةِ لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء وَ 
 ا؟. فكيف ُيكن لإلنسان أن َيالف غريزته أو أن يثور على فطرٍة فطره اهلل سبحانه وتعاىل عليه﴾َواحلَْْرثِ 

 نه وتعاىل حق املعرفة اجته قلبه بالوالء له دونواجلواب عن هذا: أن اإلنسان إذا عرف اهلل سبحا
. ومن .غريه، واجته فؤاده باحلب له دون حمبة سواه، إذا عرف اهلل بصفاته الكاملة، وبآالئه اليت ال حتصى

مث فإنه حيب كثرياً وكثريًا من األشياء من غري اهلل عز وجل، ولكنه إّنا حيبها ألهنا توصله إىل اهلل سبحانه 
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 و حيب املال بعد أن أحب اهلل ألنه يرى فيه مطيًة يتبلغ هبا ويصل هبا إىل كل ما يرضي اهلل عزوتعاىل، ه
 وجل.

هو حيب الزوجة واألهل واألوالد لكنه إّنا حيبهم ليجعل منهم رأس مال جهادي يبين من خالل 
اليت أقامه اهلل عز  األسرةرأمساله هذا األسرة اليت أمر اهلل هبا، ومن مث يتحبب إىل اهلل عز وجل برعاية هذه 

 وجل قيِّمًا عليها، يتقرب ويتحبب إىل اهلل برعاية أوالده وتربيتهم.

حيب أصدقاءه ومن يلوذون به، ولكنه يف هذه احلالة ال حيبهم مع اهلل وإّنا حيبهم يف سبيل اهلل، 
ة هلم كلما اقتضت ححيبهم لكي يكون حبه هلم مظهراً ألمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر وتقدمي النصي

رحٌم  املناسبة، مث هو حيبهم ألهنم مثله يعرفون اهلل، وألهنم مثله يتقربون إىل اهلل عز وجل فبينهم وبينه رحم،
 يتمثل يف معرفة اهلل عز وجل ويتمثل يف السري على صراط اهلل سبحانه وتعاىل.

شرك ما احلب مع اهلل فهو الوخالصة القول أن هنالك حبًا مع اهلل وهنالك حٌب يف سبيل اهلل، أ
ن ُدوِن الّلِه أَنَداداً َوِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ مِ ﴿الذي حيذر اهلل عز وجل منه وهو املعين بقوله سبحانه وتعاىل: 

إىل  . احلب مع اهلل ينافس حمبة اهلل عز وجل، وصورة ذلك كثرية وواضحة وال داعي﴾حيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّ الّلهِ 
 لة.ضرب األمث

تعاىل أصبح . إذا أحب العبد ربه سبحانه و .أما احلب يف سبيل اهلل فهو ذروة التوحيد، احلب يف اهلل
عبداً له وحده، مث إنه ينظر فيجد أنه ال بد أن يتخذ سبياًل إىل رضا اهلل إىل حمبة اهلل إىل تنفيذ أوامر اهلل 

ن جد أن هنالك وسائط ووسائل ال بد مإىل النهوض بالواجبات اليت أمر اهلل عز وجل هبا، وينظر في
اختاذها سرياً إىل مرضاة اهلل عز وجل فهو يبحث عنها يف سبيل وصوله إىل اهلل، وإذا عثر عليها أحبها 

هلل ألهنا توصله إىل اهلل، وتعلق هبا ألهنا املطية اليت اختارها اهلل عز وجل له، لكي يتبلغ هبا يف طريقه إىل ا
 سبحانه وتعاىل.

كاإلنسان الذي أحب مطيًة أكرمه اهلل عز وجل هبا، إنه ال حيبها لذاهتا، ولكنه حيبها ألنه يتبلغ   متاماً 
هبا إىل أهدافه، ألنه يتوسل هبا للوصول إىل أغراضه وأمانيه، واملؤمن له هدف واحد يف هذه احلياة كلها 

لك سباًل واملال وال شك يف أن لذ أن يصل إىل مرضاة اهلل وأن يكرمه اهلل سبحانه وتعاىل باملغفرة والرضا،
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من مجلة السبل، واألهل واألوالد من مجلة السبل، واألصدقاء من مجلة السبل، ورمبا كانت الزعامة من 
مجلة السبل. فمن اختذها مطايا إىل اهلل فبحبه هلل أحبهم، وتلك هي ذروة التوحيد، ومن نسي اهلل يف 

عز  مور فقد أحبها مع اهلل، وهو املعين بالشرك الذي حيذر اهللجنبها وأعرض عن اهلل والتفت إىل هذه األ
 وجل منه.

ما أحببت شيئًا إال وكنت له عبدًا وهو عز وجل ال يريد أن )هذه خالصة ما يعنيه ابن عطاء اهلل: 
وطريقًا لبلوغ  سيلًة إليكفاللهم اجعلنا عبيدًا لك واللهم اجعل عالقتنا باألغيار و  .(تكون عبدًا لغريه

 .مرضاتك

 .ول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيمأق 
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 22/28/2222|  لهذا نتقلب في مجتمع دجل  ونفاق -2

 

لقد أوجز اهلل سبحانه وتعاىل يف بيانه القدمي والقومي قصة هذه األسرة اإلنسانية وواجب الناس اجتاها 
يَا أَي َُّها  وذلك إذ يقول عز وجل: يف آية واحدة، هي صدر سورة النساء يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل

ريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا ثِ النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخلََقُكم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْ ُهَما رَِجااًل كَ 
 .َن َعلَْيُكْم رَقِيبًااللََّه الَِّذي َتَساءَلُوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكا

أوضح البيان اإلهلي يف هذه اآلية املوجزة اجلامعة أن هذه اخلليقة اليت متأل رحب األرض أسرة، أسرٌة 
تفرعت وتكاثرت من أبوين، مث أوضح هذا البيان اإلهلي أن نسيج العالقة السارية ما بني أفراد هذه األسرة 

ح هي مخرية سعادة اجملتمع اإلسالمي واإلنساين العام. مث يوض إّنا يتمثل يف الود واأللفة واحلب، فتلك
البيان اإلهلي يف هناية هذه اآلية واجب الناس أمام هذا الوضع اإلجتماعي الذي أبدعه اهلل سبحانه وتعاىل، 
 اإنه رعاية هذا النسيج، رقابة صلة هذا الود أن تنمو وال ترتاجع، أن تزداد اتصااًل وقوًة وال تتقطع، هكذ

 يقرر بيان اهلل سبحانه وتعاىل.

هذه اخلليقة اليت تنتشر يف شرق هذه األرض وغرهبا ومشاهلا وجنوهبا أسرة واحدة، وقد شاء اهلل عز 
وجل أن تكون صلة ما بني أفراد هذه األسرة متمثلًة يف مشاعر الود، يف مشاعر احلب واأللفة، مث أمر اهلل 

 عر، وأن ال يعكروا صفوها وأن ال يسيئوا إليها.عباده أن يكونوا رقباء على هذه املشا

إذن أيها اإلخوة اجملتمع اإلنساين ال ينهض إال على دعامة رئيسية واحدة أال وهي دعامة احلب، إذا 
قامت هذه الدعامة صافية عن الشوائب والزغل سعد اجملتمع، وإذا مل تتحقق هذه الدعامة صافية عن 

دمًا إن شقاء اجملتمع يتفاوت صعوداً وهبوطًا حسب واقع هذا النسيج تق الشوائب والزغل شقي اجملتمع، مث
 وتأخراً. هكذا يقرر بيان اهلل سبحانه وتعاىل.

ولكن فما الذي حيمي نسيج هذا احلب من الرتاجع؟ ما الذي حيمي صلة ما بني أفراد هذا اجملتمع 
 رب إليها؟صلة الود واأللفة؟ ما الذي حيمل هذه األلفة من العكر الذي يتس
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الذي حيمي هذه املشاعر شيء واحد، هو أن تكون هذه املشاعر موصولًة مبعني حب آخر أال وهو 
مبعني حب العبد لربه سبحانه وتعاىل، فإذا ما اجتهت أفئدة هذه اخلليقة أمجع إىل حمبة بارئها وخالقها 

الود اليت ُيتد  وتعاىل، فإن مشاعرواإلله املنعم واملتفضل عليها وازدهر هذا احلب من العبد للرب سبحانه 
 نسيجها ما بني األفراد تظل صافية، وترفض العكر، وترفض الدخيل.

 فال يوجد من يتظاهر باحلب ليتسرب مبشاعر العداوة والبغضاء من وراء ذلك.

 ال يوجد من يتبسم وُيثل من نفسه إنسانًا ودوداً حمبًا، ولكن شعوره يفيض باحلقد والكيد واحلسد

وجد من ُيثل من نفسه إنسانًا ودودًا يرعى اإلنسانية ويسهر على حقوقها، ولكن لعابه يسيل ال ي
على املغامن واملكاسب فهو َيدع إخوانه هنا وهناك، َيدعهم باسم احلب، وباسم رعاية حقوق اإلنسان، 

 بودية معلنة.عَيدعهم هنا وهنا وهناك ليبتزهم وليستخدمهم وليجعل منهم عبيدًا له وإن مل تكن هذه ال

ما الضمانة أن ال يرتبص اإلنسان بأخيه اإلنسان هبذا الشكل؟ ما الضمانة أن ال َيدع اإلنسان 
 صاحبه باالبتسامة الكاذبة مث إنه يهيء من وراء ذلك أسباب دماره وشقوته؟.

الضمانة أن يكون نسيج هذا احلب كله منبثقًا ونابعًا من معني حب آخر، أال وهو حب هؤالء 
م يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخلََقكُ  عباد مجيعًا ملوالهم وخالقهم الذي َياطبهم هبذا الكالم ويقول:ال

ِبِه َواأْلَْرَحاَم اءَلُوَن سَ مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْ ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي تَ 
. عندما يتحقق معني هذا احلب بني ثلة من أفراد اجملتمع اإلنساين، ولنفرض ِإنَّ اللََّه َكاَن َعلَْيُكْم رَقِيبًا

أهنم ثلة تتمثل يف أهل حي، تتمثل يف عشرات األفراد فقط، فال ُيكن إال أن يسري هذا احلب النابع من 
فيما  أفرادهم مجيعًا، والبد أن تتفرع منه صلة قرىب وصلة حب تتنامى قلوهبم ملوالهم، البد أن يسري إىل

بينهم حتت مظلة هذا احلب اإلهلي الرباين. وكلما كثر اجملتمع الذي يتحقق فيه هذا الشرط أيضًا تتنامى 
 صلة هذه القرىب ويتنامى نسيج هذا احلب فيما بينهم كرب اجملتمع أو صغر.

انه وتعاىل من أفئدة العباد ما الذي حيتل هذه األفئدة؟ الذي ولكن عندما يغيب حب اهلل سبح
حيتلها حب الذات حب العصبية، حب الغرائز حب املال حب الشهوات واألهواء، ومن مث فال بد هلؤالء 
األفراد أن يتنافسوا وأن يتسابقوا إىل هذه األشياء اليت استعمرت أفئدهتم بعد أن غاب عنها حب اهلل 
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والذي حيصل بعد هذا أن القوي يف مضمار هذا التنافس يتغلب على الضعيف، يتغلب  سبحانه وتعاىل،
عليه يف ميزان اخلداع والنفاق والكذب والدجل، وأما املستضعفون فيقعون بني سنابك هذا السباق. 

نفاٍق و وجمتمعنا اإلنساين اليوم مثاٌل فريٌد فٌذ على هذا الذي أقول، جمتمعنا اإلنساين اليوم جمتمع دجٍل 
 وخداع وختل.

ما أكثر ما تسمع شعارات رعاية حقوق اإلنسان، وما أكثر ما تسمع كالم املتفلسفني عن هذه 
احلقوق من أقصى العامل املتمدين إىل أقصاه، ولكن اخرتق هذه الشعارات وانظر إىل العمل اخلفي، وانظر 

غفر وحوٌش كوحوش الغابات، بل أستإىل السلوك الواقعي لتجد أن هؤالء الذين يرفعون هذه الشعارات 
اهلل وحوش الغابات منضبطة بغريزة، منضبطة حباجة ماسة لبقاء الذات أما هؤالء فإن وحشيتهم الضارية 

 تتنزه عنها وحشية السباع.

انظروا إىل هذا العامل الذي يتخبطه ظالم الظلمات وظالم الظلم أىن التفت وأىن أبصرت، جتد قوًة 
تزيد نسبتها على أحد عشر باملئة من سكان العامل، جتد هذه القوة هذه الفئة القليلة مهيمنة مسيطرة ال 

تستعبد وتستعمر وتبتز ومتتص خريات املستضعفني اآلخرين، تقوم احلروب هنا وهنا وهناك وال هتدئ، 
ولكنك إن  ،تنبثق الفنت هنا وهنا وهناك وال تنام، َييل إليك أن هذه الفنت تنبثق بشكٍل ذايت من أماكنها

نظرت حبصافة رأي وال حتتاج إىل حصافة كبرية، تعلم أن هذه القوى املسيطرة اليت ال تزيد نسبتها على 
أحد عشر من سكان العامل هي اليت تنفخ يف نريان تلك الفنت، هي اليت هتيج تلك احلروب، هي اليت 

 تدير رحى القتل ولكن بطريقة خفية مدروسة غري معلنة.

ملية اليت متضي يف انتاج األسلحة هلا طريقها يف استثارة احلروب والفنت حىت تسوق الشركات العا
أسلحتها، وأمريكا تبارك هذا العمل كله، حىت هلا نسبٌة كبريٌة من هذه األرباح اليت جتنيها من وراء دماء 

 الشعوب الربيئة.

صادية ازدهرت مس بأن هنضة اقتالفنت اليت هتتاج هنا وهنا وهناك ُخطط هلا، الناس الذين فرحوا باأل
فيما بينهم، مث إن هذه الفرحة حتولت إىل حزن اليوم ألهنم مل ُيلكوا أن يتمموا فرحتهم هبذا النهج 
اإلقتصادي املزدهر، إذا هبذا الوضع االقتصادي قد اختنق، مل َيتنق بشكٍل ذايت ولكن القوى اليت تتحدث 
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املستقبل القريب أخطر من ظلمات الواقع اليت تعاين  عن حقوق اإلنسان هي اليت فعلت هذا، وظالم
 منها اإلنسانية اليوم يف العامل كله. ما السبب؟

السبب أنه مل يوجد حصٌن يقي وحيفظ نسيج احلب الذي قضى اهلل وشاء أن ُيتد بني أفراد اجملتمع 
ة كلها إىل معني د األفئداإلنساين، نسيج هذا احلب ال يتم إال حبراسة، حراسة هذا احلب تتمثل يف أن تعو 

احلب، تتمثل يف أن تعود هذه األفئدة كلها فتغرف من معني حبها هلل عز وجل، فإذا ذاقت اإلنسانية 
متمثلة يف أفرادها مجيعًا حمبة اهلل، صفت عالقة احلب فيما بني أفرادهم، وهيهات مث هيهات أن يكون 

ليت هذه األقنعة الرتبص والظلم والدجل واحلال ا احلب جمرد أقنعة كاذبة مدجلة مزيفة مث يكون من حتت
 تعاين منها اإلنسانية اليوم.

أجل مصيبتنا أيها اإلخوة أن نسيج احلب اإلنساين وهو رأس مال السعادة اإلنسانية، حيتاج إىل 
رقابة، حيتاج إىل حصن، هذا احلصن غري موجود، وليس مثة إال حصن واحد هو حب العبد للرب. لو 

املسيطرون على العامل الذين يتحدثون آنًا عن العوملة، وآنًا عن النظام العاملي اجلديد، لو أن أن هؤالء 
مشاعرهم استيقظت على قبٍس من حب اهلل عز وجل ال واهلل ملا كاد منهم كائد لإلنسانية اليت من حوهلم، 

بت، ومن مث فإن اهلل غاوالختفى الدجل، والختفى الكذب، والختفى اخلداع واخلتل والنفاق، ولكن حمبة 
رقابة اهلل غابت، وهكذا تقلص احلب ونسيجه بني أفراد الناس وحتول إىل تربص، وحتول إىل وحشية يرتبص 

 من خالهلا القوي بالضعيف.

وأخرياً ما موقف العقل أمام هذا الواقع أيها اإلخوة؟ موقف العقل من هذا الذي أقوله لكم موقف 
 اخلادم.

ران عظيمان: العقل واحلب. أيهما خادم لآلخر؟ العقل هو اخلادم للحب وليس يف حياة اإلنسان أم
 العكس.

أنت تستعمل عقلك من أجل أن تعلم ذاتك، ومن أجل أن تعلم موالك وخالقك، ومن أجل أن 
تعلم اجملتمع الذي تعيش فيه، ومن أجل أن تعلم كيف يسعد اجملتمع فرداً ومجاعة، هذا هو عمل العقل 

العقل ذلك انتهت مهمة العقل اخلادم وجاءت مهمة القلب احملب، ولكننا يف هذا العصر فإذا أدرك 
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ننكس األمر جنعل من العقل الوسيلة والغاية، أما احلب فاحلديث عنه يأيت بعد مراحل ومراحل. ماذا 
 يفيدين العقل إذا اختذت منه غايًة ومل أجتاوزه إىل هذا الذي شرحته لكم اآلن؟

ما قد قلت باألمس وأنت عندما متسك باملصباح لتدخل داراً مظلمة يف جنح ليٍل العقل مصباح ك
مظلم، إّنا تستعمل املصباح لرتى سبيلك إىل هذه الدار، ولتعلم موطئ قدمك فيها، ولتعلم كيف تتعامل 
مع أسباب سعادتك داخل هذه الدار، فإذا تبني كل شيء فإنك ستتجاوز املصباح إىل الغاية. من هو 

اجملنون الذي يضع عينيه أمام املصباح يعبده لذاته ال لشيء آخر؟! العقل هو هذا املصباح، من مل  هذا
 يهتد بالعقل إىل معرفة اهلل فهو جمنوٌن بعقله، من مل يهتد بعقله إىل معرفة ذاته عبدًا هلل فهو جمنون يف

عقله، ومن مل ا احلب فهو جمنوٌن بعقله، من مل يهتد بعقله إىل أن ترياق سعادة اجملتمع إّنا هو نسيج هذ
يعلم أن نسيج هذا احلب ال ينمو وال يتألق إال إذا كان موصواًل النسب مبعني من حب اهلل عز وجل من 

 مل يستعمل عقله هلذا فهو جمنوٌن بعقله.

لنساء ا نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يبصرنا باملعىن العظيم هلذه اآلية اليت افتتح البيان اإلهلي هبا سورة
بِّ َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَّهِ أَْنَداًدا حيُِبُّونَ ُهْم َكحُ ونسأله عز وجل أن يبصرنا مبعىن قوله سبحانه: 

 .اللَِّه َوالَِّذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَّهِ 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 َفَسَدتْ  اليت اجملتمعات فساد يف والسر احلب هو إّنا َصُلَحتْ  اليت اجملتمعات صالح يف السر إن
 غرييٍّ  ىلإ يتحول باحلب األرض، على ُيشي ملك إىل اإلنسان يتحول باحلب احلب، هو إّنا وشقيت

 سفاك جمرم إىل نساناإل يتحول وباحلب ا،هب يستأثر أن من بدالً  عليها اآلخرين ويؤثر نفسه حظوظ ينسى
 دل كذاوه األرض، يف الظلم ويستمرئ ذويها من األوطان ويستلب أصحاهبا من احلقوق يأخذ للدماء
  ذلك؟ يتم كيف ولكن عنه، نتيه أال ينبغي الذي هذا على الكون حقائق ودلت التاريخ

 يف سقوطوال للهبوط وأداةً  للرقي اً سلم احلب يكون كيف واحد؟ بآن ودواءً  داءً  احلب يكون كيف
 القهوخ لبارئه ملك اإلنسان قلب أن شك ال اهلل، عباد يا السؤال هذا عن اجلواب إليكم واحد؟ وقت
 قلب توجه ذاإ تقومي، أحسن يف وأبدعه وسواه فطره من إىل باحلب اإلنسان، قلب القلب، توجه فإذا

 توجه إذا بيانه،ت حمكم يف قال كما املخلوقات من كثري على وفضله كرمه الذي اإلله إىل باحلب اإلنسان
 حلب هقلب اإلنسان وجه إذا اإلنسان، خلدمة وسخره الكون هذا فطر الذي هذا إىل باحلب اإلنسان قلب
 وأهواءه، هواتهش نسي حظوظه، نسي مث ومن وجل عز هلل حمبته ضرام يف ذاته احملب هذا نسي اإلله هذا

 ذلك نسي املهلكة، لكربياءا منها تتحقق واليت جواحنه بني هتتاج اليت األنا نسي ،واستكباره عصبياته نسي
 الرتبية هذه انَ اإلنس احلب هذا َرىبَّ  فإذا تقومي، أحسن يف وأخرجه وسواه أبدعه ملن حبه غمار يف كله

 من بدالً  جلو  زع اهلل لعباد خادماً  أصبح مستأثراً، يكون أن من بدالً  نفسه على لآلخرين مؤثراً  أصبح
 اإلنسان ذاه أصبح مجيعًا، وجل عز اهلل لعباد خري أداة اإلنسان هذا أصبح ويستغلهم، يستخدمهم أن

 يف وده، حَمََضهُ  الذي إللها سبيل يف أحبه، الذي اإلله سبيل يف وشهواته برغائبه مضحياً  حبظوظه مضحياً 
 أداة اإلنسان حيصب مث ومن سواه شيءٍ  يأل وال لغريه ال له خالصاً  حباً  قلبه ينبض الذي اإلله سبيل

 ظهرانيهم. بني يعيش الذين إلخوانه سعادة وأداة لنفسه سعادة

 احلب هذا إنف جواحنه بني الكامنة األنانية أو لألنا باحلب لذاته، باحلب اإلنسان قلب توجه إذا أما
 األنانية ومشاعر قيةالعر  عرمشا يوقظ نفسه، يف االستكبار مشاعر يوقظ كيانه، يف العصبية مشاعر يوقظ
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 من بدالً  أنانياً  يصبح ،اآلخرين يؤثر أن من بدالً  لنفسه مستأثراً  يصبح مث ومن شىت خمتلفة أنواع هلا اليت
 سبيل يف خريناآل مبصاحل يضحي نفسه، حظوظ سبيل يف شيء بكل يضحي مث ومن غريياً  يصبح أن

 وحب واخلري لسعادةا قمة إىل باإلنسان يصعد حب اهلل، عباد يا وهكذا ورغائبه، شهواته سبيل يف أهوائه،
 قد لذيا السؤال عن اجلواب هو هذا الشقاء، دركات أسوء إىل اإلنساين وباجملتمع باإلنسان يهبط آخر
 باحلب، يتوج مل إن منه فائدة ال العقالين اإلُيان أن إىل وجل عز اهلل بيان نب ََّهنَا هنا ومن البال، يف َيطر
 أَْنَداداً  اللَّهِ  ونِ دُ  ِمنْ  يَ تَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ ﴿ اإلنسان ملالك القلب، هذا لصاحب الكون، هذا ئلبار  ملن؟

  .﴾لِلَّهِ  ُحبّاً  َأَشدُّ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  اللَّهِ  َكُحبِّ  حيُِبُّونَ ُهمْ 

 ورسوله اهلل انك إذا إال إُيانه يتكامل ال املؤمن أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لنا أوضح هنا ومن
 اهلل رضي ديقالص بكر أليب ذلك يقل أمل جنبيه، بني اليت نفسه من إليه وأحب سوامها مما إليه أحب
 اإلُيان، ةذرو  اإلنسان يبلغ لكي العسري االشرتاط وهذا الشدة هذه ملاذا: سائلون تساءل وكم كم عنه،

 نفسك بحت مما أكثر وجل عز اهلل حتب مل إن ألنك نعم نفسه، حيب مما أكثر ورسوله اهلل حيب أن
 سبيل يف استكبارك، يلسب يف حظوظها، سبيل يف نفسك، سبيل يف هلل وحببك بإُيانك تضحي فلسوف
 .الكون يف اليوم جيري ما وهذا وأهوائك شهواتك

 السعادة قمة ىلإ وجمتمعاً  فرداً  به يرقى الذي اإلُيان وجل عز باهلل مؤمناً  اإلنسان يكون لكي البد إذاً 
 منكم كثري ذهن ىلإ يقفز قد آخر سؤال خلقه الذي مواله إىل فطره، الذي بارئه إىل باحلب قلبه يوجه أن

 لإلنسان اً سائق والعقل، الدماغ ذلك ومكان احلقيقة، إدراك يكفي أفال يقول قد الكالم، هذا يسمع عندما
  والتوفيق؟ اهلداية وقمة السعادة درب إىل

 سلوك، ىلإ صاحبه يقود ال اليقني ذروة إىل وصل ومهما قوي مهما العقالين اإلدراك ،اهلل عباد يا ال
 يف يشع الذي احاملصب إىل أرأيتم العربة، مقدمة يف املثبت املصباح كدور اإلُيان دور اإلُيان؟ فائدة ما إذاً 

 معوجاً  هو كما قالطري يريك أنه املصباح هذا دور دوره؟ هو ما تسوقها اليت العربة مقدمة يف املظلم الليل
 حيرك ال باحاملص احلد، هذا عند يقف املصباح دور إن مث مستقيم غري أو مستقيماً  معبد غري أو معبداً 
 إىل لطريقا يف حيركك الذي داخلها، يف الذي الوقود هو إّنا العربة حيرك الذي إن يقودها، وال العربة
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 احلب هو إّنا واهلوى والنفس الشيطان مرضاة إىل الطريق يف يقودك والذي احلب، وقود هو إّنا اهلل مرضاة
  أيضًا،

 سليماً، لسليما الطريق تريك أهنا دورها فإن ودقيقة صحيحة كانت مهما الرأس يف اجلامثة العقيدة أما
 عن جلوابا هو هذا تريد، ما إىل حيركك وقود من البد إنك مث ضاللة، الضاللة وتريك حقاً  احلق تريك
 عرفناه كما اهلل واعرف بأناس مبستشرقني، يعج وكم كم الكون فجاج يف ترون أال اهلل، عباد يا سؤالال هذا

 شهواهتم، َيدم ّناإ رغائبهم َيدم إّنا جواحنهم بني الذي الوقود ألن اهلل مرضاة إىل ساكناً  حيركوا مل لكنهم
  وتعاىل. سبحانه اهلل إىل صاعداً  حباً  وليس هابط حب جواحنهم بني املوجود احلب ألن

 حَيِْفزَنَا أن ينبغي ومسامعكم مسامعي على أكرره أن وينبغي لكم أقوله أن ينبغي الذي املعىن هذا
 إىل اهلل، إىل جهيت أم ورغائبنا وشهواتنا أهوائنا إىل أفيتجه يتجه؟ إالمَ  احلب هذا وقود عن البحث إىل

 تتوقف؟ ال ليتا النعم من حبارٍ  يف أغرقنا الذي إللها إىل كرمنا، الذي اإلله إىل يتجه القلب، هذا صاحب
 يف بناح أن هو اجلواب واملؤمل، املخيب اجلواب نعلم فلسوف السؤال هذا تساءلنا إن أنا الظن أغلب
 اهلابط احلب كذل فهو وأهوائنا وشهواتنا لرغائبنا متمحض هو إّنا الناس ألكثر وبالنسبة األحيان أغلب
 ونبادر نسرع وافتعال الداء هذا من نعاين أننا عرفنا وإذا الفساد، ضرام إىل الشقاء ىلإ اجملتمعات يزج الذي

 تمعاتاجمل عن أحتدث وأنا اإلسالمية، اجملتمعات لصالح اهلل عباد يا سبيل ال الدواء، استعمال إىل
 احلب ائبشو  من للذات، احلب شوائب من وشعوب قادة من فيها من قلوبُ  طَُهَرتْ  إذا إال اإلسالمية،

 وال عنا عمهن تنقطع ال من إىل كرمنا، من إىل خالقنا، إىل بارئنا، إىل باحلب واجتهت والشهوات لألهواء
 صلحت ملتغلبةا هي اهلل حمبة وجعلنا األغيار حمبة من قلوبنا طهرنا وإذا أنفسنا عاجلنا فإذا واحدة، حلظة

  لناس.ا حوهلا يتجادل اليت لنظريةا والتخطيطات الفلسفة من كثري إىل داعي وال جمتمعاتنا

 واجملتمع للفرد دةواملفس املهلكة احملبة من قلوبنا أوعية نطهر أن إىل السبيل فما: تسألون بكم وكأين
 عباد يا ميسور كذل إىل السبيل ذلك؟ إىل السبيل كيف حبنا؟ فنمحضه وخالقنا موالنا إىل هبا ونتوجه

 النفوس بَِلتْ جُ : فيها شذوذ ال اليت اإلنسانية القاعدة تقول ،مرت خطبة يف ذلك إىل أشرت ولعلي اهلل
 ذاإ ينيمك الذي من الكون؟ يف األوحد احملسن هو من أنفسكم فاسألوا إليها أحسن من حب على

 الذي من الرقاد؟ من الكايف حظك أخذت إذا يوقظك الذي من للرقاد؟ فراشك على مساءً  متددت
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 الذي من مطهرا؟ طاهراً  نقياً  املاء هذا إليك أرسل الذي من مام؟احل تدخل عندما السموم من يطهرك
 إن انك،لكي مناسبة اهلل جعلها اليت األطعمة من األلوان هبذه الطعام مائدة على جتلس عندما أكرمك

 يف نفسك إىل نظرت إذا وألبانا؟ حلوماً  لك اهلل سخرها وأنعام أنبتت وأرضٍ  أمطرت مساء نتيجة إال هي
 قدمك؟ إىل فرقك من بالعافية يكرمك الذي من نفسك سائل كيانك يف تتضرج العافية رأيتو  املرآة
 ألصبح اناإلنس عن غاب الفكر أن ولو كيانك، يف املهيمن بالفكر وجهك مَجَّلَ  الذي من نفسك سائل
 قامتك لجيع الذي من طريقك يف تسري وأنت نفسك سل اآلخرين، أمام القبح مظاهر من مظهراً  مجاله

 ِمنْ  ِبُكمْ  َوَما﴿ األوحد، املنعم أنه اهلل، أنه اجلواب ستعلم اليسار؟ ذات وال اليمني ذات ترتنح ال معتدلة
 بني وجل عز اهلل حمبة ينابيع تفجرت هذا علمت إذا ،﴾جَتَْأُرونَ  فَِإلَْيهِ  الضُّرُّ  َمسَُّكمُ  ِإَذا مُثَّ  اللَّهِ  َفِمنَ  نِْعَمةٍ 

 هذا ذورب وامللحد، املؤمن قلب يف والفاجر، املؤمن قلب يف موجودة ذورهب احلب هذا إن مث جواحنك،
 البذور ذهه تتعهد أن فإما أمهاتنا، بطون من وأخرجنا وتعاىل سبحانه اهلل فطرنا أن منذ موجودة احلب

 اجلواب هو هذا سك،بنف فعلته قد عما املسؤول أنت فتكون عنها تعرض أن وإما وهتيمن فتنبت بالسقيا
  اإلخوة. أيها السؤال ذاه عن

 وأنواع ريةكث السوء ومظاهر جمتمعاتنا، يف وينتشر يسري الذي السوء من اليوم بعد شكونا فإذا
 الفطرة علياء نم باإلنسان يسقط الذي احلب اهلابط، احلب احلب، ذلك سبب أن فلتعلموا شىت، الفساد
 حب فلنعاجل ،الدواء باحلب الداء احلب فلنعاجل ،الدواء إىل فلنبادر الشقاء، درك إىل اإلنسانية اإلُيانية
 الذين الناس ،سبحانه وخالقنا موالنا حب وهو أال عليه يتغلب أن ينبغي الذي باحلب وشهواتنا أهوائنا

 الذي أن نأتظنو  يقودهم؟ الذي ما الغرب ربوع يف اهلل دين إىل ووحداناً  ذرافات يومٍ  كل يف يدخلون
 ودهميق الذي إّنا بعيد أمدٍ  منذ احلقائق أدركت عقوهلم ال، اهلادي؟ عقلال هو اإلُيان إىل يقودهم

 ،األغيار حب من السوى، حب من أعتقهم الذي وجل عز اهلل حب احلب، هو اإلُيان إىل ويوجههم
 بَِقْومٍ  اللَّهُ  يَْأيت  فَ َفَسوْ  هِ ِدينِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَ ْرَتدَّ  َمنْ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿: وجل عز اهلل قوله عليهم وصدق
 العظيم اهلل وأستغفر هذا يلقو  أقول .﴾اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َأِذلَّةٍ  َوحيُِبُّوَنهُ  حيُِب ُُّهمْ 
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لى اهلل ص تعالوا بنا يف هذا اليوم املبارك من هذا الشهر األغر نقف على مشاهد من تأثر املصطفى
عليه وعلى آله وسلم بذكريات وقف عليها سواء كانت حلوة أو مرة، تعالوا نتأمل فيما فعلت بنفسه هذه 

لى اهلل أن املصطفى ص يروي الشيخان البخاري ومسلم﴿ جواحنه من الشجو، الذكريات وما بعثت بني
ٌد منكم صحابه: ال ُيرَّنَّ أحعليه وعلى آله وسلم عندما عاد من غزوة تبوك ووصل إىل ديار مثود قال أل

بديار القوم الذين أهلكهم اهلل عز وجل إال باكني خاشعني أن يصيبكم مثل ما قد أصاهبم، وقنَّع رسول 
ضًا أنه صلى وروى الشيخان أي﴿، ﴾اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأسه بردائه ومرَّ مسرعًا حىت جتاوز الديار

 ئداً من غزوة تبوك ووصل إىل مشارف املدينة املنورة والحت أمامهاهلل عليه وعلى آله وسلم عندما قفل عا
بيوٌت من بيوهتا والح أمامه جبل أحد األشم قال عليه الصالة والسالم: هذه طابة وهذا أحد جبل حيبنا 

وروى مسلم يف صحيحه أنه صلى اهلل عليه وسلم عندما علم أن يوم عاشوراء، العاشر من ﴿، ﴾وحنبه
  .﴾الذي أجنى اهلل عز وجل فيه سيدنَا موسى من فرعون أمر بصيامه حمرم، هو اليوم

هذا ما فعلته الذكريات بني جوانح املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم والسر يف ذلك يا عباد 
اهلل أن احلادثة تقع ومتر ولكن كاًل من الزمان واملكان حيتضنها، تبقى هذه احلادثة موجودة يف طي املكان  

ب، قى موجودة أيضًا يف طي الزمان، إن مل يرها البصر املثبت يف الوجه رأهتا البصرية املثبتة يف القلو كما تب
هذه حقيقة ال مرية فيها، فإذا كان الزمان واملكان عندما عادا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باحلادثة 

وف من اهلل ا الشجو سواء متثل يف خاليت وقعت ومرَّ عليها عهد بعيد أو قريب فأثارت بني جواحنه هذ
أو متثل يف حنني وحب فماذا عسى أن يفعل بني جواحننا هذا الزمان الذي استدار اليوم وعاد حيمل إلينا 

ى صلى اهلل عليه وعلى طفحادثة الرمحة اإلهلية اليت أكرم اهلل سبحانه وتعاىل هبا عباَدُه أمجع يوم والدة املص
  .آله وسلم

ا كان الزمان واملكان الذي أعاد كل منهما إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حادثة عود فأقول إذأ
مرت فأثارت بني جواحنه ما أثارت من الشجو واملشاعر اليت حدثتكم عن طرف منها ماذا عسى أن 
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مثلة يف تيفعل بنا هذا الزمن الذي استدار اليوم وعاد وها حنن نستقبله حيمل إليها حادث الرمحة اإلهلية امل
 مولد املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم؟ هل أنا حباجة إىل أن أجيب عن هذا السؤال؟

لعلنا مجيعًا نعلم أن اجلواب بدهي ولكن البد لذلك من شرط هو يف الواقع جامع مشرتك بني ما  
املشرتك هو احلب،  عاهتز له شعور املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وبني ما ينبغي أن هتتز له مشاعرنا اجلام

احلب هو الذي  ،هذا ُأُحد جبل حيبنا وحنبهاحلب هو الذي جعل املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
جعل املصطفى أكاد أقول يتغزل بذلك اجلبل، إنه ليس حب ذلك اجلبل تلك احلجارة والصخور ولكن 

شاعر الذي فعل ما فعل مب حب أولئك الذين استشهدوا فاحتضنهم سفح ذلك اجلبل األشم، احلب هو
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم واحلب هو الذي جعل بصريته ترى احلادثة وكأهنا تقع آنذاك، احلب هو 
الذي رفع احلجب عن املاضي وقد مرت عليه سنوات وبصرته وكأنه واقع حاضر اليوم، وإذا ُوِجَد مثل 

نفوسنا املشاعر على آله وسلم فالبد أن تطوف بهذا احلب بني جواحننا حلبيبنا املصطفى صلى اهلل عليه و 
ذاهتا والبد أن نتبني هذا احلدث العظيم اجلليل الذي جيسد رمحة اهلل سبحانه وتعاىل بعباده أمجع واملتمثل 
يف والدة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وما أعقبها من بعثة، وما أعقبها من نشر هذه احلنفية السمحاء 

  .ر الرسل واألنبياءبُِعَث هبا سائاليت 

فتعالوا يا عباد اهلل نتلمس مكان احلب حلبيبنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، دعوين أقل لكم إن 
اإلُيان العقالين وحده ال يكفي بل أقول إن اإلُيان العقالين وحده ال ينجي صاحبه يوم املعاد، البد من 

، اإلنسان والعقل إىل حب وتعظيم ومهابة يف القلبأن يتحول اإلُيان العقالين املثبت يقينًا يف الفكر 
بقطع النظر عن قفصه اجلسدي مؤلف من حقيقتني اثنتني، عقٍل به يدرك وقلٍب به حيب ويعظم ويبجل 
أو يبغض ويكره، والرحيل إىل اهلل عز وجل ال ُيكن أن يتم على حنٍو يرضيه إال جبناحني اثنني، جناح 

ن العظيم وجناح احلب، احلب ملوالنا وخالقنا عز وجل ومن مث احلب ملن اليقني العقلي حبقائق هذا الدي
أحبه اهلل عز وجل وابتعثه رمحة للعاملني حممٍد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، فإذا حتققت مشاعر هذا 

سريًا وال يكون قاحلب فإن االحتفال واالحتفاء بذكرى مولد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يصبح انفعااًل 
  .فعاًل اختيارياً 
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أرأيت إن كان فؤادك قد هيمنت عليه مشاعر احلب لرسولك، مشاعر احلنني إليه والشوق إىل اجملالس 
اليت اكتحلت هبا أعني أصحابه مث رأيت نفسك أمام الزمن الذي حيمل يف طياته هذا احلدث األغر هل 

رسول اهلل صلى  نِْيَم مشاعر احلنني إىلتستطيع أن تُنِْيَم مشاعر الشجو بني جواحنك؟! هل تستطيع أن تُ 
اهلل عليه وسلم يف نفسك؟! لن يكون لك إىل ذلك من سبيل قط، فكيف إذا وقفت على أحاديث 
يتكلم فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بل يعرب فيها املصطفى صلى اهلل عليه وسلم عن شوقه إليك، 

 ادله حبًا حبب؟! عن اشتياقه إىل إخوانه الذين مل يرهم، أال تب

روى اإلمام مالك يف موطئه وغريه أن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم دخل قبيل وفاته إىل البقيع ﴿
فسلم على أهل البقيع مث قال: وددت لو أين رأيت إخواننا، قال له أحد أصحابه ألسنا إخوانك يا رسول 

ائل منهم ون فرطًا هلم على احلوض، قال قاهلل؟ قال: بل أنتم أصحايب وإخواين الذين مل يلحقوا بعد وسأك
أو تعرفهم يا رسول اهلل؟ كيف تستقبل من مل تر؟ قال: أرأيتم لو أن رجاًل له خيول غر  حمجلة وسط 

، ﴾خيول دهٍم هبٍم، أي سوداء، أفكان يعرفها؟ قالوا نعم قال: فأنا أعرفهم غراً حمجلني من آثار الوضوء
مه، اهلل عليه وسلم حين إىل إخوانه وعرب عن هذا احلنني ببليغ كالها أنت ترى كيف أن املصطفى صلى 

وإين ألسأل اهلل عز وجل أن جيعلين وجيعلكم مجيعًا من إخوانه الذي اشتاق إليهم، أفال نبادله حنينًا 
كيان   ،حبنني؟! أفال نبادله شوقًا بشوق؟! وإذا رأينا أن الزمن َقدََّم لنا جمدداً هذه اهلدية املطوية يف كيانه

هذا الزمن، وأعاد إلينا احلدث األجل يوم والدة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم أفال هتتاج وتضاعف 
مشاعر احلنني إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني جواحننا، وإذا اهتاجت هذه املشاعر فهل من سبيل 

تحدث دث عن شجوه، البد من أن يإىل أن ال نعرب عنها بألسنتنا إذاً الختنق اإلنسان، البد من أن يتح
عن حنينه إىل املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، ولكن احلب يا عباد اهلل سائق يسوق إىل ما 
يرضي احملبوب، احلب حاٍد ولكنه حيدو بنا إىل ما يرضي اهلل ورسوله، احلب ال ُيكن أن حيمل صاحبه 

لم، احلب ال  فإن حمبوبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسعلى الشرود عن صراط احملبوب، حمبوبنا اهلل ومن مث
َوَما َبدَّلُوا ﴿ُيكن أن حيمل احملب على أن يبدل ويغري، احلب جيعلنا مصداق قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

 .﴾تَ ْبِديالً 
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ولقد حدثتكم عن الشطر األول من ذلك احلديث املبشر ولكين أمسكت عن الشطر الثاين فألذكره 
اذر أن ال نقع فيما حذر منه رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، يقول صلى اهلل عليه لكم لكي حن

أال ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعري الضال، أي ﴿وسلم يف الشطر الثاين من هذا احلديث: 
يقال ف ليطردن رجال عن حوضي كما يطرد البعري الضال وقع بني جمموعة مجال، فأقول أال هلم أال هلم

ب هبا ، عباد اهلل وصييت اليت أخاط﴾إنك ال تدري كم بدلوا من بعدك فأقول فسحقًا فسحقًا فسحقا
نفسي وأخاطب هبا كل أٍخ يف اهلل، كل أٍخ يف اإلنسانية، أخاطبكم هبا مجيعًا أال نبدل، أال نغري، أن 

هج إىل اليمني أو أال نشرد عن هذا الننظل ُحرَّاساً للنهج اليت تركنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليه، 
 َوال تَ تَّبُِعوا السُُّبَل َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْستَِقيمًا فَاتَّبُِعوهُ ﴿إىل الشمال، أن نتمثل حتذير ربنا عز وجل إذ يقول: 
اساً على النهج الذي تَ رََكنَا عليه رسول إن كنا ُحرَّ  ﴾فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسبِيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه لََعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

اهلل مل نبدل ومل نغري على الرغم من الدواعي واملغريات الكثرية املتنوعة فإين أستطيع أن أبشر نفسي 
  .يديه حيمل بشارة العفو واملغفرة وأبشركم بأن الوقوف أمام اهلل عز وجل وبني

ى التمسك قادة وشعوبًا على التمسك حببل اهلل، علأسأله سبحانه وتعاىل أن يوفقنا ويوفق هذه األمة 
مبا أمر اهلل عز وجل واالنتهاء عن كل ما قد هنى اهلل عز وجل عنه وهي أقل ما تفرضه علينا ضريبة احلب 
لسيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وليس حبُّنا له إال فرعاً عن شجرة حبِّنا ملوالنا وخالقنا جل جالله، 

 ذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكمأقول قويل ه
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أرأيتم إىل إنسان يعاين من ظمأ يلتفت ُينة ويسرة فال جيد جرعة ماٍء يروي هبا ظمأه، ويفتش يف 
ر به احلال  مأحناء داره وزواياها عن قطرة ماٍء أو جرعة شراب فال يعثر على شيٍء مما يبحث عنه، واست

كذلك حىت كاد الظمأ يُ َقطَِّع كبَده، وفيما هو كذلك إذ طلع عليه إنسان أقبل يف هلفٍة إنسانيٍة عارمة 
إليه، وَمدَّت يده إليه بكأٍس تشّف عن ماٍء عذٍب فرات، أخذ الكأس وشرهبا، وشعر بالري بعد الظمأ 

ل من ريب يف أن هذا اإلنسان الذي عاىن من احملرق، وشعر بلذة هذه النعمة بعد أن كان حمروماً منها، ه
ظمئه ما عانا سيتوهج قلبه باحلب هلذا الذي أجنده بالشراب بعد أن أحرق الظمأ قلبه؟ ما أظن أن فينا 
من يرتاب يف هذه احلقيقة، فكيف إذا أجرى هذا اإلنسان الكرمي املتلهف، كيف إذا أجرى له يف داره 

ري يف أحنائها، يشرب من مائه كلما ظمئ، ويغتسل باملاء كلما احتاج جدواًل من املاء العذب الفرات يس
إىل ذلك، ويغسل ما اتسخ من ثيابه وأدواته، ويتمتع برؤية املاء العذب الفرات يسري يف أحناء داره، هل 
من شك يف أن هذا اإلنسان الذي كان قلبه حيرتق ظمًأ سيفيض اآلن باحلب هلذا الذي أجنده باملاء؟ 

  ﴾َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ ﴿إلله القائل: وجلَّ ا

و فكيف إذا كان هذا املتكرِّم، إذا كان هذا املعطي ه -يا عباد اهلل-هذه حقيقة ال يرتاب فيها أحد 
الرمحن الذي ال جيود على أسرة مباٍء يف جدول، وإّنا جيود على اإلنسانية كلِّها، جيود على عباد اهلل أمجع، 

ِمْن بَ ْعِد َما  َوُهَو الَِّذي يُ نَ زُِّل اْلغَْيثَ ﴿يغيثهم من بعدما قنطوا أو كادوا أن يقُنطُوا، وجل اإلله القائل: 
 ،﴾َويَ ْنُشُر َرمْحََتهُ ﴿ام هذه الكلمة قفوا بنا أم  ﴾َويَ ْنُشُر َرمْحََتهُ ﴿ ﴾قَ َنطُوا َويَ ْنُشُر َرمْحََتُه َوُهَو اْلَويِلُّ احلَِْميدُ 

بني الناس مجيعًا، ينشرها بني فئاهتم على اختالفها، على اختالف املذاهب، على اختالف النعم،  ينشرها
هل من شكٍّ يف  ،﴾َتهُ َويَ ْنُشُر َرمْحَ ﴿ينشر رمحته بني الطائعني وبني العصاة، مائدته عامرة، أبواهبا مفتحة، 

عليهم  ظمأ، ويكرمهم بعد يأس، وينزل أن اإلنسان الذي يرى هذا املتكرِّم املتفضِّل الذي يروي عباده من
من بركات مسائه، ويفجر هلم من ينابيع أرضه، وجيعل األرض ممرعة باخلضرة والرياحني والنعم لإلنسان 
وألنعامه، هل من شكٍّ يف أن قلب اإلنسان ال بد أن يتوجه إىل هذا املعطي باحلب؟ هل من ريب يف أن 
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يما ريب يف أن قلبه سيصبح وعاًء حلب هذا املنِعم املتفضِّل وال سالذي يتلقى هذه املكرمة كلَّها هل من 
  ﴾ حَمْظُوراً ُكاّلً ّنُِدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبِّكَ ﴿وفضله ال يفرق بني فئة وأخرى 

رِّ الشتاء، مث ف تعود إىل ق ُ باألمس كاد أن يطوف اليأس بالقلوب إذ رأينا األيام تتواىل، ورائحة الصي
نظرنا فوجدنا أن اليأس حتول إىل النقيض، ووجدنا أن الكرم الرباين احلاين يقبل على عباده ليبطل اليأس 
الذي كان يطوف بنفوسهم، وحييله ال إىل أمل، بل إىل بشارة متحقِّقة، كانت األهنر جافة أو تكاد تكون 

هي اليوم تعيد ذكرى أيام بردى يوم كان هذا النهر مضرب املثل جافة، وها هي اليوم فياضة ممرعة، وها 
للشام وأهله، ويوم كان هذا النهر عقدًا يتألق يف جيد الشام، ها حنن نرى املاضي كيف عاد، وها حنن 
نرى أن النعمة اليت كادت أن تغرب أو تغيب لقد عادت، فمن الذي أعادها يا عباد اهلل؟ هل من علم 

تصر السحب فتحول اليأس إىل بشارة؟! معاذ اهلل، من ذا الذي يقول هذا؟ هل من طبيعة ورثه اإلنسان اع
عادت فاصطلحت مع عباد اهلل عز وجل؟! هل من طبيعة شعرت بنبضات الرمحة للناس الذين يعانون 
من ظمأ؟ لألرض اليت تعاين من جدب؟ لألنعام اليت تبحث يف مراعيها عن عروق خضراء؟! ال يا عباد 

، ال حتجبوا أنفسكم عن العقول اليت متّعكم اهلل عز وجل هبا، ال حتجبوا كياناتكم عن الفطرة اليت اهلل
 ﴾ِفْطَرَت اللَِّه الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعلَيْ َها﴿متعنا اهلل عز وجل هبا، فطرة اإلُيان 

 رزٍق يتفّجر يتحّول إىلإنه اهلل سبحانه وتعاىل أكرمنا وأعطانا ورزقنا، رزقنا من السماء الرزق الذي س 
ينابيع من األرض، ويتحّول إىل رزٍق َيضرُّ به وجه األرض ألوانًا وأشكااًل كما قال اهلل سبحانه وتعاىل، 
فما الذي بقي يا عباد اهلل؟ بقي أن نكون مثااًل لذلك الظمآن الذي توهج قلبه باحلب ملن أجنده بكأس 

اًل لذاك الذي ُأْجِرَي جدوٌل من املاء يف داره، فكان يشرب من املاء البارد على ظمأ، بقي أن نكون مثا
منه كلما ظمئ، ويتمتع مبرآه، وكان يغتسل به كلما احتاج إىل ذلك، ينبغي أن تتوهج قلوبنا حنن من باٍب 

  أوىل هلذا الذي أكرمنا بالعطاء، رزقنا من السماء

ُيان األعزل قلوبنا ُحبًا هلذا اإلله، اإل كيف يكون الشكر يا عباد اهلل؟ يكون الشكر أواًل بأن تفيض 
  إذا مل يُ تَ وَّْج حُببٍّ ال يقدِّم وال يؤخِّر
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باألمس القريب أو البعيد أكرمنا اهلل أيضًا بعد انقطاع لألمطار، وبعد يأٍس كاد أن يسرَي إىل  
ال نبدَل نعمة اهلل كفراً، أالقلوب، أكرمنا اهلل باملاء النمري وبالثلوج الكثرية، قلت وقال غريي أيضًا: ينبغي 

ينبغي أن نتوَب إىل اهلل، فال نبين أعشاش احملرمات واملعاصي على األهنر الفياضة بعطاء اهلل سبحانه 
وتعاىل، ونظرنا فلم جند االستجابة، أجل مل جند استجابة، ملاذا؟ أَِمْن أجل أهنم غري مؤمنني باهلل؟ ال هم 

يستخدمون نعمة اهلل فيما يسخطه مؤمنون باهلل، لكنهم حمرومون من مؤمنون يا عباد اهلل، هؤالء الذين 
ُحبِّ هذا اإلله، واإلُيان األعزل باهلل عز وجل أشبه ما يكون مبصباح العربة اليت تريد أن تقودها، هو أمر 

، اضروري يريك الطريق كما هو معبداً أو معوجًا، نعم لكّن املصباَح ال حيرك السيارة، ال ُيكن أن يقوده
إّنا الذي حيرك العربة وقودها، والوقود اإلُياين الذي يوجه اإلنسان إىل االلتزام بأوامر اهلل واالنتهاء عن 
، ما أكثر املستشرقني الذين يؤمنون باهلل، ولرمبا ُيلكون من األدلة على وجوده  نواهيه إّنا هو وقود احُلبِّ

؟ ره، وإّنا ينقادون لرعوناهتم ولرغائبهم، ما السببووحدانيته أكثر مما ّنلك، ولكنهم ال ينقادون ألوام
السبب أن إُياهنم عقلي أعزل، أما قلوهبم ففارغة عن حمبة هذا اإلله الذي آمنوا به، ومن مث فإن قلوهبم 
فياضة حُببِّ األغيار، حُببِّ الشهوات واألهواء، وهكذا فاإلُيان باهلل عز وجل ال يقود صاحبه بدافع 

السلوك، ولكن احلبَّ عندما يُ تَ وَُّج باإلُيان هو الذي يقود إىل االلتزام بأوامر اهلل، احلبُّ  عقالين جمرد إىل
 .هو الذي يقرب البعيد، احلبُّ هو الذي يلني احلديد، احلبُّ هو الذي جيعل األمر العسري يسرياً وسهالً 

ا حُببِّ موالنا غيار وّنألهوكأين بكم تتساءلون: فكيف السبيل إىل أن نطهِّر أفئدتنا من ُحبِّ األ 
الذي يتفضل علينا جبالئل النعم اليت ال حتصى؟ كيف السبيل إىل أن نكون مثل ذلك الظمآن الذي توهج 

 -أيها اإلخوة-قلبه باحلبِّ ملن قدَّم له كأس املاء بعد أن كاد قلُبه حيرتق بنريان الظمأ؟ السبيل إىل ذلك 
ا، انظروا إىل نعم، اربطوا النعم اليت هتمي إليكم باملتفضِّل الذي أرسلهسبيل مفتوح ميسَّر، اربطوا النعم بامل

رسائل احلب اليت تأتيكم من اهلل عز وجل، ال حتبسوا أنفسكم يف أقطارها، اربطوا هذه الرسائل مبرسلِها، 
ىل إ أنت تتمتع بالعافية من فرقك إىل قدمك، أال تتساءل من الذي ُيتِّعك هبا؟ أنت تُقِبل يف املساء

مضجعك، وتتمدد لتستقبل نعمة الرقاد، فمن الذي يقول لك: لبيك، ها هي ذي نعمة الرقاد تسري يف 
أوصالك؟ من؟ وإذا أخذت حظَّك من الرقاد من الذي يعيد إليك احلياة بعد أن طُوَِيْت عنك؟ من الذي 

فيدك؟ إن هو إال مساء إذا جلست إىل املائدة َكوََّن لك هذه األطعمة، وقدم لك منها املذاق الذي ي
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أمطرت، وأرض أنبتت، وأنعام سخرها اهلل لك حلومًا وألبانًا، أال تعشق هذا اإلله عندما تربط نعمه به، 
عندما تربط الرسائل اليت تأتيك منه باملرِسل أال وهو اهلل عز وجل؟ ال ُيكن لإلنسان وهو إنسان إال أن 

 نسان ربه انقاد ألمره، إذا أحب اإلنسان مواله عن طريق ربطحيب املنِعم املتفضِّل عليه، فإذا أحبَّ اإل
نعمه به ال ُيكن أن يبين األعشاش احملرمة على املياه الغامرة اليت يكرمنا اهلل عز وجل هبا، ال ُيكن أن 

  ُيارس ما يسخط اهلل عن طريق النعم اليت تأيت من عند اهلل سبحانه وتعاىل

اها اهلل عز وجل إلينا، هذه األهنار الفياضة بعد أن كانت ذكرى عباد اهلل؛ هذه النعمة اليت أسد 
جافة ينبغي أن تستثري كوامن احلبِّ ملوالنا وخالقنا، أال فاعلموا أن هذا احلبَّ إذا تفجرت ينابيعه يف قلوبنا 

 نُحلَّْت مشكالتنا كلها، وال تسألوين عن كيف وال عن هذه املشكالت، ولكن التاريخ املاضي ينبئكم ع
  ذلك كله، ويضع أمامكم الدليل على ذلك كله

يا عباد اهلل، أصحاب رسول اهلل فاضت عقوهلم باإلُيان باهلل، لكن الذي سي ََّرهم يف طريق مرضاة  
اهلل إّنا هو احلّب، السلف الصاحل الذين جاءوا من بعد أصحاب رسول اهلل، والذين أدوا رسالة اإلسالم  

 لشرق والغرب، مل يفتحوها مبجرد العقول املؤمنة، ولكنهم فتحوا هذه املغاليقكما أمر اهلل فتحوا مغاليق ا
بالقلوب اليت عشقت اهلل سبحانه وتعاىل، ألسنا أحفاد أولئك السلف؟ ألسنا نتمتع هبذه القلوب اليت  

لوا دكانوا يتمتعون هبا؟ ألسنا عبيدًا لذلك اإلله الذي يكرمنا كما أكرمهم، يعطينا كما أعطاهم؟ فال تب
  .انيةرمبا ابتلينا باحلرمان مرة ثنعمة اهلل كفراً، فإنكم إن فعلتم ذلك تقلصت النعمة مرة أخرى، ول

 اهلل العظيم. وأستغفر أقول قويل هذا
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و على بىن اإلسالم وأساَسهُ إّنا همن احلقائق البدهية اليت ال تغيب عن فكر أي إنسان مسلم أن م
طاعة اهلل وطاعة رسوله، ومن األمور البدهية اليت ينبغي أال تغيب عن بال أي مسلم أن بني طاعة اهلل 
وطاعة رسوله تالزمًا دائمًا، فال تنفصل طاعة اهلل عن طاعة رسوله، وال تنفصل طاعة رسول اهلل عن طاعة 

وَل َوأُويِل اأْلَْمِر يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَّسُ ﴿ائل: اهلل سبحانه وتعاىل، وصدق اهلل الق
ُقْل َأِطيُعوا اللََّه ﴿: وصدق اهلل القائل ﴾َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللَّهَ ﴿وصدق ربنا القائل:    ﴾ِمْنُكمْ 

 .﴾اللََّه ال حيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ َوالرَُّسوَل فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإنَّ 

ولكن فلنتساءل: ما املراد بطاعة اهلل ورسوله؟ ليس املراد بطاعة اهلل ورسوله كما قد يتصور البعض  
أداء عبادات مألوفة معروفة وحمدودة كالصالة والصيام واحلج وحنو ذلك، وإّنا تتمثل طاعة اهلل وطاعة 

اهلل عز وجل األمر به، واالنتهاء عن الفساد واإلفساد الذي كم  رسوله بالعمل الصاحل الذي يكرر بيان
وكم حيذر اهلل سبحانه وتعاىل منه، فطاعة اهلل عز وجل تتمثل يف كل عمل يصلح األمة اإلنسانية، واالبتعاد 

َوال ﴿عن الفساد واإلفساد، بعد أن أقامنا اهلل عز وجل على الصالح يف كل ما يتعلق حبياتنا ومعيشتنا 
 ﴾ْفِسُدوا يِف اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصالِحَهات ُ 

  طاعة اهلل عز وجل تتمثل إذاً يف كل ما يصلح اإلنسانية مجعاء 

طاعة اهلل عز وجل تتمثل يف أال جيعل التاجر من خداع الناس ومن غشهم يف املعاملة ويف السلعة  
  اليت يتاجر هبا أساسًا ومورداً لرزقه

ادهم، مثل يف أن يكون الطبيب أمينًا على أرواح الناس، فال يتاجر بأجسطاعة اهلل سبحانه وتعاىل تت 
  وال يتاجر بأرواحهم يف سبيل مجع املزيد من املال
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طاعة اهلل سبحانه وتعاىل تتمثل يف أن يكون املزارع أمينًا على أقوات الناس، فال جُيَمِّل مزروعاته  
ا سببًا عينهم بالسموم واملبيدات املهلكة، ليجعل من طعمهوأغذيته اليت يقدمها للناس، ال جُيَمِّلُها يف أ

  ملوهتم وأمراضهم وهالكهم

طاعة اهلل سبحانه وتعاىل تتمثل يف أن يكون أصحاب املطاعم أمناء على حياة الناس وعلى صحة   
 كل واحٍد منهم، فال يقدموا لآلكلني عندهم األطعمة اليت يرتفعون هم عن أكلها، ال يقدموا لآلكلني

  يف مطاعمهم اللحوم الفاسدة، األغذية احملرمة

ُم   طاعة اهلل سبحانه وتعاىل تتمثل يف أن يكون أصحاب املواشي يف البادية أمناء على أول قوت يُ َقدَّ
للناس أال وهو السمن، ال يستقدموا أكياس الشحوم احليوانية بعد قليل عندما يأيت موسم الربيع ليمزوجها 

  .دموها هلم سببًا لألمراض واهلالك من أجل أن ُيلؤوا جيوهبم مبزيد من املالبأغذية الناس، مث يق

لُوا ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعمِ ﴿أأزيدكم أمثلة يا عباد اهلل! كلكم يعلم معىن قول اهلل عز وجل:  
اأْلَْرِض بَ ْعَد  َوال تُ ْفِسُدوا يِف ﴿، تلك هي الصاحلات، وكلكم يعلم معىن قول اهلل عز وجل: ﴾الصَّاحِلَاتِ 
، كلكم يعلم ذلك، ولكن ترى ملاذا ال يستجيب هؤالء الناس وهم مسلمون وفيهم الكثري ﴾ِإْصالِحَها

ممن يَ ْغَشون املساجد، ويصلون ويؤدون الصلوات يف أوقاهتا، ويذهبون حجاجاً إىل بيت اهلل احلرام، ولكنهم 
 بتعاد عن الفساد واإلفساد، ال يصغون السمع إىلال ينقادون هلذا الذي نقول، ال يصغون السمع إىل اال

  هذا العمل الصاحل الذي أمر اهلل عز وجل به؟

لو نظرنا إىل اجملتمع وإىل القائمني بشؤونه من جتار وأطباء ومزارعني وأصحاب املواشي وغريهم  
د واهلالك الوجدنا أن اجلميع إال من رحم ربك عاكفني على اإلفساد، عاكفني على تقدمي أسباب الفس

واألمراض الوبيلة إلخواهنم يف اإلنسانية ويف اهلل سبحانه وتعاىل، ملاذا ال يصغون السمع؟ اجلواب أيها 
اإلخوة ما قد قلته لكم باألمس، وال بد أن أعود فأكرره اليوم، هؤالء الناس اعتمدوا على شطٍر واحٍد من 

نبغي أن فتقدوا الشطر الثاين أال وهو العاطفة اليت ياإلُيان، أال وهو ذلك الذي يستقر يقينًا يف العقل، وا
 هتيمن على القلب، املتمثلة يف ُحّب اهلل وُحّب رسوله، املتمثلة يف تعظيم اهلل وتعظيم رسول اهلل صلى اهلل
-عليه وعلى آله وسلم، هؤالء مؤمنون بعقوهلم، لكن قلوهبم فارغة عن حمبة اهلل عز وجل، والقلب مرآة 
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ال ُيكن أن يفرغ من انعكاس شيٍء ما إليه باحلب والتعظيم، فإن فرغ القلب عن حمبة اهلل  -أيها اإلخوة
ال بد أن تستبق إليه حمبة الشهوات، حمبة األهواء، حمبة املال، حمبة املناصب، ال بد أن حتتل القلب حمبُة 

قلي األعزل يع اإلُيان العهذه األشياء، ومن مث تكون قيادة اإلنسان بيد هذه الشهوات واألهواء، وال يستط
  أن يقودهم على ما يرضي اهلل سبحانه وتعاىل

هذا هو الداء يا عباد اهلل، وقد حدثتكم باألمس عن الوسيلة اليت ينبغي أن نتبعها لنحقق حمبة اهلل  
وأضيف  ،وحمبة رسوله بني جواحننا من أجل أن تطرد حمبُة اهلل حمبَة األغيار، وأنا اليوم أؤكد لكم هذا املعىن

إليه شيئًا مل أقله باألمس، أال وهو حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، من أحب اهلل ال بد 
أن حيب رسوله، بينهما تالزم ال ينفّك، وحنن إّنا نتبع أوامر اهلل عن طريق اإلصغاء إىل رسوله، أوامر اهلل 

اًل أال وهي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، متمثجاءتنا عن طريق واحد، ومن خالل نافذٍة ال ثاين هلا، 
يف أقواله، متمثاًل يف أفعاله، متمثاًل يف أخالقه، ولذلك أمرنا بيان اهلل عز وجل بتعظيم رسوله، أمرنا ربنا 

 ا ال تُ َقدُِّموا بَ نْيَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُو ﴿سبحانه وتعاىل باألدب مع مصطفاه وحبيبه، وصدق اهلل القائل: 
أي ال    ﴾ا بَ نْيَ َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلهِ ال تُ َقدُِّمو ﴿ما معىن  ﴾َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه مسَِيٌع َعلِيمٌ 

تسرعوا باحلكم يف األمر قبل أن حيكم به رسول اهلل، ال تسرعوا باحلديث عن أي شيٍء ما قبل أن تصغوا 
َواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَ ْرفَ ُعوا َأصْ ﴿ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك، إىل ما قاله رس

هكذا يأمرنا ربنا سبحانه وتعاىل  ﴾النَّيِبِّ َوال جَتَْهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن حَتَْبَط َأْعَماُلُكمْ 
نبغي رتام حبيبه وتوقريه وتعظيمه وحمبته إىل درجة أال جنهر بأصواتنا فوق صوته، ال بل يبأن نذهب يف اح

أن خنفض أصواتنا عن صوت املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، احلديث موجه ألصحابه الذين كانوا 
ربنا  نيعايشونه وجيالسونه، لكنه أمر لنا أيضًا بتوقري املصطفى ومبحبته وتعظيمه واألدب معه، وحسبكم أ

  ﴾لَْيِه َوَسلُِّموا َتْسلِيماً يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا عَ ﴿عز وجل يأمرنا بالصالة عليه 

إذا هيمنت حمبة اهلل عز وجل على القلب وهيمنت حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الفؤاد  
وات واألغيار  وحمبُة رسوله حمبَة الشهعن طريق دراسة سريته والوقوف على معامل حياته طردت حمبُة اهلل

، من القلب، وهيمنت عندئٍذ هذه احملبة الربانية اليت تتمثل يف فرعني: حمبة اهلل ورسوله، هيمنت على القلب
ومن مث ال ُيكن لإلنسان أن ينقاد لشهواته اليت تغلب حب اهلل عليها، ال ُيكن أن ينقاد ألهوائه، املال 
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جيعل  ل طاعة اهلل وطاعة رسوله، التجارة جيعلها خاضعة يف سبيل اهلل، الطبيبيضعه حتت قدميه يف سبي
طبه عبادة يتقرب هبا إىل اهلل، أصحاب األغذية واملطاعم جيعلون من أعماهلم هذه قرىب يتقربون هبا إىل 

  اهلل، ال بدافع اإلُيان العقلي األعزل، وإّنا بدافع احلب هلل ورسوله

إىل سرية املصطفى جتدون أن اهلل عز وجل جهزه بصفات وأخالق جتعل اإلنسان يا عباد اهلل انظروا  
السوي يف طبعه يعشقه، أجل، ملاذا؟ من أجل أن ييسر ربنا سبيل حمبته صلى اهلل عليه وسلم، ومن مث 

ْنَت هَلُْم َوَلْو   اللَِّه لِ فَِبَما َرمْحٍَة ِمنَ ﴿ييسر سبيل اتباعه، ييسر سبيل االنقياد ألوامره وصدق اهلل القائل: 
ليها من أجل ماذا؟ صفة صاغ رب العاملني نبيه احملبوب ع ﴾ُكْنَت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ 

من أجل أن ييسر لنا أصحاَب القلوب اإلنسانية الطبيعية سبيَل التعلق برسول اهلل، سبيل حمبة رسول اهلل 
  تيسر لنا سبيل االنقياد ألمره وإتباع وصاياه اليت أوصانا هباصلى اهلل عليه وسلم، ومن مث ي

ترى هل سنّتجه بقلوبنا إىل حمبة اهلل ورسوله؟ ترى هل نأمل من إخواننا يف اإلنسانية الذين يتاجرون  
على حساب اإلفساد يف اجملتمع، على حساب أرواح الناس، على حساب مصاحل الناس، من أجل أن 

الية باألموال املكدسة وغدًا سيودعوهنا إىل غري لقاء، ترى هل سيعاجلون أمراضهم ُيلؤوا صناديقهم امل
هذه؟ هل سيطهرون قلوهبم من حب الشهوات واألهواء، ويغالبون هبا حمبة اهلل عز وجل ورسوله؟ إذن 

ن اسيصلح اجملتمع، إذن ستختفي مظاهر الفساد واإلفساد، وإذن لن نسمع األحداث اليت تقشعر هلا األبد
  من ألوان من الغش وألوان من اخلداع وأنواع من اإلساءة ملصاحل الناس، ألرواح الناس

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل قلوبنا وقلوب إخواننا مليئة حبب اهلل ورسوله، وأسأله عز وجل  
 ييسر لنا مجيعًا سبل ذلك.  أن

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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ق لقد خل ،هل مسعتم عن ُعَقاٍر خلقه اهلل سبحانه وتعاىل هو داء لإلنسان ودواء له يف وقت واحد
 .إنه احلب ،اهلل سبحانه وتعاىل هذا العقار

احلب جعله اهلل سبحانه وتعاىل دواءً ملشكالت ومصائب اإلنسان وجعله يف الوقت ذاته داءً يتسبب 
 .تتوضع يف كيان اإلنسانعنه الكثري من مصائب 

إذا اجته القلب باحلب إىل الرغائب والشهوات الدنيوية، إذا اجته القلب باحلب إىل العصبية للذات 
وللنفس، إذا اجته القلب باحلب إىل رغبات األهواء، الرئاسة، الشهرة، مجع كنوز املال فإن احلب يف هذه 

 .توضع يف كيان اإلنسان فرداً وجمتمعاً احلالة يغدو داًء وبياًل من أخطر األدواء اليت ت

أما إن تَ َوجََّه احلب يف فؤاد اإلنسان إىل خالق اإلنسان عز وجل، إىل اإلله الذي بيده حياة اإلنسان، 
بيده نفعه وضره، إىل اإلله الذي يتقلب اإلنسان أيًا كان يف حبر متالطم األمواج من نعمه اليت ال حُتَْصى، 

قلَبُه باحلب إىل إهله هذا فاحلب عندئٍذ دواٌء ناجع، دواٌء لكل املصائب اليت يعاين  أما إن وجََّه اإلنسانُ 
 .منها اإلنسان فرداً أو جمتمعاً 

ولقد أنبأنا بيان اهلل سبحانه وتعاىل عن هذين األثرين املتناقضني للحب، أنبأنا بيان اهلل سبحانه 
َا  حتذير، وأنبأنا عن احلب عندما يكون دواًء وأَمرَنَا أن وتعاىل عن احلب عندما يكون داًء وحذََّر منه أُيَّ

ا اهلل نَ يقول اهلل سبحانه وتعاىل وهو يوضح لنا وظيفة احلب عندما يكون داًء وعندما حيذِّرُ  نتحقق به
ُتُكْم َوأَْموَاٌل ريَ ُقْل ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبْ نَآؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعشِ ﴿ ل:سبحانه وتعاىل منه، يقو 

اٍد يِف َسبِيِلِه فَ تَ رَبَُّصوْا هَ اقْ تَ رَفْ ُتُموَها َوجِتَارٌَة خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ إِلَْيُكم مَِّن الّلهِ َوَرُسوِلِه َوجِ 
 ﴾نيَ َحىتَّ يَْأيتَ الّلُه بِأَْمرِِه َوالّلُه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسقِ 

أرأيتم كيف ينب ُِّهنَا اهلل عز وجل إىل الداء الكامن يف احلب عندما يتجه اإلنسان حببه إىل ما ليس  
 .أهاًل حلبه
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أرأيتم كيف حيذُِّر البيان اإلهلي اإلنساَن من أن ينقاد إىل هذا البالء الوخيم، إىل هذه املصيبة بل  
  إىل سلسلة املصائب اليت تتفرع عن هذا الداء؟

ِن الّلِه أَنَداداً َوِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدو ﴿ ا احلب الدواء فيلفت البيان اإلهلي أنظارنا إليه قائالً أم
ي َُّها الَِّذيَن يَا أَ ﴿ مث يؤكد هذا ببيان أدقَّ بل أكثَر تفصيالً  ﴾حيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّ الّلهِ َوالَِّذيَن آَمنُواْ َأَشدُّ ُحبًّا لِّّلهِ 

 ﴾ِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ واْ َمن يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت الّلهُ بَِقْوٍم حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّوَنُه َأِذلَّةٍ َعَلى اْلُمؤْ آَمنُ 
  فهذا هو احلب الذي يكون دواًء ملشكالت املسلمني أيًا كانت اجتماعية أو فردية

بعد هذا البيان اإلهلي الذي كم وكم تاَه املسلمون عنه السيما يف هذه العصور  –عباد اهلل: تعالوا 
تعالوا نتبني مشاكلنا الراسخة يف كياناتنا، إهنا مشكالت كثرية يضيق الوقت عن استعراضها وتفصيل  –

  احلديث عنها

كانت   مشكالت تتمثل يف افتقارها عن غىن وما ا.تتمثل يف تشرذم هذه األمة وتفرقهمشكالت  
مشكالت تتمثل يف الضعف الذي توضََّع يف كياهنا، وما كانت هذه األمة يف يوٍم من . يومًا ما فقرية قط

مشكالت تتمثل يف الذل بعد العز، وكلنا يعلم أن تاريخ هذه األمة ينتشي  .األيام إال مضرب املثل للقوة
ما نتالقى للحديث  ما أكثر –يا عباد اهلل  –هذه املشكالت . بالعزة اليت مت ََّعَها اهلل سبحانه وتعاىل هبا

  ا.ولتجاذب اآلراء حبثًا عن عالجاهتعنها 

كم وكم حتققت يف سبيل البحث عن هذه املصائب وعالجاهتا ندواٌت وكم تالقى الناس يف مؤمترات، 
المية سوكم ُوِضَعْت خطط وُرمِسَْت سبل يف سبيل التخلص من هذه األمراض املتوضعة يف كيان أمتنا اإل

 .مجعاء

ولكن كل هذه اجلهود مل تثمر، ومل تعد جهود املسلمني على اختالفها إال باخليبة وهي حقيقة ما 
 .ينبغي أن نتجاهلها

الندوات اليت ُعِقَدْت، املؤمترات اليت أقيمت، اخلطط اليت ُرمِسَْت يف سبيل التخلص من هذه املصائب 
 .ن جند هلا أي مثرةاليت توضعت يف كيان هذه األمة انتهت دون أ

 .ما السبب يا عباد اهلل 
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أحنن مؤمنون باهلل؟ نعم  ،السبب أننا عدنا نفحص إُياننا باهلل عز وجل على مستوى عقالين فقط
أحنن موقنون بشرائع اهلل عز وجل  ،حنن موقنون يقينًا عقالنيًا باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

حبثنا عن مكان اإلُيان يف عقولنا ولكنا مل نبحث عن مكان هذا  ،ك كلهوأحكامه؟ نعم حنن موقنون بذل
مل نبحث عن مكان هذا اإلُيان يف أفئدتنا اليت هي مكان للعواطف اإلنسانية الدافعة  ،اإلُيان يف قلوبنا

  والرادعة واملمجدة

احبها إىل تنفيذ صوكان ينبغي أن نعلم أن العقيدة البد أن تستقر يف العقل، نعم، ولكنها ال تقود  
  ب.لىل وهٍج من احلب مهيمٍن على القأوامر اهلل عز وجل إال بعد أن تتحول من يقنٍي عقالين إ

مل نفحص قلوبنا ومل نتساءل عن احلب املهيمن يف أفئدتنا، ولو أننا تفحصنا هذا احلب املهيمن يف  
ألعلى أما إُياننا العقالين صاعٌد إىل ا أفئدتنا وتساءلنا عن االجتاه الذي يتجه إليه هذا احلب لرأينا أن

 .احلب املهيمن على أفئدتنا وقلوبنا فهابٌط إىل األدىن

لو تفحصنا احلب الذي يهيمن على أفئدتنا والوجهة اليت يتجه إليها لرأينا أنه متعلق بالدنيا وما  
  أكثر أنواع ما نسيمه الدنيا

للذات، متعلق  شهرة، متعلق بالرئاسة، متعلق بالعصبيةلرأينا أن حبنا متعلق باملال ومجعه، متعلق بال 
  باألهواء والشهوات اجلاحنة

ن باهلل عز وجل مؤمنو  –واهلل احلمد  –لو أننا فحصنا أفئدتنا كما فحصنا عقولنا لنعود فنقول حنن  
 .مةلعلمنا سبب الداء الذي نعاين منه ولعلمنا مصدر املصائب املتسلسلة واملتوضعة يف كيان هذه األ

ما أكثر ما ُيَسخَُّر اإلسالُم له يا عباد اهلل ال بدافع من يقيننا العقلي وإّنا بدافع من احلب األرضي  
  اهلابط املهيمن على قلوبنا

انظروا كم ُيَسخَُّر اإلسالم ألهداف دنيوية، كم ُيَسخَُّر اإلسالم لرغائبنا وأهوائنا وشهواتنا ومالذنا  
َر لذاملهيمنة حبًا على أفئدتن ُر لذاته، ُيَسخَُّر لكل شيء إال أن ُيَسخَّ   اتها وقلوبنا ولكن اإلسالم ال ُيَسخَّ

  هل سبب ذلك أننا غري مؤمنني باهلل؟! ال 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   11
 

مؤمنون وأستطيع أن أقول إن مليارًا ونصف مليار بل أكثر من سكان هذه  –وهلل احلمد  –حنن  
  تعاىلاصطباغًا عقالنيًا بنعمة اإلسالم هلل سبحانه و  البسيطة مؤمنون إُيانًا عقالنيًا باهلل ومصطبغون

  ولكن ماذا عسى أن يفيد اليقني العقلي إن مل يكن هنالك وقود احلب يدعم هذا اليقني العقلي 

  ماذا يفيد اليقني العقلي السائر ذات اليمني إذا احلب يقود صاحبه ذات اليسار 

  منه يا عباد اهلللن يفيد. هذا هو باختصار الداء الذي نعاين  

إىل عاطفة من  –وهلل احلمد يقينا يف عقولنا  –وعندما يتحول اإلُيان العقالين الذي نتمتع به  
احلب هلل عز وجل يف أفئدتنا عندئٍذ حُتَلُّ كل املشكالت اليت نعاين منها، عندئٍذ يتحول اخلصام بني القادة 

 إىل وحدة راسخة يف كيان هذه األمة، عندئٍذ يغيبواحلكام إىل وئام، عندئٍذ يتحول التشرذم والتفرق 
الفقر وتعود هذه األمة إىل ما كانت عليه من قبل من الغىن الذي ملََّكها اهلل سبحانه وتعاىل إياه، عندئٍذ 
يغيب الضعف بل الذل املسيطر بل املهيمن على كيانات هذه األمة لتعود إىل سابق عزها، لتعود إىل تاِلِد 

  ق ُسلٍُّم واحد أال وهو ُسلَُّم احلبجمدها عن طري

هو الذي جيمع من شتات، احلب هلل، احلب الذي هو اجلذع وال يكون  –أيها اإلخوة  –احلب  
احلب جذعًا تتفرع عنه األغصان الكثرية إال إذا كان حبًا ملن أوجدنا، إال إذا كان حباً ملن تنتسب أرواحنا 

ملبتدأ وإليه االنتهاء، إال إذا كان حبًا لذاك الذي تصلنا منه تباعًا إليه، إال إذا كان حبًا ملن كان منه ا
  وباستمرار رسائل حبه

عندما هتيمن حمبة هذا اإلله على قلوبنا يغيب التشرذم وحيل حمله االحتاد، يغيب اخلصام وحيل حمله  
ة وتْلَبُس هذه األمة ناحلب والوداد، يغيب الفقر وحيل حمله الغىن، يغيب الذل، يغيب الضعف، تغيب املها

  مرة أخرى كسوَة العز وتتوَُّج بتاج اجملد

 .هذا هو دواؤنا وذلك هو داؤنا ،هذه هي احلقيقة 

داؤنا أننا توجهنا بأفئدتنا إىل حمبة الشهوات، حمبة األهواء، حمبة املصاحل اآلنية املارَِّة املاضية، إىل حمبة  
  يالذات، إىل حمبة الشهرة، إىل حمبة الكراس
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ما الذي فرََّق هذه األمة؟ ما الذي جعلها تغيب عن إنسانيتها؟ ما الذي جعلها تستخذي للعدو  
الذي جعله اهلل عز وجل مضربًا للذل، جعله اهلل سبحانه وتعاىل مضربًا للمهانة؟ ما الذي جعل هذه 

  األمة تستخذي هلذا العدو؟ ما الذي جعلها تُ غَيَُّب عن إنسانيتها

هيمن على أفئدة أكثر هذه األمة متجٌه إىل األسفل، متجٌه إىل اهلابط، متجٌه إىل ألن احلب امل 
  األغيار، إىل األغيار نعم

يف حني أن العقل ينبئ القلب أن الذي هو قمني حببك هو اهلل، الذي يطعمك ويسقيك هو اهلل،  
صيبة ، الذي إذا وقعت يف مالذي يعافيك من سائر اآلالم واألسقام هو اهلل، الذي أضحك وأبكى هو اهلل

  هذا ما يقوله العقل للقلب ،جتد من ينجدك من مصيبتك إال اهلل من املصائب والتفتَّ ُيينًا ومشااًل لن

ولكن أفئدة كثرٍي منا سكرى، سكرى بالشهوات، سكرى باألهواء، سكرى بالرغائب الذاتية ومن  
ية املهانة واملذلة حمل العزة وحل الغياب عن اإلنسان أجل هذا حلَّ اخلصام فيما بيننا حملَّ الوداد وحلَّتْ 

 اليت ينبغي أن تتقطع أفئدتنا هلا يف غزة ويف فلسطني غاب كل ذلك. 

 .ألن حبًا أهم هيمن على قلوبنا أال وهو حب الذات؟ ملاذا

ها موال أحب أشرد بكم حبديثي هذا عن اخلالصة اليت ينبغي أن نعل –إذاً أعود فأقول أيها اإلخوة  
 .لعلنا نتخذ منها دواًء ألمراضنا

احلب الذي هو الدواء ينبغي أن نركن إليه وينبغي أن نستبدله باحلب الذي هو الداء والذي من  
 .أجله توضعت مصائب كثرية وكثرية يف جمتمعاتنا وفيما بيننا

لب وإُيانًا عاطفيًا قفهل عسيتم أن جتعلوا إُيانكم باهلل عز وجل إُيانًا عقالنيًا يهيمن يقينًا يف ال 
 .يهيمن باحلب والتعظيم على الفؤاد

هل عسيتم أن تبايعوا اهلل ال مبايعة إُيان عقلي بل مبايعة حبٍّ قبل أن يذهب األوان وقبل أن  
حنن عائدون، حنن راجعون إىل موالنا وخالقنا سبحانه وتعاىل وعما قريب سنقف بني يديه  تنطوي الفرصة

 لرغائب اليت تتجه اليوم أفئدتنا باحلب إليها ولن جند أمامنا إال شيئًا واحداً هوولسوف تتبخر كل هذه ا
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الذي ينجينا إن متسكنا به اليوم أال وهو االرتباط العاطفي حبًا وتعظيمًا ومهابًة وخوفًا باهلل سبحانه 
 وتعاىل. 

 هذا واستغفر اهلل العظيم أقول قويل
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 21/22/2211 | ي تاريخ هذه ألامةقصة الداء والدواء ف -11

 

 إّنا صلح أمر هذه األمة يف األمس الدابر باحلب، وإّنا فسد أمرها فيما بعد أيضًا باحلب.

صلح أمرها باألمس عندما توجهت بأفئدهتا إىل حمبة العزيز الباقي، مث فسد أمرها عندما توجهت 
ا، وها ة جيب على كل عاقل أيًا كان أن يدركههذه األمة بأفئدهتا إىل الدينء الفاين. هذه خالصة حلقيق
 أنا أضعكم أمام بعض التفصيل هلذه احلقيقة يا عباد اهلل.

عندما أكرم اهلل عز وجل هذه األمة يخامت الرسل واألنبياء حممد صلى اهلل عليه وسلم وأقبل أفراد هذه 
وجل إهلًا واحداً  هلل وآمنوا باهلل عزاألمة إليه يصغون إىل حديثه ويتأملون يف الوحي املنزل عليه من عند ا

، ال شريك له وأيقنوا أن القرآن كالم اهلل تنزل خطاباً من اهلل لعباده أقبلوا إىل كالم اهلل يصغون إليه ويتدبرونه
 تأملوا يف كالمه وهو َياطبهم قائاًل:

َا احْلَيَاُة الدُّنْ يَا لَِعٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوتَ فَ   اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث اُخٌر بَ يْ َنُكْم َوَتَكاثُ ٌر يِف ﴿اْعَلُموا َأّنَّ
 أي الزراع. [35َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَ بَاُتُه﴾ ]احلديد: 

َعَذاٌب َشِديٌد ِخرَِة ﴿َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَ بَاُتُه مُثَّ يَِهيُج فَ تَ رَاُه ُمْصَفرّاً مُثَّ َيُكوُن ُحطَاماً َويِف اآْل 
 .[35َوَمْغِفرٌَة مَِّن اللَِّه َوِرْضَواٌن َوَما احْلَيَاُة الدُّنْ يَا ِإالَّ َمتَاُع اْلُغُروِر﴾ ]احلديد: 

تأملوا يف وصايا رسول اهلل وهو يعرفهم على قصة رحلتهم يف هذه احلياة الدنيا ويعرفهم على حقيقتها، 
مايل وللدنيا، ﴿ جه وأمحد احلاكم من حديث عبد اهلل بن مسعود:أصغَوا إليه وهو يقول فيما يرويه ابن ما

 حتت شجرة مث تركها ومضى﴾ - أي نام وقت الظهرية -وإّنا أنا كراكب قال 

كن يف ﴿ أصغوا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد أمسك بيد عبد اهلل بن عمر يقول له:
 .الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل﴾

فارغة  ئدهتم من حمبة هذه الدنيا الفانية اليت عرَّفهم اهلل على حقيقتها وغدت أفئدهتمعندئٍذ نفضوا أف
مطهرة، مث إهنم أصغوا إىل بيان اهلل عز وجل وهو يعرِّفُ ُهم على خالقهم األجّل، تعرفوا على اهلل عز وجل 
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نعم اليت يغدقها اهلل ًا. تأملوا يف المن خالل صفاته حمسنًا، عفوَّاً، غفوراً، كرُيًا، لطيفًا، رازقًا، خالقًا، بارئ
عليهم من ُيني ومشال دون إحصاء، تأملوا يف رسائل احلب اليت ترد إليهم من اهلل عز وجل ففاضت قلوهبم 

ع فاضت مبحبة اهلل، فاضت مبحبة العزيز الباقي ومن مث مل يستط –بعد أن فرغت من حمبة األغيار  –
سائر األطراف مل يستطيعوا أن يسكروها بسكر الشهوات واألهواء،  األعداء الذين أحاطوا هبذه األمة من

مل يستطيعوا أن يسكروها وأن يرشوها بالذهب والليايل احلمراء أو الصفراء، مل يستطيعوا أن جيتذبوهم إىل 
 الكمائن املرصودة هلم بأي خطة وبأي وسيلة من الوسائل. 

ائر األطراف بسالحني اثنني يا عباد اهلل، أما وهكذا أقبلت هذه األمة ترد عدوان املعتدين من س
فهي  –وهي السالح األعىت  –أوهلما ففي اليد وهي العدة اليت أمر اهلل عز وجل بإعدادها وأما الثانية 

احلب الذي هيمن هلل عز وجل على قلوهبم. مل يستطع األعداء أن ينالوا منها أي منال، مل يستطع األعداء 
  ف ليستغلوها، وبوسعكم أن جتدوا مشاهد كثرية هلذه احلقيقة اليت أقوهلا لكم يفأن جيدوا فيها نقطة ضع

 كثري من املواقع السيما يف موقعة القادسية.

مث ما الذي مت بعد ذلك؟ َخَلَف من بعد أولئك الناس َخْلٌف هيمنت حمبة الدنيا على قلوهبم، ُحِجبوا 
ه وتعاىل َلى بني ظهرانيهم، ُحِجبُوا عن تعريف اهلل سبحانعن اإلصغاء إىل كالم اهلل على الرغم من أنه يُ ت ْ 

حلقيقة رحلتهم يف هذه احلياة الدنيا وسريهم إىل اهلل سبحانه وتعاىل ومن مث فقد مُحِّلُوا من حياهتم أثقااًل 
توانت منهم احلركة والنشاط وأحاط هبم األعداء فعرفوا نقطة الضعف يف كياهنم ومشوا رائحة حمبة الدنيا 

ملهيمنة على قلوهبم ومن مث غزوا أفئدهتم هبذه الوسيلة، غزوا أفئدهتم بالشهوات وباألهواء ومن مث كانت ا
 العاقبة اليت تعلمون.

وأيًا كان  ننساها، ينبغي أن يتبينها كل عاقل أيًا كانت حنلته أالينبغي  –يا عباد اهلل  –هذه حقيقة 
 مذهبه.

ع أحد أن يبخس حقه، والبد من االعتماد على العقل، وال عباد اهلل: البد من الفكر، وال يستطي
ُيكن ألحد أن يتجاهل نوره، ولكن فلتعلموا أن العقل نور يدل على الطريق ولكنه ال حُيَرِّك، العقل يف  
كيان اإلنسان يدل ولكنه ال َحرِّك، إّنا الذي حيرك يف كيانه الوقود، والوقود الذي حيرك األمة إّنا ذاك 
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ن على القلب، إّنا هو وقود احلب، فانظر إىل أي جهة يتجه هذا الوقود، هذا احلب، إىل الذي يهيم
 األعلى أم إىل األدىن.

َخَلَف من بعد أولئك الناس، َخَلَف من بعد تلك األمة َخْلٌف تعلقت أفئدهتم بالدينء الفاين وُحِجبُوا 
 عن العزيز الباقي أال وهو اهلل سبحانه وتعاىل.

مؤمنة، وما أكثر ما تتحدث عن الدالئل الكثرية على وجود اهلل ووحدانيته ولكن هل نعم، العقول 
مسعتم أن ضياء السيارة هو الذي حيركها؟ الوقود هو الذي كان وال يزال حيرك. وقود القلب معدوم، الوقود 

 إّنا يتجه إىل حمبة األغيار.

يتحدث عن  تمنيت لو أن ُوِجّدُت يف مؤمترعباد اهلل: ُوِجّدُت يف مؤمترات كثرية إسالمية متنوعة، ول
 هذه احلقيقة، يتحدث عن قصة الداء والدواء يف تاريخ هذه األمة ولكين ما َوَجّدُت ذلك. 

كل ما تتالقى عليه الندوات واملؤمترات إّنا هو حديث عن الفكر وحركية الفكر والتسابق إىل اآلراء 
ملعاجلة  لب الذي ينبغي أن يُ َعاجلََ فلتمنيت أن لو ُعِقَد مؤمتراملتنوعة واالجتهادات املختلفة، أما هذا الق

 هذا األمر وملَّا. 

إنين أمتىن أن تتالقى أمتنا العربية واإلسالمية يف أصقاعها املختلفة على معاجلة آالم األفئدة، على 
ٍر من حتليل كالم ى حمو معاجلة احلقيقة اليت يكمن فيها كل من الداء والدواء، أمتىن أن يوَجَد مؤمتر يدور عل

 اهلل عز وجل القائل:

اوِيَن. َولَْو ِشئْ نَا ﴿َواْتُل َعلَْيِهْم نَ بََأ الَِّذَي آتَ يْ نَاُه آيَاتِنَا فَانَسَلَخ ِمنْ َها فَأَتْ بَ َعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلغَ 
ن حَتِْمْل َعلَْيِه يَ ْلَهْث أَْو تَ تْ رُْكُه يَ ْلَهث اُه َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِ َلرَفَ ْعنَاُه هِبَا َولَ ِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل اأَلْرِض َوات ََّبَع َهوَ 

 [.120-120األعراف: ] ذَِّلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَاْقُصِص اْلَقَصَص لََعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن﴾

 عي:صة اليت يتحدث عنها، مثل لرجل حقيقي وألمٍر واقأتأملتم يف هذا الكالم، إنه ينطوي على الق
 ﴿َواْتُل َعلَْيِهْم نَ بََأ الَِّذَي آتَ يْ نَاُه آيَاتِنَا فَانَسَلَخ ِمنْ َها﴾ 
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َكاَن ِمَن اْلغَاوِيَن ﴿فَانَسَلَخ ِمنْ َها فَأَتْ بَ َعُه الشَّْيطَاُن فَ  آتاه اهلل العلوم وحشا عقله باإلدراكات الكثرية
 َولَ ِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل اأَلْرِض﴾ - هبذه العلوم - ا َلرَفَ ْعنَاهُ َولَْو ِشئْ نَ 

ما الذي جعله َيلد إىل األرض؟ ليس العقل، ليس العقل والفكر هو الذي جعله َيلد إىل زينة 
األرض، إىل شهواهتا وأهوائهما، إّنا هو القلب الذي فاض حبب الفاين، إّنا هو القلب الذي فاض حبب 

 َواُه﴾﴿َولَْو ِشئْ نَا َلرَفَ ْعنَاُه هِبَا َولَ ِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل اأَلْرِض َوات ََّبَع هَ  هذا هو معىن كالم اهلل:األغيار، 

حيدثنا اهلل نبأ هذا اإلنسان لكي نعلم مىت يقع اإلنسان يف الكمائن املهلكة واملشقية ومىت يرقى 
 اإلنسان إىل صعيد السعادة القصوى.

اهلل عز وجل لنا من خالل هذا الذي نسمعه من خالل بيان اهلل عز وجل: اجعل  يا ابن آدم، يقول
الدنيا يف عالقتك هبا كعالقة السيد باخلادم، اجعلها خادماً لك، كن يف عالقتك بالدنيا كذاك الذي يرقى 

ؤادك، اجعل فبقدميه على السُّلَِّم ليصعد إىل أهدافه ومبتغياته، ال جتعل الدنيا حمبوبك املهيمن على عرش 
فؤادك لربك، اجعل هواك خلالقك عندئٍذ سُتَحلُّ املشكالت كلها وَسُتَحلُّ املعضالت أمجع، هذه حقيقة 

 أيها اإلخوة بي َّنَ َها لنا كتاب اهلل وشرحها لنا تارَينا الغابر السابق ويوضحها لنا تارَينا احلاضر.

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم
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 11/12/2211|  الحب في حياة إلانسان داء ودواء -12

 

إن احلب يف حياة اإلنسان هي اجلرثومة اليت تفتك بسعادته ومقومات عيشه فرداً وجمتمعًا ودولة، 
واحلب هو الدواء الشايف وهو املصل الواقي من تلك اآلفات كلها أيضًا، وهكذا فإن احلب يف حياة 

 كن مىت يكون احلب داًء ومىت يكون دواًء؟اإلنسان داء ودواء. ول

أحسب يا عباد اهلل أن اإلجابة عن هذا السؤال من األمهية مبكان، فلنستوعب جواب ذلك 
 صلى اهلل عليه وسلم.  هلل ومستخلصًا من حديث رسول اهللمستخَلصًا من كتاب ا

نسان باحلب عندما يتوجه اإل يكون احلب يف حياة الفرد واجملتمع والدولة داءً فتاكًا وجرثومة مهلكة
لذاته، ومعىن توجه اإلنسان باحلب إىل ذاته أن حيب يف ذاته أهواءها ورغائبها وغرائزها احليوانية، وأن حيب 

ان يف ذاته رغائبها ومبتغياهتا وعصبيتها للذات أو للجماعة اليت تعتز هبا وتنتمي إليها. عندما يتوجه اإلنس
غائب والشهوات اليت ذكرهتا لكم يكون احلب جرثومة فتاكة ويكون داءً باحلب لذاته من خالل هذه الر 

 وبياًل، كيف وملاذا؟

ذلك ألن رغائب الناس خمتلفة وألن مصاحلها الذاتية اآلنية متعارضة ورمبا متناقضة، وألن غذاءها 
ات و العصيب متناقض وخمتلف ومن مث فال بد أن تتصادم الرغبات والبد أن تتصادم األهواء والشه

والعصبيات ومن مث فالبد أن يتحول التصادم إىل صراع والبد أن يتحول الصراع إىل عداء وخصومات 
وحروب، ودونكم فتأملوا يف حياة األمم السابقة هل ُنِكَبْت بالعداوات والنكبات واحلروب املختلفة إال 

ذي اء، وهذا هو احلب الهلذا النوع من احلب الذي كان جرثومة فتاكة يف حياهتا؟ فهذا هو احلب الد
 يشكل جرثومة يف حياة اإلنسان فرداً وجمتمعًا ودولة.

واآلن ما هو احلب الدواء؟ ما هو احلب الذي يكون مصاًل واقيًا من عقابيل تلك اجلرثومة يا عباد 
 اهلل؟



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   92
 

احلب الدواء هو أن تتجه يا ابن آدم حببك إىل الواحد الفرد الذي هو أهل حلبك، أن تتجه حببك 
 [2-2: ]االنفطار ﴾مَّا َشاء رَكََّبكَ  َخلََقَك َفَسوَّاَك فَ َعَدَلَك * يِف َأيِّ ُصورَةٍ ﴿ىل من إ

 احلب الدواء هو أن تعرف ربوبية موالك من خالل معرفة عبوديتك الضارعة إلهلك هذا.

 ءولكن كأنكم تقولون: فما السبيل إىل ذلك؟ ما السبيل إىل أن أنعتق من ذلك احلب الذي هو دا
وبيل وجرثومة فتاكة ألعلو إىل هذا الصعيد وأتعامل مع هذا احلب املستعد؟ نعم، إليكم بيان السبيل إىل 

 ذلك يف هذه الكلمات املوجزة اليت تليق هبذا املوقف.

عباد اهلل: إن اإلنسان إذا استثنينا منه هذا القفص اجلسدي ُمرَكٌَّب من حقيقتني اثنتني؛ من الروح 
دق اهلل سبحانه صن املأل األعلى، ومن الغرائز احليوانية اليت ابتلى اهللُ عز وجل اإلنساَن هبا، و اهلابطة إليه م

ذََّهِب َواْلِفضَِّة زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساء َواْلبَِننَي َواْلَقنَاِطرِي اْلُمَقنَطرَِة ِمَن ال﴿ وتعاىل إذ يقول:
 هذه احلقيقة ينبغي أن نعلمها أواًل. [.14: ]آل عمران ﴾َواحلَْْرثِ  َمِة َواألَنْ َعامِ َواخْلَْيِل اْلُمَسوَّ 

إذاً الروح حقيقة خمتلفة عن الغرائز احليوانية، عن النفس اليت حتتضن شهواهتا وأهواءها كما نشعر 
ل جالله، ها جمجيعًا، الروح هبطت إليك يا ابن آدم من املأل األعلى، الروح منتسبة إىل موالها وبارئ

 ﴾فَ َقُعوْا َلُه َساِجِدينَ  ِمن رُّوِحي -أي يف آدم-ا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت فِيِه فَِإذَ ﴿ اهلل القائل للمالئكة: وصدق
 [.38: ]احلجر

ومن مث فإن روحك اليت ختفق بني جواحنك تظل حتن إىل العامل العلوي الذي ُأْهِبَطْت منه، تظل 
لذي تنتسب إليه، تظل تعلن عن حبها إلهلها الذي تنتسب إليه، لكن ملاذا تعاين من الشوق إىل إهلها ا

 ال نشعر هبذا احلنني؟

ِسرُّ ذلك يا عباد اهلل أن هياج النفس األمارة بالسوء، أن هياج الغرائز احليوانية اليت تبحث عن 
ر اإلنساين، وإذا و مبتغياهتا يف كيان اإلنسان تظل تعلن عن رغائبها وتثبت هذه الرغائب يف لوحة الشع

رأت حنني الروح إىل العامل العلوي صادرت األهواءُ الغريزية، األهواءُ املنحطة صادرت هذه املشاعر الروحية 
حلساهبا. فأنت تشعر باحلنني َُيَيَُّل إليك أنه حنني إىل الدون وإىل األرض وما فيها، تشعر باحلب َُيَيَُّل 

احنك لصوت الروح َُيَيَُّل إليك أنه حب  لعصبياتك، ألهوائك، إليك من مصادرة األهواء اليت بني جو 
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ملشاعرك، نعم. من أجل هذا فإننا نشعر برغائب اجلسد بل برغائب الغرائز احليوانية صباح مساء ونرى  
كيف أهنا تدفعنا إىل رغائبها ونرى كيف أن العصبية الذاتية واجلماعية وهي لون من ألوان االستكبار حتفز 

إىل حتقيق ما يطلب، صوت الروح َخِفي  يف ضرام هذا الصياح الذي نسمعه للغرائز احليوانية  بكل منا
 املختلفة. هذا هو السبب يف أننا ال نتبني حنني الروح إىل عاملها الذي ُأْهِبَطْت منه.

بوهبا حمحسنًا فما العالج الذي به نقف وجهًا لوجٍه أمام الروح ونتبني نشيدها ونتبني حنينها ونتبني 
 الذي ختفق حبًا إليه؟ ما السبيل؟

ثار من ذكر سبيل ذلك اإلك –وأقوله يل، لنفسي أواًل ولكل منكم ثانيًا  –سبيل ذلك يا عباد اهلل 
هذا اإلله الذي من ابتداؤنا وإليه انتهاؤنا، وأنا ال أعين بالذكر املعىن التقليدي الذي قد يقفز إىل أذهانكم 

 املعىن الذي أقول والذي أرجو أن يثبت يف أذهان كلٍّ منا مث أن يستقر يف قلبه.ولكين أعين بالذكر هذا 

 ا اإلله اخلالق.نزلتا إليك من هذأعين بالذكر أن نتبني أن هاتني العينني املبصرتني إن مها إال هدية 

 أن نتبني أن هذا السمع الذي تتمتع به إن هو إال هدية هبطت إليك من لدن موالك وخالقك.

تتبني أن العقل الذي تتمتع به والذي جعله اهلل زينة لوجهك ولتقاسيم وجهك إن هو إال هدية أن 
 أنزهلا اهلل سبحانه وتعاىل عليك.

أن تتبني وأنت جتلس على مائدة الطعام أن كل هذه األلوان إن هي إال نتيجة وحصيلة أمطار هبطت 
 عاىل لك.مًا، تلك هدية أخرى من قبل اهلل سبحانه وتونباتات ُفجَِّرْت وأنعام سخَّرها اهلل لك ضروعاً وحل

ذكر اهلل أن تنظر إىل الدنيا اليت من حولك على اختالف أشكاهلا وتنوع لوحاهتا فتعلم أهنا صنعة 
 ذلك اإلله احلكيم، احلكيم فيما صنع الرحيم فيما أبدع.

ىل أنفك يت ترسل عبقها إذكر اهلل جل جالله أن تنظر إىل نباتات األرض واخضرارها والرياحني ال
 أن تعلم أهنا هدية اهلل إىل عينيك وأنفك.

اهلل  والورود فتعلم أهنا رسائل حبٍّ من –وما أكثر تنوعها وما أعجب ألواهنا  –أن تتأمل يف الزهور 
 إليك، أن تتبني هذا دائمًا.
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دية من ن هذا الرقاد هإذا أُْبَت مساًء إىل فراشك ومتددت تنتظر نعمة الرقاد أن تعلم أ –ذكر اهلل 
 خالقك الذي أبدعك وصورك وأكرمك.

ن أ –إذا أخذت حظك من الرقاد وآبت إليك الروح وأنت نشيط بعد الكد والتعب  –ذكر اهلل 
 تعلم أن هذه اليقظة هدية من اهلل أرسلت إليك.

رن ومن أن تعلم أن هذا الذي نقَّاَك اهلل عز وجل منه من الد –إذا دخلت احلمام  –ذكر اهلل 
 األرجاس إن هو إال هدية اهلل لك.

 أن تعلم أن هذا املاء الطاهر املطهر إن هو إال هدية اهلل سبحانه وتعاىل لك.

هذا ما أعنيه بالذكر. فإذا عاش أحدنا وهو يربط هذه املظاهر بكرم اهلل ويعلم أهنا رسائل حب 
ت النفسية حليوانية وَيبو ضرام الشهواوتكرمي من اهلل عز وجل لك ما الذي حيصل؟ َيفت صوت الغرائز ا

ويعلو صوت الروح، يعلو حنني الروح إىل بارئها. ستنصت إىل روحك فتسمع نشيد احلب لكن ملن نشيد 
احلب؟ ال  للغرائز، ال للعصبيات، ال للمال، ال للشهوات واألهواء ولكنه نشيد احلب ملن فطرك، ملن 

َرزَقْ نَاُهم مَِّن لََقْد َكرَّْمنَا َبيِن آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر وَ وَ ﴿ ك، ملن كرَّمك وصدق اهلل القائل:أبدع
 [.25: ]اإلسراء ﴾َخلَْقنَا تَ ْفِضيالً  الطَّيِّبَاِت َوَفضَّْلنَاُهْم َعَلى َكِثرٍي ممَِّّنْ 

سر أن العالج، وما أيهذا ما أعنيه بذكر اهلل، هذا هو العالج يا عباد اهلل. كم حنن حباجة إىل هذا 
نستعمله، ما أيسر أن ّنزق احلجاب الكثيف القائم بيننا وبني صوت الروح، هذه الروح اليت هبطت إلينا 
من املأل األعلى وذلك عن طريق ربط نعم اهلل باملنعم. كم وكم حيدثنا ربنا عن السمع واألفئدة ويقول: 

 .[22: ]املؤمنون ﴾اًل مَّا َتْشُكُرونَ قَلِي﴿

 ذا ال نشكره، بل أقول ملاذا ال نتذكر هذه احلقيقة؟ملا

عباد اهلل: اإلنسان مفطور على حمبة من خلق، اإلنسان مفطور على حمبة إهله، ذلك ألن اإلنسان 
 مفطور على حمبة اجلمال واإلحسان والعظمة، وهل هنالك عوامل للحب غري هذه العوامل الثالثة؟

 يتعلق القلب جبماله؟ هو اهلل.من هو اجلميل األوحد الذي ينبغي أن 
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 من هو احملسن األوحد الذي ينبغي أن نَ ْعنَ َو إلحسانه؟
 من هو العظيم األوحد الذي ينبغي أن يفيض القلب منا تعظيمًا له؟ هذا هو العالج.

وإذا رأيتم من الناس من يعرض عن هذا العالج يف مراحل حياته، كثريون هم الذين يعرضون ويصغون 
لغرائز والشهوات النفسانية املختلفة، لكن ما أسرع ما ينقضي الشباب وما أسرع ما تنقضي إىل أصوات ا

الكهولة وما أسرع ما جتد أن هذا اإلنسان قد دخل يف مدارج الشيخوخة عندئٍذ تذبل الشهوات وَيبو 
ه ويصغي نضرامها بطبيعة احلال سواء ذكر اهلل أم مل يذكره، ينظر هذا اإلنسان يف هذه احلال إىل كيا

السمع فال يكاد يسمع ما كان يهتاج بني جواحنه من الرغبة يف حتقيق الغرائز والشهوات والعصبيات 
واألهواء ومجع املال من هنا وهناك، أين هذا الصوت الذي كنت أمسعه؟ ال يوجد أي صوت. أين هذا 

 اهلياج الذي كنت أخضع لسلطانه؟ ال شيء اآلن. 

وح قد أصبح جليًا، ملاذا؟ ألن الضجيج انتهى. يصغي السمع هذا ويصغي السمع وإذا بصوت الر 
اإلنسان الذي دخل يف مدارج الشيخوخة فيصغي السمع إىل روحه اليت تقول: أنا إّنا أعشق املآل، أنا 
إّنا هبطت من العامل العلوي الذي سأعود إليه، أنا حبييب هو اهلل، وعندئٍذ تنظر إىل هذا اإلنسان الذي 

احل الشيخوخة وقد آب إىل اهلل وقد أمسك بالسبحة وأخذ يذكر اهلل وأخذ يتوب إىل اهلل، دخل يف مر 
ملاذا؟ ألن ضرام الشهوات توقفت وألن األهواء سكتت ومن مث ظهر صوت الروح، ظهر حنني الروح إىل 

 بارئها.

ندخل يف  نأسأل اهلل أن جيعلنا نصغي السمع إىل أرواحنا هذه قبل أن حتيق بنا الشيخوخة، قبل أ
 مدارج الشيخوخة.

 أسألك اللهم أن تلهمنا ذكرك، وأسألك اللهم أن جتعلنا ممن يربط نعمك بذاتك العلية حىت نعشقك.
 آمنا بأنك أنت اجلميل األوحد فما ينبغي أن نعشق إال هذا اجلميل الواحد.

 آمنت بأنك احملسن األوحد فما ينبغي أن حنب إال هذا احملسن األوحد.
 أنت العظيم األوحد. آمنا أنك

 أسأل اهلل أن يرزقين وإياكم نعمة لذة حبه، معرفته، الشوق إليه.
 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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ك فقال: ُرِؤَي يوم االثنني صائمًا فسئل عن ذل صلى اهلل عليه وسلمورد يف الصحيح أن رسول اهلل 
جل هبا عليه، بذكرى أجلِّ نعمة أنعم اهلل عز و  صلى اهلل عليه وسلموم ولدت فيه. حيتفل املصطفى ذلك ي

 إذ جعل يوم والدته يوم رمحة مهداة إىل العامل أمجع، ومن مث جعل يوم بعثته يوم هداية للعامل أمجع. 

ذه الذكرى، هبمن شكره هلل عز وجل موضوعًا الحتفائه  صلى اهلل عليه وسلموقد جعل املصطفى 
بعبادة غري  –يوم االثنني املتكرر  –وشاء أن يرتجم شكره هلل سبحانه وتعاىل بشغل ذلك اليوم كله 

شكراً هلل عز  –بذكرى والدته  صلى اهلل عليه وسلم تى ذلك إال بالصوم، فكان احتفالهمنقطعة، وال يتأ
لك اليوم  عل ترمجة هذه العبادة شغل ذكان احتفاله بذلك عن طريق عبادة تقرب هبا إىل اهلل، وج  –وجل 

 كله بعبادة مستمرة أال وهي الصوم. 

دفعًا إىل هذا االحتفاء من صلى اهلل عليه وسلمولكن تعالوا نتساءل يا عباد اهلل أكان حبيبنا املصطفى 
د ااملتكرر بدافع من القناعة العقلية أم كان مسوقًا على ذلك بسائق من احلب والوجدان؟ اجلواب يا عب

اهلل أنه إّنا كان منساقًا إىل ذلك بدافع من احلب، بدافع من املشاعر الوجدانية املهيمنة على قلبه، ذلك 
ألن اليقني العلمي مهما هيمن على العقل ال سلطان له على الفؤاد وال ُيلك أن يقود اإلنسان إىل أي 

 عمل. 

ل مث إنه يرتكه  أضدادها من أنواع الباطالعلم يظهر للعقل حقيقة ويبني له الفرق بني تلك احلقيقة و 
كذلك، أي إن العلم أشبه ما يكون باملصباح املثبت يف مقدمة العربة، املصباح يظهر الطريق إن كان 
معوجًا أو مستقيمًا ولكنه ال يدفع العربة إىل السري. الذي يقود اإلنسان بعد املعرفة إّنا هو احلب، ومكان 

اء بذكرى لالحتف صلى اهلل عليه وسلملم العقل، وإّنا اندفع املصطفى احلب الفؤاد كما أن مكان الع
والدته عندما ُرِؤَي صائمًا وسئل فأجاب إّنا اندفع إىل ذلك بسائق من وهج احلب املهيمن على كيانه، 
الذي دفعه إىل أن يشغل ذلك اليوم بشكر اهلل وإىل أن حيتفي ذلك اليوم من صباحه إىل مسائه حبمد اهلل 
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وجل وإن أن يتعامل مع نبضات قلبه احملب. هذه احلقيقة كم وكم تغيب عن كثري من الناس السيما عز 
 يف هذا العصر يا عباد اهلل.

بت يف هذا العصر اليقني املعتمد على الدالئل العلمية اليت تث –حنن املسلمني  –حنن ال ينقصنا 
ألولون اليوم من هذه الرباهني ما مل يكن ُيلكها ا حقائق العقيدة اإلسالمية واإلُيانية باهلل، ولعلنا ّنلك

 من أجدادنا ومن رجال السلف من قبل. 

ال تنقصنا املعارف وقد ُحِشَيْت عقولنا بالكثري والكثري منها ولكن الذي ينقصنا إّنا هو نبضات 
يف حديث  احلب الذي يسوق، احلب الذي يقود هذا هو الذي ينقصنا يا عباد اهلل. ويقول اإلمام الشاطيب

له مفرقًا بني سلطان العقل اهلادي وسلطان احلب القائد فيقول: إن احملب يعمل ببذل كل اجملهود شوقًا 
إىل احملبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب له البعيد وتفىن منه القوى وهو يرى أن مل يوف بعهد احلب، 

 ه. وهو يرى أنه مل يشكر احملبوب الشكر الالئق الذي ينبغي أن ينهض ب

نعم احلب هو الذي يقرب لك البعيد وهو الذي يسهل الصعب وهو الذي جيعلك تذيب حشاشتك 
وتذيب إمكاناتك وأنت تتمىن لو كنت متلك املزيد من ذلك دون أن تشعر باألمل الذي تنفقه يف سبيل 

يس يف الكون لحبك، وما علمت يا عباد اهلل أن يف الدنيا أملًا ينبعث بلذة متعايشة معه إال أمل احلب، 
 –عربة وأي عربة  ويف ذلك –أمل تنبعث منه اللذة اليت تقاوم ذلك األمل فتغلبه إال أمل احلب، ولقد قالوا 

أن والد قيس أشفق على ابنه مما رأى من حاله اليت تنتابه واآلالم اليت تأخذه وال ترده شوقًا إىل حمبوبته، 
رك من امللتزم وأن يلتصق به وقال له: ادع اهلل أن حير  فمضى به إىل بيت اهلل احلرام وأمره أن يقف عن

 حب ليلى، فرفع يديه قائاًل: اللهم زدين حبًا هلا وزدين كلفًا هبا. 

نعم هذا ما يفعله احلب، احلب هو الذي يقود، واحلب هو الذي يسوق، واحلب هو الذي جيعلك 
د لذي يستأهل منك هذا األمل؟ لن جتتلتذ باألمل الذي تتقلب فيه، ولكن انظر من هو هذا احملبوب ا

حمبوبًا يستأهل منك هذا األمل إال ذاك احملبوب الذي رآه رسول اهلل، لن جتد حمبوبًا تقدم له حياتك كلها 
قربانًا وتقدم له إمكاناتك كلها له ضحية يف سبيل مرضاته إال واحداً ال ثاين له أال وهو ذلك الذي خلقك 

 زقك، متعك، نعم، ورحم اهلل من قال:وصورك فأحسن صورتك، هداك، ر 
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 أنت القتيل بأّي  من أحببته      فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي

لََقْد َكاَن ﴿ حمبوبه األوحد، وقد قال لنا ربنا عز وجل: صلى اهلل عليه وسلملقد اختار رسول اهلل 
 [.31]األحزاب:  ﴾ِثرياً للََّه َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه كَ َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو ا

 فلماذا ال نقتدي برسول اهلل؟ وملاذا ال هتتاج منا احلشاشة حبًا إلهلنا، حبًا ملوالنا وخالقنا.

عباد اهلل أعود فأقول: إن املرض الذي تعاين منه األمة اإلسالمية اليوم هو فراغ هذه األمة من احلب 
لوعة احلب، احلقيقة العقالنية ال تقدم وال تؤخر شيئًا، إّنا الذي يصلح الفساد ويُ َقوُِّم االعوجاج وينهض و 

باألمة إّنا هو لوعة احلب، لوعة احلب ال يستطيع أن ينكرها أحد. والذكريات يا عباد اهلل انفعاالت 
لتكاليف حىت يثور لفة مما يدخل يف اقسرية وليست أفعااًل اختيارية، فليست االحتفاالت بالذكريات املخت

النقاش حول هذا، أجيوز االحتفال بالذكرى أم ال جيوز االحتفال، أجيوز االحتفال بذكرى مولد رسول اهلل 
أم ال، وكأن مشاعر االحتفال عبارة عن أعمال اختيارية، األمر ليس كذلك. مشاعر االحتفاالت بالذكرى 

 ه يعلم هذه احلقيقة.انفعاالت قسرية، كل إنسان راجع نفس

كم من معلمة زمانية حتتضن عهوداً عزيزة عليك، إذا مر بك زمان من هذه األزمنة وأنت ترى هذا 
الزمان الذي أقبل إليك فاح منه عبق عهد قدمي عزيز عليك قد مضى ولسوف تشعر باللواعج هتتاج بني 

شعر باللوعة حترق يع أن تسكته، تجواحنك أتستطيع أن تصدها، تشعر باحلنني يهيمن على كيانك أتستط
 فؤادك أتستطيع أن تربد لظاها؟ ال تستطيع.

وكذلك كم عهود مكانية حتتضن ذكريات عزيزة عليك، ُير بك مكان من هذه األمكنة أو متر به، 
تنظر إليه وإذا بك أمام مسقط رأسك، أمام الدار اليت ولدت فيها، أمام ترتع صباك، هل تستطيع أن 

ن مشاعر هذا احلنني الذي يستبد بك؟ من قال إن االحتفال بالذكريات أيًا كانت عمل تفصل قلبك ع
إرادي َيضع للجواز أو عدم اجلواز، َيضع للحرمة أو لعدم احلرمة، إنه احلب يا هذا، هو احلب. انظروا 

نة املنورة، يوقد عاد بعد غياب لبضعة أشهر إىل الريموك عاد إىل املد صلى اهلل عليه وسلمإىل رسول اهلل 
مث التفت إىل أحد الذي يستقبله عن ُيينه  هذه طابة ملا أشرف على بيوتات املدينة نظر إليها قائاًل:

تغزل بأحد حىت ي صلى اهلل عليه وسلم، ما الذي َهيََّج قلب املصطفى وهذا أحد جبل حيبنا وحنبه قال:
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موعة صخور، أتربة، أحجار، ملاذا َحنَّ رسول ، مكان، جامث يف مكانه، جمجبل حيبنا وحنبهويقول عنه: 
اهلل إىل هذه األحجار وإىل هذه الصخور؟ ألهنا حتتضن معلمة عزيزة على القلب، ألهنا حتتضن عهداً من 
العهود العزيزة على الفؤاد، ألن سفح ذلك اجلبل حيتضن كثرياً من أصحاب رسول اهلل الذين قضوا حنبهم 

 –ف باحلنني إىل مكان جامث جامد فكي صلى اهلل عليه وسلم. هذا حنينه يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل
ت اهلل سبحانه اليت  ُهِدَيْت بسر املصطفى وبسر بعثته، اليت عرف صلى اهلل عليه وسلمحنني أمة املصطفى 

هد عوتعاىل بفضله. عندما ُير هبذه األمة مثل هذا الزمان، أال تفوح من هذه األيام اليت متر بنا روائح 
 عزيز على قلوبنا، عزيز غاٍل على أفئدتنا يا عباد اهلل؟

اجلواب: أما اإلنسان الذي فرغ قلبه من احلب فهو ال يعي من هذا الكالم الذي أقوله شيئًا، وينكر 
هذا الذي أقول ألنه ال يتعامل إال مع قرارت العقل، وأما من احتضن قلبه حبًا خلالقه عز وجل ومن مث 

إىل رسول اهلل والبد أن  فالبد أن يستبد به احلنني صلى اهلل عليه وسلمحلبيبه املصطفى  احتضن قلبه حباً 
ن هتتاج له ن أيستبد به الشوق إىل صاحب هذه الذكرى، شهر ربيع يفوح به عبق من أقدس ما ُيك

 صلى اهلل عليه وسلم. مشاعر أمة املصطفى

تجابتنا الئل اسمرارنا على العهد، أين هي دواآلن يا عباد اهلل تعالوا نتساءل أين هي دالئل است
؟ إنين إن أجبت عن هذا السؤال البد أن أزج نفسي وأزجكم يف صلى اهلل عليه وسلم لوصايا رسول اهلل

خجل ممض، يف آالم كاوية، ولكن ال بأس إن كانت هذه اآلالم حتمل لنا درساً وتوقظنا من سبات، لقد 
قال له  إخواننا وددت لو أين رأيت﴿ل وفاته بأشهر يف البقيع قائاًل: حنَّ رسول اهلل إلينا عندما وقف قب

  .﴾بل أنتم أصحايب وإخواين أولئك الذين مل يلحقوا بعد أحد أصحابه: ألسنا إخوانك؟ قال:

يف  –أين هم الذين يبادلون حنني رسول اهلل احلنني؟ أنظر يا عباد اهلل عن ُيني ومشال فال أجد 
ذا اإلقبال ، إال نسيانًا هلصلى اهلل عليه وسلمًا عن التجاوب مع حنني رسول اهلل إال انصراف –الغالب 

ا وصايا حارة غالية ترك من ورائه لن صلى اهلل عليه وسلمالقليب احملب منه إلينا، أال ترون ذلك؟! رسول اهلل 
ونظرنا  ﴾ناد اهلل إخواال تباغضوا، ال تدابروا، ال حتاسدوا، كونوا عبا﴿وأهاب بنا أال نضيعها، قال لنا: 

فوجدنا لسان احلال يقول على ألسن كثري من املسلمني: بل سنتباغض، بل سنتدابر، بل سنتداعى ولسنا 
 من وصاياك اليت تقوهلا لنا يف شيء، أال ترون لسان احلال يلهج هبذا املقال؟ 
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ص يشد بعضه و املؤمنون بعضهم لبعض كالبنيان املرص﴿يقول:  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
واحلديث متفق عليه، وأنظر فأجد لسان حال كثرٍي من املسلمني يقول: بل إننا سنجعل من هذا  ﴾بعضاً 

رى، هذا قرارنا خاجلسد الواحد للمؤمنني قطعًا متدابرة متعادية هتتاج كل قطعة منها لتدمري القطعة األ
 .وهذا ما سنفعله

ضرب بعضكم ي –أو ُضالَّاًل  – ترجعوا بعدي كفاراً أال ال﴿: صلى اهلل عليه وسلم يقول رسول اهلل
من وراء  وسلم صلى اهلل عليهوأنظر فأجد كثرياً من املسلمني من حولنا يقولون للمصطفى  ﴾رقاب بعض

سور القرون املتطاولة بل قرارنا الذي اختذناه أن نتعادى فيضرب بعضنا رقاب بعض. رسول اهلل حين إلينا 
ون ومتناسون حلنينه، رسول اهلل يوصينا ويأمرنا وحيذرنا ولسان حالنا يقول: بل وحنن مدبرون عنه معرض

قرارنا الذي اختذناه ينبع من رؤيتنا وال ينبع من وصاياك، ولقد مسعت من يقوهلا بلسان رأسه ال بلسان 
ما  مال تصلح هلذا العهد، ولكأن رسول اهلل ال يعل صلى اهلل عليه وسلمحاله، يقول: إن وصايا حممد 

 ا يصلحنا، مب صلى اهلل عليه وسلمالذي يصلح أمته وما الذي ال يصلحها، ولكأننا أدرى من رسول اهلل 

خواناً متعاونني، كونوا يا عباد اهلل إ﴾كونوا عباد اهلل إخوانا﴿يقول لنا:  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
يئة الزكية ن وإىل الدموع اليت ختتلط بالدماء الرب وأنظر إىل النساء الالئي رُمِّْلن وإىل األطفال الذين يُ تِّمْ 

وأنظر إىل هؤالء وهؤالء وهم يهرعون إىل ما يسمى مبنظمة التعاون اإلسالمي أال هل من عون تقدمونه 
لنا، أال هل من سبيل تنتصرون ملظلوم تضربون به على يد الظامل؟ ولكنه ال جيدون إال أصداء تتجاوب 

 مع صيحاهتم 

      ولكن ال حياة ملن تناديلقد أسمعت ل
 
 و ناديت حيا

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم.
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 22/21/2213 | بالؤنا من الحب ودواءنا في الحب -11

 

إن املشكالت اليت تعصف باجملتمعات اإلسالمية اليوم، كثرية متنوعة وليست األزمة اليت متر بنا إال 
كالت، وإّنا العاصم منها شيء واحد، هو شيوع األلفة وامتداد جسور وشبكات واحدة من هذه املش

املودة بني أفراد اجملتمعات اإلسالمية، تلك هي الضمانة الوحيدة اليت تعصم جمتمعاتنا اإلسالمية من 
وامتداد  ،املشكالت املتنوعة املختلفة أيًا كانت وأيًا كان مصدرها، ولكن األلفة بني أفراد اجملتمع اإلسالمي

شبكة الود واحلب بني أفراد هذا اجملتمع ال يتحقق شيء من ذلك إال عن طريق البذور اليت ينبغي أن 
تستقر يف طوايا نفس كل إنسان مؤمن باهلل عز وجل، أرأيتم إىل الثمرة هل تينع إال يف أغصاهنا، أرأيتم 

بة الناس ذع احملبة اليت تتفرع عنه حمإىل الغصن من الشجرة هل ينبت إال من جذعه، ال بد من اجلذع، وج
بعضهم لبعض، وتتفرع منه املودة السارية شبكة بني األفراد إّنا هو جذع حمبة العبد ملواله وخالقه األوحد 
جل جالله، ومن مث حمبة العبد حملمد صلى اهلل عليه وسلم الذي اصطفاه اهلل عز وجل من خلقه والذي 

  .مجيعاً  امت الرسل وأفضل األنبياءجعله خ

هذا هو الشرط الذي ال بد منه لتنامي األلفة بني أفراد اجملتمعات اإلسالمية والمتداد شبكة الود 
واحلب فيما بني أفرادهم، فإن غاب هذا الشوق إن غاب جذع حمبة العبد هلل عز وجل ومن مث لرسول اهلل 

يها، وحلت يف يقة ال ريب فصلى اهلل عليه وعلى آله وسلم غابت حمبة الناس بعضهم لبعض، وهي حق
حمل ذلك حمبة اإلنسان لنفسه تلك اليت يعرب عنها باألنانية، يفيض القلب عندئذ مبحبة اإلنسان لذاته، 
ومن مث فحّدث عن اهتمامه بذاته وال حرج، وحدث عن التضحيات اليت يقدمها قرابينًا حملبته لذاته 

لك ن يضحي بالدنيا كلها بالناس مجيعهم إن أتيح له ذوألنانيته وال حرج، إن مثل هذا اإلنسان مستعد أل
. ما العاصم من ذلك؟ العاصم من ذلك أن يينع يف القلب جذع حمبة العبد للرب .يف سبيل حبه لذاته

جل جالله، ومن مث جذع حمبة العبد للمصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ومن هنا فرض اهلل سبحانه 
اإلُيان العقالين باهلل واحدًا فرداً صمدًا وجبانب اإلُيان مبحمد صلى اهلل وتعاىل على عباده إىل جانب 

 عليه وسلم رسواًل ونبيًا، ألزم اهلل عز وجل عباده إىل جانب ذلك باحلب. 
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لَِّذيَن َوا َوِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن الّلِه أَنَدادًا حيُِبُّونَ ُهْم َكُحبِّ الّلهِ ﴿ انظروا إىل قوله عز وجل:
 [100]سورة البقرة:  ﴾آَمنُوْا َأَشدُّ ُحبًّا لِّّلهِ 

ب إليه ال يؤمن أحدكم حىت أكون أح﴿وتأملوا يف قول املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم: 
 . قال ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تبليغًا لألمانة اليت أمره اهلل﴾من ولده ووالده والناس أمجعني

 معاذ اهلل. .؛ ال تغذية لذاته وحبًا ألنانيتهلناسأن يبلغها ا

عباد اهلل: عندما ينظر أحدكم إىل اجملتمعات اإلسالمية املرتامية يف جنبات األرض فيجد كيف أهنا 
شردت عن العهد وابتعدت عن امليثاق، عندما ننظر فنجد أن اهلرج واملرج راح يسود فيما بني أفرادها بداًل 

ندما جند أهنم أعرضوا عن وصايا اهلل عز وجل، واجتهوا مسرعني إىل تنفيذ أهوائهم من الوداد واحلب، وع
ورغائبهم النفسية فلتعلموا أنه لن يتسرب إىل مكمن اليقني باهلل يف عقوهلم شك بعد إُيان أبداً، لن 

ب ايتسرب إىل مكمن اإلُيان باهلل يف عقوهلم ريب أبداً، إذاً ما الذي حصل؟ الذي حصل أن حبًا غ
واستبدل به حٌب آخر غابت عن أفئدهتم حمبة اهلل عز وجل ومن مث حمبة رسوله املصطفى صلى اهلل عليه 
وسلم وإذا فرغ القلب من حمبة اهلل غزته حمبة األغيار، غزته حمبة الشهوات واألهواء واملال وما إىل ذلك، 

عايل اهلل عز وجل باحلب الومن مث فإن هؤالء الناس يصبحون ضحايا للحب اهلابط بعد أن أسعدهم 
السامي املرتفع ولذلك فإن موالنا عز وجل َياطبنا مبينًا أن املسلمني إذا آل هبم األمر إىل هذا الذي 
 أصف، فإن اهلل عز وجل يستبدل هبم أناساً آخرين ال يعانون من هذا املرض الذي يعانون منه. ما املرض؟

نُوْا َمن يَ ْرَتدَّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آمَ ﴿وا يف قوله جل جالله: احلب اهلابط بداًل من احلب املتسامي. تأمل
 [.04]املائدة:  ﴾ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت الّلُه بَِقْوٍم حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّوَنهُ 

 ةً مل يقل: فسوف يأيت اهلل بقوٍم أكثر يقينًا منكم، مل يقل: فسوف يأيت اهلل بقوم ُيلكون أدلًة ناصع
قويًة على اإلُيان بعد شٍك داهم أفئدهتم وعقوهلم ال، ألن املرض ليس عبارة عن شك بعد يقني، وإّنا 
املرض احلب واحلب كما يكون دواًء يكون داء، املرض أن حمبة اهلل غابت حمبة املصطفى صلى اهلل عليه 

يات حمبة وات حمبة العصبوسلم غابت عن القلوب ومن مث هيمنت على األفئدة حمبة األهواء حمبة الشه
املال والدوالر. هذا هو الذي هيمن، ومن مث فإنك تستطيع أن تقول إن هؤالء الناس اختذوا من ألنفسهم 
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آهلًة أخرى من دون اهلل عز وجل، وإن مل تتوج هذه اآلهلة باإلعالن وباإلقرار. أال وهي آهلة الشهوات 
 غي أن نعلمها.األهواء املال املناصب العصبية. هذه حقيقة ينب

أيها األخوة: رمبا كان فيكم من يقول: لكن احملبة انفعال قسري وليس فعاًل اختياريًا فأىن لإلنسان 
أن يقود إىل نفسه االنفعال القسري الذي ال قبل له جبذبه إليه وال رده عنه. كيف السبيل إىل احلب وهو 

 أمر انفعايل؟

س فعل اختياري لكن اهلل عز وجل عندما أمرنا أن نقول يف اجلواب: نعم احلب انفعال قسري ولي
نوجه أفئدتنا إىل حمبته أمرنا أن نسلك السبيل إىل ذلك، أال ولتعلموا أن من سلك السبيل إليه ال بد أن 
يعشق مواله وخالقه. من عرف اهلل أحبه، من عرف اهلل حقًا عشقه. صحيح أن احملبة انفعال قسري 

ل إىل لم وليست فعاًل اختياريًا لكن اهلل عز وجل عندما أمرنا بالسبيل املوصلرسول اهلل صلى اهلل عليه وس
حبه ومل يأمرنا مباشرة باالنفعال القسري، أمرنا أن نعلم من هو حممد عليه الصالة والسالم، أمرنا أن 

 هرهاظنتعرف على سريته على حياته، أمرنا أن نتبني أخالقه السامية اليت صاغها اهلل عز وجل يف م
أن من عرف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عرفه من خالل درايته اإلنسانية  وحقائقها وأنا ال أرتاب يف

املوضوعية، ومل يتعرف عليه من خالل عينني عصبّهما بعصائب سوداء، مل يتعرف على رسول اهلل صلى 
عليه وسلم  لى اهللكل من عرف سرية رسول اهلل ص،  لم من خالل استكبار وبغضاء سلفاً اهلل عليه وس

بطريقة موضوعية سلط نرباس عقله على سريته صلى اهلل عليه وسلم ال بد أن يعشق رسوله، وآية ذلك 
أن أصحاب رسول اهلل رضوان اهلل عليهم كانوا قبل أن يدخل اإلُيان يف طوايا قلوهبم، بل يف طوايا عقوهلم 

أمرهم بعد  لعداوة تسري فيما بينهم قبائل وأفراد فإىل ما آليقينًا كانوا مثااًل املنابذة والتشرذم، كانوا مثال ا
. يس كذلكملثل يف األلفة واحلب. أل. غابت العداوة والبغضاء وحتولوا إىل مضرب ا.اإلسالم؟ غاب التشرذم

. الشيء الذي مجعهم من نثار، وألف بني قلوهبم .ما الذي دعاهم إىل هذا؟ أهو اليقني العقلي وحده؟ ال
 حلب. حبهم العجيب لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عرفوه فأحبوه.إّنا هو ا

ورد يف الصحيح أن رجاًل أقبل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد أضناه النحول فقال له 
ما الذي آل بك إىل ما أرى. فقال: يا رسول اهلل علمت أنه إذا قام ﴿املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: 
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املني ستكون لك مرتبتك يف العليني، ولن يتاح إلنسان مثلي أن يراك، فأنا أعاين اليوم الناس غداً لرب الع
 ﴾من هّم ذلك اليوم. قال له املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: )أنت مع من أحببت

يا ساعة مىت ال﴿ولعلكم تعلمون وقد ذكرت ذلك منذ حني أن أعرابيًا جاء إىل رسول اهلل قال له: 
. قال: ما أعددت هلا كثري صالة وال صيام ولكين أحب اهلل ورسول. قال ا أعددت هلام رسول اهلل قال:

 .﴾له املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: أنت مع من أحببت

أأزيدكم برهانًا على الشيء الذي رفع قيمة أصحاب رسول اهلل إىل ما تعلمون. أأزيدكم برهانًا على 
متخاصمة متعادية بعد بعثة رسول اهلل: خطف زيد بن قلب واحد الذي آلت إليه القلوب اليت كانت 

الدثنة مع ثلة من أصحابه من قبل مشركي مكة وأخذوا به ليقتلوه ثأراً لبعض قتلى املشركني يوم بدر، وملا 
جيء به ليقتل. قال له أبو سفيان وكان مشركًا آنذاك: أنشدك اهلل يا زيد أحتب أنك اآلن يف أهلك آمنًا 

 بيننا يف مكانك. قال: واهلل ال أحب أن حممداً يشاك بشوكة وأنا بني أهلي.وأن حممداً هنا 

هذا ما يفعله احلب هذا ما حيققه احلب من املعجزات واخلوارق، إذا وجد احلب غابت كل 
املشكالت، وإذا غاب احلب حل احلب اهلابط يف مكان ذلك فتنبعت وظهرت سائر املشكالت على 

 تنوعها واختالفها.

: تلمسوا مكان حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني جواحننا، ال سيما يف هذا اليوم عباد اهلل
األغر، ال سيما يف هذا الشهر املبارك هل تشعرون هبذه احملبة، هل جتدون يف أفئدتكم لوعة اشتياق إىل 

سلم ال ختفى بقطع عليه و رسول اهلل. إذاً فاهنؤوا أن يفرج اهلل ما حنن فيه. نعم حمبة رسول اهلل صلى اهلل 
النظر عن االمتثال. من أجّل الدالئل على حمبة العبد للرب أن هتتاج بني مشاعره مشاعر الشوق إىل 
رسول اهلل يف الذكريات الزمانية واملكانية، وما أكثر هذه الذكريات. احملب إذا فاحت رائحة ذكرى مولد 

رى النفس وطرب منه العقل؛ ذلك ألن هذه الذك رسول اهلل يف نفسه مبثل هذه املناسبة، انتشت منه
أيقظت لديه كوامن احلب الكامن بني جواحنه لرسول اهلل. ويا عجبًا ملن ال يؤمن ألثر الذكريات يف إثارة 

 لواعج احلب، أثر الذكريات واحد وإن تلوع احملبوب.
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ّر بالدار اليت  عندما م أرأيتم إىل ذاك الذي حتدث الركبان وحتدث التاريخ عن حبه لليلى، ماذا صنع
 كانت حمبوبته تسكن فيها، ماذا صنع أمل يتطوح بني جدران تلك الدار أال تعلمون ذلك أليس هو القائل:

 أقبل ذا الجدار وذا الجدار     أمر على الديار ديار ليلى

 ولكن حب من سكن الديار    وما حب الديار شغفن قلبي

 احملبوب معىًن للذكرى يف قلبه، من رأى ذكريات املصطفى يفأيًا كان احملبوب ال بد أن يرتك هذا 
مكان أقام فيه اهتاجت بني جواحنه مشاعر الشوق إليه. من مر بساعة من الساعات اليت تعيده إىل يوم 
ميالد رسول اهلل وبعثته اهتاجت مشاعر الشوق إليه، إذا مر حبديث رسول اهلل الذي رواه مالك وآخرون 

أجل يتشوق إىل إخوانه  -ديث، إذا وقف أمام قول رسول اهلل وهو يتشوق إلينا وهو من أصح األحا
بل  قالوا له: ألسنا إخوانك؟ قال: -ظن أصابه أنه يتشوق إليهم - وددت لو أين رأيت أخواين﴿قائاًل: 

 .﴾أنتم أصحايب إخواين الذين مل يلحقوا بعد

بل . ج.نح رسول اهلل. ملرأى صخورأيها اإلخوة: انظروا كيف اهتاجت مشاعر الذكرى بني جوا
ألوان من الصخور واألتربة. عاد من إحدى الغزوات وملا دنا من املدينة املنورة رأى جبل أحد. فنظر إليه 
قائاًل: هذا أحد جبٌل حيبنا وحنبه. ما معىن هذا الكالم؟ ما معىن هذا التغزل من رسول اهلل صلى اهلل عليه 

لكنه على الرغم من ذلك حيتضن من أصحاب  -نعم هو أصم  -األصم وسلم؟ الذكرى؛ ألن هذا اجلبل 
و رسول اهلل الكثري والكثري حيتضن محزة حيتضن مصعب بن عمري حيتضن الكثري والكثري. إذاً فال بد أن هتف

 نفس رسول اهلل باحلب إىل ذلك اجلبل.

 لبه من احلب من حبأتريدون أدلة أكثر من هذا؟ بقي أن أقول لكم شيئًا واحداً: الذي فرغ ق
رسول اهلل لن يفهم هذا املنطق الذي أقوله لكم، ال ألن املنطق ينأى عنه، ولكن ألنه مل يذق طعم هذا 
احلب، وأسأل اهلل هلؤالء اإلخوة أن يذيقهم لوعة احلب اليت أذاقنا اهلل عز وجل إياه، أسأل اهلل أن يذيقهم 

 عذوبة هذا العذاب.
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عذاب يتمتع بالعذوبة إال شيء واحد عذاب احلب، عذاب احلب هو أيها األخوة ليس يف الكون 
الذي جيمع لك بني العذوبة والعذاب وما أهنأ هذا احلب عندما يكون لرسول حممٍد صلى اهلل عليه وآله 

 وسلم.
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 ال روح فيه -12
 
 18/22/1898|  عندما يكون إلاسالم جسدا

 

كاَن من املعلوم أنَّ اإلنساَن مكوٌَّن من جسٍد وروح، وأنَّ اجلسَد إّّنا يفيُد وحيّقُق جدواُه بواسطِة   إذا 
الّروح، فإذا مل تكِن الّروُح ساريًة يف أوصاِل هذا اجلسِد كاَن وجودُه أشبَه بالعدم. إذا كانت هذه احلقيقُة 

ّمًة أشبُه ما يكون ابتعَث اهلُل بِه رُسَلُه وأنبياءُه إىل البشِر عامعروفًة لنا مجيعًا فإنّنا نقول: إنَّ الّديَن الذي 
 هبذا الكياِن اإلنسايّن.

هذا الّدين يتكّوُن هو اآلخر من جسٍد وروح: أّما اجلسد: فهو يتأّلُف من جمموعِة الّشرائِع واألوامِر 
 اهلِل سبحانُه روُح اإلسالم: فهو اإلخالُص لوجهِ والنّواهي واآلداِب الّسلوكّية اليت أمَر اهللُ عزَّ وجلَّ هبا. وأّما 

 وتعاىل.

ال فرَق بنَي الّديِن والكياِن اإلنساينِّ يف هذا الّنطاِق قط، كما أنَّ اإلنساَن مؤّلٌف من جسٍد وروح، 
فكذلكُم الّدين مؤّلٌف هو اآلخر من جسٍد وروح. جسُد هذا الّدين: األعماُل اليت يؤّديها اإلنساُن من 

وواجباٍت ومندوبات، والنّواهي اليت يبتعُد اإلنساُن عنها من مكروهاٍت وحمرّمات. ولكنَّ روَح هذا  فرائضَ 
اجلسد إّّنا تتمّثُل يف اإلخالص لوجِه اهلِل سبحانُه وتعاىل. فإذا فُِقَد اإلخالص من القلب، عادِت األعماُل 

 لِه وذويه.وال فائدَة منه، بل هو عبٌء على أه اليت يؤّديها اإلنساُن أشبَه جبسِد جامٍث هناَك ال حراَك بهِ 

أريُد أن نتبنّيَ هذا املعىن بدّقٍة يا عباَد اهلل، حىّت ال خُندََع بظواهِر األعماِل عن بواطِن الّسرائِر 
 واإلخالِص الذي هو منها كالّروح.

كاٍت إسالمّية، ولكن لو و كثريوَن هم الذيَن يصلّوَن كثريًا رمّبا ويسعوَن ذاهبنَي آيبنَي يف أنشطٍة وسل
نظرَت إىل أعماِق أعماِق ما استقرَّ يف نفوِس هؤالِء النّاس، لرأيَت اهلوى هو القائَد والّسائق، ولرأيَت 

اِس النّفَس األّمارة هي اليت تتحّكُم ُخفيًة. هذه النّفُس األّمارُة اليت يُ َعب َُّر عنها اليوَم على ألسنِة كثرٍي من النّ 
ذا كاَن سلوُك اإلنساِن وإسالمُه مظاهَر وأنشطًة شكلّية، ولكنَّ هذه املظاهَر واألنشطة منفصلٌة "باملزاج". فإ

عن روحها، أال وهو اإلخالُص هلِل عزَّ وجّل. فماذا عسى أن جتدَي هذه احلركات؟ وماذا عسى أن جتدَي 
 األقواُل بل األفعال؟
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 سبحانُه لقليُل ينبُض حبرقِة اإلخالِص لوجِه اهللِ قليٌل من القوِل أو العمل يكفي ويفيد إن كاَن هذا ا
وتعاىل. والكثرُي الكثرُي من األعماِل ال يفيُد شيئًا ويذهُب أدراَج الرّياح إذا كانت نبضاُت اإلخالص خفّيًة 

 فيِه غرَي واضحة، ينبغي أن نعلَم هذه احلقيقَة جّيداً.

ُقْل ﴿؟ أمل يقِل اهللُ عزَّ وجلَّ: ﴾لِيَ ْعُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّينَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ ﴿أمل يقِل اهللُ عزَّ وجّل: 
َا إهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاء رَبِِّه فَ ْلي َ  َا أَنَا َبَشٌر مِّثْ ُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ َأّنَّ َمْل َعَماًل َصاحِلاً َواَل ُيْشِرْك عْ ِإّنَّ

َواَل ُيْشِرْك ﴿ . تلَك هَي اإلشارُة إىل اجلسِد من اإلسالم،﴾فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلاً ﴿؟ ﴾رَبِِّه َأَحداً  بِعِبَاَدةِ 
 . وتلَك هي اإلشارةُ إىل روحه أال وهَو اإلخالص، حبيُث يطردُ هذا اإلخالُص أيَّ شركةٍ ﴾بِعِبَاَدِة رَبِِّه َأَحداً 

 يف تلَك الطّاعِة والعبادة.

الذين َيزِنُ ْوَن أعماهَلم أو أعماَل غريهُم اإلسالمّيِة مبيزان، ويظنّوَن أّنُه ميزاُن ديٍن وإسالم.  ما أكثرَ 
ولكنَّ أحدهم لو رجَع إىل قرارِة نفسه وإىل أعماِق قلبه، لرأى أنَّ هذا امليزاِن عبارٌة عن مزاج. يصبُغ ما 

بغ ما ال يتّفُق مع ديُن احلقُّ وهَو املنهُج الّسديد، ويصيروُق لنفسه بصبغِة اجلماِل واللياقِة واملوافقة، فهو ال
 مزاجه ونفسِه وهواه بصبغِة املخالفِة والّشذوذ.

وهكذا فإنَّ احلاكَم اخلفيَّ على الّسلوِك والعمل، سواٌء كاَن سلوَكُه هو أو سلوَك غريه إّّنا هو املزاُج 
هم ليَل به؟ يشعُر بِه أولئَك الذيَن حيرسوَن أنفس أِي اهلوى، وهذا أمٌر خفّي، خفي  جّداً. من الذي يشعرُ 

. ولذلَك ﴾الّسوءإنَّ النّفَس ألّمارٌة ب﴿هنار، يتّهموَن مشاعرهم يف كلِّ آن، يقفوَن أماَم قوِل اهلِل عزَّ وجّل: 
فإنَّ أحدهم يرمُق نفسه من خالِل نظرِة اهّتام، هؤالِء هُم الذيَن يستطيعوَن أن يتحّرروا عن سلطاِن 
أمزجتهم، هُم الذيَن يستطيعوَن أن يتحّرروا من قيادِة أهوائهم وإال وقعوا يف مغّبِة قوِل اهلِل عزَّ وجّل: 

، ورمّبا كاَن اسُم . هو يؤمُن بإله، ويديُن هلذا اإللِه بوالء﴾أفرأيَت من اخّتَذ إهلُه هواُه وأضّلُه اهللُ على علمٍ ﴿
 هتيمُن على اهلل الواحُد األحد. ولكّنُه جيعُل من احلقيقِة اخلفّيِة اليت هذا اإلله على لساِنه أو يف تصّورِه امسهُ 

 إُيانِه هذا: النّفَس األّمارَة بالّسوء، املزاج كما يقولون.

مزاجي إّّنا حيدو يب ويأمرين أن أحصَر الّديَن يف حجٍّ إىل بيِت اهلِل احلراِم يتكّرُر كلَّ عام. هكذا يقوُل 
يُن هاهنا يكمن، والقرُب إىل اهلِل هبذا الّطريِق يتحّقق. تلَك هي الّصورُة الظّاهرة وذلَك يل املزاج. إذاً الدّ 
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هو اجلسد. ولكن أيَن الّروح؟ الّروُح مفقودة، واملوجوُد يف مكان هذه الّروح إلٌه آخر هو النّفُس األّمارة: 
 املزاج.

 مساء، ّرَر ألفاظًا تقليدّيٌة صباحَ شخٌص آخر حيلو لُه من اإلسالِم أن ُيسك بيدِه مسبحة وأن يك
وأن جيعَل نفسُه أماَم الغاديَن والرّائحنَي يف إطاٍر هو ذكُر اهلل، يف إطاٍر يقوُل إّنُه ذاكٌر اهللَ عزَّ وجّل. هكذا 
اإلسالُم يف مزاجه وهذا هو معىن الّدين فيما حيلو له، ولكّنَك تنظُر إىل أنواع أخرى من الّسلوِك يف 

ا هبذه األنواِع غريبٌة عن اإلسالِم غربًة تاّمة. إذا نزَل إىل الّسوق وعافس الّدرهَم والّدينار حياتك، وإذ
وتقّلَب يف أسواِق الّتجارِة والبيِع والّشراء فالّديُن بعيٌد كلَّ البعِد آَنذاك. وإذا حانت لُه صفقٌة راحبٌة فما 

ادة، أّما الّتجارة املزاَج يقوُل له: الّديُن ذكٌر وحركاٌت وعب أيسَر أن يضَع بينُه وبنَي الّديِن حجاباً آنذاك، ألنَّ 
 فالقراُر فيها لرغبِة النّفس، القراُر فيها للهوى، هكذا يتصّوُر هذا اإلنسان.

أناٌس آخروَن فاضت أفئدهتم كراهيًة، أو حقداً أو ضغينًة أو امشئزازاً من إنساٍن من النّاِس أو جهٍة ما 
املزاج، حبكٍم من الّرغبِة النّفسّية، الّديُن احلقُّ حتَت سلطاِن هذا املزاج أن َيضَع  من اجلهاِت حبكٍم من

 ملشاعِر حقده، وملشاعِر ضغينته، وملشاعِر أهوائِه هذه. هكذا يكوُن الّديُن احلّق.

  يف وما أكثَر األمثلة وما أطوَل أعدادها.. ولكن إذا كاَن اإلنساُن ال يستطيُع أن يشّخَص هذا الّداءَ 
كياِن صاحبه، أفال يستطيُع اإلنساُن أن يشّخَص سلطاَن هذا املزاِج يف كيانه؟ بلى، بلى واهلل. كيَف ال 

نَساُن َعَلىَٰ نَ ْفِسِه َبِصريَة﴿والّربُّ عزَّ وجلَّ يقول:   .﴾َولَْو أَْلَقىَٰ َمَعاِذيرَهُ  َبِل اإْلِ

ما،  ن خالِل غضبٍة أصبُّها على كياِن إنسانٍ أنا عندما أتظاهُر بالغريِة على ديِن اهلِل عزَّ وجّل م
أستطيُع أن أجزَم وأن أعلم: أهَي غضبٌة نابعٌة من مزاِج هوًى أم هَي غضبٌة هابطٌة من أمِر اهلِل عزَّ وجّل؟ 
لئن كاَن أصحايب من حويل ال يعرفون ولكيّن أنا أعرف، إنين أعرُف بكلِّ سهولة إال إذا كنُت أمضي 

ا، ألرِض سكران، ال أستطيُع أن أعوَد حىّت إىل نفسي فأحاسَب خلجاهتا وأتصّوَر حركاهتحيايت يف جنباِت ا
 ومنذا الذي يعيُش حياتُه كلّها سكران؟

أيها النّاس إنَّ كثرَة الطّاعاِت ولو كانت تشّكُل جبااًل عاليًة راسية ستذهُب يوَم القيامِة أدراَج الرّياح 
هي اإلخالُص هلِل عزَّ وجّل. واإلخالُص هلل يطرُد من النّفِس كلَّ  إن مل تكن راسخًة على جذوٍر أصيلةٍ 
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بعَد  -مزاج، ويبعُد عن الكياِن كلَّ هوًى، ويطّهُر النّفَس من كلِّ حٍظ من حظوِظ الّشيطان. وإذا النّفس 
يها اهللُ عزَّ جنفٌس مستسلمٌة مطمئّنة، وهي اليت ينا -أن هتيمَن عليها روُح اإلخالِص لوجِه اهلِل عزَّ وجلَّ 

َواْدخُِلي  ِعبَاِدي يِف  فَاْدُخِلي ِإىَلَٰ رَبِِّك رَاِضَيةً مَّْرِضيَّةً  اْرِجِعي﴿وجلَّ إذا حاَن َحنُي اإلنسان ودنا أَجُله، يقول: 
 .﴾َجنَّيِت 

ينطلُق من  .﴾اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدهِ  يِف  َوَجاِهُدوا﴿ذلَك هو اجلهاُد األعظُم الذي أمرَنا بِه اهلُل إذا قال: 
تطهرِي القلِب وتطهرِي النّفِس وإبعادها عن األمزجة وجعلِها تسرُي على صعيٍد طاهٍر مطهٍَّر ال حيكمُه إال  
كتاُب اهلل، وال يقّيدُه إال سّنُة رسوِل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم، وإن عزَّ على هذا اإلنساِن أن يعلَم ماذا 

يق مثَّ ُعرفوا سوِل اهلل، فما أيسَر أن يعوَد إىل من ُعرفوا باملعرفِة والعلِم الّدقيقوُل كتاُب اهلل وماذا تقوُل سّنُة ر 
باإلخالِص هلِل عزَّ وجّل، أولئَك الذيَن ال يبيعوَن دينهم بدنياهم وال بدنيا غريهم، أولئَك الذين باعوا الّدنيا  

رجُع إىل هؤالء وتعاىل عنهم. فاجلاهُل ي كلّها من أجِل الرّحيِل إىل اهلِل عزَّ وجلَّ برضًى من اهلِل سبحانهُ 
العلماء، والعامل يرجُع إىل كتاِب اهلِل وسّنِة رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم، وإذا ساَر اإلنساُن على هذا 
اخلطِّ من اجلهاِد لقَي اهلَل وهو عنُه راٍض وإن رحَل إليِه بعمٍل يسري، وإن رحَل إليِه بطاعاٍت قليلٍة جّداً 

 خالُص غداً يضّخمها. أّما األمزجُة واألهواء فإهّنا غداً ُتطريُها.اإل

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم فاستغفروُه يغفر لكم...
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نني: معاٍص ظاهرٌة ها عبادُه تنقسُم إىل قسمنِي اثإنَّ املعاصَي اليت حرّمها اهللُ سبحانهُ وتعاىل وحذََّر من
تتلبَُّس باجلوارِح وتنحطُّ على األعضاِء ويراها اإلنساُن حبواسِّه. ومعاٍص أخرى مكمنُها القلُب ومركُزها 

 النّفُس وال يستطيُع اإلنساُن أن يتبيّنها حباّسة.

أّما القسُم الثّاين: ىل يف حمكِم كتابِه ظاهَر اإلمث. و فأّما القسُم األّوُل: فهَو الذي مسّاُه اهللُ سبحانُه وتعا
َوَذُروا ظَاِهَر ﴿فهَو الذي مسّاُه اهلُل سبحانُه وتعاىل باطَن اإلمث. وقد أمرَنا باجتناِب كال القسمنِي فقال: 

مْثِ  صبُح مَن العسرِي ي، ولكن أيُّهما أخطر؟ وأيُّهما الذي يضرُب جبذورِه يف كياِن اإلنساِن حىّت ﴾َوبَاِطَنهُ  اإْلِ
 امتالُخُه واقتالُعه؟

أّما املعاصي الظّاهرةُ اليت تتمركُز على األعضاِء وتربُز يف سلوِك اإلنساِن الظّاهريِّ فهَو أخفُّ هذيِن 
القسمني، وأيسرمُُها على صعيِد املعاجلة، وهذا هَو القسُم الذي يغلُب أن ال تكوَن لُه جذوراً خفّية، وإّّنا 

ُخِلَق اإلنساُن و ﴿ما وصَف اهلُل سبحانُه وتعاىل اإلنساَن بِه مَن الّضعف، إذ قاَل عزَّ وجّل:  مردُُّه إىل
، فما أيسَر على اإلنساِن الذي انزلَق يف معصيٍة من معاصي احلواسِّ واألعضاء، ما أيسَر إذا ﴾ضعيفا

عاىل عليك، كيَف ال سبحانُه وتصحا من معصيتِه أن يستغفَر اهلَل ويتوَب إليه، وما أسرَع أن يتوَب اهلُل 
ظََلُموا  أَوْ  ِذيَن ِإَذا فَ َعلُوا فَاِحَشةً َوالَّ ﴿؟ وهَو القائلُ أيضًا: ﴾َوُهَو الَِّذي يَ ْقَبُل الت َّْوَبَة َعْن ِعبَاِدهِ ﴿وهَو القائل: 

 .﴾ملَْ ُيِصرُّوا َعَلىَٰ َما فَ َعلُوا َوُهْم يَ ْعَلُمونَ  اللَُّه وَ أَنُفَسُهْم ذََكُروا اللََّه فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوهِبِْم َوَمن يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ 

فيتمركُز  -بّاُء كما يقوُل األط  -وأّما النّوُع الثّاين من املعاصي وهَو ذلَك الذي يكوُن خفيًّا ويتوّضُع 
مبقداِر ما يسهُل  .يف طوايا القلِب فهذا هَو النّوُع اخلطرُي الذي يصعُب عالُجه، بل يصعُب االستيقاُظ منه

على العاصي أن يستيقَظ من معاصيِه الظّاهرِة عندما تبتعُد نشوهُتا عنُه فإّنُه يعسُر على اإلنساِن أن 
يستيقَظ من معاصيِه الباطنِة ألنَّ نشوهَتا ال تزايُله، وألنَّ آثاَرها ال تفارُقه، وألنَّ سكَرها ممتّد. ومن هنا  

هنا كاَن باطُن اإلمِث أوغَل يف إبعاِد صاحبِه عن صراِط اهلِل سبحانُه كاَنت هذِه املعاصي أخطر، ومن 
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ايِة وتعاىل وزّجِه يف خماطِر اإلحلاِد والفسوق، بل رمّبا كانت اخلطورُة الكربى أهّنا هتيُِّئ لُه خامتًة سيّئًة يف هن
 ُعُمره.

حذََّر منها كثرياً تتمّثُل يف حمكِم كتابِه و  هذِه املعاصي الباطنُة اليت حتدََّث البياُن اإلهليُّ عنها كثرياً يف
مثَُّل يف الِكرب، تتمثَُّل يف العصبّيِة واالعتداِد بالّذات، تتمّثُل يف احلقِد على اآلخرين، تتمّثُل يف احلسد، تت
 تكاُد ال حبِّ اجلاِه والّسمعِة واملكانة، تتمثَُّل يف حبِّ الّدنيا بكلِّ أنواِعها، والّدنيا كشجرٍة ذاُت أغصانٍ 

 حتصى. ويضيُق الوقُت عن عدِّ وإحصاِء هذِه األغصان، تلَك هَي املعاصي اخلفّيُة الباطنة.

واجملتمُع الذي ابتعَد عن صراِط اهلِل عزَّ وجلَّ واحنطَّ يف املوبقاِت، إذا تأّملنا ونظرنا فإنّنا سنالحُظ أنَّ 
لتّ يّاُر اخلفيُّ واحلقيقيُّ يتمثَُّل . بِل ا.يف معاٍص ظاهرّيٍة فقط، الالتّ يّاَر الذي يزّجُه يف هذِه املوبقاِت ال يتمثَُّل 

ه، يف هذِه املعاصي الباطنة: عصبّيُة اإلنساِن لذاته، عصبّيُة اإلنساِن آلرائِه اليت تصبُح جزءاً من ذاته، كربياؤ 
المّي، هَو جملتمِع اإلسعناُده، حقدُه كما قلت، َحَسُده، إىل آخِر ما هناِلك، هَو الذي يفتُّ يف عُضِد ا

 الذي جيعلُه أنكاثًا وُينُع وساِئَل األلفِة مهما كانت قوّيًة من أن تعمَل عملَها يف حياِة هذا اجملتمع.

إنَّ اإلنساَن يستطيُع أن حيدَِّث عدداً مَن الذيَن يرتكبوَن املعاصَي الظّاهرَة ويقعوَن يف اللهِو الذي 
قلوهبم تّتجُه يلتقَي هبم ويذكَِّرهم باهلل، ويذّكرهم باملخافِة مَن اهلل، وإذا ب احنطَّت نفوسهم إليِه يستطيُع أن

ما السبيُل  ،آلخرويتساءلوَن الواحَد إثر ا ،إليه، وإذا بعيوهنم هتمي منها الّدموع، وإذا هبم يتأّلموَن ملعاصيهم
 القلوَب ن تدعوهم إىل وفاٍق ووئاٍم ألنَّ إىل أن أعوَد إىل اهلِل وأرى اهلَل عزَّ وجلَّ راضيًا عيّن؟ وما أيسَر أ

يف معاٍص ظاهرٍة تلبست هبا األعضاُء عن سائِق ضعٍف ال عن  ،وإّّنا البالُء كامٌن يف أعضاء ،نظيفة
استكباٍر على اهلِل عزَّ وجّل. ولكن جّرب أن تلتقَي مع ثّلٍة مَن النّاس، كل  يزهى بعصبيّتِه وانتمائه، كل  

طريقٍة دينّيٍة، وقد كربياءَُه اليت يعبّ ُر عنها ويرتمجُها بالّطريقِة اليت يشاء، قد تُ رَتَجُم الكربياء بُيضِمُر يف نفسِه  
ترتَجُم بطريقٍة مَن النُّصِح واإلرشاِد وما إىل ذلك، وقد تُ رَتّجُم بطراِئَق أخرى، جّرب أن تلقى هؤالِء النّاِس 

ُدنا إبراهيم: اهلُل عزَّ وجلَّ من باطِن اإلمث، وكيَف كاَن يقوُل سيِّ  مثَّ تذكَِّرهم باهلل، مثَّ تذّكرهم كيَف حّذرَ 
حَتَك بنَي هؤالِء النّاس، ماذا ، حاول أن جترَِّب نصي﴾يَ ْوَم اَل يَ نْ َفُع َماٌل َواَل بَ نُونَ   خُتِْزين يَ ْوَم يُ بْ َعثُونَ َواَل ﴿

كثَر من ل  منهم فجعَل من نفسِه مرِشداً أستجد؟ ستجُد كاًل منهم قد سدَّ عليَك منافَذ الّطريق، وقاَم ك
إرشادك، ومذكِّراً أكثَر ممّا تذكِّر، وأدخَل يف كالِمَك العيوب، ورمّبا َسِخَر ممّا تقول. ومهما حاولَت لن جِتَد 
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 سبياًل إىل عالج، ألّنَك ال متلُك أن تعاِلَج إال هذِه املعاصي الظّاهرة، أّما أن تدُخَل إىل القلوِب فتجتثَّ 
 أمراَضها فما أعسَر عليَك ذلك.

 فانظروا أيّها اإلخوُة إىل هذيِن الواقَِعنِي اللََّذيِن ال أختيَُّل الفرَق بينهما بوهم، ولكيّن أجسِّدمُها واقعاً 
أدىن  يتبيّنُه كلُّ إنسان، لو أنَّ إنسانًا اجّتَه إىل ثّلٍة من هؤالِء العاصنَي املنحرِفنَي فذكَّرهم باهلِل خالَل دقائق،

ما ُيكُن أن نقولُه مَن الوصوِل إىل التّأثرِي إليهم: أن يعرتفوا بأهّنم آمثون، وأن يعرتفوا بأهّنم خمطئون، وهذا 
أدىن معاين التّأثرِي الذي سيؤث ُِّر كالُمَك هبم على أساسه، واملظنون أنَّ مثَل هذا النُّصِح سيوصلُهم إىل خرٍي 

هذا احلدِّ أبداً. ولكن عندما تلتقي بأناٍس هيمنت هذِه األمراُض على من ذِلَك أيضًا، ولن يوقَفهم عنَد 
نفوسهم وقلوهبم فهيهاَت هيهاَت أن يلقى ُنصُحَك أيَّ أذٍن صاغيٍة منهم، وأيَن هَي األذُن اليت ُيتدُّ 

 نها.ع سلطاهُنا مَن الطّبلِة الصُّماخيِة إىل القلب؟ والقلُب قد ُصفَِّح هبذِه األمراِض اليت أحدِّثكم

فإذا عرفنا ذلَك فلتعلموا أنَّ اخلرَي الذي حّققُه اهللُ عزَّ وجلَّ للّرعيِل األّوِل من هذِه األّمة، اخلري الذي 
قّيضُه اهلُل عزَّ وجلَّ مبا يشبُه اخلوارَق واملعجزاِت ألصحاِب رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم، والّثمراُت 

ابَة ارتقوا إىل اهتم أُلفًة وُحبًّا ووحدًة وقّوًة وعزّاً مل تكن بسبِب أنَّ هؤالِء الّصحاإلُيانّيُة اليت حتّققت يف حي
هكذا يقوُل  - كلُّ بين آدَم خطّاء﴿صعيِد الِعصمة، ال، بل كانوا مثَلكم ومثَل ساِئِر البشِر خطّائني، 

 .﴾وخرُي اخلطّائنَي التّ ّوابون - رسوُل اهلل

زِّة يت هيمنت على حياهتم؟ فوّحدهتم ومجعت مشلهم وحقّقت دعائَم القّوِة والعإذاً ما سرُّ هذِه الربكةِ ال
يف حياهتم؟ الّسّر: أنَّ قلوهَبم صفت من الّشوائب، السِّّر: أهّنم عاجلوا أنفسهم ضدَّ ما مسّاُه اهلُل سبحانُه 

داواِة إىل حتريِر تَهوا من هذِه املوتعاىل باطَن اإلمث، السِّّر: أهّنم ساروا يف منهٍج من مداواِة قلوهِبم حىّت ان
 قلوهِبم من

حبِّ الّدنيا وغوائلِها، إىل حتريِر أنفسهم مَن الِكرِب والعناد، إىل حتريِر أنفسهم من العصبّيِة للّذات، 
ها إىل حتريِر قلوهِبم مَن احلقِد والّضغائِن والّسخائِم ضدَّ اآلخرين، فرّقت قلوهبم، وحتّولت إىل مرآٍة تألأَل علي

حبُّ اهلِل واخلوُف مَن اهلِل سبحانُه وتعاىل. فما الذي يصدُّهم عن أن جيتمعوا؟ وأن يتآلفوا؟ وأن يصبحوا 
 يداً واحدًة يف الّسرّاِء والّضرّاء؟
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قد يصدُر من بعٍض منهم معاٍص تتعلَُّق باجلوارح، ولكنَّ األهمَّ من هذا أنَّ قلوهَبم طَُهَرت وأصبحت 
. هذا هَو يِم الذي حتدََّث عنُه سيُِّدنا إبراهيم على نبيِّنا وعليِه الّصالُة والّسالُم يف دعائهمثااًل للقلِب الّسل

 السِّّر، وهذا هَو الفارُق العظيُم بيننا وبنَي أصحاِب رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم.

يَس هنالَك ّشأِو البعيد؟ لوقد يسأُل الواحُد منكم: ما املنهُج الذي اتّبعوُه حىّت وصلوا إىل ذلَك ال
منهٌج مرسوٌم يف حياهتم، ذلَك ألنَّ املناهَج سواٌء منها ما يتعلَُّق باالجتهاِد الّشرعّي، أو ما يتعلَُّق منها 
بروايِة احلديث، أو ما يتعلَُّق منها بتطهرِي القلوب. هذِه املناِهُج ُرمِست وُكتِبت فيما بعد، أّما أصحاُب 

هم ألن هلُل عليِه وسلََّم فكانوا تنفيذّيني، كانوا عمليِّنَي يف حياهتم، مل يكن مّتسٌع لديرسوِل اهلِل صّلى ا
 يكتبوا مثَّ يرصدوا مثَّ يتعّلموا مثَّ يطبِّقوا..

تلقَّوا هذا كلَُّه من رسوِل اهلل، من كتاِب اهلِل عزَّ وجّل، وطبّقوُه رأسًا أكثَر من ذكِر اهلِل عزَّ وجلَّ يف 
اآلصال، كلَّما التقت ثّلٌة من صحابِة رسوِل اهلِل قالوا: تعالوا بنا نؤمن ساعة، جلسوا يذكروَن اهللَ الُبكوِر و 

عزَّ وجّل، كّلما لقَي إنساٌن صاِحَبه، مثَّ التقى معهم ثالث، كل  كاَن يتصوَُّر أنَّ صاِحَبُه خرٌي منُه فكانوا 
مُثَّ  ،ؤمٍُّن الباقونمنهم ويؤمُِّن الباقون، مُثَّ يدعو الثَّاين فيُ  يتداَعوَن إىل جملٍس جيلسوَنُه فكاَن يدعو الواحدُ 

 يدعو الثَّالُث فيُؤمٍُّن وهكذا يف سلسلةٍ دائرّيٍة متواصلة. ومل يأخذوا طريقًة من شيخ، ومل يبايعوا شيخاً باسمِ 
رَّ الذي جعَل منهم َو السِّ الّتصوُّف، ولكنَّهم طبّقوا املضموَن قبَل أن يقفوا أماَم املصطلحات، فكاَن هذا ه

 أولئَك الرِّجاَل الِعظام، أولِئَك الرِّجاَل الِكبار: صفاُء الّسريرِة أيُّها اإلخوة.

 أّما حنُن اليوَم فإنّنا ُنزهى باحلديِث عِن الظّواهِر واملظاهِر واأُلُطر، ولكنّنا عن تنظيِف قلوبِنا اليت رانت
واهلِل الذي -نا عن طوايا أفئدتِنا هذِه لرأيناها عّشًا للكربياء، لرأيناها عليها العفونُة معرضون، ولو أنّنا كشف

عامة، عّشًا للعصبّية، للّذاِت والرّأِي الّذايّت، لرأيناها عّشًا حلبِّ الكربياِء والرِّئاسِة واجملِد والزّ  -ال إلَه إال هو
َن أيضًا.. على اآلخرين، ومِن اآلخرون؟ مسلمو  لرأيناها عّشاً حلبِّ املال، وحلبِّ اجلاه، لرأيناها عّشاً للحقدِ 

وعندما حندُِّث هؤالِء النّاِس باإلكثاِر من ذكِر اهلل، وبالّسرِي على املنهِج الذي ساَر عليِه صحابُة رسوِل 
دهم: حاهلل، وبتخليِة القلِب عِن الّضغائِن واألمراض، مثَّ حتليَتِها حببِّ اهلِل واخلوِف مَن اهلل، قالوا أو قاَل أ

إهّنا رائحُة تصوٍُّف أمشُّها من هذا الكالم، واجّتهوا باهلجوِم الّصاعِق على هذا املنهِج كلِّه، وحّجتهم يف 
 ذلَك اصطالح، اسم: )الّتصوُّف(.
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ولو أنَّ قلوبَنا كانت طاهرة، ولو أنَّ قلوبَنا كانت نظيفًة لتجاَوزنا االسم، وألخذنا املضمون، املضموَن 
تربيًة، مسِِّه  بِه أصحاُب رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم ولطبّقناُه يف حياتِنا. مسِِّه احسانًا، مسِّهِ الذي متسََّك 

تزكيًة، مسِِّه سلوكًا إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل، ال ُمشاّحَة يف االصطالح، ولكن من مظاهِر الّسوِء الذي راَن 
  عزَّ وجلَّ.مصطلحات، ونضيُِّع اجلوهَر الثَّمنَي الذي أمرنا بِه اهللُ  على حياتِنا أنّنا نتهارُج بأمساء، ومن أجلِ 

املهّم: أن تتحوََّل قسوُة قليب إىل رّقة، اسلِك الّطريَق الذي تشاُء بشرِط أن يكوَن موزونًا مبيزاِن شريعِة 
مَر بِن اخلطّاب ما كاَن قلُب عاهلِل عزَّ وجلَّ ومسِِّه ما تشاء، املهمُّ أن يتحوََّل قلُبَك من ّنوذٍج للقسوِة ك

 الذي ُيضَرُب بِه املثل، إىل قلٍب يف غايِة الرّّقِة كما آَل إليِه قلُب ُعَمَر بِن اخلّطّاِب فيما بعد واسُلِك الّسبيلَ 
 تشاء. 

ره؟  مأال تروَن كيَف كاَن ُعَمُر يف جاهليّتِه َمضِرَب املثِل يف القسوِة والغِلظِة والفظاظة؟ مثَّ إالَم آَل أ
ا تال قوَل اهلِل عزَّ وجلَّ: 

ّ
خرَّ مغشيًّا عليِه  ﴾عٌ ِإنَّ َعَذاَب رَبَِّك لََواقِ ﴿كاَن يصّلي يف القوِم صالَة الفجِر ومل

َل إىل داره، وكاَن يعوُدُه النّاُس خالَل ثالثِة أيّام. املهم: أن يؤوَل حاُلَك إىل مثِل حاِل ُعمر واسُلِك  ومحُِ
 ملهّم: أن ُيصِبَح هؤالِء املسلموَن متآلفنَي متحاّبنَي كما وصَف رسوُل اهلِل صّلى اهللُ الّطريَق الذي تشاء. ا

أال أنبِّئكم بأقربكم ميّن جمالسًا يوَم القيامة؟ أحاِسُنكم أخالقًا، املوطّؤوَن أكنافًا، الذيَن ﴿عليِه وسلَّم: 
اُء ومسِِّه ما ا القلب، اسُلك الّطريَق الذي تش. وال واهلِل ال سبيَل إىل ذلَك إال طهارُة هذ﴾يألفوَن ويؤلَفون

 تشاُء على أن يكوَن طريقًا ال َيالُف هدَي اهلل، وال َيالُف سّنَة رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم.

هذا هَو الّدواءُ الذي أخَذ الّصحابُة أنفسهم بِه فتحّققت هلم معجزاُت التّأييد، أّما حنُن فصحيٌح أنّنا 
  املعاصي، ولكنَّ عالَج هذِه املعاصي الظّاهرةِ يسري، تضميٌد يسرٌي للجراِح يوِقُف الّنزيف. ولكنَّ أوغلنا يف

األشكلَ واألخطَر هَو أن تكتِشَف الّسرطاَن اخلفّي، وأن تبعَث بدواٍء إىل مكمِن هذا الّسرطان، هذا هَو 
 أن تكوَن هلُم يف املسلمنَي الذيَن يريدوَن ويتمنّونَ  واقُعنا حنُن املسلمني.. والبالُء األطمُّ فوَق هذا وذاَك أنَّ 

يِة الرّيادةُ اإلسالمّية من حياربوَن هذا النّهج، ومن حياربوَن الّسرَي على صراِط اهللِ سبحانُه وتعاىل حبثاً عن تزك
 النّفس. أال ترون؟ أال تسمعون؟ 

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم...
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جاءين منذ يومني من حدثين أن بعض اإلذاعات األجنبية القريبة منا أو البعيدة تتحدث بأحاديث 
. وترد من خالل ذلك على عقائد اإلسالم. وشكى إيلَّ هذا .تبشريية عن املسيحية واملسيح وحنو ذلك

نه عليه عقيدته، وأدخل شيئاً من الريب والتشويش والشكوك يف يقياالنسان أنه قد أصغى إىل كالم شوش 
باإلسالم وعقائد اإلسالم، وال أحب أن أحدثكم عن الكالم الذي قلته له واحلوار الذي جرى بيننا، 
ولكنين أحب أن ألفت نظركم إىل مشكلة هي من أسوِء وأخطر املشكالت اليت حتيق باملسلمني يف هذا 

 العصر.

لة متمثلة بوجود من يبشر بعقائد أخرى غري االسالم مث يتهجم من خالل ذلك على ليست املشك
حقائق اإلسالم ويقينياته، وهذا شيء متوقع وأمر مفرتض. العامل مليء مبن يعادون هذا الدين، ومليٌء 

لك، ذباجلنود املتهيئني لالستجابة هلؤالء الذين يعادون بأي وسيلة من الوسائل إذا أخذوا أجورهم على 
 ولكّن املصيبة تتمثل يف أن ال يكون لدى املسلمني ذخٌر ثقايٌف من إسالمهم، تلك هي املصيبة.

هنالك كثري وكثري ممن حياولون أن ُيدخلوا الريب والشكوك يف دين اهلل سبحانه وتعاىل هنالك، من 
وأن  حوال،يزعم أن القرآن حق، ولكن جيب أن نؤول القرآن وأن ّنضي به حسب تقلب الظروف واأل

 جنعل لتطور الظروف أساسًا لتفسري كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. 

من يقول: إن الربا الذي حرمه اهلل سبحانه وتعاىل إّنا كان الربا الذي  -بناًء على هذا  -وهنالك 
يؤخذ من فقراء؛ يقرتضون قروضًا استهالكية من أجل أن يصلِوا به إىل ضرورات معيشتهم، ولكن القروض 

ثرية اآلن هي قروض جتاريٌة إنتاجية، فالظرف الذي حرم فيه الربا غري هذا الظرف إذاً ينبغي أن نتجاوز الك
 حرمة الربا إىل إباحته. 

وهنالك من يقول: إن اهلل إّنا حرّم شرب اخلمر لكثرة من كانوا يتطوحون يف الطرقات وهم سكارى 
م ن وقد أصبح شرب اخلمر يف أماكن ُمعدة ويف بيوهتفكانوا يسيئون بذلك إىل الناس وإىل املارة، أما اآل
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اخلاصة، وقد انتفى ذلك احملظور الذي من أجله ُحرم اخلمر، فينبغي أن نتجاوز هذه املسألة إىل الصفح 
 وإىل إعالن اإلباحة. 

وهنالك من يقول: إن احلجاب إّنا كان مفروضًا على املرأة بسبب أهنا مل تكن يف ظرف حيملها 
 . أما اآلن وقد فرض عليها الظرف والزمن ومقتضى.شارك الرجل يف العمل والصناعة وغري ذلكعلى أن ت

احلضارة اليت نعيشها أن تشرتك املرأة مع الرجل يف سائر امليادين وسائر األعمال، فقد أصبح احلجاب 
 عثرًة يف طريق هذه الضرورة، إذاً ينبغي أن نتجاوز ذلك احلكم إىل غريه. 

قول: إن اجلهاد إّنا كان مشروعًا إذ مل تكن هناك مؤسساٌت دوليٌة ترعى حقوَق وهنالك من ي
الشعوب وترعى حقوق األمم والدول، أما وقد قامت اليوَم هذه املؤسسات الدولية اليت تسهر على حقوق 

 ...الشعوب، فلم تعد حاجة بعد ذلك إىل اجلهاد وهكذا

وهي أن القرآن ينبغي أن جنعل الظرف والزمن مها هنالك من يفتح السبيل إىل هذا بكلمة واحدة، 
املتحكمان يف فهمه، ال أن جنعل اللغة العربية وحدها هي األساس، ومن منطلق هذا الكالم يتبدل كل 
ما يف القرآن من أحكام. وال شك أنه السبيل املخطط للوصول باملسلمني إىل حالة ال إسالم فيها، ال 

  امسًا.موضوعًا وال شكاًل وأخرياً وال

أنا ال أعجب من أن يكون هنالك من يرتبصون باإلسالم املكائد، وغيٌب كل الغباء ذاك الذي ال 
يتصور هذا ال سيما يف هذا العصر. ولكن املشكلة واملصيبة الكربى أن نعود إىل املسلمني فنجد أن 

لذي أصغى دهم كذاك االغالبية العظمى منهم ال يفقهون من إسالمهم شيئًا. يأيت من يشككهم يف عقائ
إىل إذاعة تبشرييٍة بعد منتصف الليل من إذاعة أجنبية يف اإلذاعات الكثرية، وليس له علم بعقائده 
وإسالمه، مسع ألول مرة من يتهم اإلسالم ومن يربئ العقائد األخرى، فماذا نتوقع من إنساٍن انتمى إىل 

ه الكلمة أيَّ معىن، ومل حياول أن يفهم عقائد اإلسالم بكلمة ال معىن هلا، ومل حياول أن يفقه من هذ
اإلسالم فضاًل عن أن يفهَم أدلة هذه العقائد، شيٌء طبيعي إذا مسع اللغو املتمثل يف تبشري املبشرين 

عود . شيءٌ طبيعي أن يعلق بذهنه هذا الذي يسمع مث أن ي.وفؤاده فارٌغ من فهم معىن اإلسالم وحقيقته
 من وراءه بريٍب وشكوك.
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سان الذي مل يفقه شيئًا عن الربا وحقيقته والظرف الذي حرََّم اهلُل فيه الربا أيام نزول آيات نإلا
التحرمي، ومل يصغ إىل شيٍء من هذه اآليات اجلامعة العامة، ومسع ألول مرٍة من يقول: إن اهلل إّنا حرم 

رَته إذ حيّمله آصاراً ل الغينِّ ضرو ذلك الربا الذي كان يتمثل يف اضطرار الفقري إىل االقرتاض مث يف استغال
من الفائدة إثر الفائدة إثر الفائدة؛ شيٌء طبيعي أن يعلق بذهنه هذا الوهم، ألنه ألول مرة يسمع شيئًا 

 عن الربا وعّلة حترُيه.

شيءٌ طبيعي بالنسبة لإلنسان الذي مل يعلم دالئل احلجاب اليت هي مبثوثة يف كتاب اهلل ويف سنة 
لى اهلل عليه وسلم، ومل يعلم احلكمة من مشروعية هذا احلجاب، شيٌء طبيعي هلذا االنسان رسول اهلل ص

اجلاهل إذا مسع هذا اللغو اخلادع عن احلجاب أن يتأثر به وأن يقول لعل هذا الكالم صحيح. فاملرأة اليوم 
 ت.غري املرأة باألمس إهنا مضطرة إىل أن خترج وتشارك الرجل يف كل امليادين والساحا

خطّفه تشيءٌ طبيعي بالنسبة لإلنسان الذي قال أنا مسلم، لكنه مل يتعلم من إسالمه شرو نقري، أن ي
 .الدجالون من كل حدب وصوب

وهكذا فاملصيبة كما تالحظون ليست مصيبة وجود أعداء لإلسالم، هذا ليس شيئًا جديدًا وليس 
ه وتعاىل  ن قبل األمس واليوم وغداً. دين اهلل سبحانأمراً بديعًا يف حياتنا، ذلك هو واقع التاريخ باألمس وم

ِفئُوا نُوَر اللَِّه ُيرِيُدوَن لُِيطْ ﴿كان وال يزال يرتبص به أعداء اهلل. من هم الذين يقول اهلل عز وجل عنهم: 
 . أمل يكرر البيان اإلهلي هذا.﴾بِأَفْ َواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َولَْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

إذاً ليس شيئًا غريبًا أن يوجد أعداٌء لإلسالم والسعُي إىل تطهري األرض من أعداء اإلسالم سعي يف 
النَّاِس َوَلْو  َأْكثَ رُ  اَومَ ﴿غري طائل وعمل يتناقض مع سنة اهلل سبحانه وتعاىل يف الكون. أليس هو القائل: 

ًا باجلاهلني باإلسالم اهلل باحلوار لو مل يكن العامل مليئ وفيم يأمر اهلل بالدعوة وفيم يأمر. ﴾َحَرْصَت مبُْؤِمِننيَ 
وباملعادين لإلسالم، إذاً هذا ليس شيئًا غريبًا، وما ينبغي أن نتوقع خالفه، إّنا الشيءُ الغريب حقاً أن جند 

 أنفسنا أمام جيٍل من املسلمني يزعمون أهنم مسلمون وال يعلمون من إسالمهم شيئًا.
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ل العراء ينتظرون من يتخطفهم ومن يصطادهم بسهام التشويش والرَِيب، السبيمسلمون ويعيشون يف 
إىل أن نتخلص من هؤالء األعداء أن نتحصن يف حصوننا اليت تنادينا بلسان احلال أن تعالوا فاجلسوا يف 

 .مهذا الدين. إهنا تعلم اإلسالم. إهنا معرفة هذا اإلسالهذه احلصون. وما هي هذه احلصون؟ إهنا دراسة 

تفاصيله مبجمل هذا الدين ال أقول ب -ما من إنسان توََّج إُياَنه الفكري أو العاطفي هلل بتاج العلم 
إال وجعله اهلل يف حرز حريز ويف حصٍن حصني ضد كل هذه الشبهات والرَِيب اليت تطوف بنا أو اليت  -

 تتسابق إىل آذاننا.

أهنم يعانقونه؟! قلت باألمس أكثر هؤالء . أين هم الذين يتعلمون الدين الذي يزعمون .ولكن
املسلمني لو سألتهم ماذا يعلمون من إسالمهم ألجابوا وبكل فخر: إهنم غري متخصصني باإلسالم، 

، متخصصون بفنون أخرى رمبا بالطب رمبا باهلندسة رمبا بالعلوم بالكيمياء بالفيزياء رمبا باحلقوق وبالقوانني
اٌص . هكذا جييبون. وكأن اإلسالم اختص.ارة أو إىل زراعة أو إىل صناعةورمبا قال لك إنه منصرٌف إىل جت

قائٌم بني هذه االختصاصات، وكأنَّ اهلل قد قال لنا عندما فتحنا أبصارنا وبصائرنا على هذا العامل: انظروا 
نًا أو و فاختاروا ألنفسكم اختصاصًا من هذه االختصاصات إما أن يكون طبًا أو فلسفًة أو تارَيًا أو قان

 حماماًة أو علمًا من العلوم الكونية أو إسالمًا أو إسالمًا!!

أي أمحق من املسلمني يفهم أن اإلسالم هكذا، اإلسالم هو القاعدة الواسعة اليت جيتمع كل املسلمني 
عليها؛ يصطبغون هبا ُيلؤون عقوهلم فهمًا حلقائق اإلسالم، مث ينطلقون بعد ذلك إىل اختصاصاهتم. 

أشبه ما يكون هبذا املعصم اجلامع هلذه األصابع، واالختصاصات هي هذه األصابع املتفرعة عن  اإلسالم
هذا املعصم، ولكن يف احلمقى اليوم من يريدون أن يتصوروا اإلسالم اجلامع الذي هو أشبه باملعصم 

 يريدون أن جيعلوا منه إصبعًا بني هذه األصابع.

ما جند أن الغرب والشرق وغريهم جيّندون أنفسهم وعقوهلم ماذا نتوقع من مسلمني هبذا الشكل عند
وأمواهلم وجيندون العمالء باألموال اليت ينثروهنا هنا وهناك يف سبيل الكيد هلذا الدين، وأصحاب هذا 
الدين جهالء ال يعلمون منه شيئًا، وأصحاب هذا الدين بداًل من أن يتحصنوا حبصونه العلمية يتناثرون 

م عراء هنا وهناك ليََتصيًّدهم هؤالء الناس، مث يأيت من يقول يل إن إذاعة أجنبية تكيد لإلسالوينتشرون يف ال
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وتتحدث عن املسيحية أو اليهودية رمبا أو أي دين آخر من خالل اهلجوم على اإلسالم العظيم. ما هذه 
 الغرية اجلوفاء احلمقاء اليت ال معىن هلا قط!!

ائد الكثرية إىل أن نصدق مع اهلل؛ وسبيل الصدق مع اهلل هو أن نفقه حنن اليوم حباجٍة أمام هذه املك
إسالمنا، نفهمه فهمًا حقيقيًا، فإذا فهمنا اإلسالم بعقائده ومبجمل تشريعاته وأحكامه فهيهات مث هيهات 
للغو الباطل أن يتسرب شيء منه إىل أذٍن أو إىل فؤاٍد أو عقل. ال ُيكن أن يتم هذا بشكل من األشكال، 
ولكن الدنيا هي اليت استحوذت علينا، أتقنا السعي الالهث إىل إتقان الفنون اليت حنن خنتص هبا بكل 
فخر، ومل نتقن أبدًا السعي إىل ما قد خلقنا اهلُل من أجله وهو معرفة هذا الدين، ولو أننا عرفنا الدين 

رأينا أن الدنيا  اهلل عليه وسلم إذاً ل وفقهناه كما أمر اهلل سبحانه وتعاىل وكما أمرنا سيدنا رسول اهلل صلى
كلها لو حتولت إىل أقالم هتذي هجومًا على اإلسالم وإىل ألسنٍة تتخرص هجومًا على اإلسالم لسوف 
جند أن املسلمني من هذا كله يقفون يف َمكانِة الُثريا، ال تستطيع كل هذه املكائد وال يستطيع شيٌء من 

نا  م الباسقة إطالقًا. أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يرزقنا الصدق يف إسالمهذا اللغِو أن يتسامى إىل مكانته
  كما قد رزقنا الصدق يف حب دنيانا.

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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ة -19
ّ
 23/21/1882 | العبرة بالصدق وعدم  الّصدق  ال بكثرة  أو قل

 

 القّوةِ  معاين بأجلِّ  كرمهمي بأن عبادهُ  فيها وجلَّ  عزَّ  اهللُ  دُ يع كثريةٍ  آياتٍ  وجلَّ  عزَّ  اهللِ  كتابِ  يف إنَّ 
 .ههبدي ومتّسكوا ووصاياهُ  أوامرهُ  والتزموا صراطهِ  على ساروا هم إن الّنصِر، حقائقِ  وبأمسى

 كاثرة كثرةً  املسلمنيَ  يف أنَّ  رأوا ل ّما الوعوِد، هذهِ  من بكثريٍ  النّاسِ  منَ  كثريٌ  فيهِ  ارتابَ  عهدٌ  مرَّ  ولقد
 مغلوبون، معّذبون، مون،مهزو  ولكنّهم وجلَّ، عزَّ  اهللِ  دينِ  إىل ينتمونَ  يزالونَ  وال باإلسالم، يعتّزونَ  يزالونَ  ال
َوَعَد ﴿: وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  قولِ  على مرَّ  إذا اإلنسانُ  فكانَ  جهد، أيِّ  مثرةِ  إىل يصلوا أن منهم يتأّتى ال

 ِمن الَِّذينَ  ِمن َتْخَلَف الَِّذينَ اأْلَْرِض َكَما اسْ  يِف  لََيْسَتْخلَِفن َُّهمْ  ْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاتِ اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُ 
 نيَ املرتاب منَ  كثرياً  وجدَ  ،﴾ِد َخْوفِِهْم أَْمنًابَ عْ  مِّن هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضىَٰ هَلُْم َولَيَُبدِّلَن َُّهم َولَُيَمكَِّننَّ  قَ ْبلِِهمْ 

 واقعِ  إىل نظرونَ ي مثَّ  الرّبّاينِّ  الوعدِ  هذا مثلَ  يسمعونَ  شبابٍ  مع جدلٍ  من عانَيتُ  وكم. .الكالم هذا يف
 .وشكوكهم ريَبهم عن فيعرّبونَ  الوعدَ  هذا يناقضُ  الذي املسلمنيَ 

 مظهرَ  يريكَ  جهٌ و : اثنان وجهانِ  هلا واملصائبَ  الفنتَ  إنَّ  وتعاىل؛ سبحانهُ  اهللِ  ِحكمَ  أجلَّ  ما ولكن
 ترى آخر وجهٌ  الِعرَب،و  الّدرسَ  واملصائبِ  الفنتِ  هذهِ  يف يريكَ  آخرُ  ووجهٌ  والّضرّاء، الّنكبةِ  ومظهرَ  املأساةِ 

 .والرَّيب الّشكوكَ  هذهِ  ويزيلُ  يزيلُ  آخرُ  وجهٌ  األسئلة، هذهِ  عن اإلجابةَ  خاللهِ  من

 حكمٍ  من ختلوا ال - منها يعافيَنا أن اهللَ  نسألُ  اأنّن من الّرغمِ  على - واملصائب الفنتَ  فإنَّ . .ولذلك
ا: احلكم هذهِ  أجلِّ  ومن باهرة،  يطبَّق؟ مل ملاذا هللِ ا وعدِ  عن يتساءلونَ  الذينَ  منَ  املرتابنيَ  هؤالءِ  توقظُ  أهنَّ
 ومل حظوهتم، ينالوا نأ يستطيعوا مل يُهزَمون، يزالونَ  وال معاركَ  يف ُهزموا املسلمنيَ  منَ  كثريٌ  حولنا من أجل

 .به وجلَّ  عزَّ  اهللُ  وعدهمُ  الذي الوعدُ  يتحقَّقِ 

 عاهدوا ما دقواص مسلمونَ  املسلمني، أولئكَ  عن َيتلفونَ  آخرينَ  مسلمنيَ  إىل ننظرُ  حننُ  ها ولكن
 هاكلَّ  الّدنيا ُمتعَ  اوضعو  واحلرب، االضطرابِ  قبلَ  األمنِ  يف كلَّها الّدنيا ُمتعَ  وضعوا مسلمونَ  عليه، اهللَ 

 الّتحرُّكِ  يف محياهت مقياسَ  وجعلوا مسلمونَ . .أعينهم نصبَ  وجلَّ  عزَّ  اهللِ  رضى ووضعوا أقدامهم، حتتَ 
 واقعِ  خاللِ  من يرينا وجلَّ  عزَّ  ربُّنا ذا هوَ  ها وسلَّم، عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولِ  أصحابِ  عملَ  الّسريِ  ويف
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 َعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاتِ وَ ﴿: وجلّ  عزَّ  قولهِ  مصداقَ  املسلمنيَ  هؤالءِ 
 داقَ مص واقعهم خاللِ  من ويرينا ،﴾قَ ْبلِِهمْ  ِمن الَِّذينَ  ِمن اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذينَ  يِف  لََيْسَتْخلَِفن َُّهمْ 

فَأَْوَحىَٰ ﴿: وجلّ  عزَّ  قولهِ  صداقَ  واقعهم خاللِ  من ويرينا ،﴾اللََّه يَ ْنُصرُْكمْ  ِإْن تَ ْنُصُروا﴿: وجلَّ  عزَّ  قولهِ 
 ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف ذََِٰلكَ  ۖ   بَ ْعِدِهمْ  ِمن َولَُنْسِكنَ نَُّكُم اأْلَْرضَ  ، إِلَْيِهْم رَب ُُّهْم لَنُ ْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنيَ 

 !شكوكه؟ من رَّرَ يتح أن املتشكِّكِ  للّشابِّ  آنَ  أما ريبته؟ فوقَ  يتعاىل أن للمرتابِ  إذاً  آنَ  أما. ﴾َوِعيدِ 

 يف اإلسالمِ  ةِ مصداقيّ  مظاهرِ  إىل انظر بل انتماءاهتم، إىل تنظر ال املسلمنيَ  أولئكَ  إىل تنظرُ  عندما
 تنظر ال األرض، هذهِ  رحبَ  وُيلؤونَ  الّدنيا هذهِ  هبم تفيضُ  الذينَ  املسلمنيَ  إىل تنظرُ  عندما. .سلوكهم

 صّلى حممَّدٍ  سّيدنا وهلمرس وبنيَ  بينم والقرىب الّسلوكِ  صلةِ  إىل انظر ولكنِ  كالمهم، يف االنتماءِ  اعتزازِ  إىل
 أنَّ  ستجدُ  إليها الّنظرَ  ألفتُ  اليت النّقاطِ  هذهِ  يف املسلمنيَ  واقعِ  خاللِ  من تتأّملُ  عندما. وسلَّم عليهِ  اهللُ 

 بل﴿: املعروف ملشهورِ ا احلديثِ  يف وسلَّم عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولِ  قولُ  عليهم يصدقُ  املسلمنيَ  هؤالءِ 
 .﴾الّسيل كغثاءِ  غثاءٌ  لكّنكم كثري، أنتم

 عقوهلم انتك إذا املسلمنيَ  منَ  احلشودِ  هذهِ  قيمةُ  ما غثاء؟ املليارُ  هذا كانَ  إذا مسلمٍ  مليارِ  قيمةُ  ما
 عن اردينَ الشّ  أخالقَ  قهمأخال كانت إذا الغرب؟ لعاداتِ  خاضعاً  سلوكهم كانَ  إذا الغرب؟ بذيلِ  مفتونةً 

 املسلمني؟ هؤالءِ  إسالمِ  قيمةُ  ما وتعاىل؟ سبحانهُ  اهللِ  دينِ 

 هذا ولكنَّ  جّل،و  عزَّ  اهللِ  منَ  ولطفاً  ورمحةً  مغفرةً  القيامةِ  يومَ  إسالمهم يفيدهم قد املسلمونَ  هؤالءِ 
 قطعهُ  الذي الوعدَ  مُ هل حيقِّقَ  أن اهللَ  يسألونَ  عندما الّدنيا دارِ  يف املسلمنيَ  يفيدُ  ال الّشكلِ  هبذا اإلسالمَ 

 بسلوكهِ  مستسلمٌ  لكّنهُ و  بعقله، وكتابهِ  باهللِ  يؤمنُ  الذي املسلمُ  اعقلوه، دقيقٌ  كالمٌ  وهذا هلم، نفسهِ  على
 اهذ لكنَّ  القيامة، مَ يو  جزئّيةً  أو كلّّيةً  مغفرةً  إسالمهُ  يفيدهُ  رمّبا مسلمٌ  وهوَ  ماتَ  إذا االحنراف، لتيّاراتِ 
َوَعَد اللَُّه ﴿: عنهم جلَّ و  عزَّ  اهللُ  قالَ  الذينَ  همُ  ليسوا الّدنيا، دارِ  يف صاحَبهُ  يفيدُ  ال الّشكلِ  هبذا اإلسالمَ 

 .﴾لِِهمْ قَ بْ  ِمن الَِّذينَ  ِمن  الَِّذينَ اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلفَ  يِف  لََيْسَتْخلَِفن َُّهمْ  الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاتِ 
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 حننُ  نفقههُ  شيءٌ  ن،حن أعيننُا ترصدهُ  شيءٌ  والقّلةُ  الكثرةُ  قّلة، وال كثرةٌ  اهللِ  ميزانِ  يف هنالكَ  ليست
 باألحكامِ  ونديل تصّورُ ن هكذا جانبُها، يرهبُ  الُعدد، عظيمةُ  العدد، كثريةُ  أّمةٌ  هذهِ  الّشكلّية، رؤيتِنا مبوازين

 ومنَ  املعقولِ  منَ  هبا، يُؤَبهُ  ال الُعَدد، قليلةُ  العدِد، قليلةُ  النّاسِ  منَ  قليلةٌ  نةٌ حف وتلكَ . الّرؤية هذهِ  على بناءً 
 وتعاىل، سبحانهُ  اهللِ  قانونِ  يف موجودٍ  غريُ  املقياسُ  هذا. هنار أو ليلٍ  من واحدةٍ  ساعةٍ  يف تُ بَتَلعَ  أن املنطقِ 

 جتّلى إذا وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  إنَّ  بل. ﴾ِن اللَِّه واللَُّه َمَع الصَّاِبرِينَ فَِئٍة قَلِيَلٍة َغلََبْت فَِئًة َكِثريًَة بِإذْ  مِّن َكم﴿
 سادةَ  قصريةٍ  فرتةٍ  يف مّبار  منهم جيعلُ  هذا اهللِ  جتّليَ  فإنَّ  إُياهنم، وصدِق  صربهم بعدَ  بالّرضى عبادهِ  على

 .ذلك يتمُّ  كيفَ  نعلمُ  وال العامَل،

 العربةِ  بعنيِ  وقائعِ ال إىل نظرَ  ومن حولنا، من العاملِ  يف جيري ممّا العربَ  نأخذَ  لكي اإلخوة أيُّها هذا أقولُ 
 ما ذلكَ  لِ خال من ونرى الّرزايا هذهِ  أسبابَ  ندركُ  الّرزايا جندُ  عندما فوائِدها، ومن أضرارِها من استفادَ 

 مظاهرَ  ّسرّاء،ال مظاهرَ  َمناأما وجدنا وإذا. أخطاءنا ونصححَ  سريَنا نصلِّحَ  أن على حيملُنا وما إُياننا يزيدُ 
 .وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  وعدِ  صدقَ  وندركُ  العربةَ  أيضاً  ذلكَ  من نأخذُ  ونصره، اهللِ  لطفِ 

 املسلمنيَ  منَ  نال إخوةٍ  بعضِ  لدى جيري الذي الواقعِ  هبذا هنا املسلمونَ  يعتربُ  ال كيفَ  عجباً  ويا
 احلفنةُ  تلكَ - أهيَ  ؟نعترب ال ملاذا اغُتِصَبت؟ اليت ملقّدسةِ ا أرِضنا مشكلةِ  مشكلتِنا؛ من نعاين وحننُ  هناَك،
 أوىل حقوقَنا اغتصبت ليتا احلفنةِ  هبذهِ  حُتِدقُ  اليت الكثريةُ  واألممُ  الّدولُ  هذهِ  أم تنتصرَ  بأن أوىل -القليلة

 النّصرِ  هذا إىل ظرنان مثَّ  والُعدد، الَعددِ  كثرةِ  وقانونَ  والقّلة، الكثرةِ  قانونَ  راَعينا أو أخذنا إن تنتصر؟ بأن
 أنَّ  لو بالِدنا يف الّنصرِ  هذا لّذةَ  نذوقَ  بأن أوىل فنحنُ  إذاً  الّساعة، هذهِ  وإىل اآلنَ  نراهُ  الذي العجيبِ 
 ولكن قّلة، إىل وال كثرةٍ  إىل ال ينظرُ  ال اهللِ  ميزانَ  إنَّ : لكم قلتُ  ولكيّن . وقّلة كثرةً  كانَ  األمرِ  مقياسَ 

 إذاً  مسلم، أنا ،﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ات َُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ ﴿ الّصدِق؛ وعدمِ  دِق الصّ  إىل ينظرُ 
 اهلل، بأوامرِ  زمٌ ملت أنا. لساين سلوكي يكذِّبَ  أن ينبغي ال إذاً  مؤمن، أنا. اهلل معَ  صادقاً  أكونَ  أن ينبغي

 كلُّكم أللسنتنا؟ مطابقاً  سلوُكنا كانَ  فهل. أّدعيها اليت الّدعوى هِ هلذ مصداقاً  واقعي يكونَ  أن ينبغي إذاً 
 .اإلخوة أيُّها اجلوابَ  يعلمُ 
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 خاضعاً  ربِّنا، ألمرِ  خاضعاً  احلياةِ  هذهِ  يف سلوَكنا جعلنا أنّنا لو: وجلّ  عزَّ  باهللِ  وأقسمُ  أقولُ  وأنا
 األمانةَ  لنا يعيدُ  وتعاىل هُ سبحان اهللَ  وإنَّ  الّنصر، هذا مبثلِ  يكرِمنا وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  فإنَّ  دينِنا، لسلطانِ 

 .االغتصاب ماضَغي بنيَ  تزالُ  ال اليت مقّدساتِنا لنا ويعيدُ  منّا، استُلَِبت اليت

 نتصرونَ ي النّاسَ  أولئكَ  جعلَ  الذي ما اإلخوة؟ أيُّها الواقعِ  هذا من حننُ  أينَ : أنفسكم َسلُوا ولكن
 يذيبُها، وبدأَ  ةِ الباغي الّدولةِ  تلكَ  سلطان حطَّم نصرٌ  نصر، وأيُّ  بل كّله؟ العلمَ  لَ أذه الذي الّنصرَ  ذلكَ 

 توجدُ  ال اليت اهلائلةُ  القّوةُ  هذهِ  هيَ  ما ذلك؟ جعلَ  الذي ما. الّذوبان سيسريُ  مدىً  أيِّ  إىل تدري وال
 يف اهللِ  دينِ ب التزاُمنا يكونُ  ال ملاذا ؟النّاس أولئكَ  كإسالمِ  إسالُمنا يكونُ  ال ملاذا نعترب؟ ال ملاذا إطالقًا؟
 معكم، ذا أنا ها ،أعدكم ذا أنا ها: لنا يقولُ  وربُّنا اآلخرين؟ أولئكَ  كالتزامِ  أنفِسنا، يف أوالِدنا، يف أسرِنا،

: افلالغ ويوقظُ  اسي،النّ  يذكِّرُ  مبا مليءٌ  اهللِ  وكتابُ  وجّل؟ عزَّ  اهللِ  كالمِ  عن نعرضُ  ملاذا. عنكم أختّلى لن
َذا﴿  ِإن  مُّْؤِمِننيَ  ُكنُتم ِإن اأْلَْعلَْونَ  ُتمُ َوأَن حَتْزَنُوا َواَل  هَتِنُوا َواَل   لِّْلُمتَِّقنيَ  َوَمْوِعَظةٌ  َوُهًدى لِّلنَّاسِ  بَ يَانٌ  هََٰ

 َويَ تَِّخذَ  آَمنُوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َولِيَ ْعَلمَ  لنَّاسِ ا بَ نْيَ  ُنَداوهُِلَا اأْلَيَّامُ  َوتِْلكَ  مِّثْ ُلُه  قَ ْرحٌ  اْلَقْومَ  َمسَّ  فَ َقدْ  قَ ْرحٌ  ُيََْسْسُكمْ 
 عزَّ  اهللِ  كالمُ  هذا .﴾ينَ َولُِيَمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا َوُيََْحَق اْلَكاِفرِ الظَّاِلِمنَي   حيُِبُّ  اَل  َواللَّهُ  ُشَهَداءَ  ِمنُكمْ 
 ..وجلّ 

 من أمامنا كلِّهِ  للعاملِ  ترتاءى اليت العربةِ  تلكَ  إىل وننظرَ  الكالمِ  هذا إىل نصغيَ  أن من بدالً  ولكنّ 
 وبنيَ  بينها جسراً  متّدهُ  أن ينبغي الذي السِّلمِ  سبيلَ  تتخيَّلُ  فئةٍ  وكلُّ  أوزاعًا، نتفرَّقُ  ذلكَ  عن بدالً  بعيد،
 العدّو، هذا بنيَ  آمناً  ِسلماً  تقيمُ  كيفَ  طريقتِها، على وتفكِّرُ  لنفسها، تقدِّرُ  فئةٍ  كلُّ  املغتصب، العدوِّ  هذا

 اإلخوة؟ أيُّها املاذ دوره، ينتظرُ  الكلَّ  وكأنَّ  هذهِ  إىل مثَّ  هذهِ  إىل مثَّ  الفئةِ  هذهِ  إىل ينظرُ  والعدوُّ 

 الّصاحلنيَ  ادهِ عب معَ  - التّعبري جازَ  إن - اهللِ  سياسةُ  هيَ  هذهِ  وأنَّ  اهللِ  كالمُ  هذا أنَّ  ندركُ  عندما
 ونستسلمَ  هنونَ  لن آخر، هنجٍ  على سريُنا سيكونُ  عندئذٍ  بعد، يصدقوا مل الذينَ  عبادهِ  ومعَ  الّصادقني،

 بيدِ  املشروعَ  هلل،ا عندِ  من املنزَّلَ  السِّلمَ  هوَ  سلُمنا يكونُ  ولسوفَ  باألمس، لكم قلتُ  كما املهنيِ  للّسلمِ 
 كلِّه، األمرِ  هبذا ملعنيّونَ ا عليها تمعُ جي كلُّها، األّمةُ  عليهِ  جتتمعُ  الذي السِّلمُ  ذلكَ  وتعاىل، سبحانهُ  اهللِ 

 .أصحاهِبا إىل كلُّها احلقوقُ  تعودَ  أن بعدَ  إال يتمُّ  ال الذي السِّلمُ  ذلكَ 
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 سبيلَنا هذا وليسَ  بالعنف، نسعدَ  ولن بالغوغاء، نسعدَ  لن هنَجنا، هذا يكونَ  مسلمنيَ  نكونُ  عندما
 إليهِ  ندعوا الذي السِّلمُ  ،اهلل لنا َيطِّطهُ  إّّنا الّسلمِ  طريقِ  يف ريُ نس عندما ولكنَّنا بذلك، لنا يأذن مل اهللَ  ألنَّ 

 الفرقُ . كلِّها لّدنياا سعادةَ  يثمرُ  الذي وهوَ  لنا، اهللُ  شرعهُ  الذي ذاكَ  هوَ  كلِّهِ  العاملَِ  يف رسلهُ  حننُ  والذي
 :لتّايلا هوَ  الغربِ  ساسةُ  إليهِ  تدعوا الذي والسِّلمِ  اهللُ  شرعهُ  الذي الّسلمِ  بنيَ  اإلخوةُ  أيُّها

 ساسةُ  إليهِ  يدعو لذيا السِّلمُ  أّما. كلِّها اإلنسانّيةِ  لألسرةِ  وطمأنينةٌ  أمنٌ  مثرتهُ  اهللُ  شرعهُ  الذي السِّلمُ 
 روّادُ  حننُ  الّسلَمني؛ بنيَ  ما فرِق  إىل وانظروا. فقط املصاحلَ  تلكَ  َيدمُ  ِسلمٌ  فهوَ  وهناكَ  هنا والّشرِق  الغربِ 
 بالقيودِ  إال لكَ ذ يكونَ  ولن كلِّها، اإلنسانّيةِ  لألسرةِ  والّطمأنينةَ  األمنَ  يعطي الذي العامليِّ  لّسلمِ ا ذلكَ 

 لذاته، السِّلمِ  عنِ  نَ يبحثو  ال فُهم السِّلمِ  بكلماتِ  يتاجرونَ  الذينَ  أولئكَ  أّما. اهلل شرَعها اليت والّشروطِ 
 امللوَّنِ  الّسلمِ  ذلكَ  وراءِ  نم تتحقَّقُ  إّّنا قطُّ  تعنينا ال واليت هبم اخلاّصةَ  مصاحلهمُ  ألنَّ  عنهُ  يبحثونَ  وإّّنا

 .يبتغون الذي باللونِ 

 جيعلَ  أن وجلَّ  زَّ ع اهللَ  وأسألُ  لنا، عربةً  الّدنيا هذهِ  أحداثِ  من جيعلَ  أن وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  أسألُ 
 سبحانهُ  اهللُ  هاأكرم قد مبا واعتزازها تضامنَها األّمةِ  هذهِ  إىل يعيدُ  وما وحَدتنا، إلينا يعيدُ  ما مثارِها من

 ..اهلل شرعَ  الذي املرسومِ  النّهجِ  طبقَ  إال تسريَ  ال حىّت  الّدينِ  هبذا وتعاىل

 ...العظيم اهللَ  وأستغفرُ  هذا قويل أقولُ 
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 12/12/1881|  ب. وما أيسر أن تذو .رت املشكالت لهذا ظه -18

 

 ألن داعي وال مسلم، كل ذلك يعلم ومتنوعة، كثريةٌ  اليوم لمنيباملس حتيق اليت املشكالت إن
 اليت الفرقة هذه :املشكالت هذه أبرز من إن. اأُلخرى تلو الواحدة عنها ويتحدث اإلنسان حيصيها
 .الواحدة اإلسالمية باألمة حاقت

 كان وقد. الواحدة اإلسالمية األمة داخل استشرت اليت الفنت هذه: املشكالت هذه أبرز من وإن
 .الفنت هذه مغبة املسلمني يقي حصنٍ  خري يزال وال اإلسالم

 راملنك عن والنهي باملعروف األمر واجب عن املسلمني تقاعس: املشكالت هذه أبرز من وإن
 .املاضي األسبوع يف لكم قلت كما عنها وجل عز اهلل هنى اليت احملرمات وجه يف والوقوف

 إلسالميا وللمجتمع اإلسالمي للفكر اهلدامة والسبل الوسائل رانتشا: املشكالت هذه أبرز من وإن
 .فصلأ أن إىل داعي وال وتعلمون تعرفون كما اإلسالم من وبقناعٍ  اإلسالم باسم اإلسالمية وللقيم

 تسربت اليت املشكالت من كثرية ذيول وراءها ومن منا كل يذكرها اليت املشكالت أبرز من هذه
 .العصر هذا يف ةاإلسالمي األمة واقع إىل

 العالج نع بالتساؤل أو املشكالت هذه أسباب عن بالبحث ويقعدون يقومون الذين هم وكثريون
 ويبحثون تسائلوني الذين املسلمني هؤالء ولكن املسلمني، حياة يف حيلها أو عليها يتغلب أن ُيكن الذي

 من أخرى مشكلة تساؤهلم غدا حىت طائل، بدون حبوثهم من يرجعون والعالج األسباب عن وينبشون
 ملشكالتا هذه على يقوى ال اإلسالم أن اليوم يتصور من املسلمني يف ألن ذلك املشكالت، هذه بني
 .املسلمني حبياة الالئق املستوى إىل ورفعهم املسلمني إجناد عن عاجز فهو مث ومن

 اإلخوة؟ أيها عالجها وما املشكالت هذه سبب فما
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 األفئدة يف وتعاىل سبحانه هلل اإلخالص عنصر اختفاء املشكالت ذهه سبب جامعة بسيطة بكلمة
 إىل الصاإلخ جذوة رجوع هو عليها للقضاء األوحد والسبيل املشكالت هذه فعالج مث ومن والقلوب،

 .املسلمني وأفئدة قلوب على اإلخالص سر وهيمنة األفئدة

 أن املسلمني اقعو  يف إليها نتبه أن يينبغ اليت أيضاً  املشكالت من لعله أو املسلمني حظ سوء ومن
 بالواقع التفاهة نم هي أموراً  ويستعظمون مبكان، واخلطورة األمهية من هي أموراً  يستصغرون اليوم املسلمني
 اهلل رسول إليها ونّبه وجل عز اهلل كتاب إليها نبه اليت األمور أهم من وهي كثرية أموراً  حيتقرون مبكان،
 احلديث كأنو  كلياً  املوضوع هذا عن ويعرضون اإلخالص عن احلديث حيتقرون وسلم، عليه اهلل صلى

 أو وفةاملتص مهمة كأهنا القلوب، يف اإلخالص حتقق اليت والعالجات اإلخالص ودواعي اإلخالص عن
 .املختلفة احلركية والوظائف اإلسالمية باألعمال القيام واجب عن أعرضوا الذين مهمة كأهنا

 أسباهبا،و  املشكالت هذه خلفيات عن بالبحث ويقعدون يقومون الذين إىل جيداً  السمع ُأصغي
 ىلإ يتنبه منهم أياً  أن أرى أكاد وال اإلخالص، عن واحدة كلمة الناس هؤالء ألسنة من أمسع أكاد فال
 سبحانه هلل صاإلخال سر عن األفئدة هذه فراغ وهو أال أفئدهتم، ويف املسلمني حياة يف فراغاً  هنالك أن

 . وتعاىل

 هذه حلل ملتنوعةا العالجات عن البحث يف ويتكلفون املشكالت، هلذه املختلفة األسباب يفرضون
 بحانهس اهلل كتاب يقرأوا مل وكأهنم ومعرضون، غافلون اهلام اخلطري السبب هذا عن وهم املشكالت

 باملسلمني، وسلم عليه هللا صلى اهلل رسول فيها يُهيب اليت الكثرية األحاديث على يقفوا مل ولكأهنم وتعاىل،
 ولق يقرأوا مل لكأهنم خطب، عليهم ادهلم ما كل زادهم معرتك كل يف زادهم اإلخالص من جيعلوا أن
 لكأهنم - الزََّكاةَ  َويُ ْؤتُوا الصَّاَلةَ  يُمواَويُقِ  ُحنَ َفاءَ  الدِّينَ  َلهُ  خُمِْلِصنيَ  اللَّهَ  لِيَ ْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما﴿: وجل عز اهلل
َا ُقلْ ﴿ :وجل عز اهلل قول يقرأوا مل لكأهنم أو ﴾الدِّينَ  َلهُ  خُمِْلِصنيَ   -الكبري القيد هذا عند يقفوا مل  أَنَا ِإّنَّ

َا ِإيَلَّ  يُوَحى ِمثْ ُلُكمْ  َبَشرٌ   ةِ بِعِبَادَ  ُيْشِرْك  َوال احِلًاصَ  َعَمال فَ ْليَ ْعَملْ  رَبِّهِ  لَِقاءَ  يَ ْرُجوا َكانَ  َفَمنْ  َواِحدٌ  إَِلهٌ  إهَِلُُكمْ  َأّنَّ
 .﴾َأَحًدا رَبِّهِ 
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 الدواء ذاهل ونسياهنم العالج هذا عن إعراضهم اإلخالص، ملعىن وواضح بنّي  تفسريٌ  اجلملة وهذه
 عند ووقفوا الكالم هذا عند لوقفوا اإلخالص بأمهية يشعرون كانوا لو وسببها، املشكلة هذه جوهر يربز

 بني فرقاً  لمأع وال ،﴾طيباً  إال يقبل ال طيبٌ  اهلل إن﴿ وسلم عليه اهلل ىصل اهلل رسول سيدنا كالم
 حتركات قياسم منهما وجيعلوا إليهما يعودوا أن املسلمني اهلل كتاب يُهيب منهما وكلٌ  والصدق اإلخالص
 .مجيعاً  املسلمني

 ﴾الصَّاِدِقنيَ  َمعَ  نُواوَُكو  اللَّهَ  واات َّقُ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿: الصدق هو واإلخالص اإلخالص هو الصدق
 يتفق مل ومن عاىل،وت سبحانه اهلل مع تعاملكم يف الصدق يف مثلهم وكونوا الصادقني، مجلة يف كونوا أي

 .وتعاىل سبحانه هلل مبخلص هو فما مث ومن بصادق، هو فما قلبه مع لسانه

 ائهموأهو  شهواهتم نوازع وجل عز اهلل إىل طريقهم من حطموا هلل، خملصني املسلمون كان لو
 التشرذم هذا ةمشكل من املسلمون عاىن ملا الشوائب عن صافياً  طريقاً  وجل عز اهلل إىل وسلكوا وحظوظهم

 ولكلٍ  حظ كلٍ ل حبظوظهم، وحلاقاً  اتباعاً  تفرقوا ألهنم إال التشرذم هذا هبم وقع وهل منه، يعانون الذي
ا إليه، يصل أن يريد سبيل ولكلٍ  غاية

ّ
 تشرذماً  وحدهتم اىلوتع سبحانه اهلل جعل السبل هبم تفرقت ومل

 .وتفرقاً 

 .الحتدوا مث ومن واحد هدف يف أهدافهم الجتمعت هلل خملصني كانوا لو

 احةس على يتحركون الذين املسلمني أفئدة على مهيمناً  وجل عز اهلل لوجه اإلخالص كان لو
 وملا رت،استش وملا الفنت، هذه وجدت ملا قلوهبم على مهيمناً  وجل عز هلل اإلخالص كان لو اإلسالم،

 ومن م،اإلسال باسم املسلمني حرمات انتهكت وملا اإلسالم، باسم املسلمني على املصائب رحى دارت
 .ذلك هلم يحأُت ملا أبداً  التاريخ يف مثلها ما فرح رقصة يرقصوا أن وجل عز اهلل ألعداء أُتيح ملا مث

 .اإلخوة أيها األشكال من بشكل هذا وجد ملا موجوداً  اهلل لدين اإلخالص كان لو

 أنشطة ويف السالكني سلوك ويف العاملني أعمال يف وتعاىل سبحانه اهلل لوجه اإلخالص حتقق لو
 للرتبص سائلو  تسربت ملا إذاً  املختلفة أعماهلم يف وجل عز اهلل لوجه اإلخالص هذا وجد لو احلركيني،
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 اإلسالم قناعب يتقنع أن يريد ملن ساحنة فرصة وجدنا ملا اإلسالم، باسم اإلسالم على وللعدوان باإلسالم
 .إطالقاً  داخلها من اإلسالم فيحطم اإلسالم ساحة إىل يدخل مث

 هؤالء أبداً  طاعاست وملا املنافذ، ولسدت الثغور حلمّيت وتعاىل سبحانه اهلل لدين اإلخالص وجد لو
 إن اإلسالم، طمواوحيُ  اإلسالم باسم أسلحةً  حيملوا أن وجل عز اهلل دين على الغرية بقناع يتقنعون الذين
 السنة ذنب إىل الدعوة باسم وإن وفقهه، اإلسالم جتديد إىل الدعوة باسم وإن املعاصرة، القراءة باسم

 وما كالمهمب يؤخذ من أكثر وما وُيرحون يسرحون هؤالء هم ها. وتعاىل سبحانه اهلل بكالم واالكتفاء
 السبب؟ ما حبديثهم َُيدع من رأكث

 اهلل لدين خملصني ليسوا اإلسالم بأنشطة يتحركون الذين وأن لإلسالم يشتغلون الذين أن السبب
 .مجيعاً  ؤالءهل الذلول املطية هو واإلسالم إليها، يرمي غاية ولكلٍ  يبتغيه هدفٌ  لكلٍ  وتعاىل، سبحانه

 على نابضة ّيةً ح وتعاىل سبحانه اهلل إىل الدعوة تلكان متوفراً  وجل عز اهلل لدين اإلخالص كان لو
 الجتهت مث ومن اإلسالمي، العمل ساحة يف يتحركون الذين املسلمني املؤمنني هؤالء ألسن من لسان كل
 وسائر جلاحننيا سائر أفئدة إىل املنكر عن والنهي باملعروف األمر سهام والجتهت اهلل، إىل الدعوات هذه

 مؤثرة وهبمقل يف الكلمات هذه ولدخلت أدناها، إىل القمم أعلى من مستوياهتم اختالف على الشاردين
 .وتعاىل سبحانه باهلل اإلُيان مشاعر جواحنهم بني والهتاجت نابضة،

ا ولكن
ّ
 األهداف كذل مكان يف وظهر اإلخالص، هذا واختفى وتعاىل سبحانه هلل اإلخالص غاض مل

 املال مجع ومطيته اإلسالم وراء من يبتغون الذين أكثر ما ه،هدف إىل لكم قلت كما يسعى كلٌ  األخرى،
 العمل باسم جيمعوهنا اإلسالم، باسم جيمعوهنا ويدخرون، جيمعون هؤالء وهاهم الكنوز، وإدخار

 وراء من نيبتغو  غاية؛ كل حُتقق مطية من وياهلا مطية اإلسالم من يتخذون الذين كثريون اإلسالمي،
 وما يصلون، ال وأ مبتغياهتم إىل ويصلون ورئاسة، سيادةً  املطية هذه وراء من ونيبتغ زعامة، املطية هذه
 عز اهلل دين ىلإ احلركية الدعوة وحتت اإلسالم مظهر حتت خمتفية كلها املختلفة األهداف أكثر وما أكثر
 .وجل
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 التغلب إىل إياه دافعةً  باإلنسان هتتاج اليت والشهوة النفس رعونات األخرى األهداف أخطر ومن
 .الوسيلة كانت وأياً  اهلدف كان أياً  اآلخرين على التغلب وإىل اخلصوم، على

 كانت وكم املشكالت هذه ظهرت املسلمني أفئدة يف اإلخالص حمل حلت ملا الغايات هذه
 لدين واإلخالص اهلل مع الصدق ضرام يف وتذوب املشكالت هذه تذهب أن أيسر وما بسيطة مشكالت

 .اىلوتع سبحانه اهلل

 اليت ميقةالع الفلسفات بوضع رؤوسنا نوجع ألن داعي ال اليوم املسلمني مشكلة هذه اإلخوة أيها
 ما عبقرية إىل حيتاج اخلطري العالج والكتشاف وأسباهبا املشكالت الكتشاف متطاواًل، جدالً  تستثري
 املفتاح هذا انمك نعرف أن إىل إال حيتاج ال موجود، أمامنا واملفتاح املوصد الباب ينسون عبقرية، مثلها

 وجل عز اهلل أمرنا ذيال البسيط البسيط ننسى. ذهبت قد باملشكالت وإذا تفّتح قد بالباب فإذا وحنركه،
 أمرنا لذيا املهم ننسى أن املشكالت مشكلة هي وهذه شيء، إىل يوصلنا ال الذي بالعمق ونتلهى به

 .احملقرات خانة يف ونضعه به اهلل

 من قلوبال لتطهري كوسيلة وجل عز اهلل ذكر أمهية عن يتحدث من جتدون هل جلو  عز اهلل ذكر
 اهلل بذكر سمىي ما إىل يلتفت من املختلفة احلركية لألعمال ينشطون الذين هؤالء من جتد ال الرعونات؟

 نم العوام شأن هذا أن يتصور من فيهم لكأن لكم، قلت وكما اهلل، ذكر عن القرآن حديث إىل أو
 ذات باتوالواج بالوظائف القيام عن بعيدون ألهنم الذكر مبجالس يتسلون الذين شأن هذا وأن ،الناس
 حياهتم وحلمة سدى لواجيع أن باملسلمني هُتيب اليت والكثرية الكثرية اآليات يقرأ وكلكم القصوى، األمهية

 .وتعاىل سبحانه اهلل ذكر

 املقاالت من اً وكثري  كثري يف قرأت اهلل لدين اإلخالص: احملقرات زاوية يف ُوضع وخطري عظيم أمر
 لكامنةا األسباب وعن مشكالت، من باملسلمني حاق ما عن أصحاهبا فيها يتحدث اليت والكتابات

 ولكأن عقدة،م وأحاديث الرأس يوجع كالمٍ  إىل ونظرت احللول عن يبحثون الكاتبني هؤالء ورأيت ورائها،
 عمقه، عمق إىل ليصل األمر عباب ينخر عندما عمقه ومدى كائهذ  مدى للقارئني يصور أن يريد الكاتب
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 يف قولي الكاتبني هؤالء من واحداً  رأيت أين لو متنيت طائل، بدون الرؤوس يوجع الذي هذا من وأعود
 .اهلل لدين اإلخالص عن بعيدون إننا حديث مبعرض أو كالمه ألول يف أو كالمه آخر

 ساعة واجلسوا واونقب احبثوا جتدونه؟ هل جواحنكم بني هلل خالصاإل مكمن عن احبثوا الناس هؤالء يا
 اهلل دين غري يءش وال اهلل دين على باحلرقة قلوبكم تنبض هل أنفسكم وراقبوا الذايت النقد من قدسية

 دنيوية وأغراض ماينأ إىل تتجه قلوبكم يف اخلفية اخلفية أهدافكم إن أم وتعاىل سبحانه اهلل رضا وغري
 .خرىأ متنوعة

 األغيار من لوبناق يطهر وأن لوجهه اإلخالص بنعمة منه بفضلٍ  يكرمنا أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل
 .األغيار وحب

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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ر الفتاوى وألاحكام -22 يُّ
َ
غ

َ
 11/23/1888 | إلاخالص املنشود وت

 

 يف وتعاىل حانهسب هلل اإلخالص غرس يف السبيل عن حترق يف يسألون الذين الشباب هم كثريون
 اهلل لوجه إال به ونيتمسك ال اهلل بدين استمسكوا إن جيعلهم الذي السبيل عن سائلني يتحرقون قلوهبم،

 نع ابتعدوا وإن وجل، عز اهلل لوجه إال ذلك إىل يهرعون ال الواجبات أداء إىل هرعوا وإن وجل، عز
 .اهلل لوجه الإ عنها يبتعدون ال احملرمات

 هذه هم ءالدوا هذا ملعرفة ويتحرقون السؤال هذا يشغلهم الذين أن اإلخوة أيها العجيب والغريب
 أجد وقلما ،وتعاىل سبحانه اهلل صراط عن شاردين القريب األمس إىل كانوا رمبا الذين الشباب الطبقة،

 عز اهلل دين يف ليموالتع والتوجيه اإلرشاد بةمرت هلم أو وجل عز اهلل بدين االلتزام يف راسخة قدم هلم أناساً 
 .عاىلوت سبحانه هلل اإلخالص يتحقق به الذي العالج عن يسأل هؤالء من واحداً  رأيت قلما وجل؛

 يرضي الذي العمل وجد فإذا هلل، اإلخالص روحه جبسد، يكون ما أشبه الدين أن لتعلمون وإنكم
 اإلخالص لمةك تدبرمت أنكم ولو ميت، جبسدٍ  يكون ما أشبه ريب وال شك ال فإنه اإلخالص يوجد ومل اهلل

 إىل اإلنسان وجل عز اهلل بيان ينبه أن أكثر فما عجبًا، شيئاً  لرأيتم وجل عز اهلل كتاب يف هبا واألمر
 لَهُ  ِلِصنيَ خمُْ  اللَّهَ  ْعُبُدوالِي َ  ِإالَّ  أُِمُروا َوَما﴿: كثرية بذلك تأمر اليت واآليات وجل عز هلل دينه َيلص أن ضرورة
 َكرِهَ  َولَوْ  الدِّينَ  َلهُ  خُمِْلِصنيَ  اللَّهَ  وافَاْدعُ ﴿ ﴾اْلَقيَِّمةِ  ِدينُ  َوذََِٰلكَ  الزََّكاةَ  َويُ ْؤتُوا الصَّاَلةَ  َويُِقيُموا ُحنَ َفاءَ  الدِّينَ 

 ال العمل أن ىلإ يهاف اإلنسان اهلل ينبه اليت والكثرية الكثرية اآليات استعرض أن أريد وال ﴾اْلَكاِفُرونَ 
 تحققي به الذي السبيل عن يسألوا أن اإلخوة هلؤالء فحق. باإلخالص متوجاً  يكن مل إذا منه جدوى

 .أعماهلم هتدر ال حىت وجل، عز هلل اإلخالص

 اإلخالص اءليتض عليه مهيمنة اإلنسان نفس إىل تقبل ما مبقدار الدنيا أن: هو باختصار واجلواب
 ويتضح يمنيه اإلخالص فإن اإلنسان على وهتون والنفس القلب عن الدنيا تغيب ما ومبقدار ويغيب،
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 أن عن غائباً  اإلنسان جيعل الذي ما. األخرى طاشت الواحدة رجحت إن كفتني فهما نفسه، ويفرض
 هلل؟ عمله يكون

 بعض نيظ كما ودينار درهم يف حمصورة ليست والدنيا الدنيا إىل نفسه هتفو أن. .واحد شيء
 هتفو لذيا املال الدنيا دنيا، فهو اهلل عن شغلك ما كل وتعاىل، سبحانه اهلل عدا ما كل لدنياا الناس،

 ثناء والدنيا امة،الزع والدنيا إليها، الناس من كثري نفوس هتفو اليت الرئاسة والدنيا إليه، اإلنسان نفس
 من اوحظوظه النفس واءأه على املنافسة عن عبارة والدنيا الناس، نقد من التخوف والدنيا الناس،

 .الدنيا فهو موالك عن أشغلك ما فكل. .ذلك إىل وما عصبيات

 قد هلل، اإلخالص يتحقق أن فهيهات النفس على مهيمنة األنواع هذه بكل الدنيا هذه كانت إذن
 بغاياته مصبوغاً  حجه لجتع دنياه ولكن حيج قد الدنيوية، بأهدافه مصطبغةً  صالته جتعل دنياه لكن يصلي

 من يكون وقد املرشدين، موقف الناس يف ويقف املنكر عن وينهى باملعروف يأمر قد الدنيوية، وشهواته
 الدنيا هذه جلأ من ذلك يفعل إّنا ولكنه اإلسالمي، العامل يف ومؤلفاهتم كلماهتم تنتشر الذين العلماء

 الدنيا هيمنة وجل عز هلل اإلخالص عن اإلنسان حيجب الذي السبب أو فالسبيل إذاً  عليه، هتيمن اليت
 كله عمله فكان نه،م اخلوف وعن له حمبته وعن اهلل عن حجبته قلبه على الدنيا هيمنت إذا قلبه، على
 .الدنيوية بغاياته مصطبغاً  أصبح فقد ديناً  الظاهر يف كان وإن

 الدنيا علجت ليتا املتنوعة السبل واسلك وأسباهبا، الدنيا من قلبك قطع هلل؟ خملصاً  تكون أن تريد
 من أكثر هلل،ا مراقبة من أكثر قلبك، يف وجل عز اهلل حمبة من تزيد أن حاول وحبك، فؤادك عن بعيدة
 اهلل وهو الأ له ثاين ال واحد عند من إال تأتك مل النعم هذه أن اليقني مع عش وجل، عز اهلل نعم تذكر
 مجيعاً  أرادوا نإ يضروك ولن ينفعوك، أن اأرادو  إن شيئاً  ينفعوك لن كلهم الناس أن وتأمل تنبه وجل، عز
: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يقوله الذي هذا تذكر واحد، والضار واحد النافع إّنا يضروك، أن
 أن واعلم ك،ل اهلل كتبه قد بشيء إال بنفعوك لن بشيء ينفعوك أن على اجتمعت لو األمة أن واعلم﴿

 هذا يف أملتت فإذا. ﴾عليك اهلل كتبه قد بشيء إال يضروك مل بشيء يضروك أن على اجتمعت لو األمة
 عز اهلل ذكر نم واإلكثار اهلل كتاب بتالوة وتغذيها احلقائق هذه من تتأكد وأنت اهلل تراقب وظللت
 ويقينك ،هلل حبك ذلك عن بدالً  ويهيمن فؤادك، عن سلطاهنا ويتقلص كيانك، عن الدنيا تغيب وجل،
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 جتد لن أي ،اهلل إال الكون يف جتد لن مشاالً  أو ُييناً  نظرت إن فإنك مث ومن ل،الفعا وحده هو اهلل بأن
 .هللا بتحريك تتحرك وأشباح صور الكون يف ما كل. وجل عز اهلل وهو أال األحد الواحد إال فعاالً 

 هذا هو من أجله؟ من صالتك جتعل الذي هذا هو من لوجهه؟ عملك جتعل الذي هذا هو فمن
 اهلل، وه الضار وأن اهلل، هو النافع أن عرفت إذا أجله؟ من وتوجيهاتك وإرشادك ومكعل جتعل الذي

 عز اهلل هو هل ثاين ال واحدٌ  آيبني ذاهبني الناس حيرك الذي وأن اهلل، هو املميت وأن اهلل، هو احملي وأن
 تفيد ال اراليس ىعل أصفارٌ  الناس أن علم وقد للناس، اهلل يعبد الذي هذا بعد العاقل هذا هو من. وجل
 صلى، ذاإ صالته بلذة اإلنسان يشعر مث ومن اإلخالص، يستقر به الذي السبيل هو هذا أجل شيئًا؟
 .وتعاىل سبحانه اهلل عبد إذا عبادته بلذة

 متحرقني سألوني جديد من اهلل إىل أقبلوا الذين الشباب هؤالء أجد عندما خرياً  أتفائل ما مبقدار وأنا
 املتكاثرة ئلةاألس هذه بسبب األمة هلذه خرياً  أتفائل ما مبقدار اإلخالص، إىل لوصولا إىل السبيل عن

 أمهية يف والنظر اإلخالص عن والبحث اإلخالص إىل التنبه أجد أنين آخر وجه من وأمل بأساً  أشعر
 ماء،العل من ثرةك وفيهم التقليديني أقول أجل التقليديني، املسلمني من كثري عنه ُحجب قد اإلخالص

 اهلل دين يف يادةالق مركز أنفسهم من يتخذون الذين من كثرة وفيهم واملرشدين، املوجهني من كثرة وفيهم
 الدين وعلماء ناملوجهو  املرشدون قادهتم من والكثري اإلخالص، عن حبثاً  متحرقني شبابنا صغار وجل، عز
 فاهلل فيه، روح ال كجسد لكم قلت كما هي أعماالً  وعانقوا أبصارهم، وراء ظهرياً  اإلخالص وضعوا قد

 .اينالث األسود الوجه هذا خالل من ال األبيض األول الوجه هذا وراء من التفاؤل حيقق أن املستعان

 هبذه إذاف أنظر ولكين متكاثرة، بل كثرية اإلسالمية األعمال مظاهر أن أجد أن اإلخوة أيها يسوؤين
 يرعاها اليت ال السياسية؛ ورمبا الدنيوية للمصاحل وحشم دمخ إىل حولت قد املختلفة اإلسالمية األعمال
 إىل أنظر أجل اإلسالم، إىل الناس يقودون والذين اإلسالم عن يتحدثون من يرعاها اليت بل ال، الساسة
 إّنا اهلل باسم تمت اليت العلمية األنشطة هذه أن أجد املواقف من كثريٍ  إىل الفتاوى إىل العلمية األنشطة
 هبذه يلطف أن اناملستع واهلل املتنوعة، املختلفة السياسية أو الدنيوية املصاحل أجل من مبهانة تستخدم

 .حاهلا ويصلح األمة
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 برءاء لىع القتال هذا رحى تدور مربر، الغري مقدس، الغري شرعي، الغري القتال ورحى سنوات منذ
 كلماهتم قبلت الذين العلماء عن الشمال وذات اليمني ذات وحبثنا اجلهاد، باسم نساء أطفال صبية آمنني

 وكم مهسًا، نهمم ألي نسمع فلم األمر، هذا يف جالله جل اهلل حكم فيه يوضحون موحد ببيان لينطلقوا
 اعته،مج يغضب أن يريد ال هذا وألن السكوت، تقتضي املصلحة ألن ملاذا؟. .سكتوا منهم، طُلب وكم

 هذه يف لناسا فليقع إتاوته، تنقطع أن يريد ال إتاوة له رواآلخ خطر، يف نفسه يزج أن يريد ال وذاك
 .احلق ذاهب النطق مع تتفق ال والسياسية الدنيوية املصلحة ألن نصمت أن وعلينا شاؤوا، ما املتاهات

 فاكمك يقولون واحد فم من واحد بيان إىل انطلقوا عاملاً  مخسني عن يقل ال ما القريب وباألمس
 الذي الصمت ال.. .اهلل سبيل يف جهاداً  ليس هذا إن أسلحتكم، أغمدوا لقتال،ا هذا جيوز ال قتااًل،
 هلل، انك القريب باألمس أفواههم من انبثق الذي احلديث وال هلل، كان السنوات تلك خالل استمر

 بطرق ترتجم يتال املصلحة هي أين اهلل؟ اسرضاء إىل التوجه هو وأين أنطقت واملصلحة أسكتت، املصلحة
 ..أجل وتعاىل؟ سبحانه اهلل رضا باب

 مسلمون، ونوُيذحب يُقتلون الذين الناس هؤالء ألن حراماً  اليوم القتال هذا جعل الذي السبب كان إن
 والذي حراست الذي القتل هذا كان وإن. كذلك أيضاً  املاضية السنوات يف كانوا َيتلف، مل األمر فإن

 بالقتل نويالحقو  يقتلون الذين ألن السنوات تلك كل خالل مباحاً  كان الدماء من أهنر بسببه سالت
 صل؟ح الذي ما. َيتلفوا مل هم هم كذلك، اليوم هم كذلك اليوم فهم اهلل، حكم ينفذون يكونوا مل

 من املصاحل، لأج من وتعاىل سبحانه اهلل شرع استخدام الدين استخدام إنه السياسي، التكتيك إنه
 ،الكالم هذا مثل من خطر هنالك كان باألمس الفئة، هذه رتضاءاس أجل من اجلماعة، اسرتضاء أجل

 هو الذي اإلنسان هذا على اجلماعة غضب من نوع ذلك يف لكان إذاً  الفتوى هذه بثت لو باألمس
 باألمس كان ام إن: وجل عز اهلل دين فليقل إذاً  التكتيك، يبدلوا أن اجلماعة اتفق فقد اليوم أما منهم،
 حمرماً  يومال أصبح قد جائزاً 

 اهلل؟ لدين اإلخالص هو أين
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 مقود رضى يف ال قائد رضى يف ال عمر رضى يف وال زيد رضى يف ال يتمثل ال الذي املقياس هو أين
 يف يتمثل اوإّن حزب أو فئة اسرتضاء يف وال مجاعة اسرتضاء يف وال مال بذل يف وال مال مجع يف وال

 .وجل عز اهلل رضا بلوغ إىل السعي

 بال شغلي أنه ليت اإلخالص، على متحرقني شباب أفواه به تنفث الذي السؤال هذا أن ليت
 .اآلخرين أولئك

 سرنا إذا وجل عز وأسأله وتعاىل سبحانه هلل اإلخالص معني إىل يعيدنا أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل
 .رالقها الواحد اهلل رضى إال أعيننا نصب يضع الوأ األغيار عن يقطعنا أن صراطه على

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 13/21/1888  |رأس مال املسلم )القلب السليم( -21

 

أحدثكم اليوم عن رأس ماٍل خفيٍف ال يرهق اإلنسان املسلم محله، ال يكلفه كثر من العبادات، وال 
عدة ذا ُوّفق اإلنسان حبمل هذه ال.. ومع ذلك فإ.يكلفه قيامًا باألسحار، وال كثريًا من األوراد واألذكار

اخلفيفة اليسرية يف رحلته إىل اهلل سبحانه وتعاىل فلسوف يفوز بسعادة العقىب، ولسوف يكرمه اهلل عز 
 وجل برضوانه.

 أتعلمون ما هي هذه العدة، أو ما هو هذا رأس املال اليسري واخلفيف محله؛ والعظيم أثره؟

أن يطهر قلبه من األحقاد ومن الضغائن ومن الغل الذي حذر  إنه القلب السليم، إذا أتيح لإلنسان
ه منه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأن جيعل قلبه وعاًء سليمًا يتجه به إىل اهلل سبحانه وتعاىل يف حيات

 اليت يعيشها، فذلك هو رأس مال املسلم الذي يغنيه عن كثري من األتعاب وعن كثري من العبادات.

. فإذا وجدت أن سالمة قلبك .ي أقول لكم، أو مقياس القلب السليم: هو أن تنظروآية هذا الذ
تتغلب على األحقاد اليت يقتضيها إيذاء الذين يؤذونك، وجرح الذين جيرحونك، وانتقاص الذين ينتقصونك 

 ارأيتك تتمتع بقلب سليم يتغلب بياضه على سواد األحقاد، يتغلب بياضه على سواد البغضاء والغل، إذ
 رأيت نفسك ممتعًا يف هذه الصفة فإين أهنئك أن طريقك إىل سعادة العقىب معبد.

كلكم يعلم أيها اإلخوة الدعاء الذي كان يدعو به خليل اهلل سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصالة 
بحانه سوالسالم، مل يدع اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقه إىل كثري من الطاعات والعبادات، مل يسأل اهلل 

اَل خُتِْزين يَ ْوَم يُ بْ َعثُوَن ﴿وتعاىل أن يكرمه مباٍل وفري وكثرٍي حىت ينفقه ذات اليمني وذات الشمال. وإّنا قال: 
اذا يعين أيها اإلخوة؟ يعين أن . القلب السليم م﴾يَ ْوَم اَل يَ نْ َفُع َماٌل َواَل بَ نُوَن ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه بَِقْلٍب َسلِيمٍ 

ب هذا اإلنسان قد طهره اإلُيان طهرته عبودية اهلل عز وجل، فتسامى هذا القلب على اإليذاء يكون قل
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الذي ُيكن أن يناله من الناس؛ الشتائم اليت ُيكن أن يصيبه رشاشها من هذا أو هذا أو ذاك؛ يبقى هذا 
يض نقيًا سليماً، بالقلب أبيض نقيًا، كلما تسربت إليه نقطة سوداء زوبتها عبوديته هلل عز وجل فعاد أ

هذا هو القلب السليم. وإن لدعاء سيدنا ابراهيم لبالغة ولداللة كربى على أن اهلل سبحانه وتعاىل يوم 
 القيامة إّنا يصطفي أولئك الذين ساحموا وغفروا وواجهوا إيذاءات الناس كلها هبذا القلب السليم.

ل قوله حمكم تبيانه كم وكم يكررها، من مثوانظروا أيها اإلخوة إىل نصائح ربنا سبحانه وتعاىل يف 
يْ َنَك َوبَ يْ َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي ب َ  ۖ  واَل َتْستَِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة ﴿عز وجل: 

فاللهم اجعلنا من  ﴾ا يُ لَقَّاَها ِإال ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ َوَما يُ لَقَّاَها ِإال الَِّذيَن َصبَ ُروا َومَ ﴿مث قال:  ﴾َويِل  محَِيمٌ 
 أصحاب هذا احلظ العظيم.

ويكفي أيها اإلخوة أن أضعكم أمام هذا املشهد األخاذ: أوذي سيدنا أبو بكر يف ابنته، وأنتم 
م هبا، لتعلمون من هي ابنته العفيفة احلصان اليت أكرم اهلل سبحانه وتعاىل رسوله حممداً صلى اهلل عليه وس

آذاه رجٌل أخذ ينقل ما يردده املنافقون يف حقها، وهو مسطح، وهو رجل فقري كان جيري عليه أبو بكر 
جراية من مال، فلما مسع مبا يقوله مسطح من ترديده ألقاويل املنافقني أقسم أن يقطع رفده عنه، أن 

 أُولُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َواَل يَْأَتلِ ﴿م: امسعوا بقلوبك -يقطع جرايته هذه عنه، فأنزل اهلل عز وجل عليه قوله 
ىَب َواْلَمَساِكنَي َواَل يَْأَتِل أُولُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يُ ْؤتُوا أُويِل اْلُقرْ ﴿ال يأتل؛ أي ال يقسم  ﴾َوالسََّعةِ 

 ﴾للَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيمٌ بُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اَواْلُمَهاِجرِيَن يِف َسبِيِل اللَِّه َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حتُِ 

ما أظن أن مؤمنًا باهلل يقف أمام هذا العتاب الذي يعاتب اهلل به أبا بكر الصديق يف أمر، ما أظن 
أن فيكم من أوذي مثل األذى الذي ناله يف ابنته إطالقًا، ومع ذلك يدعو أبو بكر إىل سالمة القلب، 

سبحانه وتعاىل يدعو أبا بكر إىل سالمة القلب، يدعوه إىل أن يواجه األذى مهما بلغت شدته  يدعو اهلل
َوال ﴿بالصفح، وأن ال جيعل قلبه وعاًء لنقطة سوداء أو ضغينة أو غل. انظروا وعودوا إىل هذا الكالم: 

يَن يِف َسبِيِل اللَِّه َوْليَ ْعُفوا ىَب َواْلَمَساِكنَي َواْلُمَهاِجرِ يَْأَتِل أُولُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْن يُ ْؤتُوا أُويِل اْلُقرْ 
َأاَل حتُِبُّوَن ﴿مث انظروا كيف ربط اهلل عز وجل عفوك وصفحك عن أخيك بعفوه وصفحه،  ﴾َوْلَيْصَفُحوا

ن كلما رأى مسطحًا ا. قال أبو بكر: بلى واهلل أحب، أعاد إليه جرايته وزاد منها، وك﴾َأْن يَ ْغِفَر اللَُّه َلُكمْ 
 قام إليه وقال: مرحبًا مبن عاتبين فيه ريب.
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أيها اإلخوة ال أريد أن أطيل وخري الكالم ما قل ودل، كل من رأى منكم أنه ينوء حبمل الطاعات 
الكثرية وال يستطيع أن حيمل سرياً إىل اهلل أعباء العبادات الوفرية، فليمعن النظر يف قلبه، وليحاول أن 

ه من السخائم واألحقاد والضغائن، وليعامل الناس األقربني منهم واألباعد ال سيما األرحام، ال يطهر قلب
سيما األقارب بسالمة القلب، ذلك ألن الرحلة إىل اهلل عز وجل شاقة، ولكن هاهنا دواء إن استعملته 

َوَما ﴿ز وجل: ال اهلل عحتول الشاق إىل أمر يسري، وحتول الطريق الطويل إىل مسافٍة قصريٍة جداً. وإلن ق
العظيم أيها  فكونوا من أصحاب هذا احلظ ﴾يُ لَقَّاَها ِإال الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَما يُ لَقَّاَها ِإال ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 

 اإلخوة.

مث انظروا كل منكم لينظر إىل حاله إذا رأى نفسه متعبدًا متبتاًل، يقوم الليل، يكثر من الذهاب إىل 
أوذي من زيد من الناس فاض قلبه حقداً عليه، كلما شعر جبرح انتابه من كلمة قاهلا احلج، ولكن كلما 

زيد من الناس فاض قلبه سواداً من الضغينة عليه، فليعلم أنه على خطر كبري من عالقته باهلل عز وجل، 
ىل ذلك، إ العبادة ال تغين، احلج املتكرر ال يفيد، لو كان ذلك كله مفيدًا لتحول دعاء سيدنا ابراهيم

ال يغين  .. لكن ذلك كله.ولسأل اهلل أن يوفقه لإلكثار من العبادات والصلوات واحلج والزكاة وحنو ذلك
مع سواد القلب، وإذا قصر اإلنسان يف ذلك كله فما أيسر أن يغفر اهلل عز وجل لإلنسان عندما يكون 

يَ ْوَم  * ِزين يَ ْوَم يُ بْ َعثُونَ َواَل ختُْ ﴿ه ربه فنقول: قلبه نقيًا سليمًا، وحنن ندعو من وراء سيدنا ابراهيم مبا دعى ب
 .﴾أََتى اللََّه بَِقْلٍب َسلِيمٍ  َمنْ  ِإالَّ  * اَل يَنَفُع َماٌل َواَل بَ نُونَ 

اللهم متعنا بالقلب السليم اللهم اجعل قلوبنا بيضاء نقية ال تعرف سبياًل حلقد ال تعرف سبياًل 
 لضغينة إطالقًا.

 وأستغفر اهلل العظيم. أقول قويل هذا
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 19/29/2222 | يكفيك العمل القليل -22

 

أنا أصغي السمع جيداً بني احلني واآلخر إىل األحاديث الكثرية اليت تنطلق من أفواه املتكلمني الدعاة 
 إىل دين اهلل سبحانه وتعاىل عن اإلسالم وأمهيته، وعن األفكار اإلسالمية اليت ينبغي أن تُتخذ سالحاً يف

وجه املرتبصني بالدين، ويف وجه الذين يتآمرون عليه باخلطط الواردة وغريها... ُأصغي السمع فأجد أن 
اجملتمعات اإلسالمية مليئة حبمد اهلل تعاىل من األحاديث اليت تُلقى يف حماضرات واليت تُلقى يف ندوات 

وأمهيته، وعن  عن عظمة اإلسالمويف مؤمترات، واليت تُؤلف فيها كتٍب ومؤلفات.. كلها تتناول احلديث 
املشكالت اليت تطوف بالعامل اإلسالمي، واليت ترتصد كبد اإلسالم، وُأصغي السمع إىل خطط توضع 

 وإىل عالجات ُترسم وإىل واجباٍت تذكر.

ولكين مل أجد مرًة واحداً من هؤالء يغوص وهو يتحدث عن اإلسالم ومشكالته، والعالجات اليت 
ها املسلمون، مل أجده يتحدث عن العالجات القلبية وعن املشكالت القلبية اليت هي ينبغي أن يهرع إلي

املعني لإلصالح إذا حبثنا عن الصالح، واليت هي معني الفساد ومصدره إذا أردنا أن نتفحص أسباب 
أمراضنا ومنطلق أدوائنا. مل أجد من يتحدث مثاًل عن أمهية اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل، وكم وكم 

صغيت السمع لعلي أمسع فلم أجد ال يف ندوات ُعوجل هذا البحث وال يف مؤمترات وال يف كتابات وال يف أ
 ندوات.

أصغيت السمع جيداً لعلي أصغي إىل من يهيب باملسلمني أن يزهدوا بالدنيا كما كان يهيب رسول 
 عليه وسلم إىل أمهية صلى اهللاهلل صلى اهلل عليه وسلم باملسلمني، وما أكثر األحاديث اليت نبه املصطفى 

 الزهد يف حياة املسلمني فلم أجد من عرّج على هذا املوضوع بكلمة.

حاولت أن أصغي السمع جيدًا فأقف على من يتحدث من هؤالء مجيعًا عن األمراض الباطنة 
 لألفكار. ةاألمراض القلبية اليت تتمثل يف الكرب يف العناد يف العصبية للذات والعصبية للمذهب والعصبي

مل أجد من يتحدث عن األحقاد، عن الضغائن، عن أمهية احلب يف اهلل عز وجل مل أجد من 
يتحدث يف هذا قط، وإّنا الكل يُهرع إىل احلديث عن الظواهر. ما هي املشكالت اليت تبدو على مسرح 
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العتداد بالذات ا العامل اإلسالمي؟ ما هي اخلطوات الظاهرة اليت تبعث على التباهي واليت تبعث على
 واليت تبعث على مدح اإلنسان بنفسه وعلى اعتداده بآماله؟ هذا كل ما أراه.

وأنا أقول إن املكتبات اليت يذخر هبا العامل اإلسالمي تفيض بالكتب اإلسالمية، وأنا أعلم أن معظم 
م هذه ن هتمهالقراء هم أولئك الذين يُهرعون إىل التقاط الكتب اإلسالمية، لكن ال الذين يكتبو 

املوضوعات األساسية، وال الذين يقرأون يبحثون يف هذه الكتب عن هذه األساسيات اليت كان السلف 
 الصاحل جيعل منها مدخاًل إىل كل كتٍب تتحدث عن اإلسالم.

 اقرأوا أي كتاٍب يف حديث رسول اهلل جتدون باب اإلخالص يف مقدمة أحاديث هذا الكتاب. 

ملراجع اإلسالمية اليت خطتها أيدي رجال السلف الصاحل جتدون أن احلديث اقرأوا أي مرجٍع من ا
عن القلوب ومكامنها وأمراضها وعالجاهتا وكيفية تطهري القلوب من السخائم هي األساس الذي يوضع 

 لسائر البحوث اإلسالمية اليت تأيت بعد ذلك. 

د الباحث مبعثرة عن هذه األساسيات، جت أما اليوم فأقرأ ما ُيكن أن جتده من املؤلفات احلديثة جتدها
يقفز فوقها إىل احلديث عن املظاهر، إىل احلديث عن املشكالت الفوقية، اخلطط الوافدة إلينا من الغرب، 
واخلطط اليت ينبغي أن ُترسم من املسلمني للتصدي لتلك اخلطط، املرأة ومشكالهتا يف العامل اإلسالمي 

مي هجم على أولئك الذين يرتبصون باملرأة املسلمة، اجملتمع اإلسالوكيف ينبغي أن نكتب ونتحدث ونت
وكيف ينبغي أن يتوج باحلكم مبا أنزل اهلل، واألمور االقتصادية اليت ينبغي أن تتحول من أحكامها الوضعية 
إىل ما قد أمر اهلل، كل هذا أمر سليم وجيد، لكن ذلك كله فروٌع عن أساس، وإن مل نبدأ باألساس فلن 

 تطيع أن حنقق شيئًا من هذه اخلطط اليت نتحدث عنها ونكررها. وها حنن نتحدث فأين هي النتائج؟ نس

وها حنن نكتب.. وها حنن نلقي احملاضرات.. وها حنن جنتمع يف ندوات ومؤمترات.. لكن على هذا 
تفرقنا، واليت  جالنهج السطحي دون أن نعود إىل هذه القلوب اليت إليها عالج مشكالتنا، واليت إليها عال

إليها عالج االجتماع على كلمة واحدة إلصالح أمورنا، ال نبدأ من هذا املنطلق ومن مث فإن كل اجلهود 
اليت تُبذل وهي جهود سليمة، ولكن نظراً إىل أنه بناٌء ال ينهض على أساس، فإن هذا البناء ال ُيكن أن 

 فدة إليه بشكل من األشكال. يكّن صاحبه وال ُيكن أن حيميه أيضًا من األخطار الوا
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كنت الساعة كشأين يف كثرٍي من األحيان أعود وأعيد النظر يف كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عن القلوب ورعايتها وأمراضها وعن اإلخالص لدين اهلل سبحانه وتعاىل، وقفت على هذا احلديث.. 

ل هبذا لتفت ُيينًا ومشااًل فلم أجد من حيفولكم وقفت عليه ومررت عنه، مث عدت إليه ومررت عنه، وا
احلديث وأمثاله، بل وجدته غريبًا يف جمتمعاتنا اإلسالمية يف هذا العصر، روى احلاكم يف مستدركه على 
شرط الشيخني من حديث معاذ رضي اهلل عنه قال سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما أرسلين 

 . ﴾أخلص دينك هلل يكفك العمل القليل﴿يل: إىل اليمن سألته أن يوصيين فقال 

هذا معاذ رضي اهلل عنه يقف مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ساعة يودعه فيها إىل مهمة  
كلفه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبا، يقول له معاذ: أوصين. ومعىن ذلك أن املطلوب منه عليه 

مل يقول له كلمات موجزة حتمل يف ثناياها معاين أساسية، حت الصالة والسالم يف هذه الدقائق القصرية أن
يكفك  أخلص دينك هلل﴿يف ثناياها معاين جامعة لكل شوارد هذا الدين، فقال له هذه الكلمة اجلامعة: 

 ، ومضى معاذ هبذه الوصية ال حيتاج ألكثر منها. ﴾العمل القليل

تبًا كثرية لسفوا كثرياً أيها اإلخوة، مل يقرأوا كوهذا شأن أصحاب رسول اهلل رضوان اهلل عليهم، مل يتف
يف احلديث عن خطط ُرمست كيف تُنفذ، ويف احلديث عن مواجهات خلطط واردٍة كيف ينبغي أن يتكتك 
املسلمون للوقوف يف وجهها إطالقًا، ما احتاجوا إىل شيء من هذا لكنهم احتاجوا إىل أن تشبعوا هبذا 

 . ﴾أخلص دينك هلل يكفك العمل القليل﴿املفيد.  الكالم اجلامع املوجز املختصر

أين هم الذين يعقدون مؤمتراً حول هذا املعىن؟ يعقدون ندوًة حول استخراج املعان الكثرية والكثرية 
من هذا احلديث؟ أين هي احملاضرات اليت تُلقى يف تفسري هذا املبدأ الذي يوصي به رسول اهلل صلى اهلل 

قدسية يودعه فيها إىل غري لقاء، ذلك املوقف هو الذي قال فيه رسول اهلل  عليه وسلم معاًذ يف ساعة
يا معاذ لعلك لن تراِن بعد هذا العام أبدًا ولعلم إن عدت أن متر مبسجدي هذا ﴿صلى اهلل عليه وسلم 

 .﴾وقربي
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 نعم أين هم الذين يتحدثون يف هذا؟ هذا مع العلم بأن أمراضنا تتمثل يف غياب اإلخالص هلل عن
قلوبنا وأن دوائنا األول يتمثل يف ضرورة السعي إىل استعمال هذا الرتياق هذا العالج اإلخالص هلل سبحانه 

 وتعاىل. 

انظروا إىل حركات املسلمني وسكناهتم وأقواهلم وأفعاهلم، وحاولوا أن تتحسسوا وأن تتبينوا ما وراء 
رحم ربك دوافع إىل رغبة دنيوية، دوافع  هذه األفعال لن جتدوا مظاهر إخالص وإّنا هي دوافع إال من

إىل رئاسة، دوافع إىل زعامة، دوافع إىل مال، دوافع إىل انتصاٍر سياسي يف معركة سياسية، رمبا ترتفع 
 شعارات إسالمية أو غري إسالمية ليس املهم الشعار، املهم ما استكّن يف القلب نعم. 

  سبحانه وتعاىل تفوح رائحة اإلخالص من سلوكه،وآية هذا أيها اإلخوة أن اإلنسان الذي َُيلص هلل
يكون رباين السلوك، يقوم قبل أن يُأذن للفجر يقف بني يدي مواله وخالقه ليطرد النوم من عينيه وليتحرر 
من النعاس الذي كان قد هيمن عليه، جيايف جنبه عن مضجعه كما قال سبحانه وتعاىل؛ يقف راكعًا 

غفراً، فإذا ُأذن للفجر ُهرع إىل مسجٍد قريب أو بعيد ُيصلي مع اجلماعة ساجداً مناجيًا مث جيلس مست
 األوىل. 

 العاملون يف حقل اإلسالم املخلصني لدين اهلل هكذا يكون شأهنم.

ن على  ولك -وأنا ال أقول انظر وتأمل  لنتجسس على حال أناس سرتهم اهلل  -ولكن انظر وتأمل 
كون نصوحًا ألخيه يف اهلل سبحانه وتعاىل، جتد أننا مبقدار ما كل منا أن يعود إىل واقع نفسه وأن ي

نتحدث عن األخطار اليت حُتيق بالعامل اإلسالمي ومبقدار ما نتكلم عن اخلطط اليت ينبغي أن ترسم 
للوقوف يف وجه هذه اخلطط وأرباهبا، مبقدار ما ننشط يف هذا املسعى مبقدار ما نتكاسل يف هذا اجلانب 

 اآلخر. 

ذن للفجر أكون يف ساعة أذوق فيها ألذ ساعات الرقاد، وإذا كنت ممن يتباهى أنه من السباقني إذا أُ 
إىل أداء فرائض اهلل أقوم قبل طلوع الشمس فأسرع فأتوضأ وأصلي ركعات أسابق فيها الشمس قبل أن 

عاد النشاط نهار و تتطلع، مث إين أعود بعد ذلك إىل مضجعي إىل ما شاء اهلل، هذا هو واقعنا، فإذا عال ال
 خرجت أحتدث عن اإلسالم وأحتدث عن بقية الكالم الذي كنا نتحدث عنه باألمس.
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 رمبا كان بني هؤالء -وأن أصف لكم واقعًا أيها اإلخوة  -عندما نكون يف مؤمترات عن اإلسالم 
عن مكاٍن  نالناس ثلة قليلة جدًا ممن يراقبون قلوهبم ويتذوقون طعم اإلخالص هلل يف نفوسهم، يبحثو 

يتخذونه مسجداً يف ذلك الفندق الذي ينزلون فيه، ويتداعون إىل االلتقاء يف ذلك املكان يف الفندق عند 
صالة الفجر. كم عدد الذين جيتمعون؟ يذهب الواحد منهم إىل هذا املسجد يلتفت ُيينًا ومشااًل فال جيد 

أين هم الذين جاؤوا قد رمسوا خططاً عظيمًة إال ثالثة أو أربعة أو مخسة نعم، أين هم أقطاب اإلسالم؟ 
يف الوقوف يف وجه اخلطط اليت ترتبص بدين اهلل عز وجل؟ أين هم البلغاء أصحاب البيان الرائع الذين 
ُيسخرون بياهنم للحديث عن اإلسالم؟ إهنم يغطون يف رقاٍد لذيذ يف تلك الساعة. أجل هذا هو واقعنا. 

أبط ة التاسعة رأيت كاًل يُهرع إىل القاعة اليت جيتمع فيها املتكلمون كٌل يتفإذا عال النهار وجتاوزت الساع
 حقيبته وحيمل أوراقه وحيمل ما قد هيأه من حبوٍث ومداخالت ومناقشات.

صورة أيها اإلخوة واهلل ال أبالغ، واهلل إين ألرسم الواقع، واهلل عز وجل يرى، ورسول اهلل صلى اهلل 
عرض أعمالكم علي فما وجدت من خرياً محدت اهلل عليه وما وجدت من تُ ﴿عليه وسلم هو القائل: 
أخلص دينك ﴿ . نعم يرى رسول اهلل ما ُيريه اهلل من واقعنا، ورسول اهلل يقول:﴾شٍر استغفرت اهلل لكم

 ، لن حتتاج إىل خطط كثرية، لن حتتاج.. سيعينك اهلل. ﴾هلل يكفك العمل القليل

و بلغ عددهم ما يزيد عن املليار أجل، هم ثلث هذا العامل تقريبًا اليوم، لأرأيتم إىل املسلمني الذين ي
أن الثلث من هؤالء املسلمني أخلصوا دينهم هلل ووضعوا يف مغرس أفئدهتم حب اهلل، تعظيم اهلل، املهابة 

ة الغربية ر من اهلل اضطراح كل شيء مما سوى اهلل ورائهم ظهريًا، واهلل الذي ال إله إال هو لرأيتم أن احلضا
بكل روادها قد ذابت، ولرأيتم أن اهلل قد خيب خطط هؤالء املخططني، ولرأيتم أن العوملة بكل سهامها 

 قد ارتدت إىل أصحاهبا، واهلل الذي ال إله إال هو.. 

ولكن اهلل ينظر فريى أن كثرياً من املسلمني اختذوا من اإلسالم مطية ذلواًل هلم، هذا من أجل مجع 
ال، هذا من أجل حتقيق مزيد من الرفاهية، هذا من أجل الوصول إىل سدة الرئاسة والزعامة مزيد من امل

اليت حيلم هبا، هذا من أجل أن ينتصر ملذهبه ولفكره السياسي الذي يُقنع بقناع اإلسالم، والقلة القليلة 
 اليت تضيع بني السنابك هي اليت ختلص هلل سبحانه وتعاىل. 
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وة عودوا إىل مفاتيح كتب احلديث، عودوا إىل فواتح الكتب اليت اختطتها يد أعود فأقول أيها اإلخ
السلف الصاحل عن اإلسالم جتدون أن املنطلق أن األساس أن الروح أن أول ما ينبغي أن يعرفه اإلنسان 
هي أمور القلب هي اإلُيان، هي التصديق، هي اإلخالص، هي الزهد يف الدنيا، هي الزهد يف كل ما 

هلل، هي حب اهلل، تعظيم اهلل، اخلوف من اهلل مث ينطلق اإلسالم بعد هذا إىل األعضاء واأللسن سوى ا
 واألقالم وما إىل ذلك. 

 أسأل اهلل أن يصلح حالنا، أسأل اهلل عز وجل أن ُيصلح قلوبنا ليهدي أعضائنا وألسنتنا وأقالمنا.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 13/11/2221  | نعوذ باهلل أن نعبد هللا على حرف -23

 

إن املؤمن باهلل حقًا هو ذاك الذي ُيارس عبوديته هلل عز وجل يف السراء والضراء، يكون عبداً هلل عز 
 ز وجل، ويكون عبداً له يف الضراء بالصرب وااللتجاء الدائم والدائبوجل يف السراء بالشكر الدائم هلل ع

إىل اهلل عز وجل، واملؤمن احلق هو ذاك الذي ال يبارح باب مواله وخالقه يف كل األحوال، ويف كل 
التقلبات، يظل ملتصقًا باب اهلل مرتاميًا على أعتابه، إن كان يف سراء يدعوه عز وجل أن ال يفقده اخلري 

أكرمه به، وأن يبقي له السعادة اليت متعه هبا، وإن كان يف ضراء دعاه سبحانه وتعاىل أن يكشف  الذي
عنه ضره، والدعاء مظهر من أهم مظاهر العبودية هلل عز وجل وال ينفك اإلنسان يف كل أحواله عن 

 االحتياج إىل دعائه سبحانه وتعاىل،

برياً بني الطلب وبني الدعاء، الطلب يصدر من ذاك ومن املهم أيها اإلخوة أن نعلم أن هناك فرقًا ك
الذي يتجه بطلبه إىل ند، يوجه طلبه إليه بناء على شرط اشرتطه، أما الدعاء فهو ما يتعاىل من العبد إىل 
الرب من مظاهر اإلعالن عن ذله وافتقاره واحتياجه إىل مواله وخالقه، بل من دالئل رضاه يف كل األحوال 

، رضاه عن كل ما يفد إليه من ربه، هذا هو الدعاء، فرق كبري بني الطلب الذي قد  عن مواله وخالقه
يطلبه اإلنسان، وبني الدعاء الذي يتجه به العبد إىل مواله وخالقه، الدعاء كما ورد يف الصحيح هو 

وال  ،العبادة، ويف رواية هو )مخ العبادة( أي لب العبادة، والعبد ال يدعو ربه على حرف، أي على شرط
 . مواله وخالقه يف حالة دون أخرىيتجه إىل

بل العبد الصادق يف عبوديته هلل عز وجل يوطن نفسه، أن يظل عبداً هلل، متمسكنًا على باب اهلل 
عز وجل، إن أعطاه أو منعه، إن قبله أو رفضه، هكذا يكون العبد الصادق يف عبوديته هلل سبحانه وتعاىل، 

أن النعم هتوي عليه من كل جانب، وأن اخلري موفور بني يديه، اجته إىل اهلل أما ذاك الذي إن نظر فوجد 
عز وجل بالرضا والشكر والقبول، أما إن وجد أن اخلري قد ابتعد عنه وأن البؤس قد طاف به تربم، وأعرض 

 وتناسى
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وا إىل ر عبوديته هلل عز وجل، فهذا إنسان يعبد نفسه، وال يعبد مواله وخالقه سبحانه وتعاىل، وانظ
ُه فِتْ َنٌة انَقَلَب َوِمَن النَّاِس َمن يَ ْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف فَِإْن َأَصاَبُه َخيْ ٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصابَ تْ ﴿ وجل:قوله عز 

 ﴾َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّنْ يَا َواآْلِخرََة َذِلَك ُهَو اخْلُْسرَاُن اْلُمِبنيُ 

ن من هذا الصنف، نعوذ باهلل عز وجل أن نكون ممن يعبد اهلل على حالة نعوذ باهلل عز وجل أن نكو 
دون أخرى، وهذا معىن قوله على حرف أي على طرف، حنن أيها اإلخوة عبيد هلل يف كل األحوال، 
نلتجئ إليه كما التجأنا إليه صبيحة هذا اليوم، ليسقينا، لينجدنا، ليكرمنا، فإن أعطى فذاك شأنه، وتلك 

 .ه على كل األحوال، لن نبارح بابهاته، وإن منعنا أو حرمنا فنحن عبيدصفة من صف

ولسوف نعلن عن رضانا عن قضائه وقدره، دعائنا ليس مشروط بشرط، دعائنا دعاء العبد إذ يتقرب 
به إىل ربه وليس طلبًا، وليس طلب ذاك الذي يتجه بطلبه، ويلحق طلبه بشرط أو بشروط، نعم حنن يف  

وكون هلل سبحانه وتعاىل، إن أعطانا فذالك ظننا به، وإن حرمنا أو منعنا أو طردنا فلن كل األحوال ممل
نلتجئ بعد ذالك إال إىل بابه، نفر منه إليه ونعوذ من سخطه برمحته، ليس لنا باب غري بابه، سنظل عبيداً 

لدعاء الذي اجتهت به لأوفياء لعبوديتنا هلل عز وجل، فال يقولن قائل رمبا انتظر وانتظر أن جيد استجابة 
ثلة من عباد اهلل إليه فلم جيد مظهر استجابة فتربم وقال: أين هي استجابة اهلل عز وجل لنا؟ وأين هي 

 .اهلل عز وجل؟. ال يقولن قائل هذامثرة التجائكم إىل 

أن  دأواًل: هذا شئننا بالنسبة ملوالنا وخالقنا، وقد قال العلماء الدعاء مطلوب لذاته، أي على العب
يعلن عن فقره وحاجته وعن مسكنته دائمًا، ويف كل األحوال، ذالك ألن الدعاء يظهر هوية الداعي، 
يظهر هوية العبد، ويبني أنه حقًا عبد مملوك هلل عز وجل، أرأيت إىل الذي يصف نفسه بالعبودية ويعلن 

ليه اهلل عز وجل عندما يبت عن هويته هذه، عندما يكرمه اهلل بالعطاء، مث يعرض عنه ويتأىب على حكمه،
باحملن أو باملنع، هذا وهلل عز وجل ابتالءات يريد أن يتجلى صدق الصادقني، مع اهلل عز وجل، حنن شئننا 
أن نلتجئ إىل اهلل، وّنلك حسن ظننا الدائم باهلل، ولنا ثقتنا اليت ال حد هلا حبكمة اهلل وبرمحته وكرمه، فإن 

 ع فلحكمة واملنع من اهلل عطاء، تلك هي حقيقة نؤمن هبا، وهذاأعطى فذلك تفضل وإحسان، وإن من
 .هو شئننا مع اهلل سبحانه وتعاىل
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أذكر أيها اإلخوة أن جملسًا ضمين قبل سنوات، طويلة مع ثلة من الناس، وكان فيهم شاردون 
 تائهون، من هؤالء الذين كان يقال عنهم ماركسيون، كنت أنصح وكنت أذكر باهلل، فقال أحدهم

مستخفًا: كم هي املدة اليت ُيكن أن ننتظرها إن التجأنا إىل اإلسالم؟ وإن متسكنا مببادئه، خالل أي مدة 
من الزمن نتحول من التخلف إىل التقدم ومن الفقر إىل الغىن ومن اهلوان إىل العز؟ قلت له: إن كنت 

 عز وجل أن حيرمك إقبالك، وهلل تشرتط على اهلل سبحانه وتعاىل، بإقبالك إليه فإن اهلل ليس حباجة إىل
 .﴾نَ اَل ُيْسَأُل َعمَّا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَلُو ﴿وأن يبتليهم بكل أنواع الشدائد ووحيرم عباده مجيعًا، 

أما إن كنت تعلم أنك عبد وأنك اململوك له وأنه ربك وعزمت على أن تتجه إليه عبدًا يف كل 
 -لت له ق -يقني من أن اهلل سيكرمك، وإين ألسألك  األحوال ويف كل الظروف والتقلبات فأنا على

إنك إنسان شيوعي املذهب، هل سألت قادتك كم هي السنوات اليت ينبغي أن أخلص هلذا املذهب إىل 
أن يتحقق اهلدف الذي نسعى إليه ونصل إىل الفردوس املفقود الذي نبتغيه؟ أنا أعلم أنك لن تسأل هذا 

ين، واخلاضع هلذا الدين ال يسأل، وحنن مصطبغون بدين حق، لنا موالنا السؤال قادتك، ألن الشيوعية د
الذي حنن عبيده، نوقن مبا وعد وال نشرتط عليه تنفيذ ما وعد، هذه حقيقة أيها اإلخوة، وينبغي أن تكون 
 ماثلة أمام أبصارنا، ومع ذلك فدأبنا الدعاء ولن نربح باب اهلل عز وجل، ندعوه تلك هي وظيفتنا أعطينا

اَل ُيْسَأُل َعمَّا ﴿ أم مل نعطى، تلك هي وظيفتنا، أما ربنا سبحانه وتعاىل فهو يعلم، وهو أحكم احلاكمني،
 .﴾يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَلُونَ 

أقول قويل هذا وأسأل اهلل العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يرزقنا صدق العبودية 
 له.
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 22/11/2211|  ىه وتعالإلاخالص هلل سبحان -21

 

قلت لكم باألمس إن اإلنسان إذا عرف ربه أحبه وإذا أحبه أحب عباده، وأقول لكم اليوم مضيفًا: 
إن اإلنسان إذا عرف ربه أحبه وإذا أحبه أخلص له يف توجهه إليه ويف انقياده إىل األوامر اليت وجهها 

 عرفة العبد ملواله وخالقه سبحانه وتعاىل.إليه. أحدثكم اليوم عن هذه الثمرة العظمى من مثرات م

اإلخالص هلل عز وجل يعين أن يقبل املسلم إىل االلتزام بأوامر اهلل  –يا عباد اهلل  –اإلخالص 
واالنتهاء عن نواهيه ال يبتغي بذلك إال بلوغ مرضاته واتقاء سخطه، ذلكم هو باختصار معىن اإلخالص 

كثري أقبل إىل اهلل عز وجل بكثري من الصالة وبكثري من الصيام وبهلل سبحانه وتعاىل، وهذا يعين أن من 
من احلج واملناسك ولكن قلبه كان فارغًا عن هذا اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل فلن يرى عاقبة عباداته 

 .[32]الفرقان:  ﴾راً و َوَقِدْمنَا ِإىَل َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهبَاء مَّنثُ ﴿هذه إال ما قد وصف اهلل إذ قال: 

َوَما ﴿ من أجل هذا يركز البيان اإلهلي مكرراً ومؤكدًا على ضرورة اإلخالص هلل عز وجل، يقول:
البينة: ] ﴾يُن اْلَقيَِّمةِ دِ  أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن ُحنَ َفاء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلكَ 

 [.3]الزمر:  ﴾فَاْعُبِد اللََّه خُمِْلصًا لَُّه الدِّينَ ﴿ [.14]الزمر:  ﴾ُقِل اللََّه َأْعُبُد خُمِْلصًا لَُّه ِدييِن ﴿ [.0

وكلما كرر ونبه إىل ضرورة اإلُيان باهلل عز وجل وااللتزام بأوامره قيََّد ذلك بضرورة اإلخالص لوجهه 
 ألوان الشرك، وصدق اهلل القائل: البد أن يُ زَجُّ صاحبه يف لون منوحذر من أن هذا اإلخالص إذا غاب 

 [.150]يوسف:  ﴾َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِالّلِه ِإالَّ َوُهم مُّْشرُِكونَ ﴿

وإنك لتنظر يف كتاب اهلل وتتأمل فتجد أهنما كفتان من صفتني ال ثالث هلما، إما أن يكون اإلنسان 
إقباله إىل أوامره فهو املخلص له، وإما أن يغيب الصدق واإلخالص إذاً هو النفاق، صادقاً يف إُيانه باهلل و 

 هكذا يبني لنا كتاب اهلل سبحانه وتعاىل.

عباد اهلل: إننا عندما ننظر إىل الفنت اليت جتتاح املسلمني يف بالدهم ألي سبب من األسباب، من 
نافقني لب فيها، هذه الفنت من شأهنا أن متحص املذلك هذا الذي ّنر به يف هذه املرحلة اليت نراها ونتق
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 اهلل عليه وسلم صلىوأن متيزهم من املؤمنني املخلصني الصادقني مع اهلل عز وجل، وقد ورد عن املصطفى 
 .﴾ال تكرهوا الفنت فإن فيها حصاَد املنافقني﴿ أنه قال:

صاً عن هيمنة ة، فإن كان قلبه خالإذا ادهلمت الفتنة استيقظ اإلنسان إىل غاياته، إىل مصاحله الذاتي
اإلُيان هلل واإلخالص هلل عز وجل سعى الهثًا يبحث عن مغاّنه وغاياته ورغائبه ومصاحله الشخصية، 
وجعل من هذه املصاحل واملغامن والغايات قائداً يف حياته، وجعل من دين اهلل عز وجل تابعًا ذلياًل ملصاحله 

 أقوله لكم يا عباد اهلل. تلك. تأملوا جتدون مصداق هذا الذي

وأما اإلنسان الذي هيمن الصدق على قلبه والذي دخل اإلخالُص هلل عز وجل يف شغاف فؤاده 
فال يذكر أثناء وجود الفنت أيًا كان نوعها إال ما يرضي اهلل سبحانه وتعاىل، جيعل من مغاّنه وغاياته 

بلوغ  من ذلك كله أرضًا يدوسها سعيًا إىلالشخصية ومصاحله الذاتية ضحية لتنفيذ أوامر اهلل، جيعل 
 مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل.

ى اهلل صل واآلن تعالوا ننظر إىل مصداق هذا الذي أقوله لكم، بل هذا الذي ُرِوَي عن املصطفى
 .﴾ال تكرهوا الفنت فإن فيها حصاَد املنافقني﴿ عليه وسلم

 رفع املآذن، قون إىل بناء املساجد ويتبارون يفننظر إىل جمتمعنا العريب اإلسالمي فنجد مسلمني يتساب
وتنظر إىل هؤالء املسلمني، إهنم مسلمون ويرسلون عن طريق كل حدب وصوب األسلحة املتنوعة املختلفة 
إىل عصابات من أجل أن يستحر القتل بني املؤمنني األشقاء، ومن أجل أن تتحول املودة والوئام إىل 

 عداوة وخصام.

ها جد أهنم يبعثون عرب األنفاق اخلفية املختلفة مئات املاليني من األموال ليتقامسمسلمون وتنظر فت
ْستَْأَجُرون على القتل والتخريب والتقطيع واإلحراق.

ُ
 امل

 مسلمون وتنظر فال تكاد عيناك تصدق ما ترى، وتصغي السمع فال تكاد أذناك تصدقان ما تسمع.

وهنم يناشد –عدو اهلل وعدوهم، عدو املؤمنني  –دو مسلمون ويطرقون بالذل واملهانة أبواب الع
التدخل، يناشدوهنم أن يأتوا فيرتبعوا على كراسي احلكم والقيادة والوالية، يناشدوهنم أن تكون إليهم 

 حلول املشكالت.
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يَا أَي َُّها ﴿ :ًا، موصيًا، آمراً، حمذراً يقولمسلمون ويالحقهم بيان اهلل سبحانه وتعاىل يف قرآنه ناصح
بَ ْغَضاء ِمْن أَفْ َواِهِهْم الَِّذيَن آَمنُوْا اَل تَ تَِّخُذوْا ِبطَاَنًة مِّن ُدوِنُكْم اَل يَْألُوَنُكْم َخبَااًل َودُّوْا َما َعنِتُّْم َقْد َبَدِت الْ 

 .[112مران: ]آل ع ﴾َوَما خُتِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآليَاِت ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقلُونَ 

ُذوا َعُدوِّي يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَ تَّخِ ﴿ ًا، ناصحًا، آمراً، ناهيًا يقول:يالحقهم بيان اهلل موصي
 [.1]املمتحنة:  ﴾َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَاء تُ ْلُقوَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَّةِ 

ِر اْلُمنَافِِقنَي ﴿ م بيان اهلل عز وجل حمذرًا يقول:يالحقه مًا * الَِّذيَن يَ تَِّخُذوَن بَِأنَّ هَلُْم َعَذابًا أَلِيَبشِّ
 [.128-122]النساء:  ﴾اْلَكاِفرِيَن أَْولِيَاء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي أَيَ ْبتَ غُوَن ِعنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ الِعزََّة لِّلِه مجَِيعاً 

بيان اهلل سلمني معرضني متناسني ليالحقهم بيان اهلل مكرراً مؤكدًا ولكنك تنظر فتجد أن هؤالء امل
الذي يناشدهم ويالحقهم، تنظر فتجدهم مستكربين على أوامر اهلل، مستكربين على وصاياه ونصائحه، 

ثانيًا  أعداء اهلل أواًل وأعداء عباد اهلل املؤمنني باهلل –يصرون إصرارهم على أن تكون الوالية هلؤالء األعداء 
 الوالية هلم من دون املؤمنني. يصرون إصرارهم على أن تكون –

 هذا الذي أقوله لكم مثرة ماذا؟ مثرة غياب اإلخالص لوجه اهلل سبحانه وتعاىل.

ليست العربة يف ميزان اهلل عز وجل يا عباد اهلل بأن يتحرك لساين بكلمات اإلسالم وشعاراته، 
الك ولكن إىل آخر ما هن وليست العربة بأن يتحرك كياين بتطبيق مبادئ اإلسالم صالة، صومًا، حجاً 

العربة مبا يف هذا القلب، العربة باإلخالص الذي ينبغي أن حيتضنه الفؤاد. ملا غاب اإلخالص هلل وحتول 
اإلسالم إىل كلمات ترتدد على األلسن غابت حقيقة اإلُيان من القلوب وأصبحت صبغة كاذبة تصطبغ 

العني إن رأت، ومما ال يكاد تصدقه اآلذان إن هبا األلسن فكان هذا الذي ترون مما ال يكاد تصدقه 
 مسعت، نعم يا عباد اهلل.

نا اهلل أما حنن الذين اجتبا –ال أقول الذين أقامنا اهلل فوق هذه األرض املقدسة بل أقول  –أما حنن 
 سانهلعز وجل وأقامنا من الدنيا كلها فوق هذه األرض املقدسة فلن خنون العهد، لقد قال كل واحد منا ب

 [.180]األعراف: ﴾ِإنَّ َولِيِّ َي الّلهُ الَِّذي نَ زََّل اْلِكتَاَب َوُهَو يَ تَ َوىلَّ الصَّاحلِِنيَ ﴿ وقال ذلك بقلبه قبل لسانه:
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عهد قطعناه على أنفسنا جتاه اهلل عز وجل، لن خنون العهد، لن نرجع عن هذا العهد ما حيينا، 
 عاهدنا اهلل عليه وألسنتنا تردد ذلك.سنلقى اهلل وقلوبنا ختفق هبذا الذي آمنا به و 

ال، لن خنون العهد، لن نتخذ من أعداء اهلل وأعدائنا أولياء لنا نذل هلم، أرضنا املباركة، شامنا اليت 
باركها اهلل سنكون حراساً هلا، لن ندع شرباً منها تتدنس بعدو من أعداء اهلل عز وجل يأيت من وراء البحار 

امنا من ليت باركها اهلل قبل أن ننتشي بربكتها. حنن الذين اجتبانا اهلل عز وجل وأقليستذلنا وليدنس أرضنا ا
 الدنيا فوق هذه األرض املباركة، سنكون حراسًا لدينه.

كر لنهي عن املنأول سالح ّنارسه يف حراسة دينه أتعلمون ما هو؟ هو سالح األمر باملعروف وا
ِن اْلُمنَكِر َوأُْولَ ِئَك ٌة َيْدُعوَن ِإىَل اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ نْ َهْوَن عَ َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمَّ ﴿ وأعظم به من سالح

 [.154]آل عمران:  ﴾ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

لسوف نأمر باملعروف وننهى عن املنكر يف أهباء األمراء واحلكام، وهذا ما نفعله، لسوف نأمر 
عات السالطني وأمام كراسي احلكام، وهذا ما نفعله اليوم، وهذا ما أمرنا باملعروف وننهى عن املنكر يف قا

 به اهلل عز وجل.

فرح وأنا أعلم أن يف الناس من ي –ومن هنا فإن دولتنا اإلسالمية تولد اليوم من جديد، وإين أقوهلا 
، ولسوف يعلن اهللوينتشي مبا أقول وفيهم من يتميز غيظًا هبذا الذي أقول: إهنا دولة إسالمية يا عباد 

دستورها عن مزيد من هذه اهلوية اإلسالمية هلذه األمة، ولسوف نكون رقباء، ولسوف نكون حراساً لدين 
ن قال نكون مم اهلل عز وجل ما حيينا، هذا هو جهادنا، هكذا أقامنا اهلل سبحانه وتعاىل، وإننا لنأمل أن

  ﴾ْسِلِمنيَ ن َدَعا ِإىَل اللَِّه َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل إِنَّيِن ِمَن اْلمُ َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل ممَِّّ ﴿ اهلل عز وجل عنهم:
 [.22]فصلت: 

ندعو إىل اهلل ال من مستوى فوقيٍّ أبداً أبداً، ال نباهى بعلٍم تفضلنا أو زدنا به على من ندعوهم إىل 
عوه رمبا قني بأن هذا الذي نداهلل عز وجل، بل ندعو إىل اهلل، نأمر باملعروف وننهى عن املنكر وكلنا ي

 أصبح غداً خرياً مين ومن كثرٍي من الدعاة إىل اهلل عز وجل.
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 ﴾ونَ َفاَل يَْأَمُن َمْكَر الّلِه ِإالَّ اْلَقْوُم اخْلَاِسرُ ﴿ أنا أدعو إىل اهلل نعم ولكنين أخشى من مكر اهلل
 [.88]األعراف: 

ات ما أدري إالم تنتهي نفسي به إليه وأي املنزلقأقامين اهلل آمرًا باملعروف ناهيًا عن املنكر لكن 
أجدها أمامي هل أستطيع أن أجنو منها أم ال؟ أدعو إىل اهلل وأنا أحذر على نفسي من التيه بعد الرشد، 
أدعو إىل اهلل التائهني وأنا أتصور أن هذا التائه رمبا كان غداً خرياً مين، وما أكثر ما رأينا، ما أكثر ما رأينا 

عاشوا صدر شباهبم تائهني عن الرشد مث أصبحوا يف مقدمة الربانيني من عباد اهلل، وهل نسيتم من   أناساً 
كان بشٌر احلايف، وهل نسيتم من كان الفضيل بن عياض، وما أكثر الناس الذين يعيدون سرية بلعام بن 

ن األيام مث إن ها يف يوم مباعوراء، دعا وأمر باملعروف وهنى عن املنكر معتزًا معتدًا بثقافة إسالمية ورث
 الكرب زجه يف حالة من التيه والبعد عن اهلل، ونظر وإذا هو يطأطئ الرأس لوالية أعداء اهلل عز وجل له. 

تلك هي سنة اهلل، نسري يف غمار هذه احلقيقة حراساً ألرضنا املباركة، حراساً لديننا، آمرين باملعروف، 
 للتني أمرنا هبما اهلل عز وجل، ال نوقف ألسنتنا عن هذه الوظيفةناهني عن املنكر بالصراحة وباحلكمة ا

عن  إن ُسئِْلنَا –وهذا ما نفعله، وهذا ما جيب على كل مسلم أن يفعله  –أمام أكرب القادة واحلكام 
اجلهاد فهذا هو جهادنا، وإن ُسئِْلنَا عن حراسة األرض والعرض والدين فهذه هي حراستنا، وإن ُسئِْلنَا 

شرف الذي نتمتع به فإّنا هو شرف حراسة هذه األرض املباركة من أن تدنسها قدم إنسان أعلن عن ال
 عن عداوته هلل وعداوته لعباد اهلل عز وجل.

ال، لن ندع العدو املشرتك يدخل فيما بيننا ليكون هو احلكم علينا، ال، لن نفعل ذلك. على هذا 
تيه قى اهلل سبحانه وتعاىل، وموعدنا وموعد الذين آثروا النعيش، وهبذا املبدأ ّنوت، وعلى هذا املنهج نل

داء إىل أعدائهم وأع –يد اهلوان والذل  –وآثروا الذل وآثروا اإلعراض عن وصايا اهلل عز وجل ومد اليد 
موالهم وخالقهم، موعدنا معهم يوم يقوم الناس لرب العاملني. عندئٍذ، سوف ترى إذا اجنلى الغبار هذه 

اليت ينبغي أن نعلمها، أجل سوف ترى إذا اجنلى الغبار أفرس حتتك أم محار. أقول قويل هذا هي احلقيقة 
 وأستغفر اهلل العظيم.
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 21/21/2212 | الخالص هو الذي ننشده اليوم -22

 

ني نإن اهلل ال ينظر إىل صور الطاعات والعبادات واألعمال الصاحلة إذ تتجلى يف مظاهر عباده املؤم
وإّنا ينظر الباري سبحانه وتعاىل إىل جذور هذه األعمال والطاعات، ينظر إىل جذورها املستكنة يف طوايا 
القلوب واليت متثل القصود اليت دفعت أصحاب تلك األعمال إىل تنفيذ ما فعلوا، هذا ما ينظر إليه ربنا 

طاعات نسان العامل املقبل على السبحانه وتعاىل، فإن علم أن القصد املستكن يف طوايا قلب هذا اإل
وعلى األعمال الصاحلة إّنا يتمثل يف استنزال رضا اهلل سبحانه وتعاىل من عليائه صافيًا عن الشوائب، 
نقيًا عن األدران، خاليًا عن األهداف والرغائب األخرى، حقق اهلل له مثرات أعماله يف الدنيا وأجزل له 

الناس لرب العاملني، وأما إن علم اهلل عز وجل أن بواعثه وقصوده األجر على ذلك يف العقىب يوم يقوم 
َم املستكنة يف طوايا قلبه إّنا تتمثل برغائب دنيوية، مبال يريد أن يقتنصه، مبناصب يريد أن ُيتطي السُّلَّ 

 ه:ه سبحانكلها وجيعله مصداق قول  إليها، بأهداف سياسية يريد أن يناهلا فإن اهلل عز وجل ُيحو أعماهلا
 [.32]الفرقان:  ﴾َوَقِدْمنَا ِإىَل َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهبَاء مَّنثُوراً ﴿

باإلخالص، من  ه املبنيهو الذي يعرب عنه البيان اإلهلي يف كثري من آي كتابوهذا الذي أقوله لكم 
 [.0ة: ]البين ﴾الدِّيَن ُحنَ َفاء َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلهُ ﴿ مثل قوله:

فَاْدُعوا اللََّه ﴿ يات كثريٌة يف كتاب اهلل عز وجل:واآليات اليت تقرن الدين سلوكًا باإلخالص قصدًا آ
 [.14]غافر:  ﴾خُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن َولَْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

القلوب  إلخالص املستكن يف طواياودعوين يا عباد اهلل أضعكم أمام طائفة من األمثلة تفرق بني ا
والذي يطلع عليه موالنا وخالقنا عز وجل ذاك الذي يعلم السر وأخفى، تعالوا نستعرض طائفة من األمثلة 
تبني لنا الفرق بني هاتني احلالتني، رجل مدين وقد حان وقت السداد، نظر فوجد الدائن يقبل إليه من 

 وراح ُيارس سلسلة من النوافل يصليها ابتغاء أن يتخلص منبعيد، ترك حمله وُهرَِع إىل أقرب مسجد 
الدائن الذي حان وقت سداده، والرجل مليء يستطيع أن يويف حقه، هذه عبادة، أفينظر موالنا وخالقنا 
إىل مظهرها أم ينظر إىل اجلذور املستكنة يف طوايا نفس املصلي؟ ينظر إىل اجلذور، ولذلك فإن هذا العمل 
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شتغل يف معمل ي –هر لكنه ليس كذلك يف ميزان اخلالق سبحانه وتعاىل. عامل يف معمل عبادة يف الظا
ل إىل أقب –وذلك حق بل واجب  –أذن للظهر، ترك عمله واعترب أنه متجه إىل أداء صالة الظهر  –
تحى نيطيل مث أقبل إىل الصالة فأطاهلا ركعات وركعات، وملا انتهى ايضئة فأطال الوضوء ما طاب له أن امل

مكانًا ظلياًل وراح يقرأ ما يشاء من األوراد، ورمبا يقرأ بعضًا من القرآن، هذا العمل يف الظاهر عباده لكن 
أفينظر اهلل عز وجل إىل صورهتا أم ينظر إىل القصد املستكن يف أعمال فاعلها؟ موالنا يعلم السر وأخفى، 

ن مم ى ال اجلزاء األوىف وال دون األوىف، ولعلهينظر إىل القصد املستكن من مث فإن هذا اإلنسان ال جُيز 
 [.32]الفرقان:  ﴾َوَقِدْمنَا ِإىَل َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهبَاء مَّنثُوراً ﴿ يصدق عليه قول اهلل عز وجل:

رجل من هؤالء الناس الذين تعلقت اهلواية السياسية بأنفسهم، يريد أن يسلك أي سبيل للوصول 
افه السياسية، نظر فوجد أن الناس من حوله يتأثرون بالعاطفة الدينية وأن جلهم ملتزمون يُؤخذون إىل أهد

حبديث الدين والدعوة إىل الدين واحلديث عن مشاريع تطبيق القيم واملبادئ اإلسالمية، يتخذ من عواطف 
 ما يبتغيه من ليصل إىلهؤالء الناس أقصر طريق إىل ما يبتغي ويتخذ من حديثه معهم ووعوده هلم سلماً 

أهدافه السياسية، هذا اإلنسان الشك أنه يف مظهره داٍع إىل اهلل يتحدث عن أوامر اهلل وحيذر عن نواهيه 
ويظهر الغرية على حرمات اهلل ولكن أفينظر اهلل عز وجل إىل كلماته وإىل صورته وأعماله؟ ال بل ينظر إىل 

ني ى هذه األمثلة أيها اإلخوة؟ أحسب أننا مجيعًا نعلم الفرق بالقصد املستكن يف طوايا قلبه. أأزيدكم عل
الصورتني، اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل هو الروح الذي إن وجد سرت يف األعمال الصاحلة والعبادات 

األعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر واملربات كلها، ورحم اهلل ابن عطاء اهلل السكندري القائل: 
 اإلخالص فيها.

علكم تسألون: فما السبيل إىل أن نطهر قلوبنا من الشوائب واألدران واألهداف املنافية لإلخالص؟ ول
ما السبيل إىل أننا إن أقبلنا إىل اهلل عز وجل ال خنلط قصدنا إليه بفائدة دنيوية، برغبة من رغائب النفس، 

وأقوهلا  حمبتنا هلل عز وجل، بشهوة من شهوات أهوائها؟ السبيل إىل ذلك يا عباد اهلل أن نوقظ مشاعر
  .باختصار

أواًل: إذا هيمنت حمبة اهلل عز وجل على قلب املؤمن طردت هذه احملبة من قلبه كل ما سوى اهلل، 
طردت من قلبه الدنيا، طردت من قلبه املال والدرهم والدينار، طردت من قلبه أهدافه السياسية اليت يبتغي 
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خادمًا لدين اهلل ال أن جيعل من الدين خادمًا للسياسة. ولكن كأين إليها وأصر على أن جيعل السياسة 
 بكم تسألون فكيف السبيل إىل أن نوقظ حمبتنا هلل عز وجل بني اجلوانح؟ 

 –وهذا ما أدعو إليه نفسي، وهذا ما أعاجل به نفسي األمارة بالسوء  –أقول أيها اإلخوة باختصار 
اة فد إلينا من اهلل باملنعم، وأنتم تعلمون أنه ما من حلظة يف حيسبيل ذلك أن نربط دائمًا النعم اليت ت

اإلنسان إال وهو يستقبل نعمة وفدت إليه من رب العاملني، كلكم يعلم أنه يف كل حلظة من حلظات 
أعمارنا نستقبل رسائل احلب من اهلل عز وجل ممثلة يف هذه النعم، املصيبة أننا إذ نستقبل هذه النعم جنعل 

ابًا دون رؤية املنعم، نذكر النعمة وننسى املنعم، ال نذكره، سبيلنا إىل إيقاظ جذوة احملبة هلل بني منها حج
جواحننا أن نربط نعم الباري سبحانه وتعاىل بذاته العلية، دعوين أضعكم أمام صورة، وأرجو أن تكون 

ى اش ألرقد ومتددت علهذه الصورة ّنوذجًا نطبقه، جاء وقت املساء وجاءت ساعة االمتداد على الفر 
الفراش أستقبل نعمة الرقاد، ينبغي أن أتذكر هذه النعمة من أين تأيت، من الذي يرسلها إيل لتهدأ أعصايب 
بعد تعب وبعد شدة؟ هو اهلل، أربط هذه النعمة باملنعم، وأقول بني يدي رقادي ما كان يقول رسول اهلل 

إىل اجلسم، من الذي أيقظين يا أخي؟ من الذي وال أطيل. واستيقظت وعادت الراحة وعاد النشاط 
أعادين إىل هذه احلياة اليت كنت أمتتع هبا؟ هو اهلل، تذكر ذلك، قل: احلمد هلل الذي أحياين بعد ما أماتين 

 وإليه النشور.

دخلت احلمام، اذكر من الذي ينجيك من هذه السموم، من الذي يطهرك ال منها بل من عقابيلها 
هلل عز وجل أليس كذلك. خرجت من احلمام ووقفت أمام امليضأة، نظرت إىل هذه املادة أيضًا، من؟ هو ا

العجيبة اليت تسمى املاء، لو كان هلا لون، لو كانت هلا رائحة ملا استطاعت أن تنفذ مهمتها وخدمتها 
رمت ح لك، ولكن انظر إىل حقيقتها وإىل الصفات اليت أقامها اهلل فيها لكي تكون أداة لتطهريك، لو

 من هذا املاء مثانيًا وأربعني ساعة ستتأمل ولسوف تتقزز من نفسك.

جلست على مائدة الطعام، انظر إىل هذا الطعام ألوانًا من أين انبعثت هذه األلوان، من السماء 
اليت أمطرت ومن األرض اليت أنبتت ومن األنعام ضروعاً وألبانًا وحلومًا، هل هنالك مهما تفنن الناس يف 

طعمة مصدر آخر؟ من أين جاءت هذه األطعمة ووضعت بني يديك، من الذي سخر لك مساءه اليت األ
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أمطرت وأرضه اليت أنبتت، من الذي سخر لك األنعام حلومًا وألبانًا؟ إنه اهلل، اذكر، كلما جاءتك نعمة 
 اربطها باملنعم.

 ربطها باملنعم.وقفت أمام املرآة وتأملت يف العافية اليت يكرمك اهلل عز وجل هبا ا

أيها اإلخوة: واهلل الذي ال إله إال هو إن مل متسخ إنسانية اإلنسان إىل شيء آخر وعاش يربط النعم 
باملنعم لسوف يعشق اهلل سبحانه وتعاىل. فإذا تفجرت مشاعر حبك هلل بني جواحنك هبذه الطريقة اليت 

حمبة اهلل  ح ملكًا ملوالك وخالقك وإنهي أبسط وأيسر طريقة لذكر اهلل سبحانه وتعاىل فإن قلبك يصب
هتيمن على قلبك، من هذا الذي يستطيع أن يتسرب إىل قلبك ليشاركك يف حمبة اهلل؟ ال الدنيا تستطيع 
 ذلك وال أهدافك السياسية تستطيع سبياًل إىل ذلك هنائيًا، هذه هي احلقيقة وهذا هو الدواء يا عباد اهلل.

لها تزول، يعود فيجتمع الشمل، نعم تزول اخلصومات هبذا الدواء مشكالتنا كلها حتل، مصائبنا ك 
الذي أقوله لكم، هبذا الدواء الذي أحدثكم عنه، لكن يا أيها اإلخوة إن مصيبة املصائب أننا نتعامل مع 
الشرائع الشكلية اليت خاطبنا اهلل عز وجل هبا ولكننا ال نتعامل مع اجلذور، ال نتعامل مع القصود، ال 

 أنفسنا، أفنقصد فيما نسلك إليه مرضاة اهلل؟ أفنهدف يف أعمالنا املختلفة املتنوعة استنزال رضا اهلل نراقب
سبحانه وتعاىل؟ تلك هي املصيبة. وأحسب أن كثريًا من املسلمني اليوم يتعاملون مع اهلل عز وجل من 

يست سمى عبادات، هي لخالل شعارات اإلسالم، يتعاملون مع اهلل عز وجل من خالل التقاليد اليت ت
عبادات وإن كانت يف أصلها عبادات هلا جذور يف القلب، نعم، ومن هنا رأينا من يغري ويبدل يف شرع 
اهلل عز وجل، من هنا رأينا من جيعل من عملية الفتوى أداة خادمًا ذلياًل للمصاحل السياسية، لأللوان 

ء ك من يتالعب بشرع اهلل كما يتالعب هؤالالسياسية املتقلبة. أال ترون. من هنا ننظر فنجد هنال
 الرياضيون بالكرة ويتقاذفوهنا فيما بينهم، لست مبالغًا.

بالضبط ويف شهر آب بالضبط أحد الدعاة الكبار قام يتكلم يف مؤمتر ويف  3550باألمس يف عام 
 من حبرها سطنيمناسبة قام فقال: إن على حكام املسلمني وملوكهم يف أقطار األرض كلها أن يطهروا فل

إىل هنرها من اليهود، واليوم أمسعه وأمثاله يقول: إن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة ومن مث فإن علينا أن 
 نعاجل هذه املشكلة على ضوء كوهنا أمراً واقعًا.
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أنظر فأجد من يفيت باألمس حبرمة الربا بأشكاله اليت حرمها اهلل عز وجل وأمسعه وأمثاله اليوم وإذا 
قولون: بل إن احلرمة زالت وأصبح احملرم باألمس مباحًا اليوم. ما املصيبة أيها األخوة؟ مصيبة هذا هبم ي

الذي أقوله لكم. لو أن اإلخالص وجد السرتحنا مجيعًا، ولن يوجد اإلخالص إال إذا هيمنت حمبة اهلل 
عاٍل عاٍل لقول اهلل  ت إىل مثالٍ على قلوبنا، لو هيمنت هذه احملبة على قلوبنا لرأينا األسرة اإلنسانية حتول

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ ﴿ ل:عز وج  [.15]احلجرات:  ﴾ِإّنَّ

 َجَهنَُّم َخاِلداً َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّتَ َعمِّدًا َفَجَزآُؤهُ ﴿ يغمض عينيه عن قول اهلل عز وجل: إذاً لن جند من
 [.82]النساء:  ﴾الّلُه َعلَْيِه َولََعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيماً فِيَها َوَغِضَب 

 من خرج من أميت على أميت﴿لن جند أيها اإلخوة من يغمض عينيه عن كالم رسول اهلل القائل: 
 .﴾يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها وال يفي بذي عهدها فليس مين

على قلوبنا أفنعمي أبصارنا عن كالم رسول اهلل هذا وهو  ترى لو أن حمبة اهلل عز وجل هيمنت
حديث صحيح ال إشكال فيه؟ أفنعمي أبصارنا عن كالم اهلل هذا وبداًل من أن ننغض الرأس لننفذ شرع 
اهلل عز وجل نرسل املال ونرسل األسلحة وجنند املرتزقة ونقول هلم اضربوا عن ُيني ومشال ودون أي ضابط 

 رع اهلل وميزانه.ودون أي نظر إىل ش

اإلخالص يا عباد اهلل هو الذي ننشده اليوم وأسأل اهلل عز وجل أال ُييتنا إال ونعمة اإلخالص 
  .ص شفيعًا لنا إذا وقفنا بني يديهمهيمنة على قلوبنا حىت جند من هذا اإلخال

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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كلمة قدسية ذات دالئل حمورية يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل غدت اليوم منسية وغريبة السيما يف 
جمال الناشطني ألعمال الدعوة اإلسالمية السيما يف جمال أولئك احلاملني هلموم إقامة اجملتمع والدولة 

   عز وجل هي كلمة اإلخالص اليت نقرؤها مكررة يفاإلسالمية، هذه الكلمة القدسية اهلامة يف كتاب اهلل
كتاب اهلل سبحانه وتعاىل واليت يربز لنا بيان اهلل مدى أمهيتها وينبهنا إىل أهنا عنوان خفي يضمن قبول 
الطاعة اليت يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل وأهنا الروح اليت تسري يف أعمال اإلنسان املؤمن فتجعلها تنبض 

 وجتعلها تسري بإقامة العالقة اإلنسانية السليمة والسامية بني الناس بعضهم مع بعض، تلكمبعاين القبول 
هي الكلمة القدسية اليت أعود فأقول: إهنا غدت اليوم غريبة بل منسية يف كثري من جمتمعاتنا السيما تلك 

زة يعين موجبكلمة اليت تنشط ألعمال الدعوة اإلسالمية، ولكن ما هو اإلخالص يا عباد اهلل؟ اإلخالص 
  .الصدق مع اهلل عز وجل

وبعبارة أخرى: اإلخالص هلل عز وجل هو أن تبتغي يف عملك غاية واحدة ال ثانية هلا قط هي بلوغ 
مرضاة اهلل عز وجل دون أن متتزج هذه الغاية بأي غاية تشركها، هذا هو اإلخالص وهذه هي احلقيقة 

كال ال مضمون فيها، إىل رموز ال معىن هلا، ولعلكم ترون اليت إن غابت حتولت أعمالنا كلها إىل أش
وتالحظون هذه املغبة أو هذه اآلفة لغياب معىن أو حقيقة هذه الكلمة القدسية، ما أكثر املظاهر اليت 
يُ ْفتَ َرض أهنا طاعات يتقرب هبا إىل اهلل تتأمل وتنظر فال جتد هلا مضمونًا، وما أكثر الطاعات اليت يفرتض 

ا إّنا هو التوجه إىل اهلل عز وجل الستنزال رضاه ورمحته وقبوله ولكنك تتأمل فتجد أن مضمون أن مضموهن
هذه الطاعات إّنا هو الرغبة يف حتقيق شهوة، الرغبة يف حتقيق هوى من األهواء، الرغبة يف التنفيس عن 

 هذا هو مضموهنا. و حقد أو ضغينة، الرغبة يف تغذية عصبية من العصبيات، تلك هي الطاعة يف صورهتا 

أو رمبا جتد أن الطاعات اليت شرعها اهلل عز وجل واألوامر اليت خاطبنا هبا جتد أن يد العبث تعثو 
هبا، تُ غَي ُِّر منها وتبدل حلاقًا بالسياسة املطلوبة، حلاقًا باملصاحل اآلنية اليت حيلم هبا أصحاهبا وهذا ما قد 

عصر السلف كان هو احلاكم على السياسة أما اليوم فقد عنيته باألمس عندما قلت: إن اإلسالم يف 
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غدت السياسة هي احلاكم على اإلسالم، يُ َوجَُّه اإلسالم اليوم حسبما تقتضيه الرعونات السياسية، كل 
ذلك يا عباد اهلل إّنا كان من نتيجة مصيبة واحدة هي غياب هذا السر، اإلخالص لوجه اهلل سبحانه 

لَِّها املناسبة: لقد ُدِعيُت يف حيايت إىل كثري من الندوات واملؤمترات واستجبت جلُِ  وتعاىل، وأقول لكم هبذه
أو أكثرها ولكين ال أذكر أن املؤمترين الداعني فكَُّروا يومًا ما أن جيعلوا من مسألة اإلخالص عنواناً ملؤمتراهتم 

ؤمترات ذلك ألن هذه الندوات واملأو جزءاً من البحوث والتدخالت اليت تسري إىل أحباثهم ولقاءاهتم ال، 
إّنا يبتغى هبا املظهر والشكل والتسابق إىل النتائج واإلخالص شيء خفي، ال فائدة ترجى من عقد مؤمتر 
يُ نْ َفُق عليه وتكون حصيلته البحث يف شيء امسه اإلخالص، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها بل هي متثل 

 املصيبة الكربى اليت نعاين منها. 

اإلخالص لوجه اهلل عز وجل مت إذاً ملا وجدنا أنفسنا وقد ُأجْلِئْ نَا إىل هذه احملنة اليت نعاين منها،  لو أن
لو أن اإلخالص لوجه اهلل عز وجل مت يف لقاءاتنا وعالقاتنا وجمتمعاتنا وعالقتنا مع اجلوار إذاً لغابت هذه 

كرر على بيل اهلل، أال ترون أن هذه الكلمة تتاملصيبة قط، أال ترون أننا نُ ْغَزى اليوم باسم اجلهاد يف س
اهلل  أمساعكم كثرياً، جهاٌد يف سبيل اهلل وحصيلته أن القتل ُيْسَتَحر باملؤمنني باهلل، أن القتل يستحر بعباد

عز وجل الربآء اآلمنني، جهاد يف سبيل اهلل وحصاده الدمار واإلفساد وقد أمر اهلل عز وجل بإصالح 
نرى مظهر هذا التالعب بالقيم اإلسالمية ومبادئ هذا الدين، أين االسم من املسمى؟  الفساد، ترى ملاذا

ملاذا؟ ألن اإلخالص غائب وألن التعامل إّنا هو مع العناوين وألن املبتغى من التعامل مع العناوين أمور 
ك كله أن لدنيوية، تغذية ألحقاد، تغذية لعصبيات، حتقيق لسياسات، هذه هي احلقيقة ولكن أفكان لذ

يوجد لو أن حقيقة اإلخالص الذي تدل عليه هذه الكلمة القدسية لو وجدت هذه احلقيقة يف طوايا 
 القلوب؟! ال يا عباد اهلل.

واآلن تعالوا نتساءل: ما السبيل إىل أن نغرس يف كينونتنا ووجودنا نعمة اإلخالص هلل عز وجل وقد 
م مبا قد قلت يف تعريفه: اإلخالص هو صدق التعامل عرفتم معناها؟ لكي أجيب عن هذا السؤال أذكرك

مع اهلل أو هو أن ال تبتغي يف طاعاتكم اليت تنفذ هبا أمر اهلل عز وجل إال غاية واحدة أال وهي استنزال 
رضوان اهلل عز وجل لك، إذاً مكان اإلخالص إّنا هو القلب، ألن القصد ال يستكن إال يف القلب وإن 

طوايا الفؤاد، ولكن القلب تتسابق إليه نوازع وشرور كثرية شىت، القلب مطمع  الصدق ال يوجد إال يف
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للشهوات واألهواء، القلب مطمع للعصبيات والرعونات، القلب مطمع لألحقاد والضغائن كل ذلك 
حياول أن يستعمر القلب وحيتل جنباته، فإذا سبقت هذه األسباب واحتلت زوايا القلب مل يبق فيه مكان 

لذي يبتغى به وجه اهلل، مل يبق يف القلب مكان للصدق مع اهلل عز وجل ألن القلب استُ ْعِمَر للقصد ا
ومن مث تتحقق الطاعات مظاهر وأشكااًل ولكن الذي يقودها هذا الذي استَ ْعَمَر الفؤاد والقلب، الذي 

دي مث هلل الذي ينايقودها األحقاد، الذي يقودها الضغائن، الذي يقودها الشهوات واألهواء، أما كتاب ا
تنا فالناس يف داينادي ويكرر يلفت النظر إىل ضرورة أن جنعل من اإلخالص مضمونًا لطاعاتنا، روحًا لعبا

  [.0]البينة:  ﴾َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّينَ ﴿ شعل شاغل عن ذلك

َا أَنَا َبَشٌر ﴿ نه وتعاىل ترجم هذا اإلخالص بقوله:فاعبد اهلل وال تشرك به شيئًا، الباري سبحا ُقْل ِإّنَّ
َا إهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلاً  َواَل ُيْشِرْك بِعِبَاَدِة رَبِِّه  مِّثْ ُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ َأّنَّ

 [.115]الكهف:  ﴾َأَحداً 

شغل شاغل عن هذا النداء، لو كان اإلخالص موجودًا إذًا لتالقت الصور مع املضمون الناس يف 
ومن مث لتحقق املطلوب ولتجلى اهلل سبحانه وتعاىل علينا بالرمحة، أعود فأقول: كيف السبيل إىل أن 

 ننتحقق باإلخالص؟ قلت أن املشكلة هي أن الشهوات واألهواء والعصبيات والرعونات تكون يف كثري م
األحيان هي السباقة إىل احتالل القلب، فإذا أردت أن جتعل الصدق مع اهلل جعل له مكانًا يف القلب ال 

 جتد، وإذا أردت أن جتعل من قصدك السليم يف طاعاتك مكانًا يف قلبك ال جتد، ما السبيل؟ 

آلفات اليت ا السبيل يا عباد اهلل هو شيء واحد، أن تلجأ إىل وسيلة ال ثاين هلا، تطرد هبا هذه
استعمرت فؤادك، أتعلمون ما هي هذه الوسيلة اليت تستطيع هبا أن تنقي قلبك من هذه اآلفات وأن 
تطهره الستقبال مقاصد اإلخالص؟ إنه احلب، حمبة اهلل سبحانه وتعاىل، ولكنك ستسأل فمن أين أستطيع 

إن حتققنا  أمام ثالثة أسباب أن آيت مبحبة اهلل عز وجل؟ الوقت يضيق عن إجابة مفصلة ولكين أضعكم
 .أفئدتنا حبًا هلل سبحانه وتعاىلهبا فاضت 

أن نتذكر أن احملسن األوحد يف حياتك يا ابن آدم إّنا هو اهلل، تذكَّر هذه احلقيقة  :السبب األول
وتفاعل معها دائمًا، سائل نفسك من الذي جيعل األنفاس الصاعدة واهلابطة مستمرة على هنجها السليم، 
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ئل نفسك من الذي يطعمك ويسقيك، جيعلك ال تغص باللقمة تضعها يف فيك، جيعلك ال تغص سا
باجلرعة من الشراب تضعها يف فمك، من ذا الذي ينيمك إذا اضطجعت، من ذا الذي يوقظك إذا 
انتهت حاجتك إىل الرقاد، من ذا الذي يطهرك من اآلفات إذ تدخل احلمام، من الذي سخر لك مساءه 

حيوانًا  ن تروضنعامه، من الذي ذلل لك احليوانات ولوال أنه ذللها ملا استطاعت قرية واحدة أوأرضه وأ
ْلنَاَها هَلُْم َفِمنْ َها أَوملَْ يَ َرْوا أَنَّا َخلَْقنَا هَلُْم ممَّا َعِمَلْت أَْيِدينَا أَنْ َعامًا فَ ُهْم هَلَا َماِلُكوَن * َوَذلَّ ﴿ من هذه احليوانات

 [23-21]يس:  ﴾ِمنْ َها يَْأُكلُونَ رَُكوبُ ُهْم وَ 

من الذي أكرمك بفاكهة الشتاء اليت تناسب شتاءك؟ من الذي يكرمك بفاكهة الربيع تلك اليت 
تناسب ربيعك؟ من الذي يكرمك بفاكهة الصيف اليت تتناسب مع حرارة صيفك الالهب وتفاعله مع 

مة يف باطنها؟ من؟ أليس هو اهلل، حاجاتك؟ من هذا الذي جعل لك من األرض رزقًا يف ظاهرها ونع
هل من شك وريب يف ذلك، سخر لك هذه املكونات كلها لك أنت، والقاعدة تقول أن اإلحسان 
يستعبد اإلنسان، والشك أنك إن عرفت أن اهلل سبحانه وتعاىل هو احملسن إليك البد أن حتبه والبد أن 

 فؤادك قد اجته باحلب إىل اهلل. يتجه قلبك باحلب له، لكن فكر وأدم هذا التفكري جتد أن

العامل الثاين: هو حب اإلنسان لنفسه، أليس هذا من األمور البدهية، هل من ريب يف أن كاًل منا 
حيب نفسه وحياول أن جيمع الوسائل اليت تضمن بقاءه آمناً مطمئنًا معاىف، أليس كذلك؟ فمن هو الذي 

من الرزايا، من اآلفات، من هو هذا الذي يبعد اجلراثيم حيقق لك هذه األمنية، من الذي جيعلك يف مأمٍن 
اليت تفيض هبا الدنيا بل تفيض هبا األجواء اليت من حولك، من هو هذا الذي أقام يف كيانك سراً ال 
يعلمه ال األطباء وال غري األطباء وإّنا يعربون عنه بلغز ال يستطيعون أن يشرحوه أال وهو املناعة، من هو 

 كيانك املناعة؟ أليس هو اهلل؟ فمن أحب نفسه أحب اهلل الذي حيمي نفسه من اآلفات.الذي غرس يف  

العامل الثالث: أنك تنظر وتتأمل فتعلم يقينًا وأنت مؤمن باهلل، أنت مؤمن بوحدانية اهلل تعلم أن 
 حاهلل حيبك، إن تأملت علمت ذلك، لوال أن اهلل أحبك ما رزقك معرفته، لوال أن اهلل أحبك ما شر 

صدرك للتوجه إليه بالعبادة، لوال أن اهلل عز وجل أحبك ملا آمنت به إهلًا واحداً فرداً صمداً، لوال أن اهلل 
أحبك ما سخر لك مساواته وأرضه، أليس كذلك؟ أرأيت إىل هذا اإلله الذي حيبك أال تبادله حباً حبب؟!  
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ن هذا اإلله الذي مث يعرض ع -وما أجلَّها  وما أكثرها –كيف يتأتى لإلنسان أن يتبني دالئل حمبة اهلل له 
 أحبه فال يبادله حبًا حبب؟ ال يتأتى ذلك. 

وحب اهلل لنا يا عباد اهلل أسبق من حبنا له، نعم أسبق من حبنا له، ولقد رووا أن امرأة متعبدة كانت 
ائلة: ق ختدم يف منزل، استيقظ صاحب املنزل على صوهتا وهي تدعو رهبا يف السجود يف جوف الليل

اللهم إين أسألك حببك يل أن تكرمين وأن تغفر يل إىل آخر ما كانت تدعو به، فاستعظم الرجل كالمها 
هذا وانتظر حىت إذا انتهت من صالهتا قال هلا: ال يا ابنيت، قويل أسألك حبب لك، وما أدراك أنه حيبك، 

ه، لوال حبه يل ه يل ما أوقفين بني يديقالت له يا سيدي لوال حبه يل ما أيقظين يف هذه الساعة، لوال حب
ما أنطقين هبذه النجوى، نعم وحنن نقول: اللهم لوال حبك لنا ما مجعتنا يف رحابك، لوال حبك لنا ما 
حببت إلينا اإلُيان، ما زينته يف قلوبنا، ما كرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أفال نبادل اهلل عز وجل 

 ا هو العالج الثالث. حبًا حبب يا عباد اهلل، هذ

وسائل ثالث إذا تعاملنا معها استطعنا أن نطرد هبذا احلب وأن نكنس كل ما قد احتل قلبنا من 
األهواء والشهوات والعصبيات والرعونات وحنو ذلك، وإذا القلب نقي طاهر وإذا القلب وعاء طاهر 

رك بأنين ن أحبك فأنا أهنئك وأبشألقدس حب أال وهو حب اهلل سبحانه وتعاىل، وإذا أحببت اهلل بعد أ
وأنت مغفور لنا وأن اهلل عز وجل لن حياسبنا بل سيجعلنا داخلني يف شفاعة حبه لنا وحبنا له. يقول 
اإلمام الغزايل: إن رجاًل من الصاحلني رأى امرأة تدهش بالبكاء قائلة: واهلل لقد سئمت هذه احلياة ولو 

ماًل قًا إىل اهلل عز وجل، قال هلا الرجل: أفموقنة أنت بأن لك عأين رأيت من يبيعين املوت الشرتيته شو 
 صاحلًا تلقني به اهلل، قالت: ال ولكين أحبه أفرأيت أنه يعذبين وأنا أحبه؟ ال. 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم
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 22/21/1883 ء | لهذا السبب تحول املسلمون إلى غثا -21

 

استوقفتين فقرٌة يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املشهور املتداول وال سيما يف هذه طاملا 
عليكم األمم   ستداعى﴿األيام على ألسن كثري من الناس ويف أمساعهم، وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم: 

 ولكنكم غثاٌء  نتم كثريكما تداعى األكلة إىل قصعتها" قالوا أمن قلٍة حنن يا رسول اهلل يومئذ؟ قال: "بل أ
هذه هي اجلملة اليت استوقفتين من كالم سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف هذا  ﴾كغثاء السيل

؟ وما ﴾لغثاًء كغثاء السي﴿ملاذا يكون املسلمون وهم مسلمون  ﴾ولكنكم غثاٌء كغثاء السيل﴿احلديث، 
مون ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأهنم مسلاملطلوب منهم أكثر من أن يكونوا مسلمني وقد وصفهم رسو 

 وأهنم كثري إذاً فما ينبغي وهم مسلمون أن يكونوا غثاًء كغثاء السيل!.

ولقد تأملت على الرغم من هذا اإلشكال الذي طاف بذهين طوياًل، رأيت إىل واقعنا الذي نعيشه  
لرغم من أهنم ا، فاملسلمون على افرأيته يشكل مصداقًا دقيقًا لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذ

ًا اليوم كثري كما تعلمون قد أصبحوا غثاًء كغثاِء السيل أي كفقاقيع السيل اليت تربو عليه؛ يظنه الناظر شيئ
 عظيمًا وخطرياً، ولكنه فقاقيع فارغة. هذا الواقع جيسد متامًا كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

آلت هذه الكثرة الكاثرة من املسلمني إىل ما يشبه فقاقيع سيٍل ولكن اإلنسان يظل يسأل فلماذا 
جارف؟ ملاذا ننظر إىل فئات املسلمني وهم شىت، كلهم يتجمل باالنتماء إىل اإلسالم، ولكنهم مجيعًا 

 معرضون يف احلقيقة والواقع عن اإلسالم؟

عى دين اهلل عز هم هي اليت تر يف املسلمني علماٌء ودعاٌة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، والقلة القليلة من
وجل حقًا، وأكثر هذه الفئة إّنا تسعى خلدمة نفسها عن طريق اإلسالم، ال تبايل أن تغري ما تشاء أن 
تغريه من أحكام اهلل سرياً وراء أهواء نفسها، وسرياً وراء مقتضى مزاجها ورعوناهتا، هنالك دعاٌة إىل اهلل 

أبدًا أن جيعلوا من اإلسالم الواحد الذي هو دين اهلل الواحد  عز وجل ولكن هؤالء الدعاة ال يبالون
إسالمات كثرية، وليتها كانت إسالمات متعاونة متضامنة، بل حيّولون هذا الدين الواحد إىل أدياٍن 
متخاصمة متهارجة؛ ُيكفِّر الواحد منهم اآلخر. وهكذا جتد أن الزعامة هي اليت تسعى سعيها تسخرياً 
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أو األهواء املختلفة األخرى، وتنظر إىل األغنياء من هذه األمة وهم مسلمون متتلئ هبم  للدين من أجلها
املساجد وجتدهم يهرعون يف مواسم احلج إىل بيت اهلل العتيق، ولكنهم عندما جيمعون املال ال يبالون من 

 السبيل الذي بالوا يفأي سبيل مجعوه، أمن سبيٍل حُمَرّم أم من سبيل أحله اهلل، وإذا عادوا لينفقوه مل ي
ينفقونه فيه أهو سبيٌل أحّله اهلل أم حرّمه. املهم أن يكون السبيل األول والثاين متفقًا مع اهلوى ومتفقًا مع 

 الشهوات واألهواء واألمزجة، والدين ُيكن أن ُيسريَّ يف الطريق الذي يشاؤون.

طمأنينتها انه وتعاىل إليهم محاية أمنها و وننظر إىل كثري ممن يرعون أمر هذه األمة، وممن وكل اهلل سبح
وأوطاهنا ونفوسها، فنجد أن البالء إثر البالء يطوف بأشخاص املسلمني وبأوطاهنم وبأراضيهم، وهؤالء 
الذين محَّلهم اهلل مسؤولية أن جيتمعوا فيتضامنوا فرَيدوا األخطار عن هؤالء املسلمني جندهم يف غفلة عن 

. .ل مصاحلهم الشخصية وحدها، ولكنك تنظر إىل هؤالء وهؤالء وأولئكذلك كله وجندهم يطوفون حو 
وإذا الكل منتسٌب إىل اإلسالم، الكل منتٍم إىل دين اهلل عز وجل، وهكذا فعاًل أصبحوا متامًا كما وصف 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقاقيع فارغة كالفقاقيع اليت تربوا على وجه سيل ذاهب.

إىل أمٍد قريٍب أطرحه على نفسي: ما الذي جعل هؤالء املسلمني يف الظاهر والسؤال الذي كنت 
غري مسلمني يف احلقيقة والباطن؟ وحنن ال ّنلك أن نقضي هبذا. ولكنهم كما وصف رسول اهلل غثاء. ما 

 الذي أحاهلم إىل هذا وهم مسلمون؟

ه وسلم يف ل اهلل صلى اهلل عليلقد ُهديُت أيها األخوة إىل اجلواب الذي ال ثاين له لقد بّصرنا رسو 
احلديث الصحيح أن هذا الدين الذي شرّفنا اهلل به ينهض على ثالث دعائم البد منها: اإلسالم واإلُيان 
واإلحسان، فإذا فُِقدت دعامة من هذه الدعائم الثالث هتاوت مثاُر هذا الدين ومل يؤيت هذا اإلسالم ُأكله 

معه إُيان ال قيمة له، ولو أن إُيانًا ُوجد ولكن مل يُتّوج بتاج اإلسالم ال أبداً، فلو أن إسالمًا ُوِجد وليس 
قيمة له، ولو أن إسالمًا وإُيانًا ُوِجدا ومل يُتّوجا بتاج اإلحسان فال قيمة هلذا اإلسالم واإلُيان إال يف دار 

 الدنيا واألحكام القضائية بني الناس فقط.

ن ه حنن اليوم أم ال، ُسِئل رسول اهلل يف هذا احلديث عوما هو اإلحسان؟ حىت نتبني هل نتمتع ب
ورك بعبوديتك أي أن ترقى يف شع ﴾أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك﴿اإلحسان فقال: 
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هلل، ويف يقينك بأُلوهية اهلل سبحانه وتعاىل وسلطانه إىل درجٍة كلما نظرَت ُيينًا أو مشااًل رأيت اهلل بعني 
ك أمامك، فإذا سألته مل تشعر بينك وبينه حجاب من شيء من املكونات وإذا وقفت يف صالٍة بصريت

بني يديه مل تشعر أن بينك وبينه أي حجاب، وإذا ُعدت إىل منزلك وجالست أهلك وأوالدك مل جتد أو 
مل تشعر أنك غبت عن اهلل سبحانه وتعاىل قط؛ ذلك ألن سلطانه قد هيمن على كيانك. هذا هو 

 إلحسان.ا

عندما عرفت هذا الذي يقوله رسول اهلل، أدركت اجلواب عن هذا اللغز الذي طاملا فكرت فيه، 
وعرفت أن مصيبة املسلمني اليوم أهنم ال يتمتعون باإلحسان، لو كنت وأنا الداعي إىل اهلل عز وجل أمتتع 

مامي نعت أجد عظمة اهلل أهبذه الدعامة الثالثة اليت هي اإلحسان أنّا ذهبت، ومهما قلت، وكيفما ص
وأجدين أتعامل مع اهلل الرقيب على لساين، والرقيب على أفعايل، والرقيب على نبضات قليب، فإنه ال 
ُيكن يف هذه احلالة أن حتكم علّي رعونات نفسي وال شهوات كياين، وال ُيكن أبداً أن أجعل من عصبييت 

 ع األمة اإلسالمية الواحدة حتت مظلة الوحدة خالل دعويتقائداً لدين اهلل سبحانه وتعاىل، وال بد أن ُأمجَ 
إىل دين اهلل سبحانه وتعاىل، كما كان يفعل أصحاب رسول اهلل الذين متتعوا هبذه الدعامة الثالثة اليت هي 

 اإلحسان.

لو كنت أمتتع هبذا املعىن الذي هو ركٌن أساسي من أركان هذا الدين ملا استطاع الغىن أن حيجبين 
هلل الذي أغناين، ملا استطاع املال ولو بلغ مئات املليارات أن ُيطغيين، وملا استطاع أن يبتليين مبعىًن عن ا

من معاين الشح، ذلك ألنين أرى املغين أمامي؛ أرى اهلل عز وجل رقيبًا، وأرى ينبوع الغىن يف يديه الكرُيتني، 
ببًا ل، ومن مث فهيهات أن يكون املال سفهيهات أن يكون املال أكثر من سبيٍل ملزيد حيب هلل عز وج

 ألكثر من مزيٍد من التضحية باملال، وبكل شيء يف سبيل رضى اهلل سبحانه وتعاىل.

لو كنت أمتتع باإلحسان هذا الذي عرّفه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لرأيتين وأنا العامل الذي 
وم مة أنطق هبا من أجل أن أصدر فتوى أقف أمام قيأفيت الناس يف أمور احلالل واحلرام، أجدين يف كل كل

السماوات واألرض يراقب كالمي، فهيهات هيهات أن أخون دين اهلل من أجل شهوة نفس أو من أجل 
رعونة أو من أجل مزاج أو من أجل مذهب أتعصب له، هيهات. ذلك ألنين أرى اهلل أمامي من خالل 

ان هذا الدين، ولكننا ال نتمتع هبذه الثمرة اليت حيققها هذا اإلحسان الذي هو الركن الثالث من أرك
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اإلحسان، حنن نعاين كما ذكرت لكم من نقيض ذلك، السبب أننا افتقدنا الركن الثالث الذي هو 
اإلحسان، وركنّا إىل مظهر االنتماء إىل اإلسالم، حنن مسلمون ومل يكلفنا اإلسالم أكثر من الشهادتني، 

ُيان خفي ال يالحقك يف حتقيقه قاٍض وال حاكم، ومن مَثّ فال ُيطّلع عليه إال اهلل ونقول إننا مؤمنون واإل
 سبحانه وتعاىل، واإلحسان هو غذاء اإلُيان، واإلُيان أيضًا غذاء لإلحسان، وبينهما تفاعٌل مستمر.

رٍي ثكثريون هم الذين ذّكرهتم يف مناسبات شىت هبذا املعىن، ولكن البالء األطم أنين فوجئت من ك
من هؤالء وهم مسلمون باستهزاٍء هبذا الكالم بسخرية من هذا األمر، وكم قال منهم قائل: وماذا عسى 
أن يفيدنا كثرة الذكر ومحل املسابح وحنن نعاين من مصائب حتتاج إىل فكر؟ حتتاج إىل ختطيط؟! وكأن 

 هؤالء األخوة إّنا يناقشون اهلل ال يناقشونين.

ْيِل اللَّ  مِّنَ  َكانُوا قَلِياًل ﴿ عباده إّنا وصفهم بأوصاف اإلحسانبة الطاهرة من إن ربنا عندما وصف النخ
ذلكم هو  ﴾ومِ َويِف أَْمَواهلِِْم َحق  لِلسَّاِئِل َواْلَمْحرُ ﴿مث قال:  ﴾َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم َيْستَ ْغِفُرونَ  َما يَ ْهَجُعونَ 

ومباذا وصفهم بادئ ذي بدء؟  ﴾َح اْلُمْؤِمنُونَ َقْد أَفْ لَ ﴿ وطريقه وتلك هي النتائج. ويقول: اإلحسان
نعم. ووصف  ﴾َأْن تَ ْعُبَد اللََّه َكأَنََّك تَ رَاهُ ﴿وما اخلشوع؟ إنه اإلحسان.  ﴾َصالهتِِْم َخاِشُعونَ  يِف  الَِّذيَن ُهمْ ﴿

 ﴾َوالَِّذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَّهِ ﴿املؤمنني يف مكان آخر: 

وأجاب من يقول: فكيف السبيل إىل أن أعبد اهلل وكأين أراه؟ قال له من  ونبهنا إىل طريق اإلحسان
ع كثرة ذكر اهلل هو الذي ُيأل  هذا التبتل م ﴾رَبَِّك َوتَ بَتَّْل إِلَْيِه تَ ْبتِياًل  اْسمَ  َواذُْكرِ ﴿خالل خطابه لرسوله: 

لى اهلل عىن كالم رسول اهلل صكيانك مبعىن اإلحسان، وكم كرر وأعاد البيان اإلهلي هذا املعىن، وإال فما م
احلديث  وما معىن كالمه يف ﴾ال يؤمن أحدكم حىت يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها﴿عليه وسلم 

  ﴾ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعًا ملا جئت به﴿اآلخر وهو وإن كان ضعيفًا إال أن األول مبعناه: 
 وا على أن أهوائهم وقفت خادماً ملا جاءهم به رسولكيف يكون هذا؟ كيف السبيل وأين هم الذين برهن

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟

أيها األخوة حنن اليوم كما وصف رسول اهلل غثاٌء كغثاء السيل، وهذا الواقع ال يرتاب فيه أحد، 
ولكن األهم من أن نعلم مصداق كالم رسول اهلل أن نعلم الداء الذي أصابنا حىت كنا حنن املظهر الذي 
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سد كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حنن فقدنا الركن الثالث من أركان هذا الدين، أال وهو جي
اإلحسان اإلحسان، واإلحسان كما علمتم كلكم يعرف معناه، ولو أن األغنياء فينا رجعوا إىل قلوهبم، 

موا أهنم ا إىل قلوهبم لعلمن الدعاة إىل اهلل عز وجل رجعو  –ال كل  -ولو أن اجلماعات اإلسالمية وكثريًا 
قد فقدوا اإلحسان، أجل قد فقدوا اإلحسان، ومرة أخرى أقول: بعد أن فقدنا هذا املعىن الرباين، فقدنا 
اإلحسان. ما فائدة التخطيط؟ بوسعي أن أخطط وبوسعك أن جتتمع معي على هذا التخطيط، وليس 

 حتيل من هذا التخطيط فعاًل. فما القوة اليتاملهم يف أن ّنسك بقلم وخنط به على ورق، املهم أن جنعل 
 اخلط على ورق إىل فعٍل نافذ؟ اإلحسان. واإلحسان غري موجود.

قال يل واحد من هؤالء األغنياء املرتفون يف جملٍس ضمنا قال متمجلقًا: مل أمسع خطيبًا من خطباء 
يبة، ونظرت يتحدث عن هذه املصاجلمعة يتكلم عن مصيبٍة البوسنة واهلرسك، مل أمسع واحداً من اخلطباء 

إليه وكدت أن أفتح ساحة نقاش وجدل بيين وبينه، ولكين رأيت إين مندفعًا إىل هذا بانتصار ذايت فصمت. 
قلت لنفسي: ترى لو أن اخلطباء تكلموا عن البوسنة واهلرسك وندبوك إىل أن تذهب إىل هناك فترتك 

عاًل ذلك؟ ال واهلل الذي ال إله إال هو قط. إذاً ما جتارتك وأرضك وأموالك ملدة ثالثة أشهر أكنت فا
الفائدة اليت تنتظرها من أن حيدثك اخلطيب عن البوسنة واهلرسك؟ أمن أجل أن خترج وقد أرضيت غرورك 
اإلُياين أنك قد أرضيت اهلل بأنك قد هززت الرأس محاساً ملا قد مسعت، ومن هو الذي تتعامل معه؟ إنه 

.  سبحانه وتعاىل، مصيبة البوسنة واهلرسك نتيجٌة ألخطائنا نتيجة لبعدنا عن اهللرٌب ال َُيدع إنه اهلل
وقلت: باألمس إهنا دخاٌن متصاعٌد من نار فال تشغلنك صورة الدخان، بل انظر إىل النار بسبب أي 
موجب اضطرمت، وإن كنت ذا بصرية فعاًل فأقبل إىل هذه النار فأطفئها من حيث ُوِلدت يذهب الدخان  

 كله بدداً.

عجيب من أناس ضلوا سبيلهم إىل اهلل مألوا بيوهتم بشغٍل شاغٍل عن اهلل بلهٍو ال أريد أن أحتدث 
عن أصنافه، يستقدمون اللهو من أقصى غرب العامل ليحشوه يف بيوهتم، مث إنه يتأمل من أن اخلطباء ال 

تجمل نتجمل جبراحاتنا، أن نيتكلمون عن البوسنة واهلرسك، أفقد وصلت بنا مصائبنا إىل درجة أن 
بآالمنا جنعل من آالمنا وجراحاتنا ومصائبنا رأس ماٍل لتفاخٍر بأنا مسلمون دون أن يكلفنا ذلك جهداً، 

 دون أن يكلفنا ذلك عماًل.
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 23/29/2212|  مآل الشاردين -29

 

 ينقسمون اآلثام عاصيامل يف واملوغلني امرهأو  عن واملبتعدين وتعاىل سبحانه اهلل صراط عن الشاردين إن
 اثنني. فريقني إىل

 االحنراف يكره إليها، تدفعه نفسه ولكن املعصية يكره أمره، على فمغلوب منهما األول الفريق أما 
 وارتكب املوبقات من اً كثري  فارتكب النفسية كينونته ضعف حتت وقع ولرمبا عليه، يتغلب ضعفه ولكن
 اهلل ألوامر ابتهاستج لعدم ومتأملٌ  اهلل صراط عن شارد أنه يعلم األحوال كل يف ولكنه اتاحملرم من كثرياً 
 الذي لضعفا ولكنه حكمك على استكباراً  عصيتك حني عصيتك ما إين اللهم: يقول حاله لسان وكأن
 كياين. يف ركبته

 سبحانه اهلل همخاطب الذي هم الفريق هذا. واملغفرة الصفح اهلل عباد يا – مآله الناس من الفريق هذا 
 نَّهُ إِ  مجَِيعاً  الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  للَّهِ ا رَّمْحَةِ  ِمن تَ ْقَنطُوا اَل  أَنُفِسِهمْ  َعَلى َأْسرَفُوا الَِّذينَ  ِعبَاِديَ  يَا ُقلْ ﴿ بقوله:

 [ 02: الزمر] ﴾الرَِّحيمُ  اْلغَُفورُ  ُهوَ 

 ملعاصيا يف أوغل ومهما وتعاىل سبحانه اهلل صراط عن ابتعد مهما الناس من الفريق هذا مآل 
 مصريك أن تعلم أن آن أما! إيل رجعتك آَنتْ  أما: يقول وكأنه إليه، وجل عز اهلل جيذبه أن مآله واآلثام

  وهديه. صراطه إىل وإحسان وإكرام منه بلطف وجل عز اهلل يعيده! إيل

 انتهى اً واحد فيه أن أظن ما لكم حاله وصفت يالذ الفريق هذا يف أن – اهلل عباد يا – أظن وما 
 اللَّهَ  ِإنَّ ﴿ :قولهب اهلل َياطبهم الذين هم هؤالء. له مغفور غري وهو اهلل إىل ورحل هذه الدنيوية حياته من

 ﴾الرَِّحيمُ  اْلغَُفورُ  ُهوَ  إِنَّهُ  مجَِيعاً  الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ 

 تائهني حياهتم يف ةً كثري  أشواطاً  ساروا أناساً  املعاصرة ناحيات يف ورأينا املتصرمة العصور يف مسعنا ولكم
 قد حني بعد وه وإذا فجأة وتنظر لرعوناهتم يستجيبون أهواءهم، يتبعون شاردين وجل، عز اهلل أوامر عن
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 هي تلك صراطه، لىع واملستقيمني ألوامره امللتزمني اهلل عباد أفضل من التائبني، اهلل عباد خرية من أصبح
 .ريقالف هذا من بنماذج أذكِّرَُكم دعوين .اهلل لطف مظاهر من عظيم ملظهر وإنه العاملني رب سنة

 إىل الليل ساهرت داره وكانت والقصف اللهو يف املثل مضرب كان البصرة أمراء من أمري احلايف بشر 
 .داره من ذلك كل يهدأ ال والقصف والغناء واللهو الفجر ملعة

 هبا إذاو  الباب فتحت القصر، جواري من جارية خرجت طارق، الباب طرق الليايل من ليلة يف 
 ضحكتفاست عبد أم حر   الدار هذه أصاحب قائالً  سأهلا االمشئزاز، مظهره يثري اهليئة رث رجل أمام

 سيدها ىلإ عادت. عبد أم حر   أهو يسأل البصرة أمري يعلم ال جمنون وقالت وجهه يف الباب وصفقت
 ُينة فتوالت الباب إىل بشر قفز. وكيت كيت األمر سيدي يا: قالت اخلرب، ام سأهلا تضحك، وهي

 وقال بيده مسكأ أدركه، حىت حافياً  إليه نفسه فشد بعد على اجلارية وصفته الذي الرجل ووجد ويسرة
 ألتفس واللهو القصف هذا مسعت شيء، ال: قال قلت؟ ماذا: قال. نعم: قال الباب؟ طرقت أنت: له

 هلدايةا دخلت. العبيد شأن ليس هذا نعم نعم: قلت حر   هو بل قالت عبد، أم حر   لدارا هذه صاحب
 عبداً  بقىأ ولسوف عبد أين اهلل أمام أشهدك هذا يا: وقال بيده أمسك بشر، قلب إىل اللحظة تلك يف

 .حافياً  وبقي حافياً  اهلل مع اصطلح. عبداً  اهلل يلقاين ولسوف

 وتعمدٍ  طيطخت عن يكن مل استكبار، عن يكن مل بشر احنراف ألن اذا؟مل الصلح كان واحد حملة يف 
 .لرعوناته استجابة كان لضعفه، استجابة كان إصرار، وسبق

 قاطع انك ِلصًَّا، كان اللصوصية، شأنه كان السوء، يف املثل مضرب كان عياض بن الفضيل 
 استكباراً  ملعاصيا هذه يف يوغل يكن مل ولكنه واآلخر احلني بني إليها َيتلف خليلة له وكانت طريق،

 .ويتأمل يعلم كان لعله بل اهلل على

 بعد جلدارا تسور الدار، من املال من شيء الستالب فرصة هنالك أن علم جداراً، َتَسوَّرَ  ليلة ذات 
 يقرأ الليل متص يقطع صوتاً  مسع الدار داخل إىل ينقلب أن أراد فلما نيام، والناس الليل من طويل هزيع
  .اآلية هذه
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 اْلِكتَابَ  أُوتُوا َكالَِّذينَ  َيُكونُوا َواَل  قِّ احلَْ  ِمنَ  نَ َزلَ  َوَما اللَّهِ  ِلذِْكرِ  قُ لُوبُ ُهمْ  خَتَْشعَ  َأن آَمنُوا لِلَِّذينَ  يَْأنِ  َأملَْ ﴿
 [ 10: احلديد] ﴾فَاِسُقونَ  مِّنْ ُهمْ  وََكِثريٌ  قُ لُوبُ ُهمْ  فَ َقَستْ  اأْلََمدُ  َعلَْيِهمُ  َفطَالَ  قَ ْبلُ  ِمن

 لقد ريب يا ىبل: قائالً  اجلدار ذلك فوق يقف وهو وصاح الفضيل قلب يف اآلية هذه أسرار دخلت 
 .اهلل مع واصطلح اغتسل عائداً، وحتول آن لقد آن،

 الناس يف موك املبارك، بن اهلل عبد وأمثال بشر وأمثال الفضيل أمثال من التاريخ يف وكم وكم 
 عوناهتمر  دفعتهم الذين إهنم هم؟ من لكن. أخباركم لكم ذكرت الذين هؤالء مثالأ من اليوم املعاصرين
 يتغلبوا أن يستطيعوا ومل ارتكبوا ما ارتكاب إىل البشرية غرائزهم دفعتهم ضعفهم، دفعهم أهواؤهم، النفسية،

 .لطفه هبم وأحاط وجل عز اهلل رمحة فلحقتهم أهوائهم على

 مستخفاً  املعصية بيرتك إصرار، بسبق متعمداً  ويرتكبها للمعصية َيطط ففريق الثاين الفريق أما 
 عن كبرياً  ختالفاً ا شأنه َيتلف اإلخوة أيها الفريق هذا .واألحكام الشرائع شرع مبن مستهيناً  حرمها، مبن

 .األول الفريق

 الذي هبذا نمؤم أنا: يقول وإّنا يل اهلل ادع ضعيف ولكين حمق أنت لك يقل مل ُتذَكِّرَ  أن أردت إن 
 من أحد لكُي ال أنا احلضارة، إىل متجه احلداثة، إىل متجه العتيق، املاضي من متحرر أنا عليه، أسري
 مستخفاً  عصيهي ولكنه وجل عز اهلل يعصي مربراً، ذلك يرتكب ولكنه يرتكب. شئت ما أفعل أمري، الناس
 إِن َُّهمْ ﴿: ولهبق وتعاىل سبحانه باريال عناهم الذين هم هؤالء. بأحكامه مستهيناً  وجل عز اهلل بأوامر

 [ 12-10: الطارق] ﴾ُرَوْيداً  أَْمِهْلُهمْ  اْلَكاِفرِينَ  َفَمهِّلِ . َكْيداً  َوَأِكيدُ . َكْيداً  َيِكيُدونَ 

: عمران آل] ﴾اْلَماِكرِينَ  َخيْ رُ  َوالّلهُ  الّلهُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُرواْ ﴿ :وتعاىل سبحانه اهلل بقول املعنيون هم إهنم 
04 ] 

 بِاآْلِخرَةِ  يُ ْؤِمنُونَ  اَل  لَِّذينَ ا قُ لُوبُ  امْشََأزَّتْ  َوْحَدهُ  اللَّهُ  ذُِكرَ  َوِإَذا﴿ :وجل عز اهلل بقول املعنيون هم إهنم 
 [40: الزمر] ﴾َيْستَْبِشُرونَ  ُهمْ  ِإَذا ُدوِنهِ  ِمن الَِّذينَ  ذُِكرَ  َوِإَذا

 عن حتجزه لن هل بالنسبة املعاصي بأن طمأنه األول الفريق عن حتدث كيف اهلل كتاب إىل أرأيتم 
 .الديَّان يوم لشقائه سبباً  اإلنسان معاصي كانت ومىت اهلل، رمحة



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   139
 

 مستخفاً  املعصية بيرتك الذي هذا هبا، مستهيناً  املعصية يرتكب الذي الفريق هذا الثاين، الفريق أما 
 غريه حق يف لرمباو  نفسه حق يف هلا َيطط للمعصية، َيطط وجل، عز اهلل بكتاب مستخفاً  اهلل، بأمر

 هذا يف اإلهلي يانالب يعنيهم الذين هم هؤالء املذكِّرين، تذكرة يقبل ال الناصحني، نصح يقبل ال أيضًا،
 َفَمهِّلِ . ْيداً كَ  َوَأِكيدُ . َكْيداً  َيِكيُدونَ  إِن َُّهمْ ﴿. الفؤاد تزلزل تذيب أخرى آيات وهنالك ذكرت، الذي

 ﴾ُرَوْيداً  ِهْلُهمْ أَمْ  اْلَكاِفرِينَ 

 يِف  هلُمْ ﴿ :وجل عز اهلل قول عليهم يصدق وإّنا منها هاربون ألهنم اهلل رمحة تصادفهم لن هؤالء 
 [114: البقرة] ﴾َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اآلِخرَةِ  يِف  َوهَلُمْ  ِخْزيٌ  الدُّنْ يَا

 لقضاءل ططوافخ وشرعه اهلل دين على حقدوا أناس من وكم كم. املطلوب إىل الوصول عدم اخلزي 
 أي من اآلن حنن، اهلل عباد يا ذلك على شاهد أكرب والتاريخ عليه، يُ ْقَضى أن قبل عليهم ُقِضيَ  عليه،

 .الفريقني

 حيةض وقعوا ضعفهم، ضحية وقعوا الذين الشاردين هؤالء من نكون أال وجل عز اهلل وأسأل أرجو 
 اهلل قال ممن كونن أن أرجوا وتعاىل، سبحانه هللا على املستكرب الفريق من نكون وأال وأهوائهم رعوناهتم

 َغُفورٌ  الّلهَ  ِإنَّ  َعلَْيِهمْ  يَ تُوبَ  َأن لّلهُ ا َعَسى َسيِّئاً  َوآَخرَ  َصاحِلاً  َعَمالً  َخَلطُواْ  ِبُذنُوهِبِمْ  اْعتَ رَفُواْ  َوآَخُرونَ ﴿ :عنهم
 [ 153: التوبة] ﴾رَِّحيمٌ 

 طائنياخل وخري خطاء آدم بين كل﴿ :اهلل رسول لقا وقد كيف املعاصي، من مربئني لسنا حنن 
   ﴾التوابون

 الذي الفريق نم جيعلنا أن وجل عز اهلل ألسأل وإين غفور، ربنا ولكن والنهار الليل يف خنطئ حنن 
. وتعاىل سبحانه اهلل شرعب التحلي صعيد إىل اهلل، بأوامر االلتزام صعيد إىل بنفسه ليسمو نفسه جياهد يظل

 إنا اللهم: لنيقائ اهلل خناطب قوة، وال لنا حول ال أن نعلم وحنن الصعيد هذا إىل بأنفسنا سمون أن حناول
 وااللتزام صراطك لىع السري إىل سبيلنا اللهم َيسِّرْ  خطانا، اللهم فسدد وقوتنا حولنا أوهام من إليك تربأنا

 يأيت حىت الفهمخ من يضرهم ال قوميال النهج على سائرين الصاحلني اهلل عباد من بقية تزال وال. بأوامرك
 اهلل وأستغفر هذا قويل أقول. ظاهرون وهم اهلل أمر
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 18/11/2212|  كيف يمكن ألي يد أن تلوث بركة هذه ألارض املباركة -28

 

إن املصيبة الفادحة ال تكمن يف املعاصي إذ يرتكبها اإلنسان أو تعيش أو تشيع يف اجملتمع فقد 
ا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسرَفُوا ُقْل يَ ﴿ لتواب وعلمتم أن اهلل هو القائل:وتعاىل نعت نفسه باعلمتم أن اهلل سبحانه 

 [.02: ]الزمر ﴾ِحيمُ َعَلى أَنُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمن رَّمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِيعًا إِنَُّه ُهَو اْلغَُفوُر الرَّ 

نة الكربى يف أن تشيع املعاصي يف اجملتمع أو أن يصطبغ هبا األفراد مع االستها وإّنا تكمن املصيبة
هبا ومع عدم االلتفات إىل خطورهتا ومع عدم التنبه إىل ضرورة التوبة منها ومع عدم االلتفات إىل النتائج 

عقاهبا. تلك هي أاخلطرية واالبتالءات الكربى اليت قد يبتلي الباري سبحانه وتعاىل مثل هذا اجملتمع على 
املصيبة الفادحة اليت ينبغي أن نتبينها حىت نتوقى من الوقوع فيها. وإهنا لُسنٌَّة أخرى أو قانون آخر من 

 القوانني اليت أعلنها اهلل عز وجل يف حمكم تبيانه.

حدَّثَ نَا عن أمم ارتكبوا املعاصي وشاعت ألوان من املعاصي يف جمتمعاهتم فأخذهم اهلل عز وجل 
 شيء ض االبتالءات ليستيقظوا وليتنبهوا ولتسوقهم تلك االبتالءات إىل اإلنابة إىل اهلل فلم يلتفتوا إىلببع

لكبري. ا من ذلك وأعرضوا عن الرسالة اليت أرسلها اهلل عز وجل إليهم منذرًا وحمذرًا فحاق هبم العقاب
رَّاء لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعوَن. ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساء َوالضَّ َولََقْد َأْرَسلنَا ِإىَل أَُمٍم مِّن ق َ ﴿ تأملوا يف قوله عز وجل:

-43: ]األنعام ﴾نَ و فَ لَْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعواْ َولَ ِكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُواْ يَ ْعَملُ 
42.] 

هالك بعض األمم. مل يكن السبب جمرد العصيان ولكن السبب   هكذا يبني اهلل عز وجل لنا سبب
كان االستخفاف بالعصيان وعدم التنبه إىل الرسالة احملذرة اليت وصلتهم من عند اهلل عز وجل متمثلة يف 

 ون:وجل وهو يوضح مصداق هذا القانألوان من املصائب كاليت نعاين منها اليوم. وتأملوا يف قوله عز 
ْم َوَما يَ َتَضرَُّعونَ َولََقْد َأخَ ﴿  [.20 :]املؤمنون ﴾ْذنَاُهم بِاْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا ِلَرهبِِّ

 تلك هي حيثية إهالك تلك األمة اليت يتحدث عنها البيان اإلهلي.
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ولقد أنبأنا بيان اهلل عز وجل عن آياٍت أرى اهللُ سبحانه وتعاىل عن طريق كليمه موسى فرعوَن ومأله 
ههم اهلل من خالل تلك اآليات إىل ضرورة اليقظة، إىل ضرورة اإلنابة والتوبة إىل اهلل فأعرضوا وقوَمه، نبَّ 

ْأتِنَا ِبِه ِمن آَيٍة لَِّتْسَحرَنَا َوقَالُوْا َمْهَما تَ ﴿ :واستخفوا، وانظروا كيف يعرب اهلل بل البيان اإلهلي عن استخفافهم
فََأْرَسْلنَا ﴿ قبة هذا االستكبار العذاب األطم:فكان عا [.123: عراف]األ ﴾هِبَا َفَما حَنُْن َلَك مبُْؤِمِننيَ 

: ]األعراف ﴾مًا جمُّْرِِمنيوْ َعلَْيِهُم الطُّوفَاَن َواجلَْرَادَ َواْلُقمَّلَ َوالضََّفادَِع َوالدَّمَ آيَاٍت مَُّفصَّاَلٍت فَاْسَتْكبَ ُرواْ وََكانُوْا ق َ 
122.] 

لعاقبة  ن االستكبار حال بينهم وبني اإلنابة إىل اهلل وعندئٍذ كانت اأيضًا مل يستيقظوا، استيقظوا لك
 كما تعلمون، نبذهم يف اليم وأغرقهم يف ذلك العذاب الواصب.

عباد اهلل: إننا نعلم مجيعًا أسباب هذه املصيبة اليت تطل علينا من مساء اهلل عز وجل، ليس فينا من 
ي الذي يرتاءى لنا من مسائه وال ينبع لنا من أرضه، ما أظن جيهل األسباب الكامنة وراء هذا الغضب اإلهل

أن فينا من جيهل هذا السبب السيما الذين يكمنون وراء هذه األسباب، ولكن االبتالء اخلطري هو هذا 
الذي أقوله لكم. هنالك من يستكرب على هذا الذي يذكرنا اهلل عز وجل به، هنالك من يستخف هبذه 

ننا َياطبنا هبا واليت حتمل بني طياهتا النذير اخلطري، نعم إهنا مصيبة فادحة ال أذكر أ الرسالة اإلهلية اليت
 ابتلينا مبثلها يف شامنا هذه قط ولكنها مع ذلك هي مقدمة، مقدمة ملصيبة أطم ولغضب إهلي أشد.

 اكامنًة يف معصية تزل هبا األقدام فكلنا ضعفاء وكلن  –مرٌة أخرى أقول لكم  –ليست املصيبة 
معرضون للمعاصي، ليست املصيبة كامنًة يف أن ينجرف اجملتمع لسبب ما إىل بعض االحنرافات، فاجملتمع 
هو الفرد املتكرر والناس أيًَّا كانوا ضعفاء كما وصفهم بيان اهلل سبحانه وتعاىل، لكن املصيبة الكربى اليت 

وع إىل اهلل من يف االستكبار على الرجتطل علينا من مساء اهلل عز وجل تكمن يف اإلعراض عن التوبة، تك
سبحانه وتعاىل، تكمن يف االستخفاف هبذه املصيبة وحماولة عدم االعرتاف هبا إىل هذا اليوم، هذا هو 
الشيء املخيف يا عباد اهلل وهذا ما ينبغي أن حنذره وما ينبغي أن نعود به إىل أنفسنا فإن وجدنا أننا من 

، أقاربنا املعاصي فلنسرع باإلنابة والتوبة إىل اهلل عز وجل ولنذكِّْر إخوانناهؤالء الذين يستخفون بعقابيل 
 الذين يلوذون بنا بضرورة التذلل واإلنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل وعندئٍذ يرتفع البالء.
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املعصية اليت ُيساق إليها اإلنسان بسائق من الضعف ال حتجب اإلنسان عن رمحة اهلل بل لعلها 
 رمحة اهلل، وصدق من قال: معصية أورثت ذاًل وانكساراً خرٌي من طاعٍة أورثت عزاً واستكباراً.تسوقه إىل 

إنين أقول أيها اإلخوة اعتمادًا على ُسنٍَّة قرأهُتا ولعلكم تقرؤوهنا يف كتاب اهلل عز وجل، أقول: إن 
إىل االستفحال وإىل  تجهةهذه املصيبة اليت نعاين منها اليوم واليت هي جديدة يف نوعها ستبقى بل هي م
 االتساع إن مل نعاجلها معاجلة عامة بتوبة صادقة وإنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

املعاصي، كل املسلمني متعرضون هلا، أصحاب رسول اهلل تعرضوا للمعصية. يف عهد عمر أمري 
طاب خرج عمر بن اخلاملؤمنني ثاين خلفاء املسلمني وقع قحط يف عام من األعوام يسمى عام الرمادة، 

بوصفه أمري املؤمنني مع أصحاب رسول اهلل مجيعًا يستسقون والذوا وتوسلوا بعم رسول اهلل العباس فماذا 
 ينزل بالء اللهم إنه مل –وهو جيأر إىل اهلل متذلاًل بالدعاء والتضرع  –قال العباس عم رسول اهلل؟ قال 

ي أيدينا ممتدة إليك باعرتافنا بالذنب وها هي ذي إال بذنب وال يكشف البالء إال التوبة وها هي ذ
نواصينا بني يديك بالتوبة فاسقنا، حنن تائبون، حنن راجعون إليك. قاهلا عم رسول اهلل، قاهلا أمري املؤمنني 
عمر، قاهلا كل أصحاب رسول اهلل. ملا رجعوا إىل اهلل وملا أعلنوا التوبة واإلنابة أمام باب اهلل عز وجل 

  مساء ذلك اليوم وامتدت السقيا وامتد كرم اهلل عز وجل ومل ينقطع.ُسُقوا يف

تعالوا نتداعى إىل االستسقاء، ال يقولن قائل هذا، حسبنا  –أيها اإلخوة  –واليوم ال يقولن قائل 
هذا الكالم. إننا إن استجبنا هلذا التداعي وقمنا مبا أمرنا اهلل عز وجل به من االستسقاء دون توفر لشروط 

ذا االستسقاء لن تتحقق االستجابة. إذا مل نقدم بني يدي هذا االستسقاء أمام اهلل توبًة صادقة على  ه
كل املستويات وردًا للمظامل فإن االستسقاء ال يفيد بل رمبا كان سببًا لشماتة الشامتني ممن ال يؤمنون 

 وجل. وال يثقون بأن اهلل عز جل هو الرزاق وأن األسباب جند من جنود اهلل عز

نجَّ اهلل إليها  ءة وقدومع ذلك فإنين أبشركم بأن شامنا هذه مكلوءة بعناية اهلل، وكيف ال تكون مكلو 
 [.21: بياء]األن ﴾َوجَنَّيْ نَاُه َولُوطًا ِإىَل اأْلَْرِض الَّيِت بَارَْكنَا فِيَها لِْلَعاَلِمنيَ ﴿ أنبياءه:

ليت أنتم فيها. شامنا هذه مكلوءة بعناية هو سيدنا إبراهيم ولوط. هذه األرض هي هذه األرض ا
اهلل، ومهما وفدت إلينا اخلطط عن ُيني ومشال من أجل امتالخ هذا الدين من هذه البلدة فلسوف تبوء 
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تلك اخلطط وأرباهبا باخلذالن. وإنين أحدثكم عن وجٍه من أحد وجهني للحركة التصحيحية اليت تعود 
لتصحيحية وجه سياسي ووجه آخر ديين، وأكثر الناس يعلمون وجهها ذكراها يف هذه األيام. هلذه احلركة ا

 األول السياسي، وأنا حمدثكم عن الوجه اآلخر الديين.

اءت املناسبة ج –رمحه اهلل  –يف لقاء من اللقاءات اليت كتبها اهلل عز وجل يل مع رئيسنا الراحل 
إّنا هو  دفعين إىل القيام هبذه احلركةفقال: إن الذي  –احلركة التصحيحية  –للحديث عن هذه احلركة 

شيء واحد، محاية معتقد هذه األمة ودينها مما كان يراد هلما، فلقد كانت الشيوعية على األبواب وإن 
هي إال خطوات وسيعلن اإلتباع لإلحلاد والشيوعية ولكن اهلل سخََّرين فقمت مبا قمت به محايًة لدين هذه 

 مث قال يل: وهذه حماضر اجللسات خري شاهد على هذا الذي أقوله لك.األمة ومعتقداهتا اإلسالمية، 

إذاً باألمس ُوِجَد من تربص بدين هذه األمة ولكن يدًا ربانية جاءت فأبعدت شبح هذا اخلطر عن 
أرضنا املباركة، واليوم اليد اإلهلية احلانية موجودة، هذه اليد ستدفع عنها اخلطر ومن مث فاألرض اليت وصفها 

  باملباركة كيف ُيكن ألي يد أن تلوث بركتها؟! اهلل

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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رته قط، ولكن ه ومغفإن املعصية حبد ذاهتا ال حتجب العبَد عن مواله عز وجل وال تقصيه عن رمحت
الذي حيجب العبَد العاصَي عن رمحة مواله ومغفرته إّنا هو العكوف على املعصية دون أن يلتفت إىل 
التوبة منها، إّنا هو العكوف على املعصية مستمرئًا هلا، مربرًا هلا، مستخفًا بشأهنا وبنهي اهلل عز وجل 

ز انه وتعاىل. وأنتم تعلمون وتقرؤون قول اهلل ععنها، ذلك هو الذي حيجب العبَد عن رمحة مواله سبح
أال تالحظون أهنا دعوة من  [.21: ]النور ﴾َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِيعًا أَي َُّها اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ ﴿ وجل:

م إىل التوبة هلاهلل عز وجل للناس مجيعاً على اختالف فئاهتم وعلى تفاوت مستوياهتم، دعوة من اهلل مجيعاً 
 واإلنابة من املعاصي واألوزار.

رجته مهما كانت د –أما عامة الناس من دون الرسل واألنبياء فإنكم مجيعًا تعلمون أنه ليس فيهم 
ليس فيهم معصوم عن األوزار واحملرمات. من منا مل تزل به القدم يف مهاوي املعصية  –من االستقامة 

ب عليه شهواته يف يوٍم من األيام بل يف كثري من األحيان. ومن هنا فإن وأودية األوزار؟ من منا مل تتغل
َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِيعًا ﴿ باب التوبة، يعلن عن ذلك قائاًل:اهلل يعلن عن بابه املفتوح للرمحة واملغفرة، إنه 

 [.21: ]النور ﴾أَي َُّها اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

الذي  –فإّنا توبتهم من التقصري  –وحنن نعلم أهنم معصومون من األوزار  –نبياء أما الرسل واأل
يشعرون به يف أداء حقوق الربوبية يف أعناقهم، وإنه لتقصري شامل حىت للرسل واألنبياء. َمْن ِمَن الناس 

ؤدَي حق ياستطاع أن يؤدَي حقوق نعمه؟ َمْن ِمَن الرسل واألنبياء فضاًل عن عامة الناس استطاع أن 
العافية السارية يف كيانه؟ َمْن ِمَن الرسل واألنبياء فضاًل عن عامة الناس ذاك الذي استطاع أن يؤدَي حقَّ 
العينني اللتني يبصر هبما؟ َمْن ِمَن الناس أيًَّا كان استطاع أن يؤدَي حق العقل الذي يفكر به؟ إنه تقصري 

ا اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم َوتُوبُوا ِإىَل اللَّهِ مجَِيعًا أَي ُّهَ ﴿  الناس مجيعًا:ا جاءت الدعوة إىلشامل للناس مجيعًا. وِمْن هن
 [.21: ]النور ﴾تُ ْفِلُحونَ 
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عباد اهلل: أقوهلا لكم حبق: إين ألخجل من اهلل عز وجل عندما أمسعه يدعوين ويدعو أمثايل من 
 ألتفت إىل انت األوزار كثرية واملعاصي وفرية مث العباده إىل اإلنابة والتوبة، إىل املغفرة، إىل الرمحة مهما ك

 يا عبادي إنكم ختطئون يف الليل والنهار وأنا أغفر﴿ ما أمسعه يقول يف احلديث القدسي:نداءه، عند
 .﴾الذنوب مجيعًا فاستغفروين أغفر لكم

يبسط يديه  إن اهلل﴿وهو َيرب عن ربه عز وجل قائاًل: عندما أمسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ﴾بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار

النداء احملبب،  معرضون عن هذا –أو جِبُلِّنَا  –أنظر إىل نفسي وإىل إخواين يف العبودية هلل وإذا بنا 
ىل الرمحة، إ معرضون عن هذه الدعوة الربانية، يدعونا اهلل عز وجل إىل مائدة مغفرته وكأنه دالَّل يدعونا

إىل املغفرة والصفح، يدعونا إىل ساحة غفرانه والناس بني عاكٍف على هلوه وبني مستمرئ ملعاصيه وبني 
 مستمر يف شروده عن اهلل عز وجل يالحقه نداء اهلل فال يلتفت إليه. أفال َيجلنا هذا يا عباد اهلل؟

مة، وهل نا مع اهلل متوقفًا على العصتعالوا يا أيها اإلخوة، تعالوا نصطلح مع اهلل، وليس اصطالح
هل لنا أن  .كل بين آدم خطاء قال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم:لنا أن نكون معصومني ولقد 

 [.32: ]النساء ﴾َق اإِلنَساُن َضعِيفاً َوُخلِ ﴿ ل يقول:نكون معصومني عن األوزار وربنا عز وج

نُ ْقِبَل  تطيع أن نصطلح مع اهلل عز وجل بأنولكننا نستطيع أن نصطلح مع اهلل بأيسر من ذلك، نس
 إليه بالتوبة، بأن نُ ْقِبَل إليه باإلنابة. إن ربنا الغفور الرحيم اللطيف الودود مل يشرتط ملرضاته عنا أن نكون

علن عن حمبته ي معصومني، ولكنه اشرتط شيئًا واحداً، أن نتوب كّلما تقلبنا يف غمار املعاصي، بل هو
 .[333 :]البقرة ﴾ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ الت َّوَّاِبنَي َوحيُِبُّ اْلُمَتطَهِّرِينَ ﴿ :هلؤالء التوابني

ومىت يكون اإلنسان توابًا يا عباد اهلل، وأنتم تعلمون أن كلمة توابًا مبالغة من تائب؟ مىت يكون 
نه كلما شرد عن نعم لكاإلنسان توابًا إىل اهلل؟ إذا كان كثري الشرود عن اهلل، يكون كثري الشرود عن اهلل؟ 

ا شرد ثانية وثالثة لكن كلما شرد  اهلل تذكََّر عبوديته هلل فآب إليه قائاًل: رب ها أنا قد عدت إليك. ُرمبَّ
لكالم الرباين احملبَّب انادته عبوديته أن ارحل إىل اهلل، يعود إىل اهلل سبحانه وتعاىل تائبًا آيبًا، بل امسعوا هذا 

 [.23-21]ق:  ﴾اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغيْ َر بَعِيٍد. َهَذا َما تُوَعُدونَ  َوُأْزلَِفتِ ﴿ الودود:
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ُخلُوَها َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكلِّ أَوَّاٍب َحِفيٍظ. َمْن َخِشَي الرَّمْحَن بِاْلغَْيِب َوَجاء بَِقْلٍب مُّنِيٍب. ادْ ﴿ ملن؟
َوُأْزلَِفِت اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقنَي ﴿ [.20-23]ق:  ﴾ُؤوَن فِيَها َوَلَديْ نَا َمزِيدٌ ِبَساَلٍم َذِلَك يَ ْوُم اخْلُلُوِد. هَلُم مَّا َيَشا

 ﴾َغيْ َر بَعِيٍد. َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكلِّ أَوَّابٍ 

أَوَّاٍب هذه مبالغة من آيب، وآيب مبعىن راجع. مىت يكون العبد رجَّاعًا إىل اهلل يا عباد اهلل؟ إذا كان  
اهلل. ربنا يطلب منّا هذا فقط، يطلب منا إذا شردنا أن نؤوب إىل اهلل بتوبة صادقة، وإذا كثري الشرود عن 

عدنا فشردنا مث عدنا فشردنا أن نؤوب إىل اهلل عز وجل بتوبة صادقة يكون العبد فيها خملصًا يف توبته مع 
 اهلل.

ساس جل على هذا األعباد اهلل: تعالوا أدعو نفسي وأدعوكم مجيعًا إىل أن نصطلح مع اهلل عز و 
الذي يطلبه اهلل منا، ال يطلب منا مزيدًا على ذلك، أمن العسري عليكم إذا وجدمت أنفسكم يف ساعة 

لبه تغلَّبْت فيها عليكم شهواُتُكم وأهواؤُكم أن تلتفتوا إىل اهلل بتوبة، أن تلتفتوا إىل اهلل بعودة؟ هذا ما يط
 اهلل عز وجل منا.

بيان اهلل عز وجل آياٍت يعلن اهلل عز وجل فيها عن حبه للمحسنني،  عباد اهلل: رأيت يف حمكم
شاقين أن أعلم صفات هؤالء احملسنني يف كتاب اهلل، لعلي أستطيع أن أبلغ شأوهم، لعلي أستطيع أن 
أرقى إىل درجاهتم أو إىل قريٍب من درجاهتم، ولكن ماذا رأيت يف كتاب اهلل عز وجل وهو يصف هؤالء 

 احملسنني؟

َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعلُوْا ﴿ وصفهم فقال: [.124: ]آل عمران ﴾َوالّلُه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ ﴿ د أن قال:بع
فَ َعلُوْا مَلْ ُيِصرُّواْ َعَلى َما وَ  فَاِحَشًة أَْو ظََلُموْا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُرواْ الّلَه فَاْستَ ْغَفُرواْ ِلُذنُوهِبِْم َوَمن يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ الّلهُ 

 [.120: ]آل عمران ﴾َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 

هؤالء هم احملسنون. ظننُت أن احملسنني أولئك الذين ارتفعت درجاهتم يف مرقاة العبودية هلل فأصبحوا 
سنون الذين من أولئك الصّديقني والربّانيني، وإذا برمحة اهلل عز وجل أوسع، أوسع وأوسع من ذلك. احمل

 .﴾الَِّذيَن ِإَذا فَ َعلُوْا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموْا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروْا الّلهَ ﴿ يصفهم بيان اهلل هم:
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إذاً ُيكن أن يرتكبوا املعاصي بل ُيكن أن يرتكبوا الفواحش أيضًا، ولكنهم ما إن تصُحوا عبوديتهم 
َوَمن يَ ْغِفُر ﴿ وجل: زبني جواحنهم إىل احلقيقة حىت يؤوبوا ويتوبوا إىل اهلل، وإذا هبم يسمعون كالم اهلل ع

 .تعالوا حناول أن نكون من هؤالء احملسنني بصدق التوبة إىل اهلل، بصدق اإلنابة إىل اهلل ﴾الذُّنُوَب ِإالَّ الّلهُ 

عباد اهلل أقول لكم شيئًا: إنَّ العبد املؤمَن الصادَق يف إُيانه إذا زلَّْت به القدُم ووقع يف معصية انتابه 
الذي لدغته حيٌة رقصاء فيْهرَُع ويهرُب من هذا الشعور إىل اإلنابة والتوبة إىل اهلل  من ذلك شعوٌر كشعور

عز وجل. العبد املؤمن ليس معصومًا، لكنَّه إذا ارتكب املعصية انتابه كشعور الذي لدغته حية ويقبل إىل 
 ﴾احِلًا مُثَّ اْهَتَدىَوآَمَن َوَعِمَل صَ  َوِإينِّ لَغَفَّاٌر لَِّمن تَابَ ﴿ وإذا به يسمع نداء اهلل يقول له:اهلل عز وجل 

  [.23: ]طه

أما الفاسق، أما الفاجر الذي يوغل يف املعاصي فهو يف أحسن األحوال ينتابه عندما يرتكب  نعم.
املعصية تلو املعصية كشعور اإلنسان الذي تنحط على أنفه ذبابة من هنا أو من هناك فيطريها بيده ُيينًا 

 إىل شأنه. أو مشااًل مث يعود

املعصية  قد يرتكب –هكذا وصف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حال املؤمن الصادق يف إُيانه 
 وحال الفاجر املستمرئ للمعصية، هكذا وصف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. –

 إننا ال نطمع أن نكون معصومني من األوزار، كيف وقد أثقلتنا أوزارُنا الكثرية، ولكننا نطمع أن
 نكون من أولئك احملسنني الذين وصفهم اهلل يف حمكم تبيانه.

سانه وحنن الذين ُغِمْرنَا يف رمحات اهلل ويف مظاهر فضله وإح –ينبغي أن يكون وقع املعصية علينا 
أن يكون شعورنا كشعور الذي لدغته احلّية. إن كان هذا شأننا فأنا أِعُد نفسي وأِعدُكم  –وكرمه وجوده 

رُ بأن مغفرة ا  هلل عز وجل هي املوعد القريب، وإنَّ صفح اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي سنفاَجئ بل وسنَُبشَّ
 به.

 .فاستغفروه يغفر لكمأقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم 
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أمل  جب اإلنسان عن مواله وخالقه وال تقطع عنهينبغي أن نعلم مجيعًا أن املعاصي أيًا كانت ال حت
الرمحة واملغفرة قط، إّنا الذي حيجب اإلنسان عن مواله وخالقه أن يعكف على املعصية مث يستمرئها وال 

]النور:  ﴾ونَ ُكْم تُ ْفِلحُ َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِيعًا أَي َُّها اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَّ ﴿ يلتفت إىل نداء اهلل الذي يالحقه قائاًل:
21.] 

مهما ارتكب اإلنسان األوزار ولكنه كان يصغي السمع إىل نداء اهلل الذي يدعو العصاة إىل التوبة 
 وكان يتوجه جهد استطاعته إىل باب اإلنابة إىل اهلل فإن املعاصي ال تضره وال حتجبه عن مواله وخالقه.

عز  ي وتوغل يف ارتكاب اخلطايا فإن اهللوإذا أحب اهلل عز وجل العبد أو أحب أمًة ترتكب املعاص
وجل يسوقها إىل التوبة بعصي املصائب واالبتالءات، هذه سنة رب العاملني جتاه العصاة الذين أحبهم 
اهلل عز وجل، يسوقهم إىل التوبة بعصي املصائب واالبتالءات املختلفة، فإن هم تابوا إىل اهلل عز وجل 

فإن اهلل سبحانه وتعاىل يغفر الذنوب مجيعًا وإن كل عاٍص يصبح  وإن هم جددوا البيعة معه عز وجل 
كيوم ولدته أمه. هكذا يريب الباري عز وجل عباده عندما يوغلون يف املعاصي ويستمرؤوهنا مث ينسون 

ابًا مِّن ْم َعذَ ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأن يَ بْ َعَث َعلَْيكُ ﴿ التوبة واإلنابة إىل اهلل عز وجل، وصدق اهلل القائل:
 اآليَاِت فَ ْوِقُكْم أَْو ِمن حَتِْت َأْرُجِلُكْم أَْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَعًا َوُيِذيَق بَ ْعَضُكم بَْأَس بَ ْعٍض انُظْر َكْيَف ُنَصرِّفُ 

 ﴾مُّْستَ َقر  َوَسْوَف تَ ْعَلُمونَ  لُِّكلِّ نَ بَإٍ  .وََكذََّب ِبِه قَ ْوُمَك َوُهَو احلَْقُّ ُقل لَّْسُت َعلَْيُكم بِوَِكيلٍ  .لََعلَُّهْم يَ ْفَقُهونَ 
 [.02-00]األنعام: 

هذا الذي أقوله لكم سنة من سنن رب العاملني يف عباده، ومن مث فأنا أتوجه إىل نفسي أواًل مث أتوجه 
ى اختالف عل –إىل كل واحد منكم ومن أمتنا يف هذه الشام املباركة ثانيًا أدعو نفسي وأدعوكم مجيعًا 

اهلل  إىل توبة صادقة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، واخليط الذي بيننا وبني –ختالف الدرجات الفئات وعلى ا
عز وجل ليس خيطاً واهيًا، إنه خيط مصريي به نلقى اهلل عز وجل، هو إُياننا به إهلًا واحداً ال شريك له، 

لذي بقي أذاً؟ بقي ه، ما اهو يقيننا بأننا عباده الذين ال نتحرك إال يف قبضته وليس لنا من مصري إال إلي
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أن نُ ْهرََع إىل باب التوبة واإلنابة فنتوب صادقني إىل اهلل عز وجل من سائر الذنوب واآلثام، وأخطر هذه 
الذنوب تلك اليت فيها إهدار حلقوق العباد، والوقت ال يتسع ألنواع هذه احلقوق وأنواع اإلهدار اليت 

باد اهلل مبنية على املساحمة يا عباد اهلل أما حقوق الع تستنزل غضب الرب سبحانه وتعاىل، إن حقوق
فمبنية على املشاحة ال يغفرها اهلل عز وجل إال بعد أن تودَّى هذه احلقوق أو بعد أن تشيع املساحمة بني 

 املستلبني هلا وبني أصحاهبا.

عصيبة إىل اهلل عز ة الوأقول حبق: إذا تبنا إىل اهلل عز وجل، وأظن أننا أو أكثرنا قد تاب يف هذه الفرت 
وجل، هذا ما أظنه وأرجوا أال يكون ظين خمالفًا، أعتقد أن الكثريين منا على اختالفهم قد توجهوا إىل اهلل 
وقد أعلنوا إما بينهم وبني اهلل أو على مأل أعلنوا التوبة واإلنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، إذاً فاستبشروا بأن 

ال وهي ذلك ألهنا مل تقبل إلينا إ –هذه حقيقة  –ا قد آذنت باالنصراف هذه الزمة قد هبت لرتحل وأهن
عصا من عصي الرمحة اإلهلية املتمثلة يف تأديب اهلل عز وجل عباده، املتمثلة يف إيقاظه هلم إىل اإلنابة إىل 

 اهلل عز وجل.

عض، سيد لبليست مهمة خاصة بفئة من الناس دون أخرى كما يتصور ا –يا عباد اهلل  –والتوبة 
بُوا ِإىَل اللَِّه مجَِيعًا َوتُو ﴿، وحسبكم أن تقفوا أمام اهلل عز وجل: صلى اهلل عليه وسلمالتائبني رسول اهلل 

 [.21: ]النور ﴾أَي َُّها اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

املسلط علينا،   اكلنا مقصرون يف أداء حقوق الربوبية، كلنا تائهون، نفوسنا املتسلطة علينا، شيطانن
كل ذلك شاء اهلل عز وجل أن جيعله سببًا لألخطاء، سببًا للوقوع يف بعض املعاصي، ولكن كل من تاب 

َوُأْزلَِفِت اجْلَنَُّة ﴿ أن تصغوا السمع إىل قوله سبحانه:وآب إىل اهلل عز وجل لقي ربًا كرُيًا جميبًا، وحسبكم 
: ]ق ﴾َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكلِّ أَوَّاٍب َحِفيظٍ ﴿ملن؟  [23-21: ]ق ﴾تُوَعُدونَ َهَذا َما  .لِْلُمتَِّقنَي َغيْ َر بَعِيدٍ 

23.] 

وأواب هذه صيغة مبالغة من آيب وآيب مبعىن راجع، أي هذا ما توعدين لكل رجاع إىل اهلل، ولن 
 يكون اإلنسان رجاعًا إىل اهلل إال إذا كان كثري الشرود عن اهلل سبحانه وتعاىل.
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انيًا، فدعوين ُأَذيِّل هذه التذكرة اليت أتوجه هبا إىل نفسي أواًل وإليكم مجيعًا ث –عباد اهلل  يا –وبعد 
دعوين ُأَذيِّل هذه التذكرة بالسؤال التايل: تُ ت ََّهُم سورية اليوم بأنا ضالعة يف إهدار حقوق اإلنسان، وأنا ال 

ز يف األخطاء، ها أنتم تسمعون أن اهلل ع أبرئ سورية وال غري سورية من عامة الناس وقادهتم من الولوغ
كما يقول رسول اهلل وخري اخلطائني التائبون، فأنا   كل بين آدم خطاءوجل أن يكون اإلنسان خطاًء، 

 10ال أبرئ سورية وال غري سورية من الوقوع يف اخلطأ لكن دعونا نتساءل: أسورية هي اليت أقبلت يوم 
ئة وألف إىل العراق بأعىت األسلحة املدمرة احلديثة متجهة بالقصف يناير من عام واحد وتسعني وتسعما

إىل مراكز احلياة املدنية والتجارية واالجتماعية ومقارِّ األعمال والعمال واملدارس واملشايف واملساجد 
 ةوالكنائس وإىل ضواحي املدن وإىل أكواخ األرياف تقصفها مجيعاً بأعىت األسلحة ابتغاء القضاء على البني

التحتية هلا والقضاء على وجودها اإلنساين واحلضاري، حىت كان عدد الذين استحرهم القتل يف أسبوع 
واحد هو األسبوع األخري من احلرب العراقية كما قررت مجعيات اهلالل األمحر ومنظمات حقوق اإلنسان،  

 ة منهم أطفال. ون باملائكان عدد الذين استحرهم القتل يف أسبوع واحد مائة وثالثة عشر ألف قتيل، ست

ترى أسورية هي اليت فعلت ذلك؟ لئن كانت سورية هي الضالعة يف هذا فواهلل ينبغي أن ُتَساَق إىل 
أعىت احملاكم اإلنسانية لتلقى جزاءها العدل فيما أقدمت عليه، ولكنكم مجيعًا تعلمون والعامل كله يعلم 

ء ياب الناقعة املتطاولة بني شقيه، ذو املخالب السوداأن الذي فعل ذلك كله هو الوحش األمريكي ذو األن
املنبسطة فوق كفيه، هذا الوحش هو الذي أقدم على ذلك، وها هو ذا يتمرس ويتمرن ليعلم كيف جيلس 
فوق كرسي القضاء، وما إخاله أصبح قادراً على إتقان اجللوس فوق هذا الكرسي، إنه مبخالبه هذه وبأنيابه 

الء وهؤالء وأولئك بالضلوع يف إهدار حقوق اإلنسان، هذه احلقيقة ينبغي أن ُأذَيَِّل الناقعة هذه يتهم هؤ 
 خطايب هذا وأقول:

 إذا طاول ألارض السماَء سفاهة        وفاخرت الشهَب الحص ى والجنادل

رم إن الحــــيـاة ذميمــــــــة 
ُ
َرك  ـــــويا نفـــــ       فيا مـــــوت ذ ي إن َدهم ّد   ازُل ـــــــــــــــه ـــــس ج 

وغفراً يا ريب على استشهادي بالشعر يف مثل هذا املوقف ألن بالغة الكالم مطابقة الكالم ملقتضى  
احلال، ومل أجد شيئًا يوافق مقتضى احلال سوى هذا الذي ختمت به حديثي. أقول قويل هذا وأستغفر 

 اهلل. 
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قضى اهلل سبحانه وتعاىل أال ُُيَتِّع عباده املؤمنني بنعمة العصمة التامة من الذنوب واآلثام حاشا 
الرسل واألنبياء على الرغم من أنه خاطبهم بالشرائع اآلمرة والناهية احملرضة واملنذرة، وهلل يف ذلك حكمة 

مة اليت  فرصة أخرى. ولكن الذي يغين عن نعمة العصيضيق هذا الوقت عن بياهنا، ولعلنا سنعود إليها يف
منعها اإلنسان املؤمن باهلل عز وجل حاشا الرسل واألنبياء التوبة إىل اهلل عز وجل يُ ْهرَُع إليها العاصي كلما 
زلت به القدم، كلما تغلبت عليه نفسه األمارة بالسوء، كلما سيطرت عليه رعوناته فارتكب من املعاصي 

 ا محلته نفسه األمارة عليه. واألوزار م

التوبة إىل اهلل عز وجل بصدق مع الذل والضراعة وإعالن صدق العبودية واملسكنة هلل عز وجل، 
ذلك يقوم مقام العصمة ألن اهلل سبحانه وتعاىل يغفر للتائب الالجئ إىل اهلل عز وجل بذل الضراعة 

 .﴾ب من الذنب كمن ال ذنب لهالتائ﴿واملسكنة معاصيه كلها، وصدق رسول اهلل القائل: 

ولكن الذي هو أخطر من ارتكاب املعاصي العكوف عليها مع الرضا عنها، الذي هو أخطر من 
ارتكاب املعصية أن يقبل إليها اإلنسان وهو راٍض عن عمله، وهو يربر إقدامه على هذا املنكر الذي ال 

 اهتا.يرضى اهلل سبحانه وتعاىل عنه. هذا أخطر وأشد من املعصية ذ

املعاصي اليت تُ ْرَتَكُب بسائق من الضعف ممحوة يف هناية األمر، البد أن تكون التوبة مغتساًل طاهراً 
هلا، ولكن املعصية عندما ترتكب مع التربير هلا ومع العكوف عليها والرضا عنها تلك هي املصيبة الكربى 

ِإنَّ ﴿ ائل عن هذا النوع من الناس:اليت حيجب اإلنسان أمامها عن رمحة اهلل عز وجل وصدق اهلل الق
 َحىتَّ يَِلَج اجلََْمُل يِف َسمِّ ةَ الَِّذيَن َكذَّبُوْا بِآيَاتِنَا َواْسَتْكبَ ُرواْ َعنْ َها الَ تُ َفتَُّح هَلُْم أَبْ َواُب السََّماء َواَل َيْدُخلُوَن اجْلَنَّ 

 [.45]األعراف:  ﴾اخْلِيَاطِ 

كالم؟ هم الذين يستمرئون املعصية ويقررون الدوام عليها من هم الذين يقول ربنا عنهم هذا ال
ويفلسفوهنا ويربرون سلوكهم السائر حنوها. أما املعصية اليت ترتكب بسائق من الضعف فهي تلك اليت 
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أَنُفِسِهْم اَل  ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسرَفُوا َعَلى﴿ قال اهلل عز وجل عنها وعن أصحاهبا يف حمكم تبيانه:
 [.02]الزمر:  ﴾تَ ْقَنطُوا ِمن رَّمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِيعًا إِنَُّه ُهَو اْلغَُفوُر الرَِّحيمُ 

عباد اهلل: جمتمعاتنا اإلسالمية مغموسة يف كثرٍي من األوزار واملعاصي واملوبقات، جمتمعاتنا اإلسالمية 
َلْت كثرياً من األوزار مُحَِّلْت أو حَتَمَّ  –ى تفاوت الطبقات اليت فيها على اختالف الفئات اليت فيها، عل –

اليت حذر اهلل سبحانه وتعاىل منها وهنى عنها، وال أريد أن أَُفصَِّل احلديث عن أنواع هذه املعاصي فتخيلوا 
بنا مليئة كاتهذه األنواع واعلموا أهنا كلها موجودة، بيوتنا مليئة بظلمات املعاصي إال من رحم ربك، م

باملعاصي إال ما رحم ربك، معسكراتنا مليئة باملعاصي إال ما رحم ربك، وأنا أحتدث عن واقع ينبغي أن 
 أذكره بني يدي مفتاح احلل والرجوع إىل ساحٍة بل واحٍة وارفة من رمحة اهلل عز وجل. 

 سبحانه قاظ آتية من عند اهللوإين ألقول لكم وأنا موقن بأن هذا البالء الذي ُير بنا إّنا هو رسائل إي
وتعاىل، يوقظنا موالنا من خالهلا برمحة غامرة إىل أن نستيقظ إىل واقعنا وننظر إىل حالنا ونقف ساعة 
قدسية من نقد الذات ومن اهتام النفس على كل املستويات مث نقبل إىل اهلل عز وجل نعلن التوبة الصادقة 

ز ابتها حرقة الندم مع التذلل واالنكسار والضراعة ملوالنا وخالقنا عالنابعة من طوايا قلوب عضها األمل وانت
وجل، هذا البالء الذي ّنر به ليس إال إيقاظًا إىل هذا املعىن الذي يريد منا ربنا سبحانه وتعاىل أن ننتبه 

انكسار، بإليه فنهرع مجيعًا على كل املستويات سراً قبل اجلهر إىل حمراب الذل والعبودية هلل، نضرع إليه 
بذل، نعلن التوبة الصادقة بني يديه، نعلن العزم على االستقامة على صراطه وهنجه، ولسوف جتدون أن 

َولََقْد َأْرَسلنَا ﴿ البالء قد احمى وأن املصيبة قد آلت إىل أثٍر بعد عني، نعم، أمل تقرؤوا قول اهلل عز وجل:
ءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوْا َولَ ِكن ْأَساء َوالضَّرَّاء لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعوَن * فَ لَْوال ِإْذ َجاِإىَل أَُمٍم مِّن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَ 

أي هال إذ جاءهم بأسنا  [.42-43]األنعام:  ﴾َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوْا يَ ْعَملُونَ 
 تضرعوا.

من هذا الفريق، إياكم أن تكونوا من أولئك الذين قست قلوبكم وزين  إياكم يا عباد اهلل أن تكونوا
هلم الشيطان ما كانوا يعكفون عليه من املعاصي واألوزار، فإن البالء يذهب ولكن سرعان ما يعود، هكذا  

وقد أيقظهم  –ُكلِّْفُت أن أقول لكم وأنذركم، البالء سيذهب يا عباد اهلل ولكن املطلوب من عباد اهلل 
ا، مطلوب منهم أن يتوبوا، مطلوب منهم أن يؤوبو  – عز وجل بإقبال هذا البالء مث رمحهم بصرفه اهلل
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مطلوب منهم أن يضعوا عبوديتهم هلل موضع التنفيذ، وعندما أقول هذا الكالم أوجهه جملتمعنا بكل فئاته، 
ن هبم هؤالء الذيوأنا أول من أذكر نفسي هبذا الواجب مث إين أخاطب به كل الفئات وممن أخاطب 

ُيَسمَّون اإلرهابيني أو ُيَسمَّون املسلحني أو ما إىل ذلك أقول هلم كما أقول لكل الفئات إن بيننا وبينكم 
جامعًا مشرتكًا وأظن أن هذا اجلامع املشرتك ال يتفاوت فيه فئات وال يغيب فيه فئات دون أخرى، إنه 

اهلل، فإن ، أعتقد أن بيننا وبينكم جامعًا من هذا اإلُيان باإلُيان باهلل بقطع النظر عن الولوغ يف املعاصي
مل يكن فلعله جامع اإلنسانية، فإن مل يكن فلعله جامع املروءة والنخوة والشرف، املهم أن بيننا وبني كل 

  .فئات اجملتمع والسيما هؤالء الذين ُيسمَّون اإلرهابيني أو املسلحني أو القتلة أو حنو ذلك

قول لكل الفئات: انطلقوا إىل تصرفاتكم من اهتام أنفسكم أواًل، لعلي خمطئ، لعلي أقول هلم ما أ
آمث، لعلي متنكب عن جادة الصواب، ولكي أعلم أأنا متنكب عن هذه اجلادة أم ال البد أن أستشري 
 والبد أن أستعني والبد أن أجلس جلسة قدسية أتأمل فيها وأفكر أعود فيها إىل عقلي ال إىل مزاجي، ال

إىل رعونايت، أقول لنفسي ولكم وهلؤالء اإلخوة: أما األمزجة والرعونات فهي انفعاالت قسرية وليست 
أفعااًل إرادية، إن كان مزاجك يكره نظامًا أو حيبه، إن كان مزاجك يكره قادًة أو حيبهم فاحلب والكراهية 

 الرجوع لنساء، وإّنا املقياس كامن يفليس فيهما مقياس خري وال شر، وقدُيًا قالوا: إّنا يأسى على احلب ا
إىل ما يقرره العقل وما يقرره اإلدراك، أنا أقول هذا لنفسي وأقول لسائر اإلخوة، للقائمني باألمر، لكل 
الفئات، أمزجتنا حدِّْث عنها وال حرج، ال حرج فيما تتدلل وتدعونا إليه األمزجة، هي انفعاالت تعرب عن 

  .بني وال الكارهني من سبيلباحلب وما على احمل نفسها آنًا بالكراهية وآناً 

مزجتكم توحي وإن أ –أما السلوك فينبغي أن ينبثق من قرار العقل، هل عدمت إىل العقل وتساءلتم 
هل سألتم عقولكم عن البديل الذي أعددمتوه؟ وهل  –إليكم كراهية النظام وضرورة العمل على إهنائه 

َ لكم البدي  ل الذي ُأِعدَّ؟ أعتقد أنكم مل تفكروا يف البديل قط وإّنا تفكرون فقطأجابكم العقل وبنيَّ
بتهدمي هذا النظام القائم وإلغائه، وأقول لكم بعبارة أوضح وأجلى: إنكم تقامستم مع أعدائنا وأعدائكم 

ل قرروه ب املهمة، التزمتم بالتهدمي وإلغاء النظام والتزم األعداء بالبديل، وهاهم قد رمسوا البديل بل وضعوه
، وأصدروا ال أقول تقريراً بل أصدروا قراراً به، صدر القرار يف إسرائيل مث ُأْرِسل فُوقَِّع عليه يف البيت األبيض

هم كلَّفوا أنفسهم بالبديل أما أنتم فقد تكلفتم باإللغاء، وأنا أقول أيها اإلخوة: ما هو هذا البديل، أعود 
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لذي وقْعُت عليه، وحلسن احلظ أنين أضع يدي على صورة من هذا إىل عقلي وأسأله ما البديل، البديل ا
القرار ال التقرير، قرار، إن البديل يتكون من ثالث مراحل، املرحلة األوىل إهلاب ما يسمى الفوضى اخلالقة 

  .ب وإيقاد الفوضى اخلالقة القاتلةالقاتلة، أجل القاتلة، هذه تتمة الشعار، إهلا

كة حلرب الطائفية الالهبة، املرحلة األوىل مرحلة النجدة اليت تفد إلينا هبا مالئاملرحلة األوىل تسعري ا
أوروبا لينقذونا من هذه احلرب الالهبة وليعيدوا األمن والسالم والطمأنينة ولكن بثمن، ما هو الثمن؟ 

 الشمال، يف تقسيم سورية اليت كانت إىل اليوم دولة واحدة إىل أربعة دويالت، واحدة يف الساحل، وثانية
وأخرى يف الوسط، ورابعة يف اجلنوب، وأنا ال أريد أن أذكر األمساء اليت مسَِّي هبا كل دويلة من هذه 

 الدويالت، هذا ما يقوم به أولئك، أقول هلؤالء اإلخوة وهذا ما تقومون به أنتم عوضًا عنهم. 

موه ن سعداء هبذا الذي فعلتأيها اإلخوة أقول لنفسي ولكم ولكل أٍخ عاقل: أفأنتم غداً ستكونو 
خدمة ألعدائنا وأعدائكم مجيعًا؟ أفأنتم ستكونون سعداء بالتاريخ الذي يكتب ويتحدث عن املخالب 
العربية اليت اسُتخِدَمْت واستُعِمَلْت لتقسيم سوريا وحتويلها إىل أثر بعد عني؟ أأنتم على استعداد ألن 

نكم جامع ال أعتقد يا عباد اهلل، أبدًا ال أعتقد. بيننا وبي تستقبلوا لعنات األجيال وهم يقرؤون التاريخ؟
مشرتك ال ُيكن أن يذوب، إنه اإلُيان باهلل حىت وإن كان راقداً بني جواحنكم ولكن بوسعكم أن توقظوه، 
بيننا وبينكم جامع ينبعث ويتفرع عن اإلُيان باهلل، هو اإلنسانية، بيننا وبينكم جامع مشرتك هو النخوة، 

، املروءة، الكرامة، كل ذلك ُينعكم من أن تتقامسوا املهمة هبذا الشكل، تتحملون مهمة التهدمي الشرف
وعليهم هم مهمة وضع البديل، وهذا هو البديل ُوِضَع وقد قرأته، ويقول القرار يف آخره هذه العبارة: 

 وهذا كله يف متناول يدنا اليوم. 

 رحاب ئاتنا إىل توبة صادقة إىل اهلل، إىل عوٍد محيٍد إىلأقول هذا ألدعو نفسي وألدعوكم مجيعًا بكل ف
ِإن ُكلُّ َمن ﴿ العبودية هلل. حنن عبيد مهما تقلبت بنا األيام ومهما قفزت بنا الرعونات سنظل عبيدًا هلل

 [.82]مرمي:  ﴾يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّمْحَِن َعْبداً 

عز وجل، اإلنسان َُيْدَع، اإلنسان يُ ْغَرى بكثري من العوامل، كل  منا  مصرينا الوقوف بني يدي اهلل
يُ َعرَّض لذلك ولكن العقل يعيد صاحبه إىل الرشد، العقل يعيد صاحبه إىل احلمى، أقوهلا مرة أخرى من 
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منطلق احلب، مرة أخرى من منطلق الشفقة على أنفسنا وعلى إخواننا مث على هذه األرض اليت ائتمننا 
 عليها، من منطلق الغرية على هذه الدولة القدسية اليت ائتمننا اهلل عليها، ما ينبغي أن خنون األمانة، اهلل

ما ينبغي أن نصبح خمالب ألعدائنا مجيعًا، يا عباد اهلل أوبوا إىل اهلل السيما يف هذه األيام اليت تناديكم 
ول شهر لكم مفتوح، رجب وما أدراك ما رجب، أأن أوبوا وتوبوا فباب التوبة مفتوح، باب القبول من اهلل 

من أشهر احلرم ما أحلى فيه الرجوع إىل اهلل، ما أحلى فيه الرجوع إىل اخلالق، ما أحلى فيه الرجوع إىل 
 موالنا عز وجل، 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 29/23/2212|   قرآنية لطائف -33

 

د اهلل نتفيأ ظالل ألطاف قرآنية أخاذة بعيدًا عن دخان األحداث ومشكالهتا فتعالوا بنا اليوم يا عبا
وذيوهلا. واأللطاف القرآنية ومشاهدها كثرية ومتنوعة يف تأثرياهتا على النفوس، ولكين إّنا أقصد منها يف 

ته حار  وقت ذاعتابًا رقيقًا لطيفًا ولكنه يف ال –فيما تتضمنه  –موقفي هذا تلك األلطاف اليت تتضمن 
وحاد ، عتاب يبعث اإلنسان على اخلجل وعلى احلياء من اهلل سبحانه وتعاىل مهما كان حمجوبًا عنه 
حبجب اآلثام والذنوب وامللهيات واملنسيات، أريد يا عباد اهلل أن نقف معًا على بعض هذه األلطاف 

لى سبيل املثال يف هذه ا بعد، تأملوا عالقرآنية ونتبني ما تفعله يف النفس اإلنسانية اليت مل متَُْسْخ فطرهت
اآلية اليت كم وكم اهتدى مبصباحها أناس تائهون، وكم وكم ُجِذَب باخلجل من اهلل عز وجل عند مساعها 

َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمنُوا َأن خَتَْشَع  أناس شاردون عاكفون على اللهو والفواحش، إهنا قول اهلل عز وجل:
ْيِهُم اأْلََمُد فَ َقَسْت ْكِر اللَِّه َوَما نَ َزَل ِمَن احلَْقِّ َواَل َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَ ْبُل َفطَاَل َعلَ قُ لُوبُ ُهْم ِلذِ 

 .[10 :]احلديد قُ لُوبُ ُهْم وََكِثرٌي مِّنْ ُهْم فَاِسُقونَ 

 َوَما نَ َزَل آَمنُوا َأن خَتَْشَع قُ لُوبُ ُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ  َأملَْ يَْأِن لِلَِّذينَ  تأملوا يف هذا االستفهام الرقيق العاتب
 ِمَن احلَْقِّ 

أي إىل مىت أرخي العنان وأفتح أمامكم الطريق لتنالوا رغائبكم ولتتقلبوا يف شهواتكم، أمل يأن لكم 
وكان تائهًا  – أن تشبعوا من دنياكم وأن تلتفتوا إيلَّ؟ أمل يأن لكم ذلك؟ أجل، كان ممن ُهِدَي إىل اهلل

 – وكان إلف هلو وقعيد أهواء وشهوات –هبذه اآلية الفضيل بن عياض، وكان ممن ُهِدَي هبا  –ضااًل 
 عبد اهلل بن املبارك وآخرون.

ولكين يا عباد اهلل أريد أن أقف بكم على مشهد آخر من مشاهد هذه األلطاف القرآنية يف كتاب 
مررت به أثناء تالويت لكتاب اهلل إال واستوقفين هذا املشهد  اهلل عز وجل، هو مشهد أصدقكم أنين ما

واهتاجت بني جواحني مشاعر من اخلجل، مشاعر من احلياء من اهلل عز وجل، وأحسب أن هذا الذي 
 يطوف بنفسي ينبغي أن يطوف بذهن كل إنسان مثلي مؤمن باهلل عز وجل، امسعوا هذا البيان العاتب:
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 أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه  ِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ فَ َفَسَق َعْن أَْمِر رَبِّهِ َوِإْذ قُ ْلنَا لِْلَماَل
 .[05 :]الكهف أَْولِيَاء ِمن ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدو  بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدالً 

نِّ ِإْذ قُ ْلنَا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجلِْ وَ  أعيد، وتأملوا بآذان قلوبكم:
  َبَدالً نيَ فَ َفَسَق َعْن أَْمِر رَبِِّه أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولِيَاء ِمن ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدو  بِْئَس لِلظَّاِلمِ 

لكم، وأمرت إبليس وكان معهم أن يسجد لكم وكرمتكم  –ال عبادًة  تكرُياً  –أسجدت املالئكة 
 .[13: ]األعراف َخلَْقَتيِن ِمن نَّاٍر َوَخلَْقَتُه ِمن ِطنيٍ  وخلقتكم على عيين فاستكرب إبليس قائاًل:

طردته من أجلكم أنتم، طردته تكرُياً لكم، أفيكون جزائي لديكم أن تعرضوا عين، أن تعرضوا عمن  
، عمن أسجد مالئكته لكم، وتتخذوا من عدوكم وعدوي وليًا لكم من دوين، أفهكذا يكون كرمكم

 .أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولِيَاء ِمن ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدو  بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدالً  احلق

ل ذلك واخلجل واحلياء يهتاج ك أال ترون إىل هذا العتاب اآلخاذ يا عباد اهلل؟ أال تشعرون باألسى
بني جوانح كل واحد منا وكأن ُكالًّ منا يقول ال يا رب أنا ما اختذت الشيطان وليًا من دونك لكنه 
الضعف هو الذي جعلين أنقاد لوحي شهوايت وأهوائي وقد كانت السالح األول يف يد هذا الشيطان 

يها نتبينها. عندما نتلوا هذه اآلية ال أظن أن ف الذي أعلن عداوته لإلنسان، نعم. هذه حقيقة ينبغي أن
من يتلوها بفكر مستيقظ وقلب نابض إال ويذيبه اخلجل من مواله وخالقه عز وجل. كنت ذات يوم أتلو 
هذه اآلية على بعض املسامع وأبني ما حتمله يف طواياها من هذا العتب الرقيق وما ينبغي أن يهتاج بني 

ذا الكالم الرباين العاتب األخاذ وإذا بأحدهم ينربي ليقول: إن عصر العلم جواحننا عندما نصغي إىل ه
عصر قانون التطور قد أسدل ستاراً صفيقًا على قصة آدم وخلق اهلل له من تراب وهذه املسألة كلها، وملا  

 قكدت أن أفتح أمامه ملف احلديث العلمي عن نظريات التطور املتناسخة اليت ينسخ الالحق منها الساب
بدءًا من النظرية الالمركية األوىل اليت نسختها الداروينية مث الداروينية اليت نسختها الداروينية احلديثة مث 
الداروينية احلديثة اليت نسختها اليوم احلرية اليت يعاين منها عقل اإلنسان الغريب، قبل أن أبدأ هبذا احلديث 

، ، واصل تالوة كالم اهلل واقرأ اآلية اليت تليهاإذا بنداء يهمس يف سري يقول دعك من هذا التفصيل
 قرأت، ما هي؟
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 ًَما َأْشَهدت ُُّهْم َخْلَق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق أَنُفِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي َعُضدا 
 [.01]الكهف: 

عد ثالثة عشر ًا ليتلقاه الناس بقبل مخسة عشر قرن صلى اهلل عليه وسلمرد  رباين تنزل على حممد 
قرنًا، أجل أعرضت عن ذلك التفصيل ووقفت أمام احلقيقة العلمية املثلى، قلت: أنتم تعتزون بأنكم رجال 
علم ومن مث فأنتم ال تتعاملون مع الغيب والغيبيات وإّنا تتعاملون مع دليل التجربة واملشاهدة املادية أليس  

باهلل بأهنم غيبيون بعيدون عن إدراك احلقائق العلمية، قلت: فما لكم كذلك؟ وأنتم تتهمون املؤمنني 
تغرقون يف ميٍّ بل مستنقع من الغيبيات عندما تتحدثون عن كيفية خلق السموات واألرض، هل شاهدمت 

د عن ، من أين لكم أن الكون إّنا وجَما َأْشَهدت ُُّهْم َخْلَق السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ذلك؟ يقول اخلالق: 
طريق االنفجار األعظم أو األصغر أو الغاز السدُيي أو .. أو أي شيء آخر، ما لكم تسبحون يف 
مستنقع من الغيبيات اليت ال يرفدها علم وأنتم الذين طلقتم الغيبيات وتزوجتم دليل التجربة واملشاهدة ال 

كيف تطور من حيوان اإلنسان و  غري، مث إنكم مىت اشرتكتم مع اخلالق سبحانه وتعاىل فتبينتم كيف ُخِلقَ 
أقل شأنًا مث تطور بعد ذلك مث تطور إىل أن آل إىل حالته هذه، أفكنتم تشاهدون ذلك املخلوق إذ كان 
يتطور يف تلك القرون املتصرمة السابقة أم إنه حديث غيب وأنتم تغمضون مع العني العقل أيضًا، ربكم 

  َعُضداً َواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق أَنُفِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنيَ َما َأْشَهدت ُُّهْم َخْلَق السََّمايقول: 

ما كنت ألختذ الذين يضلون الناس باسم العلم شركاءَ أو معينني يل يف خلق اإلنسان. قلت: أنا لن 
اب على ما و أحتدث عن النظريات وكيف تناسخت ولكين أنقل لك كالم اخلالق سبحانه وتعاىل فأتين جب

يقوله اخلالق، أنت رجل علم، رجل العلم ينبغي أال يلتفت إىل الغيب والغيبيات، وهل كفرمت باهلل إال 
ألنكم ابتعدمت عن الغيب والغيبيات؟ إذاً ينبغي أن تسجنوا أنفسكم يف سجن التجربة واملشاهدة املادية، 

لتكونوا شركاء  –إن جاز التعبري  –اهلل مىت جربتم ومىت شاهدمت خلق السموات واألرض؟ مىت جلستم مع 
معه بل عونًا له يف خلق اإلنسان؟! صدق اهلل، ما أعجز كتاب اهلل عز وجل، واهلل إين ألرى أن كلمة 
اإلعجاز تتقاصر عن مسو كتاب اهلل عز وجل، يبدأ البيان بقصة آدم وإسجاد اهلل املالئكة له وقد علم أنه 

َوِإْذ قُ ْلنَا لِْلَماَلِئَكِة  ق هبذا اهلراء باسم العلم فأتبع ذلك احلديث هذا الردسيأيت مع القرون اآلتية من ينط
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ُه أَْولِيَاء ِمن ُدوين َوُهْم اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ فَ َفَسَق َعْن أَْمِر رَبِِّه أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي َّتَ 
 .[05 :]الكهف بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدالً َلُكْم َعُدو  

إذاً يلتفت البيان اإلهلي إىل من يريد أن يرد على قصة آدم وخلق اهلل له وإسجاد املالئكة له بنظريات 
َما التطور اليت يفرحون هبا كما يفرح األطفال باللعب تتقلب يف أيديهم، يقول بعد ذلك مباشرة: 

 .[01: ]الكهف َماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق أَنُفِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي َعُضداً َأْشَهدت ُُّهْم َخْلَق السَّ 

عباد اهلل: هذا هو كتابنا، إنه كتاب ربنا سبحانه وتعاىل، هل تتصورون أن ابن آدم تشرف يف حياته 
إلنسان به إىل مستوى مناجاته هذه بشيء أعز وأجل وأبقى من هذا اخلطاب الذي مسا اهلل عز وجل ا

له، ال أعتقد، ليس يف الدنيا وال يف اآلخرة نعيم بل مكرمة أكرم اهلل عز وجل هبا اإلنسان كهذه املكرمة 
إذ جعله أهاًل ملناجاته، جعله أهاًل ملخاطبته، فيا عجبًا ملن يعيش حياته هذه كلها وهو يف شغل شاغل 

 جباً لإلنسان الذي يقضي حياته عاماً إثر عاٍم إثر عاٍم وعما قريبٍ عن اخلطاب الرباين الذي يالحقه، يا ع
سيقضي حنبه وكتاب اهلل يناديه أن التفت إيلَّ، أن أقبل إيلَّ، امسع نداء اهلل لك، امسع حتببه لك، امسع، 
 ولكنه يعرض، اللهم ال جتعلنا من هؤالء الذين أعرضوا عن كتابك، اللهم اجعلنا ممن سعدوا بكتابك يف

 الدنيا ودخلوا يف الشفاعة به يوم العقىب، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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جيب على كل مؤمن باهلل عز وجل أن يعلم أن اهلل عز وجل هو خالق كل شيء، وهذا يعين أن اهلل 
يء البد أن يكون هو القيوم عليه، وهذا يعين أن ال نافع وال هو القيوم على كل شيء ألن خالق الش

ضار يف الكون كله إال واحد ال ثاين له هو هذا اخلالق الذي هو قيوم السموات واألرض، ولكن جيب 
أيضًا أن يعلم املؤمن إىل جانب هذه احلقيقة أن اهلل عز وجل قضى أن يعيش اإلنسان من كونه هذا يف 

، لسلة من عامل األسباب جعلها الواسطة إىل أهدافه، إىل غاياته، إىل حاجاته ومبتغياتهعامل األسباب، يف س
 تلك سنة من السنن اليت قضى هبا اهلل سبحانه وتعاىل. 

فإذا توجه اإلنسان يبتغي حتقيق معايشه ورزقه كان املطلوب منه مبا تقضي به الشريعة اإلسالمية أن 
اهلل عز وجل من فالحة وزراعة وبناء وجتارة وحنو ذلك، وإذا اهتم  يتوسط إىل ذلك األسباب اليت شاءها

بذاته جبسمه وبصحته وعافيته كان الواجب عليه فيما تقضي به الشريعة أن يتلمس األسباب اليت قضى 
اهلل سبحانه وتعاىل هبا لذلك من طعام وشراب ومأوى وعالجات للتخلص من األمراض واآلفات وحنوها، 

ة أن حتصن نفسها ضد العدو الطامع هبا وأن حتمي حقوقها وأوطاهنا وقيمها فاملطلوب وإذا شاءت األم
منها فيما تقضي به الشريعة اإلسالمية أن هتيء العدة والعدد لذلك وأن جتمع سائر الوسائط واألسباب 

 العلمية اليت البد منها لذلك. 

جل عباده الربانية اليت ألزم اهلل عز و  ذلك هو املبدأ االعتقادي الذي جيب أن نعتقده وهذه هي السنة
هبا إذ أقامهم كما قلت لكم من هذا الكون يف عامل من األسباب املتنوعة الكثرية. ولكن جيب أن نعلم 
يا عباد اهلل أن هذه األسباب اليت أقامنا اهلل عز وجل يف عاملها وأمرنا بالتوسط هبا إىل مبتغياتنا إن هي 

أي فاعلية، إن هي إال جند من جنود اهلل سبحانه وتعاىل، أمرك اهلل سبحانه  إال أسباب شكلية ليست هلا
وتعاىل أن تقبل إىل الطعام والشراب لتحمي بدنك وجسمك من اآلفات ولكنه حيذرك من أن تتوهم أن 
الطعام هو الذي يشبع أو أن املاء هو الذي يروي، يأمرك بالطعام والشراب ولكنه ينبهك إىل أن الذي 

هو اهلل والذي يرويك هو اهلل سبحانه وتعاىل، يأمرك اهلل عز وجل بالبحث عن العالج والدواء  يشبعك
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لرد آفات األمراض ولكنه يؤكد لك أن الشايف هو اهلل والدواء ال دخل له يف الشفاء قط، كذلكم األمة 
أن متارس هذه  االيت حتصن حقوقها وأوطاهنا وقيمها ضد طمع الطامعني وضد عدوان املعتدين جيب عليه

الوسائل وأن جتمع هذه العدة والعدد ولكن ينبغي أن تعلم يقينًا أن الذي حيمي األمة إّنا هو اهلل وأن 
الذي يبعد آفات العداوة والعدوان إّنا هو اهلل سبحانه وتعاىل، وتأملوا يا عباد اهلل يف كالم اهلل عز وجل  

ىل أن نسري يف حياتنا االعتقادية والسلوكية، إنه يدعونا إ كيف يأمرنا بأن جنمع بني هاتني الضروريتني فلي
 َلُكُم اأْلَْرَض ُهَو الَِّذي َجَعلَ ﴿ فجاج األرض حبثًا عن الرزق، حبثًا عن وسائل العيش والرزق، فهو يقول:

  [.10]امللك:  ﴾َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمنَاِكِبَها وَُكُلوا ِمن رِّْزقِِه َوإِلَْيِه النُُّشورُ 
  [.12]العنكبوت:  ﴾فَابْ تَ ُغوا ِعنَد اللَِّه الرِّْزقَ ﴿ ولكنه يقول لك يف الوقت ذاته:

  [.05]األنفال:  ﴾َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن قُ وٍَّة َوِمن رِّبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهبُوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَُّكمْ ﴿ هو يقول:
]األنفال:  ﴾يمٌ َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد الّلِه ِإنَّ الّلَه َعزِيٌز َحكِ ﴿ ول يف الوقت ذاته:يأمرنا باإلعداد ولكنه يق

15.] 
م مِّن بَ ْعِدِه ِإن يَنُصرُْكُم اللُّه َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإن ََيُْذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي يَنُصرُكُ ﴿ ويقول يف الوقت ذاته:

 [.105]آل عمران:  ﴾وَكِِّل اْلُمْؤِمُنونَ َوَعَلى اللِّه فَ ْليَت َ 
أرأيتم يا عباد اهلل إىل هذه احلقيقة ذات الشطرين جيب أن نتبه إليهما، املعتقد أن اهلل هو الناصر، 
هو النافع وهو الضار ويف الوقت ذاته يدعونا ربنا عز وجل إىل أن نتعامل باألسباب اليت جعلها جنوداً 

إىل أن هذه األسباب إن هي إال جند من جنود اهلل ليست فيها فاعلية ال تضر جمندة مسخرة لنا مث نبهنا 
 وال تنفع ولكنكم مطلوبون بأن متارسوا هذه األسباب. 

ما الذي أبتغيه من هذا الكالم اهلام الذي قلته اآلن؟ الذي أبتغيه يا عباد اهلل أن نتساءل وحنن اآلن 
مم كما ستداعى عليكم األ﴿بكل دقة:  اهلل عليه وسلم صلىننظر فنجد أن وضعنا كما قال رسول اهلل 

تداعى األكلة إىل قصعتها، قالوا أمن قلة يا رسول حنن يومئٍذ؟ قال: ال بل أنتم كثري ولكنكم غثاء كغثاء 
 . ﴾السيل

ها هي األمم أحاطت بنا فعاًل إحاطة عدوان كما حتيط األكلة باملائدة بقصعتها نعم. أما األسباب 
ما العدة والعدد فأعتقد أننا ما قصرنا يف مجع ما نستطيع أن جنمعه منها، ما قصرنا يف شيء من املادية، أ
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ذلك، ولكننا نعلم، وإن مل نكن نعلم من قبل فها حنن اآلن علمنا أن هذه العدد ال تفيد وأن هذه العدة 
أن الضار هو ا أن النافع هو اهلل و ولكن قد علمن ﴾َوَأِعدُّوْا هَلُم﴿ال تغين، جيب أن نلجأ إليها كما أمر اهلل 

اهلل وأن الذي ينتصر لنا هو اهلل عز وجل فهل تعاملنا مع هذا السالح الثاين، أما السالح األول وهو 
سالح املادة، العدة فأعتقد أننا قد مارسنا من ذلك ما نستطيع، ولكن العدة األخرى اليت هي وحدها 

عني النصر أو اخلذالن، هل تعاملنا مع هذا اجلانب الثاين، مكمن النصر أو اخلذالن واليت هي وحدها م
 مع هذه العدة الثانية؟ أعتقد أننا مقصرون كل التقصري. 

إذا علمنا أن الناصر هو اهلل وأن الفاعلية بيد اهلل عز وجل فقط وأن الشفاء ليس بيد الدواء والطبيب 
ح مهما كان ليس هو الذي ينصر ولكن خالق وإّنا بيد طبيب األطباء، بيد اهلل، وإذا علمنا أن السال

السالح ومستعمليه هو الذي ينصر فهل تعاملنا مع هذه احلقيقة؟ لعلكم تسألون كيف السبيل إىل أن 
نتعامل مع هذه احلقيقة؟ السبيل معلوم ويا خيبة من ال يعلم هذا السبيل، السبيل أن نتجه إىل اهلل ونطرق 

إِن ﴿يقول:  [15األنفال: ] ﴾َما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اللِّه ِإنَّ اللَّه َعزِيٌز َحِكيمٌ وَ ﴿ بابه، إذا كان ربنا يقول لنا:
 [.105]آل عمران:  ﴾يَنُصرُْكُم اللُّه َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإن ََيُْذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي يَنُصرُُكم مِّن بَ ْعِدهِ 

رع، جنأر اب اهلل مفتوح، هُنرع إىل باب اهلل، ماذا نصنع؟ نتضإذاً فاملطلوب أن نُ ْهرََع إىل باب اهلل وب
إليه بالشكوى، نعلن عن ذل عبوديتنا له، نفتتح ذلك كله بالتوبة، باإلنابة إىل اهلل، بأن نصطلح مع اهلل 
عز وجل، بأن نقوم ما اعوج من عالقة ما بيننا وبينه ونصلح ما فسد من عالقة ما بيننا وبينه على كل 

ات، على مستوى القادة، على مستوى اجلنود يف معسكراهتم، على مستوى املوظفني يف دوائرهم، املستوي
 على مستوى الناس يف بيوهتم. حنن صلتنا بيننا وبني اهلل عز وجل هي العبودية، العبودية منا له والربوبية

 ء إىل اهلل عز وجل، أملمنه إلينا. هكذا نتعامل أيها اإلخوة مع هذا العالج األوحد، الضراعة، االلتجا
جاء تعودوا إىل كتاب اهلل وتتبينوا كم وكم يلح البيان اإلهلي على عباده بضرورة التضرع إىل اهلل، بضرورة االلت

 ﴾َيضَّرَُّعونَ  ُهمْ َوَما َأْرَسْلنَا يِف قَ ْرَيٍة مِّن نَّيِبٍّ ِإالَّ َأَخْذنَا َأْهلََها بِاْلبَْأَساء َوالضَّرَّاء لََعلَّ ﴿. إليه يف الشدائد
 لعل هنا مبعىن التعليل أي أماًل يف أن يتضرعوا.  [.84]األعراف: 

 بِاْلبَْأَساء َوالضَّرَّاء فََأَخْذنَاُهمْ ﴿ أي تلك هي سنن اهلل ﴾َولََقْد َأْرَسلنَا ِإىَل أَُمٍم مِّن قَ ْبِلكَ ﴿ ويقول:
ملاذا ال يتضرعون،  [42]األنعام:  ﴾اءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعواْ فَ لَْوال ِإْذ جَ ﴿ [43]األنعام:  ﴾لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعونَ 
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اآلخر باملصائب إن ملاذا يبتليهم بني احلني و  –أقول املؤمنني به  –ملاذا يبتلي اهلل عز وجل عباده املؤمنني 
 نيف أبداهنم أو يف بلداهنم أو يف أي نوٍع من أنواع املصائب؟ من أجل أن تنبهم من غفلة، من أجل أ

توقظهم من رقاد، من أجل أن جتعلهم يلتفتون إىل موالهم فيصطلحوا معه ويتوبون ويؤوبون إليه، واآلفة 
الكربى أن تبتلى األمة باملصيبة مث تستمر املصيبة مث تستمر دون أن تلتفت هذه األمة إىل موالها وخالقها، 

  .هتممعهم أو تقرع على أفئدقرع مسادون أن تستيقظ إىل أن هذه املصيبة ليست إال أجراس خطر ت

نعم، مها عالجان يا عباد اهلل، أما األول فشكلي وجيب أن نأخذ أنفسنا به، الوسائل واألسباب 
املادية، العالج الثاين وهو حمور النصر أو اهلزُية هو التعرف على اهلل، هو أن نتعرف على اهلل عز وجل، 

مل  لى اهلل عليه وسلمصة، يقلنا نعم، سيدنا رسول اهلل مل نتعرف عليه يف الرخاء فلنتعرف عليه يف الشد
يكن حباجة إىل أن يستغفر من ذنبه، كان معصوما ومع ذلك كان املثل األعلى يف هذا الذي أقوله لكم، 
عندما هاجر مارس كل الوسائل املادية اليت ختطر يف بالكم واليت قد ال ختطر يف بالكم من أجل أن ينجح 

ىل املدينة كأنه ال يعتمد إال على هذه الوسائل، فلما أداها كما أمر اهلل عز وجل يف هجرته من مكة إ
ألقى هذه الوسائل وراءه ظهريًا ووضع فكره وقلبه وكيانه أمام شهود اهلل عز وجل والدليل على ذلك أن 

و أن أحداً لاملشركني عندما أحدقوا يف الغار الذي كان به هو وأبو بكر رضي اهلل عنه وقال له أبو بكر: 
 .﴾ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما﴿منهم نظر إىل أسفل قدمه لرآنا، قال له: 

مها عالجان، يف غزوة بدر وسيلة من الوسائل املادية إال نفذها، استشار أيه هو املوقع الذي ينبغي 
خلميس ا أن نتخذه، هذا هو املكان االسرتاتيجي األفضل أم هذا، حىت إذا أنفذ ذلك قضى ليلة اجلمعة،

م إن ختذل هذه الله﴿مساء إىل فجر اجلمعة وهو يضرع إىل اهلل، وهو يلتجئ إىل اهلل أن ينصره ويقول: 
ة؟  نعم، يف غزوة األحزاب أرأيتم كيف مارس األسباب املادي ﴾العصابة فلن تُ ْعَبَد يف األرض بعد اليوم

لوسيلة حىت إذا أنفذ هذه ا -دية سبب مادي من أهم األسباب املا -كلف أصحابه مجيعًا حبفر اخلندق 
وغريها كانت العمليات احلربية اليت مارسها رسول اهلل هو وأصحابه يف جنح الليايل املظلمة داخل اخلندق 
هو االبتهال إىل اهلل، هو التضرع إىل اهلل سبحانه وتعاىل، نعم يا عباد اهلل، استجاب ربنا أم ال، استجاب 

 هلذا العالج الثاين. 
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الج األول فتطبيق ألمر شكلي أمرنا به اهلل سبحانه وتعاىل، نعم الناس الذين جاؤوا من بعد، أما الع
هذه البلدة اليت منيت بغزو الصليبيني وبقيت هذه األرض حتت آثار الصليبيني ما يقارب ثالثة قرون،  

ذه الضراعة إىل ه كيف كانت الوسيلة يا عباد اهلل لتطهريها من دنس الصليبيني؟ كانت الوسيلة احلقيقية
ز وجل أن أسأل اهلل ع –اهلل، هذا االلتجاء إىل اهلل، وها هو ذا حممود زنكي املشهور بنور الدين الشهيد 

 سلوه، سلو تلميذه صالح الدين كيف كانت الوسيلة اليت هبا –يوفق ناسًا من الناس جيددون ضرحيه 
اهلل سبحانه  ملستويات مث الضراعية املستمرة على باباستنزلوا النصر من عند اهلل؟ التوبة، اإلنابة على كل ا

وتعاىل، حقيقة أيها اإلخوة ال شذوذ فيها، حقيقة داخلة فيها معىن العلة بكال شطريها السليب واإلجيايب  
كما يقول الفالسفة، عندما وجد التضرع وااللتجاء إىل اهلل مع التمسك باألسباب كان النصر وكان 

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضعُِفوا يِف اأْلَْرِض َوجَنَْعلَُهْم أَِئمًَّة وَ ﴿ التطبيق لقول اهلل:  ﴾جَنَْعلَُهُم اْلَوارِِثنيَ َوُنرِيُد َأن ّنَّ
 [.0]القصص: 

وعندما وجد اخلذالن ووجد اإلعراض وسكر من سكر بالنعم وأسباب الرتف وما إىل ذلك كما كان 
 ا كان اخلذالن، نعم. هذه احلقيقة أقوهلا لكم، وخري مناسبةيف بالد األندلس يف قرطبة وغرناطة وحنوه

أذكر نفسي وأذكر هذه األمة بكل فئاهتا هبذا العالج الثاين، خري مناسبة إّنا هو هذا الشهر املبارك، شهر 
 اإلنابة إىل اهلل، شهر الرجوع إىل اهلل عز وجل. 

ين يف جنب اهلل، أنا أول العاصني كلنا أيها اإلخوة عصاة، ليس فينا معصوم، وأنا أول املقصر 
املقصرين يف جنب اهلل، ها أنا ذا أعلن توبيت، أعلن إنابيت إىل اهلل وها أنا ذا أعاهد اهلل على أن أستقيم 
يف بقية ما كان يل من أيام يف هذه احلياة الدنيا على صراط اهلل القومي فما لكم ال تتوبون إىل اهلل يا ناس، 

اهلل، ما إلخواننا يف القيادة، ما إلخواننا يف اجليش الذي نعتز به، ما هلم ال يضيفون  ما لكم ال تؤوبون إىل
وديتهم إىل بطوالهتم يف النهار رهبانيتهم يف الليل، ما هلم ال يضيفون إىل بطولتهم اليت نعتز هبا يف النهار عب

عين الفرج لضامن بأن الفرج آٍت، ال أهلل عز وجل يف الليل، ما لنا ال جندد العهد مع اهلل. أقوهلا لكم وأنا ا
 آٍت بعد حني، سيأيت الفرج قريبًا بإذن اهلل ولكن اهلل ينتظر منا هذه األوبة، فهل عسيتم أن تؤوبوا إىل اهلل

 على كل املستويات، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 29/12/2212 | لكيفرح هللا بتوبة عباده وفي عباده من يبغضهم ذ -32

 

مها مولدان متجاوران زمنيًا، أما أحدمها فمولد سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم، وقد مت االحتفال 
به منذ يومني كما تعلمون، وأما الثاين فهو مولدنا سيدنا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم الذي 

ولني موئل رمحة ن بعثة كلٍّ من هذين النبيني والرسسيحتفل العامل اإلسالمية به بعد أيام، ومما ال ريب فيه أ
َوَما ﴿ للعامل أمجع، أمل تقرؤوا قول اهلل سبحانه وتعاىل عن بعثة حممد صلى اهلل عليه وسلم خطابًا له:

 [.152]األنبياء:  ﴾َأْرَسْلنَاَك ِإالَّ َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ 

ِك قَاَل رَبُِّك ُهَو قَاَل َكَذلِ ﴿ على لسان جربيل: أو مل تقرؤوا قوله سبحانه وتعاىل عن عيسى بن مرمي
ٌ َولَِنْجَعَلُه آَيًة لِلنَّاِس َوَرمْحًَة مِّنَّا وََكاَن أَْمراً مَّْقِضيّاً   [.31]مرمي:  ﴾َعَليَّ َهنيِّ

مها رمحتان، رمحة أنزهلا اهلل عز وجل على عباده ببعثة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم، ورمحة أخرى 
هلا اهلل عز وجل على عباده بوالدة وبعثة سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم، على أن رمحات اهلل عز أنز 

وجل كثرية وموئلها كثري ال يُ َعدُّ، ولقد أحسن رجال الدين املسيحي يف بالدنا صنعًا عندما جعلوا 
بلدتنا هذه، هذه  يح عناحتفاالهتم بذكرى مولد سيدنا عيسى التجاًء إىل اهلل وتضرعًا بني يديه أن يز 

املصيبة وأن يعيد نعمة األمن والسالم إىل ربوع شامنا هذه، أجل، لقد أحسنت صنعاً إذ جعلت االحتفال 
 هبذه املناسبة العظيمة يُ تَ ْرَجم إىل التضرع وااللتجاء والتذلل على أعتاب اهلل سبحانه وتعاىل.

توجهها  سخَّرت موعظتها السنوية العظمى اليتكما أحسنت البابوية الفاتيكانية صنعًا أيضًا عندما 
إىل العامل، سخَّرهتا لدعوة العامل مبؤسساته وقادته للتوجه متعاونني جبد إلهناء هذه اجملزرة اليت تدور رحاها 
على هذا البلد اآلمن املطمئن الذي مل يظلم أحداً ومل يسئ إىل دولة وال إىل مجاعة، كان وال يزال حيتضن 

 ت، كان وال يزال حيتضن أويل املصائب، أجل.أويل النكبا

عباد اهلل: إن الفاتيكان ُيثل معظم العامل املسيحي ومع ذلك فقد تذكرت بابوية الفاتيكان النسب 
بابوية إىل . توجهت ال﴾األنبياء إخوة لعالت﴿الساري بني الرسل واألنبياء، وصدق رسول اهلل القائل: 

عليه ا الشقيق بل إىل أتباع سيدنا حممد وسيدنا عيسى على نبينا و الشقيق ومن مث توجهت إىل أتباع هذ
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الصالة والسالم، اجتهت إىل هذا الشقيق وأتباعه بقلوب دامية وبأسى يؤثر، ولعله دليل من األدلة الناطقة 
 بصدق املشاعر اليت اصطبغت هبا موعظة الفاتيكان يف هذا العصر. 

العامل اإلسالمي أمجع، متثل الدول اإلسالمية من أقصاها  وأما منظمة التعاون اإلسالمي فإنه متثل
إىل أقصاها. ذلك ما فعلته البابوية الفاتيكانية. أقول لكم يا عباد اهلل: أما منظمة التعاون اإلسالمي فهي 
مؤسسة متثل العامل اإلسالمي أمجع بل الدول اإلسالمية مجعاء. الفاتيكان استشعر األسى الذي يطوف 

العاملية  فوجه عظته -وهو سورية  -سالمي والذي يطوف بقلب من قلوب العامل اإلسالمي بالعامل اإل
الكربى إىل العامل أمجع لينهض جبدٍّ وصدق إلهناء هذه اجملزرة، فماذا صنعت منظمة التعاون اإلسالمي 

أنه كان كرقاد  توهي متثل العامل اإلسالمي ال العامل املسيحي؟ إهنا كما تعلمون تغطُّ يف رقاد عميق ولي
أهل الكهف، إهنا حمجوبة عن كل ما جيري هنا، إهنا ال تسمع أنني الثكاىل، وال تسمع آهات اليتامى، 
وال تتصور الدماء املنهمرة يف الشوارع والساحات وامليادين وليس مثة من حيدثها ومن مث ال َيطر بباهلا أن 

تصمت كما  ُحرَِّقْت، عن األموال اليت هُنَِبْت، ها هي ذي تتحدث عن األبنية اليت ُخرَِّبْت، عن املزارع اليت
قلت لكم وال صمت املوتى، ملاذا أقول أهل الكهف. رابطة العامل اإلسالمي رابطة، أين هي الرابطة يا 
عباد اهلل وقد متزق العامل اإلسالمي والعامل العريب يف قلبه شرَّ ممزق، أين السعي إىل ربط األخ بأخيه، إىل 

َا اْلُمْؤِمنُوَن إِ ﴿ اإلخوة املسلمني حتت مظلة اإلخاء اليت دعا إليها موالنا وخالقنا يف قرآنه إذ قال:مجع  ّنَّ
 [.15]احلجرات:  ﴾ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ 

ولكين أقول لكم يا عباد اهلل: دعوا الدنيا كلها، دعوا األسباب أمجع، على الرغم من ما نرى من 
جيٍب وغريٍب ما كنا نتوقعه، دعوا األسباب وارحلوا إىل املسبب، عودوا إىل اإلله الذي ابتالنا هبذه فرق ع

املصيبة، اربطوا آمالكم به واعلموا أن اهلل سبحانه وتعاىل الذي شاء أن يبتلينا هبذه املصيبة منذ عامني إال 
أن يعيدنا لنصطلح على صراطه وهنجه،  قلياًل إّنا أراد من ذلك أن يوقظنا من سبات، إّنا أراد من ذلك

أال ولتعلموا أن لكل جالل يظهر مجااًل َيتفي يف داخله، أال ولتعلموا أن لكل جالل من املصائب مجااًل 
من الرمحات، ولسوف جتدون هذه الرمحات عما قريب، ولكنها منوطة بشيء واحد قلتها وأعود فأقوهلا، 

ا اليت االصطالح مع اهلل يا عباد اهلل، منوطة بأن نعود فنتذكر هوياتنمنوطة بالتوبة يا عباد اهلل، منوطة ب
قلتها قبل أن تطل  -ال أقول باألمس  -ينبغي أن نرحل هبا هي إىل اهلل سبحانه وتعاىل عما قريب، قلتها 
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ام قهذه املصيبة علينا، ذكَّْرت بطائفة من املعاصي أوغلنا فيها، وذكَّْرت نفسي وكل من شرفهم اهلل بامل
فوق هذه األرض املباركة بضرورة التوبة، بضرورة اإلقالع عن املعصية، وإنين ألقول لكم: إن هذه املصيبة 

 فيما أرى وأرجو اهلل أن تكون رؤييت صائبة قد آتت قدراً كبرياً من مثارها. 

نوا غافلني اكثريون هم الذين كانوا تائهني باألمس قد استقاموا على صراط اهلل اليوم، كثريون الذين ك
يتقلبون يف محئة الشهوات واألهواء باألمس إهنم اليوم يتجهون إىل موالهم وخالقهم بالتوبة واإلنابة، 

 وأسأل اهلل عز وجل املزيد من هذا التوجه إىل اهلل عز وجل. 

وال أزال أقول، ال أزال أوجه هذه التذكرة القلبية املنبعثة واهلل يشهد من مشاعر حب، من مشاعر 
قة، من مشاعر مودة وغرية، أتوجه إىل قادة هذه األمة، إىل جيش هذه األمة، إىل املسؤولني يف هذه شف

األمة، إىل شىت فئات هذه األمة أدعوهم وأدعو نفسي قبلهم إىل التوبة، إىل اإلنابة، إىل االصطالح مع 
 اهلل سبحانه وتعاىل. 

 يش الباسل الذي يؤدي واجبه النوعي يفباألمس قلت يف هذا املكان: ليس بني أن ينال هذا اجل
هذه البلدة وبني أن ينال أعلى الرتب يف رضوان اهلل سوى أن يتوج بطولته بالتوبة، سوى أن يتوج بطولته 
بتنفيذ ما أناط اهلل بكيانه وعنقه من الواجبات، سوى أن يلتزم بأوامر اهلل وينتهي عن نواهيه جهد 

 ينتهي أن يف الناس ناسًا ضاقوا ذرعًا هبذا الكالم وكأهنم حيبون االستطاعة، قلت هذا والعجب الذي ال
أن يبقى العاصي عاصيًا وأن يبقى التائه تائهًا وأن يبقى الشارد شارداً، وكأهنم يرغبون ويتمنون أن لو مل 

 [.2]التحرمي:  ﴾تُوبُوا ِإىَل اللَِّه تَ ْوَبًة نَُّصوحاً ﴿ تبلغهم نداءات اهلل عز وجل القائل:

نا يدعوا عباده إىل التوبة ويف الناس ناس يضعون ما بني نداء اهلل وآذان هؤالء التائهني احلجب، رب
ملاذا يا إخوتنا، ملاذا أيها اإلخوة؟ ملاذا تضنون على واحٍد مثلي أن يرحل إىل اهلل مبثوبة واحد واحد فقط 

ألن يهدي اهلل ﴿اهلل عليه وسلم: هداه اهلل بسبب تذكرة ذكَّره هبا فقال ممن قال عنهم رسول اهلل صلى 
. عباد ﴾بك رجاًل واحداً خري لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، ويف رواية خري لك من محر النعم

اهلل أصدقكم الكالم: عندما أتلقى عن طريق اهلاتف أو بشكل مباشر حديثًا إلنسان يعرفين على نفسه 
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واجلاهلية  اهتدى، َيربين أن كان َيب يف ظلمات اجلهلوغصة البكاء يف حلقه َيربين أن كان هتائهًا مث 
 مث ارعوى، هل تعلمون كم هي الفرحة اليت تغمر كياين. 

واهلل الذي ال إله إال هو لو سيقت إيل كنوز الدنيا كلها بكل ما فيها من متع لن تبلغ فرحتها فرحة 
تذكرة واحد هداه اهلل عز وجل ب هذا الكالم إذ يلغين عن طريق هاتف أو بشكل مباشر حديثًا عن إنسان

سخرين اهلل عز وجل هبا، ال أقول عشرات بل أقول واحد. يا ناس ملاذا تضنون عليَّ أن يثيبين اهلل عز 
هدي اهلل ألن ي﴿وجل هبذا الثواب العظيم، ملاذا تضنون عليَّ أن أكون واحداً ممن قال عنهم رسول اهلل 

 . ﴾بك رجاًل واحداً إىل آخر احلديث

ا أعلم أن فرحيت هذه إّنا هي جزء من فرحة رب العاملني اليت عربَّ عنها رسول اهلل يف احلديث وأن
رح بتوبة عبده من هلل أف﴿املتفق عليه، أجل املتفق عليه برواية عبد اهلل بن مسعود وأن بن مالك قال: 
تيقظ وقد ذهبت نومة فاس رجل نزل بأرض ُدويٍَّة ُمهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام

راحلته، قام يطلبها حىت اشتد عليه احلر واشتد عليه العطش فقال: أرجع إىل املكان الذي كنت فيه فأنام 
حىت أموت، ورجع وامتد ووضع رأسه على ساعده مث استيقظ وإذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه، 

 . ﴾ح هذا براحلتهيقول رسول اهلل: فاهلل أشد فرحًا بتوبة العبد من فر 

وأقول من القيادة، من اجليش، من املسؤولني، انظروا يا عباد اهلل كم يفرح اهلل بأوبتكم إليه، كم يفرح 
اهلل بعودتكم إليه، كم يفرح اهلل باصطالحكم معه، أال فانضووا حتت رمحة اهلل بالتعرف على اهلل، تعرف 

راجيًا  م وسأقوهلا غداً وأحتسب أجري يف ذلك عند اهللعلى اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة، أقوهلا اليو 
 ﴾ُمْسِلِمنيَوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل ممَِّّن َدَعا ِإىَل اللَِّه َوَعِمَل َصاحِلاً َوقَاَل إِنَّيِن ِمَن الْ ﴿ أن يكتبين ممن قال عنهم:

 [22]فصلت: 
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 23/22/1892 | نالشيطاالحرز العاصم للشباب من كيد  -33

 

 اإلنسانُ  معهُ  صّورُ ويت الفؤاد يف اهللعَ  يدخلُ  أحدمها اثنان، مشهدانِ  وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  كتابِ  يف
 خملصَ  وال منهم لهُ  رَّ مف فال واجلّن، اإلنسِ  شياطنيُ  فيها به أحاطت قد فالةٍ  يف الّدنيا هذه من يعيشُ  أّنهُ 
 .فيه بهِ  ُأحيطَ  الذي الّسجنِ  وهذا املكانِ  هذا من ينجوَ  أن لهُ  ُيكنُ  وال مالذ، وال

 تلقاءهُ  جيدهُ  أقامو  ارحتلَ  وأنّا ذهب أنّا اإلنسانُ  جيدهُ  الذي الواقي احلصنَ  لنا يصّورُ  الثّاين املشهدُ 
 يطوفَ  ولن ذلك بعدَ  شرٍّ  من عليكَ  فليسَ  احلصن هذا داخلِ  يف واطمئنَّ  أقِبلْ  أنْ  احلال بلسانِ  يناديهِ 
 .خطر من كَ حول

 هَلُمْ  ألَقْ ُعَدنَّ  َأْغَويْ َتيِن  ِبَمافَ  قَالَ ﴿: إبليس لسانِ  على وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  قولُ  فيمثّ ُلهُ  األّول املشهدُ  أّما
 َأْكثَ َرُهمْ  جتَِدُ  َوالَ  ِهمْ مَشَآئِلِ  َوَعن اهنِِمْ َأُيَْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَْيِديِهمْ  بَ نْيِ  مِّن آلتِيَ ن َُّهم مُثَّ   اْلُمْستَِقيمَ  ِصرَاَطكَ 
 لتصّورنا به التزمَ  وما سإبلي حقدِ  عن وجلّ  عزَّ  اهللِ  بيانُ  لنا ينقلهُ  الذي الكالم هذا عندَ  وقفنا لو ﴾َشاِكرِينَ 

 وتعاىل، بحانهُ س اهللِ  عبادِ  بإغواءِ  نفسهُ  ألزمَ  الذي املخلوق هذا شرِّ  من لهُ  منجاةَ  ال البشر من أحداً  أنَّ 
 يرتكنا مل وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  ولكنَّ  والفالح، الّنجاةِ  من املخيفة الّصورةِ  هذه أمامَ  اإلنسان استيأسَ  ورمّبا
 عظيم، وجلّ  عزَّ  اهللِ  كرمَ  ولكنَّ  قدره، حقَّ  األمرَ  نقّدرَ  وأن خناف أن منّا وجلَّ  عزَّ  اهللُ  أرادَ  وإن إبليس للغوِ 

 .هذا إبليسَ  لوعيدِ  كنايرت  مل وتعاىل سبحانهُ  فهو عميم، ولطفهُ 

َذا قَالَ ﴿: وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  فيهِ  يقولُ  الذي الثّاين املشهدَ  إليكم ِإنَّ ِعبَاِدي   َليَّ ُمْستَِقيمٌ ِصرَاٌط عَ  هََٰ
 العظيمة، املخاوفَ  تلكَ  دَ بدّ  اإلهليُّ  الكالمُ  هذا ،﴾اْلغَاوِينَ  ِمنَ  ات َّبَ َعكَ  َمنِ  لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ 

 .إبليس وعيدَ  القميء، الوعيدَ  ذلكَ  سحقَ  الرّبّاينُّ  الوعدُ  وهذا

 زمانٍ  كلِّ  يف لقاءهُ ت اإلنسانُ  يراهُ  حصنٌ  احلصن، هو ذلكَ  ﴾ُسْلطَانٌ  ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهمْ ﴿
 الّشياطني راوةَ ض ختافُ  تَ كن إن: املقال بلسانِ  رمّبا بل احلالِ  بلسانِ  لهُ  يقولُ  األبواب، مفّتحُ  ومكان،

 ُيتدَّ  أن يستطيعَ  نل أحداً  فإنَّ  احلصن هذا إىل فأقبل وحتت، فوٍق  ومن ويسارٍ  ُينيٍ  عن بك حيدقونَ  الذين
 نقفَ  أن جيبُ  دسّيةالق العظيمةُ  الكلمةُ  هذه ،﴾ُسْلطَانٌ  ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهمْ ﴿ سوء، بأيِّ  إليكَ 
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 املالذ فيها وإنَّ  كوى،ش ذي لكلِّ  العالج فيها وإنَّ  مريض، لكلِّ  الّدواء فيها فإنَّ  اهلل، ادَ عب يا قليالً  عندها
 .به ُأحيطَ  من لكلِّ 

 كلّهم البشرُ  أليسَ  ؟﴾ُسْلطَانٌ  ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهمْ ﴿: وجلّ  عزَّ  قولهِ  معىن ما قائل يقولُ  قد
 كلُّ : املعىن يكونَ  أن يينبغ إذاً  وجّل؟ عزَّ  هللِ  عباداً  كلّهم وامللحد الفاسقُ و  والكافرُ  املؤمنُ  أليسَ  اهلل عبادَ 
 من أكثر فما ،كذلك ليسَ  األمرَ  ولكنَّ  سلطان، عليهِ  لهُ  ليسَ  الشيطانَ  فإنَّ  حقيقة هللِ  عبداً  كانَ  من

 اهللِ  عبادِ  من صيدتهِ وم الشيطان َشَركِ  يف يهلكون من أكثرَ  وما تعاىل، اهللِ  عبادِ  من الّشيطانُ  يتصّيدهمُ 
 ؟﴾ُسْلطَانٌ  ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهمْ ﴿: قوله معىن ما إذاً  تعاىل،

 موضعَ  يل بوديّتهُ ع وضعَ  من كلّ  إنَّ  يل، العبودّيةِ  مبعىن حتّقق من كلَّ  إنَّ  العظيمة؟ اآليةُ  هذه معىن
 ُينيُ  تطولهُ  لن انُ اإلنس هذا بردائها، نفسهُ  وكسا ،هلا وتطامن هبا، واعرتفَ  هبا أقرَّ  حياته، من التّنفيذِ 

 عبيدٌ  النّاسِ  كلُّ  وجّل؟ عزَّ  هللِ  عبوديّتهِ  مبعىن اإلنسانُ  يتحّققُ  كيفَ . أبداً  إبليسَ  َشَركِ  يف يقعَ  ولن شيطانٍ 
 هبا اصطبغواو  ةالعبوديّ  هبذه اعرتفوا اّلذينَ  أولئكَ  يعد وجلّ  عزَّ  اهللَ  ولكنَّ  جحدوا، أم بذلكَ  آمنوا هلل

 أن كادَ  خطراً  رأوا اكّلم أو مكروه، ناهبم كّلما وتذّلل بتضرّع اهللِ  إىل يلجؤونَ  التّنفيذ موضعَ  ووضعوها
 ومالكّيةِ  بذهّلم موقنني ه،ل مبملوكيّتهم معرتفني وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  إىل يلتجؤونَ  هبم، يطوفَ  أو يدامههم

 األمنِ  حصنِ  يف نمطمئنو  النّاس هؤالءِ  اإلهلية، العنايةِ  مظّلةِ  حتتَ  نونآمِ  النّاس هؤالءِ  هلم، وجلّ  عزَّ  اهللِ 
 . اإلهليّ 

. ﴾اْلغَاوِينَ  ِمنَ  بَ َعكَ ات َّ َمنِ  نَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ إ﴿: وجلّ  عزَّ  قولهِ  معىن هو هذا
 ختطو أّنكَ  لوال ثانيًا، عليكَ  هُ يسّلط اهللِ  إنَّ  مثَّ  أوالً  تتّبعهُ  ،﴾اْلغَاوِينَ  ِمنَ  ات َّبَ َعكَ  َمنِ  ِإالَّ ﴿: قوله إىل انظر

 وحّصن تّباعه،ا ضدَّ  نفسكَ  فحّصن إليك، واحدةً  خطوةً  َيطوَ  أن من اهللُ  ُيّكنهُ  أن حمالٌ  األوىل اخلطوةَ 
 .أحابيله من وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  ينجيكَ  كيفَ  وانظر إليه امليلِ  وضدَّ  إليهِ  اإلصغاءِ  ضدَّ  نفسكَ 

 يسألون زالوا ام الذينَ  الّشباب أولئكَ  النّهار، وأطرافَ  اليلِ  آناءَ  بدّقة يتأّملهُ  أن جيدرُ  الكالم هذا
 نستطيعُ  ال اءضعف ولكنّا صراطه، على االستقامةَ  وحنبُّ  بشرعه موقنون باهلل، مؤمنون حننُ : ويشكون
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 نصنع؟ ماذا واجلّن، اإلنسِ  شياطنيُ  ختطّفتنا وقد احنرفنا وقد واآلخر احلنيِ  بنيَ  أنفسنا جندَ  أن والبدَّ  الثّبات،
 .العصر هذا يف الّشبابِ  من كثريٌ  هبا ينفثُ  اليت الّشكوى هي تلكَ 

ِإنَّ ﴿ :عظيمةال اآليةِ  هذه يف مطوي   كّله الّدواءُ  يديك، بنيَ  موضوعٌ  الّدواءُ  أخي، يا أمامكَ  العالجُ 
َذا﴿: الق عندما الوعد هذا ينّفذَ  أن ذاته اهللُ  ألزمَ  وقد. ﴾ْلطَانٌ سُ  ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهمْ  ِصرَاٌط عََليَّ  هََٰ

 .﴾ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَانٌ   ُمْستَِقيمٌ 

 وجلَّ  عزَّ  اهللُ  وضعهُ  ذيال العالجَ  تستعملَ  وأن تتدّبره، وأن تتأّمله وأن البيان هذا إىل تتفتَ  أن املهمُّ 
 أن اولونَ حي اّلذين والّشياطنيِ  واألهواء الّشهواتِ  منَ  وتشكو ضعفك، من تشكو أنتَ  يديك، نيَ ب

 املفّتحة؟ األبوابِ  ذي احلصنِ  هذا إىل التجأتَ  هل التّنفيذ؟ موضعَ  هللِ  عبوديّتكَ  وضعتَ  فهل يتخطّفوك،
 جمرّدُ  نشاط، جمّردُ  حركة، جمّردُ  تصّورك يف اإلُيانُ  التّنفيذ، موضعَ  هللِ  عبوديّتكَ  تضع مل ال أن الّظن أغلبُ 
 اهللَ  ولكنَّ  شيئًا، تفعلَ  أن وال تنشط أن وال تتحّرك أن متلكُ  ال ضعيفٌ  أنتَ  ال، وهكذا، هكذا سعيٍ 

 ال أن يف ،اهلل يعصمك أن يف اهلل، يهديك أن يف رغبتك إرادتك، عن تعلنَ  أن هو واحداً  شيئاً  مّلككَ 
 هذه ولكنَّ  ك،حّصن إليه االجّتاهِ  إىل الّصادقةَ  اإلرادةَ  منكَ  وجلّ  عزَّ  اهللُ  رأى فإذا تعوّج، وال تنحرفَ 
 .العبودّية ثوبَ  اإلرادةُ  هذه تكسى أن بدَّ  ال تكفي ال أيضاً  اإلرادةَ 

 بنيَ  أعلمتَ  قدو  وجّل، عزَّ  اهللِ  إىل بتذّللٍ  خاشع، ببكاءٍ  واجف، بدعاءٍ  إرادتك عن تعبّ رَ  أن البدَّ 
 حتبُّ  ولكّنكَ  لرّياح،ا مهبِّ  يف ريشةٌ  أنتَ  شيئًا، نفسكَ  أمرِ  من متلكُ  ال قّوة، وال حوالً  متلكُ  ال أّنكَ  يديه
 سوى ليه،إ االلتجاءِ  سوى احلال هي وهذه أمامكَ  فليسَ  مستقيمًا، تكونَ  أن حتبُّ  اهلل، يعصمكَ  أن

 لرأيتَ  ومساء صباحٍ  لِّ ك بنيَ  هذا علتف أّنكَ  لو ذلك؟ فعلتَ  هل أعتابه، عندَ  والّتمرّغِ  بابه إىل الّتضرّعِ 
 الّضارية الّسباعُ  يهاف حولكَ  من واحتوشت فيها بكَ  أحيطَ  اليت البيداء هذه ولرأيتَ  قّوة، تبّدلَ  قد ضعفكَ 
 يعلمونَ  ال بالّشبا أكثرَ  ولكنَّ  مطمئن، آمنٍ  حصنٍ  إىل إىل تشعر ال حيثُ  من انتقلتَ  نفسكَ  لرأيتَ 

 .باطل وهمٌ  وهذا وبطاقته، بقوله اإلنسانُ  يؤّديهِ  نظامٌ  أّنهُ ك احلركة إال اإلسالم من
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 يصربَ  أن هي والعبودّية ودّية،العب يف تتمّثلُ  فيهِ  القّوةِ  نبضاتُ  العبودّية، روحهُ  العبودّية، تاجهُ  اإلسالم
 يتأملّ  اعة،الّضر و  الّذل بصبغةِ  نفسهُ  اإلنسانُ  يصبغَ  أن آخر، أحدٍ  يدي بنيَ  ال مواله يدي بنيَ  اإلنسانُ 
 .منهم مفرّاً  جيدُ  ال وأّنهُ  تالحقه، الّشياطنيَ  أنَّ  ويشكو هلل، شكواهُ  ويظهرُ 

 ال وعد إذا جلّ و  عزَّ  اهللَ  وإنَّ  رجاَءك، وحيّققُ  لك يستجيبُ  ولسوفَ  ادعهُ  جييبك، ولسوفَ  نادهِ 
 اجعلنا اللهمَّ  ،ي لَْيَس َلَك َعلَْيِهمْ ِإنَّ ِعبَادِ  :القائل وهو امليعاد َيلفُ  ال اهللَ  إنَّ  وعده، َيلفَ  أن ُيكنُ 

 فاستغفروهُ  املني،الع ربَّ  يا لكَ  العبودّيةِ  حبصنِ  حّصنّا اللهمَّ  شياطينك، من عصمتهم الذين عبادك من
 ..  لكم يغفر
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 13/23/1898 | من هو أغنى الناس؟ -31

 

 يدُه َن يتصّورون أنَّ أغىن النّاِس من وضعَ هل علمتم من هو أغىن النّاس؟ كثريوَن هم السُّّذُج الذي
 على كنوٍز من املال، أو ارتقى فتبّوَء عرشًا من العزِّة والّسلطان.

ولكن لو تأّمَل اإلنساُن بعقل، وأدرَك بوعٍي وفكٍر لعلَم أنَّ أغىن النّاِس غىًن هَو من عرَف رّبُه فالَذ 
رجًة واألحوال، هذا هو أغىن النّاس، وهذا هو أعلى النّاِس د بِه يف كلِّ حال، والتجَأ إليِه يف كلِّ الّظروفِ 

 وشأنًا.

اإلنساُن يف واقعِه ويف حقيقِة أمرِه فقرٌي ال ُيكُن أن يتحوََّل إىل غيّن، ألنَّ ذاَت اإلنساِن قائٌم على 
قري، والفقرُي ال ُمطلَُق فمعىن العبودّية، والعبودّيُة مظهٌر من مظاهِر الفقِر بينهما تالزٌم دائم، فالعبُد دائمًا 

عبٌد دائمًا، ولكنَّ هذا اإلنساَن الفقرَي يتحّوُل بنَي النّاس وبالّنسبِة إليهم إىل أغىن األغنياء عندما يعرُف 
رّبه، وعندما ُيدُّ بينُه وبنَي رّبِه جسوراً من االلتجاِء ومَن الطّلِب والرّجاء، هذا اإلنساُن هو الذي يصدُق 

 .﴾هَلُمْ  اَل َمْوىَلَٰ  بَِأنَّ اللََّه َمْوىَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِينَ  ذََِٰلكَ ﴿عزَّ وجّل:  عليِه قوُل اهللِ 

 لو أنَّ اإلنساَن وقَف عنَد هذه اآليِة بدّقٍة ودراية مثَّ نظَر إىل نفسِه فوجَد أنَّ اهللَ أكرمُه بأن عرّفُه على
 جذالن، ربًا، وألصابُه ما أصاَب ُعتبَة الغالم يوَم رأتُه رابعة وهو َطِربٌ ذاتِه العلّيِة لرقَص فرحًا ولَسِكَر ط

قد أخَذ منُه الّطرُب مأخذُه يف الّطريق، قالت لُه رابعُة: ما باُلَك يا عتبة؟ ما الذي حصل؟ قاَل هلا: كيَف 
؟ هذا هو الغيّن، هذا هال أفرح وكيَف ال أطَرب وقد نسبيَن اهللُ إىل ذاته، فأصبَح موالَي وأصبحُت عبداً ل

هو الغينُّ الذي ُيكُن أن ُيشاَر إليِه بالبناِن مبعىن الِغىن احلقيقّي. من الذي يغنيَك من فقٍر غرُي اهلل؟ من 
الذي يكشُف عنَك الضُّرَّ غرُي اهلل؟ من الذي إذا ابتُليَت بأمٍل وضيٍق يف الّصدر كشَف ذلَك كّلُه عنَك 

بكى غرُي اهلل؟ من الذي أماَت وأحيا غرُي اهلل؟ من الذي إذا مرضَت عافاَك غرُي اهلل؟ من الذي أضحَك وأ
 من كلِّ األسقاِم واآلالم غرُي اهلل؟

فإذا ُعذَت هبذا اإلله، وإذا انتسبَت إليه وصّحت نسبُة عبوديّ ُتَك له، حتّولَت من أفقِر الفقراِء إىل 
 أغىن األغنياء.



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   221
 

، أملَح البياُن ﴾َو اْلَغيِنُّ احلَِْميدُ َواللَّهُ هُ   اْلُفَقرَاءُ ِإىَل اللَّهِ  أَنُتمُ  ي َُّها النَّاسُ يَا أَ ﴿وعندما قاَل اهلُل عزَّ وجّل: 
 اإلهليُّ يف هذه اآليِة العجيبِة العظيمة إىل النّافذة الوحيدة اليت يتخّلُص هبا اإلنساُن من الفقِر وينتقُل إىل

 هي أن تنتسَب إىل هذا الغينِّ ال ُمطلق، إذا مددَت يديَك ال الغىن، ما هي؟ هي أن تلوَذ بالغينِّ املطلق،
متّدمها إال إىل هذا الغينِّ ال ُمطلق، إذا وضعَت األمَل بنَي جواحنك ال متدُّ جسوَر األمِل من قلبَك إال إىل 

، إذا شعَر قلُبَك قهذا الغينِّ ال ُمطلق، إذا فاَض قلُبَك حبًّا ما ينبغي أن يسرَي هذا احلّب إال للغينِّ ال ُمطلَ 
 يخوٍف ورعٍب ما ينبغي أن تكوَن جذوُر هذه املخافِة إال من الغينِّ ال ُمطَلق.

هذه كلماٌت ال أراين حباجٍة إىل شرٍح هلا. واللبيب يدرُك أبعاَد كلِّ ما أقول، وَيسَعُد بالّتحّقق من 
 معاين ما أقول.

مِه وجوده يف نسبُة عبوديّتهم إليه، وأن يدخلنا بكر  أسأُل اهللَ سبحانُه وتعاىل أن جيَعلَنا ممّن صّحت
اَل عنهم بعَد ذلك: . وأن ال جيعلنا ممّن ق﴾بَِأنَّ اللََّه َمْوىَل الَِّذيَن آَمنُوا ذََِٰلكَ ﴿هذا الفريِق الذي قاَل عنهم: 

                                               .﴾َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن اَل َمْوىَلَٰ هَلُْم ﴿

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيَم فاستغفروه...
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 واألهواءِ  الّشهواتِ  بِ بلهي حمفوفاً  ورأيُتهُ  وجلّ  عزَّ  اهللِ  دينِ  على االستقامةِ  صراطِ  يف تأّملتُ  كّلما
 السّيما العصر ذاه يف املسلمُ  يتحّملهُ  أن ينبغي الذي اجلهد يف وتأّملتُ  اجلوانبِ  شىّت  من واملغرياتِ 

 واجلهدِ  الّصراطِ  هذا يف تأّملتُ  كّلما. الّصراط هذا على االستقامةِ  على وخالَقهُ  موالهُ  عاهدَ  الذي الّشابُّ 
 وسّلم هِ علي اهللُ  صّلى هللِ ا رسولِ  قولَ  تذّكرتُ  عليه، للثباتِ  العصر هذا يف املسلمُ  يتحّملهُ  أن ينبغي الذي

 اجلمر، على القبضِ ك فيهنَّ  الّصربُ  أيّامًا، وراءكم فإنَّ ﴿: ألصحابه فيهِ  يقولُ  الذي الّصحيح احلديثِ  يف
 ّنكمأل منكم بل﴿: قالَ  اهلل؟ رسولَ  يا منّا أم منهم: أحدهم قالَ . ﴾منكم مخسنيَ  أجرُ  منهم للرّجلِ 
 .﴾جيدون وال أعواناً  احلقِّ  على جتدونَ 

 الغرائزُ  تفورُ  لذيا الّشابُّ  سّيما ال العصِر، هذا يف اهللِ  صراطِ  على يستقيمُ  الذي ملسلمَ ا أنَّ  شكَّ  ال
 عزَّ  اهللِ  صراطِ  على ستقيماً م ثابتاً  ويبقى ومشاله، ُيينهِ  عن تتأّججُ  الّشهواتِ  نريانَ  يرى والذي جواحنه، بنيَ 

 الرّتبةِ  إىل ويرقى ّلم،وس عليهِ  اهللُ  صلى ملصطفىا قالهُ  فيما يدخلُ  اإلنسان هذا مثلَ  أنَّ  يف أشكُّ  ال. وجلّ 
 .عنها حتّدثَ  اليت

 هذا يف النّاسِ  هؤالءِ  عن الّصربِ  أملُ  َيفَّ  أن إىل الّسبيلُ  وكيفَ  العزاء؟ ما: أيضاً  أتساَءلُ  ولكيّن 
 وإّنهُ ﴿: أمحد اإلمامُ و  ماجه ابنُ  يرويهِ  الذي احلديثِ  يف والّسالم الّصالةُ  عليهِ  املصطفى يقل أمل العصر؟

 اهللَ  عرفوا الذينَ  املسلمني ؤالءِ ه أمامَ  الّصربُ  يتيّسرَ  أن إىل الّسبيلُ  فكيفَ  ؟﴾عليه اهللُ  يّسرهُ  من على ليسريٌ 
 منه؟ خمافةً  أفئدهتم فامتألت وعرفوهُ  فأحبّوه، اهللَ  عرفوا والذينَ  فبايعوه،

 من على ليسريٌ  وإّنهُ ﴿: )والّسالم الصالةُ  يهِ عل املصطفى قالَ  كما واألمرُ  واضح، اإلخوة أيّها الّسبيلُ 
 اهللِ  صراطِ  على هِ سري  بآالمِ  يشعرُ  إنسانٍ  لكلِّ  عزاءٍ  وأيَّ  لعزاءً  الكلمةِ  هذه يف وإنَّ . ﴾عليه اهللُ  يّسرهُ 

 هرع إن إال يئاً ش صاحبه عن يغين وال اإلنسان، استعملهُ  إن إال يفيدُ  ال الّدواءَ  ولكنَّ  وتعاىل، سبحانهُ 
 وال ديفي الدواء ال الدواء أن عندئذ شك فال الدواء، إىل رجوع الناس من يكون ال أن أما إليه، ريضامل

 .شيئاً  املريضِ  عن يغين الطبُّ 
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 اهللُ  لنا وصفهُ  الذي واءِ الدّ  من جزءٌ  وهذا. وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  إىل االلتجاءُ  اهلل، إىل الّتضرّعُ : الّسبيل
 هي والثّقة الّشفاء، رُ مصد هي الثّقة وجّل، عزَّ  باهللِ  فالثّقةُ  الّدواءِ  أساسُ  أّما نه،تبيا حمكمِ  يف وجلَّ  عزَّ 

: اإلُيان حقَّ  وجلَّ  عزَّ  باهللِ  آمنَ  فمن. وتعاىل سبحانهُ  باهللِ  اإلُيانِ  مثرةُ : باهللِ  والثّقةُ . املشكالت حلِّ  مفتاحُ 
 أُنَثى أَوْ  ذََكرٍ  مِّن َصاحِلاً  َعِملَ  َمنْ ﴿: يقول وتعاىل سبحانهُ  واهللُ  وجّل، عزَّ  اهللِ  بوعدِ  يثقَ  أن بهِ  جديراً  كانَ 
 اهللِ  من قاطعٌ  وعدٌ  وهذا ،﴾يَ ْعَملُونَ  واْ َكانُ  َما بَِأْحَسنِ  َأْجَرُهم َولََنْجزِيَ ن َُّهمْ  طَيَِّبةً  َحيَاةً  فَ لَُنْحيِيَ نَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ 
 معروفة حلقيقةٌ  وإهّنا .﴾ْلُمْحِسِننيَ ا َلَمعَ  اللَّهَ  َوِإنَّ  ُسبُ لَنَا لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  فِينَا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ ﴿: ويقول. وجلّ  عزَّ 
 . اآلخرة عن فضالً  الّدنيا حياتنا يف

 باحلميةِ  فأمرهُ  الّدواء هُ ل كتبَ  مثَّ  مرضهُ  شّخصَ  مثَّ  فحصُه، الطّبيب، إىل ذهب الذي املريض إىل أرأيتم
 احلمية من التّعبُ  عليهِ  فُّ َي وبراعتِه، وعلمهِ  بالطّبيبِ  واثقاً  يكونُ  ما مبقدارِ  املريض هذا. عليها محلهُ  اليت

 جترّعُ  ويكونُ  شديدة، عليهِ  ةُ احلمي تكونُ  ضعيفة بالطّبيبِ  ثقتهُ  تكونُ  ما ومبقدارِ . الّدواء جترّعِ  على والّصربُ 
 الّدواءِ  على ووقعَ  جّيداً  مرضهُ  علمَ  طبيَبه أنَّ  ملريضُ ا أيقنَ  إذا .مجيعاً  نعرُفها حقيقةٌ . عسرياً  عليهِ  الّدواءِ 
 فكيفَ . اإلنسان هذا على ختفُّ  احلميةَ  فإنَّ  يقيناً  عنها يبتعدَ  أن ينبغي اليت األطعمةَ  وأدركَ  يقينًا، الّشايف

 به، ووثقتَ  ،هب آمنتَ  وتعاىل؟ سبحانهُ  اهللُ  هوَ  طبيُبك كانَ  إذا كيفَ  وجّل؟ عزَّ  اهللِ  معَ  األمرُ  كانَ  إذا
 ليسَ  حّقك يف الّصربَ  أنَّ  تعلم ألّنكَ . يهون الّصربَ  فإنَّ  وعُده، الوعدَ  وأنَّ  كالُمه الكالمَ  هذا أنَّ  وعلمتَ 

 قد ما ويعطيكَ  نال ُمثمَ  يهُبكَ  وجلَّ  عزَّ  اهللَ  فإنَ  الّثمن دفعُ  تكاملَ  وإذا الّثمن، ألقساطِ  دفعٍ  من أكثرَ 
 .اآلخرة بلَ ق الّدنيا يف أجلهِ  من صربتَ 

 النّظرَ  نلفتَ  أن ردناأ لو سرُدها يطولُ  وحبوادثَ  وبعظات بِعرب املعىن هذا لنا وجلَّ  عزَّ  اهللُ  أوضحَ  وقد
 الّصالةُ  عليهِ  يوُسف سّيدنا قّصةُ : العرب وعربةَ  األمثلة، مثالَ  أعيننا أمامَ  نضعَ  أن حسبُنا ولكن. إليها

 اهللِ  سبيلِ  يف بابِ الشّ  من مُحِّلَ  الذي منذا. القّصة هذه تفسريِ  يف يُّ اإلهل البيانُ  أفاضَ  ما وألمرٍ  والّسالم،
 وهو يافع شاب   ووه ُسِجنَ  والّسالم؟ الّصالةُ  عليهِ  يوسفَ  مُحَِّلهُ  كما العصرِ  هذا قبلَ  أو العصرِ  هذا يف

 ذلكَ  من انتقلَ . جلّ و  عزَّ  باهللِ  واثقاً  كانَ  إذ رّبه عندَ  األمرَ  واحتسبَ  صربه، على وثبتَ  وصرب، بريء،
 األسبابُ  وُغلَِّقتُ  سه،نف عن - العصر ذلكَ  يف الّنساءِ  أمجلُ  - العزيز امرأةُ  راودتهُ : أشدّ  ابتالءٍ  إىل االبتالءِ 
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 خجلهِ  بعدَ  برّبه، ثقُتهُ  الّصربِ  على أعانهُ  وإّّنا احلال، هذه مثلِ  يف الصربَ  أشدَّ  وما فصرب، األسباب وُهيَِّئتِ 
 . وجلَّ  عزَّ  منهُ  خوفهِ  دَ وبع رّبه من

 ما الّسجنِ  يف لبثَ و  شيئاً  يفعل مل بريء وهو أخرى مرّةً  ُسجنَ : آخر ابتالءٍ  إىل وجلَّ  عزَّ  اهللُ  نقلهُ 
 اليت النّتيجةِ  هذه مامَ أ قفوا النّتيجة؟ كانت ماذا مثَّ  وجّل، عزَّ  اهللِ  عندَ  واحتسبَ  صربَ  يلبث، أن اهللُ  شاءَ 

 أَإِنَّكَ  قَالُواْ ﴿: يعرفوه نأ هلم كانَ  وما عليهِ  يوُسفَ  إخوةُ  تعّرفَ  عندما وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  بيانُ  لنا يرمسها
 أَْجرَ  ُيِضيعُ  الَ  الّلهَ  فَِإنَّ  ِيْصرِبْ وَ  يَ تَّقِ  َمن إِنَّهُ  َعلَيْ نَا الّلهُ  َمنَّ  َقدْ  َأِخي َوَه َذا يُوُسفُ  أَنَاْ  قَالَ  يُوُسفُ  أَلَنتَ 

 أجرَ  يضيعُ  ال اهللَ  فإنَّ  ويصرب يّتقِ  من إّنهُ ﴿: رصيُدها هو وهذا القّصة، عصارةُ  هذه ،﴾اْلُمْحِسِننيَ 
 يف وتعاىل هُ سبحان اهللِ  لسّنةِ  ّنوذجاً  كانَ  وإّّنا الرّجال، من بدعاً  يوسفُ  سّيُدنا كانَ  وما. ﴾احملسنني
 أعادَ  مصر، عرشَ  جلَّ و  عزَّ  اهللُ  بّوأهُ  نفسه، عن راوتدهُ  اليت تلكَ  من زّوجهُ  الّسجن، من اهللُ  أنقذهُ  عباده،

 .الزّمن مع عربةً  وذهبت وأبويه أهلهِ  مشلَ  عليهِ  وجلَّ  عزَّ  اهللُ 

 حيتاجُ  طبيبه، طبِّ ب املريض يؤمنُ  كما املراتبِ  أقلُّ . أّوالً  وجلَّ  عزَّ  باهللِ  إُيانٍ  إىل حيتاج األمرَ  ولكنَّ 
 ثباتٍ  إىل حيتاجُ  األمرَ  إنَّ  مثَّ  طبيبه، بعبقرّيةِ  املريض يؤمنُ  كما تباملرا أقلُّ . وتعاىل سبحانهُ  باهللِ  ثقةٍ  إىل

 َورَاِبطُواْ  َوَصاِبُرواْ  اْصرِبُواْ  اْ آَمنُو  الَِّذينَ  أَي َُّها اي﴿: وجلّ  عزَّ  اهللُ  يقل أمل. وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  بهِ  أمرَ  ما على
 .﴾تُ ْفِلُحونَ  لََعلَُّكمْ  الّلهَ  َوات َُّقواْ 

 اآليةِ  يف هذا عن جلوابُ ا يأتيكَ  أطيُقه؟ ال وأنا بالّصربِ  يل وكيفَ  بالّصرب؟ يل وأىنّ : قائلٌ  يقولُ  وقد
 ولكنَّ  الكالم، هذا يف التّناقضِ  مظاهرِ  من مبظهرٍ  تشعرُ  ورمّبا ،﴾بِالّلهِ  ِإالَّ  َصبْ ُركَ  َوَما َواْصرِبْ ﴿: األخرى
 اهللِ  ومن لّصربا على اعزم أي متلكه، ال شيئاً  ختلقَ  أن صربك معىن ليسَ  ولكن اصرب،. متناسق الكالمِ 

 زم؟يع أن عن إنسانٌ  عجزَ  وهل صربك؟ مثرةَ  جتدَ  عزمتَ  فهل. القّوة إعطاءَ  وتعاىل سبحانهُ 

 يف األحبولة ذهه تتمّثلُ  إّّنا هلا، ثاينَ  ال واحدةٌ  العصر هذا يف الّشيطانِ  أحبولة إنَّ : النّاس أيّها
 ضدَّ  الفكريّ  غزوال حمرتيف كلُّ  هبا ُيسكُ  اليت هي األحبولة هذه. األهواء يف الّشهوات، يف املغريات،
 من ُيصطادَ  أن يبتغى اليومَ  املسلمَ  وأنَّ  غرائزّية، حماولةٍ  إىل عقلّية حماولة من حتّولَ  الفكريَّ  والغزوَ  اإلسالم،

 منّا وكل   اإلنسان، كيانِ  يف رُكِّبت إّّنا الغريزةَ  أنَّ  نعلمُ  وحننُ  ذلك؟ إىل الّسبيلُ  فكيفَ  عقله، من ال غريزتهِ 
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 والّسبيلُ . يشاء حنيَ  هاهليب يطِفئَ  أن ُيلكُ  الذي هو الغريزةَ  هذه جواحنكَ  بنيَ  أودعَ  الذي الّربُّ . هبا يشعرُ 
 لهمَّ ال: قائالً  الّصرب على هِ يدي بنيَ  تعزمَ  أن مثَّ  إليه، تتضرّعَ  وأن به، تلوذَ  وأن برّبك، تستنجدَ  أن ذلكَ  إىل
 خلقتَ  كما جواحني بنيَ  الّصربَ  ختلقَ  أن أنتظرُ  ولكيّن  أقصد، أن إال أملكُ  ال أعزم، أن إال أملكُ  ال إينّ 

 .قدير شيءٍ  كلِّ  على وجلَّ  عزَّ  واهللُ . وكياين نفسي يف الغرائز هذه نريانَ 

 مهَّتْ  َولََقدْ ﴿: الق إذ فَ يوس سّيدنا عن احلديثِ  يف اإلهليُّ  البيانُ  إليهِ  أشارَ  الذي الربهان هو وذلكَ 
. ﴾اْلُمْخَلِصنيَ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  إِنَّهُ  َشاءَواْلَفحْ  السُّوءَ  َعْنهُ  لَِنْصِرفَ  َكَذِلكَ  رَبِّهِ  بُ ْرَهانَ  رََّأى َأن لَْوال هِبَا َوَهمَّ  ِبهِ 

 .نفسه بهِ  قيي صناً ح منهُ  جيعلَ  أن استطاعَ  شاءَ  من كلُّ  مجيعًا، النّاسِ  أيدي بنيَ  اهللُ  وضعهُ  برهانٌ 

 سبحانهُ  اهللَ  وأسألُ . عصرال هذا يف اهللِ  دينِ  على الثّباتَ  مجيعاً  باملسلمنيَ  وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  أسألُ 
 القذرةِ  الوسائلِ  أسوأِ ب املسلمنيَ  إسالمَ  يصطادوا أن حياولونَ  الذينَ  أولئكَ  شباكَ  وعنهم عنّا يبعدَ  أن وتعاىل

 . يعلمون ال لنّاسِ ا أكثرَ  ولكنَّ  أمرهِ  على غالبٌ  اهللَ  وإنَّ  واألهواء، الّشهواتِ  انُ نري  وهي أال: العصر هذا يف

 ...العظيم اهللَ  وأستغفرُ  هذا قويل أقولُ 
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 22/12/1882|  رسول هللا يتحدث عن واقعنا اليوم -38

 

ه األيام ذحديث صحيح معروف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يكاد يبارح خميليت يف ه
بأي مناسبة من املناسبات، وال شك أن لذلك حَلكمة، هذا احلديث هو قول رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم وهي من خوارق النبوة اليت أكرمه اهلل عزَّ وجل هبا، وجعله يطل من خالهلا على غيب جمهول: 

نتم  سول اهلل يومئذ، قال: بل أتداعى إليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها، قالوا أمن قلة يا ر ﴿
كثري، لكنكم غثاء كغثاء السيل، وسيقذفن اهلل سبحانه وتعاىل يف قلوبكم الوهن، قالوا: ما الوهن يا 

 ﴾قال: حب الدنيا وكراهية املوت ؟رسول اهلل

هذا احلديث كما قلت لكم ال يبارح خميليت، أكاد أقول يف ليل أو هنار، وأنظر إىل الدنيا اليت من 
داعى إليكم ت﴿لنا، وإذا هبذا احلديث قد ُفّصل كالثوب الذي فّصله خياط ماهر على قدر صاحبه، حو 

، ستنهال عليكم من كل جانب، ومن كل حدب وصوب، طامعني فيكم، يسيل لعاهبم على ﴾األمم
كلون ثرواتكم، على أموالكم، على كل ما أكرمكم اهلل سبحانه وتعاىل به، حُيِْدقون بكم كما حُيْدُق اآل

اجلائعون على قصعة طعام، وهل هنالك تشبيه لواقعنا أدق من هذا التشبيه؟ وهل هنالك جتسيد للمعىن 
الذي يعيشه املسلمون اليوم أدق وأعجب من هذا التجسيد؟ ولقد عجب أصحاب رسول اهلل صلى اهلل 

الل حترك هم، ومن خعليه وسلم، وهذا فرق ما بينهم وبيننا، إهنم ينظرون إىل الدنيا من خالل بشريت
أفكارهم اإلنسانية، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينظر إىل مقبالت األيام من خالل ما يريه اهلل عزَّ 
وجل إياه، من خالل ما يقفز فوق التصورات العقلية، ويقفز فوق القوانني البشرية اخلاضعة للعادة والنواميس 

م من ، مل يكون هذا فيما نعل﴾حنن يا رسول اهلل يومئذ؟أمن قلة ﴿املعروفة، ولذلك قالوا متعجبني: 
أنتم   ، وهذا األمر العجيب﴾بل أنتم كثري﴿أسباب إال ألن املسلمني قلة، قال عليه الصالة والسالم: 

ري ولكنكم غثاء  بل أنتم كث»كثري، أنتم تزيدون آن ذلك على املليار، واملليار ليس بقليل يا عباد اهلل، 
، وملا سألوه «نزعنَّ اهلل الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، وسيقذفنَّ يف قلوبكم الوهنكغثاء السيل، وسي

 عن الوهن أجاهبم قائاًل: حب الدنيا وكراهية املوت.
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هذا هو واقعنا اليوم املسلمون كثرٌي وكثرٌي جداً، ولو كانت القوة بالعدد الكتسح هذا العدد شرق 
 ولكن األمر خاضٌع حلقيقٍة جذريٍة تتجاوز الكم والكيف املعروفنيالعامل وغربه، ولكن األمر ليس بالكم، 

يف مقياس الفكر البشري؛ بل أنتم كثري ولكنكم غثاء، هذا حالنا اليوم، املسلمون غثاء كغثاء السيل 
وأحبث يف ذهين وخميليت عن أي مثال آخر أبلغ مما وصف رسول اهلل فال أجد، أرأيتم إىل الغثاء، تلك 

قاقيع  رابية املتعالية عندما ينحط السيل يف واٍد كثرِي احلجارة وكثري التضاريس، أرأيتم إىل هذه الفالفقاقيع ال
كيف تربو وكيف تصَّاعد حىت إن الناظر إليها َُييل أنه طوفان جارف، ولكن ما هي إال ملسة من يد 

ل اهلل صلى اهلل نا رسو هلذه الفقاقيع حىت هتمد وتنتهي وتذوب، وإذا هبذا الطوفان ال شيء، هكذا وصف
عليه وسلم من وراء أسوار األجيال والقرون، هكذا وصف مليار من املسلمني أو يزيد، بأهنم كغثاء السيل، 
واملهم الذي يشغل بايل هو التساؤل: ملاذا كان املسلمون رغم قلتهم َييفون أعداء اهلل عزَّ وجل وتفيض 

 -وهم قلة  -كثرهتم اليوم عنهم، ما الذي جعلهم باألمس   الرهبة منهم يف قلوب اآلخرين، بينما ال تغين
 كغثاء السيل كما قال رسول اهلل؟  -وهم كثرة  -أقوياء يف قلوب أعدائهم، وما الذي جعلهم اليوم 

إن لكل شيء سببًا، والبد أن هلذه الظاهرة سببًا، وليت أن املسلمني وقفوا من هذا احلديث أمام 
 و السبب؟ ما املنعطف الذي فصل املسلمني بني واقعني متناقضني؟هذه املفارقة ليعلموا ما ه

هذا املنعطف أيها السادة إّنا هو حقيقة واحدة ال ثاين هلا، كان إسالم املسلمني القلة يف األرض 
قائمًا على جذور العبودية الواجبة الصادقة هلل عزَّ وجل، كانت أنظمة اإلسالم، وكانت حتركات املسلمني، 

علوم اإلسالمية، كل ذلك كانت أفكاراً تربوا على جذٍع من العبودية الواجبة هلل عزَّ وجل، وكان وكانت ال
جذع هذه العبودية ملئ قلوب أولئك املسلمني، ومن مثَّ فقد انعكست حقائق هذه العبودية رهبة إىل 

ذه الصفة على ه قلوب أعدائهم، وإذا جتلى اهلل سبحانه وتعاىل على عباده بالصفة اليت يشاء انعكست
اآلخرين كما يشاء اهلل عزَّ وجل ويريد، وهلذا مقياس ينأى عن مقاييس األغبياء الذين سجنوا أنفسهم يف 
 موازين من احلركات املادية اليت ال تزيد على حلقة خامت يف بيداء اهلل الواسعة ويف كونه الفسيح األرجاء.

أجل من العلوم، ومن األنظمة، ومن األقاويل، ومن أما اليوم فإسالمنا عبارة عن أغصان من العلوم، 
االدعاءات ومن احلركات، ولكن هذه األغصان ال تتصل جبذور من العبودية قط، القلوب فارغة من 
حقائق العبودية هلل، القلوب خامدة، النار اليت كانت تتقد فيها باألمس نار اهليبة من اهلل، نار التعظيم 
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نار التوحيد هلل سبحانه وتعاىل، هذه النريان مخدت وآلت بالقلوب إىل حفنة  هلل، نار املخافة من اهلل،
 رماد، ريح تأيت هبا وريح تأخذ، ماذا بقي من إسالمنا اليوم؟ 

بقي من إسالمنا مظاهر، إن تركت تلك اجلذور فإن هذه املظاهر ليست سوى قشور، قشور من 
قة، مظاهر من العلوم والكلمات واحلركات، والذهاب الكلمات، قشور من األحاديث املدجبة اجململة املنس

من هنا إىل هناك، أشياء ختدع، وتصورات جتعل اإلنسان الساذج يتصور أن بيننا وبني أن نعود إىل أجمادنا 
السابقة شروى نقري، ولكن األمر ليس كذلك، حنن يف هذا كمن يراوح يف مكانه ؛ بل ليت أننا نراوح يف 

لقهقرى يف الوقت الذي نتمشدق فيه بشعارات اإلسالم نتكلم فيه بألفاظ اإلسالم، أمكنتنا، حنن نعود ا
نتحدث عن أحكام احلالل واحلرام و حقيقٌة قدسية َبَدهية ال ريب فيها إذا انبثت حقائق العبودية من 

ك فيه، اعلوم اإلسالم، آلت هذه العلوم إىل ما يشبه جسداً ال روح فيه، آلت هذه العلوم إىل متثال ال حر 
فماذا عسى أن تفيدنا هذه العلوم اليت حتولت من حياتنا اإلسالمية إىل جمرد متاثيل، أين حنن أيها األخوة 

 من حقائق اإلُيان باهلل؟ من حقائق اليقني بأن كل شيء بيد اهلل عزَّ وجل؟ 

َو َوِإن ُيََْسْسَك يِخَرْيٍ ُه ِإالَّ هُ َوِإن ُيََْسْسَك الّلُه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف لَ ﴿أين حنن من قول اهلل عزَّ وجل: 
لوب اليت ، ال حتدثين عن العلوم اليت تزخر هبا املكتبات، لكن حدثين عن الق﴾فَ ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقُديرٌ 

ما من ضر ، ﴾ ُهوَ َوِإن ُيََْسْسَك الّلُه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ﴿ ،حتتضن اإلُيان احلقيقي هبذا القرار الرباين
يُكْم َويَ ْعُفو َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيدِ ﴿ ،يصيب املسلمني إال وأصاهبم بسوء بدر منهم

)، أين هي القلوب اليت حتتضن اإلُيان هبذه احلقيقة إُيان اصطباغ إُيان نبضات حية حىت  ﴾َعن َكِثري
 تكون حتركاهتم نابعة من يقينهم هذا؟! 

هم فعاًل يؤمنون أن كل حركة تتم يف جمتمعاهتم إّنا تأتيهم من قبل اهلل عزَّ وجل اهلل بتخطيط  هل
دقيق مباشر؟ هل هناك من يثق وثوقًا تامًا، بأنه ما من نكبة تنزل باملسلمني إال ووراء تلك النكبة سبب 

رياً ما يقول يل إُياناً حقيقيًا؟ كثاقتضاهم أن يكون أهاًل الستقباهلا؟ من ذا الذي يؤمن اليوم هبذه احلقيقة 
بعض اإلخوة إن على سبيل االستكبار أو سبيل التعجب: )نراك تكرر يف كل وقت احلديث عن العبودية 

ية هلل، وتذكر الناس بالعبودية هلل، وتعيد كل أمر إىل العبودية هلل، وتعيد كل مشكلة إىل افتقادنا ملعىن العبود
ي احلقيقة؟ ماذا أصنع إن كان افتقارنا اليوم افتقاراً إىل شيء واحد هو هذه هلل، ولكن ماذا أصنع وتلك ه
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العبودية الواجبة هلل عزَّ وجل، ولكن الشيء الذي يؤسف أكثر من افتقارنا إىل هذه العبودية أننا عندما 
 نتكلم عنها ال ندرك حقيقتها.

ذل يف وأن يتحلى مبظهر من الكثريون هم الذين يتصورون أن العبودية أن يطأطئ اإلنسان رأسه، 
طريقه وهو ُيشي، أو أن حيمل ُسبحة جيلس معها إىل القبلة يذكر اهلل سبحانه وتعاىل متبذاًل،  ليست 
هذه هي العبودية، العبودية مكاهنا يف القلب، وال مكان هلا على الظواهر واجلسد أبداً، العبودية إشعار 

إىل قدمه هلل، العبودية استشعار اإلنسان أن هذا الكون كله  الفؤاد أن صاحب هذا الفؤاد مملوك من فرقه
بيد خالقه، ولئن رأى أنه يتحرك بيد أناسّي، فهو يعلم علماً يقينيًا أن كل هؤالء الذين يتحركون أو حيركون 

  .﴾ِهَي ِإالَّ ِذْكَرى لِْلَبَشرِ  َوَما يَ ْعَلُم ُجنُوَد رَبَِّك ِإالَّ ُهَو َوَما﴿جنود هلل عزَّ وجل 

العبودية هلل عزَّ وجل أن يرى اإلنسان إىل أحداث الدنيا بعينه وعقله منصرٌف إىل من حيرك هذه 
األحداث مبقدار ما تريه عيناه أحداث الدنيا واألشخاص الذاهبني واآليبني هبا، يرى قلُبه رب العاملني 

طان يقينه، ال اإلنسان حتت سل سبحانه وتعاىل وهو حيرك هؤالء وهؤالء، العبودية هلل عزَّ وجل أن يتحرك
يأتيه ريب من بني يديه وال من خلفه، أن الضار هو اهلل، وأن النافع هو اهلل، وأن احمليي هو اهلل، وأن 
املميت هو اهلل، أن املعزَّ بعد ذل هو اهلل، وأن املذلَّ بعد عز هو اهلل، من مث فهو إذا مسع نداء اهلل عزَّ 

لبيك(، أين هم الذين  هرع قائاًل: )لبيك اللهم ﴾اللَِّه ِإينِّ َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر مُِّبنيٌ فَِفرُّوا ِإىَل ﴿وجل يقول 
يصطبغون هبذه العبودية ممن يتكلمون يف اإلسالم؟ ممن يتحدثون عن أحكام اإلسالم؟ ممن يذهبون 

ينبغي أن  ثرٌ  ويعودون وحيركون نشاطًا حتت مظلة اإلسالم، كل هذا ال جيدي، إّنا الذي جيدي ينبوعٌ 
يتفجر من سويداء القلب، هذا الينبوع هو ما نبتغيه، ومن مث آلت كثرتنا إىل قلة، وآل غنانا إىل فقر، وآل 

ثاء السيل. بل أنتم كثري، لكنكم غثاء كغ﴿عزنا إىل ذل، وحق فينا قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
قلوبكم  وسيقذفن اهلل سبحانه وتعاىل يف  -تزعوقد ن-وسينزعن اهلل الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، 

 ﴾، وملا سئل عن الوهن قال: حب الدنيا وكراهية املوت-وقد قذف –الوهن 

اللهم اجعل مصيبتنا هذه عربة حىت تتحول النِقمة إىل نعمة، وُربَّ إنسان أمكنه أن يقلب النِقمة 
 ذ الدرس واصطلح من وراء ذلك مع اهلل.إىل نعمة إن هو استفاد منها، وإن هو أخذ العربة، وإن هو أخ
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 21/23/1889|  اسر العبادة في معناها ال مظهره -12

 

إن السر يف العبادة ال يكون يف صورها ومظاهرها، وإّنا يكمن يف معانيها، ومعاين العبادة سٌر يصل 
 .اىلما بيننها وبني فؤاد اإلنسان الذي يتقرب هبا إىل اهلل سبحانه وتع

للعبادات كلها صوٌر وأشكال ُيكن أن تكون هذه الصور واألشكال تقربًا إىل اهلل وُيكن أن تكون 
عاىل الدنيوية. أما أسرار هذه العبادات أي معاين العبودية هلل سبحانه وت قربًا وزلفى إىل غاية من الغاياتت

 سبحانه وتعاىل فال ري به إىل مرضاة اهللفيها هذه املعاين اليت إّنا تتجلى بقصد املتعبد ودوافعه اليت تس
تكون إال قرىب هلل عز وجل وال تكون إال صافية عن الشوائب. ولعل هذا من معىن قول رسول اهلل صلى 

م ولكن وال إىل أعمالك﴿ويف رواية:  ﴾إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وال إىل أجسادكم﴿اهلل عليه وسلم: 
 .﴾ينظر إىل قلوبكم

ديث الصحيح أن اإلنسان إذا صفى قصده وخلصت نيته مل يبال اهلل سبحانه ليس معىن هذا احل
وتعاىل بتقصريه يف أداء العبادات كما قد يظن بعض الوامهني، ولكن املعىن أن العبادة إذا كانت شكالً 

ا هومظهرًا فارغني من السر الذي هو مبعث القبول فإن اهلل سبحانه وتعاىل ال يبايل هبذه العبادة، ويرمي
بوجه صاحبها، يلقيها كالثوب اخلَلق كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولكن عندما تكون هذه 
العبادة اليت حتققت فيها أركاهنا وشروطها الشكلية مقرونة بصفاء القصد، مقرونة بسر التقرب إىل اهلل عز 

ائر القربات والعبادات هذا ينطبق على سوجل فتلك هي العبادة املربورة اليت يتقبلها اهلل سبحانه وتعاىل، و 
 .ومنها احلج إىل بيت اهلل احلرام

كثريون هم الذين يتسابقون ويتزامحون على أسباب احلج إىل بيت اهلل احلرام، يؤدون هذه الشعرية 
مبظهرها وشكلها، ورمبا يصلون من وراء ذلك إىل مغامن يبحثون عنها، هذا هو املظهر وهذا هو الشكل، 

القيمة ال يف املظهر وال الشكل أبداً، وإّنا القيمة يف سر هذه العبادة وسر العبادة أن يكون وليست 
اإلنسان مندفعًا إليها ابتغاء غرض واحد ال ثاين له أال وهو حتقيق مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل، التقرب إىل 

قيقي؟ ومىت تبني الدافع احلاهلل عز وجل، عندما يكون هذا هو الدافع يكون عندئٍذ القبول، ولكن كيف ي
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يظهر أن سعي اإلنسان حاجاً إىل بيت اهلل احلرام إّنا هو ابتغاء حتقيق شعور العبودية هلل سبحانه وتعاىل؟ 
ومىت تكون العالمات والدالئل ناطقًة بأن سعي هذا اإلنسان إىل احلج إّنا هو هلدٍف دنيوٍي ولغرض 

 مي عبادته يف وجهه كما يرمى الثوب اخلَلق؟مادٍي، ومن مث فإن اهلل سبحانه وتعاىل ير 

عندما ننظر فنجد أن طريق هذا احلاج إىل بيت اهلل احلرام خاٍل من الشوائب نظيف من احملرمات، 
فهذا دليٌل من األدلة على أن سعيه إّنا هو ابتغاء مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل، أما إن نظرنا فوجدنا أن 

 ٌء باحملرمات، مليٌء باالحنرافات، مليٌء بالتجاوزات، فذلك دليٌل ناطقطريقه املسلوك إىل هذا احلج ملي
على أن هذا اإلنسان ليس له من عبادته إال هذا املظهر إال هذا الشكل، أما التقرب إىل اهلل عز وجل 

 .فذلك شيٌء ال عالقة له به

لرشوة مث ال لرشوة تلو اعندما جيد اإلنسان نفسه مضطراً إىل أن حيج إىل بيت اهلل احلرام أن يقدم ا
يبايل فيفعلها أو يقدمها فذلك دليٌل على أن زغاًل قد تدخل يف قصده ونيته ذلك ألنه لو ابتغى وجه اهلل 
يف ذلك لعلم أن املال الذي يدفعه حيمله من األوزار أكثر ما يعود به من األجور عندما يعود من حجه 

ت علون من هذه األعمال احملرمة جسوراً وطرقًا للحج إىل بيلبيت اهلل احلرام إىل داره. وما أكثر الذين جي
اهلل احلرام. ال ُيكن أن يكون هذا اإلنسان منطويًا يف دوافعه القلبية على نية سليمة أبداً، ما من مسلٍم 
إال ويعلم أن الرشوة من أشد احملرمات بل هي من الكبائر كما قال العلماء، وليس هنالك مسلم ال يعلم 

 .قيقةهذه احل

مث إن اهلل سبحانه وتعاىل مل يلزم اإلنسان باحلج إال عندما يكون مستطيعًا، واالستطاعة هي 
االستطاعة البدنية واملالية واالستطاعة الدينية أيضًا، فاملرأة اليت تويف عنها زوجها وهي ال تزال متر يف مدة 

ا قد فقدت رام، ألهنا ليست مستطيعة، ألهنالعدة أو اإلحداد ما ينبغي أن تفكر يف احلج إىل بيت اهلل احل
االستطاعة الدينية، ال جيوز للمرأة وهي يف هذه املدة خالل األربعة أشهر والعشرة أيام بعد وفاة زوجها ال 
جيوز هلا أن خترج من دارها إال لضرورة أو حاجة ماّسة، عندما تلح هذه املرأة وأمثاهلا إىل ضرورة أن حتج 

رضاة أن ترى بيت اهلل احلرام مث ال تبايل مبن حُيذر، فلنعلم أهنا ليست مندفعًة يف ذلك ملألهنا متشوقٌة إىل 
اهلل، وإّنا هي مندفعة يف ذلك إىل هوى يطوف بنفسها. كذلكم أصحاب الرغبات املتنوعة املختلفة 

 .الكثرية وال نريد أن نضرب األمثلة فاألمثلة كثرية



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   218
 

 ثابة ملغنم مادي، عاد احلج إىل بيت اهلل مثابة االستئناس معلقد عاد احلج إىل بيت اهلل احلرام م
الرفقة واألصحاب، عاد نزهة كما ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، عاد احلج إىل بيت اهلل احلرام 
سبياًل من سبل الشهرة وسبياًل من سبل تعريف الناس بالذات، عاد احلج إىل بيت اهلل احلرام سبياًل من 

تصال جبهات عرب جهات، وما أكثر األهداف الدنيوية املتنوعة اليت زامحت القصد إىل مرضاة اهلل سبل اال
 .سبحانه وتعاىل

، اإلنسان ﴾إّن اهلل طيٌب ال يقبل إال طيباً ﴿وباألمس قلنا إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
يتبني  لذي اختلط فيه احلالل واحلرام وملالذي اكتسب ماالً من طريٍق حمرم وال أحتدث عن الشبهة، املال ا

صاحبه احلالل من احلرام، هذا املال املشبوه ال أحتدث عنه وكلنا ابتلينا بذلك، ولكين أحتدث عن إنساٍن 
جىن املال من طريٍق حمرم كله حمرم، ال جيوز هلذا اإلنسان أن يعترب نفسه مالكاً هلذا املال، هو ليس مالكاً 

على ماٍل مغصوب، فليس له أن ينفق منه على أهله ألن اإلنسان ال ينفق على  له، هو كمن وضع يده
أهله إال مما ُيلك، ليس له أن ينفق منه على أوالده، ليس له أن يقول سأزكي منه ألنك تزكي من مالك 
الذي متلك، ليس له أن يقول سأحج به إىل بيت اهلل احلرام، ألن اإلنسان عندما حيج جيب أن يعطي 

حجه من املال الذي ُيلك، أما املال الذي جناه اإلنسان من طريق حمرم فإنه ال ُيلك شيئًا من هذا  نفقة
املال إطالقًا، وكم قلنا وكررنا إن عليه أن يعيد هذا املال إىل صاحبه أو إىل أصحابه، فإن تعسر أو تعذر 

ذا مل جند ل الضائع. املال الضائع إذلك ومل يتأتى له أن يعيد هذا املال إىل صاحبه إذاً فحكمه كحكم املا
سبياًل إلعادته إىل أصحابه يوضع يف مصاحل املسلمني، ال على وجه التصدق وال على وجه التمنن، ولكنه 

 .ماٌل ضائٌع كان ينبغي أن يعاد إىل أصحابه فلم نتمكن إذاً نضعه يف مصاحل املسلمني

يت هر هذا املال احلرام غداً بأن حيج به إىل بال جيوز إلنسان جىن مااًل من حرام أن يتصور أنه سيط
اهلل احلرام، أي رقية شيطانية هذه، دين اهلل عز وجل كان وال يزال قائمًا على العلم، قائمًا على الفقه، 

إىل بيت  حىت يعلم كيف يتصرف، مث إن اإلنسان املتحرق للحج ﴾من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين﴿
مرضاة اهلل عز وجل فإذا وجد أن السبل املشروعة قد سدت يف وجهه، فليعلم أن  اهلل احلرام يطرق باب

اهلل سبحانه وتعاىل سيكرمه هبذا األجر كله إن بقي يف دويرة أهله وهو يشهد اهلل عز وجل لو استطاع 
 يفحلج، إّنا األعمال بالنيات، وله من الفرص الساحنة ما جيعله يفوز بأجر احلج ذاته إن كان خملصًا 
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 قصده هلل سبحانه وتعاىل، واهلل سبحانه وتعاىل كرمٌي ورحيٌم وعادل ال يفتح الفرص للتقرب إىل اهلل ألناسٍ 
دون أناس، إذا فتح الفرصة فتحها للجميع. الذين أتيح هلم أن يذهبوا حجاجاً إىل بيت اهلل احلرام فتحت 

 .صة أخرى مشاهبةأمامهم فرصة احلج والذين مل يتمكنوا من ذلك فُتحت أمامهم فر 

هذه األيام اليت ستأيت عما قريب واليت ينبغي أن نستقبلها االستقبال املناسب، العشر األول من 
شهر ذي احلجة، أليست فرصة ذهبيًة ليفوز اإلنسان هبا مبثل األجر الذي يفوز به احلاج؟ أليست هي 

َذِلَك  َهْل يِف  َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ  َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ  َعْشرٍ  َولَيَالٍ  َواْلَفْجرِ ﴿الليايل اليت أقسم اهلل عز وجل  إذ قال: 
انه قال مجهور الصحابة والتابعني سلفاً وخلفًا: إن هذه الليايل اليت أقسم هبا ربنا سبح ﴾َقَسٌم ِلِذي ِحْجرٍ 

لم فيما رواه سوتعاىل هي العشر األوىل من ليايل شهر ذي احلجة، وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
 ،ما من أياٍم العمُل الصاحُل فيهّن أحب إىل اهلل من هذه األيام﴿البخاري من حديث عبد اهلل بن عباس: 

إال رجٌل خرَج  حىت اجلهاد يف سبيل اهلل يف سبيل اهلل يا رسول اهلل؟ قال:قال أحد الصحابة: حىت اجلهاد 
 .﴾بنفسِه ومالِه فلم يعد من ذلك بشيء

الم أن العمل الصاحل يف هذه األيام خرٌي من احلج، ألنه إذا كان خرياً من اجلهاد املربور معىن هذا الك
يف سبيل اهلل فال شك أنه خرٌي من احلج أيضًا. احلج الذي مل يفرضه اهلل عليك، ألن االستطاعة التامة 

القيام به يف هذه األيام  زالكاملة الدينية والدنيوية مل تتحقق عندئٍذ يصبح احلج نافلة، العمل الصاحل تنته
 .مبثابة احلج بل إن أجره يعلو عن احلج إىل بيت اهلل احلرام

فمن كان خملصًا هلل يف قصده مل يبايل عندما مل يتح له أن يذهب حاجاً إىل بيت اهلل احلرام، وعندما 
 يوسط هذا نا، الجيد الزحام ال حياول أن يتجاوز احلد املشروع يف سعيه، ال يطرق األبواب هنا وهنا وه

وهذا وذاك، ال يدفع هلذا ولذاك، ما ينبغي أن يدفع رشوة أو على طرق أخرى من أجل أن يفوز هو 
اآلخر باحلج، هذا الذي يقع أيها اإلخوة مما تعرفون ومما ال ينبغي أن أقوله ليس عماًل خالصًا هلل سبحانه 

وجهه وائب وأن جيعل أعمالنا كلها خالصًة لوتعاىل. أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يطهر قلوبنا من الش
 الكرمي. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 28/22/2221|  .. الصالة..  الصالة..  الصالة -11

 

 وظيفته تبقى هب للجسد، غذاءً  منه احلكيم الفاطر وتعاىل سبحانه اهلل جعل كيف الطعام إىل أرأيتم
 منها وتعاىل سبحانه اهلل جعل الصالة، فكذلكم...  حياته تستمر هوب فاعليته تتحقق وبه قوته تشتد وبه

. وتقوى وتصح الروح تنتعش بالصالة احلياة، فيها متتد بالصالة وتقوى، الروح تنشط بالصالة للروح، غذاءً 
 وغذاء ،أنكاثاً  ويتحول اجلسد ُيوت دونه من جلسده اإلنسان به وجل عز اهلل أكرم غذاءٌ ..  غذاءان مها

 .له معىن ال هتاف شكليٍ  وجودٍ  إىل وتتحول وتيبس الروح متوت الغذاء هذا بدون الصالة؛ هو لروحه آخر

 شرفهم يفتشر  هي عباده به وجل عز اهلل خاطب تكليفاً  تكون أن قبل اإلخوة أيها الصالة هذه
 .والدرجات الرتب أعلى إىل هبا أقدارهم ورفع هبا وتعاىل سبحانه اهلل

 وَياطبوه يديه بني فوافيق حضرته يف يدخلوا أن إىل عباده يدعو عندما وتعاىل سبحانه الرب إىل أرأيتم
 وعظيم عظيم تشريفٌ  إهنا تكليف؟ أم تشريفٌ  أهي الدعوة هذه إىل أرأيتم خطاهبم، على فريد ويناجوه

 بني جلو  عز اهلل يدي بني الوقوف إىل يدعوين حني الداعي إىل أنظر إنين. تكليفاً  تكون أن قبل جداً 
 تتمثل اليت الكثيفة واحُلجب وجل عز اهلل عن بُعدي إىل وأنظر الدعوة هذه يف وأتأمل واألخرى، الساعة

 الوقوف إىل وجل زع اهلل داعي يدعوين ذلك ومع وجل، عز اهلل عن االبتعاد يف املعاصي، يف الغفالت، يف
 أن ينبغي رباينال الشرف هذا أتصور ماعند احلواجز، هذه كل خمرتقاً  حضرته إىل الدخول وإىل يديه، بني

 .اهلل من خجالً  أذوب

 يرتفع وأخاطبه؟ يهأناج وحىت يديه؟ بني املثول إىل أدعى حىت وتعاىل سبحانه اهلل عامل يف أنا ومن
 أيها العظيم املعىن هذا تأملوا يديه؟ بني الوقوف مستوى إىل خطابه، مستوى إىل وجل عز الباري يب

 وجل عز اهلل شّرف ما أجلِّ  من تشريف ذلك قبل ولكنها التكاليف أعظم من ليفتك هي أجل. اإلخوة
 .املؤمنني عباده به

 إىل يدعم ومل الشرف هبذا َُياطب مل وجل عز اهلل أن من احلكمة هي تلك اإلخوة أيها وانظروا
: وجل عز قلي مأل املؤمنني، غري الصالة هبذه وجل عز اهلل َياطب مل مؤمنني، أصبحوا عندما إال رحابه
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 شرف هلم ليس بعد اإلُيانب يشرفوا مل الذين ألن ملاذا؟﴾ مَّْوقُوتًا ِكتَابًا اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َكاَنتْ  الصَّاَلةَ  ِإنَّ ﴿
 .وتعاىل سبحانه اهلل يدي بني املثول شرف هلم ليس وجل، عز اهلل رحاب إىل الدخول

 هلل ذاته سلمأ وملن باهلل آمن ملن يتأتى كيف: ءلنتسا تعالوا اإلخوة أيها احلقيقة هذه عرفنا إذا
 له يتأتى كيف عليه، اً وقيوم له إهلاً  وتعاىل سبحانه اهلل وعرف هلل عبداً  نفسه عرف وملن وتعاىل سبحانه

 وتعاىل بحانهس اهلل شرفنا الذي التكليف هذا عن يُعرض أن له يتأتى كيف الشرف؟ هذا عن يُعرض أن
 املنتهى، وإليه ملبدأا منه كله الكون ُيلك الذي اهلل بربوبية موقناً  هلل بعبوديتك مؤمناً  تكون عندما به؟

 رحابه، ىلإ يدعوك لك منه وتشريفاً  لك منه تقديراً  وجل عز اهلل أن جتد مث بذلك مؤمناً  تكون عندما
 حواراً  ليبادلك زالعزي القوي اإلله وهو وليبادلك تريد، ما منه ولتطلب تريد مبا لتخاطبه حضرته إىل يدعوك

 وبكل انككي بكل تلبيه ال أن  منك يتأتى كيف دعوته؟ عن تعرض أن منك يتأتى كيف. حبوار
 تعرض أن اكدع إذا يتأتى كيف! رباً  باهلل ومؤمن عبداً  بذاتك مؤمن وأنت منك يتأتى كيف شراشرك؟

 من بشكلٍ  هذا يتأتى ال ُيكن ال! وتشريفه؟ وأمره لتكليفه االستجابة عن أذنيك تصم وأن دعوته عن
 .األشكال

 َوُخِلقَ ﴿: وجل عز اهلل قول هذا يف ولنتذكر ضعيف، اإلنسان إن: دائماً  لنقول فإننا ذلك ومع
ْنَسانُ   املختلفة والشهوات غباتالر  الغرائز، أعباء عليه تواردت الكسل، أعباء عليه تكاثرت رمبا ﴾َضعِيًفا اإْلِ

 نسيان إىل لالكس إىل كله ذلك دعاه اإلعراض، إىل كله ذلك دعاهف ربه ألمر االستجابة عن تصده اليت
 أن اإلنسان هلذا يتأتى هل ولكن. ﴾مَّْوقُوتًا ِكتَابًا اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َكاَنتْ  الصَّاَلةَ  ِإنَّ ﴿: وجل عز اهلل قول

 من يفعله ما ىلإ ويضيف اإلعراض إىل فيضيف وجل عز اهلل عن ابتعاده يف يُغايل وأن احلد هذا يتجاوز
 أنت الصالة؟ نع النهي ذلك إىل يضيف أن املؤمن هلذا يتأتى هل. وتعاىل سبحانه اهلل لنداء التجاهل

 شرف عن عرضت وجتعلك اخللف إىل تشدك اليت الشهوانية للحواجز لتثاقلك لكسلك الصالة عن تعرض
 بيان هإلي أشار الذي الضعف مظاهر من أنه على يُؤول أو يفسر أن ُيكن هذا كل لك، الربانية الدعوة

 مؤمن وأنت الصالة، عن وجل عز اهلل عباد من عبداً  تنهى أن منك يتأتى كيف ولكن وجل، عز اهلل
 إِذَا يَ نْ َهى، َعْبًدا الَِّذي َأرَأَْيتَ ﴿: تبيانه حمكم يف وجل عز اهلل قاله مبا موقن وأنت وجل، عز اهلل بكالم
 .﴾يَ َرى اللَّهَ  بَِأنَّ  يَ ْعَلمْ  َأملَْ  ،َوتَ َوىلَّ  َكذَّبَ  ِإنْ  َأرَأَْيتَ  بِالت َّْقَوى، أََمرَ  أَوْ  اهْلَُدى، ىَعلَ  َكانَ  ِإنْ  َأرَأَْيتَ  َصلَّى،
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 أيها تأتىي ال هذا! وجل عز اهلل دعوة استجابة عن باهلل املؤمنني هني إعراضه إىل يضيف مؤمنٌ 
 ألمر ستجابةاال إىل النهوض من املؤمنني ُينع ذيال هذا بنفسه يصنع ماذا أبداً، األحوال من حبالٍ  اإلخوة

 يف ذاته وه صنف وقد نفسه جيد عندما يصنع ماذا! رحابه؟ إىل للدخول اهلل دعوة استجابة من اهلل،
 ينهى كان الذي هلج أبو إنه. ﴾َصلَّى ِإَذا َعْبًدا يَ نْ َهى، الَِّذي َأرَأَْيتَ ﴿: عنهم وجل عز اهلل قال من قائمة
 عََلى َكانَ  نْ إِ  َأرَأَْيتَ ﴿ ذلك على ويتهدده الكعبة قرب الصالة عن وسلم عليه اهلل لىص اهلل رسول
: هذا يا! وىبالتق ويأمرهم الرشد الناس يعلم كان وإن متنعه! اهلدى على كان وإن حىت متنعه ﴾اهْلَُدى

 وتستغفره هللا إىل تلجئ أن من بدالً  الصالة عن معرض أنك يكفي تصنع ما يرى يرى، اهلل أن تعلم أال
 هذا موقفك شرتن ذلك عن بدالً  قوًة، ضعفك يبدل وأن ذنبك لك يغفر وأن معصيتك يتغمد أن وتسأله

 ؟!الصالة عن املؤمنني اهلل عباد وتصد اآلخرين بني

 ولكن وتواب، فورٌ غ واهلل اهلل، مغفرة احنرافاته على تغلبت رمبا الصالة، عن يعرض من فيه جمتمعٌ 
 يكون أن الإ ُيكن ال الصالة برتك ويأمر الصالة عن ينهى من وفيه الصالة عن يعرض من فيه جمتمع
 واجهه إن دوع على يتغلب أن ُيكن ال كبوة، يف وقع إن كبوته من ينهض أن ُيكن ال خاسراً، جمتمعاً 
 .اجملتمع هذا مثل نفسه يصلح أن ينبغي عدو،

 عََلى ِإالَّ  َلَكِبريَةٌ  َوإِن ََّها َوالصَّاَلةِ  بِالصَّرْبِ  َواْستَعِينُوا﴿: يقول إذ وجل عز اهلل قول إىل انظروا اإلخوة أيها
 استعينوا بالء كمب طاف إن شيء؛ لكل ملاذا؟ بالصالة نستعني والصالة، بالصرب استعينوا﴾ اخْلَاِشِعنيَ 
 وقعتم إن ح،رب ىلإ اخلسران يتحول بالصالة، استعينوا خسران مغبة يف وقعتم إن البالء، يرتفع بالصالة

 تعطيكم ضعف، نم تقويكم الصالة فإن بالصالة، استعينوا يتهددكم عدوٍ  ضعف، يف يتمثل ختلف يف
 وجه لىع ذكر مث الصالة، هبذه عامة عباده وجل عز اهلل ذكر ولذلك أعدائكم، على تنصركم الغلبة،

 إليهم يوجه ،صادفهم إذا عدوهم وليواجهوا أمتهم عن ليدافعوا اخلنادق يف يقفون الذين أولئك اخلصوص
 يقول؟ ماذا لوج عز اهلل إىل إقباهلم واجب يتضاعف الذي املوقع يف ألهنم خاصة بصورة التذكرة هذه
 ﴾تُ ْفِلُحونَ  لَُّكمْ لَّعَ  َكِثريًا اللَّهَ  َواذُْكُروا فَاثْ بُتُوا فَِئةً  لَِقيُتمْ  ِإَذا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿

 قابلةم ربط وتعاىل، سبحانه اهلل ذكر أنواع وأقدس الذكر أنواع أول هي ةالصال أن علمتم ولقد
 أو نادقاخل يف يقفون الذين يكون أن خطر هو وكم فكم. العالج وهبذا الدواء هبذا للعدو املؤمنني
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 احلماية اجببو  بل الدعوة بواجب ليقوموا وبالدهم أرضهم يف يطمع رمبا عدواً  ويرتقبون املعسكرات
 نع املعرضني من الناس هؤالء يكون أن خطر هو كم انظروا. واملقدسات احلقوق عن دفاعال بواجب

 عز اهلل ىلإ املقبلني ُينعون الذين أنفسهم الناس هؤالء يكون أن خطراً  ذلك من وأشد وجل عز اهلل ذكر
 .إليها ىلتعاو  سبحانه اهلل دعاهم دعوة لشرف الستجابة أو هبا ينهضون لعبادة أو يؤدوهنا لصالة وجل

 اخليط هذا قطعان فإذا اهلل وبني بينهم ما يصل والذي املؤمنني إُيان جيسد الذي األول اخليط هو هذا
 تعاىل؟و  سبحانه باهلل املؤمن إُيان مصداق هو ما املسلم إسالم مصداق هو ما اإلخوة أيها بقي الذي ما

 شريفٌ ت هو لكم قلت كما - شرفال هلذا االستجابة من حيرمنا ال أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل
 بعد الصالة من لالنواف يكثر من الفروض، بعد النوافل إىل ينهض من ذلك ويعلم تكليفًا، يكون أن قبل

 فإذا أحبه حىت نوافلبال إيلّ  يتقرب العبد يزال وما: "وتعاىل سبحانه اهلل يقول ولذلك. ذلك يعلم الفروض
 وإلن هبا ُيشي اليت لهورج هبا يبطش اليت ويده به يبصر ذيال وبصره به يسمع الذي مسعه كنت أحببته
 "ألجيبّنه دعاين وإلن ألعطينه سألين

 العاملني رب يا محاك لدخول لدعوتك االستجابة شرف عنا تبعد ال اللهم هؤالء، من اجعلنا اللهم
 .العاملني رب يا موالنا يا مجعاء أمتنا حال وأصلح

 .    ظيمالع اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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إن اإلسالم الذي شرَّفنا اهلل سبحانه وتعاىل به بدءًا من فجر هذه اخلليقة أشبه ما يكون بشجرة 
باسقة، أما جذورها فتتمثل يف مشاعر العبودية الواجفة هلل سبحانه وتعاىل، وأما جذعها الظاهر وأغصاهنا 

يف االنقياد ألوامر اهلل سبحانه وتعاىل من عبادات وأوامر ونواهَي عامة، وأما  الظاهرة فيتمثل ذلك كلُّه
 مثارها فتتمثل يف السعادة اليت قيضها اهلل سبحانه وتعاىل هلذه الشجرة متمثلة يف سعادة الفرد واجملتمع،

التفرق، وانظروا و  متمثلة يف القوة بعد الضعف والنصر بعد اهلزُية والغىن بعد الفقر واالحتاد بعد التشرذم
ْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثاًل  َأملَْ تَ َر كَ ﴿إىل هذا املثال كيف يربزه وجيسده لنا كتاب اهلل سبحانه وتعاىل إذ يقول 

ب َِّها َوَيْضِرُب اللَُّه رَ َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأْصلَُها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها يِف السََّماِء، تُ ْؤيت ُأُكلََها ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن 
  .[30]ابراهيم: ﴾اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ 

إذًا فاإلسالم جذوٌر من العبودية الواجفة هلل وجذع مث أغصاٌن من االنضباط بأوامر اهلل سبحانه 
الشجرة، وحنن يا  لون هذهوتعاىل كلها ومثرة من السعادة وعد اهلل سبحانه وتعاىل هبا املسلمني الذين ُيث

عباد اهلل عندما نتأمل يف معىن العبادة والعبودية قد نتساءل عن الفرق بينهما، ما الفرق بني العبودية 
والعبادة هلل عز وجل؟ أما العبودية فحاٌل يصطبغ هبا اإلنسان شعوراً تتمثل يف أقصى درجات الذل، ولكن 

اً حاٌل شاعر الربانية إذ هتيمن على فؤاد اإلنسان، فالعبودية إذملن، لقيوم السموات واألرض، تتمثل يف امل
خفيٌة ضاربٌة جبذورها يف الفؤاد، أما العبادة فسلوك اختياري ُيارسه اإلنسان انقيادًا ألوامر اهلل سبحانه 

العبادة، و  وتعاىل وانقياداً للنواهي اليت حذره اهلل سبحانه وتعاىل منها، هذا هو باختصار فرق ما بني العبودية
إذا عرفنا يا عباد اهلل هذا الفرق بينهما فقد آن لنا أن نعلم أن العبادة احلقيقية املقربة إىل اهلل سبحانه 
وتعاىل ال ُيكن أن تتحقق إال إذا كانت موصولة جبذور من العبودية ضاربٍة هبا يف باطن القلب، أما عندما 

ادة لعبودية اليت هي جذور هذه الشجرة فإن مظاهر العبتكون العبادة يف كيان اإلنسان منفصلة عن هذه ا
ال ُيكن أن تقرب أصحاهبا إىل اهلل شروى نقري، ولقد وقفت يا عباد اهلل على آيات ينعت فيها ربنا 

عز  سبحانه وتعاىل رسوله بالعبودية وتساءلت هال نعته بالرسالة اليت ابتعثه اهلل عز وجل هبا، هال نعته اهلل
وصف ليت مي َّزَه اهلل عز وجل هبا؟ ولكين رأيته كلما أراد أن ينوه مبكانة حبيبه املصطفى نعته بوجل بالنبوة ا
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ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ﴿[ 1]الفرقان: ﴾تَ بَاَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذيراً ﴿العبودية 
َوِإْن ُكْنُتْم يِف رَْيٍب ممَّا نَ زَّْلنَا عََلى ﴿[ 1سراء:]اإل ﴾ْسِجِد احلَْرَاِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصىبَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلمَ 

 [ 32َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة مِّْن ِمْثِلِه ]البقرة: 

 ونظرت إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرأيته ال ينتشي إذ يصف نفسه بوصف إال عندما يصف
ذاته بالعبودية هلل عز وجل، ومهما تلقى من اهلل عز وجل مظاهر النصر والتأييد فإنه يزداد تطامناً واصطباغاً 
هبذه احلال يا عباد اهلل، حال العبودية هلل سبحانه وتعاىل، أال تذكرون يوم فتح اهلل سبحانه وتعاىل عليه 

ا هو أهله ن أثىن على اهلل سبحانه وتعاىل مبمكة وطاف بالبيت احلرام سبعًا مث وقف َيطب الناس بعد أ
قائاًل: احلمد هلل الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده، نصر عبده، مل يقل نصر رسوله، عباد 
اهلل حدثتكم هبذه املقدمة من أجل أن نتلمس مجيعًا مكان هذه اجلذور من هذه الشجرة املقدسة الباسقة 

  .ية يف أقصاها إّنا هي تربة القلبغي أن تضرب جذور العبودمن قلوبنا، الرتبة اليت ينب

أين هي مشاعر العبودية، وال أقول العبادة السلوكية، هلل سبحانه وتعاىل بني جواحننا؟ أرجو أن أكون 
خمطئًا إن قلت لكم أكثرنا يعاين من قلوٍب فارغة، وأكثرنا يتمثل اإلسالم يف حياته كما لو كان شجرة قد 

ظاهر من األرض ليس فيها جذور متخر عباب األرض، هل يُنتَظُر هبذه الشجرة إال الذبول  أثبتت على
مث االّنحاق؟ هذه هي حالنا إن مل نتدارك هذا النقص ونكمل شجرة اإلسالم اليت مت ََّعنَا اهلل سبحانه 

ٌة فيما أحسب؟ إن إال قل وتعاىل هبا، أرأيتم إىل االزدواج الذي تعاين منه جمتمعاتنا اإلسالمية وال يربأ منها
سبب هذا االزدواج فقد جذور هذه الشجرة اإلُيانية يف القلوب، تنظر إىل املصلني يف املساجد وإذا هم  
كثرة، بل لعلهم يتكاثرون مع األيام، وتتأمل يف مظاهر الصيام يف مومسه الرمضاين فتجد مظاهره متألقة 

  .عامًا إثر عام ذا بأعداده يتكاثر، وتنظر إىل احلجيج وإيف األسواق ويف املساجد ورمبا يف البيوت أيضاً 

ولكن تأمل يف اإلسالم الذي ينبغي أن يهيمن على األسواق وإذا هو غائب، تأمل يف اإلسالم الذي 
ينبغي أن يهيمن على العالقات الشخصية بني اإلنسان وأخيه اإلنسان وإذا اإلسالم عن هذه العالقة 

ألسرة أفرادها بعضهم مع بعض وإذا اإلسالم يف أكثر األحيان عن هذه األسرة غائب، تأملوا يف حياة ا
غائب، وإذا كنتم يف شك مما أقول فانظروا إىل املشكالت اليت يفور هبا قصر العدل، هي مشكالت بني 

 دمسلمني ومسلمني، ولرمبا حبثت عن هؤالء املسلمني فلم جتدهم إال يف املساجد، ولرمبا تتبعت سرية الواح
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منهم فوجدته يغشى جمالس الذكر وجمالس العلم وما إىل ذلك، يا سبحان اهلل من أين جاء هذا االزدواج 
وقد علمنا أن اإلسالم ليس حمصورًا يف صالة وصوٍم وحجٍّ وزكاة، اإلسالم له سلطانه النافذ على احلياة 

 ﴾ لِلَّهِ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ يت َوُنُسِكي َوحَمْيَاَي َومَمَايت ُقْل ِإنَّ َصال﴿اإلنسانية كلِّها، أمل يأمرنا اهلل عز وجل أن نقول: 
  .لأي كل تقلبايت يف احلياة ينبغي أن أتوجه هبا إىل رب العاملني سبحانه وتعا [103]األنعام:

اذا ملإذاً ملاذا َأِجُدين ملتزماً باإلسالم إذ حتني أوقات الصالة وُأْهرَُع إىل املساجد ألدائها مع اجلماعة؟ 
أكون واحدًا ممن تتألق مظاهر الصيام يف شكلهم وحتركاهتم يف شهر رمضان؟ ملاذا أكون واحدًا من 
املتسابقني إىل بيت اهلل احلرام يف موسم كل حج؟ حىت إذا دخلُت عراك العالقات املالية ودخلت السوق 

سلوكية ا؟ السبب أن عباداتنا المن الصباح إىل املساء ُحِجْبُت عن اإلله الذي كنت أركع وأسجد له، ملاذ
مل تتصل جبذور مستقرة يف أعماق هذه األفئدة، أفئدتنا هي الرتبة اليت ينبغي أن تستقر فيها جذور هذه 
الشجرة اإلُيانية اليت حدثنا عنها بيان اهلل عز وجل، عندما يكون قليَب خاليًا من مشاعر الذل والعبودية 

يَه، مث يكون شعوري خاليًا عن مراقبة اهلل عز وجل يل فما أيسر أن أرض واململوكية هلل سبحانه وتعاىل ومن
اً فيما أتصور، بركعات أُؤديها وبصيام أصرب عليه وحبج أذرع الطريق ما بني بييت وبني بيت اهلل احلرام ذاهب

لكي حتيا  دآيبًا، ماذا يكلفين ذلك هذه العبادة مقطوعة عن جذورها لن تقربنا إىل اهلل يا عباد اهلل، الب
هذه العبادة، لكي تسري فيها روحها، البد من أن تكون هلا جذور، الشجرة ال حتيا بدون جذور، 

  .عز وجلواجلذور، جذور هذه الشجرة، كما قلت لكم هي العبودية هلل 

ملا آل اإلسالم يف حياة جمتمعاتنا اإلسالمية وأكثر املسلمني إىل هذه املظاهر السلوكية دون أن تكون 
ا جذور ضاربة يف أعماق األفئدة أصبحنا نتصور اإلسالم فكراً، وما أكثر ما يُنَعُت اإلسالم بالفكر، هل

وما أكثر ما ينعت الدعاة إىل اهلل باملفكرين، املفكرين اإلسالميني، تأملوا من أين جاءت هذه الكلمة، 
 عاماً ذا اللقب قبل مئة ومخسنيمن أين جاء هذا اللقب لإلسالم والداعني إىل اهلل عز وجل، هل مسعتم ه

أو قبل مئة عام؟ ال، هل مسعتم باسم الفكر اإلسالمي واملفكر اإلسالمي قبل مئتني، قبل ثالث مئة، قبل 
أربعمائة، قبل ستمائة عام؟ إطالقًا، ألن اإلسالم ليس فكراً منبعثًا من هذا الدماغ وإّنا اإلسالم شجرة 

العبودية هلل سبحانه وتعاىل، عندما تضرب جذور هذه الشجرة جذورها القلب، والقلب مكمن ملشاعر 
يف فؤادي وتستقر يف حنايا هذا الفؤاد فإنين سأحتول إىل إنسان يراقب اهلل يف كل حال، عندما أذهب إىل 
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السوق أِجُدين عابداً هلل يف سوقي، عندما أذهب إىل مدرسيت أو جامعيت معلمًا أو متعلمًا أجدين عابداً 
وجل يف جامعيت، عندما أجدين ذا عالقة بيين وبني إخوٍة يل يف اهلل عز وجل أو آخرين من خارج هلل عز 

الدائرة اإلسالمية أجدين يف حمراب العبودية هلل عز وجل، عندما أدخل داري يف املساء وأجلس مع أهلي 
 أن نتفقد جذور  إىلوزوجي أجدين عدت إىل حمراب العبودية هلل سبحانه وتعاىل، حنن حباجة يا عباد اهلل

هذه الشجرة اليت عربَّ اهلل عز وجل هبا عن شجرة اإلسالم، أسأل اهلل عز وجل أن جيعل قلوبنا أوعية 
جلذور هذه الشجرة أال وهي العبودية الواجفة هلل عز وجل، إن مل نصطبغ هبا اليوم فلسوف نصطبغ هبا 

لب على فراش املوت وجند ملك املوت يست عند رحيلنا من هذه احلياة، لسوف نصطبغ هبا عندما ّنتد
روحنا شيئًا فشيئًا سنعلم عندئٍذ أننا عبيد واجفون أذالء هلل عز وجل، فلنصطبغ اليوم هبذه احلقيقة قبل 

 يفيدنا االصطباغ هبا عندما نرحل إىل اهلل عز وجل.  أن يفوت األوان فال

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل عز وجل
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إن أول واجب ينبغي لإلنسان أن ينهض به هو التعرف على ذاته وهويته، ومن املعلوم أن هوية 
اإلنسان تتمثل يف كونه عبداً ملن قد خلقه وأنشأه يف أحسن تقومي، فإذا عرف اإلنسان هويته عبداً مملوكًا 

قام اهلل عز وجل يفته يف هذه احلياة الدنيا، وإّنا الوظيفة اليت أهلل عز وجل فاملرحلة الثانية هي أن يتبني وظ
اإلنسان عليها تتلخص يف أن ُيارس عبوديته هلل عز وجل بسلوكه االختياري كما قد ُفِطَر عبداً له بواقعه 
االضطراري، تلك هي وظيفة اإلنسان وهي منبثقة عن هويته اليت ينبغي أن يتبينها ويتعرف عليها، ولكن  

ف ينهض اإلنسان مبمارسة عبوديته هلل عز وجل بسلوكه االختياري؟ اجلواب عن هذا يا عباد اهلل أن كي
هذه املمارسة تتلخص يف أمرين اثنني ال ثالث هلما مها الصرب عند االبتالء وشكر اهلل سبحانه وتعاىل عند 

رس عبوديته هلل نسان هويته وُياالرخاء، هبما يرقى اإلنسان إىل مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل وهبما حيقق اإل
  .كه االختياريسبحانه وتعاىل بسلو 

ولنتأمل يا عباد اهلل كيف يركز بيان اهلل سبحانه وتعاىل كثرياً على هذين األمرين اللذين يؤول إليهما 
وا َوَصاِبُروا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصربُِ ﴿ :ممارسة عبودية اإلنسان هلل سبحانه وتعاىل، يقول عز من قائل

ِضيُع إِنَُّه َمْن يَ تَِّق َوَيْصرِبْ فَِإنَّ اللََّه ال يُ ﴿ :ويقول  [355]آل عمران: ﴾َورَاِبطُوا َوات َُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
ذا الكالم، وه [132]النحل:  ﴾َواْصرِبْ َوَما َصبْ ُرَك ِإالَّ بِاللَّهِ ﴿ :ويقول [85]يوسف:  ﴾َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ 

  . كتاب اهلل عز وجل مبناسبات شىتالدعوة إىل الصرب، مكرور يف

ْلنَا فِيُكْم َرُسواًل َكَما َأْرسَ ﴿:  بيان اهلل سبحانه وتعاىل يقولأما الشكر فلنصغ إىل ّناذج من ذلك يف
ُمُكْم َما مَلْ َتُكونُوا تَ ْعَلُموَن، فَاذُْكرُوين ْكَمَة َويُ َعلِّ ِمْنُكْم يَ تْ لُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويُ زَكِّيُكْم َويُ َعلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواحلِْ 

َوقَلِيٌل ِمْن ِعبَاِدَي ﴿ويقول يف مكان آخر:  [103-101]البقرة: ﴾َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا يِل َوال َتْكُفُرونِ 
مها إذاً صرب وشكر هبما حيقق  [2م: ]ابراهي ﴾لَِئْن َشَكْرمتُْ أَلَزِيَدنَُّكمْ ﴿ويقول:   [12]س بأ:  ﴾الشَُّكورُ 
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اإلنسان هويته وبالنهوض هبما يتحقق بالوظيفة اليت أقامه اهلل عز وجل عليها وهي ممارسة العبودية هلل عز 
 . ِلَق عبداً له بواقعه االضطراريوجل بعمله وسلوكه االختياري كما قد خُ 

ن  يتقلب اإلنسان يف غمارها مزجيًا ممن هنا يا عباد اهلل شاء اهلل عز وجل أن تكون احلياة اليت
الشدة والرخاء، مزجيًا من املصائب والنعم، ملاذا؟ ألن املناخ الذي يتجلى فيه صرب اإلنسان ويتجلى فيه 
شكره هلل سبحانه وتعاىل البد أن يكون فيه أسباب هلذا الصرب وأن تكون فيه أسباب للشكر أيضًا، فلو 

نت نعيمًا ال توجد شوائب فيه إذاً ملا كان هنالك معىن للصرب الذي هو أن احلياة اليت نعيشها اليوم كا
ن اأحد املظهرين ملمارسة العبودية هلل، ولو كانت هذه احلياة ابتالءات وسلسلة من املصائب فقط ملا ك

  .هنالك مناخ لظهور الشكر أيضاً 

احملن وأن ة آالم املصائب و ولكن احلكمة اإلهلية اقتضت أن يعاين اإلنسان يف حياته الدنيا هذه مر 
لُوُكْم بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ َونَ ب ْ ﴿يتلقى آنًا آخر واملنح والنعم من اهلل سبحانه وتعاىل، وانظروا إىل قوله عز وجل: 

]الفرقان:  ﴾َك َبِصرياً بُّ َوَجَعْلنَا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض فِتْ َنًة أََتْصرِبُوَن وََكاَن رَ ﴿ [20]األنبياء:  ﴾فِتْ َنًة َوإِلَيْ نَا تُ ْرَجُعونَ 
، ينبغي أن نتبني هذا يا عباد اهلل بني يدي النتيجة اليت سنصل إليها، وألمر ما شاء اهلل عز وجل أن [35

يكون أجر الصابرين متميزًا عن أجر الشاكرين وشاء اهلل سبحانه وتعاىل أن يعد الصابرين يف هذه احلياة 
َا يُ َوىفَّ ﴿نتم تعلمون أن من نوقش احلساب ُعذَِّب يوم القيام  الدنيا أن ينالوا أجرهم بدون حساب، وأ ِإّنَّ

 ملاذا؟ ما السبب يف هذا التفاوت بني الصرب والشكر؟ [ 15]الزمر:  ﴾الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَسابٍ 

 الالسبب يا عباد اهلل أنه ال يتأتى الشكر هلل عز وجل إال على أساس من الصرب، بدون الصرب 
يتحقق الشكر، أما الصرب عند االبتالءات فمن املمكن أن ينفرد الصرب عن الشكر، يوجد الصرب عن 
االبتالء ويغيب الشكر، أما الصرب فال بد أن يكون موجوداً يف احلالني، ولعلكم تتصورون أن الشكر الذي 

اههم، حنمد اهلل، على أفو ينبغي أن يصطبغ به اإلنسان هو الكلمات التقليدية اليت يرددها بعض الناس 
نشكر اهلل إىل آخر ما هنالك من هذه الكلمات التقليدية اليت ينطق هبا الناس يف املناسبات، ال أيها 
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 َوقَلِيلٌ ﴿اإلخوة، الشكر ليس كذلك، ولو كان الشكر كلمات ترتدد على األلسن ملا قال اهلل عز وجل: 
  .﴾ِعبَاِدَي الشَُّكورُ  مِّنْ 

ا اهلل به والذي به يتحقق جانب من جانيب عبودية اإلنسان هلل عز وجل هو أن الشكر الذي أمرن
يوظف اإلنسان النعم اليت أغدقها اهلل عز وجل عليه للوظيفة اليت ُخِلَق من أجلها، هذا هو الشكر، متعك 

رمك اهلل كاهلل بالعافية، الشكر على العافية أن جتند عافيتك وتوظفها للمهمة اليت ُخلِْقَت من أجلها، أ
باملال الوفري، أكرمك اهلل سبحانه وتعاىل بالدار العامرة وبالنعم البازخة، شكر اهلل عز وجل على ذلك أن 

لك أن تنهض  ىفة اليت خلقت من أجلها، وال يتأتجتند املال وأن جتند سائر النعم امللحقة به للوظي
جيد  أكرمه اهلل عز وجل بنعمة املال الوفريبالشكر هبذا املعىن إال على أساٍس من الصرب، اإلنسان الذي 

أبوابًا كثرية قد تفتحت أمامه إىل املتع وإىل قطف الشهوات واألهواء املختلفة، بوسعه أن يسلك هذه 
متعك من  ال ينبغي لك أن تدخل إىل ولكن خطاب اهلل عز وجل يقول لهاألبواب كلها إىل متعه املتنوعة 

  .ذا الذي شرعه اهلل سبحانه وتعاىلباب واحد هو ههذه األبواب كلها، لك إىل ذلك 

إذاً فشكري هلل عز وجل على نعمة املال يقتضيين أن أصوم عن املتع احملرمة واليت أستطيع أن أصل 
إليها باملال، شكري هلل عز وجل على نعمة املال يقتضيين أن أبتعد عن ألوان من الرفاهية وألوان من 

حدًا هو نعين اهلل سبحانه وتعاىل من الوصول إليها ويفتح إىل متعيت بابًا وااملبتغيات والشهوات كلها ُي
الباب الذي شرعه اهلل عز وجل يل، كذلكم نعمة العافية، كذلكم سائر النعم، نعمة املناصب والرتب ال 

 يُيكن لإلنسان أن يشكر اهلل سبحانه وتعاىل عليها إال على أساٍس أو إىل دهليز من الصرب الذي ينبغ
أن ُيارسه، ومن هنا كان البد لإلنسان من الصرب بني يدي الشكر وكان البد لإلنسان من الصرب أمام 
االبتالءات املختلفة اليت قد يبتلينا اهلل سبحانه وتعاىل هبا، الشيء األخري الذي ينبغي أن أصل إليه وهو 

عيفة، أىن له أن الصرب فيجد نفسه ضاحملور يف حديثي إليكم هو أن اإلنسان يعود إىل نفسه وقد ُكلَِّف ب
ْنَساُن َضعِيفاً ﴿يصرب وهو املخلوق الذي وصفه اهلل عز وجل بقوله:  ويأيت  ،[32نساء: ]ال ﴾َوُخِلَق اإْلِ
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 ﴾ ِإالَّ بِاللَّهِ َواْصرِبْ َوَما َصبْ ُركَ ﴿بيان اهلل متناغمًا مع هذا الشعور الذي يشعر به اإلنسان إذ يقول له: 
   .[132]النحل: 

ن اهلل عز وجل يؤيد مث إ ،﴾َواْصرِبْ ﴿أترون أن بني هاتني اجلملتني تناقضًا؟ معاذ اهلل، يقول اهلل يل 
َوَما َصبْ ُرَك ِإالَّ ﴿شعوري الذي أجته به إىل موالي وخالقي، أنا ضعيف ال يتأتى مين الصرب فيقول يل: 

توى من بيده حتويلك من مس أجل ولكن هل التجأت إىل من بيده صربك؟ هل طرقت باب ﴾بِاللَّهِ 
الضعف والعجز إىل مستوى القوة والقدرة؟ هل طرقت باب اهلل سبحانه وتعاىل واستنجدت به فلم 

ىل روح هنا يا عباد اهلل يصل اإلنسان إ ،﴾َوَما َصبْ ُرَك ِإالَّ بِاللَّهِ ﴿ينجدك؟ هذا معىن  قوله عز وجل: 
ء، جوهر اىل، جوهر العبودية أن يشعر اإلنسان أنه ال شيالعبودية بل إىل جوهر العبودية هلل سبحانه وتع

البد  منه شيء إن هو اعتمد على ذاته ومن مث فإن ضعفه ىن يشعر اإلنسان أنه ضعيف ال يتأتالعبودية أ
أن يسوقه إىل باب مواله وخالقه، البد أن يسوقه لاللتجاء إىل اهلل سبحانه وتعاىل، يقول له يا رب أمرتين 

يتين وأنا عاجز وأمرتين بالسري إىل مرضاتك وأنا ال أستطيع أن أخطو خطوة إىل هذه الغاية وأنا عاجز وهن
هلل سبحانه يه النجدة من افهال أجندتين، هال أبدلت ضعفي قوة يا رب العاملني، عند هذا االلتجاء تأت

  .وتعاىل

 وإذا جعل ذا التجأ إىل اهللعباد اهلل اإلنسان عندما يعود إىل ذاته هو الالشيء بكل معىن الكلمة، فإ
من التجائه إىل اهلل ورداً يتكرر حتول من الالشيء وأصبح كل شيء مبعونة اهلل عز جل، أصبح كل شيء 
مبنحة من اهلل سبحانه وتعاىل تستمر، أصبح كل شيء بالقدرة اليت ُيتعك اهلل سبحانه وتعاىل هبا، هذا 

ذا املعىن منا وانظروا يا عباد اهلل كيف يكرر اإلنسان ه هو جوهر العبودية اليت ينبغي أن يصطبغ به كلٌ 
إِيَّاَك ﴿الذي هو روح العبودية وجوهرها كل يوم مخس مرات إذ يقف بني يدي اهلل عز وجل َياطبه قائاًل: 

إعالن   ﴾ِعنيُ ْستَ َوإِيَّاَك نَ ﴿عزٌم وعهد من العبد هلل،   ﴾إِيَّاَك نَ ْعُبدُ ﴿ ،[0 ]الفاحتة: ﴾نَ ْعُبُد َوإِيَّاَك َنْستَِعنيُ 
عن العجز، إعالن عن الضعف وإعالن للحاجة اليت تقود اإلنسان إىل رحاب اهلل عز وجل، أنا أستعني 
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بك يا رب، ها أنذا عاهدتك على أن أسري على النهج الذي أمرت وأن أطبق كل ما شرعت وأن أنتهي 
  .أستعني بك يا رب العاملني اعن كل ما قد حذرت ولكن أىنَّ يل ذلك إن مل تُِعينِّ ومن مث فأن

الثمرة اليت أريد أن أنتهي إليها يا عباد اهلل من هذه الرحلة املتسلسلة إىل هذه الغاية هي أننا قد ننظر 
فنجد أن عقبات كثرية تقف بيننا وبني بلوغ مرضاة اهلل عز وجل، عقبات متنوعة يضيق املقام عن ذكرها، 

أن هنالك مصائب تطوف من حولنا، أن هنالك ابتالءات مادية  قد نتبني وحنن نلتفت ُيينًا ويساراً 
اقتصادية أخالقية متنوعة، هنالك ضغوطات متارس علينا ولعلنا نسمع الشكوى منها صباح مساء، هذا 
هو شأن اإلنسان عندما يعود إىل ذاته حمجوبًا عن مواله وخالقه، ما السبيل إىل تذويب هذه العقبات؟ 

فع على هذه املصائب املتنوعة املختلفة؟ ما الطريق الذي جيعلنا نرتفع فوق هذه ما السبيل إىل الرت 
التحديات؟ أال فلتعلموا أنه سبيل واحد هو االلتجاء إىل اهلل سبحانه وتعاىل، قولوها للمسلمني مجيعًا، 

 فقولوها لكل من وقف أمام مرآة هويته وعرف نفسه عبدًا مملوكًا هلل سبحانه وتعاىل على اختال
مستوياهتم، قولوا التجئوا إىل اهلل بانكسار وبذل واجعلوا من التجائكم ورداً دائماً تعربون به عن عبوديتكم 
بل تغذون بذلك عبوديتكم هلل سبحانه وتعاىل وانظروا كيف تزول العقبات وكيف تضمحل املصائب 

دك، التجئ استنجد به أجنوكيف تزول التحديات كلها، ربنا سبحانه وتعاىل موجود وهو الذي يقول لك 
  .إيل أحقق لك ما تبغي

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم
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 21/23/2229 | تكريم هللا لإلنسان وعاقبة ذلك -11

  

عجيب شأن ابن آدم مع مواله وخالقه عز وجل، متعه اهلل سبحانه وتعاىل بسلسلة من املكرمات 
كر اهلل سبحانه وتعاىل عليها، عاكف على االستجابة لرغائبه وأهوائه إال من وهو معرض عنها وعن ش

رحم ربك، خلقه اهلل سبحانه وتعاىل بيديه كما قال يف حمكم تبيانه، أسجد له مالئكته أمجع، بثَّ فيه 
لوقات خالروح اليت نسبها إىل ذاته العلية، أعلن عن إكرام اهلل سبحانه وتعاىل له وعن متيزه عن سائر امل

اْلَبْحِر َوَرزَقْ نَاُهْم ِمَن َولََقْد َكرَّْمنَا َبيِن آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلبَ رِّ وَ ﴿هبذا التكرمي املعلن عنه وصدق اهلل إذ قال: 
  .[25 سراء:]اإل ﴾الطَّيِّبَاِت َوَفضَّْلنَاُهْم َعَلى َكِثرٍي ممَّْن َخلَْقنَا تَ ْفِضيالً 

من حوهلا وجعلها خدمًا ملصاحله ورغائبه، مث إنه فوق ذلك كله مسا به إىل سخر له املكونات اليت 
مستوى أهلية اخلطاب له فخاطبه عز من قائل بكالم اهلل، بكالمه الذي أنزله إليه عن طريق الرسل 

 مات اليت أغدقها اهلل على هذا املخلوق اإلنسان وماذاكانت عاقبة هذه السلسلة من املكر واألنبياء فماذا  
كان موقفه من اإلله الذي كرمه هبا وأنعم هبا عليه؟ إنه بقي عاكفًا على رغائبه معرضًا عن ذكره منصرفًا 

دق ومرة أخرى أقول: إال من رحم ربك، إّنا يص، وصاياه وأوامره اليت َياطبه هبا عن شكر نعمائه ناسياً 
  .[152 ]يوسف: ﴾اِس َولَْو َحَرْصَت مبُْؤِمِننيَ َوَما َأْكثَ ُر النَّ ﴿هذا على الكثرة اليت قال اهلل عز وجل عنهم: 

يهيب اهلل عز وجل به بعد هذا التكرمي كله أن يذكره وال ينساه، أن يشكر نعمه اليت أغدقها عليه، 
أن يستجيب لوصاياه اليت َياطبه هبا، َياطبه بذلك متحببًا آنًا ومنذرًا ومهددًا آنًا ومع ذلك فإن هذا 

 أنه يظل عاكفاً على رغائبه معانقًا أهواءه وشهواته، منصرفًا عن وصايا اهلل وأوامره،اإلنسان العجيب يف ش
يُكْم َويُ َعلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َكَما َأْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم يَ تْ لُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويُ زَكِّ ﴿َياطبه اهلل متحببًا يقول: 

-101]البقرة: ﴾ملَْ َتُكونُوا تَ ْعَلُموَن، فَاذُْكُروين َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا يِل َوال َتْكُفُرونِ  َواحلِْْكَمَة َويُ َعلُِّمُكْم َما
103].  
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 َمعِيَشًة َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلهُ ﴿ولكن اإلنسان يظل معرضًا، َياطبه مهدداً ومنذراً، يقول: 
ا َأْعَمى، قَاَل َربِّ مِلَ َحَشْرَتيِن َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصرياً، قَالَ  َضْنكًا َوحَنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقيَاَمةِ   َكَذِلَك أَتَ ْتَك آيَاتُ َن

أليس عجيبًا شأن هذا اإلنسان يا عباد اهلل؟! وإنك لتنظر  ،[130 ]ط ه: ﴾فَ َنِسيتَ َها وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُ ْنَسى
يف أرض  ات على اختالفها وإىل احليوانات املتنوعة اليت تسيحباملقابل إىل اجلمادات بأنواعها وإىل النبات

 اهلل أو الطيور اليت تسبح يف فضاء اهلل سبحانه وتعاىل فتجد كاًل عاكفًا على صالته وتسبيحه، جتد كالً 
 ها وصدق اهلل القائلعز وجل علي منصرفًا إىل تسبيح اهلل ومحده وإىل العكوف على الوظيفة اليت أقامه اهلل

وصدق اهلل القائل:   [44 ء:سرا]اإل ﴾ُهوَن َتْسبِيَحُهمْ ِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح حِبَْمِدِه َوَلِكْن ال تَ ْفقَ وَ ﴿
  .[41 ]النور: ﴾َصالَتُه َوَتْسبِيَحهُ ُكل  َقْد َعِلَم ﴿

خرها س ذلكم هو شأن اإلنسان املكرم عند اهلل وهذا هو شأن اجلمادات والنباتات واحليوانات اليت
اهلل خادمًا لبين اإلنسان، أليس يف هذا يا عباد اهلل ما َيجل؟ أليس يف هذا يا عباد اهلل ما يثري العجب 
الذي أحدثكم عنه؟! وال يقولن فيكم قائل مجادات وتسبح حبمد اهلل! مجادات ال تعي وتعبد اهلل! نباتات، 

 ق اهلل الذي أعلن عن ذلك وكذب منحيوانات عجماوات تقول إهنا عاكفة على تسبيح اهلل! نعم صد
خالف، أيها اإلخوة إهنا حقيقة علمية قبل أن تكون حقيقة دينية تلك اليت أْلِفُت أنظاركم إليها، خلق 
اهلل اإلنسان وأمره بشكره وذكره والتحقق بالعبودية له وجعل وسيلته إىل ذلك هذا العقل والفكر اللذين 

كل املخلوقات األخرى البد لكي تعرف موالها وخالقها ولكي تدين جهزه اهلل هبما فال يتخيلن أحد أن  
له بالعبودية من أن تتمتع هبذه الوسيلة ذاهتا، وسيلة العقل وسيلٌة شاءها اهلل لإلنسان أما اجلمادات 
اخلاضعة لسلطان اهلل والعاكفة على تسبيح اهلل عز وجل فلها إىل ذلك أداة أخرى إىل جانب العقل الذي 

يح اهلل ا اهلل به، النباتات، احليوانات املاضية على تنفيذ وظائفها اليت ُخلَِقْت ألدائها العاكفة على تسبمي َّزَنَ 
  .حانه وتعاىل هبمان متعنا اهلل سبسبحانه وتعاىل هلا إىل ذلك وسيلة أخرى غري وسيلة العقل والنطق اللذي

م يف مثل هذا  صلى اهلل عليه وسلأمل تقرؤوا يف الصحيح، يف صحيح البخاري نبأ خطبة رسول اهلل
اليوم؟ أقبلت إليه امرأة، وكان َيطب صلى اهلل عليه وسلم يوم اجلمعة مستندًا إىل جذٍع مثبت يف جدار 
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املسجد، أقبلت تستأذنه يف أن تصنع له منربًا عن طريق غالم هلا جنار فقال هلا: إن شئت، وبعد أيام 
ت، أقصي ذلك اجلذع إىل مكان بعيد يف املسجد، وذات يوم ُوِضَع لرسول اهلل منرب ذو ثالث درجا

ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َيطب مسع كل من يف املسجد أزيزاً ينبعث من جوف ذلك اجلذع كأنه 
صوت الناقة العشراء أي احلامل اليت أوشكت أن تضع مولودها، نزل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من 

ذع فاستلمه وعانقه إىل أن هدأ ما به وكل من يف املسجد كانوا شهودًا على املنرب ومضى إىل ذلك اجل
ذلك، أتقولون إنه جذع جامد ال يعي وال يفقه؟ من قال هذا؟ رمبا كان اإلنسان أقسى قلبًا من كثري من 

 ﴾حلَِْجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوةً امُثَّ َقَسْت قُ لُوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك فَِهَي كَ ﴿النباتات واحليوانات، وصدق اهلل القائل  
  .[24]البقرة: 

أجل يا عباد اهلل إنه لشيء خمجل يطوف هذا اخلجل شعوراً يف كياين ينبغي أن يطوف خجاًل بكيان  
كل واحٍد منكم، أقول لكم شيئًا آخر ال أنقله عن طريق شهادة أناس بل أنا الشاهد على ذلك، أمام 

أسكن فيه شجرة كبرية، صباح كل يوم بعد الفجر تتجمع بني أغصان هذه غرفة نومي يف املن زل الذي 
الشجرة طيوٌر بأعداد كبرية وكثرية تؤدي وردها يف ترنيمة مجاعية عجيبة ال تفتأ إىل أن تشرق الشمس، 
فإذا أشرقت الشمس وانتشرت أشعتها يف اآلفاق تفرقت هذه الطيور ما بني ُيني ومشال كل إىل شأنه، 

هذه الوظيفة، إىل هذا الورد، إىل هذه العبادة اليت تلتقي إليها هذه احليوانات فوق هذه الشجرة أنظر إىل 
اليت أراها أمامي بعد بزوغ الفجر إىل طلوع الشمس وألتفت ُيينًا ومشااًل فأرى ابن آدم ما بني راقد يغط 

  .ئبه ورعوناتهسان يتقلب يف رغاإن يف رقاده وما بني إنسان ساهر الليل طوياًل على شهواته وأهوائه وأمام

يا هذا أنت اإلنسان املكرم عند اهلل! أنت اإلنسان املبجل على عني اهلل! أنت اإلنسان الذي ميزك 
اهلل يخطابه تعرض عنه! وتتناسى فضله! ال عندما يتحبب إليك تستجيب لتحببه وال عندما ينذر وحيذر 

 آية بني وضعك وبني هذه احليوانات اليت تراها، عباد اهللتستجيب خائفًا إلنذاره، ما هذه القسوة، قارن 
يف كتاب اهلل ينبغي لكل منكم إذا قرأها أن يذوب خجاًل من اهلل سبحانه وتعاىل وهي آية سجدة سنقرأها 

يِف اأْلَْرِض  َمنْ َأملَْ تَ َر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن يِف السََّماَواِت وَ ﴿اهلل سبحانه وتعاىل على أعقاهبا ونسبح 
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 وََكِثرٌي ِمَن النَّاِس وََكِثرٌي َحقَّ ﴿مث قال:   [12]احلج:  ﴾َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلِبَاُل َوالشََّجُر َوالدَُّوابُّ 
  .[12]احلج:   ﴾َعلَْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن يُِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمْن ُمْكرِمٍ 

ظوا كيف أن اهلل عز وجل أعلن أن كل الكائنات تسجد هلل عز وجل سجود رددوا هذه اآلية، ال ح
عبادة، سجود تقديس، سجود تسبيح، كل؛ النجوم اجلبال الشجر الدواب كلها، ملا وصل إىل هذا 

 عز وجل ألن اهللأملاذا؟  [12]احلج:  ﴾وََكِثرٌي ِمَن النَّاِس وََكِثرٌي َحقَّ َعلَْيِه اْلَعَذابُ ﴿املخلوق اإلنسان قال: 
ابتالك مبا ابتالك به من شهوات وأهواء ولكنه قبل ذلك غرس بني جواحنك فطرة اإلُيان به، فطرة احلنني 
َ لك السبيل الذي به تستطيع أن تتعاىل فوق رعوناتك وتستطيع  إليه، فطرة احلب له مث إنه خاطبك وبَ نيَّ

 ذي طرده اهلل عز وجل من رمحته يفأن تتحرر عن شهواتك وأهوائك فأبيت إال استجابة للشيطان ال
 سبيلك! 

اللهم إنا نسألك أن جتذبنا إليك جباذب احلب وأن تأخذنا إليك من أنفسنا، نسألك اللهم أن 
تستلبنا من رعوناتنا وأن تستلبنا من أهوائنا وشهواتنا، وأن ال جتعل نعمك اليت أغدقتها علينا حجابًا بيننا 

خوة زبدة هذا الكالم الذي أقوله لكم أن نرجع اآلن بعد هذا اللقاء، بعد وبينك يا رب العاملني، أيها اإل
هذا اجمللس يف هذا اليوم األغر املبارك وقد جددنا العهد مع اهلل على كل املستويات بالنسبة لكل الفئات، 

عشاشها أ جددنا العهد مع اهلل أن نكون أكثر استجابة لنداء اهلل من احليوانات يف أدغاهلا ومن الطيور يف
اهلل يصلح  ت واجلمادات لعلوعلى أغصاهنا، أن نكون أكثر استجابة ألمر اهلل سبحانه وتعاىل من النباتا

  .شأننا

 العظيم. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   239
 

وا إلى هللا -12 رُّ ف 
َ
 11/11/2229|  ف

 

يد، ليس معه الفعال ملا ير إننا مجيعًا حبمد اهلل عز وجل نعلم ونعتقد أن اهلل واحد ال شريك له وأنه 
اللَُّه اَل إِلَََٰه ِإالَّ ُهَو ﴿شريك يف ذاته وال يف صفاته. وإننا مجيعًا بني احلني واآلخر نتلو قول اهلل عز وجل: 

وندرك من هذه اآلية العظيمة اليت نرددها يف املناسبات أن اهلل عز وجل هو ال غريه القائم  ﴾احلَْيُّ اْلَقيُّومُ 
واألرض املدبر لشؤون الكون كله، حىت إذا أقبلنا إىل الدنيا وشؤوهنا نتعامل معها نسينا  بأمر السموات

هذه العقيدة اليت هي ملئ عقولنا وملئ قلوبنا وُحِجبْ نَا عن هذا اليقني املهيمن علينا باألسباب الظاهرة، 
األسباب و  بب ونتذكرُحِجبْ نَا عن ذلك هبذه األدوات اليت استخدمها اهلل عز وجل لكونه، ننسى املس

ال نتعامل إال مع األسباب وهذه ثنائية خطرية يا عباد اهلل يف كيانات أكثرنا حنن املسلمني، عقيدة سليمة 
من حيث اإلُيان والفكر النظريني وغياب عن هذه احلقيقة عند التعامل مع الدنيا وأسباب املعيشة والرزق 

 وعند التعامل مع املصائب االحتياجات. 

تَ َقُص أوطاننا وتستلب حقوقنا وننظر فال نتذكر إال األيدي اليت تعبث وال نرى إال األسباب اليت تُ نْ 
جعلها اهلل عز وجل خدمًا لقضائه وحكمه وأمره. حُتْتََبُس األمطار وُير الشتاء أو يكاد واألرض ال تزال 

 ﴾ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ لَُّه اَل إِلَََٰه ِإالَّ ال﴿جافة قاحلة فننسى املسبب الذي نؤمن به عندما نقرأ قول اهلل تعاىل: 
ونقول إهنا دورة ثالثينية اقتضت الطبيعة أن تفاجئنا هبذا اجلفاف أو هو خرق لطبقة األوزون تشكلت 
عنها هذه الظاهرة أو هو احتباس حراري أو حنو ذلك وننسى أن هذا كله خدم بيد موالنا القيوم الذي 

ذه كما يشاء. هذه مصيبة ينبغي أن نتحرر منها إن صدقنا بإُياننا بقيومية اهلل يدير مملكته الكونية ه
 سبحانه وتعاىل.

كيف السبيل يا عباد اهلل إىل أن نتحرر من هذه الثنائية وأن يكون تعاملنا مع احلياة ومع تقلبات   
وم السموات ، ال غريه، قيالدنيا منطبقًا كل االنطباق مع إُياننا بألوهية اهلل وحده، مع إُياننا بأنه هو

واألرض؟ سبيل ذلك، بعد اإلُيان الراسخ يف العقل والكيان، أن نتساءل عمن أرسل إلينا هذه احلاجات 
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اليت نشعر هبا، وأن نتساءل عن املصدر اليت جاءتنا منه هذه االبتالءات، نتساءل عن املصدر الذي 
ا كله إّنا هو اهلل عز وجل، هو الذي وضعن  جاءتنا عن طريقه هذه املصائب ولسوف نعلم أن مصدر ذلك

أمام حاجاتنا املعيشية وهو الذي يبتلينا عندما يشاء أن يبتلينا مبا يشاء من املصائب وحنوها من الرزايا، 
فإذا عرفنا مصدر ذلك كله وعرفنا أنه اهلل فإن املنطق يقول لنا لن يرفع املصائب اليت جاءت إال من أرسلها 

جات اليت وضعنا أمامها إال من قد ابتالنا هبا ولسوف جند أنفسنا أمام هذا البيان اإلهلي ولن حيقق االحتيا
ِه ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر فَِفرُّوا ِإىَل اللَّ ﴿املقتضب العظيم الذي يذكرنا هبذه احلقيقة أال وهو قول اهلل عز وجل: 

ددكم أو تتسلل إليكم، فروا من املصائب اليت تته ففروا من الباليا اليت تطوف بكم إىل من أرسلها ﴾ُمِبنيٌ 
إىل دياركم فروا منها إىل من ابتالكم هبا، وعندما تتأملون لن جتدوا إال يداً واحدة هي اليت تتحكم بالكون  
كله، ومن هنا فإن الذي عرف عبوديته هلل وعلم أن اهلل عز وجل هو املتحكم بناصية الكون، عندما يرى 

نها ط به إّنا يفر منها إىل من أرسلها إليه، عندما يرى النكبات اليت تتقرب منه ال يفر ماملصائب اليت حتي
 إال إىل ذلك اإلله الذي ابتاله هبا. 

ويا عجبًا يا عباد اهلل، إن اإلنسان عندما يتعامل مع مصاحله الدنيوية ال يتورط يف هذه الثنائية قط 
لألسباب الشكلية، هل مسعتم عن إنسان جاءته جائزة مالية  بل يتعامل دائمًا مع املصدر وال يقيم وزناً 

طرق بابه هبا ساعي الربيد فلما خرج واستلم اجلائزة من ساعي الربيد أخذ يقبل يديه ويرى أنه هو الذي 
أنعم عليه هبا وهو الذي تفضل عليه هبذه اجلائزة، هل يف الناس احلمقى أو السذج من يفعل ذلك؟ إنه 

ربيد وسيلة وسبب أما فكره فيذهب إىل تلك املؤسسة اليت أرسلت إليه هذه اجلائزة أو يعلم أن ساعي ال
 إىل ذلك الثري الذي أكرمه هبا وإن نظر إىل هذا الساعي نظرة شكٍر ونظرة تقدير ألنه الواسطة والسبب. 

لداخلة ا هل يف الناس من إذا رأى السيارة تنهب الطريق متجهة إىل مكان ما يعطي الفاعلية لألجهزة
فيها واملولد الذي يتحرك يف مقدمتها أو مؤخرهتا؟ هل هنالك من السذج من يعطي الفاعلية للمقود الذي 
يتجه ذات اليمني آنًا وذات الشمال آنًا؟ ال أيها اإلخوة، ليس يف الناس أيًا كانت مستوياهتم العقلية من 
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رك السيارة  ان الذي جيلس خلف املقود وحييتعامل مع هذه األسباب التافهة وينسى املسبب، ينسى اإلنس
 كما يشتهي ويريد. 

ف فلماذا ختتفي هذه الثنائية يف معاملتنا الدنيوية، يف مصاحلنا املختلفة وتتجلى الثنائية بشكل خمي
اللَُّه ﴿بل رمبا مرعب عندما نتعامل مع اهلل عز وجل؟ يف مثل هذا املكان نذكر ونردد قول اهلل عز وجل: 

فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ﴿وأغلب الظن أننا نعلم معىن احلي القيوم، نتلوا قول اهلل تعاىل:  ﴾َه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ اَل إِلََٰ 
القيوم  ، فإذا خرجنا إىل السوق وإذا خرجنا إىل شؤوننا وأعمالنا ُحِجبْ نَا عن احلي﴾ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنيٌ 

 سباب الشكلية ولرمبا ذهب تقديرنا إليها إىل درجة أن نؤهلََِّها يف بعض األحيان. ووجدنا أمامنا األ

يا عباد اهلل، هذه الثنائية مصيبة مهلكة ينبغي أن نتحرر منها وينبغي أن يهيمن إُياننا باهلل عز وجل 
نتعامل به  باجلامث يف عقولنا، ينبغي إن يهيمن على سلوكنا. نعم التعامل مع األسباب أمر أخالقي وأد

مع اهلل، أقامنا اهلل يف عامل األسباب إذن نتأدب مع اهلل عز وجل ونتعامل مع ما قد جعله سببًا ملعايشنا 
ن مل يشكر قال: مل يشكر اهلل م﴿ولكنا يف الوقت ذاته نعلم أن املسبب هو كل شيء، نعلم أن املصطفى 

 . ﴾الناس

خادمًا لقضائه وحكمه نتعامل معها من منطلق  الوسائل اليت جعلها اهلل عز وجل خادمًا ألمره،
أخالقي مع اهلل ومن منطلق أديب نتأدب بتعاملنا معها مع اهلل سبحانه وتعاىل ولكن ما ينبغي أن حتجبنا 
األسباب ساعة واحدة عن املسبب. ما النتيجة اليت أريد أن أصل بكم إليها يا عباد اهلل؟ النتيجة هي أنا 

اليت قد تطوف بنا، ونسأل اهلل العفو والعافية، إذا علمنا أهنا آتيٌة من قيوم السموات إذا علمنا أن املصائب 
واألرض فلسوف نطرق بابه ونلتجئ إليه ونستن زل رمحته بنا وصفحه عنا من مسائه وننظر وإذا باجلواب 

 قد جاء وإذا برمحة اهلل عز وجل قد َنَسَخْت ذلك الشؤم وحمت تلك املصيبة. 

ن عدواً حياول أن ينتقص من أرضنا أو أن يستلب من حقوقنا أو يثري فتنة ما فيما بيننا إذا وجدنا أ
فينبغي أن نعلم أن الذي ابتالنا هبا إّنا هو اهلل، ينبغي أن نعلم أن الذي يتعامل معنا على أساس هذا إّنا 

االلتجاء نفر إىل اهلل بهو قيوم السموات واألرض إذاً ينبغي أن نفر إىل اهلل عز وجل من هذا االبتالء، 
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إليه، نفر إىل اهلل بإصالح حالنا معه، نفر إىل اهلل بالتوبة، نفر إىل اهلل بالرجوع إىل الذات وحماسبتها، كم 
من معصية اقرتفناها، كم من هَلٍْو انغمسنا يف حباره وُيِِّه، نعود إىل اهلل تائبني وإذا هبذا االبتالء قد طوي 

نتعامل مع األسباب بل نقاوم املعتدي ونقاوم العدو الشرس ونغلق باب الفتنة  وزال، وهذا ال يعين أال
بالوسائل املادية كلها ولكن علينا أن نعلم أن ذلك كله إّنا هو تعامل مع اهلل، ُخُلٌق نتعامل على أساسه 

ا جتسد حقيقة نمع اهلل وأدب مع اهلل من خالل تعاملنا مع أسبابه أما احلقيقة فهي ماثلة ملء عقولنا وقلوب
ته أوجد وبأمره حرك ونشط ، يخالقي﴾َربُّ اْلَعاَلِمنيَ  َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمُر تَ بَاَرَك اللَّهُ ﴿قول اهلل عز وجل: 

نتعامل ، لق واألمرله اخلله ال لغريه  أال له ،ودبر، ال اخللق بيد املخلوقات وال التدبري بيد أحد من الناس
هذا يدعونا إىل أن  ،﴾َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمرُ ﴿ا وملء عقولنا وقلوبنا قوله عز وجل: مع الدنيا ومع أسباهب

نتجلبب دائمًا بذل العبودية هلل وأن نعلم أن مصدر اخلري والشر كله إّنا هو اهلل سبحانه وتعاىل ومن مث 
 نفر إليه ولسوف نسمع إن بآذاننا أو ببصائرنا قوله تعاىل: لبيك. 

 ملعىن ننتهي ونتحرر من هذه الثنائية اليت ابتلينا هبا يف هذا العصر، وملا حترر أسالفنا من هذههبذا ا
الثنائية وكان إُياهنم العقالين متناغمًا ومنسجمًا مع سلوكهم يف الدنيا مع اخلري والشر، مع املنح واحملن 

ًا. عباد اهلل اذكروا نًا ومشااًل، شرقاً وغربأكرمهم اهلل ورد عنهم غوائل املعتدين وفتح أمام نوافذ الفتوحات ُيي
التاريخ وادرسوه وعودا إىل العربة اليت ينبغي أن جنتثها من هذا التاريخ األغر، تارَينا العريب اإلسالمي 

 املبني. 

أذكركم مبثال واحد، وما أكثر األمثلة اليت على هذه الشاكلة، حممد الفاتح واحد من أبرز خلفاء 
حن لفاء العثمانيني وهو الذي فتح اهلل على يديه القسطنطينية مصداق كالم رسول اهلل لتفتبين عثمان، اخل

القسطنطينية فلنعم األمري أمريها ولنعم اجليش ذلك اجليش، كيف فتحها؟ مل يعان من هذه الثنائية اليت 
كون أديبًا مع ينبغي أن ي نعاين منها، جنَّد كل الوسائل واألسباب املادية علمًا منه بأن اهلل استخدمها إذاً 

اهلل فيستخدمها، استخدم كل الوسائل واألسباب اليت يضيق الوقت عن بياهنا وشرحها وملا استنفد ذلك  
كله وقام بكل ما قد أمره اهلل به من جتنيد الوسائل املادية اجته إىل باب اهلل يطرقه بذٍل ومسكنة وضراعة 
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ئه تشاره، يف جنح الليلة احلساسة ليلة الفتح وإذا هو يف خباوافتقار، دخل عليه ياَورَُه، خادمه أو مس
ساجد ليس بني جبهته وتراب األرض أي فاصل ُيرغ رأسه وجبينه يف تراب األرض وهو جيأر إىل اهلل 
بالشكوى، جيأر إىل اهلل عز وجل يستن زل نصره، يناديه لقد نفذت أمرك يا موالي جندُت كل الوسائل 

تين باستخدامها ولكن أعلم أن الفتح بيدك وأن النصر أنت ربه واألمر كله إليك، اليت استخدمتَها وأمر 
 وقف الياَوُر وقفة العسكري أمام القائد ينتظر فراغه من صالته وسجوده. ، األمربيد اخللق وبيدك 

هبذا فتح اهلل عز وجل على ذلك الرعيل القسطنطينية، أمران اثنان التعامل مع األسباب، وهو يف 
اهر مع األسباب ويف الباطن تعامل مع املسبب وجلوء إىل اهلل، التجأ إىل اهلل عز وجل وجنده كلهم  الظ

كانوا معه يف هذا وكل الذين كانوا معه يف ذلك الفتح كلهم كانوا ألسن التجاء إىل اهلل عز وجل، ما أشبه 
ز وجل يقول لنا وامتحان اهلل ع الليلة بالبارحة، العدو يرتبص بنا واالبتالءات تطوف بنا عن ُيني ومشال

إذاً ستجدون  ﴾فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنيٌ ﴿ماذا ستصنعون، هل تنفذون أمر اهلل القائل: 
معجزات النصر والتوفيق أم إنكم ستتعاملون مع األسباب وتنسون املسبب، ستتعاملون مع املظاهر الدنيوية 

 اخللق واألمر؟  وتنسون من بيده

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل عقولنا املؤمنة باهلل متفقة مع سلوكنا الذي يتعامل مع الدنيا واحلياة 
وأسأله سبحانه أن ين زل علينا نصره وتأييده وتوفيقه بعد جتنيد األسباب والوسائل املادية كلها بل قبلها 

عاىل مع اهلل، بصدق االستقامة على دين اهلل سبحانه وت أيضًا بصدق االلتجاء إىل اهلل، بصدق التعامل
 .منا ستزدادأن نعإذاً سنجد أن مصائبنا قد طويت عنا ولسوف جند أن مساءنا ستمطر وأن أرضنا ستنبت و 

 العظيم. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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ن أميت هذه أمة إ﴿ى اهلل عليه وسلم فيما يرويه احلاكم وغريه أنه قال: لقد صح عن رسول اهلل صل
، ففي الناس من مسعوا هذا احلديث وأمثاله من كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه ﴾مرحومة وإهنا مغفور هلا

وسلم كثري فجعلوا منه متكًأ للتحرر من سائر الضوابط الدينية وجعلوا منه معتمدًا لإلعراض عن كل ما 
قد أمر به اهلل سبحانه وتعاىل وعن كل ما قد هنى اهلل عز وجل عنه وإذا وجد هؤالء من يذكرهم بأمر من 
أوامر اهلل أو حيذرهم من الوقوع يف بعض املعاصي اليت حرمها اهلل سبحانه وتعاىل ارتفعت أصواهتم بالنكري 

فور رحيم يغفر ن اهلل سبحانه وتعاىل غوقالوا مل تضيقون واسعاً ومل متلؤون قلوب الناس باخلوف والرعب وإ
الذنوب كلها، فما حقيقة هذا املوقف من الدين يا عباد اهلل وكيف ُيكن أن يُ ْفَهَم كالم رسول اهلل هذا 

 أَنْ ُفِسِهْم ال تَ ْقَنطُوا ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسرَفُوا َعَلى﴿بل كيف ينبغي أن يُ ْفَهَم كالم اهلل عز وجل القائل: 
  .[02الزمر:] ﴾ِمْن َرمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِيعًا إِنَُّه ُهَو اْلغَُفوُر الرَِّحيمُ 

وها أنا أجيب يا عباد اهلل عن هذه املشكلة مبا يوضح استهتار هؤالء الذين يتدللون على اهلل سبحانه 
عًا، اإلنسان تماداً على األمل بأن اهلل يغفر الذنوب مجيوتعاىل ويستمرئون التوغل يف املعاصي واحملرمات اع

أحد شخصني؛ إما أن يكون ممن قد فاضت مشاعر قلبه بالعبودية هلل سبحانه وتعاىل فأدرك بقطع النظر 
عن سلوكه أنه عبٌد مملوٌك لبارئه األوحد جل جالله وإما أن يكون هذا اإلنسان قد فرغ قلبه من مشاعر 

وجل أو رقدت هذه املشاعر رقدة املوت بني جواحنه وعندئٍذ البد أن ُيتلئ القلب بنقيض العبودية اهلل عز 
مشاعر العبودية هلل ونقيض ذلك إّنا هو االستكبار، البد أن يكون مصري اإلنسان يف هذه الدنيا إىل 

عز وجل وبأن مآله  واحدة من هاتني النهايتني، إما أن يكون معرتفًا وموقنًا هبويته عبدًا ذلياًل مملوكًا هلل
الوقوف بني يديه أو أن يكون قلبه فارغًا عن هذا الشعور ومن مث البد أن حتتل فيه الكربياء، فأما األول، 
أما اإلنسان الذي عرف نفسه عبداً مملوكًا هلل سبحانه وتعاىل فإن األمر يف حقه كما قال رسول اهلل صلى 

  ا مغفور هلا ولكن كيف!حومة وإهناهلل عليه وسلم إن أميت هذه أمة مر 
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هذا العبد الذي فاض قلبه شعورًا بعبوديته هلل عز وجل لن يكون معصومًا، نفسه األمارة بالسوء 
موجودة بني جواحنه والرعونات هتتاج يف نفسه والشيطان الذي ابتلى اهلل به عباده يوسوس ليل هنار ومن 

ه الرمحة واآلخر ذنبًا من الذنوب ولكن من أين تأتيمث البد أن يقع يف أخطاء والبد أن يرتكب بني احلني 
ومن أين تأتيه املغفرة؟ إذا أذنب العبد ذنبًا استيقظت مشاعر عبوديته هلل بعد ذلك واهتاجت بني جواحنه 
بسبب ذلك مشاعر الندم واألسى فأقبل إىل اهلل عز وجل مستغفرًا آيبًا معلنًا عن ضعفه يستغفر اهلل عز 

ة مث فإن اهلل يغفر له ولرمبا ارتكب الذنب ثانية وثالثة ولكن عبوديته يف كل مر  وجل ويستصفحه ومن
 .مث فلسوف جيد ربًا غفوراً رحيماً تقوده إىل االستغفار وإىل األوبة إىل اهلل عز وجل ومن 

ولقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلديُث القدسي الذي يقول فيه اهلل عز وجل: 
بًا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبًا فاغفر يل ذنيب، قال اهلل عز وجل: علم عبدي أن له ربًا أذنب عبٌد ذن﴿

يغفر الذنب ويأخذ به، مث أذنب ذنبًا ثانيًا فقال أي رب لقد أذنبت ذنبًا فاغفر يل ذنيب، قال اهلل عز 
د أذنبت ذنبًا فاغفر  لقوجل: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، مث إنه أذنب ذنبًا ثالثًا قال ريب

يل ذنيب، قال اهلل عز وجل: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد 
، ما معىن هذا؟ معىن هذا الذي يقوله اهلل يف احلديث القدسي أن هذا العبد كلما ارتكب ذنبًا ﴾غفرت له

إن مآل هذا ويتوب إليه واهلل غفور تواب ومن مث ف ثارت مشاعر الندم بني جواحنه وآب إىل ربه يستغفره
العبد إذا رحل إىل اهلل أن يكون قد ُغِفَرْت له ذنوبه وُغِسَلْت عنه أدرانه كلها وهذا معىن قول اهلل سبحانه 

، وكلمة [23-21]ّق: ﴾ظٍ يَوُأْزلَِفِت اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغيْ َر بَعِيٍد، َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكلِّ أَوَّاٍب َحفِ ﴿وتعاىل: 
أواب مبالغة من آيب أي راجع، هذا ما توعدون لكل رجَّاٍع إىل اهلل وال يكون اإلنسان رجَّاعًا إىل اهلل إال 

  .ري الشرود عن اهلل سبحانه وتعاىلبعد أن يكون كث

فسه أن ن وهذا ما عناه البيان اإلهلي يف حواٍر نقرؤه يف كتاب اهلل عز وجل مع إبليس الذي آل على
 هَلُْم ِصرَاَطَك قَاَل فَِبَما َأْغَويْ َتيِن أَلَقْ ُعَدنَّ ﴿يغوي هذا العبد، هذا اإلنسان الذي كرمه اهلل عز وجل عليه: 

  ﴾َأْكثَ َرُهْم َشاِكرِين دُ جتَِ  اْلُمْستَِقيَم، مُثَّ آَلتِيَ ن َُّهْم ِمْن بَ نْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأُْيَاهنِِْم َوَعْن مَشَائِلِِهْم َوال
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، ولكن فبماذا أجابه اهلل عز وجل، ونقرأ هذا يف أكثر من موقع يف كتاب اهلل عز [12-10]ألعراف:
 ﴾غَاوِينَ قَاَل َهَذا ِصرَاٌط َعَليَّ ُمْستَِقيٌم، ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمِن ات َّبَ َعَك ِمَن الْ ﴿وجل: 

  .[43-41جر:]احل

ْستَ ْهتَ ُرون ، امللحدون من عباد اهلل وامل﴾ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَانٌ ﴿فما معىن قوله: 
املسَتْكرِبون على اهلل أيضًا من عباد اهلل، أفيدخل هؤالء الناس مجيعًا يف رمحة اهلل! ال ليس هذا هو معىن 

حتققوا مبشاعر  أي إن الذين ،﴾ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَانٌ ِإنَّ ﴿ه سبحانه: اآلية وإّنا معىن قول
ْيَس َلَك ِإنَّ ِعبَاِدي لَ ﴿العبودية يل ستكون عبوديتهم حصنًا هلم ضد وساوسك، ضد تآمرك عليهم، 

بد ال ، ذلك ألن الذي حتقق مبشاعر العبودية هلل عز وجل رمبا عصى اهلل ولكن عبوديته﴾َعلَْيِهْم ُسْلطَانٌ 
أن تقوده إىل التوبة، كلما عصى اهلل قادته عبوديته بصدق إىل اإلنابة والتوبة إىل اهلل عز وجل ومن مث فإن 
الشيطان َيسأ وإن العبد ينال حظوة كربى من رمحة اهلل عز وجل ومغفرته فهذا هو الفريق األول وعنهم 

عنهم يقول و  ﴾مة مرحومة مغفور هلاإن أميت هذه أ﴿يتحدث املصطفى صلى اهلل عليه وسلم إذ يقول: 
ْغِفُر الذُّنُوَب ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسرَفُوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم ال تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه ي َ ﴿اهلل عز وجل: 

  .[02]الزمر:  ﴾مجَِيعًا إِنَُّه ُهَو اْلغَُفوُر الرَِّحيمُ 

ر العبودية هلل بني جواحنه ومل تستيقظ أو ُعِدَمْت هذه املشاعر بني جواحنه أما ذاك الذي رقدت مشاع
البد يف هذه احلالة من أن يفيض قلبه بنقيض ذلك، ونقيض العبودية هلل إّنا هو االستكبار على اهلل عز 

بشر يوجل، فهذا اإلنسان إن كان من املؤمنني باهلل ومسع مثل هذا احلديث أو مسع مثل هذه اآلية اليت 
اهلل عز وجل فيها عباده باملغفرة والرمحة جعل من هذه اآلية وذلك احلديث غذاءً لكربيائه، جعل من ذلك 
مربراً ملعاصيه وراح يتقلب يف هلوه وعصيانه وهو مرفوع الرأس، يربر ذلك وجيعل من كالم املصطفى متكئًا 

بيان اهلل  يقول مثل ذلك الذي وصفه لنا لإلمعان يف عمله االحنرايف الشارد عن صراط اهلل عز وجل ولعله
نعم هؤالء ال ُيكن أن  .[20]الكهف:  ﴾َولَِئْن ُرِدْدُت ِإىَل َريبِّ أَلَِجَدنَّ َخرْياً ِمنْ َها ُمنْ َقلَباً ﴿عز وجل: 
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يكونوا هم املعنيني بقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم إن أميت هذه مرحومة، هؤالء ال ُيكن أن يكونوا 
  .[02]الزمر:  ﴾ُر الرَِّحيمُ ِإنَّ اللَّهَ يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِيعًا إِنَُّه ُهَو اْلغَُفو ﴿يني بقول اهلل سبحانه وتعاىل: هم املعن

عباد اهلل لقد تدبرت كتاب اهلل من أوله إىل آخره فما وجدته يُ ْيئس العصاة من رمحة اهلل بل يبشرهم 
كربين مبقت ين فما وجدت يف كتاب اهلل آيًة إال وهي تنذر املستمبغفرة اهلل ولكين تأملت يف حال املستكرب 

اهلل عز وجل وسخطه ومل أجد يف شيء من آي الكتاب املبني ما يبني أن املستكرب رمبا غفر اهلل سبحانه 
َسَأْصِرُف َعْن ﴿، [05]غافر:  ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعبَاَديت َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ ﴿وتعاىل له، 

ا َسبِيَل الرُّْشِد ال يَ تَِّخُذوُه آيَايتَ الَِّذيَن يَ َتَكب َُّروَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احلَْقِّ َوِإْن يَ َرْوا ُكلَّ آَيٍة ال يُ ْؤِمنُوا هِبَا َوِإْن يَ َروْ 
  ﴾ا وََكانُوا َعنْ َها َغافِِلنيَ أَن َُّهْم َكذَّبُوا بِآياتِنَ َسبِياًل َوِإْن يَ َرْوا َسبِيَل اْلَغيِّ يَ تَِّخُذوُه َسبِياًل َذِلَك بِ 

ْدُخلُوَن اجْلَنََّة ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآياتِنَا َواْسَتْكبَ ُروا َعنْ َها ال تُ َفتَُّح هَلُْم أَبْ َواُب السََّماِء َوال يَ ﴿، [140]ألعراف:
  .[45عراف: ]أل ﴾َحىتَّ يَِلَج اجلََْمُل يِف َسمِّ اخْلِيَاطِ 

 أرأيتم يا عباد اهلل إىل الفرق بني عبٍد حيمل هويته عبداً مملوكًا ذلياًل هلل عز وجل يرحل هبا إىل اهلل إن
 اهلل سيغفر ذنوبه كلها، عبوديته تكون شافعاً له عند اهلل سبحانه وتعاىل، هذه حقيقة يبشرنا اهلل عز وجل

ذا شأنه عبوديته مغتساًل لدرن املعاصي اليت تورط فيها، ه هبا، السبب أن العبد ال ُيكن إال أن جيعل من
وهذه حاله، وإذا دنا املوت من هذا العبد فلسوف يرحل إىل اهلل وهو ممتلئ انكساراً وذاًل لقيوم السموات 
واألرض، يعلن عن ضعفه وعن عجزه ويعلن أنه ما عصى اهلل حني عصاه استكباراً على أمره ولكن لسابقة 

ؤه ومن مث جيد أمامه ربًا غفورًا رحيمًا يصفح عن الذنوب، أما الذي يرحل إىل اهلل وهو سبق هبا قضا
مستكرب معاند فحىت لو أطاع اهلل، حىت لو أنه كان يؤدي األوامر الشكلية من صالة وصيام وصدقة فإن 

ه إىل ب استكباره يذيب كل هذه الطاعات اليت ُيارسها، ذلك ألن القلب متناقض مع الظاهر الذي رحل
اهلل عز وجل وإن اهلل ال ينظر إىل صوركم وال إىل أشكالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وإىل أعمالكم، هذا 
ما ينبغي أن تقولوه ملن يعرض عن أوامر اهلل ويستخف حبرمات اهلل عز وجل مردداً اآليات واألحاديث 
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ذَكُِّرون مبقت اهلل عز يثور على الذين يُ  اليت تدل على أن اهلل سبحانه وتعاىل غفور رحيم تواب ولرمبا رأيته
  .وسخطهوجل 

أقول قويل هذا وأسأله اهلل عز وجل أن جيعل من عبوديتنا الضارعة له سببًا للمغفرة وأن جيعل من 
 .هذه العبودية شفيعًا لنا بني يديه يوم القيامة أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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ى ستداعى عليكم األمم كما تداع﴿صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
األكلة إىل قصعتها، قالوا أمن قلة حنن يا رسول اهلل يومئذ؟ قال: بل أنتم كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل 

ب وب أعدائكم وسيقذفن يف قلوبكم الوهن قال قائل ما الوهن؟ قال: حوَسيَ ْنزَِعنَّ اهلل الرهبة منكم من قل
، يف الناس يا عباد اهلل من استشكل هذا احلديث، قال قائلهم ملاذا يكونون غثاء  ﴾الدنيا وكراهية املوت

كغثاء السيل وهم مسلمون بكالم املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وشهادته؟ ملاذا يكون املسلمون غثاء  
سيل وإن املساجد لتغص هبم ركعًا سجداً مصلني وإن البيت احلرام على اتساعه يغص بالطائفني كغثاء ال

واحلاجني واملعتمرين وإهنم ليقبلون على صيام رمضان يف كل عام وإهنم ليقبلون إىل كثري من الطاعات ويف 
 خوة؟ مقدمتها تالوة كتاب اهلل سبحانه وتعاىل؟ فما اجلواب عن هذا االستشكال أيها اإل

اجلواب أن هؤالء الذين وصفهم رسول اهلل بأهنم غثاء كغثاء السيل يتصفون من الدين بعباداته ولكن 
عباداهتم هذه ليس هلا جذور من العبودية مهيمنة على كياناهتم الداخلية، هذا هو اجلواب باختصار، 

املسلمني اليوم  بينهما وما أحرى ولرمبا قال قائل وهل من فرق بني العبادة والعبودية؟ نعم هناك فرق كبري
أن يتبينوا هذا الفرق، أما العبادة فكسوة يتحلى هبا اجلسم وتظهر على أعضاء اإلنسان من صالة، من 
ركوع وسجود، من تسابق إىل احلج، من تطواٍف حول بيت اهلل وسعي بني الصفا واملروة، من تالوة لكتاب 

حلى هبا اجلسم وتظهر على األعضاء، أما العبودية فغذاء اهلل عز وجل، تلك هي العبادة وهي كسوة يت
يناله الكيان اإلنساين الداخلي، غذاء للقلب، غذاء للنفس، غذاء للمشاعر، هذا الغذاء يتمثل يف عظيم 
املهابة هلل عز وجل، يتمثل يف االنكسار الدائم والدائب على باب اهلل سبحانه وتعاىل، يتمثل يف التذلل 

  .تلك هي العبادة وهذه هي العبوديةائم على أعتاب اهلل سبحانه وتعاىل، وااللتصاق الد

وإنكم لتالحظون من هذا الذي قلت أن عالقة العبودية يف الكيان الداخلي لإلنسان من العبادة 
اليت تتجلى على أعضائه وظاهره أشبه ما تكون هذه العالقة بعالقة الروح من اجلسد، املسلمون اليوم رمبا  
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فعاًل يتسابقون إىل الطاعات والعبادات الكثرية ولرمبا وجدنا أن املساجد تفيض هبم مصلني راكعني  كانوا
ساجدين، وإننا لنجد أن عدد احلجيج يزداد كل عام عن العام الذي سبق، واملقبلون إىل كتاب اهلل 

ليه والطرب لسماعه إ املتفننون يف إخراجه مصاحف متنوعة واملتفننون يف تالوته واملتفننون يف اإلصغاء
هؤالء كثر ولكنها العبادة اليت ال َحظَّ  إال للجسد منها فأين هي العبودية يا عباد اهلل؟ أين هو التذلل 
على أعتاب اهلل عز وجل؟ أين هي املهابة تفيض هبا قلوب هؤالء العابدين؟ إذا وجدت العبادة منبتة 

 يستكرب القلب فما أكثر ما يتصيُد العبادَة االستكبارُ ومنفصلة عن جذور العبودية املهيمنة على النفس و 
هبا على الناس، ما أكثر ما يتصيد العبادَة العجُب يُ ْعَجُب بعباداته وطاعاته على األقران، على اآلخرين، 
ما أكثر ما يتصيد العبادَة املصاحُل الشخصية اليت يبتغي هبا اإلنسان لنفسه، ما أكثر ما يوظف اإلنسان 

خرى، احلالة عباداته ملصاحله، ألهوائه، ملبتغياته، للرئاسة، للشهرة، ملا تعلمون من املنافع الدنيوية األيف هذه 
ولكن عندما تتحقق العبودية مهيمنة على النفس يتكون من ذلك سياج حيمي العبادة من هذا االصطياد، 

 .حيمي العبادة من أن تُ َوجََّه إىل غري اهلل سبحانه وتعاىل

فة يا عباد اهلل كيف نَ ب ََّهنَا كتاُب اهلل عز وجل إىل الفرق بني العبادة والعبودية، حدَّثَ نَا عن طائوانظروا 
 بِأَْمرِنَا َوأَْوَحيْ نَا إِلَْيِهْم َوَجَعْلنَاُهْم أَِئمًَّة يَ ْهُدونَ ﴿من الرسل واألنبياء وأوليائه الصاحلني مث أثىن عليهم قائاًل: 

، فتلك هي العبادة مث لفت النظر إىل العبودية [22]االنبياء:  ﴾اَم الصَّالِة َوإِيتَاَء الزََّكاةِ فِْعَل اخْلَيْ رَاِت َوإِقَ 
، ال تتومهوا أن الكلمة فيها تكرار فمعاذ اهلل أن يكون يف  [22]االنبياء:  ﴾وََكانُوا لَنَا َعاِبِدينَ ﴿فقال: 

يتاء الزكاة أي وكانت عباداهتم تلك من إقام الصالة وإ ﴾وََكانُوا لَنَا َعاِبِدينَ ﴿كتاب اهلل تكرار ال معىن له، 
، واملزية كل ﴾وََكانُوا لَنَا َعاِبِدينَ ﴿وحنوها كانت مؤسسة على العبودية هلل عز وجل فذلك هو معىن قوله: 

ف من أجل هذا يص، ف﴾وََكانُوا لَنَا َعاِبِدينَ ﴿املزية إّنا تتمثل يف هذه اجلملة األخرية من آخر هذه اآلية 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسلمني يف هذه العصور املتأخرة هبذا الذي ترون وإنه لرسم دقيق للواقع، 

الة والسالم الصاملسلمون كثر كما تعلمون وهم ينتشرون يف أصقاع األرض كلها ولكنهم كما قال عليه 
  .غثاء كغثاء السيل
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ملرئية عبودية؟ العالج أيها اإلخوة أن نؤسس عباداتنا افما العالج بعد أن عرفنا الفرق بني العبادة وال
الظاهرة اليت جنمل هبا أعضاءنا وجسومنا، العالج أن نؤسس ذلك كله على حقيقة العبودية اليت ال مركز 
هلا إال القلب وال وجود هلا إال يف الكيان الداخلي من اإلنسان، عبوديتك هلل إّنا هي عالقة بينك وبني 

أحٌد إىل اهلل سبحانه وتعاىل أما العبادة فظاهرة تتعامل هبا مع الناس وما أكثر ما تتصيدها ربك ال يراها 
املصاحل املختلفة املتنوعة كما قد قلت لكم، وإذا أردنا أن نتمثل حقيقًة جمسدًة متثل وجتسد لنا هذه 

وعلى آله وسلم ولننظر  هالعبودية اليت تنقص املسلمني يف هذا العصر فلننظر إىل حياة حممد صلى اهلل علي
ُسْبَحاَن ﴿إىل مظاهر الثناء من اهلل سبحانه وتعاىل عليه، أمل تسائلوا أنفسكم يومًا ملاذا قال اهلل عز وجل: 

هال قال سبحان الذي  [1 ء:سرا]اإل ﴾ىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصىالَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم إِ 
بنبيه، برسوله؟ ركَّز على العبودية وطوى احلديث عن النبوة والرسالة، ألن عبودية رسول اهلل صلى  أسرى

 اهلل عليه وسلم اليت كان ُيارسها ذاًل، انكساراً التجاءً إىل اهلل عز وجل أمسى يف احلقيقة من نبوته ورسالته، 

م يوم أكرمه فى صلى اهلل عليه وسلأال تسائلون أنفسكم أين هو مكان النشوة والزهو يف كيان املصط
اهلل عز وجل بالنصر الفريد املؤزر إذ أكرمه فتح مكة، دخل مكة، كما تعلمون، من أعلى قمم النصر، 
ملاذا مل يُ ْزَه كما يُ ْزَهى عادة القادة واحلكام وامللوك يف مثل هذه احلال؟ ملاذا مل تأخذه النشوة؟ ملاذا مل يأمر 

ظرنا ر لكي تكون ترمجانًا لنشوته ولكي تكون ترمجانًا للسرور املهيمن على كيانه؟ نبأن تُ بْ ىَن أقواس النص
فوجدنا أن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف تلك احلالة كان يتصف بنقيض ذلك كله، ما رِؤَي عليه 

اؤاًل ضالصالة والسالم يف ساعة من الساعات، وال أقول يف يوم من األيام، هو أكثر تذلاًل وانكسارًا وت
منه يف ذلك اليوم الذي كان يدخل مكة فاحتًا من أعلى قمم النصر، كان كما ُرِوَي يف الصحيحني قد 
قوَّس رأسه على ظهر راحلته وأدىن رأسه من عنق راحلته حىت إن عثنونه، هذه الشعرات حتت الشفة 

تلو جالله، كان ي السفلى، ليكاد ُيس واسطة رحله من شدة ما قوس ظهره ومن شدة ما تذلل هلل جل
يف تلك الساعة سورة الفتح ويرتمن هبا، وملا دخل مكة وطاف بالبيت ونظر إىل أولئك الذي كم وكم 
ناصبوه العداء، كم وكم أوذي منهم يف سبيل اهلل، نظر إىل أولئك الذين هاجر وطنه ومسقط رأسه 

ة هلل حالت بينه رأسه ألن العبوديبسببهم، نظر إليهم وهم وامجون خائفون، مل تطف نشوة الظفر والنصر ب
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وبني ذلك، كانت النشوة اليت تطوف برأسه نشوة الذل ملواله وخالقه، كانت النشوة اليت تأخذ بكيانه 
نشوة االنكسار والضراعة على أعتاب مواله وخالقه، ظهر ذلك وجتسد يف الكلمات اليت افتتح هبا خطابه 

وعده ونصر عبده، عبده؛ مل يقل نصر نبيه، مل يقل نصر  أمام املشركني: ال إله إال اهلل وحده صدق
 رسوله، ونصر عبده وأعز جنده، 

هذه هي العبودية يا عباد اهلل اليت تنقصنا واليت ينبغي أن نتلمس مكاهنا من أفئدتنا وأسرارنا ونفوسنا، 
م وعلى آله وسل هفإذا أردمت أن تتبينوا كيف السبيل إىل ذلك فاجعلوا من نبيكم املصطفى صلى اهلل علي

  .قائداً وإمامًا لكم يف هذا كله

كيف تتحقق العبودية أساسًا وجذورًا للعبادة؟ يتحقق ذلك بشيئني اثنني؛ اإلكثار من ذكر اهلل 
سبحانه وتعاىل، وأعود فأقول لكم مثىن وثالث ليس املراد بالذكر ترديد اللسان لكلمات رمبا كانت 

ُر القلب، أن يتذكر القلب عالقته باخلالق جل جاللمقطوعة ومفصولة عن اجلنان وإّنا  ه، املراد بالذكر َتذَكُّ
أن تتذكر أنك مملوك ملن فطرك، أن تتذكر أنك تتحرك يف قبضة من قد خلقك، أن تتذكر أن بداءتك 

نسان، منه وهنايتك إليه، أن تتذكر أن كل ما تتمتع به من ِمَيٍز وأعطياٍت متي َّْزَت ومتتْعَت هبا أنت أيها اإل
ال متلك شيئًا منها، ال تفعل شيئًا منها إّنا أنت منفعل هبا، ذكاؤك، فكرك، لسانك الذي تنطق به، 
قوتك، عافيتك، ُرَواُؤك كل ذلك أعطيات ال تدري كيف َدلََفْت إليك ولن تدري كيف تتسلل عنك 

معىن صمدية اهلل  يشوتغيب عنك، عندما متعن تفكريًا يف هذه احلقيقة تعيش معىن وحدانية اهلل، تع
سبحانه وتعاىل، تعيش معىن أنك عبٌد مملوك ال يتأتى من شيء وإّنا أنت كائن تتحرك يف قبضة اهلل كما 

فة قُ ْلُت، عندما تدرك هذه احلقيقة تصطبغ بذل العبودية هلل ويفيض قلبك شعوٌر بتعظيم اهلل، شعوٌر باملخا
ك، يف أمنك وطمأنينتك وخوفك، يف كل األحوال أنت من اهلل، شعوٌر باحلاجة الدائمة يف رخائك وشدت

وجل بني  العبودية هلل عز حمتاج إىل االنكسار والتضرع على أعتاب اهلل عز وجل، هنا تتفجر مشاعر
  .جواحنك
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وإذا رحل اإلنسان أيها اإلخوة إىل اهلل عز وجل بقلب يفيض عبودية هلل عز وجل وانكساراً وضراعًة 
ن أخطائه، ه شافعاً للكثري من تقصرياته ولسوف تكون عبوديته بدياًل عن الكثري مله فلسوف تكون عبوديت

إذا رحل اإلنسان هبذه العبودية فإن قلياًل من العبادات والطاعات تكفي، ولكن إذا رحلت إىل اهلل وأنت 
رية اليت ثتتمتع وتُ ْزَهى بالكثري من صالتك، بالكثري من حجك، بالكثري الكثري من صيامك وباملرات الك

حتصيها على اهلل عز وجل يف قراءة كتابه دون أن يكون ذلك كله مؤسسًا على معىن العبودية هلل عز وجل 
فإنك ستكون من رحلتك إىل اهلل على خطر، العبادة ال تكفي، وعندما يكون املسلمون كثرة كبرية من 

م إىل راهتا فوق رؤوسهم فإن مآهلالناس وليس هلم من صفات إسالمهم إال العبادة يرفعون أعالمها وشعا
ما قد وصف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أن يكونوا غثاًء كغثاء السيل، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن 

ا ميكرمنا بذلك العبودية له وأن جيعل عبوديتنا له شفيعنا بني يديه عندما حياسبنا على التقصري، عند
  .حياسبنا على األخطاء والنسيان

 .واستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم قويل هذا أقول
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بوسعنا أن نتصور اإلسالم شجرة باسقة يانعة مثمرة، أما جذورها الضاربة يف طوايا األرض فتتمثل 
عقيدة اإلسالمية عها فإّنا ُيثلها اليف هيمنة مشاعر العبودية هلل عز وجل على طوايا النفس والفؤاد، وأما جذ

الواحدة واملوحَِّدة، واليت ال جمال للخالف فيها، وأما أغصاهنا فهي تلك األحكام والشرائع السلوكية 
واملبادئ األخالقية املتنوعة، وأما مثارها فهي السعادة اليت وعد اهلل سبحانه وتعاىل هبا كل من تشرف هبذا 

ها ئده اإلُيانية على عقله يقينًا، وعلى قلبه وجدانًا وحبًا، هذه احلقيقة جسَّدَ اإلسالم، وكل من هيمنت عقا
َر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َأملَْ ت َ ﴿لنا بيان اهلل عز وجل يف هذه الصورة، وقد صدق ربنا القائل يف حمكم تبيانه: 

ُأُكلََها ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن رَب َِّها َوَيْضِرُب  ُعَها يِف السََّماِء، تُ ْؤيت َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأْصلَُها ثَاِبٌت َوفَ رْ 
هذه خالصة البنيان اإلسالمي بدءاً من جذوره  .[30-34 ]إبراهيم: ﴾اللَّهُ اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ 

اهلل عز وجل هبا  دبثمار السعادة اليت وع اخلفية يف طوايا الكيان والنفس عبودية هلل عز وجل، وانتهاءً 
 .عباده املؤمنني

عني فبوسعنا أن نعلم أن عبودية اإلنسان هلل عز وجل هي م -يا عباد اهلل  -وإذا عرفنا هذه احلقيقة  
التزاماته بأحكام الشريعة واملبادئ اإلسالمية املتمثلة يف العقائد واألخالقيات وغريها، هيمنُة سلطان 

على اإلنسان هي مصدر االلتزام بأوامر اهلل عز وجل، وهي مصدر االنتهاء عن النواهي اليت  العبودية
حذَّرَنَا منها بيان اهلل عز وجل، وإذا هيمنت حقيقة العبودية هلل عز وجل على نفس اإلنسان أيًّا كان 

لعبودية هلل عز ا حبقيقة -حىت ما حنسبه منها من األعمال الدنيوية املختلفة  -اصطبغت أعماله كلها 
  .عاىلوجل، وحتولت إىل عبادة يتقرب هبا هذا اإلنسان إىل اهلل سبحانه وت

فإذا ساقت األقدار هذا اإلنسان الذي هيمنت مشاعر العبودية هلل على كيانه الداخلي، إذا ساقته 
جّل أ إىل فالحة األرض وحراثتها واستخراج اخلريات منها، فإن عمله الدائب هذا يصبح عبادة من

العبادات إىل اهلل، وال يالحظ من خالل نشاطه يف هذا الذي وجََّهْته األقدار إليه إال أن يستنزل رضا اهلل 
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وإذا ساقته األقدار إىل إشادة مصانَع وإنشاء صناعاٍت فإنه إّنا ، سبحانه وتعاىل من خالل كدِّه وجهده
ب عن الذي يرضي اهلل سبحانه وتعاىل، تغييتجه بالبناء الذي شاده وبالصناعة اليت أقامها إىل هذا 

مشاعره فكرة األرباح الدنيوية، تغيب عن مشاعره فكرة األهواء واحلظوظ النفسية املختلفة، ذلك ألن 
سلطان العبودية املهيمن على كيانه الداخلي يقوده إىل حيث رضا اهلل سبحانه وتعاىل، وحيجبه عن حظوظ 

هذا اإلنسان إىل وظائف خمتلفة، وإىل رتب حكومية متفاوتة، فإنه  وإذا ساقت األقدار، نفسه املختلفة
ينسى يف عمله الذي ينهض به معىن املهنة اليت ُيارسها، وحُيَْجُب عن حظوظه النفسية اليت هو بصددها، 
 وال يتصور إال أنه إّنا ُوظَِّف هلذا العمل من قبل مواله وخالقه سبحانه وتعاىل، العمل اإلداري الذي أنيط

به له مظهر وكلنا يعرفه ويتبينه ويعلم حدوده، ولكّن له مضمونًا أيضًا، ومضمون هذا العمل إّنا تعرِّفه 
  .مشاعر عبوديته هلل سبحانه وتعاىلوحتدده 

إذا عاد هذا اإلنسان أيًا كان مستواه يف العمل الوظيفي أو اإلداري الذي ُيارسه إّنا يسأل نفسه: 
 ن األعمال اليت تقربين إىل اهلل؟ هل تنكبُت اجلادة وفعلُت شيئًا ال يرضي اهللماذا صنعت يف هذا اليوم م

عز وجل؟ لقد أنيطت يب مهمة قدسية تتمثل يف رعاية هذه األمة، تتمثل يف نقلها إىل املستوى الذي 
هل  ىينبغي أن تتبوأه والذي ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل هلا، ترى هل فعلُت ما أملك يف هذا السبيل؟ تر 

إذا عدت إىل اهلل عز وجل أستطيع أن أجعل من خدمايت هذه شفيعاً بني يدي تقصريي أمام اهلل سبحانه 
ي حبسب الظاهر اليت ه -وتعاىل؟ ترى إذا ختطّفين املوت عما قريب ترى هل أستطيع أن أجعل من املهام 

وظيفة العبودية يف كيان اإلنسان، تلكم هي  اىلمشاعر عبودييت هلل سبحانه وتع عباداٍت تنبض هبا -دنيوية 
وهذا ما تفعله العبودية توجيهًا يف حياة اإلنسان ويف صبغ األعمال أيًّا كانت بصبغة العبادة والتقرب إىل 

 .اهلل سبحانه وتعاىل

أن عبودية اإلنسان لإلنسان هي أبلغ مظهر من مظاهر الشقاء  -يا عباد اهلل  -ومن املعلوم  
اإلنسان هلل سبحانه وتعاىل هي النشوة اليت ال ُيكن أن تعلوها نشوة مسعدة،  والضيم، ولكن عبودية
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شعور اإلنسان بأنه منسوب إىل اهلل بالعبودية له مبعث سعادة ما بعدها سعادة، شعور اإلنسان بذل 
 ره.عله ينتشي وال كنشوة السكري بسكعبوديته هلل عز وجل جي

هلل صلى اهلل عليه وسلم يوم فتح مكة، انظروا إىل كلماته إىل كالم رسول ا -أيها اإلخوة  -انظروا  
، ﴾دهال إله إال اهلل وحده، صدق وعده، ونصر عب﴿اليت افتتح هبا خطابه وقد أحدق املشركون به، قال: 

أنا أستطيع أن أتبني مدى النشوة اليت كانت تطوف برأس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد نسي نبوته 
 .بوديته هلل سبحانه وتعاىل ونسب نفسه يف تلك الساعة إىل اهلل بنسب العبودية لهورسالته وتذكر ع

تأملوا يف قوله صلى اهلل عليه وسلم لعائشة رضي اهلل عنها، وقد جاءت تقول له: ملاذا تتعب نفسك   
أفال ﴿ :كل هذا القدر يف قيام الليل حىت تتورم قدماك وقد غفر اهلل لك ما تقدم وما تأخر؟ أجاهبا قائالً 

، كان بوسعه أن يقول: أفال أكون شاكراً، لكنها نشوة العبودية جعلته يطرب هلذه ﴾أكون عبداً شكوراً 
وعندما حتدث البيان اإلهلي عن رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم  ﴾أفال أكون عبداً شكوراً ﴿الكلمة: 

َرى بَِعْبِدِه لَْياًل ُسْبَحاَن الَِّذي َأسْ ﴿ماذا قال:  مبناسبة املكرمة اليت أكرمه اهلل هبا، مكرمة اإلسراء مث املعراج،
، ولو كانت هنالك صفة ترضي املصطفى صلى [1 ]اإلسراء: ﴾ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى

ذه، هباهلل عليه وسلم، وتبعث السعادة يف كيانه أجّل من هذه الكلمة الستبدل البيان اإلهلي تلك الكلمة 
 [32 البقرة:] ﴾َوِإْن ُكْنُتْم يِف رَْيٍب ممَّا نَ زَّْلنَا َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة مِّْن ِمْثِلهِ ﴿

ولكن كأين بكم تسألون: ما معىن عبودية اإلنسان هلل عز وجل؟ أو ما معىن شعور اإلنسان بالعبودية 
يستشعر اإلنسان منتهى الذل ملن هو أهل هلذا أن  -أيها اإلخوة  -هلل عز وجل؟ معىن هذه العبودية 

الذل، وأن يستشعر اإلنسان منتهى اململوكية ملن هو املالك أال وهو اهلل سبحانه وتعاىل، لذلك اإلله احلي 
القيوم، هذه هي حقيقة عبودية اإلنسان هلل سبحانه وتعاىل، وإذا ُحِجَب اإلنسان عن هذه احلال، حال 

ى طوايا النفس، فإن اإلسالم يغدو يف كيان هذا اإلنسان جمرد أفكار، جمرد رؤى، العبودية اليت هتيمن عل
جمرد نقاشات، جمرد مواقف من مثل هذا املوقف الذي أقف به أمامكم، واألفكار اإلسالمية ما كانت 
لتأيت بأي حقيقة قط، األفكار اإلسالمية وحدها دون أن تتصل جبذور العبودية هلل عز وجل ال تفعل 
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ًا، ولعلكم ترون دالئل ذلك يف كثري من جمتمعاتنا اإلسالمية، إسالم الفكر ال حيقق شيئًا، هذا اإلسالم شيئ
الذي يتمثل يف ألسنة َذلَِقة، ويف بيانات سامية، ويف مؤلفات ُتَصدَُّر وتَسوَّق ذات اليمني وذات الشمال، 

ل، ال ن مّتصاًل بوقود العبودية هلل عز وجهذا كله إذا مل يكن مّتصاًل هبذا الذي أحدثكم عنه، إذا مل يك
 .ُيكن هلذه األفكار مهما َكثُ َرْت ومهما كانت صائبة ومنطقية ال ُيكن أن تفعل يف كيان أصحاهبا شيئاً 

وهنا ال بد أن ألفَت نظركم إىل شيء جيب أن نتبينه، ولعله يدخل يف شعار من الشعارات اليت 
ة فوجئنا هبا يف هذا العصر تلتصق باإلسالم واإلسالميات حُيَاَرُب هبا اإلسالم بشكل خفي، كلم

واإلسالميني دون أن جند فيما مضى ذكراً هلذا الكلمة أو هلذه النسبة، هذه الكلمة هي )الفكر اإلسالمي، 
األفكار اإلسالمية، املفكر اإلسالمي، املفكرون اإلسالميون(، هل مسعتم هبذه الكلمة يف القرون اليت 

أن فيكم من مسعها، ملاذا تُ َروَُّج هذه الكلمة؟ هنالك خطة، وأنا املسؤول عن الربهان خلت؟ ما أظن 
ر بشرية الناس أن اإلسالم إن هو إال أفكا عليها، هي أن يستقر شيئًا فشيئًا يف أذهان وحتولت إىل دين

ئده وشرائعه اتكاثرت مث تكاثرت، مث إهنا تناسقت، مث إهنا اصطبغت بصبغة الدين، وهكذا فالدين يف عق
ذا هو املقصد ه ،ليس وحيًا من عند اهلل لعباده، وإّنا هو رؤى وأفكاٌر جتمعت مث تناسقت مث ترسخت

 .من ترويج هذه الكلمة، ولكم ُقدِّْمُت يف مؤمترات ومناسبات باسم املفكر اإلسالمي

من هذه اجلذور،  قوأعود فأقول لكم: اإلسالم عبودية هلل سبحانه وتعاىل، مث إن شجرة اإلسالم تنبث
عقائده متثل جذعه، أغصانه متثل شرائعه، مثاره متثل الوعد الذي قطعه اهلل على ذاته العلية بإسعاد كل 
من يتمسك هبذه املبادئ، هي شرعة اهلل، هي الشرف الذي شرفنا به اهلل عز وجل عن طريق رسله وأنبيائه 

 .الذين أتوا مع الزمن

 ية لك، اللهم إذا أُبْ نَا إليك اجعل من عبوديتنا الضارعة لك شفيعًا بنياللهم ال حترمنا نعمة العبود 
 .تقصرينا يا ذا اجلالل واإلكرام يدي

 العظيم.أقول قويل هذا وأستغفر اهلل 
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ا وقد أنيطت ناك يف كل أطرافهأرأيتم إىل جنوٍد ينتشرون يف فالٍة واسعة األرجاء، وينتثرون هنا وه
هبم مهمة خطرية، مما ال شك فيه أن جناحهم يف املهمة اليت أنيطت هبم رهن بشبكة االتصال بينهم وبني 
قائدهم األعلى القابع يف غرفة عملياته، فإن كانت شبكة االتصال هذه موفورة وموجودة فإن ضمان 

الك، وإال فال شك أن عاقبة أمرهم اخليبة بل رمبا اهل جناحهم يف املهمة اليت أنيطت هبم موجوٌد ومتحقق،
وحنن إّنا نريد أن نتحدث هنا عن شبكة االتصال اليت ينبغي أن تكون سارية بني عباد اهلل عز وجل يف 
األرض وموالهم وخالقهم الذي ال حيده زمان وال مكان، إن وجدت هذه الشبكة، وحتققت الصلة من 

وجل وموالهم وخالقهم حتقق هلم النصر، وحتققت هلم السعادة، وأكرمهم اهلل جرَّائها بني عباد اهلل عز 
عز وجل باألمن والرخاء يف عاجل دنياهم وآجل أخراهم، وأما إن انقطعت مما بينهم وبني اهلل هذه 

 .الشبكة فال ريب أن مآهلم إىل اخلسران

ان اهلل يت كم وكم ُيذَكِّرُنَا هبا بيولكن ما هذه الشبكة يا عباد اهلل؟ إهنا شيٌء واحد، هو الصالة ال
سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه، وكم وكم حيدثنا عن خطورة هذه الشبكة ومدى أمهيتها، وإنا لنقرأ مجيعًا  
كتاب اهلل عز وجل، ومتر بنا اآليات الكثرية اليت ينبهنا اهلل عز وجل من خالهلا إىل أمهية هذا الركن، بل 

ه، تصل بني عباد اهلل عز وجل املتناثرين يف األرض وبني موالهم وخالقهم جل جاللأمهية هذه الشبكة اليت 
أم أال [ 152 ]النساء: ﴾ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكتَابًا َمْوقُوتاً ﴿أال يكفي من ذلك قوله تعاىل: 

بل  [40 ]البقرة: ﴾اخْلَاِشِعنيَ  ىن ََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعلَ َواْستَعِينُوا بِالصَّرْبِ َوالصَّالِة َوإِ ﴿يكفي قول اهلل عز وجل: 
أقم الصالة لكي  [14 ]ط ه: ﴾َوأَِقِم الصَّالَة ِلذِْكِري﴿أما يكفي من ذلك كله قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

 ضتكون فاحتَة ذكرك يل، أقم الصالة لكي تكون فاحتَة ذكري لك، وأعتقد أننا لسنا حباجة إىل أن نستعر 
 .سائر اآليات املذّكرة بضرورة سريان هذه الشبكة بيننا وبني موالنا وخالقنا سبحانه وتعاىل
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عباد اهلل، إن كنت أعجب لشيء فإنه ليشتد عجيب ممن يزعم أنه مؤمن باهلل، ويزعم أنه معظم هلل 
ينه وبني اإلله ب عز وجل وحرماته، وأنه حمب هلل سبحانه وتعاىل، فإذا ذُكَِّر هبذه الشبكة، شبكة الوصل

الذي يزعم أنه حيبه وجيله ويعظمه، إذا ذُكَِّر هبا أعرض عنها، بل أعرض عنها أُيا إعراض، بل رمبا دعا 
 اآلخرين أيضًا إىل أن يعرضوا عنها، يا عجبًا.. 

، كيف ﴾الةُجعَِلْت قرة عيين يف الص﴿نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم هو قدوتنا، هو الذي يقول: 
الركون  سلم مؤمن صادق يف إُيانه باهلل عز وجل، مث تكون قرة عينيه يف االبتعاد عن الصالة، يفيوجد م

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول فيما صح عنه لبالل مؤذنه رضي اهلل   ة؟إىل ما يلهيه عن الصال
روا بالتعب لصالة شع، وننظر فنجد أن يف املسلمني كثريين إذا ُدُعوا إىل ا﴾أرحنا هبا يا بالل﴿عنه: 

 .واجلهد، ومن مَثَّ يفرون من الصالة إىل الراحة اليت يتصوروهنا الراحة

كيف أكون حمباً ملوالي وخالقي ويدعوين موالي هذا إىل حضوره،   - يا عباد اهلل -هذا ما أعجب له 
، إكرامًا يل، إىل حضرته، إىل حماورته مث ال أستجيب؟ يدعوين اهلل سبحانه وتعاىل إىل حضوره حبًا يب

عندما أكون متمتعًا ِبَذرٍَّة من احلب هلذا املوىل ينبغي أن أقول بكل مشاعري، بكل عواطفي: لبيك يا 
موالي، كم أنت حفي يب إذ مل حتجبين عنك وإذ دعوتين إىل الوقوف بني يديك، كم هي سعيدة تلك 

إِيَّاَك ﴿ه قائاًل: دي اهلل عز وجل أخاطباللحظة بل كم هي باعثة للنشوة تلك الدقائق اليت أقف فيها بني ي
   .[1/0]الفاحتة: ﴾اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْستَِقيمَ ﴿، أدعوه قائاًل: [1/0]الفاحتة: ﴾نَ ْعُبُد َوإِيَّاَك َنْستَِعنيُ 

ويأيت اجلواب وإن مل أمسعه بإذين، يأتيين اجلواب من موالي وخالقي: حبًا وكرامة، سأعينك على ما 
ليه من التوجه إيل بالعبادة، سأهديك إىل سواء صراطي املستقيم، ولسوف أسعدك عن طريق قد عزمت ع

االلتزام هبذه الصراط يف دنياك اليت تتقلب فيها، ويف الغد الذي أنت ستقبل إليه. كيف يدعوين اخلالق 
ز بإسالمي؟ عتإىل رحابه مث أعرض عنه، مث أبتعد عن هذه الدعوة وأنا أزعم أنين مؤمن به، أزعم أنين م

 .هذا شيٌء عجيب يا عباد اهلل
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شيٌء آخر ينبغي أن نتذكره مجيعًا، إذا قام الناس غداً لرب العاملني ما إجازة املرور اليت جتعل من 
موقف احلساب أمرًا سهاًل لي ِّنًَا بني يدي اهلل؟ إجازة مرورك هذه الصالة، ما اإلجازة؟ إجازة املرور اليت 

اهلل عز وجل كالربق اخلاطف آمنًا مطمئنًا ال ختشى هلب النريان املتصاعد من جتعلك تسري على صراط 
حولك؟ إهنا الصالة، ما السيما اليت جتعلك أمام اهلل سبحانه وتعاىل ذا حقيقة ال ريب فيها، هي أنك 

 ؟عبد من عباد اهلل الطائعني له، هي أنك عشت حياتك يف الدنيا وأنت متجه إىل اهلل بذل العبودية له
َقْد َكانُوا ُيْدَعْوَن وَ ﴿ما السيما اليت تربز هويتك هذه غداً عندما يدعى اإلنسان إىل السجود فال يتأيت له 

ما السيما اليت تربز هويتك أنك كنت يف دار الدنيا ذاك  [02/42]القلم: ﴾ِإىَل السُُّجوِد َوُهْم َساِلُمونَ 
، أمل يًا متعبداً؟ إهنا الصالة، إهنا الصالة يا عباد اهللالذي يقف بني يدي اهلل راكعًا ساجداً ملتجئًا مصل

اءُ َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمحََ ﴿تقرؤوا قول اهلل سبحانه وتعاىل  اُء بَ يْ نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُكَّعًا حُمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
قال  [42/38]الفتح:﴾ِسيَماُهْم يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُُّجودِ ُسجَّدًا يَ ْبتَ غُوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًا 

العلماء: هذه السيما تكون يوم القيامة، مبقدار ما يكون العبد منتشيًا يف سجوده على األرض املرتبة هلل 
 سبحانه وتعاىل يناجيه دون أن يراه، حين إىل مواله وهو حمجوب عنه، تكون هذه السيما متأللئة على
وجهه يوم القيامة، تكون هذه السيما هي عنوان مغفرة اهلل سبحانه وتعاىل له مهما كان مقصراً، أمل 
تسمعوا كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح، وهو يؤكد أنه سيستقبل إخوانه الذين 

أرأيتم ﴿ م؟ قال:كيف تعرفه  اهلل؟ مل ترهم مل يرهم يوم القيامة على احلوض، قيل له: أو تعرفهم يا رسول
لو أن رجاًل له خيل غر  حمجلة وَسَط خيول دهم هبم أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم ُغرَّاً 

، هذا الوضوء الذي هو التمهيد إىل الصالة، هذا الوضوء الذي هو التهيؤ ﴾حمجلني من آثار الوضوء
 .للوقوف بني يدي اهلل سبحانه وتعاىل

أقول: يا عجبًا ملن يزعم أنه مسلم حقًا، وأنه مؤمن باهلل حقًا، وأنه حمب  هلل، معظم هلل كيف أعود ف
يفر من دعوة اهلل له إىل رحابه؟ كيف يفر من إكرام اهلل له إذ يدعوه إىل الوقوف بني يديه، يقول له: تعاىل 

 .ناجين، كلمين أكلمك، أذكرين أذكرك
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لموا يها، إن متت احملافظة التامة عليها فاعلموا أننا أمة منتصرة، فاععباد اهلل، هذه الشبكة حافظوا عل
ال هي الصالة، ة االتصبكيكرمها اهلل بالقوة والغلبة، ش أننا أمة يكرمها اهلل جبمع الشمل، فاعلموا أننا أمة

لة ما بيننا وبني صينبغي أال حُتْرََم منها مؤسسة، ينبغي أال حترم منها دائرة مدنية أو غري مدينة أو عسكرية، 
اهلل هي الصالة، صلة القرىب اليت نأمل أن تكون شفيعًا لنا وحنن مقصرون، آثامنا كثرية، صلة القرىب اليت 

  . يدي اهلل عز وجل هي هذه الصالةنأمل أن تكون شفيعًا لنا بني

 أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم.
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 21/28/2228 | ه وتعالى وإلاقبال إليهعالمات التوجه إلى هللا سبحان -22

 

زدحام االل ه وتعاىل وإقباهلم إليه من خدأب الناس على أن يتبينوا مدى توجه الناس إىل اهلل سبحان
املساجد باملصلني وإقباهلم إليها يف أمسيات هذا الشهر املبارك ومع فجر كل يوم منه فإن وجدوا هذه 

املصلني الراكعني الساجدين فهموا من ذلك أن الناس مقبلون إىل الظاهرة وإن وجدوا املساجد مزدمحة ب
اهلل مستقيمون على صراط اهلل عز وجل بعيدون عن مطارح التيه والضالل والغفالت، وال شك أن 
العبادات إذ يُ ْقِبُل إليها اإلنسان مظهر من مظاهر القرب من اهلل سبحانه وتعاىل ولكن العبادات ال تقرب 

هلل عز وجل إال إذا حتققت نتائجها وظهرت مثراهتا وآثارها، ونتائج العبادات على اختالفها اإلنسان إىل ا
أيًا كانت إّنا هي ظهور الصالح يف اجملتمع وغياب الفساد وأسبابه منه فإذا ُوِجَدْت مظاهر العبادات 

بقيت مظاهر و  وفاضت املساجد باملصلني، بالراكعني الساجدين القائمني ولكن بقي الفساد مستشرياً 
  .تقرب أصحاهبا إىل اهلل شروى نقريالصالح غائبة فإن هذه العبادات ال 

ا َوُيْشِهُد اللََّه عََلى َوِمَن النَّاِس َمْن يُ ْعِجُبَك قَ ْوُلُه يِف احْلَيَاِة الدُّنْ يَ ﴿ أمل تقرؤوا قول اهلل سبحانه وتعاىل:
، يعجبك قوله ويشهد اهلل عن طريق عباداته، عن طريق [354 قرة:]الب ﴾َما يِف قَ ْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصامِ 

، ملاذا! [354 :]البقرة ﴾َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصامِ ﴿ ولكن اهلل عز وجل يقول بعد ذلك: مظاهر إقباله إىل اهلل
النَّْسَل َواللَُّه ال حيُِبُّ وَ  َوِإَذا تَ َوىلَّ َسَعى يِف اأْلَْرِض لِيُ ْفِسَد فِيَها َويُ ْهِلَك احلَْْرثَ ﴿جاء التعليل بعد ذلك 

أمل تسمعوا قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يقول فيما رواه الطرباين  .[350 ]البقرة: ﴾اْلَفَسادَ 
 . ﴾من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهلل إال بعدا﴿من حديث عبد اهلل بن عباس: 

عل من امتالء املساجد يف هذا الشهر باملصلني، بالراكعني عباد اهلل لئن كان يف الناس من جي
الساجدين مقياسًا على صالح اجملتمع وقرب الناس إىل اهلل عز وجل فإنين أعتقد أن املقياس غري ذلك، 
املقياس هو أن ننظر فنجد أن التوجه إىل الصالح يزداد مع الزمن واأليام وأن مظاهر الفساد بأشكاله 

ة تضمر وال تزال تضمر، هذا هو الدليل على تقرب عباد اهلل عز وجل إن يف هذا الشهر وأنواعه املختلف
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أو يف غريه إىل اهلل سبحانه وتعاىل، عندما أنظر فأجد أن الرشوة قد اختفت بكل أنواعها ما بني الراشي 
ذه الرشوة قد ن هواملرتشي، هذا البالء الذي َشلَّ فاعليات القانون وَشلَّ فاعليات الشرائع عندما أجد أ

اختفت من تعامل الناس بعضهم مع بعض أستطيع أن أدرك أن هؤالء الناس يتقربون إىل اهلل زلفى وأن 
اهلل سبحانه وتعاىل يقبل منهم طاعاهتم وعباداهتم، عندما أنظر فأجد أن الغش قد غاب وأن التجار قد 

ني عندئٍذ د غاب مما بني املشرتين والبائعأقلعوا عن عمليات الغش وما أكثرها مع املستهلكني وأن الغش ق
أستطيع أن أدرك أن هؤالء الناس يتقربون إىل اهلل عز وجل بقربات مقبولة وأن صلواهتم مقبولة وأهنم عندما 

  .ول غداً عند اهلل سبحانه وتعاىليُ ْهَرعون إىل املساجد ُتَسجَُّل أعماهلم بالقب

 ألطباء املناوبني يعكفون على خدمة املرضى وقد أقلعوا عنعندما أنظر إىل املشايف العامة فأجد أن ا
حظوظهم وما أكثر احلظوظ يف مثل تلك احلاالت وعندما أنظر إىل املمرضني ذكورًا وإناثًا فأجدهم قد 
وقفوا ساعات عملهم على خدمات املرضى بإخالص وبصدق يقفون جهودهم ساعاهتم يف تلك الليايل 

عن حظوظ أنفسهم وأقلعوا عن التالقي اخلفي الذي قد يكونوا فيما بينهم  على خدمة املرضى وقد أقلعوا
ند اهلل سبحانه م مقبولة عأستطيع أن أدرك أن هؤالء الناس يتقربون إىل اهلل بقربات مقبولة وأن صلواهت

  .وتعاىل

تغذية  نعندما أنظر إىل املزارعني وإىل الذين يستنبتون املزروعات أتأمل فيهم فأجدهم قد أقلعوا ع
ري نباتاهتم اليت يستنبتوهنا باملسموم اليت جتعل هذه املزروعات مجيلة تتألق يف أعني الناظرين ولكنها تس

بالسموم املهلكة إىل بطون اآلكلني، عندما أجد أن هؤالء املزارعني واملستنبتني للمزروعات قد أقلعوا عن 
بولة وأهنا رك أن صلواهتم مقبولة وأن قرباهتم مقهذا العمل الذي يغضب اهلل سبحانه وتعاىل أستطيع أن أد

  .هلم يوم يقوم الناس لرب العاملنيحمفوظة 

عندما أنظر إىل أصحاب املداجن فأجد أهنم قد أقلعوا عن نفخ الفراريج باألغذية اهلرمونية كما 
، عندما أجد تعلمون، هذه األغذية املهلكة اليت تنشر السموم وما أكثرها وما أخطرها يف بطون اآلكلني
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أن اخلوف من اهلل عز وجل جعلهم يقلعون عن هذا األمر أستطيع أن أدرك أن قرباهتم مقبولة وأن قيامهم 
  .سبحانه وتعاىل لن يضيع هلم عمالً يف هذا الشهر املبارك مقبول ومأجور وأن اهلل 

إذا هبم يف حاهلم و عندما أنظر إىل أصحاب املال الوفري، إىل أصحاب الغىن الواسع الواسع وأتأمل 
ِ حقوق اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه األموال، سرعان ما يتبينوهنا وحيسبوهنا مث يقبلو  ن يعكفون على تَ بَ نيُّ

هبا إىل أصحاهبا الفقراء املعوزين الذين جعلهم اهلل عز وجل وكالء عنه يف قبض هذه القربات ويف استالم 
 .قراء املعوزينيف ذلك لعباده الف اهلل عز وجل جعل الوكالة هذه احلقوق، هو حق اهلل سبحانه وتعاىل ولكن

عندما أنظر فأجد أن هؤالء األغنياء الذين فاض لديهم املال حىت لكاد العد ال يستطيع العد أن  
حيصيه عندما أنظر فأجد أهنم يلتفتون إىل حق اهلل يف هذه األموال، عندما أنظر فأجد أهنم يُ َقدُِّمون هذا 

ما بلغ إىل أصحابه أستطيع أن أستبشر وأقول إن اجملتمع بقضه وقضيضه يتجه إىل مرضات  احلق بالغاً 
اهلل سبحانه  ر ومقبول عنداهلل سبحانه وتعاىل وإن صلواهتم ملقبولة وإن ركوعهم وسجودهم كل ذلك مأجو 

  .وتعاىل

ه ملن ه ويعطيحق اهلل يف األموال أيها اإلخوة حق خطري خطري، عندما ال َيرجه صاحبه من مال
وكلهم اهلل عز وجل بقبضه عنه فإن اهلل عز وجل جيعل من هذا احلق مسًا ناقعًا ملن يعكف على استالم 
هذا احلق واغتصابه من أصحابه وعدم الرجوع به إىل من أمر اهلل سبحانه وتعاىل أن يعاد إليهم هذا املال، 

سع  جعل يف أموال األغنياء بالقدر الذي يإن اهلل﴿أمل تسمعوا قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
فقراءهم وإن الفقراء إذا ُجِهُدوا فجاعوا أو عروا إّنا يكون ذلك مبا يفعله أغنياؤهم وإن اهلل حماسبهم على 

. أرأيتم إىل هذا الكالم الدقيق يا عباد اهلل: إن اهلل جعل يف أموال األغنياء بالقدر ﴾ذلك حسابًا شديداً 
هم، أي لئن نظرت فوجدت أن الفقر يزداد فاعلم أن أموال الفقراء مل تتلف، ال تزال الذي يسع فقراء

موجودة ولكنها موجودة يف أيدي أناس آخرين أموال الفقراء موجودة يف أيدي األغنياء وإن هلل حكمة 
اء ولكي يوأيَّ حكمة يف ذلك، جعل أموال الفقراء يف جيب األغنياء لكي يكون الفقراء فتنة وابتالء لألغن

  .ن األغنياء فتنة وابتالء للفقراءيكو 
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عندما أنظر فأجد أن هذه املقاييس اليت حدثتكم عنها تنبؤ أن الفئات املختلفة يف جمتمعاتنا تتجه 
يف أنشطتها إىل األعمال الصاحلة إىل خدمات اجملتمع املختلفة، تتجه إىل تنفيذ ما أمر اهلل عز وجل به 

، هذا هو العمل [01 ]املؤمنون: ﴾ي َُّها الرُُّسُل ُكلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا َصاحِلاً يَا أَ ﴿ الرسل عندما قال:
الصاحل، العمل الصاحل أن ختدم اجملتمع، أن ختدم أمتك فال تكون سببًا لبالء يسري إليها، ال تكون 

باد اهلل سبحانه وتعاىل، ع أنشطتك التجارية واالجتماعية املختلفة سببًا لبالء تنشره وتنثره يف صفوف
عندما أنظر فأجد أن فئات اجملتمع قد اجتهوا إىل هذا الذي ذكرته لكم، متجهني إىل الصالح الذي أمر 
 اهلل عز وجل به مبتعدين عن أولئك الذي أخرجهم اهلل عز وجل من دائرة الرضا عنهم عندما قال عنهم:

حْلَْرَث َوِإَذا تَ َوىلَّ َسَعى يِف اأْلَْرِض لِيُ ْفِسَد فِيَها َويُ ْهِلَك ا﴿ذا؟ قال: ملا [354 ]البقرة: ﴾َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصامِ ﴿
 . [350 ]البقرة: ﴾َوالنَّْسَل َواللَُّه ال حيُِبُّ اْلَفَسادَ 

توجه يف حياتك إىل اإلصالح والصالح وابتعد عن الفساد واإلفساد قليل من العبادات يكفيك، 
اإلفساد يف سبيل حظوظ نفسك فإنك لو مألت طباق األرض عبادات ال أما إذا أوغلت يف الفساد و 

 غداً. يقبلها اهلل منك

 أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم.
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 | الصلوات الخمس هي املغتسل من رجس آلاثام وألاوزار -21

28/12/2228 

 

واءٌ منها ما تلفة لألوساخ واألقذار املتنوعة، سإنكم لتعلمون أن كل واحد منا يتعرض يف تقلباته املخ
حتمله إليه الرياح من الغبار واألتربة، وسواٌء منها ما كان مصدره اإلنساَن ذاته، فما املغتسل الذي ينبغي 
أن يُ ْهرََع إليه كلما وجد نفسه قد ابتلي بشيء من هذه األوساخ؟ املغتسل الذي يُ ْهرَُع إليه اإلنسان كما 

ْيُكْم ِمَن السََّماِء َويُ نَ زُِّل َعلَ ﴿هذا املاء الطهور الذي ينجدنا اهلل عز وجل به وصدق اهلل القائل:  تعلمون هو
، وقد َعِلَم اهلل عز وجل أن اإلنسان يتعرض دائماً هلذه األوساخ املختلفة، [11]ألنفال:  ﴾َماءً لُِيطَهِّرَُكْم ِبهِ 

 .ن من حوله أىّن تقلََّب ونظرفجعل نعمة املاء وفرية وكثرية يراها اإلنسا

واإلنسان أيضًا يا عباد اهلل عندما َيوض غمار هذه احلياة الدنيا مبختلف أعماهلا وأنشطتها ال بد 
أن يصيبه رشاش كثري من املعاصي، ال بد أن يصيبه رشاش كثري من األوزار، فما املغتسل الذي هيَّأه ربنا 

من رجس آثامه وأوزاره بعد أن أكرمنا باملاء الذي يتخلص الرمحن الرحيم من أجل أن يتخلص اإلنسان 
به أحدنا من رجس األتربة والغبار واألقذار املادية؟ إنه الصلوات اخلمس املكتوبة، هذا هو املغتسل الذي 

 ينجدنا اهلل سبحانه وتعاىل به. 

نيا، ار هذه الدوملاذا كانت مخس صلوات يف اليوم والليلة؟ ذلك ألن اإلنسان دائمًا كلما خاض غم
وال بد أن َيوض غمارها، سيجد أنه قد أصيب برشاش بعٍض من الذنوب، ومن مث فقد كانت رمحة اهلل 
عز وجل له باملرصاد، يدخل وقت الصالة فيُ ْهرَُع إليها، ويقبل إىل اهلل عز وجل بأدائها على النحو الذي 

قد ذاب من كاهله، فإذا عاد إىل سوقه  أمر، وإذا بصحيفته السوداء عادت بيضاء، وإذا بثقل األوزار
وخماضته وأصابه رشاش من األوزار ثانية عاد إىل الصالة يف امليقات الثاين، وإذا هبذه الصالة هي األخرى 
طهرته، وأعادت صحيفته امللوثة إىل البياض والطهر، هذا هو املغتسل الذي ينبئ عن مدى رمحة اهلل عز 

 لنا كي ّنحَو آثار رشاش املعاصي اليت قد نتعرض هلا، وقد صح عن رسولوجل بعباده، هيأه اهلل عز وجل 
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تم لو أن هنراً غمراً أرأي﴿اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فيما رواه مسلم وغريه أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: 
كم لبباب أحدكم يغتسل منه يف اليوم مخس مرات أكان يبقى عليه درن؟ قالوا: ال يا رسول اهلل، قال: فكذ

  ﴾الصلوات اخلمس متحو آثام العبد وأخطاءه

بل إن الصلوات اخلمس من شأهنا أهنا متحو املعاصي اليت تستوجب احلد ما مل تكن هذه املعاصي 
وسلم  أن رجاًل دخل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه﴿متعلقة حبقوق العباد، وقد صح فيما رواه الشيخان 

 نه قد ارتكب موجب حد، فأعرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،يف املسجد قبل الصالة، فأسر إليه أ
وسكت عنه، مث عاد ثانية يذكر له ذلك، فأعرض عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وسكت عنه، وملا 
أقيمت الصالة وصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه عاد الرجل ُيذَكُِّر رسول اهلل صلى اهلل 

قال، فقال له صلى اهلل عليه وسلم: أرأيت أنك عندما خرجت من بيتك أمل تتوضأ فتحسن عليه وسلم مبا 
 هذا هو دور الصالة يف ﴾وضوءك؟ أمل تشهد معنا الصالة؟ قال: بلى، قال: فقد غفر اهلل لك ذنبك

 حياة اإلنسان يا عباد اهلل، 

ة، ما أكثر الذين ىت نفسية خمتلفبل أقول لكم شيئاً آخر: ما أكثر الذين ابتلوا يف حياهتم بأمراٍض ش
ابتلوا بالكآبة فكان دواؤهم الذي انتشلهم من هذا املرض هو اإلقبال إىل الصالة، ما أكثر الذين تقلبوا 
يف أمراٍض نفسيٍة خمتلفة، ولكن صلتهم باهلل جعلتهم يُ ْهَرُعون إىل الوقوف بني يدي اهلل عز وجل، فكانت 

 لفة، وما أكثر املصائب اليت طرقت أبواب كثرٍي من اجملتمعات، مصائبصالهتم خري دواء ألمراضهم املخت
خمتلفة، من ذلك القحط واحتباس األمطار، كان الشيء الذي رفع هذا البالء عنهم، وأعادهم إىل أمن 

 .الطمأنينة ورغد العيش هذه الصلوات اخلمس

كليف، يف الصورة واملظهر ت - يا عباد اهلل-إهنا   وملاذا ال تكون الصلوات اخلمس هبذه املثابة؟!
ولكنها يف احلقيقة استضافة وتشريف، فإذا استجبت الستضافة اهلل سبحانه وتعاىل، ووقفت بني يديه 
حامداً مث مثنيًا مث مستعينًا مث داعيًا أن يهديك وأن يكألك بعني عنايته أتتوقع أال يقول اهلل لك: لبيك يا 

يا عجبًا  - يا عباد اهلل-ون إكرام وهو رٌب كرمي؟! فيا عجبًا عبدي؟! أتتوقع أن يصرفك من ضيافته د
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جلسوٍم ال تعرف لذة الصالة والوقوف بني يدي اهلل! ويا عجباً جلباٍه مل تذق لذة السجود لوجه اهلل سبحانه 
 .وتعاىل

لقد قلت لكم، وأؤكد: إن الصالة يف ظاهرها تكليف، ولكنها يف احلقيقة استضافة من اهلل وتشريف، 
اذا جندهم قد مل  فلماذا جند ِقطَاعًا كثرية من املسلمني قد َقطَُعوا أنفسهم عن استضافة اهلل عز وجل؟!

 .أعرضوا عن نداء اهلل عز وجل يستضيفهم؟! أليس هذا أمراً عجيبًا يا عباد اهلل؟

ه: لمسلمون؟! ولو كانوا غري مسلمني لزال العجب، مسلمون يقرؤون كتاب اهلل عز وجل ويرددون قو 
َوأَِقِم ﴿ويسمعون أو يقرؤون قوله:  [152]النساء:  ﴾ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكتَابًا َمْوقُوتاً ﴿

ًا حَنُْن َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصَطرِبْ َعلَيْ َها ال َنْسأَُلَك ِرْزق﴿ ، ويقرؤون قوله:[14]ط ه:  ﴾الصَّالَة ِلذِْكِري
، ومع ذلك يستضيفين اهلل عز وجل للوقوف بني يديه، ُأعِرض؟! [123 ]ط ه: ﴾َواْلَعاقَِبُة لِلت َّْقَوى نَ ْرزُُقكَ 

 .ُأعِرض عن استضافته يل؟! شيٌء ال يتصوره العقل قط

مث إن البيان اإلهلي يضعنا أمام صور مرعبة وخميفة ملصري اإلنسان يوم القيامة، ذاك الذي كان يف 
الصالة، عن هذه االستضافة، يقطع نفسه ورمبا يقطع اآلخرين عنها، امسعوا قول  دنياه معرضًا عن هذه
 أَْبَصاُرُهْم يَ ْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َوُيْدَعْوَن ِإىَل السُُّجوِد َفال َيْسَتِطيُعوَن، َخاِشَعةً ﴿اهلل سبحانه وتعاىل: 

، امسعوا قول اهلل سبحانه [42-43]القلم: ﴾وِد َوُهْم َساِلُمونَ تَ ْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َكانُوا ُيْدَعْوَن ِإىَل السُّجُ 
ا فَاِقرٌَة، َكالَّ ِإَذا بَ لََغِت ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضرٌَة، ِإىَل رَب َِّها نَاِظرٌَة، َوُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ بَاِسرٌَة، َتُظنُّ َأْن يُ ْفَعَل هبَِ ﴿وتعاىل: 

، أي إذا بلغت الروح الت َّْرقُ َوة، وقيل، أليس من راق؟ أليس [32-33لقيامة :]ا  ﴾الت َّرَاِقَي، َوقِيَل َمْن رَاٍق 
نَُّه اْلِفرَاُق، َكالَّ ِإَذا بَ لََغِت الت َّرَاِقَي، َوقِيَل َمْن رَاٍق، َوَظنَّ أَ ﴿من طبيب يعيد الروح إىل مكاهنا من اجلسد؟ 
 ﴾ذََّب َوتَ َوىلَّ اْلَمَساُق، َفال َصدََّق َوال َصلَّى، َوَلِكْن كَ َواْلتَ فَِّت السَّاُق بِالسَّاِق، ِإىَل رَبَِّك يَ ْوَمِئٍذ 

 .[23-30]القيامة:

كيف قرن البيان اإلهلي الكفر برتك الصالة، ومل يتحدث عن عبادٍة غريها؛   -يا عباد اهلل-الحظوا  
ًا عن الصالة معرض ألن اإلنسان إذا آب إىل ربه بصالة تامة غفر اهلل له بقية ذنوبه، أما إذا آب إىل اهلل
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َق َوال َصلَّى، َفال َصدَّ ﴿: قد قطع نفسه عن استضافة اهلل عز وجل، فمآله هذا الذي يقوله اهلل عز وجل
 .[23-21]القيامة: ﴾َوَلِكْن َكذََّب َوتَ َوىلَّ 

يا عجباً للمسلم الذي يعلم أنه عما قريب بعد حني طال احلني أو قصر سيتمدد على فراش املوت، 
خل عليه ملك املوت، ولسوف يراه بعينيه، ولسوف تنطوي قواه كلها لتؤول إىل ال شيء، ولسوف يد

ولسوف جيد نفسه كتلة من العبودية هلل، ولكن فات األوان، فاتت الفرصة، أنا أعلم أنين صائٌر إىل هذا، 
ُر الس ل للناس كي بيملاذا ال أصطلح مع موالي وريب؟! ملاذا ال أستجيب الستضافته؟! وملاذا ال أَُيسِّ

يستجيبوا هلذه االستضافة اليت يدعوهم اهلل عز وجل إليها؟! وقد قال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما 
رًا وجعلت يل األرض مسجداً وطهو  -ثانية منهن-أعطيت مخسًا مل يعطهن أحٌد من قبلي ﴿صح عنه: 

 . ﴾فأُيا رجل من أميت أدركته الصالة يف مكان فليصلِّ 

الصالة يف السوق فلتصلِّ ألن اهلل يأمرنا أن نؤدي الصلوات يف مواقيتها، إن أدركتك إن أدركتك 
الصالة يف مقهًى فقم وصلِّ، إن أدركتك الصالة يف مطعم، إن أدركتك الصالة يف قارعة الطريق ومسعت 

 .املؤذن يقول: اهلل أكرب، قل بلسان حالك أو بلسان قولك: لبيك اللهم لبيك

مكلف بأن أخربكم عن نذير ينطوي يف هذا الشتاء القادم، إن مل نصطلح مع موالنا عباد اهلل، أنا 
وخالقنا فلسوف يكون شتاًء قاسيًا، ولسوف نعاين من انقطاع املطر واحتباسها ما مل نشهده يف سنوات 

نصطلح لخلت، أنا أقول هذا، واحلب يوجب علي ذلك، الغرية على أميت وعلى بلدي توجب عليَّ ذلك، ف
 .ع اهلل قبل فوات األوانم

 العظيم. أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل
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 13/21/2212 | العبودية اضطرار ال اختيار -22

  

َ البيان اإلهلي لإلنسان بعبارة واضحة قاطعٍة الوظيفة اليت ُكلَِّف بالنهوض هبا يف حياته الد نيا لقد بنيَّ
يُد َأن اإِلنَس ِإال لِيَ ْعُبُدوِن. َما ُأرِيُد ِمنْ ُهم مِّن رِّْزٍق َوَما ُأرِ ﴿َوَما َخلَْقُت اجلِْنَّ وَ : هذه وذلك عندما قال

إذًا فالوظيفة اليت ُخِلَق اإلنسان ] 02-00ُيْطِعُموِن ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي﴾ ]الذاريات: 
ومملوكيته هلل عز  نبثق من شعور اإلنسان بعبوديتهللنهوض هبا إّنا هي عبادة اهلل سبحانه وتعاىل وهي إّنا ت

  .وجل

ولكن اإلنسان لن يقتنع هبذه الوظيفة اليت يقول له اهلل عز وجل إنه قد ُكلَِّف هبا ما مل يعد فيتعرف  
وكيف  ،على ذاته، ما مل يعد فيتعرف على نفسه، عندئٍذ بوسعه أن يؤمن هبذه الوظيفة وَيضع لسلطاهنا

 إىل أن يتعرف اإلنسان على نفسه كي يدرك الوظيفة اليت مُحِّلََها ولكي ينهض –اد اهلل يا عب –السبيل 
 .هبا بعد ذلك

، ايعرف اإلنسان نفسه عندما يقف أمام مرآة ذاته ويتأمل طوياًل يف املزايا اليت متعه اهلل عز وجل هب 
يتميز هبما عن  كر والعقل اللذينعندما يتأمل يف مزية السمع والبصر واحلواس املختلفة مث يتأمل يف الف

عندما  ،سائر احليوانات األخرى مث يتأمل يف القوة املودعة يف كيانه مث يف العافية اليت تسري يف أوصاله
يتأمل اإلنسان يف هذه املزايا بوسعه أن يعلم عندئٍذ أنه مملوٌك وليس مالكاً ومن مث بوسعه أن يعلم أنه عبٌد 

 ؟كيف .دية ملن هو عبد لهوعليه أن يؤدي حقوق العبو 

 ،أنا عندما أتأمل يف هذه املزايا اليت أمتتع هبا البد أن أسأل نفسي أأنا فاعل هلا أم أنا منفعل هبا 
هل أنا فاعل هلا؟ أنا الذي َمت َّْعُت نفسي هبذه املزايا وأنا الذي أحرسها كي ال تشرد عين وكي تبقى رفيقي 

 .إىل املمات أو إىل األبد

ست فاعاًل هلا وإّنا أنا منفعل هبا أي أنين استقبلتها من حيث ال أدري مث توضََّعْت هذه أم أنا ل 
املزايا يف كياين كما ال أعلم مث إين أصبحت أمتتع هبا دون أن أدري املصدر الذي جاءت إيلَّ هذه املزايا 

 .فاعاًل هلا أنك منفعل هبذه املزايا ولست –يا ابن آدم  –إنك إن تأملت يف هذا علمَت ، منه
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فتحَت عينيك على هذه الدنيا وإذا أنت تتمتع بالسمع والبصر، تتمتع بالذاكرة وبالعقل، ونظرَت  
فإذا بالقوة تسري يف كيانك من حيث ال تعلم وتأملت وإذا بالعافية تسري يف كيانك من فرقك إىل قدمك 

لم ولسوف املزايا كلها، ستجهل بعد ع من حيث ال تعلم، وتنظر وإذا بغٍد قريٍب يأيت وقد ودََّعْتَك هذه
تنسى بعد تذكر وذكرى، ولسوف تتحول القوة الكامنة يف كيانك إىل ضعف ولتنظر إىل الشباب الذي 
تتباهى به وإذا هو يتقلص عنك رويدًا رويدا وإذا به يودعك ليحل حمله املشيب وأنت ال متلك استبقاء 

 .ف وجدت يف كيانكهذه املزايا يف كيانك قط بل أنت ال تعلم كي

 أي إنك بالعبارة العلمية الدقيقة شاشة استقبال، أنت، إذاً أنت منفعل هبذه الصفات يا ابن آدم 
جهاز استقبال يستقبل الصور واأللوان املتعددة ويستقبل التحركات املتنوعة اهلادفة وغري اهلادفة. أنت 

ك جهاز استقبال أفال حيملك عقلك فإذا علمت أنك كذلك أن، هكذا، أنت جهاز استقبال ال أكثر
على أن تسأل عن جهاز اإلرسال الذي يتم اإلرسال منه إىل شاشة كيانك فتتمتع هبذه املزايا من حيث 

لَْقُت ﴿َوَما خَ : تأمل يف جهاز اإلرسال وفكر جتد أن مصدر اإلرسال هو ذاك اخلالق الذي قال، ال تدري
 ] 00]الذاريات: اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإال لِيَ ْعُبُدوِن﴾ 

تأمل فلسوف جتد أن املصدر الذي يتم اإلرسال منه إليك بالعقل هو اهلل، املصدر الذي يتم إرسال  
العافية منه إليك املصدر هو اهلل، املصدر الذي ينجدك بالتذكر والفكر هو اهلل، املصدر الذي ينجدك 

اهلا، زايا مل يكن لك أي دوٍر يف استقببالقوة هو اهلل عز وجل، وآية ذلك أنك عندما استقبلت هذه امل
وعندما تتمتع هبا ليس لك أي دوٍر يف كيفية التمتع هبا، وغدًا عندما ترحل عنك لتبقى شاشة كيانك 

 .صافية عن األلوان والصور واحلركات ال تستطيع أن تستبقي شيئًا من ذلك يف كيانك

بغي أن تسأل من أي جهاز إرسال تفد ألست جهاز استقبال يا ابن آدم؟ وإذا قلَت نعم أفما ين 
إيلَّ هذه املزايا؟ اسأل عقلك ولسوف جييبك مستعينًا بكل العلوم القدُية واحلديثة بأن مصدر هذا اإلرسال 
إّنا هو اهلل عز وجل. فإذا عرفت ذلك حتققت مبعرفة هويتك، علمَت أنك مملوك هلذا الذي يرسل إليك 

  .عندئٍذ تعلم أنك عبدٌ مزاياه ولسوف تتقلص عنك عما قريب، 
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أال يكفي العقل  ،وما هي وظيفة العبد؟ وظيفة العبد أن يضع عبوديته موضع التنفيذ ملن هو عبد له 
﴿اللَُّه الَِّذي  :إن مل يكن العقل كافيًا فامسع كالم اخلالق الذي يذكرك هبذام، لينبهك إىل هذا يا ابن آد

ًة ََيُْلُق َما َيَشاُء َوُهَو ْعِد َضْعٍف قُ وًَّة مُثَّ َجَعَل ِمن بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعفًا َوَشْيبَ َخلََقُكم مِّن َضْعٍف مُثَّ َجَعَل ِمن ب َ 
 وأنت ال دور لك إال االستقبال.  ]04اْلَعلِيُم اْلَقِديُر﴾ ]الروم: 

يُ تَ َوىفَّ َوِمنُكم مَّن يُ َردُّ  مَّن ﴿مُثَّ خُنْرُِجُكْم ِطْفاًل مُثَّ لِتَبْ لُغُوا َأُشدَُّكْم َوِمنُكم امسع كالمه يف مكان آخر
أال يكفي هذا يا ابن آدم من أجل أن تعلم   ]0ِإىَل َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يَ ْعَلَم ِمن بَ ْعِد ِعْلٍم َشْيئًا﴾ ]احلج: 

لََقَك ﴿الَِّذي خَ أنت عبٌد مل أنت ملك يده، أنت مملوك هلذا ، هويتك ومن أجل أن تعلم إذاً وظيفتك
 ]2-2وَّاَك فَ َعَدَلَك يِف َأيِّ ُصورٍَة مَّا َشاء رَكََّبَك﴾ ]االنفطار: َفسَ 

أرسل إليك هذه املزايا كلها وليس لك أي دوٍر يف استقباهلا ولن يكون غداً أي دوٍر يف استبقائها  
نَّ ْقُت اجلِْ ﴿َوَما َخلَ : هنا يعلم اإلنسان وظيفته ويتجاوب عندئٍذ مع قوله سبحانه .بشكل من األشكال

أي إّنا مَحَّْلتُ ُهْم وظيفًة واحدة هي أن يعلموا عبوديتهم يل ومن   ]00َواإِلنَس ِإال لِيَ ْعُبُدوِن﴾ ]الذاريات: 
مث عليهم أن يضعوا هذه العبودية هلل موضع التنفيذ، ال يستبدلون بالعبودية استكباراً، ال يستبدلون 

  . ُكلَِّف اإلنسان هباهذه هي الوظيفة اليت، باململوكية امتالكًا ومهياً 

عندما تعلم يا ابن آدم هويتك وتعلم هذه احلقيقة هل يساورك شك أو ريب يف هذه الوظيفة اليت  
 .ينبغي أن تنهض هبا؟ ما أخالك ترتاب يف ذلك قط

رمبا مسعَت بعض املغفلني يقول: هل اهلل حباجة إىل أن أعبده؟ إذا كان إهلًا حقًا فما أغناه عن أن  
 أنك إّنا أمْرَت بأن تدين له بالعبادة والعبودية –يا أيها املغفل  –ومن الذي قال لك ، بدًا لهأكون ع

لكي ُتَكمَِّل نقصًا يف ذاته؟! من الذي قال لك أن اهلل عز وجل قبل أن َيلقك كان حباجة إىل أن يوجدك 
  لكي تعبده لكي تكمل ألوهيته؟

 ،سلوكك منسجمًا مع واقعك، هكذا يقول املنطق والعلمإّنا يأمرك بالعبادة والعبودية لكي يكون  
َرَدةِ الطوال؟ وإذا طمع وطمح إىل 

َ
أرأيت إىل إنسان ُخِلَق قَ ْزَمًا وعاش قَ ْزَمًا أفيحسن به أن يرتدي ألبسة امل

َرَدِة الطوال فإن عقل كل عاقل يزدريه وينتقصه، يقول له العقل: انسجم يف سلوكك مع 
َ
أن يلبس ثياب امل
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ك، لو كنت مارداً من الرجال لكان يليق بك أن ترتدي ثياب املردة الطوال ولكنك كما تعلم قزم، نفس
حنن مجيعًا يا عباد ، تلك هي وظيفة العبد م.ِعْش حياة األقزام وارتد ثياب األقزام وال تتجاوز حدود األقزا

أمره، ال تستطيع تز ولكن باهلل مملوكون هلل عز وجل، نتحرك ولكن يف قبضته، نقوى ولكن بسلطانه، نع
 .أن توجد يف كيانك إال ما قد أوجده اهلل فيك

أنت هذا اإلنسان الذي توضعت يف  ، أنت شاشة االستقبال اليت حدثتكم عنها، فمن أنت إذاً  
كيانه هذه املزايا ومل يعلم من أين جاءت وغدًا سيودعها وال يستطيع أن يستبقي منها شيئًا، أفيليق هبذا 

أن يستكرب! أفيليق هبذا اإلنسان أن يقول ال بل أنا حر، أنا لست عبداً ألحد أنا أتصرف كما اإلنسان 
 .أشاء، ألزم نفسي مبا أريد وأبتعد عما ال أريد

أرين جرأتك وبقاءك واستمرارك على هذه الدعوى ، حىت تقول هذا الكالم –يا أخي  –من أنت  
حريتك وقدرتك  أرين –اهلل يكرمك بالفكر والتدبر والتأمل و  –ال اليوم  –واهلل ُيدك بقوته  –ال اليوم 

هذه عندما متتد على فراش املوت وعندما تشم رائحته تدنو إليك وعندما يدخل عليك ملك املوت من 
أرين تلك الساعة حريتك اليت تزعمها اليوم، أرين تلك  –أجل سرتاه بعيين رأسك  –حيث ال تدري 

  .به حريتك فيما تريد أن تفعل وفيما تريد أن تدع وفيما تريد أن تتصرفالساعة قدرتك على الدفاع عن 

إن كنت قادراً على أن تَ ْثُبَت على هذه احلالة اليوم يف تلك الساعة فهنيئًا لك حريتك اليت تدعيها،  
جباً لإلنسان فيا ع، ولكنك تعلم وأعلم أنك ستكون آنذاك كتلةً من ضعف، كتلة ضعف، كتلة ذل ومهانة

 .لم أنه صائٌر إىل هذا املصري ملاذا ال يتهيأ لهيع

يعلم اإلنسان أن صائٌر إىل هذه النهاية ومع ذلك يتحدى مواله وخالقه عندما شرع وأمر ووصف،  
يتحداه يف وصاياه ألنه حر، لو كنت حراً لكنت أنت الذي غرس هذه املزايا يف كيانك ولكنت أن القادر 

  .على استبقائها لديك

لو كنت حراً  ،حرًا ألبقيت شبابك املتألق يف كيانك وملا تركته يودعك إىل غري رجعةلو كنت  
يا  –أمل تقتنع بعد  .لكنك تعلم أهنا ودائع استودعها اهلل عز وجل لديكك، الستبقيت قوتك يف كيان

 احبثأمل تقتنع بعد أنك عبد! ف، أنك مملوك! فاحبث عن مالكك الذي أنت يف قبضته –أخي اإلنسان 
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َما ﴿وَ : إذا عرفت هذا انسجمت كل االنسجام مع قوله عز وجل، عن موالك الذي أنت مملوك وعبد له
َو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة هُ َخلَْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإال لِيَ ْعُبُدوِن. َما ُأرِيُد ِمنْ ُهم مِّن رِّْزٍق َوَما ُأرِيُد َأن ُيْطِعُموِن ِإنَّ اللَّهَ 

 .]02-00﴾ ]الذاريات: اْلَمِتنيُ 

والعبادة سلوك يف الطريق الذي شرع اهلل ولكن السلوك ال يتأتَّى إال بعد وجود العبودية والعبودية  
شعور يهيمن على الكيان يشعرك أنك مملوك، يشعرك أنك يف قبضِة موالك، يشعرك أنك تتحرك حتت 

، ر هو رفيقك عندما يدنو منك املوتسلطانه ويسعدك هذا الشعور أُيا سعادة. ولسوف جتد هذا الشعو 
  .هو صديقك عندما تنتقل من رحاب هذه الدنيا إىل احلياة الربزخية اليت تنتظرك

أسأل اهلل عز وجل أن يبقي يل ولك هذا الرفيق يف الساعة النكراء اليت نعيش فيها غربة وأي غربة  
  .إال من هوياتنا احلقيقية

 م.أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظي
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 23/21/2212 | كيف يمارس إلانسان عبوديته هلل عز وجل -23

 

قلت لكم باألمس يف األسبوع املاضي إن اإلنسان إذا عرف نفسه عرف ربه، يعرف نفسه متمتعًا  
بصفاٍت كثرية متنوعة متعددة ولكنه ال ُيلك منها شيئًا، ينفعٌل هبا وال يفعل شيئًا منها، وردت إليه هذه 

  .دون إرادة منه وال حكم وستودعه هذه الصفات أيضًا دون إرادة منه وال حرية أو حكم الصفات

بال بدون وهل يتأتَّى أن يوَجَد جهاز استق، إذاً هو جهاز استقبال يستقبل هذه الصفات املختلفة 
، صٍر وحسٍّ بجهاز إرسال؟! من املرسل للصفات اليت تتمتع هبا من علم وعقل ونطٍق وإرادةٍ وعافيٍة ومسٍع و 

قة عندما يعلم اإلنسان هذه احلقي، إهنا تأيت إليك من جهاز اإلرسال وجهاز اإلرسال مصدره اهلل عز وجل
 .ليدرك أنه عبد ملن هو بيده، ملن هو بسلطانه، وعندئٍذ البد أن يصطبغ بصبغة العبودية هلل عز وج

عبٌد هلل  ان عبوديته وقد أيقن أنههذا ما قلته لكم باألمس، ولكن تعالوا نتابع كيف ُيارس اإلنس 
كيف ُيارس  ،عز وجل، أيقن أنه جهاز اسرتسال يستقبل من عند اهلل عز وجل ما يتمتع به من صفات

  .ُيارسها بطريقتني اثنتني البد منهما؛ أوالمها الصرب واألخرى الشكر؟ أحدنا عبوديته هلل

ائب املتنوعة املناسب للصرب هو االبتالءات واملصوالصرب ال يتحقق إال يف املناخ املناسب له، واملناخ  
وأما  ،الكثرية. بدون أن يتلقى اإلنسان ابتالءات متنوعة شىت، بدون أن يُفاَجَأ مبصائب ال معىن للصرب

مناخ الشكر فهو النعم واملنح الكثرية اليت تفد إىل اإلنسان من جهاز اإلرسال من عند اهلل سبحانه وتعاىل. 
  .نسان أن يشكر اهلل عز وجل بدون أن يتلقى نعمهوهل يتأتَّى لإل

مزجيًا من املصائب والنعم، مزجيًا من اللذائذ واآلالم، مزجيًا  –يا عباد اهلل  –ومن هنا كانت الدنيا  
من أجل أن يؤدي اإلنسان الذي عرف ربه عبوديته هلذا اخلالق يصرب عند االبتالءات ن، من املنح واحمل

ن يصرب ولكن كيف السبيل إىل أ، رََّفُه بيان اهلل عز وجل عند النعم وعند اآلالءويشكر الشكر الذي ع
يا عجبًا، يقول يل  ]132﴿َواْصرِبْ َوَما َصبْ ُرَك ِإالَّ بِالّلِه﴾ ]النحل: : اإلنسان واهلل يقول يف حمكم تبيانه

   .﴿َوَما َصبْ ُرَك ِإالَّ بِالّلِه﴾مث يقول يف الوقت ذاته  ﴿َواْصرِبْ﴾اهلل 
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معىن هذا الكالم إذا أردت أن تصرب التجئ إىل اهلل، اعرض ضعفك أمام اهلل عز وجل، تضرع على  
أعتاب اهلل، قل له موالي ال حول يل وال قوة إال بك، ابتليتين باملصائب واآلالم وأنا ال أريد أن أعصيك، 

ري حىت أصرب ن ترسل إيلَّ نعمة التصبأنا أريد أن أصرب ولكن أنت الذي ُتَصب ُِّرين، ال سبيل إىل ذلك إال أ
إي إذاً فالتجئ  ﴿َوَما َصبْ ُرَك ِإالَّ بِالّلِه﴾هذا معىن قوله عز وجل: ، على الألواء، حىت أصرب على الشدائد

 .إىل اهلل لكي ُيَصب َِّرك

ز ه هلل عأول عبد اعتز بعبوديت، إىل قدوتنا وأسوتنا أال وهو رسول اهلل –يا عباد اهلل  –وانظروا  
تويف عمه  ،وتعالوا أحدثكم عن ّنوذج من هذه املصائب، واجهته املصائب، واجهته الرزايا واآلالم، وجل

 وما هي إال أشهر مرَّْت حىت، أبو طالب وقد كان سندًا له وكان الذي ُينعه من أذى املشركني فصرب
له العون املادي  ت تقدمتوفيت زوجته خدجية وقد كانت وزير صدق له، وقد كانت أنيسه يف الوحشة وكان

  .واملعنوي يف طريق دعوته إىل اهلل

مث جاءت املصيبة األدهى، مل يعد يستطيع أن حيرك فمه بكلمة دعوة، استشاط أذى املشركني له  
  .وأحيط به بعد وفاة عمه أيب طالب

د من يتسع جي واملصيبة الرابعة أنه أراد أن يتجه إىل الطائف لعله جيد هنالك من يسمع كالمه، لعله 
ذي املصائب  ها هي، صدره حلديثه ودعوته ولكن الطائف خيبت آماله، ردته على أعقابه كما تعلمون

اللتجاء مارسها عن طريق كثرة ا؟ ترتى واجهها حممد فكيف مارس عبوديته هلل من خالل هذه املصائب
ًا أنه ال ُيلك حواًل وجل على الصرب، معلن إىل اهلل، كثرة التضرع إىل اهلل، معلنًا أنه عاجز إن مل يعنه اهلل عز

  .وال قوة

كان يشكو، ولكنه مل يكن يشكو شكوى ضجر، مل يكن يشكو شكوى احتجاج على اهلل، ال،  
معاذ اهلل، إّنا كان يُ َعب ُِّر بشكواه عن عجزه، عن فاقته، عن ذل عبوديته هلل عز وجل. انظروا إىل كالمه 

﴿اللهم إليك أشكو ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس، أنت : وقد مرت به هذه املصائب األربع
ال ﴿إن مل بك عليَّ غضٌب ف، أنت ريب إىل أن قال بعد ذلك: رب العباد، أنت رب املستضعفني﴾
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مل تكن شكواه تعبريًا عن احتجاج ولكنها كانت إظهارًا لعبوديته هلل سبحانه وتعاىل وإظهاراً  إذاً  أبايل﴾
  .هلفاقته وعجز 

وقد جعل اهلل عز وجل من مصطفاه أسوة لنا، قدوة، فلنقتدي حببيبنا حممد عندما تنوشنا املصائب  
وتطوف بنا الرزايا، فلنجد سبياًل إىل الصرب التجئوا إىل اهلل، اطرقوا باب اهلل جتدون أن اهلل عز وجل ينجدنا 

 .بنعمة الصرب

هلل عز وجل هبا ذاته العلية، كلما عاىن اإلنسان ولكن األمر األهم من هذا سنة من سنن اهلل ألزم ا 
املؤمن باهلل الذي وضع عبوديته هلل موضع التنفيذ، كلما عاىن من شدة يف حياته أو مصيبٍة طافت به 
فواجهها بالصرب، واجهها بالتجمل البد أن يكرمه اهلل إىل جانب العسر باليسر، وانظروا يف هذا إىل قوله 

 ]0-0﴿فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً. ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً﴾ ]الشرح: : هسبحانه وهو َياطب رسول

إىل جانب العسر ستجد اليسر، لكن  ﴿ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً﴾: مل يقل إن بعد العسر يسراً ال، قال 
بحانه وتعاىل، يعلن س ملن اجته إىل اهلل عز وجل، ملن فرَّ إىل املصائب اليت تنوشه إىل باب اهلل، هذا ملن

﴿َوَما َخلَْقُت  :عن ضراعته ويعلن عن مسكنته وذله، وتلك هي وظيفة اإلنسان يف هذه احلياة، أمل يقل
والعبادة سلوك، والعبادة اليت هي سلوك ال تتحقق إال بعد  ]00اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإال لِيَ ْعُبُدوِن﴾ ]الذاريات: 

  .سبحانه وتعاىل أن يصطبغ اإلنسان بذل العبودية هلل

كانت هذه احلالة هي دأب رسول اهلل. ولو أنكم درستم سريته وهو رئيس دولة وهو إمام املسلمني  
َأْعيُنِنَا﴾ ]الطور: ﴿فَِإنََّك بِ وهو أفضل األنبياء عند اهلل وهو حبيب اهلل عز وجل وهو ذاك الذي قال اهلل له 

ل و متصاغر متذلل على أعتاب اهلل، مل يكن يُ َرى رسو ومع ذلك فلم يكن يُ َرى رسول اهلل ﴿ إال وه[ 42
اهلل إال وهو ملتصق باب اهلل يستنجد فضله، يستن زل رمحته، يستن زل قدرته وهو رئيس دولة، وهو إمام 

 هذه احلقيقة ينبغي أن نعلمها وأن نتبينها. مصائب املسلمني اليوم كثرية وإنكم. املسلمني يا عباد اهلل
  ال يتسع لعدها وال حلصرها لتعلموهنا والزمن

َدْعُكْم من الوسائل واألسباب املادية، هذا شيء ، ولكن ما الذي ينجي املسلمني من هذه املصائب 
  أمر اهلل بإعداده لكن ال خري فيه إذا اعتمد اإلنسان عليه وحده
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ف على باب اهلل، و ما السبيل الذي به نتخلص من مصائبنا املختلفة املتنوعة؟ االلتجاء إىل اهلل، الوق 
 .االنكسار والتذلل على أعتاب اهلل

أنت عبد ال متلك من أمر نفسك شيئًا، إذاً ينبغي أن تعيش حياتك عيشة العبيد، ما ينبغي أن  
ه! مباذا تشمخر؟ بفكر صائٍب تتمتع ب، يشمخر منك الرأس عاليًا وأنت ال متلك من أمر نفسك شيئاً 

 .ذاكرة تتمتع هبا! غدًا تستيقظ من رقادك وقد نسيت كل شيءب، غدًا يسلب اهلل هذا الفكر منك
من  ،بالعافية اليت تتضرج يف كيانك وتُ ْزَهى هبا عندما تقف أمام مرآة ذاتك! غداً يسلبك اهلل هذه العافية

  .أنت حىت تقول إين أملك شيئًا منها

ك كله، يرسل ذل جهاز استقبال تتحرك صوٌر شىت عليك فسل من الذي –كما قلت   –إذاً أنت  
إذاً ينبغي أن يكون شأنك، دأبك، دائمًا االلتجاء إىل اهلل، االنكسار على أعتاب اهلل سبحانه . هو اهلل

 .﴿ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً﴾ وتعاىل، وانظروا كيف جتدون مصادق قول اهلل عندئذٍ 

 ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً﴾ ،اْلُعْسِر ُيْسراً  ﴿فَِإنَّ َمعَ  ال، مها مجلتان متكررتان مل أجد مثلهما يف كتاب اهلل 
لكن ملن؟ ملن كان مالزمًا باب اهلل، ملن كان مصطبغًا بذل العبودية هلل، ملن كان دأبه أن يتصور  

  .الساعة اليت يتمدد فيها على فراش املوت ويستقبل ملك املوت لينقله إىل احلياة الربزخية األخرى
 أحتدث عن االلتجاء وفن االلتجاء ومثرة االلتجاء فدعنا نكتفي هبذا الكالمأيها اإلخوة: ما دمت  

 النظري لنوفر بقية الوقت لعملية االلتجاء إىل اهلل. 

 أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم.
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وليس  – ون عن تربهم باملاضيحديثي اليوم حوار مع طائفة ممن يسمون أنفسهم احلداثيني يعرب 
أقدس  ولقد كنت وال أزال –املاضي فيما يقصدون إال اإلسالم من خالل مواقع كثرية متكاثرة هنا وهناك 

 .احلوار وأرى أنه السبيل األوحد ملعرفة احلق وهو الطريق الذي ال ثاين له لالتفاق على احلق

م إىل القهر وما يسمى باإلرهاب أو الرهبة ترى هل يدعو اإلسالم إىل التخلف أم هل يدعو اإلسال
أم هل يدعو اإلسالم إىل خمالفة أصول احلضارة اإلنسانية أو إىل خمالفة املبادئ اليت تقوم على أساسها 

 .اجملتمعات املدنية

 –إّنا هو عند اإلسالم، واإلسالم يقول من خالل مرجعه األول  –أيها اإلخوة  –اجلواب عن هذا 
يقول إنه يدعو الناس مجيعًا إىل أمرين اثنني مها يف احلقيقة حقيقة واحدة، يدعو إىل  – أال وهو القرآن

ِإينِّ  ۖ   وا َصاحِلًا﴿َواْعَملُ ل: فعل اخلري ويؤكد ويكرر ويدعو إىل العمل الصاحل ويدعو ويكرر ويؤكد، إنه يقو 
ى ذََكٍر أَْو أُنْ ثَ  ِمنْ  َصاحِلًا ﴿َمْن َعِملَ ل: يقو و  تُ ْفِلُحوَن﴾ ﴿َوافْ َعلُوا اخْلَيْ َر لََعلَُّكمْ : ويقول مبَا تَ ْعَملُوَن َبِصرٌي﴾
ْوِس ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْردَ : ويقول طَيَِّبًة﴾ َحيَاةً  َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِيَ نَّهُ 

واآليات اليت تدعو  َأْجرًا﴾ اللَّهِ ُهَو َخيْ رًا َوَأْعَظمَ  ِعندَ  َخرْيٍ جتَُِدوهُ  مِّنْ  ُفِسُكم﴿َوَما تُ َقدُِّموا أِلَن: ويقول نُ ُزاًل﴾
 .إىل اخلري والعمر الصاحل كثرية

  ؟ما اخلري وما هو العمل الصاحل، إذاً اإلسالم يدعو إىل اخلري وإىل العمل الصاحل

 نفسه، ود باملنفعة إىل صاحبه يف جسمه، يفهو كل عمل يع –يا عباد اهلل  –اخلري أو العمل الصاحل 
يف ماله، ويف العالقة السارية بينه وبني اآلخرين ولكن على أساس من التوازن والعدل. هذا هو باختصار 

 .معىن الصالح الذي يدعو إليه اإلسالم من خالل القرآن وهو معىن اخلري أيضاً 

 العمل الصاحل حيذر من نقيض كل منهما وبالقدر الذي يدعو اإلسالم الناس إىل عمل اخلري وإىل
﴿َواَل تُ ْفِسُدوْا يِف اأَلْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها﴾  :وما نقيض كل منهما إال الفساد واإلفساد فهو يقول
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 ينعي على التائهنيو  اأَلْرِض ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن﴾ يِف  ﴿َوال تَ ْبِغ اْلَفَسادَ  :ويقول .[00]األعراف: 
هذا ما يدعو  لنَّاِس﴾اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي ا يِف  ﴿ظََهَر اْلَفَسادُ : عن العمل الصاحل واخلري فيقول

 إليه اإلسالم. 

مسعت من يعرتض فيقول: فإذا كان اإلسالم يدعو إىل الصالح  –وأنا أقول هذا  –ولقد مسعت 
  .، ما باله يدعونا إىل الصالة والصوم واألذكار وما إىل ذلكوإىل اخلري فما باله يدعونا إىل العبادات

هو أن اإلنسان من شأنه أن يعود إىل حظ نفسه فيؤثر حظ نفسه على   –يا عباد اهلل  –واجلواب 
كل شيء، من شأن اإلنسان أن يكون أنانيًا يرعى حقوق ذاته ولو على حساب اآلخرين، من شأن 

منهج  إّنا يصلحه الدخول يف. ينقاد وراء رعوناته. ما الذي يصلحه اإلنسان أن تكون فيه رعونات وأن
ياة تربوي يتمثل يف العقيدة اليت تبصره بأنه عبٌد ملالك وأن هذا املالك يراقبه وأن له وقفًة بني يديه يف احل

ينما ذهب، مراقب أ الثانية وأن مل َُيَْلْق عبثًا. هذه العقيدة البد أن تُ ْغَرَس يف كيانه ومن مث يعلم أنه مراقبٌ 
بأفعاله مهما فعل وأينما تقلب، مث هذه العقيدة حتتاج إىل غذاء، إن مل تتلق العقيدة غذاءها َذبُ َلت مث 
ذبلت مث إهنا حتولت إىل ما يشبه اهلشيم من النبات فما غذاؤها؟ غذاؤها العبادة، غذاؤها الصالح، 

عمل ترقى باإلنسان إىل مستوى تنفيذ عمل اخلري والغذاؤها مراقبة اهلل. هذه العبادات مع هذه العقيدة 
الصاحل ومن مث يؤثر اآلخرين بداًل من أن يستأثر بنفسه ومن مث ال يستطيع أن يتحول عن العمل الصاحل 

  .إىل الفساد ألنه يعلم أن ملكني يراقبانه ويسجالن عليه

رجال  مون لإلسالم وزنًا وهو منوأقول لكم حبق: سألت واحداً من هؤالء احلداثيني بل الذين ال يقي
األعمال: أرأيت لو أنك كنت حباجة إىل أمني لصندوقك وجاء اثنان يقدمان اخلدمة اليت تطلبها أحدمها 
مثلك ال يقيم للدين وزنًا واآلخر مؤمن مسلم مراقب هلل عز وجل على أي هذين اإلنسانني تعتمد 

اذا فلماذا حتاربون الوفاء؟ ملاذا حتاربون األمانة؟ مل واصدقين يف اجلواب؟ قال على اإلنسان املؤمن، قلت
  .تؤثرون حظوظ النفس على قرار العقل

وجه اإلسالم  ما يقف يف، تضعنا أمام حقيقة أخرى ينبغي أن نتبينها –أيها اإلخوة  –هذه احلقيقة 
 أمرنا اهلل عز وجل هبا، ما يتمتمثاًل يف مبادئه االعتقادية، متمثاًل يف عباداته املتنوعة متمثاًل يف شرائعه ال
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يرتبص هبذا اإلسالم أحد إال وهو يرتبص بالعمل الصاحل، إال وهو يرتبص باخلري، ما يقف أحدهم يف 
الفساد هل و ، وجه اإلسالم الذي هذه حقيقته باختصار إال وهو يدعو إىل الفساد واإلفساد يف األرض

دور م جتدون ما قد أمثره الفساد يف حياة اإلنسان، إنه يهو األمر املبتغى يف حياة اإلنسان اليوم؟ وها أنت
إذا علمنا هذه احلقيقة و ، برحى القتل والظلم على الربآء اآلمني، هذه احلقيقة ينبغي أن نعلمها يا عباد اهلل

فإين ألرجو أن تبلغ كلميت هذه أو حواري هذا هؤالء اإلخوة التائهني وأرجو أن تدركهم الرمحة اإلهلية قبل 
 .ات اآلوانفو 

حنن راحلون وحنن نقف طوابري أمام بوابة املوت، ال يعلم أحد منا أهو يقف يف آخر الطابور أم يف 
 منتصفه أم يف أوله. تعالوا نصلح ما بيننا وبني اهلل، تعالوا نعد إىل عقولنا ونتحرر من حظوظ أنفسنا، وخري

 الكالم ما قل ودل ولن أزيد. 

 العظيم. أقول قويل هذا واستغفر اهلل
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 على مقولة: لو كان القحط بكثرة املعاص ي لكان الغرب أولى به منا -22
 
 جوابا

 |11/12/2212 

 

تعالوا نبتهل إىل اهلل سبحانه وتعاىل وخناطبه من أعماق قلوٍب مؤمنٍة به قائلني: اللهم إنا قد ُمِطْرنَا 
ا قبنا لسوء أعمالنا وللكثري من مظاهر إعراضنبفضلك وإحسانك ال بعملنا وعدلك، كنا ننتظر أن تعا

ولكنك أريتنا من ذاتك العلية وجه الصفح، أريتنا وجه املغفرة واإلكرام فنسألك اللهم أن تقدرنا على 
شكر نعمك وأن تلهمنا القيام حبق هذا الشكر لك كما ينبغي وعلى النحو الذي يرضيك يا ذا اجلالل 

 واإلكرام.

يظل يتكرر على كثرٍي من األلسن، ومهما أجبنا عن هذا السؤال البد  –اد اهلل يا عب –مث إن سؤاالً 
أن جند أن ألسنًا تلوك هذا السؤال مرًة أخرى، ذلك ألن يف الناس من حيركون ألسنتهم هبذا السؤال أو 
االستشكال ولكنهم ال يوجهون آذاهنم قط إىل مساع اجلواب، فكيف السبيل حلل هذه املعضلة؟ كيف 

بع اإلخوة الذين يكررون سؤاهلم هذا يف كل ناٍد ويف كل جمتمع ويف كل مناسبة مث إهنم يعرضون عن نتا
 اجلواب ألهنم قد ال يوجدون يف أماكن مثل هذا املكان املقدس.

السؤال هو ما قد أجبت عنه منذ عدة أسابيع، ملاذا تربطون حبس األمطار واالبتالءات املتنوعة 
ل ط فيها وها هي اجملتمعات الغربية غارقة إىل احلمأة يف كل أنواع املعاصي ويف كباملعاصي اليت قد نتور 

مظاهر االحنراف والسوء ومع ذلك فإن نعم اهلل عز وجل ال تنقطع عنه، وإن َقْطَر السماء يظل يصافح  
كل أرٍض من تلك األراضي، يف كل بقعة من تلك البقاع؟ هذا هو السؤال، فما اجلواب؟ أعود فأكرر 

 اجلواب مرة أخرى، وليت أن اإلخوة الذين يسألون يُ تَاح هلم أن يسمعوا اجلواب بطريقة ما.

عباد اهلل: إن يف الناس من َياطبهم اهلل عز وجل يطلب منهم التوقيع على ميثاق اإلُيان به والعبودية 
ت امليثاق، فانظروا اله، ومن الناس من وقعوا على هذا امليثاق َياطبهم اهلل عز وجل بضرورة تطبيق مقتضي

 إىل الفرق.
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َياطب اهلل سبحانه وتعاىل التائهني الشاردين عن اإلُيان به الذين مل يدخلوا بعد ساحة التعرف 
ُه الَِّذي َواثَ َقُكم ِبِه إِْذ ﴿َواذُْكُرواْ نِْعَمَة الّلِه َعلَْيُكْم َوِميثَاقَ  عليه وساعة االلتزام حبقيقة العبودية له يقول هلم:

 [.2ُتْم مسَِْعنَا َوَأطَْعنَا﴾ ]املائدة: قُ لْ 

يقول هلم: لقد أصغيتم إىل امليثاق الذي دعوتكم إىل التوقيع عليه، وها أنتم وق َّْعَتْم وذلك عندما 
 ، إذاً فأنتم مطالبون بالتطبيق.﴿مسَِْعنَا َوَأطَْعنَا﴾قلتم: 

الذي وق َّْعُتْم ﴿أَْوفُوْا بَِعْهِدي﴾  [.45البقرة: ] ﴿َوأَْوفُوْا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم﴾ يقول هلم أيضًا:
عليه عندما قلتم: آمنا أُوِف أنا بَِعْهِدي جتاهكم بإرسال النعم ومحايتكم من كل سوء وإعطائي لكم 

 األجور اليت وعدتكم هبا.

 عندما َياطب ربنا سبحانه وتعاىل الشاردين عن هذا التوثيق، الشاردين عن اإلُيان به يقول هلم:
يَا أَي َُّها ﴿، وعندما َياطب الذين آمنوا به ويدعوهم إىل تطبيق مقتضيات امليثاق يقول: ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس﴾

َتَدى فَِإّنََّا ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءُكُم احلَْقُّ ِمن رَّبُِّكْم َفَمِن اهْ  ، فامسعوا والحظوا الفرق.الَِّذيَن آَمنُوْا﴾
َا َيِضلُّ َعلَْيَه﴾ ]يونس: يَ ْهَتِدي لِنَ فْ  هذا خطاب للناس مجيعًا يدعوهم فيه إىل  [.152ِسِه َوَمن َضلَّ فَِإّنَّ

ُكْم َوِشَفاء لَِّما يِف ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّبِّ  التوقيع على ميثاق العبودية هلل ومعرفته.
َزْوَجَها﴾  َها النَّاُس ات َُّقواْ رَبَُّكُم الَِّذي َخلََقُكم مِّن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنْ َها﴿يَا أَي ُّ  [.02الصُُّدوِر﴾ ]يونس: 

 [.1]النساء: 

أالحظتم؟ اخلطاب موجه إىل الناس الذين مل يقعوا بعد على صك عبوديتهم هلل، وعلى صك معرفتهم 
ا فيطالبون بعد توقيع على هذا امليثاق، فإن وقَّعو هلل عز وجل، ال يطالبهم اهلل إال بشيء واحد، يطالبهم بال

 ذلك بالتنفيذ وإن مل يوقعوا تركهم وشأهنم لعقاهبم الذي ينتظرهم يوم القيامة.

أما الذين آمنوا وصدَّقوا ووقَّعوا على صك هذا امليثاق بينهم وبني اهلل عز وجل، وقَّعوا على صك 
اه اهلل عز ه، وقَّعوا على احلقوق املرتتبة يف ذممهم وأعناقهم جتعبوديتهم هلل وألوهية اهلل واحداً ال شريك ل

 أَْوفُوْا بِاْلُعُقوِد اليت التزمتم هبا. [.1﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعُقوِد﴾ ]املائدة:  وجل فيخاطبهم قائاًل:
 [.42﴾ ]النساء: أَنُتْم ُسَكاَرى َحىتََّ تَ ْعَلُموْا َما تَ ُقولُونَ ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اَل تَ ْقرَبُوْا الصَّالََة وَ 
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هبم إال ليذكِّرهم بالعهد الذي وقَّعوا عليه جتاه ر  ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا﴾وهكذا، ال يقول هلم: 
 ليدعوهم إىل تنفيذ هذا العقد. ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا﴾وخالقهم، َياطبهم ب  

َ لنا هذا إذ قد، فأعود فأقول: أما حنن املسلمني املؤمنني باهلل فلقد وق َّْعنا الع –أيها اإلخوة  –ا تبنيَّ
وقَّعنا صك عبوديتنا هلل وأعلنا عن هويتنا عبيدًا مملوكني هلل ووقعنا على حقوق اهلل عز وجل علينا ووقَّعنا 

لتوقيع لتوقيع عن أوامر اهلل عز وجل، أعرضنا بعد اعلى أننا منقادون لشريعة اهلل وأمره، فإذا أعرضنا بعد ا
عن الواجبات اليت واثقنا اهلل هبا إذ قلنا مسعنا وأطعنا نستحق عندئٍذ العقاب يف دار الدنيا قبل يوم القيامة  

َ يف حمكم تبيانه.  كما توعََّد وكما بنيَّ

قِّعوا وة اهلل عز وجل هلم ليو أما أولئك الناس الذين مل يوقِّعوا على صك هذا العقد وأعرضوا عن دع
مره على صك عبوديتهم هلل وليوقِّعوا على بالغ حقوق اهلل يف ذممهم وليوقِّعوا على ضرورة تنفيذ شرائع اهلل وأ

 يف حياهتم فإن اهلل عز وجل ال يكلمهم وال َياطبهم وال يأمرهم بتنفيذ ما مل يوقِّعوا عليه، ال يأمرهم بتنفيذ
 فوا عليها، وهذا من أدق مظاهر عدالة اهلل عز وجل.الشرائع اليت مل يتعر 

بل أقول لكم شيئًا آخر يا عباد اهلل. لو أن هؤالء الذين مل يوقِّعوا على صك العبودية هلل وعلى 
 التزامهم بتنفيذ أوامر اهلل، لو أهنم تركوا اخلمرة ولو أهنم تركوا املعاصي كلها أفيثيبهم اهلل عليها؟ أفيجزل اهلل

جر على شيء من ذلك؟ أبداً، لن يثيبهم على شيء من ذلك. كما أهنم لن يثيبهم على تنفيذ هلم األ
 شيء مل يوقِّعوا مع اهلل على صك العبودية هلل هلم فكذلك ال يعاقبهم يف دار الدنيا أيضًا.

طمة هؤالء الذين يعيشون يف الغرب، نعم إهنم يتقلَّبون يف محأة الرذائل، إهنم يتقلبون يف حبار متال
من املعاصي ولكن ملاذا يالحقهم اهلل عز وجل وملاذا يعاقبهم على ذلك وهم مل يوقِّعوا على الصك الذي 
دعاهم اهلل سبحانه وتعاىل إىل التوقيع عليه، مل يقولوا: آمنا بك يا إهلنا وها حنن خاضعون لتطبيق أمرك، 

طبهم اهلل وها حنن مؤمنون بقرآنك حىت َيامل يقولوا: ها حنن مؤمنون بالرسل واألنبياء الذين ابتعثتهم 
وحياسبهم على عدم تنفيذ أوامر اهلل الواردة يف هذا القرآن، مل يوقِّعوا، هؤالء مل يلتزم اهلل أن يعاقبهم يف 

 دار الدنيا وإّنا التزم أن يعاقبهم على عدم توقيعهم صك عبوديتهم هلل يوم القيامة.
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، أما حنن الذين نتلوا كتاب اهلل آناء الليل وأطراف النهار أو أما حنن املسلمني، أما حنن املؤمنني
نصغي إىل كتاب اهلل عز وجل يُتلى على مسامعنا يف كل مناسبة ووسائل إعالمنا املسموعة واملرئية، أما 

عز وجل  شك أن اهلل حنن الذين نقول صباح ومساء: إننا مؤمنون بك وبوحدانيتك، مؤمنون بقرآنك فال
 [.1﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعُقوِد﴾ ]املائدة:  فيذ هذا الذي وقَّعنا عليهيالحقنا بتن

عقٌد وقَّعتموه، عقد وصك  مثبت يف أعناقكم إذاً ينبغي أن توقعوه، وقَّعنا على هذا الصك فإذا 
 األوزار ططنا بعد ذلك يفأعرضنا بعد ذلك عن مقتضى التنفيذ، إذا أعرضنا بعد ذلك عن أوامره، إذا احن

اليت حذرنا اهلل عز وجل منها عندئٍذ نستحق العقاب الدنيوي. وهذا فرق دقيق ولكنه واضح، فرق ما 
 بيننا حنن املسلمني املوقعني لصك العبودية هلل واإلُيان به إهلًا واحداً واإلُيان بكتبه ورسله وأنبيائه وبني

 ذا الصك أبداً.أولئك الشاردين الذين مل يوقعوا على ه

 هل أزيدكم بيانًا أيها اإلخوة هلذه احلقيقة؟

أرأيتم إىل هيئة األمم املتحدة تنتهي إىل وضع مشروع تريد أن تلزم به الدول املختلفة، ماذا تصنع؟ 
 ترسل هذا املشروع إىل البالد العربية أو غري العربية املختلفة لكي يروا رأيهم يف هذا املشروع، فالذين وقَّعوا
 على املوافقة يالحقون بضرورة التنفيذ، والذين مل يوقعوا على املوافقة وأعلنوا أهنم غري مقتنعني به فإن هذه

 اهليئة الدولية ال تالحقهم وليس من حقها أن تالحقهم.

أنا  دقيقة وعجيبة ولكين أعود فأقول: ترى هل –يا عباد اهلل  –عدالة اهلل عز وجل يف حق عباده 
أجيب عن هذا السؤال مرة ثالثة ورابعة وخامسة؟ أغلب الظن أنين سأحتاج إىل ذلك ألن  حباجة إىل أن

الذين يطرحون هذا السؤال ال نراهم يف مثل هذا املكان ومن مث فإهنم يشفون غليلهم بطرح السؤال، 
 حيركون ألسنتهم بذلك ولكنهم ال يوجهون آذاهنم إىل اإلصغاء إىل اجلواب.

رة الغربية ملاذا تألقت وأما حضارتنا اإلسالمية ملاذا خابت وتراجعت فلهذا أما ما يتعلق باحلضا
السؤال جواب آخر أجبت عنه أيضًا يف مرة من املرات من هذا املكان ولكين سأعود فأجيب مرة أخرى 

  .عن هذا السؤال لنزداد ثقة بعدالة اهلل ولنزداد ثقة برمحة اهلل اليت جتاوزت حدود هذه العدالة

 قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم.أقول 
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 21/12/2211|  سبب عداوة الشيطان لإلنسان والعاصم منها -23

 

ما قرأت يف كتاب اهلل تعاىل حتذيراً أبلغ وال أجلى وال أخطر من قوله عز وجل وهو َياطب عباده 
ِإنَّ الشَّْيطَاَن  ،ُكم بِاللَِّه اْلَغُرورُ  تَ ُغرَّنَُّكُم احْلَيَاُة الدُّنْ يَا َواَل يَ ُغرَّنَّ ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحق  َفاَل قائاًل: 

َا َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعرِي﴾ ]فاطر:  ُذوُه َعُدّواً ِإّنَّ  [.0-0َلُكْم َعُدو  فَاختَِّ

فيم جعل الشيطان من نفسه عدواً لإلنسان؟ ملاذا جعل  ولكن البد أن يتساءل كل منا يا عباد اهلل
الشيطان من نفسه خصمًا لدوداً لإلنسان كما يقول اهلل عز وجل وكما حيذرنا من عقابيل مكره وعدوانه؟ 
لقد أجاب بيان اهلل عز وجل عن ذلك، ولكن قبل أن أذكر لكم جواب اهلل عز وجل أجيب عما قد 

من الناس، لعل فيهم من قد يقول: وأين هو هذا الشيطان؟ وملاذا ال نراه؟ َيطر يف البال بالنسبة لكثري 
ْيُث اَل ﴿إِنَُّه يَ رَاُكْم ُهَو َوقَبِيُلُه ِمْن حَ  لقد أجاب بيان اهلل عز وجل عن ذلك سلفًا وذلك عندما قال:

 [.32تَ َرْونَ ُهْم﴾ ]األعراف: 

 ومىت كانت العني ميزان ملا هو موجود ومفقود؟

ا إذاً نصغي السمع إىل السبب الذي بيَّنه اهلل عز وجل لعداوة الشيطان لإلنسان، يقول أجل تعالو 
َجُدوْا ِإالَّ إِْبلِيَس مَلْ ﴿َولََقْد َخلَْقنَاُكْم مُثَّ َصوَّْرنَاُكْم مُثَّ قُ ْلنَا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفسَ  اهلل سبحانه وتعاىل:
اٍر َوَخلَْقَتُه ِمن اَل َما َمنَ َعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل أَنَْا َخيْ ٌر مِّْنُه َخلَْقَتيِن ِمن نَّ قَ  ،َيُكن مَِّن السَّاِجِدينَ 

-11قَاَل فَاْهِبْط ِمنْ َها َفَما َيُكوُن َلَك َأن تَ َتَكب ََّر فِيَها فَاْخرُْج إِنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن﴾ ]األعراف:  ،ِطنيٍ 
12.] 

بب الذي دعا إبليس إىل أن يعلن عداوته لك يا ابن آدم، ألنه رأى أن اهلل عز وجل ذلك هو الس
طرده من حظرية رمحته ومن واسع فضله وِمنَِنِه وأعلن طرَدُه من رمحته ولعنََتُه من ألطافه يف سبيلك أنت 

كرمي ال ت ألنه استكرب عليك فلم ينفذ أمره إذ كرََّمك وأمر مالئكته بالسجود لك يف شخص آدم سجود
 سجود عبادة، فهذا هو سبب العداوة اليت ُيِكن ََّها الشيطان هلذا املخلوق، ومن أجل ذلك يقول ربنا حمذراً:

َا َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعرِي﴾ ]ف ُذوُه َعُدّواً ِإّنَّ  [.0طر: ا﴿ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدو  فَاختَِّ
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العاصم يا عباد اهلل من عداوة هذا املخلوق الذي استكرب على اهلل ومن مث استكرب ولكن فما هو 
عليك يا ابن آدم؟ امسعوا بيان الباري عز وجل وحديثه عن العاصم الذي يعصمك يا ابن آدم من عداوة 
الشيطان ومكائده، يقول اهلل عز وجل حكاية خلطابه الذي أجاب به إبليس إذ أعلن استكباره على 

ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس  ،﴿قَاَل َهَذا ِصرَاٌط َعَليَّ ُمْستَِقيمٌ نسان ألنه خملوق من نار واإلنسان خملوق من طني: اإل
 [.43-41َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلغَاوِيَن﴾ ]احلجر: 

 أسباب يألو جهداً يف أن يزجك يف عندما توعََّدَك يا ابن آدم أال مىت قال اهلل عز وجل إلبليس هذا؟
الشقاوة والطغيان، عندما آل على نفسه أال يألو جهداً يف أن جيعلك شريكاً معه يف اللعن الذي حاق به 

مُثَّ آلتِيَ ن َُّهم  ،﴿قَاَل فَِبَما َأْغَويْ َتيِن ألَقْ ُعَدنَّ هَلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْستَِقيمَ من قبل اهلل عز وجل وذلك عندما قال: 
-10راف: عمِّن بَ نْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأُْيَاهنِِْم َوَعن مَشَآئِلِِهْم َواَل جتَُِد َأْكثَ َرُهْم َشاِكرِيَن﴾ ]األ

اٌن ْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَ ِإنَّ ِعبَاِدي لَ  ،﴿قَاَل َهَذا ِصرَاٌط َعَليَّ ُمْستَِقيمٌ عندئٍذ أجابه بيان اهلل قائاًل:  [.12
 [.43-41ِإالَّ َمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلغَاوِيَن﴾ ]احلجر: 

ولكن هذا الكالم يضعنا أو يزجنا أمام إشكال خالصته أن الناس كلهم عباٌد هلل، كلهم مبا فيهم 
الفجرة والطغاة واملارقون واملؤمنون وامللحدون، كلهم مصطبغون بصبغة العبودية هلل، أيقنوا بذلك أو 

ا يعين أن كل الناس إذاً حُمَصَّنون ضد عداوة الشيطان؟ هل معىن ذلك أن الشيطان لن جحدوا، فهل هذ
يستطيع أن ينال منهم منااًل؟ ال يا عباد اهلل، ليس هذا معىن كالم اهلل عز وجل، إن معىن قوله: ﴿ِإنَّ 

خل هذه العبودية خل مدِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن﴾ أي إن كل من حتقق مبعىن العبودية يل ود
  .﴿لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن﴾باختياره وطوعه متحققًا هبذا الوصف الذي أقمته فيه 

إذًا هنالك يف الناس فريقان؛ فريق أعرض عن واقع عبوديته هلل عز وجل وذهل عنها كما ذهل 
﴿ِإنَّ ز وجل لذي يقوله اهلل عالشيطان وعاش متجاهاًل مستكرباً عليها، ليس احلديث عن هؤالء يف هذا ا

وديتهم هلل ، وإّنا احلديث عن الفريق الثاين وهم أولئك الذين وضعوا عبِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن﴾
 موضع التنفيذ، عرفوا هوياهتم مملوكني عبيداً هلل سبحانه وتعاىل ودانوا من مث هلل عز وجل بذل العبودية له،

يف؟ أفيكونون ، ك﴿ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن﴾قول اهلل عز وجل عنهم: هؤالء هم الذين ي
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معصومني من الذنوب؟! ال يا عباد اهلل، حنن نعلم أن الناس كلهم كانوا وال يزالون خطائني، حاشى الرسل 
 ؟ طَاٌن﴾﴿ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسلْ واألنبياء، إذاً ما معىن قوله: 

معىن هذا أن كل من دان بالعبودية هلل وعلم أنه خملوق هلل عز وجل الواحد القهار، وعلم أن له وقفة 
بني يدي اهلل عز وجل هلا ميقاهتا الذي لن يتقدم ولن يتأخر، كل من علم هذه احلقيقة واصطبغ هبا، 

الندم بني  التوبة، إىل اإلنابة، إىلمهما ارتكب من املعاصي البد أن يقوده شعوره بذل العبودية هلل إىل 
وَب ِإالَّ الّلُه﴾ ]آل ﴿َوَمن يَ ْغِفُر الذُّنُ  يدي اهلل عز وجل وعندئٍذ يلقى إهلًا توابًا رحيمًا، وصدق اهلل القائل:

 [.120عمران: 

وأضعكم أمام صورة هذا العبد الذي دان مبعىن العبودية هلل ووضع عبوديته هلل موضع التنفيذ، قد تزل 
ه القدم، قد هتتاج به رعوناته، أهواؤه فريتكب حمظورًا هنى اهلل عز وجل عنه لكنه ما إن يتجاوز هذا ب

املنكر الذي اقرتفه حىت تستيقظ مشاعر عبوديته هلل فيعض على أكف الندم ويقوده الندم خجالً إىل باب 
زل به القدم مرة و ساعاٍت رمبا وتاهلل عز وجل يعلن التوبة وعندئٍذ يتوب اهلل عز وجل عليه، ُيشي أيامًا أ

أخرى وهتتاج به النفس األمارة بالسوء وُيكر به الشيطان ويدعوه ويغريه فيقع الثانية يف املعصية، مث إن 
عبوديته هلل تقوده بعد ذلك مرة ثانية إىل اإلنابة والتوبة ولن جيد إال ربًا غفوراً رحيمًا، ومهما عصى اهلل 

اب التوبة البد أن تقوده إىل حمر  –دام أنه قد وضعها موضع التنفيذ ودان هلا ما –عز وجل فإن عبوديته 
واإلنابة هلل عز وجل، ومن مث فإن الشيطان يفرح يف الساعة األوىل إذ زجَّه يف املعصية واستطاع أن يكيد 

أن اهلل و  له ولكن الفرحة ما تلبث أن تتحول إىل أسى وخيبة أمل إذ جيد أن هذا العاصي قد تاب إىل اهلل
ديث هذه احلقيقة كيف يصورها لنا بيان اهلل يف هذا احل –يا عباد اهلل  –عز وجل قد تاب عليه. وامسعوا 

 القدسي املتفق عليه:

ّنوذج ملئات  –عن ربه قائاًل: يقول اهلل تعاىل: أذنب عبٌد ذنبًا  صلى اهلل عليه وسلميروي رسول اهلل 
فر د أذنبت ذنبًا فاغفر يل ذنيب، قال اهلل: علم عبدي أن له ربًا يغفقال أي رب لق –املاليني من أمثاله 

الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي، مث أذنب ذنبًا ثانيًا فقال: أي رب لقد أذنبت ذنبًا فاغفر يل ذنيب، 
 قال اهلل عز وجل: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي، مث إنه يذنب ذنبًا ثالثاً 
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فيقول: أي رب لقد أذنبت ذنبًا فاغفر يل ذنيب، قال اهلل عز وجل: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب 
 ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له.

ن ربه، ع صلى اهلل عليه وسلمإياكم أن تتصوروا معىن خاطئًا هلذا الكالم الذي يرويه رسول اهلل 
ذا ئنا من املعاصي فلقد أعلن اهلل عز وجل لنا التوبة سلفًا، ال ليس هفيقول قائل منكم إذاً فلنفعل ما ش

معىن كالم اهلل، ولكن معىن هذا الكالم أن هذا العبد إذا كان شأنه هكذا كلما ارتكب معصية ساقته 
شرط ب الندامة احلقيقية إىل التوبة واإلنابة إىل اهلل فلسوف جيد ربًا تائبًا تائبًا مهما عصى اهلل عز وجل لكن

أن تكون إنابته إىل اهلل إنابة صادقة وأن يعزم على أال يعود، ولكن مهما أطغاه الشيطان ومهما كاد له 
 ومهما جنح يف الكيد فإن التوبة متحو السيئات كلها يا عباد اهلل.

هذا هو العالج يا عباد اهلل، عالجنا الذي ينبغي أن نتخذه ضد مكائد الشيطان، عالجنا الذي 
ن نستعمله أمام هذا التحذير الذي حيذرنا به بيان اهلل عز وجل أن نغذي مشاعر عبوديتنا هلل وأال ينبغي أ

نستكرب على اهلل عز وجل كي ال نقع يف الداء الذي أهلك الشيطان وكان سببًا لطرد اهلل سبحانه وتعاىل 
 له من رمحته وفضله.

نه وبني أن ته غضبه وأن اإلنسان ليس بيإننا ينبغي أن نعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل قد سبقت رمح
يلقى ربًا كرُيًا غفوراً رحيمًا إال أن يكون صادق االلتجاء إىل اهلل، ليس بينه وبني هذه السعادة إال هذه 
اخلطوة، وانظروا إىل هذا احلديث الصحيح الذي يرويه مسلم يف صحيحه من حديث عمر بن اخلطاب 

ونظرنا  –يف أعقاب حرب كانت آنذاك  –سول اهلل إذ ُأيتَ بأسرى رضي اهلل عنه قال: بينا حنن عند ر 
فوجدنا امرأة تركض يف هلع بني األسرى تبحث عن شيء، مث إهنا وقعت على طفل صغري أخذته وألصقته 

﴿أترون إىل هذه املرأة أملقية وليدها  :صلى اهلل عليه وسلم بصدرها وأخذت ترضعه، قال لنا رسول اهلل
لَلَّه أشد رمحة  . نعما ال واهلل يا رسول اهلل، قال: لَّله أشد رمحة بعباده من هذه بوليدها﴾يف النار؟ قلن

 بعباده من هذه بوليدها.

ولكن ما املعىن العميق هلذا الكالم؟ أي كن يا ابن آدم يف عالقتك مع اهلل وصلتك باهلل كهذا الطفل 
هما كان نك ويغفر الذنوب كلها، أي أن الطفل ميف عالقته بأمه جتد ربًا رحيمًا غفوراً كرُيًا يصفح ع
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يتصف بالشقوة أشكااًل وأنواعًا، مهما رأيته يكسر وَيرب ويفعل، ماذا يكون شأنه إذا طاف به خطر؟ 
 ماذا يكون من شأنه إذا أقبلت إليه خمافة؟ يلجأ رأسًا إىل أحضان أمه، يلجئ إليها ويتشبَُّث هبا.

ترتكب املعاصي وتشعر بثقلها على كاهلك وأنت متضي إىل كن يف واقعك كهذا الطفل، عندما 
ديان السموات واألرض كن كهذا الطفل يف التجائك إىل اهلل كما يلتجئ هو إىل أمه، كن كهذا الطفل 
عندما تطوف بك األخطار، االبتالءات، املصائب الدنيوية أو األخروية املختلفة، كن كهذا الطفل إذ 

مًا  ىل أمه تلتجئ إىل ربك، تصلح ما بينك وبينه، إذاً ستجد ربًا غفوراً رحييلتجئ يف مثل هذه احلال إ
 كرُيًا.

لكن أرأيت إىل من يستكرب على اهلل يف الرخاء، يف الشدة، عند االبتالءات، عند احملن، عند املنح 
 وال يتعرف على اهلل، أرأيتم طفاًل صغرياً هكذا يكون شأنه.

 و التحذير وهذا هو العالج الذي يضعه أمامنا بيان اهلل عز وجل.عباد اهلل: هذا هو الداء وذلك ه

واآلن تعالوا نقف أمام هذه الصورة من العتاب الرقيق املذيب إلنسانية اإلنسان عندما تكون يقظة 
ظاهرة، عتاب رقيق رباين، ما وقفت يف يوم من األيام وأنا أتلوا كتاب اهلل عنده إال وأعدته مثىن وثالث 

ِة اْسُجُدوا آِلدََم ﴿َوِإْذ قُ ْلنَا لِْلَماَلِئكَ  ا أشعر باألمل الشديد واحلياء الكبري من اهلل، امسعوا قوله:ورباع وأن
ُدو  وين َوُهْم َلُكْم عَ دُ  َفَسَجُدوا ِإالَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ فَ َفَسَق َعْن أَْمِر رَبِِّه أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولِيَاء ِمن

 [.05بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَداًل﴾ ]الكهف: 

أتأملتم يف هذا العتاب؟ أنا طردت إبليس يف سبيلكم عندما َكرَّْمُتُكم، لعنته من أجلكم، واآلن 
تعرضون عين وأنا الرب الرحيم املكرِّمُ لكم وتتخذون من هذا العدو الذي طردته يف سبيلكم تتخذونه وليًا 

 ِخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولِيَاء ِمن ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدو  بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَداًل﴾﴿أَفَ تَتَّ من دوين! 

أقول بامسي وبامسكم: ال يا موالنا، ال يا رب العاملني ما اختذنا الشيطان وليًا من دونك قط، أنت 
د الشيطان والنفس ه جيعلنا نقع يف مكائولينا يف الدنيا واآلخرة، أنت ولينا، لكنه الضعف الذي ابتليتنا ب

 واهلوى ولكنا ال نلبث أن نتوب وأن نؤوب إليك يا ذا اجلالل واإلكرام.

 [.302﴿الّلُه َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُوْا َُيْرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإىَل الن ُُّوِر﴾ ]البقرة:  ربنا القائل:
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أخرجنا اللهم من ظلمات أهوائنا، أكرمنا بنور  وها حنن مؤمنون بك، أخرجنا من ظلمات نفوسنا،
 املعرفة، بنور اهلداية والعرفان.

  .اللهم ثبتنا على هذه احلقيقة اليت ندين لك هبا يف دنيانا إذا آل الناس إليك وإذا وقفوا بني يديك

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 13/21/2212 | َمعين حرية إلانسان عبوديته هلل -21

 

كما أن احلنطة ال تستحصد سنابل إال بعد أن تبذر حبًا يف طوايا الرتاب وكما أن الثمار ال يتم 
احلصول عليها إال بعد أن تبذر شتاًل فشجراً يف عامل احلقول والبساتني وكما أن الفرع ال ُيكن أن يوجد 

وع العبودية هلل نسان هبا ال تتحقق إال يف ينبإال من أصله وكذلكم احلرية اليت متع اهلل سبحانه وتعاىل اإل
سبحانه وتعاىل، ال تتحقق إال يف أصٍل بينه وبني احلرية منتهى التالزم أال وهو عبودية اإلنسان هلل عز 

 وجل. 

ولعل فينا من يتساءل أهي حقيقة عبودية اإلنسان هلل حىت نفهم هذا التالزم بني العبودية أصاًل 
هلا؟ نعم يا عباد اهلل، وخري دليل وأخصر دليل على أن اإلنسان عبٌد أيًا كان هلل عز وحرية اإلنسان فرعًا 

وجل أن اهلل عز وجل متعه بنعم شىت متنوعة وخمتلفة ولكنه ال ُيلك استقداماً هلا كما أنه ال ُيلك استبقاًء 
تنفعل بالفكر وال  أنتهلا، إنه ينفعل هبا وال يفعل شيئًا منها باختياره، هذا ينطبق على نعمة الفكر، 

تفعله، ال تعلم كيف أقبلت إليك هذه النعمة وال تستطيع أن تستبقيها عندما تودعك، كذلكم نعمة 
النطق، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الرقاد، نعمة اليقظة بعد الرقاد، كل ذلك متع يتمتع هبا اإلنسان 

 ، عالم تدل هذه الظاهرة يا عباد اهلل؟ منفعاًل هبا ولكنه ال ُيلك أن يكون الفاعل لشيء منها

إهنا تدل على أن اإلنسان جهاز استقبال فليسأل هذا اإلنسان من أين يأتيه اإلرسال. أنت جمرد 
جهاز استقبال، وإذا تأملت وجدت أن اإلرسال يأتيك من لدن واحد ال ثاين له أال وهو اخلالق األوحد 

هلل  لياًل على أن العبد اإلنسان مصطبغ حبقيقة العبوديةسبحانه وتعاىل، أليست هذه الظاهر كافية د
 سبحانه وتعاىل؟ إذاً فتعالوا نعود فنقول إن اإلنسان ال ُيلك حريته اليت ينبغي أن يعتز هبا إال بعد أن يغرس

يف طوايا قلبه شجرة العبودية هلل عز وجل وإال بعد أن يصطبغ هبذه العبودية كيانه وهتيمن على شعوره 
 مثار العبودية احلقيقية.  –شجرة العبودية هلل  –تثمر هذه الشجرة  عندئذٍ 

ومن أراد أن يبحث عن احلرية فليبحث عنها يف طوايا عبودية اإلنسان هلل، إن تاه عن هذا املعني لن 
 إذا علم اإلنسان أنه عبد مملوك هلل وإذا حتققت هذه املعرفة يقينًا يف عقله مث ،يعثر عن هذه احلرية قط
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منت وجدانًا على قلبه وكيانه فإنه ُيلك حرية حقيقية تامة ال ُيلكها أحد غريه إال من اتصف بالصفة هي
يقينًا اإلنسان الذي دان بالعبودية هلل، هيمنت العبودية ثقة باهلل على كيانه و  ،اليت متعه اهلل عز وجل هبا

ن لطاغية عد احلياة إليه ال ُيكن أن يهو بأنه وحده النافع والضار وبأن منطلقه إىل احلياة منه وأن مرده ب
وال لباٍغ قط، ذلك ألن عبوديته إّنا هي هلل سبحانه وحده، ال ُيكن أن ُيارس طغيانًا وال بغيًا يف جنبات 
األرض ألن عبوديته هلل تصده عن ذلك فهو يتطامن وينزل عن مستوى الطغاة والبغاة والظاملني إىل مستوى 

وة تدفعه إىل ذلك العلو، وهو يتسامى من وهدة الذل والضعة إىل مستوى اإلنسانية إن كانت لديه ق
 اإلنسانية الباسقة إن كان قد ابتلي بضعف يف كيانه أو فقر يف امتالكه. 

وهكذا فإن العبودية هلل عز وجل تنزل باملتأهلني إىل مستوى اإلنسانية وترفع النازلني والواقعني يف 
انية ذاهتا. هذا ما تفعله العبودية إذا ترسخت جذورها يف قلب اإلنسان وهدة الذل إىل مستوى هذه اإلنس

 وإذا هيمنت على كيانه كما قلت لكم وجدانًا أيها اإلخوة. 

هذا اإلنسان الذي اصطبغ كيانه بذل العبودية هلل ال ُيكن أن يصبح عبداً لشهواته وأهوائه، يتحرر 
لسوء، ال ُيكن أن تقوده إىل مهاوي الذل، ال ُيكن منها، ال ُيكن أن يصبح عبدًا لنفسه األمارة با

لألطماع أن تنزل به عن مستوى اإلنسانية الكرُية إىل مستوى الذل واملهانة استجابة لطمعه، استجابة 
لرغباته، ال ُيكن لإلنسان الذي هيمنت مشاعر العبودية هلل عز وجل على كيانه ال ُيكن أن ينقاد ملعصية 

وناته عاىل عليه، يتصارعان كل من عقله ورعوناته ولكن حريته جتعله يتغلب على رعحرمها اهلل سبحانه وت
 ملصلحة عقله، واحلر هو من يستجيب دائمًا لنداء العقل ويتسامى فوق نداء الشهوات واألهواء دائمًا. 

هذه حقيقة أيها اإلخوة والواقع خري شاهد على ذلك. وكم يف القرآن من شواهد عجيبة وبليغة 
نا بيان اهلل عز وجل أمامها لنعلم أن أول مثرة من مثار العبودية هلل عز وجل هي احلرية، هي الكرامة يضع

اليت تأىب على صاحبها أن يهون للطغاة وأن يهون للظاملني أيًا كانوا. انظروا إىل هذا املشهد، مشهد سحرة 
ا يعيشون م عبيدًا هلل عز وجل، كانو فرعون عندما كانوا تائهني عن احلق، عندما كانوا تائهني عن هوياهت

أذالء مهينني حتت سلطان فرعون، وملا استدعاهم فرعون ملباراة بينهم وبني معجزات سيدنا موسى على 
]الشعراء:  بِِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا لََنْحُن اْلغَالِبُونَ  نبينا وعليه الصالة والسالم بدؤوا أعماهلم السحرية قائلني:

44]. 
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. لكن بِِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا لََنْحُن اْلغَالِبُونَ  املهانة، هم الذين ُيارسوها ومع ذلك يقول أحدهم تأملوا
ماذا كانت العاقبة؟ بعد أن تبينوا شخصية موسى وبعد أن تبينوا الفرق بني السحر الومهي اخلادع وبني 

وا أنفسهم ا موسى تنبهوا إىل هوياهتم وعرفاملعجزة الربانية اهلابطة من السماء وبعد أن عرفوا صدق سيدن
فَأُْلِقَي  ء السحرةجلديد الذي آل إليه هؤالوتبينوا أهنم عبيٌد هلل وليسوا عبيداً لفرعون. انظروا إىل الوضع ا

 اُروَن َوُموَسىهَ  فَأُْلِقَي السََّحرَةُ ُسجَّداً قَالُوا آَمنَّا ِبَربِّ بعد أن تبينوا احلقيقة  .[25]طه:  السََّحرَةُ ُسجَّداً 
َر قَاَل آَمنُتْم َلُه قَ ْبَل َأْن آَذَن َلُكْم إِنَُّه َلَكِبريُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّحْ  أي فرعون: قَالَ  .[25]طه: 

 ، ُمنَّ أَي ُّنَا َأَشدُّ َعَذابًا َوأَبْ َقىلَ َفأَلَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخاَلٍف َوأَلَُصلِّبَ نَُّكْم يِف ُجُذوِع النَّْخِل َولَتَ عْ 
َا تَ ْقِضي َهذِ   ،ِه احْلَيَاَة الدُّنْ يَاقَالُوا َلن ن ُّْؤِثَرَك َعَلى َما َجاءنَا ِمَن اْلبَ ي ِّنَاِت َوالَِّذي َفَطرَنَا فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض ِإّنَّ

 .[22-21]طه:  أَبْ َقىا َأْكَرْهتَ نَا َعلَْيِه ِمَن السِّْحِر َواللَُّه َخيْ ٌر وَ إِنَّا آَمنَّا ِبرَب ِّنَا لِيَ ْغِفَر لَنَا َخطَايَانَا َومَ 

تأملوا يف موقف هؤالء السحرة قبل أن يكتشفوا هوياهتم عبيداً مملوكني هلل الواحد األحد وكيف كانوا 
ف تفجرت احلرية من كياناهتم وكيف مث إالم آل أمرهم وكي بِِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا لََنْحُن اْلغَالِبُونَ يقولون 

تفجرت الكرامة من مشاعرهم عندما عرفوا أنفسهم مملوكني هلل ال هلذا الوغد، عندما عرفوا أنفسهم عبيداً 
َا تَ ْقِضي َهِذِه احْلَيَاَة ملن خلقهم، مل يؤثر فيهم التهديد، مل يؤثر فيهم الوعيد قط  فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض ِإّنَّ

 .َقى* إِنَّا آَمنَّا ِبرَب ِّنَا لِيَ ْغِفَر لَنَا َخطَايَانَا َوَما َأْكَرْهتَ نَا َعلَْيِه ِمَن السِّْحِر َواللَُّه َخيْ ٌر َوأَب ْ الدُّنْ يَا 

هذا مشهد من املشاهد الكثرية اليت يربز البيان اإلهلي من خالهلا ما تفعله عبودية اإلنسان هلل عز 
وا اليت َياطب البيان اإلهلي من خالهلا عباده قائاًل إذا أردمت أن تبحثوجل، هذا مشهد من املشاهد الكثرية 

عن احلرية فاحبثوا عنها يف معني عبوديتكم يل، احبثوا عنها يف كنز هذه العبودية، لن تعثروا عليها إال إذا 
و املعطي هعرفتم هوياتكم وأدركتم مملوكيتكم لواحد ال لغريه، عندئٍذ تعلمون أنه هو النافع وهو الضار و 

 وهو املانع وهو احمليي وهو املميت، ملاذا أهون وملاذا ُأَذلُّ ملن هو عبد مثلي.

دون أن يضيفوا من يري –ويا للعجب  –أيها اإلخوة: يف الناس من يهتفون اليوم باحلرية، ويف الناس 
وَلد إال من أصله، ال ُيستأصالً إىل شريعة اهلل عز وجل بعنوان احلرية وكأن هؤالء الناس ال يعلمون أن الفرع 

وأصل احلرية احلقيقية إّنا يكمن يف عبودية اإلنسان هلل سبحانه وتعاىل، فمن عرف نفسه عبداً هلل وأيقن 
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ذلك وهيمنت هذه العبودية وجدانًا على كيانه وقلبه امتلك ناصية احلرية بكل معىن الكلمة يف كل ما 
 يتعلق يف شؤونه وأحواله. 

هذا املشهد اآلخر: واحد من العلماء الربانيني الذين كانوا يف أواخر القرن دعوين أضع أمامكم 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، اشرتك باحلرب العاملية األوىل وسيق أسرياً إىل معسكرات القياصرة 
الروس، يف يوم من األيام دخل ضابط إىل معسكر هؤالء األسرى وأخذ جيوب فيما بينهم، كان كلما مر 
بفئة قاموا احرتامًا له، ملا وصل إىل هذا العامل الرباين اجلليل الذي كان يُلقب ببديع الزمان مل يتحرك ومل 
يقم له، التفت إليه قائاًل: لعلك ال تعرفين، قال: بل أنا أعرفك، أنت ذاك الذي يُقال له نيقوال، قال: 

ه، حكمت الذي أنا عبده ُينعين أن أهون لغري  فأنت تستهني إذاً روسيا، قال: ال أنا ال أستهني ولكن اإلله
: عليه احملكمة امليدانية بالقتل، وملا جيء به لتنفيذ احلكم نظر إليه مليًا مث دنا إليه وربت على كتفه قائالً 

 إنين معجب كل اإلعجاب بدين أعزك إىل هذا احلد.

ليلة نعمة ودية هلل، كم هي جعباد اهلل كم هي جليلة نعمة اهلل علينا، كم هي جليلة نعمة كنز العب
مملوكيتنا هلل عز وجل، عبوديتنا هلل هي عنوان حريتنا بالنسبة لغري اهلل عز وجل، من هذا الذي يستطيع أن 
يذلك وأنت واقف بباب اهلل عز وجل معتز بعبوديتك هلل سبحانه وتعاىل، فليعلم هذا الذي يبحث مث 

دية هلل سبحانه ن كلمة احلرية فليعلم أهنا مطوية يف كنز العبو يبحث مث يبحث يف طوايا الشريعة اإلنسانية ع
وتعاىل، فال يطيلن البحث يف ذلك. وحنن عندما نعاجل قضايانا على اختالفها إّنا ننطلق يف معاجلتها من 
يقيننا بعبوديتنا هلل عز وجل، ذلك هو كنزنا وذلك هو سلم الرقي يف حياتينا األوىل والثانية علم ذلك من 

وجهله من جهل، أما أولئك الذين تاهوا عن عبوديتهم هلل فانظر إليهم جتد أن كل واحد منهم عبٌد  علم
للدرهم، عبٌد للدينار، عبٌد لبنائه الذي يشيده، عبٌد لسيارته، عبٌد ألهوائه، عبٌد ملركزه، أليس كذلك، 

 يصة، تعس وانتكستعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد اخلم صدق رسول اهلل القائل:
 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. وإذا شيك فال انتقش
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 11/29/2212 |عبادة بال عبودية ال تنفع صاحبها  -29

 

فلقد سألين أحدهم كيف السبيل إىل أن نعلم أن اهلل عز وجل قد تقبل منا صيامنا وقرباتنا وقيامنا 
ري بري الذي مُحِّْلنَاه، هل من سبيل إىل ذلك؟ ولعل من اخلومناسكنا على الرغم مما نعلمه من التقصري الك

يا عباد اهلل أن أفصل املوجز الذي أجبت به عن هذا السؤال الذي ذكرته لكم، ولعل هذا املقام خري 
مناسبة للتفصيل لإلجابة عن هذا السؤال. أيها اإلخوة: إن اهلل عز وجل ال حيتاج إىل شيء من عبادات 

إىل صيام يصومونه وال إىل صالة يقيموهنا وال إىل جمالس ذكر وال أن يتجهوا حجاجاً إىل عباده، ال حيتاج 
رَاء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفقَ  بيت اهلل احلرام، هو ليس حباجة إىل ذلك، وصدق اهلل القائل:

 [.10ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميُد﴾ ]فاطر: 

 حيب من عباده أن يتحققوا هبوية العبودية الكامنة يف كياناهتم، حيب هلم أن يتحققوا مبعىنولكن اهلل 
مملوكيتهم هلل سبحانه وتعاىل، بصفة الذل، املسكنة، الفقر، االحتياج يف كل احلاالت والتقلبات إىل اهلل 

السبيل الرتبوي إليقاظ  ما هوسبحانه وتعاىل، وحيب هلم أن يُ َفعِّلُوا هذه اهلوية يف حياهتم ويف سلوكهم، ف
مشاعر هذه العبودية الكامنة بني جواحنهم، السبيل الذي شاءه اهلل عز وجل هذه العبادات، الصيام يوقظ 
مشاعر الذل واململوكية والعبودية هلل عز وجل، كذلكم الصالة، كذلكم سائر العبادات املتنوعة. فإذا توج 

وأعلن عن عجزه  –الضراعة احلقيقية ال التقليدية  – سبحانه وتعاىل اإلنسان عبادته أيًا كانت بالضراعة هلل
  .وضعفه وذله ومسكنته هلل سبحانه تعاىل فالشك أن اهلل عز وجل يقبل، هذه حقيقة ال مرية فيها

بل إنين أقول لكم: إن التائه عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل واملوغل يف املعاصي إذا استيقظت بني 
يًا بوديته هلل ومملوكيته وذله هلل سبحانه وتعاىل فراح يلتصق بأعتاب اهلل عز وجل باكجواحنه مشاعر ع

متضرعًا يشكو إىل اهلل عجزه، يشكو إىل اهلل عز وجل أنه يريد أن يستقيم ولكن نفسه األمارة تتغلب 
ذا كانت هذه إ عليه، يريد أن يسري على صراط اهلل ال يلتوي ُيينًا وال مشااًل ولكن شهواته ترده وتصده،

هي حاله واستمر على هذا الوضع متضرعًا شاكيًا عجزه إىل اهلل عز وجل وهو منصرف عن الطاعات، 
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موغل كما قلت يف املعاصي فإنه يرحل إىل اهلل عز وجل مغفوراً له، نعم هذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن 
 نعلمها يا عباد اهلل. 

، إليقاظ حقيقة مملوكية اإلنسان هلل أي إليقاظ هويتهسبل تربوية  -والسيما الصوم  -العبادات 
إليقاظ عبوديته هلل عز وجل، فإذا استيقظت يف كيانك مشاعر عبوديتك هلل عز وجل وساقتك إىل رحابه 
مستجديًا، مستغيثًا، متضرعًا، تسأله اللطف، تسأله املغفرة والعفو، تشكو إليه عجزك، فإن اهلل سبحانه 

ذه ويقبلك من التائبني ويقبلك من عباده السعداء يوم القيامة، هذا هو جزء من وتعاىل يقبل شكواك ه
اجلواب عن السؤال الذي طرحه أحدهم علّي، ولكن ينبغي أن نعلم أيها اإلخوة أن من تتمة اإلجابة عن 

م و هذا السؤال أن اإلنسان املتعبد السائر على صراط اهلل، املتنسك الذي تتنوع حياته ما بني صالة وص
وذكر وتالوة لكتاب اهلل عز وجل مبتعدًا عن احملرمات ولكن لسبب ما مل توقظ عبادته مشاعر عبوديته 
هلل عز وجل، بقيت حقيقة عبوديته، هويته، مملوكيته، ذله هلل تعاىل بقي ذلك كله خمتنقًا أو راقداً، ماذا 

 اداته؟عسى أن تنفع هذا اإلنسان طاعته؟ ماذا عسى أن تنفع هذا اإلنسان عب

احلكمة من الصوم أو يوقظ الصوم بني جواحنك مسكنتك، ضعفك، عجزك هلل عز وجل، واحلكمة  
أن تستيقظ مشاعر  [0﴿إِيَّاَك نَ ْعُبُد وإِيَّاَك َنْستَِعنُي﴾ ]الفاحتة: من الصالة وأنت ختاطب ربك قائاًل: 

باراً، زادتك هلا إال أهنا زادتك استك انكسارك، مملوكيتك هلل، فإذا مل تكن عاقبة العبادات اليت ُوف ِّْقتَ 
إعجابًا بنفسك فلتعلم أن صالتك بل عباداتك هذه ال تقربك إىل اهلل شروى نقري، ولتعلم أن معصية 

ك ذلك العاصي اليت ساقته إىل رحاب اهلل واليت جعلته يئن واليت جعلته يستمطر العفو واملغفرة من اهلل، تل
 حاب اهلل بالذل واالنكسار خري من طاعة هذا اإلنسان. املعصية اليت ساقت صاحبها إىل ر 

وأقول لكم حبق: إن أنني العاصي أملاً من معصيته أحب إىل اهلل عز وجل من تسبيح املرائي املعجب 
بتسبيحه، ينبغي أن نعلم هذه احلقيقة، وإذا أدركنا ذلك فلنعلم أن كثرياً من العصاة والتائهني واملارقني ما  

واحنرافاهتم يف احلقيقة إال ُسلََّمًا للبلوغ إىل مرضاة اهلل، كيف؟! كيف تكون املعاصي كانت معاصيهم 
ُسلََّمًا لبلوغ مرضاة اهلل؟ اجلواب هو ما قاله ابن عطاء اهلل السكندري: رب معصية أورثت ذاًل وانكساراً 

ا، ال حيب أن قوده إليهخري من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. اإلنسان الذي ال حيب املعصية لكن نفسه ت
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يوغل يف التيه والشهوات اآلسنة لكن نفسه األمارة تسوقه إليها، هذا اإلنسان ملكوم، هذا اإلنسان يعاين 
 من أمل يسوقه إىل اهلل عز وجل يشكو به حاله.

عباد اهلل: أعلم رجاًل من أيل الفتوة املتشطرين، موغاًل يف املعاصي ويف مقدمتها الشرب، ولقد علمت 
فيما بعد أنه كان إذا أظلم الليل وسكن وسكن كل من فيه دخل غرفته اخلاصة به وأغلق الباب وراح 

 جنح رمجها إىل العربية الفصحى، كان َياطب اهلل خاليًا يفتيناجي اهلل عز وجل بأسلوب فتوته وها أنا أ
عنك مىت تنسفه  ذي حيجبيناهلل يقول له: أي رب هذا اجلدار الذي بيين وبينك مىت تنسفه، هذا اجلدار ال

حىت أراك، لعلك تنتظر أن أكون أنا الذي يزيله؟ أنا عاجز يا رب، أنا ضعيف وأنت تعلم ذلك، أنا ال 
أملك شيئًا، إنين أنتظر بقوتك، برمحتك أن تنسف هذا اجلدار احلائل بيين وبينك، ولعل مشاعر السكر  

 كانت تطوف برأسه وهو يناجي ربه هبذا الكالم. 

ة ساقته إىل رحاب اهلل، معصية ساقته بالشكوى إىل اهلل فماذا قال له اهلل؟ قال له لبيك، معصي
 ُنِسَف اجلدار أخرياً بينه وبني املوىل سبحانه وتعاىل وحتول ذلك اإلنسان التائه املوغل يف املعاصي املرتكب

، هذه احلقيقة ل املقربنيلألوزار الذي ال يسقط كأسه عن يده حتول إىل أصلح الصاحلني، حتول إىل أفض
أريد منكم أيها اإلخوة أن جنين مثارها تربية هامة لنا حنن، هذه احلقيقة اليت أوضحها لنا اهلل وبينها لنا 
رسول اهلل وصدقها التاريخ تدعونا إىل أن نتأدب مع عباد هلل مجيعًا، تدعونا إىل أن ال ّند ألسنتنا بقالة 

اكفًا على املعاصي واألوزار، نظرنا إىل أنفسنا فوجدنا أننا مربؤون من السوء إىل إنسان رأيناه فاسقًا ع
ذلك، ما ينبغي أبدًا أن حتملين هذه املقارنة على أن أتباهى باستقاميت وأن أنظر نظرة شزراء إىل هذا 
العاصي التائه عن اهلل عز وجل، ما ينبغي أن أصفه بالصفات السيئة، ما ينبغي أن أتأىل على اهلل عز 

جل أنه حشو جهنم، ما ينبغي أن أقول إنه كافر وتائه وإنه غداً سيحشر مع التائهني ولسوف يكون و 
عقابه جنهم وبئس املصري، ال يا عباد اهلل، أنت رأيت ظاهراً وخفيت عنك البواطن، لعل هذا شأنه مثل 

من أصلح  إنه أصبح شأن ذلك الرجل ذي الفتوة املتشطرة الذي كان مرتكبًا لسائر املعاصي واألوزار مث
كم وكم من أناس رأيناهم يف حياهتم اليت عاشوها تائهني شاردين  الصاحلني، أتعلم الغيب! أتدرك هذا!

  .عن صراط اهلل ولكن تبني لنا فيما بعد أهنم قد ُخِتَم هلم يخامتٍة طيبٍة يغبطهم عليها الصديقون
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سرف فسه يقول: تويف صديقي هذا امليقول أحدهم أيها اإلخوة وكان له صديق أيضًا مسرف على ن
على نفسه املوغل يف املعاصي، رأيته يف الرؤيا، قلت له ما فعل اهلل بك؟ قال أوقفين بني يديه وقال مب 
جئتين أي أين هي الطاعات اليت جئتين هبا؟ قلت يا رب أنا عبد، أنا مملوك، أنا ال يتأتى مين شيء، أنا 

أنا عبدك يا رب، أنا مملوكك يا رب، أنا لست مالكًا لشيء، جئت أطلب من سيدي وموالي ومالكي، 
جئت بفقري وذيل وانكساري عرياً عن كل شيء إال من األمل برمحتك فغفر يل. ما أدراك أن هذا الذي 
تسيء الظن به سيكون مصريه كمصري هذا اإلنسان، نعم نأمر باملعروف وننهى عن املنكر ولكن حنسن 

 أحكام الكفر على من مل يرهم ومل جيلس إليهم ومل يتحدث معهم.  الظن، فما بالك مبن يطلق

فالن من الناس ُيْسأُل: هل جيوز أن نعلن فالنًا من الناس وقد مات ورحل إىل اهلل؟ قال: نعم جيوز 
ألنه كافر. هل رأيته يا أيها املفيت؟ ال مل أره، هل جالسته؟ ال. هل تذاكرت معه شؤون العقيدة؟ ال. إذاً 

ها حجة تفيت جبواز لعنه وباحلكم بكفره، أال تعلم أن هذه الفتوى اليت تصدرها هي فتوى أيضًا تقدمفبأي 
للناس أن يتوجهوا هبا إليك أيضًا، من حق أي واحد منهم أن يفيت الناس بلعنك أنت أيضًا نظراً إىل أنه 

ات واألمزجة، الرغب حيكم بكفرك وهو مل يرك ومل جيلس إليك ومل يسمعك وهكذا يصبح مصدر الفتاوي
وعندما تصبح األمزجة هي مصدر األحكام والفتاوى املتنوعة فلتنظر إىل مصري الوحدة اإلسالمية كيف 

 تتصدع وكيف تصبح صخرة الوحدة اإلسالمية جذاذاً مبطرقة هذه الفتاوي العجيبة.

جل رأينا ب ر يا عباد اهلل: رب رجل رأيناه من الناسكني كانت عاقبته على النقيض من ذلك، ور 
حياته حياة التائهني والشاردين واملرتكبني فكانت عاقبته اللطف واملغفرة والرمحة، نعم أمسك عليك 

  .لسانك يا هذا وليسعك بيتك وابك على خطيئتك

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 18/29/2212 | الدعاء غاية ال وسيلة -28

 

دعونا اهلل عز وجل وأحلفنا يف الدعاء أن يكرمنا اهلل عز وجل هبدييت الصوم والعيد، ولسوف باألمس 
نظل ندعو بذلك أيضًا، ولكن أخشى أن يكون يف الناس من يربط الدعاء الذي نلتمسه ونتقرب به إىل 

 اهلل هبا ىلاهلل عز وجل أخشى أن يكون يف الناس من يربطون هذه اهلدية اليت نلحف بالدعاء متوجهني إ
بالصوم ومبا قد وفقنا اهلل عز وجل له من قيام لياليه ومن اإلقبال على تالوة كتابه، أخشى أن يكون يف 
الناس من يتصور أننا إذ ندعو اهلل عز وجل إّنا نطلب منه هذا مقابل ذاك، وهذا ما ينبغي أن يكون، 

لشهر نا اهلل عز وجل بالنعم وهبدية هذا اليس هذا شأن العبد، حنن عندما ندعوه ونلحف بالدعاء أن يكرم
وغري ذلك فإننا ال نبتغي أن يكون هذا جزاًء نطالب اهلل به مقابل صومنا مقابل عباداتنا، حنن عندما 
عاهدنا اهلل عز وجل من منطلق عبوديتنا له، عندما عاهدناه على أن نسري على النهج الذي شرع وعلى 

مل نعاهده جل جالله على هذا بشرط، ليس العهد الذي أخذه اهلل عز أن نلتزم مبا أمر وننتهي عما هنى 
وجل علينا وأخذناه على أنفسنا ليس مشروطًا بأي شرط كما هو الشأن بالنسبة للعهود واملواثيق اليت 

أن الناس يدفعه وحق يقوم به، هذا ش واجبٌ  لٍ تكون بني الناس بعضهم مع بعض يتواثقون مقابل، لك
ا ربنا جل جالله فلقد عاهدناه على أن ّنارس عبوديتنا له بدون شرط بدون أي قيد، بعضهم مع بعض أم

ونستمر على العهد ونطبق ما قد التزمنا به سواًء أعطانا ما نريد أو مل يعطنا، استجاب دعاءنا أو مل 
يستجب، أكرمنا أو منعنا، بكل األحوال حنن عبيد ويف كل الظروف حنن مكلفون بأن نؤدي ضريبة 

لعبودية الكامنة يف أعناقنا هلل سبحانه وتعاىل، ينبغي أن نعلم هذا وحنن عندما نقرن دعاءنا يف هناية شهر ا
رمضان بالصوم فإّنا نقرن الن اهلل هو الذي قرن، ألن اهلل عز وجل هو الذي وعد عباده الصائمني أن 

عز وجل  ف صيامنا هذا بوعد اهلليكرمهم يف هناية هذا الشهر هبدية الصيام، هو الذي قرن فنحن إّنا نق
 لنا بناًء على حبه لنا وليس بناًء على الطلب منا، هذه نقطة هامة جداً يف أمور العقيدة ينبغي أن نتبينها. 

فال يقولن قائل ها حنن صمنا وها حنن صربنا على شهر الصوم واجلوع والظمأ وها هو ذا مل يعطنا 
ين هي طاءه إيانا، طلبنا منه الفرج بعد هذه الشدة وأحلحنا بالدعاء، أاهلدية اليت طلبناها وأحلحنا عليه بإع

هذه اهلدية؟! ال يقولن قائل هذا، حنن ندعوه ال على وجه الطلب مقابل شيء بذلناه، ولكننا ندعوه ألن 
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الدعاء شأن العبيد، ال تتجلى عبودية اإلنسان هلل وال تفوح رائحتها يف حالة من احلاالت كاحلالة اليت 
يقبل العبد هبا إىل اهلل متمسكنًا متذلاًل متضرعًا يرجوه يسأله، فإن أعطى محدناه وشكرناه وإن مل يعطي 
عرفنا وأيقنا أن اهلل عز وجل حكيم ورحيم، وعرفنا أننا عبيد يف كل األحوال، لنا أن نطلب وأن ندعو 

، أن نرضى بل علينا أن نرضى وعلينا أن نستجيب ألوامره يف كل األحوال، ال أقول علينا أن نصرب فقط
مبا قد قدر اهلل عز وجل وقرر، ولو أن اإلنسان مارس عبوديته هلل حقًا لتفجرت من مشاعر عبوديته هلل 
مشاعر احلب هلل عز وجل، وعندما يرقى العبد إىل مستوى احملبة هلل بكل األحول ويف كل الظروف فإنه 

 . لبيان وال أن يرتمجها اللسان، ينبغي أن نعلم ذلكيصل إىل أوج من السعادة ال يستطيع أن يصفها ا

أيها األخوة، حنن مملوكون أم مالكون؟ اجلواب أننا مملوكون لواحد ال ثاين له، واململوك ال يستطيع 
أن ُيتلك شيئًا، بل اململوك ال يستطيع أن يقرر شيئًا، اململوك مهمته الطاعة واخلضوع ملواله وخالقه 

أن العبد للخالق عز وجل أن يعلم يقينًا أن كل ما يأتيه من عند اهلل عز وجل هو سبحانه وتعاىل، مث ش
خري، فإما أن يتبني له مظهر خريية هذا الشيء وإما أن ال يتبني له، كما يوضح ذلك ربنا يف حمكم تبيانه،  

 يتبني لنا ال كلما يفد إلينا من عند اهلل نعمة يا أيها األخوة، لكن يف نعم اهلل عز وجل ما هو مستبطن
 [ 35﴿َوَأْسَبَغ َعلَْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة َوبَاِطَنًة﴾ ]لقمان:  مظهره وفيه ما هو ظاهر، أمل تقرؤوا قوله:

ني فاالبتالءات نعمة واملصائب اليت تطوف بنا نعمة، والفنت اليت يبتلي اهلل عز وجل هبا عباده بني احل
ى ما محيدة ال نتبينها، واحملب هلل عز وجل َيضع لسلطانه ويتلقواآلخر نعمة، لكنها نعم باطنة هلا آثار 

يأتيه من عند اهلل عز وجل راضيًا وال أقول صابراً فقط بل راضيًا، هذا هو شأن العبد وهذا هو موقفه، 
 [05 ]غافر: ﴿َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم﴾ ولكنا يف الوقت ذاته نستجيب ألمر اهلل، أمل يقول:

إذاً نقول لربنا عز وجل أمرتنا أن ندعوك فها حنن ندعوك مع العلم بأنك لو أعطيتنا أو حرمتنا، 
متعتنا أو منعتنا، فنحن يف كل األحوال راضون ويف كل األحوال حنن عبيدك وحنن على العهد يف كل 

سلك متامًا، أن هذا امل األحوال، على أن احلب سيرتجم لنا هذه احلقيقة ويبني لنا ويعيننا على أن نسلك
جنمع بني أمرين: ندعو اهلل أن يرفع عنا مقته وعذابه وابتالءاته ويف الوقت ذاته نعلن أننا راضون، أننا 
راضون بكل ما يقضي به وواثقون بأن يف كل ما يأتينا من عند اهلل خري وإذا مل نكن نتبني ذلك فلنشكره 

  حكمتها. ها وظاهرها ونشكره على نعمه اخلفية اليت ال نتبنيعلى ذلك، نشكره على النعم اليت نتبني معنا
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وأضعكم أمام مثال، أرأيتم إىل مريض أقبل إىل طبيب يعرفه، يثق حببه له، ويثق بإخالصه له، ويثق 
يخربته العالية يف الطب، أال ترون كيف يستسلم هذا املريض ملبضع طبيبه اجلراح استسالمًا تامًا! وإنكم 

 قد يتأوه حتت مبضع طبيبه هذا ولكنه يشكره باللسان ذاته الذي يتأوه به، هذا شأن اإلنسانلتعلمون أنه 
 مع اإلنسان فكيف شأن اإلنسان مع اهلل سبحانه وتعاىل!!! 

ثقتنا باهلل عز وجل أجل أجل أجل بكثري من ثقة املريض هبذا الطبيب، وثقتنا حببه لنا أكثر بكثري 
سان يب، ومعرفتنا حبكمة اهلل فيما يقضي وفيما يربم أكثر من معرفة هذا اإلنمن ثقة هذا املريض هبذا الطب

وجل  لكن ملاذا ال نشكر اهلل عز -ولنا أن نتأوه، اإلنسان بشر  -املريض بالطبيب، فلماذا إذا تأوهنا 
 !! !بنفس اللسان الذي نتأوه به كشأن هذا املريض

كمة ن نعلن عن رضانا بكل ما يقضي وعن يقيننا باحلتعالوا نعاهد اهلل يف صبيحة هذا اليوم األغر أ
اليت تستبطن ابتالءاته كلها على الرغم من أننا ندعوه أن يرفع مقته وغضبه عنا، وأن هنيج عوامل احلب 
هلل عز وجل بني أفئدتنا هلل، ولو اتسع الوقت وحدثتكم عن هذه العوامل وتعاملنا معها لرأينا أن كاًل منا 

ثاين له هو هذا اخلالق سبحانه وتعاىل مهما فعل مهما فعل بنا، نعم حبنا له أقوى وأشد يعشق واحداً ال 
من االبتالءات اليت تأتينا من عند اهلل عز وجل، العبد هلل عز وجل ينبغي أيضًا أن يكون حمبًا هلل، انظروا 

دنا أصحاب سيأيها األخوة إىل هذه الصورة يف شخص سيدنا معاذ رضي اهلل عنه وهو واحد من أجل 
رسول اهلل عندما وقع يف سكرة املوت وأخذت سكرة املوت تأخذه وترده كان بني احلني واآلخر يفتح 
عينيه ويقول مناجيًا ربه: أي رب أخنقين خنقاتك وعزتك تعلم أن قليب حيبك، أي رب اخنقين خنقاتك 

نا حنبك، من عزتك تعلم أنوعزتك تعلم أن قليب حيبك، وحنن دعونا نقول: أي رب ابتلنا مبا شئت فو 
عرف اهلل أحبه، ومن أحب اهلل وثق به، ومن وثق باهلل عز وجل هانت اخلطب كلها واالبتالءات كلها، 
على أننا نظل ندعوه ولنظل نلحف بالدعاء ال استنزااًل لشرط شرطناه عليه ولكنه ألنه أمرنا. أقول قويل 

 هذا وأستغفر اهلل.
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 ووقع به كبير  طغيان -32
 
 19/23/1881 | تحاشاه إلانسان صغرا

                   

عندما ال يتمتع اإلنسان املسلم بالضروري من العلوم اإلسالمية املتعلقة بالعقائد واألحكام املختلفة، 
فإن كثريًا من نصوص كتاب اهلل عز وجل أو من نصوص السنة النبوية تكون سببًا لفتنته وضالله عن 

ط اهلل سبحانه وتعاىل، وهذا دليل من األدلة الباهرة على أن اإلنسان املسلم الذي يريد أن ُيارس صرا
ي عتماد على العلم، وال يغين عن العلم أإسالمه كما أمر اهلل سبحانه وتعاىل ال بد له يف ذلك من اال

ن ة ال حيّدها شيء مشيء آخر. وما أخطر بل ما أسوأ العاطفة اإلسالمية عندما تسيح يف أودية مطلق
 ضوابط العلم.

كنت أحتدث يف جملس عن احلديث الذي اتفق عليه الشيخان من رواية عمر بن اخلطاب رضي اهلل 
تعاىل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نظر إىل أسرى قدمت عليه بعد غزوة من الغزوات، ورأى 

درها وأخذت ل صغري فأمسكته وألصقته بصمرأة تبحث متلهفة عن شيء، فوقعت على طفابني األسرى 
ها يف النار؟﴾ ﴿أترون إىل هذه املرأة.. أملقية وليدترضعه. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه: 

 .قال الصحابة: ال واهلل يا رسول اهلل. فقال عليه الصالة والسالم: ﴿هلل أشد رمحة بعباده من هذه بوليدها﴾
ا دليل قاطع على أنه لن توجد هنالك نار يوم القيامة، ولن يوجد هنالك عذاب فقال أحد اجلالسني: هذ

يصطلي به أحد من الناس كما يقال. وتذكرت عندما قال هذا االنسان هذا الكالم الفتنة اليت زج فيها  
 كثري من التائهني والضآلني واملارقني، عندما فقدوا العدة الكافية من العلم بعقائد اإلسالم وبنصوص
القرآن وبدالئل السنة النبوية، فكان من آثار ذلك أن أصبحت هذه النصوص من مثل هذه األحاديث 

م هبذه نضباط بأوامر اهلل بداًل من أن تضبطهفتنة هلم؛ أضلتهم بداًل من أن هتديهم، وأبعدهتم عن اال
ل بأمه، فال شك الطف القيود. قلت له: عندما يصبح الناس مجيعًا يف عالقتهم باهلل عز وجل كعالقة هذا

 أن النار تنعدم عندئٍذ، فهل األمر كذلك؟
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ما من طفل من األطفال صغري، مهما أخطأ ومهما عبث وعثى وأعرض عن نصائح أمه، إال وهو 
يلجأ إىل أمه عند أي خطر، ويتشبث بأذياهلا بذلٍّ وصغَار عندما يرى أي ضرر يطوف به أو يقدم عليه. 

لون مهما أخطأوا ومهما احنرفوا يقب -ة منهم والطائعون واملؤمنون واجلاحدون العصا -فهل الناس مجيعًا 
ل إىل اهلل سبحانه وتعاىل عند احلاجة تائبني الئذين يتضائلون ويتبتلون ويلجؤون إىل رمحته كما يلجأ الطف

رمحة هذه ك  أيًا كان إىل أمه عند اخلطر، لو كان الناس مجيعًا هكذا لكانت رمحة اهلل عز وجل هبم مجيعاً 
األم هبذا الوليد، ولكن األوالد مجيعًا مهما كانت شؤهنم ومهما كانت أوضاعهم َيطئون وينحرفون 

 ويعبثون ويعثون، ولكنهم يعلمون أن ال ملجأ ألي منهم إال إىل أمه، طاملا كان طفاًل صغرياً.

 أما الناس فصنفان اثنان..

ال ملجأ له من اهلل إال إليه، متامًا كهؤالء  صنف عَرف ربه كما عرف هذا الطفل أمه، وعرف أن
األطفال، قد َيطؤون وقد يرتكبون املعاصي، ولكن عندما يصحو أحدهم من ُسكر معصيته وإمثه يعود 
 ملتفتًا إىل اهلل جيأر إليه باإلنابة والتوبة ويسأله الصفح واملغفرة، وقد يعود إىل املعصية ويعود ويعود كما

ه وإىل أخطائه واحنرافه لكنه يظل مشدودًا إىل أمه دائمًا. هذا الصنف من الناس يعود الطفل إىل شقاوت
هو الذي يصدق عليه كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهذا الصنف هو الذي يشبه الوليد بالنسبة 

 لطفل.بأم هذا ا -وله املثل األعلى  -ألمه وهو الذي شّبه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ربنا 

أما الصنف الثاين من الناس: فهم باإلضافة إىل أهنم ممعنون يف األخطاء ممعنون يف ارتكاب اآلثام؛ 
مستكربون على اهلل عز وجل يعرّبون عن استكبارهم هذا إما بإنكاره وجحوده والسخرية ممن يتحدث 

أهنم يف غنًا يه، و عنه وعن وجوده، وإما أهنم يعرّبون عن استكبارهم على اهلل عز وجل بعدم حاجتهم إل
عن أن يلوذوا به فضاًل عن أن يطيعوه، فالعلم أغناهم، والقوة حررهتم، والغىن أبعدهم عن احلاجة إىل اهلل 
سبحانه وتعاىل. هؤالء إن عصوا اهلل عز وجل وملئوا طباق األرض معصية وآثامًا ال يشعرون بأي خطر 

 اىل.أن يتشبثوا بأذيال رمحة اهلل سبحانه وتعيدعوهم إىل أن يلتفتوا عائدين إىل اهلل، فضاًل عن 
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النار اليت يتحدث عنها بيان اهلل عز وجل إّنا هيئت هلذا الصنف من الناس. هذا الصنف من الناس، 
حتدث عنه بيان اهلل عز وجل، ولو أننا فهمنا اسالمنا مبقاييس العلم، ولو أننا عكفنا على مبادئ العلم 

 م ملا استشكلنا شيئًا، وملا كانت نصوص تدل على رمحة اهلل من كتاب اهللاليت توصلنا إىل عقائد اإلسال
 أو من حديث رسول اهلل فتنة لنا قط.

هذا هو  يَن﴾﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعبَاَديت َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ نعم... أمل يقل اهلل عز وجل 
 ة العلم. إن اهلل مل يقل: إن الذين احنرفوا عن عباديت. مل يقل إنقرار اهلل عز وجل، ولكن انظروا ببصري 

الذين غرقوا يف حبار اآلثام والعصيان. مل يقل شيئًا من هذا. وإّنا قال: إن الذين استكربوا عن عباديت 
 سيدخلون جهنم داخرين.

على الكيان  نفاجلرُية ليست جرُية معصية ارتكبت، وإّنا اجلرُية جرُية استكبار على اهلل هيم
والقلب. واالستكبار على اهلل شيء، وولوغ االنسان يف املعاصي شيء آخر، أما املعاصي فقد أعلن اهلل 
عز وجل مراراً وتكرارًا يف كتابه أنه يغفرها، وأكد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذلك. وقال اهلل يف 

. فاملعاصي خطايا جلئتك بقراهبا مغفرة﴾ ﴿يا ابن آدم لو جئتين بقراب األرضاحلديث القدسي الصحيح: 
ليست مشكلة، ولكن املشكلة هي أن يندفع اإلنسان إىل معاصيه بسائق من كربه، بسائق من صلفه 

 وهو الرب اجلليل. -على اهلل  -وهو عبد ذليل  -وعناده، بسائق من جتربه 

لذين أودع األطفال الصغار ا هذه الكربياء هل رأيتم يف األطفال الصغار ّنوذجًا هلا؟! هل رأيتم يف
اهلل يف قلوب األمهات هذه الرمحة هبم؟ هل رأيتم يف هؤالء األطفال من ذهبوا يف احنرافهم ويف أخطائهم 

 ويف متردهم على آبائهم وأمهاهتم هذا املذهب؟! ال..

رمحة  ظم منرمحته أكرب وأع -كما قال املصطفى عليه الصالة والسالم   -إذاً فاهلل سبحانه وتعاىل 
كما قال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم. ولكن احلديث عن أم رؤوم مع ولد مفطور   -هذه األم بوليدها 

 على ما فطر اهلل عز وجل عليه األطفال الصغار مجيعًا.
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مل يتحدث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن طفل يف عامل اخليال متكرب على األبوين متجرب 
ن، ومهما رأى أنه أخطأ وارتكب اآلثام، يتجرب ويتعاىل على أبويه وهو طفل عليهما مهما طافت به احمل

صغري ضعيف، ومها قد وظِّفا من قبل اهلل عز وجل بكل معاين الرأفة والرمحة له، ولو خلق اهلل طفاًل شاذ 
 .لعن أترابه هبذا الشكل لرأيتم أن اهلل سبحانه وتعاىل كيف يبعد األبوين عن الرمحة مبثل هذا الطف

وأعود فأقول: إهنا فتنة اجلهل بدين اهلل سبحانه وتعاىل هي اليت أوجدت فقاقيع االجتاهات واملذاهب 
والفرق اليت قرأمت الكثري عنها يف تارَينا االسالمي اجمليد، ولو أن املسلمني عكفوا على دين اهلل عز وجل 

عاطفة اهلوجاء إذاً صرية؛ بعيدين عن اليدرسونه بواسطة العلم، ويعكفون على فهمه حتت أشعة املعرفة والب
ستفرتق أميت ﴿الجتمع أمر املسلمني وملا تفرق، وملا حق عليهم قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

 إىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحايب﴾

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل.
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 | ح ألاسباب املادية في حياة املسلمين هو صدق الالتجاء إلى هللارو  -31

21/12/2221 

 

تنتاب املسلم يف أيام العيد مشاعر متناقضة حيار فيما بينها؛ ينظر فيجد داره مغموسة بالفرحة، 
ة تغمرها، حعامرة بالسرور، أْمُنه ُمْستَِتب، طمأنينته تسود الدار، وينظر إىل وجوه الصغار والكبار فريى الفر 

 ويرى بسمة السرور تعلو الوجوه. 

مث يلتفت إىل خارج داره ينظر بعيدًا أو قريبًا منه فيجد خالف ذلك؛ جيد األمن غائبًا، وينظر 
ويبحث عن الطمأنينة فرياها غري موجودة، ويزداد تأماًل فريى اجلراحات اليت ال تنتهي والدماء اليت ال جتف 

د. ينظر إىل األطفال فيجدهم يعانون من الشرود، يعانون من اليُْتم، يعانون والظلم الذي ال يتوقف عند ح
من السََّغب واجلوع. ويعود هبذه املشاعر املتناقضة املتمازجة ال يدري كيف يتحكم بنفسه أمام هذه 

ام ماملشاعر. ولرمبا ساقته إىل لون من االعرتاض على اهلل، ولرمبا ساقته يف أحسن األحوال إىل الوقوف أ
إشكاالت ال جيد حالً هلا. هذه هي احلالة اليت تنتاب املسلمني يف هذه العصور عندما ُير مثل هذا اليوم، 
عندما يتجلى اهلل عز وجل على عباده يف مثل هذه األيام جتليات رمحة، جتليات لطف وإكرام. فكيف 

شاعر وتزُّجنا يف كم بنا هذه املالسبيل للتخلص من هذه املشاعر املتناقضة؟ وكيف السبيل إىل أن ال تتح
 حالة من االنتقاد، يف حالة من اإلشكال جند أنفسنا سجناء يف داخله؟. 

ينبغي أن نعلم يا عباد اهلل: أن اهلل سبحانه وتعاىل حكيم ورحيم دائماً يف سائر التقلبات ويف سائر 
، وما والقريبة إال وهلا أسباب وجذوراألحوال؛ ما من أمر من هذه األمور اليت نراها يف جمتمعاتنا البعيدة 

من مشهد من هذه املشاهد اليت تدمي القلوب واليت تزاحم فرحة العيد يف مثل هذه األيام إال وهو يعود 
إىل نتيجة سنة من سنن اهلل سبحانه وتعاىل يف عباده. ربنا سبحانه وتعاىل وضعنا أمام السبل اليت تنجينا 

ظلم واليت تسمو بنا إىل صعيد العزة واألمن والطمأنينة فهل سلكنا هذه من الكوارث واليت حتررنا من ال
السبل؟ كلكم يعلم اجلواب عن هذا السؤال يا عباد اهلل. أمرنا اهلل عز وجل أن ننتصر لدينه ووعدنا إن 

  حنن استجبنا هلذا األمر أن ينتصر لنا، أن ينصرنا على كل من يرتبص بنا الدوائر، فهل انتصرنا لدينه؟.
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واهلل عز وجل غين ال حيتاج إىل من ينصره أو ينصر دينه ولكنها العبودية اليت ينبغي أن نستعلن هبا 
وينبغي أن نصطبغ هبا. هذا هو السر يف األوامر اليت َياطبنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا أو النواهي اليت حيذرنا 

 مثل يأخذنا بشيء من املخاوف وأمرنا يفاهلل عز وجل منها. ولقد اقتضت ُسنَّة اهلل سبحانه وتعاىل أن 
نه شاء أن حدثنا اهلل عز وجل عن مصائب وذكر أ﴿فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه﴾ هذه احلال أن نُ ْهرََع إىل اهلل وقال: 

اخْلَْوِف َواجْلُوِع  نَ مِّ  ﴿َولَنَبْ لَُونَُّكم ِبَشْيءٍ  يبتلينا هبا. تلك ُسنَّة من ُسَنن اهلل سبحانه وتعاىل
هذا  مث إن اهلل عز وجل وضعنا أمام الدواء الناجع. من أبرز ،َوالثََّمرَاِت﴾ َواأْلَنُفسِ  اأْلَْمَوالِ  مِّنَ  صٍ َونَ قْ 

االلتجاء إىل اهلل، الدعاء عند الكرب، الفرار من الكرب إىل اهلل بالدعاء والتضرع والتذلل  الدواء الناجع؛
 فعلنا ذلك ال أعين بضمري اجلماعة هذا اجلمع اجملتمعهل  واالنكسار، فهل فعلنا ذلك؟ وأنا عندما أقول:

يف هذا املسجد وأمثاله، وإّنا أعين بضمري اجلمع سائر املسلمني الذين يعانون من هذه املصائب والذين 
 تطوف هبم من قريب أو بعيد هذه الرزايا. 

كالت اليت سنراها لى املشهل التجأنا إىل اهلل سبحانه وتعاىل؟ دلَّنا اخلالق األجلُّ سبحانه وتعاىل ع
يف الطريق عن ُييننا ومشالنا ووضعنا أمام السبل اليت ختلِّصنا من هذه املصائب اليت قد حْتتَِوشنا أو تطوف 
بنا ونبَّهنا إىل أنَّ اخلالص منها بعد األخذ باألسباب ومع األخذ باألسباب إّنا يكمن يف الرجوع إىل اهلل، 

اىل به؟ انه وتعاىل. فهل أخذنا أنفسنا بالدواء الذي أمرنا اهلل سبحانه وتعيف التضرع على أعتاب اهلل سبح
 لعلنا حاولنا أن نأخذ باألسباب الظاهرة ولكننا مل نتوِّج هذه األسباب بروحها. 

األسباب املادية ينبغي أن يأخذ املسلمون أنفسهم هبا ولكنها مبثابة اجلسد؛ ال ُيكن للجسد أن 
املسلمني  وروح األسباب املادية يف حياة ،أي جدوى إال إذا َسَرت الروح  يف اجلسد يفعل شيئاً أو أن حيقق

إّنا هو صدق االلتجاء إىل اهلل، الدعاء والتبتل على باب اهلل عز وجل، وقد ذكر املصطفى صلى اهلل عليه 
 وسلم فيما صح عنه: ﴿الدعاء هو العبادة﴾ أي: هو ُأسُّ العبادة. 

عليه وعلى آله وسلم عندما جيد املصائب تدنو إليه وإىل املسلمني يأخذ  كان املصطفى صلى اهلل
نفسه باألسباب املادية اليت أمره اهلل عز وجل هبا لكنه مع ذلك وبعد ذلك يُ ْهرَُع إىل باب اهلل عز وجل 

ى يف غزوة بدر مجَّع من األسباب كل ما يستطيع ولكنه مل يكتف بذلك، أمض ،يستنجده يدعوه يتبتَّل
 غزوة األحزاب أخذ يف ،لليل كله وهو يتضرع إىل اهلل سبحانه وتعاىل يدعوه، يستن زل النصر من مسائها
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نفسه واملسلمون معه باألسباب كلها، حفروا اخلندق، قاموا مبا وراء ذلك 
ينكسر على باب تضرع ويدعو و من األسباب املادية ولكنه صلى اهلل عليه وسلم أقبل بعد ذلك يف الليل ي

اهلل عز وجل ذالً وضراعة وافتقاراً. يف كل املواقف؛ يوم فتح مكة هيأ األسباب كلها ولكنه أخذ يلتجأ إىل 
اهلل سبحانه وتعاىل أن حيقق له النصر الذي يطمح إليه ويستن زل النصر من عند اهلل عز وجل أن يكون 

 نصر مرمحة وِسْلم ال نصر ملحمة وقتال. 

ْم َأينِّ مُمِدُُّكم ﴿ِإْذ َتْستَغِيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلكُ  وهكذا فإن اهلل سبحانه وتعاىل استجاب نعم:
ذا . وكان أصحاب رسول صلى اهلل عليه وسلم من بعده يسريون على هاْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفنَي﴾ مِّنَ  بِأَْلفٍ 

هل   ؟ٌر ُمِبنٌي﴾﴿فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيعندما قال: النهج متامًا. فهل نفَّذنا أوامر اهلل عز وجل 
باهلل كما كان  هل استغثنا ؟ ﴿َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم﴾نفذنا أوامر اهلل عز وجل القائل: 

مد على الوسائل نعتيف أحسن األحوال  ،املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يستغيث؟ اجلواب كلكم يعلمه
املادية، ولعلنا نؤلُِّه الوسائل املادية والوسائل املنظورة اليت جندها أمامنا، ولكن ينبغي أن نعلم أهنا ال تفعل 

لى باب أما الرجوع إىل اهلل، أما بسط الكفني تضرعًا ع، شيئًا وإّنا هو تنفيذ ألوامر اهلل سبحانه وتعاىل
شيء مطوي عن حياة أكثر املسلمني الذين شاء اهلل عز وجل أن اهلل عز وجل فهذا شيء غائب وهو 

 تكون بيدهم قيادة األمور. 

هو روح كل األنشطة اليت يقوم هبا املسلمون من أجل رد غوائل املصائب  -يا عباد اهلل -الدعاء
قول شيئًا أ واملسلمون اليوم غائبون عن هذا الدواء، بل أكاد ،واالعتداءات عليهم على اختالفها أيًا كانت

آخر: أما احملجوبون عن اهلل فسبب ابتعادهم عن هذا الدواء حجاهبم عن اهلل سبحانه وتعاىل ورمبا أضيف 
إىل ذلك يف كثري من األحيان الفسوق واالحنراف عن أوامر اهلل عز وجل، ولكن حىت كثري من املسلمني 

ون بالدعاء، ون هم املسلمون الذين يستِخفُّ يستهينون اليوم هبذا الدواء الذي هو روح العالجات كلها، كثري 
ال بل كثريون هم املسلمون الذين حياربون الدعاء ويرونه بدعة ينبغي أن يتحرر اإلنسان منه؛ إذا انتهى 
اإلنسان من صالته وانفتل عنها وبسط كفيه يسأل اهلل عز وجل القبول ويستن زل النصر إلخوانه املسلمني 

بعد الصالة بدعة. وإذا رفع هذا اإلنسان كفيه ضارعاً إىل اهلل، قال: إن بسط جاء من يقول: إن الدعاء 
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الكفني بالدعاء بدعة. فإذا كان التائهون عن اهلل ُمْعِرضني عن هذا الدواء الناجع، وكان مجع كبري من 
 املسلمني حياربون هذا الدعاء ألهنم ينعتونه بالبدعة؛ فماذا تتصور أن يكون حال املسلمني؟. 

 الدعاء أمسع؟ أيُّ -واحلديث حسن صحيح -سول صلى اهلل عليه وسلم ُيْسَأل فيما يرويه الرتمذير 
الة. أي: بعد الص ﴿الدعاء يف جوف الليل اآلخرة والدعاء دبر الصالة﴾يقول عليه الصالة والسالم: 

بل خر الصالة ققال قائل من هؤالء الذين حيذِّرون من الدعاء: إّنا املراد، يف دبر الصالة، أي: يف آ
التسليم، َمْن الذي يقول هذا إال املستهزئون بدين اهلل عز وجل. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

أَو أُدّلك ﴿لفاطمة رضي اهلل عنها وقد سألته خادمًا يُعِينها على أمر الدار فقال عليه الصالة والسالم: 
كربينه ثالثًا ثالثني وحتمدينه ثالثًا وثالثني وتعلى خري من ذلك؟. تسبحني اهلل دبر كل صالة ثالثًا و 

. لعل هؤالء الذين حياربون الدعاء بعد الصالة يقولون: معىن ذلك أن عليه قبل التسليم أن وثالثني﴾
 يسبح اهلل ثالثًا وثالثني وحيمده ثالثًا وثالثني ويكربه ثالثًا وثالثني مث يسلم. 

من  ﴿إن ربكم حيي  كرمي يستحي عليه وسلم: من الذي يقول هذا؟. يقول املصطفى صلى اهلل
فاع الكف . ويقول هؤالء: إن ارتأن يُردَّها خائبة﴾-إذا بسطوا أكفهم إليه  -عباده إذا بسطوا أكفهم إليه

بالدعاء بدعة. كان رسول صلى اهلل عليه وسلم إذا دعا رفع كفيه حىت يُ َرى بياض إبطيه، فعل ذلك يوم 
سقاء وكان صلى اهلل عليه وسلم يُ ْهرَُع إىل اهلل عز وجل بالدعاء دائمًا، كان بدر وفعل ذلك عند االست

ذلك غذاءه وكان ذلك سبيل تعبريه عن مشاعر العبودية هلل، كان ذلك سبيل تعبريه عن مشاعر املهابة 
غرس ي من اهلل واحلب هلل سبحانه وتعاىل. أما اليوم فنجد من حيارب السنة باسم حماربة البدعة بل جند من

يف جمتمعاتنا البدعة باسم حماربة البدعة. الدعاء بدعة! الدعاء بعد الصالة بدعة! التضرع والتذلل إىل اهلل 
باليدين املبسوطتني إىل مساء اهلل بدعة!. هذا هو املصري أيها اإلخوة إن أردنا أن نتخلص من املشاعر 

غامرة، وعقابه يف عباده، رمحته موجودة و تلك سنة اهلل سبحانه وتعاىل  -هي ليست متناقضة-املتناقضة
أيضًا العاجل واآلجل موجود أيضًا، ومن تعرَّض لرمحة اهلل أكرمه اهلل عز وجل هبا، ومن تعرَّض للعقاب مل 
يكن بعيدًا عن أن يعاقبه اهلل سبحانه وتعاىل. نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يلهمنا رجوعًا إليه وأن يتوِّج 

ملختلفة وسياساتنا الراشدة بصدق االلتجاء إىل اهلل عز وجل دائماً وعلى كل املستويات أعمالنا وأنشطتنا ا
 .واألصعدة وبالنسبة لسائر الناس والطبقات. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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ليه ضعيفًا على نسان ضعيفًا وأن يرحل إقضى اهلل سبحانه وتعاىل يف سابق علمه وغيبه أن َيلق اإل
الرغم من التكرمي الذي متعه به وعلى الرغم من أنه عز وجل قد سخر له معظم ما يف السموات وما يف 

ُيرِيُد اللَُّه َأْن ﴿األرض، حنن مجيعًا نقرأ قرار اهلل سبحانه وتعاىل هذا يف حمكم تبيانه فهو القائل عز وجل: 
ْنَساُن َضعِيفًا﴾ ]النساء:َُيَفَِّف َعْنُكْم وَ  ُتُم ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس أَن ْ وهو القائل يف حمكم تبيانه:  [32ُخِلَق اإْلِ

  وهو القائل: [ 10اْلُفَقرَاُء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميُد، ِإْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َويَْأِت يِخَْلٍق َجِديٍد﴾  ]فاطر:
، وليس املراد بالفقر هنا الفقر املايل ولكن املراد بالفقر االحتياج [22ْلَغيِنُّ َوأَنْ ُتُم اْلُفَقرَاُء﴾ ]حممد: ﴿َواللَُّه ا

املطلق، خلق اهلل عز وجل اإلنسان حمتاجًا يف كل ما يصبو إليه ويف كل ما يريد أن حيققه لنفسه إىل من 
 مة؟ بحانه وتعاىل يف حق اإلنسان وما احلكيعينه، فما هي مظاهر هذا الضعف اليت قضى هبا اهلل س

من مظاهر الضعف أن اهلل عز وجل سلط عليه، إىل جانب العقل اهلادي، رعونات النفس، أهواءها، 
شهواهتا املتنوعة الكثرية، ومن شأن ذلك أن حياول اإلنسان وقد ُهِدَي إىل احلق بعقله أن يتعامل مع احلق 

ه كل ذلك يصده عن تنفيذ ما قد قرره له عقله، من مظاهر هذا ولكن رعونات نفسه، أهواءه، شهوات
الضعف الشيطان الذي قضى اهلل عز وجل أن ُيَسلََّط على اإلنسان يوسوس إليه يف فكره ونفسه، وصدق 

شيطان جيري ﴿إن الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القائل فيما اتفق عليه الشيخان من حديث أنس: 
ُذوُه َعُدّواً﴾ ]فاطر: وصدق اهلل القائل:  ﴾من ابن آدم جمرى الدم ، من [0﴿ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدو  فَاختَِّ

مظاهر هذا الضعف االبتالءات الكثرية اليت حتيط باإلنسان من حوله من قريب أو بعيد، وصدق اهلل عز 
نَّ ﴿لَتُبْ لَُونَّ يِف أَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم َولََتْسَمعُ  ﴾20﴿َونَ بْ لُوُكْم بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ فِتْ َنًة﴾ ]االنبياء: وجل القائل: 

[ ﴿َولَنَبْ لَُونَُّكْم ِبَشْيٍء 120ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأذًى َكِثرياً﴾ ]آل عمران: 
هذه هي مظاهر الضعف  [100اِل َواأْلَنْ ُفِس َوالثََّمرَاِت﴾ ]البقرة: ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَ ْقٍص ِمَن اأْلَْموَ 

  .الذي ابتلى اهلل سبحانه وتعاىل به اإلنسان
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وكأين يا عباد اهلل ببعٍض منكم يقول: فيا رب محَّْلَتيِن هذه التبعات من مظاهر الضعف وأنت ريبَِّ 
،  [153﴾ ]آل عمران:لََّه َحقَّ تُ َقاِتِه َوال مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ات َُّقوا الالقائل: 

كيف السبيل إىل أن أنفَِّذ أمرك وقد محَّْلَتيِن كل هذه التبعات من الضعف؟ أىن يل أن أحترر من هذه 
م من يسأل هذا السؤال يا ؟ لكأن فيك﴿ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاِتِه﴾القيود اليت ابتليُت هبا ألنفذ أمرك الصارم 

عباد اهلل ولكن اجلواب سرعان ما يأتيه من لدن اإلله الذي قضى هبذا الضعف يف حق اإلنسان، يأيت 
، يأيت اجلواب [05 ﴿فَِفرُّوا ِإىَل اللَّهِ ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنٌي﴾ ]الذريات:اجلواب من لدن رب العزة قائاًل: 

اْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاِء ﴿َوَما َأْرَسْلنَا يِف قَ ْرَيٍة ِمْن َنيِبٍّ ِإالَّ َأَخْذنَا َأْهلََها بِ لعزة سبحانه وتعاىل قائاًل: من لدن رب ا
قَ ْبِلَك  ﴿َولََقْد َأْرَسْلنَا ِإىَل أَُمٍم ِمنْ ، يأيت اجلواب من لدن رب العزة قائاًل: [84لََعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَن﴾ ]ألعراف:

  .[42 َخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعوَن، فَ لَْوال ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا﴾ ]األنعام:فَأَ 

هذه هي احلكمة يا عباد اهلل من أن اهلل ابتلى اإلنسان هبذا الضعف، جعله حمتاجًا إىل من يعينه، 
علم أنه تقصيه عن انقياده للعقل املبصر من أجل أن يقف أمام مرآة ذاته فيركََّب فيه العوامل الكثرية اليت 

عبد مملوك ليس حراً ُيلك زمام أمره بيده، إنه مملوك ملن خلقه فسواه فعدله يف أي صورة ما شاء ركبه، إنه 
، وظيفة العبد الذي ال يأتى منه شيء، وما هي وظيفة العبد يا عباد اهلل؟ وظيفة العبد أن يرحل إىل اهلل

فَِفرُّوا ﴿العبد عندما جيد هذه األثقال اليت تراكمت عليه، مظاهر هذا الضعف، يتجه إىل اهلل منقاداً ألمره 
، يلتجئ إىل اهلل، يتجلبب جبلباب االنكسار والعبودية هلل سبحانه وتعاىل [05ِإىَل اللَِّه﴾ ]الذريات: 

ي ََّز العمل يصل اإلنسان إىل اهلل، ومن أجل هذا م وعندئٍذ يكون قد حقق معىن العبودية يف ذاته، وهبذا
  .[05﴿فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنٌي﴾ ]الذريات:اهلل اإلنسان حىت عن املالئكة، 

أجل إن اهلل عز وجل ركََّب بني جواحني نفسًا أمارًة بالسوء، غرس يف نفسي رعونات متنوعة كثرية 
سر أن أختلص منها إن أنا وقفت أمام باب اهلل ملتجئًا متضرعًا متذلاًل أقول له: أي رب حرِّْرين ولكن ما أي

من هذه التبعات، أريد أن أطيعك ولكن ال قبل يل بذلك إن مل توفْقيِن لطاعتك، يبتليين اهلل عز وجل 
َأِعدُّوا هَلُْم َما ﴿وَ األسباب باملصائب املتنوعة، يسلط عليَّ األعداء من هنا وهناك ويأمرين اهلل أن أختذ 

نعم، ولكنه يأمرين قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك  [05اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل﴾ ]ألنفال: 
 اْسَتَجاَب َلُكْم َأينِّ ﴿ِإْذ َتْستَغِيثُوَن رَبَُّكْم فَ أن أجلأ إىل اهلل، أن أتضرع إىل اهلل، أن أتبتل على باب اهلل، 
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، ْم﴾﴿ِإْذ َتْستَغِيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلكُ ، إذ أداة تعليل [8مُمِدُُّكْم بِأَْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفنَي﴾ ]ألنفال:
تلك هي احلكمة يا عباد اهلل من أن اهلل عز وجل قضى يف سابق علمه وغيبه أن يبتلَي اإلنسان بألوان 

دمه ليسوقه ذلك إىل مرآة الذات فيقف أمام مرآة ذاته يتعرف على من الضعف تتجلى من فرقه إىل ق
هويته، هو عبد مملوك هلل عز وجل ومن مث يلجأ إىل اهلل لكي حيرره من آصار هذا الضعف، وال ُيكن أن 
يلتجئ إىل اهلل بصدق ويستمر على هذه احلال إال ويأتيه نداء اهلل قائاًل لبيك، إن مل يسمعها بأذنه 

  .ستجابة اهلل سبحانه وتعاىل لتضرعه ودعائهيسمعها با

عباد اهلل، مصائبنا كثرية واالبتالءات اليت ابتلى اهلل عز وجل هبا املسلمني كثرية جداً فكيف نتحرر 
من هذه املصائب؟ كيف السبيل إىل أن نتغلب عليها؟ أمرَنَا اهلل عز وجل أن ُنَسخَِّر األسباب اليت سخرها 

 لنستعملها، لكنها كاجلسد الذي إن فرََغ منه الروح مل يتأتى منه شيء، الذي ينصر لنا، ما سخرها لنا إىل
األمة التجاؤها إىل اهلل، الذي حيقق لألمة القوة والعزة تضرعها على باب اهلل سبحانه وتعاىل، الذي حيررها 

تعملت هذا أمٍة اسمن كل مظاهر الضعف أن يرحل هبويته إىل باب اهلل عز وجل ويدعَوُه منكسراً، ما من 
  .املفتاح إال وارتقت من خالل مدارج الرقي إىل أعلى سدة القوة والعزة والنصر والوحد

عباد اهلل، أضعكم أمام هذا املشهد الذي يرويه احلافظ ابن كثري عن عقبة بن نافع رضي اهلل عنه، 
 عليها مدينة رض اليت بُنَِيتْ مضى بثلة من أصحابه دعاًة إىل اهلل إىل مشال أفريقية، وملا وصل إىل األ

القريوان نظر فوجد أهنا جمموعة سباخ، جمموعة غابات ُحِشَيْت بأنواع من السباع الضارية، ووجد أن ذلك 
املكان هو املكان االسرتاتيجي الذي ينبغي أن تشاد عليه مدينة وتكون منطلقًا للدعوة إىل اهلل والتعريف 

ر قية الباقية من أصحاب رسول اهلل الذين كانوا معه وكانوا مخسة عشبدين اهلل فماذا فعل عقبة؟ مجع الب
رجال وأخذوا يتضرعون إىل اهلل من الصباح إىل املساء أن يطهر هذه األرض من السباع الضارية واحليايا 
والعقارب وما إىل ذلك ووقف عقبة َياطب هذه السباع قائاًل: أيتها السباع لقد جئنا لنؤدي رسالة اهلل 

انه وتعاىل ولنحملها إىل عباد اهلل عز وجل فهال يسرمت لنا سبياًل إىل ذلك وانتقلتم من هذه البقعة سبح
إىل حيث تشاؤوا؟ ويف الصباح من اليوم الثاين فوجئ الناس هبذه السباع وهي حتمل صغارها ترحل عن 

ذي ابتلى بني الضعف ال هذا املكان بعيدًا بعيداً، مشهد من عشرات املشاهد يا عباد اهلل يوضح لنا أن
اهلل به اإلنسان وبني القوة العظمى اليت تنتظره شيٌء واحد؛ صدق االلتجاء إىل اهلل عز وجل، وإذا قلنا 
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صدق االلتجاء فينبغي أن يكون هذا االلتجاء عامًا يشمل كل من وقف أمام مرآة ذاته فعرف أنه عبد، 
  .الكل ينبغي أن يتضرعوا إىل اهلل ال يعلو قوم عن قوم وال تعلو فئة عن فئة يف ذلك،

عباد اهلل، يف أحكام الشريعة اإلسالمية قالوا إن الوكالة جتوز يف العقود املختلفة املتنوعة توكل من 
تشاء يف عقد من العقود الرضائية ولكن هل جيوز أن أوكل زيدًا من الناس بااللتجاء إىل اهلل عين؟ هل 

 و فوقي أو دوين أقول له اذهب فالتجئ عين إىل اهلل سبحانه وتعاىلجيوز أو أوكل شخصًا صديقًا مثلي أ
ليكشف عنا السوء؟ ال يا عباد اهلل، االلتجاء إىل اهلل مثرة هوية وكل من كان يتمتع هبوية العبودية هلل عز 

س اوجل ينبغي أن تتجلى أصداء هذه العبودية يف كيانه تضرعًا، التجاًء إىل اهلل عز وجل، لو كان يف الن
من كان قد استثين من هذا العموم الشامل لكان رسول اهلل أوىل الناس باالستثناء، إنه اإلنسان املعصوم، 
إنه النيب احملبوب إىل مواله وخالقه، ومع ذلك فقد كان سيد املتضرعني، كان سيد املستغيثني، عباد اهلل 

من حولنا  أنفسنا وعلى األعداء الذين هماألعداء كثر واالبتالءات كثرية ولكن بيننا وبني االنتصار على 
اللَِّه ِإينِّ َلُكْم  ﴿فَِفرُّوا ِإىَل من قريب أو بعيد شيٌء واحد، صدق االلتجاء إىل اهلل واالنقياد ألمره القائل: 

  .[05]الذريات: ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنٌي﴾

  .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 13/21/2212|  ي الشدة والرخاءالالتجاء إلى هللا ف -33

 

ضُّرُّ يِف ﴿َوِإَذا َمسَُّكُم الْ إن اهلل عز وجل قد وصف حال بعٍض من عباده يف حمكم تبيانه فقال: 
نُتْم َأن ََيِْسَف ِبُكْم فَأَمِ اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن ِإالَّ إِيَّاُه فَ َلمَّا جَنَّاُكْم ِإىَل اْلبَ رِّ َأْعَرْضُتْم وََكاَن اإِلْنَساُن َكُفوراً. أَ 

ارًَة ُأْخَرى فَ يُ ْرِسَل تَ َجاِنَب اْلبَ رِّ أَْو يُ ْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِصبًا مُثَّ اَل جتَُِدوْا َلُكْم وَِكياًل. أَْم أَِمنُتْم َأن يُعِيدَُكْم فِيِه 
  [08-02ا ِبِه تَبِيعًا﴾ ]اإلسراء:ُدوْا َلُكْم َعلَيْ نَ َعلَْيُكْم قَاِصفا مَِّن الرِّيِح فَ يُ ْغرَِقُكم مبَا َكَفْرمتُْ مُثَّ اَل جتَِ 

هناك بعض من عباد اهلل عز وجل يصف حاهلم هبذا الكالم البليغ، إهنم إذا فوجئوا باملصيبة َُيَيَُّل 
إليهم أن بالءها نابٌع من ذاهتا، وأهنا إذا اجنابت حتولوا من اخلطر إىل ساحة األمان، قد يُ ْبتَلى الواحد 

بالفقر، فال يرى املصيبة إال هذه احلالة اليت فاجأته، وشعر من جرائها بالضر واألمل، وتصوَّر أن هذه منهم 
ولرمبا ابتلي مبرض يستقر يف ذهنه أن البالء إّنا هو نابع من  ،احلالة إذا زايلته فإنه يصبح يف أمن وطمأنينة

اِئه وآالمه استطاع كيانه فإذا ُعويِفَ وانعتق من بُ رَحَ   هذه احلالة اليت ابتُِلَي هبا، من هذا املرض الذي احنطَّ يف
 ولرمبا واجهه عدو أفقده أمنه وطمأنينته، يستقر يف،  أن يضمن لنفسه األمن وساحة الرغد من العيش

ذهنه أن البالء حمصور يف هذا الذي واجهه، فإذا زال العدو، واحنسر العدوان، عاد إىل الطمأنينة، وعاد 
  ان.وِّراً أن البالء قد زايله، وأنه يعيش اآلن يف حصن من األمإىل األمن، متص

ولكن هذا التصور تصور خاطئ يُ نَب ُِّهنَا بيان اهلل سبحانه وتعاىل إىل خطورة هذا اخلطأ الذي يقع فيه  
ليست املصيبة أن يهتاج البحر، وأن يهددك بالغرق، حىت إذا رأيت نفسك على اليابسة ، كثري من الناس

ن البالء قد زايلك، وأن اخلطر قد اجناب عنك، ال. البالء يهبط إليك من علياء الربوبية، وال ختيلت أ
ينبثق لك من الطبيعة. اإلله الذي شاء أن يبتليك بفقر رمبا ابتالك بالغىن، فكان الغىن أشد بالًء من الفقر 

 عز وجل ن رمبا عافاك اهللالذي كنت تعاين منه، واإلله الذي يبتليك مبرض أفقدك الراحة وأفقدك األم
 .بعد ذلك، ففجَّر من العافية اليت تتمتع هبا بالًء أطم ومصيبة أشد

ُكْم َحاِصبًا ﴿أَفَأَِمنُتْم َأن ََيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبَ رِّ أَْو يُ ْرِسَل َعلَيْ أجل، هذا معىن كالم اهلل عز وجل:  
. وهذا املعىن ذاته يلفت البيان اإلهلي نظرنا إليه عندما يقول: [02مُثَّ اَل جتَُِدوْا َلُكْم وَِكياًل﴾ ]اإلسراء:
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 َعلَْيُكْم لَ ﴿أَأَِمنُتم مَّن يِف السََّماء َأن ََيِْسَف ِبُكُم اأَلْرَض فَِإَذا ِهَي مَتُوُر. أَْم أَِمنُتم مَّن يِف السََّماء َأن يُ ْرسِ 
 ]12-10َحاِصبًا َفَستَ ْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر﴾ ]امللك:

ما أكثر ما يتصور اإلنسان أن األرض مهٌد جعلها اهلل عز وجل سببًا للسعادة واألمن والرخاء،  
وجعل منها كن زًا لسائر مبتغياته، ولكنه ينسى أن هذا اإلله الذي جعل فعاًل من األرض مهداً، إن شاء 

مسعوا يا عباد اهلل بأسرها. واجعل لك منها سببًا للدمار، جعل منها أفواهًا فاغرة تبتلعك بل تبتلع أُمًَّة 
لكهم يف إهالك من أهلك من عباده، أه –إن جاز هذا التعبري  –بيان اهلل عز وجل كيف يرينا التفنن 

َوَجَعْلنَا ِمَن ﴿بوسائل كثريًا ما نراها أسبابًا للسعادة، أهلك بعضهم باملاء الذي جعله اهلل سراً للحياة: 
، أهلك اهلل عز وجل كثرياً من األمم بنسمات اهلواء الرخية اليت نراها [25نبياء:اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ﴾ ]األ

سببًا لالنتعاش وسببًا الستمرار احلياة، أهلك اهلل سبحانه وتعاىل أناساً عن طريق هذه األرض اليت جعلها 
ا ِبَذنِبِه َفِمنْ ُهم مَّْن نَ ﴿َفُكالًّ َأَخذْ اهلل سبحانه وتعاىل لإلنسان مهدًا وال كمهد األم الذي تبسطه للطفل. 

ْغرَقْ نَا َوَما َكاَن أَ َأْرَسْلنَا َعلَْيِه َحاِصبًا َوِمنْ ُهم مَّْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمنْ ُهم مَّْن َخَسْفنَا ِبِه اأَلْرَض َوِمنْ ُهم مَّْن 
 ]45اللَُّه لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن﴾ ]العنكبوت:

أرأيتم إىل هذا املعىن الرتبوي الذي ينبهنا إليه بيان اهلل عز وجل، إنه يقول لنا مجيعًا يا عباد اهلل:  
اجعلوا خوفكم من الذي يرسل عليكم املصيبة عندما يشاء، وُيتعكم بالنعمة عندما يشاء، ال جتعلوا 

ا اجلند ا أكثر ما جيعل من هذخوفكم من شبح املصيبة ذاهِتا، املصيبة جنٌد من جنود اهلل عز وجل، وم
سببًا لنعمة، سببًا لسعادة، أجل. هذا ما ينبهنا إليه بيان اهلل سبحانه وتعاىل. ولو أن اإلنسان وعى هذه 
التبصرة الربانية لكان خياله ولكانت مشاعره الوجدانية دائمًا متجهًة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، إن واجهته 

 عز وجل وتعاىل يسأله بذل عبوديته أن يبعد عنه هذه املصيبة ويسأل اهلل املصيبة التجأ إىل اهلل سبحانه
 ﴿إن عافيتك أوسع يل﴾العافية كما سأهلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائاًل: 

 فإذا اجنابت املصيبة بقي يلتجئ إىل اهلل عز وجل ألنه يعلم أن الساعة اليت يتمتع فيها برغد العيش، 
شقاء،  يتمتع فيها بالعافية والصحة رمبا تقلََّبت وحتولت يف حلظة واحدة إىل سبب لليعلم أن الساعة اليت

ِمضَّة اليت ال حدَّ هلا ومن مث فهو دائم االلتجاء إىل اهلل، يلتجئ إىل 
ُ
إىل سبب لضنك العيش ولآلالم امل

ن يبقي رخاءه هذا، ل أاهلل يف الشدة يسأله أن يبعد عنه الشدة، ويلتجئ إىل اهلل يف الرخاء يسأله عز وج
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يسأله عز وجل أال حيول رخاءه إىل شدة، ويذكر يف هذا الوصية اليت أوصى هبا رسوُل اهلل عبَد اهلل بن 
 ﴿تعرَّف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة﴾عباس إذ قال يف وصيته: 

 إذا تنفس ا، حىتعباد اهلل: هذه حال كثرٍي منا، يلتجئون إىل اهلل عز وجل عند الشدة فراراً منه 
أحدهم الصعداء، وزالت الشدة نسي اإلله الذي كان يلتجئ إليه، غابت الشدة وغاب معها االلتجاء 

  إىل اهلل

كم رأينا أناسًا ابتُلوا بفقر بعد غىن، أو ابتُلوا مبرض بعد عافية، وإذا بالواحد منهم يطرق أبواب  
أعاين  دعوت به يفرُِّج اهلل عز وجل عين هذه الشدة اليتالصاحلني يسأل هذا وذاك: أال تعلم دعاءً لو أنين 

منها؟ فإذا علم صيغة من صيغ الدعاء أخذ يكررها كما لو كان طفاًل حيفظ وظيفته، حىت إذا أكرمه اهلل 
عز وجل بالعافية بعد املرض، وأكرمه اهلل سبحانه وتعاىل بالغىن بعد الفقر، نسي ما كان يصنع، ألن 

  خوفًا من املصيبة ذاهتا، ومل يكن خوفًا من مرسلها وهو اهلل سبحانه وتعاىلالتجاءه إّنا كان 

عباد اهلل، أنا أقف مدهوشًا أمام صورة لطفل ال يعي، وأنظر باملقابل إىل أمثالنا من الذين متعهم  
مل الوالد اهلل بالعقل وجتربة احلياة، فأجد أن هذا الطفل أقرب إىل الفهم واملعرفة من كثرٍي من أمثالنا، حي

طفله بني ذراعيه، وحيتضنه، ويطمئن الولد الطفل أنه مكلوٌء بعناية والده، ويشرف به والده على واٍد 
 سحيق، ما إن ينظر الطفل إىل هذا الوادي السحيق حىت يتشبث بأبيه، حىت يلتصق بأبيه التصاقًا عجيبًا،

الء على كلوٌء بعناية أبيه، لكنه رأى البهو يف أحضان أبيه، ذراع والده حيوط به، أجل، هو يعلم أنه م
مقربة منه، ويعلم أن مصدر أمنه والده، ويعلم أن مصدر شقائه واخلطر الذي قد يطوف به إعراض أبيه 
عنه، ومن مث يظل متشبثًا بأبيه، يظل يف كل حاٍل ملتصقًا بصدر أبيه. هذا حال هذا الطفل، أما اإلنسان 

  رك أسرار احلياة أليس أوىل به أن يعلم هذه احلقيقة؟من أمثالنا، أما العاقل الذي أد

نطّل ببصائرنا وأبصارنا على مصائب هي قريبة منا مجيعًا، نطل عليها ونعلم  -أيها اإلخوة-كلنا  
أن مصدر هذه املصائب موالنا وخالُقنا، مصدر  –أو ينبغي أن نعلم  –أهنا توشك أن تقع بنا، ونعلم 

 ]20ُعوَن﴾ ]األنبياء:﴿َونَ بْ لُوُكم بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ فِتْ َنًة َوإِلَيْ نَا تُ ْرجَ أليس هو القائل:  االبتالء هو اهلل عز وجل،
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نعلم هذه احلقيقة، فلماذا ال نفعل كما يفعل هذا الطفل؟! ملاذا ال نتشبث برمحة اهلل ولطفه؟! ملاذا  
أن هذا شدة؟! ملاذا ال يكون شأننا كشال نظل نلتجئ إىل اهلل عز وجل يف الرخاء كما نلتجئ إليه يف ال

الطفل بل ملاذا ال نتعلم من هذا الطفل إذ يلتجئ إىل أبيه وإذ يرمقه بعينني تزيغان باخلوف كأنه يقول: ال 
تتخلَّ عين يا أيب، ال ترتكين يا أيب للخطر احملدق الذي أراه من حويل، وهو يف حالة أمن، وهو يف حالة 

حانه من هذا املعىن ندركه يف عالقة ما بيننا عبيدًا وبني ربنا وموالنا سب -د اهلليا عبا-طمأنينة، أين حنن 
  وتعاىل

يفرُّ أحدنا إىل اهلل عندما تطوف به حمنة، فقر، مرض، عدو يتهدده، أجل. فإذا استجاب اهلل عز  
ه، وكأن البالء قد اوجل دعاءه، وفرََّج عنه كربه، تنظر إليه وإذا هو يعود إىل غفلته، يعود إىل شأنه ودني

زال وال ُيكن أن يعود إليه، وكأن اليد احلانية اليت أنقذته من الفقر وأنقذته من املرض، كأن هذه اليد 
  احلانية ال تستطيع أن تعود فتبتليه بشرٍّ من ذلك البالء الذي أصابه

ركم هبذا ي وأذكهذا شأن طائفٍة من الناس وصفهم اهلل عز وجل مبا قد مسعنا، وأعود فأذكِّر نفس 
اْلضُّرُّ يِف اْلَبْحِر َضلَّ َمن  ﴿َوِإَذا َمسَُّكمُ البيان الرباين البليغ معرباً عن هذا املعىن، يعلو بنا إىل هذه الرتبية: 

ن ََيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبَ رِّ أَْو أَ َتْدُعوَن ِإالَّ إِيَّاُه فَ َلمَّا جَنَّاُكْم ِإىَل اْلبَ رِّ َأْعَرْضُتْم وََكاَن اإِلْنَساُن َكُفوراً. أَفَأَِمنُتْم 
َل َعلَْيُكْم قَاِصفا سِ يُ ْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِصبًا مُثَّ اَل جتَُِدوْا َلُكْم وَِكياًل. أَْم أَِمنُتْم َأن يُعِيدَُكْم فِيِه تَارًَة ُأْخَرى فَ يُ رْ 

 ]08-02اء:َلُكْم َعلَيْ نَا ِبِه تَبِيعًا﴾ ]اإلسر  مَِّن الرِّيِح فَ يُ ْغرَِقُكم مبَا َكَفْرمتُْ مُثَّ اَل جتَُِدواْ 

أنت يا ابن آدم يف قبضة الرمحن، أنت يا ابن آدم يف قبضة اهلل سبحانه وتعاىل يفعل بك ما يشاء.   
كن كهذا الطفل الذي يظل يرمق بعني االسرتحام أباه، كن كهذا الطفل الذي يلتصق بصدر أبيه، ولكن 

لنعلم أن مصدر البالء ومصدر النعيم ومصدر السعادة والشقاء، مصدر ذلك  فلنعلم أن ولينا هو اهلل، و 
كله هو اهلل سبحانه وتعاىل، وإذا وقف اإلنسان موقف العبودية مع اهلل يف حاليت الرخاء والشدة فليعلم 

 . قد أجزل له األجر، وحقق له سعادة العقىب اليت تنتظره بعد املوت أن اهلل عز وجل

 .ستغفر اهلل العظيمأقول قويل هذا وأ
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 11/22/2212 | الدعاء والطلب -31

 

حنن نعلم مجيعًا أننا عباٌد مملوكون هلل سبحانه وتعاىل، مبدؤنا منه وانتهاؤنا إليه، نتحرك يف قبضته، 
ودية باحلكم حكمه، وامللك ملكه، هذه حقيقة ال ريب أننا مجيعًا نعلمها ونصطبغ هبا، يقيننا هبذه الع

يقتضي أن نكون دائمًا ملتصقني بأعتاب اهلل عز وجل، مالزمني بابه، متمسكنني يف حمراب العبودية له. 
معرفتنا هبذه العبودية تقتضينا أن نعلم يقينًا أننا حباجة دائمًا إىل اهلل عز وجل، ولسنا حباجة إىل أحٍد 

د أن يظل العبد الذي علم عبوديته هلل ال ب سواه، يف كل حلظٍة حنن حباجة إىل اهلل عز وجل، ومن مث فإن
يدعو اهلل عز وجل، ال ينفك عن الدعاء له، ال ينفك عن استمطار رمحته، إن مرَّ مبرحلة رخاء دعا اهلل 
وسأله أن يدمي رخاءه، وأال يسلب منه نعمته، وأن يدمي عليه فضل إحسانه ومننه وجوده، وإن مرَّ مبرحلة 

وهكذا  ،تعاىل أن يكشف عنه السوء، وأن يزيل عنه الضراء، وأن يعيد إليه العافيةابتالء دعا اهلل سبحانه و 
فاإلنسان الذي علم ذل عبوديته هلل ال ينفك عن شعور احتياجه إىل اهلل سبحانه وتعاىل، هو يف كل حلظة 

 .حباجة ماسٍَّة إىل لطف اهلل وكالءته ومحايته

ز ثاين الذي جيب على كل عبٍد علم ذل عبوديته هلل عهذه واحدة ينبغي أن نعلمها مجيعًا، األمر ال
وجل جيب عليه أن يعلم أن دعاءه الذي يتوجه به إىل اهلل عز وجل دائماً هو غايٌة حبد ذاته، وليس وسيلة 
إىل غايٍة أخرى. هذه حقيقة هي من األمهية مبكان وجيب أن نعلمها مجيعًا، فالعبد الذي عرف مملوكيته 

حيب أن يعلن عن ذل عبوديته هلل، يرى حاجًة ماسًة تدعوه إىل أن يعلن أنه مسكني  هلل سبحانه وتعاىل
بائٌس منكسٌر على أعتاب اهلل، سواء أجابه اهلل عز وجل أم مل جيبه، قَبَِلُه اهلل أم مل يَ ْقبَ ْله، هو يعلن عن 

عبٌد مسكني بائس  ن أنهحقيقة هي اهلدف األساسي يف كيانه، يريد أن يعلن عن أنه عبٌد هلل، يريد أن يعل
 منكسر ملتصق بأعتاب اهلل عز وجل، كيف يعلن عن ذلك؟ 

يعلن عن ذلك من خالل بؤسه الذي يشكوه إىل اهلل، من خالل حاجاته اليت يعرضها على باب 
اإلنسان الذي ذاق لذة العبودية يَلذُّ له أن  ،اهلل، من خالل مملوكيته حتت سلطان اهلل سبحانه وتعاىل

اهلل عز وجل مبا يَعربِّ عن هويته عبدًا مسكينًا بائسًا شحاذاً يقف على باب اهلل عز وجل، سواء يناجَي 
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ه بالتعبري أجابه اهلل إىل حاجاته أم مل جيبه، قَبَِلُه اهلل أم مل يَ ْقبَ ْله، هو شفى غليله بالتعبري عن ذله، شفا غليل
  ل.عن عبوديته ومملوكيته هلل عز وج

هذه احلقيقة ألهنا اجلسر الذي ينبغي أن يتوفر بينكم وبني إقبال اهلل  –اهلل  يا عباد –فاعلموا 
 .سبحانه وتعاىل إليكم. إقبال العبد إىل اهلل بالدعاء غاية حبد ذاهتا، وليس وسيلًة إىل غايٍة أخرى

 والفرق بني الداعي الذي تسوقه عبوديته إىل باب اهلل والطالب الذي تسوقه رعونته إىل حتقيق ما
يطلب هو هذا الذي أقوله لكم، الداعي الذي يقف يف حمراب العبودية هلل يتخذ من الدعاء غايًة حبد 
ذاهتا، أما الطالب الذي يسيل لعابه على مغنم، على غاية، على مال، على منصب، على أي شيء 

كون الواحد  أن يفذلك ما ينطبق عليه املثل القائل: صاحب احلاجة أرعن، ال يروم إال قضاءها، ومعاذ اهلل
منا وهو يعلم أنه عبٌد مملوٌك هلل جيعل من عبوديته هلل عز وجل أداة استثمار للوصول إىل ما يبتغيه من 

 .عرض الدنيا أو من املغامن املختلفة أيًَّا كانت

اء بني الطلب الذي يطلبه أحدنا من أجل حتقيق رغائبه، وبني الدع –يا عباد اهلل  –فاعلموا الفرق 
يتوجه به العبد إىل اهلل عز وجل متمسكنًا ذلياًل واقفًا يف حمراب عبوديته هلل يلذُّ له أن يعلن عن  الذي

 .مسكنته وبؤسه بني يدي اهلل سبحانه وتعاىل

كثريون هم الذين َيلطون بني الدعاء والطلب، يُ ْعِرُض أحدهم عن اهلل سبحانه وتعاىل ألن الدنيا 
تع ن حوله، ومن مث فهو ناٍس ملواله الذي أنعم عليه وتفضل عليه هبذه املترقص أمامه، وألن املتع تطوف م

وهذه النعم كلها، فإذا غابت النعمة وظهر االبتالء إن متثل يف مرٍض سرى إىل كيانه، أو يف فقر بعد غىن 
تسرب إىل كيانه أو داره، تنظر وإذا هو يبحث عمن َيُدلُّه على دعاٍء مستجاب، يبحث عن صيغ من 

عاء قيل له: إن دعا هبا لَِقَي االستجابة، يسأل هذا ويسأل ذاك. ماذا يبتغي؟ هو ال يبتغي يف هذه الد
احلالة أن يعلن عن عبوديته هلل، هو يريد أن يطرق أي باب يستطيع أن جيد من خالل طرقه له حتقيقًا 

  .كن أيًا كانسارة وليلغايته، حتقيقًا هلدفه؛ خسر بعد ربح إذاً ُدلَّيِن على من ينجيين من هذه اخل

هذا اإلنسان عندما يفعل ذلك هو يعرب عن طلب يطلبه، وجيعل من الدعاء خادماً لطلبه، ونسأل 
اهلل عز وجل أال جيعلنا ممن مسخوا الدعاء، وممن نسوا عبوديتهم هلل سبحانه وتعاىل، فجعلوا من الدعاء 
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ة، مغنمًا جعلوا من هذا الدعاء طلباً لغاي –صحيح كما ورد يف احلديث ال  –الذي هو العبادة والعبودية هلل 
يسيل عليه اللعاب. هذه احلقيقة ينبغي أن نعلمها جيداً يا عباد اهلل. يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 

 ﴿الدعاء مخ العبادة﴾، ويف رواية: ﴾هو العبادة﴿الدعاء: 

ة، مث إهنم ال جيدون ز وجل بأدعيٍة كثري كثرياً ما يتساءل كثريون عن السبب يف أهنم يقبلون إىل اهلل ع
َوقَاَل ﴿االستجابة. سؤال يتكرر كثرياً: دعونا اهلل عز وجل مراراً وتكرارًا ولقد قرأنه قول اهلل عز وجل: 

وها حنن قد دعونا فلم ُيْسَتَجْب لنا، هكذا يقولون. اجلواب [ 05رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم﴾ ]غافر:
، وقد ذكرته لكم يا عباد اهلل. أواًل ينبغي لإلنسان أن يعلم أنه حباجٍة إىل أن يالزم حمراب عن هذا واضح

دعائه وعبوديته هلل دائمًا، سواء يف حالة الرخاء أو يف حالة الشدة، كي ال يكون ممن قال عنهم اهلل 
ِإْن َأَصاَبُه َخيْ ٌر اْطَمَأنَّ ﴿فَ الة واحدة أي يف ح﴿َوِمَن النَّاِس َمن يَ ْعُبُد اللََّه َعَلى َحْرٍف﴾ سبحانه وتعاىل: 

. [11حلج:اِبِه َوِإْن َأَصابَ ْتُه فِتْ َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّنْ يَا َواآلِخرََة َذِلَك ُهَو اخْلُْسرَاُن اْلُمِبنُي﴾ ]
حلظة حباجة إىل  كلأفأنت حباجة إىل اهلل فقط عندما تصيبك الألواء، عندما تنوشك املصائب؟! أنت يف  

اهلل. هذا شيء، مث هل الدعاء عبارة عن خادم جعله اهلل بني يديك لتنال رغائبك اليت يسيل عليها 
 .لعابك؟ ال، الدعاء إعالن عن ذل عبوديتك هلل، الدعاء إعالن عن مسكنتك الدائمة الدائبة هلل

يلّذ له أن يعلن  شديداً، انظر إليه كيفيا عجبًا! إنساٌن تعلق بإنساٍن أو فتاة، تعلق هبا أو به تعلقًا 
لذلك احملبوب عن مسكنته، عن ذله له، ال لشيء إال ليعرب بذلك عن ذله له، يقول: يل لذة يف ذليت 
وخضوعي. هذا حال اإلنسان مع اإلنسان، فكيف ينبغي أن يكون حالة اإلنسان مع مواله؟ كيف ينبغي 

نت يف قبضته، اإلله الذي منه ابتدأت وإليه ستنتهي، أن يكون حالك مع موالك وربك، اإلله الذي أ
 .اإلله الذي هو احلاكم يف ملكوته كله؟ أال يلذُّ لك أن تعلن له عن مسكنتك، عن ضراعتك، عن بؤسك

هذه احلقيقة إذا متثلناها فلسوف تكون االستجابة حمققة، وبيان اهلل ال يلحقه ُخْلٌف بشكل من األشكال 
 .يا عباد اهلل

يستخفنَّ أحٌد بالدعاء عندما تتحقق فيه مواصفاته اليت ذكرهتا لكم. كم من دعاٍء قهر أمة،  أال ال
وأباد حضارة، واستبدل هبا حضارة أخرى، كم من دعاٍء قوَّض عروشًا وقضى على طغيان، كم من دعاٍء 

طوفان  قراقة إىلأحال النسيم الرخي العذب إىل إعصار مهلك، كم من دعاٍء أحال خرير املياه السيالة الر 
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ودمار، بل كم من دعاٍء أحال العافية يف كيان أصحاهبا إىل داٍء ووباء، وكم من دعاٍء أحال الداء يف 
 .جسم أصحابه إىل عافيٍة وشفاء، هكذا ينطق التاريخ وهكذا تنطق األيام والليايل

يستخفنَّ  ات واألرض، الأال ال يستخفنَّ أحٌد بالدعاء إذ يتعاىل من ذل العبودية إىل قيِّوم السماو 
أحٌد بالدعاء إذ ينبثق من أفئدة منكسرة بائسة ذليلة تنبض بذل العبودية هلل إذ يتعاىل عرب احلناجر إىل 

 .اهلل. أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل، فاستغفروه يغفر لكم ملكوت
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ما وقعت األمة اإلسالمية يف يوٍم ما يف مصيبة أو مهلكٍة وما ُمنَِيْت بابتالء فالذت من ذلك بصدق 
االلتجاء إىل اهلل عز وجل والتضرع إليه وإعالن ذل العبودية له إال واجنابت عنها تلك املصيبة وأبدل اهلل 

 حمكم هبا عباده أثبتها اهلل عز وجل يف عز وجل عسرها يسرا. تلك سنة من سنن اهلل عز وجل اليت يأخذ
تبيانه نصوصًا واضحةً قاطعًة وشهد بذلك التاريخ وكلنا يقرأ مصداقًا هلذه السنة اليت أْلِفُت نظري وأنظاركم 

 [.05﴿فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر مُِّبنٌي﴾ ]الذاريات:  إليها يف قوله عز وجل:

كم، فروا من املهالك اليت تطوف بكم، فروا من االبتالءات املتنوعة اليت تقرعوا فروا من مصائب
ِإْذ َتْستَغِيُثوَن ﴿ أبوابكم، فروا منها إىل اهلل عز وجل. وكلكم يقرأ قوله سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه:

 [.8رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم﴾ ]األنفال: 

لى بابه أي صدق االلتجاء إىل اهلل والتضرع والتذلل ع –ستغاثة قرن االستجابة باالستغاثة وجعل اال
ْذ َجاءُهْم بَْأُسنَا ﴿فَ لَْوال إِ وكلكم يقرأ قوله سبحانه وتعاىل:  جعل ذلك مثنًا لكشف الضر وإزالة البأس. –

 [.42نعام: وَن﴾ ]األَتَضرَُّعوْا َولَ ِكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوْا يَ ْعَملُ 

دعوين يا عباد اهلل أضعكم أمام شواهد من التاريخ اإلسالمي األغر الذي ينطق هبذه السنة املباركة 
نطقًا بينًا ال لَْبَس فيه، والوقت يضيق عن الوقوف على سائر الشواهد التارَيية ولكن فلنلتقط منها على 

 وجه السرعة ما يسمح به الوقت.

 البقعة املباركة قد ُمنَِيْت باحلمالت الصليبية تواردت وتوالت هذه احلمالت وبقيتكلنا يعلم أن هذه 
ما شاء اهلل هلا أن تبقى وطاف من ذلك اليأس يف نفوس كثرٍي من املسلمني وظنَّ كثرٌي منهم أن بقعة 

 رجوعها، يف مباركة قد استلبت من املسلمني وقضي عليها وظنوا أن هذه البقعة املباركة قد احتلت وال أمل
 ولكن فما الذي متَّ بعد ذلك؟
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ظهر نور الدين زنكي ومعه تلميذه وصاحبه صالح الدين فكان السالح األول واألمضى الذي 
توجه به كل منهما إىل فلول الصليبيني إّنا هو االلتجاء الصادق إىل اهلل والتذلل على أعتاب اهلل وإعالن 

ن تعلمون مناقب نور الدين زنكي الذي يُ زَار قربه على مقربة م ذل العبودية هلل عز وجل، ولعلكم مجيعاً 
هذا املسجد اجلامع. كان إىل جانب اإلعداد التام الذي يهيئه ويلزم األمة به كان ُيضي معظم الليل قائمًا 
باكيًا ساجداً ملتجئًا إىل اهلل سبحانه وتعاىل وكان أخوه بل تلميذه صالح الدين األيويب يطرق باب اهلل 
باليد ذاهتا، يد املسكنة ويد الذل وإعالن العبودية التامة هلل سبحانه وتعاىل، كان ذلك الروح اليت البد 
منها لالستعدادات املادية، نعم البد من االستعداد املادي لكنه كاجلسد، وهل رأيت جسداً يقوى ويتحرك 

 [.05﴾ ]الذاريات: ِه ِإينِّ َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر مُِّبنيٌ ﴿فَِفرُّوا ِإىَل اللَّ  بدون روح، روح هذا اجلسد الفرار إىل اهلل.

وسرعان ما طَُهَرْت هذه البقعة املباركة من احلمالت الصليبية وُردَّْت على أعقاهبا، واقرؤوا تاريخ هذا 
ُثوَن ِإْذ َتْستَغِي﴿ املنعطف جتدون شيئًا عجيبًا، جتدون مظهرًا عجيبًا كبريًا لسنة اهلل عز وجل اليت تقول:

 [.8رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم﴾ ]األنفال: 

شاهٌد آخر، ذلك هو عهد ما يسمى بالدول املتتابعة. انفصمت عرى الوحدة اإلسالمية يف هذه 
البقاع وتفككت أوصاهلا وحتولت الدولة الواحدة إىل ما مسَِّي بالدويالت املتتابعة، ولسوء احلظ فقد كانت  

ارهتا للدولة األخرى فما الذي كان عالجًا أنقذ األمة من هذا النذير اخلطري كل دولة تناصب العداء جل
 الذي أوصل األمة إىل شفا جرف؟

ظهر بني هذه الدول املتتابعة رجل يرأس واحدة منها هو عثمان أرطغل جد اخللفاء العثمانيني. كان 
هلل واستمرار البكاء االلتجاء إىل اشأنه التجلبب جبلباب العبودية هلل وكان غذاؤه الذي يستجمع به قوته 

يف الليايل الطوال بني يدي اهلل عز وجل، كان شديد التعظيم لشعائر اهلل عز وجل. استضافه قريٌب له 
بالبورصة، وملا حانت ساعة الرقاد دلَُّه على غرفة نومه اليت أعدت له وأطبق الباب ومضى صاحب الدار. 

فًا معلقاً على جدار هذه الغرفة، دنا منه وإذا هو كتاب اهلل فوجد مصح –عثمان أرطغل  –نظر الضيف 
لفجر ا عز وجل، اختذ عثمان أرطغل من كتاب اهلل موقف اجلندي من قائده ووقف هذه الوقفة إىل ملعة

مل جيلس ومل يرقد، وملا عرف صاحب املنزل هذا سأله معاتبًا، قال: كيف أرقد، كيف أمدد رجلي يف 
يناجيين وَياطبين. شاء اهلل عز وجل أن يتوىل هذا الرجل مجع هذه الدويالت وتوحيدها مكان فيه كالم اهلل 
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هلذا  َجزَاء وِفَاقًا﴾﴿مرة أخرى يف دولة واحدة وولدت الدولة العثمانية عن طريق توفيق اهلل سبحانه وتعاىل 
َجاَب َلُكْم﴾ ]األنفال: ُكْم فَاْستَ ﴿ِإْذ َتْستَغِيثُوَن رَبَّ  االلتجاء إىل اهلل عز وجل وصدق مرة ثانية قول اهلل:

8] 

هو ذاك الذي أوصى ابنه قبيل وفاته قائاًل: كنت يا بين كنملة يف الضعف فأعطاين اهلل كل هذا 
أزيدكم أ يخدمة دينه فعش خادماً لدين اهلل حارساً لشريعة اهلل فإّنا ذلك واجب امللوك على وجه األرض.

 ة على هذه السنة الربانية؟يا عباد اهلل من الرباهني التارَيي

عهد ملوك الطوائف يف أقصى املغرب، حتطمت صخرة الدولة األموية القوية يف األندلس وحتولت 
إىل نثاٍر ورذاذ ألخطاء كثرية يضيق الوقت عن ذكرها وحتولت هذه الدولة الواحدة إىل دويالت َياصم 

جلوار، على من  لالنتصار على اإلخوة، على االبعُض البعَض وتستعني كل دولة بأعداء اهلل سبحانه وتعاىل
مجعهم مبدأ واحد ودين واحد. لكن إالم آل هذا األمر؟ انظروا إىل اخلطأ مث انظروا إىل الوجه الثاين، إىل 

 تصحيح اخلطأ.

 ويوسف بن تاِشِفني هذا هو مضرب املثل يف بكاء الليايل، هو مضرب –ظهر يوسف بن تاِشِفني 
مضرب املثل يف االخشيشان يف امللبس واملأكل واملأوى، هو مضرب املثل يف قيام  املثل يف الزهد، هو

فَِفرُّوا ِإىَل ﴿ التجأ إىل اهلل والذ بباب اهلل سبحانه وتعاىل ونفََّذ قوله: –الليايل متهجدًا ساجداً باكيًا داعياً 
 [.05]الذاريات:  اللَِّه ِإينِّ َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر مُِّبنٌي﴾

هلل عز وجل به ملوك الطوائف وإذا بتلك الدويالت عادت فتالمحت وعادت إىل دولة واحدة، مجع ا
تالمحت الصخرة اليت كانت قد استحالت إىل نثار عادت إىل القوة. ما السر؟ السر األول االلتجاء إىل 

خرى صدق قول أ اهلل، االصطالح مع اهلل، مّد اجلسور بينه وبني اهلل سبحانه وتعاىل، واهلل يستجيب. مرة
 أأزيدكم يا عباد اهلل؟ نعم. [.8﴿ِإْذ َتْستَغِيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم﴾ ]األنفال: اهلل عز وجل: 

ها هو ذا حممد الفاتح الذي كان حيلم بأن يكون اإلنسان الذي أشار إليه املصطفى إذ قال: لتفتحن 
كأمت   – ينسها مل –ك اجليش، أقام االستعدادات املادية القسطنطينية فلنعم األمري أمريها ولنعم اجليش ذل

ما ُيكن أن يقيم هبا إنسان ال يؤمن إال باملادة وسلطاهنا، بىن قلعته املعروفة على ضواحي القسطنطينية 
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آنذاك يف أقل من أربعة أشهر، وال ُيكن للتقنية املعاصرة أن تبنيها يف مدة هي ضعفا ذلك الوقت ولكن 
فَِفرُّوا ِإىَل ﴿حممد الفاتح؟ اعتمد على ما قد قصده، اعتمد على تنفيذه ألمر اهلل القائل: على ما اعتمد 

 [.05اللَِّه ِإينِّ َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر مُِّبنٌي﴾ ]الذاريات: 

بعد هزيع من الليل إىل خيمته ليستشريه يف أمر وإذا هو قد افرتش  –خادمه  –أقبل إليه ياَورَُه 
الرتاب ليس بني وجهه والرتاب أي فاصل، يبكي ويضرع إىل اهلل ويناجي اهلل سبحانه  األرض ساجداً على

وتعاىل يستنزل النصر، وقف الياَوُر وقفة اجلندي أمام القائد ينتظر أن ينتهي من سجوده بل من مناجاته 
لفاتح، مرة املواله وخالقه. كان ذلك هو سر الفتح اإلهلي الذي حققه اهلل سبحانه وتعاىل على يد حممد 

 [.8فال: ﴿ِإْذ َتْستَغِيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم﴾ ]األن أخرى جند أنفسنا أمام مصداق قول اهلل تعاىل:
 ينطق هبذه السنة الربانية. –أيها اإلخوة  –ماذا أقول لكم، التاريخ كله 

بخة كلها نزل يف أرٍض س عقبة بن نافع وصل داعيًا إىل اهلل عز وجل جماهداً إىل املغرب األقصى،
غابات وأدغال حمشوة بالسباع والوحوش الضارية، ونظر فرأى أن ذلك املكان هو املنطلق املفضل، هو 
املكان الذي يسمونه اليوم االسرتاتيجي، نظر إىل من حوله من أفراد جيشه فانتقى البقايا الباقني من 

 شر، مجعهم واجتمع معهم بقية القوم وأخذواأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكانوا أربعة ع
يلتجئون إىل اهلل من الصباح إىل املساء يناجون اهلل، يستنزلونه النصر يلتجئون إليه وقد أعلنوا عن ذل 
عبوديتهم له، وقد أعلنوا عن فرارهم من أنفسهم إىل اهلل سبحانه وتعاىل إىل املساء باكني متضرعني 

وملا دنا املساء وقف عقبة فوق رابية يف ذلك املكان املوحش وأخذ َياطب  يستنزلون النصر من عند اهلل،
تلك الوحوش، أخذ يقول هلا بأعلى صوته: أيتها الوحوش املتناثرة يف هذا املكان جئنا لنبلغ رساالت اهلل، 

يف  مجئنا لننفذ أمر اهلل فهال ذهبتم إىل مكان آخر لنجعل من هذا املكان منطلقًا لرسالتنا. نظر القو 
صباح اليوم الثاين وإذا هبذه الوحوش حتمل صغارها مبتعدة. كان ذلك املكان هو املكان الذي بنيت فيه 

 مدينة القريوان.

هل أزيدكم يا عباد اهلل؟ ارجعوا إىل التاريخ، التاريخ كله ينطق بذلك، سنة اهلل ماضية يف عباده ال 
واجلفاف  ةٍ مل نعهدها من قبل أبداً كما تعلمون، القحطتتبدل وال تتحول، وحنن كما تعلمون ّنر اليوم حبال

واهلل الذي ال إله إال هو إهنا رسالة آتية  –يا عباد اهلل  –اللذان ينذران بشيء وبيل وخطري، إهنا رسالة 
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من عند اهلل عز وجل هلا مضمون وهلا مقتضى وفيها متطلبات فهل نتأمل فيها؟ هل ننفذ مقتضياهتا؟ هل 
  اليت تتضمنها هذه الرسالة؟ ننفذ املطالب

 أسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا لذلك، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل.
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 12/22/2212 | سالحنا ألامض ى الدعاء والتضرع إلى هللا -33

 

إن أول واجب ُيليه العقل واملنطق والعلم على اإلنسان أن يتبصر ذاته، وأن يعلم هويته وعالقته 
املكَونات اليت يتقلب يف غمارها، وإذا رجع اإلنسان إىل كلٍّ من املنطق والعلم والعقل يتبصر عن طريقه ب

ذاته ويتعرف على هويته فإن اجلواب الذي يأتيه من هذه املصادر الثالثة أمجع أنه عبد ومملوك للخالق 
ن لدنه وله وجعل بداءة وجوده مالذي أوجده وأقام أسباب حياته ومعايشه وسّخر له املكَونات اليت من ح

وهنايته عوداً إليه، تلك هي احلقيقة اليت يطالعها اإلنسان عندما يقف أمام مرآة ذاته معتمدًا على املنطق 
 والعقل والعلم. 

وإذا كانت هذه هي احلقيقة وهي كذلك يا عباد اهلل إذاً فإن املنطق يقول أن على اإلنسان وقد علم 
اجلرب واالضطرار أن يكون عبداً له بالسلوك واالختيار، كما أن اهلل سبحانه وتعاىل أنه عبد هلل عز وجل ب

قد خلقين عبداً مملوكًا له باجلرب واالضطرار ينبغي أن يكون سلوكي منسجمًا مع واقعي االضطراري، ينبغي 
ساءلنا عن أبرز تأن يكون سلوكي يف كل تقلبايت ناطقًا بذل عبودييت ومملوكييت هلل سبحانه وتعاىل. وإذا 

لى اهلل عليه صمظهٍر من مظاهر عبودية اإلنسان هلل عز وجل يأتينا اجلواب من لدن حبيبنا املصطفى 
 . ﴿الدعاء هو العبادة﴾إذ يقول فيما رواه أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشري:  وسلم

نكسر الدائم الضارع املأبرز ما حتقق به عبوديتك هلل عز وجل عن طريق السلوك االختياري الدعاء 
على أعتاب اهلل سبحانه وتعاىل، ومن مَث فإن كتاب اهلل عز وجل يدعو ويكرر، يدعو عباد اهلل سبحانه 

اِدي َعينِّ فَِإينِّ ﴿َوِإَذا َسأََلَك ِعبَ وتعاىل إىل أن يصطبغوا بذل العبودية هلل عن طريق اإلكثار من الدعاء. 
هكذا [ 120]البقرة:  ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيبُوْا يِل َوْليُ ْؤِمنُوْا يب لََعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن﴾ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاعِ 

 ًة...﴾.﴿اْدُعوْا رَبَُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفيَ يقول اهلل سبحانه وتعاىل. ويقول اهلل سبحانه وتعاىل: 

تعاىل أن لة العبد هلل سبحانه و ﴿أكرم شيء على اهلل مسأصلى اهلل عليه وسلم ويقول املصطفى 
 . يتضرع إليه بالدعاء﴾
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إذا وقف اإلنسان مهما كان عاصيًا، مهما مُحِّل من األوزار، وقف وقفة املسكنة والذل واالنكسار 
على أعتاب اهلل عز وجل ضارعًا باكيًا الجئًا مستسلمًا فإنه بذلك جيعل من عبوديته قرىب وشفيعًا بني 

َوقَاَل ﴿ن ذلك يذيب أوزاره كلها مهما كانت ثقيلة ومهما مُحِّل منها يا عباد اهلل. يدي اهلل عز وجل، وإ
 [. 05افر: رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعبَاَديت َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن﴾ ]غ

هلل  ملتني يف هذه اآلية، جعل إعراض اإلنسان عن الدعاءالحظوا يا عباد اهلل املقابلة بني هاتني اجل
مظهراً من مظاهر االستكبار، وجعل اإلقبال الضارع إىل اهلل عز وجل تصديقًا وإذعانًا بعبوديته ومملوكيته 
 هلل سبحانه وتعاىل. إذا عرفنا هذه احلقيقة يا عباد اهلل فلنعلم أن اإلنسان مدعٌو دائمًا إىل أن يُقبل إىل اهلل

عز وجل بالدعاء يف كل وقت، هو بأمس احلاجة إىل أن يبسط كفيه بالدعاء الضارع إىل اهلل، ألن اإلنسان 
بني حالتني اثنتني: إما أن يكون متقلبًا يف نِعم يف عافية يف أمل يف رغٍد من العيش، إذاً هو حباجة إىل أن 

ون مي عليه نعمة األمن والطمأنينة، أو أن يكيسأل اهلل عز وجل دائمًا أن يدمي عليه نعمة العافية، أن يد
متقلبًا يف بعض املصائب وبعض االبتالءات، إذًا هو حباجة إىل أن يسأل اهلل عز وجل أن يعافيه من 
االبتالءات، هو حباجة إىل أن يسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يعافيه من املصائب، حباجة إىل أن يشكو إليه 

أحواله حباجة إىل أن يطرق باب اهلل الذي ال يُغلق دون أحد، مث إن  ضعفه، وهكذا فاإلنسان يف كل
 اإلنسان مدعٌو إىل أن يدعو لنفسه وأن يدعو إلخوانه أيًا كانوا وعلى أي املستويات كانوا. 

ل ﴿إذا دعا املسلم ألخيه يف ظهر الغيب، قال امللك: ولك مثصلى اهلل عليه وسلم يقول املصطفى 
 . ذلك﴾

ىل أن نكثر إ صلى اهلل عليه وسلماملوكل به ولك مثل ذلك، وهذه دعوة من املصطفى  أي قال امللك
من الدعاء إلخواننا يف اإلنسانية ويف اهلل سبحانه وتعاىل، ويف مقدمة من أمجعت األمة على ضرورة الدعاء 

 هلم أولياء أمور املسلمني. 

نصيحة قالوا: ملن ﴿الدين الق عليه: حديثه املعروف املتف صلى اهلل عليه وسلمولقد ذكر املصطفى 
 يا رسول اهلل؟ قال: هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم﴾. 
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قال العلماء أن أول معىًن من معاين النصيحة ألئمة املسلمني الدعاء هلم، وإن أول معىًن من معاين 
ليل: لو  ذلك العامل الرباين اجلالنصيحة لعامة املسلمني أيضًا الدعاء هلم، وقد قال الفضيل بن عياض 

كانت يل دعوة أعلم أهنا مستجابة لصريهتا لويل أمر املسلمينقال له عبد اهلل بن املبارك: كيف ذلك؟ قال: 
ألين إذا صريهتا لنفسي مل تتجاوزين وإذا صريهتا لويل أمر املسلمني فإن إصالحه إصالح للعباد والبالد 

ا ويفيت بضرورة الدعاء لويل املسلمني، كيف؟ يدعو لويل أمر املسلمني مجيعًا، وكان اإلمام مالك يقول هذ
باالستقامة على صراط اهلل، يدعو لويل أمر املسلمني بتقوى اهلل، يدعو لويل أمر املسلمني بأن يزيده اهلل 

  .عز وجل حبًا له متسكًا هبديه حراسًة لشرعه، هذه هي احلقيقة اليت ربانا عليها ديننا يا عباد اهلل

م على أن وكان قد عز رضي اهلل عنه لعمر بن اخلطاب  صلى اهلل عليه وسلمولقد قال رسول اهلل 
 تنسنا يا ال﴿ال تنسنا يا ُأَخيَّ من دعاءك﴾ يذهب يف شأن له إىل ضاحية من ضواحي املدينة قال له: 

بيًا عن حاجته نه نوهو رئيس دولة إىل جانب كو  صلى اهلل عليه وسلم ُأَخيَّ من دعاءك، يعلن املصطفى
إىل دعاء إخوانه املسلمني له فكيف؟ فكيف بعامة املسلمني؟ كيف بأولياء أمور املسلمني؟ هم بأمس 

 احلاجة إىل أن ندعو هلم بالصالح واالستقامة والسري على سنن الرشد. 

أن  أدعى إىل -الشام وسوريا خاصًة  -عباد اهلل ال أعتقد أن هنالك حمنة مّرت على بلدنا هذه 
نلتجئ منها إىل اهلل عز وجل وأن نفرَّ منها إىل الدعاء الضارع بني يدي اهلل عز وجل من هذه احملنة اليت 
ّنر هبا اليوم، وبوسعي أن أوجز لكم حقيقة هذه احملنة بكلمتني اثنتني، إهنا حرب حقيقة معلنة من إسرائيل 

أما اليوم  ختتفي وراء وسائل خمتلفة شىت، على سوريا، كانت إىل األمس القريب حربًا غري معلنة وكانت
فقد غدت حربًا حقيقيًة معلنة، أكرب رئيس إلسرائيل اجته مسرعًا قبل أيام إىل واشنطن وهو يقول بصلٍف 
واستكبار، يقول بصلٍف واستكبار أن أقل ما نطالب به سقوط هذا احلكم القائم اليوم يف سوريا، لن 

نت واشنطن للمطالبة به، إذاً حمنتنا هذه تتلخص يف أن إسرائيل قد أعلنقبل بأقل من هذا الذي نتجه إىل 
حربًا حقيقيًة ضد هذه البقعة من شامنا املقدسة، وإهنا لرتاهن على أن جتين مثار هذه احلرب دون أي 
جهد تبذله، وأن تلتقط مغاّنها دون أن تتحمل شيئًا من مغارمها، وأال تراق قطرة دٍم يف سبيلها من 

ن جنودها. فيا أيها العرب مسلمني وغري مسلمني، يا أيها املسلمون عربًا وأعاجم، يا من يعتزون جندي م
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بالشرف، يا من يعتزون باملروءة، استيقظوا، استيقظوا إىل البالء املاحق الذي يراد بكم قبل أن يفوت 
 األوان فتصبح اليقظة سببًا لندامة ال خري فيها وال فائدة منها. 

 على أين أعود فأقول لكم مهما اختلفت الوسائل ومهما تكاثرت العدد للوقوف يف وجه يا عباد اهلل
هذا العدوان املستعلن فإّن الُعّدة األساسية اليت ال غىن عنها قط إّنا هي ُعّدة التوجه إىل اهلل كما قلت 

 لكم اآلن، إّنا هي ُعّدة االصطالح مع اهلل قبل كل شيء. 

ني الناس بعضهم مع بعض من األمهية مبا كان، وأن السري يف طريق صحيح أن أنواع اإلصالح ب
اإلصالح ضرورة ال بّد منها، لكن بوابة هذا اإلصالح إّنا هو إصالح ما بني العبد وربه، أال فامسعوا هذه 

 ااحلقيقة يا عباد اهلل، بوابة اإلصالح على اختالفه واختالف أنواعه وسبله إّنا تتمثل يف أن نصلح ما بينن
وبني موالنا وخالقنا، نتوب إليه، جندد البيعة بني يديه، نعلن عن االلتزام بأوامره، نعلن عن االبتعاد عن 
نواهيه، نعلن عن االعتزاز بشرعه، وإذا زّلت بنا القدم وإذا تغلبت علينا النفس األمارة نعود إىل اهلل عز 

 نفعل ذلك لح ما بيننا وبني ربنا أواًل، أن ملوجل بالتوبة ونسله الصفح واهلل تواب، لكن ال بد من أن نص
فإن سبل اإلصالح ستبقى شكاًل ال مضمون له، ولسوف تبقى مظهراً ال روح فيها، مثَّ إذا أُبنا إىل اهلل 
وتبنا إليه على كل املستويات ال بد من أن نتجلبب جبلباب املسكنة الذل االنكسار هلل عز وجل، وهو 

اكني يقة، هو ثوبنا الذي ال ُيكن أن يفصل عنّا، حنن عبيد يا عباد اهلل، حنن مسثوبنا الالصق بنا يف احلق
شئنا أم أبينا، واقفون على أعتاب اهلل عز وجل، ينبغي أن نلتجئ إىل اهلل يف البكور واآلصال بانكسار، 

يه، هو مالذنا إلبدعاء واجف، بضراعة، نعلن بني يدي موالنا وخالقنا أاّل مالذ لنا غريه، وأال مرجع لنا ال 
قبل أن نلوذ، هو عياذنا قبل أن نعوذ، نفعل ذلك على كل املستويات. وقد قلتها باألمس وأقوهلا اليوم 
أيضًا أن التوكيل يف املعامالت وارد قانونًا وشرعًا ولكن التوكيل يف االلتجاء إىل اهلل غري وارد يا أخواننا، 

تجئ إىل اهلل عين، أدعو اهلل عز وجل عين، أنا عبد، كلنا غري وارد يا ناس، ال ينبغي أن أقول ألخي ال
ُهْم َعّداً ﴿ِإن ُكلُّ َمن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّمْحَِن َعْبداً * لََقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ عبيد هلل عز وجل. 

 * وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة فَ ْرداً﴾

﴿سأفعل ولكن أعيّن على نفسك ب يسأل رسول اهلل أن يدعو له، قال له: أقبل رجل من األعرا
 .بكثرة السجود﴾
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أعيّن على نفسك بكثرة السجود، هذا ما يقوله رسول اهلل لكلٍّ منا، ليس هنالك إنسان بريء عن 
أمره جهد و ذل العبودية هلل عز وجل، فإذا أصلحنا ما بيننا وبني خالقنا، وجددنا البيعة له أن نلتزم بنهجه 

استطاعتنا، مث التصقنا بأعتاب ربنا داعني متضرعني باكني ال سيما يف األسحار، دعاء األسحار سهام 
ال ختطئ يا عباد اهلل، حقيقٌة أقوهلا لكم ليس فيها أي ريب، دعاء األسحار عليكم هبذا السالح، إن 

ل حدٍب صر اإلهلية ستقبل إلينا من كحنن فعلنا ذلك فإنين أقوهلا لكم وأنا متأكد وضامن أنَّ خوارق الن
 وصوب كما أن البالء يقبل اليوم إلينا من كل حدٍب وصوب. 

فهل عسيتم أن تتوبوا إىل اهلل يا ناس، هل عسيتم أن تقبلوا إىل اهلل، هل عسيتم أن تصلحوا ما 
ال منها منااًل. نبينكم وبني موالكم وخالقكم، إذاً لن تستطيع إسرائيل وإن أعلنت حرهبا على سوريا أن ت

ربنا باملرصاد، خالقنا جل جالله باملرصاد، ولكن ولكن العالج هذا هو يا أيها األخوة، كل أنوع األعتدة 
ال بد منها، كل أنواع العدد ال بد منها، لكنها مجيعًا جسٌد ال روح فيه إن مل يُتوج ذلك بصدق التوجه 

  إىل اهلل، بصدق اإلنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم.
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 22/12/1882|  ن نتائج إلاعراض عن ذكر هللا عز وجلم -31

 

إنين مل أجد فيما بيّنه لنا اهلل عز وجل يف حمكم تبيانه وفيما أوضحه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
  عبادٍة من العبادات كالدعوِة إىل ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ومل أجد يف كتاب اهللوسلم يف هديِه دعوًة إىل

ويف سنة الرسول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ما يدل على أمهية ذكر اهلل عز وجل ومتّيزه عن سائر 
ى اهلل لالعبادات والطاعات األخرى، ما رأيت شيئًا يف كتاب اهلل عز وجل وال يف سنة رسوله املصطفى ص

عليه وسلم أدل على أمهية الذكر وخطورته بني سائر العبادات والطاعات، وحسبنا من كالم املصطفى 
وإن أردنا أن  .﴿الدنيا ملعونٌة ملعوٌن ما فيها إال ذكَر اهلل وما وااله﴾صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك قوله: 

ن ربه عز وجل: ديث القدسي نقاًل عنضيف إىل ذلك فحسبنا قول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف احل
﴿أنا جليس من ذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خرٍي من 

 .مأله﴾

وأقف قبل ذلك مع آيات يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل تُِلُح على العبد املؤمن أن يكون ذاكراً اهلل 
َوُدوَن  َوِخيَفةً  نَ ْفِسَك َتَضرًُّعا يِف  ﴿َواذُْكْر رَبَّكَ هلل عز وجل: عز وجل يف كل حال. وانظروا إىل قول ا

 الباري سبحانه وتعاىل أن بل انظروا كيف يبني اْلغَافِِلنَي﴾ ِمنَ  اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َوال َتُكنْ  ِمنَ  اجْلَْهرِ 
﴿َأال ِبذِْكِر : ما كمال التناسق فيقول مرةً للذكر ِذكِر اهلل عز وجل أثرين قد يبدوان متناقضني، ولكن بينه

صراط  ويقول يف مكاٍن آخر وهو يصف املسلمني الصادقني واملؤمنني السائرين على اللَّهِ َتْطَمِئنُّ اْلُقلُوُب﴾
َا اْلمُ ﴿وأول الكالم:  ﴿الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ لُوبُ ُهْم﴾اهلل حبٍق وصدق يقول عنهم:  ْؤِمنُوَن الَِّذيَن ِإّنَّ
فية وذلك عندما نزلت آيات جواباً عن سؤاٍل سأله بعض الصحابة عن كي ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ لُوبُ ُهْم﴾
وا ذَاَت فَات َُّقوا اللََّه َوَأْصِلحُ  لِ ُقِل اأْلَنَفاُل لِلَِّه َوالرَُّسو  ﴿َيْسأَلُوَنَك َعِن اأْلَنَفالِ  تقسيم الغنائم فأنزل اهلل قوله:

َا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكرَ ، َوَأِطيُعوا اللَّهَ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  ۖ   بَ ْيِنُكمْ   اللَّهُ َوِجَلْت قُ لُوبُ ُهْم َوِإَذا تُلَِيْت ِإّنَّ
ْم يَ تَ وَكَّلُوَن﴾ َعلَْيِهْم آيَاُتُه زَاَدتْ ُهْم ِإُيَانًا  َوَعَلىَٰ َرهبِِّ



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   338
 

كيف أوضح أن الذكر يبعث يف القلب االضطراب والوجل عندما ينبغي أن يكون القلب   فانظروا
متصفًا بذلك، وأن الذكر يف الوقت ذاته يبعث يف القلب الطمأنينة والسكينة عندما ينبغي أن يتصف 

 القلب بذلك.

ذكر  ار منأجل مل أجد دعوة إىل طاعة من الطاعات ال يف القرآن وال يف السنة كالدعوة إىل اإلكث
اهلل سبحانه وتعاىل، ومل أجد ما يدل على أن الذكر هو دواء ناجع ضد األدواء كلها اليت قد تتسرب إىل  

 كذكر اهلل سبحانه وتعاىل.  -كما يقولون   -كيان اإلنسان وتتوضع يف قلبه 

نا ال أومع هذا فأنا أنظر وأتأمل فأجد أن املسلمني اليوم يف شغٍل شاغٍل عن ذكر اهلل عز وجل، و 
أتكلم عن التائهني، وال أحتدث عن الشاردين والفاسقني وإّنا أتكلم عن املقبلني على اهلل عز وجل حبسب 
الظاهر، قد جتدهم يتالقون ويتناقشون يف قضايا اإلسالم، وقد جتدهم يتجادلون يف أحكام هذا الدين، 

م يتكلمون واألحكام، وقد جتدوهن وقد جتدهم يتحدثون عن آياٍت يف كتاب اهلل يستخرجون منها املعاين
عن حياة سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقد جتدوهنم يتحرقون على األحكام اإلسالمية واجملتمع 
اإلسالمي أين غاب؟ وملاذا ال يعود؟ ولكن قّلما جتد بني هؤالء الناس من ينبض قلبه بذكر اهلل عز وجل 

 ورٍد دائم من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل.دائمًا أو غالبًا أو من يتعهد قلبه ب

وملا كان حال املسلمني اليوم هكذا، فقد رأينا يف واقعهم الذي نتأمله فنراه جلِيًّا، نرى الشيء الذي 
يؤمل والذي حيري األلباب، ألباب من ال يعلمون أمهية هذا الذكر، تنظر فتجد املسلمني حبسب الظاهر 

ن اإلسالم ومحاسة إلعادة بنيان اإلسالم راسخًا كما كان، ولكنك يصولون وجيولون ويفورون حتدثًا ع
 جتدهم ال يتحركون إال يف أماكنهم. كذلك الذي يتحرك ويراوح يف مكانه متامًا.

وما أكثر ما رأيت من يسأل ويستشكل كيف أن املسلمني يهتاجون من أجل اإلسالم ويتحرقون 
دة يف  يوفقهم لتطبيق شيء، وال يستقدمون خطوة واحيف سبيل اإلسالم، ولكن اهلل سبحانه وتعاىل ال

الطريق الذي حيلمون به قط. فما السبب؟ السبب أيها األخوة أن هؤالء الناس مسلمون بأعضائهم 
فًا يف الكالم وأرجو أن ال أكون مبالغًا وال متطر  -مبظاهرهم بألسنتهم بل بقناعاهتم العقلية أيضًا، ولكنهم 

بقلوهبم اليت هي مكمن العواطف واألهواء، أجل.. لو أنك نبشت سرائرهم  غري مسلمني ومؤمنني -
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وكشفت عن ما حتتويه أفئدهتم وقلوهبم، لرأيت أن أفئدهتم تنطوي على حٍب للدنيا على حٍب للشهوات 
واألهواء، تنطوي على رغبٍة عارمة يف الزعامة، تنطوي على عصبيات، تنطوي على أحقاد، تنطوي على 

 ذا هو الثابت املستقر يف أفئدة كثرٍي منهم.ضغائن، كل ه

العقل مؤمن ومصدق، ولذلك فإن هذه األدواء بل مظاهر الزغل هذه اليت تكمن يف القلب ال تربز 
ظاهرة، بل تربز مقنعًة ومستورة بغالف اإلسالم، مستورًة بغالف الدعوة إىل اهلل، فأنا ال أعرب عن حقدي 

 ل على أن يف قليب مرضًا، بل ُأغلف حقدي بالغرية على اإلسالم،بالتعبري املكشوف الواضح الذي يد
 وُأغلف عصبييت بالدعوة إىل دين اهلل سبحانه وتعاىل.

هذا املرض مرٌض خطري، وكثرٌي كثري يف جمتمعاتنا اإلسالمية، ولو أن كل واحد من هؤالء الناس عاد 
ِقر بدإىل قلبه وفحص سريرته فحصًا موضوعيًا دقيقًا كما يقولون، ل

ُ
ين اهلل عز وجل رأى أن بني عقله امل

وبني عواطفه املتجهة إىل الدنيا وأهوائها حاجزًا حصينًا؛ هذا احلاجز احلصني كثفته األهواء، كثفته 
الشهوات، كثفته الطبيعة احليوانية يف كيان كٍل منا، كٌل منا معرٌض هلذا. فما الذي ُيذيب هذه األمراض 

 هذا احلاجز مما بني العقل الذي يؤمن باهلل فعاًل والقلب املتجه إىل أهوائه املنحطةواألوباء؟ وما الذي يزيل 
 .الدنيوية املختلفة اليت تتنوع إىل أنواٍع كثرية؟ ما السبيل؟ ال سبيل إال اإلقبال إىل ذكر اهلل سبحانه وتعاىل

 إذا وأعلُم يقينًا أنينذكر اهلل عز وجل هو الذي يذيب هذه األدران من القلب، أنا واحٌد من البشر 
نسيت اهلل عز وجل ونسيت مراقبته يل ونسيت وقفيت بني يديه، فلسوف أعامل الناس من منطلق الرتفع 
عليهم، من منطلق استغالهلم، من منطلق اختاذهم جنودًا ألهوائي وشهوايت، وأنا أعلم أنين سأتعامل 

ي، ولكن يف ا يف فؤادي وأحتضنها يف فكري ونفسعندئٍذ مع الناس أيًا كانوا طبقًا للعصبية اليت أجرتُه
حالٍة واحدٍة أستطيع أن أحترر من هذا كله، عندما ُأكثر من ذكر اهلل عز جل، ولست أعين قلتها مراراً 
مراراً لست أعين بذكر اهلل عز وجل ترداد اللسان عندما يكون حمجوبًا عن اجلنان معاذ اهلل،  وكذلك طبعًا 

دلوا ة السبحِة يف اليد وقد أصبحت السبحة شعاراً استبدل به كثرٌي من املسلمني استبال أعين بالذكر فرقع
الذكر به؛ ُيسك أحدهم بالسبحة يتزين هبا إن سار يف طريق سبحته بيده إن وقف يتكلم سبحته تتدىل 

ى لمن يده إن جلس يف جملٍس سبحته يف يده يتجمل هبا،  ولسانه أبعد ما يكون عن ذكر اهلل فضاًل ع
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أن يكون القلب يلهج بذكر اهلل عز وجل، ليس هذا ما أعنيه بالذكر، إّنا الذي أعين أن يكون القلب 
 يقظًا ملراقبة اهلل، أن يكون القلب متجهًا إىل صفات اهلل سبحانه وتعاىل وعظمته.

ة كل يهذا الذكر القليب هو الذي حُيي كوامن توحيد اهلل عز وجل يف الفؤاد، ويطرد كل معاين العصب
معاين األحقاد والضغائن، كل مظاهر الشهوات واألهواء اليت هتيمن على اإلنسان عندما يعافس الدنيا 
ويتعامل معها. أين هم هؤالء الذاكرون اهلل عز وجل كثرياً والذاكرات؟ أين هم؟ انظر وتأمل جتد أكثر من 

اىل، ولعل عن ذكر اهلل سبحانه وتع يشتغلون بالدعوة إىل دين اهلل جعلوا من هذه الدعوة احلركية عوضاً 
أحدهم إذا عاد إىل منزله أوى إىل فراشه متعبًا فإذا ذُكر بأن عليه أن جيلس ليذكر اهلل قلياًل أو يقوم قبيل 
الفجر ليذكر اهلل قلياًل، رمبا قال: حسيب أنين قد أتعبت نفسي النهار كله يف سبيل دين اهلل عز وجل، 

 وقد آن يل أن أسرتيح.

نتيجة إعراضنا عن أهم ما أمرنا اهلل عز وجل به من الطاعات أال وهو  -ت النتيجة أيها األخوة كان
انه أننا يف الظاهر دعاٌة إىل اهلل، ويف الباطن حنمل قلوبًا مليئًة باحلقِد والضغينِة على عباد اهلل سبح -الذكر 

خر ما ارحِة يف مسجد دنكز قلت: آوتعاىل. هذه هي النتيجة اليت آل كٌل منا إليها، قلت يف درس الب
وقعت عيين عليه كالٌم تقشعر له اجللود تقشعر له جلود كل من آمن باهلل وكل من كان يف قلبه مثقال 
ذرة من مراقبة اهلل ومن اخلوف من اهلل، رأيت من ينعت احلافظ ابن حجر العسقالين الذي أَّلَف كتابه 

ذب أصح ما ي أَّلَف كتاب الفتح فتح الباري، ينعته بالتذباملشهور املعروف يف شرح صحيح البخاري الذ
 ُيكن أن يقال فيه أنه متذبذب يف عقيدته.

كيف أتصور أن مسلمًا يقول هذا الكالم كيف؟ ترى لو أن هذا اإلنسان راقب اهلل وجعل لنفسه 
اهلل عز وجل  رحظاً من ذكر اهلل، ساعةً يف كل أربع وعشرين ساعة. ترى لو أنه جعل لنفسه حظاً من ذك

ولو حظاً يسرياً، أفكانت ترتكه مراقبته هلل يقول هذا الكالم!؟ أفال يأيت ذكر اهلل عز وجل لينبهه إىل كالم 
ذا اإلنسان ؟ أفال يتصور ه﴿من عادى يل وليًا فقد آذنته باحلرب﴾اهلل عز وجل يف احلديث الصحيح 

، اهلل عز وجل، غرب حياته كلها َيدم دين اهلل احتمال عشرة باملئة أن يكون احلافظ ابن حجر من أولياء
حيفظ حديث رسول اهلل، أَّلف أعظم كتاب ترتفع فيه هامة العامل اإلسالمي فخرا، أفال أتصور أن يكون 

 هذا من أولياء اهلل عز وجل، أنعته بالتذبذب.
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ذا الكالم أبداً، ثل هعندما أكون ذاكراً هلل وعندما أشعر بأن اهلل يراقبين ال ُيكن أن يتحرك لساين مب
وال ُيكن أن يتحرك قلمي بكتابة هذه الكلمة مطلقًا، ذلك ألن خويف من اهلل ُينعين، وخويف من اهلل ال 

 يأيت إال من خالل اإلكثار من ذكر اهلل، ومن مراقبة أن اهلل يراقبين سبحانه وتعاىل. كيف يكون هذا؟

الغرية ومن يقول هذا الكالم؟ جندٌي يتظاهُر ب ابن حجر العسقالين احلافظ صاحب عقيدٍة متذبذبة!!
على اإلسالم، يتظاهر بالدعوة إىل دين اهلل عز وجل. واهلل إنين ألقول كما قال املثل العريب: طف الصاع 
طف الصاع. بل كما قال سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وهو مثٌل قبل ذلك، أجل.. فقد طف 

وجل نعرض عنه، وإذا ذُكرنا بذكر اهلل حاربناه، لكي تكون قلوبنا متجهًة  الصاع طف الصاع، ذكر اهلل عز
إىل أهوائنا، ولكي نكون قادرين على أن نطيل ألستنا بالسوء وبقالة السوء يف حق السلف الصاحل من 
هذه األمة، بل ليت أن األمر وقف عند ابن حجر، لقد كانت قائمة طويلة أصحاب أمساء هذه القائمة  

نيت بالسباب والشتائم، هذا البالء أيها األخوة داء وال دواء هلذا الداء إال اإلكثار من ذكر اهلل كلها مُ 
عز وجل، إال اإلكثار من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، فاذكروا اهلل كثرياً وراقبوه كثرياً إذا ذكرمتوه وراقبتموه أو 

تشعرون فإن أمرين يتحققان يف حياتكم و جعلتم ألنفسكم حظاً من ذكر اهلل عز وجل يف كل يوٍم وليلة، 
 هبما يف طوايا أفئدتكم:

األمر األول: احلب يف اهلل، حب عباد اهلل سبحانه وتعاىل مبجرد أن جتد فيهم رائحَة التوجه إىل اهلل، 
هذه هي النتيجة األوىل؛ أي إنكم ستكون ممن انطبق عليهم قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما 

ن يّف ﴿وجبت حمبيت للمتحابني يّف وللمتجالسني يّف وللمتزاوريابن جبل نقاًل عن رب العزة رواه معاذ 
 هذه هي النتيجة األوىل.وللمتباذلني يّف﴾ 

النتيجة الثانية لإلكثار من ذكر اهلل عز وجل: األدب مع عباد اهلل، فمهما رأيت من دواِع االنتقاد 
د رات، فإن األدب مع اهلل جُيرك إىل األدب مع عباده، قد تنتقومهما رأيت من دواِع التقاط العيوب والثغ

انتصاراً لبيان احلق، ولكنك تقف عند النقد فقط، وال جُيّرك النقد إىل انتقاٍص ملن تنتقده، ال جيرك االنتقاُد 
وأنت  كإىل سٍب و شتٍم ملن تنتقده، لعّل الرجُل آب إىل اهلل سبحانه وتعاىل تائبًا، لعل هذا النقد رأٌي ل

خمطئ وهو املصيب، ولكنك جتتهد وتديل باجتهادك، هذا هو أدب اخلطاب، وهذا هو أدب التعامل مع 
 عباد اهلل سبحانه وتعاىل.
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ولكن إذا مل يكن لنا حٌظ من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، فال احلب يف سبيل اهلل يتحقق. من أين 
 فؤادي حيتضن حبًا اهلل؟ يأيت حيب لعباد اهلل يف سبيل اهلل عز وجل إذا مل يكن

إذا مل يكن حيتضن تعظيم اهلل عز وجل؟ فهيهات أن ينعكس عن هذا الفؤاد الفارغ حٌب لعباد اهلل. 
 أحبهم ملصاحلي أحبهم ألهوائي وشهوايت فإذا انقلب األمر انقلب احلب إىل حقد وهذا ما نراه اليوم.

 م.أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لك
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 ما فيها إال ذكر هللا -39
 ملعون 

 
 12/12/1883 | الدنيا ملعونة

 

الدنيا ملعونٌة ملعوٌن ما فيها إال ذكر اهلل لقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: 
 واحلديث صحيٌح مروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وما وااله

س هذا احلديث، وتساءلوا كيف تكون الدنيا ملعونة وهي خارجة عن ورمبا استشكل كثري من النا
نطاق التكليف وخارجٌة عن قائمة املكلفني؟ وهل الدنيا إال ما يتمتع به اإلنسان من رغد عيش؟ وهل 

ِدِه اَمْنَحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَّيِت َأْخرََج لِعِبَ  ُقلْ  الدنيا إال هذه املظاهر اليت قال اهلل عز وجل عنها:
؟ فكيف تكون هذه املتع اليت ال حس فيها وال عقل لديها، كيف تكون ملعونة؟ الرِّْزِق  ِمنَ  َوالطَّيِّبَاتِ 

واللعن إّنا هو نتيجة من نتائج التكليف، ومثرٌة من مثرات األمر والنهي. مث إن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ان ذكر اهلل عز وجل يف يوم من األيام داخالً يف وهل ك إال ذكر اهلل وما واالهوسلم يستثين فيقول: 

 شيٍء من شؤون الدنيا؟ وهل ذكر اهلل عز وجل إال مظهراً من مظاهر اآلخرة؟

فكيف يكون معىن هذا احلديث بعد هذا اإلشكال الذي كثرياً ما تصوره أناٌس وتساءلوا عن اجلواب 
 عنه؟

ليس   سبحانه وتعاىل، تعامل اإلنسان معها، فاللعنبالدنيا اليت لعنها اهلل -أيها األخوة  -إن املراد 
موجهًا على هذه املتع حبد ذاهتا، وإّنا اللعن موجٌه إىل وجه تعامل اإلنسان مع هذه املظاهر الدنيوية، هذه 

عِبَاِدِه لِ  َمْنَحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَّيِت َأْخرَجَ  ُقلْ  املتع اليت خلقها اهلل عز وجل لنا يصدق عليها قوله عز وجل:
 اً اأْلَْرِض مجَِيع ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا يِف ويصدق عليها قول اهلل عز وجل:   الرِّْزِق  ِمنَ  َوالطَّيِّبَاتِ 

فقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل هذه املتع على اختالف صنوفها وألواهنا لإلنسان، وخلقها من أجل أن 
احلياة  ينبثق من نوع العالقة اليت تسري بني اإلنسان وبني هذهيتمتع هبا ويستفيد منها، ولكن اللعن 

الدنيا، ورمبا تسائلنا والعالقة اليت تكون بني اإلنسان وبني هذه احلياة الدنيا، فيم تكون مثابة للعن؟ وقد 
خلق اهلل سبحانه وتعاىل هذه الدنيا من أجلنا؛ من أجل أن نقبل إليها ونستفيد منها. فكيف تكون هذه 

 عالقة بعد ذلك مثابة لعن وطرد من رمحة اهلل سبحانه وتعاىل؟ال
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وهاهنا ينبغي أن ندقق النظر يف اإلجابة أيها األخوة عن هذا السؤال: أرأيتم إىل حلوم األنعام اليت 
خلقها اهلل عز وجل لنا، كم امنت اهلل عز وجل على عباده يف كثري من آي كتابه املبني إذ خلق اهلل سبحانه 

هذه األنعام لنا، وجعلها رزقًا مباحًا طهورًا لإلنسان بل لكم نعى القرآن على املشركني اللذين  وتعاىل
حرّموا على أنفسهم كثرياً من هذه األنعام ألسباب اختلقوها ولبدٍع ابتدعوها من عند أنفسهم، ومع ذلك 

 أن هذه األنعام ن اهلل سبحانه وتعاىل.. مع أن اهلل امنت علينا هبذه األنعام حلماً ولبنًا، مع هذا كله فقد أعل
 رجس وال يطهرها إال ذكر اهلل سبحانه وتعاىل. 

أي أن الذبيحة  َوال تَْأُكلُوا ممَّا ملَْ ُيذَْكِر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسقٌ فقال عز وجل يف حمكم تبيانه: 
حتت ا حتت سلطاٍن من ذكر اهلل عز وجل، و اليت امنت اهلل عز وجل عليك هبا تظل فسقًا إال أن تذحبه

ضوابط وتعليمات تنفذها كما أمر اهلل سبحانه وتعاىل، فتحت سلطان ذكر اهلل عز وجل وباالنضباط 
هبذا الذكر وتعليمات اهلل تتحول هذه اللحوم من خبائث إىل رزٍق طهور طيب، هذا الذي نبهنا اهلل عز 

ا يكون ذاته الذي ينطبق على الدنيا، فالدنيا بكل ما فيها أشبه موجل إليه فيما يتعلق بلحوم األنعام هو 
حبيوان من هذه احليوانات اليت جعلها اهلل عز وجل رزقًا لنا، ولكن البد لكي يكون هذا الرزق حالاًل، 
ولكي يصل إىل فمك طهورًا البد أن يكون ذلك وأن تكون العالقة بني وبني هذه الدنيا حتت مظلة 

ر اهلل سبحانه وتعاىل، وعندئٍذ تصبح الدنيا بكل متعها مباحًة وطهوراً ورزقًا طيبًا لك متاماً  وإشراٍف من ذك
كشأن التزكية اليت هي الشرط األساسي لتحول هذا اللحم الذي قضى اهلل أن يكون فسقًا إىل حلٍم طيٍب 

 طهوٍر تتناوله، جعل اهلل سبحانه وتعاىل منه خري غذاٍء لك.

ذكر اهلل ليس من  إال ذكر اهلل وما وااله اء يف قوله عليه الصالة والسالم :وهذا معىن االستثن
الدنيا ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعين أن إقبالك على الدنيا إقبال احنراٍف دائم، وأن تعاملك 

ا اإلقبال ذمع الدنيا تعامل متنكر عن جادة اهلل دائمًا، فتتبني ذلك إال يف حالة واحدة عندما يكون ه
حتت حراسة من ذكر اهلل عز وجل، عندما يكون تعاملك مع الدنيا حتت حراسة من رقابة اهلل سبحانه 
وتعاىل، عندئٍذ ال تصبح الدنيا دنيا بل تصبح الدنيا آخرة أو ذياًل من ذيول اآلخرة، فكأن النيب عليه 

كنك مع الدنيا يطغي ويضل وال يهدي، ول الصالة والسالم يقول: هذا التعامل مع الدنيا طاملا كان تعامالً 
تستطيع أن حتول الدنيا هذه إىل آخرة، بل أن حتوهلا إىل جنٍد من جنود اآلخرة، وجند من جنود مرضاة 
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اهلل عز وجل. مىت يكون ذلك؟ إذا صبغت عالقتك بالدنيا بذكر اهلل سبحانه وتعاىل، عندئٍذ يتحول 
ة ال إىل رزٍق ومتعٍة طاهر  -كما وصف اهلل عز وجل   -لفسق رجس الدنيا إىل طهور، كما حتول اللحم ا

 إشكال فيها قط.

وهذا الذي يقوله النيب صلى اهلل عليه وسلم، فيه تلخيص لكل آداب التعامل مع الدنيا إقبااًل وإدباراً، 
ونة يف ملعونة أي يف إقباهلا، ال بل هي ملع الدنيا ملعونةورمبا أن معىن قوله عليه الصالة والسالم: 

 إقباهلا وإدبارها، أي هي فتنة للغين والفقري معًا.

يركن  أما الغين ففتنة املال والدنيا بالنسبة إليه أهنا تسكره أهنا تبطره أهنا تنسيه مواله وخالقه أهنا جتعله
إىل الدنيا وكأنه خملٌد فيها، ولكن ما أسرع ما تتحول هذه الدنيا كلها يف حلظة واحدة يف كفه أو يف 

ندوقه إىل سلٍم يوصله إىل مرضاة اهلل عز وجل، عندما جيعل عالقته هبذه الدنيا خاضعًة لذكر اهلل، ص
خاضعًة ملراقبة اهلل عز وجل، عندئٍذ يتحول الرجس يف حلظة واحدة إىل طهور، أرأيتم إىل اخلمرة كيف 

ي الكامن يف السر اخلفتصبح طهوراً عندما تتخلل، هذا الرجس من الدنيا أيضًا يتحول إىل طهور ولكن 
هذا التحول إّنا هو  ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، كذلكم الفقري الدنيا ملعونة بالنسبة إليه وال بد أن يصيبه 
من رشاش هذه اللعنة ألن اللعنة ليست منحطًة هلذه الشهوات واألهواء اخلامدة واهلامدة كما هي، ولكن 

  اإلنسان وبني الدنيا.اللعنة تنصب على وجه التعامل أو العالقة بني

الفقري الذي ُقدر له رزقه والذي انصرفت عنه الدنيا، عندما يفر على قدر اهلل عز وجل وقضائه يف 
ذلك، ويبتعد عن الصرب الذي أمره اهلل عز وجل به، ويبتعد عن العفاف الذي أمره اهلل سبحانه وتعاىل أن 

نا وهناك، ومتتد  هيجان غرائزه، فتمتد يده إىل احملرم هيداوي نفسه وفقره به، مث يركن إىل ثوران نفسه وإىل
نفسه وَيضع لسلطان نفسه إىل الرشاوى وإىل كثري وكثري من وجوه االكتساب احملرم، هذا مظهر من 

كاد مظاهر اللعن الذي حتدث عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو الذي قال يف حديٍث آخر: 
ليس معىن هذا أن رسول اهلل يُعذر الفقري إن هو كفر، بل هو حتذيٌر أكثر ، ولكن الفقر أن يكون كفراً 

من أن يكون إعذاراً؛ أي كاد الفقر أن يكون كفراً عندما يكون هذا الفقري شارداً عن ذكر اهلل، وعندما 
ّنا إعندما يكون شارداً عن مراقبة اهلل سبحانه وتعاىل، والذي يزّجه عندئٍذ يف الكفر ليس ذلك الفقر، و 

 هو فقٌر مشفوٌع بالغفلة عن اهلل، والغفلة عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل.
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وهكذا فإن ذكر اهلل املتمثل يف مراقبة العبد هلل سبحانه وتعاىل، هو الذي حيّول رجس الدنيا إىل 
طهور، وهو الذي حيول عفونتها إىل غذاٍء طيب، بل ما أكثر ما يتقرب به اإلنسان إىل اهلل سبحانه 

 اىل.وتع

والذي أريد أن أنتهي إليه من هذا، هو أن نعلم أن ذكر اهلل هو عالج أعظم املشكالت يف حياة 
، لكل أمة فتنة، وفتنة أميت يف املالاملسلمني، ولقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: 

 ى الرجال من النساءما تركت بعدي فتنًة أضر عل ولقد قال عليه الصالة والسالم يف حديٍث آخر:
فهما فتنتان خطريتان عظيمتان يف حياة هذه األمة، مها فتنة املال والنساء، ولن جتد من عالج هلذه الفتنة 
إال ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ذلكم هو احلصن الذي يستطيع اإلنسان أن حيّصن فيه نفسه، ولكين ال 

يه يف اهلل كلما ورد يف كتاب اهلل وكلما رأيتم دعوًة إلأعين بالذكر إال مراقبة اهلل سبحانه وتعاىل. ذكر 
حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فاعلموا أن املراد منه مراقبة العبد للرب، أي أن يكون قلب 
اإلنسان وفكره متيقظني ملراقبة اهلل، للتأمل بأن اهلل يراه، وبأن اهلل يسمع جنواه، وبأنه يرى حركاته، وأنه 

َوِإْن تُ ْبُدوا ، وأنه حيصي عليه كل ما يفعل، بل إن اهلل حيصي عليه كل خطواته يرى سكونه
 .َيَشاءُ  َمنْ  خُتُْفوُه حُيَاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه فَ يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُ َعذِّبُ  أَوْ  أَنُفِسُكمْ  يِف  َما

الدنيا  العبد بالدنيا حتولتوإذا علمنا هذا فلنعلم أن سلك ذكر اهلل عز وجل إذا انفصل عن عالقة 
يف حلظة واحدٍة إىل مسوم ناقرة، أّما إذا اتصل سلك هذا الذكر بعالقة هذا اإلنسان هبذه الدنيا، حتولت 

إن  إىل غذاٍء نقي طهور يفيد اإلنسان ويقربه إىل اهلل عز وجل، ف -مهما جتمعت يف يديه  -الدنيا كلها 
لفقر  بيحًا هلل عز وجل يف يده، وإن كان ممن ابتاله اهلل عز وجل باكان ممن أكرمه اهلل بالغىن كان غناه تس

كان فقره احتسابًا وجهاداً يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل يف حياته، ورمحة اهلل عز وجل هي أفضل ما مجعه 
 اإلنسان من نشب الدنيا ومن أسباب الرزق وأسباب املتع اليت فيها.

 فاستغفروه يغفر لكم.أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم 
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كما أن اإلنسان مهما مَجَُل شكله ومهما تناسقت أعضاؤه ال حيىي بدون روح، فكذلكم اإلسالم 
 حٍ يف كيان اإلنسان املسلم مهما اتسم بالطاعات والعبادات فال قيمة هلذا اإلسالم وال حتيا حقيقته إال برو 

 من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل.

وما شرع اهلل عز وجل ما شرع من العبادات والطاعات على كثرهتا وتنوعها إال من أجل أن حييا 
قلب هذا اإلنسان املتعبد بذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ولوال الذكر الذي حتيا به القلوب ما صلح حال جمتمع 

ومبادئ األخالق، فذكر اهلل عز وجل هو معني اإلسالم من اجملتمعات وال شاعت يف جنباته قيم الدين 
 ومن مث هو منبع القيم واملبادئ اليت جاء هبا هذا الدين احلنيف.

وما رأيت آيًة تُنذر اإلنسان البعيد عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل وتنبهه إىل أن إُيانه غري حقيقٍي إن 
َا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَّهُ ﴿إِ مل يُتوج هبذا الذكر مثل قول اهلل سبحانه وتعاىل:  َوِجَلْت قُ لُوبُ ُهْم َوإِذَا  ّنَّ

ْم يَ تَ وَكَّلُونَ  َك أُولَئِ  ،يُموَن الصَّاَلَة َوممَّا َرزَقْ نَاُهْم يُ ْنِفُقونَ الَِّذيَن يُقِ  ،تُلَِيْت َعلَْيِهْم آَيَاُتُه زَاَدتْ ُهْم ِإُيَانًا َوَعَلى َرهبِِّ
ْم َوَمْغِفرٌَة َوِرْزٌق َكِرمٌي﴾ُهُم اْلمُ  ضح بشكل جلي أن املؤمن هذا الكالم يو  ْؤِمنُوَن َحّقًا هَلُْم َدرََجاٌت ِعْنَد َرهبِِّ

حقًا هو ذاك اإلنسان الذي فاض قلبه قبل أن يتحرك لسانه بذكر اهلل سبحانه وتعاىل، فإذا رأى دالئل 
، ومن مث خضع لسلطان اهلل سبحانه وتعاىل وأوامرههذا الذكر من حوله، وِجَل فؤاده واضطربت نفسه، 

 هؤالء هم املؤمنون حقًا.

وإنكم مسعتم أو تسمعون حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصحيح الذي يقول فيه عن  
كل عمل ابن ﴿شهر رمضان املبارك، وهو حديث قدسي ينقله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ربه: 

ث ترى ما الذي جعل للصوم هذه املزية اليت يعرب عنها هذا احلدي فإنه يل وأنا أجزي به﴾آدم له إال الصوم 
 القدسي الشريف؟

السبب أيها اإلخوة أن الصوم ينفرد يخصيصة ال توجد يف العبادات املختلفة. ُيكن جداً أن يصلي 
وكذلكم  بدنياه، اإلنسان وهو غافٌل عن صالته، ُيكن أن حيج ويؤدي مناسك احلج وهو مشغول الفكر
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الطاعات املختلفة ُيكن أن يتلو القرآن وخياله متجه إىل دنياه وشهواته، أما الصائم الذي شعر مبعىن 
الصوم يف هناره جوعًا أو ظمًأ فإن مشاعر صومه هذه تنقله إىل واحة من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، كلما 

 اهلل ع عن طعامه وامتنع عن شرابه تقربًا إىلشعر باجلوع شعر أنه صائم، ومعىن أنه صائم أنه قد امتن
سبحانه وتعاىل، وأن اهلل يراقبه فهو إن أكل رآه اهلل عز وجل وحول أجره عقابًا، وإن شرب رآه اهلل سبحانه 

 وتعاىل.

وهكذا فظمأ الصائم منبع لذكره هلل عز وجل، وجوع الصائم منبٌع أيضًا لذكره هلل سبحانه وتعاىل، 
ال كلها ُيكن أن يفعلها صاحبها رياًء إال الصوم فإنه ال ُيكن أن يكون رياًء، صوم ولذلك فإن األعم

حقيقٌي وفيه رياء ال ُيكن أن يكون هذا يف املنطق والعقل، ألن الصائم الكاذب ليس صائمًا هو ُيلك 
ا، ولن ذأن َيلو يف داره ويأكل فهو ليس صائم أم إن كان صائمًا صومًا حقيقيًا فلن يصربه على صومه ه

يبعده عن تناول طعامه وهو جائع وعن تناول شرابه وهو ظمآن إال صدقه مع اهلل عز وجل يف هذا الصوم 
 ولذلك ال ُيكن أن يتسرب الرياء إىل الصوم.

 كل هذا معناه أن قيمة العبادة اليت يقبلها اهلل عز وجل إّنا تتمثل يف ذكر اهلل عز وجل.  

طاعات، وقلبه خاٍل عن ذكر اهلل عز وجل؛ مراقبًة هلل، تعظيمًا اإلنسان الذي يتحرك جزعه مبظهر 
 هلل حبًا له خوفًا منه، لن تفيده طاعاته شروى نقري أبداً أيها اإلخوة.

وذكر اهلل ما هو؟ كم قلنا وأعدنا القول ليس املراد بالذكر حركة اللسان، حركة اللسان سبيٌل إىل 
 .ة القلب إىل صفات اهلل سبحانه وتعاىل وربوبيته وعظمتهالذكر احلقيقي، وإّنا املراد بالذكر يقظ

هذا الذكر قد يكون مبظهر تسبيٍح وهتليٍل وحتميٍد وتوحيٍد هلل عز وجل، وقد يكون مبظهر تالوة 
لكتاب اهلل عز وجل، ويكون القلب شريكًا للسان يف الوعي والتالوة، وقد يكون مبظهر دعاٍء واجف 

عز وجل؛ يسأله كلما يريد أن يسأل، ويستعيذه من كل ما قد َياف منه، وقد يتقرب اإلنسان به إىل اهلل 
يكون بتأمٍل فكرٍي مبكونات اهلل سبحانه وتعاىل وصفاته.. كل ذلك مظاهر متنوعة لذكر اهلل عز وجل، 
وقد يكون ذكر اإلنسان هلل عز وجل يف خلوة من خلواته منفرداً، وقد يكون يف جلوة من جلواته مع إخوة 
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يتساعدون على التحول من الغفلة إىل اليقظة ومن النسيان إىل تذكر اهلل سبحانه وتعاىل، كل ذلك  له
 .يكون

وكان كل هذا من شأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ودأبه، فكان يذكر اهلل خاليًا، وكان يذكر 
كتاب اهلل أو متأماًل أو مصغيًا ل اهلل يف مأل، وكان يذكر اهلل بني أصحابه، وكان يذكر اهلل تاليًا لكتاب اهلل

 يف صفات اهلل عز وجل أو مبتهاًل ومتضرعًا داعيًا اهلل سبحانه وتعاىل.

وكان هذا شأن أصحابه الربرة الكرام أيضًا، فكان الواحد منهم يذكر اهلل وهو سائٌر يف طريقه، أو 
ن، وكان إذا رأى الواحد يف الباط يشتغل يف حقله، أو يبيع ويشرتي ُيارس دنياه يف الظاهر وقلبه مع اهلل

منهم أصحابًا له تداعوا إىل هذا اجمللس من ذكر اهلل عز وجل فقال قائلهم تعالوا بنا نؤمن ساعة، هم 
مؤمنون. ما معىن نؤمن ساعة؟ تعالوا بنا نغذي إُياننا مبزيٍد من ذكر اهلل حىت يزداد ّنواً وحىت يزداد نشاطًا 

 قلوبنا. هكذا كان ذكر أصحاب رسول اهلل هلل، وهكذا كان ذكر رسول اهلل ويزداد قوًة بني جواحننا ويف
 لربه.

ال يشرتط للذكر بأن يكون اإلنسان خاليًا منفرداً، يكون الذكر ذكراً مجاعياً يف مسجٍد أو يف داٍر أو 
ل. أمل جيف طريق يف أي مكان، وقد يكون الذكر يف انفراٍد وخلوة، وكل ذلك سبيٌل موصٌل إىل اهلل عز و 

ين يف ﴿أنا معه إذ ذكرين، فإن ذكر تسمعوا حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القدسي الصحيح: 
ىل اهلل عز إذاً كل ذلك قربًا إ نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأٍل خري من مأله﴾

ث كما ينص عليه هذا احلدي  وجل إذا ذكر اإلنسان ربه يف حلقة ذكٍر مع إخواٍن له فكم هو عمل مربور
 القدسي الذي يرويه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ربه.

أيها اإلخوة.. ليس هنالك من مطمٍع يف أن يصبح اإلنسان معصومًا، فكل بين آدم خطاء، وكل 
 نمنا معرضون لآلثام واملعاصي حاشى الرسل واألنبياء، لكن األمل الكبري قائٌم يف أن نكون من املكثري

 لذكر اهلل عز وجل، يف الغدو والرواح، يف اخللوات واجللوات، وعندئٍذ َيفف هذا الذكر أثقالنا من املعاصي.

هذا هو األمل باهلل سبحانه وتعاىل.. الذكر هو الذي َيفف أعباء معاصيك، أمل تسمعوا حديث 
ديث أيب هريرة دركه من حرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه الرتمذي يف سننه، واحلاكم يف مست
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رضي اهلل عنه، والطرباين من حديث أيب الدرداء بسنٍد صحيح، بل بأكثر من طريق عن رسول اهلل صلى 
يامة ﴿سبق املفردون املستهرتون بذكر اهلل، وضع الذكر عنهم أثقاهلم يأتون يوم القاهلل عليه وسلم أنه قال: 

 خفافًا﴾

كثرون لم معىن املفردون فقال: املستهرتون بذكر اهلل، أي املسبق املفردون وشرح صلى اهلل عليه وس
جدًا جدًا من ذكر اهلل عز وجل حىت إذا نظرت إىل أحدهم ظننت أنه مأخوذ هبذا الذكر هلل سبحانه 
وتعاىل. ماذا صنع الذكر هلم؟ وضع الذكر عنهم أثقاهلم. ذلك ألن اإلنسان لن يكون معصومًا. أتريد أن 

ك عنك؟ أكثر من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل. هكذا يقول املصطفى عليه الصالة توضع أثقال معاصي
والسالم. وضع الذكر عنهم أثقاهلم يأتون يوم القيامة خفافًا، ال ألهنم مل يرتكبوا معصية يف الدنيا لكن 

 ألهنم أكثروا من ذكر اهلل عز وجل.

 يوشك أن يهديه اهلل عز وجل يف أيها اإلخوة واهلل ما عجيب بعد هذا من إنسان فاسق، فالفاسق
يوٍم قريب، وما عجيب من إنسان تائٍه ضال فالضال يوشك أن ينتشله اهلل عز وجل من ضالله وضياعه، 
ولكن عجيب من إنساٍن ذاق طعم اإلُيان، وأقبل إىل مساجد اهلل عز وجل وبيوته، يفر من جمالس ذكر 

اهلل داعني فر من هذا وكأنه أمام معصية من املعاصي، اهلل، إذا رأى املسلمني ُيدون أيدي الضراعة إىل 
إذا مسع األصوات ترتفع بذكر اهلل عز وجل واملكان يرتج بتوحيد اهلل أو بتهليٍل أو بتكبري أو حنو ذلك 

الَِّذيَن ﴿أخذ حذاؤه وفر. ما هذا يا أخي أمل يذق قلبك لذة ذكر اهلل؟ أمل تشهد معىن قول اهلل عز وجل: 
طمئن القلوب. فهل رأيت إنسانًا مؤمنًا ت ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقلُوُب﴾ َأاَل  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  ْطَمِئنُّ قُ لُوبُ ُهمْ آَمنُوا َوتَ 

 إذا ذُكر اهلل شعر بالضيق وفر من هذا الذكر!

هذا هو األمر الذي أعجب منه جداً أيها اإلخوة، واألعجب من هذا أن يتسائل أمشروٌع أن يدعو 
اس يف املسجد رهبم بعد الصالة، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو سيد من دعا اهلل عز وجل دبر  الن

كل صالة. روى مسلٌم يف صحيحه من حديث سعد بن أيب وقاص أنه كان جيمع أوالده ويلقنهم هذا 
جلنب ﴿اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من االدعاء: 
 قال وكان رسول اهلل يدعو هبن دبر كل صالة دبر كل صالة. والبخل﴾
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 ﴿أنا معه إذ ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يفأمل تسمع حديث رسول اهلل وهو يروي عن ربه 
 كيف يكون الذكر مع املأل بأن جتد إخوة لك يف  نفسي وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري من مأله﴾

معهم يف داٍر يف طريٍق يف مسجٍد، فتذكر اهلل إما بدعاٍء ضارع وإما بتسبيح وهتليل أو  اإلُيان فتجلس
 بقراءة لكتاب اهلل عز وجل.

ولقد قلت مراراً إن زيد بن ثابت سأله إنساٌن مسألة فقال إِت هبا أبا هريرة فقد كنت أنا وأبو هريرة 
ان مث ليه وسلم، يدعو الواحد منا فيؤمن اآلخر وفالنًا هكذا قال وفالنًا يف مسجد رسول اهلل صلى اهلل ع

يدعو الذي يليه فيؤمن اآلخران وهكذا.. ودخل علينا رسول اهلل فأمسكنا، فجلس إلينا وقال عودوا إىل 
ما كنتم عليه، الحظوا أيها اإلخوة شيء فعله من عندهم هؤالء الصحابة مل يسمعوا هذا من رسول اهلل 

.. ؤمن اآلخران مث تأيت النوبة على الذي يليه فيدعو ويؤمن اآلخران وهكذاأن جيتمع ثالثة فيدعو واحد وي
شيء خطر يف باهلم ففعلوه دون تعليم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هلم، كان ينبغي أن يقول هلم 
فيما يتصوره قساة القلوب وغالظ األكباد اليوم، كان ينبغي أن يقول هلم ما هذه البدعة؟ هل علمتكم 

ا النوع من الدعاء! هل علمتكم مثل هذا اجمللس؟! ولكنه صلى اهلل عليه وسلم بأيب هو أمي جلس هذ
إليهم وقال: عودوا إىل ما كنتم عليه، وكانت النوبة قد وصلت إىل أيب هريرة فدعى قائاًل: اللهم إين أسألك 

 علمًا ال ينسى إىل آخر ما دعى وأمن رسول اهلل مع اآلخرين على دعائه.

ا اإلخوة ال قيمة إلسالم اإلنسان املسلم، إن مل تسري يف هذا اإلسالم روٌح من ذكر اهلل سبحانه أيه
وتعاىل، وذكر اهلل سبحانه وتعاىل شيءٌ يعرف اإلنسان مذاقه بقلبه ال بلسانه، ولذلك فإين أعود فأقول: 

، كذلكم الضال،  اهللما عجيب من إنسان فاسق ففسقه حجاب طبيعي ويوشك أن يرتفع من ما بينه وبني 
كذلكم التائه. ولكن عجيب من إنساٍن مسلم يشرتك مع إخواٍن له يف الركوع والسجود يف بيوت اهلل عز 

 وجل؛ ذاق طعم اإلقبال على اهلل عز وجل، يفر من جمالس ذكر اهلل عز وجل!

لت هذا قولعلكم تعجبون من هذا الكالم وتتصورون أن فيه مبالغة، لكن لوال أن عيين رأت ملا 
 الكالم أيها اإلخوة.
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أقول قويل هذا وأسأل اهلل عز وجل أن جيعل ذكره يف قلوبنا أُنس حياتنا إىل أن نرحل من هذه الدنيا 
 ونقبل إىل اهلل سبحانه وتعاىل ليضع الذكر عنا أثقالنا.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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ما أحسُب أنين كنت أتصور أن هنالك حاجًة إىل أن ُأذّكر ببديهيات هذا الدين العظيم، ولكّن 
هذا العصر يُفاجئ الناس بالعجائب والغرائب، كنت أتصور أنه ما من إنسان مسلم إال ويعلم أن التقرب 

 أنظر ذاهتا كما قال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم. ولكين إىل اهلل بالدعاء هو لب العبادة، بل هو العبادة
يف هذا العصر فأجد من يعرض عن هذا األساس الكبري يف دين اهلل عز وجل وعن هذا اللباب العظيم 
يف معىن التعبد هلل سبحانه وتعاىل. وليتين نظرت فوجدت أن األمر يقف عند حدود اإلعراض، ال بل 

رابًة وتعجبًا أن يف الناس من يستهني بالدعاء وينظر إليه وكأنه أمر لصيق األمر الذي يزيد اإلنسان غ
بالدين ليس من جوهره وليس من شيٍء من حواشيه. وهكذا جيد اإلنسان نفسه مضطراً إىل أن يعود إىل 

 البديهيات فيوضحها.

 اْدُعوين َأْسَتِجْب ُكمُ ﴿َوقَاَل رَبُّ من منكم يا عباد اهلل مل يقرأ أو مل يسمع قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
منكم مل يقرأ أو مل يسمع قول  ؟ ومنَلُكْم، ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعبَاَديت َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن﴾

انُوا لَنَا َغبًا َوَرَهبًا وَكَ ﴿َوَيْدُعونَ نَا رَ اهلل سبحانه وتعاىل يف وصف الثلة الصاحلة من عباده عندما يقول عنهم: 
 إىل آخر ما هنالك من اآليات اليت تُلح على األمر بالدعاء. َخاِشِعنَي﴾

بل هنالك أحاديث صحيحة مشهورة ومعروفة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوضح لنا فيها 
أن الدعاء من العبادة اليت ينبغي أن يُهرع اإلنسان إليها يف كل حني، فقد روى النعمان بن بشري عن 

لى شرط رواه الرتمذي والبيهقي واحلاكم ع ﴿الدعاء هو العبادة﴾رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: 
ه . وقد روى الرتمذي عن رسول اهلل صلى اهلل علي﴿الدعاء مخ العبادة﴾الشيخني والنسائي، ويف رواية 

 .جيب﴾تعاىل يست﴿إذا فتح اهلل على العبد بالدعاء فليدعه، فإن اهلل سبحانه و وسلم قوله: 

وكلكم يقرأ كتاب اهلل عز وجل وُيصغي إىل حديث القرآن عن الرسل واألنبياء فماذا يقول لنا اهلل 
عن الرسل واألنبياء الذين حيدثنا عنهم؟ أهمُّ ما يضعنا أمامه هو دعاء هؤالء الرسل واألنبياء، وما من نيٍب 

َولََقْد ﴿عن طرٍف من دعائه الواجف هلل عز وجل حدثنا اهلل عز وجل عنه يف حمكم تبيانه إال وأخربنا 
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﴿َفَدَعا رَبَُّه َأينِّ أي نوح  ﴿َفَدَعا رَبَُّه﴾أمل يقل ذلك ربنا سبحانه وتعاىل:  نَاَدانَا نُوٌح فَ لَنِْعَم اْلُمِجيبُوَن﴾
ني الدعاء وبني االستجابة. أمل ابط بيرينا اهلل الر فَ َفَتْحنَا أَبْ َواَب السََّماء مبَاء مُّنْ َهِمٍر﴾  ،َمْغلُوٌب فَانَتِصرْ 
ِضلُّوا ِعبَاَدَك َواَل يَِلُدوا ِإالَّ إِنََّك ِإن َتَذْرُهْم يُ  ،﴿رَّبِّ اَل َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّاراً  ينقل لنا دعائه
 .فَاِجراً َكفَّاراً﴾

ه؟ كان جُل ما أخربنا عنه أن حدثنا حدثنا عن أِب األنبياء ابراهيم. فماذا كان حديث الرمحن عن
ِت َوِإمْسَاعِيُل ﴿َوِإْذ يَ ْرَفُع إِبْ رَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ يْ عن دعائه، أدعيته الواجفة، أليس كذلك أيها األخوة؟ 

 َوِمْن ُذرِّيَّتِنَا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأرِنَا َمنَاِسَكنَا كَ رَب َّنَا َواْجَعْلنَا ُمْسِلَمنْيِ لَ  ،رَب َّنَا تَ َقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعلِيمُ 
رى بينه وبني أمل حيدثنا ربنا سبحانه وتعاىل عن احلوار الذي ج َوُتْب َعلَيْ نَا إِنََّك أَنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيُم﴾

  ،َما ُكْنُتْم تَ ْعُبُدونَ  اَل أَفَ رَأَيْ ُتمْ ﴿قَ قومه مث يُتوِّج خربه عن هذا احلوار بالدعاء الواجف الذي دعى به ربه: 
َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُميِن   ،ُهَو يَ ْهِدينِ الَِّذي َخلََقيِن ف َ  ،فَِإن َُّهْم َعُدو  يِل ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمنيَ  ،أَنْ ُتْم َوآبَاؤُُكُم اأْلَْقَدُمونَ 

 ،ي َأْطَمُع َأن يَ ْغِفَر يِل َخِطيَئيِت يَ ْوَم الدِّينِ َوالَّذِ  ،ي ُُيِيُتيِن مُثَّ حُيِْينيِ َوالَّذِ  ،َوِإَذا َمِرْضُت فَ ُهَو َيْشِفنيِ  ،َوَيْسِقنيِ 
 ،َواْجَعْليِن ِمن َورََثِة َجنَِّة النَّعِيمِ  ،َواْجَعل يلِّ ِلَساَن ِصْدٍق يِف اآلِخرِينَ  ،َربِّ َهْب يِل ُحْكًما َوَأحْلِْقيِن بِالصَّاحلِِنيَ 

ِإالَّ َمْن أََتى اللَّهَ بَِقْلٍب  ،ُع َماٌل َوال بَ نُونَ يَ ْوَم ال يَنفَ ، َوال خُتِْزين يَ ْوَم يُ بْ َعثُونَ  ،إِنَُّه َكاَن ِمَن الضَّالِّنيَ  َواْغِفْر أِلَيب 
 َسلِيٍم﴾

أَنَت رُّ وَ ﴿َوأَيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّه َأينِّ َمسَّيِنَ الضُّ حدثنا عن أيوب فماذا كان ُجل حديث القرآن عنه: 
 .َأْرَحُم الرَّامِحِني﴾

حدثنا اهلل سبحانه وتعاىل عن موسى فماذا كان جل ما أخربنا اهلل عز وجل عنه؟ دعاؤه الواجف 
 باملناسبات املختلفة لربه.

وسيد األنبياء وأكثرهم دعاًء هلل سبحانه وتعاىل إّنا هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولو أننا 
ن يدعو هبا ربه يف البكور ويف اآلصال وعند خروجه من بيته وعند األسفار وعند مجعنا األدعية اليت كا

الرجوع إىل داره وعند الدخول يف املسجد ويف أدبار الصلوات املكتوبة ويف جنح الليل ويف غري ذلك من 
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 لاألوقات، لبلغت أدعية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ربع األحاديث الصحيحة اليت بلغتنا عن رسو 
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

هذا األمر كيف جيهله أٌي من املسلمني أيها اإلخوة، حىت يُعرض عن هذا اللباب الذي هو أساس 
الدين؟ بل كيف يشمئز من الدعاء؟ بل كيف جيد نفسه يف ثلة من املسلمني جيأرون إىل اهلل بالدعاء 

 ًا مؤمنًا باهلل سبحانه وتعاىل يف هذهالواجف وهو ينظر إليهم شذرا؟ كيف يكون هذا اإلنسان مسلم
احلالة؟ وهم مسلمون يقول قائلهم: من أين ثبت بأن الدعاء يف هذا الوقت مشروع؟ من أين ثبت الدعاء 
عقب الصالة مشروع؟... وله احلق أن يسأل بعد ذلك من أين ثبت أن الدعاء يف وقت الضحى مشروع؟ 

وع؟ ومن أين ثبت أن الدعاء قبل طلوع الشمس أو بعد ومن أين ثبت أن الدعاء يف وقت الظهرية مشر 
 طلوع الشمس أو قبل الغروب أو بعد الغروب مشروع؟

واجلواب: أن الدعاء هبذا مل يعد مشروعًا قط، ولو أن هؤالء الذين يقولون هذا الكالم مشوا رائحة 
لقة، وقد عاء أمرنا بعبارات ُمطلعلم، خلجلوا من أن يلفظوا مبثل هذا السؤال الناقد، عندما أمرنا اهلل بالد

قال العلماء مجيعًا: اللفظ املطلق جيري على إطالقه، وعندما قال لنا: إذا فتح على العبد منكم الدعاء 
فليدع ربه، فإن اهلل يستجيب. إذا هذه أداة من أدوات العموم أيها اإلخوة، ﴿إذا﴾ أي كلما رأى أن 

العلماء  الفرصة وليدعو، واللفظ العام جيري على عمومه. وقد قالشعوره قد اجته إىل اهلل بالدعاء فلينتهز 
 عموم األلفاظ يستلزم عموم األحوال وعموم األزمنة والبقاع.

ولكن يف الناس من يتقلبون يف محأٍة من اجلهالة، مث إهنم يقفون موقف احملتقر هلذه األمة وللسلف 
 .راط الساعة أن تلعن آخر األمة أوهلا﴾﴿إن من أشمن هذه األمة وصلى اهلل وسلم على من قال: 

أجل... كم وكم قيل يل: ما الدليل على أنه يستحب الدعاء عقب الصلوات؟ أواًل ال داعي إىل 
دليل خاص، ألن األوامر اليت جاءتنا من اهلل مطلقةٌ أو عامة، واللفظ املطلق َيرتق األحوال واألزمنة كلها، 

ذا إىل جانب أن رسول اهلل يقول يف احلديث الصحيح من حديث واللفظ العام َيرتق األزمنة كلها، ه
فهل هنالك ميقاٌت خاص للعبادة يا هذا؟ هل هنالك ميقات  ﴾الدعاء هو العبادة﴿النعمان بن بشري: 

 خاص للعبادة؟ فإذا ذهب هذا الوقت ينبغي أن يتنزه عن عبادة اهلل؟!
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ن أيب وقاص رضي اهلل عنه أنه كان شيٌء آخر: أمل تسمع حديث البخاري والرتمذي عن سعد ب
يُعّلم أوالده هذا الدعاء كما يُعلم املعلم الغلمان الكتابة، ويقول: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

﴿اللهم إين أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من اجلنب وأعوذ بك من أن ُأرد إىل يدعو هبنَّ دبر كل صالة 
 هذا هو اجلواب اآلخر.يا وأعوذ بك من عذاب القرب﴾ أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدن

الثالث: أمل تسمع احلديث الذي رواه الرتمذي من حديث أيب أمامة الباهلي بسنٍد صحيح أن رجاًل 
سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أي الدعاء أمسع؟ أي أي أنواع الدعاء أكثر استجابًة؟ قال: 

 لوات املكتوبة﴾.﴿الدعاء يف جوف الليل وأدبار الص

ماذا يبتغي اإلنسان املسلم بعد هذا؟ ما الذي جيعل اإلنسان املسلم الذي يتظاهر بتمسكه باإلسالم 
 يشمئز من الدعاء، إن مع إخوانه يف مسجٍد كهذا املسجد أو منفرداً؟!!

انه حصورًة أيها اإلخوة تقشعر منها اجللود، وأشعر بامشئزاز عجيب بل َُييل إيل أن غضب اهلل سب
وتعاىل يف هذه احلالة يوشك أن يهبط، عندما أجد أن املسلمني يف مسجٍد كهذا املسجد بعد االنتهاء 
من الصالة يرفعون أصواهتم بذكر اهلل سبحانه وتعاىل مث يبسطون أيديهم إىل اهلل بدعاٍء واجف أنظر فأجد 

لك اء الواجف، بل ما هو أشد من ذأناساً يفرون من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ويفرون أكثر من هذا الدع
مرارة، وما هو أبعث من ذلك لألمل، أنين وجدت شابًا جيلس يف هذا املسجد حمتبيًا وملا حان الدعاء 
وبسطنا مجيعنا أكفنا بالدعاء كما أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واملصلون بني داٍع ومأمن، نظرت 

ن لته، حمتب هكذا ينظر إىل الداعني نظرة انتقاد وكأنه غريب موإذا هبذا الشاب احملتيب قد مجد على حا
هذا الدين، وكأنه غريب من هذا اجلو ذاته كله، وتساءلت ما الذي جعله يبقى؟ ما الذي جعله يصرب 

 على هذه العبادة؟

هذا الوضع أيها اإلخوة صورةٌ من أخطر صور املشكالت اليت حاقت بنا، مل أكن اتصور أن املسلمني 
دون أنفسهم يف وقت من األوقات حباجة إىل أن يستعيدوا بدهيات الدين ليوضحوه إطالقًا، ولكنّا سيج

والدعاء هو العبادة كما قال  -جند من حيارب هذا الدين حيارب العبادة باسم اإلسالم، حيارب الدعاء 
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سبحانه  بذكر اهللباسم اإلسالم. أحدهم يتكلف متنطعًا: ملاذا هذا االرتفاع باألصوات  -رسول اهلل 
 وتعاىل؟

اقرأ سنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وانظر األحاديث الكثرية اليت مجعها اإلمام النووي يف جمموعه 
عن ارتفاع األصوات يف مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالذكر، فكان ينفتل فيتجه يدير ظهره 

علم الصحابة ريضة نافلة، ويرفع صوته باألذكار لكي يتإىل القبلة ووجهه إىل املصلني إذا مل تكن بعد الف
فسه ﴿من ذكرين يف نما يقول. أجل.. عد إىل الصحيح من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

هلل يف وكيف يكون ذكر اإلنسان ا ذكرته يف نفسي، ومن ذكرين يف مأٍل ذكرته يف مأٍل خرٍي من مأله﴾
 املأل؟ يكون هبذا الشكل أجل.

ول اآلخر من أين لكم بسط اليد عند الدعاء؟ انظر إىل األحاديث الكثرية، انظر إىل قول رسول يق
لعبد يده ﴿إن اهلل حيٌي كرمي سخي يستحيي إذا بسط ااهلل صلى اهلل عليه وسلم بأسانيد متنوعة شىت: 

 .بالدعاء أن يردمها صفراً خائبتني﴾

سم السلف واتباع السلف، وكذبوا واهلل ما هم من أجل أيها اإلخوة... أناٌس حياربون دين اهلل با
ِإنَّ الَِّذيَن ﴿السلف يف شيء، ربنا سبحانه وتعاىل يأمرنا بالدعاء وحُيذرنا من أن نستكرب على الدعاء: 

أنت و  الدعاء هو العبادة﴾﴿ورسول اهلل يبني فيقول:  َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعبَاَديت َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن﴾
 تعلم أننا ينبغي أن نصبغ بالعبادة يف كل وقت، على فرشنا يف بكورنا يف آصالنا يف غدونا يف رواحنا أثناء

انفرادنا مع أنفسنا وأثنا وجودنا يف أعمالنا ووظائفنا املختلفة، إذاً يف كل حاٍل ينبغي أن يكون اإلنسان 
 موصول القلب إىل اهلل عز وجل بالدعاء.

التبتل املأمور به صبغة و  ﴿َواذُْكرِ اْسَم رَبَِّك َوتَ بَتَّْل إِلَْيِه تَ ْبتِياًل﴾ىن قول اهلل عز وجل: سلوا هؤالء ما مع
ينبغي أن يصطبغ هبا اإلنسان دائمًا يف كل وقت، ينبغي أن يكون متبتاًل ذلك ألنه إن مل يكن يف سائر 

ي تكون بعيدًا عن الشيطان بالكرب، ولك األوقات متبتال فإنه إذا انفصل عنه التبتل ال بد أن يتسرب إليه
الكرب ينبغي أن تكون مصطبغًا بالتبتل. فكيف يكون التبتل؟ التبتل الواجف يكون باالنكسار بالدعاء 
إىل اهلل عز وجل، وأنت خترج من دارك إىل املسجد تدعو كما كان يفعل رسول اهلل، وأنت تعود من 
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، إذا رأيت ظالل نعمٍة يف حال إنسان رفعت يديك تدعو املسجد إىل دارك تدعو اهلل سبحانه وتعاىل
اهلل، وإذا رأيت ابتالًء اصطبغ هبا إنسان رفعت يديك تدعو اهلل سبحانه وتعاىل.. بعد هذا تسأل هل 
ثبت أن الرسول دعا يف هذا الوقت أم مل يدعو؟ تعلم... وإن عجيب الذي ال ينتهي من أناٍس رحلوا من 

د ليتعلموا، إن كنتم متعلمني فلماذا جئتم؟ وإن كنتم صادقني يف أنكم تريدون أن بالٍد هلم إىل هذا البل
 تتعلموا فلماذا تستكربوا جبهلكم؟ وملاذا تستكربون على اهلل سبحانه وتعاىل؟

أجل أيها اإلخوة.. إنين أتأمل حلال الفاسقني الشاردين، ولكين أكثر أملًا حلال أناٍس يتظاهرون 
ْت قُ لُوُبُكم مِّن بَ ْعِد ﴿مُثَّ َقسَ صى من الصخور ينطبق عليهم قول اهلل سبحانه وتعاىل باإلسالم وقلوهبم أق

ن اإلنسان . إن اإلنسان التائه يعلن عن مرضه إذ يعاين من تيه، ولكَذِلَك فَِهَي َكاحلَِْجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوًة﴾
 عز وجل، مث ُيارس االحنراف عن دين اهللالذي يستكرب بأنه هو املسلم، وبأنه هو البصري بشؤون الدين، 

 يسري يخطًى مناقضة ألوامر اهلل، لوصايا رسول اهلل، ملا كان عليه رسول اهلل، هذا الداء الذي ال دواء له.

عندما يكون املسلمون يف هذا املسجد يدعون اهلل عز وجل كما أمر رسول اهلل يبسطون أيديهم إىل 
كل ول اهلل، وإنسان حيتيب هذه اجللسة الال أدبية اليت ال تعرف األدب بشاهلل بالدعاء الواجف كما فعل رس

من األشكال، وينظر إىل هؤالء الداعني وكأنه يقول بلسان حاله: فأما أنا فغين عن دعاؤكم هذا، أما أنا 
فال أحتاج إىل أن أبسط يدي إىل إهلكم هذا بشيء من الدعاء، تظاهر باإلسالم مهما شئت، اإلنسان 

 .ي ال يصطبغ بالتبتل هلل سبحانه وتعاىل حمال أن يرحل إىل اهلل سبحانه وتعاىل مؤمناالذ

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   332
 

رس  بحاجة  إلى ُسقَيا -11
َ
 29/21/2222 | غ

 

إن اإلُيان باهلل سبحانه وتعاىل هي املهمة األوىل واآلخرة اليت ُخلق اإلنسان من أجلها، واإلُيان باهلل 
وتوجيهه إىل حقائق هذا الكون، صافيًا عن الشوائب، صافيًا عن   عز وجل يكون مبدأه بتحريك العقل

ُكُدرَات النفس وأهوائها، فإذا فكر اإلنسان بينه وبني نفسه يف املكونات اليت من حوله ورجع إىل نفسه 
فتعرف عليها حبق، عرف ربه وُغِرس من ذلك اإلُيان به يف عقله مث يف طوايا قلبه، ولكن هذا اإلُيان 

د ذلك إىل رعاية كما حيتاج الشتل الذي يُغرس يف تربة إىل رعايٍة بعد ذلك من السقيا واحلماية حيتاج بع
 من سائر املوبقات املهلكة. 

فكيف تكون محاية اإلُيان بعد غرسه يف طوايا العقل والفؤاد؟ لذلك سبٌل شىت ولكن من أمهها ومن 
قح من حقائق إُياهنم باهلل عز وجل فتتال أخطرها أن يتالقى املسلمون بعضهم مع بعض وأن يتذاكروا

ذلك مشاعر اإلُيان باهلل عز وجل، أي أن اإلُيان بعد أن يتم غرسه يخلوة من اإلنسان بينه وبني نفسه 
ال ُيكن أن ينمو وال ُيكن أن يُؤيت مثاره إال بعد أن يتهيء من بعده املناخ اإلسالمي، واملناخ اإلسالمي 

 يكون بتعاون املسلمني بعضهم مع بعض.  إّنا يكون بالتالقي وإّنا

ورضي اهلل عن عبد اهلل بن رواحة الذي كان إذا رأى واحداً من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم ُهرع إليه قائاًل تعال بنا نؤمن بربنا ساعة، فقال هذا الكالم مرًة لواحٍد من الذين دخلوا اإلسالم 

رواحة هذا وأتى إىل رسول اهلل يقول: أرأيت يا رسول اهلل إىل ابن حديثًا، غضب من كالم عبد اهلل بن 
يرحم رواحة إنه يعدل عن اإلُيان باهلل عز وجل كما تقول إىل اإلُيان باهلل ساعة، فقال له رسول اهلل 

ملاذا يقول عبد اهلل بن رواحة ملن يرى من  اهلل ابن رواحة انه حيب اجملالس اليت تتباهى هبا املالئكة
 لصحابة تعال بنا نؤمن بربنا ساعة؟ ا

ألن هنالك سبيلني إىل اإلُيان، السبيل األول سبيٌل َيلو به اإلنسان مع نفسه ليغرس مبدأ اإلُيان 
بني جواحنه، أما السبيل الثاين فال يكون إال بالتالقي، ال يكون إال باالحتكاك، ال يكون إال يف جمالس 
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وار ومتتد وشيجة اإلُيان من قلب إىل قلب، ومن عقل إىل عقل إىل من هذا القبيل، عندئٍذ تتالقح األن
 عقل، فيتنامى من ذلك اإلُيان.

والوسائل اليت يصل هبا اإلنسان إىل معارفه وإىل حقائق الكون قسمان اثنان: وسائل منظورة وهي 
ين يقذفه اهلل يف اتقف يف الدرجة الثانية، ووسائل غري منظورة وهي اليت تقف يف الدرجة األوىل، نوٌر رب

 قلبك عندما جتلس جملس علم، عندما جتلس يف جملس ذكر، ال تدري من أين سرى هذا النور إىل كيانك. 

هذه هي الوسيلة الكربى فمن اطمأن باله إىل أنه مؤمن باهلل عز وجل، ومن اطمئن باله إىل أنه يقرأ 
عنه الشيطان دالئل عظمة اهلل ووجوده، ال َيددالئل اإلُيان باهلل يف كتب، أو يتفكر خاليًا مع نفسه يف 

أن هذا القدر كاٍف، البد من أن جيالس الناس ال سيما أهل الصالح والتقوى، البد أن يسري يف حياته 
على منهج عبد اهلل بن رواحة تعالوا بنا نؤمن بربنا ساعة وإال فلماذا روى البخاري ومسلم وغريمها عن 

 إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.  أمهية جمالس الذكر كما نبهنا

إن هلل مالئكًة أحاديث كثرية منها ما اتفق عليه الشيخان أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
لموا إىل يذكرون اهلل تداعوا إىل جملسهم وقالوا: ه فإذا رأوا قوماً  يطوفون بالطرقات يبتغون جمالس الذكر،

ونه ون إىل أن يصلوا إىل عنان السماء، فإذا انتهوا صعدوا إىل رهبم وهم َيرب حاجتكم، فيحفون هبم ويتكاثر 
، يارب رأينا عبادًا لك يف األرض يسبحونك سبحناك معهم :ا يقولون-واهلل أعلم مبا فعلو-مبا فعلوا 

رأيناهم يكربونك كربناك معهم، حيمدونك محدناك معهم، فيقول اهلل عز وجل: أشهدكم بأين قد غفرت 
م ال يشقى هم القو  يارب إنَّ فيهم رجاًل ليس منهم جاء حلاجة، فيقول اهلل عز وجل: :، يقول أحدهمهلم

 ملاذا هذا التنويه من سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبجالس الذكر؟  هبم جليسهم

لس جموأحب أن أقول لكم أيها اإلخوة أن جمالس العلم اليت يُبتغى هبا وجه اهلل جملس ذكر، كل 
علم جملس ذكر، ولكن ليس كل جملس ذكٍر جملس علم، هذه حقيقة ينبغي أن تعلموها. ملاذا ينوه رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبذه اجملالس؟ أال يكفي أن يغلق اإلنسان بابه على نفسه وجيلس فيقرأ القرآن 

اخ اإلسالمي أما ّنو اإلسالم أو يذكر اهلل عز وجل؟ ال ال يكفي هذه حتقق مهمة من املهمات أما املن
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أما رسوخ حقائق دين اهلل عز وجل يف القلب واستنارة القلب بنور العرفان فال يتحقق ذلك إال يف هذه 
 اجملالس اليت يتحدث عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم. 

ين درجة؟ وعشر  ملاذا جعل اهلل عز وجل ثواب صالة اجلماعة تفضل صالة الَفذِّ أي الفرد بسبع
أليست الصالة هي هي؟ أليست هي هي يف ركوعها يف سجودها يف أركاهنا يف شرائطها؟ نعم. لكن 
شتان بني صالٍة هي أشبه ما تكون مبن يأكل خبزاً بدون إدام، ُتَصلِّي أربع ركعات سريعات يف غرفتك، 

ن يكون فيهم من ون، وال بد موبني أن خترج فتحتك بعباد اهلل وحيتكون بك، والبد أن يكون فيهم صاحل
فاضت قلوهبم بأنوار املعرفة، تصلي معهم تركع كركوعهم تسجد مع سجودهم، فإذا انصرفوا هللت معهم 
سبحت معهم ذكرت اهلل معهم، وجاءت املالئكة اليت يتحدث عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  كون بعيدًا عن صحبك عن عباد اهلل.ليجلسوا معهم، أىن لك هذا عندما تكون يف غرفتك عندما ت

ما معىن قولنا إن اهلل خلق اإلنسان اجتماعيًا بطبعه؟ صحيح هذا لكن علماء االجتماع والرتبية 
وعلم النفس مل يبلغوا شأو هذه احلقيقة. معىن هذا أنين ال أستطيع أن ُأرِوَي ظمأي اإلُياين إال بلقاء 

احلني ُيان بني جواحني ويف فؤادي إال باجملالس اليت أعلم أن يف الصإخواين، ال أستطيع أن ُأّنِّي شتل اإل
من يغشوهنا وأن يف اجلالسني فيها من بلغوا مبلغ الوالية والقرب من اهلل عز وجل. نعم. هذه هي احلقيقة 

 اليت ينبغي أن نتبينها أيها اإلخوة. 

ه إىل ميعاد يعترب، كثري ما اجتوأحب أن أوضح لكم حقيقة أعرفها من نفسي فليعترب كل من شاء أن 
درس يل مع اإلخوة الذين ألتقي معهم على بعض الدروس األسبوعية، وال يتسىن يل أن أحضر هذا 
الدرس وأهيأه، وأغدو إىل مكان هذا اللقاء وليس يف ذهين شيء مما أستطيع أن أقوله إطالقًا، ولكين 

ل، ما إن أجلس جملس احلديث مع هؤالء أذهب لكي ال أخلف العهد والوعد وأستعني باهلل عز وج
اإلخوة وأنظر إىل هذه الوجوه وأنا أعلم أن يف هذه الوجوه كثريه من بلغوا مبلغ الوالية، أعلم هذا يقينًا، 
وأعلم أن فيهم ربانيني من عباد اهلل لو أقسموا على اهلل ألبر قسمهم لكنهم جمهولون، ما أكاد أنظر إىل 

 وأبدأ باحلديث الذي ال أعلم ماذا سأقول فيه حىت أجد أن فيضًا من االهلام هذه الوجوه اليت تنظر إيل
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الرباين يتقاطر إىل ذهين، وأنا على يقنٍي وعلم بأنين لست َمِعني هذا أبداً إّنا يأتيين هذا الوارد من هؤالء 
 الصاحلني. 

ن يصلي م من فرق بني أأرأيتم إىل فائدة هذه اللقاءات؟ أرأيتم إىل فائدة هذه االجتماعات؟ كم وك
اإلنسان ركعاته املفروضة وهو يف غرفته يف داره، وقد جربت ذلك رأيتين أصلي صالًة شكليًة ال روح فيها 
ضمن صفوفهم أجد  وال حضور، وبني أن أخرج فأصلي مع اإلخوة املؤمنني أدخل معهم وأكون واحدا ً

ح، من أجد أن صاليت أصبح هلا طعم أصبحت هلا رو أن نوراً ربانيًا يتجه إيل من ُينٍي ومشال هنا وهناك، و 
أين جاء هذا اإلخوة؟ من تالقح الناس بعضهم مع بعض وهذا ما عناه عبد اهلل بن رواحة عندما كان 
يقول تعالوا بنا نؤمن ساعة، عبد اهلل بن رواحة حيتاج إىل من جيالسه ليضيف إىل إُيانه إُيانًا. نعم. وحىت 

، َسَنُشدُّ َعُضَدَك بَِأِخيكَ  حة ذلك ألن املسلم يظل حباجة إىل أخيه املسلمإن كان عبد اهلل بن روا
 إّنا يأكل الذئب من الغنم القاصيةوالرسول صلى اهلل عليه وسلم هو القائل يف احلديث الصحيح 

 أجل وهذه حقيقة يضرب هبا لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثاًل بيّنًا واضحًا. 

ينبغي أن نعلم أننا يف هذا العصر نواجه تيارات خطرية قوية تغالب قوانا وتغالب قدراتنا أيها اإلخوة 
 والشتل اللدن الضعيف من اإلُيان باهلل يف عقولنا،  فكيف نواجه هذه التيارات ونصرعها قبل أن تصرعنا؟

تحقق حبركة فرد، يبالتعاون بالتالقي بإجياد نسيج يتألف من املناخ اإلسالمي، واملناخ اإلسالمي ال  
إّنا يتحقق بنسيٍج من تالقي هؤالء اإلخوة يف املساجد يف حلقات الذكر يف حلقات العلوم، وكل جملس 
علم جملس ذكر إن أريد به وجه اهلل سبحانه وتعاىل، هبذه الطريقة نستطيع أن نغالب ونقهر هذه التيارات 

 الوافدة. 

ين اهلل فيها بفضٍل منه وإكرام وإحسان منه، أنظر إىل وأنا أنظر أيها اإلخوة يف جمالسي اليت أقام
شباب آتني إىل هذا اجمللس يأيت الواحد منهم يف املرة األوىل ليجرب، يسوقه صديق له أو أخ له فما يكاد 
ينهي جملسه األول حىت َيرج وقد ذاق طعمًا عز عليه أن يفارقه، جملس األول جيعله يتعلق هبذا اللقاء فإذا 

س الثاين فالثالث رأيت هؤالء الشباب وكم رأيت فيهم وجوهًا باكية، وكم رأيت فيهم أناساً أكاد عاد اجملل
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أن أشبههم باملالئكة، وال واهلل بيوهتم ليست عونًا هلم على االستقامة، أسرهم ليست عونًا هلم على 
لك املغريات، كل تاالستقامة، كل ما حوهلم يُغريهم بالفساد، لكن هذه اجملالس هي اليت تتغلب على  

هذه اجملالس هي اليت تنعش قلوهبم، هذه هي اجملالس اليت تصل ما بينهم وبني رهبم سبحانه وتعاىل، 
عبادهتم تصبح لذة من اللذائذ اليت ال تعدهلا لذة، كم وكم من شباب اهتدوا إىل اهلل قبل شهر مث الزموا 

  منهاجًا من قيام الليل يف الشهر الثالث.هذه اجملالس يف الشهر الثاين مث إهنم اختذوا ألنفسهم 

هل صدهتم جمالسهم هذه عن أعماهلم وشؤوهنم ودراساهتم؟ ال واهلل أيها اإلخوة. بل كانت خري 
كم   نُّورٍ  ِمن َوَمن ملَّْ جَيَْعِل اللَُّه َلُه نُورًا َفَما َلهُ  عونًا هلم إىل ذلك، وأنا أقف دائماً عند قول اهلل عز وجل

من أين يأيت هذا النور يا رب؟ أىن يل أن  نُّورٍ  ِمن َوَمن ملَّْ جَيَْعِل اللَُّه َلُه نُورًا َفَما َلهُ  ذه اآليةختيفين ه
أتعرض هلذا النور؟ هكذا هكذا تستطيع أن تتعرض لنور اهلل عز وجل، احبث عن اجملالس اليت يُبتغى وجه 

مك إليهم احتك هبم تتعرض لنفحات اهلل يكر  اهلل من علم من ذكر جتد فيها أصحاب هذا النور، اجلس
 اهلل سبحانه وتعاىل هبذا النور، نور ال تراه العني لكن البصرية تراه. 

هذا هو السبيل يف هذا العصر هلذا اجليل من أجل أن يصمد يف وجه كل التيارات اجلاحنة، من أجل 
ِصرَاِطي ُمْستَِقيًما  َهَذا َوَأنَّ س واجلن أن يقف يف سبيل كل السبل املتعرجة اليت تدعو إليها شياطني اإلن

 .ونَ فَاتَّبُِعوُه َوال تَ تَّبُِعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسبِيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه لََعلَُّكْم تَ ت َّقُ 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 23/2221/ 32 | عالج مشكالتنا بالصالة على رسول هللا -12

  

كان املسلمون من الرعيل األول إذا ادهلم عليهم خطب أو طافت هبم مصيبة عاجلوا أنفسهم بدواء 
دين اهلل سبحانه وتعاىل، فأكثروا من االلتجاء إليه وأكثروا من االستغفار لذنوهبم بني يديه، وبالغوا من 

اء عمليًا من الصالة عليه، فكان ذلك دو  ارتباطهم برسوهلم حممد صلى اهلل عليه وسلم عن طريق اإلكثار
 لزوال املصائب عنهم ولصالح أمرهم بعد فساد والستقامة يف شؤوهنم بعد اعوجاج.

أما املسلمون اليوم فشأهنم على األغلب أهنم إذا وجدوا أنفسهم أمام مشكالٍت تطوف هبم أو 
بالفكر  سالمي، يقومون ويقعدونمصائب تتهددهم، يعاجلون أنفسهم من ذلك مبا يسمى اليوم الفكر اإل

واحلديث عن اإلسالم وتبادل الكالم الفكري عن اإلسالم، واحلوار املتطاول الذي ال هناية له عن مبادئ 
اإلسالم ومشكالته وشؤونه، وينتهون كما بدأوا. دواؤهم احلديث اللساين والكالم املمطوط واملتسلسل، 

ن جتدوها يف قاموس تارَينا اإلسالمي األغر إهنا كلمة الفكر إنه الفكر.. ولعلكم تسمعون اليوم كلمًة ل
اإلسالمي، املفكر اإلسالمي، املفكرين اإلسالميني، وتنظر إىل الذين يعانون من أعباء ثقيلة من املصائب 
واملشكالت وتتساءل عن العالج الذي يعاجلون به مشكالهتم فرتى أهنم ال يراوحون إال يف أماكنهم، وال 

 مشكالهتم إال بالكثري من الكالم والكالم والكالم، إنه الفكر.يعاجلون 

ال حظوا هذا الفرق اخلطري بني املسلمني يف هذا العصر واملسلمني يف عصر السلف الصاحل بل يف 
العصور املتصرِّمة كلها، وإذا شئنا أيها اإلخوة أن نعلم اليوم الدواء الناجع ألمراضنا والذي إن استعملناه 

 سبحانه وتعاىل من مصائبنا ومشكالتنا، إنه السلوك، إنه جتاوز الفكر الذي انتهينا منه. املسلم شفانا اهلل
الذي اعتنق اإلسالم ووعى دينه وآمن بكتاب اهلل واستيقن بسنة رسول اهلل وآمن باملغيبات جتاوز مرحلة 

يت كانت ا مراحل الشكوك الالفكر، إنه اآلن يف مرحلة العمل، يف مرحلة السلوك، حنن حبمد اهلل جتاوزن
تعاجل بالفكر والكالم، وإّنا حنن اليوم حباجة إىل العمل دواء أدوائنا إّنا هو السلوك والوظائف اليت نبَّهنا 

﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا ِإَذا لَِقيُتْم فَِئًة  إليها كتاب اهلل عز وجل. وأنا أضرب لكم أمثلة يقول اهلل عز وجل:
 .وْا َواذُْكُروْا الّلَه َكِثرياً لََّعلَُّكْم تُ ْفَلُحوَن﴾فَاثْ بُتُ 
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هذا الكالم الرباين يضعنا أمام مشكلة ومصيبة، ويضعنا بعدها أمام الدواء، إذا لقيتم فئًة تتهددكم 
تتهدد حقوقكم، تريد أن تنتقص من كرامتكم. ما العالج؟ أهو الفكر الذي نقوم ونقعد به اليوم؟ ال.. 

 كروا اهلل كثرياً لعلكم تفلحون. هذا هو الدواء.فاثبتوا واذ 

أين هم الذين يهرعون إىل استعمال هذا الدواء؟ أين هم الذين يستبدلون بالفكر ولقلقات اللسان 
اليت ال هناية هلا، يستبدلون بذلك ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ننظر ُيينًا ومشااًل فنجد الكثري والكثري مما 

والفكر الذي يقال، والفكر الذي يتداعى له املؤمترون، ولكن قل ما جند  يسمى الفكر الذي يكتب،
 الرجوع إىل هذا الدواء الذي يصفه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

كثرياً ما أواجه إخوًة وشباب يسألونين عن مشكلة تتكرر كثرياً ال ثاين هلا، هي مشكلة ضيق الصدر، 
ا على النفس، وحنن ال جنهل األسباب هذه اهلموم، فالدنيا اليت نعيشه مشكلة اهلموم اليت ترتاكم وتزداد

اليوم ال سيما بالنسبة لإلنسان امللتزم، بالنسبة لإلنسان الذي عاهد اهلل أن يسري على صراطه وال يلتفت 
إلنسان ا ُينًة وال يسرة، ال بد أن تطوف به هذه اهلموم مهوٌم غريزية، مهوٌم اجتماعية، مهوٌم تتعلق مبستقبل

وحياته يف هذه الدنيا اليت يعيشها. سؤال يتكرر.. ولتمنيت لو أن الذين يقومون ويقعدون اليوم باحلديث 
عن اإلسالم، ويعقدون املؤمترات وندوات هاهنا وهاهنا يف معاجلة مشكالت اإلسالم النفسية اليت ترتاكم 

ملشكالت ديد، فال جيد أحداً يعاجل هذه ايف نفوس امللتزمني وال سيما املصطلحني مع اهلل عز وجل من ج
 بأكثر من الكلمة اليت نعود ثانيًة إليها: الفكر اإلسالمي، الفكر واملفكرون وما إىل ذلك..

ولقد وضعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمام العالج الناجع هلذه املصيبة، ولكين أنظر كما قلت 
ن دواء، وإن وجد من يلفت النظر إليه فلسوف جتدون الكثرييلكم هنا وهنا فال أجد من يلتفت إىل هذا ال

والكثريين الذين يستخفون به، إنه اإلكثار من الصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم هل 
 تتوقعون أن أضعكم من هذه املصيبة أمام هذا الدواء؟

سه العالج، يعجب يقول يف نف أنا أعلم أن كثريًا منكم ال يتوقع ذلك، ولعله عندما يسمع هذا
توقعت أن أمسع منهاجًا طوياًل وعالجًا هاماً وخطرياً ينبغي أن نأخذ أنفسنا به، أهو هذا هكذا آلت حالة 
املسلمني اليوم، يستخفون باإلسالم عقيدًة وعبوديًة ومن مث عالجًا.  ويبجلون ويعظمون اإلسالم فكراً 
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ة، ، ال يبارح ساحة الكالم، ال يبارح دائرة األحاديث املتنوعة املختلفولقلقة لساٍن وحديثًا وجدااًل ونقاشاً 
ذلك ألن اإلسالم السلوكي مسخ إىل فكر لساين، أجل الصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله 
وسلم. ولقد ورد بطرق شىت وصلت كما قال كثري من العلماء إىل مبلغ التواتر املعنوي، أن رسول اهلل 

 .﴿من صلى علي واحدة صلى اهلل عليه هبا عشرة﴾ عليه وسلم قال: صلى اهلل

وال داعي إىل أن أطيل لكم يف فكر طرق هذا احلديث ورواته الكثريين، وما هي صالة اهلل على 
عبادة؟ صالة اهلل عز وجل على عباده الرمحة واملغفرة، فإذا عرفت أنك إن صليت على رسولك حممد 

صلى اهلل عليك هبا عشراً، إذا علمت أن معىن ذلك أن اهلل عز وجل يرمحك مث  صلى اهلل عليه وسلم مرةً 
ال يزال يرمحك ويرمحك، أضعافًا مضاعفة، ويغفر لك ذنبك، فالتعلم أن من آثار هذه الرمحة زوال اهلموم 

 والغموم.

تبع أ ﴿كنتورد فيما رواه أمحد واحلاكم والبيهقي وآخرون من حديث عبد الرمحن بن عوف قال: 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يومًا فرأيته دخل حائطًا _ أي بستانًا فيه خنيل _ فتبعته فإذا هو سجد 
_ سجد على األرض _ وانتظرت فأطال السجود وأطاله حىت خشيت أنه قد قبض، فجئت أنظر إليه 

لت خشيت ا وأطفرفع رأسه مث قال يل: ﴿ما بك يا عبد الرمحن﴾  قلت: يا رسول اهلل وضعت رأسك هن
أنك قد قبضت وقلت يف نفسي لن أرى رسول اهلل بعد اليوم أبداً. قال: ﴿لقد أتاين آٍت من ريب فقال 

بًا لسجوده فكان ذلك سب أال أبشرك إن اهلل يقول لك: من صلى عليك مرة صلى اهلل عليه هبا عشرة﴾﴾
بهته حجاب، وأطال بينها وبني جصلى اهلل عليه وسلم ووضعه جبهته الشريفة على األرض املرتبة، ليس 

 ما شاء اهلل أن يطيل، ملاذا أيها اإلخوة؟

ليست الفرحة فرحة الصالة عليه، ولكنها فرحة اجلزاء، فرحة صالة اهلل عز وجل بذلك علينا من 
صلى عليك مرة صل اهلل عليه هبا عشرة، ولو كانت هذه الصالة أمرًا مستهانًا يستخف به كما هي 

 من املسلمني اليوم، أفكان حيفل رسول اهلل بذلك إىل هذا احلد! أفكان يتحول إىل ذلك الصورة عند كثريٍ 
البستان ليسجد وليعفر رأسه بالرتاب وليطيل سجوده ما شاء اهلل له أن يطيل! أفلو كانت نتائج آثار 

ري من املسلمني كثالصالة على رسول اهلل لنا حنن عباد اهلل عز وجل أمراً مستهانًا به كما هي الصورة عند  
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اإلسالميني امللتزمني اليوم، أفكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيِفل بذلك، لكنه علم أمهية صالة اهلل 
 سبحانه وتعاىل على عباده.

ويروي أيب بن كعب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قام مرة من نصف الليل. 
تتبعها الرادفة _ والراجفة هي املقدمات اليت تكون بني يدي الساعة  ﴿أيها الناس جاءت الراجفةفقال: 

ض رسول اهلل بذلك . يستنهوالرادفة اليت تردفها هي قيام الساعة_ جاء املوت مبا فيه جاء املوت مبا فيه﴾
 الناس إىل القيام من جوف الليل لإلقبال على اهلل عز وجل مبا يستطيعون من ذكر وصالة ودعاء واستغفار.

قال: فقلت يا رسول اهلل، إين أكثر من الصالة عليك، فكم أجعل من الصالة عليك. قال: ﴿ما شئت﴾ 
قلت الربع قال: ﴿ما شئت وإن زدت فخري﴾ قلت: فالثلث قال: ﴿ما شئت وإن زدت فخري﴾. قلت: 
فالنصف قال: ﴿ما شئت وإن زدت فخري﴾. قلت: فألجعل صاليت لك كلها؛ أي أنفق وقيت كله 

رسول اهلل  . هذا الكالم منة عليك قال: ﴿إذاً تكفى مهك ويغفر اهلل سبحانه وتعاىل لك ذنبك﴾بالصال
صلى اهلل عليه وسلم. أهو كالم فارغ ال معىن له أم هي حقيقة َيربنا هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى 

لصحيح، مث ال احلديث اآله وسلم؟ هل من إنسان وقرت حقائق اإلُيان يف قلبه وأيقن بنبوة رسول اهلل؟ و 
 يستيقن هذا العالج الذي يذكره لنا رسول اهلل.

مث لتعلموا أيها اإلخوة أنه ليس عالجًا فرديًا لفرد، هو عالج اجتماعٌي جملتمع أيضًا، فالفرد الذي 
يعاين من مصائب يعاين من مهوم وغموم، إذا عاجل نفسه هبذا الذي ذكره أيب بن كعب وبّشره بذلك 

صلى اهلل عليه وسلم، ستجلى عنه مهومه وسيحقق اهلل سبحانه وتعاىل له اخلري الذي يريد،  رسول اهلل
واجملتمع الذي يأخذ نفسه أيضًا هبذا العالج عندما تدهلم املصائب، وتكثر اخلطوب، فإن اهلل عز وجل 

صلى اهلل  ينجي هذا اجملتمع أيضًا من مصائبه، مصائب اجملتمعات دوائها هذه الصالة على رسول اهلل
عليه وسلم وما يتبعها من الذكر على مستوى اجتماعي، ودواء املصائب الفردية لشخص الواحد هذا 

 العالج نفسه على مستوى ذلك الفرد.

وال أقول  -ومرًة أخرى أقول أيها اإلخوة ما بال اإلسالم غدا عند كثرٍي وكثرٍي من املسلمني امللتزمني 
ّخر مث تبّخر سلوكًا وآل إىل جمرد كالم ولقلقة لسان، آل إىل ما يسمى اليوم ما بال اإلسالم تب -الشاردين 

بالفكر، ما لنا نسمع جعجعًة وال نرى طحنًا، نسمع أصوات الرحى متلئ آذاننا وننظر فال جند طحنًا من 
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لى ع وراء هذه الرحى، كما يقول املثل العريب. ملاذا أيها اإلخوة؟ ألن اإلسالم كحقيقٍة جيب أن هتيمن
العقل فالقلب غاض، وألن اإلسالم كعبودية بني العبد والرب انقطعت حباله وحتول اإلسالم إىل جمرد 
حركات، حتول اإلسالم إىل جمرد تظاهرات، حتول اإلسالم إىل جمرد أفكار ذاهبة آيبة؛ من أجل هذا 

ى الفكر إىل ما يسم أصبحنا ننظر وإذا باملصائب ترتاكم مث تتزايد ومهما التجأنا من هذه املصائب
اإلسالمي، ال جند فائدة ولرمبا إرتاب مرتابون وشك متشككون. فقالوا: أين هو عمل اإلسالم يف حياتنا؟ 

 وهل تداوينا بالعالج الذي يذكرنا به كتاب اهلل؟

أجل أنا أيها اإلخوة أحضر ندواٍت كثرية ومؤمترات كثرية وأغيب عن كثرٍي منها ولتمنيت لو رأيت 
دًة أن مؤمتراً عقد من أجل التنبيه إىل هذا الدواء، من أجل مراجعة املسلمني حساهبم يف مدى مرة واح

ارتباطهم برسول اهلل صالًة عليه وسرياً وراء هديه، يف مدى إشراقة ذكر اهلل عز وجل يف طوايا قلوهبم مل 
 أجد. ولو أن مقرتحًا أقرتح ذلك الستخفوا باقرتاحه.

ب عن سؤال رمبا يطوف بذهن بعض من املسلمني اليوم. رمبا قال قائل: وقبل أن أهني حديثي أجي
ما فائدة اإلكثار من الصالة على رسول اهلل حنن نعلم أن اهلل عز وجل قد أكرم رسوله بالدرجات العال، 

 .ولسوف يكرمه يوم القيامة باملقام احملمود، ومبا وراء ذلك من الدرجات العالية اليت ال يتخيلها اإلنسان.
صلينا عليه أو مل نصلي عليه. فما الفائدة من الصالة عليه؟ وما مصدر هذه اخلطورة اليت جتعل للصالة 

 عليه هذه األمهية؟

اجلواب أيها اإلخوة: صالتنا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تزيده رفعة عند ربه، ال شك 
 ا هذه الوصية أم مل ننفذها، ولكن هو الوفاء..أن اهلل عز وجل يعطيه ما هو أهل له وزيادة، سواٌء نّفذن

ينبغي أن نتحلى به جتاه من كانت هدايتنا على يده، جتاه من كان رشدنا بواسطته جتاه من كانت معرفتنا 
باهلل عن طريقه، إنه الوفاء فعندما يصلي اهلل عز وجل علينا صالة الرمحة واملغفرة، إّنا يكون ذلك ألننا 

فائنا لرسول اهلل ألننا نقول من خالل صالتنا: جزى اهلل عنا حممداً ما هو أهله. أرأيتم بصالتنا عربنا عن و 
إىل األبوين كم أوصى اهلل األبناء هبما يقول: وقل ريب ارمحهما كما ربيان صغريا أمل يقل اهلل عز وجل 

 ذلك:
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َدَك اْلِكبَ َر َأَحُدمُهَا أَْو ِكاَلمُهَا َفاَل ِإْحَسانًا إِمَّا يَ بْ لَُغنَّ ِعن﴿َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ إِيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن  
ُقل رَّبِّ اْرمَحُْهَما َكَما وَ تَ ُقل هلََُّما ُأفٍّ َواَل تَ نْ َهْرمُهَا َوُقل هلََُّما قَ ْواًل َكرُيًا َواْخِفْض هَلَُما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّمْحَِة 

 .اً﴾رَب َّيَاين َصِغري 

أرأيت لو أنك مل تدعو ألبويك هبذه الرمحة وقد قاما مبا ينبغي من شؤونك والنهوض برتبيتك، ال بد 
أن يكرمهما اهلل بالرمحة دعوت أو مل تدعو، لكن اهلل يعلمنا الوفاء، يعلمنا اهلل سبحانه وتعاىل أن نكون 

، فعال دة. أبواك أسديا إليك هذا املعروفأوفياء جتاه آبائنا؛ أي أن اهلل يسلكنا يف مسالك األخالق الراش
ما فعال أتعبا أنفسهما يف صغرك من أجل أن ينهض منك شاٌب سعيد حبياته، مستقيٌم يف سلوكه، أال 
يستحق منك كلمة تعرب هبا عن وفائك هلذا االهتمام. أجل.. ما الكلمة اليت تعرب هبا عن وفائك ألبويك 

هلل إياه، فكذلك صالتنا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أن تدعو اهلل هلما هبذا الذي علمك ا
الليل والنهار. إن هي إال لسان وفاء نرحل به إىل اهلل عز وجل نقول له: يا رب.. لوال رسولك هذا ما 
عرفناك، لوال رسولك هذا ما التزمنا هبديك، ما عرفنا صراطك، ما عرفنا احلق من باطل. فاللهم إنا نسألك 

ده فضاًل على فضل وأن تزيده إكرامًا على إكرام، هذا معىن صالة العبد على رسول اهلل صلى اهلل أن تزي
عليه وعلى آله وسلم. هذا املعىن وددت مرًة أخرى لو أن املسلمني احتفلوا به، لو أهنم جعلوا من هذا 

 ثرية. الدواء أعظم دواء يف صيدلية اإلسالم، عندما تطوف بنا هذه احملن املختلفة الك

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 2008/10/17 ا |الشجرة الطيبة وغذاؤه -13

 

 األسبوع املاضي ذكرت لكم طائفة من األحاديث الصحيحة الدالة على أن من لقي اهلل عز وجل يف
ذكرت إىل  يال يشرك به شيئًا حرم اهلل عز وجل عليه النار وأدخله اجلنة، ففي الناس من دفعهم هذا الذ

التواكل، إىل أن يعتقدوا أنه ليس على اإلنسان لكي ينال رضوان اهلل عز وجل وجنته ولكي يتقي من 
سخطه وناره سوى أن حيمل معه عقيدة أن ال إله إال اهلل وأن َيتم هبا حياته و ال عليه بعد ذلك إن 

أن يرتكبه  املعاصي وفيما ُيكن أعرض عن الطاعات وال عليه بعد ذلك إن ولغ فيما ُيكن أن يلغ فيه من
من احملرمات، ذلك ألن ضمانة سعادته إّنا هي هذه الشهادة، وهذه وسوسة شيطانية تبعد بعض الناس 

  .عن املعىن املراد هبذا الذي أكده لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

وسلم،  لنا رسول اهلل صلى اهلل عليهوها أنا أضعكم يا عباد اهلل أمام املعىن الدقيق هلذا الذي أكده 
تعلمون أن اهلل عز وجل شبه لنا كلمة ال إله إال اهلل وما يتضمنه من معتقد إُياين بالشجرة الراسخة الضاربة 

ٌت َوفَ ْرُعَها ا ثَابِ ﴿َأملَْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأْصلُهَ جذورها يف األرض فقال: 
، والكلمة الطيبة إّنا هي شهادة أن ال إله إال اهلل، هل هنالك شجرة غرست [34يِف السََّماِء﴾ ]ابراهيم:

يف األرض وضربت جبذورها يف باطنها دون أن حتتاج إىل غذاء؟ كلنا يعلم أن هذه الشجرة إذا تركت دون 
بأوراقها ذات اليمني وذات الشمال وإذا هي بعد غذاء مدة من الزمن َذبُ َلْت مث إن الرياح تعصف هبا و 
 أنا غرستها يف عقلي يقينًا وغرست جذورها يف ،قليل حطب للوقود فكذلكم شهادة أن ال إله إال اهلل

قليب عاطفة وحبًا وتعظيمًا هلل عز وجل فأين هو غذاء هذه الشجرة اإلُيانية حىت تبقى معي رفيقًا إىل 
ء العبادات، غذاؤها اإلكثار من ذكر اهلل عز وجل يف القلب قبل اللسان، املوت؟ غذاء هذه الشجرة أدا

غذاؤها االبتعاد عن احملرمات واملعاصي، فمن غذَّى شجرة إُيانه ومعتقده هبذا الغذاء صاحبته هذه الشجرة 
 اهللُ عليه مَ رفيقًا أمينًا وفيًا إىل املوت ولقي اهلل عز وجل كما قال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وقد َحرَّ 

  .النار
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أما من قال ها أنا ذا قد آمنت باهلل إهلًا واحداً فرداً صمدًا إذاً فأنا قد ملكت ضمانة السعادة يف 
العقىب مث إنه أعرض عن العبادات اليت كلفه اهلل هبا وتقلب يف أنواع امللهيات واملنسيات من احملرمات اليت 

 ي حيصل أن شجرة إُيانه هذه املتمثلة يف كلمة ال إله إال اهللهنى اهلل عز وجل عنها ما الذي حيصل؟ الذ
تذبل مث إهنا تذبل مث إن رياح املوت وآالم املوت تعصف هبذه الكلمة فَ يُ زَجُّ هذا اإلنسان يف ميٍّ من النسيان 

 يتعندئذ، ولكي يرتسم هذا الكالم يف أذهانكم بطريقة علمية يا عباد اهلل أضعكم أمام هذه احلقيقة ال
يدركها كل مثقف وعامل، اإلنسان عندما يُ زَجُّ به يف آالم املوت وسكراته تتبدد كل األفكار السطحية 
املتجمعة يف ذهنه بل يف قلبه أيضًا وال يبقى جامثًا يف نفسه من األفكار والذكريات إال ما كان خمزونًا يف 

 عقله الباطن، 

بها حبًا تزن يف عقله األمور اليت كان يف حياته حيوما الذي َيتزن يف عقل اإلنسان الباطن؟ الذي َي
شديدًا وكان ال يفتأ حيلم هبا ويتحدث عنها وينشط يف سبيلها، هذه األفكار هي اليت تبقى خمزونة يف 
عقله الباطن أما األفكار السطحية فإن سكرات املوت وبرحاء املوت جيلعها تتطاير كما تتطاير عصافري 

 جار عندما متتد يٌد فتهز هذه الشجرة هزاً عنيفًا، فلينظر اإلنسان إذا أقبل إليهجتمعت يف شجرة من األش
املوت ما هي األفكار السطحية اليت متر بذهنه بل بعاطفته وما هي األفكار اجلامثة يف كيانه واليت يوليها 

ي الدنيا اليت ضمنها هحمبته واليت يعيش معها فكراً وذكراً ونشاطًا، إن كانت أفكاره السطحية اليت ُير هبا 
اهلل له. هي الرزق اليت تكفل اهلل له به، هي املعايش اليت ضمنها اهلل تعاىل له وكانت حقيقة اإلُيان وشجرة 

نه التوحيد هي اليت تستويل على فكره الدائم وهي اليت تستويل على عواطفه حبًا هلل وتعظيمًا له وخمافًة م
 يف جنب اهلل عز وجل يف السلوك، ليطمئن إىل أن املوت إذا جاءهفليطمئن هذا اإلنسان حىت ولو قصَّر 

فإن الذي يتطاير من فكره إّنا هو تلك األفكار السطحية الدنيوية اليت مل يكن يعبأ هبا ألن اهلل قد تكفل 
ان ك  له هبا أما األفكار املخزونة يف عقله الباطن فإّنا هي تلك الشجرة اإلُيانية تلك الشجرة اإلُيانية اليت

دائماً يغذيها بذكر اهلل، يغذيها بالطاعات والعبادات، يغذيها باالبتعاد عن احملرمات، انظر إليه وهو يعاين 
من برحاء املوت كيف جتد أنه يكرر هذه الكلمة: ال إله إال اهلل، اهلل، اهلل، أما الدنيا فهو معرض عنها يف 

من لقي اهلل ال ﴿اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ قال: فهذا هو الذي عناه رسول  ،تلك الساعة ال يبايل هبا
  .يشرك به َحرََّم اهلل عز وجل عليه النار وأدخله اجلنة﴾
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إنكم لتعلمون يا عباد اهلل هذا الذي أقوله لكم من خالل مثل صغري، إنسان متدد على فراش املرض 
صيه عن آالم در قبل ذلك ليقمث استسلم ملبضع طبيبه اجلراح جيري له عملية جراحية، قدم إليه املخ

العملية، انظر إليه ما الذي يتحرك به لسانه؟ يتحرك لسان هذا اإلنسان الذي َغيََّبه املخدر عن الدنيا اليت 
من حوله، يتحرك مبا هو خمزون يف عقله الباطن، يعشق املال، يسأل عن جتارته، عن املال الذي اغتصبه 

ن، عن عن.،، اخل، وإن كان يتعلق قلبه بفتاة أو حنو ذلك جتد أنه فالن، عن املال الذي استدانه منه فال
يهتف باسم هذه اليت حيبها، أما إذا كان هذا اإلنسان من الذاكرين اهلل كثرياً فإن لسانه ال يفتأ يردد ذكر 

: لاهلل، كذلكم سكرات املوت، وانظروا إىل هذا املعىن كيف ينبهنا إليه بيان اهلل سبحانه وتعاىل إذ يقو 
َتيِن َأْعَمى َوَقْد  ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمعِيَشًة َضْنكاً َوحَنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َأْعَمى، قَاَل َربِّ مِلَ َحَشرْ 

َنا ﴿قَاَل َكَذِلَك أَتَ ْتَك آيَات ُ . كنت أؤمن يف حيايت بأن ال إله إال أن [130-134ُكْنُت َبِصرياً﴾ ]ط ه: 
. هذا شأن اإلنسان الذي جعل دنياه مرتبطة به ارتباطًا [130َنِسيتَ َها وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُ ْنَسى﴾ ]ط ه:ف َ 

  .سطحيًا ألنه وثق بأن اهلل ضمن له سعادة الدنيا ولكن مهمته أن يوفر لنفسه سعادة العقىب

ة فوثق ه األحاديث الكثري أما اإلنسان الذي وثق بأنه يردد كلمة ال إله إال اهلل صباح مساء ومسع هذ
أنه من الناجني وأنه من السعداء الذين سيغفر اهلل هلم فأقبل إىل الدنيا منسياهتا وملهياهتا، يعرض عن 
ذكر اهلل ويشغل نفسه باملال، باحملرمات، باملتع، باللذائذ، ال أقول املباحة بل احملرمة وأمضى حياته وهو 

أن ال إله إال اهلل ولكن حظه من ذلك إّنا هو حمصور يف اللسان على هذه الشاكلة، نعم إن لسانه يردد 
أما القلب والعواطف فمرتبطان بالدنيا اليت هو مشغول هبا، وقع هذه الكلمة يف حياته كالشجرة اليت 
انبت عنها الغذاء الذي ينبغي أن تناله دائمًا، ما املآل بالنسبة هلذا اإلنسان الذي وثق أن جواز سفر إىل 

سيمتعه بالسعادة ألنه جواز يقول ال إله إال اهلل، عندما متتد قدماه، بل كيانه على فراش املوت ويدخل اهلل 
عليه ملك املوت ليقبض روحه ويقع يف سياق املوت وآالمه وبرحائه تتطاير من فكره كل الصور واملعتقدات 

ه الباطن، بقى ما كان خمزونًا يف عقلالسطحية وكان حظه من ال إله إال اهلل لسانًا يردد ذلك، ينسى وإّنا ي
وإّنا اختزن عقله الباطن ما قد قلته لكم، شهواته، أهواءه، متعه، لذائذه وحنو ذلك، وكم رأينا أناسًا كانوا 
يشهدون أن ال إله يف تقلباهتم احلياتية فلما وقع الواحد منهم يف سكرات املوت نظرنا وإذا هو يهتف 

تف يستعدي أهله على خصومه، يهتف مبن حيب من األصدقاء أو من بتجاراته، يهتف بأمواله، يه
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الصديقات، أجل، وقد مضى إىل اهلل وقد نسي العقيدة اليت عاشها، مضى إىل اهلل وهو هبذه احلالة، 
ينبغي أن نعلم هذه العقيدة، اضمن لنفسك أن متوت ورفيقك ال إله إال اهلل يضمن لك اهلل السعادة لكن  

أن تبقى هذه الشهادة رفيقًا لك يف رحلتك إىل اهلل، إذا غذيتها حبياتك مبا قد أمرك  كيف تضمن إذا مت
  .اهلل به

هذا هو الذي يفلح اإلُيان لكن   [1﴿َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمنُوَن﴾ ]املؤمنون:انظروا إىل قوله عز وجل: 
اِشُعوَن، َوالَِّذيَن وَن، الَِّذيَن ُهْم يِف َصالهتِِْم خَ ﴿َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمنُ البد لإلُيان من غذاء، َسَرَد أنواع األغذية 

َلى َأْزَواِجِهْم أَْو ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن، َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة فَاِعلُوَن، َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن، ِإالَّ عَ 
َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاهتِِْم  لُوِمنَي، َفَمِن ابْ تَ َغى َورَاَء َذِلَك فَأُولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن،َما َمَلَكْت َأُْيَانُ ُهْم فَِإن َُّهْم َغيْ ُر مَ 

، ما العالقة [15-1املؤمنون:أُولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن﴾ ] َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن، َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصلََواهتِِْم حُيَاِفظُوَن،
ألمور اليت ذكرها اهلل؟ اإلُيان هو الشجرة اليت ذكرها اهلل عز وجل وهذه األمور األخرى بني اإلُيان وهذه ا

  .هي الغذاء اليت ينبغي أن تتعهد شجرة إُيانك هبا لكي ترحل إىل اهلل عز وجل وأنت مؤمن

ظيمًا عأيها اإلخوة اإلنسان الذي عاش يذكر اهلل بقلبه قبل لسانه، الذي أورثه ذكر اهلل حبًا ملواله وت
له ال خوَف عليه وإذا وقف بني يدي اهلل سيلهمه اهلل حجته ولسوف يكرمه اهلل باملغفرة عن طريق هذه 
احلجة اليت يكرمه ويلهمه هبا ولسوف يكون مثل ذلك الرجل الصاحل الذاكر هلل املتعهد شجرة إُيانه 

ني يديه وقال يل  ك؟ قال: أوقفين ببالغذاء، تويف، رآه يف الرؤيا صديق صاحل مثله قال له: ما فعل اهلل ب
لك قلت يا رب أنا عبد، أنا ال أملك شيئًا، أىنَّ يل أن أم ؟مب جئتين، أين هي الطاعات اليت جئتين هبا

شيئًا آتيك به، أنا الذي جئت أطمع يف عطائك يل، أنت ريب وأنا عبدك تريد أن أعطيك ما ال أملك؟ 
ا خوة كيف لنا أن ّنلك هذه احلجة نقوهلا بني يدي اهلل غداً؟ إذغفر اهلل له هبذا، لكنين فكرت أيها اإل

تعهدنا شجرة إُياننا، شجرة ال إله إال اهلل بغذائها، اإلكثار من ذكر اهلل، اإلكثار من الطاعات والعبادات 
عندئٍذ سيلهمنا اهلل عز وجل هذه احلجة ذاهتا، ورحم اهلل ابن عطاء اهلل السكندري إذ يقول يف حكمة 

حكمه: من أشرقت بدايته أشرقت هنايته، فلتشرق أيام حياتك يف البداية بالطاعات وبذكر اهلل يشرق  من
  .اهلل هنايتك مبغفرة وعفٍو كبري

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 29/11/2229 | الثنائية مشكلة العصر...تشخيصها وعالجها -11

 

 املسلمني يف خمتلف بالدنا العربية واإلسالمية، إهنا مشكلة الثنائية يف مشكلة يعاين منها اليوم جل
السلوك ويف الفكر، الواحد من املسلمني اليوم يف إُيانه العقالين مسلم كامل مؤمن باهلل ورسوله، مؤمن 

ح وجيادل فباهلل وكتابه واليوم اآلخر وتوابع ذلك كله، ولرمبا نافح وجادل عن هذه احلقائق أكثر مما كان ينا
عنها السلف الصاحل الذين َخلَوا من قبل، حىت إذا نظرت إىل واقعه السلوكي وجدته شارداً إال فيما ندر 
عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل، وجدته يف معامالته املختلفة مع اآلخرين جينح إىل مصاحله الشخصية وإن 

 ُياري، وهو اإلنسان الذي إذا ناقشتهاقتضى ذلك أن يكيد إلخوانه وأن يغش وأن َيدع وأن يكذب وأن 
يف دالئل وجود اهلل ووحدانيته وتوابع ذلك ظهر لك منه إنسان َفذ  يف علومه االعتقادية، َفذ  يف دفاعه 
عن احلق ودفاعه عن اإلسالم، هذه الثنائية يا عباد اهلل هي مشكلة هذا العصر، ولعلها مل تكن موجودة 

سيما يف عصر السلف ولرمبا يف العصور اليت تلت ذلك أيضًا، فما سبب يف سالف األزمان اإلسالمية ال
 هذه الثنائية؟ 

هذا االزدواج والتخالف بني الفكر الذي حيتضن اإلسالم وبني السلوك الذي ينأى عن ضوابط 
اإلسالم وعن أخالقيات اإلسالم وأوامره؟ سبب ذلك يا عباد اهلل االختالف الذي يتم بني العقل والقلب، 

لعقل من اليسري جداً أن حيتضن حقائق اإلُيان ألنه ال ُيكن أن يفارق احلقائق العلمية، العقل ال ُيكن ا
أن َيتلف معك يف أن الواحد زائد واحد يساوي اثنني، والعقل هو املصباح الذي ينري الطريق أمام صاحبه 

الشقاء والتيه والضالل،  ي يورث صاحبهويبني له املنهج السديد والفرق بينه وبني املنهج امللتوي البعيد الذ
أما القلب فهو خمزن الوقود يف حياة اإلنسان، والوقود الذي حيرك اإلنسان ليست قناعاته العقلية وإّنا 
الوقود الذي حيرك اإلنسان احلب املهيمن على القلب، العواطف املهيمنة على جوانب الفؤاد، هذه 

  .ي يقود اإلنسانالعواطف، هذا احلب، هذا التعلق هو الذ

وعندما َيتلف العقل، وهو املصباح الذي يضيء الطريق أمام صاحبه، مع القلب الذي هو مركز 
لوقود العواطف فإن الغَلََبَة إّنا تكون للقلب وال تكون الغَلََبُة للعقل، أنا مؤمن باهلل إُيانًا عقليًا نعم ولكن 
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ودين، ذات والتعلق بالدنيا، القلب هو الذي البد أن يققليب احملشو بالرغائب والشهوات واألهواء وحب ال
ولقد ذكرت لكم فيما أحسب مثااًل جيسد هذا املعىن، إنه مصباح السيارة، إنه يضيء لك الطريق ويبني 
لك الطريق املعبد والطريق الذي فيه أخاديد وحفر ولكن هذه املركبة ال تستطيع مبصباحها أن تتحرك إّنا 

د الذي يف داخلها، واإلنسان مثل هذه املركبة يا عباد اهلل، أما العقل فمصباح فقط وأما الذي حيركها الوقو 
القلب فهو خمزن الوقود فانظر إالم يتجه هذا الوقود الذي يف قلبك، إالم يتجه احلب املهيمن على فؤادك، 

رغائبنا الذاتية،  تنا، إىليف أكثر األحيان تكون عواطفنا القلبية متجهة إىل أهوائنا، إىل دنيانا، إىل شهوا
  .ومن هنا تنبثق الثنائية يف حياة أكثر املسلمني اليوم

يستأذن العقُل القلَب ليغرس فيه شتاًل أو نواًة من حمبة اهلل، من مراقبة اهلل، ويبحث العقل ويبحث 
 هويبحث فال جيد يف قلب صاحبه أي متسع، يرتد العقل خائبًا، يبحث العقل يف جوانب قلب صاحب

َأملَْ ﴿عن متسع إلبالغه الرسالة الربانية اليت يقول فيها املوىل عز وجل بأسلوب رقيق من العتب والتحبب: 
تُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَ ْبُل و يَْأِن لِلَِّذيَن آَمنُوا َأْن خَتَْشَع قُ لُوبُ ُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نَ َزَل ِمَن احلَْقِّ َوال َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُ 

ولكن العقل إذ حياول أن يبلغ  [10َفطَاَل َعلَْيِهُم اأْلََمُد فَ َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم وََكِثرٌي ِمنْ ُهْم فَاِسُقوَن﴾ ]احلديد:
القلَب هذه الرسالة ال جيد يف القلب متسعًا ألن القلب مشغول بدنياه، ألن القلب مشغول مبحابه املتمثلة 

 ية، ومن هنا تنظر إىل هذا اإلنسان إذ يتحدث عن اإلسالم بلسانهيف الشهوات، يف األهواء، املصاحل الذات
جتده ذا لسان زَِلق، جتده ذا فكر إسالمي مستنري، فإذا نظرت إىل سلوكه يف اجملتمع رأيته ال يبايل أن 
يكذب، ال يبايل أن َيدع، ال يبايل أن يغش، وكلكم يعلم ّناذج كثرية من هذا الذي أقول، هذا املعىن  

بُ َر َمْقتًا ِعْنَد اللَِّه َأْن تَ ُقولُوا كَ  ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا مِلَ تَ ُقولُوَن َما ال تَ ْفَعلُونَ حيذرنا منه بيان اهلل كم وكم 
  .[2-3َما ال تَ ْفَعلُوَن﴾ ]الصف:

ا الذي ذوانظروا يا عباد اهلل إىل قصة هذا الذي ضرب لنا بيان اهلل مثاًل به ليجسد لنا هذه الثنائية، ه
ذهب ُجلُّ املفسرين إىل أنه بلعام بن باعوراء، َيربنا اهلل عز وجل أنه قد متعه بعلوم كثرية شىت، علوٍم 
تتعلق باملزيد واملزيد من دالئل وجود اهلل، من دالئل عبودية اإلنسان هلل، من دالئل املصري الذي سيؤول 

قل كما اه اهلل لكن ذلك كله حشو العقل، والعإليه اإلنسان والذي سيقف فيه بني يدي اهلل، كل ذلك آت
قلت لكم مصباح، مل يستفد من ذلك كله ألنه أخلد إىل األرض، وانظروا إىل هذا التعبري القرآين، كيف 
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أخلد ومباذا أخلد؟ أخلد إىل األرض ماَل إىل الدنيا، ماَل إىل شهواهتا، أهوائها، مالذها، إىل مصاحله 
بعقله؟! ال ماَل إليها بعواطفه، بقلبه، هبذا الوقود الذي أحدثكم عنه فما  اآلنية الشخصية، مال إليها

لشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن ﴿َواْتُل َعلَْيِهْم نَ بََأ الَِّذي آتَ يْ نَاُه آيَاتِنَا فَاْنَسَلَخ ِمنْ َها فَأَتْ بَ َعُه انفعته تلك اآليات قط 
َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن حَتِْمْل َعلَْيِه يَ ْلَهْث   َلِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل اأْلَْرِض َوات ََّبَع َهَواُه َفَمثَ ُلهُ اْلغَاوِيَن، َولَْو ِشئْ نَا َلرَفَ ْعنَاُه هِبَا وَ 

-120وَن﴾ ]ألعراف:أَْو تَ تْ رُْكُه يَ ْلَهْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآياتِنَا فَاْقُصِص اْلَقَصَص لََعلَُّهْم يَ تَ َفكَّرُ 
120].  

عندما يصبح اإلنسان أسرياً لقلبه ويكون القلب مركزاً للوقود املتجه إىل الشهوات، إىل األهواء، إىل 
املالذ، إىل الدنيا ماذا عسى أن تنفعه اآليات البينات، ماذا عسى أن تنفعه احلقائق والدقائق العلمية اليت 

ع شيئًا ويؤول أمره إىل مثل الكلب إن شبورثها وتعلمها من دين اهلل عز وجل؟ ال لن ينتفع من ذلك 
وارتوى يظل لسانه يلهث وإن ظِمأ وجاع يظل لسانه على هذه احلال، الطمع مستمر والتوجه إىل الدنيا 
اليت ال يشبع منها مستمر، هذا مثل َياطبنا به اهلل عز وجل لعلنا نعتق أنفسنا من هذه الثنائية لعلنا نتحرر 

  .ا يكون خمزنًا لوقود األهواء والشهوات املختلفةأنفسنا من أسر القلب عندم

واآلن لعلكم تسألون يا عباد اهلل فكيف السبيل إىل أن نتحرر من هذا األسر الذي يقصينا عن 
العقل وحيجبنا عن دالئله وبراهينه؟ سبيل ذلك شيء يسري، ورمبا كان عسرياً ولكنه يسري على من يسَّرَُه 

ن تقتحم قلبك الذي ُحِشَي باألهواء املخلتفة، أن تقتحمه بذكر اهلل عز اهلل عز وجل له، سبيل ذلك أ
وجل، وأنا لست أعين يف هذا املقام الذكر اللساين أو الذكر املتمثل يف فرقعة السبحة يف اليد وإّنا أعين 

ُدوَن اجْلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل وَ ﴿َواذُْكْر رَبََّك يِف نَ ْفِسَك َتَضرُّعًا َوِخيَفًة بالذكر التذكر كما حدثنا اهلل عز وجل: 
، ذكرك اهلَل عز وجل حيرق كل ما جتمع يف [350بِاْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل َوال َتُكْن ِمَن اْلغَافِِلنَي﴾ ]ألعراف:

الفؤاد من مظاهر الدنيا وأهوائها اليت جعلتك ختلد إىل األرض كما قال اهلل عز وجل، ذكرك اهلل عز وجل 
لموىل عز وجل ومن مث البد أن يطرد حب اهلل يف قلبك حمبة سائر األغيار، مل أجد يفجر حبًا يف قلبك ل

 .أيها اإلخوة إنسانًا يداوم لسانه وقلبه على ذكر اهلل عز وجل ومل يتمتع بنعيم احلب هلل أبداً 

كيف، كيف يكون ذكرك هلل عز وجل؟ أيكون ذلك بذكر ذاته؟ ال، ال ُيكن لإلنسان أن يتخل 
خطر يف بالك فاهلل يخالف ذلك ولكن ذكرك هلل يعين أن تذكر صفاته، أن تذكر نعمه، أن ربه، كل ما 
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تذكر رمحته بك، أن تذكر تدبريه لك، أن تذكر محايته لك، اربط النعم باملنعم، إذا جلست إىل املائدة 
وضعت  اتأكل فاذكر اهلل عز وجل وأنت تنظر إىل أصناف الطعام اليت هيأها اهلل لك على مائدتك، إذ

اللقمة يف فمك متضغها فاذكر نعمة اهلل عز وجل إذ أقدرك على استساغة هذا الطعام ومل جيعلك ختتنق 
فيه، إذا قمت إىل فراشك لرتقد اذكر نعمة اهلل عز وجل عليك إذ رزقك هذه اإلجازة اليت لو مل ُيتعك 

جل إذ ادك اذكر نعمة اهلل عز و اهلل عز وجل هبا هللكت خالل مثاٍن وأربعني ساعة، إذا استيقظت من رق
أيقظك بعد رقاد بل أحياك بعد موت وقل ما كان رسولك حممد صلى اهلل عليه وسلم يقوله: احلمد هلل 
الذي أحياين بعد ما أماتين وإليه النشور، إذا دخلت احلمام اذكر النعمة اإلهلية املتمثلة يف إقصاء هذه 

عك هبذه النعمة إالم كان يؤول أمرك، خرجت إىل امليضئة، السموم عن كيانك وختيل لو أن اهلل مل ُيت
تذكر نعمة اهلل املتمثلة يف هذا املاء النمري العجيب السيال الذي ليس له لون وال رائحة ولو أن اهلل مل 

  .ُيتعك هبذه النعمة ملللت من ذاتك والمشأزت نفسك من ذاتك

جر حب اهلل م وتدوم على ذلك ال ُيكن إال أن يتفعندما تذكر اهلل بصفاته وآالئه وتربط النعم باملنع
عز وجل بني جواحنك ومن مث يطرد حبُّ األعلى حبَّ الدون، يطرد حبُّ املوىل حبَّ األغيار، فإذا صفا 
قلبك من األغيار يصطلح العقل عندئٍذ مع القلب ويتجهان معًا إىل السري على الصراط الذي اختطه لنا 

بحت ي الثنائية آنذاك، هذا هو العالج يا عباد اهلل، تعالوا نعاجل قلوبنا اليت أصربنا سبحانه وتعاىل وتنطو 
مركزاً بل خمزنًا لوقود الشهوات واألهواء، تعالوا نطهر قلوبنا من ذلك باإلكثار من ذكر اهلل، وانظروا كيف 

َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويُ زَكِّيُكْم  ُكْم يَ تْ لُو﴿َكَما َأْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسواًل ِمنْ يدعونا ربنا إىل هذا الدواء بتحبب عجيب: 
. اذكروين [103 ﴾ ]البقرة:مَلْ َتُكونُوا تَ ْعَلُموَن، فَاذُْكُروين َأذُْكرُْكمْ  َويُ َعلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواحلِْْكَمَة َويُ َعلُِّمُكْم َما

املغفرة، أذكركم بالرمحة، طف، أذكركم ببتذكر النعم، مبعرفة العبودية هلل، مبعرفة صفات الربوبية أذكركم بالل
وصف  يطهرها من كل أذكركم باإلسعاد، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل قلوبنا عامرة بذكره وأن

  .وحمبته يباعدنا عن مشاهدته

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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دة اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا على وظيفة قدسية تتمثل أواًل يف الدينونة بالعباإن اهلل عز وجل أقام 
والعبودية له عز وجل، وتتمثل ثانيًا يف اخلضوع لشرعه، وإقامة اجملتمع اإلسالمي على املبادئ والنهج اليت 

ه وطمأنينته منرمسها اهلل سبحانه وتعاىل لإلنسان، مث إن اهلل عز وجل ضمن لإلنسان يف مقابل ذلك أ
ورغد عيشه ورزقه املوفور، ضمن له ذلك كله يف مقابل أن ينهض هبذه الوظيفة القدسية اليت أقامه سبحانه 

ْؤِمٌن فَ لَُنْحيِيَ نَُّه ﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو مُ وتعاىل عليها، أمل تقرؤوا يف ذلك قوله سبحانه: 
، ذلك هو األمر، وهذه هي [82]النحل:  لََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَملُوَن﴾َحيَاًة طَيَِّبًة وَ 

 ِرْزقًا حَنُْن نَ ْرزُُقَك :﴿َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصَطرِبْ َعلَيْ َها ال َنْسأَُلكَ الضمانة، أومل تقرؤوا قوله سبحانه وتعاىل
أن أعرضوا عن الوظيفة  -ويا للعجب-مث كان من شأن كثري من الناس  [123َوى﴾ ]ط ه: َواْلَعاقَِبُة لِلت َّقْ 

اليت أقامهم اهلل سبحانه وتعاىل عليها، مث توّجهوا باهتماماهتم وخماوفهم واضطراباهتم إىل هذا الذي ضمنه 
انه وتعاىل عباده، حاهلل سبحانه وتعاىل هلم، وإنه َلداء خطري هذا النهج املعاكس ملا قد وصى به اهلل سب

 .وملا أخربهم به وأخذه على نفسه هلم من ضمانات

أما الوظيفة اليت أقامهم اهلل عز وجل عليها، وهي االصطباغ بذل العبودية والعبادة له عز وجل،     
مث االنضباط بشرعه، وإقامة اجملتمعات اإلنسانية على النهج الذي أمر، وعلى املبدأ الذي خططه هلم، 

يعرضون عن هذه الوظيفة اليت كلفهم هبا. أما الضمانة اليت أخذها هلم اهلل عز وجل على ذاته العلية، فإهنم 
فيّتجهون إليها باهتمام بالغ وباضطراب دائم ويخوف مستمر، هذا هو الداء اخلطري الذي يعاين منه كثري 

انه وتعاىل به، خاطبنا اهلل سبح من املسلمني يف كثري من جمتمعاتنا اإلسالمية اليوم، معاكسة النهج الذي
 .واالهتمام مبا قد ضمنه اهلل لنا، واإلعراض عما قد وظفنا اهلل سبحانه وتعاىل فيه

مبناسبة تذكر هذا الداء اخلطري هو التساؤل عن العالج، ما  -يا عباد اهلل-وحديثي إليكم     
عاىل به؟ املعاكسة ملا أمر اهلل سبحانه وتالعالج الذي يعيدنا إىل النهج القومي، وَيرجنا من هذه الطريقة 

ما العالج الذي جيعلنا نقف على النهج القومي والصراط املستقيم، حىت نؤدي الوظيفة اليت أناطها اهلل 
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بأعناقنا، وجنعل اضطرابنا وقلقنا يف سبيله، مث نطمئن بااًل إىل احلياة الرغدة وإىل الرزق الذي ضمنه لنا اهلل 
الج ذلك يتمثل يف شيء بسيط يف احلديث عنه، وما أكثر ما استخف به كثري من سبحانه وتعاىل؟ ع

الناس، ما أكثر ما استخف به كثري من املسلمني، إنه ذكر اهلل عز وجل، ذلك الذكر الذي ينبثق من 
القلب ويرتمجه اللسان، وال أعين به الذكر الذي يتحرك به اللسان مفصواًل عن شعور القلب، ذكر اهلل 

 .ي ينبثق من الفؤاد هو العالج هلذا الداء أيها اإلخوةالذ

ة ذكر اهلل سبحانه وتعاىل حيقق نتيجتني قد تبدوان متعارضتني، النتيجة األوىل الطمأنينة النفسي    
اليت تتحقق من وراء االستمرار على ذكر اهلل عز وجل، والنتيجة الثانية اخلوف والقلق واالضطراب، تلك 

تاج بني اجلوانح عند ذكر اهلل سبحانه وتعاىل ولدى االستقامة الدائمة على ذكره، أجل مها املشاعر اليت هت
نتيجتان أخرب عنهما بيان اهلل سبحانه وتعاىل، ولعل يف الناس من يتصور أهنما نتيجتان متناقضتان، يقول 

، [32هِ َتْطَمِئنُّ اْلُقلُوُب﴾ ]الرعد: لَّهِ َأال ِبذِْكِر اللَّ ﴿الَِّذيَن آَمنُوا َوَتْطَمِئنُّ قُ لُوبُ ُهْم ِبذِْكِر الاهلل سبحانه وتعاىل:
َا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ لُوبُ ُهْم﴾]األنفال:ويقول أيضًا: ، مها نتيجتان؛ الوجل [2/3﴿ِإّنَّ

ًا من ذكر اليت تتحقق أيض واالضطراب اللذان يسريان يف القلب من جراء ذكر اهلل عز وجل، والطمأنينة
 اهلل سبحانه وتعاىل، فما حل هذا التناقض فيما يبدو يا عباد اهلل؟ 

ذكر اهلل سبحانه وتعاىل إذا داوم عليه اإلنسان حيقق يف كيان اإلنسان الطمأنينة جتاه رزقه، حيقق يف  
دنيوية اليت يعيش ه حياته الكيان اإلنسان الطمأنينة جتاه رغد عيشه، حيقق يف كيان اإلنسان الطمأنينة جتا

فيها، ذكر اهلل عز وجل يزيدك ثقة مبا وعدك به اهلل تعاىل، تعلم عندئٍذ أن اهلل سبحانه لن يتخلَّ عنك، 
سريزقك، سيمتعك بالنعيم وبرغد العيش، وسيحقق لك الطمأنينة واألمن يف احلياة اليت تعيشها إن أنت 

 .تعاىل عليهاحتققت بالوظيفة اليت أقامك اهلل سبحانه و 

وهكذا، فذكر اهلل عز وجل إذ ينبثق من نبضات الفؤاد حيقق طمأنينة النفس جتاه ما ضمنه لك     
اهلل سبحانه وتعاىل. وذكر اهلل عز وجل يفجر بني جواحنك اخلوف واالضطراب والقلق مما أنت مقبل عليه 

واالضطراب  فّجر بني جواحنك القلقبعد موتك عندما ترحل إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ذكر اهلل عز وجل ي
جتاه الوظيفة اليت أقامك اهلل سبحانه وتعاىل عليها، واليت مل تقم هبا كما ينبغي، ومل تؤدِّها حق األداء كما 
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َا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوجِ  أُمرت، وهذا هو املعين بقول اهلل سبحانه وتعاىل: ْم﴾ َلْت قُ لُوبُ هُ ﴿ِإّنَّ
 [3]األنفال: 

لعلك تقول: إن يف الناس من مل يقصروا يف جنب اهلل، يف الناس من استطاعوا أن يسلكوا الطريق     
الذي أمر به اهلل، واصطبغوا بكسوة العبودية والعبادة هلل، ففيم يشعرون بالوجل واالضطراب عند ذكرهم 

اس ناٌس لعبودية ملوالهم وخالقهم قط، ليس يف النليس يف الناس ناٌس أدوا حقوق ا -يا عباد اهلل-هلل؟ ال 
استطاعوا أن ينهضوا بكل ما أمر به اهلل عز وجل، حىت الرسل واألنبياء يظلون يف خوف دائم ويف قلق 
مستمر جتاه شعورهم بأهنم مقصرون يف أداء حقوق اهلل، مقصرون يف شكر اهلل عز وجل، أو مل يكن يقوم 

دمان، معظم الليل على قدميه يناجي اهلل ويقف بني يديه حىت يتورم منه القرسولنا صلى اهلل عليه وسلم 
كون عبداً ﴿أوال أوحىت يقول لعائشة وقد سألته عما يفعل بنفسه وعن السبب يف ذلك، قال هلا: 

  .شكوراً؟﴾

 فما بالك بأمثالنا حنن الذين نتطوح يف شهواتنا وأهوائنا، ونتطوح يف أودية التقصري وإنه ألشكال
وألوان، أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل أن نقيم جمتمعاتنا على النهج الذي أمر، وعلى الدعائم الدينية اليت كلفنا 
اهلل سبحانه وتعاىل بإقامة جمتمعاتنا عليها، فأعرضنا عن هذه الوظيفة اليت أناطها بأعناقنا، وقلنا: ال، بل 

ووحيه، عن   أن نقيم جمتمعاتنا بعيداً بعيدًا عن الديناألَوىل أن نقيم جمتمعاتنا على نظم مدنية، بل األَوىل
الشرعة وأمرها، مث نقول: إن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل ما ينبغي أن يبعث الوجل يف القلب، كيف؟ حنن 

واإلنسان املقصر أحد رجلني، رجل معرتف بتقصريه من شأنه أن يلتجأ إىل اهلل  -يا عباد اهلل-مقصرون 
جل دائماً مستغفراً مسّبحًا مهّلاًل مكرّباً، وجيعل من ذكره هلل سبحانه وتعاىل أداةَ رجوع وأن يذكر اهلل عز و 

إىل اهلل ولساَن توبٍة إليه، يف هذه احلال ال بد أن تتفّجر بني جوانح هذا الذاكر مشاعر الوجل، مشاعر 
عند اهلل،  فيعًا لهاالضطراب، مشاعر اخلوف مما هو مقبل عليه بعد املوت، ولسوف يكون وجُله هذا ش

  .لسوف يكون اضطرابه الذي ينبعث من خالل ذكره هلل عز وجل شفيعًا له بني يدي اهلل عز وجل

أما الرجل اآلخر، فهو ذاك الذي يربّر إعراضه عن اهلل، هو ذاك الذي يربّر سريه على النهج الذي 
وىل من ىل، احلداثة اليت ُنْدَعى إليها أَ تشاؤه له أهواؤه ورعوناته، هو ذاك الذي يقول: ال، بل احلداثة أَو 

يا عباد -االنقياد ألمر اهلل عز وجل، ومن حتقيق ما طلب اهلل سبحانه وتعاىل، فهذا اإلنسان حمجوب 
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عن رمحة اهلل، حمجوب عن مغفرته وكرمه ال بسبب الذنب، فإن اهلل يغفر الذنوب مجيعًا، أمل يقل  -اهلل
لَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسرَفُوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم ال تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة ال﴿ُقْل يَا  :ربنا سبحانه وتعاىل

، ولكن الذي حيجب اإلنسان عن رمحة اهلل استكباره، [02الذُّنُوَب مجَِيعاً إِنَُّه ُهَو اْلغَُفوُر الرَِّحيُم﴾ ]الزمر: 
ظائفنا توه، ُيذَكَُّر باهلل فيعرض، يُ َقال له: يا هذا إننا عبيد مملوكون، و الذي حيجب اإلنسان عن رمحة اهلل ع

يف هذه احلياة الدنيا أن نتحقق بذل العبودية له، وأن ننهض بتطبيق شرعته، وأن نقيم جمتمعاتنا اإلنسانية 
وقف، وذهب على الدعائم اليت َبصَّرَنَا هبا وأمرنا أن نقيمها على أساسها، فيعرض ويقول: ذهب ذلك امل

ذلك الوقت، وذهب ذلك العصر الذي تدعوننا إىل الرجوع إليه، هذا ما حيجب اإلنسان عن رمحة اهلل 
 .سبحانه وتعاىل ومغفرته

عباد اهلل، أعود فأقول لكم: إنه داء وبيل أن نعرض عن الوظيفة اليت أقامنا اهلل سبحانه وتعاىل     
ضمنه اهلل عز وجل لنا، فما عالج هذا الداء؟ عالجه ذكر  عليها، وأن هنتم ونقلق ونضطرب جتاه ما قد

َا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت  [32﴿َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقلُوُب﴾]الرعد:اهلل  ﴿ِإّنَّ
ن الدوائني؛ وجٌل مما حن، مها نتيجتان: وجٌل واضطراب، وكم حنن حباجة إىل هذين [3قُ لُوبُ ُهْم﴾]األنفال: 

  .مقبلون إليه غداً، وطمأنينة جتاه ما قد ضمنه اهلل سبحانه وتعاىل لنا اليوم

 هذا واستغفر اهلل العظيم.  أقول قويل
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 | وال يمأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب هللا على من تاب -13

23/21/2212 

 

 الوقوف عندها لعلنا نقطف منها العربة ظاهرة تتكرر أمامي أحسب أن من اخلري أن نشرتك يف
 والدرس اللذين ينبغي لكل مؤمن أن يقتطفهما من هذه الظاهرة.

أقف أمام إنسان مسلم ذي دخل حمدود فأسأله عن حاله وإذا به يستغرق يف محد اهلل عز وجل 
عن اآلالء اإلهلية اليت و وشكره ويعب ُِّر بلسان يكاد قلبه يسبقه إىل التعبري عن عظيم النعمة اليت يتقلب هبا 

يتلقاها من ربه سبحانه وتعاىل. وأنظر إىل الدار اليت هو فيها وإذا بكل ما فيها وبكل زواياها تشكو 
 الفاقة، تشكو الفقر والقلة.

ويصادف أن أجد واحداً من هؤالء األثرياء الذين أكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل بالغىن الفاحش، أسأل 
حاله وإذا هو يطلق الزفرات احلارة يشكو فقد السيولة، يشكو سوء احلال، يشكو  الواحد منهم أيضًا عن

اخلسارة املتوالية، وُيضي يطيل الكالم يف الشكوى من العجز املادي ومن السيولة الغائبة ومن القهر 
ذا إاالقتصادي. وأتأمل يف الدار اليت هو فيها وإذا هي مليئة بكل أصناف املتع وبسائر أدوات الرتف، 

ليس أ هي مشحونة بكل ما حيتاج إليه اإلنسان من ضروريات أو حاجيات أو ما يدخل يف ميزان الرتف.
 مما يثري العجب؟! –أيها اإلخوة  –هذا 

ذوي الدخل احملدود غارقون يف شكر اهلل ومحده، ال يشعرون إال باملزيد من فضله، وأصحاب الثراء 
ملرتاجعة، توالية يشكون فقد السيولة، يشكون احلالة االقتصادية االكبري الفاحش يظلون يزفرون الزفرات امل
 يشكون العجز املادي الذي يعانون منه.

لصحيح الذي يف احلديث ا صلى اهلل عليه وسلمبقول رسول اهلل  –يا عباد اهلل  –إن هذا يذكِّرين 
إليه  ان له واديان من مال ابتغى﴿إذا كان البن آدم واٍد من مال ابتغى إليه ثانيًا وإذا ك يرويه الشيخان:
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صلى اهلل  هذا الذي يقوله رسول اهلل .ثالثًا وال ُيأل جوف ابن آدم إال الرتاب ويتوب اهلل على من تاب﴾
 ينهي العجب ويبني السبب. عليه وسلم

إذا أغدق اهلل عز وجل عليه النعمة وتوالت عليه اآلالء  –يا عباد اهلل  –إن من شأن اإلنسان 
اهلل سبحانه وتعاىل برغد العيش أشكااًل وألوانًا تفجرت يف نفسه الرغبات للمزيد من هذا الذي وأكرمه 

أكرمه اهلل عز وجل به فيتجه طموحه وتتجه أطماعه إىل األحالم اليت حتتضن الرغبة يف املزيد واملزيد، 
َم وينسيه رغد ُة املنعيتذكر هذا الذي يطمح إليه وينسى هذا الذي قد أنعم اهلل به عليه. تنسيه النعم

العيش هذا الذي يتمتع به ومن مث فإنه إّنا يتفكر يف أحالمه واالستزادات اليت يطمع فيها. فإن سأله 
سائل عن حاله اليت هو فيها عرب له عن تعلقه باملزيد ونسي أن حيدثه عن النعمة وشكر اهلل سبحانه 

مل  .ان البن آدم واٍد من مال ابتغى إليه ثانيًا﴾﴿إذا ك وتعاىل عليها. وهذا من معاين قول رسول اهلل:
ُر لديه الرغبة يف  يقل: إذا كان اإلنسان مكتفيًا وإّنا قال: إذا كان له واٍد من مال، هذا هو الذي يفجِّ

 ومن هنا كان شكر الغين أصعب من صرب الفقري. املزيد.

حانه وتعاىل، والبد فيما يرضي اهلل سب الغين لكي يشكر البد أن يسخِّر النعمة اليت أنعم اهلل هبا عليه
قري فما أيسر عليه أما الف أن يغلق على نفسه األبواب احملرمة ويبقي بابًا واحداً هو الباب الذي شرعه اهلل.

 أن يصرب، ومهما كان فقرياً سيجد نعم اهلل سبحانه وتعاىل ممتدًة إليه.

نعم  الذين أغدق اهلل عز وجل عليهم من الكم يف هؤالء املرتفني  –يا عباد اهلل  –تعالوا نتساءل 
املزيد واملزيد، كم من هؤالء من يلتزم ورداً دائمًا من ذكر اهلل عز وجل وقراءة كتاب اهلل سبحانه وتعاىل،  
كم يف هؤالء الذين ُيَسمَّون برجال األعمال كم يف هؤالء من يقوم ولو يف اهلزيع اليسري واألخري من الليل 

ه الذي أنعم عليه مناجيًا، يسجد يطيل السجود شاكراً حامداً، حيمد اهلل عز وجل يقف بني يدي موال
ويستغرق يف الثناء على اهلل سبحانه وتعاىل، كم يف هؤالء الذين يسبحون يف حباٍر من النعم قد ال تكون 

تحفة الهلا شطآن، كم فيهم من إذا دخل داره وقف أمام التحف اليت تزدان هبا زوايا داره ونظر إىل 
الواحدة فعلم أن قيمتها تيسر التزويج لشاب فقري من هؤالء الذين يصربون على ألواء الغريزة، من هؤالء 
الذين يصربون على حرارة الغريزة انتظاراً للفرَِج الذي يأتيهم من عند اهلل عز وجل فيجعل من هذه التحفة 

 وسيلة لتزويج واحٍد من هؤالء الشباب.
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 ؤالء املنعمني املرتفني الذين َيْسَبُحون يف ميٍّ من نعم اهلل عز وجل من يربطونأعود فأقول كم يف ه
النعمة باملنعم وجيعلون ألنفسهم ورداً دائماً من االرتباط باهلل، جيعلون ألنفسهم ورداً من القيام يف األسحار، 

ه وتعاىل هو الذي سبحانيتخذون من أفئدهتم النابضة وسيلة رمحة مبن ابتالهم اهلل عز وجل به، والباري 
رِبُوَن وََكاَن رَبَُّك َبِصرياً﴾ ﴿َوَجَعْلنَا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض فِتْ َنًة أََتصْ ابتلى الغين بالفقري وابتلى الفقري بالغين 

 هكذا يقول اهلل سبحانه وتعاىل. .[35]الفرقان:

ناهم يتجاوز ولرمبا كان غ –نياء عهدًا مرَّ هبذه البلدة املباركة. كان األغ –يا عباد اهلل  –سقى اهلل 
كانوا يف َوَضِح النهار جتارًا فإذا جاء املساء حتولوا إىل طالب علم وتأبط كل   –غىن أغىن الناس اليوم 

واحٍد منهم يف املساء كتابه ينتجع العلم الشرعي يف حلقات العلم الكثرية ساعة وساعتني من الليل، مث 
هم إىل املسجد اجملاور يصلي الفجر مجاعًة مث يعود إىل الدروس العلمية إذا أقبل الصباح أسرع كل واحٍد من

يدرس الفقه مث التفسري مث التوحيد حىت إذا أقبل الضحى عاد الواحد منهم إىل داره جيلس مع أهله يؤنسهم 
 ويستأنسون به فإذا ارتفع النهار واشتدت لفحة مشس الضحى عادوا إىل متاجرهم.

ار هذه البلدة على هذه الشاكلة، صلتهم باهلل عز وجل عامرة مبقدار ما سقى اهلل عهدًا كان جت
ْلِهيِهْم ﴿رَِجاٌل ال ت ُ  صلتهم بالسوق أيضًا عامرة وغامرة. أولئك هم الذي وصفهم اهلل عز وجل بقوله:

َقلَُّب فِيِه اْلُقلُوُب َواألَْبَصاُر. لَِيْجزِيَ ُهُم يَ ْومًا تَ ت َ جِتَارٌَة َوال بَ ْيٌع َعن ِذْكِر اللَِّه َوإِقَاِم الصَّالِة َوإِيتَاء الزََّكاِة ََيَافُوَن 
وانظروا  [.22-22اللَُّه َأْحَسَن َما َعِملُوا َوَيزِيَدُهم مِّن َفْضِلِه َواللَُّه يَ ْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾ ]النور: 

 .ٍب﴾يَ ْرُزُق َمن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَسا ﴿َواللَّهُ  إىل آخر هذه اآلية كيف جتدون ردَّ العجز على الصدر

هؤالء الذين يدخرون جزءاً كبرياً من أوقاهتم هلل هؤالء الذين يساهرون علوم الشريعة اإلسالمية لكي 
يتشبعوا بالنهج األمثل الذي ينبغي أن يتبي َّنُوه يف معامالهتم التجارية وغريها، هؤالء رمبا قال قائل إهنم 

كان بوسعهم أن يدخروها ألعماهلم التجارية وخططهم الرحبية ولكن اهلل يعدهم خسروا هذه األوقات و 
ياء ولكين لقد رأيت هؤالء األغن بأنه سيعوِّض ولسوف يرزقهم بغري حساب وكان يرزقهم بغري حساب.

 رأيت فيهم سيما العبودية هلل، رأيتهم ال ينفكون عن حمراب العبادة والعبودية هلل سبحانه وتعاىل.
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اهلل: أنا أنظر إىل جمالس الذكر الكثرية يف هذا البلد الطيب وأنظر إىل جمالس العلم الكثرية يف  عباد
هذا البلد الطيب فماذا أرى؟ أرى ذوي الدخل احملدود، أرى الفقراء، أرى هؤالء الذين يتدانون عن تلك 

ُيينًا ومشااًل  والعبادة وكم حبثت الرتبة الدنيوية العالية، أراهم هم الذين متتلئ هبم املساجد وأماكن الذكر
فال أجد واحداً منهم إال من ندر ورمبا كان ذلك يف بعض  –أقوهلا بصراحة  –عن هؤالء رجال األعمال 

 األحيان.

أيها اإلخوة إذا أكرم اهلل عز وجل  –وأسأل اهلل أن يسمعهم كالمي  –أال فليسمع هؤالء اإلخوة 
م بالنعمة وينسى املنعم، إذا أكرم اهلل عز وجل عبداً بالعطاء فمن اللؤ عبداً بالنعمة فمن اللؤم أن يشتغل 

رغد العيش؟ من الذي أكرمين ب من الذي أعطاين؟ اهلل. أن يصبح عبداً للنعمة وأن ينسى املنعم املتفضل.
 اهلل.

ولكن أفيحسب هؤالء اإلخوة أن السعادة يف الكم الذي يفيض به الصندوق املايل؟ ال. السعادة 
الشعور الغمر الذي جيعل اإلنسان عندما يشاء اهلل ويتجلى عليه بانشراح الصدر يشعر بالرقصة القلبية يف 

غامرة رب رجل مل يكرمه اهلل عز وجل بالغىن الوفري لكن اهلل جتلى عليه بالرمحة ال اليت هتيمن على كيانه.
 يع البيان أن يصفه.ال يستط فهو يف كل حركاته وسكناته سعيد يتمتع برغٍد من العيش ويتمتع بسرور

ورب رجل أكرمه اهلل عز وجل بالعطاء الوفري واألرقام الكثرية الطويلة من املال ولكن انظر إىل حاله جتد 
الضىن يسري يف كيانه، انظر إىل األمسيات اليت يعود فيها إىل داره وانظر كم يتقلب يف فراشه ريثما 

 [12العنكبوت: ﴿فَابْ تَ غُوا ِعنَد اللَِّه الرِّْزَق﴾ ] انه وتعاىل. أاليستقبل نعمة الرقاد من مواله وخالقه سبح
 ابتغوا الرزق باالنقياد ألمر اهلل سبحانه وتعاىل.

ليس هنالك عسر اقتصادي أبداً، وليس هنالك ضيق يف السيولة أبداً. عطاء اهلل مل ينقطع ورزق اهلل 
ط العربة ن نتنبه إليه وهو الذي ينبغي أن نلتقممتد متطاول يتضاعف ولكن االبتالء هو الذي ينبغي أ

 والدرس منه. 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز املستغفرين.
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 21/23/2211 | عجيب شأنك أيها إلانسان -11

 

ْكرَُمات ميزه هبا عن سائر 
َ
عجيب شأن هذا اإلنسان، أغدق اهلل عز وجل عليه سلسلًة من امل

َد اخلالئق، َخلََقُه يف أحسن تقومي وبثَّ فيه من روحه اليت نسبها اهلل سبحانه وتعاىل إىل ذاته العلية، أسج
له املالئكة سجود تكرمي، طرد يف سبيله إبليس من رحابه وإنعامه ألنه استكرب عليه ورفض االستجابة 

ئر املخلوقات املخلوق وعن متييزه عن سا ألمر اهلل يف السجود له، مث إنه جلَّ جالله أعلن عن تكرُيه هلذا
َفضَّْلنَاُهْم َعَلى َكِثرٍي ﴿َولََقْد َكرَّْمنَا َبيِن آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ نَاُهم مَِّن الطَّيِّبَاِت وَ  األخرى قائاًل:

 .[25ممَِّّْن َخلَْقنَا تَ ْفِضياًل﴾ ]اإلسراء: 

ملتفضل هبذه السلسلة من املكرمات خاطب هذا اإلنسان يأمره بأن ال يعرض عن مث إن هذا اإلله ا
ذكره، يأمره بأن ال يعرض عن شكره، يأمره بأن يصغي إىل وصاياه اليت سيخاطبه اهلل عز وجل هبا عن 

يِل َواَل  ﴿َواْشُكُرواْ  يقول له: .[103﴿فَاذُْكُروين َأذُْكرُْكْم﴾ ]البقرة:  طريق الرسل واألنبياء يقول له:
يأمر اإلنسان بأن يتوجََّه إىل الوصايا اليت سيخاطبه هبا وأن ينفذها ال لشيء  .[103َتْكُفُروِن﴾ ]البقرة: 

لِّلِه َولِلرَُّسوِل إِذَا  ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اْسَتِجيبُواْ  إال ألهنا الضمانة لسعادته يف عاجل حياته ويف عقباه
 .[34يِيُكْم﴾ ]األنفال: َدَعاُكم ِلَما حيُْ 

 فماذا كان موقف هذا اإلنسان؟

أن أعرض عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، كان موقفه أن تشاغل  –إال من رحم ربك  –كان موقفه 
عن شكر هذا املنعم بالرجوع إىل أهواِئه وشهواته، كان موقفه أن أعرض عن هذه التعاليم اليت الَحَقُه اهلل 

ال لكي تكون ضمانة لسعادته، عانق شهواته وأهواءَه، عكف من الدنيا كلها على عز وجل هبا ال لشيء إ
يومه معرضًا عن الغد الذي هو مقبل إليه، ومرًة أخرى أقول إال من رحم ربك، أليس عجيبًا يا عباد اهلل 

 أن يكون شأن اإلنسان هكذا.

حب ينهما من الرياح اهلابَّة والسَسخََّر اهلل عز وجل لك يا ابن آدم مساءه وأرضه وَسخََّر لك ما ب
املرتاكمة، َسخََّر لك نبات األرض، َسخََّر لك ضروع األنعام وحلومها فما لك تعرض عن هذا اإلله الذي 
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 ﴿َكالَّ َلمَّا يَ ْقِض َما أََمرَُه﴾ قول اهلل عز وجل: –ويا لألسف  –أكرمك ونعمك، صدق على اإلنسان 
 ى عندما أمرُّ على هذه اآلية مث أرددها، يقول ربنا عن اإلنسان:وكم أشعر باخلجل واألس .[32]عبس: 

 .[32﴿َكالَّ َلمَّا يَ ْقِض َما أََمرَُه﴾ ]عبس: 

مىت تقضي يا ابن آدم هذا الذي أمرك اهلل عز وجل به ملنفعتك ولضمان سعادتك يف عاجل حياتك 
 وآجلها.

ا مها اهلل عز وجل لنا على اختالفهومن العجيب أيها اإلخوة أن املسخَّرات الكونية اليت استخد
 ُيَسبُِّح حِبَْمَدِه ﴿َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ . ماضية يف العكوف على االستجابة ألمر اهلل، ماضية يف تسبيح اهلل

 .[41﴿ُكل  َقْد َعِلَم َصاَلَتُه َوَتْسبِيَحُه﴾ ]النور:  .[44َولَ ِكن الَّ تَ ْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم﴾ ]اإلسراء: 

ن العجب أن هذه املخلوقات كلُّها تُنفِّذ أمر اهلل عاكفة على تسبيح اهلل وعبادته إال هذا اإلنسان م
الذي امشخر منه األنف وعانق أهواءه كما قلت بداًل من أن يعانق وصايا اهلل عز وجل ليعكف على 

 تنفيذها.

ل من  ى أملًا شديدًا لدى كآيٌة يف كتاب اهلل البد أن أقرأها وإن كانت آية سجدة، تثري هي األخر 
ْسُجُد َلُه َمن يِف ﴿َأملَْ تَ َر َأنَّ اللََّه يَ  كان يتمتع حبساسية مرهفة أو يتمتع بذوٍق إنساين سليم، امسعوا:

﴾ ]احلج:   مث قال: .[12السََّماَواِت َوَمن يِف اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلِبَاُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ
 .[12﴿وََكِثرٌي مَِّن النَّاِس وََكِثرٌي َحقَّ َعلَْيِه اْلَعَذاُب﴾ ]احلج: 

أال تالحظون يا عباد اهلل األمل الذي ينتابنا يف هذا الذي َيربنا اهلل به؟! احليوانات، اجلبال، الشجر، 
هلل اليت أقامها االدواب كل ذلك عاكف على االستجابة ألمر اهلل، كل ذلك عاكف على أداء الوظيفة 

اْلَعَذاُب َوَمن  ﴿وََكِثرٌي مَِّن النَّاِس وََكِثرٌي َحقَّ َعلَْيهِ  عز وجل عليها، حىت إذا جاء احلديث عن اإلنسان قال:
 .[12يُِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمن مُّْكرٍِم﴾ ]احلج: 

يتضمنه  ب الرقيق الذيآيٌة أخرى، أذكُِّر نفسي وأذكركم هبا، جتعل اإلنسان يذوب خجاًل من العتا
َسَق َعْن أَْمِر ﴿َوِإْذ قُ ْلنَا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ فَ فَ  هذا اخلطاب الرباين:
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َوُهْم َلُكْم َعُدو  بِْئَس  ﴿أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولِيَاء ِمن ُدوين  مث قال خطابًا لنا: .[05رَبِِّه﴾ ]الكهف: 
 .[05لِلظَّاِلِمنَي َبَداًل﴾ ]الكهف: 

طردت إبليس من أجلكم، تكرُيًا لكم، تركتم االلتفات إىل وصاياي، تركتم االلتفات إىل أمري 
ردده جتد اقرأ هذا الكالم و  واختذمت من هذا الشيطان الذي طردته يف سبيلكم وليًّا من دوين! أيكون هذا!

 يب كيانك خجاًل من اهلل عز وجل.أنه يذ

وإن إُيان املؤمن البد أن يقول: ال يا رب حاشاك، ما اختذنا من دونك وليًا، ما اختذنا الشيطان وال 
اناتنا يف الدنيا واآلخرة، لكنه الضعف هيمن على كي﴿أَنَت َولِي ُّنَا﴾ غريه من جنود الشيطان أولياء لنا، 

 .[32نَساُن َضعِيفًا﴾ ]النساء: ﴿َوُخِلَق اإلِ  وأنت ربنا القائل:

 َتْسبِيَحُهْم﴾ ﴿َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح حِبَْمَدِه َولَ ِكن الَّ تَ ْفَقُهونَ  عباد اهلل: عندما أقول ما قاله اهلل:
 .[44]اإلسراء: 

رات اكثريون هم الذين تسري الريبة إىل قلوهبم وعقوهلم من هذا الكالم، كثريون ممن ُخِدُعوا بشع
العلم وعاشوا فقراء إىل مضمونه يتساءلون: أفيمكن هذا؟! مجاٌد يسبح اهلل! ويثين على اهلل! ويذكر اهلل! 

 وأقول لكم إهنا حقيقة علمية قبل أن تكون حقيقة دينية.

إن اهلل سبحانه وتعاىل جعل وسيلة اإلقبال إىل اهلل عز وجل العقل الذي يتمتع به والروح اليت تسري 
ادته؟! فهل تتصورون أهنا هي الوسيلة الوحيدة للتوجه إىل معرفة اهلل وللعكوف على تسبيح اهلل وعب يف كيانه

 ال يا عباد اهلل.

كما جعل اهلل عز وجل وسيلة ذلك يف حياتنا حنن البشر الروح والعقل جعل وسائل أخرى يف حياة 
هبا يعرف اإلنساُن  تصور أن الوسيلة اليتالنباتات، يف اجلمادات، يف كل ما خلق اهلل سبحانه وتعاىل. فال ت

 ربَُّه حمتكرة يف كيانك، نعم يا عباد اهلل، قلت لكم مرة وها أنا أعيد:

يف كل صباح ما بني بزوغ الفجر وطلوع الشمس تتجمع طيوٌر كثريٌة وكثيفة بني أغصان الشجرة اليت 
مة مجاعية، يف تسبيح لوع الشمس يف ترنيتواجه غرفيت اليت أرقد فيها وتنطلق هذه الطيور ما بني الفجر وط
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هلل سبحانه وتعاىل، حىت إذا طلعت الشمس وانتشر نورها تفرقت هذه الطيور كل إىل شأنه، أما اإلنسان 
 فغافلون راقدون يف تلك الساعة. –أو معظم الناس  –

 أمل تعلموا احلديث الصحيح املتواتر تواتراً معنويًا عن حنني اجلذع إىل رسول اهلل؟

كان املصطفى صلى اهلل عليه وسلم َيطب يف أول أمره مستندًا إىل جذع يف قبالة املسجد وعند 
جدار قبلته، مث إن امرأة جاءت تقول: يا رسول اهلل إن يل غالمًا جناراً أفتأذن يل أن آمره بصنع منرب لك؟ 

ل هذا اليوم سجد يف مثفقال: إن شئت. وبعد أياٍم أو أسابيع دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم امل
وإذا مبنرب قد ُنِصَب له يف مكان ذلك اجلذع وأْبِعَد اجلذع إىل زاوية قاصيٍة من املسجد، وقف رسول اهلل 
َيطب وإذا بالقوم مجيعًا يسمعون أنينًا ينبعث من ذلك اجلذع كصوت الناقة العشراء، نزل رسول اهلل من 

َن ذلك اجلذع ىت هدأ ما به، مث أَمَر صلى اهلل عليه وسلم أن ُيْدفَ املنرب واجته إىل اجلذع فاحتضنه واستلمه ح
 حتت منربه.

اإلنسان أقسى قلبًا من اجلمادات يا عباد اهلل، اإلنسان أقسى قلبًا من هذا اجلذع الذي حنَّ إىل 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

َعِم اهلل وتكرُيه  متالطم من نِ تلك هي مشكلة اإلنسان، تلك هي مشكلتنا يف أننا نعيش نتقلب يف ميٍّ 
مث إنا نظل معرضني عن ذكر اهلل عز وجل، معرضني عن تنفيذ وصاياه، لو نفَّْذنَاها ملا دنت إلينا فتنة من 

 الفنت، لو نفَّْذنَاها ملا تسرب إلينا سوٌء من أي أنواع السوء اليت نسمعها قد تنبع هنا أو هنا أو هناك.

 اإلنسان؟ ما املشكلة يف حياة هذا

ملشكلة أن اإلنسان يعيش بني جاذبني يا عباد اهلل، أوهلا جاذب الروح اهلابطة إليه من املأل األعلى، ا
 جتذبه إىل الصعود إىل مرضاة اهلل، جتذبه باحلنني إىل االستجابة ألمر اهلل سبحانه وتعاىل.

 صلى اهلل أخرب رسوُل اهلل أما اجلاذب الثاين فيتمثل يف الشهوات، يف األهواء، يف الشيطان الذي
 .﴿جيري من ابن آدم جمرى الدم﴾عليه وسلم وهو الصادق املصدوق أنه 
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اإلنسان يعيش بني هذين اجلاذبني، فمنهم من استجاب جلاذب الروح، صعد إىل األعلى وجاهد 
 الدون ىليف سبيل أن يصعد إىل األعلى وأن يتحرر من احملرمات، من شهواته وأهوائه، ومنهم من رََكَن إ

﴾ ]يوسف: ﴿َوَما َأْكثَ ُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت مبُْؤِمِننيَ  فاستجاب لداعي الشهوات واألهواء ولكن اهلل يقول:
152]. 

اللهم اجعلنا مبنك وجودك من هؤالء الذين توجهوا إىل األعلى واستجابوا لنداء الروح اليت تظل تبث 
اللهم اجعلنا  حنينها إىل اهلل، تبث حنينها وشوقها إىل يوم اللقاء،حنينها إىل العامل العلوي، اليت تظل تبث 

منهم، اللهم وف ِّْقنَا أال نستجيب للمحرم من شهواتنا وأهوائنا يا ذا اجلالل واإلكرام، أبعْدنَا على الفنت  
 لكلها ما ظهر منها وما بطن وجتلى علينا مجيعًا برمحتك وفضلك وإحسانك، إنك ويلُّ التوفيق، ويل ك

  .توفيق

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم
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آيٌة يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل تدخل وخزاٍت أليمًة من العتاب الرباين إىل قلب اإلنسان لو كان 
دغال  عز وجل مبثل ما تتمتع به احليتان يف البحار واحليوانات يف األهذا اإلنسان يتمتع من الدينونة هلل

والنباتات يف احلدائق واملروج، هذه اآلية هي آية سجدة يسن السجود عن تالوهتا ولكننا سنقرؤها ونرتخص 
ن يِف السََّماَواِت مَ  ﴿َأملَْ تَ َر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلهُ  أال نسجد يف هذا املقام عند تالوهتا، يقول اهلل عز وجل:

رٌي َحقَّ َعلَْيِه ثِ َوَمن يِف اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلِبَاُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثرٌي مَِّن النَّاِس وَكَ 
 .[12اُء﴾ ]احلج: اْلَعَذاُب َوَمن يُِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمن مُّْكرٍِم ِإنَّ اللََّه يَ ْفَعُل َما َيشَ 

أرأيتم إىل هذا البيان اإلهلي العجيب، قرار يديل به اهلل عز وجل، وصدق اهلل فيما قرر، أن كل 
املكونات اليت أقامها اهلل عز وجل مسخرة خادمة لسيدها وهو اإلنسان، ماضية يف السجود لرهبا، ماضية 

ض، فيهم من ان ففيهم املستجيب وفيهم املعر يف التسبيح ملوالها، ماضية يف اخلضوع ألوامرها، أما اإلنس
أصغى إىل بيان اهلل وعاهد اهلل أن يلتزم بأمره وفيهم من أعرض، أليس هذا عجيبًا يا عباد اهلل؟! أال يدخل 
هذا الكالم الذي مسعتموه وخزات أليمة فعاًل من العتب الرباين سبحانه وتعاىل إىل فؤاد اإلنسان لكن لو  

 تمتع مبثل ما تتمتع به احليوانات واملكوَّنات األخرى من الدينونة هلل عز وجل. يا ابنكان اإلنسان فعاًل ي
آدم أقامك اهلل سيدًا بني مكوَّناته، كرََّمك اهلل عز وجل، أورثك ما مل يورِْثه أيًا من املكوَّنات األخرى، 

، وكان قادين ألمر اهللالعقل اهلادي والقلب النابض بالعواطف وكان املفروض أن تكون يف مقدمة املن
املفروض أن تكون يف مقدمة املستجيبني لقرار اهلل سبحانه وتعاىل، فلماذا يكون األمر على هذا النحو؟ 
قبل أن أجيبكم عن هذا السؤال أيها اإلخوة البد أن أجيب عن سؤال قد َيطر يف بال املرتابني يف قدرة 

؟ النباتات تسجد هلل؟ اجلمادات تسبح حبمد اهلل اهلل عز وجل وسلطانه ونظام ملكه وملكوته، يقول:
احليوانات تسبح حبمد اهلل؟ كيف يتأتى ذلك؟ ولقد أجاب اهلل عز وجل عن هذا التساؤل املعرتض إجابة 

ُهْم﴾ وَن َتْسبِيحَ ﴿َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح حِبَْمَدِه َولَ ِكن الَّ تَ ْفَقهُ  ملخصة سريعة لكنها علمية وقوية إذ قال:
 [44]اإلسراء:
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مشكلتكم اجلهل، ال تفقهون السبل اخلاصة باملكونات األخرى واليت هبا يسبح كل منها ربه وهبا 
يسجد ملواله ويعكف على تنفيذ أوامره، وما كان اجلهل يومًا ما حجة يعتمد عليها جمادل، كثريون هم 

هذا هو اجلواب باختصار، ولكين الذين جيعلون من جهالتهم حجة لدحض ما يسمعون وما يقال هلم، 
 أشرح يف هذا املوقف بالقدر الذي يسمح به املقام هذا الذي يقوله بيان اهلل سبحانه وتعاىل. 

إن كانت أداة السجود هلل يف حياة اإلنسان العقل الواعي واإلدراك الذي متعه به والروح السارية يف  
هبا وسائل أخرى هبا تسبح اهلل وهبا تسجد لذاته و  كيانه فإن اهلل عز وجل قد أورث املكوَّنات األخرى

ختضع لسلطانه. أذكر أين أنبأتكم منذ حني بأن على مقربة من غرفة نومي يف املكان الذي أسكن فيه 
شجرة عظيمة، ما من صباح إال وجتتمع يف هذه الشجرة الطيور والعصافري املتنوعة وتبدأ برتنيمة مجاعية 

ها يف ذلك إىل أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس تفرقت هذه الطيور كل  وأوراد ال تفتأ تقوم بورد
وم اجلمعة كان َيطب يصلى اهلل عليه وسلم  إىل شأهنا، ذكرت ذلك لكم، ولعلكم تعلمون أن املصطفى 

مستنداً إىل جذع يف مسجده مث أقيم له املنرب فأقصي ذلك اجلذع إىل مكان بعيد يف إحدى زوايا املسجد، 
َيطب أول مجعة على املنرب الذي نصب له مسع كل من يف  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل وملا  

املسجد أزيزاً ينبعث من ذلك اجلذع وصفه الصحابة بأنه يشبه الناقة العشراء، الصوت الذي ينبعث من 
قطع خطبته يأن ينزل و صلى اهلل عليه وسلم الناقة العشراء اليت على وشك الوالدة مما اضطر املصطفى 

 تَ ْفَقُهوَن ﴿َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح حِبَْمَدِه َولَ ِكن الَّ . فيستلم ذلك اجلذع ويعتنقه إىل أن صمت، نعم
 .[44َتْسبِيَحُهْم﴾ ]اإلسراء:

 تأملوا يف الذرة بل يف جزيئات الذرة اليت ال تراها إال باجملهر املكرب املكرب ماذا جتد؟ جتد نظامًا قائماً 
ال يتخلف ال تشوبه شائبة، نرتونات وإلكرتونات تدور وتتحرك ضمن نظام ال يتخلف قط ويف ضمن 
ذلك ما يسمى الوسيط الساكن منذ أن خلق اهلل عز وجل املكوَّنات وهذه الوظيفة قائمة هبا، أليس هذا 

واألشجار  ض واجلبالتسبيحًا؟ أليس هذا تنفيذًا لقرار اهلل عز وجل وأمره؟ والشمس والقمر ودوران األر 
لِيٌم مبَا يَ ْفَعلُوَن﴾ ﴿ُكل  َقْد َعِلَم َصاَلَتُه َوَتْسبِيَحُه َواللَّهُ عَ  انظر، كل ذلك عاكف على تسبيح اهلل عز وجل

 .[41]النور: 
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فال يرتابنَّ أي  منكم أيها اإلخوة يف هذا الذي يقوله اهلل سبحانه وتعاىل، ولكن تعالوا إىل اجلواب 
﴾ ]اإلسراء: ﴿َولََقْد َكرَّْمنَا َبيِن آَدمَ : ل اآلخر، فما بال اإلنسان وهو املكرم على عني اهلل عز وجلعن السؤا

25] 

ما بال اإلنسان وهو الذي يتمتع من دون سائر احليوانات بعقل وإدراك، ما بال اإلنسان وهو الكائن 
موات واألرض، ما باله أعرض عن الذي سخر اهلل له كل ما حوله من أجرام علوية وسفلية، أجرام الس

 .[12]احلج:  ﴿وََكِثرٌي مَِّن النَّاِس وََكِثرٌي َحقَّ َعلَْيِه اْلَعَذاُب﴾: اهلل عز وجل حىت رأيناه يقول عن اإلنسان

إنه االستكبار يا عباد اهلل وليس اجلهل، ملا متع اهلُل اإلنساَن بالعقل وهو ينبوع العلم ومتعه اهلل عز 
الذات األنا وهو ينبوع االستكبار وكل ذلك تعبري عن األمانة اليت استودعها اهلل عز وجل وجل بالشعور ب

 .[25اء﴾ ]البقرة: ﴿َأجَتَْعُل فِيَها َمن يُ ْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الدِّمَ  لديه، وهو السبب يف أن املالئكة قالوا هلل:

علم كثريين منهم عن اهلل عز وجل. الملا كان اإلنسان يتمتع هبذه النعمة كان من آفاهتا إعراض ال
يطغي إال إن أخضعه صاحبه ملعرفة اهلل عز وجل، واألنانية تطغي، تقود صاحبها إىل االستكبار إال إن  
كان كثري الذكر هلل، كثري الوقوف أمام مرآة الذات، هذا هو السبب يا عباد اهلل. ومن هنا فليس هنالك 

الذي نسي كينونته عبدًا مملوكًا هلل عز وجل وأسكرته النعمة من حييق به غضب اهلل عز وجل من ذلك 
اليت أضفاها اهلل عز وجل عليه، أسكره العلم، أسكرته القدرة، أسكرته هذه املزايا، وإذا بأحدهم يقول: 
إنه حىت اهلل ال يستطيع أن ينال مين منااًل أو أن يفعل نقيض ما قد قررته، أال تسمعون من يهذي مبثل 

م؟ ومن مث فإنك تسمع من يقول: إن سبب ختلف املسلمني أهنم أحالوا أمر القضاء والقدر إىل هذا الكال
اهلل ولو أهنم علموا أهنم هم الذين يقودون أقدارهم وهم الذين يقودون القضاء كما حيبون النعتقوا من 

 هذا التخلف.

ارة، أن ذا القبيل يف جريدة سينعم يا عباد اهلل، أذكر أحدهم وكان ذا مرتبة عالية كتب كالمًا من ه
اإلنسان عندما يعلم أنه هو سيد قدره عندئٍذ يتخلص من التخلف، فماذا كانت عاقبته؟ كان هذا ممن 
أحبهم اهلل، بينما هو ُيارس عمله الوظيفي وكان كامل الصحة والعافية، وكان وجهه يتضرج عافية وقوة 

فيه  م الناس مجيعًا وقد زايله الشعور، ُأِخَذ إىل املشفى وبقيومحرة دليل القوة والصحة إذا به يقع أرضًا أما
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عدة أسابيع، رأيته بعد ذلك ذاوي الوجه، حنيل اجلسم وقد عاد إىل نصف الوزن الذي كان يتمتع به، مث 
إنه غاب عين ورأيته بعد حني وقد متاثل للشفاء، سألته: كيف حالك؟ هنا تأملوا يف اجلواب يا عباد اهلل، 

 د َمنَّ اهلل عز وجل عليَّ فجرب اخلاطر مين وأكرمين بالتوبة وذهبت معتمراً إىل بيت اهلل احلرام وتربأتقال: ق
من األوهام اليت طافت برأسي، نظرت وتأملت يف الصفحة األوىل من حياته وشأنه ويف الصفحة الثانية 

 اليت آل إليها أمره عبداً عائداً إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

اإلنسان الذي يقول: أنا أملك قضاء نفسي يسخر منه العقل الذي برأسه، واإلنسان  عباد اهلل:
الذي يقول: إنه حىت اهلل ال يستطيع أن ينال مين منااًل أو أن يفعل نقيض ما أريد تكذبه كل خلية يف  
كيانه وجسمه، أقول له من على هذا املكان: تعال فصد عنك املشيب وعقابيله، إنه قضاء من قضاء 
اهلل، تعال فصد عن ذاتك اخلرف إذ يغزو رأسك ودماغك، تعال فصد عن كيانك إذ امتد بك العمر 
النسيان بعد الذكرى واجلهل بعد العلم، من أنت؟ أنت ذرة يف عامل اهلل سبحانه وتعاىل، أنت هباءة يف 

ّنرود الذي  ، إنهملكوت اهلل سبحانه وتعاىل، وامسعوا قصة من تألَّه وجعل من نفسه إهلًا من دون اهلل
نطقت حمكمته بإحراق سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصالة والسالم، كان يستعرض يف يوم من األيام 
قوته بل قواه وعساكره وجنده، وملا رأى القوة أعجبته بل أذهلته طافت برأسه سكرة االستكبار ونطق مبا 

ضه اجتهت د يف وقت الرقاد على فراشه وما هي إىل بعو نطق به من اهلذيان متأهلًا مث إنه عاد إىل قصره وامت
إليه ومل ختطئ أنفه، مث إهنا صعدت إىل خياشيمه مث استقرت يف دماغه وناله من ذلك مرض، مل يكن 
َيفف عنه مرضه إال أن يضرب رأسه بكل ما تناله يده، وكان أعز الناس إليه هو ذاك الذي ُيسك بيده 

 وذات الشمال وهكذا ظل هذا املتأله حىت قضى حنبه، كيف قضى أي شيء فيضرب رأسه ذات اليمني
 اْجَتَمُعوا َلُه َوِإن ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َلن ََيْلُُقوا ُذبَابًا َولَوِ  حنبه؟ ببعوضة، وصدق اهلل القائل:

 .[22: طَّاِلُب َواْلَمْطلُوُب﴾ ]احلجَيْسلُبْ ُهُم الذُّبَاُب َشْيئًا الَّ َيْستَنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف ال

هذه احلقيقة أيها اإلخوة ينبغي أن نتمثلها وينبغي أن نتبينها، حنن عبيٌد مملوكون هلل عز وجل وعزتنا 
إّنا تكمن يف معرفة ذلك عبوديتنا هلل عز وجل، ما ينبغي أن تكون احليوانات والنباتات اجلمادات املسخرة 

ُه﴾ ]النور: ﴿ُكل  َقْد َعِلَم َصاَلَتُه َوَتْسبِيحَ   سبحانه وتعاىل من اإلنسانلإلنسان أقرب إىل مرضاة اهلل
 .ليت أن اإلنسان استأهل هذا القرار الذي شهد اهلل عز وجل به للمكوَّنات اليت من حولنا .[41
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قسم علماء  وقد ،اهلل عليه وسلم أنبأنا عن عالمات تدل على قرب قيام الساعة إن رسول اهلل صلى
 .عالماٍت صغرى وعالمات كربى :الشريعة والعقيدة هذه العالمات إىل قسمني اثنني

تلك العالمات اليت أنبأ عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل يصل اخلرب عنها  :واملراد بالصغرى
يه من هذه العالمات الصغرى اليت أنبأ عنها رسول اهلل صلى اهلل عل .القطعي واليقيينإىل درجة التواتر 

 .كثرُة الفنت  :وسلم

 ،ذا االضطرابكان مظهر ه  اً أي ،وكلمة الفتنة تعين كل ما يسبب اضطراباً أو فوضى يف صفوف األمة
 .فنتعلى الود وهو نوٌع من الكل ما َيالف النظام واأللفة والتالقي   .كانت حدوده  اً كان شكله وأي  اً وأي

أي أن تكثر االضطرابات وأن يكثر الفوضى يف الرأي وأن يكثر  ؛فمن أشراط الساعة أن تكثر الفنت
اء ذلك بل حيملهم على ما ور  ،االختالف بني الناس حىت حيملهم هذا االختالف إىل التهارج واخلصام

ستكون ﴿اه عنه علٌي رضي اهلل عنه أنه قال: رو  ولقد صح عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم فيما ،رمبا
بلكم قال: "كتاُب اهلل فيه حكم ما بينكم ونبأ من ق ؟فنٌت من بعدي" قالوا: وما العاصم منها يا رسول اهلل

 .. واحلديُث طويلمن اعتصم به هداه اهلل ومن تركه من جباٍر قصمه اهلل تعاىل﴾

على أن من عالمات قرب  -كما قلت لكم    - يدل أوالً  :وهذا احلديث يدل على أمرين اثنني
اإلنسان منها  يفر إليه أٍ مث إنه يدل على أن خري معتصٍم من هذه الفنت وخري ملج ،الساعة كثرة الفنت

 ،اء عن نواهيهوالتمسك بأوامره واالنته ،الرجوع إىل كتاب اهلل عز وجل بالتدبر فيه مث باالهتداء هبديه
 ،ًا عن رياح هذه الفنت مهما كانت هوجاء ومهما كانت مؤثرًة وخطريةفمن فعل ذلك فإنه سيظل معصوم

اصم أمل يقل عندما ُسِئل ما الع. ومن ند أو ابتعد عن كتاب اهلل عز وجل أطاحت به رياح هذه الفنت
  .اهلل﴾ ﴿ كتابمنها قال: 
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كما نرى   ،وحنن اليوم نرى مصداق ما قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما حدثنا عن الفنت
مصداق ما قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ جند كتاب اهلل سبحانه وتعاىل هو املالذ واملعتصم من 

 هذه الفنت اهلوجاء اليت تطل علينا إطاللة خطٍر ال يعلم مداه أحٍد إال اهلل. 

ثكم أحدأحب أن  ،ولكين أحب أن أحدثكم اليوم عن واحدٍة من هذه الفنت ،وهذه الفنت كثرية
أو عن األقالم  ،بقالة السوء إىل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن األلسن اليت متتد متطاولةً 

ورمبا كتب  ،املسمومة اليت تكتب يف الظالم كالمًا يسيء حبِق أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
خطر الفنت وهذه فتنٌة من أ ،تعاىلذلك أو قيل ذلك باسم اإلسالم وباسم الغرية على دين اهلل سبحانه و 

لفئة اليت  أن جند املسلمني وقد راحوا إىل تلك ا ؛اليت حذر منها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنبأ عنها
ليه األول الذي حذر املصطفى صلى اهلل ع لكانت حول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل ذلك الرعي

خذوهم ﴿اهلل اهلل يف أصحايب ال تتن أو بقلٍم إليهم عندما قال: وسلم من أن ُيتد أحٌد بأي أذًى بلسا
مهم بل رمبا من يشت ،ولكنا جند اليوم من يسيء القول إليهم .واحلديث صحيحغرضًا من بعدي﴾ 

 .ويسخر منهم ويتهجم عليهم باللسان أو بالقلم باسم اإلسالم وباسم الغرية على دين اهلل سبحانه وتعاىل
صم من هذه وما العا. وانظروا كم جير هذا املوقف املسلمني إىل رزايا ،ذا املوقف من فنتوانظروا كم جير ه

  .عز وجل﴿كتاب اهلل﴾ الفتنة؟ العاصم منها كما قال رسول اهلل 

عندما يقرأ شاٌب من املسلمني كتابًا فيه قالة السوء بأشكاٍل شىت يف حق أم املؤمنني عائشة رضي 
م وعندما يقرأ هذا الكال ،كر أو عمر أو عثمان أو يف حق أٍي من الصحابةأو يف حق أبو ب ،اهلل عنها

ماذا يفعل  .وجيد أن مربراته هي الدين والغرية على الدين حبسب ما يتبدى من لسان الكاتب ودوافعه
هذا الشاب عندما يقرأ هذا الكالم؟ وكيف يدرك أنه يقرأ كالمًا باطاًل ينبغي أن يرتفع عنه؟ أو أنه يقرأ  

 ،نة وأي فتنةإهنا حلرية وإهنا لفت ،كالمًا صحيحًا كما يقول كاتبه يندفع إليه باسم الغرية على اإلسالم
  .ولكن ما العاصم منها؟ العاصم منها كما قال سيدنا رسول اهلل الرجوع إىل كتاب اهلل عز وجل

نَي ذِ ﴿َوالَّ  :ارجع إىل كتاب اهلل وتدبر فلسوف تذكر أنك قرأت فيه قول اهلل عز وجل يَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِن
 َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغرْيِ َما اْكَتَسبُوا فَ َقِد اْحَتَملُوا بُ ْهتَانًا َوِإمْثًا مُّبِينًا﴾ 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   122
 

أرأيت إىل العاصم تقرأ فيه كالم اهلل سبحانه وتعاىل يف صفة املؤمنني أهنم أذلٌة على املؤمنني أِعزّة 
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء َوالَِّذيَن مَ  ﴿حمَُّمٌَّد رَُّسوُل اللَّهِ  :بحانه وتعاىلعلى الكافرين تقرأ فيه قول اهلل س َعُه َأِشدَّ

 بَ يْ نَ ُهْم﴾ 

وتقرأ من مؤيدات ذلك يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما اتفق عليه الشيخان من قوله 
 .﴾﴿املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويدهصلى اهلل عليه وسلم 

وعلمت أن هؤالء  ،فإذا وقفت على هذا البيان الناصع يف كتاب اهلل وتدبرته رأيت فيه معتصمك
الذين متتد ألسنتهم كالثعابني لبث قالة السوء يف حق أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليسوا من  

ين الذي جعله الربا وجتد أن هذا الكتاب ،كتاب اهلل يف شيء وليسوا من اإلُيان باهلل عز وجل يف شيء
وهكذا  ،جتد أنه خري حصٍن يؤويك وخري ملجئ يبعدك عن هذه الفنت كلها ،معتصمك ضد الفنت كلها

 .تنجو بدينك وإُيانك من كل هذه العواصف إىل أن ترحل عن هذه الدنيا إىل اهلل سبحانه وتعاىل

الذين يؤذون  انًا َوِإمْثًا مُّبِينًا﴾َما اْكَتَسبُوا فَ َقِد اْحَتَملُوا بُ ْهتَ ﴿َوالَِّذيَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغرْيِ 
ومل يقيد املؤمنني  ،مل يقيد املؤمنني بأن يكونوا علماء أولياء ،مل يقيد املؤمنني بأن يكونوا صاحلني ،املؤمنني

ملؤمنني  وسائل مؤمنًا من ابل أعلن أن كل من يؤذي بلسانه أو بأي وسيلٍة من ال ،بأن يكونوا صحابة كرام
فليعلم أنه احتمل يف جنب اهلل هبتانًا وإمثاً مبينًا. فكيف عندما يكون هذا اإلنسان الذي  ،كيف ما كان

حدة من وكيف عندما يكون وا ؟متتد إليه األلسن باألذية من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
عله هل ُيكن وأنت تعود إىل كتاب اهلل وجت ؟وسلمأمهات املؤمنني زوجات رسول اهلل صلى اهلل عليه 

هل ُيكن أن تتصور أن هذا الذي يفعله هذا عنده آثارة من دين؟  ،احلكم عند كل مشكلٍة وعند كل فتنة
 .معاذ اهلل

ِذيَن َمَعُه َأِشدَّاءُ ﴿َوالَّ  :عندما يصف اهلل سبحانه وتعاىل التابعني لسيدنا حممد بأول صفة إذ يقول
م واإلمث والكالم الذي مث تنظر فتجد من يلغو بالظل ؛رمحاء فيما بني املؤمنني ُكفَّاِر ُرمَحَاُء بَ يْ نَ ُهْم﴾َعَلى الْ 

 هل ُيكن أن تتصور أن هذا واحٌد ممن يسري مع ؟كان مذهبه  اً وأي ؟كانت حنلته  اً أي .َيجل منه اإلنسان
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اهلل عليه  ه أتباع رسول اهلل صلىرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد هذا الوصف الذي وصف اهلل ب
 .وسلم

لو جاز يف مقياس الدين وميزان اإلسالم أن ألتقط أخطاء املؤمنني  :ولقد قلت باألمس وأقوهلا اليوم
يء سيحول إىل أي ش ،من حويل ألجعلها مربراً للهجوم عليهم وملد اللسان أو القلم باإليذاء يف حقهم إذاً 

ني ال شك أن حال املسلمني سيؤول إىل أن ينطلق كل إنسان ليتقرب حال املسلمني سيؤول حال املسلم
عن  إذا كانت قربيت إىل اهلل عز وجل أن أحبث ،إىل اهلل حبرب أخيه اإلنسان ذلك ألن كل بين آدم خطاء

أي خطيئة أو حىت عن معصية يرتكبها إنسان من الناس ألجعل منها مربرًا للهجوم الصاعق عليه وملد 
وأن  ،إذاً ينبغي أن أقضي حيايت كلها يف اهلجوم على إخواين املؤمنني ،قلم باإليذاء يف حقهاللسان أو ال

 وهكذا فإن هذه األمة تصبح أمة قد حتولت إىل رحىً  ،يقضي كٌل منهم حياته يف اهلجوم علّي أيضاً 
 عز وجل.  ويكون ذلك قربًة إىل اهلل ،يطحن بعضها بعضًا يف أتوٍن من احلرب الدامية اليت ال تنتهي

 ؟﴿َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُوا﴾ :إذاً أين بقي معىن قول اهلل عز وجل

  ؟﴿اهلل اهلل يف أصحايب ال تتخذوهم غرضًا من بعدي﴾وما معىن قول سيدنا رسول اهلل 

سل س ما عدا الر إن هذا ال يعين أن أصحاب رسول اهلل قد أصبحوا هبذا معصومني أبدًا وكل النا
ولكن اهلل عز وجل على الرغم من ذلك أدبنا بأن ال ّند  ،واألنبياء معرضون لألخطاء معرضون للمعاصي

ل املسلمون مل يق ﴿املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده﴾. ألسنتنا بقالة السوء حبق أي من إخواننا
نشر افع اليت حتمل إنسانًا على أن يكتب فيمن سلم املسلمون املعصومون من لسانه ويده إذاً ما هي الدو 

بل على عيون أصحاب رسول اهلل على أمهات املؤمنني بل على  ،وينشر اهلجوم على أصحاب رسول اهلل
إّنا  ،ما هي الدوافع أهي فعاًل غرية على دين اهلل؟ ال واهلل إّنا هي غرية على اهلوى .عيون أمهات املؤمنني

ار إّنا هي غرية على الكربياء وحب الذات واالنتص ،هي غرية على الشهوةإّنا  ،هي غرية على العصبية
قول حالقة ﴿ال أ :األنا اجلماعية املهلكة احلالقة كما قال سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،لألنا

 .هذا هو الدافعالشعر بل حالقة الدين﴾ 
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يف ساحة اإلسالم الواحد فما أيسر أن وأما االجتهاد  ،وإننا لنقول دائمًا أما االختالف يف الرأي
ولكن على أن تنطلق هذه االجتهادات من دافع اإلخالص  ،جتهادات املتعددةيتسع اإلسالم هلذه اال

كاثرت عندئٍذ البد هلذه اآلراء االجتهادية مهما ت ،من دافع الغرية فعاًل على دين اهلل عز وجل ،لوجه اهلل
طة الغاية هي نق ،هي نقطة اهلدف األقدس ،على نقطة واحدة أن تتجمع أخريًا مث تتجمع مث تلتقي

هذه اآلراء املختلفة كقاعدة اهلرم اليت تنطلق منها رمبا  ،وهكذا يكون بدء هذه االجتماعات ،القدسية
أن هذه  لكن عندما جند ،ولكنك ال تنظر إىل قمة اهلرم إال وقد احتدت هذه اخلطوط كلها ،خطوط كثرية

ى كتاب اهلل فنجد وعندما نعرضها عل ،ة تسري متباعدًة وال تلتقي ال يف منطلق وال يف هنايةاآلراء االجتهادي
ن ساحة نعلم عندئٍذ أن هذه اآلراء ليست نابعة م ،أن كتاب اهلل بصريح بيانه يتربأ من هذه االجتهادات

 .وإّنا هي نابعة من حظوظ النفس ،الدين

 وأنبأ أن ظهورها بعض من عالمات قرب ،منها رسول اهللأجل أيها األخوة إهنا من الفنت اليت حذر 
عتَصم الذي ذكره رسول اهلل عندما ُسئل فما العاصم منها؟ قال ،قيام الساعة

ُ
 :واألهم من هذا أن نعلم امل

فإذا رأيتم من يهذي هجومًا على أٍي من أصحاب رسول اهلل فاعتصموا بكتاب  .﴿العاصم كتاب اهلل﴾
رٍي من األحيان جتاه هذا العمل الذي قد يتقنع يف كث ،يزان كتاب اهلل اجتاه هذا الشذوذاهلل وتدبروه جتدون م

 باسم اإلسالم. 

ن وأهاًل هلذه النقيصة إذاً جبهد َمن مِ  ،وليت شعري لو أن الصحابة فعاًل كانوا أهاًل هلذا اهلجوم
ن أين جاء يخ املسلمني عاليًا موارتفع رأس األمة بتار  ،وقامت هذه الفتوحات ،اجلنود انتصرت هذه األمة

إذا مل يكن أصحاب  ؟أم خرجوا من طبقات األرض جناً  ؟أهبطوا من مساء اهلل مالئكة ؟هؤالء اجلنود
ن مل يكن إ ،رسول اهلل هم أصحاب الفضل الذي يطوق أجيال املسلمني من بعدهم إىل أن تقوم الساعة

ن حلم ترى أنتحدث ع ،ا إىل األمة هذا الفضلأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هم الذين أسدو 
أنتحدث عن حلم عندما نتكلم عن مقادة احلضارة يوم  ؟عندما نتكلم عن هذا الفتح اإلسالمي العظيم

أليدي إن من هي ا ؟سلمها اهلل سبحانه وتعاىل للمسلمني من هي األيدي اليت تسلمت مقادة احلضارة
ن أيدي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن معهم من بقية إن مل تك ؟مل تكن أيدي أصحاب رسول اهلل

 الصحابة الكرام رضوان اهلل تعاىل عليهم. 
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اهلل يف  ﴿اهلل :اللهم إنا نشهدك أننا ماثلون أمام وصية رسولك املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
دهم وال حأصحايب ال تتخذوهم غرضًا من بعدي فإنه لو أنفق أحدكم مثل ُأحٍد ذهبًا ملا بلغ ُمَد أ

 .نصيفه﴾
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 23/22/1881 | صالح ألامة باتباع القدوة الراشدة -92

 

من الثابت يقينًا ومن اجملمع عليه عرب القرون اليت توالت من عصور اإلسالم واملسلمني أن هذه األمة 
يه سيدنا ا كان علال تصلح إال مبا صلح به أوهلا، وأول هذه األمة ال ُيكن أن يظهر أو أن يتجسد إال مب

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وآله وأصحابه الربرة الكرام.

فأول هذه األمة الذي هو املقياس إّنا يتجلى بالواقع الذي كان عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 وآله وأصحابه، ومن مث فال بد من أن يفهم املسلم معىن القدوة الراشدة يف ذهنه لكي يتخذ من هذه
القدوة الراشدة مقياساً لسريه على صراط اهلل سبحانه وتعاىل، البد من أن يتخذ من حياة رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم وآله وأصحابه مقياسًا، فإن أعرضنا عن هذا املقياس وأوليناه ظهورنا تفتت أمر املسلمني 

يفهمه  بوسعه أن يفسر اإلسالم و  واضمحل ومل تبق هلم جامعة؛ ذلك ألن كل فرد فرد من هؤالء املسلمني
كما يروق له، ذلك ألن القالب الذي وجههنا إليه ربنا يف حمكم كتابه إذا غاب أو ضاع أو ُأمهل مل يبق 

 هنالك قالٌب ُيصُب فيه واقع السلوك اإلسالمي على النحو الذي ُيرضي اهلل سبحانه وتعاىل أبداً.

مرنا ين أواًل على رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم ويأومن أجل هذا جتدون أن كتاب اهلل عز وجل يُث
لََّه َواْليَ ْوَم اآْلِخَر ﴿لََّقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو الباتباعه واالقتداء به ويقول: 

 .َوذََكَر اللََّه َكِثريًا﴾

ليهم إىل أصحاب رسول اهلل رضوان اهلل عليهم، فيثين ع مث إن كتاب اهلل عز وجل هذا يلفت أنظارنا
 ويأمرنا باتباعهم وَُيربنا بصريح البيان أهنم النخبة املمتازة من عباد اهلل سبحانه وتعاىل.

انظروا إىل كالم اهلل عز وجل وهو يُثين على املهاجرين أواًل، مث على األنصار ثانيًا، مث على من جاء 
ْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم ﴿لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن أُ هم ثالثًا، يقول أواًل عن املهاجرين: على غرارهم متبعًا هنج

 ُيضي يف الثناء عليهم ومدحهم.و َوأَْمَواهلِِْم يَ ْبتَ غُوَن َفْضاًل مَِّن اللَِّه َوِرْضَوانًا َويَنُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلُه﴾ 

ُيَاَن ِمْن قَ ْبلِهِ نصار فيقول: مث ينتقل إىل احلديث عن األ اَر َواإْلِ ْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ﴿َوالَِّذيَن تَ بَ وَّءُوا الدَّ
 .ٌة﴾صَ إِلَْيِهْم َواَل جيَُِدوَن يِف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَّا أُوتُوا َويُ ْؤِثُروَن َعَلىَٰ أَنْ ُفِسِهْم َولَْو َكاَن هِبِْم َخَصا
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ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن ﴿َوالَِّذيَن َجاءُوا ِمن ب َ مني الذين جاؤوا من بعدهم فيقول: مث ُيضي فيثين على املسل
ُيَاِن َواَل جَتَْعْل يِف قُ لُوبِنَا ِغالًّ لِّلَِّذيَن آ ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإْلِ  .نُوا﴾مَ رَب َّنَا اْغِفْر لَنَا َوإلِِ

حمَُّمٌَّد رَُّسوُل ﴿ء على رسول اهلل وأصحابه إمجااًل فيقول مث إن بيان اهلل يتابع بعد هذا التفصيل الثنا
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء بَ يْ نَ ُهْم﴾  ن.إىل آخر اآلية اليت تعرفو  اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

 ما معىن هذا أيها اإلخوة؟

، مث جعل ري على صراطهمعىن هذا أن اهلل عز وجل وضع لنا منهاج دينه ونظام شريعته وأمرنا بالس
من واقع حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه املثل الذي حُيتذى، وما ثناء اهلل على رسوله وعلى 

 املهاجرين واألنصار من أصحابه إال دعوة لنا أن جنعل من واقعهم املثل الذي حُيتذى يف حياتنا.

هلل فقال: سبحانه وتعاىل ببيان ما أمجله كتاب اأما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي كلفه اهلل 
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيِهْم﴾ الة والسالم أن يلفت أنظار فلقد كان دأبه عليه الص ﴿َوأَنزَْلنَا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَ نيِّ

الصالة والسالم  هأمته إىل أصحابه، وأن يستأمنهم على اتباعهم وحمبتهم والثناء عليهم، انظروا إىل قوله علي
ال تسبوا  ﴿ال تسبوا أصحايبفيما يرويه البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه 

 .أصحايب  فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه﴾

قل كالم نفمن مل يشأ أن يقيم وزنًا لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والصحيح من الرواية اليت ت
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإنه ال يستطيع أن ُيكذب كالم اهلل سبحانه وتعاىل.

ها هي ذي خواتيم سورة احلشر تُثين على رسول اهلل وعلى املهاجرين خاصة من أصحابه وعلى 
م أن األنصار بعد ذلك من أصحابه، مث تثين على الذين جاؤوا فساروا وراءهم وهنجوا هنجهم وكان دأهب

 يسألوا اهلل أن ُيطهر قلوهبم من الغل واألحقاد اجتاه إخواهنم املسلمني السابقني.

مث انظروا إىل خواتيم سورة الفتح كيف يثين اهلل عز وجل عمومًا بعبارة عامة على سيدنا حممد صلى 
اءُ َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمحََ اهلل عليه وسلم وعلى أصحابه:  ُغوَن اُء بَ يْ نَ هُ ﴿َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ْم تَ رَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَ ْبتَ 

ه هذا الكالم كله ثناٌء على من؟ على مجلة أصحاب رسول اهلل صلى اهلل علي َفْضاًل مَِّن اللَِّه َوِرْضَوانًا﴾
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وسلم، وعندما نقول أصحاب رسول اهلل فإن آل رسول اهلل يدخلون من باٍب أوىل، ألن هلم الصحبة وهلم 
 جانب ذلك فضل القرابة من سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. إىل

فهل يُعقل أيها اإلخوة أن يأيت مسلٌم صادٌق يف إُيانه باهلل، وإُيانه بكتاب اهلل عز وجل، وإُيانه 
برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يطيل لسانه بقالة السوء يف حق أصحاب رسول اهلل؟! هل ُيكن 

. إال أن يكون جمنونًا واهلل سبحانه وتعاىل ال حياسب من قد أفقده نعمة العقل أو أن يكون هذا؟ ال ُيكن.
عاقاًل ولكنه ُيضمر حقدًا على رسول اهلل وعلى أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه 

 وسلم، ال ُيكن إال أن يكون األمر هكذا أو هكذا.

 لصحيحة اليت أمجع العامل كله على دقتها، وعجيب منهج البعدومن شاء أن ال يُقيم وزنًا لألسانيد ا
والرتفع عن الضعيف وعن الباطل وعن املوضوع منها ال سيما ما قد عرفناه من الدقة يف رواية اإلمامني 
اجلليلني البخاري ومسلم، من أراد أن يشكك يف احلديث مجلًة وتفصياًل فهل بوسعه أن ُيشكك يف كالم 

عه أن ُيشكك أيضًا يف األسانيد اليت من خالهلا وصلنا كالم اهلل يف سورة الفتح، ووصلنا  اهلل؟! وهل بوس
 كالم اهلل سبحانه وتعاىل عن األنصار واملهاجرين يف سورة احلشر؟ ال ُيكن هذا بشكٍل من األشكال.

يه لرأيت من يربر كيده ألصحاب رسول اهلل، وحقده على من كانوا سنداً لرسول اهلل صلى اهلل ع
وسلم، بل أولئك الذين وصفهم رسول اهلل بأهنم كرشه وعيبته؛ أي أهنم احلصن الذين يقونه من السوء، 
قاهلا عن األنصار صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم. رأيت من يغطي حقده الدفني عندما ينتقص من 

 ابًا وشتمًا.أوسعهم سب أصحاب رسول اهلل ويسيء إليهم، بل ينظر ُيينًا ومشااًل فإذا وجد املكان مالئماً 

 رأيت من يعتذر بأن يف أصحاب رسول اهلل منافقني وهل كل أصحاب رسول اهلل أصحاب حقيقًة؟

 رمبا قال لكم قائل منهم كالمًا من هذا القبيل أيها اإلخوة فقولوا له:

تفرز  نهل أعلن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائمًة بأصحابه املنافقني حىت يكون لك احلق يف أ
 هؤالء عن أولئك، فتوسع املنافقني الذين رأيت قائمتهم اليت وّقع عليها رسول اهلل شتمًا؟ هل رأيت هذا؟
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أال تعلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يعلم خرب املنافقني الذين كانوا يف املدينة، ولكنه مل 
ن حذيفة شيئًا رضي اهلل عنه، ومل يعل يفضحهم ومل يتحدث عنهم، وكان بيت سره يف ذلك سيدنا ُحذيفة

 من هذا إطالقًا بشكل من األشكال، ما معىن ذلك؟

معىن هذا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يطلب من أمته التأدب مع أصحابه مجيعًا، مل يعطن 
مل  ،اهلل احلق يف أن ألتقط أمساًء أعتقد أنا أهنم منافقون، ومن يطيب حلقدي أن يسمهم بسمة النفاق

يعطن اهلل احلق يف هذا أبداً، ربنا سبحانه وتعاىل مل يعطن احلق يف أن أصف املنافقني الذين ُيارسون 
النفاق يف هذا العصر، مل يعطن احلق يف أن أمسهم يف مسة النفاق وأن أرفع مسة اإلسالم عنهم وهم يدعون 

م إىل حمكمة اهلل سبحانه وتعاىل. اإلسالم، بل أمرين أن أعاملهم على أهنم مسلمون، وأن أكل سرائره
 فكيف بأصحاب رسول اهلل؟

كيف ُيكن ملسلم أن يغمض عينيه وأن يقيم لنفسه حمكمًة يف حق أصحاب رسول اهلل، ويقول ها 
أنا ذا أعلم من هم املنافقون، أبو بكر منافق وعثمان منافق وفالن منافق وفالن منافق وفالن منافق، أال 

 إليه يف هذا حىت أتبعك، يف أي آية من كتاب اهلل عز وجل رأيت أمساء هؤالء يفأخربين عن مستند تعود 
قائمة املنافقني؟ أم يف أي حديث ثابت من كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأيت أن هؤالء موصوفون 

اب اهلل عز تبالنفاق؟ أرنا لنتبع، أما أن تنطلق إىل قرارك هذا من حقٍد دفني. فأشهد أن هذا ما يربأ منه ك
ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإْلِ وجل القائل:  ُيَاِن َواَل جَتَْعْل ﴿َوالَِّذيَن َجاءُوا ِمن بَ ْعِدِهْم يَ ُقولُوَن رَب َّنَا اْغِفْر لَنَا َوإلِِ

 يِف قُ لُوبِنَا ِغالًّ لِّلَِّذيَن آَمنُوا﴾

من األحقاد إىل هذه اللحظة، ويدعون  حنن حنمد اهلل أن جعلنا من هذا الفريق الذي طهر قلوهبم
 اهلل عز وجل أن تبقى قلوهبم طاهرة من األحقاد إىل أن يرحتلوا من هذه احلياة الدنيا.

بشكٍل من األشكال قط، فال جيوز أن نوسع  -أيها اإلخوة  –هذه حقيقة ال تغيب عن بال مسلم 
 أصحاب رسول اهلل شتمًا ألن فيهم قلة من املنافقني.

لعجب العجاب الذي ال ُيكن لعقل أن يستوعبه بشكل من األشكال، أن نتصور أن اخلري مث إن ا
حمصوٌر يف عدد يسري ويسري جدًا ممن كانوا حول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهم آله الربرة الكرام 
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لى صالذين كل واحد منهم سواد ألعيننا، وعدد يسري جداً جداً بعد ذلك من بقية أصحاب رسول اهلل 
اهلل عليه وسلم. إذاً من هم اآلالف املؤلفة الذين انطلقوا إىل شرق العامل وغربه فنشروا دين اهلل سبحانه 

 وتعاىل، وأطفأوا ظالم الكفر بإشراقة كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وسنة رسول اهلل؟

 من هم هؤالء الذين انقذفوا إىل جماهل افريقيا جنوهبا ومشاهلا؟
 وصلوا إىل جدران الصني؟ من هم هؤالء الذين

 من هم هؤالء الذين اجتهوا إىل أقصى ما استطاعوا أن يصلوا إليه من العامل الغريب املعمور؟
 من هم.. من هم الذي هبم فتح اهلل سبحانه وتعاىل هذه البالد كلها؟

 أفكان كل هؤالء اآلالف هؤالء العشرات الذين ال يزيدون عن اخلمسني!
 يها اإلخوة؟ كيف هذا!؟أي عقل يستوعب هذا أ

حنن يف هذا العصر ننشد أول وأقدس وأعظم أساسات يعيد هذه األمة إىل تالد جمدها وعظيم 
 سلطاهنا أال وهو الوحدة، كلكم يعلم أننا ابتلينا بالتمزق، ومن مث ابتلينا بالفقر، وابتلينا باستالب حقوقنا،

ضامن روعاً عن خسارة أساسية كربى أال وهي زوال التوابتلينا بتسلط األعداء كلهم علينا، وكان هذا كله ف
الذي أكرمنا اهلل عز وجل به، زوال الوحدة اليت متعنا اهلل عز وجل هبا، وحنن اليوم كلما تالقينا يف أي 
مناسبة من املناسبات هنيب بأنفسنا أن نعود فنتضامن، أن نقف حتت مظلة ال إله إال اهلل حممٌد رسول 

 وبنا من األحقاد، وأن نرتك الناس حملكمة الديان سبحانه وتعاىل.اهلل، وأن نطهر قل

ولكننا نعود فننظر فنجد أن هنالك إخوة لنا يزيدون يف برت أعضاء هذه األمة بعضها عن بعض، 
ننظر فنجد من ال يقيمون لقدسية الوحدة أية وزن، حياولون جاهدين أن حييلوا إسالم هذه األمة إىل 

 بعضها بعضا. مذاهب متصارعة يُفين

 كيف ُيكن أن أتصور أن إنسانًا ُيعن سرياً يف هذا الطريق أنه خملص لدين اهلل؟!
كيف ُيكن أن أتصور أن إنسانًا ُيعن يف متزيق جسم األمة اإلسالمية وحتويل دين اهلل إىل مذاهب 

 متصارعة متآكلة؟
 ؟ِه مجَِيًعا﴾﴿َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَّ كيف أتصور أنه َيلص لقول اهلل عز وجل 
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كيف ُيكن أن أعتقد أن هذا اإلنسان خملٌص هلذه الدعوة الربانية، وأنا أنظر وأجد كيف يتسرب 
سراً يف غبش الظالم ليهمس يف عقول البسطاء والسذج من الناس بالكلمات واألفكار اليت متلئ قلبه 

 ئل. كيف؟!حقداً على أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ بأي وسيلة من الوسا

أيها اإلخوة إذ استطعتم أن ختدموا دين اهلل يف هذا العصر بوسيلة من الوسائل جتعلكم مقربني إىل 
اهلل تضعكم يف مصاف اجملاهدين يف سبيل اهلل، فاعلموا أن هذا الطريق هو التعاون لرأب الصدع، وجلمع  

وا يف  ظاهره كباطنه، فال تقصر كلمة هذه األمة حتت مظلة هذا الدين اإلسالمي احلنيف الذي جعل اهلل
أن تسعوا سعيكم دائمًا أن تردموا كل ما ُيكن أن حيفر يف سبيل متزيق آصرة هذه األمة، ويف سبيل إبعاد 

 املسلمني بعضهم عن بعض.

واعلموا أن أصابع البغي اخلارجية تندس، واعلموا أهنا تشتغل، واعلموا أهنا ختطط، واعلموا أن اهلدف 
 كله يطوف حول شيء واحد أال وهو التخلص من إسالمكم وال ُيكن التخلص من اإلسالم يف هذا العامل

إال بتسليط فئات املسلمني بعضهم على بعض، فمن كان خملصًا هلل ال ُيكن أن جيند هلؤالء اآلمثني 
 إطالقًا.

ل ث﴿ال تسبوا أصحايب ال تسبوا أصحايب فإن أحدكم لو أنفق محنن نقف عند كالم رسول اهلل: 
وانظروا إىل كلمة أصحايب، مجٌع مضاٌف إىل الضمري. قال أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه﴾ 

علماء العربية: اجلمع املضاف إىل الضمري لفٌظ من ألفاظ العموم، أي ال تسبوا أيًا من أصحايب، حمكمة 
لى اهلل عليه رسول اهلل صاهلل سبحانه وتعاىل هي اليت تنظر إىل سرائرهم هكذا يقول اهلل، هكذا يقول 

 وسلم ومن أراد أن يرتاب يف كالم رسول اهلل فما أعتقد أنه يستطيع أن يرتاب يف كالم اهلل.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 1892عام | معيار الحساب.. حقوق العباد ال كثرة العبادات  -91

 

منَي اليوم من مقياِس العبادِة والطّاعاِت واإلقباِل إىل املساجد، رأينا صوراً ننا إذا نظرنا إىل املسلإ
م نتفاءُل منها، وعدنا نتيّمُن خرياً ونتصّوُر أنَّ جلَّ املسلمنَي يخرٍي وإقباٍل على اهلِل عزَّ وجّل، فأكثُر مساجده

 نا وهناك.سُه إىل جمالِس الذّكر همألى، وأكثرهم يهرعوَن إىل الصالِة يف أوقاهتا، وما أكثَر من يشدُّ نف

ولكن إذا نظرنا إىل حاِل هؤالِء املسلمنَي أنفسهم من مقياِس التّعامل، ونظافِة اليد، وصدِق األمانة، 
عدنا يخيبِة أمل، وحتّوَل التّفاؤُل لدينا إىل تشاؤم، وحتّولِت الّطمأنينُة واألمن إىل خوٍف من سخِط اهلِل 

قبلوَن إّنَك لتفاجأ من هؤالِء الذين متتلئ هبم املساجد ويقبلوَن إىل الّصلوات ويسبحانُه وتعاىل ومقته، ف
إىل الطّاعاِت يف أوقاهتا، تفاجُأ منهم بأموٍر تشيُب هلا الولدان، وتسمُع أحداثًا عن اخلياناِت املالّية، وعن 

قلك ه أخبارًا ال يكاُد عأكِل حقوِق املسلمني، وعن التهاِم املاِل من حالله وحرامه، تسمُع من ذلك كلّ 
ٍل يتصّوُر أنَّ مسلمنَي يفعلوَن هذا، وأنَّ مؤمننَي باهلِل يقفون بني يديِه ويضعوَن ُيىن على يسرى يف تبتّ 

 وخشوع يفعلوَن كلَّ هذا.

لى لواقِع جلِّ املسلمنَي اليوم، وغداً إذا قاَم النّاُس لربِّ العاملني ع -فيما أعتقد  -هذه صورٌة دقيقٌة 
يِّ املقياسني حياسبهم؟ وعلى أيِّ األساسني ينظُر إىل أعماهلم؟ هل ينظُر إليهم من مقياِس الّسجوِد أ

والرّكوع وكثرِة اإلقباِل إىل املساجد، ويعفو عنهم كلَّ الّسيّئاِت األخرى الّداخلِة يف نطاِق التّعامل؟ أم إنَّ 
احملفوظِة  ى أساِس نظافِة اليّد؟ وعلى أساِس األمانةاهللَ سبحانُه وتعاىل حياسبهم على أساِس املعاملة، وعل

أو املضيّعة؟ ويعفو عن التّقصرِي يف العباداِت واحلقوِق اليت هي حقوقُه خاّصة وليست عائدًة إىل حقوِق 
 العباد؟ ترى كيَف حياسُب اهلُل املسلمنَي غداً؟

 عليِه وسّلم نَد رسوِل اهلِل صلى اهللُ ﴿كنّا جلوسًا عروى البزار وغريُه عن عليٍّ رضي اهلُل عنُه قال: 
فأقبَل إلينا رجٌل من أهِل العالية، فجلَس إىل رسوِل اهلِل وقال: يا رسوَل اهلل أخربين عن ألنِي شيٍء يف 
اإلسالِم وأشّده؟ فقال: "أّما ألينه فشهادُة أن ال إله إال اهلل وأنَّ حمّمدًا عبدُه ورسوله، وأّما أشّده فهو 

أخا العالية: إنَّ من ال أمانَة لُه ال يقبُل اهللُ لُه صالًة وال صياماً وال زكاة، يا أخا العالية: إنَّ من  األمانة، يا
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 حىّت ينّحَي فصّلى به فإنَّ اهللَ ال يقبُل منُه صالتهُ  -أي قميصًا  –أصاَب مااًل حرامًا فلبَس منُه جلبابًا 
هكذا يقوُل رسوُل  .بَل صالَة إنساٍن جتلبَب جبلباٍب حرام"﴾عنُه جلبابه، إنَّ اهلَل أكرُم وأجّل من أن يق

 اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم.

إذاً فغدًا إذا رحَل اإلنساُن عن الّدنيا ونفَض يدُه عن أمواهلا وخرياهتا ووقَف بنَي يدي اهلِل عزَّ وجّل 
 على حقوقه اخلاّصةِ اهللُ احلساَب العسريحافيًا عاريًا كما قاَل رسوُل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسّلم، لن حياسبُه 

به، ولكّنُه يوقفُه الوقفَة الطّويلَة والطّويلَة جّدًا على األمانة، على نظافِة اليد، على الفم الذي أكل من 
حقوِق النّاس واستمرأها، ونسَي أنَّ اهللَ الذي تعبََّد عبادُه مبا تعّبدهم به من أوامر إّنا ألزمهم هبذه األوامر 

ن أجِل أن حيفظوا حقوَق النّاس، هذه هي احلقيقُة اليت ينبغي أن نعلمها، وانظروا فلقد وقفُت على آياٍت  م
 كثرية من تلَك اليت حيّدثنا اهلُل عزَّ وجّل عن حيثيّاِت العقاب الذي سينزله اهلُل باجلاحديَن واملالقنَي يومَ 

التّعاون، إّنا ترّكُز  حيثيّاِت مقِت اهلِل عزَّ وجّل إّنا ترّكُز علىالقيامة، فرأيُت أنَّ هذه اآلياِت كلّها اليت تبنيُّ 
 طََعامِ  َعَلىَٰ  اضُّونَ حتََ  َواَل  اْليَتِيَم، ُتْكرُِمونَ  الَّ  َبل﴿َكالَّ على األمانِة واخللق، امسعوا هذه اآلياِت مثاًل: 

يثيّات اليت حيّدثنا اهلُل عنها ، هذه هي احل﴾مَجًّا ُحبًّا اْلَمالَ  لَّمًّا، َوحتُِبُّونَ  َأْكاًل  الت ُّرَاثَ  َوتَْأُكلُونَ  اْلِمْسِكنِي،
  ،ْرُض دَكًّا دَكًّا﴿َكالَّ ِإَذا دُكَِّت اأْلَ بني يديه، ومقّدمًة للحديِث عن عذابه عندما يقوُل بعَد ذلك مباشرًة: 

ْنَساُن َوَأىنَّ َلُه الذِّ  ،َوِجيَء يَ ْوَمِئٍذ جِبََهنَّمَ  ،َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا ُر اإْلِ  .ْكَرى﴾يَ ْوَمِئٍذ يَ َتذَكَّ

ى مل يرّكز البياُن اإلهلّي على صالٍة قّصَر يف آداهبا، وال على قياِم ليٍل مل يؤّدِه كما ينبغي، ومل يرّكز عل
ألمانة، على أن يفطَن ى اأنَّ هؤالِء النّاس مل يكونوا يرتبّعوَن يف جمالِس الذّكر، وإّّنا رّكَز على التّعامل، عل

 اإلنساُن نفسُه من أكِل املاِل احلرام.

عباَد اهلل، أال تسألوَن أنفسكم: ملاذا ألزمنا اهللُ هبذا االعتقاد؟ ملاذا ألزمنا اهلُل بأن نعلَم أننا عبيٌد له؟ 
ىل أن نطأطَئ رأسنا ذاّلً تاُج إوبأّنُه مالٌك لنا، وإلٌه لنا؟ ملاذا؟ اهللُ ال حيتاج إىل أن نعلم عبوديّتنا له، وال حي

حىت  بنَي يديه، فربوبيّتُه كاملٌة ال حتتاُج إىل ممارسٍة لعبوديّتنا له، ولكنَّ اهلَل عزَّ وجّل ألزمنا هبذا االعتقاد
خناَف اهلل، فإذا خفنا اهلل خفنا من أن يظلَم بعضنا بعضًا، وحسبنا للّديّاِن حسابًا، وحسبنا ليوِم القيامِة 

فلن أتقّدَم بيدي إىل إنساٍن إال على النّهِج العادل الذي أذن اهلُل عزَّ وجّل، ولن متتدَّ يدي إىل  حسابًا،
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لقمٍة أضعها يف يفَّ إال بعَد أن أنظَر وأحسبها بدّقة: هل جاءت من حالٍل أم من حرام؟ من أجِل هذا 
 تعبََّدنا اهلُل هبذه العقيدة.

مرنا أمرنا اهلُل بذكره؟ وملاذا أمرنا اهلُل باإلكثاِر من مراقبته؟ كلُّ ذلك أُ  وملاذا أمرنا اهلُل بالّصالة؟ وملاذا
به دعماً هلذا االعتقاد، صالتنا تغّذي عقيدتنا وخوفنا من اهلل، ذكرنا ومراقبتنا هلل عزَّ وجّل كلُّ ذلك يزيُدنا 

، ذلك ألنَّ اإلنساَن ال كرتهُ لكمشعوراً باخلوِف من اهلل سبحانُه وتعاىل، والعقيدُة تصبُّ يف املعىن الذي ذ 
ُيلُك غرائز كما متلكها احليوانات، احليواناُت هلا غرائز ترّدها وتصّدها عن االحنراِف عن هنجها الذي 
فطرها اهلُل عليه هكذا بالغريزة، أما أنت يابَن آدم وقد كرّمَك اهلل عن أن تكوَن مثَل احليوان، ليَس يف 

، مثَّ دفعَك دفعًا إىل صراٍط ال احنراَف فيه، وإّنا أورثَك اهللُ بداًل من الغريزِة عقالً عنقك زماٌم امسُه الغريزة ي
َ لك سبيل التّعامل مع إخوانك، كيَف ينبغي أن تتعامَل  تّوَج عقلك هبذه الّرسالِة اليت أرسلها إليك، بنيَّ

ىل قرٍش من املاِل إال دَّ يدَك إمعهم، كيَف ينبغي أن تضَع خمافَة اهلِل نصَب عينيك، كيَف ينبغي أن ال مت
من حّله، وكيَف أنَّ اهلَل حيّذرك إن أنت أوغلَت يف املاِل احلرام وتقلّبَت واستغرقت يف حباِر احملرّمات فإنَّ 

 اهلَل لن يقبَل منك ِصرفًا وال عداًل، وإّنَك مهما دعوَت اهلَل يف الّدنيا لن ُيستجاَب لدعائك.

ِه ليِه الّصالُة والّسالم يف احلديِث الّصحيح، حديٌث طويل، ذكَر يف آخر أمل تسمع كالَم املصطفى ع
: رسوُل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسّلم قّصَة الرّجِل املسافر أشعَث أغرب، يطيُل الّسفر، ذي طمريِن باليني، يقولُ 

نظر إىل ما ا؟﴾ ﴿يا ربِّ يا رّب، ومأكله من حرام، وملبسه من حرام، وغّذَي حبرام، فأىّن ُيستجاُب له
يقولُه املصطفى: رجل أشعث أغرب، شأنُه شأن الّزّهاد، يطيُل الّسفر، بعيد عن األسواق، كأنَّ الرّجل طلَّق 
الّدنيا، متعّبد، لكن كل هذا التّعّبد ال قيمَة له يف ميزاِن اهلِل عزَّ وجّل، لقمٌة واحدٌة يأكلها هذا اإلنساُن 

األسواِق سنًة بكاملها، اشتغل يف األسواق وكن تاجراً أو صانعًا أو زارعاً من حرام يقوُم مقاَم الّصفِق يف 
وال تكن هذا الزّاهد البعيَد عن الّدنيا، على أن تأكل من احلالل وأن ال متدَّ يدَك إىل ماِل النّاس وأن ال 

 تنكَر حقوقهم، هكذا يعلمنا املصطفى عليِه الصالُة والسالم.

 جرُية، وتعاىل أاّل جيعلنا ممّن َيادعوَن اهلل عزَّ وجّل، اهللُ ال َُيدع، وخمادعُة اهللِ إنين أسأُل اهللَ سبحانُه 
رمّبا تفوُق جرائَم الفسوِق والعصيان، أسأُل اهللَ عزَّ وجّل أن جيعَل من أوىل مثراِت خمافتنا من اهلل أن نؤّدَي 

 يٍّ ألحٍد من عباده، حىّت وإن قّصرنا يفللنّاِس حقوقهم، وأن ال متتدَّ أيدينا إىل ظلٍم معنويٍّ أو مادّ 
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الطّاعات وإن قّصرنا يف النّوافِل واألذكار، فاألمُر يف ذلَك سهل، ورمحُة رّبَك وسعت كلَّ شيء، ولكنَّ 
املهّم أن تكوَن مثرُة خمافتنا من اهلِل عزَّ وجّل أن ال نرحَل من هذه الّدنيا وإن رقابنا مثقلٌة حبقوِق النّاس، 

 غفر لكم.فاستغفروُه ي ، سبحانُه وتعاىل يل ولكم املثوبة والرّجوَع إىل هديِه وصراطهأسأُل اهللَ 
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 32/12/1882|  قيمة الصبر والشكر في إلاسالم -92

 

إن اهلل سبحانه وتعاىل عندما شرفنا هبذا الدين العظيم، وتوج به حياتنا، وربط به مصري السعادة 
قام هذا الدين على مبادئ وأقامه على قيم، وعلى مجلة من السلوك الذي شرعه لنا األبدية لكل إنسان أ

ريف، اهلل سبحانه وتعاىل وبينه يف حمكم كتابه، مث بينه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف هديه النبوي الش
بادئ وهذه ولكن املصيبة الفادحة أن املسلمني بعد ذلك آلو إىل فريقني، فريق أعرض كليًا عن هذه امل

القيم وألقوها وراءهم ظهريًا، وفريٍق آخر اجتهوا إىل هذه املبادئ وتعاملوا معها ولكن بعد أن مجدوها 
وجعلوا منها شعارات تقليدية ميتة، فاملسلمون اليوم أو الناس اليوم إّنا ينقسمون إىل هذين الفريقني وال 

 ىل.يستثىن من هؤالء وأولئك إال من رحم اهلل سبحانه وتعا

وهذه املبادئ والقيم اليت مجِّدت يف حياتنا وحتولت إىل شعارات وألفاظ ميتة كثرية، ولكين أحب أن 
ألفت النظر اليوم إىل واحد منه، إن من هذه املبادئ اخلطرية اهلامة يف هذا الدين اإلسالمي احلنيف شكَر 

ض اإلنسان من أوله إىل آخره، وإذا هناهلل سبحانه وتعاىل، والشكر هو العمود الفقري يف بنية هذا الدين 
بواجب الشكر الذي أمره اهلل عزَّ وجل به فال بد أن جيد نفسه ملتزمًا بأوامر اهلل كلها، ولكن هذا املبدأ 
العظيم الذي ُيثل العمود الفقري يف بنيان هذا الدين حتول يف حياتنا اليوم إىل شعار ميت وإىل معاملة 

وها، ما أكثر ما ترتدد هذه الكلمة على األفواه، وما أكثر ما يتالقى قريبان تقليدية مع ألفاظ الشكر وحن
أو صديقان، فيسأل الواحد منهما صاحبه عن حاله فتكون الكلمة األوىل اليت جييبه هبا: نشكر اهلل 

دية يوحنمده، ولكن ال املتكلم يعي معنًا هلذه الكلمة وال السامع يدرك هلا أي داللة، وإّنا هي كلمة تقل
متر من األفواه إىل اآلذان وليس هلا أي معنًا حي نابٌض يتصوره املتكلم أو يتلقاه السامع قط. نشكر اهلل 

 وواقع هذا اإلنسان يكذب ما يقول، وحياته من أوهلا إىل آخرها رٌد عنيف هلذه الدعوة اليت ينطق هبا.

بارات ميتٌة ماتت شائع منتشر، ولكنها ع إذاً فالتعبري بكلمة احلمد والثناء على اهلل والشكر له تعبري
معانيها على الشفاه، وغدت بعد أن كانت هذه احلقيقة العمود الفقري يف بنيان الدين غدت شعاراً ميتًا 
ال قيمة له، وال يقدم أو يؤخر عن اهلل شروى نقري، ولو كان املسلمون اليوم فعاًل يشكرون اهلل سبحانه 
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كري تهم يتقلبون يف هذا الواقع املخزي، ملا رأيتهم مقبلني على الدنيا إقبال السوتعاىل كما أمر اهلل ملا رأي
إىل مخره، ملا رأيتهم ينحطون يف األهواء والشهوات وقد أوغلوا يف أوديتها ونسوا أو تناسوا أمر اهلل سبحانه 

م اهلل عزَّ وجل دهوتعاىل، لوال أن هذه الكلمة قد أصبحت شعاراً تقليدًا يف حياهتم ملا رأيتهم وقد وح
وجعل منهم أمة واحدة، ملا رأيتهم اليوم مزق من الفئات املتخاصمة املتعادية خصومة تبعث على االمشئزاز 
والتقزز، تفرق أصبح مضرب املثل يف العامل كله، وهم الذين يستظلون بظل دين واحد، ولكن ملا حتولت 

ه أيضا إىل هلل سبحانه وتعاىل دينهم الذي يستظلون باملبادئ والقيم يف حياهتم إىل شعاراٍت ميتة، حّول ا
شعاٍر ميٍت ال يقدم هلم شيئا وال حيقق هلم أي مثرة، لو كان الشكر هو هذا الذي يردده اإلنسان بلسانه 
عندما يرى صاحبه أو صديقه يف الطريق إذاً لكان الناس كلهم شاكرين اهلل عزَّ وجل، وإذاً ملا صدق قول 

 .َوقَلِيٌل مِّْن ِعبَاِدَي الشَُّكوُر﴾﴿اهلل عزَّ وجل 

ولكن الشكر ليس هذا، الشكر على النعمة هو أن يصرف اإلنسان النعمة اليت أسداها اهلل عزَّ وجل 
ملا قد خلقت هذه النعمة من أجله، هذا هو شكر اهلل سبحانه وتعاىل كما عرفه العلماء، شكرك هلل على 

لى رمك اهلل عزَّ وجل هبا لتكون جمندة لتنفيذ أمر اهلل وللسري عنعمه هو أن تستخدم هذه النعم اليت أك
صراط اهلل وللسعي إىل رضا اهلل سبحانه وتعاىل، ولو أنك نظرت إىل من يطبق هذا املعىن الذي أمر اهلل 
 سبحانه وتعاىل به من معاين شكر لرأيت أن قلياًل من الناس الذين يصربون على شكر اهلل سبحانه وتعاىل.

ل نعمة حتتاج إىل شكر ألن الذي أسداها إليك هو اهلل عزَّ وجل، فكيف يكون شكرك على املا
املال إن كان كثرياً أو قلياًل عندما يكرمك اهلل عزَّ وجل به؟ شكرك هلل على املال أن توجه هذا املال إىل 

أن حتجزه عن  و  ما قد خلقه اهلل من أجله، أن تستخدمه فيما حيقق لك رضا اهلل سبحانه وتعاىل عنك،
 كل السبل األخرى.

العافية اليت أكرمك اهلل عزَّ وجل هبا نعمة وأي نعمة، وال بد هلا من ضريبة الشكر هلل عزَّ وجل 
فكيف يكون شكر اهلل على نعمة العافية، إّنا يكون شكر اهلل على ذلك بأن توجه صحتك وعافيتك 

حانه والنهوض بالواجبات اليت أمرك اهلل سبونشاطك لتستخدم ذلك كله يف الطريق الذي شرعه اهلل 
وتعاىل هبا، مث تبعد أنشطتك هذه اليت هي مثرة صحتك وعافيتك تبعدها عن كل ما حرم اهلل، تبعدها عن  

 كل ما هنى اهلل سبحانه وتعاىل.
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الزوجة والدار نعم وأي نعم، فكيف يكون شكر اهلل سبحانه وتعاىل عليها؟ إّنا يكون ذلك بأن 
 نت وزوجك على أن تقيما العالقة اليت قيضها اهلل سبحانه وتعاىل بينكما لتكون هذه العالقة خريتتواثق أ

خادم لدين اهلل عزَّ وجل، مث لتكون هذه العالقة منهجًا لبناء أسرة مؤمنة مسلمة تسبح حبمد اهلل عزَّ وجل 
شائه.. وهكذا وتعاىل عباده بإنمث تصبح هذه الدار مثاًل مصغراً للمجتمع املسلم الذي أمر اهلل سبحانه 

وهذا  ُفوٌر رَِّحيٌم﴾ ﴿َوِإن تَ ُعدُّوْا نِْعَمَة الّلِه اَل حُتُْصوَها ِإنَّ الّلَه لَغَ إىل سائر النعم اليت ال حتصى كما تعلمون 
 كالم اهلل عزَّ وجل، هكذا يكون شكر نعم اهلل عزَّ وجل.

ملختلف أنواع العبادات من الشكر، وال أعلم وأنا ال أعلم يف الطاعات ويف العبادات شيئًا أمجع 
مبدًأ ُيثل ينبوعًا من املثوبة واألجر ال ينضب قط يصل العبد رأساً يخالقه كينبوع الشكر، ولقد قال العلماء 
قدُيا وتساءلوا أيهما أجزل مثوبة وأجراً الصرب أم الشكر؟ صرب الفقري على فقره أجزل مثوبة وأجراً أم شكر 

ه أجزل مثوبة وأجراً؟ وإين ألعجب من هذا السؤال، ألنين أعلم أن هناية الشكر ال ُيكن الغين على غنا
الوصول إليها إال على جسر من الصرب، فال ُيكن لإلنسان أن يكون شاكراً اهلل عزَّ وجل على نعمة املال 

رب، ذلك مبرحلة الصوال على نعمة العافية وال على نعمة الزوجة واألهل والدار واألوالد إال إذا مر قبل 
 فكل شاكر البد أن يكون صابراً، ولكن ليس كل صابٍر البد أن يكون شاكراً.

ما أكثر الفقري الذي يضطره إىل الصرب واقع فقره ومهما حاول فإنه لن يستطيع أن َيرج من أقطار 
ى أقل تقدير، لقضاء اهلل سبحانه وتعاىل قط، فيقول يف نفسه فألكن صابراً إذاً حىت أنال أجر الصرب ع

هو ينال أجر الصرب، لكن انظروا إىل الفرق الكبري بني الصرب واقعًا يلجئ صاحبه إليه وبني الشكر الذي 
 يسري اإلنسان إليه على جسر من الصرب باختياره.

املال عندما يكرمك اهلل عزَّ وجل به مفتاح تستطيع أن تفتح به سباًل شىت إىل أنواع من السلوك 
رغائب النفس وشهواهتا وغرائزها، وإّنا شكر اهلل على هذا املال الذي ُيثل هذا املفتاح أن  شىت، تتفق مع

تغلق كل هذه األبواب اليت حرمها اهلل عزَّ وجل ال تبقَي بينك وبينها بني هذه النعمة إال بابًا واحداً هو 
ألوان  الذي أكرمك به إىل هذا الباب الذي شرعه اهلل عزَّ وجل.  فانظر كم حيوجك شكر اهلل على املال

 من الصرب.
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نعمة العني اليت أكرمك اهلل هبا ال تستطيع أن تشكره عليها إال إذا صربت فغضضت الطرف عن 
احملرمات اليت هناك اهلل سبحانه وتعاىل أن تتبع بصرك إياها، وهذا ال ُيكن أن يتحقق إال بلون شديٍد من 

االحنرافات  اإلنسان تبعثه إىل أنواع من السلوك شىت وأنواع من الصرب، كذلكم العافية اليت تتفجر يف كيان
تعرفون، فإذا أراد اإلنسان أن يشكر اهلل على نعمة العافية فالبد أن جيد نفسه أواًل على طريق الصرب، 
يفطم نفسه وعافيته املتوهجة بني كيانه عن كل ما قد حرمه اهلل عزَّ وجل حىت ينال بعد ذلك مرحلة 

 أمرنا اهلل عزَّ وجل به، وهكذا فال ُيكن أن يكون اإلنسان شاكرا إال بعد أن يكون صابراً، الشكر اليت
َا يُ َوىفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهم بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾وكلنا يعلم أجر الصرب  داً من اهلل عزَّ وجل إلنسان ، ومل أجد وع﴿ِإّنَّ

طورته لصرب، ولوال هذه احلقيقة ولوال أمهية الصرب وخعلى طاعة من الطاعات بأجٍر قفزاً فوق احلساب إال ا
يَا ﴿ولوال أنه اجلسر الوحيد الذي يوصل إىل الشكر ملا أكد اهلل سبحانه وتعاىل لعباده بالصرب واملصابرة 

 .﴾أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اْصرِبُوْا َوَصاِبُروْا َورَاِبطُوْا َوات َُّقوْا الّلَه لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

ترى لو أن املسلمني كانوا يتمسكون حبقيقة الشكر بداًل من أن ُييتوا هذه احلقيقة ويستبدلوا هبا 
ألفاظها وشعاراهتا امليتة كيف كان حاهلم اليوم؟ ولكن ملا تركوا الغايل والثمني وتتبعوا الرخيص خداعاً 

ع ون أن يكلفهم هذا الشكر دفوجعلوا من أنفسهم بالدعاوي الكالمية الكاذبة شاكرين هلل عزَّ وجل د
أي رأس مال قط، ملا عاملوا اهلل على هذا الشكل عاملهم اهلل على الشكل ذاته، ومن مث ترون مظاهر 
اإلسالم البارقة املتألقة يف حياة املسلمني اليوم صوراً وأشكاالً وشعارات، حىت إذا جتاوزت واخرتقت هذه 

ة وأي عفونة، رأيت الفقر، رأيت التشرذم، رأيت األحقاد اليت املظاهر املتألقة إىل ما دوهنا رأيت عفون
يدور رحاها على وحدة هذه األمة رأيت تعلق قلوب املسلمني باملال والدنيا وتنافسهم بل خصامهم على 

 هذه الثروات، ورأيت إعراضهم عن اهلل عزَّ وجل، وهكذا يعاملنا اهلل كما نعامله.

 يم.أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظ
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 21/12/1889 | التراحم.. وقاية من غصص الحرمان -93

 

 قرأمت وقد مجع،أ للخالئق رمحةً  وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى حممداً  رسوله ابتعث وجل عز اهلل إن
 مداً حم وجل عز اهلل لأرس وقد عجب فال﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك ِإالَّ َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنَي﴾ : وجل عز اهلل قول ذلك يف

 حممدٌ  يكون نأ عجب وال غرو ال معًا، وبسلوكه بلسانه للرمحة معلماً  مظهره يف يكون أن للعاملني رمحة
 أيضاً  معلماً  وعيناها اليت أقواله يف يكون وأن للرمحة، معلماً  عرفناه الذي سلوكه يف وسلم عليه اهلل صلى
 .للرمحة

 ُأْسَوةٌ  اللَّهِ  َرُسولِ  يِف  َلُكمْ  َكانَ  لََّقدْ ﴿: لنا ةقدو  حممد نبيه من جنعل أن وجل عز اهلل أمرنا ولقد
 والدعوات امحوايرت  أن إىل الناس خالهلا من وسلم عليه اهلل صلى الرسول نبه اليت واألحاديث﴾ َحَسَنةٌ 

 الواردة حاديثاأل أحصي أن املوقف هذا يف أريد وال كثرية، الرتاحم إىل خالهلا من دعاهم اليت املختلفة
 :منها. اذجبنم أذكركم ولكين بالرتاحم، للناس وسلم عليه اهلل صلى فمه من املتكررة ليماتوالتع

 يرمحكم رضاأل يف من ارمحوا الرمحن، يرمحهم الرامحون﴿: عنه صح فيما والسالم الصالة عليه يقول
 .﴾السماء يف من

 ،﴾ُيرحم ال يرحم ال من﴿: الشيخان رواه مما عنه صح فيما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ويقول
 من عشرةً  يل إن: حابس بن األقرع فقال. عنهما اهلل رضي علي بن احلسني فيه قّبل جملسٍ  يف ذلك قال

 رواية يفو  ﴾ُيرحم ال يرحم ال من﴿: وسلم عليه اهلل صلى له فقال. قط منهم واحداً  قبلت ما األوالد
 .﴾الرمحة قلبك من وتعاىل سبحانه اهلل نزع إن أملك وهل﴿

 يف سلوكه، يف به يأمر كان الذي هلذا تطبيقياً  ّنوذجاً  كان وسلم عليه اهلل صلى املصطفى إن مث
 تتمثل فكانت مننيباملؤ  رمحته أما مؤمنني، وغري مؤمنني ونساءً  رجاالً  وصغاراً  كباراً  مجيعاً  الناس مع عالقته

 اهلل إىل دعوهتم يف تتمثل فكانت نياملؤمن بغري رمحته وأما الدائمة، املعاملة وحسن والشفقة العطف يف
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 اهلل رسول محةر  مظاهر أجل من ملظهر ذلك وإن دائمًا، هلم ونصيحته دائماً  هلم وموعظته وتعاىل سبحانه
 .هبم وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى

 أن البد هلا أسوةً و  قدوةً  سلوكه من وجتعل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وصايا تنفذ اليت واألمة
 من تعاين لن الرتاحم بينها فيما تشيع اليت األمة .وفضله وتعاىل سبحانه اهلل رمحة من كنفٍ  يف يشتع

 .أبداً  احلرمان غصص

 أن وينبغي ينهاب فيما هذا حاهلا، تراجع أن ينبغي بالشدائد يأخذها وجل عز اهلل أن ترى اليت واألمة
 أجدر وما ه،وسلوك هنجه عن وابتعدت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وصايا عن حادت قد أهنا تعلم

 يفعلون سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب كان وقد اجلانب، هذا من دائماً  حاله يراقب أن باملسلم
 الصاحل لسلفا بعدهم ومن التابعون وكان هبا، يُأخذون اليت الشدائد لدى أنفسهم حياسبون كانوا ذلك،
 .الشاكلة هذه على كانوا كلهم

 مثيالً  رأيت أين أذكر ال حرمان من نعاين بل ترون، الذي احلرمان من نعاين اإلخوة أيها اليوم نوحن
 الباقية، وأيامه لشتاءا على ليقضي الشتاء إىل امتد الصيف أن كيف لرتون إنكم قط؛ املاضية حيايت يف له

 أن بد وال باحللوق، الظمأ يأخذ أن بد فال الشاكلة هذه على استمر إذا احلرمان هذا أن تعلمون وأنتم
 مجيعاً  الناس فيه علمي وقتٌ  يأيت أن والبد الناس، من كثريٍ  عند اليوم قيمته تظهر ال الذي املاء قيمة تظهر

 جتعلنا اليت هي وتعاىل سبحانه اهلل رمحة ولكن. املتألقة اجلواهر تساويه مما أكثر يساوي املاء من كأساً  أن
 .احلقيقية القيمة هبذه جاهلني نزال ال

 اآلدابب اجلماعي االلتجاء اهلل رسول إياه علمنا الذي االلتجاء اهلل إىل نلتجئ أن نشأ مل إذا
 نشأ مل إذا اءاالستسق صالة باب اإلسالمية، الشريعة أبواب أجل يف بابٍ  يف عرفتموه الذي وبالشكل

 اآلخر الدواء ذاه آخر، دواء نالكفه الشكل هذا يف العام االلتجاء هذا وتعاىل سبحانه اهلل إىل نلتجئ أن
 القوي يرحم لفقري،ا الغين يرحم الصغري، الكبري يرحم الرتاحم، صلة بيننا فيما تشيع وأن نرتاحم أن هو
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 شآبيب نم عليها يغدق وتعاىل سبحانه اهلل فإن ترامحت إذا األمة هذه أن يقني على وأنا الضعيف،
 .العباد حبقوق يسامح ال ولكنه حبقوقه يسامح وتعاىل سبحانه اهلل أن أعلم وأن إكرامه،

 ولكن ملساحمة،ا على مبنية اهلل حقوق إن: واملعروفة املشهورة الفقهية القاعدة القول، وأعدت قلت وكم
 رمحة ولكن فقري،بال الغين رمحة ولكن اهلل، حقوق من حقٌ  اهلل إىل االلتجاء. املشاحة على مبنية العباد حقوق
 فيما اريةالس احلقوق الناس أدى وإذا العباد، حقوق من.. بالعاجز القوي رمحة كنول بالضعيف، القوي
 إىل االلتجاء دقص وهو أال بأعناقنا، املنوط حقه عن يتجاوز وتعاىل سبحانه اهلل أن الظن فأغلب بينهم

 وسلم؟ ليهع اهلل صلى اهلل رسول هبا أمرنا اليت الرمحة إىل نتداعى ال فلماذا. وتعاىل سبحانه اهلل

 املباركة، لبلدةا هذه يف األمة هذه متثل اليت الفئات كل آذان يبلغ احلديث هذا أن ليت اإلخوة أيها
 يرتامحوا كي ئدهتموأف قلوهبم إىل اآلذان متخر أهنا وليت آذاهنم، تبلغ بالرتاحم اهلل رسول وصايا أن ليت
 .األوان فوات قبل

 لتنظر إنك فؤاد؛ال يف للحزن مثريةٍ  لألسى، مثريةٍ  قضاتتنا من يعاين هذا بلدنا أن لتعلمون وإنكم
 ما واحلرمان، نكوالض الفقر جانبه وإىل يتصوره، اخليال يكاد ال الذي البازخ البازخ الغىن مظهر فتجد
 ويف ارهةف دارٍ  يف يعيش الذي الرجل حال تالحظ أن تستطيع إنك ذاك، جانب إىل هذا ترى أن أيسر
 هذا جانب إىلو  تعرفون، كما شىت أنواعاً  والنعم وأشكااًل، ألواناً  حوله من اقصترت  بل به تطوف نعمةٍ 

 أكنانه، يف يواناحل يسترت كما فيه نفسها تسرت عشٍ  عن إليه تأوي كن عن تبحث أخرى أسرة اإلنسان
 خلصليت اهلل رضيتُ  وسيلةٍ  عن يبحث جواحنه بني غرائزه التهبت قد شاباً  جتد ذلك، األسرة هذه جتد فال
 ألف سنيمخ عن يقل ماال إىل حيوجه املال، من قدرٍ  إىل حيوجه ذلك ألن جيد فال هذه، غرائزه لظى من
 يرى وهو عابهل فيسيل ومشال ُينيٍ  عن وينظر احلرمان، لظى يف يتقلب وهكذا لرية، ألف مئة أو لرية

 موجودة، الظاهرة ذهه. داره من تفر وكيف حوله من تتحقق كيف النعمة أخيلة يرى وهو املرتفني، املنعمني
 هذا من ئاً شي ترى أفكنت تراحم هنالك كان لو اإلخوة أيها هذه بلدتنا يف متزامحة التناقضات هذه

 .اهلل معاذ التناقض؟
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 ومن جوات،الف هذه تسد أن أجل من نرتاحم بأن اهلل أمرنا ملاذا بل بالرتاحم؟ املصطفى أمرنا وملاذا
 عضوٌ  منه اشتكى إذا الواحد كاجلسد األمة هذه تعود أن أجل ومن التناقضات، هذه تزول أن أجل

 .واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى

 اهلل هبا مرناأ عندما املصطفى هبا أمرنا اليت الرمحة غياب وهي أال كربى مصيبة من نعاين حنن إذاً 
 اهلل قال أن عدب إعوجاجاً  تقوم وال فاسداً  تصلح ال الناس من القلة هلا، قيمة ال والقلة وتعاىل، سبحانه

 على األمر بنا استمر إن بةالعاق هي فما﴿َوات َُّقوا فِتْ َنًة ال ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة﴾ : وجل عز
 تعشىو  الشخصية مصاحلهم سبيل يف شيء بكل يضحون الناس كان إذا العاقبة هي ما املنوال؟ هذا

 يكون يفك اهلالك؟ إىل يوصالن الذين واحلرمان الضنك ألوان من يعانون الذين مإخواهن رؤية عن عيوهنم
 ما﴾ بهجان إىل جائعٌ  وجاره شبعان بات من يب آمن ما﴿: يقول اهلل رسول قول مسعوا وقد هؤالء حال
 اإلخوة؟ إيها املآل

 قويٍ  بني فقري، الو  غينٍ  بني فرقاً  جتد ال وعندئذٍ  ذلك، بعد احلرمان يف كلها األمة هبذه ُيزج أن املآل
 لغىن عىنم يبقى فلن ترتاحم، ال أمةٍ  من وفضله إكرامه استلب إذا وجل عز اهلل ألن ذلك ضعيف؛ وال

 الظمأ أخذ إذا ةالبازخ القصور تفيدهم أن عسى ماذا أبداً، املرتفني لرتف معىن يبقى ولن أبداً، الغين
 عليهم؟ اجلوع عض إذا املكتنزة األموال تفيدهم أن عسى ماذا حبلوقهم؟

 من حرمه اهلل ولكن حوله، من ترقص الدنيا وجعل باملليارات اهلل أكرمه إنساناً  اإلخوة أيها تصورا
 اليماين اً طاووس اهلل ورحم كلها؟ الكنوز هذه له تصنع أن عسى ماذا املاء، هذا إىل حاجته عند ماءٍ  جرعة

 يا مه :طاووس له قال املاء، من بكأس إليه جيء ،ماء جرعة فطلب الرشيد هارون عند جالساً  كان وقد
 ما بكل :قال تشرتيه؟ كنت مباذا ظمأ على املاء هذا حرمت لو قال نعم، قال انتظر أي املؤمنني، أمري

 مباذا سدكج من املاء هذا خروج حرمت لو: املؤمنني أمري يا له قال مث شرب، هنيئًا، فاشرب: قال أملك،
 .ماء جرعة يساوي ال ملكٍ  يف اهلل فاتقي: قال أملك، ما بكل :قال إخراجه؟ تشرتي كنت
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 هذه دركوني أهنم ليت البلدة هذه يف إخواهنم وضع عن تاهوا الذين وامليسورين األغنياء أن ليت
 اليت اكلةالش هذه على اجلو يبقى عندما األمة هبذه احلرمان حاق إذا أجل طاووس، قاهلا اليت احلقيقة
 تساووني عندئذٍ  الكل أصحابه؟ الرتف يفيد أن عسى ماذا أصحابه؟ الغىن يفيد أن عسى ماذا ترون،
 .الشقاء يف سيتساوون وإّنا السعادة يف يتساووا لن ولكن

 الثاين، لدواءا إىل وال األول الدواء إىل ال تلجئ أن تريد ال ولكنها دوائني أمامها جتد ألمةٍ  عجباً  فيا
 كان إن نًا،حس اهلل إىل االلتجاء األول الدواء! رويداً  رويداً  إليها يدنو والشقاء احلرمان شبح ترى وهي

 نرتاحم نأ نريد ال كنا فإذا الرتاحم آخر دواء هنالك كربيائه، جيرح االلتجاء هذا بأن يشعر من هنالك
 أن غيينب اليت تيجةالن فما وجل عز اهلل ليكرمنا وتعاىل سبحانه اهلل إىل نلتجئ أن نريد وال اهلل لريمحنا

 ننتظرها؟
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 21/22/1888|  الضمانة التي تجعل إلانسان ذا خلق  قويم -91

 

 وآدابه مهأحكا ومن الدين هذا عقائد من به أخذهم مما بشيءٍ  عباده أخذ ما وتعاىل سبحانه اهلل إن
 على سهنج بين مع عالقته تسود وأن اإلنسان يتهذب أن: هي هلا ثاين ال واحدة حلكمةٍ  إال السلوكية

 بأبناء صلته تكون لكي ضمانة وجاء اإلنسان، ليهذب جاء فالدين العالقة، تكون أن ينبغي ما خري
 الدين ريغ آخر شيء يصلحه اإلنسان أن وجل عز اهلل علم ولو. العالقة تكون ما خري على عامةً  جنسه
 السبيل، بذلك عباده وجل زع اهلل أللزم الراقية اإلنسانية األخالق صعيد إىل به ويسمو طباعه من يهذب
 إلنسانا يعرف أن هي السامية اإلنسانية لألخالق الوحيدة الضمانة أن علم العليم احلكيم اهلل ولكن
 قبضة يف حركيت قوة وال له حول ال مملوك عبدٌ  أنه علم ربه عرف وإذا ربه، عرف نفسه عرف إذا نفسه،
 اليت الضمانة هي لكفت. سيحاسبه وتعاىل سبحانه اهلل وأن يراقبه اهلل بأن يعلم وعندئذٍ  وخالقه؛ مواله
 سامياً  بحيص وأن مهذباً  اإلنسان يصبح أن إىل األوحد السبيل هو وذلك قومي، خلقٍ  ذا اإلنسان جتعل

 .الدين اهذ لعباده وتعاىل سبحانه اهلل شرع فقد مث ومن جنسه بين مع عالقاته يف إنسانياً 

 قد ما كل أي ﴾األخالق مكارمَ  أُلمتم بُعثت إّنا﴿ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قول تسمعوا أمل
 إىل طباعهو  سلوكه يف اإلنسان يرقى أن هو واحد لشيءٍ  ضمانة هو إّنا وجل عز اهلل عند من به جئتكم
 األخالق؟ مكارم مستوى

 مين أقربكم نع أنبئكم أال﴿ الصحيح احلديث يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قول مسعتم ما أو
 .﴾ويؤلفون يألفون الذين أخالقاً  أحاسنكم القيامة يوم جمالس

 وأتبع كنت ماحيث اهلل اتق﴿ اآلخر احلديث يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قول مسعتم ما أو
 ﴾حسن لقٍ يخ الناس وخالق﴿ فقط املسلمني يقل مل مجيعاً  الناس ﴾الناس وخالق متحها احلسنة السيئة
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 ويبتعد هطباع تتهذب أن إىل السبيل وما حسن؟ يخلقٍ  الناس اإلنسان َيالق نأل الضمانة ما لكن
 يكون لكيو  اإلنسان ألخالق حافظاً  ليكون حصناً  جاء فالدين. الدين هي الضمانة وأسباهبا؟ الشرة عن

 .الفاضلة اإلنسانية األخالق مدارج يف لرقيه ضمانة

 اليت الدرجة تأيت مث وأهله، الرجل بني ما عالقة يف تبدأ اليت تلك اإلنسانية األخالق خطوات وأهم
 يف تتمثل اليت الثالثة طوةاخل تأيت مث وأقرانه، حيه وأهل بلدته أهل مع اإلنسان عالقة يف تتمثل واليت تليها

 .عموماً  جنسه بين مع اإلنسان عالقة

 مع إلنسانا عالقة: وينبوعها أساسها وهي الفاضلة اإلنسانية األخالق عني هي اليت األوىل الدرجة
 احلديث يف قال عندما هبذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نوه وقد وأسرته، وأوالده زوجه مع أهله

 تساءلتو  احلديث هذا عند وقفت ولقد ،﴾بأهله ألطفكم القيامة يوم جمالس مين أقربكم﴿ الصحيح
 عموماً  لناسا مع لطيفاً  يكون وأن هدار  داخل يف أهله مع لطيفاً  اإلنسان يكون أن بني الفرق ما مراراً،
 يف الناس عم لطفه على أهله مع اإلنسان لطف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ميز وملاذا داره؟ خارج

 والشوارع؟ امليادين ويف األسواق

 السوق يف السامية اإلنسانية باألخالق متمّسكاً  الطباع مهذب أكون عندما أنا: التايل هو السبب
 كثرية حوافز هنالك فإن املختلفة، العالقات ويف االكتساب ويف التجارة يف الناس مع عالقيت حيث

 فرغبيت احلوافز، ههذ أضعف كان رمبا الديين واحلافز معهم، متخلقاً  أكون أن إىل تدفعين خمتلفة وأسباب
 إىل يدفعين كذل لك بينهم فيما نافذةً  مصاحلي تكون أن يف ورغبيت علي يُثنو وأن الناس ُيدحين أن يف
. الراشدة ةاإلنساني باألخالق املتخلق اللطيف اإلنسان مظهر يف املهذب مظهر يف الناس يف أظهر أن

 املصاحل هوهذ الرغبات هذه فإن وأوالدي أهلي مع وأخلو عين الناس ويبتعد داري إىل أعود عندما ولكن
 سبحانه اهلل راقبةم وهو أال واملعشر عالقةال وحلسن األخالق لسالمة واحد دافعٌ  ويبقى عين، تغيب الدنيوية
 .وتعاىل
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 وأوالده، وأسرته أهله مع املعشر لطيف يكون أن الرجل تقتضي مصاحل هنالك ليست الدار يف
 مع كان فإذا هله،أ مع الطباع حسن يكون أن تقتضي سياسية خمتلفة صناعية جتارية مصاحل له ليست

 بدافعٍ  إال لكذ إىل مندفعاً  ليس أنه على دليلٌ  فهذا وأوالده أسرته مع داره داخل الطباع حسن كله هذا
 الذي الرجل سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول مّيز لذلك له، وتعاىل سبحانه اهلل رضوان استنزال هو واحد
 أصدقائهم مع والدماثة اللطف غاية يف يكونون الذين عن داره داخل أهله مع واملعشر العالقة لطيف يكون

 .املختلفة األسواق يف وخالهنم

 .عموماً  الناس مع اإلنسان بعالقة يتعلق فيما الثانية الدرجة تأيت مث

 األخالق هذه أجل ومن وتعاىل، سبحانه اهلل إىل اإلنسان تقرب اليت هي الفاضلة األخالق هذه
 اليت الضمانة ام سألي منكم بكثريٍ  وكأين املختلفة، والسلوكات العقائد من تعبد مبا وجل عز اهلل تعبدنا
 اآلخرين؟ مع الطباع املهذب اإلنسان مستوى إىل باإلنسان ترقى واليت األخالق مسو حتقق

 وتطامن تواضع نفسه عرف إذا نفسه، فيعرف يبدأ أن األوىل اخلطوة خطوات، عدة ذلك سبيل
 اهلل ورحم. فسهن اإلنسان عرف إذا الناس، بني التكرب قوقعة من وخرج كيانه عن الكربياء أغشية ومتزقت

 يعجب ذيوال سليم، كالم وهذا منه خريٌ  الكلب أن علم نفسه عرف من: يقول إذ املبارك بن اهلل عبد
 اليت العيوب علمت أدركت نفسي عرفت فإذا نفسه، يعرف مل إنسان هو هذا املبارك ابن كالم من

 سبحانه هلل طامنوالت تواضعال إىل املعرفة هذه فدفعتين الناس، يعلمها ال حيث من كياين يف تراكمت
 الضعة بل واضعالت باب يف ودخلت الكرب من حتررت فإذا قبضته، يف أنا والذي مالكي هو الذي وتعاىل

 .الراشدة اإلنسانية األخالق إىل الشعور هذا ساقين وجل عز هلل احلقيقية التواضع ال

 فاألخالق ثانياً  ضعفالتوا أوالً  نفسه نساناإل معرفة بل ثانيًا، الراشدة اإلنسانية واألخالق أوالً  التواضع
 .يتهوهو  ذاته على يتعرف نفسه اإلنسان يتعلم بأن األمر فيبدأ ثالثًا، الكرُية اإلنسانية

 نسان،اإل هو وما اإلنسان هو من يعلم وكلنا ذاته على اإلنسان يتعرف كيف: يقول قائل ورمبا
 وإّنا نفس،ال علم عن نتكلم لسنا هكذا األمر ليس ات؟املليار  وبلغو أفراده تكررت مهما واحد واإلنسان
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 ومن ريه،ومص هنايته من وبيد شأنه، من وبيد أوجده، الذي من يعلم أن أي ذاته اإلنسان يعلم أن املهم
 عرف سهنف اإلنسان عرف إذا لنفسه، اإلنسان معرفة معىن هذا يراقبه، الذي هو ومن حيركه، الذي هو
 وتعاىل، سبحانه هلل عبوديته مطرقة حتت الكربياء حتطمت عبد أنه علم وإذا عبد أنه علم لربه مملوك أنه
 تكربه، إىل فنياً  آخر الً سبي املتكلف التواضع من جيعل أن عندئذٍ  يستطيع وال شيئاً  لنفسه يرى يعد فلم
 ال بأين هروأتظا ةباملسكن وأتظاهر بالضعة أتظاهر للتكرب، فناً  التواضع من جيعلون أناس الناس يف وكم

 ليس وتعاىل، حانهسب اهلل من قريب إنسان بأين بالبنان إيل يشار وحىت الناس، أعني يف أمسو حىت شيء
 استشعره امب يستشعر أن نفسه اإلنسان معرفة معىن إّنا هذا، اإلنسان معرفة معىن وليس هذا، التواضع
 المك صدق عرف حقاً  نفسه رفع ومن منه خرياً  الكلب أن علم نفسه عرف من: قال عندما املبارك

 .اهلل رمحه املبارك ابن

 سالماإل مقاييس إىل نظرنا إن: مؤملة نتيجة إىل لكم أقول الذي هذا من أصل أن أريد اإلخوة أيها
 يف يتكاثر الذي حلجيجا يف متمثلة الظاهرة القربات يف متمثلة الصالة يف متمثلةً  اليوم املسلمني حياة يف

 إذا كنول مشرقة، متألقة اإلسالم مظاهر جند ما أكثر فما والعلوم، األذكار السجم يف متمثلة عام كل
 سنح لنتلمس الراشدة، اإلنسانية األخالق لنتلمس ورائها، ما ونتلمس الظواهر هذه خنرتق أن أردنا

 .النقيضب النقيض عالقة الحظنا الواحدة األسرة أفراد بني بل بعض مع بعضهم الناس بني العالقة

 يف دهمجت عنهم تبحث رمبا هبا وجل عز اهلل كلفهم فريضة يقطعون ال أناسٌ  هنالك وكم كم
 اهتاجت إذاف وجل عز اهلل ذكر عن لساهنم يفرت ال السبحات حيملون اللحى يطلقون األوىل الصفوف

 وأن ر،تبخ الدين ذاه سلطان أن رأيت الغرباء وبني بينهم أقول ال أهليهم وبني بينهم فيما الدنيا مصاحل
 سجداً  ركعاً  راهمت الذين هبؤالء وإذا اختفى، صالة كل يف يتكرر الذي نستعني وإياك نعبد إياك سلطان

 .ودينار درهم سبيل يف أهليهم وبني بينهم خصوماتٍ  يثريون هم إذا

 .قليل الدنيا من عرض أجل من وأمهاهتم، آباءهم بسجن تسببوا أبناء عن مسعنا كم
 .قليل الدنيا من عرض بسبب بينهم فيما فاستشرت العداوة تقام إخوة عن مسعنا كم
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 بطاهلاأ أبطاهلا؟ هم من املشاعر، هلا تشمئز يصدقها العقل يكاد ال وقصص حكايات مسعنا كم
 الدين؟ جاء ماذا أجل من املساجد هبم تفيض وأناس مصلون أناسٌ 

 االدني حمبة من القلب يتطهر أن أجل من الدين جاء الطباع، تتهذب أن أجل من الدين جاء
 بني ما ةعالق تقوم أن أجل من الدين جاء اهلل، حملبة طاهر صافٍ  إناء إىل ويتحول وأهوائها وشهواهتا

 نضحي وال بيننا ام عالقة سبيل يف بالدنيا نضحي الراشد األخالقي املستوى على بعض مع بعضهم الناس
 الوقت لضاق فيه ليةٍ تفصي قصصٍ  ملف أفتح أن أردت أنين لو الواقع هذا. الدنيا سبيل يف بيننا ما بعالقة

 .اإلخوة أيها جداً  عجيباً  شيئاً  ولسمعتم ذلك عن

 نةالعفو  ولكن وتعجب تغري الشكل حيث من ظاهرة أمام أننا نالحظ الواقع هذا نالحظ عندما
 هتافات لقىأت ما رأكث ما. قليلون اهلل رمحهم الذين هؤالء أن ويبدو ربك رحم من إال دخائلها، يف كامنةٌ 

 من وغريهم صدقاءاأل عن فضالً  إخوة بني تستشري فنتٍ  بيوت يف تستشري فنتٍ  على تدل ومكاملات
 يف هممن الواحد رأيت ورمبا متعبدون وكلهم مصلون وكلهم أجل، مالية تفاهات أجل من الدنيا، أجل
 .احلرام اهلل بيت عند عام كل هناية

 أكثر ما ائلق يقولن ال بصراحة وأقوهلا جمتمعنا، يف يستشري ذيال الفساد عن أحد يعتنب ال إذن
 علياء من هبطوا نم الناس يف ليس هو هو جمتمعنا جمتمعنا، يف املستويات كل على يتكاثر الذي الفساد
 طبقاته بكل هفئات بكل وقضيضه بقضه اجملتمع هذا الدنيا، األرض طبقات من خرجوا من ومنهم املريخ

 باباً ش أناس أن أجد عندما وأنا شأهنم، هذا كلهم واحدة طينة من كلهم املسؤولني وغري باملسؤولني
 أجل ومن ليلق الدنيا من عرضٍ  على تتحلب أشداقهم أن أجل من السجون يف أمهاهتم بإدخال يتسببون

 وما همغري  على أعتب وملاذا غريهم عن أقول فماذا مصلون وهم املال من شيء على يسيل لعاهبم أن
 القشور؟ وراء من العفونة َيفي أن مهمته وتكون القشور حد عند يقف الذي الدين قيمة هي
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 ضمانة أن مواواعل األخالقي، السلوك وبني وعباداته عقائده يف اهلل دين بني اربطوا اإلخوة أيها
 عندئذٍ  هلل وكممل عبدٌ  أنه وعرف قدره وعرف حقيقته عرف قد ذليالً  اإلنسان يكون أن األخالقي السلوك

 .الراشدة اإلنسانية وأغصان عروق حياته يف تزدهر عندئذٍ  الكرب، يزايله

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 21/21/2223 | املسلم أخو املسلم ال يظلمه ال يسلمه ال يخذله -92

 أثناء العدوان األمريكي على العراق

 

 وتعاىل بحانهس اهلل يكرمنا أن آمالً  تعاىل اهلل شاء إن املوجز خطايب يف إليها النظر ألفت عدة نقاط
 .حيذِّر عما ولالبتعاد ووصاياه بأوامره لاللتزام يوفقنا وأن العربة بأخذ

 عََلى يَ ُردُّوُكمْ  َفُرواكَ  الَِّذينَ  ُتِطيُعوا ِإنْ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّها يا﴿: وجل عز اهلل قول إىل أوالً  بكم أعود 
 َخيْ رُ  ُهوَ وَ  َمْوالُكمْ  اللَّهُ  َبلِ ﴿: مباشرة ذلك بعد يقول مث [148: عمران آل] ﴾خاِسرِينَ  فَ تَ نْ َقلِبُوا ِبُكمْ َأْعقا

 [105: عمران آل﴾ ]النّاِصرِينَ 

 .أمامهما وجل عز اهلل يضعنا طريقان مها 

 العواقب ىلإ هناوينب ذلك من وجل عز اهلل حيذرنا للعدو، واخلضوع اخليانة طريق: األول الطريق 
 .﴾خاِسرِينَ  فَ تَ نْ َقلِبُوا اِبُكمْ َأْعق َعَلى يَ ُردُّوُكمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  ُتِطيُعوا ِإنْ ﴿: الطريق هذا يف لالحنطاط الوخيمة

 سلطانه،ل اخلضوع بالطاعة املراد وإّنا اإلُيان، بعد الكفر بالطاعة املراد ليس بالطاعة؟ املراد وما
 َيونوا أن ؤمننيامل لعباده اهلل من حتذير وهذا بالطاعة املراد هو هذا يخداعه، الصطباغوا ألمره، واالنقياد

 اهنمإخو  من هبم أرأف هم من وأعدائهم اهلل أعداء يف أن إليهم َييل وأن العدو يصدِّقوا وأن العهد
 .املسلمني

 األحد الواحد انلسلط اخلضوع طريق بالعهد، االلتزام طريق اآلخر؛ الطريق إىل النظر يلفت إنه مث 
 .﴾ينَ النّاِصرِ  َخيْ رُ  َوُهوَ  َمْوالُكمْ  اللَّهُ  بلِ ﴿ العاملني رب لوالية اخلضوع طريق اهلل، وهو أال

 يعلم أن ينبغي ،الطريقني هذين خالله من اهللُ  ُيرِينا الذي الكالم هبذا يتشبعون املسلمني أن ليت 
 أي من املسلمني باملؤمنني الرمحة من ذرة مثقال ىعل فؤاده ينطوي لن وجل عز اهلل عدو أن مسلم كل
 سلمنيامل جتاه مشرتكاً  شعوراً  حيمل األرعن العدو - أقول ما وافهموا - كانوا مذهب أي ومن كانوا فئة
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 بوسواس املسلم اناإلنس َُيدع أن ينبغي ما وجل، عز اهلل ينبهنا كما اإلنسان َُيْدَع أن ينبغي فما مجيعًا،
 إال لنا موىل ال ﴾َمْوالُكمْ  اللَّهُ  َبلِ ﴿ املسلمني فئة إىل وجل عز اهلل أعداء الطغاة الكفرة أفواه من يسري

 .سبحانه األحد الواحد اهلل

 إذا لمسلمنيل تكّفل قد وتعاىل سبحانه اهلل أن وجل؛ عز اهلل به َياطبنا الذي الكالم هذا معىن
 إسالمية ضأر  إىل األعداء هؤالء بأيدي َخْرٍق  أي يُ ْفَتح أال هلم تكفل غزوه، من حيميهم أن عدو غزاهم
 مسعنا إذا أننا اين؛الرب الكالم هذا معىن. غريه يتولون وال وجل عز اهلل يتولَّون اهلل مع صادقني أهلُها كان
 حتقق ملا اخليانة ذهه ولوال خيانة، بسبب اخلرق هذا حتقق فإّنا جنوب غري أو جنوب يف حصل َخْرقاً  اليوم
 السُّنَّة هذا يأيت ال األغر، اإلسالم تاريخ يف استوعبناها العاملني، رب ُسنن من ماضية ُسنَّة أبداً، رقاخل هذا
 ومذاهبهم ئاهتمف اختالف على يعلموا، أن مجيعاً  املسلمني على خلفها، من وال يديها بني من ال شذوذ أي

 رتاماً اح أكثر يكون لن إسالمية رضاً أ ليغزو الدنيا آخر من جاء الذي الطاغية العدو هذا أن وفرقهم،
 احلقيقة هذه لنا خوةإ علم ولو احلقيقة، هذه نعلم أن ينبغي املسلمة، العراقية احلكومة من املقدسة للعتبات

 يَ ُردُّوكمْ  الِكَتبَ  أوتُوا ذِينَ ال ِمنَ  فريقاً  تطيعوا ِإنْ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّها يا﴿: وجل عز اهلل قول مبعىن واصطبغوا
 حصلت يتال اخليانة هبذه مسعتم ملا هبا واصطبغوا ذلك علموا لو[ 148: عمران آل﴾ ]َكاِفرِْين ِإُياِنكمْ  بْعدَ 

 .قط باألمس

 به اهلل مألز  فيما منكم أحد يرتاب ال حىت هذا أقول اهلل، وعد يف أحد يرتاب ال حىت هذا أقول 
 ََيُْذْلُكمْ  َوِإنْ ﴿: ذلك بعد قال ولكنه. [105: عمران آل﴾ ]َلُكمْ  غاِلبَ  َفال اللَّهُ  يَ ْنُصرُْكمُ  ِإنْ ﴿ العلية ذاته
 الذي الطاغية ذلك أن يتصور الذي ذا من. [105: عمران آل﴾ ]بَ ْعِدهِ  ِمنْ  يَ ْنُصرُُكمْ  الَِّذي ذا َفَمنْ 

 من اإلسالم ةشأف اجتثاث يف هدفه إىل ماضٍ  أنه ُيذَع مل خاص خطاب يف باألمس بطانته إىل وسوس
 يسمع أن ستطيعي منكم شاء ومن متهوِّداً، بوصفه قاهلا أجل، يهوديًا، بوصفه قاهلا كله، اإلسالمي العامل

 املقدسة لعتباتنا ايةومح احرتاماً  أكثر أفيكون رعناء يهودية ِخطة ينفِّذ الذي اإلنسان هذا. قاهلا اليت كلماته
  أبعادها. وتبينوا وافهموها وىلاأل النقطة هي هذه العراق؟ أرض حيمون الذين اجلنود من
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 أيها كردي اأن الشمال، يف جيري عما لكم أقوله الذي ذاته هو اجلنوب يف جيري عما لكم أقوله وما
 سبحانه اهلل ونَيون جلديت أبناء من أناساً  فأجد أنظر عندما قدمي، حتت هذه نسبيت أضع ولكين اإلخوة،
 الصهيونية به دمَي هبدف العامل أقصى من اآليت العدو هلذا ةالذليل املهينة العبودية وُيارسون وتعاىل،
 القذرة خليانةا ُيثلون الناس هؤالء أجد عندما قدمي حتت هذه نسبيت أضع بأن أتشرف أنا. أجل العاملية،

 .العراقي مشالنا يف

 لةاح هذه ليست هكذا، نزال وال كنا اإلخوة، أيها واحد سالح إال أمامنا ليس: الثانية النقطة 
 االلتجاء وباب ،إليه االلتجاء باب هو اهلل إىل أمامنا املفتوح الوحيد فالباب مث ومن مؤمنون، حنن طارئة،

 بالسري هلل اجلديدة يعةالب الثانية املرحلة اهلل، إىل النصوح التوبة األوىل املرحلة: مراحل ثالث عرب يتم إليه
 .املستمر فالواج والدعاء التضرع الثالثة املرحلة هنجه، على

 بني أنفسنا به نأخذ عالج به ّنر الذي املنعطف هذا أمام املسلمني إقبال أن يتصور من فينا لعل 
 الدواء ننسى مكانتها إىل رجعت قد الصحة وأن هنجه إىل عاد قد اجلسم أن رأينا فإذا واآلخر، احلني

 ولقد دائمًا، لدعاءبا مطالبون حنن ساعة، ويرتكها ساعة هبا اهلل يطالبنا ال دائمة، عبادة الدعاء ال ونرتكه،
 عن ذلكب نعرّب  ال اهلل إىل الضراعة أكف ّند عندما حنن والدعاء، الطلب بني الفرق عن مرة لكم قلت

 ملع ّنارس حنن أذالء، دائماً  حنن حباجة، دائماً  حنن الطلب، ننسى لنا حتقق عندما عارضة حاجة
  وتعاىل. سبحانه لقناوخا موالنا جتاه يقولون، كما الشحاذة،

 أجد فلم ثرياً ك ودعوت دعوتُ  لقد بلسانه أو نفسه يف يقولن ال الدعاء، من منكم أحد َُيَلَّنَّ  فال
 ﴾يَ ْعَجل مل ما دللعب يستجيب اهلل إن﴿: الدعاء عن فيعرض َُيَلّ  جيعله الوسواس هذا إن مث االستجابة،

 اجعلوا. إلخوةا أيها ال ﴾يل ُيْسَتجب فلم وتدع: يقول﴿: وسلم عليه اهلل صلى املصطفى يقول كما
 والزفري، الشهيق كعملية عملية الواجف دعاءكم اجعلوا بل دائمًا، تتناولونه الذي كالغذاء غذاء دعاءكم

 يتجلى هلل العبودية فنو . هلل العبودية فن ُيارس أن ينبغي وزفرياً  شهيقاً  احلياة فن ُيارس حياً  اإلنسان دام ما
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 نكون نأ البدَّ  فيه ريب ال آت النصر أن علمنا ولو حىت. الواجف الدائم الدعاء يف ىيتجل ما أول
 .وجوده كرمه ساحة يف بانكسار مرتامني بأعتابه ملتصقني اهلل لباب مالزمني

 نائم إال فينا ماو  بدر ليلة رأيتُنا لقد: يقول وجهه اهلل كرم طالب أيب بن علي عن أمحد اإلمام يروي 
 جفن له ترقد مل نمي مل الفجر طلع أن إىل ويبكي يصلي شجرة حتت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إال

 الذي وهو اهلل رنص من شك يف وسلم عليه اهلل صلى املصطفى أفكان ويبكي، يصلي الليلة تلك طوال
 شركنيللم اءأمس يُ َعنيِّ  فالن، مصرع هذا فالن، مصرع هذا وقال ساعات قبل معينة أماكن على يده وضع
 فيه، قُتل الذي مكانه أمساءهم اهلل رسول ذكر الذين هؤالء من واحد يتجاوز فلم. أماكن ملصرعهم ويعنيِّ 
: ويقول اهلل إىل يلتجئ وهو الفجر إىل املساء من بقي الدعاء، من َُيَل ومل الدعاء يتم مل فإنه ذلك ومع
 اللهم العاملني، بر  يا الغداة فإحنهم ولكرس وتكذب حتادك وكربيائها يخيالئها أقبلت قريش هذه اللهم﴿

 .الفجر إىل سأم ودون ملل دون ويدعو يدعو وظل. ﴾وعدتين الذي نصرك

 فتّاكٌ  اضٍ م سالح أنه لكم أؤكد أن أريد وإين هبذا؟ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من أوىل ألسنا 
 سبحانه اهلل إىل صادقة توبة دوبع واجف وبقلب األسحار يف الدعاء هبذا أحدنا جيأر عندما السيما
 الوقت يف جيبيست فاهلل ذلك، وبعد ذلك مع الصرب من البدَّ  ذلك، بعد الصرب من البدَّ  ولكن. وتعاىل
 .وتعاىل بحانهس اهلل على هبا ُخلق اليت َعَجلته يفرض أن لإلنسان ينبغي وما يشاء، وكما يشاء الذي

 اخليانة ،اخليانة هو واحد؛ شيء إىل يعود ذلك سبب أن فاعلموا اخِلزي من جيوباً  رأيتم إذا ولكن 
 اهلل صلى اهلل سولر  اإلخوة، أيها اليوم وعدونا اهلل عدو إليها يتجه اليت املقدسة البقعة هبذه تطوف اليت
 املناقض الطريق يف نسري وحنن ﴾َيذله ال ُيْسلمه، ال يظلمه، ال املسلم أخو املسلم﴿: يقول وسلم عليه
 جرياناً  كنل احلمد، وهلل العهد على زلنا ما هذه بلدنا يف حنن احلمد، وهلل ال حنن، أقول ال. الكالم هلذا
 أخو املسلم .اهلل رسول قاله ما نقيض سنفعل بل ال،: قوهلم بلسان أو حاهلم بلسان أعلنوا كأهنم لنا

 .سنفعل هكذا عدوه، إىل ُيْسِلمه يظلمه، َيذله، املسلم
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 له تداعى وعض منه اشتكى إذا الواحد كاجلسد املسلمون﴿: وسلم عليه اهلل صلى املصطفى يقول 
 لعضوا العضو؛ هذا فيها يشتكي الواحدة األمة الواحد، اجلسد هو وها ﴾واحلمى بالسهر اجلسد سائر

 عرب سالميةاإل احلضارة ألوية أرضها فوق ترتفع الذي العراق األمة؛ تاريخ حيتضن الذي العراق األغر،
 شرق إىل اإلسالم لنشر اجلحافل انطلقت ومنه اإلسالمية الدعوة مهد كان الذي العراق ،طويلة قرون
 البقية على وايقض أجل من الصهيونية، خدم الصهيونية، كالب أسنان تصطك اليوم العراق وغربه، العامل
 ذلك ومع. مليةعاال للصهيونية سائغة لقمة فيجعلوها يدنسوها أن أجل ومن فيها، اإلسالم آثار من الباقية
 أن رأيتم فإن ،الوسائل بكل أجل الوسائل، بكل العدو هذا ويُعِيْ نُون اخليانة يستمرئون لنا جريان فهاهم
 اخليانة، هذه ذلك سبب أن فاعلموا أراضينا من أرض إىل يخيبة يرتد السماء عنان يبلغ ال الدعاء بعض
 يستجيبس وجل عز اهلل وبأن الغالبة هي وتعاىل سبحانه اهلل رمحة بأن األمل لشديد فإين ذلك ومع

 شرقنا أقصى من عاءبالد ملتهبة حبناجر وجل عز اهلل إىل يُ ْقبِلون الذين املاليني بل اآلالف أقول ال دعاء،
 . غربه أقصى إىل اإلسالمي

 لبذ وتعاىل انهسبح اهلل باب يطرقون الذين قلوهبم، املنكسرة الناس هؤالء دعاء وجل عز اهلل أفريُدّ 
 جنوب يف باألمس وقعت خيانة أجل من اخليانات، من سلسلة أجل من رعناء، خيانة أجل من العبودية

 .ظنأ ما وهذا﴾ يب عبدي ظن عند وأنا﴿: سيستجيب وتعاىل سبحانه اهلل إن ال، األغر؟ عراقنا

 .إليهما ونظركم نظري ألفت أن أحببت اثنان أمران مها

 .اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 29/12/2221|  العمل الصالح: أعم كلمة يستعملها البيان إلالهي -93

 

إن اهلل عّز وجّل قد قرن سعادة اإلنسان يف العاجلة واآلجلة بشيء واحد أال وهو العمل الصاحل، 
فهو األمر الذي أناط اهلل عز وجل به سعادة اإلنسان يف كثري من آِي كتابه املبني، وإننا ننظر فنالحظ 

لَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ﴿ِإنَّ اان اإلهلي ال يبغي عن كلمة العمل الصاحل بدياًل؛ يقول اهلل عز وجل مثاًل: أن البي
﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ، ويقول: [25الّصاحِلاِت إِنّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل﴾ ]الكهف: 

: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ، ويقول[152اْلِفْرَدْوِس نُ ُزاًل﴾ ]الكهف: الّصاحِلاِت كاَنْت هَلُْم َجنّاُت 
، ولكنَّ يف الناس من يتصور أن املعىن املراد بكلمة [80الّصاحِلاِت َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّمْحَُن ُوّداً﴾ ]مرمي: 

أو إىل  ثرياً ما تتحول إىل عادات)الصاحلات( أو )العمل الصاحل( إّنا هو مجلة يسرية من العبادات اليت ك
أعمال تقليدية، َُييَّل إىل الكثري من الناس أن املراد )باألعمال الصاحلة( هذه الطائفة اليسرية من العبادات، 
واألمر ليس كذلك يا عباد اهلل، كلمة )العمل الصاحل( كلمة عامة، بل لعلها أعم كلمة يستعملها البيان 

خل اليت خلق اهلل عز وجل اإلنساَن يف هذه احلياة الدنيا للنهوض هبا، كل ذلك يد اإلهلي للتعبري عن املهام
يف العمل الصاحل، ما من عمل ُيْصِلح حال األسرة اإلنسانية، أفراداً أو مجاعاٍت، ِطْبق املقاصد الشرعية 

 .اليت تدور عليها أحكام الشريعة اإلسالمية إال وهو داخل حتت معىن العمل الصاحل

إذا الحظنا األوامر اإلهلية اليت تتكرر يف كتاب اهلل عز وجل داعية اإلنسان إىل العكوف على و     
العمل الصاحل أدركنا أن العبادة اليت شرعها اهلل وشرَّف اهللُ اإلنساَن هبا هي كل ما ُيْصلح األسرة اإلنسانية 

يب أقامه اهلل عز نه وتعاىل، فالطبعلى أن يُ تَ وِّج قصده يف النهوض إىل ذلك باستنزال مرضاة اهلل سبحا
وجل على نوٍع من اخلدمة لألسرة اإلنسانية، العمل الصاحل يتمثل يف أن يكون خملصًا يف خدمة عباد اهلل 

من غش فليس ﴿ سبحانه وتعاىل من الزاوية اليت وجََّهه اهلل سبحانه وتعاىل إليها، وعندما يقول املصطفى
 املصطفى اهلل عليه وسلم ليس ذلك احملصوَر يف العمل التجاري بيعاً  . فلنعلم أن الغش الذي أرادهمنا﴾

وشراًء؛ وإّنا يتمثل يف كل خيانٍة يقوم هبا اإلنسان بالنسبة لعمٍل ما من األعمال اإلنسانية اليت أقامه اهلل 
 عز وجل عليها. 
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ن يتفق أ فغش الطبيب أن ال َُيِْلص يف عمله الذي ينهض به للمريض الذي جاءه، غش الطبيب
مع طبيب آخر أن يتبادال املرضى فيما بينهما من أجل أن يفوز كل منهما مبزيد من املال يدخره يف جيبه، 

  .وكل واحد منهما جْيِزي اآلخر اجلزاء األوىف على هذه اخلدمة، واملريض هو الذي يذهب ضحية ما بينهما

واملال الذي يدخره بعيدًا عن  غش املعلم يف مدرسته أو جامعته أن يالحظ الذخر الذي يناله
اإلخالص يف العمل الذي أُنيط به يف التعليم الذي ُكلَِّف به، وغش املوظف الذي أقامه اهلل عز وجل 
ْصَلِحيَّة اليت تتعلق حبياة اجملتمع، الغش بالنسبة 

َ
على خدمة عباد اهلل عز وجل يف جانب من اجلوانب امل

مصلحة شأنه، وأن يلقي االهتمام حبال هذا اإلنسان وراءه ِظْهريًا،  إىل هذا اإلنسان إّنا هو أن ينظر إىل
ت يضيق عن ذكرها، والوق –يا عباد اهلل  –كثرية جداً   –خيانة املوظف  –والوسائل اليت تتمثل يف اخليانة 

ه نغش العامل يف العمل الذي ُكلِّف به جتاه رب العمل أن ال َُيِْلص لرب العمل يف العهد الذي بينه وبي
أو العقد الذي أُْبرَِم بينه وبينه، أن ال َُيِْلص يف رعاية األجهزة اليت وضعت بني يديه، أن ال َُيِْلص يف 
إتقان العمل الذي ُكلِّف به، ولعل من أبرز مظاهر هذه اخليانة أن يتظاهر بالذهاب إىل أداء حق اهلل عز 

ة طاب له، حبجة الوضوء، وحبجة صال وجل يف أوقات الصالة املفروضة، فيفسُح لذلك من الوقت ما
النافلة، وحبجة قراءة شيء من القرآن يغطي راحته غري املشروعة بعبادة مشروعة يف الظاهر، كل ذلك من 

 الغش الذي حذر اهلل سبحانه وتعاىل منه. 

ال  –غش املزارع الذي هنى اهلل سبحانه وتعاىل عنه هو أن يستعمل الوسائل املبيدة لإلنسان 
 يف سبيل أن يتسارع اخلري إىل جيبه، وأن يتسارع الربح إىل داره، غري سائل عن النتيجة اليت –ات للحشر 

تؤول إليها حال من يأكلون من زرعه ومن يستفيدون من جهده؛ هذه اخليانة هي من الغش الذي حذر 
الغش  -هلك!مستوما أكثر أنواع اخليانة لل –اهلل سبحانه وتعاىل منه، غش التاجر أن َيون املستهلك 

يف البضاعة، الغش يف الثمن، الغش يف دعوى املصدر الذي جاءت السلعة منه، إىل آخر ما هنالك من 
أنواع كثرية من الغش يف األعمال التجارية اليت لو حتدثنا عنها تفصياًل جلعلت الشاب يشيب من هول 

 عز لم منه بالنسبة ملن أناط اهللهذه األنواع من الغش، الغش الذي حذر رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
الغش هو أن ينام هذا اإلنسان املسؤول عن خدمة  –َجَعَله مناطًا لقيادة األمة  –وجل به زمام املسؤولية 

األمة، عن رعاية حاهلا، عن نسج أسباب الطمأنينة واألمن ورغد العيش هلا، وأن جُيَنِّد وظيفته وعمله يف 
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لنفسه  لفرصة وانتهاز الساعة اليت قد ال تُ َعوَّض بعد أيام من أجل أن جيينسبيل ذاته، يف سبيل استغالل ا
على حساب األمة مزيدًا من الربح، مزيدًا من أسباب اخلري العاجل الذي البد أن يتلَوه شقاء آجل 

كل ذلك من أنواع الغش الذي حذر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منه، بل هدد الغاش إذا . مستمر
 . ن غش فليس منا﴾﴿مقال: 

العمل الصاحل كلُّ هذه اجلوانب اليت قد يكلُِّف اهلل سبحانه وتعاىل عباده هبا يوزعها مسؤوليات فيما 
بينهم، فإْن هم هنضوا هبا على النحو السليم املفيد لألمة وابتغاء مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل فقد قاموا 

ألخرى، حىت وإن مل يذهب الواحد منهم كل عاٍم ذاهباً باألعمال الصاحلة، حىت وإن مل تكثر عباداهُتم ا
آيبًا إىل احلج والعمرة، حىت وإن مل يكن له حظ  من القيام يف الليل، كل ذلك من األعمال الصاحلة، 

إن ﴿إتقان العمل الذي أناط اهلل سبحانه وتعاىل باإلنسان، وقد صح عن املصطفى اهلل عليه وسلم قوله: 
وله، . ولئن ضعَّفه بعض الباحثني والدارسني للحديث وأصإذا عمل عماًل أن يتقنه﴾اهلل حيب من العبد 

فاحلقيقة أنه صحيح ومعناه صحيح، كرر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا املعىن يف أحاديث كثرية 
أقول هذا كلَّه بني يدي جواٍب عن سؤال:  ﴿إن اهلل حيب من العبد إذا عمل عماًل أن يتقنه﴾أخرى: 

وهلل احلمد  –مساجدنا تكتظ باملصلني والسيما يف مواسم العبادة، ومعاهدنا الشرعية تستقبل الوافدين 
ومع ذلك فإننا ننظر يف مواسم الشتاء، وإذا برمحة اهلل عز وجل املتمثلَة يف األمطار السخية تتقلص،  –

ا احلكمة لعام الذي سبق، فممث إهنا تتقلص، وما من عام إال وننظر فنجد أن اخلري قد تقلص فيه عن ا
وها هم أوالء املصلُّون يكثرون، وها هم أوالء الذين حيجون إىل بيت اهلل يتضاعفون؟ اجلواب هذا الذي 

 أقوله لكم يا عباد اهلل.

من اخلطأ الفادح بل املميت أن حنتكر أو أن حنِصر الطاعة يف أعمال جزئية صغرية آل معظمها  
نعم. هذا هو السبب، اهلل سبحانه  عادات، وآفة العبادة أن تتحول إىل عادةإىل أعمال تقليدية بل إىل 

وتعاىل وعدنا بأن يكرمنا بالرزق الوفري واألمطار السخية، وأن َيرج لنا من نبات األرض ما طاب وَلذَّ، 
  –ولكن بشرط واحد؛ أن ننهض باألعمال الصاحلة اليت كلفنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا، والعمل الصاحل 

هو أن يتقن اإلنسان العمل الذي أناطه اهلل به، أقامك اهلل عاماًل يف معمل، أو أقامك  –كما قلت لكم 
زارعًا يف مزرعة، أو أقامك اهلل موظفًا يف دائرة، أو أقامك اهلل مسؤواًل عن األمة، أو أقامك اهلل سبحانه 
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ملعروفة أن تتقن هبا إىل اهلل بعد أداء أوامره ا وتعاىل تاجراً أو طبيبًا أو مهندسًا، إذن فعبادتك اليت تتقرب
العمل الذي أناطه اهلل عز وجل بك، وأن ختلص هلل عز وجل يف هذا العمل، كم من مهندسني يهتم 
الواحد منهم أن جيمع املال يف جيبه، ولكنه ال يهتم أبداً بأن جيعل عمله العلمي يف خدمة أمته، ومن مث 

 روع هنا واملشروع هنا واملشروع هناك، وبعد سنوات تتحول هذه املشاريع إىلفهو ال يبايل بأن يقيم املش
قبور، أجل إىل قبور، ُتْدَفن فيها األحياء الذي كانوا يعيشون فيها، أهذا من العمل الصاحل؟! أم هذا أمر 

     ال عالقة للدين به؟

اذا يكرم اهلل عز وجل نعم. وهذا اجلواب الذي أقوله لكم يتضمن جوابًا آخر عن سؤال آخر: مل
الغربيني باألمطار السخية والثلوج الوافرة يف كل شتاء، يف حني أهنم بعيدون عن اإلُيان باهلل عز وجل 
اإلُيان احلقيقي؟ اجلواب هذا الذي ذكرت، ولقد سبق أن ذكرت أيضًا جوابًا عن هذا السؤال: اهلل عز 

ان العدل بينه وبني األسرة اإلنسانية حيث يعيش، فإن كوجل ُيْكرِم اإلنسان يف الدنيا إن هو أقام ميزان 
أيضًا مؤمنًا باهلل مجع اهلل له بني سعاديت الدنيا واآلخرة، وإن مل يكن من املؤمنني باهلل عز وجل أكرمه 
بسعادة الدنيا وحاسبه يوم القيامة وأشقاه بناره اخلالدة، هؤالء الذين نتحدث عنهم؛ انظروا إىل األعمال 

هضون هبا، انظروا إىل املهام اليت أنيطت هبم كيف ينهضون هبا بدقة، انظروا إىل القوانني كيف اليت ين
تالحقهم، كيف تثيب احملسن وكيف تعاقب املسيء، انظروا إىل اإلنسانية كيف تكون مكلوءة بالعناية 

ز وجل فيما مر اهلل عوالرعاية واحلراسة الدائمة، نعم إهنم غري مؤمنني رمبا بالعقىب، ولكنهم ينفذون أوا
ُكالًّ ﴿يتعلق بالعمل الصاحل فيما بينهم وبني أفراد األسرة اإلنسانية يف دار الدنيا، واهلل عز وجل يقول: 

كونوا متقنني لألعمال ] 35ّنُِدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطاِء رَبَِّك َوما كاَن َعطاُء رَبَِّك حَمْظُوراً﴾ ]اإلسراء: 
 هبا وأقامكم عليها، وال َيونّن الواحد منا أمته من خالل العمل الذي ُكلَِّف به أيًا كان اليت كلَّفكم اهلل

نوع هذا العمل، وليكن رائدنا يف ذلك تنفيذ أوامر اهلل عز وجل، وانظروا إىل عطاء اهلل سيستمر دون 
 .أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل العظيم. انقطاع
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 23/23/2229 | تعظيم خطاب هللا عز وجل -91

                                        

مواطن من عامة الناس طرق باب داره طارق فخرج لينظر وإذا به رسول رئيس الدولة جاءه برسالة 
منه، كيف يتلقى هذا املواطن هذه الرسالة يا عباد اهلل؟ إنه يفضها بيد مضطربة وحيملق فيها حتدوه إىل 

ر خمتلفة، شعور تعظيم ومهابة، شعور أمل وفرحة، شعور خوف، هكذا يتلقى قراءهتا أطياف من املشاع
هذا املواطن من عامة الناس رسالة من عبد مثله ولكنه يتبوأ مكان رئيس الدولة، ولقد تلقى اإلنسان مثل 
 هذه الرسالة ولكن من خالق الكون كله، تلقاها ممن بيده األمر واخللق، أنفذ إليه هذه الرسالة َياطبه
فيها، وما أعلم أن مكرمة أكرم اهلل عز وجل هبا اإلنسان أجل وأعظم من تلك املكرمة اليت أهََّله اهلل عز 

  ﴾يَا ِعبَاِديَ ﴿وجل من خالهلا خلطابه، أهََّله اهلل عز وجل من خالهلا هلذه الرسالة اليت خاطبه فيها قائاًل: 
 أحتدث عن املسلمني يف هذا العصر، ال أحتدث ، كيف تلقى اإلنسان هذه الرسالة؟ وأنا[00]العنكبوت: 

عن العهود الغابرة وال عن السلف الصاحل، خاطب اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان الفتًا نظره إىل رسالته 
َر ِكتَاٌب أَنْ زَْلنَاُه إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لَِيدَّب َُّروا آيَاِتِه َولِ ﴿اهلابطة إليه من عند اهلل عز وجل يقول:   ﴾أُولُو اأْلَْلبَابِ يََتذَكَّ

 ﴾ْلَتَحداً َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكتَاِب رَبَِّك ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِه َوَلْن جتََِد ِمْن ُدوِنِه مُ ﴿، يقول: [38 ]ّص:
، هذه التذكرة [34 حممد:] ﴾أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قُ لُوٍب أَقْ َفاهُلَا﴿، يقول مقرعًا: [32 ]الكهف:

بألواهنا املتنوعة تصك أمساعنا وتسري إىل قلوبنا فأين هي االستجابة اليت رأيناها يف شخص ذلك املواطن 
  .إذ يتلقى رسالة من رئيس الدولة

جل املسلمني يا عباد اهلل عن خطاب اهلل عز وجل معرضون، جل املسلمني عن هذه الرسالة الربانية 
 هلل تائهون، يالحقهم بيان اهلل عز وجل، يعرفهم على ذاته العلية، يتحبب إليهماهلابطة إليهم من عند ا

بآالئه ونعمه وهم عن هذا كله معرضون وبدنياهم وأهوائهم منشغلون، حيدثهم اهلل عز وجل عن املهمة 
 .ونلاليت خلقوا من أجلها وعن املآل الذي هم صائرون إليه وهم عن هذا النداء وهذا التنبيه معرضون غاف



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   112
 

ويأيت بيان اهلل سبحانه وتعاىل جيسد حالة املسلمني هذه ويبينها وكأهنا آيات نزلت يف هذا العصر 
، هذا قول صيغ [25 فرقان:]ال ﴾َوقَاَل الرَُّسوُل يَا َربِّ ِإنَّ قَ ْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً ﴿يا عباد اهلل: 

-02]ّص: ﴾ُضونَ ُقْل ُهَو نَ بٌَأ َعِظيٌم أَنْ ُتْم َعْنُه ُمْعرِ ﴿لقيامة عنا، بصيغة املاضي لكنه سيقوله لربه يوم ا
، ويزيد البيان اإلهلي حديثه إلينا وحنن تائهون عاكفون على إعراضنا وغفلتنا ينبهنا إىل القسوة اليت [02

]احلشر:  ﴾َتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ َخاِشعاً مُ  لَْو أَنْ زَْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلرَأَيْ َتهُ ﴿منيت هبا أفئدتنا، يقول: 
أي لو أنا وجهنا خطابنا هذا ال إىل بين اإلنسان الذي أويت قلبًا نابضًا باملشاعر اإلنسانية بل إىل [ 31

جبل جامد لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية اهلل ولكن ها هو ذا اإلنسان يف هذا العصر يربهن على أن 
َجارَِة أَْو َأَشدُّ مُثَّ َقَسْت قُ لُوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك فَِهَي َكاحلِْ ﴿قسى من احلجارة وصدق اهلل القائل: له قلبًا أ

ُر ِمْنُه اأْلَنْ َهارُ   .[24]البقرة:  ﴾َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يَ تَ َفجَّ

؟ هل من عن هذه الغفلة يا عباد اهللهذا بيان اهلل سبحانه وتعاىل يصك أمساعنا فهل من مستيقٍظ 
عائد إىل كتاب اهلل يتأمله وقد مسا بنا ربنا إىل مستوى خطابه؟ عباد اهلل مصيبة املسلمني اليوم أهنم، بل 
جلهم وال أقول كلهم، ال يتعرفون على كتاب اهلل، دعوكم من شباب نذروا أنفسهم لدراسة دين اهلل 

، دعوكم من أناس يستأنسون ويستبشرون بقراءة آيات من كتاب وحفظ كتاب اهلل، ضعوا هؤالء جانباً 
اهلل ما بني كل حني وآخر لكن تعالوا ننظر إىل السواد األعظم من املسلمني يف هذا العصر، تعالوا ننظر 
إىل السواد األعظم على اختالف فئاهتم وعلى اختالف رتبهم هل فيهم من يتعرف على كتاب اهلل ويفرق 

من سنة رسول اهلل؟ هل فيهم من جيلس يف صباح أو مساء ليقف على شيء من كتاب  بينه وبني كالم
اهلل يتأمله ويتدبره وإهنا لرسالة هبطت إلينا من علياء الربوبية، من موالنا وخالقنا سبحانه وتعاىل؟ كلكم 

  .يعلم اجلواب

م الهم وخالقهوليت أن املسلمني إذ أعرضوا يف هذا العصر هذا اإلعراض املخجل عن كتاب مو 
ليت أهنم إذا أعرضوا هذا اإلعراض وقفوا عند حدود اإلعراض ولكنكم تعلمون أن الكثريين منهم أضافوا 
إىل هذا اإلعراض االستهانة بكتاب اهلل عز وجل، االستخفاف برسالة اهلل اهلابطة إلينا، إهنم اختذوا كتاب 

رنيمات أثناء سري من البيوت، إهنم يتخذونه اليوم تاهلل بوقًا لإلعالن عن مصيبة املوت اليت وقعت يف بيت 
اجلنازة إىل مقرها األخري، إن فيهم من أصبح جيعل من كتاب اهلل سبحانه وتعاىل ينبوع رزق بوسائل شىت 
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ال داعي إىل احلديث عنها، حىت إنكم لتعلمون أن يف الناس من أصبح يستوحش من كتاب اهلل عز وجل 
 ن زل ولرمبا قال قائلهم ما هذا أهنالك مصيبة قد حلَّت بالدار؟! إذا مسع آياٍت تتلى يف امل

كم وكم مسعنا مثل هذا، وربنا سبحانه وتعاىل هو املطلع، صاحب هذا اخلطاب الذي مسا مث مسا 
بنا إىل رتبة لسنا أهاًل هلا لوال فضل اهلل عز وجل وعظيم إحسانه، يرى هذا الذي فعلناه من االستهانة، 

ف بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل، أال ليت أن الغيارى على كتاب اهلل من القائمني على أمور من االستخفا
هذه األمة ُينعون هؤالء الناس من هذه االستهانة اليت بلغت إىل أدىن درجات االستخفاف بكتاب اهلل 

لقرآن بوقًا ا عز وجل، أال ليت أهنم يصدرون صكوكًا باملنع حتت طائلة العقوبة لكل من يريد أن جيعل من
لإلعالن عن موت وقع يف دار، لكل من يريد أن جيعل من القرآن ترنيمات تتلى أثناء سري اجلنازة إىل 
مقرها األخري، هذا أضعف اإلُيان يا عباد اهلل، وهذ الذي يتم اليوم، يتم اليوم بالنسبة ملاذا؟ بالنسبة 

اِشعًا ُمَتَصدِّعًا نَا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلرَأَيْ َتُه خَ لَْو أَنْ زَلْ ﴿لكتاب صدق اهلل عز وجل يف وصفه إذ قال: 
  .[31]احلشر:  ﴾ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ 

كم وكم يف كتاب اهلل عز وجل من مشاهد لو تأملناها يا عباد اهلل لذابت منا احلشاشة خجاًل من 
عشقًا هلذا بر لفاضت أفئدتنا حبًا و اهلل عز وجل، كم يف القرآن من مشاهد لو تلوناها ووقفنا عندها بتد

اإلله، كم وكم يف القرآن من مشاهد لو تأملناها لفاضت أفئدتنا مهابًة وتعظيمًا هلذا اإلله، تعالوا فتأملوا 
ِئَكِة اْسُجُدوا َوِإْذ قُ ْلنَا لِْلَمال﴿يف هذا املشهد الذي َيجل اإلنسان إن كانت فيه ذرة من بقايا اإلنسانية: 

اَء ِمْن ُدوين َوُهْم َلُكْم َجُدوا ِإالَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ فَ َفَسَق َعْن أَْمِر رَبِِّه أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولِيَ آِلَدَم َفسَ 
هل تأملتم يف هذا العتاب الرقيق، كرمتكم وأمرت مالئكيت [ 05 ]الكهف: ﴾َعُدو  بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدالً 

د لكم يف شخص أبيكم آدم وكان فيهم إبليس، استكرب إبليس وأىب، طردته من ساحة رمحيت من بالسجو 
أجلكم واليوم تعرضون عين وتتخذون من هذا الذي استكرب عليكم وآىل على نفسه أن يعاديكم إىل قيام 

 الساعة، تتخذونه وليًا لكم من دوين وتعرضون عين! 

ته ورددته، كل إنسان إذا تال هذا الكالم البد أن تذوب منه كم وكم قرأت هذا البيان اإلهلي وتأمل
َفَسَق َعْن َوِإْذ قُ ْلنَا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ ف َ ﴿احلشاشة خجاًل من اهلل 
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أقول [  05 ]الكهف:  ﴾ِمنَي َبَدالً وين َوُهْم َلُكْم َعُدو  بِْئَس لِلظَّالِ أَْمِر رَبِِّه أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولِيَاَء ِمْن دُ 
ال يا رب ما اختذنا الشيطان وليًا من دونك، حاشى، لكنه الضعف رمبا ساقنا إىل ما ال ينبغي أن نساق 

، جعلناه أداة دإليه، هكذا ينبغي أن نقف أمام كتاب اهلل، أعرضنا، مل نعد نتبني فيه شيئًا من هذه املشاه
 .ومناديل للتعبري هبا عن أحزاننا

َأيِّ آالِء َهْل َجزَاءُ اأْلِْحَساِن ِإالَّ اأْلِْحَساُن، فَبِ ﴿انظروا إىل هذا املشهد الثاين، كلمات، آية خمتصرة: 
ية ومحا ، يا عبادي هل جزاء اإلحسان اهلابط إليكم من عندي نعمًا وآالءً [01 ]الرمحن: ﴾رَبُِّكَما ُتَكذِّبَانِ 

إال أن تقابلوا إحساين اهلابط إليكم بإحسان منكم يصعد إيل، هذا هو املعىن األول، املعىن الثاين يا 
عبادي هل جزاء اإلحسان الذي يتعاىل منكم إيل التزاماً بأمري وانقياداً لوصاياي ونصائحي، هل جزاء 

ية حمبوكة من طرفيها، هل جزاء اإلحسان الصاعد إيل منكم إال أن أكرمكم مبثل هذا اإلحسان، اآل
اإلحسان اهلابط من العبد إال اإلحسان الصاعد من العبد إىل اهلل وهل جزاء اإلحسان الصاعد من العبد 
إىل اهلل إال أن يكرم اهلل باملقابل إحسانًا يهبط من اهلل عز وجل إىل اإلنسان، أال خنجل، أال نستحي من 

ف لن به عن مصائبنا، ترانيم يف سري اجلنائز إىل املقابر، ترى ما املوقأن جنعل هذا الكالم الرباين أداة نع
 الذي سنقفه غداً يوم القيامة إذا أخذنا بالنواصي وحاسبنا على هذا يا عباد اهلل؟ 

ْقِرُض اللََّه قَ ْرضًا َمْن َذا الَِّذي ي ُ ﴿انظروا وتأملوا يف قول اهلل سبحانه وتعاىل وهو الذي يتحبب إلينا: 
يعطيين ريب املال وُيأل بييت بالنعم والعطاء مث يقول يل [ 340]البقرة:  ﴾ًا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريَةً َحَسن

أال تقرضين شيئًا من مالك، أعدك أنين سأوفيك مقابل ما تقرضين أضعاف أضعاف ذلك، يا رب أنت 
ا ، انظروا إىل هذا التحبب من موالنالذي أعطيتين املال مث أنت الذي تطلب مين أن أقرضك هذا املال

وخالقنا سبحانه وتعاىل إلينا، هذا الكالم كله مشهد وراء مشهد وراء مشهد، مئات املشاهد يف كتاب 
اهلل عز وجل مطوية عن بصائرنا، مطوية عن آذاننا، أصبحنا نستخدم كتاب اهلل عز وجل أداة الستثمار 

غاء ا تعلمون حىت أصبح كثري من الناس يتشائمون من اإلصاملال، أصبحنا نستخدم كتاب اهلل عز وجل مل
 . العظيمإىل كالم اهلل عز جل يف البيوت، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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 23/12/2229|  العباد حق – الاستقامة على الثبات -99

 

 إنه وقلت اتهمرض إىل املوصل والطريق وتعاىل سبحانه اهلل إىل الرحلة منهج عن حدثتكم باألمس
 وجل عز اهلل حق إن وقلت العباد حق والثاين وتعاىل سبحانه اهلل حق أوهلما اثنني حقني أداء يف يتلخص

 احلق عن احلديث أما ،وبينت وشرحت وتعاىل سبحانه هلل لعبوديته التام اخلضوع يف يتمثل العبد على
 للحديث بةمناس الفرصة هذه ولعل قادمة، فرصة إىل فيه الكالم أرجأت فقد العباد حقوق وهو الثاين
 خالل نم حتقيقه يتم اإلخوة أيها احلق وهذا اإلنسان، أخيه على حق لإلنسان فيه، الكالم أرجأت عما

 الثانية الدائرة أما م،واألرحا األسرة حقوق يف تتمثل الصغرية احملورية الدائرة وهي األوىل الدائرة دوائر، ثالث
 الواسعة الثالثة دائرةال وأما اإلسالمية، األخوة وتعاىل، سبحانه هللا يف األخوة حق فهي هبا حتيط اليت وهي
 الدوائر هذه ضمن احملورية النقطة عن باحلديث وألبدأ اإلنسانية، األخوة حق فهي بالدائرتني حتيط اليت
 . األرحام حق يف املتمثل هبا حييط وما األسرة حق وهو أال

 وأفرد ةاألمهي من هالة وضمن القداسة من هالة ضمن وجل عز اهلل كتاب وضعها اهلل عباد يا األسرة
 أَي َُّها يَا﴿قدسيته و  األسرة حبق تذكرياً  السورة هذه فاحتة وجعل تقريباً  واحدة سورة قدسيتها عن للحديث

 َوات َُّقوا َوِنَساءً  َكِثرياً  رَِجاالً  نْ ُهَمامِ  َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنْ َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نَ ْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ 
 وفروع، أصول من تتكون واألسرة ،[1:النساء﴾ ]رَقِيباً  َعلَْيُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواأْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساءَلُونَ  الَِّذي اللَّهَ 
 بل لالذي طويل حديث األسرة حقوق عن واحلديث األوالد، فهم الفروع وأما الزوجان فهما األصول أما

 حقوق اضبطوا شيء، إىل نظركم ألفت لكين املقام هذا يف فيه القول لتفصيل جمال ال شجون ذو حديث
 األسرة هذه قح وحصنوا أيضاً  غريها ويف النساء سورة يف اهلل كتاب به يذكركم ما إىل بالرجوع األسرة
 صلة وهو أال سرةاأل حيمي الذي السور إنه تبيانه، حمكم يف به وتعاىل سبحانه اهلل يذكر الذي بالسور
 روعيت األرحام حقوق ُحِفَظتْ  إذا الصغرية، احملورية األسرة حييط سور عن عبارة الرحم صلة الرحم،
 صلة مهيةأ بيان يف وحسبكم للضياع، األخرى هي األسرة تعرضت األرحام صلة ُضي َِّعتْ  وإذا األسرة
 َوتُ َقطُِّعوا اأْلَْرضِ  يِف  تُ ْفِسُدوا َأنْ  تَ َولَّْيُتمْ  ِإنْ  َعَسْيُتمْ  فَ َهلْ ﴿: وجل عز اهلل قول قطعها وخطورة األرحام

 .[32-33: حممد﴾ ]أَْبَصاَرُهمْ  َوَأْعَمى فََأَصمَُّهمْ  اللَّهُ  لََعنَ ُهمُ  الَِّذينَ  أُولَِئكَ  َأْرَحاَمُكْم،
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 وتضع تربص اأُي الميةاإلس بأسرتكم ترتبص العامل يف الشر قوى أن اهلل عباد يا تعلمون ولعلكم
 تذويبها مث متييعهاو  األسرة على القضاء سبيل يف األخطر، هي منها واخلفية واملعلنة، اخلفية املاكرة اخلطط
 وحتولت عليها ِضيَ قُ  إذ الغربية األسرة إليه آلت ما مثل إىل اإلسالمية اجملتمعات يف اإلسالمية األسرة لتؤول

 الثاين احلق ماأ الدائرتني، هاتني قلب هو الذي األول احملوري احلق هو ذاه بناء، من أطالالً  يشبه ما إىل
 اإلسالمية، ألخوةا حقوق وأداء محاية يف فتتمثل الثالثة الدوائر هذه من الثانية الدائرة أو احلقوق هذه من
 مجيعاً  حتملنا واليت وجل عز اهلل كتاب يف تنسى ال اليت املانعة اجلامعة باآلية وأذكركم نفسي أذكر وأنا

َا﴿: األخوة هذه مسؤولية  .[15 :احلجرات﴾ ]َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ  ِإّنَّ

َا﴿ علم إخباري قرارٌ  معلن، قرارٌ  األول الشطر اآلية، من الشطرين هذين يف اهلل عباد يا تأملوا  ِإّنَّ
 أما ،﴾َأَخَوْيُكمْ  نْيَ ب َ  فََأْصِلُحوا﴿ القرار ذلك أعقاب على يأيت ينربا فأمر الثاين الشطر أما. ﴾اْلُمْؤِمنُونَ 

 الذيل، يلطو  حديث أيضاً  هذا يف واحلديث عليه، الدليل نبحث أن إىل داعي فال وجل عز اهلل قرار
 إخواننا وبني بيننا ام نصلح أن ومقتضاه مقتضاه، بتطبيق القيام منا يستدعي الراسخ القرار هذا أن والشك

 مدوا شىت، فصيليةت معاين حتتضن جامعة كلمة أصلحوا ،﴾َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا﴿ وجل عز اهلل يف
 وبني بينكم مما اَذوِّبُو  التضامن، خيوط، أقول وال حبال، القرىب، حبال املودة، حبال إخوانكم وبني بينكم

 بعضكم قطعت اليت احلواجز إخوانكم وبني كمبين مما مزقوا العوامل، هذه كانت أياً  الفرقة عوامل إخوانكم
 إياكم هادية،االجت احلواجز الفكرية، احلواجز املذهبية، احلواجز ولتكن احلواجز هذه كانت أياً  بعض عن
 تضحوا أن إياكم بواجباهتا، بالنهوض وأمركم تبيانه حمكم يف وجل عز اهلل قررها اليت باألخوة تضحوا أن

 شرع يف عروفم منهج األولويات وسلم تافهة، إهنا أقول أكاد جزئية قضايا يلسب يف الكبري القرار هبذا
 بناء اإلسالمية ألخوةا اهلام، اخلطري الكلي محاية سبيل يف البسيط اليسري باجلزئي نضحي وجل، عز اهلل

 اتاخلالف ادية،االجته القضايا بعضًا، بعضه يشد املرصوص كالبنيان للمؤمن املؤمن ُيَُس، أال ينبغي
 يف أقامه حبمايته، وتعاىل سبحانه اهلل أمرنا الذي الصرح هذا أمام هلا قيمة ال اليت اجلزئيات متثل املذهبية
 الشر وىق من مؤامرات هنالك أن لتعلمون وإنكم بذلك، أتبعه الذي احلكم يف حبمايته وأمرنا القرار

َاإِ ﴿: بقوله اهلل أقامه لذيا القرار هذا على القضاء األخوة، هذه متزيق هتدف كائدة وخططاً   اْلُمْؤِمُنونَ  ّنَّ
 .[15: احلجرات﴾ ]ِإْخَوةٌ 
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 الذي لماحل عن يراودهم، الذي احللم عن الدين هذا أعداء خالهلا من يعرب بوثائق أحتفظ وإنين
 الوثيقة هذه وصيت بعض، على بعضهم تألَّبَ  قد املسلمني أن يرون عندما يشقينا إنه حيث من ُيْسِعُدهم

 اإلسالمية االجتهادات لجع سبيل ويف بعض على بعضهم املسلمني تأليب سبيل يف ُيكن ما بذل يتم نبأ
 التدابر عوامل كلو  الفرقة حواجز كل مزقوا بينهم، سارية تكون أن ينبغي اليت واخلصومات للعداوات سبباً 

 الرباين القرار هذا نسوات وال هبا وتعاىل سبحانه اهلل شرفنا اليت األخوة هذه من املزيد واستنبتوا واستحيوا
َا﴿ مسؤولية وأي مسؤولية أعناقنا يف يضع الذي : احلجرات﴾]َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ  ِإّنَّ
 .الثانية الدائرة هي هذه. [15

 األخوة عن نعرض أو نتيه جتعلنا اإلسالم يف األخوة هل اإلنسانية، األخوة فهي الثالثة الدائرة أما
 اهلل صلى ملصطفىا يقول األمر، هذا يف احلقيقة عن يتيهون من إىل تصغوا وال اهلل، عباد يا ال اإلنسانية؟

 يف يعلى أبو أيضًا، غريمهاو  اإلُيان شعب يف والبيهقي الكبري يف الطرباين يرويه فيما وسلم آله وعلى عليه
 فأحبهم اهلل يالع كلهم اخللق﴿: قال والسالم الصالة عليه النيب أن عنه اهلل رضي مسعود ابن عن مسنده

 أهنم اهلل رعايةب املكلوؤون أهنم تعين هنا عيال وكلمة ،﴾اهلل عيال كلهم اخللق لعياله، أنفعهم اهلل إىل
 اهلل عيال إىل تسيئوا أن مفإياك اهلل إىل القرب أردمت فإن وتعاىل، سبحانه اهلل إىل العبودية بنسب املرتبطون

 لإلنسان ة،اخلليق هلذه تكرُيه عن أعلن قد وجل عز اهلل أن اإلخوة أيها حظوا وال العبيد، هؤالء إىل أي
 نْ ممَّ  َكِثريٍ  َعَلى َوَفضَّْلنَاُهمْ  الطَّيِّبَاتِ  ِمنَ  َوَرزَقْ نَاُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَ رِّ  يِف  َومَحَْلنَاُهمْ  آَدمَ  َبيِن  َكرَّْمنَا َولََقدْ ﴿: كان أياً 

 .[25: االسراء﴾ ]تَ ْفِضيالً  َخلَْقنَا

 نستهني أال يناعل ينبغي اهلل، كرمهم من نكرم أن علينا ينبغي إذاً  مجيعاً  اهلل عباد يشمل عام قرار
 ال شأن فهذا رضاأل جنبات يف فتاهوا التكرمي هذا رفضوا الذين املآل أما اهلل كرمها اليت اخلليقة هبذه

 كيف؟ أيضًا، ثالثةال الدائرة هذه نلحظ أن ينبغي إذاً  الناس، هؤالء وبني اهلل بني ذلك مرد وإّنا حنن َيصنا
 عنها اهلل رسول عرب اليت العبودية بنسب وجل عز اهلل إىل ينتسبون والذين اهلل كرمهم الذين هؤالء ننصح
 بسائق احلب، من قسائب اهلل إىل ندعوهم هلم، النصح أوالً  يقتضي اخلليقة هلذه تكرُينا جمازاً، العيال بكلمة

 عليهم، نتغلب لكي اهلل إىل ندعوهم من ضد العصبية من بسائق ال والرمحة الشفقة من بسائق الغرية، من
 بأن اإلخوة الءهؤ  جتاه وجل عز هلل واجباهتا ونؤدي اإلنسانية األخوة هذه حنقق هذا، نتبني أن ينبغي
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 معاصيهم يهمف نُبغض ألشخاصهم، بغضاء عالقة ال ود عالقة رمحة، عالقة وبينهم بيننا ما عالقة تكون
 . العاصي نرحم ولكننا اهلل عصوا إن

 لَِعَمِلُكمْ  ِإينِّ ﴿ هلقوم يقوله ما اهلل علمه وقد لوط سيدنا كالم من يروي إذ اهلل بيان إىل هذا يف انظروا
 نأل املبغضني، من ملك إين يقل مل ملاذا املبغضني، من لعملكم إين. [102: الشعراء﴾ ]اْلَقاِلنيَ  ِمنَ 

 هللا رسول أصحاب كان وهكذا ذاته، العاصي نبغض أن ال العاصي معصية نبغض أن منا املطلوب
 من ضيقأ الوقت ولكن احلقيقة هذه جتسد ومشاهد صور أمام لوضعتكم شئت ولو عليهم، اهلل رضوان

 اإلنساين الرحم هذا ةصل وبينهم ننابي ما متتد الشفقة، ذلك إىل والدافع اهلل إىل ندعوهم اهلل، عباد يا ذلك
 .اهلل عيال كلهم اخللق: والسالم الصالة عليه بقوله املصطفى إليه أشار الذي

 العافية هلم اهلل نسأل فكرياً  شروداً  أو سلوكياً  شروداً  إما اهلل صراط عن شردوا عصاة أناساً  وجدنا فإذا
 يقطعون اآلخرين دناوج لئن وتعاىل، سبحانه اهلل إىل اإلنابة حسن هلم وتعاىل سبحانه اهلل نسأل واهلداية،

 ينبغي فما علينا لقضاءول بنا لإليقاع اخلطط تلو اخلطط ويضعون إنساين كرحم القرىب صلة وبيننا بينهم ما
 ينهانا وتعاىل سبحانه فربنا حنن أما: هو حالنا لسان يكون أن ينبغي به، يواجهوننا ما مبثل نواجههم أن

 به طافت أو نَ امتُهِ  إذا حقنا عن وندافع أرضنا عن ندافع حنن والضغائن، باألحقاد قلوبنا دَ ُنَسوِّ  أن عن
 . كأشخاص وجل عز اهلل كرمهم ملن حقداً  نضمر ال ذاته الوقت يف ولكنا األخطار

 وتعاىل، سبحانه اهلل عباد من الربانيني تصرفات يف اهلل عباد يا يتجلى كيف املعىن هذا والحظوا
 مريديه من ةثل مع دجلة شاطئ على ُيشي كان وربانيته، وورعه علمه يف معروف رجل الكرخي معروف

 أحدهم فقال احملظورات ضبع ويرتكبون ويلهون يقصفون شباباً  الكبري الغمر النهر ُعْرضِ  يف رأوا وتالمذته،
 أدخلت كما لهمال: وقال يديه فرفع عليهم، اهلل ادع املاجنني الفسقة هؤالء إىل انظر سيدي يا للشيخ
 منهج اهلل بادع يا جيسد هذا القيامة، يوم أفئدهتم على السرور فأدخل الدنيا يف أفئدهتم على السرور
 خالف هل وتعاىل، هسبحان هلل العبودية ويف اإلنسانية يف اإلخوة وبني بيننا ما وعالقة حياتنا يف الدعوة

 أنه لكذ فمعىن الشيخ دعاء اهلل استجاب إذا ال، كر؟املن عن والنهي باملعروف األمر مبدأ اإلنسان هذا
 فاجر أو فاسق وأ كافر على وجل عز اهلل يتوب أن ُيكن ال إذ الرشد ويلهمهم عليهم ويتوب هلم سيغفر

 .وفسقه وكفره فجوره على عاكف وهو
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 أرادوا ذينال عاىلوت سبحانه اهلل عباد ضد احلقد مبشاعر يتاجر الذي الغرب نُ َعلِّمَ  أن ينبغي هكذا
 اخلطاب من التأثري إىل أدعى الصامت التعليم كان ولرمبا وتعاىل، سبحانه هلل العبودية حماريب يف يقفوا أن

 اهلل ىلإ اإلنسان رحل إذا منه، اإلُيانية واملشاعر للقلب حظ ال خطاباً  كان إذا السيما املوجه اللساين
 الذين عبادال حق وأدى لألسرة سوراً  اهلل جعلها يتال والرحم األسرة حق وأدى هلل العبوية حق أدى وقد

 العمل من لوالقلي بالقصري اهلل رحل مهما فإنه واملذاهب األديان عن النظر بقطع وجل عز اهلل كرمهم
 غذيت الذين اهلل عباد بنيو  بيين ما صليت يل، ستشفع هلل عبودييت رحيمًا، غفوراً  كرُياً  رباً  جيد فلسوف
َا﴿: اهلل قال كما الشأن هذا حبإصال معهم عالقيت : احلجرات﴾ ]َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ  ِإّنَّ

 .وجل عز اهلل عند يل تشفع  [15

 األخوة حقيقة أمارس وأن املسلمني اهلل عباد مع األخوة حقيقة أمارس أن إىل السبيل هي هلل العبودية
 حىت اهلل إىل رحلت إذا وجل، عز هلل عبودييت أمارس أن كله ذلك منطلق الكربى، الدائرة مع اإلنسانية

 فرآه تويف الذي الرباين الرجل ذلك وجل عز اهلل ورحم عبودييت يل تشفع فلسوف قليالً  عملي كان ولو
 أوقفين قال بك؟ اهلل صنع ماذا له قال الرؤيا، يف رآه والتقوى، والصالح العلم يف كشأنه شأنه له صديق

 شيئًا، أملك ال أنا عبد أنا ريب يا قلت هبا؟ إيل وفدت اليت الطاعات هي أين جئتين، مب وقال يديه بني
 يل فيعاً ش هذا فكان أعطيك أن عبد وأنا مين أفتنتظر عطاءك، أنتظر جئت أنا قط، شيئاً  أملك ال أنا

 هذه نُ ْلَهمَ  أن ىلإ السبيل كيفو  يديه، بني غداً  وقفنا إذا احلجة هذه يلهمنا أن اهلل أسأل اهلل، يدي بني
 هذه تقودنا وأن هلل العبودية بذل نتحقق أن ذلك سبيل اليوم، هلل عبوديتنا نغذي أن ذلك سبيل احلجة؟
 املسلمني خوانناإ وبني بيننا ما اإلنسانية العالقة محاية وإىل الرحم محاية وإىل األسرة محاية إىل العبودية
 .لكم يغفر فاستغفروه العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول. اإلنسانية يف وإخواننا
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 23/23/2228 | املتقين إال عدو لبعض بعضهم يومئذ   ألاخالء -98

 

 إليها دعا ليمةو  داره يف أقام قريش، مشركي من وهو ُمَعيط، أيب بن عقبة أن الن زول أسباب يف ورد
 آله وعلى ليهع اهلل صلى اهلل رسول الوليمة هذه إىل ُدِعيَ  فيمن وكان قريش، من املشركني وجوه بعض

 إال طعامه من يطعم أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أىب بالطعام، وجيء املائدة، حضرت فلما وسلم،
 من وسلم آله ىوعل عليه اهلل صلى حممد َيرج أن معيط أيب بن عقبة على فعزَّ  اإلسالم، شهادة شهد إن

 هل وكان كلهم، اجلمع أمام اإلسالم شهادة فشهد منها، يطعم أن ندو  الطعام مائدة وضعت وقد داره
 فأسرع صبأ، قد صاحبك إن: له قيل إليها عاد وملا آنذاك، مكة عن غائباً  كان خلف بن ُأيبّ  امسه صديق

 من يأكل الأ على وأصر داري، الرجل دخل لقد: له فقال صبأت؟ قد أنك أحقاً : له يقول عقبة إىل ُأيبّ 
 من جهيو : ُأيبّ  له فقال بكلمة، خاطره أطيِّبَ  أن فأحببت له، اإلسالم شهادة شهدت إن إال طعامي
 حتني منه، ديقهص طلبه ما عقبة وفعل دينه، عليه وترد وجهه يف وتبصق حممداً  تلق مل إن حرام وجهك
 جهه،و  يف وبصق اإلسالم، عن ارتداده وأعلن وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول فيها لقي لقاء فرصة

 وجهه. من طرفاً  أحرقت وجهه إىل شظية البصقة فارتدت

 عز اهلل بيان تعليق وإليكم الن زول، وأصحاب السرية علماء رواه الذي وهو حدث، الذي هو هذا
 َمعَ  اختََّْذتُ  لَْيَتيِن  يَا ولُ يَ قُ  َيَدْيهِ  َعَلى الظَّاملُِ  يَ َعضُّ  َويَ ْومَ ﴿ :تعاىل اهلل يقول حدث، الذي هذا على وجل

ذْ  ملَْ  لَْيَتيِن  َويْ َلىَت  يَا، َسبِيالً  الرَُّسولِ   الشَّْيطَانُ  وََكانَ  َجاَءين  ِإذْ  بَ ْعدَ  الذِّْكرِ  نِ عَ  َأَضلَّيِن  لََقدْ ، َخلِيالً  ُفالناً  َأختَِّ
 [    30/32:الفرقان﴾ ]َخُذوالً  ِلإْلِْنَسانِ 

 هؤالء أكثر ما ،خلف بن وُأيبّ  معيط أيب بن عقبة من كالًّ  اليوم َيلفون الذين أكثر ما اهلل، عباد
ضّلني، الضالني

ُ
 اقتضت اللذين الشخصني هذين عن ليس بيانه يف وتعاىل سبحانه الباري وحديث وامل

 يكتف فلم خلف، بن ُأيبّ  هنج على سار من كل اآلية تعين وإّنا عنهما، اآليات هذه تن زل أن املناسبة
 يشمل تعاىلو  سبحانه اهلل كالم إن أيضًا، اآلخرين يضل أن على أصرَّ  بل به، يتصف الذي بالضالل
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 هبذه بدلاست مث اإلُيان، حظرية إىل والعودة التوبة نشوة وذاق تعاىل، اهلل من القرب لذة ذاق من كل
     والكفر الضالل إىل الرجوع اللذة وهبذه النشوة

 اهلل يدي نيب الوقوف عن قرينه صدَّ  إليه، وصلت أن بعد اهلداية عن قرينه صدَّ  قرين من وكم كم
 مناجاة عن صده األسحار، يف السجود عن صده وجل، عز هلل املناجاة لذة عن صده وتعاىل، سبحانه

 ذهبوا الذين أكثر ما يها،ف تقلَّب وكم كم اليت اللذة تلك وبني بينه حيل اخللوات، يف وتعاىل سبحانه اهلل
ءُ ا﴿ :القائل اهلل وصدق الفاسدة اخللة ضحية : الزخرف﴾ ]اْلُمتَِّقنيَ  ِإالَّ  َعُدو   لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُهمْ  يَ ْوَمِئذٍ  أْلَِخالَّ

 ُيْكَشفُ  يَ ْومَ ﴿ :وجل عز اهلل يقول قلوهبم تأكل اليت الندامة وعن غداً، هبم حييق وعما هؤالء وعن ،[02
 ِإىَل  ُيْدَعْونَ  َكانُوا َوَقدْ  ِذلَّةٌ  مْ تَ ْرَهُقهُ  ْبَصاُرُهمْ أَ  َخاِشَعةً  َيْسَتِطيُعوَن، َفال السُُّجودِ  ِإىَل  َوُيْدَعْونَ  َساٍق  َعنْ 

  .[43-42: القلم﴾ ]َساِلُمونَ  َوُهمْ  السُُّجودِ 

 الدنيا، دار يف هلم قادة أو أصدقاء أو أخالء إلضالل انقادوا أناس عن وجل عز اهلل يقول هكذا
 ذاقوا أن عدب وجل عز اهلل يدي بني قوفالو  عن انقطعوا لذته، ذاقوا أن بعد هلل السجود عن فانقطعوا
 يَ ْومَ ﴿ له ىيتأت ال ولكن سجوده، لذة ليتذكر فيسجد يعود أن منهم الواحد يريد القيامة يوم نشوته،

 ُيْدَعْونَ  نُواَكا َوَقدْ  ِذلَّةٌ  ْرَهُقُهمْ ت َ  أَْبَصاُرُهمْ  َخاِشَعةً  َيْسَتِطيُعوَن، َفال السُُّجودِ  ِإىَل  َوُيْدَعْونَ  َساٍق  َعنْ  ُيْكَشفُ 
: القلم﴾ ]يَ ْعَلُمونَ  ال َحْيثُ  نْ مِ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ  احلَِْديثِ  هِبََذا ُيَكذِّبُ  َوَمنْ  َفَذْرين ، َساِلُمونَ  َوُهمْ  السُُّجودِ  ِإىَل 
42-44]     

 يف كانوا الذين ءهؤال قلوب تفري اليت الندامة أّخاذة بطريقة لنا يصور وجل عز اهلل بيان اهلل، عباد
 يصور فسهم،ألن الشخصية بضالالهتم مقتنعني غري ُمضّلني كانوا أو أضلهم، ملن ضحايا إما الدنيا دار

، الالرَُّسو  َوَأطَْعنَا اللَّهَ  َأطَْعنَا لَْيتَ نَا يَا يَ ُقولُونَ  النَّارِ  يِف  ُوُجوُهُهمْ  تُ َقلَّبُ  يَ ْومَ ﴿ هبم حتيق اليت الندامة اإلهلي البيان
﴾ َكِبرياً  لَْعناً  َواْلَعنْ ُهمْ  اْلَعَذابِ  ِمنَ  ِضْعَفنْيِ  آهتِِمْ  رَب َّنَا، السَّبِيال فََأَضلُّونَا وَُكبَ رَاءَنَا َساَدتَ نَا َأطَْعنَا إِنَّا نَارَب َّ  َوقَالُوا

 .    [02-00: األحزاب]

 استجابوا لذينا ءهؤال به يُعاَقبُ  الذي العذاب صورة إىل أرأيتم! اهلل؟ عباد يا الصورة هذه إىل أرأيتم
 يَ ْومَ ﴿ تأملوها ورةص ﴾النَّارِ  يِف  ُوُجوُهُهمْ  تُ َقلَّبُ  يَ ْومَ ﴿اإلضالل  على بدورهم أصروا والذين لإلضالل،
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ا َساَدتَ نَا اَأطَْعنَ  إِنَّا رَب َّنَا َوقَالُوا، الرَُّسوال َوَأطَْعنَا اللَّهَ  َأطَْعنَا لَْيتَ نَا يَا يَ ُقولُونَ  النَّارِ  يِف  ُوُجوُهُهمْ  تُ َقلَّبُ   وَُكبَ رَاءََن
 حينو بك، يرأف عليك، ينعم كبري لك هل وحيك،! ربك؟ غري سيد لك هل وحيك، ﴾السَّبِيال فََأَضلُّونَا
 من تنسى يفك! أمرك؟ بيده من تنسى كيف! له؟ ثاين ال واحد غري مصريك إليه حياتك، بيده عليك،

 الندامة خذتأ وهكذا الدنيا، دار يف تاهوا هكذا لكنو ! كبرياً؟ أو سيداً  دونه من تتخذ مث مصريك، إليه
ا َساَدتَ نَا َأطَْعنَا اإِنَّ  رَب َّنَا َوقَالُوا﴿ الكالم هبذا ألسنتهم على تنطق اليت هي الندامة إن قلوهبم، تفري  وَُكبَ رَاءََن

 ال الفرصة وإن جل،و  عز اهلل بيان أمامنا يربزها اليت الندامة من صورة وليست صور ﴾السَّبِيال فََأَضلُّونَا
 ساحنة فرصةال التكليف، مرحلة الدنيا، احلياة مرحلة األوىل، املرحلة يف يزال ال الدهر وإن ساحنة، تزال

     ضالل. بعد للتائبني شرود، بعد لآليبني

 اهلل أعدها اليت ن،للمستكربي وتعاىل سبحانه ربنا أعدها اليت العقاب ألوان استعرضت لقد اهلل، عباد
 عز اهلل ادخره اً عقاب وجدت فما اآلخرين، ُيِضلُّوا أن على أصروا للذين بل للضالني ال وتعاىل انهسبح
 أجد مل هلل،ا عباد ُيِضلُّوا أن على أصروا ملن أعده الذي العقاب من أشد عباده من والطغاة للعاتني وجل
 طريق يف وقف نمل وأعده وجل، عز هللا كتاب لنا بي ََّنهُ  الذي العقاب من أشد وجل عز اهلل بيان يف عقاباً 

 يف تأملوا وتعاىل، انهسبح هلل لعبوديتهم أو لعبادهتم إن املمارسني طريق يف وقف ملن اهلل، إىل السالكني
 عََلى َكانَ  ِإنْ  َأرَأَْيتَ  ،َصلَّى ِإَذا َعْبداً ، يَ نْ َهى الَِّذي َأرَأَْيتَ ﴿ الكثرية الصور من لواحدة وإهنا الصورة، هذه

، َكذَّبَ  ِإنْ  َأرَأَْيتَ  بِالت َّْقَوى، أََمرَ  أَوْ ، َدىاهلُْ   نَّاِصَيِة،بِال لََنْسَفعاً  يَ ْنَتهِ  ملَْ  لَِئنْ  َكالَّ  َرى،ي َ  اللَّهَ  بَِأنَّ  يَ ْعَلمْ  َأملَْ  َوتَ َوىلَّ
 [    18-8: العلق﴾ ]َواقْ رتَِبْ  اْسُجدْ وَ  ْعهُ ُتطِ  ال َكالَّ ، الزَّبَانَِيةَ  َسَندْعُ ، نَاِدَيهُ  فَ ْلَيدْعُ ، َخاِطَئةٍ  َكاِذَبةٍ  نَاِصَيةٍ 

 واهلل اهلل، إال لهإ وال هلل، واحلمد اهلل، سبحان أكرب، واهلل اهلل، إال إله وال هلل، واحلمد اهلل، سبحان
 واهلل اهلل، إال إله وال هلل، واحلمد اهلل، سبحان أكرب، واهلل اهلل، إال إله وال هلل، واحلمد اهلل، سبحان أكرب،
 اهلل صلى حممد أمام وقف جهل، أبو إنه الدنيا، دار يف بطلها من - اهلل عباد يا - تأملوها صورة أكرب،
 وجل عز هللا بيان جاء بقدمه، عنقه يدق أن البيت يف يصلي أخرى مرة رآه هو إن يهدده وسلم عليه

 يصّلي الذي هذا لعل ﴾َدىاهلُْ  َعَلى َكانَ  ِإنْ  تَ َأرَأَيْ ، َصلَّى ِإَذا َعْبداً ، يَ نْ َهى الَِّذي َأرَأَْيتَ ﴿ بلطف َياطبه
 َأرَأَْيتَ ﴿ متنعه؟ ملاذا ى،املثل اإلنسانية من يتعامل لعله اهلداية، طريق إىل يسري لعله احلق، طريق على يسري

، َكذَّبَ  ِإنْ  َأرَأَْيتَ  بِالت َّْقَوى، أََمرَ  أَوْ ، اهْلَُدى َعَلى َكانَ  ِإنْ   الرجل لكن ﴾يَ َرى اللَّهَ  بَِأنَّ  َلمْ يَ عْ  َأملَْ  َوتَ َوىلَّ
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 بيان فجاء قتلنه،أل احلرام البيت يف اليوم بعد يصلي حممداً  رأيت لئن: قائالً  فهدده وعاد طغيانه، مارس
 يَ ْنَتهِ  ملَْ  لَِئنْ  َكالَّ ﴿ النار إىل اصيتهن من لنسحبنه ﴾بِالنَّاِصَيةِ  لََنْسَفعاً  يَ ْنَتهِ  ملَْ  لَِئنْ  َكالَّ ﴿: يقول وجل عز اهلل

 ال َكالَّ ، الزَّبَانَِيةَ  َسَندْعُ ، نَاِدَيهُ  فَ ْلَيدْعُ ﴿: قال ناديه بدعوة هدَّدَ  ﴾َخاِطَئةٍ  َكاِذَبةٍ  نَاِصَيةٍ  بِالنَّاِصَيِة، لََنْسَفعاً 
      ﴾َواقْ رتَِبْ  َواْسُجدْ  ُتِطْعهُ 

 واحد ولينا نأ نعلم لكي حنةسا والفرصة أمامنا، اهلل بيان يضعها أو أمامها، اهلل بيان يضعنا صورة
 اْلَكاِفرِينَ  َوَأنَّ  آَمنُوا الَِّذينَ  َمْوىَل  اللَّهَ ﴿ وتعاىل سبحانه اهلل هو واحد موالنا اهلل، هو واحد كبرينا اهلل، هو
 [    11: حممد﴾ ]هَلُمْ  َمْوىَل  ال

 وليس ولينا، هو ،عبيده حنن اهلل، إىل منسوبون حنن - اهلل عباد يا - األرض جنبات يف يتامى لسنا
 جالله لج األوحد، كبرينا األوحد، سيدنا نطيع أن إال ُيكن ال كبري، وال سيد من لنا اهلل والية بعد

 أن إياكم: قائلة نطقت وجل عز اهلل كتاب يف تتكرر اليت والصور ساحنة، تزال ال الفرصة وتعاىل، سبحانه
 يف ووقف آلخرة،ا احلياة إىل املوت بوابة عرب لارحت أنه منكم واحد كل ليفرتض إياكم، الفرصة، تضيعوا

 هذا وليكن ندم، يف يزجه لن أنه يقيناً  يعلم الذي املوقف ليتخذ اآلن، املوقف ليتخذ القيامة، عرصات
 فؤادك حيرق نول الندم، يف يزجك لن اآلن تتخذه الذي املوقف أن يقيناً  تعلم أن املهم شاء، أياً  املوقف
 يف اسلك مث الندامة، حاذر وتعاىل، سبحانه اهلل يدي بني القيامة عرصات يف قفت عندما وأسىً  ندامة
ءُ ﴿ وتعاىل سبحانه اهلل بيان لنا يقوله ما هذا تشاء، الذي الطريق الدنيا هذه  خليلك هو من ،﴾اأْلَِخالَّ
 يكرمكما أن عدب بهحب وجل عز اهلل فيكرمكما اهلل إىل بيدك يأخذ الذي خليلك اهلل؟ عبد يا الدنيا هذه يف
  جبزاءه.  وتعاىل سبحانه اهلل

 يا خليلك هو هذا ،﴾يفّ  للمتحابني حمبيت وجبت﴿ ،﴾القيامة يوم نور من سرر على يفَّ  املتحاّبني﴿
 إياك ك،ل خليالً  اإلنس شياطني من شيطان من تتخذ أن إياك اهلل، على يدلُّك الذي ذاك خليلك أخي،

 هذا كمايزج مث ضالل، يف القيامة يوم فيزجك لك، صديقاً  اإلنس شياطني من شيطان من تتخذ أن
 َضاللٍ  يِف  َكانَ  َلِكنْ وَ  َأْطغَْيُتهُ  َما رَب َّنَا َقرِيُنهُ  قَالَ ﴿ :القائل وجل عز اهلل وصدق ندامة، يف معاً  الضالل

مٍ  أَنَا َوَما َلَديَّ  ْولُ اْلقَ  َبدَّلُ ي ُ  َما بِاْلَوِعيِد، إِلَْيُكمْ  َقدَّْمتُ  َوَقدْ  َلَديَّ  خَتَْتِصُموا ال قَالَ ، بَعِيدٍ   :قّ ﴾ ]لِْلَعبِيدِ  ِبَظالَّ
32-38    ] 
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 19/28/2228|  إلانفاق والثبات على ألامر -82

 

ها هو شهر رمضان قد هبَّ ليودعكم ولتودعوه، ولقد استشهدمتوه خالل أيامه ولياليه على أنكم 
إياكم لتزمون بأوامره، تؤدون واجباته، تنتهون وتبتعدون عن حمرماته، فعائدون إىل اهلل، مصطلحون معه، م

أن ختونوا استشهادكم له، فتكونوا كذلك الذي أشهد قريبًا له أو أشهد أحدًا من أهل  -يا عباد اهلل-
ى لالعلم أو من املرشدين الذين تاب على أيديهم أشهده أنه تائب إىل اهلل، وأنه ملتزم بأوامر اهلل، سائر ع

صراطه، حىت إذا أدبر هذا املرشد وابتعد عنه عاد فأوغل مرة ثانية يف معاصيه، وابتعد مرة أخرى عن أوامر 
اهلل سبحانه وتعاىل، خان الشهادة وخان من استشهده، ال يكونن الواحد منكم مثل هذا اإلنسان، 

إذا َوىلَّ الشهر  جل، حىتيستشهد رمضان يف أثناء توديعه له على أنه تائب سائر على صراط اهلل عز و 
 هذه واحدة من النقاط اليت ينبغي أن ُأذَكَِّر نفسي وُأذَكِّرَُكْم هبا.  .عاد مرة أخرى إىل دأبه الذي كان عليه

 فاضت ال بالقائمني الركع السجد فقط، بل فاضت -حبمد اهلل-شيء آخر، لقد قيل: إن املساجد 
ولكين  ن الليايل اليت قد تكون هي ليلة القدر، ولقد كان هذا حقيقةمبن أْحيَوا ليلة القدر، بل رمبا كثرياً م

أسائل نفسي وأسائلكم: كم نسبة الذين سيدأبون ثابتني ملتزمني هذا النهج الذي ألزموا أنفسهم به بعد 
أن ينطوي رمضان وبعد أن تزول أيامه ولياليه؟ كم هم أولئك ال أقول: الذين حييون الليايل، بل الذين 

ن صلوات اجلماعات واجلمعات؟ كم هم أولئك الذين سيبتعدون عن احملرمات ويبتعدون عن يشهدو 
الولوغ يف املال احلرام؟ كم من الذين أحيوا ليلة القدر الفائتة الذين سيواصلون إخواهنم ال باملصافحة 

 .والبسمة الظاهرة فقط بل بالرتاحم، بالعطاء، باإلنفاق؟ كم

هبم املساجد وهم حييون ليلة القدر قد عاهدوا اهلل عز وجل على أن إذا كان هؤالء الذين فاضت 
يثبتوا على أوامره، وأن يلتزموا حقوق اهلل عز وجل اليت بينهم وبينه، وأن ينهضوا باحلقوق السارية بينهم 
 وبني عباد اهلل، فأشهد أن هذا سيكون سببًا لرمحة عظمى يكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا، وهلذه الرمحة

وس وأرجوا أن أكون خاطئًا فيما أعلم، أن النف -يا عباد اهلل-آثارها الكثرية والكثرية، ولكن الذي أعلمه 
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ال تزال تعاين من الشح إال ما رحم ربك، وأن الرتاحم احلقيقي الذي أمر اهلل عز وجل به غائب عن 
 .الساحة إال ما ندر

وس لى النفوس، وال سيما وإن املواسم جتعل النفالتوجه إىل الصالة وال سيما يف املواسم أمر سهل ع
تستأنس هبذا الشيء الذي ُير علينا ويطل علينا كل عام مرة، مزاج يدعونا إىل أن جنتمع ونصلي ونركع 
وندعو، وأن نعلن أصواتنا وحنن ندعو وجنأر إىل اهلل بالدعاء حنيل هذه األصوات إىل املآذن، توقظ النائمني، 

وكل ذلك دليل على أننا إّنا نندفع إىل ذلك مزاجياً ال من أجل استن زال رضا اهلل وتقض مضجع املرضى، 
 .سبحانه وتعاىل ورمحاته

مرة أخرى أعود فأقول لكم: أيها اإلخوة إن الناس الذين ال يرتامحون ال يرمحهم اهلل، ومقياس الرتاحم 
وع ن طرف من هذا يف األسباليد، وليس مقياس الرتاحم البسمة اليت تكون على الوجه، حدثتكم ع

املاضي، وأعود فأقول: لو أن هؤالء الذين فاضت املساجد هبم باألمس ركعًا سجداً إىل ملعة الفجر أدوا 
حقوق اهلل عز وجل يف أمواهلم كما أمر، إذاً لذاب الفقر يف اجملتمع، ولفاض اخلري ولتألألت رمحة اهلل 

 .سبحانه وتعاىل تطل على عباده يف هذه البلدة

عباد اهلل الصلوات اليت أمرنا اهلل هبا، احلج الذي دعانا إليه، الصيام الذي أمرنا به كل ذلك وسيلة 
لرتاحم الناس بعضهم مع بعض، كل ذلك وسيلة ألن يكرم الغين الفقري، وألن يعطف القوي على 

ري مقبولة وال تنا غالضعيف، فإذا مل تتحقق هذه الثمرة من وراء عباداتنا فلعل ذلك دليل على أن عبادا
َمْرِضيَّة عند اهلل عز وجل، ولقد حذر اهلل سبحانه وتعاىل من الذين يكن زون الذهب والفضة، أي الذين 
ال َيرجون زكاة أمواهلم، حذر هؤالء الناس وأنذرهم كما مل ينذر املعرضني عن الصالة، كما مل ينذر 

ْرُهْم َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّةَ َوال يُ ْنِفُقون َ  ﴿َوالَِّذينَ املعرضني عن الصيام، أمل تقرؤوا قوله:  َها يِف َسبِيِل اللَّهِ فَ َبشِّ
َما َكنَ ْزمتُْ  بَِعَذاٍب أَلِيٍم، يَ ْوَم حُيَْمى َعلَيْ َها يِف نَاِر َجَهنََّم فَ ُتْكَوى هِبَا ِجبَاُهُهْم َوُجنُوبُ ُهْم َوظُُهوُرُهْم َهَذا

وكما قلت لكم من أخرج زكاة ماله بدقة خرج   [20-24ا ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن﴾ ]التوبة:النْ ُفِسُكْم َفُذوقُوا مَ 
 .من ُعْهَدِة هذا اإلنذار الذي حيذرنا منه بيان اهلل سبحانه وتعاىل
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كثريون هم الذين يتوقعون الفقر من املال الوفري الذي ينبغي أن يعطيه أحدهم للفقري، ماليني من 
ها؟! كل هذا ينبغي أن ُأْخرَِجه من مايل؟! إذا سأفتقر، يرد اهلل عز وجل على هؤالء اللريات ينبغي أن يدفع

ًة ِمْنُه َوَفْضاًل َواللَُّه ﴿الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواللَُّه يَِعدُُكْم َمْغِفرَ هذا الوهم الباطل قائاًل: 
َمَثِل َحبٍَّة ﴿َمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل اللَِّه كَ ، يؤكد هذا فيقول: [302َواِسٌع َعلِيٌم﴾ ]البقرة:

، [301ٌم﴾ ]البقرة:أَنْ بََتْت َسْبَع َسنَاِبَل يِف ُكلِّ ُسْنبُ َلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعلِي
باد اهلل ليت ع ﴿ما نقص ماٌل من صدقة﴿لى اهلل عليه وسلم هذه احلقيقة فيقول: ويؤكد املصطفى ص

الذين فرض اهلل عز وجل عليهم الزكاة يف أمواهلم وهم متفاوتون يف الغىن ليتهم يطرقون أبواب الفقراء 
الم آلالذين يعيشون بني ظهرانيهم، ليتهم يدخلون إىل بيوتاهتم ليجدوا مظاهر األسى، وليجدوا مظاهر ا

املمضة اليت تتجلى من قلوهبم ظَُلاًل على وجوههم، ليتهم يرون هذا مث يعودون إىل اإلنسانية الراقدة بني 
 .جواحنهم لعلها تستيقظ

أدركوا الساعات الباقية من شهر رمضان يا عباد اهلل، توِّجوا طاعاتكم، لياليكم اليت أحييتموها 
اهلل،  رتاحم، وإال فاعلموا أن عبادة ال تعطي مثارها غري مقبولة عندتوِّجوها هبذا التواصل، توِّجوها هبذا ال

 .وإن كانت مقبولة قضائيًا يف دار الدنيا

وهنا ألفت نظركم إىل أمٍر عجيب باهر يربز لنا حكمة عجيبة بل مظهراً من مظاهر رمحة اهلل عز 
عز  اإلنفاق الذي أمر اهلل طريقها -كما قلت لكم-وجل، أن عالقة األغنياء بالفقراء شبكة التواصل 

وجل به، ومن شأن هذه الشبكة إذا امتدت ما بني املعطي واآلخذ أن تقدح مشاعر احلب واأللفة والود 
فيما بينهم، لكن ماذا عسى أن يكون الشأن يف هذا بني الفقري والفقري، بني جمموعة من الفقراء ليس 

شبكة  قراء مع الفقراء ومن مث فإن هذه الشبكة،فيهم من يعطي وليس فيهم من يأخذ فيما بينهم؟! الف
 سريان الود لن تتحقق فيما بينهم، الفقري ليس مكلفًا بالعطاء، والفقري اآلخر لن يعطيه، ومن مث فلن متتد
يٌد بالعطاء، ولن متتد يٌد أخرى باألخذ، ولكن اهلل الرمحن الرحيم شرع أمراً آخر يغطي هذه احلاجة، شرع 

اة الفطر قدر يسري يسري من املال أناطه اهلل عز وجل بعنق كل من يستطيع أن يؤديه، زكاة الفطر، وزك
ولن جتد فقرياً ال يستطيع أن يؤدي زكاة فطره، ألن زكاة الفطر عبارة عما قيمته ألفي غرام من غالب قوت 

كاة فطره، ويف اليوم ز  البلد، َيرج هذا القوت أو َيرج قيمته إلنسان فقري من الفقراء، وُربَّ فقري جتده َيرج



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   123
 

الثاين يأخذ زكاة فطره من إنساٍن مثله، شرع اهلل سبحانه وتعاىل هذا، وأمر به الناس مجيعًا، لكن احلكمة 
من ذلك أن تسري هذه الشبكة شبكة العطاء واألخذ بني مجاعات الفقراء فيما بينهم أيضًا، حىت تسري 

فقراء، جتب على من َمَلَك قوت نفسه وقوت من كلفه  مشاعر الود ما بينهم آخذاً ومعطيًا، وهم مجيعاً 
 .اهلل عز وجل باإلنفاق عليهم ليلة العيد ويومه، فإن فاض عن ذلك مبلغ وجب عليه إخراج زكاة فطره

هذا املعىن الذي أقوله لكم يلفت نظرنا إىل أمهية الرتاحم، ويبني لنا أن الرتاحم لن يكون ببسمة  
م اهلل سبحانه وتعاىل، وال باملصافحة بيد فارغة من العطاء وإّنا يكون الرتاحكاذبة تتاجر هبا بني عباد 

ْوٌم ال بَ ْيٌع فِيِه ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفُقوا ممَّا َرزَقْ نَاُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأيتَ ي َ باإلنفاق الذي أمر اهلل عز وجل 
 .[304 وَن ُهُم الظَّاِلُموَن﴾ ]البقرة:َوال ُخلٌَّة َوال َشَفاَعٌة َواْلَكاِفرُ 

قولوا إلخوة لنا أكرمهم اهلل باملال الوفري، أكرمهم اهلل باملال الذي رمبا ال يستطيع اإلحصاء أن يَ ُعدَّه، 
ال َيرُقَدنَّ الواحد منهم على هذا املال كما ترقد الدجاجة على بيضها، أنفقوا يا هؤالء الناس من مال اهلل 

ولئن أجاب هؤالء الناس إىل أمر اهلل سبحانه وتعاىل، فأنا على يقني أن الفقر الذي  الذي أعطاكم،
يتنامى بني ظهرانينا ويف حواشي هذه البلدة وسائر أطرافها سينمحي، وإذا اّنحى الفقر أكرمنا اهلل عز 

تعاىل بالعزة، نه و وجل بالقوة، أكرما اهلل عز وجل بالعطاء، أكرمنا اهلل عز وجل بالنصر، أكرمنا اهلل سبحا
 .فال تغلقوا أبواب هذه املنح كلها دونكم، وافتحوا أبواهبا هبذه الطريقة اليت أمرنا اهلل عز وجل هبا

هذه كلميت يف توديعنا لرمضان، فاجعلوا توديعه لنا صدًى هلذا الكالم الذي أقوله لكم، وأسأل اهلل 
 غفر اهلل العظيم.وأست أقول قويل هذا، .عز وجل أن يثبتنا بقوله الثابت
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 21/12/2228|  اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي -81

 

 اهلل امنتَّ  نعمة هنالك ليست ولكن ومتنوعة كثرية عباده على هبا وجل عز اهلل امنتَّ  اليت النعم إن
 اهلل كالم يف بينهنت الذي التمنُّن هذا يف تأملوا به، شرَّفهم الذي اإلسالم كنعمة عباده على هبا وجل عز
ْساَلَم ﴿اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضي: يقول به، َياطبنا وهو وجل عز ُت َلُكُم اإْلِ

 على وجل عز اهلل أغدقها يتال النعم كل أي ﴿اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت﴾ ،ِدينًا﴾
 الذي بل هب كلفهم الذي الدين هذا شرف إال يتممها ال ناقصة نعم الساعة قيام إىل نشأته منذ اإلنسان
ْساَلَم ِدينًا﴾﴿اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم ا به، وجل عز اهلل شرفهم  إْلِ

 إال والعقىب العاجلة سعادة لكم يضمن سبيالً  وجدت فما كلها واملبادئ والسبل املذاهب ختريت لقد أي
 لكم ضمني الذي فهو به تلتزموا أن ورضيت لكم أحببته الذي املبدأ هذا إال لكم، اخرتته الذي هذا

  .العقىب يف واآلجلة الدنيا يف العاجلة سعادة

 دون بأمة خاصاً  سلي به علينا وامنت به اهلل شرفنا الذي اإلسالم هذا أن اهلل عباد يا تعلمون ولعلكم
 عز اهلل شرفهم وما دينال هبذا إال مجيعاً  والرسل األنبياء ُأْرِسلَ  ما بل نيب دون نيب بعثة به يشرِّف ومل أمة

﴿ُهَو : لقائلا هو أليس به، علينا وتعاىل سبحانه اهلل ُينت الذي هبذا إال وأقوامهم أممهم وشرَّف وجل
ا : السالم وعليه نبينا على مرمي ابن عيسى سيدنا عن القائل هو أليس قَ ْبُل﴾ ِمن مسَّاُكُم اْلُمْسِلِمنيَ  ﴿فَ َلمَّ

آَمنَّا بِاللَِّه  أَْنَصاِري ِإىَل اللَِّه قَاَل احْلََوارِيُّوَن حَنُْن أَْنَصاُر اللَّهِ  َمنْ  َأَحسَّ ِعيَسى ِمنْ ُهُم اْلُكْفَر قَالَ 
ُتْم ُشَهَداءَ ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب ﴿أَْم ُكنْ : قائالً  يعقوب عن وتعاىل سبحانه اهلل َيربنا أمل ُمْسِلُموَن﴾ بِأَنَّا َواْشَهدْ 

إهَِلًا  اقَ َوِإْسحَ  َم َوِإمْسَاِعيلَ بَ ْعِدي قَالُوا نَ ْعُبُد إهَِلََك َوإَِلَه آبَاِئَك إِبْ رَاِهي ِمنْ  اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لِبَنِيِه َما تَ ْعُبُدونَ 
 وجودها فجر نذم مجعاء اإلنسانية به وجل عز اهلل شرف الذي الدين هو هذا ،َواِحًدا َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن﴾

 . العاملني لرب الناس يقوم أن إىل

 هذه دنياه يشيع وهو شعر وملا هبا عالياً  رأسه لرفع النعمة هذه قيمة عرف اإلنسان أن لو اهلل عباد
 جيد إذ سهبرأ تطوف اليت بالنشوة يشعر كما وجل عز اهلل عند من إليه وفدت نعمة خالل من بنشوة
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 هذه هبا، وتعاىل بحانهس اهلل شرفه اليت القيم هبذه اصطبغ قد نفسه جيد إذ الدين، هبذا اصطبغ قد نفسه
 العلية، ذاته إىل عودت ملنفعة هبا خاطبنا مبادئ من شرع ما وجل عز اهلل شرع وما نتبينها، أن ينبغي حقيقة

 هبذه شرفنا لكنه يعاً مج عباده عن الغين وهو املبادئ هبذه َياطبنا أن وقبل َيلقنا أن قبل إله فهو حاشاه،
 هبا يسعد اليت ملثلىا احلضارية النهضة إىل األوحد السبيل وألنه سعادتنا مفتاح ألهنا القيم وهبذه املبادئ

 أو االجتماعية املشكالت يف املتمثلة املتنوعة املشكالت من مشكلة رأيتم هل اجلماعة، هبا وتسعد الفرد
 عز اهلل دين يف جتدوا ومل االحتاد بعد الفرقة أو القوة بعد الضعف يف تتمثل اليت أو العلمية أو االقتصادية

 أو الشرق قصىأ إىل الدواء هبذا يرمي ملن اهلل عباد يا عجباً  يا الداء، هلذا دواءً  به اهلل شرفنا الذي وجل
 ملاذا؟ املشرقني، بني ام فصل بينهما يفصل له دواءً  وجل عز اهلل جعله عما ليبعده دائه عن ويفصله الغرب

 عز اهلل جعل اإّن املختلفة أمراضنا أدواءنا، أن على والقريب البعيد القصي التاريخ دلَّ  نعمة هذه 
ْرَعة هذه يف دواءها وجل  مشكالتنا به، وجل عز اهلل أخذنا الذي بدأامل هذا يف هبا، علينا امنت اليت الشِّ

 . القيم هذه طريق عن إال اليوم حُتَلَّ  أن ُيكن وال القيم هذه طريق عن باألمس ُحلَّتْ 

 من قاعة يف إليهم فجلست األجانب السواح من ثلة مع لقاء إىل ُدِعْيتُ  ونيف شهر قبل باألمس
 تطوف اليت املشكالت وعن ذهنه إىل بدر عما لينيسأ كل   يسألونين القوم وقام املبارك املسجد هذا

: يل قالت ها،ودولت أمتها يف مرموقة مكانة ذات فرنسية امرأة أهنا نفسها على عرََّفتْ  امرأة قامت برأسه،
 إىل ينظرون فيها الالرج الغربية جمتمعاتنا األوىل منهما، أيَّاً  حنل أن نستطع مل اليوم إىل اثنتان مشكلتان

 خمتلف يف املستويات تكون أن جاهدين وحاولنا واضح بشكل هذا يتجلى التعامل عند دون، ةنظر  النساء
 من نوعٍ  عن ئتنب للمرأة الرجل معاملة اليوم، إىل نفلح مل ولكنا واحدة واملرأة الرجل بني التعامل جماالت
 أن سبيل يف لنناض نزال وال كنا أننا فهي الثانية املشكلة أما هلا، حالً  اليوم إىل نستطع ومل هلا االزدراء

 سبيلٍ  من هل املشكلة، هذه حل أيضاً  نستطع مل ولكننا متاماً  الرجل كأجر العمل على املرأة أجر يكون
  املشكلتني؟ هاتني حلل عندكم

 يتعلق ما أما :هلا قلت السؤال، هذا مسعت عندما بعد به أنطق مل الذي للجواب نشوة بذهين طافت
 املشكلة ههذ عاجل فلقد دونية نظرة عن ينبئ الذي السوء هذا عندكم، للمرأة جلالر  من التعامل بسوء

 به أنفسنا نأخذ أن وأَمرَنَا به وجل عز اهلل خاطبنا الذي املبدأ املشكلة هذه عاجل وجل، عز اهلل كتاب
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 الشريعة تسميه ام اهلل يانب ، أرسى﴿َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَ ْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَ ْعٍض﴾: قال إذ وذلك
 الرجل على لواليةا متارس وشرعته اإلسالم مبدأ يف املرأة أن أي واملرأة الرجل بني املتبادلة الوالية اإلسالمية

 سبيل يف تتعانقان نالواليتا وكال األسرة يف املرأة على الوالية ذاته الوقت يف ُيارس أيضاً  والرجل األسرة يف
 اليوم إىل الوضعي القانون ميعل ال اليت اهلل شرعة املتبادلة الوالية اجملتمع، يف أو املن زل يف إن السعادة حتقيق
  هلا. تطبيقاً  أو معىن

 اإلهلي يانالب حلَّها فلقد الرجل أجر عن العمل يف املرأة أجر دنو مشكلة وهي الثانية املشكلة أما
ْم َواَل ﴿َواَل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشيَاَءهُ : وجل عز اهلل لنا قال عندما اإلسالمية الشريعة حلَّْتها مث ومن
 كنتُ  سواء يل تبخسه أن غيينب ما طلْبَتهُ  قد مبا الالئق اجلهد لك قدَّْمتُ  إذا ،اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن﴾ يِف  تَ ْعثَ ْوا
 هوية لىع وليس العمل يف اإلتقان على العمل يف األجر أن تقرر وجل عز اهلل شريعة امرأة، أو رجالً 

 الشريعة ررتق هكذا العمل، إتقان املناط وإّنا العامل يستحقه الذي باألجر العامل هلوية عالقة ال العامل،
 باب من كلٍّ  يف قررت وهكذا ﴿َواَل تَ ْبَخُسوا النَّاَس َأْشيَاَءُهْم ﴾ القائل اهلل ألمر استجابة اإلسالمية

 عز هلل داً مح نشوة به تطوف كانت وفكري حلكما ببيان جييب كان لساين أجبت، واإلجارة. اجلعالة
 . إليها باإلنسان مسا هبا، وتعاىل سبحانه اهلل مسا اليت الغراء الشرعة هذه على وجل

 من هلا ليس واهلل ال منها، نعاين اليت أدواءنا أن يعلمون أن لنا وإلخوة مجيعاً  لنا يئن أمل اهلل عباد
 الواقعي البيان دليل فوق دليالً  أتريدون به، وجل عز اهلل علينا امنت مث ومن به اهلل شرفنا الذي هذا إال دواء

 احلضارية ضتهاهن األمة تنهض إّنا منه، بأكثر الوقت هذا يسمح ال خمتصراً  دليالً  لكم أقل تعالوا امليداين
 املتعاونني بني يعتش نأ مثاره التعاون يؤيتَ  لكي البد ولكن األوىل، اخلطوة هي أواًل، التعاون طريق عن املثلى
 الثقة ورائه، من دوىج ال أنكاثاً  يصبح التعاون فإن املتعاونة اجلهات بني ثقة هنالك تكن مل فلئن الثقة
 املثلى، اإلنسانية األخالق من الثقة تأيت إّنا تأيت؟ أين من والثقة املتعاونة، اجلهات بني التعاون روح هي

 املثلى إلنسانيةا وأخالقي بك الثقة نفسي يف تبعث كيانك يف تتألأل عندما املثلى اإلنسانية أخالقك
  ثلى؟امل اإلنسانية األخالق تأيت أين من ولكن يب الثقة نفسك يف تبعث لك تتجلى عندما

 عبد أنه علمفي ذاته مرآة أمام اإلنسان يقف عندما إال املثلى اإلنسانية األخالقية تأيت لن واهلل ال
 الكبري األجر له نأحس إن يراقبه، وهناه أمره الذي اهلل وأن اهلل بقبضة يتحرك اإّن وأنه وجل عز هلل مملوك
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 أصطبغ عندما ينتظره، الذي الوبيل العقاب فله أساء وإن﴿يَ ْوَم يَ ُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾  القيامة يوم
 إذا عندئذٍ  فسي،ن على أوثرك عندئذٍ  كياين، يف املثلى اإلنسانية األخالقية مبادئ تنبع احلقيقة هبذه

 قلت كما وروحه ه،روح فيه تسري الذي التعاون يتحقق عندئذٍ  سبيلك، يف مبصلحيت أضحي اضطِررتُ 
 . اهلل عباد يا مجيعاً  نتبينه أن ينبغي الذي الدليل هو هذا الثقة، لكم

 بإسالمهم طبغنيمص املسلمني نرى يخري، املسلمني أن نرى احلمد وهلل حنن وها يقول قد من فينا لعل
 لنا ماف الساجدين بالراكعني باملصلني، اآلن احلال هو كما تفيض مساجدهم أن من ذلك على أدل وال
 الصور،و  املشاهد عند تقف ال السؤال هذا يسأل قد الذي هلذا وأقول حل؟ دون تتفاقم مشكالتنا جند
 ما تقول، الذي هذا نقيض جتد ذلك اءور  ما إىل واملظاهر املشاهد اخرتق املظاهر، عند عينيك حتبس ال

 الذاهبني الناس ورةص اخرتقت إن تراه الذي ما باملصلني؟ تفيض اليت املساجد صورة اخرتقت إن تراه الذي
 من يعلمون ال الذين الناس من الكثرية الِقطَاعاتِ  جتد ومعتمرين؟ حجاجاً  احلرام اهلل بيت إىل اآليبني

 رأسه رفعل اإلسالم مبادئ من بدهي مبدأ عن منهم واحداً  سألت لو ئًا،شي به اهلل شرفهم الذي إسالمهم
 دون أناس به صَيت اختصاص به اهلل شرفنا الذي الدين وكأن بالدين متخصصاً  لست يقول وهو معتزاً 
َما ُأرِيُد  ،﴿َوَما َخلَْقُت اجلِْنَّ َواإْلِنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ : قائالً  اهلل خاطبنا الذين حنن لسنا وكأننا ناس
  .رِّْزٍق َوَما ُأرِيُد َأن ُيْطِعُموِن﴾ مِّن ِمنْ ُهم

 لكل الدواء هي يتوال هبا اهلل شرفنا اليت الشرعة هذه ينعت ممن والكثري الكثري جتد الظاهر جتاوز
 القيمو  املبادئ ىلإ محيداً  عوداً  يريدون الذين ينعت الغابرة، الظالمية العهود إىل بالعود ينعتنا مشكالتنا

 وكأّنا التخلف نم نوعٍ  إىل الظالم، من نوعٍ  إىل رجعة إىل الرجعة هذه ينعت هبا وجل عز اهلل شرفنا اليت
 عشرين اللخ املثلى احلضارة إىل البادية أعراب األعراب أولئك منه صعد الذي السُّلَّم هو ليس اإلسالم

 الذين عدد مه كم يل قل وراءها، فيما ملتأ فيها نفسك حتبس اليت املشاهد هذه وراء فيما تأمل عامًا،
 يستخفون ال الذين هم كم ،﴿ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكتَابًا مَّْوقُوتًا﴾: القائل اهلل ألمر يستجيبون

  .الرباين األمر هلذا االستجابة عن ويرتفعون يتسامون الذين هم كم ميقاهتا، حان إذا بالصالة

 فهاهم قولي قد من فينا إن بعد، ينته مل اإلشكال ولكن اهلل، عباد يا نتصور كما ليس األمر ال،
 وحضاري وعلمي قينت بتقدمٍ  وتتمتع متقدمة حبضارة تتمتع الغربية اجملتمعات ذي هي ها الغرب، أمم أوالء
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 أن لو اب؟و اجل فما به علينا وجل عز اهلل امنت الذي الشرف هبذا تلتزم أن دون واقتصادي واجتماعي
 األبلج احلق أمام ضعناي حديثاً  الغليل، يشفي حديثاً  عنها اجلواب يف حلدثتكم اجلواب عن يضق مل الوقت
 عن أجيب نأ القادم األسبوع يف بكم ومجعين باحلياة متعين إن وجل عز اهلل وأسأل ضاق الوقت ولكن

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل مفصاًل. أقول السؤال هذا
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 12/23/2212 | التكاليف الشرعية يسرها وعسرها -82

 

إن التكاليف الشرعية اليت خاطبنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا مهما اختلفت وتنوعت ليس فيها ما هو 
يسري بالنسبة لإلنسان الذي استقبلها معتمداً على نفسه، معتمداً على ما يتخيل من قوته، وإن التكاليف 

ن طبَ نَا اهلل عز وجل هبا على تنوعها واختالفها ليس فيها ما هو عسري قط بالنسبة لإلنساالشرعية اليت خا
الذي استقبلها معتمداً على مواله وخالقه، ملتجئًا إىل قوة ربه سبحانه وتعاىل متربئًا من حوله وقوته، هذه 

 .حقيقة ينبغي أواًل أن نتبينها مجيعاً 

اطبهم اهلل مني اليوم أهنم عندما يتلقون التكاليف الربانية اليت َيواملشكلة اليت يعاين منها أكثر املسل
سبحانه وتعاىل هبا يتلقوهنا معتمدين على أنفسهم، معتمدين على أوهام قوهتم وقدراهتم فيفاَجؤون بالعجز 

 .اويفاَجؤون بالضعف ومن مث يرتاجعون وينِكصون على أعقاهبم بصدد هذه التكاليف أو أكثره

أحدهم بضرورة االبتعاد عما حرَّم اهلل سبحانه وتعاىل من الفواحش، عما حرَّم اهلل سبحانه إذا ذُكَِّر 
  .وتعاىل من املوبقات واالستجابة للغرائز املنحرفة شكا عجزه وشكا ما يسميه بالتحديات اليت تفاجئه

عن أسباب الفساد  دوإذا ذُكَِّر أحدهم بضرورة االلتزام بضوابط التعامالت الشرعية يف السوق واالبتعا
واإلفساد فيه واالبتعاد عما حرَّم اهلل سبحانه وتعاىل من ألوان املنكرات املعروفة يف السوق ومن ألوان 
املعامالت التائهة والشاردة عن أوامر اهلل سبحانه وتعاىل شكا وتأفَّف مشريًا إىل عجزه، مشريًا إىل 

 يظل الستجابة ألمر اهلل سبحانه وتعاىل فيها ومن مثالتحديات اليت تواجهه ومن مث جتعله عاجزاً عن ا
عاكفًا على احنرافاته املختلفة يف السوق يف املعامالت. وما أكثر أنواع التيه اليت تعرفوهنا يف املعامالت 

  .املالية املختلفة

كَِّر ُذ وإذا ذُكَِّر أحدهم بضرورة االلتزام باألخالق اإلنسانية الفاضلة يف البيت داخل األسرة إذا 
أحدهم بضوابط تعامل الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج ومسؤولية اآلباء عن األبناء عاد يتأفَّف وعاد 
يعلن عن عجزه وعاد يعربِّ عما يسميه التحديات اليت تواجهه يف اجملتمع ومن مث جتعله عاجزاً عن االنضباط 

  بأوامر اهلل سبحانه وتعاىل. ما السبب يف ذلك؟
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هؤالء الناس استقبلوا أوامر اهلل عز وجل وتكاليفه معتمدين على أوهام قوهتم، معتمدين  السبب أن
على أوهام قدراهتم، وأنا أسأل هل يف الناس قدُيًا وحديثًا من امتلك أو ُيتلك قدرة ذاتية مستقلة ُيارس 

ل واألنبياء من سهبا شؤونه فضاًل عن أن يستجيب هبا إىل أوامر سبحانه وتعاىل وتكاليفه؟ هل يف الر 
اعتمدوا على قواهم وقدراهتم الذاتية بصدد االستجابة ألوامر اهلل عز وجل فيما خاطبهم به؟ هل هنالك 
ه اهلل؟! هل هنالك من َقَدَر على أمر ما دون أن يُ ْقِدره اهلل سبحانه وتعاىل سبحانه  من صرب دون أن يصربِّ

أمل تقرؤوا قول اهلل عز ] 32 اإِلنَساُن َضعِيفًا﴾ ]النساء: َوُخِلقَ ﴿: وتعاىل؟! أمل تقرؤوا قول اهلل عز وجل
نَساَن يِف َكَبٍد﴾ ]البلد:﴿: وجل  ]4 لََقْد َخلَْقنَا اإْلِ

يف منتهى العجز، يف منتهى الضعف الذي جيعله يتحمل املشاق واجلهد بصدد ما يريد أن ينفِّذه من 
 ]05 ات: اللَِّه ِإينِّ َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر مُِّبنٌي﴾ ]الذاريفَِفرُّوا ِإىَل ﴿: أحكام. أمل تقرؤوا قول اهلل عز وجل

فروا إىل اهلل من ماذا؟ فروا إىل اهلل من ضعفكم، فروا إىل اهلل من عجزكم، فروا إىل اهلل مما تسمونه 
 ]05 فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر مُِّبنٌي﴾ ]الذاريات:﴿ التحديات

ملشكلة اليت يعاين منها كثرٌي من املسلمني يف عصرنا اليوم. وكلمة التحديات كلمة حديثة تلك هي ا
مل تعرفها األجيال السابقة وإّنا هي كلمة تدور على ألسن الذين فوِجئوا بعجزهم عندما اعتمدوا على 

ات وإهنا يأنفسهم، فوِجئوا بضعفهم عندما اتكلوا على قدراهتم فراحوا يعربون عن ذلك بكلمة التحد
لكلمة ما عرفها أصحاب رسول اهلل ولقد كانت اجلهود اليت حتملوها أضعاف ما يتحمله كثرٌي من املسلمني 

 .اليوم مما يسمونه التحديات

استقبل التابعون أوامر اهلل وتكاليفه وفتحوا مشارق األرض ومغارهبا منفِّذين أوامر اهلل عز وجل ومل 
 -لمنييواجه ما يسميه بعضهم اليوم بالتحديات، ما الفرق بينهم وبني املس يتأفَّف أحد منهم ومل يْشك أنه

اليوم؟! أولئك اتكلوا على توفيق اهلل واعتمدوا على قدرة اهلل، وكان ترمجان اعتمادهم  -أو بعض املسلمني
والهم معلى قدرة اهلل عز وجل االلتجاء الدائم والتضرع املستمر على أعتابه واالنكسار الدائم بني يدي 

سيلة الوقوف و  –وخالقهم عز وجل. هبذه الطريقة استن زلوا القدرة من عند اهلل عز وجل، وهبذه الوسيلة 
 –على باب اهلل، وسيلة التضرع الدائم على أعتاب اهلل، وسيلة االنكسار والتذلل الدائم بني يدي اهلل 
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م، إهنا قدرة  ُمْكَنة، ولكنها ليست قدرهتاستن زلوا القدرة ومن مث حتوَّل عجزهم إىل قوة وحتول ضعفهم إىل
  .اهلل سبحانه وتعاىل

واليوم لو أن املسلمني الذين يتلقون ما تلقاه أسالفهم من أوامر اهلل سبحانه وتعاىل وتكاليفه اجتهوا 
إىل ما اجته إليه أسالفهم من التضرع على أعتاب اهلل ومن التمسكن أمام باب اهلل ومن التذلل واالنكسار 

اعني متضرعني باستمرار دائم إذن لوجد هؤالء املسلمون أن املعجزات اليت متَّع اهلل هبا عباَده من األجيال د
 السابقة ُيتِّعهم مبثلها اليوم أيضًا. ُسنَُّة اهلل عز وجل واحدة يف عباده ال تتبدل وال تتغري. 

اهرة يف أنه املشقة، وهلل حكمة ب مشتقة من الُكْلَفة، والكلفة تعين –أيها اإلخوة  –كلمة التكاليف 
محَّلَنَا ما محَّلنا من املشاق اليت يُ َعب َُّر عنها بالتكاليف، من أجل ماذا؟ من أجل أن توقظنا أعباء هذه 
املشاق إىل ُذلِّنَا، إىل عجزنا ومن مث إىل عبوديتنا هلل سبحانه وتعاىل فتستيقظ مشاعر هذه العبودية بني 

ىل اهلل، ويكون التجاؤنا ال يف ساعةٍ من هنار، ال، بل يكون التجاؤنا غذاءً مستمراً جواحننا ومن مث نلتجئ إ
بني يدي هنوضنا بالتكاليف اليت أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا. أال تقرؤون يف كل يوم بني يدي اهلل عز 

وإِيَّاَك َنْستَِعنُي﴾ ﴿ما عالقة  [0﴿إِيَّاَك نَ ْعُبُد وإِيَّاَك َنْستَِعنُي﴾ ]الفاحتة: : وجل وأنتم واقفون بني يديه
ى إياك نعبد دعوى نقوهلا، نقصد بذلك العزم والعقد بيننا وبني اهلل عز وجل عل ﴿إِيَّاَك نَ ْعُبُد﴾بقولنا 

االستجابة ألمره مث إننا نعلن مع ذلك متامًا عن عجزنا وعن ضعفنا وعن أنا ال ّنلك أي قدرة على أن 
 وإِيَّاَك َنْستَِعنُي﴾﴿كلمة   .وإِيَّاَك َنْستَِعنُي﴾﴿ عز وجل عليه ومن مث نقول: نستجيب ونتحقق مبا عاهدنا اهلل

وهو يتحدث عن هذه  –. أمل تقرؤوا اهلل عز وجل ﴿إِيَّاَك نَ ْعُبُد﴾هي اليت ُتْدِخُل الروح واحليوية يف قولنا: 
  السُّنة الربانية

رَُّعوَن، فَ لَْوال ِإْذ َجاءُهْم َخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساء َوالضَّرَّاء لََعلَُّهْم يَ َتضَ ﴿َولََقْد َأْرَسلنَا ِإىَل أَُمٍم مِّن قَ ْبِلَك فَأَ 
ا بَْأُسنَا َتَضرَُّعوْا َولَ ِكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوْا يَ ْعَملُوَن، فَ َلمَّا َنُسوْا مَ  ا ذُكُِّرواْ ِبِه فَ َتْحَن

 ]44-43 ام:أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوْا مبَا أُوتُوْا َأَخْذنَاُهم بَ ْغَتًة فَِإَذا ُهم مُّْبِلُسوَن﴾ ]األنعَعلَْيِهْم 

أجل أن  لكن ملاذا؟ من -أجل –تلك سنة ماضية يف عباد اهلل عز وجل، يأخذ اهلل عباده بالشدائد 
  وا إىل اهلل سبحانه وتعاىلتسوقهم عصي الشدائد إىل اهلل، من أجل أن يفرُّ 
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يا عباد اهلل: أوامر اهلل اليت تالحقنا ما أيسر أن ننفِّذها إن حنن التفتنا إىل اهلل، إن حنن ُهرِْعنَا جاهدين 
ْنُه َنِذيٌر مُِّبنٌي﴾ ﴿فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكم مِّ ل: ملتصقني بأعتاب اهلل، إن حنن نفَّْذنَا قول اهلل القائ

 ] 05الذاريات:]

ما أيسر على الذين يشكون أهنم ال يستطيعون أن ينضبطوا بضوابط املعامالت املالية الشرعية يف 
السوق، ما أيسر أن يتلزموا هبا إن هم يف الغدو واآلصال التجؤوا إىل اهلل واستن زلوا التوفيق من عند اهلل 

لسوق اجلادة اليت شرعها اهلل، ال يوجد يف ابصدق وحبرقة وانكسار، تنظر عندئٍذ وإذا التجار يلتزمون 
  .كفساد وال إفساد ال يف أقوات الناس وال يف املعامالت وال يف الرشاوي وال يف شيٍء غري ذل

ما أيسر ملن يتعامل مع أهله يف الدار مث يشكو أنه يعاين من مشكالت داخل داره وال يستطيع أن 
  .الدهينفَِّذ أوامر اهلل جتاه زوجته أو جتاه أو 

ما أيسر أن جيد االنقياد ألوامر اهلل يسرياً إن هو فعل ما قلته لكم، إن هو تربَّأ من حوله وقوته والتجأ 
إىل اهلل التجاًء صادقًا منكسراً يقف موقف الشَّحَّاذ أمام باب اهلل عز وجل يقول له: يا رب أمرتين وأنا 

الضعيف  ، هالَّ أبدلَت عجزي مكنة، اللهم إين عبدكعاجز كلَّْفَتيِن وأنا ضعيف، هالَّ أبدلَت ضعفي قوةً 
ألتجئ إليك وأفرُّ من عجزي إليك؟ وإذا بالباري عز وجل يستجيب. ما من شاب من الشباب الذين 
يشكون إيلَّ أهنم يريدون االستقامة على صراط اهلل ولكن غرائزهم املهتاجة تدعوهم إىل االنفالت، إىل 

فتوح والدواء أمامك. الدواء أن تلتجئ إىل اهلل، قل واشك إىل اهلل حالك، الشرود، ماذا نصنع؟ الباب م
  ك.اشك إىل اهلل ضعف

وقف أحدهم يف بَ ْهٍو يف اجلامعة يشكو إيلَّ ضعفه وعجزه، يشكو إيلَّ حبرقة أنه ال يريد أن يعصي 
اذا أصنع؟ قلت ، ماهلل ولكنه عاجز وهو طالب يف اجلامعة، نفسه جتمح به وتدعوه إىل ارتكاب احملرمات

له: أرأيت إىل هذا االنكسار الذي تبديه إيلَّ، توجه هبذا االنكسار ذاته ولكن ال إيلَّ، أنا ضعيف مثلك، 
توجه هبذا االنكسار إىل ربك، توجه هبذا الضعف إىل موالك، توجه هبذا التذلل إىل خالقك، قل له يف 

حب أن أطيعك وال أحب أن أعصيك لكين ضعيف جنح الليايل، قل له يف أوقاتك اخلاصة: يا رب أنا أ
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عاجز كما قد وصفَت عبادك فيا رب أمكينِّ أن أكون عند أوامرك، أقدرين على أن أستجيب حلكمك. 
  .افعل هذا ولسوف جتد أن اهلل يقول لك: لبيك يا عبدي

 -تالفها خهذا دواء املسلمني اليوم يا عباد اهلل. قولوا لكل من يشكو ما يسميه التحديات على ا
ؤالء الذين قولوا هل –سواء تلك اآلتية من آخر املغرب أو آخر املشارق أو تلك اليت تنبع من جمتمعاتنا 

يشكون ما يسمونه بالتحديات دواؤكم موصوف وعالجكم موجود، استعملوه، إنه االلتجاء إىل اهلل، إنه 
 .ن االستجابة بعد االستعمالالتضرع الدائم، إنه االنكسار على أعتاب اهلل وانظروا كيف جتدو 

 أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم.
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 18/23/2212|  وال تنسوا الفضل بينكم -83

 

َوَأن   جزءٌ من آيٍة يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل استوقفين طوياًل. أما اآلية فقول اهلل سبحانه وتعاىل
وأما اجلزء من  [322]البقرة:  ْقَوى َواَل تَنَسُوْا اْلَفْضَل بَ يْ َنُكْم ِإنَّ الّلَه مبَا تَ ْعَملُوَن َبِصريٌ تَ ْعُفوْا أَقْ َرُب لِلت َّ

هذه اجلملة من هذه اآلية العظيمة لو أردنا أن  َواَل تَنَسُوْا اْلَفْضَل بَ يْ َنُكمْ  اآلية فقول اهلل عز وجل
لكن ما ال يدرك  و  اق الوقت ولرمبا أُْنِفَق يف ذلك جملد كاملنتحدث عما تتضمنه من املعاين واملبادئ لض

 هكله ال يرتك كل

َواَل تَنَسُوْا  تعالوا نقف على ملخص ما تدل عليه هذه اجلملة أو هذه الفقرة من اآلية القرآنية
الود ومن مث آصرة و حيب اهلل سبحانه وتعاىل أن متتد بني عباده آصرة األُلفة، آصرة احملبة   اْلَفْضَل بَ يْ َنُكمْ 

التعاون. ولكن فما السبيل الذي يسَّرَُه اهلل سبحانه وتعاىل لتحقق هذه اآلصرة والمتدادها بني عباد اهلل 
  ؟؟مجيعاً 

 حاشى الرسل–ن سبيل ذلك ما قد شاءه اهلل سبحانه وتعاىل من أن ال يكون اإلنسان أيًا كا
كون هكذا قضى اهلل سبحانه وتعاىل ببالغ حكمته أال ي معصومًا عن األخطاء والعيوب واآلثام. –واألنبياء

معصوم عن األخطاء واآلثام والعيوب. كما شاء اهلل سبحانه وتعاىل  –حاشى الرسل واألنبياء  –يف الناس 
أن يقسم بني عباده املزايا واملبادئ األخالقية السامية، شاء اهلل عز وجل أن جيعل منها قسمًة تشيع فيما 

أن  –أيًا كان  –. ومن مث فقد فَ وََّت الباري سبحانه وتعاىل حبكمته الباهرة على اإلنسان بينهم مجيعاً 
يتباهى على أنداده وإخوانه بالعصمة. ال ُيكن أن يتأتَّى له ذلك ألن الناس كلهم كما قال املصطفى 

 .خطاؤون وخري اخلطائني التوابون

زية من االلتزام أن يتباهى مب –ئماً الرسل واألنبياء وأنا أستثين دا –كذلكم ال يتأتى لإلنسان أيًا كان 
واالستقامة على املبادئ األخالقية متعه اهلل عز وجل هبا. ال يتأتى له أن يتباهى على اآلخرين بذلك ألنه  
كما يشعر بأن اهلل قد أنعم عليه ببعض هذه املزايا فإنه ينبغي أن يعلم أن اآلخرين يتمتعون مبزايا أخرى 

ستقيم  يتمتع هبا. ومن مث فال يتأتى لإلنسان أن يقف فيَفضِّل نفسه على عباد اهلل مجيعًا ألنه مفاتته ومل
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على أوامر اهلل غري شارٍد عن صراط اهلل عز وجل. من هو هذا الذي يزعم أن ذلك. فَ وََّت الباري عز 
يعًا أن يتباهى أحدهم باده مجوجل هذه الفرصة على عباده مجيعًا. فَ وََّت اهلل سبحانه وتعاىل الفرصة على ع

بأنه يتمتع يخلق فاضل مل يتمتع به اآلخرون. إن كان قد متتع يخلق فاضل حسن فقد أكرم اهلل عز وجل 
اآلخرين من األخالق الفاضلة واملزايا احلميدة مبا مل يتمتع به هو. وسبحان من وزع املنائح بني عباده كما 

  وزع فيما بينهم االبتالءات بالنقائص

وهكذا فإنين عندما أنظر إليك البد أن أفضَِّلَك على نفسي ألنين أنظر فأجد أنك تتمتع مبزايا  
وكذلك أنت  ،محيدة مل أمتتع هبا، وألنين أتأمل فأجد أنك ُوقِْيَت من كثرٍي من االحنرافات ابتُلِْيُت أنا هبا

تك وفاتك التحلي املزايا اليت فات إذا نظرَت إيلَّ ستفضلين على نفسك ألنك ستجدين قد ُأْكرِْمُت ببعض
لناس الفضَل فيما وهكذا يتبادل ا، هبا وألنك رمبا جتدين معاىف من بعض النقائص اليت قد ابتُلِْيَت هبا

 .بينهم

اَل تَنَسُوْا أنين قد َمي َّْزُت كالًّ منكم  َواَل تَنَسُوْا اْلَفْضَل بَ يْ َنُكمْ  فهذا ملخص معىن قوله عز وجل 
  .رعلى اآلخ

اَل تَنَسُوْا أن الواحد منكم إذا محََِد اهلل على نعمة قد أكرمه اهلل هبا من حسن خلق اَل تَنَسُوْا أن  
 .إخوانكم يتمتعون بأخالق أخرى مل مُتَتَّعوا أنتم هبا

واَل تَنَسُوْا أن إخوانكم الذين تتأملون يف أحواهلم إن رأيتم أن فيهم من قد احنط يف بعض األوزار  
موا أنكم قد ابتليتم مبثل هذه األوزار أو بعٍض منها هكذا نقف أمام معىن جليٍل عظيم لقوله سبحانه فلتعل

 َواَل تَنَسُوْا اْلَفْضَل بَ يْ َنُكم وتعاىل

هذه هي الوسيلة اليت شاءها اهلل عز وجل ألن متتد من  َوَأن تَ ْعُفوْا أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى: بعد أن قال 
  لفة، آصرة املودة ومن مث آصرة التعاون والتآلف بني عباد اهلل مجيعاً خالهلا آصرُة األ

عباد اهلل: هذا الذي أقوله لكم ُسنٌَّة من سنن اهلل عز وجل نقرؤها يف حمكم تبيانه، ال ُيستثىن من  
هذه السنة اليت ذكرت لكم خالصة عنها إال املستكربون. فاملستكرب هو ذاك الذي أَْوَدى استكباره بكل 
ما قد يتمتع به من املزايا واحملامد. املستكرب ال ُيكن أن تلتقط له مزية محيدة قد تكون شفيعًا له يوم 
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ْوْا ُكلَّ آيٍَة َسَأْصِرُف َعْن آيَايتَ الَِّذيَن يَ َتَكب َُّروَن يِف اأَلْرِض بَِغرْيِ احلَْقِّ َوِإن يَ رَ : القيامة. وصدق اهلل القائل
]األعراف:  وُه َسبِيالً َوِإن يَ َرْوْا َسبِيَل الرُّْشِد اَل يَ تَِّخُذوُه َسبِياًل َوِإن يَ َرْوْا َسبِيَل اْلَغيِّ يَ تَِّخذُ  الَّ يُ ْؤِمنُوْا هِبَا

140]. 

هذا الذي َيذُْكرُُه لنا بيان اهلل عز وجل من خالل مجلة صغرية يف آيٍة عظيمة يضعنا أمام مبدأ،  
نا ال األخالق احلميدة. يطلب اهلل عز وجل مين ومنك إذا تأمََّل كل  ميأخذنا اهلل سبحانه وتعاىل به يف جم

يف واقع إخوانه، يف سلوكاهتم، يطلب اهلل عز وجل منا أن نتبني فضائلهم كي نقتدي هبا وأن ال نبحث 
 .ونلتقط عثراهتم لكي ّند ألسنة االستعابة عليهم هبا

  اليت َياطبنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا من املعاين البعيدة –بل معىًن  –هذا هو املعىن  

ايا الصاحلة احبث عن املز  -تتعرف عليهم، حتتك هبم، تتعامل معهم  -عندما تتعامل مع إخوانك  
ن املزايا اليت وإياك أن تشيح بوجهك ع، هذا هو الذي يفيدك اهلل هبا مما قد فاتك التمتع به اليت متعهم

، وب اليت احنط فيهالتلتقط اهلنات ولتلتقط العي –ن ذلك مبزايا كثرية وإنه ليتمتع م –يتمتع هبا أخوك هذا 
لو كنت من املالئكة املعصومني لكان لك ذلك. أمَّا وأنت تعلم أنك واحد ممن َصَدَقْت عليه سنة رب 

ي هلواليت عربَّ عنها البيان اإل كل بين آدم خطاءه بقول العاملني سبحانه وتعاىل اليت عربَّ عنها املصطفى
فليس لك أن تتمطى على مستوى املالئكية يف حق  [32]النساء:  َوُخِلَق اإِلنَساُن َضعِيفاً  بقوله

 .نفسك مث تضع املناظري املكربة أمام عينيك لتلتقط هبا عيوب وهنات إخوانك

ن  فقهاء موإن كان يف المبا قاله اإلمام الشافعي شعرًا  وإنه ليطيب يل أن أستشهد يف هذا املقام 
 م ستشهاد بالشعر يف مثل هذا املقاَكرَُّهوا اال

 لسانك ال تذكر به عورة امرئ       فكلك عورات وللناس ألس

هذه احلقيقة يُ َبصِّرُنَا هبا كتاب اهلل، وهذا من األخالق اإلنسانية احلميدة اليت تقف من األمهية رمبا  
كلَّ من  :لصدق املثل القائ –عباد اهلل  يا -من أجل هذا ، فوق مستوى كثرٍي من الطاعات والعبادات

 .رأيت فاخلضر اعتقد
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إذا رأيت إنسانًا متطوحًا يف بعض املعاصي، متلبسًا ببعض ما هو سيٌء أو مرذول من األخالق  
فإياك أن حتكم عليه وعلى مصريه من خالل هذا الذي تراه بل قل يف سرك واستيقن يف ضمريك بأن هذا 

 .هلل وليًا من أوليائه ورمبا كان هو اخلضر ذاتهاإلنسان رمبا آىل إىل ا

إذا رأيت يف الناس من مل يتسم بالعصمة واستطعت أن حتصي له بعض اهلنات واالحنرافات فََأِشْح  
بوجهك عن احنرافاته واحبث يف كيانه عن فضائله ستجد فيه من الفضائل من أنت حباجة ماسة إليه ومن 

مبا كان هو اخلضر. إن مل يكن هو اخلضر اليوم فلرمبا آل به األمر إىل أن مث َحسِّن الظن به واعتقد أنه ر 
وإنكم لتعلمون كما أعلم أن كثريين هم الذين عاشوا ردحًا طوياًل من ، يصبح يف مستوى اخلضر غداً 

نه احياهتم منحرفني، تائهني، عاكفني على ألواٍن من الغي مث إن اهلل انتشلهم باالجتباء فآلوا إىل اهلل سبح
 .وتعاىل وهم من أوليائه احملبوبني

كلنا يعلم أن يف الناس من يصدق عليهم هذا األمر. أفأنت موقن أن هؤالء الذين تراهم من  
 التائهني واملنحرفني لن ينتشلهم اهلل عز وجل بشفاعة ُخُلٍق محيد يتمتعون به؟ بشفاعة استقامة على بعض

ولوا إىل ولطفاً بني عباده؟ أفموقن أنت أن هؤالء الذين تنتقصهم لن يؤ املزايا اليت وزَّعها اهلل عز وجل رمحًة 
 .اهلل سبحانه وتعاىل إال يخامتة حسنة

ماذا كان فضيل بن عياض يف شبابه؟ ماذا كان بشٌر احلايف يف شبابه؟ كم وكم من الصاحلني الذين  
طيًَّا يف دينار ذلك الذي كان ُشرَ  مالك بن، نعيش اليوم على مناقبهم كانوا يف أوائل أيامهم من التائهني

 .األسواق، كيف كان وإالَم صار أمره

كما أقول لك هذا ناصحًا أقول لنفسي ولك: ال تكن أمينًا من مكر اهلل عز وجل السيما إن  
تباهيت باستقامتك ومبا متعك اهلل عز وجل ببعض املنح، أموقن أنت أن سببًا من أسباب السخط مل 

َفاَل  إن اهلل عز وجل قد حيكم عليك بالشقاء بعد أن سرَت أشواطاً يف طريق السعادةتتلبث به ومن مث ف
بعٌض يسري  -أيها اإلخوة  –هذا ، والكافرون أيضاً  [88]األعراف:  يَْأَمُن َمْكَر الّلِه ِإالَّ اْلَقْوُم اخْلَاِسُرونَ 

 .َل بَ يْ َنُكمْ َواَل تَنَسُوْا اْلَفضْ  :مما يدل عليه قول اهلل سبحانه وتعاىل
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إنين عندما أنظر إىل التائهني من عباد اهلل أكاد أن ُأَسلَِّم على الواحد منهم وأن أقول له أدْع اهلل يل  
بكاء يف ِسرَِّك. يف سرِّك أجل لعله يف سرِّه جيأر إىل اهلل بالشكوى ولعله يف سرِّه يتضاءل مث يتضاءل ولعل ال

 .لك ، ولعل اهلل عز وجل يشفع له يوم القيامة هبذا الذي أقولهيذيب حشاشته للسوء الذي قد تلبس به

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلنا جتاه أخطائنا من التوابني وأن جيعلنا جتاه ما متَعنَا به من صاحل  
 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. األعمال من الشاكرين. اقْ َبِل اللهم منا ذلك
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|  كلنا مستورون بستر هللا عز وجل فلماذا ال نتخلق بأخالق هللا -81

21/12/2212 

 

آيتان يف كتاب اهلل تعاىل يف خواتيم سورة احلجرات لو أن املسلم تدبرمها وعمل هبما لرحل إىل اهلل 
 هذا الذي يفسبحانه وتعاىل وهو عنه راض مهما قلَّْت طاعاته ومهما كانت عباداته قليلًة مزجاة، تأملوا 

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل َيْسَخْر قَوٌم مِّن قَ ْوٍم َعَسى َأن َيُكونُوا َخرْياً مِّنْ ُهْم َواَل ﴿ :يقوله اهلل سبحانه وتعاىل
َقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق لْ ِنَساء مِّن نَِّساء َعَسى َأن َيُكنَّ َخرْياً مِّنْ ُهنَّ َواَل تَ ْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َواَل تَ نَابَ ُزوا بِاأْلَ 

ُيَاِن َوَمن ملَّْ يَ ُتْب فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن. يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثرياً مِّ  َن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ بَ ْعَد اإْلِ
 َمْيتًا َفَكرِْهُتُموُه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ بُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل حلََْم َأِخيهِ ِإمْثٌ َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعضًا َأحيُِ 

  [13-11]احلجرات:  ﴾اللََّه تَ وَّاٌب رَِّحيمٌ 

ولقد خلََّص املصطفى صلى اهلل عليه وسلم مدلول هاتني اآليتني العظيمتني يف قوله فيما رواه أبو  
سؤاٍل واجهه به عقبة بن نافع قائاًل: يا رسول اهلل ما النجاة؟ أي كيف السبيل داود والبيهقي جوابًا عن 

هذه الكلمات الثالث هي  .إىل النجاة يوم القيامة؟ قال له: ُكفَّ لسانك والزم بيتك وابك على خطيئتك
 .تلخيص واٍف هلاتني اآليتني اللتني تلوهتما عليكم الساعة

ني اليوم جتدون أن املسلمني يكادون يكونون قد هجروا هاتني عباد اهلل: تأملوا يف واقع املسلم 
اآليتني من كالم اهلل سبحانه وتعاىل وأعرضوا عنهما بل ساروا يف تعاملهم مع بعضهم على النقيض من 
هذا الذي أوصى به اهلل سبحانه وتعاىل، تنظر إىل املسلم وتتأمل حاله وإذا به َُيَيَُّل وكأّنا أقامه اهلل على 

فة من مالحقة اآلخرين ومراقبتهم وتتبع أحواهلم والتقاط هناهتم وعيوهبم دون أن يتأمل أنه مكلف وظي
بشيء يتعلق بنفسه قط بل إن هنالك ما هو أبلغ من ذلك. إن يف املسلمني اليوم من يضعون املناظري 

ن إىل أن َيرتقوا ظواهر و املكربة اليت تلتقط عيوب الناس وأخطاءهم مث تكربها وال تزال تكربها بل إهنم يسع
الناس إىل ما استكنَّ يف قلوهبم، إىل ما استكنَّ يف بواطن نفوسهم، ومن ذا الذي يعلم البواطن إال اهلل، 
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من ذا الذي يعلم ما استكنَّ يف النفوس إال بارئها وهو اهلل سبحانه وتعاىل، وإن أحدهم ليسمع كالم اهلل 
  [150]املائدة:  ﴾نُوْا َعلَْيُكْم أَنُفَسُكْم اَل َيُضرُُّكم مَّن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتمْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آمَ ﴿ل: عز وج

فال َيُِجله هذا الكالم وال يقف عنده بل يلقيه وراءه ظهريًا ويتابع نسيان نفسه وتتبع حال إخوانه  
يَا أَي َُّها الَِّذيَن ﴿ :ىلانه وتعايلتقط فيهم اهلنات والعيوب ناسيًا هذا الذي تلوته عليكم من كالم اهلل سبح

 .﴾آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثرياً مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ َواَل جَتَسَُّسوا

أي ال يكن الواحد منكم جاعاًل من عينيه رقيبًا على حال الناس، جاعاًل من مسعه رقيبًا على  
ولقد مرَّْت مدة من  ﴾رياً مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ َواَل جَتَسَُّسوااْجتَنِبُوا َكثِ ﴿ سأحداٍث يتقلب هبا النا

قلت يف  ﴾اْجتَنِبُوا َكِثريًا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ ﴿ استشكلت هذا الكالم –يا عباد اهلل  –الزمن 
قابلة لكثري من الظن فلماذا؟ أمل تكن املنفسي يقرر اهلل عز وجل أن بعض الظن إمث ولكنه ينهى عن ا

تقتضي أن يقول اجتنبوا بعض الظن ألن بعض الظن إمث؟ ولكن إليكم اجلواب، املعىن الدقيق الذي يلفت 
  .إليه بيان اهلل عز وجل

هو ا البعض الذي ، هل تستطيع أن تعلم هذ﴾بَ ْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ ﴿ألن  ﴾اْجتَنِبُوا َكِثريًا مَِّن الظَّنِّ ﴿
إمث؟ ال لن تستطيع ألهنا أموٌر خفية، فإذا كنت ال تعلم هذا البعض وكان عليك أن تتجنبه إذاً ينبغي أن 
تتجنب مساحًة أوسع بكثري احتياطًا حىت تعلم أن هذا البعض قد جتنْبَت اإلساءة فيه، هذا معىن كالم 

 .ماء أن الغيبة من الكبائر، من كبائر املعاصقرر العل ﴾َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعضاً ﴿ :اهلل سبحانه وتعاىل
يِه َمْيتًا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل حلََْم َأخِ ﴿انظروا إىل هذا التمثيل والتجسيد. ﴾َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعضاً ﴿

فع عن نفسه املاذا شبهه بأكل حلٍم َمْيت؟ ألنك عندما تغتاب أخاك الغائب ال ُيلك أن يد .﴾َفَكرِْهُتُموهُ 
  .فكأنك تنهش منه حلمًا ميتًا، هذا كالم اهلل سبحانه وتعاىل

تأملوا يا عباد اهلل يف هذه السنة الربانية اليت ألزََم ربنا عز وجل الرمحن الرحيم ذاته العلية هبا، هذه  
ا يشبه م السنة تتلخص يف أنه إذا رأى عماًل صاحلًا قام به عبٌد من عباده جعل من هذا العمل الصاحل

الطيب تفوح رائحته ذات اليمني وذات الشمال، جعل من عمله الصاحل صوتًا يلجلج هنا وهنا وهناك 
 .وينشر بني الناس علمه الصاحل هذا فكيف إذا كانت أعمااًل صاحلة
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أما إذا تورط يف عمل حمرم، إذا تورط يف احنراف فإن اهلل عز وجل يسرته عن الناس وال يفضحه  
شهاد أبداً، اللهم إال املستكربين الذين يرتكبون ما يرتكبونه من األخطاء استكباراً فهؤالء على رؤوس األ

يفضحهم اهلل عز وجل ولو كانت أخطاؤهم على فرشهم يف غرف نومهم، ولكننا نتحدث عن املؤمنني 
ءهم، االذين يتورطون يف األخطاء بسائق الضعف، بسائق الرعونات، يسرت اهلل عز وجل عن الناس أخط

فإذا قاموا بعمل مما أمر اهلل عز وجل به ينشره وينثره طيبًا تفوح رائحته ذات اليمني وذات الشمال، أما 
املعاصي فيسرتها إىل أن يقوم الناس لرب العاملني، يدين الباري عز وجل هذا الذي ارتكب يف الدنيا 

ويقول: أتذكر  مث يسبل عليه سرتهيدنيه منه  –كما ورد يف الصحيح   –معاصيه اليت سرته اهلل عليها 
املعصية اليت ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم يا رب، يقول أتذكر املعصية األخرى اليت ارتكبتها يوم كذا، 
يقول نعم يا رب، يقول أتذكر املعصية األخرى اليت ارتكبتها يوم كذا، يقول نعم يا رب، يقول: فلقد 

 .ه اآلثام اليومسرتتك يف الدنيا وها أنا ذا أغفر لك هذ

عباد اهلل ملاذا ال نتخلق بأخالق اهلل؟ ملاذا ال نتعامل فيما بيننا كما يعاملنا اهلل سبحانه وتعاىل؟ ينشر 
ملاذا ال نتعامل فيما بيننا حنن على  .اهلل سبحانه وتعاىل الطيب ذات اليمني وذات الشمال ويسرت القبيح

لعاملني وتلك هي سنته يف عباده، بل أضعكم أمام سنة نعم هو شأن رب ا .هذا النهج الذي ذكرته لكم
شاء اهلل عز وجل بسابغ فضله وواسع رمحته أن جيعل للعبد مهما عصى ومهما احنرف وارتكب  .أخرى

 .خيطًا من الصلة بينه وبني هذا العبد، اللهم إال املستكربين

يرتك اهلل عز  ضعفه، البد أن مهما رأيت فالنًا من الناس موغاًل يف املعاصي بسبب رعوناته، بسبب
وجل بني هذا العبد وبينه خيطًا للصلح، وال تدري مىت يقوم هذا اخليط بدوره الذي ُعِهَد به إليه، البد 
أن يأيت يوم جتد أن هذا اإلنسان استمسك هبذا اخليط وعاد به إىل اهلل قائاًل ها لقد رجعت إليك يا ريب، 

  قبله اهلل قائاًل لبيك، يقبله اهلل عز وجلها قد عدت إليك يا ريب فاقبلين، وي

حال هؤالء الذين تريد أن تطيل لسانك باحلديث عنهم أو بغيبتهم يف  –يا أخي  –هل تعلم 
اجملالس ألنك رأيتهم موغلني يف بعض املعاصي، منحرفني إىل بعض األخطاء، هل تعلم أن اخليط الذي 

ن حالك ه غداً من أخطاءه ولن يرقى به إىل حاٍل أفضل ملن ينتشل –هذا اخليط اخلفي  –بينه وبني اهلل 
مع اهلل سبحانه وتعاىل؟ تلك هي سنة رب العاملني قضى هبا يف عباده، ملاذا؟ من أجل أن نتأدب مع عباد 
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اهلل مجيعًا، فإذا وجدنا أناسًا منحرفني وعدنا إىل أنفسنا فوجدنا أنفسنا مستقيمني ال ّند ألسنتنا بقالة 
، ال نطرب أنفسنا باحلديث عنهم والغيبة هلم، نعم لو واجْهَتُه بوسعك أن تذكِّرَُه باهلل، تأمره السوء عنهم

باملعروف وتنهاه عن املنكر بأسلوب مغموس يف اللطف، مغموٍس يف الرمحة، أما أن تتحدث عنه يف 
ذا اإلنسان لن ينتشله ن هاجملالس هنا وهنا وهناك وأن ترسم بني الناس حلياته صورًة قبيحًة سيئًة هل تعلم أ

اهلل غداً أو بعد غٍد أو فيما بعد من احنرافه هذا وتنظر وإذا به أصبح من أفضل عباد اهلل الصاحلني، وهل 
تعلم أنك قد ضمنت لنفسك أن تبقى على هذا النهج السوي املستقيم وأال يغضب اهلل عز وجل منك 

غضب أيضًا يف حق عبٍد من عباد اهلل؟ أتضمن أال يلغيبة امتد هبا لسانك أو الستهزاء حترك به لسانك 
 .اهلل عز وجل عليك ويزجك بعد اهلداية يف أودية التيه، أتضمن ذلك

ال يا عباَد اهلل، عباُد اهلل سبحانه وتعاىل مستورون بسرت اهلل فال جيوز أن ّنزق عنهم هذا السرت وأنت 
األوزار يدين الباري عز وجل الرجل مثقاًل بمنهم، كلنا مستورون بسرت اهلل، وقلت لكم حديث صحيح، 

يدنيه منه ويسبغ عليه سرته ويقول له: أتذكر املعصية الفالنية، أتذكر معصية كذا، أتذكر معصية كذا، 
يذكِّرَُه مبعاصيه فيذكرها ويريه اهلل عز وجل صورهتا أمامه مث يقول له: لقد سرتهتا عن الناس يف الدنيا وها 

 .مأنا أغفرها لك اليو 

عباد اهلل: تعالوا نعاهد اهلل عز وجل أن ننفذ هذه الوصية اليت تتضمنها هاتان اآليتان العظيمتان 
رْياً مِّنْ ُهْم َواَل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل َيْسَخْر قَوٌم مِّن قَ ْوٍم َعَسى َأن َيُكونُوا خَ ﴿ة، املغموستني باللطف والرمح

َس ااِلْسُم اْلُفُسوُق ن َيُكنَّ َخرْياً مِّنْ ُهنَّ َواَل تَ ْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َواَل تَ نَابَ ُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِئْ ِنَساء مِّن نَِّساء َعَسى أَ 
ُيَاِن َوَمن ملَّْ يَ ُتْب فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن. يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثرياً مِّ  ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ  َن الظَّنِّ بَ ْعَد اإْلِ

ُموُه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ ِإمْثٌ َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعضًا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتًا َفَكرِْهتُ 
  [13-11]احلجرات:  ﴾اللََّه تَ وَّاٌب رَِّحيمٌ 

ة فتقف أمامه وقفة حبٍّ ورمحة تذكره يخطئه وتدعوه إىل التوبأما أن تلقى أخاك املخطئ املنحرف 
بطريقة مغموسة باحلب والرمحة فهذا شيء جيد، وأما أن تسكت إذا رأيته وتلقي له التحية املنافقة فإذا 
غبَت عنه نسجَت من وراءه صورة عنه جتعله أمام الناس أسوأ الناس، جتعله أمام الناس رجاًل فاجراً.. إىل 
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هنالك فهذا ال يدخل يف معىن اإلصالح وال يدخل يف معىن التوجيه وال يدخل يف معىن األمر  آخر ما
  باملعروف والنهي عن املنكر، ورحم اهلل امرءاً علم أنه مثقل بالعورات وأن الناس هلم أعي

 فكلك عورات وللناس ألس                 لسانك ال تذكر به عورة امرئ 

 .اهلل العظيم أقول قويل هذا وأستغفر 
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 21/12/2211 | ُيرمَحم ال َيرمَحم ال َمنم  -82

 

 نسيجها ُيتد إذ ةالرمح كصفة عباده على وجل عز اهلل هبا يثين صفة تعاىل اهلل كتاب يف أعرف ال
 َأِشدَّاء َمَعهُ  َوالَِّذينَ  اللَّهِ  ولُ سُ رَّ  حمَُّمَّدٌ ﴿ :وتعاىل سبحانه اهلل يقوله الذي هذا يف تأملوا .عباده أفراد بني فيما
 من العداء يناصبوهنم الذين أي ﴾اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاء﴿ [38: الفتح﴾ ]بَ يْ نَ ُهمْ  ُرمَحَاء اْلُكفَّارِ  َعَلى

 .هبا هلم وشهد هبا وصفهم اليت العليا الصفة هي تلك ﴾بَ يْ نَ ُهمْ  ُرمَحَاء﴿ اجلاحدين،

 يتجاوزوها أن سلمنيامل اهلل لعباد ينبغي اليت الكؤود العقبة عن يتحدث وهو وجل عز قوله يف تأملوا
 إهنا العقبة؟ ههذ يقتحمون هبا اليت الوحيدة األداة هي ما وجتاوزها، اقتحامها يف كله اجلهد يبذلوا وأن

 يَ ْومٍ  يِف  ِإْطَعامٌ  أَوْ  رَقَ َبٍة، كُّ فَ  َقَبُة، اْلعَ  َما َأْدرَاكَ  َوَما اْلَعَقَبَة، اقْ َتَحمَ  َفاَل ﴿ :سبحانه قوله يف تأملوا الرتاحم،
 َوتَ َواَصْوا بِالصَّرْبِ  َوتَ َواَصْوا نُواآمَ  الَِّذينَ  ِمنَ  َكانَ  مُثَّ  َمتْ رََبٍة، َذا ِمْسِكيناً  أَوْ  َمْقرََبٍة، َذا يَتِيماً  َمْسغََبٍة، ِذي

 [12-11 :البلد﴾ ]اْلَمْيَمَنةِ  َأْصَحابُ  أُْولَِئكَ  بِاْلَمْرمَحَِة،

 كان اليت ةكالرمح وعذابه اهلل سخط من القيامة يوم العبد حيجز شفيعاً  أن اهلل عباد يا أعلم وما
 اهلل، عذاب وبني بينه لوحتو  اهلل سخط وبني بينه فتحول الرمحة هذه تأيت دنياه، يف اهلل عباد هبا يعامل
 لرسوله، اهلل قَ يََّضهُ  الذي التوفيق يف أمضى حاً سال اهلل عباد يا أعلم وما .عمله املآل يف اإلنسان شفيع وإّنا

 فَِبَما﴿ :سبحانه ولهق يف تتأملون أال الرمحة، كسالح لرسوله وتعاىل سبحانه اهلل حققه فَ ْتحٍ  أداةَ  أمضى
 َوَشاِوْرُهمْ  هَلُمْ  َواْستَ ْغِفرْ  َعنْ ُهمْ  فَاْعفُ  َحْوِلكَ  ِمنْ  الَنَفضُّواْ  اْلَقْلبِ  َغلِيظَ  َفظّاً  ُكنتَ  َولَوْ  هَلُمْ  لِنتَ  الّلهِ  مِّنَ  َرمْحَةٍ 

 [.108: عمران آل]  ﴾األَْمرِ  يِف 

 القلوب، فتح أعقاب على يأيت شيء فذلك والبقاع البالد فتح أما القلوب، فتح املعترب الفتح وإّنا
اهلل  صلى هللا رسول تأكيدات يف وتأملوا .األمضى السالح هو ذلك بالرمحة، القلوبَ  اهلل رسولُ  افتتح

 :وتعاىل سبحانه اهلل كتابُ  بيَّنها اليت احلقيقة عليه وسلم هلذه

 ﴾اهلل هيرمح ال الناس يَ ْرَحمُ  ال من﴿: الشيخان عليه اتفق فيما صلى اهلل عليه وسلم يقول
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 اهلل عبد ثحدي من مستدركه يف واحلاكم داود وأبو والرتمذي أمحد اإلمام رواه فيما قوله يف تأملوا
 األرض يف من ارمحوا الرمحن، اهلل يرمحهم الرامحون﴿: قال صلى اهلل عليه وسلم اهلل سولر  أن عمر بن

 .﴾السماء يف من يرمحكم

 اهلل عباد نيب نسيجها يسري الرمحة عن لكم ذكرته الذي هذا ضوء على اليوم أحبث أنا: اهلل عباد
 فوجدت حبثت عمن اليوم، الناس ثرأك صدور هبا جتيش الرمحة هذه على أعثر فلم البلدة هذه يف املؤمنني

 السيما لعبدل وتعاىل سبحانه اهلل حمبة أساس هي اليت الرمحة هذه عن خاليةٌ  الناس من كثريٍ  صدور أن
 اليت النعم تلك همفأورثت وجل عز اهلل نعم يف يستغرقون الذين أولئك النعمة، أختمتهم الذين أولئك َصْدر

 يثين اليت املشاعر هذه نع َغيَّبَتْ ُهم الرمحة، عن َغيَّبَتْ ُهم القلب، يف سوةق إليهم وتعاىل سبحانه اهلل أسداها
 .ملك أقوله الذي هذا يف مبالغاً  لست ولعلي بسببها، عباده على وتعاىل سبحانه اهلل

 بل – زئياجل االقتصادي اإلجراء ذلك كبرية خطرية حمنة أعدها اليت احملنة هذه إىل نظري لََفتَ 
ذَ  الذي – الشكلي  – اعاتس إال هي إن األعداء، أيدي تناهلا وأال تتبدد أال األمة ملدخرات محاية اختُِّ

 الوفرية األموال بأصحاب وإذا اإلجراء هذا خرب انتشار بعد مرت ساعات إال هي إن – أيام أقول ال
 هبم إذا ،االستطاعة جهد األعلى إىل األسعار شد إىل يتسارعون الفخمة واملصانع الكبرية والتجارات

 هذا وضعي أن قبل بل مبوجب، أو موجب بدون االستطاعة جهد األسواق على الغالء سلطان يبسطون
 ينعت ما أول يه اليت الرمحة عن أتساءل جعلتين اليت هي الظاهر هذه. التنفيذ موضع الناس من اإلجراء

 .املؤمنني عباده به وجل عز اهلل

 عندما ومقبول اقعيوو  منطقي ملثل وإنه. فوائد قوم عند قوم ئبمصا: يقول العريب املثل إن: اهلل عباد
 أما. دائهمألع مصيبة األقوام من قومٍ  نعمة تكون عندما أو ألعدائهم فائدة األقوام من قومٍ  مصيبة تكون
 ملاأل عن حدِّثْ  حرج، وال املأساة هذه شدة عن فحدث ألشقائهم فائدة أناسٍ  مصيبة تكون عندما
 وةاإلخ هؤالء أن ليعلم اجلميع وإن سيما. حرج وال الظاهرة هذه من اإلنسانية احجيت الذي املمض

 هبا وطمعوا ليهاإ طمحوا اليت بالعالوة جيوهبم وملؤوا فعلوا ما إىل تسارعوا الذين هؤالء بالنعم، املتخمون
 من العالوة ذهه استُ ْنزَِفتْ  الرزق، من بالكفاف يعيشون الذين أولئك استنزاف من جيوهبم إىل سرت إّنا
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 عز اهلل تعهمم الذي الرزق من يتمتعون ال الذين أولئك جيوب من نعم العالوة هذه استُ ْنزَِفتْ  جيوهبم،
 . بالكفاف إال به وجل

 دخلال ذوي هؤالء جيوب من استُ ْنِزفَ  أو استُِلبَ  الذي املقدار هذا: ومذكراً  ناصحاً  أقول وأنا
 سبباً  لعافية،ل سبباً  أصحابه جيوب يف كان ما مبقدار أنه يعلمون أال الرزق يف الكفاف أصحاب احملدود

 أسباب نع عبارة وهي جراثيم، وهي إليهم سرى املتخمني أولئك جيوب إىل سرى إذ حتول للصحة،
 هبا، الصاحلني عباده اهلل ميز اليت الرمحة فقدوا أناس أجسام تغزو كيف اهلل وعلم أنواعها اهلل علم ألدواء
 ألسواقا يف الغالء سلطان وبسطوا استطاعوا ما أغلى إىل األسعار فشدوا أسرعوا الذين ءهلؤال أقول

 أفقدك ليك،ع اشتد صداع انتابك إذا وأضعافها املليارات قيمة ما: هلم أقول استطاعتهم جهد املختلفة
 ألضعافها أو كاتملليار  تبقى قيمة أي يل قل حياتك؟ يف االستقرار وأفقدك ليلك منام وأفقدك يومك راحة

 تبقىو  عينيك ضياء ُتْسَلبَ  أن إما األمرين أحد إال لك ليس يقول من جاءك إذا أخي يا يل قل لديك؟
 وكلنا – ألعلم إنين تقول؟ ماذا أموالك، فضول وُتْسَلبَ  العينني هاتني ضياء لك يبقى أو ملياراتك لك
 .ياءمهاض عينيك يف وجل عز اهلل يبقي أن أجل من كلها مالك فضول عن اليد ستنفض أنك – يعلم

 ستستغين أنك أشك ال أنا هذه؟ ملياراتك بقاء وبني به تبتلى الكلي الصمم بني َيريك ملن تقول ماذا
 .هبما تسمع األذنني هاتني لك اهلل يبقي أن سبيل يف مالك فضول عن

 تصبح أن إما دماغك،و  ككيان يف الذاكرة بقاء وبني متتلكها اليت املليارات بني َيريك ملن تقول ماذا
 ستغينت أن وإما ملياراتك ولك حولك من اليت والدنيا ذاتك نسيت نفسك، اسم حىت نسيت وقد غداً 
 هذا عن املعروف اجلواب يف خالف هنالك هل. النعمة هذه لك اهلل يبقي أن سبيل يف فضوهلا عن

 !السؤال؟

 قَلِيالً ﴿ .[32: امللك﴾ ]ُرونَ َتْشكُ  مَّا قَلِيالً  َواأْلَْفِئَدةَ  ْبَصارَ َواأْلَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  أَنَشَأُكمْ  الَِّذي﴿
 ﴾.َتْشُكُرونَ  مَّا

 اشكر – بلسانك ال – اهلل فاشكر ذلك عرفت فإذا به، اهلل متعك كنزٍ  أغلى هي اهلل عباد يا العافية
 .كانوا أياً  حولك من إلخوانك تسديها بالرمحة اهلل
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 الفقيه اينالرب العامل ذلك اجمللس يف وكان ماءً  خدمه بعض الرشيد ارونه املؤمنني أمري استسقى
 ملؤمننيا أمري يا مه: طاووس له قال الرشيد، هارون إىل باملاء جيء اليماين، كيسان بن طاووس احملدث

 سالكأ ذهه ُحرِْمتَ  أنك لو أرأيت املؤمنني أمري يا: طاووس له قال إليه، هارون السمعَ  أصغى – انتظر –
 أمري يا: الق فارتوى شرب وملا هنيئًا، فاشرب: قال. أملك ما بكل: قال تشرتيها؟ كنت مب ظمأ على

 يا: الق. أملك ما بكل: قال إخراجها؟ تشرتي مب جسدك من املاء هذا خروج ُحرِْمتَ  لو أرأيت املؤمنني
 .ماء جرعة يساوي ال ملك يف اهلل اتق املؤمنني أمري

 تصنعون اذام أصنع، ماذا: اهلل ويف اإلنسانية يف أخٍ  لكل الكالم هذا وأقول ،لنفسي الكالم هذا أقول
 وجل عز اهلل بادع إىل قليب من تسري الرمحة هذا وبني بيين حجاباً  املال هذا من جعلتُ  املال من باملزيد
 إىل غداً  أُْبتُ  ذاإ ضولهف تفيدين ماذا املال، فضل يفيدين ماذا يب؟ وابتالهم هبم وجل عز اهلل ابتالين الذين

 ذهبت مث فيه سكنت ما وراء ومن لبست ما وراء ومن أكلت ما وراء من الزائد عن يدي نفضتُّ  وقد اهلل
 لذلك أدخره مل ألنين الشفيع هذا أجد فلم أوزاري عين حيط الذي الشفيع عن أحبث وجل عز اهلل إىل

 أكلت ما إال مالك من لك وهل ايل،م مايل، اإلنسان يقول﴿: قال من على وسلم اهلل وصلى اليوم،
 ﴾.فأبقيت وتصدقت فأبليت ولبست فأفنيت

 آذان إىل ال كالمي يسري أن آمالً  أقوله أن إىل حرقة ذلك إىل دفعتين اإلخوة أيها أقوله الذي هذا
 تتهاوى ليتا العصي هذه اآلن، به ّنر الذي املنعطف هذا ذلك إىل دفعين قلوهبم، إىل بل اإلخوة هؤالء

 إىل توقظنال احلميد، العزيز صراطه إىل لتعيدنا سبات، من لتوقظنا واألرض السموات رب لدن من يناعل
 وال احملنة ذههب ّنر حنن أجل أدومه، وما الشرود وعن أكثره وما االحنراف عن ونتوب نؤوب لتجعلنا التوبة،
 هذه من جيناتن ناجحة وسيلة وأول واءد أول إن هو إال إله ال الذي وواهلل! الرتاحم؟ إىل احملنة هذه توقظنا
 يسري الرتاحم وه إّنا لذلك دواء أجنع العاملني، رب لدن من علينا تتهاوى اليت العصي هذه وتنهي احملنة
 قد اراألسع إن يل قيل عندما أذين أصدق أكد مل أتوقعه، أكن مل أمر. وجل عز اهلل عباد قلوب بني

. شيء كل يف لب النقاش فيها جيري أن ُيكن اليت لألمور بالنسبة ال سلطانه، بسط قد الغالء وإن هبَّتْ 
 .لكم يغفر هفاستغفرو  العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول! الرتاحم؟ يكون أهكذا! املؤمن؟ يكون أهكذا
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إن عقد ما بيننا وبني اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه هو اإلُيان بذاته العلية، ذلك هو العقد 
الذي يكرره بيان اهلل سبحانه وتعاىل ويؤكده على أمساع عباده؛ اإلُيان باهلل إهلًا واحدًا فردًا صمدًا ال 

كرر ولكن الشأن يف بيان اهلل عز وجل أن يقيُِّد اإلُيان بالصدق، يشريك له، منه املبتدأ وإليه االنتهاء. 
ذلك ويؤكده يف حمكم تبيانه املنزل على رسولنا الشأن يف بيان اهلل عز وجل كلما حتدث عن اإلُيان أن 

الّلَه وَُكونُوْا َمَع  ت َُّقواْ ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا ايقيَّده بضرورة الصدق، تأملوا مثاًل يف قوله سبحانه وتعاىل: 
 .[118الصَّاِدِقنَي﴾ ]التوبة: 

﴾ ]الزمر: ﴿َوالَِّذي َجاء بِالصِّْدِق َوَصدََّق ِبِه أُْولَِئَك ُهُم اْلُمت َُّقونَ انظروا وتدبروا يف قوله عز وجل: 
22] 

 َعلَْيِه َفِمنْ ُهم مَّن َقَضى لَّهَ ﴿ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا التأملوا يف قوله سبحانه وتعاىل: 
ْم َويُ َعذَِّب اْلُمنَافِِقنَي ِإن َشاء أَْو لَِيْجِزَي اللَُّه الصَّاِدِقنَي ِبِصْدقِهِ  ،حَنَْبُه َوِمنْ ُهم مَّن يَنَتِظُر َوَما َبدَّلُوا تَ ْبِديالً 

 [.34-32يَ تُوَب َعلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوراً رَِّحيمًا﴾ ]األحزاب: 

وحتدث البيان اإلهلي عن أمم ابتالها اهلل عز وجل بفنت كهذه الفتنة اليت ّنر هبا اليوم مث حتدث عن 
هُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَ ْعَلَمنَّ ﴿َولََقْد فَ تَ نَّا الَِّذيَن ِمن قَ ْبلِِهْم فَ لَيَ ْعَلَمنَّ اللَّ أثر الصدق الذي يستبني يف ذلك فقال: 

 .[2لعنكبوت: اْلَكاِذِبنَي﴾ ]ا

أجل يا عباد اهلل، الصدق هو الشيء الذي نفتقده ونكاد ال نعثر عليه يف عاملنا اإلسالمي املرتامي 
األبعاد واآلفاق اليوم، الصدق هو السر الكامن وراء اللسان، ما أيسر على اللسان أن يدعي اإلُيان ولكن 

هو الذي حيقق املعجزات. لو حتقق الصدق إذ يهيمن على القلوب هو الذي يقود وهو الذي يسوق و 
الصدق مع اهلل سبحانه وتعاىل لقادنا الصدق مجيعًا إىل التمسك حببل اهلل سبحانه وتعاىل انقياداً ألمره إذ 

 [.152﴿َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِيعًا َواَل تَ َفرَّقُوا﴾ ]آل عمران: قال: 
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 يقودنا إىل مشاعر األخوة اإلُيانية يسري نسيجها يفوإذاً لوجدنا أن االعتصام حببل اهلل عز وجل 
أرجاء العامل اإلسالمي كله، وإذا لوجدنا أن مشاعر اإلخوة اإلُيانية تقودنا إىل التعاون الذي أمر اهلل عز 

 .[3]املائدة:  ﴾﴿َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ وجل به إذ قال: 

الصدق يدفع إىل التمسِك حببل اهلل، والتمسُك حببل اهلل يدفع إىل مشاعر األخوة اإلُيانية يسري 
نسيجها بني أفراد العامل اإلسالمي أمجع، واألخوة اإلُيانية تدفع بدورها إىل التعاون، وأشرح لكم التعاون 

 كر بدافع من اإلشفاق والغرية واحلب.بكلمة واحدة موجزة هي األمر باملعروف والنهي عن املن

عباد اهلل: إنه ملما حيز يف الفؤاد وأنه ملما يرمض النفس ويبعث األسى يف املشاعر أن ننظر إىل عاملنا 
اإلسالمي املرتامي األطراف الواسع األرجاء الكبري يف حجمه الذي يبلغ من حيث الكم العددي ما 

أمل العامل اإلسالمي هذا فنجده معرضاً أو شامتًا أو متألبًا عندما يت يقارب املليار ونصف املليار، ننظر إىل
العامل اإلسالمي  أن ننظر إىل –يا عباد اهلل  –يف هذه الفتنة اليت ّنر هبا اليوم. إنه ملما حيز يف الفؤاد 

بحث نالكبري يف حجمه العددي وإمكاناته املادية واملعنوية و  –كما قد قلت لكم   –املرتامي األطراف 
عن األيدي اليت متتد إلينا للتعاون الذي أمر اهلل به ونبحث عن األيدي اليت ينبغي أن متتد إلينا إلصالح 
الفساد، لتقومي االعوجاج، لألمر باملعروف، للنهي عن املنكر، نبحث هنا وهناك فال نعثر على ما ينتظره 

اعر إىل إخوانه املؤمنني مبشاعر األخوة، مبش احللم، ال نعثر على ما يتأمله فؤاد اإلنسان املؤمن املشدود
التعاون، مبشاعر األلفة، عاملنا اإلسالمي هذا جتسده تلك املؤسسة املشرقة يف عنواهنا، املتألقة بكلمتها 
القرآنية، منظمة التعاون اإلسالمي، ونتأمل فيما وراء هذا العنوان فال نعثر على شيء، نتأمل فيما وراء 

فال  – منظمة التعاون اإلسالمي – والذي تتألق فيه الكلمة القرآنية كما قلت لكم هذا العنوان الكبري
ناس، نعثر على شيء. بينما ننظر وإذا بأيٍد أخرى متتد إلينا بالتعاون، متتد إلينا مبشاعر الغرية، متتد إلينا باإلي

نهم وراء املشاعر ليس بيننا وبي وإهنا أليدي دول وأناٍس ليس بيننا وبينهم إال رحم املشاعر اإلنسانية فقط،
 اإلنسانية أيُّ خيوٍط جتمع، أيُّ عالقة تدفع إىل تعاون أو ما يشبه التعاون.

هناك يف عاملنا اإلسالمي الذي حنن جزء ال يتجزأ منه اإلعراض أو الشماتة أو التألب مع العدو 
ر اإلنسانية عة، إن هي إال املشاعحيث أناس ليس بيننا وبينهم أيُّ خيوط دينية جام –على الصديق، وهنا 

وننظر وإذا هبم يعلنون عن غريهتم، يعلنون عن استعدادهم للتعاون إىل أقصى احلدود، وننظر  –وحدها 
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وإذا بالكلمات ترتجم إىل معاٍن وسلوك. لعل يف الناس من يقول: إهنا مصاحل هي اليت تدفعهم إىل هذا 
امل مي مصاحل مشرتكة تدفعهم إىل مثل هذا التعاون؟! أمصاحل العالتعاون، حسنًا أال يوجد يف عاملنا اإلسال

اإلسالمي الذي تعرب عنه مؤسسة التعاون اإلسالمي مصاحل متناقضة مع مصاحلنا اإلسالمية، وحنن جزء 
 من أمتنا اإلسالمية مجعاء؟!

ل كثري منهم ن، بعباد اهلل: أال حيز هذا الذي أقوله لكم يف النفوس؟! إخواننا وأبناء عمومتنا معرضو 
شامتون، والناس الذين ليس بيننا وبينهم إال مشاعر الرحم اإلنساين يسعون سعي الالهث إلجنادنا 

 وللتعاون ولتقدمي كل وسائل العون املختلفة، هذا ما حيز يف الفؤاد.

ملؤسسة ا وإنين ألقول هلذه املنظمة اليت متثل الشخصية االعتبارية ألمتنا اإلسالمية مجعاء، أقول هلذه
متمثلة يف أمينها العام، وعهدي به أنه صادق يف إُيانه وإسالمه، وعهدي به أنه ذو حمدٍد إسالمي رفيع، 
 وعهدي به أن ينحدر من أسرة إسالمية متميزة خملصة، أقول: أين هو التعاون الذي أمر اهلل عز وجل به:

 [3وْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن﴾ ]املائدة: ﴿َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُ 

وإنين ألقول هنا وُأمسُِْع نفسي وأمسع كل من يُتاح له أن يسمع هذا الكالم: إنين ال أُبَ رِّئ احلالة اليت 
متر هبا سورية اليوم من األخطاء املتعددة يف النوع واملختلفة يف املصدر، نعم، حنن نعاين من أخطاء كثرية، 

من القتل أنواعاً وأشكااًل، نعاين من التخريب والتحريق والتفجري أشكاالً وأنواعًا، نعاين من االعتداء  نعاين
على احلرمات واألموال واألعراض، نعاين من تقطيع األوصال ومتثيل اجلثث، نعاين من اعتقاالت، نعاين، 

 ز وجل:نية إسالمية إىل ما يأمرنا به اهلل عما الذي نريده؟ نريد ما يريده اإلسالم، نريد ما يدعونا كأسرة إُيا
ندعو إىل هذا الذي يأمركم  [3﴿َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن﴾ ]املائدة: 

 .﴿انصر أخاك ظاملًا أو مظلومًا﴾صلى اهلل عليه وسلم: به رسول اهلل 

عن ظلمه، نعم تعالوا فاردعوا الظامل عن ظلمه أيًا كان، وانصر أخاك مظلومًا بأن انصره ظاملًا بردعه 
ترد غائلة الظلم عنه، هذا ما نطلبه وهذا ما ندعو إليه يا عباد اهلل. كل ما يف األمر، وأقوهلا لكل من 

ا ينبغي أن م يسمع هذا الكالم برشده وعقله ومشاعر إُيانه مبواله وخالقه، كل ما أريد أن أقوله هو أنه
نتخذ من هذه األخطاء ستاراً كثيفًا لدخان مُتَرَُّر من ورائه أخطر وأخبث املؤامرات الصهيونية اإلسرائيلية 
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اخلطرية اليت هتدف إىل تدمري هذه املنطقة كلها، وليست سوريا إال مظهرًا لعقدة التماس بالنسبة هلذه 
سسة التعاون اإلسالمي، هذا ما ننتظره من كل أٍخ يف املنطقة، هذا كل ما نبتغيه، هذا ما ننتظره من مؤ 

ا واحٌد وأن –أرجاء عاملنا اإلسالمي، تعالوا فأصلحوا األخطاء، وليس يف الناس من هو معصوٌم من خطأ 
أجل، كل ما يف األمر أنه ما ينبغي أن جنعل من هذه األخطاء كما قلت لكم  –ممن نبَّه إىل أخطاٍء وأنبه 

ل تدمري خان ّنرر من ورائه املؤامرات اخلبيثة اليت مل تُ ْبَتَل املنطقة مبثلها قبل هذا اليوم من أجستاراً كثيفًا لد
 هذه املنطقة وحتويلها إىل لقيمات تستساغ مث تعدم، هذا ما نريده.

ولكن إذا عزَّت االستجابة نادينا والتفتنا ُييناً ومشااًل نبحث عن اإلخوة يف اإلُيان، نبحث عن اإلخوة 
 اإلسالم ومل جند إال إعراضاً وشروداً فإنه يغنينا عن ذلك كله أن نلتجئ إىل اهلل ونطرق بابه، وأنا اآلن يف

أقوهلا وأكرر هذا الذي أقوله، قلته يف جملس خاصٍّ وأقوله اآلن علنًا: تعالوا نقبل إىل اهلل، تعالوا نتب إىل 
ُكْم تُ ْفِلُحوَن﴾ ]النور: وا ِإىَل اللَّهِ مجَِيعًا أَي َُّها اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَّ ﴿َوتُوبُ  اهلل، واهلل هو الذي يدعونا إىل ذلك قائاًل:

21.] 

تعالوا نتلمس أخطاءنا ونعلن أمام بارئنا أنَّا قد تبنا منها، تعالوا نصلح ما قد فسد، تعالوا نُ َقوِّم ما 
يكشف ني بأن اهلل عز وجل سقد اعوج، تعالوا حناسب أنفسنا ونعلن األوبة إىل اهلل عز وجل وأنا الضم

 الغمة وسيكشفها بإذن اهلل، وأنا الكفيل بأن اهلل سيكشف الغمة.

كم لئن عز النصري فحسبنا اهلل نصرياً، ولئن عز اجملري فحسبنا اهلل جمرياً، ولكن اجعلوا ُسلََّم ما بني بين
 وبني نصر اهلل التوبة إىل اهلل، األوبة إىل اهلل.

ر يف هذه البلدة املباركة، وأقوهلا لكل واحٍد واحٍد واحٍد منا. هؤالء اإلخوة الذين أقوهلا للقائمني باألم
شرفهم اهلل عز وجل باإلقامة فوق هذه األرض املباركة، الشام: أيها الناس اجتباكم اهلل وأقامكم فوق هذه 

ىل اهلل، عودوا إ األرض املباركة فكونوا على مستوى هذا االجتباء، كونوا على مستوى هذا الشرف، توبوا
إىل اهلل يف معاملة ما بينكم وبني إخوانكم، عودوا إىل اهلل يف عالقتكم مع اهلل يف أسركم وبيوتاتكم، عودوا 
 إىل اهلل أعطوا لكل ذي حقٍّ حقه، ولسوف جتدون االستجابة السريعة آتية من اهلل ولسوف يصك نداء 
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إن اهلل عز وجل ألزم ذاته العلية بعهٍد جتاه عباده وألزم عباده بعهٍد جتاهه، وقضى جل جالله أن 
يكون وفاؤه لعهده الذي التزمه على ذاته جتاههم متوقفًا على وفائهم بالعهد الذي ألزمهم به جتاهه فقال 

 .[45أُوِف بَِعْهدُِكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهبُوِن﴾ ]البقرة: ﴿َوأَْوفُوْا بَِعْهِدي عز وجل: 

، إن وجدمت يف عصر ما من حولكم مظهراً من مظاهر اإلرهاب فال تقيموا لشيٍء ﴿َوإِيَّاَي فَاْرَهبُوِن﴾
 .﴿َوإِيَّاَي فَاْرَهبُوِن﴾من ذلك وزنًا بل إياي فقط إرهبون 

ْعَد تَ وِْكيِدَها َوَقْد ْهِد الّلِه ِإَذا َعاَهدمتُّْ َواَل تَنُقُضوْا اأَلُْيَاَن ب َ ﴿َوأَْوفُوْا بِعَ وهو سبحانه وتعاىل القائل: 
وهكذا فقد ألزم اهلل عز وجل ذاته  .[81َجَعْلُتُم الّلَه َعلَْيُكْم َكِفياًل ِإنَّ الّلَه يَ ْعَلُم َما تَ ْفَعلُوَن﴾ ]النحل: 

الثاين. فما اده، ألزمنا بعهٍد جتاهه، وجعل األول منوطًا بالعلية بعهٍد جتاهنا، ولكنه ألزم يف الوقت ذاته عب
 هو العهد الذي ألزمنا اهلل عز وجل به؟

العهد الذي ألزمنا اهلل عز وجل به هو أن نكون مصدقي للدعوى اليت نعلنها جتاه اهلل عز وجل. 
حانه وتعاىل، ألسنا  سبفنحن أعلنا أننا مؤمنون بربوبية اهلل عز وجل علينا ومن مث أعلنا عن عبوديتنا هلل

﴿ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي ألسنا نقول:  .[0﴿إِيَّاَك نَ ْعُبُد وإِيَّاَك َنْستَِعنُي﴾ ]الفاحتة: نقول يف مفتتح كل صالة: 
 .[103َوحَمْيَاَي َومَمَايت لِّلِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾ ]األنعام: 

ن ها، يريد اهلل عز وجل منا تطبيقها، فإن حنهذه دعوى يا عباد اهلل، يريد اهلل عز وجل منا مصداق
ْرنَا الدعوى بالتنفيذ فذلك هو الوفاء بالعهد الذي ألزمنا اهلل عز وجل به، والبد  صدَّقنا ما قد قلناه وفسَّ
 حينئٍذ أن ينجز اهلل عز وجل عهده الذي ألزمه بذاته العلية، وال ملزم له. يقول موالنا وخالقنا جل جالله:

ِه ا الَِّذيَن آَمنُواْ اْسَتِجيبُوْا لِّلِه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما حُيْيِيُكْم َواْعَلُمواْ َأنَّ الّلَه حيَُ ﴿يَا أَي ُّهَ  وُل بَ نْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِب
اْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َشِديُد اْلعَِقاِب﴾ وَ  َوات َُّقوْا فِتْ َنًة الَّ ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُموْا ِمنُكْم َخآصَّةً  ،َوأَنَُّه إِلَْيِه حُتَْشُرونَ 

 .[30-34]األنفال: 
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وا التعاليم اليت ستكون نفذ ﴿اْسَتِجيبُوْا لِّلِه َولِلرَُّسوِل﴾: أرأيتم إىل هذا الذي يقوله لنا اهلل عز وجل
ىل موالكم إ مصداق وفائكم للعهد الذي التزمتم به جتاه اهلل سبحانه وتعاىل ووفاؤكم لذلك لن يعود يخري

﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّن  ،﴿اْسَتِجيبُوْا لِّلِه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما حُيْيِيُكْم﴾ ،الغين وإّنا يعود باخلري إليكم
انُوْا يَ ْعَملُوَن﴾ ]النحل: كَ   ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِيَ نَُّه َحيَاًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما

هذا هو العهد الذي ألزمنا اهلل عز وجل به جتاهه َمَردُّه إىل خرينا، َمَردُّه إىل سعادتنا يف العاجلة  .[82
 والعقىب يا عباد اهلل.

وأمام فتنة كهذه الفتنة اليت أقبَلْت إلينا حبكمة بالغة نؤمن هبا ولسوف ترحل عنا برمحة بالغٍة نؤمن 
أيضًا. هذه الفتنة يدعونا اهلل عز وجل من خالهلا إىل أوامر عدة هي جزء من الوفاء بالعهد الذي هبا 

 اخْلَْيِل تُ ْرِهبُوَن ﴿َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُ وٍَّة َوِمن رِّبَاطِ  ألزمنا اهلل عز وجل به. يقول لنا اهلل عز وجل:
للِّه ﴿تُ ْرِهبُوَن ِبِه َعْدوَّ اقفوا معي يا عباد اهلل أما هذه الكلمة:  .[05﴾ ]األنفال: ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَُّكمْ 

 َوَعُدوَُّكْم﴾

إنه يقول لنا بصريح العبارة: إن اإلرهاب اإلجرامي ال عالج له إال اإلرهاب العقايب، واجهوا اإلرهاب 
ن َيلط بني هذا وذاك فهو جمرم وهو اإلجرامي باإلرهاب اآلخر، ولكنه إرهاب العقاب، ومن أصر على أ

ضالع يف اإلرهاب اإلجرامي، من أراد أن يوحِّد بينهما ليجعل األمرين سواء، سواء كان يف الدعوة إليه أو 
يف االبتعاد عنه فهو ضالع يف اإلجرام. أما بيان اهلل عز وجل فهو يفرق أُيا تفريق بني اإلرهاب اإلجرامي 

ص به واإلرهاب العقايب الذي ينبغي أن نتخذه سالحًا لدرء تلك اجلرُية. الذي جيب أن نرتصد وأن نرتب
ِذيَن آَمنُوْا إِذَا ﴿يَا أَي َُّها الَّ  هذا جزء من الوفاء بالعهد الذي أمرنا اهلل عز وجل به. تعالوا إىل بقية األجزاء

 [.40ْفَلُحوَن﴾ ]األنفال: لَِقيُتْم فَِئًة فَاثْ بُتُوْا َواذُْكُروْا الّلَه َكِثرياً لََّعلَُّكْم ت ُ 

ذكر اهلل مطلوٌب دائمًا، لكنه يتأكد بصورة خاصة متميزة عندما تفاِجئ األمَة مصيبٌة كهذه املصائب، 
عندما تفاَجأ األمة املسلمة، املؤمنة باهلل عز وجل بأعداء يرتصدون هلا، يرتبصون بقيمها وحقوقها عندئٍذ 

 لَِّذيَن آَمنُوْا ِإَذا لَِقيُتْم فَِئًة فَاثْ بُتُوْا﴾﴿يَا أَي َُّها ايتأكد ذكر اهلل عز وجل 
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ما هي الوسيلة للثبات يا رب؟ كيف السبيل إىل أن نثبت ونصمد مث ال تعصف بنا رياح املخاوف؟ 
سبيل ذلك اإلكثار من ذكر اهلل، سبيل ذلك أن تتجه قلوبكم بالذكر هيبًة، إُيانًا، حبًا، خمافًة إىل اهلل عز 

ُتْم فَِئًة فَاثْ بُتُوْا ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا ِإَذا لَِقي بد أن يكرمكم اهلل عز وجل بالنصر والتأييدوجل وعندئٍذ ال
 َواذُْكُروْا الّلَه َكِثرياً لََّعلَُّكْم تُ ْفَلُحوَن﴾

 ىلأوىل الناس بذكر اهلل عز وجل أولئك الذين يقفون يف اخلنادق، أوىل الناس بذكر اهلل سبحانه وتعا
أولئك الذين أقامهم اهلل عز وجل على شرف محاية األمة، حراسة دينها، حراسة مبادئها وقيمها، هؤالء 

لى اهلل صأوىل الناس بذكر اهلل سبحانه وتعاىل كما قال اهلل عز وجل. وامسعوا يا عباد اهلل كالم رسول اهلل 
 هجرة إيلَّ﴾﴿عبادة يف اهلرج ك الذي يرويه مسلم يف صحيحه وغريه: عليه وسلم

أي أثناء الفنت عندما تدور رحى القتل على عباد اهلل عز وجل دون أن يعلم  ﴿عبادة يف اهلرج﴾
القاتل ملاذا قَ َتل ودون أن يعلم املقتول فيم قُِتل، عبادة اهلل عز وجل أي اإلقبال إىل اهلل بالذكر، بالعبادة، 

عندما أُِمَر  لمصلى اهلل عليه وسجرة إىل رسول اهلل بااللتزام باألوامر، باالبتعاد عن النواهي مبثابة اهل
 أصحاب رسول اهلل باهلجرة من مكة إىل املدينة.

نعم يا عباد اهلل، هذا معىن وفاء األمة بالعهد الذي ألزمها اهلل سبحانه وتعاىل به. فإن حنن وفينا هبذا 
ّلِه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما يَن آَمنُوْا اْسَتِجيبُوْا لِ ﴿يَا أَي َُّها الَّذِ العهد وىفَّ اهلل سبحانه وتعاىل بعهده جتاهنا 

 .[34األنفال: ] حُيْيِيُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه حَيُوُل بَ نْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْيِه حُتَْشُروَن﴾

 ، َمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقنيَ يَاٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى وَ ﴿َه َذا ب َ  مث أنه أكد إلزامه ذاته العلية هبذا العهد الذي ذكر فقال:
ْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح مِّثْ ُلُه َوتِْلَك األيَّاُم ِإن ُيََْسْسُكْم قَ ْرٌح فَ قَ  ،َواَل هَتِنُوا َواَل حَتْزَنُوا َوأَنُتُم اأَلْعلَْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ 

َولُِيَمحَِّص اللُّه  ،اِلِمنيَ َلَم الّلُه الَِّذيَن آَمنُوْا َويَ تَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوالّلُه اَل حيُِبُّ الظَّ ُنَداوهُِلَا بَ نْيَ النَّاِس َولِيَ عْ 
َن ﴿َولُِيَمحَِّص الّلهُ الَِّذيأرأيتم إىل هذه الكلمة  .[141-122الَِّذيَن آَمنُواْ َوُيََْحَق اْلَكاِفرِيَن﴾ ]آل عمران: 

 .اْلَكاِفرِيَن﴾ آَمنُوْا َوُيََْحقَ 

االبتالء سبب من أسباب التمحيص، الفتنة سبب من أسباب التمحيص، متحيص اهلل املؤمنني 
 .رِيَن﴾﴿َولُِيَمحَِّص الّلُه الَِّذيَن آَمنُوْا َوُيََْحَق اْلَكافِ الصادقني من املنافقني الكاذبني يا عباد اهلل، 
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تبني الطمأنينة ورغد العيش أفكنت تستطيع أن تسأرأيتم لو أن األمة كانت تعيش يف ظل من األمن و 
املؤمَن الصادق يف إُيانه واملنافق الكاذب؟ الكل سواء. لكن اهِلزَّة هي اليت تفرق ومن مث يستبني هذا من 

 .﴾َكاِفرِينَ ﴿َولُِيَمحَِّص الّلُه الَِّذيَن آَمنُوْا َوُيََْحَق الْ  أال ترون كيف أن هذه الفتنة مي ََّزْت وفرقت. ذاك.

ا وأن نلتقط مثاَره –اليت هبَّْت لتدبر  –أقول هذا يا عباد اهلل من أجل أن نقطف من هذه الفتنة 
منها ِعبَ َرَها. العرب كثرية لكنها تتلخص يف أن جندد توبتنا إىل اهلل مجيعًا، تتلخص يف أن نعاهد اهلل عز 

نا وأن نُ َقوَِّم ن نصلح ما أفسدوجل على أن نفي بعهده لكي يفي بعهده جتاهنا، العربة تتلخص يف أ
االعوجاج، واحلديث عن إصالح الفساد حديٌث ذو شجون، وأنتم تعلمون أنواع الفساد اليت ترتاكم 
ألسباب شىت ولعواصف تأيت من هنا وهنا، وتعلمون كيف يتحقق اإلصالح، وأسأل اهلل عز وجل أن يتم 

 باد اهلل.اإلصالح كله يف جذوره ومثاره يف أقرب وقت عاجل يا ع

 بقي أن أقول أمرين اثنني:

األمر األول: تعالوا نتأسى مبن سبقنا، ببعٍض من أسالفنا إذ مرُّوا مبثل هذه الفتنة، َمرُّوا مبثل هذا 
َوِمن رِّبَاِط  ﴿َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قُ وَّةٍ : االبتالء، ما الدواء الذي استعملوه إىل جانب الدواء األول

تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء يِف  ااخْلَْيِل تُ ْرِهبُوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدوهنِِْم اَل تَ ْعَلُمونَ ُهُم الّلُه يَ ْعَلُمُهْم َومَ 
 .[05َسبِيِل الّلِه يُ َوفَّ إِلَْيُكْم َوأَنُتْم اَل ُتْظَلُموَن﴾ ]األنفال: 

، التبتل على أعتاب اهلل، البكاء يف األوقات اخلاصة. ال أريد أن أبتعدصدق االلتجاء إىل اهلل، صدق 
بل أحب أن ُأذَكِّرَُكم مبا مرَّْت به هذه األرض املباركة. ها هو ذا صالح الدين األيويب الذي يرقد يف شرق 

ز وجل عهذا املسجد وذاك نور الدين زنكي الذي يرقد يف غريب هذا املسجد، أال تعلمون كيف طهَّر اهلل 
هبما هذه األرض املباركة من رجس الصليبيني؟ أال تذكرون أن ملوك الفرجنة أمجع أقبلوا من أجل أن 
 يقتنصوا قدس اهلل سبحانه وتعاىل ويستلبوه؟ كيف كانت النتيجة؟ َصدَّ اهلل هؤالء الغاصبني وردَّهم، وىفَّ 

نكي املسلمون بقيادة كل من نور الدين ز اهلل عز وجل بالعهد الذي ألزمه جتاه ذاته عندما وىفَّ أولئك 
وصالح الدين األيويب. ارجعوا إىل ترمجة نور الدين، كم كان له من البكاء يف األسحار، كم كان يناجي 
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مواله وخالقه يستنزل الرمحة من علياء ربوبيته ورمحته، تأملوا يف سرية هذا اإلنسان الذي يرقد عن ُييننا، 
 مريده صالح الدين األيويب.وانظروا إىل سرية تلميذه و 

ال أريد أن أفيض يف ذكر اآلخرين الذين واجهوا فتنًا كهذه الفتنة بل أكثر، مث إن اهلل عز وجل 
 استجاب دعاءهم وحقق رجاءهم ومل يضيع دموعهم، حقق اهلل هلم النصر والتأييد، نعم.

سن الظن وأنا أوثر دائماً ح –الناس الكلمة الثانية اليت أريد أن أقوهلا، أريد أن أتوجه هبا إىل هؤالء 
هؤالء الذين رَُخَصْت عليهم أرواحهم يف سبيل أن ترخص عليهم أرواح عباد اهلل املؤمنني،  –يا عباد اهلل 

هؤالء الذين قرروا أن جيعلوا من أرواحهم سبياًل ال حلماية أرواح عباد اهلل عز وجل بل سبياًل لتدمري أرواح 
غتكم إن كان يف الناس من قد أقبلوا إىل أدم –أيها اإلخوة  –، أقول هلم: إن كان عباد اهلل سبحانه وتعاىل

فغسلوها فأومهوا أن هذا الذي أنتم مقبلون إليه جهاد يف سبيل اهلل عز وجل أال فامسعوا رسالة رسول اهلل 
غريه، و اليت أرسلها إليكم عن طريق مسلم يف صحيحه وعن طريق احلاكم يف مستدركه وعن طريق أمحد 

﴿من خرج من أميت على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها وال يفي يقول لكم رسول اهلل: 
 .بذي عهدها فليس مين ولست منه﴾

أميت  ﴿من خرج من أمسعتم أيها الناس؟! أتريدون أن أعيد؟! لعلكم ال تعلمون حديث رسول اهلل:
فليس  –أي أهل الكتاب  –وال يفي بذي عهدها  على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها

 مين ولست منه﴾

وأما إن كان هذا الذي تقبلون عليه مثرة ماٍل ُملَِئْت هبا جيوبكم مث ُدفِْعُتْم دفعًا عن طريق هذا املال 
الذي أسكركم فأنساكم حىت أرواحكم، إن كان ذلك هو الدافع أال فامسعوا كالم اهلل يقول لكم ويقول 

َعلَْيِهْم َحْسرًَة مُثَّ يُ ْغلَُبوَن  نَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم لَِيُصدُّوْا َعن َسبِيِل الّلِه َفَسيُنِفُقونَ َها مُثَّ َتُكونُ ﴿إِ  هلم:
 .[20َوالَِّذيَن َكَفُروْا ِإىَل َجَهنََّم حُيَْشُروَن﴾ ]األنفال: 

ا، ن يلهمنا مجيعًا رشدنا وأن يرمحنا مجيعًا باهلداية يكرمنا هبأقول قويل هذا وأسأل اهلل العلي القدير أ
 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 21/21/2212|  هكذا أّدبنا هللا في تعاملنا مع عباده -89

 

إن مما جيب على كل مسلم أن يعلمه أن القرآن هو آخر ما تنزل من الوحي على رسله وأنبيائه، 
 صلى اهلل عليه وسلم. ى خامت رسل اهلل وأنبيائه أمجع سيدنا حممدتنزل للعامل أمجع عل

وإن مما جيب أن يعلمه كل مسلم أن هذا الكتاب الرباين يتضمن أمرين اثنني، األمر األول بيان هوية 
 اإلنسان عبداً مملوكًا هلل جل جالله، مبدأ وجوده منه وهناية رحلته إليه.

 حمكم اطها اهلل سبحانه وتعاىل باإلنسان الذي أعلن عن تكرُيه له يفاألمر الثاين بيان الوظيفة اليت أن
﴿ُهَو  تبيانه، وتتخلص الوظيفة اليت أناطها اهلل سبحانه وتعاىل باإلنسان فيما عب ََّر عنه البيان اإلهلي بقوله:

 .[01أَنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم فِيَها﴾ ]هود: 

ذا الكوكب األرضي الذي أقامه فيه عمرانًا ماديًا وعمرانًا حضاريًا على وظيفة اإلنسان أن يعمر ه
 النهج الذي رمسه له وطبقًا للضوابط اليت ألزمه هبا يف تشريعه املنزل.

مث إن اهلل عز وجل قضى ببالغ حكمته ورمحته أن يالحق اإلنسان يف حياته الدنيا بالرقابة، يراقبه اهلل 
﴾ ْيُكْم رَقِيباً ِإنَّ اللََّه َكاَن َعلَ ﴿عماله وقصوده ونياته، أليس هو القائل: عز وجل يف سائر تصرفاته وأ

أليس  .[320﴿َواْعَلُمواْ َأنَّ الّلهَ يَ ْعَلُم َما يِف أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه﴾ ]البقرة: أليس هو القائل:  [.1]النساء: 
نَساَن َونَ ْعَلُم َما هو القائل:  ى   ،ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ  تُ َوْسِوُس ِبِه نَ ْفُسُه َوحَنُْن أَقْ َرُب إِلَْيهِ ﴿َولََقْد َخلَْقنَا اإْلِ ِإْذ يَ تَ لَقَّ

 [.12-10تِيٌد﴾ ]ق: َما يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَقِيٌب عَ  ،اْلُمتَ لَقِّيَاِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشَِّماِل قَعِيدٌ 

نسان يالحقانه، إحدامها جعلها اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه مث إن اهلل عز وجل عقد حمكمتني لإل
احلياة الدنيا عهد هبا إىل األئمة والقضاة، احملكمة الثانية استقل هو هبا لذاته وأرجأ بسط سلطاهنا إىل 

 اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العاملني.

لطاهنم األئمة والقضاة فقد حصر سأما احملكمة األوىل اليت عهد اهلل عز وجل هبا يف دار الدنيا إىل 
فيها ضمن ما يظهر هلم من الناس من أعماهلم وسلوكاهتم وأقواهلم، ومنعهم من أن  يتجاوزوا ذلك إىل 
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من أن يتجاوزوا يف حكمهم ظواهر الناس إىل  –منع األئمة والقضاة أيًَّا كانوا  –بواطن األمور، منعهم 
خفي من نياهتم، قضى بذلك يف حق الرسل وحق األنبياء  بواطنهم، إىل ما خفي من قصودهم، إىل ما

وحق الصاحلني من عباده وحق سائر األئمة والقضاة، فليس ألحد من الناس أن يقتحم سريرة أيٍّ من 
عباد اهلل عز وجل حبكم له أو عليه، ذلك ألن احلكم بالسرائر أو على السرائر إّنا هي خصيصة اختص 

ا وجعل ميقات ذلك يوم يقوم الناس لرب العاملني، فليس ألحد غري اهلل عز اهلل عز وجل ذاته العلية هب
أن يتجاوز يف حكمه ظواهر الناس يقتحم بواطنهم  –ال لرسول وال لنيب وال ألي من األئمة  –وجل 

نًا﴾ ]النساء: مِ ﴿َواَل تَ ُقولُوْا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم السَّالََم َلْسَت ُمؤْ وأسرارها، يقول اهلل عز وجل يف ذلك: 
84]. 

قال ذلك يوم أراد أحد الصحابة أن يقتحم سريرة أحد من الناس اهتمه يف إسالمه فمنعه اهلل عز 
نَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثرياً مَِّن الظَّنِّ إِ  وجل من ذلك، يقول اهلل سبحانه وتعاىل:

 .[13ُسوا﴾ ]احلجرات: َواَل جَتَسَّ 

أي ال تقتحموا قلوب الناس بالظنون، ذلك هو املعين بالتجسس. إياكم أن ختوضوا يف بواطن الناس 
 وفيما ال تعلمون من شؤوهنم الداخلية النفسية البعيدة عن الظاهر.

لناس وال  ا﴿إنين مل أومر أن أُنَ قََّب قلوبَ يف هذا الصدد ذاته:  صلى اهلل عليه وسلميقول املصطفى 
 روى ذلك اإلمام مسلم يف صحيحه واإلمام أمحد يف مسنده.أن أشق على ما يف بطوهنم﴾ 

، ديث﴾﴿إياكم والظن فإن الظن أكذب احلفيما رواه البخاري:  صلى اهلل عليه وسلميقول رسول اهلل 
أي  تله﴾ق﴿من رمى مؤمنًا بكفر فذلك كفيما رواه البخاري أيضًا:  صلى اهلل عليه وسلمويقول رسول 

 فكأّنا قتل هذا الذي رماه بالكفر.

ولقد صادف أن قال عمر بن اخلطاب يف جملس رسول اهلل عن حاطب ابن أيب بلتعه لعله منافق، 
 .﴿ما أدراك بذلك﴾عليه وقال له:  صلى اهلل عليه وسلماشتد إنكار رسول اهلل 

ا بشر مثلكم ﴿إّنا أنيقول:  كان  صلى اهلل عليه وسلموقد صح فيما اتفق عليه الشيخان أن رسول 
وإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من اآلخر فأقضي له على حنو ما أمسع فمن 
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عه أي مل يُؤَذن أن أجتاوز الظاهر الذي أمس قضيت له من حق أخيه فال يأخذه فإّنا هي قطعة من النار﴾
 هبا. وأراه إىل البواطن اليت خص اهلل عز وجل ذاته العلية

ولقد كان عمر بن اخلطاب يقول: فيما رواه البخاري أيضًا: لقد كان الناس يؤخذون على عهد 
بالوحي وقد انقطع الوحي اليوم وإّنا نأخذكم اليوم بظواهر أعمالكم فمن  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 اسبه على سريرته.عاىل واهلل حيأظهر لنا خرياً أِمْناه وقبلناه وقربناه ووكلنا سريرته إىل اهلل سبحانه وت

 مجيعًا على أنه ال جيوز ملسلم أيًا كان أن حيكم على –يا عباد اهلل  –ومن مث فقد أمجع املسلمون 
أحد من عباد اهلل عز وجل عن طريق اقتحامه باطن أمره، ال جيوز أن يعتمد يف حكم إلنسان أو على 

ها ريرته، من قصوده، ال جيوز ذلك بل هي جرُية أعلنإنسان على ما يظنه من بواطن أمره مما خفيي من س
 بيان اهلل سبحانه وتعاىل.

واآلن تعالوا نتساءل ما احلكمة من هذا الذي قضى اهلل عز وجل به؟ اجلواب عن هذا يا عباد اهلل 
 مهو أن اهلل عز وجل لو أجاز للقضاة واحلكام واألئمة ولألنبياء أن يتجاوزوا ظواهر الناس بصدد األحكا

هلم أو عليهم إىل بواطنهم وإىل الظنون اليت يعتمدون عليها يف قصودهم إذاً لتقطعت وشيجة القرىب والود 
مما بينهم والهتاجت فيما بينهم الظنون واألوهام ولتحولت األخوة اليت قضى اهلل عز وجل هبا لتحولت 

 إذاً هذه األخوة إىل عداوة وشقاق وإىل خصومة وبغضاء.

هلل عز وجل إبقاًء لوشيجة الود، إبقاًء لصلة القرىب، إبقاًء لوسائل التعاون أن يستقل ومن هنا شاء ا
هو بذاته فيما يتعلق باحلكم على الضمائر، فيما يتعلق باحلكم على القصود والنيات، بل شاء اهلل عز 

ني يدي اهلل ب وجل أن يرجئ ذلك إىل يوم القيامة، إىل اليوم الذي يقف فيه الناس مجيعًا عبيدًا أذالء
سبحانه وتعاىل، تلك هي احلكمة يا عباد اهلل. وإن مما يربز هذه احلكمة ويضعنا أمام صورة ميدانية واقعية 
لذلك أننا نرى ونالحظ أن الذين حياولون أن يضربوا األديان السماوية بعضها ببعض أو أن يضربوا 

ارسون كلها واألديان كلها يف شيء، إهنم ُي  املذاهب والفرق اإلسالمية بعضها ببعض ما هم من تلك الفرق
يف الواقع عداوة شرسة ألصحاب هذه الفرق وهذه املذاهب واألديان كلها، إهنم يبتغون من وراء ذلك أن 

اًل تنقدح شرارة العداوة والبغضاء فيما بينهم فيتهارجون ويتخاصمون مث يتقاتلون مث يقتل بعضهم بعضًا بد
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ذلك لقتلوا أنفسهم يف سبيل الوصول إىل ما يبتغون. إهنم يف هذه احلالة  عن عدوهم الذي لو مل يفعل
ال يريدون أن َيوضوا غمارها بأن يستعريوا أرواحاً أخرى غري أرواحهم ابتغاًء للقصد الذي قد أرادوه، وقد 

 تذكرت لكم قبل بضعة أسابيع فقرات من بيان أصدره جملس األمن القومي األمريكي يف أواخر التسعينا
، من القرن املاضي يوصي فيه بضرورة تأليب املسلمني بعضهم على بعض وإثارة التناقض بني فئاهتم وفرقهم

  .والتقرير موجود. هذا شيء

شيء آخر يا عباد اهلل، العربة اليت شاءها اهلل عز وجل ببالغ حكمته اخلواتيم، العربة يف حياة اإلنسان 
جل، ومن هو هذا الذي يعلم اخلواتيم؟ كم من إنسان يبدو أن من باخلامتة اليت يرحل هبا إىل اهلل عز و 

املؤمنني امللتزمني، بل يبدو أنه من الدعاة إىل اهلل، بل يبدو أنه من الذين يأمرون باملعروف وينهون عن 
املنكر كإنسان مثلي ولكنه يذهب ضحية استكباره، تطوف برأسه نشوة االستكبار، نشوة الُعْجب، وينظر 

إذا هبذا اإلنسان قد ُخِتَم له يخامتة السوء، أليس بلعام بن باعوراء واحداً من هؤالء؟ أليس تقي الناس و 
 بين إسرائيل املعروف واحداً من هؤالء ُخِتَم له بالسوء؟ وما أكثر من ينطبق عليهم هذا القانون الرباين.

حملون أشكاالً بقات ويتوباملقابل فما أكثر الذين يذهبون ضحية ضعفهم اإلنساين، يرتكبون املو 
من األوزار ولكنك ال تعلم كم وكم يتأمل الواحد منهم بينه وبني نفسه، وكم وكم يشعر بذله وضعفه وبعده 
عن ربه فتدركه رمحة اهلل عز وجل وإذا به يقبل إىل اهلل بعد إدبار ويصطلح معه وال تنتهي رحلته من هذه 

يف الصاحلني من عباده، أليس الفضيل بن عياض واحدًا من احلياة الدنيا إال وقد صنَّفه اهلل عز وجل 
هؤالء؟ أليس عبد اهلل بن املبارك واحداً من هؤالء؟ أليس بشر احلايف واحداً من هؤالء؟ هذه احلقيقة هي 

ي بيده إن أحدكم ﴿فوالذي نفسبقوله يف احلديث الصحيح:  صلى اهلل عليه وسلماليت عناها رسول اهلل 
مل جلنة فيما يبدو حىت ال يبقى بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعليعمل بعمل أهل ا

أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع 
 .فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها﴾

ا الذي يستطيع أن يصنف واحداً من عباد اهلل عز وجل يف إذاً تعالوا أسألكم يا عباد اهلل من هذ
الضالني والتائهني مهما رأى مظاهر التيه بادية عليه؟ من هذا الذي يستطيع أن يصنف عبدًا من عباد 
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اهلل عز وجل يف الصاحلني واملستقيمني مهما رأى دالئل ذلك عليه؟ األمر خفي والعربة باخلواتيم يا عباد 
 اهلل.

أو ما الدرس الذي أريد أن نقطفه من هذا الكالم؟ العربة اليت ينبغي أن جتتثها من هذا  ما العربة
الكالم هي أن علينا أن نتأدب مع عباد اهلل مجيعاً يا عباد اهلل، نأمر باملعروف وننهى عن املنكر نعم ولكن 

 يف حمكم سبحانه وتعاىلدون أن نصنف أنفسنا يف الدرجة األعلى ممن نأمره أو ننهاه، هكذا يؤدبنا اهلل 
تبيانه وهكذا ينبغي أن تكون عالقتنا مع عباد اهلل عز وجل. أال فلتعلموا أن من حياول أن يضرب األديان 
السماوية بعضها ببعض بعد الذي مسعتموه وحياول أن يضرب الفرق اإلسالمية بعضها ببعض بعد الذي 

يرتبص هبم  األديان يف شيء، إنه عدو هلم مجيعًا وإنهمسعتموه فلتعلموا يقينًا أنه ليس من تلك الفرق وال 
  .مجيعًا، وإنه يريد أن جيعل كل واحد منهم ناراً تلتهب على زميله وأخيه

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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وجّل إّنا أكرَم عبادُه هبذا الدِّين؛ ليكوَن نرباسًا بنَي أيديِهْم يوصلهم إىل احلق ويبعدهم  إّن اهلل عزّ 
عن الباطل، وإّنا امليزان الوحيد الذي يكشف لإلنسان احلقَّ عن الباطل وُييِّز هذا عن ذاك، إّنا هو العلم. 

 وجلَّ بِه هو العلم.ولذلك؛ فقد كان الَعموُد الفقريُّ للّديِن الذي أكرمنا اهلل عزَّ 

 ورفَع املنهاج اإلهلي من مستوى العلم كثرياً، وأهاَب بالناِس أن يعكفوا على العِلِم ودراسته.

إال أن للعلم آفة كما أن لكل شيٍء آفة. فما هي آفة العلم؟ أي ما هي اجلرثومة املسلطة على العلم؟ 
ي عنوية واملادية جرثومٌة ُسلَِّطْت عليه. فما هالشأن فيه كالشأن يف كل األمور، لكل أمٍر من األمور امل

 اجلرثومة اليت سلطت على العلم؟

. فاهلوى آفُة العلم، ومن مثَّ فهو آفُة الّديِن أيضًا. والّدين الذي أكرم اهلل به اإلنسان .إهنا اهلوى
ّبص به يف طريقه ليكون نرباسًا له يوصله إىل احلق ويبعده عن الباطل، ال ُيكن لإلنسان أن جيد شيئًا يرت 

 ليلّبس عليه األمر سوى شيٍء واحد أال وهو اهلوى.

ومن مَثَّ فقد حذَّرنا كتاب اهلل عزَّ وجّل من اتباع اهلوى، وحذَّرنا من أن خنلط العلم باهلوى، وحّذرنا 
ي بني إذا حكمنا مبا أنزل اهلل أن ّنزج حكم اهلل أو احلكم باحلق باهلوى. وما أكثر ما يقرن البيان اإلهل

يَا َداُووُد إِنَّا ﴿احلكم باحلق دعوًة إليه وبني اتباع اهلوى حتذيراً منه. انظروا إىل ما قاله جلَّ جالله لداوود: 
 .ِل﴾َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة يِف اأْلَْرِض فَاْحُكم بَ نْيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َواَل تَ تَِّبِع اهْلََوى فَ ُيِضلََّك َعن َسبِي

َوَأِن اْحُكم ﴿كالِم ذاتِه الذي قالُه اهلل عزَّ وجلَّ لنبيّنا حمّمٍد عليِه الصالُة والسالم: وانظروا إىل ال
 ..َك﴾بَ يْ نَ ُهم مبَا أَنَزَل الّلُه َواَل تَ تَِّبْع َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن يَ ْفتِنُوَك َعن بَ ْعِض َما أَنَزَل الّلُه إِلَيْ 

  عزَّ وجّل من آيات ونصوص حتذر من اتّباع اهلوى، وكم يتفنَّنوانظروا إىل بقّية ما يف كتاب اهلل
َع احلَْقُّ َأْهَواءُهْم ﴿َولَِو ات َّبَ  البيان اإلهلي يف عرض هذا األمر اخلطري. انظروا مثاًل إىل قول اهلل عزَّ وجّل:

َبَع احلَْقُّ َأْهَواءُهْم ﴿َولَِو ات َّ، ، هذا كالٌم عجيب، وكالٌم خطريلََفَسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَمن فِيِهنَّ﴾
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ليت يعيشها ، أيُّ بالٍء أخطُر إذاً على وجِه األرِض أو يف الدنيا الََفَسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَمن فِيِهنَّ﴾
 اإلنسان من اتّباع اهلوى؟

م، مقنعًا نعًا بالعلوما هو اهلوى؟ إنه عبارة عن داٍع يدعوك إىل سبيٍل ما.. وهذا الداعي يأتيك مق
بشارة احلق، مقنعًا بالدليل والربهان، بل مقنعًا بالدين يف كثرٍي من األحيان، فيلتبس عليك األمر وَيتلط 
عليك احلق بالباطل؛ ذلك ألن عادة اهلوى أنه ال يأيت مكشوفًا صرحيًا، ولو كان األمر كذلك ملا كانت 

 له هذه اخلطورة.

حلاده ال خطورة فيه ألنه يستعلن هبويته، وإن املنحرف الذي يدعوك إن امللحد الذي يدعوك إىل إ
ى ال يأيت .. ولكن اهلو .إىل االحنراف باسم االحنراف ال خطورة يف دعوته، ألن احنرافه حيذر من دعوته

 ،هبذا الشكل الصريح الواضح، إنه يأتيك مقنعًا بأقنعٍة عّدة بل مسلحًا بأسلحٍة كثرية، يأتيك مقنعًا بالعلم
مثُل هذه  . فما أكثر ما يلتبُس اإلنسان عليه.يأتيك مقنعًا بالدين، يأتيك مقنعًا بدالئل احلق وشاراته

 الَدعوة اخلطرية.

ومن مَثَّ فقد حذََّر بياُن اهلِل سبحانُه وتعاىل حتذيرًا متكرراً من اتّباعه. انظروا إىل قول اهلل عزَّ وجل: 
 .ِه َونَ َهى الن َّْفَس َعِن اهْلََوى فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى﴾﴿َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِّ 

ماذا أقوُل يف هذا الصدد؟ اقرؤوا كتاب اهلل تعاىل لتجدوا التحذير من اهلوى، فإذا ما تنبهنا إىل ما 
عدو الذي لينبهنا إليه اهلل عزَّ وجّل، استيقظت بني جواحننا أحاديٌث ختوُِّف وحتذُِّر اإلنسان من هذا ا

 يرتّبص بالعلم والذي يرتبص بالدين ويرتبص باحلق.

ومن مَثَّ فإن اإلنسان يعود إىل نفسه لينقدها نقداً ذاتيًا وليتبنّي ما إذا كان للهوى تسلٌل إىل كيانه أم 
ال، وإذا ما وصل اإلنسان إىل درجة الرقابة على ذاته، وقاه اهلل عز وجل من األهواء واالحنرافات كلها، 

 رقابة اإلنسان على نفسه، هذا هو الدواء أيها اإلخوة.

كن رقيبًا على نفسك بعد إخالصك لرّبك وبعد إخالصك للدين الذي شرَّفك اهلل عزَّ وجلَّ به. 
هذه الرقابة تدعوَك إىل العلم، وعكوفك على العلم يبعدك عن اهلوى، ألن من عكف على العلم خملصًا 

سًا َل هواُه حتَت قدميه، وإذا ساَر اإلنساُن مقيِّدًا نفسُه بضوابِط العلم، مستأنهلل عزَّ وجّل ال بدَّ أن جيع
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ه أو بنورِه وضيائه، خملصًا لوجِه ربِّه سبحانُه وتعاىل، فإن اهلوى يبتعُد عنه وال ُيكن أن يضّيَق عليه سبيل
 يقطَع عليِه طريقه. معاَذ اهلل.

 إليه من مرضاِة رّبه، َيلُط هذا اهلدف مبصاحله، ولكنَّ اإلنسان الذي َيلُط اهلدَف الذي يسعى
برغائبه، بشهواته، بدنياه. ال بدَّ أن يفتَح السبيَل واسعاً أمام أهوائه، وإذا تسلَل اهلوى إىل كياِن اإلنسان، 

 فإن العلم يصبُح جنداً للهوى، وإن احلقَّ ذاتُه يصبُح جنداً للهوى.

 عن ومضمونُه فيصبُح بعيدًا جّدًا عن اإلنسان. ورضَي اهللُ  احلقُّ يصبُح شكاًل. أمَّا موضوُع احلقِّ 
رٍي فقهاؤُه، قليٍل ﴿أنتم يف زماٍن كثالصحايّب اجلليل عبد اهلل بن مسعوٍد رضي اهلل عنه، يوم قاَل للناس: 

ُه قليٌل ؤ خطباؤُه، كثرٍي معطوه، قليٍل ُسّؤاُله، العلُم فيه قائٌد للهوى. وسيأيت على الناِس زماٌن كثرٌي خطبا
 .فقهاؤُه، كثرٌي سّؤاُلُه قليٌل معطوه، اهلوى فيِه قائٌد للعلم﴾

ما أصدَق هذا الكالَم الذي قالُه عبُد اهلِل بُن مسعود، وال ريَب أنُه استقاُه من مشكاِة النبوة، أال 
 تروَن إىل عصرنا الذي نعيُش فيه، أال تتأّملون مدى انطباِق هذا الكالِم على ما حنُن فيه..

خطباؤنا كثري.. ها حنُن نتكلم وما أيسَر علينا أن نتفنََّن يف الكالم، لكن كم هي نسبُة هؤالء اخلطباء 
 .الكثريون الذين يتفصَّحوَن ويتشدَّقون يف الكالم إىل اخلطباء الذين يلتزمون بأمِر اهلل عن علٍم ودرايٍة وفقه

جه اهلل كم قلَّْت؟ يدي اليت متتد بالعطاء احلقيقّي لو أال ترون األيدي اليت متتدُّ بالسُّؤاِل كم كثرت؟ واأل
 ..أال تنظرون إىل العلم وقد حتوََّل عن قيادتِه باألمس؟ فأصبَح اليوَم خادمًا وجنداً ملن؟ للهوى

كثريون الذين هم يتحدَّثون بألفاظ العلم. يكررون هذه األلفاظ يف أقواهلم من أجل أن يُ َقن ُِّعوا هبذه 
هم. وكلُّ من تأّمَل ورأى.. الحَظ مصداَق كالِم عبد اهلل بِن مسعوٍد رضي اهلل عنه، وإّنا األلفاظ أهواء

 أخَذ عبُد اهلل بن مسعود هذا الكالم _ كما قلُت لكم _ من مشكاة النبّوة.

ما واجبنا عباَد اهلل أماَم هذه احلقيقة؟ هل حنُن صادقوَن يف إُياننا باهلل؟ هذا السؤال األول. هل حنُن 
 خملصوَن يف سعينا إىل مرضاة اهلل عزَّ وجّل؟ هذا هو السؤال الثاين.
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إن كان اجلواُب نعم. فلندرك أن ال جسَر بيننا وبني الوصول إىل مرضاة اهلل بعد اإلخالص لدينه إال 
 جسٌر واحد هو العلم. الذي قلُت لكم إنُه العموُد الفقريُّ للدين. هذا العلم الذي نوه اهلل بشرفه، وأمرَ 

 باإلقباِل إليه. فتحصَّنوا يا عباَد اهلل حبصِن العلم.

َد اإلخالص . بعموِم الشريعةِ اإلسالمّيِة اعتقاداً وآداباً وسلوكًا، بع.. بسنَِّة رسول اهلل.العلم بكتاب اهلل
اليت حذََّر  ءلدين اهلل عزَّ وجّل. فإنكم إن فعلتم ذلك حتصَّنتم ضدَّ وباِء اهلوى، حتصَّنتم ضدَّ جراثيِم األهوا

 اهللُ سبحانُه وتعاىل منها، وإنكم إن فعلتم ذلك وهبكم اهلل إحساساً ساميًا دينيًّا دقيقًا مُتيِّزون به بني احلق
 الذي ُتدَعوَن إليه والباطِل الذي ُتدعوَن إليه.

ن، ال ُيكن يمثُل هذا اإلنسان إذا مسَع من يدعو الناَس إىل هواه مقنعًا بقناِع العلم مزيفًا بزيِف الد
أن يتأثر به أبداً. ألن إخالصه هلل، باإلضافِة إىل العلِم الذي تعلمه كما أمر اهلل به؛ جيعُل عندُه حصانًة، 

 جيعُل عندُه وقايًة. والواقي هو اهلل واملوفُِّق هو اهلل.

ننا وهلا اأّما إذا كانت أهواؤنا هي املفّضلة عندنا، عصبيّاتنا للذاِت واجلماعة هي املرّجحة يف كي
األولوية يف حتقيق غاياتنا، إذا كان األمُر كذلك، فما أصعَب العالج وما أبعَد الدواء. ولنعلم أننا هبذا 
سنجعُل من الديِن ومن العلم ومن مظاهر احلق جنودًا جمنَّدًة لألهواء. وقد حّذرنا اهلل من ذلك عندما 

ْم َعَذاٌب َشِديٌد الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسبِيِل اللَِّه هلَُ  ﴿إنَّ أنذرنا أن هذا السبيل سيضلنا عن سبيل اهلل وقال: 
 .مبَا َنُسوا يَ ْوَم احلَِْساِب﴾

وكأنه يقول: إن من وجد نفسه سجينًا هلواه، مقيَّدًا بشهواته. دواؤُه أن يتذكَر يوَم احلساْب. فإذا 
َر يوَم احلساب، تساقطت أهواؤه من قلبه وابتعدت جراثيم اهل يقه إىل رّبه. وى من فؤاده، فصفى طر تذكَّ

 أّما الذي نسي يوم احلساب، فما أجدَر أْن يذكَر مصاحلُه وعصبيّتُه وأهواءَْه.

أسأُل اهلل سبحانُه وتعاىل أن حيررنا من أهوائنا، وأن جيعلنا ممن متسكوا بالدين عن طريق التمّسك 
ممن أخلص  سالمّيٍة راشدٍة هاديٍة مهدّية. وأن جيعلنابعلوم الدين. وأسأُل اهلل عّز وجّل أن حيّصننا بثقافٍة إ

 لوجه اهلل عزَّ وجّل.. فاستغفروُه يغفر لكم.
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إال  ِه ِإال َوُهْم ُمْشرُِكوَن﴾لَّ ﴿َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِالما مرًة وقفُت فيها على قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
وشعرت بالكثري والكثري من املخاوف اليت ال بد أن تتبدى لكل متدبٍر من هذه اآلية. وكم تساءلت بيين 

َوَما َأْكثَ ُر ﴿وبني نفسي وقلت: لو أننا وقفنا مقتصرين عنند اآلية األخرى اليت يقول اهلل عز وجل فيها 
هم  هلان اخلطب، ولرأينا الواقع يؤكد ذلك؛ فأكثر الناس على وجه األرض ْؤِمِننَي﴾النَّاِس َولَْو َحَرْصَت مبُِ 

َوَما ﴿اجلاحنون واجلاحدون باهلل عز وجل. أّما هذه اآلية فمخيفة حقًا، تلك اليت يقول اهلل عز وجل فيها 
 .يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِاللَِّه ِإال َوُهْم ُمْشرُِكوَن﴾

ا لفئة القليلة املؤمنة؛ حىت هذه الفئة القليلة املؤمنة أيضًا أكثرهم إذا نظرت وإذهذا الكالم يتجه إىل ا
سربت الغور رأيتهم كاذبني يف إُياهنم ومشركني باهلل عز وجل. هذا هو الشيء الذي َييف. ترى كم هم 

 إذاً أولئك الصادقون يف إُياهنم واملخلصون هلل عز وجل يف توحيدهم؟

ِملُوا ِمْن َعَمٍل ﴿َوَقِدْمنَا ِإىَلَٰ َما عَ اآلية األخرى اليت يقول اهلل عز وجل فيها:  مث إنين عندما أقف على
أعمال أشعُر مبزيٍد من اخلوف االضطراب والقلق. هؤالء الناس قاموا حبسب الظاهر بَفَجَعْلنَاُه َهبَاءً مَّنثُورًا﴾ 

لن قائاًل: ، ولكن هاهو ذا قرار اهلل يُعصاحلة، وتقرّبوا إىل اهلل عز وجل يف الظاهر يخطى حسنٍة مقبولة
 .﴿َوَقِدْمنَا ِإىَلَٰ َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهبَاًء مَّنثُورًا﴾

هذا الشيء الذي يُثري القلق واخلوف مل تتبدى معانيه مفسرًة أمامي إال يف هذه السنوات األخرية، 
ة العظمى لمني وغالبيتهم العظمى، فرأيت هذه الغالبيعندما نظرت وتأملت يف حال املسلمني أو أكثر املس

مه فئات، كل فئٍة تسرُي إىل متعتها تسري إىل رغبتها الدنيوية، قد تكون هذه الرغبة متعًة دنيويًة وهلواً مما حر 
اهلل عز وجل، وقد تكون هذه املتعة سياسًة جاحمًة ال ترضي اهلل عز وجل، وقد تكون هذه املتعة عصبيًة 

 إلنسان أو تبحُث هذه الفئة عن غذاٍء لتنميتها ولرتبيتها.يبحث ا
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عندما نظرت إىل فئات املسلمني ووجدهتم يسريون يف طرائق شىت، جتمع هذه الطرائق كلها صفة 
واحدة: أهنا تليب الرغبات الدنيوية، تليب املصاحل العاجلة، وأنظر وإذا بكل فئٍة تغطي نفسها هبا، كل فئٍة 

  متعتها إىل هواها إىل أنانيتها إىل عصبيتها إىل سياستها هبذا الدين اإلسالمي.جُتمِّل سريها إىل

وانظروا أيها اإلخوة جتدون هذه الظاهرة اليت تقشعر هلا األلباب، ومن مّث فلن تقشعر األلباب هلذا 
ىل سياسة إالذي يقرره بيان اهلل سبحانه وتعاىل. انظروا إىل الكثرة الكاثرة من حولنا تلك اليت اجتهت 

استمرأت الركون إىل العدو، والركون إىل الغاصب، والركون إىل أعدى أعداء هذا الدين، ولكن هذه الفئة 
أو هذه الفئات وهي متارس عملها هذا تسري إىل هدفها وراء ستاٍر من الدين، شعاراته، مظاهره، أقواله 

رسول   سبحانه وتعاىل، وللرتويج ألحاديثوكثريًا ما تتخذ من أجهزة اإلعالم أبواقًا لإلعالن بكالم اهلل
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

وتنظر إىل فئًة ُأخرى أو فئات أخرى استمرأت من الدنيا ما يسريها يف طريق األهواء احملرمة،  وما 
 وجيعل جمتمعها أشبه مبجتمع من اجملتمعات الغربية ال بل أكثر، فما من لوٍن من ألوان املتع احملرمة إال وه

مزدحٌم وواضٌح وثائٌر يف جمتمعهم، ولكنها يف الوقت ذاته تغطي واقعها هذا بطننٍي إسالمي وطنني ديين، 
فاملآذن تظل مزدانة باألضواء وآيات اهلل عز وجل تظل أصوات املقرئني هلا جتاوز طبقات اجلو، واملتحدثون 

كبرياً يف   برّاقًة لإلسالم كلها يروج رواجاً يف اإلسالم ومعاين اإلسالم والكلمات اليت تُعُد شعارات عظيمة و 
 تلك اجملتمعات.

 متٌع وأهواءٌ حمرمة تسابق املتع اليت تسمعون عنها يف اجملتمعات األوروبية، وغطاءٌ من اإلسالم والدين.

يف وتتابع النظر والتأمل فتجد فئات تعبد عصبيتها، تعبد انتماءاهتا، املذهبية تعبد أنانيتها. ولكن ك
ل إىل أن تغذي عصبيتها هذه؟ وإىل أن تغالب هبا اآلخرين السبيل إىل ذلك؟ مرًة أخرى هو السبي

. تتخذ من اإلسالم ومبادئه وأحكامه الغذاء األوحد املثايل، لتغذية عصبيتها، لتغذية أنانيتها، .اإلسالم
ين اهلل عز وجل، على د . كل ذلك يف الواقع عبادٌة للذات، لكنه يُغطى هو اآلخر بغرية.لتغذية انتماءاهتا

بكلماٍت مستعارة من كتاب اهلل أو من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وتنظر إىل هذه الفئات 
الُم إىل ستغالل وهذا التسخري! وكيف يتحول اإلسفتجد أهنا ترى بأم عينها كيف ُُيزق اإلسالم هبذا اال
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ًة ! ومع ذلك فهي تتجاهل هذا، ومتضي سائر مزق بل إىل لُقم عن طريق هذا االستغالل وهذا التسخري
 إىل تغذية ذاهتا وأنانيتها وعصبيتها.

انظروا أيها اإلخوة إىل ما أنظر، وتدبروا كما أتدبر، والتفتوا ُيينًا ومشااًل جتدون مصداق كالم اهلل عز 
 .﴿َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِاللَِّه ِإال َوُهْم ُمْشرُِكوَن﴾وجل: 

.. هذه عاكفٌة على أهوائها على رغباهتا، ُمصرٌّة على أن تستقدم كل متع أوروبا وكل .ةفئات خمتلف
املستحضرات احلديثة من هلوها املختلف املتنوع، ُتصر على أن يستحضر ذلك كله يف جمتمعاهتا، هي غنية 

ن نغطي أهي متلك هذا كله بواسطة املال، ولكنها يف الوقت ذاته تغطي نفسها بغطاٍء ال ّنلك حنن 
ذلك  . كل.أنفسنا به، فاحلديث عن اإلسالم صباح مساء، والشعارات اإلسالمية متأل أجهزة اإلعالم

 جاهز.

. وهي تلك اليت استسلمت باسم السالم، وكلكم يعلم هذا األمر، وحنن .تنظر إىل فئات أخرى
فت إىل ا االحنراف، فتلتنسأل اهلل عز وجل دائمًا أن يقينا رشاش هذا البالء، وأن حُيصن أمتنا ضد هذ

مقاييس الدين فال جتد أي شارة يف اإلسالم تربر هذا األمر، العدو يقتحم الدور باسم التطبيع وغري 
التطبيع وحنو ذلك، العدو ُيدخل وسائل تربيته حىت يف البيوت، العدو حياول أن يشرتي النفوس والضمائر 

هم ّتحوا األبواب متجاهلون ومعرضون ويُغطّون أنفسعن طريق الوسائل الالأخالقية وغري ذلك، والذين ف
 .﴿َوِإن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا﴾باسم الدين باآلية القائلة 

يلتفت البسطاء فيسمعون القرآن يُتلى، ويسمعون األحاديث الدينية تتكرر، وجيدون املؤمترات 
ن يتاجرون بشعارات اإلسالم يُ رّحب هبم. والندوات باسم اإلسالم تعاد بني حنٍي وآخر، والناس الذي

 البسطاء يقولون: إهنم مسلمون، إهنم ملتزمون...

تنظر إىل الفئة األخرى وهي تلك اليت ال تُبايل بأن ُُيزق املسلمون شر ممزق، ال تبايل بأن يتحول 
َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا﴿املسلمون الذين قال اهلل عنهم:  ال تبايل بأن  ﴾َوْيُكمْ بَ نْيَ َأخَ ﴿حوا أصل ﴾ِإّنَّ

تناقض أمر اهلل، فيُفسد بني إخوانه، وجيعل من اآلراء االجتهادية املختلفة أسلحًة تفتك يف األمة الواحدة، 
 وجتعل من اإلخوة الذين أمرنا اهلل بإصالح ما بيننا وبينهم، حييلون األمر إىل وسيلة إفساٍد فيما بيننا وبينهم.
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و سبيل لتغذييت لعصبييت، للمذهب الذي أنادي به، للرأي الذي أجنح إليه؟! أليس  أليس هذا ه
هذا هو السبيل لضمانة تغليب يف الساحة؟! إذاً فعلى الدنيا بل على اإلسالم العفاء، وليتمزق املسلمون 

أن رأيي و  شذر مذر، ولُيسخر الغرب هذا الواقع يف سبيل ضرب املسلمني، املهم أنين تغلّبُت يف الساحة،
 ظهر وتألق، وأنين استطعت أن أجر أكثر الناس إىل ما أرى.

وهكذا حتول اإلسالم إىل ُسرُت، كل صاحب رغبة، كل صاحب هوى، كل صاحب متعة، كل 
صاحب طريٍق سياسٍي أو غري سياسي يُهرَع إىل اإلسالم ليجعل منه غطاءه األمثل. هذا هو الذي يعيدنا 

يعيدنا إىل القناعة  ،﴿َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِاللَِّه ِإال َوُهْم ُمْشرُِكوَن﴾هلل عز وجل: إىل القناعة التامة بقول ا
 .﴿َوَقِدْمنَا ِإىَلَٰ َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهبَاًء مَّنثُورًا﴾التامة بقول اهلل عز وجل: 

هو  -وال شيء غري اإلسالم  -سالم مث إن هذه الظاهرة تنبهنا إىل شيء آخر: تنبهنا إىل أن اإل
األداة الفّعالة يف حياة اجملتمعات اليوم، اإلسالم هو األمل الوثّاب الذي ُُيكن أن تزدهر من وراءه طموحات 
الشعوب وآماهلا. لو مل يُكن اإلسالم هكذا ملا رأت هذه الفئات سبيالً إىل أن تسرت نفسها وتسرت احنرافاهتا 

ذلك ألهنا تعلم أن اإلسالم يف هذا العصر هو السلعة الرائجة، اإلسالم يف هذا عن طريق اإلسالم فقط، 
العصر هو األمل، اإلسالم يف هذا العصر هو مطمح األبصار. لكن مطمح أبصار من؟ مطمح أبصار 
األفراد، مطمح أبصار الذين ال مصاحل هلم، مطمح أبصار الذين فرغت قلوهبم من األهواء اآلسنة اليت 

 وروبا هبا اليوم. هؤالء الناس هم الذين َُيدعون اليوم باإلسالم عن طريق هذه الفئات.تنتحر أ

ولنا أن نتأمل أمَل خرٍي من وراء ذلك، ما دمنا نعلُم يقينًا أن اإلسالم هو مطمح أنظار العامل كله، 
ة فلسوف انيوما دام أن اإلسالم هو األلق الذي تسعد به حىت حبلمه األفكار والفئات والنفوس اإلنس

يأيت بإذن اهلل يوٌم يتغلب الواقع الطاهر على هذا الواقع الذي ُيستغل به اإلسالم استغالاًل، لسوف يأيت 
اليوم القريب بإذن اهلل الذي جند أن هنالك يف الساحة مسلمني ال يُغذون عن طريق اإلسالم عصبياهتم 

الم، يف سبيل م وأنانياهتم يف سبيل وحدة اإلسوال يُغذون أنانياهتم، بل ُيضحون بعصبياهتم وبإنتماءاهت
 وحدة املسلمني.
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سيأيت اليوم القريب الذي تتساقط فيه األوراق اليت يسرت أولئك املنحرفون أنفسهم هبا، إن الحنرافات 
سياسية، إن لسبٍل من األهواء املختلفة، أو إىل متع أو إىل أي شيء غري ذلك، ولسوف يتألق اإلسالم 

لصني لدين اهلل سبحانه وتعاىل، ونسأل اهلل عز وجل أن يكون هذا الغد قريبا إن اهلل طيٌب يف نفوس املخ
َا إهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن يَ ْرجُ  ال يقبل إال طيباً  َا أَنَا َبَشٌر مِّثْ ُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ َأّنَّ و لَِقاء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل ﴿ُقْل ِإّنَّ

 اللهم اجعلنا من هؤالء الناس.  .َوال ُيْشِرْك بِعِبَاَدِة رَبِِّه َأَحًد﴾َعَمال َصاحِلًا 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل.
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 في ألارض -121
 
|  تلك الدار آلاخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا

29/23/1883 

 

ه العلّية من خالهلا، جل ذاتون مجيعًا يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل تلك اآلية اليت ألزم اهلل عز و ؤ تقر 
بأن جيعل الصفوة من عباده فوق هذه األرض هم قادة الناس مجيعًا وأئمة األسرة اإلنسانية. كلكم يقرأ 

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضعُِفوا يِف اأْلَْرِض َوجنَْ يف ذلك قول اهلل سبحانه وتعاىل:  ُم َعلَُهْم أَِئمًَّة َوجَنَْعلَهُ ﴿َوُنرِيُد َأن ّنَّ
 ون تلك اآلية األخرى اليت تدعم هذه اآلية وتزيدها جالًء وتأكيدًا وهي قول اهللؤ . ولعلكم تقر اْلَوارِِثني﴾

قوله عز وجل: و ﴿َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِيَ نَُّه َحيَاًة طَيَِّبًة﴾ سبحانه وتعاىل: 
 الَِّذيَن ِمْن قَ ْبلِِهْم يَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهْم يِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلفَ ﴿َوَعَد اللَُّه الَّذِ 

ن اهلل عز وجل هذا وعٌد قاطٌع م .َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيَُبدِّلَن َُّهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا﴾
 ألزم به ذاته العلّية وكلكم يعلم أن القرآن كالم اهلل وأن وعد اهلل سبحانه وتعاىل ال يلحقه خلٌف قط.

ولكن لعل يف الناس من يستشكل هذا الذي وعد اهلل عز وجل ذاته العلّية مع آية أخرى أوصى فيها 
 األرض، ية واالبتعاد عن أسباب العلو يفاهلل سبحانه وتعاىل هذه الصفوة من عباده باالبتعاد عن الوال

اُر اآْلِخرَةُ جَنَْعلَُها لِلَِّذيَن اَل ُيرِيُدوَن ُعلُّواً يِف اأْلَْرِض َواَل فَ وذلك عندما قال عز وجل:  َساداً َواْلَعاقَِبُة ﴿تِْلَك الدَّ
 يف األرض وقادة على لفني؛ رمبا قال قائٌل: كيف ُيطمع اهلل عباده يف أن جيعلهم أئمة مستخلِْلُمتَِّقنَي﴾

 غريهم، مث إنه حيذرهم من التوجه إىل العلو يف األرض؟

ينبغي أيها اإلخوة أن نعلم وجه التناسق بني اآلية اليت  ألزم اهلل عز وجل فيها ذاته هبذه الِعَدة، وبني 
اُر اآْلِخرَُة جَنَْعلُهَ هذه الوصية األخرى اليت أوصى اهلل هبا عباده:  َن اَل ُيرِيُدوَن ُعلُّوًا يِف ا لِلَِّذي﴿تِْلَك الدَّ

أي جنعلها للذين ال يستكربون على اآلخرين، جنعلها للذين ال يطمحون إىل التعايل على إخواهنم  اأْلَْرِض﴾
وإىل التباهي عليهم، ال يلهثون مع إخواهنم وزمالئهم يف سباق إىل كراسي احلكم من أجل العلو ومن 

نسان الذي يطمع أو يطمح إىل مثل هذا ليس هو الذي وعده اهلل سبحانه أجل التسامي ذلك، ألن اإل
 وتعاىل هبذه اإلمامة وال هبذه القيادة. ينبغي أن تعلموا هذه احلقيقة جيداً.
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لكي تنالوا اإلمامة يف األرض ولكي تصبحوا فعاًل أئمًة كما وعد اهلل عز وجل، ينبغي أن تتحققوا 
 عز معوا يف علٍو يف األرض أبداً، وال تسلكوا مسالك الفساد بني عباد اهللهباتني الوصيتني أواًل، فال تط

وجل أبداً، فإذا حتققتم هبذين الوصفني فأنا أعدكم أن أعلو أنا بكم بعد أن زهدمت أنتم يف العلو، أعدكم 
لمون عن سأن أعلو بكم إىل مستوى القيادة واإلمامة التامة على األسرة اإلنسانية مجعاء. وكيف يتنزه امل

 حب العلو يف األرض؟ وكيف السبيل إىل ذلك؟

السبيل إىل ذلك أن يذوق اإلنسان حقيقًة معىن عبوديته هلل عز وجل، مث أن ُيارس هذه العبودية 
، بسلوكه يف هذه احلياة الدنيا، يعلم بيقينه العقلي مث مبشاعره الوجدانية أنه عبد مملوك هلل سبحانه وتعاىل

يقة  عز وجل، وأن الناس من حوله مجيعًا عباٌد هلل سبحانه وتعاىل، فإذا عرفت هذه احلقيتحرك يف قبضة اهلل
وتذوقتها فمن أين ُيكن أن ينبثق يف كياين حب التعايل يف األرض؟ وكيف ُيكن أن أطمح إىل أن أعلو 

 أيضًا جيعلهم هللعلى إخواين يف املكانة والرتبة وحنو ذلك؟ عبودييت هلل متنعين من ذلك. وعبودية اآلخرين 
 إخوًة متحابني متآلفني يؤثر الواحد منهم صاحبه على نفسه يف التعايل والسمو.

عندما جيد اهلل عباده وقد حتققوا هبذا الوصف، وهذا جيرهم بالتايل إىل أن ال يكونوا مفسدين يف 
علّية عندما ه ذاته الاألرض بل يكونوا مصلحني دائمًا، عندئٍذ يأيت دور الوعد الذي ألزم اهلل عز وجل ب

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضعُِفوا يِف اأْلَْرِض َوجَنَْعلَُهْم أَِئمًَّة َوجَنَْعلَُهُم اْلَوارِِثنيَ قال:   .﴾﴿َوُنرِيُد َأن ّنَّ

كم من الناس من شردوا عن هذا املعىن العظيم، بل شردوا عن وجه التناسق بني هاتني اآليتني. قرأوا 
م اهلل عز وجل فيها ذاته هبذا الوعد، فظنوا أن هذا إذٌن هلم بأن يفتحوا أمامهم السبيل إىل اآلية اليت ألز 

منافسة اآلخرين، وإىل سباقهم، والتعايل عليهم، من أجل الذات ومن أجل املباهاة وإشباعاً لرغبة الكربياء، 
اُر اآْلِخرَُة جَنَْعلَُها لِلَّذِ ونسوا قول اهلل عز وجل:  ْرِض َواَل َفَساداً َواْلَعاقَِبُة يَن اَل ُيرِيُدوَن ُعلُّواً يِف اأْلَ ﴿تِْلَك الدَّ

. فإذا رأيتم اليوم أن املسلمني يف جل أوطاهنم وبالدهم بعيدون عن املعىن الذي وعدهم اهلل عز لِْلُمتَِّقنَي﴾
لك ز وجل، فذوجل به، حمكومون دون أن حيكموا، مقودون دون أن يقودوا، ليسوا أئمًة كما وعد اهلل ع

اُر اآْلِخرَةُ جَنَْعلَُها لِلَِّذيَن اَل ُيرِيُدوَن ُعلُّواً يِف ألهنم مل يتحققوا بقوله عز وجل:   .اأْلَْرِض َواَل َفَساداً﴾ ﴿تِْلَك الدَّ
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ولكي ال نبتغي يف األرض علواً وال فساداً ينبغي أن نتحقق مبعىن العبودية هلل عز وجل، ال شكالً وال 
بشعارات فارغة، وإّنا مبعىًن من معاين الشعور والذوق حبيث يدفعنا هذا الشعور إىل السلوك، تقليدًا وال 

الذي  وحبيث تكون حياتنا تعبرياً عن عبوديتنا هلل سبحانه وتعاىل، عندئٍذ ينفذ اهلل سبحانه وتعاىل لنا وعده
 ألزم ذاته العلية به جل جالله. وكيف يكون ذلك أيها اإلخوة؟

وجل منذ أن شّرف عباده هبذا الدين احلق، ولقد قلت باألمس وأقول وكررهتا مراراً: إن إن اهلل عز 
 كان واليزال واحداً، وإن تالعب به الناس عرب األجيال  -الدين احلق يف حياة األسرة اإلنسانية ديٌن واحد 

ن هذا الدين ، جعل ممنذ أن شرف اهلل عباده هبذا الدين -والقرون فجعلوا منه أديانًا متهارجة متخالفة 
 أقوى سالح يدخل الرهبة واخلوف يف أفئدة أعداء اهلل سبحانه وتعاىل. 

هذه احلقيقة كانت وال تزال إىل اليوم ُمطبّقة وحمققة. كيف؟ وقد ألزم اهلل عز وجل ذاته هبذا أيضًا 
ورٌَة فَِإَذا أُنزَلْت ُسورَُة لَْوال نزَلْت سُ ﴿َويَ ُقوُل الَِّذيَن آَمنُوا وأنبأنا هبذه احلقيقة أمل تقرأوا قول اهلل عز وجل: 

ِه ِمَن اْلَمْوِت فَأَْوىَل يْ حُمَْكَمٌة َوذُِكَر فِيَها اْلِقتَاُل رَأَْيَت الَِّذيَن يِف قُ لُوهِبِْم َمَرٌض يَ ْنُظُروُن إِلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعلَ 
لمون لقيامة حىت يف هذا العصر الذي أصبح املسهذا كالم اهلل، بل هذه سنة اهلل ماضية إىل يوم اهَلُْم﴾ 

فيه مزقًا متناثرة، وآلت حياة املسلمني إىل تبعيات لفئات ال تقيم لدين اهلل عز وجل وزنا، وأصبح لعاهبم 
يسيل على الدنيا وحطامها، وتركوا ما أغراهم اهلل به ورائهم ظهريًا، على الرغم من هذا كله فإنك لتنظر 

 بحانه وتعاىل يرهبون من هذا الدين اإلسالمي أُّيا رهبة إىل هذا اليوم.فتجد أعداء اهلل س

وسبحان اإلله العظيم احلكيم الذي مجع يف حياة أولئك األعداء اليوم أمرين اثنني: اخلوف واهللع 
م هلمن دين اهلل يف قلوهبم، والقوة وأسباب املنعة املادية يف أيديهم. انظروا وتأملوا تدركون كيف مجع اهلل 

بني هذا وذاك. تأملوا يف مشاعرهم القلبية جتدوها مليئة ال باخلوف بل باهللع من دين اهلل احلق الذي هو 
هذا اإلسالم، ولكنك تنظر فتجد يف الوقت ذاته أيديهم مليئة بالقوة املادية اليت أمكنهم اهلل منها. هذا 

نتمسك به بشعاراٍت سالٍم نرتبط به انتماًء، و ملاذا؟ مقابل ما حنن عليه، نتصف حنن أيضًا بصفتني اثنتني إ
جوفاء ال معىن هلا ومن وراء ذلك القلب تبعيات وحمبة التباع هؤالء وهؤالء وأولئك، كما تعلمون 

 وتالحظون.
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ملا آل أمر املسلمني إىل هذه احلالة أقام اهلل من واقع أعداء املسلمني أقامهم على هذين الوصفني، 
 ل حلظة يفري أفئدهتم ويأخذ مبجامع قلوهبم، وقوة ذات يد تتجمع لديهم.هلٌع من دين اهلل يف ك

. ما من مظهٍر من مظاهر اإلسالم يعلن عن نفسه يف مكاٍن ما، إال وجتدون .انظروا أيها اإلخوة
الرقاب قد اشرأبت والعيون قد جحظت بل دارت كما يقول اهلل سبحانه وتعاىل خوفًا، وجاء رسلهم 

ويكتبون ويقررون ماذا حدث؟ ماذا وراء ذاك؟ ما الذي سيحدث وراء عودة املسلمني  يبحثون ويتسائلون
 إىل إسالمهم؟

أال تعتزون هبذا الذي أعزكم اهلل به! أال تشعرون وأنتم تعانون من الضعف إىل أقصى درجاته، ومن 
تعملون ذا ال تسمرض الذل إىل أحط دركاته!  أال جتدون أن اهلل قد وضع أمامكم الرتياق الشايف! فلما

هذا الرتياق؟ بل ليت شعري ملاذا ال يستعمل احُلكام املسلمون هذا الرتياق؟ الذين يشعرون بأمل التشرذم 
وبأسى الذل الذي هيمن على كياناهتم؟ وكٌل منهم يعلم أكثر مما أعلم أن أعداء اهلل عز وجل على الرغم 

ذي شرف ة اهللع من دين اهلل سبحانه وتعاىل المن القوى املتجمعة لديهم تفيض قلوهبم خوفًا إىل درج
 اهلل سبحانه وتعاىل به عباده.

هذا على الرغم من أن املسلمني بعيدون عن دينهم، هذا على الرغم من أن اإلسالم آل حاله إىل 
مظاهر براقة وإىل إنتماءات وشعارات مذوقة، فكيف لو كان املسلمون مسلمني حقًا؟ وكيف لو كان 

عاًل بني قادة هذه األمة وشعوهبا كيف؟ وعندما نقول: اإلسالم. فمعاذ اهلل أن نعين باإلسالم اإلسالم تفا
اُر اآْلِخرَُة جَنَْعلَُها لِلَِّذيَن اَل إال هذا الذي مجعه اهلل وخلصه يف هذين الوصفني:  ُيرِيُدوَن ُعلُّواً يِف  ﴿تِْلَك الدَّ

يض اإلسالم، ألن اإلسالم جعل لإلصالح وللصالح، وكل من الفساد يف األرض نق اأْلَْرِض َواَل َفَساداً﴾
 عاث فساداً يف األرض فلتعلموا أنه ُيارس عدوانًا معلنًا أو غري معلن لدين اهلل سبحانه وتعاىل.

هذه حقيقة نعرفها، ومن مث فإن كل من يعلن أنه يقف يف وجه اإلسالم وحياول أن َينق التوجهات 
لن يف الوقت ذاته أنه يسري ضد الصالح واإلصالح يف كل مكان، وحياول أن اإلسالمية، فلتعلموا أنه يع

 يزرع األرض فساداً وبأسباب الفساد أمجع.
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دين اهلل عز وجل هو احلصن الوحيد لألمن والطمأنينة والسالم والصالح. ولكن من ذا الذي جيهل 
صن جمموعة عيون ساهرة ضد أن احلصن الذي حيقق هذا كله ال ُيكن أن يتحقق إال إذا كان هذا احل

الظلم والظاملني؟ ضد املغتصبني واالغتصاب؟ ضد املرتبصني حبقوق وحياة األبرياء؟ ال ُيكن للصالح أن 
 يتم إال إذا ُحصِّن حقل هذا الصالح حبماية له.

هذا املعىن ينبغي أن نعلمه جيداً، وبني هذين األمرين تفاعٌل يعرفه كل من درس شريعة اهلل سبحانه 
َوِمَن النَّاِس ﴿تعاىل، وانظروا لتعتزوا هبذا املعىن الذي أقوله لكم إىل ما يقوله جل جالله يف حمكم تبيانه: و 

َٰ َسَعىَٰ يِف اأْلَ َمن يُ ْعِجُبَك قَ ْوُلُه يِف احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َوُيْشِهُد اللََّه َعَلىَٰ َما يِف قَ ْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصاِم  َوِإذَ  ْرِض ا تَ َوىلَّ
مثِْ  َفَحْسُبُه تْ لِيُ ْفِسَد فِيَها َويُ ْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل  َواللَّهُ اَل حيُِبُّ اْلَفَساَد َوِإَذا قِيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخذَ  ُه اْلِعزَُّة بِاإْلِ

 .َجَهنَُّم َولَبِْئَس املِهاد﴾

 والطمأنينة عليهم أن حيرصوا قبل ذلك وأقول: إن الذين حيرصون حقًا وصدقًا على السالم واألمن
على العدالة، أما الذي حياول بيٍد واحدة أن يقتل األبرياء وأن يستلب احلقوق وأن جيتث النبات اللدن 
الذي يُغرس بيد السالم واإلسالم يف األرض، وبيٍد أخرى حياول أن يردع من يسميهم باإلرهابيني، فليعلم 

ال ُيكن لطفٍل صغري أن جيهل دجل هذا اإلنسان الذي يستعمل يده أن الناس كلهم سيكتشفون دجله، 
الواحدة لإلفساد وسفك الدماء بكل الوسائل واألسباب، مث يستعمل يده األخرى فيما يزعم حبماية حق 

 السالم وحبماية األمن والطمأنينة.

توج عقوهلم ن و . مل يصبح الناس جمانني بعد، ودين اهلل سبحانه وتعاىل علم الذين ال يعلمو .ال
 باملعارف اليت ترفعهم عن مستوى اإلخنداع هبذه الظاهرة. 

 .أقول قويل وأستغفر اهلل العظيم

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   211
 

 11/11/1881 | ملاذا يشعر أحدنا أنه فقير -122

 

يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل آيٌة إذا تأملها القارئ املتدبر ال بد أن تستوقفه مجلٌة منها، وال بد أن 
 .ههم احلكمة ويعود باملعىن الذي أراد اهلل سبحانه وتعاىل لعباده أن يتبينوه وأن يعتربوا بيقف عندها ليف

اْلَقنَاِطرِي اْلُمَقنطَرَِة ﴿زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَِننَي وَ اآلية هي قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
ِلَك َمتَاُع احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َواللَّ  ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواخْلَْيلِ   ُه ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب﴾اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنْ َعاِم َواحلَْْرِث ذََٰ

والذي يستوقف القارئ املتدبر يف هذه اآلية، أن اهلل عز وجل عّد مظاهر الشهوات واألهواء دون 
ٍر هو إلنسان هلما ربط الذهب والفضة بقدأن يضبطها بقدر حىت إذا حتدث عن الذهب والفضة وحمبة ا

قنطرة 
ُ
 الذََّهِب َواْلِفضَّة﴾ ﴿زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَِننَي َواْلَقنَاِطرِي اْلُمَقنَطرَِة ِمنَ القناطري امل

ريمها هبذه القناطري اذا قّيد الذهب والفضة دون غ، مل﴿َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنْ َعاِم َواحلَْْرِث﴾مث تابع فقال: 
املقنطرة، وهو يتحدث عن طبيعة اإلنسان يف حمبته هلذه الشهوات واألهواء املتنوعة الكثرية؟ إذا تدبرت 

 .يف هذا الذي يلفت النظر تبينت احلكمة من ذلك

جته إىل املال  إذا ااإلنسان تتجه نفسه إىل الشهوات واألهواء بالقدر الذي يشبع نفسه منها، حىت
فإنه ال يكتفي من ذلك حبد، ليس عند اإلنسان حساٌب يقف عند انتهاء حاجة، وليس عند اإلنسان 
سقٌف يف حمبته للمال الذي يتمثل يف الذهب والفضة، ومها قيم األشياء كما تعلمون. لو كانت حاجة 

طبيعة  ملزيد واملزيد واملزيد... تلك هياإلنسان تتحقق بقدٍر معنٍي من ذلك لطلب اإلنسان من وراء ذلك ا
 .اإلنسان وهكذا زين اهلل سبحانه وتعاىل له الدنيا، وهذا هو الواقع الذي ال شك فيه

يعيش اإلنسان أيها اإلخوة وهو ُمِقل ليس معه من متاع الدنيا إال قليل، ومن مث ال يبين يف ذهنه 
ملال املال القليل، حىت إذا اندلقت عليه الدنيا وجاءه ا األحالم وال األماين، ومن مث فهو يعيش قانعًا هبذا

من هنا وهنا بدأ يشعر بالفقر، وكلما ازداد املال لديه كلما شعر مبزيد من افتقاره، ملاذا؟ ألنه كلما أنعم 
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 اهلل عليه مبزيٍد من املال ُغِرست يف أفكاره وأحالمه مشاريع دنيوية خمتلفة، مل يكن يُفكر فيها من قبل، مل
يكن يفكر يف شيء منها عندما كان يأتيه رزقه حبساب، أما اآلن وقد أصبح املال يأتيه من هنا وهنا 
وهناك، فقد بدأ يفكر يف املزرعة، بدأ يفكر يف البيوت األخرى، بدأ يفكر بتحسني حاله من كل اجلوانب، 

زيٍد من كلما أكرمه اهلل مبوكلما فكر يف شيء من هذا وجد أنه فقري، وأن املال الذي لديه ال يكفيه، و 
 املال مّد عينيه إىل مزيٍد من األحالم، فمىت يشبع؟ ومىت يتحرر من فقره؟

َهَواِت ِمَن زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ ﴿لن يتحرر من فقره. وهذا هو مصداق قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
، وتصوروا كلمة ِفضَِّة﴾رِي اْلُمَقنَطرَِة ِمَن الذََّهِب َوالْ ﴿َواْلَقنَاطِ مل يقيد ذلك بعدد مث قال:  ﴾النَِّساِء َواْلبَِننيَ 

 .القناطري املقنطرة هل فيها مبالغة؟ ال ليس فيها مبالغة أبداً 

ذلك هو شأن اإلنسان، ويا عجبًا عندما يكون اإلنسان فقريًا يأتيه رزقه حبساب هو أكثر الناس 
 يشتط ه يكفيه، ذلك ألنه ال يشتط بأحالم يتخيلها، والشعوراً بالغىن وهو أكثر الناس شعوراً بأن ما لدي

بأماين يرمسها، ومن ذلك فحسابه مع املال متطابقان متامًا، ولكن الغين هو الفقري حقًا، الغين شكالً هو 
وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القائل فيما رواه الشيخان  كان البن آدم واٍد   ﴿لوالفقري حقيقة، ً

 قال عليه مث ﴿البتغى إليه ثانيًا، ولو كان له واديان البتغى إليه ثالثًا﴾من ذهب وفضة أي من مال﴾ 
على . هل وقفتم م﴿وال ُيلؤ جوف ابن آدم إال الرتاب، ويتوب اهلل على من تاب﴾الصالة والسالم:  رة ً

 الكالم ظروا إىل، قفوا عندها وان﴿وال ُيلؤ جوف ابن آدم إال الرتاب﴾ ؟هذه الكلمة النبوية أيها اإلخوة
 .العظيم والعجيب

اإلنسان مهما أويت من املال من الذهب والفضة لن يكتفي ولن يستغين بل كلما زاد اهلل سبحانه 
 .وتعاىل له من الرزق والعطاء من هذا املال الذي حتدث عنه بيان اهلل كلما ازداد شعوره بالفقر

قد اكتفى؟ شيٌء واحد شعوره بأن املوت إذًا ما الذي يكبح مجاح طمعه؟ ما الذي يشعره بأنه 
عندما يعلم أن هنالك سقفًا ألمانيه ألحالمه لشططه للغىن الذي يطمح إليه، هنالك سقفاً  ،يرتبص به
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ال يستطيع أن َيرتقه أال وهو األجل احملتوم، وإذا جاء األجل فال بد أن ينفض يديه هذا اإلنسان من 
 .ه من سائر األحالم اليت كان حيلم هباالذهب ومن الفضة، وال بد أن ينفض فكر 

إذا أشعر اإلنسان نفسه باملوت وتذكره دائمًا وعلم أنه راحل، فعندئٍذ ُيكن أن تضع رمحة اهلل 
سبحانه وتعاىل كوابح بينه وبني أطماعه، وعندئٍذ ينظر بإحدى عينيه إىل مصاحله العاجلة جيمع لذلك 

د اآلجلة ُيد يده بالعطاء ُيد يده من أجل أن يتخلص من املزيالدنيا، وينظر بالعني األخرى إىل مصاحله 
من املال، يُنفق ذلك كله فيما يسعده يف آخرته اليت هو مقبل عليها. هذا معىن قوله صلى اهلل عليه وسلم: 

 كالٌم بليغ.  ﴿وال ُيلؤ جوف ابن آدم إال الرتاب﴾

ال بد أن ن الرتاب كناية عن املوت، و الرتاب ليس هو املعين يف املعىن الشكلي الذي تعرفون، ولك
يتبني اإلنسان شبح املوت قبل أن ُيوت، وإال فإذا حاق املوت باإلنسان فإن قارون وهو أكثر الناس 
طمعًا سيزهد، واملوت عاقبة كل حي، لكن مراد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم أن شيئًا واحداً يكبح 

عينيه ويتصور أنه راحل، وأنه ميت فإذا علم هذا وتذكر مجاح طمع الطامعني أال وهو أن جيلس فيغمض 
هذه احلقيقة دائمًا، وضع املال الذي يكرمه اهلل عز وجل به يف كفة ووضع العمر الذي يتمتع به يف كفة 
أخرى، وينظر فيجد أن املال قد فاض عن حاجات عمره، ستعيش مخسني عاماً بعد اليوم أكثر من ذلك 

اطري املقنطرة؟ وحيك ماذا عسى أن تصنع بأحالمك اجملنحة اليت لن تستطيع ماذا عسى أن تصنع بالقن
 أن تنفذ إال معشاراً يسرياً منها؟

إذا أدركت حقيقة املوت، استغنيت. وانظروا إىل هذا الكالم أجل استغنيت، ذلك ألن الغىن ال 
هذه احلالة. إّنا  قراء إليه يفيتحقق بأن تلهث وراء املال، وأن تشعر بأنك حباجة ماسة إليه، أنت أفقر الف

يتحقق الغىن يف تلك الساعة األخرى، عندما تشعر أن هذا املال الذي بني يديك يكفيك ويزيد، وتشعر 
 .أنك حباجة إىل أن تعود بالكثري منه إىل إخوانك عن ُيينك ومشالك، عندئٍذ أنت الغين

ون وراء قيقي من هؤالء األغنياء الذين يلهثوال واهلل ما رأيت أيها اإلخوة فقرياً أحوج إىل العطف احل
املاليني حىت إذا مجعوا املاليني يف صناديقهم تناسوها أو نسوها وعادوا حيلموا باملاليني األخرى مث باملاليني 
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األخرى كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وإذا طرقت باب أحدهم تذكره باهلل عز وجل أو ُتذكره 
بكى وأبكاك، إن استطاع إىل ذلك سبياًل وتأمل إىل أن السيولة معدومة يف هذا الكون  بعباد اهلل شكى و 

 .كله

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يغنينا بفضله وأسأل اهلل عز وجل أن جيعل من هناية كل حٍي كوابح 
 .وأسأل اهلل أن يعافينا من الفقر احلقيقي. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم .ألطماعنا
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جتماعية والدينية كثريٌة جدًا يف هذا العصر، ومردُّ هذه املشكالت كلها إىل آفاٍت إن مشكالتنا اال
 نفسية يُعاين منها اليوم أكثر املسلمني. 

دمون اإلسالم كثرٍي من األحيان بأصحاهبا، فيستخمن هذه اآلفات النفسية العصبية اليت تتحكم يف  
 أو الدين من أجل إرواء وإشباع عصبياهتم. 

ومن هذه اآلفات قسوة القلب اليت من شأهنا أن حتجب اإلنسان عن استيعاب خطاب اهلل سبحانه 
 وتعاىل، وعن االنصياع ألوامره، وعن التأثر بنذره ومهدداته.

مبحبة الدنيا بكل أشكاهلا وأنواعها، والدنيا ليست حمصورًة يف  ومن ذلك امتالء القلوب واألفئدة
درهم وال دينار، بل حب الشهوات من الدنيا، حب الشهرة والزعامة والرئاسة من الدنيا، التعلق باملال 

 من الدنيا. 

 ...هذه اآلفات لو عددناها الستغرقت منا وقتًا طويالً 

 سلمني يف هذا العصر هي اليت تفرز املشكالتهذه اآلفات اليت توضعت يف نفوسنا حنن امل
جتماعية الكثرية اليت نعاين منها، هي سبب تفرقنا حنن املسلمني وهي سبب الضعف الذي آل حالنا اال

إليه بعد تلك القوة اليت ُعرفنا هبا، هي سبب الذل الذي احنط يف كياناتنا وجمتمعاتنا بعد ذلك العز الذي 
 مسا اإلسالم بنا إليه. 

ه املشكالت الكثرية اليت نقوم ونقعد كثريًا باحلديث عنها، إّنا أفرزهتا تلك اآلفات النفسية، هذ
الكربياء، العصبية، قسوة القلب، استخدام الدين وأحكامه وأموره من أجل إرواء الغرائز وإشباع النهم 

اليت كثريًا ما  املشكالت الذايت، وزيادة حتقق اإلنسان بذاته والدفاع عن كينونته إىل آخر ما تعرفون من
 ...نتحدث عنها
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ية اليت احنطت جتماعولعل فينا من قد يسأل: فهذه اآلفات النفسية اليت تُفرز تلك املشكالت اال
فيما بيننا ما عالجها؟ كيف يستطيع املسلم أن يتحرر من هذه اآلفات النفسية اليت جيمعها بيان اهلل عز 

 كيف السبيل إىل ذلك؟ وجل بكلمة واحدة هي "باطن اإلمث"؟  

 السبيل إىل ذلك أيها اإلخوة معلوٌم وميسور، ولكنا معرضون عن هذا األمر املعلوم وامليسور جداً. 

السبيل إىل أن نتطهر من هذه اآلفات وأن نعتق أنفسنا وقلوبنا من عقابيلها هو اإلكثار من تالوة  
ما أظن أن فينا من  ور يُقدرها حق قدرها، ولعل كاًل منكم يتصكتاب اهلل سبحانه وتعاىل، وهي كلمة ٌ

. األمر أهون من ذلك واألمر أيسر من ذلك أيضًا. .أنين أريد أن أشري إىل دواٍء خطري ال َيطر بالبال، ال
اإلكثار من تالوة كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، وهذا الدواء ال أشك أننا معرضون عنه، ذلك ألنا لو كنا 

ما يأمر اهلل سبحانه وتعاىل إذاً لتحررنا من هذه األمراض النفسية الداخلية اليت نأخذ أنفسنا هبذا الدواء ك
مساها اهلل "باطن اإلمث"، إذاً لتحررنا من عصبياتنا، من كربيائنا، من اهتمامنا بتحقيق ذواتنا على حساب 

.. ولتغلبت حمبة اهلل .مةالدين ومبادئه وأحكامه وقيمه. إذاً لتقلصت عالقتنا بالدنيا، باملال بالرئاسة بالزعا
عز وجل على نفوسنا، كل ذلك كان يتم بسهولة لو أنا كنا نأخذ أنفسنا هبذا الدواء، اإلكثار من تالوة  

 كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. 

وما منا إال وقد وعى أمر اهلل سبحانه وتعاىل هبذا الدواء إن كنا نقبل إىل كتاب اهلل تالوة أو إصغاًء 
ِكتَاِب رَبَِّك ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِه َوَلْن  ِمنْ  ﴿َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيكَ  ر. أمل يقل اهلل عز وجل:بني احلني واآلخ

وكم كرر وكرر هذا األمر. لو مل تكن هنالك ضرورة قصوى النقياد املسلمني هلذا  ُدوِنِه ُمْلَتَحًدا﴾ ِمنْ  جتَِدَ 
ا علم اهلل عز وجاألمر ملا أمرنا اهلل بذلك بدءًا من خماطبت

ّ
ل ه لرسوله إىل الناس مجيعًا من بعده، ولكن مل

أن تالوة املسلم لكالم اهلل املنزل عليه هو الذي يغسل أرجاس نفسه، وهو الذي يطهر فؤاده من باطن 
ا علم اهلل ذلك أمره هبذا. 

ّ
 اإلمث ومن املوبقات، مل

ا من ب اهلل عز وجل يف كل يوم؟ دعونواآلن تعالوا نتساءل كم عدد الصفحات اليت نتلوها من كتا
الشباب الذين يقبلون إىل حفظ كتاب اهلل، دعونا من املعاهد اليت تتكاثر حبمد اهلل واليت تسمى معاهد 
األسد لتحفيظ القرآن، هذه جيوب موجودة هنا وهناك يف جمتمعاتنا. ولكين أسأل وأنا أقبل إىل عامة 
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لقمة إىل القاعدة، ما هو نصيب كتاب اهلل عز وجل منا يف املسلمني على اختالف فئاهتم من أعلى ا
 بياض كل يوم؟ 

التجار الذين يصفقون يف األسواق، والذين يستغرقون يف أعماهلم التجارية، ما هو احلزب أو الورد 
الذي يتمسكون به دائمًا من تالوة كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، وما هو أو ما هي حصيلة ما يقرأونه يف  

 من هذا الكتاب؟  كل يوم

ما هو القدر الذي يقرأه املوظفون والعمال وغريهم من كتاب اهلل عز وجل بتدبر يف كل يوم على 
 أنه ورد يلزمون به أنفسهم؟ 

طالب املدارس الثانوية أو طالب اجلامعة أو الطالب الذين  -ما هو القدر الذي يتلوه الطالب 
وراء اجلامعة؟ ما هو القدر الذي يلزم كل واحد من هؤالء يدرسون اختصاصاهتم املتنوعة املختلفة من 

 الناس نفسه بتالوته كل يوم؟ 

ما هو القدر الذي يتلوه الدعاة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ممن يسمون اإلسالميني؛ الذين يتحركون هنا 
تفرقون ابتغاء يوهناك وهم حيلمون بإقامة اجملتمع ويرمسون اخلطط لذلك، وجيتمعون ويتفرقون مث جيتمعون و 

 ذلك؟ ما هي عدد الصفحات اليت يُلزم كل واحد منهم نفسه بتالوته من كتاب اهلل سبحانه وتعاىل؟ 

لو تأملتم لعلمتم أن اجلواب خمٍز ومؤمل ويبعث على اخلجل من اهلل عز وجل الذي يقول لكل فرٍد 
 .ُدوِنِه ُمْلَتَحًدا﴾ ِمنْ  ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِه َوَلْن جتَِدَ ِكتَاِب رَبَِّك ال  ِمنْ  ﴿َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيكَ فرٍد منا: 

كثريون هم الذين حيجبون أنفسهم عن اإلقبال إىل كتاب اهلل بالعمل اإلسالمي الذي حيلمون به، 
 وما أغرب هذا وأعجبه! 

تمام هوهم أبعد الناس عن اال -فيما يقولون ويزعمون  -كثريون هم الذين يشتغلون بأمر الدعوة 
 وااللتزام بورٍد دائٍم دائم من كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. 

أما أولئك اآلخرون الذين يصفقون يف األسواق من جتاٍر على اختالف درجاهتم وفئاهتم، أما أولئك 
املسلمون الذين غرقوا يف أعماهلم الوظيفية املختلفة، أما أولئك اآلخرون العاملون يف حقوهلم املتنوعة من 
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م عن .. فما أبعده.أو فالحة أو حنوها، أما أولئك املسؤولون على اختالف درجاهتم وطبقاهتمصناعة 
 القرآن وما أبعد القرآن عنهم. أجل.

هذا الواقع أيها اإلخوة هو الذي تسببت عنه هذه اآلفات اليت توضعت يف نفوسنا، وهذه اآلفات 
نها، ومن أبرز ية أيضًا اليت نتشاكى منها ونتأمل مهي اليت أفرزت املشكالت االجتماعية املختلفة، بل الدين

آثار ذلك هذا التفرق الذي مين به املسلمون. قسوة القلب ال دواء هلا إال اإلقبال إىل كتاب اهلل عز وجل، 
مهما ناقشت قساة القلوب ومهما حذرهتم ومهما ذكرهتم ومهما كنت متلك لسانًا زلقًا وبيانًا فصيحًا لن 

قسوة قلبه رقة، إّنا الذي يذيب قسوة القلب هو كتاب اهلل، هو اإلقبال إىل كتاب اهلل  تستطيع أن تبدل
سبحانه وتعاىل بتدبر، واختاذ ذلك غذاًء، غذاًء مستمرًا مستمرًا يأخذ اإلنسان بذلك نفسه. هذا هو 

ذايت لالذي يذيب قسوة القلب. الذي يذيب العصبية من كيان تلك العصبية اليت أستعملها لالنتصار 
ين أغذي لدين، باسم ختطئة اآلخر لتغذية أنانييت ولو على حساب الدين باسم الدين باسم االنتصار ل

 أنا أعلم دوافعي" أغذي العصبية الكامنة يف كياين."

.. ما الذي يشفيين من هذا املرض؟ اإلقبال على كتاب اهلل؛ ال بني احلني واآلخر إطاللة على  .مرض
ل  ال وإّنا شفائي يتمثل يف أن يكون يل ورد، ورٌد دائٌم منظٌم آخذ نفسي به يتمثكتاب اهلل كل أسبوع، ال

يف اجللوس مع اهلل من خالل اإلصغاء إىل كالمه، الذي يقلص حب املال، حب الدنيا، بل رمبا يزيلها 
ا هو الرجوع هنائيًا من القلب وجيعل اإلنسان متوجهًا إىل اهلل، متوجهًا إىل شأنه الذي هو مقبٌل إليه، إّن

إىل كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، أن يقرأ منه مقداراً حمدداً يف بياض كل يوم كما كان يفعل أصحاب رسول 
 اهلل، كما كان يفعل التابعون وتابعوهم، السلف الصاحل بل إىل عهٍد قريب.

ألسواق اوإين ألذكر أيها اإلخوة عهدًا قريبًا أعرفه بنفسي، كنت إذا ذهبت إىل أبرز سوٍق من 
التجارية يف دمشق أنظر ذات اليمني وذات الشمال فأجد أصحاب هذه احملال، وكثري منهم كانوا من  
مع زبون وإما أن يكون مشتغاًل بكتاب اهلل عز وجل، إذا مل يكن  كبار التجار إما أن يكون مشتغال ً

لى كرسٍي أمامه موضوٌع دائماً عأمامه من يساومه يف بيٍع أو شراء أقبل إىل كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وهو 
 عامًا نييقرأه. أين هم التجار الذين يلزمون أنفسهم هبذا؟ انظروا كيف كانت حياة املسلمني قبل مخس

 وكيف آلت حال املسلمني اليوم؟
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. الدعاة إىل اهلل عز وجل كان غذاؤهم يف الدعوة القيام يف األسحار، كان غذاؤهم يف .السبب هذا
َغَسِق اللَّْيِل َوقُ ْرآَن  ِإىَلَٰ  ﴿أَِقِم الصَّاَلَة ِلُدلُوِك الشَّْمسِ من تالوة كتاب اهلل عز وجل، أجل: الدعوة اإلكثار 

 .اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا﴾ قُ ْرآنَ  ِإنَّ  اْلَفْجرِ 

حنن اليوم أيها اإلخوة أصبحنا بعيدين عن كتاب اهلل، وإياكم أن تتناسوا هذه احلقيقة بتذكر اجليوب 
ال أشك فيها، لكنها كما قلت لكم جيوب. هنالك شباب حيفظون كتاب اهلل لكن كم هم بالنسبة اليت 

جملموع هذه األمة؟ هنالك معاهد تسمى معاهد األسد لتحفيظ القرآن، وحنمد اهلل على أن هذه املعاهد 
ال الصغار، فيف تكاثر، ولكن هل التجار هم الذين يرتددون على هذه املعاهد؟ هل املوظفون؟ إهنم األط

 مث كم هم عدد هؤالء األطفال الصغار بالنسبة جملموع هذه األمة؟ 

ما تلوت ساعة أيها اإلخوة من كتاب اهلل إال ووجدت فيه دواء لنفسي، عندما أعاين من عصبية 
أجد كتاب اهلل قد غسل هذه لعصبية من كياين، عندما أجدين أعاين من تعلٍق بالدنيا أو أٍي من شهواهتا 

ين قد رجعت إىل احلقائق الكونية ومسا يب القرآن صعداً. انظروا إىل اآلية اليت تلوهتا اآلن انظروا إىل أجد
ِكتَاِب رَبَِّك ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِه َوَلْن  ِمنْ  ﴿َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيكَ ما ورائها كم جتلب اإلنسان وتأسره: 

َواَل تَ ْعُد َعيْ نَاَك   الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُيرِيُدوَن َوْجَههُ  َمعَ   نَ ْفَسكَ ُدوِنِه ُمْلَتَحًدا َواْصرِبْ  ِمنْ  جتَِدَ 
 ا﴾ طً َأْغَفْلنَا قَ ْلَبُه َعن ِذْكرِنَا َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فُ رُ  َمنْ  َواَل ُتِطعْ  َعنْ ُهْم ُترِيُد زِيَنَة احْلَيَاِة الدُّنْ يَا

كالم عجيب هذا كالٌم يتنزل من علياء الربوبية ليس كالم بشر َياطبك، كيف نعرض عن هذا 
 الدواء وحنن نأن ونتوجع بسبب أمراضنا اليت توضعت فيما بيننا؟ 

. هل تعلمون ما الذي دعاين أيها اإلخوة إىل أن أعاجل هذا املوضوع هذا اليوم؟ ألنين منذ .وبعد
ه عيًا إىل اهلل يستشهد فيما يستشهد ببعض آيات كتاب اهلل ويا عجبًا، إذا بلسانقريب مسعت إنسانًا دا

غريٌب كل الغرابة عن كالم اهلل وكتابه، ال يقيم لسانه على تالوٍة صحيحة هلذا الكتاب أبداً. أخطاءٌ غريبة 
 عز وجل هللوعجيبة بل نطقه مغموٌس غمسًا باألخطاء الشنيعة اليت ال َيطؤها أي طفل قرأ من كتاب ا

شيئًا، ويتحدث ناصحًا وهو يوجه من خالل كالمه دعوًة إىل الناس، شيٌء مذهل وشيٌء مؤمل إذا آل 
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حال الدعاة إىل اهلل أن يكونوا غرباء عن كتاب اهلل هبذا الشكل فماذا نقول عن الدنيويني، عن التجار، 
  عن املوظفني، عن املسؤولني، عن اآلخرين؟ هل ّنلك أن نعاتبهم!؟ 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 23/22/2222 |الكفران .. ظاهرة قديمة متجددة  -121

 

ظاهرٌة تتكرر أمامي أحسب أن من اخلري أن نقف عندها، ولعل من اخلري أن نأخذ منها العربة وأن 
زيٍد من معرفة وتعاىل، وسبياًل مل نأخذ منها العظة وأن جنعل منها سبياًل ملزيد من القرب إىل اهلل سبحانه

 وكيفية التعامل معها. حقيقة هذه الدنيا 

ما رأيت إنسانًا مسلمًا من ذوي الدخل احملدود يف هذه البلدة فسألته عن حاله وظروفه االقتصادية 
حانه باليت ُير هبا، إال وبادر إىل محد اهلل عز وجل وشكره، وحتدث عن النعم املتالحقة اليت يكرمه اهلل س

وتعاىل هبا، وأنظر إليه وإذا هو يتحدث عن ذلك كله بشعور فيّاض وبنشوة وطرب وإُيان، وكثريًا ما أنظر 
إىل داره اليت هو فيها فأرى أن كل شيء يف داره يشكو الفاقة ويشكو القلة، ومع ذلك فلسان مثل هذا 

 ه. أغدقها اهلل عز وجل علياإلنسان يسرع إىل شكر اهلل ويبادر إىل محده واحلديث عن النعم اليت

فإذا صادف أن رأيت رجاًل من هؤالء األثرياء الذين أكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل باملاليني أو رمبا 
مبئات املاليني وسألته عن حاله بدء يزفر، وأخذ يشكو أخذ يشكو فقد السيولة أخذ يشكو تراجع الوضع 

ه اليت هو فيها فأجدها حمشوًة مبا يدل على النعم اإلقتصادي أخذ يشكو خطورة األمر، وأنظر إىل دار 
الكثرية اليت أغدقها اهلل سبحانه وتعاىل عليه، بل أنظر إىل زوايا داره فأجدها حمشوة مبظاهر الرتف ومظاهر 
البزخ والزينة، ومع ذلك فأتأمل وإذا بالرجل حمجوٌب عن شكر اهلل سبحانه وتعاىل حمجوب عن محد اهلل 

 من الفاقة من مجود احلالة اإلقتصادية من فقد السيولة إىل آخر ما هنالك.  عز وجل مبا يشكو

أتعجب أيها اإلخوة من هذه املفارقة، ذاك صاحب الدخل احملدود يتقلب يف شعوٍر راٍض من نعم 
اهلل سبحانه وتعاىل وآالئه وال حيس وال يشعرك بأي نقص يشكو منه، وهذا الذي جعله اهلل غريق نعمه 

 ءه وإكرامه يشكو الفاقة، يشكو سوء الوضع اإلقتصادي يشكو فقد السيولة.غريق آال

 عالم تدل هذه الظاهرة أيها اإلخوة؟ 

أواًل: هذه الظاهرة تذكرنا بكالم الصادق املصدوق سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ قال: 
ابن  طلب إليه ثالثًا وال ُيلئ جوفلو كان البن آدم واد من مال لطلب إليه ثانيًا ولو كان له واديان ل
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، إذا ذاق اإلنسان لذة الدنيا واستمرأ العكوف على ما هو فيه من السعي إليها واستمرء آدم إال الرتاب
العيش يف جنبات اللذائذ واملتع، نسي اهلل ومن مّث نسي النعم اليت تتوارد وتتكاثر عليه، وتذكر مزيدًا من 

ا طموحاته باته، النعم اليت يكرمه اهلل سبحانه وتعاىل هبا يلقيها وراءه ظهريًا، أماحتياجاته تذكر مزيداً من طل
أما آماله اليت مل تتحقق له بعد فهي املوضوعة نصب عينيه، يذكر مامل يأيت بعد وينسى ما قد أكرمه اهلل 

 سبحانه وتعاىل به، وهذا هو الكفران أيها اإلخوة. 

 اىل.هذه واحدة من سنن اهلل سبحانه وتع

 لَْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرىَٰ آَمنُوا َوات ََّقْواو  ال يكفي اإلُيان وحده لفتحنا عليهم بركاٍت من السماء هتمي
هؤالء يقولون ما   لعل َولََِٰكن َكذَّبُوا على ظاهرها،إىل األرض ولفتحنا عليهم بركات من األرض تتفجر 

ي ذي ال يتوج بالتقوى ما ينبغي أن يطالب العبد ربه أكذبنا أجل ما كذبنا وهلل احلمد، ولكن اإلُيان ال
 . َولَْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرىَٰ آَمنُوا َوات ََّقْواأجر عليه، يقول اهلل عز وجل: 

هنالك أسباب كثرية يعددها أصحاب األموال ويتحدثون عنها بأسى وأمل وأنا ال أنكرها، ولكين 
 وحكمه هي خدم لسنة رب العاملني سبحانه وتعاىل،  أذكر بأن هذه األسباب هي خدٌم لقضاء اهلل

جعل اهلل سبحانه  ِصريًاوََكاَن رَبَُّك بَ  َوَجَعْلنَا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض فِتْ َنًة أََتْصرِبُونَ ربنا عز وجل يقول: 
طالب ي وتعاىل الفقري مادة امتحان للغين، وجعل من الغين ابتالًء ومادة امتحان للفقري، مث إن اهلل عز وجل

الفقري بالصرب والتعفف ويطالب الغين باإلعطاء، كم من هؤالء األغنياء املوسرين الذين يشكون العدم 
 االقتصادي ويشكون فقد السيولة كم من هؤالء يعودون إىل هؤالء الفقراء بشيء مما حيتاجون إليه؟ 

وا أن اإلنسان اهنم بالتقوى، وعلملو أن هؤالء الناس آمنوا واتقوا كما قال اهلل سبحانه وتعاىل توجوا إُي
ال ُيلك شيئًا وإّنا استخلف على املال الذي وضعه اهلل عز وجل بني يديه فساس املال على النهج الذي 

إذاً  -ئقة وأنا أعلم أنه رمبا كانت هناك ضا -شرع اهلل سبحانه وتعاىل، إذاً واهلل الرتفعت هذه الضائقة 
ه هلل سبحانه وتعاىل مبزيٍد من اخلري ومبزيٍد من النعم وألكرمنا اهلل سبحانلتنامت السيولة وإذاً ألكرمنا ا

 وتعاىل هبذين املعينني مساءه وأرضه. 
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ولكن أعود فأقول كم من هؤالء األغنياء املوسرين يقبلون إىل كتاب اهلل ليقرأوه وليتدارسوه، قلة إال 
الصباح  ة كان كبار جتارها ُيارسون التجارة يفمن رحم ريب، وكم قلت وأقول سقى اهلل عهداً يف هذه البلد

إىل املساء فإذا أقبل املساء حتولوا إىل طالب علم، تأبط كٌل منهم كتابه وحبث عن حلقٍة من حلقات 
العلم يدرس كتاب اهلل شرع اهلل يدرس التفسري أو احلديث أو الفقه، فإذا أصبح الصباح خرج كٌل منهم 

نتقُل من درٍس إىل درس إىل درٍس إىل الضحى ويعود إىل داره جيلس مع ليصلي الفجر مجاعة، مث إنه ي
أهله، فإذا جاء وقت الضحى وإذا امتد النهار خرج بعد ذلك بالعاشرة صباحًا بعد ذلك إىل عمله، كان 
الغىن آنذاك أكثر وفرة منه اآلن، وكان الواحد منهم رمبا أغىن من أغىن األغنياء يف هذه البلدة يف هذا 

صر، وكان اهلل سبحانه وتعاىل يكرمهم باملزيد من العطاء ألهنم كانوا يعرفون حق اهلل سبحانه وتعاىل الع
 عليهم. 

أيها اإلخوة كلما قلت كلمةً يف هذا املعىن وذكرت هبذا التقصري الذي حاق بكثرٍي منا يف هذه البلدة، 
ا هم أوالء يتقلبون اهلل كليًا، ويقولون هذكرين بعض هؤالء الناس بالتائهني يف جنبات األرض البعيدين عن 

يف نعم ال حتصى، وها هم أوالء ال تتهاوى عليهم سياط التأديب الرباين، قلت وأقول وليت أن اآلذان 
تصغي وليت أن القلوب تتيقظ: يا هؤالء الناس اقرأوا كتاب اهلل وتأملوا سننه يف عباده عندئٍذ تعرفون 

هذا دليل من األدلة على بعدكم عن كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. ربنا  اجلواب على هذا السؤال، سؤالكم
سبحانه وتعاىل أعلن عن النهج الذي يأخذ به أولئك اجملرمني التائهني الذين انقطعت بينهم وبني اهلل 
سبحانه وتعاىل أوهى خيوط االتصال وأعلن عن معاملته للمسلمني الذين يتيهون عن الدرب ويضلون 

بِاْلبَْأَساِء  قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهم مِّن َولََقْد َأْرَسْلنَا ِإىَلَٰ أَُممٍ  سبحانه وتعاىل. يقول اهلل عز وجل: عن صراط اهلل
اُن َما َكانُوا فَ لَْواَل ِإْذ َجاَءُهم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا َولََِٰكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَ  َ، يَ َتَضرَُّعونَوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم 

ِإَذا َفرُِحوا مبَا أُوتُوا َأَخْذنَاُهْم بَ ْغَتًة فَِإذَا  َحىتَّ  فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فَ َتْحنَا َعلَْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيءٍ   يَ ْعَملُونَ 
 .ُهْم ُمْبِلُسونَ 

 ولكن أين الذين يتلون كتاب اهلل؟ 
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حديٍث  من ال يفرق بني -وأنا أعين ما أقول  -ز وجل إذا كان فيهم أين الذين يتدبرون كالم اهلل ع
قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وآيٍة يف كتاب اهلل عز وجل، ومع ذلك يرمق بطرفه إىل السماء يعتب 

 على اهلل ويسأله ملاذا الضائقة االقتصادية ملاذا مجود السيولة؟ 

، انه وتعاىل يكرم عباده ويغفر الكثري والكثري من األخطاءعودوا إىل أنفسكم واعلموا أن اهلل سبح
لكن البد أن يأخذهم بعصي التأديب، وأسأل اهلل عز وجل أن ال جيعلنا من أولئك الذين انبتت آخر 
اخليوط الواهية بينهم وبني اهلل سبحانه وتعاىل عندئٍذ وال مسح اهلل سنكون ممن قال اهلل عز وجل وعنهم: 

 َُّرُهْم لِيَ ْوٍم َتْشَخُص فِ   اللََّه َغاِفاًل َعمَّا يَ ْعَمُل الظَّاِلُمونَ َواَل حَتَْسنَب َا يُ َؤخِّ   .يِه اأْلَْبَصارُ ِإّنَّ

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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تاه، ولرحل لو تدبرمها املسلم وعمل هبما لكفآيتان يف كتاب اهلل عز وجل يف خواتيم سورة احلجرات 
فيهما إىل اهلل سبحانه وتعاىل وهو عنه راض مهما قلت أعماله ومهما قلت طاعاته وعباداته وقرباته. مها 

ُهْم َواَل ن ْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل َيْسَخْر قَوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيْ رًا مِ قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
 ااِلْسُم اْلُفُسوُق سَ ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخيْ رًا ِمنْ ُهنَّ َواَل تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم َواَل تَ نَابَ ُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِئْ 

ُيَاِن َوَمْن مَلْ يَ ُتْب فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  نِبُوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ َمنُوا اْجتَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَ  ،بَ ْعَد اإْلِ
ُموُه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ تُ ِإمْثٌ َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتًا َفَكرِهْ 

 .اللََّه تَ وَّاٌب رَِحيمٌ 

أيها اإلخوة كيف أن هاتني اآليتني تكادان تكونان مهجورتني من حياة كثرٍي من املسلمني  الحظوا
 يف هذا العصر.

والحظوا كيف أن هذه الوصية اجلامعة املؤثرة اليت قاهلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غدت هي 
 يضًا. األخرى غريبًة عن أمساع كثرٍي من املسلمني بل غريبة عن سلوكهم وأعماهلم أ

أنظر إىل هذا الذي يقوله اهلل عز وجل لنا وإىل ما يؤكده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مث أنظر 
إىل حال كثرٍي وكثري من املسلمني يف هذا العصر، َُييل إىل أحدهم أن اهلل سبحانه وتعاىل إّنا أقامه حارساً 

دهم وإذا وليٍة جتاه نفسه، تتأمل يف حال أحورقيبًا على أموال اآلخرين من الناس دون أن يكلفه بأي مسؤ 
هو يضع على عينيه مناظري مكربة ليتبني من خالهلا أحوال املسلمني من حوله، بل ليخرتق هبذه املناظري 
ظواهرهم إىل طوايا قلوهبم، مث ليعود من ذلك بالتقارير اليت يقررها وجيزم هبا عن هؤالء الناس، وجيلس 

بالظنون باحلديث عن أحوال هؤالء وهؤالء وهؤالء من الناس، أما هو أما حاله  ليحرك لسانه بقالة السوء،
فالرجل عند نفسه غري مكلٍف بشيء، إّنا أقامه اهلل موظفًا ملراقبة حال اآلخرين، أما حاله هو .. أما 

 هدخائل نفسه .. أما سلوكه مع اهلل .. أما تقصرياته يف جنب اهلل عز وجل فال َيطر شيء من ذلك من
 على بال. أليس هذا هو واقع كثرٍي وكثرٍي من املسلمني يف هذا العصر أيها اإلخوة؟. 
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يَا انظر إىل هذا الواقع املتكاثر وأقارن بينه وبني هاتني اآليتني املخيفتني يف كتاب اهلل عز وجل: 
 ما معىن عسى؟ َخيْ رًا ِمنْ ُهمْ  أَي َُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل َيْسَخْر قَوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا

أي أنتم ال تعلمون أحواهلم ال تعلمون خفيات أمورهم عرفتم من ظواهرهم أشياء وغابت عنكم 
وليًة مل أمحلكم ال حتملوا أنفسكم مسؤ أشياء ومل تعرفوا من بواطنهم شيئًا. ال تدخلوا فيما ال شأن لكم فيه 

 شيئًا منها اطالقًا.

 رًا ِمنْ ُهنَّ ِمْن قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيْ رًا ِمنْ ُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخي ْ اَل َيْسَخْر قَوٌم
ُيَاِن َوَمْن ملَْ يَ تُ  ُم  فَأُولَِئَك هُ بْ َواَل تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم َواَل تَ نَابَ ُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإْلِ

يَا  أين واقع املسلمني من هذه الوصايا العجيبة اجلامعة يف كتاب اهلل؟ مث انظروا إىل قوله: .الظَّاِلُمونَ 
 .أَي َُّها الَِّذيَن آََمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ 

 .عض الظنبوقوله: اً من الظن كثري كثرياً ما تساءلت عن وجه التقابل املتفاوت بني قوله:  

مث يوضح أن علة هذا النهي هو أن بعض الظن إمث. إذن يارب ملاذا ينهى عن كثرٍي وكثرٍي من الظن 
مل تنهنا عن بعض الظن فقط مادام أن بعض الظن هو اإلمث؟! ذلك ألنك ال تعلم هذا البعض أين يكون، 

 نه يف عباد اهلل عز وجل خطًأ وسوءًا فيجبال تعلم. ومطلوب منك أن حتتاط، فإذا كان بعض ما تظ
عليك أن جتتنب  مساحة أكرب وأكرب حىت تعلم أنك قد ابتعدت عن الوقوع يف إساءة الظن مع من مل 
يكونوا أهاًل لذلك. ينهاك اهلل عز وجل عن الظن السيء عمومًا ألن هنالك حاالت أنت خمطأ يف إساءة 

 يف بيان اهلل عز وجل والحظوا واقع املسلمني اليوم.الظن فيها. الحظوا هذا املعىن الدقيق 

 ُْتُموهُ َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتًا َفَكرِه  ما رأيت
اكهة جيتمع لك، ما رأيت فبل أقول أكثر من ذ -وال أقول غري املسلمني  -فاكهًة جيتمع عليها املسلمون 

عليها كثرٌي من اإلسالميني من املتحركني من أجل اإلسالم كفاكهة الغيبة جيتمعون عليه، وكأن القرآن مل 
يتنزل خطاباً هلم وكأنه قوٌم ممتازون عن سائر الناس مل يكلفهم اهلل أن يعودوا إىل دخائل أنفسهم باملراقبة 

وكأهنم قد وضعوا يف آذاهنم ما حيجبهم عن مساع قول اهلل عز والنظر والتطهري بشكل من األشكال، 
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وا اللََّه ِإنَّ اللََّه َواَل يَ ْغَتْب بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتًا َفَكرِْهُتُموُه َوات َّقُ  وجل:
 . تَ وَّاٌب رَِحيمٌ 

يها والنتائج اليت تفرزها هذه األمراض كثرية أيضا، ولكين واهلل أ أيها اإلخوة أمراض املسلمني كثرية،
تحول حال كثير من اإلخوة ما وجدت بني هذه األمراض أخطر من هذا املرض الذي أحدثكم عنه. 

المسلمين عن الرقابة ألنفسهم وعن تتبع أحوالهم في الخفاء وفيما بينهم وبين اهلل عز وجل إلى 
أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا َعلَْيُكْم أَنُفَسُكْم اَل  يَا ذا أمل تقرأ قول اهلل عز وجل:، يا هتتبع حال اآلخرين

؟ فيم تنسى نفسك وقد أمرك اهلل مبراقبتها وتتتبع حال غريك. ال لكي تأمر َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتمْ  َمنْ  َيُضرُُّكمْ 
أمامك ال، بل لكي تنعت الناس مبباملعروف إن غاب عنك، وال لكي تنهى عن منكٍر إن وجدته ماثال ا  ً

حيلو لك، ولكي تغمض العني وتدخل يخيالك إىل سرائرهم وإىل بواطنهم، فتصنف هؤالء بالكافرين 
وهؤالء يف املنافقني وهؤالء يف التائهني وهؤالء يف كيت وكيت وكيت وأنت أين مكانك بني هؤالء الذين 

شكل من األشكال. هذا أخطر مرض يعاين منه املسلمون تصنفهم؟ ال هو ال يعود إىل نفسه بأي نظرة ب
 اليوم. 

ولقد تأملت يف تعامل رب العاملني مع عباده وهي سنة من أعظم سنن اهلل سبحانه وتعاىل يف تعامله 
مع عباده، فرأيت ما تذهل له السرائر، رأيت ما تذوب له املشاعر، ماذا كيف يعامل اهلل عز وجل عباده 

ملهم؟ إذا رأى اهلل عز وجل من عبد عماًل صاحلًا نشره وكربه وّناه وجعل منه صوتًا املسلمني كيف يعا
جيلجل بني أمساع الناس حىت يلتفت الناس من هذا الرجل إىل ذلك العمل الصاحل، وإذا ابتلي هذا اإلنسان 

جل ستري و  بعمل سيء، باحنراف عن جادة اإلستقامة أبقى اهلل ذلك سراً بينه وبينه، ذلك ألن اهلل عز
 حيب السرت، تلك هي عادة رب العاملني يف معاملته مع عباده أيها اإلخوة. 

أنا أعلم هذا من نفسي وليعلم كل منكم هذه العادة اليت يعامل هبا رب العاملني عباده من نفسه، 
ز وجل عما من إنساٍن يقدم عماًل صاحلًا ُيرضي اهلل عز وجل مهما كان هذا العمل بسيطا إال نشره اهلل 

بني الناس وجعل منه طيبًا ينتشر فوحه بني الناس مجيعًا، فإذا زلت هبذا اإلنسان القدم وارتكب حمظوراً 
رب العاملني أوقفه  فإذا قام الناس إىلأخفاه اهلل عز وجل وأبقاه بينه وبينه إىل أن يقوم الناس لرب العاملني، 

أتذكر املعصية اليت ارتكبتها  :اً من كنفه. قال لهبني يديه كما ورد يف احلديث الصحيح وأسبل عليه سرت 
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يوم كذا وكذا؟ يقول نعم يارب، أتذكر املعصية اليت ارتكبتها يوم كيت وكيت ؟ يقول نعم يارب، يقول 
 . فلقد سرتهتا عن الناس آنذاك وها أنا أغفرها لك اليوم

لنهج ضنا على خالف هذا اهذه هي عادة رب العاملني مع عباده، فلماذا نسري يف التعامل مع بع
الذي يتعامل معنا ربنا على أساسه ملاذا أيها اإلخوة ملاذا نتتبع عورات املسلمني؟ ملاذا؟ لك عورات وللناس 

 ألسن. اذكر هذا تتبع عورات نفسك.

 ملاذا حتاول أن تنشر سرتاً أصبغه اهلل سبحانه وتعاىل على إخوانك؟

؟ اهلل عز وجل تدخل إىل سرائر النفوس وإىل كوامن القلوب ملاذا تسيء الظن؟ ومىت كنت ربًا من دون
ومن ذا الذي أعطاك هذه الصالحية أجل من؟ هذا هو املرض املستشري أيها اإلخوة وهو السبب األول 

 من أسباب كثرية يف التخلف الذي ران على حياة املسلمني اليوم. 

 ما من إنساٍن مسلم إال وبينه وبنيشيء آخر سنة أخرى من سنن رب العاملني عز وجل يف عباده، 
اهلل خيط من عمل صاحل قد يطلع عليه اآلخرون وقد ال يطلع عليه اآلخرون، هذه حقيقة ينبغي أن 
نعلمها قد أجد إنسانًا يف مظهره الذي أراه ويف ظاهره الذي ال أرى غريه قد أجده منحرفًا تائهًا عن 

سبحانه  ائل نفسه لوجدت له خصلة محيدة حيبها اهللصراط اهلل سبحانه وتعاىل، ولكين لو تتبعت دخ
وتعاىل وما أكثر هذه اخلصال احلميدة اخلفية اليت وزعها اهلل رمحة منه بني عباده فإذا علمت هذه احلقيقة 

 ينبغي أن أتأدب يف احلديث عن عباد اهلل وينبغي أن أمسك لساين عن قالة السوء يف حقهم.

ه ا أعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل يبقي خيط من الصلة بينه وبني عبادفالن من الناس رأيت ظاهره وأن
املسلمني لكي جيعل من هذا اخليط أساساً ألوبة إىل اهلل، أساساً لرجوعهم إىل اهلل سبحانه وتعاىل. فيم 
أسيء األدب مع اهلل سبحانه وتعاىل، هل تعلم أن جارك الذي تتباهى عليه بأنك تصلي وال يصلي 

جمالس العلم وال حيضر وبأنك تتنزه عن احملرمات وهو ينغمس فيها هل تعلم مآلك بعد سنٍة  وبأنك جتلس
ومآله؟ هل أنت موقٌن أن الشيطان لن يتسرب إليك ويضلك بعد هدى ولن يزجك يف التيه؟ ألسباب  

يبًة؟ غكثرية أقلها هذا التباهي منك؟ وهل تعلم أن جارك هذا الذي تنتقص ومتد لسانك بقالة السوء عنه 
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هل تعلم وهل توقن أنه لن يتوب إىل اهلل ولن يصبح بعد عام أو أقل أو أكثر واحد من أفضل عباد اهلل 
 املتنسكني والصاحلني؟ 

إذاً احلكمة من هذه السنة الربانية اليت يتعامل اهلل على أساسها مع عباده أن يعلمنا األدب مع عباد 
 نفسنا يف الوقت الذي ينبغي أن حنسن الظن فيه بإخواننا،اهلل عز وجل، وأن يعلمنا أن نسيء الظن بأ

مهما رأيت إنسانًا تائهًا بعيدًا عن اهلل عز وجل شارداً عن صراط االستقامة ينبغي أن تقول لعلم يومًا 
ندركه يصبح من الربانيني؟ مث انظر إىل نفسك وكن خائف على نفسك من شيطانك، وافرتض أنه رمبا 

دم وتصبح من أسوء عباد اهلل املنحرفني، أجل ورحم اهلل من قال: معصيٌة أورثت ذالً جاء يوٌم تزل بك الق
 وانكسارا خرٌي من طاعة أورثت عزاً واستكبارا . 

أيها اإلخوة ضعوا نصب أعينكم هذه الكلمات اليت أوصاكم هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ما النجاة كيف السبيل إىل النجاة غداً؟ قال:  عندما ُسئل من قبل أخ من إخواننا واحٍد من أصحابه

رين " ال تبك على خطيئة اآلخوليسعك بيتك وابك على خطيئتك" احفظوها "أمسك عليك لسانك"
ال تزرف دموعًا كاذبًة على أخطائهم لو كنت حقيقًة تغار على حرمات اهلل لبكيت على خطيئتك، وكل 

ا أسوء إنساٍن يسري على وجه األرض، أجل وإذا كان األمر  منا أيها اإلخوة إذا عاد ينظر إىل نفسه رآه
كذلك فينبغي أن حنسن الظن بإخواننا بسائر عباد اهلل عز وجل من حيث نعود إىل أنفسنا لنصلحها من 

 حيث نعود إىل أنفسنا لنقوم اعوجاجها.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم .
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ها هي ذي رمحة اهلل عز وجل هتمي إلينا من مسائه، وها هو ذا فضل اهلل سبحانه وتعاىل يقبل إلينا 
بكرمه وصفحه وجوده، فلنحافظ على هذه النعمة اليت يرسلها اهلل عز وجل إلينا، ولنحصن هذه الرمحة 

رددها األلسن  د َيطر بالبال أنه كلمة تاليت يكرمنا هبا اهلل سبحانه وتعاىل بالشكر، والشكر ليس كما ق
كما تعلمون، بل الشكر احلقيقي الذي أمرنا اهلل عز وجل به والذي به تدوم النعم هو أن نسخر النعم 
اليت يكرمنا اهلل عز وجل هبا ملا حيقق مرضاته، ملا قد أَمرَنا اهلل سبحانه وتعاىل به، الشيء الذي حيصن 

من ﴿نا إّنا هو أن نرتاحم، وقد صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القائل: الرمحة اإلهلية اليت تقبل إلي
. واهلل عز وجل غين عنا، ال يتأتى للعبد أن يرحم مواله وخالقه، بل العبد هو الذي ال يَ ْرَحْم ال يُ ْرَحم﴾

اهلل صلى اهلل  لينتظر دائمًا رمحة اهلل سبحانه وتعاىل وإحسانه، ولكن املراد بالرمحة اليت حتدث عنها رسو 
أي األمة  .﴿من ال يَ ْرَحْم ال يُ ْرَحم﴾عليه وسلم إّنا هو تراحم الناس بعضهم مع بعض، ومن مَثَّ قال: 

اليت ال يشيع فيما بينها الرتاحم بداًل من الظلم والتباغض والتكاره تتقلص عنها رمحات اهلل سبحانه 
 .اهلل عز وجل، حصنوها بالرتاحموتعاىل، فإذا أردمت دوام هذه النعمة، فحصنوها بشكر 

طوة األوىل، اليت ال بد منها يف الطريق إىل الرتاحم، إّنا هي االبتعاد عن الظلم ال ُيكن لألمة واخل    
أن ترتاحم والظلم منتشر فيما بينها، ولقد حذرنا كتاب اهلل سبحانه وتعاىل من الظلم أُيا حتذير، وحذرنا 

 من التظامل أُيا حتذير، وأنبأتنا شريعة اهلل عز وجل أهنما حقان: حق  هلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عز وجل على العباد، وحق  للعباد على العباد، فأما حق اهلل عز وجل فمآله الرمحة ومبين على املساحمة، 

بنا مجيعًا  قوأما حق العباد فمبين على املشاححة، ال تساُمح يف حق العباد قط، ومن مَثَّ فإن واجبًا يتعل
على كل املستويات، وهو أن نتذكر ضرورة الرتاحم عندما نستقبل رمحة اهلل عز وجل الوافدة إلينا، أن 

 .نتذكر ضرورة االبتعاد عن الظلم عندما جند رسائل احلب اليت تفد إلينا من اهلل سبحانه وتعاىل

أن فيكم من مل يسمع هتديدات  أَُأحدثكم عن خطورة الظلم والتظامل يا عباد اهلل؟! وما أظن     
. القيامة﴾ ﴿اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يومكتاب اهلل وهتديدات املصطفى صلى اهلل عليه وسلم قال: 
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اضكم ﴿أال إن دماءكم وأموالكم وأعر وإن أردمت املزيد فحسبكم ما قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 
 يف شهركم هذا، أال قد بلَّْغت، أال ال تعودوا بعدي ُضالَّالً  حرام عليكم كحرمة يومكن هذا يف بلدكم هذا

 حسبكم من هذا ما رواه مسلم يف صحيحه من حديث يضرب بعضكم رقاب بعض﴾ -ويف رواية كّفاراً -
امرئ، ﴾ ﴿من اقتطع حق امرئ بيمينهأيب أمامة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  قال: 

قال  .﴿من اقتطع حق امرئ بيمينه أوجب اهلل له النار وحرم عليه اجلنة﴾مسلم مل يقل من اقتطع حق 
 .﴿وإن كان قضيبًا من أراك﴾رجل: وإن كان شيئًا يسريًا يا رسول اهلل؟ قال: 

ولعلكم مجيعًا تعرفون حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي يرويه مسلم يف صحيحه من  
فلس فينا من قالوا: امل﴿أتدرون من املفلس؟﴾ ى اهلل عليه وسلم قال: حديث أيب هريرة أن رسول اهلل صل

﴿إن املفلس من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، وقد شتم ال درهم له وال دينار وال متاع. قال: 
هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُؤَخُذ هلم من حسناته، فإن فنيت 

املصطفى  هذه األحاديث بعض مما ذكره ن سيئاهتم وطرحت عليه مث ُطرِح به يف النار﴾حسناته أخذت م
صلى اهلل عليه وسلم  حمذراً املسلمني على اختالف درجاهتم من الظلم، من أكل مال اآلخرين دون حق، 

نا عمن اإلساءة إىل اآلخرين دون حق، من اقتطاع شرب من أرض ملالكه دون حق، وإن أردنا أال تنقطع 
رمحات اهلل سبحانه وتعاىل فلنتذكر هذا الذي أمرنا به اهلل ومن مث أمرنا به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
ينبغي لقادة األمة أن يقفوا أمام هذا الذي حيذرنا منه اهلل وحيذرنا منه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

غي أن يبتعد  عها، ينبغي أن يتبنوا هذه احلقيقة، ينبوينبغي لشىت فئات األمة، جنارها، قادهتا، عماهلا، زرا
كل منا عن الظلم، الظلم ظلمات كما يقول املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، وليس بيننا وبني 
أن تستمر رمحات اهلل سبحانه وتعاىل مقبلة إلينا هتمي من السماء وتنفجر من األرض، ليس بيننا وبني 

 تلئة إال شيء واحد هو أن نرتاحم. أن تعود األهنار ممرعة مم

وكما قلت لكم الرتاحم ال يكون بكلمة يرددها أحدنا على سبيل اجملاملة، اجملاملة ال مكان هلا يف 
ميزان اهلل سبحانه وتعاىل، وإّنا يكون الرتاحم بأال نظلم، أول خطوة من اخلطوات إىل غاية الرتاحم أن 

ت وجل به أويل األمر، َياطب اهلل سبحانه وتعاىل شىت طبقاب اهلل عز طنبتعد عن الظلم، خطاب َيا
اجملتمع أن يبتعدوا عن الظلم، ومن مث ينبغي أن يشيع بينهم الرتاحم، فمن رحم رمحه اهلل، ارمحوا من يف 
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م ال ﴿َمْن ال يَ ْرحَ األرض يرمحكم من يف السماء، وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  القائل: 
بَ ْعٍض فِتْ َنًة أََتْصرِبُوَن﴾ ﴿َوَجَعْلنَا بَ ْعَضُكْم لِ ا يُ َفسَّر هذا الكالم الرباين الذي َياطبنا به قائاًل: . وإّنَّ يُ ْرَحم﴾

 . إّنا يُ َفسَّر هبذا املعىن. [35]الفرقان:

يبتلي اهلل عز وجل الناس بعضهم ببعض، فإن شاع فيما بينهم الرتاحم، استعمل القوي فيهم قوته 
 لعناية بالضعيف، يف السهر على حقوقه، رمحهم اهلل مجيعًا، وإن استعمل القوي أو املتنفذيف الرمحة، يف ا

قوته أو نفوذه يف الظلم، يف أخذ احلق فإن اهلل سبحانه وتعاىل ال بد أن يقطع رفده عنهم، ال بد أن يقطع 
 حانه وتعاىل، والقرارحنن اليوم نستقبل رمحة اهلل سب    اهلل سبحانه وتعاىل بركة األرض والسماء عنهم

وضعه اهلل عز وجل بأيدينا، فإما أن تستمر هذه الرمحة وإما أن تنقطع، األمر وضعه اهلل بأيدينا، إن تبنا 
إىل اهلل على كل املستويات، أقول: على كل املستويات، إن تبنا إىل اهلل عز وجل، فابتعدنا عن الظلم، 

ية، احم يف مكان ذلك فيما بيننا امتدت هذه الرمحة الربانابتعدنا عن استالب حقوق اآلخرين، وشاع الرت 
وتزايدت مث تزايدت دون انقطاع، أما إن ركبنا رؤوسنا وسرنا على النهج الذي نعرفه وتعرفون، وأمهلنا 

وأسأل اهلل     حقوق بعضنا لبعض، وشاع الظلم أشكاالً وألوانًا فيما بيننا، فانتظروا انقطاع هذه النعمة
  .اىل العفو والعافية لنا مجيعاً سبحانه وتع

 أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل العظيم
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إن هذا الكون الذي أقامنا اهلل فيه مليء باألدلة واآليات الباهرة الكثرية الناطقة بوجود اهلل سبحانه 
ئل قاهريته وعلى سلطانه املنبسط على الكون كله. جتدون هذه الدالوتعاىل والدالة على وحدانيته وعلى 

منتشرة منبسطة يف السماء الذي نراه يف صباحنا ومساءنا، جتدون هذه الدالئل املتنوعة منتشرة ومنبسطة 
يف فجاج األرض، يف عامل النباتات واألدغال واحليوانات، جتدون هذه األدلة منبسطة واضحة نرية يف عامل 

﴿َويِف م. كار، جتدون هذه األدلة ناطقة بوجود اهلل وعظيم سلطانه وعبودية اإلنسان هلل يف أنفسالبح
  العظيم.صدق اهلل [31أَنُفِسُكْم أََفاَل تُ ْبِصُروَن﴾ ]الذاريات: 

  :ولكن ما رأيت دلياًل أوضح وأجلى يف النطق بوجود اهلل ووحدانيته وقاهريته من هذا الدليل التايل 

 إنسان حيمل يف ذهنه أوقارًا من املعارف والعلوم وأويت ثقافة منبسطة متنوعة ولكنه يصر تنظر إىل 
على االستكبار على احلق، يصر على العناد انتصارًا ألنانية النفس، تنظر إليه وإذا بعينيه تنظران إىل 

بسلطان اهلل  قةملكوت اهلل عز وجل ولكنه ال يبصر يف هذا امللكوت شيئًا، حتدثه عن الدالئل الناط
وعبودية اإلنسان هلل، حيدق بعينيه هنا وهناك ولكنه ال يبصر من ذلك شيئًا، تسمعه آيات اهلل الباهرة اليت 
تنزلت علينا عن طريق رسول اهلل وإذا به ال يسمع وكأن يف أذنيه وقراً، تناقشه وحتدثه باألدلة املنطقية 

اإلدراك. هذه الظاهرة نراها كثرياً، ما سببها وما هي  والعلمية وإذا بقلبه مقفل وإذا بعقله مطوي عن
  .خلفيتها

هذا إنسان استكرب على اهلل عز وجل فعجَّل اهلل له العقاب يف الدنيا فمد على عينيه غشاوة ال  
 :يبصر بسببها، وكذلك جعل يف أذنيه الصمم فهو ال يسمع، هم الذين حدثنا البيان اإلهلي عنهم قائالً 

هذه هي  ]2ُه َعَلى قُ لُوهِبْم َوَعَلى مسَْعِِهْم َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة َوهَلُْم َعَذاٌب عِظيٌم﴾ ]البقرة: ﴿َخَتَم اللّ 
والعينان تنظران وتبصران  ،العقل موجود ولكن اهلل شلَّه عن الفاعلي .اآلية الكربى اليت تنطق بوجود اهلل

السمع موجود ولكن اهلل عز وجل عجََّل  ك،لية الرؤية واإلدراولكن اهلل عز وجل شلَّ هاتني العينني عن فاع
 .عقاب صاحب هاتني األذنني فأدخل فيهما الوقر
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هذا هو الدليل الباهر املخيف على سلطان اهلل عز وجل قاهريته، أن يكون اإلنسان عاقاًل مثقفًا  
بًا يف عز وجل ولكن ِكبْ رَه كان سبأوقارًا من األدلة الباهرة الناطقة بوجود اهلل  –كما قلت لكم   –حيمل 

تعجيل العقاب اإلهلي له، جتلى هذا العقاب بأن فصل ما بني حواسه وعقله املدرك وما بني الدالئل 
َر بِ : الناطقة بوجود اهلل عز وجل. هؤالء هم الذين قال اهلل عز وجل عنهم آيَاِت رَبِِّه ﴿َوَمْن َأْظَلُم ممَّن ذُكِّ

ْم َوْقرًا َوِإن َتْدُعُهْم َنِسَي َما َقدََّمْت َيَداُه إِنَّا َجَعْلنَا َعَلى قُ لُوهِبِْم َأِكنًَّة َأن يَ ْفَقُهوُه َويِف آَذاهنِِ فََأْعَرَض َعنْ َها وَ 
 ]02ِإىَل اهْلَُدى فَ َلن يَ ْهَتُدوا ِإذاً أََبداً﴾ ]الكهف: 

َر بِآيَاِت هذا كالم اهلل عز وجل:    أعرض عنها استكباراً  رَبِِّه فََأْعَرَض َعنْ َها﴾﴿َوَمْن َأْظَلُم ممَّن ذُكِّ
  ْهَتُدوا ِإذاً أََبداً﴾ي َ ﴿إِنَّا َجَعْلنَا َعَلى قُ لُوهِبِْم َأِكنًَّة َأن يَ ْفَقُهوُه َويِف آَذاهنِِْم َوْقراً َوِإن َتْدُعُهْم ِإىَل اهْلَُدى فَ َلن 

َغرْيِ يَايتَ الَِّذيَن يَ َتَكب َُّروَن يِف اأَلْرِض بِ ﴿َسَأْصِرُف َعْن آ :هؤالء هم الذين قال اهلل عز وجل عنهم 
َرْوْا َسبِيَل اْلَغيِّ يَ تَِّخُذوُه احلَْقِّ َوِإن يَ َرْوْا ُكلَّ آَيٍة الَّ يُ ْؤِمنُوْا هِبَا َوِإن يَ َرْوْا َسبِيَل الرُّْشِد اَل يَ تَِّخُذوُه َسبِياًل َوِإن ي َ 

 ]140بِآيَاتِنَا  أي استكباراً ﴿وََكانُوْا َعنْ َها َغافِِلنَي﴾  ]األعراف:  َسبِياًل َذِلَك بِأَن َُّهْم َكذَّبُواْ 
رُُجوَن. ﴿َولَْو فَ َتْحنَا َعلَْيِهم بَابًا مَِّن السََّماِء َفظَلُّوْا فِيِه يَ عْ  :هؤالء هم الذين قال اهلل عز وجل عنهم 

َا ُسكَِّرْت أَْبَصارُنَا َبْل حَنُْن قَ ْومٌ   ]10-14مَّْسُحوُروَن﴾ ]احلجر:  لََقالُوْا ِإّنَّ
عباد اهلل: ال حيول بني اإلنسان ورؤية مواله وخالقه بعني بصريته ال بصره إال شيء واحد؛ العناد  

واالستكبار. وما كفر من كفر يف العهود الغابرة أو يف هذا العصر إال بسبب االستكبار الذي تكون منه 
  .حجاب بينه وبني اهلل سبحانه وتعاىل

نكم لتعلمون بل لتجدون أو تسمعون النذر تِْلَو النذر املخيفة تتنزل على أناس هنا وهناك لتوقظهم وإ 
ولتنبهم فأما املستكربون فال حترك منهم ساكنًا وال تنبه فيهم عقاًل، وأما الذين عافاهم اهلل عز وجل من 

ف الشارد ولتوقظ النائم ملناسبات لتخياالستكبار فهم يعلمون معىن هذه الرسائل املخيفة اليت تأيت تباعًا با
ْو حَتُلُّ َقرِيبًا مِّن َدارِِهْم ﴿َواَل يَ زَاُل الَِّذيَن َكَفُرواْ ُتِصيبُ ُهم مبَا َصنَ ُعوْا قَارَِعٌة أَ : ولتنبه الغافل، وصدق اهلل القائل

 ]21َحىتَّ يَْأيتَ َوْعُد الّلِه ِإنَّ الّلَه اَل َُيِْلُف اْلِميَعاَد﴾  ]الرعد: 

 –سونامي  –أال تذكرون قاهرية اهلل سبحانه وتعاىل وبطشه الذي فاجأ الناس جنوب شرقي آسيا  
قبل سنوات طوال؟! أال تذكرون ذلك؟! كيف كان موقف املستكربين احملجوبني باالستكبار عن اهلل. قالوا 
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يبة ابتلعت يف حلظة ه فاغرة عجإهنا غضبة الطبيعة، إهنا مترد الطبيعة، مترد الطبيعة حوََّل البحر إىل أفوا
  واحدة وجودًا كبرياً يف تلك البقاع

أال تذكرون أولئك السهارى السكارى الذين كانوا يسهرون يف منتجع حبري يف جهة من جهات  
تركيا كيف أن السكر دفعهم إىل أن يرتمجوا سكرهم بالسخرية من القرآن، باالستهزاء بكتاب اهلل، استقدم 

  يشفي غليله وهو سكران سخرية منه. ما الذي حصلأحدهم القرآن ل

  فجأة حتول ذلك املنتجع إىل فٍم فاغر ابتلع كل من كانوا فيه بلحظة واحدة 

أما الذين حترروا من االستكبار والذين رأوا هذا بأعينهم أو شاهدوه من بعيٍد أو قريٍب أو مسعوا به  
ه، وأما دوا إُيانًا به وازدادوا إُيانًا بقاهرية اهلل وسلطانففاضت أفئدهتم خمافة من اهلل وتعظيمًا له وازدا

لسََّماِء َفظَلُّوْا فِيِه ﴿َولَْو فَ َتْحنَا َعلَْيِهم بَابًا مَِّن ا املستكربون فما أفادهم ذلك شيئًا وصدق فيهم قول اهلل
َا ُسكَِّرْت أَْبَصارُنَا َبْل حَنُْن قَ ْوٌم مَّ   ]10-14ْسُحوُروَن﴾ ]احلجر: يَ ْعرُُجوَن. لََقالُوْا ِإّنَّ

أال تذكرون العواصف بل سلسلة العواصف اليت جاءت إىل شطآن فلوريدا يف أمريكا فكانت تقتلع  
  .األشجار وكانت ُتِطيْ ُر العربات وكانت هتدِّم البنيان

وأما الذين  -ستكبار ا  -أما املستكربون فنظروا إليها على أهنا زجمرة الطبيعة وعلى أهنا مترد الطبيعة  
يبُ ُهم مبَا ﴿َواَل يَ زَاُل الَِّذيَن َكَفُروْا ُتصِ ل: يتعاملون مع عقوهلم فعلموا أن ذلك مصداق قول اهلل عز وج

 ]21الرعد: ] َصنَ ُعوْا قَارَِعٌة أَْو حَتُلُّ َقرِيبًا مِّن َدارِِهْم َحىتَّ يَْأيتَ َوْعُد الّلِه ِإنَّ الّلَه اَل َُيِْلُف اْلِميَعاَد﴾

 .وحنن يا عباد اهلل حنمد اهلل على أنا ُحرِّْرنَا من كربيائنا، هذا فضل كبري من اهلل 

حنمدك موالنا أن حررتنا من الكربياء والعناد فلم تبتلينا بغاشيٍة متتد على أبصارنا، ها حنن نرى  
 يف آذاننا ألننا رٍ بأبصارنا دالئل وحدانيتك ووجودك وسلطانك الباهر، حنمدك اللهم على أن مل تبتلنا بوق

  .عبادك املؤمنون بك، لسنا مستكربين

عباد اهلل: إنكم لتعلمون أننا يف أخريات أيام اخلريف وأن رياح الشتاء هتب علينا من قريب، أين  
  هو الشتاء؟
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  أين هي رمحة اهلل سبحانه وتعاىل اليت عوََّدنا اهلل عليها يف مثل هذه األيام بل قبل هذه األيام أيضاً  

  أين الشتاء من يوٍم ترقى حرارته إىل ما يزيد على ثالثني 

أال تالحظون، أال تتساءلون ماذا لو أن هذه احلال امتدت أسابيع بل رمبا أشهر إىل ما يؤول حالنا  
حنن، إىل ما يؤول حالك يا ابن آدم وأنت الذي تفتح فمك دائماً تنتظر قطر السماء لريويك، أنت الذي 

تنتظر رزق اهلل عز وجل يهمي إليك من مسائه أو َيرج وينبعث لك من أرضه. ماذا  تفتح فمك دائماً 
تصنع أنت الذي ال تستغين عن ماٍء تشربه وال عن طعاٍم تأكله إن ظل األمر على هذا املنوال، أتقول 

ضعوا خالطبيعة؟ حسنًا مفتاح الطبيعة فيما يزعم هؤالء هو العلم فما هلم ال يستعملون مفتاح العلم ليُ 
  الطبيعة لعلومهم

هذا النذير الذي يطل علينا أيها اإلخوة نذير خطري له ما وراءه، ولقد قلت وحذرت ولقد نبهت  
نفسي ونبهت إخواين إىل أننا ما ينبغي أن نتعرض لغضب اهلل، ما ينبغي أن نتعرض لسخط اهلل، حنن 

قولنا اليوم ن بذلك مشاعرنا وقلوبنا وععبيد وينبغي أن نتعامل مع اهلل على أننا عبيده، إن مل تستيق
فلسوف تستيقن به وختضع له عما قريب عندما ّنتد على فراش املوت. أروين املستكرب الذي يعبث والذي 
يسخر بدين اهلل أو بكتابه أروين حاله يوم ُيتد على فراش املوت ويوم يقع يف ساعة النزع ويوم يدخل عليه 

  ما يؤول استكباره؟ إىل ما يؤول عناده؟ ملك املوت وهو يراه بعينيه إىل

بل أروين حال املستكربين إذا أصبحنا يف يوٍم من األيام وإذا هبذا النبع الثر قد انقطع وأصبح ماؤه  
غوراً، ماذا يصنع هؤالء املستكربون على اهلل؟ أبعيٌد هذا؟ ال واهلل، واهلل إنه ليس ببعيد وأسأل اهلل العفو 

رب أن تستيقظوا يف يوٍم من األيام وإذا هبذا املعني الذي يكرمنا اهلل عز وجل به على والعافية ولكن ما أق
 ﴿ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْورًا َفَمن يَْأتِيُكم مبَاء مَِّعنٍي﴾ الرغم من آثامنا وأخطاءنا قد أصبح غوراً 

  [25]امللك: 

وهلم تهزئني بدين اهلل، سلوا الذين جعلوا من أنفسهم وعقسلوا املعرضني عن كتاب اهلل، سلوا املس 
عبيدًا ملا يسمونه الطبيعة ماذا تصنعون؟ من أين تأتون باملاء الذي تروون به ظمأكم؟ من أين تأتون 

  [32﴿َوُخِلَق اإِلنَساُن َضعِيفًا﴾ ]النساء:  بالطعام الذي تسكتون به جوعتكم. اإلنسان ضعيف
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ذا اإلنسان الضعيف أن يركبه االستكبار، على الرغم من ضعفه ينسى ذله، وأشنع شيٍء يف حياة ه 
  ينسى عبوديته هلل سبحانه وتعاىل مث إنه يستكرب على اهلل ويفعل ما تدعوه إليه رعونته

ا سائلوا أنفسكم إىل ما سيؤول أمرنا إذا استمرت بن ،هذه احلقيقة أيها اإلخوة ينبغي أن نتمثلها 
هو ذا يهب ليمضي وها هي ذي رياح الشتاء تقبل وال نزال نتقلب يف  ريف وهاهذه احلال. دخل اخل

  الصيف املاضي

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 29/21/2211 | سبل تغذيتها وعوامل إخمادها فطرة هللا -129

 

﴿ِإينِّ َخلَْقُت ىل: تعاأنه قال يروي عن ربه سبحانه و  صلى اهلل عليه وسلمفقد صحَّ عن رسول اهلل 
 لى اهلل عليه وسلمصأي أن النيب أَتَ تْ ُهُم الشَّيَاِطنُي فَاْجتَالَتْ ُهْم َعْن ِدينِِهْم﴾  َوإِن َُّهمْ  ،ِعبَاِدي ُحنَ َفاَء ُكلَُّهمْ 

ينقل عن ربه خرباً ال يلحقه ُخْلٌف، ما من إنسان ُوِلَد فوق هذه األرض إال وقد ُغِرَس يف كيانه اإلُيان 
اهلل عز وجل، إال وقد ُغِرَسْت يف طوايا عقله حقائق العبودية هلل سبحانه وتعاىل، ولكن جاءت شياطني ب

اإلنس واجلن، جاءت األهواء املختلفة، جاءت الرتبيات اجلاحنة، جاءت العصبيات اليت هتيمن على قرار 
 عليها، على أهنا انه وتعاىلالعقل والقلب فاجتالتهم أي أبعدهتم عن هذه العقيدة اليت فطرهم اهلل سبح

تظل باقية بني جواحنهم، قد ترقد ولكنها ال متوت، قد ترقد ولكنها ال جُتَْتث من كياناهتم. تعالوا يا عباد 
 اهلل أضعكم أمام جتسيد هلذا الذي َيرب به بيان اهلل عز وجل.

من مرسيليا  : أحبرتإهنا قصة يرويها مفكر إسالمي ذائع الصيت عاش يف أوائل القرن املاضي، يقول
إىل اإلسكندرية ويف الطريق كانت السفينة تسري على هينتها وتسري مستقيمة والناس الذين فيها أخالط 
من مذاهب شىت، من أديان وفلسفات واجتاهات وأعراق خمتلفة كل االختالف، وفيما حنن كذلك إذ 

ا عاصف تطوف من حولنا، وإذأقبلت سحٌب داكنة سرعان ما تلبدت فوق مساء السفينة وإذا بريح 
باألمواج العاتية تعلو عن ُيني السفينة ويسارها، وإذا بالسفينة حتولت إىل ما يشبه أرجوحة بني يدي هذه 

 األمواج العاتية اليت كانت من حولنا، وأيقنا أننا قد أصبحنا بني شقي املوت واهلالك. 

 أولئك الذين كانوا أخالطاً من مذاهب –ونظرت وإذا بالناس الذين كانت تزدحم هبم هذه السفينة 
لى أنه وكان هلذا الرجل مظهره الذي يدل ع –إذا هبم مجيعًا حيدقون يب  –وأديان وفلسفات وأعراق شىت 

أحدق الكل يب وأصروا على أن علينا أن نتجه إىل اهلل مجيعًا بدعاء ضارع أن ينقذنا  –له ارتباطًا بالدين 
. نظرت وإذا بالفوارق الكثرية اليت كانت بني هؤالء مجيعًا قد ذابت واحمََّْت، من اهلالك الذي قد أحاط بنا

وإذا بالكل يهتف بنداء واحد يسأل اهلل، يقول: يا اهلل، كل  بلغته. َدَعْونَا والتجأنا، وكان الناس الذين من 
 ساعة حىت رأينا أن هي إالحويل ما بني باٍك وما بني ُمَؤمِّن وما بني إنسان يصرخ ويستغفر كل  بلغته، ما 
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الغمة قد انقشعت وأن السفينة عادت شيئًا فشيئًا إىل َسنَنَِها الطبيعي واطمأن الكل إىل أن اخلطر قد 
زال، ونظرت وإذا بالقوم رجع كل  إىل شأنه، وإذا بالفوارق اليت احمََّْت عندما أطلت علينا عوامل اهلالك 

 اْلَبْحِر َضلَّ ﴿َوِإَذا َمسَُّكُم اْلضُّرُّ يِف  كما كانت، وصدق اهلل القائل:إذا هبذه الفوارق عادت لتهيمن عليهم  
أَفَأَِمنُتْم َأن ََيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبَ رِّ  ،َمن َتْدُعوَن ِإالَّ إِيَّاُه فَ َلمَّا جَنَّاُكْم ِإىَل اْلبَ رِّ َأْعَرْضُتْم وََكاَن اإِلْنَساُن َكُفوراً 

ارًَة ُأْخَرى فَ يُ ْرِسَل َعلَْيُكْم قَاِصفا أَْم أَِمنُتْم َأن يُعِيدَُكْم فِيِه تَ  ،ُكْم َحاِصباً مُثَّ اَل جتَُِدواْ َلُكْم وَِكيالً أَْو يُ ْرِسَل َعلَيْ 
 .[08-02مَِّن الرِّيِح فَ يُ ْغرَِقُكم مبَا َكَفْرمتُْ مُثَّ اَل جتَُِدوْا َلُكْم َعلَيْ نَا ِبِه تَبِيعًا﴾ ]اإلسراء : 

ي صورة الواقع الذي ترويه شخصية إسالمية يعلمها كل  منكم، وهذا هو مصداق ذلك يرمسه تلك ه
 البيان اإلهلي يف هذه اجلمل البليغة العجيبة يا عباد اهلل.

واآلن، ما الذي جيعل اإلنسان حُيَْجُب عن عقيدته اليت متعه اهلل هبا، ما الذي جيعل اإلنسان حُيَْجُب 
عه اهلل عز وجل يف كيانه منذ فجر نشأته؟ ملاذا حُيَْجب؟ رأيتم كيف حُيَْجُب عن هذا الكنز الذي أود

اإلنسان عند األمن والطمأنينة مث كيف يعود إىل هذا الكنز الذي يف كيانه عندما تطوف به احملن أو تطل 
 عليه األخطار، ملاذا؟

لى هذا به، لكي حنافظ ع أيها اإلخوة: أرجو أن يكون اجلواب عن هذا السؤال درساً نتلقاه لنعترب
 الكنز الذي أكرمنا اهلل به منذ فجر نشأتنا.

الذي جيعل اإلنسان حُيَْجُب عن هذه العقيدة بل هذا الكنز الذي غرسه اهلل عز وجل يف كينونته إّنا 
هي األهواء، الشهوات اليت تثور مث تثور مث هتيمن على العقل وعلى الكيان، العصبية اليت تقود اإلنسان 

 إشباعها على حساب العقل وعلى حساب املنطق، العرق، االنتماء، املصاحل العابرة الشخصية اليت إىل
جتعلنا نؤثرها على قرار العقل وحكمه، هذه هي اليت جتعل اإلنسان حُيَْجُب عن قلبه الذي هو مركز هذا 

 ﴿َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه﴾ الكنز الرباين وصدق اهلل القائل:

 سبحانه وتعاىل، هذا كالم ربنا سبحانه وتعاىل عندما حيذرنا من أن نلتفت إىل هذا كالم اهلل
 .[34األنفال: ﴿َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه حَيُوُل بَ نْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه﴾ ] العصبيات واألهواء وغري ذلك حيذرنا قائاًل:
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ه ويستسلم كما يعرض عن هذا الكنز وسبل محايت ألنه ﴿حَيُوُل بَ نْيَ اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه﴾ لكن ملاذا حَيُوُل؟
 قلت لكم ألهوائه، لرغباته، لشهواته، للعصبية اليت تقوده، إىل آخر ما هنالك مما تعلمون.

وقد علم أنه يسري يف رحلة إىل اهلل، إن مل يكن قد حانت هذه الرحلة  –واملطلوب من اإلنسان 
عونا يا عباد اهلل د –غد القريب فبعد أشهر أو بعد أعوام اليوم فلسوف حتني غداً، وإن مل يكن ذلك يف ال

إذا رحلنا إىل اهلل عز وجل نرحل وهذا الكنز عامر بني جواحننا، موجود، مل يتحول من الرقاد إىل املوت،  
كيف يكون ذلك؟ بأن نتحرر من العصبيات، بأن نتحرر من ردود الفعل، بأن نتحرر من األهواء 

 صاحل العابرة اآلنية. وهذا هو داؤنا الذي نعاين اليوم يا عباد اهلل.والرغائب والشهوات وامل

أال ترون كيف أننا نرى احلق ناصعًا بي ِّنًَا يعلن عنه بيان اهلل عز وجل وننظر فنجد إخوًة لنا يعيشون 
يه لى اهلل علصبني ظهرانينا يعرضون عن بيان اهلل، يعرضون عن وصايا اهلل، يعرضون عن وصايا رسول اهلل 

، وال أريد أن أفصل، ال أريد أن أذكركم بوصايا رسول اهلل يف مثل هذا املنعطف اخلطري الذي ّنر وسلم
 ل اهلل. عن وصايا رسو  –أجل بامشئزاز  –فيه وكيف أن إخوة لنا مؤمنني، مسلمني يعرضون بامشئزاز 

، تلوناها ملنعطف اخلطريما أكثر اآليات اليت تنبهنا إىل أن ال خنطئ وأال تزل بنا القدم يف هذا ا
ْرنَا هبا ولكننا وجدنا إخوة لنا يعيشون بني ظهرانينا مسلمني يعرضون عن هذا الذي َياطبنا  وذكرناها وذكَّ
به اهلل. بل األمر وصل إىل القمة اليت ال ُيكن للعقل أن يتصورها. جهاٌد يف سبيل اهلل يعلن حتت َعَلٍم 

 َيطط وده السفري األمريكي، جهاٌد يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىلأمريكي، جهاد يف سبيل اهلل عز وجل يق
اَل ﴿ له السفري األمريكي مث يصر إىل أن يكون هو املشرف على التنفيذ ونسميه جهاداً، يقول لنا ربنا:

ْن َأْصَحاِب اْلُقبُوِر﴾ ]املمتحنة : مِ تَ تَ َولَّْوا قَ ْومًا َغِضَب اللَُّه َعلَْيِهْم َقْد يَِئُسوا ِمَن اآْلِخرَِة َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر 
ُدوِّي َوَعُدوَُّكْم ﴿اَل تَ تَِّخُذوا عَ يقول لنا اهلل عز وجل:  ونقول بلسان احلال: بل سنتوالهم، حنن أعلم. .[12

 [.1أَْولِيَاء تُ ْلُقوَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَِّة﴾ ]املمتحنة: 

لسوف يقودوننا. حسنًا، يقودونكم إىل ماذا؟ ويقول قائلهم: ال بل حنن أعلم، سنتخذهم أولياء و 
 إىل معركة؟ ال، يقودوننا إىل اجلهاد يف سبيل اهلل. فيا عجبًا، جهاد يف سبيل اهلل يقوده السفري األمريكي!

 هذا هو البالء وذلك هو الدواء.
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 ت عبادي﴿إين خلقكلنا أيها اإلخوة يتمتع بالكنز الذي أعلنه رسول اهلل يف احلديث القدسي: 
. فكيف السبيل إىل احملافظة على هذا الكنز الذي كم حنن حباجة إليه عند رحيلنا إىل اهلل. حنفاء كلهم﴾

إذا رحلنا إىل اهلل وهذا الكنز حي  بني جواحننا فلسوف يغفر اهلل لنا زالتنا ولن حياسبنا على أخطائنا، نعم، 
 سبيل ذلك أن نتحرر من عصبياتنا، أن لكن املهم أن نرحل إىل اهلل وهذا الكنز حي  نابض مل ُيت.

نتحرر من عوامل الثأر اجلاهلي الذي أنقذنا اإلسالم منه، سبيل ذلك أن نتحرر من مصاحلنا اجلزئية اآلنية 
وأن نلحق وراء املصلحة الكلية اليت يدعونا بيان اهلل سبحانه وتعاىل إليها، دواؤنا أن نتحرر من األهواء 

 ويل هذا وأستغفر اهلل العظيم..والشهوات اجلاحنة، أقول ق
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 18/29/2211|  التعامل مع نعم هللا الظاهرة والباطنة -128
 

َر َلُكم مَّا يِف ﴿َأملَْ تَ َرْوا َأنَّ اللََّه سَ  تعالوا نتدبر هذه اآلية يف بيان اهلل عز وجل وحمكم تنزيله: خَّ
 اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل ْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة َوبَاِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمن جُيَاِدُل يِف السََّماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعلَ 

 .[35: نُهًدى َواَل ِكتَاٍب مُِّنرٍي﴾ ]لقما

إذاً مها نعمتان يا عباد اهلل، أكرم اهلل عز وجل هبما عباده، نعمة ظاهرة ونعمة باطنة، أما النعمة 
اها مجيعًا، هي العافية اليت تتمتع هبا، املال الذي جعله اهلل عز وجل يف حوزتك، الظاهرة فقد عرفن

املسخرات اليت استخدمها اهلل عز وجل ما بني مسائه وأرضه ملصلحتك، األرزاق اليت هتمي من السماء 
ا على هبوالنباتات واألرزاق اليت تتفجر من ظاهر األرض، هذه هي النعم الظاهرة اليت ُينت اهلل عز وجل 

 عباده، ولكن فما هي النعم الباطنة؟

ع النعم الباطنة يا عباد اهلل هي تلك االبتالءات أو املصائب واحملن اليت تستتبع فائدة لإلنسان، تستتب
 عز يقظة منه بعد غفلة، تستتبع استقامة منه بعد اعوجاج، تستتبع منه يقظة إىل هويته ومعرفة لعبوديته هلل

طالح إىل مواله وخالقه سبحانه وتعاىل، تلك هي النعم الباطنة، هي نعم خفية مقنعة وجل والتفاتة باالص
مبا يبدو أنه ابتالء أو أنه بعض من احملن واملصائب. ولعل النعم الباطنة أهم لإلنسان من النعم الظاهرة، 

الرتبية وما تزال  تولعلها أكثر داللة على رمحة اهلل سبحانه وتعاىل بعباده، إهنا عصي الرتبية، ولقد كان
د عنوانًا على عطف املريب ملن يربيه، عنوانًا على حمبته ملن يالحقه بالرتبية. تعالوا يا عباد اهلل إىل ما جيس

 لونًا من ألوان هذه النعم الباطنة.

عرفت رجاًل قبل سنوات طويلة يف هذه البلدة املباركة. رجل أويت مكانة باسقة يف اجملتمع، يتمتع 
انت اسعة، يتمتع بوظيفة متميزة، يتمتع بعافية تامة ووجه يتضرج بالصحة، ولكن أفكاراً إحلادية كبثقافة و 

تطوف بذهنه ورأسه دعته إىل أن ينشر مقاالً يف صحيفة سيارة يف هذه البلدة عنواهنا: )مىت علمت األمة 
 كالمه هذا اع، وأودع يفالعربية أهنا هي سيدة قدرها فإهنا عندئٍذ تتخلص من التخلف(. وذاع مقاله وش

 ما شاء من األفكار اإلحلادية زاعمًا أن اإلنسان هو الذي ُيلك قدره.
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يف يوٍم من األيام كان الرجل يؤدي وظيفته كالعادة يف دائرته وكان واقفًا يتحدث وما هو إال أن وقع 
شايف ومضت َد به إىل املعلى حني غرة على األرض، وقع وال حراك به يف الظاهر، ُأِخَذ به إىل داره وُعهِ 

على ذلك مدة مل أعلم إالم كانت عاقبة أمره، رأيته بعد أشهر يف مناسبة، َسلَّْمُت عليه، رأيته ذابل الوجه، 
رأيته ُيشي اهلويىن، ضامر اجلسم، سألته عن حاله فنظر إيل قائاًل: لقد جرب اهلل باخلاطر ولقد أكرمين 

، وأخذ يلهج وسلم صلى اهلل عليهمث ذهبت فزرت نبيه حممدًا  بالعافية ولقد ذهبت فزرت بيته معتمراً 
 لسانه حبمد اهلل عز وجل وشكره، وعويف الرجل.

أرأيتم إىل هذه احلال، إهنا واحدة من النعم الباطنة، أال ترون أهنا ذات داللة واضحة على حمبة اهلل 
ين لكأنه يقول: أنا حبيب من أطاعله؟ أال ترون أهنا ذات داللة واضحة على غرية اهلل عز وجل عليه و 

 وأنا طبيب من عصاين، أجل. والطبيب مظهر من مظاهر الرمحة كما تعلمون.

اهلل: لقد مرت أمتنا مبثل ما مر به هذا الرجل الذي حدثتكم عنه كما تعلمون. مرت أمتنا يف  عباد
كن ما الذي أعقبته يئاً تعلمون ولهذه البلد مبثل هذه احملنة، مبثل تلك النعمة الباطنة، وال أريد أن أصف ش

تلك احملنة؟ إالم آلت تلك النعمة الباطنة؟ لقد ردَّْتنا عن املنحدر الذي كدنا هنوي إىل قراره، لقد أيقظتنا 
نعم إىل هوياتنا عبيدًا مملوكني هلل سبحانه وتعاىل، ولسوف تتجلى مظاهر معرفتنا هلذه اهلوية عما قريب، 

طنة إىل جديد من التمسك بعهد اهلل وإىل جديد من البيعة مع اهلل سبحانه وتعاىل، ردَّتنا هذه النعمة البا
 إذاً هذه نعمة باطنة من النعم اليت ُينت اهلل عز وجل هبا على عباده يف مثل هذه اآلية اليت تلوهتا عليكم.

ألنين على و أقول مرت ألهنا فعاًل مرت  –ما الذي بقي بعد أن عرفنا أن هذه احملنة اليت مرت بنا 
يقني بأهنا لن تلبث وعلى يقني بأهنا انطوت ومشرت أذيال الرحيل، نعم جاءت لتؤدي مهمة، بعثها اهلل 
عز وجل إلينا نعمة باطنة لتوقظنا، لتلفت نظرنا إىل هوياتنا، لتدعونا إىل جتديد البيعة مع اهلل سبحانه 

بُ نَا ملنعم، بقي أن نشكر موالنا الذي يقلِّ فما الذي بقي بعد ذلك؟ بقي أن نشكر هذا اإلله ا –وتعاىل 
ما بني نعم ظاهرة ونعم باطنة وكل  منهما يتطلب الشكر، بقي أن نشكر اهلل عز وجل على هذه احملنة 
اليت أطلت علينا بوجهها مث إهنا اليوم يف دور االنقشاع والذهاب، بقي أن نشكر اهلل جل جالله على كل 

 املستويات، نعم.
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اً هلل وى القادة فشكرها هلل سبحانه وتعاىل يتمثل يف أن نعود فنتبني مجيعًا هوياتنا عبيدأما على مست
لن نرحل غداً إىل اهلل عز وجل إال هبا، لن نرحل إىل اهلل بشيء آخر غري هذه العبودية، هذه اهلوية تتطلب 

يل مؤمن باهلل، لى إنشاء جالعمل الدائب ع –أكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل باحلماية والتوفيق  –من قادتنا 
على إنشاء جيل ال يتيه عن هويته، ال يتيه عن رشده، شكر القادة يتمثل يف أن ُيسكوا مبيزان العدل وال 
شيء غري العدل، جيعلون من أنفسهم حراساً ورعاًة هلذا امليزان فيما بينهم وبني األمة، فنحن بأمس احلاجة 

بني إخواننا وبني من ملَّكنا اهلل عز وجل زمام قيادهتم، ورواق العدل يف دنيانا هذه إىل أن ّند رواق العدل 
حنن الذين ّنده، وحنن الذين نعلم كيف ُّنَتُِّع شعوبنا هبا. أما أولئك املنافقون الذين يتحدثون عن العدالة 

 ا.نوال يفسروهنا يف الباطن إال بالظلم فليس لنا حديث عنهم يف هذا اجملال قط. هذه هي مهمة قادت

أما الفئات األخرى من األمة، أما عامة الشعب فإن شكر اهلل سبحانه وتعاىل على هذه النعمة 
الباطنة اليت جاءت ومرت تتمثل يف أن ّند رواق األخوة، جسور األخوة اليت قررها اهلل عز وجل يف حمكم 

تعاىل يتمثل يف أن نعود انه و تبيانه مث أمرنا بأن نضعها موضع التنفيذ فيما بيننا. القادة فشكرها هلل سبح
فنتبني مجيعًا هوياتنا عبيدًا هلل لن نرحل غداً إىل اهلل عز وجل إال هبا، لن نرحل إىل اهلل بشيء آخر غري 

العمل  –أكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل باحلماية والتوفيق  –هذه العبودية، هذه اهلوية تتطلب من قادتنا 
على إنشاء جيل ال يتيه عن هويته، ال يتيه عن رشده، شكر القادة  الدائب على إنشاء جيل مؤمن باهلل،

 يتمثل يف أن ُيسكوا مبيزان العدل وال شيء غري العدل، جيعلون من أنفسهم حراساً ورعاًة هلذا امليزان فيما 

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة﴾ رات ُكْم﴾ ]احلج﴿فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَويْ  ذلكم هو القرار.[.15]احلجرات :  ﴿ِإّنَّ
 وهذا هو األمر. [.15: 

ينبغي أن نصلح ما بيننا وبني إخواننا يف املعامالت املختلفة املالية واملادية املختلفة، الغش بكل 
أشكاله ينبغي أن ُيطوى بعد اليوم، املعامالت البعيدة عن احلق والواقعة يف محأة الظلم ينبغي أن نرفع 

وتعاىل  أن جنعل أوقاتنا، ليالينا وأيامنا مليئة بنبضات العبودية هلل سبحانه أيدينا عنها بعد اليوم، ينبغي
السيما يف هذه األيام الباقية من هذا الشهر األغر الذي أكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل به، هذا هو شكر اهلل 

 عز وجل ألمتنا بصورة عامة.
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راء البحار، ألوامر الصادرة إليها من و ولكن البد أن أتوجه إىل تلك الفئة اليت طاب هلا أن تستجيب ل
طاب هلا أن تستجيب ألوامرها يف اخلروج إىل الشوارع ويف إعالن الشعارات املختلفة املتنوعة يف الوقت 

احلجز الذي يالحقها ويأخذ منها ب صلى اهلل عليه وسلمالذي طاب هلا أن تعرض عن وصايا نبيها حممٍد 
صة نفسها، وأنا يب هبا أن تعتزل الفتنة، يهيب هبا أن تعود فتهتم يخايهيب هبا أال تشرتك يف الفتنة، يه

أصغي إىل هذه الوصايا بل األوامر املتكررة فأتبني مدى نبضات احلب يف قلب رسول اهلل لنا وإشفاقه 
علينا، طاب هلؤالء اإلخوة أن يستجيبوا لنداء أولئك األعداء اآليت من وراء البحار وأن يعرضوا ويصموا 

هنم عن وصايا حبيبهم ورسوهلم حممٍد عليه الصالة والسالم، يقول هلم اعتزلوا الفتنة، لتسعكم دويرة آذا
أهليكم، يبني لنا أن مخود الفتنة إّنا هو يف جتنبها يا ناس، أدعو هؤالء اإلخوة اليوم وقد أكرمنا اهلل 

ول اهلل، إىل االصطالح مع رسسبحانه وتعاىل هبذه النعمة الباطنة إىل جانب نعم ظاهر كثرية أدعوهم 
أدعوهم إىل يعودوا فيمدوا يد البيعة مرة أخرى إىل رسول اهلل، لقد ظهر هلم أن نداء العدو إّنا حيملنا 
املغارم واألثقال يف حني أنه يعود بالكثري من املغامن واحلقوق اليت يستلبها من أرضنا ومن عباد اهلل عز 

ر، هذه وصييت هلؤالء اإلخوة األحباب، وأسأل اهلل أن يلهمهم وجل، لقد تبني هذا ولسوف يتبني أكث
 صلى اهلل عليه وسلم.الرجوع إىل االصطالح مع رسول اهلل 

أما أولئك اآلخرون املقنعون الذين جعلوا من أنفسهم خمالب ألعدائهم وأعداء اهلل سبحانه وتعاىل 
تلكاهتم، أقول هلؤالء وإفساداً ألرضهم، إلخواهنم، ملممث أوسعوا هبذه املخالب فتكًا وختريبًا وتقتياًل وحتريقًا 

وما أظن إال أنكم مؤمنون باهلل سبحانه وتعاىل ولكن اإلنسان  –اإلخوة: إن كنتم مؤمنني باهلل عز وجل 
م فتعاملوا معها، أقول هلم عودوا إىل إنسانيتك –قد يتيه وقد هتجم عليه حالة من الوحشية تنسيه إنسانيته 

وات األوان فتوبوا إىل اهلل عز وجل واهلل يقبل توبة التائبني، عودوا عن هذا الذي فعلتموه، عودوا قبل ف
ُهَو ﴿أنتم لستم خمالب ألعداء اهلل وأعدائكم، أنتم إخوة تقيمون بنيان احلضارة اليت كلفكم اهلل بإقامتها: 

 .[01أَنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم فِيَها﴾ ]هود: 

ن إال أن هؤالء اإلخوة مؤمنون باهلل، ولسوف توقظهم حقيقة إُياهنم باهلل عز وجل إىل هذه ما أظ
احلقيقة وإذا بأمتنا قد اجتمعت من نثار، وإذا هبا قد تضامت، هذا هو شكر اهلل، هذا هو الشكر الذي 

سوف جند أنفسنا ليتطلبه اهلل عز وجل منا على نعمه الظاهر والباطنة. لئن شكرنا اهلل سبحانه وتعاىل ف
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ا الصَّاحِلَاِت ﴿َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُو  مصداقًا دقيقًا لقول اهلل عندما قال يف حمكم تبيانه:
َضى هَلُْم َولَيَُبدَِّلن َُّهم تَ لََيْسَتْخلَِفن َُّهم يِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قَ ْبلِِهْم َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي ارْ 

 .[00مِّن بَ ْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا﴾ ]النور: 

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضعُِفوا يِف اأْلَْرِض َوجنَْ  لسوف نكون مصداق قوله عز وجل: َعلَُهْم ﴿َوُنرِيُد َأن ّنَّ
ا ِمنْ ُهم مَّا َكانُوا حَيَْذُروَن﴾ ْرِض َوُنِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدمهَُ َوّنَُكَِّن هَلُْم يِف اأْلَ  ،أَِئمًَّة َوجَنَْعلَُهُم اْلَوارِِثنيَ 

 .[0-0]القصص: 

ولكل عصر فرعونه وهامانه وقارونه يا عباد اهلل، وأنتم تعلمون أن سلسلة الفراعنة مل تنقطع، وها 
 حنن جند هذه السلسلة كيف تعبث بدنيا اهلل سبحانه وتعاىل الواسعة.

قول قويل هذا وأسأل اهلل عز وجل أن جيعل لكالمي منفذًا إىل قلوب هؤالء اإلخوة وأسأل اهلل أ
سبحانه وتعاىل أن جيمعنا وأال يفرقنا وأن جيعلنا مجيعًا نقف سعداء حتت مظلة العبودية له، أقول قويل هذا 

 ...وأستغفر اهلل العظيم
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 23/22/1898 | حياة الّدنياحقيقة ال -112

 

ًة إنَّ النّاَس كانوا وال يزالوَن يف نظرهم إىل الّدنيا وأحداثها فريقنِي اثنني: فريٌق ينظُر إليها نظرًة سطحيّ 
 بلهاء. وفريٌق آخُر ينظُر إليها من خالِل عقله ومن خالِل تفكريِه ووعيه.

ايزتنِي خمتلفتنِي لشرٍّ طحّيَة البلهاء فريى فيها صورتني متمأّما الفريُق األّول: فينظُر إىل الّدنيا نظرتُه السّ 
ا وخلري، يتصّوُر أنَّ هذا العاملَ مسرٌح لشرٍّ ال خرَي فيه وخلرٍي ال شرَّ فيه، ويتساَءُل عن احلكمةِ والّسبب، ورمبّ 

لكوِن إهلني: إلُه يسوُس ذا اهداُه تصّورُه اخلرايفُّ هذا إىل ما تصّورُه كثرٌي من األسطورّينَي يف يوٍم ما: أنَّ هل
 اخلرَي الذي فيه، وإلٌه آخر يرعى الّشرَّ الذي فيه.

وأّما الفريُق الثّاين الذي ينظُر إىل الّدنيا من خالِل عقله ومن خالِل منظاِر وعيِه وفكره: فإنَّ هذا 
ا تتجّمُع يف خرٍي شيٍء إّنّ  الفريَق يتجاوُز الظّواهَر إىل اجلذور، فإذا وقَف عنَد اجلذور رأى أنَّ ينابيَع كلِّ 

مطلق، وأنَّ األغصاَن والفروَع مهما بدت خمتلفًة متنّوعة فإهّنا تنتمي إىل جذٍع واحٍد ال ثايَن لُه أال وهَو 
النّعمُة املطلقة واخلرُي املطلق، وإذا تأّمَل عنَد هذا اجلذِع وفّكَر ُهدَي إىل اليِد الكرُيةِ املعطاءة اليت تسوُس 

اخلرَي كّله، وترعاُه وتفّرعُه ألوانًا وأشكااًل وجتعُل منُه نعمًا ظاهرًة ونعمًا باطنة، وينظُر إىل هذه  جذَع هذا
 اليد، أال وهَي يُد ربِّ العاملنَي سبحانُه وتعاىل، فريى أنَّ الكوَن كّلُه ُيساُس يف قبضِة اهلِل سبحانُه وتعاىل

ي اخلرُي املطلق، وإال النّعمُة الّدائمة، ومن مثَّ فإنَّ احلوار الذ وحكمه، وأنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ ليَس عندُه إال
احلمُد هلِل ربِّ ﴿َياطُب به العبُد رّبُه يف اليوِم مخَس مرّات، إّّنا هو حواُر االعرتاِف بنعمِة اهلِل وفضله: 

 .الّرمحِن الرّحيم﴾ ،العاملني

واَر الّشر، ملا صحَّ أن يكوَن هذا احلوار هو احل ولو أنَّ الّدنيا كانت ُتساُس بيٍد من اخلرِي وأخرى من
 املتّكّرَر الذي َُياطُب بِه العبُد رّبُه يف كلِّ يوٍم مخَس مرّات.

ولكن ملاذا ننظر فنرى األشياءَ متنّوعة نرى بعضًا منها يّتسُم مبا يسّمى الّشر، ونرى بعضًا منها يّتسُم 
اُن عاقاًل حّيِة يا عباَد اهلل، اليت ينبغي أن نتجاوزها، وما داَم اإلنسمبا هو اخلري. تلَك هي آثاُر الّنظرِة الّسط

 واعيًا ما ينبغي أن ينظَر إىل األشياِء نظرًة صبيانّيًة حبيسة.
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إنَّ الطّفَل الذي يأكُل فاكهًة لذيذًة من الفواكه وهو يتخّيُل أّنُه جيب أن يقضمها مجيعًا وأن حيسَّ 
نَي وإذا بِه يفاَجئ بأّنُه يقضُم نواًة قاسيًة صلبة أدخلِت األمَل بداًل من اللّذِة ب باللّذِة يف كلِّ جزٍء منها،

أسنانه، يتصّور أنَّ هذا الطّعاَم مزيٌج من خرٍي وشّر، ولكنَّ اإلنساَن الذي يتناوُل هذه الفاكهة بنظٍر ثاقٍب 
 مظهراً المتداِد يف هذه النّواِة القاسية إال ووعٍي عقلّي: ال جيُد يف هذه النّواِة إال مظهراً خلرٍي ثاٍن، ال جيدُ 

هذه الفاكهة واستمراريّتها، وضماُن بقاِء هذه املائدة ممتّدًة أماَم اإلنسانّيِة إىل أن يرَث اهلُل األرَض ومن 
 عليها.

َة ر فإنساٌن ينظر نظرًة سطحّيًة بلهاء يقول: إنَّ الكوَن منقسٌم إىل شرٍّ وخري. وإنساٌن ينظُر هذه الّنظ
 العميقة: يرى األمَر كّلُه خرياً ولكّنُه خرٌي متنوّع. وذو الّنظرِة الّصبيانّيِة البلهاء الذي يسرُي يف الّشوارِع يف
قُ رِّ الّشتاء، فتتهاطُل األمطاُر فوَق رأسه، ويرى أنَّ ثوبُه يتبّلُل من قطراِت املطِر اهلاطلة من الّسماِء على 

يتساءل ما حكمُة هذا الّشّر؟ ولكنَّ اإلنساَن الذي ينظُر إىل هذه األمطاِر األرض، رمّبا يتأّفف ويتضّجر و 
الّسخّية من خالِل منظاِر عقله ووعيه وإدراِك احلكمِة اإلهلّيِة املعطاءة يتبّدُد هذا الّتصّور من خالِل وقوفِه 

عطاٍء من اهلِل اطل إّّنا لساُن فضٍل و أماَم فضِل اهلِل عزَّ وجّل، ويعلُم أنَّ كلَّ قطرٍة نعمة، وأنَّ هذا املطَر اهل
 سبحانُه وتعاىل، وينسى يف غماِر هذه الّنظرِة ثيابُه املتبلّلة وتلَك املشكالِت اجلزئّية اليت قد ُيرُّ هبا.

وإذا ازداَد اإلنساُن تصّورًا وتدّبرًا حبكمِة اهلل علَم أنَّ اهلَل قد جبَل اإلنساَن وفطره على أن ال يدرك 
ورِة اخلرّية إال من خالِل اإلطاِر الذي حيدُّ هذه الّصورة، واإلطاُر الذي حيّدها ينبغي أن يكوَن مجاَل الصّ 

 فاصاًل بينها وبنَي نقيضها. اإلنساُن الذي يدرُك احلقائق يعلُم أنَّ املغنم ال حيّدُه إال املغرم.

ٍر إىل قوِل اهلِل لّرّب وهو يصغي بتدبّ وهكذا يقُف هذا اإلنساُن الواعي املتدّبر أماَم حمراِب الرّبوبّيِة ل
َر َلُكْم َماعزَّ وجّل:  ظَاِهرًَة َوبَاِطَنًة َوِمَن  اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعلَْيُكْم نَِعَمهُ  يِف  السََّماَواِت َوَما يِف  ﴿اللََّه َسخَّ

هلِل إال النّعمة، وال يبعُث لَك . ليَس عنَد ارٍي﴾اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكتَاٍب ُمنِ  يِف  جُيَاِدلُ  َمنْ  النَّاسِ 
 إال اخلري، ولكن إّما أن تكوَن نعمًة ظاهرًة يتبيّ نُها الطّفلُ والكبري. أو رمّبا تكوُن نعمًة خفّيًة تغيُب عن بالِ 

هكذا يربّينا  .الطّفِل وذي الّنظرِة البلهاء ولكن ال ُيكُن أن تغيَب عن ذي الّنظرِة املتدّبرِة الواعيِة العاقلة
القرآن من خالِل منهٍج علميٍّ دقيق، وهكذا يرىّب العبُد الّصاحل الذي يسرُي على صراِط اهللِ سبحانُه وتعاىل 

 العزيِز احلميد.
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ونتيجُة هذه الرّتبية: هي أنَّ اإلنساَن مهما لقَي يف جنباِت هذه احلياة، لن يشمَّ من هذا الذي يلقاه 
ليِه أطيَب معاين اخلري يفُد إليِه من اهلِل سبحانُه وتعاىل. فإن مل يفهم، وإن ضاقت ع إال عبرَي النّعمة، وإال

َوَعَسىَٰ َأن حتُِبُّوا  ُكمْ ﴿َوَعَسىَٰ َأن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخيْ ٌر لَّ السُُّبُل للتحليل، وقَف أماَم قوِل اهلِل عزَّ وجلَّ: 
 .َلُم َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُموَن﴾َواللَُّه يَ عْ  َشْيئًا َوُهَو َشر  لَُّكمْ 

كثريوَن هم الذين يسريوَن على األول من خالِل الّنظرِة الّسطحّيِة اليت حّدثتكم عنها، وما أحراهم 
أن يتأّملوا ويتدّبروا. إذا شيَك أحدهم بشوكة تأّفَف وتساءل: ما احلكمة؟ وإذا حبسُه املرض تساَءَل: ما 

أن حىّت يصيبين اهلُل عزَّ وجلَّ هبذا املكروه؟ دواُء هؤالِء النّاِس أن يعقلوا، و  الّسرُّ وما احلكمة وماذا فعلت
يتدّبروا، وأن ال يكونوا مثَل ذلَك الطّفِل الذي قضَم الفاكهة إىل آخرها، فلّما أحسَّ بالّشّدِة اليت لقيتها 

اهلِل ما يشرُح كلَّ  ، ويف كتابِ أسنانُه بسبِب قضمِه لتلَك النّواِة املتحّجرة، تساءَل عن احلكمِة والّسبب
شيء ويف كتاِب اهلِل ما يضُع النّقاَط على كلِّ أمٍر خاٍف. فهل متدّبٍر يف كتاِب اهلل؟ وهل من واقٍف عنَد 

 شروِح ذلك يف سّنِة رسوِل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم؟

عٌة مبظهٍر رقيق، خفّيٌة ولكنّها مقنّ كلُّ اآلالِم اليت يراها اإلنسان وكلُّ املصائِب اليت قد مترُّ به نعٌم 
احلكمُة من ذلك أن يسوَق هذا القناُع اإلنساَن إىل حمراِب العبودّيِة هلِل عزَّ وجّل. واهللُ سبحانُه وتعاىل ال 
 حيبُّ أن ينتقَل عبدُه إىل رحاِب اآلخرِة إال نقيًّا من األدران، نقيًّا من الّسيّئاِت كلّها، وقانوُن اهلِل سبحانهُ 
وتعاىل قضى وقضاؤُه ال مردَّ له: أنَّ كلَّ من ارتكَب شيئًا ال بدَّ أن جيزى به، أليَس هو القائل: 

؟ ُدوِن اللَّهِ َولِيًّا َواَل َنِصريًا﴾ ِمن يَ ْعَمْل ُسوءًا جُيَْز ِبِه َواَل جيَِْد َلهُ  َمنَأْهِل اْلِكتَاِب  أََماينِّ  بِأََمانِيُِّكْم َواَل  ﴿لَّْيسَ 
 قبَل ، هذا كالٌم خميف. ولقد خّوَف هذا الكالُم سيَِّدنا أبا بكٍر رضَي اهللُ عنهُ يَ ْعَمْل ُسوءًا جُيَْز ِبِه﴾ ﴿َمنْ 

يا رسوَل ﴿أن َيّوفنا حنن، وُهرَِع إىل املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم عندما نزلت هذه اآلية وهو يقوُل: 
 سيّئة؟ . من منّا ال يعمُل سوءاً؟ من منّا ال يرتكبُ ءًا جُيَْز ِبِه﴾يَ ْعَمْل ُسو  ﴿َمنْ اهلل ما العمُل بعَد اليوم: 

ّسالم؟ ؟ فماذا قاَل لُه املصطفى عليِه الّصالُة والنفسِه يف ساعٍة من ليٍل أو هنار من منّا ال يسرُف على
 .َن به﴾و غفَر اهلُل لَك يا أبا بكر، ألسَت مترض؟ ألسَت حتزن؟ ألسَت تصيُبَك الألواء؟ فذلَك ما جُتزَ 

واإلنساُن الغافل يسرُي يف فجاِج هذه احلياة، ُيصاُب بَرَشاِش األمراض ال يدري ما احلكمة؟ وأيُّ 
فضٍل أجلُّ من هذا الفضل؟ فإذا ابتُليَت ينبغي أن ُتدرَك احلكمة، وينبغي أن جتتاَز قناَع هذا االبتالِء 
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أدركوا مدى  اللهمَّ اجعلنا من أولئَك العبيد الذينوظاهره لتدرَك النّعمَة اخلفّيَة اليت تنبُض يف داخلها. 
فضلك وعلموا واسَع فضلَك ورمحتك، وارزقنا اللهمَّ شكَر آالِئَك الظّاهرةِ والباطنة. أقوُل قويل هذا وأستغفُر 

 اهلَل العظيَم، فاستغفروُه يغفر لكم...
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 21/28/1882 | فتنة الحياة الدنيا.. ودورها فيما وصلنا إليه -111

 

كلَّما مرت األزمنة، وتقلبت األجيال، ازداد اإلنسان العاقل وثوقًا بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
لقد تركُت فيكم ما إن متّسكتم بِه لن تضلّوا بعدي: كتاَب اهلِل وسّنيت. 

َت النّاُس إىل وصايا والتفكّلما مرَِّت األزمنة، وتقلّبِت الّظروُف واألحوال، وتكاثرِت الفنُت واملصائب، 
رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم، وجدوا أمامهم مزيدًا من األدّلِة والرباهنِي على أهّنم لو متّسكوا بوصايا 
املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم: فلسوَف يظلّوَن يف حصٍن حصنٍي ضدَّ كلِّ فتنة، وضدَّ كلِّ مصيبة، ولن 

وقعوا ن يقعوا يف فقٍر بعَد غىن. ولكنَّ الذيَن أعرضوا عِن اهلِل وعن وصايا رسوِل اهلل: فيناهلم زل  بعَد عز، ول
 يف مغّبِة إعراضهم هذا.

لقد قاَل املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم فيما اتّفَق عليِه الّشيخان، عندما رأى املسلمنَي يومًا وقد 
الّصالُة والّسالم  هُم اهللُ عزَّ وجلَّ هبا، قاَل هلُم املصطفى عليهِ ابتهجوا ملرأى بعِض األمواِل والغنائِم اليت أكرم

أبِشروا وأمِّلوا مبا يسرّكم، فو اهلِل ما الفقَر أخشى عليكم، ولكيّن أخشى أن عندما رأى استبشارهم: 
ما ك  تُبَسَط عليكُم الّدنيا كما ُبسطت على الذيَن من قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم

. هذه وصّيٌة من وصايا رسوِل اهلل صّلى اهلُل عليِه وسّلم اليت أشاَر إليها عليِه الّصالُة والّسالُم أهلكتهم
وا ذلك لن يتوُهوا، فإن هم فعل ،يف خطبتِه يوَم حّجِة الوداع، ويوَم أهاَب باملسلمنَي أن يتمّسكوا بسنّته

 ولن يضلّوا، ولن متتدَّ إليهم يٌد من عدّو. 

أي:  أبِشروا وأمِّلوا مبا يسرّكمقوُل عليِه الّصالُة والّسالم يف بعِض ما ورّثنا إيّاُه من سنّتِه الّشريفِة: ي
ستُفَتُح عليكُم الّدنيا، وسيأتيكُم املاُل من كلِّ حدٍب وَصوب. فال ختشوا من الفقر، فما من أّمٍة سعت 

َوُنرِيُد َأن   بالغىن. ألنَّ اهلَل تعّهَد ذلَك هلم بقولِه:إىل مرضاِة اهلل وسارت على صراِطه، إال وأكرمها اهللُ 
ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضعُِفوا َعِمَل  َمن . وأّكدَّ هذا بقوله:اأْلَْرِض َوجَنَْعلَُهْم أَِئمًَّة َوجَنَْعلَُهُم اْلَوارِِثنيَ  يِف  ّنَّ ْْ

َوَعَد اللَّهُ الَِّذيَن . بل أّكَد ذلَك مرًّة ثالثًة فقال: لَُنْحيِيَ نَُّه َحيَاًة طَيَِّبةً أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن ف َ  أَوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاحِلًا
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َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي  ِمن اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذينَ  يِف  آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهمْ 
لذا قاَل عليِه الّصالُة والّسالم: أبشروا وأّملنوا فلسوَف تفَتُح  بَ ْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا مِّن هَلُْم َولَيَُبدِّلَن َُّهماْرَتَضىَٰ 

عليكُم الّدنيا. ولكن إذا فُتحِت الّدنيا عليكم، فإنَّ اخلطَر الذي حيدُق بكم آنذاك ليَس فقراً فقط، لسُت 
فقٌر أبداً، وإّّنا أخشى عليكم نقيَض ذلك. أخشى عليكم أن  أخشى عليكم من الفقر، فلن يهلككم

 تبسط الّدنيا عليكم كما بسطت على من كاَن قبلكم.

ذلَك هو بركاُن الفقر، ومنُه يتفّجُر الّدمار، وبِه سيكوُن سبُب اهلالك، ملاذا؟ ألنَّ املاَل إذا َكثُ َر بنَي 
اليٍة اٍم حمكٍم من شريعِة اهلل. وما مل يرتقوا إىل سّدٍة عأيدي النّاِس طغوا وبغوا ما مل يلجموا أنفسهم بلج

ياهتم من الرّتبيِة اإلسالمّية اليت يتلّقوهنا من كتاِب اهللِ عزَّ وجّل. فإن هم رُبّوا هذه الرّتبيَة اإلُيانّية، وأجلموا ح
 اآلخرة. بلجاِم الّشريعة، مل يضرَّهُم املال، بل كاَن خرَي مطية هلم إىل عز الّدنيا وسعادةِ 

ولكن إذا تغّلَب عنفواُن املال، فبغا النّاُس بسبِب هذا املاِل الكثري وطغوا، أورثهم هذا الطّغياُن بذخًا، 
وال بدَّ أن يورثهم البذخ بعَد ذلك شّحًا به وتكالبًا عليه. فإذا تكالبوا على املال وَشّحوا به: تنافست 

ببه، مثَّ وا عليه. مثَّ إهّنم يتحاقدوَن ويتهارجوَن ويتخاصموَن بساجلماعاُت اإلسالمّيُة على هذا املال، وتزامح
إنَّ الدمار ينقدح من ذلَك  اخلصام، ويتحّوُل املسلموَن بل مجاعاُت املسلمنَي إىل أمٍم متقاتلٍة متهارجة، 

بَسَط الدُّنيا إّّنا أخشى عليكم أن تُ فَ يَهَلكوَن بسبِب هذا املال. وهذا ما قالُه عليِه الّصالُة والّسالم: 
أي  -َس عليها كما تناف -أي تتنافسوَن عليها  -عليُكم كما ُبِسَطت على من كاَن قبَلكم فتنافسوها 

 .فتهلككم كما أهلكتهم -من كاَن قبَلكم 

لقد ترى لو أنَّ أجياَل املسلمنَي كانوا عنَد وصّيِة رسوِل اهلِل يوَم وّدعهم يف أيّامِه األخريِة قائاًل: 
. لو أنَّ املسلمنَي كانوا أَُمنَاَء على سنِّة فيكم ما إن متّسكتم بِه لن تضلّوا بعدي: كتاَب اهللِ وسّنيت تركتُ 

عاليمِه عليِه وحافظوا على وضاياه، وطبّقوها خرَي تطبيق، وجعلوا من ت -بعَد كتاِب اهلِل تعاىل  -رسوِل اهلِل 
 اهلِل عزَّ ، وسهروا ليلهم، وراقبوا لياليهم على تطبيِق شرعِ الّصالُة والّسالم خرَي حارٍس لسعادته ولعّزهتم

وجّل. أفكانت تتسّرُب إليهُم الِفنت؟ أفكانِت املصائب تدوُر عليهم كما تدوُر الرّحى على احلبِّ فتطحنُه 
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، أفكانوا اً طحنًا؟ أفكاَن املسلموَن وقد أورثهُم اهلُل مَن املاِل والغىن ما مل يعطِه ألمِم الّشرِق والغرِب أبد
يتحّولوَن وهُم األغنياُء إىل أفقِر األمِم على وجِه األرض؟ أفكانت أمواهلُم اليت مّلكهُم اهلُل عزَّ وجلَّ إيّاها 
تتبّخُر وتزوُل من أيديهم ما بنَي عشّيٍة وُضحاها لتصبَح ملكاً ألعدائهم بقضها وقضيضها؟ لو أنَّ املسلمنَي 

 اليت نراها وصّيِة رسوِل اهلل، وكانوا مطبّقنَي لسنّته. أفكانوا يقعوَن يف هذِه الفنتِ من عباِد اهلِل كانوا أوفياَء ل
من حولِنا اليوم؟ أيُّ عاقٍل هذا الذي ال يدرُك اليوَم دّقَة ما أوصى بِه نبينا؟ أيُّ عاقٍل ال يؤمُن أنَّ هذا 

 الذي قالُه رسوُل اهلِل وحٌي من عنِد اهلل؟

ملًا اجتماعيًّا؟ مىت كاَن فيلسوفًا؟ مىت كاَن مؤرّخًا؟ مىت درَس علَم االجتماِع مىت كاَن رسوُل اهلِل عا
 حىّت يستخرَج لنا قواعَد من أدقِّ قواننِي علِم االجتماِع يف احلياة؟ ولكّنُه وحُي اهلِل عزَّ وجّل.

يف أعناقِنا ورحَل إىل  اأوصانا رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم هبذا، وانتزَع األمانَة من عنقِه ووضعه
اهللِ وهَو قريُر العني. ولكن ما الذي حصل؟ وصى الّرعيُل األّول بوصاياه، فأعطاهُم اهللُ ما تعّهَد به. واقرأوا 
التّاريخ: اجليُل الذي جاَء بعَد أصحاِب رسوِل اهلل، واجليُل الذي جاَء من بعدهم أيضًا: كانوا أوفياَء 

يستخدموَن املال، وكانوا يستثمرون كلَّ قرٍش منه، ولكنّهم كانوا يّتخذونُه مطايا لوصايا رسوِل اهلل، كانوا 
إىل مرضاِة اهلل، مل يكونوا يهتّموَن باملال، ومن مثَّ فلم يكونوا يشّحوَن به، ومن مثَّ فقد كاَن املاُل موزعًا 

 عليهم مجيعًا، وكانت مائدُة املاِل مصفوفًة للمسلمنَي مجيعًا.

ملاُل بأّمٍة دوَن أّمة. ولذلَك عاشوا سعداء، عاشوا أغنياء، عاشوا مّتحدين، عاشوا أعزّة، مل َيضِق ا
عاشوا متآلفني. فما الذي حصَل بعَد ذلك؟ خلَف من بعدهم نسوا بل تناسوا وصّيَة رسوِل اهلِل صّلى اهللُ 

ّزل بعد عز ك به حىت ال تعليِه وسّلم، أمهلوا الكالَم الذي قاله، بل ناشد به رسول اهلل أمته أن تتمس
لشّح؛ . سكروا به وكما قلنا مراراً: البذخ باملال ال بد أن يولد ا.تكالبوا عليه ،وحىت ال تتشتت بعد وحدة

ألن أبواب البزخ إذا فتحت فإن املال مهما كان كثرياً ال ُيكن أن يغطي حاجات البذخ اليت ال تنتهي، 
 يضيق ذرعاً مبن جاء يطلب شيء منه سواءً أكان جاره األُينولذلك فإن الباذخ يشح باملال ويضن به، و 

 أو جاره األيسر.
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بزخ املسلمني باملال وشحوا به فضلوا به، فجاء من يطلب ولكن مل يلقى طلبه موافقًة أو قبواًل،  
وتنافسوا على املال كما قال رسول اهلل، وحتولت املنافسة على املال اىل هتارج ففتك بعضهم دماء بعض، 
واستحلوا احملارم اليت حرمها اهلل تعاىل، ووقعنا يف املغبة، مغبة ماذا؟ مغبة اإلعراض عن وصية رسول اهلل 

 صلى اهلل عليه وسلم.

حنن اليوم أفقر الفقراء واملال كله بني أيدينا والكنوز حتت أقدمنا، وأمم الغرب والشرق أغىن األغنياء 
ني أيديهم وأن ثرواتنا ملك بنوكهم، وألن كل ما ورثنا اهلل عز وهم الفقراء باحلقيقة؛ ذلك ألن أموالنا ب

وجل إياه مل نكن أمناء على حتصليه، فتسرب املال من هنا إىل هناك. أمل يقل الرسول صلى اهلل عليه 
. كان قَ بْ َلُكمْ  من َلكَ َأهْ  الشُّحَّ  َوات َُّقوا الشُّحَّ فإن ات َُّقوا الظُّْلَم فإن الظُّْلَم ظُُلَماٌت يوم اْلِقيَاَمِة،وسلم: 

أمل يقل رسول اهلل صلى اله عليه وسلم هذا، أمل حيذرنا رسول اهلل. واهلل إنين ألختيل أن املصطفى عليه 
ى، الصالة والسالم يرمق بعينه احلزينتني املعذبتني الدامعتني يرمق بعينه أمته اليوم وقد ضيعت أمانة املصطف

ه، خر أيامه وهو يودع األجيال اإلسالمية من أمته بل وإخوانه وأصحابضيعت أغلى ما تركه بني يديها يف آ
 فيخيل إيّل أن املصطفى عليه الصالة

والسالم يطلق زفرات احلسرة زفرة إثر زفرة من هذه األمة اليت نسيت أمر اهلل، نسيت شرع اهلل، 
نا اهلل املال ا وقد أعطانسيت وصايا رسول اهلل. فوقعت يف شر املصائب اليت حذر منها. ماذا كان يضرن

الكثري الذي ُيتلئ به باطن األرض، ويفور به ظاهره. ماذا كان يضرنا لو كنا كرماء باملال؟ ماذا كان يضرنا 
لو أنا استخدمنا املال يف الطريق الشرعي الذي رمسه اهلل؟ ماذا كان يضرنا لو أنا جعلنا قلوبنا وقفًا على 

بقى مبال اهلل. ماذا كان يضرنا؟ املال كله كان يبقى لنا والعز كله كان ي حب اهلل وأيدينا وقفًا على التمتع
 .لنا. وأخوتنا ال ُيكن أن تتفكك  ووحدتنا ال ُيكن أن تنفصل

ا 
ّ
ولكن أثرنا أن جنر اهلالك على أنفسنا بأيدينا، ملا ملئنا أفئدتنا حبب املال بداًل من حب اهلل، ومل

انا ذلك أن نشح باملال، وأن نضن به وأن نبخل به. وجاءت الفئات اختذنا املال أداة بزخ وترف، اقتض
 اإلسالمية اليت انطبعت هبذا الطابع ذاته، فتخاصموا وتنافروا وهتارجوا على مال بال.
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مث إن اهلل عز وجل فجر من مغبة هذا الضالل الذي آثروه على عرش السعادة والعزة اليت أكرمهم 
 اهلل عز وجل.

كالم رسول اهلل ويرى يف الكون مصداق ما قاله عليه الصالة والسالم، ويرى هل من عاقل يسمع  
بعينيه مثرات وصايا رسول اهلل باألمس، كما يرى بعينيه مثرات اإلعراض عن وصية رسول اهلل اليوم، هل 

 من عاقل ال يدعوه عقله إىل أن يرعوي فيصطلح مع رسول اهلل بعد أن يصطلح مع اهلل.

عقله اإلحلاد ال َيرج إحلاده من عقله ليعود إىل ربه ليقول لبيك اللهم لبيك،  هل من عاقل يغّشي
هل من إنسان يعي حركة الكون كيف يتحرك ويعود إىل سنن اهلل يف قرآنه كيف ينطق، مث ال يسجد هلل 

 عز عز وجل وسلطانه وال يعلم أن احلاكمية هلل وأن السلطان سلطان اهلل. وأن املنهج املنقذ هو منهج اهلل
 وجل.

 أقول قويل هذا واستغفر اهلل يل ولكم فاستغفروه فيا فوز املستغفرين.
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هل يل أن ألفَت نظركم إىل حديٍث عن رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم اخّتذتُه منُذ سنواٍت طويلة، 
تُه منُذ فجِر شبايب شعاراً وأساساً ودستورًا حليايت. ولقد رأيُت من خالِل ما قد عاهدُت اهلَل عزَّ بل اخّتذ

وجلَّ عليِه من اخّتاذي هلذا احلديِث النّبويِّ العظيِم دستورًا ومنهجًا حليايت، رأيُت من وراِء ذلَك مثاراً 
ن اخلرِي أن ِه وسلََّم يف كلِّ ما قاَل ووعد، لعلَّ معظيمة، بل رأيُت مصداَق كالِم رسوِل اهلِل صّلى اهلُل علي

ألفَت نظركم إىل هذا احلديث. فمن شاَء منكم أن جيعَل هو اآلخُر منُه دستوراً حلياتِه فعل، وال شكَّ أّنُه 
 سريى ما قد رأيت. ومن شاَء أن يرتاَب فلُه أن يفعَل ما يشاء.

قرُه ُنصَب كانِت الّدنيا مّهُه شّتَت اهلُل مشله، وجعَل ف﴿من  يقوُل املصطفى صّلى اهلُل عليِه وسلَّم: 
 عينيه، ومل يأتِه من الّدنيا ما ُكِتَب له. ومن كانِت اآلخرُة مّهُه مجَع اهلُل مشله، وجعَل غناُه يف قلبه، وأتتهُ 

 ثابت، وعبِد نِ . واحلديُث أيُّها اإلخوُة مروي  بطرٍق شىّت، فهو مروي  من حديِث زيِد بالّدنيا وهي راغمة﴾
اهلِل بِن ُعمر، وعبِد اهلِل بِن مسعود، وقد رواُه اإلماُم أمحد، ورواُه ابُن ماجه، ورواُه احلاكُم يف مستدركِه 

﴿من  وسلَّم:  . هكذا يقوُل سيُِّدنا رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليهِ .بألفاٍظ متقاربة، خمتلفة، ولكنَّ املعىن واحد
 .اهلُل مشله﴾ كانِت الدُّنيا مهَُّه شّتتَ 

 ﴿أفشى اهلُل ضيعته، وجعَل فقرُه نصَب عينيه، ومل يأتِه من الّدنيا إال ما ُكتَب له. ومنويف روايٍة: 
لبه، وأتتُه ﴿كفاُه اهلُل همَّ الّدنيا واآلخرة، وجعَل غناُه يف ق، ويف روايٍة: جعَل اآلخرَة مّهُه مجَع اهلُل مشله﴾

 .الّدنيا وهي راغمة﴾

يّها النّاُس أن أمجَع مهومي كلَّها على طريٍق واحٍد لسببنِي اثنني، الّسبُب األّول: أنَّ لقد حاولُت أ
ٍل شىّت، ذلَك أكثُر حتقيقًا للرّاحةِ يف حياِة اإلنسان، ففرٌق كبرٌي كبرٌي بنَي أن يوزَّع اإلنساُن مّهُه يف ُطُرٍق وُسبُ 

 ومّهُه يف طريٍق وقد متّزَق بينها. وبنَي أن حيصَر اجّتاههُ  وإذا هو مقّسٌم جمزٌّء بنَي هذِه اهلموم، يصبُح وُيسي
واحد، وإذا هو قد ارتاَح من تشابه اهلموِم وتسابقها على قلبه. وإذا كاَن هذا أمراً منطقيًّا فما هو الّطريُق 

لَّ كاألفضُل الذي ينبغي أن حنصَر مهومنا فيه؟ ما هو الّسبيُل األوحُد الذي ينبغي لإلنساِن أن يصبَّ  
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اهتماماتِه وكلَّ مهومِه فيِه ويريَح نفسُه أماَم السُُّبِل األخرى؟ ال شكَّ أنَّ اجلواَب واضٌح ملن كاَن يؤمُن باهلِل 
واليوِم اآلِخر، الّطريُق األوحُد الذي ينبغي أن نصبَّ مهومنا مجيعًا فيه، والذي ينبغي أن حنصَر أنشطتنا 

، أو الّطريُق افنا وغاياتِنا كلَّها يف سبيلِه هو طريُق مرضاِة اهلِل عزَّ وجلّ مجيعًا له، والذي ينبغي أن جنمَع أهد
الذي حنُن بصددِه شئنا أم أبينا يف رحلتِنا الّدنيوّيِة هذِه إىل اهلل. وهذا أيضًا أمٌر منطقي  ال ُيكُن أن يرتاَب 

 فيِه من آمَن باهلِل واليوِم اآلخر.

 جنعُل مبتغانا إن خرجنا إىل الّسوِق ابتغاَء الّرزق، وإن خرجنا إىل وإذا كاَن األمُر كذلَك فمالَنا ال
املعاهِد واجلامعاِت ابتغاَء العلم، وإن ساهرنا إخواننا وأصدقاءنا وزمالءَنا ابتغاَء التّآنِس والّصداقة، وإن 

ذِه األنشطَة كلَّها جنعُل هدعونا النّاَس إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل وإىل اخلرِي أو هنيناهم عِن الّشّر، ملاذا ال 
تصبُّ يف هذا الّطريق؟ ملاذا ال جنعُل غاياتِنا إن أمرنا النّاَس أو هنيناهم إن تعّلمنا أو عّلمنا، إن كدحنا يف 
سبيِل الّرزِق أو أعطينا، ملاذا ال جنعُل مهّنا خالَل ذلَك كلِِّه مصبوغًا ومّتجهًا إىل الّطريِق الذي حنُن نسرُي 

 وهو طريُقنا إىل اهلل، طريُقنا إىل اآلخرة. هذا شيء. فيِه فعاًل؟

شيٌء آخر: ألسنا وقد آمنّا برسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلم، أمل نعلم أّنُه الّصادُق املصدوق؟ وأنَّ 
انِت من ك﴿اهللَ عزَّ وجلَّ ما أرسلُه رمحًة للعاملنَي إال وهَو صادٌق فيما يقوُل وفيما يعد؟ فها هَو ذا يقول: 

ا رسوُل اهلِل صّلى اهللُ . وصدَق سيُِّدناآلخرُة مّهُه مجَع اهلُل مشله، وجعَل غناُه يف قلبه، وأتتُه الّدنيا راغمة﴾
النّاس، ال  ؟ كل  منّا أيُّها اإلخوة لُه مهوم، فهَو يتّقي ألسنةَ ﴿مجَع اهلُل مشله﴾عليِه وسلَّم، ولكن ما معىن: 
 بسوء، هذا هّم. وكل  منّا حياوُل أن يكوَن قد أقامُه اهلُل سبحانُه وتعاىل يف حيبُّ أن يتحّدَث النّاُس عنهُ 

حياٍة من األمِن والّطمأنينة، فهَو ال حيبُّ أن يعيَش يف خطٍر من أمنِه على حياتِه أو كرامته، وهذا هم  ثاٍن. 
ِة أيٍّ من أمورهِ  وكل  منّا حيبُّ أن يعيَش كرمَي النّفس، أن يعيَش مستورًا غرَي مفضوٍح يف  الّدنيوّيِة أو اإلنسانّي

أو االجتماعّيِة املختلفة، وهذا هم  ثالث. وكل  منّا يفكُِّر مبصريِه ومآله، حيبُّ إذا ارحتَل عن هذِه الّدنيا أن 
 يلقى مأمنُه يف اآلخرِة أيضًا، وأن ال يُفاَجَأ بشقاٍء مل يكن يتوقّعُه أو بعذاٍب مل يكن ينتظر، وهذا هم  

 رابع. فماذا يقوُل سيُِّدنا رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم؟

، أي من كاَن يبتغي يف أنشطتِه املختلفِة رضى اهلِل عزَّ وجلَّ، وهذا معىن ﴿من كانِت اآلخرُة مّهه﴾
وتعاىل همَّ حانُه كفاُه اهللُ سب. ﴿مجَع اهلُل مشله﴾. ﴿من كانِت اآلخرُة مّهه﴾قولِه عليِه الّصالُة والّسالم: 
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النّاِس فحجَز ألسنتهم عنه، كفاُه اهلُل سبحانُه وتعاىل األخطاَر فأقامُه يف مأمٍن من العيش، كفاُه اهللُ 
سبحانُه وتعاىل األخطاَر املقبلَة اليت هو آٍت ومقبٌل عليها من بعِد املوِت فنقلُه من أمٍن إىل آخر، وهذا 

 .اهلُل مشله﴾ ﴿مجعَ معىن قولِه عليِه الصالُة والّسالم: 

 ولقد فّكرُت منُذ سنواٍت طويلٍة يف هذا الذي يقولُه سيُِّدنا رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم وأنا أنظرُ 
إىل احلياِة اليت أقاميَن اهلُل عليها منُذ نعومِة أظفاري، أقاميَن اهلُل عزَّ وجلَّ على سرٍي يف طلِب العلم، على 

 عزَّ وجلَّ وشرعِه وأنا ال أعي من معاين الّدنيا شيئًا، وأنا ال أعي من معىن إقامِة توّجٍه إىل دراسةِ ديِن اهللِ 
اإلنساِن مقوِّماِت سعادتِه يف مستقبلِه الّدنيويِّ شيئًا، ولكّنُه عهٌد أخذُه عليَّ والدي رمحُه اهلُل عزَّ وجلَّ 

ال هو: هذا لنّهج؟ واهلِل الذي ال إلَه إأحببُت أن أوفّيُه عهده. لكن ما الذي حّصنين وثبّتين على هذا ا
. ويف روايٍة: ﴿من كانِت اآلخرُة مّهُه مجَع اهلُل مشله﴾الذي قالُه سّيُدنا رسوُل اهلل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم: 

 . فما ساعٌة يوُسوس إيلَّ فيها شيطاٌن من شياطنِي اجلّن، أو شيطاٌن من﴿كفاُه اهلُل همَّ الّدنيا واآلخرة﴾
ى اإلنس، إاّل وأجلُأ إىل هذا الوعِد النّبويِّ الذي قطعُه سيُِّدنا رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم عل شياطنيِ 

 نفسِه ملن كاَن هذا شأنه.

وكنُت أتعّوُذ من أن أنكبَّ على وجهي يف طرِق الّدنيا، وإذا هبّمَي الواحِد قد أصبَح مهومًا، وإذا هبذِه 
 مثَّ تبّخَر كاملاِء الذي تسّرَب بعَد أن كاَن حمصورًا بنَي دفّتني، تسرََّب هنا وهنا وهناكَ   اهلموِم تتفرُّع وتتزايدُ 

ومضى، كنُت أستعيُذ باهلِل سبحانُه وتعاىل من أن يتحوََّل مهَِّي الواحُد إىل هذِه اهلموِم الكثرية، فماذا كانِت 
 العاقبة؟

 سبحانُه وتعاىل  اهللِ صّلى اهللُ عليِه وسلَّم: لقد كفايَن اهللُ لقد كانِت العاقبُة ما وعدين بِه سّيُدنا رسوُل 
، وال أريُد أن أخرَج من اإلمجاِل إىل التّفصيل. ولقد أقاميَن اهللُ سبحانُه وتعاىل  كلَّ هم، وال أريُد أن أبنيِّ

َث عن الّذات، ولكنَّ ييف خرٍي ممّا كنُت أتأّملُه وأرجوُه من اهلِل سبحانُه وتعاىل لنفسي. وأنا ال أحبُّ احلد
اإلنساَن يُلَجُأ يف بعِض األحياِن من أجِل جتسيِد احلقائِق ملن مل يكن يؤمُن هبا، وملن كاَن يف ريبٍة منها، 

 ال بدَّ من أن أجسَِّد هذِه احلقائَق يف شخص، يف بياِن واقع.
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قي الشِّقَّ ستوراً لنا؟ وملاذا ال نتّ فإذا كاَن هذا هو األمر، فلماذا ال جنعُل مجيعًا كلُّنا من هذا احلديِث د
لّدنيا مّهُه شّتَت اهللُ ﴿من كانِت ااألوََّل منُه لنتمسََّك منُه بالشِّقِّ الثّاين؟ أفما رأيتم مصداَق الشِّقِّ األّول: 

ن أ؟ واهلِل ما أكثَر ما رأيُت وال أزاُل أرى أناسًا وّجهوا مهومهم آنًا إىل ﴿أفشى اهلُل ضيعته﴾، أو: مشله﴾
يكونوا متبّوئنَي أفئدَة النّاِس حبًّا، فهذا هّم. وّجهوا مهًّا آخَر إىل أن يكونوا يف هذِه الّدنيا من أغىن النّاِس 
مااًل، وهذا هم  ثاٍن. وّجهوا مهومهم إىل أن تكوَن هلم كلمٌة نافذٌة وشهرٌة باسقة، وهذا هم  ثالث. وّجهوا 

 ع.وأنداَد هلم يف هذِه احلياِة يف أموٍر دنيوّيٍة شىّت، وهذا هم  راب مهومهم إىل أن ينافسوا ويسابقوا زمالءَ 

إالَم آَل حاهلم وها هم أوالِء يعيشوَن وكل  منهم مظهٌر لصدِق كالِم رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلَّم؟ 
إىل فقر، وال  ٍر إالإنَّ أحدهم كما قاَل املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم يف روايٍة أخرى ال َيرُج من فق

 ُيارُس من الّدنيا إال كما يشرُب اإلنساُن املاَء امللح؛ كّلما كرَع منُه كأسًا كّلما ازداَد ظمًأ.

وال ينتقلوَن من همٍّ واحٍد إاّل إىل مهوٍم شىّت، ومل يتحّقق هلم هدٌف من األهداِف اليت ابتغوها، فال 
 ابتغاها  لذي حبثوا عنُه عثروا، وال على األمِن والّطمأنينِة اللّتنيِ على أفئدِة النّاِس هيمنوا، وال على الغىن ا

كل  منهم هيمنوا وعثروا أيضًا. وبقيت مهومهم ودنياهم غصصًا كما قاَل سّيُدنا رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه 
 وسلَّم.

بُّها يف همٍّ نضفُرها ونصوإذا كانت هذِه حقيقًة نراها ونلمُسها، فلماذا ال جنعُل مهومنا كلَّها ملاذا ال 
واحد؟ ملاذا ال جنعُل مهّنا مّتجهًا إىل هدٍف واحد؟ أن يرضى عنّا مالُكنا الذي بيدِه أمرُنا، وبيدِه رزقُنا، 

لفقر. ملاذا ال وبيدِه أفئدُة النّاِس لتتوّجَه إلينا باحلبِّ أو لتتوّجَه إلينا بالبُغض، بيدِه املاُل وبيدِه الغىن وبيدِه ا
امرهُ وننتهي إىل هذا الينبوِع فنخلُص مَع اهلِل سبحانُه وتعاىل دينه ونّتجُه يف سلوكنا إىل مرضاته ننفُِّذ أو  نّتجهُ 

عن نواهيِه وال نبايل يف ذلَك بشيء؟ ختشى خالَل ذلَك دنياك؟ ختشى خالَل ذلَك عاقبَة أمرك؟ ختشى 
ذا يضمنُه ُكره؟ كلُّ هذا يضمنُه لَك ربُّك، كلُّ ه  خالَل ذلَك أن يتحوََّل رصيُد ُحبِّ النّاِس لَك إىل رصيدِ 

 لَك خالُقَك وموالك.

 توّجه إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل ومارِس الّسبيَل الذي جيعُلَك حمبوبًا عنَد ربِّك، يكتِب اهلُل سبحانهُ 
كتِب اهلُل سبحانُه ي وتعاىل لَك القبوَل بنَي عبادِه يف األرض. اجّته إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل لتناَل مرضاته،
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وتعاىل لَك الّرغَد من العيش. اجّته إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل لتكوَن قائمًا على أوامرهِ حارسًا حلدوده، يُِقمَك 
اهلُل سبحانُه وتعاىل على حياٍة مكلوءٍة بعنايته، تناُم قريَر العنِي ملَئ عينيك، ليَس هنالَك هم  يشاغُب 

 عليَك حياتك.

ُه ُدنا رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم هذا الكالَم إال وهَو ظل  أو شرٌع لقوِل ربِّنا سبحانومل يقل سيِّ 
 بَِأْحَسنِ  َأْجَرُهم َولََنْجزِيَ ن َُّهمْ  ۖ   يَِّبةً طَ  َحيَاةً  فَ لَُنْحيِيَ نَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنَثىَٰ  أَوْ  ذََكرٍ  مِّن َصاحِلًا َعِملَ  َمنْ ﴿وتعاىل: 

يُِّدنا رسوُل . فلنحيينّهم حياًة طيّبًة يف الّدنيا، واحلياُة الطّيبُة هي الّضمانُة لكلِّ ما قالُه س﴾يَ ْعَملُونَ  نُواَكا َما
. فاألمُن ﴾يَ ْعَملُونَ  َكانُوا امَ  بَِأْحَسنِ ﴿أي يف اآلخرِة ﴾ َأْجَرُهم َولََنْجزِيَ ن َُّهمْ ﴿اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم، 

ألمُن يالحُقَك يف آخرتك، وغناَك ملُء قلبك، مثَّ إنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ يأمُر الّدنيا أن تكوَن معَك يف دنياك، وا
 طوَع أمرَك وخادمًا يطوُف من حولك.

أليَس هذا كالَم سيِِّدنا رسوِل اهلل؟ إذاً: ملاذا نعرُض عن أوامِر اهلِل يف كثرٍي ممّا أمرنا بِه يف بيوتِنا؟ يف 
؟ يف جتاراتِنا؟ يف شؤوننا كلِّها؟ ونوزُِّع أهدافنا مهومًا هنا وهنا وهناك؟ من الّضامُن لَك أهلينا؟ يف أسواقِنا

أن تتحوََّل مهوُمَك هذِه إىل سعادٍة حتقُِّق لَك آمالَك بعَد أن أعرضَت عن اهلِل عزَّ وجلَّ الذي بيدِه كلُّ 
 شيء؟

توراً حلياته، إنساٍن مسلٍم صادٍق يف إسالمِه دس هذا احلديُث النّبويُّ العظيم، أمتىّن أن يّتخَذ منُه كلُّ 
  .يتمسَُّك بالشِّقِّ الثّاين منُه ويتّقي الوقوَع يف الشِّقِّ األوَِّل منه

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلًل العظيم، فاستغفروُه يغفر لكم... 
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املسلمني إىل هذا الذل الذي ران على حياهتم وهليمنت هذه اآلية لوال حب الدنيا ملا آل حال 
ِر اللَِّه َوَذرُوا ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّاَلِة ِمن يَ ْوِم اجلُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ِذكْ بالوجل على قلوهبم، 

لوال حب  لو ال هذا احلب، الذي هو رأس اآلثام وينبوعها،﴾ اْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخيْ ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ 
الدنيا ملا آل حال املسلمني إىل هذا الذل الذي ران على حياهتم بعد ذلك العز الذي رفعهم اهلل سبحانه 

كما   -وتعاىل إىل سؤدده، هذه احلقيقة ينبغي أن نعلمها، وينبغي أن نتبينها، ورمبا كان الشعور باملشكلة 
يساوي نصف الطريق إىل حلها، ولكن مصيبة املصائب أننا حىت الشعور باملشكلة قد فقدناه،  -قالوا 

وعندما نعود إىل كتاب اهلل عز وجل جند التحذير تلو التحذير من أن تتجه قلوب املسلمني باحلب إىل 
صحاب رسول اهلل أهذه الدنيا، بل جند مظاهر تربية اهلل سبحانه وتعاىل لذلك الرعيل األول من املسلمني 

، جند مظاهر هذه الرتبية من اهلل ألولئك الصحابة رائية يف كتابه لعلها تكون عظة لنا، لعلها تكون ملسو هيلع هللا ىلص
 درسًا لنا بعد أن كانت درسًا هلم، وملا نتنبه إىل هذه العظات من كتاب اهلل سبحانه وتعاىل.

َفاِل ُقِل ﴿َيْسأَلُوَنَك َعِن األَنجل: إنكم مجيعًا تقرؤون فواتح سورة األنفال بدًأ من قول اهلل عز و 
َا اْلُمْؤِمُنوَن  ،ْؤِمِننيَ األَنَفاُل لِّلِه َوالرَُّسوِل فَات َُّقوْا الّلَه َوَأْصِلُحوْا َذاَت بِْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّ  ِإّنَّ

ْم يَ تَ وَكَّلُونَ َذا تُلَِيْت َعلَْيِهْم آيَاُتُه زَاَدتْ ُهْم ِإُيَانًا َوَعلَ الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الّلُه َوِجَلْت قُ لُوبُ ُهْم َوإِ  أُْولَ ِئَك ُهُم  ،ى َرهبِِّ
إىل آخر اآليات، أال ترون إىل ما يتبّدا يف هذه اآليات من التقريع؟ ما هي خلفياهتا؟  .﴾.اْلُمْؤِمنُوَن َحّقاً 

 ﴿نزلت فينا عندماحديث عبادة بن الصامت قال:  وما هو أساسها؟ يروي اإلمام أمحد يف مسنده من
وروى ابن ماجه والرتمذي بنحو ذلك من حديث ابن  ساءت أخالقنا باإلقبال إىل الغنائم يوم بدر﴾

، وقد ملسو هيلع هللا ىلصعباس رضي اهلل عنه فكيف كان ذلك؟ غزوة بدر كانت أول غزوة يف حياة أصحاب رسول اهلل 
 هلذه قدرًا كبرياً من الغنائم واألموال، ولقد كانت رؤية املسلمني ترك املشركون بعد اهلزُية اليت حاقت هبم،

الغنائم واألموال مرتاكمة بني أيديهم أول جتربة يف حياهتم أيضًا، وكانوا قد هاجروا من مكة وقد نفضوا 
، ملسو هيلع هللا ىلصأيديهم وجيوهبم بعد نفضوا قلوهبم من الدنيا كلها، وكانوا جياعًا وكانوا عراة كما وصفهم رسول اهلل 

فلما رأوا هذه الغنائم املرتاكمة تسابقوا إليها، واختلفوا يف كيفية اقتسامهم هلا وهي أول جتربة كما قلت 
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لكم، وجاؤوا يتسابقون إىل رسول اهلل يسألونه: كيف يتقامسون هذه الغنائم؟ وهذا ما عرب عن عبادة بن 
انظروا إىل تربية اهلل فقسيم الغنائم﴾ ﴿نزلت فينا عندما ساءت أخالقنا يف تالصامت رضي اهلل عنه بقوله 

ْسأَلُوَنَك َعِن ﴿يَ ، ولكن سرعان ما أنزل اهلل على رسوله هذه اآليات: ملسو هيلع هللا ىلصهلم، مل جيبهم سيدنا رسول اهلل 
َوَأِطيُعوْا  ُحواْ َذاَت بِْيِنُكمْ ﴿فَات َُّقوْا الّلَه َوَأْصلِ ال عالقة لكم بشيء منها،  األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل لِّلِه َوالرَُّسول﴾

ال؟  ، عودوا إىل مهمتكم اليت خلقتم من أجلها، انظروا ماذا فعل بكم املالّلَه َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي﴾
فَات َُّقوْا ﴿كيف تشاحنتم واختلفتم وما كان ينبغي للمال أن يلعب فيكم بعد إُيانكم باهلل هذا الدور أبداً. 

ا اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الّلُه َوِجَلْت ِإّنََّ  ،ْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ الّلَه َوَأْصِلُحوْا َذاَت بِ 
ْم يَ تَ وَكَّلُوَن﴾  عند اهلل عز  ّنا يستنزلون الرزق منإقُ لُوبُ ُهْم َوِإَذا تُلَِيْت َعلَْيِهْم آيَاُتُه زَاَدتْ ُهْم ِإُيَانًا َوَعَلى َرهبِِّ

 وجل، ويبتغون الرزق من موالهم وخالقهم.

إنه جواب تقريع وهتديد، أكثر من أن يكون إجابة إقناع،  -أيها اإلخوة  -انظروا إىل هذا اجلواب 
ومن منا جيهل أن املال إّنا هو هلل وأن األنفال إّنا هو هلل ولرسوله؟ ولكن اهلل سبحانه وتعاىل غين عن 

ا تربية ربانية، وكأن الباري عز وجل يقول هلم: إذا كان إقبالكم إىل الدنيا وهتافتكم من هذا املال إال أهن
حوهلا عند أول جتربة منكم مع الغنائم كانت هبذا الشكل، فماذا عسى أن يكون حالكم عندما يفتح اهلل 

ن كل معليكم بالد كسرى وفارس وبالد الروم؟ وكيف سيكون مصريكم عندما تندلق عليكم الغنائم 
حدب وصوب؟ وكيف يكون شأنكم عندما ُيلككم اهلل سبحانه وتعاىل زمام الدنيا وقيادة احلضارات؟ 

 أهذه هي صورة اخلطوة األوىل من تعاملكم مع الدنيا؟!

من أجل هذا كانت الرتبية قاسية من اهلل عز وجل هلم، وكأنه يقول وهل قاتلتم مع رسول اهلل من 
تلتم يف سبيل االنتصار لدين اهلل، فاذهبوا وعودوا ال نصيب لكم يف هذه أجل هذه الغنائم؟! إنكم قا

الغنائم قط، فإّنا هي هلل ولرسوله، وليعد كل منكم إىل دالئل إُيانه وصدق دعواه، أمؤمنون أنتم حقاً؟! 
إن من دالئل صدق اإلُيان اإلكثار من ذكر اهلل عز وجل، من دالئل صدق اإلُيان أن ذكر اهلل عز وجل 
إذا طرق مسع أحدهم أو حترك به لسانه فاض قلبه خجاًل ووجاًل وخشية من اهلل سبحانه وتعاىل، إن من 
 دالئل اإلُيان باهلل عز وجل توكل املؤمن على اهلل يف رزقه، تركه ما تكفل اهلل سبحانه وتعاىل له به، وسعيه

 يقة اإلُيان بني جواحنه.إىل ما قد أمره اهلل عز وجل به، ليعد كل منكم إىل شأنه وليفحص حق
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، انفض مجعهم وعاد كل ملسو هيلع هللا ىلصعندما صكت هذه اآليات بدالئلها هذه أمساع أصحاب رسول اهلل 
منهم إىل داره يبكي ويستغفر اهلل سبحانه وتعاىل، وتناسوا بل نسوا هذه الدنيا وهذه الغنائم كلها، ومرت 

هلل، لعظمى، وصدق توجههم إىل اأشهر على ذلك، حىت إذا اصطبغت قلوب الصحابة هبذه الرتبية ا
َا َغِنْمُتمونفضوا وطهروا قلوهبم من شوائب الدنيا، عاد البيان اإلهلي يقول:  مِّن َشْيٍء فََأنَّ لِلِّه  ﴿َواْعَلُمواْ َأّنَّ

 بيان قسمة ، فأمتإىل آخر اآليات، وأمر اهلل رسوله أن يبني ذلك مخَُُسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرىَب َواْليَتَاَمى﴾
رض هذا التأديب وهذا البيان يف كتابه املبني إىل أن يرث اهلل األ –أيها األخوة  –الغنائم، فيم سجل اهلل 

ومن عليها؟! مل فعل ذلك؟! من أجل أن تكون هذه الرتبية مستمرة للمسلمني جيل إثر جيل إثر جيل، 
يوم استجابوا هلذه  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل من أجل أن يكون موقف أجيال املسلمني كلها كموقف أصحاب رسو 

الرتبية، فنفضوا قلوهبم من الدنيا وأدراهنا، واجتهوا إىل اهلل كما أحب ووجهوا قلوهبم إىل اهلل سبحانه وتعاىل 
 وحده، ولكن ها أنتم ترون خلف من بعدهم خلف أضاعوا واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا.

 من أن جتد مكان للتعامل مع الدنيا وشهواهتا وهل هنالك إضاعة للصلوات واتباع للشهوات أكثر
وزخارفها، يقوم إىل جوار مسجد ويف اللحظة اليت يقبل فيها عباد اهلل سبحانه وتعاىل إىل بيته مهرعني 
ساجدين راكعني، يكون عشاق تلك الدنيا ينهلون من الدنيا أعماهلم التجارية اليت لن تعود إليهم إال 

حال املسلمني اليوم، وحنن نتلوا كتاب اهلل عز وجل. كلكم يسمع هذا الكالم باخليبة واخلسران؟ هذه هي 
َلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنني﴾ ﴿ُقِل األَنَفاُل لِّلِه َوالرَُّسوِل فَات َُّقوْا الّلهَ َوَأْصِلُحواْ َذاَت بِْيِنُكْم َوَأِطيُعواْ الّلَه َوَرُسو العجيب: 

 لبيك لقد أصلحنا ما بيننا من شؤون، وأعدنا وحدتنا اإلُيانية إىلأين الذين يقولون لبيك لقد اتقيناك، 
النهج الذي طلبت، وها حنن أطعناك يا رب، وأطعنا رسولك، عندما يدع الداعي إىل بيتك، نرتك كل 
شيء، وننفض أيدينا عن كل معاملة، وهنرع ساجدين راكعني بني يديك، أين هم؟! هؤالء الذين راهنوا 

هبذا األمر، عندما نتساءل فيم حاق بنا هذا اهلوي؟ فيم أصبحنا ّنوذجًا للذل واهلوان على صدق إُياهنم 
يف أبصار وبصائر أولئك الغربيني هنا وهناك؟ ينبغي أن نعلم اجلواب: هنّا على أنفسنا، فهنّا على أعدائنا 

د تعلمون، مرنا إىل ما قأيضًا، رضينا بالذل واهلوان مناخًا بعد العز الذي رفعنا اهلل عز وجل إليه، فآل أ
 وعندما رىب ربنا سبحانه وتعاىل عباده هذه الرتبية، أفكان ذلك يعين أن اهلل يريد أن يفطمهم عن دنياهم..
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ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة ﴿؟! أليس هو القائل ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا يِف اأَلْرِض مجَِيعًا﴾أليس هو القائل 
؟! هو رِّْزِق رَبُِّكْم َواْشُكُروا َلُه﴾ ﴿ُكلُوا ِمن؟! أليس هو القائل رََج لِعِبَاِدِه َواْلطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّْزِق﴾الّلِه الَّيِتَ َأخْ 

ال يريد أن يفطم أفواهنا عن رزق خلقه اهلل لنا، ولكنه يريد أن يفطم قلوبنا عن حب هذه الدنيا، يريد أن 
هنا إليه وحده، مث إنه ضمن لنا أن جيعل الدنيا خادمة لنا، جنعل قلوبنا له وحده، حبنا له وحده، توج

وانظروا كيف طبق ما قد ضمنه ألولئك الناس، أمل جيمع اهلل سبحانه وتعاىل الدنيا كلها حتت أقدام 
 ، خالل ربع قرن من الزمن، أمل حيقق هلم ذلك؟!.ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 

الغرب بدافع واحد ال ثاين له أال وهو الدعوة مث عندما ذهب ذلك اإلنسان عبد الرمحن الداخل إىل 
..؟ مجع الدنيا كلها .إىل دين اهلل، نشر اإلسالم يف تلك الربوع املظلمة، ماذا صنع اهلل سبحانه وتعاىل به

حتت قدميه، وهيأ له ملكاً وجنداً، وسرعان ما اتسع له امللك واجلند، وسرعان ما جعل اهلل سبحانه وتعاىل 
فر هناك نوراً إُيانيًا يتألأل، ولكن ملا خلف من بعدهم خلف أدرك هذا اخللف اليوم، من ظالم ذلك الك

 سكروا بالدنيا

وشهواهتا ونسوا اإلله الذي أعطاهم وسقاهم، سكروا بالنعيم ونسوا اإلله املنعم املتفضل عليهم، قال 
 هلم اهلل سبحانه وتعاىل: هاتوا األمانة لقد آن أن استدرها منكم.

نعترب أيها اإلخوة ملاذا ال ندع الدنيا ورائنا تسعى هي ورائنا كما أخرب اهلل عز وجل، ملاذا ال  ملاذا ال
جنعل من مسجد كهذا املسجد حمور حياتنا وموئلنا ومآلنا؟! ال سيما عندما يدع الداعي إىل هذه الصالة، 

 من حول هذا املسجد علىوإىل هذا االصطالح والعود إىل اهلل عز ووجل، ملاذا؟! ملاذا نبقى عاكفني 
بيعنا وشرائنا؟! ملاذا نلهث بذل وراء هذه الدنيا الفانية؟! وقد ضمن لنا اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلها 

 خادمًا لنا؟! ملاذا؟!

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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هلكة اليت تثمرها حمحدثتكم يف األسبوع املاضي عن خطر تعلُ 
ُ
بة ق القلب بالدنيا وعن اآلثار امل

اإلنسان للدنيا بكل أنواعها وأشكاهلا، وأوضحت كيف أن هذه احملبة من شأهنا أن تُفرِّق بني الزوج 
وزوجه، وأن تُفرِّق بني األخ وأخيه، وأن مُتزِّق األسرة الواحدة وحتيلها إىل أنكاث متعادية، فسأل بعد ذلك  

ن الدواء الناجع الذي َُيّلص اإلنسان من هذا احلب املهني، عن الدواء والعالج الذي َُيلِّص كثريون ع
من أصبح ﴿اإلنسان من تَعلُقه بالدنيا لكي ال يقع حتت طائلة قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 والدنيا كل مهه فليس من اهلل يف شيء﴾

يغالب حب حبب، ذلك ألن مصيبة اإلنسان الذي  والعالج أيها األخوة بكلمة خمتصرة إّنا هو أن
 تعلق قلبه بالدنيا تتمثل يف أنه ذهب ضحية حٍب مهني، واحلب املهني ما الذي يتغلب عليه؟ يتغلب عليه
حب أقوى منه. ولذلك فإنّا لو فكرنا يف أن نقهر حب اإلنسان للدنيا مبعرفٍة عقلية، فإن هذه املعرفة لن 

أن نقهر حب اإلنسان للدنيا بوعٍي وفكٍر ثاقبني، فإن هذا الوعي والفكر الثاقبني تكون عالجًا، ولو أردنا 
لن يتغلبان على ذلك احلب املهني. العالج ينبغي أن يكون من نفس الداء، متامًا كما أن اللقاح واملصل 

 الواقي من كثرٍي من األمراض واألدواء إّنا يتمثل يف جراثيم مستخلصٍة من الداء ذاته.

الدنيا ال ُيكن أن يُقهر إال حبٍب ولكن من نوٍع آخر، ما هو النوع الثاين من احلب الذي فحب 
ُيكن لإلنسان أن يقهر به حبه للدنيا؟ ومن مَثّ ُيكن أن يتحرر من ذلك احلب املهني؟ إنه حب اهلل 

والرعاية  ءسبحانه وتعاىل، فإذا غذى اإلنسان بني جواحنه حمبته هلل عز وجل وتعهد هذا احلب باإلّنا
ان لدنياه، يقهُر حب اإلنس -حّب العبِد هلل عز وجل يف مرحلٍة من املراحل  -والتغذية، فإن هذا احُلب 

 ومن مّث هو الذي جيعله يستطيع أن يتحرر من تعلُقه بالدنيا وحبه هلا.

ل، فلن جوإذا مل يتمتع اإلنسان هبذا احلب إذا مل يتمتع بنسبة عالية وقدٍر كاٍف من حبه هلل عز و 
جيد إىل اهلداية سبياًل قط ولن جيد خملصاً من شرور الدنيا وأهوائها، بل سيظل يف وضعه الراهن ولن يهديه 
اهلل سبحانه وتعاىل أبدًا طاملا كانت صلته باهلل صلًة فكريًة جمردة، وصلة عقليًة ال غري. وهذا معىن قوله 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   231
 

سبحانه  يف آخر آية هي من أخطر اآليات اليت خاطب اهلل ِقنَي﴾﴿َوالّلُه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاسِ عز وجل: 
ن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبْ َنآؤُُكْم ﴿ُقْل إِ وتعاىل هبا عباده، انظروا وتأملوا يف أول اآلية مث انظروا يف عواقبها وخواتيمها: 

ا َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ إِلَْيُكم َوجِتَارٌَة خَتَْشْوَن َكَساَدهَ  َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْ تَ رَفْ ُتُموَها
 ْوَم اْلَفاِسِقنَي﴾مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد يِف َسبِيِلِه فَ تَ رَبَُّصوْا َحىتَّ يَْأيتَ الّلُه بِأَْمرِِه َوالّلُه اَل يَ ْهِدي اْلقَ 

ار اخلطري السابق، أي بالقر  ﴿َوالّلُه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي﴾ة انظروا إىل عالقة هذه اجلملة األخري 
اإلنسان الذي استسلم حلب هذه القائمة الطويلة من الشهوات واألهواء الدنيوية لن يفيده العلم بعد 
ذلك شيئًا، ولن يفيده الفكر شروا نقري ومهما تسلح بالعقل ورشده، ومهما تسلح بالعلم ومنطقه، 
فلسوف يكون بعيدًا عن اهلداية؛ ذلك ألن السبيل الوحيد هلداية هؤالء الناس هو أن ُيزقوا احلب املهني 

 هذا عن طريق احلب املقدس السامي أال وهو حب اهلل سبحانه وتعاىل.

ُكْم بْ نَآُؤ ﴿ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَ وما أظن إال أكثرنا تائه عن هذا التهديد الرباين اخلطري قل يا حممد: 
أي واحٍد  ْرَضْونَ َها﴾َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْ تَ رَفْ ُتُموَها َوجِتَارٌَة خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن ت َ 

انتظروا حىت يأيت اهلل  ﴾﴿َأَحبَّ إِلَْيُكم مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد يِف َسبِيِلِه فَ تَ رَبَُّصواْ من هذه األشياء كانت 
بأمره. ما أظن أن يف القرآن هتديدًا َياطب اهلل به املؤمنني الذين يتظاهرون بأهنم مؤمنني كهذا التهديد 

 أبداً.

والعلم ال بد منه  -وحنن نغيب ونتيه عن هذا العالج الذي يضعنا اهلل أمامه، بتصوِر أن العلم يُفيد 
هلل عز بد منه. لكن العلم طريٌق إىل حمبة اهلل، املعرفة سبيٌل إىل حمبة ابتصوِر أن الوعي كاٍف، والوعي ال-

لدنيا ﴿من تفكر يف اهلل عرفه، ومن عرفه أحبه. ومن تفكر يف اوجل، ورحم اهلل احلسن البصري إذ يقول: 
 .عرفها، ومن عرفها مقتها﴾

صف الطريق، ن يقف يف منت.. ولكن اإلنسان الذي يعتمد على املعرفة ما ينبغي أ.إذاً املعرفة سبيل
بل ينبغي أن يستمر ويستمر حىت يصل إىل اهلدف من العلم، وإىل اهلدف من املعرفة، واهلدف من العلم 
واملعرفة إّنا هو حمبة اهلل سبحانه وتعاىل. وكأن يف الناس من يقول: فكيف السبيل إىل أن نغرس حمبة اهلل 

 من هذه األفئدة؟يف قلوبنا حىت تطرد هذه احملبة حمبة الدنيا 
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هذا السؤال أيها األخوة يبدو أنه سؤال عجيب ملن آمن باهلل وزعم أنه عرف اهلل عز وجل، ذلك 
ألن كل مؤمٍن باهلل عز وجل ينبغي أن يكون متفائاًل مع قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه 

ا اهلل ملا يغذوكم أحبو حلب اهلل إياي﴾  ﴿أحبوا اهلل ملا يغذوكم من نعمه، وأحبوينالرتمذي بسنٍد صحيح: 
و فكر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ل -وال أقول يبصرنا  -من نعمه. كلنا نعلم هذا الذي يذكرنا 

اإلنسان يف النعم اليت يتمتع هبا، سواٌء الكامنة يف كيانه من فرقه إىل قدمه أو الوافدة إليه أو اليت تتجلى 
لحظة بحانه وتعاىل للمكونات، أو اليت تتمثل يف جتديد رعاية اهلل لإلنسان حلظًة فيف مظهر تسخري اهلل س

فلحظة، فإن الشأن إن كان فطري الكيان والبشرية واإلنسانية أن يعشق اهلل سبحانه وتعاىل ال حيبه فقط 
 .﴿أحبوا اهلل ملا يغذوكم من نعمه﴾وهذا معىن قوله عليه الصالة والسالم 

اهلل عز وجل علم أن الدنيا اليت يعشقها يف األمور اليت عددها اهلل يف هذه اآلية، إذا عرف اإلنسان 
إّنا أكرمه اهلل هبا الذي أكرمه باألبوين بالزوجة بالعشرية بالتجارة بالدار باألثاث باجلمال الذي يتمتع به 

نسان يتأمل استمر اإل.. كل ذلك إّنا كان هبًة من اهلل سبحانه وتعاىل، فإذا .بالقوة بالصحة بالعافية
 ويتفكر يف هذا، فإن معرفته هلذه احلقيقة جتعله ينصرف عن النعمة إىل املنعم، جتعله يستدبر الكرامة إىل
املتكرم، واإلنسان فطري يف نزعته وكيانه ينبغي أن يكون قائمًا على هذه النزعة، وقائمًا على هذا املنوال 

 دائمًا.

 ريٌق من الناس؟ ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل العفو والعافية؟لكن ما املصيبة اليت يصاب هبا ف

املصيبة أن فينا من يُقبل إىل النعمة اليت يكرمنا اهلل عز وجل هبا، فيتأمل أحدنا يف النعمة مث يسجن 
 نفسه يف داخلها مث إنه حييلها إىل ما يشبه كأسًا من اخلمر املعتقة املسكرة حييلها إىل ذلك.

األخوة وصفه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولكنه حباجٍة إىل شيء واحد: هذا العالج أيها 
هو أن يفكر اإلنسان ويتأمل، التفكر والتأمل هو الذي ُيزق وقع هذا املصاب، هو الذي جيعل اإلنسان 
 يصحو من سكره بدنياه اليت يتقلب يف حضيضها، التفكر والتأمل هو الذي جيعله َيرج من سجن دنياه.

لتفكر يف هذه الدنيا اليت تعشقها من أين جاء؟ من صاحب اليد اليت تقدمت هبا إليك؟ كيف ا
تعرض عن صاحب هذه اليد الذي تكرم عليك وتدير إليه ظهرك مث تتعشق وتتعلق بالنعمة اليت أسداها 
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لى هذا ع إليك، تفكر وتأمل واجعل من القرآن املادة اخلام يف تأملك وتفكرك، فإذا استمرت تلك الفكرة
 املنوال انعتقت منها تعاملت معها وأنت متعلق باملنعم ال بالنعمة.

ما نفع القلب ش يء مثل عزلة يدخل بها ميدان ورحم اهلل ابن عطاء اهلل السكندري إذ يقول: 

، ولكن أين هم الذين يتفكرون؟ هؤالء الذين يتعشقون دنياهم حىت فكرهم جمند لدنياهم إن جلسوا فكره
في الدنيا اليت يعشقون، وإن جلسوا وقد اعتزلوا أهليهم وأصدقائهم فليضعوا خمططات جديدة يتفكرون ف

ملشاريعهم التجارية املختلفة، وإن امتد على فراشه ليودع هناره وصحوه وليستقبل رقاده بفضل من اهلل عز 
  سبحانه وتعاىل؟وجل أمضى بقية صحوه وهو يف فراشه يف مشاريعه التجارية، فأنّا وكيف يلتفت إىل اهلل

  يلتفت إىل اهلل عندما يقبل عليه ملك املوت. 

 وأسأل اهلل العفو والعافية يل ولكم مجيعًا فاستغفروه يغفر لكم.    
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كهف، ورأيت عقلي قبل قليٍل من سورة الآياتان يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل استوقفتا مشاعري و 
فيهما تعريفًا موجزاً جامعاً حلقيقة هذه احلياة الدنيا اليت نعيشها، ورأيت فيهما جوابًا عن سؤاٍل جيوب يف 
خاطر كثرٍي من الناس، وطاملا عرضوه وسألوا عن اجلواب عنه، أما اآلياتان فهما قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

َبَح َهِشيًما َتْذُروُه َثَل احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َكَماٍء أَنزَْلنَاُه ِمَن السََّماِء فَاْختَ َلَط ِبِه نَ بَاُت اأَلْرِض فََأصْ ﴿َواْضِرْب هَلُْم مَ 
لصَّاحِلَاُت َخيْ ٌر ِعنَد ا الرِّيَاُح وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا، اْلَماُل َواْلبَ نُوَن زِيَنُة احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َواْلبَاقِيَاتُ 

 .رَبَِّك ثَ َوابًا َوَخيْ ٌر أََماًل﴾

نزل والذي َُياطبنا اهلل سبحانه 
ُ
ليت أننا مجيعًا عندما نقرأ كتاب اهلل سبحانه وتعاىل نتدبر البيان امل

نا يوتعاىل به من خالل هذه اآليات، إذاً ألثلجت صدورنا هذه احلقائق اليت َياطبنا اهلل عز وجل هبا، ولرأ
فيها اجلواب عن كثرٍي من األسئلة اليت تطوف بأذهاننا، والنتقلنا من حالة احلرية واالضطراب إىل مستوى 

 .اليقني والطمأنينة والرضا عن اهلل سبحانه وتعاىل

ُيصور لنا البيان اإلهلي هذه احلياة الدنيا على أهنا ظٌل زائل وُيشبه الباري سبحانه وتعاىل هذا الظل 
ار له بشيٍء كم وكم نراه، ولكننا ال نتدبر وجه احلكمة يف هذا الشيء الذي نراه، هذا النبات الذي ال قر 

الذي َيضّر على وجه األرض يف فصول الربيع من كل عام، وتنظر وإذا أنت أمام لوٍن تتمتع به األبصار، 
أيام  ال ساعات أووتنتشي به النفوس، وتسري مشاعر االزدهار منه إىل أعماق أعماق املشاعر وما هي إ

وإذا هبذه النضرة املتألقة قد تراجعت إىل ذبول، مث تنظر إىل هذا الذبول، وإذا به قد عاد كما قال اهلل 
 ... ذات اليمني وذات الشمال.﴿َهِشيًما َتْذُروُه الرِّيَاُح﴾سبحانه وتعاىل: 

صورة العظمى، ننتقل منها إىل الظاهرٌة نراها مجيعًا بأبصارنا وهلا داللة يريد اهلل سبحانه وتعاىل أن 
أال وهي صورة هذه احلياة الدنيا اليت نعيشها، واهلل سبحانه وتعاىل يف هذا الكالم املبني يُوضح لنا العالقة 

ورًة دقيقة ليست إال ص -طال أمدها أو قصر  -السارية بني املثال واملمثل له، هذه احلياة اليت نعيشها 
تع به األبصار وتنتشي به البصائر، وانظر إىل عمره القصري وانظر إىل هلذا النبات األخضر الذي تتم

الساعات اليت تعيشها هذه النباتات ما هي إال ساعات قليلة حىت يذبل النبات، وما هي إال ساعات 
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حىت يتحول هذا النبات إىل حطام كما يقول اهلل سبحانه وتعاىل؛ ذلك ألن اهلل عز وجل شاء أن تكون 
الدنيا ممراً وأن ال تكون مقراً، شاء اهلل سبحانه وتعاىل أن تكون هذه احلياة اليت نعيشها أشبه هذه احلياة 

ما تكون بنفق ُير من داخله قطار ليس هلذا القطار من وقفة فيه أبداً، فأنت عندما تعيش حياتك هذه 
ىل رحاب أي االنتقال إ إّنا متر بنفق أوله ساعة الوالدة وآخره ساعة املوت -طالت ساعاهتا أو قصرت  -

 .اهلل سبحانه وتعاىل، أي إىل احلياة الربزخية

وملا كانت هذه احلياة الدنيا على هذه الشاكلة، ملا كانت ممراً ومل تكن مقراً أبداً، كان من مظاهر 
ر، و لطف اهلل باإلنسان، وكان من مظاهر كرم اهلل ورمحته باإلنسان أن ال جيعلها داراً متألقًة بأسباب السر 

أن ال جيعل هذه الدار اليت ُير هبا اإلنسان حمشوة بألق السعادة وحمشوة مبقومات النشوة واالزدهار واخلري 
وما إىل ذلك..، لو أن اهلل عز وجل جعل هذه احلياة الدنيا على الرغم من أهنا ممٌر ال بد أن تتجاوزه، لو 

عن الشوائب مليئة باخلري  دة والسرور ات واملبهجات، مليئة مبقومات السعاأن اهلل جعل هذه احلياة صافية ً
ليس إال، إذاً لتعلقت هبذه احلياة نفوسنا، والطمأنت إليها مشاعرنا، ولتعلقت هبا أفئدتنا، ولتعشقناها 
تعشقًا كبرياً ال هناية له، ألننا نلتفت ُيينًا ويساراً، ونتجاوز الساعة إثر الساعة إثر الساعة، فال نرى يف 

إال ما يبهج، وال نرى فيها إال ما جيعل اإلنسان يتعلق هبا، فإذا نادى منادي املوت أن قد هذه احلياة 
حانت ساعة الرحيل، إذا جاءك ملك املوت يطرق بابك يقول لك: لقد حان أن تنتقل من هذه احلياة 

دئٍذ وقد ناليت كنت متر مبراحلها خالل عمرك الطويل أو القصري مرحلةً إثر مرحلة، كيف تكون مشاعرك ع
 هبذه الدنيا املبهجة املتألقة املرتاقصة من حولك؟ كيف تكون مشاعرك -بكل شراشرها  -تعلقت نفسك 

وأنت ُتدعى إىل مفارقتها؟ إذاً لكان فراقك هلذه الدنيا أشبه ما يكون مبن حياول أن َُيلص كتلًة من احلرير 
تلك  أن تنتزع هذه الكتلة من احلرير منمن جمموعة أشواك تعلقت هذه الكتلة هبا. تصور وأنت حتاول 

األشواك كيف تتقطع؟ هكذا تتقطع نفسك تعلقًا بالدنيا اليت عشتها عندما يدعوك داعي اهلل سبحانه 
 .وتعاىل إىل االنتقال إىل احلياة الثانية احلياة الربزخية

يس إال ومل ل لو أن اهلل عز وجل حشى هذه الدنيا باملبهجات وبأسباب السرور وبأسباب السعادة
يدخل إليها شوائب من املنغصات لكان ذلك باعثًا على الشك يف رمحة اهلل عز وجل رمبا، باعثًا على 
الشك يف حكمة اهلل سبحانه وتعاىل رمبا، ألن املمر ينبغي أن يكون منطبعًا بطابع املمر، وألن املقر هو 
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 لشوائب كلها، فمن أجل هذا اقتضتالذي ينبغي أن تكون فيه هذه املظاهر املدهشة الصافية عن ا
 .حكمة اهلل سبحانه وتعاىل كما أوضح لنا يف هاتني اآليتني

ونظرًا إىل أنه أوضح لنا أن هذه احلياة نفٌق ّنر به وليس دار مقام نركن إليها؛ اقتضت حكمة اهلل 
أن جيعل مبهجاهتا و  واقتضت رمحة اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل خري هذه الدنيا ممزوجًا بكثري من الشرور،

ممزوجة بكثري من املنغصات، وأن جيعل حلوها مقرتنًا بكثري من املر؛ حىت ال تتعلق هبذه الدنيا، وحىت 
يَا أَي َُّها ﴿تتذكر يف كل ساعة من ساعات تقلبك فيها أنك متر، وحىت تعيش مع قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

نَساُن إِنََّك َكاِدٌح ِإىَلَٰ رَبَِّك كَ   ْدًحا َفُماَلقِيِه﴾اإْلِ

ال تنس أنك تسري، وأنك يف كل حلظة تضع الدقيقة اليت متر هبا وراء ظهرك، وال حتتاج إال البلغة 
 .اليت ينبغي أن يتزود هبا كل إنسان راحل، كزاد إنسان يسري إىل الغاية اليت يريد أن يستقر فيها

جاء من يسأل عن احلكمة من هذه فإذا من يسأل عن أسباب اختالط الشرور يف هذه الدنيا، إذا 
الدنيا مليئة بأشواك الشرور واملصائب واآلالم ينبغي أن يعلم اجلواب، إن كان ممن يتدبر كتاب اهلل سبحانه 

 .وتعاىل، بل ينبغي أن يعلم أن هذا من مظاهر فضل اهلل سبحانه وتعاىل وكرمه

اة وجل، وقد بلوت سرية هذه احلي أنا عندما حتني ساعة رحليت من هذه الدنيا إىل رحاب اهلل عز
الدنيا ورأيت أنه ما من لقمٍة أمتتع هبا إال ومن قبلها أو من ورائها غصة أعاين منها، مث ينادي منادي 
الرحيل أن قد حانت ساعة االنتقال إىل اهلل، وقد أصلحت الطريق بيين وبني اهلل سبحانه وتعاىل جهد 

لٍق ن هذه الدنيا غري ملتفٍت إليها، وغري عابئ هبا، وغري متعاالستطاعة، واصطلحت معه. فإنين أرحل م
هبا، بل أنتقل إىل اهلل سبحانه وتعاىل وأنا أعلم أن قد حانت ساعة االنتقال من الغصص إىل الركون إىل 

 .النعيم الصايف من الشوائب

عرف على يت أما اإلنسان الذي َيب يف ظلمات هذه احلياة الدنيا وهو مل يعرف مواله وخالقه ومل
نفسه، له شأن آخر نسأل اهلل له اهلداية، أما حنن وقد بصرنا اهلل بأنفسنا وعرفنا منهاج هذه الرحلة، وعرفنا 
على ذاته العلية فاألمر خمتلف. ومن هنا أيها اإلخوة قضى الباري سبحانه وتعاىل بعظيم حكمته أن جيعل 

ْرُه نُ َنكِّْسُه يِف اخلَْ نه: اإلنسان يتعب يف هذه احلياة، كما قال يف حمكم تبيا  .ْلِق﴾﴿َوَمن ن َُّعمِّ
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ما أكثر من قال ياريب ملاذا؟ ملاذا تُنكس عبدًا ذوقته طعم العافية وطعم الشباب ومتعته ولذائذه؟ 
يأيت اجلواب: عندما حتني ساعة الرحيل عن هذه الدنيا ينبغي أن تكون ساعاتك وعالقتك بالدنيا عالقة 

إقبال إليها حىت هتون ساعة انتقالك من هذه الدنيا، وهذا يقتضي أن ُيدبر اإلنسان  تربٍم هبا، ال عالقة
ْرُه نُ َنكِّْسهُ بعد إقبال، ويقتضي أن يكون احلال كما قال اهلل سبحانه وتعاىل:   يِف اخْلَْلِق أََفاَل ﴿َوَمن ن َُّعمِّ

يا، تقلصت الغريزة ب التعلق بالدنينكسنا اهلل يف اخللق من أجل أن تتصفى نفوسنا عن شوائيَ ْعِقلُوَن﴾ 
وانتهت فعاليتها، تقلصت أهواؤك وشهواتك ومل تعد متعلقة برغائبها، واآلن حانت ساعة التأمل يف نعيم 

 .آخر

تلك هي رمحة اهلل وذلك هو عظيم حكمة اهلل سبحانه وتعاىل، وللعربة أقول لكم أيها اإلخوة، قريبة 
بون ت وهي ال تعلم هل سينتهي مرضها بعافية أو بوفاة، كان األقر يل وقعت يف براثن مرض وملا دىن املو 

 من حوهلا ُُينوهنا بالعافية ويبشروهنا بالرجوع إىل ألق احلياة وهبجتها اليت كانت تتقلب فيه، فماذا قالت؟
ثوين دقالت وهي مشمئزة من هذا الذي ُينوهنا به: ذكروين مبن أنا مقبلة إليه، ذكروين بالنعيم املقيم، ال حت

 .عن الدينا مبا فيها من ُغصص ونكبات وآالم، لست متعلقة بشيء من ذلك

ما رأيت عظيم رمحة اهلل باإلنسان يف ظاهرة من الظواهر كما رأيتها يف هذه الظاهرة، قربت ساعة 
 الرحيل من هذه الدنيا كم كان األمل شديداً لو أهنا ارحتلت وهي متعلقة بزخرف هذه الدنيا؟ كم كان األمل

شديداً لو أهنا ارحتلت عما هي مدبرة عنه وهي متعلقة به، ولكن فضل اهلل سبحانه وتعاىل جعلها تتربم 
مما قد حان أن تنفض يدها منه، وتُقبل باألمل والتعلق إىل ما قد حان أن تنتقل إليه. وهذا شأن حكمة 

 .الباري مع الناس مجيعاً 

 حلب ال ينتهي ملواله وخالقه سبحانه وتعاىل، وأدركفمن أدرك هذه احلكمة ووعاها كان قلبه وعاًء 
َوَعَسىَٰ َأن حتُِبُّوا َشْيئًا َوُهَو  ﴿َوَعَسىَٰ َأن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخيْ ٌر لَُّكمْ حقيقة معىن قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

َا احْلَيَاُة ا. وصدق اهلل القائل يف حمكم تبيانه َشر  لَُّكْم﴾  َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ يْ َنُكْم لدُّنْ يَا لَِعبٌ ﴿اْعَلُموا َأّنَّ
 َيُكوُن ُحطَاًما َويِف مُثَّ  َوَتَكاثُ ٌر يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَ بَاُتُه مُثَّ يَِهيُج فَ تَ رَاُه ُمْصَفرًّا

 .َن اللَِّه َوِرْضَواٌن َوَما احْلَيَاُة الدُّنْ يَا ِإالَّ َمتَاُع اْلُغُروِر﴾اآْلِخرَِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرٌَة مِّ 
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 واستغفر اهلل العظيم يل ولكم.أقول قويل هذا 
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 12/22/1888 | !متى يدرك إلانسان حقيقة الدنيا؟ -113

 

 واليت الدنيا احلياة هذه هةتفا لنا توضح اليت البينات باآليات مليءٌ  وتعاىل سبحانه اهلل كتاب إن
 على احلقيقة هذه عرض يف وتعاىل سبحانه اهلل كتاب يتفنن وكم باطل، عرضٌ  وأهنا زائل ظلٌ  أهنا تؤكد
 .الناس أمساع

رٌ  ابًاثَ وَ  رَبِّكَ  ِعندَ  َخيْ رٌ  الصَّاحِلَاتُ  َواْلبَاقِيَاتُ  الدُّنْ يَا احْلَيَاةِ  زِيَنةُ  َواْلبَ نُونَ  اْلَمالُ ﴿: آناً  يقول فهو  َوَخيْ 
َا﴿: آناً  ويقول ﴾أََماًل   .﴾اْلَقرَارِ  َدارُ  ِهيَ  اآْلَِخرَةَ  َوِإنَّ  َمتَاعٌ  الدُّنْ يَا احْلَيَاةُ  َهِذهِ  ِإّنَّ

 أَنزَْلنَاهُ  َكَماءٍ  الدُّنْ يَا يَاةِ احلَْ  مََّثلَ  هَلُم َواْضِربْ ﴿: فيقول احلقيقة، هلذه واملقربة املوضحة األمثلة ويضرب
 .﴾مُّْقَتِدرًا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىَٰ  اللَّهُ  انَ وَكَ  الرِّيَاحُ  َتْذُروهُ  َهِشيًما فََأْصَبحَ  اأْلَْرضِ  نَ بَاتُ  ِبهِ  فَاْختَ َلطَ  َماءِ السَّ  ِمنَ 

 لقوارعا هلذه مساعه من الرغم على يظل وشهواهتا، الدنيا إىل نزّاعاً  يظل اإلنسان فإن ذلك ومع
 إىل إلنسانا ينبه دواءٍ  من هنالك فهل. ومالذ ومتعٍ  وأهواءٍ  شهواتٍ  من فيها وما الدنيا هذه إىل مشدوداً 

 يصورها كما فعالً  ويريها اإلنسان بصرية يف الدنيا يصغر دواءٍ  من هنالك هل والنذر؟ اآليات هذه معاين
 وتعاىل؟ سبحانه اهلل

 دامما. نسانباإل يرتبص الذي املوت على اإلطالل: وهو أال ناجع دواءٌ  هنالك اإلخوة أيها أجل
 ومهما مسع مامه فيها ما بكل الدنيا إىل مشدوداً  يظل أن بد فال ينتظره الذي املوت عن معرضاً  اإلنسان
 تلي اليت واألحداث املوت إىل ببصريته اإلنسان توجه إذا ولكن الدنيا، هذه تفاهة له اآليات صورت
 ما بكل دنياال يعانقون القريب األمس إىل كانوا وممن يسبقونه ممن العربة وأخذ ذلك يف وتأمل املوت،

 النهاية ىلإ واجتهوا منسيًا، نسياً  ورائهم وألقوها عنها أعرضوا قد اليوم هم وإذا وأهواء، شهوات من فيها
 كانوا الذي النعيم لكذ كل فيها، يتقلبون كانوا اليت املالذ كل تنسيهم اليت النهاية تلك تنتظرهم، اليت

 الناس يف ذلك سيدجت ويرى به ويرتبص ينتظره الذي املوت على ببصريته إلنسانا ُيطل عندما يذوقونه،
 أوضح كما تافهةً  فعالً  وهي إليها وينظر الدنيا يستصغر جيعله الذي الدواء هو ذلك فإن يسبقونه، الذين

 .لجالث النار تذيب كما واألهواء الشهوات ضرام يذيب الذي هو الدواء هذا وتعاىل، سبحانه اهلل
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 إىل ساناإلن القرآن يشد ما أكثر وما! إليه مقبلٌ  وهو مصريه عن اإلنسان يتيه ما أكثر ما لكنو 
 هنالك أليس نولك إليه، متجهٌ  هو الذي هذا وبني بينه واحلجب احلجب يضع يظل ولكنه املوت تذكر
 أعيننا؟ نصب املوت نضع جيعلنا دواء من

 حولنا، من وأقاربنا أصدقائنا يتخطف الذي املوت ذاه منها اإلخوة، أيها جداً  كثريةٌ  أدوية هنالك
 وتنبه لنائما توقظ ألهنا رمحة، الباطن ويف مصيبة الظاهر يف وهو الدواء من وجزءٌ  العالج من جزءٌ  فهذا

 .مصريه ليتأمل ببصريته يستيقظ اإلنسان وجتعل الغافل

 بحانهس اهلل بيان يصفها كما املوت بعد ما أحداث إىل جيداً  اإلنسان يصغي أن هو اآلخر الدواء
 ألحداث وجل عز هللا بيان يرمسها اليت املشاهد عند ويقف بتدبر اهلل كتاب اإلنسان يتلو عندما وتعاىل،

 .وأهوائها وشهواهتا الدنيا عن يغيب فلسوف بعقله ذلك ويتدبر املوت بعد ما

 َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ْلكُ مُ  َولِلَّهِ ﴿ اب؟باأللب تأخذ اليت معانيها على وتقفوا اآليات هذه مرةً  تتدبروا أمل
 َما جُتَْزْونَ  اْليَ ْومَ  ِكتَاهِبَا ِإىَلَٰ  ُتْدَعىَٰ  أُمَّةٍ  ُكلُّ  َجاثَِيًة  أُمَّةٍ  ُكلَّ  َوتَ َرىَٰ  اْلُمْبِطلُوَن، ََيَْسرُ  يَ ْوَمِئذٍ  السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َويَ ْومَ 
َذا ُكنُتمْ   التصوير هذا الحظوا﴾ تَ ْعَملُونَ  ُكنُتمْ  امَ  َنْستَنِسخُ  ُكنَّا إِنَّا بِاحلَْقِّ  َعلَْيُكم قُ يَنطِ  ِكتَابُ نَا تَ ْعَملُوَن، هََٰ
 اإلنسان، ستفاجئ اليت احلقيقة ولكنها كاتب، خيال ليس إنه بصائرنا، أمام وجل عز اهلل بيان يضعه الذي

 ومآٍس  وآالمٍ  مصائب أو ومالذ يبوأطا وأهواءٍ  شهواتٍ  من فيها ما بكل الدنيا ستنسيه اليت احلقيقة إهنا
 .وأسقام

 مقبلون كلنا يتال لألحداث أخرى صورةٌ  لنا يضع وهو وتعاىل سبحانه اهلل قول عند تقفوا أمل.. .أجل
 بأسلوب وتعاىل سبحانه اهلل بيان أمامنا يضعه كالمٌ  هذا ﴾اْلِقيَاَمةِ  لِيَ ْومِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ ﴿ عليها

 باألمر عنه عربي الواقع حكم يف املستقبل األمر هذا أن على للتأكيد ولكنه مستقباًل، كان نوإ احلاضر
 َحبَّةٍ  ِمثْ َقالَ  َكانَ  َوِإن َشْيئًا سٌ نَ فْ  ُتْظَلمُ  َفاَل  اْلِقيَاَمةِ  لِيَ ْومِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ ﴿ أمامنا أراه الذي الواقع

 .﴾َحاِسِبنيَ  بِنَا وََكَفىَٰ  هِبَا أَتَ يْ نَا َخْرَدلٍ  مِّنْ 

 الندم أكف عضت طائفة طائفتني، إىل ينقسمون كيف الناس لنا يصف وهو اهلل بيان تتدبروا أمل
 عنها وتعاىل حانهسب اهلل ورضا اهلل عن الرضا بنور وجهها أشرق ثانية وطائفة واألمل، اخلزي لظى وحيرقها
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 َوقَالَ  أَبْ َوابُ َها فُِتَحتْ  َجاءُوَها اِإذَ  َحىتََّٰ  زَُمرًا َجَهنَّمَ  ِإىَلَٰ  َكَفُروا نَ الَِّذي َوِسيقَ ﴿: األوىل الطائفة عن يقول فهو
َذا يَ ْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َنُكمْ َويُنِذُرو  رَبُِّكمْ  آيَاتِ  َعلَْيُكمْ  يَ تْ لُونَ  مِّنُكمْ  ُرُسلٌ  يَْأِتُكمْ  َأملَْ  َخزَنَ تُ َها هَلُمْ   َولََِٰكنْ  بَ َلىَٰ  قَالُوا هََٰ

 ِإىَل  رَب َُّهمْ  ات ََّقْوا الَِّذينَ  َوِسيقَ ﴿: فيقول الثاين الفريق عن يتحدث مث ،﴾اْلَكاِفرِينَ  َعَلى اْلَعَذابِ  َكِلَمةُ  َحقَّتْ 
 َوقَالُوا َخاِلِدينَ  افَاْدُخلُوهَ  ِطْبُتمْ  لَْيُكمْ عَ  َساَلمٌ  َخزَنَ تُ َها هَلُمْ  َوقَالَ  أَبْ َوابُ َها َوفُِتَحتْ  َجاءُوَها ِإَذا َحىتََّٰ  زَُمرًا اجْلَنَّةِ 

 .﴾اْلَعاِمِلنيَ  َأْجرُ  فَنِْعمَ  َشاءُ نَ  َحْيثُ  اجْلَنَّةِ  ِمنَ  نَ تَبَ وَّأُ  اأْلَْرضَ  َوأَْورَثَ نَا َوْعَدهُ  َصَدقَ نَا الَِّذي لِلَّهِ  احلَْْمدُ 

 كلها، لدنياا تذوب بصائرنا أمام وجل عز اهلل بيان يضعها اليت الصور هذه يف اإلنسان تأمل إذا
ِذهِ  اِإّنََّ ﴿ خالهلا من الدنيا اهلل بيان يصف اهلل بيان يصفها اليت احلقيقة اإلنسان ويدرك ا احْلَيَاةُ  هََٰ  الدُّنْ َي

 اْليَ ْومَ ﴿: القائل وجل زع اهلل نداء أمام عندئذٍ  ببصريته اإلنسان يقف. ﴾اْلَقرَارِ  َدارُ  ِهيَ  اآْلِخرَةَ  َوِإنَّ  َمتَاعٌ 
 َلَدى اْلُقلُوبُ  ِإذِ  اآْلزَِفةِ  يَ ْومَ  ُهمْ َوأَنِذرْ  احلَِْسابِ  َسرِيعُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اْليَ ْومَ  ظُْلمَ  اَل  َكَسَبتْ  امبَِ  نَ ْفسٍ  ُكلُّ  جُتَْزىَٰ 

 .﴾ُيطَاعُ  َشِفيعٍ  َواَل  محَِيمٍ  ِمنْ  لِلظَّاِلِمنيَ  َما َكاِظِمنيَ  احْلَنَاِجرِ 

 يتقلبون كانوا ليتا بالشهوات تركوها، اليت نيابالد اليوم ذلك يف الناس أولئك عالقة اإلخوة أيها تأملوا
 كانوا الذينو  الدنيا دار يف الناس حبقوق يتالعبون كانوا الذين والطغاة القادة أولئك حال تأملوا فيها،

 باطلة، زائفة عةخّدا بأمساء واألخروية الدنيوية حبقوقهم التفريط إىل ويدعوهنم والشعوب األمم َيدعون
 جيرتون األمل، رتونجي إهنم تركوها؟ اليت الدنيا بدار عالقتهم ما اليوم، ذلك يف الطغاة ئكأول حال يف تأملوا

 تأخذ هرمكف مظلمٍ  ليلٍ  سواد إىل إنسانٌ  ينظر كما الدنيا بتلك عالقاهتم ماضي إىل ينظرون الندامة
 .ونفسه فؤاده مبجامع منه الوحشة

 املوت ذكري عندما أخطبوطها؟ من يتحرر مث منو  اإلخوة أيها الدنيا حقيقة اإلنسان يدرك مىت مىت
 يسكرون انواك باألمس حاهلم، ويتأمل الطبقات شىت ومن الفئات شىت من يسبقونه الذين مظهر يف

 .عليها أقدموا قد اليت بالنهاية يسكرون واآلن بالنعيم

 عز اهلل قول عليه صدق وقد سنوات أو شهر أو يومني أو يوم بعد واقعه أحدهم يتصور عندما مث
 َوَجاَءْت  اْلَوِعيِد، يَ ْومُ  َذِلكَ  ورِ الصُّ  يِف  َونُِفخَ  حتَِيُد، ِمْنهُ  ُكنتَ  َما َذِلكَ  بِاحلَْقِّ  اْلَمْوتِ  َسْكرَةُ  َوَجاَءتْ ﴿: وجل
. ﴾َحِديدٌ  اْليَ ْومَ  َصُركَ فَ بَ  ِغطَاَءكَ  نكَ عَ  َفَكَشْفنَا َهَذا مِّنْ  َغْفَلةٍ  يِف  ُكنتَ  لََقدْ  َوَشِهيٌد، َساِئقٌ  مََّعَها نَ ْفسٍ  ُكلُّ 
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 يف ليست الدنيا أن متاماً  ندرك أطفال، لعب هي فجاجها يف نتقلب اليت الدنيا هذه أن ندرك عندئذٍ 
 فوق بعضها ارةً حج رصفوا طريق قارعة على أو جبل سفح عند تفرقوا أطفالٍ  جمموعة صورة إال حقيقتها

 وحشة ساقتهمو  مكانه يف شيء كل تركوا الليل ظالم جاء أن إىل هبا، تلهوا أبنية ذلك من واختذوا بعض
 بعد أثراً  نهام ولتجعل اللعب تلك لتسفي الرياح وجاءت. داره إىل عائد كلٌ  يذهب أن إىل الليل ذلك
 اإلنسان يغرس أن وه واحداً  شيئاً  إال شيئاً  عليها يزيد أن اإلنسان يستطيع ال الدنيا حقيقة هي تلك. عني
 .أخرى حقيقة هي هذه. العقىب يف نتيجته دجي ما الدنيا هذه يف

 اهلل يرضي مبا نفسه يشغل اهلل، حيب مبا يزرعها فرصة الدنيا هذه من ليجعل اإلنسان اجته ما فإذا
 أن أما. العاملني بلر  الناس يقوم عندما مسعداً  مؤنساً  ليستقبله عمله يالحقه فلسوف وتعاىل، سبحانه

 إال إله ال الذي اهلل فو اآلخرين لظلم أو وأهوائه بشهواته شراباً  منها علجي وأن الدنيا هبذه اإلنسان يتلهى
 عز هللا قول أمام أنفسهم جيدون ولسوف اإلهلي السلطان مظلة حتت قريب عما الكل سيجتمع هو

 .﴾اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ ﴿: وجل

 الشعوب سوقواي وأن آباطهم حتت كلها الدنيا يتأبطوا أن حياولون وهم الغريب العامل قادة إىل أرأيتم
 كلماتبال َيدعوهم وأن السلم، عن بدالً  باالستسالم َيدعوهم وأن وأهوائهم، أمزجتهم طبق كلها

 معوجة لةباط خطط من يضعوه أن ُيكن ما بكل وتعاىل سبحانه اهلل دين عن َيدعوهم وأن الباطلة،
 سبحانه اهلل ىلإ سيفدون هؤالء كل هبم، وَيدعون وراءهم ينساقون الذين إىل أرأيتم هذا؟ إىل أرأيتم زائفة،
 ِإالَّ  َواأْلَْرضِ  اَواتِ السَّمَ  يِف  َمن ُكلُّ  ِإن﴿ وجل عز اهلل قول عليهم جتلى وقد مظهرهم جتد ولسوف وتعاىل

ا َوَعدَُّهمْ  َأْحَصاُهمْ  لََّقدْ  * َعْبًدا الرَّمْحََٰنِ  آيت   .﴾َعدًّ

 خلف، كالمه يلحق ال صادق اهلل أن ويعلم موجود، أنه يعلم وهو اهلل كالم يسمع ملن عجباً  يا
 أو لالهني نسبةبال هلوه ليمارس اليوم ذلك عن يعرض وكيف اليوم؟ ذلك من خشيةً  قلبه يفيض ال كيف

 غاة؟الط هؤالء إىل بالنسبة األمم حق يف ظغيانه ليمارس أو للظاملني بالنسبة ظلمه ليمارس

 األَثِيِم، َكاْلُمْهلِ  امُ الزَّقُّوِم، طَعَ  َشَجَرتَ  ِإنَّ ﴿: سباته من يستيقظ ال مث تاآليا هذه يسمع ملن عجبت
 احلَِْميِم، َعَذابِ  ِمنْ  رَْأِسهِ  فَ ْوقَ  ُصبُّواْ  مُثَّ  اجلَِْحيِم، َسَواءِ  إىل فَاْعتِلُوهُ  ُخُذوهُ  احلَِْميِم، اْلُبطُوِن، َكغَْلىِ  ىِف  يَ ْغِلى
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 أتذكر بطغيانك؟ تباهىت كنت يوم أتذكر بعزتك؟ تتباهى كنت يوم أتذكر ﴾اْلَكِرميُ  يزُ اْلَعزِ  أَنتَ  إِنَّكَ  ُذقْ 
 ذق ريد،وت تشتهي كما الظلم مطارح يف واألمم الناس وراءه من تسوق زماماً  الدنيا من متسك كنت يوم

 سبات من يستيقظ ال مث هذا اهلل وبيان هذا اهلل نداء يسمع ملن عجبت. الكرمي العزيز ذلك أنت إنك
 .وتعاىل سبحانه اهلل صراط على مستقيماً  يسري وال القدس رحاب إىل يعود وال

 قيام نيحي أن إىل صراطك على منك بلطفٍ  وسرينا رشدنا أهلمنا اللهم سباتنا، من أيقظنا اللهم
 .لكم غفري فاستغفروه. الصاحلني عبادك من أكرمت من مع تكرمنا أن حني إىل العاملني لرب الناس
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 11/28/2228 | املال مال هللا والعبد عبد هللا -111

                                      

 اصطبغ سلمم كل أن لو وددتُ  حالٍ  يف وزجتين باألمس استوقفتين وجل عز اهلل كتاب يف آيات
ُرهُ  ،بِاحلُْْسىَن  َوَصدَّقَ  ،َوات ََّقى َأْعَطى َمنْ  فَأَمَّا: وتعاىل سبحانه اهلل قول هي اآليات هذه هبا،  َفَسنُ َيسِّ

 تَ َردَّى ِإَذا َماُلهُ  َعْنهُ  يُ ْغيِن  َوَما، َرىلِْلُعسْ  َفَسنُ َيسِّرُهُ ، بِاحلُْْسىَن  وََكذَّبَ ، َواْستَ ْغىَن  يخَِلَ  َمنْ  َوأَمَّا، لِْلُيْسَرى
 .[11-83/0 :الليل]

 من ناتالبي اآليات هذه أتلو وأنا صُغر ماك مرة عيين يف َصُغرَ  ما املال أن اإلخوة أيها أصدقكم
عز وجل وما مسََُج البخل يف عيين ويف نفسي وترائى يل فيه معىن املهانة والذل كما ترائى يل  اهلل كالم

فَأَمَّا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى، َوَصدََّق بِاحلُْْسىَن، ذلك وأنا أتلو هذه اآليات من كتاب اهلل سبحانه وتعاىل 
َل َواْستَ ْغىَن َفَسنُ َيسِّ  ى، وََكذََّب بِاحلُْْسىَن، َفَسنُ َيسِّرُُه لِْلُعْسرَ تظاهر بالغىن وهو فقري  رُُه لِْلُيْسَرى، َوأَمَّا َمْن يخَِ

إنه الستفهام عجيب حييل املال الذي كم وكم يُ ْفنَتُ به الناس إىل شؤٍم  َوَما يُ ْغيِن َعْنُه َماُلُه ِإَذا تَ َردَّى
جل إنه استفهام جيعل من املال شؤمًا على صاحبه، ذلك االستفهام املنبعث من قوله عز على صاحبه، أ

  َوَما يُ ْغيِن َعْنُه َماُلُه ِإَذا تَ َردَّىوجل: 

ماذا عسى أن يستفيد من املال الذي مجعه من هنا وهناك مث ظل يرقد عليه كما ترقد الدجاجة على 
 يُ َفاَجئ بأنه قد تردى يف هاوية الشقاء؟ أين هو املال الذي بيضها ماذا عسى أن يستفيد من ذلك عندما

 ينبغي أن ينجده؟ أين هي الثروة اليت ينبغي أن تنتشله؟ أين هو الغىن الذي كان يُ ْزَهى به ينتشله يف هذه
 الساعة من اهلاوية اليت تردى فيها واليت ال جمال للخروج منها قط؟ 

األوىل صورة اإلنسان الذي شاء باختياره أن جيعل من املال  عباد اهلل: دعوين أضعكم أمام صورتني،
شؤمًا له، أن جيعل من املال مادة شقاء له وإن ُخيَِّل إليه أنه سعد هبذا املال، أرأيتم إىل ذاك الذي يلهث 
وراء مجع املال من أي جهة الح املال له فيها، جيمعه من كل حدب وصوب مث إنه ُيأل به أرقامًا يف 

 وينشره رصيداً هنا وهناك يف املصارف وينظر ويرمق بعينيه إىل البائسني الذين عضَّ عليهم اجلوعصندوقه 
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والذين نال منهم العري والذين أعوزهم الِكّن والعش الذي ينبغي أن يأووا إليه، ُيرق إليهم بعنٍي شذراء 
ما هؤالء فإن ما مجعت أمستعليًا مستكرباً ولرمبا تفلسف وقال أنا تعبت وعرقت ومن أجل ذلك مجعت 

الكسل هو الذي زجهم يف سوء املصري فلينالوا جزاء كسلهم هذا وذلك هو الكالم الذي كان يقوله 
اجلاهليون يف صدر اإلسالم عندما كانوا يسمعون نداء القرآن ونداء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل 

 ْن لَْو َيَشاُء اللَُّه َأْطَعَمهُ ُكُم اللَُّه قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمنُوا أَُنْطِعُم مَ َوِإَذا قِيَل هَلُْم أَْنِفُقوا ممَّا َرزَقَ البذل 
نه اإىل آخر اآلية اليت ينعي فيها بيان اهلل سبحانه وتعاىل على املستكربين بعطاء اهلل سبح [20/42 ]يّ س:

  .وتعاىل، هذه هي الصورة األوىل

نسان الذي مجع املال من كل حدب وصوب مث إنه استكرب وعىت هبذا املال؟ ما هي عاقبة هذا اإل
أنا أجزم يا عباد اهلل بأن هذا اإلنسان، هذا الفريق من الناس لن يسعد هبذا املال قط، هو يف الصورة 
مبعث سعادة ومظهر بريق، هذا املال الوفري لكنه يف احلقيقة يبعث يف كيانه شىت ألوان البؤس والشقاء، 
ال جتد هذا اإلنسان سعيدًا يف ساعة من ساعاته، هذا املال يتحول كما قلت لكم إىل شؤم يف كيانه، 
يورثه أسباب الشقاء وما أكثرها تتسلل مجيعًا إىل داره، تتسلل مجيعًا إىل جسمه بألوان من األمراض 

ألسى يعاين يف ليله اره من ااملختلفة، املال وفري وصندوقه مليء واألرصدة كثرية ولكنه يعاين يف ليله وهن
وهناره من الضيق، من الكرب اخلانق، وأنا الشاهد على ذلك، كم وكم رأيت أناساً جتسدت هذه احلقيقة 

 يف ظواهرهم. 

أما الصورة األخرى فتعالوا نتبينها، أرأيتم إىل ذلك الشخص اآلخر الذي أكرمه اهلل سبحانه وتعاىل 
ن املال الوفري والغىن الكثري ولكنه يبحث عن الفقراء واملعوزين أينما  هو اآلخر مبثل ما أكرم به األول م

كانوا، يزورهم يف أعشاشهم، يدخل إليهم يف بيوهتم املتداعية، َيلط نفسه هبم، يؤنسهم بنفسه ويؤنس 
نفسه هبم، تعالوا أضعكم أمام هذه الصورة وهي ليست جمتثة من خيال وليست نسيجة َوْهٍم بل هي 

يا عباد اهلل، صورة رجل، وأمثاله كثري أكرمه اهلل عز وجل بالغىن، أكرمه اهلل عز وجل بالعطاء،  صورة لواقع
يبحث، وذلك هو سر سعادته، عن حال البائسني، دخل إىل بيت واحد منهم، دخل إىل هذه األسرة 
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سى واضحة ألوجلس معها يف بيتها املتداعي ومظاهر الدار كلها تنطق بالبؤس واحلزن والكرب وظَُلُل ا
على أفراد األسرة، األب واألم واألوالد، أخرج من جيبه قدراً من املال هو يف نظره شيء تافه ولكنه يف 
نظر األسرة اليت نظرت إليه كن ٌز مل تكن حتلم به، كن ٌز مل تكن تتوقعه، ملا وقع هذا الكن ز يف نظر هذه 

ك الكن ز يف يد رب هذه األسرة سرعان ما زالت األسرة وهو ماٌل ضئيل يف نظر ذلك املعطي، ملا وقع ذل
ظَُلُل الشقاء واألسى من الوجود، سرعان ما زالت عالئم احلزن والكرب من النفوس، نظر الرجل وإذا 
بالفرحة الغامرة تعمر قلوب أولئك الذين كانوا قبل قليل يعانون من كرب خانق، نظر إىل الوجوه وإذا 

 الفرحة رسمي ألن سخَّرهاهم، نظر هذا اإلنسان فوجد أن اهلل عز وجل بإشراقة الفرحة تتألأل على سيم
 نشوة نظره يف ملالا من اليسرية البلغة هذه بعثت وصغاراً، كباراً  ونساءً  رجاالً  البائسني هؤالء وجوه على

 أأنا سهنف يساءل وأخذ سعادة مثلها ما سعادة كيانه يف بعثت نشوة، مثلها ما اإلنسان هذا رأس يف
 السعادة دصعي إىل الشقاء ظالم ومن الكآبة دنيا من األسرة هذه أفراد أنقل أن واحدة حلظة يف تطعتاس

 ! والفرحة؟

 أثره لَّ وأج معناه أعظم ما العمل، هذا مثل إىل ُسلََّماً  يكون عندما املال نعم اإلخوة أيها املال نعم
 يف السعادة معاين لغرس يستعمل عندما زينة،احل الوجوه على الفرحة معامل لرسم املال ُيستْخَدمُ  عندما

أسوأه وما أذله وإهنا لقمامة ما مثلها قمامة عندما يرقد صاحب هذا  وما املال أتفه وما الكئيبة القلوب
املال عليه كما قلت لكم كما ترقد الدجاجة على بيضها مث إنه جيعل من هذا املال َسَكرَاً لنفسه، جيعل 

تذكرها لينتشي هبا، ما أتفه املال عندما يكون يف يد إنسان على هذه الشاكلة وما من هذا املال أرقامًا ي
  .حة يف القلوبأمثن هذا املال وما أمساه وما أبقاه عندما يكون أداًة إلدخال الفر 

شيء يا عباد اهلل، شيٌء آخر، من ذا الذي يستطيع أن يزعم أنه هو املالك للمال الذي يفيض 
لذي يزعم أنه هو الذي امتلك هذا املال بعرق جبينه؟ املال مال اهلل والعبد عبد اهلل صندوقه به؟ من ذا ا

واملآل إىل اهلل، هذه هي احلقيقة واإلنسان مستخلف يف املال الذي وضعه اهلل أمانة بني يديه، أمل تقرؤوا 
فهذا الغين عندما يعطي إّنا يعطي من ، [02/2 ]احلديد: َجَعَلُكْم ُمْسَتْخلَِفنَي فِيهِ  َوأَْنِفُقوا ممَّا قوله:
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املال الذي استأمنه اهلل عز وجل عليه مث إن هذا اإلله الذي وضع املال أمانة بني يديك جعلك يف صورة 
َمْن َذا الَِّذي من ُيلك حقًا وجعل ذاته العلية يف صورة من يقرتض منك هذا املال حقًا فهو يقول: 

، ما ألطف هذا البيان اإلهلي، ريب [3/340]البقرة:  فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريَةً  يُ ْقِرُض اللَّهَ قَ ْرضًا َحَسناً 
املالك يل وملايل يعطيين املال الذي هو ملكه مث إنه جيعل من نفسه مقرتضًا ويقول يل أال تقرضين شيئًا 

 يف هذا الكالم ُخْلفٌ من مالك هذا وأنا أعدك بأنين سأعيده لك مضاعفًا عشر مرات على األقل، هل 
يا عباد اهلل، هل يلحق كالم اهلل ُخْلف؟ صدق اهلل، ال ُيكن إلنسان يتعامل مع اهلل باالستجابة ألمره 
باحلنو على الفقراء املعوزين الذين ابتلى اهلل األغنياء هبم إال ويصدق وعده الذي ألزم ذاته العلية به واسألوا 

نوال، ما من إنسان قدَّم لذي حاجة مبلغًا من املال إال وأعاد اهلل الذين يتعاملون مع اهلل على هذا امل
 سبحانه وتعاىل ماله إليه مضاعفًا، ال يُ ْبِقي اهلل ِمنًَّة على ذاته العلية لعبد. 

أقول لكم هذه احلقيقة وضربت لكم هذين املثلني يف هذا العشر األخري من رمضان لعل كالمي 
د ولعل اإلخوة الذين يسمعون كالمي هذا يتفاعلون مع قول اهلل سبحانه يبلغ من ال يوجد يف هذا املسج

ومن اليسرى [ 2-83/0 ]الليل: فَأَمَّا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى، َوَصدََّق بِاحلُْْسىَن، َفَسنُ َيسِّرُُه لِْلُيْسَرى وتعاىل:
َل َواْستَ ْغىَن، وََكذَّبَ أن يعوض اهلل عز وجل عليه   ]الليل: ُعْسَرىبِاحلُْْسىَن، َفَسنُ َيسِّرُُه لِلْ  َوأَمَّا َمْن يخَِ

لن  [83/11 ]الليل: َوَما يُ ْغيِن َعْنُه َماُلُه ِإَذا تَ َردَّىوقفوا معي أمام هذه الكلمة األخرية  [83/2-15
مهم هليغين عنه ماله شيئًا فاللهم أهلمنا مجيعًا وأهلم األغنياء الذين قست قلوهبم بسبب املال أكرمتهم به أ

الرشد، رقِّق أفئدهتم يا رب العاملني، أوزع قلوهبم الرمحة حىت ترمحنا، أهلمهم أن يرمحوا الفقراء واملعوزين 
الذين ابتليتنا هبم وما أكثرهم يف َجنَبَاِت هذه البلدة حىت ترمحنا وما أحوجنا يف هذه األيام إىل رمحتك 

 العظيم. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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 22/12/1892 |  ضرورة مالزمة التوبة والاستغفار -119

 

ما من ريٍب يف أنَّ أعظَم القرباِت إىل اهلِل عزَّ وجّل وأنَّ من أعظِم الطّاعاِت والعباداِت واألذكار أن 
عات، وعبادٌة من أرقى الطّا يالزَم اإلنساُن التّوبَة واالستغفاَر هلِل عزَّ وجّل على الّدوام، فذلَك طاعٌة من أبرِّ 

العبادات، وذكٌر من أدقِّ أنواِع الذّكِر هلِل سبحانُه وتعاىل، وال فرق يف ضرورِة القياِم هبذه الطّاعِة العظمى 
بنَي فئاِت النّاس على اختالفهم، ال فرَق بنَي طائٍع وعاصي، بنَي مستقيٍم ومنحرف، فالكلُّ مطلوٌب منهم 

ا التّوبِة هلل سبحانُه وتعاىل وعلى االستغفاِر من الّذنوِب واآلثام، ولعلَّ من أوضِح م أن يعكفوا دائمًا على
. اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن﴾ أَيُّهَ  ﴿َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِيًعايدّل على هذا املعىن العظيم قوُل اهلِل عزَّ وجّل: 

ل الرّسلُ يعًا، دخلَ يف هذه الّدعوِة الطّائُع والعاصي، والربُّ والفاجر، بتالحظوَن أهّنا دعوٌة من اهلل لعبادِه مج
تُوبُوا ِإىَل اللَِّه ﴿وَ واألنبياء، وسائُر العباِد الّصاحلنَي والرّبّانّيني، كلّهم مشلهم هذا اخلطاب العظيم: 

 .اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن﴾ أَيُّهَ  مجَِيًعا

اهلَل يف اليوِم  ﴿إنُه ليغاُن على صدري فأستغفرُ طفى عليِه الّصالُة والّسالم قوله: ولقد صحَّ عن املص
اللهمَّ اغفر يل ﴿. وقد صحَّ عنُه عليِه الّصالُة والّسالم أّنُه كاَن يكّرُر يف اجمللِس الواحِد قوله: سبعنَي مرّة﴾

ه الكلمة يف اُن اهلِل عليهم حيصون هذ، وكاَن الّصحابُة رضو ذنيب وتب علّي إّنك أنَت التّ ّواُب الرّحيم﴾
اجللسِة الواحدة يقوهلا رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم مراراً، واملعىن الذي ينبغي أن نتنّبَه إليِه يف هذه 
الّدعوة، هي أنَّ اإلنسان مهما كان، ينبغي أن يعلَم أّنُه مقصٌِّر يف جنِب اهلل عزَّ وجّل، بل إنَّ اإلنساَن  

 وجّل، زداَد استقامًة يف سلوكه وقربًا إىل اهلِل يف طاعاته تنّبَه إىل املزيِد من تقصريِه يف جنِب اهلِل عزَّ كّلما ا
هذا فضاًل عن أنَّ سائَر النّاس ما عدا الّرسل واألنبياء عاصون، متلّبسوَن باآلثام، سواءٌ منها اآلثاُم اخلفيّة 

، هكذا  خطّاء﴾﴿كلُّ بين آدمَ ن يعلمها وحيصيها يف سلوكه. أو اآلثاُم الواضحة اليت يستطيُع اإلنساُن أ
ملؤمُن ﴿الُة والّسالم: . ويقوُل عليِه الصّ ﴿وخرُي اخلطّائني التّوابون﴾يقوُل رسوُل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم 

جّل به و  . أي إذا كاَن اإلسالُم عبارًة عن ثوٍب سابغ شّرَف اهللُ عزَّ ﴾واٍه راقع، فطوىب ملن ماَت على رقعه
 العبد، فإنَّ من شأن هذا اإلنساِن املسلم أّنُه كّلما مزَق ثوَب إسالمِه مبعصية جلَس ليعوَد فريقعُه بالتّوبة.
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وذلك هو شأُن املسلم، كّلما وجَد أنَّ الّشيطاَن قد انتهز منُه فرصًة وزّجُه يف معصية التفت إىل نفسِه 
 دُه كما كان.ليعوَد هذا الثّوُب املمّزق فرتقّعُه التّوبُة وتعيفجلس يتوُب إىل اهلِل عزَّ وجّل ويستغفره 

 ينبغي لكلٍّ منّا أن يعلَم هذا، وإذا علَم املسلُم هذه احلقيقة نبّهتُه إىل معنينِي عظيمني: 

أّوهلما ينطوي على وعيٍد وإنذار، ثانيهما ينطوي على بشارٍة ورمحٍة من اهلِل عزَّ وجّل، أما املعىن الذي 
ءى يف هذا الكالم الذي نقول، والذي يتضّمُن إنذاراً من اهلِل عزَّ وجّل، فهو أنَّ على املسلِم أن يعلم يرتا

. .أنَّ اهلَل حيصي عليِه سكناتِه وحركاته، وأنَّ اهلَل يسّجُل عليِه معاصيُه كلّها كما يسّجُل لُه طاعاتِه أمجع
 ِه عّما قريب. عزَّ وجّل، فإّنُه سريى مغّبَة معصيتفإن مل يسرت معصيتُه بتوبٍة صادقٍة وإنابٍة إىل اهللِ 

واإلنسان ال يعلم كم يعصي اهلَل يف يومه وليله، ولو أّنُه أراَد أن حياسَب نفسه ما أكثَر املعاصَي 
 اخلفّية اليت ُيرُّ منها اإلنساُن غرَي عابٍئ هبا، وغرَي ملتفٍت إىل خطورهتا، يظنّها أمرًا هيّنًا وهي عنَد اهللِ 

 عظيم.

إىل اهلِل  وهذه حاُله أال يتنّبه إىل كثرٍي من املعاصي اليت ينزلُق إليها، فلئن مل يتب -فجديٌر باإلنساِن 
 دائمًا احتياطًا وغساًل للمعاصي اليت مل يتنّبه إليها، وقع يف طائلِة هذا اإلنذاِر اإلهلّي.

عصيَة ليست لى اإلنساِن أن يعلم أنَّ املوأّما البشارة اليت تكمن يف تضاعيِف هذه احلقيقة فهي أنَّ ع
هي اليت تقصي العبَد عن رّبه، إّنا الذي يقصي العبَد عن رّبه هو العكوُف على املعصية ونسياُن التّوبة، 
واإلعراض عن استغفار اهلل سبحانُه وتعاىل، املعاصي أمرها هنّي طاملا كاَن اإلنساُن حيمُل بيده مغتسَل 

ائها، ب. كّلما انزلَق يف قاذوراِت املعاصي كّلما أقبَل إىل مغتسِل التّوبِة فطّهَر نفسُه مبالتّوبة البارَد العذ
 وهكذا فإنَّ الّشيطاَن لن يناَل منُه أيَّ حظوة، ولن يصَل منُه إىل أيِّ غاية.

 ةُ ولكنَّ املصيبَة كلَّ املصيبة إّنا تكمن يف إحدى مكيدتني يكيُد هبما الّشيطاُن لإلنسان، املكيد
ذين األوىل أن يزّجُه الّشيطاُن يف املعصيِة مثَّ ينسيِه الوقوَف بنَي يدي اهلل ليتوَب ويستغفر. كثريوَن هم ال

يعذرون أنفسهم ألهنم ضعاف، وألنَّ الّشيطاَن يزّجهم يف املعصيِة تلَو املعصية، ولكنَّهم ال يتنبّهون إىل أنَّ 
 موضوٌع بني يديهم، وأنَّ بإمكاهنم أن يستعملوا هذا الّدواء جرعةً  الّدواء موضوٌع أمامهم، وأنَّ عقار التّوبة

 فجرعة عنَد كلِّ زّلٍة من الّزاّلِت اليت يدفعهم الّشيطاُن إليها.
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املصيبُة الثّانية وهذه املصيبُة العظمى أيضًا، تكمُن يف تصّوٍر خاطئ، وجهالٍة جهالء، عنَد أولئَك 
ن تتجزّأ وأنَّ املعاصَي أيضًا ال تتجزّأ، فإذا انزلَق أحدهم يف معصيٍة م الذيَن يتصّورون أنَّ الطّاعاِت ال

املعاصي بعَد أن تاَب إىل اهلِل وأناب، وسوَس إليِه شيطانه: إّنَك لقد أسأَت العالقَة مع رّبك، لقد وقعَت 
ففيَم صالُتك؟ وفيَم  ،يف املعصية، وُأسِدَل احلجاُب بينك وبنَي رّبك، فلن يقبَل اهللُ منَك طاعًة بعَد اليوم

طاعاُتَك وعباداُتك؟. هكذا يوسوُس الّشيطاُن لكثرٍي من اجلاهلني من عباِد اهلِل عزَّ وجّل. وليَت األمَر 
وقف عنَد وسواِس شياطنِي اجلن، ال بل إنَّ هلؤالِء الّشياطنِي جنوداً وخدمًا من شياطنِي اإلنِس وجّهاهلم، 

 سهرًة هم أجهُل اجلاهلني، يقوُل أحدهم لصاحبه وقد علَم أّنُه سهَر البارحةَ ممن يطيلوَن ألسنتهم بالُفتيَا و 
ال ترضي اهلل، يقوُل له: ما فائدُة صالتك؟ وقد علمُت أّنَك عصيَت اهلل باألمس، إنَّ اهللَ ال يقبُل منَك 

غين  عن عبادتك.  اهللَ  صالًة بعَد اليوم، وإنَّ اهلَل ال يقبُل منَك طاعًة بعَد اليوم، ال تدخِل املسجد فإنَّ 
 مىت تعّلمَت حىّت تفيت؟ من قاَل لَك هذا حىّت تتربَّع بالفتيا من عندك؟

وقدُيًا عرفنا أنَّ العلماء، العلماء، العاملني بعلمهم كانت ألسنتهم تتلجلُج بالفتوى إذا ُسئلوا، أما 
لواهتم، ٍه سواه، الذيَن ال يتقنوَن أداَء صاليوم فإنا لنرى أنَّ اجلّهاَل حبمِد اهلل الذي ال حُيمُد على مكرو 
 تطوُل ألسنتهم أمتاراً بالّنطِق بفتاوى كاذبة، جيّندهُم الّشيطاُن له.

كم مرًّة قيَل يل: إنَّ فالنًا من النّاِس قال: إنَّ صالتَك مل تعد تُقَبل، وإنَّ إقبالَك إىل اهلِل أصبَح 
جّل، وهذه نّية، ألّنَك تفعُل كذا وكذا. هذا خمالٌف لديِن اهلِل عزَّ و مرفوضًا، ملاذا؟ ألّنَك متارُس املعصيَة الفال

 رقيُة شيطان ما ينبغي لإلنساِن أن ُيّكَن عقلُه منها يا عباَد اهلل.

الطّاعات كثرية وكل  منها مستقل  عن اآلخر، لكّل طاعٍة مثوبتها. واملعاصي كثريٌة أيضًا وكل  منها 
أتبِع ﴿معصيٍة أو على كلٍّ منها عقاهبا، وكلُّ شيٍء حبساب. ورسوُل اهلِل يقول:  مستقل  عن اآلخر، ولكلِّ 

املعصية، أليَس . أليَس خرياً لَك يا هذا وقِد ابتالَك اهلُل بالّسيّئَة احلسنَة متحها وخالِق النّاَس يخُُلٍق حسن﴾
عزَّ وجّل، جتدُه يف حاالت  باهللِ  خرياً لَك أن تبقَي على صلةٍ بينَك وبنَي رّبك؟ أن تبقَي على خيٍط يصلكَ 

الّشدائد ينجدك ويغيثك؟ أليَس خرياً من أن تقطَع اجلسَر كّله، بينَك وبنَي اهللِ عزَّ وجّل؟ ربَّ رجٍل مرتكٍب 
 للمعاصي كلّها: يقامر، يرايب، يشرُب اخلمر، يقُع يف الفواحش، ولكنَّ اهللَ عزَّ وجّل جيذبُه إليه، ويغفُر لهُ 

األسرار، قد ال نعلُم هذا الّسر، بطاعٍة من الطّاعاِت خفّية، فإيّاك وأن تصغَي إىل رقى الّشيطان، بسرٍّ من 
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سواءٌ جاءتَك وساوس من شياطنِي اجلّن، أو تعّرَض لَك أحٌد من ُخّدامهم وجنودهم من األناسّي اجلّهال 
 الذيَن يفتوَن مبا ال يعرفون.

اٌء من اإلنساِن دائمًا أن بالتّوبة، وباالستغفاِر هلِل عزَّ وجّل، سو وأخرياً، بل أّواًل وآخراً: ينبغي على 
الّذنِب الذي علمت أو مَن الّذنِب الذي مل تعلم، قلها دائمًا، هذه الكلمُة تكوُن نرباساً لك طوال حياتَك  

اء وخرُي طّ ﴿كلُّ بين آدَم خا قلُت لكم: مكلّها وال تطمع أن جيعلَك اهللُ معصومًا فقد قاَل املصطفى ك
ْنَساُن َضعِيًفا﴾وقد قاَل اهلُل عزَّ وجّل:  اخلطّائنَي التّ ّوابون﴾  .﴿َوُخِلَق اإْلِ

وإياَك أن ترتَك معصيتَك اليت قد تقُع فيها حتجبَك عن اهلِل حجبًا كلّيًّا، إيّاك، مهما عظمِت املعصية 
قوَل أنا أخجل تليها، وإيّاك أن تيف ساعٍة سبقت، فاجهد جهدك أن تكوَن طائعًا هلِل يف الّساعاِت اليت 

من اهلل؛ أن أقَف بنَي يديه وأنا قبَل ساعٍة كنُت أعصيه، ال ال ختجل، هذا خجٌل اصطناعي يصطنعُه 
 الّشيطاُن لك، ألنَّ خجاًل يبعدَك عن اهلل ليَس خجاًل، إّنا هو بالوقاحِة أشبه.

اعاِت داَد إقباُلَك إىل اهلل يف السّ ال ختجل من اهلل، بل أشعر نفسك كّلما كثُ َرت معاصيك أن يز 
ْنَساُن َضعِيًفا﴾األخرى، وأنَت ال تعلم، واهلُل يقول:  نا مجيعًا، ولعلَّ اهللَ . لعلَّ اهلَل يرحُم ضعف﴿َوُخِلَق اإْلِ

بِة اُييتنا على الرَّقع وال ُييتنا على متزيِق ثوِب اإلسالِم باملعاصي، أسأُل اهللَ عزَّ وجلَّ يل ولكم حسَن اإلن
 إىل اهلل.
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 من غفلة الناس -118
 
 13/12/1891  | يا عجبا

 

دائم  أنه كان كثري الفكر دائم الذكرصلى اهلل عليه وسلم لقد صح عما ورد من مشائل املصطفى  
األحزان، إىل آخر ما هنالك من الصفات اليت صحت عن مشائل املصطفى عليه الصالة والسالم، وكثرٌي 

يسمعون هذه الصفات وأمثاهلا من مشائله صلى اهلل عليه وسلم قد يتَ ًومهون أهنا من من الناس عندما 
خصائصه، وأهنا من املزايا اليت ما ينبغي أن يتصف هبا غريه، فال حُيَمِّلون أنفسهم مسؤولية االقتداء برسول 

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبا أو بشيء منها، وهذا وهم كبري.

صالة والسالم إّنا جعله اهلل عزَّ وجل قدوة لنا، وجعله مثااًل حيتذا، أمل يقل فإن املصطفى عليه ال 
ذََكَر اللََّه  ﴿لََقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآْلِخَر وَ اهلل عزَّ وجّل: 

ت، إذا  عليه وسلم املعصوَم من االحنراف املنزَّه عن املعاصي والسيئا. وإذا كان رسول اهلل صلى اهلل َكِثريًا﴾
كان مع ذلك كثرَي الفكر دائَم الذكر دائَم األحزان، فكيف ينبغي أن يكون حال من هو مغموٌس 
بالسيئات معرٌض الرتكاب املعاصي واآلثام، ال يعلم مصريه الذي سينتهي إليه إىل جنة أم إىل نار، إذا  

ى عليه الصالة والسالم، وهو املعصوم املنزه عن اآلثام، املبشر برضوان اهلل عزَّ وجل، وبأن كان املصطف
اهلل سبحانه وتعاىل سيعطيه إىل أن يرضيه، مع ذلك كان كثري الفكر دائم األحزان إذاً كيف ينبغي أن 

، مثَّ إننا مع ذلك خرة لنايكون حالنا حنن؟! وحنن ال نعلم املصري الذي سننتهي إليه، وال نعلم النهاية املدَّ 
 وقبل ذلك معّرضون للكثري من السيئات واآلثام.

إن هذه الصفة اليت وردت عن املصطفى عليه الصالة و السالم هي معنًا عظيٌم شرفه اهلل عزَّ وجل 
 به، مث إنه تعليم لنا حنن أن نقتدي برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  يف ذلك، ولئن كانت هذه الصفة يف

حياته صلى اهلل عليه وسلم  من احملسِّنات، فهي يف حياتنا من الضروريات، ال ُيكن أن تصلح حياتنا 
أبداً إال إذا كنا كثريي الفكر، دائمي الذكر نتأمل يف النهاية اليت حنن مقبلون عليها، ونظراً إىل أنَّ أكثرنا 

ليت تربُق ا اليت من حوله  والشهوات اُمعرٌض عن هذه الصفة ُمسرٌف على نفسه، فكره متجٌه إىل الدني
إُياننا  –ُيان عندما يكون إ –.. فقد أصبح إُيانُنا .عن ُيينه ومشاله، وذكره ملالذه ومتعه؛ نظراً إىل ذلك
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أمراً تقليديًا ومظهراً ميتًا وشيئًا ال حراك وال حياة فيه، ومل يعد غريبًا أبدًا أن يوصف اإلنسان بأنه مؤمٌن 
داد، وجتده ل مث جتده يؤلِّه الدنيا اليت يسعى وراءها ويؤله الشهوات اليت اقتنصت قلبه باحملبة والو باهلل عزَّ وج

ال يتأمل صباحه ومساءه إال يف صفقاته التجارية أو أعماله الدنيوية، أما حقوق اهلل عليه فهي آخر ما 
 مع أنه مؤمن باهلل. –يتأمل فيه ويفكر 

ل ظهر هذا التناقض؟ ألن هذا اإلنسان ليس كثري الفكر وال دائم ملاذا وكيف جاء هذا االزدواج ب
الذكر؛ بل هو معدوم الفكر معدوم الذكر هلل سبحانه وتعاىل؛ ولذلك أيضا قد جتد اإلنسان وهو منتسب 
إىل اإلسالم ومنتٍم إىل اإلُيان باهلل سبحانه وتعاىل، ولكنك تتأمله فإذا هو سكران، إذا هو سكراُن 

إذا هو مأخوٌذ بنعم اهلل اليت أغدقها اهلل عزَّ وجّل عليه قد جعل منها حجاب بينه وبني اهلل بكربيائه، و 
ئًا سبحانه وتعاىل، آتاه اهلل شيئًا من العلم جيعل من علمه ُسلماً يعلو إليه ليتكرب به على اهلل، آتاه اهلل شي

اهلل شيئًا من املال  بحانه وتعاىل، آتاهمن القوى والعافية جيعل من قوته وعافيته دليل استغناٍء عن اهلل س
والغىن جعل هذه النعمة اليت آتاه اهلل سبحانه وتعاىل إياها َسَكراً يشغله ويلهيه عن اهلل سبحانه وتعاىل، 
وهو مع ذلك ينتمي إىل اإلُيان وينتسب إىل اإلسالم، لكن أيُّ إسالم هذا؟ وأيُّ إُياٍن هذا الذي ال 

ر على حقيقة راسخة يف الفؤاد!!! إن هذا اإلنسان وأمثاله إّنا ينطبق عليهم ينهض على جذور وال يستق
ا يف دار الدنيا فإن . لئن مل يظهر هذ﴿َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِالّلِه ِإالَّ َوُهم مُّْشرُِكوَن﴾قول اهلل عزَّ وجل: 

 ذلك سيظهر عما قريب يوم القيامة.

وأنَّبت أو حاورت واحداً من هؤالء الناس؛ ألن الَسكران ال  وعبثًا حتاول إن أنت ناقشت وذَكَّرت
ُيكن أن يعيي ما تقول، السكران يتكلم إال أن لسانه منفصٌل عن عقله، فعقله يف واد ولسانه يف واٍد 
آخر، وهؤالء َسكروا بنعمة اهلل عزَّ وجلَّ أواًل، ونسوا أنفسهم ثانيًا إذ إنَّ الواحد منهم ال يفكر يف الشهر 

. ما هي هوييت؟ هل أنا أملك من أمر نفسي مثقال ذرة .. ما حقيقيت.ال يف العام مرًة يف ذاته، من أناو 
أم ال أملك شيئًا منها؟ ال يفكر على نقيض ما كان عليه املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  دائم الفكر، 

حاق عليهم قول اهلل تعاىل عليه ففهو أواًل ناٍس نفسه، ثانيًا هو سكراُن بالنعم اليت أغدقها اهلل سبحانه و 
ء وحتاكمه ولذلك ال فائدة من أن حتاوَر واحداً من هؤال﴿َنُسوا اللَّهَ فَأَنَساُهْم أَنُفَسُهْم﴾ سبحانه وتعاىل: 

إىل موازيِن علم، وال إىل موازين رؤيا وال إىل موازين تذكرة مما يذكرنا به اهلل سبحانه وتعاىل؛ وإال فإن كالم 
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ه وتعاىل يزلزل اجلامدات وجيعل الصخور الراسيات تتفجر وتنهمر كيف ال والرب عزَّ وجّل هو اهلل سبحان
أي لو وجهنا خطابنا  .﴿لَْو أَنزَْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لَّرَأَيْ َتُه َخاِشًعا مَُّتَصدًِّعا مِّْن َخْشَيِة اللَِّه﴾ :القائل

وجهناه إىل جبل إىل حجارة إىل صخور لرأيت هذا اجلبل قد هتاوى هذا بداًل من اجتاهه إىل اإلنسان لو 
من يتمتعون  -ي كما قلنا يف األسبوع املاض-لرأيته تصدع من خشية اهلل سبحانه وتعاىل، ولكنَّ يف الناس 

بقلوب هي أقسى من الصخر هي يف الواقع ليست أقسى من الصخر، لكنها آلت أخرياً إىل هذه احلال  
 طني؛ يتحول الطني الالزب إىل حجر صلب كيف هذا؟كما يستحجر ال

ملا نسي هؤالء الناس أنفسهم ومل يتفكروا بذواهتم، ومل يذكروا الصلة اليت بينهم وبني اهلل سبحانه 
وتعاىل، وأغرقوا أنفسهم يف خضم النسيان يومًا إثر يوٍم وشهراً إثر شهٍر وعامًا إثر عام، رانت هذه احلالة 

لت هذه األفئدة النابضة إىل صخور قاسية بل إن الصخور رمبا كانت أرق منها وألني، على قلوهبم واستحا
ولذا فإنا ال نعجب عندما نرى إنسانًا نذكره بكالم اهلل ولكنه يلوي ويعرض الرأس عن كالم اهلل سبحانه 

ُتْم يِف رَْيٍب مَِّن اْلبَ ْعِث ن ُكن﴿يَا أَي َُّها النَّاُس إِ وتعاىل ال نعجب إن ذَكَّرنا إنسانًا بقول اهلل سبحانه وتعاىل 
َلََّقٍة َوَغرْيِ خُمَلَّقَ  َ َلُكْم َونُِقرُّ يِف اأْلَْرَحاِم فَِإنَّا َخلَْقنَاُكم مِّن تُ رَاٍب مُثَّ ِمن نُّْطَفٍة مُثَّ ِمْن َعلََقٍة مُثَّ ِمن مُّْضَغٍة خمُّ ٍة لِّنُبَ نيِّ

َوِمنُكم مَّن يُ َردُّ ِإىَل َأْرَذِل  رُِجُكْم ِطْفاًل مُثَّ لِتَبْ لُغُوا َأُشدَُّكْم َوِمنُكم مَّن يُ تَ َوىفَّ َما َنَشاء ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى مُثَّ خنُْ 
نبََتْت ِمن  ْت َورََبْت َوأَ زَّ اْلُعُمِر ِلَكْياَل يَ ْعَلَم ِمن بَ ْعِد ِعْلٍم َشْيئًا َوتَ َرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنزَْلنَا َعلَيْ َها اْلَماء اْهت َ 

َوَأنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة الَّ ، رٌ َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َوأَنَُّه حُيِْيي اْلَمْوَتى َوأَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدي ،ُكلِّ َزْوٍج هَبِيجٍ 
وإذا بنا نتخيل هذه اآليات  شخاصنقرأ هذا الكالم على أمساع أ رَْيَب فِيَها َوَأنَّ اللَّهَ يَ بْ َعُث َمن يِف اْلُقبُوِر﴾

وكأهنا كرة قذفتها إىل جداٍر صلب ما هي إال أن ترتد من ذلك اجلدار إىل اجلهة اليت اجتهت منه، تلك 
 هي حال آذاهنم وتلك هي حال قلوهبم.

الربُّ عزَّ وجل يقول: ال تتباهى بعلمك فيوشك إن طالت بك احلياة أن يزول علمك بعد جهل 
ذا فتصبح جاهاًل بعد علم، وتصبح ناسيًا بعد ذكر وتصبح ضعيفًا بعد قوة، إذاً هذا أن يزول علمك ه

العلم ليس علمك إّنا هو علم اهلل الذي أنزله إليك لتتمتع به إىل حني، ومع ذلك فما أكثر الُسكارى 
رها  خالذين يتباهون بالعلم، ويقولون إن اإلنسان قد وصل من العلم إىل حيث امتلك زمام الطبيعة وس

كما يشاء ووصل هبا إىل ما يريد، ومن مَثَّ فهو ليس حباجة إىل دين وال إىل االنضباط بشيء، هل يف 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   282
 

الُسكارى من يكون ُسكره أشدَّ من هذا العبث وهذا اهلذيان!! وإىل أيِّ حٍد وصلَت من العلم يا أيها 
سميه ضاًل عن التحكم مبا تاألمحق؟ ما هو العلم الذي وصلت إليه وأنت عاجٌز عن التحكم يف ذاتك ف

الطبيعة، إْن ابتالك اهلل بأرق ال تستطيع بعلمك الذي تتباهى به أن جترَّ إىل عينك الرقاد، وإن شاء اهلل 
عزَّ وجّل أن جيعل نومك ثقياًل ال ينفك عنك مل تستطع أن تلتجئ إىل علم يعيد لك اليقظة، وإذا نظرت 

طوط املشيب وامتأل الشعر األبيض يف فوديك ورأسك مل إىل نفسك يف املرآة وقد ظهرت يف وجهك خ
يُنجدك علمك يف أن يعيد إليك الشباب مرًة ُأخرى، أيُّ سكٍر هذا؟ ما سبب هذا كلِّه؟ سبب هذا كلِّه 
أنَّ هذا اإلنسان غافل ال ُيتع كيانه بفكر وال بذكر، ومن مث ففيما حيزن وملاذا جيزع وهو ال يعلم إال 

كيانه فيها!! ال يعلم ذاته، وال يعلم العالقة بينه وبني خالقه، وال يعلم شيئًا عن جوهره و  اللحظة اليت يعيش
ومبدئه ومنتهاه، ذلك ألنه ال ُيّتع كيانه ويغديها بأي ِّ فكر وال أي ذكر، فاحلب بعيٌد عنه والتأمل يف 

ن خلقه، ونسأل اهلل سبحانه رياً ماملستقبل بعيٌد عنه، ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يعافينا مما ابتلى به كث
 .وتعاىل أن ال يضرب بني عقولنا وبني أنفسنا حبجاب َيزجُّنا إىل أسوأ مما عليه اجملانني

 .فاستغفروا اهلل يغفر لكم

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   283
 

 28/29/1881 | . رسالة تحذير للمستكبرين.شح املاء -122

 

 رب؟يَف السبيل إىل أن تتخلَص مَن الكإنَّ من أعجِب األسئلِة اليت ُطرَحت علّي قوُل أحدهم: ك 

هذا السؤال يف حقيقتِه سؤاٌل غريٌب وعجيٌب جداً؛ فرتمجُة هذا السؤال تساوي متامًا قوَل هذا 
اإلنسان: كيَف السبيُل إىل أن أعرَف نفسي؟ وهل هنالَك من صعوبة يف سبيِل أن يعلم اإلنساُن ذاته؟ 

امرًة ه فهَو حباجٍة إىل أن َيرتقها وُيارَس يف سبيِل ذلَك مغوهل هنالك حواجز وضعت بنَي اإلنساِن وذات
 وأيَّ مغامرة؟ وإذا مل يعرِف اإلنساُن نفسه فما الذي يستطيُع أن يعرفُه بعَد ذلك؟

كلُّ من يشكو أنَّ الكرب مهيمٌن عليه وأنُه غرُي قادٍر على التحرر منه فمعىن ذلَك أنُه يشكو من أنُه 
. فبَم يتكرب؟ .عرفتها، ذلَك بأنَّ اإلنساَن إذا عرَف نفسه عرَف أنُه ال ُيلُك شيئًا قطال يعرُف نفسُه حقَّ م

إذا عرَف اإلنساُن نفسه عرَف أنُه ال ُيلُك أيَّ قدرٍة تتحكِم بذاته وال ُيلُك أيَّ قدرٍة تتحكُم باألرِض 
كُم بشيٍء من مظاهِر قوٍة تتح اليت ُيشي عليها، وال بالسماِء اليت تستظلُُّه وُيشي حتتها. ال ُيلُك أيَّ 

الكوِن احمليِط به، بل هَو ال ُيلُك أيَّ قدرٍة تتحكُم بذاتِه هَو، فإذا عرَف اإلنساُن هذا من حقيقتِه فإنَّ 
التكرَب يغدو لونًا من أسوِء ألواِن السكر، واإلنساُن السكراُن حمجوٌب عن عقله، ومن مثَّ فهَو ليَس أهاًل 

 حديِث أِو النقاش.للعقاب وللحواِر ولل

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

ُف لعلُم منُه وجيهُل بعَد علٍم وينسى بعَد برهة، واإلنساُن حقًا يتصيف عقله، وعما قريب سيذهُب هذا ا
بالقدرة، ولكنَّ اإلنسان مل يبدع هذِه القدرَة باخرتاٍع منه، ومل حيُش كيانُه بالقدرِة بطاقٍة ذاتيٍة لديه، وإّنا 

 غرِي رجعة، وهكذا  إىل وجَد القدرَة تكاملت بالتدريِج يف كيانه، وعما قريٍب سيجُد أنَّ هذِه القدرَة تودعهُ 
ككلُّ الصفاِت اليت يتصف هبا اإلنسان ليَس لُه أيُّ دخٍل يف جذهبا إليه، ولن يكوُن لُه أيُّ دخٍل يف 
إبعادها عنه، واإلنساُن مهما نظَر إىل الكوِن اخلاضِع له، ومهما ُأخَذ هبذا اخلضوع، فأسكرُه هذا التسخرُي 
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يَّ إن هَو رجَع إىل وعيِه وعقله، رأى أنُه ال ُيلُك أ -ورة بأوِل مرةمهما أسكرتهُ هذِه الص-بادئ ذي بدء 
َر لُه أبداً.  سبيِل للتكرِب على هذا الكوِن الذي ُسخِّ

إنَّ اإلنساَن قد ُيشي وهَو يضرُب بقدميِه األرض، إشعاراً وتعبريًا عن أنُه امتلَك ناصيَة هذِه األرض 
كن ُه قادٌر على التصرِف هبا كما يتصرُف العُب الكرِة بالكرة، ولوامتلَك كلَّ ما فيها من حبٍّ وخري، وأن

لو تأمَل يف احلقيقة لوجَد أنُه سكران يهذي يف هذا التصور، ولو أعجزُه أن يعلَم هذِه احلقيقة فإنَّ آياٍت 
َمنَاِكبَِها  يِف  فَاْمُشوا ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذلُواًل يف كتاِب اهلِل تذكرُه هبا، قاَل اهلُل عزَّ وجل: 

 .َوإِلَْيِه النُُّشوُر﴾ رِّْزِقهِ  ِمن وَُكلُوا

وما أحسُب اإلنساَن املتكرب والذي يلتفُت بنَي احلني واحلنِي إىل شيٍء من كتاِب اهلِل، ما أحسبُه  
﴿ُهَوالَِّذي يتابع:  ة وملإال وقد وقَف عنَد هذِه اآلية وامتصَّ منها عواملَ سكرهِ وكفره؛ إذ وقَف عنَد هذِه اآلي

َمنَاِكبَِها  يِف  ُشوا﴿فَامْ ، ملاذا ال أتكرُب على األرض اليت ذلّلت حتَت قدمّي؟ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذلُواًل﴾
ظًا ي جاَء إيقا. ولكن ملاذا ال تتابع وملاذا ال تصغي إىل الكالِم الذي يليه الذَوإِلَْيِه النُُّشوُر﴾ رِّْزِقهِ  ِمن وَُكلُوا

َمْن  أَْم أَِمْنُتمْ  ،السََّماِء َأْن ََيِْسَف ِبُكُم اأْلَْرَض فَِإَذا ِهَي مَتُورُ  َمْن يِف  ﴿أَأَِمْنُتمْ للسكراِن الذي يشبُه سكرك؟ 
سخَر لُه  رب من أجِل أنَّ اهللَ . فإذا سكَر املتكالسََّماِء َأْن يُ ْرِسَل َعلَْيُكْم َحاِصبًا َفَستَ ْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر﴾ يِف 

 األرض بتجاويفها الداخلية ويخرياهتا الظاهرة فليستدرك وليتابع وليقرأ ما بعَد ذلَك من بياِن اهلِل سبحانهُ 
ءأمنتم هذا اإلله العظيم الذي  ؟السََّماِء﴾ َمْن يِف  ﴿أَأَِمْنُتمْ وتعاىل، فهَو خرُي ما ينقذُه من سكره ومحقه: 

فإذا هَي متور؟ صحيٌح أنَّ اهللَ تعاىل ذللها لكم، لكن مِن الذي  ذلَل لكُم األرض أن َيسَف بكُم األرضَ 
أعطاَك الضمانة أنَّ هذِه األرض ستبقى مطواعًة لك ما أصدرَت إليها أوامرَك البشرية؟ مِن الذي قاَل لَك 

َمْن  أَأَِمْنُتمْ ﴿ هذا؟ ومِن الذي أمنَك ضدَّ أن تتفتَح األرض أفواهاً فاغرًة فتبتلَع وتبتلَع املالينَي من أمثالك؟
 األبنيِة اليت فوقها، ؟ إذا هبا هتتزُّ ذاهبًة آيبًة، وإذا بكلِّ السََّماِء َأْن ََيِْسَف ِبُكُم اأْلَْرَض فَِإَذا ِهَي مَتُوُر﴾ يِف 

حتطمت ُييناً ومشاالً وذرهتا الرّياح.  وإذا بكلِّ املؤسساِت العلميِة الشاخمِة من فوقها حتولت إىل لعِب أطفال ٍ

اذا ينظُر ملاذا ال يضيُف اإلنساُن إىل متتعه بنعمِة اهلِل تعرّفُه على قدرِة اهلل؟ ومن مَثَّ تعرَّفُه على عجزِه؟ مل
اإلنساُن إىل ينابيِع األرِض وهي تفوُر باملاِء العذِب الفراِت فال يتذكُر إال طَ وفَ َتُه يوَم حبَث عِن األرِض و 

ِه ال يوَم تعلََّم هندسَة الّرّي؟ ملاذا مل يتذكْر أّن اهلَل هو الذي أعطاُه هذنبَش دخائلها؟ وال يعلُم طاقتُه إ
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املقاييس؟ وملاذا مل يتذكْر أّن اهلَل عّز وجّل هو الذي فّجَر األرَض مياه ًا وأهناراً وكساها خضرًة ورياحني؟ 
ملسائِل أعرَض عن مئاٍت من املاذا وهي تتمُة العلِم الذي يتعّلمه؟ ملاذا تعلّ م من العلِم مخَس مسائَل و 

 األخرى؟ ملاذا؟

ِه لو أّنُه تعّلَم العلَم كلَّه ومل يقْف عنَد أرباِعه أو أقّل من أرباِعه لَتخّلص من ِكربِه، و لتخّلص من فجورِ 
و عناِده، ولكّن يف الناس من ال يعلمون احلقيقَة إال بعَد أن يأخَذهُم اهلُل بسياِط التأديب، إال بعَد أن 

ذهُم اهلُل عّز وجّل بسياِط املصائِب، إّن يف الناِس من ال يتخّلصوَن من ِكربيائِهم إال بعَد أن متتّد يأخ
ألسنتُهم يلهثوَن هبا من عطٍش وظمأ، يبحثوَن عن املياِه الغائرِة فال يكادوَن يلحقوهنا، يبحثوَن عن األهنِر 

أّدبون إال عَة ماٍء أو شراب، يف الناِس من ال يتاّليت جّفت فال يكادون جيدوَن يف جتاويفها و شقوقِها جر 
إذا أخذهُم اهلل عّز و جّل بسياِط التأديب، هذا اإلنساُن الذي يتكرُب حتَت مساِء اهلل عّز وجلَّ وقِد اطمأّن 

. إن .إىل أن الكوَن كّله مسخٌر له، الغالُف اجلوّي حييطه حبصٍن دائٍب دائٍم ضّد كّل شّر، وما وراء ذلكَ 
اّل خملوقاٌت تسرُح خلدمِة هذا اإلنسان. يسرُي مطمئنًّا، يتكبّ ُر بقدميِه إذ يضرُب هبما األرَض ساعًة، هو إ

ويتكبّ ُر على الّسماِء برأسِه إذ يشمُخ به ساعًة أخرى. أال يذكُر هذا اإلنساُن قراَر اهلِل سبحانُه وتعاىل إذ 
تعّلمت أن الغالَف  ؟ِسَل َعلَْيُكْم َحاِصبًا َفَستَ ْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر﴾السََّماِء َأْن يُ رْ  َمْن يِف  ﴿أَْم أَِمْنُتمْ يقول: 

اجلويَّ وقايٌة لَك من النّيازك، فهاّل تعّلمَت أنَّ ربَّ هذا الغالِف اجلّويِّ والنّيازِك عندما يشاُء جيعُل هذه 
 حقيقَة العلم؟ ملاذا؟ النيازَك خترتُق هذا الغالَف اجلّويَّ إىل هذا الكوكب؟! ملاذا مل تتعّلم

اإلنساُن الذي يتباهى بقدرتِه إّما أّنه يتباهى بطاقٍة مكتنَ زٍَة يف كيانه معرضًا عن معرفِة جذوِر هذِه 
الطّاقة. وإّما أّنُه يتباهى جبنٍد يسوقهم كما يشاء، ويقودهم كما يريد. وإّما أّنُه يتباهى بأحالٍف ينتمي 

كبّ ُر فوَق أعانتُه ذاَت يوم، وأخرجتُه من كمني، ونفضت عنُه الغبار، فأخَذ يت إليها، بقوًى أجنبّيٍة أو عاملّيةٍ 
 األرض، ويتصّوُر أّنُه القويُّ الذي ال يدرُك قّوتُه بعد.

هاّل تابَع هذا اإلنساُن املعرفة؟ وهاّل تابَع الّسعَي إىل معرفِة ذاته؟ وهاّل تابَع تالوة هذِه اآلياِت 
ُدوِن الرَّمْحَِن ِإِن  ِمنْ  الَِّذي ُهَو ُجْنٌد َلُكْم يَ ْنُصرُُكمْ  ﴿أَْم َمْن َهَذااهلِل ليجيب:  العظيمِة فأصغى إىل سؤالِ 

الَِّذي ُهَو ُجْنٌد  أَْم َمْن َهَذا﴿؟! سؤاٌل ُيطرَح، وعلى العامِل املتكربِّ بعلمِه أن جييب: ُغُروٍر﴾ يِف  اْلَكاِفُروَن ِإالَّ 
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 القّوَة املكتنزة بنَي جواحنك، وسواٌء كاَن هذا اجلنُد اجلنَد الذي تسوقُه إىل ما ؟ سواٌء كاَن هذا اجلندُ َلُكْم﴾
 تريد، وسواٌء كاَن هذا اجلنُد أحالفًا من أمٍم ودوٍل تتباهى بانتمائَك إليها وعبوديّتَك هلا.

اء؟ سؤاٌل قل يل: من هو هذا اجلنُد أيًّا كاَن نوعُه الذي يستطيُع أن ينصرَك إذا حجَب اهللُ عنَك امل
الَِّذي  أَْم َمْن َهَذا﴿يفيُض بالّتحّدي، موّجٌه إىل كلِّ من يعانوَن من الّتكرّب، بل كلِّ من يسعدوَن بكربيائهم. 

متألت هبا ؟ عندما حيجُب اهلُل عنَك نصرُه ال توجُد قّوٌة مهما اُدوِن الرَّمْحَِن﴾ ِمنْ  ُهَو ُجْنٌد َلُكْم يَ ْنُصرُُكمْ 
ت هبا الّسماُء تستطيُع أن تنصرَك يومئذ، وليجّرب من شاَء أن َيالَف هذِه اآلية. األرُض ومهما فاض

وليمدَّ من شاَء من النّاِس يدُه إىل من شاءَ من األمم، وإىل من شاَء من القوى، وإىل ما شاَء من القوى، 
يِه الّنصُر احملتوم؟ بل كيَف سيأتناسيًا البارَي سبحانُه وتعاىل، ناسيًا من بيدِه امللُك كلُّه، مثَّ لرُيين كيَف 

 سيتحّقُق احملاُل الذي ال ُيكُن أن يتحّقق؟

تتباهى بغناك، تتباهى بأّنَك متلُك ما ال حُيصى من املال، وما ال حُيصى من القَيِم واملنافع، من الذي 
ك؟ ومن شأعطاك؟ ومن الذي ضمَن لَك أن يبقى هذا املاُل حمّصنًا يف كيانَك أو يف جذورَك أو يف جي

الذي أنبأَك أّنَك لن تبيَت ليلتَك هذِه لتصبَح وأنَت فقرٌي ُمدِعق؟ إن كنَت يف شّك، فهاّل وقفَت عنَد 
َذا ﴿أَمَّنْ تتّمِة هذِه اآلية:   ؟وٍّ َونُ ُفوٍر﴾ُعت ُ  يِف  جلَُّّوا َبل ۖ   أَْمَسَك ِرْزَقهُ  ِإنْ  الَِّذي يَ ْرزُُقُكمْ  هََٰ

دة، ادٍر على الّتخّلِص من كربِه وهو مل يقف عند مرآِة ذاته حلظًة واحكيَف يشكو اإلنساُن أّنُه غرُي ق
 لنفَض عن كاهلِه غباَر كربيائِه كما ينتفُض العصفوُر من بقايا ُقُذراٍت علقت جبناحه بلحظٍة واحدة.

دّيِة هلِل و لو أدرَك اإلنساُن حقيقَة ذاتِه وحقيقَة الكوِن املسّخِر له، ملرَّغ وجهُه ورأسُه على أعتاِب العب
سبحانُه وتعاىل، ولعاَش وهَو يستغفُر من بقايا أوهاِم كربيائه. ولكن ملاذا ال نستعنُي على هذا بقراءِة كتاِب 
اهلل؟ سورُة امللِك من املنجياِت اليت وردت فيها أحاديُث كثرية. لقد كاَن املصطفى صّلى اهلُل عليِه وسلََّم 

فسُه مبا شاءَ ىّت يتلَو هذِه الّسورة، يتأّملُها، ويتدبّ ُرها، وُيأُل قلبُه ونإذا أوى إىل فراشِه مل يغمض عينيِه ح
 من معانيها، مثَّ يسلُم بعَد ذلَك عينيِه للرّقاد.
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أيَن حنُن من سّنِة رسوِل اهلل؟ أيَن حنُن من االصطباِغ هبذا الذي كاَن يصطبُغ بِه رسوُل اهلل؟ لو فعلنا 
ى لعشنا سعداَء ال أقوُل بالتّواضِع، بل سعداء بالوقفِة الذليلِة املهينة علذلَك إذًا لتخّلصنا من الكرب، و 

 أعتاِب اهلل.

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم..
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قه، مث حلقوا ائإن يف الناس املسلمني اليوم من قد أعرضوا عن الكثري من لباب االسالم وجوهره وحق 
بالكثري من مظاهره ومتمماته ومثراته، وهؤالء الذين نسوا أو تناسوا متجاوزين لباب اإلسالم وحقائقه إىل 
الكثري من مثاره ونتائجه وآثاره ومكمالته، قد وقعوا من ذلك يف مغبة بالء كبري، وما أظن أن حاهلم 

كوا منه ايًة عند حمّسناته وآثاره ومكمالته، فتمسسيصلح إال إن رجعوا فعرفوا اإلسالم بدًء من جوهره وهن
 باجلوهر واصطبغوا منه باللباب، مث انتقلوا بعد ذلك ليتفاعلوا مع اآلثار والنتائج والثمرات.

إن اإلسالم الذي ابتعث اهلل به الرسل واألنبياء مجيعًا، مث ختمهم يخامت الرسل واألنبياء سيدنا حممٍد 
ودية هلل ا يتمثل يف حقيقة كربى هي العبودية هلل سبحانه وتعاىل؛ وال تتجلى العبعليه الصالة والسالم، إّن

عز وجل إال يف يقني يهيمن على العقل، ويف تأثٍر يصطبغ به الوجدان. وتأثر الوجدان حبقائق العبودية هلل 
يتحقق التبتل  نعز وجل إّنا يتجلى يف التبتل والتذلل للموىل واخلالق األوحد سبحانه وتعاىل، وهيهات أ

. وهيهات أن يتحقق التذلل واالنكسار هلل سبحانه وتعاىل تكلفًا، وإّنا معني ذلك خشية القلب .اصطناعاً 
والرقة اليت تنتاب الفؤاد عند ذكر اهلل سبحانه وتعاىل؛ أي عند تذكر صفات اخلالق سبحانه وتعاىل، عند 

اإلنسان  صفات كرمه وعطائه، عندما يقف تذكر صفات جربوته، عند تذكر صفات كربيائه، عند تذكر
من آي الكتاب املبني على تلك املشاهد اليت تربز سطوة اهلل سبحانه وتعاىل وكربيائه وقدرته اليت ال حتد، 
وقبضته اليت تقع الكائنات كلها يف داخلها، هيهات أن يتحقق التبتل الذي يأمر به اهلل عز وجل، والذي 

عاً، دية اليت هي جوهر اإلسالم، هيهات أن يتحقق التبتل تكلفاً وتظاهراً واصطناهو جزءٌ ال يتجزأ من العبو 
إّنا يتحقق ذلك بواسطة معينه الطبيعي، واملعني الطبيعي لذلك إّنا هو خشية الفؤاد ورقة القلب أمام 

ذين لتذكر املوىل سبحانه وتعاىل. فأين هم الذين يصطبغون هبذه العبودية تبتاًل وتضرعًا؟ أين هم ا
 يصطبغون هبذا التبتل رقة وخشية تنتاب الفؤاد وتأخذ مبجامع النفس؟

إنين أنظر فأرى الكثرة الكاثرة من املسلمني ينتشون للكلمات احلماسية النريانية اليت يصغون إليها، 
ويعرضون وال يتفاعلون قط مع تلك املشاهد األّخاذة يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، أو مع ذكر اهلل 
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انه وتعاىل الذي ينبغي أن يأخذ باأللباب، ويهيمن على جمامع النفوس. كم رأيت وأرى أناساً يبحثون سبح
عن أماكن الطرب والنشوة عندما يصغون إىل ما يبعث يف كياهنم احلماسة. احلماسة ألمر ما، احلماسة 

آالئه ومظاهر من صفاته و  للتوجه إىل شيٍء ما، حىت إذا ذّكر هؤالء الناس باهلل عز وجل، وذكروا بالكثري
سطوته وجربوته، رأيتهم أعرضوا وتشاغلوا أو ذهلوا عن هذا كله. وأعود ألتسائل: أهذا هو اإلسالم؟ 

  أهؤالء مسلمون عندما يركنون إىل أثر من آثار اإلسالم مث يعرضون عن جوهر اإلسالم ولبابه؟!

م من لباب اإلسالم وجوهره، وال أعلوكيف أتصور أنين مسلم قد طبق ما قد أمر اهلل عز وجل به  
، بل كيف أكون تِياًل﴾رَبَِّك َوتَ بَتَّْل إِلَْيِه تَ بْ  اْسمَ  ﴿َواذُْكرِ للتبتل معىن يف حيايت وقد قال اهلل عز وجل: 

مسلمًا كما أمر اهلل وكما وصف اإلسالم، وإن التبتل ال ُيكن أن يتحقق إال من خالل رقة قلب، وأعود 
خر قد قّد من جبل، وأنظر وأصغي إىل ما يتلى من كتاب اهلل عز وجل فأجدين إىل قليب فأجده كص

أتشاغل عنه إن بالفكر أو بالقول، والعجب العجاب أين أتشاغل عن هذه اآليات اليت تذيب احلشاشة 
والفؤاد بالكثري من حديث اإلسالم، أتشاغل عن هذه املشاهد األخاذة باحلوار حول ما ينبغي أن نفعل 

م. أليس من أكرب األخطار احملدقة بنا أن يؤول إسالمنا إىل هذا املآل؟ مث كيف يكون احلال وكيف لإلسال
ينبغي أن ننظر إىل أنفسنا ويف أي ميزان ينبغي أن نضع أنفسنا عندما نقف أمام قول اهلل عز وجل وهو 

رُية وقعوا فيها وأكرب  جوهو حيدثهم عن أكرب -َياطب بين إسرائيل بل ثلة كبرية من بين إسرائيل قائاًل: 
َأَشدُّ  أَوْ   فَِهَي َكاحلَِْجارَةِ بَ ْعِد ذََِٰلكَ  مِّن ﴿مُثَّ َقَسْت قُ لُوُبُكميقول هلم اهلل عز وجل:  -سوء مصري اندلقوا إليه 

ُر ِمْنُه اأْلَنْ َهارُ  ِمنَ  َوِإنَّ  َقْسَوةً  َوِإنَّ ِمنْ َها َلَما  َيْخرُُج ِمْنُه اْلَماءُ ف َ  َوِإنَّ ِمنْ َها َلَما َيشَّقَّقُ  احلَِْجارَِة َلَما يَ تَ َفجَّ
 .َخْشَيِة اللَِّه﴾ ِمنْ  يَ ْهِبطُ 

كيف أضع نفسي يف ميزان اإلسالم وأنا أعود إىل قليب فأجده نظراً إىل هذا الذي يصفه اهلل عز   
يذيب و  وجل يعجبين من اإلسالم احلديث الذي يبعث على احلماسة، وال يعجبين منه ما يدعو إىل التبتل

القلب انكسارًا هلل عز وجل؟ كيف أعد نفسي مسلمًا وهذه هي حايل؟ وأنا أصف من نفسي ّنوذجاً 
 أيها اإلخوة، ولسوء احلظ هذا النموذج كثري وكثري وكثري.

بل إنين وقفت أمام هذه الفقرة من آية يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وكأين مل أقرأها من قبل، وعدت 
ذِْكِر  مِّن فَ َوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة قُ لُوبُ ُهمقع أنا من هذا الذي يقوله اهلل سبحانه وتعاىل؟ ألسأل نفسي: أين أ



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   322
 

. مل أقرأ يف كتاب اهلل عز وجل آية يبعث فيها اهلل ويرسل الويل إىل فئة من العصاة وال إىل فئة من اللَّهِ 
ز وجل بل هذه ثه آيات يف كتاب اهلل عاجلاحنني وال إىل التائهني أو الضآلني، لكين رأيت هذا الويل تبع

 الفقرة من كتاب اهلل عز وجل على أولئك الذين مرضوا بقسوة القلب، فويل للقاسية قلوهبم.

كيف أستطيع أن أحترز عن هذا الويل الذي يتمطر من قبل اهلل عز وجل على كثري من املسلمني 
اين من ًا يتفلسف بلساٍن إسالمي أخاذ، ويعالقاسية قلوهبم؟ كثري منهم مسلمون. وما أكثر ما ترى مسلم

. .اد. يذكر بعذاب اهلل عز وجل فال يهتز منه جانب من فؤ .قلب كالصخر؛ يذكر باهلل فال يندى له عني
ولكنك إن حدثته عن األمور األخرى عن األنظمة عن األمور احلركية وجدته اهتاج ووجدته  قام وثار 

ياض اً. ولكن ردد معه تلك اآلية اليت اخنلع هلا لب فضيل بن عوقعد، ووجدته تفاعل معك تفاعاًل كبري 
ِر اللَِّه َوَما ﴿َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمنُوا َأن خَتَْشَع قُ لُوبُ ُهْم ِلذِكْ يف يوم من األيام جتده ال يتحرك أمامها قط: 

 .فَ َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم﴾ َمدُ اأْلَ  ْبُل َفطَاَل َعلَْيِهمُ ق َ  ِمن احلَْقِّ َواَل َيُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَابَ  ِمنَ  نَ َزلَ 

أنا أصف واقعًا أليمًا كلكم يعلمه، وكلكم يشاهده، وعليكم أن تتبينوا خطورة ما حنن فيه وخطورة 
ما حنن آيلون إليه من ذلك، فويل للقاسية قلوهبم من ذكر اهلل ال ُيكن للمؤمن إذا ذكر اهلل إال أن يتفّجر 

 ة وخشيًة هلل عز وجل.فؤاده رق

اجعل من هذا مقياسًا لصدق إسالمك وإُيانك، فإذا رأيت نفسك تعاين من قسوة قلب فاعلم 
أنك مريض مبرض خطري، وأسرع قبل نفاذ األجل، وقبل ذهاب الفرصة، أسرع لتدارك نفسك بعالج،  

 كما يقول اإلمام الغزايل وكثري من الربانيني.

 أيها اإلخوة:

لق من هذا التبتل الذي ينطلق من رقة القلب هذه، ينطلق من خشية الفؤاد، ومل يقل إن إسالمنا ينط
سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عبثًا وال مبالغًا فيما رواه الرتمذي وحّسنه وصححه أن رسول اهلل 

يَِلُج النَّاَر رَْجٌل َبَكىصلى اهلل عليه وسلم قال:  بكاًء  الضَّرْع﴾ يف وَد اللَّنَبُ يَ عُ  َحىتَّ  َخْشَيِة اللَّه ِمنْ  ﴿ال َ
حقيقيًا ال تصنع فيه وال تكلف وال نفاق وال رياء بكى من خشية اهلل عز وجل لن يدخل النار قط إال 
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هذا من  ليس يف -وهو ال ُيكن  -إذا أمكن أن يعود اللنب بعد ما استحلب إىل الضرع الذي ُأخرج منه 
 مبالغة.

ال يصدق أو رمبا يغص باالنتقاد على هذا الكالم فيقول: أمعقول أن  ولعل يف الناس من يعجب أو
ُير مسلم يف حالة تنتابه فيها خشية فبكاء من خشية اهلل، مث يأخذ من ذلك وحده براءة من النار مهما 

. يعقل هذا ولكن ال كما تفهم أنت يا .فعل ومهما عصى ومهما ارتكب من موبقات؟ أيعقل هذا؟ نعم
  بقسوة القلب.من ابتاله اهلل

إن ما قد عناه سيدنا رسول اهلل من هذا، أن الفؤاد الذي يتمتع برقة قلب دفعت صاحبها إىل البكاء 
من خشية اهلل عز وجل، هذا الفؤاد سيقف سّداً منيعًا بني صاحبه وبني ارتكاب الضالالت واالحنرافات، 

اندلق  ىل شأنه، ولكنه إذا رأى أن صاحبهقلب رقيق ُأخذ وذاب من خشية اهلل سبحانه وتعاىل قد يعود إ
 يف املعصية تذكر سخط اهلل على املعصية والعاصي، فعاد هذا الفؤاد الرقيق إىل هيجانه إىل رقته إىل خشيته،

 ومحل ذاك صاحبه إىل أن يندم فيستغفر فيتوب إىل اهلل، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له.

ألن ال ينحرف اإلنسان عن صراط اهلل، ال ألن  -مانة وأي ض -رقة القلب خشية الفؤاد ضمانة 
يكون معصومًا أي ضمانة وأية ضمانة لعودته إىل صراط اهلل كل ما انزلق لرجوعه إىل اهلل كل ما تاه وابتعد، 
ذلك ألن خشية فؤاده تثري املخاوف واللواعج بني جنبيه، ومن مثّ فهو يندفع آناً ال مآاًل إىل التوبة النصوح 

قة مع اهلل سبحانه وتعاىل، قلب أكرمه اهلل سبحانه وتعاىل باخلشية سيقف يف طريق صاحبه عندما الصاد
يريد أن يسري إىل معصية. فإن غالب صاحب املعصية قلبه وقفز فوقه واجتاح ليذهب فريتكب تلك 

 لصادقة هلل.ا املعصية فإن هذا القلب سرعان ما يتحول إىل بركان يتفجر أملًا وندمًا، وهذه هي العبودية

ولكن حدثين عن مآل إنسان ابتلي بقسوة القلب. ماذا عسى أن تفيده الركعات وركعاته مفصولة 
عن بكاء قلبه؟ حدثين عن إنساٍن ابتلي بقسوة القلب ماذا عسى أن تفيده تالوة آليات من كتاب اهلل 

أخرى؟ سواء كانت  أو إصغاء إىل بعض من هذه اآليات وإن خاطره سائح ومنتشر يف أفكار وأمور
إسالمية أو غري إسالمية. ال يتذكر من هذا الذي يسمع شيئًا من صفات اهلل وال يسري شيء من هذه 

 الصفات إىل طوايا قلبه وحنايا فؤاده بشكل من األشكال؟
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قد .. كيف ُيكن أن حيصن نفسه ضد احل.حدثين عن إسالم هذا اإلنسان الذي ابتلي بقسوة القلب
عز وجل أن يصنفه يف أسوأ أنواع املعاصي واآلثام؟ حدثين عن من ابتلي بقسوة القلب..  الذي شاء اهلل 

كيف ُيكن أن حيصن نفسه عن حب الدنيا وشهواهتا ومالذها وحب الشهرة والرئاسة وحنو ذلك؟ حدثين 
 . كيف ُيكن أن يؤثر أخاه املؤمن بداًل من أن يستأثر؟ كيف ُيكن أن ال.عن من ابتلي بقسوة القلب

ينافسه على مغنم؟ كيف ُيكن على أن ال ينافسه على هناية يزامحه عليها؟ كيف ُيكن أن ال يضع العصي 
 يف طريق مصاحل إخوانه اعتداداً منه بأنانيته وذاته؟

أال تعلمون أن يف املسلمني كثريين ممن هم مسلمون وممن هم مصطبغون بظواهر اإلسالم، ولكنهم 
ا، وألسنتهم تتحدث عن اإلسالم ونظامه، ولكن املصيبة أهنم يعانون من مندلقون إىل هذا وأكثر من هذ

مرض خبيث، ال ينحط وال يتوّضع يف حنايا اجلسد ولكنه يرتكز يف الروح والفؤاد، أال وهي قسوة القلب. 
 ﴿فَ َوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة قُ لُوبُ ُهم﴾وأسأل اهلل عز وجل أن ال جيعلنا ممن قال اهلل عز وجل عنهم: 

 ل قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.أقو 
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 28/11/1883 | إياكم واللؤم الذي انحط فيه كثير من الناس -122

 

إن األعاجيب يف هذه الدنيا كثرية، ولكن أعجب ما ُيكن أن تراه عني أن ترى يف الناس أُناسًا قد 
 سبحانه وتعاىل، وتأتيهم لى مائدة اهللأيقينوا أهنم يعيشون يف مملكة اهلل، ويتقلبون يف كنف اهلل، ويتغذون ع

النعم ترتى من عند اهلل عز وجل، ويتعرضون يف كل حلظة للمصائب اليت إن أتت لن تأيت إال من عند 
اهلل سبحانه وتعاىل، ومع ذلك فأنت جتدهم حياربون دينه ويُبعدون الناس عن شرعته ويغرسون أسباب 

جب منها ده. تلك هي األعجوبة الكربى اليت ال أرى أغرب وال أعالريبة باهلل سبحانه وتعاىل يف أفئدة عبا
  يف هذا الكون.

وقدُيًا عرّب البيان اإلهلي عن العجب من أناٍس كفروا باهلل عز و جل وهم يتقلبون يف مملكة اهلل عز 
ْم أَْمَواتًا فََأْحيَاُكْم تُ ﴿َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّه وَُكنْ وجل وهم آيلون إىل اهلل سبحانه وتعاىل فقال عز من قائل 

بيان اإلهلي عن حالة أناٍس كافرين هذا استفهاٌم تعجيب يعرب به ال مُثَّ ُُيِيُتُكْم مُثَّ حُيْيِيُكْم مُثَّ إِلَْيِه تُ ْرَجُعوَن﴾
جاحدين باهلل عز وجل! فكيف حبال من عرف اهلل وآمن باهلل سبحانه وتعاىل وأيقن أّن مبدأه من اهلل 

 ه إىل اهلل عز وجل؟! ومع ذلك وقف أو أقام يُناصب دين اهلل سبحانه وتعاىل الِعداء!وأّن مآل

أجل ما أظن أن هنالك ُأعجوبة أغرب من هذه، وإذا كان هذا الكالم حقيقًة منطقيًة سليمة، فما 
 أظن أن هنالك لؤمًا أشد من هذا اللؤم.

إىل هذا  بحانه وتعاىل، وأعلنوا عن انتساهبمكثريون هم أيها اإلخوة الذين أعلنوا عن إُياهنم باهلل س
الدين الذي ارتضاه اهلل لعباده شرعةً ومنهاجًا، ومع ذلك فأنت تنظر إىل الواحد من هؤالء وإذا هو ينتصر 
ألعداء اهلل سبحانه وتعاىل ويزدري دين اهلل سبحانه وتعاىل وتعاليمه. تنظر إىل الواحد من هؤالء وإذا هو 

 سبحانه وتعاىل على الرغم من ما يتصفون به من مهانة، وعلى الرغم من ما يتقلبون قد حالف أعداء اهلل
فيه من فقٍر وذل. جتد الواحد منهم قد حالف أولئك الناس، وابتعد عن دين اهلل سبحانه وتعاىل بل أخذ 

 يُناصب هذا الدين العداء بكل ما ُيلك من وسائل فكرية وسبٍل عملية.
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نسان أن عاقالً يف الناس يتصف بشيٍء من اإلنسانية، ويتصف بشيٍء من كيف ُيكن أن يتصور اإل
العقالنية، مث ينحط يف هذا الطريق املعوج. بل ينحط يف هذا السبيل من اللؤم وال أعلم أن هنالك سبياًل 

 أشنع منه لؤمًا؟

ستمرة، يعيش ماإلنسان الذي جيد نفسه حماطًا برعاية إنساٍن مثله، يرعاه، جُيري عليه جراية مالية 
على مائدته صباح مساء. هل تتصورون أن واحداً من هؤالء الناس يتمتع بعقل يعيش على هذا النمط 

. هل .والنعم ترتى إليه صباح مساء من هذا اإلنسان الذي جياوره يكرمه ويعطيه وُيده بالنعم املتنوعة
عة ويزدريه ويرميه بالصفات الشني تتصورون أن يقف هذا اإلنسان أثناء ذلك فيناصب سيده هذا العداء؟!

 ويتعاىل فوق نعمه وفوق إكرامه الذي ُيده به؟

ما أظن أننا وجدنا يف حياتنا، وما أظن أننا سنجد يف حياتنا إنسانًا هبذا الشكل، مع العلم بأن 
ن و اإلنسان مهما أغدق النعم ألخيه اإلنسان فبينهما جامٌع مشرتك من اإلنسانية؛ كل منهما ُيكن أن يك

 نداً لصاحبه. فكيف إذا كان هذا املنعم املتفضل هو اهلل سبحانه وتعاىل؟

دين ومن إىل هذا ال انتساهبمأال ترون أيها اإلخوة إىل أناٍس من أبناء جلدتنا من الذين يعلنون عن 
هنم دالذين يعلنون عن يقينهم بوجود اهلل عز وجل ربًا ويوقنون بأهنم عبيٌد هلل عز وجل، ومع ذلك فإن دي

صباح مساء حماولة متزيق هذا الدين بكل ما ُيلكون من وسائل، شأهنم صباح مساء أن يصطنعوا بياض 
الوجه أمام أعداء اهلل سبحانه وتعاىل، أمام أولئك الذين أبغضهم اهلل ولعنهم وطردهم من رمحته غري مبالني 

 بأن يُقطعوا مما بينهم وبني اهلل سبحانه وتعاىل الصالت.

. هذا النمط الغريب من البشر لعلكم مجيعًا ترونه ولعلكم مجيعًا تسمعون .ة من الناسهذه الفئ
بأعمال الكثريين منهم، والعجب أهنم جيمعون فيما يدعون بني إُياهنم باهلل عز وجل وبني لؤمهم جتاه اهلل 

لعجب العجاب من  ا سبحانه وتعاىل، ولو كانوا كافرين ملا تعجبنا مع أن بيان اهلل سبحانه وتعاىل عرب عن
 كفرهم وهم يتقلبون يف قبضة اهلل سبحانه وتعاىل.

وحنن نقرأ فيما نقرأ من كالم اهلل عز وجل بيانًا يذيب اإلنسان خجاًل، ولكن لو كانت لديه قابلية 
إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجْلِنِّ  ﴿َوِإْذ قُ ْلنَا لِْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ خلجل. نقرأ قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
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ُهْم َلُكْم َعُدو  بِْئَس ﴿أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولِيَاَء ِمْن ُدوين وَ ماذا قال بعد ذلك؟  فَ َفَسَق َعْن أَْمِر رَبِِّه﴾
غى جيداً إىل هذا ص. لو أّن إنسانًا تكاملت اإلنسانية فقط بني جواحنه وحترر من لؤمه، ألِلظَّاِلِمنَي َبَداًل﴾

 .ْم َلُكْم َعُدٌو﴾﴿أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولِيَاَء ِمْن ُدوين َوهُ الكالم، لذاب خجاًل من اهلل سبحانه وتعاىل: 

أنا الذي كرمتكم، وأنا الذي رفعت لكم شأنًا، وأنا الذي أسجدت لكم املالئكة وأمرت إبليس أن 
واليوم تعرضون عن هذا الذي كرمكم، تعرضون عن هذا الذي جبّلكم، يسجد لكم تكرُيًا وتبجياًل. 

تعرضون عن هذا الذي أسجد لكم مالئكته، وتتخذون عدوكم الذي استكرب عليكم تتخذون منه وليًا 
من دوين كيف يكون هذا؟ هذا الكالم يوجه إىل كثرٍي منا اليوم من اهلل سبحانه وتعاىل والداعي لكي 

جالً وحياًء، ال داعي إىل أن يتصفوا بأكثر من إنسانية، ولكن عندما تتساقط معاين يذوب هؤالء الناس خ
اإلنسانية من وجودهم، ويتحولون إىل هبائم أو إىل أحط من هبائم، فإن العجب ينتهي عندئذ ذلك، 

ا مَِّن اجلِْنِّ َواإْلِنِس  ﴿َولََقْد َذرَْأنَا جِلََهنََّم َكِثريً ألهنم يدخلون عندئٍذ يف قائمة من قال اهلل عز وجل عنهم: 
َك َكاأْلَنْ َعاِم َبْل ُهْم هَلُْم قُ لُوٌب الَّ يَ ْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ الَّ يُ ْبِصُروَن هِبَا َوهَلُْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن هِبَا أُولََٰئِ 

ألنعام، خلوق أضلّ وأحّط من ا. وعندما تتساقط معاين اإلنسانية من اإلنسان ويغدو هذا الكائن املَأَضلُّ﴾
. يزول العجب يف تلك احلالة، وأعتقد أن هذا هو حل اللغز الذي نراه .فما معىن العجب عندئذ؟ نعم

 أمامنا اليوم.

 دأهبم وديدهنم أن -حبسب الظاهر فيما يدعون  -ما أكثر ما جند صباح مساء أناسًا مسلمني 
ينه، دأهبم وديدهنم أن يتلقوا األوامر ال من خالقهم الذي إليه يكونوا عبيدًا ألعداء اهلل عز وجل وأعداء د

. بل من أعدائهم وأعداء موالهم وخالقهم سبحانه وتعاىل، دأهبم أن يصغوا السمع جيداً إىل .مآهلم، ال
التعاليم اليت تأيت من العدو املستعمر؛ من العدو الذي أذهلم، من العدو الذي َيطط للمزيد واملزيد من 

حقوقهم؛ يصغون السمع إىل تلك األوامر ليقولوا هلم ما يقوله العبد الذليل املهني لسيده املطاع  اقتناص
 األمني لبيك لبيك.

أما اإلله الذي خلق فسوى والذي إليه املآل، والذي بيده كل شيء، والذي ال يتنفس هؤالء الناس 
 نه.فيا للعجب، إهنم حملجوبون ع إال بالقدرة اليت يبثها يف كياهنم حلظًة فلحظة، أما هذا اإلله
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 لكن ال عجب، ألن اهلل سبحانه وتعاىل قد حلل األسباب وبني اخللفيات.

هذا شيٌء أيها اإلخوة، الشيء الثاين أن اإلنسان عندما جيد نفسه أمام هذه الظاهرة، أناس عرفوا 
ة ينبغي عليه ندما جيدوا هذه الظاهر اهلل مث إهنم حياربونه، وعرفوا أعداء اهلل وأعدائهم، مث إهنم يوالوهنم. ع

أن يعلم أن له وظيفتني اثنتني، ينبغي أن يعلم وقد عافاه اهلل من أن ينحط إىل هذا الدرك فيكون مثل 
 هؤالء الذين هبطوا إىل الدرك األدىن من الذل واملهانة، ينبغي أن يعلم أن له وظيفتني اثنتني:

األوىل  ُيعن يف التمسك بنقيض هذا النهج املنحط. الوظيفة األوىل: أن يسأل اهلل العفو والعافية وأن
أن يعلم كٌل منكم أن مواله ربه وخالقه، هذا هو موالنا وال موىل لنا سواه إطالقًا. ومن مث فإن واجبنا أن 
نصغي إىل ما يقوله لنا هذا املوىل، فننفذ أوامره متامًا، وإن اقتضى ذلك أن نضحي يف  سبيل هذه األوامر 

ما ُيكن أن تتصوروه من مشتهيات وأهواء؛ تنفذون أوامر اهلل وتعلنون أنكم على استعداد لتطبيق  بكل
ما قد أمر، وللرتفع عما قد هنى، وإن كان يف ذلك خسارة دنيا، وإن كان يف ذلك خسارة أمٍن أو طمأنينة، 

ح له يف أبداً وإن ال وإن كان يف ذلك تعريٌض احلياة للهالك، ولن يقع اإلنسان يف مغبة شيء من ذلك
 بادئ األمر أنه ال بد أن يضحي من أجل أن يظهر صدقه مع اهلل سبحانه وتعاىل.

 . فهل عسيتم أن تنحرفوا عن هذا الواجب كأولئك اللؤماء، إياكم أيها اإلخوة..هذا هو واجبنا

يه أولئك ي إلالذي يهو  االحنطاطاجعلوا ديدنكم أن تعلنوا أمام اهلل عز وجل أنكم بعيدون عن ذلك 
الذين جعلهم اهلل أدىن درجًة من األنعام، ليكن لسان حالكم معلنًا أنكم مع اهلل وأنكم خاضعون لوالية 
اهلل الذي أحبكم والذي جبلكم والذي كرمكم، وفسِّروا هذا بتطبيقكم ألوامره وابتعادكم عن نواهيه يف 

لكالم ذكور، وأنتم تعلمون جيداً معىن هذا احق أنفسكم ويف حق أوالدكم ويف حق بناتكم قبل أوالدكم ال
 الذي أقوله لكم أيها اإلخوة.

قد جتدون أن أولئك األعداء يتخذون من بناتكم أوراقًا لرحبهم وخسارتكم فاجعلوا أنتم من أوالدكم 
 وبناتكم أوراقًا لرحبكم وخلسارهتم هذا هو أول واجٍب ينبغي أن تعلموه.

روح اهلل وأن نعلم أن الزبد الطايف يضمحل ويزول، وأن احلق واملفيد الواجب الثاين: أن ال نيأس من 
سيمكث يف األرض. ذلك هو قرار اهلل. وهل هنالك زبٌد أكثر جفاًء وأكثر هباًء من الباطل الذي ترونه 
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ْت أَْوِدَيٌة َسالَ ﴿أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَ والذي نتحدث عنه اآلن، وأنتم تقرأون كالم اهلل سبحانه وتعاىل: 
ِلَك َيْضِرُب زَ  بَِقَدرَِها فَاْحَتَمَل السَّْيُل زََبًدا رَابِيًا َوممَّا يُوِقُدوَن َعلَْيِه يِف النَّاِر اْبتِغَاَء ِحْلَيٍة أَْو َمتَاعٍ  َبٌد ِمثْ ُلُه َكذََٰ

 يِف اأَلْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اللُّه يَنَفُع النَّاَس فَ َيْمُكثُ اللَُّه احلَْقَّ َواْلبَاِطَل فَأَمَّا الزََّبُد فَ َيْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّا َما 
 . هذا كالم اهلل سبحانه وتعاىل.األَْمثَاَل﴾

ومن عظيم وباهر حكمة اهلل أنه جيعل من خملوقاته الكونية ّناذج حلقائقه التشريعية، يرينا اهلل الزبد   
ي إال دقائق حىت يزول هذا الزبد وينمح كيف يربو بشكل خميف على وجوه السيول الدامهة، وما هي

وينمحق، وإذا هو ال شيء، والقرار للخري الذي ليلتصق باألرض وال يزول. هذا الذي كّونه اهلل أمام 
 أبصارنا هو ّنوذٌج للحق الذي وضعه اهلل أمام بصائرنا.

 مبهانٍة ، ومن السريأرأيتم إىل كل هذه املظاهر الزائفة من حماربة دين اهلل، ومن الكيد إىل اإلسالم
وذل خلدمة أعداء اهلل سبحانه وتعاىل، أرأيتم إىل هذا كله إنه الزبد الطايف، إنه الزبد الذي سيذهب جفاء، 
وال واهلل ال ُيكن لشيء من ذلك أن يعلق بذهن إنساٍن عاقل، وال ُيكن لشيء من ذلك أن يستقر على 

لو  دينه بشكٍل من األشكال، ولو كانت أليدي البغي و أرٍض شاءها اهلل سبحانه وتعاىل أن تكون موئاًل ل
كان للعقول املدجلة واخلادعة لو كان هلا أن تفعل شيئًا هللك هذا الدين منذ قرون متطاولة، والختنقت 

 حقائقه منذ أزمنة بعيدة.

 ولكن ها أنتم ترون أن الزمن كلما امتد كلما ازداد هذا الدين جالء وكلما ازدادت حقائقه نضارة،
 ينبغي أن نعلم هذا وذاك، ولكن ما ينبغي أن تنسينا احلقيقة الثانية وظيفتنا األوىل، فاهلل ينتصر لدينه عن

 طريق الصفوة الصاحلة من عباده، فكونوا أنتم هذه الصفوة الصاحلة من عباد اهلل سبحانه وتعاىل.

فاستغفروه يغفر  على صراطه، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلنا من خرية عباده، وأن يوفقنا للسري
 .لكم
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كثرٌي من الناس يسألونين بني احلني واآلخر عن السبب يف أهنم ال جيدون لذة العبادة عندما يُ ْقبُِلْوَن 
عرهم متجهة اهبا إىل اهلل عز وجل، حياولون أن يتمتعوا باخلشوع وال يتأتَّى هلم ذلك، حياولون أن تكون مش

إىل اهلل عز وجل يف وقوفهم بني يديه ولكن ال يتأتَّى هلم ذلك، وتشرد هبم أفكارهم ذات اليمني وذات 
الشمال. واجلواب أن السبب يف ذلك حجاب النعم اليت يغدقها اهلل سبحانه وتعاىل على عباده كالقوة 

 سبحانه وتعاىل والعلوم اليت ُيتعهم اهلل اليت يتمتعون هبا والغىن الذي يكرمهم اهلل عز وجل به واملعارف
هبا، من شأن هذه النعم أن تنسي اإلنسان ضعفه، أن تنسي اإلنسان عجزه وخملوقيته ومملوكيته هلل سبحانه 
وتعاىل وأن تزجه يف َوْهٍم من االستقالل بالذات، يف وهم من الغىن والقوة الذاتية ومن مث فإن هذا الذي 

سى ل وقد ُحِجَب عن اهلل سبحانه وتعاىل هبذه النعم ينسى حاجته إىل اهلل وينيقف بني يدي اهلل عز وج
فقره بني يدي اهلل عز وجل فما الذي جيعله َيشع وهو يتخيل ويتصور غناه واستقالله؟ ما الذي جيعله 

وف بالنشوة طيدرك أنه بني يدي اهلل وأنه َياطب اهلل وأن اهلل يراقبه وإن النعم اليت يكرمه اهلل عز وجل هبا ت
 يف رأسه؟ هذا هو السبب، ولكن فما العالج؟ 

العالج أن يعلم اإلنسان أنه كتلة من الضعف والعجز وأن الفقر هوية ذاتية موجودة يف كيانه وأن 
النعم اليت يتمتع هبا أيًا كانت إّنا هي عوارض تأيت اليوم وتذهب غداً، إن الذي أبرز اإلنسان إىل الوجود 

عز وجل، أوجده عاريًا إال من فقره، تائهًا إال من ذله، عاجزاً بل جاهاًل إال بضعفه. إذا  إّنا هو اخلالق
أدرك اإلنسان هذه احلقيقة وعلم أهنا هي هويته دائمًا مهما رأى نفسه غنيًا ومهما رأى نفسه قويًا ومهما 

مواله وخالقه، وانظروا  يدي رأى نفسه متمتعًا باملعارف والعلوم فإن إدراكه هلويته جيذبه إىل اخلشوع بني
ْن َُيَفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق ُيرِيُد اللَُّه أَ ﴿إىل هذا املعىن كيف جسده بيان اهلل عز وجل يف قوله سبحانه وتعاىل: 

ْنَساُن َضعِيفاً  ْنَساُن َضعِيفاً خُ ﴿[ 32 ]النساء: ﴾اإْلِ ان أي إن الضعف ُوِجَد مصاحبًا خِلَْلِق اإلنس  ﴾ِلَق اإْلِ
يأت من بعد اخلَْلِق، وانظروا إىل قوله سبحانه وتعاىل: ُخِلَق اإلنسان من ضعف، أي كينونته هي  ومل

الضعف ذاهتا، وإّنا يريد الباري عز وجل من هذا أن يبني لنا أن نعمة القوة ونعمة العلم والرفاهية والغىن 
إلينا إّنا هي  م أن هذه النعم الوافدةما ينبغي أن ينسينا كل ذلك اهلوية اليت ُخلِْقنَا هبا، ينبغي أن نعل
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عوارض والعوارض تأيت اليوم كما قلت لكم وتذهب غداً، هذا هو العالج الذي ينبغي أن يأخذ اإلنسان 
 نفسه به، فإن هو فَ َعَل ذلك ختلص من هذه املشكلة اليت يشكو منها. 

ني واآلخر باالبتالءات نسان بني احلولننظر يا عباد اهلل إىل بالغ لطف اهلل سبحانه وتعاىل إذ يبتلي اإل
طراب املتنوعة كاملرض يبعثه يف جسمه وكالفقر يبتليه به بعد الغىن وكالضعف يبتليه به بعد القوة واالض

 ﴾َوإِلَيْ نَا تُ ْرَجُعون َونَ بْ لُوُكْم بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ فِتْ َنةً ﴿يرسله إليه بعد األمن والطمأنينة، وصدق اهلل القائل: 
]البقرة:  ﴾َولَنَبْ لَُونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَ ْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَنْ ُفِس َوالثََّمرَاتِ ﴿[، 20نبياء: ]اال

، ملاذا؟ أين هو مظهر اللطف الرباين يف هذه االبتالءات؟ مظهر اللطف أن موالنا جلَّ جالله [100
نا أننا يغدقها علينا وأال حتجبنا هذه النعم عن مراقبته، وأال تنسينا هويت حيب منا أال َنْسَكَر بالنعم اليت

خملوقون من الضعف وآيلون إىل الضعف، كيف السبيل إىل ذلك لو أن كانت النعمة مستمرة دائمة إذا 
لكانت حاجزاً وألنستنا هذه النعم هوياتنا وضعفنا ولكن اهلل عز وجل عندما يبتلي عباده بني احلني 

ية خر هبذه املصائب اليت تعلمون َيفي املال والغىن لريسل إليه عوضًا عنه الفقر، َيفي ويستل منه العافواآل
لريسل إليه نوعًا من األمراض، يستل منه األمن الطمأنينة لريسل إليه طائفًا من اخلوف واالضطراب لكي 

م عوارض، ليه إّنا هي كما قلت لكيصحو اإلنسان هبذا إىل حقيقة أمره وليعلم أن هذه النعم اليت تفد إ
  .والنعم العارضة ال ُيكن أن حتل حمل اهلوية اإلنسانية األساسية

ْمَع َواللَُّه َأْخرََجُكْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتُكْم ال تَ ْعَلُموَن َشْيئًا َوَجَعَل َلُكُم السَّ ﴿ربنا عز وجل يقول: 
أي أنك يا ابن آدم ضعيف يف كينونته، كتلة تعجز يف هويته، أما  ،[22]النحل:  ﴾َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدةَ 

النعم اليت ُتْسِكُرَك بني احلني واآلخر فإّنا هي عوارض أرسلتها إليك فال حتجبنك هذه العوارض عن 
هويتك. إذا علم اإلنسان هذه احلقيقة وأدركها السيما عندما جيد احملن اليت متتزج مع املنح والنعم فلسوف 

هذا اإلشكال ولسوف لن يسأل هذا اإلنسان سؤاله هذا عندما يعلم عجزه. إن كانت النعم مقبلة  يزول
إليه التجأ إىل اهلل يسأله أن يستبقيها وإن كانت النعم أو بعضها مدبرة عنه التجأ إىل اهلل أن يعيدها إليه 

 ا عباد اهلل. فهو يف كل األحوال ملتجئ إىل اهلل عز وجل، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها ي

وإن ألقول لكم إن من العجيب املؤسف أن اإلنسان يف كثري من األحيان حيتاج إىل أن يأخذ العظة 
والدرس من األطفال الصغار وهو الرجل الكبري الذي يتمتع بالوعي والعلوم واملعارف، أرأيتم إىل الطفل 
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األب ذا يصنع هذا الطفل و ُيسكه والده من عضديه ويلصقه بصدره ويشرف به على واٍد سحيق ما
حيتضنه وهو ُيسك به؟ إنه يرجتف خوفًا ويرسل إىل أبويه مشاعر االستعطاف واالسرتحام من خالل عينيه 
إىل أبويه أال يرتكه وأن يظل ممسكًا به وأن يظل متشبثًا به وهو يعلم أنه يف حضن أبيه وهو يعلم كيف أن 

عاجز، الطفل يعلم هويته، يعلم أنه ال ُيلك من أمر  والده ُيسكه من عضديه ومع ذلك فهو يعلم أنه
نفسه شيئًا، ال يستطيع أن يرد غائلة األذى عن نفسه إن هو استقل بأمره ولذلك فهو يرسل نظرات 
االستعطاف إىل أبيه متشبثًا به يف حالٍة من االزدياد والتعلق الشديد بصدره كي ال يرسله ويرتكه، ملاذا ال 

 نا وخالقنا كشأن هذا الطفل مع أبيه؟يكون شأننا مع موال

أنا أعلم كما يعلم هذا الطفل أنين ال أملك إن استقللت بأمر نفسي، ال أملك شيئًا من حيايت، ال 
أملك أي ُمَقوٍِّم من مقومات عيشي، يف اللحظة اليت يتخلى اهلل عز وجل فيها عين أحتول إىل ال شيء، 

شأن هذا الطفل مع أبيه؟! حىت ولو كانت احلفاوة موجودة فلماذا ال يكون شأين مع موالي وخالقي ك
مرسلة من اهلل إيل ينبغي أن أعلم أنين معرض للهالك، ينبغي أن أعلم أنين ال أستطيع أن أستقل بأمر 

 نفسي شيئًا. هذا هو جوايب هلذا الذي يسألين هذا السؤال. 

احلقيقة اليت  تتغلب حىت على هذه ولكن إذا كانت قسوة القلب فينا حنن املسلمني قد بلغت مبلغاً 
أبينها لكم فإين أنصح نفسي وأنصح مثَل هذا السائل بالشيء الذي قلته باألمس، ُزْر املشايف بني احلني 
واآلخر انظر إىل حال املرضى وهم يعانون من األمراض املتنوعة املختلفة، تأمل يف حال هؤالء املرضى 

م األجسام، أصِغ إىل األنني الذي يرتفع من صدورهم وحلوقهم، الذين َذَوْت منهم الوجوه وضؤلت فيه
أصِغ إىل األوجاع اليت تنتاهبم واليت يتقلبون يف غمارها صباح ومساء، كانوا مثلك يف العافية بل أقوى 
وكانوا يتمتعون مبثل ما تتمتع به من العافية ورغد العيش، َسْلُهْم عن الكنوز املالية وقيمتها يقل لك كل 

د منهم ُخْذ كل ما أملكه من كنوز، ُخْذ كل ما أملكه من مدخرات وَأِعْد إيل نعمة العافية. أليس واح
 هذا دلياًل على اإلنسان ُخِلَق من ضعف وأنه آيٌل إىل الضعف؟! 

فإن كانت القسوة القلبية ما تزال مصاحبة لك فأضف إىل ذلك زيارة القبور، انظر إىل هذه القبور 
احملشوة جبثث بل بعظام أناٍس كانوا من أمثالك، كانوا فارهني، كانوا يتمتعون برغد وانظر إىل األرض 

العيش، كانوا حمجوبني مثلك بالنعم عن املنعم وانظر إىل ما آل أمرهم، تأمل يف اجلنائز اليت حُتَْمل لتلقى 
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 ساحرتني ر وعيننييف احلفر اليت أعدت هلم، رمبا كان داخل هذا النعش فتاة ذات قامة ميساء ومجال باه
ملاذا آل أمرها إىل هذا الشبح املرعب ملاذا؟! رمبا كان هذا الذي ُيتد داخل هذا النعش ملفوفًا يف أكفانه 
قائداً عظيمًا إذا نطق أصغت الدنيا كلها إىل قراره وحكمه، ذو إرادة نافذة، ذا سلطان قاهر، ملاذا يستسلم 

 ؟! اليوم إىل هؤالء الذين حيملونه إىل حفرته

تأمل يف هذا الذي أقوله لك تعد إىل دارك وأنت تعلم أنك مهما كنت غنيًا، مهما كنت عاملاً، 
مهما كنت قويًا فأنت ضعيف وأنت كتلة ضعف وعجٍز بني يدي موالك وخالقك سبحانه وتعاىل. أليس 

كرته نعمة لكل من أسهذا الدواء كافيًا يا عباد اهلل أليس هذا العالج كافيًا لكل من أسكرته نعمة القوة، 
ْرُه نُ َنكِّْسُه َوَمْن نُ عَ ﴿احلكم، لكل من أسكرته نعمة العلم واالكتشافات والرفاهية؟! صدق اهلل القائل:  مِّ

، غالفان من الضعف، غالف ضعف انطلقنا منه يوم الوالدة وغالف من الضعف [02]يّ س:  ﴾يِف اخْلَْلقِ 
 نسنا فضلك، اللهم اجعلنا إذا وقفنا بني يديك ال نتيه عوالعجز ننتهي إليه عند املوت. اللهم ال تن

 العظيم. اهلل وأستغفر هذا قويل أقول لك، عبوديتنا ذل عن نتيه وال ربوبيتك
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 13/22/2228|  !؟؟عطاء هللا وفضله.. ما ضمانة استمراره -121

 

 ه:مني أجواَء اآلية القرآنية العظيمة اليت يقول فيها موالنا وخالقنا جل جاللتعيش أمتنا يف هذين اليو 
، فتعالوا [32 ]الشورى: ﴾َوُهَو الَِّذي يُ نَ زُِّل اْلغَْيَث ِمْن بَ ْعِد َما قَ َنطُوا َويَ ْنُشُر َرمْحََتُه َوُهَو اْلَويِلُّ احلَِْميدُ ﴿

قفز ثرية ولكن ما ال يدرك جله ال يرتك كله، أواًل قد ينتأمل يف بعٍض من أسرار هذه اآلية وإهنا ألسرار ك
إىل ذهن أحدنا السؤال القائل: فلماذا يا رب حبسَت قطر السماء عن عبادك إىل أن تسرب إىل قلوهبم 

 اليأس وداخلتهم مشاعر القنوط وأنت الرب الكرمي الذي ال ينقطع رفده عن عباده؟ 

ة الرخاء قلما يعلم مصدر الرزق الذي يأتيه وقلما يعلم أن واجلواب يا عباد اهلل أن اإلنسان يف حال
األمر كله بيد اهلل عز وجل وأن األسباب شكلية ال فاعلية هلا، ذلك ألن اإلنسان يف حالة الرخاء السيما 

يَا أَي َُّها ﴿إذا فُِتَحْت أمامه أبواب املعرفة والعلم كثرياً ما يؤلِّه معارفه ويؤلِّه علومه واكتشافاته فمهما قيل له: 
قال  [2]فاطر:  ﴾النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيْ ُر اللَِّه يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرضِ 

 ﴾ا يِف ُعتُ وٍّ َونُ ُفورٍ و أَمَّْن َهَذا الَِّذي يَ ْرزُُقُكْم ِإْن أَْمَسَك ِرْزَقُه َبْل جلُّ ﴿إنه العلم وإهنا الطبيعة، ومهما قيل له: 
قال بل إهنا الطبيعة واملعرفة واالكتشافات اليت وضعنا أيدينا عليها، فإذا جاءت املرحلة   [31 ]امللك:

اليت يتحدث عنها بيان اهلل يف هذه اآلية، حيبس عنهم قطر السماء ويستمر هذا احلبس إىل أمد وجيرب 
 افات، جيربون حظوظهم وإذا هبا ال تستجيب وال تنجد يفهؤالء الذين أسكرهتم نشوة املعارف واالكتش

وقت احلاجة والضرورة، يف هذه احلالة ترتفع احلجب عن بصائر أولئك الذين كانوا يؤهلون علومهم 
ْن َهَذا الَِّذي أَمَّ ﴿ومعارفهم وعندئٍذ يعلمون األجوبة الصحيحة الكامنة وراء قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

اهلل بقوله:  إنه اهلل سبحانه وتعاىل ويغيب اللجج والعتو اللذان يشري إليهما بيان ﴾أَْمَسَك ِرْزَقهُ  يَ ْرزُُقُكْم ِإنْ 
فع ، فمن أجل هذا يشاء اهلل عز وجل أن حيبس قطر السماء إىل أمد كي ترت﴾َبْل جلُّوا يِف ُعتُ وٍّ َونُ ُفورٍ ﴿

ذا السؤال اهلل هو الرزاق، هذا هو اجلواب عن هاحلجب وكي يذل املتعامل وكي يعود التائه فيعلم اجلميع أن 
  .تلك هي احلكمة[  32]الشورى:  ﴾َوُهَو الَِّذي يُ نَ زُِّل اْلغَْيَث ِمْن بَ ْعِد َما قَ َنطُوا﴿
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يث يهمي من ملاذا عرب عن قطر السماء بالرمحة وإنه لغ ﴾َويَ ْنُشُر َرمْحََتهُ ﴿مث تعالوا فلنقف أمام قوله: 
بيان اإلهلي كىنَّ عن ذلك بالرمحة؟ لكي نعلم أن اإلنسان كان وال يزال كفوراً، السماء ومطر ولكن ال

اإلنسان كان وال يزال يركن إىل هلوه، يركن إىل رعوناته، ينهاه اهلل عز وجل عن الظلم والتظامل ولكنه ال 
قٍّ حقه ح يزال ينحط فيهما، يأمره اهلل سبحانه وتعاىل بأن يسهر على ميزان العدل وأن يعطي لكل ذي

ولكنه يظل تائهًا عن هذا الذي يأمر به اهلل عز وجل ومع ذلك فإن اهلل سبحانه وتعاىل يأمر مساءه فتمطر 
ويأمر أرضه فتنبت، ومن أجل هذا مسى البيان اإلهلي قطَر السماء رمحة، والرمحة إّنا تكون ملن ال يستحقها 

قف أمام قوله: لكرم والصفح واملغفرة، مث تعالوا نإّنا تأيت بسبب صفات اخلالق عز وجل ومن أوىل صفاته ا
وهو وحده ولِيُُّكم الذي يعطيكم عندما يشاء وُينع عندما يشاء، إذا أعطى فال  ﴾َوُهَو اْلَويِلُّ احلَِْميدُ ﴿

ممسك لعطائه وإذا منع فال معطي ملا قد أمسك، هو وحده الرزاق وهو وحده الذي يعطي وهو الذي 
 ، ﴾َوُهَو اْلَويِلُّ احلَِْميدُ ﴿: ُينع، هذا معىن قوله

إلله احلكيم العادل ؟ عندما حيبس ا﴾َوُهَو اْلَويِلُّ احلَِْميدُ ﴿ولكن مىت يظهر للعبد معىن قوله عز وجل: 
الرحيم قطر مسائه عن عباده أمداً من الزمن ويتبني للقاصي والداين أال معطي إن أمسك اهلل وأال ممسك 

مررنا  ، ملا تبينت هذه احلقيقة عندما ابتلى اهلل عز وجل عباده هبذا املنع الذيإن أعطى اهلل سبحانه وتعاىل
  .﴾َوُهَو اْلَويِلُّ احلَِْميدُ ﴿به تبني لنا معىن قوله سبحانه وتعاىل: 

أرأيتم إىل هذا الذي يستبني يف خطاب اهلل عز وجل، إنه مزيج من احلكمة ومزيج من الرمحة ومزيج 
 قيقية بني جوانح اإلنسان أن يعلم أن اهلل ال غريه هو املعطي وهو املانع وهو الويلمن تثبيت العقيدة احل

وهو الرازق، واآلن يا عباد اهلل ما هي الضمانة ألن يستمر عطاء اهلل وفضله، ما هي الضمانة ألن تستمر 
 ثالث هلما، أما ال رمحة اهلل عز وجل هتمي إلينا من مسائه؟ ضمانة ذلك تتمثل يف أمرين اثنني يا عباد اهلل

األول فشكر اهلل سبحانه وتعاىل على نعمه، ولست أعين بالشكر الكلمات التقليدية اليت تعوََّدْت عليها 
إّنا املراد بشكر  ﴾َوقَلِيٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ ﴿األلسن وليس هذا ما يعنيه بيان اهلل عز وجل عندما يقول: 

ا هلل أوامره وأن ُنَسخَِّر نعمه للوظيفة اليت قد ُخلِْقنَا من أجلها، شكرناخلالق سبحانه وتعاىل أن نقف عند 
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عز وجل يتمثل يف صدق التوبة واإلنابة إىل اهلل عز وجل، يتمثل يف أن نقلع عن التظامل وقد هنانا اهلل 
ى  لسبحانه وتعاىل عن ذلك، شكر النعمة يتمثل يف أن نكون أعينًا ساهرة على العدالة بكل معناها وع

كل مستوياهتا، شكر اهلل سبحانه وتعاىل يتمثل يف الرتفع عما حذَّر وهنى فإذا سارت األمة على هذا 
النحو فقد متثلت فيها حقيقة الشكر وإن كان لساهنا صامت عن الكلمات التقليدية اليت تعرفون، هذا 

  .هو اجلزء األول من الضمانة

باء على البيعة مع اهلل أن ال نتظامل وأن نكون كما أمر رق فتعالوا قبل أن ننتقل إىل اجلزء الثاين جندد
الَّ َتْطغَْوا يِف َوالسََّماَء رَفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن، أَ ﴿أنفسنا وعلى جمتمعاتنا أن حنقق ميزان العدالة كما قال: 

 ﴾ال خُتِْسُروا اْلِميزَانَ اْلِقْسِط وَ ﴿أي وزن العدالة،  ﴾َوأَقِيُموا اْلَوْزنَ ﴿، [2-2 ]الرمحن: ﴾اْلِميزَانِ 
ْرُتُكم به من [8]الرمحن: ، تعالوا نبايع اهلل عز وجل أن ننفذ ما قد أمر، وأحب أن أقول لكم ما قد ذكَّ

قبل يا عباد اهلل حقوق اهلل مبنية على املساحمة، ما أكثر ما يغفر اهلل للعبد إن سها عن صالته أو سها 
حقوق العباد مبنية على املشاحة ومن أجل هذا يقول  عن صيامه أو عن ذكره أو عن حجه ولكن

، وهذا ينطبق على الفرد كما ينطبق على من ال يَ ْرَحْم ال يُ ْرَحماملصطفى صلى اهلل عليه وسلم: 
اجلماعة، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء، هذه حقيقة متثلوها يا عباد اهلل، وإن متثلتموها 

كثرياً ما ترتدد على بعض األلسن، ملاذا يكرم اهلل بعض األمم التائهة عن حدود   عرفتم اجلواب عن أسئلة
 اهلل وأوامره برزق السماء يهمي إليهم دائمًا؟ 

اجلواب هذا الذي ذكرته لكم، حقوق اهلل مبنية على املساحمة ولكن حقوق العباد مبنية على املشاحة، 
سان اهلل، استمرار التضرع على أعتاب اهلل، هي وظيفة اإلن اجلزء الثاين من الضمانة استمرار االلتجاء إىل

إن يف حالة الرخاء أو يف حالة الشدة، يف حالة الرخاء يقود اإلنسان إىل االلتجاء إىل اهلل خوفه من أن 
تزول النعمة، اهلل الذي أكرمنا بنعمه اليت ال حتصى يوشك أن يستلبها منا يف كل حلظة، إذاً ينبغي أن 

ه ونقول يا رب أبق هذه النعم اليت أكرمتنا هبا ال تقطع رفدك عنا، وأما يف حالة الشدة فالذي نلتجئ إلي
يقود اإلنسان إىل االلتجاء إىل اهلل عز وجل ضعفه عن حتمل هذه الشدائد، حاجته إىل أن يكرمه اهلل عز 
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سان يف كلتا فة اإلنوجل بالراحة ألن اإلنسان ضعيف كما أعلن بيان اهلل سبحانه وتعاىل، هذه هي وظي
نَا ِإىَل أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك َولََقْد َأْرَسلْ ﴿حاليت الشدة والرخاء، ولعلنا مجيعًا نقرأ ونكرر قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

َلِكْن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن وَ  فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعوَن، فَ لَْوال ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا
  .[42 -43]األنعام: ﴾هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَملُونَ 

نسأل اهلل عز وجل أال يبتلينا بقسوة القلب وأال يزين لنا الشيطان سوء فعالنا يا عباد اهلل، وعندما 
وقفًا  كم إن واجب االلتجاء إىل اهلل ليسأقول هذا هو اجلزء الثاين من الضمانة ينبغي بل جيب أن أقول ل

على فئة دون أخرى وإّنا هو واجب أناطه اهلل بأعناق عباده مجيعًا فانظروا هل هنالك من هو مستثىًن 
دَُّهْم ْم َوعَ ِإْن ُكلُّ َمْن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّمْحَِن َعْبداً، لََقْد َأْحَصاهُ ﴿من شرف العبودية هلل! 

، إذاً كل من قد اصطبغ بصبغة العبودية هلل عز وجل البد [80 ]مرمي: ﴾َعّداً، وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة فَ ْرداً 
أن يأوي إىل ركن ركني من االلتجاء إىل اهلل، من االنكسار والتضرع أمام باب اهلل مهما كانت مرتبته، 

ن لبقاء هذه النعمة واستمرارها، واهلل عز وجل إذا وعد فوعده صادق مهما كانت مزيته هاتان مها الضمانتا
ُر اليوم  ال يلحقه خلٌف أبداً، واهلل عز وجل ال جيرب ولكنها احلقيقة اليت نقرؤها يف بيان اهلل عز وجل وُنذَكِّ

  .أنفسنا هبا

ثرية الوفرية من م الكعباد اهلل نقطة الضعف يف حياة اإلنسان حىت ولو كان مؤمنًا أنه إذا متتع بالنع
هنا وهناك نسجت له هذه النعم حجبًا حتجبه عن اهلل وجعلته يسري يف مدارج الطغيان وال تدري إىل أي 
مدًى تسري به هذه النعم إىل الطغيان والبغي ونسيان املنعم املتفضل فال تبطرنكم النعمة وال حتجبنكم 

  .النعمة عن املنعم

يضعنا من هذه احلقيقة أمام عربة يف عامل النمل، انظر إىل عامل النمال ويا عجبًا حلكمة اهلل عز وجل 
وكيف يطالعك من هذا العامل مرحلتان اثنتان، املرحلة األوىل املرحلة اليت يتمثل فيها الضعف هلذا املخلوق 
 الضعيف، الضعف واالستكانة والتواضع والسري دون توقف ودون كلٍل أو ملل للعمل الذي أُنِيط هبذا

العامل، يعيش بني األتربة وبني شقوق احلجارة والصخور راضيًا متواضعًا بسيطًا ذلياًل ويأتيه رزقه الذي قد 
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ضمنه اهلل لكل املخلوقات، حىت إذا نظر النمل فوجد أن جناحني قد ظهرا يف جنبيه وتأمل فوجد هذه 
يعد يقتنع باألرض  شوة البغي فلمالنعمة اليت مل يكن يتوقعها طافت برأسه نشوة الطغيان، طافت برأسه ن

مهدًا له وسبياًل لرزقه، مل يعد يقتنع بالشقوق اليت كان يأوي إليها وأصبح يصر على أن يتخذ مطية له 
من أجواء الفضاء فما الذي حيصل عندئٍذ؟ حيصل أن يتحول هذا املخلوق الضعيف الذي ُخدَِع بالقوة 

  .يورالشكلية اليت يتمثل هبا يتحول إىل رزق للط

 يا عباد اهلل عرب اهلل كثرية واملعاين اليت ينبغي أن نقف عندها لنعرف هوياتنا وفرية، تعالوا نقف يف
حمراب العبودية هلل فقد شردنا طوياًل عن بابه، تعالوا قبل فوات األوان نلتصق بأعتابه، تعالوا قبل فوات 

تلك هي  ن ينفصل عنا هذا اجللباب أبداً،األوان نستذل جبلباب العبودية الذي هو حقيقتنا ولن ُيكن أ
الضمانة ألن يرزقنا اهلل من مسائه وأن يرزقنا من أرضه وألن يعود فيفجر لنا ينابيع األرض، اللهم ارزقنا 

 هلل.ا وأستغفر هذا قويل أقول يرضيك ال عما واصرفنا يرضيك اهلداية، اللهم وجه قلوبنا إىل ما

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   319
 

 21/23/2228 |  إلاحسانهل جزاء إلاحسان إال  -122

 

، [20نبياء: ]األ ﴾ُعونَ َونَ بْ لُوُكْم بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ فِتْ َنًة َوإِلَيْ نَا تُ ْرجَ ﴿يقول اهلل عز وجل يف حمكم تبيانه: 
لقد رأينا يا عباد اهلل مصداق هذه اآلية العظيمة يف كتاب اهلل عز وجل بكال شطريها األول والثاين، رأينا 

 سبحانه وتعاىل لنا بالشر مث رأينا كيف انطوى الشر وابتالنا اهلل عز وجل بعد ذلك هبذا اخلري، ابتالء اهلل
رأينا فيما مضى كيف احتُِبَس قطر السماء وكيف جفت الينابيع وكيف توقفت األهنار عن اجلريان ورأينا  

ك إال ن شيء من ذلكيف ُذبُ َلْت األشجار وكيف ظمأت األرض والنباتات ومرَّ على ذلك عهد، ومل يك
مصداقًا لسنٍة ربانية قضى اهلل عز وجل أن يأخذ عباده هبا وقد حدثنا بيان اهلل سبحانه وتعاىل عن هذه 

ُقَرى آَمنُوا َوات ََّقْوا َولَْو َأنَّ َأْهَل الْ ﴿السنة وكرر بياهنا وتفنن البيان اإلهلي يف ذلك، من ذلك قوله عز وجل: 
، [80]األعراف: ﴾َكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذنَاُهْم مبَا َكانُوا َيْكِسبُونَ لََفَتْحنَا َعلَْيِهْم بَ َر 

ْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل قَ ْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمئِنًَّة يَْأتِيَها ِرْزقُ َها َرَغدًا مِ ﴿ومن ذلك قوله سبحانه: 
  .[113]النحل: ﴾أَنْ ُعِم اللَِّه فََأَذاقَ َها اللَُّه لِبَاَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَ ُعونَ َفَكَفَرْت بِ 

هذا الذي مر بنا من ابتالء اهلل عز وجل لنا بالشر كان تطبيقًا هلذه السنة الربانية وكان صدًى لواقع 
دخل ذكرنا هبا بيان اهلل عز وجل كيف كان املمررنا به وإنكم لتذكرون كمثال على هذه احلقيقة اليت ي

الغريب هلذه املدينة مضَرب مثل للجمال وكيف كانت موضوعًا ثريًا وثرًَّا لشعر الشعراء ولغزل املتحدثني 
عن ذلك الوادي اجلميل الساحر األخاذ، كانت األهنر يف ذلك الوادي متألقة وكانت فياضة غزيرة وكانت 

فتني من كل هنر أيام كانت الن زهات يف ظالل تلك األشجار وعلى ضفاف املياه تصافح وتالمس الض
تلك األهنار نزهات بريئة أيام كان اللهو آنذاك هلوًا مباحًا وكانت يد املوىل الكرمي تزيد هذه األمة من 

  .العطاء وكانت املياه تزداد تدفقًا وكأن لسان احلال يقول كلوا واشربوا هنيئًا مبا كنتم تعملون

لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ بُنَِيْت على ضفاف تلك األهنر األعشاش اليت تعلمون وبُنَِيْت على و 
ضفافها النوادي الليلية اليت ال حاجة إىل احلديث عنها وإىل تدنيس هذه الساعة املباركة بشيء من 
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العاقبة اليت  فكانت أوصافها واستمرأ أولئك الناس كفران النعمة، استمرؤوا احتجاهبم بالنعمة عن املنعم
حدثتكم عنها، طُِوَي اخلري واستُْبِدَل به الشر، غاضت تلك املياه وحتولت تلك األهنر إىل مكان للوحل 
وأصبحت تفيض بالروائح النتنة اليت تعرفون وأصبح اإلنسان املار بذلك الوادي ال يشعر إال مبرارة الذكرى، 

 يوم الذي كم وكم حتن إليه املشاعر وكم وكم تتخيله األخيلةال يشعر إال باألمل املمض من انقضاء ذلك ال
ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن  ُمْطَمئِنًَّة يَْأتِيَها ِرْزقُ َها َرَغداً ﴿ولكن األمر حتول إىل نقيضه، ذلكم هو مصداق اهلل عز وجل: 

نا ولكن املراد بالكفران ه وليس املراد بالكفران هنا كفران العقيدة .[113]النحل:  ﴾َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم اللَّهِ 
  .استعمال النعمة ملا يغضب اهلل سبحانه وتعاىل

واليوم يا عباد اهلل ها أنتم ترون كيف أن الرمحة اإلهلية طوت عهد الشر الذي عانينا منه ما عانينا، 
أن تعود  عأكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل باألمطار سخيًة هتطل من مسائه وأكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل بالينابي

فتتفجر وَأِذَن اهلل سبحانه وتعاىل لألهنر أن تعود فتسري وتسيل، تلك هي سنة أخرى من سنن اهلل سبحانه 
وتعاىل يف عباده رأينا وهلل احلمد هذا كله وملا يقلع إخواننا أولئك عن املعاصي اليت كانت سببًا لذلك احملق 

ائه جفاف تلك األهنار واحنباس تلك األمطار والقحط، ملا يقلعوا عن ذلك السبب الذي كان من ور 
وجفاف تلك الينابيع، تلك سنة من سنن اهلل عز وجل يتحبب اهلل عز وجل من خالهلا إىل عباده، لعل 
رساالت احلب اليت تتن زل من علياء الربوبية إىل العباد، لعلها توقظ السادرين، لعلها تعيد الشاردين إىل 

واللطف وعودة النعم لعل ذلك كله هو الذي جيعل هؤالء الشاردين  صراط اهلل عز وجل، لعل احلب
َيجلون من املنعم ويستحيون من هذا اإلله املتكرم فيؤوبون إىل اهلل ويتوبون إليه ويقلعون عن تلك األسباب 

  .اليت قطعت اخلري بل قطعت دابر اخلري وفتحت أبواب الشر

ها  اهلل عز وجل بذلك الشر هذا اخلري الذي ُيتعنا به،حنن ّنر يا عباد اهلل يف هذه املرحلة، أبدل 
أنتم ترون كيف أن الينابيع عادت فتفجرت وكيف أن األهنر عادت ففاضت وكيف أن مظهر احلدائق 
واخلضرة عاد فتألق ولكن كل ذلك منوط بقرارنا الذي سنتخذه، هل عسانا أن نظل عاكفني على هذا 

ا نظل سادرين يف هذا النهج املتمثل يف اختاذ النعم اليت ينعم اهلل هبالشرود عن صراط اهلل؟ هل عسانا أن 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   322
 

علينا سببًا لغضبه، سببًا لنقمته؟ أغلب الظن أننا إذا ظللنا على هذا النهج وبقينا نسري يف هذا الطريق 
تحبب يفإن هذا اخلري سيعود فينقطع وإن بالًء شراً من ذلك البالء املاضي سيحيق بنا يا عباد اهلل، ربنا 

إلينا هبذا الذي ترون، يرسل إلينا رسائل حبه وال ينبغي أن نتيه عنها، رسائل متمثلة يف أمره للسماء بأن 
بعثها متطر ويف أمره للينابيع بأن تعود فتتفجر ولألهنار بأن تعود فتسيل وتسري متألقة فياضة، رسائل حب ي

ادل موالنا ! أفال نرتجم هذا احلب الذي ينبغي أن نباهلل عز وجل إلينا، أفال نبادله حبًا حبب يا عباد اهلل
وخالقنا به بتوبة نصوح! بعوٍد إىل صراطه! أفال نرتجم حبنا ملوالنا سبحانه وتعاىل بأن نستعمل نعمه فيما 

 يرضيه وأال نستعمل شيئًا منها فيما يغضبه! 

ملن كان له أدىن  اإلنسانية أال تذكرون قوله سبحانه يف هذه اآلية اليت تأخذ باأللباب وتذيب مشاعر
َهْل َجزَاءُ ﴿شعوٍر بل بقايا من الشعور باإلنسانية! أال تقفون وقفة تدبر وتأمل عند قوله سبحانه وتعاىل: 

، تأملوا هذا املعىن اللطيف الذي ُغِمَس هذا البيان اإلهلي فيه، [05 ]الرمحن: ﴾اأْلِْحَساِن ِإالَّ اأْلِْحَسانُ 
، أي يا عبادي [05 ]الرمحن: ﴾َهْل َجزَاءُ اأْلِْحَساِن ِإالَّ اأْلِْحَسانُ ﴿رباين املتحبب تأملوا هذا اخلطاب ال

ها أنا قد أحسنت إليكم أفال حتسنون إيل! أليس جزاء اإلحسان اهلابط من علياء الربوبية إىل العبد إال 
 كم! اين إليإحسان يعلو من تصرفات العبد إىل مواله وخالقه! هال أحسنتم إيل يف مقابل إحس

على أن هذا البيان املتحبب يغضي ويسرت احلقيقة اليت ينبغي أن نعلمها حنن، من الذي قال: إن 
اهلل عز وجل عندما حيسن إلينا فنقابله بإحسان مثله من الذي قال أنه حنسن إليه؟ وهل اهلل حباجة إىل 

، هو الغين م ليحسنوا إليه! هو املوىلأن حنسن إيل؟ وهل كان اهلل قبل أن َيلقنا حمتاجًا إىل عباد َيلقه
َو اْلَغيِنُّ احلَِْميُد، ِإْن يَا أَي َُّها النَّاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاءُ ِإىَل اللَِّه َواللَُّه هُ ﴿وكل من عداً اهلل سبحانه وتعاىل فقراء: 

د اهلل، ولو أننا تأملنا يف هذا ، ولكنه التحبب يا عبا[10-10]فاطر: ﴾َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َويَْأِت يِخَْلٍق َجِديدٍ 
ت اللطف الرباين وحنن نتمتع بإنسانيتنا وقد عرفنا عبوديتنا وربوبية موالنا وخالقنا لذابت منا احُلشاشة ولذاب

منا األفئدة خجاًل من اهلل عز وجل إذ يقول لقد أحسنت إليكم أفال حتسنون إيل، وال شك أن العبد 
القه حاشاك يا رب، أنا أحسن إليك! ومن أنا حىت أحسن إليك، إن العامل باحلقيقة سيقول ملواله وخ
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أحسنت مقابل إحسانك إيل فإن مثرة ذلك تعود إيلَّ أنا، عندما أحسن إليك فيما تأمرين به فإّنا أحسن 
 إيل أنا يف الواقع واحلقيقة، 

َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َواللَُّه  فَ ُيَضاِعَفهُ  َمْن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرضًا َحَسناً ﴿هذا مثل قول اهلل عز وجل: 
، يقول يل اهلل عز وجل أال تقرضين شيئًا مما معك وعهد [340 ]البقرة: ﴾يَ ْقِبُض َويَ ْبُسُط َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ 

علي أن أعيده إليك أضعافًا مضاعفة وأنت تعلم وأنا أعلم أن هذا الذي أملكه إّنا هو عطاء من اهلل 
ْقِرُض اللَّهَ قَ ْرضًا َمْن َذا الَِّذي ي ُ ﴿الك واململوك ملك هلل سبحانه وتعاىل ومع ذلك فيتحبب إيل ويقول: وامل

، أما العبد الذي عرف عبوديته وتوَّجها مبشاعر إنسانيته فالبد أن يذيبه هذا [340 ]البقرة: ﴾َحَسناً 
ال أو بلسان القول: موالي أنت ريب التلطف من مواله وخالقه عز وجل والبد أن يقول إن بلسان احل

أنت املالك لذايت وأنت املالك ملا منحتين إياه فيا ريب أنت املالك للعبد وما يف يده وها أنا ذا  أعود 
َهْل َجزَاءُ ﴿بنفسي وبكل ما معي إليك، هكذا ينبغي أن يقول وهذا هو ذاته املنطق الذي نراه يف قوله: 

، لقد أحسنت إليكم هبطول األمطار، أحسنت إليكم إذ أمرت [05]الرمحن:  ﴾انُ اأْلِْحَساِن ِإالَّ اأْلِْحسَ 
  .الينابيع أن تتفجر فتفجرت، أحسنت إليكم باملياه الغامرة اليت تتألأل ما بني األشجار أفال حتسنون إيل

جل يف و  ماذا قررمت يف مواجهة هذا اللطف الرباين يا عباد اهلل، أال فاعلموا أننا إن عاهدنا اهلل عز
ظل هذه النعمة، يف ظل هذا الرخاء الذي جاء بعد تلك الشدة وصدقنا يف بيعتنا مع اهلل سبحانه وتعاىل 
وعاهدناه على أن نقلع عن املعاصي، أن نزيل تلك األعشاش اليت كنا نستثري غضب اهلل بنعمه عن 

هنر اليت غاضت ول تلك األطريقها وطوينا عهد تلك األندية الليلية اليت تستثري غضب اهلل عز وجل ح
  .بعد أن فاضت فإنين على يقني بأن اهلل سيزيدنا من نعمه وسيزيدنا من عطائه ولن ينقطع هذا الرفد أبداً 

فتعالوا يا عباد اهلل نعاهد اهلل على كل املستويات، على مستوى القمة اليت شاء اهلل عز وجل أن 
اهد اهلل على أن لفئات املتنوعة املختلفة املتفاوتة تعالوا نعتدير أمورنا وأن حتكم فيما بيننا وعلى مستوى ا

نتوب، تعالوا نقل هلل بلسان احلال نعم يا رب جزاء اإلحساُن اإلحسان، ولقد أحسنت إلينا مبا رأينا عهد 
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صادق نتوجه به إليك أن حنسن إليك وإن هو إال إحسان إلينا وليبعث كل واحد منكم هذه الرسالة ملن 
  .يبعثها إليه أو ليواجهه هبا إن استطاع أن يواجهه هبا يستطيع أن

ذكُِّروا إخوانكم، ذكُِّروا إخواننا بأال يقابلوا نعمة اهلل بكفران، بأال يواجهوا هذه النعمة مبا يثري غضب 
ذي لاهلل سبحانه وتعاىل، هذا ابتالء ابتالنا اهلل عز وجل به لكنه ابتالء يخري، ترى ماذا سنصنع، ما القرار ا

سنتخذه، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يبلغ هذا النصح الذي أتوجه به أواًل إىل نفسي مث إليكم أسأله 
سبحانه وتعاىل أن ييسَِّر إبالغ النصح لكل أٍخ يف اإلنسانية ويف اهلل من أجل أن حنصن النعمة، من أجل 

 له حبًا حبٍب! أقولي أن نرتمجه به أفال نبادأن حنصن العطاء الرباين بل ألجل أن نرتجم حبنا ملوالنا مبا ينبغ
 قويل هذا وأستغفر اهلل. 
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|  يجمعون  مما خير هو فليفرحوا فبذلك وبرحمته هللا بفضل قل -123

22/21/2229 

 

 وعلى هبا، تعاىلو  سبحانه اهلل يكرمه اليت بالنعمة الفرح على -مجيعاً  تعلمون كما -اإلنسان ُفِطرَ 
 مجيعًا، الناس عليها وتعاىل سبحانه اهلل أقام طبيعة هي تلك هلا، يتعرض قد اليت لمصائبل واحلزن األسى

 صاحلة بزوجة يكرمه ا،هب اهلل أكرمه اليت النعمة هبذه فيفرح فارهة بدارٍ  اإلنسان وتعاىل سبحانه اهللُ  ُيْكرِم
 اجلدب بعد املنهمر الغيثب البلدة تعاىلو  سبحانه اهلل ُيْكرِم جاءته، اليت النعمة هبذه الفرح قلبه إىل َيْدُخل

 . غياب طول بعد جاءهتم اليت النعمة هلذه الناس فيفرح املتطاول

 يف الفرح عن ينهى عاىلوت سبحانه اهلل ولكنَّ  مجيعًا، الناس عليها وتعاىل سبحانه اهلل َفطر طبيعة هي
 ينصح كان لذيا الصاحل الرجل كذل لسان على وتعاىل سبحانه قوله ذلك من املبني، كتابه آي من كثري

 منكراً  وتعاىل سبحانه اهلل قول مثل ومن ،[20: القصص] ﴾اْلَفرِِحنيَ  حيُِبُّ  ال اللَّهَ  ِإنَّ  تَ ْفرَحْ  ال﴿: قارون
 اَوَفرُِحو  َويَ ْقِدرُ  َشاءُ يَ  ِلَمنْ  الرِّْزقَ  يَ ْبُسطُ  اللَّهُ ﴿: يقول النعم، رؤية عند الفؤاد إىل يسري الذي الشعور هذا

  .[30 :الرعد] ﴾َمتَاعٌ  ِإالَّ  اآْلِخرَةِ  يِف  الدُّنْ يَا احْلَيَاةُ  َوَما الدُّنْ يَا بِاحْلَيَاةِ 

 النهي مع فيها؛ إلنسانل اختيار ال اليت الفرحة هبذه وتعاىل سبحانه اهلل اسرتضاء إىل السبيل فكيف
 عباد يا -عنه جلو  عز اهلل هنانا الذي النهي أما وجل؟ عز اهلل كتاب يف دائماً  نقرؤه الذي الصريح القرآين

 هبذا قلبه تعلق وفري، رزٍق ب وجل عز اهلل أكرمه ذاهتا؛ حبدِّ  إليه تُ ْقِبل اليت للنعمة اإلنسان يفرح أن فهو-اهلل
 أكرمه بالدار، وجل عز اهلل أكرمه لذاته، باملال فرِح عليه، وجل عز اهلل أغدقه الذي املال هبذا وفرح الرزق،

 َسي َّرَ  جفاف، بعد ابيعالين هلا َفجَّرَ  بالسقيا، األمة وتعاىل سبحانه اهلل أكرم الصاحلة، بالزوجة جلو  عز اهلل
 . ذاهتا حبد النعمة هبذه األمة فرحت توقف، بعد األهنار هلا

 النعمة لقىت إذا اإلنسان أن السبب اهلل؟ عباد يا السبب ما. عنه وهنى منه وجل عز اهلل حذر ما هذا
. املنعم عن جَبهحي أن بد ال النعمة هبذه فرحه أن فلنعلم هبا؛ ففرح لكم ذكرته قد ما مثل من الدنيوية
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 هذه حتجبين أن دب ال هي، حيث من هبا، وتعاىل سبحانه اهلل أكرمين اليت الراحبة بالتجارة أفرح عندما
     علّي. هبا تفضل الذي املنعم عن النعمة

 كياين، يف العافية نظرم فأعجبين املرآة إىل نظْرتُ  هي؛ حيث من هبا، أمتتع اليت بالعافية أفرح وعندما 
. املتفضل املنعم عن حتجبين أن بد ال الفرحة هذه أن فألعلم ذلك جراء من جواحني بني الفرحة وتراقصت

 ذهه إليه عودت ولن الكبري، باخلسران باء فقد إليه أرسلها الذي املنعم عن اإلنسانَ  النعمُ  َحَجَبت وإذا
 الفرح عن أمثاهلمو  والفراعنة قارون وتعاىل سبحانه اهلل هنى ذلك أجل من. متعة بأي هبا يفرح اليت النعم
 اهلل قال ذلك أجل ومن ،[20: القصص] ﴾اْلَفرِِحنيَ  حيُِبُّ  ال اللَّهَ  ِإنَّ  تَ ْفرَحْ  ال﴿: القائل ذلك له وقال
 بِاحْلَيَاةِ  َوَفرُِحوا﴿: اونعيمه الدنيا احلياة ملنظر احنهمجو  بني الفرحة تراقصت الذين هلؤالء مستنكراً  وجل عز

 .    [30: الرعد] َمتَاعٌ  ِإالَّ  اآْلِخرَةِ  يِف  الدُّنْ يَا احْلَيَاةُ  َوَما الدُّنْ يَا

 الذي باملنعم يفرح وأن املنعم، إىل َيرتقها أن وجل عز اهلل من النعمة تلقى إذا اإلنسان من املطلوب
 وإحسانًا، منه فضالً  عليَّ  وجل عز اهلل أسبغها وقد هبا أمتتع اليت العافية أجد عندما إليه، النعمة هذه أرسل
 وجل، عز اهلل نم وصلتين حب رسالة أهنا فألعلم املتنوعة املختلفة األمراض أسباب ومن السوء من ومحاين
 جيد وعندما لنعمة،ا هذه يلَّ إ أرسل الذي باملرِسل أفرح أن ينبغي باملرسل؟ أم بالرسالة أفرح أن أفينبغي
 رسالة أهنا يعلمفل الوفري والرزق باملال أكرمه قد وجل عز اهلل وأن راحبة، جتارته أن األعمال، رجل التاجر،

 أي وجل، عز اهلل من تتهأ اليت الرسالة هبذه فليفرح فرح؛ وتعاىل، فإن سبحانه اهلل من إليه وصلت حتبُّب
 .    عليه ضلوتف رمحه قد اهلل أن على يدل الذي هبذا أحبه، قد اهلل أن على َيُدلُّ  الذي هبذا ليفرح

 برمحته تعاىلو  سبحانه اهلل واستجاب الدعاء، ولىب بالسقيا، وتعاىل سبحانه اهلل أكرمنا باألمس
 أن أفينبغي اُس،الن وَفرِحَ  وتعاىل، سبحانه هلل وتضرعهم الناس اللتجاء دائماً  شأنه هو وذلك وفضله،
 أم السقيا، هذه عدب ختضر اليت باألرض يفرحوا أن ينبغي أم السماء، من هتمي اليت القطرات هبذه ايفرحو 

  تسيل؟ اليت باألهنر أم ستتفجر، اليت بالينابيع

 وأكرمنا، وتعاىل هسبحان اهلل فأجابنا إليه والتجأنا وناجيناه وجل عز اهلل عرفنا وقد منا، املطلوب. ال
 هلذا الفرحة ناتغُمرَ  أن املطلوب استجاب، الذي اإلله هلذا ملن؟ لكن الفرحة؛ تناأفئد تغُمر أن املفروض
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 -وتعاىل انهسبح اهلل أن على علينا، تفضل قد وجل عز اهلل أن على رمحنا، قد اهلل أن على يدل الذي
 يدل لذيا هو لكم أقوله الذي وهذا. هلم فاستجاب املتضرعني هؤالء أحب قد -مبالغاً  أكون أال وأرجو
 :يونس] ﴾جَيَْمُعونَ  ممَّا َخيْ رٌ  ُهوَ  ْفرَُحوافَ ْلي َ  فَِبَذِلكَ  َوِبَرمْحَِتهِ  اللَّهِ  بَِفْضلِ  ُقلْ ﴿: وتعاىل سبحانه اهلل قول عليه
02]    . 

 وعندما ذاهتا، نعمةبال ذاته، باملال الفرحة تكون عندما ؛ عنه والنهي  الفرح بني إذن التنسيق الحظوا
 باملعىن الفرحة ونتك عندما وتعاىل، سبحانه باهلل الفرحة تكون عندما ولكن بالفرح؛ وجل عز اهلل يأمرنا
 اإلنسان، على فضلهت باإلنسان، رمحته لإلنسان، اهلل حمبة وهو إلينا؛ أقبلت اليت النعمة هذه تتضمنه الذي

 وافَ ْليَ ْفرَحُ  فَِبَذِلكَ  َوِبَرمْحَِتهِ  لَّهِ ال لِ بَِفضْ  ُقلْ ﴿ عليكم، أغدقها اليت نعمته يف جتلى الذي ﴾اللَّهِ  بَِفْضلِ  ُقلْ ﴿
 النباتات، حىت،إليهم هتمي اليت األمطار حىت بل جيمعونه، الذي املال [02 :يونس] ﴾جَيَْمُعونَ  ممَّا َخيْ رٌ  ُهوَ 

. ابالسقي فأكرمتنا يناعل تفضلت اليت اإلهلية باليد العربة وإّنا هبذا، العربة ليست ذلك كل األهنر، حىت
 أما عنه، وتعاىل بحانهس اهلل هنى وما اآلية هذه مثل يف به وتعاىل سبحانه اهلل أمر ما بني التوفيق هو هذا
 .   الشقاء على يبعثين سجن فهذا داخلها يف ومشاعري كياين وأحبس النعم إىل أنظر أن

 أنك ذلك فمعىن ةاهلاطل باألمطار تفرح عندما أو بالعافية، تفرح عندما أو باملال، تفرح عندما 
 استمر وإذا َي،شقِ  بنعمه وجل عز اهلل عن اإلنسانُ  ُحِجبَ  وإذا وتعاىل؛ سبحانه اهلل عن نفسك حجبت

 .    العاقبة يف سعيد وغري مرحوم غري وتعاىل سبحانه اهلل إىل آل احلال هذه على

 يكون لكيو . خري ةفاحت اإلكرام ذلك يكون أن وجل عز وأسأله وتعاىل، سبحانه اهلل أكرمنا باألمس
 أقول كلُّها، هللا نَِعم اإلكرام ذلك تضمنه الذي التحبب مبعىن نفرح أن ينبغي خري، فاحتة اإلكرام ذلك
 الرسائل هذه منتهتض قد ملا يرقص ملن عجباً  فيا. وتعاىل سبحانه اهلل عند من آتية حب رسائل إهنا. لكم
 فضل من وتعاىل، انهسبح اهلل رمحة من وتعاىل، سبحانه اهلل حمبة من الرسائل، هذه عليه تدل ملا يرقص وال
 .    النعم هبذه اهلل أكرمهم الذين هلؤالء وتعاىل سبحانه اهلل

. وتعاىل حانهسب اهلل حرمها اليت املعاصي إىل سبيالً  اإلنسان جيعلها أن بالنعمة الفرح آثار ومن
 بالطغيان باملرح، ي،باملعاص فرحتها عن عربت ا؟فرحته عن تعرب فبماذا أقبل قد اإلهلي النصر األمة وجدت
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 الفرح يجةنت الطغيان من الوضع هذا األحيان، من كثري يف األمم من كثري على الغالب احلال هو الذي
 هو وهذا -كرمناوسي وتعاىل، سبحانه اهلل يكرمنا عندما وتعاىل، سبحانه املنعم عن واالحتجاب بالنعمة

 لعاهبم سيلي أناساً  جتد رمبا األرض؛ ونِعم السماء رزق من ومبزيد السقيا من مبزيد -وجل عز باهلل ظننا
 واجلنان، اتنيوالبس اخلمائل بني متألقة جتري وعادت تتألق عادت األهنر وجدوا. املعاصي ارتكاب على

 تلك .وجل عز هللا حرمها اليت أعشاشهم عليها يبنوا أن هلم حيلو متفجرة؛ عادت الينابيع فوجدوا ونظروا
 .    وتعاىل سبحانه املنعم عن واالبتعاد بالنعمة الفرح طبيعة

 سبحانه اهلل أسألو  لدنه، من تأتينا اليت بالعوارض ال به فرحنا جيعل أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل
 هلل العبودية ذلب نصطبغ وأن باألوامر، ننضبط وأن اجلادة، نلتزم أن على حامالً  به فرحنا جيعل أن وتعاىل

 . وتعاىل بحانهس

 لكم. يغفر فاستغفروه العظيم، اهلل وأستغفر هذا، قويل أقول
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، [20]االنبياء:  ﴾ُعونَ َونَ بْ لُوُكْم بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ فِتْ َنًة َوإِلَيْ نَا تُ ْرجَ ﴿قول اهلل عز وجل يف حمكم تبيانه: ي
الناس من يتصورون أن الكون فيه مادة خري لن تتحول إىل نقيضها، وفيه مادة شر ال تتحول إىل ففي 

خري، وأن اهلل سبحانه وتعاىل يستخدم مادة اخلري ملن أحب من عباده إنعامًا وإكرامًا، ويستخدم مادة 
 .الشر ملن أبغض من عباده انتقامًا وتعذيبًا، واألمر ليس كذلك يا عباد اهلل

اً يسخره واهلل سبحانه وتعاىل جيعل ما يشاء من مكوناته خري  الكون كله جند هلل سبحانه وتعاىل،فإن 
ملا أحب، وجيعل من مكوناته، مما شاء من مكوناته، شراً يستخدمه أيضًا ملا حيب، ولرمبا بدل اهلل سبحانه 

تقادية هذه حقيقة علمية اع وتعاىل الوظائف فجعل مادة اخلري أداًة للشر وجعل أداة الشر مادًة للخري،
  .جيب أواًل أن نتبينها مجيعاً 

لهم اجعلها ال﴿كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  إذا مسع زجمرة اهلواء دعا اهلل عز وجل قائاًل: 
أي: اللهم اجعلها رياحًا منعشة ُمْسِعدة وال جتعلها رحيًا ُمْهِلكة مدمرة، واهلواء   ﴾رياحًا وال جتعلها رحياً 

و اهلواء، وكان املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم إذا وجد املطر يهمي من السماء أقبل إىل اهلل ه
، واملطر هو ﴾اللهم اجعلها سقيا رمحة وال جتعلها سقيا عذاب﴿عز وجل بضراعة العبد الواجف يقول: 

ل بصائرهم أيضًا، أنظارهم، بهو ال َيتلف وال يتبدل، ولقد أحنى البيان اإلهلي بالالئمة على أناٍس حبسوا 
يف مظاهر املكونات، فلما رأوا ما َييفهم تصوروا أن اخلوف إّنا هو حمبوس يف داخل ذلك الشيء وأنه 
بطبعه يورث اخلوف ويسبب اهلالك، وإذا رأوا ما يتجلى فيه دالئل الِبْشر استبشروا وظنوا أنه حيمل بطبعه 

لَّ َمْن َتْدُعوَن َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ يِف اْلَبْحِر ضَ ﴿ي مستنكرًا ذلك: ِداللة اخلري والبشرى، فقال البيان اإلهل
ُكْم َجاِنَب اْلبَ رِّ أَْو يُ ْرِسَل ِإالَّ إِيَّاُه فَ َلمَّا جَنَّاُكْم ِإىَل اْلبَ رِّ َأْعَرْضُتْم وََكاَن اأْلِْنَساُن َكُفوراً، أَفَأَِمْنُتْم َأْن ََيِْسَف بِ 

لَْيُكْم قَاِصفًا ِمَن الرِّيِح بًا مُثَّ ال جتَُِدوا َلُكْم وَِكياًل، أَْم أَِمْنُتْم َأْن يُعِيدَُكْم فِيِه تَارًَة ُأْخَرى فَ يُ ْرِسَل عَ َعلَْيُكْم َحاصِ 
  .[02/08]االسراء: ﴾فَ يُ ْغرَِقُكْم مبَا َكَفْرمتُْ مُثَّ ال جتَُِدوا َلُكْم َعلَيْ نَا ِبِه تَبِيعاً 
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هلل يف هذا الذي َياطبنا به بيان اهلل عز وجل، كأنه يقول: وحيكم ليست البشرى إال تأملوا يا عباد ا
وليس العذاب إال ما قد يأيت أيضًا من خالق هذا الكون  ،ما يهبط إليكم من لدن خالق هذا الكون كله

ىل، إن شاء افكل ذلك جنود جمندة هلل سبحانه وتع كله، أما البحار، أما الرب واألرض، أما اهلواء والرياح،
وجهها باخلري إىل من شاء من عباده وإن شاء وجهها بالشر والدمار إىل من شاء أيضًا من عباده، وانظروا 

ْرِسَل َعلَْيُكْم أَفَأَِمْنُتْم َأْن ََيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبَ رِّ أَْو ي ُ ﴿ إىل هذا املعىن كيف يتجلى يف اآلية األخرى:
  .[02]االسراء:  ﴾َحاِصباً 

ذه األرض اليت جعلها اهلل سبحانه وتعاىل حتت أقدامنا مهدًا وجعلها ذخرًا لكثري من اخلريات ه
ي ومع ذلك فإن اخلري الذ -وكم امنت اهلل عز وجل على عباده بنعمة هذه األرض -الباطنة والظاهرة

سار يف  نيكمن يف هذه األرض ليس نابعًا من طبعها وإّنا هو آٍت من فضل اهلل سبحانه وتعاىل، فم
جنبات األرض آمناً مطمئنًا وهو يضرب بقدميه األرض ويرفع هامته إىل السماء مستكرباً فقد أبعد النجعة 
وجهل ما ينبغي أن يعلمه كل عاقل، األرض جند من جنود اهلل حييلها إذا شاء نعمة، وجيعل منها إذا 

ء رحيًا اء رياحًا منعشة، وجيعلها إن شاشاء نقمة، واهلواء جند من جنود اهلل سبحانه وتعاىل جيعلها إن ش
  .مزجمرة مهلكة، نعم

ا َعلَْيِه َحاِصبًا َفُكاّلً َأَخْذنَا ِبَذْنِبِه َفِمنْ ُهْم َمْن َأْرَسْلنَ ﴿وانظروا يف هذا إىل بيان اهلل عز وجل القائل: 
، كلها [45]العنكبوت:  ﴾َض َوِمنْ ُهْم َمْن َأْغرَقْ نَاَوِمنْ ُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمنْ ُهْم َمْن َخَسْفنَا ِبِه اأْلَرْ 

أدوات الكون، كلها أدوات ما يسميه البعض بالطبيعة، قضى اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون هالك من 
 -سبب احلياة وسبب النعيم، األصوات اليت نسمعها -عندما يشاء اهلل -شاء إهالكهم مبادة هي ذاهتا

ها هو عز وجل ينبئنا كيف جعل اهلل عز وجل من  -بل مصدر طرب ما أكثر ما تكون مصدر خري،
عز وجل  ها هو ذا ربنا الصوت صيحة مهلكة، واألمطار اليت نرى قطراهتا هتمي من السماء مستبشرين،

ة ، وكذلكم سببًا للهالك واإلغراق -أداة االستبشار عند اإلنسان -ينبئنا كيف جعل من هذه املادة اخلريِّ
، جلَّ ربنا القائل هذا الكالم، وكم حنن [13]الرعد:  ﴾الَِّذي ُيرِيُكُم اْلبَ ْرَق َخْوفًا َوَطَمعاً  ُهوَ ﴿الربق، 
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، نرى [13]الرعد:  ﴾}ُهَو الَِّذي ُيرِيُكُم اْلبَ ْرَق َخْوفًا َوَطَمعاً حباجة إىل أن نستوعب هذا البيان الرباين: 
حتمل هذه الظاهرة؟ لعلها حتمل بشارة خري؟ قد  ملعان الربق مث نسمع أزيز الرعد من بعده، ترى ماذا

يكون ذلك، ولعلها حتمل نذير سوء؟ قد يكون ذلك، كيف السبيل إىل أن نوجهها إىل اخلري ونبعدها عن 
 .الشر؟ اللجوء إىل اهلل

يا عباد اهلل أقول لكم هذا الكالم الذي نتبينه مجيعًا يف كتاب اهلل عز وجل من أجل أن أصل بنفسي 
ىل نتيجة بالغة األمهية، أال وهي أال نفرح بالظاهرة الكونية اليت نستبشر مبرآها وإقباهلا إلينا، وإّنا وبكم إ

نفرح بفضل اهلل سبحانه وتعاىل، باألمس أكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل باألمطار السخية وبالثلوج الوفرية، 
 وقد تكون رة اليت قد تكون مظهر خريترى مباذا يفرح العبد الذي عرف مواله وخالقه؟ أيفرح هبذه الظاه
ِبَذِلَك فَ ْليَ ْفرَُحوا ُقْل بَِفْضِل اللَِّه َوِبَرمْحَِتِه فَ ﴿مظهر شر، أم مبن أرسل هذا املظهر بل أرسل رسالة احلب هذه؟ 

، حنن عبيد مملوكون هلل عز وجل، بسطنا أكف الضراعة إىل اهلل، [02 ]يونس:  ﴾ُهَو َخيْ ٌر ممَّا جَيَْمُعونَ 
  .استسقيناه فسقانا، استن زلنا كرمه وجوده فأكرمنا وجاد علينا

أن حُنَْجَب بالنعمة عن املنعم، ما ينبغي أن تكون فرحتنا باألمطار اليت -يا عباد اهلل  -ما ينبغي
هطلت، بل ينبغي أن تكون فرحتنا بالكرمي الذي أكرمنا، باإلله الرمحن الذي تفضل علينا، ينبغي أن 

عباده الذين أغدق أال وهو حمبة اهلل عز وجل ل -ونرجو أال نكون خمطئني فيه -مبا نعتربه دليالً تكون فرحتنا 
عليهم من رزقه وأكرمهم من عطائه، فإذا علمنا أن هذا الذي أكرمنا اهلل عز وجل به إّنا هو رسالة حب 

ُقْل ﴿ العبادات: ًة من أجلِّ من اهلل، أو حتبب من اهلل سبحانه وتعاىل إلينا، فإن الفرحة عندئٍذ تكون عباد
، هذه الفرحة تسوقنا إىل مزيد من العبودية هلل وترقى [02]يونس:  ﴾بَِفْضِل اللَِّه َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفرَُحوا

بنا إىل شأٍو عاٍل من حمبة اهلل سبحانه وتعاىل،ولكن إذا رقصت أفئدتنا فرحًا مبظهر النعمة، إذا رقصت 
مل فإن ذلك هو الفرح الذي هنانا اهلل عز وجل عنه، أ،باألمطار السخية وبالثلوج املنهمرة نفوسنا فرحاً 

رَْح ِإنَّ اللََّه ِإْذ قَاَل َلُه قَ ْوُمُه ال تَ فْ ﴿تسمعوا قوله على لسان ذلك الرجل الصاحل الذي كان ينصح قارونا: 
 رة ينهانا عن الفرح ومرة يأمرنا بالفرح؟! ، هل يف القرآن تناقض، م؟[20 ]القصص: ﴾ال حيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ 
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ال يا عباد اهلل، ليس يف القرآن أي تناقض، أما الفرح املذموم، الذي كان يطوف برأس قارون وأمثاله 
ممن عاشوا يف غابر األزمان وممن هلم أنداٌد يف هذا العصر، أما الفرح املذموم، فهو فرح اإلنسان بالنعمة 

بعث كَّرم اهلل سبحانه وتعاىل هبا علينا، إهنا فرحة تبعث على الطغيان، فرحة تمفصولة عن املنعم الذي ت
 ﴾ِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفرَُحواُقْل بَِفْضِل اللَِّه َوِبَرمْحَتِ ﴿على االستكبار، أما الفرحة اليت أمرنا اهلل عز وجل هبا إذ قال: 

  .[02]يونس: 

ًا هلل لراضية هلل عز وجل، إهنا فرحة متأل القلب حبإهنا فرحة ترقى باإلنسان إىل صعيد العبودية ا
سبحانه وتعاىل، واإلنسان مب يرقى إىل اهلل؟ مب يرتفع إىل مرضاة اهلل؟ جبناحني اثنني، مها جناح العبودية 
الذليلة املتطامنة هلل، وجناح احلب هلل سبحانه وتعاىل، فإذا شعرت بذل عبوديتك وبأنك بني طريف اخلوف 

عو اهلل عز وجل خوفًا وطمعًا، وإذا فاض قلبك حبًا هلل عز وجل فاهنأ بأنك قد وضعت والرجاء، تد
نفسك يف الطريق املوصل القريب إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ومهما زَلَّْت القدم بك، ومهما تغلبت رعونات 

ويل ق النفس عليك فإن لك يف هذين اجلناحني ما يوصلك إىل اهلل عز وجل وما يغفر لك ذنبك، أقول
  .هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز املستغفرين
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 12/22/1892 | ربه من جاءه بمصاب يتأذى ال املؤمن -129

 

 أمرِ  تنفيذُ : أوالمها ،اثنتني حقيقتني تنفيذَ  نفسهِ  من يراقبُ  كّلُه، عمرهُ  حييا أن املؤمن شأنِ  من إنَّ  
 .قلبه ملء قضائهو  وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  حبكمِ  الرضا: والثانية استطاعته، جهدَ  وتعاىل سبحانهُ  اهلل

 اليت العظمى قيقةُ احل هي وتلكَ  بل املؤمن، هبا يتحّلى أن ينبغي اليت املختصرة احلقيقةُ  هي تلكَ 
 له شريكَ  ال اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  ّلهِ لِ  َومَمَايت  َوحَمْيَايَ  َوُنُسِكي َصاَليت  ِإنَّ  ُقلْ ﴿: وتعاىل سبحانهُ  قولهِ  من يفهمها
 .﴾املسلمني أّولُ  وأنا أُمرت وبذلك

 مهما مثَّ  نحرف،ي وال منها واحدةٍ  عن يند فال أحكامهِ  كلَّ  ويراقبُ  وجّل، عزَّ  اهللِ  أمرَ  ينّفذُ  فاملؤمن
. وبتدبريه تعاىلو  سبحانهُ  اهلل من بتقدير كّلهُ  ذلكَ  أنَّ  يعلمُ  نتائج، من رأى ومهما أحداث، من استقبله

 رآُه، ما كلَّ  يتقّبلُ  ووه حال، كلِّ  على هبم لطيفٌ  مجيعًا، بعبادهِ  رحيمٌ  يظلم، ال عادلٌ  اهللَ  أنَّ  يعلمُ  وهو
َوَعَسىَٰ َأن حتُِبُّوا  ﴿َوَعَسىَٰ َأن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخيْ ٌر لَُّكمْ : وتعاىل سبحانهُ  ربّنا قولَ  هذا يف يذكرُ  وهو

 .َواللَُّه يَ ْعَلُم َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُموَن﴾ َشر  لَُّكمْ  َشْيئًا َوُهوَ 

 هبا جنسد أن تطيعُ نس اليت األمثلة أكثرَ  فما األمثلة، ببعضِ  احلقيقة هذه شرحَ  نُ َبسِّطَ  أن أردنا وإذا 
 :املعىن هذا

 إىل أو فيه، تاجرُ ي لذيا خمزنهِ  إىل أو به، يشتغلُ  الذي حقلهِ  إىل الباكرِ  يومهِ  صباحِ  يف َيرجُ  املؤمن
 اهلل قضاءُ  به يأيت ملا ستسلمي ذلك وبعدَ . به وجلّ  عزَّ  اهللُّ  كلّفهُ  ما بكلِّ  فيقومُ  الّرزق، بهِ  يستدرُّ  عملٍ  أيِّ 

. جبهده ال بفضلهِ  ءَ جا إّنا ذلكَ  أنَّ  وعلمَ  وتعاىل، سبحانهُ  اهللَ  محدَ : يريد كما النّتائجُ  جاَءتِ  فإن وقدره،
 حلكمِ  استسلمَ  ح،الرّب من بدالً  اخلسارةُ  جاءته احلسبان، يف يكن مل مبا فوجئَ  إن يكره، امب فوجئَ  إن أّما
 عزَّ  باهللِ  مؤمنٌ  وهو لمُ يع ألنهُ  أيضًا، باطنهُ  يستسلمُ  بل فقط ظاهرهُ  يستسلم مل وقضائه، وجلّ  عزَّ  اهللِ 

 هو رمحتهِ  من كثرَ أ به رحيمٌ  وأّنهُ  ا،نصاهب يف إال األمورَ  يضعُ  ال حكيم، اهللَ  أنَّ  قلبه ملئَ  يعلمُ  وجّل،
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 وظاهرهُ  الرّبحُ  يأيت ام أكثرَ  وما خسران، الظّاهرِ  حبسب وهي النّتائج رأى فلئن يظلم، ال عادلٌ  وأّنهُ  بنفسه،
  .هومكرو  شر أّنهُ  القاصرة العقولِ  لذوي وظاهرهُ  اخلري يأيت ما أكثرَ  وما حقيقته، غريِ  على

 الّصالةُ  عليهِ  حمّمدٍ  نارسول قولَ  متذّكراً  الطّبيب، إىل به ُهرعَ  مرض، يف لهُ  ريبٌ ق وقع إذا املؤمن الرجلُ 
 الّدواءَ  تعلمُ ويس فيطبب ،﴾- املوت إال أي - الّسام إال شفاءً  لهُ  وأنزلَ  إال داءً  اهللُ  أنزلَ  ما﴿: والّسالم

 جاءهٌ  وإن وشكراً، هللِ  محداً  ازدادَ  وعويف، شفيَ  فإن وقدره، وجلّ  عزَّ  اهللِ  لقضاءَ  يستسلم مثَّ   والعالج،
 الغاّلبُ  احلاكمُ  هو جلاأل أنَّ  وعقله، قلبهِ  مبلءِ  وأيقنَ  وقدره، وجلّ  عزَّ  اهللِ  بقضاءِ  رضيَ   احملتوم، األجلٌ 

 .انتابه الذي املرضُ  وليسَ  اهلل بأمرِ 

 يأتِ  مل فلو األجل، جنودِ  من جنداً : اآلالم جاءتِ  وإّنا األجل، جنودِ  من جنداً : املرض جاءَ  إّنا
 .ّدداحمل امليعادِ  ذلكَ  يف حياتهُ  تنتهيَ  أن بدَّ  ال حمتوم، واألجلُ  غريه، جندٌ  جلاءَ  اجلند هذا

 يذكرُ  هوو  استطاعته، جهدَ  صراطهِ  على واقفاً  اهلل، ألمرِ  منّفذاً  اإلخوة، أيّها املؤمنِ  شأنُ  وهكذا
 استطاعتهِ  جهدَ  وتعاىل انهُ سبح اهللِ  حبكمِ  راضٍ  مستسلم إّنهُ  مثَّ  ،﴾استطعتم ما اهللَ  فاتّقوا﴿: اهلل قولَ  دائماً 
 .قلبه ومبلء بل أيضًا،

 الّدنيا وعن رّبه، عن دائمٍ  رضىً  يف املؤمنُ  كانَ : هنا من دائمة، سعادةٍ  يف املؤمنُ  كانَ : هنا ومن
 إن حال، كلِّ  على يخريٍ  إنَّهُ  ناملؤم ألمرِ  عجباً ﴿: والّسالم الّصالةُ  عليهِ  حمّمدٌ  رسولنا يقولُ  ولذلك كلّها،
 إنَّهُ  للمؤمنِ  عجباً  له، خرياً  ذلكَ  فكانَ  صرب، ضرّاء أصابتهُ  وإن له، خرياً  ذلكَ  فكانَ  شكر، سرّاء أصابتهُ 

 عن راضٍ  وهو بنفسه ودُ ليج إّنهُ  أي ،﴾يخري وهو جنبيه بنيَ  لتتقعقعُ  نفسُ  إنَّ  حال، كلِّ  على خريٍ  بكلِّ 
 .وتعاىل سبحانهُ  رّبهِ 

 وقلبه، وبوجدانه هبعقل ذاقها من يفَقُهها يفَقُهها؟ الذي من اإلخوة، أيها لكم أقوهلا اليت احلقيقة هذه
 .وتعاىل سبحانهُ  باهلل الصادقون املؤمنون إال ذاقها وما
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 وما هبا وامسع عاشوها، وما احلقائق هبذه مسعوا سبحانه، باهللِ  اإلُيانِ  هامشِ  على عاَشوا من أما 
 ال فهؤالءِ  وسهم،ونف قلوهبم أركانِ  ويف جوارحهم يف يستحكم مل وجلّ  عزَّ  باهلل إُياهنم ألنَّ  ها،تذّوقو 

 .لكم وأشرحها أقوهلا اليت احلقيقةَ  يدركونَ  وال أقول، ما يفهمونَ 

 ابٍ مص يف يعزّيهِ  من إىل املؤمنُ  حيتاجُ  ال معىن، واآلالمِ  وللتعزيةِ  للعذاب يعلمُ  ال احلقيقيّ  املؤمن إنَّ 
 تصّورنا إذا تعزّيه؟ اذاومل به، طافت مصيبةٍ  أيِّ  يف وال له، قريباً  ختّطفَ  حمتومٍ  أجلٍ  يف وال جاءه، مايلٍّ 

 وحكمته، وجلَّ  عزَّ  هللِ ا لسلطانِ  مستسلمٌ  وإّنهُ  باهلل، مؤمنٌ  إّنهُ ! مصابه ختّففَ  لكي تعزّيه؟ ملاذا احلقيقة
 أملٌ  كّلهُ  بدواء ليه،ع ويشفقُ  حيبه من داوى شفوٍق  وربَّ  ضيمه،ي ال ولكّنهُ  عبده يداوي وجلّ  عزَّ  واهللُ 

 جراحيّة عملّيةٍ  عملّية، إىل اجُ حيت أّنهُ  الطّبيب فيقّررُ  ليعاجله، الطّبيبِ  إىل يُهرعُ  املريضِ  إىل أرأيتَ  وأوجاع،
 هادئاً  وُيتدّ  الطّبيب، بهِ  كمحي ملا يستسلمُ  املريض إنَّ  شىّت، آلالمٍ  َيضعُ  وجتعلهُ  دمائه، من الكثريَ  تستنزفُ 

 يتأّوهُ  الذي اللسانِ  نفسِ ب يشكوهُ  لكّنهُ  تأوه رمّبا ومعاجلاته، حركاتهِ  وحتتَ  الطّبيبِ  هذا أجهزةِ  حتتَ  ساكناً 
 واآلالم، األوجاعِ  اهرِ ظ من لنا يتجّلى فيما مقياسهُ  ليسَ  الّطب وأنَّ  طبيب، الطّبيبَ  أنَّ  يعلم ألّنهُ  به،

 .احلقيقة هذه يعلمونَ  الذينَ  األطبّاءُ  يعلمها وإّنا كمرضى نعلمها ال اليت النّتائج يف املقياسَ  ولكنَّ 

 مسلماً  اإلنسانُ  كانَ  إذاف هبم، الّرؤوفُ  هبم، احلكيمُ  هو وجلَّ  عزَّ  اهللَ  وإنَّ  لعباده، الطّبيبُ  هو اهللَ  إنَّ 
: مساء صباحَ  ومقالهِ  حالهِ  بلسانِ  يقولُ  كانَ  اوإذ وخالقه، ملوالهُ  العبودّيةِ  حبقائقِ  مصطبغاً  كانَ  إذا برّبه،

 رضيتُ ﴿: لنا اهللِ  رسولِ  اليمَ تع يكرر كان إذا ،﴿ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمْيَاَي َومَمَايت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾
 سبحانهُ  رّبهِ  كمِ حب ناإلنسا هذا يؤذى أن أبعدَ  فما ،﴾ورسوالً  نبيّاً  ومبحّمدٍ  دينًا، وباإلسالمِ  ربًّا، باهللِ 

 كلِّ  وعلى حال، لِّ ك يف بهِ  معتىنً  رّبه، بألطافِ  دائماً  حمفوفاً  اإلنسان هذا يكونَ  أن أقربَ  وما وتعاىل،
 اليت الّضيّقةِ  هِ ملقاييس ختضعُ  ال اإلهلي اللطفِ  مقاييسَ  أنَّ  يعلم أن ينبغي اإلنسان هذا ولكنَّ  شاكلة،

 .به خلاّصةِ ا وأوجاعهِ  آالمهِ  ملقاييسِ  ختضعُ  ال الّطب مقاييسَ  أنَّ  يعلم املريضَ  أنَّ  كما يتصّورها،

 كلّها، أوامرهِ ب أقصر ال بريّب  مؤمناً  أكونُ  عندما أنا وتعاىل، سبحانهُ  باهللِ  املؤمنُ  حال هكذا نعم،
 احلقيقة، يه هوهذ. حلايل وعالجٌ  دواءٌ  أّنهُ  على إال ريّب  من جاءين جرحاً  أجد فال أنظر، ذلكَ  بعدَ  ولكيّن 
 .املعىن هذا ربّنا لنا أوضح ما أكثرَ  وما الواقع، هو وهذا
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 وجّل، عزَّ  اهللِ  مِ حلك االستسالم عن بعيدينَ  كانوا إذا باهلل، اإلُيانِ  عن بعيدينَ  النّاسُ  كانَ  إذا ولكن
 وجلّ  عزَّ  اهللَ  إنَّ ف ،اهلل دونٍ  من هلم وآهلةً  أرباباً  أهواءهم يّتخذونَ  كانوا إذا. أهلتهم هي شهواهتم كانت إذا
 إال وليست يل، ياضةر  إال ليست عندئذٍ  والّرزايا املصائبُ  وهذه والرزايا، باملصائب النّاسَ  هؤالءِ  يبتلي قد

 تتهاوى أن يف: البالء كلُّ  والبالءُ  يُؤدَّبون، اّلذينَ  يستيقظَ  أن: اخلري كلُّ  فاخلريُ  وإيقاظ، تنبيهٍ  سياطَ 
 صباحهم وهلوهم واهتمشه يف يتقلّبونَ  ظلّهم، يف ُسكارى يظلون مثَّ  يستيقظون، ال مثَّ  عليهم الّسياطُ 

 .ومساءهم

 اإلُيان وجّل، عزَّ  باهللِ  اإلُيانِ  نعمةِ  من لإلنسان أعظمُ  النّاس، أيّها كلّها الّدنيا يف نعمةٍ  من ما نعم
 والُكروب، يقِ الض من اإلنسانِ  ادفؤ  تقي اليت النّعمة هو اإلُيان الشقاء، من اإلنسانَ  يقي الذي احلصنُ  هو

 فمن مكروب، كلُّ  ليلَ الع الّنسيمَ  فيها يستنشقُ  اليت النّافذةُ  هو اإلُيان العظمى، الّسعادةِ  بابُ  هو اإلُيان
 هذه عن نفِسهِ ل يبحثَ  أن فعليهِ  اإلُيان هذا ُيرزق مل من أّما بعدها، شقاءَ  ال سعادةً  ُرزقَ  اإلُيان هذا ُرزِقَ 

 .لكم أقوهلا اليت احلقيقةَ  جدَ لي النّعمة

 ..فريناملستغ فوزَ  فيا لكم، يغفر فاستغفروهُ  العظيم، اهللَ  وأستغفرُ  هذا قويل أقولُ 
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 22/29/2212 |منحة  محنة كل في -128

 

لسببني  كلعل من اخلري أن أعيد احلديث الذي ذكرته لكم صباح العيد باألمس يف هذا املكان وذل
اثنني، أوهلما األمهية، ثانيًا ألن الذين مسعوا هذا احلديث على أمهيته آنذاك قلة من الناس. قلت: إننا 
دعونا اهلل سبحانه وتعاىل وتضرعنا إليه خالل شهر رمضان املعظم مث خالل األيام األخرية منه أن يكرمنا 

أ ندعو اهلل دييت الشهر والعيد معًا، وحنن ال نفتاهلل عز وجل بالقبول وأن يكرمنا هبدية هذا الشهر، بل هب
سبحانه وتعاىل وال حنصر دعاءنا ال يف ميقات وال يف موسم ولكن يف الناس من قد يتصور أن هذه اهلدية 

  .اليت ننتظرها يف خواتيم شهر رمضان املبارك إّنا هي جزاء نستحقه على عمل طُِلَب منا فقمنا به

 عباد اهلل، ليس بيننا وبني اهلل عقد كالذي يتم بني الناس بعضهم مع هذا التصور تصور خاطئ يا
بعض، هذا يستأجر فالنًا وذاك يتعاقد معه أجرياً على عمل، مث إن األجري يستحق األجرة واملستأجر 
ينقده إياها، هذا يتم بني الناس، عقٌد ذو طرفني أما بيننا وبني اهلل سبحانه وتعاىل فهذا ال يتم، واألجر 

َا تُ َوف َّْوَن ُأُجورَُكْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة﴾الذي ينص عليه بيان اهلل عز وجل يف مثل قوله:   [120]آل عمران:  ﴿َوِإّنَّ
إّنا هو مبوجب عقد من طرف واحد أال وهو اهلل سبحانه وتعاىل، فقد تفضل اهلل عز وجل علينا إذ أمرنا 

ا إليها وهو امليسر لتنفيذها مث إنه جل جالله أعلن أننمبا أمرنا به من طاعات وعبادات، هو املوفق لنا 
نستحق على ذلك أجراً وأنه يعطينا األجر على ذلك إن كان صيامًا، إن كان صالة أو أي شيء آخر، 
ذلك عقد جرى من طرف واحد بتفضل منه وهو اهلل عز وجل، أما حنن فنحن عبيد مملوكون هلل سبحانه 

 قد أن يطلب منا عماًل فنعلن قبولنا لذلك العمل ونطالب على ذلك أجراً مثوتعاىل، مل جير بيننا وبينه ع
 يتم ذلك عقداً بيننا وبينه معاذ اهلل. 

هذه النقطة ينبغي أن نتبينها يا عباد اهلل سبحانه وتعاىل. أما الدعاء الذي نبتهل به إىل عز وجل 
فهذا  ية هذا العيد الذي يأيت على أعقابهقائلني اللهم أكرمنا هبدية هذا الشهر املبارك بل أكرمنا هبد
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الدعاء ليس طلباً حلقٍّ أصبحنا نستحقه من اهلل عز وجل، هذا الدعاء ليس تذكرياً منا حبق أصبحنا مالكني 
له فنحن نالحق موالنا وخالقنا به والعياذ باهلل، إذاً ما الدعاء؟ الدعاء يف حياة اإلنسان تعبري عن عبودية 

ه وتعاىل، حنن عبيد مملوكون هلل عز وجل من نواصينا إىل فرق أقدامنا، مملوكون هلل اإلنسان هلل سبحان
واململوك ال ُيلك شيئًا، دعاؤنا الواجف هلل عز وجل هو إعالن عن هذه العبودية، إعالن عن عجزنا بني 

كرم، نظل أ يدي اهلل سبحانه وتعاىل، إعالن عن مملوكيتنا هلل سبحانه وتعاىل، أعطى أو مل يعط، حرم أو
ندعو اهلل سبحانه وتعاىل بقطع النظر عن كل شيء، ندعوه ألننا بذلك نقدم هويتنا هلل سبحانه وتعاىل 

 عباداً مملوكني له، 

واإلنسان يا عباد اهلل عاجٌز يف كل األحوال يف السراء ويف الضراء، عندما يبتلى اإلنسان بالضراء  
باب اهلل عز وجل ونعلن عن حاجتنا إىل أن يكشف عنا هذه كاحلالة اليت ّنر هبا اليوم البد أن نطرق 

الضراء، فإذا اجنابت الضراء وأقبلت بعدها السراء نعمًا يف األبدان، يف البلدة، يف تقلباتنا حنن بظل إىل 
حاجة إىل أن نسأل اهلل عز وجل أن يدمي علينا نعمة السراء، هل يستطيع اإلنسان أن يدفع عنه الضراء 

 اهلل؟ ال، هل يستطيع اإلنسان أن يبقي نعمة السراء بدون عون من اهلل سبحانه وتعاىل؟  بدون عون من

ال يا عباد اهلل. إذا تبني هذا فلنعلم أننا إذ نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يكرمنا باألجر على عمل 
عتنا، ولنعلم أن املثوبة اعملناه وأن يكرمنا باملثوبة على طاعة ُوف ِّْقنا إليها فلنعلم أن املثوبة ليست على ط

ليست على جهودنا، وهل لنا جهود من غري توفيق من اهلل؟ هل لنا من قربات نؤديها بدون توفيق من 
اهلل سبحانه وتعاىل؟ األجر الذي َيرُِدنا إّنا هو تفضل من اهلل، واملثوبة اليت تردنا ال نستحقها وإّنا هي 

قالوا  بَِعَمِلِه﴾ ﴿َلْن َيْدُخَل َأَحدُُكْم اجْلَنَّةَ حلديث الصحيح: تفضل من اهلل، وصدق رسول اهلل القائل يف ا
  .ة. أرأيتم إىل منطق العبودي﴿َواَل أَنَا ِإالَّ َأْن يَ تَ َغمََّدين اللَُّه﴾وال أنت يا رسول اهلل، قال: 

و مل أ هذا الذي أقوله لكم يا عباد اهلل يقتضي منا إذ ندعو اهلل عز وجل أن نظل راضني، إن أعطى
يعط، إن أكرم أو حرم، هذا منطق العبودية فال يقولن قائل: لقد دعوت اهلل فلم ُيْسَتَجْب دعائي، أين 
هو منطق عقد االستئجار بيننا وبني اهلل؟ ال، ال يقولن أحد ذلك، أنا عبد هلل أدعوه أن يكشف عين 

ن يفعله من  ت، وهذا ينبغي أالضراء، أدعوه أن يكشف عين الضيم، فإن فعل شكرته، وإن مل يفعل صرب 
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كان عبداً هلل عز وجل، بل أقول شيئًا آخر: ينبغي باإلضافة إىل الصرب أن أعلن عن الرضا عما قد قضى 
ينبغي أن  -وأسأل اهلل العافية يل ولكم  -اهلل عز وجل، نعم، أيًا كانت احملنة اليت قد ترد إيلَّ من اهلل 

فقط  هلل، إهنا نعمة لكنها مقنعة ومن مث ينبغي ال أن أقابلها بالصربأعلم أن هذه احملنة تستبطن منحة من ا
بل جيب أن أقابلها بالرضا أيضًا. ولعل فينا من يقول: أما الصرب فرمبا كان أمره يسرياً ولكن من أين آيت 

فد ت بالرضا؟ عندما أجد هذه احملنة اليت جتتاحنا كيف أستطيع أن أضيف إىل الصرب الرضا عن املصيبة اليت
 إلينا؟ 

سبيل ذلك يا عباد اهلل هو احلب، وإنين أقوهلا لكم حقيقة: مها أمران اثنان البد منهما، جناحان ال 
يصعد اإلنسان إىل رضا اهلل إال هبما معًا، العبودية واحلب هلل سبحانه وتعاىل، فعندما يفيض القلب حبًا 

ن جتد اهلل سبحانه وتعاىل امسه عذاب، ال ُيكن أهلل عز وجل ال ُيكن أن جتد شيئاً مما يفد إليك من عند 
  .شيئًا مما يفد إليك من عند اهلل سبحانه وتعاىل امسه بالء، كلما يفد من احملبوب حمبوب

عباد اهلل، ولكنكم البد أن تقولوا فكيف السبيل إىل أن تفيض أفئدتنا حبًا هلل عز وجل؟ واهلل الذي 
 لسبيل قصري ويسري ولكن األمر حيتاج إىل أن يستيقظ اإلنسان إىلال إله إال هو إنه لسبيل معبد وإنه 

حقيقة ما بينه وبني اهلل. يا أخي اإلنسان: عافيتك اليت تتمتع هبا من أين تفد إليك حلظة فلحظة، مسعك 
الذي تتمتع به من أين تفد إليك نعمته حلظة فلحظة، عيناك اللتان هبما تبصر من أين تفد إليك نعمة  

، عقلك الذي به تدرك، عندما تتمدد على فراشك يف املساء لرتقد من ذا الذي يكرمك بنعمة كل منهما
الرقاد، وإذا أخذت قسطك من الرقاد من ذا الذي يعيد إليك صحوك ويقظتك مرة أخرى، من ذا الذي 
 جيعلك إذا وضعت اللقمة يف فمك تزدردها بسهولة وال متضغ لسانك مع قطعة اللحم اليت يف فمك من

هو؟ أليس هو اهلل؟ إذا علمت ذلك فهل ُيكن أن تعشق كائنًا غري اهلل سبحانه وتعاىل؟ هل ُيكن أن 
 يكون يف قلبك حمبوب غري اهلل سبحانه وتعاىل؟ 

يا هذا إذا كان هنالك إنسانًا مل تره ما من حمنة تقع فيها إال وينجيك منها على البعد بوسائله 
ة عنك العاهات، يدفع عنك األخطار وأنت مل تره، أنت يف تلك احلالاملختلفة، يدفع عنك الفقر، يدفع 

البد أن يفيض قلبك تعظيمًا هلذا اإلنسان وحبًا له، وإنك لتنتظر سوانح األوقات لكي حتج إليه فرتاه 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   338
 

﴾ ْعَمٍة َفِمَن اللّهِ ﴿َوَما ِبُكم مِّن ن ِّ وتكتحل عيناك برؤيته وهذا إنسان مثلك فكيف باهلل سبحانه وتعاىل 
أليس األمر كذلك؟ إذا تبني هذا فلنذكر هذه احلقيقة وال حنجب أنفسنا عنها بالنسيان  [02]النحل: 

عندئٍذ ستجد أن قلبك التهب مبحبة اهلل، ولقد ُجبَِلت النفوس على حب من أحسن إليها، فإذا أحببت 
ا أن يكون رياً ظاهراً وإماهلل فإنك ستستيقن أنه لن يأتيك من عند اهلل إال اخلري ولكن إما أن يكون خ

خرياً مقنعًا، وأنت تعلم أن كل هذا الذي يأتيك من عند اهلل خري ألنك تعلم أن اهلل عز وجل ما ابتالك 
مرة يف حياتك إال يخري ظاهر أو يخري باطن، هذه السموات العال، هذه األرض وما عليها وما فيها كل 

  [23: ْلنَاَها هَلُْم َفِمنْ َها رَُكوبُ ُهْم َوِمنْ َها يَْأُكلُوَن﴾ ]يس﴿َوَذلَّ ذلك مسخرات لك، هذه األنعام مذللة لك 

نعم، عندئٍذ ستتمتع بكال الصفتني الصرب والرضا، على أن اإلنسان ينبغي أن يدعو ألن الدعاء ليس 
وسيلة إىل غاية، إّنا هي غاية حبد ذاهتا، على الرغم من أنك تستقبل كل ما يفد إليك من عند اهلل من 
احملن واالبتالءات بالصرب والرضا معًا ولكن يف الوقت ذاته تدعو اهلل ألنه أمرك أن تدعوه، وها حنن ندعوه 
مرة أخرى، ندعوه أن يرفع عنا الضيم وأن يرفع عنا البالء، ندعوه أن يقلب حمننا منحًا، ولكنه ربنا له 

 العتىب حىت يرضى، هذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن ندركها. 

فأقول يا عباد اهلل لن نرقى إىل مرضاة اهلل إال جبناحني اثنني أوهلما ذلك العبودية واملسكنة هلل أعود 
ثانيهما احلب هلل سبحانه وتعاىل، هذه احلقيقة ينبغي أن نتبينها، أما هذه احملنة اليت ّنر هبا فانطالقًا من 

اطنة كما نحة يف الباطن، هي نعمة ولكنها بالكالم الذي ذكرته لكم أقول: إهنا حمنة يف الظاهر واهلل إهنا مل
 . [35﴿َوَأْسَبَغ َعلَْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة َوبَاِطَنًة﴾ ]لقمان: قال اهلل عز وجل: 

ومن معاين هذه النعمة داخل هذه احملنة أن اهلل يوقظنا إىل أن نسري مرة أخرى على صراطه، إىل أن 
يقول  إىل صراطه، يوقظ الفسقة والفاجرين إىل أن يتوبوا إليه،نتوب ونؤوب، يوقظ الشاردين إىل أن نعود 

هلم: عودوا والعود أمحد، هذا معىن من معىن املنح يف هذا االبتالء الذي ّنر به، ولذلك فأنا أقول يف خامتة 
أجته إىل و  [2﴿ِإن تَنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكْم﴾ ]حممد: حديثي هذا متجهًا إىل قادتنا قائاًل يقول لكم اهلل: 

 رجال األعمال ، وأجته إىل﴿ِإن تَنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكْم﴾رجال جيشنا األبطال أقول هلم يقول لكم اهلل: 
أجته إىل املوظفني يف و  ﴿ِإن تَنُصُروا اللَّهَ يَنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت أَْقَداَمُكْم﴾الذين يتقلبون يف نعم الدرهم والدينار  
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: عاملهم واملزارعني يف حقوهلم والفالحني يف أراضيهم أقول هلم مجيعًا يقول لكم اهللدوائرهم والعاملني يف م
 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم ﴿ِإن تَنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت أَْقَداَمُكْم﴾
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 2010/10/29|   مفتاح النعمة بعد النقمة -132

 

م السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم أنه سيأيت على الناس زمن يدعو فيه املؤمن ورد يف األثر من كال
 .خلاصة نفسه فيستجاب له ويدعو لعامة املسلمني فال يستجاب له

تذكرُت هذا األثر الشريف عندما رأيت من يستوقفين أكثر من مرة يف هذه األيام يسألين الدعاء  
نجينا من هذا اجلفاف الذي طال أمده ولكي يكرمنا بالسقيا، واالبتهال إىل اهلل سبحانه وتعاىل كي ي

ونظرت إىل حال أكثر هؤالء الذين يطلبون مين هذا الدعاء والتضرع إىل اهلل فرأيت مظاهر الشرود عن 
االلتزام بأوامر اهلل عز وجل يف كياناهتم وسلوكهم، ورأيت كثرياً منهم شاردين عن صراط اهلل غري ملتزمني 

كََّرين ذلك هبذا األثر الشريف؛ يأيت على الناس زمان يدعو فيه املؤمن لنفسه أو خلاصة نفسه بأوامره. ذ 
 .فيستجاب له ويدعو لعامة املسلمني فال يستجاب له

معىن هذا األثر الذي دلَّ عليه كالم رسول اهلل ودلت عليه  –يا عباد اهلل  –والبد أن أبني لكم  
 .انه وتعاىلاآليات البينات من كالم اهلل سبح

إن املصائب اليت يرسلها اهلل سبحانه وتعاىل إىل عباده املسلمني إّنا يرسلها إليهم لتوقظهم من  
معاٍص ارتكبوها وعكفوا عليها، استمرؤوا العكوف عليها كي حتملهم على اليقظة والتوبة وتسوقهم إىل 

 .حانه وتعاىلاالستغفار والندامة والدعاء واالنكسار والتضرع أمام باب اهلل سب

 –ؤمنني ومرة أخرى أقول لكم امل –مث إن هذه املصائب اليت يرسلها اهلل ابتالًء لعباده املؤمنني  
 .قسمان اثنان

قسم من هذه املصائب يبتلى هبا األفراد كمصيبة املرض، كمصيبة الفقر، كمصيبة فقد عزيٍز أو  
 .قريٍب أو حنو ذلك
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ي األمة كلها تبتلى هبا البلدة مجعاء مثل هذا اجلفاف الذوالقسم الثاين مصائب تنحط يف كيان  
ابتالنا اهلل سبحانه وتعاىل به والذي ينذر مبا قد ينذر مما تعلمون أو رمبا ال تعلمون، فهذا بالء عام ليس 

 .من النوع األول

 ؟ما العالج الذي ينجي األمَة من هذه املصائب؟ 

أمر عالجها يسري، مطلوب من صاحب املصيبة هذا أما املصائب اليت تنحط يف كيان األفراد ف 
الذي ابتلي باملرض أو الفقر أو حنو ذلك أن َيْصُدَق يف التوبة إىل اهلل وأن يستغفر اهلل من ذنوبه كلها وأن 
جيأر إىل اهلل بالشكوى والضراعة وأن يستمر على هذه احلال والبد أن جيد االستجابة إذا دعا وكانت 

 .ورةشروط االستجابة موف

أما املصيبة اليت يبعثها اهلل عز وجل على األمة مجعاء فعالجها أن تعود هذه األمة كلها إىل اهلل  
سبحانه وتعاىل وأن يقبل أفراد هذه األمة مجعاء على اختالف فئاهتم ومستوياهتم يقبلون إىل اهلل سبحانه 

م لن يستمرئوا اليوم عن صراطه، أهن وتعاىل تائبني متضرعني جيددون العهد مع اهلل أهنم لن يشردوا بعد
املعاصي اليت كانوا قد استمرؤوها نسيانًا أو جهاًل أو حنو ذلك. فإن هم فعلوا ذلك، أقبلوا إىل اهلل مجيعًا 
وتابوا إىل اهلل مجيعًا وردُّوا املظامل مجيعًا وابتهلوا وتضرعوا إىل اهلل عز وجل مجيعًا فإن اهلل عز وجل البد أن 

  .البالء والبد أن يبدل مصيبتهم نعمةيرفع عنهم 

إذاً املصائب يف حياة املسلمني إّنا يبعثها اهلل عز وجل للسبب الذي ذكرت لكم، وصدق اهلل  
  [25]الشورى:  ﴾َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعن َكِثريٍ ﴿ ل:القائ

تتجلى عندما يظل مجٌع كبرٌي وكبري من املسلمني عاكفني على  – يا عباد اهلل –ولكن املشكلة  
هلوهم على معاصيهم وأوزارهم، عاكفني رمبا على استخفافهم بشرائع اهلل عز وجل وكتابه مث إن أفراداً 

لكم  امنهم يقابلون إنسانًا مثلي ممن يُ َعّدون يف املتدينني أو ممن ُيَسمَّون املشايخ يقول هلم ادع اهلل لنا، م
ال تدعون لألمة أن يرفع اهلل سبحانه وتعاىل هذا البالء، يكلفون من يروهنم ملتزمني متدينني بالدعاء نيابة 
عنهم، أما هم تتأمل يف حاهلم فتجد أهنم ال يغريون من سلوكهم شيئًا، ال يزالون عاكفني على األوزار 
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ظامل، ال تسأل من أين جاء، ال يفكرون برد امل اليت استمرؤوها، ال تزال أفواههم تستقبل احلرام تأكله وال
  [45]البقرة:   ﴾أَْوفُوْا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ ﴿: يقفون أمام قول اهلل عز وجل القائل

لذي ا ﴾وْا بَِعْهِديأَْوفُ ﴿كم وكم وقفُت أمام هذه الكلمة العجيبة اليت نغفل عنها َياطبنا اهلل قائاًل:  
 ﴾أُوِف بَِعْهدُِكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ ﴿ألزمتكم به والذي عاهدمتوين عليه 

ال. العكوف يستمر على املعاصي واألوزار ولكن عندما يتجلى البالء بُنُذرِِه املخيفة فإن الشأن  
عون؟ ملاذا دالوحيد الذي يتجلى هلم أن يطرقوا أبواب من يروهنم متدينني أو من يسموهنم املشايخ: أال ت

  .وأنتم ملاذا ال تقبلون إىل اهلل. ال تدعون اهلل عز وجل

  ﴾ِجْب َلُكمْ َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َأْستَ ﴿: يف هذا الذي يقوله اهلل عز وجل –يا عباد اهلل  –تأملوا  
 [05]غافر:  ﴾اِخرِينَ َن َجَهنََّم دَ ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعبَاَديت َسَيْدُخلُو ﴿: مث ماذا قال [05]غافر: 

ى خطابًا للناس مجيعًا عل ﴾َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين ﴿ ما العالقة بني اجلملة األوىل والثانية يف هذه اآلية 
مث إنه يوجه اخلطاب إىل الذين يستكربون عن الدعاء، يستكربون عن  ﴾َأْسَتِجْب َلُكمْ ﴿اختالف فئاهتم، 

 َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعبَاَديت ﴿:  بانكسار وتضرع وبكاء فيقولالوقوف أمام باب اهلل
 .﴾َداِخرِينَ 

عباد اهلل: إن التوكيل الذي شرعه اهلل سبحانه وتعاىل يف العقود واملعامالت املختلفة مل يشرعه يف  
رار إىل اهلل توكيل يف واجب االلتجاء إىل اهلل، يف واجب الفالعبودية الضارعة هلل، مل يشرع البيان اإلهلي ال

 [05]الذاريات:  ﴾فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر مُِّبنيٌ ﴿ :القائل

 النًا ِفرَّ عين إىل اهللأن أُوَكَِّل فالنًا أو ف ﴾فَِفرُّوا ِإىَل اللَّهِ ﴿مل يشرع اهلل عز وجل يل وقد مسعت قوله  
 .عز وجل

مل يشرع اهلل عز وجل الوكالة يف هذا الشأن قط، مل يأذن اهلل عز وجل يل أن أقول لزيد أو فالن أو  
فالن من الناس أال تطرق باب اهلل عين، أال تدعوه عين، أال تدعوه عين أن يصلح جتاريت، أن يرفع عنا 

داًل عين واسكب الدموع من املآق ب هذه احلوباء، اغد بداًل عين إىل أعتاب اهلل عز وجل وتضرع بدالً 
  عين. أَفَشرَع اهلل هذا يا عباد اهلل؟
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جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول له ادع اهلل يل، ونظر رسول اهلل إليه فوجد فيه  
 .دالئل التقصري يف جنب اهلل عز وجل فقال له: أعين على نفسك بكثرة السجود

لك نيابة عن دعائك واستغفارك وتوبتك وإّنا ينبغي أن يكون دعائي  ال ينبغي أن يكون دعائي 
 .لك دعمًا لعبوديتك، دعمًا ملوقفك الضارع أمام اهلل سبحانه وتعاىل

 كيف يلحُّ البيان اإلهلي عندما تنزل املصيبة على األمة مجعاء أن تؤوب إىل  –يا عباد اهلل  –تأملوا  
وا فيه إذ إلنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، انظروا إىل هذا البيان وتأملاهلل وأن تتجلبب جبلباب العبودية وا

 [43]األنعام:   ﴾َولََقْد َأْرَسلنَا ِإىَل أَُمٍم مِّن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساء َوالضَّرَّاء لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعونَ ﴿: يقول

ا إىل اهلل، ال ينيبوا قاظًا هلم، أماًل يف أن يستيقظوا ويؤوبوا فيتضرعو إي  ﴾فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساء َوالضَّرَّاء﴿
غريهم بالتضرع، ال، أماًل يف أن يقبلوا مجيعًا إىل اهلل على اختالف فئاهتم وعلى اختالف درجاهتم، يقبلون 

هال  [42]األنعام:  ﴾ُعواْ فَ لَْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَّ ﴿ :إىل اهلل عز وجل، يتوبون إىل اهلل سبحانه وتعاىل
 [42: ]األنعام ﴾َولَ ِكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوْا يَ ْعَملُونَ ﴿ تضرعو

  عباد اهلل: حصيلة القول هي التال 

، مفتاح النعمة بعد النقمة، السبيل إىل التخلص من هذا البالء وغريه إّنا هو أوبة مجاعية إىل اهلل 
إّنا هي رحلة مجاعية على صراط اهلل ووقفة انكسار على باب اهلل عز وجل، وانظروا كيف يبدل اهلل عز 
وجل النقمة نعمة وكيف تنطوي املصائب وكيف يكرمنا اهلل عز وجل باألمطار السخية وكيف تعود األهنار 

 .فوتعاىل ال يلحقه ُخلْ  متدفقة متألقة. هذا هو بيان اهلل وهذا هو وعد اهلل، ووعد اهلل سبحانه

الغرب  اليت تعيش يف –أما ما قد يطوف بأذهان البعض من أن األمم اليت شردت عن اإلسالم كله  
تتقلب يف نعيم بعيٍد عما نناله حنن فلقد أجبت عن هذا أكثر من مرة وموعدنا يف تكرير اإلجابة عن  –

ن يف وقفة باده املسلمني وتعامله مع عباده اآلخريذلك من خالل بيان سنة اهلل وقانون اهلل يف تعامله مع ع
 .قادمة إن شاء اهلل، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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َر باملوِت امشأزَّ من هذا احلديث، وأعرَض عنُه بسمعِه   ما رأيُت يف النّاِس أغب ى من رجٍل إذا ذُكِّ
 يَل بكلِّ األسباب أن يغيّ َر جمرى احلديث وأن يطوَي الكالَم عن املوت بنقيضه.وبصره، وحتا

هذا مع أّنُه يعلم علماً ال يدركُه شك  وال ريب أنَّ املوت نازٌل بكلِّ إنساٍن بل بكلِّ حّي، ولئن نسَي 
﴿قل إنَّ  عزَّ وجّل: َل اهللِ هذه احلقيقة فإنَّ خالق املوِت واحلياة يذّكُر كلَّ عاقٍل هبا صباَح مساء. يسمُع قو 

ُك املوِت اّلذي وُكَِّل ﴿قل يتوفّاكم َملَ ، ويسمُع قوَل اهلِل عزَّ وجّل: املوَت اّلذي تفّروَن منُه فإّنُه مالقيكم﴾
فَّوَن أجوركم يوَم ﴿كلُّ نفٍس ذائقُة املوِت وإّّنا تُ وَ ، ويسمُع قوَل اهلِل عزَّ وجّل: بكم مثَّ إىل رّبكم ُترَجعون﴾

. ويعي  ﴿كلُّ نفٍس ذائقُة املوت ونبلوكم بالّشرِّ واخلرِي فتنًة وإلينا ُترَجُعون﴾، وقوَلُه عزَّ وجلَّ: القيامة﴾
َر ﴿أكثروا من ذكِر هاذِم اللّذاِت ومفّرِق اجلماعات، ألّنُه ما ذُكِ كالَم رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم: 

من الطّاعاِت  أي -إال قلّله، وما ذُِكَر يف قليٍل   -اللهو  أي من إقباٍل على الّدنيا وعلى -يف كثرٍي 
سمَع . ومَع ذلك فالرّجُل الغيّب يغمُض عينيِه ويصمُّ أذنيه ويتحايُل أال يإال كّثره﴾ -واإلقباِل على اهلل 

 حديَث املوِت ألّنُه يتشاءُم منه. ما سبُب ذلك؟

 سبُب ذلَك أمراِن اثناِن أيّها اإلخوة:

ّول: أنَّ هذا الرّجَل وأمثاَلُه يف النّاِس كثري، جيهلوَن معىن املوت. ومن مثَّ فهم يظلمونُه ظلمًا  األمُر األ
كبرياً. يظنّوَن أنَّ املوَت عدم، وأّنُه يعين حتّوَل اإلنساِن من الوجوِد املمتع إىل ظلماِت عدٍم ال هنايَة آلفاقها، 

اٍة من نوٍع هذه بالّنسبِة حلياتنا اليت نعيُشها، ُتطَلُق على حي واألمُر ليَس كذلك. إّّنا ُتطَلُق كلمُة املوتِ 
آخر. لو قارنَت بنَي ذلَك النّوع وهذه احلياِة اليت نعيُشها لعلمَت علَم اليقنِي أنَّ احلياَة اليت حيياها األموات 

وسٌة يف قفِص اجلسِد ه حمبأقوى من حياتنا بكثري، وكما قاَل العلماءُ من قبل: إنَّ الّروَح يف حياتنا الّدنيا هذ
ة تسرُي فهي تابعٌة له، أّما الّروُح يف احلياِة الربزخّيِة بعَد املوت فإنَّ اجلسَد يكوُن تابعًا هلا. تكوُن الّروُح طليق

أىّن شاءت، وتنتقُل كيفما أرادت إن ُختمت يخامتةٍ حسنة، ويكوُن اجلسُد تابعًا هلا، وما أشبَه الّروَح عندئٍذ 
 اليت تكوُن بعيدًة جّداً عن األرِض والبنيان ولكنَّ أشّعتها تظُل موصولًة باألرِض وبالبنياِن وبكلِّ بالّشمس 
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شيء. أشّعُة الّروِح تبقى موصولًة بذرات اجلسد إن يف باطِن حوت، أو يف باطِن قرب، ومهما استحاَل 
، هذه هي أعظم وتشعُر شعورًا أمتّ اجلسد فأشّعُة الّروِح موصولة هبذا اجلسد، وبذلك حتيا الّروُح حياًة 

حقيقُة املوت. وهبذا املعىن يتهيُّأ اإلنساُن املّيت ألن يتلّقى مشاعَر العذاِب إن كاَن العذاُب هو الذي 
ينتظرُه. وليتلّقى مشاعَر النّعيم إن كاَن نعيُم اهلِل عزَّ وجلَّ ورضوانُه مها اللذاِن ينتظرانه. هذا هو الّسبُب 

 حاِش من املوت، وهَو سبٌب مّردُه إىل جهٍل سّيٍء ينبغي أن يتحّرَر عقُل اإلنساِن منه.األّول لالستي

الّسبُب الثّاين: أنَّ اإلنساَن الذي يغرُس الّسوَء يف حياته َيشى من حصيِد ما غرس، اإلنساُن الذي 
واقَب أمره، وما املوت؟ ُه َيشى عيزرُع الّشرَّ والّسوء ويبتعُد عن اهلِل عزَّ وجلَّ يف سلوكِه وعمله، ال بدَّ أنّ 

املوُت حصاُد هذه احلياة، واإلنساُن الذي يعكُف على هلوِه ومرحِه يف هذه الّدنيا ويتّبُع أهواءُه أىّن سارت: 
ال بدَّ أن يستوحَش من املوت، وال بدَّ أن يتشاءَم من َمَلِك املوت، وال بدَّ أن يكره حديَث املوِت والذي 

ولذا قاَل أبو حامت )سلمة بن دينار( رضَي اهلُل عنه أحُد علماِء املدينِة الّسبعة، قاَل  حيّدثُه عن املوت.
لسليماَن بِن عبِد امللك اخلليفِة األموّي وقد جاَء يزوره، قاَل لُه سليماُن بُن عبِد امللك: يا أبا حامت مالنا 

داِر  أن تنتقلوا من داِر عماٍر إىلنكرُه املوت؟ قال: )ألّنكم عّمرمت دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم 
. ال ُيكن ُ أن يتسرب إليِه أيُّ شكٍّ وال ريب؛ من اشتغَل لتعمرِي دنياُه .. كالٌم سليم.خراب(. منطق

وأعرَض عن آخرتِه اليت هو راحٌل إليها، وال بدَّ أن ينتقَل إليها انتقاَل الطّليِق إىل الّسجن، ومن اشتغَل يف 
 املوَت ليَس يعيشها لتعمرِي احلياِة اليت هَو مقبٌل إليها، وبإصالِح ما بينُه وبنَي رّبه، فإنَّ دنياُه وحياتِه اليت 

  يف حسابِه إال انتقال سجنٍي إىل احلياِة الطّليقِة الّرغيدة. هذه هي احلقيقُة الثّانية.

ي ينتظرنا شئنا أم العامل الذ فلماذا خنّرُب آخرتنا بأيدينا وحنُن نعلُم أنّنا راحلوَن إليها؟ ملاذا ندُع ذلكَ 
أبينا والذي حنُن على موعٍد معُه يف ميقاٍت ال يتقّدُم وال يتأّخر؟ ملاذا ال جنعل منُه واحًة وارفَة الّظالل حىّت 
إذا انتقلنا إليِه شعرنا بالغبّضِة والّسعادة؟ وملاذا جنعُل من ذلَك العامِل بأيدينا بلقعًا موحشًا وحنُن نعلُم أنّنا 

لوَن إىل هذا البلقع؟ حىّت إذا حاَن حينُنا وجاءت ساعُة انتقالنا لطمنا وجوهنا وأنفسنا ومتّعرت منّا راح
الوجوُه واألشكال؟ ملاذا؟ أنَت الذي خرّبَت عاقبتك، وأنَت الذي حكمَت على نفسك بسجٍن كنَت 

َجنَّاٍت  يِف  ِإنَّ اْلُمتَِّقنيَ ﴿وتعاىل:  تستطيُع أن جتعلُه واحًة وارفَة الّظالِل كما قلت؟ امسع قوَل اهلِل سبحانهُ 
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ه، وعمَر . واهلِل ما يسمُع هذا الكالم إنساٌن وعى عبوديّتُه لربّ َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك مُّْقَتِدٍر﴾ يِف ، َونَ َهر
نُه العنُي مطريقُه إىل موالُه وخالقه بشيٍء من اإلقباِل إليه إاّل واستبشَر هبذا الكالِم أيَّ استبشار، وحلقت 

والنّفس إىل تلَك اللحظة اليت يصُل فيها إىل هذا الوعِد الّرمحاينِّ العظيم. ولكنَّ اإلنساَن الذي أعرَض عّما 
هو مقبٌل إليه، وبدَأ يعاجُل دنياُه اليت هو راحٌل عنها، البدَّ أن يستوحَش من هذا الكالم، ألّنُه يعلم أّنُه 

 ليَس املخاطَب هبذا الوعد.

ُن هو الذي َيلُق أسباَب فرحِه باملوت، أو َيلُق أسباَب تشاؤمِه باملوت. إن شئت: جعلَت اإلنسا
املوَت واحة، روضًة غنّاَء ما أبدع منها وال أمجَل، وإن شئت: جعلَت من املوِت نقيَض ذلك. يقوُل 

. هلل كرهَ اهللُ لقاءه﴾َه لقاَء ا﴿من أحبَّ لقاَء اهلِل أحبَّ اهللُ لقاءه، ومن كر املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم: 
ليَس ذاك، ﴿: يا رسوَل اهلل كلّنا نكرُه املوت! قال: -واحلديُث صحيٌح يرويِه الّشيخان  -قالت عائشة 

 ولكنَّ املؤمن إذا استبشر أو إذا ُبشِّر برضواِن اهلِل سبحانُه وتعاىل وفضلِه وجنّته أحبَّ لقاَء اهلِل فأحبَّ اهللُ 
َر الكافُر بسخِط اهلِل وعذابه كرَه لقاَء اهلِل وكرَه اهلُل لقاءه﴾لقاءه، وإذا بُ  املعىن العلمّي الذي  . هذا هوشِّ

ينبغي أن نتبيّنُه وينبغي أن نصطبَغ به: إذا عمرَت الّدرَب بينَك وبنَي رّبك ومارسَت عبوديّتَك خلالقك 
 جاءَك طارُق هلذه الّدنيا ورحيلَك منها، مثَّ وناجيته مناجاة العبد لربه يف البكوِر واآلصال منتظراً وداعَك 

املوِت يقول: )لقد حاَن خروُجَك من الّدنيا واستقبالُك خلالقَك الذي طاملا عبدَتُه وطاملا ناجيته، إّنُه ينتظُر 
لقاءك(، إّنَك ستنظُر إىل هذه البشرى على أهّنا عرٌس ترتقبه، وما هو أمجُل من أن يرى العبُد رّبه بعَد أن  

 َن يعبدُه غيابًا ال يستطيُع أن يراه؟ يعتقُد بِه وال يراه؟ هل أمجُل من هذه اللحظة؟كا

أّما اإلنساُن الذي طوى فكرُه عّما هو مقبٌل إليه، وجعَل الّدنيا جنّتُه اليت ال جّنَة بعدها، واعتصَر 
ما يشاء، مثَّ محأِة هذه الّدنيا ك من الّدنيا نعيمًا، ومل يباِل أن َيالَف أمَر رّبِه وخالقه، وأخَذ َيوُض غمارَ 

 جاءُه َمَلُك املوِت يدعوُه للخروِج من الّدنيا، ال بدَّ أن ينادَي على نفسِه بالويِل والثّبور.

 ونسأُل اهللَ سبحانُه وتعاىل أن جيعَل املوَت روضًة نستبشُر باالنتقاِل إليها، وأن يهيّئنا لذلك بإصالحِ 
 بَك وجلَّ على صراطِه الذي شرع، واتّباِع أوامرِه اليت أمرنا هبا، واللهمَّ إنّا نعوذُ  شأننا والّسرِي إىل اهلِل عزَّ 

من شرِّ إنساٍن جعَل من الّدنيا جنََّتُه اآلخرة فلّما رحَل عنها رحَل رحلة الثُّكاىل واستقرَّ يف شقاٍء ال مردَّ 
 يَن ويا جناَة التّائبني...وبكم، فيا فوَز املستغفر لُه وال هنايَة له. استغفروا اهلَل سبحانُه وتعاىل يغفر لكم ذن
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كما أن اإلنسان ال يستطيع أن يدرك حقيقة النهار، وال يستطيع أن يعلم السبيل األمثل للتعامل   
ن بعده لياًل مظلمًا آتيا، وكما أن اإلنسان ال ُيكن أن يدرك حقيقة الصيف وال معه إال إذا أدرك أن م

يستطيع أن يتعامل معه التعامل السليم الصحيح املثمر إال إذا أدرك أن هذا الصيف من بعده شتاء، 
 نفكذلكم احلياة اليت يعيشها اإلنسان ال يستطيع أحدنا أن يدرك حقيقتها وال أن يصل إىل سّرها وال أ

 يتعامل معها إال إذا علم أن جوهر احلياة إّنا يتم إدراكه عن طريق فهم املوت.

فالذين عاشوا حياهتم الدنيوية هذه وتقلبوا يف رغدها ونعيمها ومل حياولوا أن يدركوا أن جوهر هذه 
لذين تعاملوا ا احلياة إّنا هو أشبه ما يكون مبيزان، وامليزان ال ُيكن أن يتألف إال من كفتني اثنتني، هؤالء

مع حياهتم الدنيا ونظروا إليها من خالل نظر أحدهم من امليزان إىل كفة واحدة ال ُيكن إال أن تشقيهم 
هذه احلياة، وال ُيكن إال أن يقعوا منها يف مغبّات مهلكة، وإهنا حلقيقة ما أحسب أهنا تغيب عن ذهن 

بل يًا إال على ضوء أن أمامه شتاًء سيقمفكر، هل هناك إنسان يتعامل مع فصل الصيف تعاماًل حقيق
إليه عما قريب؟ وهل هناك من يتقلب يف ضياء النهار ذاهباً آيبًا غادياً رائحًا إال من خالل فهمه أنه بعد 
ساعات قليلة سيستقبل ظالم ليل دامس؟ كذلكم هذه احلياة اليت نعيشها إّنا ينبعث سرها من املوت 

حلياة سان أن يقّدر قيمة هذه احلياة تقديرًا حقيقًا من خالل فهمه بارتباط ااملرتبط هبا، وإّنا يستطيع اإلن
  ارتباطًا شديداً باملوت.

فمن عرف أن سر احلياة إّنا يتممه املوت كما أن سر املوت إّنا تتممه احلياة استطاع أن يتعامل مع 
ن ضنينًا هبا مر، وكيف يكو احلياة التعامل املسعد، واستطاع أن يعلم كيف يضحي هبا عندما يقتضي األ

عندما يقتضي األمر، ومن مَث فإن هذا اإلنسان دون غريه هو الذي يستطيع أن جيعل من حياته جسراً 
يسعده، جسراً يوصله إىل أحالمه وإىل املآالت اليت حيلم هبا واليت يشد آماله إليها، وإذا عرفنا هذه احلقيقة 

ها، هل ل املوت إّنا هو املعىن املتمم لقيمة احلياة اليت نعيشأدركنا أن املوت ليس يف حقيقته مصيبة؛ ب
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هنالك من يتصور أن إحدى كفيت امليزان مصيبة ضد الكفة األخرى؟ وهل هنالك من يتصور أن الكفة 
اليت توضع فيها األثقال إّنا هي عدوة للكفة اليت توضع فيها األقوات؟ إن كان هنالك من يتصور هذا 

ان، كذلكم احلياة واملوت، وكم يدل على هذا املعىن بوضوح قول اهلل سبحانه وتعاىل: فإنه من اجلنون مبك
يُُّكْم َأْحَسُن أَ ﴿تَ بَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلَيَاَة لِيَبْ لُوَُكْم 

 .َعَماًل﴾

يتكامل إال من خالل متازج احلياة باملوت، ولو أن احلياة استقلت وحدها  معىن االبتالء ال ُيكن أن
ملا كان لالبتالء معىن، ولو أن املوت كان هو القدر الوحيد الذي يواجه اإلنسان ملا كان هلذا االبتالء 

ه إىل أودية بمعىن، إذا عرفنا هذا فلنتصور املنزلقات اليت تواجه اإلنسان يف سلوكه وحياته، اليت ترديه وتزّج 
الشقاء، ولنتصور رعونات النفس اليت حتفزنا وتدعونا إىل ارتكاب كثرٍي من املعاصي؛ بل لنتصور العصبية 
  املهلكة اليت ترتبع يف كثرٍي من األحيان على عروش نفوسنا وأفئدتنا، مث تسوقنا حلساهبا يف كل مهيٍع ويف

سرب لصنا منه؟ لن َيلصنا من آفات املعاصي اليت تتكل واٍد من أودية التيه والضالل، ما الشيء الذي َي
إلينا واملنزلقات اليت نقع فيها والشهوات أو األهواء أو العصبيات اليت تتحكم مبجامع نفوسنا، لن يعتقنا 
منها ولن حيررنا منها إال إذا علمنا احلياة وأدركنا الكوابح اليت قيضها اهلل سبحانه وتعاىل مع احلياة، وما 

 ابح اليت ربطها اهلل ربطًا حمكمًا باحلياة؟ إهنا املوت.هي الكو 

أرأيتم إىل عربة تساق دون كوابح؟ لو فقدت الكوابح إذاً هلوت هذه العربة بأصحاهبا وألهلكتهم 
خالل دقائق، ومن هنا تدرك أن الكوابح اليت يف العربة هي سر رعاية من يركبها؛ بل هي سر الوقاية، وإن 

 العربة يف كثري من األحيان، كذلكم احلياة إذا شبهناها بعربة فالكوابح اليت جيب بدت أهنا تعارض سري
أن تكون هلذه العربة إّنا هي كوابح املوت، عن طريق كوابح املوت إذا تذكرناها، وإذا عرفناها نتخلص من 

ح نستطيع أن باملنزلقات فال نقع فيها وال هتوي بنا إىل أسفل أودية التيه والضالل، بواسطة هذه الكوا
نتحرر من رعوناتنا ونستطيع أن نتحرر من وساوس شياطيننا فنشد أنفسنا سرياً على صراط اهلل سبحانه 
وتعاىل، بواسطة كوابح املوت اليت ينبغي أن نكون على ذكٍر منها دائمًا نستطيع أن نتحرر من عصبيتنا 

الدين وباسم النقاش  نها يلّبس على صاحبه باسماليت جتعلنا كثرياً من األحيان نتخادع، واليت جتعل كثرياً م
 باإلسالم وباسم كثرٍي من األمور والشؤون املختلفة.
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أرأيتم كيف أن املوت نعمة ولكنها نعمة باطنة غري ظاهرة، وإّنا يستطيع التعامل مع هذه النعمة من 
ب يف رغد وإن كان يتقل وضعها يف فكره دائمًا، ومن تعامل مع هذا املوت باالنتظار والتذكر والتدبر،

العيش ويف نعيم احلياة، هذا هو الذي يدرك نعمة املوت ويدرك معىن الكوابح اليت جعلها اهلل سبحانه 
 وتعاىل كامنًة يف نعمة املوت.

أما اإلنسان الذي استغرق يف محأة هذه الدنيا وشهواهتا، والذي أخذ يتقلب منها يف نعيٍم أطبق 
يتعامل مع امليزان بكفة واحدة فقط، أو كان كمن استهوته تلك العربة اليت  عليه من أطرافه، فكان كمن

ال كوابح هلا ظنًا منه بأهنا تستطيع أن تطري به أىن شاء، أما هذا اإلنسان الذي استهوته الدنيا وشهواهتا 
لكن فليعد و  وأهواؤها فأنا أعلم يقينًا أنه يكره املوت؛ بل يكره من يذكره باملوت وهو شيء نعرفه مجيعاً 

هذا اإلنسان إىل نفسه وليضحك من غبائه وليتساءل ماذا يفيده أن يكره املوت!! بل ماذا يفيده أن يكره 
من يذكره باملوت إذا كانت هذه الكراهة ال حتصنه ضد املوت! بل ماذا يفيده أن يفر هاربًا من املوت 

الم اهلل ا يفيده أن يفر من املوت! أمل يسمع كوليتقلب من الدنيا بألوان من الرغد والنعيم الذي فيها، ماذ
ْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة ﴿ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُماَلقِيُكْم مُثَّ تُ َردُّوَن ِإىَل َعاملِِ اخالق املوت واحلياة 

ن رعونات احلياة سان أن الدواء الشايف لكثري ملكن ما أيسر أن يعلم اإلن فَ يُ نَبُِّئُكم مبَا ُكنُتْم تَ ْعَملُوَن﴾
وعصبياهتا وأهوائها ومنزلقاهتا والشرور اليت تعلمون مما يعدي الناس بعضهم ببعض هبذه الشرور الدواء 
الوحيد أن يشدنا املوت بالذكرى، وأن نعيش مع املوت باالنتظار، وأن نكون كما قال سيدنا رسول اهلل 

كثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق اجلماعات، فإنه ما ذكر يف قليٍل إال كثره ﴿أ : صلى اهلل عليه وسلم 
 لله﴾.إال ق -أي من اإلقبال إىل الشهوات واألهواء  –وما ذكر يف كثرٍي  –أي من الطاعات والقربات  –

أرأيتم كيف يصور لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املوت هبذا الكابح الذي حدثتكم عنه؟ من 
يشك إذًا يف أن املوت نعمة، نعمة تأيت يف ميقاهتا، نعمة يتعامل معها اإلنسان حسب النظام  منا 

املرصود، متاما كالدواء إذا أخذته منه جراعات طبق ما أوصاك به الطبيب كان خرياً لك من الغذاء الذي 
ٍم ناقع مهلك   ستتناوله، ولكنك إذا أخذت منه بشكل كيفي دون نظام حتول بال شك إىل بالء ؛ بل إىل

 وكذلكم املوت.
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إنين عندما أنظر إىل هذه اجملتمعات النائية عنا أو القريبة منا، وأنظر إىل واقع املسلمني وقد استشرت 
يف حياهتم األدواء املهلكة، وأعرضوا عن ديَّان السموات واألرض مبا أسكروا أنفسهم من األهواء 

 أو اجلماعات اإلسالمية وقد حتول عملهم الذي كان ينتظر والشهوات، وعندما أنظر إىل شرائح املسلمني
منهم إىل هتارج وختاصم وتعاٍد تسوقهم إىل ذلك كله عصبيات رعناء تفوح رائحتها إىل أبعاد كثرية، عندما 
أنظر إىل هذه الفنت واملصائب اليت حتدق بنا، وأتأمل حبثاً عن العالج الذي َيلصنا بسرعة من هذه األدواء 

ال أجدين إال أمام عالج واحد، هو أن نضع املوت أمام بصائرنا إن مل يكن يتسىن أن يوضع أمام واهلل 
 أبصارنا، وأن نتبني أنه قد حان ميعاده وأنه قد طرق بابنا، إن مل يطرق اليوم فكأن قد.

ية اليت لدواؤنا الوحيد للتخلص من رعوناتنا أهوائنا تعشقنا للدنيا، إعراضنا عن اهلل، العصبيات اجلاه
استحكمت بنفوسنا مث غطيناها بأردية اإلسالم والعمل لإلسالم، مث هتارجنا هبذا السالح وتقاتلنا، وجعلنا 
أعداءنا يصفقون لنا ألننا هبذا نتشرذم أكثر مما حيلم به أولئك األعداء، واهلل ال عالج لذلك كله إال أن 

شاعر ىل كفة املوت الذي يرتبص بنا، فمن مزج منعلم أن كفة احلياة اليت نتقلب فيها إّنا هي ناظرة إ
حياته مبشاعر املوت الذي ينتظره سار على صراط اهلل، واستطاع أن يتمسك بزمام الوسطية الذي أمره 
اهلل سبحانه وتعاىل بالتمسك به ومل تستطع الدنيا أن تسكره وال الشهوات أن تأخذ مبجامع نفسه، وال 

خمادعة اآلخرين، وليتصور كٌل منكم مصداق ما أقول يف املشهد الذي العصبية الرعناء أن حتمله على 
أفرتضه والذي حنن كلنا على موعد معه، أرأيتم لو أن الواحد من هؤالء وجد نفسه وجهًا لوجٍه أمام 
املوت، دىن إليه ملك املوت وأعلن أن قد حانت ساعة رحلته من هذه احلياة إىل لقاء ربه عزَّ وجل، إىل 

ال هذه الرعونات كلها، وأين ختتفي أصوات هذه العصبية أمجع؟ وكيف تصبح حاله وهو الذي  ما تؤل ح
اً بشهواته وأهوائه؟ سيتحرر آنذاك عن ذلك كله، ولسوف تصفو نفسه عن هذه الشوائب   كان سكريِّ

 كلها.

ملاذا  ،هذا الدواء فلماذا ال نستعمله جرعة إثر جرعة وحنن نتقلب يف رغٍد من حياتنا اليت نعيشها
نبتعد عن هذه القارورة املليئة بالدواء لكي نستعملها يف حلظة واحدة عند املوت مث نأخذها جرعة واحدة! 

 وعندئٍذ سنشعر مبرار الدواء ولكننا لن نشعر أبداً بأي فائدة من هذا الدواء.
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دار ولكن مبق فائدة املوت أيها اإلخوة أعظم هبا من فائدة، ودواء املوت هو الدواء األجل األقدس،
 ما أن هذا الدواء دواء ناجع عظيم مبقدار ما أن الناس معرضون كل اإلعراض عن هذا الدواء.

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل خيال املوت مغروسًا يف ألبابنا وعقولنا، ونسأل اهلل عزَّ وجل أن 
انه خطارها، وأسأل اهلل سبحندرك بكل سهولة أن املوت رمحة، وأنه كابح وأي كابح حلقائق احلياة وأ

 وتعاىل أن يرزقنا السري على صراطه، والتمسك مبنهج الوسطية عن طريق اللجوء إىل هذا العالج.
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133-  
 
 11/29/2222|  ليبلوكم أيكم أحسن عمال

 

َو هُ ِدِه اْلُمْلُك وَ تَ بَاَرَك الَِّذي بِيَ كثرياً ما تساءلت وأنا أتلو هذه اآلية من كتاب اهلل سبحانه وتعاىل: 
 .اْلغَُفورُ  اْلَعزِيزُ  وَ َوهُ  ُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلَيَاَة لِيَبْ لَُو  ،َعَلىَٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

كثريًا ما تساءلت: ملاذا قدم البيان اإلهلي املوت على احلياة مع أن خلق احلياة سابٌق على خلق 
 وت؟ وكتاب اهلل عز وجل عميٌق ودقيٌق يف تعابريه وحكمه وإشاراته. امل

لعل املقتضى كما قد يتصور اإلنسان ألول وهلة أن يقول اهلل عز وجل الذي خلق احلياة واملوت 
ليبلوكم أيكم أحسن عمال، ولكين ُهديت فيما بعد إىل احلكمة من هذا التقدمي واهلل أعلم، صحيٌح أن 

يكون  احلياة من حيث الواقع والرتتيب العملي والتطبيقي والتنفيذي، ولكن املوت ينبغي أناملوت يأيت بعد 
مقدمًا على احلياة من حيث النظام ومن حيث وضع املشروع، من حيث تصور اإلنسان ملا ينبغي أن 

نيه ييفعل يف حياته اليت قيضها اهلل سبحانه وتعاىل له، من حيث املشروع الذي ينبغي أن يضعه نصب ع
لتنفيذه، ينبغي أن يوضع املوت أواًل مث ينبغي أن توضع املراحل اليت تلي املوت ثانيًا؛ ذلك ألن اإلنسان 
الذي يفتح عينيه على هذه احلياة الدنيا فيتعامل معها دون أن يعلم أن هناية تقلبه يف هذه احلياة هي 

طبات هُتلك. د، ولسوف يُفاجئ منها مباملوت، فلسوف يتعامل مع مقومات احلياة بطريقة ُتشقي وال تسع
ولكن إذا وضع مشروع حياته اليت سيعاجلها وسيمشي على أساسها وقد وضع ُنصب عينيه قبل كل شيء 
أن هذه احلياة تنتهي بغالف املوت، وأن املوت هي العاقبة لكل حي، فإنه عندئٍذ يتعامل مع مقومات 

 ه وتبعد عنه مغبات الشقاء كلها.احلياة بالطريقة اليت تسعده وُتسعد أبناء جنس

إذاً فاحلياة مقدمة على املوت من حيث املراحل املادية، من حيث الواقع التنفيذي، ولكن املوت 
مقدٌم على احلياة من حيث رسم املشروع، من حيث وضع اخلطة، واملهندسون عندما يضعون خططهم 

فمن أجل  ذا شرٌط أساسٌي وعلمي البد منه،يضعون يف اعتبارهم النهايات التنفيذية قبل البدايات، وه
 َوُهوَ  ْحَسُن َعَماًل ُكْم أَيُُّكْم أَ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلَيَاَة لِيَبْ لَُو  :هذا قدم البيان اإلهلي املوت على احلياة فقال

 .اْلغَُفورُ  اْلَعزِيزُ 
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على هذه احلياة  تح عينيه فيهااإلنسان الذي ال يضع املوت ُنصب عينيه باللحظات األوىل اليت يف
الدنيا ال يستطيع أن يصلح أمور دنياه وال يستطيع أن يصلح أمور دينه أبداً، ذلك ألن الذي وضع املوت 
وراء ظهره وختيل أنه غري مقبٍل عليه وتناساه أو نسيه فال بد أن يُقبل هذا اإلنسان على هذه احلياة الدنيا 

خلِّد أيضًا يف هذه احلياة اليت يعيشها، ومن مث فإقبال العاشق إقبال النهم إقبال 
ُ
إنه اخلالد املخلَّد بل امل

يغامر يف الوصول إىل ما يهوى وما حيلم به وما يسيل لعابه عليه دون أن جيد أمامه أي ضابط أو قيود 
ها احتد من مغامراته وحتد من إقباله. ختتفي األخالقيات ختتفي الضوابط االجتماعية اليت يشيع مبقتض

ذلك َيتفي؛ ذلك ألن هذا اإلنسان نسي املوت أو تناسى املوت ومن مث فهو لاإليثار بداًل من األثرة .. 
عندما يُقبل على الدنيا يُقبل عليها إقبال الظمآن الذي يعلم أن البحار كلها لن تروي ظمأه، يقبل على 

 سان هكذا شأنه كما قال رسول اهللمتعها ومالذها إقبال من ال يرى أي حد للمتع اليت يتشهاها. واإلن
لو كان البن آدم واٍد من ماٍل البتغى إليه ثانيًا ولو كان له واديان البتغى إليه صلى اهلل عليه وسلم: 

، أي ال يوقفه عند حده إال تذكره للموت كما نبه بيان اهلل ثالثا وال ُيلئ جوف ابن آدم إال الرتاب
 سبحانه وتعاىل. 

ان الذي نسي أو تناسى املوت ووضعه وراء ظهره، ال يسعد نفسه يف تعامله مع وهكذا فإن اإلنس
الدنيا وال يسعد إخوانه، بل البد أن يكون عبئًا على نفسه وال بد أن يكون أيضًا عبئًا على إخوانه يف 
اجملتمع الذي هو فيه، يؤثر نفسه على اآلخرين، يغامر دون حدود دون قيود دون ضوابط، ولكنه إذا 

ضع مشروع تعامله مع احلياة اليت يعيشها ووضع يف اخلطوة األوىل من هذا املشروع صورة الواقع الذي و 
يعيشه وعلم أن املوت هو النهاية وهو املرحلة األخرى لكل مغامراته وأعماله، مث وضع هذه النهاية من 

ى احلياة الدنيا ومعايشها، يقبل علحياته يف بوابة تعامله مع احلياة كما نبه بيان اهلل سبحانه وتعاىل، فإنه 
لكن ال إقبال العاشق النهم بل إقبال املوظف الذي أقامه اهلل عز وجل على ثغر كلفه مبلئه، يقبل على 

ُهَو جتارته صناعته زراعته أعماله إقبال من كلفه اهلل سبحانه وتعاىل بذلك. جيد بيان اهلل عز وجل يقول: 
يقول: لبيك يا رب، ُيارس  نُُّشورُ لَْيِه الَوإِ  رِّْزِقهِ  ِمن فِيَمنَاِكبَِها وَُكلُوا َض َذلُواًل فَاْمُشواالَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَرْ 

أعماله ووظائفه وهو حيسب يف كل ليلة أن املوت رمبا سيواجهه يف صباح اليوم التايل. إقباله على الدنيا 
 إقبال املوظف.
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ر، وإذا دعى الداعي إىل ضبط النفس وعدم متيعها وسريها ومن مث فإذا دعى الداعي إىل اإليثار آث
يف سكك احلياة املتنوعة، وإذا دعى الداعي إىل أن يسري طبق النهج الذي رمسه اهلل قال: لبيك؛ ومن مث 
 فإنه يسعد نفسه باملال الذي جيمعه ويسعد جمتمعه أيضًا، ألنه ال يصبح عندئٍذ عبئًا على أفراد اجملتمع بل

ألفراد اجملتمع بفضل أي شيء؛ بفضل أنه وضع املوت مدخاًل لتعامله مع احلياة. ما من  يصبح عوناً 
وما املوت؟ التحول من احلياة الدنيا إىل احلياة  خطوة َيطوها إال وهو يعلم أن هناية عمله هو املوت.

 الربزخية، اإلقدام على اهلل سبحانه وتعاىل.

تذكره وال يتعامل معه على أساس أنه املدخل لكل كذلكم اإلنسان الذي يعرض عن املوت فال ي
تصرفاته وأعماله الدينية اليت يقبل فيها على مرضاة اهلل عز وجل، اإلنسان الذي ُيارس وظائفه الدينية 
مبتورًة عن املوت وتذكره تصبح وظائفه رمسًا بدون حياة، تصبح أعماله وحركاته الدينية أشبه ما تكون 

لكنها   جتد فيها أشباحاً وال جتد فيها حياًة وال حركة، يصلي رمبا يصوم رمبا حيج رمباباملدينة املسحورة اليت
حركات تعود عليها، كلماٌت مترس لسانه على النطق هبا أما الشعور أما رقة القلب أما اإلحساس أما 

كر اهلل، يف ذ  الروح اليت ينبغي أن أن تنسكب يف الصالة إذا صالها، اليت ينبغي أن تنسكب يف الذكر إذا
تالوة القرآن إذا تلى يف احلج إىل بيت اهلل إذا ذهب حاجًا كل ذلك معدوم ملاذا؟ ألن القلب إذا نسي 
املوت قسى، حتول إىل ما يشبه هذا اجلدار الصلب وال ُيكن لإلنسان أن يستشعر قلبه الرقة وال اخلشية 

أنه كما محل باألمس تلك اجلنازة على األعناق إال إذا علم أن حياته مطبوعٌة بطابع املوت، إال إذا علم 
ورآها وهي ممدودة ورأى من يف داخلها وهو ملفوٌف يف أكفانه يعلم أنه عما قريب سيكون هو هذا 
الرجل، وسيكون هو هذا املمتد يف داخل هذا الصندوق، ولسوف يكون هو هذا احملمول على األعناق. 

 للقلب أن يرق، وهيهات للقلب أن َيشع.  إذا مل يدرك اإلنسان هذه احلقيقة فهيهات

كثريون هم الذين يشكون إيل أهنم ال يكادون ينسون املوت، وأن تذكرهم للموت يزجهم يف خمافة 
ويف خشية ويف وحشة، قلت: إن السبب يف هذا ال يعود إىل تذكر املوت، ولكنه يعود إىل أنه تتذكر 

فمن كان قلبه فارغًا عن اإلُيان باهلل، من كان عقله املوت وال تتذكر اإلله الذي حكم عليك باملوت 
فارغًا عن تذكر سلطان اهلل عز وجل فال شك أن تذكر املوت يوحشه، ألنه يتصور أن املوت عدٌم يزج 
يف واديه إىل غري رجعة ومن مث يستوحش. أما اإلنسان الذي علم أنه عبٌد مملوك هلل عز وجل وأنه دخل 
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األمس من باب الوالدة وسيخرج منها غدًا من باب املوت ليلقى اهلل سبحانه إىل هذه احلياة الدنيا ب
وتعاىل، وكان يسري يف حياته طبق قدرته وقدر استطاعته على ما يرضي اهلل عز وجل فاملوت ال يكون 
سببًا لوحشة ال، بل املوت يكون مستقبل بشارة يكون أداة فرحٍة وسرور. ولكن فرٌق بني من كان قلبه 

 باهلل عز وجل وبني من كان قلبه ناسيًا هلل سبحانه وتعاىل.  مؤمناً 

إذاً فهذا اإلنسان الذي ال يذكر املوت بل وضعه وراءه ظهريًا ال يستطيع أن ُيارس سعادةً يف أعماله 
الدينية، أعماله الدينية تصبح شبحاً ال روح فيها وهيهات أن تتسرب اخلشية إىل شيٍء من مشاعره، ولكن 

ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي اإلنسان وأمسى وهو يتذكر املوت ويتلو اآليات اليت حتدث عن املوت  إذا أصبح
َا ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ إذا تذكر قول اهلل عز وجل:  تَِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُماَلقِيُكمْ   يَ ْومَ  ُأُجورَُكمْ  تُ َوف َّْونَ  َوِإّنَّ

 . اْلُغُرورِ  َمتَاعُ  الَّ إِ  الدُّنْ يَا احْلَيَاةُ  َوَما فَازَ  فَ َقدْ  اجْلَنَّةَ  َوُأْدِخلَ  النَّارِ  َعنِ  زُْحزِحَ  َفَمن اْلِقيَاَمةِ 

اإلنسان الذي يتذكر املوت ويعلم أنه على موعد معه، لكنه ال يعلم أين يقف من الطابور الذي 
ابور؟ م يقف عند أول نافذة املوت يف أول الطينتظر املوت كما قلت مراراً، أهَو يقف يف مؤخرة الطابور أ

ال يعلم، عندما يدرك اإلنسان هذه احلقيقة إن صلى كانت صالته شبحًا تسري روح اخلشية فيها، إذا 
ذكر اهلل كان ذكره نبضاٍت يشعر هبا يف سويداء قلبه مناجاة وخشيًة هلل سبحانه وتعاىل، إذا تلى كتاب 

هنالك  أن اهلل يناجيه وأنه واقٌف بني يديه، هكذا يصنع املوت باإلنسان. هلاهلل سبحانه وتعاىل ُخيل إليه 
 نعمة يف حياة اإلنسان أجلُّ من أن يبدأها هبذه البوابة اليت هي بالواقع التنفيذي تأيت يف هناية املراحل؟ 

 يفلكن البد أن تكون من حيث االصطباغ باحلياة مدخاًل يف أوىل اخلطوات اليت متارسها سواٌء 
 أمورك الدينية أو يف قضاياك الدنيوية املختلفة. 

وعلى اإلنسان الذي ابتلي بقسوة قلب فهو ال يكاد يذكر املوت حىت وإن رأى اجلنائز ترتى أمامه 
عليه أن يصطنع تذكر املوت، عليه أن يفعل كما فعل عمر كان قد نقش على خامته هذه الكلمات: "  

أال تذكر أنك رأيت إنسانًا وقع يف سياق املوت؟ أال تذكر أنك رأيت كفى باملوت واعظاً يا عمر" وحيك 
قريبًا صديقًا حبيبًا أيًا كان لك ..كان يتباهى بعافيته وقوته وسلطانه، كان يتباهى بغناه كان يتباهى 

ن ئبقدراته حبنكته بذكائه مث نظرت وإذا هو ممتد على فراش املوت، وإذا بعينيه عالقتان باألعلى، وإذا بكا
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يستلب روحه من جسده شيئًا فشيئًا. أمل تقف أمام هذا املنظر يومًا ما؟ أمل تقل لك نفسك إنك ستمتد 
على الفراش ذاته ولكن ال تعلم مىت؟ وإنك ستقابل ملك املوت كما قابله هذا اإلنسان أجل، ستجد 

 ملك املوت بعينيك هاتني يف حني أن أهلك ال يبصرونه نعم.

 ُحتَِيدُ  ِمْنهُ  ُكنتَ  َما ذََِٰلكَ بِاحلَْقِّ  اْلَمْوتِ  َوَجاَءْت َسْكرَة  ال حييد اإلنسان يف دنياه عن شيٍء كما
حييد عن املوت، عندما يُهرع إىل األطباء عندما يأوي إىل أكنانه عندما يأكل الطيب من طعامه، عندما 

ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّوَن ِمْنُه  ُقلْ يفعل كل ما يستطيع أن يفعله من أجل أن يتوقى عادية املوت. واملوت 
 .فَِإنَُّه ُماَلقِيُكمْ 

أدرك هذه احلقيقة بعقلك مث ليصطبغ بذلك شعورك تتحول مشاعرك من هذه الدنيا إىل اآلخرة، إن 
مارست الدنيا فبسائٍق من وظيفة اقامك اهلل فيها، وإن مارست أعمالك الدينية فكل ذلك يكون روحًا 

خلشية من اهلل واإلقبال على اهلل سبحانه وتعاىل. وإذا سرت يف هذا الطريق مراحل إثر مراحل نابضًا من ا
فلسوف تدرك أن املوت نعمة وليس نقمة، وأن الئحة املوت إذا الحت أمامك فإهنا بشارة وأي بشارة 

اتفق عليه  اال تتصور أن يف هذا الكالم مبالغًة. أمل تسمع كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيم
قالت له عائشة يارسول  من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءهالشيخان 

قال ليس بذاك ولكن العبد إذا دنا موته فبشر مبحبة اهلل سبحانه  اهلل أهو املوت فكلنا يكره املوت؟
غضبه كره لقاء بشره اهلل سبحانه وتعاىل مبقته و وتعاىل ورضوانه أحب لقاء اهلل وإذا دىن املوت من العبد ف

 . ما معىن هذا الكالم؟ اهلل فكره اهلل سبحانه وتعاىل لقاءه

معىن هذا الكالم أن اإلنسان عندما يدنو منه املوت ال بد أن يريه اهلل مقره الذي ينتظره السيما إن  
نه هم أن يستنزلوا رضا اهلل سبحاكان من الصاحلني، السيما إن كان من الذين حياولون جهد استطاعت

وتعاىل عنهم، إذا حان انتقاله من هذه الدنيا بشره اهلل عز وجل بوسيلة ستعلمها آنذاك، بشره اهلل عز 
وال  لوجل بطريقة ما. فإذا تلقى هذه البشرى وعلم أن اهلل عز وجل أعد له من النعيم ما ال يدركه خيا

يتصوره وهٌم من األوهام، وأن اهلل راٍض عنه. فهل تتصور أن يكون يف الدنيا كلها شيء أغلى لديك من 
إقبالك على اهلل سبحانه وتعاىل؟ وما قيمة هذه الدنيا العفنة بعد ذلك إذا تلقيت هذه البشرى من موالك 

 الكرمي الرحيم؟  
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َأاَل ِإنَّ أَْولِيَاَء أجل من أحب لقاء اهلل أحب اهلل سبحانه وتعاىل لقاءه. أمل تقرأ قول اهلل عز وجل: 
؟ يَاِة الدُّنْ يَا َويِف اآْلِخرَةِ احلَْ  يِف  هَلُُم اْلُبْشَرىَٰ ، الَِّذيَن آَمنُوا وََكانُوا يَ ت َُّقونَ  ،اللَِّه اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ 

 مىت؟  احْلَيَاِة الدُّنْ يَا يِف  هلُُم اْلُبْشَرىَٰ والويل كل من ختم اهلل له بعمٍل صاحٍل يرضيه 

قبيل املوت .. قبيل املوت .. رمحة ولطف من اهلل تأتيه هذه البشرى حىت تغالب لذهتا آالم املوت 
وأن اهلل حيبه،  اهلل راٍض عنه، فتتغلب على آالم املوت، عندما يتلقى هذا العبد هذه البشرى من اهلل: أن

 وأن اهلل سيكرمه فإن هذا يصبح خمدراً ينسيه آالم املوت، ومن مث فإن الدنيا أيضًا تصبح سوداء يف ناظريه.

ولكن اضمن لنفسك أن يبشرك اهلل هذه البشرى جتد أن املوت لذة وأنه سعادٌة ما مثلها سعادة، 
أن جتعل من تذكر املوت عصارة ُتدخل منها خشيًة خوفًا أجل. وسبيل ذلك أن تتذكر املوت دائمًا، و 

 مهابًة من اهلل سبحانه وتعاىل يف طاعاتك ويف أعمالك قربات إىل اهلل سبحانه وتعاىل. 

أسأل اهلل عز وجل أن َيتم حياتنا بأحب األعمال إليه حىت نلقاه وهو راٍض عنا. أقول قويل هذا 
     وأستغفر اهلل العظيم.
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 21/21/2222 | متى يكون املوت مصيبة ومتى يكون نعمة؟ -131

 

 ،َلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ﴿تبَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو عَ : فإن اهلل سبحانه وتعاىل يقول يف حمكم تبيانه
 ُر﴾اْلَعزِيُز اْلغَُفو الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلَيَاَة لِيَبْ لُوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو 

الحظوا يا عباد اهلل كيف أن اهلل عز وجل قدم االهتمام باملوت على احلياة، مع العلم بأن احلياة 
مقدمة على املوت بالنسبة للمرحلة الزمنية، والواقع الذي يعيشه اإلنسان، ومع ذلك فإن البيان اإلهلي مل 

أن يلفت  إّنا قال الذي خلق املوت واحلياة، واحلكمة من ذلكيلتفت إىل املنهج الزمين والرتتيب امليقايت، و 
البيان اإلهلي نظر اإلنسان، إىل أن عليه أن يهتم مبا هو مقبل عليه، أكثر من اهتمامه مبا هو متقلب فيه، 
إن من األمهية مبكان، وأنت تتقلب يف حياتك اليت تعيشها اليوم أن تتأمل يف املوت الذي أنت نقبل إليه 

ريب، فمن هنا قدم ذكر املوت على احلياة، ولكن اإلنسان يعيش يف حياته هذه اليت يتقلب يف عما ق
غمارها متعاماًل مع نقيض ما يقوله بيان اهلل عز وجل يعرض عما هو مقبل إليه، شاء أم أىب، ويضع كل 

، وعلى الرغم بمهه وكل تصوراته، وحيبس سائر أحالمه، يف حياته الدنيوية اليت هو معرض عنها عما قري
من أن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، لفت نظرنا إىل هذا الذي يوحي به بيان اهلل عز وجل فقال: 

لّله وما إال ق -أي من املعاصي  -﴿أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق اجلماعات فإنه ما ذكر يف كثري 
فت صطفى صلى اهلل عليه وسلم لعلى الرغم من أن امل إال كّثره﴾ -أي من الطاعات  -ذكر يف قليل 

نظرنا إىل هذا الذي يوحي به بيان اهلل سبحانه وتعاىل فإن الناس أو أكثر الناس معرضون عما هم مقبلون 
إليه، ومتناسون له أو متغافلون عنه، ويتقلبون بداًل عن ذلك، يف غمرة حياهتم الدنيا اليت هم عما قريب 

 معرضون عنها،

هو الذي جيعل من املوت مصيبة، إن الذي جيعل من املوت مصيبة  -خوة أيها اإل -وهذا اإلعراض 
ترتبص حبياة اإلنسان ليس حقيقة املوت ذاته، وإّنا الذي جيعل املوت مصيبة حقيقة إعراض اإلنسان عن 
املوت، ومن مث عدم هتيأه للموت الذي هو مقبل إليه وعدم هتيأه ملا بعد املوت، فهذا هو الذي جيعل من 

ت مصيبة والذي جعلها كذلك إّنا هو اإلنسان ذاته، ومن عجب إن بيان اهلل عز وجل يؤكد ويبني املو 
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هذه احلقيقة لنا بأساليب شىت يف حمكم تبيانه، وأن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يلفت أنظارنا إىل هذا 
جدوا املوت، وإذا و  املعىن منبهًا ومؤكدًا ومع ذلك فإن من شأن أكثر الناس أن يعرضوا عن احلديث عن

أنفسهم يف مناسبة تستعدي احلديث عنه تغافلوا عنه وإذا أتيح للواحد منهم أن يفر من احلديث عنه 
فعل، وإذا أتيح ألحدهم أن يسكت املتحدث عن املوت فعل أيضًا وإنه ألمر مذهل ومضحك، لو كان 

قواًل، املوت، لكان هذا عمالً مقبواًل ومعهذا الفرار بالسماع أو بالنفس عن ذكر املوت، حمرراً لإلنسان عن 
ولكن اإلنسان يعلم، كل الناس يعلمون أن املوت هو القدر الذي ال ُيكن ألحد أن يفر منه، وصدق 

ْلغَْيِب  َعاملِِ ا﴿ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُماَلقِيُكْم مُثَّ تُ َردُّوَن ِإىَل  بيان اهلل عز وجل القائل:
َما َتُكونُوْا ُيْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو  ﴿أَيْ نَ وصدق ربنا عز وجل إذ يقول:  ،َوالشََّهاَدِة فَ يُ نَبُِّئُكم مبَا ُكنُتْم تَ ْعَملُوَن﴾

 .ُكنُتْم يِف بُ ُروٍج مَُّشيََّدٍة﴾

و ذو هفما لك تعرض عما هو مرتبص بك، ما لك تعرض عن هناية طريق كيت عليك أن تسري فيه و 
اجتاه واحد، ال تستطيع أن تعود القهرقرة من طريقك هذا، ملاذا تغمض عينيك عن احملطة األخرية اليت 
 أنت صائر إليها، هذا هو األمر الذي يضحك، وشر البالء كما قالوا ما قد يضحك يف كثري من األحيان.

ما من إعراض اإلنسان ع أيها اإلخوة: أريد يف هذه الدقائق أن أوضح لكم اخلطأ الكبري الكبري،
مث ألوضح لكم ولنفسي الدواء الذي إن استعملناه هان علينا ذكر املوت، بل ذاب معىن  ،صائر إليه

املصيبة فيه أيضًا، أما اخلطأ واخلطر يف إعراضنا عن املوت، فهو أن اإلنسان إذا أعرض عن هذا الذي هو 
 ثاين احلياة الدنيا، هذا هو تفسري هذا املوقف والصائر إليه، فمعىن ذلك أنه جيعل من املوت فداء هلذه 

له، معىن إعراضنا عن املوت وجتاهلنا له وتناسينا ألمره أننا جنعل من املوت، وما بعد املوت فداء حلياتنا 
الدنيوية اليت نتقلب فيها، فاعجب إلنسان جيعل من الباقي فداًء للفاين، فاعجب إلنسان جيعل مما هو 

نونًا إليه، فداء لطريق ُير به، ملعرب يسري فيه، جلسر يقطعه إىل الغاية، إلن كان اجلنون ف صائر إليه ومنته
 -يها اإلخوة أ -فإن هذا هلو أسوء فنون اجلنون، ال ريب يف ذلك قط، حنن نسري من حياتنا الدنيا هذه 

 اآلِخرَُة َخيْ ٌر لَِّمِن ات ََّقى﴾يَا قَلِيٌل وَ ﴿ُقْل َمتَاُع الدَّن ْ  يف معرب وكم وكم يقرع أمساعنا بيان اهلل عز وجل القائل:

َمتَاٌع قَلِيٌل مُثَّ َمْأَواُهْم  ،﴿اَل يَ ُغرَّنََّك تَ َقلُُّب الَِّذيَن َكَفُرواْ يِف اْلِباَلدِ  وكم وكم نسمع قول اهلل عز وجل:
 َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد﴾
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َا  وكم نسمع قوله سبحانه وتعاىل: ٌر احْلَيَاُة الدُّنْ يَا لَِعٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوت َ ﴿اْعَلُموا َأّنَّ َفاُخٌر بَ يْ َنُكْم َوَتَكاثُ 
 ُحطَامًا َويِف اآْلِخرَِة نُ يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَ بَاُتُه مُثَّ يَِهيُج فَ تَ رَاُه ُمْصَفرًّا مُثَّ َيُكو 

 ْغِفرٌَة مَِّن اللَِّه َوِرْضَواٌن َوَما احْلَيَاُة الدُّنْ يَا ِإالَّ َمتَاُع اْلُغُروِر﴾َعَذاٌب َشِديٌد َومَ 

ي ال مناص الذ -هذه احلقيقة ال جيهلها أحد ومع ذلك فما أكثر من يصّر على أن جيعل من الباقي 
لداء وتلك هي طورة افداًء للفاين، فداء هلذا اجلسر الذي نعربه وّنر به، فهذه هي خ -منه وال مفر منه 

ظاهرة املصيبة يف حياة اإلنسان ليس املوت مصيبة إّنا املصيبة هذا الواقع الذي ُيارسه اإلنسان باختياره 
 أما الدواء،

 ما الدواء الذي إن استعملناه هان علينا ذكر املوت بل رمبا أطربنا ذكر املوت؟

نصلح حالنا مع اهلل، الدواء أن نعمر حياتنا  الدواء أيها اإلخوة أن نستعد ملا بعد املوت، الدواء أن
اليت حنن مقبلون إليها، وأن نضع كل مهنا أو جّل مهنا لبناء ذلك الغراس إلشادة البناء الذي حنن مقبلون 
إليه، فإن حنن فعلنا ذلك، وإن عمرنا الطريق بيننا وبني اهلل عز وجل بالتوجه إليه على الصراط الذي أمر، 

لذي أوصانا به، وذكرنا به، فلن يكون غائب أحب إلينا من حاضر من املوت، ذلك ألن وبالتزام النهج ا
املوت يصبح بوابة الوصول إىل اهلل، يصبح بوابة الوصول إىل اإلله الذي استجبت ألمره وحققت ما 

 ءأوصاك به ففاض قلبك حبًا، له وفاض قلبك اشتياق إليه، وما اجلدار الذي حيول بينك وبني رؤيته، شي
واحد ال ثاين له أال وهو جدار املوت، عندئذ سيجعل الشوق فؤادك ينتظر حلظة هبوط هذا اجلدار 

 .لتتجاوزه إىل لقاء اهلل سبحانه وتعاىل، هذا هو الدواء أيها اإلخوة

وأنا أضرب لكم مثاًل  إنسان استأجر داراً لعشر سنوات بعقد ينّص على أنه ال بد أن َيرج من هذه 
ية السنوات العشر، وله دار على مقربة من هذه الدار اليت استأجرها ولكنها خربة، هذا الدار يف هنا

اإلنسان ملا سكن يف هذه الدار اليت استأجرها، غرّه منظرها، غرّه ما فيها من هبرج، وزينة فأنساه ذلك 
ن هبذه الدار اليت كرااأللق داره اخلربة اليت ال بد أن يصل إليها، ومرت السنة تلو السنة تلو السنة، وهو س

استأجرها، واليت ال بد أن َيرج منها عم قريب، وملا مرت السنوات العشر جاء صاحب الدار، يقرع باب 
داره ويذكره بضرورة اخلروج منه ألن عقد اإلجيار قد انتهى، وعندئذ تذكر أن داره خربة، ال تصلح للسكىن 
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ذا ين آسفة ال أصلح للسكىن، ال بد أن يكون خروج هفيها وينظر إليها من كثب ويراها أهنا تقول له إن
اإلنسان من هذه الدار مصيبة وأي مصيبة ولكن ما الذي جعل مصيبة منها، نسيانه ملا هو صائر إليه، 
نسيانه لتلك الدار اليت ال بد أن ينتهي إليها، وتعلقه مبا هو مفارق له، هذا هو الذي جعل من خروجه 

  .مصيبةمن دار الناس، مصيبة وأي 

لكن انظروا إىل العاقل الذي بدأ منذ أن حلت قدماه يف تلك الدار اليت استأجرها، بدأ يذهب يف  
كل يوم ساعة أو ساعتني ليصلح من شأن داره ولريممها وليعيد بناءها، وليأسسها على النحو الذي يروق 

سان احلال مرحبًا ة، تقول له بلله، فما أن انتهت السنوات العشر حىت كانت داره اليت سيصل إليها، متألق
بك، ها أنا ذا مهيئة ألن أسعدك، عندما يأيت صاحب الدار ليستخرجه من داره، َيرج من داره وهو 
جذالن ويقطع الطريق ما بني الدار اليت أعرض عنها والدار اليت هو صائر إليها يف نشوة وطرب، ما من 

ه قصة ًا من داره اليت ُيلكها إال فؤاده يرقص فرحًا، هذخطوة َيطوها مبتعدًا عن الدار اليت تركها متقرب
اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا مع داره اليت هو مقبل إليها ورحم اهلل سلمة بن دينار أبا حازم يوم سأله 
سليمان بن عبد امللك وقد جاءه زائراً يا أبا حازم ما لنا نكره املوت قال: ألنكم عمرمت دنياكم وخربتم 

فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إىل دار خراب، إي إن من عكس األمر فاهتم بتعمري الدار آخرتكم، 
اليت هو مقبل إليها  وترك داره الدنيا اليت يعيش فيها للضرورة ولقدر احلاجة، فإن هذا اإلنسان لن يكره 

  .املوت بشكل من األشكال

كثار ني موالي وخالقي باالنقياد ألمره باإل الحظوا أيها اإلخوة أنين عندما أوفق لتعمري ما بيين وب
من ذكره، حبمده وشكره، على نعمه ال بد أن يفيض قليب حبًا ومن مث ال بد أن يفيض قليب اشتياقًا إليه، 
وإذا اهتاج القلب بالشوق إىل اهلل ذابت خطورة املوت وذاب األسى الذي ُيكن أن يشعر به اإلنسان 

وت وأحداثه، بل جيد يف املوت الذي هو مقبل إليه أطرب ساعة جيتازها عندما يذكره زيد من الناس بامل
إىل اهلل سبحانه وتعاىل وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ قال للسيدة عائشة أم املؤمنني رضي 

 ئشة : أكراهيةقالت عاومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه﴾  ،﴿من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءهاهلل عنها: 
وجنته  ﴿ليس ذاك ولكن املؤمن إذا بشره اهلل برضوانه ومغفرتهاملوت فكلنا نكره املوت يا رسول اهلل، قال: 
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 أحب لقاء اهلل فأحب اهلل لقائه، وإن الكافر إذا بشر بسخط اهلل وعذابه كره لقاء اهلل فكره اهلل لقائه﴾
ده ه الشيخان يف مكان آخر وزاوقد فصل لنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم هذا احلديث الذي روا

تفصياًل فأوضح لنا أن املؤمن إذا دنا منه املوت بشره اهلل مبا هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه يف 
تلك الساعة من أن َيرج من هذه الدنيا ويلقى مواله وخالقه عز وجل أما الكافر فإنه إذا دنا من املوت 

َأال ِإنَّ ﴿ ون كله من اخلروج من الدنيا. وصدق اهلل القائل:أراه اهلل عز وجل مصريه فليس شيء يف الك
هَلُُم اْلُبْشَرى يِف احْلَياِة الدُّنْ يَا َويِف  ،الَِّذيَن آَمنُوْا وََكانُوْا يَ ت َُّقونَ  ،أَْولِيَاء الّلِه اَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم حَيْزَنُونَ 

 َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾اآلِخرَِة اَل تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت الّلِه 

أما البشرى يف احلياة الدنيا فهي ساعة الفراق عندما يدنو املوت من واحد من هؤالء الذين كتب 
اهلل سبحانه وتعاىل هلم السعادة يريه الباري عز وجل مقامه ويريه مظاهر السعادة اليت تنتظره، املوت، 

ال بد أن يقول كما كان يقول بالل عندما اشتدت به برحاء املوت عندئذ يكون فرحة ما مثلها فرحو، و 
 املوت وقد مسع من يأسى وحيزن لفراقه ويقول واكرباه قال بل واطرباه غداً نلقى األحبة حممداً وصحبه.
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 23/22/2229 |املوت والحياة  -132

 

 بَِيِدهِ  الَِّذي تَ بَاَركَ ﴿: وجل عز قوله يف احلياة على املوت اإلهلي البيان قدَّم ملاذا مرة من أكثر ُسئِْلتُ 
 [3: امللك﴾ ]َعَمالً  َأْحَسنُ  ُكمْ أَيُّ  لِيَبْ لُوَُكمْ  َواحْلَيَاةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  الَِّذي َقِديٌر، َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلُمْلكُ 

  اهلل؟ بادع يا لالسؤا هذا عن اجلواب فما املوت على والوجود الرتبة يف متقدمة احلياة أن علمنا وقد

 وإن الكابحو  احلياة، كابح هو املوت ولكن املوت على الوجود يف متقدمة فعالً  احلياة أن هو اجلواب
 مقدمة العربة يف االنطالق أداة احليطة، وأخذ االعتبار يف متقدم دائماً  ولكنه والظهور الوجود يف متأخراً 

 هذه ق،االنطال أداة يستعمل أن قبل كابحال عينيه نصب يضع أن البد السائق ولكن كاحبها على
 سبحانه اهلل شاء الناس، من كثري بذهن يطوف قد الذي السؤال هذا عن اجلواب باختصار هي احلقيقة
 بني يضع أن شاء ا،الدني احلياة هذه يف لعباده العيش أسباب بسط وقد ورمحته وحكمته بلطفه وتعاىل
 فما لذائذها،و  متعها تسكرهم أن من ُينعهم والذي معايشها تطغيهم أن من ُينعهم الذي الكابح أيديهم

  املهمة؟ هذه وجل عز اهلل عباد حياة يف يؤدي أن ُيكن الذي الكابح هذا هو

 فجاج يف اإلنسان انطالقة على الكابح تقدمي من البد كان هنا ومن الثانية، الكفة إنه املوت، إنه
 اثنتني حالتني نتبني أن اإلخوة أيها علينا فإن مث ومن يشاء، كما ونعيمها رغدها يف يتقلب الدنيا احلياة

 اإلنسان أما اده،بعب ولطفه وجل عز اهلل رمحة من عنه أحدثكم الذي هذا يتجلى كيف نتبني وأن لإلنسان
 الكابح، هذا تناسى أو نسي وقد لذائذها من ويذوق نعيمها يف يتقلب الدنيا احلياة هذه إىل أقبل الذي
 أن اإلنسان ذاهل بالنسبة الشأن فإن ومتعها الدنيا لذائذ على يعكف ومضى به يرتبص الذي املوت نسي
 هبا سكراً  ازداد ئذهالذا من للذة تذوقاً  ازداد كلما هبا، املتعلق إقبال هلا، املتعشق إقبال الدنيا إىل يُ ْقِبلَ 

 أن تستطيع ال لهاك الدنيا حبار أن إليه لُ َُيَيِّ  ظمئٍ  من يعاين إنه إليها، ظمأً  ازداد بل عليها عكوفاً  وازداد
 يف وجل عز هللا وضعه الذي الكابح ناسياً  الدنيا احلياة إىل منطلقاً  أقبل أنه ذلك يف والسر ظمأه تروي

  أمامه. األول االعتبار
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 كان لو﴿: ليهع املتفق حديثه يف املعىن هذا لنا يصور إذ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وصدق
 جوف ُيأل وال اً ثالث إليهما البتغى مال من واديان لإلنسان كان ولو ثانيا إليه البتغى مال من وادٍ  لإلنسان

 صلى املصطفى عنه عربَّ  املوت، تذكره إال بشبع يشعره وال حد عند يوقفه ال أي ،﴾الرتاب إال آدم ابن
 املوت سين الذي اإلنسان هذا الرتاب، إال آدم ابن جوف ُيأل وال بالرتاب، عنه وكىنَّ  وسلم عليه اهلل

 يف يغامر ا،هل العاشق إقبال متعها، أمواهلا، رغدها، الدنيا إىل لكم قلت كما يقبل خملد أنه إليه وُخيِّلَ 
 يف يغامر خرين،اآل وحقوق العدل نسي وقد ظاملاً  سبيلها يف يغامر اإليثار، نسي وقد مستأثراً  سبيلها
 لذَّ  ما منها يأكلل أمامه كلُّها الدنيا مائدة ُوِضَعتْ  الذي الوحيد أنه هإلي ُخيِّلَ  وقد وأهوائه متعه سبيل

  لري. حدٍّ  ودون لشبع حدٍّ  دون وطاب

 إليه نبَّه الذي الكابح عينيه نصب وضع وقد الدنيا احلياة هذه إىل أقبل الذي اآلخر اإلنسان وأما
 قلت كما يعلم ال ابورط يف املوت بوابة نم يقف وأنه به يرتبص املوت أن علم وتعاىل، سبحانه اهلل بيان
 لشيخوخة هذا يف أثراً  يكون أن دون وسطه يف أم هنايته يف أم الطابور مقدمة يف يقف أهو مرة من أكثر

 يقبل ولكنه غدهار  يف ويتقلب الدنيا إىل يقبل فهو مث ومن هذا عينيه نصب وضع طفولة أو لشباب أو
 الذي النحو على ضاألر  هذه بعمارة ُكلِّفَ  من إقبال إليها يقبل مبهمة، مبالقيا ُكلِّفَ  املوظف إقبال إليها
 الَِّذي ُهوَ ﴿: القائل اهلل بيان إىل يصغي وهو الدنيا إىل يقبل كله، الكون ومالك األرض هذه مالك يشاء
 قول إىل ويصغي  [10 :امللك﴾ ]رُ النُُّشو  ْيهِ َوإِلَ  ِرْزِقهِ  ِمنْ  وَُكلُوا َمنَاِكبَِها يِف  فَاْمُشوا َذلُوالً  اأْلَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ 

 يف تتمثل مبهمةٍ  كلفكم ،[01 هود:﴾ ]فِيَها َواْستَ ْعَمرَُكمْ  اأْلَْرضِ  ِمنَ  أَْنَشَأُكمْ  ُهوَ ﴿: وتعاىل سبحانه اهلل
 احلضارية. والعمارة املادية العمارة عمارهتا

 كلفتين ليتا الوظيفة ألداء أهنض أنذا ها ريب يا لبيك فيقول اهلل خطاب إىل اإلنسان هذا يصغي
 يف يشعر ولكنه التجارية املؤسسات يبين املصانع، يبين العيش، رغد يف يتقلب اهلل، عند موظفاً  يتمتع هبا،
 هذا فإن مث ومن اهب وتعاىل سبحانه اهلل كلفه مهمة يؤدي هذا يف موظف أنه دقيقة كل يف بل ساعة كل

 من ُينعه املوت كابح وجل، عز اهلل حرمه فيما والدخول غامرةامل عن يصده الشطط، عن يصده الكابح
 رصيده وليملئ بهجي ليمأل اآلخرين حقوق يلتهم أن من ُينعه ينتظره الذي املوت كابح اآلخرين، يظلم أن

 وطناً  لبيست أن ُيكن ال عينيه نصب املوت كابح يضع الذي اإلنسان هذا وحقوقهم، اآلخرين بأموال



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   339
 

 أجل نأ من عليهم يتالعب أن ُيكن ال حقوق، من جيردهم أن ُيكن ال وجل، عز اهلل عباد من لعبادٍ 
 اإلنسانَ نْيِ  بني ما ارقالف هو هذا حلقوقهم، وظلم حساهبم على فوقه يرتبع أن يريد عرش إىل يسَتِجرَّهم أن
  اهلل. عباد يا

 بعباده، وتعاىل هسبحان اهلل ترمحا من خفية رمحة هو كم املوت إىل أرأيتم ووظيفته، املوت إىل أرأيتم
 أنا الناس، نم فريقان عينيه نصب املوت يضع الذي إن لكم ألقول اإلخوة أيها أستدرك أن ينبغي ولكن

 لقاء إىل اهلل، قاءل إىل منها ينفذ بوابة املوت أن وأدرك ربه وعرف هويته عَرفَ  الذي الفريق عن أحتدث
 َسِعدَ  ياةاحل به امتدت إن اإلنسان هذا أحتدث، الفريق ذاه عن رؤيته، إىل واشتاق أحبه الذي خالقه
 من قريب موعد لىع بأنه يستبشر ألنه جواحنه بني الفرحة رقصت املوت عاجله وإن هبا وَأْسَعدَ  بالدنيا

 اهلل لقاء كره ومن لقاءه اهلل أحب اهلل لقاء أحب من: القائل اهلل رسول وصدق وتعاىل سبحانه اهلل لقاء
 إذا العبد نولك ذاك ليس قال املوت، يكره فكلنا املوت أهو اهلل رسول يا عائشة قالت لقاءه، اهلل كره
 سبحانه اهلل بسخط لعبدا ُبشِّرَ  وإذا اهلل لقاء من إليه أحبَّ  شيءٌ  يكن مل ولقائه اهلل برمحة وُبشِّرَ  املوت وفاه

  وتعاىل. سبحانه اهلل لقاء من عليه وأصعب أشد شيءٌ  يكن مل وعقابه وتعاىل

 حياة من ةبواب عرب انتقال هو وإّنا عدم عن عبارة ليس أنه وأدرك املوت حقيقة عرف الذي اإلنسان
 الذي أما تعاىل،و  سبحانه ربه العبد فيها يلقى اليت احلياة هي احلياة هذه من قوة أرسخ أخرى حياة إىل

 هذه لقصة األخري الغالف وأنه وجود بعد عدم أنه متومهاً  املوت عرف معناه، يدرك مل ولكنه املوت عرف
 نفق يف يسري سانكإن متاماً  النهاية هذه إىل طريقه يف يسري أن شأنه من اإلنسان هذا يعيشها، اليت احلياة
 تأخذ الوحشةب شعر كلما النفق هذا يف أوغل كلما َُيْتَ َرق، ال سد   هنايته أن يعلم وهو واحد اجتاه ذي

 عرف ذيال اإلنسان قصة هي تلك َيتنق، أن يكاد أنه شعر السد إىل ناود وأوغل أوغل كلما يخناقه،
  وجود. بعد عدم أنه ظن ولكن املوت

 أهنما لنا بنيَّ  أنه املوت، حبقيقة بصرنا أن جالله جل مولكم معي وامحدوا اهلل أمحد أنا اهلل عباد
 نرحل ابةبو  املوت أن لنا دأكَّ  أنه على وجل عز اهلل حنمد لآلخر، ضبط منهما وكل وحياة موت كفتان

 بالشكوى إليه أرونجت مساء، صباح اهلل تسألون إنكم اهلل، لقاء إىل شديد شوٍق  يف ألستم لقائه، إىل منها
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 يأتيكم الذي اهذ إىل تتشوقوا أمل ترونه، ال ولكنكم وصوب حدب كل من نعمه عليكم تتن زل والضراعة،
 ُيْشِعرُنا الذي هو ملوتا وتعاىل، سبحانه اهلل وبني بيننا احلجاب يرفع الذي هو املوت بعد، تروه وملا منائحه
 نعمة هذه حبه،وص حممداً  األحبة نلقى غداً  واطرباه: قال إذ بنفسه جيود وهو بالل به شعر الذي باألنس

 بنعيم تمتعن العيش، لرغد مستقيم بسري تضطبنا أهنا النعمة هذه مظاهر ومن أعظم، وال منها أجلَّ  ال
 يستأثر تعهامب سكر قد عاشقاً  إليها يقبل الذي ذلك مثل ال ضوابط ضمن لكن رغدها يف نتقلب يا،الدن
 ولكننا الدنيا إىل نقبل العدل، مظلة حتت إخواننا مع نتقامسها ولكننا الدنيا إىل نقبل ال، اآلخرين، عن هبا
 بوابة هو الذي ملوتا يوحي هبذا ثر،نستأ وال نؤثر بل هبا نستأثر وال الدنيا إىل نقبل حقه، أحداً  نظلم ال

 جيعلنا وأن لنا حالكاب هذا املوت من جيعل أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل وتعاىل، سبحانه اهلل إىل الوصول
 ومفرق اللذات هادم ذكر من أكثروا﴿: يقول إذ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لوصية ومنفذين مطبقني

 إال ات،الطاع من أي قليٍل، يف ذكر وما قلََّله إال املعاصي، من أي كثري، يف ذكر ما فإنه اجلماعات
  .﴾كثَّره

 اليت الندامة يف نقع أال يف سبباً  إلينا يصل أن قبل املوت مع تعاملنا جيعل أن وجل عز اهلل أسأل
 نأ ُيكن ال هبمقلو  على الندم من حرقة هيمنت به فوجئوا إذا حىت املوت تناسوا أو نسوا من فيها سيقع
 إِذَا َحىتَّ ﴿:  ولق يف وجل عز اهلل بيان جيسدها اليت الندامة هذه تتصوروا أمل األشكال، من بشكل ختمد
﴾ قَائِلَُها ُهوَ  َكِلَمةٌ  ن ََّهاإِ  َكالَّ  تَ رَْكتُ  فِيَما َصاحِلاً  َأْعَملُ  لََعلِّي اْرِجُعوِن، َربِّ  قَالَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُهمُ  َجاءَ 

 نَاِكُسو رُِمونَ اْلُمجْ  ِإذِ  تَ َرى َولَوْ ﴿: املعىن هذا جيسد وهو وجل عز قوله على تقفوا أمل ،[155: املؤمنون]
مْ  ِعْندَ  ُرُؤوِسِهمْ   ! ؟[13:السجدة﴾ ]قِنُونَ ُمو  إِنَّا َصاحِلاً  نَ ْعَملْ  فَاْرِجْعنَا َومسَِْعنَا أَْبَصْرنَا رَب َّنَا َرهبِِّ

 ه يغفر لكم.فاستغفرو  العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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تم  َمنم  -133
َ
تم  بدايته حُسن

َ
 22/22/2228 | نهايته َحُسن

 

 تنص واليت املعنوي لتواترا مبلغ بلغت اليت الكثرية األحاديث عن حدَّثْ ُتُكمْ  أسبوعني منذ اهلل عباد فيا
 قوله لكذ نوم النار عليه اهلل حرَّم اهلل رسول حممداً  وأن اهلل إال إله ال أن يشهد وهو مات من أن على
 اهللَ  يلقى ما ولهورس عبده أين وأشهد اهلل إال إله ال أن أشهد: الصحيح احلديث يف  وسلم عليه اهلل صلى
 اهلل صلى اهلل رسول ذكره الذي هذا من فهم من الناس ففي اجلنة، عنه فتحجب القيامة يوم عبدٌ  هبما
 على حرج أال صوروات من الناس يف وسلم، هعلي اهلل صلى املصطفى إليه يقصد مل معىنً  وأكده وسلم عليه

 واحملرمات اءواألهو  الشهوات من شاء ما حظه ينال وأن واملعاصي الفسوق أنواع يف يتقلب أن يف اإلنسان
  الشيطان. رقى من رقية وهذه املوت، عند الشهادة هبذه ولسانه بقلبه حيتفظ أنه مادام

 هذا من لناسا بعض مبخيلة طاف قد ما وسلم ليهع اهلل صلى املصطفى ذكره الذي هذا معىن وليس
 يينع النبات ىلإ أرأيتم قبل من كانت اليت حلياته صدىً  إال ليس اإلنسان هناية إن فهموه، الذي املعىن

 ُرِعَيتْ  اليت للرتبة نتيجة هي إّنا ذلك أعقاب يف تأيت اليت الثمرة إن يثمر، مث يتطاول مث األرض باطن من
 كان ملا إذاً  لبعضا يتخيله الذي هذا صح ولو عنها، نتيه أال ينبغي احلقيقة هذه ي،ُغذِّ  الذي وللنبات

 ﴾َعَمالً  َأْحَسنَ  َمنْ  ْجرَ أَ  ُنِضيعُ  ال إِنَّا الصَّاحِلَاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿: وجل عز اهلل لقول معىن مثة
 ،[142: البقرة] ﴾ِإُيَاَنُكمْ  لُِيِضيعَ  اللَّهُ  َكانَ  َماوَ ﴿: وجل عز لقوله معىن مثة كان ملا إذاً  ،[25 :الكهف]

 ذََكرٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َعاِملٍ  َملَ عَ  ُأِضيعُ  ال َأينِّ  رَب ُُّهمْ  هَلُمْ  فَاْسَتَجابَ ﴿: وجل عز اهلل لقول معىن مثة كان ملا إذاً 
 ساعة يف الزرع كذل استحصد وشيخوخته وكهولته شبابه يف زرع من ،[180: عمران آل﴾ ]أُنْ َثى أَوْ 

 مثرات جتد أن دالب عليه تعكف الذي العمل هو ما وانظر فيه نفسك تتعب الذي الزرع هو ما فانظر موته
 وهو قول،وأ لكم قلت الدنيا، احلياة هذه من رحيلك ساعةَ  عليه عاكف فيه ماضٍ  أنت الذي العمل هذا
 صدىً  هي إّنا االدني احلياة هذه عن رحيله عند أحدنا فيها يكون اليت احلال إن فيه، ِمْرَيةَ  ال الذي احلق
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 هذه يربز الذي يلالدل بل التفصيل وإليكم حياته سابق يف اإلنسان هذا عليها كان اليت للحال ونتيجةٌ 
  اإلخوة. أيها احلقيقة

 ويستيقظ اآلالم شدة من الظاهر عقله يغيب وآالمه املوت براثن حتت صريعاً  يقع عندما اإلنسان
 وشعوره يانهك من األمل شدة من تتطاير معها يتعامل كان اليت الظاهر األمور الباطن، عقله هجواحن بني

 يف حبيساً  احلالة تلك يف يكون الذي هو ما الباطن، عقله يف حبيساً  كان ما الساعة تلك يف ويظهر
 كان اليت األمور لكت ذاكرته؟ يف به حمتفظاً  اإلنسان هذا ويبقى اللسان على يظهر إنه مث الباطن عقله

 شديد وكان تقلباته ائرس يف كهولته، يف شبابه، يف معها يتعامل كان اليت األمور تلك هبا، التعلق شديد
 هذا داخل خمتبئة فتكون الباطن العقل ُيتصها اليت األمور هي هذه هلا، املراقبة شديد وكان عليها احلرص
 ويتحرك اطنالب العقل خمزن يف خبيئاً  كان الذي هذا اللسان يفرزُ  املوت عند احلاجة، ساعة إىل املخزن
 قال من أن نم  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قاله ما على اتكل قد اإلنسان هذا كان فإذا به، اللسان

 وأن عصيانه يف يتقلب وأن لغوه ُيارس أن يستطيع أنه إىل واطمأن اجلنة دخل هبا خملصاً  اهلل إال إله ال
  حيصل؟ الذي ما بيده، اجلنة دخول مفتاح ألن يريد كما واتهوشه أهواءه ُيارس

 بكل األموال إىل وأهوائها، وزخارفها الدنيا إىل باحلب إقباله والشهوات، األهواء إىل املتجهة تقلباته
 َيتبئ ذلك كل اهب تعلقاً  يزيده الذي التذوق هذا احملرمة للمتع تذوقه الشهوات، هذه مع تعامله أصنافها،

 اهلل صلى اهلل لرسو  عنها حتدَّثَ  اليت الشهادة أما اإلُيان، كلمات أما الباطن، عقله خمزن يف تبئَي مث
 هلا يسل ومشاعره ولسانه كلماته من ظاهرٍ  على تكون أهنا شك فال اإلُيانية مشاعره أما ،وسلم عليه
 ومشاعر انهلس يرددها تكلما هي وإّنا قلبه سويداء يف الكامن احلب من حظ   هلا ليس فؤاده، من حظ  

 وجاءه دنياال من اإلنسان هذا رحلة ساعة حانت فإذا واآلخر، احلني بني باملناسبات به تطوف عفوية
 يرددها انك اليت السطحية الكلمات أن أتظنون املوت سكرات وآالم الن زاع براثن يف ووقع املوت ملك
 وجود هلا يكون ناسباتمب ذهنه يف تطوف كانت اليت العفوية املشاعر أن أتظنون! فؤاده يف ذُْكرٌ  هلا يبقى

 ! الساعة تلك يف

 عنها، احلر  هو اليت دنياه يتذكر خمزون، هو ملا الساعة تلك يف الوجود يكون إّنا اإلخوة أيها ال
 متعلقة ذكريات واهه يكون كانت، أيَّاً  هبا تعلق قد اليت باألمور يهتف صندوقه، يف خمزون هو مبا يهتف
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 املوت آالم ألن يهاإل يلتفت لن اهلل إال إله ال أن بشهادة ذُكِّرَ  ومهما فيه يتقلب كان الذي ملاضيا بذلك
 عز اهلل إىل أقبل يالذ اإلنسان من النقيض على اجلنان، يف استقر مبا وُتذَكِّرُهُ  اللسان حظوظ عن حتجبه
 الذي اإلله هلذا حب ىلإ العقلي اإلُيان لحَتَوَّ  مث به العقلي باإلُيان اهلل إىل رحلته بدأ شبابه، يف وجل
 عنه تنقطع ال يالذ اإلله هلذا حب إىل اإلُيان هذا حَتَوَّلَ  ركبه، شاء ما صورة أي يف فعدله فسواه خلقه
 يغذيها الطاعات،ب اإلُيانية حقائقه يغذي مث ومن تعظيم إىل ذلك بعد احلب هذا يتحول متعه، وال نعمه

 عالقة به عالقتها كونت الدنيا وتعاىل، سبحانه هلل املراقبة وبدُيومة اهلل ذكر من بكثري يغذيها بالعبادات،
 ساعة انتح فإذا مث ومن نفسه زوايا وعلى فؤاده جمامع على هيمنت اإلُيانية مشاعره ألن ذلك سطحية

 الذي وما لهبا نع يغيب الذي ما الن زع حالة يف ودخل املوت ملك إليه وأقبل الدنيا احلياة هذه عن رحلته
 باسم يلهج فهو لبهق سويداء يف به احتفظ ما ويتذكر عنها راحل هو اليت الدنيا باله عن تغيب يتذكره؟

 هبذه وجل عز اهلل إىل يرحل وهكذا اهلل إال إله ال كلمة يكرر وهو اهلل لقاء إىل شوقه عن يعرب وهو اهلل
 وإن فخري خرياً  إن لكذ قبل من اإلنسان هذا يفعله كان ملا نتيجةٌ  اخلامتةَ  لكن باخلامتة العربة نعم اخلامتة،

  ه.هنايت َحُسَنتْ  بدايته َحُسَنتْ  َمنْ  ِحَكِمهِ  يف القائل اهلل عطاء ابن وصدق فشر، شراً 

 اهلل إال إله ال أال بشهادة حيتفظ لكي اإلنسان على أن اهلل عباد يا لكم أقوله الذي هذا معىن وليس
: قال ولالرس ولكن خطاء آدم بين كل واألنبياء، الرسل حاشى معصوم فينا ليس ال، معصوماً  يكون أن

 عليه اهلل صلى اهلل لرسو  إليه نبهنا والذي اهلل بيان إليه يرمي الذي املعىن ولكن التوابون اخلطائني وخري
 أال غيينب هلل، ديتهعبو  مشاعر يغذي أن ينبغي يعيشها اليت حياته أثناء تقلباته يف اإلنسان أن  وسلم
 عبوديته يغذي أجل هلل،ا إىل رحلته جواز هي العبودية هذه أن يعلم أن وينبغي هلل مملوكاً  عبداً  هويته ينسى

 من معصية وارتكب القدم به زلَّتْ  إذا اإلنسان هذا مثل اهلل، إىل بااللتجاء بالدعاء، بالذكر، دائماً  هلل
 مث ومن والندم اإلنابة ىلإ تدفعه التوبة، إىل فتدعوه ذلك بعد هلل عبوديته مشاعر هتتاج ما سرعان املعاصي

 عبوديته فإن خامسةو  رابعة ومرةً  أخرى ومرةً  مرةً  غريها أو املعصية تلك يف وقع أنه ولو فعل، ما له اهلل يغفر
 رمهيك مث ومن عليه عاىلوت سبحانه اهلل تاب العبد تاب وإذا والتوبة اإلنابة إىل تدعوه أن البد باملرصاد، هلل
 صلى اهلل رسول ليهإ قصد الذي هو املعىن وهذا أسبوعني، قبل عنها حتدثنا اليت اخلامتة هبذه وجل عز اهلل
 إىل بأسرى ُأيتَ : قال عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر رواية من عليه املتفق احلديث يف  وسلم عليه اهلل
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 حبثاً  متلهفة تسرع يء،ش عن حبثاً  تسرع رأةام األسرى بني فرأينا وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول
 عنه تبحث كانتو  طفلها أنه تبني بصدرها وألصقته فأمسكته صغري طفل على وقعت إهنا مث شيء عن

: قال اهلل رسول يا ال قلنا النار يف وليده أملقية املرأة هذه إىل أرأيتم ألصحابه والسالم الصالة عليه فقال
 سرية هي هذه ألن مجيعاً  للناس سيغفر اهلل فإن إذا قائل يقولن ال بوليدها، ههذ رمحة من بعباده أرحم هلل

 إنو  حىت اهلل، مع عالقتك يف كن هذا، من أدق األمر ال، ابتعدوا، ومهما شقوا مهما أوالدها مع األم
 وقد يلهو دق الطفل اهلل، رسول يقوله الذي هذا عليك يصدق أمه مع الطفل هذا كعالقة عاصيًا، كنت
 إىل يُ ْهرَعُ  رأساً  يصنع؟ ماذا َيافه شيء إليه وأقبل خطر به طاف إذا ولكن أمه أوامر َيالف وقد حيطم
 اخلطر كب يطوف عندما اهلل برمحة وتشبثك اهلل إىل رجوعك يف كن بأمه، يتشبث رأساً  أمه، حجر

  البنها. كاألم وتعاىل سبحانه اهلل لك يكن الطفل كهذا املعصية يف تقع وعندما

 ابن قال ماك اإلنسان أن الكالم وزبدة القول ومجلة عنها، نتيه أال ينبغي اإلخوة أيها احلقيقة هذه
 أما حياته، أثناء يف املعاصي من ألوان يف تقلب وإن هنايته َحُسَنتْ  اهلل مع بدايته َحُسَنتْ  إذا اهلل عطاء

 عنه حمجوب هوو  اهلل إىل يرحل سوففل وأهوائه بشهواته اهلل عن فيها حمجوباً  األوىل حياته كانت إن
 فاستغفروه يغفر لكم. العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول بلفظه،
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 23/21/2228|  بوابة املوت -131

 

تعالوا أحدثكم اليوم يف موضوع يستوحش كثرٌي من الناس بذكره، بل يستوحشون ممن حيدثوهنم عنه، 
واملوت ، ءىل على عباده مجيعًا، بل قضى به على سائر األحياإنه املوت الذي قضى به اهلل سبحانه وتعا

بالنسبة ملن ذََكرَه وعرف معناه هو الذي يُ َقلُِّم خمالب البغي يف احلياة، وتذّكر املوت مع  -يا عباد اهلل-
معرفة حقيقته هو الذي حيطم أنياب الظلم والطغيان يف الكون، وتذّكر املوت مع معرفة حقيقته هو الذي 

أكثروا من ﴿ث شأفة الفساد بكل أنواعه من اجملتمع، وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القائل: جيت
 قليل إال قلله وما ذُِكَر يف -أي من املعاصي-م اللذات ومفرق اجلماعات، فإنه ما ذُِكَر يف كثري دذكر ها

 .﴾إال كث َّرَه -أي من الطاعات-

من احلديث عنه السكارى الذين يتطوحون بني عوامل  لذا تعالوا أحدثكم عن املوت الذي يشمئزّ 
األهواء والشهوات املتنوعة، تعالوا أحدثكم عن املوت الذي يفر هؤالء من احلديث عنه فرار طري النعام 
من احلقيقة الراهنة اليت تراها، يفرون من احلديث عن املوت وبيان اهلل سبحانه وتعاىل يالحقهم قائاًل: 

، يفرون من احلديث عن املوت [03/2]اجلمعة: ﴾ْوَت الَِّذي تَِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُمالقِيُكمْ ُقْل ِإنَّ اْلمَ ﴿
أَيْ َنَما َتُكونُوا ﴿ويشمئزون بل يستوحشون ممن حيدثهم عنه، وبيان اهلل سبحانه وتعاىل يالحقهم قائاًل: 

 [4/22]النساء:  ﴾ُيْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َولَْو ُكْنُتْم يِف بُ ُروٍج ُمَشيََّدةٍ 

ولكن ما املوت يا عباد اهلل؟ هل املوت عدٌم كما يتصور كثري من الناس؟ وإهنا لعدوى سرت     
إلينا من اجملتمعات الغربية، ومن األفكار اخلرافية اليت توّضعت يف رؤوسهم، يتصّورون أن املوت عدٌم، ومن 

الناس  ه اللوثة وهذا الوهم اخلرايف إىل كثري منمث يقول أحدهم: ُحِكَم على فالن باإلعدام، ولقد سرت هذ
 .املسلمني يف عاملنا اإلسالمي

وإّنا املوت املرحلة الثالثة من مراحل أربعة جعل اهلل عز وجل  -يا عباد اهلل-املوت ليس عدمًا 
ة األرحام، اجمموعها منهاج رحلة اإلنسان إىل اهلل سبحانه وتعاىل، املرحلة األوىل تتمّثل يف حياة األجنة، حي
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يت ننتقل واملرحلة الثانية تتمّثل يف احلياة الدنيا اليت نعيشها اليوم، واملرحلة الثالثة تتمّثل يف احلياة الربزخية ال
إليها عرب بوابة املوت، أما املرحلة الرابعة فهي املرحلة اليت تبدأ بالوقوف بني يدي رب العاملني سبحانه 

  .وتعاىل

مًا، بل أقول لكم حقيقة علمية قبل أن تكون حقيقة دينية، اإلنسان ثنائي املوت إذاً ليس عد    
تية، سواء كان يتقلب يف حياته الدنيا هذه، أو كان قد انتقل إىل حياته الربزخية اآل -يا عباد اهلل-الرتكيب 

ه حمبوسة حهو على كلٍّ ثنائي الرتكيب، مركب من جسد وروح، أما اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا فتكون رو 
حلساب جسده، ال تستطيع الروح أن تتحرك إال مبقدار ما أوتيه اجلسد من القوة، فإذا ارحتل اإلنسان إىل 
املرحلة الثالثة، ودخل يف مرحلة احلياة الربزخية، انقلب األمر، فأصبح اجلسد هو التابع للروح، تنطلق 

ا، رض، هي بعيدة عن األرض يف ذاهتالروح بعيدة عن اجلسد، ولكن كما تنطلق الشمس بعيدة عن األ
ولكنها متصلة باألرض عرب أشعتها، الروح تكون كذلك أيضًا، تنفك عن اجلسد الذي امتد يف قربه، 
ولكنها تسيح يف العامل الذي تشاء، وأشعة هذه الروح موصولة باجلسد، ومن مث يتهيّأ اجلسد للنعيم إن  

من أهل العذاب، أمل يقل اهلل عز وجل عن ذلك الذي كان من أهل النعيم، ويتهيّأ للعذاب إن كان 
أعلن إُيانه، وأخربنا الباري عنه يف سورة )يس( أنه قتل، فماذا قال بعد أن قُِتَل طبقًا ملا أخربنا اهلل عز 

: ]يّ س ﴾ِمَن اْلُمْكرَِمنيَ  قِيَل اْدُخِل اجْلَنََّة قَاَل يَا لَْيَت قَ ْوِمي يَ ْعَلُموَن، مبَا َغَفَر يِل َريبِّ َوَجَعَليِن ﴿وجل به؟ 
، هل قال ذلك يف يوم القيامة؟ ال، إذ لو كان ذلك القول يف يوم القيامة الجتمع الناس كلهم، [30-32

. ﴾ِمَن اْلُمْكرَِمنيَ  قَاَل يَا لَْيَت قَ ْوِمي يَ ْعَلُموَن، مبَا َغَفَر يِل َريبِّ َوَجَعَليِن ﴿ولكنه قاهلا يف احلياة الربزخية 
النَّاُر ﴿وا إىل بيان اهلل عز وجل إذ يتحدث عمن يعذبون يف احلياة الربزخية ومنهم آل فرعون: وانظر 

َويَ ْوَم تَ ُقوُم ﴿مث قال:  ﴾يُ ْعَرُضوَن َعلَيْ َها ُغُدّواً َوَعِشيًّا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السَّاَعُة َأْدِخلُوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ 
 [45/40]غافر: ﴾ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ  السَّاَعُة َأْدِخلُوا آلَ 

 حسنًا هل املوت مصيبة؟ كذلكم املوت ليس مصيبة بالنسبة -إذاً املوت ليس عدمًا يا عباد اهلل    
ملن مات، وإّنا هو مصيبة بالنسبة ألقران امليت، بالنسبة ألهله، زوجه، أوالده، ذوي رمحه، وتتمّثل 
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نوا يستأنسون قريبهم، متّثل املصيبة يف احلاجز الذي ُأْسِدَل بينهم وبينه، كا مصيبتهم يف وحشة االبتعاد عن
ْيت 

َ
ْيت فهو الذي يضع يف معىن موته ما يشاء، امل

َ
بالقرب منه، وإذا هو اليوم بعيٌد عنهم ال يرونه، أما امل

املصيبة الفادحة  يف دنياه اليت يعيشها هنا يضع يف املوت إما معىن العرس إن شاء، أو يضع يف موته معىن
إن شاء، فإن هو وضع املوت نصب عينيه، واستعد له، واصطبغ بصبغة العبودية هلل سبحانه وتعاىل، 
وجعل من ذكر املوت كاحبًا، فهو يسري يف املن زلقات آمنًا مطمئنًا معتمدًا على كابح املوت أال جيعله يقع 

َر املوَت غدوًا ورواحًا، واستعد له، فإن امليف هذا املن زلق على أُمِّ رأسه، هذا الذي آمن باهلل وت ، وَتذَكَّ
سيأتيه عرسًا وال كاألعراس، أما ذاك الذي وضع املوت وراء ظهره، واختذه منسيًا من باله وفكره، وأخذ 
يستوحش ممن حيدثه عن املوت وهو آيٌل إليه، فلنعلم أن هذا اإلنسان يضع يف املوت معىن املصيبة، فإذا 

 .رأى املصيبة الفادحة اليت تأخذ منه باخلناق جاءه املوت

وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القائل فيما اتفق عليه الشيخان من حديث السيدة عائشة 
، قالت ﴾إذا أحب العبد لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، وإن كره العبد لقاء اهلل كره اهلل لقاءه﴿رضي اهلل عنها: 

ليس  ﴿اهلل؟ فكلنا يكره املوت، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  عائشة: أذلك املوت يا رسول
َر بلقاء اهلل عز وجل، فلم يكن أمامه شيء أحب إليه من لقاء اهلل،  كذاك، ولكن املؤمن إذا دنا موته ُبشِّ

بغَض أوأما الكافر أو الفاجر فإذا دنا منه املوت ُبشَِّر بسخط اهلل سبحانه وتعاىل، فلم يكن شيء أمامه 
 .. ولكنه آيٌل إىل هذا اللقاء﴾إليه من لقاء اهلل عز وجل

عباد اهلل، أنا أسأل نفسي وأسأل كل واحد منكم: ملاذا جيعل الواحد منا نفسه يف مثابة رجلني     
اثنني: أحدمها أمحق قد استغرق يف احلمق والغفلة، والثاين ذو بصرية ووعي؟ ملاذا حناول أن جنعل من 

لذلك األمحق؟ أعرفتم قصة هذين االثنني، وقد ذكرت ذلك مرة وأنا أقول لكم: أضع هذا  أنفسنا مثاالً 
املثال دائمًا نصب عيين، رجل استأجر داراً بعقد ُيتد أجله عشر سنوات، وله دار َخرِبة على مقربة من 

ا لذَّ وطاب ة ومالدار اليت استأجرها، ملا دخل الدار وهي مفروشة، ويف زواياها كل أسباب النعيم واملتع
احنط يف هذا النعيم وهذه املتعة ونسي داره اخلربة اليت حتتاج إىل ترميم وجتديد، ونسي وراح ينحط يف هذه 
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الدار ونعيمها ناسيًا أنه راحل عنها عما قريب، وملا انتهت السنوات العشر أقبل صاحب الدار يطلب 
ست إليها وإذا هبا وكأهنا تقول له: أنا آسفة، ل منه اخلروج ألن أجل العقد قد انتهى تذكر داره، التفت

مهيئة لك قط، خرج إىل العراء، أما ذاك اآلخر ذو البصرية، ذاك الذي استأجر الدار لعشرة أعوام، فقد 
وضع منهاجًا معينًا يف حياته، يذهب يف كل يوم ساعتني أو ثالث ساعات ليتعهد خربته، ولريممها، 

ء، ما إن انتهت السنوات العشر وجاء الرجل يطالبه باخلروج من داره حىت  وليجددها على عينيه وكما يشا
 كانت داره كأهنا العروس تقول له: ها أنا قد هتيأت لك. 

عباد اهلل أنا أسأل نفسي وأسألكم: هل من فرق بني هذا اإلنسان الذي استأجر داراً إىل أجل وله 
ريب؟ اقعنا املعاش يف حياتنا اليت سنرحل عنها عما قدار خربة ُيلك أن يرتكها وُيلك أن جيددها، وبني و 

 .ال واهلل ليس هنالك من فرق

عباد اهلل أنا أسأل نفسي وأسألكم: لو أن واحداً من هؤالء الذين يستهينون حبرمات اهلل تعاىل،     
ليه بعد إويستهينون بالعبادات وأركان اإلسالم من صالة ونسك وصدقة وحنو ذلك، ُأْخرِبَ أن املوت قادم 

عشرة أيام، وصدََّق هذا اخلرب الذي وفد إليه وهو مؤمن باهلل إمجااًل، ماذا يصنع؟ أال يقلع عن غيِّه؟ أال 
يقلع عن موقفه ضد كتاب اهلل وضد دين اهلل عز وجل؟ أال يؤوب ويتوب إىل اهلل تعاىل ليستدرك تقصريه؟ 

 جؤون بأن هذا الذي يقف أمامكم خطيباً حسنًا من منا يضمن أنه سيعيش بعد عشرة أيام؟ لعلكم تفا
قد رحل إىل اهلل بعد أقل من عشرة أيام، إذاً تعالوا جندد العهد مع اهلل، تعالوا جندد التوبة إىل اهلل، أقول 
هذا ملن يراين وملن يسمعين، أيها الناس حنن عبيد هلل سواء استكربنا على اهلل أم أدَّيْ نَا حقوق اهلل عز وجل، 

َصاُهْم َوَعدَُّهْم ِإْن ُكلُّ َمْن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّمْحَِن َعْبداً، لََقْد َأحْ ﴿إىل اهلل عبيداً حنن راحلون 
ملاذا ال نتهيأ للرحيل؟ ملاذا ال نرمم اخلربة؟ ملاذا ال جندد الدار؟ حىت إذا جاء [ 84-82]مرمي:  ﴾َعّداً 

أسأل اهلل     نا دارنا قد هتيأت لنا، ورأينا أن املوت قد أصبح عرساً لناملك املوت يطلب منا الرحيل رأي
ها، ممن غنموا هذه احلياة الدنيا لزراعة تلك احلياة اليت حنن مقبلون إلي سبحانه وتعاىل أن جيعلين وإياكم

 أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل العظيم. 
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 29/21/2212|  املوت حقيقة -139

 

 كثري عنها ثاحلدي من امشأز طاملا الناس، من كثريٌ  منها تأّفف طاملا حقيقة عن ماليو  أحدثكم تعالوا
 يتأّففونو  احلقيقة، هذه عن احلديث من يشمئزون ألناس عجباً  ويا املوت، حقيقة وهي أال الناس، من

 اتاللذ ادمه ذكر من أكثروا﴿: القائل هو وسلم عليه اهلل صلى رسوهلم أن يعلمون وهم منها، ويفّرون
 -الطاعات من أي- قليلٍ  يف ذُِكرَ  وما قلََّله، إال -املعاصي من أي- كثريٍ  يف ذُِكرَ  ما فإنه اجلماعات ومفرق

     ﴾كثَّره إال

 وقد عنه، يثاحلد ملف وفتح ذكره من ويتأفّفون املوت، عن احلديث من يشمئزون ألناس عجباً  يا
 هو أليس نها،م فراراً  وال شروداً  يستطيع لن احلقيقة هذه مع موعدٍ  على أنه لإلنسان اإلهلي البيان أكد

َا اْلَمْوتِ  َذائَِقةُ  نَ ْفسٍ  ُكلُّ ﴿: القائل  الذي هو أليس [120 :عمران آل] ﴾اْلِقيَاَمةِ  يَ ْومَ  ُأُجورَُكمْ  تُ َوف َّْونَ  َوِإّنَّ
 ؟[22 :النساء] ﴾َشيََّدةٍ مُ  بُ ُروجٍ  يِف  مْ ُكْنتُ  َولَوْ  اْلَمْوتُ  ُيْدرِْكُكمُ  َتُكونُوا أَيْ َنَما﴿: فقال احلقيقة هذه أكد
 ﴾ُمالقِيُكمْ  ِإنَّهُ فَ  ِمْنهُ  تَِفرُّونَ  الَِّذي اْلَمْوتَ  ِإنَّ  ُقلْ ﴿: فقال تأكيداً  احلقيقة هذه زاد الذي هو أليس

 ﴾تُونَ يِّ مَ  َوإِن َُّهمْ  َميِّتٌ  إِنَّكَ ﴿: لرسوله قال إذ وتبياناً  تأكيداً  األمر زاد الذي هو أليس ؟[2:اجلمعة]
     .[25:الزمر]

 املوت تذكر إنو  البغي، أظافر يُ َقلِّمُ  الذي هو وراءه وما حقيقته معرفة مع املوت تذكر إن اهلل عباد
    اجملتمع نم بأنواعه الفساد جيتث الذي وهو والعدوان، الظلم أنياب حيطم الذي هو حقيقته معرفة مع

 واألهواء هواتالش من زلقات يف اإلنسان به ليستعني اً كاحب وجل عز اهلل جعله -اهلل عباد يا- املوت
 الشهوات، ،الرعونات من زلقات املن زلقات، هذه من نعاين كلنا إليها، سائراً  نفسه جيد اليت والرعونات

 الذي الكابح ماف كابح، من بعقالنيته الرعونات هذه على يتغلب لكي لإلنسان بد ال اجلاحنة، األهواء
 . اهلل عباد يا املوت إنه املن زلقات؟ هذه من اإلنسان حيمي
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 الكابح إىل التنبه ولكن يبدأ، الذي هو اإلقالع إن نعم صاحبها، يقودها اليت العربة إىل ترون أال
 مدى يتبني وأن ،الكابح يتبني أن بعربته يقلع أن قبل اإلنسان هلذا بد ال البداءة، هذه من أسبق يكون
 من السابقة يه اإلقالع عوامل كانت وإن اإلقالع، عوامل على ُمَقدَّمٌ  مهيةاأل يف فالكابح لوظيفته، أدائه

 تَ بَاَركَ ﴿: الفق خاطبنا عندما احلياة على املوت اإلهلي البيان قدَّمَ  احلقيقة هذه أجل من نرى، ما حيث
  ﴾َعَمالً  َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ  يَبْ لُوَُكمْ لِ  َواحْلَيَاةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  الَِّذي َقِديٌر، َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلُمْلكُ  بَِيِدهِ  الَِّذي

 ألن هذا، هو اجلواب قبلها؟ واحلياة املوت اإلهلي البيان قدَّم ملاذا: أناسٌ  سأل ما كثرياً . [3-1:امللك]
    ملسريا يف يُ ْقِلعَ  أن بلق معه التعامل ضرورة يدرك وأن أمهيته، يتبني وأن الكابح، يستبني أن ينبغي اإلنسان

 اليت املوت حقيقة يف نتأمل تعالوا منه، فرار وال الناس من كثريٌ  منه يفرُّ  الذي هذا يف نتأمل بنا إذاً  تعالوا
 . اإلنسان على وتعاىل سبحانه اهلل هبا قضى

 ليس املوت ة،مصيب املوت أن فيتصورون َيطئون قد من الناس يف اهلل؟ عباد يا مصيبة املوت هل
 غياب من الستيحاشا يف تتمثل مصيبتهم رمحه، وذوي وأحبابه ألقاربه مصيبة هو وإّنا ،للَمْيتِ  مصيبة

 عنهم، غاب الذي ذاه إىل واألحباب األقارب حنني يف تتمثل املصيبة عنهم، غاب الذي حبيبهم قريبهم،
ْيتُ  أما

َ
 املوت على قبلَ ملا اإلنسانَ  إن أي حيًا، كان عندما معناه املوت حقيقة يف يضع الذي فهو ذاُته امل
 ال اليت فادحةال املصيبة معىن املوت يف يضع أن وُيلك شاء، إن العرس معىن املوت يف يضع أن ُيلك
 أن ينبغي فما مث ومن حقيقته، املوت يف يضع الذي هو احلي فاإلنسان شاء، إن منها أفدح مصيبة توجد

 يف اإلنسان ذاه يسري عندما للحي؟ بةمصي املوت يكون مىت    مصيبة املوت أن الكالم بإطالق نتصور
 أوامره إىل أصغى مث اإلله، هلذا العبودية حبقيقة واصطبغ ومواله، وصانعه خالقه عرف وقد احلياة فجاج

 وال يعتو ال ي،يبغ ال يظلم، ال العدل، مبوازين ُيسك احلياة فجاج يف سار طلب، كما فنفذَّها ووصاياه
 صلة وعوامل ودوال احلب وعوامل الصالح أسباب جنباهتا يف يغرس وهو احلياة فجاج يف سار يستكرب،
 على تسامىي الذي اإلنسان هذا أمجع، اإلنساين الرحم أفراد بني بل فقط، األقارب بني أقول ال القرىب،
 معاملة يف هميغش ال اإلنسانية، يف إخوانه َيدع ال الغش، على يتسامى العدوان، على يتسامى البغي،

 قول نفَّذ احلة،ص لعباده اهلل وسلَّمها وجل، عز اهلل أصلحها أن بعد األرض يف يفسد ال عها،نو  كان أياً 
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 سبحانه اهلل بيان إىل أصغى ،[00:األعراف] ﴾ِإْصالِحَها بَ ْعدَ  اأْلَْرضِ  يِف  تُ ْفِسُدوا َوال﴿: وجل عز اهلل
 َوابْ َتغِ ﴿ رب يا وطاعةً  مسعاً : فقال ،[20:القصص] ﴾اْلَفرِِحنيَ  حيُِبُّ  ال اللَّهَ  ِإنَّ  تَ ْفرَحْ  ال﴿: القائل وتعاىل

ارَ  اللَّهُ  آتَاكَ  فِيَما  ةً وطاع مسعاً : قائالً  اهلل إىل أقبل ،[22:القصص] ﴾الدُّنْ يَا ِمنَ  َنِصيَبكَ  تَ ْنسَ  َوال اآْلِخرَةَ  الدَّ
 عاهدتك أفسد، أال كعاهدت رب، يا نعم: قال ،[22:القصص] ﴾اأْلَْرضِ  يِف  اْلَفَسادَ  تَ ْبغِ  َوال﴿ رب يا

 الناس بني أسري لن األرض، يف لعبادك أنزلته الذي العدالة مبيزان أمسك أن عاهدتك أظلم، وال أبغي أال
 . امليزان هذا إىل حمتكماً  إال

    جهل من وجهله علم من ذلك علم أجل، عرسًا، إليه املوت سيقبل -اهلل عباد يا- اإلنسان هذا
 استجاب ذيال اإلنسان أما وتعاىل، سبحانه هلل مملوكيته عن أعرض هويته، عن أعرض الذي اإلنسان أما

 يغش وأخذ فساداً، اهل اهلل إصالح ويْبِدلُ  األرض، يف يفسد وأخذ واستكرب، وبغى فطغى نفسه لرعونات
 املوت ستقبلي فلسوف النحو، هذا على وسار خفية، بصورة أو بارزة بصورة إن احلقوق ويستلب وَيدع
 اهلل رسول قول إىل هذا يف وانظروا متامًا، ذلك يتبني املوت ملك عليه يدخل وعندما مصيبة، وأي مصيبة
. ﴾لقاءه، اهلل رهك اهلل لقاء كره ومن لقاءه، اهلل أحب اهلل لقاء أحب من﴿: وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى
 املؤمن يأ- املؤمن ولكن ذاك، ليس﴿: قال املوت، يكره فكلنا اهلل؟ رسول يا املوت أهو: عائشة قالت

 من إليه أحب امهأم شيءٌ  يكن فلم ربه، بلقاء ُبشِّرَ  املوت إليه دنا إذا -اآلن لكم وصْفُته الذي الصاحل
 وسخطه، اهلل قتمب ُبشِّرَ  املوت منه دنا فإذا -األرض يف واملفسد والباغي الطاغي أي- الكافر وأما املوت،

 . اهلل عباد نعلمها أن ينبغي احلقيقة هذه ﴾املوت من إليه وأخوفَ  أبغضَ  شيءٌ  يكن فلم

 امللك عبد نب سليمان للخليفة دينار بن سلمة الرباين العامل ذلك قاله الذي الكالم هذا إىل وانظروا
 بن سلمة ديي بني جلس خليفة هو نعم شيخه، يدي بني املريد جيلس كما إليه جلس يزوره، جاء وقد

 دنياكم مرمتع ألنكم: قال املوت؟ نكره ملاذا حازم أبا يا: له قال شيخه، ديي بني املريد جيلس كما دينار
 كيف يشعر  ليت: قال مث سكت خراب، دار إىل عمارٍ  دار من تنتقلوا أن فكرهتم آخرتكم، وخرَْبتم



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   391
 

 أي آلبق،ا فكالعبد املسيء وأما أهله، على يقدم فكالغائب احملسن أما: له قال اهلل؟ على غداً  القدوم
     باكيًا. امللك عبد بن سليمان استعرب مواله، على يقدم ارب،اهل

 وأي رساً ع إليه مقبل أنت الذي املوت من جتعل أن تستطيع أنت. اهلل عباد يا املوت هو هذا إذاً 
 ليايل كل نسيكت الدنيا، لذائذ تنسيك مصيبةً  إليه مقبل أنت الذي املوت من جتعل أن وتستطيع عرس،

 ُيلك وهو يبةمص إليه مقبل هو الذي املوت من جيعل أن على يلح ملن عجباً  فيا ك،وشؤون وفرحك هلوك
     عرسًا. إليه مقبل هو الذي املوت من جيعل أن

 أحد نشبه دنياال هذه يف حنن بالعقل؟ وجل عز اهلل متعنا وقد عقولنا مع نتعامل ال ملاذا اهلل عباد
 استأجرها، اليت ذهه من َمقربة على خربة دارٌ  وله سنوات عشر إىل داراً  استأجر رجل التايل، املثل يف رجلني

 وعوامل املتع أسباب فيها رأى وقد الدار، هذه إىل منه الواحد دخل فعندما الناس من األول الفريق أما
 هي اليت خربته كله ذلك أنساه ذلك، وحنو واألثاث الفرش من بازخٌ  هو ما كل فيها ورأى العيش، رغد
 اليت الدار تلك نعيم يف يتقلب وظل استأجرها، اليت الدار وأسكرته بالرتميم، يتعدَّها فلم منه، َمقربة على

 مدة تهتان لقد: وقال الدار صاحب إليه أقبل العشر السنوات مرَّتْ  إذا حىت قليل عما عنها سريحل
 على هي اليت ربةاخل الدار إىل ونظر نعيمه، سكر من اإلنسان هذا الساعة تلك يف صحا فاخرج، اإلجيار
 استعمل ذيال اآلخر أما. العراء إىل خرج لك، مهيأةً  لست آسفة، أنا حاهلا، بلسان له فقالت منه، مقربة
 اخلربة داره تعهدي كان لكنه فيها، العيش برغد ومتتع نعيمها، يف نعم، وتقلب، الدار هذه استأجر عقله
 إذا ىتح استطاعته، جهد وجيددها اعوج، ما نهام ويرمم فسد، ما منها يصلح ساعتني أو ساعةً  يوم كل

 اخلروج منه يطلب الدار صاحب وجاءه الدار، هذه من خروجه ميقات وجاء العشر، السنوات مرَّتْ 
 أعطيتين ألنك لك هتيأت لك، هتيأت لقد بك، مرحباً : له تقول جْملُوَّة عروس وكأهنا الدار إليه نظرت منها،

 وكفة شها،تعي اليت احلياة كفة ميزان كفيت خالل من الدنيا مع املتتع كنت ألنك حقًا، حياتك من
     إليها مقبل أنت اليت احلياة
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 مرحلة املوت ًا،عدم ليس منهم، اللوثة إلينا وصلت وقد الغربيون، يتصور كما ليس املوت اهلل عباد
 يعيش ليتا اخلرافة انبلس أقول ولست العلم بلسان أقول وأنا احفظوها للحياة، أربعة مراحل من ثالثة
 املرحلة حم،الر  عامل يف اجلنني حياة هي األجنة، حياة هي األوىل املرحلة عششها؛ يف الناس من كثريٌ 

 على حنن اليت لربزخيةا احلياة فهي الثالثة املرحلة أما فجاجها، يف نتقلب اليت الدنيا احلياة هذه هي الثانية
 من مرحلة كل نأ ولتعلموا معها، موعدٍ  على حنن اليت األخرية احلياة فهي الرابعة املرحلة وأما معها، موعدٍ 
 معها موعدٍ  على نحن اليت الربزخية احلياة فمرحلة قبلها، اليت املرحلة من وأقوى أوسع األربع املراحل هذه
 انك إن للنعيم اإلنسان فيها يتهيأ فيها، نتقلب اليت احلياة هذه من وأوسع أقوى املوت بوابة خالل من

 العظيم، اهلل روأستغف هذا، قويل أقول للعذاب، مؤهالً  كان إن للعذاب فيها اإلنسان ويتأهل للنعيم، أهالً 
 لكم. يغفر فاستغفروه
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 | فرق ما بين املؤمن باهلل واملوقن بلقائه والجاحد واملنكر للقائه -138

32/21/2212 

 

 للقائه واملنكر وتعاىل سبحانه باهلل واجلاحد بلقائه واملوقن عاىلوت سبحانه باهلل املؤمن بني ما فرق إن
 :التايل هو بينهما ما فرق

 باهلل لقاءه أنب استبشر عام عمره من مرَّ  ما كل فإن بلقائه واملوقن وتعاىل سبحانه باهلل املؤمن أما
 مث. ودنت أزفت قد هديي بني ووقوفه وجل عز هلل رؤيته ساعة وبأن قرباً  أكثر أصبح قد وتعاىل سبحانه

 نواهيه عن تعادواالب أوامره على لالستقامة وفقه قد وجل عز اهلل أن وجد فإن حياته ماضي يف ينظر إنه
 البقية من واستفاد استدرك واألوزار املعاصي بعض يف توغل قد تائه ُمَقصِّر أن رأى وإن واستبشر اهلل محَِدَ 

 احلالتني كلتا يف هوو  اعوجاجه، وقَ وَّم سلوكه وأحسن وتعاىل انهسبح اهلل إىل وآب فتاب حياته من الباقية
 .خري يف

 ساعة بأن عريش حياته من وانسلخ انقضى قد عاماً  أن رأى إذا فهو للقائه واملنكر باهلل اجلاحد وأما
 نفق فيه، يسري ذيال املظلم النفق داخل يف املغلق اجلدار من قريباً  أصبح قد وبأنه منه دنت قد االختناق

 قد – تصوري فيما – وزواله انقضائه ساعة بأن يشعر إذ بالوحشة، يشعر فإنه مث ومن واحد، اجتاه ذي
 يف يزجه الشعور هذا فإن مث ومن دنت، قد يُعبُّها اليت والشهوات املتع مائدة عن ابتعاده ساعة وأن أزفت
 سبيل من هل ليس! النسيان له وأىنّ  النسيان بواسطة إال الوحشة هذه من يفر وال وحشة مثلها ما وحشة

 .أخرى مث كأس مث كأس على العكوف طريق عن إال النسيان إىل

 من واملستيئس عاىلوت سبحانه باهلل واجلاحد بلقائه واملوقن وجل عز باهلل املؤمن بني ما فرق هو هذا
 .وتعاىل سبحانه اهلل لقاء
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 ملوالنا ينتهي ال وحبمدٍ  وجل عز هلل عظيم ربشك نرجع لكي املقارنة هذه – اهلل عباد يا – أعقد وأنا
 هذه بقصة بصَّرَنَا أنفسنا، معرفة طريق عن ذاته مبعرفة أكرمنا معرفته، عن يقطعنا مل إذ وتعاىل سبحانه
 والنهاية منه انطلقنا الذي أباملبد وجل عز اهلل َبصَّرَنَا تَ بَ ي َّْناه، مرسوم منهج طبق ساعاهتا نقطع اليت الرحلة

 اهلل بعون معها وعدم على حنن اليت الكربى النهاية مث احلياة هذه من ورحيالً  موتاً  تنتظرنا اليت الصغرى
 َمْقَعدِ  يِف . َونَ َهرٍ  َجنَّاتٍ  يِف  اْلُمتَِّقنيَ  ِإنَّ ﴿ :وجل عز اهلل وعد كما نكون إذ وتوفيقه ورمحته وتعاىل سبحانه
  .[00-04: القمر] ﴾مُّْقَتِدرٍ  َملِيكٍ  ِعندَ  ِصْدٍق 

 هذا صحراء يف نيالتائه الشاردين أولئك من جيعلنا مل أن وتعاىل سبحانه اهلل حنمد تعالوا :اهلل عباد
 شيئاً  يدركون وال ايقطعوهن اليت احلياتية لرحلتهم مبدأً  يعلمون ال الكون، هذا جنبات يف ميتَّمني الوجود

 شعر عمره من عامٌ  وانطوى املوت من ناد كلما أحدهم فإن مث ومن املطلق العدم أنه إال املوت معىن من
 .باخلناق منه يأخذ يكاد باألسى وشعر بالوحشة

 ُقلْ ﴿ :قوله قيقةحب َبصَّرَنَا أن وتعاىل سبحانه اهلل الناس، امحدوا هؤالء من جيعلنا مل أن اهلل امحدوا
 وجل عز اهلل حنمد تعالوا .[11 :السجدة] ﴾تُ ْرَجُعونَ  رَبُِّكمْ  ِإىَل  مُثَّ  ِبُكمْ  وُكِّلَ  الَِّذي اْلَمْوتِ  مََّلكُ  يَ تَ َوفَّاُكم

 :مؤمن لكل خماطباً  ًا،مجيع لنا خماطباً  قال عندما وذلك املوت َحَدثُ  عليها ينطوي اليت بالبشارة َبصَّرَنَا أن
 نيكو  وكم كم أجل، ﴾حُتَْشُرونَ  اهلل إِلىَل ﴿ [102: عمران آل] ﴾حُتَْشُرونَ  اهلل إِلىَل  قُتِْلُتمْ  أَوْ  مُّتُّمْ  َولَِئن﴿

 قد وأنه انطوت قد الدنيا احلياة هذه يف عمره أيام أن جيد عندما – بالسعادة منتشياً  بل – سعيداً  املؤمن
 .إليه واشتياقه حنينه طال قد الذي اإلله هذا إىل يرحل أن آن

 وتعاىل انهحسب اهلل وَعَدكَ  الذي اللقاء حيني أن من أمتع وعرس أروع وأيام أسعد سعادة هنالك وهل
 أَوْ  تُّمْ مُّ  َولَِئن﴿؟ !به وجل عز اهلل وعدك الذي هذا أمام نفسك جتد أن من أمتع سعادة هنالك ؟ هل!به

  ﴾حُتَْشُرونَ  اهلل إِلىَل  قُتِْلُتمْ 

 ظننت الذين ئكأول مشهد القلوب، يُ َقطِّعُ  مشهداً  أرى أن وتعاىل سبحانه اهلل قضى لقد: اهلل عباد
 ؟!رأيت ماذا ولكن أدبر، عام انتهاء إثر على جديد عامٍ  بوالدة فرحة فالاحت حيتفلون أهنم
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 ورأيت الوحشة، عن تعربِّ  اليأس، عن تعربِّ  األسى، عن تعربِّ  اليت الكلمات مسعت السخط، مسعت
 يفرون هنمأ كيف رأيت كثب، من املشهد هذا يف أتأمل وأنا الناس هؤالء يفر كيف ورأيت البؤس مظاهر

 مث يشرب مث يشرب الشراب، إنه له، ثاين ال واحد شيء إىل األحناء سائر من هبم تلفُّ  اليت الوحشة من
 .فاخلامس فالرابع الثالثف الثاين دور يأيت مث له ُأِعدَّ  الذي املكان إىل جرَّاً  جُيَرُّ  مث أرضاً  يرمتي أن إىل يشرب

 الذي اهلل يانب إىل يصغوا مل ذا؟ ألهنمملا مأساة، مثلها ما مأساة عن يعربِّ  احتفال لكنه احتفال إنه
 املوت، من وحشوافاست العظمى النهاية إىل فيها الصغرى النهاية إىل مبدئها من الرحلة هذه قصة عن أنبأنا

 .حقيقته يعلمون ال الذي العمر من استوحشوا

 داخلون بأننا ونشعر نيَّ نتب مجيعاً  أننا فأحسب مبعرفته وجل عز اهلل شرَّفَهم الذين اهلل عباد يا حنن أما
 َوَأنَّ  آَمنُوا الَِّذينَ  ىَل َموْ  اللَّهَ  بَِأنَّ  َذِلكَ ﴿ :قوله نتدبر عندما وذلك ورعايته وجل عز اهلل لطف محى حتت

 موالنا، إىل مشدودون حنن احلياة، هذه صحراء يف ُميَتَِّمني لسنا نعم، [11: حممد] ﴾هَلُمْ  َمْوىَل  ال اْلَكاِفرِينَ 
 سبحانه اهلل قول تقرؤوا ملأ علينا، واليته خالل من إلينا ويتجه يستمر ولطفه له عبوديتنا نسب إليه يُشدُّنَا
 [302 :البقرة] ﴾الن ُُّورِ  ِإىَل  الظُُّلَماتِ  مِّنَ  َُيْرُِجُهم آَمنُواْ  الَِّذينَ  َويِلُّ  الّلهُ ﴿ :وتعاىل

 أن اهلل شكر يف غرقنست لكي بذلك وُأذَكِّرُُكم نفسي ُأذَكِّرُ  وإّنا هبا، وجل عز اهلل أمتَ َعنَا حقيقة هذه
 ما بأسى املوت الواستقب احلياة هذه انقضاء يفسرون باملآسي، احلياة يفسرون الذين أولئك من جيعلنا مل

 .أسى مثله

 رَب َُّهم َيْدُعونَ  ِذينَ الَّ  َمعَ  نَ ْفَسكَ  َواْصرِبْ ﴿ :وتعاىل سبحانه اهلل قول أتلو الساعة كنت: اهلل عباد
 َأْغَفْلنَا َمنْ  ُتِطعْ  َوال﴿ :قال مث ﴾الدُّنْ يَا اةِ احْلَيَ  زِيَنةَ  ُترِيدُ  َعنْ ُهمْ  َعيْ نَاكَ  تَ ْعدُ  َوال َوْجَههُ  ُيرِيُدونَ  َواْلَعِشيِّ  بِاْلَغَداةِ 

 َوال﴿ :سبحانه قوله عند وتدبر بتأمل قفوا .[32: الكهف] ﴾فُ ُرطاً  أَْمرُهُ  وََكانَ  َهَواهُ  َوات ََّبعَ  ِذْكرِنَا َعن قَ ْلَبهُ 
 .﴾ِذْكرِنَا َعن قَ ْلَبهُ  َأْغَفْلنَا َمنْ  ُتِطعْ 

 ال وهم احلياة هذه فجاج يف يتقلبون فعاشوا ذكره عن قلوهبم وجل عز اهلل أغفل أناس هنالك إذن
 بأن وتعاىل بحانهس اهلل أكرمنا فقد حنن أما .وأنفسهم هوياهتم يعرفون ال مث ومن وخالقهم موالهم يعرفون
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 كم  .النعمة هذه ليلةج هي كم  .وخمافته ومهابته لتعظيمه أوعيته حلبه، أوعية لذكره، أوعية قلوبنا علج
 عن غطاء يف قلوهبم جعلت الذين أولئك من جتعلنا مل إذ واإلكرام اجلالل ذا يا موالنا يا بنا لطيف أنت

 والفسوق الكفر إلينا َكرَّْهتَ  قلوبنا، يف زي َّْنَته اإلُيان، إلينا حبْبتَ  لذكرك، أوعية قلوبنا جعلتَ  ذكرك،
 .والعصيان

 .بشقاء الو  ببؤسٍ  نشعر وال نأسى ال املوت، دنا إذا نستبشر جتعلنا – اإلخوة أيها – احلالة هذه
 ما الذي أنت ،وأنت .احلجاب اهلل وبني بينك مما يرتفع اليت الساعة عن عبارة املوت؟ املوت ما! املوت
 استجاباته كتأتي – احلب رسائل – رسائله تأتيك تراه، وال تدعوه تراه، الو  وجل عز اهلل تسأل زلت

 تبصرس اليت الساعة أزفت لقد ها خالهلا من لك يُ َقال اليت الساعة هي املوت .تراه أن دون لدعائك
 أزفت بصرك،ب تدركه وال وجل عز اهلل تسأل كنت اليت الساعة أزفت تراه، وال تدعوه كنت الذي إهلك

 حقيقة هي هذه ،املوت هو هذا .اهلل من إليك تتوارد كانت اليت والنعم احلب برسائل تذكُِّرك اليت الساعة
 مستكرباً  يكن مل إن اهلل إىل سيؤوب ألنه عاصياً  كان ولو حىت اهلل عرف ملن ملن؟ لكن اهلل عباد يا املوت
 .وتعاىل سبحانه اهلل على

 لعلنا احلمد من زيدمب الشكر، من مبزيد علينا هبا اهلل أنعم اليت النعمة هذه نغذي اهلل عباد يا تعالوا
 اللب قال كما منا واحد كل يقول بل نقول – املوت سكرات يف ووقعنا املوت ساعة دنت إذا – بذلك
 بل: قال باهكر  وا يقول أقاربه من واحداً  ومسع املوت سكرات من يعاين كان عندما عنه تعاىل اهلل رضي

 عما بنا تحيقس اليت الساعة تلك يف نقول أن وفقنا فاللهم .وصحبه حممداً  األحبة ىنلق غداً  طرباه وا
 األحبة نلقى اً غد واطرباه صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول مؤذن بالل قال ما مثل نقول أن وفقنا قريب،
 .وصحبه حممداً 

 .اآلخرة الدار إىل منها رحيلال قبل الدنيا دار يف يروهنا بشرى هلم خبَّأ أنه بعباده اهلل رمحة من وإن
 تنتظرك، اليت النعمة بشارة وجل عز اهلل يريك السكرات ساعة املوت، البشرى؟ قبيل هذه تكون أين

 .املوت سكرات آالم ينسيك خمدراً  البشارة هذه من وجل عز اهلل جيعل ولسوف
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 َأال اْلَمالِئَكةُ  َعلَْيِهمُ  تَ تَ نَ زَّلُ  ُموااْستَ َقا مُثَّ  لَّهُ ال رَب ُّنَا قَالُوا الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿ :وتعال سبحانه اهلل قول تقرؤوا أمل
: فصلت] ﴾اآلِخرَةِ  َويِف  الدُّنْ يَا احْلَيَاةِ  يِف  مْ أَْولِيَاؤُكُ  حَنْنُ . تُوَعُدونَ  ُكنُتمْ  الَّيِت  بِاجْلَنَّةِ  َوأَْبِشُروا حَتْزَنُوا َوال خَتَافُوا
 حَتْزَنُوا َوال خَتَافُوا َأال﴿الدنيا  دار يف وأنت حي، وأنت نتكو  املالئكة من بشارة هذه إذن [25-21

 ُكمْ أَنُفسُ  َتْشتَِهي َما فِيَها َوَلُكمْ  اآلِخرَةِ  َويِف  االدُّنْ يَ  احْلَيَاةِ  يِف  أَْولِيَاؤُُكمْ  حَنْنُ . تُوَعُدونَ  ُكنُتمْ  الَّيِت  بِاجْلَنَّةِ  َوأَْبِشُروا
 .[23-25: فصلت] ﴾رَِّحيمٍ  َغُفورٍ  مِّنْ  ُزالً ن ُ  َتدَُّعونَ  َما فِيَها َوَلُكمْ 

 إُياناً  زدنا حلبك، وعيةأ قلوبنا اجعل اللهم لنا، ارتضيته الذي النهج على ثبِّتْ نَا اللهم ثبِّتْ نَا، اللهم
 املوت سكرة جاءت إذا حىت النهج هذا على ثَ بِّتْ نَا حلرماتك، تعظيماً  زدنا لك، حباً  ريب يا زدنا بك،

 دعائي جييب نأ وتعاىل سبحانه اهلل أسأل. ألذ وال منه أمتعَ  ال بعرس منها شعرنا بالبشارة، منها شعرنا
 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول ودعاءكم،
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 29/12/2212|  الشقاء صورة مقابل في السعادة صورة -112

 

 املؤمن حياة يف جذورها ترتسخو  تتنامى إذ السعادة صورة اثنتني، صورتني أمام اليوم أضعكم تعالوا 
 ترتسخ إذ قاءالش وصورة منه، دنا قد احملتوم األجل أن رأى ومهما العمر به امتد مهما باهلل حقيقياً  إُياناً 

 جاحداً  القهوخ مواله عن حمجوباً  عاش مث ومن ذاته عن حمجوباً  عاش الذي اإلنسان حياة يف أيضاً  جذوره
 أن رأى وكلما األجل هب امتد كلما كيانه يف رسوخاً  شقاؤه ويزداد شقاءً  ديزدا عليه، مستكرباً  أو بربوبيته
 منه. قريباً  أصبح قد املوت

 من يتلقى أن بدال باملنعم، إليه تفد اليت النعم يربط وهو يعيش أن البد فهو حقاً  باهلل املؤمن أما 
 فإن مث ومن اىلوتع سبحانه اهلل من تأتيه حب رسائل أهنا على حُتصى ال اليت املكرمات وخالقه مواله
 اهليبة مشاعر وارحهج بني تتنامى ما مبقدار وخالقه ملواله احلب مشاعر جواحنه بني تتنامى أن البد املؤمن

 . العلية لذاته التعظيم ومشاعر

 بابهش ألهواء يستجيب نفسه رأى ومهما العيش رغد يف يتقلب نفسه رأى مهما املؤمن هذا
 مواله إىل التعظيمو  باحلب ذاته الوقت يف متجهة القلبية مشاعره تكون أن البد بهشبا وألحالم وألحالمها

 ال عيش رغد يمًا،نع به وجل عز اهلل وعده الذي باملآل ينتظره، الذي باملآل شعوراً  يزداد أن والبد وخالقه
 الكهولة جمدار  يف ودخل كيانه من الشباب عهد انطوى فإذا. بذلك يشعر أن البد ينتهي، وال يبلى

 كلما خالقه،و  مواله من بقربه واستأنس حياته من وىلَّ  الذي الشباب عهد تناسى أو نسي فالشيخوخة
 اهلل به وعده دق مبا أنساً  وازداد مواله إىل اشتياقاً  ازداد فيها يتقلب اليت احلياة من رحلته ساعة دنت

 إليها ينظر ال باهلل املؤمن اإلنسان فهذا هشباب أيام أما هلوه، أيام أما حياته، ماضي أما. وتعاىل سبحانه
 بالذكرى ال إليه يعود ال عنه، يعرض فهو الننت رائحة منه فاحت قد آسن طعام إىل إنسان ينظر كما إال
 سبحانه اهلل يانب وصفها اليت الساعة إىل مشدوداً  املستقبل، إىل مشدوداً  جتده وإّنا األحالم أو باآلمال وال

 واَوأَْبِشرُ  حَتْزَنُوا َواَل  خَتَافُوا َأالَّ  ْلَماَلِئَكةُ ا َعلَْيِهمُ  تَ تَ نَ زَّلُ  اْستَ َقاُموا مُثَّ  اللَّهُ  رَب ُّنَا قَالُوا الَِّذينَ  نَّ إِ ﴿ قال: إذ وتعاىل
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 مْ َوَلكُ  أَنُفُسُكمْ  َتْشتَِهي َما فِيَها مْ َوَلكُ  ِخرَةِ اآْل  َويِف  الدُّنْ يَا احْلَيَاةِ  يِف  أَْولِيَاؤُُكمْ  حَنْنُ . تُوَعُدونَ  ُكنُتمْ  الَّيِت  بِاجْلَنَّةِ 
  .[23-25: فصلت] ﴾رَِّحيمٍ  َغُفورٍ  مِّنْ  نُ ُزالً . َتدَُّعونَ  َما فِيَها

 مائدة لىع وجيلس متعها يستقبل الدنيوية حياته يف عاش املؤمن، اإلنسان شأن يكون هكذا 
 ورعوناته رغائبه توتقلص شبابه أيام انطوت فإذا حياته، عاجل يف به وجل عز اهلل يكرمه ما آخذاً  نعيمها،
 . به وجل عز اهلل وعده الذي املستقبل إىل املشاعر منه اجتهت

 وأخذ حياهتم يف الكهولة عهد وىلَّ  شيوخاً  رأيت لكم، أصفها اليت الصورة هذه بعيينَّ  رأيت وكم وكم
 طوفت لعلها األسى مشاعر عن أحبث أخْذتُ  رويداً، رويداً  إليه يدنو املوت رائحة يشم منهم الواحد

 إال وجوههم يف رأيت ما واهلل ال إليهم، فشيئاً  شيئاً  يدنو الذي املوت من خوفاً  بأذهاهنم أو بنفوسهم
 مظاهر إال وكالمهم ألسنتهم على تبدو اليت مشاعرهم يف وجدت ما إليه، مقبلون هم مبا األنس مظاهر
  السبب؟ ما نعم،. عنها أعرضوا حياهتم من اخلوايل األيام به، وجل عز اهلل وعدهم الذي اليوم إىل الشوق

 عز اهلل ورمحانية وجل عز باهلل صلتهم عرفوا له، عبيداً  أنفسهم عرفوا أن بعد اهلل عرفوا أهنم السبب 
 إذا فكيف الدنيا ةالعاجل يف ذلك وتعاىل، سبحانه اهلل من تباعاً  تأتيهم اليت حبه رسائل رأوا هلم، وجل
 التوبة تهمأدرك مث اهلل صراط عن الشرود من ماضٍ  هلم كان الذين حىت وخالقه. مواله إىل منهم دالواح آل

 على غلبويت عليهم يهيمن الرجاء رأيت – أرى أزال وال – رأيت الشيخوخة مرحلة يف ذلك بعد ودخلوا
 مبغفرته واألمل وتعاىل سبحانه اهلل رمحانية من مشاعر يف يتقلبون رأيتهم جواحنهم، بني اخلوف مشاعر

 َغيْ رَ  لِْلُمتَِّقنيَ  جْلَنَّةُ ا َوُأْزلَِفتِ ﴿ وتعاىل: سبحانه اهلل قول معىن مع ُيل وال يعيش منهم الواحد رأيت هلم،
 [ 23-21: ق] ﴾َحِفيظٍ  أَوَّابٍ  ِلُكلِّ  تُوَعُدونَ  َما َهَذا. بَعِيدٍ 

 كنت ما انوسرع أتيه كنت اهلل، إىل وأعود أؤوب مث أحنرف كنت أوابًا، كنت لقد: قائلهم يقول 
 األوبة كثري نتك أيضاً  ولكين الشرود كثري كنت وإن حىت لتقول تدركين البشرى هي وها اهلل، إىل أعود
 ضياء ولكن النزع ساعة يف ووقعوا املرض فراش على متددوا من الناس هؤالء يف رأيت وجل. عز اهلل إىل
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 من بشارةال يتلقى كان – اليقني علم هذا أعلم وأنا – أحدهم إن بل وجوههم، تفارق تكن مل البشرى
  لعباده العلية ذاته على قطعه اهلل وعد وهذا النزع، من يعاين وهو ربه

 اةِ احْلَي يِف  اْلُبْشَرى هَلُمُ . يَ ت َُّقونَ  واْ وََكانُ  آَمنُواْ  الَِّذينَ . حَيْزَنُونَ  ُهمْ  َوالَ  َعلَْيِهمْ  َخْوفٌ  الَ  الّلهِ  أَْولِيَاء ِإنَّ  َأال﴿ 
 [ 04-03: نسيو ] ﴾اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذِلكَ  الّلهِ  ِلَكِلَماتِ  تَ ْبِديلَ  الَ  اآلِخرَةِ  َويِف  الدُّنْ يَا

   ﴾يَ ت َُّقونَ  وََكانُواْ  آَمنُواْ  الَِّذينَ ﴿ اهلل؟؟ أولياء هم ومن 

 الذي هذا عليه يصدق نساناإل هذا ولكن املعاصي محأة يف متقلباً  حياته ماضي يف املتقي كان رمبا 
  وجل. عز اهلل يقوله

 عرف ذيال حقاً  املؤمن اإلنسان حياة يف جذورها وترتسخ تتنامى كيف السعادة إىل إذاً  أرأيتم 
 اإلنسان اهذ يزداد لن فالشيخوخة الكهولة إىل الشباب جتاوز مهما العمر، به امتد مهما وخالقه مواله

 نشوة. إال سعادة، إال – ربه عرف وقد –

 حمجوبٌ  هو ذاً إ ذاته، عن حمجوباً  هويته، عن حمجوباً  حياته عاش إنسان األخرى، الصورة إىل تعالوا 
 الشباب يعانر  يف ومالذِِّه، ألهوائه عبداً  يعيش لرعوناته، عبداً  يعيش اإلنسان هذا وخالقه، مواله عن

 دونو  ضابط أي دون وطاب ذَّ ل ما كل منها وينال املائدة هذه من يقطف الشباب، مائدة على جيلس
 اللهو مائدة ىعل فيها يرتبع اليت الساعة هذه إال الدنيا من يعلم ال إنه احلدود، من حدٍّ  بأي يلتزم أن

 والرغائب اعراملش وتقلصت بالشيخوخة تنذر اليت الكهولة وجاءت الشباب انقضى. واألهواء والرعونات
 تغزو اليت اعراملش ما متعته، فيها جيد كان اليت املائدة وطويت األهواء هذه إىل منه تتجه كانت اليت

 أدبرت ذي هي وها اخلوايل الساعات لتلك يعيش كان األسى، مشاعر إهنا الوحشة، مشاعر إهنا كيانه؟
 العدم، ظالم إىل الوصول ينتظر العدم، وادي إىل الوصول ينتظر إن ينتظره؟ الذي ما إذاً  وفارقته، عنه

 يعبد اشع وألنه وخالقه مواله يعرف ال عاش ألنه كآبةً  وازداد وحشة ازداد العمر به امتد فكلما وهكذا
 يُنجده، هذا معبوده جيد ال ويسرة ُينة يلتفت اليوم فإنه مث ومن وأهواءه رعوناته يعبد شهواته، يعبد ذاته،

 شقائه. مشاعر من أساه، مشاعر من كآبته، مشاعر من ينتشله هذا معبوده جيد ال
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 الذي ذاه مآله يكون أن البد هويته، على يتعرف وال اهلل يعلم ال عاش من حال هي هذه نعم، 
 جاحداً  اهلل عن معرضاً  حياته عاش إنساناً  رأيت ما رأيتها، أيضاً  الصورة وهذه. اهلل عباد يا لكم أقوله

 ظُلَلَ  وجدتو  إال الشيخوخة مرحلة يف الشباب عهد بعد رأيته الناس هؤالء من واحد ما هلل، عبوديته
 أجل لسانه، يف وتسري كيانه على هتيمن والشقاء واحلزن األسى ظَُللَ  ووجدت إال وجهه، على الكآبة

 أعلم وأنا ،اهلل إىل ويؤوب فيعود هؤالء من واحداً  اهلل يتدارك أن إال أبداً  احلالة هذه عن يشذّ  ما أجد ومل
 الذين الضعفاء تشلين قط، اهلداية إىل ينتشلهم أال واجلاحدين، املستكربين ينتشل أال قضت اهلل سنة أن

  االحنراف. وإىل املعاصي إىل ضعفهم ساقهم الذين

  لكم أقوهلا اليت احلقيقة هذه جتسد مشاهد أمام أضعكم. اهلل عباد يا نتمثلها أن ينبغي احلقيقة هذه 

 رحلته ةساع جاءت ملا ي،األمو  العهد يف كانوا الذين التجار أعظم من تاجر املبارك بن اهلل عبد 
 ِلِمْثلِ ﴿ ائاًل:ق ويبتسم يضحك رأوه حوله من الذين الناسُ  رأى املوت سياق يف ووقع الدنيا احلياة هذه من
 سياق يف املبارك بن اهلل عبد تلقاها اليت البشرى هي تلك [01: الصافات] ﴾اْلَعاِملُونَ  فَ ْليَ ْعَملْ  َهَذا

 بنفسه. جيود وهو يراها كان اليت اآلالم ىعل تغلبت البشرى هذه ولعل املوت،

 عليهم ردَّ  اه،كرب وا يقولون حوله ممن بعضاً  مسع املوت سياق يف وقع عندما عنه اهلل رضي بالل 
 املشاهد من لسلةس لكم أسرد أن بوسعي احلقيقة هذه وصحبه. حممداً  األحبة نلقى غداً  واطرباه بل: قائالً 

 عليها. الدالة

 حلياةا هذه من ارحتل ما طويالً  أو قصرياً  عمراً  ذلك بعد عاش اهلل إىل وتاب آب إنسان من كم 
 تؤرخ أن كنُي صور وأمامي ذلك أقول بل افرتاضاً  ذلك أفرتض ال نعم، البشارة، تقلى أن بعد إال الدنيا

 فيه. حنن الذي العهد هذا يف

 حمجوباً  اشع إنساناً  تصوروا – والعافية العفو ولكم يل اهلل وأسأل – صحيح أيضاً  العكس ولكن 
 سياق يف وقوعه ونيك كيف وتعاىل، سبحانه اهلل بكتاب مستهزئاً  اهلل، كلمات على مستكرباً  اهلل، عن

 العفو ألهيس اهلل إىل يلتجئ أن إال ذلك أمام اإلنسان يستطيع ال القبيل هذا من ّناذج رأيت! املوت؟
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 واشتد رضم وجل عز اهلل على املستكربين هؤالء من واحداً  أن – حقيقة وهذه – علمت ولقد والعافية،
 املسدس؟ ينأ املسدس، آتوين: أسرته أفراد من حوله ملن يقول صاح املوت، سياق يف وقع مث املرض به

 لكم لذكرت شئت ولو املسدس، آتوين: يصيح وهو حنبه وقضى جاء، الذي هذا ألقتل باملسدس آتوين
 رحيله اعةس يف كلمات استكباره ماضي يفرز أن وجل عز اهلل وشاء املوت ملك رأى حقيقة، هذه. امسه
 الدنيا. احلياة هذه من

 عن تاه الذي دللعب والثانية ربه، عرف الذي املؤمن لإلنسان األوىل الصورة صورتان؛ مها: اهلل عباد 
  واحد. اجتاه ذي نفقٍ  يف يسريان كالمها والثاين األول. وتعاىل سبحانه وخالقه مواله

 لذَّ  ما كل يهاف واحةٍ  إىل يتجه إّنا أنه يعلم وهو إال النفق هذا يف يوغل فال حقاً  باهلل املؤمن أما 
 واستبشاراً، اً سرور  وجهه وازداد الواحة هذه على مقبل بأنه يقيناً  ازداد النفق هذا يف أوغل فكلما وطاب،

 النفق هذا يف أوغل ماكل سد، هناية إىل يسري أنه ذاته النفق يف جانبه إىل يسري وهو يتصور فهو اآلخر أما
 عنه. له رجعة وال سد إىل سينتهي أنه يعلم ألنه خناقه على ظالمه أطبق كلما

. باحلسىن نال َيتم أن وجل عز اهلل وأسأل األول الفريق من وجَعلَنَا أكرمنا أن وجل عز اهلل فلنحمد 
 العظيم. اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 21/21/2211|  املسلم حياة في املوت ذكر أهمية -111

 

 من توحشتس اليت الفئات أكثر وما عنه احلديث من يشمئزون من أكثر ما أمرٍ  يف اليوم أحدثكم
 أو ملوتا عن احلديث من يستوحش ملن عجباً  ويا .املوت عن احلديث وهو أال حديثه، إىل االستماع

 احلديث يف يقول  وسلم عليه اهلل صلى اهلل ولَ رس مسع وقد وشأنه حديثه إىل االستماع من يشمئز
 – عاصيامل من أي – كثريٍ  يف ذُِكرَ  ما فإنه اجلماعات ومفرق اللذات هادم ذكر من أكثروا﴿ :الصحيح

  .﴾كث َّرَه إال – الطاعات من أي – قليلٍ  يف ذُِكرَ  وما قلََّله، إال

 حقيقته معرفة عم املوت تذكر اجملتمع، يف البغي خمالب يُ َقلِّم الذي هو معناه فهم مع املوت تذكُّر
 الفساد جيتث الذي هو حقيقته فهم مع املوت تذكر اجملتمع، يف والطغيان الظلم أنياب حيطم الذي هو
 اجملتمع قيي الذي الكابح هو حقيقته فهم مع املوت تذكر – اهلل عباد يا – أجل. اجملتمع جوانب من
 الطريق إىل واجملتمعات األفراد يوقظ الذي الكابح هو الضالل، ومهاوي الفساد مهاوي يف االنزالق من

 بعد يأيت ملرئيا الواقع يف دوره كان وإن الكابح أن تعلمون وأنتم املهلكة، املنزلقات عن ويبعدهم السوي
 احلياة على وتامل اإلهلي البيان قدَّمَ  هذا أجل من. التصرف قبل يكون االعتبار يف دوره ولكن التصرف

 لِيَبْ لُوَُكمْ  َواحْلَيَاةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  الَِّذي. َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْلُمْلكُ  بَِيِدهِ  الَِّذي تَ بَاَركَ ﴿: قال اعندم
 [3-1: امللك] ﴾اْلغَُفورُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َعَمالً  َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ 

 يف ملرئيا الرتتيب هو ذلك. واملوت احلياة خلق الذي: يقول أن – الظاهر حبسب – املقتضى كان
 يف مقدماً  كوني أن ينبغي الذهن، يف مقدماً  دائماً  يكون أن ينبغي والكابح الكابح ولكنه املعاش واقعنا

 .االعتبار

 نكثر بأن سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول يأمرنا الذي هبذا أذكركم وأن نفسي أذكر أن أريد إّنا فأنا
. ملختلفةا االجتماعية حياتنا غمار يف ننساه ال أن ينبغي الذي الكابح عن مأحدثك أن أريد. ذكره من

 حتمي ميعاد ىعل بل موعد على اإلنسان بأن ومناسبة أسلوب من أكثر يف اإلهلي البيان أكَّدَ  الذي املوت
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 َتُكونُواْ  أَيْ َنَما﴿: يقل أمل .[2: معةاجل] ﴾ُماَلقِيُكمْ  فَِإنَّهُ  ِمْنهُ  تَِفرُّونَ  الَِّذي اْلَمْوتَ  ِإنَّ  ُقلْ ﴿ :يقل أمل معه،
 إّنََّاوَ  اْلَمْوتِ  َذآئَِقةُ  نَ ْفسٍ  ُكلُّ ﴿: يقل أمل .[22: النساء] ﴾مَُّشيََّدةٍ  بُ ُروجٍ  يِف  ُكنُتمْ  َولَوْ  اْلَمْوتُ  ُيْدرِككُّمُ 

 ﴾مَّيِّتُونَ  ُهمَوإِن َّ  َميِّتٌ  إِنَّكَ ﴿: ىاملصطف حلبيبه يقل أمل .[120: عمران آل] ﴾اْلِقيَاَمةِ  يَ ْومَ  ُأُجورَُكمْ  تُ َوف َّْونَ 
 .[25: الزمر]

 اهلل؟ عباد يا املوت هو ما ولكن

 العدوى من اإلين تسربت ما أكثر وما. العدم هو املوت إن: تقول الغرب من عدوى إلينا تسربت لقد
: يقول ئلهماق إىل تسمعون أال بيننا، فيما فتوضعت اخلرافات عدوى الشعارات، عدوى األفكار، عدوى

 املوت. اهلل معاذ ؟اهلل عباد يا العدم هو املوت فهل بالعدم، املوت يُ َفسَّرُ  باإلعدام، فالن على ُحِكمَ  لقد
 املرحلة ماأ. أخرى إىل واحدة من اإلنسان فيها يتنقل أن البد أربع مراحل من الثالثة احلياة مرحلة هي

 فهي الثالثة ملرحلةا أما هذه، دنيانا غمار يف اليوم نعيشها اليت املرحلة هذه تليها األجنة، حياة فهي األوىل
 يف تكون اليت هيف واألخرية الرابعة املرحلة وأما املوت، بوابة خالل من إليها سننتقل اليت الربزخية احلياة

. لهاقب ليتا املرحلة من حقيقة وأقوى جماالً  أوسع املراحل هذه من مرحلة وكل. الساعة تقوم يوم القرار دار
 .اً أبد الغيبية أو اخليالية األخيلة من ينبثق وال العلم قوانني من ينبثق كالماً  لكم أقول

 يعيش أو هذه ويةالدني حياَته األرض فوق يعيش وهو سواء الرتكيب، ثنائي – اهلل عباد يا – اإلنسان
 .رتكيبال نائيث كلٍّ  على هو معه، موعدٍ  على هو الذي القرب إىل يؤول أن بعد الربزخية حياته

 اجلسد، حلساب حلةاملر  هذه يف حمبوسة الروح تكون للجسد، تابعة الروح فتكون الدنيا حياته يف أما
 إىل اإلنسان قلانت فإذا يتحركه، أن اجلسد يستطيع الذي النطاق ضمن إال تتحرك أن الروح تستطيع ال

 الشمس هبذه ونتك ما أشبه الروح بحتوأص للروح التابع هو اجلسد وأصبح األمر انعكس الربزخية احلياة
 أشعتها، لخال من باألرض متصلة ولكنها بذاهتا األرض عن منفصلة هي السماء، قبة يف تسري اليت
 . نعلمها أن نبغيي علمية حقيقة هذه الرتاب، واراه الذي باجلسد متصلة تقلبت مهما الروح حركة هي تلك
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 نصدِّق نأ البد هنا ومن وللعذاب، للنعيم لربزخيةا حياته يف اإلنسان يتعرض أن أمكن هنا ومن
 تقرؤون أال الربزخية، ياتهح إىل ينتقل إذ املْيت حيياها اليت احلياة عن حيدثنا وهو وتعاىل سبحانه اهلل بيان
 إُيانه أعلن إذ جزاؤه فكان يس سورة عنهم حتدثنا الذين بالرسل آمن الذي ذاك عن وجل عز اهلل قول
 َريبِّ  يِل  َغَفرَ  مبَا. يَ ْعَلُمونَ  قَ ْوِمي لَْيتَ  يَا قَالَ  اجْلَنَّةَ  اْدُخلِ  قِيلَ ﴿ :قائالً  عنه وجل عز اهلل ناأخرب  القتل، هبم

 ومالي يف ذلك يكن مل ﴾اجْلَنَّةَ  اْدُخلِ ﴿: له قيل عندما إذاً  .[32-30: يس] ﴾اْلُمْكرَِمنيَ  ِمنَ  َوَجَعَليِن 
 ِمنَ  َوَجَعَليِن  َريبِّ  يِل  َغَفرَ  مبَا. يَ ْعَلُمونَ  قَ ْوِمي لَْيتَ  يَا﴿ :قال هأن بدليل – الساعة تقوم يوم – اآلخر

 ﴾َوَعِشيّاً  ُغُدّواً  لَيْ َهاعَ  يُ ْعَرُضونَ  النَّارُ ﴿ :وآله فرعون عن وتعاىل سبحانه اهلل يقول هنا ومن .﴾اْلُمْكرَِمنيَ 
 ﴾اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ْونَ ِفْرعَ  آلَ  َأْدِخلُوا السَّاَعةُ  ومُ تَ قُ  َويَ ْومَ ﴿ :قال مث الربزخية، احلياة هذه يف .[40: غافر]
 .[40: غافر]

 لألحياء صيبةم ولكنه للمْيت مصيبة ليس ذاته حبد املوت إذاً . اهلل عباد يا املوت حقيقة هي هذه
 الذي املْيتَ  دَّعواو  الذين لألحياء مصيبة املوت. حبيبهم أو صديقهم أو محيمهم أو قريبهم يفارقون الذين
 للموت ينسج ناه،ومع حقيقته للموت ينسج الذي فهو للمْيت بالنسبة أما. وجل عز اهلل إىل قبلهم رحل

 عرساً  معه عادمي على هو الذي املوت من جعل شاء إن الدنيا، هذه يف يعيشها اليت احلياة يف حقيقته
  .شقاء وأي شقاءً  معه موعد على هو الذي املوت من جعل شاء وإن عرس، وأي

 املنكرات عن وتسامى االستطاعة جهد أوامره نفَّذَ  اهلل، بأوامر الدنيا حياته يف التزم الذي اإلنسان
 بأم يراها ،البشارة يتلقى أن البد احلال هذه على وهو املوت جاءه مث االستطاعة جهد منها حذره اليت

 لقاءه، اهلل أحب اهلل لقاء أحب من﴿  :عائشة ترويه فيما وسلم عليه اهلل صلى املصطفى يقل أمل عينيه،
: هلا قال. وتامل يكره فكلنا املوت؟ أهو اهلل رسول يا: عائشة قالت ،﴾لقاءه اهلل كره اهلل لقاء كره ومن
 ينتظره الذي النعيموب وجل عز اهلل بلقاء ُبشِّرَ  املوت سياق يف ووقع أجله دنا إذا املؤمن ولكن بذاك ليس﴿
 وجل عز اهلل قتمب يُ َبشَّرُ  فإنه الفاجر أو الكافر وأما املوت، ومن اهلل اءلق من إليه أحب شيء يكون فال

 .﴾ملوتا بعد القيه هو وما املوت من إليه أبغض شيء يكون فال بعينيه ذلك مظاهر يرى وعذابه،
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 .وسلم ليهع اهلل صلى اهلل رسول أمر كما منها ذكر على نكون أن ينبغي احلقيقة هذه: اهلل عباد

 جانب ىلإ مثاله أذكر فيما لكم ضربت وقد احلصيف اإلنسان ذلك كشأن شأننا يكون ال ملاذا ترى
 البد أنه على ينص والعقد صاحبها من داراً  منهما كل استأجر شخصان مها أيضًا؟ أمحق إنسان مثال

 فرشال فاخر من فيها وما الدار هذه إىل نظر فأمحق، أحدمها أما سنوات، عشر بعد الدار من َيرج أن
 بالدار وسِكر حلقيقةا هذه نسي ترميم، إىل حتتاج رعاية، إىل حتتاج َخرَِبة له أن ونسي هبا فسكر والرياش

 وترميم، رعاية إىل اجحتت واليت ُيلكها كان اليت الدار عن حجبه نعيم يف منها يتقلب وأخذ استأجرها اليت
 انتهى، دق االستئجار ميقات ألن داره من اخلروج منه يطلب الدار صاحب وأقبل املدة انتهت ما وسرعان

 تكون أن لك خريٌ  أبداً، لك مؤهلة لستُ  آسفة، أنا: له تقول هي وإذا آنذاك، تذكرها خربته، إىل نظر
 .هبا تُ ْعىَن  ومل إليها تنظر مل اليت اخلربة هذه تضمك أن من العراء يف

 يتمتع انفك معه موعد على وه الذي املستقبل مع يتعامل عقله، مع يتعامل الذي اآلخر ذلك أما
 ترميم إىل حتتاج رعاية، إىل حتتاج اليت وخربته داره إىل لينظر يومٍ  كل يف يذهب وكان استأجرها اليت بالدار
 داره استأجرها، ليتا بداره لينعم يعود مث ساعات ثالث أو ساعتني يومٍ  كل يف رعايتها على ينفق فكان

َقر، داره رعىوي املستودع داره يف يعيش املستودع،
َ
 وأقبل العشر اتالسنو  وانطوت املدة انتهت فلما امل

 لقد بك حباً مر : له تقول مهيأة مجيلة وهي الدار إىل ونظر شكراً،: له قال اخللو منه يطلب الدار صاحب
 .قرارك إليها يعود واليت متلكها اليت دارك لرعاية زمناً  املدة هذه خالل أنفقت

 على منه يعاً مج حنن الذي املوت هذا من يفر أن يستطيع من فينا هل اهلل؟ عباد يا واقعنا هذا أليس
 وجل عز اهلل أقامنا اليت حياتنا يف العيش من رغدٍ  يف نتقلب ال ملاذا احلسنيني؟ بني جنمع ال ملاذا ميعاد؟

 اإلصغاء خالل من ،اهلل بأوامر االلتزام خالل من نرعاها ال ملاذا إليها سنرحل اليت دارنا نرعى ال وملاذا فيها
 أسأله أن وأحب راراً م نفسي سألته سؤال اهلل؟ عباد يا أحرار أم عبيد أحنن وتعاىل؟ سبحانه اهلل وصايا إىل
  عبيد؟ أم أحرارٌ  أحنن كالمي، الساعة يسمع من كل على السؤال هذا أطرح أن أحب منكم، واحد كل
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 وإن فوسنا،ن تتشهاه ما كل ولنفعل له ودحد ال نعيم يف ولنتقلب هنوى كما فلنعش أحرارً  كنا إن
 نومنا ّنلك ال حياتنا، ّنلك ال عبيداً  كنا إن نفعلها، وال إياها اهلل ملََّكنَا اليت باملعاين نتفاعل عبيداً  كنا
 حيول مىت ونعلم هب نفكر الذي العقل ّنلك ال كنا إن حلوقنا، يف نزدردها اليت اللقمة ّنلك ال يقظتنا، وال

 نواصينا الذي وه من فلنعلم بنا، يتحكم الذي هو من فلنعلم عبيداً  كنا إن منها، نعاين خرافة إىل العقل
 عبيد وحنن – عبيد أننا نعلم كنا إن بنا، يرتبص الذي املوت هذا هو ما أمرنا، سيؤول إالم فلنعلم بيده،

 الَّيِتَ  الّلهِ  زِيَنةَ  رَّمَ حَ  َمنْ  ُقلْ ﴿ :العيش يتعانقان؛ رغد أمرين بني جنمع أن وبوسعنا العبيد سرية فلنسر –
 .[23: األعراف] ﴾الرِّْزِق  ِمنَ  َواْلطَّيِّبَاتِ  لِعِبَاِدهِ  َأْخرَجَ 

 أمر الذي لنهجا على سار ملن املوت عند لبشارة إهنا واهلل أما الربزخية، للحياة للرحيل، واالستعداد
 اهلل وأستغفر ذاه قويل أقول. اهلل حكم على ربواستك أعرض ملن عينيه بأم يراه املوت عند نذير أو اهلل،

 .لكم يغفر فاستغفروه
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 12/29/2212|  املوت ضجعة فلنتذكر -112

 

أرأيتم إىل رجل أقامه اهلل من الدنيا داخل قصر باذخ مرتف جتمعت فيه سائر أنواع النعيم واملتع 
ياحني املتنوعة، دهي بالزهور والورود والر املختلفة املتنوعة، حتيط بقصره حديقة غناء تضج باخلضرة، تز 

تلقى هذا الرجل وثيقة تتضمن حكمًا مربمًا غري قابل النقض بإعدام هذا اإلنسان الذي يقيم يف هذا 
القصر الباذخ دون أن يتبني ميقات التنفيذ، كلنا يعلم أن هذا اإلنسان لن يتلقى من هباء هذا القصر 

 اب الكرب اخلانق، مهما تقلب على فراشه الوثري لن جيد الرقاد اهلانئونعيمه ومتعه إال الوحشة، إال أسب
إىل عينيه سبياًل، يأكل ولكنه يغص بالطعام الذي يزدرده، يتجرع املاء وال يسيغه ذلك ألن خيال هذا 

 .احلكم املربم ال يبارحه قط، وهذه حقيقة نعلمها

ز احد منا، إنه كل ابن أنثى من عباد اهلل عأفتعلمون من هو هذا الرجل يا عباد اهلل؟ إنه كل واحد و 
وجل أقامه اهلل سبحانه وتعاىل مدة معينة فوق هذه األرض، أليس كذلك يا عباد اهلل؟! أمل نتلق هذا 

ي وُكَِّل ِبُكْم﴾ ﴿ُقْل يَ تَ َوفَّاُكم مََّلُك اْلَمْوِت الَّذِ  احلكم املربم الذي ال يقبل النقض مراراً وتكراراً، أمل يقل:
 أمل يقل: .[2اجلمعة: ] ﴿ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُماَلقِيُكْم﴾ أمل يقل:  .[11سجدة: ]ال

 .[22﴿أَيْ َنَما َتُكونُوْا ُيْدرِككُُّم اْلَمْوُت َولَْو ُكنُتْم يِف بُ ُروٍج مَُّشيََّدٍة﴾ ]النساء: 

 الذي ال يلحق قراره ُخْلٌف قط، ولكن يا عجبًا يا من هو الناطق هبذا الكالم؟ هو أحكم احلاكمني
عباد اهلل، ملاذا ال يكون شأننا كشأن ذلك الذي يقيم يف ذلك القصر الباذخ، ذلك القصر الذي حتيط 
تلك احلديقة الغناء، ملاذا ال يأخذ الكرب يخناقنا، ملاذا نعيش وكأننا خملدون، والقرار هو هو والتلقي 

فكرت يف فرق بني الصورتني فلن أعثر على أي فرق، على كلٍّ ليس هذا جمال  للموضوع ذاته، ومهما
حديثنا، رمبا تكلمنا يف هذا املوضوع وحتدثنا عن حكمة اهلل يف هذا األمر يف مناسبة أخرى ولكين أريد 

ربم من خالل هذا الذي ذكرته لكم أن حنيل غفلتنا إىل يقظة، أن حنيل إمهالنا إىل اعتناء هبذا احلكم امل
  .الذي تلقيناه
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ما املوت؟ ما هي عادية املوت يا عباد اهلل؟ هذا ما أريد أن أقوله، وأنا أعلم أن يف الناس من 
يستوحشون يف احلديث باملوت، أعلم أن فيهم من إذا ذُِكَر حديث عن املوت محل أمتعته ووىل عن اجمللس 

قرار يقة يلغيها لفعلنا أيضًا حنن كذلك ولكن الهاربًا ولكن هذا ليس عالجًا، لو كان الفرار من هذه احلق
ال مرد له، وليس فينا من يعلم ميقات الساعة أو اللحظة اليت يرحل فيها عن هذه احلياة الدنيا، ترى أهو 
واقف يف منتصف الطابور أم يف أوله أم يف آخره ليس فينا من يعلم ذلك، إذاً البد أن نتحدث عن املوت 

مقدمة املوت اهلائلة الكربى، إنه احلديث عن ملك املوت كما مساه البيان  وأن أحتدث قبل ذلك عن
  .اإلهلي الذي وكََّلُه اهلل عز وجل بقبض أرواحنا

أال فلتعلموا يا عباد اهلل أن الذي عاش حياته شارداً عن وصايا اهلل، بعيدًا عن السري على صراط 
من  ئه من ملك املوت هول يصدع القلوب، يفاجئهاهلل، معرضًا عن التعرف على اهلل عز وجل إّنا يفاج

ملك املوت هول يأخذ الرعدة بصاحبه من الفرق إىل القدم، نعم هكذا يرى ملك املوت، أما اإلنسان 
الذي عاش ملتزمًا بأوامر اهلل متعرفًا على عبوديته هلل، واضعاً هذه العبودية جهد االستطاعة موضع التنفيذ 

وت شكل يبعث على االستبشار، يبعث على الراحة واالطمئنان، هذه احلقيقة فإّنا يفاجئه من ملك امل
  .ينبغي أن نعلمها

فانظر يا هذا من أنت ويف أي طريق تسري وأي شكلني سرتى أو سيفاجئك من ملك املوت غداً، 
 يأما املوت وعذابه وآالمه فحسبكم أنه يسمى بالنزع أي نزع الروح من اجلسد، ولعل هذه الكلمة توح

بقدر كبري من الكرب الذي يعانيه من وقع يف ساعة النزع، أرأيتم إىل الروح كيف أهنا منتشرة يف سائر 
اخلاليا، متشبثة بسائر العروق واألوردة وسائر األجهزة، إن ملك املوت جيذب هذه الروح جذبة واحدة 

صف وراء ذلك، ولقد و  من سائر ما قد اتصلت به هذه الروح فانظر وتأمل يف العذاب الذي ينالك من
أحد التابعني رضوان اهلل عليه وصف عذاب املوت هذا باملثل التايل، كتلة من اخليوط احلريرية نشبت 
داخل أغصان من الشوك، عمدت إليها يد عاتية فاجتذبت هذه الكتلة اجتذابًا شديداً فتقطع من احلرير 

 ما تقطع وبقي منه يف تلك األغصان ما بقي. 
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ه ان كلما كان يف ماضي حياته أكثر التزاماً بأوامر اهلل وسرياً على صراط اهلل ومعرفة لعبوديتمث إن اإلنس
هلل كان ملك املوت أرفق به، وكلما كان هذا اإلنسان شارداً عن صراط اهلل مستكرباً على أوامره، مبتعدًا 

 لواصب، نعم. أو متعاليًا عن شرائعه فإن ملك املوت يذيق هذا اإلنسان من ساعة العذاب ا

ولقد ذكر العلماء من التائهني العاكفني على الغي ذكروا صنفًا أال وهم الذين أوغلوا يف الظلم، 
أوغلوا يف ظلم اآلخرين، ظلموا مث ظلموا مث إهنم مل يستسمحوا ومل يُ ْقَتصَّ منهم فإذا جاءت ساعة املوت 

تصاص ليه ويشعره أنه هو املوكل باالقوأقبل إليه ملك املوت بالشكل الرهيب الذي ذكرت لكم يوحي إ
منه ألولئك الذين ظُِلُموا أثناء حياته اليت يتقلب فيها يف رغد العيش ظاملًا دون أن يبايل، ُييته عن كل 
عضو ميتة مستقلة مث ميتة مستقلة مث ميتة مستقلة، وكل ذلك سلسلة قصاص عن أولئك الذين ظُِلُموا ومل 

 يتأت للمظلوم أن يساحمه، هذه احلقيقة أيها اإلخوة ليست خيااًل، وكم يفيتأت حلاكم أن يتقص منه ومل 
الذين وقعوا يف حالة النزع من امتدت هبم ساعة النزع للسبب الذي ذكرته لكم إىل ساعات وساعات،  

 كان فيهم من اندلقت منهم األلسن إىل خارج أفواههم مسرتسلة، نعم حصل وحيصل هذا.

سالم إن نازعتك نفسك أن جتمع فضول مالك يف صندوقك أو يف واآلن أقول لك يا أخا اإل
املصارف اليت جتمع هذه الفضول فيها وحتجزها عن صاحب احلق، واملال ليس مالك وإّنا أنت مؤمتن 
عليه، إن نازعتك نفسك أن تفعل ذلك السيما خالل هذا الشهر األغر، هذا الشهر املبارك، فافتد 

ك من هذه الساعة احلرجة اخلطرية اليت ال ُيكن أن يصفها بيان ولكن الواقع نفسك هبذا املال وبرِّء نفس
هو الذي يصفها، ُعْد بفضول مالك، أنا أنصحك، نعم أنا أنصحك، عد بفضول مالك هذا إىل ذوي 
احلاجات، إىل سد الثغرات اليت تفتحت خالل هذه األزمة اليت ّنر هبا، ُعْد لكي تفتدي نفسك من ذلك 

مَّن ذَا ﴿ اصب، وأنا أضمن أن اهلل سيعيد لك املال مضاعفًا أضعافًا مضاعفة، أمل تقرأ قوله:العذاب الو 
 [340]البقرة:  الَِّذي يُ ْقِرُض الّلَه قَ ْرضًا َحَسنًا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة﴾

ق، ال طامسع واستجب لنصيحيت قبل فوات األوان فإن عذاب املوت الواصب ال ينهضك على الن
يعينك حىت على التأوه فضاًل عن أن تقول أنا نادم. وأنت يا أخا اإلسالم إن نازعتك نفسك على أن 
تستجيب ألحقادك السوداء فرتسل صواعق املوت وأسباب الدمار واهلالك إىل إخوان لك إن مل أقل يف 

رتسل حقادك السوداء فاإلسالم فهم إخوان لك يف اإلنسانية، إن نازعتك نفسك أن تواصل االستجابة أل



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   121
 

صواعق املوت من دويرة أهلك إىل إخوانك يف اإلسالم ويف اإلنسانية تدير رحى املوت عليهم بدون 
سبب، مل يؤذوك، مل يناصبوك عداًء، مل يأخذوا منك حقًا، مل يهددوك بأخذ حق، إن نازعتك نفسك 

ون اعلم أن هؤالء الذين يُ َقتَّلذلك فاذكر ضجعة املوت، اذكر ضجعة املوت اليت حدثتها لك اآلن، و 
بسالح أحقادك، بسالح ضغائنك ُيَسجَُّل القصاص هلم دون نسيان، ُيَسجَُّل القصاص هلم منك دون 
ذهول وال إمهال، وأول من يشفي غليله ليقتص منك هو ملك املوت، سيقول لك وسيذكرك ولسوف 

كالم، لسوف ُييتك عن كل مظلمة ُييتك عن كل مظلمة ميتة خاصة، وأنا املسؤول عن صحة هذا ال
 ميتة واحدة حىت ولو بقي النزع لساعات طوال كما رأينا وشاهداً كثرياً منهم. 

وأنت يا أخا اإلسالم إذا نازعتك نفسك أن تستجيب ملنهج أمريكا والصهيونية العاملية اللذين رمبا 
لتزم تجيب لضغطهما وتضغطا عليك ما شاءا أن يستعمال وسائل الضغط، إذا نازعتك نفسك أن تس

هبذا املنهاج الذي أجربك على اختاذه مث عدت فوضعته داخل لفافة من اإلسالم، من نظام اإلسالم، من 
شعائر اإلسالم، من أحكام اإلسالم فاذكر ضجعة املوت يا هذا فلسوف حتررك ضجعة املوت حىت وإن 

رت ومهما اشتدت ولسوف مل تصلك بعد ذكراها ستحررك ولسوف تتحرر من الضغوطات مهما كث
ختشى أو تستحي من اهلل إذ يراك وأنت تستخدم دينه لفافة للمنهج األمريكي والصهيوين الذي ُرِصَد 
هلذه املنطقة كما تعلمون، لسوف تستحي من اهلل، أنا أعلم ذلك، أنت مؤمن، لسوف ختاف من اهلل، 

 ها. نعم أنت مؤمن، ولسوف ترهب هذه الساعة اليت أنت على موعد مع

ال يا أخي، بداًل من أن متد يد املعاهدة والتواثق إىل أمريكا وأندادها ُمدَّ يد التواثق واالصطالح إىل 
ربك، إىل موالك، كن خادمًا إلسالمه احلقيقي ظاهراً وباطنًا، كن خادمًا إلسالمه جوهراً َيْسَتِخُدم وال 

قائدك، اجعل منه مصباحك الذي ينري لك  ََيُْدم، اجعل من اإلسالم كما أمرك رسول اهلل، اجعل منه
الطريق، اجعل السياسة خادمة هلذا الدين، اجعل اإلسالم ينتعل السياسة وليس العكس، هذه نصيحيت 
اليت أقدمها لنفسي واملوت قادم، وموعدنا مع ملك املوت حقيقي سرتاه أعيننا هذه نعم، أقول قويل هذا 

 .وأستغفر اهلل العظيم
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 12/23/1898|  . حال ال يعرفه مسلمو اليوم.اتهام النفس -113

 

إنَّ من دأِب اإلنساِن املؤمِن باهلِل عزَّ وجّل أن يكوَن رقيبًا على نفسه، حماسبًا لذاته، متّهمًا لسلوكه. 
لِّ آٍن ويف كلِّ لوَكُه مربر يف كوليَس من شأِن مؤمٍن قط أن يتصوََّر أّنُه اإلنساُن املنزُّه عن اآلثام، وأنَّ س

حال، ويضَع منظاَر االهّتاِم ليتوّجَه به إىل اآلخريَن من حوله، هذا يتناىف مع شأِن املؤمِن وصدِق إُيانِه 
 وإسالمه.

ولقد كاَن أصحاُب رسوِل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم يضُع كلُّ واحٍد منهم نفَسُه موضَع املت ََّهم، 
أّنُه  حاٍل ويف سائِر التّقلّباِت والّظروف، وما مترُّ مصيبٌة عاّمٌة أو خاّصٌة إال ويرى كلُّ واحدٍ  ويراقبها يف كلِّ 

رمّبا كاَن هو سبَب هذه املصيبة، وأّنُه املقّصَر يف جنِب اهلل، وأنَّ هذه املصيبَة أو هذا البالء إّّنا جاَء 
 بُشؤمه.

رضَي اهلُل تعاىل عنه إذا رأى الّسماَء أرعدت وأبرقت  -إماُم داِر اهلجرة  -ولقد كاَن اإلماُم مالك 
 توّجَه مسرعاً إىل خارِج املدينة، فإذا ُسِئلَ أجاب بتصّوٍر ويقني أنَّ املدينة مشرفٌة على عذاٍب بسببِه وجرمه،

لذي افهو يصرُّ على أن َيرَج منها لكي يقَي اهلُل سبحانُه وتعاىل أهلها اهلالَك بسببه. وهو اإلماُم مالك 
 مسعتُم الكثرَي من ترمجته هو هو إماُم داِر اهلجرة.

هكذا حاُل املسلِم املؤمن عندما يكوُن يف ذروِة التّقى، وعندما يكوُن سالكاً سبيَل االستقامِة على 
اهلل. فكيَف هبذا املسلم عندما يكوُن مستغرقًا يف املعاصي واآلثام؟ أليَس على هذا املسلم أن يتّهَم نفسُه 

َف ما كاَن يتّهُم الّصحابُة والتّابعوَن أنفسهم به؟ ولكنّنا ننظُر إىل حاِل املسلمنَي اليوم فنجدهم على أضعا
 النّقيِض من ذلَك إال من رحَم ربُّك.

إذا نظَر املسلم إىل الّدنيا اليت من حوله، أو إىل املدينِة اليت يعيُش فيها، ورأى مظهَر بعِض الّشدائد، 
ئب، اهّتم كلَّ أحٍد من حوله إال نفَسه، وتصوََّر أنَّ هذا من شؤِم زيٍد أو عمرَو أو عمن ودالئَل بعِض املصا

هو عن ُيينِه أو مشالِه أو من فوقِه أو من حتته، إال أن يتصّوَر أنَّ ذلَك من شؤِم نفسه وهو ينّزهها عن كلِّ 
تقامتِه كأصحاِب رسوِل اهلل، أو  زيغ، وينّزهها عن كلِّ خطٍأ وخطل. ولو أنَّ الواحَد منّا كاَن من اس
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كالتّابعني الذيَن جاؤوا بعَد صحابِة رسوِل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم، لتخيّلنا هلم بعَض العذِر يف ذلك. 
ولكنّهم َمن؟ مسلمون مل يتمّسكوا من اإلسالِم إال بالقشور، وليَت أهّنم متّسكوا من هذه القشور بقشوٍر 

 زيّفة.حقيقّيٍة غرِي مرقعة أو م

 محأِة املعاصي مستغرقوَن يف -وأعوُد فأستثين قائاًل: إال من رحَم ربَُّك وقلياًل ما  -املسلموَن اليوم 
واآلثام. املفتقروَن منهم يربّروَن ألنفسهم الولوَغ يف محأِة الّسيّئاِت واملعاصي حبّجِة االضطرار، حبّجِة أهّنم 

 مضطر، يقتحم أحكامِه وشرعته. ُيدُّ يدُه إىل الرّبا حبّجِة أّنُه فقريٌ فقراء، وأنَّ اهلَل ينبغي أن يستثنيهم من 
الغشَّ واملكَر واخلداَع يف املعامالِت حبّجِة أّنُه فقرٌي مضطر، ُيدُّ يدُه إىل املال من أيِّ السُُّبِل الَح لُه هذا 

ن أصحاِب رسوِل ّنسبِة لكثرٍي ماملال حبّجِة أن ال عليِه حرج ألّنُه فقرٌي مضطر، وما هو مبضطر. وإّنُه بال
ور اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلَم يعيُش يف حالٍة من الغىن والرّتف، ولكّنُه يربُّر لنفسِه ذلك االحنراف هبذا التص

واالّدعاء، وإن أكرَمُه اهلُل سبحانُه وتعاىل بالغىن وأغدَق عليِه املال حّطَم حواجَز الّشرِع بقدِم الطّغيان، 
اهلِل سبحانُه وتعاىل ونواهيه، ونسَي الرّقابَة على دارِه وأهلِه وأوالدِه وبناته. تدخُل إىل دارِه  ونسَي أومرَ 

فتجُد عالئَم الطّغيان ترفرُف يف أحنائها، وإذا الحت لَك نظرٌة إىل أوالدِه وبناتِه مل تتصّور َقط أهّنم أوالُد 
اعاته، رأيَتُه راتِه يف ليله، والعمِل الذي يقطُع بِه سمسلمني، وإذا اطّلعَت على منهاِج حياتِه اليوميِّ وسه

مندجمًا يف كلِّ نوٍع من أنواِع اللهِو إال أن يقبَل إىل اهلِل عزَّ وجّل، هكذا أطغاُه املال. وصدَق الباري عزَّ 
اهلِل إذ يقول:  ، ويا عجبًا للدّقِة العجيبِة يف بيانِ ﴿كال إنَّ اإلنساَن ليطغى أن رآُه استغىن﴾وجلَّ إذ يقول: 

 ومل يقل )ألّنُه استغىن(. ألنَّ العبَد ال يستغين أبداً.﴿أن رآُه استغىن﴾ 

يا أيّها النّاُس ﴿العبد يظلُّ فقرياً ألّنُه عبد، ال ُيكُن للعبِد أن يصبَح غنيًّا أبداً، وصدَق اهلُل القائل: 
أن اإلنساَن ليطغى﴾  ﴿كال إنَّ التّعبرُي دقيقًا:  . ولذلَك جاءَ أنتم الفقراءُ إىل اهلل واهلُل هو الغينُّ احلميد﴾

ُخيَِّل إليه أّنُه استغىن، هذا معىن كالم اهلل عز وجل. ومن هنا تتضاعُف اجلرُيُة يف حّقه. اجلرُيُة األوىل: 
 أّنَك ختيّلَت نفسَك أصبحَت غنيًّا وما أنَت بالغينِّ ولن تكوَن غنيًّا ألّنَك تعيُش يف قبضِة اهلِل سبحانهُ 
وتعاىل، وما تتصّورُه من عطاٍء وغىًن ومال كلُّ ذلَك ملُك اهلِل وأنَت ملُكه. تلَك هي اجلرُيةُ األوىل؛ جرُيُة 
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بحانُه تصّورِه أّنُه قد أصبَح غنيًّا. اجلرُيةُ الثّانية: أّنُه يسّخُر نعمَة اهلل، كرَم اهلل، عطاَء اهلل يف عصياِن اهلِل س
 وتعاىل.

منَي إال من رحَم ربُّك يف هذه البلدِة وغرِي هذه البلدة، الفقراُء منهم يتأفّفوَن تلَك هي حاُل املسل
من حكِم اهلِل عزَّ وجّل ويربّروَن ألنفسهم كلَّ حمرّم حبّجِة أهّنم فقراء، أهّنم مضطّرون، وكذبوا يف دعوى 

 سلوكهم، ويف مظهِر وتعاىل يف االضطرار. فإن أغناهُم اهلُل سبحانُه وتعاىل طغوا وبغوا، ونسوا اهللَ سبحانهُ 
بيوهتم، ويف أحواهلم. ويف ذهين صوٌر ألناس كانوا باألمِس فقراء يعرفوَن نسبتهم إىل اهلل، وأصبحوا اليوَم 
يف تصّورهم كما يقوُل اهلل أغنياء، قطعوا الّصلَة اليت كانت بينهم وبنَي اهلِل عزَّ وجّل. ادخل إىل بيِت واحٍد 

اهلل،  تفتُح لَك ابنتُه الباَب وهَي يف مظهٍر ال تشكُّ أهّنا إنسانٌة ال عالقَة هلا يف دينِ  منهم، انظر كيَف لكَ 
وإّّنا وفدت سائحًة من أقصى بالِد الغرِب أو الّشرق، وأبوها كاَن حيجُّ بيَت اهلِل احلرام، وكاَن ذا صلٍة باهلل 

  وبنَي اهلِل عزَّ وجّل.وأغدَق عليِه املال، حّطَم صلَة ما بينهُ  يوَم كاَن يأتيِه رزقه مقرتاً. فلّما أكرمُه اهللُ بالنّعمة

ومع ذلَك فاملصيبُة الكربى ال تكمن هنا. املصيبُة الكربى أنَّ هؤالِء النّاِس إذا اجتمعوا يف جملس، 
 موتباحثوا مصائَب البلدِة وشدائدها اليت مترُّ هبم تأففوا وضجروا وتساءلوا عن الّسبب، وألقى كل  منه
ها املسؤولّية على فالٍن أو فالٍن أو الفئِة الفالنّيِة من النّاس. تلَك هي املصيبُة الكربى: أن نرفَع أنفسنا وجنعل

يف مصاف املالئكة، فنحُن مل نعص وحنُن مل نرتكب ما يغضُب اهلل، وحنُن الربآء، وأيدينا مهما مشمناها 
ماِم ى اآلخرين. أيَن هذا يا عباَد اهلل من عمِل واحٍد مثِل اإلأيٍد طاهرٌة نقّية، وينبغي أن نوزَّع االهّتام عل

مالك رمحُه اهللُ تعاىل؟ عندما كاَن يرمُق بطرفِه الّسماَء فيجُد غيومًا داكنًة سوداءَ قد أقبلت ويف تضاعيفها 
ذه املدينَة بنَي هرعوٌد وبروق، َيرُج متسّلاًل إىل خارِج املدينة وقد وقَر يف يقينِه أنَّ هذا من شؤمه، وأنَّ 

يدي عذاٍب من اهلِل عزَّ وجلَّ ملعصيٍة ارتكبها هو. هكذا يرى مالك، أنَّ املصائَب اليت تأيت إىل البلدِة اليت 
هَو فيها من شؤمه، وفّساقُنا من أغنياِء املسلمنَي وفقرائهم يرفعوَن أنفسهم إىل مصاف الرُُّسِل واألنبياِء 

دهم اهلِل عزَّ وجّل، وحرهبم لديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل يف مظهِر أوال وينسوَن عفَن حياهتم وبعدهم عن
وبناهتم، فإذا حاَن أن يتساءلوا عن سرِّ هذه الّشدائد نظروا ُيينًا ومشااًل، أو نظروا إىل األعلى أو إىل األدىن، 

 واهّتموا غريهم ونسوا أنفسهم.
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توُب إىل اهلِل جبّد؟ ؟ مىت نستغفُر اهلَل حبّق؟ ومىت نتلَك هي املصيبُة الثّانية، فمىت نصحو أيّها اإلخوة
؟ ومىت جنعُل من الفقِر أداًة للّصرِب الذي يقرّبنا إىل اهلل؟ ومن الغىن ينبوَع احلبِّ الذي يقرّبنا أيضًا إىل اهلل

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم..
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 23/23/1881|  الرجالمن لم يتهم خواطر نفسه ال يعد من  -111

 

رأيُت يف كالِم بعِض الرّبانيني من الّسلِف الصاحل، رأيتُه يقول: )من مل يزن أعمالُه وأحوالُه يف كلِّ 
وقٍت بالكتاِب والسّنة، ويتّهم خواطرُه، فال تعدُّه مَن الرّجال(. أي ال يعدُّ مَن الرّجاِل الذيَن قاَل اهللُ فيهم: 

  َوَما َبدَّلُوا تَ ْبِدياًل  نَتِظرُ يَ  مَّن َقَضىَٰ حَنَْبُه َوِمنْ ُهم مَّن َفِمنْ ُهم َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيهِ  رَِجاٌل َصَدقُوا َما . 

استوقفين هذا الكالم من هذا العامِل الرّبّايّن، الذي هو من أعياِن السلِف الصاحل من أرباِب القروِن 
واطَر وأحوالُه يف كلِّ وقٍت بالكتاِب والسّنة، ومل يتّهم خ الثالثِة األوىل، وهو يقول: )من مل يزن أعمالهُ 

، وعدُت هبذا ﴿رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه﴾نفسه، فال تعّدُه من الرّجاِل الذيَن قاَل اهلُل فيهم: 
ا الكالم، إىل واقِع هبذالكالِم الذي يقولُه ال واحد، بل هو كالُم سائِر الرّبّانّيني من سلفنا الّصاحل. عدُت 

املسلمنَي يف هذا اليوم، وتساءَلُت عِن األفئدِة اليت تستوعُب هذِه الّنصيحة، واليت تقُف عندها بإجالٍل 
وتقبُّل، فرأيُت أنَّ هذا الكالَم غريٌب غربًة كربى يف عصرنا اليوم. وال أقوُل أنُه غريٌب يف جمتمعاٍت غرِي 

 يّن أعين أنَّ هذا الكالمَ غريٌب يف جمتمعاتنا اإلسالمّية. أيَن هُم املسلمونإسالمّية، فهذا شيءٌ واضح، ولك
 الذيَن يعودوَن فيزينوَن أعماهلم وأحواهلم يف كلِّ وقٍت مبيزاِن الكتاِب والسّنة؟

مثَّ أيَن هم الذيّن إذا سنحت هلم خواطر، ووقفوا أماَم تصّوراٍت واجتهادات، عادوا فاهّتموا أنفسهم؟ 
ذِه ها رمّبا باتّباِع اهلوى، أو اهّتموها باخلطِأ يف الفهم، أو اهّتموها بالّسطحّيِة يف االرتباِط والرّجوع، هاهّتمو 

 غدْت قّلًة قليلًة جّداً يف جمتمعاتنا اإلسالمّية.

وقفَز إىل ذهين تساؤٌل أعلُم أنَّ كثريين وكثريين يطرحونه، من أيَن جاَء هذا اإلنساُن هبذا الكالم؟ 
هذا كالُم قرآٍن أم كالُم سّنة؟ ليَس هذا الكالُم آيًة يف كتاِب اهلل، وال حديثًا من كالِم رسوِل اهلل. وهل 

ففيَم الوقوُف عنَد كالِم إنساٍن يصحُّ منُه اخلطأُ والّصواب؟ وهذِه ظاهرٌة من أمراِض هذا العصر. قفَز إىل 
 ذهين انَّ يف الناِس من يسأُل هذا السؤال، فما اجلواب؟
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واجلواب، هو أنَّ رسوَل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلَم قاَل يف احلديِث الّصحيح، أجل يف احلديِث 
ني، عّضوا ﴿عليكم بسّنيت وسّنِة اخللفاِء الرّاشديَن املهديالّصحيح الذي ال يعجُب اليوَم بعَض الِفَرْق: 

ن خاللِه بشهادٍة ذا الكالم، فإّنُه يديل م. عندما يقوُل املصطفى صّلى اهللُ عليِه وسّلَم هعليها بالنّواجذ﴾
 هلذِه العصوِر النرّية، اليت متّثُل فجَر انبالِج اإلسالِم بعَد بعثِة رسوِل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم.

وعندما أجد ثناَء رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم، على القروِن الّثالثة اليت عاَش هو يف أّوِل قرٍن 
أنَّ هؤالِء الرجال .  فأنا أماَم شهادٍة ثانية، بلقروِن قرين، مثَّ الذيَن يلوهنم، مثَّ الذيَن يلوهنم﴾﴿خرُي امنها، 

املسلمني الذيَن نشؤوا يف ظالِل كتاِب اهلِل وسّنِة رسوله، يف فجِر هذه القروِن الّثالثة، هذِه شهادٌة من 
 اهلل صلى ائحهم سّنٌة متّبعة، بعَد سّنِة رسولِ املصطفى صلى اهلُل عليه وسّلم أنَّ كالمهم هدي، وأنَّ نص

 اهلُل عليه وسّلم.

مثَّ إنين أقُف ألتساَءْل، أفكاَن هؤالِء الرّبّانيّون ينزحون يف هذا الكالِم وأمثالِه من أفكارهم، مما متلي 
 إال بعَد ان مٍ عليهم أنفسهم؟ هؤالِء الرّبّانيّون كانوا رقباَء على ألسنتهم، فما كاَن أحدهم يتفّوُه بكال

يقتطفُه من نصوٍص من كتاِب اهللِ عزَّ وجّل، أو أن يأخذُه غّضًا طريّاً من كالٍم قالُه سّيدنا رسوُل اهلل صلى 
ُه اهللُ عليٍه وسّلم. ولكنَّ اإلنساَن الذي يعجُب برأيه، يتيُه عن كالِم رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليه وسّلم، ويتي

 يت تدّلُه على صراِط اهلِل سبحانُه وتعاىل.عن الدالئِل العقالنّيِة ال

أليَس هذا الكالم الذي يقولُه هؤالِء الرّبّانيّون، وليسوا واحداً، أليَس هذا الكالم هو ذاُته الذي يقولُه 
إذا رأيَت شّحاً ﴿ املصطفى عليِه الصالُة والّسالم، فيما رواُه الّنسائيُّ والرتمذيُّ وابُن ماجه بسنٍد صحيح:

، وهوًى متّبعًا، ودنيًا مؤثرًة، وإعجاَب كلِّ ذي رأٍي برأيه، فعليَك يخاّصِة نفسك، ودع عنَك أمَر مطاعاً 
 .العاّمة﴾

ما معىن أن يعجَب اإلنساُن برأيه؟ معىن ذلك، هذا الذي حيّذُر منُه هذا العاملُ الربّاينُّ اجلليل، )من 
ها، من مل يفعل لنسيان، بتسّرِب الزغل النّفسيِّ إليمل يتّهم خواطره( من مل يتّهم خواطَر نفسِه باخلطأ، با

إعجاَب  ﴿إذا رأيَت شّحاً مطاعًا، وهوًى متّبعًا، و ذلك، فال شكَّ أّنُه ممن قاَل عليِه الّصالُة والسالم عنهم: 
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 كالم، استقى. من هذا الكلِّ ذي رأٍي برأيه، ودنيًا مؤثرًة، فعليَك يخاّصِة نفسك، ودع عنَك أمَر العاّمة﴾
 هؤالِء العلماُء هذا الّنصح.

وأعوُد فأقول: أيَن يكمُن اخلطأ، بِل اخلطر، يف أن ال يتّهَم اإلنساُن نفسُه يف قراٍر يديل به، أو يف 
رأٍي يرتئيه، أو يف خاطرٍة حامت حوَل قلبه، أيَن هو مكمُن اخلطِر يف ذلك؟ مكمُن اخلطر، أنَّ اهللَ 

نا يف الصحيِح من ل كتابه، وأنَّ رسوَل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسلََّم أّكدَ سبحانُه وتعاىل أعلَن لنا يف حمكِم  
 ، هذا كالُم رسوِل اهلل صلى اهلُل عليه وسّلم.أعدى عدّوك نفسَك اليت بنَي جنبيكسنّته، أنَّ 

 أنَّ  مَ وإذا عرَف اإلنساُن أنَّ أعدى عدوٍّ لُه يف هذه الّدنيا هي نفسُه الكامنُة بنَي جنبيه، وإذا عل 
 كيَد الّشيطاِن ضعيف بالّنسبِة لكيِد نفسه، وأنَّ الّشيطاَن جيعُل من كيِد النفِس سالحًا لُه يف معركتِه مع

 عباِد اهلِل سبحانُه وتعاىل.

إذا عرَف اإلنساُن املسلُم هذا، وكاَن مسلمًا حّقًا، وكاَن يسرُي على صراِط اهلِل عزَّ وجلَّ على َوَجْل، 
الطريق، ومن أن يشرَد عن الّصراط، فال شكَّ أنُه كّلما سنحت يف فكرِه خاطرة، حياوُل  من أن يشذَّ عن

أن يتبنّي، أليست يف هذه اخلاطرةِ شائبٌة من شوائِب نفسه، أليست هذِه اخلاطرةُ اليت ظهرت أمامي مقنّعًة 
 ؟اهلوى بقناِع اإلسالم، أليست هي يف احلقيقة شهوًة من شهواِت النّفس، رغبًة من رغائبِ 

ينبغي أن أهّتم، ينبغي أن أحّمص، ينبغي أن أراقَب وأنظر، ومقياُس النظر، إّنا هو التبّصُر بكتاِب 
 اهلل، والتبّصُر الّدقيق، الّدقيق، بسّنِة رسوِل اهلل صلى اهلُل عليه وسّلم.

لَّمنا رسوُل اهلِل ع فإن غمَّت عليه السبل، فليجعل من كالِم هؤالِء الربّانيني قبسًا منريًا أمامه، كما
ى صلى اهللُ عليِه وسّلم، وليجعل من كالِم أولئَك السلِف الّصاحل مصباحًا منرياً يبعدُه عن التّيه، ويعينُه عل

 اهّتاِم نفسه، ليتبنّيَ اخلطأ من الصواب من آراِء نفسه.

اّلذيَن قاَل ئَك الرّبّانيّون و إن فعَل اإلنساُن هذا، فال شكَّ أنُه كاَن من الرّجال، الذيَن أشاَر إليهم أول
 .يَنَتِظُر﴾ مَّن َقَضىَٰ حَنَْبُه َوِمنْ ُهم مَّن َفِمنْ ُهم  ﴿رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيهِ اهللُ عزَّ وجلَّ يف حّقهم: 

تعاىل و والكالُم مفتوح، يشمُل األجياَل كلّها إىل يوِم القيامة، إن هم كانوا ممن وصفهم اهلل سبحانُه 
 هبذا الوصف.
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أّما إن كاَن هذا اإلنسان ممن إذا وصَل إىل رأٍي يرتئيه، أو وقَف على خاطرٍة سنحت له، أو ركَن إىل 
اجتهاٍد أعجَب به، تعّلَق هبذا الرّأِي واالجتهاد، ورأى أنَّ احلقَّ كلَّ احلق هو ما قد اهتدى إليِه من هذا 

 ا يتمّثُل يف اآلراِء واألفكاِر واخلواطِر األخرى، وعاَد يتّهُم اآلخرينَ الرأي، وأنَّ الضالَل كلَّ الضالل، هو م
بداًل من أن يتّهَم نفسه، فهذا إنساٌن تائٌه عن صراِط اهلل. وهَو ممن صدَق يف حقِّهم قوُل رسوِل اهلِل صلى 

 .﴿وإعجاَب كلِّ ذي رأٍي برأيه﴾اهلُل عليِه وسلَّم: 

ا العصر؟ ألستم تالحظوَن أيها اإلخوة أنَّ جلَّ املسلمنَي اليوم، فماذا جند من حاِل املسلمني يف هذ
قد غدوا عّشاقًا آلرائهم؟ يضعوَن أنفسهم موضَع العصمِة من حياهتم، إذا سنحت فكرٌة ألحٍد منهم، 

و لرآها هي القرآن ذاُته، وهي كالُم اهلِل سبحانُه وتعاىل الذي ال يأتيِه باطٌل من بنِي يديِه وال من خلفه، ف
 أنَّ الثّقلني جاءا ليوضحا لُه خطأُه وخطله، مل يرعو عن الرأِي الذي تعشَّقُه ومتسَّك به.

أيَن هو مكاُن اهّتام املسلم لنفسه، فيما يقولُه هؤالِء الرّبّانيّون؟ أيَن هو التعامل مع قولِه صلى اهللُ 
امل مع هذا الذي يوضحُه بياُن اهلِل ؟ أيَن هو التّعأعدى عدّوك نفسَك اليت بنَي جنبيكعليِه وسّلَم: 

سبحانُه وتعاىل يف كثرٍي من آياِت كتابه؟ أما ينبغي أن أعلم أنَّ كياين مشوب، خليُط خرٍي ِبَشّر، أملُك 
عقاًل نرّياً، وأملُك نفسًا تأمرين بالسوء، وإنَّ كيَد النفِس شر  من كيِد الشيطان، أما ينبغي أن أعلَم هذه 

تنا تُها، أما ينبغي أن أحّمص؟ أما ينبغي أن أهّتَم نفسي؟ هذا ما قد أصبَح غريبًا يف جمتمعااحلقيقة؟ فإن علم
اإلسالمّية اليوم، وهو مظهٌر من مظاهِر اخلوارِق اليت أكرَم اهلُل هبا رسولُه صلى اهللُ عليه وسّلم، إذ كشَف 

 ه.لُه عن سجاف الغيب، وأراُه كثرياً مما جيري يف حياِة أّمته من بعد

هذا التّهارُج الذي يقُع يف جمتمعاِت املسلمنَي اليوم، هذه االختالفات الكبرية والكثرية واليت تتحّوُل 
إىل صراعاٍت مريرة، يصطادها أعداُء املسلمني ويوظفوهنا خلططهم ومصاحلهم، هذه االختالفاُت اليت 

نُه من قبلهم علماُء الرّبّانيّون، وحيّذُر مترون أو اليت تسمعون عنها، نتيجُة هذا الذي حيّذُر منُه أولئَك ال
سّيدنا رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم، فعندما أرتئي رأيًا باسِم هذا الّدين، مثَّ أتعّشقُه وال أريُد أن أهّتَم 
نفسي بأين لعّلي منُه على خطأ. وعندما تسنُح لَك أنَت اآلخُر فكرة، فيما يتعّلُق هبذِه املسألِة نفسها، 
فتتعّشُق هذه الفكرة، وتضُع نفسَك منها موضَع العصمة، وعندما يرتئي ثالٌث يف هذِه املسألِة رأيًا آخر، 
ويأىب أن يتّهَم هو الثّالُث نفسه، ويضُع نفسُه من رأيِه أماَم العصمة، إالَم تنتهي األمور؟ تنتهي األموُر إىل 
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هللُ تهي األموُر إىل شقاٍق مثَّ تنابٍذ مما قد هنى امقارعات، وتنتهي األموُر إىل مصادماٍت عدوانّية، وتن
 سبحانُه وتعاىل عنُه ومما ال أريُد أن أخوَض فيه.

وهذا ما جيري اليوم، وإال فإننا ال نعلم أنَّ اخلالَف كاَن موجوداً يف عصوِر الّسلِف الصاحل كما هو 
 . كاَن الرجُل إذا ارتأى رأيًا، من أجلِ موجوٌد اليوم، لكنَّ هذه اخلالفات كاَن يذيبُها األدُب اإلسالميّ 

خدمِة ديِن اهلِل عزَّ وجل، قدََّر أنُه رمّبا كاَن على صواب ورمّبا كان على خطأ، وحىّت لو مل تلح لُه دالئُل  
كونِه خمطئًا، فهو يفرض احتماَل خطئِه مرجوحًا، ولذا فإنُه يتقّبُل الرأَي املخالف ألنُه يسدُّ االحتماَل 

 رُه علمه.الذي تصوّ 

عندما أجنُح إىل رأٍي وأراُه أقرَب إىل الصواب ال الصواَب بعينه، فال شكَّ أنَّ احتمااًل ولو يسرياً 
يبقى أنين رمبا أكوُن على خطأ، هذا االحتمال الذي لُه فسحٌة يف نفسي ويف قليب يّتسع للرأي اآلخر 

سعُي إىل يقُع تصادم، ألنَّ اهلدف إّنا هو الالذي يرتئيِه اآلخرون، ولذلك فلم يكن يقُع شقاق، ومل يكن 
مرضاِة اهلل، ال الّسعُي إىل االنتصاِر للنفِس وللذات، ومن مثَّ فلقد كاَن املسلموَن من قبُل مّتحدين، مبقداِر 

 ما كانوا خمتلفنَي يف أمورهم االجتهادّيِة املتنّوعة.

غّذي بِه ًء نغّذي بِه أنفسنا، نغّذي بِه ذواتنا، نأّما اليوم، فقد غدْت آراؤنا االجتهادّيُة املتنّوعة غذا
شهواتنا، نغّذي بِه أنانيّاتنا، ولذلَك فهيهاَت أن أتنازَل عن رأٍي ارتأيُته مهما كانِت الظروف، ومهما  
كانِت الّدالئل، ألنين لو تنازلُت عنه جلرحُت بذلَك كراميت، وألنزلُت بذلَك نفسي من برِج عصمتها، 

يل، ال ُيكُن أن يتنازَل عن رأيِه مهما الحت لُه البوارُق أّنُه خمطئ، ألنُه إن فعَل ذلك  وكذلَك املقابلُ 
سيجرُح هو اآلخُر كرامته، ولسوَف ينزُل نفسُه من علياِء عصمتها، ما النتيجُة إذاً؟ النتيجُة ال بدَّ من 

رُب لنفسِه رون، ومما قد وظّفُه الغالتصادم، والتصادُم يودي إىل عدوان، والعدواُن يودي إىل شروٍخ مما قد ت
 أُّيا توظيف.

عندما يكوُن حاُل املسلمنَي هكذا، ما العالج؟ العالج، يتمّثُل يف هاتني الكلمتني اللتنِي قاهلما 
اّصة تتمّثُل يف . واخل﴿عليَك يخاّصِة نفسك، ودع عنَك أمَر العاّمة﴾رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم: 
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، ألنَّ اخلوَض ودع عنَك أمَر العاّمة، الزوج، الزوجة، األوالد، كلُّ من يلوذون بك. الذات، ويف األهل
  يف أمِر العاّمِة خوٌض يف طريٍق مسدود، لن جتَد من نتيجتِه إال جداراً مسدوداً تقُف أمامه.

 اهلِل طِ ولكيّن أعوُد فأقول: إنين أحبُث يف خيايل وذهين يف هذا العصر، عن شباٍب يسريوَن على صرا
عزَّ وجّل، ويّتجهوَن رمّبا إىل سبِل الّدعوِة إىل اهلل، أحبُث عن أناٍس يقفوَن أماَم كلماِت هؤالِء الربّانّيني، 

 ويتلّقوَن منهم الرّتبية، ويصغوَن إىل نصائحهم، فال أجد.

َن قصّية كأصبحْت كلماُت هؤالِء النّاس غريبًة عنّا أيها اإلخوة، وأصبحت نصائحهم موضوعًة يف أما 
على رفوف، والكتُب اليت حتوي هذه الّنصائح أصبحت غريبة، ورمّبا أصبحت جمهولة من أذهاِن كثرٍي من 
الشباِب املثّقف الذيَن حشيت أذهاهنم مبئاٍت من الكتِب احلديثِة الفكرّيِة املتنّوعة، ولكنهم عن هذه 

 النصائح معرضون.

هذه األّمَة عن سلفها، أقوُل قويل هذا وأسأُل اهللَ  وإهنا لظاهرٌة تدلُّ على مرٍض خطري، يفصلُ 
 سبحانُه وتعاىل أن يصلَح أحوالنا مجيعًا فاستغفروُه.   
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 09/28/2211 | وقادتها لألمة ضرورة الذات نقد في ساعة -112

                   

 واحدة، اريةاعتب شخصية إال هي إن والشعب القادة بشطريها األمة بأن القائلة احلقيقة تذكرنا إذا
 ساعة على تعكف أن أفرادها سائر يف متمثلة الشخصية هذه على أن فلنعلم احلقيقة هذه تذكرنا إذا

 هذه ترامت ما رأكث فما وأعضائها، أجزائها بني فيما املسؤوليات تنسيق تعيد وأن الذات نقد من قدسية
 عباد يا وتأملوا جل،و  عز اهلل كتاب دائماً  هبا ذكرناي احلقيقة هذه. بعض على بعضها مسؤولياهتا األعضاء

 مَّا نَ ْفسٌ  رْ َوْلتَنظُ  اللَّهَ  ات َُّقوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿ :القدسية الساعة هبذه تأمرنا اليت اآليات هذه يف اهلل
  [.12: شراحل] ﴾تَ ْعَملُونَ  مبَا َخِبريٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َوات َُّقوا لَِغدٍ  َقدََّمتْ 

نَسانُ  َبلِ ﴿ :وتعاىل سبحانه قوله يف تأملوا -14: القيامة﴾ ]يرَهُ َمَعاذِ  أَْلَقى َولَوْ  َبِصريٌَة، نَ ْفِسهِ  َعَلى اإْلِ
 تبيانه حمكم يف اىلوتع سبحانه قوله يف تأملوا ذاته، هوية أمام يقف أن وأراد نقائصه يعلم أن بوسعه [10
 .[0: االنفطار﴾ ]َوَأخََّرتْ  َقدََّمتْ  مَّا نَ ْفسٌ  َعِلَمتْ ﴿ :يقول وهو

 .العلماء قال كما الدنيا دار يف هو إّنا العلم وهذا

 اسبةحم الذات، نقد – القدسية الساعة هذه على العكوف من أفراداً  األمة تنطلق مل إن: اهلل عباد
 أيضاً  ناسقتت مهما وادهام وإن اعوجاجًا، تقوِّمُ  وال فاسداً  تصلح ال ُرِصَفتْ  مهما القوانني فإن – النفس

. الذات نقد يف يتمثل إّنا املنطلق الفرد، هو املنطلق اعوجاجًا، تقوِّمُ  وال فاسداً  تصلح ال األخرى هي
 .وتعاىل حانهسب اهلل بيان أمامها يضعنا اليت احلقيقة هذه جتسد اليت األمثلة بعض نضرب تعالوا

 لزوجةا حقوق أهدر قد الزوج ألن الزوجان يتظامل ما رأكث ما الواحدة، األسرة أفراد تظامل ما أكثر ما
 وأمر اهلل شرع امم كثري يف الزوجة قبل من الزوج حق أهدر ما أكثر وما وحنوه، باملهر حبقها يتعلق فيما
 ألن اً وإناث ذكوراً  األوالد يتظامل ما أكثر ما الذات، نقد من قدسية ساعة على يعكف مل منهما أياً  ألن

 تسري تزال ال اليت اجلاهلية الظاهرة هذه تعلمون ولعلكم إناث، ألهنن املرياث يف حقهن من حرمن اإلناث
 .الوئامو  احملبة مكان يف تتوضع اليت هي والضغائن األحقاد فإن مث ومن البيوت، من كثريٍ  إىل



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   111
 

 الذين كنياملستهل الناس مع واألعمال املال رجال يتظامل ما أكثر ما التعامل، أسواق إىل ننظر تعالوا
 رشاويال أبواب إىل منصرفون األعمال ورجال التجار ألن ذلك االقتصاد، وأسواق العمل أسواق يغشون

 أو آنًا، الشمال اتوذ آناً  اليمني ذات منها يتملصون وجتعلهم والشرائع القوانني من يفرون جتعلهم اليت
 اليوم، منها يُبَتدَعُ  ما أكثر وما نواعاأل هذه أكثر وما والغرر واخلداع الغش وسائل ابتداع على يعكفون

 ُيتد أن نم بدالً  وضغائن أحقادٍ  إىل تتحول بعض مع بعضهم الناس هؤالء بني ما عالقة فإن مث ومن
 عسى وماذا وبةاملكت الشرائع تصنع أن عسى ماذا ترى والوئام، التعاون نسيج األخوة، نسيج بينها فيما
 العكوف اعةس النقد، على العكوف ساعة القدسية، الساعة هذه تغيب عندما املرسومة القوانني تفعل أن

 (.حتاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبوا: )قال من وصدق النفس، وحماسبة الذات نقد على

 الثمني العمر يف تأملن تعالوا وساعاهتا، الليايل هذه هبا حُتشى وما الليايل يف نتأمل تعالوا: اهلل عباد
 هذه بل تبددت فيم الساعات، هذه تزهق فيم عليه، ائتمننا بل إياه وجل عز اهلل ملكنا أقول ال الذي

 أن وجل زع اهلل بيان من اآلن مسعنا مما اإلخوة أيها نعلم وحنن أعناقنا يف وضعت أمانة وهي الدقائق
 ليقنيا من ذلك إىل مدفوع الذات، ونقد النفس حماسبة من القدسية الساعة هذه إىل مدفوع اإلنسان

 اليوم بذلك يؤمن مل من مقر، إىل نعربه ممر يف هذه حياتنا من نعيش أننا وهي فيها ريب ال اليت قيقةباحل
 .نتبينها أن ينبغي احلقيقة هي هذه واضطراراً، قسراً  غداً  يستيقنه أن بد فال طوعاً 

 أجل – انإنس ورص العقل، يصدقها يكاد ال اليت الصورة هذه يف فتتمثل األثايف رابعة بل ثالثة أما
 يعمد نعم، آالف، عةببض جيبه تعمر أن سبيل يف بنياهنا وإحراق بلده ختريب إىل يعمل – إنسان يسمى

 عكف لو يعلم وهو الامل من آالف ببضعة جيبه تعمر أن أجل من بنيانه حتريق إىل يعمد بلده، ختريب إىل
 إىل ألمراضا بأخبث تسريس بل جيبه يف حبيسة تبقى لن اآلالف هذه أن الذات نقد من ساعة على

 ال مث الندامة تقيمه ولسوف جواحنه طوايا وبني قلبه يف الندامة من كاوية ناراً  تستقر ولسوف جسده
 أنه لو هذا علمي كاوية، نار فوق الدهن يذوب كما فشيئاً  شيئاً  الندامة هذه ضرام يذيبه ولسوف تقعده

 .الذات نقد من قدسية ساعة على عكف

 يزهق عاقالً  مسعتم هل! عدوه؟ يُ ْفرِحَ  أن أجل من داره َيرب عاقالً  مسعتم هل ناس يا اهلل، عباد يا
 كيان لىع مهيمناً  الذل كان مهما! هبذا؟ مسعتم هل! عدوه؟ أمن يضمن أن سبيل يف برآء إخوانٍ  نفوس
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 األمر، اهذ على اإلقدام دون به ستجمح إنسانيته فإن بالعنق منه آخذة املهانة كانت مهما اإلنسان،
 وقفة ذاته مرآة امأم واحدة حلظة يقف مل ألنه إنسانيته وبني بينه حيل هذا ألن ملاذا؟ اليوم، يتم هذا لكن
 قالوا ما وحقاً  – هعلي سيندم أنه يعلم فعالً  يفعل ال من هو الناس يف العاقل إن: قالوا. حماسبة وقفة نقد،

 . اهلل عباد يا والشك فيها ريب ال احلقيقة هذه –

 لقدو  ذاته، يسب منهم الواحد وإن وجهه، يلطم منهم الواحد وإن الناس هؤالء من بعض رؤي قدل
 اهلل أمر ما ىلإ اهلل عباد يا أرأيتم. الندامة هذه عقابيل من ليتخلص االنتحار إىل منهم ببعض األمر آل
 هبا َياطب احلقيقة هذه الذات نقد من قدسية ساعة أمام الوقوف ضرورة من إليه ونبَّه وذكَّر به وجل عز

 لكم قلته الذي املعىن هذا جانب إىل نتذكر أن جيب نعم. اهلل عباد يا مجعاء األمة هبا وختاطب القادة
 اإلنسان يقف مل ذاإ ُتَشلُّ  القوانني أن صحيح. بالقرآن يزع ال ما بالسلطان ليزع اهلل إن: القائلة احلقيقة

 . بالقرآن عيز  ال ما بالسلطان ليزع اهلل إن: تقول هكذا قةاحلقي ولكن ذاته لنقد قدسية ساعة الفرد

 موجوداً، زالي ال آخر عالجاً  فإن وتعاىل سبحانه اهلل به ذكَّر الذي العالج هذا عن األمة تاهت لئن
 شيئاً  ُصُعداً  األمةب تعلو اليت الرتبية الرتبية، سلطان منه، السلطان وجل عز اهلل أمكن الذي العالج هو

 واحد كل فيعك منهم واحدٍ  كل يصبح أن إىل القدسية، الساعة هذه منها فردٍ  كل يعانق أن إىل فشيئاً 
قر ضوء على ذاته نقد وعلى نفسه حماسبة على منهم

َ
 .فيه هو الذي املمر هذا بعد إليه آيلٌ  هو الذي امل

 تقوم أن بلق لقيما على تقوم اليت الرتبية. األمة قادة أي السلطان، أمرها؟ ُيلك الذي من الرتبية؛
 اليت الرتبية هذه يُ َربَّ  مل من أيدي يف سالحاً  أو مكنة أصبحت إن شيئاً  العلوم أفادت وما العلوم، على

 عن املراقبة، طريق عن بالقرآن يزع ال ما بالسلطان ليزع اهلل إن. وتعاىل سبحانه اهلل بيان عنها يتحدث
 كان همام معدوماً  شيئاً  يوجد ال القانون إن: لكم قلت ولقد. أجل العقاب، طريق عن احملاسبة، طريق
 اهلل شرائع افيه مبا أمجع العامل يف كلها القوانني موجود، هو ما حيرس ولكنه أمره َصُلحَ  ومهما دقيقاً 

 البد لذيا املعدوم أواًل، املعدوم أوجد موجود، هو ما حترس وإّنا معدوماً  شيئاً  توجد ال وتعاىل سبحانه
 عن النفس حماسبة طريق عن مث وجل، عز باهلل اإلُيان طريق عن السلمية، العقيدة ريقط عن يوجد أن

 وه هذا أجل، والذات، النفس نقد ومن الذات حماسبة من القدسية الساعة هذه على الوقوف طريق
 الغذاء يه الرتبية. حراسة أُيا احلقيقة هذه ليحرس القانون دور جاء احلقيقة هذه وجدت إذا. املنطلق
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 هذا على بيةالرت  حقيقة باهلل، اإلُيان حقيقة املثلى، احلقيقة هذه جذور ويرسخ ويغذي ينمي الذي
 متاَرس أن لألمة بغيين وكيف متاِرس أن ينبغي وكيف الرتبوية املؤسسات تقع أين تعلمون وأنتم األساس،

 .الواجب هذا خالل من

 لذينا هؤالء وأهم الذات نقد مع قدسية فةوق نقف أن إىل حباجة كلنا اإلخوة أيها أقول أخرى مرة
 أنتقد أو أحقد مما أكثر عليهم أشفق الذين اإلخوة هؤالء القدسية الوقفة هذه يقفوا أن عليهم جيب

 يف وضعت آالف بضعة أجل من دورهم وختريب وإتالفها بالدهم إحراق إىل عمدوا الذين هؤالء عليهم،
 واهلل كيانك، ىلإ األمراض بأخبث ستسري إهنا واهلل اآلالف، ههبذ تستمتع لن إن واهلل هذا يا جيوهبم،

 من كلبش ختمد أن ُيكن ال إهنا مث جواحنك بني الندامة نار من ضراماً  ستوقد إهنا هو إال إله ال الذي
 كلكم ناس يا. ونصحي كالمي يبلغهم أن وأرجو األخوة هؤالء على أشفق أنا تذيبك، حىت األشكال

 وغداً  رضاأل هذه فوق نتحرك اليوم حنن الذات، نقد أمام قدسية ساعة نقف عالوات – بنفسي وأبدأ –
 قصوركم عن ثوااحب الركام هذا فوق قصور عن لنفسهم يبحثون من يا أجل، األرض، هذه باطن سيحتضننا

 لنفسه واحد لك يبين أن جهدكم فاجهدوا قبورنا قصورنا: أيام قبل قلت كما لكم أقول األرض، باطن يف
 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول األرض، باطن يف صراً ق
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 22/11/1883|  واعلموا أن هللا يعلُم ما في أنفسكم فاحذروه -113

  

استوقفتين قبل قليل فقرٌة من آية يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، ولكم أخذت أفكر فيها ولكم ملت 
أنين وكثرٌي من املسلمني قلما نعيش يف ظالهلا. هذه الفقرة هي قول اهلل سبحانه وتعاىل:  نفسي على

تاب اهلل تعاىل أخذت أردد هذه الفقرة من آية يف ك أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه﴾ يِف  ﴿َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َما
 اللََّه يَ ْعَلُم ﴿َواْعَلُموا َأنَّ انه وتعاىل إلينا؟ وأخذت أتساءل أين حنن من هذا األمر الذي يتجه من اهلل سبح

حانه وتعاىل مث هذه الفقرة شدتين إىل فقرٍة مثلها من آية أخرى يف كتاب اهلل سب أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه﴾ يِف  َما
 .﴿َوَخافُوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي﴾هي أشُد خطراً وختويفًا. وهي قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

شعر قلبه أليس معىن هذا الكالم أن الذي ال يست ﴿َوَخافُوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي﴾لت يف هذا الربط تأم
املخافة من اهلل ليس مؤمنًا، وإذا أخذنا هذه املشاعر مقياساً إلُيان اإلنسان باهلل عز وجل. فكم هم عدد 

جل؟ والعبارة صرحية باملخافة من اهلل عز و  املؤمنني حقًا باهلل سبحانه وتعاىل؟ أين هم الذين تفيُض قلوهبم
س ، فكأن البيان اإلهلي يعلن أن الذي ال َياف اهلل عز وجل لي﴿َوَخافُوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي﴾وواضحة 

 مبؤمٍن وإن ردَد لسانه كلمة الشهادة مراراً وتكراراً.

كمن يف كمة الباهرة اليت تتأملت يف هذا املعىن الرباين العجيب وسرعان ما ساقين ذلك إىل احل
املصائب اليت ترتاود على اإلنسان من حني إىل آخر، كثريًا ما يتساءل اإلنسان ما احلكمة من هذه 
املصائب اليت ترتى يف حياة اإلنسان؟ وإهنا لكثرية أقلها وأبسطها مصائب األمراض، وأمهها وأخطرها 

باده رؤوف هبم، ولكن اجلواب يتجلى من خالل مصيبة املوت. ما احلكمة من ذلك؟ وإن اهلل لرحيٌم بع
 هذا التحذير اإلهلي يف هاتني الفقرتني من كالم اهلل سبحانه وتعاىل.

مىت َياف اإلنسان ربه؟ لو أن النعم كانت هي اليت تطوف به دائمًا، ولو أن العافية كانت حصنه 
ل بني يديه ورأها ماثلًة بفضل اهلل عز وج املستمر من مبدأ حياته إىل منتهاها، ولو أنه مل يتمىن أمنيًة إال



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   118
 

مىت. وكيف وبأي حافٍز َياف اهلل عز وجل؟ لقد كان من عظيم نِعم اهلل اخلفية ال الظاهرة أن يبتلي اهلل 
سبحانه وتعاىل عباده باملصائب، حىت توقظهم هذه املصائب إىل هوياهتم، فتشدهم إىل املخافة من اهلل 

 .﴿َوَخافُوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي﴾قول اهلل سبحانه وتعاىل:  عز وجل، فينصاعون إىل تطبيق

املصائب أيها اإلخوة نعٌم من النعم ولكنها من النعم اخلفية اليت أشار اهلل عز وجل إليها من خالل 
طريٍق يعرفين عمة كل كل سبيٍل يوصلين إىل اهلل ن ﴿َوَأْسَبَغ َعلَْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة َوبَاِطَنًة﴾ قوله عز وجل

منتهاُه على ربوبية اهلل نعمٌة وأي نعمة، كل بارقٍة متلئ قليب خوفًا وحذراً من اهلل عز وجل نعمة وأي نعمة، 
نقوهلا وال ننس عجزنا وضعفنا وذلنا وأن نقول: اللهم إنا نسألك أن متألُ أفئدتنا باخلوف منك دون مصيبٍة 

 تسوقنا إىل ذلك.

النسيان، تربية اهلل سبحانه وتعاىل لعباده، ألن اهلل علم أن عباده يُبتلون ب. هذه تربيٌة من عظيم .أجل
يبتلون بالُسكر بنعيم الشهوات واألهواء، فكان ال بد أن يطوف هبم طائف املصائب بني حنٍي وآخر. 
ولكن هل تعلمون ما هي املصيبة العظمى أيها األخوة؟ املصيبة العظمى اليت هي أفدح من كل مصيبة أن 

طرق أبوابنا املصائب واحدًة إثر أخرى، ومع ذلك فال تتحرك منا األفئدة وال القلوب، املصيبة العظمى ت
أن يطرق بابنا املوت ومع ذلك فتبقى قلوبنا قاسية كاحلجارة بل أشد قسوة وتبقى نفوسنا معرضة عن اهلل 

لعودة إىل اهلل سبحانه ياق اخلوف لسبحانه وتعاىل؛ ال النعم تسوقنا باحلب إىل اهلل وال املصائب تسوقنا بس
 وتعاىل، تلك هي املصيبة اليت ال عالج هلا والداء الذي ال دواء له.

عندما جئت إىل هذا املسجد مع األذان اآلن، رأيت ثلًة من الناس واقفني جامدين ال حراك هبم 
من يصلي  جبنازة تنتظر أمام باِب هذا املسجد، فيم يقفون واملؤذن يدعو؟ ونداء اهلل ينادي؟ دخلت وإذا

عليها، عرفت السبب وعدت ألنظر يخيايل لصورة ما رأيت يف عمري أشنع منها وال أبشع، ما رأيت 
حبيايت منظراً يبعث على االمشئزاز ويبعث على اخلوف من غضب اهلل أشد من هذا؛ أناٌس جاؤوا مع جنازة 

قفوا ا أوصلوها إىل املسجد تركوها تدخل وو مع إنساٍن قضى حنبه ورحل من هذه الدنيا إىل اهلل، حىت إذ
جامثني كأهنم أصناٌم ومتاثيل. ترى أهو احتجاج على اهلل ألن اهلل سبحانه وتعاىل ابتلى قريبًا أو صديقًا هلم 
مبصيبة املوت؟! أم هو استكباٌر على اهلل يقول بلسان احلال: حنن جامثون على ما حنن عليه سواءٌ أكرمتنا 
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 تنا باملصائب؟! تلك هي حالنا آلينا على أنفسنا أال خنطو خطوة إىل اهلل، وأال نصلح حالنا،بالنعم أو ابتلي
 سواٌء رأينا أمامنا مذكرات النعم أم رأينا أمامنا أخطار املصائب.

كيف يكون فؤاد اإلنسان من القسوة على هذه الشاكلة كيف؟ والذي أعلمه أنه ال ُيكن أن جيد 
عن اهلل مهما كان مدفونًا يف قرب الشهوات واألهواء، ال ُيكن أن جيد شيئاً يوقظه  اإلنسان مهما كان بعيداً 

من رقاده وحيرره من قرب شهواته وأهوائه ويعيده إىل اهلل ليصطلح معه كعادية املوت، عندما تراها عيناه. 
 َقْسَوةً  َأَشدُّ  أَوْ  احلَِْجارَةِ كَ  فَِهيَ  ذََِٰلكَ  بَ ْعدِ  مِّن قُ لُوُبُكم َقَستْ  مُثَّ ﴿ولكن ولكن األمر كما قال اهلل عز وجل: 

 يَ ْهِبطُ  َلَما ِمنْ َها َوِإنَّ  ۖ   اْلَماءُ  ِمْنهُ  فَ َيْخرُجُ  َيشَّقَّقُ  َلَما ِمنْ َها َوِإنَّ  ۖ   اأْلَنْ َهارُ  ِمْنهُ  يَ تَ َفجَّرُ  َلَما احلَِْجارَةِ  ِمنَ  َوِإنَّ 
 .﴾تَ ْعَملُونَ  اَعمَّ  بِغَاِفلٍ  اللَّهُ  َوَما اللَّهِ  َخْشَيةِ  ِمنْ 

دواء واحد ال ُيكن أن ينقذنا أو يصلح حالنا غريه، هو أن نقف أمام )مقام اخلوف( . .أيها اإلخوة
أمام قوله سبحانه وتعاىل: و  أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه﴾ يِف  ﴿َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه يَ ْعَلُم َماحمراب هاتني الفقرتني: 

ن هذه فإذا تأملنا وتدبرنا وقد آمنا باهلل عز وجل وآمنا برحلتنا أو رحيلنا ع ﴾نيَ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمنِ  َوَخافُونِ ﴿
 الدنيا، فلسوف تفيض أفئدتنا خمافًة من اهلل، وإذا فاضت أفئدتنا خمافًة من اهلل، فلسوف نستهني بالقليل

 مبخاوف هللولسوف نعظم اجلليل، لسوف نستهني بالدنيا لن خنضع هبا لن يستطيع أحٌد أن حيجبنا عن ا
دنيوية، سنؤدي ما طلبه اهلل منا ولسوف جنتاز إىل ذلك كل التضاريس مهما رأينا أن شهواتنا تتعارض 
مع أمر موالنا وربنا، فإن هذه األفئدة اليت تفيض باخلوف من اهلل عز وجل ستجعلنا نوكل هذه الشهوات 

 واألهواء ولن تصدنا أو حتجبنا عن اهلل عز وجل.

اإلنسان املؤمن اخلائف من اهلل أن ابنته بني أحد أمرين إما أن تليب داعي اهلل فال عندما جيد هذا 
تظهر إال كما أمر اهلل حجاهبا على رأسها تاج ال ُيكن أن تفارقه إال مع مفارقتها هلذه احلياة، أو أن 

اك ويعود إىل ذتستجيب لشهواهتا وأهوائها وأماين مستقبلها. عندما جيد ويل أمر الفتاة نفسه بني هذا و 
قلبه فرياه موجاًل من اخلوف واحلذر من اهلل عز وجل، فإن الدنيا كلها ال ُيكن أن تصده عن تطبيق أمر 

 .ِمْنَجالبِيبِِهنَّ﴾ ِهنَّ ﴿يَا أَي َُّها النَّيِبُّ ُقْل أَلْزَواِجَك َوبَ نَاِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعلَيْ اهلل سبحانه وتعاىل: 
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يمة الدنيا كلها إذا أدبرت عن هذا األمر اإلهلي إذا أعرضت عنه؟ ما قيمة الشهادة؟ ما قيمة ما ق
املال؟ ما قيمة كل شيء؟ ُأضحي بكل شيء يف سبيل تنفيذ أمر اهلل الواضح الساطع الذي ال ُيكن أن 

طمأنينة و  يرتاب به اثنان من املؤمنني قط. وعندما يتصرف اإلنسان من منطلق خوفه من اهلل يف أمن
وهدوء، فإن اهلل عز وجل يسّخر له الدنيا كلها، يسخر له أولئك الذين امتدت أيديهم أو حاولت أن 
متتد إىل احلجاب اإلسالمي ليمزقه؛ يسخر هلم أولئك الذين حاولوا أن يقصوه عن اهلل أو يقصوا ابنته عن 

 يَ ْعَلُم ﴿َواْعَلُموا َأنَّ اللَّهَ ملخيفة: اهلل سبحانه وتعاىل. ولكن أين هم الذين وقفوا أمام هذه اآلية ا
 واهلل الذي ال إله إال هو لو أن اإلنسان وعى معىن هذه اآلية، ملا شعر مبعىن .أَنُفِسُكْم فَاْحَذُروُه﴾ يِف  َما

النعيم يف حياته قط، وألخذته غصة هذا احلذر من اهلل عز وجل إىل أن يلقى اهلل سبحانه وتعاىل، ويطمئن 
 من الناجني واآلمنني.إىل أنه 

 اللهم إنا نسألك أن متأل قلوبنا باخلوف منك. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل.
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 22/12/2228|  ووعيد وعد -111

 

 إليك، وجل عز اهلل من اآلتية واجلود والصفح واملغفرة الرمحة صفات تشهد أن أردت إذا آدم ابن يا
 وآالئه، نعمه سابغ نم وتعاىل سبحانه اهلل عند من إليك يصل ما ىلإ فانظر وعقابه، بطشه تنسيك واليت
 منك. تعاىلو  سبحانه اهلل إىل يصل فيما فتأمل وعذابه، وانتقامه وبطشه وعيده تشهد أن أردت وإذا

 ميٍّ  يف يسبح -انك أياً - اإلنسان إن. وتعاىل سبحانه اهلل عند من تصلنا اليت النعم يف نتأمل تعالوا
 رأيت العلوي العامل إىل نظرت إن حُتَْصى، ال اليت والوفرية الكثرية اهلل نعم من قرار وال له شطآن ال متالطمٍ 

 خلدمتك، يهف تتحرك األفالك آدم، ابن يا أنت وحياتك لراحتك وقضيضه بقضه اهلل سخره عامل أنه
 تتقلب الذي منالز  تقسيم أجل من حلياتك، العيش رغد أسباب توفري أجل من فيه دائبان والقمر الشمس

 فساعات. وليايل فأيام فشهور سنوات إىل فيه

 والوفري للكثري خمزناً  جعلها قد وتعاىل سبحانه اهلل أن رأيت حتتضنك اليت األرض يف تأملت وإن
 وجل عز اهلل من بأمر تتفجر رأيتها األرض ظاهر يف تأملت املتنوعة، واحتياجاتك رزقك من واملتنوع
 وفيها أنفك، ُُيَتِّعُ  ام العبقة الروائح من وفيها ناظريك، ُُيَتِّعُ  ما األلوان من فيها باتات،الن من شىت بأنواع

     ألنعامك. وجل زع اهلل وف َّرَهُ  الذي الوفري الرزق وفيها له، أكلك يلتذ ما املختلفة املتنوعة الطعوم من

 ال ليتا النعم من مزيداً  دتوج واألرض السماء بني فيما حولك من اهلابة الرياح يف تأملت وإن
 استمرار لىع ساهراً  حلياتك، خادماً  وجل عز اهلل أقامه الذي اجلوي الغالف هذا فتجد تنظر حُتَْصى،

 كل حولك من ابةاهل الرياح يف تتأمل املختلفة، امللتهبة واألجرام والنيازك الشهب عنك يدرأ احلياة، هذه
 .    كهنا إىل هنا من السحب تنقل لك، مسخر ذلك
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 أجزاء من اً عجيب معّقداً  جهازاً  جتد جتد؟ فماذا قدمك إىل فرقك من كيانك إىل فتنظر تعود وهكذا
    خدمتك. على عاكف منها جزء كل رعايتك، على يسهر منها جزء كل متآلفة مرتاكبة كثرية

 يف أمليت اعندم اإلنسان إن حقاً  وجل، عز اهلل عند من إليك يصل فيما تتأمل عندما تراه ما هذا
 ينسى نتقامه،ا ينسى بطشه، ينسى أيضًا، عقاب ذو أنه ينسى وجل عز اهلل عند من إليه يصل الذي هذا

 حُتَْصى، ال اليت اهلل نعم من املتالطم الَيمِّ  هذا أمام ناظريه من بل ذهنه من ُيْطَوى ذلك كل وعيده،
 ﴾َكفَّارٌ  ظَلُومٌ لَ  اأْلِْنَسانَ  ِإنَّ  حُتُْصوَها ال لَّهِ ال نِْعَمتَ  تَ ُعدُّوا َوِإنْ ﴿: وجل عز قوله ذلك من وحسبكم

 عََلى َوَفضَّْلنَاُهمْ  الطَّيِّبَاتِ  نَ مِ  َوَرزَقْ نَاُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَ رِّ  يِف  َومَحَْلنَاُهمْ  آَدمَ  َبيِن  َكرَّْمنَا َولََقدْ ﴿ ،[24: ابراهيم]
     .[25 :االسراء﴾  ]تَ ْفِضيالً  َخلَْقنَا ممَّنْ  َكِثريٍ 

 وجل عز اهلل رمحة ينسيك ما جتد جتد؟ فماذا منك اهلل إىل يرقى ما إىل آدم ابن يا نظرت إذا وأما
 .    وبطشه اهلل وعيد أمام لوجه وجهاً  يضعك ما جتد ونعمه، وفضله

 عليك، استكرب الذي الشيطان سبيلك يف وطرد مالئكته، آدم ابن يا لك وتعاىل سبحانه اهلل أسَجدَ 
 حتقق وأن تعاليمه، إىل تصغي بأن اإلكرام هذا أكرمك الذي اإلله هذا أوصاك مث ورمحته، جنانه نم طرده

 فماذا جنته، من أجلك من وجل عز اهلل طرده الذي هذا عدوك وساوس من وحّذرك سعادتك، به ما
 الشيطان هذا وساوس اتبْعتَ  عدوك، وساوس واتبْعتَ  ظهريًا، وراءك وجل عز اهلل وصايا وضْعتَ  فعلت؟
     اهلل. دون من لك ولياً  واختذته

 نسانيتك؟إ يذيب الذي اخلجل إىل يدعوك أال اهلل من الرقيق العتاب هذا يف اإلنسان أيها يا تأمل
هُ َوُذرِّ  أَفَ تَتَِّخُذوَنهُ  هِ رَبِّ  أَْمرِ  َعنْ  قَ فَ َفسَ  اجلِْنِّ  ِمنَ  َكانَ  إِْبلِيسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالِئَكةِ  قُ ْلنَا َوِإذْ ﴿  ي ََّت

     هذا. َيجلك أال ،[05 :الكهف﴾  ]َبَدالً  لِلظَّاِلِمنيَ  بِْئسَ  َعُدو   َلُكمْ  َوُهمْ  ُدوين  ِمنْ  أَْولِيَاءَ 

 تراه يالذ هذا وعدوك، عدوه هو له، اخلضوع من وجل عز اهلل حّذرك الذي العدو يف تتأمل عندما
 هنا قصدأ ال وأنا وجل، عز اهلل على مستكرب وحشٌ  الداخلي وكيانه داخله يف وهو إنسان، صورة يف

 من كثريٍ  نم وتعاىل سبحانه اهلل حّذرك اإلنس، شياطني من الكاثرة الكثرة أقصد وإّنا اجلن، شياطني
 حّدثك وكم كمو  سوئها، بيان ومن خيانتها، بيان ومن عنها، احلديث من الرباين بيانه مأل اليت الطائفة
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 اليت الفئة تلك هناإ بنعمه، وسكرت اهلل على استكربت إهنا مث عليها، وجل عز اهلل أغدقها اليت النعم نع
   .[22: املائدة﴾  ]َمْرميََ  اْبنِ  َوِعيَسى َداُودَ  ِلَسانِ  َعَلى ِإْسرائيلَ  َبيِن  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  لُِعنَ ﴿: عنها قال

 قوقك،ح على ساهراً  تكون بأن وأمرك وليًا، وعدوه عدوك من تتخذ أن من وجل عز اهلل حذرك أجل
 عز اهلل أقامك اليت املقدسات وعلى هبا، متعك اليت األوطان وعلى عنقك، يف وجل عز اهلل حقوق وعلى
 عدوك أمام وختاذلت به، وجل عز اهلل وصاك الذي هذا عن أعرضت صنعت؟ فماذا عليها، حارساً  وجل

 َسبِيلِ  يِف  اْنِفُروا َلُكمُ  لَ قِي ِإَذا َلُكمْ  َما آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا﴿: به يالحقك ذيال بيانه يف لك يقول وعدوه،
 :وبةالت﴾ ]قَلِيلٌ  ِإالَّ  اآْلِخرَةِ  يِف  الدُّنْ يَا حْلَيَاةِ ا َمتَاعُ  َفَما اآْلِخرَةِ  ِمنَ  الدُّنْ يَا بِاحْلَيَاةِ  َأَرِضيُتمْ  اأْلَْرضِ  ِإىَل  اثَّاقَ ْلُتمْ  اللَّهِ 
 ُكلِّ  َعَلى َواللَّهُ  َشْيئاً  َتُضرُّوهُ  َوال َغيْ رَُكمْ  قَ ْوماً  َوَيْستَْبِدلْ  أَلِيماً  َعَذاباً  يُ َعذِّْبُكمْ  تَ ْنِفُروا ِإالّ ﴿: لك ويقول ،[22

  .[28 :التوبة﴾ ]َقِديرٌ  َشْيءٍ 

 وبدالً  ير،التحذ ذاه عن أعرضنا مث الوصايا، هذه عن أعرضنا البيان، هذا عن أعرضنا صنعنا؟ فماذا
 هذا وجه يف ونقف أمر، كما وتعاىل سبحانه اهلل لدين ننتصر واحداً  صفاً  فنكون اهلل أمر نليب أن من

 لتفرق،ا إىل جلأنا التخاصم، إىل جلأنا التخاذل، إىل جلأنا ذلك نفعل أن من بدالً  أوصى، كما العدو
 يُ َقتِّل وه وها تعلمون، كما املقدس بيت يقتحم ذا هو وها له، طاب قد ما كل وفعل العدو واستشرى

  قط. تتناهى ال اهب أمجع اإلسالمي العامل يواجه اليت غطرسته بل وعيده ذي هي وها يُ َقت ِّلَُهم، أن شاء من

 وتعاىل سبحانه اهلل شرّفهم الذين عنها؟ حدثتكم اليت بنعمه اهلل شرفهم الذين املسلمني موقف ما
: التوبة] ﴾اللَّهُ  َنَصرَهُ  فَ َقدْ  تَ ْنُصُروهُ  ِإالّ ﴿ ،[2: حممد﴾ ]يَ ْنُصرُْكمْ  اللَّهَ  تَ ْنُصُروا ِإنْ ﴿: به َياطبهم الذي ببيانه
 حراساً  للقيم، راساً ح نكون بأن شرَّفَ نَا إلينا، حباجة ليس وهو املهمة، هبذه شرَّفَ نَا وجل عز اهلل ولكن [45

 وكما به، وجل عز اهلل أوصانا الذي هذا عن أعرضنا صنعنا؟ فماذا ألوطاننا، حلقوقنا، حراساً  للمقدسات،
 أجل وجل، زع اهلل دون من لنا ولياً  العدو هذا من اختذنا اهلل دون من لنا ولياً  اجلين الشيطان من اختذنا

 هذا من ذلك على أدل ال التخاصم، من التخاذل، من ذلك على أدلَّ  ال ذلك، أعلنا قد نكن مل ولو
     تفصيله. يف واخلوض ذكره عن الوقت يضيق مما تعرفون الذي
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َا﴿: لنا وقال الدنيا إىل نركن أن من اإلهلي البيان حّذرَنَا  ،[28: غافر﴾  ]تَاعٌ مَ  الدُّنْ يَا احْلَيَاةُ  َهِذهِ  ِإّنَّ
َا اْعَلُموا﴿ ،[22: لقمان﴾ ]اْلَغُرورُ  بِاللَّهِ  يَ ُغرَّنَُّكمْ  َوال﴿: لنا وقال  َوتَ َفاُخرٌ  زِيَنةٌ وَ  َوهَلْوٌ  لَِعبٌ  يَاالدُّن ْ  احْلَيَاةُ  َأّنَّ

اا احْلَيَاةِ  َمَثلَ  هَلُمْ  َواْضِربْ ﴿ اآلية، آخر إىل ،[35: احلديد﴾  ]َواأْلَْوالدِ  اأْلَْمَوالِ  يِف  َوَتَكاثُ رٌ  بَ يْ َنُكمْ   لدُّنْ َي
 وأنبأنا ،[40: الكهف﴾ ]الرِّيَاحُ  وهُ َتْذرُ  َهِشيماً  فََأْصَبحَ  اأْلَْرضِ  نَ بَاتُ  ِبهِ  فَاْختَ َلطَ  السََّماءِ  ِمنَ  أَنْ زَْلنَاهُ  َكَماءٍ 

 هذه من حلونرا أنتم ظهرياً، وراءكم املقر تضعوا وال مقراً، املمر من تتخذوا ال آدم بين يا هناك، املقر أن
 رنااعتص كراً،س الدنيا من جعلنا أمر، ما خالف على الدنيا احلياة زهرة عانْقنَا صنعنا؟ فماذا الدنيا، احلياة
 اهلل مت ََّعنَا لذيا الشرف عن َحَجبَ نَا اهلل، وصايا عن َحَجبَ نَا لنا َسَكراً  مزاياها من تعرفون ما بكل الدنيا

     به. وتعاىل سبحانه

 إال يذكرنا ال ه،ببطش إال ُيذَكِّرُنَا ال إنه أقول؟ الذي هذا ُيذَكِّركم الذي فما منا، اهلل إىل يَِفدُ  ما هذا
     بوعيده. إال رنايذك ال بعقابه،

 اهلل أوامر نَ فَّْذتُ  لقد وليًا، الشيطان من أختذ فلم أنا أما: فيكم واحد يقولن ال أال اهلل، عباد يا
 لدعوىا هذه ادعوا ما الكالم، هذا قالوا ما واألنبياء الرسل حىت.. عنقي يف اهلل حقوق وأديت كلها،

 َوَلِكنْ  َدابَّةٍ  ِمنْ  ظَْهرَِها َلىعَ  تَ َركَ  َما َكَسبُوا مبَا النَّاسَ  اللَّهُ  ذُ يُ َؤاخِ  َولَوْ ﴿: القائل اهلل وصدق قط، العريضة
ُرُهمْ   حقوق أديت! عينيك؟ حقوق أديت! اهلل؟ حقوق أديت أنت ،[40: فاطر﴾ ]ُمَسّمىً  َأَجلٍ  ِإىَل  يُ َؤخِّ

: يقول أن يعيستط ذيال هذا من! واهلابطة؟ الصاعدة أنفاسك حقوق أديت! هبا؟ تتمتع اليت احلياة هذه
 سبحانه اهلل بادع من الربانيون وال األنبياء وال الرسل ال! وتعاىل؟ سبحانه اهلل جنب يف أقصر مل إنين

     الكالم. هذا قالوا وتعاىل

 الصورة إىل نيرك أن ينبغي هل وجل؟ عز باهلل املؤمن اإلنسان يتخذه أن جيب الذي املوقف ما واآلن
 ما إىل نركن أن بغيين أم اهلل؟ عند من يصلنا ما إىل نركن أن ينبغي هل ورمحته؟ اهلل بفضل تذّكرنا اليت

     عندنا. من اهلل إىل يرتقي

 نكون وأن خرى،باأل منهما الواحدة احلالتني هاتني ّنزج أن على ربانا فقد وتعاىل سبحانه الباري أما
 عز اهلل يقول هكذا أجل [85: االنبياء﴾ ]َوَرَهباً  باً َرغَ  َوَيْدُعونَ نَا﴿: القائل اهلل وصدق واخلوف الرجاء بني
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 :السجدة﴾ ]يُ ْنِفُقونَ  زَقْ نَاُهمْ رَ  َوممَّا َوَطَمعاً  َخْوفاً  رَب َُّهمْ  َيْدُعونَ  اْلَمَضاِجعِ  َعنِ  ُجنُوبُ ُهمْ  تَ َتَجاىفَ ﴿: وجل
 سوء بسبب طشهوب اهلل عيدو  مظاهر وختيفنا آنًا، اهلل برمحة اآلمال تشدنا املنوال، هذا على فلنكن ،[10

     آخر. آناً  فعالنا

 أوامر وتنفيذ احلركة على والقدرة والقوة الرغيدة باحلياة يتمتع دام ما اإلنسان يكون أن ينبغي هكذا
 متمدداً  هنفس ووجد كيانه، من والنشاط القوة عهد انقضى وإذا قواه، اإلنسان كيان من غاضت فإذا اهلل،
 وعد وليتذكر ،الوعيد فلينسَ  والبطش، اخلوف فلينسَ  أنفه، تزكم املوت ائحةر  وشم املوت، فراش على
 ريب يا إليك فدأ أنا ها: حاله بلسان أو قوله بلسان إن وليقل وتعالىن سبحانه اهلل رمحة وليتذكر اهلل،

 ينتخلق هكذا طاقة، أملك ال قوة، وال حوالً  أملك ال إليك أفد أنا ها ضعيفًا، ولدت قد كما ضعيفاً 
     إلنسان.ا مآل يكون أن ينبغي هكذا. فعايل بسوء تؤاخذين ال بضعفي، فارمحين إليك أفد وهكذا

 ألرض،ا نَ َهبَ  الذي العدو ردع به؛ وجل عز اهلل يأمرنا الذي الواجب هذا: لكم فأقول أعود ولكين
 يستلب بأن هكل ملالعا يف واملسلمني املؤمنني يتوعد ذا هو وها الوطن، واغتصب احلقوق، على وسيطر

 اهلل صلى حممداً  رسوله اهلل هبما أكرم اللتني واإلسراء املعراج مبعجزة اهلل شرفه الذي املقدس بيت منهم
     وسلم. آله وعلى عليه

 أمر ونفذوا صفًا، واائت مث أمركم أمجعوا اهلل عباد يا ختاذاًل، كفاكم اهلل عباد يا اتفقوا، اهلل عباد فيا
 يف سينفذ لذيا اهلل وعيد أمام أنكم فلتعلموا ذلك تفعلوا مل إن به، شرفكم الذي عاىلوت سبحانه اهلل

 ُكلِّ  َعَلى َواللَّهُ  َشْيئاً  َتُضرُّوهُ  َوال ُكمْ َغيْ َر  قَ ْوماً  َوَيْستَْبِدلْ  أَلِيماً  َعَذاباً  يُ َعذِّْبُكمْ  تَ ْنِفُروا ِإالّ ﴿ اآلخرة قبل الدنيا
  .[28 :التوبة﴾  ]َقِديرٌ  َشْيءٍ 

 العظيم اهلل وأستغفر هذا، قويل أقول
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 21/11/2222|  املرشد الرباني .. صفاته؟ وأهميته؟ -119

 

ال شك أن اهلل عز وجل أكرم هذه األمة يف هذا العصر بصحوٍة إُيانيٍة وإسالمية، وما من شٍك يف 
لغريب أيضًا، رها ممتدة إىل العامل اأنا جند مظاهرها وآثارها ال يف عاملنا العريب واإلسالمي فقط بل جند مظاه

ولكن ينبغي أن نعلم أيضًا أننا مل جنن شيئًا من نتائج هذه الصحوة اإلسالمية إىل اليوم، ولعل يف الناس 
من حيار فيما يتخذه من موقف وفيما ينبغي أن يعود به من علم، أفنحن نعيش مرحلة صحوة إسالمية 

د ثارها ومثارها، أم إننا نعيش مرحلة ختلٍف إسالمي ومن مث فإننا جنحقيقية إذاً ينبغي أن جند شيئًا من آ
 مزيداً من االختالفات، مزيداً من املفارقات واملناقضات على مسرح العمل اإلسالمي. 

أقول لكم أيها اإلخوة: ليس يف األمر ما يقتضي حريًة قط، أما الصحوة اإلُيانية واإلسالمية موجودة، 
أنه يعوزها املرشد املوجه، الصحوة اإلُيانية موجودة ولكنها حتتاج إىل مرشدين  ولكن آفة هذه الصحوة

ربانيني. مبقدار ما نتمتع هبذه الصحوة نفتقر إىل وجود هذا املرشد الديين. وأقول حنتاج إىل املرشد الرباين، 
مة يوم، كانت كلوالحظوا هذا القيد الذي أذكره؛ ذلك ألن كلمة املرشد وحدها قد أُفرغت من معناها ال

املرشد يف صدر اإلسالم تعين ذلك الوريث للنبوة، تعين ذلك الذي حل حمل النبوة وإن مل يكن يوحى 
إليه، إذ الوحي ينقطع بل انقطع بلحوق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالرفيق األعلى. لكننا إذا قلنا 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخالقه، مرشد فإن هذه الكلمة إّنا تنحط على ذلك الذي ورث من رسول 
ورث منه حرقته وإخالصه، ورث منه القبس النوراين املتوهج يف حنايا قلبه، ورث منه صلته العامرة باهلل 

 سبحانه وتعاىل، مث إنه ورث منه املعارف الدقيقة املتوازنة ألحكام الشريعة اإلسالمية. 

من الناس هو املرشد جلماعٍة إسالمية معينة، لكنك  كلمة املرشد اليوم موجودة ورمبا مسعت أن فالناً 
تنظر فتجد أن هذه الكلمة تعين عماًل إدارياً وتعين رسم خطٍط اجتماعية سياسيٍة تدعوه إىل أن يسري من 

 هنا إىل هنا.
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حنن ننظر إىل مسرح حركاتنا اإلسالمية وتوجهاتنا الدينية وصحوتنا اإلسالمية واإلُيانية ونبحث يف 
سرح عن مرشٍد باملعىن الذي ذكرته لكم فال جند، وإالم يؤول حال أمٍة شعرت جبوعها اإلُياين، هذا امل

شعرت بظمأها إىل الدين وأخذت تلتفت ُينة ويسرة لتبحث عن املعني الذي تروي به ظمأها ولكنها مل 
املوصل إىل  ريقالذي يدهلا على الط -ذلك املرشد الرباين كما قلت لكم  -جتد الدليل، مل جتد املرشد 

 الينبوع، الذي يدهلا على املعني. 

ال بد ألمة تبحث مث تبحث فلم تعثر على الدليل، فال بد أن تتخبط والبد أن ينقلها التخبط إىل 
االختالفات وإىل املتاهات وإىل السبل املتعرجة اليت حذر اهلل عز وجل منها إذ قال يف حمكم تبيانه: 

 ََّذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه لََعلَُّكْم ْستَِقيًما فَاتَّبُِعوُه َوال تَ تَّبُِعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسبِيِلهِ ِصرَاِطي مُ  َهَذا َوَأن 
 . تَ ت َُّقونَ 

من الذي يفرق بني السبيل العريضة اليت متثل صراط اهلل والسبل املتعرجة؟ من الذي يأمرين بالسري 
 من تلك السبل املتعرجة؟  على هذا السيل العريض وحيذرين

املرشدون أيها اإلخوة، ومرة أخرى أقول لكم املرشدون الربانيون الذين تستطيعون أن جتدوا يف مرآة 
قلوهبم ونفوسهم سيما رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمتمعاتنا فارغة من هؤالء 

 اكم أن تزدروها أو أن تستخفوا بشأهنا.املرشدين وأمهية املرشد أمهية كربى أيها اإلخوة. إي

شأن املرشد يف اجملتمع اإلسالمي كشأن مقود السيارة الذي يكون بيد قائد هذه السيارة، كما أن 
املقود يضمن لك التوازن يف السري ما بني ُيني متطرف ومشاٍل قد تنزلق منه إىل هاوية، فكذلك املرشد هو 

ويسارها،  بني اجلواذب املختلفة اليت قد ترتاءى لنا عن ُيني اجملتمعات الذي يوجد يف حياة املسلمني التوازن
ليس املهم يف حياة اإلنسان أن يرفع لواء اإلسالم فوق رأسه عاليًا، إّنا املهم إذا رأى املظاهر املتناقضة 

بحانه س وحار فيما بينها أن يُلهم رشده وأن يعلم كيف يسري وكيف يتجه. وأين هو السبيل الذي أمر اهلل
 وتعاىل باتباعه. 

حنن أيها اإلخوة نعيش اليوم بني أمواج متالطمة موجة تأيت عن ُيينك وأخرى عن يسارك، ورمبا 
رأيت هذه األمواج ملونة ً يف كثرٍي من األحيان بلون اإلسالم بلون اهلداية فال تعلم أيها اللون احلقيقي 
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ك يف متاهات يتخبطون، ذلك ألن القائد املرشد وأيها اللون املزيف، وهكذا يقع الناس من جراء ذل
 غائب، ربان السفينة غائب.

هذه احلقيقة ينبغي أن نتمثلها، والشيء الذي يؤمل ويؤسف أن هذا املعىن الذي يتمثل يف شخص 
املرشد الرباين ما أكثر من يستخف به هبذا العصر. عمل املرشد يبدأ بالقلب يبدأ حبنايا الفؤاد يبدأ حبرقة 

انية موصولٍة بعرش اهلل سبحانه وتعاىل. هذه احلرقة اإلُيانية ال تتم إال على وقود دائٍم متكرٍر متجدد إُي
من ذكر اهلل من مراقبة اهلل من اخلوف من اهلل من اإلكثار من التبتل من اإلكثار من العبادة كما كان عليه 

 سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان حيتاج إىل أن يذكره مواله بني احلني  وإنكم لتعلمون أنه حىت
واآلخر أن ال يشرد عن هذا الطريق، أن ال يلتفت ُيينًا ويسارًا إىل البوارق اليت قد يرى أنه إذا اتبعها عاد 

َغَداِة يَن َيْدُعوَن رَب َُّهم بِالْ الَّذِ  َمعَ  َواْصرِبْ نَ ْفَسكَ بفائدة إىل اإلسالم واملسلمني ويأتيه بيان اهلل قائاًل: 
 َعن قَ ْلَبهُ  َأْغَفْلنَا َمنْ  ُتِطعْ  َواَل  ۖ   ْم ُترِيُد زِيَنَة احْلَيَاِة الدُّنْ يَاَعنْ هُ  َعيْ نَاكَ  تَ ْعدُ  َواَل  ۖ   َواْلَعِشيِّ ُيرِيُدوَن َوْجَههُ 

 فُ ُرطًا أَْمرُهُ  وََكانَ  َهَواهُ  َوات ََّبعَ  ِذْكرِنَا

الكالم الرباين، هؤالء الذين يدعو اهلل رسوله إىل أن يصري معهم وأن يركن إليهم وأن  أرأيتم إىل هذا
يعتز جبلوسه فيما بينهم هم الذين يسميهم بعض الناس اليوم بالدراويش، هم الذين إذا رآهم بعض الناس 

كان عليه رسول   ايقولون إن ديننا ليس فيه دروشة؛ أجل انظروا إىل التيه الذي وقعنا فيه، وانظروا إىل م
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكيف كان يعلم ويرشد. 

املرشد أيها اإلخوة هو الذي يضعك أمام النهج املتوازن، هو الذي يقول لك: ينبغي إذا سرت على 
هنج الدعوة إىل اهلل عز وجل أن تكون أنت املستقل بتسيري نفسك وأن ال تكون أداة يف جهاز ال تعلم 

تنظر إىل نفسك كأداة صغرية يف جهاز كبري وكبري جتد نفسك تتحرك باسم االسالم  من الذي حيركه.
وجتد نفسك تتزىي بزي االسالم وتتكلم عن اإلسالم، لكن ليس هذا هو املهم، املهم أن تعلم أين موقعك 

  ؟من هذا اجلهاز؟ من الذي حيرك هذا اجلهاز كله من الذي يلفت نظري ونظرك إىل هذا املرشد الرباين
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وأنا أضرب لكم مثاًل بداًل من األمثلة الكثرية، إذا التفتنا إىل غرب عاملنا هذا إىل أوروبا أو إىل أمريكا 
سنجد أن يف تلك اجملتمعات كثرياً من املسلمني، وتنتظر إليهم فتجد أهنم يعتزون بأهنم َيدمون اإلسالم 

 املرشد م اإلسالم، لكن انظر إليهم بعنيوأهنم يشتغلون لإلسالم وأهنم يتحركون ويذهبون وجييؤون باس
الرباين تأمل يف حاهلم جتد مثَله وهو يف ذلك اجملتمع املظلم كمثل إنساٍن يركب سفينة عمالقة ضخمة 
جداً تبحر من الغرب إىل الشرق، لكن الرجل يركض فوق ظهر هذه السفينة من الشرق إىل الغرب ويزعم 

نة أن أسري فوق ظهر السفينة من الشرق إىل الغرب إذا كانت السفيأنه يناقض سري هذه السفينة. ما قيمة 
 العمالقة تتحرك يب وتستوعب حركيت متجهة من الغرب إىل الشرق. 

هذا هو مثل كثرٍي من املسلمني الذين يعيشون يف ربوع أوروبا وأمريكا وهم يظنون أهنم َيدمون دين 
تعدًا عن ه إىل أسرته إىل قلبه لرأى أنه ينتقل مباهلل سبحانه وتعاىل، ولو لفت أحدهم نظره إىل وضع

اإلسالم رويدًا رويداً، ولرأى أن قلبه يتحول شيئًا فشيئًا إىل وعاٍء أللق الغرب وحضارته ومنهجه، ولرأى 
أن أسرته قد اصبغت هبذه احلقيقة كلها أيها اإلخوة، ولكن لو ُوجد مرشٌد رباين ألمكن أن يكون كل 

 كعبد الرمحن الداخل.   واحد من هؤالء الناس

أضرب لكم مثاًل، أحد الفضالء قال يل باألمس إنه كان ينظر إىل التلفاز ويتابع أخبار هذه 
اإلنتخابات األمريكية فرأى حشدًا كبرياً من النساء والرجال عاكفون وعاكفات على هذا العد اليدوي، 

إنساٍن  أُيا إعجاب وأخذ حيدثين حديثونظر فوجد بني النساء فتاًة متحجبة، ُأعجب هذا األخ الفاضل 
ال يستطيع أن يعرب عن فرحته وسروره، وكأنه وقع على معنٍي يبشر بأن الغرب األمريكي سينبثق اإلسالم 

 منه خالل أيام معدودات.

تأملت، نعم إهنا فتاة متحجبة ولكنا نسينا أهنا تعكف على خدمة من؟ ملصلحة ذلك العدو. أليس 
ليه كل اإلنطباق مثال ذاك الذي يتباهي بأنه يسري من الشرق إىل الغرب دون أن هذا مظهراً ينطبق ع

يتذكر أن السفينة العمالقة ختوض به غمار حبٍر من الغرب إىل الشرق، احلركة املستوعبة حقيقة علمية 
 ينبغي أن نتبينها أيها اإلخوة.
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ود ينبغي أن ال ننساها، املقاحلجاب نعم جزء ال يتجزأ من اإلسالم العظيم، لكن أرضية احلجاب 
 الذي ينبغي أن يقودنا ينبغي أن يكون حاضراً وموجوداً. 

أعود فأقول لكم أيها اإلخوة: مصيبتنا وآفتنا يف هذا العامل اإلسالمي اليوم أننا حنمد اهلل سبحانه 
ٍة خطرية موتعاىل فيه على نعمة الصحوة، ولكننا مبقدار ما نشكره على نعمة الصحوة هذه نعاين من أز 

وخطرية جداً أال وهي أزمة فقد املرشد الرباين، ال أقول املرشد لكي ال تفهموا أنين أعين باملرشد مرشد 
اجلماعة الفالنية أو مرشد اجلماعة الفالنية، ال هذه أمساء احنطت على مسميات جديدة، أنا أبتغي ذلك 

لى اهلل عليه جتدون ترامجهم يف حياة رسول اهلل صاملرشد الرباين الذي جتدون ترامجهم يف الرسالة القشريية، 
وسلم وأصحابه الربرة الكرام، أنا أعين باملرشدين الربانيني الذين ُيثل كل واحد منهم حياة عبد الرمحن 
الداخل، أجل أرين ذلك املرشد الذي ينبثق اإلُيان قبسًا وهاجًا من قلبه ُيثل ُحرقة اإلخالص هلل ُيثل 

ثار  ُيثل حرقة احلب هلل، ُيثل حرقة احلنني إىل اهلل سبحانه وتعاىل ُأرك كيف جتتمع نُحرقة اخلوف من اهلل
 هذه األمة اإلسالمية بعد تفرق.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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كانِت الّدعوُة إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل باحلكمِة واملوعظِة احلسنة. وال تزاُل شعريًة من أقدِس شعائِر 
هذا الّدين، وواجباً من أهمِّ الواجباِت املنوطِة بأعناِق املسلمني. ولكنَّ هذا الواجَب يتفاوُت بنَي أن يكوَن 

نَي على نَي أن يكوَن واجبًا عينيًّا يتعّلُق بكلِّ فرٍد فرٍد على حدة. فإذا كاَن املسلموَن مقبلواجبًا كفائيًّا، وب
اهلِل عزَّ وجّل، وكاَن العلُم هو املتغلَِّب على اجلهل، وكانِت الّرعايُة لإلُياِن واإلسالِم متوّفرًة على أحسِن 

 ية.األحواِل، فإن واجب الدعوة إىل اهلل من الواجبات الكفائ

أما إن ساَد يف النّاِس اإلدباُر عن الّدين، وختّلى أكثُر املسلمنَي عن رعايِة إسالمهم ودينهم إن يف 
 بيوهتم، أو يف مرافقهم ومؤّسساهتُم العاّمة. فإنَّ واجَب الّدعوِة إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل يصبُح من الفرائضِ 

علم، وضمَن لى أن يدعَو إىل اهلِل عزَّ وجلَّ يف نطاِق ما يالعينّيِة اليت تتعّلُق بعنِق كلِّ إنساٍن مسلم، ع
حدوِد ما يتقن، وأن ال يتجاوَز احلدوَد اليت يطيُقها. وما من مسلٍم صادٍق مَع اهلِل عزَّ وجلَّ ومَع نفسِه يف 

ال سّيما يف  ،إسالمِه إاّل ولُه حدوٌد يستطيُع أن يتحرََّك يف دائرهتا، ويستطيُع أن يدعَو إىل اهلِل من خالهلا
 آلِه وأوالدِه وضمَن داره.

 عزَّ وجلَّ يف . فاجلهالُة هي املتغلّبة، واإلدباُر عن ديِن اهللِ .ولعلّنا يف هذا العصِر نعيُش احلالَة الثّانية
مِس أكثِر األحياِن هو الّسائُد وهَو املتغّلب. ومن مثَّ: فإنَّ الّدعوَة إىل اهلِل عزَّ وجلَّ مل تعد كما كانت باأل

 فرضًا كفائيًّا، بل أصبَحت من الفروِض العينّيِة الواجبِة على كلِّ إنسان.
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مثاُل ذلك: ما إذا شبَّ حريٌق يف مكاٍن ما، وكانت فرُق اإلطفاِء قليلة، أو يف إجازة، أو مل تكن 
ّلُق بالنّاِس مجيعًا،  عتبايل هبذا األمِر وخطورته. فال شكَّ أنَّ واجَب القياِم والنّهوِض إلطفاِء هذا احلريِق يت

كل  منهم على قدِر استطاعته. وحريُق اجلهالِة واإلدباِر عن الّديِن وعن اهلِل عزَّ وجلَّ أخطُر بكثرٍي من هذا 
احلريِق املاّديِّ الذي يقُف مهما استشرى عنَد حدٍّ ال يتجاوزُه. ولعّلي قد قلُت وأعدُت القوَل يف هذا 

أنَّ على كلِّ مسلٍم يف هذا العصِر أن يكوَن قائمًا على حدوِد اهلل، حارساً املوضوِع ذاَت يوم، وأوضحُت 
لشريعتِه وأوامرِه يف النّقاِط اليت يتمّكُن أن هبا، ومهما ضاَق هذا الّنطاُق فلن يضيَق عن الّداِر اليت هَو 

 املهيمُن عليها وهَو املشرف.

نَّ اجٍب يتحّملُه اليوَم كلُّ مسلٍم يف عنقه. ذلك: ألوأكّرُر القوَل وُأعيد: أنَّ هذا الواجَب هو أقدُس و 
اجلهالَة بديِن اهلِل عزَّ وجلَّ قد استشرت، وألنَّ املشاغَل والعوائَق والغوائَل قد تكاثفت وكّونت حجابًا 

ّتدّبر، لصفيقًا بنَي النّاِس وبنَي الّديِن الذي ُخلِقوا من أجله، بل بنَي النّاِس وعقوهلم.. فحيَل بينهم وبنَي ا
والتّأّمِل والتّفّكر، وحيَل بينهم وبنَي الّنظِر يف املآِل الذي ال بدَّ هلم أن ينتهوا إليه. ومهما تلوَت عليهم  
كتاَب اهلِل عزَّ وجّل، فهَو ال يعدو أن يكوَن كلماٍت تطوُف بأذهاهنم، ولكنَّ شيئًا من نوِر هذِه الكلماِت 

 ال يتسّرُب إىل أفئدهتم.

عوَة إىل اهلِل عزَّ وجلَّ هلا آفاٌت أيُّها اإلخوة، وجيُب على املسلِم أيًّا كاَن إذا أراَد أن ينهَض ولكنَّ الدّ 
ولو بقسٍط من واجِب الّدعوِة إىل اهلِل عزَّ وجلَّ إن يف ُدويرِة أهله، وإن يف جمتمٍع أوسَع من ذلك، ينبغي 

 أن يتّقَي هذِه اآلفات.

 اليوَم إىل اهلِل كثرية وال جماَل للحديِث عنها يف هذا املقام، ولكيّن أشريُ واآلفاُت اليت يواجُهها الّداعي 
إىل آفٍة خطرٍة منها ما أكثَر ما نعاين منها، وما أكثَر ما تسرّبت هذِه اآلفُة فكّونت داءً ُعضااًل يف شخِص 

 أن يدخلوا يف معرتِك ِة قبلَ الّدعاِة إىل اهلل، فكاَن من واجبهم أن يرجعوا إىل أنفسهم فيطبّبوها من هذِه اآلف
الّدعوِة إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل، واستعداُد الّداعي إىل اهلِل جزٌء من أجزاِء الّدعوة كما أنَّ الوضوَء جزٌء من 

 أجزاِء الّصالِة كما قاَل كثرٌي من الفقهاء. ما هَي هذِه اآلفة؟
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موعٍة من املرضى ِع الذي هَو فيِه نظرَة طبيٍب إىل جمكثرياً ما ينظُر الّداعي إىل اهلِل عزَّ وجلَّ إىل اجملتم
وقعوا يف براثِن اهلالِك واستيأَس هذا الطّبيُب من معاجلتهم ومن عودهم إىل العافيِة والّصّحة. فهَو ينظُر 

ن وراِء مإليهم نظَر اليائس، ويعاجلهم معاجلَة من يريُد فقط أن ينفَِّذ أمراً وُِكَل إليه، ولكّنُه ال يرجوا فائدًة 
عمله، بل هو ينظُر إليهم وكأنَّ املوَت قد حاَق هبم، وكأنَّ املرَض الُعضاَل قد استحكَم هبم، وكأنَّ الّدواءَ 

 هذه الّنظرة. -مبجملهم-مل يعد ناجعًا فيهم. كثرٌي من الّدعاِة ينظروَن إىل النّاِس اليوَم 

 يف أيِّ الّداعَي إذا نظَر إىل عباِد اهلِل عزَّ وجلَّ  وال شكَّ أنَّ هذا الّتصوَُّر تصّوٌر خاطئ، وال شكَّ أنَّ 
حاٍل كان، ويف أيِّ عصٍر من العصوِر ُوِجدوا. إذا نظَر إليهم هذِه الّنظرَة فقد خالَف أمَر رسوِل اهلل، وقد 

 خالَف شرَع اهلِل عزَّ وجّل، وخالَف مقتضى ما هَو مرسوٌم يف كتاِب اهلِل سبحانُه وتعاىل.

. من قاَل: هلَك النّاس، فهَو أّوهلم هالكاً  عن املصطفى صّلى اهلُل عليِه وسلََّم قوله: ولقد صحَّ  
أي من كاَن ينظُر إىل النّاِس من خالِل سعيِه للّدعوِة إىل اهلِل عزَّ وجلَّ بينهم، وقد وقَر يف نفسِه أهّنم مجيعًا 

هَو  يتصّوُرها. يعلم أّنُه يف رأِس هذِه القائمِة اليتهالكوَن ألهّنم مجيعًا بعيدوَن عن ديِن اهلِل عزَّ وجّل، فل
 .أّوهلم هالكاً 

أّميت كاملطر، ال ُيدرى أّوهُلا خرٌي أم آخرُها  وقد ُروَي عن رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم أّنُه قال:
املسلموَن -ًا كاَن َر املسلُم أيّ . وإّّنا قاَل رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم هذا الكالَم حىّت ال ينظخري

إىل إخواهنم يف أيِّ عصٍر من العصوِر إال نظرَة من يتأّمُل فيهم خرياً، ومن يرجو  -عاّمًة والّدعاُة خاّصةً 
منهم إقبااًل إىل اهلِل عزَّ وجّل، ومن ينظُر إليهم على أنَّ بينهم وبنَي اهلدايِة اتفاتٌة واحدٌة بسيطة. هذا 

 يِب الرّتبيِة النّبوّية، يعلُِّمنا إيّاها سّيُدنا رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم.أسلوٌب من أسال

ال تزاُل طائفٌة من أّميت ظاهريَن على احلقِّ ال وقد صحَّ عنُه صّلى اهلُل عليِه وسلََّم أيضًا أّنُه قال: 
 .يضرُّهم من خالفهم حىّت يأيت أمُر اهلِل وهم ظاهرون

اهلُل سبحانُه وتعاىل يف كتابِه بالّدعوة، إال وأمرَنا أن تكوَن هذِه الّدعوُة مضّمخًة باألمل، وما أََمرَنا 
 مقرونًة بالتّقدير، مقرونًة بافرتاِض أنَّ املدعوَّ أفضُل من الّداعي إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل.
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اْلَقْلِب اَلنَفضُّوا  يظَ َولَْو ُكنَت َفظًّا َغلِ  لِنَت هَلُمْ اللَِّه  َرمْحٍَة مِّنَ  فَِبَماوانظروا إىل معىن قوِل اهللِ عزَّ وجّل: 
. هذِه الّرمحةُ جعلها ْل َعَلى اللَّهِ فَِإَذا َعزَْمَت فَ تَ وَكَّ  اأْلَْمرِ  يِف  َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهمْ  َحْوِلَك فَاْعُف َعنْ ُهمْ  ِمنْ 

لذيَن كانوا مظهراً عليِه الّصالُة والّسالُم يف طريِق دعوِة أولئَك ا اهلُل سبحانُه وتعاىل زاد نبيِِّه سيِِّدنا حممَّدٍ 
لكفِر اجلاهلّية، أولئَك الذيَن كانوا صورًة لظُُلماِت الكفِر والّشكِّ والوثنّية. ومع ذلَك فقد مأَل اهللُ عزَّ وجلَّ 

ومن هذا ال ُمنطََلِق دعا،  املتعلِِّق هبم، صدَر نبيِِّه عليِه الّصالُة والّسالُم بالّرمحِة هلم، بل مأل قلبُه باألملِ 
وهبذا السِّرِّ جنحت دعوته. ولو أَن املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم دعاهم من خالِل اليأِس املتربم، لو أنَّ 

 يف ريٍ الّنيبَّ عليِه الّصالُة والّسالُم دعاهم من خالِل أمٍل مقطوٍع بينُه وبينهم، إذاً ملا كان لكلماتِه أيُّ تأث
 .َحْوِلكَ  اْلَقْلِب اَلنَفضُّوا ِمنْ  َولَْو ُكنَت َفظًّا َغلِيظَ نفوسهم. وهذا معىن قوله: 

 فإذا كاَن هذا منهَج الّدعوِة الرّبّانّيِة يف عصِر الّشرِك وأيّاَم ظُُلماته، فكيَف ينبغي أن يكوَن هذا املنهجُ 
واءَ هي اليت حالت وَن عبوديّتهم هلل، ولكنَّ الّشهواِت واألهيف عصٍر النّاُس كلُّهم مستأنسوَن بديِن اهلل، يعرف

بينهم وبنَي االصطالِح مع اهلِل عزَّ وجلَّ، وما أكثَر ما تتلوَُّن هذِه الّشهواُت بألواٍن عّدة، وما أكثَر ما 
 ألهواء.  اتأخُذ ترمجاٍت وتعبرياٍت متنّوعًة خمتلفة، ولكنَّ جذوَرها واحٌد على كلِّ حال، هو الّشهواُت و 

إذاً فيجُب على الّدعاِة أيًا كانوا إذا دعوا إىل اهلل عزَّ وجلَّ أن ال يتصوروا أن هؤالِء النّاِس مهما كانوا 
جاحننَي عن صراِط اهلل، ما ينبغي أن يتصّوروهم وقد ُوضعوا يف سجٍن ُأغلق بابُه بأقفاٍل كثريٍة فال أمَل من 

َر على اهلدايِة وفهِم ديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل، بل إَن من تصّوَر األم خروجهم إىل ساحِة اإلُياِن وإىل صعيدِ 
هذا الّنحِو فليعلم أّنُه هو الّسجنُي يف هذا الّسجن. وُربَّ سجنٍي يظنُّ نفسُه طليقًا، وُربَّ سجنٍي هو اليوَم 

 ويسعُده. هذا ما ينبغي وتعاىلسجنٌي ولكّنُه غداً سيكوُن طليقًا، ولسوَف يتبوَُّء مركزاً يرضي اهلَل سبحانُه 
 على كلِّ مسلٍم أن يعرِفُه ويتصّوره.

هذا إذا كنّا نبتغي بالّدعوِة إىل اهلِل مرضاَة اهلل وإذا كاَن الّدافُع لنا إىل هذِه الّدعوِة اإلخالُص لديِن 
يعاً على شىّت مستوياهتم مج اهلِل سبحانُه وتعاىل، هذا اإلخالُص وهذِه الغايُة جيعالِن كاّلً منّا تأّمُل يف النّاسِ 

اخلرَي العميم، بينهم وبنَي اهلدايِة التفاتٌة واحدة، بينهم وبنَي اهلدايِة حواٌر قصري. إن كان َ هذا احلواُر 
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مضّمخًا باإلخالِص لديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل؟ وأنا ال أقوُل لكم هذا الكالَم من منطلِق آداٍب إسالمّيٍة 
 أقولُه أيضًا من خالِل جتربة، من خالِل نظر، من خالِل واقٍع أعيُش فيه.نظرّيٍة فقط، ولكيّن 

ما أكثَر الذيَن كنُت أتصّوُر أهّنم جاحنوَن عن صراِط اهلِل عزَّ وجلَّ جنوحًا أبعدهم عن اهلدايِة أُّيا 
واراً قصرياً احداً، ح. ورأيُت أنَّ كلمًة واحدة، حديثًا و .إبعاد، وزّجهم يف َمَضاِيَق ال أمَل من اخلروِج منها

واحداً جعلهم ينتفضون، وجعلهم يستيقظوَن كالنّائِم الذي كاَن يغطُّ يف رقاٍد عميق، فما هَي إال حركٌة 
 وأخرى حىّت استيقَظ وهبَّ من سريره.

ؤوٌس يما أكثَر الذيَن لو أّنين حتّدثُت عنهم لقيَل يل من قَِبِل أناٍس كثرييَن ممّن يهتّموَن بالّدعوة: إهّنم م
منهم، وال أمَل من الّدعوِة هلم، وال أمَل من احلديِث معهم.. ورمّبا اسرتسلوا يف القوِل إىل ما وراِء ذلك. 
ولكيّن وجدُت بعيين كيَف دخلِت اهلدايُة أعماَق قلوهبم، وكيَف تسّرَب اليقنُي باهلِل عزَّ وجّل، وتربّعِت 

ّدعاِة إىل ورأيُت من يستوقُفين يف الّطريِق ممّن لو رآُه أحُد ال املخافُة من اهلِل عزَّ وجلَّ على عرِش فؤادهم،
 اهلِل يبتعُد عنُه مسافَة نصف كيلو لو استطاَع من كثرِة الظُّلماِت اليت رانت على قلبه، ومن كثريِة فسوقهِ 

يِق الصُّلِح مع ر وعصيانِه. ما أكثَر ما استوقَ َفين واحٌد من هؤالِء يسأُلين عن سبيِل العودِة إىل اهلل، وعن ط
 اهلل، وعن الّدواِء النّاجِع الذي ينبغي أن يأخَذ بِه نفسُه لكي ال يعوَد إىل ماضيِه القذِر الّسّيء.

عندما أجُد هؤالِء النّاِس ينبغي أن أعلَم أنَّ الواحَد من هؤالِء رمّبا كاَن خرياً ميّن، و)رمّبا( هنا للّتكثرِي 
 اهلِل عزَّ لّتجربِة اليت أراها بعيين، مثَّ أتأّمُل حاَل أولئَك الذيَن إن دعوا إىلوليست للتّقليل. انظر إىل هذِه ا

وجلَّ كما أمَر اهلل، َدَعوهم، َدَعوا هؤالِء النّاَس من أبراجهُم العاجّيِة الباسقِة املرتفعة، كأهّنم َياطبوهنم وهم 
 ملثِل هذا الكالِم أن م بالّثرى وترابه. مىت ُيكنُ متعلّقوَن بالّثريّا، والنّاُس الذيَن يكّلموهنم ملتصقوَن دوهن

 يؤث َِّر يف هؤالِء النّاس؟

هذِه الّدعوُة ال تفيُد شيئًا، من استيأَس من الّناِس ينبغي أن يستيِئَس من نفسِه أّواًل. ومن قاَل: النّاُس 
 اهلل، فليعلم أّنُه ائدَة من دعوتِه إىلهلكى فهو أّوهلم هالكًا. ومن تصّوَر أنَّ إنسانًا أحلَد باهلِل عزَّ وجلَّ ال ف
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. ويف آيٍة أخرى: رَّْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ  ِمن إِنَُّه اَل يَ ْيَأسُ  واحٌد ممّن قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ عنهم:
 ُرَّْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُماْلَكاِفُرونَ  ِمن اَل يَ ْيَأسُ  إِنَّه. 

مَع وجلَّ أن يرزقَنا حسَن الّظنِّ بعباده، وأن يرزقَنا مَع ذلَك الغريَة على دينه، حىّت جيت أسأُل اهللَ عزَّ 
لنا من هذا وذاَك خرُي مزيٍج يسوقُنا إىل الّسبيِل الذي يرضي اهلل، نأُمُر وندعوا من خالِل الغريِة على ديِن 

ريٌة واحدة، وما أيسَر أن بينهم وبنَي اهلدايِة التفاتٌة يس اهلل، وحنسُِّن الّظنَّ بعباِد اهلِل عزَّ وجّل، ونتصّوُر أنَّ 
 ...تتحقََّق هذِه االلتفاتة. أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم
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أعمالِه وسلوكِه تتمّثُل يف َخلقِه و  لُه صورتاِن اثنتان: صورٌة ظاهرٌة جلّيةٌ  -كلُّ إنسانٍ -إنَّ اإلنساَن 
طِة الظّاهرة، وصورٌة باطنٌة خفّيٌة تتمّثُل يف طبائعِه وسجاياُه وُخلُقه. واإلنساُن يصُل إىل اهلِل عزَّ وجلَّ بواس

 حتسنِي صورتِه الباطنِة أكثَر ممّا يصُل إىل مرضاِة اهلِل عزَّ وجلَّ بواسطِة جتميِل صورتِه الظّاهرة.

 وباملظهِر لنعلُم يقينًا أنَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل ما ألزَم عباَدُه بالّسلوِك املستقيِم وباليقنِي القوميِ  بل إنّنا
الذي يرضي اهللَ والعباَد إال ليكوَن ذلَك كلُّهُ خادماً لتقومِي الّصورِة الباطنة، وجلعلها على الّنحِو الذي يرضي 

َفنا هبا، وأحكاُم ّيُة اليت شرّفنا اهلُل عزَّ وجلَّ هبا، والعباداُت اليت كلَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل. فالعقائُد اإلسالم
، املعامالِت اليت درَّبَنا وروََّضنا عليها، كلُّ ذلَك إّّنا َشَرَعُه اهلُل عزَّ وجلَّ خادمًا لرتقيِة هذِه الّصورِة الباطنة

 ن.أي الطّبائِع والّسجايا واألخالِق اخلفّيِة يف كياِن اإلنسا

وانظروا عندما يوجُز اهللُ سبحانُه وتعاىل سبيَل سعادِة اإلنساِن يف هذِه احلياِة كيَف جيمُع هذا الّسبيَل 
. وعندما يوجُز البياَن الذي يوضُح نقيَض ذلك، جيمُع زَكَّاَها َمنْ  َقْد أَفْ َلحَ  يف كلمٍة واحدٍة فيقول:

 .َدسَّاَها َمنْ  َخابَ َوَقْد  النّقيَض أيضًا يف كلمٍة واحدٍة فيقول:

 َزَكَّاَها َمنْ  َقْد أَفْ َلح  َّوالّضمرُي عائٌد إىل النّفِس، أي إىل الّصورِة الباطنِة يف كياِن اإلنساِن، وكأن
البارَي عزَّ وجلَّ يقول: إنَّ كلَّ ما شرعتُه لكم يدوُر حوَل هذا اهلدف: أن تزّكوا أنفسكم، وأن تطّهروا 

 الّرذائل.بواطنكم من األدراِن و 

شرائِع ولعلَّكم مجيعًا قرأمت يف كتاِب اهلِل سبحانُه وتعاىل اآلياِت اليت تكرُِّر وتؤكُِّد هذا املعىن اإلمجايلَّ ل
الّسالُم  اإلسالِم املختلفِة اليت ابتعَث اهلُل عزَّ وجلَّ هبا الرُُّسَل واألنبياء. أمل يعلِّم نبيَُّه موسى عليِه الّصالُة و 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   111
 

َوَأْهِدَيَك ِإىَلَٰ  ،لََّك ِإىَلَٰ َأن تَ زَكَّىَٰ  َهل فَ ُقلْ لُه: ملهّمَة اليت بُِعَث هبا إىل فرعوَن عندما قاَل كيَف ينجُز ا
؟ بدَأ فأوضَح لهُ اهلدف، واهلدُف يتمثَُّل يف كلمٍة واحدٍة أال وهَي تزكيُة النّفس، أي إصالُح رَبَِّك فَ َتْخَشىَٰ 

لَّ بنَي نساينِّ اخلفيِّ الذي يفرز املعامالِت الظّاهرِة املرضية عنَد اهلِل عزَّ وجالباطل، أي السُّموُّ باخلُُلِق اإل
 النّاِس بعضهم مع بعض.

َم يف هذا ولعلَّنا مجيعًا عرفنا مثَّ نسينا الكالَم املتكرَِّر الذي يقولُه سيُِّدنا رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلَّ 
كاَن آخُر ما أوصاين بِه ِه عن معاَذ بِن جبَل رضَي اهللُ عنُه أّنُه قال: الّصدد، روى اإلماُم مالٌك يف موطَّئ

. رسوُل اهللِ صّلى اهللُ عليِه وسلََّم عندما وضعُت قدمي يف الغرز: أحِسن ُخلَُقَك للنّاِس يا معاَذ بَن جبل
إىل اليمِن أو  اً وقولُه: عندما وضعُت قدمي يف الغرز: أي عندما وضعُت قدمي يف ركاِب راحليت متوّجه

متوّجهًا إىل البحرين، آخُر ما أوصاُه بِه رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم وهَو مّتجٌه إىل أناٍس أكثرهم أو 
 .يا معاذ بَن جبل أحسن ُخلَُقَك للنّاس جلُّهم غرُي مسلمني، آخُر ما أوصاُه به:

وصحَّحُه وغريُه  سلََّم فيما رواُه احلاكُم يف مستدركهِ ولعلَّكم مسعتم قوَل رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه و 
لن تسعوا  ، ويف روايٍة:إنَّكم ال تسعوَن النّاَس بأموالكم أيضًا عن أيب هريرَة رضَي اهلُل تعاىل عنه:

. وانظروا إىل كمِة النّاِس وعموِمها كيَف النّاَس بأموالكم، فلتسعكم منهم بسطُة الوجِه وحسُن اخلُُلق
 لِت اجلاحننَي عن اإلسالِم قبَل املستقيمنَي على ديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل. ولعلَّكم وقفتم على احلديثِ مش

اّتِق اهلَل حيُثما كنت، وأتبِع  الّصحيِح الذي يقولُه رسوُل اهللِ صلَّى اهللُ عليِه وسلََّم وهَو من جوامِع كلِمه:
إّّنا  . ولعلَّكم عرفتم معىن قولِه عليِه الّصالُة والّسالم:يخُُلٍق حسن السَّيِّئَة احلسنَة متُحها، وخاِلِق النّاسَ 

. أي: حوَل هذا أدندن سواء عّلمتكم العقائَد اإلسالمّية، أو درّبتكم على بُعِثُت ألمتَِّم مكارَم األخالق
 هذِه األحكاِم إّّنا شرعها لُّ العباداِت الّدينّية، أو نبّهتكم إىل املعامالِت اليت ينبغي أن تسوَد فيما بينكم، ك

 اهلُل عزَّ وجلَّ هادفًة إىل أن ترقى أخالقُكم يف التّعامِل فيما بينكم إىل املستوى ال َمْرِضيِّ عنَد اهلِل سبحانهُ 
 وتعاىل.
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 اوإذا أردنا أن نتجاوَز هذِه الوصايا والكلماِت الّنظرّيِة إن يف كتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ وإن يف كالِم سيِِّدن
 رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلَّم، فبوسعكم أن تروا جتسيَد هذا الكالِم النظريِّ يف سلوِك رسوِل اهلِل صّلى
م اهلُل عليِه وسلَّم. وإّنكم لتعلموَن أنَّ الوقَت يضيُق عن احلديِث عن سريِة رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّ 

  جتعلُنا نقُف مشدوهنَي أماَم أخالٍق إنسانّيٍة ساميٍة إىل أعلىيف هذا املضمار، وعن مشاهِد حياتِه اليت
درجاِت الّسمّو، وحسُبكم أنَّ هذا الواقَع قد تّوجُه تقريُب ربِّ العاملنَي جلَّ جاللُه ورسوِلِه حممٍَّد عليِه 

َقْلِب ُكنَت َفظًّا َغلِيَظ الْ   َولَوْ  اللَِّه لِنَت هَلُمْ  مِّنَ  فَِبَما َرمْحَةٍ  الّصالُة والّسالِم عندما يقوُل له:
 .َحْوِلكَ  ِمنْ  اَلنَفضُّوا

أال ما أحوَجنا يا عباَد اهلِل إىل أن نستعيَد هذِه احلقائَق اليت كانت إىل األمِس الّدابِر بدهّيًة يف دينِنا، 
اليت أوصانا هبا  امعلومًة لنا مجيعًا، ولكن كأيّن باملسلمنَي وقد نُسوها أو تناَسوها، فرحلوا عن هذِه الوصاي

 رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم، وظهَر يف سلوكهم بل ظهَر يف أسلوِب دعوهتم إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل
ما يناقُض سريَة املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم يف سلوكه، وما يناقُض وصاياُه يف ألفاظِه وأقواله، وما 

حنا ّنزُج ُه وتعاىل يف حمكِم تبيانِه وكتابه. وقد آَل بنا األمُر إىل أن أصبَيتلُف مع ما أمَر بِه اهلُل سبحان
ا وبقدرٍة خارقٍة وحبيلٍة متناهيٍة يف احلنِق والّدراية، أصبحنا نستطيُع أن ّنزَج بنَي مشاعِر نفوِسنا وكراهيتِه

غضِب هلِل والغضِب أن ّنزَج بنَي الوبنَي أسلوِب الّدعوِة إىل اهلِل عزَّ وجّل، أصبحنا قادريَن بدّقٍة متناهيٍة 
ألنفِسنا، ولقد كاَن من الواجِب علينا أن نكوَن ماهريَن يف عكِس ذلك،  كاَن من الواجِب علينا أن 

ِسنا نكوَن َمَهرًة يف وضِع احلاجِز الّدقيِق بنَي الغضِب هلِل سبحانُه وتعاىل والّتضحيِة بالنّفس، نضّحي بأنف
َد اهلِل نا، نضّحي بأََثرتِنا يف سبيِل مرضاِة اهلِل عزَّ وجّل، حىّت إذا رأينا أنَّ حدو وحظوِظها، نضّحي برغباتِ 

؛ أال انتُِهكت غِضبنا هلذِه احلدوِد اليت تُنتَ َهك، ويف الوقِت ذاتِه مل نرتِك املبدَأ الذي أَمرَنا بِه اهلُل عزَّ وجلّ 
وِد اهلِل سبحانُه عَل من صفاِء سريرتِنا قّوًة النتصارِنا حلدوهَو ُحْسُن اخلُُلق، أال وهَو صفاُء الّسريرة، حىّت جن

 وتعاىل.
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أيُّها اإلخوة: لقد قلُت باألمِس وأقوهُلا اليوم: إنَّ أعداَء ديِن اهلِل عزَّ وجلَّ حيُثما صوَّبنا بنظراتِنا 
ا اإلسالَم على أّنُه مسوَن هبعاكفوَن اليوَم على مهّمٍة ال أحسُب أنَّ هلا مهّمًة ثانية، إهّنم ُيسكوَن بريشٍة ير 

أمٌر خميف، وحٌش ضاٍر، هَو عدوُّ احلضارات، وعدوُّ املدنيّات، وعدوُّ كلِّ حرّّية، ومن خالِل ذلَك يرمسوَن 
 املسلمنَي أيضًا، إهّنم يصّوروَن بريشتهُم املليئِة بأفاننِي احلقِد واملكِر واألكاذيب، يصوِّروَن بريشتهم هذهِ 

يجعلوا من هذا الواقِع تعبريًا عن اإلسالِم ذاته، وليكوَن هذا وذاَك كاّلً منهما دعماً للثّاين واقَع املسلمني ل
وليقوَل هذا املظهُر أو لتقوَل هذِه الّصورُة: إنَّ اإلسالَم يف مظهِر هؤالِء املسلمنَي شيٌء خميٌف يف هذا 

نُه كلماٌت مِي والّتحطيم. شيءٌ ال تعب ُِّر عالعصر، شيءٌ مرعب، شيءٌ ال يتعامُل إال مَع اإلرهاب، مَع التّهد
متجملة، ولكنَّ الذي يعب ُِّر عنُه األسناُن اليت تصتكُّ حقدًا وأملًا وكراهية، والّصورُة كما تعلموَن كاذبة، 

 والعمُل كما تعلموَن إّّنا ينبثُق من عداوٍة تقليدّيٍة دفينٍة لديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل.

ثَُّل يف كما تعرفون: أنّنا نعيُش وهلِل احلمُد يف عصِر صحوٍة إسالمّيٍة حقيقّيٍة تتم  وهنالَك دافٌع ثانوي  
، بالِد املسلمنَي يف عودِة املسلمنَي وانعطافهم إىل ديِن اهللِ يعانقونُه بصدٍق ووجٍل وحبٍّ هلِل سبحانُه وتعاىل

رُِّف على اإلسالم، وإىل أولئَك النّاِس إىل التّع وتتمثَُّل هذِه الّصحوُة يف بالٍد كثريٍة غرِي إسالمّيٍة يف إقبالِ 
البحِث عن حقيقته، لعلَّ فيِه األمَل الوحيَد الذي تقاصَر عِن اآلماِل األخرى والذي حتوََّل إىل يأٍس خانق. 

علَّها ل هذِه الّصحوُة كيَف حيارهُبا أعداُء اإلسالم؟ حيارهُبا بوضِع هذِه الّصورِة البشعة، هذِه الّصورِة املخيفةُ 
جتهض هذِه الّصحوَة يف بالٍد غرِي إسالمّيٍة أّواًل وفيما بنَي املسلمنَي ال سّيما لدى حّكامهم ثانيًا، فما 

 الذي ينبغي أن نعملُه وقد عرفنا هذِه احلقيقة؟

الذي ينبغي أن نقوَم بِه بصمت، بسلوٍك قبَل قول، أن نظِهَر اإلسالَم يف واقعنا الّسلوكّي، وأن 
هذا الّسلوَك الذي نسرُي بِه واقعًا صامداً، ال مع دعاٍو وألفاٍظ وكلماٍت رنّانة، بل سلوكًا فقط،  يستعلن

يا معاذ: أحِسن ُخلَُقَك لنجعل من إسالمنا الّسلوكيِّ ما جيسُِّد قوَل رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم: 
ُة الوجِه تسعوا النّاَس بأموالكم، فلتسعكم منهم بسط للنّاس، إّّنا بُعِثُت ألمتَِّم مكارَم األخالق، إّنكم لن

. ينبغي َحْوِلكَ  ِمنْ  واَولَْو ُكنَت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ  اللَِّه لِنَت هَلُمْ  مِّنَ  فَِبَما َرمْحَةٍ . وحسُن اخلُُلق
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 الّصالُة والّسالُم لنا، نا حممٍَّد عليهِ أن جنعَل من سلوِكنا جتسيدًا لوصايا ربِّنا جلَّ جاللُه لنا، ولوصايا حبيبِ 
 فإِن التبست علينا السُُّبُل فلنهتِد بسلوكه، ولننظر إىل واقعه.

أيُّها اإلخوة: املسلموَن كلُّهم مدعّووَن يف هذا اليوِم إىل عمٍل يرضي اهلَل عزَّ وجلَّ يهدُف إىل متزيِق 
انُه وتعاىل، سالُم بريشِة أولئَك احلاقديَن على ديِن اهلِل سبحهذِه الّصورِة القذرِة اليت ُيَصوَُّر من خالهِلا اإل

وليَس من سبيٍل إىل ذلَك إال أن نربهَن على أنّنا حنُن املسلمنَي ال نطمُع بشيٍء غرِي مرضاٍة اهلِل عزَّ وجّل، 
يعًا، حنُن ال نبتغي من جلَّ مجرأُس مالِنا يف الّدعوِة احُلّب؛ حبُّ اهلِل عزَّ وجلَّ ومن مَثَّ حبُّ عباِد اهلِل عزَّ و 

وراِء ذلَك جتارة، ال نبتغي من وراِء ذلَك مغنمًا، ال نبتغي من وراِء ذلَك كراسيَّ ُحكم، ولكنّنا نبتغي أن 
ننتِشَل عباَد اهلِل عزَّ وجلَّ من ظُلماِت اجلهالِة ومن ظُُلماِت الّضاللة، ونصعَد هبم إىل عروش معرفِة اهلِل 

 يتبّوؤوا الّسعادَة الّدنيوّيَة والّسعادَة األخرويََّة معًا.سبحانُه وتعاىل ل

كيَف نربهُن على هذا؟ بسلوِكنا نربهن ال بأقوالِنا، فإذا برهَن املسلموَن على هذا وأخلصوا دينهم هلِل 
، ومن غريٍة عزَّ وجلَّ وفاضت أفئدهتم مبا فاَض بِه فؤاُد رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلَم من حبٍّ لعباِد اهلل

عليهم، ومن إشفاٍق عليهم، ومن وضعِه الّدنيا بكلِّ مظاهرها وبكلِّ زخارفِها ظهريًا ورائهم، هيمنت هذِه 
الفئُة اإلسالمّيُة على قلوِب النّاس، وأورثهُم اهلُل سبحانُه وتعاىل مقاليَد هذِه األفئدِة وهذا هو املهّم، هذا 

 واملسلمني، ولكن إن مل نستِطع أن ّنزَِّق هذِه الّصورةَ اليت ُترَسُم لإلسالمِ  هو الّسبيُل إىل كلِّ نصٍر بعَد ذلك،
 فأخشى أن تعوَد جهوُدنا كلُّها فاشلًة خائبًة ال تفيُدنا ال يف دنيانا وال يف مآلِنا عنَد اهلِل عزَّ وجلَّ شيئًا.

 عزَّ وجلَّ أن يقيَنا رَنا، وأسأُل اهللَ أسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل أن ُيصِلَح سرائرَنا قبَل أن ُيصِلَح ظواهِ 
بًّا باطَن اإلمث، وأسألُه سبحانُه وتعاىل أن ُيأَل أفئدتنا مبحبّتِه جلَّ جالله، مثَّ أن جيعَل فيَض هذِه احملّبِة ح

 لعباِد اهلِل وغريًة عليهم وشفقًة عليهم، أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم...
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إنين مل أجد فيما بينه لنا اهلل عزَّ وجل يف حمكم تبيانه، وفيما أوضحه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم يف هديه، دعوة إىل عبادة من العبادات كالدعوة إىل ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ومل أجد يف كتاب 

ن سائر هلل عليه وسلم، ما يدل على أمهية ذكر اهلل عزَّ وجل ومتيزه عاهلل ويف سنة الرسول املصطفى صلى ا
العبادات والطاعات األخرى، ما رأيت شيئًا يف كتاب اهلل عزَّ وجل وال يف سنة رسوله املصطفى صلى اهلل 
عليه وسلم  أدل على أمهية الذكر وخطورته بني سائر العبادات والطاعات، وحسبنا من كالم املصطفى 

، وإن أردنا أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إال ذكر اهلل وما وااله هلل عليه وسلم يف ذلك قوله:صلى ا
به عزَّ وجل: يف احلديث القدسي نقاًل عن ر  قول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم نضيف إىل ذلك فحسبنا

 يف مأل خري من  ذكرتهأنا جليس من ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل
  .مأله

وأقف قبل ذلك مع آيات يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل تلح على العبد املؤمن أن يكون ذاكراً اهلل 
ْهِر َواذُْكر رَّبََّك يِف نَ ْفِسَك َتَضرُّعًا َوِخيَفًة َوُدوَن اجلَْ عزَّ وجل يف كل حال، انظروا إىل قول اهلل عزَّ وجل: 

، بل انظروا كيف يبني الباري سبحانه وتعاىل أن للذكر، ْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َواَل َتُكن مَِّن اْلغَافِِلنيَ ِمَن اْلَقْوِل بِا
َأاَل ِبذِْكِر اللِّه ذكر اهلل عزَّ وجل أثرين قد يبدوان متناقضني ولكن بينهما كمال التناسق فيقول مرة: 

ف املسلمني الصادقني واملؤمنني السائرين على صراط ، ويقول يف مكان آخر وهو يصَتْطَمِئنُّ اْلُقلُوبُ 
ْم ِإُيَانًا الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الّلُه َوِجَلْت قُ لُوبُ ُهْم َوِإَذا تُلَِيْت َعلَْيِهْم آيَاُتُه زَاَدتْ هُ اهلل حبق وصدق يقول عنهم 

ْم يَ تَ وَكَّلُونَ  َا اْلُمْؤِمنُوَن الَّ وأول الكالم  َوَعَلى َرهبِِّ ْت َعلَْيِهْم ِذيَن ِإَذا ذُِكَر الّلُه َوِجَلْت قُ لُوبُ ُهْم َوِإَذا تُلِيَ ِإّنَّ
ْم يَ تَ وَكَّلُون ، وذلك عندما نزلت آيات جواب عن سؤال سأله بعض الصحابة آيَاُتُه زَاَدتْ ُهْم ِإُيَانًا َوَعَلى َرهبِِّ

وْا اللَّه نَفاِل ُقِل األَنَفاُل لِّلِه َوالرَُّسوِل فَات َّقُ َيْسأَلُوَنَك َعِن األَ عن كيفية تقسيم الغنائم، فأنزل اهلل قوله: 
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َا اْلُمْؤمِ  ،َوَأْصِلُحواْ َذاَت بِْيِنُكْم َوَأِطيُعواْ الّلهَ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  نُوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر الّلهُ َوِجَلْت قُ لُوبُ ُهْم ِإّنَّ
ْم يَ تَ وَكَّلُونَ َوِإَذا تُلَِيْت َعلَْيِهْم آ   .يَاُتُه زَاَدتْ ُهْم ِإُيَانًا َوَعَلى َرهبِِّ

فانظروا كيف أوضح أن الذكر يبعث يف القلب االضطراب والوجل عندما ينبغي أن يكون القلب 
متصفًا بذلك، وأن الذكر يف الوقت ذاته يبعث يف القلب السكينة والطمأنينة عندما ينبغي أن يتصف 

أجد دعوة إىل طاعة من الطاعات ال يف القرآن وال يف السنة كالدعوة إىل اإلكثار  القلب بذلك، أجل مل
من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ومل أجد ما يدل على أن الذكر هو الدواء الناجع ضد األدواء كلها اليت قد 

  .اىلتتسرب إىل كيان اإلنسان وتتوضع يف قلبه كما يقولون كذكر اهلل سبحانه وتع

أنا أنظر وأتأمل فأجد أن املسلمني اليوم يف شغل شاغل عن ذكر اهلل عزَّ وجل، وأنا ال ومع هذا ف
أتكلم عن التائهني وال أحتدث عن الشاردين والفاسقني، وإّنا أتكلم عن املقبلني على اهلل عزَّ وجل حبسب 

ام هذا الدين، كالظاهر، قد جتدهم يتالقون ويتناقشون يف قضايا اإلسالم، وقد جتدهم يتجادلون يف أح
وقد جتدهم يتحدثون عن آيات يف كتاب اهلل يستخرجون منها املعاين واألحكام، وقد جتدوهنم يتكلمون 
عن حياة سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقد جتدوهنم يتحرقون على األحكام اإلسالمية واجملتمع 

وجل  ؤالء الناس من ينبض قلبه بذكر اهلل عزَّ اإلسالم أين غاب وملاذا ال يعود؟، ولكن قلَّ ما جتد بني ه
  .دائم من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل غالبًا أو دائمًا أو من يتعهد قلبه بورد

وملا كان حال املسلمني اليوم هكذا، فقد رأينا يف واقعهم الذي نتأمله فنراه جليًا نرى الشيء الذي 
هر ة هذا الذكر، فانظر فتجد املسلمون حبسب الظايؤمل والذي حيري األلباب، ألباب من ال يعلمون أمهي

يصولون وجيولون ويفورون حتدثًا عن اإلسالم ومحاسًة إلعادة بنيان اإلسالم راسخًا كما كان، ولكنك 
جتدهم ال يتحركون إال يف أماكنهم، كذلك الذي يتحرك ويراوح يف مكانه متامًا، وما أكثر ما رأيت من 

ني يهتاجون من أجل اإلسالم ويتحرقون يف سبيل اإلسالم، ولكن اهلل يسأل ويستشكل كيف أن املسلم
سبحانه وتعاىل ال يوفقهم لتطبيق شيء، وال يستقدمون خطوة واحدة يف الطريق الذي حيلمون به قط، 

 فما السبب ؟؟ 
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السبب أيها األخوة أن هؤالء الناس مسلمون بأعضائهم، مبظاهرهم، بألسنتهم، بل بقناعتهم العقلية 
م اليت غري مسلمني ومؤمنني بقلوهب –وأرجو أن ال أكون مبالغًا وال متطرفًا يف الكالم  -يضًا، ولكنهم أ

هي مكمن العواطف واألهواء، أجل، لو أنك نبشت سرائرهم وكشفت عما حتتويه أفئدهتم وقلوهبم، لرأيت 
الزعامة،  عارمة يف أن أفئدة تنطوي على حب للدنيا، على حب للشهوات واألهواء، تنطوي على رغبة

تنطوي على عصبيات، تنطوي على أحقاد، تنطوي على ضغائن، كل هذا هو الثابت واملستقر يف أفئدة  
كثري منهم، العقل مؤمن ومصدق، ولذلك فإن هذه األدواء؛ بل مظاهر الزغل هذه اليت تكمن يف القلب 

  .غالف الدعوة إىل اهللم، مستورة بال تربز ظاهرة؛ بل تربز مقنعة ومستورة بغالف اإلسال

فأنا ال أعرب عن حقدي بالتعبري املكشوف الواضح الذي يدل على أن يف قليب مرضًا بل أغلف 
حقدي بالغرية على اإلسالم، وأغلف عصبييت بالدعوة إىل دين اهلل سبحانه وتعاىل، هذا املرض مرض 

ص سريرته ء الناس عاد إىل قلبه وفحخطري وكثري كثري يف جمتمعاتنا اإلسالمية، ولو أن كل واحد من هؤال
فحصًا موضوعيًا كما يقولون لرأى أن بني عقله املقر بدين اهلل عزَّ وجل وبني عواطفه املتجهة إىل الدنيا 
وأهوائها حاجزاً حصينًا، هذا احلاجز احلصني كثفته األهواء، كثفته الشهوات، كثفته الطبيعة احليوانية يف  

  .هلذا كل منا معرض  كيان كل منا،

فما الذي يذيب هذه األمراض واألوباء؟ وما الذي يزيل هذا احلاجز مما بني العقل الذي يؤمن باهلل 
 فعاًل والقلب املتجه إىل أهوائه املنحطة الدنيوية املختلفة اليت تتنوع إىل أنواع كثرية ما السبيل؟ 

دران جل هو الذي يذيب هذه األال سبيل إال اإلقبال إىل ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ذكر اهلل عز و 
من القلب، أنا واحد من البشر وأعلم يقينًا أنين إذا نسيت اهلل عزَّ وجل، ونسيت مراقبته يل، ونسيت 
وقفيت بني يديه فلسوف أعامل الناس من منطلق الرتفع عليهم، من منطلق استغالهلم، من منطلق اختاذهم 

ها يف تعامل عندئٍذ مع الناس أيًا كانوا طبقًا للعصبية اليت أجرت جنوداً ألهوائي وشهوايت، وأنا أعلم أنين سأ
فؤادي وأحتضنها يف فكري ونفسي، ولكن يف حالة واحدة أستطيع أن أحترر من هذا كله، عندما أكثر 

بًا بذكر اهلل عزَّ وجل ترداد اللسان عندما يكون حمجو  -قلتها مراراً  -من ذكر اهلل عزَّ وجل، ولست أعين 
وكذلك طبعًا ال أعين بالذكر فرقعة السبحة يف اليد، وقد أصبحت السبحة  –معاذ اهلل  -نان عن اجل

شعاراً استبدل به كثري من املسلمني استبدلوا الذكر به، ُيسك أحدنا بالسبحة يتجمل هبا، إن سار يف 
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جمل هبا تطريق سبحته بيده، إن وقف يتكلم سبحته تتدىل من يده، إن جلس يف جملس سبحته يف يده ي
ولسانه أبعد عما يكون عن ذكر اهلل فضاًل عن أن يكون القلب يلهج بذكر اهلل عزَّ وجل، ليس هذا ما 
أعنيه بالذكر، إّنا الذي أعين أن يكون القلب يقظًا ملراقبة اهلل، أن يكون القلب متجهًا إىل صفات اهلل 

ؤاد، ويطرد  توحيد اهلل عزَّ وجل يف الف سبحانه وتعاىل وعظمته، هذا الذكر القليب هو الذي حييي كوامن
كل معاين العصبية، كل معاين األحقاد والضغائن، كل مظاهر الشهوات واألهواء اليت هتيمن على اإلنسان 

  .عندما يعافس الدنيا ويتعامل معها

الذاكرين اهلل عزَّ وجل كثريًا والذاكرات !! أين هم !! انظر وتأمل جتد أكثر من  أين هم هؤالء
شتغلون بالدعوة إىل دين اهلل جعلوا من هذه الدعوة احلركية عوضًا عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ولعل ي

أحدهم إذا عاد إذا منزله أوى إىل فراشه متعبًا فإذا ذُكِّر بأن عليه أن جيلس ليذكر اهلل قلياًل أو يقوم قُبيل 
اهلل عزَّ وجل،  سي النهار كله يف سبيل دينالفجر ليذكر اهلل قلياًل، رمبا قال: حسيب أنين قد أتعبت نف

 .وقد آن يل أن أسرتيح

أال  -كانت النتيجة أيها األخوة، نتيجة إعراضنا عن أهم ما أمرنا اهلل عزَّ وجل به من الطاعات 
أننا يف الظاهر دعاة إىل اهلل، ويف الباطن حنمل قلوبًا مليئة باحلقد والضغينة على عباد اهلل  -وهو الذكر 

  .هي النتيجة اليت آب كل منا إليهاانه وتعاىل، هذه سبح

قلت البارحة يف درس البارحة يف مسجد دنكز قلت: آخر ما وقعت عيين عليه كالم تقشعر له 
اجللود، تقشعر له جلود كل من آمن باهلل وكل من كان يف قلبه مثقال ذرة من مراقبة اهلل ومن اخلوف من 

حجر العسقالين الذي ألف كتابه املشهور املعروف يف شرح صحيح اهلل، رأيت من ينعت احلافظ ابن 
البخاري، الذي ألف كتاب فتح الباري، ينعته بالتذبذب أصح ما ُيكن أن يقال فيه أنه متذبذب يف 

 عقيدته، كيف أتصور أن مسلمًا يقول هذا الكالم؟ 

ين يف كل أربع وعشر  ترى لو أن هذا اإلنسان راقب اهلل، وجعل لنفسه حظًا من ذكر اهلل ساعة
ساعة، ترى لو أنه جعل لنفسه حظاً من ذكر اهلل عزَّ وجل ولو حظاً يسرياً أفكانت ترتكه مراقبته هلل يقول 

من عاد هذا الكالم؟ أفال يأيت ذكر اهلل عزَّ وجل لينبهه إىل كالم اهلل عزَّ وجل يف احلديث الصحيح: 
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اإلنسان احتمال عشرة يف املائة أن يكون احلافظ ابن حجر  ، أفال يتصور هذايل وليًا فقد آذنته باحلرب
من أولياء اهلل عزَّ وجل، غربَّ حياته كلها َيدم دين اهلل حيفظ حديث رسول اهلل، ألف أعظم كتاب ترتفع 
به هامة العامل اإلسالمي فخراً، أفال أتصور أن يكون هذا من أولياء اهلل عزَّ وجل؟ أنعته بالتذبذب !! 

ون ذاكراً اهلل وعندما أشعر بأن اهلل يراقبين ال ُيكن أن يتحرك لساين مبثل هذا الكالم أبداً، وال عندما أك
ُيكن أن يتحرك قلمي بكتابة هذه الكلمة مطلقًا، ذلك ألن خويف من اهلل ُينعين، وخويف من اهلل ال يأيت 

 وتعاىل، كيف يكون هذا؟ إال من خالل اإلكثار من ذكر اهلل، ومن مراقبة أن اهلل يراقبين سبحانه

ابن حجر العسقالين احلافظ صاحب عقيدة متذبذبة، ومن الذي يقول هذا الكالم جندي يتظاهر  
يف الغرية على اإلسالم، يتظاهر بالدعوة إىل دين اهلل عزَّ وجل، واهلل إنين ألقول كما قال املثل العريب )طفَّ 

اع صلى اهلل عزَّ وجل قبل ذلك، أجل فلقد طفَّ الص الصاع طفَّ الصاع(، بل كما قال سيدنا رسول اهلل
طفَّ الصاع، ذكر اهلل عزَّ وجل نعرض عنه، وإذا ذكرنا بذكر اهلل حاربناه لكي تكون قلوبنا متجهة إىل 
أهوائنا، ولكي نكون قادرين على أن نطيل ألسنتنا بالسوء وبقالة السوء حبق السلف الصاحل من هذه 

وقف عند ابن حجر، لقد كانت قائمة طويلة، أمساء هذه القائمة كلها منيت األمة، بل ليت أن األمر 
 .بالسباب والشتائم

هذا البالء أيها األخوة داء، وال دواء هلذا الداء إال اإلكثار من ذكر اهلل عزَّ وجل، إال اإلكثار من 
جعلتم ألنفسكم حظاً  قبتموه، أوذكر اهلل سبحانه وتعاىل فاذكروا اهلل كثريًا وراقبوه كثرياً، إذا ذكرمتوه ورا

من ذكر اهلل عزَّ وجل يف كل يوم وليلة فإن أمرين يتحققان يف حياتكم وتشعرون هبما يف طوايا أفئدتكم، 
األمر األول: احلب يف اهلل، حب عباد اهلل سبحانه وتعاىل مبجرد أن جتدوا فيهم رائحة التوجه إىل اهلل، 

كونون ممن صدق عليهم قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي هذه هي النتيجة األوىل، أي أنكم ست
 وجبت حمبيت للمتحابني يفَّ، وللمتجالسني يفَّ، وللمتزاورين يفَّ رواه معاذ بن جبل نقاًل عن رب العزة ، 

  .، هذه هي النتيجة األوىلوللمتباذلني يفَّ 

تقاد، باد اهلل، فمهما رأيت من دواعي االنالنتيجة الثانية لإلكثار من ذكر اهلل عزَّ وجل األدب مع ع
ومهما رأيت من دواعي التقاط العيوب والثغرات فإن األدب مع اهلل جيرك إىل األدب مع عباده، قد تنتقد 
انتصارًا لبيان احلق، ولكنك تقف عند النقد فقط، وال جيرك النقد إىل انتقاص ملن تنتقده، ال جيرك إىل 
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ئ لرجل آب إىل اهلل سبحانه وتعاىل تائبًا، لعل هذا النقد رأٌي لك وأنت خمطسب وشتم ملن تنتقده، لعل ا
وهو املصيب، ولكنك جتتهد وتديل باجتهادك، هذا هو أدب اخلطاب، وهذا هو أدب التعامل مع عباد 
اهلل سبحانه وتعاىل، ولكن إذا مل يكن لنا حظ من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، فال احلب يف سبيل اهلل، 

من أين يأيت حيب لعباد اهلل يف سبيل اهلل عزَّ وجل؟ إذا مل يكن فؤادي حيتضن حب اهلل، إذا مل  يتحقق
يكن حيتضن تعظيم اهلل عزَّ وجل، فهيهات أن ينعكس عن هذا الفؤاد الفارغ حٌب لعباد اهلل، أحبهم 

 وم.نراه الي ملصاحلي، أحبهم ألهوائي وشهوايت، وإذا انقلب األمر انقلب احلب إىل حقد، وهذا ما

 أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم.
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 22/11/1881|  السبيل إلى الُحب  الذي تفتقر إليه ألامة -122

 

إن أركان هذا الدين القومي تتأسس وتوجد يف كيان اإلنسان بواسطة العلم، وأداة العلم يف كيان 
 العقل هو رأس مال اإلنسان يف طريقه إىل معرفة اهللاإلنسان إّنا هو العقل والتفكري، ومن هنا فقد كان 

عز وجل، وكان العلم هو أعظم كنز يعتمد عليه اإلنسان يف طريقه هذا، وكلكم قرأ كتاب اهلل سبحانه 
وتعاىل ووقف عند اآليات اليت يعظم اهلل عز وجل فيها من شأن العلم، وحسبكم من ذلك قول اهلل 

يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن وقوله عز وجل:  ْستَِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يَ ْعَلُمونَ يَ  قُ ْلَهلْ   سبحانه وتعاىل: 
 .آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلعِْلَم َدرََجاتٍ 

وما يكاد بيان اهلل عز وجل ينبه عقولنا إىل برهان ساطع من براهني وجوده إال ويربط فاعلية هذا 
هذا عن السبيل إىل  آَليَاٍت لِّْلَعاِلِمنيَ  يِف ذََِٰلكَ  ِإنَّ بالعلم وباإلدراك كقوله سبحانه وتعاىل: الربهان 

 استقرار أركان االسالم يف كيان االنسان.

أما الدافع الذي حيمل اإلنسان على السلوك طبق ما أمر اهلل سبحانه وتعاىل، وااللتزام بالنهج الذي 
مه  لعباده، فإن أساس ذلك شيء آخر، هو حب العبد هلل سبحانه وتعاىل وتعظياختطه اهلل سبحانه وتعاىل

خلالقه ومواله عز وجل، ومن هنا ندرك أن لكل من العلم واحلب هلل عز وجل وظيفة ال يقوم أحدمها مقام 
 اآلخر أبداً:

ذا الكون، هل أما وظيفة العلم فهي جمرد اإلدراك، ويقني العقل بوجود اهلل ووحدانيته وعظيم إبداعه
وأعتقد أننا إن وقفنا عند هذا احلد فلسوف جند أن معظم الناس مؤمنون ومسلمون باليقني املهيمن يف 
قلوهبم، وال تستطيع أن تستثين من هذا إال أولئك الذين اهتزت منهم املدارك والعقول، فسقطت مسؤلياهتم 

 بسبب أهنم ال ُيلكون يف أدمغتهم رشداً وإدراكًا.
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رف حقيقة هذه الدنيا، ومن أكرمه اهلل عز وجل بشيء من املعرفة وأصوهلا، فال بد أن أما من ع
يكون ممن يؤمن يف سريرته باهلل سبحانه وتعاىل، ولكن املهم ليس هذا، ليس املهم أن يدرك اإلنسان بعقله 

العبودية هلل عز  مبعىن أن له صانعًا، وإّنا املهم أن يتفاعل كيانه مع هذا اإلدراك، وأن يدين بعد هذا اليقني
وجل، وإال فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد وصف املارقني ووصف الكافرين واجلاحدين بأهنم مؤمنون 

 .َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَ يْ َقنَتْ َها أَنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعلُوًّاومستيقنون وذلك عندما قال: 

سنتهم  عز وجل ووحدانيته، ولكنهم بألوما أكثر الذين يؤمنون اليوم وتستيقن عقوهلم بوجود اهلل
يستنكرون وجيحدون للسبب ذاته الذي يقوله لنا اهلل عز وجل، وهو التباهي والعلو واللجوء إىل مقتضيات 

 العصبية يف الكيان والذات، وهاهنا يكمن الداء الوبيل فما عالجه؟

وَّج هذا احلب وخالقه، مث أن يت عالجه احلب، عالجه أن يوجد يف كيان اإلنسان معىن حمبة العبد لربه
بالتعظيم هلل سبحانه وتعاىل، وعندئٍذ يتغلب شعور احلب هذا على دوافع الكربياء والعصبية والفخار، 
وتتحطم هذه املشاعر احليوانية كلها ويتغلب عليها معىن حب العبد لربه وتعظيمه خلالقه، وهذا هو السبيل 

 ذي خلقه اهلل له يف هذه احلياة الدنيا.األوحد لنجاح اإلنسان يف االمتحان ال

بتالء ال تستطيع أن تؤدي حقوقه هذا اال لِيَبْ لُوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل  إن معىن قوله عز وجل
 البتالءابواسطة العلم أبداً، على إن العلم شرٌط كما قلت لثبوت أركان اإلسالم يف كيان اإلنسان، أما هذا 

ز وجل لنخرتق حجبه إىل اهلل، فال ُيكن أن ينجح اإلنسان فيه إال بسالح آخر، بعد الذي خلقنا اهلل ع
 حتقق العلم، أال هو حب العبد لربه وخالقه عز وجل.

إن الذين يفقده هؤالء التائهون عن اهلل، إن يف مشرقنا العريب واإلسالمي أو يف بقاع الغرب عمومًا، 
جود ه ألن شرائح العلم قاصرة يف حياهتم، وألن عقوهلم مل تدرك و هؤالء الذين تاهوا عن اهلل مل يتيهوا عن

. ليس هذا هو السبب، وإّنا السبب أن قلوهبم فارغة عن حمبة خالقهم وموالهم، .اهلل عز وجل، ال أبداً 
ومن مث هي فارغة عن تعظيم هذا اخلالق سبحانه وتعاىل، وملا فرغت أفئدهتم عن حمبة اهلل كان البد أن 
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، حبة أشياء أخرى، كان البد أن متتلئ مبحبة ما تدعو إليه الغرائز، وما تدعو إليه األهواء والعصبياتمتتلئ مب
 فهذا هو الذي حجزهم عن اهلل سبحانه وتعاىل.

كثريون هم أيها األخوة الذين إن ناقْشتهم أقصوا احلديث معك وقالوا إهنم مؤمنون باهلل عز وجل، 
ده غريق آثامه، وجتده ضحية أمواج من الصراعات اليت تتناوشه عن ولكنك تنظر إىل سلوك أحدهم فتج

ُيني ويسار، هي صراعات غرائزه شهواته أهوائه، رمبا جتده واحداً من املدمنني، رمبا واحداً من الُسكارى 
 يرمبا جتده واحداً من ممن يرعى النوادي الليلية، إذا أقبل الظالم يف كل ليلة، ورمبا جتده واحداً من الذ

ابتاله اهلل عز وجل مبكائد يف التجارة، وأنواع من الغش واخلديعة للناس، وهو يعلم أنه خمطئ، وهو يعلم 
أنه منحرف، العقل معه، والعلم سالح بيده، ولكن العقل ما أفاده، والعلم ما أفاده، وذلك ألنه افتقد 

 سبحانه وتعاىل. الدواء الذي البد أن يستعمله بعد ذلك، ألن قلبه فارغ من حمبة اهلل

وأنا أعلم أن يف أصقاعنا العربية واإلسالمية القريبة منا والبعيدة عنا، أناسًا كان من املمكن أن يكونوا 
املثل األعلى يف السلوك اإلسالمي كان من املمكن أن يكونوا أساتذة املسلمني يف التوجيه إىل اهلل عز 

كراته واته وأهوائه، جتده غريقًا يف إدمانه ويف مسوجل، ولكنك تنظر إىل الواحد منهم فتجده صريع شه
أيضًا، ترى ما السبب وما الدواء؟ السبب ما قد قلته لكم، والدواء هو أن نطرق الباب الذي إذا فتح لنا 
دخلنا من أرجائه إىل حقيقة حمبة العبد هلل عز وجل، والذي إن سلكناه وصلنا إىل معىن تعظيم العبد هلل 

 سبحانه وتعاىل.

انظروا أيها األخوة يف هذه اآلية اليت ما رأيت أخطر منها يف كتاب اهلل قط، مما َياطب اهلل به و 
َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبْ نَاؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم  ِإن ُقلْ ما رأيت أخطر منها قط  -ال الكافرين وال اجلاحدين  -املؤمنني 

اللَِّه  مِّنَ  نَ َها َأَحبَّ إِلَْيُكمرَفْ ُتُموَها َوجِتَارٌَة خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضوْ َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْ ت َ 
هذا الكالم خاطب اهلل به من أعلنوا إُياهنم باهلل   يَْأيتَ اللَُّه بِأَْمرِهِ  َحىتََّٰ  َسبِيِلِه فَ تَ رَبَُّصوا يِف  َوَرُسوِلِه َوِجَهادٍ 

اإلنسان كثرياً ما يؤمن باهلل عن طريق عقله، لكنه يزيغ عن سبيل اهلل عن طريق قلبه،  عز وجل ذلك ألن
 وتلك هي املصيبة الكربى.



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   121
 

واالبتالء األطم واألخطر يف هذه احلياة هي أن ُيلك اإلنسان قلبه فيجعله حمبًا هلل عز وجل حىت 
ه الشياطني إليها الطرق اليت تقتنص يستطيع هبذا احلب أن يندفع إىل صراط اهلل عز وجل، وال ينحرف إىل

 بواسطة حب آخر.

قليلون هم أيها األخوة الذين يدركون هذه الثغرة اخلطرية يف حياة املسلمني، بل ما أكثر الذين 
يتفلسفون عن اإلسالم وحقائق اإلسالم ومبادئ اإلسالم واملكفرات يف اإلسالم والبدع وما يتعلق بالسنة  

حىت إذا وصولوا إىل حافة احلديث عن القلب وحب اهلل وحب األغيار تقاسر  كالمًا عقالنيًا جافًا، 
كالمهم، وسكتوا عند ذلك؛ ألهنم ليسوا من هذا الوادي يف شيء أبداً، والنتيجة أيها األخوة أننا ننظر 

. أما ألسنتهم فتخوض كالمًا عجيبًا يف وصف اإلسالم ودقائقه وحقائقه، وأما سلوكاهتم .وجند أناساً 
 بعد ما يكون عن السري الذي يعربِّ عن حب صاحبه هلل عز وجل.فأ

ه اهلل . هو ليس هتديداً لعقول تزيغ، ألن العقل لن يزيغ بعد أن يهدي.وأنتم ترون هذا التهديد الرباين
أبداً، ولكنه هتديٌد ألصحاب قلوب جعلوا من أفئدهتم أوعيًة حلب الزوجة، حلب املال، حلب الشهوات 

اليت ينتمي إليها أو القوم الذين ينتسب إليهم، حلب التجارة حلب املساكن حلب هذه حلب العشرية 
 األهواء. هذه اآلية تتهدد هؤالء وحنن املعّرضون هلذا كله.

 وكأين بكم تسألون فما العالج؟ وما هو السبيل إىل أن تفيض أفئدتنا حبًا هلل عز وجل؟

، سبيل سنة رسول اهلل، ومل يكن يومًا ما معقداً أبداً  سبيل ذلك  بنٌي أيها األخوة يف كتاب اهلل ويف
ذلك أن تكثر من ذكر اهلل عز وجل، وأول خطوات الذكر أن يكون قلبك يقظًا إىل مراقبة اهلل، وكمال 
الذكر أن يكون لسانك جنداً مع قلبك يف مراقبة اهلل عز وجل، حمبة اهلل تتحقق بأن تتدبر عن طريق ذكره 

م إحسانه وكامل قدرته، وما من إنسان أدرك مدى فضل اهلل عليه وتبني النعم اليت ال بنعمه وآالئه وعظي
ما من إنسان فكر يف هذا  َوِإن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه اَل حُتُْصوَها حتصى اليت تفد إليه كما قال عز وجل،

 ا.سن إليهوأطال التفكري، إال واجته قلبه باحلب إىل اهلل، جبلت النفوس على حب من أح
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فإذا راقبت اهلل وتدبرت صفاته وعشت مع هذه الصفات اليت هي صفات الكمال يف ذات اهلل، 
تُ ّوج حبك هلل بالتعظيم وباملهابة وباإلجالل، هذا السري على هذا الطريق هو الذي يضمن لك أن يفيض 

  عنهم:ممن قال اهلل قلبك حبًا هلل، ومن مث يطرد هذا احلب حب اآلخرين وحب األغيار، وتكون عندئذٍ 
 َِوالَِّذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَّه .أشد حبًا هلل 

هذا املنهج ما امسه أيها األخوة؟ ال تسألين عن االسم وإّنا اسألين عن املسمى، مسه مبا شئت، قل 
: هو لهو الطريق الوجداين إىل اهلل اسم سليم، قل: هو علم السلوك إىل عالم الغيوب هو اسم سليم، ق

سبيل اإلحسان كما مساه جربيل عندما سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه. هو اسم صحيح. مسه 
التصوف كما مساه املتأخرون مادام املسمى هذا هو، فإهنا تسمية صحيحة وال مشاحة يف االصطالحات، 

ز وجل وتتخذ تذكر اهلل عوبالكالم إّنا املهم أن تكون خطواتك اليت حتقق بواسطتها املسمى سليمة، أن 
ِخيَفًة نَ ْفِسَك َتَضرًُّعا وَ  يِف  َواذُْكْر رَبَّكَ لنفسك ورداً من تذكر اهلل عز وجل، وتكون مظهراً لقوله عز وجل: 

 .اْلغَافِِلنيَ  ِمنَ  اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َوال َتُكنْ  ِمنَ  َوُدوَن اجْلَْهرِ 

يًا أو مع أخوة من أصحابك وإخوانك، نفذ ما كان الصحابة اختذ لنفسك املنهاج إىل ذلك خال
يفعلونه عندما كان الواحد منهم جيد نفسه مع ثلة من الصحابة يقول أحدهم: تعالوا بنا نؤمن ساعة، 
جيلسون ليذكروا اهلل بأفانني من الذكر لو حدثتكم عن سبلها لضاق الوقت عن ذلك، ولكن إياكم أن 

 ذا مرتبط يف هذا العصر بطريق؛ يأخذ البيعة عن طريقه مريد على شيخ، ليستتصوروا أن السبيل إىل ه
هذا حتمًا لذلك أبداً، فما كانت الطرق مبعناها التقليدي املألوف شرطًا للسلوك إىل اهلل أبداً، ما كان 

لم عالطريق مبعناه التقليدي ارتباط مريد بشيخ يسّلكه إىل اهلل عز وجل ما كان ذلك شرطًا ملا يسمى ب
السلوك أو اإلحسان أو التصوف بشكل من األشكال، وما أذكر أنين أخذت طريقًا على شيخ، وكم يف 
الناس ربانيون وصلوا هلل عز وجل، وما أخذوا طريقًا على شيخ ال سيما يف هذا العصر الذي آلت فيه 

ن ذلك كله. اسلك  عاملشيخة إىل حرفة، وآلت املشيخة فيه إىل وسيلة لطرق باب الدنيا، ال أنت يف غىنً 
السبيل الذي كان يسلكه أصحاب رسول اهلل التابعون ومن بعدهم، ولكن إياك أن ترتك قلبك هذا وعاًء 
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تتسرب إليه حمبة األغيار، فتهلك عندئٍذ وتكون من شر اهلالكني، وإياك أن تصغي إىل من يهولون من 
 احلديث عربة من حياة إنساٍن تفلسف كثرياً يفشأن هذا الطريق، فال واهلل ال يستطيع اإلنسان أن يأخذ ال

عن اإلسالم، مث كان هو أول التائهني يف السلوك إال من هؤالء الذين حيّذرونك عن طرق إن مسيناه 
 التصوف فالتصوف أو السلوك فالسلوك أو اإلحسان فاإلحسان.

انظر  املساء، ولكنانظر إىل أحدهم إنه لقادر أن يفلسف لك احلديث عن اإلسالم من الصباح إىل 
بعد ذلك وراقب سلوكه هل جتد له عينًا تدمع خشية من اهلل، هل جتده يلتجئ إىل اهلل يف ساعة يتيه فيها 
عن الناس مجيعًا ليناجي اهلل بقلب واجف، وليحدثه بقلب وفؤاد حمب، هو أبعد ما يكون عن ذلك، هو 

ُيد  وغدوه ورواحه يف كل األوقات هل جتدهأبعد ما يكون عن ذلك، بل أسألك راقبه يف بكوره وآصاله 
يده هكذا بتضاؤل وصغار ليدعو، لن جتده يفعل هذا أبداً، هذا هو اإلسالم الذي أصبح حديث العقل 
وأصبح ترمجانه الفلسفة والكالم الذي ال يدفعه إىل سلوك، حىت إذا رأيت وحبثت عن السلوك رأيت الدنيا 

 تسرب.من أسباب اللهو واالبتعاد عن اهلل سبحانه وتعاىل هي اليت تهي اليت هتيمن، ورأيت وسائل كثرية 

ليت شعري ملاذا ال يستطيع أولئك املتفلسفون أن يعاجلوا الداء الوبيل الذي يستشري يف بالدهم، 
ملاذا ال  -وياليت أن التعبري يستطيع أن يضع وحيجم مقدار هذا االستشراء  -من مدمنات استشرت 

 وا ذلك؟ ملاذا ال يستطيعون أن ينتشلوا شباهبم من وأدة هذه املوبقات؟ ملاذا؟يستطيعون أن يعاجل

ألن الرتمجان أو اللغة اليت تنجح يف هذا الطريق ال ُيلكوهنا، اللغة اليت تنجح يف هذا السبيل هي لغة 
 ُيكن أن ال القلب لغة الفؤاد امللتاع، لغة احلب. ومن مل ُيلك هذه اللغة يأيت كالمه ثقياًل على األمساع

يفيد شيئًا، وهذه عربة كافية، وهذا دليل كاف أيها األخوة. ولتعلموا أن السبيل األوحد للدعوة إىل اهلل 
أن ُيلك اإلنسان بعد رشده العلمي والعقلي قلبًا يتوهج حبب اهلل سبحانه وتعاىل وتعظيمه، فمن ملك 

 ل هذه األمة أن تكون نبضات اإلسالم الهذا القلب اخرتق السدود، ولتعلموا أن السبيل الذي جيمع مش
فكراً عقالنيًا يف الدماغ، وإّنا حبًا يهيمن على الفؤاد، ولتعلموا أن السبيل الذي جيعل هذه األمة تعتز 
بدينها ومن مث تصبح املثل األعلى لآلخرين، هو هذا احلب الذي تفتقده هذه األمة، كما قال حممد إقبال 
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وهو يتحرق على اإلسالم الذي كان يفيض به الشرق يف يوم ما كان  يف عصر من العصور قال ذلك
إسالمًا يتوهج بنار احلب، ولكنه غدا اليوم عبارة عن ثلج بارد ال ترتمجه إال الفلسفات الكالمية. أسأل 

 اهلل سبحانه وتعاىل أن جيدد وقود إسالمنا يف أفئدتنا حبًا وتعظيمًا هلل فاستغفروه يغفر لكم.
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 21/23/1881 | رسالة هللا تعالى إلى املرشدين واملريدين -123

   

 عز فقال احلسنة ةالقدو  والسالم الصالة عليه حممد ونبيه رسوله من لنا وتعاىل سبحانه اهلل جعل لقد
 واملرشدين للعلماء قدوةٌ  هو مجعاء، األمة هذه قدوة هو َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اللَّهِ  َرُسولِ  يِف  َلُكمْ  َكانَ  لََّقدْ : وجل
 عز اهلل ىلإ القومي الطريق يسلك أن أراد من فكل واملتعلمني، العامة وغري العامة من الناس لسائر وقدوةٌ 
 عليه اهلل صلى مدحم سيدنا واملوجهني واملربني املرشدين وسيد واألنبياء الرسل بسيد يقتدي أن بد ال وجل
 عن ما يوماً  اغواز  ملا هلم قدوةً  رسوله من فاختذوا وتعاىل حانهسب اهلل أمر التزموا املسلمني أن ولو. وسلم

 املختلفة ناهجامل أنفسهم عند من وابتعدوا السبل هبم زاغت ملا ولكن قط، الطريق عن تاهوا وملا احملجة،
 .أنفسهم إىل وجل عز اهلل ووكلهم وتعاىل سبحانه اهلل صراط عن ابتعدوا

 الشاب إلنسانا يستطيع كي املرشد، وضرورة املرشد عن لعصرا هذا يف يتحدثون الذين هم كثريون
 العاجلة ةسالم لنفسه يضمن وأن وضالله، تيهه من يتخلص أن وجل عز اهلل صراط إىل اهتدى الذي

 صلى اهلل رسول حياة إىل انظروا: اإلخوة وهلؤالء لنفسي وأقول. املرشدين هؤالء عن ويبحثون واآلجلة،
 تبحثون فيما موأساسك وقدوتكم نرباسكم ذلك من فاجعلوا به أصحابه عالقة إىل اوانظرو  وسلم، عليه اهلل
 .عنه

 وجل عز اهلل انتشلهم الذين السبيل هو وما اهلل؟ رسول مع اهلل رسول أصحاب سرية كانت كيف
 والتوفيق؟ اهلداية سدة إىل هبا ورفعهم اجلهالء، واجلاهلية الغي من هبا

 وأصحابه، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بني املتصل األول اخلط كان يالذ العلم هو: األول السبيل
 ينبوعها اليت يلةالوس وهبذه الغذاء هبذا مجيعاً  أصحابه مع يتعامل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وكان

 .وتعاىل سبحانه اهلل كتاب

 .اليوم نسمعها اليت بالطرق له االتباع فن أصحابه من واحداً  عّلم وسلم عليه اهلل صلى أنه أعلم وال
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 اهلل لرسول رهتصو  وكيفية الذكر، كيفية أصحابه من واحداً  لقن وسلم عليه اهلل صلى أنه أعلم ال
 صلى اهلل رسول بهراق وكيف اليوم، نسمعها اليت الطرق يف سّلكه وكيف الذكر، عند وسلم عليه اهلل صلى

 .وشؤونه وجالواته خالواته يف وسلم عليه اهلل

 كانو  يعلمهم، كان ولكنه أصحابه، مع هذا من شيئاً  مارس وسلم عليه اهلل صلى أنه علمأ ال
 .وتعاىل سبحانه اهلل خطاب يف الواضحة والدالئل. اهلل كتاب إىل حياجهم وكان حياورهم،

 الذي العلم ذاه وراء من وسلم عليه اهلل صلى باملصطفى يتأثرون الصحابة يكن أفلم: نقول وقد
 رسوله؟ بيانت يف وتعاىل سبحانه اهلل أقامه آخر بسرٍ  إليه ينجذبون يكونوا أفلم ؟به َياطبهم

 القلب خايل وكان إليه ونظر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول جملس دخل إذا الرجل كان. بلى: نقول
 هذا ولكن لبه،ق إىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وجه من اهلداية شّعت والعناد، والعصبية الكرب من
 األعرايب وهذا ناإلنسا هذا يُلزم وأن الدعاوي، يدعي أن إىل وسلم عليه اهلل صلى املصطفى حُيوج يكن مل

 .وجل عز باهلل صلته عظيم وعن مناقبه وعن نفسه عن له يتحدث أن أو بشيء

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قول ال اهلل، رسول حال هو اهلل رسول أصحاب به يتأثر كان الذي
 سبحانه هلل بتلوالت التذلل يف غارقاً  وسلم عليه اهلل صلى املصطفى واقع كان بل اهلل، رسول ودعاوي
 الفقراء، جيالسو  املساكني، جُيالس وكان وجل، عز اهلل عباد من عبدٍ  أي فوق نفسه اليرى وكان وتعاىل،

 التقديس أو التبجيل معاين من معىن أي أو هالة أي قوله من الناس أبصار أمام ينسج أو يوجد يكن ومل
 .قط

 وجل عز اهلل أكرم الذي الواقع من اهلل، رسول حال من اهلل رسول أصحاب أفئدة إىل تأيت القداسة
 أن على صحابهأ ُيدرب وسلم عليه اهلل صلى املصطفى يكن فلم وسلم، عليه اهلل صلى حممداً  رسوله
 يكن ومل وتعاىل، سبحانه اهلل دون من هلم معبوداً  هُيشب ما نفسه من جيعلوا أن عن وال يديه، بني يركعوا

 الرسم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من جيعلوا أن وجل عز اهلل ذكروا إذا األيام من يوم يف قط يأمرهم
 .إطالقاً  قلوهبم يف أو أعينهم ُنصب موضوعاً  يكون أن ينبغي الذي



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   132
 

 مث اهلل، ولرس وسنة اهلل كتاب هو العلم وينبوع العلم، طريق عن اهلل رسول أصحاب هداية كانت
 وإىل اهلداية من زيدٍ م إىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حبال ينجذبون وكانوا يتأثرون كانوا الصحابة إن

 هِ اللَّ  َرُسولِ  يِف  َلُكمْ  َكانَ  لََّقدْ : يقول واهلل أصحابه كان وهكذا اهلل رسول كان هكذا. الرشد من مزيدٍ 
 .َنةٌ َحسَ  ُأْسَوةٌ 

 منه جيعلوا وأن م،حمجته وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من جيعلوا أن مجيعاً  املسلمني على ينبغي
 واملتثقفون بابالش أو واملربون العلماء منهم سواءٌ  وأعماهلم، سلوكاهتم سائر يف به يلتزمون الذي امليزان

 واملربني باملرشدين ليوما ُيسمون من اهلل رسولب يقتدي أن وأول اهلل برسول نقتدي أن ينبغي كلنا واملرتبون،
 .نصنع أن ينبغي هكذا اهلل؟ رسول سرية كانت كيف والعلماء، واملوجهني

 ينهلوا وأن اداإلرش مظلة يف يقفوا وأن العلماء، علوم من ينهلوا أن يريدون الذين الشباب على إن مث
 فهل هلم، ولاأل املرشد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من جيعلوا أن أيضاً  عليهم املرشدين، إرشاد من

 دائماً  كان سلمو  عليه اهلل صلى املصطفى أن مسعتم وهل! بالدعاوي؟ يتبجح كان اهلل رسول أن مسعتم
 كان أنه وسلم ليهع اهلل صلى املصطفى عن نعلمه الذي ذاته، على والثناء نفسه مبدح مفتوناً  جلس إذا
 سبحانه اهلل ديي بني تذهلل وصورة وجل، عز هلل عبوديته معىن ابةالصح ذهن يف ُيدخل أن على يُلح

 طريقاً  يسلكون ليوم،ا التوجيه أو بالرتبية ُيسمى ما أو اإلرشاد مركز يتبوأون ممن كثرياً  جند فلماذا وتعاىل،
 كذاو  كذا يل: قال يقظة حياً  اهلل رسول باألمس رأيت وسلم، عليه اهلل صلى املصطفى لطريق خمالفاً  آخر

 ويوصيين يل يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أجد وجل عز اهلل وأراقب عنكم أغيب عندما وأنا وكذا،
 بالنسبة يبلغوه مل رمبا الذي للتقديس األكرب املعىن مريديه ذهن يف منهم الواحد يضع مث ،...آخره إىل

 يوم كل يف نسمع ملاذا هذا؟ يف ونيتبع رسولٍ  وأي هذا؟ جاء أين من وسلم، عليه اهلل صلى اهلل لرسول
 من املرشدين ءهؤال بعض من نسمع ملاذا وتعاىل؟ سبحانه اهلل ذكر من وعجيبة غريبة ألساليب تعليماً 
 يف مرسومٌ  خهوشي إال بالذكر يبدأ ال وأن عينيه نصب الشيخ يضع أن اهلل ليذكر جلس إذا املريد يدعو
 حابه؟ألص هذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال ومىت هذا؟ جاء أين من عينيه بني أو قلبه

 نَ ْفِسكَ  يِف  رَّبَّكَ  َواذُْكر باهلل اإلُيان بعد والرشد اهلداية مصادر من مصدر أول فهو الذكر أما
 ريب، وال هذا يف شك الو  افِِلنيَ اْلغَ  مِّنَ  َتُكن َواَل  َواآْلَصالِ  بِاْلُغُدوِّ  اْلَقْولِ  ِمنَ  اجْلَْهرِ  َوُدونَ  َوِخيَفةً  َتَضرًُّعا
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 قط يوماً  وسلم عليه اهلل صلى املصطفى قال وما وتعاىل، سبحانه وربه العبد بني مفتوح الذكر باب ولكن
 يوصلكم الذي الباب أنا كنت إذا إال اهلل تذكروا أن تستطيعوا لن إنكم: وأمثاهلا اآلية هذا يشرح وهو
 .قط هذا قال ما اهلل، ذكر إىل

 فلم املرشدين،و  املربني سيد وهو وسلم عليه اهلل صلى املصطفى تعاليم إىل داً جي نصغي إننا بل
 عليه اهلل صلى اهلل رسول يقل مل أواًل، أحببتموين إذا إال اهلل حمبة إىل تصلوا لن إنكم: يقول مرة نسمعه
 رسولهو  اهلل كان إذا إال يكمل ال املؤمن إُيان أن أيضاً  ويعلمنا أصحابه يُعلم كان ولكنه هذا، وسلم
 .سوامها مما إليه أحب

 واحد معىن إال المالك هلذا وليس وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول وحيب اهلل حيب أن للمؤمن ينبغي
 فلحب ع،والفر  اجلدول هو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وحب واألصل، املعني هو اهلل حب أن هو
 هذه الئقه،خ سائر عن وميزه وتعاىل سبحانه اهلل أحبه الذي رسوله أحب وخالقي موالي هو الذي ريب
 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إياها علمنا اليت احلقيقة هي

 من يتجزأ ال ءٌ جلز  حبه إن بل وحنبه، نقدسه وحنن ويقدسونه اهلل رسول حيبون الصحابة كان وقد
 بني بركوعٍ  باحل هذا يرتجم يكن مل الصحابة من أحداً  ولكن وجل، عز باهلل اإلُيان ومن اهلل إىل القرىب
 .وتعاىل حانهسب ربه اإلنسان هبا يعبد اليت الظاهرة هبذه احلب هذا يرتجم يكن مل اهلل، رسول يدي

 وسلم عليه اهلل صلى املصطفى وكان اجمللس به انتهى حيث جلس جملساً  اهلل رسول دخل إذا كان
 ما سأله عرابياً أ أن صح وقد الذليل اإلنسان ةجلس أو املستوفذ جلسة وجيلس رمبا فيقعي ليأكل جيلس

 قال هكذا ئيماً ل ملكاً  جيعلين ومل كرُياً  عبداً  وتعاىل سبحانه اهلل جعلين عبدٌ  إنين :قال اجللسة هذا
 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 املشكالت رأخط من ولكن كثرية، مشكالت عنه تتسبب اهلل رسول هدي عن اليوم املسلمني بُعد
 يقون حصن وعن ،اهلداية معني عن ألنفسهم يبحثون الذين الشباب من كثري فيها يقع اليت احلرية هذه

 مريدين أو المذةت يكونوا أن إىل يدعوهم من فيجدون ومشاالً  ُييناً  ينظرون الضالل، مغبات من أنفسهم به
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 إهنم مث منه البد الذي لطريقا على عثروا رمبا أهنم اهلل وحيمدون اهلداية سبيل عن عندهم فيبحثون له،
 .وتعاىل سبحانه اهلل دين يف هبا لنا عهد ال بأمورٍ  ويأمروهنم َياطبوهنم

 ليس لشيطان،ا فشيخه شيخٌ  له يكن مل من مجيعاً  أمساعكم تطرق اليت القالة هذه. .اإلخوة أيها أوالً 
 هداهم نالذي أكثر وما كالمهم، يُقدس الذين الناس من أي قاله مقدساً  كالماً  وليس أثراً  وليس حديثاً 

 آسيا شرقي جنوب من كثرية شعوباً  إن بل شيوخ، بدون اهلل إىل ُهدوا ديناً  الناس أحسن من فكانوا اهلل
 بدين ومتسكاً  ،وتعاىل سبحانه اهلل إىل قرباً  املراكز أعلى وتبوأوا الناس خرية من وأصبحوا اإلسالم دخلوا

 .األشكال من بشكلٍ  مرشدون هلم يكون أن ودون شيوخ، هلم يكون أن دون اهلل

 خالل من لناسا هؤالء يلتقط حىت لربح، مالٍ  رأس لتكون اليوم تُنشر القالة هذه أن أتصور لكنين
 يسري كان لذيا النهج الشيوخ هؤالء يلتزم أن على بأس وال هلم، واملريدين التالمذة من مزيداً  القالة هذه
 سبحانه اهلل كالم هذا أَنْ ُفَسُكمْ  تُ زَكُّوا َفاَل  ربنا إياها علمنا اليت اآلداب يلتزموا أن وعلى اهلل، رسول عليه

 .وتعاىل سبحانه اهلل إىل اهلداية دائرة عن خارجٌ  أنه فاعلموا نفسه، وُيزكي يتبجح أن أراد من كل. وتعاىل

 عن بعداً  داداز  وكلما اهلل، جنب يف بتقصريه شعوراً  ازداد كلما اهلل من قرباً  ازداد كلما اإلنسان إن
 نفسه اإلنسان رىي عندما مجيعًا، فاعلموه مقياسٌ  هذا وتعاىل، سبحانه اهلل ألوامر مؤدٍ  بأنه شعر كلما اهلل

 نفسه يرى كان ،اهلل رسول يرى كان وهكذا اهلل، جنب يف تقصريه بعظيم يشعر وجل عز اهلل من قريباً 
 والثناء نفسه دحمب يتبجح من رأيتم فإن قدماه، تتورم ىتح الليل يقوم كان ولذلك اهلل، جنب يف مقصراً 

 عليه اهلل صلى اهلل رسول فيها جيالس اليت الساعات بل اهلل، رسول هبا يرى اليت واملنامات ذاته، على
 مقرباً  كان لو نهأل وتعاىل، سبحانه اهلل عن حمجوبٌ  أنه فاعلموا الناس، أمام هبذا ويتبجح يقظًة، وسلم

 .وتعاىل سبحانه اهلل من خجالً  ابلذ اهلل إىل

 تبجحهم إىل رواانظ وعجيبة، غريبة أقوال عنهم أمسع يوم كل ويف يتبجحون، الذين هؤالء إىل انظروا
 نفسه يرى كان روحه، اهلل قدس اجليالين القادر عبد الشيخ أمثال من واحدٍ  إىل ذلك مقابل يف وانظروا

 إن اللهم :يقول ووه الكعبة بأستار متشبثاً  رؤي وقد شيء، ال نفسه يرى كان مريديه، أقدام حتت تراباً 
 الذين الناس من جلأخ ال حىت أعمى، فاحشرين القيامة يوم جنبك يف وتقصريي ذنويب يل تغفر لن كنت
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 لتقبيلها قرباناً  أيديهم مونفيقد اليوم يتبجحون والذين اجلليل الرباين العامل ذلك بني قارنوا يب الظن حُيسنون
 أحدهم يكاد بل عرُك وهم ومريدهم تالمذهتم مبرأى ويطربون وينتشون وتعاىل، سبحانه اهلل إىل وقرىب
 به، أجاب وماذا له قال وماذا منامًا، ال يقظةً  اهلل لرسول رؤيتهم عن باحلديث وينتشون ساجداً، يكون

 .اجليالين القادر عبد الشيخ حال إىل وانظروا

 الناس ازدحم ذاإ كان أنه روحه اهلل وقدس عنه اهلل رضي البسطامي يزيد أيب ترمجة من ورد فيما صح
 اللهم: وقال ديهي رفع مث بالضراعة وشعر بالذل شعر وصوب، حدب كل من الزائرون إليه وأقبل جملسه يف

 .املرشدون يكون هكذا عندك رأوين ولكنهم أنت يزورونك أهنم تعلم إنك

 اهلل، صراط ىلإ يهتدي أن يريد شاب كل هبا أنصح نصيحةٌ و  وصيةٌ  منها أصل أن أريد اليت والنتيجة
 إليه، وصوله سبيل له ييسر أن وليسأله الضارع بالدعاء اهلل إىل فليجأر اهلل إىل يصل أن أراد من كل

 مبرشدين اهلل إىل وصولهل يتوسط أن إىل داعي وال ُميسر اهلل إىل طريقه أن وليعلم له، اهلل يستجيب ولسوف
 املشرقني، عدبُ  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول منهج عن ابتعدوا والذين عنهم، مسعت ذينال هؤالء من
 أعثر فليتين البغدادي واجلنيد اجليالين القادر وعبد البسطامي يزيد أيب أمثال من هم الذين املرشدون أما

 رسول سرية يُعيد من هو احلقيقي املرشد الناس، هؤالء ملثل خادماً  نفسي أربط لكي هؤالء من واحد على
 .باإلرشاد يتاجر من هو احلقيقي املرشد وليس وسلم، عليه اهلل صلى اهلل

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 - رتبةً  اجلهاد أنواع يف وأرقى وأجراً  مثوبةً  وأجزل وتعاىل سبحانه هلل أرضى عمالً  هنالك أن أعلم ال
 إىل الدعوة عاىل؛وت سبحانه اهلل إىل بالدعوة هذا بعد املؤمن قيام من - كيانه يف اإلسالم يتحقق أن بعد
 صراط عن شردت ال أن ذاته وراقب كيانه يف أوالً  اإلسالم حتقق الذي اإلنسان هبا ينهض إذ وجل عز اهلل
 .وتعاىل سبحانه اهلل

 وتعاىل، بحانهس اهلل إىل العبد به يتقرب ما وأقرب كله اجلهاد أنواع أرقى وجل عز اهلل إىل الدعوة
 َأْحَسنُ  َوَمنْ ﴿: وتعاىل سبحانه اهلل قول إال ذلك على الدالئل من وجل عز اهلل كتاب يف يكن مل ولو
 ينوه ما وجل عز اهلل كتاب يف يكن مل لو. ﴾اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  إِنَّيِن  َوقَالَ  َصاحِلًا َوَعِملَ  اللَّهِ  ِإىَل  َدَعا ممَّنْ  قَ ْوال

: وجل عز اهلل ولق مثل من األخرى بالدالئل بالك فما لكفى، اآلية هذه إال اهلل سبيل يف اجلهاد بأمهية
 اهلل رسول قول مثل ومن ﴾َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّيِت  َوَجاِدهْلُم احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  بِاحلِْْكَمةِ  رَبِّكَ  َسبِيلِ  ِإىَلَٰ  ادْعُ ﴿

 رجالً  بك اهلل دييه ألن﴿: عنه تعاىل اهلل رضي طالب أيب بن لعليٍ  قاله ما يف وسلم عليه اهلل صلى
 .﴾غربت أو الشمس عليه طلعت مما لك خريٌ " رواية ويف "النعم محر من لك خريٌ  واحداً 

 الدائم النوع وهو وجل، عز اهلل سبيل يف اجلهاد من النوع هذا بأمهية ينوهون وهم العلماء ذكر ولقد
 العلماء حتدث .الناس من لفئة بالنسبة وال األسباب، من لسببٍ  وال األحوال من حالٍ  يف يتوقف ال الذي
 أن املوقف ذاه يف أستطيع ولكين كثرية، شرائط وهلا. شرائطها وعن الدعوة هذه بأمهية ينوهون وهم

 بحانهس اهلل إىل الدعوة ألعمال نفسه املسلم يستخدم أن: هو واحد بشيء كلها الشرائط هذه أخلص
 اليت الشرائط نم والفقهاء العلماء ذكره ما كل. به اخلاصة الشخصية ملصاحله الدعوة يستخدم وال وتعاىل

 الذي الشرط ط،الشر  هذا يف تتالقى السامية الرتبة هذه وجل عز اهلل إىل الداعي يتبوأ لكي منها بد ال
 اهلل إىل ةالدعو  من جتعل أن ال اهلل إىل للدعوة خادماً  سكنف من جتعل أن: هو العلماء ذكره ما كل جيمع

 .لنفسك خادماً  وجل عز
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 اجلامع الشرط هذا أمهية عندئذٍ  تدركون عنه تتفرع اليت األبعاد إىل وانظروا الكالم هذا يف تأملوا
 .املسلم إىل بالنسبة

 يف متجمعةً  لهاك دوافعه كونت أن البد عمله، يف هلل خملصاً  يكون أن البد وجل عز اهلل إىل الداعي
 اإلخالص وهذا مل،ع أو قولٍ  من عليه يُقدم فيما عنه وتعاىل سبحانه اهلل رضى يستنزل أن هو واحد دافعٍ 

 وجل عز اهلل إىل يالداع املسلم هذا جيعل أن يف تتمثل الثمرة هذه عنها، حميد وال منها بد ال مثرةً  يستلزم
 .وتعاىل سبحانه اهلل إىل لدعوته خدماً  ويةالدني ومصاحله ومسعته ودنياه نفسه

 إىل وأحكامه الدين اهذ وحتبيب اهلل بدين الناس وتبصري اهلل إىل الدعوة فجاج يف سريه أن جيد قد
 .يبايل فال مباله حتيق خسارةً  يستدعي ذلك أن جيد قد الناس قلوب

 كيانه إىل تجهت إساءةً  أو هبسمعت يطوف سوءً  يستلزم قد اهلل إىل الطريق هذا يف سريه أن جيد قد
 وتعاىل سبحانه اهلل يرضى أن أجل من هنجه على سائراً  ويظل ذلك، من بشيء يتأثر وال بذلك يبايل فال
 .عنه

 عن ولواحت هم فإذا وأحباء أصدقاء كانوا حوله من أناس يتقلب أن تقتضي هذه دعوته أن جيد قد
 مباله حتيق اليت أو نهبكيا حتيق اليت اخلسارة هبذه يبايل ال بذلك،  يبايل ال له، ألداء أعداء فأصبحوا ذلك

 يف وجل عز اهلل دين بةحم تنتشر أن سبيل ويف عنه، وجل عز اهلل يرضى أن سبيل يف بسمعته حتيق اليت أو
 .القلوب ويف األوساط

 .العلماء قاله قد ما لكل اجلامع الشرط يعد الذي الشرط هذا معىن هذا

 اليت لالسب منها فيسلك وجل عز اهلل إىل الدعوة أعمال إىل اإلنسان ينظر أن فهو ذلك عكس أما
 من رغدٍ  يف مطمئناً  آمناً  جتعله اليت السبل منها يسلك بسمعته، تعلو اليت السبل منها يسلك ماله يف تزيد
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 بينه قامت من حق ويف العداء يناصبه من حق يف غليله ُيشفي جتعله اليت السبل منها يسلك العيش،
 .املشكالت وبينهم

 ذلوالً  مطيةً  هللا إىل دعوته من جعل إّنا احلقيقة يف ولكنه اهلل، إىل يدعو الظاهر يف هو إنسانٌ  هذا
 النهج هذا. هواؤهأ تكمن حيث إىل رغائبه، تكمن حيث إىل مصاحله، تكمن حيث إىل هبا ليتجه يركبها
 فال مثرة، أية ويةالدني اإلنسان حياة يف يثمر أن أوالً  ُيكن ال وتعاىل سبحانه اهلل إىل الدعوة يف املزيف
 أن اإلنسان هذا حلديث ُيكن ال اآلذان، عرب القلوب تنخر أصداء كالمه جتد أن اإلنسان هلذا ُيكن

 اإلنسان هذا إن مث ،معاً  النفس وعلى العقول على الظل ثقيل يأيت أنه األرجح بل النفوس يف قبوالً  جيد
 .وجل عز اهلل عن تُبعده بل نقري شروى وجل عز اهلل إىل الزائفة دعوته تقربه ال

 :اثنني سببنيل العصر هذا يف يتبينها أن مسلم كل على ينبغي وكم كم اإلخوة أيها احلقيقة هذه

 كلمة لسماع نفوسهم تظمأ ومل اهلل، إىل الدعوة لقبول يتهيأوا مل الناس كل الناس أن: األول السبب
 كانوا، أياً  العصر اهذ يف الناس فيه ّنر الذي العصر كهذا العصور من عصر يف قلوهبم إىل اإلسالم حتبب

 احملرقة شمسال أشعة عليها تطاولت اليت باألرض يكون ما أشبه وجدوا العامل أصقاع من صقعٍ  أي ويف
 يرويها؟ الذي املاء إىل حباجةٍ  األرض هذه تكون كم منه، ترتوي ماءٍ  قطرة هلا يُتح ومل

 هبا الط اليت األرض كهذه..  وجدوا صقع أي ويف درجوا، الفئات أي ومن كانوا، أياً  اليوم الناس
 يدخل كيمح إىل احلاجة بأمس وهم اهلل، دين على يعرفهم مبن احلاجة بأمس فهم املاء عن بعداً  العهد
 .األول السبب هو هذا قلوهبم سويداء يف وجل عز اهلل حمبة

 من أداة إىل ش،العي سبل من سبيل إىل حرفة، إىل العصر هذا يف حتول قد الدين أن: الثاين السبب
 هم، ما يلٌ وقل ربك رحم من إال..  أكثرها وما املتنوعة الدنيوية أحالمه اإلنسان هبا حيقق اليت األدوات

 حال يسرب وأخذ وراءه، ما إىل أو البعيد األمام إىل بنظره وبعث ويسرة ُينة املسلم اإلنسان التفت إذا
 فوق والقفز وغالبل سهل الدرجات قليل سلمٍ  إىل العصر هذا يف حتول قد اإلسالم أن جيد اليوم منياملسل

 .املختلفة األماين كل لبلوغ درجاته
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 يستخدم أن وه ذلك إىل له طريق أقصر فإن وبصره، العامل مسع بني وشهرة مسعةً  ينال أن شاء فمن
 .اإلسالم سلم

 حرفة يه إّنا ذلك إىل طريق فأقصر مكانة، ورائها من نفسهل يبين وأن ثروة جيمع أن شاء ومن
 .اإلسالم

 نظر مهما فإنه إليها، حجين اليت السياسية مبتغياته هبا ينال سياسية عروشاً  لنفسه يبين أن شاء ومن
 .اإلسالم طريق من أقصر هذه مبتغاه إىل أقصر طريقاً  جيد فلن ومشاالً  ُييناً 

 من بتغوني كلهم العصر، هذا يف الناس من شىت فئات عليه دحمتز  سلماً  اإلسالم أصبح وهكذا
 دنيوية مأحال مجيعاً  ولكنها األطياف، ومتنوعة األلوان متنوعة أحالمٌ  وهي الدنيوية، أحالمهم ذلك وراء

 .لك هأقول الذي هذا لتبينت اإلسالمي العامل منه يعاين الذي الواقع إىل نظرك بعثت إذا ولكنك

 الربوق ذهه تزال وال وهناك، هنا سوداء مظلمة ليلة يف الربوق تلوح كما تلوح ومضات هنالك نعم
 ُيضحونٌْ  ناسأ متحرقون أناس خملصون أناس الناس يف يزال ال. عليها وما األرض اهلل يرث أن إىل تلتمع

 إلخوة،ا أيها قلة اليوم ولكنهم وجل، عز اهلل إىل الدعوة سبيل يف بأمواهلم بشهرهتم بسمعتهم بدنياهم
 عن كمحدثت الذي العظيم العظيم األجر ينال السالفة العصور يف وجل عز اهلل إىل الداعي كان وإذا

 يكن مل إذا الشوائب من خالصة دعوته كانت إذا اليوم اهلل إىل الداعي أن أعتقده فالذي منه، طرف
 العصر هذا يف اليوم هذا يف اهلل إىل الدعوة أجر فإن عنه، وجل عز اهلل رضى إال عينيه نصب يضع

 ولكن ،كثريين أعواناً  احلق على جيدون كانوا باألمس، اهلل إىل الدعاة يناله كان الذي األجر أضعاف
 عز اهلل إليها عاد اليت باحلكمة اهلل أمر الذي بالنهج اهلل إىل الدعوة طريق يف َيب أن يريد الذي املسلم
 وفئاهتم لناسا وأوضاع زمحة عن بعيداً  بعيداً  نفسه سيجد غريبة، فجاج يف يسلك نفسه سيجد وجل

 قبل من دعاةال جيد كان الذي األعوان إليه يدعو الذي احلق على جيد ولن املختلفة، وسبلهم ومسالكهم
 .وجل عز اهلل إىل الدعوة سبل يسلكون عندما جيدوهنم

 الوفري؟ األجر هذا ليهاع وجل عز اهلل جعل ففيم اهلل إىل اللسانية الدعوة أيسر وما: قائل يقول قد
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 الداعي ،عسري عمل هو بل يسرياً  عمالً  ليس ذكرت الذي بالنهج اهلل إىل الدعوة إن اإلخوة أيها ال
 عن أو ثباته نع يكشف مبا وجل عز اهلل يبتليه أن البد وجل عز اهلل مرضاة إال دعوته من يريد ال الذي

 حظوظه من حيرمه من سيجد ماله، يبتز نم سيجد مسعته، حيطم من سيجد. الدعوة هذه عن نكوسه
 تتوقف ذلك عدب اهلل إىل الدعوة فيه، هو الذي جمتمعه من غربة يف يزجه أن حياول من سيجد الدنيوية

 هذا يجدس مكانته، خالهلا من اإلنسان يتجاهل ذاته، خالهلا من اإلنسان يتجاهل متناهية حكمة على
 الذي شتمهي الذي اإلنسان منهم سيجد وجل عز اهلل إىل وهيدع الذي الفاسق التائه الشخص من الداعي

 ذلك؟ من الداعي أيها موقفك ما منه، يسخر الذي يسبه

 قد حظه ألن ،بقدميه اهلل إىل الدعوة منهج على ويدوس لنفسه فينتصر اإلنسان هذا يتحول أن إما
 كلمات لكلو  وللشتائم للسباب يتطامن أن اهلل إىل اإلخالص يدفعه أن وإما ُجرح، قد كيانه وألن ُهضم

 الذي ذا نم. الرمحة على يدل ومبا احلب على يدل ومبا باالبتسامة الفاسق هذا يواجه وأن اإلنتقاص،
 !بسهولة؟ وجل عز اهلل ُيرضي مبا االمتحان هذا يتجاوز أن يستطيع

 بِالَّيِت  َوَجاِدهْلُم احلََْسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  بِاحلِْْكَمةِ  رَبِّكَ  َسبِيلِ  ِإىَلَٰ  ادْعُ ﴿: هبا وجل عز اهلل أمر اليت احلكمة
 .﴾َأْحَسنُ  ِهيَ 

 لذيا كيانك ذلك مثن نفسك راحة ذلك مثن ذلك؟ مثن هو ما تعلم هل ُتكلِّف؟ كم تعلم هل 
 عمل وجل عز هللا إىل الدعوة إن: قائل يقولن ال أجل، األحيان من كثري يف به تضحي أن بد ال به تعتز

 بلد إىل لدب من رحلة إال هو هل يدجبه؟ مقال إال هو هل يلقيها؟ خطبة إال هو هل ساناإلن به ينتشي
 حتت تراه ذيال ما فانظر عناوين، هذه دعوة شعارات هذه ال واجتماع؟ ندوة سبيل ويف مؤمتر سبيل يف

..  دواتلنا..  املؤمترات: العناوين هذه حتت الُسكر نشوة وال ينتشون الذين أكثر وما العناوين، هذه
 النتائج؟ هي فأين تروهنا أو تسمعوهنا ذلك كل..  املقاالت..  الرنانة اخلطب

 مطيةً  وةالدع منهج من اختذنا ألننا ملاذا؟ طحناً  أرى وال جعجعة - العريب املثل يقول كما - أمسع
 أن حني يف. املرير قعالوا هو هذا نعم السياسية، آلمالنا الدنيوية حلظوظنا املالية لتجاراتنا لرغائبنا ذلوالً 
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 اهلل لوجه لصٍ خم اهلل، دين على متحرق إنسانٍ  إىل الظمأ حاالت أشد يف هم ومغربني مشرقني اليوم الناس
 .جواحنه بني حباً  مث عقله يف قناعةً  اإلسالم ولُيدخل وجل، عز اهلل على ليعرفه يقف

 هم نفأي هذا؟ إىل حباجة هم كم شرقه أقصى إىل املعمور الغرب أقصى من اليوم الناس وكم كم
 تعود لهاك  النتائج النتائح إىل انظر ولكن فأكثر، املظاهر وأما فكثرية العناوين أما اهلل؟ إىل الدعاة

 .الوراء إىل باملسلمني

 بدافعٍ  ناينهض أن وجل عز أسأله مث جواحننا، بني اإلسالم حقائق أوالً  يرسخ أن وجل عز اهلل أسأل
 هبا وتعاىل نهسبحا اهلل أمرنا اليت الدعوة هذه إىل ينهضنا أن وكرمه رمحته ستلم من مرضاته تلمس من
 ِمنَ  إِنَّيِن  َوقَالَ  احِلًاصَ  َوَعِملَ  اللَّهِ  ِإىَل  َدَعا ممَّنْ  قَ ْوال َأْحَسنُ  َوَمنْ ﴿ اهلل كالم هذا ﴾قَ ْوال َأْحَسنُ  َوَمنْ ﴿

 العمل بعده، يأيت آخرو  قبله يأيت شرطٍ  شرطني بني العِقد واسطة اهلل جعله الصاحل العمل. ﴾اْلُمْسِلِمنيَ 
 رغائيبو  النفسية حظوظي على أدوس بأن إال يكون ال الصاحل العمل منه، طرفاً  لكم ذكرت قد الصاحل
 أجعل وةالدع عمل وراء من أتصورها اليت الدنيوية النتائج كل أمزق وأن شهريت، آمال أمزق وأن املالية
 ال وتعاىل نهسبحا اهلل مرضاة عن البحث ألقاً  األكثر وتاجي األعلى هديف وأجعل قدمي حتت كله ذلك
 .ذلك من أكثر

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 29/23/2229|  رسالتنا وواجبنا وشعارنا -122

 

انته وتبجيل كليس يف الرسل واألنبياء واملقربني من عباد اهلل مجيعاً َمْن نَ وََّه كتاب اهلل سبحانه وتعاىل مب
اهلل له وحمبته له وااللتزام حبمايته من كل سوء كمحمد بن عبد اهلل خامت الرسل واألنبياء صلوات اهلل 

أي  [42]الطور:  َواْصرِبْ حلُِْكِم رَبَِّك فَِإنََّك بَِأْعيُنِنَا وسالمه عليه وعلى أصحابه، فربنا هو القائل:
 فَاْصدَْع مبَا تُ ْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنيَ  ز وجل هو القائل عنه:فإنك مكلوء حبمايتنا ورعايتنا، وربنا ع

َواللَُّه  لن ينالوا منك مناالً قط، وهو القائل له: [80 ]احلجر: إِنَّا َكَفيْ نَاَك اْلُمْستَ ْهزِئنيَ [ 84 ]احلجر:
هن كلٍّ منا يا عباد اهلل هو: إذاً فلماذا ، السؤال الذي يقفز إىل ذ[02]املائدة:  يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 

أوذي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتناولته األلسن بالسخرية ونال منه من أراد أن ينال من أعدائه 
 [42]الطور:  فَِإنََّك بَِأْعيُنِنَا املشركني وغريهم؟ أفكان كثريًا أن يكرمه اهلل عز وجل وهو القائل له:

 الذين آذوه؟ أفكان كثرياً أن حيميه اهلل سبحانه وتعاىل من ألسن املستهزئني والساخرين باحلماية من هؤالء
 ؟ فما اجلواب عن هذا يا عباد اهلل؟ [80 ]احلجر: إِنَّا َكَفيْ نَاَك اْلُمْستَ ْهزِئنيَ  وهو القائل له:

حد منا، أما وا تعالوا نتأمل يف حكمتني اثنتني تكمنان وراء هذا السؤال الذي يقفز إىل ذهن كل
احلكمة األوىل فهي أن رسول صلى اهلل عليه وسلم علم أنه فاحتة الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل يف رحاب 
العامل كله وأن سلسلة الدعوة إىل اهلل عز وجل ستستمر من بعده إىل قيام الساعة فهو فجر الدعوة 

ن حممداً صلى اهلل ناس، علم اهلل سبحانه وتعاىل أاإلسالمية بعد غيبوبة زمن ابتعد فيه الرسل وتلبثوا عن ال
عليه وسلم هو إمام الدعاة إىل اهلل عز وجل وأن سلسلة الدعاة واملبلغني عن اهلل عز وجل ما ينبغي أن 

، وعلم املصطفى صلى اهلل عليه بلغوا عين ولو آية  هو القائل:تنقطع ولن تنقطع من بعده، ورسول اهلل
وءاً بعناية اهلل حبكم استثنائي وأنه إن كان حمصنًا ضد لَْغِو الالغني وضد سخرية وسلم أنه إن كان مكل

الساخرين وضد األذى الذي قد ينتابه من هنا وهناك فإن هذه املزية االستثنائية لن يناهلا الدعاة واملبلغون 
ى اهلل عليه وسلم لعن اهلل وعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من بعده، االستثناء إّنا يكون لرسول ص

 ]احلجر: إِنَّا َكَفيْ نَاَك اْلُمْستَ ْهزِئنيَ وقال له:  [42]الطور:  فَِإنََّك بَِأْعيُنِنَا الذي قال له اهلل عز وجل:
80 ] 
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أما الناس الذين سيتبوءون وظيفة الدعوة إىل اهلل وإبالغ رسالة اهلل من بعده فال بد أن َيضعوا لسنة 
ا ألنواع األذية، البد أن َيضعوا ألنواع السخرية، وتأمل حبيبنا املصطفى صلى اهلل اهلل، البد أن َيضعو 

عليه وسلم احملب ألمته الرؤوف هبا تأمل أن هؤالء الذين سيأتون من بعده إن جترعوا غصص اآلالم يف 
أملوا يف تسبيل الدعوة إىل اهلل ونظروا إىل حياة رسول اهلل فوجدوا أنه كان بعيدًا عن كل ذلك األذى و 

سريته فوجدوا أن أحداً من الناس مل يكن يستطيع أن ينال منه منااًل وأن يسخر منه بكلمة أو أن يتقدم 
إليه بأي أذية فلسوف يوسوس الشيطان إىل هؤالء الدعاة من بعد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ولرمبا 

ة عوة إىل اهلل على أرٍض مفروشخطر ببال أحدهم أن حممدًا صلى اهلل عليه وسلم سار يف طريق الد
بالرياحني وأنه مل يذق شيئاً من آالم ما قد ذاقه الدعاة إىل اهلل سبحانه وتعاىل من بعده، هم الذين جترعوا 
الغصص يف سبيل إبالغ رسالة اهلل جل جالله، أما حممد صلى اهلل عليه وسلم فهو الوحيد الذي ُكِفَي 

وأبت  اهلل من بعده، تأمََّل املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك فأىبهذا الذي يتجرعه اليوم الدعاة إىل 
عليه حمبته ألمته وأىب عليه حتنانه للدعاة الذين سيأتون من بعده إال أن يكون يف مقدمة من يتجرعون 
غصص الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، لئن كان الدعاة إىل اهلل من بعده سيتعرضون لألذية سخرية 

فليكن هو أول من يتعرض لذلك، ولئن كان يف الدعاة من بعده من ستضطرهم الدعوة إىل  باأللسن
اهلجرة عن األوطان والبالد فليكن حممد صلى اهلل عليه وسلم أول هؤالء الناس جترعًا لذلك، ولئن كانت 

 هللالدعوة إىل اهلل عز وجل تضطر الدعاة من بعده أن يصربوا على شظف العيش فليكن حممد صلى ا
 عليه وسلم أول من يتحمل ذلك، 

عباد اهلل لو أن حممدا صلى اهلل عليه وسلم فضَّل أن يأوي إىل ركن ركني من احلماية والدَّعِة والبعد 
عن األذية الستجاب اهلل عز وجل طلبه، لكنه التحنان، لكنها الرمحة منه للدعاة إىل اهلل سبحانه وتعاىل 

ن بنشر رسالة اهلل اليوم يف اآلفاق إذا أصاهبم رشاش مما قد أصاب من بعده، وهكذا فإن الذين يشرفو 
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ينتشون فرحًا بأهنم قد ضربوا بسهم مما قد نال املصطفى صلى اهلل عليه 

له وسلم، تلك هي آوسلم وبأهنم قد جترعوا شيئًا من األذية اليت جترعها رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى 
 وىل.ة األاحلكم
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أما احلكمة الثانية فإنه تعليم من املصطفى صلى اهلل عليه وسلم لنا عن طريق وسيلة إيضاحية تتمثل  
يف شخصه وبواسطة تعليم ميداين يتمثل يف سلوكه، ُترى عندما يواَجُه املسلمون، السيما الدعاة إىل اهلل 

د ه إْن إىل اإلسالم وجوهره أو إىل حممعز وجل، من بعده بأنواع السخرية، بأنواع األذى يتجه ذلك كل
صلى اهلل عليه وسلم وسريته أو إىل الدعاة الذين تشرفوا بأن يتبوءوا مكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يف الدعوة كيف ينبغي أن يواجه املسلمون سخرية الساخرين، أذية الذين يتقدمون إىل اإلسالم هبذه األنواع 

هلل اجلواب عن هذا السؤال ال بكالم نظري بل بسلوكه العملي، أوذي كما من األذى؟ أرانا رسول ا
تعلمون ومل يكن إيذاء أهل الطائف له الصورة األشرس واألسوأ من أنواع األذية بل أوذي شراً من ذلك 
األذى، ألقيت كما تعلمون األقذار على رأسه وهو ساجد أمام كعبة اهلل املشرفة، وقد وصلت إىل أذنيه 

ع من األذية والتهديدات والوعيد من أباطرة الرومان ومن غريهم فماذا كان موقف رسول اهلل صلى اهلل أنوا 
عليه وعلى آله وسلم؟ مل تشغله األذية ومل تشغله أنواع السخرية اليت كان تطوف به وتأتيه من بعيد أو 

له شيء عن فيه مل يشغقريب، مل يشغله شيء من ذلك عن السري يف الطريق الذي أمره اهلل أن يسري 
ذلك، عن نشر رسالة اهلل سبحانه وتعاىل يف األرض إطالقًا، مل يتحول ال إىل اليمني وال إىل الشمال، مل 
ينشغل هبؤالء الذين تعرضوا له بالسخرية أو األذى أنواعاً وأشكاالً إطالقًا، مل يشر ومل ينوه ومل يأمر الناس 

ارع بشكل من األشكال، ال، الوقت أضيق من ذلك وعمر الزمن أن َيرجوا يف مسريات ُيلؤون هبا الشو 
قصري ورسالة اهلل سبحانه وتعاىل مُحِّلََها والبد أن يؤديها، وما شأن هؤالء الساخرين وما موقفك منهم؟ 
املوقف الذي اختذه منهم وَعلََّمنَا أن نتخذ املوقف ذاته أن ندعو اهلل هلم باهلداية، أوذي رسول اهلل صلى 

 عليه وسلم من أهل الطائف كما تعلمون وطردوه شر طردة، مث أوذي بعد ذلك عندما حاصر الطائف اهلل
ومتطرت سهام املشركني من حصون الطائف على املسلمني وقُِتَل من قُِتل، ويف صباح اليوم الثاين بعد 

 ادع اهلل رسول اهلل حصار دام قرابة عشرين يومًا أمر رسول اهلل أصحابه بالرحيل، قال قائل منهم له يا
  .وات هبم مؤمننيعلى ثقيف فرفع يديه وقال: اللهم اهد ثقيفًا 

عباد اهلل هذه احلكمة الثانية درس بلَّغَنا إياه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من وراء القرون وكم 
نصطبغ به و  حنن حباجة إىل أن نتلقى هذا الدرس املقدس اليوم، وكم حنن حباجة إىل أن نتدبره ونتأمله

وحنن الذين نشرف بأن بوأنا اهلل سبحانه وتعاىل املكانة اليت مسا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليها نبيًا 
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بل خامتًا للرسل واألنبياء، ما أشبه الليلة بالبارحة األذى ال ُيكن أن يتوقف، والصراع بني احلق والباطل 
، ال ُيكن لكم هذه السنة قبل أسبوعني أو ثالثة أسابيعسنة قضى هبا اهلل سبحانه وتعاىل ولعلي ذكرت 

أن تتوقف السنة اإلهلية، السخرية تستمر، أنواع األذى تستمر أيضًا فما املوقف الذي ينبغي أن نتخذه 
رْيِ ىَل اخلَْ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن إِ  حنن؟ تعالوا نتأمل يف الرسالة اليت محَّلَنَا اهلل إياها بعد رسول اهلل:

َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل ممَّْن َدَعا ِإىَل اللَّهِ َوَعِمَل  ،[154]آل عمران:  َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ نْ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 
  .[22 ]فصلت: َصاحِلًا َوقَاَل إِنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

أن  ري اهلام الذي تتضمنه هذه الرسالة والذي ينبغيهذه هي رسالتنا وهذا هو واجبنا، واملعىن اخلط
نصطبغ به شعوراً ويقينًا هو أن نعلم أن عالقة ما بيننا، مبلِِّغني، وما بني اآلخرين، سامعني ومبلَّغني، إّنا 
هو الغرية عليهم، إّنا هو الشفقة عليهم، إّنا هو احلب هلم، الدين النصيحة، وال واهلل ال ُيكن أن يكون 

ح عدواً مبغضًا، ال ُيكن أن يكون الناصح إال صاحبًا ودوداً، من هذا املنطلق نبلغ رسالة اهلل، من الناص
هذا املنطلق نواجه الناس ال بالتهديد والدمار واالنفجارات ولكننا نواجهم باحلوار كما كان يفعل رسول 

دة خترتق إلسالم إّنا كان شاهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، ولئن طرق أمساعكم قول قائلني بأن ا
إنسانية اإلنسان وطغيانًا َيرتق رمحة اإلنسانية اليت ينبغي أن يصطبغ هبا فلتجعلوا من واقع احلال رداً على 
هذا الكالم األخرق جنعل من منهجنا الذي نأتسي ونقتدي به برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رداً على 

ليه وسلم وكان اإلرهاب وكانت األذية وكان الطغيان يف اجلانب هذا الكالم، أوذي املصطفى صلى اهلل ع
اآلخر أما حممد صلى اهلل عليه وسلم فلم يُ ْعَرف يف يوم من األيام أنه ادخر يف قلبه الشريف إال الرمحة 
بأمته سواء كانت أمة استجابة، من أمثالنا حنن، أو أمة دعوة كهؤالء الذين ُيلؤون رحاب األرض يف 

رض ومغارهبا، عباد اهلل رمبا تطرق أمساعكم أخبار مثرية مؤملة، أال فلتعلموا أهنا خطة مدبرة مشارق األ
وأهنا مكونة من مرحلتني املرحلة األوىل االستثارة، االستثارة النفسية وال أقول الشعورية، املرحلة الثانية 

فوق هذه  من الوعي ما يتسامىاالستجرار إىل الفنت، وقد أكرمنا اهلل عز وجل بإسالم غرس يف أفئدتنا 
اخلطط، لنقل بلسان احلال، وإن شئتم بلسان القول أيضًا: لن نشغل أنفسنا عن الرسالة اليت محلنا اهلل 
إياها، رسالة اإلسالم اليت كلفنا اهلل عز وجل أن نبلغها مشارق األرض ومغارهبا بدافع واحد ال ثاين له 

اإلنسان، الغرية على أخي أال يكون حطبًا غداً يف نار جهنم، إال هو دافع حب اإلنسانية، الغرية على 
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ْرَتيِن به يف الدنيا، هذه هي رسالتنا وهذا هو شعارنا فليعلم  أال يلومين غداً قائاًل لقد عرفت احلق فهال ذكَّ
 .مالقاصي والداين أننا لن نستجر إىل خطط ولن نستجر إىل إثارة فتنة أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظي
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 12/22/2212|  آداب النصيحة -123

 

لقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل كما تعلمون أن يكون يف املسلمني يف كل عصر، يف كل زمان ومكان 
     من يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقومون بواجب النصح لألمة وصدق اهلل سبحانه وتعاىل القائل:

 ََّوأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  ٌة َيْدُعوَن ِإىَل اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ نْ َهْونَ َوْلَتُكن مِّنُكْم أُم 
ألئمة  القائل: الدين النصيحة، قلنا ملن؟ قال هلل ولكتابه ولرسوله صلى اهلل عليه وسلموصدق رسول اهلل 

ن اهلل أن لواجب النصيحة اليت ينبغي أن يقوم هبا الناصحو  املسلمني وعامتهم، ولكن فلنعلم يا عباد
واآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر آدابًا ينبغي أن يتحلَّوا هبا، وأنا أوجز لكم ولنفسي بيان هذه 

 اآلداب. 

أواًل ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر مهما كانت معارفه دقيقة ومعلوماته بدين اهلل واسعة 
مهما كان مستقيمًا على صراط اهلل عز وجل أال تكون نصيحته من مستوى التعايل على املنصوح وأال و 

رٍج عاجيٍّ بيوجه أمره باملعروف وهنيه عن املنكر للناس وهو يتصور أنه يتعاىل فوقهم ويتسامى عنهم يف 
  .هم كلهم دونه يف ذلك

وينهاهم  يذكرهم باهلل والذين يأمرهم باملعروف ينبغي أن يعلم أنه رمبا كان يف هؤالء العاصني الذين
عن املنكر من هم خرٌي منه ولو كان يف املآل والنتيجة ومن مث فينبغي إن هو نصح وإن هو أمر باملعروف 
وهنى عن املنكر أال ُيَكفَِّر وأال يُ َفسَِّق وأال ينسَب هذا الذي ينهاه عن املنكر إىل كفٍر أو تبديٍع أو فسٍق 

أو حنو ذلك بل ينبغي أن يعلم أهنا وظيفة أقامه اهلل عز وجل عليها ورمبا آل األمر إىل أن يكون  أو زندقةٍ 
قد وقع يف غضب اهلل عز وجل هذا العاصي غدًا خريًا منه ورمبا آل األمر إىل أن يكون هذا الناصح 

  .وسخطه

ري وأهنم مة مل يعد فيها خما ينبغي أن ينظر الناصح إىل األمة نظر املتشائم، نظر من يتصور أن األ
مجيعاً فسقة، هذه نظرة شيطانية يوسوس هبا الشيطان الناصحني أو اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، 

ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسرَفُوا عََلى  ،أَنَا اْلغَُفوُر الرَِّحيمُ  َأينِّ  نَ بِّْئ ِعبَاِدي يقول اهلل سبحانه وتعاىل:



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   113
 

، ويقول املصطفى يمُ َرمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِيًعا إِنَُّه ُهَو اْلغَُفوُر الرَّحِ  ِمنْ  ِهْم ال تَ ْقَنطُواأَنْ ُفسِ 
 ، ويقول:من لقي اهلل ال يشرك به شيئًا دخل اجلنة فيما اتفق عليه الشيخان: صلى اهلل عليه وسلم

من قال هلك الناس فهو أهلكهم ويف رواية  ًفهو أوهلم هالكا.  

ينبغي للناصح أال جيعل من نصيحته َسَكرَاً يطوف برأسه، ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن  .نعم
املنكر أال يتصور أهنا مكانٌة باسقة بَ وَّأَه اهلل إياها بل ينبغي أن يتصور أن هذا العاصي رمبا كان يف املآل 

واحٌد من أولياء اهلل عز وجل، ذلك هو األدب الذي ينبغي أن يتحلى به  خرياً منه، رمبا لقي اهلل وهو
  .الناصحون اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر

آلداب افماذا عن الذين يتلقون النصيحة؟ هؤالء أيضًا َياطبهم اهلل عز وجل ويذكرهم بأدٍب من أهم 
  .اليت ينبغي أن يتحلوا هبا

أ ٍح ينبغي أن أتطامن هلا وينبغي أن أتذكر أنين بشٌر جيوز عليه اخلطإذا تلقيُت النصيحة من ناص
والنسيان ولست ملكاً من املالئكة فما أسرع أن أخطئ وما أسرع أن أتنكب عن الصواب ومن مث ينبغي 
أن أصيغ السمع إىل هذا الذي ينصحين فأستقبل نصيحته باالمتنان وأتوجه إىل اهلل باالستغفار، أستغفره 

نب الذي أعلم ومن الذنب الذي ال أعلم، فإن قال قائل ولكين نظرت إىل نفسي ومل أجد أين من الذ
َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِيعًا  ارتكبت إمثًا أو أين تورطت يف معصية ففيم أستغفر؟ ذكرته بقول اهلل عز وجل:

َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِيعًا أَي َُّها  ألنبياء والرسل، خطاب عام مشل حىت اأَي َُّها اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
إنه ليغان على صدري فأستغفر اهلل ، أذكره بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم: اْلُمْؤِمنُونَ 

رأة اليت مل جيد غضاضة يف أن يعلن لتلك امل صلى اهلل عليه وسلم، أذكره بأن املصطفى يف اليوم مئة مرة
مث تبني له أهنا  ما أراك إال قد َحرُْمِت عليه :اءت تقول إن زوجي ظاهرين منه فما العمل؟ قال هلاج

لى اهلل صمل حترم عليه وأن ذلك ليس طالقًا وإّنا هو ظهار وللظهار شأن وحكم آخر، مل جيد رسول اهلل 
َ هلا أن جوابه هلا مل يكن عليه وسلم ا مبا أنزله اهلل عز هو احلق وأنبأه غضاضة يف أن يستقدمها وأن يبَ نيِّ

لى اهلل صمتعاٍل عن االحنراف والولوغ يف اخلطأ لكنه تعليم منه  صلى اهلل عليه وسلموجل، ورسول اهلل 
لنا، بيان منه عليه الصالة والسالم ألمثالنا بل ملثلي إذا تورطُت يف مثل هذا املوقف يف خطأ  عليه وسلم



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   111
 

خطأت ينبغي أن أقف هذا املوقف ذاته فيما بعد وأعلن عن خطأي وأعلن وجاءين طفٌل فذكرين بأين قد أ
  .عل ذلك دليل حمبة اهلل عز وجل يلأن طفاًل قد أصاب وأرسله اهلل إيل لكي يوقظين من خطأي ول

إن قال قائل لقد ذُكِّْرت وُنِصْحت ولكنين مل أتورط يف خطأ أذكِّرُه باخللفاء الراشدين، أذكِّرُه بعمر 
طاب أمري املؤمنني كيف كان يتلقى نصح الناصحني، ينغض الرأس لذلك، كيف استقبل ختطئة بن اخل

امرأة خطَّأته فأغضى الطرف والرأس هلا وأذعن ألهنا هي اليت أصابت وأنه هو الذي أخطأ، هذا هو 
 ناألدب الذي ينبغي أن يتحلى به الناصح إذا نصح وهذا هو األدب الذي ينبغي أن يتحلى به اإلنسا

 املنصوح إذا تلقى النصيحة، إذا تلقى األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

عباد اهلل حنن مجيعًا عباٌد اصطبغت كياناتنا بذل العبودية هلل ومن أبرز مظاهر هذه العبودية أننا 
 خطاؤون كما قال رسول اهلل وأننا لسنا معصومني فإذا رأيت، أنا أقوهلا عن نفسي، إذا رأيت من وقف يف

طريقي ناصحًا، مذكراً، آمراً باملعروف ناهيًا عن املنكر ونظرت فوجدت ميزان الشرع يؤيده ينبغي أن أُقَ بَِّل 
يده وينبغي أن أعلن أنين قد أخطأت وأرسل اهلل يل تفضاًل منه وإحسانًا من ينصحين، ولكن يف الناس 

عوا نقد ت، يف الناس اليوم من إذا مسيا عباد اهلل من حتكم عليهم العصبيات وتسريهم األهواء والشهوا
العلماء والدعاة متوجهًا إىل رجال احلكم وقادة األمة طربوا لذلك ورمبا صفقوا لذلك وُأْعِجبُوا بذلك أُيََّا 
إعجاب فإذا حوَّل هذا اإلنسان نقده إليهم وتوجه بالنصح إليهم وذكرهم بأخطاٍء يرتكبوهنا ومبعاٍص 

 عًا وتأملوا هلذا وذاك ما السبب يا عباد اهلل؟ يوغلون فيها ضاقوا بذلك ذر 

السبب غياب نعمة اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل، إن مل جند يف الناصحني من يتحلون باألدب 
الذي ذكرته لكم َفَمَردُّ ذلك إىل أن هؤالء الناصحني ال َيلصون يف عملهم هلل سبحانه وتعاىل ورمبا كانت 

عن  ، وإن رأينا يف الناس الذين يتلقون النصيحة واألمر باملعروف والنهيهلم دوافع نفسية متنوعة خمتلفة
املنكر من يتربمون ويضيقون ذرعاً بذلك فإّنا َمَردُّ ذلك أيضًا إىل غياب اإلخالص لوجه اهلل عز وجل، فيا 

إلخالص ارب أىنَّ لنا أن نتلقى منك نعمة اإلخالص، كيف السبيل إىل تغرس يف قلوبنا وبني جواحننا نعمة 
لوجهك حىت ال نرى يف الكون سواك وحىت ال نقيم وزنًا ألنفسنا وال لشيٍء سواك؟ يأيت اجلواب فيقول: 
اإلخالص سر  من أسرار اهلل  يودعه اهلل يف قلوب من أحب من عباده، فيا ذا اجلالل واإلكرام، يا ذا 
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واحننا  خالص لوجهك تغرسها بني جالطول واإلنعام نسألك اللهم أن ترزقنا حبك حىت تكرمنا بنعمة اإل
 كي نلقاك وهو رأس مالنا إذا أُبنا إليك يوم يقوم الناس لرب العاملني، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل.
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 23/23/2212|  نصيحة لكل أخ في هللا )وخاصة منهم الدعاة( -121

 

من  ه يف حمكم تبيانه وجود فئاتإن من الواجبات الكفائية اليت خاطب اهلل عز وجل هبا عباد
الصاحلني الذين طهرت قلوهبم من السخائم وهيمنت الرمحة عليها بعباد اهلل سبحانه وتعاىل، ُيارسون 

َوْلَتُكن وظيفة التعريف باخلري والدعوة إليه واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، أمل تقرؤوا قوله سبحانه: 
]آل عمران:  ُحونَ  اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ نْ َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفلِ مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل 

154]. 

ولكن اآلفة اليت ابتليت هبا أمتنا اإلسالمية يف هذا العصر أن يف هذه الفئات اليت تنهض اليوم 
إليه  ن املنكر فئاٍت ال تعلم احلق إال ذاك الذي هدتهبواجب التعريف باخلري واألمر باملعروف والنهي ع

عصبيتها أو طالعه عليه مزاجها أو اقتضاه حتزهبا أو دعته إليه مصاحلها، ذلكم هو احلق فيما يعرِّفون الناس 
موا بالفسوق أو االبتداع ورمبا  به وفيما يدعون إليه، فإن تنكب متنكب عن هذا الذي يدعوهنم إليه اهتُِّ

 بالتكفري ورمبا أهدروا دماءهم. اهتموا 

انه وتعاىل وهدي اب اهلل سبحميزان األمر باملعروف والنهي عن املنكر إّنا هو الثوابت املستقرة يف كت
ز وجل أقول أناسًا، وأسأل اهلل ع –، ولكننا ننظر فنجد يف هذا العصر أناسًا صلى اهلل عليه وسلم حممد

 ن إليه أمزجتهم، ما يتعلق مبصاحلهم، ما تدعوهم إليه حتزباهتم،يرون أن احلق ما تسك –أن يكونوا قلة 
تكون  –ويا لألسف  –إذا تعارضت هذه مع صريح كتاب اهلل وصريح كالم رسول اهلل فإن الغلبة 

لألمزجة، تكون للمصاحل الشخصية، تكون لألنانيات احلزبية، وهكذا. فلقد رأينا يف هؤالء الناس من 
 تثناء. بتداع ورمبا التكفري على كثري من الناس رشَّاً دون تفصيل ودون تبيان ودون اسيوزعون هتم الفسق واال

وأقول هلؤالء اإلخوة: إن علماء الشريعة اإلسالمية عندما وصفوا الناس الذين ينبغي أن ينهضوا هبذا 
قدمتها أن م الواجب وصفوهم بصفات يف مقدمتها الرمحة بعباد اهلل، يف مقدمتها أن يكونوا ربانيني، يف

تكون قلوهبم أوعية حملبة اهلل، لتعظيم حرمات اهلل، يف مقدمتها أن تكون هلم ساعات عهد ولقاء مع اهلل 
يف األسحار، تلك هي صفات الدعاة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، فلماذا ننظر فنجد أن يف الدعاة من 
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تعاىل باملغفرة وننظر اهلل سبحانه و  يتصفون بنقائض هذه الصفات؟ ننظر إىل كتاب اهلل فنجده يبشر عباد
ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسرَفُوا إىل أحاديث رسول اهلل وإذا هي األخرى تبشر باملغفرة، يقول اهلل عز وجل: 

 .[02]الزمر:  ْلغَُفوُر الرَِّحيمُ اَعَلى أَنُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمن رَّمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِيعًا إِنَُّه ُهَو 
من لقي : قال صلى اهلل عليه وسلمويروي الشيخان من حديث أنس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

 .اهلل ال يشرك به شيئًا حرَّمه اهلل على النار
من  ال: ق صلى اهلل عليه وسلمروى احلاكم يف مستدركه وأبو داود من حديث معاذ أن رسول اهلل 

 .آخر كالمه ال إله إال اهلل مل متسه الناركان 
أشهد أن : قال صلى اهلل عليه وسلميروي النسائي من حديث أيب عمرية األنصاري أن رسول اهلل 

 .ال إله إال اهلل وأشهد أين رسول اهلل ال يلقى اهلَل يوم القيامة عبٌد يؤمن هبما فتمسه النار
إن أميت أمة قال:  صلى اهلل عليه وسلمسول اهلل يروي احلاكم يف مستدركه بسند صحيح أن ر 

 .ال ُيدرى أوهلا خري أم آخرها خريويف رواية بزيادة  مرحومة مغفورة متاب عليها
لى اهلل صويروي مسلم يف صحيحه وأمحد وأبو داود من حديث جابر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

 .باهلل ال ُيوتن أحدكم إال وهو حيسن الظنقال:  عليه وسلم
من قال هلك الناس فهو قال:  صلى اهلل عليه وسلميروي مسلم يف صحيحه أن رسول اهلل 

 .من قال هلك الناس فهو أوهلم هالكاً ويف رواية:  أهلكهم

يا هذا، ملاذا تدعو الناس إىل اهلل عز وجل بقلب مليء بالضغائن، مليء باألحقاد، مليء بسوء 
بأنك أنت وحدك على احلق، أنك من الفئة  –ال ظان  –اهلل وأنت موقن الظن؟ ملاذا تدعو الناس إىل 

الناجية وأن كل من خالف اجتهادك وخالف منهجك الذي تتبعه فهو ضال ورمبا كان كافراً ورمبا أهدرت 
دمه؟ كيف يا أخي؟ أموقن أنت أن هؤالء الذين تتهمهم مبا شئت من الفسوق واالبتداع بل الكفر، 

 –نفسك وأنت تعتد ب –منهم لن يصبح يف الغد القريب خرياً مين ومنك؟ أموقن أنك  أموقن أن الواحد
أنين وإياك عندما ّنتد على فراش املوت ونعاجل برحاءه لن تنسينا برحاء املوت شهادة أن ال إله إال اهلل؟ 
أموقن أنت هبذا حىت تصنف نفسك وحىت أصنف نفسي معك يف الناجني من عباد اهلل وحىت نصنف 

 التائهني مع الكفرة، مع الفاسقني، مع الفجرة؟
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من كان فضيل ابن عياض يا أخي؟ أمل يكن قاطع طريق؟ أمل يكن مرتكبًا للفواحش؟ إالم آل أمره 
 بعد ذلك؟ أمل يكن واحداً من كبار الربانيني، من كبار عباد اهلل الصاحلني؟

واهتا مث نيا قد أسكرته بأهوائها وشهمن كان بشر احلايف؟ أمل يكن مسرفًا على نفسه؟ أمل تكن الد
إنه آل إىل اإلنسان الذي ُضِرَب به املثل يف التقوى ويف البعد ال أقول عن احملرمات بل عن الشبهات 

 وبالورع العجيب؟

من كان عبد اهلل بن املبارك وإالم آل أمره؟ أموقن أنت يا أخي أنين وإياك إذا حانت سكرة املوت 
َفاَل يَْأَمُن َمْكَر اللِّه على هذه االستقامة؟ إذاً فأنت تأمن مكر اهلل، واهلل يقول:  سنبقى على هذه احلالة،

 .[88]األعراف:  ِإالَّ اْلَقْوُم اخْلَاِسُرونَ 

يُ ْلَقى بالرجل يوم القيامة يف النار فتندلق أقتاب بطنه يف أمل تسمع حديث رسول اهلل املتفق عليه: 
حلمار بالرحى فيقال له: مالك؟ أمل تكن تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ النار فيدور فيها كما يدور ا

 .يقول: بلى ولكين كنت آمر باملعروف وال آتيه وكنت أهناكم عن املنكر وآتيه

بنا ر  لرب العاملني من هؤالء الفئات؟! أموقن أنت يا أخي أنين وأنت لن نكون غداً إذا قام الناس
بشروا وال رمحته لعباده مجيعًا وجلبهم إليه هبذه الرمحة، ورسولنا احلبيب يقول: سبحانه وتعاىل فتح باب 

أنعسر  يسروا وال تعسروايقول حبيبنا حممد صلى اهلل عليه وسلم:  أننفر بداًل من أن نبشر. تنفروا
 وال نيسر؟!

ذاتية، خالفين يف لإذا خالفين زيد من الناس يف أمزجيت اليت ُنشِّْئُت عليها، خالفين يف مصاحلي ا
مصاحلي احلزبية األنانية، أصنفه من أجل ذلك يف التائهني، أصنفه من أجل ذلك يف البعيدين عن رمحة 

 اهلل سبحانه وتعاىل؟

عن العالج الذي يسمو باإلنسان فوق  –وأنا أتساءل معكم  –أيها اإلخوة: كأين بكم تتساءلون 
ئمًا بواجب التعريف باخلري واألمر به، واألمر باملعروف هذا املنحدر، العالج الذي جيعل باإلنسان قا

 والنهي عن املنكر دون أن يقع يف هذا احلضيض والسبيل إىل ذلك. 
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كيف السبيل إىل ذلك ونفوسنا األمارة بالسوء تقف لنا باملرصاد؟ سبيل ذلك أيها اإلخوة أن نزكي 
إذا  هلل بني جواحننا، حمبة اهلل عز وجلقلوبنا، سبيل ذلك أن نبذل كل ما ّنلك من جهد لغرس حمبة ا

غرست يف أفئدتنا طردت حظوظ النفس، طردت الشهوات واألهواء، طردت األنانية الشخصية واألنانية 
احلزبية، طردت ذلك كله وحتول القلب إىل وعاء نقي صاٍف من األدران ينبض حبب واحد ال ثاين له أال 

 وهو اهلل. 

 –ذلك  إىل أن نغرس بني جواحننا حمبة اهلل سبحانه وتعاىل؟ سبيل ولعلكم تتساءلون فكيف السبيل
عندما تنظر فتجد أن اهلل قد أحبك فرزقك نعمة اإلسالم، إذا نظرت  –عجبًا ملن يسأل عن هذا السبيل 

فوجدت أن اهلل قد أحبك فرزقك نعمة اإلُيان به، إذا نظرت فوجدت أن اهلل قد أحبك فساقك إىل هذا 
 وتسجد له، إذا نظرت فوجدت أن اهلل قد أحبك وأقدرك على أن تقف بني يديه تقول له:املكان لرتكع 

 ُإِيَّاَك نَ ْعُبُد وإِيَّاَك َنْستَِعني  :إذا نظرت فوجدت أن اهلل قد أحبك فأكرمك بنعيم الدنيا [0]الفاحتة .
كيانك، ماذا   افية تتضرج يفأشكاالً وألوانًا، اعتصر من مسائه وأرضه رزقًا لك، إذا نظرت فوجدت نعمة الع

تعلم؟ تتبني من ذلك أن اهلل حيبك، أجل واهلل الذي ال إله إال هو إن اهلل حيبنا، حيبنا إذ أكرمنا بنعمة 
معرفته، حيبنا إذ أكرمنا بنعمة الوقوف بني يديه، أحبنا ألنه يكرمنا بالسجود له. فإذا عرفت أن اهلل حيبك 

ى بد أن يتفجر حب اهلل بني جواحنك، فإذا هيمنت حمبة اهلل عز وجل علأال تبادله يا أخي حبًا حبب؟! ال
قلبك طردت هذه احملبة ظلمات األغيار، مل يبق يف قلبك متسع لشيء آخر، عندئٍذ تنظر إىل عباد اهلل 
سبحانه وتعاىل وتتأمل فيهم فتجد أهنم مجيعًا خري منك، إن مل يكونوا خرياً منك اليوم فلسوف يكونون 

رياً منك غداً. ولقد كان من دأب سيدي الشيخ أمحد الرفاعي إذا جلس إليه تالمذته ومريدوه من رمبا خ
حوله ينصحهم ويعظهم وقف قائاًل: ُحِشْرُت مع فرعون وّنرود وهامان إن كنت أرى نفسي خرياً من أي 

  هذا الذي أقامينواحد منكم، أنا أمحد الالش، أنا الش الالش، أنا ال شيء ولكن اهلل عز وجل أقامين يف
 فيه.

منا أن  مطلوب –السيما حنن الذين نقوم بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر  –مطلوب منا 
نتصف هبذه الصفة. من قال لك أن هؤالء الذين جيلسون فيستمعون إليك أدىن منك شأنًا عن اهلل؟ من 

د أن معظم هؤالء الذين كنت تعلمهم قال هذا؟ لعلك تنظر إذا جاء الناس وقاموا لرب العاملني فتج
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وتدعوهم وتأمرهم باملعروف وتنهاهم عن املنكر تنظر فتجد أهنم خري منك وأهنم يتبوؤون أماكن خرياً 
 منك.

مث إذا رأيت الفاسق، إذا رأيت الفاجر، ما أدراك أن اهلل سبحانه وتعاىل سيتغمده يوم القيامة ويسرته  
ه ّنوذج مثل –يُؤتى بالرجل يوم القيامة ع حبديث رسول اهلل الصحيح: كما سرته يف دار الدنيا؟ أمل تسم

 يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوقفه اهلل بني يديه ويسبل عليه سرته، يسأله: أتذكر –مليارات من الناس 
 املعصية اليت ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم يا رب، يقول أتذكر املعصية اليت ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم

يا رب، أتذكر املعصية اليت ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم يا رب، يقول: فلقد سرتهتا عليك يف دار الدنيا 
ملاذا ال نتخلق بأخالق اهلل؟ ملاذا ال ّنأل قلوبنا رمحة بعباد اهلل؟ ملاذا ال جنين من  وها أنا أغفرها لك اليوم

  سبحانه وتعاىل.هذه الرمحة الوسيلة اليت جنذب هبا الناس إىل محى اهلل

أٍخ يف  مث إنين أتوجه هبا إىل كل –فأنا أحوج الناس إىل ذلك  –هذه النصيحة أزجيها أواًل لنفسي 
اهلل. أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أال يزجنا يف التيه، أسأل اهلل عز وجل أال جيعلنا ضحايا لشهواتنا وأهوائنا 

 م.وحظوظ أنفسنا. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظي

عباد اهلل: كان الناس وال يزالون يسوسون يف هذه الدنيا مصاحلهم، ويقودون أنفسهم باحلكمة، وهي 
املعين بكلمة السياسة، إىل ما فيه مصاحلهم وأسباب انتجاعهم للرزق والعيش الرغيد، ولكن املسلمني 

مية، أي السياسة اإلسالفيما مضى، الرعيل األول من املسلمني، كانوا ُيارسون هذه السياسة حتت شعار 
جيعلون سياساهتم اليت يقودوهنا أو تقودهم يف مصاحلهم املختلفة خاضعة لإلسالم، ومن مث يرفعون شعار 
السياسة اإلسالمية، خلف من بعد أولئك الناس خلف ونظرنا فوجدنا أن ذلك الشعار اختفى رويداً 

 اضع للسياسة، ونظرنا فوجدنا ناسًا من الناسرويدًا ليظهر يف مكانه اإلسالم السياسي، أي اإلسالم اخل
وأسأل اهلل أن يكونوا قلة َيضعون اإلسالم ملا تقضيه أمزجتهم السياسية، رمبا أفتوا باألمس بأمر من األمور 
باحلل وأفتوا به ذاته اليوم باحلرمة، ورمبا فعلوا النقيض، رمبا أعلنوا عن أمر من األمور أنه حمرم ونسمع اليوم 

دون أنه حالل، رمبا كان الشيء الذي حرّمه اهلل يف كتابه حمرمًا يف فرتة من الفرتات، وإذا بنا وهم يؤك
نسمع من يقول: ال إهنا غدت مباحة، وهكذا فلقد كان الشعار من قبل سياسة اإلسالم، أي السياسة 
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م السياسي، أي سالاليت ينبغي أن يهيمن عليها اإلسالم، ونظرنا اليوم فإذا بالشعار قد نّكس وأصبح اإل
 اإلسالم اخلاضع للسياسة.

 أسأل هلل عز وجل أن جينبنا املزالق، وأن يطهر قلوبنا من اآلفات كلها.
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َهوّن عن املنكر أو ليسلطن هللا عليكم شراركم -129  12/29/1882|  لَتنم

 

َوُخِلَق إلنساَن يف حمكِم تبيانِه بالّضعف، فقاَل عزَّ من قائل: لقد وصَف اهلُل سبحانُه وتعاىل ا
ْنَساُن َضعِيًفا .وضعُف اإلنساِن جيرُّه إىل االحنراف، وجيرُّه إىل ارتكاِب األخطاء، وجيرُّه إىل نسياِن العهِد اإْلِ

ذّكرنا قوَل املصطفى ن تالذي بينُه وبنَي اهلِل سبحانُه وتعاىل، وليَس يف شيٍء من ذلَك من عجب ال سّيما إ
 .كلُّ بين آدَم خطّاء وخرُي اخلطّائنَي التّ ّوابونصّلى اهلُل عليِه وسّلم:

ولكنَّ املشكلَة اليت قد ال نرى حاّلً هلا، واالحنراَف الذي ال يقبل، وقد ال يُغَفر، عنَد اهلِل سبحانُه 
 هٍي عن املنكر.ن خري، وبأمٍر باملعروف، وبنوتعاىل: أن ال تُغّطى املعاصي اليت يرتكبها النّاس بتذكرٍة م

كّلما لوِحَقِت املعاصي اليت يرتكبها األفراد أو اليت يزّج فيها اجلماعات بتذكرٍة تأيت من هنا أو هنا، 
وبالقياِم بواجِب األمِر باملعروِف والنّهِي عن املنكر، فإنَّ املأموَل من كرِم اهلِل سبحانُه وتعاىل وفضله: أن 

ن اجملتمِع الذي تشيُع فيِه هذه املعاصي على أقلِّ تقديٍر يف الّداِر الّدنيا. ولكن إذا شاعت يصفَح ع
املعاصي وَكثُ َرِت االحنرافات، ومل تستتبع هذه االحنرافات بالّتذكرِة وبواجِب األمِر باملعروِف والنّهِي عن 

 انُه وتعاىل.ذي ينذُر بغضِب اهلِل سبحاملنكر، فتلَك هي املصيبُة الفادحة، وذلَك هو املؤّشُر اخلطري ال

أن يكوَن النّاُس معصومني: هذا شيءٌ ال يقوى عليِه اإلنساُن ما عدا الرُُّسِل واألنبياء. ولكنَّ النّاَس 
 يستطيعون أن يعاجلوا معاصيَهم بالّتذكرة، يستطيعوَن أن يعاجلوا احنرافاهتم بواجِب األمِر باملعروِف والنّهيِ 

 ذه الّشعارات، أو هبذه الوظيفة اليت أمرهُم اهلُل سبحانُه وتعاىل بالقياِم هبا.عن املنكر. هب

وقد يقوُل قائل: ما فائدُة األمر باملعروِف والنّهِي عن املنكر بنَي أناٍس ضربِت املعاصي فيما بينهم 
لكربياء، فهم ال دوِد اجذوراً راسخًة هلا؟ ما فائدُة الّتذكرِة باحلقِّ بنَي أناٍس ارتفعت رؤوسهم إىل أعلى ح

يأهبوَن بالّتذكرة، وال ينصاعوَن ملوعظة. هذا الّسؤاُل كثرياً ما يتكّرُر ويرتّدد، ولكنَّ هذا الّسؤاَل نتيجُة جهٍل 
باحلكمِة اليت من أجلِها وظّفنها اهللُ سبحانُه وتعاىل يف هذا الواجب. صاحُب هذا الّسؤاِل َييَُّل إليه أنَّ 

لذي جيتث املعاصَي من القلوِب أو البيوِت أو اجملتمعات، صاحُب هذا الّسؤال َييَُّل إليِه الذي يذكُِّر هو ا
أنَّ الذي يأمُر باملعروف وينهى عن املنكر إّّنا يقوى بأمرِه وهنيه على تغيرِي أعماِل النّاس وتغيرِي اجّتاهاهتم 
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 وجلَّ واالعتقاد، وقدُيًا خاطَب اهلُل عزَّ وإزالِة أسباِب احنرافهم. وهذا وهٌم خطري، وباطٌل من الّتصّوِر 
. قلوُب العباِد بيِد اهلِل عزَّ وجّل، َيَشاءُ  َمنْ  َأْحبَْبَت َوَلِكنَّ اللََّه يَ ْهِدي َمنْ  إِنََّك ال تَ ْهِدي رسولُه قائاًل:

أو وفائدُة األمِر باملعروِف  ؟ومفاتيُح اهلداية بيِد اهلِل سبحانُه وتعاىل. إذاً ما فائدُة الّتذكرة؟ ما فائدُة املوعظة
 والنّهِي عن املنكر؟

 إنَّ فائدَة ذلَك كلِِّه تتمثَُّل يف شيٍء واحد: هو القياُم مبا أمَر اهلُل سبحانُه وتعاىل. وظيفٌة وظّفنا اهللُ 
احلكمِة واللطف، بعزَّ وجلَّ هبا، مهّمٌة محّلنا اهللُ عزَّ وجلَّ شرفها، تبدُأ هذه املهّمة: بأن تصدَع بكلمِة احلقِّ 

وتنتهي: بأن تدخَل هذه الكلمَة يف آذاِن النّاِس من حولك. مثَّ إنَّ هذه املهّمَة تتكّرر كّلما تكّررت 
موجباهُتا، وكّلما الحت معاٍص تستدعي الّتذكرة بأهّنا معاٍص يبغُضها اهلُل سبحانُه وتعاىل. وليَس لَك من 

ن نتيجِة كالِمك، أو عن جدوى تذكرِتك، ذلَك ألنَّ مهّمتَك حق، وليَس من شأِنَك أبداً أن تتساَءَل ع
 مقطوعٌة عن تلَك النّهاية.

أمٌر وظّفَك اهللُ به، مهّمٌة محّلَك اهللُ سبحانُه وتعاىل إيّاها، والنّاصُر هو اهلل، واهلادي هو اهللُ سبحانُه 
 وتعاىل. وهو ال ُيسَأُل عّما يفعل، وهم ُيسألون.

اب زاَل اإلشكال. إذا عرفنا هذا األمر عرفنا أنَّ احلصَن الذي ُيكُن للمسلمني أن إذا عرفنا هذا اجلو 
حيفظوا أنفسهم يف داخلهِ ضدَّ املصائب، وضدَّ الّرزايا، وضدَّ ما توّعَد اهللُ عزَّ وجلَّ بِه عبادُه من أن يلبس 

 النّاِس واجُب األمر ن يشيَع بنيَ بعَض عبادِه شيَعاً ويذيَق بعَضهم بأَس بعض، احلصُن الوحيُد ضدَّ هذا: أ
باملعروف، واجُب النّهِي عن املنكر، واقرأوا كتاِب اهلِل سبحانُه وتعاىل. كم جتدوَن هذا األمَر مكّرراً؟ وكم 
جتدوَن الوعيد مكّرراً يف حقِّ من ناَم عن هذا الواجب؟ وغفَل عن هذه املهّمِة بل الوظيفِة القدسّيِة اليت 

انُه وتعاىل بأعناقنا؟ جعَل خريية هذه األّمة منوطًة بشيٍء واحد: بقياِمها هبذه الوظيفة. أناطها اهلُل سبح
ومعىن ذلك أنَّ صّماَم األماِن ضدَّ كلِّ املصائِب هلذه األّمة يتمّثُل يف واجِب األمِر باملعروِف والنّهِي عن 

ُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن نَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ نْ َهْوَن َعِن الْ لِل ُأْخرَِجتْ  ُكنُتْم َخيْ َر أُمَّةٍ املنكر. أمل تقرؤوا قوله: 
 ؟ مصدُر هذه اخلريّية: قياُمكم بذلَك الواجبات.بِاللَّه
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ذِّبُ ُهْم ُمعَ  أَوْ  قَاَلْت أُمٌَّة ِمنْ ُهْم مِلَ تَِعظُوَن قَ ْوًما اللَُّه ُمْهِلُكُهمْ  َوِإذْ أمل تقرؤوا قوَل اهلِل سبحانُه وتعاىل: 
َمْعِذَرًة كثرٌي من النّاِس اليوم. قالوا:   -كما قلُت لكم-؟ هو الّسؤاُل ذاُته الذي يتطارحُه َعَذابًا َشِديًدا

لكي نعذر أماَم اهلِل أنّنا قمنا مبا جيب، نطقنا باحلّق، ذّكرنا إخواننا باملعروف،  .ِإىَلَٰ رَبُِّكْم َولََعلَُّهْم يَ ت َُّقونَ 
 وهنيناهم عن املنكر.أمرناهم به، 

السُّوِء َوَأَخْذَنا  َعنِ  فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه َأجنَيْ نَا الَِّذيَن يَ نْ َهْونَ ولكن انظروا إىل اآليِة اليت تليها: 
، أقلُّ املراتب أنَّ األّمَة وءِ َأجنَيْ نَا الَِّذيَن يَ نْ َهْوَن َعِن السُّ . الَِّذيَن ظََلُموا بَِعَذاٍب بَئِيٍس مبَا َكانُوا يَ ْفُسُقونَ 

 اليت تشيُع فيها املنكرات، ويشيُع فيها إىل جانب ذلك األمُر باملعروِف والنّهُي عن املنكِر والّتذكرُة باحلّق،
فإنَّ اهللَ سبحانُه وتعاىل جيعُل هؤالِء القائمنَي بأمِر اهلِل يف مأمٍن من عذابه، بعيديَن عن سخطه، هذا إذا  

ئموَن هبذه املهّمِة كثريين. أّما إذا كانوا قّلة، فإّّنا ينطبُق عليهُم القانوُن اآلخر الذي يعب ُِّر عنُه كاَن القا
 .َوات َُّقوا فِتْ َنًة ال ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّةً البياُن اإلهليُّ يف مكاٍن آخَر إذا يقول: 

ن، وعندما لكثرُي الكبرُي تيّاَر االحنراف، تيّاَر الفسوِق والعصيامىت يكوُن ذلك؟ عندما يكوُن التّ يّاُر ا
ها. تكوُن األصواُت املذّكرة واآلمرُة باملعروِف والنّاهيُة عن املنكر أصواتًا ضعيفًة يف كيفيّتها قليلًة يف كّميّت

 ذاَك هو القانوُن اآلخُر املطّبق.

أن نكوَن  يا عباَد اهلل، حنُن ضعاف، ال نستطيعُ هذا املعىن ينبغي أن يكوَن ملجأنا يف هذه العصوِر 
على مستوى االستقامِة الّدائمِة على أمِر اهلل، ال نستطيُع أن نكوَن على مستوى العصمة ضدَّ ما هنى اهللُ 
سبحانُه وتعاىل عنه، لكنّنا نستطيع وبكلِّ سهولة أن نالحَق املعاصي بالّتذكرة احللوة، أن نالحَق املعاصَي 

 اَنت ومن أيِّ جهٍة صدرت بأمٍر مبعروٍف وهنٍي عن منكر، فإن فعلنا ذلك تغمََّدنا اهللُ برمحته وبغفرانه،أيًّا ك
أنا ال أستطيع أن أدعو األسر كلها إىل أن تكون رقيبة ضد أي معصية تقع يف بيتها. وإن طالبت األسر 

صمة ألناس اء، وما جعل اهلل العبذلك فمعىن ذلك أين أتاركهم يف سنة اهلل يف عباده. وكل بين آدم خط
أو لفئة حاشا الرسل واألنبياء، ولكين أستطيع أن أذكرهم مبا ال يعجزون عن القيام به، أن يكونوا رقباء 
على بيوهتم أن يكون كل إنسان حارسَا على داره، كلما رأى معصية وقعت، جيمع أسرته ليذكرهم حبق 

 ة عذاب اهلل تعاىل إن استشرت هذه املعاصي، فإذا وقعتاهلل وليذكرهم بواجب اهلل وليحذرهم من مغب
 معصية أخرى بعد يومني مجع األسرة مرة أخرى وذّكر وأّنب وحذر،
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أنا ال أستطيع أن أطلب من اجملتمع أن يكون جمتمعًا معصومًا ال ُيكن هذا، ال بد أن أسري يف 
تذكرة كما يل، ولكنين أستطيع أن أشيع الاألسواق وال بد أن أتوقع املعاصي اليت أراها عن ُييين وعن مشا

تشيع املعاصي، وأن أشيع األمر باملعروف والنهي عن املنكر بقدر ما تشيع من املعاصي يف هذا اجملتمع 
وال يعجزين ذلك شيء، فأنا إن فعلت هذا وإن فعل هذا سائر اإلخوة املؤمنون عصمهم اهلل عن اهلالك 

 وإن وقعت املعاصي فيما بينهم.وعصمهم اهلل عن املصائب واملعاصي، 

ويا عجبًا ملن يستبطئ هذه الوظيفة، وملن يراها شابة، وملن يتصور أنه رجاًل مكلفًا حيمل واجب 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر والتذكرة باحلق هنا وهناك، عجيب أمر هؤالء الناس، وكأهنم ال يقرؤون  

َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوال ممَّْن َدَعا ِإىَل اللَِّه َوَعِمَل َصاحِلًا  تعاىل: كتاب اهلل تعاىل، وكأهنم ال يقرؤون قول اهلل
هذا أمر عام، َياطب اهلل به العلماء واجلهال والصناع والتجار وكل فئات  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  َوقَاَل إِنَّيِن 

ت عند معصية وقف أن تسري يف السوق، فإذا صادفتك –وأنت من املؤمنني  -الناس، ما الذي يعجزك 
صاحبها تذكر وترشد وحتذر بلسان حلو وبكالم يستساغ، ما الذي ُينعك وأنت التاجر الذي متارس 
التجارة يف متجرك إذا جاءك إنسان متلبس مبعصية أن جتلسه عندك ضيفًا وأن تكرم وفادته لديك، مث أن 

 حتدثه وتذكره باهلل.

جاحنة مبتعدة عن دين اهلل أن حتدثها حديثًا عذبًا  ما الذي ُينعك إن جاءتك فتاة أو لقيت امرأةً 
 تذكرها بواجب اهلل تعاىل وأن تذكرها حبب اهلل تعاىل.

ما الذي يعجزك إن عدت إىل دارك وأقبل إليك أقاربك وأرحامك مساًء، أن جتعل احلديث، حديث 
، أتظن أن ة اهللالسهرة معهم، حديث تذكرة حبقوق الل،ه حديث إرشاد إىل دين، حديث تذكري بسطو 

. إلن تراءت إليك العقبات فإن دخولك بأداء هذا الواجب .ال واهلل ،هنالك عقبات تصدك عن هذا
جيعل من مظاهر فضل اهلل عليك أن يزيل هذه العقبات من طريقك، أم أنك تظن أن كالمك ممجوجًا 

 األمساع عل كالمك مقبواًل يفثقياًل على األمساع، إن اإلله تقوم مبا أمرك به من أجله خالصًا لوجهه جي
على النقيض مما تتصور، جيعل كالمك مؤثرًا يف القلوب على النقيض مما تتصور، ولكنا عن هذا الواجب 
معرضون، وكلنا يتصور أهنا ليست مهمتنا وإّنا مهمة من يسمون زوراً وهبتانًا برجال الدين، أين هذا مما 

 و فيما كان عليه السلف الصاحل.جاء يف كتاب اهلل أو يف سنة رسول اهلل أ
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مصيبتنا أيها اإلخوة ليست باملعاصي واهلل يغفر املعاصي إن غطيت هبذه التذكرة، ولكن مصيبتنا أن 
أصحاب هذه املعاصي وأن كثريين ممن يرون هذه املعاصي من حوهلم يرقدون أمامها رقدة املوت أو رقدة 

لست أنا املسؤول عن ذلك رجال الدين هم أصحاب الكهف، ولسان حال أحدهم يقول: ال عليك 
املسؤولون. حىت أسرته اخلاصة حىت أوالده وبناته، حىت ما كلفه اهلل تعاىل به من واجب الرعاية لبناته 
لرتبيتهن، يرى انه غري مكلف، إن وجد يف وجه ابنته عقبه تصدها عن بلوغ مرضاة اهلل فليس عليه أن 

لدين، وإّنا هي من تقصري رجال الدين، أما هو  فعليه أن يرقد رقدة حيرك ساكنًا وإّنا هي مهمة رجال ا
كلكم راع وكلكم  املوت كما قلت واهلل سبحانه وتعاىل مل يكلفه شيء، ولكن األمر ليس كذلك،

 أين حنن من هذا الكالم. مسؤول عن رعيته

ب ضد الشرور ضد األمر باملعروف والنهي عن املنكر أيها اإلخوة مها صمام األمان ضد املصائ
الرزايا ضد كل مصيبة تسمعون هبا او تروهنا من حولكم، فاهنضوا هبذا الواجب، وإال فأنتم معرضون لنذير 

لَُيَسلَِّطنَّ  َولَتَ نْ َهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر، أَوْ  لَتَْأُمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف،طاملا حذر منه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
 .مُثَّ َيْدُعو ِخيَارُُكْم َفال ُيْسَتَجاُب َلُكمْ  ْم ِشرَارَُكْم،اللَُّه َعلَْيكُ 
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 23/23/1881|  حراسة الدين.. شرف يمنحه هللا للموفقين من عباده -128

 

عندما ُنذكر أنفسنا وُنذكر إخواننا بواجب النهوض حبراسة هذا الدين، وواجب القيام مبا وظفنا اهلل 
اجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما قد حدثتكم يف األسبوع املاضي، سبحانه وتعاىل فيه من و 

فمعاذ اهلل أن يكون دافعنا إىل ذلك أن نتصور بأننا حنن الذين حنمي هذا الدين من السهام املصوبة إليه، 
 هذا يف وبأننا حنن الذين ننسج احلصن الذي يقيه من شر األعداء واملعتدين، بل إننا لنعلم أننا ال ّنلك

شروا نقري من احلول والقوة، وإّنا هي وظيفة أكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا، ومهمة أقامنا اهلل عز وجل 
عليها، فيجب أن نؤدي ضريبة هذه املهمة، وجيب أن نؤدي ضريبة هذا الشرف الذي متعنا اهلل سبحانه 

 وتعاىل به.

بحانه له هو ديّانه، وأما حراسة دين اهلل س نتصار لدين اهلل سبحانه وتعاىل، فالذي ينتصرأما اال
إنَّا حَنُْن نَ زَّْلنَا الذِّْكَر َوإِنَّا لَُه  وتعاىل فالذي حيرسه هو ذاك الذي نزله وهو الذي قال يف حمكم تبيانه:

 حَلَاِفظُونَ 

ي ذينبغي أن نعلم هذه احلقيقة جيداً، ولكن ينبغي أيضا إذا علمنا أن اهلل سبحانه وتعاىل هو ال
ينصر دينه وهو الذي حيمي شريعته، ينبغي أن ال حتملنا هذه احلقيقة إىل أن نتقاعس عن القيام بواجباتنا 

 .. هذا شيء ألزم اهلل به ذاته العلية..فنقول: إن للبيت ربًا حيميه، ال

أن قوامني و مث إن هنالك شيئًا آخر ألزم اهلل به عباده. أمرهم أن يأمروا باملعروف وأن ينهوا عن املنكر، 
على حدود اهلل يف بيوهتم، يف أهليهم، يف جمتمعاهتم جهد استطاعتهم، فتلك احلقيقة ال تُلغي هذا 

 الواجب، وهذا الواجب ما ينبغي أن يُنسينا تلك احلقيقة.
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وعندما أريد أن أؤكد هذه احلقيقة اليت ينبغي أن نتبينها، فينبغي أن ُأذكركم مرة أخرى بأن ال جنعل 
ًة للكسل ولالبتعاد عن ما أمرنا اهلل به، وللتخاذل عن القيام بالواجب الذي شرفنا اهلل سبحانه منها أدا

 وتعاىل به.

 إن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يقول فيما رواه الطرباين:
؛ أي قد جتد أناسًا حياربون فاجرإن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل الواحلديث صحيح، وسنده صحيح. 

دين اهلل عز وجل وال يألون جهدًا يف العبث بشرائعه وأحكامه ومعتقداته، وتنظر وإذا بقدر اهلل عز وجل 
قد سار هبؤالء الناس بنقيض ما استهدفوه، تنظر وإذا باهلل عز وجل قد جعل من مكائد هؤالء الناس 

ننا تأملنا عاىل بدين اهلل عز وجل، هذه احلقيقة ماثلٌة للعيان لو أقبسًا جديدًا يُبصر عباد اهلل سبحانه وت
 وتدبرنا.

اإلنسان كما أنه ال يستطيع بلسانه وببيانه أن جيعل من نفسه حارسًا لدين اهلل، فكذلك اهلدامون 
أنا  ال يستطيعون ببياناهتم وال بأقواهلم وال بألسنتهم أن حيطموا شيئًا من دين اهلل سبحانه وتعاىل، فال

أستطيع أن أخلق احلماية لدين اهلل جبهدي وال اآلخرون يستطيعون أن حيققوا أسباب اهلدم لدين اهلل 
 سبحانه وتعاىل جبهودهم بشكٍل من األشكال. وألمٍر ما أراد اهلل يف بيانه احملكم هذه احلقيقة. فهو القائل:

 ْرَِه اْلَكاِفُرونَ َويَْأىَب اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َولَْو كَ  ُيرِيُدوَن َأْن ُيْطِفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهمالبيان اإلهلي  ، مث يؤكد
.   اْلَكاِفُرونَ ُيرِيُدوَن لُِيْطِفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َولَْو َكرِهَ  هذه احلقيقة مرًة أخرى فيقول:

 ل وحيًا على رسوله حممٍد صلى اهلل عليه وسلم، كلكم يقرأه صباح مساء.كالٌم ربايٌن ُمنز 

 وانظروا إىل واقع الدنيا كيف يصدق بيان اهلل سبحانه وتعاىل.

ألدفع نفسي وأدفعكم للكسل والتقاعس عن النهوض بالواجب الذي  -مرًة ُأخرى أؤكد  -ال أقوهلا 
 حانه وتعاىل هبا.من االهتمام بالوظيفة اليت شرفنا اهلل سب شرفنا اهلل به، بل ألدفع نفسي وأدفعكم إىل مزيد

 .ُيرِيُدوَن َأْن ُيْطِفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهمْ  بِأَفْ َواِهِهمْ  ولقد استوقفتين كلمة
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ين إذا جتاوزنا التعبري البالغي الذي يشبه البيان اإلهلي فيه احملاوالت املختلفة اليت يتفنن هبا أعداء د
هلل عز وجل مبن ينفخ نفخًا ضعيفًا جداً جداً يف سراٍج حمصٍن ضد العواصف، فضاًل عن نفخة فٍم تافهٍة ا

ُيرِيُدوَن َأْن ال قيمة هلا، إذا جتاوزنا هذا التشبيه البليغ فلنتبني املعىن الذي ترمسه اآلية لكلمة بأفواههم: 
 قالة السوء اليت يرددوهنا يف حق اهلل ويف حق دينه، باألكاذيب اليتبألسنتهم ب ُيْطِفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهمْ 

تنطق هبا ألسنتهم وتلوكها أفواههم كذبًا وافرتاًء على اهلل سبحانه وتعاىل. الفم هو مصدر حرب دين اهلل 
 سبحانه وتعاىل عند هؤالء.

 ..رية وكلكم يعلم ذلكة كثكيف حياربون دين اهلل؟ مبا يتقولونه، مبا يفرتونه، مبا يكذبونه واألمثل  

أداٌة واحدة يطمعون من خالهلا أن يطفئوا هذه اجلذوة اليت اتقدت منذ األزل ولن تنطفئ إىل أن 
يرث اهلل األرض ومن عليها، يريدون أن ُيطفئوا هذه اجلذوة باألكاذيب اليت تصطنعها ألسنتهم واليت 

وكأنه  ُيرِيُدوَن َأْن ُيْطِفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهمْ : تلوكها أفواههم. فهذا هو معىن قول اهلل سبحانه وتعاىل
يلفت نظرنا إىل جنون هؤالء الناس، لو كان هذا النور شيئاً اخرتعه أناس أمثاهلم بطاقٍة مما يأيت به البشر، 

ية يخطة ر لكان العقل ُيكن أن يدفع هؤالء الناس إىل أن يقاموا قوة بقوة مثلها، إىل أن يقاوموا خطة بش
بشرية أخرى، ولكن مال هلؤالء الناس يتحركون يف واد من احلماقة ال حدود له، إهنم حياولون أن يطفئوا 
نوراً مل تشعله يد بشرية، ومل توجده طاقة إنسانية، وإّنا هو نور اهلل سبحانه وتعاىل ذاك النور الذي أشار 

 اِت َواأْلَْرضِ اللَُّه نُوُر السََّماوَ إليه البيان اإلهلي إذ قال: 

كيف ُيكن إلنسان تافه أن ُيطفئ النور الذي أشرقت به السموات واألرض، أال وهو نور اهلل 
 سبحانه وتعاىل، ال ُيكن هلذا أن يتم أبداً.

وأعود بعد هذا فأقول عندما ذكرتكم يف األسبوع املاضي بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
ليت مسلم على تنفيذ هذه الوظيفة اليت شرفنا اهلل عز وجل هبا؛ دفعاً للضريبة ا إّنا أمحل نفسي وأمحل كل

 طوقنا اهلل هبا؛ ضريبة العبودية، ضريبة املنن اليت أكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل.
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أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل أن نكون جندًا من اجلنود الذين شرفهم اهلل سبحانه وتعاىل بالدعوة إىل 
إىل شريعته، بتعريف الناس مبوالهم وخالقهم سبحانه وتعاىل، ولتعلموا أنكم إن نكصتم  دينه، بالدعوة

على أعقابكم ومل حتملوا هذا الشرف الذي شرفكم اهلل عز وجل به، فلسوف تطردون من دائرة هذه 
 م.كاملكانة اليت بوأكم اهلل إياها ولسوف يستبدل اهلل سبحانه وتعاىل بكم آخرين مث ال يكونوا أمثال
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غ  له أوعى ممن سمع -132
َّ
ُربَّ ُمَبل

َ
 28/21/2212|  بلغوا عني ولو آية ف

 

بلغوا عين ولو آية فَ ُربَّ صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال خطابًا ألمته مجعاء:  
 ُمبَ لٍَّغ له أوعى ممن مسع

ا  وأتباعهم والتابعني من بعدهم هذعباد اهلل: لقد وعى السلف الصاحل من أصحاب رسول اهلل 
األمر الذي وجهه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليهم وإلينا. مسعوه فوعوه فنفذوه على خري وجه. 
انطلقوا إىل مشارق األرض ومغارهبا، انطلقوا إىل فجاج هذه املعمورة كلها يبلغون عن اهلل وعن رسول اهلل، 

 ولعلكم تعلمون أنه ما من بقعة من بقاع األرض املعمورة اليوم إال، يبلغون رساالت اهلل سبحانه وتعاىل
 .وحتتضن قرباً لصحايب أو تابعي أو تابع تابعي

وإننا لننظر فنجد  بلغوا عين ولو آيةوهكذا نفذوا ما خاطبهم به رسول وما خاطبنا حنن أيضًا به  
ني قوله سلم من خلف أربعة عشر قرنًا وبصلة وثقى بني هذا الذي أمرنا به رسول اهلل صلى اهلل عليه و 

بلغ اإلسالم  –حقًا لقد بلغ هذا األمر  سيبلغ هذا األمر ما بلغ الليل والنهارصلى اهلل عليه وسلم: 
ما بلغه الليل والنهار، فما من عاملٍَ من العامل املعمور اليوم إال وقد بلغه اإلسالم، إال وهو يتعرف على  –

 .ل يوم وليلة مخس مراتاألذان يطرق آذاهنم ك

سيلغ هذا األمر ما بلغ الليل وينبغي أن نعلم أن هذا الذي قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  
لكن كيف و ، ينبغي أن نعلم أنه إخباٌر وأمٌر يف وقت واحد. إنه إخباٌر يتضمن هذه البشرى والنهار

سبيل ذلك أن  ،عنها رسول اهلل مبا بلغه الليل والنهار السبيل إىل أن يبلغ هذا األمر الدنيا كلها اليت عب َّرَ 
جيند اهلل عز وجل عبادًا من عباده يبلغون رساالت اهلل سبحانه وتعاىل، يبلغون كلمة اإلسالم، يبلغون 

  احلق الذي بُِعَث به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ب األول، ذلك السلف الصاحل أصحاواآلن تعالوا فانظروا يا عباد اهلل إىل ما فعله ذلك الرعيل  
وسلم كما  استجابوا ألمر رسول اهلل، بَ لَّغُوا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه، رسول اهلل وأتباعه وأتباع أتباعه
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قلت لكم، انقذفوا إىل بقاع األرض كلها املعمورة آنذاك وطَهَّروا األرض املستعمرة من املستعمرين وأعادوها 
 .إىل أرباهبا

الد مصر والشام من االستعمار الروماين وأعادومها إىل حظرية أرباب هاتني الدولتني بل طهروا ب 
 طهروا كثرياً من بقاع إفريقية من االستعمار الروماين وغريه وعادوا بعد أن أعادوا هذه، البقعتني يف العامل

لعامل كله، لوا رسالة اهلل إىل اإذاً نفذوا أمر اهلل عز وجل وأمر رسوله، مح، البقاع إىل أصحاهبا آمنًة مطمئنة
أبلَغوهم عقائد اإلسالم، أبلغوهم شرائع اهلل سبحانه وتعاىل، محلوا إىل العامل كله هدايَة اإلسالم حقاً ونوراً، 

وإن بقاع األرض اليت حتتضن قبور ذلك الرعيل  بلغوا عين ولو آيةنفَّذوا هذا الذي أمرهم به رسول اهلل 
 .هذا الذي نقول األول خلري شاهد على

َفَخَلَف  :أقول باختصار ما قاله اهلل عز وجل، هذا ما فعله ذلك السلف فماذا فعل املسلمون اليوم 
بداًل من أن يواصلوا . [08]مرمي:  ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيّاً 

ظرية ونوا أعينًا رقباء على احلق يطردون البغي وأسبابه والطغيان وأسبابه ال أقول من حما فعله أسالفهم فيك
اإلسالم بل من حظرية اإلنسانية بداًل من ذلك طووا شعار اجلهاد يف سبيل اهلل ألن هذه الكلمة ال ترضي 

نوا لالستعمار أعداء اهلل عز وجل وأعداء اإلنسانية، طووها عن الذاكرة إال من رحم ربك، أجل. ومكَّ 
األمريكي أقدامًا راسخة يف بالد املسلمني، مكنوهم من استالب حقوقهم، من استالب كنوزهم اليت 

من حالف هذا  حالف، تستبطنها األرض، مكَّنوا البغي اإلسرائيلي من أن يزداد بغيًا، من أن يزداد عتوَّاً 
 .األرض، أصحاب املمتلكاتالبغي اإلسرائيلي ليزداد استالبًا حلقوق املضطهدين أصحاب 

وهكذا نظرنا فوجدنا أن خلف ذلك السلف ساروا على النقيض مما أمر به رسول اهلل صلى اهلل  
فكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول هلم )بلغوا عين( أي الرسالة اليت شرَّفْ ُتُكْم هبا بل شرَّ ، عليه وسلم

مني ُف مبا قد هنض به ذلك السلف ننظر فنجد هؤالء املسلاهلل عز وجل هبا. وبداًل من أن ينهض هذا اخللَ 
يرفعون فوق رؤوسهم شعار احلداثة أو شعار العلمنة والعلمانية،  –وأقول مرًة أخرى إال من رحم ربك  –

وليت أن املراد بالعلمنة معناها اللغوي املعروف وهو إتباع العلم واالبتعاد عما ال يتفق مع العلم إذاً لوجد 
العلمنة أنفسهم خاضعني لإلسالم الذي خضع له العلم يف عقائده وشرائعه ومبادئه وقيمه ولكن أرباب 
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املعىن الذي يتمسكون به هلذه الكلمة هو املعىن الذي آل إليه يف اجملتمعات الغربية: إبعاد سلطان الدين 
 .واإلدارة عن احلكم واإلدارة، إبعاد سلطان الدين عن اجملتمع اإلسالمي متمثاًل يف احلكم

ننظر ونقارن بني ذلك السلف وما فعلوه استجابة لقول رسول اهلل )بلغوا عين( وبني ما فعله اخللف  
يشدون  والعجيب أهنم مع ذلك، ويفعله اليوم إال من رحم ربك إعراضاً عن هذا الذي أوصى به رسول اهلل
 .سلمل اهلل صلى اهلل عليه و أنفسهم بانتماء شكلي إىل اإلسالم ويشدون أنفسهم بانتماء إىل رسو 

عباد اهلل: إن الشيء الذي يدمي القلب، إن الشيء الذي يدخل األسى واحلياء املمض املذيب يف  
طوايا النفس أنك تنظر فتجد كل يوم اآلالف املؤلفة يقفون أمام مثوى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

ى ك علاألمانة ونصحت األمة وتركت أمت كل واحٍد منهم يقول: أشهد يا رسول اهلل أنك قد بلغت
 ا.بيضاء ناصعة ظاهرها كباطنه

ليس مكان الشاهد هذا وإّنا مكان الشاهد املؤمل املخجل الذي يذيب حياءً من رسول اهلل، اجلواب  
الذي ينبغي أن تعلموه مجيعًا صاعداً من فم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل هذه اآلالف املؤلفة، 

. هكذا يقول اهلل سبحانه وتعاىل [2]احلجرات:  َواْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم َرُسوَل اللَّهِ    ماثل فيناورسول اهلل
لَّْغُت الرسالة إنه يقول هلم: حقًا لقد ب، إنه جييبهم جوابًا يضرب على أغوار النفوس وإن مل تبلغه اآلذان

 .اء عليهاوها أنتم تعرتفون بذلك فلماذا ضيعتموها وكان أسالفكم أمن

حقًا لقد نصحت لكم وها أنتم تعرتفون بذلك فلماذا ضيعتم النصح الذي نقلته إليكم نصيحة  
أين تركتكم على  صحيح، من اهلل عز وجل يف حني أن أسالفكم حفظوه ونشروه ونثروه يف مسع العامل كله

عون بداًل عن ما لكم ترفبيضاء نقية ظاهرها كباطنها ولكن ما لكم ضيعتم هذه الشرعة البيضاء النقية، 
ذلك شعار احلداثة، ما لكم تربمتم بل تتربمون من هذه الشرعة البيضاء اليت استأمنتكم عليها تتربمون 

هذا هو الشيء  ؟منها وتستخفون هبا وتستبدلون هبا ما تسمونه آنًا احلداثة وأنًا العلمانية أو العلمنة ملاذا
 .املؤمل يا عباد اهلل

م أتيح يل السبيل إىل أن أذهب إىل مثوى رسول اهلل فأسلم عليه ولكن الذي أصدقكم القول: ك 
يصدُّين عن الوقوف واملثول بني يديه هذا اجلواب الذي قد ال تسمعه أذين ولكنه سيضرب يف أغوار 
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نفسي، ولكنه سيمتزج يف دقات قليب، لسوف يذيبين هذا الذي يقوله يل رسول اهلل حياًء وخجاًل، 
 أشد األمل ما قد َيذَكُِّرين به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من التهديد الذي وجهَّه رسول ولسوف يؤملين

أي ليطردن  –أال ليذادن رجال عن حوضي اهلل إىل املضيِّعني يوم قال يف حديث طويل قبيل وفاته: 
وا من ي كم بدلكما يذاد البعري الضال فأقول أال هلم أال هلم فيقال: إنك ال تدر   –رجال عن حوضي 

اللهم ال جتعلنا يا رب من هؤالء الذي ُيْطَردون عن حوض . اً بعدك فأقول: فسحقًا فسحقًا فسحق
 .رسول اهلل يوم القيامة

ال جتعلنا من هؤالء الذين يقول رسول اهلل فسحقًا فسحقًا، حيرمون من شفاعته، حيرمون من املغفرة  
وقت د فلعل فيكم من يقول هال حدثتنا عن اإلسراء واملعراج والوبع، اليت يكرمهم اهلل هبا إرضاًء لرسوله

 .وقته

واجلواب باختصار: ماذا عسى أن أقول يف هذه املناسبة، وهل أملك إال كالمًا مكروراً وشيئًا ُمعاداً  
ماذا عسى يفيدنا أن نتسلى بالكالم وها هي ذي فلسطني تُ َبضَّع، وها هم أولئك ، أذَكُِّر أمساعكم به

اب األرض واحلقوق والبناء والدور بني ُميَتٍَّم وُمَذبٍَّح وشارد واملسلمون من حول هذا التيه عاكفون أصح
ماذا عسى أن أقول كالمًا  على أهوائهم إال من رحم ربك، عاكفون على حظوظهم، متعلقون بكراسيهم؟

لتجاء ملك ما هو خرٌي منه؛ االال أملك إال الكالم املكرر املردود ولكين أ. جتدون فيه مفتاحاً حلل مشكلة
 .أقول قويل هذا واستغفر اهلل. بالدعاء إىل اهلل
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العموُد الفقريُّ يف  وتعاىل هو علمتم مما ذكرناُه مراراً ويف مناسباٍت شىّت، أنَّ الدعوَة إىل اهلِل سبحانهُ 
اجملتمِع اإلسالمّي، بل إنَّ الّدعوَة إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل هو لبُّ الّدين، ومن أساِسه وجوهره، وإذا فرَغ 
املتجمُع من دعاٍة إىل اهلل، مرشديَن إىل ديِن اهلل عزَّ وجّل، وقد آل هذا اجملتمع إىل بناٍء هتاوت دعائمُه ال 

َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن  هاوى هو اآلخُر من وراِء ذلك، كيَف ال وإنَّ ربّنا جلَّ جاللُه ليقول:بدَّ أن يت
َوَمْن َأْحَسُن  ، ويقوُل عزَّ وجّل:نَ اْلُمْفِلُحو  ُهمُ  َوأُولََِٰئكَ اْلُمنَكِر  َعنِ  ِإىَل اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ نْ َهْونَ 

 .اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  ممَّْن َدَعا ِإىَل اللَِّه َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل إِنَّيِن  قَ ْوال

ولسُت أريُد أن أتكّلَم اآلن عن أمهّية الّدعوِة يف حياِة املسلمني، فقد تكّلمنا يف ذلَك مراراً، ولكيّن 
سلمني تعاىل، وعن طرٍف من آداِب املاآلَن أريُد أن أتكّلَم عن طرٍف من آداِب الدُّعاِة إىل اهلِل سبحانُه و 

 إذ ينصتوَن إىل الّدعوِة إىل اهلِل عزَّ وجّل.

إنَّ على الّداعي إىل ربِِّه سبحانه أن يعلَم هذه اآلداب ويلتزمها ويتمّسَك هبا، كما أنَّ على النّاِس 
 وا هبا.صطبغمجيعًا الذين يتلّقوَن هذا اإلرشاَد والتّوجيه أن يعلموا اآلداَب اليت ينبغي أن ي

على الّداعي إىل اهلِل عزَّ وجّل أال جيعَل الّدعوَة إىل دينِه مّتكئًا لغيبة، وال وسيلًة لفتنة، وال جمااًل 
لفضِح من سرتهُم اهلُل سبحانُه وتعاىل يف معاصيهم، فما ينبغي للداعي إىل اهلِل عزَّ وجّل أن يُعِلَن عن 

به، وبنَي  جيمَع بنَي الّدعوِة إىل رّبه، وهو أمٌر يأمرنا اهلُل عزَّ وجلَّ أمساء سرتها اهلُل سبحانه، وما ينبغي أن 
اِة الغيبِة اليت ينهانا اهلُل سبحانُه وتعاىل عنها. وقد كاَن سيُِّدنا رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم أوََّل الُدع

ا كاَن من العصاَة بأمسائهم، وإّن وسيِّدهم، فما كاَن يرفُع سرتُهم، وما كاَن يفضُح أمرهم، وما كاَن يذكرُ 
. ما باُل أقواٍم يفعلوَن كذا، ما باُل أناٍس يفعلوَن كيَت وكيتهدِيِه عليِه الّصالُة والّسالم أن يقول: 
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لقد مهمُت أن آمَر فتييت فيأتوين حبزٍم من حطب، وقد خطَب مرًّة فيما يرويِه مسلٌم وأبو داووَد فقال: 
 .َن يف بيوهتم من غرِي عذر، فُأَحرَِّق عليهم بيوهتمفآيَت أقوامًا ُيَصلّو 

فما كاَن املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم وهو يقوُم ليُنِكَر منكراً، ما كاَن لريبَط بنَي املنكِر وأصحابِه 
 .ما باُل أقواٍم.. بأمساَء صرحيٍة عالنية، وإّنا كاَن يقوُل:

 هذه الكلمُة باِل أن تقَع هذه الكلمةُ أيَن وقعت، وال يباِل ان تلتصقَ مثَّ إنَُّه صلى اهللُ عليِه وسّلم ال ي
 مبن كاَن أهاًل بأن تلتصَق به.

من آداِب الّدعوِة إىل اهلِل عزَّ وجلَّ أيضًا: أن يكوَن الّداعي إىل ربِِّه سبحانُه وتعاىل حكيمًا. وأن 
فإنَذ نبيّنا  محة، ال بسائِق كيٍد وضغينٍة وغلظة.يكوَن مندفعًا إىل الّدعوِة واإلرشاد بسائِق حبٍّ وشفقٍة ور 

ن عليِه الّصالُة والّسالم حذََّر كلَّ الّتحذيِر من هذا، وأرانا يف هديِه العملّي وسلوكِه الّتطبيقّي كيَف ينبغي أ
غرِي و يكوَن الّداعي إىل ربِِّه شفوقًا بالناِس مجيعًا، مبن فيهم من العصاِة وغرِي الُعصاة، بل باملسلمنَي 

املسلمني. ألهنم مجيعًا مرضى، والداعي إىل اهلِل عزَّ وجّل يقُف منهم موقَف الطّبيب، فإن مل يكن الطّبيُب 
شفوقًا على مرضاه، فكيَف يستطيُع أن يبحَث هلم عن العالِج والّدواء؟ تلَك هي خالصاٌت بل طرٌف 

 من آداِب الّداعي إىل اهلِل عزَّ وجّل..

 إىل أخرى ينبغي أن يّتسَم هبا النّاس الذيَن يستقبلوَن التّوجيه واإلرشاد، ويصغونَ  ولكنَّ هنالَك آداباً 
 النُّصِح واألمِر باملعروِف والنّهِي عن املنكر..

صيحِة إذا أصغوا بآذاهنم إىل ن –عصاًة كانوا أم مستقيمنَي على أمِر اهلل وهنجه  -على املسلمني 
 هذا النُّصَح بقلوٍب صافيٍة مؤمنٍة خالصًة عِن الغشِّ والّزغل، وأن ناصح، أو موعظِة ُمذّكر، أن يستقبلوا

حُيطِّموا حظوَظ نفوسهم، وأن يكنسوا الّطريق مما بنَي آذاهنم وأفواِه هؤالِء املرشدين من عقباِت العصبّية، 
ّداعي إىل اهلِل لومن صدود األهواء الّشخصّية املختلفة املتنّوعة، فإنَّ املسلم إذا كاَن قد حجَب نفسُه عن ا

سبحانُه تعاىل بعصبّيٍة، أو بأنانّيٍة، أو هبوًى من األهواِء املختلفة، فإنَّ هذا اإلنساَن ال ُيكُن أن يستفيَد 
من نصيحِة النّاصِح أبداً، مهما كاَن النّاصُح خملصًا لرّبه، ومهما كاَن قريبًا من مواله، ومهما كاَن من 
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ٌن نفسُه يف لعّلُه لو مسَع تذكرًة من رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم وهو حمصِّ الّصّديقنَي والرّبّانّيني. بل 
 سجِن عصبيّته وأهوائه واالنتصاِر لذاته، فإّن هذه الكلماِت النّورانّية اليت خترج من فِم رسوِل اهلِل صلى اهللُ 

 عليِه وسّلم قد ال تالمُس قلبه، وقد ال يتأثّ ُر منها بشيء.

 ّسبب الذي من أجِله مل يكن كثرٌي من املشركنَي ليتأّثروا بنصائِح املصطفى عليِه الّصالةُ وذلَك هو ال
والّسالم، فقد كانوا يضعون بينهم وبينُه سدوداً، ما كانت هذه الّسدود سدوداً من حجارٍة وال صخور، 

نّفس، حظوِظ ال أهِون هبا من سدود، فإن احلجارة والصخور تناهُل وتذهب، ولكنَّها كانت صخوراً من
صخورًا من العصبّية، إذا وجَد أحدهم أنَّ كلمَة هذا النّاصح تصيُب كيانه، وهتزُّ كرامته، لوى الرأَس 
وأعرض، وذهَب ال يلوي ألّنه وجَد هذا الكالَم يلسُعه، وملا كاَن امليزاُن الذي َوَضَعُه هذا اإلنسان بينُه 

قداِر تبّلدِه عن ه، ميزاَن عصبيّته، فال بدَّ أّنُه سيحسُّ هبذا كّله، مبوبنَي النّاصح ميزاَن جسمه، ميزاَن أنانيّت
إحساٍس آخر، مل حيّس أنَّ هذه الّنصيحَة تعاجُل منُه مرضه، مل حيّس أنَّ هذه الّنصيحَة تنسكُب على داٍء 

 يف قلبِه بالّشفاء، نعم يا عباَد اهلل.

ّتجُه  منه، ووجَد بعُض اجلالسني أن هذا الكالم يإذا وقَف املرشد لينهى عن الغّش وليحّذَر املسلمنيَ 
إليه، فما ينبغي أن يغضَب ويرتّد، وما ينبغي أن تأخذُه الغضبُة اجلاهلّية فيغضَب ويتأّثر، فإنَّ مثُل هذا 
التّأّثر يفقدُه جدوى هذا الكالم، إذا وقَف املرشد ليتكّلَم عِن الّرشاوي ومدى خطورهتا، ومدى ِعظَِم 

، ريرهتا يف ميزاِن اهلِل سبحانُه وتعاىل، مثَّ أحسَّ بعُض الّسامعني أّن هذا الكالَم مفّصٌل على قدرهوقعها وج
وأن هذا الكالَم رمّبا كاَن مّتجهًا إليه، فأقامُه الغضُب ومل يُقعده، ورمّبا أعرَض عن املكاِن فلم يُعد يغشاُه 

 لُّ هذا؟َد ذلَك شزراً، فتعّقدت نفُسُه منه، ملاذا؟ ملاذا كويعوُد إليه، ورمّبا أخَذ ينظُر إىل هذا النّاصِح بع

هل فضحَك النّاصح فتحّدَث عنك؟ هل انطلَق النّاصُح الذي نصحك بدافٍع غرِي دافِع الّشفقة، 
غرِي دافِع أن حُيبَّ لك ما حيبُّ لنفسه، وإذا رأيت أنَّ مغّبَة هذا الذي حُيّذرك موجودًة يف كيانك، فلماذا 

اهلل على أّنُه قد بعَث إليَك من ينبّهك، وأرسَل إليَك من يرشدك، فتشكُر اهللَ وال تشكر النّاس؟  ال حتمدُ 
 اشكِر اهلَل سبحانُه وتعاىل وقِل احلمُد هلل الذي أرسَل إيلَّ من بّصرين يخطئي.
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ُق بكبِد اإلسالِم لّ وإذا قاَم املرشُد أو اخلطيُب أو النّاصح حيّذُر من بدعٍة يف العقيدة، من بدعٍة فيما يتع
وجوهره، يتحّدث عن سوء حال من يتجرُّأ على اهلِل بالفتيا، ومن يتجرُّأ بالعبِث بكالمه، فما ينبغي ألحٍد 
من الّسامعني أن هتزُّه الغضبة، بدافٍع من العصبّية أو القرابة أو أّي معىًن من هذه املعاين دوَن أن يضَع يف 

 ؟امليزان، ترى هل هذا الكالم صحيح

ترى هل هذا الذي يقولُه هذا النّاصح كالٌم صاٍف عن الزغل؟ سليٌم يف ميزاِن القرآِن واإلسالِم 
وهدِي ذلك؟ لو أنَّ هذا اإلنساَن وضَع عصبيّتُه حتَت قدميه، وأراَد فقط أن يصغَي إىل كالِم هذا النّاصح 

ب، وملا أخذتُه ميزان األحكام اإلسالمية، ملا غضويضعُه يف امليزاِن كلمًة كلمة، لكّنُه ميزاُن الّرؤيِة الّدينية، 
 العزُّة باإلمث.

هذا الذي أقولُه لكم أيها اإلخوة إّنا هو جتسيٌد ملصيبٍة عظمى نعاين منها مجيعًا، رمّبا يعاين الّدعاة 
خطرهِ وخطئه.  من عدِم التزاِمهم لآلداِب اليت أمرهم اهللُ هبا، فعلى الّداعي أن يكوَن بصرياً بأمره، متنبّهًا إىل

ولكنَّ النّاَس أيضاً يعانوَن من اجلزِء العظيِم من هذا الّداء، فما أكثَر ما نشعر بالعصبّية، وما أكثَر ما نشعُر 
 بالغضبِة اليت ال تنبُع هلل، ولكنّها تنبُع من حظوٍظ آسنٍة عفنٍة من حظوِظ النّفس.

ويفيت النّاَس  هلِل عزَّ وجّل، أّنُه مسَع إنسانًا َيطبحّدثين أحُد الّشباِب املسلمنَي الغيوريَن على ديِن ا
يف الرّبا هكذا دوَن قيٍد وال شرط، ويقوُل هلم: ضعوا أموالكم يف البنوِك أو خذوها من البنوِك وال حرج 
وإمثكم على جنيب، وأخَذ هذا الرّجُل يناقُش هذا اإلنسان مثَّ مجعُه ببعِض أهِل العلِم يف هذه البلدة، 

هذا الرّجُل العامل مثَّ أوضَح لُه خطرُه وخطأه، وقاَل لُه الرّجل: اّتِق اهلَل يا هذا، اّتِق اهلَل يا أيها  وناقشهُ 
الّشيخ فبينَك وبنَي قربك مسافاٌت قريبة، عد يف األسبوِع الثّاين فحّذر النّاَس مما قلت، وقل هلم لقد 

 اهلل من رّجل اخلطيب بداًل من أن يعود فيستغفرَ أخطأت والعائُد عن خطئِه ذو فضٍل كبري، ولكنَّ هذا ال
خطئه، عاَد ليربَز لظى نفسه، عاَد ليدغدَغ عصبيّتُه وهواه، عاَد ليقول: لقد ناقشين فالٌن ومضى يب إىل 
رجٍل من أهل العلم فناقشتُه وناقشين ولكيّن أعوُد ألقوَل إنَّ احلقَّ ما قلُته، فال ضرَي أن تضعوا األمواَل يف 

 ك أو أن تأخذوها من البنوك.البنو 
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هذا اإلنسان مسوٌق يف نصيحتِه بدافٍع من عصبيّته، وال فرَق بينُه وبنَي الّسامع الذي يصغي إىل 
نصيحِة النّاصح بسائٍق من عصبيّته، ال الّداعي إىل اهلل ينبغي أن يلتفَت إىل شيٍء من حظوِظ نفسه، وال 

 شيٍء من حظوِظ نفسه. املصغي إىل ديِن اهلل ينبغي أن يلتفَت إىل

كيَف نستطيُع أن نعاجَل أنفسنا من هذا الّداء ذي الّشطريِن العظيمني؟ نعاجُل انفسنا من هذا الّداِء 
بعالٍج واحد، هو اإلخالص لديِن اهلِل عزَّ وجّل. وليست مثَّة حيلٌة أمامي ألدّلكم على الّطريِق الذي 

 عزَّ يهبُه اهلُل ملن يشاُء من عباده، اإلخالُص نوٌر يقذفُه اهللُ يوصُل اإلنساَن إىل اإلخالص، اإلخالُص سر  
وجلَّ يف قلِب من شاء، فمن حرمُه هلِل من هذا النّوِر فهو حمروم، وأسأُل اهلَل أال حيرمين وال حيرمكم من 

 هذا النّوِر القدسيِّ العظيم.

اهلل، إذا رأيت أنين  ذلك كثرُة اإللتجاِء إىل لكنَّ الّسبيَل إىل ذلك كثرُة الّتّضرُِع إىل اهلل، الّسبيُل إىل
أحبُّ نفسي وأدافُع عن ذايت، وأدافُع عن العصبّيِة اليت تعشعُش يف كياين فاألعلم أنين مريض، وإذا مل 
أجد سبياًل إىل اخلالِص من هذا الّداء فأللتجئ إىل اهلل وألشُك إليِه دائي وألتضرّع إليه، فإنَّ اهلَل جييُب 

 الّدعاء.

وإذا كاَن يف النّاِس أيضًا ممن يصغوَن إىل نصيحِة النّاصحني، وإرشاِد املرشدين، جيدوَن أنفسهم 
يتأملون كّلما أصابِت الّنصيحُة بسهٍم جانبًا منهم، يتأملون كّلما رأى أحدهم أّنُه رمّبا كاَن هو املعينَّ هبذا 

 الكالم، ليعلم هذا اإلنسان أّنُه يعاين من مرض.

يف هذا؟ أأنَت تعاين من هذه املعصيِة أم ال؟ أقاربَك يعانوَن من هذه املعصيِة أم ال؟ هي  ملاذا تبحثُ 
معصيٌة حقيقًة أم ال؟ إذا رأيَت أنَّ األمَر هكذا إذاً فارفع يديَك وقل: اللهمَّ العفَو والعافية. وال تضف إىل 

نها، فتأىب إال أن يٍة حُيّذُرَك املرشدوَن ماملعصيِة اليت تلّبسَت هبا معصيًة شرّاً منها، أنَت تعاين من معص
َر فيِه قريُبكَ   تضيَف إليها معصيًة أخرى، هي االنتصاُر للذات، االنتصاُر للعصبّية، هتجُر املسجد الذي ذُكِّ

 أو ذُكِّرَت فيِه أنت بأمٍر ما ينبغي أن يكون، معصيٌة أخطُر وأشّد.
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هلل ولنشّبث نتغّلَب على عصبيّاتنا، فلنضرع إىل ا فإن مل جتد سبياًل ألن نرتّفع على حظوظنا، وأن
بأعتابِه ولنقل: اللهمَّ ال طوَل لنا وال حول ولكنّا نريُد أن نكوَن خملصنَي لدينك، نريُد أن نتحّرَر من 
عصبيّاتنا وأهوائنا فحّررنا اللهمَّ من ذلك، ولسوَف جتدوَن أنَّ اهلَل جييُب الّدعاء، وجييُب نداَء الّسامعني، 
إذا انطلَق الّنداءُ من قلوٍب متحرّقٍة صادقة، أسأُل اهللَ سبحانُه وتعاىل أن جيعلنا من هؤالء، فاستغفروُه يغفر 

 لكم.
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ة تتربص بالعلم والدين -132
ّ
 22/23/1891|  العصبية.. آف

 

. أال وهي آفُة . بالّدينصُ حدَّثتكم يف األسبوع املاضي عن اآلفِة الكبريِة اليت ترتبَُّص بالعِلِم وترتبَّ 
 الرتّبِص بالعلِم . فهما شقيقان، بل مها توأمان يف.اهلوى، وإذا ذُِكَر اهلوى فالبدَّ أن يتذكََّر اإلنساُن العصبّية

والّدين، ويف أنَّ كاًل منهما آفٌة أخطُر من األوىل، تقُف يف وجِه التمسُِّك بالدِّيِن احلق، كما تقُف يف وجِه 
واعِد العلم، كما تفوُِّت على اإلنساِن إخالصُه لوجِه اهلِل سبحانُه وتعاىل، وإذ قد تكلمنا عِن التمّسِك بق

اهلوى وآفاتِه وخطورته، فلنتكلم بعد ذلك عن العصبّيِة وخطورهتا، عسى اهلُل أن حيجزنا عن أخطاِر كلٍّ 
 عصبّية.اهلوى وعن منزلقات المنهما، وعسى اهلُل عزَّ وجلَّ أن يرزقنا بصريَة قلٍب تبعدنا عن مطارح 

العصبّيُة: هي أن ينتصَر اإلنساُن جلماعتِه أو قومه، أو قبيلتِه، أو عشريته، أو مذهبِه الذي ينتمي 
إليه، أو شيخِه الذي يأخُذ منه، غرَي مباٍل يف ذلك بأن يتنكَّب عن احلق، وأن يبتعَد عن نرباِس العلِم 

ريِر اإلنساِن من َث رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسلََّم حملاربتها، ولتحوضيائه، تلكم هَي العصبّيُة اليت بُعِ 
غوائلها، بل تلكم هي العصبّية اليت أوذَي رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسلَّم سنواِت دعوتِه الطويلِة من 

ِر منها، وهي اليت نوََّه ذأجلها، وتلكم هي العصبّية، اليت نبََّه القرآُن إىل ضرورِة الرتفُِّع فوقها، وأخِذ احلِ 
ِبُع َما َوِإَذا قِيَل هَلُُم اتَّبُِعوا َما أَنَزَل الّلُه قَالُوْا َبْل نَ تَّ  وذلَك يف مثِل قولِه عزَّ وجّل: القرآُن هبا مراراً وتكراراً،

َوِإَذا قِيَل هَلُُم . ويف مثِل قولِه عزَّ وجل: َتُدونَ أَْلَفيْ نَا َعلَْيِه آبَاءنَا أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم الَ يَ ْعِقلُوَن َشْيئًا َواَل يَ هْ 
. ىَل َعَذاِب السَِّعريإِ  اتَّبُِعوا َما أَنَزَل اللَُّه قَالُوا َبْل نَ تَِّبُع َما َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاءنَا أََولَْو َكاَن الشَّْيطَاُن َيْدُعوُهمْ 

نسان عن معرفة ، اليت ترتّبص بإُيان املؤمنني، واليت حتجب اإلهذِه العصبّيُة يا عباَد اهلل هي اآلفُة الثانية
احلق، وتضُع العصائب على العقل، فال يفرُق بنَي حقٍّ وباطل، مثَّ إهنا اآلفة اليت حتجب اإلنسان عن 
الوصول إىل لذة اإلخالص لوجِه اهلِل عزَّ وجّل، إذ كيَف َيلُص هذا اإلنسان لوجِه ربِّه؟ وقد منَح قلَبُه 

إخالصه للجماعِة اليت يتعّصُب هلا؟ سواءٌ _ كما قلت لكم _ كانت هذه اجلماعُة قبيلًة يعتزُّ هبا، أو و 
قومًا يتباهى هبم، أو أهَل مّلٍة ومذهٍب يشدُّ أوِصرتُه باالنتساِب إليهم، أو شيخاً يتباهى باالنتساِب إليه، 
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ق، ومنهج  اصم العلم، وأن َياصم موازين املنطغرَي مباٍل يف هذا االتباع أن يبتعد عن طريق احلق، وأن َي
 كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وسّنة رسوله.

 وهذه العصبّية يا عباد اهلل، فرٌع من الكرب الدينء. فهو نوٌع من أنواع الكرب.والكرُب نوعان اثنان:

األول  عكرٌب أساسه األنانية الفردّية، إذ يرى اإلنسان من خالله ذاته فوق كل شيء، هذا هو النو 
 من الكرب "األنانّية الفردية".

النّوُع الثاين: "األنانية اجلماعّية". أن يتباهى اإلنسان ولكن ال بشخصه املفرد، وإّنا يتباهى بنسبته 
إىل القوم الذي هو منهم. اجلماعة الذي هو عضٌو فيهم، الفئة اليت تنامت عصبيّته باالرتباط هبا، فهذا 

 نانية، إال أهنا أنانيٌة مجاعّية وليست أنانّيًة فردّية، فالشخص املفرد الذي ال ينتمينوٌع من أنواع الكرب واأل
إىل أحٍد من الناس إن تكرّب فكربياؤه يف ذاته، وتعاليه على اآلخرين بشخصه، وذلكم هو شأن الفراعنة 

، تلك هي األنانية ْعَلىَٰ اأْلَ  أَنَا رَبُُّكمُ ومنهم فرعون موسى الذي ذهب به الكرب مذهبًا قال فيه للناس: 
 الفردية.

 ... ولكنه ال يتمثل يف أنانية الفرد يف ذاته.أما العصبية فهي نوٌع آخر خطري من الكرب

إهنا األنانية اليت يتباهى اإلنسان هبا إذ ينتسب إىل قوم فئة، إىل مجاعة، إىل حِنلة، إىل مذهب، إىل 
ناًء إىل هذه اجلهة ينتمي إليها بناًء على بصرية العلم وب شيٍخ من الشيوخ، وإذا كان هذا اإلنسان املنتمي

على دالئل احلق؛ فإن هذا اإلنسان يف حقيقة أمره متِّبٌع للحق، وليس متعّصبًا لقوم، ذلك ألن هذا 
اإلنسان إن رأى ذات يوٍم أن ميزان احلق يدعوه إىل االنصراف عن هذه اجلماعة وإىل االبتعاد عنها، مل 

 ستجيب مليزان احلق. فهذا ليس متعّصبًا وإّنا هو متبع للحق.يرتدد يف أن ي

أما املتعصب الذي نتكلم عنه ونسأل اهلل عز وجل أن يعافينا من آفة هذا البالء اخلطري، فهو ذاك 
الذي جيعل انتماءه للجماعة بدياًل عن انتمائه للحق. بدياًل عن متسكه مبيزان العلم ومعرفته، ومن هنا 

 وهذا ما فعله املشركون عندما بعث إليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. تأيت اخلطورة،
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كانوا يتعصبون آلبائهم وأجدادهم، الذين كانوا يعبدون األصنام ويشركون باهلل عز وجل بشكٍل ال 
زين ايقرُّه عقٌل وال منطق، فلّما نبّههم رسولنا صلى اهلل عليه وسّلم إىل احلق ونبَّههم إىل قرار العقل ومو 

 املنطق والعلم. ماذا كان مصريهم؟

وجدوا أنفسهم على مفرتق طرق، إّما أن يتبعوا احلق ويتحرروا من العصبية املقيتة، ويتمسكوا باحلق 
الذي ال ثاين له. وإّما أن يركبوا رؤوسهم يف التعّصب آلبائهم وأجدادهم وإن اقتضاهم ذلك أن يسحقوا 

هم. وهذا ما فعلوه؛ ولذلك نعى اهلل عز وجل عليهم تلك العصبية العلم واحلق وقرار العقل حتت أقدام
ْو َكاَن آبَاُؤُهْم اَل َوِإَذا قِيَل هَلُُم اتَّبُِعوا َما أَنَزَل الّلُه قَالُوْا َبْل نَ تَِّبُع َما أَْلَفيْ نَا َعلَْيِه آبَاءنَا أََولَ الشنعاء وقال: 

 َولََقْد َذرَْأنَا جِلََهنََّم َكِثرياً مَِّن اجْلِنِّ الذين عناهم البيان اإلهلي يف قوله:  ، وهميَ ْعِقلُوَن َشْيئًا َواَل يَ ْهَتُدونَ 
ا أُْولَ ِئَك َكاألَنْ َعاِم َبْل َواإِلنِس هَلُْم قُ لُوٌب الَّ يَ ْفَقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ الَّ يُ ْبِصُروَن هِبَا َوهَلُْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن هبَِ 

 .َأَضلُّ ُهْم 

.. ما هو هذا الشعور الغاّلب الذي يتغلب على العقل فيحجبه عن صاحبه، ويتغلب على .يا عجباً 
نور البصر فيصبح البصر وكأنه قد عشي وعمي، ويتغلب على قوة السمع فال تعود األذن تسمع. ما هي 

 هذه القوة العجيبة؟ إهنا العصبّية.

. فيغدوا هذا اإلنسان .تشلُّ فاعلّيَة السمع، وتشلُّ فاعلّيَة البصرالعصبّية اليت تشلُّ فاعلّيَة العقل، و 
 وهو ال يسّبح إال حبمد من يتعصَُّب له.

ناع االنتصار .. قد جتدها مقنّعًة بقناع القوم، وقد جتدها بق.قد جتد هذه العصبّية مقنّعًة بأقنعٍة شىّت 
لكنه لو تنّبه خطرٌي جداً، يقّنُع عصبيّتُه بالدين و للعشرية، وقد جتدها مقنعًة بقناع الدين ذاته، وهذا أمٌر 

 إىل ذاته لرأى نفسه حياِرب الدين بقناع الدين ذاته، يقّنُع عصبيّته باسم الدين، مثَّ إذا ذُكَِّر مبوازين الدين
 هو العلم، أعرَض عن العلم. -وليَس للدين سوى ميزان واحد  -
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 وعن ليه صلى اهلل وسلم، لوى الرأَس معرضاً عن كتاب اهللإذا ذكَِّر بكتاب اهلل وبسّنِة رسول اهلل ع
 إنه يند عن . وهكذا فهو يقّنُع عصبيّته رمّبا باسم الدين.. مثَّ .سّنة رسول اهلل؛ يفّضُل على ذلك عصبيّته

 الدين هبذه العصبيَِّة ذاهتا...

َواَل تَ ْقُف  الله:نا جلَّ جوحلكمٍة بالغة نزل البيان اإلهلي عاّمًا يشمل حىت الدين ذاته يقول فيه رب
 .َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُول ِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً 

ولكم وقفُت يا عباَد اهلل أماَم كلمِة "ما" أداِة العموِم هذه، وال تقُف: أي ال تتبع شيئًا ما مل يدلك 
ق، أرأيتم كيف أن الدين ذاته دخل يف هذا العموم، أرأيتم كيف أن العقائد الدينية ذاهتا  العلم على أنه احل

كيف دخلت هبذا العموم، أرأيتم كيف حيرر كتاب اهلل عقل اإلنسان من التبعّية، ويصعُد به إىل سّدة 
 الفكر اإلنسايّن العقلّي الكامل املطلق؟

 هذه فال تتمّسك به عن عصبّيٍة عمياء، فرمّبا أضلَّتكَ  معىن هذا الكالم، أنََّك إن متسَّكَت بالدين
ا أتلفك وأهلكك، ولكن  العصبّية، ال تتمّسك به يف عقائده األساسّية عن تقليد، ألنَّ هذا التقليد رمبَّ
انظر إىل ميزاِن العلم الذي متّعك اهلل به وأكرمك به، فسر وراَء قراِر العلم، وإن ُغمَّ عليك الّسبيل ومل 

حقائق العلم، فدونك كتاب اهلل فكتاب اهلل هو النرباس ملن مل يكن يعلم من حقائق العلم شيئًا،  تعلم
وإن رأيت أن كتاب اهلل يف عموماته ال تفقهه كما ينبغي، فدونك سّنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

أمرنا ربُّنا سبحانه . هكذا ي.تضُع لك النقاَط على حروفها وتشرُح لَك الغوامَض وتبنّيُ لك اجململَ واملوجز
 وتعاىل..

ن ولو التفتنا إىل آفة اجملتمعات اإلنسانية، تلك اليت متزق املسلمني فئاٍت شىّت وتنبّهنا إليها لرأينا أ
 السكني اليت متزق جسم اجملتمع اإلسالمي إّنا يتمثل يف سالحني اثنني:

حدة حًا ثالثًا أو سكينًا ثالثًة متزق و . ولن جتد سال.إما أن يكون سالح اهلوى، أو سالح العصبية
 املسلمني يف أي عصٍر من العصور...
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انظر إىل عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ بُِعَث فيه والعرب فئاٌت شىّت تتخاصم وتتعارك. 
 ما الذي كان يدعو إىل هذا اخلصام؟ العصبية واهلوى.

 فعاًل.. كيف متَّ ذلك؟ عندما احتد مشل هذه األمة وأصبحت كاجلسد الواحد

ل مَّا جنحت هذه األمة يف أن تتخلى عن عصبيتها وتتخلى عن أهوائها وتتحرر إال من العقل والعلم. 
 احتدت.

فلمَّا عاد هذا الوباء مرًَّة ثانية، وباء األهواء ووباء العصبية يفعل فعله يف األفكار والنفوس، عادت 
متخاصمًة متهارجة، وكان بوسعهم أن يظلوا متحدين، أن يظلوا  األمة الواحدة أممًا شىتَّ وعادوا فئاتٍ 

 متآخني، متساملني. لو أهنم أووا إىل عقوهلم.

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يرزقنا من حرارة اإلخالص لدين اهلل ما يذيب وباء هذه العصبية وذلك 
 . وأن جيعلنا من الصادقني كما أمر فاستغفروه يغفر لكم..اهلوى
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|  إلاسالم ليس دين طقوس .. وإنما مسؤوليات تعتريها عقبات -133

32/11/1882 

 

إن يف الناس من يتصورون أن التمسك باإلسالم ليس أكثر من االرتباط جبملة طقوس وعادات ما  
أيسر على النفس اإلنسانية أن تتعود عليها وتتمرس هبا، ويتصورون أن اإلنسان إذا ركن إىل هذه العادات 

عكف عليها وتعودت نفسه واستأنست نفسه إليها، فقد أصبح مسلمًا حقا، وقد أدى ذمة اهلل سبحانه و 
وتعاىل يف عنقه، كثريون هم الذين يتصورون اإلسالم هبذا املعىن، وهذا تصوٌر خطرٌي جداً، هذا التصور 

 هذا من قول اهلل يضع يف أذهان هؤالء الناس صورة معاكسة ومناقضة متامًا لدين اهلل عز وجل، أين
وأين هذا  بِ مَّا َكاَن الّلُه لَِيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َمآ أَنُتْم َعلَْيِه َحىتََّ َُيِيَز اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِّ سبحانه وتعاىل: 

َولََقْد فَ تَ نَّا  ،ْفتَ نُونَ ي ُ  َأَحِسَب النَّاُس َأن يُ تْ رَُكوا َأن يَ ُقولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل  ،املالتصور من قوله سبحانه وتعاىل: 
، ولو كان اإلسالم مجلة طقوس وعادات الَِّذيَن ِمن قَ ْبلِِهْم فَ لَيَ ْعَلَمنَّ اللَّهُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنيَ 

وملا قال:  ،يركن إليها اإلنسان فيتعود عليها ويستأنس هبا؛ إذاً ملا مسى اهلل ممارسة املسلم إلسالمه جهاداً 
 َْوَجاِهُدوا يِف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَبَاُكم   :وملا قالَوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ لَنَا   وملا

يَاَة لِيَبْ لُوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن احلَْ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت وَ  ،تَ بَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ قال: 
 انظروا إىل كلمة يبلوكم، واالبتالء أشد أنواع االفتتان والزج يف سبل اجلهاد. َعَماًل 

أيها األخوة إن اإلسالم يف حقيقته مسؤولية كربى، مسؤولية يتحملها اإلنسان عن نفسه، ومسؤولية  
ية  صلى اهلل عليه وسلم، عن أهله وأوالده، مث إنه مسؤوليتحملها اإلنسان عن خاصته، كما قال رسول اهلل

يتحملها اإلنسان جهد استطاعته عن جمتمعه، ذلكم باختصار هو اإلسالم، وألمر ما يضع اهلل عز وجل 
وهو احلكيم العليم العقبات يف طريق من يريد أن يتحمل هذه املسؤوليات، يضع أمامه عقبات تصده عن 

ويضع أمامه عقبات شىت تصده عن حتمل مسؤوليات أهله وأوالده، ترى ماذا حتمل مسؤوليات نفسه، 
يصنع؟ أيؤثر الدعة والركون وعدم االلتفات إىل هذه التضاريس والعقبات، مث جيلس هنالك آمنًا مطمئنًا 
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جيرت بضع عادات وطقوس وشعاراٍت وكلمات، ويسجل على نفسه أنه كاذٌب يف إُيانه وإسالمه، أم إنه 
هذه التضاريس والعقبات وإن أضرَّ ذلك بدنياه، وإن أضر ذلك مبصاحله اليت تبدو أهنا مصاحل، َيرتق 

وإن زجه يف بعض ما يتصور أنه خسران! إن هو فعل ذلك فقد برهن على أنه صادق يف إسالمه، وهو 
خرته من أصلح دنياه أضرَّ بآخرته، ومن أصلح آالذي يسمع كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

، لو كان اإلسالم منسجمًا مع أهوائنا ملا قال رسول اهلل صلى اهلل أضرَّ بدنياه، فآثروا الباقي على الفاين
ولذلك فإن أمامكم أيها األخوة مقياس متسكوا به وتعرفوا من خالله على مدى ، عليه وسلم هذا الكالم

  .صدقكم يف التمسك بدين اهلل

مِّلكم ثقاًل وال يتعارض مع شيء من مصاحلكم، وأنكم متارسون كلما رأيتم أن اإلسالم ال حيَُ 
إسالمكم بكل بساطة وبدون أي تبعات وأثقال؛ فاعلموا أنكم من الذين اختذوا من اإلسالم شعاراته 
وطقوسه وابتعدوا عن مسؤولياته وآصاره، أمَّا إن رأيتم أن متسككم باإلسالم هذا يزجكم يف مصاعب، 

وأن هذه املشكالت جتعلكم حتارون يف كيفية التوفيق، مث إن هذه املواقف  ويضعكم أمام مشكالت،
تزجكم إىل الوقوف يف باب اهلل عز وجل متضرعني ومتوسلني؛ فاعلموا أنكم تسريون يف الطريق اإلسالمي 

 الصحيح الذي أمرَّ به اهلل عز وجل.

ا إسالمنا يف أسواقنا شيئًا، إّنحنن مسلمون .. ولكن ماذا كلفنا إسالمنا أيها األخوة؟ مل يكلفنا 
ّنارس جتاراتنا كما هنوى ونشاء، وما من احنراف وانعطاف تقتضيه مصاحلنا إال وحنن ننعطف معها متأولني 
ومتناسني حكم اهلل وأوامره، مل يكلفنا إسالمنا يف بيوتنا شيئًا، مل يكلفنا إسالمنا يف جمال الرتبية ألوالدنا 

معضلة، وكلما قام تشاكس وتعاكس بني الرتبية اإلسالمية اليت كلفك اهلل أن  وبناتنا شيئًا، كلما قامت
تسلك ببناتك يف طريقها تأولت، وأطلت النظر، وتناسيت وتصورت أن اإلسالم ال يكلفك من هذا شيئًا 
 أو قلت أن األمر خارج بيدي وليس طوع قدريت وطاقيت، إن اإلسالم مل يكلفنا شيئًا فيما يتعلق بصداقتنا
وسهراتنا، وذهابنا وإيابنا، إسالمنا قراءات نقرأها، وركعات نركعها، وكلمات نرددها، وكل ذلك عادات 
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تستمرءها النفس، كل إنسان تعود على شيء استأنس إليه، ليس اإلسالم هذا، هذه بوابه اإلسالم أما 
 اإلسالم فجهاد.

اُس َواحلَِْجارَُة وا قُوا أَنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم نَارًا َوقُوُدَها النَّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ أين أنتم من قول اهلل عزوجل: 
ملاذا قرن الباري عز وجل أمره  َعلَيْ َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعلُوَن َما يُ ْؤَمُرونَ 

 اهلشيم، فماذا بة لناره اليت حتطم احلجارة وحترقها وحتيلها إىلإياك تربية أبنائك وبناتك مع هذه الصورة املرع
، لكي حيملك اهلل عز وجل خطورة هذه املسؤولية جتاه أوالدك وبناتكنع يا ترى جبسم اإلنسان؟ ملاذا؟ تص

ولكنك تنسى جسامة هذا اخلطر، وتنسى النهاية اليت أنت على موعد معها يقينًا، تنسى ذلك كله، ملاذا؟ 
كالت عويصة تقف حاجز بينك وبني تربية بناتك، ما هي هذه املشكالت، ما هي؟ ليس مثة ألن مش

عقبة ما تصدك عن أمر ربك أبداً، إن كنت عبداً هلل فاعلم أن نفعك يأيت منه وأن ضررك إّنا يأيت منه، 
 وأن تقلبك إّنا يكون يف قبضته، وأن مبدأك من لدنه، وهنايتك إليه. 

 بعد هذا، واعلم أن خوفك من اهلل جيعل الناس كلهم َيافون منك فما خوفك من عباد اهلل
ويهابونك، ولكن خوفك من عباد اهلل جيعل هؤالء الناس مجيعًا يزدرونك وحيتقرونك، هل جربت؟ هل 
جربت أن تضع خمافة اهلل يف قلبك بداًل من خمافة أي كائٍن سواه؟ مث هل جربت إذا رأيت التعارض قد 

الدنيوية وما كلفك اهلل به من تربية أهلك وبناتك مث آثرت أمر اهلل على مصاحلك، هل قام بني مصاحلك 
جربت ربك فرأيت أنه ختلى عنك؟ هل جربت ربك فرأيت أنه مل َيلق معجزات احلفاوِة لك و الرعايِة 

ُياً على ر لك واالنتصاِر لك؟ ولكن املسلم إذا هان على نفسه تركه اهلل للذل املاحق، وإذا كان اإلنسان ك
نفسه، خطرياً عليه أمر ربه سبحانه وتعاىل مليء القلب تعظيمًا ملواله وخالقه، أودع يف قلوب الناس مجيعًا 
تعظيمه وحبه، فليت أين وجدُت مسلماً مارس دينه على هذه الشاكلة ألريكم كيف أن الكون كله يسجد 

 له إن جاز التعبري.

ا اخرتاق العقبات وال أستطيع جتاوز التضاريس، أن ربَّ إنسان يقول: ولكين ضعيف ال أستطيع
إنسان ضعيف شهوايت تتأجج، وأنا أقول: كلنا ذلك الرجل يا أخي، ومن منا ليس ضعيفًا؟ من منا ال 
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تتأجج الشهوات بني جواحنه؟ من منا ال هتفو نفسه إىل االحنراف؟ إن كنت تتحدث عن الضعف، فليس 
ة يتصف مبنتهى هذا الضعف حىت الرسل واألنبياء، ولكن مفتاح القو هناك عبد من عباد اهلل عز وجل ال 

هو االلتجاء إىل اهلل، هل التجأت إىل اهلل؟ هل شكوت ضعفك إىل ربك؟ هل أحسست باملشكلة أواًل 
فشعرت أنك يف موقف ال يرضى عنه ربك، فالتجأت إىل اهلل بذل وصغار وشكوت إليه أنك ضعيف 

على بابه، وقلت له: يا رب إنين أكره أن أعصيك وأحب أن أطيعك، وتشبثت بأذيال رمحته وبكيت 
لكين عبدك الضعيف الذي اسرتقته الشهوات واألهواء، فتداركين يا رب برمحتك، واهلل لئن فعلت هذا 

 هل َواْصرِبْ َوَما َصبْ ُرَك ِإالَّ بِالّلهِ لتجدنَّ أن اهلل عز وجل قد أبدل ضعفك قوة، أمل يقل اهلل عز وجل: 
مث أجابك قبل أن تعرتض. كيف أصرب يا رب أنا  َواْصرِبْ يف هذا من تناقض؟ ال تناقض، قال لك: 

ضعيف أنا عاجز، دنياي هيمنت على كياين، الدعة متنعين من النظر واملراقبة بشأن أهلي وأوالدي، أنا 
الَّ بِالّلِه) فإذا مل َك إِ ضعيف ال أستطيع أن أصرب، قبل أن تعرتض وتناقش جاء اجلواب يقول: (َوَما َصبْ رُ 

يكن صربك إال باهلل فما السبيل ألن ينجدك اهلل بالصرب؟ التجئ إليه، ولكن املصيبة أننا مل نشعر باملشكلة 
 حىت نلتجئ إليه.

أرأيت إنسانًا خسر جتارته ووقع يف أشد املصائب الدنيوية، ودارت عليه ألوان من الشدائد الدنيوية 
لة للتخلص منها ماذا يصنع؟ يطرق أبواب املشايخ أشكاالً وألوانا، ويستجد هبم ومل يستطع أن جيد حي

أن يعلموه دعاءً مستجابًا، ويوطُن نفسه أن يسهر الليل كله ليسأل ربه أن يزيل عنه ضراءه، وأن يبدل له 
فإذا وجدت  ،شدته رخاء، ملاذا؟ ألنه شعر مبشكلة؛ وألن هذه املشكلة أمهه أمرها، إهنا الدنيا اليت فاتته

أن مشكلًة قد أحدقت بديين، وهي توشك أن تبدل رضا اهلل عين غضبا، وأن ال أستطيع أن أحل أمر 
هذه املشكلة بيدي، فلماذا ال أستنجد كما استنجدت كما مضى؟ ملاذا ال ألتجئ إىل اهلل هلذه املشكلة  

ية أينما ذهنب أن حتىي بنايت حياة إسالم كما أجته إليه لتلك؟ ملاذا ال أقوم من الليل فأقول يا رب إنين أريد
وحيثما وجدن، ولكين ضعيف ال أملك سبيل إىل حتقيق ذلك فاعين يا رب، ولقد قلت : (َوقَاَل رَبُُّكُم 
اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم) ملاذا ال تقوم الليل وتستنجد باهلل؟ إذًا الستجاب لك؛ بل لقال لك: لبيك يا 

ن تنا الدنيوية أكرب مما هي أضعافاً مضاعفة، وننقذف ُيينًا ومشااًل يف سبيل معبدي، ولكنا نتصور مشكال
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حيلها لنا، فإذا رأينا مشكالت دنيوية تطوف بنا، وإذا وجدنا أن اإلسالم غريب يف ديارنا، وإذا وجدنا أن 
سبحانه وتعاىل   اهلل مظهر اإلسالم ممزٌق مزدراً يف أهلينا وأوالدنا، مل حنرك ساكنًا ومل نتأمل حىت نلجأ إىل

كما التجأنا إليه من قبل، تلك هي مصيبتنا اليت أبدلت رخاءنا شدة، وتلك هي مصيبتنا اليت جعلت 
 .مساءنا يف هذا الشتاء جمدبة، وأرضنا قاحلة، وال ندري ما الذي سيأيت به الغد
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 28/21/1881 | آلافة الكبرى  -131

 

 من آفاٍت كثرية تتسرب إىل كياناهتم وتتحكم يف وجودهم بل يف كثريٍ  إن املسلمني اليوم يعانون من
تصرفاهتم وأفكارهم، واحلديث عن هذه اآلفات وأنواعها طويل، ولكن بوسعنا أن نعلم أن هذه اآلفات 
اليت تستشري يف كيان األمة اإلسالمية اليوم تلتقي على آفة واحدة هي منها مبثابة اجلذع من األغصان 

 هذه اآلفة الكربى هي: اجلهل بدين اهلل سبحانه وتعاىل. وبتعبرٍي آخر هي: القفز إىل التعامل مع الكثرية،
اإلسالم قبل التفهم حلقيقة اإلسالم وقبل التفقه الراشد بعلومه وحقائقه، ولو أن املسلمني ال سيما العاملون 

م من ذي بدء على دراسة اإلسالمنهم يف حقول اإلسالم والدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل عكفوا بادئ 
ينابيعه، وعلى التدقيق يف مفاهيمه، والفقه بأحكامه والوقوف على الفوارق الظاهرة بني املتشابه الذي 
يلتبس على كثرٍي من الناس اليوم؛ أنواعه وأشكاله، إذًا حلّصنوا أنفسهم ضد كل هذه اآلفات املتفرعة 

 األخرى.

يٌث طويل وال تفي به دقائق يف مقاٍم كهذا املقام، ولكين واحلديث عن مظاهر هذه اجلهالة حد
  أضعكم من ذلك اليوم أمام ّناذج لعلها تبني لنا خطورة هذه اآلفة اليت نعاين منها، واليت قلما نتنبه إليها:

هنالك كثري من األمور اليت تشتبه على اجلاهل، وال ُيكن أن تلتبس على العامل، يتيه فيها كثري من 
 اليوم، ال بل كثرٌي من الذين يتحركون يف نطاق الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، هنالك من يلتبس املسلمني

عليه االعتزاز الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل به مع االستكبار الذي هنى اهلل سبحانه وتعاىل عنه، وعندما 
هذا الطريق، دون  لطريق وآنًا يفيلتبس عليه هذا األمر بذاك َيتلط عليه السبيالن وينحط، آنًا يف هذا ا

 أن يتبني النتائج الوبيلة اليت تفد إليه من جراء هذا االلتباس.

هنالك أناس كثريون يلتبس عليهم ما مساه الفقهاء بدار الكفر أو األمان أو العهد وهلا أحكام فقهية  
س عليهم هذا ر الذين يلتبكثرية مبا يسميه الفقهاء بدار احلق، وهلا أحكاٌم أخرى فقهية كثرية، ما أكث
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بذاك، وينحطون من جراء هذا االلتباس يف سبل متشاهبٍة َيلطون من جراء ذلك بني اجلائز واحملرم من 
 أحكام اهلل سبحانه وتعاىل.

هنالك كثرٌي وكثري من املسلمني يلتبس عليهم معىن اجلهاد الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل به يف سبيل 
ل مبعىن الثأر الذي هنى اهلل سبحانه وتعاىل عنه وأبطله كعادٍة آىسنة من عادات إعالء كلمة اهلل عز وج

اجلاهلية اليت نسخها اإلسالم، فينحطون يف طرق الثأر إنتصاراً للنفس وذاتيتها وهم يتصورون أهنم يسريون 
 يف طريق اجلهاد إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

ا هبا، والدعوة سالمية اليت شرفنا اهلل عز وجل وكلفنهنالك من يلتبس عليهم سبيل القيام باحلقائق اإل
إىل دين اهلل سبحانه وتعاىل هدايًة وتعريفًا مبا يسمى اليوم بالسري إىل إقامة اجملتمع اإلسالمي، وما أكثر 

 الفرق الكبري بني هذا وذاك.

عاىل من تهنالك من يلتبس عليهم العكوف على تعلم الفقه اإلسالمي وحقائق دين اهلل سبحانه و 
ينابيع العلم اليت تتمثل يف كتاب اهلل ويف سنة رسول اهلل وإمجاع أئمة هذه األمة، مبا يسمى اليوم الفكر 

 اإلسالمي.

. تصوروا مسلمني يتحركون يف ساحة العمل اإلسالمي أيًا كان .هذه ّناذج يسرية من كثري وكثري
طرٍق  يسريون من هذه احلقائق املتشاهبة يف نوعه وأيًا كان مظهره، كيف تكون الثمرة والنتيجة عندما

َحرم كيف تكون 
ُ
متداخلة وقد التبس عليهم يف نطاق ذلك احلالل باحلرام واجلائز باملمنوع واملطلوب بامل

 النتيجة؟

والوقت يضيق عن أن أبني لكم الفرق بني هذا وذاك، ولكن ال بد أن أضرب أمثلة، وال بد أن 
 أضعكم من هذا أمام شواهد:

د رىب اهلل سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني على أن يكونوا أعزًة بإُياهنم، ولكنه حذرهم من أن يكونوا لق
مستكربين بأنفسهم. فهل عرف املسلمون اليوم الفرق بني ما طلب وبني ما هنى عنه؟ ينبغي أن أحرص 
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لفين بأن  ذلك أن اهلل كدائمًا على أن أكون عزيزاً باإلُيان الذي شرفين اهلل به. فما معىن ذلك؟ معىن
أسلك مع اآلخرين سبياًل ال يُهان اإلسالم والدين من خالل شخصي، ينبغي أن ال أُمكن الناس من أن 
يُهينوا دين اهلل عز وجل من خالل اإلهانة اليت قد تتجه لذايت. تلك هي العزة اليت أمرنا اهلل عزوجل أن 

. وهذا َوَلن جَيَْعَل اللَُّه لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسبِياًل  ّنارسها، وذلك معىًن من معاين قوله عز وجل:
 .َولِلَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِننيَ  معىًن من معاين قوله تعاىل:

أما االستكبار فهو أن أحاذر أن تنخدش ذاتييت الشخصية من خالل االهتمام بذايت، وُرب إنساٍن 
من اإلسالم ضحية يف سبيل أن تبقى ذاتيته شاخمةً أمام الناس، جيعل من اإلسالم مطية بل  مستكرب جيعل

 جيعل منه مندياًل ليقي هبذا املنديل مسو ذاته وكربياء نفسه، تلك هي الكربياء احملرمة.

ني هأما العزة اليت طلبها اهلل سبحانه وتعاىل منا، فهي أن أنظر فإذا وجدت أن هنالك من يريد أن يست
باإلسالم من خالل مظهري اإلسالمي، أو أن يستهني بشيٍء من شعائره من خالل وجودي الديين، 
فينبغي أن أحتول إىل إنساٍن آخر قد يبدو ويظهر أمام كثرٍي من الناس بأنه إنسان كربياء، ولكن اهلل يرى 

هبا، وكم يف  نا اهلل عز وجلما استكن يف القلوب، ويرى ما قد خفي يف السرائر، هنا تكمن العزة اليت أمر 
حياة املسلمني من مظاهر تقينا من هذا االلتباس لو درسنا ولو تعلمنا ولو رُبينا يف ظالل الرتبية الربانية 

 اليت أعرضنا أُيا إعراض اليوم عنها.

 حنن كثرياً ما نفيت الفتاوى الباطلة من خالل التباسات كثرية قد استقرت يف أذهاننا بني كلمة الكفر
أو دار الكفر ودار احلق، ما أكثر ما أمسع الفتاوى اليت تقول على ألسن كثري من هؤالء الناس التائهني، 
إن الشريعة اإلسالمية تبيح التعامل بالربا يف دار الكفر، فليس على املسلم من حرج إذا وجد نفسه خارج 

بوية ويأكلها بالربا، وأن يأخذ الفوائد الر دائرة اإلسالم بني أناس غري مؤمنني باهلل عز وجل أن يتعامل معهم 
هنيئًا مريئًا، ومل يقل أحد من الفقهاء هذا، وإّنا قال فريٌق من الفقهاء أنه إذا دخل اإلنسان دار حرب، 
دار حرب ال دار كفٍر تدخل يف دار املعاهدة أو األمان، دار حرٍب أعلن عليها إمام املسلمني أو أئمة 

قال فريق من الفقهاء: ال حرج إذا دخل دار احلرب أن يقامر هؤالء احلربيني بشرط  املسلمني مجيعاً احلرب.
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أن يستيقني أنه هو الذي سريبح ومل َيسر هذا رأي، وقد قيس عليه من قبل البعض أكل الربا. أمام دار 
ل أحٌد من ااألمان أما دار العهد وهي الدار اليت ينطبق عليها واقع هذه البالد الغربية املختلفة، فما ق

الفقهاء أبدًا بأن لإلنسان إذا دخلها أن يأكل الربا فيها. إذاً ينبغي أن يقولوا أيضًا لو أن ينهب ويسلب 
ألن أحكام احلرب واحدة، فكما جيوز أن يقتنص أمواهلم باسم القمار أو الربا ألهنم حربيون، جيوز أن 

كلها،   ينبغي أن يقال لنا أن ننهب أموال هذه الدوليقتنص أمواهلم أيضًا هنبًا وسلبًا ألهنم حربيون. إذاً 
وليت شعري أي معىًن سيؤخذ عن اإلسالم، وأي صورة سيئة ستستقر يف أذهان هؤالء الناس يف عصٍر 

 هم أحوج ما يكونون فيه إىل جتسيد اإلسالم حبقائقه اجلاذبة احملبوبة.

ما أكثر ما تصدره املكتبات من ما أكثر ما أمسع كلمات الفكر اإلسالمي والفكر اإلسالمي، و 
الكتب اليت تتحدث عن ما يسمى الفكر اإلسالمي، وأعود بذهين إىل ما قبل قرن أو قرن ونصف من 
الزمن فال أجُد من املسلمني يتعامل مع ما يسمى الفكر اإلسالمي، كانوا يتعاملون مع ما يسمى علوم 

المية، أما اليوم فقد تقلصت هذه الكلمات وحلت اإلسالم عقائد اإلسالم الفقه اإلسالمي الشرائع اإلس
حملها كلمة الفكر اإلسالمي، ولكن املصيبة األدهى أن ُجل املثقفني اإلسالميني ال يعلمون الفرق بني  
كلمة الفكر اإلسالمي والفقه اإلسالمي، ولو أن أحدهم أخذ كتابًا عنون بكلمة الفكر اإلسالمي لظن 

 م وحقائقه، وتلك مصيبة ما مثلها مصيبة.نفسه قد وقع على كامل اإلسال

قلت باألمس وأكرر اليوم: إن الفكر اإلسالمي شيٌء ينبع من ذات اإلنسان من كيانه ودماغه، 
ولكل منا فكره اخلاص به، أما عقائد اإلسالم حقائقه شرائعه فإّنا تفد من وحي اهلل إلينا حقائق اإلسالم، 

ات عنا على صراط واحد، أما ما يسمى الفكر اإلسالمي فهي تصور تفد إلينا من وحي اهلل لتضبطنا ولتجم
ضبابية شىت، وأخيلة متنوعة متعارضة، بل كثرياً منها متناقضة؛ ذلك ألهنا تنبع من دخائل أنفسنا وإّنا هلا 
وظيفة واحدة يف حياتنا، هي َشرذمة الوحدة وتضييع الكتلة، وتصديع اإلرادة الواحدة، وحتويلها إىل شظايا 

ن اإلرادات املتنوعة املتخاصمة، وال أحد يتصور خطورة ما يسمى اليوم بالفكر اإلسالمي، وال أحد م
 يفكر ليقول: من أين تسربت هذه الكلمة إلينا؟
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أول من استعملها أيها األخوة، ارجعوا إىل مكتبات هذه البالد العربية واإلسالمية، هم اليساريون 
ٍم ناقدة، هم الذين كتبوا بأقالٍم مسمومة، مسوا كتاباهتم الفكر هم امللحدون، هم الذين كتبوا بأقال

اإلسالمي وجاء املسلمون املغفلون الُسَذج فأعجبوا هبذه الكلمة، وأمسكوا هبا وأخذوا جيعلون منها ديدنًا 
ي سهلم فيما يقولون وفيما يتناقشون به وفيما يكتبون، وتناَس القوم الفقه اإلسالمي، ومن خالل هذا التنا

تقع هذه اخلصومات، ويقع هذا اللجج، بل كثرياً ما أجد من يديل بقرارات ضخمة كبرية باسم اإلسالم، 
وإذا هو ينزع من فكره، وإذا هو ينزع إىل ذلك من أخيلته وتصوراته، وملاذا ال يفعل وقد آل اإلسالم إىل 

 مضمون أفكار، وكٌل منا له فكره، إذاً فكل منا له إسالمه.

أيها األخوة كيف أن سائر اآلفات املتفرعة املتنوعة اليت ال جمال للحديث عنها قد ُشقت أتالحظون 
 وتفرعت من هذه اآلفة الكربى، آفة اجلهل بدين اهلل سبحانه وتعاىل؛ تلك اآلفة اليت جعلتنا نتيه بني أمور

 متخالفة يف احلقيقة ولكنها متشاهبة يف األلفاظ والكلمات اللغوية.

ثرية ويسريًة جدًا لنماذج كثرية وكثرية جداً، وحسبنا أن نتبني يف هذا املوقع هذه ضربت أمثلة ك
املصائب اليت نعاين منها، فإننا إذا أردنا أننا نعاين من هذه املصائب جنتاز بذلك رمبا نصف الطريق إىل 

 حلها كما قالوا.

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 21/12/1891|  يا أيها الناس أنتم الفقراُء إلى هللا -132

 

آيٌة يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، فلنقف عندها بشيٍء من التدّبِر والتأّمل، فما أحوجنا لو علمنا 
ُه وتعاىل: وتعاىل، ونتأمََّل ما فيها من حقائَق وِعظات،. يقوُل ربُّنا سبحانإىل أن نتدب ََّر آياِت اهلل سبحانُه 

 ُُيْذِهْبُكْم َويَْأِت يِخَْلٍق َجِديدٍ ِإن َيَشأْ  ،يَا أَي َُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميد . 

يا أيها الناس: خطاٌب عام  ال عموَم من بعده، ليَس خاصًَّا بفئٍة دوَن ُأخرى، مل يتجه إىل املؤمنني 
ون امللحدين، وال إىل الصاحلنَي دون الفاسقني، بل إنُه خطاٌب يتجُه إىل البشِر مجيعًا. فقد دخَل يف د

عموِم هذا اخلطاب، دخَل الناُس بشىتَّ طبقاهتم وفئاهتم، ومشلِت الكلمُة أعلى قمِم القيادِة واحُلكم،. كما 
 ِإىَل اْلُفَقرَاءُ  أَنُتمُ  أَي َُّها النَّاسُ  يَا هلؤالِء مجيعًا: مشلت أدىن درجاِت االنقياِد واخلضوع، يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ 

، إنُه الفقُر املطَلق، الذي ال يقُف عنَد نوٍع ما دوَن آخر، ليس فقراً نسبيًا، وليَس فقراً يف صنٍف دوَن اهلل
 .اهللىَل اْلُفَقرَاُء إِ  أَنُتمُ صنف، ولكنه الفقر الذايتُّ املطلُق الذي يشمُل كلَّ أنواعه، 

ال، الفقُر يف الوجود، الفقُر يف الصّحة، الفقُر يف العقِل والفكر، الفقُر يف اجلماِل واملظهر، الفقُر يف امل
الفقُر يف الّرزِق والكساء، كلُّ ذلَك دخَل دخواًل ذاتيًّا حتَت قوِل اهلِل عزَّ وجلَّ لعبيِده،. ملن بيدِه أمرهم 

 .اهللُفَقرَاُء ِإىَل الْ  أَنُتمُ ودماؤهم، يقول هلم: 

فهل من إنساٍن يستطيُع أن يكذَِّب هذا القرار؟ هل من رجٍل عامٍل أو جاهٍل مهما كان شأنُه يف 
 داِر الدنيا، مؤمنًا باهلِل أو جاحداً مهما كان مستواه يف اجملتمع، هل يستطيُع أن ينكَر هذه احلقيقة؟

املاِل فسُه صحيَح البدن، ويرى نفسُه متمتّعًا بلعلَّ هنالَك من ينكر، ينظُر إىل جسدِه، فريى ن
والرخاء، ويرى حتت يدِه القّوَة وأسباَب البطش، يرى كلَّ ذلك موفورًا عنده، وينظُر إىل نفسِه يف املرآة، 
فريى نفسُه مجياًل ما أمجَل منه، ويرى فكرُه دقيقًا ال أثقَب منه، رمبا قال، وهو يف نشوٍة عارمٍة ينظُر إىل 

يه، وينظُر إىل هذه املظاهِر لديه،. يقول: ال بل أنا غين! فأيَن الفقُر الذي أوَصُف به؟ ها أنا ذا غين  ِعْطفَ 
من كل ِّ ناحية، ومل يستطِع الفقُر أن يتسلََّل إيلَّ مثقاَل ذرّة، فهل دعوى هذا اإلنساِن صحيحة؟ هل  

 جاَء بأيِّ نتيجٍة إجيابّية؟كالم ُ هذا اإلنسان، إذا ُوزَِن يف ميزاِن العلم والتفّقه، 
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إنَّ هذا إنساٌن أمحُق يا عباَد اهلل، ال أقوُل إنَُّه أمحُق يف ميزاِن الّديِن فقط، بل إنَُّه قبَل ذلَك أمحُق 
 بقراِر العلم، وبقراِر احلقيقة.

َت الذي نأنَت غيَن، من أيَن جاَء غناك؟ أنَت تتمتَُّع بقوَّة، نعم، ولكن أفأنَت مصدُر هذه القوَّة؟ أ
جعلَت الطاقَة تسري يف دمائك؟ أنَت الذي أقمَت الغدَد املنتشرَة يف جسمك على وظائفها النوعيَِّة اليت 
تقوُم هبا؟ أنَت الذي أورثَت لسانَك احلركَة والبيان؟ أنَت الذي أقمَت فؤادَك على نبضاتِه ووضعِه الذي 

نيَك يف بناًء على القوِة اليت متتلكها؟ ما هذا؟ فتحَت عيتراُه فيه؟ أنَت الذي سخَّرَت الدَّورَة الّدموّية، 
احلياة، ونظرَت إىل نفسك، فرأيَت فيها طاقًة تتحرَّك، رأيَت الدماَء تسيُل حارًَّة يف عروقك، رأيَت الغدَد 

 تؤّدي وظائفها، رأيَت كلَّ ذرٍَّة من ذرَّاِت جسمك عاكفًة على مهمتها.

راقاِت عاًل هلا، أنَت تستقبُل القوَّة، ولسَت ينبوعًا هلا، أنَت مكاٌن إلشأنَت منفعٌل بالقوَِّة ولسَت فا
هذه القوَّة، ولسَت مصدرًا هلا؛ إذا سكَن جسمك، وإذا توقَف شيٌء من أجزاِء كيانَك عن أداِء مهّمته، 

 فماذا تصنُع يا أيها القوَي؟ وكيَف تدب ُِّر أمرَك يا أيّها اإلنسان الغيّن؟

أنّت غين  بعقلك؟! ما هو عقُلك؟ وكيَف استطعَت أن تغرَز عقَلَك يف دماغك؟!  كيف؟ أنَت غيّن!
أو يف فؤاِدك؟ أو يف أيِّ جهٍة من جهاِت جسدَك إن كنَت تعرُف جهَة العقِل ومكاَنه؟ وكيف ومن أين 

 جئَت هبذه الطّاقة؟ ومىت استوردهتا؟ وكيَف أقمتها على وظيفتها؟

ًا يتفتَُّح يف  ياِة الّدنيا، وكربَت شيئًا فشيئًا، ونظرَت فرأيت سرَّاً غريبعقُلك؟! فتحَت عينيَك على احل
 كيانَك كما تتفتَُّح أكماُم الزَّهرة، ونظرَت فوجدَت نفسَك تتفكَّر، وتتأمَّل، وتدرُك األمور.

ا ما آَل ذفإذا ما َذبُ ّلْت هذه الزَّهرة، وإذا ما ضُعَفْت هذه القوَّة، وإذا ما آَل علُمَك إىل جهل، وإ 
ِذكراَك إىل نسيان، فمن أين؟ من أيَن يا أيُّها القوي؟ تستورُد عقاًل آخَر عندما يصبُح عقُلَك هذا َخرِبَاً ال 

 يفيُدَك شيئًا. من أين؟!

أتقوُل إنََّك غين  بالقوَِّة والطاقِة والوجود!؟ مِن الذي بثَّ فيَك الوجود؟ مِن الذي أورثَك احلياة؟ مِن 
الروح؟ أأنَت الذي اكتسبتها، فغرستها يف كيانك، مثَّ تباهيَت هبا على أقرانك؟ واجلمال  الذي أورثكَ 

الذي تتباهى به وجُتَمُِّل نفسَك مزيدًا من الّتَجمُِّل مبظاهره، إذا ما خبا شعاُع عقلَك يف يوٍم من األيام، 
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ظهر، وقد نظُر فرتى هذا املوعدَت فنظرَت إىل نفسَك يف املرآة، ترى إىل أيَن يذهُب ذلَك اجلمال؟ ت
انعكست سحنُتك، إذا باجلماِل أصبَح قباحة، وإذا هبذه النضارِة أصبحت قباحة، وإذا هبذا الذي كنَت 

ضُع يدَك على . أنت تتباهى بأنك غين! بأنَك ت.تفتخر به على الناس، أصبَح شيئًا تشمئزُّ منه األعنُي 
 ماٍل وفري!

ُه عن قطره، وإذا حبَس أرضُه عن أن تنبَت لك، وإذا أمسَك ينابيَع إذا أمسَك اهلُل عزَّ وجلَّ مساءَ 
الرزق، عن أن ُتِدرَّ رزقها إليك، فأخربين ماذا تصنُع بَذَهِبَك وفضَّتك؟ ماذا تصنُع بكنوزك؟ ستلعُق الثَّرى، 

 ها الغين.يولسوَف تبحُث عن لقمِة طعاٍم بنَي القمامِة فال تعثُر عليها، نعم يا أيها القوي، نعم يا أ

، هذا يعين كما قلُت أنتم الفقراء إىل اهللمجيعًا  يا أيها الناسهذا معىن كالم اهلل عزَّ وجّل: 
لك، أنََّك منفعٌل بالقوَّة، استقبلتها بدون اختيارك، تفاعلَت معها بدون اخرتاعك، سرَت يف تيارها بدوِن 

ن فعٌل بالقوَّة، ولسَت فاعاًل هلا إطالقًا بشكٍل مقصد منك، بل أنَت جزٌء من هذا التيار ذاتِه، أنت من
 األشكال.

سَّرهمثَّ السبيَل ي ،من نطفٍة خلقُه فقدَّره ،من أيِّ شيٍء خلقه، قُتَل اإلنساُن ما أكفره أيُّ سبيٍل ،
وحىتَّ  ،هذا يابَن آدم؟ أعلمَت أيُّ سبيٍل يعنيِه ربُّ العاملني؟ ينبغي أن تتذكر، حىتَّ ختفض من أنفَك قليالً 

، أنَت أعلُم بذلَك السبيل، ذلَك السبيِل القذر، ذلَك السبيِل مثَّ السبيَل يسَّرهحُتَطَِّم من كربياِئَك كثرياً، 
 الضيِّق، الذي شاءَ اهللُ أن يكون مرورَك إىل الدنيا منه، والذي شاء اهللُ عزَّ وجَل أن يوسعُه عنَد خروجك،

 َُكالَّ َلمَّا يَ ْقِض َما أََمرَهُ  ،مَّ ِإَذا َشاَء أَْنَشرَهُ  ،مُثَّ أََماَتُه فَأَقْ بَ رَه. 

هذا اإلنساُن الكفوُر بالنعمة، يرى جلباَب نَِعِم اهلِل عزَّ وجّل قد ألبسُه اهللُ إياه، بداًل من أن يشكره، 
، اجعل هذا الرِّداءَ عفواً وعافيًة يل، وأدمُه عليَّ سرتاً وكرماً  من هذا يقوُل كما  ، بدالً بداًل من أن يقوَل ربِّ

َا أُوتِيُتُه َعَلىَٰ ِعْلٍم ِعنِدي  قاَل قارون:  َا أُوتِيُتهُ ، نعم، هكذا قاَل قارون، قال:  ِإّنَّ ؛ رزقي، قوَّيت، ِإّنَّ
، هذا كالُم ُسْكر، كالُم نشوة، كالُم جنون!! أيُّ شيٍء هذا الذي  َعَلىَٰ ِعْلٍم ِعنِديطاقيت، مايل، 

على علٍم عندك؟ أمل تذُكر يوَم كنَت طفاًل صغرياً، يوَم كانِت األقذاُر حتتوشك؟ يوَم كانت الرعايُة أوتيَتُه 
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شرطًا أساسيًَّا لبقائَك واستمرارك؟  كانت أسباب هذه القوَِّة موجودًة يف كيانك، كاَن أسباب العقل، 
 والطاقة، وهذه األجهزة، كلها مهيئًة يف كيانك الصغري.

ذي به أورثَت نفسَك هذه القوَّة؟ أيَن جهدك؟ أيَن اخرتاعك؟ صدق اهلُل العظيم، أين علمك، ال
اهلُل الذي خلقكم من ضعف مثَّ جعَل من بعِد ضعٍف قوَّة مثَّ جعَل من بعِد قوَّة ضعفًا صدَق اهللُ القائل: 

 أنت القوي، إن كنتَ  ، نعم، وآيُة ذلك أنََّك ال تستطيُع أن حتبَس مظاهَر هذه الطاقِة يف كيانك،وشيبة
فاحبس هذه القوََّة عندك، إن كنَت أنت مالَك هذه الطَّاقة، ومن مّثَّ فلَك أن تتكبّ َر على األرض، وأن 
، إن كنَت كذلك فعاًل، فأمسك شيئًا من مظاهِر هذه القوَِّة أن ال تُتخطََّف منك، بل قم أماَم  تتجربَّ

 ي إن كنَت قادراً.حتدِّي اهلِل عزَّ وجّل وغالب هذا التَّحدّ 

ْرُه نُ َنكِّْسهُ  ما هو هذا التَّحّدي؟ هو قوُل اهلِل عزَّ وجّل: ، قراٌر ال ِقلُونَ أََفاَل يَ عْ  اخْلَْلقِ  يِف  َوَمن ن َُّعمِّ
شذوذ فيه، إذا ُعمَِّر اإلنساُن ُنكِّس، عاَد إىل الضعف، عاَد إىل النسيان، عاَد إىل اهلزال، عاَد إىل اجلهِل 

َأْرَذِل اْلُعُمِر  يُ َردُّ ِإىَل  َمنْ  يُ تَ َوىفَّ َوِمْنُكمْ  َمنْ  َوِمْنُكمْ م، وهكذا يقرُِّر اهللُ عزَّ وجلَّ يف اآليِة األخرى: بعَد العل
 .بَ ْعِد ِعْلٍم َشْيئًا ِمنْ  ِلَكْياَل يَ ْعَلمَ 

ِإن َيَشْأ  ،نعم يابَن آدم، إذا عرفَت هذه احلقيقة، فاعرف احلقيقة اليت تليها واليت بنيت عليها
ِلَك َعَلى اللَِّه بَِعزِيزٍ  ،ُيْذِهْبُكْم َويَْأِت يِخَْلٍق َجِديدٍ  ، وما ُيَكلُِّف ذلَك ربَّنا إال أمٌر يوّجُهه، وإال إرادًة َوَما ذََٰ

َا أَْمرُُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئًا َأنينّفذها ربُّنا سبحانُه وتعاىل،  إذا كنَت على يقنٍي من ، فَلُه ُكن فَ َيُكونُ  يَ ُقولَ  ِإّنَّ
هذا، بناًء على احلقائِق العلميَّة قبَل احلقائِق الدينية، إذا كنَت واثقًا من أنك هذا اإلنسان، إذاً ينبغي أن 

عَل حتطَِّم كربياَءك، ينبغي أن حتطََّم عنادَك وجربوتك، وينبغي أن ترتدَي كسوَة العبوديَِّة هلل، وينبغي أن جت
 يدِه زماُمك، نعم أنَت دابٌَّة ُأْحِكَم الزماُم يف عنقها إحكاماً متينًا، فانظر يا أيتها الدابة،والَءَك ملوالك ملن ب

انظري إىل الِيد اليت تسوقِك من هذا الزمام، انظر يابَن آدم، من الذي يقوُدَك من الزمام الذي أُثِبَت يف 
لذي لى، أنُه الذي أضحَك وأبكى، وأنُه اعنقك، انظر لتعلم، وإذا تأملت، علمَت أنُه ربُّ الّسماواِت الع

أماَت وأحيا، وأنُه ربُّ الفلق، وربُّ الكائناِت كلها، وأنَّه الذي إليِه املرجُع واملآل. فاجعل والَءَك لربِّك، 
اجعِل اجتاهَك إىل خالقَك سبحانُه وتعاىل، اجعل دنياَك خرَي خادٍم لتحقيِق مرضاِة اهلِل عزَّ وجّل، وإذا 
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راً ال يعجُبك، وإذا رأيَت ضيقًا ال يتَّفُق مع هوى نفسك، فاصرب حلكِم ربِّك، كما قاَل اهلُل عزَّ رأيَت أم
 .فَاْصرِبْ حلُِْكِم رَبَِّك َواَل َتُكن َكَصاِحِب احْلُوِت ِإْذ نَاَدىَٰ َوُهَو َمْكظُومٌ وجّل لرسوله: 

ه، أن اٍة من غضِب اهلِل عزَّ وجّل وعقابحكُم اهلِل عزَّ وجّل يسري، وقرارُه عدٌل مطبَّق، وخرُي منج
تدخَل يف باِب الذُّلِّ والضراعِة له، وأن تنطوَي يف باِب املسكنِة واهلواِن هلِل عزَّ وجّل، هبذا االنكسار، يرفُع 

نَّ أاهلُل الضَّرَّاء، هبذا االنكسار يعيُد اهلُل عزَّ وجلَّ النَِعم، ليت أنَّ أولئَك الذيَن تشمخر جباههم، وليت 
م أولئَك الذيَن يتقلَّبوَن يف سهراهتم املاجنة، وليَس أنَّ أولئَك الذيَن سكروا بنعمِة اهلل ألواناً وألوانًا، ليت أهن
يَا يسمعون هذا الكالم، وليت أهنم يدركوَن هذه احلقيقة، وياليَت أهنم تفاعلوا مع قول اهلِل عزَّ وجّل: 

  .ْبُكْم َويَْأِت يِخَْلٍق َجِديدٍ ِإن َيَشْأ ُيْذهِ  ،ء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميدُ أَي َُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَا

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلُل العظيم.
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 21/12/1892|  عندما تتداعى عليكم ألامم وأنتم غثاء -133

 

 حدٍب رِت املصائُب من حوهلم مقبلًة إليهم من كلِّ كّلما اشتّدِت اخلطوُب على املسلمني وكّلما تكاث
وصوب، تذّكرُت حديَث رسوِل اهلل صّلى اهللُ عليِه وسّلم الذي رواُه أبو داووَد وأمحُد بُن حنبل عن ثوبان 

يوشُك أن تداعى عليكم األمُم كما تداعى األكلُة رضي اهللُ عنه. قال رسوُل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسّلم: 
عتها، قالوا: أمن قّلٍة حنُن يا رسوَل اهلِل يومئذ؟ قال: بل أنتم كثري ولكّنكم غثاٌء كغثاِء الّسيل، إىل قص

وسينزعنَّ اهلُل الّرهبة يف قلوِب أعدائكم منكم وسيقذفنَّ يف قلوبكم الوهن، قالوا: ما الوهُن يا رسوَل اهلل؟ 
 .قال: حبُّ احلياِة وكراهيُة املوت

طوَب تتكاثر مقبلًة على املسلمني من كلِّ حدٍب وصوب، ذّكرتين هذه املآسي نعم كّلما رأيُت اخل
بكالِم املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم وهو ينظُر من خالِل مشكاِة النّبّوة إىل ما يقُع يف هذه العصور وما 

. اِء الّسيلبل أنتم كثري ولكّنكم غثاٌء كغث بعدها، وطاملا وقفت من هذا احلديِث عنَد هذه الكلمة:
 .ولكّنكم غثاٌء كغثاِء الّسيلوطاملا رأيُت العقلَ يقُف خاشعاً أماَم قوِل املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم: 

ناُء ترى ملاذا تتحّوُل الكثرةُ غثاًء؟ ملاذا تصبُح املاليني، مئاُت املاليني غثاًء ال قيمَة له؟ ملاذا يتحّوُل الب
ىن ال قيمَة له؟ ملاذا تتحّوُل الّشوارُع العريضة واألبنيُة الفخمة واملاُل الكثري والغ الّشامُخ العايل إىل هباءٍ 

لٍم الوفري، ملاذا يتحّوُل ذلَك كّلُه إىل ما يسّميِه رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلم غثاًء؟ نعم، ينبغي لكلِّ مس
لَو العربة وغذاًء لفكره، ويأخَذ منها العربة ت أن يقَف عنَد هذه الكلمِة النّبوّية فيجعَل منها غذاًء لعقله

لكي يعلم ملاذا ال ُيكُن أن يعيَش اإلنساُن بدوِن عقيدة؟ وملاذا ال يصلُح اجملتمَع ماٌل وال غىًن إن مل يتّوج 
هذا اجملتمُع بعقيدٍة صحيحة؟ أنَت مترُّ مبدرسٍة شاخمٍة عظيمِة البنيان، مشّيدِة األركان، وتنظُر إىل داخِل 
هذه املدرسة فتجدها قد ُملئت بأحدِث األجهزة وأحدِث الوسائِل التّعليمّية، فتظنُّ ألّوِل نظرٍة ولدى 
الّنظرِة الّسطحّيِة العجلى أنَّ هذا املعهَد البدَّ أن َيرَّج أفذاذاً من العلماء، ألّنُه بناٌء شامخ وألنَّ أجهزتُه 

مغِة ّكرت رأيَت أنَّ العربَة ليست هبذا كّله، العربُة باألدأحدُث ما تكوُن األجهزة، ولكّنَك إذا تأّملت وف
اليت يف داخِل هذا املعهد. العربُة باألدمغِة اليت تقوُد الّصغاَر وتعّلمهم، ما هو الّتصّور اجلازُم يف أدمغِة 
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وتدفعهم  لهؤالِء املعّلمني والّتالمذة عن الكوِن واإلنساِن واحلياة؟ ما هي عقيدهتم اليت تدفعهم إىل العم
 إىل الّنشاط، وتستعلي هبم فوَق الكسل؟

ومترُّ مبستشفًى عظيٍم جّدًا ُبيَن على أحدِث الّطراِز للتّو، وتنظُر إىل داخلِه فتجدُه مليئًا هو اآلخر 
بأحدِث األجهزِة الطّبّ ّية اليت ال ُيكُن أن ترى أحدَث منها يف أيِّ صقٍع من أصقاِع العامل، فتخاُل لدى 

العجلى أنَّ املرضى البدَّ أن جيدوا الّشفاء العاجَل يف هذا املشفى ألنَّ بناءَُه حديث وألنَّ أجهزتُه  الّنظرةِ 
أحدث، ولكّنَك عندما تتأّمل وتدّقُق الّنظر، تعلم أنَّ األجهزَة وإن كاَن اإلنساُن حباجٍة إليها، ولكنَّ العربَة 

رى هل هؤالء لذيَن يديروهنا والعقيدِة اجلامثةِ بنَي جواحنهم، تبالقائمنَي على هذه األجهزة، العربُة باألطبّاء ا
 األطباء املناوبون يف هذا املستشفى يف منتصِف ليلٍة مظلمة ُتراهم منصرفون بدافٍع من عقيدهتم اجلامثةِ بنيَ 

لعقيدة ا جواحنهم إىل خدمِة املرضى والقلِق على أحواهلم والّنظِر يف شؤوهنم، أم إنَّ قلوهبم فارغة من هذه
وأعينهم زائغٌة مكاَن ذلَك بالّشهواِت واألهواء، كل  ينتظُر فرصًة أن َيلَو مع زميلٍة له، ماذا يفيُد املشفى 
القائم على أحدِث األجهزة وعلى أحدِث طراِز البناء إن مل تكن الّرؤوُس اليت تديرُه مصقولًة بالعقيدة اليت 

 شرّفنا اهلُل عزَّ وجّل هبا؟

لّدبّابِة العظيمة، هذا احلديد الثّقيل املرتاكب الذي يتهادى على األرض فيحّطُم الّصخر وتنظر إىل ا
ويقذُف بالّشواظ، فيعجبَك مرأى هذا الّشيء وتظنُّ أنَّ مثَل هذا اجلهاِز ومثَل هذه القّوِة املاّدّيةِ إذا وجدت 

ديد مهما اشتدَّ ليست كامنًة يف هذا احل فقد ُضمَن النَّصر، ولكّنَك لدى التّأّمل تتفّكر وتعلم أنَّ العربةَ 
ثقُله ومهما قذَف بالّشواظ، إّنا العربُة مبن يف داخِل هذا احلديد، إّنا العربُة بالرّأس الذي يديُر هذا احلديد 

بل أنتم كثري ولكّنكم بالعقيدِة اجلامثةِ بني جواحنه، هذا معىن كالِم حبيبنا املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم: 
 .غثاٌء كغثاِء الّسيل

الكثرُة املاّدّية تذهُب بددًا إن مل تقم يف داخلها مخائر العقيدة، إن مل تتحّقق يف أعماقها أّولياُت 
 الّتصّوِر احلقيقّي ملعىن الكون وملعىن اإلنسان وملعىن احلياة.

فى عليِه الّصالُة الِم املصطويالألسِف يا عباَد اهلل. املسلمون هم إىل اليوم أّوُل الفقراء بإدراِك معىن ك
والّسالم، فال يزاُل العدوُّ ينهشهم من عن ُينٍي ومشال، وال تزاُل اخلطوُب تقرُع أبواهبم صباَح مساء تنبّههم 
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صطفى عن معىن كالِم امل -وهم مسلمون  -إىل معىن كالِم رسوِل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم ولكنّهم 
كالَم املصطفى هذا؟ املستعمُر األجنيّب الذي حطَّ رحالُه يومًا ما يف   غافلون، ويالألسف من الذي أدركَ 

هذه البلدِة وغريها من بالِد اإلسالم، هؤالء هم الذين عرفوا معىن كالِم املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم: 
ولكّنكم غثاٌء كغثاِء الّسيل. 

 يهوداً ونصارى ني، ونظَر فوجَد يف هذه البالدِ لقد حطَّ هذا األجنيبُّ املستعمر يف بالِد العرِب واملسلم
 ومسلمني، فرتَك اليهوَد على يهوديّتهم، وترَك الّنصارى على نصرانيّتهم، وأقبَل إىل املسلمني يسرُق اإلسالمَ 
 من قلوهبم وعقوهلم، ألّنُه علَم معىن كالِم املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم، فهو يريد أن حييَل كثرَة املسلمنيَ 

إىل غثاء، لقد سرَق األجنيبُّ املستعمُر ذات يوم إسالَم املسلمنَي من أفئدِة املسلمنَي وعقوهلم، وهو يعلم 
أّنُه بذلَك سرَق الوقوَد من خزّاِن الّسيّارة، فماذا عسى أن تفعَل الّسيّارُة اجلامثةُ مبظهرها اجلميِل بعَد ذلك؟ 

لّسيّارة، أن تؤّدَي غايتها؟ لئن كاَن العاملُ اإلسالميُّ مثَل هذه امنذا الذي يستطيع أن حيرّكها؟ وكيَف ُيكُن 
 فإسالُم العامِل اإلسالميِّ إّنا هو وقوُد هذه الّسيّارة.

تبّخَر الوقود، زاَل معىن اإلسالم الذي كاَن جامثًا كالطّود يف يوٍم من األيّام بني جوانح املسلمني ويف 
اَن الّضعف يُل بذلَك إىل كثرة، وكاَن الفقُر يتحّوُل بذلَك إىل غىن، وكعقوِل املسلمني فكانِت القّلُة تستح

يستحيُل بقدرِة قادٍر إىل قّوة، ذلَك ألنَّ اإلسالَم منبُع الغىن، ومنبُع القّوة، ومنبُع الكثرِة الواحدِة املتآلفة. 
 املظهُر راِت فقط، بقيَ تبّخَر ذلَك اإلسالم وبقَي من ورائِه من أجِل اخلداِع فقط ومن أجِل ملء الثّغ

اإلسالمّي، اإلسالُم الّشكلّي، افتقدنا حقيقَة اإلسالم الذي كاَن يقوُد األّمة، والذي كان يرفُع شأهنا إىل 
 .كما يقوُل حبيبنا املصطفى عليِه الصالُة والّسالم إىل غثاٍء كغثاِء الّسيل  -الّشأِو العايل، فاستحلنا 

نعلم؟ أما آن أن ندرك أنَّ األجنيبَّ الكافر عندما سرَق إسالَم املسلمنَي أما آَن لنا يا عباَد اهلِل أن 
باألمس إّنا كاَن يهّيُء أرَض املسلمني هلذا االمتالِك وهذا االغتصاِب اليوم؟ أما آَن لنا أن نعلم أنَّ 

اً، إّنا كاَن ر اإلسالم الذي ُسرق بأيدي ذلَك األجنيبِّ الغاصِب احلاقد على املسلمني أشخاصاً وأرضًا وذخ
ُيّهُد بذلك لتفتيِت كياِن هذه األّمة؟ أما آَن لنا أن نعلم أنَّ ذلَك األجنيّب الذي سرَق إسالَم املسلمنَي 
وهم نيام ال حيّسوَن وال يتنبّهون، إّنا كاَن يتهيّ ُؤ لذلك من أجِل أن ينزَل املكيدَة تلَو املكيدة ببالِد املسلمني 

حراكًا، ودوَن أن يستطيعوا دفاعًا، ودوَن أن ُيلكوا إال االحتجاَج والكالم؟  وأراضيهم دوَن أن يستطيعوا
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ترى ما الذي فقدنا حىّت آَل بنا األمُر إىل هذا الّذل؟ هل فقدنا شيئًا غرَي اإلسالم؟ أال تعلموَن أننا ال 
األرِض  هي أغىن أممنزاُل أغىن األمم؟ من الذي جيهُل من احلمقى أنَّ أّمَة املسلمني والعرب كما يقولون 

قاطبة؟ وها هي ذي أرُضها مبا يف باطنها من ذخٍر وما على ظاهرها من خري تعلُن ذلك. أما تعلمون أنَّ 
أرَض املسلمني أوسُع أراضي اهلِل قاطبة؟ وأحراها بأن تؤلف أقوامًا وجتمعهم من شتات، كلُّ من درَس 

 حقائَق اجلغرافيا والتّاريِخ يعلُم ذلك.

ذا كلُّ هذا مل يعد يغين، ملاذا؟ ألنَّ األمر آَل بعَد ذلَك كما قاَل املصطفى إىل غثاء، إىل ولكن مع ه
، واهلِل الذي ال إله إال هو: َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُوا غثاٍء كغثاِء الّسيل، وجلَّ ربّنا القائل:

يتمّسكوا  اَن حريّاً بأن جيمَع كلمَة املسلمني، ألمَر اإللهُ الرّحيُم عباده أنلو أنَّ هنالَك حباًل غرَي حبِل اهلِل ك
بذلَك احلبل، ولكنَّ اإللَه الّرؤوَف الرّحيم يعلم أن ال يوجُد حبٌل جيمُع شتاَت هذه األّمة إال حبٌل واحد 

لَْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ نْيَ اللَِّه عَ  نِْعَمتَ  ُكُرواَواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُوا َواذْ  هو حبُل اهلل
ُ اللَُّه َلُكْم النَّاِر فَ  ِمنَ  قُ لُوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِنِْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفرَةٍ  أَنْ َقذَُكْم ِمنْ َها َكَذِلَك يُ بَ نيِّ

، هذا هو يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْسَتِجيبُوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيْيِيُكمْ  َتُدونَ لََعلَُّكْم تَ هْ  آيَاِتهِ 
اأْلَْرِض َكَما  يِف  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهمْ  اإلُياُن الذي حييي

  .بَ ْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا مِّن قَ ْبلِِهْم َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضىَٰ هَلُْم َولَيَُبدِّلَن َُّهم ِمن الَِّذينَ  فَ اْسَتْخلَ 

أقوُل قويل هذا وأسأُل اهلَل عزَّ وجّل أن يرزقنا العربَة من كالمه، وأن يرزقنا االتّعاَظ بكالِم رسوله 
 لكم.. فاستغفروُه يغفر
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 21/29/1882|  القوة من هللا والنصر من عند هللا -131

 

إنَّ من أهمِّ العقائِد اليت تنهُض عليها حقيقُة اإلُياِن باهلِل عزَّ وجّل: أن يستيقَن اإلنساُن أنَّ القّوَة 
ُن بكتاِب اهلِل عزَّ وجّل ؤمهي قّوُة اهلل، وأنَّ النصَر كّلُه إّّنا هو من عنِد اهلِل سبحانُه وتعاىل. وال حيتاُج امل

إىل برهاٍن على هذِه احلقيقة بعَد نصوٍص واضحٍة صرحيٍة قاطعٍة هبذا يف كتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ من مثِل قولِه 
إن ينُصرُْكُم اهلُل فال غالَب لكم وإن َيُذْلُكم فَمْنذا الذي ينُصرُُكم من بعدِه وعلى اهلِل سبحانُه وتعاىل: 

أّمن هذا الذي هو جنٌد لكم ينصركم من دوِن الّرمحن إِن  . ومن مثِل قولِه عزَّ وجّل:منونفليتوّكِل املؤ 
 .الكافروَن إال يف غرور

وأّما من مل يؤمن بعُد بكتاِب اهلِل عزَّ وجّل فنحيلُه إىل حقائِق التّاريِخ النّاطقة، ووقائِع الّدهر اليت ال 
ال أحبُّ أيّها اإلخوة أن أمأَل هذه اخلَُطَب املنربّيَة بَقَصٍص وال  ُيكُن أن يكّذهبا إنساٌن وال بيان، وأنا

برواياٍت تارَيّية، وليَس من شأين ذلك. ولكن إن اقتضِت العربة، وإذا اقتضِت احلقيقُة بياَن برهاٍن عجزت 
لى رسوِل اهلِل صّلى ع عن التعويض عنُه براهنُي اإلُياِن باهلِل عزَّ وجّل، ونصوُص البياِن اإلهليِّ النّازِل وحياً 

 يبها.اهللُ عليهِ وسّلم، فال بدَّ من اإلشارةِ بإصبِع استشهاد إىل الوقائِع التّارَيّيِة اليت ال مردَّ هلا وال جماَل لتكذ

الّدولُة اإلسالمّيُة اليت غرسها اهللُ بيِد واحٍد من عبادِه يف األندلس دولٌة إسالمّيٌة راسخة، من ذا الذي  
بنائها؟ رجٌل واحد: امسُه عبُد الّرمحِن الّداخل. ولو أردنا أن نضَع مقاييَس القّوِة املاّدّيِة أمامنا:  كاَن أساسَ 

ملا رأينا املنطق، وملا رأينا العقلَ وال العلم إذ نصّدُق أنَّ رجاًل واحداً كسَح ظلماِت الكفر فوَق أرٍض واسعٍة 
وقع.  ًة قامت على أساِس اإلُياِن باهلِل عزَّ وجّل. ولكن هذا ماشاسعة وبىن يف مكاهِنا دولًة نورانّيًة إُيانيّ 

وظّلت هذه الّدولُة راسخةً قوّيًة تّتسع، وال يستطيُع عدو  أن يتسرََّب إليها، أو أن يكيَد هلا، أو أن َيطَِّط 
ن نعمِه وخرياته، هم معدواناً حنوها. حىّت إذا استغىن ملوك أو رؤساُء هذه الّدولة، وأفاَض اهللُ عزَّ وجلَّ علي

ركنوا إىل املاِل الكثري، واطمأنّوا إىل الدََّعِة واملتعِة والفجور: فتحّولت مملكتهم الواحدُة إىل ما يسّمى مبلوِك 
الطّوائف. كانوا دولًة واحدة، وحتّولوا إىل دويالٍت صغرية. أليِّ سبب؟ بسبِب انصرافهم إىل اجملون، إىل 

  وتعاىل.لتّقّلِب يف النّعيِم واالجّتاِه بِه على نقيِض الّشرِع الذي أمَر اهلُل سبحانهُ البذخ، إىل الرّتف، إىل ا
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وقامت هذه الّدويالُت املتنافسة، وشاَع فيما بينها اخلصام، مثَّ شاَع فيما بينها التّهارج. فأخذت هذه 
م، وعلى من يقفوَن بناِء جلدهتالدُّوُل تستعنُي بأعداِء اهلِل سبحانُه وتعاىل على أبناِء عمومتهم، وعلى أ

معهم حتَت مظّلِة إسالٍم واحد، حتَت مظّلِة ديٍن واحد. أخذوا يستعينوَن بأعداِء اهلل الذيَن طردهُم اهللُ 
باألمِس من ديارهم، عندما كانوا متمّسكنَي حببِل اهلل، ينتصروَن بديِن اهلِل عزَّ وجّل، يلتزموَن هنَج الّشريعِة 

 اإلسالمّية.

َم آَلْت حاُل هذه امللوِك املتناحرة؟ آَل حاهُلم إىل مزيٍد من التّهارُج، مثَّ مزيٍد من االضمحالل، مثَّ فإال
إنَّ هذه الّدولة غابت مشُسها بعَد أن أكرَم اهللُ سبحانُه وتعاىل املسلمنَي منها مبيالٍد ال يستطيُع أيُّ منطٍق 

َفَمن  ُذْلُكمْ َوِإن َيَْ  يَنُصرُْكُم اللَُّه َفاَل َغاِلَب َلُكمْ  ِإن اينَّ القائل:أن يفهَم سرّه، إال أن يكوَن هو السِّرَّ الرّبّ 
 .بَ ْعِده مِّن الَِّذي يَنُصرُُكم َذا

الشِّقُّ األّوُل من هذا الكالِم جتسََّد يف ميالِد تلَك الّدولة، والّشقُّ الثّاين ظهَر وجتّسَد يف غروِب تلَك 
 الّدولة..

روا ا عباَد اهلل. إن مل تريدوا أن تؤمنوا بنصوِص القرآِن ألهّنا بتصّوِر البعِض نظرّية، فانظخذوا العربَة ي
نَساَن لََيْطَغىَٰ إىل الواقِع امليدايّن والتّاريِخ الذي يشهد هلذه احلقيقِة الرّبّانّية:   .َأن رَّآُه اْستَ ْغىَنَٰ  ،ِإنَّ اإْلِ

 إال أن تلزم ألّمُة نفسها بلجاِم العبودّيِة هلل. فإذا مل تلزموال يوجُد صماُم أماٍن ضدَّ هذا الطّغيان 
نفسها بلجاٍم حقيقيٍّ من معىن العبودّيِة هلِل عزَّ وجّل، فلسوَف يطغيها الغىن. وإذا أطغاها الغىن فلسوَف 

ا. وتتفّرُق هيسبُِّب غناها هلا انقسامًا على نفسها. يسّبُب هلا املاُل الكثرُي الوفرُي أحقادًا تسري فيما بينَ 
األّمُة الواحدة، وتتحّوُل إىل دويالٍت وشيٍع وأحزاٍب وفئات. مثَّ إنَّ كاّلً من هذِه الفئاِت ترتّبُص باألخرى 
ويذهُب رحيُها مجيعًا. وال غرابَة وال عجَب بعَد هذا أن جتَد  فئًة تستنجد، مبن؟ بالعدوِّ املشرتك. تستنجُد 

ُدوِن  ِمن الَّ يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولِيَاءاىل للمسلمنَي يف حّقهم: مبن؟ مبن قاَل اهلُل سبحانُه وتع
حُيَذِّرُُكُم اللَُّه َشْيٍء ِإالَّ َأن تَ ت َُّقوْا ِمنْ ُهْم تُ َقاًة وَ  يِف  اللَّهِ  ِمنَ  اْلُمْؤِمِننَي َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ لَْيسَ 

 .اْلَمِصريُ  اللَّهِ  َوِإىَل  نَ ْفَسهُ 
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هذا ما حدَث باألمس، وتللَك هي العربُة اخلالدُة من ورائها إىل اليوم، بل إىل ما بعَد اليوم. وامسعوا 
َذا أَمَّنْ تلَك العربَة مع هذه احلقيقةِ الرّبّانّية:  اْلَكاِفرُوَن  ِإنِ  ۖ  نِ الرَّمْحََٰ  ُدونِ  مِّن الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُّكْم يَنُصرُُكم هََٰ

  ُرورٍ يِف غُ  ِإالَّ 

وال بدَّ أيُّها اإلخوة وحنُن نتكّلُم عن هذه احلقائِق اليت من شأهِنا أن تزيَد إُياَن املؤمِن إن كاَن إُيانُه 
ضعيفًا، بل من شأهِنا أن توجَد اإلُياَن يف كياِن اإلنساِن الذي مل يشرق اإلُياُن بنَي جواحنِه بعد. ال بدَّ 

اٍل هلم ألٍة قد تذّكرنا حبقيقِة: هل جيوُز أن يستعنَي املسلموَن يف قتأن أضَع النّقاَط على احلروِف يف مس
 بعدوٍّ مشرتك؟ أي مبشرٍك أو ملحد؟ ها هنا حالتاِن اثنتان:

احلالةُ األوىل: أن يكوَن املسلمنَي مستقرّيَن يف دورِهم، مستقرّيَن يف أوطاهنم يف داِر اإلسالم. ويكوَن 
لمني؟ تقدم أناساً غريَ مسلمنَي ليحتلّوا داَر اإلسالم باسِم تقدمِي املعونِة للمسالّسؤاُل هو: هل جيوُز لنا أن نس

 اجلواُب بإمجاِع العلماِء قدُيًا وحديثًا وبنصِّ كتاِب اهلِل عزَّ وجّل: ال جيوُز ذلك.

ناك مع ه احلالُة الثّانية: أن َيرَج املسلموَن من أرضهم، وأن يّتجهوا إىل داِر عدوٍّ هلم لقتاله، ويلتقوا
أناٍس غرِي مسلمنَي يقّدموَن هلم املعونة، ويعرضوَن هلم أن يكونوا شركاَء هلم يف قتاِل هذا العدّو، واألرُض 
اليت جيري عليها القتاُل أرٌض غرُي إسالمّية، واملسلموَن خارجوَن عن دارهم مّتجهوَن إىل عدوٍّ هلم. ما 

لُص لديِن سِة الّشرعّية، فإن رأى اإلماُم املسلُم املتّقي هلِل واملخاحلكُم يف هذه احلالة؟ املسألُة خاضعٌة للّسيا
اهلِل عزَّ وجلَّ أن ال خطَر على اإلسالِم واملسلمنَي من هؤالِء النّاس، وأهّنم صادقوَن يف تقدمِي هذه املعونة، 

 ن ُيتنَع عن ذلك.أفال حرج. وإن رأى أهّنم كاذبون، وتصّوَر ببصريتِه الّسياسّيِة أهّنم يكذبون، فعليِه 

واملهمُّ أن نعلَم الفرَق املنصوَص عليِه يف شريعِة اهلِل عزَّ وجّل: عندما أكوُن يف داِر اإلسالم، مستقرّاً 
فوَق أرضَي اإلسالمّية، ال جيوُز يل أبدًا أن أستقدَم أناسًا غرَي مسلمنَي جيثموَن فوَق هذه األرض. فضاًل 

الُة تتجّلى باسِم املعونِة مثَّ إهّنا تنتهي إىل ما يشبُه االحتالل. أّما احل عن أن تكوَن هنالَك مكيدة، مكيدةٌ 
الثّانية فهَي أن خنرَج من أرضنا هذه ملالقاِة عدوٍّ فوَق أرٍض أخرى غرِي إسالمّية، ويأيت من يقدم نفسه 

رِة إىل ُأُحد، خرَج نِة املنوّ للمعونة معنا، ذلَك شيٌء آخر. خرَج رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم من املدي
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من داِر اإلسالم، ووقَف فوَق أرٍض غرِي إسالمّية، وجاَء من يعرُض نفسُه لتقدمِي املعونة. املسألُة داخلةٌ يف 
 الّسياسِة الّشرعّية.

يف ُحَنني: يف مكاٍن بعيد، مكاٍن حيادّي، بعيٍد عن أرِض اإلسالم، وبعيٍد عن أيِّ أرٍض أخرى أي 
لكٍة أو أرٍض كافرٍة أو أرٍض غرِي إسالمّية، وجاَء من يقّدُم نفسُه ملعونِة املسلمني، شيٌء آخر. عن أيِّ مم

 هذه املسألُة خاضعٌة ألحكاِم الّسياسِة الّشرعّية.

َ أحكاَم الّشريعِة اإلسالمّيِة بدّقة، وحىّت نعلم ما هَي األحكاُم اليت تتعلَُّق بداِر  أقوُل هذا حىّت نتبنيَّ
م، وكيَف ينبغي أن حنصَِّن داَر اإلسالم. ضدَّ أيِّ إصبع تريد أن تتسرب، وضدَّ أيِّ كائٍد يريُد أن اإلسال

 يتقّنَع باسِم احلمايِة والّرعاية. ينبغي أن نعلَم هذا.

ًة  يّ واألهمُّ من هذا كّلهِ أن ندرَك أنَّ يومنا الذي حنُن فيِه أشبهُ ما يكوُن بأمِسنا الّدابر. وأنَّ دولًة إسالم
كدولِة األندلس حتمُل على كاهلها عرباً طويلًة ينقضي الّدهُر وال تنقضي هذه العرب، جتسد حقيقَة كتاِب 
اهلِل عزَّ وجّل، وجتسد واقَع الّسّنِة الرّبّانّية: دولٌة إسالمّيٌة واحدة، ما الذي بددها؟ البزخ والرتف واجملون، ما 

 على ويتخاصموَن ويستعنُي كل  بالفرجنِة من أعداِء ديِن اهللِ  الذي جعَل عتاة ملوَك الطّوائِف يتهارجونَ 
 صاحبه؟ حتوُّهلم عن االنتصاِر لديِن اهلل، ووقوفهم عنَد االنتصاِر للذات، عنَد االنتصاِر للنّفس.

هذا الواقع ينبغي أن نعلمه، وهو واقع متكرر، إذا رأيتم أنَّ املسلمنَي أصبحوا دويالٍت متهارجٍة 
فاعلموا الّسبب، وإن عزَّ أن تعلموه افتحوا أعينكم لرتوا الّسبب. وإن رأيتم أنَّ هؤالِء املسلمني  متخاصمة:

 وصلوا من الّذلِّ واهلوان إىل درجِة أهّنم يستعينوَن بأعدائهم التقليدين، فاعلموا الّسبب، وتبيّنوا أنَّ ديَن اهللِ 
عمرٌة للهونا،  جواحننا، إّّنا جواحنُنا مستعمرٌة ألهوائنا، مستسبحانُه وتعاىل ال توجُد لُه أيُّ مكانِة اعتزاز بنيَ 

مستعمرٌة لليالينا، مستعمرٌة لبذخنا وترفنا، تلَك هي املصيبة. وإذا كانت هذه املصيبُة جامثًة مستقرّة: فما 
 أطوَل الليَل املظلَم الذي قد خنوُض فيه.
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تزيُد إنَّ من شأِن الفنِت اليت قد يبتلي اهلُل سبحانُه وتعاىل هبا عباده أهّنا تزيُد املؤمننَي باهلِل إُيانًا، و 
 التّائهنَي والّضاّلنَي عن صراِط اهلِل سبحانُه وتعاىل حريًة وشروداً.

فنَت مهما َكُثرت وادهلّمت عباده، فإنَّ الأّما املؤمنوَن باهلِل عزَّ وجّل، املطّلعوَن على سنِن اهللِ وقوانينِه يف 
ال تزيدهم إال يقينًا باهلِل سبحانُه وتعاىل. بل إنَّ من شأهِنا أن تضاعَف إُياهنم. وأّما أولئَك التّائهوَن الذيَن 

 نتَ مل يسبق هلم أِن التفتوا إىل سنِن اهلِل يف عباده، ومل يصغوا إىل قوانينِه اليت يأخذهم هبا، فإنَّ هذِه الف
 .َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنيَ تزيُدهم ضالاًل كما قاَل اهلُل سبحانُه وتعاىل: 

 هلِل سبحانُه وتعاىل سنٌن يف عبادِه ال يلحُقها خلف وال يتسّرُب إليها شذوذ. هذِه األرُض هلِل سبحانهُ 
َولََقْد َكتَبْ نَا يِف  اإلهليُّ جميبًا ليقول: وتعاىل، ولكن من الذي يرثُها؟ مِن الذي يهيمُن عليها؟ يأيت البيانُ 

َذا لََباَل  ،الزَّبُوِر ِمن بَ ْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأْلَْرَض َيرِثُ َها ِعبَاِدَي الصَّاحِلُونَ  هكذا يقوُل . ًغا لَِّقْوٍم َعاِبِدينَ ِإنَّ يِف هََٰ
 ِملَّتِنَا َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُسلِِهْم لَُنْخرَِجنَُّكم مِّْن َأْرِضنَا أَْو لَتَ ُعوُدنَّ يِف اهلُل سبحانُه وتعاىل. ويقوُل أيضًا: 

ِلَك ِلَمْن َخاَف . مثَّ قال: َولَُنْسِكنَ نَُّكُم اأْلَْرَض ِمن بَ ْعِدِهمْ  فَأَْوَحىَٰ إِلَْيِهْم رَب ُُّهْم لَنُ ْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنيَ  ذََٰ
 .َواْستَ ْفَتُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيدٍ  ،َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ 

، اَل الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُسلِِهمْ َوقَ هذِه سنُن اهلِل يف عباده، وال يلحُقها خلف. انظروا ماذا يقوُل اهلل: 
. هكذا قاَل الذيَن  لَُنْخرَِجنَُّكم مِّْن َأْرِضنَا أَْو لَتَ ُعوُدنَّ يِف ِملَّتِنَاوقد استبدَّ هبُم الطّغياُن واستشرى الِكرب: 

ىَٰ إِلَْيِهْم رَب ُُّهْم فَأَْوحَ كفروا لرسلهم وملن اتّبعهم من املؤمننَي والّصاحلني. فماذا كاَن جواُب اهلِل هلم؟ 
 .َولَُنْسِكنَ نَُّكُم اأْلَْرَض ِمن بَ ْعِدِهمْ  لَنُ ْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنيَ 

ا هذ وهذا قانون، ومل يكن أمرًا عشوائيًّا أو حدثًا عارضًا، ولذلك قاَل من بعد: )ذلك...(، أي
كّلما ُوِجَد أماَم الظّاملني أناٌس أو قوٌم أو أّمٌة آمنوا باهلِل   ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ املنطُق يتكّرُر 

 عزَّ وجلَّ وأحيَوا إُياهنم باخلوِف من مقاِم اهلِل عزَّ وجلَّ، باخلوِف من وقوفهم بنَي يدِي اهللِ سبحانُه وتعاىل،

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya106.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura14-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura14-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura14-aya14.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura14-aya14.html
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ّنُه وضعوا ذلَك كّلُه من حياهِتم موضَع الفاعلّيِة والتّنفيذ، قانوَن اهلِل الذي ال يتبّدل: أواخلوِف من وعيده. 
 يهلُك الظّاملنَي الذيَن جياهبوهنُم وجيعُل األرَض مرياثًا هلؤالِء الذيَن َيافوَن مقام اهلِل وَيافوَن وعيده.

هلَك اكلة، فإنَّ اهلَل ليَس من شأنِه أن يولكن إذا مل يوجد أماَم الظّاملنَي من يكونوَن على هذِه الشّ 
الظّاملنَي هكذا، ال بدَّ أن تبقى احلياُة مستمرًّة إىل أن يأيَت امليقاُت احملّدُد إلقامِة الّساعة. ال بدَّ أن تسرَي 

يده. أو ال عاحلياُة على طبيعتِها، فإّما أن تكوَن األرُض مرياثًا هلؤالِء الذيَن آمنوا وخافوا مقاَم اهلِل وخافوا و 
 يوجُد هؤالِء النّاس، فإنَّ اهلَل يسّلُم األرَض عندئٍذ ألسوِأ عباده، هكذا يقوُل اهلُل سبحانُه وتعاىل.

واملؤمنوَن يف الظّاهرِ واملسلموَن يف هذِه األيّاِم كثري، كثرٌي جّداً. ولو نظَر اإلنساُن إليهم نظرًة سطحيًّة 
ؤالء؟ ولكن مّبا داخلهُ الرّيُب وتساءل: ملاذا يهمُل اهللُ عبادُه املؤمننَي هلعجَب من سياسِة اهللِ يف عباده، ولر 

م، لو أنَّ هذا املتسائَل املرتاَب تأّمَل يف ديِن اهلِل، ووقَف عنَد بعٍض من كالِم رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلَّ 
مباذا؟ يصفهم  يف هذا الوقت، يصفهموأصغى إىل رسوِل اهلِل وهو يصُف هؤالِء املؤمننَي املسلمنَي الُكُثر 

بأهّنم غثاٌء كغثاِء الّسيل. عندئٍذ نعلُم الّسّر، وندرُك أنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ ال يتعامُل مع عبادِه بالكمِّ العدديِّ 
يِن ذَ ولكّنُه يتعامُل معهم بناًء على ما استقرَّ يف قلوهبم من اإلُياِن احلقيقيِّ باهلل. مثَّ من هذيِن األمريِن اللَّ 

مها من صفِة كلِّ مؤمن، ينظُر إىل من خاَف مقاَم اهلِل سبحانُه وتعاىل غداً وخاَف وعيده. ليكونوا قلّة؛ 
. ولكن هِ فَِئٍة قَلِيَلٍة َغلََبْت فَِئًة َكِثريًَة بِإْذِن اللَّ  مِّن َكمينصُرهُم اهللُ سبحانُه وتعاىل ويعطيهم مقاليَد األمر، 

 عندما تكوُن غثاًء كغثاِء الّسيل؟ ولعّلكم مجيعًا وعيُتم أو مسعتم هذا احلديَث النّبويَّ ماذا تفيُد الكثرُة 
يا  حننُ  . قالوا: أمن قّلةٍ كما تداعى األكلُة إىل قصعتها  -ةمن كلِّ فئ-ستداعى عليكُم األمُم العظيم: 

ّرهبَة منكم من قلوِب ينزعنَّ اهلُل البل أنتم كثري، ولكّنكم غثاٌء كغثاِء الّسيل. وسرسوَل اهلِل يومئٍذ؟ قاَل: 
نيا وكراهيُة حبُّ الدّ  ما الوهُن يا رسوَل اهلل؟ قاَل: أعدائكم. وسيقذفنَّ يف قلوبكُم الوهن. قاَل أحدهم:

 . حبُّ املال، حبُّ الّشهوات، حبُّ الزّينة، حبُّ األهواء.املوت

اِء إىل اهلِل النّفوِس طريقًا يؤّديهم لاللتج هذا احلبُّ إذا استوىل على النفوِس ال يعلُم أصحاُب هذهِ 
اِء عنَد الضَّرّاء، وال يعلموَن مهما ضاقت هبُم احملُن وهتّددهتُم الفنت، ال يعلموَن سبياًل للعودِة إىل اهللِ وااللتج

َن على مإىل اهلِل سبحانُه وتعاىل. ذلَك ألنَّ الّشهواِت أسرت أفئدهتم، وألنَّ حبَّ الّدنيا وحبَّ املاِل هي
مشاعرهم، إن ضافت هبم فتنة أو رأَوا أنفسهم أماَم فتنة: التجؤوا إىل أمريكا قبَل االلتجاِء إىل اهلل. والباري 
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: ال ينظُر إىل عبادِه عّداً، وال يتعامُل معهم على أساٍس من الكّم. -مرًّة أخرى أقول  -سبحانُه وتعاىل 
 أو عدِم الّصدق. والّصدُق يظهُر يف القلب، ولُه دالئل يفولكّنُه يتعامُل معهم على أساٍس من الّصدِق 

 الظاهر، ال بدَّ أن ُيتحَن اهلُل عباده.

انظروا، انظروا إىل طالوَت الذي اختارُه اهلُل سبحانُه وتعاىل قائدًا ليقوَد أصحابُه إىل قتاِل ذلَك 
، فَ َلمَّا َفَصَل طَالُوُت بِاجْلُنُودِ  وقومه؟ الطّاغية. كيَف كاَن الّنصر؟ ومبا ابتلى اهللُ سبحانُه وتعاىل طالوتَ 

 َيْطَعْمُه قَاَل ِإنَّ اللََّه ُمْبتَلِيُكم بِنَ َهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنُه فَ لَْيَس ِمينِّ َوَمن ملَّْ هكذا يقوُل اهلُل سبحانُه وتعاىل: 
. ابتالهُم اهللُ بشيء، قد يقوُل أحُدنا: ما ُه ِإالَّ قَلِياًل مِّنْ ُهمْ َفَشرِبُوا ِمنْ  اْغتَ َرَف ُغْرَفًة بَِيِدهِ  َمنِ  فَِإنَُّه ِمينِّ ِإالَّ 

سرُّ هذا االبتالء؟ وما فائدته؟ أو ما الّضرُر فيه؟ ابتالهُم اهلُل بنهٍر وهم على ظمأ، وجاَء األمُر اإلهليُّ 
أمَر شرٍب أو عدَم شرب، إّّنا  . ترى ماذا سيصنُع اجلند؟ األمُر ليسَ َفَمن َشِرَب ِمْنُه فَ لَْيَس ِمنِّ يقول: 

األمُر عبارٌة عن طواعيٍة وخضوٍع ألمِر اهلِل أو عدِم خضوٍع ألمِر اهلل. املسألُة عبارٌة عن استخراِج هذِه 
 .ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ  ذََِٰلكَ  احلقيقِة من القلب وإبرازِها أمراً واضحًا يف الّسلوك،

 ُفَ لَْيَس ِمنِّ  َفَمن َشِرَب ِمْنه ووصلوا إىل النّهر، فكانِت النّتيجُة انَّ أكثرهم شرَب مَن النّهر. مل .
يكن هنالَك خوٌف من مقاِم اهلل، وال خوٌف من وعيِد اهلل. بقيت قّلٌة مل تشرب، تلَك القّلُة هي اليت 

  فَِئٍة قَلِيَلٍة َغلََبْت فَِئةً  مِّن َكم  اصطفاها اهلل، وهَي اليت كانت الّسند، ومن مثَّ قاَل اهلُل سبحانُه وتعاىل: 
 كذا يقوُل اهلُل سبحانُه وتعاىل.. الصَّاِبرِينَ  َمعَ  َكِثريًَة بِإْذِن اللَِّه واللَّهُ 

الباري عزَّ وجلَّ ُيتحُن عباده، وهَو يعلُم ما استقرَّ يف بواطنهم ويف أفئدهتم. ولكنَّ اهلَل من شأنِه أن 
 وإن  أفئدهتم ليكوَن واضحاً يف عالنيتهم، على هذِه العالنيِة يعاملهم إن بالّنصرِ ُيظهَر هذا الذي خفَي يف

بأتونه. وإن كانت هذِه هَي سّنُة اهلِل يف عبادِه فتعالوا فانظروا: هل استأهلنا الّنصَر حقيقًة؟ هل استأهلنا 
َها ِعبَاِدَي بُوِر ِمن بَ ْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأْلَْرَض َيرِث ُ َولََقْد َكتَبْ نَا يِف الزَّ أن نكوَن ممّن قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ عنهم: 

. هل حنُن من عبادِه الّصاحلني؟ هل لو كنّا ممّن ابتالهُم اهلُل هبذا الن ََّهِر وحنُن على ظمٍأ ال الصَّاحِلُونَ 
اِت إذا كنّا نرتكُب من املباحنشرُب من هذا املاِء ونؤثُر الّظمأَ القتّاَل على الّريِّ يف هذِه احلال؟ وشرُب املاِء 

احملرّماِت جهراً. وإذا كنّا نتعامُل مع اخلمِر أكثَر ممّا نتعامُل مع املاء. يف بعِض بالِدنا العربّية: اخلموُر منتشرٌة 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   939
 

رّماِت يف األسواِق واألماكِن والّشوارِع العاّمةِ أكثَر ممّا ينتشُر املاء، ولعّلكم تعلموَن البلدَة اليت أعين. ومَن احمل
 شهواتُنا الّداعرة، أهواؤنا املستبّدة، ماذا أبقت من الفوارِق بيننا وبنَي أمريكا وأوروبّا؟

عاد األمُر سواٌء بسواء، حتّطمت احلواجز، وهل احلواجُز إال البنيان؟ وهِل احلواجُز إال تقوى اهلِل 
 سبحانُه وتعاىل؟

ياُس هذا )الرّائي( بنَي بلدٍة مسلمٍة وبلدٍة غرِي مسلمٍة؟ واملق يف ليلِة رأِس الّسنِة امليالدّية، أيُّ فرٍق بقيَ 
الذي يراُه كل  منكم يف داره. أنا أسأُل وعلى كلٍّ منّا أن جييب: ماذا بقَي من الفرٍق يف تلَك الليلِة بنَي 

ِع واملالهي ار شوارِعنا اإلسالمّيِة وأنديتنا ومالهينا، إن صحَّ أن نقول: املالهي اإلسالمّية. وتلَك الّشو 
 األخرى؟ أيُّ فرٍق بقي؟

يف البالِد اليت طافت هبا احملُن وطافت هبا هذِه الفتنة، ماذا جرى يف تلَك الليلة؟ وهم بنَي شّقيِّ 
املوت، وهم يف حالٍة ال يعلموَن مآهلم بعَد أيّاٍم أو بعَد ساعات. أيَن االلتجاُء إىل اهلِل عنَد الّشّدة؟ أليَس 

 : التجؤوا إىل أمريكا قبَل أن يلتجؤوا إىل اهلل؟صوابًا أن أقول

لَك ملن خاَف مقامي وخاَف ذعدما نلتجُئ إىل اهلِل حّقًا، وعندما نكوُن ممّن قاَل اهلُل عنهم: 
، انظروا عندئٍذ إىل معجزاِت النصر، انظروا إىل معجزاِت التأييد، انظروا إىل احلضاراِت السائدة  وعيد

 محّل. وانظروا إىل سلطاِن اهلِل يف عبادِه املسلمنَي كيَف ينتشُر ويسود.كيَف تنتهي وتذوُب وتض

ولكن إذا كاَن جنوُد اهللِ قد خانوا اهللَ عزَّ وجّل، إذا كاَن جنوُد اهلِل باألمِس قد أصبحوا جنوَد شياطنِي 
َولَْواَل َدْفُع اللَّهِ النَّاَس  وُل اهلل:اإلنِس واجلنِّ اليوم. من هُم الذيَن ينصُرهُم اهلُل؟ عندئٍذ ال بدَّ أن حييَق هبم ق

 . لكلِّ حاٍل قانون، لكلِّ وضٍع مبدٌأ وِشرعة.بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض لََّفَسَدِت اأْلَْرضُ 

 أقوُل قويل هذا وأسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل أن يهديَنا سواَء صراطِه املستقيم، فاستغفروُه يغفر لكم..
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 29/22/1881|   مين وغناهم إلى ضعف وفقرالذي أحال قوة املسل -138

 

 العاملَِ أذلّة، : ملاذا نرى املسلمنَي يف-إن بطيِب قلٍب أو بنّيٍة سيّئٍة -طاملا تساَءَل كثرُي من النّاس 
وغريُهُم األعزُّة املوّقرون؟ وملاذا نراهُم الفقراء، وغريُهُم األغنياُء املرتفون؟ وملاذا نراهُم الّضعفاء، وغريهُم 
األقوياُء الذيَن ُيرَهُب جانبهم؟ طاملا ُطرَِح هذا الّسؤاُل إّما على سبيِل االستشكال، أو من أجِل إدخاِل 

 ريبٍة وشكوٍك يف أذهاِن املسلمنَي جتاَه إُياهنم ويقينهم باهلِل سبحانُه وتعاىل.

الّسائلوَن  هؤالءِ  ولكن ها هي ذي األحداُث تتوىّل أبلَغ إجابٍة عن هذا الّسؤال، عندما مل يكن يعي
َد  اجلواَب الذي يذّكرهم بِه كتاُب اهلل، أو الذي يذّكرهم بِه علماءُ الّشريعة. ها هي ذي األحداُث تأيت لتؤكِّ

 هذا اجلواَب بأبلِغ بيان، وبأوضِح حّجة.

فون. وهَو رت الباري سبحانُه وتعاىل أعدُل وأرحُم من أن يرتَك عبادُه املسلمنَي فقراءَ وغريُهم األغنياُء امل
َولِلَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه أعدُل وأرحُم من أن جيعلهم أذّلًة وغريُهُم األعزُّة األقوياُء وهَو القائُل يف حمكِم كتابه: 

. واهللُ سبحانُه وتعاىل أعدُل وأرحُم بعبادِه املسلمنَي من أن جيعلهم هُم املستضعفنَي وغريهُم َولِْلُمْؤِمِننيَ 
 املتسّلطون؟ األقوياءُ 

املسلموَن هم أغىن النّاِس على وجِه األرض، وهم أقوى النّاِس على وجِه األرض، وهم أعزُّ النّاِس 
على وجِه األرض. ولكنَّ املسلمنَي ل ّما كانوا مؤمننَي بإسالمهم، متفاعلنَي مع حقائِق العبودّيِة لرهّبم 

هتم فعرفوا كيَف ِه فعرفوا كيَف يستخدمونه. والتفتوا إىل عزّ وخالقهم، التفتوا إىل غناهُم الذي أكرمهُم اهللُ ب
وٍة حيّصنوهنا. ونظروا إىل قّوهتم فعرفوا كيَف يشكروَن اهللَ سبحانُه وتعاىل عليها وكيَف جيعلوَن منها أداَة دع

ن جاءَ فساَر على مإىل ديِن اهلل، وإقامٍة لصرِح شريعةِ اهلِل سبحانُه وتعاىل. تلكم هَي سريُة الّرعيِل األّول، و 
 هنجهم من األجياِل اليت تلتهم من املسلمني.

مثَّ َخَلَف من بعدهم خلٌف عمدوا إىل املاِل الذي أغناهُم اهللُ سبحانُه وتعاىل بِه فجعلوا منُه َسَكراً، 
ليهم. وتركوا عوجعلوا منُه أداًة للطّغيان، وصاغوا منُه حجابًا صفيقًا حجبهم عن رؤيِة اهلِل املنعِم املتفضِِّل 
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أمواهلم هذِه تندلُق إىل أعدائهم وأعداِء اهلِل سبحانُه وتعاىل. فأيُّ حّجٍة على اهلِل بعَد أن فعَل املسلموَن 
 بأنفسهم هذا؟

خلَف من بعدهم خلٌف عمدوا إىل القّوِة اليت أكرمهُم اهلُل هبا، وما أكرَم اهلُل عبادُه املؤمننَي بقّوٍة إال 
، وما كانت وحدُة املسلمنَي يومًا إال ائتالفًا للقلوب، وحبًّا يسري بنَي األفئدِة والنّفوس وينبوُعها الوحدة.

. على هذا األساِس احّتدِت األّمُة اإلسالمّية، ومن هذِه الوحدِة .وشفقًة تتفاعُل هبا املشاعُر واأللباب
 انقدحت حقائُق القّوة.

هم بعضًا، اهلُل عزَّ وجلَّ يف أفئدهتم جتاَه بعض خلَف من بعدهم خلٌف عمدوا إىل احلبِّ الذي غرسهُ 
اقتلعوا هذا الغرَس املبارَك وغرسوا يف مكانِه األحقاَد والّضغائن. عمدوا إىل الّشفقِة والّرمحِة اليت أكرمهُم 

َة والبغضاء. و اهللُ عزَّ وجلَّ هبا، فاقتلعوا هذِه املشاعَر واملعايَن القدسّيَة وغرسوا يف مكاهِنا من أفئدهتُم العدا
 أحبَّ اهلُل هلم أن يكونوا مرتامحني، ولكنّهم حكموا على أنفسهم أن يكونوا متباغضني.

وهكذا حتّولت وحدهتم إىل ِشقاق، وكاَن ال بدَّ من بعِد ذلَك أن تتحّوَل قّوهتم إىل مهانٍة وضعف. 
 فسهم هذا؟فأيُّ حّجٍة تبقى على اهلِل سبحانُه وتعاىل بعَد أن فعَل املسلموَن بأن

خلَف من بعدهم خلٌف عمدوا إىل الواليِة الّساريِة بينهم عبيداً وبنَي رهّبم موىًل رحيمًا مربّيًا. عمدوا 
إنَّ إىل هذِه الواليِة فّقطعوا أوصاهلا فيما بينهم وبنَي رهّبم. وهانت عليهم كلماُت اهلُل سبحانُه وتعاىل 

َا َولِيُُّكُم اللَّهُ بحانُه وتعاىل من مثِل قوِلِه: . هانت عليهم كلماُت اهلِل سوليَِّي اهللُ  . هانت عليهم  ِإّنَّ
َوالَِّذيَن    النُّورِ الظُُّلَماِت ِإىَل  مِّنَ  اللَُّه َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُوا َُيْرُِجُهمكلماُت اهلِل سبحانُه وتعاىل من مثِل قولِه: 

. بعَد أن أعّزهُم اهللُ بواليتِه هلم ورعايتِه إيّاهم مِّنَالنُّوِر ِإىَل الظُُّلَماتِ  ُهمَكَفُروا أَْولِيَاُؤُهُم الطَّاُغوُت َُيْرُِجون َ 
حتَت مظّلِة هذِه الواليِة أعرضوا عنها، ومّدوا ألنفسهم واليًة فيما بينهم وبنَي أعداِء اهلِل سبحانُه وتعاىل، 

الوالية. وإذا  ي أكرمهُم اهلُل بِه إّّنا كاَن ينبوعُه هذهِ وكانِت النّتيجُة أن يتحوََّل عّزهم ذاّلً، ألنَّ العزَّ الذ
استغىن املسلموَن عن واليِة اهلِل هلم، وأعلنوا عن احتياجهم إىل واليِة أعداِء اهلِل هلم، فأيُّ حّجٍة تبقى على 

 اهلِل هلم إِن انقلَب عزُّهم ذاّلً؟ وإن انكفأت قّوهتم ضعفًا؟
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الذيَن حكموا على أنفسهم أن يعودوا ضعفاء. املسلموَن أغنياء إىل املسلموَن أقوياء، ولكنّهم هُم 
هذا اليوم، ولكنّهم هُم الذيَن حكموا على أنفسهم أن يعودوا فقراَء ال يتمتّعوَن باملاِل الذي أغناهُم اهللُ 

ميزاِن العدالِة  عزَّ وجلَّ به. واملسلموَن أعزّة ولكنّهم هُم الذيَن حكموا على أنفسهم هبذا، وكاَن طبيعيًّا يف
اإلهلّيِة وقد فعَل هؤالِء املسلموَن بأنفسهم هذا أن َيِكلَهم إىل ما شاؤوُه ألنفسهم من املهانِة والّضعِف 

 والُذلِّ والفقر.

ن؟ أمل يقِل اهللُ عزَّ وجلَّ يف وصِف املؤمننَي يف أكثَر من موضٍع أهّنم رمحاُء فيما بينهم أعزٍّة على الكافري
ُهْم َوحيُِبُّوَنُه َأِذلٍَّة عََلى يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت اللَُّه بَِقْوٍم حيُِب ُّ  َمن ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوايَ أمل يقل: 

اُء  حمَُّمٌَّد رَُّسوُل اللَّهِ ؟ أمل يقل: اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ  فَّاِر ُرمَحَاُء َعَلى اْلكُ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
؟ أليَس هذا وصَف املؤمنني الّنخبِة الّصاحلِة من اللَِّه َوِرْضَوانًا مِّنَ  تَ رَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَ ْبتَ غُوَن َفْضاًل  بَ يْ نَ ُهمْ 

ن الّصفات؟ شاءَ معباِد اهلِل عزَّ وجلَّ يف كتابه؟ فلماذا سرنا يف الّطريِق املناقِض هلذا الذي اختارُه اهللُ لنا 
اهلُل لنا أن نكوَن رمحاَء فيما بيننا فأصبحنا أشّداَء فيما بيننا. نتهارُج من أجِل أتفِه األسباب، يستلُب 
الواحُد منّا من صاحبِه حّقُه دوَن أن يذكَر هذا املعىن العظيَم الذي شرّفنا اهلُل عزَّ وجلَّ بِه مسًة ووصفًا. 

حّقه، جاَء اآلخُر بداًل من أن يرعوي إىل وصِف اهلِل وما أمرُه بِه اهلل،  وإذا استلَب املؤمُن من صاحبهِ 
 فيكيُل لُه الّصاَع صاعني، ويكيُل لُه الظُّلَم ظلَمني، وإذا بالّطرفنِي ُيزّقاِن هذا الوصَف العظيَم الذي وصفَ 

اُء َعَلى اْلُكفَّارِ اهلُل بِه عبادُه املؤمنني:  . كيَف كاَن حاُل املسلمنَي من ُرمَحَاُء بَ يْ نَ ُهمْ  َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
قبل؟ إذا أخطأَ طرٌف مَع الّطرِف الثّاين يف مظلمٍة وِسَع قلُب الّطرِف الثّاين كلَّ ذلَك برمحٍة وصفٍح وغفران، 

ل. ولكن وّ وعاَد األمُر بعَد ذلَك إىل وئام، وكاَن يف صفِّ هذا الّطرِف الثّاين خرَي عامٍل لتوبِة الّطرِف األ
 انظروا إىل ما آَل إليِه حاُل املسلمنَي اليوم..

أّما حاُل املسلمنَي مع أعدائهم، فليَت أنَّ هذِه الشِّّدَة اليت يعامُل املسلُم هبا أخاُه يعامُل هبا أعداَء 
 كاَن الظّامل. ولكنّا اً اهلِل عزَّ وجلَّ أيضًا، إذاً لقلنا هي شّدٌة يف الطّبِع ال تعلو وال هتبُط مهما كاَن األمُر وأيّ 

 ناقضنا وصّيَة ربِّنا سبحانُه وتعاىل؛ بداًل من أن نكوَن رمحاءَ فيما بيننا أصبحنا أشّداءَ متحاقديَن متباغضنيَ 
متهارجني، وبداًل من أن نكوَن أشّداءَ على الكافريَن أصبحنا أذّلًة ننظُر إليهم بعيوٍن كثريٍة وبنظراٍت مهينة، 

 ستسلمنَي ملا يفعلوَن ويقّررون، ونعلُن عن امتناننا هلم وشكرنا هلم بكلِّ لسان.ونرفُع األيدَي م
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 َوالَِّذيَن َمَعهُ  .َوالَِّذيَن َمَعهُ  حمَُّمٌَّد رَُّسوُل اللَّهِ أمل يعد حاُل املسلمنَي إىل هذا األمر؟ واهللُ يقول: 
ا بشكٍل حادٍّ ننا وبنَي رسوِل اهلِل وقد عكسنفهل حنُن مع رسوِل اهلِل بعَد هذا؟ هل بقَي جسٌر يصُل ما بي

اِس كتاِب اهلِل عزَّ اليهوُد الذيَن هم شرُّ أّمٍة يف مقي-وصّيَة اهلِل سبحانُه وتعاىل؟ يستلُب منّا العدوُّ األرعُن 
ًا ئأقدَس أرٍض ويطردوَن منها أهلها، فال تتحّرُك منّا قّوٌة، وال ينعصُر منّا شعور، وال نستعمُل شي -وجلّ 

من الّشّدِة اليت نتمّتُع هبا اليوَم يف معاملِة بعِضنا لبعض، إن هَي إال كلماٌت وشعاراٌت نغّطي هبا مهانتنا. 
ومترُّ الّسنواُت تلَو الّسنواِت وحنُن نرى استالَب أولئَك األعداِء ألرِضنا ومتزيقهم ألوصالِنا وتعذيَبهم 

 إلخواننِا، مثَّ ال تطرُف منّا عني.

من يستلُب منّا أرَضنا من املسلمني، أو يوقُع بنا َمظَلَمًة مَن املسلمني، والظّلُم ظلٌم من أيِّ  فإذا جاءَ 
جهٍة جاء. حتوََّلت مهانَ تُنا إىل شّدة، وحتوََّل ضعُفنا واستخزاؤنا إىل عزّة، وحتوََّل ضعُفنا إىل قّوة، وأخذنا 

علِنُها صرحيًة ِب من أعداِء اهلِل سبحانُه وتعاىل. وكأنّنا ننستكثر، وأخذنا جنّمُع الستكثارنا أهلَ الّشرِق والغر 
اُء عَ  حمَُّمٌَّد رَُّسوُل اللَّهِ أنّنا على نقيِض ما يقولُه اهلل، وإن كاَن البياُن اإلهليُّ يقول:  َلى َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

ُل هذا نفِسنا رمحاُء مع الكافرين. كأنَّ لساَن حالِنا يقو ، فليعلِم اهللُ أنّنا أشّداُء على أُرمَحَاُء بَ يْ نَ ُهمْ  اْلُكفَّارِ 
 الكالم.

إذاً أيُّها اإلخوة: أال تروَن فيما نفعلُه بأنفِسنا وفيما قضينا باختيارِنا على أنفِسنا خرَي جواٍب هلذا 
ترَك الِغىن ألعداِء و  الّسؤاِل الذي كاَن وال يزاُل يتطارحُه بعُض النّاس: ملاذا جعلنا اهلُل حنُن املسلمنَي فقراءَ 

اإلسالم؟ ملاذا جعلَنا اهلُل أذّلًة وترَك العزَّة ألولئك؟ أال تروَن فيما فعلناُه بأنفِسنا خرَي جواٍب على هذا 
 الّسؤال؟

حصنُنا موجود، غنانا موجود، عزّتُنا موجودة، أرائك العزِّ ال تزاُل تنادينا وتشدُّنا إىل ذلَك الّصعيِد 
نتبّوؤُه من قبل، ولكنّا حكمنا على أنفِسنا باملهانة. حكمنا على أنفِسنا باملهانِة فكنّا العايل الذي كنّا 

 جديريَن هبا، كنّا جديريَن باملهانِة متامًا، كنّا جديريَن بالّضعف، كنّا جديريَن بالّتمّزق. 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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إنَّ من سنِن اهلِل سبحانُه وتعاىل يف عبادِه: أّنُه يعاملهم بأساليَب شىّت طبَق مراحَل متعّددة، وطبقًا 
 عبادُه حلكمتِه الذي ألزَم اهللُ سبحانُه وتعاىل هبا ذاتُه العلّية، فقد ألزَم ربُّنا سبحانُه وتعاىل نفسُه بأن ُيكرِمَ 

ا جيعَل هلم من هذِه األرِض اليت أقامهم عليها مائدًة عامرًة تزدهُر عليه بكلِّ نعمِه الظّاهرِة والباطنة، وأن
صنوُف إنعامِه وإكرامه. ولَكم أكََّد البياُن اإلهليُّ هذا قانونًا دائمًا وقاعدًة مستمرًّة يف تعاملِه مع عباده، 

انظروا إىل قوِل اهلِل سبحانُه  .َتْطغَْوا فِيهِ  طَيِّبَاِت َما َرزَقْ نَاُكْم َواَل  ِمن ُكلُواانظروا إىل قولِه عزَّ وجلَّ: 
ُهَو الَِّذي انظروا إىل قولِه عزَّ وجّل: . بَ ْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَرب  َغُفورٌ  رِّْزِق رَبُِّكْم َواْشُكُروا َلهُ  ِمن ُكلُواوتعاىل: 

 .َوإِلَْيِه النُُّشورُ  رِّْزِقهِ  ِمن َمنَاِكبَِها وَُكلُوا يِف  َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذلُواًل فَاْمُشوا

 مثَّ إنَّ اإلنساَن بعَد ذلَك أحُد رُجلني: رجٌل أقبَل إىل نَِعِم اهلِل الوفريِة هذِه فاستفاَد منها وقابَل ربَّهُ 
 سبحانُه وتعاىل عليها بالّشكِر وبالثّناء، وعندئٍذ فإنَّ من سّنِة ربِّ العاملنَي جتاَه عبادِه هؤالء أن ُيضاِعفَ 

لَِئن َشَكْرمتُْ  هلم من هذِه النِّعم، وأن يزيدهم من هذِه اآلالء، ولقد قرأمت يف ذلَك قوَل اهلِل عزَّ وجلَّ:
قيقيِّ . فما من إنساٍن أقبَل إىل نِعِم اهللِ عزَّ وجلَّ يتقلَُّب فيها مقِباًل إىل اهللِ عزَّ وجلَّ بالشُّكِر احلأَلَزِيَدنَُّكمْ 

 بحانُه وتعاىل لُه نَِعمُه وزادُه نَِعمًا إليها. إال وحصََّن اهلُل س

، ورَجٌل آخُر تقلََّب يف نَِعِم اهلِل سبحانُه وتعاىل مثَّ جعَل منها حاجزاً يبعدُه عِن اهلِل سبحانُه وتعاىل
 بطريقٍة ىلوجعَل منها أداَة نسياٍن ينسيِه فضَل اهللِ سبحانُه وتعاىل، فهؤالِء النّاُس يعاملهُم اهللُ سبحانُه وتعا

ا استبدَل هبا بعَض ما نظنُُّه نِقمًا ومصائب، وهَي يف  ا قلََّص منهم بعضًا من هذِه النَِعم، رمبَّ أخرى، رمبَّ
احلقيقِة ويف املرحلِة األوىل ليست مصائب، ولكنَّها ألواٌن من الّتطبيِب وألواٌن مَن العالج، هؤالِء النّاُس 

عِم معرضون، وجلَّ يعبُّوَن منها عبًّا، ويتقلَّبوَن يف رغِد عيِشهم وهم عِن املن الذيَن أقبلوا إىل نَِعِم اهلِل عزَّ 
وهم عن حقوِق اهللِ عزَّ وجلَّ سادرون، يعاملهُم اهللُ بادَئ ذي بدٍئ بالّتطبيب: يرسُل إليهم بعَض املصائِب 

يشهم ونعيمهُم الذي وى رغِد عاليت نظنُّها مصائب، يرسُل إليهم بعَض ما يبعُث اضطراباً أو زلزاالً يف مست
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زَّ يتمتّعوَن به، ولكنَّ هؤالِء النّاِس لو تأّملوا لرأوا أنَّ يف هذا الّتطبيِب لونًا آخَر مَن النِّعِم اليت يكرُم اهلُل ع
 وجلَّ هبا عباده، ولرأوا يف تضاعيِف هذِه املصائِب، مظاهَر رمحِة اهلِل عزَّ وجلَّ هبم.

أحُد رجلني: رجٌل استجاَب هلذا الّتطبيب، واستجاَب مرضُه هلذِه املداواِة وهلذا وهؤالِء النّاُس أيضًا 
العالِج فاستفاقوا من غفلتهم وعادوا إىل رشدهم، وعادوا يشكروَن اهلَل عزَّ وجلَّ على نِعمه، وتذكَّروا 

تعاىل إىل سابِق بحانُه و هويَّاهتم عبيدًا صاغريَن أذالَء هلِل عزَّ وجّل، وهؤالء سرعاَن ما يعيدهُم اهلُل س
عهدهم، وسرعاَن ما يضاعُف هلم من نعمِه إذ ينتهي دوُر الّتطبيِب ويعودوَن إىل ما كانوا عليِه من غذاء. 
ورجٌل آخُر ال تُعِمُل فيِه هذِه العالجاُت أبداً، وال يتأث َُّر مرضُه هبذِه املداواِة َقّط مهما بعَث اهلُل سبحانُه 

غيّهم،  َع اليت حتلُّ هبم أو قريبًا من دارهم كما قاَل اهللُ عزَّ وجّل، فهم يبقوَن سادريَن يفوتعاىل إليهُم القوار 
 يتقلّبوَن يف أهوائهم، عاكفوَن على الن َِّعِم اليت أغدقها اهللُ عزَّ وجلَّ عليهم، وقِد اخّتذوا منها َسَكراً جعلهم

أرشدهُم املرشدون،  .. فمهما نبّههُم املنبِّهون، ومهمايعرضوَن عن اهلل، ويستكربوَن على اهللِ سبحانُه وتعاىل
ومهما تلَيت على مسامعهُم القوارُع املخيفُة من كتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ فإنَّ ذلَك كلَُّه أضعُف من أن يوقظهم 

وَن ر من سكرهتم، أو أن يردَّهم من كربيائهم، أو أن يعيَدهم إىل صراِط اهلِل عزَّ وجّل. ومَع ذلَك فإهّنم ي
 هذِه الن َِّعَم مل ينقطع حبلُها، ومل ينقطع عنهم رفُدها، فكيَف يعامُل اهلُل هؤالِء النّاس؟

هَي  هؤالء يعاملُهم بالعقوبِة اليت هَي عقوبٌة حقيقّيٌة وليست تطبيبًا، يعاملُهم باملصائِب والّرزايا اليت
ا مظهٌر من مظاهِر َس فيها ما يفيدُهم، ولكنَّهمصائُب ورزايا يف ظاهرِها وباطنِها، وليست تطبيبًا أبداً، ولي

ُه الرّحيم، وإّنُه تقام؟ إّنُه الّرمحن، وإنّ عزيٌز ذو انتعلموا أنَّ من أمسائِه أّنُه:  اسٍم من أمساِء اهلِل عزَّ وجّل، أمل
 .املناسِب أيضًا عزيٌز ذو انتقام، ولكّنُه يف الوقِت الغفور، وإّنُه الّشكور، وإّنُه املنعم

أحبُّ هنا أن أوِضَح أيُّها اإلخوة: أنَّ انتقاَم اهللِ عزَّ وجلَّ من هذِه الفئِة من عبادِه يكوَن على نوعنِي و 
 اثنني: هنالَك انتقاٌم خبّأُه اهلُل سبحانُه وتعاىل هلم ليفاجؤوا بِه يف احلياِة اآلخرِة بعَد أن ينتقلوا من هذهِ 

 أيضًا، يبتلي تلَك احلياِة األخرى اليت تنتظُرهم، ولكنَّ هنالَك عقابًا عاجالً  احلياِة الّدنيا عرَب بّوابِة املوِت إىل
اهلُل سبحانُه وتعاىل بِه َمن شاَء ِمن عباده، بل يبتلي اهلُل عزَّ وجلَّ بِه هؤالِء النّاس، فما هَو هذا العقاُب 

ّداً، وليَس يل غرٌض يف متنوٌّع وكثرٌي ج العاجل؟ العقاُب العاجُل الذي يتجلى فيِه معىن انتقاِم اهلِل عزَّ وجلَّ 
أن أستعِرَض معكم أنواَع هذا العقاِب يف هذا املوقف، ولكيّن أقصُد إىل أن أذكِّركم بنوٍع منُه هو أخطُر 
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أنواِع العقاِب العاجِل الذي يعّجلُه اهللُ سبحانُه وتعاىل للمستكربيَن من عباده، الذي مل تُعِمل فيهم املداواُة 
، ومل يؤثِّر فيهم التطبيب، أريُد أن ألفَت نظركم إىل أخطِر عقاٍب عاجٍل بنَي هذِه األنواِع كلِّها، والعالج

إّنُه: قسوُة القلب، عرَف ذلَك من عرَف وجهلُه من جِهل، وهَو العقاُب الذي أملَح إليِه بياُن اهلِل عزَّ وجلَّ 
 .ِه وأّنُه إليِه حتَشرونواعلموا أنَّ اهلَل حيوُل بنَي املرِء وقلبيف قولِه: 

فكيَف حُييُل اهلُل بنَي اإلنساِن وبنَي قلبِه الذي هو جممُع العواطف؟ والذي هَو مركُز الوجدان؟ هذا 
ما ال يعلمُه أحٌد إال فاطُر الّسماواِت واألرض، إال اإللُه الذي خلَق اإلنساَن وخلَق قلبه، فهَو يعلُم كيَف 

أي - واعلموا أنَّ اهللَ حيولُ جيعلُه بعيداً عن حياِة صاحِب هذا القلب:  حيجُز القلَب عن صاحبِه وكيفَ 
 .بنَي املرِء وقلبِه وأّنُه إليِه حُتشرون -إذا شاء

وهَو العقاُب الذي أعلَن عنُه بياُن اهلِل عزَّ وجلَّ يف قراٍر أمضاُه اهلُل عزَّ وجلَّ يف حقِّ بين إسرائيَل 
 ندما أكرمهُم اهلُل بالن َِّعِم مثَّ مل يشكروا اهلل، ذّكرهُم اهلُل بالشُّكِر مثَّ ملعندما استحّقوا هذا العقاب، ع

عاجِل  يتذّكروا، طبّبهُم اهلُل مثَّ مل يتطبّبوا، ومل يُعِمل فيهُم العالُج، عندئٍذ عاقبهُم اهللُ بأنواٍع مَن العقاِب ال
مُثَّ َقَسْت قُ لُوُبُكم وجلَّ من خالِل قراٍر أعلنه؟  كاَن يف مقدِّمتها: قسوَة القلب. فماذا قاَل هلُم اهللُ عزَّ 

ُر ِمْنُه األَنْ َهارُ  ِإنَّ ِمنْ َها َلَما َيشَّقَُّق وَ  مِّن بَ ْعِد َذِلَك فَِهَي َكاحلَِْجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَةِ َلَما يَ تَ َفجَّ
. هذا القراُر اخّتذُه اهللُ َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة الّلِه َوَما الّلُه بِغَاِفٍل َعمَّا تَ ْعَملُونَ  فَ َيْخرُُج ِمْنُه اْلَماء َوِإنَّ ِمنْ َها

 عزَّ وجلَّ يف حقِّ بين إسرائيل، ولكّنُه قراٌر نافٌذ يف حقِّ كلِّ من وقعوا يف هذِه املطارح، واخّتذوا هذِه املواقفَ 
 اليت اخّتذها بنو إسرائيل.

لِب أيُّها اإلخوُة هَو الّداُء الذي ال عالَج له، يسمُع صاحُب هذا القلِب القوارَع املخيفَة قسوُة الق
من كالِم اهللِ عزَّ وجلَّ فال حيسُّ منها بشيء، يسمُع كالَم الرُُّسِل واألنبياِء فال يسري شيءٌ من هذا الكالِم 

َكانُوا  مَّا قُ لُوهِبِم َعَلىَٰ  رَانَ  َبلْ َكالَّ  يِه قوُل اهللِ عزَّ وجلَّ:إىل قلِبِه ألنَّ هذا الفؤادَ قد ُصفَِّح بالرّان، وصدَق عل
والرّاُن هَو هذا احلجاُز أو احلجاُب الذي يفصُل اهلُل سبحانُه وتعاىل بِه القلَب عن صاحبه،   َيْكِسبُونَ 

ضاًل عن احليواناِت القلب، ف وإذا ابتلَي اإلنساُن بقسوِة القلِب هذِه فاحلجارُة أقرُب إىل اهلدايِة من صاحبِ 
 العجماواِت اليت تتقّلُب وتعيُش يف غاباهتا.
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ولعلَّكم تسألون: فما هي العوامُل اليت تقرُِّب هذا الّداَء إىل الفؤاد؟ واليت جتعُل صاِحبُه معّرضًا هلذا 
 على اهلِل سبحانُه والطّغيانُ الغضِب الرّبّايّن؟ هنالَك أسباٌب كثرية، من أمهِّها: الِكرب. ومن أمهِّهما العتوُّ 

وتعاىل. ولكن من أيَن يأيت الِكرُب أيضًا؟ معنُي هذا الِكرب: الرّكوُن إىل الّشهواِت واألهواء، الرّكوُن إىل زهرِة 
احلياِة الّدنيا. معنُي هذا الّداِء الذي ال دواَء لُه: أن جيَد اإلنساُن نفَسُه يف حالٍة مَن الِغىن ينسيِه فقرُه 

يا أيُّها النّاُس أنتُم الفقراءُ إىل اهلل واهللُ هَو الغينُّ قي، ينسيِه فقَر اهلِل عزَّ وجلَّ وهَو يعرِّفُه على هويّته: احلقي
 .احلميد

ّرُب فإذا شعَر اإلنساُن أّنُه غين  وليَس بفقري، وأّنُه قوي  غرُي ضعيف، وأّنُه معاىًف صحيُح البدِن ال يتس
هذا  رض، استشرى بنَي جواحنِه الِكرب.. وإذا استيقظِت الكربياُء بنَي جواحنِه فقد توّضعَ إىل كيانِه داءٌ أو م

ُد اهلُل سبحانُه وتعاىل هبا الكثرَي من عباده. املاُل ال وفرُي الّداُء يف كيانِه وقد ابتُلَي بقسوِة القلِب اليت يهدِّ
أعوُذ باهلِل عزَّ وجلَّ وأّنُه قد طردَ الفقَر من دارهِ وبابه، و  الذي َييُِّل إىل صاحبِه أّنُه أصبَح غنيًّا مَن األغنياء،

 من أن يبتليَنا اهللُ يخياٍل ماحٍق للحقيقِة ينسينا فقرنا احلقيقّي، ومىت كاَن هذا املاُل ملكاً هلذا اإلنساِن حىّت 
اِن وجتعُل منُه مالكاً له؟ لقد إلنسيتخّيَل أّنُه قد أصبَح غنيًّا. وهل رأيتم يف كتاِب اهلِل آيًة تنِسُب املاَل إىل ا

وأنفقوا ممّا جعلكم مستخلَفنَي . ومسعتموُه يقول:  مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكمْ  َوآتُوُهم مِّنمسعتموُه يقول: 
 ملال.ا . وليَس يف كتاِب اهلِل آيٌة واحدٌة يعلُن فيها اهللُ عزَّ وجلَّ أنَّ زيداً من النّاِس قِد امتلَك قرشاً منفيه

كلُّ ذلَك من أجِل أن ال ينس اإلنساُن ضعفه، ومن أجِل أن ال ينس اإلنساُن فقره، ومن أجِل أن 
يعلَم أّنُه يعيُش على مائدِة اهلل، وسرعاَن ما ُيكُن أن يأيَت ما يسبُِّب طرَد هذا اإلنساِن من مائدِة اهلِل عزَّ 

 وجلَّ يف أّي حلظٍة من اللحظات.

ها اإلخوُة ماذا يصنُع هذا الّداءُ بكثرٍي مَن النّاس: لقد أنساهم عبوديّتهم هلل، وأنساهم ولكِن انظروا أيُّ 
ضعفهم وفاقتهم، وأنساهم فقرهم. وإّنين مهما نسيُت من املشكالِت اليت حتيُق بنا ال أنس يف هذِه األيّاِم 

عمًة يف باطنِها وإن  إذاً لكانت ن مصيبة، أجل هَي مصيبة، وليَت أنَّ هذِه املصيبَة كانت من نوِع الّتطبيب،
كانت نقمًة يف ظاهرِها، هذِه الّتظاهراُت اليت نراها يف األسواق، هذِه اللوائُح اليت مألِت الّشوارع، أعوُد 
بالّذاكرِة إىل ما قبَل عشرِة أعواِم، أعوُد بالّذاكرِة إىل ما قبَل ذلك، هذِه املهّمُة كانت موجودة، هذِه الغرفُة  

قبُل كلَّ فرتٍة مَن الزّمِن من ُيثِّلوَن مصلحًة من مصاحِل هذِه األّمة، فهل شهدت هذِه البلدُة كانت تست
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مثَل هذا العمِل الذي ترون؟ هل شهدت هذِه البلدُة هذِه األمواَل الطّائلَة اليت تُلقى وتُبَذُر حتَت األقدام؟ 
أيِّ فائدة؟ يف سبيِل  فقرٍي من الفقراء؟ يف سبيلِ يف سبيِل ماذا؟ يف سبيِل أيِّ مصلحة؟ يف سبيِل إغناِء أيِّ 

 أيِّ اسرتضاٍء هلِل عزَّ وجّل؟ ماليني من األمواِل تُبَذر وتنَفق، وانظروا يف سبيِل ماذا؟

ما أيسَر أن يصَل هؤالِء النّاُس إىل كراسيِّهم دوَن أن يدفعوا شيئًا من هذا كلِِّه فضاًل عن الّسبيِل 
ُر بأنَّ اهلَل عزَّ  الذي ال يرضي اهلَل عزَّ   وجّل الذي ينتهي إليِه هذا املال، وحنُن يف كلِّ صباٍح ومساٍء نذكِّ

وجلَّ ابتلى هذا اجملتمَع بالفقِر والفقراء، ابتلى هذا اجملتمَع بشباٍب هم بأمسِّ احلاجِة إىل زواج، هم بأمسِّ 
مع ذلَك فعندما  قمٍة يأكلوهنا ليتغذَّوا هبا. و احلاجِة إىل بيوٍت َيسُكنوهَنا، فيهم من هم بأمسِّ احلاجةِ إىل ل

حلاجةِ كثرٌي من هؤالِء النّاِس الذيَن يظنّوَن عنَد أنفسهم أهّنم أغنياء ُيذَكَّروَن هبذِه ا  -ال أقوُل كلّ -كاَن كثري 
م. عملوَن هذا الكال، يستال سيولَة يف هذِه األيّاميُعِرضون، ويشكون، ويستعملوَن الكلماِت االقتصادّية: 

واليوَم ما أسرَع ما عادِت الّسيولُة إىل أكثَر ممّا نتوقَّع، اليوَم ما أكثَر ما يبدو الَكرَُم سخيًّا بدوِن حدود، 
ولكن يف سبيِل ماذا؟ ليَت أنَّ هذا الكرَم يف سبيِل سدِّ ثغرة، ليَت أنَّ هذا الكرَم كاَن يف سبيِل سدِّ عوز، 

كرَم كاَن رفِع مستوى اجملتمِع إىل ما ينبغي أن يرقى إليه، ليَت أنَّ هذا ال ليَت أنَّ هذا الكرَم كاَن يف سبيلِ 
 .َوَجَعْلنَا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض فِتْ َنًة أََتْصرِبُوَن وََكاَن رَبَُّك َبِصرياً استجابًة لقوِل اهلِل عزَّ وجّل: 

ِس حبيُث ال يُعِمُل دُّ ُسُبُل التّنافولكن كلُّ ذلَك غرُي موجود، إّّنا هنالَك تنافس، وتساُبق، وعندما ُتسَ 
أيُّ مفتاٍح لفتِح هذِه السُُّبِل إال املال، فحدِّث عن حدوِد هذا التّنافِس وال حرج، لن جتَد سقفًا عندئٍذ 

 هلذا التّنافس.

اإلنساُن الذي يتحّدى ببذِل املالينِي سيجُد من يتحّداُه ببذِل أضعاِف ذلك. والنّاُس ينظرون، 
 يتأّمل: ترى ما معىن هذا الكالم؟ واجملتمعُ 

ومرًّة أخرى أقوُل أيُّها اإلخوة: ليَس معىن هذا الذي أقوُل أنَّ هؤالِء األغنياِء مجيعًا ال يتذكَّروَن الكرَم 
إال يف مثِل هذِه احلال، ففيهم قّلٌة قليلٌة جّداً ممّن يستجيبوَن للداعي إذا دعا، وممّن يشعروَن باحلاجِة اليت 

َن َوات َُّقوا فِتْ َنًة ال ُتِصينَبَّ الَِّذي اهلُل عزَّ وجلَّ إىل سدِّها، ولكن ماذا عسى أن تفيَد القّلُة وربُّنا يقول:ندهبُم 
 ؟ ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّةً 
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ترى لو أنَّ إنسانًا مثلي نبََّه وذكََّر هل تسري هذِه الّتذكرُة إىل تلَك القلوب؟ ال. ملاذا؟ ألنَّ كثرياً من 
ْعِد ب َ  مِّن مُثَّ َقَسْت قُ لُوُبُكم ألنَّ كثرياً من هؤالِء ابتُلوا هبذا العقاِب العاجل: -وال أقوُل مجيعهم  -هؤالِء 

ِلَك فَِهَي َكاحلَِْجارَةِ  . ولذلَك: فال أظنُّ وال أتصوَُّر أنَّ مثَل هذا الكالَم يبعُث أيَّ هزٍّة يف َأَشدُّ َقْسَوةً  أَوْ  ذََٰ
ا تذكََّر كلماٍت ساخرٍة جتاَه  قلوِب أولئكَ  ا لو مسَع أحدهم هذا الكالَم ألغضى الطَّرف، ولرمبَّ النّاس، ورمبَّ

 هذِه احلقيقِة اليت أقوهُلا.

 أيّها اإلخوة: ينبغي أن نعلَم أنَّ هذِه احلياَة داُر ابتالء، وأنَّ اإلنساَن يتقلَُّب فيها بنَي نِعٍم ونِقم، بنيَ 
. وكلُّ ذلَك امتحان، واملطلوُب من اإلنساِن إذا َوإِلَيْ نَا تُ ْرَجُعونَ  وُكم بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ فِتْ َنةً َونَ بْ لُ رخاٍء وشّدة، 

 .واجهتُه النِعمُة أن يغطّيَها بشكٍر حقيقيٍّ هلل، وإذا واجهتُه النّقمُة أن يفرَّ منها إىل رمحِة اهلِل بالتّوب
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ةالعبرة بالصدق وعدم  الصّ  -111
ّ
 32/21/1882|  دق  ال بكثرة  أو قل

 

ِة إنَّ يف كتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ آياٍت كثريٍة يعُد اهلُل عزَّ وجلَّ فيها عبادُه بأن يكرمهم بأجلِّ معاين القوّ 
 وبأمسى حقائِق الّنصِر، إن هم ساروا على صراطِه والتزموا أوامرُه ووصاياُه ومتّسكوا هبديه.

اثرة فيِه كثرٌي مَن النّاِس بكثرٍي من هذِه الوعوِد، ل ّما رأوا أنَّ يف املسلمنَي كثرًة كولقد مرَّ عهٌد ارتاَب 
ال يزالوَن يعتّزوَن باإلسالم، وال يزالوَن ينتموَن إىل ديِن اهللِ عزَّ وجلَّ، ولكنّهم مهزومون، معّذبون، مغلوبون، 

َوَعَد : ُن إذا مرَّ على قوِل اهلِل سبحانُه وتعاىلال يتأّتى منهم أن يصلوا إىل مثرِة أيِّ جهد، فكاَن اإلنسا
 قَ ْبلِِهمْ  ِمن َتْخَلَف الَِّذينَ اأْلَْرِض َكَما اسْ  يِف  اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهمْ 

، وجَد كثريًا مَن املرتابنَي يف هذا ْمنًابَ ْعِد َخْوفِِهْم أَ  مِّن دِّلَن َُّهمهَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضىَٰ هَلُْم َولَيُبَ  َولَُيَمكَِّننَّ 
. وكم عانَيُت من جدٍل مع شباٍب يسمعوَن مثَل هذا الوعِد الرّبّاينِّ مثَّ ينظروَن إىل واقِع املسلمنَي .الكالم

 الذي يناقُض هذا الوعَد فيعرّبوَن عن ريَبهم وشكوكهم.

اهلِل سبحانُه وتعاىل؛ إنَّ الفنَت واملصائَب هلا وجهاِن اثنان: وجٌه يريَك مظهَر  ولكن ما أجلَّ ِحكمَ 
املأساِة ومظهَر الّنكبِة والّضرّاء، ووجٌه آخُر يريَك يف هذِه الفنِت واملصائِب الّدرَس والِعرَب، وجٌه آخر ترى 

 ّشكوَك والرَّيب.من خاللِه اإلجابَة عن هذِه األسئلة، وجٌه آخُر يزيُل ويزيُل هذِه ال

ال ختلوا من حكٍم  -على الّرغِم من أنّنا نسأُل اهللَ أن يعافيَنا منها  -. فإنَّ الفنَت واملصائب .ولذلك
ا توقُظ هؤالِء املرتابنَي مَن الذيَن يتساءلوَن عن وعِد اهلِل ملاذا مل يطبَّق؟  باهرة، ومن أجلِّ هذِه احلكم: أهنَّ

مل سلمنَي ُهزموا يف معارَك وال يزالوَن يُهزَمون، مل يستطيعوا أن ينالوا حظوهتم، و أجل من حولنا كثرٌي مَن امل
 يتحقَِّق الوعُد الذي وعدهُم اهلُل عزَّ وجلَّ به.

ولكن ها حنُن ننظُر إىل مسلمنَي آخريَن َيتلفوَن عن أولئَك املسلمني، مسلموَن صدقوا ما عاهدوا 
لَّها حتَت نيا كلَّها يف األمِن قبَل االضطراِب واحلرب، وضعوا ُمتَع الّدنيا كاهللَ عليه، مسلموَن وضعوا ُمتَع الدّ 

 ويف . مسلموَن وجعلوا مقياَس حياهتم يف الّتحرُّكِ .أقدامهم، ووضعوا رضى اهلِل عزَّ وجلَّ نصَب أعينهم
نا من خالِل واقِع هؤالِء يري الّسرِي عمَل أصحاِب رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم، ها هَو ذا ربُّنا عزَّ وجلَّ 
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اأْلَْرِض   يِف  َوَعَد اللَّهُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهمْ املسلمنَي مصداَق قولِه عزَّ وجّل: 
ِإْن تَ ْنُصُروا اللََّه لَّ: ، ويرينا من خالِل واقعهم مصداَق قولِه عزَّ وجقَ ْبلِِهمْ  ِمن َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذينَ 

م لنهلكنَّ الظّاملنَي ، ويرينا من خالِل واقعهم صداَق قولِه عزَّ وجّل: يَ ْنُصرُْكمْ  فأوحى إليهم رهبُّ
. أما آَن إذاً للمرتاِب أن يتعاىل ولنسكنّ ّنكُم األرَض من بعدهم ذلَك ملن خاَف مقامي وخاَف وعيد

 تشكِِّك أن يتحرََّر من شكوكه؟!فوَق ريبته؟ أما آَن للّشابِّ امل

عندما تنظُر إىل أولئَك املسلمنَي ال تنظر إىل انتماءاهتم، بل انظر إىل مظاهِر مصداقّيِة اإلسالِم يف 
. عندما تنظُر إىل املسلمنَي الذيَن تفيُض هبم هذِه الّدنيا وُيلؤوَن رحَب هذِه األرض، ال تنظر .سلوكهم

صّلى  مهم، ولكِن انظر إىل صلِة الّسلوِك والقرىب بينم وبنَي رسوهلم سّيدنا حممَّدٍ إىل اعتزاِز االنتماِء يف كال
اهلُل عليِه وسلَّم. عندما تتأّمُل من خالِل واقِع املسلمنَي يف هذِه النّقاِط اليت ألفُت الّنظَر إليها ستجُد أنَّ 

بل وِر املعروف: وسلَّم يف احلديِث املشههؤالِء املسلمنَي يصدُق عليهم قوُل رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه 
 .أنتم كثري، لكّنكم غثاٌء كغثاِء الّسيل

ما قيمُة ملياِر مسلٍم إذا كاَن هذا امللياُر غثاء؟ ما قيمُة هذِه احلشوِد مَن املسلمنَي إذا كانت عقوهلم 
يَن عن م أخالَق الّشاردمفتونًة بذيِل الغرب؟ إذا كاَن سلوكهم خاضعاً لعاداِت الغرب؟ إذا كانت أخالقه

 ديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل؟ ما قيمُة إسالِم هؤالِء املسلمني؟

هؤالِء املسلموَن قد يفيدهم إسالمهم يوَم القيامِة مغفرًة ورمحًة ولطفًا مَن اهلِل عزَّ وجّل، ولكنَّ هذا 
لوعَد الذي قطعُه اهلَل أن حيقَِّق هلُم ااإلسالَم هبذا الّشكِل ال يفيُد املسلمنَي يف داِر الّدنيا عندما يسألوَن 

 على نفسِه هلم، وهذا كالٌم دقيٌق اعقلوه، املسلُم الذي يؤمُن باهلِل وكتابِه بعقله، ولكّنُه مستسلٌم بسلوكهِ 
لتيّاراِت االحنراف، إذا ماَت وهَو مسلٌم رمّبا يفيدُه إسالمُه مغفرًة كلّّيًة أو جزئّيًة يوَم القيامة، لكنَّ هذا 

َوَعَد اللَُّه  اإلسالَم هبذا الّشكِل ال يفيُد صاحَبُه يف داِر الّدنيا، ليسوا هُم الذيَن قاَل اهللُ عزَّ وجلَّ عنهم:
 .قَ ْبلِِهمْ  ِمن  الَِّذينَ اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلفَ  لََيْسَتْخلَِفن َُّهْم يِف  َوَعِملُوا الصَّاحِلَاتِ  ِمنُكمْ  الَِّذيَن آَمنُوا

ُن الَك يف ميزاِن اهلِل كثرٌة وال قّلة، الكثرُة والقّلُة شيٌء ترصدُه أعيننُا حنن، شيٌء نفقهُه حنليست هن
مبوازين رؤيتِنا الّشكلّية، هذِه أّمٌة كثريُة العدد، عظيمُة الُعدد، يرهُب جانبُها، هكذا نتصّوُر ونديل باألحكاِم 
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ا، مَن املعقوِل ومَن نّاِس قليلُة العدِد، قليلُة الُعَدد، ال يُؤَبُه هببناًء على هذِه الّرؤية. وتلَك حفنٌة قليلٌة مَن ال
 املنطِق أن تُ بَتَلَع يف ساعٍة واحدٍة من ليٍل أو هنار. هذا املقياُس غرُي موجوٍد يف قانوِن اهلِل سبحانُه وتعاىل،

وكم من فئٍة قليلٍة غلبت فئًة كثريًة بإذِن اهلِل واهلُل مَع الّصابرينإنَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل إذا جتّلى  . بل
َة على عبادِه بالّرضى بعَد صربهم وصدِق إُياهنم، فإنَّ جتّلَي اهلِل هذا جيعُل منهم رمّبا يف فرتٍة قصريٍة ساد

 العامَل، وال نعلُم كيَف يتمُّ ذلك.

ائِع بعنِي العربِة ظَر إىل الوقأقوُل هذا أيُّها اإلخوة لكي نأخَذ العرَب ممّا جيري يف العامِل من حولنا، ومن ن
استفاَد من أضرارِها ومن فوائِدها، عندما جنُد الّرزايا ندرُك أسباَب هذِه الّرزايا ونرى من خالِل ذلَك ما 
يزيُد إُياننا وما حيملُنا على أن نصلَِّح سريَنا ونصحَح أخطاءنا. وإذا وجدنا أماَمنا مظاهَر الّسرّاء، مظاهَر 

 ه، نأخُذ من ذلَك أيضًا العربَة وندرُك صدَق وعِد اهلِل سبحانُه وتعاىل.لطِف اهلِل ونصر 

ويا عجبًا كيَف ال يعترُب املسلموَن هنا هبذا الواقِع الذي جيري لدى بعِض إخوٍة لنا مَن املسلمنَي 
تلَك احلفنُة - هناَك، وحنُن نعاين من مشكلتِنا؛ مشكلِة أرِضنا املقّدسِة اليت اغُتِصَبت؟ ملاذا ال نعترب؟ أهيَ 

نا أوىل أوىل بأن تنتصَر أم هذِه الّدوُل واألمُم الكثريُة اليت حُتِدُق هبذِه احلفنِة اليت اغتصبت حقوقَ  -القليلة
بأن تنتصر؟ إن أخذنا أو راَعينا قانوَن الكثرِة والقّلة، وقانوَن كثرِة الَعدِد والُعدد، مثَّ نظرنا إىل هذا النّصِر 

اآلَن وإىل هذِه الّساعة، إذاً فنحُن أوىل بأن نذوَق لّذَة هذا الّنصِر يف بالِدنا لو أنَّ  العجيِب الذي نراهُ 
مقياَس األمِر كاَن كثرًة وقّلة. ولكيّن قلُت لكم: إنَّ ميزاَن اهلِل ال ينظُر ال إىل كثرٍة وال إىل قّلة، ولكن ينظُر 

، أنا مسلم، إذاً ينبغي أن تّقوا اهللَ وكونوا مَع الّصادقنييا أيُّها الذيَن آمنوا اإىل الّصدِق وعدِم الّصدِق؛ 
أكوَن صادقًا مَع اهلل. أنا مؤمن، إذاً ال ينبغي أن يكذَِّب سلوكي لساين. أنا ملتزٌم بأوامِر اهلل، إذاً ينبغي 

م يعلُم اجلواَب كأن يكوَن واقعي مصداقاً هلذِه الّدعوى اليت أّدعيها. فهل كاَن سلوُكنا مطابقًا أللسنتنا؟ كلُّ 
 أيُّها اإلخوة.

وأنا أقوُل وأقسُم باهلِل عزَّ وجّل: لو أنّنا جعلنا سلوَكنا يف هذِه احلياِة خاضعًا ألمِر ربِّنا، خاضعاً 
نَة لسلطاِن دينِنا، فإنَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل يكرِمنا مبثِل هذا الّنصر، وإنَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل يعيُد لنا األما

 ستُلَِبت منّا، ويعيُد لنا مقّدساتِنا اليت ال تزاُل بنَي ماضَغي االغتصاب.اليت ا
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ولكن َسلُوا أنفسكم: أيَن حنُن من هذا الواقِع أيُّها اإلخوة؟ ما الذي جعَل أولئَك النّاَس ينتصروَن 
يِة وبدَأ يذيبُها، غذلَك الّنصَر الذي أذهَل العلَم كّله؟ بل وأيُّ نصر، نصٌر حطَّم سلطان تلَك الّدولِة البا

وال تدري إىل أيِّ مدًى سيسرُي الّذوبان. ما الذي جعَل ذلك؟ ما هَي هذِه القّوُة اهلائلُة اليت ال توجُد 
إطالقًا؟ ملاذا ال نعترب؟ ملاذا ال يكوُن إسالُمنا كإسالِم أولئَك النّاس؟ ملاذا ال يكوُن التزاُمنا بديِن اهلِل يف 

أنفِسنا، كالتزاِم أولئَك اآلخرين؟ وربُّنا يقوُل لنا: ها أنا ذا أعدكم، ها أنا ذا معكم،  أسرِنا، يف أوالِدنا، يف
ُر النّاسي، ويوقُظ الغافل:  لن أختّلى عنكم. ملاذا نعرُض عن كالِم اهلِل عزَّ وجّل؟ وكتاُب اهلِل مليٌء مبا يذكِّ

 ََذا بَ يَاٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقني ِإن ُيََْسْسُكْم  ،ْعلَْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ َواَل هَتِنُوا َواَل حَتْزَنُوا َوأَنُتُم اأْلَ ، هََٰ
وا َويَ تَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح مِّثْ ُلُه َوتِْلَك اأْلَيَّاُم ُنَداوهُِلَا بَ نْيَ النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَّهُ الَِّذيَن آَمنُ  قَ ْرحٌ 

 هذا كالُم اهلِل عزَّ وجّل.. .َواللَُّه اَل حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ 

 ذا الكالِم وننظَر إىل تلَك العربِة اليت ترتاءى للعامِل كلِِّه أمامنا منولكّن بداًل من أن نصغَي إىل ه
نَي بعيد، بداًل عن ذلَك نتفرَُّق أوزاعًا، وكلُّ فئٍة تتخيَُّل سبيَل السِّلِم الذي ينبغي أن متّدُه جسراً بينها وب

لماً آمنًا بنَي هذا العدّو، َف تقيُم سِ هذا العدوِّ املغتصب، كلُّ فئٍة تقدُِّر لنفسها، وتفكُِّر على طريقتِها، كي
 والعدوُّ ينظُر إىل هذِه الفئِة مثَّ إىل هذِه مثَّ إىل هذِه وكأنَّ الكلَّ ينتظُر دوره، ملاذا أيُّها اإلخوة؟

ادِه الّصاحلنَي مَع عب -إن جاَز التّعبري  -عندما ندرُك أنَّ هذا كالُم اهلِل وأنَّ هذِه هَي سياسُة اهلِل 
قني، ومَع عبادِه الذيَن مل يصدقوا بعد، عندئٍذ سيكوُن سريُنا على هنٍج آخر، لن هنوَن ونستسلَم الّصاد

للّسلِم املهنِي كما قلُت لكم باألمس، ولسوَف يكوُن سلُمنا هَو السِّلَم املنزََّل من عنِد اهلل، املشروَع بيِد 
 هبذا األمِر كلِّه، ذلَك ّمُة كلُّها، جيتمُع عليها املعنيّونَ اهلِل سبحانُه وتعاىل، ذلَك السِّلُم الذي جتتمُع عليِه األ

 السِّلُم الذي ال يتمُّ إال بعَد أن تعوَد احلقوُق كلُّها إىل أصحاهِبا.

عندما نكوُن مسلمنَي يكوَن هذا هنَجنا، لن نسعَد بالغوغاء، ولن نسعَد بالعنف، وليَس هذا سبيلَنا 
دعوا إليِه لكنَّنا عندما نسرُي يف طريِق الّسلِم إّّنا َيطِّطهُ لنا اهلل، السِّلُم الذي نألنَّ اهللَ مل يأذن لنا بذلك، و 

والذي حنُن رسلُه يف العاملَِ كلِِّه هَو ذاَك الذي شرعُه اهلُل لنا، وهَو الذي يثمُر سعادَة الّدنيا كلِّها. الفرُق 
 الذي تدعوا إليِه ساسُة الغرِب هَو التّايل:أيُّها اإلخوُة بنَي الّسلِم الذي شرعُه اهلُل والسِّلِم 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya138.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya138.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura3-aya139.html
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السِّلُم الذي شرعُه اهلُل مثرتُه أمٌن وطمأنينٌة لألسرِة اإلنسانّيِة كلِّها. أّما السِّلُم الذي يدعو إليِه ساسةُ 
 روّاُد نُ الغرِب والّشرِق هنا وهناَك فهَو ِسلٌم َيدُم تلَك املصاحَل فقط. وانظروا إىل فرِق ما بنَي الّسلَمني؛ حن

ذلَك الّسلِم العامليِّ الذي يعطي األمَن والّطمأنينَة لألسرِة اإلنسانّيِة كلِّها، ولن يكوَن ذلَك إال بالقيوِد 
والّشروِط اليت شرَعها اهلل. أّما أولئَك الذيَن يتاجروَن بكلماِت السِّلِم فُهم ال يبحثوَن عِن السِّلِم لذاته، 

 امللوَِّن احلهُم اخلاّصَة هبم واليت ال تعنينا قطُّ إّّنا تتحقَُّق من وراِء ذلَك الّسلمِ وإّّنا يبحثوَن عنُه ألنَّ مص
 باللوِن الذي يبتغون.

أسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل أن جيعَل من أحداِث هذِه الّدنيا عربًة لنا، وأسأُل اهلَل عزَّ وجلَّ أن جيعَل 
انُه إىل هذِه األّمِة تضامنَها واعتزازها مبا قد أكرمها اهلُل سبح من مثارِها ما يعيُد إلينا وحَدتنا، وما يعيدُ 

 وتعاىل هبذا الّديِن حىّت ال تسرَي إال طبَق النّهِج املرسوِم الذي شرَع اهلل.. 

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم..
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|  لهذا مأل هللا سبحانه وتعالى الدنيا بالغصص واملنغصات -112

22/12/1882 

 

ينبغي أن يعلم كل إنساٍن وافٍد إىل هذه احلياة الدنيا، أن يعلم طبيعة هذه احلياة والشأن الذي أقام 
اهلل سبحانه وتعاىل هذه الدنيا عليه، حىت ال يفاجئ منها مبا مل يكن يتوقع، وحىت ينسجم سلوكه مع 

ه يعيش منها هذه احلياة وتوهم أنّ النهج الذي أقام اهلل هذه الدنيا عليه؛ فكم من إنسان فتح عينيه على 
يف جنة وارفة الظالل، فكان هذا الوهم سببًا من أهم أسباب شقائه فيها، ولو أنه بادئ ذي بدٍء تعرف 
على هذه احلياة وشأهنا وما أقامها اهلل عز وجل عليه ملا شقي منها مبفاجأة، وألدرك أن اهلل سبحانه وتعاىل 

امها عليه. ينبغي أن نعلم أّن هذه الدنيا مهما ذخرت بالنعيم، فإّن حلكمة أقامها على النهج الذي أق
 نعيمها مشوٌب بالغصص الدائمة حلكمٍة سنذكرها ونتحدث عنها.

ينبغي أن نعلم أّن الصيف الذي يبعث اهلل سبحانه وتعاىل فيه اخلري وأسباب النماء للثمار اليت 
له حيمل معه أيضًا آالماً من حرارته، والشتاء الذي جعجعلها اهلل نعمًة لعباده فوق هذه األرض، البد أن 

اهلل سبحانه وتعاىل موئاًل لربكة السماء ولنبات األرض، ينبغي أن نعلم أنه البد أن حيمل معه قوارص أيضًا 
من برده؛ وينبغي أن نعلم أن اهلواء الذي جعله اهلل سبحانه وتعاىل سّر استمرار احلياة من وراء صدورنا 

تتسرب إليه العواصف والبد أن تتسرب إليه أسباب اآلالم بني حنٍي وآخر، والطعام الذي َفجَّر البد أن 
هذا  -اهلل سبحانه وتعاىل األرض به، أو أنزله ذخراً من السماء أو َسّخر به كثرياً من األنعام والدواب 

 الطعام ذاته ال يصل إىل اإلنسان وال يستمرئه إال عرب غصص.

يشها اإلنسان ال ُيكن أن تستقر معه حاٌل دون أن تتنقل إىل حاٍل أخرى، إن أعجبته واحلياة اليت يع
الصبوة يف مرحلة حياته األوىل فلسوف يودعها إىل شباب، وإن أعجبه الشباب يف مظهر الصحة والعافية 

ن ركَن إواملشاعر اليت يشعر هبا اإلنسان الشاب البد أن يودعها إىل كهولة متلؤ قلبه بذكريات وغصص، و 
إىل الكهولة واستأنس هبا وتعود عليها ال بد أن يودعها إىل شيخوخة، وإن أعجبته الصحة والعافية ال بد 

 أن يتسرب إىل هذه الصحة فيما بعد ذلك اآلالم واألمراض واألوجاع.
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 ينبغي أن يعلم اإلنسان أّن شأن هذه احلياة الدنيا هكذا، مع كلِّ إنساٍن مهما كانت قوته صاعدةً 
أو هابطة، ومهما كان شأنه يف هذه احلياة الدنيا ومهما كان له من الغىن وطول اليد. أمل تقرأوا قول اهلل 

أمل تقرأوا   ُفِس َوالثََّمرَاتِ اأْلَْمَواِل َواأْلَن مِّنَ  اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَ ْقصٍ  مِّنَ  َولَنَبْ لَُونَُّكم ِبَشْيءٍ  سبحانه وتعاىل
قَ ْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن  ِمنْ  اْلِكتَابَ  الَِّذيَن أُوتُوا ِمنَ  أَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ  يِف  لَتُبْ لَُونَّ  قول اهلل عز وجل 

نيا ياة الدينبغي أن يعلم الوافد إىل هذه احل َعْزِم األُُمورِ  ِمنْ  َأْشرَُكوا َأًذى َكِثريًا َوِإْن َتْصرِبُوا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ َذِلكَ 
 أّن هذه هي هوية هذه احلياة ال جمال وال سبيل لتغيري نظامها قط، لكن ما احلكمة؟

 ها هنا يكمن األمر اخلطري الذي ينبغي أن يعرفه كل إنسان.

احلكمة أيها األخوة من هذا الذي أقام اهلل احلياة عليه من األنظمة والنهج الذي ذكرناه يتصل برمحة 
نه وتعاىل، فهو مظهٌر دقيق لعظيم رمحة اهلل عز وجل بعباده. لقد جعل اهلل سبحانه من رمحات اهلل سبحا

وتعاىل هذه احلياة ممراً إىل مقر، ومل جيعل هذه احلياة مقراً قط. جعل اهلل هذه احلياة الدنيا ساحًة ُير هبا 
ه ويف طوايا ل قلباإلنسان يؤدي هبا وظائف ُكّلف هبا، يربز من خالل هذه الوظائف ما قد اعتلج بداخ

سريرته من إُيانه باهلل ومن دينونته حلقائق العبودية باهلل أو من نقيض ذلك، من كفرانه باهلل وعناده أمام 
حقائق عبوديته هلل. جعل اهلل هذه احلياة الدنيا عبارة عن ساحة ُير هبا اإلنسان فيكتشف أو تظهر من 

 فسه.ه وتتجلى دقائق ما يكمنه فؤاده وتنطوي عليه نخالل هذه الساحة اليت ُير هبا؛ تظهر طوايا نفس

أرأيتم إىل هذا اجلهاز الذي متر عربه األمتعة اليت يسافر هبا اإلنسان إىل مكان ما، إن هذا اجلهاز 
من شأنه أن يكشف ما بداخل هذه األمتعة، كذلكم هذه احلياة الدنيا اليت ُير هبا اإلنسان كهذا اجلهاز 

ياة فتتجلى من خالل سلوكه ومن خالل تعامله مع هذه احلياة ومن خالل انصياعه ُير اإلنسان هبذه احل
أو عدم إنصياعه إىل أوامر اهلل تتجلى من خالل هذا اجلهاز الذي هو احلياة الدنيا نفسيًا تتجلى كوامن 

هلل اقلبه، يتجلى مدى شعوره واستسالمه حلقائق العبودية هلل، أو يتجلى مدى مترده على ذلك يف جنب 
 سبحانه وتعاىل هذه هي احلياة الدنيا. هذه احلياة معرب وليست مقراً.

أرأيت لو أن اهلل عز وجل جعل هذه احلياة القصرية يف عمرها اليت هي معرب كما قلت لكم وجسر، 
أرأيتم لو أن اهلل عز وجل مألها بنعم ال غصص فيها، وجعلها تفيض بألوان من املتع ال معكرات تتسرب 
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إذاً لتعلق اإلنسان هبا أُّيا تعلق، ولعشق هذه احلياة، ولتقطعت آماله عما هو مقبل عليه وحلصرت  إليها،
آماله وأحالمه يف هذه الساحة اليت تذخر بكل أنواع النعيم صافية عن الشوائب والغصص؛ فال أمراض 

اً فإن اإلنسان ببعض. إذوال أوجاع وال آفات حتيط به من مساٍء وال يف أرٍض وال إبتالء من الناس بعضهم 
يتعلق هبذه احلياة الدنيا. ولكن هذه احلياة معرب وجسر وليست مقراً، وال بد يف حلظة من اللحظات أن 

 يدعوك الداعي إىل الرحيل.

أرأيت لو أن قلبك تعلق هبذه احلياة وتعشقها بسبب ما فيها من متع. كم يكون أملك وأنت تودعها؟  
للملك الذي يقول لك قد حان أن تلقى اهلل سبحانه وتعاىل راحاًل  كم يكون عذابك وأنت تستجيب

عن هذه احلياة الدنيا؟ عندئٍذ سواٌء كنت من الصاحلني أو الطاحلني أو األولياء أو املستقيمني أو املنحرفني، 
ستجد أنك تنقلع أو تنخلع من هذه احلياة الدنيا كما َيلع اإلنسان أو يقتلع جذور شجرٍة ضربت 

ها يف باطن األرض؛ فأنت ال تستطيع أن متتلخها إال وقد تقطعت جذورها ههنا  وهناك. هكذا جبذور 
 يكون شأن اإلنسان. فهل هذا يكون مظهر رمحة من اهلل لعباده؟

كلكم يعلم أن األمر ليس كذلك، اقتضت رمحة اهلل عز وجل إذاً أن يشعرك أن هذا املعرب هو معرب 
ات علق به. هو جسر متر عليه، إذاً ما ينبغي أن ترى يف هذا اجلسر من املشتهيليس إال، إذاً ما ينبغي أن تت

 واملتع ما جيعلك تنسى ما أنت مقبٌل عليه. هكذا تقتضي رمحة اهلل سبحانه وتعاىل.

وانظروا أيها األخوة كيف شاء اهلل عز وجل أن َيتم حياة أكثر الناس باملشيب. ملاذا مل يكن املشيب 
انيًا؟ حكمة باهرٌة من وراء ذلك، عندما يودع اإلنسان شبابه ويستقبل شيخوخته جيد أواًل والشباب ث

نفسه يتربم من هذه احلياة يومًا بعد يوم، جيد نفسه وقد مّل من هذه احلياة يومًا بعد يوم، هذا مظهر 
سان وجاءه املوت نرمحة، رمحة من اهلل عز وجل بعباده، أّما لو كان الشباب هو هناية احلياة اليت يعيشها اإل

بعد ذلك فكم تكون آالمه شديدة، وكم يشعر بأنه متعلق هبذه احلياة اليت يودعها، من أجل هذا مأل اهلل 
سبحانه وتعاىل هذه احلياة الدنيا باملنغصات والغصص كما مألها باملتع والنعم، ومزج هذا بذاك حىت ال 

 عد. تُعّلق آمالك مبا أنت مقبل عليه من بتركن إىل هذه الدنيا، وحىت ال حتبس مشاعرك هبا، وحىت
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ينبغي لكل وافٍد إىل هذه احلياة أن يعرف هذا النظام الذي أقام اهلل سبحانه وتعاىل هذه احلياة عليه 
حىت ال يُفاجئ منها بشقاء وبيل، وحىت يعلم أنه مهما تقلب يف نعم أو ابتالءات فإنه ال يرى من خالهلا 

 يرى من خالهلا إال مظاهر حكمة اهلل سبحانه وتعاىل.إال مظاهر رمحة اهلل، ال 

وكل هذا الكالم إّنا يأيت مقيدًا بأن يكون اإلنسان مؤمنًا باهلل، مؤمنًا بأن هلذا الكون خالقًا أقامه 
نّظم، فما أطول 

ً
على هذا النظام. فأّما من ال يفهم ارتباط الكون باملكون ومل يدرك ارتباط هذا النظام بامل

ما أصعب عليه احلياة اليت يعيشها، وال واهلل ليست حياته اليت يعيشها إال موتًا مستمراً، وليس شقاءه، و 
حياته فوق هذه األرض إال سرياً يف نفٍق ُمظلم. ولسنا نتحدث عن أولئك الناس الذين نسأل اهلل سبحانه 

الم اهلل سبحانه وجل املدرك لكوتعاىل لنا وهلم العفو والعافية، ولكين أحتدث عن اإلنسان املؤمن باهلل عز 
 وتعاىل. هذا هو العزاء األكرب ملصائب الدنيا.

فاإلنسان البد أن يكرمه اهلل بنعم وال بد أن يبتليه اهلل بغصص أيضًا، إذا أدرك هذه املعىن مل ينس 
سبحانه  فضل اهلل عز وجل عليه يف أّي حاٍل من األحوال، هو دائماً مع منن اهلل، هو دائماً مع عطاء اهلل

 وتعاىل، هذا هو شأن اجلسر الذي ُير به اإلنسان.

كثريون هم الذين يعودون يف املساء من أعماهلم إىل قراهم أو إىل مدهنم فيمرون يف الليل املظلم 
جبسر، قد يكون هذا اجلسر صعب العبور، قد تكون فيه بعض الصعوبات، ولو أن إنسانًا سأل عن هذه 

يسري، جسٌر ّنر عليه، وليس الشأن أن جيلس أو يقيم أو يستوطن اإلنسان يف الصعوبات قال: هذا أمٌر 
 ...هذا املكان، حياتنا هكذا

إِنَّا َجَعْلنَا َما َعَلى اأْلَْرِض ومع ذلك فإن اإلنسان الذي آمن باهلل وأدرك معىن قول اهلل عز وجل 
الذي أدرك هذه احلقيقة هو  نَّا جَلَاِعلُوَن َما َعلَيْ َها َصعِيدًا ُجُرزاً َوإِ  ،زِيَنًة هَلَا لِنَبْ لَُوُهْم أَي ُُّهْم َأْحَسُن َعَمالً 

دائمًا يف سعادة ودائمًا يف ِغبط، نعم إن عويف شكر اهلل ومحده، وإن مرض علم أنه راحل وأنه ُير يف 
بد أن يدرك  معرب شكر اهلل سبحانه وتعاىل ومحده أيضًا، ومع ذلك فإنا نسأل اهلل العفو والعافية، ولكن ال

اإلنسان هذا النظام هلذه احلياة الدنيا، حىت إذا رحل اإلنسان منها قال له اهلل عز وجل: اآلن حان أن 
 جتد النعيم الصايف عن الغصص، اآلن حان أن متتع باملتع البعيدة عن املعكرات، والبعيدة عن املشوشات.
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 مر الذي هو هذه احلياة الدنيا.ال بد أن يظهر الفرق بني املقر الذي هو اجلنة، وبني امل

اللهم اختم حياتنا بأحب األعمال إليك حىت نلقاك وأنت راٍض عنا، وحىت نشكرك على كلِّ ما 
يصدر إلينا منك يا موالنا يا رب العاملني من نعمك الظاهرة والباطنة، واللهم إنا نسألك أن تعرفنا نعمك 

 ويل هذا واستغفر اهلل العظيم.بدوامها وأن ال تعرفنا إيّاها بفقدها. أقول ق
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 18/21/1883|  سنن هللا في عباده إذا كثر فيهم الخبث -113

 

إن اإلنسان مهما فوجئ باألحداث املؤسفة أو املؤملة لن جيد فيها لغزاً غري مفسٍر على ضوء إُيانه 
نه وتعاىل لسنن اهلل سبحاباهلل عز وجل، بل لسوف جيد كل هذه األحداث اليت يراها من حوله خاضعًة 

يف عباده، واإلنسان املسلم إّنا يكتشف هذه السنن ويتعلمها من كتاب اهلل عز وجل، ال من التاريخ 
 البشري وال من واقع املصائب أو الرزايا أو الوقائع البشرية املاضية.

بحانه وتعاىل  سلو كان التاريخ وحده بيانًا لسنن اهلل يف عباده؛ ألغنانا ذلك عن تنزل خطاب اهلل
وحيًا من السماء، فمهما رأى املسلم يف هذا العصر أو يف غري هذا العصر من األمور اليت تستجد من 
حوله خرياً كانت أو شراً، فإن ذلك كله داخٌل بدقة يف سنن اهلل وقوانينه اليت جيريها على عباده، وحنن 

ي، وعلى د فيها املزيد على إعجاز البيان اإلهلعندما نستعرض هذه السنن الكونية ونطبق الواقع عليها جن
 أن هذا الكالم الرباين منزل ٌ من علياء الربوبية وليس نابعًا من أرض البشرية قط.

ِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم لَِيُصدُّوا َعْن َسبِيمن السنن الكونية قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
هذا قانوٌن من قوانني اهلل  ِفُقونَ َها مُثَّ َتُكوُن َعلَْيِهْم َحْسرًَة مُثَّ يُ ْغلَبُوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهنََّم حُيَْشُرونَ َفَسيُ نْ 

 عز وجل يف عباده، وهو قانوٌن ماٍض إىل يوم القيامة.

ول اهلل عز و يتممه، هو قولكن مهاًل أيها اإلخوة إىل جانبه قانوٌن آخر يُقيده ويضبطه ومن مث فه
َمُه مجَِيًعا فَ َيْجَعَلُه لَِيِميَز اللَُّه اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب َوجَيَْعَل اخْلَبِيَث بَ ْعَضُه َعَلىَٰ بَ ْعٍض فَ يَ رْكُ وجل بعد ذلك: 

 قيامة، فالكافرون، قرار اهلل عز وجل األول ماٍض يف عباده إىل يوم اليِف َجَهنََّم أُولََِٰئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ 
الذين ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهلل سينفقوهنا، ولكنها ستكون حسرًة عليهم وسيُغلبون، ولكن 

أي هذا عندما يكون يف اجملتمع خبيث وإىل  لَِيِميَز اللَّهُ اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِّبِ مع مالحظة القانون الثاين: 
اس ُيثلون خبث اإلنسانية وشذوذها ويكون إىل جانب ذلك أناٌس جانبه طيب، عندما يكون فريٌق من الن

ُيثلون طيب اإلنسانية واستقامتها على صراط اهلل سبحانه وتعاىل، فإن اهلل عز وجل البد أن ينتصر 
 للطيب على اخلبيث، وال بد أن يركم اخلبيث بعضه على بعض ويُهيئه وقودًا جلهنم.
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الثانية، ومعىن هذا أن الطيب إذا آل إىل أن يصبح هو اآلخر ينبغي أن نعلم هذه السنة الربانية 
خبيثًا، إذا أصاب الطيب عدوى اخلبيث وانتشر اخلبث بني الطائفة الطيبة وعادت الطائفة اليت وصفها 
اهلل عز وجل بأهنا طيبة، عادت تركن إىل اخلبث وأسبابه، وتنحط إىل أرض السيئات وامللهيات، وتتفنن  

ون يف خبثهم، فإن الُسنة األوىل مل يعد هلا مناٌخ للتطبيق، ذلك ألن الكافرين البد أن كما يتفنن اآلخر 
يُغلبوا َيسرون املال الذي ينفقون وَيسرون اهلدف الذي يطمحون إليه، ويكون ذلك كله حسرًة كاوية 

ات على بعلى أفئدهتم لكن يف سبيل ماذا؟ يف سبيل الفئة الطيبة اليت ثبتت على احلق وجالدت يف الث
 صراط اهلل سبحانه وتعاىل.

ولئك واحنرفت احنراف أ -كما قلت لكم   -فأما إذا رأينا هذه الفئة الطيبة وقد أصابتها العدوى 
اخلبيثني، فلم يعد هؤالء الناس الذي وصفهم اهلل عز وجل بالطيب، مل يعودوا يعتزون بالشرف الذي 

لذي اختاره فع اهلل شأوهم إليه، مل يعودوا يلتزمون بالنهج اميزهم اهلل به، مل يعودوا يعتزون بالدين الذي ر 
ِمِننَي َوَلن جَيَْعَل اللَّهُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمؤْ  اهلل سبحانه وتعاىل هلم، مل يعودوا يدركون قيمًة لقول اهلل عز وجل:

دُّوَن َمْن ْؤِمنُوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َواالَّ جتَُِد قَ ْوًما ي ُ  مل يعودوا يقيمون وزنًا لقول اهلل عز وجل: َسبِياًل 
إىل آخر اآلية، عندما يؤول األمر إىل هذا تغيب الفئة الطيبة، وإذا غابت الفئة الطيبة  َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلهُ 

لتطبيقه  الفما قيمة القانون األول إذاً؟ ال جم يسًا للخبث واخلبيثات واخلبيثني.أصبح مسرح األحداث حب
 يف هذه احلال.

ليت أن املسلمني أيها اإلخوة ُيسقطون هذه السنن الربانية اليت نتلوها يف كتاب اهلل عز وجل صباح 
مساء على الوقائع اليت نراها كل يوٍم من حولنا، إذاً ملا عجبنا وملا تسائلنا وملا ارتابت عقولنا أو قلوبنا يف 

 عدالة اهلل سبحانه وتعاىل.

أيها اإلخوة هلذا البالء الذي تدور رحاه على أناٍس برئاء آمنني نساء أطفال الشأن هلم  كلنا نأسى
يخصاٍم بني طرف وطرف قط، مهجية ما مثلها ووحشية ال تتداىن إليها وحشية احليوانات اهلمجية يف 

هلل سبحانه ااألدغال، كلنا يأسى هلذا، ولكن ينبغي أن نعلم أنه ال يوجد شذوٌذ يف وقائع الكون عن سنن 
وتعاىل. أفكان من مقتضى هذه السنن أن يسلط اهلل عز وجل إرهاب هؤالء الغاصبني ووحشيتهم القذرة 
على األمناء اآلمنني على املسلمني لوال أن الفئة اليت كانت إىل األمس القريب فئًة طيبة إندلقت إىل هاوية 
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ياًل مات وقامات كانت إىل األمس القريب ُتظهر متثاخلبث؟! أفكان هلذا الذي نراه اليوم أن نراه لوال أن ها
أو حقيقًة أهنا صامدٌة أمام احلق وأهنا مل متد يداً إىل العدو املشرتك الغاصب للديار، احلاقد على املبادئ 
 والقيم، الذي يستشري الظلم بني عينيه، ويضع املطامح المتالك هذه األراضي اإلسالمية املقدسة كلها.

ويقسمون أن يدًا منهم لن متتد إىل مصافحة هؤالء الناس وال إىل مبايعتهم وإىل  كانوا جياهرون
مصاحلتهم، وإذا بالقامات واهلامات اليت كانت إىل األمس القريب تصطنع االرتفاع إذا هبا اليوم بني راكعة 

هرة عادت طوساجدة يف سبيل ماذا؟ ال أرض استعيدت، وال حٌق عاد إىل أصحابه، وال القدس املقدسة امل
إىل املسلمني. بل العدو كان وال يزال يُنذر ويتوعد وُيذكر أبناءه وأحفاده باخلطة باخلارطة اليت ينبغي أن 

 ُيتلكها من أرض هذه األمة وتراثها.

احننت الرؤوس بني راكٍع وساجٍد كما قلت لكم، وعاد العدو املشرتك صديقًا محيمًا، وعاد هؤالء 
للمسلمني حبسب الظاهر إىل األمس القريب عادوا عضدًا إىل هذا العدو  اإلخوة الذين كانوا عضداً 

 املشرتك اليوم.

عندما حتول الطيب إىل اخلبيث، وعندما اختلط احلابل بالنابل كما يقول املثل العريب، هل تستطيع 
 لَِيُصدُّوا مْ أَْمَواهلَُ  يُ ْنِفُقونَ  ُرواَكفَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  :وجل عز اهلل فيه يقول الذي الرباين األول أن تتفقد املناخ للقرار

. الطيبة ةالفئ سبيل يف يُغلبون؟ من سبيل يف يُ ْغلَبُونَ  مُثَّ  َحْسرَةً  َعلَْيِهمْ  َتُكونُ  مُثَّ  َفَسيُ ْنِفُقونَ َها اللَّهِ  َسبِيلِ  َعنْ 
 حدثوين؟ اإلخوة أيها الطيبة الفئة هي أين الطيبة؟ الفئة هي أين

 تاب،بك أجلٍ  وكل هلم ُكتب قد ما إال اإلنسان يصيب فما البالء، هذا من ال ليأسى اإلنسان إن
 وسلم، عليه اهلل لىص اهلل رسول إىل بنسبة يعتزون كانوا من الناس يف أن األدهى واملصيبة األطم البالء إّنا
 أولئك طغيانل ذليالً  خادماً  نفسه منهم الواحد جيعل مث النسبة، هذه شرف يطووا أن من اليوم َيجلون ال

 هذا. داملزي بأخذ يهددون يزالون وال واحلقوق والدار األرض أخذوا الذين هؤالء لطغيان األقزام، الطغاة
 سبحانه اهلل نةس إىل أرأيتم. األمس وقبل الدابر باألمس عنه تسمعون الذي البالء هذا أمثر الذي البالء هو

 .اإلخوة أيها عباده يف وتعاىل
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 هلا صلحت ال اإلنسانية األسرة هذه أن اخلبري احلكيم وهو الغيوب عاّلم وهو علم وجل عز اهلل إن
 فإذا تعاىل،و  سبحانه اهلل تعليمات من هابطةٌ  قيادةٌ  إال عزوجل اهلل مساء من هابطة قيادة إال قيادة أي

 إىل بل ريةضا وشوح إىل اإلنسانية األسرة هذه حتولت اإلنسانية األسرة هذه عن اإلهلية التعليمات انبتت
 ينجد نأ األسرة هذه لصالح األساسي الشرط كان فقد لذا الواقع هو هذا. استكلبت كالباً  يشبه ما
 .عليهم زلهأن الذي الرباين احلبل هبذا العباد يستنجد وأن هلم اختاره الذي النظام هبذا عباده اهلل

 من ثريالك وغدا إسالمهم نع املسلمون حىت أعرض وملا والسماء، األرض بني ما صلة انقطعت وملا
 وتعاىل بحانهس اهلل دين ألعداء عمالء وغدو اإلسالم، حتطيم يف واملقاالت املؤلفات يكتبون املسلمني

. سلمونم وهم وحماضرات وندوات وكلماتٍ  كتاباتٍ  سادهتم يشاء كما اإلسالم لُيحطم رخيصة بأمثانٍ 
 منها ُتريك لن اً طبع البشرية الوحوش هذه. البد ية،بشر  وحوشٌ  اإلنسانية األسرة على ُيسلط أن البد كان

 نفسهمأ من ُيرونك البشريون الوحوش هؤالء الطبيعيني، الوحوش من أدهى ألهنم أنياب، وال خمالب
 من ذيروالتح اإلرهاب عن الطنانة الطويلة الكلمات ويلقون املسكرة والبسمات الرائعة الدبلوماسية

 خطورهتا تبلغ اليت أنياهبم به يُغطون غطاء ذلك، إىل وما السالم سبل يف السري وضرورة والسالم اإلرهاب
 أضعاف دماءً  تقطر لتظ اليت خمالبها وتبلغ األدغال، يف الضعيفة الذليلة املساملة السباع أنياب أضعاف

 ىأقص من بدءاً  هناك الكلمات هذه جتدون. الكالم هبذا مغطاة لكنها األخرى، املخالب تلك طول
 .اليوم إىل وتعاىل سبحانه اهلل لدين احملاربٍ  الشرق أقصى إىل اأمريك

 فاإلنسان ولذلك ،وتعاىل سبحانه باهلل اإلنساين العبد صلة النقطاع نتيجة ترون الذي الواقع هذا أجل
 هم اباإلره عن حُيذرون الذين وهؤالء باإلرهاب، يتعلق وما اإلرهاب عن كثرية كلمات يسمع اليوم
 إىل إلنساينا الوجود فجر منذ اإلنسانية تاريخ يف وجودها يرصد أن التاريخ استطاع يتال الوحوش شر
 .اليوم

 مث الدار، يف جامثاً  جيلس مث الدار، من صاحبها وَُيرج الدار إىل العدو يتسلل أن اإلخوة أيها أجل
 غري رتكبها،ا اليت االغتصاب جبرُية مبالٍ  غري ذلك وحنو وأثاث ممتلكات من الدار يف ما كل إىل يركن
 ملتحدةا األمم هيئة له تركع أن وينبغي رائع إنساين عملٌ  هذا دارهم، من الدار أصحاب بتشرد مبالٍ 

 من الشارد املظلوم ناديي أن وأما. ذلك سبيل يف الفيتو إثر الفيتو إثر الفيتو إعالنات تتواىل أن وينبغي
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 الدفاع يف قهح يستعمل أن وأما َيرج، أن الغاصب على يُلح داره باب يطرق أن وأما والثبور، بالويل داره
 لذيا اإلرهاب هو هذا اإلرهاب، هو هذا احملق، املظلوم فأنا أجندوين أال كله العامل وينادي حقه عن

 .عجباً  يذهل مل مث التاريخ يف األمر هذا مثل وعى إنسان أي. أوصاله تقطع أن ينبغي

 تقود أن يدتر  أهنا تزعم واليت األمر بادء يف أمريكا جتسده الذي الواقع هذا إن: وأقول قلت ولقد
 حوالء، عني ذي برجلٍ  يكون ما أشبه الواقع هذا سبيل، من ذلك إىل جتد ولن ذلك تستطيع ولن العامل
 .والءح بعني ينظر ألنه الظامل الشمال إىل فينحط املظلوم اليمني إىل احلوالء بعينه ينظر

 ُييناً  قعي األمر يرى جيعله مرضاً  ألن مظلوم األحول الرجل هذا اإلخوة أيها الواقع هذا أتتصورون
 قادر وهو يناً ُي والشمال مشاالً  اليمني يرى الذي أما حول من ومابه يتحاول الذي أما يساراً، عليه فينحط

 ملكالا هذا أقول ال فأنا ذلك ومع. جرُية بعدها ما جرُية فإهنا السوي، بشكلها األمور يرى أن على
 يقيناً  ألزداد ذاه أقول. ال الشنيع؟ اإلرهايب البغي هذا علينا ُسّلط ملاذا وقراره اهلل حكم من أتعجب لكي
 .وتعاىل سبحانه اهلل بسنة

 أو بشكلٍ  يثخب إىل الطيب حتول فإذا فيها، الطيب يستمر عندما مستمر األمة هذه عن اهلل دفاع
 ال فِتْ َنةً  َوات َُّقوا :نعم بنا حتيق أن البد أخرى سنةً  فإن ريةيس مث يسرية يسرية قلة الطيب عاد وإذا بآخر

 .وةاإلخ أيها وخالقنا مبوالنا ثقةً  لنزداد األمور هذه ندرك أن ينبغي َخاصَّةً  ِمْنُكمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ُتِصينَبَّ 

 إىل كنت مية،الإس فئات بأهنا تزعم اليت الفئات بتلك يتعلق أكرره مث أكرره الذي األطم والبالء
 املوت، صمت تصمت ماهلا إسالمية، بأهنا تزعم بأهنا فأصفها اليوم أما باإلسالمية أصفها القريب األمس

 من اآلمنني لىع رحاه يدور الذي املستشري البالء هذا علينا جر الذي الباطل عن لتعلن تتكلم ال ماهلا
 حق، لمةك يقولون ال مث املشرتك دوالع يصافحون الذين أولئك أحضان يف يعيشون ماهلم جرياننا

 يقولون ال هلم ما إذاً . والدين الشرف باعوا الذين أولئك أحضان يف ألهنم ذلك يقولوا أن اليستطيعون
 ُتشجع، أن غيينب! اهلل دين على صامدةً  التزال البلدة هذه يف القلة هذه أن خالهلا من يعلنون حق كلمة
 صالبةً  األرض زدادت وحىت الثبات، هذا على استمراراً  تزداد حىت يةالعنا بعني يكلؤها من جتد أن ينبغي
مْثِ  َعَلى تَ َعاَونُوا َوال َوالت َّْقَوى اْلرِبِّ  َعَلى َوتَ َعاَونُوا :وجل عز اهلل قول وعت وقد ماهلا قدميها حتت  اإْلِ
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 كلها يةالعرب بالدنا على أطبق الذي الظالم بأن يعلن الذي الناطق بيان يصدرون ال ماهلم َواْلُعْدَوانِ 
 .واحد نور بصيص إال أرجاءه يف يبقى مل املشرتك العدو هبذا حتيط اليت

 من البقية هذه دابر تقطع رياحٌ  تأيت ال حىت البصيص هذا على لإلبقاء مجيعاً  تعاونوا الناس أيها فيا
 .الناس هؤالء ألسن أخرس قد الشيطان مال. أيضاً  الضياء

 .العظيم اهلل فروأستغ هذا قويل أقول
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صيبت بها ألامة -111
ُ
 22/28/1883 | سبب املهانة التي أ

 

كثريًا ما نردد وُنذكر بأن السبب األول واألخري للمهانة اليت ُأصيبت هبا هذه األمة وللذل الذي 
 حاق هبا إّنا هو ابتعادها عن تعاليم إسالمها الذي كان هو أساس عزهتا وشرفها وسؤددها.

هنالك فئة من الناس كلما ذّكرنا هبذه احلقيقة ونبهنا إىل هذا الواقع قالت: فما بال تلك األمم و 
األخرى اليت مل تتقيد باإلسالم أصاًل ومل تتمسك بشيٍء من أصوله أو فروعه، عزيزٌة ال هتون، قويٌة ال 

 تضعف، متماسكة ال تتخاذل؟!

ال  -تسأل هذا السؤال كلما أكدنا تلك احلقيقة  اليت تظل -واملصيبة أيها اإلخوة أن هذه الفئة 
تلتفت إىل كتاب اهلل لفتًة واحدة، وال تقف بأي تأمل عند دراسة سنن اهلل سبحانه وتعاىل وأصول تعامله 
مع عباده، ولذلك فإن سؤال هذه الفئة من الناس يظل متكرراً، ألهنا هتوى أن تطرحه إشكااًل، وال حتب 

 ه كحٍل هلذا اإلشكال.أن تصغي إىل اجلواب عن

ال إقناعًا لتلك الفئة اليت لن تقتنع، ولكن أقول لكم لكي ال يصيبكم شيءٌ من رشاش  -وأنا أقول 
هذا اإلشكال املفتعل، أقول لكم: إن اجلواب عن هذا كامٌن يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وحمكم تبيانه 

رَّاِء لََعلَُّهْم َسْلنَا ِإىَل أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساِء َوالضَّ َولََقْد َأرْ اقرأوا يف هذا قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
انُوا يَ ْعَملُوَن، فَ َلمَّا كَ يَ َتَضرَُّعوَن، فَ لَْواَل ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُْم الشَّْيطَاُن َما  

 . فَِإَذا ُهم مُّْبِلُسونَ ا ذُكُِّروا ِبِه فَ َتْحنَا َعلَْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا مبَا أُوتُوا َأَخْذنَاُهْم بَ ْغَتةً َنُسوا مَ 

أليس يف هذا البيان الواضح الصريح واملفصل ما جييب عن هذا اإلشكال وما حيل هذا اللغز املفتعل؟ 
إىل من يتدبر كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، وحيطم أقفال القلوب اليت متنع من اإلصغاء ولكن األمر حيتاج 

 إىل هذا البيان الواضح الصريح.

سنة اهلل سبحانه وتعاىل يف عباده هي أنه يبعث إليهم الرسل والنذر منبهني معرفني موضحني مهمة 
هذه التعاليم  ، فإذا انقاد اإلنسان إىلاإلنسان ووظيفته فوق هذه األرض وهويته عبدًا هلل سبحانه وتعاىل

واصطبغ هبذه اإلرشادات وسار على الطريق اليت رمسها بيان اهلل سبحانه وتعاىل، فإن اهلل قد ألزم نفسه 
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أن يسعد هذه الثلة من الناس، وأن يكرمها بالغىن وبالعزة وبالتماسك والقوة. وهذا معىن قول اهلل سبحانه 
َلَف الَِّذيَن ِمن الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهم يِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتخْ  َوَعَد اللَّهُ وتعاىل: 

 .قَ ْبلِِهْم َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيَُبدِّلَن َُّهم مِّن بَ ْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً 

 هذا وعده الذي قطعه اجتاههم على نفسه.هذا قرار اهلل و 

فأما إن سارت هذه الثلة على هنج هذه األوامر، ولكنها تلكأت أو احنرفت بني احلني واآلخر إىل 
املعاصي واحملرمات، أو منيت باألمراض اليت تسري إليها من جرياٍن هلا أو من أناٍس منحرفني عن ُيينها أو 

نه أن يتدارك هذه الثلة عندما تنحرف أو عندما تقلد أو عندما تسري عن مشاهلا، فإن اهلل عز وجل من شأ
إليها عاديٌة من أمراض أولئك اآلخرين، إن من عادة اهلل عز وجل أن يوقظ هذه الثلة من عباده، مباذا 
يوقظها؟ يوقظها بالتخويف، يوقظها باملصائب، يوقظها باالبتالءات؛ يسلط عليها بني احلني واآلخر قوًى 

ًة مهينة كان اجلدير أن تكون هي املتحكمة هبا وهي املسيطرة عليها، لعلها تستيقظ، لعلها جتد يف ذليل
هذه السياط املؤدبة تطبيبًا هلا وإيقاظًا هلا من رقادها. تلك هي سنة اهلل سبحانه وتعاىل وتلك هي احلالة 

 اليت ّنر هبا اليوم.

زئيًا أعزها اهلل باإلسالم، ولكنا احنرفنا عن اجلادة جحنن مسلمون وهلل احلمد وحنن هي تلك األمة اليت 
أو كليًا، واستهوتنا السبل املتعرجة هنا وهناك، ووجد فينا من يقلد ومن يتبع ومن متتأل عيناه بلغو الالغني 

 وعبث العابثني وَُيدع باحنرافات املنحرفني. هذا هو واقعنا.

اهلل  يعاجلهم وهذه رمحة من رمحاته احلالة؟  مني عندما يكونون هبذكيف يعاجل بيان اهلل املسل
بأن يبعث عليهم الشدائد واحدًة إثر أخرى، وأن يبتليهم بالرزايا  باإليقاظ، وكيف يكون اإليقاظ؟

سلَّطني عليهم من قبل لعلهم يستيقظون 
ُ
واملصائب مرًة تلو مرة، وأن يسلط عليهم فئات ممن كانوا هم امل

َولََقْد َأْرَسْلنَا ِإىَل  لعاملني، وهذا ما أعلنه بيان اهلل قد تلوته عليكم اآلنلعلهم يتنبهون. هذه سنة رب ا
ا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت نَ أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعوَن، فَ لَْواَل ِإْذ َجاَءُهْم بَْأسُ 

 َن هَلُْم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَملُونَ قُ لُوبُ ُهْم َوزَيَّ 
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حنن اآلن نعيش هذه املرحلة، كنا تلك األمة اليت أعزها اهلل باإلسالم، وكنا ّنوذجاً أمام بصائر الناس 
وأبصارهم ليعلموا قيمة اإلسالم وأمهيته، فلما ظهر اإلحنراف هنا وهناك عن اجلادة، وظهر ظهرت الرغبة 

ن ممن شنأهم اهلل سبحانه وتعاىل وأبغضهم، كان ال بد أن ّنر هبذه املآسي اليت ّنر هبا يف تقليد اآلخري
 اآلن لإليقاظ وللرتبية؛ لعلنا جنتمع بعد تفرق، لعلنا نتوب، لعلنا نصطلح مع اهلل، إذاً سيعيد اهلل سبحانه

 وتعاىل إلينا العزة.

كتاب اط اهلل، ومل تكن هلا سابقة هدٍي بأما تلك األمم األخرى اليت مل تكن هلا سابقة سري على صر 
ذكِّرات، تلقوا الكثري والكثري من 

ُ
اهلل سبحانه وتعاىل وال بتعاليم رسله وأنبيائه، جاءهتم الرسل جاءهتم امل

قست  َقَسْت قُ لُوُبُكم مُثَّ  املنبهات فلم يلتفتوا ومل ينصاعوا ومل ينقادوا. وصدق عليهم قول اهلل عز وجل:
، وقست منهم األلباب، هؤالء ليسوا حمل تطبيب ألهنم ليسوا أهاًل لُيطببهم اهلل سبحانه منهم القلوب

 وتعاىل.

ْم الشَّْيطَاُن فَ لَْواَل ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هلَُ أمل يقل اهلل سبحانه وتعاىل: 
انقطع األمل من عودهتم، وحنن مل ينقطع األمل من رجوعنا  ا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبهِ َما َكانُوا يَ ْعَملُوَن، فَ َلمَّ 

إىل اهلل، ال ها حنن نتصايح ونتواصى لكي نعود. لكن تلك األمم األخرى اليت انقطع األمل منها أن تعود 
 .فَ َتْحنَا َعلَْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيءٍ يًا  نسيانًا كل فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبهِ إىل اهلل، ماذا يقول اهلل عنها: 

هذه عادة رب العاملني، ما فائدة التطبيب؟ ما فائدة الرزايا؟ ما فائدة سياط الرتبية وقد نسوا كل 
شيء وقد قست منهم القلوب واأللباب؟ ال فائدة. إذًا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف 

 َما ذُكُِّروا ِبِه فَ َتْحنَا َعلَْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيءٍ فَ َلمَّا َنُسوا  يعلمون

من ذا الذي يتمىن أن لو كان هو املعين هبذه الفقرة من كالم اهلل عز وجل، ومع ذلك عندما يفتح 
اهلل عليهم أبواب كل شيء هل يستمر األمر على هذا املنوال؟ ما عاذ اهلل، هل يستمر هذا الرقص على 

بسائق هذه النعم اليت تتوارد وتتمطر عليهم؟ ال واهلل. وانظروا إىل تتمة كالم اهلل عز وجل هذه النشوة 
 ُْم بَ ْغَتًة فَِإَذا ُهم فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فَ َتْحنَا َعلَْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا مبَا أُوتُوا َأَخْذنَاه

 مُّْبِلُسونَ 
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املرحلة آتية واهلل الذي ال إله إال هو، وتلك هي سنة اهلل يف أولئك الذين خلوا من عباده، ما وهذه 
من أمة طغت وبغت ونسيت االنصياع ألوامر اهلل واستكربت وعتت وأصّرت على السري بعيداً عن صراط 

ا من أمة  نوال، ماهلل وأصرت على أن ُتصم اآلذان عن مساع هدي اهلل وركبت رأسها مستمرًة على هذا امل
 كان هذا شأهنا إال أسكرها اهلل بالنعم ملدة من الزمن، وبعد حني أخذها اهلل أخذ عزيٍز مقتدر.

احلضارة الرومانية وصلت إىل ما أكثر إىل ما وصلت إليه الغرب اليوم، بذخًا قوًة عزًة استكباراً عتواً 
 عد عني.الرياح املشرقة واملغربة وعادت أثراً ب.. فماذا كان النتيجة بعد ذلك؟ أسفت تلك احلضارة .هيمنةً 

احلضارة الساسانية الفارسية وصلت إىل أكثر من وصل إليه الغرب اليوم، واستشرت وطغت وبغت 
 فماذا كانت النتيجة؟ أخذها اهلل أخذ عزيٍز مقتدر.

تعاىل هلا سبل و  . إال فتح اهلل سبحانه.ما من أمة من الناس جاءهتا املذكرات فلم ترعِو، مث مل ترعوِ 
املتعة من كل النوافذ واألبواب ردهًا من الزمن، ريثما تأخذها سكرة النعيم أخذًا تامًا، وفجأة جائها 

 العذاب الواصب إما من فوق أو من حتت أو من األطراف املختلفة.

ر متاماً  مولكن الناس عندما ينتظرون انتقال مرحلة تلو املرحلة من هذا الذي يقوله اهلل، ينتظرون األ
كما ينتظرون املوت الذي حييق بإنساٍن قد امتد على فراش املوت أمامهم، ينظرون إىل امليقات ويعدونه 
باأليام، فإن مل يكن باأليام فبالشهور، أعمار الدول ليست كأعمار األناسي أيها اإلخوة، أعمار األناسي 

ن، والدولة الدولة فأعمارها تعد رمبا بالقرو  تعد بالسنوات بل ببضع سنوات رمبا مث بالشهور واأليام، أما
 اليت ال تعيش أكثر من مئيت عام تكون من الدول اليت حاق هبا اهلالك وهي يف املهد.

. وحنن ننظر إىل دول البغي مغربة أو مشرقة، ونعد الساعات وجند الساعات متر دون أن حييق .نعم
. ننظر إىل األيام والليايل اليت متر ونقول َتًة فَِإَذا ُهم مُّْبِلُسونَ َأَخْذنَاُهْم بَ غْ هبا قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

مىت سيحني ذلك؟ نقيس عمر تلك الدول بأعمارنا حنن، وهاهنا مكمن اخلطأ أيها اإلخوة، الذي يرصد 
 حياة األمم ينبغي أن يرصدها مبواقيت التاريخ ال مبواقيت الساعة اليت يضعها يف يده.

ل البغي هذه تتحرك، ولكنها واهلل تتحرك حركة املذبوح، وعما قريب ستهدأ النأمة، وحنن نعلم أن دو 
ولسوف حييق قضاء اهلل سبحانه وتعاىل هبا، فال َيدعن إنسان عندما نتحدث عن أسباب ختلفنا، ال 
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َعلَْيِهْم  فَ َتْحنَاَُيدعن بأولئك الناس الذين حاق عليهم ملرحلة قصرية من الزمن قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
 هي مرحلة قصرية. أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيءٍ 

عندما  ة واحدة،وانظروا إىل عمر كيف وعى هذا املعىن بدقة، وكيف عرب عن هذا الذي وعاه جبمل
ر ما نحن قوٌم أعزنا اهلل باإلسالم فمهما طلبنا العزة بغي -نحن ال غيرنا-نحن قوٌم قال أليب عبيدة: 

 .أعزنا اهلل به أذلنا اهلل

ذا الدين، العامل  هحنن بالذات التاريخ يعلن أن عزتنا اليت طأطأ العامل رأسه هلا إّنا جاءت من ينبوع 
، إن حتدثت عن حضارة هذه األمة فمعينها اإلسالم، وإن نحن قوٌم أعزنا اهلل باإلسالمكله يعلم ذلك 

 ة فمعينها اإلسالم، وإنحتدثت عن غىن هذه األمة فمعينها اإلسالم، وإن حتدثت عن قوة هذه األم
 حتدثت عن متاسك هذه األمة ووحدهتا فمعني ذلك اإلسالم.

عندما ختلع هذه األمة رداء اإلسالم كليًا أو جزئيًا، ال بد لكي يعلم العامل هذه احلقيقة ولكي ال 
رداء  ةيسري الشك إليه ملاذا اعتزت هذه األمة يف ردح من الزمن، مث هانت؟ ال بد عندما ختلع هذه األم

اإلسالم أن يستلب اهلل منها عند ذلك تلك العزة، وذلك الغىن، وتلك الوحدة، وتلك القوة، حىت يعلم 
 الناس ويتأكدوا من أن تلك العزة اليت متتعت هبا هذه األمة يف ماضي حياهتا إّنا كانت آتية من اإلسالم.

د ص عنها اإلسالم سلوكًا، يزداعندما جند أن هذه العزة وهذه املزايا قد تقلصت عنها عندما تقل
 الناس تأكدًا هبذه احلقيقة، ويزداد علمًا هبذا املعىن.

لكن لو أهنا خلعت رداء اإلسالم كليًا أو جزئيًا كما نرى اليوم، وبقيت وحدهتا، وبقيت قوهتا، وبقي 
 تكن تلك احلضارة.. ملغناها، فرمبا أصابنا الريب، ورمبا قلنا إذاً مل تكن تلك العزة ومل يكن ذلك التوفيق و 

مل يكن كل ذلك مبعثه اإلسالم، ألن اإلسالم ها هو ذا احنسر عنها وهي ال تزال يف قوهتا، وانظروا إىل 
. ومن أجل هذا فاعلموا مهما اعتززنا بغري ما مقوٌم أعزنا اهلل باإلسال نحنقول عمر هذا كم هو دقيق: 

 حييق بنا سلبًا بعد أن عرفنا حقيقته اجيابًا وطرداً. أعزنا اهلل به أذلنا اهلل. وها هو هذا كالم عمر
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فهل عسيتم أيها اإلخوة أن حتصنوا عقولكم ضد هذا اخلداع الذي يقوله من يقول، ويكتبه من 
يكتب، واهلل الذي ال إله إال هو ليس بينكم وبني أن حتصنوا عقولكم ضد هذه اجلرثومة إال أن تقرأوا  

 كتاب اهلل بتدبر. 

 .هذا وأستغفر اهلل العظيمول قويل أق
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ليس غريبًا أن يستمر اخلالق الكرمي سبحانه وتعاىل يف إمداده لعباده بالنعم واآلالء اليت ال تنقطع مع 
هم لغريه معه كاستمرار إعراضهم عنه سبحانه وتعاىل، ومع استمرار نسياهنم لفضله، بل مع استمرار إشرا 

سبحانه وتعاىل، ولكن الغريب حقًا أن يكون العبد وهو يعلم أنه عبٌد هلل سبحانه وتعاىل مستمرًا يف 
عكوفه على إعراضه عن اهلل، ونسيانه لفضل اهلل سبحانه وتعاىل، مع ما يرى من النعم اليت تستمر يف 

ه سواٌء كانوا ال ينقطع رفد اهلل عن عباد جميئها ويف تطوافها من حوله يف كل حاٍل ويف كل وقٍت وآن؛ أن
طائعني أو عاصني ليس غريبًا، ألن اهلل سبحانه وتعاىل وصف نفسه بالرمحة لعباده مجيعًا وهو القائل 

ُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك حَمْظُورًاسبحانه وتعاىل:  ُؤاَلِء َوهََٰ دُّ هََٰ  .ُكالًّ ّنُِّ

. أن يعلم العبد أن مواله وخالقه هو اهلل سبحانه وتعاىل، وأن يتأمل .العجب الذي ال ينتهيولكن 
فيدله عقله على أنه ال يوجد مصدٌر للنعمة اليت تفد إليه من مساٍء أو من أرض إال من عند اهلل سبحانه 

له ويرى يعلم هذا كوتعاىل، وهو يعلم أن هذه األلطاف وهذه النعم لو انقطعت عنه هللك هذا اإلنسان، 
مائدة اهلل مبسوطة أمامه ال ينقطع رفدها وال ينقطع خريها، ومع ذلك جتده معرضًا عن اهلل سبحانه 
وتعاىل، مستكرباً على أوامره؛ يأمره فيتأىب، ينهاه فيتمرد على هنيه، حيذره من االلتفات إىل أعدائه وأعداء 

ائحه إال منهم. ذلك هو العجب العجاب يا أيها دينه فال يلتفت إال إليهم، وال يأخذ وصاياه ونص
 األخوة.

. ننظر فنجد أن السماء متطر وال ينقطع رفدها عن اإلنسان أبداً، وهو يعلم أن .وهذه هي حالنا
اهلل سبحانه وتعاىل لو قطع رفده هذا مدًة من الزمن آلل هؤالء الناس إىل ما يشبه البعوض الذي يبحث 

 عن املستنقعات.

العبد كيف أن اهلل سبحانه وتعاىل مستمٌر يف تسخري أرضه لتتفجر رزقًا وطعامًا رغيداً ويرى هذا 
وخرياً وفريا وكنوزًا ال تنقطع هلذا اإلنسان الذي ميزه اهلل على عباده وكرمه بكل مظاهر التكرمي، يرى العبد 

 هذا وهو معرٌض عن اهلل عز وجل.



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   912
 

مامات الشرائع لدى أمثاله من الناس بل لدى ُيدعى إىل شرعة اهلل فيشمئز منها ويبحث عن ق
 أعدائه من عباد اهلل سبحانه وتعاىل.

وي ُيذكره اهلل سبحانه وتعاىل بألوهيته له وفضله السابغ عليه وبضرورة اعرتافه وشكره له، ولكنه يُل
اره كرأسه ذات اليمني وذات الشمال ويتناسى أو يتجاهل أن هلل عليه فضال، هذا إن مل ُيكابر يف إن

 لربوبية اهلل سبحانه وتعاىل.

هذا الواقع الذي نراه بأعيننا هو أغرب ما ُيكن أن يتصوره أحدنا عن واقع اإلنسان، ذلك ألننا منذ 
أن عرفنا اإلنسان وحقيقته عرفنا أنه ذا شعور وأنه ذا إدراك وأنه ذا حساسية وذوق. فأين هي حساسية 

 قع العجيب؟هذا اإلنسان وذوقه وشعوره أمام هذا الوا

انظروا إىل مساء اهلل عز وجل كيف يتصل خريها باألرض دون انقطاع، وانظروا إىل عباد اهلل أو 
أكثرهم الذين يتحركون يف مناكب األرض كيف يسعون الهثني إىل عصيان اهلل! إىل الوقوف يف وجه 

 حدود اهلل سبحانه وتعاىل حمادين ومكابرين!

إىل االصطالح مع اهلل عز وجل، فيشمئزون ويكابرون ويستمرون يف انظروا إىل هؤالء الذين ُيدعون 
إعراضهم واستكبارهم على اهلل سبحانه وتعاىل، وكٌل منهم يعلم أنه لوال هذه النعمة اليت هتمي من السماء 
واليت تتفجر من األرض؛ لوال هذه النعمة لغدا هذا اإلنسان املستكرب على اهلل سبحانه وتعاىل أحقر خملوٍق 

 يسري يف جنبات األرض! فهل من أمٍر أعجب من هذا!!..

ومع ذلك فلو أن خطاب اهلل عز وجل مل يكن يذكرنا بني احلني واحلني بضرورة الرجوع إىل اهلل 
واالصطالح معه، بضرورة االعرتاف بربوبية اهلل عز وجل والشكر لنعمه، لو مل تكن آيات اهلل ترتى، ولو 

بني احلني واآلخر، لقلنا إن اإلنسان قد ينسى، وما مسي اإلنسان إنسانًا إال  مل تكن مذكراته تقرع آذاننا
 ألنه ينسى، ولكننا نعلم أن املذكرات تقرع آذاننا صباح مساء، ومع ذلك فإننا نأىب أن نتذكر.

وإذا الحَقنا من يريدون أن يذكرونا بذلك، ثرنا وتأبينا وأعلنا عن االمشئزاز، واجتهنا إىل شطر أولئك 
الذين يعادوننا ويستعبدوننا وحياولون أن يسومونا سوء العذاب بكل الوسائل، جنعل منهم أولياء لنا من 

 دون اهلل عز وجل.
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أغرُب ما تراه من حال اإلنسان أنه يستمر يف هنجه املنحرف اللئيم هذا وخطاب اهلل يالحقه قائاًل: 
 ََواأْلَْرِض اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو لَْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيْ ُر اللَّهِ يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماءِ يَا أَي َُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه ع 

خطاب اهلل يالحقنا وحنن نفر هاربني معرضني وقد تلبسنا بأشنع مظاهر اللؤم، والؤنا  فََأىنَّ تُ ْؤَفُكونَ 
ار نواجهه تكرم الذي ال يقطع عنا رفده يف ليٍل وهننعطيه ألعداء اهلل عز وجل، واإلله املتفضل علينا امل

بالتمرد، نواجهه باإلعراض، ال بل يف كثرٍي من األحيان نواجهه باحلرب لشرائعه وأحكامه ووصاياه 
ونصائحه. وهو مع ذلك وقبل وبعد ذلك ال يقطع عنا رفده؛ مائدته مبسوطة، نعمه عليها وفرية، ومعظم 

 لؤماء، بل ما وجدت لؤمًا أشنع من هذا اللؤم أيها اإلخوة.من يتحلقون حول هذه املائدة 

 يأمرنا اهلل باألخالق الراشدة احلميدة اليت يعود مآهلا إلينا فنحارب هذه األخالق احلميدة.

يأمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بأن نكون قوامني على حدود اهلل وأوامره؛ حارسني هلا يف بيوتنا وأسواقنا، 
أمرنا به اهلل ونسعى جاهدين لالستمساك بنقيض هذا الذي يأمرنا به اهلل سبحانه فنعرض عن هذا الذي 

 وتعاىل.

ويذكرنا اهلل بلطف بأن نعلم فضله، وأن ندين له بالوالء والشكر، فنعرض عن هذا الذي يوصينا به 
 ويتلطف يف تذكرينا به وّنعن يف االسرتسال يف غينا وأهوائنا وشهواتنا.

ُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاءُ رَبَِّك حَمْظُو هلل يقول: ومع ذلك فإن نداء ا ُؤاَلِء َوهََٰ دُّ هََٰ  .رًاُكاًل ّنُِّ

ال وسيلة أيها األخوة لكي نتخلص من هذا الداء العضال الذي نعاين منه إال وسيلة واحدة، هو 
انه وتعاىل ب اهلل وإىل ألطاف اهلل سبحأن تلتجئ القلة الصاحلة من عباد اهلل سبحانه وتعاىل إىل أعتا

تستجديه أن يلهم هؤالء التائهني بل هذه الكثرة الكاثرة من التائهني حسن الرجوع إىل صراطه، حسن 
 اإلنابة إىل ساحة عفوه، ليس لنا من سبيٍل إال هذا أيها اإلخوة.

أليام فريى رع يف هذه اواهلل إن اإلنسان ليعجب عجبًا ُيذيب احلشاشة، عندما يسري يف هذه الشوا
آثار نعمة اهلل عز وجل منبسطة حوله أىّن ذهب، وكيفما التفت مث ينظر إىل هؤالء الذين ما يزال موالنا 
وخالقنا مستمرًا يف إكرامهم ويف إعطائهم ويف إرسال النعم اليت ال تنقطع إليهم؛ ينظر إليهم وإذا هبم 

 ذا هبم رمبا يسخرون من وصاياه وكالمه.مستكربون عليه وإذا هبم متأبون على شرعه، وإ
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 انظر إىل ما يعامل اهلل به عباده مث التفت إىل ما يعامل العباد به موالهم وخالقهم سبحانه وتعاىل.

أما اهلل سبحانه وتعاىل فهو القوي وهو العزيز وهو اجلبار وهو الذي إذا أخذ، أخذ أخذ عزيز مقتدر، 
هذه النعم وهذه اآلالء، وأن ُيطر علينا بداًل من ذلك كل ألوان ال ُينعه أي مانع من أن ُيذهب كل 

. أما حنن الذين نستكرب على اهلل والذين .السخط وأسباب اهلالك. ما الذي ُينعه من هذا؟ هو القوي
 نتأىب على وصايا اهلل سبحانه وتعاىل، فنحن الضعاف مثال الضعف مثال الذل مثال الوهن الالشيء.

ه وتعاىل ختلى عنا، ولو أن اهلل سبحانه وتعاىل قطع رفده عنا. من هو اإلنسان؟ لو أن اهلل سبحان
 َوُخِلَق اإِلْنَساُن َضعِيًفا من هو هذا اإلنسان املستكرب على اهلل عز وجل؟ هو ذاك الذي قال اهلل عنه:

 عات أقوى من قهذا اإلنسان عندما تنقطع عنه عناية اهلل سبحانه وتعاىل، واهلل لبعوضٌة جتوب املستن
هذا اإلنسان. أجل. وها أنتم ترون الدالئل البعيدة اليت تنبهكم إىل هذه احلقيقة عندما يسلط اهلل سبحانه 

 وتعاىل على أحدنا حشرًة من هذه احلشرات، ما الذي يستطيع أن يعمل اهلل سبحانه وتعاىل؟

التمرد ه باللؤم ونواجه إكرامه ب.. فنواجه.يكرمنا ويعطينا على الرغم من لؤمنا وهو القوي، أما حنن
والتأيب والثورة على نصائحه ووصاياه وحنن الضعاف، لو أننا كنا أقوياء نستند إىل هذه القوة يف لؤمنا، 
نستند إىل هذه القوة يف استكبارنا، إذاً لرمبا خنع املنطق لشيء من هذا التصرف. لكن يا هذا ما هو 

ما هو رأمسال تأففك من وصايا اهلل عندما يأمرك؟ يوصيك  رأمسال لؤمك؟ ما هو رأمسال استكبارك؟
 ملصلحتك أن تسري على النهج الذي شرعه اهلل لك، ما هو رأمسالك؟

إذا شاء اهلل عز وجل أن يتجلى عليك جبربوته. ترى هل ستستمر يف لؤمك حلظة واحدة؟ هل 
يف! فيما يثور نسان التافه الضعستقوى على الثبات على استكبارك ثانية واحدة؟ إذاً فيما يستكرب اإل

ويتمرد على اهلل القوي! هذا املخلوق التافه الذي ال قيمة له، ومع ذلك فانظروا إىل القوي كيف يعامل 
هؤالء املستكربين الضعفاء، ال تنقطع رمحات اهلل عنهم، وانظروا إىل هؤالء الضعفاء كيف يعاملون اهلل 

 سبحانه وتعاىل.
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عل من القلة الصاحلة اليت ال تزال مستمرًة بفضل اهلل سبحانه وتعاىل، أسأل أسأل اهلل عز وجل أن جي
اهلل عز وجل أن جيعل منها سبيل هدى ورشد وسر إعادة ألولئك الكثرة التائهة الضالة إىل صراط اهلل 

   .سبحانه وتعاىل. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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منُذ أسبوعني حدثتكم عن ظاهرٍة خميفٍة يأخذ اهلل سبحانه وتعاىل هبا عباده يف هذه البلدة، هي 
ظاهرة من ظواهر تربيته وتأديبه لعباده الذين يتقلبون بني احلني واآلخر يف حاالت من اللهو والنسيان، 

حرّمات، ولفتُّ النظر إىل الدالئواإلعراض عن اهلل سبحانه وتعاىل، والعكوف على املعاصي وا
ُ
ل اليت مل

تتجسد فيها هذه الظاهرة، ومنها تقلص املياه على حني ِغرة ودون سابق إنذار، ودون أن َيضع ذلك 
لشيء من املقاييس العلمية اليت يعرفها ويتحدث عنها علماء الري، ونبّهت إىل أن علينا أن نرعوي وأن 

 ُيصلح اهلل شأننا ويبدل شدتنا رخاًء.نتوب إىل اهلل سبحانه وتعاىل حىت 

فقال بعض من قد مسع كالمي هذا مستفسرًا أو مستنكراً: ها هي ذي أوالء أمم البغي من حولنا 
وقد استغرقت استغراقاً تامًا يف حاالت مستمرة من البعد عن اهلل واإلعراض عن حدوده؛ وهي ماضيٌة يف 

ه ز وجل، بل هي ماضية يف عدم إقامتها لوجود اهلل سبحانارتكاب املوبقات دون أي التفاتة إىل اهلل ع
 أي وزن، ومع ذلك فإن اهلل سبحانه وتعاىل مل يبتليها مبا قد ابتالنا به، -فضاًل عن أوامره  -وتعاىل 

 فماؤها موفور، ونعيمها موصول، وهي تتقلب يف حاالت مستمرة من الرخاء.

 هت إخواننا يف هذه البلدة إىل ضرورة الرجوع إىل اهللوهذه القالة أو هذا االستنكار يتكرر كلما نب
 سبحانه وتعاىل. فما هو اجلواب الذي ينبغي أن يعرفه أولئك املستفسرون أو املستنكرون؟

أقول ما قلته مرارًا يف اجلواب عن هذا، ولكن هنالك مشكالت ال حُتل إال من خالل التكرار 
دبرونه ذين ال يقرأون كتاب اهلل أبداً، وإن قرأوا شيئًا منه ال يتوالتأكيد: ويبدو أن كثريين هم املسلمون ال

إطالقًا ولو قرأوا وتدبروا ملا احتاجوا إىل هذا االستفسار وال إىل هذا االستنكار، ولعلموا أن سنة اهلل 
 سبحانه وتعاىل ال ُخلف فيها وال اضطراب.

ٌة اء وإن بالنسبة لغري املاء، أهو تربيهذا الذي يأخذنا اهلل به اآلن من الشدائد، إن بالنسبة للم
 وتأديب، أم هو إهالك؟
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كلكم يعلم اجلواب. هذه الظاهرة تدخل يف معىن الرتبية والتأديب، وأنتم تعلمون أن الرتبية تعتمد 
آنًا على الشدة، وتعتمد آنًا على الرخاء، وكٌل منا يعلم أن قانون التأديب والرتبية سار على هذا املنوال، 

الرتبية والتأديب إّنا هو من خصائص العباد الذين يغار اهلل على مصريهم، والذين أحبهم اهلل  ومبدأ
سبحانه وتعاىل فلم يرتضي هلم اهلوان، ومل يرتضي هلم أن يسلكوا الطريق الذي إن استمروا فيه أودى هبم 

 إىل اهلالك.

خطاب حُمب،  ليستيقظوا إّنا َياطبهم الناس الذين يأخذهم اهلل بالرتبية أي بالشدة آنًا وبالرخاء آناً 
وإّنا يأخذهم مبعىن من معاين رمحته، فهل تتصورون أن أمم البغي وأن اجملتمعات اليت قطعت صلتها باهلل 
عز وجل ومضت يف ارتكاب املوبقات وهي مستكربة بذلك على اهلل عز وجل، أفرتون أن تلك األمم 

رخاء آنًا لعلها احملب بالتأديب والرتبية فيبتليها بالشدة آنًا وال تستأهل أن يأخذها اهلل سبحانه وتعاىل أخذ
 ترعوي، لعلها تعود إىل خطة الرشد!؟

تصوروا أيها اإلخوة األمر على هذا النحو جتدون مدى اجلهالة اجلهالء اليت تدفع هؤالء الناس إىل 
 ال يزال مصطبغًا بأمسى معاينمثل هذا السؤال. حنن وهلل احلمد ال نزال أمًة مسلمة مؤمنة، وجمتمعنا 

العبودية هلل عز وجل، فمساجدنا عامرة ودروسنا متواصلة، واملقبلون إىل اهلل عز وجل شيبًا وشبانًا، رجااًل 
ونساًء كثرٌة كاثرة حبمد اهلل سبحانه وتعاىل، ولكن يشيع بني ذلك ظالٌم من الفسوق، ظالٌم من العصيان 

يف هذا الذي يشيع ضمن هذا اجملتمع شيء يغضب اهلل سبحانه وتعاىل، و قد يتكاثر آنًا وقد يتقلص آنًا، 
 هذه احلالة يربينا اهلل عز وجل برمحته، يُأدبنا اهلل سبحانه وتعاىل بلطفه؛ كي نستيقظ. وحنن مل نصل إىل
 الدرجة اليت قضى اهلل سبحانه وتعاىل فيها باإلهالك، ونسأل اهلل عز وجل أن ال نصل إىل تلك الدرجة.

أولئك الناس الذين ال يزال بعض اجلاهلني أو املتجاهلني يقارنون بيننا وبينهم، جمتمعات البغي يف 
أقصى الغرب أو الشرق تلك اجملتمعات اليت طوت من ذهنا مسألة اهلل واإلُيان باهلل، تلك اجملتمعات اليت 

ي يف حياهتا أديب وأي معىًن بقاختذت من هواها آهلة من دون اهلل سبحانه وتعاىل، أي فائدة يُفيدها الت
 لعصى الرتبية؟ إهنا تنتظر شيئًا واحداً أال وهو اهلالك. وهذا هو فرق ما بيننا وبني أولئك الناس.
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قلت: إن الذين يستشكلون مثل هذه املشكالت ال يقرأون كتاب اهلل ولو أهنم قرأوه ملا سألوا. انظروا 
يقول: كفروا؛ ال يتحدث عن الفاسقني املؤمنني  دُّ الَِّذيَن َكَفُروارُّمَبَا يَ وَ إىل كالم اهلل سبحانه وتعاىل 

َسْوَف يَ ْعَلُموَن رُّمَبَا يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِمنَي َذْرُهْم يَْأُكلُوا َويَ َتَمت َُّعوا َويُ ْلِهِهُم اأْلََمُل فَ  العاصني
أي ما أهلكنا من أمة من هذا القبيل كفروا وقطعوا ما بينهم  َوهَلَا ِكتَاٌب مَّْعلُومٌ َوَما َأْهَلْكنَا ِمن قَ ْرَيٍة ِإالَّ 

هكذا  َما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة َأَجلََها َوَما َيْستَْأِخُرونَ وبني اهلل من صالت إال وجاء إهالكنا هلم على ميقات 
واليت حاق هبا  الطوابري اليت تنتظر اهلالكيقول اهلل سبحانه وتعاىل. فهل يريد هؤالء الناس أن نقف وراء 

قرار اهلل سبحانه وتعاىل؟ تلك هي سنة اهلل عز وجل، الذين قطعوا ما بينهم وبني اهلل من صالت، 
واستكربوا على اهلل وعلى اإلُيان به، واختذوا من شهواهتم وأهوائهم آهلة هلم من دون اهلل عز وجل، قرار 

غيهم  فتح هلم أبواب املتع على مصارعها، وأن جيعلهم يزدادون يف طغياهنم وباهلل يف حقهم هو التايل: أن ي
كما قال اهلل عز وجل إىل امليقات احملدد املعلوم عند اهلل سبحانه وتعاىل، وعندئٍذ إذا أخذ، أخذ أخَذ 

 عزيٍز مقتدر.

نصل إليه  نمن الذي يتمىن أن نكون مثل أولئك الناس؟ حنن مل نصل إىل ذلك الوضع املزري، بل ل
 بتوفيق اهلل سبحانه وتعاىل.

حنن أيها اإلخوة ينبغي أن نقرأ كتاب اهلل لنتبني سنن اهلل يف عباده، انظروا إىل قوله عز وجل وهو 
َعلَُّهْم  لَ َولََقْد َأْرَسْلنَا ِإىَل أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاءِ  يتحدث عن ظاهرة من ظواهر سننه:

.. األمل معقود ال يزال اليزال احتمال الرجوع إىل اهلل .كما هو شأننا، لعلهم يتضرعون  يَ َتَضرَُّعونَ 
فَ لَْواَل ِإْذ َجاَءُهم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا  واالرعواء إىل دين اهلل قائم، أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.

أي ملا انقطع األمل وملا قطعوا أوهى اخليوط  يََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَملُونَ َولََِٰكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَ 
وا َأَخْذنَاُهم فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فَ َتْحنَا َعلَْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتََّٰ ِإَذا َفرُِحوا مبَا أُوتُ  بينهم وبني اهلل

اقرأ كتاب اهلل لتجد كيف أن واقع اجملتمعات اليوم مصداٌق دقيٌق هلذا الكالم  ُهم مُّْبِلُسونَ بَ ْغَتًة فَِإَذا 
 الرباين العجيب.

 هَلُُم فَ لَْواَل ِإْذ َجاَءُهم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا َولََِٰكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيَّنَ هذا هو قانون اهلل سبحانه وتعاىل: 
أفنحن كذلك؟ ال، ال وهلل احلمد مل تقسو بعد أفئدة هذه األمة ككل  يَ ْعَملُونَ  الشَّْيطَاُن َما َكانُوا
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وكمجتمع، ال، ال تزال هذه األمة يخري، وال يزال فيها الشباب الذين تذوب أفئدهتم خشيًة من اهلل، وال 
زال هنالك ي يزال هنالك الرُكع الُسّجد الذين جيأرون إىل اهلل بالدعاء ضارعني يف الغدو واآلصال، وال

شيوٌخ رُّكع، وأطفاٌل ُرّضع، وأطفاٌل آخرون  يهرعون قبل آبائهم إىل املساجد. جمتمعنا مليٌء هبذا كله 
 واملأمول أن يشفع اهلل سبحانه وتعاىل للطاحلني بفضل هؤالء الصاحلني.

تظرون نإذا كنت تنتظر أن تكون مثل أولئك الناس، فاذهب إىل حيث يقيمون، وانتظر اهلالك الذي ي
 واهلالك آٍت عما قريب ينبغي أن نعلم هذه احلقيقة.

فينا من يتضرع، وفينا من يلجئ إىل اهلل،  فَ لَْواَل ِإْذ َجاَءُهم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا حنن لسنا كهؤالء الناس
 وفينا من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، إذًا لسنا من هؤالء الناس، أما أولئك الذين تذكرهم فال

يتذكرون، تُنبههم فال يتنبهون قست قلوهبم فأصبحت كاحلجارة، كما قال اهلل سبحانه وتعاىل: أولئك 
فَ لَْوال قبل ذلك يقول:  َحىتََّٰ ِإَذا َفرُِحوا مبَا أُوتُوا َأَخْذنَاُهم بَ ْغَتةً الذين حاق عليهم قوله سبحانه وتعاىل: 

فَ َلمَّا َنُسوا َما  ،ن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَملُونَ ِإْذ َجاَءُهم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا َولََٰكِ 
وهذا هو الواقع الذي ترون، فتح اهلل عليهم أبواب كل شيء  .ذُكُِّروا ِبِه فَ َتْحنَا َعلَْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيءٍ 

َما َتْسِبُق ِمْن أُمٍَّة َأَجلََها  أي ميقات معلوم ٍة ِإالَّ َوهَلَا ِكتَاٌب مَّْعلُومٌ َوَما َأْهَلْكنَا ِمن قَ ْريَ ولكن إىل حني 
 َوَما َيْستَْأِخُرونَ 

كثريون هم الذين يقيسون أعمار اجملتمعات بأعمار احليوانات أو بأعمار األناسي، اإلنسان يعيش 
ثريون هم األغبياء الذين يقيسون أعمار إن طال عمره سبعني عامًا أو يزيد قلياًل مهما طال عمره، ك

اجملتمعات بأعمار األشخاص، ال، عمر اجملتمع ليس سبعني عاماً حىت تنظر إىل جمتمع البغي وأنت تضبط 
ساعتك وتقول: ها هم مل يُهلكوا بعد، مر يوم ومل يُهلكوا، مر شهر ومل يُهلكوا، مر عاٌم ومل يُهلكوا، مر 

 .. هذا من الغباء مبكان..ار اهلل قد حاق هبمعامان عشرة أعوام ومل جند قر 

للمجتمعات أعمار غري أعمار األشخاص، وإذا كانت العني هي اليت ترصد عمر الشخص ما بني 
طفولة وشباب وكهولة وشيخوخة، فالتاريخ هو الذي يرصد أعمار اجملتمعات، إذا أهلك اهلل جمتمعًا بعد 

 اهلل أهلكه وهو يف عمر الطفولة.أن قام واستمر ثالمثئة عام فمعىن ذلك أن 
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. أمريكا مل تقضي أكثر من مئيت عام من حياهتا املستقلة اليت تتباهى فيها بالوجود برقعٍة من .أجل
تطيع ال يُعطون هلا من العمر ما تس -قبل أن أقول إن اهلل سبحانه وتعاىل  -بقاع األرض، وإن العلماء 

 ا.أن تفرح فيه مبرور ثالثة قرون على وجوده

هذه احلقيقة ينبغي أن نعلمها، وإذا أدركنا ذلك أيها اإلخوة فلتكن مشاعرنا متجهًة إىل اهلل سبحانه 
وتعاىل بلسانني اثنني، لسان حيمد اهلل على أنا ال نزال سائرين على صراطه معتزين بدينه، مستمسكني 

ن فسقوا وفجروا نا جبريرة هؤالء الذيحببله، ولو بشكٍل جزئي، لساٍن آخر جيأر إىل اهلل بالضراعة أن ال يأخذ
 وارتكبوا املوبقات علنًا وجهراً واستكباراً، ينبغي أن نتجه إىل اهلل هبذين اللسانني، وباعتبار أننا ّنلك هاتني

اللغتني فواقعنا َيتلف كل االختالف عن واقع دول الغرب وتلك األمم اليت أدبرت عن اهلل سبحانه وتعاىل 
  سبحانه وتعاىل أُّيا ابتعاد.وابتعدت عن صراط اهلل

هؤالء حنن نأمر باملعروف وننهى عن املنكر، ونقوهلا صرحية يف كل مكان ويف كل مناسبة: أيها الناس 
عودوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل، فإن مياهكم تقلصت، وأنا أحتدى أن أيًا من علماء الري ال ُيلك أن يأيت 

لعام، ولو أنه ملك دلياًل على هذا لكان الذي حدث هذا بأي دليل مادي علمٍي على ما حدث هذا ا
 العام ينبغي أن حيدث من باب أوىل يف العام املاضي، أجل أيها اإلخوة.

ولكننا حنن نعلم السبب، والعلم عند من آمن باهلل سبحانه وتعاىل، السبب أن اهلل ُيذكرنا من خالل 
َذَهاٍب  َعَلىَٰ  َوإِنَّا ۖ   اأْلَْرضِ  يِف  السََّماِء َماًء بَِقَدٍر فََأْسَكنَّاهُ  ِمنَ  َوأَنزَْلنَا هذا الذي نعانيه بقوله عز وجل:

 .ِبِه لََقاِدُرونَ 

باألمس قال قائل: كثر الناس، كثر االزدحام يف الشام، ولذلك فاملاء هو هو ولكن قسمته على 
 كان معني بردى كما هو،الناس اقتضت أن يرتاجع، ال هذا الكالم خطأ، لو كان هذا الكالم صحيحًا ل

يف املعني ينبغي أن يكون هو هو، ويف الطريق ينبغي أن يتقلص حيث يتكاثر الناس الشاربون واآلخذون، 
لو كان هذا الكالم صحيحًا لكانت كتلة معني الفيجة كما هي من حيث االنطالق، ومن حيث القوة، 

ظروا إىل  ٍذ يتبخر املاء. لكن األمر كذلك؟ ال انولكن عندما ُير املاء ويتسلسل إىل البيوتات والناس، عندئ
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كتلة املعينني جتدون العجب العجاب. ما الذي جعل هذه الكتلة تتقلص من مصدرها األول قبل أن 
 تلمس عدد الناس أهم كثرة أم قلة

ات يأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوقظنا من سباتنا وأن يُلهمنا التوبة والرجوع إىل اهلل على كل املستو 
 قادًة وأمة. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 29/21/2222|  ُرب نعمة  تحولت إلى نقمة! -111

 

 . {تُ ْرَجُعونَ  َوإِلَيْ نَا بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ فِتْ َنةً }َونَ بْ لُوُكم يقول ربنا سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه: 

 يف أذهاهنم، أن للشر مادة يستخدمها اهلل عز وجل لالبتالء، من الناس من يتصورون مبوجب سطحيةٍ 
وأن للخري مادة أخرى يستخدمها اهلل عز وجل يف عباده لإلنعام واإلكرام، كثريون هم الذين يتصورون 

 هذا باسم العلم أو يتصورون هذا باسم الطبيعة وإدراك أسرارها، ولكن األمر على خالف ذلك.

الذي قال لنا هذا الكالم لفت نظرنا إىل أن كل ما قد خلقه اهلل عز وجل فإن اهلل سبحانه وتعاىل 
يف حلظة واحدة إن شاء استخدمه نعمة أرسلها لعباده، وإن شاء استخدمها نقمة جعلها تنزل هبم، فليس 
يف الدنيا أو يف الطبيعة مادٌة هي للشر خاصة ومادة أخرى هي للخري خاصة فقط؛ ذلك ألن الذي جعل 

لشر وسيلة له هو اهلل عز وجل، والذي جعل وسيلة اخلري أداًة له هو اهلل سبحانه وتعاىل، فإن شاء وسيلة ا
بدل الوظائف وإن شاء غري األعمال واملهن بني خملوقاته كما يشاء. ولذلك فقد كان من دعاء املصطفى 

ذا اهلواء أي إن ه ،{ها رحياً اللهم اجعلها رياحًا وال جتعل}صلى اهلل عليه وسلم إذا مسع صفري اهلواء قال: 
من جنوده سبحانه وتعاىل إن شاء أرسلها نعمة وجعل منها مادة خري وسبب بيد اهلل عز وجل جنٌد 

إنعاش وسببًا للحياة واستمرارها، وإن شاء جعلها سببًا للدمار واهلالك وهي هي، اهلواء هو هو، وليس 
يكون سبب اهالك ودمار إال األمر الصادر إىل هذا  بني أن يكون هذا اهلواء أداة انتعاش وخري وبني أن

 اهلواء من اهلل عز وجل.

إذا  أي مهلكة. وكان {وال جتعلها رحياً }أي منعشة  {اللهم اجعلها رياحاً }أجل لذلك كان يقول: 
أي أن  {اللهم اجعلها سقيا رمحة وال جتعلها سقيا عذاب}رأى املطر يهمي رفع كفيه إىل السماء قائاًل: 

املاء اهلاطل من السماء هو ذاته إن شاء جعله اهلل سبحانه وتعاىل سبب نعمة ومظهراً حلياة تنتعش  هذا
 هبا األنفس بل تنتعش هبا األرض أيضًا، وإن شاء جعلها أداة نقمة وإغراق، واملاء هو هو.

ا َمسَُّكُم َوِإذَ }وانظروا إىل قول اهلل سبحانه وتعاىل كيف ينبه األغبياء من عباده عندما يقول: 
نَسانُ  وََكانَ  ۖ   ُتمْ َأْعَرضْ  اْلبَ رِّ  ِإىَل  جَنَّاُكمْ  فَ َلمَّا ۖ   َتْدُعوَن ِإالَّ إِيَّاهُ  َمن اْلَبْحِر َضلَّ  يِف  الضُّرُّ   (67) َكُفورًا اإْلِ
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{ أَفَأَِمنُتمْ  زجمرة  ون أنكيف تتصورون وأي غباء هذا الذي جيعلكم تتصور   َأن ََيِْسَف ِبُكْم َجاِنَب اْلبَ رِّ
الرياح يف البحر وأن تعايل األمواج يف عرضه سبب للهالك؟ فإذا خرج اإلنسان من تلك الدائرة إىل الرب 
وقي الشر وحّصن نفسه حبصن األمان؟ اإلله الذي إن شاء جعل من الرياح اهلوجاء يف البحر ومن أمواجها 

حلقيقة  خيل سبب هالك أيضًا. هذه ااملتعالية سبب هالك هو الذي إن شاء جيعل من الرب اآلمن فيما تت
كم وكم يذهل عنها أناس من عباد اهلل عز وجل، تنظر فتجد الثلوج هتمي نعمة من عند اهلل سبحانه 
وتعاىل يف صقع من األصقاع، وتنظر يف الوقت ذاته وإذا هبذه املادة ذاهتا هبذا الثلج ذاته يهطل نقمة يف 

ك بالده، هنا يهطل هذا الثلج بأمان وطمأنينة واطمئنان، وهنالصقع آخر من أصقاع اهلل سبحانه وتعاىل و 
 .يرسل اهلل سبحانه وتعاىل من ذلك أداة للتخريب وأداة لإلهالك، كذلكم املاء كذلكم الرياح

وانظروا أيها اإلخوة ما من سبب أسباب االنتعاش واحلياة فوق هذه األرض إال وجعل اهلل من ذلك 
من األمكنة سبب هالك حىت نتبني هذه احلقيقة. أمل تقرأوا قول اهلل  يف عصر من العصور ويف مكان

 الصَّْيَحةُ  َأَخَذْتهُ  مَّنْ  ِمنْ ُهموَ  َحاِصبًا َعلَْيهِ  َأْرَسْلنَا مَّنْ  َفِمنْ ُهم ۖ   َفُكالًّ َأَخْذنَا ِبَذنِبهِ }سبحانه وتعاىل 
 . {لََِٰكن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ وَ  لَِيْظِلَمُهمْ  اللَّهُ  َكانَ  َوَما ۖ   رَقْ نَاَأغْ  مَّنْ  َوِمنْ ُهم اأْلَْرضَ  ِبهِ  َخَسْفنَا مَّنْ  َوِمنْ ُهم

الحظوا كيف يلفت البيان اإلهلي نظرنا إىل فنون اإلهالك وأدواهتا املختلفة، كلها أدوات إنعام فمنهم 
 ملا رأوا الغيوم ا الكون أناسٌ من أرسلنا عليه حاصبًا، لعله املطر الذي كانوا يتصورونه، وكم مر يف معرب هذ

لُتم بل هو ما استعج}. فجاء اجلواب من عند اهلل عز وجل: {قالوا هذا عارٌض مُمطرنا}الداكنة السوداء 
، هذه نعمة لكن اهلل عز وجل جيعلها عندما يشاء {به ريٌح فيه عذاٌب أليم تدمر كل شيء بأمر رهبا

ما تكون سبب انتعاش كثريًا ما تكن أداة طرب، فإذا  ، أصوات كثرياأخذهتم الصيحة ومنهم مننقمة. 
شاء اهلل عز وجل جعلها سبب صعقة سبب هالك والصيحة هي هي كل ذلك يسري يف هذه الطبلة 

اإلنسان فوقها وهو  هذه األرض اليت يسري اأْلَْرَض{ ِبهِ  َخَسْفنَا مَّنْ  }َوِمنْ ُهمالصماخية اليت تعرفوهنا، أجل 
ياته، وهو يطمع بذخرها الذي يف باطنها وينتعش يخريها الذي َيضر على ظاهرها، يتأمل فيها اخلري حل

ولكن اهلل عز وجل عندما يشاء جيعل هذه األرض مظهر شقاء وبالء وسبب ابتالع لكل من على 
 وجهها. 
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هكذا يقول اهلل سبحانه وتعاىل، كذلكم األمطار كم وكم جاءت مهلكة وكم وكم جاءت حميية 
عىن هذا الذي يقوله اهلل عز وجل؟ معىن ذلك أن نتأمل يف كل ما نراه مما نسميه مظهراً من نافعة. ما م

للخري هو  مظاهر الطبيعة، أن نتأمل فيه اخلري وأن نتوقى منه الشر، وأن نعلم أن الذي جيعل منه معينا ً
مسه العلم يريك أن ا اهلل، والذي جيعل منه سببًا للشر واهلالك هو اهلل سبحانه وتعاىل. ليس هنالك شيء

هذا خري وأن هذا ضرر إطالقًا، كل ذلك جند من جنود اهلل عز وجل يغري األماكن ويبدل الوظائف، 
ْنِشُئ السََّحاَب ُهَو الَِّذي ُيرِيُكُم اْلبَ ْرَق َخْوفًا َوَطَمًعا َوي ُ } هذا هو ربنا سبحانه وتعاىل، وصدق اإلله القائل:

ما تنظر إىل الربق الذي يلتمع يف آفاق السماء مث تسمع صوت الرعد املزجمر خوفًا وطمعًا عند {الث َِّقالَ 
بعد ذلك. ما الذي حيدث يف كيان اإلنسان؟ يتجاذبه شعوران لعل ذلك نذير شر ولعله بشارة خري. ما 
أدراك؟ من الذي جيعل من هذه الظاهرة بشارة خري؟ اهلل، ومن الذي جيعل منها نذير شر؟ اهلل سبحانه 

 ىل. وتعا

ال العلم يستطيع أن يتدخل وال االخرتاعات تستطيع أن تتدخل بشكل من األشكال. ولكن حنن 
ننظر إىل هؤالء الذين مشوا رائحًة للعلم فسكروا هبذه الرائحة فتطوحوا يف آفاق من اجلهالة العفنة. كم هم 

د أبعدوا أعينهم الطبيعة وق ثقالء وكم يأيت كالمهم ثقياًل ممجوجًا على النفس وعلى العقل؟ ينظرون إىل
وعقوهلم عمن يسريها، ينظرون إليها وقد حبسوا أبصارهم كفعل صاحب الدابة عندما حيبس نظر دابته 
عن النظر ُيينًا ومشااًل لكي تنظر إىل الطريق الذي تسري فيه وال حتيد عنه ُينة وال يسرة، هؤالء حبسوا 

ين أن  دوهنا، من أمسج ما قد وقعت عليه عيين ومسعته أذأنفسهم وأعينهم يف كلمات حفظوها يف أمور يرد
كالمًا قيل من إنسان ليت أنه فهم ما معىن العلم يقول: ال داعي إىل اآلمال وال إىل الدعاء، حقيقة 
علمية تقول: كلما مر مخسة وثالثون عاماً على هذا الكوكب األرضي البد أن متر ثالث سنوات عجاف، 

ت العجاف علميًا، ألن العلم هكذا يقول. وليت شعري ما الذي أدراه بالعلم؟ البد أن متر هذه السنوا
ومن أين أدرك حقيقة العلم ومصدر العلم؟ وجاء بيان اهلل سبحانه وتعاىل العملي ال النظري يقول له: 
اسكت وارجع فتعرف على نفسك قبل أن تعرف الناس على طبيعة وسلطان الطبيعة وقوانينها ونظمها، 

 الذي قال لك هذا الكالم؟ من ذا 
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كثريون هم الذين يتصورون أن الدنيا فيها جانبان جانب خري فهو اخلري الذي ال شك فيه، وال 
دركوا هنا الطبيعة. ولكنهم لو أيتحول إىل شر. وفيه جانب آخر هو الشر الذي ال يتحول إىل خري، أل

ن هو علموا أن الذي يسري الكون هو املكو حقيقة العلم وجتاوزا شم رائحته إىل إدراك شيء من حقيقته ل
اهلل سبحانه وتعاىل، وال يزال الذين كفروا يف مغرب عاملنا هذا ومشرقه تصيبهم قارعٌة مبا صنعوا أو حتل 
قريبًا من دارهم حىت يأيت وعد اهلل، وأنا انطالقًا من اليقني الذي نقرأه يف كتاب ربنا والذي آمنا به عندما 

سبحانه وتعاىل، عندما نعلم أنه ما من طغيان يستشري فوق هذه األرض إال وقرار اهلل  آمنا بقيومية اهلل
 يرتبص به، ولسوف حييق به هذا القرار إن عاجاًل أو آجاًل. 

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 11/21/2229 ا |فإن مع العسر يسر  -119

  

مقابل  بالواحدة منهما ذاته العلية وألزم بالثانية عباده يف سنتان نقرأمها يف كتاب اهلل عز وجل ألزم
التزامه باألوىل، جعل السنة الثانية اليت ألزم هبا عباده شرطًا للسنة األوىل اليت تفضل هبا على عباده، أما 

 ْسراً، ِإنَّ َمعَ فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر يُ السنة األوىل فهي تلك اليت يعرب عنها بيان اهلل عز وجل يف قوله سبحانه: 
، قاعدة ألزم الباري عز وجل هبا ذاته العلية أنه ما من عسر يبتلى به اإلنسان [0-0 :]الشرح اْلُعْسِر ُيْسراً 

إال ويأيت يف أعقابه مباشرة اليسر الذي ينسخه ولكن ذلك مشروط بأن يلتزم اإلنسان بالعهد الذي ألزمه 
ندما يقع يف م اهلل سبحانه وتعاىل هبا عباده وهي أن يفر اإلنسان عاهلل سبحانه وتعاىل به، بالسنة اليت ألز 

العسر أيًا كان نوعه، أن يفر منه إىل التجمل بالرضا والصرب أواًل مث أن يفر من هذا العسر إىل اللجوء إىل 
  .عند جنابه، تلك هي السنة الثانيةأعتاب اهلل عز وجل وااللتصاق ببابه والتمسكن 

َوأَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم  :ز وجل بأن يربط األوىل بالثانية فقال عز من قائلولقد قضى اهلل ع
، أوفوا بعهدي الذي ألزمتكم به وهو الصرب على الشدائد اليت تنتاب [45]البقرة:  َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ 

على باب  أعتاب اهلل، إىل الوقوفاإلنسان وتأتيه ابتالًء من اهلل عز وجل مث الفرار من هذه الشدائد إىل 
اهلل، إىل التضاؤل عند جنابه والتعرض لصفحه وكرمه، وكأن اهلل عز وجل يقول لعباده إن أنتم وفيتم 
بالعهد الذي ألزمتكم به التجاًء إيلَّ وفراراً إىل رمحيت وصفحي فلسوف إلزم ذايت مبا قد وعدتكم به وهو 

تنا إذًا ينبغي أن نتبينهما جيداً، وإننا لنالحظ هذه السنة يف حيا أن يعقب العسَر يسٌر دائم، مها سنتان
َولَنَبْ لَُونَُّكْم ِبَشْيٍء اليت نعيشها سواء كانت حياة فردية أو اجتماعية، هي مصداق دقيق لقوله سبحانه  

ِر الصَّاِبرِيَن،  :و العسر، مث قالذلك ه ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَ ْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَنْ ُفِس َوالثََّمرَاتِ  َوَبشِّ
  .[100-100 :]البقرة الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ تْ ُهْم ُمِصيَبٌة قَالُوا إِنَّا لِلَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه رَاِجُعونَ 

إذاً سنة االبتالء ماضية يف عباد اهلل عز وجل ولكن اهلل عز وجل ألزم ذاته بأن ينسخ اليسُر العسَر  
 فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً وأكد ذلك فقال:   [0 ]الشرح: فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً لك بل مباشرة بعد ذ

ولكن بشرط االلتجاء إىل اهلل، بشرط الفرار من هذا العسر إىل أعتاب اهلل والتمسكن على  [0 ]الشرح:
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 بحانه هلل عز وجل علينا من خالل قوله سباب اهلل سبحانه وتعاىل، وانظروا إىل هذا العهد الذي قطعه ا
 َال ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسنَا وْ َولََقْد َأْرَسْلنَا ِإىَل أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعوَن، فَ ل

  .[42-43 :]األنعام ْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَملُونَ َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّ 

هذا هو العهد الذي قطعه اهلل عز وجل علينا وذلك هو العهد الذي ألزم اهلل به ذاته جتاهنا فهال 
َوأَْوفُوا وفينا العهد الذي قطعه اهلل علينا ليويف العهد الذي ألزم اهلل عز وجل به ذاته؟! هال وقفنا عند قوله  

، ومع هذا فإن يف الناس رمبا من قد يعرتض أو [45]البقرة:  ِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ بَِعهْ 
يستشكل فيقول وما احلكمة من أن يبتلي اهلل اإلنساَن بالعسر مث يكشف عنه العسر إذا التجأ إىل اهلل 

ة النتائج، دون السنة األوىل وال السن عز وجل، هال أقامه يف حياٍة كلها اليسر دون هذه املقدمة وتلك
 الثانية؟ سؤال قد يطوف بذهن كثري من الناس فما اجلواب على ذلك؟ 

اجلواب باختصار يا عباد اهلل هو أن ما نعلمه من أن احلياة اليت نعيشها اليوم ليست مقراً وإّنا هي 
ا علمنا أن حياتنا تظرنا عرب بوابة املوت، إذممر  إىل مقر هي معرب هي جسر إىل احلياة الباقية اخلالدة اليت تن

هذه ممر فهل من احلكمة الربانية أن جيعلها اهلل عز وجل نعيمًا مقيمًا ال تشوبه شائبة؟ هل من احلكمة 
أن يتقلب اإلنسان من هذه احلياة يف رغد من العيش أنَّا ما تقلب وكيفما حل وسار إذاً سيتشبث اإلنسان 

لدين وإذا أقبل إليه املوت فلسوف يكون اقتالعه أو انقالعه من هذه احلياة اليت هبذه احلياة تشبث اخلا
تعشقها ألهنا كلها متع لسوف يكون اقتالعه من احلياة الدنيا أمراً شديداً جداً جداً ولعله أشبه ما يكون 

بقي و  مبجموعة خيوط حريرية تشبثت بشجرة من الشوك اجتذبتها بشدة فتقطع من تلك اخليوط ما تقطع
منها ما بقي، احلكمة أن جيعل اهلل هذه احلياة اليت هي ممر مزجية من خري وشر حىت نستفيد من اخلري يف 
طريقنا إىل اهلل فإذا جاءنا الشر تأفننا من هذه احلياة وعرفنا أن اإلنسان ما ينبغي أن يركن إليها، ما ينبغي 

ا بعد املتع ما يف الدار اليت أنت مقبل إليهأن يتعشقها، هي جسر واجلسر ما ينبغي أن يكون فيه من 
  .ائقعبورك هلذا اجلسر بدق

هذه احلكمة األوىل أما احلكمة الثانية فهي أن تتجلى هويتك عبداً هلل عز وجل، أنا عبد أعلن ذلك 
صباح مساء لكن كيف تفوح رائحة عبودييت حقيقة هلل، إذا جاءتين االبتالءات سنة من سنن اهلل كما 

مث أقبلت إىل العهد الذي ألزم اهلل عز وجل به نفسي فالتجأت إليه، شكوت أمري إليه،  قلت لكم
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متسكنت على بابه، أعلنت عن جتملي وصربي على قضائه هنا تفوح رائحة عبودية اإلنسان هلل واملطلوب 
ج إىل دليل، ا أيها اإلخوة أن يعلن اإلنسان عن عبوديته هلل بربهان ال أن يعلن عن عبوديته هلل بدعوى حتت

ِإنَّ هذه احلقيقة كم وكم جسدها اهلل عز وجل لنا، هذه الرابطة بني السنة اليت ألزم اهلل هبا ذاته العلية 
والسنة اليت ألزمنا هبا شرطاً لألوىل أن نفي بعهد اهلل عز وجل جتماًل وصرباً   [0 ]الشرح: َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً 

  .التجاًء ومتسكنًا وتضرعًا على أعتاب اهلل سبحانه وتعاىل وأن نفي بعهد اهلل سبحانه وتعاىل

وانظروا يا عباد اهلل كيف جيسد لنا موالنا احلكيم هذه السنة بشطريها بل هاتني السنتني يف سرية 
سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصالة والسالم، ضرب اهلل لنا منه مثاًل لسلسلة االبتالءات اليت ابتِلَي هبا 

 اهلل لنا منه مثاًل للصرب والتجمل وااللتجاء الدائم إىل اهلل مث أرانا كيف أبدل اهلل سبحانه وتعاىلمث ضرب 
عسره يسراً، أال ترون؟ أمل تقرؤوا سورة يوسف؟ رماه إخوته وهو صغري يف البئر دون ذنب اقرتفه مث إن فئة 

هو االبتالء الثاين،  لنخاسة مبصر هذامن الناس أقبلت فانتشلته من البئر وفازت به عبداً باعته يف سوق ا
مث إن عزيز مصر اشرتاه واختذه خادمًا يف داره، وملا بلغ مبلغ الشباب ونضج كيانه واشتد عوده راودته 
زوجة العزيز عن نفسه وذلك هو االبتالء األطم واألشد فاستعصم وتعفف والتجأ إىل اهلل سبحانه وتعاىل 

ْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن َأَحبُّ ِإيَلَّ ممَّا َيْدُعوَنيِن إِلَْيِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب إِلَ قَاَل َربِّ السِّْجُن قائاًل: 
، مث إنه سجن لبضع سنني وهو بريء، سلسلة من املصائب هي سنة، هي [22 ]يوسف: اجْلَاِهِلنيَ 

ابله ه الصالة والسالم هذا العسر؟ قالعسر الذي حتدث البيان اإلهلي عنه لكن كيف قابل يوسف علي
بالتجمل والرضا، قابله بااللتجاء إىل اهلل دائمًا أن يفرج عنه، أن يكشف عنه هذا الضر، نعم، فماذا  

 كانت عاقبة ذلك؟ 

كانت العاقبة أن أخرجه اهلل من السجن مث كانت العاقبة الثانية أن زوجه من تلك اليت راودته عن 
عرش مصر مث إن اهلل عز وجل مجع الشمل وأعاد إليه أبويه وإخوته، أرأيتم هكذا نفسه مث إن اهلل بوأه 

يكون رب العاملني يف تصرفه مع عباده لكن تعالوا نصغي السمع إىل خواتيم هذه الصورة اليت جتلي لنا 
اجون تهذا املعىن الذي أقوله لكم، أقبل إخوة يوسف إىل مصر يريدون أن يأخذوا املرية، احلاجات اليت حي

إليها ليعودوا هبا إىل الصحراء اليت كانوا يعيشون فيها، إىل البادية، دخلوا على عزيز مصر وهم ال يعرفونه: 
 ََتَصدَّْق ِف لَنَا اْلَكْيَل وَ وْ فَ َلمَّا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا يَا أَي َُّها اْلَعزِيُز َمسَّنَا َوَأْهلَنَا الضُّرُّ َوِجئْ نَا بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة فَأ
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لُوَن، قَالُوا أَإِنََّك هِ َعلَيْ نَا ِإنَّ اللََّه جَيِْزي اْلُمَتَصدِِّقنَي، قَاَل َهْل َعِلْمُتْم َما فَ َعْلُتْم بِيُوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنْ ُتْم َجا
َيْصرِبْ فَِإنَّ اللََّه ال ُيِضيُع أَْجَر يَ تَِّق وَ أَلَْنَت يُوُسُف قَاَل أَنَا يُوُسُف َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اللَُّه َعلَيْ نَا إِنَُّه َمْن 

ْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اللَُّه َلُكْم ااْلُمْحِسِننَي، قَالُوا تَاللَِّه لََقْد آثَ َرَك اللَُّه َعلَيْ نَا َوِإْن ُكنَّا خَلَاِطِئنَي، قَاَل ال تَ ْثرِيَب َعلَْيُكُم 
ين بَِأْهِلُكْم َأمْجَِعنَي، َوَلمَّا ِميِصي َهَذا فَأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأيب يَْأِت َبِصريًا َوْأتُو َوُهَو َأْرَحُم الرَّامِحِنَي، اْذَهبُوا بِقَ 

ا الِلَك اْلَقِدمِي، فَ َلمَّ َفَصَلِت اْلِعرُي قَاَل أَبُوُهْم ِإينِّ أَلَِجُد رِيَح يُوُسَف لَْوال َأْن تُ َفنُِّدوِن، قَالُوا تَاللَِّه إِنََّك لَِفي ضَ 
ال تَ ْعَلُموَن، قَالُوا يَا  اَأْن َجاَء اْلَبِشرُي أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه فَاْرَتدَّ َبِصريًا قَاَل َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم ِمَن اللَِّه مَ 

 إِنَُّه ُهَو اْلغَُفوُر الرَِّحيُم، فَ َلمَّا َدَخلُوا يبِّ أَبَانَا اْستَ ْغِفْر لَنَا ُذنُوبَ نَا إِنَّا ُكنَّا َخاِطِئنَي، قَاَل َسْوَف َأْستَ ْغِفُر َلُكْم رَ 
ِش َوَخرُّوا َلُه ُسجَّدا َعَلى يُوُسَف آَوى إِلَْيِه أَبَ َوْيِه َوقَاَل اْدُخلُوا ِمْصَر ِإْن َشاءَ اللَُّه آِمِننَي، َورََفَع أَبَ َوْيِه َعَلى اْلَعرْ 

َحّقًا َوَقْد  ِت َهَذا تَْأوِيُل ُرْؤياَي ِمْن قَ ْبُل َقْد َجَعلََها َريبِّ َوقَاَل يَا أَبَ  –سجود تكرمي ال سجود عبادة  -
 ِإْخَويت ِإنَّ َريبِّ َأْحَسَن يب ِإْذ َأْخرََجيِن ِمَن السِّْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن بَ ْعِد َأْن نَ زََغ الشَّْيطَاُن بَ ْييِن َوبَ نْيَ 

يِل اأْلََحاِديِث فَاِطَر ُه ُهَو اْلَعلِيُم احلَِْكيُم، َربِّ َقْد آتَ ْيَتيِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتيِن ِمْن تَْأوِ َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء إِنَّ 
   [151-22]يوسف  السََّماَواِت َواأْلَْرِض أَْنَت َولِيِّي يِف الدُّنْ يَا َواآْلِخرَِة تَ َوفَّيِن ُمْسِلمًا َوَأحْلِْقيِن بِالصَّاحلِِني

مشهد جذاب يا عباد اهلل ينسيك الدنيا وما فيها، جيعلك تعيش يف حبار من حكمة اهلل ولطفه 
وكرمه وجوده، ما الشدة عندما تفر منها إىل أعتاب اهلل، ما البالء عندما تعلم أنك تتقلب يف كفٍّ من 

صدق لتجاء إليك بحكمة الرمحن سبحانه وتعاىل، اللهم أهلمنا الشكر أمام نعمائك وأهلمنا الصرب واال
 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم .وثبات أمام ضرائك
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قضى اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون هناك صراع دائب بني احلق والباطل، يبدأ مع بدء هذه اخلليقة، 
ني متفرع عن الصراع الذي شاءه اهلل عز وجل بويستمر إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، هذا الصراع 

اخلري والشر، وإن لذلك حكمًة باهرة يضيق هذا املقام عن ذكرها وبياهنا. فلئن رأينا اليوم مظهر هذا 
الصراع مستشريًا بني احلق والباطل فال يفاَجَئنَّ أحٌد منا بذلك وال يَ رََينَّ يف ذلك أمراً بدعًا من التاريخ، 

 .رة من سنة من سنن رب العاملني سبحانه وتعاىل يف عبادههي سلسلة مستم

ولكننا عندما ننظر إىل الصراع الدائب الذي هو مثرة هذه السنة الربانية يف هذا العصر نكاد نرى أن 
الباطل حمدق باحلق من سائر اجلهات واألطراف، حىت لكأنه سيأخذ منه باخلناق، ولعل يف الناس الذين 

ؤمنون به من قد َيافون على احلق من الباطل، ولكن هذا اخلوف ليس يف حمله أيها يغارون على احلق وي
]األنبياء:   َبْل نَ ْقِذُف بِاحلَْقِّ َعَلى اْلبَاِطِل فَ َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهقٌ اإلخوة، يردُّه قول اهلل سبحانه وتعاىل 

إّنا  ده، فالنصر دائمًا للحق والذي ُيزهق، وهذه أيضًا سنة من سنن رب العاملني ماضية يف عبا[31/12
 .هو الباطل

وإذا كان البد أن يساورنا اخلوف يف هذه احلالة فليساورنا اخلوف على احلق من أنفسنا ال من الباطل 
الذي حيدق به، ينبغي أن يساورنا اخلوف على احلق من معاصينا، من احنرافاتنا، من إعراضنا عن النهج 

ري سبحانه وتعاىل وأوصانا به. وانظروا يا عباد اهلل كم يتجلى هذا التنبيه الذي ألفت نظالذي أمرنا به اهلل 
وا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيقًا ِمَن الَِّذيَن أُوتُ وأنظاركم إليه يف بيان اهلل سبحانه وتعاىل القائل: 

، مل يقل اهلل سبحانه وتعاىل يا أيها الذين [2/155 ]آل عمران: اِفرِينَ اْلِكتَاَب يَ ُردُّوُكْم بَ ْعَد ِإُيَاِنُكْم كَ 
آمنوا إن استشرى الباطل وهيمن على احلق فإن الباطل سريدكم إىل الكفر لكنه سبحانه وتعاىل أناط األمر 

 اِبُكْم فَ تَ نْ َقلِبُوا َخاِسرِينَ ْم َعَلى َأْعقَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يَ ُردُّوكُ بطاعة الكافري 
 .ه، فانظروا إىل أنفسكم وتبينوا سلوككم وموقفكم من وصايا اهلل وأوامر [2/148 ]آل عمران:
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واملراد بطاعة الذين كفروا ليس حمصورة يف مبايعة الكافرين جهراً، ولكن املراد بالطاعة اتباع َسنَ نَِهم،  
ن اللعاب على ما عندهم من املوبقات، هذا هو املراد بالطاعة، فلنتأمل كيف السري على هنجهم، سيال

أن اهلل عز وجل يوصينا عندما نرى هذا اخلطر أن خناف على احلق من أنفسنا، حنن السبب، ال أن خناف 
على احلق من الباطل، لن يستطيع الباطل هيمنة وتغلبًا على احلق أبدًا بشكل من األشكال، مث انظروا  

، [2/105 ]آل عمران: َبِل اللَّهُ َمْوالُكْم َوُهَو َخيْ ُر النَّاِصرِينَ يف جيلوا هذا املعىن يف اآلية اليت تليها: ك
ليس بينكم وبني انتصار احلق سوى أن تتولوا اهلل سبحانه وتعاىل، أن تعرضوا عن طاعة أعدائكم والسري 

َبِل اللَُّه َمْوالُكْم منه البداءة وإليه االنتهاء واملصري  وراءهم وأن تتولوا موالكم األوحد الذي خلقكم والذي
 [.2/105 ]آل عمران:  َوُهَو َخيْ ُر النَّاِصرِينَ 

عباد اهلل إننا ننظر اليوم فنجد كما قد قلت لكم أن الباطل حيدق باحلق من سائر األطراف،     
ى باطل قد انتصر أو كاد أن ينتصر علوهذا الذي يبعث وسواساً يف أذهان كثري من الناس، مؤداه أن ال

احلق. أعود فأقول لكم: إن كانت هنالك خمافة فلتكن خمافة على احلق من أنفسنا، هنالك سلسلة من 
األخطاء تورطنا فيها هي السبب يف هذا الذي حاق بنا، فلئن بقينا عاكفني على هذه األخطاء فلسوف 

 ]حممد: َولَّْوا َيْستَْبِدْل قَ ْومًا َغيْ رَُكْم مُثَّ ال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ َوِإْن تَ ت َ ينتصر احلق ولكن بأيدي أمة أخرى 
، وإن عدنا إىل النهج األمثل فلسوف جتدون أن احلق قد انتصر، وهو البد أن ينتصر، ولسوف [42/22

ج منها، من ذ يكون ذلك بيد هذه األمة، وما أشبه الليلة بالبارحة، أخطاؤنا كثرية وينبغي أن ّنر على ّنا
 َوال تَ نَاَزُعوا فَ تَ ْفَشلُوا َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ هذه األخطاء أن اهلل عز وجل هنانا عن التنازع والتفرق قال: 

، أمرنا باالعتصام باحملور األوحد وهو حبل اهلل عز وجل ولكنا أعرضنا عن الذي أمرنا [2/40]ألنفال: 
مة، اق والوئام، ولعل هذا اخلطاب يتجه أول ما يتجه إىل قادة األبه اهلل، آثرنا التنازع والشقاق على االتف

إىل قادة املسلمني، وننظر فنجد يف قادة املسلمني من إذا تالقوا تسابقوا باملصافحة والعناق، فإذا تفرقوا 
 .عانق كل واحد منهم مصاحله ومتعه وأهواءه

ا متمثلة من أن نغرت بزهرة احلياة الدني من األخطاء اليت وقعنا فيها أن اهلل سبحانه وتعاىل حذرنا 
ُقْل َمتَاُع الدُّنْ يَا قَلِيٌل َواآْلِخرَُة َخيْ ٌر  فيما نسيمه دائمًا احلضارة الغربية، وحذرنا وكرر التحذير قال لنا:

ِد، َمتَاٌع قَلِيٌل مُثَّ وا يِف اْلِبالال يَ ُغرَّنََّك تَ َقلُُّب الَِّذيَن َكَفرُ [  4/22]النساء:  ِلَمِن ات ََّقى َوال ُتْظَلُموَن فَتِيالً 
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، أعرضنا عن هذه الوصية الربانية، وسال [182-2/180 :]آل عمران َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهادُ 
لعابنا على ما عند العدو، وليت أن اللعاب سال على احلق الذي عندهم، على اجملدي اليت تقوم عليه 

ن لعابنا، أو لعاب الكثريين منا، سال على التافه الذي عند الغربيني وهكذا احلضارة يف حياهتم، ولك
أعرضنا عن بيان اهلل عز وجل، بل مل نكتف بذلك، رفعنا شعار احلداثة دعوة إىل نبذ املاضي وثوابته، 

 وحلاقًا وراء احلداثة ونسيج كل جديد. 

ادئ مية اليت اتأمننا عليها أحكامًا ومبحذرنا اهلل سبحانه وتعاىل من أن خنون أمانة الشريعة اإلسال
يف  -يا عباد اهلل-وعظات، حذرنا من أن نستبدل هبا، ولكننا أمعنا يف التغيري والتبديل، كانت الفتوى 

صدر اإلسالم من أشد ما يرهب علماء الشريعة اإلسالمية وأئمة اإلسالم، يقول أبو بكر الصديق رضي 
تقلين إن أنا قلت يف كتاب اهلل ما ال أعلم؟ وفد إىل إمام دار اهلجرة  اهلل عنه: أي مساء تظلين، وأي أرض

اإلمام مالك رجل من أقصى املغرب حيمل يف جعبته أسئلة له، وملا بدأ يعرض أسئلته عليه أجاب عن ثلة 
يسرية منها، وقال على الباقي: ال أعلم، قال له السائل: أأعود من حيث جئت؟ فماذا أقول ملن يسألونين 

اذا قال لك اإلمام مالك؟ قال: قل هلم: يقول لكم مالك: ال أعلم، أما اليوم فأحسب أننا ال جند شيئًا م
أيسر على فم أي واحد منا أن يفيت، لقد غدت الفتوى اليت تسوق حسب الطلب أيسر من شرب املاء 

عن ذلك [ 23/32ألحزاب: ]ا َوَما َبدَّلُوا تَ ْبِديالً  :البارد على الكبد الظمآن، وربنا عز وجل يقول
الرعيل األول ومفهوم املخالفة ينطبق علينا، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول يف هناية احلديث الذي 

أال ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعري الضال، فأقول: أال هلم أال هلم، فيقال: إنك  يرويه مالك:
 .حقًا فسحقاً ال تدري كم بدلوا من بعدك، أقول: فسحقًا فس

ى َذِلَك َوَمْن يُ َعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه فَِإن ََّها ِمْن تَ ْقوَ أخطأنا يف الشعائر اليت أمرنا اهلل عز وجل بتعظيمها: 
وشعائر اهلل اليت استخففنا هبا وأمهلناها كثرية، لكن من أبرزها كتاب اهلل  [33/23 ]احلج: اْلُقلُوبِ 

وما  ألول فال أعلم أهنم أغرقوه يف ألوان من البذخ يف إخراجه وكتابته وجتليدهسبحانه وتعاىل، أما الرعيل ا
إىل ذلك، ولكنه كان ملء قلوهبم تعظيمًا وتبجياًل وتنفيذًا ألوامره، أما حنن فإننا اليوم نتسابق إىل التفنن 

ده ومظاهره، جنعل ييف بذخ هذا الكتاب الرباين، وإخراجه متفننني يف ألوان األلق الظاهر يف طباعته وجتل
منه التعبري عن مناسباتنا كلما مرت، وجنعل منه التعبري عن أفراحنا كلما حلَّت يف دورنا، فإذا عدنا إىل 
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أفئدتنا ومركز هذا الكتاب الرباين منها جند أن قيمة هذا الكتاب غائبة عن أفئدتنا إال من رحم ربك، أين 
 امه؟ أين الذين إذا رأوه هيمنت خمافة اهلل سبحانه وتعاىلالذين ينفذون أوامره؟ أين الذين يطبقون أحك

 .على قلوهبم

هي اليت ينبغي أن خناف منها عندما نريد أن خناف على احلق ومصريه.  -أيها اإلخوة-هذه األخطاء 
لعل فينا من      احلق أبلج، وال ُيكن أن يغلب، لكن ُيكن أن نُ ْغَلَب حنن يف سياق دفاعنا عن احلق

اً، وباإلجابة عن ذلك أهني كلميت هذه لكم، كيف السبيل إىل أن نتوقى هذه األخطاء؟ السبيل يسأل إذ
أيها اإلخوة أن يكون إسالمنا تأسيسًا يف القلب، مث عمارة على الظاهر واأللسن، هذا هو باختصار. 

 القلب رة يفاإلسالم الذي له معىن واحد يربز يف الكيان كالمًا وسلوكًا دون أن تكون له جذور مستق
أشبه ببناء باسق ليس له أساس يف باطن األرض، هل تنتظر به إال الدمار والزوال؟ وكيف السبيل إىل 
ذلك؟ السبيل إىل ذلك أن تعمر حمبة اهلل عز وجل قلوبنا. اإلُيان العقلي واجب لكنه ال يكفي، هو 

ملؤوا حيركك، والوقود هو احلب. امصباح لإلنارة يف طريقك، واملصباح ال حيركك، إّنا الوقود هو الذي 
 .قلوبكم ولتمأل هذه األمة قادة وشعوبًا أفئدهتا مبحبة اهلل عز وجل وبتعظيمه تذوب هذه األخطاء كلها

 .أسأل اهلل عز وجل أن يعمر قلوبنا حببه، بتعظيمه، مبهابته، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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 21/29/2228 | ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب -192

 

ورد يف أسباب الن زول أن ثلة من اليهود تباهوا على النصارى وعلى املسلمني قائلني: إن نبينا موسى 
لة النصارى: وهي مزية انفرد هبا عن سائر األنبياء، فقالت ث ،الكليم ناجاه ربه سبحانه وتعاىل مباشرة وعياناً 

من  أحيا به اهلل عز وجل األموات، وقالت ثلة ،رضإن نبينا عيسى ابن مرمي معجزة اهلل عز وجل يف األ
 ،َث للعامل كلهوبُعِ  ،املسلمني: إن نبينا حممدًا صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم هو آخر الرسل واألنبياء

 َوال جيَِْد َلُه ِمْن هِ لَْيَس بِأََمانِيُِّكْم َوال أََماينِّ َأْهِل اْلِكتَاِب َمْن يَ ْعَمْل ُسوءاً جُيَْز بِ  فأنزل اهلل عز وجل قوله:
 .[4/132 ]النساء: ُدوِن اللَِّه َولِيًّا َوال َنِصرياً 

ك واألمنية هي الرغبة اليت هتيمن على كيان اإلنسان دون أن يسل ،مجع األمنية -يا عباد اهلل-األماين 
ذه الفئات ه أي سبيل للوصول إليها، تلك هي األمنية، ومعىن كالم اهلل عز وجل الذي توجه به إىل كل

واعتزاز  ،اعتزاز املسلمني بانتمائهم إىل آخر الرسل واألنبياء ،أن هذه األماين ال تقربكم إىل اهلل شروى نقري
يهود أيضًا بسيدنا واعتزاز ال ،النصارى بعيسى ابن مرمي الذي ميزه اهلل عز وجل على سائر األنبياء مبا ميزه

ك، إّنا إّنا الذي يفيدهم السلو  ،تفيد أصحاهبا شروى نقريكل ذلك من األماين اليت ال   ،موسى الكليم
عاد عما هنى عنه اهلل عز واالبت ،الذي يقرهبم إىل اهلل سبحانه وتعاىل االنقياد ملا أمر به اهلل سبحانه وتعاىل

هوم مسلمًا كان أو غري مسلم، واملف ،ومن مث فإن كل من يتورط ويرتكب سوءاً ال بد أن جُيزى به ،وجل
الف لذلك يعين أن كل من قام بعمل من األعمال الصاحلة للمجتمع ال بد أن جيزيه اهلل عز وجل املخ

عز  وإن كان غري مسلم فال بد أن يعجل اهلل ،اجلزاء األوىف، إن كان مسلمًا فجزاؤه يف الدنيا واآلخرة معاً 
َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن ُكاّلً ّنُِدُّ  وصدق اهلل القائل: ،وجل له اجلزاء األوىف يف دار الدنيا

 .[12/35 ]اإلسراء: َعطَاُء رَبَِّك حَمْظُوراً 

كم هو ضروري أن نتذكر هذه اآلية وسبب نزوهلا يف هذا املنعطف اخلطري الذي ُير   ،عباد اهلل    
 دون أن قادة وشعوبًا إىل األماينعندما جند العامل اإلسالمي وقد ركن معظم املسلمني فيه  ،به العامل أمجع

حتركهم هذه األماين إىل النهوض بأي واجب، يعتزون بانتمائهم الرتاثي إىل اإلسالم، يعتزون بانتمائهم إىل 
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 حىت إذا جاء ميعاد التطبيق والتنفيذ وااللتزام هبذا امليزان الذي شرفنا اهلل عز وجل به ،احلضارة اإلسالمية
. رأينا [2-00/2 ]الرمحن: َأالَّ َتْطغَْوا يِف اْلِميزَانِ  ،السََّماَء رَفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ وَ  وألزمنا به إذا قال:

حلضارة ويتعزون بصلة الرتاث، الرتاث الذي يربطهم با ،معظم هؤالء الذين يعتزون بانتماءاهتم اإلسالمية
جل هبا، وا الشرائع اليت شرفنا اهلل عز و جندهم قد أعرضوا عن هذه التعاليم، جندهم قد جتاهل ،اإلسالمية

والسيما رأس العبادات  ،جندهم يرتفعون أو َيجلون من أن يصطبغوا بالعبادات اليت كلفهم اهلل عز وجل هبا
 .وهي الصالة

وحنن نرى حالنا هذه يف عاملنا العريب واإلسالمي أن نتذكر هذا البيان  -عباد اهلل-ينبغي يا     
. [4/132 ]النساء: ْيَس بِأََمانِيُِّكْم َوال أََماينِّ َأْهِل اْلِكتَاِب َمْن يَ ْعَمْل ُسوءاً جُيَْز ِبهِ لَ  :اإلهلي املخيف

 .أمانيكم ال تفيدكم شيئًا، اعتزازكم باإلسالم الرتاثي ال يقربكم إىل اهلل عز وجل شروى نقري

وال - املسلمني قادة وشعوباً عباد اهلل كم هو عجيب عجبًا ال ينتهي أن أنظر إىل حال كثري من 
فأجدهم َيجلون من أن يُ تَ وُِّجوا اعتزازهم الرتاثي باإلسالم بالسلوك الذي أمر به  -أقول: كل املسلمني

 ،اهلل عز وجل، َيجلون من أن يصطبغوا أمام الراحل واآليت والغادي بصبغة العبودية هلل سبحانه وتعاىل
أنظر إىل كثري من  يف حني أنين ،ني العبد وربه سبحانه وتعاىلوالسيما الصالة اليت هي شبكة االتصال ب

ا يعلمون أن موازينهم ولرمب ،أعضاء اجملتمعات الغربية وهم يعلمون أهنم يرتبطون من دينهم بتقاليد وطقوس
 ولكنك تنظر فتجد أهنم يضعون هذه الطقوس من حياهتم يف موضع ،العلمية ال تتفق مع تلك الطقوس

زء ال يتجزأ وإذا بصلواهتم يف كثري من األحيان ج ،، وتنظر إىل لقاءاهتم املتنوعة املختلفةالسلوك القدسي
 يبدؤون عماًل فرأيتهم ال ،من اجتماعاهتم ولقاءاهتم تلك، ولكم ُوِجدُت يف مناسبات شىت فيما بينهم

ام بأن أبدأ أنا من األي ولقد ُكلِّْفُت يوماً  ،ُيارسونه أيًا كان إال بصلوات يؤدوهنا على طريقتهم اخلاصة
 .جملسهم ذاك بصلوات أي ابتهال ودعاء أتوجه به إىل اهلل بامسهم مجيعاً 

أال تثري هذه الظاهرة العجَب يا عباد اهلل؟! حنن الذين نعلم أننا نرتبط حبقائق دينية تسجد هلا قواعد 
ا القصي والقريب، جعلها يف تارَينالعلم، نرتبط بقيم إسالمية دينية جعلها اهلل سبحانه وتعاىل موئل النصر 

مث إننا  ،اهلل سبحانه وتعاىل معني حضارة إنسانية بازخة َكَسَفْت نور احلضارات األخرى، نعلم هذا كله
اطنا خنجل من أن حنيل ارتب ،خنجل أن جنعل من انتمائنا إىل هذا اإلسالم الذي تسجد له حقائق العلم
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ا هبذا امليزان العبودية هلذا اإلله الذي شرفنا هبذه التعاليم، شرفنبه إىل سلوك، خنجل من أن نصطبغ بصبغة 
َوأَقِيُموا اْلَوْزَن  ،انِ َأالَّ َتْطغَْوا يِف اْلِميزَ  ،َوالسََّماَء رَفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ  الذي جعله أمانة يف أعناقنا إذ قال:

، كيف هذا؟ أهو ازدواج يف الشخصية نعاين منه؟! لنا [8-00/2 ]الرمحن: بِاْلِقْسِط َوال خُتِْسُروا اْلِميزَانَ 
وكثري ما نُِلحُّ  ،وهو انتماء تراثي ،شخصيتان: شخصية دينية نذكرها ونرفع الرأس هبا عاليًا عند االنتماء

على هذه الكلمة )تراثي( حىت إذا حان االنضباط هبذا االنتماء الذي شرفنا اهلل عز وجل به تربمنا أو 
وأنا  ،خجلنا وترفعنا، كيف ُيكن أن حنل هذه الظاهرة بل هذه املقارنة اليت وضعتكم أمامها جتاهلنا أو

 .أرى ذلك بعيين فيما أذهب وآيت

لقد تعلمت من هذا الذي تأملته ورأيته يف ربوع الغرب، تعلمت مزيداً من االعتزاز هبذا الدين الذي 
دينية انتماًء الغربيني ال يعلنون عن صلتهم بطقوسهم الشرفنا اهلل به. أنا معتز به ولكين عندما أجد هؤالء 

لقاءات يف كثري بل ب ،بل يعلنون عن انتماءهم إىل هذه الطقوس بالسلوك وباالعتزاز ،على طريقتنا حنن
ي تاج، تاج  العبودية ه، علمين ذلك أن أزداد اعتزازاً هبذا الذي شرفنا اهلل عز وجل به ،من األحيان رمسية

 .ت بشعوري بأنين أصطبغ هبذا الذي شرفين اهلل عز وجل بهكم وكم انتشي

     
 
 وتيـــها

 
 وكدت بأخمص ي أطأ الثري         ومما زادني شرفنا

 وأن صيرت أحمد لي نبيـا    دخولي تحت قولك يا عبادي

نعم، هذا الذي علمين أال أشعر بأي حرج عندما حتني ساعة الصالة وأنا يف مكان كطائرة تقلين   
د أن وأعلنت أنين أري ،وال ُيكن أن أمجع هذه الصالة إىل غريها مما قبلها أو بعدها قمت ،مكان ماإىل 

ر ما ُوْوِجْهُت فما أكث ،أؤدي فريضة ريب، أما عندما كنت على منت طائرة من الطائرات العربية واإلسالمية
ندما كنت ولكن ع ،و غري مباشرباالستخفاف، ما أكثر ما ُوْوِجْهُت باملنع واالزدراء إن بشكل مباشر أ

ي وقلت لطقم املضيفني: إنين حباجة إىل أن أؤد ،وحان ميقات الصالة ،مسافرًا على منت طائرة أوربية
َْ و  ،وحبثوا عن مقعد فارغ، طووا هذا املقعد ،أقبل فريق املضيفني مجيعاً  ،شعرية ريب وسعوا منه مكانًا

عو اهلل وعندما قمت ألصلي اجتهوا إيلَّ يرجونين أن أد ،فأصليوأقبلوا إيلَّ يطلبون مين أن أقوم  ،للصالة
 .تعلمت قسطًا منه من اعتزاز أولئك الناس بطقوسهم الدينية ،هلم باهلداية، نعم هذا الذي أقوله لكم
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وإنين ألذكر ساعة ما أعلم أنين انتشيت يف عبادة لوجه ريب فيها مثل تلك الساعة، يف مطار من 
طار وخفت أن تفوتين واملصلى يف امل ،حانت الصالة ،أنتظر ميقات اإلقالع ،بيةتلك املطارات األور 

ذكرت وت ،يووقفت أصل ،واجتهدت يف القبلة ،موجود لكنه بعيد، قمت بسطت ردائي اخلاص بالصالة
. العبادة يف اهلرج أي يف الصخب العبادة يف اهلرج كهجرة إيلّ مسلم  حديث رسول اهلل الذي يرويه

والقوم  ،واللهو املنسي عن اهلل عز وجل كهجرة إيّل، وقفت أصلي، وقفت أناجي اهلل عز وجلوالضجيج 
ولكين أناجي اخلالق، أناجي موالي وخالقي، شعرت  ،من حويل غادون رائحون يف شؤوهنم وأعماهلم

وكانت  بنشوة ما مثلها نشوة، وأنا أصدقكم ما من عني رمقتين وأنا أصلي هلل وحيدًا يف ذلك املكان إال
 نظرة صاحب هذه العني إيّل نظرة إكبار، نظرة إجالل، تُ َرى ما سر هذه الظاهرة يا عباد اهلل؟ 

فإذا رأى من  ،لعل سرها يكمن يف التايل: كثرياً ما يكون احملروم متشوقًا إىل النعمة اليت ُحرَِم منها
اً ما يكون اإلنسان وكثري  ،ز وجل بهاهتاجت مشاعر الشوق بني جواحنه هلذا الذي متّعه اهلل ع ،يتمتع هبا

َمتَُّع بالنعمة
ُ
كثريًا ما يكون قد   ،والذي مضى عصر بل دهر بل سنوات عليه وهو يتمتع بنعمته هذه ،امل

أذَكُِّر  ،أعود فأقول لكم: يا عباد اهلل    فهو ينظر إىل البديل لعل هذا هو السر ،شبع منها وتربم منها
 ِبِه لَْيَس بِأََمانِيُِّكْم َوال أََماينِّ َأْهِل اْلِكتَاِب َمْن يَ ْعَمْل ُسوءاً جُيْزَ ن اإلهلي املخيف نفسي وأذَكِّرُكم هبذا البيا

. االعتزاز باإلسالم وحده ال يكفي، االنتماء [4/132 ]النساء: َوال جيَِْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َولِيًّا َوال َنِصرياً 
لعبد إلصالح هو الذي يُ َقرُِّب العبد يف ميزان اهلل والفساد هو الذي يُ ْبِعُد االرتاثي إىل اإلسالم ال يكفي، ا

 . العظيموأستغفر اهلل ،سواء كان هذا اإلنسان مسلماً أو غري مسلم، أقول قويل هذا ،يف ميزان اهلل عز وجل
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 13/12/2228 | نعمة خفية يكرمنا هللا عز وجل بها -191

                        

ت لكم يف آخر خطبيت األسبوع املاضي: إنين أمحل إليكم من اهلل عز وجل نذيرًا بشتاء جاف قل
موصول قيظه بقيظ الصيف الذي انطوى ومضى، فسأل سائلون: أوحٌي تن ّزل من بعد بعثة خامت الرسل 

وحي قد انقطع لواألنبياء حممد صلى اهلل عليه وسلم حىت بلغك منه هذا النذير؟ واجلواب يا عباد اهلل: أن ا
ببعثة خامت الرسل واألنبياء دون ريب وال شك، ولكن سنن اهلل تعاىل وقوانينه يف عباده ماضية، وقراراته 
اليت يتعامل على أساسها مع عباده ما تزال ناطقة، والنذير الذي ينبغي أن نتلقاه من عند اهلل عز وجل 

تعاىل، بل عن  بنا ويتصل بنا عن طريق سنن اهللليس حمصوراً يف وحي يأيت به رسول أو نيب، ولكنه َياط
 .طريق دستوره وقوانينه اليت يأخذ اهلل عز وجل هبا عباده

حنن أمة مسلمة وهلل احلمد، إذاً فقد بايعنا اهلل عز وجل على اإلسالم، وهذا يعين أننا عاهدناه بأن 
أَْوفُوا عز وجل يقول لنا عندئٍذ: نؤدي حقوق هذا اإلسالم الذي بايعنا اهلل عز وجل عليه، وقانون اهلل 

. لقد ألزمتم أنفسكم بأن تنّفذوا عهد اإلسالم [45 ]البقرة: بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ 
الذي بايعتموين عليه، وهو عهد مستقر يف أعناقكم، نّفذوا هذا العهد الذي ألزمتم أنفسكم به جتاه 

ذي شرّفتكم به، وأنا أُلزم ذايت بأن أنّفذ عهودي جتاهكم، نعمات ُجلَّى ال تنقطع، أوامري، جتاه الدين ال
سأكرمكم بربكات السماء، وسأكرمكم بنبات األرض ورزقه، ولسوف أكّف أيدي الظُّالم والطغاة عنكم، 

ذ يولسوف أمحي حقوقكم من الناهبني واملغتصبني، ولكن إن بايعتموين على اإلسالم مث أعرضتم عن تنف
اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْ َعْمُت َعلَْيُكْم ما عاهدمتوين عليه، فانتظروا نقيض ذلك. هذا ما يقوله قرار اهلل: 

 [45 ]البقرة: َوأَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ 

 شرق احدين لدين اهلل عز وجل يفولرمبا قال قائل: فلماذا يكرم اهلل عز وجل الطغاة واملارقني واجل
وع العامل وغربه؟ ويأيت قانون اهلل وينطق دستوره قائاًل: أولئك ليس بيين وبينهم عهد، مل يبايعوين على اخلض

هلذا الدين، مل يبايعوين على االستسالم لعبوديتهم يل، فليس بيين وبينهم أي تالزم، أما أنتم فهنالك عقد 
ّملتم  على اإلسالم؟ أمل تُعلنوا أنكم معتزون بإُيانكم باهلل عز وجل؟إذاً فقد حتبيين وبينكم، أمل تبايعوين
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يف أعناقكم حقوق هذا اإلُيان،يف حني أن أولئك مل يتحّملوا يف أعناقهم تلك احلقوق، وآثروا احلياة الدنيا 
َمْن َكاَن ُيرِيُد احْلَيَاَة على اآلخرة اليت وعد اهلل هبا عباده الصاحلني، وقانون اهلل سبحانه وتعاىل يقول: 

، هذا قانون اهلل عز وجل، [10 ]هود: الدُّنْ يَا َوزِينَتَ َها نُ َوفِّ إِلَْيِهْم َأْعَماهَلُْم فِيَها َوُهْم فِيَها ال يُ ْبَخُسونَ 
وأعود فأقول: إنه شتاء حيمل يف داخله النذير     ليس مثة حاجة إىل استمرار وحي ما دمنا نقرأ كتاب اهلل

وأيَّ نذير، والذي ينطق بذلك قانون اهلل تعاىل املقروء يف كتابه وسننه اليت تطرق أمساعنا صباح مساء، إن 
مل نكن نقرؤها يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، فتعالوا يا عباد اهلل، تعالوا نعكف على ساعٍة قدسيٍة من نقد 

يًة عاء شعوبًا وقادًة إىل أن نعكف ساعةً قدسالذات أدعوا إىل ذلك نفسي، وأدعوكم مجيعًا، وأدعو أمتنا مج
على النقد الذايت، تعالوا نشّم رائحة أكفنا، ماذا صنعنا؟ حنن مسلمون، وهذا شرف كبري تَ وَّْجنا وجوَدنا 
الذايت واحلضاري به، ال شك يف هذا وال ريب، لكن هل أّدينا حقوق هذا الدين الذي بايْعنَا اهلل عز وجل 

شعائر اإلسالم؟ وأنتم تعلمون أركان اإلسالم بعد الشهادتني، أوهلا إقامة الصالة، ومل عليه؟ هل احرتمنا 
يقل املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: أداء الصالة وإّنا قال: إقامة الصالة، وفرق كبري بني األداء واإلقامة، 

نَا، هذا معىن ما ُوِجدْ املطلوب منا أن نقيمها على خري وجه، وأن ندافع عنها بكل شكل، وأن نعتز هبا أين
 .إقام الصالة، إىل آخر األركان األخرى

بايْعنا اهلل عز وجل على اإلسالم، هل اعتززنا مبا يتضمنه اإلسالم من مبادئ وقيم، أم سال لعابنا 
على ما عند اآلخرين؟ أعرضنا عن النظم اليت قضى اهلل عز وجل فضاًل منه وإحسانًا أن حيصن األسرة 

ن الوقاية والسعادة واحلقوق الدائمة، فأعرضنا عن هذا الذي ضمنه اهلل عز وجل لنا، وسال اإلسالمية حبص
لعابنا على األحوال اليت يتقلب فيها اآلخرون، وأنتم تعلمون أن األسرة قد أصبحت أطالاًل وبقايا أبنية، 

ليت تتعلق من األحكام ا أمل يؤل حالنا مع اهلل إىل هذا يا عباد اهلل؟! أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بكثري
بشخصية كل فرد على حدة، واليت تتعلق بالنظم االجتماعية واالقتصادية وعالقة ما بني املسلمني وغريهم، 
 ونظرنا ُيينًا ومشااًل، وإذا بالقّلة فقط تلك اليت ال تزال على العهد، وأما األكثرية فمفتونون مبا لدى الغربيني

تقبلت ثلًة اس -أي يف يوم اخلميس  -املناسبة باألمس احلقيقي  وأقول لكم أيها اإلخوة: يف هذه
من األجانب يف قاعة هذا املسجد رجااًل ونساًء، فكان فيمن سأل، والسائل امرأة، تقول: إننا إىل اليوم 
يف الغرب جناهد وحناول أن تكون أجور املرأة كأجور الرجل، ومل نفلح إىل اليوم، إننا ما زلنا نناضل إىل 
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وم يف سبيل أن تكون املرأة هلا من القيمة يف نظر الرجل مثل ما للرجل يف جمتمعاتنا، ولكنا مل نفلح الي
بعد، امرأة فرنسية مثّقفة قامت تقول يل هذا الكالم، مث قالت: ُترى هل من املأمول أن تنجحوا فيما مل 

ّص على أال فرق األجور فشريعتنا تنننجح به حنن؟ قلت هلا وكياين كله من الفرق إىل القدم حيمد اهلل: أما 
بني الرجل واملرأة يف األجر، إّنا املقياس اجلودة يف العمل، وليس املقياس اهلوية يف العامل، وأما نظر اجملتمع 

لِيَاُء وْ َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَ ْعُضُهْم أَ إىل املرأة فمتفرع عّما ربَّانا كتاب اهلل سبحانه وتعاىل عليه إذ يقول: 
إهنا الوالية املتبادلة، املرأة تتمتع بالوالية على الرجل، ويف الوقت ذاته يتمتع الرجل [ 21]التوبة:   بَ ْعضٍ 

 .أيضًا بالوالية على املرأة، إهنا الوالية املتبادلة اليت ال تعرفها القوانني الوضعية بعد

ن، قد ِكَر هبذا الذي يعاين منه الغربيو ومع كل هذا ننظر إىل جمتمعاتنا اإلسالمية، فنجد من قد سَ 
 اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْ َعْمُت َعلَْيُكمْ َسِكَر هبذا البالء احملاق الذي يتأّفف منه الغربيون، واهلل عز وجل يقول 

  [45 ]البقرة: َوأَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكمْ 

أردمت مصدراً آخر، وما أكثر مصادر هذا اإلنذار  هذا هو مصدر اإلنذار الذي حدثتكم عنه، فإن
لََعلَُّهْم  َولََقْد َأْرَسْلنَا ِإىَل أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاءِ  يف كتاب اهلل عز وجل فامسعوا قوله:

دوا يف عباده أن الناس الذين عاه، تلك هي سنة رب العاملني، سنة رب العاملني [43]األنعام: يَ َتَضرَُّعونَ 
اهلل عز وجل على السمع والطاعة إذا أعرضوا عن تنفيذ العهد الذي ألزموا أنفسهم به فإنه يطبق عليهم 
القاعدة القائلة: من مل يُ ْقِبْل إىل اهلل بلطائف اإلحسان سيق إليه بسالسل االمتحان، أي سيق إليه 

يهم، السل احلرمان، بالسالسل املتملّثة بتسليط الطغاة علبسالسل االبتالءات، بسالسل املصائب، بس
 ْم يَ َتَضرَُّعونَ َولََقْد َأْرَسْلنَا ِإىَل أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَّهُ  هذا هو قانون اهلل عز وجل

هال تضرعوا عندما جاءهم [ 42]األنعام:  ُسنَا َتَضرَُّعوافَ لَْوال ِإْذ َجاَءُهْم بَأْ ، قانون اهلل [43 ]األنعام:
 .بأسنا

وما املراد بالتضرع أيها اإلخوة، ليس املراد بالتضرع املسكنة الظاهرية، ليس املراد بالتضرع األكف 
 اليت ترتفع مرجتفة إىل السماء، مث يعود كل واحد إىل شأنه، املراد بالتضرع جتديد البيعة مع اهلل عز وجل،
املراد بالتضرع إصالح الفساد، املراد بالتضرع تقومي االعوجاج، املراد بالتضرع أن يقف كل واحد منا ساعًة 
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فَ لَْوال قدسية مع نقده لذاته، ماذا صنعت؟ ماذا أسأت؟ مث جيدد البيعة مع اهلل عز وجل، هذا معىن قوله: 
  [42 ]األنعام:  لُونَ وبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعمَ ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت قُ لُ 

مرحلة عنواهنا نعمة خفية يكرمنا اهلل عز وجل هبا،  -أيها اإلخوة  -هذه املرحلة اليت حنن فيها 
ا أعطاك َفَمنَ َعك، احلرمان الذي نُ ْبتَلى به يف هذه املرحلة نعمة، وَصَدق من قال: رمبا َمنَ َعَك فأعطاك، ورمب

أي رمبا كان العطاء يف املنع، ُينعك فتستيقظ فتتوب فتؤوب إىل اهلل عز وجل، فتعود نِعُمه ترتى يف 
حياتك، أجل، ولكن إذا ركبنا رؤوسنا، ومل تعمل اإلنذارات يف أنفسنا، ومل نلتفت إىل اهلل على اختالف 

فَ لَْوال  ية يف عبادهليت َياطبنا هبا اهلل يف هذه السنَّة املاضاملستويات أقول: فلرمبا حتيق بنا املرحلة األخرى ا
 .[42 ]األنعام:  ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَملُونَ 

ا أُوتُوا َأَخْذنَاُهْم بَ ْغَتًة فَِإذَا ْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا مبَِ فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فَ َتْحنَا َعلَ امسعوا: 
 [44 ]األنعام: ُهْم ُمْبِلُسونَ 

أخشى ما أخشاه أن حتيق بنا هذه املرحلة الثالثة، نركب رؤوسنا يف اإلعراض مث يف اإلعراض، النُُّذُر 
كر بنعم اهلل ٍذ تأيت املرحلة الثالثة، يفتح اهلل عليه نِعَمه ترتى كلها، ونسال تعمل شيئًا يف مشاعرنا، وعندئ

 .الوافدة من السماء والنابعة من األرض، ولكن إن هي إال فرتة يسرية من الزمن وتأيت ساعة احملق واهلالك

غ األوج لأجل يا عباد اهلل، إن اهلل عندما يهلك أمة ال يهلكها وهي مستضعفة، إّنا يهلكها عندما تب
يف تصورها، وصدق املثل القائل: ال يسقط أحد من احلصري، وإّنا يسقط من العرش أو السرير. اإلنسان 
الذي يكون على حصريه ال معىن لسقوطه، ولكن الناس الذين يريد اهلل عز وجل أن ُيحقهم يشدهم، 

عون من حالٍق، البطر عندئٍذ يق وُيلي هلم، مث ُيلي هلم، حىت إذا سكروا بالنعمة، ووصلوا إىل أعلى حد من
 .أجل يسقطون من العرش أو السرير، وال يسقطون من احلصري

أيها اإلخوة هذا هو مصدر اإلنذار الذي حدثتكم عنه يف األسبوع املاضي، وأنا أوّجه هذا اإلنذار 
عينين على االستقامة يإىل نفسي أواًل، ينبغي أن أشمَّ رائحة كفي، ولسوف أْقِبُل إىل اهلل تائبًا، وأسأله أن 

ود على دينه.. وتوبوا إىل اهلل مجيعًا أنتم أيضًا يا عباد اهلل، أسأله سبحانه وتعاىل أن يكرمنا بالتوفيق إىل الع
 .آمنًا متطمئنًا إىل دينه، أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل العظيم
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َنا أنفسنا فيه بأيدينا -192  21/21/2212|  السجن الذي َحَبسم

 

لنا أن نتجاوز الصور واملشاهد املختلفة للظلم والعدوان اليت تفد إىل عاملنا اإلسالمي من  لقد آن 
كل اجلهات من شرق العامل وغربه، آن لنا أن نتجاوز هذه الصور واملشاهد إىل ما وراءها، وأن نقف على 

لعدوانية اليت اهر االيد اليت حترك، وأن نقف على سلطان الربوبية املهيمن على كل ما نراه من هذه املظ
 .تفد إلينا من كل اجلهات

َولَْوال  أما وقفتم أمام قرارات اهلل عز وجل؟ أما وقفتم وقفة تأمل أمام قول اهلل سبحانه وتعاىل مثاًل:
أمل ؟ [301 ]البقرة: َدْفُع اللَّهِ النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض لََفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكنَّ اللَّهَ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 

ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يَ بْ َعَث َعلَْيُكْم َعَذابًا ِمْن فَ ْوِقُكْم أَْو ِمْن تقفوا وقفة تأمل أمام قوله عز وجل: 
َعلَُّهْم يَ ْفَقُهوَن، لَ  حَتِْت َأْرُجِلُكْم أَْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَعًا َوُيِذيَق بَ ْعَضُكْم بَْأَس بَ ْعٍض اْنُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْلياتِ 

-00 ]األنعام:  وََكذََّب ِبِه قَ ْوُمَك َوُهَو احلَْقُّ ُقْل َلْسُت َعلَْيُكْم بِوَِكيٍل، ِلُكلِّ نَ بٍَأ ُمْستَ َقر  َوَسْوَف تَ ْعَلُمونَ 
؟ من الذي يرسل العذاب إىل من يشاء من فوقهم؟ ومن الذي يفجر أسباب العذاب من حتت [02

ن الذي يلبس بعض الناس شيعًا بأس بعض؟ إنه اهلل، إهنا يد اهلل سبحانه وتعاىل، ولكن هلل أقدامهم؟ وم
جنوداً وال يعلم جنود ربك إال هو، إهنا أصداء ألعمالنا، وإهنا مفرزات ونتائج للفساد املتوّضع يف حياتنا، 

ب هذا العامل ضنه شعو وهل أحدثكم عن أنواع الفساد املستشري يف عاملنا العريب واإلسالمي الذي حتت
اإلسالمي ويتبناه كثرٌي من قياداته؟ الوقت يضيق عن ذلك يا عباد اهلل. املهم أن نعلم أن هذه الصور 

 .واملظاهر اليت نراها إن هي إال نتائج قانون يعامل اهلل عز وجل به عباده، ولن جتد لسنة تبدياًل وال حتويالً 

وجل منها واحداً من الِعصي، ِعصي الظلم، ِعصي العدوان  يا عباد اهلل. إسرائيل اليت جعل اهلل عز
اليت تنهال على عباٍد مظلومني بائسني يف جمتمعاتنا، إسرائيل هذه خاضعة هلذا القانون، ويف يوٍم من األيام 

ْفِسُدنَّ يِف اأْلَْرِض ت ُ َوَقَضيْ نَا ِإىَل َبيِن ِإْسرائيَل يِف اْلِكتَاِب لَ مرت باحملنة اليت ّنر هبا، أمل تقرؤوا قوله عز وجل: 
َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل  َمرَّتَ نْيِ َولَتَ ْعُلنَّ ُعلُّواً َكِبرياًن فَِإَذا َجاَء َوْعُد أُوالمُهَا بَ َعثْ نَا َعلَْيُكْم ِعبَاداً لَنَا أُويِل بَْأسٍ 

لناس يف ذلك العصر يشبه الفساد ؟ فساٌد أوغل فيه أولئك ا[0-4 ]اإلسراء: الدِّيَاِر وََكاَن َوْعداً َمْفُعوالً 
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الذي أوغل فيه كثري من املسلمني يف عاملنا العريب واإلسالمي اليوم، فأرسل اهلل عز وجل إليهم ِعصي 
فَِإَذا َجاَء َوْعُد التأديب متمثلة يف أناٍس حلَّْت أمريكة اليوم حملهم، أمل يقل الباري سبحانه وتعاىل: 

 [0 ]اإلسراء: ْم ِعبَاداً لَنَا أُويِل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدِّيَاِر وََكاَن َوْعدًا َمْفُعوالً أُوالمُهَا بَ َعثْ نَا َعلَْيكُ 

ا، أن نطلق أنفسنا من السجن الذي َحَبْسنَا أنفسنا فيه بأيدين -يا عباد اهلل-أعود فأقول: آن لنا  
ٍط أو هناك، وأن ظلمًا ينحّط علينا آتيًا من خط سجن هذا التصّور أن عدواناً يستشري قادماً إلينا من هنا

راميٍة عدوانية تتجه إىل عاملنا العريب واإلسالمي، أجل إهنا صور، وإهنا مظاهر جلنود، ولكن جتاوزوا اجلنود 
إىل القيادة، جتاوزوا هذه الظواهر إىل اليد اليت حترك، إهنا يد اهلل، وإنه القانون الرباين الذي ال يتبدل، هل 

 لنا ما نستأهل به هذا العدوان؟ فع

إن املسلمني اليوم كما تعلمون يناهزون املليار ونصف املليار، إهنم من الكثرة  -يا عباد اهلل-نعم 
، مظهر كبري غثاٌء كغثاء السيل مبكان ولكنهم كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم:

ٍك ليت وصفنا هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أيف شلكنه فارغ عن املضمون، ما أدّق هذه الصفة ا
 أنتم من أن املسلمني أو ُجّل املسلمني، شعوبًا وقياداٍت أو كثرياً من قياداهتم قد حتولوا إىل غثاء؟ 

إذاً تعالوا َأُجْب بكم وأجول يف شوارع املسلمني، يف منتدياهتم، يف أماكن أمسارهم وحاناهتم، تعالوا 
القلوب اليت فرغت من خمافة اهلل، اليت فرغت من هيمنة سلطان اهلل سبحانه وتعاىل عليها، أطلعكم على 

وتسرب إليها يف مكان ذلك سلطان أولئك الذين يعادون اهلل ومن مث يعادون عباد اهلل عز وجل، أصبح 
قيادات و  السلطان الذي يهيمن على قلوب كثرٍي من الناس املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا شعوباً 

أصبح السلطان الذي يهيمن على قلوهبم سلطان هؤالء املعتدين، سلطان هؤالء الذين يرفعون شعارات 
العدوان واحلقد والظلم هلذه األمة، أأقف بكم على القلوب اليت فرغت من آخر معىن من معاين الرمحة 

ن الذين ىل جانبهم فضاًل عبعباد اهلل، بل فرغت من آخر قطرة من قطرات الرمحة بإخوهتم الذين هم إ
 يعيشون بعيدًا عنهم؟ 

أال تالحظون كيف أن هذه القسوة قد حلَّت يف قلوب كثرٍي منهم، وال أقول: يف قلوب الكل، يف 
، قلوب كثرٍي منهم، حىت أصبحوا يضنون باللقمة متر هبم إىل أولئك املظلومني ليتبلغوا هبا يف طريق هالكهم
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لشراب والقارورة من الدواء ُير إىل أولئك البائسني، أولئك الذين تنحّط أصبحوا يضنون باجلرعة من ا
عليهم سياط الظلم والعدوان، أولئك الذين يستحّر هبم القتل ظلماً وعدوانًا، يضنون باجلرعة من الشراب، 

رمحة لباللقمة من الطعام، بشيٍء من الدواء ُير هبم إىل أولئك الناس، ألن القسوة إلخواهنم حلَّت حمل ا
؟ غثاٌء كغثاء السيلولكنكم  هبم، أليس هذا مصداق قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم:

إنه خطاب لنا وليس خطابًا ألصحابه رضوان اهلل تعاىل عليهم، أجل لقد عدنا فعاًل وأصبحنا غثاء كغثاء 
 .السيل

البالء؟   النفوس إال األسى ومرارةبعد فما الفائدة من وصف هذا الذي أقوله لكم ولعله ال يبعث يف
ال يا عباد اهلل، إن األمل فيما إذا عرفنا هذه احلقيقة، واخرتقنا صور املآسي اليت تطوف بنا، ووقفنا على 
اليد اليت حترك، ووقفنا على سنن اهلل سبحانه وتعاىل، املأمول أن تستيقظ بني جواحننا بل بني جوانح أمة 

 قادًة وشعوبًا مشاعر اإلُيان باهلل مرًة ثانية، دوافع العودة ببيعة جديدٍة مع اهللحممد صلى اهلل عليه وسلم 
سبحانه وتعاىل، إن أماًل عظيمًا يراودين ويطوف بنفسي أن يقظة إسالمية قريبة رمبا بل أرجو أن تسري 

وهو أمل يراودين  ،إىل قلوب عامة املسلمني يف عاملنا العريب واإلسالمي متمثاًل يف قادته وشعوبه، املأمول
أن تستيقظ هذه احلقيقة بني جواحننا وجواحنهم مجيعًا، فتمتد إليهم األيادي مرة إىل سلطان اهلل يبايعونه 

     من جديد، وينتصرون ألحكامه وشرعته ونظامه ومنهجه من جديد

ل املهمة قأجل. األمل يراودين وهو قريب بإذن اهلل عز وجل أن قادة املسلمني سيعودون فيشعرون بث
القدسية اليت أنيطت بأعناقهم، ولسوف جيدون أهنم أحفاد أو خلفاء أولئك القادة الذين قضوا حنبهم 
بعد أن أدوا رسالة اهلل يف أعناقهم، ولسوف يسريون مسريهتم، لسوف يقفون على حياة نور الدين حممود 

ن حصون ا بني مخسني وستني حصنًا مزنكي هذا الذي جيثم إىل مقربٍة منا يا عباد اهلل، هذا الذي فتح م
الفرجنة، وأخضعهم لسلطان اهلل سبحانه وتعاىل وحكمه، إنين أتصور أهنم يقفون يف الطريق ذاته الذي 
ساروا فيه من قبلهم، إهنم يشعرون باجملد بل بالشرف العظيم الذي بوأهم اهلل إياه إذ سريهم يف الطريق 

ة أولئك الناس، سيقفون على اجلهاد األقدس الذي قام به صالح ذاته، وما أظنهم إال أهنم سيسريون مسري 
الدين الذي يرقد على مقربة منا، وكيف ألَّف جنداً يقف يف وجه العدوان الصلييب من طالب الشريعة يف 
خمتلف املعاهد اليت أسسها وغرسها يف سفوح قاسيون هنا ويف ربا القاهرة هناك، مجعهم من هنا وهناك 
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ٍة من جيشًا يعتز برسالة اهلل، ويعتز باهلوية اليت ُيتعون هبا، استفتح باب النصر بيٍد مرجتفوألَّف منهم 
االلتجاء إىل اهلل، من التذلل على أعتاب اهلل، وقدََّم بني يدي التجائه هذا قربانًا إىل اهلل هؤالء اجلنود اليت  

جل، ماذا  جود ملوالنا وخالقنا عز و كانت مشاعرهم تنبض بتوحيد اهلل، وكانت جباههم تعلوها معامل الس
كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الفتح اإلسالمي األغر، كانت النتيجة أن طهََّر اهلل سبحانه وتعاىل أرضه 

 .املقدسة من فلول الصليبية

ما أشبه الليلة بالبارحة يا عباد اهلل. نعم إن أماًل كبرياً يراودين، سيعود قادة املسلمني وستعود الشعوب 
اخلري يفَّ ويف أميت إىل اإلسالمية لتجدد ذلك العهد، وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القائل: 

 . يوم القيامة

 .أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل العظيم
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بات ألاسباب -193 َسبَّ
ُ
 23/12/2212 |  بينها والعالقة وامل

 

َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقنَا  عز وجل هبا، يقول عز وجل: تعالوا نتأمل يف هذه اآليات اليت َياطبنا اهلل
إِنَّا  ويقول عز وجل:  . خلقنا ذكراً وأنثى أو سالبًا وموجبًا.[48]الذاريات:  َزْوَجنْيِ لََعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
َطى ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقُه َأعْ ويقول سبحانه وتعاىل عن ذاته العلية:  .[48]القمر:  ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاُه بَِقَدرٍ 

 .[05 ]طه: مُثَّ َهَدى

هذه اآليات طائفٌة من آياٍت كثريٍة يف كتاب اهلل عز وجل يؤكد فيها البيان اإلهلي أن كل ما هو 
 موجود يف دائرة املكوَّنَات فإّنا مت وجوده بإجياد اهلل سبحانه وتعاىل له.

َُسبَّ ومن املعلوم علميًا قبل أن تكون معلومة دينية 
بِيَّة، فما أن األشياء كلها متارس صفيت السببية وامل

من شيء مما خلقه اهلل عز وجل إال وهو ُمَسبٌَّب عما قبله وسبب ملا بعده، وهكذا فإن املوجودات كلها 
َُسبَّبَات. فمن الذي بثَّ فيها فاعلية التسبب فجعلها سببًا آناً 

 عبارة عن سلسلة متفاعلة من األسباب وامل
 .[48]القمر:  إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاُه بَِقَدرٍ  بَّبًَا آنًا آخر؟ هو ذاك الذي يقول عن ذاته العلية:ومس
 ًَوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فَ َقدَّرَُه تَ ْقِديرا  :[3]الفرقان. 

األسباب اليت نتحدث عنها وجنعلها موضوعات لكثري من علومنا ومعارفنا إّنا هي جنٌد من جنود 
فة من إىل حديث البيان اإلهلي عن إسكندر املقدوين والطائ –يا عباد اهلل  – سبحانه وتعاىل، وانظروا اهلل

إِنَّا َمكَّنَّا َلُه يِف اأْلَْرِض َوآتَ يْ نَاُه املزايا اليت مت ََّعُه اهلل هبا، انظروا إىل حديثه عنه يف خواتيم سورة الكهف: 
 .[24]الكهف:  ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسبَباً 

أخضعنا له جنودنا من األسباب الكثرية، أخضعنا له الوسائل املختلفة لتحقيق ما قد كلَّْفنَاه به 
 إِنَّا َمكَّنَّا َلُه يِف اأْلَْرِض َوآتَ يْ نَاُه ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسبَباً  ولتحقيق الغايات اليت اجته إليها مشرقًا ومغرباً 

 .[24]الكهف: 

 ها ونعتربها حقائق علمية إّنا هي جند من جنود اهلل عز وجل.وهكذا فاألسباب اليت ندرس
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 قوانني التبخر الذي يتعاىل من البحار فتنعقد منه السحب جند من جنود اهلل.

قانون اإلمطار وتفاعل الرتبة مع املياه اهلاطلة من السماء واخضرار األرض من بعدها جند من جنود 
لرعود والربوق ية اليت تتالقى بني الكتل من السحب فتنبثق منها اوالشحنات الكهربائ اهلل سبحانه وتعاىل.

ه والصواعق اليت يرسلها اهلل عز وجل فيصيب هبا من يشاء من عباد جند من جنود اهلل سبحانه وتعاىل.
ند وقوانني الفلك اليت ُتدَرُس علمًا وَيتص هبا من َيتص ج أو من خملوقاته جند من جنود اهلل عز وجل.

 وقانون فيزياء البحار جند من جنود اهلل عز وجل. اهلل عز وجل.من جنود 

فيا عجباً لغباء من يسجن نفسه ضمن هذه القوانني اليت هي من جنود اهلل سبحانه وتعاىل مث حيجب 
 نفسه هبذه القوانني عن ُمَقنِّنِها، حيجب نفسه هبذه القوانني عن موجدها، يا عجباً لغباء من يفعل ذلك.

علم هذه وال يسأل نفسه قوانني ال –وُيضغ كلمات العلم كما يشاء ويرتطَّن هبا  –علم يقول عن ال
من الذي رمسها، قوانني العلم هذه اليت ُتدَرس يف اجلامعات وهنا وهناك من الذي وضعها؟ إنه اهلل سبحانه 

 وتعاىل.

لَْو فَ َتْحنَا َعلَْيِهم وَ  هذه احلقيقة كيف تغيب عن أناس يتمتعون بوعٍي وبصرية؟ وصدق اهلل القائل:
َا ُسكَِّرْت أَْبَصارُنَا َبْل حَنُْن قَ ْوٌم مَّْسُحورُ  -14]احلجر:  ونَ بَابًا مَِّن السََّماِء َفظَلُّوْا فِيِه يَ ْعرُُجوَن. لََقالُوْا ِإّنَّ

10]. 

النفوس  ظيا عجبًا ملن ال يتدبر كالم اهلل سبحانه وتعاىل وكل آية فيه توقظ األلباب الغافلة، توق
رسم هذا  سببًا ولكن من الذي –الذي مل نر مثله يف حياتنا  –صحيح أن هلذا اجلفاف املرعب  السادرة.

السبب؟ من الذي جعله جندًا هلذا اإلله الذي يفعل ما يشاء ويعامل عباده مبا يشاء إنه اهلل سبحانه 
. لَْو َنَشاء َجَعْلنَاُه ُأَجاجاً أَنزَْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم حَنُْن اْلُمنزِلُونَ  أَفَ رَأَيْ ُتُم اْلَماء الَِّذي َتْشرَبُوَن. أَأَنُتمْ  وتعاىل.

  [25-02]الواقعة:  فَ لَْواَل َتْشُكُرونَ 

أخشى أن يستمر الغباء هبؤالء الذين يلوكون كلمات العلم وال يدركون شيئًا من مضامنها  أجل.
 افداً إليه أن يفسر ذلك بأنه إّنا يرى قانونًا علميًا درسه يوماً أخشى إذا رأى أحدهم بعينيه ملك املوت و 

 .ما
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يف جامعته وهو يتحدث مع أستاذته يسائلهم وجييبوهنم عن العلوم الطبيعية املختلفة، كان هذا الذي 
 ىلرآه قبل رحيله من هذه الدنيا مظهرًا هلذه العلوم اليت يلوكها. ال يبعد أن يستمر الغباء هبؤالء الناس إ

 درجة أن يفسر رؤية ملك املوت بظاهرة علمية طبيعية دنيوية ال عالقة هلا بدين وال إُيان.

أخشى إذا قام الناس غداً لرب العاملني ورأى هؤالء الناس زفرة جهنم، ورأى هؤالء الناس كيف تتغري 
إذ كان  تهاألرض غري األرض والسموات، أخشى أن يفسر ذلك بالطريقة اليت كان يتلقاها من أساتذ

 جيلس على مقاعد الدرس يف اجلامعة.

 بل فعاًل أخشى أن يستمر الغباء هبؤالء الناس إىل ذلك املصري.

بل أخشى إذا زُجَّ بأحدهم إىل صراط اهلل عز وجل ليمشي فوقه وعامل النار تتعاىل هليبه عن ُيني 
التفسريات املادية  ًا أو نوويًا من نوعومشال أخشى أن يقف ليفسر هذه الظاهرة تفسرياً فيزيائيًا أو كيميائي

 الطبيعية اليت كان سجينها يف دار الدنيا.

 ال يا عباد اهلل. اإلنسان أكرم من أن يهبط إىل هذا الدون، اإلنسان ُمَكرَّم، وصدق اهلل القائل:
 ُتِ م مَِّن الطَّيِّبَاَولََقْد َكرَّْمنَا َبيِن آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ نَاه  :[25]اإلسراء. 

وإن أجل معاين التكرمي الذي متَّع اهلل به اإلنسان إّنا هو العقل الذي متعه به، اإلدراك الذي ميَّزه 
 اهلل سبحانه وتعاىل به.

قة بعد وليتعلم من مل يعلم هذه احلقي –نعم، عاملنا مليء باألسباب واملسببات لكن العلم يقول 
بني األسباب واملسببات عالقة اقرتان فقط. منذ أن ولدت ووعيت على الدنيا نظرت فرأيت أن عالقة ما 

اهلشيم حيرتق كلما مسته النار، هذا ما أراه، اقرتان دائم. أما حتمية العالقة بني النار طبيعة وبني االحرتاق 
من الذي ربط  رتان فقط،فلم أجدها بعيين ومل أملسها بشيء من إحساسي ومل يلتقطها عقلي، رأيت االق

 هذا بذاك؟ اهلل مقنن القوانني.

منذ أن وعيت على الدنيا رأيت أن السم يهلك وأن الذي حيتسيه سيموت ولكين ما رأيت فيما 
يقرره العلم بني هذا وذاك إال االقرتان فقط، أما ضرورة العالقة بني هذا وذاك فلم أضع يدي عليها ومل 
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ك منه إّنا هو االقرتان فقط، من الذي ربط هذا بذاك؟ اهلل مسبب األسباب أتبني ما يدله العلم على ذل
 .[24]الكهف:  َوآتَ يْ نَاُه ِمن ُكلِّ َشْيٍء َسبَباً  القائل:

لست أنا الذي أقول هذا من منطلق ديين بل أقوله من منطلق العلم الذي يسجد للدين، وال حرج 
يعتز هبم الغرب، إنه ُهيوم، يقول: لو وجدت أن اهلشيم يف أن أنقل لكم كالم عامل من العلماء الذين 

احرتق يف النار مليون مرة لكي أجزم جزماً علميًا بأنه سيحرتق للمرة اجلديدة يف املستقبل البد أن ُأَجرَِّب 
ألنين مل أضع يدي على عالقة ما بني األسباب واملسببات إال على االقرتان أما ضرورة ما بينهما فلم 

أجده، من الذي يكتشف العالقة ما بينهما؟ الذين آمنوا باهلل، الذين عرفوا أنفسهم ومن مث  أملسه ومل
 عرفوا اهلل سبحانه وتعاىل قبل فوات األوان.

وأنا مكلف أن أقول لكم هذا  –عباد اهلل: رسالة وفدت إلينا من عند اهلل كما قلت لكم باألمس 
عود و أسبابًا فأزيلوا هذه األسباب مما بينكم وبني اهلل تهذه الرسالة تقول: إن هلذا اجلفاف سببًا أ –

ة يف املصيباألرض ممرعة، تعود السماء ممطرة ولسوف يكون هذا، أما إن بقيت األسباب فاعلموا أن 
  .طريقها إىل االستفحال

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 رفلعربية في املعالف املجتمعات اسبب تفوق املجتمعات الغربية وتخ -191

 31/12/2212|  والعلوم

 

فما يزال إخوة لنا يطرحون هذا السؤال الذي سبق أن أجبت عنه وها أنا أعيد اجلواب عنه مع عودة 
 السؤال مرة أخرى.

يقول أحدهم: ملاذا تظل اجملتمعات الغربية متفوقة يف معارفها وعلومها املادية، متميزة يف اإلبداع 
الدنيا حتت أيديهم وزمام القيادة يف العامل خاضع لسلطاهنم وهم كفرة فجرة عاكفون واالخرتاع، ثروات 

على الغيِّ وعلى كل أنواع املعاصي والفواحش يف حني أن اجملتمعات العربية اليوم تعاين من كثري من 
وهي اليت   رالتخلف يف املعارف والعلوم املادية، تعاين من التخلف يف اإلبداع واالخرتاع، تعاين من الفق

كانت مضرب املثل يف الغىن، تنظر إىل وضعها وإذا هي تابعة بعد أن كانت متبوعة مع أن أهل هذه 
اجملتمعات مسلمون مؤمنون باهلل سبحانه وتعاىل؟ هذا هو السؤال املتكرر الذي سبق أن أجبت عنه وها 

 أنا ذا أعيد اجلواب عنه مع عودة السؤال.

ّن الذين يطرحون هذا السؤال، ال مستفسرين بل مستنكرين ومنتقدين، ولكن الغريب يا عباد اهلل أ
قائلني أين هي عدالة اهلل أمام هذا املظهر؟ الغريب أن هؤالء ال يلتفتون إىل ما يقوله اهلل يف كتابه، ال 

ون ليلتفتون إىل سنن اهلل سبحانه وتعاىل يف عباده، معرضون عن اإلسالم الذي ُيذَكُِّرون العامل به ويسأ
 عن مصري العدالة اإلهلية أمامه. فما اجلواب عن هذا السؤال يا عباد اهلل؟

 مها ُسنَّتَان من السنن الربانية اليت يأخذ اهلل عز وجل هبا عباده واليت أعلن عنها يف حمكم تبيانه.

أن كل إنسان بأما القانون األول فهو القانون الذي يقضي  –أو بالعبارة احلديثة  –أما السُّنَُّة األوىل 
أو كل جمتمع بذل اجلهد يف سبيل الوصول إىل غاية، حتمل التعب والضىن يف سبيل هدف، بذل الَعرَق 
سخياً يف سبيل هدفه هذا البد أن يوصله اهلل عز وجل إىل غايته والبد أن يعطيه مثرة جهوده أيًّا كان هذا 

 كافراً، فهذا هو القانون األول، يعرب عنه بيان اهلل  اإلنسان أو أيًّا كان هذا اجملتمع مسلمًا مؤمنًا، جاحداً 
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 ْبَخُسونَ َمن َكاَن ُيرِيُد احْلَيَاَة الدُّنْ يَا َوزِينَتَ َها نُ َوفِّ إِلَْيِهْم َأْعَماهَلُْم فِيَها َوُهْم فِيَها اَل ي ُ  عز وجل بقوله:
 .[10]هود: 

 اِطٌل مَّا َكانُواْ يَ ْعَملُونَ ِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوْا فِيَها َوبَ أُْولَ ِئَك الَِّذيَن لَْيَس هَلُْم يِف اآلِخرَ  مث قال:
 .[10]هود: 

وأما القانون الثاين فهو ذلك الذي يقضي بأن اهلل سبحانه وتعاىل إن رأى فرداً أو جمتمعًا اصطبغ 
 – عز وجل فإن حقًا على اهلل بذل العبودية هلل عز وجل وأصغى إىل وصاياه وأوامره فنفَّذها بصدق ودقة

اً فوق أن يرقى هبؤالء الناس إىل ُسدَِّة التقدم، إىل ُسدَِّة احلضارة قفز  –وقد ألزم اهلل بذلك ذاته وال ملزم له 
َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن   البيان اإلهلي عن هذا بقوله:اجلهود وفوق مقتضيات الزمن ومراحل الزمن، وقد عربَّ 

 .[00]النور:  َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهم يِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قَ ْبلِِهمْ  آَمنُوا ِمنُكمْ 

اًة َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِيَ نَُّه َحيَ  عنه البيان اإلهلي أيضًا بقوله: ويعرب
هذان القانونان نقرؤمها يف كتاب اهلل مها اجلواب باختصار عن هذا السؤال الذي  .[82لنحل: ]ا طَيَِّبةً 

 يتطارحه اليوم إخوة لنا.

اجملتمعات الغربية أصحاهبا ورثوا عن آبائهم وأجدادهم جهوداً حتملوها وَعرَقَاً بذلوه، جامعاهتم القدُية 
بذلك، إهنم اعتمدوا يف ذلك على جهودهم واحلديثة تشهد بذلك، تاريخ احلضارة الغربية يشهد 

الشخصية، اعتمدوا يف ذلك على قدراهتم الذاتية ومل يعتمدوا يف ذلك على دين ومل يستنزلوا يف ذلك نصراً 
من عند رب العاملني سبحانه وتعاىل فحقَّ هلم مبقتضى قانون اهلل الذي مسعتم بيانه أن يكرمهم اهلل عز 

بني أن يكونوا مؤمنني أو غري مؤمنني، عاكفني على الغيِّ أو ملتزمني وجل بثمرات جهودهم وال فرق 
 للرشد، نعم.

أما حنن العرب الذين نقول إننا مسلمون يف هذا العصر فإننا أحفاد ذلك الرعيل األول الذي كان 
جلهل،  اقبل جميء اإلسالم ممثاًل يف بعثة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مضرب املثل يف التخلف واألمية و 

كانوا يعيشون على هامش التاريخ، إن هي إال سنوات يسرية مضت من عمر التزامهم احلق باإلسالم 
واصطباغهم حقًا بذل العبودية هلل وانقيادهم بطواعية ألمر اهلل سبحانه وتعاىل حىت مَسَا هبم بيان اهلل بل 
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ق شروط األتعاب وق شروط اجلهد، قفزاً فو قانونه إىل صعيد احلضارة الباسقة قفزاً فوق شروط الزمن، قفزاً ف
اليت بذهلا أولئك الغربيون. مل ُيض من عمر الفتح اإلسالمي إال ربع قرن وإذا بأولئك الذين كانوا مضرب 

 املثل يف التخلف بكل أنواعه إذا هبم غدوا مضرب املثل يف التقدم بكل أنواعه.

امل من أي جامعة خترجوا؟ حدثوين، أولئك حدثوين، أولئك املهندسون من العرب الذين هبروا الع
األطباء الذين هبروا العامل وأبدع من أبدع منهم الدورة الدموية وغريها من أي جامعة خترجوا؟ حدثوين، 
أولئك العلماء الذين بثّوا العامل يف علم الفلك والرياضيات وغريها من أي جامعة خترجوا؟ إن هو إال القفز 

 .[323 :]البقرة َوات َُّقوْا الّلَه َويُ َعلُِّمُكُم الّلهُ  هو إال مصداق قوله: الذي شاءه اهلل هلم، إن

هذا هو التاريخ العريب الذي نعرفه، وقد ذكر العلماء يف ترمجة أيب احلسن علي بن النفيس أنه كان 
دده صيعكف على معارفه الطبية وغريها فإذا وقف أمام مشكلة أو معضلة مل يتأت له حلها ترك ما هو ب

وُهرَِع إىل امليضئة فأسبغ الوضوء مث صلى ركعتني مث التجأ إىل اهلل أن يلهمه الرشد. أبو علي ابن سينا  
 كذلك كان شأنه.

ون باإلسالم يتربم –ال أقول جلهم  –عندما يتربم أكثر املسلمني العرب  –يا عباد اهلل  –واليوم 
م املطامع ضًا إليه، يرفعون لواء احلداثة وما أشبه وتتجه منهوُيلّون من ال أقول االلتزام به بل من االنتماء أي

إىل تقليد اجملتمعات الغربية هنا وهناك ماذا تنتظر من املنطق وماذا ننتظر من سنة اهلل الثانية؟ البد أن 
عوا  جيقول هلم قانون اهلل عز وجل إذاً أنتم لستم اآلن حباجة إىل اإلسالم تعالوا فاخلعوا هذا الثوب إذاً وار 

 .[12]األنبياء:  اْرِجُعوا ِإىَل َما أُْترِفْ ُتْم فِيِه َوَمَساِكِنُكمْ  كما يقول اهلل:

تلمسوا جهودكم ومثراهتا، ارجعوا. إن كنتم قد بذلتم جهدًا متمثاًل يف أنفسكم أو أجدادكم، إن  
ء مركز من التقدم العلمي وّ كنتم قد بذلتم َعرَقَاً أو حتملتم جهداً يف سبيل حضارة متعتكم هبا، يف سبيل تب

 والتقين واالقتصادي بوأتكم به فارجعوا إليه وأسعدوا أنفسكم به، هذا ما يقوله قانون اهلل سبحانه وتعاىل.

أمتنا العربية واإلسالمية اليوم تعلن بلسان احلال أهنا مل تعد حباجة إىل منَِّة اإلسالم وإن كانت تتجمل 
بودية بالتباهي بأولئك الذين التزموا به حق االلتزام واصطبغوا بذل الع باالنتساب إليه، وإن كانت تتجمل

واء احلداثة يرفعون ل –كما تعلمون   –هلل حقًا فسما هبم قانون اهلل إىل ما قد ذكرت لكم، لكنهم اليوم 
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 وينظرون إىل اإلسالم ومقوماته على أنه شيء قدمي بائد أكل الدهر عليه وشرب إال من رحم ربك طبعًا،
قانون اهلل ماذا يقول؟ يقول: حسنًا ارجعوا إىل التاريخ الغابر إن عثرمت على آثاٍر جلهوٍد شخصية بذلتموها  
كما بذل أهل الغرب فتمتعوا بثمرات جهودكم، أما إن كان املاضي الذي تعتزون به مثراته اليت مست بكم 

لنون  درجات اإلسالم إذًا وأنتم اآلن تعإىل أوج التقدم إّنا كانت عن طريق الرقي يف ُسلَِّم اإلسالم عرب
 أنكم لستم حباجة إىل السُّلَّم فال بد أن ترجعوا إىل ما كنتم عليه قبل اإلسالم.

وإين  لفًا.ي اهلل علينا مبقدار ذلك ختهذا هو قانون اهلل، مبقدار تراجعنا عن االلتزام هبذا الدين يقض
 أنا ذا أعيد املثل مرة أخرى. ضربت باألمس مثاًل هلذا وها –يا عباد اهلل  –

أسرة منكوبة تقيم يف العراء، ليس هلا داٌر تأوي إليها، ليس هلا طعام يسدُّ جوعتها، ليس هلا لباس 
يقيها من احلر والربد. مرَّ رجل ثري كرمي ذو مروءة عالية نظر إىل هذه األسرة فداخلته الشفقة عليها، 

 دار باذخة وأجرى عليها جراية شهرية جمزئة، عاش أفراد هذه محلها بأفرادها وأقامها يف دار منيفة، يف
األسرة وهم يتقلبون يف النعيم بعد ذلك الضنك، مرت مدة وهم يثنون على هذا اإلنسان الكرمي الذي 
انتشلهم من أسباب اهلالك، ولكن ما هي إال مدة حىت طافت نشوة الكربياء، طافت نشوة احلياة الباذخة 

، طاف كل ذلك برؤوسهم، نسوا الذي تفضل عليهم، نسوا احلالة اليت كانوا فيها واليد اليت يتمتعون هبا
اليت انتشلتهم منها، تنكروا للرجل، ماذا يقول القانون املنطقي؟ يقول التايل: جاء هذا اإلنسان فطرق 

ليت أنقذتكم اعليهم الباب، قال لرب األسرة: يبدوا أنكم استغنيتم ويبدوا أنكم أصبحتم يف غىن عن اليد 
واليت متدكم بالعطاء إذاً تفضلوا واخرجوا إىل الغىن الذي نسجتموه، اخرجوا إىل نتيجة ومثرات جهودكم 

نا ولكن ها هي ذي البيوت األخرى اليت حتيط ب –كما نسمع اليوم   –اليت بذلتموها. يقول رب األسرة 
الذين  فرق كبري بينكم وبينهم، أولئك همملاذا ال تطردهم هم أيضًا من بيوهتم كما تطردنا؟ يقول: ال، 

ة تعبوا يف بناء بيوهتم، أولئك هم الذين أضنوا أنفسهم وبذلوا اجلهد الطويل والكثري يف سبيل حياهتم الباذخ
 املرتفة اليت يتقلبون فيها أما أنتم فما هي جهودكم؟ ارجعوا إىل مساكنكم اليت بنيتموها جبهودكم.

ذلك هو مثل جمتمعاتنا العربية اليوم بالنسبة للمجتمعات الغربية، وانظروا واهلل الذي ال إله إال هو 
 .[12]األنبياء:  اَل تَ رُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإىَل َما أُْترِفْ ُتْم فِيِه َوَمَساِكِنُكمْ  ن اهلل الذي كأنه َياطبنا اليوم:إىل بيا
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ستنكروا اب الذل اليت حاقت بكم، ال تهذا كالم اهلل َياطبنا به اليوم، ال تبحثوا هنا وهنا عن أسب
اْرِجُعوا ِإىَل َما ، أنتم مرتفون، أنتم أغنياء، أنتم لستم حباجة إيلَّ، اْرِجُعوا ِإىَل َما أُْترِفْ ُتْم فِيهِ وال تعرتضوا 

 خطاب هتكمي توبيخي َياطبهم اهلل سبحانه وتعاىل به. .أُْترِفْ ُتْم فِيِه َوَمَساِكِنُكمْ 

أهنا ختاطبنا نزلت اليوم و هما كرَّْرُت هذه اآلية يف كتاب اهلل ال ُيكن إال أن أتصور أهنا يا عجبًا، م
نعم، هذا هو  .[12]األنبياء:  اَل تَ رُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإىَل َما أُْترِفْ ُتْم فِيِه َوَمَساِكِنُكْم لََعلَُّكْم ُتْسأَلُونَ  اليوم:

من  واأسأل اهلل عز وجل أن يلهم املعرتضني أال يفر  أسبوعني. واب الذي ذكرته لكم قبلاجلواب بعد اجل
 أسأل اهلل أن يلهم الذين حيركون ألسنتهم باالنتقاد أن يوجهوا أمساعهم إىل اجلواب. اجلواب.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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ُه َمن َينُصُرهُ  -192
َّ
 الل

َينُصَرنَّ
َ
 11/22/2212 |  َول

 

يف أن الذي حدا بنا إىل أن نتالقى يف هذه الرحاب القدسية إّنا هو إُياننا باهلل عز  ما من ريب
وجل إهلًا واحداً فرداً صمدًا ال شريك له وبأننا عبيده ينبغي أن نُ ْهرََع إىل أداء الواجبات اليت أناطها يف 

اننا بنبوة حممد ان باهلل يستلزم إُيأعناقنا، إذاً فنحن مؤمنون وهلل احلمد مبوالنا وخالقنا جل جالله. هذا اإلُي
م ، وال يتأتى لإلنسان أن يؤمن باهلل وهو غري مؤمن بنبوة رسله وأنبيائه السيما آخرهصلى اهلل عليه وسلم

 صلى اهلل عليه وسلم.وخامتهم حممد 

به  ثَ يستدعي بالضرورة إُياننا بأن هذا القرآن الذي بُعِ  صلى اهلل عليه وسلموإُياننا برسول اهلل  
وال  اَل يَْأتِيِه اْلبَاِطُل ِمن بَ نْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفهوالذي أوِحَي إليه به إّنا هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل 

يتأتى تغيري حرف منه بزيادة أو نقصان. إذاً فتعالوا فامسعوا كالم اهلل عز وجل، يقول ربنا عز وجل يف 
منا به نبيًا والذي بُِعَث من عند موالنا وخالقنا جل جالله الذي آمنا قرآنه الذي أوحي إىل رسوله الذي آ

 .[45]احلج:  َولَيَنُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصرُُه ِإنَّ اللََّه لََقِوي  َعزِيزٌ  به ربًا وإهلًا، يقول اهلل عز وجل:

، املؤكد َولَيَنُصَرنَّ اللَّهُ  تأملوا يا عباد اهلل يف هذا الوعد املغموس بالتأكيد يف أول الفعل ويف آخره،
، فهل جيول يف خواطركم َولَيَنُصَرنَّ اللَّهُ  األول هو ال القسم واملؤكد الثاين يف هناية الفعل هو نون التوكيد

م الريب يف هل جيول يف خاطرك –وقد آمنتم باهلل وبأن هذا كالمه املوحى به إىل رسوله  –يا عباد اهلل 
م اهلل عز وجل به ذاته العلية؟ ما أظن أن فينا من يرتاب يف ذلك، ولكن تعالوا فتأملوا هذا الوعد الذي ألز 

، والبد أن أتساءل معكم بادئ ذي بدء أفربنا حيتاج َمن يَنُصرُهُ ، َولَيَنُصَرنَّ اللَّهُ َمن يَنُصرُهُ  يف القيد
يَا أَي َُّها النَّاُس أَنُتُم   الغين عن عبادهإىل من ينصره؟ أمل يعلن يف أكثر من موضع يف كتابه العظيم أنه اهلل

 ؟َولَيَنُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصرُهُ : فما معىن قوله .[10]فاطر:  اْلُفَقرَاء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميدُ 

عته، فمن آمن شر نصر اهلل عز وجل هنا كناية عن االلتزام بأوامره واالنتهاء عن نواهيه واالنضباط ب
ّنا باهلل ربًا واحتضن العقائد اإلُيانية يف قلبه يقينًا مث التزم بأوامر اهلل عز وجل وشرعته سلوكًا ومنهاجًا فكأ

 نصر اهلل عز وجل، واهلل هو الغين الذي ال حيتاج إىل من ينصره.



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   813
 

الذي َياطبنا  املعىن والسؤال الذي أسائل به نفسي وأرجو أن يسأله كل واحد منكم أفنصرنا اهلل هبذا
 به اهلل؟

أما املعتقد فأمحد اهلل، وأعتقد أننا مجيعًا حنتضن إُيانًا حقيقيًا مبوالنا وخالقنا، وأعتقد أننا مجيعاً نعلم 
ونؤمن بكل الفروع االعتقادية املنبثقة عن إُياننا باهلل عز وجل، ولكن تعالوا نتساءل أفنتصرنا لدين اهلل عز 

 أوامره، عن طريق االلتزام بشرعته؟  وجل عن طريق تطبيق

، كما قال العلماء مجيعاً إىل طائفتني من األحكام  –عباد اهلل: إن أحكام الشريعة اإلسالمية تنقسم 
أما الطائفة األوىل فتتضمن حقوقًا هلل عز وجل يؤديها اإلنسان ليطبق احلقوق اإلهلية يف عنقه، وأما الطائفة 

 اليت تضمن حتقيق حقوق العباد. الثانية من األحكام فهي تلك

أما األحكام اليت تتضمن تنفيذ حقوق اهلل عز وجل فلتعلموا أن أمرها يسري وأن اإلنسان مهما قصر 
يف تنفيذ هذه احلقوق ومل يكن تقصريه عن استكبار ومل يكن تقصريه يف ذلك عن عناد فإن األرجح أن 

ْم ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسرَفُوا َعَلى أَنُفِسهِ   عز وجل:اهلل سبحانه وتعاىل سيصفح عنه، وهذا معىن قول اهلل
 .[02]الزمر:  اَل تَ ْقَنطُوا ِمن رَّمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِيعًا إِنَُّه ُهَو اْلغَُفوُر الرَِّحيمُ 

ل، أما ليت يبشره هبا اهلل عز وجكل من قصَّر عن ضعف، ال عن استكبار، مآله إىل هذه البشارة ا
 َوِإن يَ َرْواْ  َسَأْصِرُف َعْن آيَايتَ الَِّذيَن يَ َتَكب َُّروَن يِف اأَلْرِض بَِغرْيِ احلَْقِّ  املستكربون فهم الذي قال اهلل عنهم:

َرْوْا َسبِيَل اْلَغيِّ يَ تَِّخُذوُه َسبِياًل َذِلَك َوِإن ي َ  ُكلَّ آَيٍة الَّ يُ ْؤِمنُوْا هِبَا َوِإن يَ َرْوْا َسبِيَل الرُّْشِد اَل يَ تَِّخُذوُه َسبِيالً 
 .[140]األعراف:  بِأَن َُّهْم َكذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وََكانُوْا َعنْ َها َغافِِلنيَ 

 لذا البد أن نقف أمام الطائفة الثانية من احلقوق، حقوق العباد.

ما أعود حقوق اهلل سبحانه وتعاىل وعند حقوق العباد مبنية على الشدة واملشاحة، على النقيض من
فأشم رائحة كفَّي أشعر بأننا مقصرون يف إجناز حقوق العباد اليت أناطها اهلل سبحانه وتعاىل بأعناقنا، 
فتعالوا يا عباد اهلل أضف إىل الضمانة اليت ذكرهتا لكم باألمس الدابر يف األسبوع املاضي هذه التذكرة 

 اهلامة جداً.
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هامة، وكم وكم ضيعنا هذه احلقوق، واحلديث عنها طويل الذيل لكن أضرب لكم حقوق العباد 
 بنموذج، ولعله أخطر النماذج السيما يف هذه الفرتة اليت ّنر هبا. 

حنن يا عباد اهلل ّنر مبحنة كما تعلمون، ومن مظاهر هذه احملنة ذلك العقاب االقتصادي الذي 
وليس احلديث عن أحقية هذا القصاص أو هذا العقاب أو عدم واجهنا من العامل الغريب من هنا وهناك، 

أحقيته ولكن احلديث يتجه إىل جانب أهم، ماذا كان عاقبة هذا العقاب الذي ووِجْهنَا به يا عباد اهلل؟  
كانت عاقبة ذلك أن الفئة الفقرية يف هذه البلدة وأن الفئة ذات الدخل احملدود يف هذه البلدة هي اليت 

 منيت بنتائج هذا العقاب. منيت أو ما 

أفكان سبب ذلك العقاب الوارد إلينا من البعيد، من اخلارج؟ ال يا عباد اهلل. كان سبب ذلك 
تقصرينا حنن يف النظر إىل هؤالء اإلخوة ويف أن نرتاحم ويف أن نقدم هلم من أيدينا فضاًل من فضول 

أساة هذا العقاب الذي انتابنا حبسب أموالنا، نقدم هلم ما يرأب صدعهم، ما يبعدهم عن الشعور مب
 الظاهر مجلة ولكنه تنزل على هذه الفئة من الناس قبل كل شيء. 

ما مسؤوليتنا جتاه هذا يا عباد اهلل؟ مسؤولياتنا واضحة وما أظن أن فيكم من جيهلها. يف األغنياء 
ا إىل أرصدهتم، روة يستجروهنويف املوسرين كثريون ممن بذلوا جهودهم أن يوظفوا هذه احملنة ملزيد من الث

  .راء، يستجروهنا من جيوب املساكنييستجروهنا من أين؟ من جيوب الفق

كيف ذلك يا عباد اهلل؟ هنالك سلع تصنع بأيٍد سورية يف داخل هذه البلدة، يف داخل هذه األرض، 
ْض عليها إتاوات، ومل تُ ْفرَ يتم إنتاجها مبواد أساسية أيضًا من إنتاج هذه البلدة، مل ُتْستَ ْقَدم من اخلارج 

  .ارتفعت وقفزت إىل ما يقارب الضعفنظرنا إىل أمثان هذه السلع من قبل وإذا هبا 

ملاذا يا أيها اإلخوة؟ هل دفعتم وأعطيتم مزيدًا من رأس املال الذي أنتجتم به هذه السلع حىت 
لفرصة، لكنها  مر سابقًا، لكنها انتهازتسرتدوهنا من الفقراء والزبائن؟ ال، األمر مل َيتلف عما كان عليه األ

توظيف حملنة. األرزاق اليت يكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا أقواتًا هتمي قطراً من السماء وتستنبت نباتًا من 
األرض إىل جانب جهوٍد يبذهلا أصحاب األراضي والفالحون، هذه األقوات مل تستقدم من اخلارج، مل 

ج قط ولكنين أنظر فأجد فرق ما بني أمثان من قبل وأمثاهنا اليوم يكاد يصل يفرض عليها إتاوات من اخلار 
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إىل الضعف. غدوت منذ أيام إىل سوق من أسواق اخلضرة ونظرت وتأملت يف األمثان وعدت يخيايل إىل 
  .هذه األمثان سابقًا وإذا يب أمام ما يقارب الضعف

سألة  با وفرضت عليكم إتاوات بسببها؟ ال. اململاذا أيها اإلخوة؟ أفستقدمتم هذه البضائع من أورو 
ون وإّنا أقول إن كثرياً من األثرياء اليوم يوظف –وال أقول كلهم  -كما قلت أيها اإلخوة أن األثرياء اليوم 

هذه احملنة من أجل أن يزيدوا على ثرائهم ثراء، يوظفون هذه احملنة بالطريقة اليت ذكرهتا لكم، يستجرون 
من الثروة لتضاف إىل أرصدهتم، لكنهم استجروها من أين؟ من جيوب الفقراء من  من خالهلا مزيداً 

صنائع املعروف تقي مصارع  صلى اهلل عليه وسلم يقول:جيوب املعوزين، رأيت ذلك بعيين، ورسول اهلل 
، صدقة السر تطفئ غضب الرب يقول: صلى اهلل عليه وسلمواحلديث صحيح، ورسول اهلل  السوء

من  يقول: صلى اهلل عليه وسلم ، والصدقة متنع ميتة السوء يقول: صلى اهلل عليه وسلمهلل ورسول ا
الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا  يقول: صلى اهلل عليه وسلم، ورسول اهلل ال َيرحم الناس ال يرمحه اهلل

 هذا كالم رسولنا الذي آمنا به نبيًا. من يف األرض يرمحكم من يف السماء

عباد اهلل أضعكم أمام ّنوذج واقعي، لكنه ّنوذج يتيم نادر، واحد من األثرياء زار أسرة من هذه  يا
األسر املنكوبة الفقرية، استقبلته داٌر صغريٌة متهاوية، نظر إىل الوجوه اليت أحاطت به من هذه األسرة، 

تأمل يف  مناله من كل واحد منها،وإذا مبعامل األسى يُقرأ على تقاسيمها، تأمل فيها فإذا باهلزال قد نال 
األعني وإذا بالكآبة تنبثق من هذه األعني مجيعًا، جلس، أخرج من جيبه حزمًة من األوراق النقدية، لعل 
أعضاء األسرة مل يَر الواحد منهم مثل هذه احلزمة، ما إن رأوها حىت شّعت أعينهم بالسرور وبالبشر، 

لذي حقكم، بوسعكم أن تتمتعوا هبا، حتققوا ألنفسكم هبا الوقود اوضع هذه احلزمة بني أيديهم وقال إهنا 
يقيكم من هذا الربد، بوسعكم أن تنالوا هبا األدوية والعالجات ألمراضكم، بوسعكم أن تتوسعوا هبا، أنا 
أسأل يا عباد اهلل أيهما يبعث النشوة يف الرأس وُيأل القلب سروراً؟ أن جيّند املال من أجل طرد مظاهر 

كبة ومشاعر احلزن واألسى من القلوب، وغرس معاين الفرحة والسرور فيها ورسم االنتعاش على قسمات الن
وجهه، أم أن أضع هذا املال وأعتصر منه طعامًا أنثره على مائدة آكله اليوم ويفىن غداً، أم أن أتوسع 

عادة سان مصدراً من مصادر السباملالبس والرياش أتباهى به أمام الناس، أال ما أعظم املال وما أبقاه لإلن
عندما ُيسّخر لرسم معامل الفرحة يف القلوب وعلى الوجوه وقسماهتا، وما أبعثها للذل يف النفس عندما 
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يعتصر من هذه األموال أسباب األهبات أمام الناس، أرأيتكم إىل هذا النموذج، ترى ماذا لو أن هذا 
 عربة من هذا الكالم آماًل أن أختذ منه الدرس لنفسي، وآمالً النموذج أصبح ديدن األثرياء، أقول معتصراً ال

 أن يتخذه كل واحد منكم ال سيما أثرياءنا هنا .. 

أيها األخوة قلت لكم باألمس التوبة إىل اهلل .. التوبة الصادقة اليت تفسر بالتطبيق وبالسلوك هي 
ة ال تتحقق  برباهينها، هذه التوبالضمانة لذهاب هذه احملنة وستذهب، ولكن هذه التوبة لن تتحقق إال

إال برباهينها، من تاب إىل اهلل عز وجل من األثرياء الذين أكرمهم اهلل ببسطة من العيش ينبغي أن يربهنوا 
على توبتهم بأن يطرقوا أبواب الفقراء واملعوزين وذوي الدخل احملدود، يرأفون حباهلم، ينبغي أن يربهنوا على 

ما  بحانه وتعاىل بأن َيفضوا أمثان السلع واألقوات بداًل أن يرفعوا أسعارها إىلتوبتهم بني يدي اهلل س
يقارب الضعف، كنت أتوقع النقيض، فلماذا أنظر إىل األسوق فأرى كأن نريان األسعار امللتهبة الغالية 

 تغزو األسواق كلها ملاذا؟

عن أموال  ات، وإّنا أحتدثأنا ال احتدث عن البضائع اليت تستقدم وتستورد ويفرض عليها إتاو  
أكرمنا اهلل هبا فوق هذه األرض املعطاءة. ملاذا حياول أصحاب الشياه واأللبان ومشتقاهتا أن يرفعوا 
األسعار. ملاذا من أجل أن يوظفوا من هذه احملنة سبباً المتصاص األموال البسيطة اليت مجعها الفقراء بعرق 

 ال َيرحم ال ُيرحم أقول قويل هذا واستغفر اهلل.جبينهم وجبهد شديد، أال فاعلموا ان من 
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ن سنة من أخطر السنن الربانية اليت أثبتها البيان اإلهلي يف حمكم تبيانه، تعالوا نقرأ اآلية اليت تعرب ع
لسنة ونتبني احلبك البياين العجيب الذي صيغت اآلية على أساسه، وهو احلبك الذي جيعلنا لو هذه ا

أردنا أن نرتجم هذه اآلية إىل لغتنا العربية بطريقتنا ألحوجت الرتمجة إىل أن نأيت بأربعة أضعاف هذه اآلية 
 أَنْ ُفِسِهمْ غَي ُِّر َما بَِقْوٍم َحىتَّ يُ غَي ُِّروْا َما بِ ِإنَّ الّلَه اَل ي ُ  اآلية، يقول اهلل سبحانه وتعاىل:بل هذه الفقرة من 

 .[11]الرعد: 

أي إن اهلل ال يغري ما تلبس بقوم أو مجاعٍة من مظاهر التقدم أو التخلف املادي واحلضاري إال بقدر 
ه قوٌم ب ما يتحقق من التلبس بالصفة النفسية اخلفية الكامنة يف كيان اإلنسان، إن اهلل ال يغري ما تلبس

من مظاهر التقدم أو التخلف املادي واحلضاري إال بقدر ما يتغري ما تتلبس به نفوسهم من األخالق 
الرضية أو األخالق املرذولة، أي إن بنيان احلضارة اإلنسانية، بنيان التقدم بكل معانية وصوره، بنيان 

خالق تتلبس به النفس من األالتخلف بكل معانية وصوره، كل ذلك منوط بأساس خفي أال وهو ما قد 
الرضية أو األخالق السيئة املرذولة، تلك هي سنة رب العاملني فيما يتحدث، أي أن األمة مادامت متلبسة 
بأخالق مرذولة، بأخالق سيئة فال ُيكن أن تكون حياهتا االجتماعية احلضارية املادية إال نتيجة هلذا 

إذا ترقى صعدًا مادامت متلبسة هبذه اآلفات األخالقية، ف الوضع الذي تعاين منه نفسيتها، ال ُيكن أن
حتررت النفس من أخالقها املرذولة ومتطت صعداً إىل األخالق اإلنسانية الرضية فقد حان أن يتغري بنيان 

 تلك األمة احلضاري وأن تنتقل هذه األمة من طور التخلف إىل التقدم.

هي األساس اخلفي لبناء اجملتمعات كلها، وإّنا تدور األخالق اإلنسانية يا عباد اهلل هي احملور و 
األخالق اإلنسانية على حمور أساسي ال بديل له أال وهو الرتاحم. الرتاحم هو مدار األخالق اإلنسانية 

مهية هذا الرتاحم  ونبه إىل أ صلى اهلل عليه وسلماملثلى على اختالفها وتنوعها، ولقد حتدث رسول اهلل 
شيخان: فيما اتفق عليه ال صلى اهلل عليه وسلمنسانية املثلى، بشر وحذر، قال كأساس لألخالق اإل

من ال يرحم الناس ال يرمحه اهلل سبحانه وتعاىل  عليه  صلى اهللواحلديث متفق عليه، ويقول املصطفى
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 الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يفأيضًا فيما اتفق عليه الشيخان:  وسلم
امة نقطة مبينًا النقيض، أي الوجه الثاين هلذه النقطة اهل صلى اهلل عليه وسلم، ويقول املصطفى السماء

دخلت امرأة النار يف هرة حبستها فال هي أطعمتها وال هي الرتاحم فيما يتعلق باألخالق الرضية يقول: 
مقبلة إىل اهلل بكثري من  ، دخلت النار ولرمبا كانت مصلية صائمةتركتها تأكل من خشاش األرض

 الطاعات.

عباد اهلل: من منطلق هذه السنة الربانية ومن منطلق األساس احملوري الذي نبهنا اهلل عز وجل إليه 
وهو أساس الرتاحم منطلقًا لألخالق اإلنسانية الرضية، تأملت فيما ُيكن أن أعثر عليه من أوهي اخلطوط 

لذين إخوتنا وأبناء عمومتنا اليوم يف بالدنا هذه وبني األنصار ا اليت قد تصل بني املسلمني اليوم، بني
هاجر إليهم املسلمون من مكة إىل املدينة، حبثت عن أوهى اخلطوط اليت قد تصل بني أولئك املسلمني 
األنصار واملهاجرين إليهم وبني املسلمني اليوم واإلخوة الذين ُهجُِّروا إليهم، أصدقكم أنين مل أجد حىت 

من أوهى اخليوط، موقف أولئك األنصار كان ذلك املوقف الشامخ الذي تعرفون، استقبلوا املهاجرين  خيطاً 
من مكة، أسكنوهم معهم يف بيوهتم، أشركوهم بأمواهلم، أشركوهم مع حدائقهم وبساتينهم بل زادوا على 

جِّروا من وقع وة وجريانه هُ ذلك أيضًا، ولعلكم تعرفون هذا، وأنظر إىل واقع املسلمني يف بالدنا اليوم، إخ
القتل والتذبيح والتخريب وما تعلمون، ُهجِّروا إىل أين؟ إىل أخوة هلم، أشقاء هلم، فيكف استُقبِلوا؟ أنا ال 
أحتدث عن القلة اليسرية جداً جداً واليت ال يُقام هلا وزن أمام هذه الكثرة اليت أحدثكم عنها، استقبلتهم  

ثمار تنا يف هذه البلدة منتهزين وجودهم فيما بيننا على أهنا فرصة ساحنة لالستكثرة من إخوتنا وأبناء عموم
التجاري، استقبلوهم على أن جميئهم االضطراري إلينا سيكون مفتاح رزق للطامعني وما أكثر الطامعني، 

فض خ رأينا من قسم داره إىل غرف ليؤجر كل غرفة إىل أسرة، فإذا قالت هذه األسرة املهاجرة: أال ُيكن
الرقم قلياًل، أشاح الرجل بوجهه عنهم قائاًل: ُدِفَع يل أكثر، هذا واقع. أروين أوهى خيط من خيوط الصلة 
بني هؤالء وهم مسلمون وبني األنصار من أهل املدينة املنورة الذين هاجر إليهم إخواهنم املسلمون من 

 فارهة والواسعة بل الواسعة جداً ولكنأهل مكة. أما فئة أخرى فهم أولئك الذين متعهم اهلل بالدور ال
أعينهم مل تبصر هذه البيوت إال على أهنا ضيقة، بيوت واسعة بل أكثر من واسعة متعهم اهلل هبا ولكن 
أعينهم الطامعة أرهتم هذه البيوت وهي ضيقة ال تكاد تتسع ألكثر من حفالهتم، ال تكاد تتسع ألكثر 
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ء لو أن كل بيت من هذه البيوت الواسعة ُقدَِّمْت زاوية منها هلؤالمن تقلباهتم وأحواهلم، وأصدقكم القول 
حمليت هذه األزمة، أزمة اهلجرة إىل دمشقنا هذه يا أيها  –الضيوف األعزاء، إخواننا وجرياننا  –الضيوف 

اإلخوة، فكيف إذا فتحت املزارع وكيف إذا قدمت هلؤالء الضيوف؟ ليست األزمة متمثلة يف مشكلة 
لى اهلل عليه صها علينا ولكن األزمة متشكلة يف الطمع الذي ران على قلوبنا، ورسول اهلل استعصى حل

. ما ضر لو أنَّا ضربنا من ال يرحم الناس ال يرمحه اهللويقول:  الرامحون يرمحهم الرمحنيقول:  وسلم
هم يف علي  الثناءمن سلوكنا مثاًل نعيد به سرية األنصار من أصحاب رسول اهلل، أولئك الذين خلد اهلل

ُروَن عََلى حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل جيَُِدوَن يِف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَِّّا أُوتُوا َويُ ْؤثِ حمكم تبيانه إذ قال عنهم: 
 .[8]احلشر:  أَنُفِسِهْم َولَْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ 

ل هنالك وكنا هذه احلال، ضربنا مثاًل يدل على أنه ال يزاما ضر يا عباد اهلل لو أنَّا ضربنا مثاًل يف سل
مَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض  موا ولتثقوا بوعد اهلل، أمل يقل:خيط من التواصل بيننا وبني أولئك األنصار. أال فتعل

 .[340]البقرة:  الّلَه قَ ْرضًا َحَسنًا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريَةً 

 خلف؟ هل يف املؤمنني باهلل من يرتاب يف كالم اهلل؟ ال يا أيها اإلخوة، املال ما هل يلحق بيان اهلل
اهلل واألرض أرض اهلل والعباد عباد اهلل وما أجدرنا أن نقول يا مرحبًا بعباد اهلل، هذه كلميت األوىل يف 

 خطبيت هذه اليوم.

ي كل نفسي وأوصي كالًّ منكم وأوصكلمة ثانية يا عباد اهلل: رمضاننا املبارك على األبواب، أوصي 
من يبلغه كالمي أن جندد التوبة إىل اهلل وأن جندد البيعة صادقة مع اهلل عز وجل وأن نسعى سعينا الالهث 
وبكل جد أن نعمر مساجدنا يف هذا الشهر املبارك بالقيام وأن نعمر أيام هذا الشهر املبارك بالصيام وأن 

سواقنا ومياديننا عن أي جماهرة تتحدى اهلل وشرعه بإفطار ُيكن أن نسعى بكل ما ّنلك على أن نطهر أ
ُيارسه أحد من الناس، آن أن تعلن وزارة الداخلية العقاب الذي يالحق كل من يريد أن يسيء إىل شعار 
هذا الشهر املبارك، هو حر يفطر لكن ما ينبغي أن ُيساء إىل شعار هذا الشهر، قوموا يا عباد اهلل حبقوق 

الشهر صيامًا يف هناره وقيامًا يف لياليه، ليهرع كل واحد منا إىل بيوت اهلل عز وجل، ال تدعوها فارغة، هذا 
ال تدعوها تعاين مما كانت وال تزال تعاين منه خالل هذا العام وهي تئن إىل رهبا وبارئها مما قد فعله أناس 

بالركع  مساجدكم عامرة كما كانت باملصلني، ولرمبا ال يزالون يفعلون، نعم، ابذلوا كل ما متلكون أن تكون
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، عبادة يف الفنت تعلو عبادة يف اهلرج كهجرة إيل السجود واذكروا يف هذا كالم رسول اهلل القائل:
، هذه وصية غالية ال تضيعوها يا عباد rقيمتها ويعلو ثواهبا حىت تصبح هذه العبادة كهجرة إىل رسول اهلل 

 اهلل.

ه هبا إىل من؟ إىل هؤالء الذين تورطوا واستدرجوا وأصبحوا سجناء يف األسلحة كلميت الثالثة أتوج
اليت مُحِّلوها، نعم، أنظر إليهم وأتبني أهنم يعانون من حبس لكن ال داخل أربعة جدران وإّنا داخل هذه 

تقد عاألسلحة اليت استدرِجوا يف محلها واليت عاشت يف أذهاهنم آمال كم وكم ازدهرت يف تصوراهتم وأ
أهنم علموا اآلن أن هذه اآلمال حتولت إىل أوهام، ما املآل الذي ينتظرونه؟ النهاية أو قل النصر الذي  
كان راسخاً يف أذهاهنم بل ُرسَِّخ يف أذهاهنم اضمحل وهذا شيء حقيقي، إذاً فتعالوا أيها اإلخوة أدعكم 

ينبغي أن  جاد على االصطالح الوطين الذي وأدعو والة األمر يف بلدنا إىل لقاء نتواثق فيه مجيعًا وبشكل
ننهض به مجيعًا على أن يكون تواثقاً جاداً وتواثقًا حقيقيًا وأنا الضامن أنه سيكون تواثقًا جاداً حقيقيًا من 
جهة املسؤولني فأرجوا أن يتبني هؤالء اإلخوة أن هذه املرحلة اليت استدرِجوا إليها انتهت وبوسعهم أن 

 دة، واملخطئ من شأنه أن يرجع إىل احلق الذي أهلمه اهلل عز وجل إياه.يبدؤوا مرحلة جدي

أيها اإلخوة أريد أن أبلغهم هذه احلقيقة: مادامت هنالك ملعة من املشاعر اإلنسانية ال تزال موجودة  
يف كيان من تورط يف ارتكاب آثام ومعاٍص وموبقات فإن باب التوبة ال يزال مفتوحًا أمامه من قبل اهلل 
عز وجل، نعم، هكذا يعلن اهلل سبحانه وتعاىل، وإذا كان الباري عز وجل يالحق هؤالء الناس بباب 
التوبة يفتحه على مصراعيه أمامهم فأحرى أن يفتح العبد باب االصطالح مع العبد أمام مثل هذه املعضلة 

 صطالح؟ نعم، أيًا كانت، أليس العبد أوىل بأن يفتح أمام هؤالء الناس باب القبول، باب اال

رمبا قال أحدهم: والدماء اليت ارتكبناها يف أعناقنا، والربآء الذين قُ ت ِّلُوا بأيدينا، أقول هلم أمل يقتل 
ذلك اإلنسان مائة شخص، تسعة وتسعني بريئًا مث أمت هذا العدد الكبري باملائة مث إن اهلل جتاوز عنه ملا 

ا منها ء اإلخوة: نعم عودوا من هذه التجربة اليت لن تنالو صدق التوبة، باب التوبة مفتوح، أنا أقول هلؤال
إال احلناظل واعلموا أن هذا النهج إن استمر بكم أو بقيتم تسريون يف طريقه فإن كرباً أسود سيأخذ منكم 
باخلناق وإن هذا الكرب سيزجكم يف شقاء ال ُيكن أن أصفه، مالكم وهلاذ الكرب، مالكم وهلذا الشقاء؟ 
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للشيطان أو لغري الشيطان أن َيدعكم بأن نصراً قريبًا سيتحقق وبأنكم ستقطفون مثرات هذا نعم، ُيكن 
  .النصر

ولكين أيها اإلخوة أقول: لقد أغلق باب هذا النصر املوهوم ودالئل ذلك واضحة ولكن أرأيتم لو 
نهون وهم ن ويأن هذا الباب ال يزال مفتوحًا أتظنون أنكم إن استطعتم يخدمتكم ألولئك الذين يأمرو 

ال أقصد األقربني بل أقصد أصحاب العروش األباعد الذين يأمرون املأمورين  –يرتبعون على عروشهم 
 أرأيتم إىل أولئك هل سيخلطونكم هبم، هل سيشركونكم بشيء من األمر؟  –الذين يأمرون هؤالء اجلنود 

املكان  ولسوف جيتمعون يف أقسم باهلل الذي ال إله إال هو سينسونكم ويطرحونكم وراءهم ظهرياً 
الذي حددوه من دمشقنا نعم ليشربوا خنب النصر فيما بينهم، أما أنتم فلن تكون لكم أماكن معهم 
هنائيًا، على أن هذا النصر موهوم، على أن هذا اليوم الذي كانوا حيلمون به أن يتالقوا يف مكان معني 

ذلك ا إىل دويالت لن يتحقق، وإذا كان األمر كنعم من دمشقنا هذه ليشربوا خنب النصر بتفتيت سوري
فتعالوا نعد إىل صراط اهلل، أنا أحتدث مع أبناء جلدتنا، أحتدث مع إخواننا أبناء هذا الوطن وال أحتدث 
عن املتسربني املتسللني اآلتني من اخلارج، هلم أن يعودوا إىل اجلهات أو البالد اليت جاؤوا منها، أما إخواننا 

تنا فأقول: ليس هنالك أجدى لكم وهلذه األمة وهلذا الوطن من االصطالح، أن متتد األيدي وأبناء عموم
من هنا وهنا وهناك باالستيثاق اجلاد واالصطالح احلقيقي، أن نعلن من خالله العفو عما مضى وذلك 

 يف هو قرار شريعة اهلل عز وجل يف باب هؤالء الذين يسميهم الشارع الغالة نعم، ولكل شيء حكمه
 الشريعة اإلسالمية وليس هاهنا جمال التفصيل يف ذلك.

هذه كلمات ثالث أقوهلا يف مقتبل شهر رمضان املبارك سائاًل اهلل عز وجل أن جيمع مشل هذه األمة 
 على ما يرضيه، نعم، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 12/22/2213 |  لو عرفوا سنة هللا ملا ارتابوا في حكمة هللا -191

 

ال ريب أن هذه الفتنة اليت تعاين منها أرضنا وبلدتنا املباركة هذه من اخلطورة مبكان، على أهنا ستمر 
بإذن اهلل جل جالله ولن تتلبث بقطع النظر عن امليقات والزمان، ولكن ما هو أخطر من هذه الفتنة ذاهتا 

دأت تغزو قناعات ئج املتمثلة يف شكوك وريب بالنتائج والذيول اليت تكاثرت من ورائها وبسببها، هذه النتا
 ويقني كثرٍي من املؤمنني باهلل سبحانه وتعاىل مما جعلهم يرتابون يف عدالة اهلل وحكمته ورمحته، بل مما جعل

 بعضًا منهم يتربمون على حكم اهلل عز وجل وقضائه. 

رٍي من إىل قلوب وعقول كثالفتنة خطرية ولكن ما هو أخطر منها هذا الريب الذي يسري من ورائها 
اإلخوة الذين حنسبهم مؤمنني باهلل سبحانه وتعاىل. وإنين ألجزم بأن هؤالء اإلخوة لو تدبروا سنن اهلل عز 
وجل وقوانينه اليت أعلن عنها ببيانات قاطعة واضحة يف حمكم تبيانه ملا استطاعت هذه الفتنة أن تسري 

اض عن كتاب اهلل، بل اإلعراض عن معرفة سنن اهلل عز بشيء من الريب إىل قلوهبم قط، ولكن اإلعر 
قل اهلل يوجل وقوانينه هي اليت تفتح باب الشكوك والريب تسري إىل عقول هؤالء اإلخوة وقلوهبم، أمل 

 رى:]الشو  َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعن َكِثريٍ  عز وجل يف حمكم تبيانه:
25]. 

ا ُقْل ُهَو أََوَلمَّا َأَصابَ ْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّثْ لَيْ َها قُ ْلُتْم َأىنَّ َه ذَ   يقل البيان اإلهلي خطابًا لنا:أومل
 .[100]آل عمران:  ِمْن ِعنِد أَنْ ُفِسُكْم ِإنَّ الّلَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

 هِ لَّْيَس بِأََمانِيُِّكْم َوال أََماينِّ َأْهِل اْلِكتَاِب َمن يَ ْعَمْل ُسوءاً جُيَْز بِ  ا قرؤوا قول اهلل سبحانه وتعاىل:أم
 .[132 ]النساء:

تلك هي سنة ربانية مرتبطة هبذه الفتنة اليت متر بنا، وإهنا لنموذج من النماذج اليت تسجل وجتسد 
لكن يف جل هبا عباده يف كل زمان ومكان، و بطريقة جلية واضحة هذه السنة الربانية اليت يأخذ اهلل عز و 

الناس أو يف هؤالء اإلخوة من قد يسأل: فإذا كان هذا البالء من شأنه أن ينزل على الذين أخطأوا والذين 
ارتكبوا اآلثام اليت تستدعي مثل هذا البالء فما ذنب الربآء، ما ذنب الذين مل ينحرفوا قط إىل مهاوي 
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واجلواب أن هذا االستشكال دليل ثان على أن هؤالء اإلخوة ال يلتفتون إىل  الرذيلة أو مهاوي املعاصي؟
قوانني اهلل يف عباده وال إىل سننه اليت يأخذهم هبا دائمًا، ولو أهنم تدبروا كتاب اهلل لعلموا اجلواب عن 

 ْم َخآصَّةً لَِّذيَن ظََلُموْا ِمنكُ َوات َُّقوْا فِتْ َنًة الَّ ُتِصينَبَّ ا ًا، أمل يقل اهلل سبحانه وتعاىل:هذا السؤال أيض
 .[30]األنفال: 

والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهن عن أومل يسمعوا كالم رسول اهلل يف احلديث الصحيح: 
 .املنكر أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عذابًا من عنده مث لتدعنه فال يستجاب لكم

إلهلي عن لعن اهلل ا حق بين إسرائيل، أولئك الذين أعلن البيانأومل يقرؤوا قول اهلل سبحانه وتعاىل يف 
َصوا وََّكانُوْا لُِعَن الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن َبيِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرميََ َذِلَك مبَا عَ  هلم إذ قال:

ا  َكانُوْا اَل يَ تَ نَاَهْوَن َعن مُّنَكٍر فَ َعلُوُه لَبِْئَس مَ ، إىل أن قال موضحًا سبب ذلك  [22]املائدة:  يَ ْعَتُدونَ 
 .[28]املائدة:  َكانُوْا يَ ْفَعلُونَ 

انتشرت املعاصي ضمن أناس حمدودين نعم ولكن هل ُوِجَد األمر باملعروف؟ هل ُوِجَد النهي عن 
 يف جمتمعنا أوغَلْت وَسَرتْ املنكر؟ ولعلكم تذكرون يوم قلت وحذرت منبهًا إىل كثرٍي من املعاصي اليت 

اإلسالمي املبارك دون وجود من ينبه وينهى، وقلت: إن هذا لنذير شر مقبل إلينا، أال تذكرون ذلك؟ 
هذه احلقيقة ينبغي أن نعلمها يا عباد اهلل، هي سنة ماضية يف عباد اهلل عز وجل منذ عصر النبوة، هذه 

الصحابة  لى اهلل عليه وسلم، أوال تذكرون أن ثلة يسرية منالسنة نُ فَِّذْت حىت يف حق سيدنا رسول اهلل ص
أخطأوا فعصوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم أحد، أمرهم فعصوه فكانت عاقبة ذلك أن أرسل اهلل 
سبحانه وتعاىل إىل اجليش كله بالًء بسبب معصية ثلة يسرية من اجليش من أصحاب رسول اهلل، حىت إن 

صابت رسول اهلل، ُكِسَرْت رباعيته من أسنانه، ُشجَّ وجهه، وقع يف كمني، تلك هي رشاش هذه املصيبة أ
 ظاهرة هذه السنة الربانية. 

أال تذكرون يوم حنني وهو اليوم الذي كان جيش املسلمني قد وصل إىل الرقم القياسي يف العدد 
رت قال أحدهم وقد س الذي مل يكن قد وصل إليه من قبل قط، كان جيش املسلمني اثين عشر ألفًا،

نشوة هذه الكثرة يف رأسه: لن نُ ْغَلَب اليوم من قلة، تذكر الكثرة ومل يتذكر نصر اهلل، فماذا كانت عاقبة 
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هذه الكلمة اليت سرت يف أفراد اجليش كما تسري اجلرثومة، كانت النتيجة أن استلب اهلل عز وجل من 
  كانوا يعرفوهنا من أنفسهم، وسرعان ما دخلهم الرعبأفراد هذا اجليش مجيعًا رباطة اجلأش واجلرأة اليت

إيلَّ يا أصحاب وانتشروا هاربني ذات اليمني وذات اليسار إىل أن مسعوا دعاء رسول اهلل يقول هلم: 
غفر اهلل سبحانه وتعاىل هلم  البيعة، إيلَّ يا أصحاب الشجرة، أنا النيب ال كذب، أنا ابن عبد املطلب

ة التأييد. سنة ماضية يف عباد اهلل سبحانه وتعاىل، نعم املعاصي إّنا وقعت يف دائرة صغري وأعاد هلم النصر و 
وال أريد أن أشري إىل هذه الدائرة ولكن ماذا كان موقف اآلخرين؟ واليوم أين هم اآلمرون باملعروف 

عدوا بداًل بتوالناهون عن املنكر باللسان العذب، مبشاعر احلب، أين هم أصحاب هذه األلسن؟ خرجوا وا
من أن يقفوا ليأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر، أال ترون، عندما جيد موالنا وخالقنا الذي يعلم السر 
وأخفى جيد عباده الشاردين عن هديه، الشاردين عن صراطه مؤمنون ولكنهم بداًل من أن يستنزلوا النصر 

يهم، ألعداء، أولئك الذين غضب اهلل عز وجل علمن علياء الربوبية يستنزلونه من أيدي أعداء اهلل، وأي ا
عليقًا على هذه لعصر بل تبيان اهلل عز وجل يوضح بطريقة عجيبة وغريبة وكأهنا آيات نزلت يف هذا ا

وَن َعَلى اْلَكِذِب َوُهْم فُ َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن تَ َولَّْوا قَ ْومًا َغِضَب اللَُّه َعلَْيِهم مَّا ُهم مِّنُكْم َواَل ِمنْ ُهْم َوحَيْلِ  الفتنة:
 .[14]اجملادلة:  يَ ْعَلُمونَ 

َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن تَ َولَّْوا قَ ْومًا َغِضَب اللَّهُ َعلَْيِهم  من هم القوم الذينَغِضَب اللَّهُ َعلَْيِهمكلما  ؟
علموا أن املراد هبم اليهود، أولئك فلتَغِضَب اللَُّه َعلَْيِهمرأيتم وصفًا ملنحرفني يعلن البيان اإلهلي أنه 

الذين أعلن اهلل عز وجل لعنهم، يلفت ربنا النظر يف هذا العصر إىل أناس من أبناء جلدتنا ممن بايعوا اهلل، 
قرارهم العقلي هلل عز وجل، أين أصبح والؤهم اليوم علناً ال سراً؟ اجلواب  -حبسب الظاهر  -ممن أسلموا 

وَن عََلى َر ِإىَل الَِّذيَن تَ َولَّْوا قَ ْومًا َغِضَب اللَُّه َعلَْيِهم مَّا ُهم مِّنُكْم َواَل ِمنْ ُهْم َوحَيْلِفُ َأملَْ ت َ عن بيان اهلل: 
 .اْلَكِذِب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 

رمبا عاد هذا الذي تسري الشكوك والريب إىل قلبه، عاد جيادل ويسأل: فها هم أوالء التائهون 
بالء تمعاهتم الغربية يتقلبون يف محأة الرذيلة والكفر دون أن يصيبهم مثل هذا الالكافرون اجلاحدون يف جم

الذي أصابنا؟ واجلواب: مرة أخرى أقول أيها اإلخوة عودوا إىل كتاب اهلل فتبينوا قوانينه اليت يأخذ عباده 
يعناه عندما آمنا به مث اهبا، تبينوا سننه، حنن املسلمني بيننا وبني ربنا عقد، عهد عاهدناه عندما آمنا به وب
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إنا أخلفنا العقد، أولئك الذين تتحدث عنهم يف الغرب هل يوجد بينهم وبني اهلل عقد إسالم وإُيان؟ ال 
َوأَْوفُوْا بَِعْهِدي أُوِف  يوجد، ومن مث فإن مسؤوليتنا أننا خالفنا ما عاهدنا اهلل عز وجل عليه، ويقول ربنا:

 .[45]البقرة:  بَِعْهدُِكمْ 

د العقد الذي نجل، هكذا يأمرنا اهلل سبحانه وتعاىل، اهلل سبحانه وتعاىل ُيذَكِّرُنا دائمًا بأن نكون عأ
 .[1]املائدة:  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعُقودِ  أخذناه على أنفسنا

 الغرب بشطريه شون يفوأجلُّ العقود تلك اليت بيننا وبني اهلل سبحانه وتعاىل. أولئك الذين يعي
األمريكي واألورويب مل ُيدوا أيديهم إىل بيعة مع اهلل ومن مث فإن اهلل ال حياسبهم يف دار الدنيا على ذلك، 
هل يقول اهلل عز وجل يا أيها الناس ال تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة أم يقول: يا أيها الذين آمنوا؟ كلكم 

سالمية فيها الناس مجيعاً يأمرهم اهلل فيها حبكم من أحكام الشريعة اإليعلم السبب، لن جتد آية َياطب اهلل 
افًا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَْأُكلُواْ الرِّبَا َأْضعَ الفرعية أبداً ألن الكافرين ليس بينهم وبني اهلل عقد وإّنا يقول: 

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلزْ يَا أَي َُّها الَّذِ  . يقول:[125]آل عمران:  مَُّضاَعَفةً  الَمُ رِْجٌس يَن آَمنُواْ ِإّنَّ
 .[85]املائدة:  مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجتَنِبُوُه لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

أجل، هذا هو اجلواب. أولئك الناس الذين يعيشون يف الغرب عقاهبم املدخر هلم على الكفر ال 
ل، ال على أحكام الشريعة، وقد ادخر اهلل سبحانه وتعاىل هلم ذلك العقاب إىل اليوم املوعود، على األعما

على كل املستويات مث إنا نعرض عن العقد الذي أعلناه وخنون  -ال تنسوا  -أما حنن فقد عاهدنا اهلل 
 خنون هذا العقد، بل ماذا أقول لكم؟! -وال أريد أن أقول خنون اهلل  -هذا العقد 

َا اخْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالَمُ نبهتين الذاكرة وأنا أتلو هذه اآلية  إىل  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا ِإّنَّ
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا إّنََّا آخر اآلية، هذه اآلية ذكرتين بسخرية يتجاذهبا فيما بينهم كثريون من الناس، 

قال قائلهم: إن معىن اجتنبوه أي  َواْلَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواأَلْزالَُم رِْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجتَنِبُوهُ  اخْلَْمرُ 
ضعوا اخلمرة إىل جانبكم، وأنا مسعت هذا كثرياً، بل إن أفواهًا تفوهت هبذه السخرية من كتاب اهلل عز 

 رهتم قط.وجل، ليت أن اهلل عز وجل ال حياسبنا جبري
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هذا موجود يا عباد اهلل، إذاً أعود فأقول: الفتنة ستمر ولن تتلبث، وهي خطرية ولكن ما هو أخطر 
منها ما ترتكه من عقابيل ونتائج يف قلوب وعقول كثرٍي من الناس، الشك يف عدالة اهلل، الشك يف رمحة 

 اهلل وحكمته.

قلي ارة عقله، إىل ما استكن يف يقينه العأيها اإلخوة فليعود كل واحد منكم إىل ما استكن يف قر 
 والقليب فليتساءل عن مدى يقينه حبكمة اهلل وعدالته بل برمحته أيضًا وليتلمس حقيقة اإلُيان وجذوة اليقني
اليت ينبغي أن تزداد مبثل هذه احلالة ال أن تنقص. عندما أعود إىل األحاديث اليت وصف رسول اهلل صلى 

 عليه ه الفتنة أزداد إُياناً وأزداد يقينًا بنبوة رسول اهلل بل لكأن رسول اهلل صلى اهللاهلل عليه وسلم فيها هذ
وسلم بيننا يرى بعني بصره ال ببصريته كل هذا الذي جيري، ومن مث فأنا أحب أن أمسيها بالتسمية النبوية 

تف بنا تنة وكيف يهفتنة وال أحب أن أمسيها أزمة وال مصيبة، عندما أجد كالم رسول اهلل عن هذه الف
من وراء أسوار القرون أال نضل وأال نتيه وأال نشرد عن صراط اهلل عز وجل أزداد إُيانًا باهلل، وأنظر إىل 
إخوة لنا وقد شردوا عن االستجابة، عن هذا اهلتاف الذي يصك أمساعهم مث إهنم يعرضون عنه، أجل. 

 ستمر كما قد ذكرت لكم، رسول اهلل صلى اهلل هذا البالء املاحق الذي جاء من جراء هذه الفتنة اليت
اجلهاد واجب عليكم خلف كل أمري برَّاً كان أو فاجراً وإن هو عليه وسلم يقول يف احلديث الصحيح: 

، وأناس من أبناء جلدتنا يزعمون أهنم مسلمون يعرضون عن كالم رسول اهلل هذا وجياهدون عمل الكبائر
 هلل، جياهدون ضد هؤالء األمراء بداًل من أن جياهدوا مع هؤالء األمراء.هؤالء األمراء ضد كالم رسول ا

 اجلهاد واجب عليكم خلف كل أمري برَّاً كان أو فاجراً وإن هو عمل الكبائررسول اهلل يقول: 
 إذاً فعمل الكبائر ال ُيَكفِّر.

تعاىل، عندما سبحانه و أين حنن أيها اإلخوة من صلتنا برسول اهلل، أين حنن من صلتنا بكتاب اهلل 
ُتَصفَّى القلوب من الشوائب وعندما يكون إُياننا خاضعاً لسلطان اهلل عز وجل ال خاضعاً لتجارة، التجارة 
املالية اليت جتعل أفواهنا تُ ْفَتح وال تكاد متتلئ وتشبع من وراء املال الذي ندخره وّنزق من خالل ذلك 

ي بكل يمه. عندما نعود خملصني هلل عز وجل نتبع أمره ونضحهدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتعال
شيء يف سبيل رضا اهلل ويف سبيل رضا رسول اهلل كل مصيبة ُتْطَوى وكل بالء يبتعد، نعم ولكن مىت 

تنة أو يتخذون منها جتارة ف -إال ما نذر  -سيكون ذلك؟ أبناء جلدتنا الذين يردحون حتت هذه الفتنة 
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ون، أال تسمعون، أال ترون؟ ها هم أوالء يتسابقون يف سبيل أن ُيلؤوا ال اجليوب فقط جتارة أزمة كما يقول
على حساب الناس الذين ُشرُِّدوا من بيوهتم، الناس اجلياع، الناس الذين  -أجل  -بل البيوت والصناديق 

ر بنا هذه جي متيتهم رعدة الربد يف هذا الشتاء، أال تسمعون، أال ترون؟ هذا الذي نعاين منه هو الذي
الفتنة، وكلما تصفت النفوس، ُصفَِّيْت من الشوائب واألدران وكلما صدقوا ما عاهدوا اهلل عز وجل عليه 
فإن وقع هذه الفتنة َيف مث َيف مث إنه يزول مث إن اهلل عز وجل يرسل بعد هذه السحابة السوداء نوراً 

 .ذا وأستغفر اهلل العظيميتألأل من رمحة اهلل سبحانه وتعاىل وفضله، أقول قويل ه
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أو على مثل  مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكمْ  مِّن َوآتُوُهم كلما وقفت على مثل قول اهلل سبحانه وتعاىل:
َذا الَِّذي  مَّن أو على قوله عز وجل: َوأَنِفُقوا ممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخلَِفنَي فِيهِ  قول اهلل سبحانه وتعاىل:

ز أو على  قوله ع ْبُسُط َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ َواللَُّه يَ ْقِبُض َوي َ  َكِثريَةً  يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرًضا َحَسنًا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا
أو عندما أمر على مثل قول عليه  .وََكاَن رَبَُّك َبِصريًا َوَجَعْلنَا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض فِتْ َنًة أََتْصرِبُونَ وجل: 

إن اهلل جعل يف أموال األغنياء بالقدر الذي يسع فقرائهم، وإن الصالة والسالم يف احلديث الصحيح: 
يصنع أغنيائهم، وإن اهلل سائلهم عن ذلك فمحاسبهم حسابًا  الفقراء لن جيهدوا إذا جاعوا أو عروا إال مبا

 .عسرياً 

كلما وقفت على أمثال تلك اآليات وعلى مثل هذا احلديث النبوي الشريف ازددت يقينًا باحلكمة 
الربانية عندما خلق الناس متفاوتني يف قدراهتم، وعندما خلقهم متفاوتني يف درجات الغىن أو الفقر اليت 

هلل عز وجل هبا، وتبني يل أن هاهنا يكمن حمك العبودية هلل عز وجل، وهاهنا يتجلى صدق ابتالهم ا
الصادقني وكذب الكاذبني، فلو كان الناس مجيعًا على مستوًى واحٍد من الكفاية ملا كان مثة أي معنًا 

ل الناس يف جيوهبم دون أن ، وتبقى أمواَذا الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرًضا َحَسنًا مَّن لقول اهلل عز وجل:
 حيتاجوا إىل أن يقتحموا ما هو شديد على نفوسهم، خطرٌي على أمزجتهم، خمالٌف ألهوائهم وغرائزهم.

من كان ال بد أن تتحقق مواد االبتالء وأسباهبا، و ،ولكن ملا جعل اهلل عز وجل هذه الدنيا دار ابتالء
 الناس، ىل يف القدرات املادية واجلسدية والفكرية بنيأهم أسباب االبتالء أن يفاوت الباري سبحانه وتعا

مث يغري بعضهم إىل بعض، مث يأمر الباري سبحانه وتعاىل مبا أمر به عباده، وعندئٍذ تتجلى حقيقة الصدق 
 وتتميز عن الكذب.

ُحبُّ زُيَِّن لِلنَّاِس وهذه احلكمة موصولة اتصااًل وثيقًا باملعىن الذي نلحظه يف قول اهلل عز وجل: 
، ْيِل اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنْ َعاِم َواحلَْْرثِ الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواخلَْ  ِمنَ  النَِّساِء َواْلبَِننَي َواْلَقنَاِطرِي اْلُمَقنَطرَةِ  ِمنَ  الشََّهَواتِ 
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مر ألفإن قال قائل: ملاذا زينها اهلل عز وجل يف قلوبنا فكان من ذلك عقبة وأي عقبة متنعنا من االنصياع 
 اهلل؟

لو مل يزين الباري سبحانه وتعاىل املال يف عينك وقلبك لكانت قيمته كقيمة الرتاب سواًء بسواء، 
وملا كان لك أي فضل يف االنصياع ألمر اهلل عز وجل، وملا كان يف هذا االنصياع أي دليل على أنك قد 

بأن تقف  يف قلبك، مث ابتالكآثرت اهلل على هوى نفسك، ولكن اهلل عز وجل غرس جذور حمبة الدنيا 
منها املوقف الذي أمرك اهلل، مث ملئ من حولك أناسًا هم بأمس احلاجة إىل املعونة، هم بأمس احلاجة 
إىل الرعاية، هم بأمس احلاجة إىل أن تعطيهم من ذات يدك، وعندئٍذ يتجلى الصادق من الكاذب، وههنا 

 .مكمن الوصول إىل اهلل أو القرب من اهلل عز وجل

أما تلك األعمال اليت ال تكلف أصحاهبا رأمسال، كتلك العبادات اليت ما أسرع ما يتعود اجلسد 
ال ُيكن أن تدل وحدها إطالقًا على أن أصحاهبا سائرون إىل اهلل عز وجل  -واحلق أقول  -عليها، فإهنا 

من األغنياء  -كل كثري   وال أقول -أو صادقون يف دعوى إُياهنم باهلل عز وجل، كلما طرقنا أبواب كثري 
من أجل أن يقدموا يد العون إىل فقراء هم بأمس احلاجة إىل املقومات األساسية للحياة. قيل لنا: لقد 

 دفعنا احلقوق اإلهلية يف ذممنا كاملة غري منقوصة دفعنا زكاة مالنا. ملن؟ دفعناها للجمعيات اخلريية.

إىل احلديث عن هذه اجلمعيات، ولكن الضرورة  ولقد كنت أود أن ال أطر إىل أن أعود مرة أخرى
القصوى تلجئين إىل هذا احلديث. الفقراء املنكوبون هم كثر، والذين هم بأمس احلاجة إىل مقومات احلياة 
الضرورية ال الرتفيهية كثر، واألغنياء كثر أيضًا، وعندما نطرق أبواب كثرٍي من هؤالء األغنياء يعتذرون وهلم 

ن ذر أهنم قد وكلوا اجلمعيات اخلريية بتقدمي احلقوق املرتتبة يف أمواهلم للمستحقني الذياحلق يف هذا الع
حتدث البيان اإلهلي عنهم يف كتابه املبني، وعندما نطرق أبواب هذه اجلمعيات جند صمتًا كصمت املوت. 

كأن قلوهبم هتمام، و بل ماذا جند؟ جند تباهيًا باملال الذي مجعوه، مجعوه يف غاية احلماسة ويف غاية اال
مكلومة تتنزا دمًا على الفقراء، هبذا الشكل مجعوا املال، حىت إذا استوثقوا منه وجتمع حتت أيديهم رقدوا 
على هذا املال رقدة املوت، فإذا جاء الفقراء وقد أحاهلم األغنياء إىل هذه اجلمعيات، حىت إذا جاؤوا 
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ريع، ؛ نظرة فيها كل معاين التأديب وفيها كل معاين التقيطرقون أبواب هذه اجلمعيات نظروا إليهم شذراً 
نظرة فيها كل املعاين اليت جترح اإلنسان الكرمي، مهما كان بعيدًا عن معىن الكرامة، ومهما كان قد اعتاد 

 على أن ينال الصفعة تلو الصفعة.

املعضلة  اً، تلك هيوهنا أيضًا أقول وأستدرك أنا أستثين قلًة من اجلمعيات، ولكنها قلة نادرٌة جد
 اليت نعاين منها أيها األخوة.

املعضلة هي أن القناة اليت تصل ما بني جيوب األغنياء وجيوب الفقراء تفصلها عقدة، هذه العقدة 
تتمثل يف اجلمعيات اخلريية اليت قضى اهلل أن تكون شؤمًا على األغنياء وعلى الفقراء معًا، ذلك ألهنم مل 

ألغنياء الذين وكلوهم، وكانوا خائنني اجتاه الفقراء الذين مل يؤدوا حقوقهم إليهم. فما يكونوا أمناء اجتاه ا
العمل؟ ما العمل أيها األخوة؟ أنا أرسل كثرياً من هؤالء احملتاجني إىل هذه اجلمعيات اليت أعلم أن أعضائها 

عضاء هذه ح الواحد من أيرقدون على ماليني، ولكن هؤالء الفقراء ُيطردون شر طردة، ولتمنيت أن لو فت
ينالون  باليت هي أحسن، ولكن هؤالء الفقراء -كما يقولون   -اجلمعية حمضر حتقيق، أو لو أهنم صرفوهم 

منهم فوق فقرهم التقريع والتأنيب واجلرح يف الكرامة، وإن اهلل سبحانه وتعاىل ليغار على كرامة عباده أكثر 
 .لَُّه َغيِن  َحلِيمٌ َوال َصَدَقٍة يَ ْتبَ ُعَها َأًذى مِّن َوَمْغِفرٌَة َخيْ رٌ  فٌ قَ ْوٌل مَّْعُرو  من أن يغار على جيوهبم:

حيدثين واحٌد من هؤالء وقد أحاط به الضر من كل جانب؛ أحاط به الضر من كل جانب؛ ولتخيلت 
ؤول عن سوأنا أقرأ كالمه أن بينه وبني االنتحار حاجٌز واحد، هو بقايا إُيانه باهلل عز وجل: ذهب إىل م

هذه اجلمعيات له قدٌم سابقة يف الدين، له قدم سابقة يف اإلُيان، يف احلديث عن القرآن، يف احلديث 
عن السنة، بدء يشكو له قصته، ولكن الرجل يخل عليه حىت برفع رأسه لينظر إليه، ظل ينظر يف دفاتر 

يت ضيق، وملا ذكر له يه: اختصر فإن وقحسابه يف دفاتره التجارية يقلبها مث قال له متأففًا دون أن ينظر إل
 القصة بكاملها، صرفه بكلمة هي قول: يعينك اهلل )اهلل يعينك(.

ولقد وقفت أمام هذه الكلمة، ماذا أقول يف التعليق عليها: )اهلل يعينك(، ماذا لو استقبلك األغنياء 
ذا لو قال لسن هؤالء الفقراء، ماالذين كنت تقفز إىل دكاكينهم واحداً إثر آخر، وأنت َتستِدُر الرمحة بأ
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ها الرِقة . اهلل يعينك( إذاً لنثرت له خطبًة طويلًة عريضة تعلمه في.لك الواحد منهم إثر اآلخر: )اهلل يعينك
والرمحة بالفقراء، تعلمه فيها كيف يكون كرُيًا، ولكن هذا كله تذكرته عندما كنت جتمع املال، حىت إذا 

أنه قد هتيأ حتت يديك، وجاء دور الذين كنت تستدر الرمحات بامسهم، اطمأننت أن املال قد مجع، و 
وجاء دور الذين كنت تتكلم بألسنتهم، جاء الواحد من هؤالء يطالبك بأن حتقق، يطالبك بأن تنظر قبل 

 أن تعطي وقبل أن تصدق. تقول له: انصرف فاهلل يعينك، تقول له: اختصر فأنا مشغول.

ألسواق من أوهلا إىل آخرها لتجمع املال باسم الفقراء، مث إنك تصبح لست مشغواًل عندما جتوب ا
مشغواًل ال جتد أمامك دقيقة واحدة لتصغي هبا إىل فقري، ابتالك اهلل سبحانه وتعاىل به، مث تطرده شر 
طرده، وليت أن الواحد من هؤالء مل يكن متقنعًا بقناع اإلسالم، مل يكن متقنعًا بقناع الدين، ولكنهم 

قنعون مبظاهر دينية يتقاصر أمامها مظهر إنساٍن مثلي، يتظاهرون بأهنم احلفظة لدين اهلل، وبأهنم يت
السائرون على سنن اهلل عز وجل، وإهنا واهلل لتجارة فوق جتارة، جتارة الدنيا بعد ذلك أن نركب الدين 

 فنجعله مطية أخرى إىل دنيانا وشهواتنا.

يكون حلها؟ كيف يكون حلها؟ مجعيات كثرية ومرة أخرى أيها األخوة تلك هي املشكلة فكيف 
أستثين قلياًل من هذه اجلمعيات، نعم ولكن أكثر هذه اجلمعيات هكذا، متتّص املال من جيوب األغنياء 

 مث تضعه يف سٍد حمكم عن أن يصل إىل أيدي الفقراء، فإن وصل فبأي كيفية يصل؟

 سبيل الفقراء جرحاً لكرامتهم ومتزيقاً ألفئدهتم، يف طوابري من الذل تقف وكلمات تلسع أكباد هؤالء
ماذا؟ يف سبيل أن ينال الواحد منهم يف كل شهر مخسمائة لرية أو أقل أو أكثر بقليل، واملال وفري 
واإلنسان الذي حيتاج إىل زواج يتقلب على مثل الغضى، وال جيد من ينجده، واإلنسان املهدد بأن يأوي 

لشارع ال جيد من ينجده، واملاليني املكدسة مهيأة تقول بلسان احلال: تعال يا إىل الشارع فريقد يف ا
صاحب احلاجة فأنا أنتظرك أكثر مما تنتظرين، ولكن هذه املاليني حمبوسة، ملاذا هي حمبوسة؟ ال أدري ال 

 اأدري أهي أموالكم؟ أهي ملك آبائكم وأجدادكم؟ كيف وبأي وجٍه تقابلون رب العاملني غداً؟ عندم
 يطالبكم اهلل باألمانة اليت ضيعتموها.
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كأين بالواحد من هؤالء الناس وقد وضع شّحه حكماً بينه وبني هذه األموال، يرى املاليني املكدسة 
 جتمعت بني يديه فيمنعه الشح من أن ينثرها بني بياض يوم وسواد الليلة التابعة له. كيف ينبغي أن يبقى

ال  ،ملال رمبا وسوس إليه الشيطان أن يريب هذا املال مبشاريع وكذا وكذاهذا املال؟ ينبغي أن يبقى هذا ا
واهلل ال مشاريع تقام وال هذه األموال تسري إىل أيدي أصحاهبا، الكلمة الوحيدة اليت َييل إيل أن اهلل 

 هللسيجعل منها حاًل هلذه املشكلة هي أن أقول لكم: أيها األخوة من كان يرى أن يف عنقه ذمًة اجتاه ا
عز وجل قد ارتبطت مباله فليؤدها إىل الفقراء مباشرة، وليبعد هذه اجلمعيات عما بينه وبني أولئك الفقراء، 

 فذلك أرضى هلل أواًل، وذلك أجزل للمثوبة لكم ثانيًا، وذلك أضمن لقلوبكم ثالثًا.

ل فإنكم وإذا علم الواحد منكم أن هذه األموال لن تصل إىل منتهاها الذي شاءه اهلل عز وج
مسؤولون إذاً، ال جيوز أن أوكل إنسانًا يف إنفاذ زكاة مايل إىل حمتاج، إال بعد أن أثق أنه أمني لن َيون، 
وإذا عرفنا أن األمر على النقيض من ذلك، فسريوا إىل اهلل عز وجل بأجرين اثنني: األجر األول البحث 

سبحانه وتعاىل  مباشرة. فذلك أحرى أن حيفظ اهلل عن احملتاجني احلقيقيني، ثانيًا أن تدفعوا حقوقهم إليهم
 لكم األجر العظيم والوفري.

وأنا أعلم أيها األخوة أنين عندما أقول مثل هذا الكالم سأمسع تأففًا بعد حني من هؤالء الذين 
فيهم  ناجتهت اليهم كلمايت بالنقد والتذكري والعتاب، أنا أعلم أهنم سيتأففون، ولقد تأففوا كثرياً، وأعلم أ

من يتساءل أليس هنالك مشكالت أخرى ُيكن أن تتحدث عنها كما قلت لكم منذ أسبوع أو أسبوعني: 
علينا أن نتسلى مجيعًا جبهة واحدة ننقلها، ولقد عرفناها وعرفنا مجيعًا إهنا القادة واحلكام، علينا أن نتسلى 

يثون يف عن هؤالء الذين يعبثون ويعمجيعًا باحلديث عنها وبنقدها، حىت يكون لنا من ذلك ما يشغلنا 
أرض اهلل فساداً، أليست هنالك مشكالت أخرى تتحدث عنها، بلى بقيت مشكلة واحدة أن نتحدث 

 وأن نتسلى مع القادة عن أخطائهم.
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اهلل صلى اهلل  ورسول يُ غَي ُِّروْا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ  َحىتَّ  ِإنَّ الّلَه اَل يُ غَي ُِّر َما بَِقْومٍ  ولكن اهلل عز وجل قال:
، ومل أعلم أبداً أنه قال كما يُول عليكم تكونون، فلماذا ال كما تكونوا يولَّ عليكم عليه وسلم يقول:

 نشم رائحة أكفنا؟ ملاذا ال نضع أنفسنا مع اآلخرين على قدم املساواة؟

ة إىل كل فئات دكلنا ينبغي أن نقبل األمر باملعروف والنهي عن املنكر بدءًا من أعلى قمة يف القيا
الناس كلنا ينبغي أن خنضع لقدسية التذكرة لقدسية األمر باملعروف والنهي عن املنكر مقياس واحد 
نتمسك به، أن ننظر إذا كان هذا الكالم حقًا طأطأنا الرؤوس هلذا الكالم، وإذا رأيناه كالمًا بعيدًا عن 

 الصواب فلكٍل منا أن ينقضه ويرد عليه.

وتعاىل أن يصلح أحوالنا وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يقينا شح أنفسنا يف أموال  أسأل اهلل سبحانه
 .غرينا قبل أن يقينا شح أنفسنا يف أموالنا أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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يِف بُ يُوٍت َأِذَن  إحدى الصلوات وهي قول اهلل سبحانه وتعاىل:كنت منذ أياٍم أتلو هذه اآلية يف 
اٌل اّل تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعن ِذْكِر اللِّه رِجَ  ،الّلُه َأن تُ ْرَفَع َوُيذَْكَر فِيَها امْسُُه ُيَسّبُح َلُه فِيَها بِاْلُغُدّو َوااَلَصالِ 

 .اِة ََيَافُوَن يَ ْومًا تَ تَ َقّلُب فِيِه اْلُقلُوُب َواألْبَصارُ َوإِقَاِم الّصالَِة َوإِيتَآِء الزَّك 

وقفت ملياً أمام هذه اآليات، ولقد ساقتين فيما بعد إىل صورتني اثنتني: إحدامها صورة مشرقة ألمس 
 دابر شاهدته وعشته، والصورة الثانية صورة قامتة هلذا العصر الذي نعيش فيه.

ت طرفًا كبرياً منها يف أمس دابر مضى وانطوى، فذلك عهٌد كانت هذه أما الصورة املشرقة اليت عش
البلدة تفيض بطالب العلم، وكان طالب العلم فيها ينقسمون إىل قسمني: أحدمها من يسمون بالطالب 
املتفرغني، أما القسم الثاين فكان يطلق عليهم اسم الطالب الليليني، وليس حديثي عن الطالب املتفرغني 

، وإّنا احلديث هنا عن أولئك الذين كانوا يسمون الطالب الليليني، هؤالء الطالب الليليون كان الشرعيني
جلهم من كبار جتار هذه البلدة، ومعهم كثري من الصناع والعمال واملوظفني، كانت مساجد هذه البلدة 

م الليليني، لعلومعاهدها الشرعية تستقبل يف كل مساٍء من بعد صالة املغرب هذه الطبقة من طالب ا
وعدت أنظر وإذا مبعظم جتار هذه البلدة وأسواقها كل منهم حيمل كتابه مسرعًا إىل معهٍد شرعٍي يرتبط 
به أو إىل مسجٍد من املساجد القريبة من داره، ويبدأ منهاج دراسة من بعد املغرب إىل صالة العشاء، مث 

ا ما شهدته ة يف الفقه يف التفسري يف احلديث. هذمن بعد صالة العشاء إىل ما شاء اهلل، دروٌس يف العقيد
بعيين وهذا الواقع كان يرتك صدًى ُيطرب كل إنسان مؤمن باهلل عز وجل مرتبط الشعور والعواطف باهلل 

 سبحانه وتعاىل. أفتعلمون ما هو هذا الصدى؟

هبؤالء  اصدًى تراه العني قبل أن تسمعه األذن، كنت أمر بسوق من أسواق التجار يف دمشق وإذ
التجار الذين يتحولون إىل طالب علٍم يف املساء، كٌل منهم إما أن يستقبل زبونًا من الزبائن، أو إذا كان 
فارغًا أقبل إىل كتاب اهلل، فهو عاكٌف على قراءته، أو عاكف على قراءة كتاب من كتب العلم اليت هو 

ذا الواقع كبار التجار. وال تسألوا عن نتائج هعلى ميعاٍد معها يف املساء. رأيت ذلك بعيين وكل هؤالء من  
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ُه يِف بُ يُوٍت َأِذَن الّلُه َأن تُ ْرَفَع َوُيذَْكَر فِيَها امسُْ  الذي جيسد االنصياع اإلجيايب املطرب لقول اهلل عز وجل:
 .  ِذْكِر الّلِه َوإِقَاِم الّصالَِة َوإِيتَآِء الزَّك اةِ  َعنرَِجاٌل اّل تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بَ ْيٌع  ،فِيَها بِاْلُغُدّو َوااَلَصالِ ُيَسّبُح َلُه 

ومرت األيام وانطوت تلك الصورة، وانتشرت صور أخرى، ورأيت كما ترون مجيعًا كيف قد آلت 
هذه البلدة إىل حالة تستقبل فيها ِقسمًا واحداً من طالب العلم، هم الطالب الشرعيون املتفرغون، وجلهم 

دون، وهذا مما حنمد اهلل سبحانه وتعاىل عليه، وأحبث مث أحبث عن أولئك الطالب الليليني أو أكثرهم واف
أين أجدهم؟ وأنا ال أحبث عن الطالب الليليني يف أشخاص عمال، وال يف أشخاص صغار موظفني، أو 

ن فئات م صغار جتار، وإّنا أحبث عنهم يف من يسمون اليوم بكبار التجار، وأقيس عليه أمثاهلم وأندادهم
أخرى، فال أكاد أجد منهم أحدا، وأتأمل يف واقعهم، وإذا بالدنيا قد أطبقت على حياهتم من بكورهم 
إىل آصاهلم، ومن غدوهم إىل رواحهم، فالدنيا هي شغلهم الشاغل، وال ُيكن أن يستثىن من ذلك إال 

لك نضيف إىل ذلك ت ساعات يركن فيها هذا اإلنسان إىل راحته مث إىل رقاده، ويف أحسن الظروف
 الدقائق اليت يصلي فيها صلواته اخلمس. هذا ما آل إليه حالنا اليوم.

ولقد كنت منذ أيام يف جملس ضم ثلة من هؤالء التجار. وقيل يل: أال تقول كلمًة ترقق قلوبنا فإن 
يت هذه فيها االدنيا قد هيمنت عليها؟ قلت: ما أظن يف كلمايت اليت سأقوهلا أي فائدة إال إذا كانت كلم

من اإلعجاز أبلغ ما يف إعجاز الرسل والنبيني، الشيء الذي يرقق القلب قد فاتكم، أين هي الساعات 
اليت ترصدوهنا لذكر اهلل؟ أين هي الساعات اليت ترصدوهنا لإلقبال على علوم الشريعة؟ أين هي الساعات 

أسواق  وأحفاد أولئك الذين كانوا ُيلؤون اليت تتعلمون فيها أصول املعاملة الشرعية؟ ألستم أنتم اوالد
ال . أال تذكرون كيف كان واقعهم؟! أ.دمشق وكانوا جتاراً مثلكم، وكانوا أغنياء مثلكم، ورمبا أكثر منكم

 تتذكرون كيف كانت حاهلم؟! 

وماذا نتوقع أيها األخوة من إنسان استسلم لعواصف الدنيا؟ وأي دنيا التعامل مع الدرهم والدينار؟ 
ا أدراك ماذا يصنع التعامل مع الدرهم والدينار إذا انقطع صاحب هذا التعامل عن اهلل سبحانه وتعاىل؟ وم

نَساَن لََيْطَغىَٰ  إنه ينطبق عليه معىن قول اهلل عز وجل  .َأن رَّآُه اْستَ ْغىَنَٰ ، ِإنَّ اإْلِ



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   811
 

ن مهما ال جيعل اإلنسااملال يسكر، املال يطغي، املال يبعث لونًا من أخطر ألوان قسوة القلب، امل
مسع عظة مهما مسع عربة مهما مسع تذكرة ال تطرق هذه التذكرة إال طبلة صماخه، وهيهات هيهات أن 
خترتق ذلك إىل فؤاده وقلبه، البد من نافذٍة تتفتح، فما هذه النافذة؟ هي أن ينفض يده اإلنسان ساعة 

ين اهلل عز السوق من هلوه ليقبل فيها على دواحدة يف كل يوم على أقل تقدير من جتارته من صفقه يف 
وجل، ودين اهلل عز وجل إّنا يتم اإلقبال إليه قبل كل شيٍء علمًا، مث يتم اإلقبال عليه بعد ذلك اصطباغاً 

 وسلوكًا.

ننظر إىل واقعنا اليوم، كما قلت لكم، وإذا مبن كانوا يسمون بالطالب الليليني أصبحوا ذكرى من 
بحث عنهم يف أي معهد من املعاهد الشرعية فال تقع منهم على أثر، تبحث عنهم الذكريات. تتأمل ت

يف أي مسجد من املساجد فال تكاد تقع منهم على أثر، قد أستثين قلة يسرية يسرية يسرية من الناس. 
ث عنعم واملشكلة اليت هي أهم من هذا أننا عندما حناول أن نذّكر، وحناول أن نعاتب العتاب الرقيق املنب

 من دوافع حب، جند التأفف نفاجىء بالتأمل.

باألمس يف الليلة الدابرة كنت يف لقاء يف عقد من العقود، ورأيت ثلة من هؤالء التجار يف ذلك 
املكان، ودعيت إىل الكالم فطرقت هذا احلديث، وذَكرت هبذه اآلية وتساءلت أين أنتم أيها األخوة من  

ون من امليزان مع كفة واحدة؟ الكفة الواحدة ختنق هتلك. أين هو كفيت دينكم ودنياكم؟ ملاذا تتعامل
التوازن بني الدين والدنيا؟ ألستم أنتم أحفاد وأوالد أولئك الذين كان من شأهنم كذا وكذا وكذا، مث إننا 
نعلم كم تفعل الدنيا من األعاجيب بصاحبها، كم تبعده عن اهلل عز وجل، كم جتعله جمنداً فقط لشهواته 

وائه. فلماذا ال نرصد من أوقاتنا وقتًا لإلقبال فيه على اهلل عز وجل إن يف سبيل علٍم حنن بأمس احلاجة وأه
إليه، أو يف سبيل ذكٍر من ذكر اهلل نتعهد به قلوبنا كما يقول اهلل يف هذه اآلية؟ قلت: وبدافع من احلب 

شبه يتأفف من كالمي، ومن يوالشفقة، وبأسلوب كامل من اللطف ويكلمين بعد ذلك يف اهلاتف من 
حديثي بعصًا كانت غليظة، ومن يشبه حديثي هذا بشيء جرح وآذى، تلك هي املشكلة الثانية واليت 

 هي األطم واألخطر.
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أن يوجد مريض يف جمتمعنا تلك سنة من سنن اهلل، وال حرج من أن تكون هذه السنة موجودة إذا  
عدوه،  دهى أن ينظر املريض إىل الطبيب نظرة إنسان إىلكان املريض يستسلم للطبيب، لكن املصيبة األ

تلك هي املصيبة اليت ال عالج هلا، املصيبة ال تكمن يف غفلة عن اهلل، لكنها تكمن يف تأففك من أن 
تتأمل أو تتأفف ممن جاء لينقذك من هذه الغفلة، عندئٍذ تتحول هذه الغفلة إىل مرض قد ال تستطيع 

 النجاة منه.

يوم قلت وكتبت إذا كان من شأين أن أرى كل فئة من الناس تتأفف عن التذكرة، إن  وإنين ألذكر
ذَّكرت أخوتنا التجار تأففوا، وإن ذكرت اجلمعيات اخلريية مبا ينبغي أن تنهض به وتقوم على أساسه حاهلا 

ل إىل األمر يتأففوا، وإن ذكرت طبقات املوظفني تأففوا، وإن ذكرت خمتلف الفئات تأففوا، إذاً كيف السب
باملعروف والنهي عن املنكر؟! لسان حال هؤالء مجيعاً يقول: أجل هنالك سبيل واحد بإمكاننا أن نستغين 
به عن السبل كلها، هو أن نتسلى باهلجوم على احلكام فقط، دع هؤالء مجيعًا دع التجار دعهم أحراراً 

يضون اتكم ساعة لتطبيب قلوبكم كما تقيفعلون ما يصنعون دع األطباء الذين كم نقول اجعلوا من أوق
ساعات كثرية لتطبيب جسوم الناس، عندما نتجه إىل هؤالء مجيعًا بالعتب جند األبواب مسدودة، وقد 
رضينا أن تكون األبواب مسدودة، ال بل جند إىل جانب ذلك التأفف، علينا أن نتسلى كما قلت باهلجوم 

غي أن نتهجم ال على هؤالء وال أولئك وال أوالء، ولكن فقط على فئة واحدة من الناس، وحنن ما ينب
 مهمتنا اليت أمرنا اهلل هبا التذكرة، وعلى اجلميع أن يقبلوا التذكرة. 

فكيف السبيل أيها األخوة وقد رأينا أن سبل األمر باملعروف والنهي عن املنكر مغلقة بتأفف هذه 
 رة اليت حنلل طرفًا منها ندرك آالمنا وندرك أسرارالفئات كلها، أعتقد أننا عندما نتأمل يف هذه الظاه

آالمنا وندرك مفاتيح احلل ملشكالتنا ونعلم أننا ال نريد أن نستعمل هذه املفاتيح. أقول قويل هذا وأستغفر 
 اهلل العظيم.
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 23/21/1883|  ترويج الصعاليك للفساد -182

 

 شر املبارك، هذه األيام اليت أقسم اهلل سبحانه وتعاىلإنكم لتعلمون أنكم مترون يخواتيم هذا الع
   مبحكم تبيانه، وهي العشر األول من شهر ذي احلجة، وهي األيام والليايل اليت قال اهلل عز وجل فيهن:

ِذي ِحْجرٍ ٌم لِّ َهْل يِف َذِلَك َقسَ ، رِ َواللَّْيِل ِإَذا َيسْ  ،َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ   ،ْشرٍ َولَيَاٍل عَ   ،َواْلَفْجر 
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ما من أياٍم العمل الصاحل فيها أفضل منه وقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:  
وال اجلهاد، أي يف هذه األيام العشرة، قالوا: وال اجلهاد يف سبيل اهلل يا رسول اهلل. قال:  يف هذه األيام

 .إال رجٌل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء

يوم عرفة وهو تاسع هذه األيام فقد ميز اهلل سبحانه وتعاىل احلديث عنها فضاًل عن عموم الكالم  أما
الذي يسري على هذا اليوم أيضًا، باستحباب صومه. وقد روى مسلم وغريه من حديث أيب قتادة رضي 

عن سنة مضت هو كفارة اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُسئَل عن صوم يوم عرفة فقال: 
وقد ورد هذا احلديث بألفاٍظ متقاربة بطرٍق كثريٍة شىت؛ يؤكد فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه  وسنة آتية

وسلم أن صوم يوم عرفة إذا كان احتسابًا هلل سبحانه وتعاىل يكون كفارة لذنوب السنة املاضية وكفارة 
 للذنوب اليت قد ينزلق إليها اإلنسان يف السنة اآلتية.

خالصة ما ينبغي أن نعلم أننا ّنر بأياٍم متميزة خاصة من أيام العام، ويأيت بعد ذلك عيد األضحى و 
وأيام التشريق، وهي كلها أوعية جعلها اهلل سبحانه وتعاىل بني يدي اإلنسان ليمألها بالقربات وليمألها 

حلرام أينما  ج إىل بيت اهلل ابالطاعات والعبادات، ومن مث فإن اإلنسان بوسعه أن يتدارك ما فاته من احل
كان مقامه، بوسعه أن ينال املثوبة ذاهتا إن هو انتهز هذه الفرصة اليت نبهنا إليها كتاب اهلل سبحانه وتعاىل 

 وأرشدنا إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

اعف من ضوإذا كان استعمال هذا الوقت أو هذه األزمان املباركة يف املثوبة ُيضاعف من األجر ويُ 
املثوبة، فإن استعمال هذه األوقات يف نقيض ذلك من املعاصي واحملرمات حيقق عكس ذلك متامًا، فكما 
أن اإلنسان يتضاعف قربه من اهلل سبحانه وتعاىل باخلطى اليت َيطوها إىل اهلل بطاعاته وعباداته، فإن 

 ضًا يف هذه األيام.املعاصي اليت يرتكبها ُتضاعف من بعده عن اهلل سبحانه وتعاىل أي

هذا باإلضافة إىل شيٍء آخر أيها اإلخوة، يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما صح عنه: 
 ّعبادٌة يف اهلرج كهجرة إيل  واهلرج كما قال علماء احلديث وُشرّاحه: هو الفنت والقتال، يقول عليه

فنت وأيام لتبتل والعبادة والدعاء والتضرع أيام الالصالة والسالم: إقبال اإلنسان إىل اهلل عز وجل بالطاعة وا
 االقتتال أشبه ما يكون يف درجة ذلك كهجرة أحدكم إيل.
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وإنكم لتعلمون مثوبة اهلجرة إىل اهلل وإىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأعتقد أننا مجيعًا نعلم 
ستمر، فإذا عدو الشرس للمظلومني الربئآء مأننا ّنر بأسوأ ساعات اهلرج واملرج، فالفنت ُمدهلَِّمة، وقتال ال

الحظنا هذا املعىن الثاين باإلضافة إىل قيمة هذا الوقت الذي نبهنا إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ستغرق يف هلوه وعلى املستغرق يف فسوقه وعصيانه، ينبغي أن جيد من احلو 

ُ
افز ُندرك أنه ينبغي حىت على امل

إىل اهلل عز وجل واإلقالع عن هلوه وعصيانه وجمونه وفسقه؛ ذلك ألنه إن مل يندفع  ما يدعوه إىل اإلقبال
إىل ذلك بسائق من فضيلة هذه الساعات، اندفع إىل ذلك بسائٍق من هذا الكالم الذي يقوله املصطفى 

 عليه الصالة والسالم

ائد انب، وإذا رأى املكوإذا رأى اإلنسان يف ِخضم الفنت، وإذا رأى أن أعداءه حُييطون به من كل ج
حتوك ضد املسلمني، وإذا رأى أن الربئآء واآلمنني واآلمنات من الكبار والصغار ُيشردون عن بيوهتم فلم 
يدفعه ذلك إىل الرجوع إىل اهلل وإىل التبتل بني يدي اهلل عز وجل. فما أحسب أن هذا اإلنسان سيجد 

 ىل.بعد ذلك فرصة أخرى لإلقبال على اهلل سبحانه وتعا

أيها اإلخوة زبدة هذا الكالم الذي أقوله لكم، أن علينا أن نتواصى مجيعًا بل على كٍل منكم أن 
يكون لسانًا ناطقًا ونرباسًا منريًا بني إخوانه وأصدقائه، يف السوق الذي يكون فيه، بني زمالئه وإخوانه 

أن يُقلع أصحاب  ة اليت نقوهلا. ينبغيالذين جيالسهم، ينبغي أن يكون لسانًا ناطقًا منبهًا إىل هذه احلقيق
اللهو عن هلوهم، ينبغي أن يُقلع الدعاة إىل اإلباحية عن دعوهتم هذه، وينبغي أن جيأر الكل بتبتل ضارع 

 .عبادٌة يف اهلرج كهجرٍة إيلإىل اهلل عز وجل لينالوا نصيبًا من قوله عليه الصالة والسالم: 

وة اليت ينبغي أن نتواصى هبا مجيعًا، فاخلطر األكرب أيها اإلخومع ذلك وعلى الرغم من هذه الوصية 
ال يتبدى من مظهر عدٍو شرس ُيصر على القتال، وُيصر على أن ُيارس اإلرهاب بأحط صوره الشخصية 
والشكلية والوحشية اليت ما مثلها، ولكن اخلطورة تتمثل فيما جيرنا إىل هذا الوضع أو فيما جير العدو إىل 

رة كل اخلطورة تكمن يف أننا ننظر يف هذه الساعات ذاهتا فنجد من يظل عاكفًا على هلوه ذلك، اخلطو 
وعصيانه، جند من يُتاجر باإلباحية كسبيٍل جيمع من وراءها املال، الربئآء اآلمنون ُيشردون ويُ َقتلون وبيوهتم 

مشروع وإنساين  رة عن طريقال أقول حتُتل بل تُنسف، وبيننا من يلهث وراء التجارة، وليت أهنا كانت جتا
ساٍم، جتارة رخيصة جتارة دنيئة عن طريق ترويج أسباب اإلباحية بأسوأ صورها وأشكاهلا، لو أن اإلنسان 
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استمرأ هذه احلال يف ساعات الرخاء لقلنا أهنا مظهر من مظاهر الضعف اإلنساين، أما أن يستمرأ اإلنسان 
  الفنت تدور رحاها علينا، وهذا اهلرج واملرج كما تسمعون بلهذه احلالة، وهذه الشدائد تطوف بنا، وهذه 

كما ترون، أن جند أناساً يف هذه احلالة يلهثون ويسيل منهم اللعاب يف سبيل مجع املال عن طريق التجارة 
باإلباحية وبالتحلل من املبادئ والقيم، هذا هو اخلطر األشد، وهذا هو الذي ُيطمع العدو فينا، وهذا هو 

 فتح السبل ما بيننا وبينه أيها اإلخوة. هذا الكالم ال ُيكن أن جيهله عاقٌل بشكٍل من األشكال.الذي ي

يف هذه األيام والعواطف مشدودة إىل حال إخوان لنا قريبًا منا كما  -قيل يل: وكدت أن ال أصدق 
ن هنالك من ينثر إ الفرج يف هذه احلال، يُقال يل: تعلمون والعقول كلها تُفكر وتقدر وتتساءل عن سبيل

 وينشر بطاقات يدعو الشباب فيها جمانًا إىل جلساٍت وحفالٍت مليئة بالفجور، مليئة باخلىن، مليئة بامليوعة
كن ، ولعلكم تعلمون ّناذج منها تُنثر وتُنشر بطاقاهتا يف الصيف، لحفالت جمانية وأسباهبا، دعوٌة إىل

سف ناسبة أن عدواً حياول أن يفتك هبذه األمة ماٍض يف ناليوم ال يف الصيف بل يف هذه األيام، ولعل امل
البيوت ويف تشريد اأُلسر، لعل هذه هي املناسبة أيها اإلخوة. هؤالء من أبناء جلدتنا حبسب الظاهر؛ 
يدعون شبابنا ذكوراً وإناثًا إىل هذه احلفالت تتويج ملكة اجلمال، مسابقة أمجل رقصة، إىل آخر الكلمات 

 اليت ال أريد أن أدنس هذا املكان املقدس بعباراهتا.اليت تعرفون و 

إنين ألتساءل: ما هي قيمة الوطنية أو ما هو نصيب الوطنية إن كانوا يتعاملون بالوطنية أو بالقومية؟! 
إن كانوا يتعاملون بالقومية، أو الشرف إن كانوا يشعرون بشيء من الشرف، أو الدين إن كان لديهم 

مه، ما نصيب هؤالء من هذا كله. بل كيف يستقيم أن يتصور كل منا هذه الصور شيءٌ من الدين واحرتا
 اليت تقشعر هلا القلوب، وكلكم رأى صوراً منها يف األجهزة اإلعالمية املرئية؟

كيف يتسىن؟ بل كيف يكون هذا اإلنسان إنسانًا؟ وكيف يكون هذا اإلنسان متفاعاًل مع بلده 
حد أن يقتنص املال عن طريق ترويج اخلىن، عن طريق ترويج اإلباحية ووطنه وأمته، مث يكون مهه األو 

وأسباهبا يف هذه األيام بالذات أيها اإلخوة؟!. كيف ُيكن إلنسان يتفاعل شعوريًا أو عاطفيًا أو إنسانيًا 
، نمع الساعات اليت ُيضيها رئيس هذه الدولة منذ أيام ليل وهنار، ال يهدأ وال يسرتيح يف سبيل صد العدوا

ويف سبيل درء األخطار، ويف سبيل احملافظة على عزة هذه البلدة وهذه الدولة وهذه األمة، وإن اقتضى 
ذلك أن ال يستقبل أكرب مسؤول ألكرب دولة ؟ كيف ُيكن أن أتفاعل عاطفيًا مع إنساٍن ُيضي وقته كله 
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نة، إىل حفالت ماج يف سبيل حل هذه املعضلة إذا كنت أستغل هذه الفرصة من أجل أن أدعو الناس
إىل حفالت داعرة من أجل أن آخذ املال، ومن أجل أن لعايب يسيل على أمواٍل حمرمة أمأل هبا جييب. 

 هل ُيكن أن تتصوروا الَصغار أيها اإلخوة والذل يف أسوء وأحط من هذا املظهر.

أملها وكما  إسرائيل أيها اإلخوة عندما تدعو إىل ما يسمى بالسلم ما هو أملها من وراء ذلك؟
أملها ما يسمى بالتطبيع، وما هو أملها من وراء التطبيع؟ أملها أن متتص الثروات  -أعلنت وكم كررت 

االقتصادية هلذه البلدة وأن تنفث يف مقابل ذلك روح اإلباحية فيها، هذا هو شهيقها وذلك هو زفريها، 
احية لدينا، اها. وتزفر ببث أسباب اإلبتشهق المتصاص الثروات االقتصادية اليت متعنا اهلل عز وجل إي

انظروا إىل النموذج الذي جُيسد هذا كله لدى جريان لنا، انظروا إىل املالهي اليت تفتحت، انظروا إىل الدور 
اليت وجدت ومل تكون موجودًة من قبل، انظروا إىل اخلطط اإلباحية اليت ُتطبق حتت مظلة السلم بل حتت 

 افع إلسرائيل ما يسمى بسلمها الذي حتلم به وهذا هو املعىن الوحيد للتطبيعمظلة التطبيع، هذا هو الد
الذي تنادي به، وإذا كنا جند من أبناء جلدتنا اليوم من يفعلون هذا، فإن إسرائيل ال شك أهنا تصفق، 

هلدف األن اهلل قد أرسل إليها خدمًا حيققون آماهلا بدون قيمة، حيققون رغائبها بدون كلفة، أجل هذا هو 
 أيها اإلخوة.

وصييت اليت البد أن أقوهلا لكم وحنن مجيعًا ال ّنلك أمام هذا اهلرج وهذه الفنت احلمراء إال الدعاء 
وال ّنلك إال التضرع واإلقبال على اهلل عز وجل. وصييت أيها اإلخوة أواًل أن نقبل إىل اهلل سبحانه وتعاىل 

 .عبادٌة يف اهلرج كهجرٍة إيلوله عليه الصالة والسالم فنتبتل وندعو ونتضرع حىت يصيبنا نصيٌب من ق

ووصييت الثانية: إذا رأيتم هؤالء الصعاليك، إذا رأيتم هؤالء الذين يروجون يف هذه األيام ملا ختطط 
له إسرائيل من وراء التطبيع أن حتطموا وسائلهم بكل ما متلكون، حنن ال نستطيع يف هذا اجلو الالهب 

اديًا، من وراء الدعاء وال نستطيع أن ندعم موقف رئيس هذه الدولة الذي كان وال يزال أن نفعل شيئًا م
يصنع مبواقفه العزة هلذه األمة، ال ّنلك أن ندعم مواقفه إال هبذا السبيل، فكونوا ُحرّاساً أيها اإلخوة للقيم 

 يف بلدتكم، كونوا ُحرّاسًا لألخالق على أرضكم. إياكم وهؤالء الناس.
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ون صورًا تنطق بألفاظ العربية وقد جتدون مظاهر تنتمي إىل وطن عريب وإسالمي، ولكن قد جتد
 احذروا فما أكثر ما تستقطب هذه الصور خدمًا إلسرائيل.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 صوٌر يف أمرين اثنني: إما أن يغيض يف ذلك اجملتمع واجبإن سبب فساد اجملتمعات اإلسالمية حم
األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهذا السبب األول، وإما أن يشيع فيه واجب األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر ولكنه ال يصادف آذاناً ُمصغية وال نفوسًا متقبلة، وإّنا يُواجه بنفوٍس متمردٍة وآذاٍن ُتصم نفسها 

اع احلق. هذان مها السببان اللذان إليهما مرُد فساد اجملتمعات اإلسالمية، وال أعتقد أن من وراء عن مس
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن  ذلك سببًا ثالثًا. وانظروا يف هذا إىل قول اهلل عز وجل:
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أي اجملتمع الذي يشيع فيه هذا الواجب وتنتشر  ِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ بِاْلَمْعُروِف َويَ نْ َهْوَن َعِن اْلُمْنكَ 
 فيه هذه املسؤولية هو اجملتمع الذي يتصف بالفالح والرشد.

. أن هذا الواجب إذا غاض يف اجملتمع فلم تعد هنالك ألسن تأمر باملعروف وتنهى عن .ومعىن ذلك
أن ينحرف عن طريق الفالح وأن ينحط يف طريق الغواية والضالل، املنكر فال شك أن هذا اجملتمع البد 

 عََلىَٰ َوِمَن النَّاِس َمن يُ ْعِجُبَك قَ ْوُلُه يِف احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َوُيْشِهُد اللَّهَ  مث انظروا يف هذا إىل قول اهلل عز وجل:
َٰ َسَعىَٰ  ِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه اَل حيُِبُّ يِف اأْلَْرِض لِيُ ْفِسَد فِيَها َويُ هْ  َما يِف قَ ْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصاِم َوِإَذا تَ َوىلَّ

 َوِإَذا قِيَل َلُه اتَِّق الّلَه َأَخَذْتُه اْلعِزَّةُ أي إذا أُمر باملعروف وهُني عن املنكر  َوِإَذا قِيَل َلُه اتَِّق الّلهَ  ،اْلَفَسادَ 
 .ُم َولَبِْئَس اْلِمَهادُ بِاإِلمثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَّ 

أرأيتم إىل نص الكتاب املبني كيف يعلن صراحةً أن مردَّ فساد اجملتمعات اإلسالمية إىل أحد هذين 
املرضني: إما أن ختتفي مسؤولية األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهذا سبب، وإما أن ال ختتفي ولكن 

نكر ًا متقبلة، بل جتد أن األمر باملعروف والنهي عن املال تصادف هذه املسؤولية آذاناً صاغية وال نفوس
يصطدمان بنفوٍس قد أخذهتا العزة باإلمث، وأعتقد أن جمتمعاتنا اإلسالمية اليوم تعاين من هذين املرضني 
معًا، فواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر اختفى أو كاد َيتفي وأصبحت الفئة اليت تتذكر املعروف 

رى املنكر لتنهى عنه فئًة قليلة جداً، ولكن جمتمعاتنا حىت عندما يوجد فيه األمر باملعروف لتأمر به وت
والنهي عن املنكر ملاماً ويف احلاالت النادرة، فالغالب أن ُيصادف هذا األمر باملعروف أو النهي عن املنكر 

 .الّلَه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاإِلمْثِ  َوِإَذا قِيَل َلُه  اتَّقِ  نفوسًا يصدق عليها وصف اهلل سبحانه وتعاىل:

. كم وكم تذكرُت َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَبِْئَس اْلِمَهادُ  مث يقول اهلل عز وجل ونسأله العفو والعافية:
. وهنيت .رت. أم.. وذَّكرت.معروفًا ينبغي أن آمر به، وكم وكم رأيت منكراً ينبغي أن ُأحذر منه. فقلت

وباألسلوب اإلنساين اللطيف، ولكين ما أذكر أين مرًة رأيت صدًى إجيابيًا هلذه التذكرة ُجهد االستطاعة 
قط إال يف احلاالت النادرة جداً، الصدى الذي رأيته وال أزال أراه هو ذاك الذي ُيذكرين مع خوٍف شديد 

 .ُة بِاإِلمْثِ َوِإَذا قِيَل َلُه  اتَِّق الّلَه َأَخَذْتُه اْلِعزَّ  بقول اهلل سبحانه وتعاىل:
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إذاً فمجتمعاتنا تعاين من هذين الداءين معًا، قلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر من جانب، 
 ومواجهة هذا األمر باملعروف والنهي عن املنكر بعزٍة تتأىب على االنصياع هلذه التذكرة من جانٍب آخر.

كم عن اجلوانب اليت ذكرت فيها مبعروف وال أريد أن أضرب األمثلة أيها اإلخوة، وال أريد أن أحدث
أو هنيت من خالهلا عن منكر فاألمثلة كثرية، ولعلي ذكرت أكثر من مرة يف ما مضى العربة اليت جنيتها 
من وراء ذلك لقد قلت أكثر من مرة جربت أن التفت إىل فئات من الناس قد ذهلوا عن واجب اهلل عز 

وا أو نسوا بعض الواجبات؛ الحقت هؤالء الفئات بالتذكرة وجل فاحنرفوا إىل بعض احملرمات أو تناس
اللطيفة اإلنسانية املقبولة، فما رأيت نتيجًة هلذه التذكرة إال التأفف وإال الضجر وإال ما قد قاله اهلل سبحانه 

 وتعاىل العزة اليت قد حجبت آذان هؤالء الناس عن تذكرة احلق.

اب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كلها بالنسبة وقد قلت لكم مرة: إنين جربت أن أطرق أبو 
لسائر فئات الناس، فما رأيت أحداً ُيصغي إىل معروٍف ُأذكر به أو يصغي إىل منكٍر أهناه عنه، ولذا فخري 
ما ينبغي أن أتسلى به هو أن اجته إىل احلكام فآمرهم هم باملعروف وأهناهم عن املنكر، ولعل هؤالء أقل 

 وهذا ما قد رأيته ولعل هؤالء أقل الفئات احتجابًا عن احلق بعزة النفس رمبا ال يستجيبون الفئات تأففًا.
ولكنهم يف أسوأ األحوال يلوذون بالصمت. أما تلك الفئات األخرى من فئات هذا الشعب أو هذه 

ك هي املصيبة لاألمة اليت تستشري بني جواحنها البغضاء وتأخذها العزة فعاًل باإلمث وتتأىب على التذكرة فت
 اليت ال دواء هلا.

عندما يشيع يف اجملتمع احنراف، أو يتكاثر سعٌي إىل حُمرّم أو ارتكاب منكر، فالدواء واضح والدواء 
ماثٌل وقريب وهو: أن يوجد من يأمر باملعروف وأن ينهى عن املنكر، الدواء أن يوجد من يقول هلؤالء 

وهذا واجٌب أو معروف فتشبثوا به، ولكن ما الداء؟ عندما  الناس أيها اإلخوة هذا منكٌر فاعرضوا عنه
يوجد باألمر باملعروف ويوجد النهي عن املنكر ومع ذلك تبقى هذه الفئة اليت تلبست مبنكٍر أو نسيت 
معروفًا تبقى حمجوبة عن هذه التذكرة، وتأخذها العزة باإلمث، وتتأىب وتتأفف، وتعلن الضجر كل الضجر 
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لذي ذُكَرت به، يف هذه احلالة ما العالج أيها اإلخوة؟ األمر باملعروف نُ فِّذ والنهي عن عن هذا املعروف ا
 املنكر نُ ّفذ ولكن عندما تكون النتيجة هكذا ما هو العالج؟

املالذ هو اهلل، واملفر إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وحنن من أي الفئات كنا سواٌء كنا ممن ُيذكِّر أو ممن 
كون احلكم الفصل فيما بيننا ميزان شرع اهلل، ميزان هدي اهلل، االنصياع حلكم اهلل ُيذكَّر ينبغي أن ي

سبحانه وتعاىل، فإذا ذُكرت مبعروف فألرجع هلذا التشريع، هذا التشريع سيوضح يل ما إذا كان هذا الذي 
عل من شريعة اهلل يذكرين مفتئتًا علي أو متطرفًا أو مبالغًا أو كان عادالً يف حكمه وتذكرته. فلماذا ال جن

 احلكم؟ ملاذا ال جنعل من ميزان هذا الدين اجلامع لشمل هاتني الفئتني اليت ُتذكر واليت ُتذكَّر.

جيَُِدوا يِف  َفاَل َورَبَِّك اَل يُ ْؤِمنُوَن َحىتََّٰ حُيَكُِّموَك فِيَما َشَجَر بَ يْ نَ ُهْم مُثَّ اَل أمل يقل اهلل سبحانه وتعاىل: 
.؟! فإذا تأففنا من حكم اهلل ومن شرعه وهديه الذي نلوذ به  ًجا ممَِّّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيًماأَنُفِسِهْم َحرَ 

كلما أمرنا مبعروف، ونلوذ به كلما هنينا عن منكر، إذا تأففنا من شرع اهلل عز وجل فمعىن ذلك أننا قطعنا 
 العالج إلصالحنا بشكٍل كلي. ما بيننا وبني سبل الصالح آخر خط من اخلطوط، وأهنينا سبيل

ثل ألن املسألة ليست 
ُ
أيها اإلخوة كما قلت لكم: األمثلة كثرية يف ذهين وأنا ال أريد أن أضرب امل

هي متعلقة جبزئية من اجلزئيات، املشكلة تتمثل يف كليٍة خطرية جداً، أننا نتأىب على التذكرة باخلري وعلى الن
 الذي نأمر به وأيًا كان نوع هذا املنكر الذي حنذر منه وننهى عنه. عن املنكر؛ أيًا كان نوع هذا اخلري

. دعوا اجلزئيات، ولكن كثرة هذه اجلزئيات تنبهنا إىل كلي هذا املرض العضال .تلك هي املصيبة
الذي نعاين منه، وأنا عندما أقول هذا الكالم، البد أستثين قلة اليت يرمحها اهلل عز وجل دائمًا، ولكن 

نعلم أن القلة ال تفيد عندما يستشري السوء ويزداد يف اجملتمع كله ال تفيد، ما معىن أن أقول:  ينبغي أن
ًة هنالك قلة، وأنا ال أستطيع أن أعتمد عليها يف رمحٍة يكرمنا اهلل هبا، أمل يقل اهلل عز وجل:  َوات َُّقوا فِتْ َن

 .ال ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّةً 

هو داؤنا وهذا يدعوين إىل أن أقول لكم: عندما نعاىف من هذا الداء فيشيع يف جمتمعنا األمر هذا 
باملعروف والنهي عن املنكر بقدٍر كاٍف واٍف يغطي حاجات جمتمعنا، وإذا كان الذين ُيذكَّرون هبذا 
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به وتقبل أن تُقلع  راملعروف وينهون عن املنكر يتمتعون بآذان صاغية ونفوٍس راضية تقبل اخلري الذي تُأم
عن الشر الذي تُنهى عنه، فاعلموا أن جمتمعنا عندئٍذ سينتشل من ضالله وضياعه وأنه سريقى إىل مستوى 

 .الصالح واألمن والطمأنينة والقوة. أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم
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تنطوي على مغالطة كبرية، سؤال أحدهم للمسلمني الذين حيلمون بعودة إن من األسئلة اليت 
املسلمني إىل حظرية اإلسالم، ورجوعهم إىل التمسك مبنهج اإلسالم والسري جمدداً على صراط اهلل سبحانه 

 هوتعاىل، يقول أحدهم هلؤالء املسلمني الذين حيلمون بعوٍد محيد إىل اإلسالم والسري على صراط اهلل سبحان
وتعاىل: ما هو املنهج الذي أعددمتوه؟ ما هو الربنامج الذي هيأمتوه لكي يسعد اجملتمع يف ظل اإلسالم 

 الذي حتلمون به؟
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ونظرًا إىل أن كثريًا من املسلمني الذين يتحركون يف ساحة الدعوة إىل اهلل ال يعلمون املغالطة اليت 
سريًا جداً؛ رفة اإلسالم والثقافة اإلسالمية نصيبًا يينطوي عليها هذا السؤال، بل رمبا كان نصيبهم يف مع

نظراً إىل ذلك فأكثر هؤالء املسلمني حُيرجون عندما يستمعون إىل مثل هذا السؤال، ورمبا مل حيريوا جوابًا 
وال يعلمون كيف جُييبون، ألهنم ينظرون إىل ما بني أيديهم فال جيدون أهنم قد هيَّأوا منهاجًا ورمسوا خطة، 

ا اآلخرون أصحاب املذاهب األخرى يُهيِّئون مناهجهم ويرمسون خططهم ويلوحون هبا دعايًة بينم
 ألنفسهم. فما هو وجه املغالطة أيها اإلخوة يف هذا السؤال؟

هؤالء الذين يسألون مثل هذا السؤال، َُييل إليهم أن هنالك مشكالت معقدة يف قاع اجملتمع العريب 
اج إىل حلها وحل رموزها وطالمسها إىل عباقرة َيططون وإىل علماء وخمرتعني اليوم، وأن هذه املشكالت حتت

ة ولكن الواقع أنه ال توجد مشكالت سحري مث يسألون املسلمني هذا السؤال. يُبدعون وُينهجون، ومن
  هذا القبيل يف أٍي من جمتمعاتنا.من 

لإلنسانية قبل  املسلمني ال َُيلصونمشكالت اجملتمعات العربية واإلسالمية اليوم تتمثل يف أن هؤالء 
أن نقول هلل عز وجل يف أعماهلم، ُيدون أيديهم إىل حقوق اآلخرين إن عن طريق الظلم واالستالب 

  طريق الرشاوي أو عن طريق اخلداع.واالقتناص، أو عن 

مشكالت املسلمني نابعٌة من واقع املسلمني، من سوء حاهلم، من عدم إخالص كٍل منهم لرعاية 
يف التسيب، وحنن  لمشكالتنا تتمث  ليتها يف عنقه، تلك هي املشكالت.اإلنسانية اليت أناط اهلل مسؤو 

  أبطال التسيب.

مشكالتنا تتمثل يف أن الواحد منا إذا ُوظف بعمل فإنه يضع نصب عينيه أن َيدم نفسه، وأن 
 ه.ويسخر هلذه اخلدمة نفسُيسخر عباد اهلل بداًل مما يقوله اهلل عز وجل له أن َيدم عباد اهلل 

اليت  -ريبة أي ض -مشكالتنا تتمثل يف أنين ال أقوم بعمٍل ُكلِّفت به إال من بعد أن آخذ اإلتاوة 
 مشكالتنا تتمثل يف ظلم اإلنسان لإلنسان يأمرين الشيطان أن آخذها.

تخلص من للفإذا أقبل املسلمون إىل قيادة اجملتمع، هل هنالك حاجٌة إىل أن يضعوا خطًة سحرية 
 هذه املشكالت؟! ال.
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املشكلة حُتل بأن حيل يف هذه األماكن حمل هؤالء الغاشني واخلادعني والظاملني واملتسيبني، حل 
املشكلة أن حيل حمل هؤالء الناس أناٌس َيافون اهلل، َيلصون لدين اهلل سبحانه وتعاىل، ويراقبون اهلل عز 

 وجل يف أعماهلم.

م بعد اعوجاج، وإذا باملشكالت قد ُحلت دون وضع خطة ودون رسم بياٍن وتنظر وإذا باألمر استقا
 ومنهاج وحنو ذلك، اخلطة تنبع من اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل.

انظر إىل هؤالء املسلمني املخلصني لدين اهلل الذين حيلون حمل أولئك الذين كانوا َيدمون أنفسهم 
يب قد اختفى، وحل التناصح يف مكانه، وأن التس ويستغلون عباد اهلل عز وجل، فسوف جتد أن الغش

قد اختفى وحل يف مكان ذلك اخلدمة اليت تنبع من الغرية على عباد اهلل سبحانه وتعاىل، تنظر فتجد أن 
األيدي اليت كانت متتد لطلب الرشوة اختفت وظهرت األيدي اليت متتد لتخدم، ظهرت األيدي اليت متتد 

، وإذا يل خدمة عباد اهلل سبحانه وتعاىل، تنظر وإذا باملشكلة قد اجنابتلتضحي براحتها ونفسها يف سب
باحلل قد ساد. من أين كان حل هذه املشكلة؟ هل مت هذا احلل يخطة ُوضعت يف لياٍل مظلمة يف سهرات 
 متوالية؟ ال. وما كان هلذه اخلطة أن تفعل شيئًا إن مل يوجد اإلخالص هلل عز وجل بني جوانح املنفذين.

و أن املسلمني الذين حيلمون بعودة املسلمني إىل إسالمهم احلق كانوا من الثقافة اإلسالمية مبكان، ل
ألدركوا املغالطة الفجة يف هذا السؤال الذي يسأله كثريون من الناس، ولعل فينا من يقول فهل هنالك 

 ّنوذٌج تطبيقي يدلنا على أن حل املشكلة ال حيتاج إىل كل هذا االهتمام؟

ول: أجل ويف كل عصٍر هنالك ّناذج ُتذكرنا هبذه احلقيقة اليت ينبغي أن نعلمها، أجل يف كل نق
عصٍر بوسعكم أن جتدوا أن حلول املشكالت االجتماعية تكمن يف تربية املسلم، ما من مشكلة مهما  

لرتبية ا كانت عسرية إال وسوف حُتل عندما يقود اجملتمع مسلمون رُبوا على عني اهلل عز وجل، رُبوا
 اإلسالمية احلقيقية بدءاً من القلب فما وراء ذلك إىل الظاهر. 

والنموذج التطبيقي اليوم واقع اجملتمع الرتكي أيها اإلخوة، قبل سنوات كيف كان ذلك الواقع 
االجتماعي؟ كان مليئًا بالفساد كان مليئًا بالتخريب، كان مليئًا باألثرة بدل اإليثار كانت الرشاوي هي 

 تقود كان التسيب هو الذي يُهيمن ملاذا؟ ال ألنه مل تكن هنالك خطة رشيدة، ال، ولكن ألن الذين  اليت
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كانوا ُيسكون بزمام األمور يف الدوائر وهنا وهناك كانوا ال يعبدون إال أنفسهم، كانوا ال يتصورون أن هلم 
ن اهلل عز ا حمجوبني عن معرفة ديحٌظ يف خدمة عباد اهلل عز وجل إذ كانوا حمجوبني عن معرفة اهلل، كانو 

 وجل ومن مث فلم يكن حيلو للواحد منهم إال أن يستغل وظيفته يف خدمة نفسه.

وهكذا تراجع ذلك اجملتمع يف سائر مظاهره إىل أنواٍع متنوعة من اخلراب والفساد والتسيب والرشاوي، 
و حل الكثري منهم حمل أولئك ما الذي آل إليه األمر بعد ذلك؟ ظهر املسلمون على الساحة وحلوا أ

الذين حيل بينهم وبني اإلُيان باهلل عز وجل، حيل بينهم وبني معرفة لذة العبودية هلل عندما تظهر هذه 
العبودية يف خدمة عباد اهلل عز وجل، ظهر هؤالء الناس رؤساء لبلديات أو قائمني بأعمال ووظائف 

ىل ذا بظالم الفساد بدأ ينقشع وإذا بالتسيب بدأ يتحول إخمتلفة، ومرت أياٌم وأيام وأيام ونظر الناس فإ
عمل جاد خلدمة األمة، وإذا باملرافق اليت كانت مهدرة ومرتوكة ازدهرت بالعمل، وإذا بالناس الذين ضاعوا 

 بني ظلم هؤالء وهؤالء الناس من قبل إذا هبم ينالون حقوقهم.

جات ساء البلديات ومن دوهنم جتد ّنوذجاً ألعلى در انظر إىل اجملتمع الرتكي اليوم، انظر إىل أعمال رؤ 
اخلدمات اإلجتماعية الباهرة جتد أن كل ذلك التسيب قد اختفى، وجتد أن أولئك الناس الذين كانوا 
يقبلون متخوفني إىل شبح الفقر واحلرمان والبطالة يفتحون أعينهم ليجدوا أنفسهم يقبلون إىل آماٍل مزدهرةٍ 

دم والرفاه االجتماعي واالقتصادي. والسؤال هل اقتضى هذا وضع خطة؟ هل اقتضى بالغىن والعمل والتق
 هذا كله رسم بيان؟

كما ُيطاِلب هؤالء املتشدقني عندما يقولون للمسلمني الذين يتأملون من أن املسلمني حادوا عن 
علوا من فعلوا ما فمنهج رهبم: أرونا منهاجكم؟ أرونا بيانكم الذي هيأمتوه. هل احتاج أولئك الناس وقد 

حتويل اخلراب إىل عمار والتسيب إىل جٍد وخدمة؟ وحتويل اليأس لدى الذين يعانون البطالة ويعانون الفقر 
والشظف وحنو ذلك إىل أمٍل وازدهار؟ هل احتاج أولئك الذين أصلحوا الفساد وقوموا االعوجاج إىل بياٍن 

 يضعوه؟

ن بني اللواعج، عندما كان هؤالء املخلصني هلل يعلمو  البيان مرسوم يف القلب البيان موجود حرقة
أهنم آيلون إىل اهلل ويريدون أن ُيألوا صحائف أعماهلم مبا يرضي اهلل عز وجل، وعلموا أن أعظم القربات 
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 إىل اهلل إّنا يتمثل يف خدمة عباد اهلل سبحانه وتعاىل جنحوا، اخلطة طُبقت قبل أن تكتب والبيان نُفذ قبل
 أن يُعلن عنه، هذا هو النموذج أيها اإلخوة.أن يرسم و 

أليس من الغريب أيها اإلخوة وهذا هو الواقع املرير أن جتدوا من ُيضحي مبصلحته وُيضحي مبجتمعه 
ويضحي مبنهاج تقدمه يف سبيل أن ال يصافح دين اهلل عز وجل، كأنه يقول: إذا كان مثن هذا االزدهار، 

مثن هذا الوضع  االقتصادي واالجتماعي واألخالقي املتفوق املزدهر أن إذا كان مثن هذا التقدم إذا كان 
أصافح اإلسالم فلن أصافحه، ولسوف ُأضحي بكل مصاحلي، دعين أتقلب يف ظالم التخلف، دعين 
أتقلب يف ظالم التسيب، دعين أتقلب يف ظالم الفساد بكل ألوانه وأنواعه، لكن على أن ال حترجين يف 

 عز وجل. أن أصافح دين اهلل

أما حنن فنقول إن علينا أن نكون إنسانيني مبعىن الكلمة وأن ال نكون مسخًا للحقيقة اإلنسانية، 
فهذه واحدة، مث علينا أن نبذل كل ما ّنلك من جهد وعرق وماٍل يف سبيل أن ننتشل جمتمعنا من الفساد 

انية. وملا عرفنا االزدهار، فهذه ث يف أن ننتشل جمتمعنا من الضيعة واهلوان يف سبيل أن نرقى به إىل سدة
برأي العني أن سبيل ذلك هو اإلُيان باهلل وااللتزام حبدود اهلل وااللتزام بشرعة اهلل عز وجل كان البد أن 

 نستعمل املفتاح الذي ال ثاين له أال وهو مفتاح العودة إىل اهلل.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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|  الشباب والفتيات اللذين يتخوفون من قوانص الشهواتإلى  -183

12/28/1881 

 

كثرياً ما يشكو إيلَّ شباٌب وفتيات، صعوبة استقامتهم أو استقامتهن على صراط اهلل سبحانه وتعاىل، 
وشدة املغريات اليت تطوف هبم أو تطوف هبن، عن ُينٍي وعن مشال، وكثريًا ما يشكو الواحد منهم أنه 

تقامة على صراط اهلل عز وجل أيامًا أو شهوراً، مث إن رياح الشهوات واألهواء قد عصفت به فرح باالس
 وأبعدته عن طريق االستقامة على دين اهلل سبحانه وتعاىل. ويسأل هؤالء وأولئك عن العالج.

والغريب أيها اإلخوة أن عالج ما يشكو منه هؤالء الناس أمامهم مرئي، بل هو ملء كل عنٍي وكل 
ٍع وفؤاد. العالج بعد اإلُيان باهلل سبحانه وتعاىل إّنا هو كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، كما أكد سيدنا مس

َقْد  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بل كما أوحى كتاب اهلل سبحانه وتعاىل ذاته وذلك يف مثل قوله:
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اَلِم َوَُيْرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإىَل لَُّه َمِن ات ََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ يَ ْهِدي ِبِه ال ،َجاءَُكم مَِّن اللَِّه نُوٌر وَِكتَاٌب مُِّبنيٌ 
 العالج موجود، أال وهو كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. .النُّوِر بِِإْذِنِه َويَ ْهِديِهْم ِإىَلَٰ ِصرَاٍط مُّْستَِقيمٍ 

ل من  ج؟ كيف السبيل إىل أن جنعوكأّن قائاًل منهم يقول: فكيف السبيل إىل استعمال هذا العال
كتاب اهلل سبحانه وتعاىل حرزاً لنا ومحايًة لنا عن االحنراف؟ كيف السبيل لالستفادة من كتاب اهلل عز 

 وجل؟ سبيل أخذ اإلنسان نفسه هبذا الدواء:

رأ كتاب قأواًل: أن يتعلم قراءته على معلم وأن يُتقن تالوته بناًء على تلٍق والحظوا ما أقوله لكم، ال يُ 
اهلل كما تُقرأ الصحف واجلرائد وال جيوز أن يعتمد اإلنسان يف ذلك على ملكته اللغوية وثقافته العربية، بل 
البد من أن يتلق القرآن مساعًا ممن قد تلقاه من عامٍل مثله. هكذا تلقى الصحابة كلهم القرآن من فم 

 هذا.رسول اهلل وهكذا تلقى التابعون عن الصحابة إىل يومنا 

اخلطوة الثانية يف استعمال هذا العالج: هو أن يعمد اإلنسان فيعكف على تالوة كتاب اهلل عز 
 وجل بعد أن تلقاه تلقيًا صحيحًا، جيعل لنفسه ورداً يف كل يوم من كتاب اهلل سبحانه وتعاىل يقرأه.

؟ وهل تفقه شيئًا راءتكورمبا تسرب الشيطان يف هذه احلالة فوسوس إىل القارئ قائاًل: وماذا تُغنيك ق
ممن تتلو وأنت ال تعلم شيئًا من معىن هذا الكالم الرباين العظيم؟ ورمبا أصغى املسكني إىل هذه الرُقية 
الشيطانية وختيل فعاًل أنه يهذي وأنه يقرأ شيئًا ال يفقهه، ومن مث ليس له من فائدة يف ذلك. األمر ليس  

 كذلك.

افة إىل  فهمك له ويف تطبيقك له، وهنالك كالٌم فيه سٌر باإلضهنالك كالٌم تتأمله تكون فائدته يف
 هذه الفائدة، جمرد قراءتك له يُنري فؤادك، جُمرد رؤيتك هلذه الكلمات متقربًا إىل اهلل سبحانه وتعاىل حُيصِّن

 هللنفسك، جمرد ذلك. وهذا ثابٌت ومقرٌر يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. اإلنسان يُؤجر على تالوة كتاب ا
فهم أو مل يفهم، يُؤجر على كل حرٍف عشر حسنات، ويُؤكد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ذلك قائاًل: 

ال أقول ألف الم ميم حرف بل ألٌف حرف والٌم وميٌم حرف. 
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فائدة هذه التالوة تسري إىل كيانك من حيث ال تشعر، نوٌر يقذفه اهلل سبحانه وتعاىل يف فؤادك، 
هذه الوظيفة وأدمت على التمسك يف هذه الوظيفة فإن اهلل سبحانه وتعاىل جيعلك إذا أخذت نفسك يف 

يف حصٍن حصني من هذه املخاوف اليت تشكو منها، لن حُترقك نار الشهوات واألهواء أبداً، ولن جتد 
 للشيطان سبياًل إليك ليتخطفك من صراط اهلل سبحانه وتعاىل أبداً، هذا إن اختذت من تالوة كتاب اهلل

 سبحانه وتعاىل ورداً دائمًا لك.

وانظروا كيف كان كتاب اهلل، بل رب العاملني سبحانه وتعاىل يأمر رسوله حممداً صلى اهلل عليه وسلم 
نزل يف كل صباٍح ومساء، وما أغناه صلى اهلل عليه وسلم وقد حّصنه اهلل 

ُ
بأن يعكف على تالوة كتابه امل

صلىحبصنه وحرزه املتني من أن يلجئ إىل أ  ي وسيلة أخرى، لكن اهلل عز وجل إّنا حّصن حبيبه حممدا ً
َد ِمْن َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن ِكتَاِب رَبَِّك ال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماِتِه َوَلْن جتَِ اهلل عليه وسلم هبذا العالج وأمثاله: 

 .ُدوِنِه ُمْلَتَحًدا

  ل صباح؟ هل جيعلون ألنفسهم ورداً من تالوةفهل يقرأ هؤالء الشاكون كتاب اهلل عز وجل يف ك
كتاب اهلل سبحانه وتعاىل؟ أنا أعلم أن كثريين هم الشباب امللتزمون بأوامر اهلل، بل الذين يلتزمون 
جبماعات واحلركات اإلسالمية أعلم أن فيهم من ال يعودون إىل كتاب اهلل إال لالستشهاد بآية، إال 

يناقشوا به وجيادلوا اآلخرين، أما أن جيلس أحدهم ويضع كتاب اهلل لالحتجاج بنٍص قرآين من أجل أن 
ُنصب عينيه مث يتلو جزءًا أو أكثر أو أقل من كتاب اهلل عز وجل جبلسة؛ قراءًة سليمة ال يتعتع فيها، 

 فقليلون هم هؤالء.

ة الثانية أن و إذاً اخلطوة األوىل يف أخذك نفسك هبذا العالج أن تتلقى القرآن ممن تلقاه قبلك، واخلط
جتعل لنفسك ورداً كل يوم من تالوة كتاب اهلل سبحانه وتعاىل حسب ظروفك وحسب اتساع وقتك 

 وضيقه.
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اخلطوة الثالثة: أن تتدبر كالم اهلل، وأن تتأمل يف معانيه، وأن تعمد إىل من يبصرك مبعاين كتاب اهلل؛ 
ن صراط اهلل شأن كثرٍي من املنحرفني ع ال أن تعتمد يف ذلك على نفسك وأن تُفسر القرآن كما تشتهيه

 سبحانه وتعاىل اليوم. هذه هي اخلطوة الثالثة.

واخلطوة الرابعة: إذا أمكنتك الظروف، وإذا عدت إىل قوتك وطاقتك، فرأيت أنك قادر على أن 
 عتثبت على اخلطوة الرابعة، فهي أن تُقبل إىل حفظك لكتاب اهلل عز وجل أو حفظ املقادير اليت تستطي

حفظها منه جهد استطاعتك، ولكين أعود فأقول هذه اخلطوة األخرية ُيشرتط فيها أن تكون على يقني 
أنك ستستطيع احملافظة على ما قد حفظته. فأما إن كنت يف شك من ذلك فاعلم أن إقدامك على 

 حفظ ما ال تستطيع أن جتزم أنك ستحافظ عليه معصية من املعاصي.

ما من مؤمٍن حيفظ كتاب اهلل  د يف مسنده أنه صلى اهلل عليه وسلم قال:ورد فيما رواه اإلمام أمح
 .مث ينساه إال ُحشر يوم القيامة أجذم

 ولقد قرر العلماء أن نسيان ما قد ُحفظ من كتاب اهلل عز وجل من الكبائر. 

إىل حفظ   -ثًا اصغاراً أو كباراً ذكوراً أو إن -وعجيب ال ينتهي أيها اإلخوة من أناٍس يدفعون الشباب 
كتاب اهلل سبحانه وتعاىل غيبًا، ويتباهون بني احلني واآلخر بأن عدداً من هؤالء الشباب قد حفظوا كتاب 
اهلل، هذا حفظه خالل ستة أشهر، وذاك وعاه وحفظه غيبًا خالل ثالثة أشهر، هذا مل يبلغ اخلامسة 

 هؤالء ذا، ويعرضون بضاعتهم متمثلًة يف.. ويتباهى املعلمون هب.عشر، وذاك ال يزال يف الثالثة عشرة
 الصغار ينهض كل واحد منهم ليقرأ غيبًا جزءاً مما قد حفظه.

أنظر إىل حال هؤالء بعد سنوات وأتعقبهم، هذا دخل اجلامعة وأصبح طالبًا يف اجلامعة، وذاك اجته 
، وإذا ل ستة أشهرإىل ِحرفة من احلرف، وأسأل ماذا بقي يف رأسك مما قد حفظته من كتاب اهلل خال

بكل ما ُحفظ قد طار وتبخر، ألن الرجل ال يستطيع أن يقرأ يف كل يوم مخسة أجزاء ليحافظ على ما 
قد حفظ، هو طالب يف اجلامعة أو هو حريف َيرج من داره يف الثامنة ويعود يف الثامنة، مىت يستطيع أن 

 حُيافظ على ما قد حفظ؟
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 ن حُتمِّل نفسك ما ال تطيق محله؟نعم أنت معذور، ولكن من الذي كلفك أ

ولعلك هنا أيضًا معذور، لكن الرجل الذي يتحمل هذه املسؤولية هو من دفعك دفعًا إىل أن حتفظ  
 كتاب اهلل عز وجل وهو ال يعلم أنك قادٌر على احملافظة على ما قد حفظت.

ان ُيلك خيااًل نسكثريات هّن الفتيات الالئي حفظن كتاب اهلل عز وجل يف أسناهنن صغرية، واإل
قويًا يف الصغر مبوجبه حيفظ بسهولة، ولكن ما إن تنقلت هذه الفتاة من مرحلة إىل مرحلة، وتزوجت أو 

 دخلت يف مراحل الدراسة اجلامعية أو حنوها حىت نسيت كلما قد حفظته.

 هللوقليلون جدًا وقليالت جدًا الذين والالئي حيافظون وحيافظن على ما قد حفظوه من كتاب ا
 سبحانه وتعاىل.

هذا األمر اخلطري أقوله لكم هبذه املناسبة، ولكين أعود فأقول للذين يشكون ويتخوفون من قوانص 
 الشهوات وشياطني اإلنس واجلن. أقول هلم:

العالج أمامكم ولكنكم ال تستعملونه أال وهو كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، أنا ال أقول لكم احفظوه 
ه املهمة يف أن جتعلوا ألنفسكم وردًا كل يوم من تالوة جزٍء من كتاب اهلل سبحانه غيبًا ابذلوا ربع هذ

وتعاىل، أروين إنسانًا شاباً أو فتاًة ثابر مثابرة دقيقة على هذه الوظيفة مث استطاعت شياطني اإلنس واجلن 
 أن تتخطفه من صراط اهلل سبحانه وتعاىل.

اه؟ ولكين ده بواسطة هذا النور وأن جيعلهم يف كالءته ومحأمل يلتزم اهلل سبحانه وتعاىل أن حيفظ عبا
أعود فأقول: على الرغم من كثرة معاهد األسد لتحفيظ القرآن، وعلى الرغم من احللقات الكثرية لتحفيظ 
القرآن يف املساجد وغريها، ولكين أنظر ُيينًا ومشااًل فال أرى تياراً واسعاً يتشكل من أولئك الشباب الذين 

كتاب اهلل كل يوم، حصة يقرؤونه ال غيبًا بل نظراً إىل كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، هذا ما نبحث   يقرأون
 عنه.
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وخري حصٍن يف هذا العصر ويف كل عصر يتقي به اإلنسان شياطني اإلنس واجلن، ويتقي الشهوات 
كف على تالوة   فليعواألهواء إّنا هو كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. من أراد أن يغرس بني جواحنه حمبة اهلل

كتاب اهلل. من أراد أن يغرس بني جواحنه املخافة من سخط اهلل فليتعهد نفسه بتالوة كتاب اهلل، من أراد 
أن يكون من الذاكرين اهلل كثريًا فليتعهد نفسه بتالوة كتاب اهلل عز وجل. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل 

 العظيم.
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ن العمل قد قعد به الِكرب ع -وهو من أساطري علماء النفس والرتبية  -قيل يل منذ أيام: إن فالنًا 
 وهو عاكٌف يف منزله يُعاين من مرض الكآبة.

علم النفس والرتبية، ال شك أنه كان يعاجل الكآبة وأسباهبا، وال شك أنه  قلت: يا عجبًا من أساطري 
بآرائه وعلومه الدقيقة يف أسباب الكآبة وطرق التوقي منها، فما له وهو املتخصص  كان ُيديل إىل الناس

هبذا الفن قد وقع يف براثن هذا املرض!؟ ماله يعاين اليوم وهو أستاٌذ جليٌل يف علم النفس وعلم الرتبية، 
 يعاين من مرض الكآبة وال جيد مفراً منه!؟
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اإلخوة. فالكآبة ال تأيت إال من سبٍب واحد، أال  ال شك أن اجلواب على هذا السؤال واضٌح أيها
وهو باختصار: جهل اإلنسان هلذه احلياة اليت يعيشها، وجهله ملا هو مقبٌل عليه من ورائها، جهل اإلنسان 
بطبيعة هذه احلياة ومبا سيلقاه بعد املوت وبعالقته باهلل عز وجل هو املصدر األوحد ملا يسمى مبرض 

عالج الكآبة عالٌج واحد ال ثاين له، هو أن يكون اإلنسان على بينة من قصة هذه  الكآبة، ومن مّث فإن
احلياة اليت يعيشها، ومن منهاج هذه الرحلة اليت يتقلب يف فجاجها، وأن يعلم ما هو مقبٌل عليه بعد 

 ماملوت، وأن يعلم صلته مبواله وخالقه عز وجل. فإذا علم ذلك كله، وأدرك حقيقة هذه احلياة، وعل
 عالقته عبداً مبواله وخالقه ربًا ومواًل وقيّومًا، زايله هذا املرض ولن جيد سبياًل إليه بشكٍل من األشكال.

هذه احلقيقة ال تستدعي فلسفة عميقة، وال تستدعي ثقافة واسعة، وإّنا تستدعي فقط أن يُعمل 
قلب يف هذه احلياة الدنيا؛ يتاإلنسان عقله، فإذا أعرض اإلنسان عن مواله وخالقه وظن أنه مستقٌل يف 

فجاجها كما يشاء، ويعبث هبا وبالناس كما يريد، ال يستطيع كائٌن ما أن ُيضّيق عليه سبيال، أو أن يُغري 
له منهجًا، وال يُفكر باملوت الذي َيتفي وراء ُأذنه، وال يعلم مىت سيفاجئه، ال يفكر هبذا املوت وال مبا 

غي أن يتحني هذا املرض الذي سينتابه بدون ريب، هذا اإلنسان الذي بعده ال شك بأن هذا اإلنسان ينب
 يعيش حياته هبذا الشكل ُيضي حياته بشكلني ال ثالث هلما:

الشكل األول: يكون عندما يتقلب هذا اإلنسان يف مرحلة الشباب ومرحلة إقبال الغرائز، يف هذه 
يُعمل عقله ودون  نيا يف أهوائها وشهواهتا دون أناحلالة تستبد به السكرة ويتيه عنه العقل، فيتقلب من الد

أن يُفكر يف احلياة اليت يسري يف فجاجها، ذلك ألنه يف هذه املرحلة سكران، والسكران ال يتصرف طبق 
عقله، ولكنه يتحرك حسب غرائزه وحسب اهتياج رعوناته، فهو ال يُبايل بأن يتقلب ذات اليمني وذات 

  لدنيا كما يشاء، وال يُبايل بأن جيعل من نفسه مادة أذى لآلخرين يتصرفالشمال يعثو ويعبث يف هذه ا
كما يشاء ألنه سكران، والسكران ال يعي وإمامه وقائده يف هذه املرحلة إّنا هو رعوناته وغرائزه اليت هتتاج 

 بني جواحنه. هذه هي املرحلة األوىل اليت تتحكم به.
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ة وأدبرت هي األخرى، وجاء عهد الشيخوخة، فإذا ذهب الشباب وطوي عهده، وجاءت الكهول
زالت السكرة واستيقظ العقل، وزال وقع الغرائز، وزال هياج الرعونات اليت كانت هتتاج بني جواحنه، 
وكانت تدفعه إىل أن يسري يف فجاج هذه احلياة على غري هدى كما حُيب ويشاء، كّل هذه املؤثرات زال 

اء العقل، وينظر الرجل وقد أصبح عاريًا عن دوافع رعوناته عهدها وزالت السكرة من وراء ذلك وج
املختلفة، ينظر وقد بدأ يشم رائحة املوت، ينظر وإذا بالدنيا تقول له: وداعًا بعد طول رقٍص وبعد طول 

 تقلٍب يف فجاج األهواء والشهوات.

فكر يف عالقته ومل يُ  وينظر إىل ما هو مقبٌل عليه، وهو مل يدرس شيئًا عن حقيقة هذه الدنيا ومآهلا،
، كل ما يف األمر أنه ينظر فيجد أن شبح املوت يدنو إليه رويداً رويداً. مبواله وخالقه ربا ً  عبدا ً

وعندئٍذ تأيت املرحلة الثانية يف حياته أال وهي مرحلة الكآبة، زالت مرحلة املرح بكل مقوماهتا ويف 
 الكآبة، شيٌء طبيعي البد أن يقع هذا اإلنسان يف مقدمتها سكرة النعيم وجاءت املرحلة الثانية مرحلة

مرحلة الكآبة ولن جيد مناصاً منها، فليستنجد هؤالء الذين يعيشون الكآبة يف ُأخريات أعمارهم ليستنجد 
الواحد منهم بكل جملدات علم النفس، بكل جملدات الرتبية، بكل العالجات اليت يتحدث عنها علماء 

ولن جيد خمرجًا من هذه الكآبة أبداً، ألن الكآبة تنبثق من داخله الشرق والغرب، فال واهلل  لن جيد مناصا ً
 ومل تلتصق عاماًل خارجيًا بكيانه.

الكآبة نتيجة موقٍف وقفه، نتيجة إلعراضه عن منهاج رحلته يف هذه احلياة الدنيا، نتيجٌة لعدم وقوفه 
لكن مىت ينجو اإلنسان من كال هذين ساعة واحدة أمام مرآة الذات ليعلم هويته ويعلم من هو. و 

 البالئني؟

مىت ينجو اإلنسان من سكرة املرح يف عهد الشباب والكهولة وينجو من آالم الكآبة يف مرحلة 
 الشيخوخة وقبل املمات؟

ِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوىَل الَِّذيَن آَمنُوا َوأَ عندما يقف أواًل أمام خطاب اهلل سبحانه وتعاىل القائل:   نَّ ذََٰ
 . عندما تعلم أنك عبٌد هلذا اإلله مملوٌك له تتحرك يف قبضته منتسٌب إليه بالعبودية،اْلَكاِفرِيَن اَل َمْوىَلَٰ هَلُمْ 
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بني مسع الدنيا وبصرها، ولست يتيمًا يف  وينتسب هو إليك باأللوهية، وعندما تعلم أنك لست طريدا ً
ذي له، إله عظيم إلٍه كبري إلٍه رحيم إلٍه لطيف، هو موالك الهذا العامل املرتامي األطراف، إّنا أنت عبٌد إل

يُعطيك والذي ُيربيك والذي يُنشِّئك والذي يرعاك، وال رعاية األم ملولودها كل هذا ُتدركه من خالل قول 
ِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوىَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن اَل َمْوىَلَٰ هَلُمْ  اهلل:  .ذََٰ

مث يدعوك هذا إىل أن تعلم قصة حياتك اليت تعيشها، هذه املرحلة اليت تتقلب يف فجاجها، وكيف 
حُيدثك موالك احملب موالك الرؤوف الكرمي عن رسالتك يف هذه احلياة، ومهامك اليت ينبغي أن تنهض 

، حُيدثك عن احلياة ههبا، واخلُلق الذي ينبغي أن تلتزم به، مث ُتصغي إليه وهو حُيدثك عن املوت وما بعد
الثانية اليت ستؤول فيها إىل موالك العزيز الكرمي، والبد أن جيزيك باحلسىن حسنًا وزيادة، والبد أن ُيكرمك 
مبا قد أعطيته من واجبات عبوديتك ملوالك، البد أن ُيكرمك بالعطاء الذي ال ينفذ، وُتصغي إىل بيان 

َا تُ َوف َّْوَن ُأُجورَُكْم قول لك: اهلل سبحانه وتعاىل وهو يوضح هذا كله وهو ي ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإّنَّ
 .ُع اْلُغُرورِ ا يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة  َفَمْن زُْحزَِح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اجْلَنََّة فَ َقْد فَاَز َوَما احْلَيَاُة الدُّنْ يَا ِإالَّ َمتَ 

هلل بأوامر ا -ُجهد استطاعتك  -لتك، وإذا التزمت عندما تعلم هذا كله فقد أدركت منهاج رح
ووصاياه، فال السكرة تطوف بك يف مرحلة شبابك وكهولتك لتنسيك واجبك، ولتوقظ الرعونات بني 
جواحنك، فتعبث بعباد اهلل كما هتوى أهواءك ال تفعل هذا، وال مرض الكآبة بعد ذلك ينتابك، ذلك 

الكهولة قد أدبرت، وأن عهد الشيخوخة بنذره قد أقبل إليك،  ألنك إذا رأيت أن الشباب قد وىل، وأن
وأنت قد عرفت موالك، وعرفت صلتك مبوالك، وقمت بالواجب الذي كلفك اهلل عز وجل به، فلسوف 
يرتاقص شعورك بني جواحنك حبًا للقاء اهلل سبحانه وتعاىل، ولسوف تعلم أنك ستنتقل من آالم هذه 

ر الوحشة اليت فيها إىل األُنس بلقاء موالك الذي طاملا عبدته وأنت ال الدنيا، ولسوف تنتقل من مظاه
 تراه، وطاملا ناجيته وأنت حمجوٌب عنه.

سيُقال لك: لقد آن أن تلقى موالك الذي كنت حتبه فكيف ال حيبك! الذي كنت تعبده وترجوه 
بكيانك يف  ن يطوففكيف ال يتقبل عبادتك و عبوديتك وال جييبك إىل سؤلك؟! أنّا ملرض الكآبة أ
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تلك الساعة!؟ أجل. وما أصدق وأمجل ما يقوله سلمة بن دينار وقد ُسئل كيف القدوم غداً على اهلل؟ 
 قال: فأما احملسن كالغائب يقدم على أهله، وأما املسيء فكالعبد اآلبق جُير إىل مواله.

عود إىل لذي آن له أن يكن حمسنًا لن تشعر مبرض الكآبة أبداً. وهل يشعر مبرض الكآبة الغائب ا
 أهله!؟

ه  لكن عندما يكون هذا اإلنسان قد أمضى شبابه وكهولته تائهًا عن اهلل، يُؤّله آهلًة من غري اهلل، يُؤّل
أهواءه رعوناته يستجيب لغرائزه فقط، وقد نسي اهلل الذي يكلمه ويدعوه ويناديه، حىت إذا جاء املوت 

 البد أن يقع يف مرض الكآبة.

ون إىل قول اهلل عز وجل وهو يصف عالجًا من أعظم أنواع العالج، بل هو العالج الوحيد أال تنتبه
الذي يتجاوز عن حده بدافع السكرة اليت حدثتكم عنها، وللكآبة  -وهو شر أنواع األمراض  -للمرح 

 اليت تأيت بعد ذلك، عالج هذا املرض وذاك اإلكثار من ذكر اهلل.

مل َيتنق يف سكرة هذه احلياة الدنيا، بل عاش مستيقظًا ملسؤوليات من أكثر من ذكر اهلل عز وجل 
الَِّذيَن مواله وخالقه، قلقاً خائفاً من رقابة اهلل سبحانه وتعاىل له، وإىل هذا ُيشري قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

 دنيا أو ُتسكره الرعوناتوأىّن ملن يوجل قلبه بذكر اهلل أن ُتسكره ال ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ لُوبُ ُهمْ 
 والشهوات؟!

مث إن ذكر اهلل عالٌج بعد ذلك هلذه الكآبة، ذكر اهلل حُيصِّنك ضد كل أنواع الكآبة، ذكر اهلل جيعلك 
ولو رأيت شبح املوت يدنو إليك، يرقص قلبك فرحًا، عندما تكون من الذين ُيارسون ذكر اهلل مبعناه 

َأاَل ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ هذا اإلشارة يف قوله سبحانه وتعاىل:  احلقيقي الذي وصفه اهلل عز وجل، وإىل
 .اْلُقلُوبُ 
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هبذا الوجل متزق أغشية الُسْكر، فلن  الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ لُوبُ ُهمْ  ذكر اهلل يورث القلق:
كل ما يشبه عنك مرض الكآبة و تسكر عن حقيقتك، وذكر اهلل ُيطمئن قلبك، فبهذه الطمأنينة يبتعد 

 ذلك، لكن من هم الذين ينبغي أن نسأل اهلل هلم اهلداية؟

هم الذين عاشوا حياهتم دون أن يعرفوا موالهم وخالقهم، ودون أن يعرفوا عبوديتهم هلل، عاشوا فعاًل  
عة الرحلة من اكعبٍد آبق ساح يف صحراء هذه الدنيا ُيينًا ومشااًل، فلما قيل له: تعال تعال لقد جاءت س

 هذه الدنيا أطبق عليه الكرب اخلانق، فماذا عسى أن يُفيد هذا اإلنسان اختصاصه الرتبوّي!؟

عربة أخذهتا أيها اإلخوة من هذا اإلنسان عندما قيل يل خربه، أحد أساطري علم الرتبية وعلم النفس  
ل ذلك، كآبة وخطط هلم سبكم وكم حتدث عن الكآبة وأسباهبا؟ كم وكم نصح الناس كي يبتعدوا عن ال

ها هو ذا يقع يف براثن الكآبة ذلك ألنه عاش حياته طليقًا عن معىن عبوديته هلل بعيدًا عن الوقوف أمام 
ِلَك بَِأنَّ اللَّهَ َمْوىَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن اَل َمْوىَلَٰ هَلُمْ  هذا الكالم احللو الرباين: ك ال موىل هلم ولذل ذََٰ

 البد أن يصرعهم هذا املرض.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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إن من شأن اإلنسان السويِّ يف تفكريه وعقله أنه إذا شعر بأعراض مرض يسري يف كيانه، سرعان 
 وأن يبينوا له سبب ما قد حل جبسمه، مث أن ما يعود إىل األطباء الذين بوسعهم أن يشخصوا مرضه،

يضعوه أمام الدواء الناجع الذي َيلصه من مرضه. هذا هو شأن كل إنساٍن عاقل عندما يتعرض ملرٍض 
 .من األمراض أيًا كان

وجمتمعنا الذي نعيش فيه اليوم يعاين من أمراض ال من مرض واحد، يعاين من أمراٍض كثرية، والكل 
معرتٌف به. جمتمعنا يعاين من مرض تضييع األمانة، يعاين من مرض إمهال املسؤولية،  موقٌن بذلك والكل

يعاين من مرض التعامل بالغش واخلديعة، يعاين من مرض التسيب بكل أنواعه، يعاين من مرض األثرة 
 بداًل من اإليثار الذي هو ُخُلق كل إنساٍن سوٍي وشريف، يعاين جمتمعنا من الفساد بأكثر أنواعه

 ... وهذا مرض.وأشكاله

واملرض كما ُيكن أن يسري يف بدن إنسان ُيكن أن يسري مثله أيضًا يف كيان جمتمع. واملفروض 
أن يتنبه اجملتمع من خالل أشخاصه ومن خالل أفراده ومن خالل الذين يديرون شؤونه، من املفروض أن 

عمله ختّلص يتجه إىل الدواء؛ الذي إن استيتنبه اجملتمع إىل هذا املرض، مث أن يتساءل عن السبب، مث أن 
 .من عقابيل هذا الداء وآثاره

أما الشعور هبذا املرض فأعتقد أن جمتمعنا يعلم ويدرك أنه مريٌض هبذه اآلفات كلها، بل إن كل من 
يف هذا اجملتمع على اختالف فئاهتم مدركون ومعرتفون بأنه يعاين من هذه األمراض. الدعاوي الكالمية 

هبا جمتمعاتنا، فإذا حبثت عن مصداق هذه الدعاوي سلوكًا مل جتد نفسك أمام سلوٍك يتفق مع تفيض 
هذه الدعاوي قط. التبجحات الكالمية بضرورة التضحية يف سبيل القيم واملبادئ واألرض والوطن واحلقوق 

ن الثغرات ديث عما أكثرها، ولكنك عندما تبحث عن الواقع الذي ُيصدق ذلك ال جتد أثراً هلذا كله. احل
تمعنا يعاين .. إذاً فالكل معرتف بأن جم.وأنواع الفساد الذي يستشري يف هذا اجملتمع، حديٌث ال هناية له

من أمراض ويعاين من انواٍع من الفساد مقتضى هذا الشعور وهذا اليقني أن يبحث هؤالء الذين شعروا 
ن يستعملوا لسبب ومن مث أن يبحثوا عن الدواء مث أوعرفوا وأيقنوا مث اعرتفوا، مقتضى ذلك أن يبحثوا عن ا

هذا الدواء كما يفعل أي مريض عندما يُهرع إىل طبيبه مث ينصحه بالدواء الناجع الذي ينبغي أن يستعمله 
 .وها هنا نقطة الغرابة والعجب
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تمع عند أكثر الناس التائهني وأكثر الناس الواقعني يف تيارات هذا الفساد يقفون من حديثهم عن اجمل
 اإلقرار بوجود هذه األمراض، مث إهنم ال يتجاوزون ذلك إىل أي معاجلة وإىل أي حبث. فما السبب؟

حنن نعلم أيها اإلخوة أن هذه األمراض اليت من شأهنا أن تسري يف كيانات اجملتمعات املختلفة هلا 
تمع، ألمراض يف كيان اجملسبب واحد ال ثاين له، هو فساد األخالق، عندما تفسد األخالق تسري هذه ا

 .وعندما تصلح األخالق وتستقيم تغيب هذه األمراض

وقدُيًا حتدث الناس عن أمهية اخللق وكونه الدعامة األوىل للمجتمع السوي وللتقدم اإلنساين احلقيقي 
ولكن من أين ينبثق حسن اخلُلق؟ وما هي الضمانة ألن يتمتع أفراد جمتمٍع ما حبسن اخلُلق ال سيما 

تمعاتنا العربية اليت كانت يف يوٍم من األيام مثال الفساد األخالقي مث مل يقومها إال دين اهلل سبحانه جم
لدون. هذه األمة كما يقول ابن خ  -وتعاىل؟ عندما أكرمها اهلل سبحانه وتعاىل ببعثة خامت الرسل واألنبياء 

ه كن أن تقومها عوامل خمتلفة، ولكن هذالعربية ال يقومها إال شيءٌ واحد هو الدين، هنالك أمم أخرى ُي
األمة يستعصي أي سبب من األسباب على تقوُيها إال أن يكون هذا السبب متمثاًل يف دين اهلل سبحانه 

 .وتعاىل

األخالق الفاضلة ال ُيكن أن تنبثق إال من معني التدين، ال ُيكن أن تنبثق إال من معني اإلُيان باهلل 
 بأوامر اهلل عز وجل، ولعل كثريًا من الناس يف جمتمعاتنا يغصون هبذا الكالم سبحانه وتعاىل واالنضباط

وباالعرتاف به ألهنم مازالوا يستمرئون البعد عن حظرية اإلسالم، ما زالوا يتخيلون أو حيبون أن يتخيلوا 
مة أن هنالك عالجات أخرى ُيكن أن تفيدهم، ولعلهم مجيعًا أدركوا أن ال عالج ُيصلح حال هذه األ

 .بذاهتا إال عالٌج واحد، أال وهو عالج هذا الدين

ال سيما وكما قلت أكثر من مرة لقد جرب الكثريون من فئات جمتمعاتنا هذه أدوية وعالجات 
شىت، جربوا دواء اللجوء إىل القومية وزمخها وإحياءاهتا، فلم يغِن عنهم هذا الدواء شيئا وما زادهم إال بالًء. 

لسفات أجنبية خارجة عن جمتمعاتنا وعن طبيعتنا بل عن الفطرة اإلنسانية السوية، جربوا اللجوء إىل ف
فلم يستفيدوا من ذلك شيئاً   .جربوا ذلك وساروا يف هذا الطريق أشواطا ً
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جربوا الكلمات الكبرية اليت تتحدث عن الوطنية، واليت تتحدث عن الغرية، واليت تتحدث عن 
 .برتاث اآلباء واألجداد فما أفادهم ذلك كله شيئاً الرتاث، واليت تتحدث عن االعتزاز 

حتدثوا عن كلمة األخالق، ولكن بعيدة عن جذورها، بعيدًة عن معينها، بعيدًة عن ضماناهتا، فلم 
جتدهم كلمات األخالق شيئًا ومل تفدهم إال تصديعًا يف الرؤوس وبقيت األمراض مستشرية وبقي الفساد 

 .ادممتدًا والكل معرتف هبذا الفس

أن  إال دواء واحد، هو -بعد التجربة وبعد االستقراء  -إذاً لقد آن األوان أن نعرتف بأن ال دواء 
 .نعود إىل معني هذا اإلسالم، وحنول انتمائنا التقليدي إليه إىل انتماء فّعال

فساد، للقد آن األوان أن يدرك هذه احلقيقة كل الناس بكل فئاهتم إن كانوا ممن يضيقون ذرعاً هبذا ا
وإن كانوا ممن يبحثون عن وسيلة لإلصالح، أما الذين يستمرؤون الفساد ألهنم يرحبون من وراءه، وأما 
الذين يطيب هلم اإلعوجاج ألهنم يستفيدون من وراءه فوائد ولو كانت على حساب أمتهم، فأولئك ال 

 .حديث لنا معهم ونسأل اهلل لنا وهلم اهلداية

ه األمة وال شك أهنم كثريون أما أولئك املتحرقون على صالح هذه األمة أما أولئك الغيارى على هذ
إال يف تربة اإلُيان باهلل والرتبية اإلُيانية  وال شك أهنم كثريون، فقد آن أن يعلموا أن األخالق ال تزدهر أبدا ً

ي أن يرتبط هذا غالصحيحة. إذاً ينبغي أن تتنامى الرتبية اإلسالمية على كل املستويات يف جمتمعاتنا، ينب
اجليل ارتباطًا عقالنيًا ووجدانيًا بدين اهلل سبحانه وتعاىل، ينبغي أن جُنند لذلك سائر وسائل إعالمنا، سائر 
األدوات الثقافية اليت جنعلها زاداً يسري فيما بيننا، ينبغي أن جنند ذلك كله من أجل أن يتحول انتماؤنا 

 .هاحليوي الفّعال. هذا ما ينبغي أن نعلمه وينبغي أن نتبيناإلسالمي من الوضع التقليدي إىل الوضع 

ما ينبغي أن يستحي املتحدثون والكاتبون يف وسائل اإلعالم عن االعرتاف هبذه احلقيقة، يعلمون 
وتغص أفواههم عن االعرتاف مبا يعلمون يتبينون ولعلهم يف السر يقولون أيضًا إن هذه األمة ال يصلحها 

ينها، حىت إذا خرج الكالم عن السر إىل العلن اختفت هذه األلفاظ عن األلسن. من إال أن تعود إىل د
هم الذين يستحي منهم هؤالء الناس؟ وفيما اخلجل من حقيقة أصبحنا مجيعًا ندركها  وأصبحنا مجيعًا 
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ىل هذا إ نعلمها! ينبغي أن تكون اجلرأة اليت يعتز هبا القائمون على أمر هذه األمة متمثلًة يف عوٍد محيد
 .املبدأ الذي نقوله

احلقيقة  . ولكن ها هي ذي.جربنا كل الوسائل وال مانع أن نزيد التجربة جتربة، وليحاول من حياول
الناصعة ظهرت، ال ُيكن أن تعود هذه األمة فرتقى إىل عزهتا اليت كانت قد عرفت هبا، وال ُيكن أن 

ها عمر عت إىل هذا الدين احلنيف. وإهنا حلقيقٌة أدركتنهض هنضتها اليت حيلم هبا كل واحد منا إال إن رج
حنن قوٌم أعزنا اهلل باإلسالم فمهما طلبنا العزة بغري ما أعزنا اهلل به بن اخلطاب إدراكًا ثاقبًا يوم قال: 

 .أذلنا اهلل

كثريون هم الذين رمبا يقولون ها هي ذي أمم الغرب تتعامل فيما بينها باألخالق احلميدة وتتفق 
يث ينبغي أن تتفق كما نرى دون أن تعتمد يف ذلك على دين حق، فلماذا ال ّنلك ما ُيلكون؟ ها ح

هنا السر العظيم الغريب هذه األمة العربية كانت كما قلت لكم مثاًل ُيضرب يف التفرق والتشتت واحلطة 
ذي ىل النقيض؟ ما اليف الفكر واألخالق والولوغ يف أنواع الرذيلة، ما الذي أنقذها؟ ما الذي حوهلا إ

. هو .شيٌء واحد ة ولإلنسانية وللمعارف وللثقافة؟جعلها مضرب املثل لألخالق الفاضلة وللوحد
 .االنضباط حببل اهلل عز وجل والتشرف احلقيقي بدين اهلل

من حكم اهلل عز وجل أنه يريد أن تصبح هذه احلقيقة واضحة جليًة مع الزمن، هذه األمة بالذات 
اإلسالم بعد الفساد إن تركت سر صالحها أال وهو الدين ال بد أن ترجع إىل ما كانت  اليت أصلحها

عليه، تلك هي احلكمة وهذا هو فرق ما بيننا وبني األمم األخرى، لباٌس ارتديناه فأعزنا اهلل عز وجل فيه، 
تشرف هبذا ن نعندما خنلع هذا اللباس بشكٍل أو بآخر ال بد أن نعود إىل الوضع الذي كنا عليه قبل أ

اللباس، هكذا كنا إذاً هكذا ينبغي أن نعود عندما خنلع هذا الثوب اإلسالمي الذي أعزنا اهلل عز وجل 
قيقة كل فليعرف هذه احل، به. هذا ال ينطبق إال على هذه األمة أما تلك األمم األخرى فلها شأهنا اآلخر

 .من أراد أن يقيس نفسه على األمم األخرى

 وأسأل اهلل عز وجل أن يهدينا إىل سواء صراطه املستقيم، فاستغفروه يغفر لكم. أقول قويل هذا 
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إن امللحدين والذين يتعمدون الشرود عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل، كانت معذرهتم وال تزال أهنم 
ن ينفك فإن رأيت من يتباهى بإحلاده فعذره أنه ال يستطيع أ ،لعلم بديالً رجال علم، وأهنم ال يبتغون با

بحانه وإن رأيت من يتعمد الشرود عن صراط اهلل س ،عن العلم وال يستطيع أن يبتعد مقاييسه وموازينه
 وتعاىل، فعذره عندما تدعوه إىل اهلل سبحانه وتعاىل أنه رجل علم وأنه ال حيب أن يتعامل يف هذه الدنيا

 .إال مع العلم وقواعده

والغريب أيها اإلخوة أن هؤالء الناس الذين يلحدون يف ذات اهلل باسم العلم، وبدعوى أهنم يتعشقون 
العلم وال يريدون أن يبارحوه، وأن هؤالء الشاردين عمدًا عن صراط اهلل عز وجل الذين يعتذرون عن 

يقعون ضحية اخلرافة، وهم أول من يفرتسهم شرودهم بالعلم وحبهم له، الغريب أن هؤالء هم أول من 
الدجل بكل أنواعه، ويف هذا دليٌل ما بعده دليل على أن يف الناس اليوم من يسجنون أنفسهم يف سجون 
اجلهالة، ولكن نُقش على هذه السجون اسم العلم، وأن يف الناس من َيتنقون يف حبار اجلهالة، ولكنهم 

لعلم. هؤالء الناس هم أول من تفرتسهم أنواع الدجل، وأول من يسمون اختناقهم سباحة يف ميادين ا
 .تفرتسهم اخلرافات

وآية ذلك أننا مجيعًا نالحظ أن أحاديث السحر والسحرة وأحاديث اجلن وأعمال اجلن وتَلُبسات 
 اجلن قد شاعت وذاعت يف اآلونة األخرية جداً، وما من جملٍس جيلسه أحدنا يف جمتمٍع صغرٍي أو كبري إال

ويطرح فيه هذا املوضوع باهتماٍم بالغ، وأنظر فأتأمل فأجد أن أول من يهتمون هبذا املوضوع هم الشاردون 
عن صراط اهلل، وأول من ُيشعرك بالقلق واالضطراب واجلذع من احتمال أن يكون قد مسه طائٌف من 

اك هم ألون هذا ويسألون ذاجلن أو أن سحراً قد ُرصد له، أول هؤالء الذين يناهلم االضطراب والقلق ويس
 .أولئك الذين ابتعدوا عن صراط اهلل، ملحدين أو ضالني وتائهني

فانظروا إىل الذين يلحدون يف ذات اهلل عز وجل باسم العلم، وبدعوى تعشقهم للعلم، وبدعوى 
م اإلُيان هأهنم ال يريدون أن يستبدلوا بالعلم بدياًل، ومن مث فهم يشعرون إن آمنوا باهلل فال بد أن يكلف

باهلل أن يرتكوا العلم، ولذلك فهم مضطرون أن يؤثروا العلم على اهلل عز وجل، ولكن ها أنتم تروهنم كيف 
أهنم ُيضحون بالعلم وقواعده وموازينه يف سبيل اخلرافة، يف سبيل الدجل، ويف سبيل األوهام اليت ال حقيقة 

 .هلا
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 هذا ذا جتد أن الفئات اليت هتتم مبوضوع السحر يفولكن مع هذا ينبغي أن نتسائل أيها اإلخوة: ملا
العصر واجلن وما يتعلق باجلان، ملاذا نالحظ أن الذين يقومون ويقعدون هبذا املوضوع يف خوف ووجل، 

 هم الشاردون عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل؟

دعاوي ل والاجلواب: هو أن السحر له وجود، وإن كان وجوده ضئياًل ضئياًل جداً وسط مٍي من الدج
الكاذبة واجلان موجودون وإن كان احلديث عن مس اجلن واحداً من عشرات األقوال الكاذبة واألوهام 
التدجيلية اليت ال أصل هلا، ولكن اهلل عز وجل بني لنا أن السحرة إن أرادوا أن ينالوا من أحٍد من الناس 

تباع أوامره  سبحانه وتعاىل وحتصن حبصٍن من امنااًل فال يستطيعون أن ينالوا من إنساٍن قد الزم صراط اهلل
واالبتعاد عن نواهيه، ال ُيكن، وأن اجلان وإن وقع منهم فعاًل مٌس كما ورد يف آيات قرآنية وأحاديث 
نبوية صحيحة فإهنم ال يستطيعون أن ينالوا مبسهم هذا إال الشارد عن صراط اهلل، إال الشارد عن حصن 

 .، متامًا كالذئب، إّنا تأكل الذئب من الغنم القاصيةالعبودية هلل سبحانه وتعاىل

فالسحرة إن وجدوا ومل يكن األمر دجاًل وكذبًا، فإّنا ينالون من غنم الناس القاصني والبعيدين 
 فَِإَذا قَ رَْأَت اْلُقْرآَن فَاْستَِعْذ بِاللَّهِ تأملوا يف قول اهلل عز وجل:  ،والتائهني عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل

ْم يَ تَ وَكَّلُونَ ، ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ  َا ُسْلطَاُنُه َعَلى الَِّذيَن  ،إِنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعَلىَٰ َرهبِِّ ِإّنَّ
أي ليس للشيطان  ُسْلطَانٌ  إِنَُّه لَْيَس َلهُ هذا كالم اهلل سبحانه وتعاىل:  يَ تَ َولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشرُِكونَ 

ْم يَ تَ وَكَّلُونَ  وزمرته  .لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعَلىَٰ َرهبِِّ

ما مسعنا ال قدُيًا وال حديثًا أن إنسانًا سار على صراط اهلل، وآمن باهلل إُياناً حقيقيًا، والزم ورداً من 
ثابتًا  م ورداً من األذكار اليت يأمر اهلل سبحانه وتعاىل هبا، مث إنه كانقراءة كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، والز 

مستمرًا على أداء فرائضه، أوامره اليت أمره اهلل عز وجل هبا، وكان رقيبًا على نفسه، فإن شردت به نفسه 
 مرًة أو مرات عاد وتاب وآب إىل صراط اهلل عز وجل، ما مسعنا أن واحدًا من هؤالء مسه طائف من
اجلن. أو أن أين من السحرة قد نالوه بأي أذًى بشكٍل من األشكال، ذلك ألن هذا شيءٌ ألزم اهلل عز 

ْم يَ تَ وَكَّلُونَ  وجل به ذاته العلية  .إِنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعَلىَٰ َرهبِِّ
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علماء الدين؟ من هم الذمي يطرقون  ولكن الحظوا وتأملوا من هم الذين يطرقون أبواب العلماء،
أبواب من يثقون هبم من الذين يعرفون حقائق هذه األمور، يطرقون أبواهبم يف اضطراب يف وجل يف 
خوف، هذا قد انتابه قلق نفسي، َييل إليه أن سحراً قد هيمن عليه، وذاك ناله اضطراب بليله وهناره 

لك قد لك َُييل إليها أن سحراً قد ُكتب هلا، وأهنا بسبب ذَُييل إليه أن مسًا من اجلن قد هيمن عليه، وت
لق، ويأخذ .. انظر إىل هؤالء الذين ينتاهبم الق.حيل بينها وبني أن تسعد بأسرٍة مسعدٍة تسعد هبا وهكذا

منهم االضطراب مأخذه، والذين تشيع يف أنفسهم الوساوس ويسألون عن هذه األمور، جتدهم مجيعًا 
 ..وجل، بعيدين عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل وأوامره شاردين عن اهلل عز

ولكن األدهى من ذلك والذي ُيضحك، هو أنك تتأمل يف واحٍد من هؤالء فتجده أنه هو الذي  
كان باألمس يتباهى بابتعاده عن أوامر اهلل ألنه رجل علم، يتباهى بشروده عن صراط اهلل عز وجل ألنه 

لى خلرافة، أن َيضع هلل عز وجل بالعبودية خرافة، ولذلك فهو يتأىب عرجل علم وألنه ال حيب أن يؤمن با
هذا اإلُيان باسم علمه أما أن يستسلم ألوهاٍم باطلٍة ال وجود هلا، أما أن يستسلم لقلٍق نفسي يفسره 

اىف نبأن مسًا من اجلن انتابه، أو أن أناسًا من الدجاجلة قد كتبوا له يف أوراٍق وحنو ذلك سحراً فهذا ال يت
 .مع العلم

وهكذا تظهر آيات اهلل باهرة لننظر إىل هؤالء الذين يتباهو بالعلم، وقد متزقت احلجب اليت سرتوا 
هبا أنفسهم زورًا وهبتانًا، ونظرنا إىل ما دون هذه احلجب وإذا هي اجلهالة العفنة اليت فاحت رائحتها. 

من األوهام  ٌس يوجلون ويرتعبون وترتعد فرائصهموننظر إىل هؤالء الذين يتشدقون باسم العلم وإذا هبم أنا
الكاذبة من اخلرافات اليت ال أصل هلا، ولعل هذا الذي يشيع بني الناس اليوم، ولعل هذا الذي يدخل 
الفزع واالضطراب والقلق يف نفوس كثرٍي من الشاردين له مثاٌر مفيدة غداً، بل مثاره املفيدة واضحة جلية 

ن آمنا باهلل عز وجل، حنن نتحرك يف مناخ العلم، ومن مث ال يستطيع الدجل أن اليوم اليوم، حنن الذي
يفرتسنا، ال تستطيع األوهام واخلرافات سواٌء جتلت باسم السحر أو باسم الكهانة أو باسم اجلان ال 
يستطيع شيءٌ من ذلك أن يفرتس عقولنا وأن يزجنا يف متاهات وخوٍف واضطراٍب ووجل وحنو ذلك. ما 

ن الذي يقينا؟ إُياننا باهلل عز وجل، ألن منبع العلم هو اإلُيان باهلل وكل من شرد عن اإلُيان باهلل احلص
 .عز وجل شرد أيضًا عن العلم
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ولكن رب قائٍل يقول: إهنم أيضًا مؤمنون أو فيهم كثري من املؤمنني، أنا ال أحتدث عن اإلُيان 
  عز وجل، أحتدث عن اإلُيان الفّعال، أحتدث عنالتقليدي األجوف الرخيص الذي ال قيمة له عند اهلل

اإلُيان الذي يقود صاحبه سرياً على صراط اهلل، أحتدث عن املؤمن الذي يدفعه إُيانه إىل أن حيافظ على 
صلواته اخلمس، يدفعه إُيانه إىل أن يكون رقيبًا على نفسه فال يرتكب شيئًا من احملرمات إن ارتكب عاد 

سبحانه وتعاىل. أعين باملؤمن ذاك الذي يتخذ لنفسه ورداً كل يوم من قراءة كتاب اهلل وتاب وآب إىل اهلل 
سبحانه وتعاىل، هذا هو حصن املؤمن. أروين أي إنسان كان مؤمنًا وساقه إُيانه إىل هذا السلوك، هل 

عنا مسجتدون أن يف يوٍم من األيام ذهب أو كاد أن يذهب ضحية شيٍء من هذه اخلرافات؟ إطالقًا ما 
 .هبذا

رمبا كاد له كائد وحاول أحد الدجاجلة أن يؤذيه، ولكن األذى ُير به مر الكرام وال يقف عنده 
كما حاول اللبيد بن األعصم ذلك اليهودي أن يسحر رسول اهلل صلى اهلل عليه  بشيء من األشياء. متاما ً

 .األعصم وهذا شأن كل مسلموسلم فمر السحر به مّر الكرام، وأنبأه اهلل بكل ما فعله لبيٌد بن 

وانظروا أيها اإلخوة إىل قصة األمس كيف تتكرر اليوم، دائمًا الشاردون عن صراط اهلل إّنا يشردون 
عن صراط اهلل ألهنم يتباهون بالعلم الذي سكروا به، وهو أي علم؟ علٌم ال قيمة له أمام علم اهلل بل أمام 

أَفَ َلْم َيِسريُوا ُيان باهلل عز وجل. انظروا إىل قول اهلل عز وجل: جذور اإلُيان العلمية اليت ينبثق عنها اإل
يِف اأَلْرِض َفَما أَْغىَن  ايِف اأَلْرِض فَ يَنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمن قَ ْبلِِهْم َكانُوا َأْكثَ َر ِمنْ ُهْم َوَأَشدَّ قُ وًَّة َوآثَارً 

كأنه يتحدث عن   َلمَّا َجاءَتْ ُهْم ُرُسلُُهم بِاْلبَ ي ِّنَاِت َفرُِحوا مبَا ِعنَدُهم مَِّن اْلعِْلمِ َعنْ ُهم مَّا َكانُوا َيْكِسبُوَن ف َ 
م مَّا  فَ َلمَّا َجاءَتْ ُهْم ُرُسلُُهم بِاْلبَ ي ِّنَاِت َفرُِحوا مبَا ِعنَدُهم مَِّن اْلعِْلِم َوَحاَق هبِِ الذين يتباهون بالعلم اليوم: 

 .حاق هبم هذا الدين الذي كانوا يستهزئون به زُِؤونَكانُوا ِبِه َيْستَ هْ 

ها هو ذا حييق بأولئك الذين يتحدثون باسم العلم عندما يذكرهم باهلل، مث إهنم يرفعون أيديهم 
وأقدامهم وقد ناهلم االضطراب، قد ناهلم القلق كل منال وهم يتحدثون عن خرافات تتعلق مبس اجلن 

 .جلوتتعلق بالسحرة وما إىل ذلك، أ
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أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلنا ممن يتعاملون مع حقيقة العلم، ال ممن مشوا رائحة العلم فسكروا 
به، هؤالء الناس هم أبعد ما يكونون عن العلم وإذا تنطع أحدهم بكلمات من العلم فاذكر قول اهلل عز 

. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل َعِن اآْلِخرَِة ُهْم َغافِلُونَ  يَ ْعَلُموَن ظَاِهرًا مَِّن احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َوُهمْ وجل عنهم 
 العظيم.
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قلت لكم باألمس إنه ما من شيء أوجده اهلل سبحانه وتعاىل ووضعه بني يدي اإلنسان إال وهو يف 
اإلنسان، وما من خمرتع من املخرتعات، وما من أحدوثٍة تظهر على  أصله صاحٌل للخري وموجٌه إلسعاد

يدي إنسان إال وهي يف أصلها من إبداع اهلل وخلقه، وهي يف أصلها موجهٌة خلدمة اإلنسان وإسعاده، 
ولكن اإلنسان هو الذي يصرف اخلري إىل الشر يف كثري من األحيان، يستعمل األداة اليت جعلها اهلل 

إلنسان يستعملها أداًة لشره، يستعمل السُّلم الذي ُيكن أن يرقى به اإلنسان إىل سعادة سبياًل خلري ا
 العاجلة والعقىب، فينكس هذا السلم وجيعله سببًا للوقوع يف أودية الشقاء. 

حقيقة أوضحتها قبل أياٍم لكم، وأعود إىل هذا الذي ذكرته ألركز على جانب من هذه اجلوانب 
لعلم ، وأذكركم مبا قد قلت آنذاك من أن ااألقنية الفضائيةملخرتعات أال وهو هذه وعلى خمرتع من هذه ا

ال يوجد شيئًا معدومًا وإّنا يكتشف العلم ما أوجده اهلل عز وجل فوق هذه األرض اليت نعيش فيها،  كل 
تعاىل، و ما ُيكن أن تسمعوه من املخرتعات إّنا هو نسيح ملواد موجودة يف األصل أوجدها اهلل سبحانه 

وهذه األقنية الفضائية واحدة منها، هي يف أصلها أداة طيعة يف يد اإلنسان؛ إن توجه هبا إىل اخلري كانت 
خري خادم له، وإن نكسها ليتوجه هبا إىل الشر كانت قنبلة موقوتة لتدمري حياة الفرد واألسرة، واملأمول 

ًا هنج اليت محله اهلل سبحانه وتعاىل إياها، ملتزم من اإلنسان عندما يكون قائمًا بعهد ربه، مؤديًا األمانة
العبودية هلل بسلوكه بتعامله مع هذه احلياة وأسباهبا.. املأمول من هذا اإلنسان أن يطوع هذه األجهزة 
وهذه األداة ملا يقرب اإلنسان إىل اهلل عز وجل، وكان املأمول بناًء على هذا عندما يقع هذا اجلهاز يف 

دقني مع اهلل، ملتزمني بعهده أوفياء مع ما بايعوا اهلل سبحانه وتعاىل عليه، أن يرفعوا أيدي مسلمني صا
 هذا اجلهاز أو هذه األحدوثة أو هذا االكتشاف أن يرفعوه إىل سدة اخلدمة لدين اهلل سبحانه وتعاىل. 

انه وتعاىل حولكن املصيبة الفادحة أن يف املسلمني مسلمني من حيث االنتماء، إذا ابتالهم اهلل سب
بامتحان تعارضت فيه أهواء هذا اإلنسان وشهواته مع أوامر اهلل سبحانه وتعاىل ووصاياه، نسي أوامر اهلل 
وقال ملتعه وأهواءه: لبيك. وهم مسلمون ومؤمنون دون أن يتنبه هؤالء املسلمون يف الظاهر املنقادون 

لقون ز وجل دون أن يتبينوا أهنم بذلك َيلشهواهتم وأهوائهم عند أي تعارض بينها وبني أوامر اهلل ع
أسباب الشقاء ألنفسهم، يديرون حبل املشنقة ويضعوهنا يف أعناقهم وحيكمون على أنفسهم بالشقاء يف 

 هذه الدنيا العاجلة قبل اآلخرة اآلجلة. 
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كثريون هم املسلمون الذين َيتلفون إىل هذه املساجد وحيضرون اجلماعات واجلمعات، إذا عادوا 
 بيوهتم جعلوا من هذه األقنية قبلة هلم، جعلوا من هذه األداة مسريهم يف كل أمسية، مسريهم يف سهراهتم إىل

إىل آخر الليل أو إىل ما بعد منتصفه، وكان املأمول من هؤالء املسلمني الذين عاهدوا اهلل فصدقوا على 
ها جهزة، كان املأمول منهم أن َيضعو ما عاهدوا اهلل عز وجل عليه، والذين أبوا إال أن يستعملوا هذه األ

ملا يريد اهلل، وأن يصفوها من الشوائب، فال يتعاملوا إال مع اخلري منها، كان هذا هو املأمول، ولكن الذي 
جيري خالف ذلك متامًا، الغرض من هذا تلبية املتع وتلبية الشهوات واألهواء، أما أمر اهلل فمنسي وملقى 

 وحنن نعلن أننا عاهدنا اهلل وأننا أوفياء مبا عاهدنا اهلل سبحانه وتعاىل عليه. دبر األذان. وحنن مسلمون 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ات َُّقوا اللََّه  أريد أيها اإلخوة من هؤالء املسلمون أن يكونوا صادقني:
 .أي يف صدقهم، كونوا صادقني مع اهلل سبحانه وتعاىل الصَّاِدِقنيَ  َمعَ  وَُكونُوا

 َواْلَقنَاِطرِي النَِّساِء َواْلبَِننيَ  ِمنَ  زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواتِ وأريد أن تعلموا أن هذه الدنيا دار ابتالء 
 ِعنَدهُ  َواللَّهُ  ۖ   نْ يَاالدُّ  احْلَيَاةِ  تَاعُ مَ  ذََِٰلكَ  ۖ   الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنْ َعاِم َواحلَْْرثِ  ِمنَ  اْلُمَقنَطرَةِ 

 هذه الدنيا دار امتحان هذا شيء. اْلَمآبِ  ُحْسنُ 

والشيء الثاين الذي جيب أن نعلمه هو أن اهلل عز وجل ال يأمرنا إن أمر إال بأمر فيه سعادتنا يف 
ء لنا االدار الدنيا قبل اآلخرة، وإن هنانا عن شيء فإّنا ينهانا عنه ألنه ينطوي على سبب من أخطر الشق

 يِيُكمْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْسَتِجيبُوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حيُْ يف الدنيا العاجلة قبل اآلخرة اآلجلة: 
 ْفَ لَُنْحيِيَ نَُّه َحيَاًة طَيَِّبةً  َوُهَو ُمْؤِمنٌ  أُنَثى أَوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َعِمَل َصاحِلًا َمن عز وجل لنا.هذا عهد اهلل  

إذاً ركون بعض الناس إىل هذه األجهزة؛ إىل هذه األقنية الفضائية كي يستجيبوا من خالل ذلك 
لعطش شهواهتم وأهوائهم ومتعهم لن حيقق هلم سعادة إطالقًا، بل سيزجهم يف شقاء خطري وبالء وبيل، 

 هذا ما جيري.

اْسَتِجيبُوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم  ول:اهلل عز وجل يق -والعياذ باهلل  -اهلل عز وجل ال يكذب 
، أي إن خالف ذلك يشقيكم وُييتكم ويهلككم. ماذا استفاد هؤالء الذين يساهرون الليل ِلَما حُيْيِيُكمْ 

 بطوله يف بيوهتم أمام هذه األجهزة اليت اختذوها ألنفسهم معبودًا من دون اهلل ماذا استفادوا؟
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 مثل ما يقع فيه من يشرب ماءً ملحًا أجاجًا كلما شرب كأساً ازداد ظمًأ وازداد تعلقه أواًل: وقعوا يف
بالكأس الثانية فالثالثة فالرابعة إىل أن يتمزق ويهلك. هذا أول ما وقع فيه هؤالء الناس. هذا الشيء الذي 

بداً، مث سيستثريك مث أ تراه مما تبحث عنه وتلتقطه لن يسعدك، سيتثريك ولن جتد شفاًء وراء استثارته لك
سيستثريك مث ُيزقك، أو تنحرف وتضع هذه األوامر اإلهلية حتت قدميك، وهذا هو الشقاء الوبيل الذي 

 أرجو أن حيمينا اهلل سبحانه وتعاىل منه. 

الشيء الثاين: كانت هذه األسرة مأتلفة وكان الوداد ساريًا بني الزوجني وكانت صلة القرىب بني أفراد 
سرة متألقة، فلما دخل هذا الشيطان بالشكل الذي سخره هذا اإلنسان إىل ما آل حال هذه هذه األ

األسرة؟ حتول الوداد بني الزوج والزوجة إىل بروٍد فجفاٍء فحصام، وكم من أسر شقيت وشقي الزوج بزوجته 
تجابة كانت االسوشقيت الزوجة بزوجها من وراء هذا األمر. كانت الرعاية سارية من اآلباء إىل الصغار و 

وكان الرب ساريًا من األبناء إىل اآلباء، تقطعت هذه الصلة تقطعت، كان اجمللس يف املساء جملس مذاكرة 
جملس حمادثة جملس تناصح فلما جاء هذا املتكلم الذي أصمت األسرة كلها وملا استعمل هذا اجلهاز من 

سالة األب نت ترمي إىل التناصح انتهت ر حيث ال يرضى اهلل سبحانه وتعاىل انتهت احملدثات اليت كا
اجتاه أوالده انتهى بر األبناء اجتاه آبائهم. أليس هذا الكالم هو الواقع أيف هذا الكالم شيء من املبالغة 

 أيها اإلخوة؟ 

أنا أعلم أسراً كانت تعتز بالود الساري يف أرجاء دارها، وما من تسرب هذا البالء برضى طبعًا من 
ذا التوجيه الذي أقول حىت حتولت الدار من مسكن للسعادة إىل بؤرة للشقاء، وقع الطالق رب األسرة وهب

ووقع الفراق وشقيت الزوجة بالزوج والزوج بالزوجة وإىل ما آل حال الزوج؟ هل عثر على سعادته ومتعته 
الك. هذه احلقيقية من وراء ذلك؟ ال بل انتقل من ظمٍأ إىل ظمٍأ ولسوف ينقله تسلسل الظمأ إىل اهل

 حقيقة ال مرد هلا. 

كان هذا اإلنسان يتحرك يف داره طبق نظام يرقد طبق نظام ويستيقظ طبق نظام، مث َيرج إىل عمله 
نشيطًا طبق نظام، أما اآلن فقد حتول النظام إىل فوضى، حتول النظام الرقاد فاليقظة إىل فوضى. السهر 

ة ذا اإلنسان إىل عمله. كيف يؤدي عمله واجلسم حباجممتد إىل آخر الليل ويف الصباح البد أن َيرج ه
إىل حظه وحقه كيف؟ وال أريد أن أجتاوز احلديث عن األسرة إىل احلديث عن اجملتمع، اجملتمع ينبغي أن 
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يغار عليه أربابه، كانت األعمال والوظائف تؤدى على خري ما ينبغي أن تؤدى عليه، ولكن لننظر إىل 
ن كانوا أمناء على أعماهلم، ينشطون يف أداء وظائفهم تنظر فتجد التأخر ال املدة الدوائر وإىل هؤالء الذي

اليت تكون مدة معقولة كعشر دقائق ربع ساعة ونصف ساعة ال، بل التأخر ُيتد إىل الساعة والساعتني، 
وك وجممد، والتثاوب ممتٌد إىل الظهرية، والكسل الذي ران على اجلسم ممتٌد إىل اجلميع، ومن مث فالعمل مرت 

والوظائف تشكو من ال يستطيع أن ينهض هبا. ال أريد أن أحتدث عن ذلك البالء، ولكين أريد أن 
 أحتدث عن مصري األسرة.

أيها اإلخوة إن هذه األطباق اليت تتكاثر فوق بيوت الفقراء قبل أن تتكاثر فوق قصور األغنياء 
، وال ُيكن هلا أن تروي ظمأ أصحاب الشهوات واألمراء، هذه األطباق نذير هالك هلم، نذير شٍر هلم

 واألهواء ال ُيكن، البد أن تزج األسر يف دمار، البد أن تشتعل هذه البيوت بلظى الفنت.

 فأنا أعود إىل الكالم الذي قلته باألمس ألمتمه هبذا التحذير اليوم.

ظمأ رغبات اإلنسان، أقول هلؤالء اإلخوة وقد جربوا ورأوا أن وراء هذا اخلط ال ُيكن أن يروي 
بالعكس متامًا. هو يصد وهو جيعل اإلنسان واقعًا يف مهلكة ال يستطيع أن َيرج منها، سيكون حبيس 
الظمأ يف سبيل شهواته وأهوائه، جربتم ورأيتم كيف تسربت الفنت إىل بيوتكم، جربتم ورأيتم كيف كان 

 أمرها اهلل لود، كانت تؤدي املهام والوظائف اليتالزوج قنوعًا بزوجته حمبًا هلا وكيف كانت الزوجة تبادله ا
 عز وجل هبا اجتاهها وكان الزوج مقباًل إليها غري مدبر فماذا كانت النتيجة؟ آل األمر إىل خالف ذلك.

ها أنتم ترون ... شقي الزوج بالزوجة وشقيت الزوجة بالزوج. هذه هي النتائج جربتم ورأيتم هذه 
قعوا يف ربتكم تستغفرون اهلل، واقتلعوا هذه األطباق من فوق بيوتكم قبل أن تالنتائج، فعودوا من طريق جت

 مصيبٍة دنيوية ال أقول أخروية ال مفر منها. 

 أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 ما تزال املشكالت اليت حتيق باملسلمني يف عاملهم اإلسالمي تتزايد وتتفاقم.
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تتفاقم فيما بينهم املشكالت اإلجتماعية واملشكالت األخالقية اليت تغزو بيوهتم وتذيب قدسية 
هم وأن تقضي على تاألسرة فيما بينهم. وتتجه إليهم املشكالت اإلقتصادية اليت حتاول أن تشل فاعلي

قدراهتم وأنشطتهم. وتتفاقم متجهًة إليهم املشكالت السياسية ومن ورائها العسكرية، كل ذلك ُيصوب 
إىل العامل اإلسالمي من جهة واحدة، والغرض من ذلك القضاء على البقية الباقية لكيان هذه األمة، ومن 

 ياهنا.مث القضاء على اإلسالم الذي يتجلى يف مظهر هذه األمة وك

والوقت ال يتسع لتفصيل احلديث عن هذه املشكالت، ال يتسع الوقت للحديث عن املشكالت 
اإلقتصادية اليت تتجه بالقصد إىل شل فاعلية هذه األمة وأنشطتها االقتصادية املختلفة، ال يتسع الوقت 

دينة وقرية م للحديث عن املشكالت االجتماعية واألخالقية اليت تتسرب إىل كل بيت فضاًل عن كل
وحملة، ال يتسع الوقت للحديث عن املشكالت السياسية واليت تتهددنا من وراءها املشكالت العسكرية. 
ولعل كل من أويت حظاً من الوعي الثقايف يعلم تفاصيل ذلك كله، ومن مث فهو ليس حباجٍة إىل فتح هذا 

هذه  م عن العالج الذي به ندرء بهامللف يف مثل هذا املوقف يف مثل هذا الزمن، ولكين أتسائل معك
املشكالت الكثرية املختلفة املتعاونة من أجل هدف واحد، ما السبيل إىل أن ندرء هذه املشكالت عن 

 أنفسنا بل عن العامل اإلسالمي كله؟ 

سبيل ذلك يتمثل يف عالج واحد ال ثاين له: أال وهو أن تعود هذه األمة إىل سابق وحدهتا، أن 
مة إىل ما قد ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل هلا من التضامن ومن االحتاد واالجتماع على كلمة تعود هذه األ

اهلل سبحانه وتعاىل، هذا هو العالج. فإذا مل هتتدي هذه األمة إىل عالجها هذا الذي به شفيت فيما 
عالج هذا ال مضى من أمراض وبيلة أخطر من هذه األمراض اليت تتهددنا، إذا مل هتتدي هذه األمة إىل

فال ُيكن أن جتد من وراء ذلك أي عالج آخر؛ مهما تفلسف الناس عن القومية ومعانيها وآثارها 
وجدواها، مهما تفلسف الناس عن العلم والعلوم احلديثة وضرورة اإلقبال إليها والضرب بسهٍم عملٍي مع 

اك حبثًا هما نشط الناس هنا وهنالعامل فيها، مهما حتدث الناس عن الفلسفات االجتماعية املختلفة، وم
عن سبٍل سياسيٍة جديدة خمتلفة يربع فيها البارعون، كل ذلك ال جُيدي، كل ذلك يتبخر ويذهب أدراج 
الرياح ما دامت هذه األمة قد ركنت إىل التفسخ الذي وقعت فيه، ما دامت هذه األمة تركن إىل اخلصومات 

 ضاه اهلل سبحانه وتعاىل هلا.اليت ارتضتها لنفسها بعد التضامن الذي ارت
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معني العالجات كلها يكمن يف الوحدة، يف أن تعود هذه األمة مرة أخرى إىل وحدهتا السابقة ولوال 
ناصحًا موجهاً  أن هذا هو أس العالج كله وهو مصدر األدوية كلها ملا خاطبنا اهلل سبحانه وتعاىل آمرا ً

َواَل تَ نَاَزُعوا فَ تَ ْفَشلُوا ، ملا كرر وعاد فقال: لَِّه مجَِيعًا َواَل تَ َفرَّقُواَواْعَتِصُموا حِبَْبِل الإىل هذا العالج: 
 .َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ 

وكأن يف الناس املؤمنني هبذا الكالم يسألوا فما السبيل إىل أن نسرتجع وحدتنا؟ ما السبيل إىل أن 
ا، وتفجرت من داخل ذلك قوتنا وعزتن جند هذا اجلاذب الذي مجعنا باألمس ووحدنا، فعشنا متضامنني

 تفجرت من ذلك مظاهر غنانا، ما السبيل؟ 

عند البحث عن جواب على هذا السؤال يتيه الناس يف سبل متعرجٍة  كثرية خمتلفة، وَيتلفون 
ويتناقشون ويتجادلون يف الطريقة املثلى الستعادة هذه األمة وحدهتا. وأنا أقول أيها اإلخوة يف كلمة 

 ،السبيل الذي يعيد هذه األمة إلى وحدتها شعورها بجاذب يجذبها إلى حبل اهلل عز وجل جامعة:
هذا الشعور أين ينبثق؟ ينبثق من القلب، القلب هو حمل هذا الشعور وهو مكمنه، وإذا مل يوجد لدى 

بل  ،أفراد هذه األمة الشعور الذي جيذب أفرادها بعضهم إىل بعض، بل فئاهتا جيذهبا بعضها إىل بعض
بلداهنا ودوهلا جتذهبا بعضها إىل بعض، فإن هذه الوحدة املنشودة ال ُيكن أن تتحقق، الذي جيذبين إليك 
وجيذبك إيل هو الشعور اجلاذب، والشعور اجلاذب ال يوجد يف كالم يردده اللسان، وال يف ابتسامة أواجه 

و مغرس ذلك  حنايا القلب، فالقلب ههبا صديقًا أو يواجههين ذلك الصديق مبثلها، إّنا يوجد الشعور يف
الشعور اجلاذب، ومن أين يأيت هذا الشعور ليهيمن على القلب؟ ال يأيت إال من مصدر واحد من عند 

 اهلل عز وجل. ما السبيل إىل أن استنزل هذا الشعور من علياء الربوبية؟ 

هم، مشاعر آلف فيما بينما السبيل إىل أن يستنزل الناس مشاعر االجنذاب إىل بعضهم، مشاعر الت
حتطيم الفوارق وأسباب اخلالف فيما بينهم. ما السبيل إى أن يستنزلوا هذه املشاعر إىل قلوهبم من عند 

 بارئهم وموالهم وخالقهم؟ 

اجلواب يتمثل يف شيء واحد: ذكر اهلل عز وجل، االكثار من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل. وكم قلت 
 املنسي يف عاملنا اإلسالمي اليوم.  وأعود فأكرر فأقول إنه العالج
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يتسابق املسلمون إىل فئات وإىل فجاج وإىل وسائل شىت حبثًا عن عالجات خيالية حيلمون هبا لعالج 
مصائبهم، لعالج املشكالت اليت توضع بعٌض منها فيما بينهم واليت يتهددهم كثرٌي منها وهي آتية إليهم 

ج الوحيد تائهون، ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، أمل تسمعوا يبحثون عن عالجات شىت وهم عن هذا العال
قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه أمحد والرتمذي والبيهقي واحلاكم على شرط الشيخني وأبو 

أال أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم داوود وابن ماجة يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: 
فاق الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضربوا عنقه قالوا بلى يا رسول وخري لكم من إن

 .اهلل، قال : ذكر اهلل

ورمبا عجب بعض املسلمني من هذا الذي يقوله رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم،  ورمبا 
ورق ومن أن تلقوا عدوكم وخري لكم من إنفاق الذهب والتاهوا يف معىن قوله عليه الصالة والسالم: 

رمبا قال قائل وقاهلا بعض الناس: كيف يكون ذكر اهلل هذا خرياً من  فيضرب أعناقكم وتضربوا أعناقه
اجلهاد؟ كيف يكون ذكر اهلل هذا خرياً من بناء اجملتمع عن طريق التضامن والتكافل االجتماعيني؟ ليس 

 هذا معىن كالم رسول اهلل.

ذا أن ذكر اهلل هو املفتاح، ما قيمة أن تقف أمام الدار وليس مفتاح هذه معىن كالم رسول اهلل ه
الدار بيدك؟ ما قيمة أن تتباهى بالصرح الكبري أن تنسبه إىل نفسك مبلكية أو غريها وأنت ممنوع من 
الدخول إىل هذا الصرح ألن مفتاحه ليس بيدك؟ املفتاح الذي ييسر هلذه األمة سبيل التضامن والتكافل 

جتماعيني هو ذكر اهلل، املفتاح الذي جيعلك جتاهد حقًا يف سبيل اهلل فتتغلب على عدوك هو ذكر اهلل اال
 سبحانه وتعاىل. 

إذا مل يعمر فؤاد اإلنسان بالذكر لن يوجد هذا الشعور الذي أحدثكم عنه، وإذا مل يوجد هذا 
إن الوحدة جيذبك إيل، ومن مث ف الشعور لن أشعر باجلاذب الذي يدعونين إليك ولن تشعر باجلاذب الذي

املنشودة ال تتحقق بشكٍل من األشكال، السر الذي جيعلين أحن إليك ومن مث تذوب سائر التضاريس 
واخلالفات اليت بيين وبينك، اإلكثار من تذكر اهلل عز وجل وذكره، والسر الذي جيذبك إيل هو أيضًا ذكر 

يء البد لى اهلل عليه وسلم هذا الكالم، املفتاح قبل كل شاهلل سبحانه وتعاىل ومن مث يقول رسول اهلل ص
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من أن يتسر السبيل إىل تلك األهداف وسبيل ذلك الشعور القليب والشعور القليب ال يتفجر إال من خالل 
 اإلكثار من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل. 

ث أيب هريرة: ديأمل تسمعوا قول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغريمها من ح
 أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إن ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل

ذكرته يف مأل خري من مأله، وإن خطى إيل خطوة دنوت إليه ذراعا، وإن دنا إيل ذراع دنوت إليه باعا، 
أمل تسمعوا هذا احلديث؟ كلنا مسعناها . إىل آخر هذا احلديث  ... وإن أقبل إيل ُيشي أقبلت إليه هرولة

 لكنه ملقًى وراء آذاننا ملقًى على الرفوف هو من املنسيات بغمار حياتنا اإلجتماعية اليت نعيشها. 

ملاذا يُلح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا اإلحلاح العجيب على الذكر؟ لسبب واضح رمبا أقول 
ها لعامل اإلسالمي يف هذا العصر أو يف غري هذا العصر يبدأ عالجبسيط، كل املشكالت اليت يعاين منها ا

من إصالح القلب، وال ُيكن أن تتم معاجلتها من خالل إصالح اهليكل اجلسمي بكل ما له من عوارض 
والقلب ما الذي يصلحه؟ ال يصلح القلب إال عالج واحد: رقابة اهلل، ورقابة اهلل من أين تأيت؟ من 

 سبحانه وتعاىل، هذا العالج، إن أقبل إليه املسلمون فئات ومجاعات سرعان ما اإلكثار من ذكر اهلل
جيدون السبيل الذي يعيد إليهم وحدهتم كفئات ومجاعات، وإن أقبلت إليه الدول متمثلة يف حكامها 
 وملوكها وقاداهتا عكفوا على ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، سرعان ما جيدون سبيل الوحدة قد تعبد، وأسباب

اخلالفات ذابت. ولكن إن مل يتحقق هذا العالج، وإن ظل املسلمون معرضني عن اهلل سبحانه وتعاىل 
يبحثون يف كل الوسائل البسيطة املختلفة اخللبية واخليالية، فإهنم سينتقلون من مشكلٍة إىل مشكلة إىل 

 مشكلة. 

ي، ديد خطري للعامل اإلسالمها هو ذا العامل العريب واإلسالمي يضج منظمة التجارة العاملية هت
 .واهلدف منه شل فاعلية هذه األمة اقتصادياً 

ها هي ذي اخلطط اإلجتماعية واألخالقية اليت نُغزى من خالهلا عن طريق هذه األقنية املتنوعة 
ىل املختلفة الكثرية، اليت تغزو بيوتنا وتغزو عقر دورنا، هتدف إىل حتطيم ركائز اجملتمع يف حياتنا، هتدف إ

 حتطيم البقايا الباقية من أخالق هذه األمة. 
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ها هي ذي وسائل النسيج السياسة الرعناء اليت هتدف إىل أخذ البقية الباقية من ممتلكات هذه األمة 
والبقاء على البقية الباقية من قوهتا، ومد رواق االستعمار اجلديد على العامل العريب واإلسالمي كله، ومع 

إلسالمي يلتفت ذات اليمني وذات الشمال ال ُيلك إال أن يرفع صوتًا وَيفض ذلك فالعامل العريب وا
صوتًا وال ُيلك إال أن يتالقى القادرون على اختاذ القرارات ليتناقشوا وليتحاوروا مث ليعودوا إىل ما كانوا 

 وعليه، كل ذلك ال جيدي، وسائل اخلنق تقبل مث تقبل وهي عما قريب ستأخذ منا باخلناق، وهذا ه
ستداعى األمم عليكم كما تداعى األكلة إىل مصداق كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نعم: 

هذا مصداق كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، والعالج واضح العالج ماثل أمامنا وموالنا  قصعتها
سب إىل يث ال حنتوخالقنا ينظر ويبصر حالنا هل سنهرع إىل هذا العالج؟ إذاً ستعود هذه األمة من ح

سابق وحدهتا وإىل سابق عزهتا وإىل كل قوهتا، العالج مرة أخرى أقوهلا وباختصار إّنا يتمثل يف الشعور 
القليب الذي يدفع إىل التالقي إىل التضامن إىل االحتاد، هذا الشعور القليب ال يأيت إال من جتليات اهلل عز 

اء كثار من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل بدًء من القادة والرؤسوجل، وجتليات اهلل عز وجل ال تأيت إال من اإل 
 وامللوك واحلكام إىل القاعدة الشعبية املتمثلة يف األفراد والفئات. 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. 
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 ًا والشدة آنًا آخر، وهو يف كال احلالتنيإن من سنة اهلل عز وجل يف عباده أنه يأخذهم بالرخاء آن
 لطيٌف يف عباده متكرٌم عليه بذلك.
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أما يف حالة الرخاء فاللطف يف ذلك واضٌح وجلي واجلانب اخلفي من اللطف يف الرخاء أنه يذكر 
العباد، بشكر اهلل سبحانه وتعاىل فإذا شكروه زادهم اهلل عز وجل من نعمه وأسباب الرخاء يف حياهتم. 

ا مظهر اللطف يف الشدة فهو أن الشدائد توقظ الراقد والنائم وتنبه الغافل وتدفع املنحرف إىل اإلستقامة وأم
والتائه إىل الرجوع إىل اهلل عز وجل وهل يف األلطاف ما هو أعظم شأنًا من أن جيذب العبد إىل رحابه 

بد إىل رحابه  سبحانه وتعاىل العبعد شرود أيًا كانت الوسيلة فإن ذلك للطٌف ما وراءه لطف أن جيذب اهلل
 عندما يكون شارداً عنه تائهًا عن سبيله غافاًل عن سلطان اهلل سبحانه وتعاىل عليه. 

ولقد رأينا الصورتني يف حياتنا أيها اإلخوة ابتالنا اهلل سبحانه وتعاىل باألمس الدابر يف السنة املاضية 
واب  ز وجل بالشدة وعانينا من ذلك ما عانينا وطرقنا األبويف نصٍف من السنة اليت أقبلت ابتالنا اهلل ع

كلها كما قلنا مراراً وتكراراً  وظهر لطف اهلل اجللي الكبري يف تلك الشدة، إذ هي اليت دفعتنا إىل أن نلوذ 
بأعتابه وأن نتشبث بالدعاء الواجف يف حمراب العبودية بني يديه، تلك الشدة هي اليت استبطنت نعمة 

إىل اهلل ونعمة التوبة وما أكثر الذين تابوا وعادوا إىل رحاب اهلل سبحانه وتعاىل مث نظرنا فوجدنا االلتجاء 
أن اهلل سبحانه وتعاىل قد طوى عنا تلك الشدة وأبدل تلك الشدة بالرخاء الذي رأيتم استجاب اهلل 

ا اهلل سبحانه وتعاىل  فأكرمنسبحانه وتعاىل دعاء الداعني والتجاء امللتجئني وتضرع املتضرعني وما أكثرهم 
كما تعلمون باألمطار السخية والثلوج املنهمرة وأمر الينابيع أن تتفجر فتفجرت وعادت املياه كسابق 

هذه البلدة تغمر أحناء هذه البلدة املباركة رأينا اللطف يف املرة األوىل ورأينا لطف اهلل سبحانه عهدها يف 
  إِلَيْ نَا تُ ْرَجُعونَ وَ  ۖ   َونَ بْ لُوُكم بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ فِتْ َنةً داق قول اهلل عز وجل وتعاىل يف املرة الثانية وذلك هو مص

 وما الشر إال نعمة مستبطنة وما اخلري إال نعمة ظاهرة ومستبطنة أيضًا كما قد أوضحت لكم. 

ح من خالل تلو ولكن فلتعلموا أيها اإلخوة أن عصا التأديب اإلهلي تلوح دائماً من خالل نعمه كما 
نقمه فال يتصورن أحدًا منكم أن نعمة املطر إذا اهنمر من السماء هي نعمة دائمًا وما يتصورن أحدكم 
أن الينابيع إذا تفجرت هي مقياس كرم وعطاء دائمًا ال، إن اهلل سبحانه وتعاىل إذا أراد أن يعذب عباده 

  كل األحيان جيب على اإلنسان أن يلتجئ إىلسخر ما شاء ملا يشاء من أنواع التعذيب واالبتالء إذاً يف
إذا هطلت  اللهم اجعلها ُسقيا رمحة وال جتعلها ُسقيا عذاباهلل وأن يقول كما كان يقول رسول اهلل 

األمطار وهي حتمل معها الوحل كما رأيتم وترون فلتعلموا أن ذلك نذير عقاب ولتعلموا أن يف ذلك 
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جل يقول لنا لقد أكرمتكم واستجبت دعاؤكم وفرجت الكرب عنكم فهال ختويفًا وهتديدًا وكأن اهلل عز و 
تستقيمون على صراط اهلل، هال تصدقون يف التوبة هال تطهرون أنفسكم من بقايا الرجز ومن بقايا 
االحنراف ؟ ها هي ذي عصا التأديب تلوح أمامنا، تلوح أمامنا من خالل النعمة اليت هتمي من السماء 

ح أمامنا عصي التأديب من خالل الينابيع اليت تتفجر يف األرض أيضًا أجل كأن اهلل عز وما أيسر أن تلو 
َجَهنََّم َيْصلَْونَ َها َوِبْئَس * َأمَلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَة اللَِّه ُكْفرًا َوَأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم َداَر اْلبَ َوارِ وجل يذكرنا بقوله 

َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل قَ ْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمئِنًَّة  عز وجل يذكرنا من خالل هذا بقوله أو كأن اهلل اْلَقرَارُ 
 ْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَ ُعونَ مِّنُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم اللَِّه فََأَذاقَ َها اللَُّه لِبَاَس اجْلُوِع َواخلَْ  يَْأتِيَها ِرْزقُ َها َرَغًدا

يها اإلخوة باألمس ذكرت ولعل غريي ذّكر عندما كنا ّنر باحملنة اليت تعرفون وأسأل اهلل أن ال تعود أ
عندما كنا ّنر باألهنر اليت كانت تسمى األهنر السبعة اليت جعلها اهلل سبحانه وتعاىل عقداً يتألق يف جيد 

شاش اء الذي يتألق وكنا ننظر إىل األعهذه املدينة املباركة عندما كنا ّنر فنجد أن الوحل قد حل حمل امل
املقامة عن ُيني هذه األهنر وعن يسارها وقد ُحشيت مبا يُغضب اهلل، ُحشيت مبخالفة أوامر اهلل سبحانه 
وتعاىل قلت وقال كثريون يا أيها الناس ال تستبدلوا نعمة اهلل كفراً توبوا إىل اهلل عز وجل أغدق اهلل سبحانه 

ونظرنا إىل هذه األهنر وإذا هي عادت تتألق وإذا هي مغمورة باملاء وتابعنا نظرنا إىل  وتعاىل علينا من نعمه
 حيث الينبوع فرأينا الينبوع يسبح حبمد اهلل سبحانه وتعاىل ورأيناه ثرًا باملاء يعيدنا إىل ذكريات سنواتٍ 

وهم ات؟ سلقدُية سابقة. ترى هل تاب أصحاب هذه األعشاش؟ ترى هل طهروا أعشاشهم من املوبق
أيها اإلخوة إن كنتم تستطيعون أن تسألوهم بل انصحوهم إن كانت بينكم وبينهم جسوٌر موصولة تقدركم 
على النصح لكم، انصحوهم إنين أخشى ما أخشاه أن يركب هؤالء اإلخوة رؤوسهم وأن تغريهم نعمة 

تهددنا؟ البد ات وعندئٍذ ما الذي ياهلل اليت تنهمر من حوهلم مبزيد من هذه املنكرات ومبزيٍد من هذه احملرم
أن يتهددنا احلرمان مرة أخرى وكأن اهلل عز وجل يرينا طرفًا من هذا احلرمان يف املظهر الذي نراه اآلن 

 وأسأل اهلل عز وجل أن يطهر هذه البلدة من الوحل بنعمة تنهمر من السماء وما أحوجنا إىل ذلك. 

وا يف عملكم هذا سببًا لنقمة أنتم تستنزلون الرزق هبذا انصحوا هؤالء اإلخوة قولوا هلم ال تكون
ولكنها محاقًة وجنون إنكم هبذا حترمون أنفسكم وأهليكم وأهل بلدتكم من الرزق. من ذا الذي يتصور 
أن وسائل احلرمان هي أسباب لإلرتزاق؟ عجيب حال هذا اإلنسان الذي يصدق وساوس الشيطان وال 
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َفْضاًل َواللَُّه َواِسٌع ُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواللَُّه يَِعدُُكْم َمْغِفرًَة ِمْنُه وَ الشَّْيطَا يصدق وعد الرمحن
كيف كيف يكون اإلنسان عاقاًل ومؤمنًا باهلل عز وجل مث يشك يف وعد أرحم الرامحني وأكرم  َعلِيمٌ 

وس مث يركن إىل وساوس الشيطان الكاذبة يستجيب لوسا األكرمني يشك يف وعد اهلل أو رمبا ال يؤمن به
عدوه الشيطان وال يستجيب لنصائح مواله الرمحن سبحانه وتعاىل، سلوا أيها اإلخوة كل من كان يسري 
يف موبقٍة من املوبقات اليت من هذا القبيل مث تاب إىل اهلل وطهر مطعمه أو مقهاه أو منتجعه من هذه 

نوا هل حرمهم اهلل عز وجل من نعمٍة كانت تفد إليهم بل سلوهم أمل يضاعف هلم احملرمات سلوهم أيًا كا
اهلل عز وجل يف الرزق ولعلكم مجيعًا تعلمون اجلواب عن هذا السؤال من صور واقعة حقيقية، من هو 
هذا الذي أعرض عن وساوس الشيطان واستجاب ألمر الرمحن وصدق وعد الرمحن مث مل يكرمه اهلل عز 

 زيد ؟ من أحتدى من ؟ وجل بامل

وباألمس مسعت خرباً مث إين حتققت منه، حتققت منه جبلية األمر فنادق من تلك اليت كانت تغوص 
يف محأة االحنراف والفسق واجملون من الدرجة العالية عّن ألصحاهبا أن يعودوا حلمى الرمحن يف تركيا طهروا 

اللحوم  احملرمة عنها، فصلوا بني أحواض الرجال  فنادقهم من احملرمات، أبعدوا اخلمور عنها، أبعدوا
وأحواض النساء للسباحة، أقاموا أماكن مدنية حضارية للصالة والعبادة يف أهبى أماكن من فنادقهم، 
فماذا كان جواب اهلل عز وجل ؟ ضاعف هلم الدخل أضعاف مضاعفة. باألمس قرأت هذا اخلرب 

ى يه مبالغة مث أتيح يل أن أحتقق من األمر على كثب علوأصدقكم القول أين تصورت أنه رمبا كانت ف
مقربة من األمر فعلمت أن األمر حقيقة ولعل يف هذا ما يدفع اآلخرين إىل سلوك هذا النهج ذاته. تلك 

اهلل عز وجل  اللَِّه الرِّْزقَ  ِعندَ  فَابْ تَ غُواهي سياسة اهلل عز وجل مع عباده الباري سبحانه وتعاىل يقول 
أجل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  َولَِئن َكَفْرمتُْ ِإنَّ َعَذايب َلَشِديدٌ  ۖ   لَِئن َشَكْرمتُْ أَلَزِيَدنَُّكمْ  :يقول
  من ترك شيئًا هلل عوضه اهلل عز وجل خرياً منه :يقول

أنا ال أريد ولست حباجة إىل أن أضع النقاط على احلروف فأحدثكم عن األماكن اليت كانت 
يف بلدنا هذا منحرفة حمشوًة باحملرمات مث تاب أصحاهبا ورجعوا إىل محى الرمحن سبحانه وتعاىل باألمس 

وطهروا أماكنهم من املوبقات فأغدق اهلل سبحانه وتعاىل عليهم من رزقه بدون حساب ولكن سلوا 
ألعشاش استعرفون وستجدون األمثلة احلية على هذا. أيها اإلخوة أشد ما أخشاه أن يركب أصحاب هذه 
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يف ربوتنا اجلميلة رؤوسهم وأن يدفعهم دافٌع خفي وال أدري ما هو إال أن يعكفوا على هذه احملرمات وأن 
يستمروا يف هذه املوبقات إذاً فلتعلموا أن اخلري الذي أكرمنا اهلل عز وجل به قد ينقلب إىل شر. لعلكم 

أن  أمجع من أقصى الشرق إىل أقصى الغربمسعتم البشائر العظيمة اليت ال ُيكن للعلماء علماء األرض 
يربطوا ذلك بأي سبب مادي إطالقًا إّنا الرباط األوحد لذلك كله هو كرم اهلل، استجابة اهلل عز وجل 
ملئات األلوف الذين تضرعوا ومحلوا صغارهم إىل اهلل تعاىل يلتجئون إىل اهلل أن يستجيب دعاؤهم، ذلك 

ه املنطقي كرم اهلل عز وجل عظيم وكبري وما خفي منه مما استبطنتهو التحليل العلمي وذلك هو السبب 
األرض أكثر بكثري مما ظهر على باطن األرض من أمطار اهلاطلة، لكن أشد ما أخشاه إذا ركب أصحاب 
هذه األعشاش رؤوسهم إما بدافع من جهات اهلل أعلم هبا، و إما بسبب مبايعٍة رجسة بينهم وبني 

 الشيطان. 

اه أن تتحول هذه النعمة مرة أخرى إىل نقمة وما أيسر أن تتحول ما أيسر أن تغيض أشد ما أخش
املياه بعد أن تفجرت ما أيسر إىل أن تتحول إىل أجاج ما أيسر أن تتحول إىل وحل وها أنتم ترون بارقًة 

 بأمر يل من النذير فإن كنتم تعرفون هؤالء الناس أو إن كان فيكم من يستطيع أن يتصل هبم ويكون عوناً 
يف معروف وهنٍي عن منكر فلنتعاون على السبيل األمثل لتحصني بلدنا ضد املوبقات وضد الشدائد اليت 

نتعرض هلا، انصحوهم إن كنتم تبتغون الرزق فالرزق سيأيت من عند اهلل وما من إنسان صدق مع اهلل قد 
  يف توبة نصوحة إال ضاعف اهلل سبحانه وتعاىل له رزقه.
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َيم عظيمة في ديننا تغنينا عن قيم الغرب املزيفة -222  28/30/1891|  ق 

 

إذا تأمَّلنا يف جُمَمِل أحكاِم الّديِن وواجباِت الشَّريعِة اإلسالميةَّ، لرأينا أن هذه الواجباِت واألحكاَم  
، وعلى سايّن، إقامُة الرَّحِم اإلنساينِّ على أقوِم صلةكلَّها تدوُر على حموِر شيٍء واحد، أال وهَو الرَِّحُم اإلن

أرسِخ نظام، فالعقيدُة اليت أمرنا اهللُ عزَّ وجّل أن نديَن هبا، واألوامُر اليت كلَّفنا اهللُ عزَّ وجلَّ أن خنضَع هلا، 
ة، وكلُّ ذلَك يف سبيِل يّ والنواهي اليت حذرنا اهللُ سبحانُه وتعاىل من مغبتها، كلُّ ذلَك خدمة لأُلْسرَِة اإلنسان

 أن تقوَم وشيجة اإلنسانيَِّة على أوفِق نظام.
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كيَف ال؟ وقد ُروَي عِن الصَّدِق املصدوِق عليِه الصالُة والسالم فيما رواُه الطَّرباينُّ يف الكبرِي 
كلُّهم عياُل اهلل،   اخللقُ  واألوسط، والبيهقيُّ يف ُشَعِب اإلُياِن مرفوعًا، أنَُّه عليِه الصالُة والسالُم قال:

يَا أَي َُّها النَّاُس ، وحسبنا يف هذا أن ّنثَل أماَم قوِل اهلِل عزَّ وجّل: فأحبُّ اخللِق إىل اهلِل أنَفُعُهم لعياِله
َوات َُّقوا اللََّه  ا َوِنَساءً ريً ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْ ُهَما رَِجااًل َكثِ  مِّن ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخلََقُكم

قرَن اهلُل عزَّ وجّل تقوى الرَِّحم بتقوى ذاته، فأمَر  ،ِإنَّ اللََّه َكاَن َعلَْيُكْم رَقِيبًا َساءَلُوَن ِبِه َواأْلَْرَحامَ الَِّذي تَ 
بحانُه وتعاىل، إال أنَّ سأمَر عبادُه بأن يتَّقوا األرحام، يف الوقِت الذي كلَّفهم بتقوى اهلِل  -عزَّ من قائل  -

إقامَة األسرةِ اإلنسانيَِّة على منهٍج سوّي، وحتقيِق صلِة التآلِف بنَي آحاِد النَّاِس وأفراِد اجملتمِع اإلنساين، ال 
 يتحقَُّق إال من وراِء ثالِث مراحل.

ألمراِض النفسّيِة ا املرحلُة األوىل: هتذيُب النفِس اإلنسانية وتزكيُة اإلنساِن من سائِر األوطار، وسائرِ 
 والقلبّيِة املختلفة، فهذِه هي املرحلُة األوىل.

 املرحلُة الثانية: ترسيُخ قواعِد األسرة، ونظامها اإلنساينِّ الدَّقيق، وهذِه هي املرحلُة الثانية.

وسيلِة األلفِة ب أمَّا املرحلُة الثالثة: فتتمثَُّل يف وضِع األنظمِة الدَّقيقة، اليت تربُط النَّاَس بعضهم ببعض
واحملبَّة، تلَك األحكاُم اليت تضمُن أن تزوَل السخائم من القلوب، وأن تزوَل األحقاُد واألضغاُن من 

 النفوس.

. فنحُن إذا نظرنا إىل جممِل أحكاِم الشريعةِ اإلسالميَّة وتأمَّلناها مليًَّا، جندها تنقسُم إىل ثالثِة .ولذلك
عَلُق باألسرة ِة اإلنساِن نفَسه، تتعَلُق بتهذيِب الفرد وتربيته، أحكاٍم أخرى تتأقسام: أحكاٍم تتعلَُّق بتزكي

وتنظيمها، وإقامِة عالقِة أفرادها على أساٍس دقيق مَن الصلِة اإلنسانيَِّة السليمة، القسُم الثالث: أحكاٌم 
ا أخي املسلم، إىل ي تتعلَُّق مبجمِل الناس وما ينبغي أن تنهَض عالقاُت الناِس بعضهم مع بعض، فانظر

مدى رمحِة اهلِل بعباده، عندما شرَع هلم دينه، وعندما أحبَّ هلم أن يلتزموا بأحكامه، وعندما قال هلم عزَّ 
ْساَلَم ِدينًا من قائل:  ، هل من هديَّةٍ اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

 حيقُّ لإلنساِن أن يفخَر هبا، ويرفَع الرأَس هبا عاليًا، أعظُم من هذه اهلديَّة؟
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تلَك اهلديَّة، اليت ال ضمانَة غريها، وال ُيكن لإلنساِن أن جيَد عنها بدياًل، تلَك اهلديَّة اليت تضمن 
 ٍة بِوشيجة األلفِة واحملّبة.مة، ومرتابطأن يتحوََّل اجملتمُع اإلنساينُّ املتصارُع املتعادي، إىل أسرٍة إنسانّيٍة متوائ

وعندما ننظر يف استعراٍض سريٍع إىل هذه األحكام، جنُد أمراً عجيبًا، وجنُد أحكامًا دقيقة، مل ترَق 
إليها علوُم االجتماِع َقْط، ومل يستطع علماُء الرتبيِة أن يصعدوا بعقوهلم إىل مستوى دقّتها، إذ جعَل اهللُ 

اإلنساِن نفسُه أوَّل درجٍة يف هذا السلَّم، مثَّ جعَل من متاُسِك األسرة وترابِط أفرادها عزَّ وجّل هتذيَب 
ِق الدَّرجَة الثّانية، فإذا قفَز اإلنساُن فوَق هاتنِي الدَّرجتني، فلسوَف َيرُّ صريعًا، ولن جيَد وسيلًة إىل حتقي

 .اهلدِف الذي قد يطمُح إليه، يف إقامِة جمتمٍع إنساينًّ سليمٍ 

 ومن َعَجٍب أنََّك تنظُر إىل األسرِة املسلمة، فتجُد املقياَس التايل:

كلَّما كاَن أفراُد هذه األسرة أكثَر التزامًا بديِن اهلل، كلَّما رأيَت هذه األسرَة أكثَر متاسكًا، وأكثَر 
شتاتًا عن التزاِم زَّ وجّل، و ترابطًا، وأكثَر سعادة. وكلَّما رأيَت أفراَد هذه األسرة أكثَر بعداً عن ديِن اهلِل ع

 أمره، رأيَت هذه األسرة أكثَر متيُّعًا، وأكثَر شتاتًا، وأبعَد عن محى السَّعادِة وظالهلا الوارفة.

. فانظروا إىل اجملتمعاِت اإلنسانّية، البعيدِة عن الّدين، والقريبِة إىل ما يسّمى .ودونكم فانظروا
لى تلَك اجملتمعات؟ أسرها متفسخة متفككة، ال يتعرَُّف ابٌن عباحلضارة، هل هنالك معىًن لألسرِة يف 

أب، وال يتعرَُّف ولٌد على أم، وال يعرُف أٌخ أخاه، أسٌر متمزّقة، مل تغنهُم احلضارُة عندما فقدوا الدين، 
 ومل تغنهُم املدنّية عندما تشتّتوا، وابتعدوا عن ظالِل ديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل.

 اَم اهللُ أحكامُه لنا، وأمرنا باالنضباِط هبا، فجعَل سّيَد األسرة األبوين، وال ُيكُن أنيف سبيِل هذا، أق
َوَقَضىَٰ  جتَد واحداً من أفراِد األسرة يتعاىل إىل مستوى هذِه السيادة، نعم، أمل تسمعوا كالَم اهللِ عزَّ وجل؟

ِكاَلمُهَا َفاَل تَ ُقل هلََُّما ُأفٍّ  أَوْ  اإِمَّا يَ بْ لَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدمهَُ  ِإْحَسانًارَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ إِيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن 
، وقد شرَح رسوُل اهلل عليِه الصالُة والسالم طرفًا من معىن هذه اآليِة َواَل تَ نْ َهْرمُهَا َوُقل هلََُّما قَ ْواًل َكرُيًا

ائل جاَء يقوُل لُه يا رسوَل اهلل، أيُّ الناِس أحقُّ بصحابيت؟ انظروا العظيمة، عندما أجاَب على سؤاِل س
إىل السؤاِل الدقيق، أيُّ الناس؟ دخَل يف هذا االستفهام الزوجة، والزوج، واألوالد، واإلخوة، واألبوان، 
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: مثَّ من؟ قاَل: الَ واألصدقاء، والعشرية، أيُّ الناِس أحقُّ بصحابيت؟ قاَل: أمُّك، قاَل مثَّ من؟ قاَل: أمُّك، ق
 أمُّك، قاَل: مثَّ من؟ قاَل: مثَّ أبوك.

وهذا معىن قولنا: أنَّ األبوين قد خصهما اهللُ عزَّ وجّل يف دائرِة األسرة بسيادٍة ال يرقى إىل مستواها 
 أحُد أفراِد األسرِة قط.

اَء يقوُل له: أانَّ رجاًل جوقد روى الطرباين وروى الرتمذيُّ وابُن ماجه عن أيب الدرداء رضَي اهلُل عنه 
إنَّ أيب ما زاَل يب حىّت زوَّجين، مثَّ إنُه اليوَم يأمرين أن أطلَق زوجيت، فماذا أفعل؟ قاَل لُه أبو الدرداء: أما 
إين ال آمرَك بأن تعقَّ أباك، وال آمرَك بأن تطلَِّق زوجتك، ولكن إن شئت، أخربتَك مبا قالُه رسوُل اهلل 

، فإن شئت، فادخل من هذا الباِب إىل إنَّ أوسط أبواِب اجلّنة برُّ الوالدينسلَّم: صلى اهلُل عليِه و 
 اجلّنة، وإن شئت فدعه.

وقد وقَع هذا األمُر مبا هَو أوضح، تزوََّج ابُن عمر من امرأٍة كاَن يكرُهها عمُر رضَي اهللُ عنه، فقاَل 
، فالتفَت ، وقال عمُر ذلَك لرسوِل اهلل، وابُن عمَر جالسعمُر البنِه طلّقها، وارتفعِت املسألُة إىل رسوِل اهلل

 رسوُل اهلِل إىل ابِن عمَر فقاَل لُه: نَ َعْم طلِّقها.

وهذا ما ينبغي أن يُفَهَم يا عباَد اهلل، على أنَّ للوالديِن أن يتعسفا، يف أمِر ابنهما بأمٍر من هذا 
 حكاِم الشارع، إنَّ اهلَل عزَّ وجّل، عندما أمَر األوالَد بربِّ القبيل، ال، ولكن انظروا إىل دقَِّة الشرِع ودّقِة أ

اآلباِء إىل هذِه الدَّرجة، يف الوقِت ذاتهِ أمَر اآلباء، أن يصطبغوا بديِن اهلل، وأن يقيموا عالقاهتم مع أوالدهم 
هلل، فإنُه ال ديِن اعلى أساٍس من موازيِن الشريعة، فإذا كانِت األسرُة متدينة، وإذا كاَن الوالُد مصطبغًا ب

َيشى منُه ظلٌم وال َجور، عندما يعطيِه اهلُل عزَّ وجّل هذه الصالحية، وعندما يأمُر األوالد بأن يذهبوا يف 
برِِّهْم بآبائهم إىل هذه الدرجة، نعم الوالدان مها عصُب األسرة، ومها العموُد الفقريُّ فيها، وكلُّ أعضاِء 

هذا العموِد الفقرّي الذي إن ماَع وزال، ماعِت األسرةُ من وراِء ذلك، نعم،  األسرة إّنا يدوروَن على حمورِ 
هنالَك شيٌء واحٌد يستثىن من هذا احلكِم الشامِل العام، أال وهَي احلقوق املاّديَُّة العينّية. فإنَّ اهلَل عزَّ 

، ولكن فيما يتعلَُّق ما يتعلَُّق بالربوجّل، جعَل حقَّ الزوجِة مقدَّمًا على حقِّ األبويِن واألوالِد يف ذلك، ال في
باحلقوِق العينية، سأَل رجٌل رسوَل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسلم فقال: يا رسوَل اهلل، أرأيَت لو كاَن يل درهٌم 
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ماذا أصنُع به؟ قاَل: أنفقُه على نفسك، قال: فإن كاَن يل درهٌم ثاٍن؟ قاَل: فعلى زوجك، قاَل فإن كان 
 قاَل: فعلى أوالدك، قاَل: فإن كاَن يل درهٌم رابع؟ قاَل: فعلى أبويك.يل درهٌم ثالث؟ 

هذا شيءٌ ال عالقَة لُه بالربِّ أبداً، الرّب، ينهُض على حكٍم تربويٍّ دقيق، وقاعدٍة اجتماعّيٍة هاّمة، ومن 
الٍد وال إخوٍة من بعِد رُّ أو مثَّ فإنَّ األبوين مها أساُس الرّب، وإذا ذهَب برُّ الوالدين، مل ينفع برُّ زوجٍة وال ب

 ذلك.

عباَد اهلل: عندما أقوُل لكم هذا الكالم، إّنا أهدُف من وراِء ذلَك إىل شيٍء واحد، هو أن نرفَع 
الرأَس عاليًا بديننا، هو أن نستشعر أنَّ أعظَم عزٍّة ُمتِّعنا هبا هَي عزَُّة هذا التاج، وما التَّاُج الذي يستأهُل 

ذا عاليًا، إال تاُج هذا الديِن الذي شرَّفنا اهلُل عزَّ وجلَّ به؟ إذا أتيَح لإلنسان أن يعتزَّ هب أن نرفَع رأسنا بهِ 
اإلسالِم العظيم، وأن يعلَم أنُه استوعَب مجيَع علوِم االجتماع، ومجيَع علوِم الرتبية، ومجيَع علوِم التشريعات، 

يسار، ال يقّلُد  فإنَّ اإلنسان ال يلتفُت إىل ُينٍي وال إىلومجيَع األدويِة اليت تعاجُل اإلنسان كفرٍد وكمجتمع، 
هذا  شرقاً وال غربًا، كيف؟ كيَف يرتُك ربَُّه عزَّ وجّل؟ الذي شرَّفُه بأن وصلُه به، عندما عرَّفُه بذاته، يضيَّعُ 

ِة فوَق املزابل، مالشَّرف، ويلقي هذا التاج، لكي يبحَث عِن القمامةِ فوَق املزابل أي واهلل، يبحُث عِن القما
ربيني يدُع الرّب، برَّ األبوين كما قاَل اهللُ سبحانُه وتعاىل، ويبحُث عن قمامٍة يف تقليِد الغربيني، يسمع أنَّ الغ

جعلوا يف السنِة يومًا امسُه يوُم األم، فنقلُد ذلَك اجملتمَع هبذا الشكل، وننسى أن نتشرََّف وأن نرفَع الرأَس 
ء، املهينون عنَد أنفسهم، أنَّ الغربعالياً الصطباغنا بد ء نعم األذالَّ ، يِن اهلِل عزَّ وجّل، وينسى هؤالِء األذالَّ

ما الذي دفعهم ليجعلوا يومًا امسُه يوُم األم؟ شيٌء واحٌد دفعهم إىل ذلك: متييعهم لألسرة، تضييعهم 
 ة.آبائهم ولو يف العاِم مرَّ حلقوِق اآلباء، ولذلك فإهنم حياولون أن يشدُّوا األوالَد والشباَب إىل 

أمَّا ديننا فقد علَّمنا أال نعيَش إال يف ظالِل الرّب، وأال ندخل حياتنا إال من معنِي هذا الرّب، فارفعوا 
رؤوسكم عالياً بدينكم يا عباَد اهلل، وال تبتغوا عن ديِن اهلِل بدياًل، وإياكم أن تبتعدوا عن شرعةِ اهلل شروى 

م هذا الشرف، شقيتم شقاًء ال سعادَة من بعدِه َقْط، أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهللَ نقري، فإنكم إن ضيعت
 العظيم، فاستغفروُه يغفر لكم.
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 مسؤولية آلاباء تجاه أبناءهم وبناتهم في العطلة الصيفية -221

12/21/1882 

 

ي أنشطة الطالب أبواهبا وتنتهمناسبٌة جيدر أن نتنبه إليها يف أوائل كل صيف، عندما تغلق املدارس 
والطالبات املتجهة إىل دراستهم ودراستهن، عندما يقبل الشباب إىل ساحة من الفراغ رهيبة يف هذه 

 األشهر من القيظ، يتفّتح بابان اثنان أمام هؤالء الشباب.
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يف هذا  جالباب األول: عليه شياطني من اإلنس واجلن يدعون هؤالء الفتية ذكورًا وإناثًا إىل الولو 
. رأوا داخل هذا الباب من األمور ومن األسباب اليت تتخطف اإلنسان من .الباب، فإذا وجلوا ووجلن

ساحة الرشد وتزج به إىل أودية الضالل والضياع رأى هؤالء الفتيان أنواعًا ال حتصر من هذه األمور اليت 
  الطرف الثاين.تفنن فيها شياطني اإلنس واجلن. وإىل جانب هذا الباب باٌب آخر يف

الباب الثاين: عليه أناٌس يغارون على ديِن اهلل عز وجل ويغارون على حرمات اهلل سبحانه وتعاىل، 
يدعون هؤالء الفتية إىل أن ُيألوا فراغ هذه األشهر مبا يرضي اهلل سبحانه وتعاىل، مبا يزيدهم رشداً، مبا 

يف شياطني  - كما قلت لكم  -ة والبغي املتمثلة يزيدهم ثقافًة وعلمًا، مبا حيصنهم من خطاطيف الضالل
 اإلنس واجلن.

هذان البابان يتفتحان يف مثل هذه األيام من كل عام، والشيء الذي ينبغي أن نقوله وأن نتناصح 
على أساسه، هو أن على اآلباء مجيعًا أن يوجهوا أبنائهم يف هذه األشهر إىل ما يرضي اهلل سبحانه 

خمافًة هوهم إىل الساحة اليت تزيدهم ثقافًة وعلم، وتزيدهم حبًا هلل سبحانه وتعاىل و وتعاىل، ينبغي أن يوج
من اهلل، وتزيدهم شعوراً هبوياهتم وإنسانيتهم. ونتيجة السلوك يف هذا الطريق أن الواحد منهم يرجع يخري 

آجل، والسبل إىل  الدنيا واآلخرة، يرجع بربح يف الدنيا عاجل، وبربح آخر من مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل
ذلك ميسرة وُمَفّتحٌة يف جمتمعنا وهلل احلمد، ولكن األمر حيتاج إىل من يبحث، واألمر حيتاج إىل من يغار 

 على أهله وأوالده وحيافظ عليهم من القوانص ومن هؤالء اخلطاطيف الذين أحدثكم عنهم.

سوء  ام حلماية اجليل من كلوال شك أنه مبقدار ما ينشط جند اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه األي
واحنراف، فإن هنالك فئات أخرى تنشط هي األخرى نشاطها، ذلك ألن بينها وبني شياطني اإلنس بل 
 بني أعداء اهلل عز وجل عهوداً ومواثيق خفية أو معلنة. فما املوقف الذي ينبغي أن يتخذه كل أب ناصح؟

م الشباب يف أشهر البطالة هذه، فما أيسر املوقف هو هذا الذي أقوله لكم، وإن عّزت السبل أما
أن يتخذ هؤالء الشباب من بيوت اهلل عز وجل مثابة لقاٍء، بل تالٍق، ومثابة درٍس بل تدارس. فكيف 
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وإن هنالك سباًل كثريًة أخرى تنسي هؤالء الشباب أوقات فراغهم، وجتعلهم إن هم استجابوا ألمر اهلل 
 لكن يظل اإلنسان رغم هذا كله مشدوداً إىل عاملني اثنني:عز وجل سعداء يف دنياهم وآخرهتم، و 

العامل األول: هو الالمباالة، وذلك هو العامل الذي يتمثل يف حياة اآلباء واألمهات، الالمباالة 
وعدم االهتمام بالواقع أو املنهاج الذي سيتخذه أوالده يف هذه األيام أو يف هذه األشهر، وال ُيكن 

ه الالمباالة وأن يتعامل مع أوالده على أساسها إال إذا كان حمجوبًا عن ربه وخالقه إلنسان أن حيتضن هذ
 سبحانه وتعاىل، وسيان بعد ذلك أن يكون من املصلني أو أن يكون من غري املصلني.

العامل الثاين: هو العامل الغريزي، الذي يستثري كل إنسان منا، وهذا العامل الغريزي ُيثل الورقة 
نا، وىل واألخرية اليت يلعب هبا أعداء اهلل سبحانه وتعاىل املرتبصون بأوالدنا، واملرتبصون بشبابالراحبة األ

 وتبني لكم مجيعًا أن اإلنسان الذي يستجيب استجابًة كيفية لغرائزه ال بد -أيها األخوة  -ولقد علمتم 
د رأينا كثريين ريب فيها، ولق أن يضيع، البد أن يقع بني ماضغي الشقاء، وهذه حقيقة ال إشكال فيها وال

من الشباب استجابوا لغرائزهم يف بادئ األمر عن طريق استجابة جزئية لربامج أو ملناهج تعقد عادة خالل 
 أبواهبا فماذا كانت العاقبة؟ جرهتم اخلطوة األوىل إىل -كما قلت لكم   -الصيف بعد أن تغلق املدارس 

ون ق يف أودية، وملا انزلقوا يف تلك األودية مل يعودوا يستطيعخطوات، وجرهتم اخلطوات األوىل إىل انزال
أن ُيلكوا ال رشدهم الدنيوي، وال يستطيعون أن يلتفتوا عائدين إىل صراط اهلل الذي كانوا يتمسكون به، 

 ووقعوا هكذا بني ماضغي الشقاء الدنيوي أواًل والشقاء اأُلخروي ثانيًا.

اء الذين يلجؤون إىل مثلي عندما يقعون يف مضايق، أو عندما وما أعجب وأغرب كالم األب أو اآلب
يقع أوالدهم يف مضايق ويسأل الواحد منهم واحداً مثلي: ماذا نعمل؟ وكيف أصنع؟ وكأن مفتاح حل 
هذه املشكالت إّنا هو بيِد إنساٍن مثلي فقط! دون أن يتبني هذا اإلنسان أنه مسؤوٌل قبلي عن أوالده 

 .ُكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيَّته سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمودون أن يذكر كالم 

ما معىن أن يسألين سائل عن حكم ابنته عندما تزج يف معسكر وجترب على أن تعصي اهلل حبجاهبا 
ما معىن هذا السؤال؟ اسأل ربك، وال تسأل عبدًا مثلي. ولقد سألت ربك يوم قرأَت كتابه، ومسعت 
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ني لك قراره، إذن أنت احلكم العدل يف هذه القضية، وأنت الذي تستطيع أن تربم، فإما أن تنزيله، وتب
تستجيب ألمراهلل عز وجل، وإما أن تستجيب ألمر غري اهلل عز وجل، أنت الذي متلك أن حتل مشكلتك، 

 ألنك مسلم مثلي؛ تعلم دين اهلل عز وجل كما أعلم.

يات اليت وزعها اهلل عز وجل عليهم، وعندما التجأ أناٌس وعندما تواكل املسلمون يف نقاط املسؤول
فأسندوا ظهورهم إىل جدران الالمباالة والالمسؤولية، مث ألقوا التبعات كلها على فئات من أمثايل! يوم 
فعل املسلمون هذا وَكلَُهم اهلُل عز وجل إىل أنفسهم، وجعلهم يتيهون يف دائرة مفرغة، وكأهنم ال يعلمون  

 ن من هذه الدائرة املفرغة، وهم يستطيعون أن َيرجوا منها لو شاؤوا.كيف َيرجو 

وقد قلُت مرًة إن اهلل عز وجل مل يَ ُقل ال يف توراٍة وال يف اجنيٍل وال زبوٍر وال فرقان أن اهلل عز وجل 
 أعطى صالحية لبعض عباده أن حيملوا عباده اآلخرين على أكتافهم ويدخلوهنم اجلنة أبداً، مل يعطي اهلل

وَُكلَّ إِنَساٍن عز وجل هذه الصالحية لبعض عباده أن يفعلوا باآلخرين هذا. بل قال يف حمكم كتابه: 
اقْ رَْأ ِكتَاَبَك َكَفى بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعلَْيَك  ً، ُعنُِقِه َوخُنْرُِج َلُه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِكتَابًا يَ ْلَقاُه َمنُشورا يِف  أَْلزَْمنَاُه طَاِئرَهُ 

لن تقرأ يوم القيامة كتايب، ولن أقرأ كتابك ولن تتحمل من ذلك وزراً ارتكبته، ولن أحتمل من  ِسيباً حَ 
ذلك وزرًا أنت الذي ارتكبته، كل ما يف األمر أن علي أن أقف مثل هذا املوقف فأقول لك مثل هذا 

ا خوفه وحبه وأن يغرَس يف أفئدتنوأسأُل اهلل عز وجل أن يُلِهَمنا الُرشد  الكالم، تلك هي املسألة الثانية.
 .و اإلخالص لوجهه أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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إنكم لتسمعون الكثري من التذكرة املتمثلة يف آيات وأحاديث نبوية كثرية ومتنوعة، واليت تتضمن 
مهات مسؤولية تربية أوالدهم، وما أكثر ما ردد هذا الكالم يف مناسبات حىت غدا هذا حتميل اآلباء واأل

 إنسان مسلم. -أو ما ينبغي أن جيهلها  -املوضوع من املسائل البديهية اليت ال جيهلها 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1221
 

غري أن هذه املسؤولية اليت أناطها اهلل عز وجل بأعناق اآلباء واألمهات يف كتابه املبني أواًل، ومن 
ل نصوص من كالم سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثانيًا، أقول: إن هذه املسؤولية تتضاعف خال

يف صيف كل عام، وتزداد أمهية التذكري هبا حىت لرمبا يشعر اإلنسان بأن عليه أن يذكر أخاه هبذا الواجب 
خططني الطغاة وألن امل يف كل أسبوع، إن مل نقل يف كل يوم؛ ذلك ألن شياطني اإلنس واجلن وألن جنود

للكيد هلذا الدين خارج هذا العامل اإلسالمي وداخله يهبون هبة عجيبة إلفساد الناشئة وإلضالل جيل 
املسلمني يف صيف كل عام، ويعتربون هذه األشهر أو هذين الشهرين من صيف كل عام املوسم الذي 

يبيعوا الدين،  ق؛ الذين باعوا الشرف قبل أنينبغي أن يهب فيه حمرتفوا الغزو الفكري وعمالء الغرب والشر 
ينشط هؤالء الناس يف هذه األشهر علمًا منهم بأهنا الفرصة الساحنة. فاألطفال والشباب يعيشون يف 

 .فراغ، والساحة مهيئة لنثر املغريات ونشرها يف كل صوب وعلى كل مستوى وبكل مناسبة

ف يف هذه األشهر، وكما أن الصيف موسٌم ونظرًا إىل هذا فإن واجب اآلباء واألمهات يتضاع
حملرتف الغزو الفكري وحملاريب الشرف ودين اهلل عز وجل، فكذلكم هذه األشهر موسٌم ينبغي أن ينتهز 
اآلباء واألمهات فرصته للرجوع إىل أبنائهم وبناهتم بالرتبية اليت أناطها اهلل سبحانه وتعاىل يف أعناقهم، 

 ومهما حتدثنا عن دور املدرسة وأمهية اإلعالم وغريه، فإن معني التأثري إّنا ينبعومهما قلنا عن دور اجملتمع 
 كما قال العلماء واملربون قدُيًا وحديثًا.   -من البيت 

فإذا كان البيت مسلمًا وكان هذا اإلسالم متمثاًل يف التزام األبوين ويف قيام كل منهما بالواجب 
اف اجملتمع، وإن احنراف وسائل اإلعالم وإن سائر اخلطط األخرى الذي أناطه اهلل عز وجل به، فإن احنر 

ال تنال من الشاب الذي خرج من هذا البيت املسلم أي منال. قد يؤثر تأثريًا عارضًا، لكنه ما يلبث أن 
يعود إىل رشده، وما يلبث أن يعود إىل جاذبية االسالم يف الدار اليت ربته ويف ظل الرتبية اإلسالمية اليت 

قاها من األبوين، وإذا كانت هذه الرتبية واجباً خطرياً وكبرياً معلقاً بأعناقنا يف كل يوم، وإذا كانت دالئله تل
من كتاب اهلل عز وجل دالئل خميفة، فما بالكم بالقيام هبذا الواجب يف هذا املوسم الذي يتكاثر فيه 

 جنود البغي وجنود الضالل على كل املستويات؟!
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مل يقرأ كتاب اهلل عز وجل ومل يقف فيه على مثل قول  -عاملاً أو غري عامل  -ًا ما أحسب أن مسلم
ا َماَلِئَكٌة يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعلَيْ هَ  اهلل سبحانه وتعاىل:

. ومهما كان االنسان عاميًا غري متخصص َه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعلُوَن َما يُ ْؤَمُرونَ ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل يَ ْعُصوَن اللَّ 
حقًا البد أن  -إن كان مسلمًا  -بالشرع فإنه عندما يقرأ هذا الكالم العريب املبني ال بد أن يستوقفه 

ْرزُُقَك َواْلَعاقَِبُة َها اَل َنْسأَُلَك ِرْزقًا حنَُّْن ن َ َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّاَلِة َواْصَطرِبْ َعلَي ْ  يستوقفه قول اهلل عز وجل
فكيف عندما يرى املسلم أن أوالده أصبحوا هنبة لشباك املرتبصني باإلسالم واملرتبصني هبذا  لِلت َّْقَوى

اجليل؟ كيف إذا رأى ببصره وببصريته أن أصحاب هذه الشباك ال يبحثون يف سعيهم الذي يسعونه عن 
 يبحثون يف سعيهم هذا عن وطنية؟ وال يبحثون عن رشٍد حقيقي؟ وإّنا يبحثون عن شيء ثقافة؟ وال

. هو متزيق جذوة هذا الدين يف قلوب هذه الناشئة، ومن مث متزيق جذوة هذا الدين يف كيان اجملتمع، .واحد
 ومن مث نثر هذا اجملتمع مزقًا متناقضًة متصارعة، لتنتهي هذه املزق إىل موت فهالك.

ما ترونه أيها األخوة من املظاهر املؤسفة واملؤملة حلقات من سلسلة واحدة، فمحاربة الدين يف  كل
مظهر األخالق اإلسالمية، وحماربة الدين يف مظهر التشكيك باحلقائق اإلسالمية اليت نقرؤها يف كتاب 

ات متصارعة د إىل إسالماهلل عز وجل أو يف سنة رسول اهلل، وحماربة الدين يف مظهر حتويل اإلسالم الواح
. كل ذلك .متناقضة شىت، وحماربة هذا الدين يف مظهر حتويل هذه األمة إىل حماور متناقضة متصارعة

 حلقات مرتابطة متواصلة من سلسلة واحدة ال تتقطع وال تنفصل أبداً.

ه اهلل عز وجل واملبتغى من وراء ذلك، املبتغى من وراء إبعاد الفتاة والفىت عن النهج األمثل الذي رمس
. كل ذلك يصب يف هدف واحد: أن تتحول .لنا خلقًا وشرف، واإلمعان يف ما وراء ذلك مما قد قلت

هذه األمة الواحدة اليت شاء اهلل عز وجل أن تكون قوهتا يف وحدهتا وأن تكون عزهتا يف ترابطها، وأن 
رائح مة الواحدة إىل فئات وشتكون هيبتها يف تضامنها، اهلدف من وراء ذلك كله أن تتحول هذه األ

متصارعة شىت، وعندئذ تتحقق األهداف كلها األهداف اليت يرمسها العدو املرتبص بنا، واألهداف أيضًا 
سلسلة من حلقات متصلة، هذا السلم الذي تسمعون عنه السلم املزيف العفن الذي تفوح رائحة عفونته 
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ذه األمة له؟ إّنا يتم إخضاع هذه األمة له عن من أقصى الغرب إىل أقصى الشرق. كيف يتم إخضاع ه
طريق متزيقها إىل فئات وحتويل كل فئة إىل لقمة، وهكذا فإن كل لقمة تؤكل بعيدًا عن الشرحية األخرى. 
أال ترون ذلك؟! أال ترون اللقم كيف تأكل يف كل حني بعد اللقمة اليت سلفتها؟! أال تالحظون هذه 

مات اليت سبقت؟! ومل تكن أزمة اخلليج إال مقدمة من تلك املقدمات. كان الظاهرة؟! أال تالحظون املقد
ينبغي أن تتناثر هذه األمة أواًل، وكان ينبغي أن تتحول إىل فئات متناقضة إن باسم الدين املوِحد، وإن 

 باسم املصاحل، وإن باسم األموال اليت يتقارع مالكها عليها.

ئل وأن تتحول إىل حماور، حتقق ذلك وبوسائل شىت، هذه الوسا كان ينبغي هلذه األمة أن تتمزق أوالً   
منها ما يتمثل يف حماربة اخللق والفضيلة، ومنها ما يتمثل يف تزييف الدين الواحد ومن مث حتويله إىل فرق 

 ..متصارعة من املذاهب املتنوعة إىل آخر ما هنالك من أسباب

يف األمس الدابر أمة واحدة ختيف ومتأل رهبتها ونظر الكائدون فوجدوا أن هذه األمة اليت كانت 
القلوب قد حتولت فعاًل كما قلت لكم إىل لقم متناثرٍة على مائدة، وهيهات أن تنصر كل لقمة ألختها، 
وهكذا بدأت رحلة السلم املزيف تؤكل كل لقمة باملعزل عن جارهتا، ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل العفو 

اليت ال وتعاىل أن حيصن هذه البلدة اليت ال تزال ختيف واليت ال تزال ترعب و  والعافية، ونسأل اهلل سبحانه
تزال تأوي إىل ركن من التماسك، ولكننا ال ندري إىل أي مدًى سيبقى هذا التماسك. مهما يكن من 

 ةأمر فينبغي أن نعلم ما هي األسلحة اليت تستعمل للكيد ضدنا عرفناها، إذاً ينبغي أن جنابه هذه األسلح
 بنقيضها.

حنن حنارب يف أخالق أبنائنا وبناتنا، وهي حلقة من هذه السلسلة، حنن حنارب يف الشرف الذي 
يعتز به هذا اجليل متمثاًل يف أبنائه وبناته، حنن حنارب من خالل حتويل اإلسالم الواحد إىل إسالمات 

حو بكل ألمهات يف بيوهتم فيضمتعددة، إذاً ينبغي أن نصحو إىل هذا، ينبغي أواًل أن ينهض اآلباء وا
شيء يف سبيل محاية أوالدهم وبناهتم من السوء الذي يراد هبم، ينبغي إن كانوا مسلمني صادقني أن 
يعلموا أن هذا هو جهادهم الذي كلفهم اهلل عز وجل به، وما عجيب من شيٍء كعجيب من أناٍس قيض 
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لى دين اهلل عندما ها، جيرتّون الغرية الزائفة الباطلة عاهلل هلم أسرًة، جعل اهلل سبحانه وتعاىل إليهم مسؤوليت
 ينظرون بعيداً بعيدًا بعيداً. 

كيف ينبغي أن يقاوم اجملتمع اإلسالمي؟ وكيف ينبغي أن يسود اإلسالم وأن يطبق قانونًا يف قصور 
ن ع العدل وردهات احلكم؟ وكيف ينبغي أن حيارب احلكام الذين ال يطبقون دين اهلل عز وجل؟ وهم

ؤالء . بناهتم أبنائهم أصبحوا يف شباك ه.واجبهم األول الذي أناطه اهلل يف أعناقهم معرضون تائهون
املرتبصني، أصبحوا غنيمًة هلؤالء املاكرين. ومل يكن ذلك ليتحقق إال لغفلة هؤالء اآلباء بسبب حديثهم 

 ا قد كلفهم اهلل عز وجل بهعن اإلسالم وغريهتم املضحكة، لو مل يكن أمرهم كذلك ولو عادوا إىل م
َفَضّحوا بكل شيء يف سبيل أن تبقى أسرهم أوالدهم بناهتم يف حصٍن حصني، بعيداً عن مكر املاكرين. 

 إذاً لرأيتم أن هؤالء الشباب مل ولن يقعوا يف شباك هؤالء الناس أبداً.

كننا ابتلينا ه كل عاقل، ولوالعمل يبدأ من اخلطوة األوىل، وال يبدأ من اخلطوة األخرية، هذا شيء يعرف
أيها األخوة بكثري وكثري من اآلباء الذين حياولون أن يبيعوا اهلل كالمًا؛ كالمًا ال يتناه بشكل من األشكال 
حىت إذا حان العمل والقيام بالواجب احملدد الذي طلبه اهلل منهم أعرضوا ونسوا أو تناسوا؛ يضحون 

أوالدهم   موهوم، ال يعلمون أيتحقق أم ال يتحقق، يضحون بدينبأوالدهم وبناهتم يف سبيل مستقبٍل مايلٍ 
وبناهتم يف سبيل أن حيققوا ألنفسهم مستقباًل أرغد ومستوًى أبسق وأعلى، وكم وكم رأيت من يزج بابنه 
 ال يف أتون جمتمع تائٍه قريب منه، ال بل يلقيه يقذف به بعيدًا بعيداً يف جمتمعات غري إسالمية. وكم يقال

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم  أما ختاف اهلل يا هذا؟ ما تقول هلل عندما يذكرك بقوله: له:
الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم  بداًل من أن تستجيب ألمر اهلل تستجيب لوهم الشيطان، نَاراً َوقُوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَةُ 

بداًل من أن تثق بوعد اهلل تثق بوعد الشيطان،  م بِاْلَفْحَشاء َوالّلُه يَِعدُُكم مَّْغِفرًَة مِّْنُه َوَفْضالً اْلَفْقَر َويَْأُمرُكُ 
فتستجيب للفحشاء الذي َيططه لك، وهؤالء الذين يزّجون أوالدهم هبذه املتاهات، ال واهلل ليسوا فسقة 

فون عن هلل الكالم الكثري الكثري، هم ممن يتفلسوال واهلل ليسوا علمانيني، هم مسلمون هم ممن يبيعون ا
 اجملتمع اإلسالمي وكيفية إقامته.
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. اجملتمع اإلسالمي ال يقام من خالل حلٍم يداعب النائمني حول اجملتمع اإلسالمي، اجملتمع .نعم
 اإلسالمي تتم إقامته من خالل تضحييت بكل شيء، يف سبيل أن تبقى ابنيت متوجًة بتاج الفضيلة، عرف

ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل، اجملتمع اإلسالمي يتحقق من خالل تضحييت بكل شيء يف سبيل 
أن يبقى ابين وفلذة كبدي موحِّدًا اهلل بلسانه وبنبضات قلٍب حمٍب هلل عز وجل، وذلك ال يتم إال من 

ة اليت يعتذر الكثري  خالل تربيٍة موصولة النسب آناء الليل وأطراف النهار. فانظروا واستمعوا إىل األعذار
 هبا هؤالء الناس، وال أريد أن أردد شيئًا منها فأنتم أعرف مين هبا.

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل

 

 

 

 

 29/21/1882 | حذار من متصيدي أوالدكم وبناتكم في هذا الصيف -223

 

ن حولنا وإذا م إن نبينا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم أوصانا فيما صح عنه: إذا رأينا دنيا متبعة
رأينا األهواء هي اليت تقود وهي اليت حتكم، وإذا رأينا العصبيات هي اليت تتحكم، أوصانا حبيبنا املصطفى 
صلى اهلل عليه وسلم إذا رأينا ذلك أن نعرض عن األمور العامة ومشكالهتا، وأن يشرف كل منا ليكون 

ة أسرته، يريب أهله مه اهلل سبحانه وتعاىل هبا خلاصحارسًا على أهل بيته؛ ليكون متتبعًا للرتبية اليت ألز 
وأوالده على النهج الذي ارتضاه اهلل، وحيرس سريهم ليل هنار على صراط اهلل سبحانه وتعاىل، وُيدخل 
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حمبة هذا الدين وحمبة كتاب اهلل وااللتزام بسنة رسول اهلل يف شغاف أفئدهتم. هكذا أوصانا رسول اهلل 
 فيما صح عنه.صلى اهلل عليه وسلم 

ولكم رّددت على مسامعكم الكالم الذي قاله عليه الصالة والسالم يف هذا الصدد، ولقد رأينا 
اليوم مصداق ما قد حِذر منه رسول اهلل وَحذَّر، فلقد رأينا اهلوى املتبع، ورأينا الشح املطاع، ورأينا اتباع  

ق علينا أن ُنطبق . فح.طق والعقل، رأينا كل ذلككل إنساٍن هلواه، ورأينا العصبية اليت تقود يف مكان املن
وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، اليت أرسلها إلينا من خالل األجيال والقرون قبل أربعة عشر قرنًا 
أو يزيد، حقَّ علينا أن نضاعف اليوم من تطبيق هذه الوصية اليت أوصانا هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه 

منا إىل رعاية أهل بيته، إىل رعاية أسرته، إىل حراسة سري أفراد هذه األسرة على وسلم، أن ينصرف كٌل 
صراط اهلل سبحانه وتعاىل. فهل تقومون أيها األخوة مبا قد أوصى به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أم 

 إنكم أعرضتم عما أوصى به؟ وحلقتم ما أمركم الرسول بأن تُعرضوا عنه؟

ذا الكالم ولكين ُأحيل اجلواب على كٍل منكم لينظر إىل واقع أمره وإىل ال أريد أن أجيب عن ه
 الصلة ما بينه وبني أفراد أسرته.

إن اهلل سبحانه وتعاىل أناط بعنق كل مسلم، أيًا كان شأنه وأيًا كان مركزه، مسؤوليًة كبرية جليلة 
دين اهلل  قيّومًا على نفسه، يرعىشرّفه اهلل عز وجل هبا، وأول خطوات هذه املسؤولية أن يكون اإلنسان 

ة عز وجل يف كيانه؛ إخالصًا هلل والتزاماً بأوامر اهلل سبحانه وتعاىل، مث تأيت اخلطوة الثانية لتتمثل يف رعاي
ه . زوجه أوالده وبناته. وتلك هي اخلاصة اليت عرّب هبا رسول اهلل صلى اهلل علي.هذا اإلنسان ألفراد أسرته

، فعليك يخاصة نفسك ودع عنك أمر العامةخر احلديث الذي أشرت إليه: وسلم عندما قال يف آ
وإذا كنا نعلم هذه احلقيقة، وإذا كنا على يقني من أّن اهلل عز وجل يسألنا يوم القيامة عن خاصة أنفسنا 

ال إ قبل أن يسألنا عن عامة بالدنا، فلنعلم أن هذا الذي قد بينه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليس
َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصطرَِبْ  :توضيحًا وتأكيدًا ملا قد بينه اهلل عز وجل من قبل، أمل يقل يف حمكم تبيانه

  َوَأْهلِيُكمْ مْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنْ ُفَسكُ أمل يقل:   َعلَيْ َها ال َنْسأَُلَك ِرْزقًا حَنُْن نَ ْرزُُقَك َواْلَعاقَِبُة لِلت َّْقَوى
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 وكلمة األهل تعين اخلاصة فهما مرتادفتان ، َا قُوا أَنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم نَارًا َوقُوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعلَيْ ه
 .َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد الَّ يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعلُوَن َما يُ ْؤَمُرونَ 

لوصية واضحة وضوح الشمس يف كبد السماء يف كتاب اهلل عز وجل، وإذا كانت وإذا كانت هذه ا
أن هذه املسؤولية  - أيها األخوة -تأكيداهتا نرية يف سنة وأحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلنعلم 

تتضاعف يف مثل هذا الصيف الالهب، فلنعلم أن هذه املسؤولية تتضاعف وتزداد أمهيًة عندما تغلق 
املدارس أبواهبا، وتغلق اجلامعات أبواهبا، وينتشر الشباب والفتيات عن ُيني هذا الصيف وعن يساره إن 
 بشكٍل عفوٍي وإن بدوافع، وكلكم يعلم هذه الدوافع، وال أريد أن أطيل احلديث عنها، كلكم يرى ذلك.

ي اهتماٍم  ال جدوى أليف مثل هذه احلال تزداد وتتضاعف مسؤولية األبوين اجتاه أوالدمها وال واهلل
بأمر اجملتمع بعد أن يقفز هذا اإلنسان املهتم عن رعاية أسرته واالهتمام هبا، واجلهاد يف سبيل اهلل عز 
وجل من خالل رعايتها. ال قيمة وال جدوى ألي اهتمام مبصري اجملتمع، بإقامة اجملتمع اإلسالمي مبا وراء 

 ذا قفز اإلنسان إليها فوق هذه املسؤولية اليت أوصى هبا رسولذلك من كلمات كبرية جوفاء ال معىن هلا إ
 .عليك يخاصة نفسك اهلل كاًل منا هبا.

ما قيمة أن يأكل قليب االهتمام مبصري اإلسالم والعامل اإلسالمي؟ وما قيمة أن ال أرقد الليل بسبب 
 بييت نت شرائع اإلسالم يفاهتمامي بضرورة أن يقوم اجملتمع الذي ُتطبق فيه شرائع اإلسالم؟ إذا كا

تتحطم، إذا كان أوالدي تقتنصهم شباكات الصيف، إذا كانت بنايت تقتنصهن خوادع الصيف وشياطني 
اإلنس واجلن وكنت معرضًا عن هذا ألي سبب من األسباب. ما أغرب هذا اإلنسان الذي يعرض عن 

إلنسان اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا ا ما أوصى به رسول اهلل! مث يالحق ويسري الهثًا وراء ما أمر رسول
 باإلعراض عنه!

ف يتصيدون أوالدكم وبناتكم يف فرصة هذا الصي -وما أكثرهم  -أيها اإلخوة شياطني اإلنس واجلن 
بالوسائل املختلفة، يتخذون من الشطآن مثابة، ويتخذون من النزهات واملعسكرات مثابة، ويتخذون من 

الء .. وأنتم قبل كل شيء أولياء هؤ .مثابة، يتخذون من ذلك كله مثابة –وقد يسمى بريئًا  -اللهو 
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الشباب والفتيات، مسؤوليتهم ومسؤوليتهن منوطٌة بأعناقكم أنتم، فلتعلموا أن شاباً من أوالدكم إذا شرد 
عن صراط اهلل مث اتبع شيطانًا من شياطني اإلنس واجلن، فلن حيمل إصر ومسؤولية هذا الشرود إال أنتم 

بل كل شيء، أنتم وإذا شردت فتاٌة عن حصن طهرها، وشردت متبعًة شيطان من شياطني اإلنس واجلن ق
الدنيوي -ل الشقاء أج -ليمزق مزيداً مما كانت تعتز به من طهر وعفاف، مث لكي تضيع يف براثن الشقاء 

 قبل األخروي، فلن يتحمل مسؤولية ذلك إال أنتم قبل كل شيء، نعم.

ا نفسه وفّر من هذه املسؤولية باحلديث عن اجملتمع اإلسالمي وضرورة إقامة ومهما غطى أحدن
اجملتمع اإلسالمي ووضع اخلطط لكيفية التحرر من هذه اجملتمعات اليت ابتعدت عن دين اهلل عز وجل، 

الكالم  امهما َكثر هذا الكالم ومهما أزبد وأرغى على ألسن قائليه، فإن اهلل ال َُيدع، فإن اهلل ال يُأخذ هبذ
َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة األجوف. سيقول لك اهلل سبحانه وتعاىل: أمل تقرأ كالمي فيما أولت وأعرضت، 

 .. قُوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم نَارًا َوقُوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعلَيْ َها َماَلِئَكةٌ ، َواْصَطرِبْ َعلَيْ َها ال َنْسأَُلَك ِرْزقًا
 .إىل آخر اآلية

أمرتك بأمر حمدد ومحلتك مسؤولية حمددة، جعلت مسؤولية زوجك أوالدك وبناتك منوطًة بعنقك، 
فلماذا تتيه عن املسؤولية اليت مَحّلتك إياها؟ وتتشاغل عنها بالكالم الذي لن َيدعين؟ ال بد من وقفة بني 

 سبحانه وتعاىل به هؤالء الناس.يدي اهلل عز وجل وال بد من حديث من هذا القبيل يواجه اهلل 

أيها اإلخوة: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حكيم، وحكمته مظهر من مظاهر تأديب اهلل له 
، ومن مظاهر هذا التأديب أنه نبهنا أدبين ريب فأحسن تأدييبوصدق عليه الصالة والسالم، إذ يقول 

كلنا املسؤولية، أجل كلنا ينشد اجملتمع اإلسالمي، و إىل ُسلم املسؤوليات إىل ُسلم األولويات يف درجات 
حيلم باليوم الذي ُيطبق فيه دين اهلل حبذافريه. ولكن ما السبيل إىل ذلك؟ ما السبيل إىل أن تقيم بناًء 

 باسقًا ذا عشرة أدوار؟

سبيل ذلك أن تأيت باحلجارة فرتصفها وجتمعها وتنسقها مث تقيم منها سقف فوق سقف فوق سقف 
بالبناء قد تكامل، ما مسعنا أن جمنونًا من اجملانني حلم ببناء من هذا القبيل، مث إنه جعل من حلمه  وإذا
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سدا وحلمة إلجياد هذا البناء، لن يوجد البناء. أوجد احلجارة، أوجد املواد اخلام اجلزئية، واشغل وقتك 
ع؟ اجملتمع منه كليات، ما اجملتمبذلك جتد أن اجلزء قد نبع منه الكل، جتد أن هذه اجلزئيات قد تولدت 

هو األسر اإلسالمية. وما األسر اإلسالمية؟ زوجان وأوالد وبنات، فإذا َصُلحت األسر. أفتتصورون أن 
تالقي أسر صُلحت وحتركت حتت مظلة هذا الدين وانتعشت كبارًا وصغارًا مبعرفة هذا اإلسالم والتعلق 

 من هذا األسر جمتمعًا شارداً؟ جمتمعًا تائهًا! به، أفتتصورون أن يكون اجملتمع الذي يتألف

صالح األسر يساوي اجملتمع اإلسالمي، وفساد األسر يساوي اجملتمع املنحرف عن دين اهلل سبحانه 
 وتعاىل. من الذي جيهل هذه احلقيقة أيها األخوة؟

  مؤثرًة، وإعجاب إذا رأيت شحاً مطاع، وهوًى متبعًا، ودنيامن أجل هذا يقول عليه الصالة والسالم 
هذا خطاٌب َياطب اهلل به كل فرد فرد  فعليك يخاصة نفسكوقد رأينا كل ذلك  كل ذي رأي برأيه

 فرد فرد منكم.

فتصوروا أن كل رب أسرة مسع كالم املصطفى صلى اهلل عليه وسلم هذا، وانقاد له قائاًل: لبيك يا 
 هداً يف ُعقِر داري ويف إصالح خاصة نفسي كماسيدي يا رسول اهلل، ها أنا ذا أسعى لتنفيذ أمرك جما

قد طلبت، إذا لىب كل رب أسرة نداء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا، وصرب وصابر وصمد ضد كل 
 ضائقة وضد كل ما يصده عن هذا السبيل كيف يكون احلال؟

سداه نسيجًا بتنظر فتجد أن اإلسالم قد نبع من هنا ومن هنا ومن هنا، مث تالقى هذا اإلسالم 
 وحلمته، وتكون منه اجملتمع اإلسالمي السليم.

مرًة أخرى أيها األخوة أقول لكم: ينبغي أن نعي احلقائق، اآلخرون حيطمون اجملتمع اإلسالمي من 
خالل حتطيم ُخلق األفراد، ال ينظرون إىل اجملتمع ككٍل يف حلم يتقلبون فيه كما يفعل كثري من املسلمني 

ّنا يتصيدون األفراد ذكوراً و إناثًا، وجيعلون من مسرح هذا الصيف الالهب فرصًة ساحنة احلركيني، ال إ
هلم، ألهنم يعلمون إذا انتشر الفساد هنا وهنا وهناك، وإذا ماعت األخالق يف صفوف الشباب والفتيات، 
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لك تيار من ن ذمث ازدادت ميعًة هنا وهناك، فإن هذا الفساد يتالقى، وإن هذه امليوعة تتجمع ويتكون م
 الفساد، وإذا هبذا التيار الفاسد قد انبثق منه جمتمع فاسد.

ملاذا يدرك أولئك املبطلون هذا املنطق يف التحرك من اجلزئي إىل الكلي، وحنن املسلمني ال ندرك هذا 
 املنطق، بل نأىب إال أن هنبط من الكلي إىل اجلزئي، وهل لإلنسان أن ينجح يف هذا اهلبوط.

 سبحانه وتعاىل أن يلهمنا معرفة قدسية وصية رسول اهلل هذه، وأن جيعلنا أبطااًل يف هذه أسأل اهلل
الساحة نتحرك جماهدين يف دورنا يف بيوتنا على النهج الذي أمر اهلل عز وجل، نصمد صمود الطود يف 

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل .بيوتنا وعندئٍذ انظروا كيف يكون مثرة هذا الثبات

 

 

 

 

 

 22/23/1883 | قنبلة امتألت بها سطوح املنازل نجني دمارها -221

 

 إن اهلل عز وجل خلق هذه احلياة الدنيا ومتعنا هبا، وبّصرنا هبويتها كما بّصرنا بوظيفتنا اليت أقامنا اهلل
ى ُكلِّ َعلَ  تَ بَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهوَ عز وجل عليها، أوضح ذلك كله من خالل قوله عز وجل: 

، وإذا تأمل العاقل َشْيٍء َقِديٌر الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلَيَاَة لِيَبْ لُوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزِيُز اْلغَُفورُ 
يف هذا البيان اإلهلي علم أّن هذه احلياة جد، وأهنا جسٌر خطرٌي املعرب، وأن اهلالك الذي قد ُُيىن به 

نسان من خالل هذا اإلبتالء هالٌك وبيل، ولن يعود اإلنسان كرة أخرى إىل هذه احلياة الدنيا، ولن اإل
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َربِّ اْرِجُعوِن، لََعلِّي َأْعَمُل صاحِلاً  يستجيب اهلل عز وجل لقول القائل إذا قام الناس غداً لرب العاملني:
 لن يستجيب أحٌد هلذا النداء.  فِيما تَ رَْكتُ 

اإلنسان مدعٌو إىل أن يتعامل مع حياته الدنيا هذه جبد، وأن يرتفع فيها عن اللهو  ومن مّث فإن
وأسبابه، فإن التفت إىل اللهو بني حنٍي وآخر، فما ينبغي أن يلتفت إليه إال مبقدار ما يعينه على استعادة 

حيكم اإلنسان  يوشك أناجلد، وإال بشرط أن يكون هذا اللهو مما قد أباحه اهلل سبحانه وتعاىل، وإال فإنه ل
 على نفسه يف حياته الدنيا هذه باهلالك أو االنتحار.

أقول هذا مقدمة بني يدي فتنٍة طاملا شاورت وتساءلت مع نفسي. هل أعاجلها يف حديٍث من هذه 
األحاديث؟ ويف يوٍم كهذا اليوم أم ال؟ وتساءلت عن جدوى حديثي هذا إن حتدثت به إليكم وتنبهت 

بتالءات ما كان صادراً من طبيعة اإلنسان ذاته، مل يفرضها عليه قانون، ومل تفرضها عليه إىل أن شر اال
شرعة ومل يالحقه هبا حاكم، شر االبتالءات وشر املصائب تلك اليت تنجم من قاع النفس اإلنسانية 

 ذاهتا.

هلوى أشُد من ايف هذه احلالة وعلى األرجح ال تفيد النصائح وال تفيد املواعظ، ألن تيار النفس و 
ذلك كله، ومع ذلك فاألمر عندما يتفاقم ال بد لإلنسان من أن يقول كلمة، إهنا فتنة هذه األطباق اليت 
امتألت هبا سطوح املنازل، وأي منازل منازل الفقراء املتقعني قبل منازل األغنياء املوثرين، هذه األطباق 

دماٍر نبلة موقوتة البد أن تتفجر يف دار صاحبها بأصبح يعلم أهنا ق -فيما أعتقد  -أيها اإلخوة كلكم 
ذي ألواٍن متعددٍة شىت، ومن مّث فال بد أن يعلم كٌل منا أن الذي يستسلم هلذا اللهو إّنا يستسلم ملشروع 

 انتحار الشك يف هذا والريب، ولعل األيام اليت خلت كشفت عن هذا املعىن الذي أقول.

اللهو، ورمبا كان هذا اللهو مما أباحه اهلل عز وجل، ومع ذلك إن اإلنسان قد ينساُق إىل شيء من 
فإن اإلنسان اجلاد ما يلبث أن يعود من هلوه هذا إىل جده، ولكن فتنة هذه األطباق أشبه بفتنة حبٍر هائٍج 

وال أقول  -مائج َيوضه من ال يستطيع السباحة، فهو ما يلبث أن حيرك أطرافًا من أطرافه لبضع ثواٍن 
 حىت يغرق وَيتنق يف ذلك اخلضم املائج. -دقائق 
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اإلنسان الذي جّر على نفسه بالء هذه األطباق، حكم على نفسه بالشلل، وحكم على نفسه 
بفقد اإلرادة، لن يستطيع أن يهيمن على ما قد فعل، ولن يستطيع أن يتحكم فيما قد قضى به حبق 

تنوعة. اإلنسان مليٌء بغرائز وأهواء خمتلفة منفسه ويف حق أسرته؛ ذلك ألننا مجيعًا من صنف البشر، و 
وقد علمنا أن السبيل األوحد للرتفع فوق هذه األهواء والغرائز أن نفطم أنفسنا باالبتعاد عنها، هذا هو 
السبيل الذي نستطيع، فأما إذا دنونا من أسباب هذا اللهو ومن ُمهيجات هذه الغرائز، وعشنا يف خضمها 

 رادًة جازمًة وحامسة يرتفع هبا فوق ما قد جره على نفسه من بالء ووباء!؟فمن ذا الذي ُيلك منا إ

ما أظن أن فينا من البشر أحداً ُيلك ذلك، ولكن اإلنسان يستطيع أن يتحرر من ذلك كله إن هو 
ابتعد، يستطيع أن حيرر نفسه من ذلك كله إن أقام بينه وبني ذلك اللهو بل تلك القنبلة املوقوتة احلواجز. 

 عل فيكم من يقول: فما األضرار النامجة من هذه األطباق وما فيها من هلٍو وما إىل ذلك؟ول

 ..ألوان شىت من عوامل الدمار، فيها ألوان شىت -أيها اإلخوة  -فيها 

وأبدأ مبا ُيكن أن يكون هو ثاين وثالث، لن أحتدث عن غضب اهلل عز وجل على العبد عندما حُييل 
 قد أقامها جداً، لن أحتدث عن هذا.هذه احلياة إىل هلٍو و 

لن أحتدث عن اهلوية اليت وصف وأقام اهلل سبحانه وتعاىل حياتنا الدنيا عليها وقد أعرضنا عن هذه 
ط . سأحتدث عن املصائب القريبة العاجلة اليت حتي.اهلوية وأعطيناها طابعًا آخر، لن أحتدث عن ذلك

  سبحانه وتعاىل.باإلنسان يف دنياه هذه قبل أن يرحل إىل اهلل

من أوىل املصائب اليت حتيق باألسرة من جراء هذا البالء الواصب أهنا تفنت الزوج عن زوجه، وأهنا 
تفتت عالقة القرىب بينهما، وكم وكم وقع ويقع هذا البالء، كم من األزواج كانوا يعيشون حياًة هنيئة 

  كانت له يف عامل آخر، عاد إىل العالقة اليتسعيدة مع زوجاهتم، فلما أسلم نفسه هلذا الوباء وعاش يخيا
 بينه وبني زوجه وإذا هبا تقطعت. 
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بدأ يتربم هبا بعد أن كان متعلقًا هبا؛ بدأ يتأفف منها بعد أن كان يراها جنة حياته؛ ذلك ألنه أصبح 
 يرى شيئًا آخر مل يكن يراه من قبل، وكم وصلت اخلصومات اليت جنمت عن هذه الظاهرة إىل طالق،
وأنا البصري هبذا. كما أن العكس أيضًا قد يقع كم من امرأة كانت راضية وكانت مطمئنة الفكر والقلب 
والبال فلما أطلت من هذه النافذة اجلهنمية على عامٍل آخر غري الذي تعلمه إذا هبا تتربم حبياهتا، وإذا 

ولت إىل جحيم، حياٌة من نعيم حت بالزوج الذي كان ُيلئ بصريهتا وفؤادها أصبح شيئًا تافهًا يف نظرها.
 هذه أول هناية.

أن اإلنسان الذي جّر على بيته هذا الوباء، وقد قلت لكم: إن  -أيها اإلخوة  -املصيبة الثانية 
أحدنا ال يستطيع أن يتحكم بإرادته يف هذه احلالة، إذاً ال بد أن يستسلم ملقتضيات هذا الوباء وهذا 

ة الثانية لذلك ضمورًا وُهزااًل مستمرًا مستمرًا يف املؤسسات اإلقتصادية البالء، البد أن تكون النتيج
واإلجتماعية والرتبوية والثقافية يف هذه البلدة. البد للناس الذين َيرجون من بيوهتم صباحًا إىل أعماهلم 

 يأن َيرجوا متأخرين، وإن خرجوا غري متأخرين البد أن يلف النعاس برؤوسهم. أين هو النشاط الذ
 ينبغي أن يتهيأ وأن يتكامل يف نفوسهم لينهضوا باألعمال اليت ينبغي أن يقومون هبا؟

ال ُيكن أن جتد شيئًا من هذا النشاط، حركة متثاقلة وفكٌر متثائب وكسٌل يُهيمن على هذا اإلنسان، 
ا شيء ملموس، ذومن مث فإن األعمال والوظائف املختلفة املتنوعة جتمد مث جتمد مث ترتاجع إىل الوراء، وه

 ولسوف يتضاعف ذلك يف الغد القريب إن سارت األمور على هذا النحو متامًا أيها اإلخوة.

البالء الثالث أن اإلنسان البد أن ترتاجع قواه، وال بد أن ترتاجع صحته، وال بد أن هتيمن على 
 لكآبة.نفسه الوساوس واألمراض النفسية املختلفة، ويف مقدمتها أمراض وال أقول مرض ا

هذه الظاهرة أيها اإلخوة جتّر إىل صاحبها أمراضاً قد ال يعرف أحٌد منا اليوم لوهنا أو طعمها، ونسأل 
اهلل عز وجل أن ال نتعرف على شيء من ذلك، ولكن إن بقي هذا البالء فلسوف خنوض محأة هذه 

 ض. ال، لسوف يعايناألمراض اليت أحدثكم عنها، وليت أن األمر يقف عندئٍذ عند حدود هذه األمرا
اإلنسان آن ذاك من هذا املرض ولسوف يتطوح عندئٍذ حبثًا عن املالجئ واملالذ، حبثًا عن األدوية اخليالية 
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وليست األدوية اخليالية آنذاك إال ما هو أشد وأفتك من املرض ذاته، وعندئٍذ يأيت دور املخدرات اليت 
 تسمعون عنها.

، وأنا يف هذا ال أحتدث عن موقف الباري عز وجل منا، وال عن أيها اإلخوة إنين اآلن لست واعظاً 
عتابه أو عقابه الذي سيحيق بنا، والذي سيكون ميقاته بعد املوت. وإّنا أحدثكم عن شيٍء يعرفه املؤمن 
وغري املؤمن، يعرفه املنصاع ألمر ربه واملنحرف عن أمر ربه، يعرفه كل إنساٍن يريد لنفسه السعادة العاجلة 

اآلجلة، هذا شيءٌ ال يستطيع أحٌد أن يناقش فيه بشكل من األشكال أبداً. فما بالكم إذا أضفنا إىل ال 
ذلك كله عتاب وعقاب رب العاملني عز وجل؟؟! ما بالكم إذا الحظنا أننا يف هذا أقمنا بيننا وبني 

حانه وتعاىل فيما عن اهلل سبخطاب ربنا وبني الوظيفة اليت أقامنا عليها ربنا حاجزاً كبرياً جداً، وأعرضنا 
 أمر وفيما هنى وفيما عّرف.

أرجو وأنا أقول هذا الكالم يف مكاٍن ضيق صغري، أرجو أن يكون هلذا الكالم الصدى املناسب، 
 وأرجو أن يعيد كل منا إىل ذاكرته املصائب اليت أحدثكم عنها.

ون رّجاعًا ويتوب إىل ربه، وأن يكومن مث فأرجو من كل ابتلي هبذا البالء أن يعيد النظر وأن يأوب 
إىل مصلحة نفسه، أن يكون له من احلب لذاته، وأن يكون له من الغرية على سعادته ما جيعله يتسامى 

 عن هذا األمر.

احلياة قصريٌة أيها اإلخوة وهي ورقة إما أن تكون راحبًة بيننا وبني اهلل وإما أن تكون خاسرة، ومن 
 رياً منه.ترك شيئًا هلل عوضه اهلل خ

واهلِل إن السعادة ليست يف البوارق اليت يتخيلها بعض الناس ويلهثون ورائها ال، هذه بوارق سعادة. 
ولكن اإلنسان عندما يلهث ويلهث ورائها جيد نفسه منها أمام سراب، ولسوف جيد هذا السراب قد 

 أخذ يخناقه وأسلمه إىل مصائب عاجلة شىت.
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 قلبه، السعادة هي املشاعر اليت ترفرف يف حنايا فؤاده، السعادة السعادة هي ما جيده اإلنسان يف
هي املرح الذي يفيض به قلبه، واحبثوا عن ذلك كله بني يدي اهلل، احبثوا عن ذلك كله يف اللجوء إىل اهلل 
عز وجل، َيلق لكم السعادة الفرح املرح. كل مايتخيله الباحثون عن السعادة يف هذه البوارق اخلادعة 

 اذبة سيجده آنذاك يف داره، سيجده آنذاك يف عالقة القرىب بينه وبني زوجه وأوالده.الك

  .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم

 

 

 

 

 

 

 18/21/2221 | إلاسالم الاجتماعية من ثمرات -222

 

اُهْم جنَّْوَ  نمِّ  َكِثريٍ  يِف  َخيْ رَ  ال آية يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل استوقفتين طوياًل، هي قوله عز وجل
ِلَك اْبتِغَاَء مَ  ِإْصاَلٍح بَ نْيَ النَّاسِ  أَوْ  َمْعُروفٍ  أَوْ  أََمَر ِبَصَدَقةٍ  َمنْ  ِإالَّ  ْرَضاِت اللَِّه َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َوَمن يَ ْفَعْل ذََٰ

 . َأْجرًا َعِظيًما

 االهتمام، ال يشري ريهذا الكالم الذي يقوله اهلل سبحانه وتعاىل هبذه الطريقة اليت تلفت النظر وتث
إىل شيٍء من العبادات اليت يؤديها اإلنسان بينه وبني ربه، وال يشري إىل شيٍء من األعمال اليت تدخل 
فيما يسمى حقوق اهلل سبحانه وتعاىل، ولكنه يتحدث عن أموٍر هي يف جمملها تتمثل يف عالقة اإلنسان 

 هذه اآلية. مع اإلنسان، هذا ما يتحدث عنه بيان اهلل عز وجل يف
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جنََّْواُهمْ  مِّن َكِثريٍ  يِف  َخيْ رَ  ال أي من األحاديث اليت جتري بني الناس ومن اللقاءات اليت تتم ،
هذا نوع من األعمال اليت تتمثل يف إصالح  أََمَر ِبَصَدَقةٍ  َمنْ  جنََّْواُهْم ِإالَّ  مِّن َكِثريٍ  يِف  َخيْ رَ  الفيما بينهم 

 ض أو معروف.شؤون الناس بعضهم مع بع

 ََّمْعُروفٍ  أَوْ  أََمَر ِبَصَدَقةٍ  َمنْ  ِإال  وكلمة املعروف تشمل كل أنواع الرب، كل أنواع اإلحسان، كل ما
 يدخل يف معان الرب ويف معان اإلحسان ويف معان التقريب بني الناس فهو داخٌل حتت كلمة املعروف. 

 َِّإْصاَلٍح بَ نْيَ النَّاسِ  وْ أَ  َمْعُروفٍ  أَوْ  أََمَر ِبَصَدَقةٍ  َمنْ  ِإال.  هذا ما يتحدث عنه بيان اهلل عز وجل
 وكأن اإلسالم حمصور يف هذه األمور وحدها.

ِلَك اْبتِغَاَء َمْرَضاِت اللَّهِ  مث إنه يقول: ال ابتغاء مصلحٍة شخصية، وال ابتغاء مغنم،  َوَمن يَ ْفَعْل ذََٰ
 وال استغالاًل لعاطفة.

 ِل أجراً ال يعلم مدى أمهيته وعظمه  َعِظيًماَك اْبتِغَاَء َمْرَضاِت اللَِّه َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجرًا َوَمن يَ ْفَعْل ذََٰ
ؤجر. 

ُ
 إال اهلل سبحانه وتعاىل إال امل

الذي استوقفين من هذا الكالم أيها اإلخوة هو ما ينبغي أن يتبينه كل منا من أن هذا الدين الذي 
إّنا  مثل يف العقائد أواًل والعبادات ثانيًا والتشريعات ثالثًا ... كل ذلكشرف اهلل عز وجل به عباده املت

شرعه اهلل عز وجل هلذه األمور الثالثة، إّنا شرعه اهلل سبحانه وتعاىل ليكون سبياًل إىل إقامة عالقاٍت 
اىل، ليكون عإنسانيٍة سليمة رخية، ليكون سبياًل إىل مد جسور األخوة اإلنسانية بني عباد اهلل سبحانه وت

 سبياًل إىل مد شبكة التآلف والتعاون اإلنساين بني عباد اهلل عز وجل مجيعًا.

فإذا أمر اهلل عز وجل عباده بأن يعرفوا أنفسهم عبيداً مملوكني هلل عز وجل وأن رهبم ومالكهم واحد 
 ال ثاين له هو اهلل عز وجل، فسعيًا إىل هذه احلقيقة وإىل هذه الغاية يأمرهم بذلك.

وإذا أمر اهلل عز وجل عباده بأن ينمو مشاعر عبوديتهم هلل عز وجل ويغذوها بالعبادات فمن أجل 
 الوصول إىل هذه الغاية يأمرهم بذلك.
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وإذا شرع هلم النظم والتشريعات اليت ترعى حياهتم فمن أجل السعي إىل هذه الغاية نفسها يشرع 
 اهلل سبحانه وتعاىل هلم ذلك كله. 

ء كعجيب من أولئك الذين يضيقون ذرعًا عندما يذكرهم أحدنا بضرورة الدينونة وما عجيب لشي
لسلطان اهلل عز وجل وبضرورة االصطباغ حبقائق العبودية هلل سبحانه وتعاىل. يقول أحدهم: وماذا يستفيد 

 اهلل عز وجل من أن أدين له بالعبودية وهل هو حباجٍة إىل أن أذل أو أهون له؟ أنا حر .. 

رف هذا األمحق واستيقظ من غفلته وغبائه لعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل إّنا يأمره بأن يستيقظ ولو ع
إىل عبوديته هلل وأن يصطبغ هبا .. إّنا أمره بذلك لكي تصبح عالقته مع إخوانه كعالقة املاء العذب باملاء 

َلن يَ نَاَل اللََّه  حانه وتعاىلالعذب، ولكي تصفو صلة ما بينه وبني أخيه، واألمر ليس عائدًا إىل اهلل سب
. ملاذا يُلح بيان اهلل عز وجل على اإلنسان أن يكون عبداً ِكن يَ نَاُلُه الت َّْقَوىَٰ ِمنُكمْ حُلُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َولََٰ 

هلل أال يستكرب على اهلل أن يدين مبعاين العبودية املطلقة هلل، ملاذا؟ وماذا عسى أن يفيده شعوري هبذه 
 عبودية هو رٌب قبل أن َيلقين وبعد أن خلقين وبعد أن يُهلكين؟ ال

ولكن اهلل رحيم بعباده يريد من عباده أن يتآلفوا فيرتامحوا، وإّنا السبيل إىل ذلك أن يعلم كل إنساٍن 
هويته فيقف عندها، أن يعلم أنه مملوك هلل عز وجل وعندئٍذ تتحطم مقالب كربيائه وتنكسر شوكة عناده، 

 اتصل بإخوانه اتصل هبم اتصال األخ الشفوق، اتصل هبم اتصال األخ الودود، تلك هي الثمرة.فإذا 

وعندما يأمرنا اهلل عز وجل أن نركع ونسجد ما الذي يفيده من ركوعنا وسجودنا؟! ويا عجبًا حلمق 
ن يتعاىل أ ذاك الذي ينظر إىل الساجدين فيشمأز من هذا املنظر ويتأىب على هذه العبادة ويقول ال أحب

أسافلي على رأسي، قاهلا أبو طالب يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويقوهلا اليوم بعض ورثة 
اجلاهلية يف هذا العصر أيضًا.  ملاذا يأمرنا اهلل عز وجل أن نكسر بقايا شوكة كربيائنا هبذا التذلل اجلسدي 

 هلل عز وجل؟ ماذا عسى أن يفيده هذا منا؟ 

أن اإلنسان هبذا العمل املتكرر ُيارس عبوديته جبسده وحتركاته كما يغرس عبوديته يف  مرد ذلك إىل
طوايا فؤاده، نعم عمٌل تربوي يُلني اإلنسان هبذه احلركات هبذه الطاعة اليت أمرنا اهلل عز وجل هبا جسده 

ي أن يصافح هلكي ينسجم شعور العبودية يف القلب مع صبغة العبودية يف اجلسد والكيان. والنتيجة 
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أخاه اإلنسان مصافحة ود مصافحة رعاية مصافحة إخالص وحب، تلك هي الثمرة األوىل واألخرية يف 
هذه الدنيا من وراء اإلسالم الذي شرفنا اهلل عز وجل به. وإن كنتم يف ريب من هذا فانظروا إىل عصارة 

  .جنََّْواُهمْ  نمِّ  َكِثريٍ  يِف  َخيْ رَ  الالثمرة اإلسالمية يف هذا البيان اإلهلي 

ختيل أنواع التالقي بني الناس أنواع األحاديث اليت تشيع فيما بينهم أنواع احلوارات والتعاونات اليت 
أََمَر  َمنْ  جنََّْواُهْم ِإالَّ  مِّن َكِثريٍ  يِف  َخيْ رَ  التسري فيما بينهم كل ما تريد ختيل يقول بيان اهلل عز وجل: 

. هذه هي األمور الثالثة اليت حيبها اهلل عز وجل. صدقة تتقرب ِإْصاَلٍح بَ نْيَ النَّاسِ  أَوْ  َمْعُروفٍ  أَوْ  ِبَصَدَقةٍ 
هبا إىل اهلل إلصالح حال أخ لك لكي ترأف بوضعه لكي تصلح من حاله. أو معروف وقلت لكم 

أو إصالٍح  ،املعروف كل أنواع الرب مهما كانت كلمة جامعة من جوامع الكلم يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل
بني الناس. هذه األمور الثالثة هي اليت تطوف حوهلا شعائر دين اهلل، هي اليت تطوف حوهلا العقائد، 

ِلَك اْبتِغَاَء َمْرَضاِت اللَّهِ َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجرًا عَ العبادات، الشرائع أجل، وآية هذا قوله:   . ِظيًماَوَمن يَ ْفَعْل ذََٰ

أال أدلك على صدقٍة حيبها   عليه وسلم أنه قال أليب أيوب األنصاري:ورد عن الرسول صلى اهلل
مل يقل صلى اهلل عليه وسلم أكثر من  اهلل ورسوله؟ ُتصلح بني الناس إذا تفاسدوا وتقرهبم إذا تباعدوا

ذلك. كان من املمكن أن يضعه أمام قائمة طويلة من العبادات والتبتالت والقربات واألوراد وما إىل 
صلح تك، ولكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قفز به إىل النتيجة والوسائل معروفة، النتيجة هي: ذل

 بني الناس إذا تفاسدوا وتقرهبم إذا تباعدوا.

هذا الذي يدلنا عليه كتاب اهلل عز وجل ويؤكده ويشرحه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله 
هلل عز وجل الذي أحبنا، أال ترون أن اهلل جعل اإلسالم كله يف خدمة  وسلم، جيعلنا أيها اإلخوة نزداد حباً 

هذا اإلنسان؟  أال ترون أن اهلل عز وجل قد جعل أحكام هذا الدين بدءاً من جذور العقائد إىل أغصان 
العبادات والشرائع، أال ترون أن اهلل جعل من هذا الدين حارسًا لسعادة هذا اإلنسان يف هذه احلياة 

وال  -ا. هذا شيء جيعلنا نزداد حبًا هلل عز وجل  ومن مث جيعلنا نزداد حبًا هلذا الدين الذي شرفنا الدني
 اهلل سبحانه وتعاىل به. -أقول كلفنا 
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أجل عقائد اإلسالم هي البوابة الكربى للدخول يف رحابه، وال يتم ذلك إال بالعقائد، ولكن تلك 
 هي الغاية.

البد منه لتنمية جذور العقيدة يف الكيان، وال ُيكن أن يتحقق  أجل العبادات هو الغذاء الذي
اإلسالم إال بالعبادات بدءًا من الصالة اليت جعلها اهلل على املؤمنني كتابًا موقوتًا إىل سائر النوافل اليت 

 يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل عز وجل، ولكنها خادٌم هلذه الغاية أيها اإلخوة. 

موا ونقرأها يف كتب الشريعة اإلسالمية البد منها والبد من تطبيقها، ولكن فلتعل الشرائع اليت ندرسها
أن ذلك كله جعله اهلل خادمًا لعالقة ما بينك وبني أخيك، جعلها اهلل عز وجل سبياًل لتنمية آصار الود 

تك مع قووشائج القرىب وتنمية مشاعر احلب واأللفة، جعل اهلل عز وجل من اإلسالم حارسًا لصالح عال
أخيك إذا فسدت العالقة دخل اإلسالم لإلصالح، جعل اهلل سبحانه وتعاىل هذا اإلسالم حارساً لتقارب 
ما بينك وبني أخيك، فإذا وقعت احلواجز وحل التباعد حمل التقارب دخل اإلسالم ليذيب أسباب الفجوة 

 واجلفوة ولريفع احلجب وليستبدل باالبتعاد القرب.

أال تعجبون إذاً ممن يتربم بدين اهلل؟ أال تعجبون إذاً ممن يتنطعون باحلديث عن هذا هو اإلسالم .. 
اجملتمع اإلنساين وكيفية رعايته ومحايته وحتقيق أسباب سعادته، فإذا ذُكر باإلسالم أشاح بوجهه عنه 
وأعرض عنه، أنت كاذب يا هذا لو كنت صادقًا يف غريتك على اجملتمع ولو كنت صادقًا يف حبك 

صالح ولتقدم هذا اجملتمع اإلنساين بعد ختلف ووحدته وتضامنه بعد شتات إذاً لبحثت عن الدواء. لإل
 ولو حبثت عن الدواء مبصباح عقلك هلديت إىل الدواء الذي ال ثاين له اإلسالم. 

اإلنسان الذي يبحث عن وسيلة لتقريب اإلنسان إىل أخيه اإلنسان ولتحطيم تضاريس الكربياء فيما 
ال ُيكن أن يشمئز من العبادات اليت جعلها اهلل السبيل إىل إذابة هذه التضاريس؛ ما رأيت إنسانًا  بينهم

يشمئز من الصالة اليت يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل عز وجل لتكون سبياًل إىل إصالح حاله مع أخيه 
 يها اإلخوة. اإلنسان إال وعلمت أنه كاذٌب يف دعوى أنه حيب رعاية اجملتمع اإلنساين أجل أ



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1222
 

مها أمران متالزمان اإلسالم بعقائده وعباداته وشرائعه وأخالقه واجملتمع اإلنساين بسموه وسعادته 
وتآلف أفراده وتقدمه بكل أنواع التقدم ال سبيل إىل هذه الغاية األخرية إال سلوك ذلك السبيل الذي 

 شرفنا اهلل تعاىل به

نا هذا، انظروا إىل البالء األطم، انظروا إىل الوحشية اليت وانظروا إىل ما جيري يف عاملنا الذي حول
تلتهم حقوق بين اإلنسان باسم رعايتها باسم محايتها، انظروا إىل املخالب الدامية اليت تربأ منها الوحوش 
 يف أدغاهلا، ملاذا حتقق هذا كله؟ ملاذا؟ ألن السبيل إىل اجملتمع اإلنساين األمثل غاب وعندما يغيب السبيل

األمثل إىل هذا اجملتمع اإلنساين ما الذي حيصل؟ يتحول اإلنسان من ملٍك إىل وحٍش كاسٍر خطري. ال 
ُيكن أن يروض اإلنسان شيء إال دين اهلل عز وجل إال خوفه من اهلل إال حبه هلل إال إُيانه باهلل، فإن 

ان الوحش الذي انح هذا اإلنسغابت مشاعر إُيانه باهلل وخوفه من اهلل وحبه هلل عز وجل استيقظ بني جو 
 دونه يف الوحشية وحوش الغابات كلها وهذا ما جيري اليوم. 

نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يشرف جمتمعنا باإلسالم حقيقًة وأن يُلهم أفراد هذا اجملتمع أينما كانوا 
مبجتمعنا  ىوحيثما حلوا اإلخالص لدين اهلل سبحانه وتعاىل حىت جند من خالل ذلك السلم الذي يرق

 إىل صعيد التقدم إىل صعيد اإلنسانية احلقيقية إىل صعيد السعادة إىل صعيد الوحدة والتضامن.
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 1892عام  | الوسطية.. ومن هم الذين يألفون ويؤلفون؟ -223

  

ي من األّمة، أن مّيزها عن األمم األخرى بصفٍة هإنَّ من مجيِل فضِل اهلِل سبحانُه وتعاىل على هذه 
انُه أجلِّ الّصفاِت اليت نّوَه هبا كتاُب اهلِل عزَّ وجّل، أال وهي صفُة الوسطّية، تلَك الّصفة اليت قّلَد اهللُ سبح

ِلَك َجَعْلنَاُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء وتعاىل هبا هذه األّمَة إذ قال:   َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلى النَّاسِ وََكذََٰ
 .َعلَْيُكْم َشِهيًدا

والوسُط من كلِّ شيٍء أعدله، أي ما بُعَد عن طريف اإلفراِط والتّفريط، أي ما بُعَد عن طرِف الغلّو  
 .أفضُل األعماِل أوساطهاوالتّقصري، وقد وردَ يف احلديِث الّصحيِح عن رسوِل اهلل صلى اهللُ عليهِ وسّلم: 

 العايل، طُ وقد ورَد يف األثِر عن عليٍّ رضَي اهلُل تعاىل عنه أّنُه قال: عليكم بأوساِط األمور، فإنَّ إليها يهب
 .وإليها يصعُد النّازل

ومعىن هذا البياِن اإلهلّي أنَّ اهللَ سبحانُه وتعاىل شّرَف هذه األّمَة بشريعٍة بعيدٍة عن الغلّو الذي جنَح 
شاَر دٍة عن االستهتاِر والتّقصري الَلذيِن وقَع فيهما اليهود، وهذا املعىن ذاته هو الذي أإليِه الّنصارى، وبعي

 إليه كتاُب اهلِل عزَّ وجّل يف قوله عزَّ وجّل خطابًا ألهِل الكتاِب عن طريِق سّيدنا رسوِل اهلِل صلى اهللُ عليهِ 
ِمنْ َقْبُل َوَأَضلُّوا   َقْد َضلُّوا َواَء قَ ْومٍ َأهْ  َغيْ َر احلَْقِّ َوال تَ تَّبُِعوا ِديِنُكمْ  يِف  ُقْل يَا َأْهَل اْلِكتَاِب ال تَ ْغلُوا وسّلم:

أي ال تشتطّوا فتتزيّفوا على الّديِن ما   ِديِنُكْم َغيْ َر احلَْقِّ  يِف  ال تَ ْغلُوا ،َكِثريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَّبِيلِ 
صاِن منه، ري، وإنَّ الزّيادَة على الّدين ليست بأقلَّ خطورًة من النّقليَس منه، فإنَّ الّشطَط فيِه أخو التّقص

وما أكثَر ما كّرَر بياُن اهلِل سبحانُه وتعاىل على أمساعنا هذا املعىن، مثَّ كاَن عمُل رسوِل اهلِل صلى اهللُ عليِه 
ن ذلَك الغلّو الذي حّذرنا بتعاِد عوسّلم خرَي تطبيٍق شارٍح هلذه الوسطّية اليت شرّفنا اهللُ عزَّ وجّل هبا، ولال

 اهلُل سبحانُه وتعاىل منه.

 فقد ورَد يف احلديِث الّصحيِح املشهور عنُه عليِه الّصالُة والّسالم أّنُه مسَع بنبأ ثالِث فئاٍت أو ثالِث 
أن برجاٍل من أصحابه قد عاهَد كل  نفسه على أن حيّمَل نفسُه من جهِد العبادِة أشّده، فالتزَم أحدهم 
وُل يصوَم وال يفطر، والتزَم الثّاين بأن يقوَم الليَل وال ينام، والتزَم الثّالُث بأن ال يتزّوَج الّنساء، فلّما مسَع رس



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1221
 

أّما أنا فأخوفكم اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم خربهم غضب ودعا النّاس إىل املسجد وصعَد املنرب فقال: 
 .صّلي وأنام، وأتزّوُج الّنساء، فمن رغَب عن سّنيت فليَس ميّن هلِل سبحانُه وتعاىل، أصوُم وأُفطر، وأ

أنَّ رسوَل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسّلم آخى بنَي سلماَن وقد روى البخاريُّ رضَي اهلُل عنُه والرّتمذّي 
تُه متبّذلًة أالفارسي وأيب الّدرداء، وجاَء ذاَت يوٍم سلمان رضَي اهلُل عنه يزوُر أخاُه أبا الّدرداء، فرأى امر 

شعثاء، فقاَل هلا: ما شأنك؟ قالت: أخوَك أبو الّدرداء ال شأَن لُه بالّدنيا َقّط، ال يريُد من الّدنيا شيئًا. 
فدعا سلماُن رضَي اهلُل عنُه أبا الّدرداِء إىل داره وصنَع لُه طعامًا ووضَع الطّعاَم وقاَل لُه: كل، فقاَل أبو 

لماَن عزَم عليِه وأقسَم أّنُه لن يأكَل إال إذا أكل، فأفطَر أبو الّدرداِء وأكل، الّدرداء: أنا صائم، ولكنَّ س
. ناَم قلياًل مثَّ استيقَظ ليصّلي،  فلّما جاَء الليل أراَد أبو الّدرداِء أن يقوَم فيصّلي، فقاَل لُه سلمان: بل منَْ

. وناَم حىّت إذا كاَن آخُر   قاَل لُه سلمان الليل أيقظُه وقاَم إىل الّصالة، مثَّ قاَل لُه سلماُن رضَي اهللُ عنُه: منَْ
ويف روايٍة -رضَي اهلُل عنه: إنَّ لرّبَك عليَك حّق، وإنَّ لنفسَك عليَك حّق، وإنَّ ألهلَك عليَك حّقًا، 

وإنَّ لزوجَك عليَك حّقًا، فأعِط كلَّ ذي حقًّ حّقه. ومضى أبو الّدرداِء يقوُل لرسوِل اهلِل صّلى  -بزيادة
 .هلُل عليِه وسّلم ما قالُه سلماُن له، فقاَل لُه رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم: لقد صدَق سلمانا

ماذا نفهُم من هذا يا عباَد اهلل، من هذا الّشرِف الذي قّلدنا اهللُ به؟ إذا جعلنا أّمًة وسطًا، بل جعَل 
، أي اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْستَِقيمَ صالتنا ونقول: شعاَر إسالمنا كلمَة الّصراِط املستقيم، اليت نرّددها يف 

ها البعيد عن طريِف اإلفراِط والتّفريط، نفهم أنَّ على املسلم بعَد أن ُينّتَ عقيدتُه اإلسالمّية وأن حيافَظ علي
هَر منها وما بطن  ظحمافظًة عقلّيًة ووجدانّيًة أن يعلم أنَّ مالَك الورع إّّنا يتمّثُل يف االبتعاِد عن الفحشاء ما 

، هذا أعظُم معىًن من معاين الورع، أن تعاهَد نفسك َوَذُروا ظَاِهَر اإِلمثِْ َوبَاِطَنهُ  كما قاَل اهللُ عزَّ وجّل:
وتعاهَد رّبك على أن ال ترتكَب شيئاً من الفواحش الظاهرةِ والباطنة، والفواحُش الباطنُة أخطُر من الظّاهرة، 

لى أن ال حتقد، على أن تبتعَد عن احلسد، على أن تبتعَد عن الّنميمِة والفحشاء، أي أن ترّوَض كيانك ع
 على أن ال تعّلَق قلبَك بالّدنيا وزخرفها، فإّنَك إن وفّقَت إىل ذلك مّلكَك اهلُل هبذا زماَم الورع.

 فرائَض اهلِل يَ فإذا استطعت أن تسرَي يف هذا الّطريِق ووفّقَك اهلُل لذلك، فتتّمُة هذه الّسبيل أن تؤدّ 
فَات َُّقوا  اليت ألزمها عليك، وأن تتجاوَز هذه الفرائَض إىل ما تستطيُع من النّوافل متمّثاًل قوَل اهلِل عزَّ وجّل:

. وال حتّمل نفسَك يف ذلَك شططًا، فرمّبا تسّلَل الّشيطاُن إىل اإلنساِن من هذا الّطريق، اللََّه َما اْسَتطَْعُتمْ 
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ن العبء ثالثَة أعباء، وبداًل من الّثالثِة سّتَة أعباء، حىّت يشعَر هذا اإلنساُن بالكلِل وامللل محّلُه بداًل م
 فيضجَر من الّديِن كّله ويعوَد إىل شرٍّ ممّا كاَن عليهِ فيما مضى، إيّاَك وأن يستغّلَك الّشيطاُن هذا االستغالل.

الِة سجوٍد أفكاٍر وال أوراد، وال يف ركعاٍت وال إط مثَّ اعلم يا أخي املسلم أنَّ العبادة ليست حمصورًة يف
ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت وال ركوع، العبادة كلُّ ما مسّاُه العمَل الّصاحل: 

ِر رّبك علتُه استجابًة ألم، أرأيَت إىل هذا الذي يسّميِه اهلُل العمَل الّصاحل؟ إن أنَت فاْلِفْرَدْوِس نُ ُزاًل 
واستدراراً ملرضاتِه عنك، كنَت من املتعّبديَن املتبتّلني، وانظر ما أوسَع مدلول هذا الكلمة، جتارتَك عمٌل 
صاحل إن أنَت قصدَت هبا مرضاَة اهلل، زراعتَك عمٌل صاحل، صناعتَك املباحة عمٌل صاحل، دخوُلَك إىل 

الدَك عمٌل صاحل، كلُّ ذلَك من العبادِة يسّجُل اهللُ لَك عليها أجراً، وأيَّ دارَك وهلُوَك املباح مع أهلَك وأو 
أجر؟ ولكنَّ هذا العمل الثّالث من أشقِّ األعمال على املسلم، رغَم أنَّ كثرياً من النّاِس يظنّوَن أنَّ هذا من 

ّوهلا من مباحٍة إىل عمٍل أسهِل األمور، ملاذا هو من أشقِّ األعمال؟ هَو من أشقِّ األمور من أجِل أن حت
صاحل، سبيُل ذلَك القلب، ليَس سبيُل ذلَك األعضاء واحلركات املاّدّيةِ البارزة. وكيَف يستقيُم القلب؟ بأن 
توّجَه قصدك يف أعمالَك هذه كلّها إىل هدٍف واحد: أال وهَو أن يرضى اهللُ عزَّ وجّل عنك، وهذا ليَس 

ثر يلة، وإىل جهٍد دائب، يتوّجُه هذا اجلهُد إىل القلب ال إىل األعضاء، تكيسرياً، هذا حيتاُج إىل معاناٍة طو 
من ذكِر اهلِل عزَّ وجّل بينَك وبنَي رّبَك يف سّرك، تكثر من تصّور معىن هذه الّدنيا وأهّنا َعَرٌض زائل، وأهّنا 

 شيٌء فاٍن، وأنَّ احلقَّ فيها ليَس إاّل اهلل سبحانُه وتعاىل.

ظَر يف هذه احلقيقة ونظرت فوجدَت أنَّ الكوَن كّلُه إّّنا هو عبارٌة عن ذرَّاٍت تدوُر فإذا أمعنَت النّ 
على حموِر احلقيقِة الواحدة أال وهي حموُر الّذاِت اإلهلّية، وعرفَت هذا واصطبغَت هبذه احلقيقة: فإّنَك مهما 

 سبحانُه كوُن متعاماًل مَع اهللِ انغمسَت يف الّدنيا، ومهما عاشرَت أهلها، أو تعاملَت بشؤوهنا، فإّنَك ت
وتعاىل، لسَت حباجٍة إىل أن تنفَض يدَك من الّدنيا، لسَت حباجٍة إىل أن تأكَل املقّدَد من الطّعام تزّهداً، 
لسَت حباجٍة إىل أن تعتزَل النّاَس واألهلَ واألوالد لتفرَغ بزعمك يف الذّكِر مع رّبَك عزَّ وجّل، لسَت حباجٍة 

ن لك ألنَّ اخللوَة يف اجللوة، ألنَّ عبادتَك هلل إّّنا تتحّقق بأن ختدَم رّبَك عزَّ وجّل وتعبدُه مإىل شيٍء من ذ
ُهَو  خالِل خدمِة عباده، من خالِل رعايِة عباده، من خالِل حتقيِقَك ملعىن قولِه عزَّ وجّل:

رِة األرض، كلّفَك اهللُ بأن تكوَن زوجًا وأبًا وربَّ ، كلّفَك اهلُل بعمااأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم فِيَها مِّنَ  أَنَشَأُكم
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أسرة، وأن تكوَن عونًا إلخوانَك على طرٍف من أطراِف احلياة، ولكن احذر أن يتسّلَل الّشيطاُن إىل قلبك 
فيجعَل هدفَك هدفًا دنيويًّا، هذا هو الورع، وهكذا ينبغي أن يكوَن املسلم، وهبذا احلصن حيّصُن اإلنساُن 

 ضدَّ ضراوِة الّشيطاِن وضدَّ أحابيلِه ومكره.نفسُه 

ن من قال: إنَّ املسلَم لكي يكوَن ورعًا وحمبوبًا إىل اهلل ينبغي أن يتبّذَل يف هيأته وينبغي أن يبتعَد ع
الّتجّمِل يف مظهره؟ من قاَل هذا؟ العكُس هو الّصحيح، ربَّ رجٍل متبّذِل اهليئة وقلبُه مفتوٌن بالّدنيا، وربَّ 

 .متجّمٍل يف فاقة كما يقوُل احلسُن البصريُّ رضَي اهلُل عنه، وقلُبه ال حييا إال مع رّبِه سبحانُه وتعاىل رجلٍ 

أال أنبّئكم بأقربكم ميّن جمالسًا يوَم القيامة؟ أحاسنكم إنَّ رسوَل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلَم يقول: 
. هذا هو ديننا، وتلك هي شرعُة ربّنا، وهذا هو كالُم فونأخالقًا، املوطّؤوَن أكنافًا، اّلذيَن يألَفوَن ويؤلَ 

؟ منذا الذي ال حيلم أال أحّدثكم عن أقربكم ميّن جمالسًا يوَم القيامةرسولنا عليِه الّصالُة والّسالم. 
ُه ، فسرَّ ذلَك كلّ أحاسنكم أخالقًا، املوطّؤوَن أكنافاً هبذا الّشرف الكبري؟ ما مثنه؟ مثنُه شيٌء واحد: 

، واإلنساُن ال يؤلف إال إذا كاَن متجّماًل يف مظهره، قريبًا من اّلذيَن يألفوَن ويؤلفونهبذه الكلمة: 
إخوانه، رخيَّ النّفِس جتاههم، يشعروَن باألنِس به، يعطيهم من طرِف لسانِه حالوًة ومن طرِف قلبِه 

 لُه مظهٌر لَة اليت حتّقُق يف نفسه هذا املعىن، وكانَ إخالصًا وأنسًا، يُعامُل األهلَ واألوالَد واألسرة هذه املعام
  .ه وتألفه وحتبُّ التّقّرَب إليهأّخاٌذ بنَي النّاس، جيعُل النّاَس تتعّشقُ 

وهكذا كاَن رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم، ولكنَّ هذا كّله ينبغي أن حيصََّن حبصٍن من النّ ّيِة 
 اُل اجلهاد، وهي جماُل الورع، وهي مفتاُح القرِب إىل اهلل، فأمسك بيدكَ الّسليمة، النّ ّيُة الّسليمة هي جم

مقوَد قلبك، أمسك بيدَك مقوَد النّ ّيِة والعزِم يف فؤادك، واجعل يف قلبَك من حّبَك هلِل عزَّ وجّل ما يصرُف 
، وعندئٍذ ستجُد وجلّ  أعمالَك كلّها ما تراُه دنيويًّا وما تراُه أخرويًّا يف سبيِل أن يرضى عنَك ربَُّك عزَّ 

نفسك أينما سبحَت من ميِّ هذه الّدنيا وحيثما غصَت ُيينًا أو يساراً ستجُد نفسَك تتقّلُب بنَي األعماِل 
اليت تقرّبَك إىل اهلِل عزَّ وجّل، فقط ال ترتكِب احملرّمات، وابتعد عن الفواحِش ما ظهَر منها وما بطن، وأدِّ 

 .سك تكن أعبَد النّاما فرَض اهلُل عزَّ وجلَّ علي

 أقوٌل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم فاستغفروُه يغفر لكم...     
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ل، وكلُّنا قرأ دإنَّ من أبرِز صفاِت هذا الّديِن الذي شّرَف اهلُل بِه عبادُه أّنُه ديُن الوسطّيِة وديُن الع
ِلَك َجَعْلنَاُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَْيكُ  قوَل اهلِل عزَّ وجّل: ْم وََكذََٰ

 . وكلُّنا قرأ اآلياِت اليت تصُف اإلسالَم بأبرِز صفٍة من صفاته، أال وهَي صفُة العدل.َشِهيًدا

األوامُر مهما اختلفت والنّواهي مهما اختلفت إال يف معنِي الّدعوِة إىل العدل، وما هو فال ُتَصبُّ 
العدل؟ العدُل هو االبتعاُد عن طريف اإلفراِط والتّفريط من خالِل حموِر الوسطّية الذي يشّكُل بعدًا واحداً 

 عاىل به.فنا اهلُل سبحانُه وتبالّنسبِة لسائِر األطراِف احمليطِة هبذا احملور. هذا هو دينُنا الذي شرّ 

وفائدُة هذا الّديِن يف حياتنا الّدنيا: أن يركَن اإلنساُن منُه إىل هذِه املائدِة اليت دعانا إليها اهللُ سبحانُه 
وتعاىل، فإذا ركَن إليها وجَد نفسُه وقد أعطى لكلِّ ذي حقٍّ حّقه. إذا ركَن اإلنساُن إىل مائدِة اإلسالم 

  عزَّ وجلَّ وتعاليمه. أعطى لعقلهِ حّقُه وغذاءه، أعطى لوجدانِه وعواطفِه حّقهما وغذاَءمها،وخضَع لديِن اهللِ 
أعطى لغرائزِه اإلنسانّيِة البشرّية حّقها وغذاءها، أعطى ملن يلوُذ بِه حّقُه وغذاءه، أعطى للمجتمِع الذي 

حىّت ال حىّت ال يأيت حق  أرجَح من حّق، و هو جزٌء منُه حّقُه وغذاءه، ووزَن ذلَك كّلُه يف ميزاِن اإٍلسالم 
 يأيَت حق  جلهٍة أنقَص من حقٍّ جلهٍة أخرى. هذا هو اإلسالم، فهل طبّقنا اإلسالَم على هذا الّنحو؟

: أهّنم ينتقوَن -وال أحتّدُث عمّن يعرُض عن اإلسالم  -إنَّ آفةَ املسلمني الذيَن يّتجهوَن إىل اإلسالِم 
وا وما يتّفُق مع شهواهتم ورغائبهم أو غرائزهم، وهكذا فإهّنم يتخّلصوَن من إفراٍط  ليقعمنُه ما يطيُب هلم، 

 يف إفراٍط آخر.

فئٌة من النّاس يطيُب هلا أن ختتاَر من اإلسالِم عباداته، فهي تركن منُه إىل هذه العبادات، وهي 
 عاىل.بسبِب ذلَك تنطلُق إىل لوٍن من الّتطّرِف هنى عنُه اهلُل سبحانُه وت

وفئٌة أخرى ختتاُر من هذا اإلسالِم أفكارُه ومعارفُه وعلومه مبتعدًة عّما أمَر اهللُ سبحانُه وتعاىل بِه من 
 أذكاٍر وعبادات، تنطلُق هذه الفئُة األخرى إىل لوِن آخَر من الّتطّرف.
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 هلا املغامَن ويبعُدها عن قُ فئٌة أخرى تلتقُط من اإلسالِم ما يتّفُق ورغائبَها، وما يتّفُق وظروفَها، وما حيقّ 
املغارم، فهي عاكفٌة من اإلسالِم على هذا اجلانب الذي حيّقُق هلا حظّاً وفرياً ويبعُدها عن الّتحّمل ويبعُدها 

 عن كلِّ ما ال ترتضيِه من املغارم. هذا ال يرضي اهلِل عزَّ وجلَّ أبداً.

عطي لى الّنحِو الذي أمَر اهلُل عزَّ وجلَّ به، ال نالذي يرضي اهلل: أن نأخَذ اإلسالَم مزجيًا متكاماًل ع
قسمًا حّقًا أكثَر من القسِم اآلخر، املسلُم جيُب أن يعلم أنَّ اإللَه الذي أمَر يف حمكِم كتابِه النّاَس باحلجِّ 

 .اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِياًل  َمنِ  َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيتِ    وقال:

ارًَة ال تَْأُكلُوا أَْمَواَلُكْم بَ يْ َنُكْم بِاْلبَاِطِل ِإال َأْن َتُكوَن جِتَ  له الذي قاَل أيضًا يف حمكِم كتابه:هو ذاك اإل
   .َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكمْ 

الَِّذيَن إِذَا  ،َوْيٌل لِّْلُمطَفِِّفنيَ  وهو ذاته اإللُه الذي أمرَك باحلّج، هو الذي قال أيضًا يف حمكِم كتابه:
لِيَ ْوٍم  ،وثُونَ َأال َيُظنُّ أُْولَِئَك أَن َُّهْم مَّبْ عُ ، وَّزَنُوُهْم َُيِْسُرونَ  أَوْ  َوِإَذا َكالُوُهمْ  ،تَالُوْا َعَلى النَّاِس َيْستَ ْوفُونَ اكْ 

 . َعِظيمٍ 

الرِّبَا ِإْن ُكنُتْم  ِمنَ  اللََّه َوَذُروا َما بَِقيَ  ات َُّقوا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا  هذا اإلله ذاتُه هو الذي قال:
 . ُكْم رُءُوُس أَْمَواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُمونَ تُ ْبُتْم فَ لَ  َوِإنْ  اللَّهِ َوَرُسوِلهِ  فَِإْن مَلْ تَ ْفَعلُوا فَْأَذنُوا حِبَْرمبٍِنَ  ،ُمْؤِمِننيَ 

يَا أَي َُّها ه: لذي قاَل أيضًا يف حمكِم كتابهذا اإللُه الذي أمَر باحلجِّ وأمَر بالّصالِة وأمَر بالّصيام، هو ا
 . ِهنَّ َذِلَك َأْدىَن َأْن يُ ْعرَْفَن َفال يُ ْؤَذْينَ ِمْنَجالبِيبِ  النَّيِبُّ ُقْل أَلْزَواِجَك َوبَ نَاِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعلَْيِهنَّ 

َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمىَٰ ِمنُكْم ابه: هذا اإلله الذي أمَر هبذا كّله هو الذي قاَل يف حمكِم كت
 ِذينَ الَّ  َوْلَيْستَ ْعِففِ  َعلِيٌم، َواِسعٌ  َواللَّهُ  َفْضِلهِ  ِمن ِإن َيُكونُوا فُ َقرَاَء يُ ْغنِِهُم اللَّهُ  ِعبَادُِكْم َوإَِماِئُكمْ  ِمنْ  َوالصَّاحلِِنيَ 

 . ِلهِ َفضْ  ِمن يُ ْغنِيَ ُهُم اللَّهُ  َحىتََّٰ  ِنَكاًحا جيَُِدونَ  اَل 

الظَّنِّ ِإنَّ  مِّنَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثريًا هذا اإلله الذي أمَر هبذا وذاك هو الذي عاَد فقال:
 .تًا َفَكرِْهُتُموهُ َأن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َميْ  َأحيُِبَُّأَحدُُكمْ  َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعًضا بَ ْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ 
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ما اإلسالُم إذًا أيّها اإلخوة؟ اإلسالُم جذٌع يتمّثُل يف االعتقاِد بأنَّ اإلنساَن عبٌد وأنَّ خالَق هذا 
الكوَن رّب، وأن ال ربَّ سواه. مثَّ فوَق هذا اجلذِع أغصان شىّت كلُّها متكاملة، إن أخذَت بغصٍن منها 

 نأى عنُه الّديُن ويبغضُه ربُّ العاملني. وإّنا عليَك أن تسرَي أىنّ دوَن غصن أوصلَك ذلَك إىل تصّرٍف ي
هداَك هذا اجلذع، واجلذُع يهديَك إىل هذه األغصاِن كلِّها، هذه األغصاُن اليت تغّذي حقوقَك مع أهلك، 

املال ب حقوقَك مع أوالدك، حقوَقَك مع جريانك، حقوَقَك مع النّاِس يف الّسوق، حقَّ التّعامِل مع اآلخرينَ 
 .-بالّدرهِم والّدينار-

 هذه احلقوُق اليت متتّد إىل رقابِة اهلِل سبحانُه وتعاىل، إىل اخلوِف من عذاِب اهلِل سبحانُه وتعاىل، إىل
 مزج الّدنيا باآلخرة، واستخالِص ترياق من هذا املزج يوصُلَك إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل.

لّدنيا وتلحَق باآلخرة ألّنَك لن تناهَلا إال على جسر من فاإلسالُم ال يأمرَك أن تنفَض يديَك من ا
نَّ الّدنيا. وال يأمرَك اهلُل بأن تتقوقَع يف الّدنيا وتقطَع ما بيَنك وبنَي اهلِل صلَة اآلخرِة وصلَة الوصوِل إليه، أل

 هذه الّدنيا ختنقك، وألنَّ هذه الّدنيا تشقيَك ولن تسعدك. اإلسالُم حقوق متكاملة.

 ينتهي من أناٍس يصبغون أنفسهم باإلسالِم من زاويٍة واحدٍة من زواياُه اليت تبلُغ العشرات. عجيب ال
ما هي هذه الزّاوية اليت يربُط نفسُه باإلسالِم كلِِّه من خالهلا؟ زاويُة احلجِّ مثاًل إىل بيِت اهلِل احلرام: كلّما 

 ولذكرى رسوِل ُد بنَي جواحنه، وأنَّ حّبُه لبيِت اهللِ جاَء هذا املوسم يظنَّ الرّجل أنَّ العواطف تشرئب وتتوقّ 
 اهلل يقيمُه وال يقعُده، وال بدَّ أن يرحَل مع الرّاحلنِي إىل هناك. ويف بيتِه شباٌب بلغوا مبلغ الزواج وهم يف

 فيما حاجٍة إىل أن يتزوجوا يعرُض عنهم، نزواهتم تبلُغ أذنيه، بشكٍل مباشٍر أو غرِي مباشر، ولكنَّ حّبُه هللِ 
يزعم وشوقُه لبيِت اهلِل فيما يزعم حيجُب مسعُه عن اإلصغاِء إىل زفرات أوالده. أيُّ ديٍن هذا؟ من ذا الذي 

 قال: إنَّ هذا احلّج يقّرُب هذا اإلنساَن إىل اهلِل شروى نقري؟

الق. يقوُل خعجيب من أناٍس أرادوا أن يصطبغوا من الّديِن بزاويٍة أخرى من زواياه، أال وهي زاويُة األ
. مثَّ يتفلسف قائاًل: هل إّّنا بُعِثُت ألمتَّم مكارَم األخالقويكّرر كالَم املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم: 

أمرَنا اهلُل بالصالة إال لنتخّلَق باألخالٍق الفاضلة؟ وهل أمرنا اهلُل بالّصوِم واحلّج إال لكي هنّذَب نفوسنا 
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ا الفاضلة؟ إذاً فسيّاِن أن نصّلَي أو ال نصّلي، أن نصوَم أو ال نصوم إذا ختلّقنونتسامى إىل صعيِد األخالِق 
 باألخالِق الفاضلة. أيُّ فلسفة هذه؟

هذه زاوية من زوايا إلسالم البدَّ تتمّتَع هبا وتصطرب. واإلسالِم زوايا عّدة، بل أقوُل كما قلت: 
، وال يصبُح  طبٍق فيِه غذاءٌ جلانٍب مستقلٍّ من كيانك اإلسالُم مائدٌة عامرة ُرصفت فوقها أطباٌق شىّت، وكلُّ 

 كياُنَك كمجموع إال أن تتناوَل من هذه األطباِق كلِّها.

من الذي قال: إنَّ أخالَق اإلنساِن تستقيم دون مثول يف حمراُب العبودّيِة هلِل صالًة صيامًا حّجاً ذكراً 
 اً.ذي ال يّتخُذ الوسيلة لن يصَل إىل الغايِة أبدتبتاًل. صحيح أنَّ هذه العباداِت وسائل، ولكنَّ ال

اإلسالُم أيّها النّاس ديٌن متكامل ال ُيكُن لإلنساِن إن بدأ منُه جبمِع العقيدة إال أن يغىن بأفكارِه  
 كلِّها، ولكنَّ الذي يقفُز منُه فوَق جذِع العقيدة ال يصطبُغ مبعىن عبوديّتِه هلل، ال يدرُك معىن وحدانّيِة اهللِ 
عزَّ وجلَّ ربًّا وخالقًا، مثَّ يطيُح بنَي هذه األغصان فإنَّ هذا اإلنساَن فعاًل ينتقي من أغصاِن الفروِع 
اإلسالمّيِة ما يطيُب له. هذا يطيُب لُه أن يكّرَر احلجَّ إىل بيِت اهلِل احلرام، وذلَك يطيُب لُه أن يغشى 

كثَر ًا ذاَت اليمنِي وآنًا ذاَت الّشمال، وهذا يطيُب لُه أن يجمالَس الذّكر يذكُر اهلَل مرتحّنًا يهزَّ رأسُه آن
الّصالة، وذاَك يطيُب لُه أن يتحّدَث عن علوِم اإلسالم واألفكاِر اإلسالمّيِة والّشرائِع اإلسالمّيِة وما خلّفُه 

 جوهره، ألنَّ ىلاإلسالُم من تراٍث عظيم، كل  يأخُذ منُه بزاوية والكلُّ بعيٌد عن حقيقته. والكلُّ فقرٌي إ
اإلسالَم هو هذا اجلذع، فمن استمسَك بِه غين بأغصانِه كلِّها، ومن قفز إىل غصٍن من أغصانِه اندقَّ بِه 

 ووقَع وقد ُشّقت رأسُه وشقَي يف حياتِه الّدنيا واآلخرة.

  اهللُ سبحانُه فَ أسأُل اهللَ سبحانهُ وتعاىل أن يبّصرنا حبقيقة اإلسالم وأن يذّوقنا معىن الوسطّية اليت وص

 وتعاىل هبا إسالمه ومن مثَّ وصفنا حنُن املسلمنَي هبذه الوسطّية. أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم.
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، جمال للريب فيها فإهنا حلقيقة ثابتة ال، أما أننا حنن املسلمون يف هذا العصر قضي علينا بالتخلف
أيضًا حقيقة ال  فتلك، وأما أنَّ علينا أن نعود إىل دراسة هذا التخلف والتنقيب عن أسبابه للتخلص منه

ًا دأهبم أن أننا نرى أناس، ولكن األمر الذي يثري للعجب إىل درجة من الدهشة البالغة. جمال للريب فيها
باب هذا مث عن التنقيب عن أس، ذه األمة اإلسالميةيعكفوا على احلديث عن التخلف الذي تعاين منه ه

األوحد  فكأن السبب، ولكنهم ال جيدون سببًا لذلك إال بقايا انتماء هذه األمة إىل اإلسالم، التخلف
وال تزال  ،أهنا ال تزال تركن إىل بقية باقية من إسالمها، الذي جعل هذه األمة تعاين من ختلفها املذموم

 . ريخوإىل إُياهنا وحضارهتا الباسقة واملعروفة لنا مجيعًا يف التا، راثها كما يقولونتعتز بصلة ما إىل ت

ا هلذه واقع هذه األمة تبينو  -حبسب الظاهر  -وما رأيت واحداً من هؤالء الباحثني الذين يؤرقهم 
ر فقط ئواألعجب من هذا أن أسباب التخلف واضحة للعيان يتبينها ال أولوا البصا، التخلف سببًا آخر

 . بل  يتبينها أولوا األبصار أيضاً 

دما ، عنهذا هو األمر العجيب الذي ال أعده إال مظهراً هو األخر من مظاهر التخلف يف هذه األمة
 ،مث أنقذها اهلل سبحانه وتعاىل من براثن ذلك البالء، مبا يسمى االستعمار منيت هذه األمة ذات يومٍ 

أن االنعتاق من آثار ذلك االستعمار وأن التحرر من عقابيله إّنا  جاء من رجال هذه األمة من تصّوروا
والسري  ،يتثمل ذلك كله بفتح الشوارع العريضة وإقامة األبنية الباسقة ونبذها عن ُيني ومشال يخطوٍط وميول

 صورواوقام هؤالء الذين ت، بالناس ذكورًا وإناثًا على النهج الذي كان يسري عليه ذلك العدو املستعمر
 . وُخّيل إليهم أن سلم التقدم حتصر درجاته فقط يف هذه األمور، األمر على هذا  النسق

عكفوا على ذلك وأتيح هلم فعاًل أن يفتحوا الشوارع العريضة وأن يرفعوا األبنية الباسقة  وأن جيعلوا 
وأن ، وارع هناكالشالساحات وامليادين تتألأل باألضواء الساطعة واستطاعوا أن جيعلوا الشوارع هنا تشبه 

مث  ،الغادين والرائحني والغاديات والرائحات هنا يشبهون ويشبهن أولئك الناس يف تلك الفجاج األخرى
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ااًل وإذا هم مث نظروا بعد ذلك ُيينًا ومش، عادوا إىل بيوهتم وأماكنهم مطمئنني أهنم قد ختلصوا من التخلف
  .وإذا هم قد غرقوا يف مزيٍد من محأة ذلك التخلف بل نظروا، ال يزالون يعانون من بالء ذلك التخلف

بل إن  ،إذاً مل تستطع تلك الشوارع وال تلك األبنية وال تلك املظاهر أن ختلصهم من ذلك البالء
ح هلم أن حيققوا  لقد أتي، القوة اليت تتمثل يف العتاد هو اآلخر مل يستطع أن َيلصهم من ذلك التخلف

يح هلم أن يقلدوا تلك اجملتمعات النائية حذو القذة بالقذة كما يقول املثل وأت، كل ما كانوا حيلمون به
مها هذه حقيقة ساطعة وواضحة نعل. العريب فعلوا كل ما حيلمون به دون يتخلصوا من ذلك التخلف

 ،أما ينبغي أن ترشدنا هذه احلقيقة الواضحة إىل البالء إىل السبب األطم الذي يصفدنا يف األغالل. مجيعاً 
 . هب أن قوة من العتاد ضاهت لدنيا قوة أولئك األعداء من هم الذين سيستخدمون هذه القوة

وضّحوا  ،إن الذين سيستخدموهنا بنجاح إّنا هم جنٌد آمنوا حبقهم الذي وضعوا حياهتم يف سبيله
 ولكن كيف السبيل إىل ذلك من ذا الذي يضحي بشهواته، يف سبيل هذا احلق بكل شهواهتم وأهوائهم

 . ها هنا تكمن املشكلة، وأهوائه يف سبيل احلق الذي آمن به

ال سبيل أبدًا جلعل هذا احلق هو القيم على السلوك وجلعل الشهوات واألهواء هي اخلادم الذي  
ية اإلنسانية ولن تتحقق الرتب، أال وهو الرتبية اإلنسانية املثلى، يوضع حتت األقدام إال عن طريق واحد

ندي قادراً هذا الوازع اإلُياين هو الذي جيعل اجل. ريق الوازع اإلُياين باهلل سبحانه وتعاىلاملثلى إال عن ط
شامخ هذا الوازع اإلُياين هو الذي جيعل يف البنيان ال، أن يرقى إىل مستوى العتاد الذي أمكنته املادة منه

املؤسسات  هو الذي جيعل يف هذا الوازع اإلُياين، وهو الذي يضع يف الشوارع العريضة روحانيتها، سرّه
ين هو الذي هذا الوازع الدي، وسرها املنتشر إىل العقول والقلوب، التعليمية أو العلمية إشعاعها النابض

جيعل الطبيب إذا بات يف مستشفاه يعلم كيف َيدم أمته وال جيعل من ذلك فرصًة نادرًة للعكوف لياًل 
 . ي غاب من حياتنا هو السر يف ختلفناهذا الوازع الديين الذ، على شهواته وأهوائه

ولودت لو أن غبيًا من هؤالء األغبياء الذي يكتبون عن أسباب التخلف ختلص من غباءه ساعًة 
ال بالرجوع  لوددت أن يعلم ذلك، وتنبه إىل احلقيقة املثلى الساطعة أمام كل بصر وأمام كل بصرية، واحدة
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وع إىل مظاهر ولودت أن يرجع أن يعلم هذا بالرج، له أن ال يقرأ، إىل سنن اهلل يف عباده املنثورة يف كتابه
َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم  أما حنن فمنذ قليل وقفنا عند قول اهلل عز وجل:. الكون الساطعة أمامه

 . [08]العنكبوت:  ُسبُ لَنَا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ 

اجلهاد عرفنا روح اجلهاد وعرفنا خطواته وعرفنا أن خطوات اجلهاد لن تأيت بقائم عرفنا كيف يكون 
نَا َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ لَ  إال إذا استقامت هذه اخلطوات على روحه وما روح اجلهاد إال هذا

ُه َل َصاحِلًا مِّن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِيَ نََّمْن َعمِ [ 08]العنكبوت:  َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ 
 . أي لنعتقنه من ختلفه الذي يعاين منه [82َحيَاًة طَيَِّبًة{ ]النحل: 

وم مظاهر امتلكت ذات ي، يا عباد اهلل كلكم يعلم أن دولة من الدول العربية واإلسالمية القريبة منا
ومع  ،وامتلكت ترسانة من القوة ارعبت العدو القريب والعدو النائَي البعيد، ياً القوة امتلكت مفاعاًل نوو 

 ذلك فإىل ما آل حال هذا كله؟ إىل ما آل حال ذلك املفاعل الباسق وتلك الرتسانة القوية املخيفة؟؟

لف ترى ملاذا هتاوى؟ إن أردنا أن نفهم التقدم والتخ. لقد هتاوى ذلك كله يف جنح ليلة سوداء حالكة
 . فها هو جاء التقدم متامًا طبقًا للتقدم اآلخر بل حتقق، مبظاهره املادية

ولكن هذا التقدم الظاهري الذي يدغدغ مشاعر ، إذا أردنا أن نعتمد على املقاييس املادية وحده
تقدم مل يغِن هذا ال. األغبياء الذين يتكلمون عن التخلف والتقدم مبنئًا عن حقيقة هذا الدين العظيم

 ذلك ألن هذه القوة أقيمت يف؛ بل هتاوى كما قلت لكم حتت سلطان مكيدة رخيصة، صحابه شيئاً أ
وما احلصن الذي يقف يف وجه ، العراء ذلك ألن هذا التقدم أقيم بعيدًا عن أي حصن من احلصون

ندما تتوج انية عاحلصن كامن يف كينونيت اإلنس. . احلصن كامن يف تربييت. . التقدم؟ احلصن كامن يف ذايت
ى العدو ومن مث فقد كان سهاًل جداً عل، هذا احلصن مل يكن موجوداً . بتاج اإلُيان باهلل سبحانه وتعاىل

وعلى العدو النائي البعيد أن يأيت كل منهما إىل مظاهر تلك القوة فريكلها بقدمه كما قد وقع ، القريب
 . فعالً 
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ة واحلديثة لى حقيقتها؟ أليس يف عرب الدهر القدُيأليس يف ذلك كله عربٌة ملن يريد أن يفهم األمور ع
وال بأس من أن نأخذ العرب من واقع أعدائنا ومن واقع ، ما جيعلنا ندرك هذه القضية اليت مل تعد معقدة

  .فاحلكمة كانت وال تزال كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضالة املؤمن، األمم األخرى

فعاد  ،هنا متخلفة عن منافستها آن ذاك يف غزو الفضاء وأعمالهلقد فوجئت أمريكا ذات يوم بأ
تقنية  هل حبثو عن ذلك يف. عن سبب هذه الثغرة، املسؤولون هناك ينقبون عن سبب هذا التخلف

الرتبية  إّنا حبثو عن هذه الثغرة يف. . ناقصة؟ هل حبثو عن ذلك من خالل قوة مادية غري متوفرة؟ أبداً 
لنقيصة اليت  ة يف الرتبية السلوكية ويف األخالق اليت ينبغي أن تتوفر ولقد تبينوا أهنا هي احبثوا عن هذه الثغر 
 . كانوا يعانون منها

 ،وال يقولن قائل: ولكن كيف أتيح هلم أن يتبينوا األسرار اليت أعتقتهم من التقدم وهم غري مؤمنني
دا ئل هذا الكالم الباطل األجوف الذي غومل يتح لنا أن نتبني هذه األسرار وحنن مؤمنني؟ ال يقولن قا

 . ثقيل على اآلذان وممجوجًا يف القلوب والنفوس

ننا ولو أننا درسنا أسباب ختلفنا على الطريقة اليت يدرسها أولئك الناس ألمك، لو كنا مؤمنني باهلل حقاً 
دة إىل أن تقع يف أيدينا الوملد اهلل سبحانه وتعاىل زمام حضارتنا اخل، اهلل سبحانه وتعاىل من التفوق عليهم

ولكن ملا آل أمرنا ملا أقول لكم أن فينا من ، ولرأينا أن تقدم تلك األمم قد هتاوى بكل مظاهره، حنن
املسلمني من يريد أن يعاجل التخلف فال جيد إال سبب واحد للتخلف هو بقايا انتماء املسلمني إىل 

م وعندما أمكنه، وعندما آل دينهم إىل مظاهر شكلية، عندما آل أمر املسلمني إىل هذه احلال، إسالمهم
ريان مث تركوا ومن مال وفري ال تأكله الن، اهلل من قوى يتمتعون هبا ومن غىن جعل اهلل أراضيهم صندوقًا له

 ،تركوا ذلك كله يف ساحة من ساحات البعد والعهر والرتك ألوامر اهلل سبحانه تعاىل، ذلك كله يف العراء
عز وجل إىل شأهنم  وطّبق عليهم الباري سبحانه وتعاىل قانونه الذي ما كان ليشذ يف يوم من  وكلََهُم اهلل

 . األيام
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أيها الناس هذه العربة العظمى لو أننا أخذنا أنفسنا فيها لكانت املنعطف األوحد إىل إعتاق اهلل  
علم أن العلوم املادية أال وهو أن ن، منعطف واحد ال ثاين له، إيانا من كل مظهر من مظاهر التخلف

كون وقيادة هذه اجلنود ال ُيكن أن ت، وأن مظاهر التقدم املادي كل ذلك جنود تنفيذية، التقنية وحنوها
على األسس  والرتبية اإلنسانية املثلى ال ُيكن أن تستوي على سوقها وأن تبقى. إال بالرتبية اإلنسانية املثلى

عبودية إىل اهلل وُشدت النفوس إىل معىن ال، قيقة اإلُيان باهلل عز وجلإال إذا تّوجت حب، الثابتة الراسخة هلا
وانظروا  ،عندئذ يتآلف الشاردون وعندئذ يضحي كلٌ منا بشهواته وأهوائه يف سبيل مصلحة أمته، عز وجل

ا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع بُ لَنَ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم سُ بعد ذلك كيف حيقق اهلل عز وجل فينا معىن قوله: 
 . [08]العنكبوت:  اْلُمْحِسِننيَ 

 . أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1231
 

 | إلاسالم دين السلم والسالم والحوار.. ولكن متى وكيف؟ -228

28/21/1889 

 

ين السالم، هو دإّن من األمور البديهية واملفروغ منها أن اإلسالم الذي شرف اهلل عز وجل به عباده 
وما أكرم اهلل هذه اخلليقة باإلسالم إال من أجل أن يتفيأوا بواسطته ظالل األمن والطمأنينية والسلم. وهل 

تَّبُِعوا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا يِف السِّْلِم َكافًَّة َواَل ت َ  فينا من مل يسمع أو مل يقرأ قول اهلل سبحانه وتعاىل:
 .ِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدو  مُِّبنيٌ ُخطَُوا

ولكن املهم الذي ينبغي أن يعلمه كل عاقل أن هذا السلم الذي جاء به دين اهلل سبحانه وتعاىل 
والذي هو نعمة من أكرب النعم، ومكرمة من أعظم املكرمات اليت امنت اهلل عز وجل هبا على عباده، 

ن يتخذون منه موقف العداء، وهم أولئك الذين مل يرتضوا شرعة اهلل هنالك من يرتبصون به، وهنالك م
دينًا، ومل يرتضوا الدخول يف بوابة العبودية هلل سبحانه وتعاىل. هؤالء الذين استكربوا على اهلل البد أهنم 

 .يتخذون موقفًا معاديًا من هذه املكرمة اليت جاء هبا اإلسالم أال وهي مكرمة السلم

البد أن جيعل هذا اإلله املشرّع املتفضل على عباده هلذا السلم الذي متع به عباده إذاً فقد كان 
محايًة، وال بد أن جيعل له حصنًا، وال بد أن ُيكلف عباده الذين ارتضوا اإلسالم دينًا، البد أن يكلفهم 

جهاٌد يف سبيل قوم قتاٌل و بأن يكونوا حراساً هلذا السلم، وأن يكونوا رعاًة ومحاًة له، ورمبا اقتضى األمر أن ي
الوصول إىل السلم، وذلك هو قانون اهلل سبحانه وتعاىل، وذلك هو مقتضى سلم األولويات يف دين اهلل 

 .سبحانه وتعاىل

إن السلم الذي ال ُيكن حتقيقه إال جبهاد، ما أيسر أن يشرع اجلهاد يف سبيله، هذه احلقيقة ينبغي 
ن فإننا ال ُيكن أن جند يف كتاب اهلل تناقضًا وال تضاربًا، كما حيب أأن يتبينها كل عاقل، وإذا عرفناها 

يتوهم أو يُوهم بعض الذين حياولون أن يصطادوا دين األمة باملاء العكر. لن جند أية تناقٍض بني هاتني 
ْل َنْح هَلَا َوت َ َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاجْ  اآليتني يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. أما أوالمها فقوله عز وجل: وَكَّ

. قد يتخيل َفاَل هَتِنُوا َوَتْدُعوا ِإىَل السَّْلِم َوأَنُتُم اأْلَْعلَْونَ  ، وأما اآلية الثانية فهي قوله عز وجل:َعَلى اللَّهِ 
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السطحي الساذج من الناس أن بني هاتني اآليتني تناقضًا، إطالقًا. من وعى هذه احلقيقة اليت ذكرهتا اآلن 
 .أن بني اآليتني كل االنسجام يعلم

يأمر اهلل سبحانه وتعاىل باجلنوح إىل السلم عندما يطرق العدو بابنا يبتغي السلم، ومن مث يقول: 
 َِوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اللَّه ذلك ألن حواراً يتم بيننا وبني الذين يالحقوننا بصدق ،

لم بصدق البد أن يكون هذا احلوار حوار الند للند على أقل تقدير، هذا إن مل يكن ويطالبون بالس
 .املسلمون هم املتفوقني

فاألمر  َفاَل هَتِنُوا َوَتْدُعوا ِإىَل السَّْلِم َوأَنُتُم اأْلَْعلَْونَ أما يف احلالة الثانية عندما يقول اهلل عز وجل: 
عاة إىل السلم من منطلق املهانة من منطلق الضعف، ألنكم عندما خمتلف أي ما ينبغي أن تكونوا أنتم الد

تالحقون أعدائكم مساملني بدافٍع من املهانة وبدافٍع من الذل فلن يكون ذلك السلم إال سلمًا مزيفًا، 
 .ولن يكون ذلك سلم إال أداة حتمل الدمار وحتمل اهلالك لألمة مجعاء. هذا معىن كالم اهلل سبحانه وتعاىل

لة األمر أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل هذا الدين الذي شرفنا به تربًة ُيستنبت فيها السلم، وحصي
ولكن ملا كان هذا السلم كنزاً مثينًا وعظيمًا جداً كان البد أن يرتبص به أعداؤه، ومن مث فقد كان ال بد 

ذا الكنز أداًة حلماية همن محاية هذا السلم بالقوة، أو بكل الوسائل اليت ينبغي أن يتخذها املسلمون 
 .العظيم الذي متع اهلل سبحانه وتعاىل به عباده

واليوم أيها اإلخوة وحنن ننظر إىل العامل الذي أحدق باملسلمني، وننظر إىل األدوات والوسائل املتنوعة 
ذا هل واملختلفة اليت تتجه مجيعًا إىل حمور واحد وهدٍف واحد أال وهو اإلسالم، وننظر فنجد وسائل الكيد

الدين متنوعة شىت، باألمس أكرم اهلل هذه األمة بيقظٍة وصحوة إسالمية حقيقتني، فأسرع الذين يكيدون 
لإلسالم ويرتبصون به سوءاً ووضعوا اخلطط اليت جتهد هذه الصحوة، وأنتم ترون كيف أن اخلطط اليت 

 .ُرمست باألمس تُنفذ اليوم يف كثرٍي من األصقاع العربية واإلسالمية

باألمس القريب طرحت شعارات السلم والسالم، وجاء من حُيرك املسلمني ويذكروهنم بأن اإلسالم و 
هو دين السلم والسالم، ونظرنا فوجدنا أن الدعوة إىل مكيدة، وأهنا عبارة عن سعي إىل متزيق السالم 

و باسم السلم اته، أاحلقيقي يف العامل الذي هو أحوج ما يكون إىل أن يتفيأ ظالل السالم باسم السالم ذ
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 ذاته، ولكن اإلنسان الذي يتبني بدقٍة بيان اهلل، ويتبني بدقٍة اإلعجاز الرباين يف كالم اهلل سبحانه وتعاىل
أدرك ويدرك أن هذه الشعارات الكاذبة حتارب احلقيقة بأمسائها، وحنن نعيش اليوم عصر حماربة احلقيقة 

ليت اليوم باسم السلم، أجل والصحوة اإلسالمية احلقيقية ا بأمساء مزيفة لتلك احلقيقة. فالسلم حُيارب
 .ُفجرت وأشرق نورها باألمس حُتارب اليوم باسم صحوة إسالمية مزيفة ُأخرى

ويأيت دور أداة أخرى أال وهي أداة احلوار اليت كانت وال تزال القوة األوىل بيد املسلمني واملفتاح 
ة ملية شرقًا وغربًا، هذا احلوار الذي به متت الفتوحات اإلسالمياألول الذي فتح املسلمون به البالد العا

حُيارب اليوم باسم احلوار علم هذا من علم وجهل ذلك من جهل. حنن دعاة احلوار وال يوجد من هو 
 .أقدس من احلوار بعد اإلسالم الذي هو أقدس من كل شيء مقدس

لسالم أو السلم، وكما أكرم اهلل قبل ذلك ولكن عندما ُتطرح ورقة احلوار كما طرحت باألمس ورقة ا
لصحوة ُغطيت ا، هذه األمة باليقظة أو الصحوة سرعان من جند من يغطي هذه املكرمة باسٍم مزيف هلا

ُغطي السالم بأمساء مزيفة للسالم من أجل إجهاضها ومن أجل استجرار ، بوسائل مزيفة هلا إلجهاضها
 .حقوقهم املسلمني إىل املهانة والذل والتخلي عن

واليوم يُغطى احلوار باسم احلوار، يُغطى احلوار احلقيقي الذي هو مفتاح الدعوة إىل اهلل سبحانه 
وتعاىل باحلوار  املزيف، وبوسعكم أن تتبينوا أشكااًل وألوانًا للحوار املزيف هنا وهناك عن طريق وسائل 

 .اإلعالم املرئية واملسموعة

رة، صية إسالميٍة تعرب عن اإلسالم وجوهره وعلمه وحقيقته يف القاهقالوا إن حواراً جرى بني أكرب شخ
وبني أكرب شخصيٍة يهودية مُتثل الصهيونية أو متثل إسرائيل، حوار أليس اإلسالم دين حوار؟ قام هذا 

 احلوار فماذا كانت النتيجة أيها اإلخوة؟

م عندما يكونوا يدعوهم إىل السل الذين قرأوا كالم اهلل عز وجل، وتبينوا كيف يريب عباده الصاحلني،
هم األعلون، وحيذرهم من السلم عندما يكونون يف حالٍة من املهانة ويستجرون باسم املهانة إىل السلم. 

 .الذين تبينوا كالم اهلل عز وجل عرفوا سلفًا نتيجة هذا احلوار
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لذي أباح باألمس  . وماذا عسى أن ينتظر من هذا احلوار عندما يكون ممثله اإلسالمي ذاك ا.أجل
كل أنواع الربا، واليوم جُيالس أكرب شخصية يهودية ينطق باسم اليهودية بل باسم الصهيونية جيالسه باسم 

 احلوار. إذا كان أعلى الزيت دريًا فماذا تنتظر يف هناية هذا الوعاء؟

لدين، ا أجل أيها اإلخوة ما ينبغي أن نكون مغفلني حبيث يتصيد أعداء هذا الدين ديننا باسم
يتصيدون السالم الذي جاء به اإلسالم باسم السالم، يتصيدون احلوار الذي هو مفتاح الدعوة إىل اهلل 
عز وجل باسم احلوار، باألمس وباسم احلوار وحتت مظلة احلوار جيء مبن يعلنها ألول مرة عن عقيدته 

ذين، يتناىف مع العلم مسعت ذلك بأالعفنة أن اإلسالم ال قيمة له، وأن القرآن انتهى دوره، وأن القرآن 
ُاستجر هذا اإلنسان ليقول هذا ومل يكن حيلم أن يقول هذا أبداً. لكنه قال ذلك حتت غطاء احلوار، 
وراجعت ذهين وفكري ترى هل هنالك من قال هذه الكلمة علنًا وراء مذياع أو أمام كامريا ولو يف ظل 

عامل اإلسالمي هذه الكلمة ويطرق االستهزاء بكتاب اهلل عز . ألول مرة يسمع ال.دولة غري إسالمية؟ أبداً 
وجل مسعه. يف بالد الكفر ال ُيكن أن متر كلمة من هذا القبيل؛ من أجل أن ال جُترح كرامة املسلمني، 
ويف ديار املسلمني ال ُيكن أن يقول قائٌل هذا الكالم أيضًا ألنه كالٌم غريٌب أرعن ال يرقى إىل مستوى 

نطق وال فكٍر بشكل من األشكال. لكن األمر حصل وباسم احلوار، باسم احلوار الزائف علٍم وال م
 .ُأجهض احلوار احلقيقي املقدس

قلنا وأرسلنا إليهم نقول: احلوار مقدس ادع ملحداً، ولكن حاوروه يف اجلادة، لتكن اجللسة معقودة 
هي ن، حقيقة وجود اهلل عز وجل أال و من أجل بيان قيمة القرآن، لتكن نقطة احلوار هي حقيقة هذا الدي

احلقيقة الكربى يف الكون، على أن يكون هنالك جامع مشرتك قبل ذلك أال وهو االنطالق من العلم، 
االنطالق من املنطق، االنطالق من املنهج، أما أن نستنطق امللحد األرعن بإحلاده مث ال يناقش إحلاده 

ن ني واحلقوق املستلبة فهذه مكيدة صلعاء، مكيدة ال ُيكوجنعل من إحلاده مقياسًا للحديث عن فلسط
 .أن متر حىت على عقول  األغبياء بشكٍل من األشكال أيها اإلخوة

إذاً ينبغي أن نعلم أن كتاب اهلل سبحانه وتعاىل يبعث الفكر الثاقب لدى من كانوا سذجًا وبسطاء 
مة إىل كتاب اهلل كمة، فليلجأ كل من ينشد احلكفليلجؤا إىل كتاب اهلل، كتاب اهلل سبحانه وتعاىل فيه احل
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سبحانه وتعاىل. كتاب اهلل عز وجل يكشف عن مكيدة الكائدين مهما تطورت وتعقدت فليلجأ كل من 
 .يبحث عن ذلك إىل كتاب اهلل سبحانه وتعاىل

، ولكننا من لسِّْلِم َكافَّةً يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا يِف احنن أيها اإلخوة دعاة سلم باسم اإلسالم 
أجل أننا دعاة سلم، حراس سلم أيضًا وال ُيكن حلراس السلم أن حيرسوا سلمهم هذا إال بكل الوسائل 

 .اليت ينبغي أن يهيؤها وجيندوها

. وحنن الذين أكرمنا اهلل بالصحوة اإلسالمية ولكن الصحوة اإلسالمية اليت كانت حتتاج إىل .أجل
ابتليت بأناٍس أجهضوا هذه الصحوة باسم الصحوة. إّنا جيري اليوم يف اجلزائر وأشباه  مرشدين يرشدوهنا

اجلزائر مثرٌة خلطة مرسومة ُقرأت وقرأناها وحفظناها يف أدراجنا وهي موجودة اليوم واليوم حيارب احلوار 
م ووسيلة إدخال إلسالالذي طرحناه قبل سنوات، تعالوا إىل احلوار تعالوا إىل احلوار الذي هو وسيلة فتح ا

َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ اهلداية يف قلوب الناس مجيعًا، وإذا بنا جند من جيهض احلوار باسم احلوار. 
 .َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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|  التاريخ يكرر نفسه لتخلي ألامة عن مبدأ الخالفة الواحدة.. -212

22/22/1889 

 

حكٌم من أجّل أحكام الشريعة اإلسالمية وأمهها وأخطرها، غدا اليوم غائبًا عن أذهان املسلمني 
مجيعًا، وغريبًا أو بعيدًا عن اجملتمعات اإلسالمية كلها، أال وهو حكم اإلمامة الكربى أو اخلالفة اليت 

 .له وسلمخامت الرسل واألنبياء سيدنا حممٍد صلى اهلل عليه وعلى آ أرساها دين اهلل سبحانه وتعاىل مع بعثة

نسي الناس أو أكثرهم هذا احلكم اجلليل والعظيم الذي حيتل حيزًا كبريًا من مصادر الشريعة 
اإلسالمية، نسوا أو تناسوا أن على املسلمني يف كل عصر ووقت أن تكون يف أعناقهم بيعٌة إلماٍم جيتمع 

حتت إمرته وقيادته؛ سواءٌ مُسي إمامًا أو مُسي خليفة. ولعلكم مجيعًا تعلمون دالئل ذلك  املسلمون كلهم
من كالم سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووصاياه، فلقد صح عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: 

من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة اجلاهلية. 

كل فرٍد فرٍد من أفراد هذه األمة، أي إذا مّر يوم واحد وهذا حكٌم تضامين اجتماعي يصدق على  
على اجملتمع اإلسالمي، وليس هلذا اجملتمع إماٌم واحد يلتقي املسلمون مجيعًا حتت قيادته ومات واحد من 
هؤالء املسلمني على هذه احلال مات ميتة اجلاهلية، ذلك ألن كاًل منهم مسؤوٌل عن البحث عن إماٍم 

لمون كلهم حتت مظلته. ومن هنا قال الفقهاء مجيعًا: ال جيوز أن يفرتق اجملتمع اإلسالمي واحد جيتمع املس
إىل دويالت متعددة يرأس كاًل منها إماٌم مستقل، وأساس ذلك كالم سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ا اآلخر إذا بويع خلليفتني فاقتلو وسلم، فهو يقول فيما يرويه مسلٌم من حديث أيب سعيد اخلدري: 
 ، إذا بويع خلليفتني، أي بويع لواحٍد أواًل مث بويع لرجٍل ثاٍن ثانيًا فاقتلوا الثاين، ومل يقل الرسولمنهما

صلى اهلل عليه وسلم اقتلوا أسوأمها أو أكثرمها ابتداعًا أو احنرافًا، وإّنا قال: فاقتلوا الثاين؛ أي الذي جاء 
ى أن اجملتمع اإلسالمي واحد وينبغي أن يظل واحداً، وينبغي أن بعد اآلخر، وهذا دليٌل ما بعده دليل عل

 .تكون إمرة هذا اجملتمع إىل إماٍم واحد
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ويقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عرفجة رضي 
رجٍل واحد؛ يريد أن  من أتاكم وأمركم مجيعًا علىاهلل تعاىل عنه يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: 

 .يشق عصاكم ويُفرق مجاعتكم فاقتلوه

إنه ستكون ويقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه الشيخان أيضًا من حديث عرفجة: 
، أي ستكون أخطاٌر وفنت من بعدي، فمن أراد أن يشق عصا املسلمني وأمرهم مجيع على هناٌة وهناة

 .نًا من كانرجٍل واحد فاضربوه بالسيف كائ

هذه األحاديث أيها اإلخوة صرحية واضحة يف أن هذه األمة اليت أكرمها اهلل سبحانه وتعاىل جبمع 
الشمل بعد أن كانت متفرقة يف متاهات، وبعد أن أكرمها حببله الذي كان إليه الفضل يف اجتماع مشلها، 

ن خالل املكرمة اليت أكرمها اهلل هبا م إن هذه األمة مكلفٌة باحلفاظ على هذه الوحدة، مكلفٌة برعاية هذه
، وذلك بأن تكون هذه األمة دائمًا متفقًة متحدًة جيتمع َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُوا    قوله:

مشلها وتتظافر قواها حتت مظلة خليفة واحدة َيلف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أو حتت مظلة إمام 
 .يقودها واحد

ولقد بلغ األمر يف االهتمام بوحدة هذه األمة إىل أن يقول رسول اهلل: وأمركم مجيٌع على رجل واحد، 
مل يصف هذا الرجل إطالقًا، املهم أن يكون رجاًل واحداً مسلمًا، ذلك ألن تفرق هذه األمة وتدابرها 

نفسه.  و فاسقاً أو خمطئاً أو مسرفًا علىأخطر بكثري وبكثري من أن يكون إمام هذه األمة الواحدة مبتدعًا أ
إن وضعت هذه الصفات يف كفة، ووضع تفرق املسلمني يف كفة أخرى، فتفرق املسلمني أخطر وأسوأ 

 .من ذلك كله

نسي الناس أيها اإلخوة يف هذا العصر هذا الواجب الذي هو من أخطر الواجبات، ومن أهم 
م مية، وإين ألخشى أن تكون معصية املسلمني يف نسياهناألحكام اليت نقرأها يف كتب الشريعة اإلسال

 :هلذا احلكم ال يقل خطراً عن معصية هذه األمة يف ترك هذا احلكم. فهما معصيتان

 .ثانيهما: نسيان هذا احلكم وابتعاد هذه األمة عن ذلك .أوهلما: االبتعاد عن تنفيذ هذا احلكم
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ُيصر اإلسالم إصراره من خالل كتاب اهلل ومن خالل واآلن ما وجه اخلطورة يف هذا األمر، وملاذا 
 أحاديث كثرية كما مسعتم من كالم رسول اهلل على أن جتتمع هذه األمة على قيادة رجل واحد ما السبب؟

السبب: هو أن اهلل عز وجل علم أن األرض سيظل فيها طغاة وبغاة، وأن هذا الدين مطموٌع فيه 
صروا ومهما سادوا فإن هنالك أناساً وأممًا ستغلي األحقاد بني جواحنهم ويف أهله، وأن املسلمني مهما انت

ويف قلوهبم، ولسوف حياولون أن يقضوا على قوهتم اليت أكرمهم اهلل عز وجل هبا، ولسوف حياولون أن 
 يستنزفوا قواهم وعزهتم اليت متعهم اهلل هبا، ولسوف حياولون أن يسرقوا ثرواهتم اليت أكرمهم اهلل عز وجل

هبا، ترى ما هو احلصن الذي ينبغي أن يتحصن فيه املسلمون ضد ذلك كله؟ القوة املادية تفيد لكنها 
فائدة جزئية، التمسك بأوامر اهلل الفردية يفيد ولكنه يفيد فائدة جزئية، كل ذلك البد له من حصن، ما 

 ن اهلل سبحانه وتعاىلهو هذا احلصن؟ هو وحدة األمة هو اجتماع مشل هذه األمة، ومن هنا حيذر بيا
َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا ، َواَل تَ نَاَزُعوا فَ تَ ْفَشلُوا َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ ق: األمة يف حمكم كتابه من أن تتفر 

 .إىل آخر اآلية َعلَْيُكمْ  نِْعَمَت اللَّهِ  َواذُْكُروا َواَل تَ َفرَّقُوا

 تاب اهلل ويُلح سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أنهذا هو السبب الذي من أجله يُلح ك
يلتقي أمر هذه األمة على خليفة أو إمام؛ ذلك ألن أطماع الطامعني ال ُيكن أن ُترد على أعقاهبا إال 

 .هبذه الوحدة وهبذه الطريقة وحتت مظلة إماٍم جيمع مشل هذه األمة بوازٍع ديين ال بوازٍع سياسٍي جمرد

كرون أن هذه األمة طاملا كانت يف تارَيها الغابر متمسكًة هبذا املبدأ، جيتمع مشلها حتت وإنكم لتذ 
مظلة خليفة أو إمام، مل تكن أمم البغي تستطيع أن خترتق سوراً من أسوارها، ومل تكن تستطيع أن تقضي 

مريضة   يعلى جانب من عزهتا، حىت يف أسوأ الظروف، حىت عندما كانت اخلالفة اإلسالمية ختب وه
ه من أطماع وكم كانت ل -كما يسموهنا بالرجل املريض حىت يف تلك الظروف مل يكن الغرب يستطيع 

أن يصل إىل أطماعه؛ ذلك ألن طوق اخلالفة اإلسالمية كان ُينع الطامعني ويصدهم على الرغم من  -
 .أهنا كانت خالفة هّشة وكانت خالفة ضعيفة
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عنا فنحن مضرب املثل للتفرق والتدابر والتشاكس من خالل هذا حنن أمة واحدة، هكذا كنا، أما واق
الواقع ُقضي على هذه األمة، من خالل هذا الواقع تتهدد أمتتنا هذه أعماٌل وحشية وإجرامية ما مثلها 

 :وحشية يف الغابات أبداً بشكٍل من األشكال. ولكن األعمال الوحشية واإلجرامية قسمان اثنان

األعمال الوحشية اليت تراها يف الغابات، واليت تُقدم عليها الوحوش، وما أيسر  أعماٌل بدائية، كتلك
صد هذا النوع من األعمال الوحشية البدائية. أعمال وحشية أخرى تتقنع بقناع من احلضارة، تتقنع بقناع 

ا تعرفون. ممخداع من الشعارات الرباقة الزائفة الكاذبة. كحقوق اإلنسان، كإقامة العدالة كشعارات كثرية 
الوحشية واجلرائم اليت ال ُيكن أن تعلم وحوش الغابات مثياًل هلا واليت تطوف حول هذه األمة، هي من 

 .هذا النوع الثاين أيها اإلخوة

ترتفع شعارات حقوق اإلنسان كما تسمعون يف هيئة األمم املتحدة، ويف العامل الغريب بشطريه 
ه الشعارات وانظروا إىل الواقع، جتدون أن الوحشية اليت ُيارسها األمريكي واألورويب، ولكن اخرتقوا هذ

ال تستطيع وحوش الغابات أن متارسها، حتت هذا االسم يقتل  -ال واهلل  -أصحاب هذه الشعارات 
الربءاء، وليس هنالك من يتحدث عن حقوق اإلنسان، ذلك ألن أوراق السلفان هي املطلوبة فقط، أما 

أما أن جيد العامل أن شعبًا بكامله هو عرضة للهالك بكل  أن ُيوت الربءاء، أما أن ُيوت األطفال جوعا، ً
معىن الكلمة، فال أحد يتحدث عن هذا بشكٍل من األشكال، ذلك ألن هذا العمل اإلجرامي خمبوء 

 .حتت اسم حقوق اإلنسان

تقتضي  مصلحته عندما جتتاح مجاعة من الناس بلدًة آمنة مطمئنة يهب الغرب هبة رجل واحد، ألن
انتهاز الفرصة من أجل وضع اليد على ثروات تلك املنطقة، من أجل اقتناص خرياهتا كلها، وها هي ذي 
دولة أخرى جتتاح جارهتا كل يوم كرتكيا والعراق، وال جند من يقول، وال جند من يستنكر، وال جند من 

واجباهتم  السواء، وأن يتحمل الناس كلهم يقول إن العدالة تقتضي أن تتقاسم األمة اإلنسانية حقوقها على
 .أيضًا على السواء ال جند

ننظر إىل من ينادون حبقوق اإلنسان ماذا يصنعون؟ َيتلقون األزمات يف بقعة من بقاع هذه األمة 
اليت ُقضي عليها بالتفرق والشتات، َيتلقون األزمة هناك ألن ألولئك الناس طمعًا يف خرياهتم هناك. أجل 
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الكنوز السوداء والصفراء اليت جعلها اهلل ذخراً هلذه األمة هو الذي جعلهم َيتلقون هذه األزمة الطمع ب
قبل سنوات، لكي يضعوا أيديهم على هذه الكنوز كلها، ولكي ينادي مناديهم إن يف السر أو يف العلن 

ة اليت خُتتلق ذه  األزمهذه اخلريات ينبغي أن تعود إلينا حقوق اإلنسان، أين هي حقوق اإلنسان؟ واليوم ه
إّنا خُتتلق من أجل تعميق اهليمنة الغربية على حقوق هذه األمة املعنوية واملادية. هذا العمل اإلجرامي هذا 
العمل الوحشي الذي تتنزه عنه الوحوش يف غاباهتا عدا عن الفارق الوحيد الذي يتمثل يف ورق السلفان 

 . العدالة إىل آخر ما هنالك من.عليه حقوق اإلنسان الذي خبئت هذه الوحشية حتتها، والذي كتب
 ...الكلمات اجلوفاء الفارغة

ترى ما الذي جعل الغرب يشمر عن ساعد البغي والوحشية، ويكشر عن أنيابه املخبوئة وراء هذه 
الكلمات ليفعل هذه األفاعيل بنا؟ هل كان يستطيع إىل ذلك سبياًل لو كانت هذه األمة ما تزال مكلوءة 

   .راسة أعظم مبدٍئ تركه اإلسالم لنا، أال وهو مبدأ اجتماع األمة على إمام واحد على خليفة واحدحب

)اخلالفة( هذا هو األمر الذي ينبغي أن يعود إىل أذهانكم أيها اإلخوة، هذا هو األمر الذي ينبغي 
سبياًل ألنه قد  ىل ذلكأن يعود فيصبح حقيقًة ماثلًة بني جواحنكم ويف مشاعركم، إن مل نستطع اليوم إ

حيل بيننا وبني السبيل إىل ذلك، فال أقل إىل أن نعلم أن هذا هو البالء األعظم الذي حاق بنا يوم نسينا 
هذا الواجب، ال أقل من أن يصبح اإلنسان وُيسي وهو يقول ملواله وخالقه: اللهم إين أعرتف بأين قد 

 .لذي أمرتنا بهقصرت، فلم أكن حارسًا أمينًا على هذا املبدأ ا

كل هذه املصائب اليت تأيت تباعًا، كل هذه السلسلة املؤلفة من احللقات اليت رأيتموها واليت قد تروها 
ونسأل اهلل العفو والعافية، إّنا جاءت من وراء هذا األمر، ومن العجب أن يف أبناء جلدتنا من يقف يف 

 هذه اخلالفة، وإنكم تعلمون وحنن نعلم أنه ما وجه هذا املبدأ، ومن يناقش ومن َيالف ومن حيارب مبدأ
من حقيقة سرقها الغرب من حقائقنا اإلسالمية إال واستعان بعمالء منا وفينا، ما من مبدأ من املبادئ 

 .حطمه الغرب يف جمتمعاتنا إال واستعان مبعاول منا وفينا

ان، فذعرت أٍس ألقيت يف بستورحم اهلل العرب الذين تركوا من ورائهم املثل القائل: إن قطعة من ف
األشجار من قطعة الفأس هذه، فقالت شجرة مسنة كبرية أتت عليها الدهور: ال ختافوا وال حتذروا من 
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قطعة احلديدة هذه، فلو أهنا بقيت ملقاة فيما بينكم دهر كاماًل لن تستطيع أن متس أيًا منكم بسوء إال 
 .إن تربع غصنًا منكم أن يكون مقبضًا هلا

 قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. أقول
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 21/22/1889 |أخلص لإلسالم يخلص لك إلاسالم  -211

                                     

نبئ عن املرض العضال الذي ي، نعود مرة أخرى إىل حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ُ
عاين امل

 قالوا أمن قلة حنن يا رسول، كما تداعى األكلة إىل قصعتها  ستداعى عليكم األمممنه املسلمون اليوم: 
، دائكمولينزعّن اهلل الرهبة من قلوب أع، ولكنكم غثاٌء كغثاء السيل، اهلل يومئذ؟ قال: بل أنتم كثري

 . قالوا ما الوهن يا رسول اهلل؟ قال حب الدنيا أو احلياة وكراهية املوت، وسيقذفن يف قلوبكم الوهن

ف املدهلمة يف هذه الظرو ، الذين يتذكرون حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذاكثريون هم 
ول وينظرون فيجدون املصداق الدقيق والعجيب لكالم رس. السوداء اليت متر هبا هذه األمة اإلسالمية اليوم

ا العالج مولكن ما العمل الذي يدفعهم هذا احلديث إليه؟ و ، اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف هذا الواقع
 الذي يتفكرون فيه؟

أما الكثرة الكاثرة من املسلمني التقليديني ممن يكتفون أو يفتخرون بانتماٍء شكلٍي منهم إىل اإلسالم 
دفعهم إىل وي، أما هؤالء الكثرة فإن هذا احلديث حيدث فيهم أثراً واحداً ، الذي غدا اليوم يسمى تراثاً 

إىل  ومن أجل السعي به، اإلسالم من أجل حتقيق مصاحلهمشيء واحد ال بديل عنه هو أهنم يوظفون 
أي جيعلون من اإلسالم أداًة ومطيًة من أجل حتقيق أهدافهم ورمبا كانت أهدافًا سليمة ؛ أهدافهم

فهل هذا العمل هو الدواء؟ وهل هذا هو الذي عناه سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ . وصحيحة
 . نبه إليه املصطفى عليه الصالة والسالمال ليس هذا هو الدواء الذي 

راط اهلل املتأملون لشرودهم عن ص، أما القلة من املسلمني املتحرقون على الرجوع إىل هدي رسول اهلل
فإهنم يطمحون إىل أن يوظفوا أنفسهم خلدمة اإلسالم وحتقيق ، عز وجل وابتعادهم عن أوامر اهلل عز وجل

وم بني األمرين؟ كم من الفرق بني من يريد أن يوظف اإلسالم ملصاحله وانظروا كم من الفرق يق. أهدافه
 . وأهدافه وبني من يتجه ليوظف نفسه ألهداف اإلسالم ومبادئه وقيمه

العالج أيها اإلخوة ال يكمن وال يتحقق يف أن نوظف اإلسالم ونستعمله أداةً خلدمة أهدافنا التحررية 
وال ، ءبل إن هذا النهج ال يزيد بالئنا إال بال، أو العلمية أيًا كانت أو التقدمية أو الثقافية أو احلضارية
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النهج السليم واستعمال الدواء الناجع هو أن نوظف أنفسنا حنن خلدمة هذا اإلسالم . يزيد واقعنا إال ختلفاً 
 . نوما ينبغي أن يفوتكم الفرق الكبري بني هذين األمري، الذي به سعدت هذه األمة يف أمسها الدابر

وهذه املنظمة مكونٌة من مسؤولني كبار يف العامل ، هنالك منظمة امسها منظمة املؤمتر اإلسالمي
واملفروض أن تكون هذه املنظمة هي الطبيب الذي يقدم العالج هلذه األمراض ، اإلسالمي على اختالفه

 فماهلا ال تستطيع أن تقدم شيئًا؟. اليت تستشري يف جسم األمة اإلسالمية اليوم

الظاهرة فيما  وهذه، ومل ننس بعد آخر مؤمتٍر هلم، إن أعضاء هذه املنظمة جيتمعون بني احلني واآلخر
اننا؟ بل ملاذا ولكن ملاذا نراوح يف مك، يبدو سعي حثيث ملعاجلة مشكالتنا ولتقدمي الدواء الناجع ألمراضنا

 ننظر فنجد أننا نزداد ختلفًا على ختلف؟

ل هذه املنظمة يف أحسن األحوال إّنا تتجه إىل استخدام اإلسالم السبب أيها اإلخوة أن رجا
إذاً  فلماذا  ،وأن اللعب هبذه الورقة حيقق فائدًة كربى، رأوا أن ورقة اإلسالم شيٌء كبري. وتوظيفه ملصاحلها

يما ف ال نلعب هبذه الورقة؟ ملاذا ال نستخدمها؟ ملاذا ال نستعملها أداًة من أجل ردم الثغرات اليت تتفتح
 بيننا؟

إلسالم الذي وليس ا، إن اهلل سبحانه وتعاىل طيٌب ال يقبل إال طيباً . . هذا النهج ال يفيد أبداً 
 ،ابتعث اهلل به الرسل واألنبياء إال بوابًة أُمر الناس أن يدخلوا عربها إىل ساحة العبودية هلل سبحانه وتعاىل

ِإنَّ َصاليت َوُنُسِكي َوحَمْيَاَي علمنا أن نقول ونردد: واإلسالم إّنا يرتجم عنه بقول اهلل عز وجل الذي ي
يف  املال الذي يتجمع، كل شيء أملكه حىت الروح اليت ختفق بني جواحني،  َومَمَايت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

  ملن خلقين هللكل ذلك ملكٌ ،  حضاريت تراثي، ثقافيت، كل املدخرات اليت أعتز هبا،  داري أو يف صندوقي
نا ليعلمنا  هذا معىن قوله سبحانه وتعاىل وهو يقول على لسان. ودينونيت كلها هلل عز وجل، سبحانه وتعاىل

 ِإنَّ َصاليت َوُنُسِكي َوحَمْيَاَي َومَمَايت لِلَِّه َربِّ  كيف نقول بل ليعلمنا كيف نؤمن ونستشعر كيف ذلك:
 . اْلَعاَلِمنيَ 

 يوظفون اإلسالم فإهنم عندئٍذ ال، ويرتفع إُياهنم إىل هذا املستوى عندما يصطبغ املؤمنون هبذا الشعور
 ؛وألن دنياهم كلها إّنا تدور على فلك العبودية، ألن مصاحلم كلها يف خدمة اإلسالم، خلدمة مصاحلهم
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وليلعبوا بورقة  ،وآية ذلك أن هؤالء الذين جيتمعون ليتحدثوا عن اإلسالم، عبوديتهم هلل سبحانه وتعاىل
إن رأيتهم يف سلوكاهتم الفردية وأعماهلم الشخصية خاضعني لسلطان اهلل ، وليوظفوا اإلسالم، سالماإل

خادماً  كل منهم جيعل من نفسه،  الئذين على أعتاب اهلل عز وجل، ملتزمني أوامر اهلل سحانه وتعاىل
 بعيداً عن احملرمات نه وتعاىلداعياً إىل اهلل سبحا، قيمًا حيرس أوامر اهلل عز وجل، لدين اهلل سبحانه وتعاىل

فاعلم أن هؤالء عندما يتالقون لن يوظفوا اإلسالم ويستخدموه ، واملعاصي اليت هنى اهلل عز وجل عنها
بل سيستخدمون أنفسهم ويوظفون ذواهتم وكل ما ُيلكون خلدمة دين ، ألمورهم ومشكالهتم السياسية

 . اهلل سبحانه وتعاىل

بدأت األمة  فقد، قع اليوم إىل هذا املستوى الذي يطلبه اهلل عز وجل مناإذا حتول األمر من هذا الوا
بحانه وعندئذ ال بد أن يتجلى اهلل س، وعندئٍذ ال بد أن تتالحم القوى من جديد، تستعمل الدواء الناجع

كل .  .ال تدري من أين، وبإمدادها بالعزة والكرامة، وبإمدادها بالقوة، وتعاىل على هذه األمة بالرمحة
ولكن املصيبة أيها اإلخوة أن أكثر املسلمني اليوم وقد عرفوا دور اإلسالم العظيم يتجهون ، ذلك سيتحقق

 تأيت مناسبات متر يف كل عاٍم مرة أو مرتني يتسابق هؤالء الناس هلذه املناسبات، ليلعبوا باإلسالم ورقة
م اء ما أكثر من يستخدم هذا املوسأجل يأيت موسم احلج وقد ج، ليستخدموا املناسبة من أجل املصاحل

 . من أجل املصاحل

ولعل فينا من يقول: واملصاحل اليت نستخدم مواسم الدين ونستخدم شعائر الدين من أجلها أليست 
 مصاحل مشروعة؟

ولكن فرٌق كبري بني أن جتعل عبوديتك هلل عز وجل الواجفة الصادقة اليت ، نعم هي مصاحل مشروعة
ومن  ،وحك وبكل ما متلك وبكل وقتك وبكل شيء يف سبيل مرضاة اهلل عز وجلتتجلى يف تضحيتك بر 

، نفسك فرٌق بني هذا وبني أن ال تبايل ألوامر اهلل يف حق، مث فإن اهلل جيعل هذا اإلسالم حصنًا ملصاحلك
أخالقًا مبادئ قيمًا يف بيتك يف جمتمعك يف مدارسك يف ، ال تطبق أوامر اهلل عز وجل يف حق ذاتك

 هرعت عندئذٍ ، فإذا الحت أمامك املشكالت ورأيت أن اللعب بورقة اإلسالم يفيد، ائل إعالمكوس
 . فرٌق كبري أيها اإلخوة بني هذا وذاك. واهلل يرى واهلل يراقب، لتتحدث عن اإلسالم
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أقول هذا ألن يف يف املسلمني اليوم من يقول ويكرر القول ألسنا مسلمني؟ ألسنا مؤمنني باهلل عز 
؟ فلماذا ال حيصننا اهلل ضد طغيان الطاغني وضد هؤالء الذين يبتزون منا األموال ويستمرؤون احلقوق وجل

 تلو احلقوق ملاذا؟

اجلواب هذا الذي أقوله لكم: اهلل سبحانه وتعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصًا لوجه اهلل 
ْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِيَ نَُّه َحيَاًة طَيَِّبًة َولَنَ  َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّن ذََكٍر أَْو أُنَثىَٰ  عز وجل:

 . َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَات َما َكانُوا يَ ْعَملُونَ 

ان ما بينه سلوك اإلنس العمل الصاحل يتجلى يف، العمل الصاحل كلمة كبرية جداً وهلا مدلول واسع
تجلى يف رقابة العمل الصاحل ي. تربية ألهله وأوالده، يتجلى يف سلوك اإلنسان قوامة يف داره، وبني ربه
 َوَعَد اللَّهُ الَِّذيَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاتِ العمل الصاحل يتجلى يف الدعوة إىل اهلل عز وجل: . اجملتمع

اْرَتَضى هَلُْم َولَيَُبدَِّلن َُّهْم  ن َُّهْم يِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبلِِهْم َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذيلََيْسَتْخلِفَ 
 . ِمْن بَ ْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً 

ني من ب؛ يههل تريدون أيها اإلخوة أن أضعكم أمام مثاٍل جيسد هذا الفرق الذي ألفت أنظاركم إل
 يوظف نفسه خلدمة اإلسالم ومن يوظف اإلسالم خلدمة ذاته؟

مع األسف املثال الذي يربز هذا بشكل جيد هو فرق ما بني املسلمني التقليديني يف بالد اإلسالم 
 ،واملسلمني الذين يدخلون اإلسالم اليوم من أولئك الذي كانوا إىل األمس القريب شاردين تائهني، اليوم

دين  انظروا إىل واقع هؤالء الكثرة الكاثرة الذين يدخلون يف، يف حبار اللهو واملعاصي والكفرانيسبحون 
يف بالدنا  انظروا إىل الفرق ما بني أولئك الناس واملسلمني التقليديني، اهلل سبحانه وتعاىل يف رحاب الغرب

هيمن د أن يعمر اإلُيان قلبه ويوال يدخل إال بع، عندما يدخل الواحد منهم يف دين اهلل عز وجل. اليوم
أنه خملوق يتجرد من ماضيه كله وك، يتجرد من شهواته وأهوائه، على عقله ماذا يصنع؟ يتجرد من دنياه

جديد مناقٌض كل التناقض مع ذاك الذي كنت ال تراه إىل يف املالهي ويف السهرات ويف أمسيات الشهوات 
 . واألهواء متجهًا إىل اهلل عز وجل
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أم يستخدم نفسه بكل ما ُيلك ، هل يسخدم اإلسالم ألهوائه ملصاحله. .  هذا اإلنسانانظر إىل
أل اهلل أن وال أعين القلة من املسلمني الذي أس -ملرضاة ربه سبحانه وتعاىل؟ مث انظر إىل املسلمني الذين 

قوق اهلل عن حالذي إن حدثتهم ، ولكين أضرب املثل بالكثرة الكاثرة من املسلمني -يرحم األمة هبم 
ي إن حدثتهم عن الواجب الذ، إن حدثتهم عن مشاعر ومبادئ العبودية هلل أشاحوا بوجوههم، أعرضوا

: اإلسالم ليس فإن ضايقته قال لك، ينبغي أن يسري املسلم عليه سعيًا على صراط اهلل أشاحوا بوجوههم
يف الذي يعاين اليوم من سغب كحدثين عن الرجل العريب ، إال هذا!!؟ حدثين عن املذاهب االقتصادية

السبيل اإلسالمي إىل أن نشبعه؟ حدثين عن اإلسالم الذي َيلص هذه األمة من التخلف الذي ران 
 . حدثين عن اإلسالم الذي يستعيد حقوق هذه األمة يستعيد أرضها، عليها

ريد أن تذكره  يال، ال يريد أن تذكره باللجوء إىل أعتاب اهلل، ال يريد أن تذكره بالسجود والركوع
سلوبة وأريد أرضي م، يريد منك أن تقول له: ماذا ُيكن لإلسالم أن يقدم له. باالصطباغ بالعبودية هلل

أنا  ،أنا متخلف أريد من اإلسالم أن يبني يل كيف أختلص من التخلف، من اإلسالم أن يستعيد أرضي
 . بطون اجلائعنيجائع أميت جائعة أريد أن يبني يل اإلسالم كيف ُيكن أن أملئ 

ك الذين كانوا أولئ، وذلك هو سلوك املسلمني يف الغرب، هذا هو منطق املسلمني التقليديني عندنا
 . إىل األمس القريب شاردين بعيدين يسبحون يف حبار من اللهو الذي ال حد له

بع شأقطع لكم وأجزم أن اإلسالم سي، عندما يكون املسلمون اليوم هنا كأولئك املسلمني هناك
، نهوبة ألصحاهبابأن اإلسالم سيعيد احلقوق امل، بأن اإلسالم سيعتق املتخلفني من ختلفهم، اجلائعني عندئذ

 . أجل لكن أخلص لإلسالم َيلص لك اإلسالم

 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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تلي اهلل ولكن ما من مصيبٍة يب، تطوف باملسلمني اليوم كثرية ومتنوعة ال شك أن املصائب اليت
سبحانه وتعاىل هبا عبداً له أو عباده إال وإىل جانبها الدواء الذي يُنجي اإلنسان من هذه املصيبة أو من 

وأنزل لُه ما أنزل اهلل داءً إىل وكما أن القاعدة كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: . وقعها األليم
ما من مصيبة يبتلي اهلل عز وجل عباده . فكذلكم األمر بالنسبة للمصائب، دواًء إال السام أي املوت

إال وفتح أمامهم نافذًة للتخلص من هذه املصيبة إن هم رأوا هذه النافذة واستعملوها كما أمر اهلل سبحانه 
 . وتعاىل

سبحانه  وتلك هي سنة اهلل، اً يالَحقون باملصائبواملسلمون على مر العصور كانوا وال يزالون دائم
وذلك هو قانونه الذي ُيضي يف كون اهلل سبحانه وتعاىل كما نقرأ يف كتاب اهلل عز ، وتعاىل يف عباده

فتون إىل أهنم يرون املصائب أمامهم وال يلت، ولكن املصيبة الكربى اليت يعاين منها املسلمون اليوم، وجل
ولكننا  ،وهنالك عالجات وأدوية كثرية، وضعه اهلل سبحانه وتعاىل بني أيديهم الذي، الدواء الناجع

 . معرضون عن أهم هذه األدوية وهذه العالجات

حنن  ،أنا ال أحتدث عن األدوية الشكلية واملادية اليت نستوي حنن واجلاحدون وأعداء الدين فيها
اٍء كن اهلل عز وجل خصص املسلمني بدو ول، نلجئ إليها كما يلجؤون ونستعملها رمبا كما يستعملون
إال قلًة  ،هذا الدواء حنن يف شغٍل شاغل عنه، ناجع آخر ال يوجد نظريه عند أعداء اهلل سبحانه وتعاىل

فهل علمتم ما هو هذا الدواء الذي هو أول عالٍج إن استعمل ضد . مما رمحها اهلل سبحانه وتعاىل
ب أن تفعل ومل تستطع هذه املصائ، تأثريها عن املسلمني وغاب عظيم، املصائب ذاب وقع هذه املصائب

 فعلها املسيء يف حياهتم قط؟ هل تعلمون ما هو هذا الدواء؟

 ،الدعاء الذي مجع آدابه والذي توفرت له شرائطه وضرورياته، هو اللجوء إىل اهلل عز وجل بالدعاء
 .من املصائب وشرورها ونتائجها هذا الدواء الذي يقف على رأس قائمة العالجات اليت تقي اإلنسان

 . املسلمون اليوم إال من رحم اهلل وقليٌل هم يف شغٍل شاغل عن استعمال هذا الدواء
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حرك كما نت، حنن نتحرك كما يتحرك أعداء اهلل عز وجل الذين حييطون بنا من كل حدٍب وصوب
أما ما ، رات املادية تلك القديتحركون ونستعمل العالجات اليت يستعملوهنا مع فارق ما بيننا وبينهم يف

 . خصنا اهلل عز وجل به مما ال يوجد نظريه عندهم فنحن يف شغٍل شاغل عن ذلك هنائياً 

ما هي هذه  ،أيها اإلخوة ينبغي أن تالحظوا سنًة أقام اهلل عز وجل عليها مجيعًا حىت الرسل واألنبياء
 السّنة؟

عز وجل  ولكن اهلل، ف عند حٍد ال تتجاوزه قطتق؛ هي أن اهلل عز وجل جعل قدرات عباده حمدودة
جعل قدرات الناس حمدودة حبيث تتغلب مسة الضعف على اإلنسان ، جعل طموحات عباده واسعًة جداً 

 .يف حني أن اهلل عز وجل جعل طموحات اإلنسان طموحات واسعة اتساع الكون كله رمبا، دائماً 
ويشعر  ،ة الضعيفة وطموحاته العالية جداً يشعر بالتخاذلفاإلنسان إذا حاول أن ينسق بني قدراته احملدود

 . يخيبة األمل

اجة أن يشعر بأنه بأمس احل، ما احلكمة؟ احلكمة أن تنقدح هنا بني جواحنه مشاعر احلاجة إىل اهلل
صنع؟ فإذا التجئ إىل قوته رآها ضعيفة جداً ماذا ي، ألن طموحاته عالية جداً ، أن ُيد يده إىل اهلل عز وجل

 .إذا حبث وحبث اإلنسان إضطرته هذه احلالة إىل أن يلتجئ إىل اهلل، احلكمة هنا تكمن يف هذا املعىن
مل يقل اجتهوا إىل اهلل مل يقل ،  َنِذيٌر مُِّبنيٌ  فَِفرُّوا ِإىَل اللَّهِ ِإينِّ َلُكم مِّْنهُ وهذا معىن قوله سبحانه وتعاىل: 
ومعىن ذلك أن اهلل عز وجل يأمرنا أن هنرب من شيء . وا ِإىَل اللَّهِ فَِفرُّ سريوا على أوامر اهلل ولكن قال: 

 ما هو هذا الشيء؟، يأمرنا أن هنرب من شيٍء يالحقنا، خنافه

هذا التناقض بني الضعف الذي رُكب يف كياننا وبني الطموح العايل الذي أغدقه اهلل سبحانه وتعاىل 
 ا جتد نفسك وقد كدت تقع يف خيبة أمل بسبب ضعففاهلل عز وجل يقول: يا ابن آدم عندم، علينا

ع فّر من وضعك الذي تعاين منه كي ال تق، التجئ من هذه احلالة إىل اهلل، قوتك أمام عظيم طموحاتك
 . يف خيبة أمل فّر إىل اهلل سبحانه وتعاىل

اليت يؤديها  ةكيف الفرار إىل اهلل؟ كيف يكون الفرار إىل اهلل؟ وأنا ال أحتدث عن الواجبات املتكرر 
اهلل عز  وإّنا املعىن فّر إىل، وليس هذا هو املعىن املراد، املسلم من صالٍة وصياٍم وحٍج وزكاٍة وحنو ذلك
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، ك بقوتهبأن ترفع يديك إىل اهلل سبحانه وتعاىل تلوذ من ضعف، وجل بالدعاء الواجف بني يديه بالضراعة
أن تطرق باب  ولكن ال بد من، نه وتعاىل وكرمهبرمحة ربك سبحا، تستجري من املصائب اليت تطوف بك

هذا املعىن الذي هو لباب اإلسالم والذي هو العمود الفقري ملعىن عبودية . ال بد من أن تدعوه، الكرمي
 ،معىن يكاد يكون غائباً عن حياة املسلمني اليوم ال سيما الذين ُيارسون أعمال القيادة فيهم، اإلنسان هلل

جلون يتحركون على كل املستويات ويعا، ون منهج التخطيط الدعوي يف حياهتمال سيما الذين ينهج
هلل رأينا حىت إذا نظرنا إىل باب االلتجاء إىل ا. مصائبهم بكل الوسائل املادية كما يعاجل أعدائنا مصائبهم

 . املدخل إليه فارغًا ولرأينا الطريق إليه ليس فيه أحد إال من رحم ربك كما قد قلت لكم

اإلخوة أما تقرأون كتاب اهلل!؟ أما تدبرون ما قد تقرأون يف كتاب اهلل عز وجل؟! انظروا كيف  أيها
املؤيدون بقوٍة من  ،حيدثنا كتاب اهلل عن الصفوة الكربى من عباده وهم الرسل واألنبياء املؤيدون بنصر اهلل

ما هو هذا ، نهم كلهممشرتكًا بي عندما حيدثنا بيان اهلل عنهم تنظر فتجد جامعاً ، عند اهلل سبحانه وتعاىل
تقرأ ما يرويه  وأنت عندما، الدعاء الضارع بني يدي اهلل عز وجل، اجلامع املشرتك؟ االلتجاء الدائم إىل اهلل

بيان اهلل عز وجل من أدعية هؤالء الرسل واألنبياء ليخيل إليك أهنم قد عصوا اهلل معصيًة كربى أو أهنم 
فهم  ،اهم أن يدعوا هذا الدعاء الضارع الواجف مع ما نعلم من نقيض هذا متاماً ارتكبوا أمراً شنيعًا اقتض

. لذنوبوهم املعصومون من كل ا، وهم املصطفون األخيار، إّنا جعلهم اهلل عز وجل خرية الناس يف عباده
و  وهأال، ومع ذلك فهم دائمًا يلجؤون من الشدائد اليت تطوف هبم إىل هذا الدواء قبل كل دواء. . 

 . االلتجاء إىل اهلل

ِلَساَن ِصْدٍق يِف  َواْجَعل يلِّ ، َربِّ َهْب يِل ُحْكًما َوَأحْلِْقيِن بِالصَّاحلِِنيَ أمل تقرأوا دعاء سيدنا ابراهيم: 
يَ ْوَم اَل ، خُتِْزين يَ ْوَم يُ بْ َعثُونَ  َواَل  ،َواْغِفْر أِلَيب إِنَُّه َكاَن ِمَن الضَّالِّنيَ ، َواْجَعْليِن ِمن َورََثِة َجنَِّة النَّعِيمِ ، اآْلِخرِينَ 

 . ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه بَِقْلٍب َسلِيمٍ ، يَنَفُع َماٌل َواَل بَ نُونَ 

ختيلوه انظروا إىل دعائه و ، وكل هذه السورة رواية لدعائه، أمل تقرأوا دعاء سيدنا نوح يف سورة نوح
جل معلِّقًا وانظروا إىل قول اهلل عز و ، بحانه وتعاىلوهو يتجلبب بأدىن وأدق معاين الذل والصغار هلل س

، انظروا إىل الدواء وانظروا إىل استعمال نوٍح له، َولََقْد نَاَدانَا نُوٌح فَ لَنِْعَم اْلُمِجيبُونَ على دعائه هذا: 
أمل تقرأوا قول اهلل سبحانه . نَ َولََقْد نَاَدانَا نُوٌح فَ لَنِْعَم اْلُمِجيبُو انظروا إىل الداء وانظروا إىل دواء الدعاء: 
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إالم فر سيدنا نوح ، َكذََّبْت قَ بْ لَُهْم قَ ْوُم نُوٍح َفَكذَّبُوا َعْبَدنَا َوقَالُوا جَمْنُوٌن َواْزُدِجرَ وتعاىل يف مكاٍن آخر: 
ْرَنا ، لسََّماِء مبَاٍء مُّنْ َهِمرٍ ا فَ َفَتْحنَا أَبْ َوابَ ، َفَدَعا رَبَُّه َأينِّ َمْغلُوٌب فَانْ َتِصرْ عندما وقعت به هذه املصيبة؟  َوَفجَّ

 . اأْلَْرَض ُعيُونًا فَاْلتَ َقى اْلَماُء َعَلىَٰ أَْمٍر َقْد ُقِدرَ 

 أمل تقرأوا دعاء سيدنا أيوب عندما حدثنا ربنا عن املصيبة اليت طافت به؟

اَدىَٰ يِف الظُُّلَماِت َأن لَّن ن َّْقِدَر َعلَْيِه فَ نَ  َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمغَاِضبًا َفَظنَّ أمل تقرأوا دعاء ذي النون: 
 . َأن الَّ إِلَََٰه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإينِّ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ 

 أمل تقرأوا دعاء سيدنا زكريا؟

أمل تقرأوا قصص الرسل واألنبياء يف القرآن وتقفوا على أول دواٍء استعملوه للوقوف يف وجه املصائب 
 . ليت كانت تطوف هبم؟ إنه الدعاءا

أين حنن أيها اإلخوة من استعمال هذا الدعاء؟ لكأننا وحنن ننظر إىل فرق ما بيننا وبني أولئك الرسل 
واألنبياء لكأن اخليال يرينا الواقع التايل: أولئك الرسل واألنبياء مغموسون بكثرٍي من املعاصي واألوزار 

اهلل ومل نسئ إىل  مل نعص، أما حنن فمالئكٌة مقربون، دعونه ويتضرعونوالتقصريات يف جنب اهلل ولذلك ي
أنفسنا ومل نشرد عن صراط اهلل عز وجل شروى نقري فلماذا ندعو؟ وهل هذا التخيل صحيٌح أيها اإلخوة!؟ 

 . الواقع متامًا هو الصحيح

تطوف بنا ما عّظم ا و النتيجة اليت ينبغي أن نصل إليها من هذا الكالم هي أن املصائب اليت حتتوشن
ولكن الذي عّظم من شأهنا ومن خطورهتا إدبارنا عن اهلل عز وجل وعدم ، من شأهنا أهنا خطرية وعظيمة

ال  ،هذا هو الذي جعل هذه املصائب خطريًة تبدو أمام أبصارنا. التجائنا إىل اهلل باستعمال هذا الدعاء
وال الذي  ،وال الذي يقبل إلينا من الشرق، ومن معها العدو الذي يقبل إلينا من الغرب متمثاًل يف أمريكا

ولكن الذي جسدها وعظمها هو أن يبدو وكأن ، كل هذه املصائب ال قيمة هلا،  يتفجر يف داخل بالدنا
الكرب حال بيننا وبني أن نلتجئ إىل اهلل عز وجل مبسكنة وضراعٍة ندعو اهلل سبحانه وتعاىل كما كان 

 . اءيدعو أولئك الرسل واألنبي
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ىل اهلل عز وجل وال تستثنوا الدعاة بينهم إ، تأملوا يف حال املسلمني وال تستثنوا القادة فيهم. . تأملوا
ركعًا  أروين كم هم الذين يلتجؤون إىل اهلل عز وجل يف ظلمات الليايل، ال تستثنوا أحداً ، واحلركيني فيهم

لوب منكسرة  اهلل يدعونه بصدق ومبشاعر وقوسجدًا وقد تضائلوا وقد جتلببوا جبلباب الصغار بني يدي 
 . واهلل عز وجل يستجيب. كم هم؟ إهنم لقلة إن مل أقل إهنم معدومون

 َأَمَّن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوء وكم وكم دعا من قبلنا ، هو اهلل سبحانه وتعاىل
 . فاستجاب اهلل هلم ممن ابتلوا بشٍر من املصائب اليت ابتلينا حنن هبا

كلكم مسع مبحمد الفاتح الذي فتح اهلل على يديه القسطنطينية فماذا كان سالحه؟ مل يكن سالحه 
ماد على جنوٍد كثر مل يكن سالحه االعت، تلك التقنية اليت يفتخر هبا الغرب اليوم على أنه كان يستعملها

انت ك،  ا الدعاء الواجف على هذه الضراعةولكن اعتماده األول على هذ، على أنه كان له هذه اجلنود
وقد عّفر وجهه  ،غرفة عملياته حمراب دعاٍء وبكاء كان يدعو اهلل سبحانه وتعاىل من أول الليل إىل آخره

برتاب األرض يدعو اهلل سبحانه وتعاىل أن يستجيب دعاءه وأن حيقق رجاءه وأن يفتح على يديه وأن 
 . نصره اهلل عز وجلهبذا . ينصر اإلسالم هبؤالء اجلنود

بل لقد  ،أما املسلمون اليوم فال أكاد أجد فيهم من يرفع يديه يف ساعة خالية بينه وبني اهلل للدعاء
قلت لكم قبل أسبوعني: كنت أدعو اهلل عز وجل وكنتم تؤمنون وأنظر فأجد أناسًا من أصحاب اللحى 

الرغم من  اهلل سبحانه وتعاىل بدعاء على ال ترتفع أيديهم إىل، يسمعون الدعاء وال تتحرك منهم مشاعر
أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اليت تؤكد أن اهلل يستحي أن يرد يدًا امتدت إليه بالدعاء أن 

 . يردها خائبة

أسأل اهلل عز وجل أن ينبهنا إىل هذا الدواء الذي ال دواء من قبله وال من بعده إن تركناه ُيصلح 
 . أحوالنا

  هذا وأستغفر اهلل العظيمأقول قويل
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لو علم اهلل سبحانه وتعاىل أن القوانني اليت حيكم الناس بعضهم بعضًا بواسطتها وسيلٌة إلصالحهم 
وانني ولكلفهم أن الق وإلسعادهم ولتنسيق عالقة فيما بينهم، إذًا لوكلهم اهلل سبحانه وتعاىل إىل تلك

علم أن  -بري وهو احلكيم اخل -يبحثوا عن سعادهتم يف الركون إليها ويف االعتماد عليها. ولكنه عز وجل 
الناس إن وكلوا إىل األنظمة اليت يبتدعوهنا من عند أنفسهم وإن أحيلوا إىل الشرائع والقوانني اليت حيكمون 

عيف، د أنفسهم، فإهنا ستكون سببًا هليمنة القوي على الضهبا أنفسهم وَيتلقوهنا وَيرتعوهنا من عن
ولسوف تكون سببًا الستعباد القوي الضعيف، ولسوف يكون جمااًل للتهارج وللفنت وللشقاء الذي ال 

 .عالج له

ومن هنا كان البد أن يتدارك اهلل سبحانه وتعاىل الناس برمحته؛ فيكلفهم بأن َيضعوا لنظامه وأن 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْسَتِجيبُوا لِلَِّه وأن يقفوا مجيعًا على بابه، فقال عز من قائل:  يستسلموا لشرعته

ْهِدي ِبِه اللَُّه ي َ ، َقْد َجاءَُكم مَِّن اللَِّه نُوٌر وَِكتَاٌب مُِّبنيٌ وقال سبحانه:  َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيْيِيُكمْ 
 .هكذا يقول اهلل سبحانه وتعاىل اَنُه ُسُبَل السَّاَلِم َوَُيْرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ َمِن ات ََّبَع ِرْضوَ 

ولقد كان من املمكن أن ال يكلفهم بالرجوع إىل شرعته وال باالحتكام إىل نظامه لو أن قوانني البشر 
ا بدقة فيما ارسون العدالة ويراقبون سريهتسعدهم، ولو أن الناس كانوا من دون رقابة اهلل سبحانه وتعاىل ُي

بينهم، ولكن اهلل علم أن هذه اخلليقة إن وكلت إىل نفسها ال بد أن يستشري فيها الظلم، وال بد أن 
يذهب الضعيف ضحية قوة القوي وغناه. ومن هنا كان اللطف اإلهلي متجسدًا يف هذه الشريعة اليت 

عز وجل اليت أخذ عباده هبا. ومن أراد أن يشك فيما نقول ومن أنزهلا علينا، ويف عقيدة العبودية هلل 
داخلته الريبة يف هذه احلقيقة فلينظر إىل التاريخ القصري املاضي ولينظر إىل الوقائع اليت يراها من حوله 

 .اليوم

وا مها هم أكثر الناس قد ابتعدوا عن شرعة اهلل، واستبدلوا هبا أنظمتهم، واستبدلوا هبا قوانينهم، وزع
أهنم قادرون على أن يستغنوا من رقابة اهلل برقابة القوانني، وزعموا أهنم قادرون على أن يتحرروا من شرائع 
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اهلل سبحانه وتعاىل بالرجوع إىل ما يسمى حبقوق اإلنسان، وزعموا أن هلم مبا يسمى باملنظمات العاملية  
قوانني  فماذا كانت النتيجة؟ هل أفادت هذه ال كهيئة األمم وغريها ما يغنيهم عن رقابة اهلل احلي القيوم.

كلها؟ هل أنصفت هذه األنظمة الضعيف من القوي؟ هل قام من منظمة حقوق اإلنسان وموادها ما 
ضرب على يدي الظامل وجعل املظلوم يف حصٍن حصني من أجل أن يرعى حقوقه يف حياته اليت يعيش 

 فيها؟

 .لذي حتقق هو نقيض ذلك كما ترونكل ذلك مل يتحقق مل يتحقق شيٌء منه بل ا

ها أنتم ترون أيها اإلخوة ما ال تصدقه األعني على الرغم من أهنا حتدق فرتى، وها أنتم تسمعون 
ما ال تكاد اآلذان تصدقه على الرغم من أنكم تسمعون، وها أنتم ترون شيئًا لو وضع يف ميزان املشاعر 

ر هلا نية أن تتعايش مع مثل هذا النوع من الوحشية اليت تقشعاإلنسانية لقلنا إنه ال ُيكن للمشاعر اإلنسا
مشاعر املخلوقات أمجع. والقوانني موجودة واألنظمة موجودة وما يسمى حبقوق اإلنسان موجود فما السر 

 يف ذلك؟

السر يف ذلك أن الناس كأوالد يف أسرة إن انبتت عنهم رقابة األبوين عادت عالقة ما بينهم إىل 
ال يصلح األسرة إال رب األسرة، واألسرة اإلنسانية كهذه األسرة الصغرية ال ُيكن أن يقف هرج ومرج، 

أفراد هذه األسرة حتت مظلٍة واقية من العدالة إال برقابة قيوم السماوات واألرض، ابتعدت هذه األسرة 
ي ترون. الذ عن رقابة قيومها وشردت عن نظام اهلل إىل ما يسمى بنظام اإلنسان فكانت النتيجة هذا

استبد القوي ورأى أنه ُيلك أن يفعل ما يشاء يف سبيل مصاحله وهو ال يؤمن إال مبصاحله وال يعبد إال 
 ذاته ومصاحله، فما الذي ُينعه من أن يذبح املاليني؟

ما الذي ُينعه من أن جيرد عشرات اآلالف من هوياهتم ومن ارتباطهم بأوطاهنم وإذا هبم بني عشيٍة 
ت هلم نسٌب إىل أرض وليست هلم هوية تنتمي إىل دولة؟ ما الذي ُينعهم ما دامت رقابة وضحاها ليس

 اهلل ابتعدت وما دام القوي ُيلك أن يفعل ما يشاء دون أن يقول له قائٌل؟
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. ها أنتم ترون الدول العظمى اليت تتحدث عن حقوق اإلنسان واليت تلوح مبا يسمى النظام .أجل
ذلك. ها أنتم ترون كيف جتعل من ذلك كله غطاءً ألشرس أنواع البغي، ألشرس  العاملي اجلديد وما إىل

   .أنواع الوحشية واهلمجية اليت ال ُيكن أن تروا نظري هلا يف التاريخ أبداً 

واملسلمون اليوم الذين ُيلؤون رحب هذا العامل، هلم منظماهتم الشكلية، هلم ما يسمى منظمة املؤمتر 
ى جبامعة الدول العربية، هلم القادة املسلمون الذين يتكلمون بني احلني واآلخر اإلسالمي، هلم ما يسم

ويلوحون باملشاعر وال أحد يُلقي هلم بااًل، وال يوجد من يضع هلم ميزانًا وال يوجد أمام الوقائع يف العامل 
 ؟من يضعهم إال يف خانة الصفر على أقصى اليسار. هذا هو الواقع. هل كان املسلمون هكذا

لقد كان واقع املسلمني باألمس الدابر على النقيض من هذا متامًا، كانت خشية العامل من املسلمني، 
وكانت اهليبة يف صدور العامل اجتاه الدولة اإلسالمية، وكانت الدولة العظمى اليت حيسب هلا كل حساب 

، فكانت اهلل سبحانه وتعاىلهي الدولة اإلسالمية، وكانت الدولة اإلسالمية ترعى من خالل سياستها حق 
 .خري أمني على رعاية حقوق الناس. هكذا كانت تلك الدولة

فما الذي جعلها مهابة يف أعني العامل؟ وما الذي جعلها اليوم هينة يف تلك األعني؟ ما الذي جعلها 
 تقود وهي اليوم تُقاد بذٍل وهوان؟

مية آنذاك تدور على حمور إسالمها، شيٌء واحد، كانت الدولة اإلسالمية بل كانت األمة اإلسال
تدور على حمور إُياهنا، كانت عالقتها بإسالمها عالقة اجلندي بالقائد، ومل تكن عالقة إنسان يعرف 
شعار كاذبًا يلوح به وال معىن له، كانت تلك األمة تتعامل مع دينها حبق، وكانت أمينة على عقائدها 

ك م اهلل سبحانه وتعاىل، ومن هنا ألف اإلسالم بني أشتات تلعبوديًة هلل، وعلى شرائعها خضوعًا لنظا
األمة، ومن هنا كان البد هلذا اإلسالم أن جيمع أفراد تلك األمة، فكان أولئك الناس بفضل متسكهم 

َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه احلقيقي هبذا اإلسالم أمة واحدة حقيقة وكانوا مثااًل ناصعًا لقول اهلل عز وجل: 
 .يًعا َواَل تَ َفرَّقُوامجَِ 

فلما وحدهم اإلسالم عزوا يف أعني اآلخرين، وملا وحدهم اإلسالم قواهم اهلل عز وجل أمام اآلخرين، 
وملا وحدهم اإلسالم أغناهم اإلسالم أمام اآلخرين، واستعملوا عزهتم وقوهتم وغناهم يف مراقبة اهلل عز 
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 كانوا مثال الدفاع عن اإلنسانية يف مشارق األرض ومغارهبا.وجل ويف رعاية حقوق اإلنسان فعاًل، ولذلك  
أما اليوم فقد وّدعوا إسالمهم حقيقًة واستبدلوا به شعارات ميتة. هذا هو باختصار واقع املسلمني اليوم. 
أمساؤهم ال تزال تلتمع يف اآلفاق مسلمون، ومشاعرهم وعقائدهم وأحالمهم وأمانيهم فارغة عن اإلسالم 

جهات أخرى خمتلفة وأرضية شىت. فما الذي جيمعهم وقد اختفى اإلسالم اجلامع؟ ما الذي  متجهة إىل
 يغنيهم وقد كان غناهم عن طريق اإلسالم؟ ما الذي يعزهم وقد كان مصدر عزهتم اإلسالم؟

ال ُيكن أن يعزوا بعد أن نفضوا أيديهم من اإلسالم إطالقًا، وال ُيكن أن جيدوا بعد ذلك إال الذل. 
ُيكن أن يتحدوا بعد أن وحدهم اإلسالم وقد نفضوا اليوم أيديهم من اإلسالم. ما الذي يوحدهم بعد ال 

 أن غاب اإلسالم الذي كان هو حمور توحيدهم؟

الشعارات ال حتقق شيئًا، الكلمات الرباقة ال تفعل شيئًا، الذي يفعل هو االعتقاد، والذي يفعل هو 
ذلك غاب. ومن هنا فإن رحى اهلالك تدور كما نرى وكما نسمع على .. وكل .اليقني، احلافز إىل السلوك

 .اآلالف املؤلفة من إخوة لنا

أين هم الذين يتكلمون؟ وأين هم الذين يستنكرون؟ وأين هم الذين يلوحون بعصا تأديب األوغاد 
تأديب لن حيركها لالذين هم مثال اهلمجية يف العامل املتحضر؟ ال يوجد أحد. ملاذا؟ ألن اليد اليت ستهتز با

 .إال قوة اإلسالم واإلسالم غائب والشعارات اإلسالمية ال تفعل شيئاً 

أيها اإلخوة كلمات قاهلا قائٌد من أبرز قادة العامل العريب اليوم قبل أيام وقفت عندها قال: كان شعار 
ذا الشعار أيضًا إن ه هذه األمة الوحدة العربية، مث تراجع هذا الشعار فأصبح شعارها التضامن العريب، مث

تراجع وأصبح شعارها التعاون العريب. أفيجوز السكوت على واقع خمٍز هبذا الشكل؟ هذا ما قاله هذا 
 .القائد العريب الذي ُيتاز عن كثري من قادة العرب اليوم

وأنا أقول: إن هذا الكالم صحيح، ولكن ينقصه بيان السبب، ملاذا كان شعار هذه األمة باألمس 
أبداً،  الوح دة العربية، مث تراجع مث تراجع فرتاجع؟ السبب هو أن هذه األمة مل تكن من قبل ترفع شعارا ً

كانت تفعل وال تعتز بشعارات مكتوبة، كانت هذه األمة أمة واحدة، وكان طوق اخلالفة خري ترمجان 
ع أن يفعل شيئًا يستطيلوحدهتا اليت ينشدها كثرٌي من الناس اليوم، على الرغم من ضعفها مل يكن العدو 
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مع وجودها، فلما اهنارت تلك اخلالفة بفعل أعداء هذه األمة ويف مقدمتهم الصهيونية العاملية كما 
تعلمون، وغابت الوحدة اإلسالمية عندما حتطم طوق اخلالفة اإلسالمية، استبدل املسلمون والعرب بتلك 

 .الفةشعار جاء بدياًل عن واقع الوحدة املتمثل باخلاخلالفة الشعار الذي رفعوه، )الوحدة العربية(. هذا ال

وملا كانت الوحدة ال ُيكن أن تتحقق بدون حمور جامع، وملا كان احملور اجلامع الذي جيمع أشتات 
املسلمني الذي هو اإلسالم وقد غابت فعالية اإلسالم، فقد بقي الشعار ميتمًا على الرغم من ارتفاعه، 

مع، رفوعًا لكنه ظل شعاراً يتيمًا يستعصي على التطبيق، ألنه ال يوجد حموٌر جيظل شعار الوحدة العربية م
وقام من جّرب حماور أخرى، لعل القومية جتمع لعل الواقع التارَيي جيمع لعل اللغة جتمع، مل ينب عن 

 .اإلسالم أي جامٍع آخر بعد أن غابت فعالية اإلسالم

لك ألن األعداء الذين تربصوا باخلالفة وحطموا طوقها كان البد أن يرتاجع هذا الشعار بعد ذلك، ذ
مل يقفوا عند ذلك احلد، عمدوا إىل كتل هذه األمة اإلسالمية فقسموها إىل أجزاء، وعمدوا إىل األجزاء 
فقسموها أيضًا إىل نثار، وعمدوا إىل هذه النثار فأثاروا فيما بينها اخلصام، ومن مث كان البد أن يرتاجع 

اإلسالمية أو العربية ليتحول إىل شعار تضامن عريب، ونظرنا وإذا بنا جند أنه البد أن يتحول شعار الوحدة 
شعار التضامن أيضًا إىل أقل من ذلك نقتنع به أال وهو شعار التعاون، شعاٌر امتداد األيدي بشيء من 

 .التعاون بني العرب الذين كانوا يومًا ما مثال العزة ومثال اهليبة بني العامل

م أن هل آن هل زهم إّنا يكمن يف اإلسالم؟ال هل آن ألشتات املسلمني اليوم أن يعلموا أن معني عأ
ال هل أ يعلموا أن معني غناهم ال ُيكن ال ُيكن أن يتفجر إال من خالل عوٍد صادٍق راشٍد إىل اإلسالم؟

 .إال يف اإلسالمآن هلم أن يعلموا أن الشبكة اليت تعيدهم إىل ألق الوحدة، ال ُيكن أن تتمثل 

 .أسأل اهلل عز وجل أن يوقظ هذه األمة إىل معرفة هذا احلق فاستغفروه  يغفر لكم

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1233
 

 21/23/2222ة | موقف إلاسالم من املخترعات الحديث -211

 

 .امجَِيعً  اأْلَْرضِ  يِف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  الَِّذي ُهوَ : العزيز كتابه من جامعة آية يف وجل عز اهلل يقول

 يف نراه مما ئاً شي خلق ما وتعاىل سبحانه اهلل أن على اجلامع الشامل الواسع مبعناها اآلية ههذ تدل
 لحةملص ُخلق وقد إال العلى، السموات  من يتنزل مما أو باطنها يف مكنون هو ما من أو األرض ظاهر

 قد مما رونه،ت ال ومما ترونه مما شيءٍ  كل املعىن، هذا على للداللة لكم؛: تعاىل قوله يف والالم اإلنسان،
 .اإلنسان ملصلحة ُخلق إّنا وجل عز اهلل خلقه

 :اإلنسان نولك صاحل، غري فاسد هو ما وتعاىل سبحانه اهلل خملوقات يف يوجد ال أنه هذا ومعىن

 هو هذا كونفي واملصلحة، الصاحلة الوجهة من وتعاىل سبحانه اهلل خلقه الذي هذا يستعمل أن إما
 .املصلح اإلنسان وهو الصاحلات، مليع الذي اإلنسان

 وجل، عز اهلل به يأذن مل الذي املفسد وجهه من وجل عز اهلل خلقه الذي هذا يستعمل أن وإما
 .واملفسد الفاسد هو هذا بتصرفه اإلنسان فيكون

 اهلل لقهاخ اليت املواد أهم من مادةٌ  - أنواعها كانت أياً  - وتعاىل سبحانه اهلل خلقها اليت األموال
 مٌ سل هي وإذا اهلل، شرعها كما األموال هذه يستعمل أن إما اإلنسان ولكن اإلنسان، لصاحل وجل عز

 عنها؛ تعاىلو  سبحانه اهلل هنى اليت اجلوانب من املال يستعمل أن وإما. ومجاعات أفراداً  الناس؛ ملصاحل
 مل اخلديعة،و  للغش أساساً  املال من لجيع واملراباة، للربا مادةً  املال من جيعل للميسر، مادة املال من جيعل
 .األرعن التصرف هذا من الفساد جاء وإّنا املال من الفساد يأت

 اإلنسان لكنو  اإلنسان، ملصلحة ذلك وكل مفيد ذلك كل وتعاىل، سبحانه اهلل خلقها اليت األطعمة
 هبذه يتجه جلو  عز هلل مملوك عبد أنه وعلم الدنيا، احلياة هذه يف ووظيفته مهمته وعى الذي الصاحل

. الدنيا حلياةا هذه يف والصاحلني املصلحني من هو وإذا يضره، قد عما ويبعدها يفيده ما إىل األطعمة
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 يف الفاسدينو  املفسدين من هو وإذا وتعاىل، سبحانه اهلل منها حذر اليت اجلوانب إىل هبا يتوجه أن وإما
 .الدنيا احلياة هذه

 يف ولكن ه،ولفائدت اإلنسان ملصلحة وجل عز اهلل خلقها واملختلفة املتنوعة والثمار األعناب كل
 األطعمة ههذ من كثرياً  يوجهوا أن إال أبوا من الناس من سكراً، األعناب من يعتصروا أن إال أبوا من الناس

 .والصحة بالعافية الناس ُيتع أن من بدالً  يسيء ما إىل يصلح، وال يفسد ما إىل

 وجل عز اهلل خملوقات يف يوجد وال وتعاىل، سبحانه اهلل أصلحه قد ما يفسد يالذ هو فاإلنسان إذاً 
 يِف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  الَِّذي ُهوَ  :وجل عز قوله معىن هو وهذا. اإلنسان ملصلجة وهيأه اهلل خلقه قد ما إال

 .للمجتمع احلاً ص للفرد صاحلاً  كان إذا إال لنا خملوق الشيء هذا يكون وال لكم، ،مجَِيًعا اأْلَْرضِ 

 جمهوالً  كان ما كل ظاهرها، على املتفجرة أو األرض، باطن يف املبثوثة املعادن احلديثة املخرتعات
 .اإلنسان خلدمة وهيأه وجل عز اهلل أبدعه خملوق ذلك كل اليوم، اإلنسان وعرفه

 أوجده ذيال الذخر يكتشف العلم وإّنا مراراً، قلت قد كما معدوماً  شيئاً  يوجد ال اإلخوة أيها العلم
 اهلل خلق اليت للمصاحل اكتشفوه الذي هذا يوجهوا أن اكتشفوا الذين العلماء وعلى وتعاىل، سبحانه اهلل

 رسول فيه ليقو  الذي الصحيح احلديث معىن هو وهذا. أجلها من املكتشفة األمور هذه وتعاىل سبحانه
 هذه يف يراه شيئاً  أحد يسنب ال أي ،الدهر هو اهلل فإن الدهر تسبوا ال :وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 الذي هو وجل زع اهلل احلقيقة، تظلم ال ال الدهر، يسب أو احلياة يسب فيمضي صاحل، غري الدنيا احلياة
 ما إال فيه جتد نل وتفصيله، مجلته يف البنيان هذا إىل نظرت وإذا فيه، ما بكل الكوين البنيان هذا خلق
 من اناإلنس ولكن اإلنسان، خدمة على سعياً  ويدور لإلنسان، صاحل هو ما إال فيه جتد ولن خري، هو

 من الدنيا حلياةا هذه يف وظيفته يعلم ومل  وجل عز هلل عبوديته ُيارس مل إذا اإلنسان يفسد، أن شأنه
 .واإلفساد لسوءا إىل ويدفعه يوجهه وأبدعه اهلل خلقه مما صاحل هو ما إىل يعمد مث ومن يفسد، أن شأنه

 َوُرُسلَهُ  يَنُصرُهُ  َمن اللَّهُ  مَ َولِيَ ْعلَ  لِلنَّاسِ  َوَمنَاِفعُ  َشِديدٌ  بَْأسٌ  فِيهِ  احلَِْديدَ  َوأَنزَْلنَا :وجل عز اهلل يقول
 لحاً مص صاحلاً  يكون أن إما به اإلنسان اهلل أكرم الذي هذا إىل يتجه الذي اإلنسان ولكن. بِاْلغَْيبِ 

 وراء سار الذي وهو مفسداً  فاسداً  يكون أن وإما. الدنيا احلياة هذه يف وظيفته عرف الذي العبد وهو
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 اإلنسان، لحةملص خملوق فهو وجل عز اهلل خلقه الذي هذا أما. الدنيا احلياة هذه يف رعونته مقتضيات
 .بِاْلغَْيبِ  َوُرُسَلهُ  يَنُصرُهُ  نمَ  اللَّهُ  َولِيَ ْعَلمَ  لِلنَّاسِ  َوَمنَاِفعُ  َشِديدٌ  بَْأسٌ  فِيهِ  احلَِْديدَ  َوأَنزَْلنَا..  أجل

 يف ليس ،يقولون كما املعلوماتية أو واملعلومات هذه االتصاالت شبكة احلديثة، املخرتعات هذه
 ما اكتشف بل اليوم، ذلك من شيئاً  يوجد مل اإلنسان بل مفسداً، أو فاسداً  يسمى ما ذلك من شيء
 األمانة هذه هيدي بني وضعت أن بعد واإلنسان الكون، هذا خلق عندما وتدبري اهلل من يخلق موجوداً  كان
اأْلَْرِض  مِّنَ  ُهَو أَنَشَأُكم: سبحانه اهلل قول ويتذكر وجل عز هلل عبد أنه فيعلم هويته مرآة أمام يقف أن إما

 هذا يعمر نأ إخوانه مع باالستعانة األرض هذه فوق اهلل أقامه اليت وظيفته أن تذكر  ،َواْستَ ْعَمرَُكْم فِيَها
 ينجز وهبذا وجل، عز اهلل صفات عن املنبئ العمران اهلل، وحدانية عن املنبئ العمران األرضي، الكوكب
 ليجعلها الشبكة ذهه إىل يتجه األرض، هذه فوق لتحقيقها اإلنسان وتعاىل سبحانه اهلل أقام اليت اخلالفة
 سبحانه هللا بستبيح ناطقاً  إنساناً  ليجعلها ل،وج عز اهلل ألوامر خادماً  ليجعلها اهلل، لسلطان خادماً 
 .وتعاىل سبحانه اهلل إىل الدعوة طريق يف جنداً  ليجعلها وجل، عز اهلل وصفات وتعاىل

 شيء كل ،بِيَحُهمْ َتسْ  َوَلِكْن اَل تَ ْفَقُهونَ  حِبَْمِدهِ  َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبِّحُ  ِمنْ  َوِإنْ  :وجل عز ربنا يقول
 متحدثٌ  ، اهلل وحدانية عن منبئ اهلل لسلطان خاضع شيء وكل مفيد، شيء كل أي اهلل، حبمد يسبح
 يف الشيء هذا ةلغ تعي أن منك واملطلوب ووحدانيته، وحكمته وتعاىل سبحانه اهلل صفات عن بلغته

 .معه تعاملك

 يف لولع اليوم، ووجد باألمس معدوماً  كان نظنه مبا تفور وهي الدنيا نشاهد اإلخوة أيها اليوم حنن
 مث  ماً معدو  كان شيء الكون هذا يف ليس أنه فلتعلموا الناس، من السذج عقول بعض يفنت ما هذا

 باألمس هيعرف يكن مل مما اليوم اإلنسان تبينه ما كل كلها، بالعلوم جاهل فهو ذلك تصور ومن وجد،
 .نعرفها أن يقتضي حقيقة فهذه عنه، حمجوباً  كان ولكنه موجوداً، كان

 ليهمع نقطع وأن الدنيا، احلياة هذه يف الرعونات أصحاب نسابق أن علينا أن هو: اينالث األمر
 :بقوله وجل عز اهلل أمجله الذي هذا إىل هبا، اإلنسانية على وجل عز اهلل أنعم اليت األمور هذه إىل الطريق

 َمجَِيًعا اأْلَْرضِ  يِف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  الَِّذي ُهو، بقفنست الرعونات، أصحاب على الطريق نغلق أن ينبغي 
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 أو اءالسم علياء من تنزلت أو وجهها على ظهرت أو األرض باطن من تفجرت اليت النعم هذه إىل
 اهلل كلفنا اليت املهام ألداء جنداً  منها وجنعل إليها نستبق أن ينبغي خفية، كانت أن بعد لنا الحت
 .هبا وتعاىل سبحانه

 وليت منها، فالتأف ويظهر ويقول يتكلم من مسعت وكم كم ختلفةامل الفضائية األقنية هذه..  أجل
 عماًل، ترجم أنه تلي سلوكًا، ترجم أنه ليت الناس، من كثري وحلوق أفواه يف يتجلى الذي التأفف هذا أن

 ملاذا ًعامجَِي اأْلَْرضِ  يِف  َما َلُكمْ  َخَلقَ  الَِّذي ُهوَ : تعاىل اهلل قول معىن أدركوا املتأففني هؤالء أن ليت
 هو فاهلل الدهر تسبوا ال: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لك قال وقد الدهر، تسب ملاذا تتأفف؟
 تكمن وإّنا فيها، منتك ال واملصيبة املسلمني، لعباده وتعاىل سبحانه اهلل هيأها جند األقنية هذه ،الدهر

 أصحاب كنوم وال نوم يف يتقلبون املسلمني هؤالء أن يف تكمن املصيبة ومخوهلم، املسلمني هؤالء كسل يف
 وتعاىل سبحانه هللا ألقاه اليت املفاتيح هذه إىل فسبقوهم سابقوهم الرعونات أصحاب أن حني يف الكهف،

 .اخلري يف لتستخدم أيدينا بني

 الذي الناقع مالس حىت فيه، لصالح وجه ال فساداً  الدنيا يف جتد لن كلها، احلياة فجاج إىل انظر
 خلقها ةاملخدر  املواد دواء، وأي دواء مدد أو متدد إذا السم اإلنسان، ملصلحة اهلل خلقه املثل به ربيض
 ولكن بط،ضوا طبق نظام طبق قانون طبق مصلحته خالهلا من لريعى اإلنسان ملصلحة وجل عز اهلل

 بالفساد يأيت ما إىل اإلنسان ملصلحة هيأ ما حيول وتعاىل؛ سبحانه اهلل نظام ينكس برعوناته اإلنسان
 .اإلنسان رعونة ذلك يف واملصدر لإلنسان، وبالشر

 يتضامنوا أن دب ال هلل، دينهم يف خملصني اهلل، مع صادقني العصر هذا يف املسلمون يصبح عندما
 كياناهتم يف عاىلوت سبحانه اهلل يفجر أن البد واحتدوا تضامنوا وإذا األوىل، اخلطوة هي فتلك ويتحدوا،

 يوفقهم اهلل إنف القوة هذه حياهتم يف تفجرت وإذا باألمس، كله للعامل املثل مضرب كانت ليتا القوة
 مل مما بديع لك اخضاع يف املخرتعات، كل اخضاع يف واحتادهم تضامنهم بعد هذه قوهتم ليستعملوا

 كان إن مافأ ،وتعاىل سبحانه اهلل لدين االنتصار طريق على جنداً  ليكون اليوم، وعرفناه نعرفه نكن
 من مزيداً  إال عرفوني ال ومشاالً  ُييناً  يتقلبون كسلهم، أسرة فوق نائمني النحو، هذا على باقني املسلمون
 فلسوف ،واألهواء العصبيات من بدافع والرعونات الشقاق من مزيداً  إال يعرفون ال واخلصام، التفكك
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 وجودها يف دُيةالق واملكتشافات رتعاتاملخ وهذه النعم هذه تكون ولسوف ضعفًا، ضعفهم بعد يزدادون
 .النشيطني أولئك بيد أداة السابقني بيد أداة كله ذلك يكون لسوف ظهورها، يف واحلديثة

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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م؟ -212 تب على إسالمنا أن ُيَيتَّ
ُ
 18/22/2222 | هل ك

 

 داهية معروفة ال َيتلف فيها اثنان:يف ظل جمتمعاتنا االنسانية اليوم أموٌر ب

إذا تطاول إنساٌن من الناس بلساٍن تكلم به أو بقلم استخدمه كتابًة على ملٍك من امللوك ُنّصب 
 فوق رقعة من رقاع هذه األرض أو بلدٍة من بالدها، اجتهت إليه القوانني واألنظمة باحملاكمة مث التجرمي. 

 أو بقلم حترك كاتبا على رئيٍس من الرؤساء ُنصب يف بلدة من وإذا تطاول إنساٌن بلسان امتد ناطقا
البالد أو دولة من الدول أو على مسؤول كبري يف تلك الدولة سرعان ما تنهض هلما املواد القانوينة املختلفة 

 مث حُياط حمصوراً هبذه املواد القانونية ويساق بامسها إىل احملاكمة مث إىل التجرمي. 

يف صحيفة من الصحف أو يف خطبة من اخلطب أو يف مناسبة من املناسبات إذا  وإذا أهان إنسانٌ 
أهان إنساٌن شخصًا من الناس معروف أو غري معروف المعًا أو غري المع أهانه بشتيمة أو بسٍب من 
السباب أو بسخرية أو نقيصة أيًا كانت، سرعان ما يقوم هذا اإلنسان الذي ُأسيء إليه فيستنهض ما 

ملواد القانونية ويرفع الدعوى باسم هذه املواد القانونية على هذا الذي أساء إليه شتمه سخر منه، يعرفه با
 وختضع احملاكم كلها لدعواه وُيساق هذا اإلنسان إىل احملاكم ليُتهم مث لُيحاكم مث ليّجرم. 

هتام حتدث عن واسرائيل والصهيونية العاملية إذا وجدت أن هناك من اجته إليها باصبع من أصابع اال
حمرقتها أو خمرقتها تساءل .. حبث .. حقق، تتحرك القوانني كلها خلدمة الصهيونية، ويساق هذا اإلنسان 
تهم وأيًا كانت تلك الدولة يساق إىل احملكمة، 

ُ
إىل احملاكم أيًا كانت البلدة اليت وجد فيها هذا اإلنسان امل

 مث إنه بعد التحقيق جُيرم وال بد أن يُعاقب. 

هل هنالك شٌك يف شيء من هذا كله أيها اإلخوة؟ ويتم هذا كله يف ظل احلرية وحديث الناس 
عنها، يف ظل ما يرتفع هلا من شعارات وما يُقدس بامسها من كلمات... فإذا جاء من يتطاول على ملك 

نا ورزقامللوك، إذا جاء من يتطاول على خالق السماوات واألرض، إذا جاء من يتطاول على من خلقنا 
وسوانا وأحيانا وُييتنا مث حييينا، إذا جاء من يتطاول عليه بسخرية بإنكار هبزء، بأي نوٍع من أنواع التطاول 
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نظرت ُييناً ومشااًل فلم جتد من ينتصر هلذا اإلله الذي ُأسيء إليه، وإذا قام من ينتصر له قامت الدنيا كلها 
سيء عن اإلله. ال أقول املظلوم باإلعراض عن اإلله الذي أُ لتنتصر للظامل ولتغري الناس مجيعًا باإلعراض 

 إليه. 

أفأقول: إن الدين ُميّتم يف هذا العصر أيها اإلخوة!؟ أفأقول إن شرعة اهلل وألوهية اهلل وعبودية اإلنسان 
أطفاٍل  كطفٍل بني   -وهلل املثل األعلى  -هلل وحقوق اهلل سبحانه وتعاىل على عباد اهلل كل ذلك ميتم متاماً 

كثريين حييطون به عن ُيني ومشال لكٍل منهم أبواه، لكٍل منهم ويل أمره ال يستطيع أحٌد أن ينفث يف 
واحد منهم بأي أذى، إال هذا الطفل، فهو يتحرك بينهم يتيمًا ليس له من ويل يدافع عنه، وليس له من 

 أٍب َياصم دونه.

هذا  قد غدا يف جمتمعاتنا اإلنسانية اليوم كحال إن دين اهلل عز وجل -وهلل املثل األعلى  -أفأقول 
الطفل اليتم بني هؤالء األطفال الذين ترتفع منهم الرؤوس بأن هلم آباًء وأمهات، وبأن هلم أولياء يدافعون 

 عنهم وحيموهنم. 

ا أن اهلل سبحانه وتعاىل ليس فقريًا إىل االنتصار لذاته العلية. وأن -كما تعلمون مجيعًا   -أنا أعلم 
أعلم والعامل كله يعلم أن اهلل هو الغين وأننا حنن الفقراء. ولكنكم تعلمون أيضًا أن اهلل عندما خلق اإلنسان 
استخلفه إلقامة عدله فوق هذه األرض، عندما خلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان استخلفه أي أقامه قيمًا 

حانه وتعاىل تعريف الناس مجيعًا بربوبية اهلل سبلرعاية شرعه، أقامه قيمًا حلماية دينه، أقامه مسؤواًل عن 
 لإلنسان وعبودية اإلنسان هلل سبحانه وتعاىل. 

واخلليفة إّنا هو هذا املخلوق  اأْلَْرِض َخلِيَفةً  يِف  ِإينِّ َجاِعلٌ أمل يقل اهلل سبحانه وتعاىل للمالئكة: 
ذه اخلالفة اليت نا اهلل سبحانه وتعاىل هبالذي يتمثل يف ساللة آدم على نبينا وعليه الصالة والسالم، شرف

تعين تكليف اهلل عز وجل إيانا حبماية شرعته، حبماية مقدساته حبماية احلقيقة اإلُيانية اليت شرفنا اهلل 
سبحانه وتعاىل هبا، ولو شاء النتصر لدينه دون حاجة منه إلينا، ولكنه ابتالء من اهلل بل تشريف من اهلل 

ما الوزن أقيموا الوزن بالقسط؟ هذه العدالة  بِاْلِقْسِط َواَل خُتِْسُروا اْلِميزَانَ  اْلَوْزنَ  ُمواَوأَقِيعز وجل لنا 
اإلهلية اليت أقام اهلل شرعته بيننا عندما. قال: ووضع امليزان أي يف األرض، إّنا املراد بامليزان هذا الدين 
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اية هذا امليزان أال ا امليزان بيننا مث وكل إلينا محمبجموعه انطالقًا من عقائده فعباداته فتشريعاته، وضع هذ
 بِاْلِقْسِط َواَل خُتِْسُروا اْلِميزَانَ  اْلَوْزنَ  َوأَقِيُمواتطغوا يف امليزان 

شرف أهنضنا اهلل سبحانه وتعاىل له، وإال فمن ذا الذي يقول إن اهلل حباجة إىل أن ننصره؟ كلنا نعلم 
هكذا قال  تَ ْنُصُروا اللََّه يَ ْنُصرُْكمْ  ِإنْ لكنه قال أيضًا:  اللَّهِ  ِمْن ِعندِ  ْصُر ِإالَّ َوَما النَّ أن النصر بيد اهلل 

 اهلل سبحانه وتعاىل. 

إذاً فشاء اهلل عز وجل أن يشرفنا بأن نكون فوق هذه األرض أولياء لشرعته، محاًة لدينه رقباء على 
ولياء يف جنبات األرض؟ أين هم هؤالء الذين وكل مقدساته هكذا شاء اهلل عز وجل. فأين هم هؤالء األ

اهلل سبحانه وتعاىل إليهم محاية دينه وشرعته ومقدساته من لغو الالغني وسخرية الساخرين وعداوة 
 املعتدين؟ إن اهلل سبحانه وتعاىل ال يريد من الناس أكثر مما يفعلونه يف حق أنفسهم.

ملوك األرض يف أي بقعة من بقاع هذه الدنيا  لو أن إنسان تطاول كما قلت لكم على ملك من
 املتحضرة أو املتخلفة ما الذي سيحصل؟ القانون اإلقليمي والعاملي والدويل كله تالحق هذا اإلنسان. 

لو أن إنسانًا تطاول بسخرية ما على مسؤول على رئيس تطاول على مواطن يف بلدة أساء إليه اهتمه 
ذي حيصل؟ كلكم يسمع بني احلني واآلخر األنباء اليت تتحدث عن مبا هو منه بريء سبه شتمه، ما ال

سالسل من دعاوي ترفع من هذا القبيل، يرفع هذا املظلوم أو هذا املتهم الدعوى وتسمع احملاكم دعواه 
أيًا كان، وُيساق هذا املتهم مث يُعاقب إما بالغرامات املالية وإما بالسجن أو حنو ذلك ذلك.. ألن مواطنًا 

 إليه. أسيء

 ملاذا يُتم هذا الدين وأولياؤه موجودون؟ 

 ملاذا يُتم اإلسالم وهاهم أوالء الذين شرفهم اهلل سبحانه وتعاىل حبماية اإلسالم قائمون؟ 

ومن هم هؤالء الذين هم شرفهم اهلل فأقامهم حراساً على دينه من هم؟ هم الذين حياهتم من عند 
هم من لدن هذا اإلله الذي توجهم هبذا الشرف عافيتهم من هذا اإلله الذي شرفهم هبذا الشرف. رزق

لدن هذا اإلله الذي توجهم هبذا الشرف، حمياهم ومماهتم بيد هذا اإلله الذي توجهم هبذا الشرف. قال 
هلم: انتصروا لديين أنتم املستخلفون على هذا ال تطلبوا مين أن أقوم عنكم هبذا عملي، سيكون يوم 
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ا دياهنا وأنا صاحبها، أما اليوم فقد جعلتكم أنتم املسؤولني عن هذا كله. ال يقولن القيامة يف حمكمة أن
 قائل: ها هو ذا ربنا موجود فلماذا ال ينتصر لدينه؟ ملاذا ال ينتقم من هؤالء الساخرين والشامتني؟ 

َا يُ ؤَ َواَل حَتَْسنَبَّ اللََّه َغاِفاًل َعمَّا يَ ْعَمُل الظَّاِلمُ اجلواب معروف ومقروء:  ُرُهْم لِيَ ْوٍم َتْشَخُص فِيِه وَن ِإّنَّ خِّ
إىل أن كرر وأكد هذا فقال  ُمْهِطِعنَي ُمْقنِِعي رُءُوِسِهْم اَل يَ ْرَتدُّ إِلَْيِهْم َطْرفُ ُهْم َوأَْفِئَدتُ ُهْم َهَواءٌ   ،اأْلَْبَصارُ 

 ُيَ ْوَم تُ َبدَُّل اأْلَْرُض َغيْ َر   ،َعزِيٌز ُذو انتَِقامٍ  ِإنَّ اللَّ هَ   َفاَل حَتَْسنَبَّ اللَّ َه خُمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَله
، ادِ اأْلَْصفَ  يِف  مَُّقرَِّننيَ  اْلُمْجرِِمنَي يَ ْوَمِئذٍ  َوتَ َرى  ،لِلَّ ِه اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ  َوبَ َرُزوا َوالسََّماَواتُ  اأْلَْرضِ 

 أما اليوم فأنتم املسؤولون.  َوتَ ْغَشىَٰ ُوُجوَهُهُم النَّارُ  َقِطرَانٍ  مِّن َسرَابِيلُُهم

شرٌف متعنا اهلل عز وجل به استخالف ما كان لنا أن نرقى إىل سدته الباسقة لكنه الشرف األعظم 
شرفنا اهلل عز وجل به. فماِل ألولياء هذا الدين راقدون غافلون أو غائبون؟ ماِل لإلسالم يًتم وما ينبغي 

ك وانني ومقننيها سلوهم، ملاذا ُيساق من حيرك لسانه بتطاوٍل على ملأن يُ يَتم؟ ملاذا أيها اإلخوة؟ سلوا الق
من ملوك األرض أو على رئيٍس من رؤوسائها أو على مسؤول فيها أو على مواطن من املواطنني فيها، 
 فإذا اهتاج هؤالء اجملرمون ومدوا ألسنتهم بقالة السوء ألواناً وأشكاالً على اهلل على دين اهلل على شرعة اهلل
غابت القوانني وظهرت احلرية! غابت القوانني كلها وحلت احلرية حملها، وجاء من يقول: إهنا احلرية اليت 
ينبغي أن يستمتع هبا كل مثقف كل عاقل إنه األدب وقدسية األدب ينبغي أن ال مُتس بشكٍل من 

 األشكال.

ب القدسية، ية ينبغي أن تغيقدسية األدب؟! أنتم الذين أنكرمت قدسية اإلسالم وقلتم يف عصر احلر 
فما لكم تقدسون األدب تقديسًا مطلقاً يف كل األحوال، ومن ومىت قال العقل وقال العقالء األدب إّنا 
ُيطلب لألدب؟ من الذي قال ينبغي أن حنج لألدب لندور حول األدب كما يدور الطائفون حول الكعبة 

دب وسيلة لغاية؟ هل يف العقالء من جيهل أن ال لشيٍء إال لألدب؟ هل يف العقالء من جيهل أن األ
األدب لغة مضمخة بالعطر جُيتذب بواسطتها عقل العقالء إىل معرفة احلق؟ من الذي قال األدب عبارة 
عن كائن جمنون يراوح يف مكانه؟ من الذي يقول إن األدب عبارة أن يطرب اإلنسان للهذيان الذي 

ينبغيه هبط أو صعد هو أدب مقدس؟ أي لغة تقرر هذا الكالم ينبعث من لسانه وأيًا كان اهلدف الذي 
 املهذار؟ من؟ 
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 األدب وسيلة ترتقي بارتقاء هدفها وهتبط هببوط هدفها. 

أرأيتم لو أن إنسانًا اختذ األدب وسيلة لسلب الناس حقوقهم؟ أرأيتم لو أن إنسانًا اختذ األدب 
ن األدب استخدم وسيلة للضحك على الناس وسيلة للدجل على الناس وللكذب عليهم؟ أرأيتم لو أ

وجتريدهم من ممتلكاهتم؟ أفيُقر هذا األدب؟ أفيأيت من يهذي ويقول: ينبغي أن يُقدس األدب إىل أي 
جهة اجته؟ وأي هذيان من اهلذيانات عانق هل هنالك عاقل يقول هذا الكالم؟ ملاذا ُيصفق لألدب 

 رم األدب إذا استبطن األدب كلمات فيها تطاوٌل على ملكعندما يتطاول على اهلل وعلى دينه؟ وملاذا جي
من امللوك فيها تطاول على مسؤول من املسؤولني فيها تطاول وشتم وجرح ملواطن من املواطنني؟ ملاذا 

 ُيساق األديب وأدبه للمحاكمة. بوسعي أن أضرب لكم أمثلة ولكين أنزه هذا املنرب عن ذكر األمساء؟ 

 خوة هل ُكتب على إسالمنا أن يتيتم؟ أعود فأقول أيها اإل

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ال ُيرينا عهداً يصدق فيه جواب هذا التساؤل بشكٍل إجيايب أبداً. سقى 
اهلل أيها اإلخوة عهودًا كان احلكام وكان أئمة املسلمني وكان ملوك املسلمني فوق األرض ال يعرفون 

هلل سبحانه وتعاىل، فإذا أدى أحدهم مهمته وجاء ابنه وجاء لنفسهم إال مهمة واحد هي حراسة دين ا
خليفته من بعده سلمه هذه األمانة وأوصاه أن يواصل سريه احلثيث حراسة لدين اهلل بالعني بالعقل باجلسم 

 باملال باجلسد والروح. 

ياق سسقى اهلل ذلك العهد سقى اهلل يوم وقع عثمان أرطغرل أو خليفة من خلفاء العثمانيني يف 
املوت فأوصى ابنه قائاًل كنت كالنملة الصغرية فأعطاين اهلل كل هذا خلدمة دينه فاخدم دين اهلل سبحانه 

  وتعاىل فوق هذه األرض فإّنا تلك هي مهمة امللوك يف هذه الدنيا.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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ها عن ما أصيبت أمة بالذلة وهبطت من أوج العز إال بسبب ضياع -213

 22/11/2221|  الهوية

 

إنَّ تَ َعرُّف األمة على هويتها إّنا هو البوابة األوىل للدخول يف مدارج احلضارة واملعرفة والقوة والثقافة 
ويكون  ،ومبقدار ما تكون اهلوية اليت تتعرف عليها األمة مطابقًة حلقيقتها تكون انتصاراهُتا أقربَ ، والرشد

يه عن ومبقدار ما تكون اهلوية اليت تتعرف عليها األمة خمالفًة حلقيقتها تت، سرعَ وصوهُلا إىل قمة احلضارة أ
ه وما انتصرت أمتنا اإلسالمية عند بعثة املصطفى صلى اهلل علي، الوصول إىل هذه املبتغيات واألهداف

فت أمام ووق ،إال بعد أن عرفت هذه األمة هويتها بعد ضالل، اليت كانت إيذانًا بتجديد اإلسالم، وسلم
 ِإنَّ َصاليت َوُنُسِكي َوحَمْياَي َومَمايت لِلَّهِ  واستعلنت عن هذه اهلوية قائلة على لسان كل مؤمن:، مرآة ذاهتا

حانه هوية االنتماء إىل اهلل سب، إهنا هوية العبودية هلل سبحانه وتعاىل. [103]األنعام:  َربِّ اْلعاَلِمنيَ 
 ِإنَّ َولِيَِّي اللَّهُ الَِّذي نَ زََّل اْلِكتابَ  والتشرف بوالية اهلل سبحانه وتعاىل عليها: ،وتعاىل باململوكية والعبودية له

    . [180]األعراف:  َوُهَو يَ تَ َوىلَّ الّصاحلِِنيَ 

دارج ومن مَثَّ صح هلا أن تدخل يف م، ويلَّ أمرها؛ هكذا َعرََفت هذه األمة نفسها وعرََفت ولِيَّها
اين وباختصار أقول لكم يا عباد اهلل: إن املرض الذي تع؛ واليوم. والعلوم والقوة والرشداحلضارة والثقافة 

. من قبل يف ضياعها عن االنتماء احلقيقي الذي تبينه السلف، منه أمتنا إّنا يتمثل يف ضياعها عن اهلوية
، ها احلقيقيةاالنتماءات هويت كان شأهُنا أْن مُتَزِّق هذه،  إن أمتنا اليوم تعاين من انتماءات مزدوجة متناقضة

ج العّز إىل وما َهَبَكْت من أو ، وما أصيبت أمٌة بالّذل واملهانة، ومن مث فهي تتطوح بني انتماءات شىت
دها إىل وبسبب اجلواذب املتناقضة املختلفة اليت تش، أودية املهانة والذّل إال بسبب ضياعها عن اهلوية

هي ، قيةهي يف الظاهر تعلن انتماءها إىل ُهويتها احلقي، بية اإلسالميةوأقول: العر ، انتماءات شىت    أمتنا
ْنِغض الرأس لقرار وال تزال ت ُ ، وتعلن عن اعتزازها بوالية اهلل عز وجل هلا، تعلن عن عبوديتها هلل عز وجل

]األعراف:  نيَ يَ تَ َوىلَّ الّصاحلِِ  ِإنَّ َولِيَِّي اللَُّه الَِّذي نَ زََّل اْلِكتاَب َوُهوَ  اهلل القائل على لسان عباد اهلل:
تمزق أنساها هذا ال، ولكنها يف السلوك ويف اإلدراك ويف التعامل تتمزق ما بني انتماءات شىت، [180

عل لعاهبا يسيل على  ج، وجعل لعاهبا يسيل على كل ما تراه من قريب أو بعيد، ذاتِيتَها واعتزازها هبُويتها
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النتماء إىل ومظاهُر هذا الضياع عن ا، يف حياة املرتبصني هبا، ة أعدائهاكل ما تتبينه من أََلٍق يف حيا
رض لكنين اليوم أريد أن أحتدَث عن م، وإهنا ألمراض تفرَّعت عن هذا املرض اخلطري، الذات كثرية جداً 

على  ،إهنا تنادي بكل مناسبة، وَعَرض واحد من أعراض ضياع أمتنا عن ذاتيتها، واحد من هذه األمراض
ها يتجه إىل ولكننا ننظر إىل الواقع فنجد أن سلوك، أهنا أمة عربية، ملستويات املختلفة الرمسية والشعبيةا

    . وتدوس على معاين هذا االنتماء وحقائقها، مُتَزِّق هذا االنتماء -ال أقول طريق  -طرق 

من أهم فروع اإلسالم   وهي فرع ،وأنا أحتدث اليوم عن العروبة، إذاً ينبغي أن تعتزَّ بعروبتها، أمة عربية
م مغموسًة يف فأجد ثياهب، وأنظر إىل أفراد هذه األمة ذاهبني وآيبني، أمة تعتز بعروبتها، كما تعلمون

ب العرب إىل القمصان اليت يرتديها شبا، وقد لََفَت هذا نظري أكثر من مرة، تأملتُ ، نقائض هذا االنتماء
الزاهية على  وإذا هبؤالء الشباب يطربون ال للنقوش، إىل العروبة الذين يعيشون يف جمتمع يعتز بانتمائه

 ،وإّنا يعتزون باحلروف األجنبية اليت حتمل يف كثري من األحيان كلمات أجنبية ومعاٍن أجنبية، قمصاهنم
م وتُ ْرسَ ، آناً  تُ ْرَسم على الظهر، ويف بعض األحيان ال حتمل شيئًا إال ما حتمله من هذه احلروف األجنبية

، لبسةيعتزُّ الشباب ذكوراً وإناثًا ذاهبني آيبني هبذه األ، وتُ ْرَسم على األسافل آنًا آخر، على الصدر آناً 
من أجل  ،ومكاُن األسى ال يتمثل يف هؤالء الذين يرتدون هذه الثياب من أجل أن يعلنوا عن الال انتماء

بتذلة اليت ئك الذين يصنعون هذه الثياب املولكن املأساة تتمثل يف أول، أن يعلنوا عن الضياع عن اهلوية
    . البسنيويف أشخاص ال، ويف أشخاص املتاجرين، ترتجم الذل وترتجم املهانة يف أشخاص الصانعني

قام عن ومرة أخرى أقول: إنين أحتدث يف هذا امل، أجوب الشوارع املشهورة املعروفة يف دمشقنا العربية
 أنين أسري يف شوارع فيخيل إيلَّ ، وألتفت ُيينًا ومشاالً ، جوب شهر الشوارعالعربية اليت يعتز هبا من يعتز أ

أو ، جاريةكل اإلعالنات الت،  َييل إيّل أنين أسري يف شارع من أزهى وأهبى وأشهر شوارع لندن، باريس
ك أن والشيء املضح، إّنا تتألف بأحرف أجنبية وبكلمات أجنبية، أكثر هذه اإلعالنات التجارية

تطالعين عيناي  أنظر ُيينًا فال، ت يف كثري من األحيان تكون عربية لكنها صيغت حبروف أجنبيةالكلما
 وكم تشعر باألسى عندما متشي يف، وأنظر مشااًل فال أرى إال هذه اإلعالنات، إال على هذه اإلعالنات

انتماءها الذي   اليت طوتالليل يف هذه الشوارع لتجد أضواء )النيون( وهي ترتجم الذل واملهانة هلذه األمة 
    . سكر بالوضيعت، ترفع الرأس عاليًا باملهانة، وأخذت ترفع الرأس عاليًا بالذل، كانت تعتز به باألمس
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نظر إىل أنك ت، املظهر الساخر الذي ُيْضِحك ويُ ْبِكي بآن واحد، واملظهر املؤسف العجيب. أجل
 فتجد يف وسط هذا الشارع بناًء ُكِتَب عليه يفهذا الشارع ولعله من أشهر وأبرز وأهبى شوارع دمشق 

وأماَمه ومن  ،وعن ُيينه ومشاله ما يبصق على هذا العنوان، األعلى: جَمَْمع اللغة العربية! جممع اللغة العربية
ة جممع اللغة العربية مغموس يف إعالنات جتارية ال تعرف انتماًء إىل اللغ، خلفه ما يتربَّأ من هذا العنوان

تاريخ العروبة  ،أهذا صورة قرب لتاريخ كم وكم اعتزت به أمتنا، فلم تطالعين عيناي على احلقيقة، ة قطالعربي
ما مضى كان في،  يف حياة هذه األمة؟! أم هو عبارة عن شخص بل كائن حُمَنَّط ال يتأتى من أمره شيء

املهم أنك . دريائنًا حمنطًا؟! ال أواليوم أصبح ك، كان فيما مضى حيّاً ،  واليوم أصبح أثراً بعد عني، فعَّاالً 
     .تنظر إىل اإلعالنات التجارية اليت من حول هذا البنيان فال تبصر إال ما هو تكذيب هلذا العنوان

كلماتنا  ،شعاراتنا يف واد وأهواؤنا يف واٍد آخر. ضياع اهلوية، ضياع اذات؛ تلك هي مشكلتنا الكربى
وليس فيكم  ،وهذه احلقيقة اليت أقوهلا ال تغيب عن بال أيٍّ منكم، خريف واد ونفوسنا وتطلعاهتا يف واٍد آ

تَ َعشُّق األعداء و ، إن نظرَت إىل الثياب وجدَت فيها ترمجة التنكر للذات، إال من جيوب يف هذه الشوارع
، اهتوإن نظرَت إىل املصانع والتجارة والتجار رأيتهم مغموسني يف احلقيقة ذا، الذين يرتبصون بنا الدوائر

    . وإن رأيت إىل اإلعالنات التجارية وجدَت هذا الذي أقوله لكم

اقة اليت نرددها أو يف الشعارات املتألقة الرب ، ماذا بقي؟ ماذا بقي من احلقيقة فيما نرفع الرأس به عالياً 
    . بني احلني واآلخر؟ انظْر إىل ما دون الشعارات ال جتد شيئاً 

من يسمع  وال شك أن، لس الشعب حديثًا مطواًل عن اللغة العربيةوباألمس حتدَّث رئيسنا يف جم
 ،وما أظن إال أن هذا األسى الذي ينتابه إّنا ينتابه من عدة عوامل، حديثه حيُِسُّ باألسى الذي ينتابه
 وليتنا نصحو هلذا السبب حىت نعاجله وحىت، وهذه الظاهرة هلا سبب. ولكّن هذا من أهم هذه العوامل

املرئية واملسموعة  تبدأ يف اإلعالم ومؤسساته، معاجلة هذا السبب تبدأ يف الرتبية ومؤسساهتا. يهنقضَي عل
وأال  ،املختلفة    فأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل من هذا األسى الذي ينتابنا حافزاً ألن نعاجل األمر

وُأذكِّرُُكم بأننا  ،تفيد يا عباد اهللالزفرات وحدها ال ، وحنن نطلق الزفرات، نراوح يف أماكننا وحنن نتأسف
إِيّاَك  حنن نقول: ،مجيعاً عندما نقف يف الصالة نتذكر ُهوياتنا وخنضع أمام ربِّ العاملني بإُياننا هبذه اهلُوية

 تلك هي ُهويتنا     [0]الفاحتة:  نَ ْعُبُد َوإِيّاَك َنْستَِعنيُ 
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الة ُمْعلِنني عن خناطبه يف الص، ال جيعلنا من الكاذبنيوأ، فأسأل اهلل عز وجل أال جيعلنا من املنافقني
 . ا فيها متزيقاً وأَْمَعنَّ ، فإذا حتولنا عن الصالة إىل الشوارع وإىل اجملتمع نسينا هذه اهلوية؛ هذه اهلوية

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 29/22/2229|  قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبين -211

 

اب واغتص؛ ماضيًة يف احتالل األرض واألوطان-كما تعلمون  -إن قوى الشر يف العامل ال تزال
ارة اخلصام والعمل الدائب على إث؛ واالستخفاف حبياة األبرياء املظلومني الضعفاء؛ احلقوق واملمتلكات

 . بني األشقاء

اف هبا ت السالم واهلتلتتخذ من كلما، وهي ماضية يف هذا السبيل، وإن قُوى الشر هذه لتتخذ
يف حني أن  ؛والدعوة إليها خمدراً َيدع العقول عن اهلدف املرسوم ويُ غَيِّب األلباب عن الكمني املرصود

 . السالم احلقيقي هو مهوى قلوب األسرة اإلنسانية مجعاء

ل الفما هو العاصم من هذا اخلداع؟ وما هو السبيل للتحرر من هذا الكمني الذي يُ رَاُد لنا من خ
سول اهلل هو ما أمرنا به ر  -يا عباد اهلل -كلمة السالم؟ العاصم؛  اهلتاف هبذه الكلمة القدسية املتألقة

، ن بعدوقد حدثه عن الفنت اليت ستستشري م، صلى اهلل عليه وسلم  عندما سأله علي رضي اهلل عنه
وهو احُلكم  ،وخرب ما بعدكم، قبلكمفيه نبأ َمْن ، ما العاصم منها يا رسول اهلل؟ قال: كتاب اهلل قال له:

اهلل عز  فلنعد إىل كتاب. إىل آخر ما ذكره املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم . . . فيما بينكم
سري والذي جيعلنا نتبصر مواطئ أقدامنا وحنن ن؛ وجل لنجد فيه السبيل الذي حيررنا من وطأة هذا اخلداع

 . عو العامل كله إىل السالمبل وحنن ند، فعاًل إىل حقيقة السالم

إىل السالم  ،من خالل خطابه للمؤمنني، عباد اهلل: ربنا سبحانه وتعاىل دعا األسرة اإلنسانية كلها
َعُدو   نَُّه َلُكمْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا يِف السِّْلِم َكافًَّة َوال تَ تَّبُِعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِ  العام الشامل فقال:

إىل  دعا إىل السالم مث إنه لفت. ولكنه لفت النظر إىل الطريق املؤدي إىل السالم، [352]البقرة:  ُمِبنيٌ 
وكأنه جييب  ؛وتفنن البيان اإلهلي يف ذلك فقال أوالً ؛ الطريق املؤدي إىل السالم وركز على ذلك أي َّما تركيز

جل يف السبيل إىل أن نتفيًا ظالل السالم؟ قال اهلل عز و عباَدُه عن سؤال يقفز إىل أذهاهنم قائاًل: فك
ُبَل السَّالِم َوَُيْرُِجُهْم ِمَن يَ ْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن ات ََّبَع ِرْضَواَنُه سُ ، َقْد َجاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر وَِكتَاٌب ُمِبنيٌ  جميبًا:
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ل ما هو النور الذي ذكره بيان اهلل عز وجل الذي إن ما هو الطريق ب [10]املائدة:  الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ 
 . اتبعناه أوَصلَنَا إىل واحة السالم؟ هو العدل يا عباد اهلل

َر البيان اإلهلي هذا الكالم الرباين عندما قال:   ،َقْد َجاءَُكْم ِمَن اللَّهِ نُوٌر وَِكتَاٌب ُمِبنيٌ ولذلك فقد َفسَّ
َفسََّر هذا  .[10]املائدة:  َع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّالِم َوَُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ يَ ْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن ات َّبَ 

ديث عن العدل وتفنن البيان اإلهلي وَصرَّف يف احل، وركز البيان اإلهلي على العدل أُيا تركيز؛ النور: بالعدل
لنَّاِس َأْن يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَل َأْهلَِها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ نْيَ اِإنَّ اللََّه قال جلَّ جالله: ؛ والدعوة إليه

     . [02]النساء:  حَتُْكُموا بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبه

 اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكر ي اْلُقْرىَب َويَ نْ َهى َعنِ ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواأْلِْحَساِن َوإِيتَاِء ذِ  مث عاد فقال:
 [2]املائدة:  َوال جَيْرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدلُوا مث أكد هذا فقال عز من قائل: [85]النحل: 

وا اْعِدلُوا َلى َأالَّ تَ ْعِدلُ َوال جَيْرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَ ْوٍم عَ  ال حيملنكم بغضكم ألعداء لكم على أال تعدلوا؛ أي
 . [2]املائدة:  ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى

. وامليزان هو: العدل يا عباد اهلل [2]الرمحن:  َوالسََّماَء رَفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ  وقال جلَّ جالله:
 نَا به:فين الذي خاطب َ وانظروا كيف كرر الدعوة إىل هذه الكلمة وبنيَّ قدسيتها من خالل هذا اإلطار ال

 َْسِط َوال خُتِْسُروا اْلِميزَانَ َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلقِ ، َأالَّ َتْطغَْوا يِف اْلِميزَانِ ، َوالسََّماَء رَفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَان  :الرمحن[
( جرعات السالموكأن اهلل عز وجل يقول لنا منبهًا أن ال خُنْدَع مبن حياولون أن جيعلوا من كلمة )؛ [8

ن كان وهو َياطبهم هم أيضًا يف الوقت ذاته قائاًل: إن مَ ؛ خمدرة بني يدي عملياهتم اإلجرامية واالنتقامية
سبيل املوصل ينبغي أن يسلك ال؛ متمسكًا بالسالم حقًا وداعيًا إليه حقًا ينبغي أن يتلمس الطريق إليه

وفوق أعمال الفساد  ؛لسالم قفزاً فوق حطام املظلومنيوما ينبغي أن يتخيل أن بوسعه أن يقفز إىل ا، إليه
 . املستشرية يف جنبات األرض

بيان اهلل سبحانه وتعاىل َياطبنا وَياطب اآلخرين مجيعًا وكأنه: يقول لئن كان السالم حقيقة تكمن 
رعة تزدان بأنواع ممولئن كان السالم واحًة خضراء ، فإن السُّلََّم الذي يرقى إليه إّنا هو العدل؛ يف ُبرج باسق
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؛ وق مقفلولئن كان السالم كن زاً خمبوءاً يف صند، فإن البوابة املوصلة إىل هذه الواحة إّنا هو العدل؛ النعيم
 . هكذا يعلمنا اهلل سبحانه وتعاىل، فإن مفتاح هذا الصندوق إّنا هو العدل

بًا يف جتدون شيئًا عج؛ وصىوعودوا إىل كتاب اهلل عز وجل_ يا عباد اهلل _كما أمر رسول اهلل وأ
هنالك  .باب العدل هذا الذي هو السبيل األوحد إىل السالم احلقيقي الذي هو مهوى قلوب الناس مجيعاً 

دل آخر وهنالك ع. هو عدل اإلنسان مع نفسه؛ عدل خاطب به اإلنساَن الفرد رب ُّنَا سبحانه وتعاىل
دٌل ثالث ذو وهنالك ع. األسرة بعضها جتاه بعضهو عدل أفراد ؛ خاطب اهلل سبحانه وتعاىل به األسرة

 . إنه عدل األسرة اإلنسانية مجعاء؛ دائرة أوسع وأمشل

أنه يدعوه  ؛عندما َياطب اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان الفرد وينهاه عن أن يظلم نفسه فمعىن ذلك
لكنه إن جنح و ، بابهألنه إن عدل مع نفسه ابتعد عن التعرض للظلم وأس؛ إىل أن يكون عاداًل مع ذاته

َساَء َمَثاًل انظروا إىل قوله عز وجل . عن طريق العدل البد أن يقع يف الظلم ويكوُن هو الذي ظلم نفسه
 يالَِّذيَن تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة ظَاِلمِ ؛ [122]ألعراف:  اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآياتِنَا َوأَنْ ُفَسُهْم َكانُوا َيْظِلُمونَ 

 . [32]النحل:  أَنْ ُفِسِهمْ 

أن يعدل ؛ لإما طريق العد؛ هذا البيان اإلهلي املكرور ينبه الفرد إىل أنه أمام طريقني ال ثالث هلما
ال يغامر يف وأن يبتعد عن الباطل و ، كيف يعدل اإلنسان مع نفسه؟ بأن يؤمن باحلق ويتبعه. مع نفسه

أما إن  .عدل مع نفسه وعندئٍذ يبتعد عن الوقوع يف الظلمإذن فقد ؛ السلوك إليه عرب السبل املتعرجة
َوَما ظََلْمنَاُهْم َوَلِكْن َكانُوا  أعرض عن هذه الوصية فال شك أنه يكون قد حكم على نفسه بالظلم

 .هذا هو املستوى األول األدق من مستويات العدل. أي ألنفسهم؛ [112]النحل:  أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمونَ 
َلْو يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه وَ ؛ ذي يليه: العدل بالنسبة لألسرةاملستوى ال

 َوى َأْن تَ ْعِدلُوابُِعوا اهلَْ َعَلى أَنْ ُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ رَِبنَي ِإْن َيُكْن َغنِيًّا أَْو فَِقرياً فَاللَُّه أَْوىَل هِبَِما َفال تَ تَّ 
 . [120]النساء: 

ق كل  يف ح؛  هذا خطاب اهلل عز وجل إن َياطب أفراد األسرة ويطلب منهم أن يكونوا عادلني
 العدل الشامل العام الذي َياطب اهلل سبحانه وتعاىل به األسرة اإلنسانية:؛ يلي ذلك. نفسه وحق صاحبه
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 َُّعْدلِ وا اأْلََمانَاِت ِإىَل َأْهلَِها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ نْيَ النَّاِس َأْن حَتُْكُموا بِالْ ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤد  :النساء[
02] . 

 -ات يف هذا العصروسبحان من جيمع املتناقض-فيا عباد اهلل: عاملنا اليوم يفور بأمرين اثنني متناقضني
 ،أن أشرح لكم مظاهر هذا الظلم الذي يُ َقطُِّع األكباد وال داعي، ظلم ينحط على الضعفاء أشكاالً وألواناً 

ن وعبارات تنبئ أن هؤالء الذي يظلمو ، ودعوة إىل السالم، هتاف بكلمات السالم؛ ويف الوقت نفسه
 . ويبغون يف األرض ويسعون يف األرض فساداً إّنا هم عشاق السالم

فال ختدعنكم  .ا حنن املستضعفون يف األرضأال ترون إىل هذه الظاهرة؟ إهنا سبيل يُ ْبتَغى منه خداعن
إذ يقول يف اآلية  ؛وقفوا أمام كالم اهلل سبحانه وتعاىل يف هاتني اآليتني العجيبتني؛ هذه الكلمات الرباقة

؛ [01]ألنفال:  مُ َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعلِي األوىل منهما:
َوِإْن َجَنُحوا رارك وعندما يكون ق، مىت جينح عدوك للسَّْلم؟ عندما تكون يف مستوى من القوة راسخ

إن اهلل  ،إن جنحوا إىل السلم فاجنح هلا وتوكل على اهلل؛ يف هذه احلالة إن دعا عدوك إىل السَّْلم. بيدك
]آل عمران:  َوال هَتِنُوا َوال حَتْزَنُوا َوأَنْ ُتُم اأْلَْعلَْونَ ى: ولكنه عاد فقال يف اآلية األخر . حيب املتوكلني

ة عندما يكون القرار بأيدي أولئك اآلخرين دعا، هو السَّْلم الذي ُنْدعى إليه عندما نكون ضعفاء؛ [128
  .وإّنا هو استسالم َمِهني؛ إنه ليس ِسلمًا يف الواقع، عندما تكون القيادة بأيديهم، الشر

ا يكون السِّْلم وعندم، عندما تكونون أقوياء؛ عجبًا لبيان اهلل سبحانه وتعاىل الدقيق احلكيم فيا
َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم حقيقيًا وتضعون خطه ومنهجه طبقًا للقيم اإلنسانية الراشدة فهذا هو املطلوب: 

اتكم إليه بألسنتهم وينحطون يف جمتمعولكن إذا كان الذين يدعونكم إىل السِّْلم يدعونكم . فَاْجَنْح هَلَا
  .فإياكم وهذا السلم فإّنا هو مكيدة يريدون أن يتصيدوا حقوقكم من خالهلا؛ ظلمًا بأعماهلم ووقائعهم

أسأل اهلل عز وجل أن جيعلنا ممن ينقادوا لوصية رسول اهلل عندما َحدََّث عن الفنت اليت ستستشري 
العاصم هو كتاب اهلل فيه نبأ من قبلكم وخرب ما بعدكم قال: من بعده وُسِئَل عن العالج والعاصم ف

أسألك اللهم أن توفقنا للعودة إىل كتابك وللتمسك به ولتنفيذ أوامره واالبتعاد . وفيه احلكم ملا بينكم
 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم    .عن نواهيه
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إن كتاب اهلل عز وجل يفيض بالقوانني والسنن اليت يعامل اهلل عز وجل هبا عباده مجيعًا يف هذه 
ومن أهم هذه القوانني والسنن سنتان اثنتان ينبغي لكل منهما والسيما يف هذا العصر أن ، احلياة الدنيا

ثري من ن املشكالت وإجابة عن كوأن نكثر التأمل فيهما فإن يف معرفتهما حاًل لكثري م، نتبينَّهما
     .التساؤالت

أما القانون األول فهو ذلك الذي يقضي بأن أي أمة من األمم إذا نشطت سعيًا وراء غاية وبذلت 
اجلهد الذي ينبغي أن تبذله يف الوصول إليها وأفرزت يف سبيل ذلك اجلهد والعرق فإن اهلل عز وجل قضى 

مؤمنة كانت  ،أن حيقق هلا هذا اهلدف الذي تَعَِبت يف سبيل وصوهلا إليهبأن يوصل هذه األمة إىل غايتها و 
من  ،هذا القانون نقرؤه يف آيات كثرية من كتاب اهلل عز وجل، مستقيمة كانت أو منحرفة، أو غري مؤمنة

  فِيَها َوُهْم فِيَها ال يُ ْبَخُسونَ  َماهَلُمْ َمْن َكاَن ُيرِيُد احْلَيَاَة الدُّنْ يَا َوزِينَتَ َها نُ َوفِّ إِلَْيِهْم َأعْ  ذلك قوله سبحانه:
أي حنقق هلم مثرات جهودهم يف هذه احلياة الدنيا وال ُيكن أن نظلمهم باحتجاهبم عن  [10]هود: 

 َمْن َكاَن ُيرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّْلنَا َلُه فِيَها َما َنَشاُء ِلَمنْ ومن ذلك قوله سبحانه: ، الغاية اليت يهدفون إليها
ُكاّلً ّنُِدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء  إىل أن قال:[ 12]االسراء:  ُنرِيُد مُثَّ َجَعْلنَا َلُه َجَهنََّم َيْصالَها َمْذُمومًا َمْدُحوراً 

      [35]االسراء:  ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك حَمْظُوراً 

ل ك الذي ينطق بأن أي أمة أصغت إىل بيان اهلل عز وجالقانون الثاين يف كتاب اهلل عز وجل هو ذل
الذي َياطب الباري عز وجل من خالله عباده واصبطغت بصبغة العبودية احلقيقية هلل ونفذت الوصايا 
اليت أمرها اهلل عز وجل هبا عن طواعية وإخالص فإن اهلل عز وجل قضى بأن يقفز هبا إىل مستوى باسق 

 وم والقوة والتماسك والتعاضد والوحدة قفزاً فوق السبل والوسائل اليت تتعب يفمن احلضارة والدراية والعل
َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو  نقرأ يف ذلك قول اهلل سبحانه وتعاىل:، سبيلها األمم األخرى

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن  قوله أيضًا سبحانه وتعاىل:ونقرأ يف ذلك  [82]النحل:  ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِيَ نَُّه َحيَاًة طَيَِّبةً 
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ُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهْم يِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبلِِهْم َولَ 
      [00]النور:  بَ ْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً  الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيَُبدِّلَن َُّهْم ِمنْ 

، اسينطبق القانون األول على أمثلة كثرية من األمم والن، مها قانونان يا عباد اهلل تأملوا فيهما جيداً 
مرياث حضاري  ،إهنا تتمتع مبرياث ورثته من آبائها وأجدادها، من أبرز هذه األمم اجملتمعات الغربية اليوم

وكم  ،كم أقامت يف سبيل ذلك السبيل احلضاري مؤسسات وجامعات،  الوصول إليهتعبت يف سبيل 
سارت يف سبيل ذلك عرب خطط متنوعة خمتلفة كان ال بد أن ُيتعها اهلل عز وجل بالغاية اليت سعت إليها 

    . وكان ال بد هلؤالء أن يرثوا ذلك املرياث حقًا هلم

بية اليت  من أبرز هذه األمثلة األمة العر ، األمم واجلماعات وينطبق القانون الثاين على كثرٍي أيضًا من
كانت قبل أن يشرفها اهلل عز وجل باإلسالم مضرب املثل للتخلف ومضرب املثل للجهالة ومضرب املثل 
للضعف والفرقة فلما اصطبغت حبقيقة العبودية هلل وأصغت السمع جيدًا إىل بيان اهلل وألزمت نفسها 

بتعاد عما هنى قفز هبا قضاء اهلل سبحانه وتعاىل دون جهد مما قد بذلته األمم األخرى بتنفيذ ما أمر واال
، فإىل مستوى باسق من القوة بعد الضع، إىل مستوى باسق من احلضارة والعلم بعد اجلهل والتخلف

، نالل ربع قر خ، إىل مستوى باسق من التعاضد والوحدة بعد الفرقة والشتات خالل مخسٍة وعشرين عاماً 
مل يكلفها اهلل عز وجل أن تتعب يف سبيل هذا اهلدف وأن تسلك السبل الطويلة اليت سلكتها تلك األمم 

اليت  ما الفائدة، األخرى     هذا هو مصداق القانون الثاين وذلك هو مصداق القانون األول يا عباد اهلل
يا عباد اهلل؟ الفائدة  ا يف حمكم تبيانهينبغي أن جننيها من معرفة هاتني السُّنتني من سنن اهلل اليت نقرؤه

ال يقولن قائل ، وةيتمتع بق، يتمتع بعلوم، األوىل أن علينا أال نستشكل إذا رأينا الغرب يتمتع حبضارة
هؤالء كفرة كيف ُيتعهم اهلل مبا مل نتمتع به حنن؟ عندما نعلم القانون األول الذي ذكرته لكم يذوب هذا 

 َمْن َكاَن ُيرِيُد احْلَيَاَة الدُّنْ يَا َوزِينَتَ َها نُ َوفِّ ، هذا هو عدل اهلل يف األرض، اإلشكال ونعرف اجلواب عنه
أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس هَلُْم  لكنه قال بعد ذلك:  [10]هود:  إِلَْيِهْم َأْعَماهَلُْم فِيَها َوُهْم فِيَها ال يُ ْبَخُسونَ 

إذاً ال إشكال يف هذا ، [10]هود:  َما َصنَ ُعوا فِيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَ ْعَملُونَ  يِف اآْلِخرَِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبطَ 
 األمر وما ينبغي أن نقف عند هذه الظاهرة بشيء من التساؤل     
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الفائدة الثانية هي أن نعلم أن هذه األمة العربية اليت كان السُّلَّم الذي رقى هبا إىل سدة احلضارة 
لم اإلسالم عندما نعلم أن هذا السلم إّنا كان س، يف التماسك، يف القوة، يف التقنيات، العلوماملتمثلة يف 

تتمة هذا القانون  ،صعد هبم قفزاً فوق السبل التقليدية املادية األخرى ينبغي أن نعلم تتمة هذا القانون
املا كانت على ط، ى هبا ُصُعَداً أيها اإلخوة هي أن هذه األمة العربية طاملا كانت وفية هلذا السلم الذي رق

طاملا كانت ال تزال مصطبغة بذل العبودية هلل على شىت املستويات فإن قوهتا تظل يف إقبال دون ، العهد
سُّلَّم الذي ولكن فلنعلم أهنا إذا تربمت هبذا ال، إدبار وإن املعىن احلضاري الذي تتمتع به يظل يف ازدهار

إذا متزقت  ،وإذا متزقت هويتها اليت كانت سرَّ انبعاثها وقوهتا، سالم والدينإذا تربمت باإل، رقى هبا صعداً 
بني تيارات العوملة واحلداثة والعلمانية والتجديد وما إىل ذلك فلنعلم أن مآل هذه األمة أن تعود إىل ما  

وأما ، بإن كان هلا مرياث حضاري بذلت يف سبيله عرقًا تعود إىل مرياثها احلضاري كالغر ، كانت عليه
ذي قضى إال هذا القانون ال، إذا مل يكن هلا من هذا املرياث إال ما ألزم اهلل عز وجل به ذاته العلية اجتاهها

 به ربنا يف حقها فلتعلم إذاً أهنا ال بد أن ترجع إىل احلال اليت كانت عليها     

هلل ألمم تشبه هذه رؤوا خطاب ااق، اقرؤوها يف كتاب اهلل، هذه احلقيقة ينبغي أن نتبينها يا عباد اهلل
ال تَ رُْكُضوا  األمة العربية اليت تربمت هبذا السلم الذي رقى هبا إىل هذا األوج احلضاري عندما يقول:

تنكرمت ، ارجعوا إىل ما كنتم عليه [12]االنبياء:  َواْرِجُعوا ِإىَل َما أُْترِفْ ُتْم فِيِه َوَمَساِكِنُكْم لََعلَُّكْم ُتْسأَلُونَ 
      .تنكرمت لذلك إذاً ارجعوا إىل رأمسالكم السابق، للفضل اإلهلي الذي قفز بكم دون حاجة إىل جهد

عباد اهلل كم وكم تفاعل مع هذه احلقيقة الربانية أصحاب رسول اهلل ويف مقدمتهم عمر بن اخلطاب 
و أقبل بثوب غري أذنه أن ل يوم قال أليب عبيدة يوم أقبل إىل الشام واستقبله رؤساء وأباطرة الشام مهس يف

هذا الثوب ومبظهر أكثر مناسبة من مظهره قال له: أوه يا أبا عبيدة لو غريك قاهلا حنن قوم أعزنا اهلل 
أصحاب اإلمرباطورية مل نتعب ك، مل نتعب كهؤالء، باإلسالم فهما طلبنا العزة بغري ما أعزنا اهلل به أذلنا اهلل

لذلك بعد أن  أنتنكر، مسا بنا اهلل إىل هذا الشأو العايل، مل نبذل عرقاً ، الفارسية، اليونانية، الرومانية
اقرأوا عنوان  ،وابن خلدون اقرأوا مقدمته، بعد أن طافت برؤوسنا النشوة هلذا الذي أكرمنا اهلل به، انتشينا

لدين ا فصٌل يف أن العرب ال يبقي ملكهم إال متسٌك بالدين ألهنم هبذا؛ ذلك الفصل الذي جعله هكذا
      .هبذا الدين نسجوا نسيج احلضارة يا عباد اهلل، امتلكوا
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أنا أضرب أخريًا املثل ملن يتربم بالتخلف الذي يعاين منه العرب املسلمون اليوم وملن يضيق ذرعاً 
ا هباأللق احلضاري الذي يراه يف الغرب أقول: أرأيت لو أن رجاًل كرُياً شهمًا غنيًا رأى أسرة فقرية قد ألقا

ة نقل هذه األسرة إىل داٍر منيفة بازخة وأجرى على أفرادها جراي، الفقر والعوز يف الشارع فرق هلا ورمحها
ملا رأت هذه األسرة كيف أن الواقع قد قفز هبا من ، من املال كافية وأكرمها وأبقى إكرامه مستمرًا هلا

د قليل مأنينة طافت النشوة برأسها وبعمنتهى العوز إىل أعلى درجات الغىن والشبع والقوة واألمن والط
ما  ،نسيت الفضل الذي امتدت يد هذا اإلنسان به إليها فأخذت تتنكر له بل أخذت تتسامى عليه

 الذي حيدث فيما يقرره عقل اإلنسان؟ 

ال بد أن يأيت هذا الرجل يطرق باب هذه األسرة وأن يقول هلا يبدو أنكم أصبحتم اليوم بغري حاجٍة 
أن غناكم قد مسا بكم صعداً فأصبحتم غري حمتاجني إىل واحٍد مثلي إذاً تفضلوا واخرجوا من  إيل ويبدو

اذا ال خُتْرِْج رمبا قال رب هذه األسرة ومل، هذه الدار وعودوا إىل ممتلكاتكم اليت تتمتعون هبا وتعتزون هبا
، ن بنوا دورهمولئك هم الذيأصحاب البيوت األخرى الذين يتمتعون مثلنا بدورهم؟ يقول له يف اجلواب: أ

هم الذين تعبوا وكدُّوا يف سبيل أمنهم وطمأنينتهم أما أنتم فقد فتحتم أعينكم وأنتم يف غاية العوز على 
 ْسأَلُونَ ال تَ رُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإىَل َما أُْترِفْ ُتْم فِيِه َوَمَساِكِنُكْم لََعلَُّكْم تُ وجودكم وأنتم يف أعلى درجات القوة 

  [12النبياء: ]ا

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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تمر ال يهدأ إنه صراع مس، إن من سنن اهلل املاضية يف هذا الكون الصراع املستمر بني احلق والباطل
قوهلم وما دام يف الناس أناس يستجيبون لوحي ع، اما تواىل الليل والنهار إىل أن يرث اهلل األرض وما عليه

ولكن  ،وآخرون يستجيبون لنداء رعوناهتم وأهوائهم إذاً ال بد أن يظل الصراع بني احلق والباطل مستمراً 
اهلل عز وجل الذي شاء أن ُيضي هذه السنة يف كونه قضى وقرر يف حمكم تبيانه أن الباطل مهما جال 

َوُقْل َجاَء احلَْقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل  وصدق اهلل عز وجل القائل يف حمكم تبيانه:، دثرال بد أخرياً أن يزول وين
َبْل نَ ْقِذُف بِاحْلَقِّ وصدق اهلل عز وجل القائل يف حمكم تبيانه  .[21]االسراء:  ِإنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقاً 

  .[12نبياء: ]األ َعَلى اْلبَاِطِل فَ َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهقٌ 

أقول لكم هذا يا عباد اهلل أذكركم هبذه السنة الربانية لكي ال تُ َفاَجأوا إن مسعتم أن هنالك َعوداً إىل 
التطاول على رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم عن طريق تلك األقالم اليت كانت تبث مسومها 

لسنن إهنا صورة من صور ا، غي أال تفاَجأواينب، واليت عادت اليوم إىل بث نقيع آخر من هذه السموم
لصراع وكلما رأينا صورة من صور هذا ا، املاضية واليت قضى هبا اهلل عز وجل صراعًا بني احلق والباطل

 ،ينبغي أن نتذكر قرار اهلل القاضي بأن ُيحق احلقُّ الباطَل مهما تطاول أمد الباطل ومهما جال جولته
ستفزاز واستثارة أوالمها مرحلة اال، أهنا خطة كيدية تتمثل يف مرحلتني اثنتني وإنين يا عباد اهلل أؤكد لكم

املشاعر الوجدانية لدى املسلمني لدفعهم إىل الصياح ولدفعهم إىل الثأر وروح االنتقام وحلملهم على 
 يموبذلك حتقق هاتان املرحلتان اهلدف العظ، أعمال التخريب والتحريق والنهب والقتل إن استطاعوا

غرب احلاقدون عليه الثائرون على انتشاره يف ربوع ال، اخلطري الذي يرمي إليه أولئك الكائدون لإلسالم
مرة أخرى  ،إهنا مكيدة، ينبغي أن نكون على بينة من هذا الذي أقوله لكم يا عباد اهلل، والشرق كلها

. . و. . التخريبية و لشغب واألعمالاملرحلة األوىل االستثارة للدفع إىل ا؛ تتمثل يف مرحلتني اثنتني، أقول
 . 
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عن ، اهتمعن مراجعة هوي، إىل آخر ما تعلمون ومن مَثَّ إىل شغل الناس املسلمني عن حتقيق ذواهتم
يرمي إىل بعدهم عن هذه املهمة وشغلهم هبذا الذي ال طائل من ورائه وإّنا ، النهوض برسالتهم اإلسالمية

ن أعلم وأن أريد أ، ين منه املسلمون ما يعانونه يف هذا العصرهو تعويض عن مشاعر التخلف الذي يعا
يف يقظة تتمثل  ،يف يقظة بعد رقدة متطاولة، تعلموا مجيعاً أن االنتصار لإلسالم ال يتمثل يف حركة مفاجئة

كن أن تتحقق مبثل اليقظة اإلسالمية ال ُي، حىت يف مقاطعة، يف ختريب، يف هتافات، يف صراخ يف الشوارع
 إّنا اليقظة اإلسالمية واالنتصار لدين اهلل سبحانه وتعاىل، اليقظة املفاجئة بعد ذلك الرقاد الطويلهذه 

يتمثالن يف أن يلتفت املسلمون والسيما قادة املسلمني إىل وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله 
املؤمنون يف توادهم شري: وسلم اليت يقول فيها فيما رواه مسلم واإلمام أمحد من حديث النعمان بن ب

، وترامحهم وتعاطفهم كاجلسد الواحد إن اشتكى منه عضٌو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
االنتصار لإلسالم يتجلى يف أن يُ ْقِبَل قادة املسلمني إىل هذا الذي يقوله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

ذا التأوه ن للقتل الذي يستحر بإخواهنم ويعربون عن هيتأوهو ، فيتأوهون للمصائب اليت تن زل بإخواهنم
ا االنتصار لإلسالم ال يتمثل يف اإلعراض عن هذه الوصية النبوية اليت وصانا هب، بالتضامن، بالعمل اجلاد

االنتصار  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  بل خاطب هبا قادة املسلمني قبل أن َياطب هبا عامتهم
 اإلعراض عن هذه الوصية القدسية وإخضاع الرأس بداًل عن ذلك للعدو الذي ُيضي لإلسالم ال يتمثل يف

اد يف متزيقه للحقوق والذي ُيضي يف قضائه على احلياة الربيئة والذي ُيضي يف إشباع كيانه للن زوات واألحق
خواهنم يستحر إاالنتصار لإلسالم ال يتمثل يف يقظة مفاجئة من بعض هؤالء القادة و ، املستحرة بني جوانه

هبم القتل والعدو ماٍض يف تقطيع صلة القرىب مما بينهم وهم لذلك التخطيط خاضعون وبرؤوسهم هلذه 
  .املكيدة يطأطئون

االنتصار لإلسالم يا عباد اهلل إّنا يتمثل يف أن ينهض األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بتنفيذ 
اق عليه من يتمثل يف أن يقدم على تنفيذ ما مت االتف، مية مرَّتْ ما مت االتفاق عليه يف أكثر من قمة إسال

استحداث قناة فضائية إسالمية ال تنتمي لدولة ما وإّنا تنتمي هلذه املنظمة اإلسالمية تتجه إىل الغرب 
ق علمية تاريخ توضح هلم عن طريق موازين وحقائ، تبني هلم حقيقة اإلسالم، بلغاٍت شىت تعرفهم باإلسالم

وعندما يتم هذا ما ينبغي أن نشغل أنفسنا بتلك ، هكذا يكون االنتصار لإلسالم، ارة اإلسالميةاحلض
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إىل هؤالء  ما ينبغي أن نشغل أوقاتنا الغالية الثمينة بالرجوع، األقالم السخيفة اليت ترسم ما تريد أن ترسم
ق املثل نفسنا أمام مصدابقاٍل وقيل وال مبسريات وال حنو ذلك فالوقت أسرع من ذلك بل لسوف جند أ

  .العريب القائل: الكالب تعوي والقافلة تسري

ولكن فلنعلم يا عباد اهلل أن هذا االستخفاف الذي تسمعون عوداً إليه يف بعض الصحف األجنبية 
 هو يف حقيقته ليس استخفافاً برسول اهلل وال تطاواًل على سريته وحياته قط إّنا هو يف احلقيقة استخفاف

ري إّنا هو باستخفاف باحلالة اليت يندى هلا اجلبني من واقع املسلمني ال سيما كث، إليه أمر املسلمني مبا آل
د مىت يصحو النائم؟ مىت يستيقظ السادر؟ مىت هتتاج الكرامة؟ وق، مىت يا عباد اهلل، من قادة املسلمني

تسلسلة الرابية م اخلطط املعلمت، علمتم سلسلة هذه االعتداءات اليت تستحر على إخوانكم يف فلسطني
الرامية إىل القضاء على حضارة هذه األمة ومع ذلك فإننا ، الرامية إىل القضاء على كينونة هذه األمة

نلتفت ُيينًا مث نعود فنلتفت مشاالً فال جند يف أكثر األحيان إال من يطأطئ الرأس هلذه املكائد ملاذا؟ ألن 
وما أصدق  ،حتولت إىل قدسية رعاية للذات وللنفس، سة للكراسيالقدسية الكربى حتولت إىل قدسية حرا

    : جتسيداً هلذا الواقع الذي نقولما قاله الشاعر العريب

 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس     دع املكارم ال ترحل لبغيتها

م هذه هعباد اهلل أرجوا من نفسي أواًل ومنكم ثانيًا ومن قادة املسلمني من حولنا ثالثًا أن توقظ
حنن اليوم  ،املكائد املتوالية وأن يتبينوا النهاية اليت هم وحنن راحلون إليها وأن يقفوا مليًا أمام مرآة الذات

وة اللذائذ القدرات ونش، األموال تتبخر وتزول، امللك زائل، نعيش فوق األرض وغدًا سنكون يف باطنها
هذا هو الذي ، ما قد حققته ألمتك، قدمته لربك ما الذي يبقى يف رحلتك إىل اهلل؟ يبقى ما قد، تتبدد
  .يبقى

عز وجل أن  وأسأل اهلل، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل من صمود هذه الدولة عربة للمعتربين
يرزقنا الثبات على النهج الذي يرضيه وأن يكرمنا بأن نتقدم خطوة إثر خطوة إثر خطوة إىل ما يرضي اهلل 

اها إىل كثري من ولرمبا سارت عدو ، خرٌي من هذه املسريات اليت مسعنا أنباءها، ناسبحانه وتعاىل يف نفوس
خرٌي من هذه املسريات اليت ال جتدي شيئًا أن يعود املسلمون وقادهتم يف املقدمة إىل ، البالد األخرى
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ليه وسلم:  عأن يعودوا فينفذوا وصية حبيبنا رسول اهلل صلى اهلل ، اصطالٍح جديد مع اهلل سبحانه وتعاىل
املؤمنون يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد ،هكذا يقول رسول صلى اهلل عليه وسلم، 

اليقظة اإلسالمية اليت هتيب بنا أن نعود فنصطلح مع اهلل تقتضي أقل املراتب أن يكون هنالك صوت 
يبني له أن ، يبني له حقائق اإلسالم، دوءيعرفه اإلسالم هب، ملنظمة املؤمتر اإلسالمي حياور العامل الغريب

ة يضع الغرب أمام حقيقة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  وُيزق األغشية الزائف، هذا القرآن ال يأتيه باطل
إلساءات هكذا ينبغي أن ننتصر لديننا ضد هذه ا، الكاذبة اليت متتد سحبًا على وجه احلقيقة اإلسالمية

  . العلي القدير أن يوقظ األمة اإلسالمية يقظة ترضيهأسأل اهلل، اليت قد مسعتم هبا

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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دَأَب الناس أن يتخذوا من مظاهر اإلقبال على املساجد مصلني راكعني ساجدين ومن مظاهر تزايد 
هلل عز وجل أن املسلمني ال يزالون يخري وأهنم ملتزمون بأوامر ااحلجيج املتجه إىل بيت احلرام دليالً هلم على 

 ولكن البيان اإلهلي يضعنا أمام مقياس آخر يا عباد اهلل فتعالوا نتأمل يف هذا املقياس، مبتعدون عن نواهيه
حْلَيَاِة ُه يِف اَوِمَن النَّاِس َمْن يُ ْعِجُبَك قَ ْولُ  يقول اهلل سبحانه وتعاىل:، الذي نقرؤه يف كتاب اهلل عز وجل

   يُ ْعِجُبَك قَ ْوُلُه يِف احْلَيَاِة الدُّنْ يَا، [354]البقرة:  الدُّنْ يَا َوُيْشِهُد اللََّه َعَلى َما يِف قَ ْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصامِ 
، يالً مستشهدًا بتطوافه حول بيت اهلل العتيق لكن ذلك ليس دل، بركوعه وسجوده، مستشهدًا بصلواته

َك َوِإَذا تَ َوىلَّ َسَعى يِف اأْلَْرِض لِيُ ْفِسَد فِيَها َويُ ْهلِ ملاذا يا رب؟ يأيت اجلواب  ،َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصامِ  ول:يق
إصالح اجملتمع أو العكوف ، إذاً هذا هو املقياس، [350]البقرة:  احلَْْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه ال حيُِبُّ اْلَفَسادَ 

ال  ،لوا يا عباد اهلل كيف يؤكد البيان اإلهلي هذا املقياس عندما يقيد ربنا اإلُيان دائماً وتأم، على إفساده
 ُزالً ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس ن ُ ، ولكن بالعمل الصاحل، بصالة وحج
]النور:  ْرضِ َمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهْم يِف اأْلَ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آ، [152]الكهف: 

00].  

ولست أعين هبذا أن الصالة غري ذات جدوى ولكن الصالة البد هلا ، هذا هو املقياس يا عباد اهلل
ق هذه الثمرات حقفإن مل تت، من مثرات والثمرات تكمن يف رعاية إصالح اجملتمع واالبتعاد عن إفساده

وقد روى الطرباين من حديث عبد اهلل بن عباس عن النيب صلى ، فصالة هذا اإلنسان رمبا كانت مردودة
تعالوا يا . من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهلل إال بعداً اهلل عليه وسلم أنه قال: 

عداً إىل هلل سؤاالً عن واقعنا املعاش اليوم أهو يتجه صعباد اهلل نتخذ من هذا املقياس الذي رمسه لنا بيان ا
  .مرضاة اهلل عن طريق إصالح اجملتمع أم هو يرجع القهقرى بسبب عكوفنا على الفساد واإلفساد فيه
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تلك  ،هل اختفت الرشوة من جمتمعاتنا اإلسالمية؟ تلك اجلرُية اليت تسري ما بني الراشي واملرتشي
فلنعلم  إن كانت هذه الظاهرة قد اختفت أو تقلصت، ل فاعلية القوانني والشرائعاجلرُية اليت كادت أن تش

  .أن املسلمني يخري كما يقول بيان اهلل سبحانه وتعاىل

من وما أكثر أنواع الغش إن يف السلعة ونوعها أو يف الث، هل أقلع التجار والبائعون عن الغش وأنواعه
ع هؤالء التجار هل أقل، علمون التفاصيل اليت ال داعي إىل ذكرهاوأنتم ت، واألكاذيب اليت حتاك من حوهلا

والبائعون عن الغش وأنواعه وآثروا أن يكونوا يف عملهم خدامًا جملتمعاهتم؟ إن كانوا قد أقلعوا عن ذلك 
أو تقلص ذلك من حياهتم فلنعلم أن املسلمني يخري وأهنم متجهون إن ببطء أو بسرعة إىل مرضاة اهلل 

  .تعاىلسبحانه و 

هل غدت املشايف العامة مظهراً بكل من فيها خلدمة املرضى ورعايتهم والسهر عليهم؟ هل أصبح 
كف املمرضون َيدموهنم؟ هل يع، يرعوهنم، جانب مرضاهم يؤنسوهنم باء املناوبون يقضون لياليهم إىلاألط

ساعة أنس  ،يهم ساعة مسرواملمرضات يف هذه الليايل على هذا الواجب األقدس أم إهنم يتخذون من ليال
وفكاهة وماال أدري ما أقول؟ إن كانت هذه املشايف قد أقلعت عن هذا الذي أقوله لكم فلنعلم أن 

  .املسلمني يخري وأهنم متجهون إىل مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل

ون فهل أقلع الفالحون واملزارعون عن استنبات مزروعاهتم ومثارهم بواسطة السموم املهلكة اليت تعر 
من أجل أن جيمل مرآها يف أعني الناظرين وإن حتولت إىل مسوم لآلكلني؟ هل أقلع هؤالء املزارعون عن 
هذه األمسدة الكيميائية اليت ال حاجة وال ضرورة إليها إال ملزيد من حتقيق األطماع؟ إن كانوا قد أقلعوا 

  .بحانه وتعاىلعن ذلك فلنعلم أن املسلمني يخري وأهنم متجهون إىل مرضاة اهلل س

هل أقلع جتار املداجن عن تغذية فرارجيهم باألغذية اهلرمونية ابتغاء أن تضخم يف أقرب وقت وأن 
يثَّاقل وزهنا يف امليزان من أجل أن ينال أصحاهبا مزيدًا من األرباح وإن حتولت يف جسوم اآلكلني إىل 

هلل إن كانوا قد فعلوا ذلك فاملسلمون و  أمراض خبيثة ووبيلة؟ هل أقلع هؤالء عن هذا الذي أقوله لكم؟
املوظفون واملسئولون على اختالف مراتبهم هل أقلعوا عن أن جيعلوا من وظائفهم ، احلمد ما يزالون يخري
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مطايا ملصاحلهم الشخصية وعادوا فعاهدوا اهلل عز وجل على أن جيعلوا من أنفسهم مطايا ملصلحة األمة؟ 
  .لك فاملسلمون يخريإن كانوا قد عاهدوا اهلل على ذ

عباد اهلل لعلكم تعلمون أن أكياسًا كبرية من الشحوم مُتلئ يف فصل الربيع من كل عام لتمأل هبا 
شاحنات ويُ تََّجه هبا إىل البادية من أجل أن متزج بأول غذاء أكرم اهلل عز وجل به اإلنسان أال وهو غذاء 

ذا رمحة بإخواهنم من خالل اخلوف من اهلل عز وجل لئن كان جتار البادية أقلعوا عن ه، السمن الطبيعي
ذه األسئلة يا فما اجلواب عن ه، فلنعلم أن املسلمني يخري وأهنم متجهون إىل مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل

صالة وحدها ستار ال، وإين ألرجوا اهلل سبحانه وتعاىل أن يصلح واقعنا، عباد اهلل؟ الواقع هو الذي جييب
  .تعاىلهذا ما يقرره بيان اهلل سبحانه و ، العمل الصاحل، يس هو الذي يقرب إىل اهلليسرت هذا السوء ول

وكأين بكم يا عباد اهلل تسألون سؤال اإلنسان املؤمن احلائر: كيف السبيل إىل أن خُنرِج حب الدنيا 
هل وهو سوحب الدنيا هو السبب لكل هذه املفاسد اليت قد نتورط فيها؟ السبيل سبيل قصري ، من قلوبنا

 ولكن كيف السبيل إىل أن تزداد حبًا هلل؟ ، أن متنت وأن تزيد من حب اهلل عز وجل بني جواحنك

فاذكر  إذا أويت يف املساء إىل فراشك، افعل ذلك تعشق ربك، سبيل ذلك أن تربط النعمة باملنعم
سك قد ورأيت نففإذا استيقظت بعد ساعات ، أن الذي يكرمك بنعمة الرقاد ربك وامحد اهلل على ذلك

إذا دخلت احلمام فاذكر أن ، تنشطت من عقال اذكر اإلله الذي أيقظك بعد نوم وأحياك بعد موت
هذه النعمة اليت أسداها اهلل إليك إذ حرََّرك من مسومك أتتك من عند اهلل سبحانه وتعاىل واشكر موالك 

مك هبذا املاء الطهور الطاهر إذا خرجت تغسل يديك باملاء النمري اذكر اإلله الذي أكر ، على ذلك
وهكذا اربط نعم اهلل عز وجل باملنعم تعشق املنعم وعندئٍذ تتجه إىل أن تضحي بدنياك يف سبيل ، املطهر

  .من حتب بعد أن كنت تضحي بأوامر اهلل عز وجل وأحكامه يف سبيل دنياك

األمة جبالء  تعاىل أكرم هذهومن أخص النعم اليت ينبغي أن ال ننساها يا عباد اهلل أن اهلل سبحانه و 
ولست أذكر جالء املستعمر الصوري كما يقول بعض الناس ولكين أحب أن تتذكروا أن ، املستعمر عنها

مرض  ،مها مرضان اثنان، اهلل عز وجل أكرمنا جبالء املستعمر عن أرضنا وجبالء سلطانه عن نفوسنا
مار عنها يف ثرية هي اجملتمعات اليت وىّل االستعك،  االستعمار املعروف التقليدي ومرض قابلية االستعمار
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الظاهر فلم يعد لالستعمار يد على أرض وال على ثروة أو ممتلكات ولكن قابلية االستعمار جعلتها ال 
لغرب ينبغي من أقصى بالد ا تأتيها املطاليب، تأتيها األوامر من وراء البحار، تزال تعاين من هذه األمراض

  .قيق ذلكتطبيق ذلك وينبغي حت

 ،أما حنن فقد أكرمنا اهلل عز وجل إىل جانب اجلالء التقليدي من األرض جالء املستعمر من النفوس
لى والدليل ع، أن أمتنا قد حررها اهلل عز وجل من قابلية االستعمار، وأرجوا أال أكون خمطئاً ، أحسب

و التحذير فنلقي يأتينا التحذير تل، نا ظهرياتأتينا األوامر فنلقيها وراء، ذلك أننا ما زلنا نرفع الرأس عالياً 
انظروا وقارنوا بني هذه النعمة اليت أسداها اهلل عز وجل إلينا وبني واقع ، التحذير من وراء ذلك ظهريا

لكنين أريد أن أقول: من أين جاءت هذه النعمة؟ ال تتصورا أهنا جاءت حبيلة عقل وال ، جمتمعات أخرى
ولكن اهلل الذي خلق األسباب هو الذي أكرمنا هبذه ، دة واألسباب ال تُ ْنَكرالوسائل موجو ، بقوة إنسان

عد ذلك إىل عودوا ب، اربطوا هذه النعم مبصدرها، النعمة فيا عباد اهلل اربطوا نعم اهلل عز وجل باملنعم
، إخواهنمتجار فيم َيدع ال، قلوبكم جتدون أن هذه القلوب غدت أوعية حلب واحد ال ثاينَ له أال وهو اهلل

حمبة اهلل  إذا هيمنت، ملاذا يكون هذا كله؟ من أجل الدنيا؟ الدنيا، فيم يغش املزارعون إخواهنم وأصحاهبم
 ،اللهم اجعل قلوبنا أوعية حلبك، خرجت وأصبحت عبارة عن قمامة تداس على األرض، على القلب

ِإلَْيِه َمٍة َفِمَن اللَِّه مُثَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فَ َوَما ِبُكْم ِمْن نِعْ ، أنت املنعم، اهلل وفقنا ألن نربط نعمك بك
      .[02]النحل:  جَتَْأُرونَ 

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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 حني أن يفذكر نفسي وأذكركم مبزية متع اهلل سبحانه وتعاىل هبا عباده املسلمني الصادقني دعوين أ
 إننا لنعلم مجيعًا أن الدنيا مسرح للمبهجات واملنغصات وصدق اهلل القائل:. اآلخرين قد ُحرُِموا منها

 ًَوإِلَيْ نَا تُ ْرَجُعونَ  َونَ بْ لُوُكم بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ فِتْ َنة .الشاردون عن صراط اهلل ، فأما التائهون عن معرفة الذات
ُل إليهم أهنم يعيشون يف يوم ال غَد من ورائه فإن أحدهم إذا صادف من الدنيا أولئك الذين َُيَيَّ ، عز وجل

مبهجاهتا هيمنت على كيانه أمجع وطافت من ذلك برأسه نشوة كأهنا اخلمر وهيمنت عليه مشاعر هذا 
 . االبتهاج حىت مل يعد يتسع يف قلبه مكان لنقيض أو ملخالف

 رأى، رأى صورة لبائسني، ة هذا االبتهاج مأخَذهافإذا رأى هذا اإلنسان الذي أخذت منه نشو 
مشاعر  ذلك ألن، صورة ملنكوبني هيهات أن تدخل مؤثرات هذه الصورة إىل شيء من طوايا نفسه قط

 . االبتهاج هيمنت على كيانه كله فلم يبق يف قلبه متسع خلالف ذلك

إن هذا أيضًا البد أن يأخذ من  الشر وأنواعه ف، أما إن واجه هذا اإلنسان من الدنيا الشر ونكباته
اض والبد أن يزجه ذلك يف لوٍن من األمر ، كيانه كل مأخذ والبد أن هتمني مشاعر األسى على فؤاده كله

 . النفسية والكآبة أو أن يزجه ذلك يف طريق إىل االنتحار

رف منهج وع، عرف نفسه عبدًا مملوكًا هلل سبحانه وتعاىل، أما املسلم الذي وقف أمام مرآة ذاته
تفاعل مع  ،فإن صادفه من الدنيا مبهجاهتا وظفها ملا يقربه إىل اهلل عز وجل، رحلته يف هذه احلياة الدنيا

ذه املبهجات يسخر ه، يعلم أنه موظف عند مواله وخالقه، املبهجات أنواعاً وأشكاالً ولكن بروح الوظيفة
ع قلبه هلذا األمر اتس، لنكبة، ملصيبة، ة لبؤسصور ، فإذا رأى أمامه صورة لنقيض ذلك، ملا يقربه إىل اهلل

ل ما ذلك ألنه يستقبل ك، الثاين كما اتسع لألول وتفاعل مع هذا األمر الثاين كما تفاعل مع األول
 يستقبل ذلك على أنه موظف عند، من سراء أو من ضراء، يصادفه يف الكون من مبهجات ومن مؤملات

 . من اهلل عز وجل اهلل ومن مث فهو يسخر ذلك سلما للقرب
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لعت علينا لقد ط. ودعوين يا عباد اهلل أجعل من هذا اليوم األغر ّنوذجًا حيًا جمسدًا هلذه احلقيقة
مشس هذا العيد املبارك ولقد جتلى اهلل عز وجل يف صباح هذا اليوم على عباده باألنس الذي نشعر به 

وجوه منا إىل بيته ليجد البسمة على البعد قليل سيذهب كل منا إىل داره ولسوف يدخل كل ، مجيعاً 
ماذا يصنع هذا اإلنسان وقد رأى مظاهر هذه البهجة ، وليجد الفرحة الغامرة يف زوايا الدار ويف النفوس

مزيداً  ،يغرس يف أفئدة الصغار والكبار مزيداً من أسباب الفرحة، يعلم أنه موظف عند اهلل عز وجل، أمامه
من االبتسام على وجوه هؤالء وأوالء وأولئك وهو يعلم إّنا يفعل ذلك  يرسم مزيداً ، من أسباب البهجة

مث إنه يغدو إىل دار جاره ودور أصدقائه وأقاربه يصل ما انقطع من الرحم وجيدد ما تقادم ، قرىب إىل اهلل
ت إهنا هبجة دخلت الدار وتسرب، يقيم مرة أخرى نسيج هذا التضامن الذي شاءه اهلل عز جل، من الود

 .  النفوس ولكن املسلم يوظفها قرىب إىل اهلل عز وجلإىل

وا تصور ثلة من الناس قد خرج، فإذا خرج هذا اإلنسان ومشى يف طريقه وتذكر ما جرى قبل أيام
باب غادين ملهامهم ولرمبا حيققون أس، من دورهم وإن شهر الصوم يظلهم وإن األنس الرمضاين يطوف هبم

 ،وما هي إال حلظات حىت تؤول هذه الثلة من الناس إىل أثر بعد عنيالفرحة للعيد الذي أزف قدومه 
 . منهم من قضى حنبه ومنهم من هو بني املوت واحلياة

هذا الذي وظف البهجة قبل قليل بني جواحنه سلماً إىل مرضاة اهلل هل يتسع قلبه هلذا املنظر الثاين؟ 
البد أن يقف  ،اك قرىب إىل اهلل سبحانه وتعاىليتفاعل مع هذا وذ، نعم يتسع قلبه ألنه ُيارس هذا وذاك

كيف يتفاعل؟ ما الذي حصل؟ ما الذي استوجب هذا الدمار؟ من ،  أمام هذه املأساة متفاعاًل معها
الذي قضى بأن يكون هؤالء الربآء اآلمنون الذين أظلهم أنس هذا الشهر وطاف هبم كرم اهلل سبحانه 

بغي أن ننسى قلياًل تلك إذًا ين، إهنا جرُية وقعت، باد اهلل الصائمنيوتعاىل وجتلياته اليت يقبل هبا على ع
َكفِّرين، البهجة لنتفاعل مع هذا األسى

ُ
يلحقوا  قلت من هم الكفار الذين أرادوا أن، قالوا إهنا مجاعة من امل

لك ذ لعلهم هؤالء الشاذلة الذين صدف مرورهم يف، هبم وأرادوا أن ينفذوا حكم اهلل املزعوم يف حقهم
ولكن املصادفة هي اليت ساقتهم إىل ذلك املكان ولرمبا كانت فئات أخرى حتل ، املكان لعلهم هم الكفرة

إذاً لعل كل  ،حملهم جتوب يف تلك املنطقة ذاهتا وعندئٍذ يكون الدمار قد حاق هبم ال بأولئك اآلخرين
 أفهذا منطق يقبله عقل؟ ، من يعيشون فوق هذه األرض املباركة كفرة
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ذي إهنا كانت وال تزال تستهدف االستقرار ال، ا أيها اإلخوة إن اجلرُية كانت تستهدف شيئًا آخري
تستهدف األمن والطمأنينة اللتني تتمتع هبما هذه البلدة ولعلكم تعلمون أن ، تتمتع به هذه البلدة

الذي  ر هو الكافرإذًا االستقرا، االستقرار هو رأس املال اخلفي لكل هنضة ولكل تقدم يف حياة األمة
  .األمن والطمأنينة مها الكافران اللذان ينبغي تنفيذ حكم الشيطان فيهما، ينبغي القضاء عليه

ِمْن َأْجِل َذِلَك  أيها اإلخوة إهنا حرب معلنة على اهلل عز وجل من خالل قوله سبحانه وتعاىل: 
َا قَ َتَل النَّاَس مجَِيعًا َوَمْن بَِغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يِف اأْلَْرضِ  َكتَبْ نَا َعَلى َبيِن ِإْسرائيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفساً   َفَكَأّنَّ

َا َأْحيَا النَّاَس مجَِيعاً  إهنا حرب معلنة على رسول اهلل القائل فيما يرويه مسلم ، [23]املائدة:  َأْحيَاَها َفَكَأّنَّ
 ا وفاجرها، ال يفرق بني قاتل ومقتول منه والمن خرج من أميت على أميت يقتل برهوالنسائي وأمحد: 

أما هذا ، إهنا حرب معلنة على اهلل عز وجل وعلى رسوله، يفي بذي عهدها فليس مين ولست منه
وهو  ،مالحقة الكفر والكافرين فهو غطاء شفاف ال يسرت، الشعار الذي يعمل به بني احلني واآلخر

 . ه فيما مضىالغطاء الذي يستعمله الزنادقة وقد استعملو 

الزنديق هو ذاك الذي ُيارس حرباً قذرة ضد اإلسالم واملسلمني ولكنه يغطي نفسه بشعارات اإلسالم 
وظف كل وأعود فأقول أنا مسلم أ. هؤالء فريق من الزنادقة يا عباد اهلل، وهذا هو تعريف الزندقة والزنادقة

واجهتين  ،منه مرقاة إىل مرضاة اهلل عز وجل ما يواجهين يف دريب إىل اهلل عز وجل أواجه ذلك كله ألجعل
لعامل واجهتين البأساء يف أميت أو يف أي جهة من جهات هذا ا، املبهجات فوظفتها وتقربت هبا إىل اهلل

ؤاد املسلم ف، هذا هو فرق ما بني املسلم وغري املسلم، اإلنساين البد أن أتفاعل مع هذه الظاهرة أيضاً 
ان هلل عز وجل ذلك ألن عبودية اإلنس، نعم، لتهنئة باألفراح يف حلظة واحدةيتسع للتعزية باملصائب ول

 . جتعله أمام هذين البابني املشرعني دائماً 

ولكين أريد أن أنتقل من هذا الذي أوضحته باختصار إىل سؤال أحاول أن أجيب عنه باختصار 
ء الزنادقة نا كلها من هذه الزندقة وهؤالما العالج الذي ينبغي أن ّنارسه لتحصني أرضنا وحلماية أمت. أيضاً 

  .الذين أعلنوا احلرب معًا على اهلل وعلى رسوله؟ اجلواب أيها اإلخوة أهنما سبيالن ال ثالث هلما
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أما السبيل األول فهو أن ّنعن يف حتقيق املزيد من التضامن الذي شاءه اهلل لنا بل الذي شرفنا اهلل 
ن أن يتسرب نسد اجليوب اليت ُيك، نسد الثغرات، قيق مزيد من التآلفال نألوا جهداً يف حت، عز وجل به

اخلالفات أيًا   ثغرات، ثغرات اخلالفات الفكرية، ثغرات اخلالفات املذهبية، منها شياطني اإلنس واجلن
 ،ينبغي أن نتقرب إىل اهلل عز وجل بسد هذه الثغرات كلها ما استطعنا إىل ذلك سبيالً ، كان نوعها
عل من أرائنا ما ينبغي أن جن، جود ولكن على كل منا أن جيرت مذهبه وفكره بينه وبني نفسهاخلالف مو 

عل منها سبب ما ينبغي أن جن، ما ينبغي أن جنعل منها عصا فرقة، االجتهادية ومذاهبنا الفكرية أو الدينية
لهم إّنا ون عموعندما ُيارس هؤالء التكفريي، إذا سريقص العدو على هذا الذي سنفعل، خصام وشقاق

 إّنا يستغلون هذا اخلالف الذي يبدو هلم فيتكئون عليه وُيارسون زندقتهم اليت، يستغلون هذه الفرقة
حنن أمة جذعها اإلسالم الواحد أغصاهنا املذاهب املتعددة اليت تصل مجيعًا إىل مرضاة ، حدثتكم عنها
اء االجتهادية دعوا اآلر ، ر يا عباد اهللفلنتمسك باجلذو ، فلنتمسك باجلذع يا عباد اهلل، اهلل عز وجل

ري إىل أما عندما نعبد اهلل عز وجل ونس، واخلالفات كلها وراءكم ظهريًا أثناء مد األيدي بعضنا إىل بعض
  .هذا هو السبيل األول. مرضاته فليمارس كل واحد منا قناعاته وأفكاره

نطرق باب اهلل  ،ستويات ويف كل األوقاتأما السبيل الثاين فهو صدق االلتجاء إىل اهلل على كل امل
 إِنَّيِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوَأَرىوجل من قال: ، وربنا يرى، بأيدي االنكسار، بأيدي الذل بأيدي املسكنة

نطرق باب اهلل عز وجل نستدفع الضر الذي ، نطرق باب اهلل عز وجل نستنزل نصره، [40]ط ه: 
 . يالحقنا

تكون بلدنا هذه حمط أنظار الكثريين وكأهنا تتمتع بنعم حيسدنا عليها  هكذا شاء اهلل عز وجل أن
لى كل نتضرع إىل اهلل سبحانه وتعاىل بانكسار ع، هكذا شاء اهلل سبحانه وتعاىل، األقربون واألبعدون

 دعوين أضعكم أمام هذا املشهد الذي جيسد ويربز، املستويات ويف السر قبل العلن أجل يا عباد اهلل
ه األرض نظر فوجد أن هذ، عقبة بن نافع الذي وصل إىل أرض القريوان قبل أن تبىن، ما أقولحقيقة 

سبخة غابات حمشوة بالسباع الضارية والوحوش املختلفة ورأى أن هذه األرض هي املنطلق االسرتاتيجي 
عثر ، انوا معهك  للدعوة إىل اهلل وللتبصري بدين اهلل يف تلك املنطقة فأخذ يبحث عن بقايا الصحابة الذين

أمضى بياض يوٍم من الصباح إىل املساء وهم يتضرعون إىل اهلل أن يبعد الباري عز وجل ، على عدد منهم
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هذه الوحوش الضارية عن هذا املكان اهلام من أجل أن ينطلقوا إىل الواجب الذي أقامهم اهلل عز وجل 
ا لنبلغ يتها الوحوش أيتها السباع لقد جئنفيه وملا أقبل املساء قام عقبة َياطب هذه الوحوش قائاًل أ

يوم الثاين ويف صباح ال. رساالت اهلل عز وجل فهال ابتعدمت عن هذا املكان لتمكنونا من أداء رسالة اهلل
  .رؤيت هذه السباع وهذه الوحوش حيملون صغارها إىل أماكن بعيدة حبيث ال يعلم إىل أي مكان رحلت

 عز وجل وعهدنا تلك هي سنة اهلل، حنن ابتلينا باخلري والشر. اد اهللهذه حقيقة تارَيية واقعة يا عب
مع اهلل عز وجل أن نشكره على السراء وأن نصرب على الضراء ومهما يكن فإنين أمحد اهلل عز وجل أن 

ائيل إسر  ،العامل كله يا عباد اهلل بشرقه وغربه ومشاله وجنوبه قد نددوا واستنكروا وعزوا ما عدا جهتني اثنتنني
هذا يدعونا إىل مزيد من الثبات وإىل مزيد من شكر اهلل سبحانه وتعاىل على نعمه الظاهرة ، واحدة منهما

 .وال يفد إىل العبد من املوىل إال النعمة ولكن رمبا كانت مقنعة غري مرئية ورمبا كانت ظاهرة جلية، والباطنة

     م.أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظي 
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|  !!ينادون بالعودة إلى فلسطين وننادي بالعودة إلى يثرب؟ -222

21/11/2229 

 

 ،ليس من دأيب أن ُأَسخَِّر مثل هذا املنرب يف مثل هذا املقام ملعاجلة املشكالت السياسية مهما كانت 
بد أن ننتصر ولكن عندما جتدُّ حوادث ُيَسخَُّر وُيْسَتْخَدُم فيها الدين للسياسة يف طريقة من املزج شائنة فال

يف مثل املوقف للدين احلق والبد أن حنرر الدين احلق من السياسة اليت تريد أن تستخدمه وأن تقوده 
  .واهلل املستعان أن جيعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهه، لصاحلها

لراحل ايف لقاء ضم طائفة من رؤساء وملوك العامل العريب يف أمريكا حتت قيادة وتربيك ويل أمرها 
حتت عنوان حوارات األديان قام فتكلم رئيس الكيان اإلسرائيلي الذي كان يتبوأ مكان الصدارة يف ذلك 

قام فقال إن كان هنالك من ينادي بضرورة العودة إىل فلسطني فإننا بدورنا ننادي بضرورة العودة ، اللقاء
  .أي إىل املدينة املنورة، إىل يثرب

ن اإلسرائيلي مل جيد من جييبه على جرأته هذه اليت جتاوزت حدود العدالة ونظراً إىل أن رئيس الكيا
واحلق وجتاوزت حدود األدب واللياقة إذًا البد أن جنيب عن أولئك الرؤساء وامللوك الذين تقاصروا أو 

ئل قبانقول إن عدالة اإلسالم رحبت بال، جبنوا يف اإلجابة عن هذا الكالم الذي جتاوز أقصى حدود اللياقة
اليهودية اليت كانت تقيم يف املدينة املنورة يف ظل الدولة اإلسالمية الفتية اليت أعلنها وأقامها رسول اهلل 

 صلى ولقد استصدر رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم على أساس من التعايش والتعاون واملساواة التامة
صطلح احلديث ي تلك اليت تسمى يف املوه، اهلل عليه وسلم آنذاك وثيقة تتألف مما يقارب تسعني بنداً 

جاء فيها ما  ،نص فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على هذه احلقيقة اليت أقوهلا لكم، اليوم الدستور
 لليهود دينهم وللمسلمني دينهم إال من ظلم وأمث فإنه ال يوِتغُ ، نصه: يهود بين عوف أمة مع املسلمني

ى البند الذي يليه: على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم وعل ،أي ال يهلك إال نفسه، إال نفسه
هكذا أعلنت عدالة اإلسالم وهكذا ترجم اإلسالم هذه ، أهل هذه الصحيفة النصر على من حارهبم

 فما الذي حدث بعد ذلك؟ ، العدالة إىل واقع
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غدر واخليانة إهنا سلسلة ال ال بل، الذي حدث أن اخليانة هي اليت قذفت باليهود خارج املدينة املنورة
لعدالة بل الذي اقتضى ذلك ميثاق ا، اليت مل تقف عند حد هي اليت أخرجت اليهود من املدينة املنورة

  .الذي نص عليه بيان اإلسالم والذي نطق واستكتبه رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

إىل منها اإلنسانية يف أي عصر عاشت و إليكم بعض النماذج من هذه اخليانة الفاقعة اليت تشمئز 
خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل حي يهود بين النضري ليطلب ، أي مذهب من املذاهب انتمت

منهم معونة لتقدمي الدية لقتيلني قُِتال خطًأ من بين كالب طبقًا ملا تنص عليه الوثيقة أو الدستور الذي 
الوا نفعل يا ت بين النضري وطلب منهم برفق تقدمي املعونة اليت متكنهم قوملا توسََّط بيوتا، حدَّثْ ُتكم عنه

وا وتركوه واقفاً يف ظل من زٍل من منازهلم وبداًل من أن يأتوا إليه بالعون تراوضوا فيما بينهم واتفق، أبا القاسم
 ظله يف وقال أحدهم سأعلوا فوق هذا املن زل الذي يقف حممد، على قتله يف فرصة ساحنة ما مثلها

عليه وسلم  ولكن الوحي الرباين أخرب املصطفى صلى اهلل، ولسوف أطرح عليه صخرة متيته وننتهي من أمره
ري وملا سأله أصحابه عن ذلك قال بيت بنو النض، فتسلل من ذلك املكان عائداً مع صحبه إىل املدينة

مثل  اخليانة اليت غدت مضربفهذه واحدة من صور الغدر بل ، بسوء وغدر وأنبأين اهلل عز وجل بذلك
  .يف العامل كله

د عندما اجتمعت أحزاب املشركني بتخطيط من اليهو ، يف غزوة األحزاب، وإليكم هذا النموذج الثاين
عندما أحدق املشركون بأحزاهبم املختلفة باملدينة املنورة وأحاطوا هبا كإحاطة السوار باملعصم ، أنفسهم

هذا العدوان الذي أطبق عليهم من كل اجلهات وليس بينهم وبني أولئك وخرج املسلمون كلهم ليواجهوا 
املشركني إال اخلندق كان يهود بين قريظة يعيشون آنذاك آمنني ساملني يتعايشون مع املسلمني يف مستوًى 

تلك الساعة  يف، هلم ما للمسلمني وعليهم ما على املسلمني، واحٍد من الندية ال يدفعون جزية وال غرامة
حلرجة واملسلمون كلهم تركوا بيوتاهتم ليستقبلوا هذا العدوان الذي أحاط هبم من كل اجلوانب يعلن كعب ا

لن متزيق هذا االتفاق يع، يعلن اخليانة، يعلن نقض العهد، بن أسد القرظي سيد بين قريظة يف قومه اليهود
، لغ اخلرب رسول اهللب، وسلم وأصحابهويعلن احلرب من داخل املدينة املنورة على رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 يف ظل من األساس، ال ُيَصدَّق! أناس يعيشون يف ظل ظليل من األمن واحلرية واملكانة، ما صدق
 أحلك فيم يعلنون هذه احلرب يف، ليس يف حياهتم أي معىن من معاين الدونية وال التبعية، اإلنساين
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سلم وبعث رسول صلى اهلل عليه و ، وال شيء غري احلقدالساعات ويف أحرج األوقات! ملاذا! إنه احلقد 
 وإذا األمر ُيْذِهُل اإلنسانية متامًا كما أذهل رسوَل اهلل صلى اهلل، من يأتيه اخلرب احلق وإذا باألمر حقيقة

فهذا ّنوذج آخر يا عباد اهلل من هذه اخليانة الفاقعة الغادرة اليت قذفت باليهود ، عليه وعلى آله وسلم
  .إىل خارج املدينة املنورةآنذاك 

فإن كانت لليهود اإلسرائيليني اليوم تَ ْرَية وإن كانت هلم دعاية وإن كان هلم حق يريدون أن حياكموا 
دون أن إذا كان هلم خصم يري، به فليخاصموا اخليانة اليت هي املسؤولة عن إخراجهم من املدينة املنورة

 يحاكموا غدرهم وليحاكموا خيانتهم وإنه لطبع قدمي متجدد يفحياكموه يف خروجهم من املدينة املنورة فل
  .هذه الطغمة من الناس عرف ذلك التاريخ كله

على أن املصيبة يا عباد اهلل ال تكمن يف كلمات أفرغتها هذه الطبيعة على لسان رئيس الكيان 
يبة أن تواجه  ن املصليست هذه هي املصيبة اليت نقول عنها شنشنة أعرفها من أخزمي ولك، اإلسرائيلي

ا الوقح املصيبة كل املصيبة أال يوجد يف أولئك الذين جترأ هذ، كلماته هذه جدراً صامتًة ال تعي وال تسمع
من يقول هلم إن الذي بوسعكم أن ترفعوا ، أال يوجد فيهم من يقول هذا الكالم، وقال ما قال أمامهم

ه وتعاىل وبيان اهلل سبحان .ن أحداً مل يواجهه بشيءولك، إّنا هو خيانتكم، دعواكم عليه إّنا هو غدركم
اخلالد املخلد يتكرر على أمساعنا يصور لنا هذا البالء الذي واجه املسلمني من خارج املدينة مث تفجر 

َغِت اْلُقلُوُب لَ ِإْذ َجاءُوُكْم ِمْن فَ ْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ زَاَغِت اأْلَْبَصاُر َوب َ عليهم من داخل املدينة 
  .[11-15]األحزاب:   ُهنَاِلَك ابْ تُِلَي اْلُمْؤِمنُوَن َوزُْلزِلُوا زِْلزَااًل َشِديداً ، احْلَنَاِجَر َوَتظُنُّوَن بِاللَِّه الظُّنُونَا

والذي أريد أن أقوله أيها اإلخوة آماًل أن نقطف مجيعًا من هذا احلديث العربة والدرس اللذين ينبغي 
فيد منهما يف مشكالتنا املتجددة اليوم هو أن هذا العدوان الذي أحاط باملدينة املنورة من خارجها أن نست

إىل جانب هذا الغدر القذر الذي تفجر من داخل املدينة املنورة كل ذلك مل ُيِصْب املسلمني بأي رشاٍش 
يوم غزوة  ،للمسلمني يوم اخلندقوأنتم تعلمون النصر الذي قَ يََّضُه اهلل عز وجل ، من أذًى أو ذل أو هوان

ال احلرب اخلارجية استطاعت أن تنال من املسلمني منااًل وال الغدر الداخلي استطاع أيضًا أن ، األحزاب
 كيف ذلك؟ ،  ينال هو اآلخر من املسلمني مناالً 
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ل جإّنا كان ذلك بتأييٍد من اهلل عز و ، إّنا كان ذلك بنصر من اهلل عز وجل تن زل عليهم من علو
ن ذلك ولكن ماذا كان مث، وىفَّ اهلل عز وجل به وعده الذي قطعه لرسوله وألصحابه الذين من حوله

ظاهر وحسبكم من م، كان مثن هذا النصر بعد اإلعداد الذي البد منه،  النصر؟ هذا ما ينبغي أن نعلمه
ؤدي هذا ه وسلم يويف مقدمتهم رسول اهلل صلى اهلل علي، الكل، هذا اإلعداد حفر املسلمني للخندق

عامل صدق الت، هذا اإلعداد املادي ولكن الثمن من وراء ذلك هو صدق االلتجاء إىل اهلل، الواجب املادي
عوََّد عليها إعالن العبودية هلل سبحانه وتعاىل ال بألفاظ تقليدية متكررة ت، صدق البيعة هلل عز وجل، مع اهلل

  .عز وجل وتعظيم حرماته والتمسك مببادئهاللسان ولكن بسلوك وبقلب مفعم بتعظيم اهلل 

ن خططوا ما فعل غدر بين النضري الذي، يهود بين قريظة؟ ما فعلت شيئاً ، ماذا فعلت خيانة اليهود
ذلك شيئًا ألن  ما فعل كل، لقتل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن طريق صخرة يلقوهنا عليه من علو

ِإْن يَ ْنُصرُْكُم اللَُّه َفال َغاِلَب  ويلُّ كل من انتصر لدين اهلل عز وجل:ألن اهلل سبحانه وتعال ، ربك باملرصاد
،  [105]آل عمران:  َلُكْم َوِإْن ََيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يَ ْنُصرُُكْم ِمْن بَ ْعِدِه َوَعَلى اللَِّه فَ ْليَتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 

ن يف إمث عدم القيام به عندما نطق ذلك اإلنسان رئيس الكيالعل املسلمني مجيعًا وقعوا ، كان ذلك واجباً 
 كفائي كان عليَّ أن فرضٌ ، اإلسرائيلي مبا نطق به يطلب العودة إىل مدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .أرفعه عن كاهلنا وكاهل األمة اإلسالمية كلها هبذه اإلجابة اليت أسأل اهلل أن تبلغ مشارق األرض ومغارهبا

 .قول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيمأ 
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الستكبار وركبوا رؤوسهم يف ا، إن من سنن اهلل عز وجل يف عباده أنه إذا استشرى الطغيان بالطغاة
لم اهلل عز ع واستمر هبم األمر على هذه احلال إىل أن جاء امليقات احملدد يف، على اهلل وعلى عباد اهلل

ا ال وأتفه م، أرسل إليهم من وسائل اإلهالك والدمار أحقَر ما ال يقيم الناس له وزناً ، وجل إلهالكهم
ّناذج  وها أنا أضعكم أمام، تلك هي سنة من سنن اهلل عز وجل، يأبه به هؤالء الطغاة بل الناس مجيعاً 

    . ظة عز وجل يف حمكم تبيانه للعربة والعوأحصاها وخلَّدها بيان اهلل، وأمثلة من ذلك جسدها التاريخ

لطغاة واستاق معه جندًا من ا، أبرهة ذاك الذي قاده استكبارُه إىل مكة ليطيح ببيت اهلل احلرام
ه؟ هل أرسل ولكن مباذا أهلك، وصل إىل مكة وأهلكه اهلل عز وجل، تتقدمهم الفيلة العظيمة اليت جاء هبا

باطن األرض؟ أم هل أنزل له فيلة أخرى من السماء لتتغلب على فيلته؟ عليه جندًا آَخَر أخرجه له من 
اقريها طيور صغرية جدًا حتمل يف من، وإّنا أرسل أليه طيورًا من جهة البحر َسدَّْت األفق الذي أمامه، ال

شد مما ما تصيب احلصا منهم واحداً إال فعلت فيه أ، وبني أظافرها حصًا صغرية تقذف هبا أبرهة وجنده
جسمه  ومل يصل إىل ذلك املكان إال وقد تناثر، وعاد أبرهة مسرعًا فارًا إىل بلده، تفعله الرصاصة اليوم

ولعلكم تعرفون أن الشعر اجلاهلي َخلََّد هذه احلادثة يف شعر أمية بن الصلت وكثرٍي من ، وحاق به اهلالك
َأملَْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك  ْم بقوله تعاىل:وملاذا أستشهد بالشعر اجلاهلي وال ُأذَكِّرُكُ ، الشعراء اآلخرين
، تَ ْرِميِهْم حِبَِجارٍَة ِمْن ِسجِّيلٍ ، لَ َوَأْرَسَل َعلَْيِهْم َطرْيًا أَبَابِي، َأملَْ جَيَْعْل َكْيَدُهْم يِف َتْضلِيلٍ ، بَِأْصَحاِب اْلِفيلِ 

    . [0-1]الفيل:   َفَجَعلَُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ 

ن كثرياً من ولك، و نواس الذي تأَلَّه ودعا الناس يف جنران إىل عبادته من دون اهلل عز وجلوها هو ذ
بالنريان  فحفر هلم خنادق يف األسواق ومألها، وأنكروا ألوهيته، قومه أصّروا على عبادة اهلل الواحد الديّان

عز وجل له ما  يقات إهالك اهللوملا جاء م، وقذف هبؤالء املتمردين على ألوهيته يف تلك النار، امللتهبة
، إىل جندهبل أرسل وباًء إليه و ، مل يواجه اهلل عز وجل طغيانه جبيش جلَِبٍ ، الذي كان وسيلًة إلهالكه
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ولكن  ،وملا رأى الوباء يطوف به وجبنده اجته إىل البحر متصّورًا أن هواء البحر فيه منجاة من هذا الوباء
     .البحر استقبله ليختنق فيه

ا هو ذا فرعون الذي استكرب وطغى واستكرب على الرسالة اليت محلها إليه سيدنا موسى على نبينا وه
 ملا طال به االستكبار مباذا عاجل البيان اإلهلي بل احلكمة اإلهلية استكباره؟ يقول، وعليه الصالة والسالم

الٍت فَاْسَتْكبَ ُروا وََكانُوا َل َوالضََّفادَِع َوالدََّم آيَاٍت ُمَفصَّ فََأْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الطُّوفَاَن َواجلَْرَاَد َواْلُقمَّ  عز وجل:
فََأْرَسْلنَا  مل حيتِج استكباُر فرعوَن وجنوِده إىل شيء أكثر من هذا، [122]ألعراف:  قَ ْومًا جُمْرِِمنيَ 

َواجلَْرَاَد َواْلُقمََّل  به وجبندهقال ُجلُّ املفسرين: املراد بالطوفان الوباء الذي طاف . َعلَْيِهُم الطُّوفَانَ 
هذا هو الذي أرسله اهلل سبحانه وتعاىل  َوالضََّفادَِع َوالدََّم آيَاٍت ُمَفصَّالٍت فَاْسَتْكبَ ُروا وََكانُوا قَ ْومًا جُمْرِِمنيَ 

     .إليه

، نارلوتعالوا إىل قصة ّنرود اليت اجتمعت حمكمته وقضت بإحراق سيدنا إبراهيم خليل الرمحن با
، ارقضت حمكمة النمرود بإحراق إبراهيم يف الن، وجرُيته اليت اقتضت ذلك أنه حطم األوثان واألصنام

 مث إنَّ ، [08]االنبياء:   قُ ْلنَا يَا نَاُر ُكوين بَ ْرداً َوَسالمًا َعَلى إِبْ رَاِهيمَ  ولكن حمكمة اهلل نطقت قائلة:
دخلت ، بعوضة واحدة مل ختطئ أنفه، النمرود ببعوضةحمكمة اهلل عز وجل عادت فقضت بأن يتم هالك 

، وبيل فكان يعاين من جراء ذلك من مرض، أنفه وتغلغلت منه إىل خمه وعشعشت هذه البعوضة يف خمه
 قضى وإن هي إال أيام حىت، وكان أعز الناس عنده أولئك الذين يضربون رأسه بالنعال أو مبا شابه ذلك

     .حنبه

 صدق اهلل القائل:و ، وهي ذاهتا سنة اهلل يف عباده اليوم، وجل يف عباده باألمس تلك هي سنة اهلل عز
 ًُسنََّة اللَِّه الَّيِت َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَّهِ تَ ْبِديال  :هذا، فريوس إنفلونزا اخلنازير، [32]الفتح 

اً يف يًا خمتلفًا فلن جتدوا هلذا االسم إال مسمى واحداالسم مهما ابتغى له الباحثون معىن وحتلياًل علم
وا إنه جنٌد من جنود اهلل عز وجل يرسله يف امليقات الذي يشاء على املستكربين من عباده ليستيقظ، احلقيقة

مهية إنه جند من جنود اهلل عز وجل َيرتق به ترسانة القوى الو ، إىل هوياهتم عبيدًا مملوكني هلل عز وجل
تلبون هبا حقوق يس، كرب هبا هؤالء الذين حيشدون قوى اهلالك والدمار ُيِذلُّون هبا عباد اهللاليت يست
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وا أهنم قادرون وظن، وقد ظنوا أهنم استطاعوا بذلك أن يضعوا الكرة األرضية حتت آباطهم، املستضعفني
     .على أن يقودوا الناس بأزِمَِّة العوملة اليت ابتدعوها واخرتعوها كما يشاؤون

هلك اهلل هبا ذا واليت أ، جند من جنود اهلل كتلك اجلنود اليت أهلك اهلل هبا أبرهة، هذا الفريوس، إنه
قوهلا لنجتث هذه احلقيقة ينبغي أن ن. واليت أهلك اهلل سبحانه وتعاىل هبا أولئك الطغاة اآلخرين، نواس

     .بينه ونعلمهولنقطف منها الدرس الذي حيب اهلل عز وجل منا أن نت، منها العربة

 ،وراحوا يشرحون ويتكلفون لبيان خلفيات هذا الذي يسمونه الفريوس، قالوا: إهنا حقيقة طبيعية
وأنا أقول: أكان هذا الفريوس املتوضع يف اخلنازير موجودًا أم مل يكن؟ ما له كان راقدًا إىل اليوم؟ وما 

ذا أنه قبل عصور طويلة خلت استيقظ ه الذي دفعه إىل اليقظة يف هذا امليقات بالذات؟ لقد علمنا
ستيقظ ما الذي جعله ي، مث عاد إىل الرقاد، وهلك ما هلك، وأتلف ما أتلف، وفعل ما فعل، الفريوس مرة

حيث نفاَجئ وال نعلم لذلك سببًا؟ وما الذي جعله يرقد رقدة املوت حىت لكأنه غري موجود؟ هذا السؤال 
اله جند من جنود اهلل موجود يتلقى األمر من مو ، إهنا حقيقة، هينبغي أن نصغي إىل اجلواب العلمي عن

وليبقي ، ف من يتلفوليتل، ولينفذ األمر الذي يُ َوجَُّه إليه كما يشاء، وخالقه ليتحرك يف الوقت الذي يشاء
     .وعندما يتلقى هذا اجلنُد األمَر من اهلل بأن يعود إىل مرقده يعود إىل مرقده، من يبقي

الشكر الالئق  أما حنن فإنا نعجز عن، حنن اليوم بأمس احلاجة إىل أن نستيقظ إىل عبوديتنا ،عباد اهلل
وال نرى األسباب إال ويد اهلل سبحانه ، ملوالنا وخالقنا أن جعلنا ال نبصر الكون إال من خالل مكونه

ان يف عقولنا ووجدانًا إلُيونسأله سبحانه أن يبقي نعيم هذا ا، حنن نعتز بإُياننا هذا، وتعاىل هي احملرك هلا
ل حديثي يبلغهم أو لع، أما اآلخرون فها حنن نتوجه إليهم، إىل أن نقف بني يديه، يف قلوبنا إىل أن نلقاه

م ليقف كل واحد قفوا أمام مرايا ذاتك، عودوا، يبلغ من قد يبلغهم: يا أيها الناس الفرصة باقية مل ُتْطَو بعد
َغيِنُّ يَا أَي َُّها النَّاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاءُ ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُهَو الْ ، أنه ضعيف، نه عبدليتذكر أ، منكم أمام مرآة ذاته

     [10]فاطر:  ِإْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َويَْأِت يِخَْلٍق َجِديدٍ ، احلَِْميدُ 

ال تسكرنكم ، ا قوة اهللإهن، ال تسكروا بالقوة اليت أودعها اهلل عز وجل لديكم إىل حني، يا أيها الناس
إهنا ُغرَِسْت ، إنكم تنفعلون هبا ولكنكم ال تفعلوهنا، القابليات واإلمكانيات اليت متعكم اهلل هبا إىل حني
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ِإْن ُكلُّ َمْن يِف السََّماَواِت ، ولسوف تودعكم إىل غري رجعة كما ال تعلمون، يف كياناتكم كما ال تعلمون
    [ 80_82]مرمي:  ْلِقيَاَمِة فَ ْرداً وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم ا، لََقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعّداً ، مْحَِن َعْبداً َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّ 

د من اهلواء الذي ننتعش به وّنارس عن طريقه الشهيق والزفري جن، جنود اهلل سبحانه وتعاىل كثرية
َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ ي جعله اهلل أساس كل حياة املاء الذ، إن شاء جعله سبب هالكنا، جنود اهلل
ضة اليت قال البعو ، هذه الدويبة الصغرية، ما أسرع ما جيعله اهلل سببًا للهالك [25]األنبياء:  َشْيٍء َحيٍّ 

إذا شاء  [30]البقرة:  اهَ ِإنَّ اللََّه ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما بَ ُعوَضًة َفَما فَ ْوق َ  اهلل عز وجل عنها:
ه وما أشد ضعفه عندما ينسى ضعف، ما أضعف اإلنسان. اهلل عز وجل أهلك هبا أمة بقضها وقضيضها

     .قوٍة أمتعه اهلل هبا إىل حني، ويسكر بقوة ال عالقة له هبا

إليك اجعل  االلهم إذا رحلن، اللهم أكرمنا بذل العبودية لك، اللهم ال حتجبنا عن هوياتنا عبيداً لك
  .ويل هذاأقول ق، من يقني عبوديتنا لك خري شافٍع يشفع لنا ويصفح عن تقصرينا يف جنبك

 .وأستغفر اهلل العظيم
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، نة املنورةاجر من مكة إىل املديإن مما يلفت النظر أن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما ه
ة الكربى بدأ واجته إىل بنائه على أركانه الثالث، واجته إىل إقامة أول جمتمع إسالمي، واستقر له املقام فيها

قة أي أن يبدأ باستكتاب الوثي -كما نعرف اليوم   -مع العلم بأن من املتوقع ، من ذلك كله باملسجد
 أو بعقد رباط األخوة بني املسلمني بعضهم مع بعض وبني املهاجرين، ومالدستور كما يُ َعب َُّر عنها الي

، خطط للمسجد ،وإّنا بدأ باألمر باملسجد، ولكنه صلى اهلل عليه وسلم مل يبدأ هبذه وال بتلك، واألنصار
عَِلْت جُ : فلماذا وهو الذي يقول فيما صح عنه، وأمر أصحابه باملبادرة واإلسراع إىل بنائه، وعنّي له مكاناً 

  .أينما حل ميقات الصالة لإلنسان أن يصلي يف ذلك املكان، يل األرض مسجداً وطهوراً 

ملاذا أسرع إىل هذا الركن من أركان اجملتمع اإلسالمي قبل الركن املهم الذي يتمثل يف الدستور ويتمثل 
أن يتماسك  مع ال ُيكن لهأن اجملت -يا عباد اهلل  -يف عقد رباط األخوة بني املسلمني؟ اجلواب عن هذا 

 ،وإّنا تنضج األخالق اإلسالمية داخل املسجد، وأن ترتسخ جذوره إال باالنضباط باألخالق اإلسالمية
وإّنا ينضج  ،واجملتمع اإلسالمي ال ترتسخ جذوره وال يتماسك وجوده إال عن طريق الود والرتاحم والتآلف

سخ جذوره وال ُيكن أن ترت ، ال ُيكن أن يتكامل بنيانهواجملتمع اإلسالمي ، ذلك أيضًا يف رحاب املسجد
وال ُيكن أن ينضج العدل وال أن ، إال بوجود مبدأ العدل واملساواة وخضوع اجملتمع لقانون كل منهما

 واجملتمع اإلسالمي ال ُيكن أيضًا أن يتماسك بنيانه وال أن ترتسخ، تنضج املساواة إال يف رحاب املسجد
وحدة األمة تلتقي على حبل اهلل سبحانه وتعاىل الذي أمر اهلل عز وجل باالجتماع  ،جذوره إال بالوحدة

     .وال ُيكن للوحدة أن تنضج إال يف داخل املسجد، عليه

وذلك هو السر يف أن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم بدأ ببناء ، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها
: وانظروا يف هذا إىل قول اهلل عز وجل، تمع اإلسالميوجعله أول ركن وأخطر ركن من أركان اجمل، املسجد

 َُكْم تَ ُعوُدونَ ُقْل أََمَر َريبِّ بِاْلِقْسِط َوأَقِيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن َكَما َبَدأ  
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تعبري عن أدق معاين العبادة والعبودية هلل عز  َوأَقِيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ ، [38]ألعراف: 
يؤدي هذه  وملا كان املسجد، ربط البيان اإلهلي بني العبادة واملسجد هلذا السبب الذي أقوله لكم، وجل

 ،أمر ربنا عز وجل بسبب ذلك كالًّ منا إذا اجته إىل املسجد أن يزَّيَّن، املهام األربع اليت حدثتكم عنها
يتهيأ لكل ما ينبغي أن يوجد من أجل اإليناس ومن أجل حتقيق رسالة املسجد اليت  وأن، وأن يتطيب

ألنك  [21 ]ألعراف:  يَا َبيِن آَدَم ُخُذوا زِينََتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ أليس هو القائل: ، حدثتكم عنها
ال يتم ذلك و ، وبني إخوانكعندما تأيت إىل املسجد إّنا متد آصرة الود واإلخاء واملؤانسة واملساواة بينك 

     .إال هبذه اآلداب اليت يلفت البيان اإلهلي النظر إليها

اجملتمع  ،أما تفصيل ذلك بالقدر الذي يسمح به مثل هذا املقام فامسعوا يا عباد اهلل، هذا باختصار
تلف الناس َيومن جرَّاء ذلك ال بد أن ، اإلنساين ال ُيكن أن ينهض إال عن طريق خدمات متنوعة خمتلفة

هكذا يقتضي  ،وال بد أن يتفاوتوا يف معاشاهتم ودخلهم، وال بد أن يتفاوتوا يف رتبهم، يف اختصاصاهتم
ن أن ولكن ما السبيل إىل أن يعلم اإلنسا، التعاون الذي أقام اهلل عز وجل اجملتمع اإلنساين على أساسه
حناها وعدنا وأننا إذا طر ، ي إال مظاهر زائفةمظاهر التفاوت هذه اليت تقتضيها اخلدمات االجتماعية إن ه

ية عبيداً وأهنم مجيعًا يتساوون يف اهلو ، هبا إىل حقيقة اإلنسان وجدنا الناس كلهم سواسية كأسنان املشط
 هلل؟ ما الذي يُ نَبِّه اإلنسان إىل أن الرتب اليت يقتضيها اجملتمع يف أسواقه وحوانيته وشوارعه ودوائره إن هي

املسجد  ،ئفة ما ينبغي أن َُيْدََع اإلنسان هبا؟ إنه املسجد الذي يلفت نظر اإلنسان إىل ذلكإال رتب زا
     .هو الذي ينبهك إىل أن كل تلك الرتب زائفة عارضة وتزول

، خمتلفة مستويات، عندما يدخل الداخلون إىل املسجد وهم رتب متفاوتة -يا عباد اهلل  -تأملوا 
م رتبته ومكانته حيث يضع حذاءه ويدخل إىل رحاب اهلل جمرداً من ذلك  ال بد أن يضع كل واحد منه

كل ذلك ،  هجمرداً من غناه وأهبت، جمرداً من وظيفته مهما تسامت، جمرداً من مكانته، جمرداً من شاراته، كله
إذا و ، نه ومشالهوينظر عن ُيي، ويقف بني يدي اهلل عز وجل عبداً ذا هويٍة أصلية هي األساس، يتجرد عنه

     .الكل قد تساووا على هذه الشاكلة

ورمبا كان ذا  ،ورمبا كان مرتفًا من املرتفني، ورمبا كان غنيًا من األغنياء، يدخل الداخل إىل املسجد
يقف فيصلي  ،يدخل وال ُيكن أن يصلي إال حيث انتهى به الصف، مكانة باسقة يف دائرته أو بني قومه
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د أن رأسه الساجد ينظر فيج، رجل لو رآه يف الطريق ملا التفت إليه ولعل رأسه تكون بني قدمي، ويسجد
كما قال  ،مدفوع يف األبواب، رجل ال يؤبه به، هلل قد أصبحت بني قدمي إنسان يقدمه يف الصف

، ًا؟ الهل يستطيع أن حيتج؟ هل يستطيع أن يغري من هذه احلقيقة شيئ، املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
إىل  وتعهد نفسه باإلقبال، كرر دخول اإلنسان على اختالف الرتبة إىل املسجدوهذا يتجدد كلما ت

من  ما الذي حيدث؟ يتجرد هؤالء الناس، املسجد كل يوم مخس مرات كما شرع اهلل سبحانه وتعاىل ونبه
، يةويعلمون أهنا أمور عارضٌة ينبغي أن تُ ْلَقى حيث تُ ْلَقى األحذ، عوارض مراكزهم وأهباهتم ومستوياهتم

بادئ وحتقيق م، من أجل إزجاء حاجات اجملتمع، فإذا خرج عاد فاستعمل هذه الرتب من أجل املصاحل
     .التعاون الذي ينبغي أن يكون فيه

الذين َيتلفون إىل املسجد ليؤدوا الصالة اليت شرعها اهلل عز وجل مجاعة يف املسجد ال فرادى يف 
ة التآنس بني التاجر الكبري ومتتد وشيج، ئًا مما بينهم وبني اآلخرينبيوهتم تذوب الفوارق املختلفة شيئاً فشي

ىب والتآنس تسيل وتسري جسور القر ، بني املوظف الكبري واإلنسان الذي ال يؤبه له، والفقري الصغري
 وهكذا تذوب يف املسجد الفوارق املختلفة اليت نراها يف اجملتمع واألسواق والدوائر وحنو، والتعارف بينهم

وعندما يكون أحدهم ممن يغشى املسجد دائماً وهو ذو مكانة عالية يلتفت يف كثري من األحيان ، لكذ
 ،ُييناً ومشااًل فيجد مسكينًا من املساكني الذين كانوا أيضًا جيتمع هبم يف رحاب هذا املسجد وإذا به يفتقده

بيته ال يستطيع أن  وإنه يف، إنه مريض يُ َقال له:، يسأل عنه، يبحث عنه يومًا ويومني وثالثة أيام فال يراه
فيقول: أما ينبغي أن نزوره؟! أما ينبغي أن نعوده؟! َيرج هو وصحٌب له من املسجد ، َيرج إىل الصالة

وجيد  ،ما الذي جعله وهو ذو مكانة باسقة يبحث عن مثل هذا اإلنسان املسكني الفقري، إىل زيارته
يكن  ولو أن هذا اإلنسان مل، يزوره وإىل أن يعوده؟ املسجدحاجة ماسة يف نفسه وبني جواحنه إىل أن 

ن أو فقري وملا شعر بوجود مسك، ومل يكن من رّواده ملا شعر هبذه الطبقة من الناس، يلتفت إىل املسجد
     .فضاًل عن أن يزوره، فضاًل عن أن يدخل داره، ينبغي أن يسلم عليه

، ود والرمحةبوتقة تنضج فيها مشاعر ال، يها األخالقأرأيتم إىل املسجد ماذا يصنع؟ بوتقة تنضج ف
صطفى صلى اهلل وانظروا إىل سرية امل، بوتقة تنضج فيها الوحدة، بوتقة تنضج فيها مبادئ املساواة والعدل

هل تالقت فيما بينهم مشاعر الود إال يف املسجد؟ هل صفت قلوهبم من فوارق ، عليه وسلم وأصحابه
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قية وما إىل ذلك إال يف املسجد؟ هل عاشوا جسداً واحداً وقلبًا واحداً ينبض بشعور القومية والعصبية والعر 
لى وهذا هو السبب يف أن املصطفى ص -يا عباد اهلل  -واحد إال يف املسجد    تلك هي رسالة املسجد 

، ين درجةًة وعشر سبع، أي الفرد، اهلل عليه وسلم أعلن أن صالة املرء مجاعةً يف املسجد تفضل صالة الفذ
وق ينبغي أن جنعل يف كل س، من أجل هذا ينبغي أن نتواصى باالهتمام باملساجد واالختالف إليها

د يتالقى ينبغي أن يكون يف كل دائرة مسج، مسجداً أو مصلى يف داخلها، أو بناء ينهض للتسوق، جتارية
صلى ينهض ة إال ويف داخلها مينبغي أال تكون هنالك مؤسس، فيه اإلخوة ليزداد شعور األخوة فيما بينهم

     .هبذه الرسالة اليت حدثتكم عنه

لرفع مستوى و ، وإين ألسأل اهلل عز وجل أن يوقظنا للتحقق هبذه الرسالة، هذه هي وظيفة املسجد
 ُقْل أََمَر َريبِّ مساجدنا إىل حتقيق هذا املعىن الذي شرعه اهلل عز وجل والذي لََفَت َنَظرَنَا إليه عندما قال: 

 خُمِْلِصنَي َلهُ الدِّيَن َكَما َبَدَأُكْم تَ ُعوُدونَ يف املساجد   بِاْلِقْسِط َوأَقِيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ 
  .إن بدأمت على هذه الشاكلة تعودون إىل اهلل برمحة وصفح  [38]األعراف: 

 .وأستغفر اهلل، أقول قويل هذا
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 11/29/2228 | الديني وتأثيره في ألامة الوازع -222

 

مما ال ريب فيه ومما ال يسري إليه الشك أن الوازع الديين يف النفس كلما ازداد قوًة ازدادت األمة 
يه أن وازدادت عوامل الودِّ فيما بينها، ومما ال ريب ف ،وازدادت تعاونًا يف سبيل اخلري ودرء الشر ،تضامناً 

وال بد أن  ،َف وتراجع ال بد أن يرتاجع التضامن من جرَّاء ذلك يف حياة األمةالوازع الديين كلما َضعُ 
فيما بني  وال بد أن تنقطع جذور الود وخيوطه السارية ،يتحول التعاون يف سبيل اخلري إىل خصاٍم وهتارج

بد أن يتحول التعاون  وال ،وال بد أن يتحول اإليثار إىل أثَ رَة ،وتتحول العالقة فيما بينهم إىل أنانية ،األفراد
ومن هنا يتفاقم  ،ومن هنا تتهارج األمم ،إىل أنانية وجهود يبذهلا كل إنسان يف سبيل مصلحته الشخصية

البالء، هذا ما يفعله الوازع الديين يف حياة املسلمني عندما يوجد، وهذه هي اآلثار اليت تتجلى يف األمة 
 .عندما يغيب الوازع الديين

اهلل كيف لََفَت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنظارنا إىل هذه احلقيقة يف هذا وانظروا يا عباد 
لى اهلل عليه يدعو فيه رسول اهلل ص ،احلديث الذي يرويه مسلم وغريه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه

 أثناء هذه م يفولكنه صلى اهلل عليه وسلم يقح ،وسلم إىل التضامن وإىل الود وإىل التعاون يف سبيل اخلري
املسلم الوصية ويبني لنا العالج الذي ال بد منه لتنفيذ وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، إنه يقول: 

التقوى . مث إنه يأيت بعبارة خارجة عن املوضوع فيقول: ال يظلمه وال َيذله وال يسلمه ،أخو املسلم
حبسب امرئ  مث يعود فيتمم وصاياه ويقول:التقوى هاهنا،  هاهنا، ويشري إىل صدره، التقوى هاهنا

ملاذا يقحم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلديث عن التقوى يف سلسلة  من الشر أن حيقر أخاه املسلم
مث يقول:  املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال َيذله وال يسلمهمن الوصايا ال عالقة هلا بالتقوى، يقول: 

ر أخاه املسلمحبسب امرئ من الشر أن حيق  فما الذي دعاه إىل أن يقحم هذه اجلملة االعرتاضية
مث يكررها ثالثًا مشرياً إىل صدره؟ كل ذلك كي يبنّي لنا املصطفى عليه الصالة  التقوى هاهنافيقول: 

ا هبوأن األمة ال تستطيع أن تطبق هذه األوامر اليت َياطبها  ،والسالم أن وصاياه هذه ال ُيكن أن تُ نَ فَّذَ 
                                             .إال إذا ُوِجَد الوازع الديين، وإّنا يوجد الوازع الديين عن طريق التقوى إذ هتيمن على الفؤاد
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وما هي التقوى هذه الكلمة اليت يكررها كثريًا بيان اهلل سبحانه وتعاىل؟ إهنا بكلمة موجزة بسيطة 
عندما يهيمن اخلوف من  ،االتقاء من أسباب سخط الباري عز وجل اخلوف من سخط اهلل عز وجل،

 ،الديين وإذا ُوِجَدْت التقوى فقد ُوِجَد الوازع ،سخط اهلل عز وجل على الفؤاد فقد هيمنت عليه التقوى
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال عندئٍذ ينفذ املسلمون هذا الذي يقوله املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: 

 .إىل آخر ما ذكر املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم وال يسلمه َيذله

وال أدل  ،لعل فيكم من قد يقول: ولكن الوازع الديين حبمد اهلل موجود يف جمتمعاتنا ،أيها اإلخوة
وال أدل على ذلك من  ،على ذلك من أن كتاب اهلل عز وجل يُ تْ َلى يف وسائل اإلعالم صباح مساء

طب اليت تُ ْلَقى وال أدل على ذلك من اخل ،تُ َقام وال تنتهي باملناسبات الدينية املختلفة االحتفاالت اليت
وال يأيت إىل  -يا عباد اهلل-أن الوازع الديين ينبع من الداخل  ،يف مثل هذه املناسبة، واجلواب عن هذا

ثلي، الوازع  يلقيها واحد ماإلنسان من اخلارج، الوازع الديين ال يّتجه إىل اإلنسان من اخلطب الرنانة اليت
الديين ال يسري إىل القلب عن طريق األصوات املفخمة اجلميلة اليت تتبارى بتالوة كتاب اهلل، الوازع الديين 
ال يسري إىل الفؤاد عن طريق تسابق الناس إىل طباعة املصاحف والتفنن يف زخرفتها وما إىل ذلك مما 

 الداخل، من الفؤاد، فهل يوجد هذا الوازع الديين هبذا املعىن الذيوإّنا ينبع الوازع الديين من  ،تعرفون
ن أن الوازع الديين عندما تعلمو  ،أقوله لكم يف جمتمعاتنا اإلسالمية والعربية؟ لعلكم مجيعًا تعلمون اجلواب

وأن التقوى شيء ينبع من داخل الفؤاد الذي هو حمل احلب ومكان اخلوف من اهلل سبحانه  ،مثرة التقوى
 .وتعاىل

إن مشكلتنا اليت جتعل جمتمعاتنا حماًل للفساد الذي يستشري أشكاالً وألوانًا، إن مشكلتنا  ،عباد اهلل
وال أريد أن  ،اليت تتمثل يف اخلصومات بداًل من التضامن، يف التدابر بداًل من التعاون، وال أريد أن أفصل

نها وسائل واليت تتحدث ع ،باحلديث عنهاأضع النقاط على احلروف، هذه املشكالت اليت نقوم ونقعد 
اإلعالم يف عاملنا العريب واإلسالمي صباح مساء ما سببها؟ سببها باختصار غياب الوازع الديين من أفئدة 
الناس الذين تتكون منهم هذه اجملتمعات، جمتمعاتنا العربية واإلسالمية. ولو ُوِجَد هذا الوازع لتحول 

له، لو وجد هذا الوازع لتحول اخلصام إىل وئام، لو وجد هذا الوازع اإلفساد إىل إصالح بكل أشكا
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لتحولت األنانية اليت هتيمن على األفراد إذ يتهارجون ويتسابقون يف سبيل املصاحل الفردية، يتحولون إىل 
 أناس يتسابقون باإليثار بداًل من األثرة. 

ال بد أن يقفز إىل ذهن كل واحٍد منا  والذي أريد أن أنتهي إليه اآلن هو اجلواب عن السؤال الذي
أال وهو: فكيف السبيل إىل غرس هذا الوازع الديين يف القلوب حىت نتحرر من الفساد الذي نعاين؟ سبيل 

باختصار وإجياز يتمثل يف اإلكثار من مراقبة اهلل عز وجل، وأشد ما يوقظ اإلنسان  -يا عباد اهلل-ذلك 
وأن   ،له وأن يعلم أن شبابه إن كان شاباً لن يبق ،وت نصب عينيه دائماً إىل مراقبة اهلل أن يضع أحدنا امل

وأن املوت  ،وأن شيخوخته تؤذنه بالرحيل ،كهولته إن كان كهاًل لن تصاحبه إىل املدى الذي ال هناية له
ال بد أن يقرع بابه، وإذا جاء املوت انكشف الغطاء، إذا جاء املوت ارتفع السرت الذي كان حيجب 

صدق اهلل القائل: و  ،سان عن حقيقة هويته وعن كينونته وعن وظيفته اليت أقامه اهلل عز وجل عليهااإلن
 ُيَ ْوُم اْلَوِعيدِ َونُِفَخ يِف الصُّوِر َذِلكَ  ،َوَجاَءْت َسْكرَُة اْلَمْوِت بِاحلَْقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه حتَِيد  :ّق[ 

وروح  ،رس الوازع الديين بني جواحننا رقابة اهلل سبحانه وتعاىل. الدواء األول إذاً من أجل أن نغ[05/35
هل وشيخ أبداً وال بني ك ،وال يفرق بني شاب وكهل ،واملوت ال يعرف طفالً  ،هذه الرقابة أن نتذكر املوت

 .يا أيها اإلخوة

 عز هللالعالج الثاين: اإلكثار من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، اإلكثار بإحياء القلب بنبضات الذكر 
كما قلت لكم -اليت هي  ،وجل، وسيد أنواع الذكر الصالة إذ يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل سبحانه وتعاىل

 .شبكة االتصال باهلل عز وجل -يف األسبوع املاضي

أقول لكم كلمة خمتصرة توضح لكم دور الصالة بوصفها نوعًا من أجّل أنواع ذكر العبد  ،عباد اهلل
محأة  ومن التقلب يف ،ومن أسباب النسيان ،تنتشل اإلنسان من أسباب اللهو للرب، إن هذه الصالة

 ،كلنا حباجة إىل أن خنرج إىل السوق ونقصف ونشتغل ونعود بالرزق الوفري إىل أهلينا  ،هذه احلياة الدنيا
َشَأُكْم ِمَن ُهَو أَنْ بل كلنا مكلف بأن نقيم احلضارة اإلنسانية املثلى على النحو الذي أمرنا اهلل إذ قال: 

ها وأدخل يف مشاغل ،لكن عندما أدخل يف تيار احلياة الدنيوية[ 11/01]هود:  اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم فِيَها
 .ين يف نسيان وهلووال بد أن تقحم ،التجارية والزراعية واالجتماعية والسياسية املختلفة ال بد أن ُأْشَغَل هبا
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يدك من  عندما تنفض الصالة. الوقت ذاته أحترر من غوائلها؟ فما الذي جيعلين أتعامل معها ويف
راكعًا ساجداً داعياً  ،وتتجه إىل اهلل سبحانه وتعاىل واقفًا بني يديه ،عملك الدنيوي يف اليوم مخس مرات

 وإن عدت بعد ذلك إىل سوقك وإىل ،فإن محأة الدنيا ال تستطيع أن هتيمن عليك ،منكسرًا متذلالً 
 ،تنفض يدك مرة أخرى من عملك الدنيوي ،، بعد قليل يدخل ميقات الصالة الثانيةجتارتك وعملك

وهكذا كلما أوغلت يف محأة الدنيا عدت إىل ربك سبحانه وتعاىل تذكره من  ،وتقبل إىل اهلل عز وجل
 وهكذا يستطيع املؤمن أن ،وإذا أنت صاٍف من أسباب اللهو والنسيان ،وإذا أنت نقي ،خالل صالتك

بني دنياه وآخرته عن طريق هذا النوع من الذكر القدسي العجيب أال وهو الصالة، ومن أجل هذا جيمع 
 َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصَطرِبْ َعلَيْ َها ال َنْسأَُلكَ يركز البيان اإلهلي أُيا تركيز على الصالة، أمل تقرؤوا قوله: 

]ط ه:  َوأَِقِم الصَّالَة ِلذِْكِري، أمل تقرؤوا قوله: [35/123 ]ط ه: ت َّْقَوىِرْزقًا حَنُْن نَ ْرزُُقَك َواْلَعاقَِبُة لِل
كم هي حمببة هذه اجلملة إىل اإلنسان وإىل النفس، كم يتحبب اهلل إىل عبده من خالل هذا   [35/14

ي ن تتذكر هذا الذ، أال تريد أن تتذكر هذا الذي ينعم عليك؟! أال تريد أَوأَِقِم الصَّالَة ِلذِْكِريالكالم 
ال إىل أحب ذلك، إذاً تع ،يبعث إليك رسائل حبه، رسائل إنعامه؟ ال بد أن يكون اجلواب: بلى يا رب

، كي تذكرين فأذكرك،  َوأَِقِم الصَّالَة ِلذِْكِرياستضافيت اليت أدعوك إليها يف اليوم والليلة مخس مرات، 
ك ذكرك بالتوفيق، أذكرك بالنصر على نفسك، أذكر كي تذكرين من محأة هذه الدنيا فأذكرك بالعطف، أ

 .[3/40 ]البقرة: َواْستَعِينُوا بِالصَّرْبِ َوالصَّالِة َوإِن ََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنيَ بالنصر على أعدائك، 

ا عن ن، أما العالج الثالث فهو االبتعاد عن احملرمات، ابتعد-يا عباد اهلل-هذا هو العالج الثاين 
تعدنا وتألقت قلوبنا بالوازع الديين، وكلما استدرجتنا احملارم وُجِذبْ نَا إليها اب ،احملرمات كلما صفت نفوسنا

كثريون هم الذي جيادلون  .عن هذا الوازع الديين، الوازع الديين أيها اإلخوة هو العالج وال وبديل عنه
رجاًل ملحداً   ولكن انظروا لو أن ،د احلديث واللججورمبا يستخفون مبا نسميه الوازع الديين عن ،بالباطل

 من الذي َيتاره هذا امللحد؟ . ايلواحتاج إىل موظف يقف على صندوقه امل ،كانت له جتارة

وإن قيل  ،وأكثرهم التزاماً بأوامر اهلل ،أنا أعلم وأنتم تعلمون أنه ينتقي من بني الناس أكثرهم تديناً 
ك أما اآلخر فهو حيافظ على صالته، يرتك األول ويتمس ،صلي ولكنه أمنيله عن زيد من الناس: إنه ال ي

بأذيال الثاين وهو ملحد، ذلك ألنه يعلم أن اإلنسان الصادق يف تعامله مع اهلل، يعلم أن اإلنسان الصادق 
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قيقة اد اهلل، هذه حومن مث ال َيون عب ،يف بيعته هلل عز وجل ال َيون مواله، ال َيون ربه سبحانه وتعاىل
فلماذا نتجاهل احلقائق؟ ملاذا ال نُ ْهرَُع إىل هذا الدواء؟ حنن حباجة إىل أن نتخلص من مظاهر  ،نعلمها

الفساد يف جمتمعاتنا وما أكثرها، حنن حباجة إىل أن ّند جسور الوئام والود فيما بيننا بداًل من اخلصام، ما 
 .ن األمة اإلسالمية والعربية إال الوازعالسبيل إىل ذلك؟ ال يوجد أي سبيل إىل ذلك يف حياتنا حن
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ركة أبدعت ش، تعالوا بنا إىل هذا املثل الذي ال بد أن نقرب به حقيقة عظمى وهلل املثل األعلى
لناس وُسوَِّق وُبثَّ هذا اجلهاز بني ا، مجهازاً للتو من األجهزة اليت حيتاج إليها الناس يف أعماهلم وشؤوهن

لكتيب كيفية يتضمن هذا ا، ال بد أن جتد مع هذا اجلهاز ومقرونًا به كتيباً ، يف املدن والبالد املختلفة
وال ريب أن من  ،والسبيل األمثل لصيانته، وكيفية احملافظة عليه، استعمال هذا اجلهاز على النحو السليم

صنع الذي أخرج هذا اجلهاز وأبدعه يدرك يف الوقت ذاته ضرورة شكر هذا أدرك ضرورة شكر هذا امل
هذه حقيقة ما أحسب  ،املصنع إذ قدََّم للناس مقرونًا به كيفية استعماله وطرق صيانته وسبل احملافظة عليه

 .أن يف الناس من ُيرتي هبا ويرتاب

ون الذي هذا الك، سي وإياكم أمامهاتعالوا نتجاوز هذا املثل إىل احلقيقة اليت أريد أن أضع نف    
مدى رمحة  وال ُيكن لعاقل أن ال يتبني، أقامنا اهلل عز وجل فيه هو اجلهاز األكرب الذي نتقلب يف غماره

 انظر إىل العامل العلوي واألفالك اليت، اهلل بعباده من خالل هذا اجلهاز الذي أخضعه حلاجات اإلنسان
يل الليل هذا اجلهاز الذي يط، الزمن من خالل حركتها إىل ليل وهنار تتحرك خلدمة اإلنسان واليت ينقسم

 ويطيل النهار عندما حيتاج اإلنسان إىل طوله على، عندما حيتاج اإلنسان إىل طوله على حساب النهار
 ،هذا اجلهاز الذي يتمثل يف اهلواء الساري ما بني السماء واألرض خدمة لإلنسان وحياته، حساب الليل

وجعلها  ، مناوجعلها مهاداً حتت أقدا، هاز الذي يتمثل يف األرض اليت وطَّأها اهلل سبحانه وتعاىلهذا اجل
 هذه األرض اليت مث، من معادن خمتلفة، كن زاً للمدخرات املختلفة املتنوعة اليت حنتاج إليها من عروق مياه

مار والفواكه واألغذية ته املتنوعة من الثواليت تقدم لإلنسان احتياجا، فجَّر منها النباتات املتنوعة املختلفة
 عز وجل يف ويعطيك اهلل، يعطيك اهلل عز وجل يف الصيف منها ما حتتاجه من مثار الصيف، املختلفة

شتاء ويقدم إليك اهلل عز وجل منها يف ال، اخلريف منها ما حيتاج إليه جسمك من الثمار يف هذا الفصل
أقامك اهلل سبحانه وتعاىل من هذا اجلهاز على خدمة عجيبة ، ما حيتاج إليه جسمك يف فصل الشتاء

ونبهك اهلل عز وجل إىل هذا اجلهاز وأمهيته خلدمتك ، حول حياتك، ومسخرات تدور حول مصلحتك
َض رْ َواللَُّه أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْحيَا ِبِه اأْلَ  :انظر إىل قول، يف آيات كثرية منثورة يف كتاب اهلل عز وجل
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َوِإنَّ َلُكْم يِف اأْلَنْ َعاِم لَعِبْ رًَة انظر إىل قوله: ، [00]النحل:  بَ ْعَد َمْوهِتَا ِإنَّ يِف َذِلَك آَلَيًة لَِقْوٍم َيْسَمُعونَ 
نظر إىل قوله: ا، [00]النحل:  ُنْسِقيُكْم ممَّا يِف ُبطُوِنِه ِمْن بَ نْيِ فَ ْرٍث َوَدٍم لَبَنًا َخاِلصًا َسائِغًا لِلشَّارِِبنيَ 

 َِذي ِمَن اجْلِبَاِل بُ يُوتًا َوِمَن الشََّجِر َوممَّا يَ ْعِرُشون مُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت  ،َوأَْوَحى رَبَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِن اختَِّ
ِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ يِف َذِلَك آَلَيًة لَِقْوٍم يفَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلاًل ََيْرُُج ِمْن ُبطُوهِنَا َشرَاٌب خُمْتَِلٌف أَْلَواُنُه فِ 

 .[08]النحل:  يَ تَ َفكَُّرونَ 

فماذا  ،هذا هو حديث القرآن عن اجلهاز الكبري الكبري الذي أقامه اهلل عز وجل خلدمة اإلنسان     
يت هبا نعلم  وال ،وقد ذكرت لكم مثاله؟ ماذا عن التعليمات اليت وضعها اهلل عز وجل أمامنا، عن الكتيب

النظام  ،كيف نرعاه؟ هذا ما يسمى بالنظام التشريعي،  كيف نصونه،  كيف نتعامل مع هذا اجلهاز الكوين
وأعيدكم إىل املثال الذي ذكرت وهو ما يسميه الناس اليوم ، أما الكتيب، التكويين هو هذا اجلهاز

عاملني تقول عليمات اآلتية من قبل رب الوما النظام التشريعي؟ هو الت، فهو النظام التشريعي، بالكتلوك
ه إياكم أن تشردوا عن هذ، لنا: هكذا ينبغي أن تتعاملوا مع اجلهاز الكوين الذي سخرته لصاحلكم

فيا أيها  ،هذا النظام املتكامل هو النظام التشريعي، التعليمات فيشقيكم هذا اجلهاز بداًل من أن يسعدكم
جهاز أنتجته شركة من خري وفائدة لإلنسان وللمجتمع اإلنساين اإلخوة هل من عاقل يرى مدى ما يف 

ر ذاته مث ال يلهج بالشك، يلهج بلسان حاله أو قوله بكلمات الشكر لتلك الشركة أو لذلك املصنع
للكتيب املقرون بذلك اجلهاز؟! هل من عاقل يأخذ اجلهاز ويقّدره ويقّدسه مث يرمي بالكتيب أرضاً؟! 

 .هذا جمنون ذاك الذي يفعل

عاين الرمحة من اهلل مب، هذا النظام الكوين الذي ينبض كله بكل دقائقه مبعاين اللطف من اهلل بعباده
عالقة النظام التشريعي هبذا النظام الكوين كعالقة ذلك الكتيب باجلهاز الذي ، سبحانه وتعاىل بعباده

ام الكوين الذي تألأل يف هذا النظفإن رأيت ألطاف اهلل سبحانه وتعاىل ومظاهر رمحته ت، أنتجته شركته
جعله اهلل خادمًا لك فال بد أن تتبني أيضًا ألطاف اهلل عز وجل ورمحته الغامرة بالنظام التشريعي الذي 

 .قرنه اهلل سبحانه وتعاىل لك مع نظامه الكوين

نظر إىل  فإذا، ويتمتع مبا فيه من خري، ويتقلب فيه، فيا عجبًا ملن يستقبل هذا النظام الكوين    
النظام التشريعي الذي وضعه اهلل أمامنا قائاًل: إن أردمت أن تسعدوا هبذا النظام الكوين فطبقوا هذه 
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يلقيه وراءه  ،يف الناس من يُ ْقِبُل إىل هذا النظام التشريعي فيزدريه. التعليمات اليت وضعتها بني أيديكم
على  وملا وقف، ى جهازًا من معمل أو مصنعأليس هذا متامًا كشأن ذاك الذي اشرت ، ِظهريًا ويتربم به

؟ أيعد هذا يتعامل به تعاماًل أعمى، وأخذ ينظر إىل هذا اجلهاز، الكتيب املقرون به ألقى الكتيب جانباً 
 من العقالء يا عباد اهلل؟

ولكن ما الفرق بني هذا املثال الذي وضعته أمامكم وبني احلقيقة اليت نتكلم فيها؟ ما أكثر     
انت ما أكثر الناس الذين يضيقون ذرعاً بأحكام اهلل عز وجل إن ك، الذين يتربمون اليوم بشريعة اهلل الناس

لناس بعضهم مع أو مما يتعلق بعالقة ا، أو مما يتعلق باألسرة ونظام األسرة، مما يتعلق حبياة اإلنسان الفردية
وال سيما ، يتربميضيق ذرعًا و ، حنوهابعض فيما يتعلق بتنسيق عالقاهتم االجتماعية أو االقتصادية أو 

عندما جيد أحدهم نفسه أمام النظام التشريعي الذي وضعه اهلل أمامنا من أجل محاية األسرة من السوء 
يق ذرعاً يض، من أجل محاية األسرة من أسباب الشقاء اليت قد تتسرب إليها، الذي قد يتسرب إليها

حْيَك! إن النظام وَ ، ه وسعد به وحاول أن يعتصره إىل النهايةفإذا وجد النظام الكوين تقلََّب في، بذلك
ي إن أردت أن تفصل بني نظام اهلل الكوين ونظامه التشريع، التشريعي غطاٌء ال بد منه للنظام الكوين

متاماً   ،فاعلم أن النظام الكوين الذي صاغه اهلل عز وجل إلسعادك لسوف يتحول إىل سبٍب لشقائك
ستعمل دون أن ي، ولكن دون أن يستعمل صفحة التعليمات، از الذي أخذه للتوكالذي يستعمل اجله

ال بد أن يزجه هذا اجلهاز يف سبٍب من أسباب الشقاء قواًل واحداً كما تعرفون مجيعًا يا ، وسيلة الصيانة
 .عباد اهلل

، خره لناس أناٍس يرون لطف اهلل يف نظامه الكوين الذي، أما تتعجبون من أناٍس مؤمنني باهلل    
إىل ما بني السماء واألرض من رياح هتب إىل األرض وما على ظهرها وما يف ، بدءًا من أجرامه العلوية

رى رمحة اهلل وي، يرى لطف اهلل، إىل النظام الذي أقامه اهلل عز وجل يف كيان اإلنسان الداخلي، دخائلها
مع النظام الكوين  لته تعليمات لكيفية التعاملفإذا التفت إىل النظام التشريعي الذي هو يف مج، به يف هذا

َقمََّمها من هنا ويلتفت إىل االبتداعات اليت يريد أن يت، به وأخذ يتلفت إىل احلداثة، تربم به وضاق ذرعاً 
رمبا  ،ولرمبا اهتم بيان اهلل الذي يدعوه إىل النظام التشريعي الذي حيمي عالقته مع النظام الكوين، وهناك
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يريدون أن ينضبطوا هبذا النظام التشريعي بأنه دعوة إىل العود إىل الظالم وإىل احلياة الظالمية اهتم الذين 
 .السابقة

أاّل يؤمَن اإلنسان باهلل هذا يزج اإلنسان يف مثل هذا  -يا عباد اهلل-هذه ظاهرة غريبة وعجيبة 
، اً ن بأن هلذا اإلله مشرعًا أيضومن مث فهو ال يؤم، غري مؤمن بأن هلذا النظام مكّوناً ، التصور األخرق

اجة هذا مث ال يؤمن حب، ولكن العجب ال ينتهي من إنسان يؤمن بوجود اإلله اخلالق املنظم هلذا الكون
كيف يتعامل مع هذا النظام الكوين؟! هذا أمر غريب جداً ،  النظام الكوين إىل صفحة تعليمات لإلنسان

 .أيها اإلخوة

وإن فيما  ، عز وجل يف نظامه التشريعي إن فيما يتعلق باألسرةمن أراد أن يتبني مدى لطف اهلل
ن أراد أن يتبني مدى م، وإن فيما يتعلق بشبكة العالقة اإلنسانية مع إخوانه، يتعلق بعالقة اإلنسان بربه

وليتدبر مظهر ، فليتأمل يف النظام الكوين، رمحة اهلل ومدى لطف اهلل سبحانه وتعاىل يف نظامه التشريعي
سخره اهلل لك  نظام كوين، مة اهلل ولطف اهلل ورمحة اهلل باإلنسان أيًا كان هذا اإلنسان يف نظامه الكويننع

د سخره اهلل سبحانه وتعاىل من أجل أن جت، سخره اهلل لسعادتك، من أعلى األجرام الكونية إىل أدقها
 حلياة الدنيا مقوماتمن أجل أن جتد يف هذه ا، أسباب طمأنينتك، فوق هذه األرض أسباب رخائك

لطف اإلله الذي رمحك بنظامه الكوين هو الذي ي، سعادتك الفردية واالجتماعية البدنية والروحية وغريها
بك ويرمحك بنظامه التشريعي فال يأتني من يريد أن يفرق بني النظام الكوين الذي سخره اهلل عز وجل لنا 

ون لنا إال إن كان هذا اإلنسان من اجملانني الذين يأخذ ونظامه التشريعي الذي أهداه اهلل سبحانه وتعاىل
ذا مث ُيزقون الكتيب الذي يتضمن بيانًا لكيفية التعامل مع ه، اجلهاز من الشركة أو املعمل الذي أنتجه

 .اجلهاز

أسأل اهلل عز وجل أال حيرمنا من نعمة العقل والبصرية اليت تبني لنا مدى فضل اهلل عز وجل إذ     
     هلل العظيموأستغفر ا، أقول قويل هذا. بكٍل من هذين النظامني النظام الكوين والنظام التشريعيأكرمنا 
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إن ازدهار التضامن والتعاون بكل أشكاله يف اجملتمعات العربية واإلسالمية رهن بشيء واحٍد ال بد 
ُوِجَد الوازع الديين مهيمنًا على قلوب أفراد اجملتمع خضعوا لقرار منه، أال وهو وجود الوازع الديين، فإذا 

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ اهلل القائل يف حمكم تبيانه:  وإذا خضعوا هلذا القرار الرباين فال بد [ 15 ]احلجرات: ِإّنَّ
واإلصالح    َأَخَوْيُكمْ فََأْصِلُحوا بَ نْيَ أن َيضعوا بعد ذلك وينقادوا ألمر اهلل القائل بعد ذلك مباشرة: 

كلمة تشمل كل معاين التعاون، وتشمل كل مظاهر الود والتآلف وتشمل كل مظاهر تبادل املنافع، 
 ْفََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكم  هذه الكلمة تشمل كل هذه املعاين اإلنسانية اإلجيابية، فالوازع الديين َُيِْضْع

َا الْ لقرار اهلل القائل:  فََأْصِلُحوا والوازع الديين من مَثَّ َيضعهم ألمر اهلل عز وجل القائل:  ُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ ِإّنَّ
 .بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ 

ولكن إذا غاب الوازع الديين ال بد أن تغيب األخوة اإلسالمية، بل اإلنسانية أيضًا من وراء ذلك، 
ذلك،  ، وعندئٍذ يغيب اإليثار، وحتّل األثرة يف مكانوال بد أن حتّل حمّل األخوة عندئٍذ األنانية والفردية

ويغيب التعاون والتآلف، وتتجلى يف مكان ذلك األنانية واالستكبار، تغيب مشاعر الشفقة، مشاعر 
 .احلب والرمحة، وحتّل حمّل ذلك مشاعر الشماتة

ّنا نتحدث إ هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وأال نرتاب فيها قط. لعلكم تسألون عن الدليل، وحنن
أن  -هلليا عباد ا-عمن أعلن أنه مؤمن باهلل عز وجل ولو أنه كان يقول ذلك بلسانه، الدليل على هذا 

املصطفى صلى اهلل عليه وسلم قَ َرَن تعاون املسلمني وتآلفهم وتسابقهم إىل التعاون، قرن ذلك بالتقوى، 
م، ال يظلمه، وال َيذله، وال حيقره، املسلم أخو املسل قال ذلك من خالل أسلوب يلفت النظر قال:

التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشري إىل صدره، كل املسلم على املسلم حرام، دمه 
يكررها ثالث مرات وكأهنا  التقوى ها هنا، أال ترون إىل قوله عليه الصالة والسالم: وعرضه وماله

ذله ال عالقة له بالتقوى، املسلم أخو املسلم ال يظلمه ال َي -حبسب الظاهر-مجلة اعرتاضية يف موضوٍع 
يكررها التقوى ها هناال حيقره، ما املناسبة اليت دعته صلى اهلل عليه وسلم ليقفز إىل شيء آخر فيقول: 
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ديين لثالثًا ويشري إىل صدره؟ لنعلم أن هذه الوصية النبوية الغالية اليت يوجهها إلينا لن تتحقق إال بالوازع ا
 .يهيمن على القلب، وهل التقوى إذ هتيمن على القلب إال ترمجة دقيقة للوازع الديين يا عباد اهلل

اخللق كلهم عيال اهلل، فأحبهم إىل الدليل على ذلك أيضًا قول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: 
اض قلبه حبًا هلل، تدغدغ قلب من؟ قلب من ف أحبهم إىل اهلل، هذه الكلمة: اهلل أنفعهم لعياله

تدغدغ قلب من هيمنت مشاعر التقوى عليه، تدغدغ قلب من هيمن الوازع الديين عليه، ومن مث فهو 
يسعى جاهداً ليتقرب إىل اهلل مبزيد من احلب يناله من اهلل، ومن مث مبزيد من احلب يكرمه به اهلل سبحانه 

 .لعيالهوتعاىل، اخللق كلهم عيال اهلل فأحبهم إىل اهلل أنفعهم 

لعل فينا من يقول: وإنا لنحمد اهلل عز وجل أننا نتمتع بالوازع الديين، لعل هذا الذي يقول هذا 
الكالم يتصور أن الوازع الديين يتألأل من خالل شعارات ترتفع، لعل هذا الذي يقول هذا الكالم َييَّل 

ت أو احلفالت، ل يف الرائي أو اإلذاعاإليه أن الوازع الديين ينبثق من أصوات مفخمة تتلو كتاب اهلل عز وج
ال يا عباد اهلل، الوازع الديين ينبثق من الداخل وال يأيت إىل اإلنسان وال يتسرب إليه من اخلارج، الوازع 
الديين شعور مهيمن ينبثق من داخل القلب، مث إنه يتجلى على ظاهر اإلنسان سلوكًا والتزامًا، هذا هو 

 الوازع الديين آثاراً ونتائج ذكرها املصطفى صلى اهلل عليه وسلم عندما قرن هذه الوازع الديين، مث إن هلذا
املسلم أخو املسلم ال يظلمه، ال َيذله، ال حيقره، كل املسلم على اآلثار والنتائج بتقوى اهلل عز وجل: 

م القتل ْسَتِحرُّ هب، أين املسلمون الذين ينتصرون إلخواهنم وها هم أوالء يَ املسلم حرام، دمه وعرضه وماله
صباح مساء؟ أين املسلمون ينتصرون إلخواهنم ويدافعون عنهم وها هي ذي بيوهتم ُتْستَ َلب وتُ َهدَُّم على 
رؤوسهم وتتحول ما بني عشية وأخرى إىل قبور؟ أين االنتصار لألخوة اإلسالمية بل اإلنسانية وها حنن 

ِمضَّة، جيرتّون الشقاء الذي جينرى يف مواسم الفرحة، ننظر فنجد أولئك الناس جيرتّ 
ُ
علهم بني ون اآلالم امل

 .ماِضَغّي املوت واحلياة

الوازع الديين! ليس هنالك وازع ديين تتمتع به جمتمعاتنا العربية واإلسالمية كما قد َيّيل إلينا أن 
ب اهلل عز وجل، الكي نزداد يقينًا هبذا الذي أقوله لكم نقاًل عن كت -يا عباد اهلل-نتصور، ولكن تعالوا 

تعالوا نضع صورة اإلجياب أمام السلب ونضع الطرد أمام العكس، ونضع الداء أمام الدواء، لكي نقارن 
 .ولكي يتبني لنا مزيٌد من الربهان عن طريق الضد، وبضدها تتميز األشياء كما قالوا
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ديين، يتمتعون الوازع الإن الناس الذين ُيسكون اليوم بزمام احلكم يف تركية هم من الذين يتمتعون ب
به تربيًة إُيانية منذ نعومة أظفارهم، وقد شاء اهلل عز وجل أن أكون واحداً ممن يعلم هذه احلقيقة ال اليوم 
بل قبل اليوم أيضًا، ورحم اهلل ذلك املرشد الرباين الذي أنبتهم هذا النبات احلسن، والذي بث بني 

ن هذا الوازع الديين جيعلهم ينظرون إىل شامنا هذه على أهنا جواحنهم الوازع الديين الذي نتحدث عنه، إ
ترّبك، وقفة  ه األرض وقفةأرٌض مقدسة كما قال املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، يقفون من هذ

 .تقديس

أجل، ما الذي جيعلهم ينظرون إىل شامنا هذه هذه النظرة؟ الوازع الديين ومن مث فإن الوازع الديين 
جيعلهم ُيدون يد الود والتآلف إىل شامنا وأهله والقائمني بشؤونه، هذا الوازع الدين هو الذي هو الذي 

جيعلهم ُيدون جسور التعاون بكل معىن الكلمة، ُيدون جسور تبادل املنافع، إن الدافع إىل ذلك يا عباد 
لك من َعِلم وجهله من ِلَم ذاهلل اسرتاتيجية إُيانية ثابتة مستقرة، وليس تكتيكًا سياسيًا مرحليًا ُير، عَ 

جهل، نعم إن ألسنتهم قد ال تتقن النطق بلغة القرآن، ولكن فلنعلم أن سلطان القرآن ولغته يهيمن على 
جمامع نفوسهم، يهيمن على قلوهبم، وإنك لتنظر إىل أحدهم وهو يتلو القرآن أو يصغي إليه وإذا بدموع 

 عينيه ترتجم معاين ما يسمع أو يقرأ، أجل. 

عباد اهلل ما ضرَّْت عجمة اللسان إذا كانت عروبة القلب يرتمجها سلطان القرآن املهيمن على 
 ؟النفوس، وماذا تفيد عروبة اللسان إذا كان القلب يعاين من عجمة الفهم واخلضوع لكتاب اهلل وسلطانه

عاين منه ليب نهذه احلقيقة تضعنا أمام برهان آخر على هذا الذي أقوله لكم، دليالن أحدمها س    
يف جمتمعاتنا، واآلخر إجيايب رأيتموه باألمس، ولسوف ترون مزيداً من دالئله قريبًا، فهل لنا يا عباد اهلل أن 
نقطف مثرة هذه احلقيقة؟ هل لنا أن نوقظ إخواننا يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية ويف مقدمتهم قادة هذه 

 ديين بني جواحنهم؟األمة أن يعودوا فيتحسسوا مكان الوازع ال

يا أيها الناس إن سلطان اإلسالم ال ُيكن أن يتمثل إال بشيء واحد ال ثاين له هو هذا الوازع الديين 
الذي يهيمن على القلب، فإن مل يوجد هذا الوازع الديين فاأللسنة اليت تنطق بالفلسفات املختلفة ال قيمة 

 .ذات الشمال ال معىن هلاهلا، والشعارات اليت ترتفع وتتألأل ذات اليمني و 
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أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يكرمنا باالعتزاز هبذا الدين الذي شرَّفَ نَا اهلل عز وجل به، وأسأله سبحانه 
أن يغرس بني جوانح أفراد هذه األمة الوازع الديين حىت يتآلف أفرادها، وحىت يعطف الناس بعضهم على 

ْسَفُك واألمن والطمأنينة على إخواهنم الذين يُ َقت َّلُون وتُ  بعض، حىت يعطف الذين يتفيؤون ظالل الرخاء
 دماؤهم وتدور رحى املوت عليهم. 

 .أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم
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 2010/05/07 | عروبة وعربية القرآن -229

 

راً على جل، إنه يركُِّز دائمًا ومكر ألفت نظري وأنظاركم مجيعًا إىل هذه الظاهرة يف كتاب اهلل عز و 
عروبة وعربية القرآن، ال يكتفي البيان اإلهلي من بيان ذلك مرة أو مرتني أو ثالث مرات، بل يكرر ويؤكد 

ْم كُ إِنَّا أَنزَْلنَاُه قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا لََّعلَّ  ويقول:[ 32 ]الزمر: ُقرآنًا َعرَبِيًّا َغيْ َر ِذي ِعَوجٍ  التكرير، فهو يقول:
 ]النحل: لَِّساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن إِلَْيِه َأْعَجِمي  َوَه َذا ِلَساٌن َعَريب  مُِّبنيٌ  ويقول:[ 3 ]يوسف: تَ ْعِقلُونَ 
 شعراء:]ال نَ َزَل ِبِه الرُّوُح األَِمنُي. َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِيَن. بِِلَساٍن َعَريبٍّ مُِّبنيٍ  ويقول: [152
 .أفأسرتسل وأستعرض معكم مزيداً من اآليات؟ ملاذا وما احلكمة من هذا التأكيد املتكرر [182-180

ألمة اإلسالمية يؤكد لنا أن العربية ستظل يخري ما دامت ا –بل البيان الرباين العريب  –إن البيان العريب 
تتلوه  طبها به، ما دامت مشدودة إليهمشدودًة إىل هذا الكتاب الذي شرفها اهلل سبحانه وتعاىل به وخا

قها بتدبر وتتبنّي صوره اجلمالية العجيبة اليت تأخذ جبوانب النفس، وتقف على بياناته املعجزة اليت يتعش
الذوق اإلنساين، ويؤكد لنا بيان اهلل عز وجل يف الوقت ذاته أن القرآن ستظل منافُذه موصولًة إىل عقول 

األمة تعود إىل اللغة اليت اختارها البيان اإلهلي خطابًا لعباده، ما دامت هذه  األمة وأفئدهتا ما دامت هذه
األمة ترجع إىل هذه اللغة، تقف أمام صورِها األخاذة، تقف أمام بياهِنا الذي مست به إىل شأٍو مل تبلغه 

إهنا  غة، مثأي لغة أخرى، ما دامت األمة مشدودة إىل هذه اللغة، إىل مجال بياهنا، وإىل صورها البلي
تعكف على دراسة قواعدها، فلسوف يظل القرآن هو احلكم، ولسوف تظل منافُذه مّتصلَة إىل عقول 

 .هذه األمة وقلوهبا

وهكذا يؤكد لنا بيان اهلل عز وجل أن بني القرآن واللغة العربية اليت تَ نَ زََّل هبا تفاعاًل مستمراً، كل 
 .والعقل إىل تعشق اآلخر وإىل التعلق بهمنهما مفتاح لآلخر، كل منهما يسوق القلب 

ة عباد اهلل: نظراً إىل أن املؤسسات واحملافل الغربية اليت ترتبص باإلسالم وتكيد له تبينت هذه احلقيق
ودرستها وعكفت طوياًل على دراستها، فإهنا َوضعْت يف أواسط القرن املاضي خططاً ماكرة للفصل بني 

د خططًا معلنة لفصل هذه األمة عن لغتها بل لغة القرآن، كي ال جتهذين القطبني املتفاعلني، وضعت 
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علت يف هذه اللغة ما يسوقها إىل االستئناس بالقرآن، فالتعلق به، فالتعشق لبياناته، فاخلضوع لتعاليمه، وف
 هفعلَها املاكر لصرف هذه األمة عن القرآن كي ال يقودها القرآن يف مسو بيانه ويف ألق بالغته إىل معين

الذي تن زَّل به أال وهو اللغة العربية، كي ال يشد القرآُن األمَة إىل الوقوف على هذه اللغة والركون إليها، 
مث حبها وتعشقها، مث العكوف على دراسة قواعدها وبالغتها، والوقت يضيق عن وضع النقاط على 

كل ذلك معلوم يف ظالم ليل داهم، و احلروف، وبيان اخلطط اليت رمسها اليونسكو، وبيان اخلط اليت ُرمِسَت 
ومقروء ومعروف، ولكن من حسن احلظ، ومن لطف اهلل عز وجل بعباده أن باءت تلك اخلطط بالفشل 
واخليبة، فلم يستطع قادة تلك املؤسسات واحملافل أن حيققوا شيئًا من هذا الذي ابتغوه، بل الذي حصل 

ومن القواعد  ،عربية واإلسالمية جتاه هذا األمرمتنا النتيجة خلططهم املستعلنة أن ظهرت ردود فعل لدى أ
املعروفة أن الكيد املعلن ال بد أن يفجر ردود الفعل، ولقد كانت ردود الفعل وال تزال هي أول ما َينق  
كيد الكائدين، خابت تلك اخلطط، ونظرنا يف أواسط ذلك القرن وما بعد، فرأينا ألق اللغة العربية كيف 

لى ألسن األدباء والشعراء اليت كانت أمتنا العربية واإلسالمية وما تزال تعتز هبم، رأينا كيف يعود متجدداً ع
أن أمتنا العربية تتسامى فوق العامية اليت فرضت عليها واليت أريد هلا، رأينا حىت كثريًا من املسرحيات 

م من أن أولئك ى، على الرغوالتمثيليات قد ُشدَّ أصحاهبا ومنتجوها إىل استعمال اللغة العربية الفصح
 .الكائدين قرروا القضاء على اللغة العربية بسكني اللهجات العامية، ولكن هذه اخلطة مل تتحقق

هل توقف أولئك الكائدون عن كيدهم يا عباد اهلل؟ معاذ اهلل، مل يتوقفوا، ولكن الذي حصل أهنم  
ن اء، أخذوا َيططون وكأهنم أخذوا الِعربة مخاضوا اليوم إىل األعماق، وأخذوا َيططون ويكيدون يف اخلف

الغلط الذي ارتكبوه، َيططون يف الظالم دون أن يشعر يخططهم العرب بل هذه األمة العربية املسلمة، 
ولكن اخلطط املاكرة اخلفية تأىب إال أن تعلن عن نفسها، فما اخلطة اجلديدة اليت يرمسها أولئك أنفسهم 

 .هذه األمة ومن مث للفصل بني هذه األمة وقرآهناللقضاء على العربية يف ألسن 

 :سبيل ذلك هو التايل 

أواًل: الفصل بني اللغة العربية وّنوذجها األمسى، وإنكم لتعلمون أن النموذج األمسى للغة العربية إّنا  
غة العربية. لهو القرآن، وال أعلم أن لغة من لغات العامل هلا ّنوذج أمسى تعود مبقياسها البالغي إليه إال ال

 .اخلطة األوىل هي الفصل ما بني اللغة العربية وّنوذجها األمسى
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اخلطة الثانية: هي الفصل ما بني اللغة العربية ومصدر بالغتها وقواعدها وألقها وصورها البيانية، أال  
 .وهو الشعر اجلاهلي والنصوص اليت وصلت إلينا من صدر اإلسالم

ة، إبعاد الصور اجلمالية اليت يتعشقها الذوق العريب من أفكار الناشئ اخلطة الثالثة: هي العمل على 
وإبعادها عن ذوقهم الصايف املتألق، وما أكثر الصور البيانية اجلمالية اليت تأخذ مبجامع النفس من مشاهد 

لك أوقاراً ذ نصوص عربية نعود فيها إىل ينبوع تاريخ هذه األمة. مث ماذا؟ مث إن النشئ مُحَِّل وحُيَمَُّل بعد
من القواعد العربية اجلافة حُتَْشى هبا أذهاهنم من أجل أن يشعروا بصعوبة شديدة، ومن أجل أن يشعروا 
بثقل هذه املهمة اليت حُتَْشى هبا أذهاهنم وأدمغتهم، ومن أجل أن تتحقق من وراء ذلك عقدة نفسية جتاه 

عشقتها أمة هبا إىل هذه اللغة الرائعة اليت كم وكم تقواعد العربية، تُ ْقَصى هذه األمة عن اجلواذب اليت جتذ
بل أجيال نفخر اليوم هبا. اخلطة ترمي إىل فصل أذهان الناشئة وأذواقهم عن النموذج األمسى للغة العربية، 
عن ينبوع البالغة العربية وقواعدها، عن الصور اجلمالية املتألقة هلذه اللغة، مث حُتَْشى أذهاهنم بأوقاٍر من 

 .واعد اجلافة، كي يتربموا هبا، وكي يضيقوا ذرعاً هبا، وكي تنشأ يف نفوسهم ردود فعل جتاه هذه القواعدالق

هذه هي اخلطة البديلة اليت ُيررها أولئك الناس على أمتنا اليوم لعلها تنجح، وسؤايل اآلن هل  
ظل ألن هذه األمة سوف ت ستنجح؟ ال واهلل الذي ال إله إال هو، ال ومنَ ّزل هذا الكتاب لن تنجح، ذلك

مشدودة إىل خطاهبا الرباين املن زل عليها منذ قرابة مخسة عشر قرنًا، ومن مث لسوف يقودها هذا القرآن 
إىل ينابيع اللغة العربية، ولسوف تتشرف األلسن ببالغة هذه اللغة كما تشرف هبا لسان مثل لساين، وما 

تعلم شيئًا من هذه اللغة، ولكن القرآن هو الذي صقل أكثر األلسن األعجمية اليت ُوِلَدْت وهي ال 
 .ألسنتها بلغة القرآن هذه، وأنا واحد من أولئك الناس

حنن عرب، كيف أستطيع أن أمجع بني نقيضني؛ عرب وحناول أن خننق اللغَة العربية ونستخذي  
يام تعريب  يوم من األلكيد الكائدين!؟ ال لن ُير هذا وال سيما يف هذه البلدة املباركة اليت شهدت يف

املصطلحات العلمية اليت تعتز هبا جامعتنا هنا دون كثري من البالد األخرى، حنن الذين عرَّبْ نَا املصطلحات 
العلمية، يف الوقت الذي كانت فيه كثري من األمم العربية تضطر إىل استعمال املصطلحات األخرى. بلدة  

 .ن األشكالكهذه لن متر فيها هذه اخلطط ناجحة بشكل م
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ال أحتدث عن الدين، أحتدث عن اللغة العربية، واخلطط اليت  –أيها اإلخوة  –وأنا يف هذا املقام  
تكيد هبا املؤسسات واحملافل اليت تعرفون، أقول لكل من يتوجس خيفة من كتاب اهلل عز وجل عندما 

ركنون إىل القرآن ن َيافون عندما ينعتمد عليه يف صقل ألسنتنا باللغة العربية املباركة هذه، هؤالء الذي
الستنباط البالغة العربية والصور البيانية منه، َيافون أن تفرتسهم املشاعر الدينية من جراء ذلك، ومن مث 
فإن قرارهم هو التضحية بالعربية يف سبيل أال تفرتسهم املشاعر الدينية عندما يركنون إىل القرآن، أقول 

 ين يدرسون القرآن ملصاحلهم الشخصية، ولكنهم حيصنون أنفسهم ضد افرتاسهلم: كونوا كاملستشرقني الذ
القرآن ألفكارهم، حيصنون أنفسهم، يدرسون القرآن من ألفه إىل يائه، ويدركون اللغة العربية العجيبة اليت 

درسوها، و تنَ زََّل هبا القرآن، وما أكثر من اصطبغوا هبذه اللغة وهم مستشرقون، ها هم أوالء اصطبغوا هبا، 
ومل تفرتسهم املشاعر الدينية يف كتاب اهلل عز وجل. أقول ألبناء جلدتنا: كونوا كأولئك املستشرقني، 
حصِّنُوا أنفسكم ضد تسرب األفكار الدينية، والتقطوا ما يهّمكم من مبادئ اللغة وقواعدها وبياناهتا 

 .وصورها املتألقة

ب، وأسأل ٍي يُ َبصُِّرها بكيد الكائدين من بعيد أو من قريأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يكرم أمتنا بوع 
اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل من بلدتنا املباركة هذه درسًا تقتدي به األمم العربية واإلسالمية من حولنا، 
فلقد كانت هذه البلدة وال تزال يف مقدمة البلدان اليت تعي ما عليها، وتعي ما يراد هبا، أقول قويل هذا، 

 .ستغفر اهلل العظيموأ
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228-  
 
 11/28/2212|  الوصايا إلالهية تشريف قبل أن تكون تكليفا

 

عجيب شأن اإلنسان جيلس على مائدة الرمحن سبحانه وتعاىل فيتناول منها ألوانًا ال حُتَْصى مما لذَّ 
 ه،عة يف جسمه وجسدملتنو الغذائية ا مما يتمتع به فمه من طعوٍم ولذائذ خمتلفة متنوعة ومما له آثاره، وطاب

تع اهلل سبحانه وتعاىل ُي، ُيتع اهلل عز وجل عينيه مبشاهد من اجلمال املتنوع يتيه عن وصفه الكالم والبيان
 .أنفه بروائح تطربه يتيه عن وصفها أيضًا البيان والكالم

يتقلب يف ، ملهادايتقلب من األرض اليت أقامه اهلل عليها يف مهاٍد مل تستطع أمه أن هتيأ له مثل هذا 
 َولََقْد َكرَّْمنَا َبيِن آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحرِ : ذلك كله وهو يعلم أن مصدر ذلك قرار اهلل القائل

 . [25]اإلسراء:  َوَرزَقْ نَاُهم مَِّن الطَّيِّبَاِت َوَفضَّْلنَاُهْم َعَلى َكِثرٍي ممَِّّْن َخلَْقنَا تَ ْفِضيالً 

ذا جاء وقت الوصايا اليت يوجهها اهلل سبحانه وتعاىل إىل هذا اإلنسان املكرَّم يوصيه مبا يسعفه حىت إ
ومبا يسعده وحيذره عما يشقيه إذا به يشيح بوجهه عن هذه الوصايا وإذا به يسيء الظن هبا ومبن يوصيه 

 .هبا ويلتفت ليأخذ بداًل عن ذلك وصايا عدوه وأعداء اهلل سبحانه وتعاىل

ألمر غريب! كيف أحسن الظن باهلل عندما أجلس على مائدته وأتلقى منه النعم اليت ال حتصى  إنه
اده أنه ما هذا على الرغم من أن اهلل سبحانه وتعاىل يؤكد لعب، مث أسيء الظن يف وصاياه اليت يوصيين هبا

ْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت اْليَ ْوَم َأْكمَ . أوصاهم إال مبا فيه خريهم وما شرع هلم إال مبا يضمن سعادته
هذا الذي يقول هذا الكالم هو ذاته الذي . [2]املائدة:  َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالََم ِديناً 

كيف يتأتى  ،أقامنا فوق هذه األرض املليئة مبظاهر اإلكرام ألفواهنا وألنوفنا وألعيننا وملشاعرنا أمجع
 .سن الظن باهلل آنًا مث يسيء الظن به آنًا آخرلإلنسان أن حي

عباد اهلل: لن ُيْسِعَد اإلنساَن شيٌء  كالوصايا اليت وجهها اهلل سبحانه وتعاىل إىل عبد املكرم ولن 
ليس من دأيب يف مثل هذه املوقف أن أسرد احلكايات ، يشقي اإلنساَن شيٌء كإعراضه عن هذه الوصايا

لك مرًة ولكين اليوم سأقص عليكم خرباً ألنه يفيض بالعربة وألن الذي والقصص وما أظن أين فعلت ذ
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يصغي إليه ويستعمل عقله إن كان تائهًا أو ضااًل البد أن ينتقل خالل دقيقة واحدة من أقصى أودية 
 .التيه والضالل إىل أعلى أصعدة اإلُيان واهلداية

ا جبزٍء من سرتت جزءاً من شعر رأسه قبل سنوات خلت أقبلت إيلَّ يف مكتيب يف اجلامعة فتاة قد
هل يل التجأت إيلَّ قائلة أنا على شفري اهلالك ف، غطاء وارتدت ثيابًا هي أقرب إىل العري منها بالسرت

شأت يف بيت قالت: ن، أقص عليك خربي لعلك تنقذين من هذا اهلالك الذي يرتبص يب؟ أصغيت إليها
 ت حىت وصلت إىل اجلامعة وأنا ال أتقيد بشيء ألنين مل ُأَربَّ درس، ال يعرف اإلسالم ال فكراً وال سلوكاً 
جعلُت قليب نُ ُزاًل للشباب وأصبحت أتعرف على الواحد إثر اآلخر ، على أي منهٍج ديين أو أخالقي قط

 إنه يف ساعٍة من مث، مث إين تعلقت بواحٍد منهم أحببته وعرفت أنه أحبين أيضًا وتواثقنا على الزواج
مين كل ما يبتغي وراح يعدين بالزواج ورحت أستعجله بالزواج مث إين أخذت أستعجله  الساعات نال

وأضيُِّق عليه األمر وذات يوٍم نظر إيلَّ وقال: إنين عندما أقرر الزواج أختار فتاة مستقيمة ال أختار فتاة 
يف طريق  قالت: يف تلك اللحظة استيقظت ويف تلك اللحظة علمت أنين أسري، مثلك ال ترد يد المس

اآلن لو علم أهلي مبا مت يل لقتلوين أو ذحبوين حتت قانون جناية الشرف اليت ال شرف هلا يف ، اهلالك
 .ما العمل؟ ماذا أصنع، أما اجملتمع فقد لفظين بعد أن خدعين متمثاًل يف شبابه، احلقيقة

ويوشكون أن  ا إىل أعداءأهلك حتولو ، قلُت هلا: اآلن تعرتفني بأن الدنيا كلها حتولت إىل أعداء لك
ك واجملتمع أخذك لبابًا ورماك قشورًا وهو سيفعل ذلك يف املستقبل أيضًا ب، يقتلوك لو علموا مبا مت لك

و صديقك املتبقي ه، ومل يبق لك إال صديق واحد أتعلمني من هو؟ قالت: من؟ قلت: إنه اإلسالم
تعاىل عي العهد واصطلحت مع اهلل سبحانه و فإن أنت صدقت م، هو وصايا اهلل سبحانه وتعاىل، اإلسالم

ن أعلن قالت: اآل، يف فكرك وسلوكك والتزامك وآدابك أرجو أن اهلل هو الذي سينتشلك من هذا الشقاء
ْرهُتا مبا  ،اآلن سأفعل كل ما يأمرين به اهلل، اآلن أعلن عن رجوعي إليه، عن توبيت إىل اهلل بني يديك بصَّ

 . مظهرها وقلت هلا ترددي عليينبغي أن تفعل يف فكرها ويف

ى ما هي إال أيام حىت أقبل إيل يف مكتيب شاب يقول يل إنه حتر ، انظروا يا عباد اهلل إىل رمحة اهلل
 الفتيات لينتقي منها واحدة تليق بالتزامه ودينه وأخالقه فلم يعثر فهال دللتين على فتاة أستطيع أن أجد

قلت: إن أنَت  ،لت له: نعم ووصفت له احلال وذكرت له قصة الفتاةفيها متعة دنياين والتزامي يف ديين؟ ق
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قبلتها زوجة لك كتب اهلل لك أجر اهلداية ومت ََّعَك اهلل سبحانه وتعاىل بنعيم الزواج يف الدنيا فهل لك أن 
 .جتمع بني سعادتني؟ قال: نعم ولقد رضيت

ريق األهل أن يتعاهدا على الزواج عن طوشاء اهلل عز وجل بقدرته وألطافه أن جيتمعا وأن يتعارفا مث 
وانطوت القصة ونسيت اخلرب ومر على ذلك عاٌم أو عامان وذات يوٍم كنت أعود من بعض احملافظات 
ونزلت من العربة يف اسرتاحة من تلك االسرتاحات وإذا يب أمام فتاة حمجبٍة حجابًا تاماً ترتدي ثيابًا سابغة 

قالت: أمل تعرفنا؟  ،اًل صغرياً على صدرها وإىل جانبها شاب  مل أعرفهمع أناقة يف املظهر وهي حتتضن طف
ها أنا  ،قالت: أنا اليت كنت تائهة يف مناكب األرض وانتشلين اهلل عز وجل بدينه عن طريقك، قلت: ال

ذا أعيش سعادة غامرة ما مثلها مع زوجي هذا وأشهد يف كل حلظة أن سعاديت هذه مل تتحقق إال من 
 .إال من خالل التزامي هبذا املظهر الذي أوصاين به اهلل سبحانه وتعاىل، زامي بأمر اهللخالل الت

تذكَّْرُت ورجعُت القهقرى بالذاكرة إىل ما قبل عام وعام ونصف وتذكرت صورهتا عندما جاءت إيلَّ 
لى ع وهي نصف عارية وقد خدعها اجملتمع وراحوا يأكلون منها كما قلت لكم اللباب ويرموهنا قشراً 

 .نواصي الشوارع لو سارت على هذا املنوال

ا اهلل تبني لكل من آمن باهلل أن وصاي، مليئة بالدرس، مليئة بالعربة –أيها اإلخوة  –هذه القصة 
سبحانه وتعاىل سواٌء ما تعلق منها بالفكر أو ما تعلق منها باملظهر وااللتزام والسلوك كل ذلك تتمة 

الذي  وهذا اخلرب، أجل، كل ذلك تتمة ملظاهر إسعاد اهلل عز وجل لإلنسان ،ملظاهر إكرام اهلل لإلنسان
 حتولت الدنيا كلها بالنسبة إليها إىل وحوش ضارية بدءاً من األسرة إىل، أقصه عليكم جيسد هذه احلقيقة

من الصديق الذي انتشلها؟ من هو الصديق الذي أسعدها بعد . اجملتمع والسوق واألصدقاء والشباب
تخذ أما اجملتمع فكان يريد أن ي، كانت تسري على شفا جرف إن هي إال دقائق أو أيام وستذبح  شقاء؟

منها كما قلت لكم ألعوبة يتسلى هبا هذا مث هذا مث ذاك وترمى بعد ذلك على نواصي الطرق ولكن اهلل 
لها من انتش من خالل وصاياه احللوة املسعدة كل ذلك هو الذي، الكرمي العظيم من خالل دينه القومي

 .الشقاء ومسا هبا إىل صعيد سعادٍة ما مثلها سعادة
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 مهاٍد يتقلب من أرض اهلل يف، أليس من احلق أن أقول مرة أخرى يا عجبًا لإلنسان عجبًا ال ينتهي
بلذائذ ال حصر  ،ُيتع فمه من عطاء اهلل عز وجل بطعوٍم ال حصر هلا، وال كمهاد األم اليت ترعى به طفلها

مسعه عينه أنفه حياته من إكرام اهلل وعطائه بأموٍر ال حصر هلا وهو يعلم أهنا آتيٌة من عند اهلل  ُيتع، هلا
ألزْم  ،عز وجل حىت إذا حان أن يوصيه اهلل عز وجل فيقول له: إذا جلست على املائدة فافعل كذا وكذا

وصايا اليت قات العندما يأيت مي. نفسك هبذه الضوابط وهبذه النظم لتتناول طعامك على حنو شهي
َُكرِِّم األول وهو اهلل أعرض عنه

عامه وشرابه ط، أعرض عنه عند وصاياه وأتقلب يف نعيمه، جاءت من امل
  أليس هذا لؤمًا يا عباد اهلل؟، عندما أجد الفم احملتاج واجلسم احملتاج، ولذائذه كلها

عن وصاياه إن يف أعرض  –إن كنت من صنف الرجال أو النساء  –أعرض وأشيح عن وصاياه 
الفكر أو يف السلوك وهو الذي كرمين وهو الذي يعطيين ويسقيين مث ألتفت بداًل من اإلصغاء إىل وصاياه 

كيف ينبغي  ،كيف ينبغي أن يكون مظهري،  كيف ينبغي أن أعيش،  ألتفت إىل وصايا أعداء اهلل وأعدائي
ن  ن؟ من أعداء اهلل وأعدائي أنا! أهم الذيأن تكون عالقايت يف اجملتمع؟ أتلقى األجوبة عن هذا كله مم

كرَّموك على املائدة اليت تتناول عليها ما لذَّ وطاب؟ أهؤالء هم الذين ُيتعون فمك بأنواع الطيبات؟ أهؤالء 
هم الذين جعلوا من األرض مهداً وال كمهد األم لطفلها كما قلت لكم؟! هؤالء هم الذين كرَّموك حىت 

جعل لك األرض ، متعك، أطعمك، سقاك، عز وجل هو الذي كرَّمك وأعطاك تثق بوصاياهم؟! أم اهلل
 .إنه لعجب ال ينتهي، مهدًا كما قلت لك مث إنه توَّج هذا اإلكرام بإكرام الوصايا؟! عجبٌ 

املؤمنني بتكرُيك  أن جعلتنا من، اللهم لك احلمد أن جعلتنا من املؤمنني بعبوديتنا لك وبربوبيتك لنا
ْرتَنا هباآمنا بأن ، لنا إذ  ،تكرُيك لنا طريٌق أوله متعة الدنيا بكل أصنافها وآخره الوصايا اليت متتعنا إذ ذكَّ

يا أرحم  -دك ها حنن نع، أبق علينا نعمة االنضباط بوصاياك، فاللهم أبق علينا هذه النعمة، أمرتنا هبا
يت وصايا إىل من لدنك تلك اللن نتلق ال، نعدك أننا لن نكون لؤماء قط -من ُسِئل ويا أكرم من أعطى 

تقداتنا نأخذ مع، أفكارنا، سلوكنا نأخذ دستوره من لدنك، جاءتنا وحيًا عن طريق رسلك وأنبيائك مجيعاً 
كيف ال وأنت الذي كرمتنا وأنت الذي  استخدمت أرضك كلها بل كونك كله ،  دستور ذلك من لدنك

رج من هذه حىت خن، لهم هذه النعمة حىت نلقاكفأبق علينا ال، جعلت من ذلك كله خدمًا لنا، ملصاحلنا
 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم .بسالم –دار الدنيا  –الدار 
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 21/28/2212 | الاعتصام بحبل هللا هو املحور الجاذب لوحدة ألامة -232

 

دعوة إىل الوحدة اليت تتمتع هبا ال ال أعلم أن أمراً وجََّهُه القرآُن إىل الناس يتمتع بالقدسية واألمهية
هبا على  بل أنا ال أعلم أن نعمًة امنتَّ اهلل سبحانه وتعاىل، وإىل التضامن وإىل نبذ أسباب الفرقة والشتات

عباده كنعمة حتويله هلم وانتشاله إياهم من أقصى َدرََكاِت الفرقة والتباغض والتهارج والتقاتل إىل أعلى قمم 
أال ترون إىل اآلية اليت ال جيهلها ذو جنان وال يكاد يفرت عن تردادها ، ضامن واحلبالود والتآلف والت

لسان وال َيلو جدار يف بناء أو قاعة إال وجتد هلا رمسًا على جدراهنا وتفننًا يف كتابة خطوطها أال وهي 
لّلِه َعلَْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء وْا َواذُْكُرواْ نِْعَمَت اَواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِيعًا َواَل تَ َفرَّقُ  :قول اهلل سبحانه وتعاىل

ُ اللُّه فَأَلََّف بَ نْيَ قُ لُوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِنِْعَمِتِه ِإْخَواناً وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفرٍَة مَِّن النَّاِر فَأَنَقذَ  ُكم مِّنْ َها َكَذِلَك يُ بَ نيِّ
 . [152]آل عمران:  تَ ْهَتُدونَ  َلُكْم آيَاِتِه لََعلَُّكمْ 

وإين ألعلم أن شعوب العامل والدول العربية واإلسالمية كانت يف هذه العصور املتأخرة وال تزال 
يل ذلك وإهنا لرتفع يف سب، إىل استعادة هذا التضامن، تسعى بكل الوسائل إىل استعادة هذه الوحدة

معها العجب أن هذه اجلهود اليت نراها بأعيننا أو تس ولكن. الشعارات املتنوعة يف املناسبات املختلفة
بل إننا لننظر فنجد أن واقع اجملتمعات اإلسالمية يرتاجع إىل الوراء ، آذاننا مل تأت إىل اليوم بأي طائل

 . على صعيد التعارف والتآلف والتضامن وإنكم لتجدون دالئل ذلك

على كل األصعدة وننظر فنجد أن هنالك  كلمة الوحدة هلا شعارات متألقة براقة يف هذا العصر
وسائل فعاًل تُ ْبَذل من أجل حتقيقها ولكننا ننظر فال جند مصداقًا لذلك وُيذَكِّرنا هذا باملثل العريب القائل 

 فما السبب؟. أمسع جعجعًة وال أرى طحناً 

كن أن قلت ال ُيأن دائرة االحتاد بني أفراد أمة أو أفراد مجاعة كثرت أو  –يا عباد اهلل  –السبب 
 دائرة االحتاد بني األفراد أيًَّا كانوا ومهما كانوا من. تتم وتتكامل إال إذا كان هنالك حموٌر جاذٌب جيمعها

سة يعرف ذلك علماء الفلسفة واملنطق ويعلم ذلك علماء اهلند، الكثرة والقلة ال تتحقق بدون حموٍر جاذب
 احملور اجلاذب قبل أن يأمر عباده بالتالقي والتضامن من أجل هذا وضع البيان اإلهلي، على اختالفهم
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 :مث قال بعد ذلك، االعتصام حببل اهلل، هذا هو احملور َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِيعاً : والوحدة فقال أوال
 َْواَل تَ َفرَّقُوا :ولو أنه بدأ فقال  َْواَل تَ َفرَّقُوا  ون؟وعالم جيتمع، قلن يتأتى لعباده أن جيتمعوا عن تفر 

ن وربنا سبحانه وتعاىل حكيم كما تعلمو . إال على حمور، ال ُيكن لألمة أن تتالقى إال على هدف
 ،ولذلك وضع احملور املتمثل يف حبل اهلل أي املتمثل يف كتاب اهلل وما يتضمنه من عقيدة وشرعة ومبادئ

 . ادفلما استقر فيما بينهم هذا احملور جاء دور الدعوة إىل االحت

وإنا لنتساءل اآلن أين هو هذا احملور؟ أين هو احملور الذي ينبغي أن تتداعى األمة إىل االحتاد على 
 أساسه؟ أين هو احملور اجلامع الذي عب ََّر عنه بيان اهلل عز وجل حببل اهلل؟

واحد اجلامع لوعندما يغيب احملور ا، وإنكم لتعلمون ذلك، لقد حتول احملور إىل حماور شىت يا عباد اهلل
وحتل حمله حماور متعددة متناقضة البد أن تُ ْوِرَث األمَة هذه احملاوُر مزيدًا من الفرقة ومزيدًا من الشتات 

ا وها أنا أضعكم أمام طائفة من األمثلة جتسد هذه احلقيقة اليت أقوهل، َيتلفون على هذه احملاور املتعددة
 . لعلنا جنعل ألنفسنا من ذلك درساً 

 :يقول ،ور الرباين مبينًا املبدأ الذي به يسمو اإلنسان أو به يهبط يف جمتمعه الذي يعيش فيهيقول احمل
 ََمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم يَا أَي َُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَ بَاِئَل لِتَ َعارَفُوا ِإنَّ َأْكر

 . [12]احلجرات:  للََّه َعلِيٌم َخِبريٌ ِإنَّ ا

حماور املبالغة  ،حماور العصبية، وإذا مبحاور أخرى حلَّْت حمله، ننظر وإذا بأيٍد قد َغيََّبْت هذا احملور
يف االعتداد بالقوميات املختلفة فكان من نتائج ذلك أن حتولت هذه احملاور إىل سبب جديد للفرقة بداًل 

 . بيان اهلل عز وجلمن السبب الذي رمسه 

حيذرنا احملور الرباين  ،يضعنا احملور الرباين أمام حتذير بعبارات ال تقبل التأويل إليكم هذا املثال الثاين:
اللَُّه َفاَل هَتِنُوا َوَتْدُعوا ِإىَل السَّْلِم َوأَنُتُم اأْلَْعلَْوَن وَ من أن نستسلم للسلم الذي يأيت مبظهر السالم فيقول: 

 [20]حممد:  َوَلن َيرِتَُكْم َأْعَماَلُكمْ  َمَعُكمْ 

بعد أن  ،أي َسْلٍم حيذرنا منه بيان اهلل؟ ذلك السلم الذي ال يأيت إال بعد أن نتجرد من احلقوق
ونظرنا فوجدنا إخوة وأبناء عمومٍة لنا يعرضون عن هذا احملور الذي وَضَعنَا البياُن ، نتجرد من املمتلكات
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الرأس الستسالم يأيت بصيغة سالم ويغضون الطرف عن احلقوق املستلبة واألراضي ينغضون ، اإلهلي أمامه
 إذاً الحظنا كيف غاب احملور الرباين وحلَّ يف مكانه احملور الذي يثري الشقاق. أجل، املغتصبة املستوطنة

 . واجلدال

 من التعايش إنساين على أساسٍ  –حنن املسلمني  –يضعنا احملور الرباين ، انظروا إىل هذا املثل اآلخر
 اَل يَ نْ َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يُ َقاتِلُوُكْم يِف والتآلف والتعاون مع غري املسلمني من أهل الكتاب فيقول: 

. [2]املمتحنة:  نيَ الدِّيِن وملَْ َُيْرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسطِ 
ونظرنا اليوم وإذا بأناس يُ غَيِّبُون هذا احملور الرباين وحيلون حمله مشاعر األحقاد والضغائن وما يُ َعب َُّر عنه 

 . اليوم باإلرهاب وحنو ذلك

فتني يضعنا احملور الرباين من كتابه املبني بعبارة ال تقبل التأويل أمام ك. آتيكم بأمثلة أخرى؟ حسناً 
عامتني متساويتني جلهود كلٍّ من املرأة والرجل يف هذا اجملتمع اإلنساين لينهض اجملتمع على جهود  أو د

 [21]التوبة:  َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَ ْعُضُهْم أَْولِيَاء بَ ْعضٍ كلٍّ منهما بتساٍو فيقول: 

فَاْسَتَجاَب هَلُْم رَب ُُّهْم  :ويقول الوضعية يرسخ مبدأ الوالية املتبادلة اليت ال تعلمها إىل اليوم القوانني
ونظرنا فوجدنا . [180]آل عمران:  َأينِّ الَ ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّن ذََكٍر أَْو أُنَثى بَ ْعُضُكم مِّن بَ ْعضٍ 

ا رسخ اجملتمع اليوم من يُ غَيُِّب هذا احملور أو يتجاهله أو يلقيه وراءه ظهريًا مث يزعم ويتهم أن القرآن إّن
ُغيَِّب احملور القرآين الذي نقرؤه ووضع مكانه هذا . الذكوري لينهض على حطام وأطالل حقوق املرأة

 . الذي يثري اجلدل والنقاش واخلصام

يضعنا احملور الرباين أمام ما ينبغي أن نعلمه من تاريخ البعثة اإلسالمية وحياة  :تعالوا إىل مثال آخر
حمَُّمٌَّد يضعنا أمام الصورة التالية والشهادة العالية ألصحاب رسول اهلل فيقول:  ،املصطفى مع أصحابه

ْضاًل مَِّن اللَِّه َوِرْضَوانًا رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاء بَ يْ نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُكَّعًا ُسجَّداً يَ ْبتَ غُوَن فَ 
جِنيِل َكَزرْعٍ ِسيَماُهْم يِف وُ   َأْخرََج َشْطأَُه فَآَزرَُه ُجوِهِهم مِّْن أََثِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَ لُُهْم يِف الت َّْورَاِة َوَمثَ لُُهْم يِف اإْلِ

َعِملُوا الصَّاحِلَاِت وَ فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لِيَغِيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا 
ونظرنا ، تلك هي شهادة رب العاملني ألصحاب رسول اهلل. [38]الفتح:  ِمنْ ُهم مَّْغِفرًَة َوَأْجراً َعِظيماً 
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فيصنفهم بني صاحل وطاحل  صلى اهلل عليه وسلم فوجدنا من حُيَكُِّم مزاجه يف تصنيف أصحاب رسول اهلل
 . عاىلمعرضًا عن شهادة كتاب اهلل سبحانه وت

ا البيان اإلهلي فوجدن –وكل ذلك ينبثق من احلبل الذي أمرنا اهلل باعتصامه  –ونظرنا إىل حمور آخر 
 النَّيِبُّ أَْوىَل بِاْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنُفِسِهمْ  وبني زوجاته فيقول: صلى اهلل عليه وسلم يقرن بني مكانة رسول اهلل

دة  إذاً هنَّ مجيعًا بشها، يصفهم باألمومة لنا مجيعًا إىل يوم القيامة. [0 ]األحزاب: َوَأْزَواُجُه أُمََّهاتُ ُهمْ 
 ونظرنا فوجدنا من يُ غَيُُّب أو حياول أن يُ غَيََّب هذا احملور ليحكِّمَ ، كتاب اهلل عز وجل أمهات للمؤمنني

 صلى اهلل عليه وسلم.  مزاجه بني زوجات رسول اهلل

 ،اجلامع وكلها نصوص قاطعة الداللة ال تقبل تأوياًل قط هذه نصوص ذكرتُ َها كأمثلة على احملور
ولكن الشك أن من وراء هذه النصوص القاطعة الداللة مجاًل وبياناٍت وألفاظًا أخرى يف كتاب اهلل تقبل 

ن نعلم أن ينبغي أ، التأويل وتقبل أكثر من تفسري ومن هنا وجدت املذاهب بل من هنا وجدت الفرق
ْحَتِمَلة اليت تقبل التأويل ينبغي أن تتسع صهذه الفرق اليت تكاثر 

ُ
دورنا ت من خالل تفسري النصوص امل

هلا مجيعاً وينبغي أن نعلم أهنا مجيعًا تستظل بظل اإلُيان وأهنا مجيعًا تسمو إىل صعيد اإلسالم وأهنا ستلقى 
 . اهلل عز وجل إن كانت صادقة يف اجتهاداهتا هذه وهي مثوبة إن بأجٍر أو بأجرين

ه خالصة ما يبغي أن نعلمه أيها اإلخوة من أمر الوحدة وقدسيتها يف كتاب اهلل وهذا ما ينبغي هذ
أن نعلمه من السبب الذي جعل عودة األمة إىل هذه الوحدة مستعصية وكم وكم من الناس تساءلوا عن 

. فةلسبب ذلك أن احملور الذي جيذب للوحدة قد غاب وحلَّت حمله حماور متناقضة خمت، سبب ذلك
 . احملاور املختلفة املتناقضة متزق بداًل من أن جتمع وبداًل من أن حتقق وحدة هذه األمة

وخالصة ما ينبغي أن أقوله لنفسي وأن أقوله إلخواين يف اإلسالم واإلنسانية أن لنا أن جنتهد يف فهم  
كن على أن نتصور ول صلى اهلل عليه وسلم كتاب اهلل عز وجل ما وسعنا ذلك ويف فهم سنة رسول اهلل

أننا قادرون على أن ندافع عن اجتهاداتنا يوم نقف بني يدي اهلل عز وجل إذ يقوم الناس مجيعًا لرب 
فإذا علمُت أنين أستطيع أن أدافع عن اجتهادي يف ذلك املوقف اخلطري العظيم املخيف فيا ، العاملني

أن أدافع  لسايَن سيتلجلج وأنين لن أستطيع مرحبًا باجتهادي اليوم يف احلياة الدنيا ولكن إذا علمُت أن
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عن اجتهادي الذي تبنيته اليوم عندما أقف بني يدي رب العاملني فألعد إىل نفسي وألحمص نظريت هذه 
  .وألحوال أال أرحتل من هذه الدنيا إال بقلب سليم كما دعا سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصالة والسالم

خواين مجيعًا أنتشلها وأعتصرها من هذا الكالم اجلامع الذي ذكرته هذه هي نصيحيت لنفسي وإل
 . لكم

 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 19/23/2211 | هويتنا إلايمانية سالحنا ألامض ى -231

 

 .أعود اليوم مرة ثانية ألحدثكم عن الشام وما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الشام
كم من ذلك احلديث الذي رواه أبو داود واحلاكم يف مستدركه وابن حبان بسند صحيح من حديث وحسب

تقع يف املستقبل فتحدث عن فنٍت س، عبد اهلل بن حوالة أنه كان يف جملس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فرَّ إليه من الفنت أن أأي اخرت يل املكان الذي ينبغي ، فقال له عبد اهلل بن حوالة: اخرت يل يا رسول اهلل

مث ، عليك بالشام فإهنا خرية اهلُل من أرضه جيتيب إليها خريته من عباده فقال له:، اليت تتحدث عنها
 .إن اهلل تكفل يل بالشام وأهلهقال: 

أن نكون  أفما ينبغي، عباد اهلل: هذه شهادة من رسول اهلل الصادق املصدوق حبق الشام وأهل الشام
صاحب هذه الشهادة اليت شهد هبا لنا؟ هذه الشهادة اليت شهد هبا لنا وألرضنا املباركة هذه؟ أوفياء مع 

وكيف ينبغي أن يكون الوفاء منا هلذه الشهادة اليت أعلنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ كلنا يعلم أن 
فاء يتمثل يف أن نستعلن الو ، الوفاء إّنا يتمثل يف أن نستعلن باهلوية اليت شرفنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا

بل هو سر  ،اهلوية الدينية اليت هي سر اجتباء اهلل عز وجل لنا إذ أقامنا يف هذه األرض، باهلوية اإلُيانية
 . اجتباء اهلل األرض والربكة اليت أغدقها على هذه األرض

البلدة على  ة هذهأقيمت سياس، إنكم لتعلمون يا عباد اهلل أن شعارات كثرية َمرَّْت ببلدتنا هذه
شعارات متنوعة كثرية ولكنها مجيعاً أخفقت أمام مواجهة العدو املشرتك الذي يرتبص بنا الدوائر  ، أساسها

 يف مواجهة حتديات هذا العدو املشرتك –وما تزال تنجح  –لغة واحدة هي اليت جنحت . كما تعلمون
ه إلينا من أجل أن مل يتج، يف سبيل حماربة قومية مل يتجه إلينا هذا العدو. الذي وفد إلينا من وراء البحار

لينا ال مل يتوجه إلينا من أجل طمع يف أرٍض فقط وإّنا توجه إ، حيارب يسارًا ضد ُيني أو ُيينًا ضد يسار
واضعاً نصب عينيه بل يف قراره الذي اختذه أن جيتث هويتنا اإلُيانية واإلسالمية من أفئدتنا بل من أرضنا 

ي السالح األول إذاً فهويتنا اإلُيانية والدينية ه. إنكم لتعلمون هذه احلقيقة يا عباد اهلل. أيضاً  املباركة هذه
 . بل األوحد الذي َيشى منه عدونا الذي أقبل إلينا كما قلت لكم من وراء البحار
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إذا كان هذا هو السالح الذي َييفه فلماذا ال نستمسك به؟ ملاذا ال حنرص عليه؟ بل ملاذا ال 
نستعلن الوفاء مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ شهد لنا هبذه الشهادة إذ شهد هبذه الشهادة اليت 

 حدثتكم عنها؟

 هي اللغة الوحيدة اليت أعلنت عن جناحها وأعلنت عن –لغة هذه اهلوية  –عباد اهلل: إن لغة الدين 
ا أن حنارب الغلو إذا أردن. ن بنا الدوائرالذين يرتبصو  –ال أقول يف وجه  –قدرتنا على الثبات يف وجوه 

وإن شئنا أن حنارب التطرف فلنعلم أن التطرف ال ُيكن أن ، فإن الغلو ال حُيَاَرب إال داخل دائرة اإلسالم
 أما اإلرهاب فلقد حبثت كثرياً فلم أجد هلا ثبتًا يف قاموس اإلسالم وال يف، حُيَاَرب إال ضمن دائرة اإلسالم

في معناها خ، إن معىن هذه الكلمة مطوي وخفي يف صدور من ابتدعوها، اإلسالميةقاموس الشريعة 
ُب يف حنن نعلم أن اإلسالم حيارِ . وثابت يف صدور من يصدروهنا إلينا مث يتعاملون معنا على أساسها

  .حياِرُب التطرف، معتقده وحياِرُب يف أحكامه السلوكية ويف مبادئه األخالقية الغلوَّ 

 ،: لقد مضى العهد الذي كان لنا أن نستحي فيه من استعالن هويتنا اإلُيانية واإلسالميةأعود فأقول
آن لنا أن نعلنها  ،مرَّ ذلك املنعطف الذي كنا خنجل فيه من أن نعتد وأن نرفع الرأس هبويتنا اإلُيانية هذه

رهن  حتررنا من التطرفآن لنا أن نعلم أن ، وآن لنا أن نعلم أن وجودنا احلضاري رهن برفع هذه اهلوية
ن آن لنا أن نعلم أن حتررنا من الغلو رهن هبذه اهلوية يا عباد اهلل فلماذا خنجل من االستعال، برفع هذه اهلوية

  .هبا وحنن الذين حنارب فعاًل الغلو والتطرف وال أعتقد أن لإلرهاب معىن يف خارج هاتني الكلمتني قط

 نعنا من أن نستعلن هذه اهلوية أننا ال نريد أن نثري حساسيةلقد كان يف الناس من يقول: إن الذي ُي
وأنا أنظر اليوم وأنتم تنظرون أيها اإلخوة وإذا بكثري من مواطنينا غري ، بيننا حنن املسلمني واآلخرين

، ا ونتبني هذاحنن نرى هذ، املسلمني يعتزون هبذا الدين وهذا اإلسالم أكثر مما يعتز به بعض املسلمني
هلل ذلك القائد الذي سبقنا إىل رمحة اهلل يوم قال: إن املسلمني يف هذه البلدة ينتمون إىل اإلسالم ورحم ا

مبعتقدهم وإن غري املسلمني ينتمون إىل اإلسالم عن طريق الوطن وعن طريق التاريخ الذي جيمعنا 
 . هذه حقيقة ال تزال يف البال وال ُيكن أن تُ ْنَسى على مر الزمن. وجيمعهم
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فهل يف الناس من قال: إن األقباط كانوا مواطنني يف الدرجة  –كما تعلمون   –فُِتَحْت مصر  لقد
الثانية حتت مظلة الفتح اإلسالمي؟ هل يف الناس من ال يعلم أن مصر بكل ما احتضنته من مسلمني 

ن: لنا و كان اإلسالم صهرهم يف بوتقة واحدة حتت قان،  وأقباط وغريهم كانوا يعيشون على مستوى واحد
 . ما هلم وعلينا ما عليهم

لقد فُِتَحْت بالد الشام فهل يف الناس من ال يعلم أن املسلمني والنصارى آنذاك كانوا مضرب املثل 
كانوا مضرب املثل للتعاون والتواصل؟ هل يف الناس من ال يعلم أن املسلمني والنصارى وقفوا صفًا ،  للحمة

ًا توالية؟ هل يف الناس من ال يعلم أن املسلمني والنصارى كانوا جنبواحدًا يف وجه الغزوات الصليبية امل
 . جلنٍب يف خندق واحد يف مواجهة العدو املشرتك

لقد نشأت تلك الدولة املتألقة احلضارية اإلسالمية يف األندلس فهل يف الناس من ال يعلم أن اإلسالم 
طريق سدى وحلمة اإلسالم والنصارى الذي هيمن على تلك الدولة مل ينسج الدولة اإلسالمية عن 

، ياهتا كذلكمستشف، واليهود؟ هل يف الناس من ال يعلم ذلك؟ جامعاهتا كانت تفور باملسلمني وغريهم
  .اإلسالم حيتضن كل من حتتضنه األرض الذي يهيمن عليها اإلسالم. هذا هو اإلسالم. ثقافتها كذلك

الحًا أس هبذه اهلوية وأال نطويها عن أنظارنا وأال نطويها سأعود فأقول يا عباد اهلل: آن لنا أن نرفع الر 
أحتدث عن العدو و  –وإنكم لتعلمون أهنم ُيارسون ، يف وجه خصومنا وأعدائنا الذين يرتبصون بنا الدوائر

ا أقول ولست وأن –وإنكم لتعلمون ، هؤالء األعداء ُيارسون ألوانًا من التحديات يواجهوننا هبا –املشرتك 
مل تنغض  ،إن هذه البلدة كانت وال تزال متتاز بأهنا مل تنغض الرأس ألي ضغط :-ولست مبالغًا  مغالياً 

وا كلنا يعلم أن هذه البلدة متتاز بأن كل من فيها على كل املستويات كان،  الرأس ألي حتد ووِجْهنَا به قط
والقيم  عينًا ساهرة على املبادئأ، أعينًا ساهرة على األرض والوطن، وال يزالون أعينًا ساهرة على احلقوق

فما ضرَّ أن جنعل من هذه املبادئ والقيم سالحنا األول يا عباد اهلل يف وجه من يريد أن يقضي على قيمنا 
وال واهلل ما اجتمع الشرق والغرب يف عهد من العهود إال على هدف واحد هو اجتثاث هذا ، ومبادئنا
عندما  اد السوفيييت وعرفتم ذلك بعد أن اهنار االحتاد السوفيييتعرفتم ذلك قبل أن ينهار االحت، اإلسالم

أعلنت رئيسة وزراء دولة بريطانيا آنذاك باسم أوروبا كلها أن العدو املتبقي والذي ينبغي القضاء عليه هو 
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 هإذاً اإلسالم حصننا األول واألخري الذي نستعيد ب، إذاً اإلسالم سالح خطري نواجه به أعدائنا، اإلسالم
 . نعم، حقوقنا

أعود فأقول: انطوى ذلك العهد الذي كنا خنجل من أن نستعلن هويتنا اإلُيانية والدينية اليت جتمع 
ا يف قلب وجتمع نثار القلوب لكي تصوغه، وتقيم وال ترتك االعوجاج قط، وتبين وال هتدم، وال تفرق

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت  :وحسبنا من ذلك الشرف الذي توجنا اهلل عز وجل به إذ قال، واحد
إنه لتاج تَ وََّج اهللُ عز ، إهنا هدية ما مثلها هدية. [2]املائدة:  َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالََم ِديناً 

 . وجل به عقولَنا والبد أن نُتوََّج به قلوبنا وعواطفنا

نا يثبتنا بقوله الثابت وأن يكرمنا مبصداق ما قاله رسول اهلل عن شام أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن
  .هذه وقد فعل

 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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م آدم عليه من أوهل بدءاً ، إن اإلسالم هو الدين الذي ابتعث اهلل عز وجل به رسله وأنبياءه مجيعاً 
 :وصدق اهلل القائل يف حمكم تبيانه. صلى اهلل عليه وسلم الصالة والسالم وانتهاًء بآخرهم وهو حممد

ِعيَسى َأْن وَ  َشرََع َلُكم مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه نُوحًا َوالَِّذي أَْوَحيْ نَا إِلَْيَك َوَما َوصَّيْ نَا ِبِه إِبْ رَاِهيَم َوُموَسى
 .[12]الشورى:  قِيُموا الدِّيَن َواَل تَ تَ َفرَّقُوا فِيهِ أَ 

 بل إن اإلسالم متمثاًل يف، ومن هنا فإن اإلسالم مل يضق يف يوٍم من األيام ذرعًا بأهل الكتاب
 ،الدول اإلسالمية املتوالية اليت كانت ترعى الشريعة اإلسالمية وتطبقها كما أمر اهلل عز وجل وكما أنزل

تتقاسم ، نهمتذود ع، تربهم، ترعاهم، متمثاًل يف هذه الدول اإلسالمية حتتضن أهل الكتاب كان اإلسالم
ت إىل وتأملوا يا عباد اهلل يف الفتوحات اإلسالمية اليت امتد. معهم احلقوق اإلنسانية بالعدل وعلى السواء

وبقي ، هناك ل دينه هنا أوواليت امتدت إىل مصر مل يُ ْلَجأ نصراين أو يهودي إىل أن يبد، بالد الشام هذه
سعداء  ،النصارى يف بالد الشام إىل أن جاءت الغزوات الصليبية أعدادهم متكافئة مع أعداد املسلمني

 وكان أقباط مصر سعداء بالفتح اإلسالمي، بالفتح اإلسالمي الذي طهر الشام من االستعمار الروماين
 . الذي طهر مصر من اإلمرباطورية الرومانية

اإلسالم مل يضق ذرعاً يف يوٍم من األيام بأهل الكتاب فإنه مل يضق ذرعاً بالفرق باإلسالمية  وكما أن
ة ظهرت كما تعلمون فرق إسالمية كاملعتزلة واملرجئة واجلهمي. اليت تنامت يف أواخر القرن األول اهلجري

ل السنة يسمى بأه والقدرية واحلشوية وغريها فهل ضاق السواد األعظم من املسلمني الذي يشكل مبا
ّنوا يف تربة ترعرعوا و ، واجلماعة هل ضاق أهل اإلسالم ذرعًا هبذه الفرق؟ بل احتضنتهم الدولة اإلسالمية

 .مث إهنم بادوا بعد أن سادوا عن طريق احلوار والنقاش األخوي املتبادل ،احلرية الفكرية

أال ال يُ ْفتَنن لطان القاعدة القائلة: واعلموا أيها اإلخوة أن هذا الذي أقوله لكم إّنا حتقق حتت س 
هذا املبدأ كان هو الشرعة املطبقة خالل القرون ، نصراين عن نصرانيته وال يُ ْفتَنن يهودي عن يهوديته

 .املتصرمة كلها
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وهذه حقيقة نعود هبا إىل ألف باء تارَينا العريب اإلسالمي الذي ما ينبغي أن جيهله  –إذا تبني هذا 
ا علمنا هذه نعلم أنه لو جاز للمسلمني أن يغمضوا أعينهم وينثروا هتم الكفر رشاً ال دراكاً إذ –أحد منا 

 ،على من يشاؤون جلاز هلم أن ينثروا هتمة الكفر لتلك الفرق اليت تنامت يف أواخر القرن األول من اهلجرة
قبوا هل ترون جيدًا واحبثوا ون ولكن أصغوا السمع، اخلوارج، القدرية، احلشوية، املعتزلة، املرجئة، اجلهمية

 . يف أئمة املسلمني من نعت أيًا من هذه الفرق بالكفر؟ لن جتدوا

م نفسه فإن فإذا مل يكفر املسل، هو الذي ُيَكفُِّر نفسه، القاعدة أن الذي ُيَكفَِّر اإلنسان هو نفسه
ه هذه قال أنا مسلم فإن كلمتلو أن إنسانًا ارتكب املوبقات املكفرة مث عاد ف. أحداً ال ُيلك أن يكفره

ه احلقيقة يا إذا عرفنا هذ. وهو إعالن بأن اهلل عز وجل قد قبل توبته، إعالن بأنه قد تاب وآب إىل اهلل
عباد اهلل عرفنا بالبداهة أن ال جيوز يف شرع اهلل عز وجل أن هتتاج طوائف من املسلمني بعضهم على 

رد أن هؤالء ون على الكتابيني وال الكتابيون على املسلمني جملال جيوز يف شرع اهلل أن يهتاج املسلم، بعض
هكذا قرر كتاب اهلل وهكذا قررت سنة رسول اهلل وهكذا قرر واقع األمة ، مسلمون وأن هؤالء كتابيون

 . اإلسالمية فيما مضى

. تلفةال جيوز يف شرع اهلل عز وجل أن هتتاج احلروب بني فرق املسلمني أيًا كانت بسبب أهنا فرق خم
تمي كل  منها ين، فرق املسلمني تنتمي إىل اإلسالم، فرق املسلمني انبثقت من داخل الوجود اإلسالمي

هذا اهلياج الذي ُيسمى اليوم باحلرب الطائفية ينبغي أن تعلموا يا . إذًا ال جيوز ذلك قط، إىل اإلسالم
ة بني الفرق وة والبغضاء يف احلرب املشتعلعباد اهلل أن الذين يستثريوهنا وحياولون أن يقدحوا زناد العدا

ا بأهنم ينتصرون وإن تظاهرو ، اإلسالمية املختلفة ينبغي أن تعلموا أن هؤالء ليسوا من تلك الفرق يف شيء
 . لبعٍض منها ضد البعض اآلخر

إذاً  .إن الذين ينفخون يف ضرام هذه الفتنة ليسوا من اإلسالم الذي شرفنا اهلل عز وجل به يف شيء
من هم؟ إهنم قد يكونون أصابع عربية وإسالمية ولكنها مستعبدة وخادمة لسواعد غربية تعلن العداوة هلل 

الم يف هذه األصابع لئن رأيتم سيما اإلس. وتعلن العداوة والبغضاء لعباد اهلل املؤمنني باهلل سبحانه وتعاىل
املسلمني  إلسالم أو طوائفه أو بنياليت حتاول أن تشعل نريان البغضاء فالعداوة فاحلروب بني فرق ا

 والكتابيني فلتعلموا أن هذه األقنعة اليت تسرت وجوه هؤالء الناس بالسواد إّنا هي أقنعة تسرت حقيقة ينبغي
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َخَدم  ،إن هؤالء وإن كانوا أصابع عربية وإسالمية لكنهم يف احلقيقة عبيد مستَذلون مهانون، أن نعلمها
  .احلرب على اهلل ومن مث احلرب على عباد اهلل املؤمنني بهلسواعد غربية أعلنت أخرياً 

]آل  َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِيعًا َواَل تَ َفرَّقُواْ  :عباد اهلل: إنكم مجيعًا تقرؤون قوله سبحانه وتعاىل
ولكن  ،وما أكثر ما رأيت هذه اآلية ملصقة على جدران زُينت هبا أهباء بيوت وقيعان. [152عمران: 

هل اخلطاب موجه فقط إىل السواد  َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِيعاً هل تأملتم يف معىن هذا األمر اإلهلي: 
األعظم من املسلمني الذي يسمى بأهل السنة واجلماعة؟ هل اآلية تقول هلم وحدهم اتفقوا ضد الفرق 

 َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلهِ مجَِيعاً اخلطاب هنا إذ يقول . اإلسالمية األخرى وإن كنتم ختطئوهنا؟ ال يا عباد اهلل
مبا  ،موجه إىل املسلمني بقضهم وقضيضهم مبا فيهم السواد األعظم، موجٌه إىل املسلمني ُكالًّ دون جتزئة

عز  قول هلم اهللهؤالء مجيعًا هم الذين ي، فيهم الفرق اليت تنتمي إىل اإلسالم وتعتز بانتمائها إىل اإلسالم
مهما اختلفتم ومهما توزعتكم االجتهادات يف طرق شىت ، َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِيعًا َوالَ تَ َفرَّقُواْ وجل: 

اجلزع  ،وإن اجلامع املشرتك هو الذي يدخلكم يف رحاب الرمحة اإلهلية غداً ، فإن اجلامع املشرتك موجود
م إذاً فهذه اآلية العظمى يف كتاب اهلل عز وجل تلط. قوامتسكوا هبذا اجلزع وال تفر ، اإلسالمي موجود

وا وأال يهونوا هذه اآلية العظمى هتيب باملسلمني أال يستذل. وجوه الذين ينفخون يف نريان احلروب الطائفية
 . وأال جيعلوا من أنفسهم عبيداً أذالء ألولئك األعداء

ل مباشر أو إن بشك –الذين بايعوا أعداء اهلل يا عجبًا يا عباد اهلل كيف ال َيْصُحوا هؤالء اإلخوة 
كيف يرضون ألنفسهم اهلوان؟ أال يرون أو يسمعون بالكاريكاتري األجنيب الغريب الذي   –غري مباشر 

الذل الذين أعلنوا بسلوكهم العبودية و ، يسخر من هؤالء الذين أعلنوا بسلوكهم العبودية لقادة الغرب
ن يقضي على ملن يريد أ، ملن يريد أن يأخذ خرياهتم أمجع، م من أرضهمواهلوان ملن يريد أن جيتث شأفته

 أال يرون إىل الكاريكاتري الذي يبعث الذل واهلوان؟، وجودهم

يعرب  تعالوا فانظروا كيف. يف الغرب مجهرة كربى معارضة هلذا الذي يفعله قادة األمم الغربية
، جلهؤالء الصامدين الثابتني على كلمة اهلل عز و وكيف ينظر إىل ، الكاريكاتري عن ذل هؤالء املسلمني

 . نظر إعظام، ينظر إليهم نظر إجالل
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ُخلَِق  ،  جواحنهشرفه فطرة تنبض بني، وهو ُخِلَق شريفاً  –أينتهي األمر باإلنسان ، يا عجبًا يا عجباً 
تغيب ، رفهش أيغدو اإلنسان ممسوخًا تغيب عنه مشاعر –كرامته تنبض بني جواحنه ،  كرُياً يف حق نفسه
د قليل ضراماً هلذه يف سبيل أن يصبح بع، ويف سبيل ماذا؟ يف سبيل أن يُ ْقَضى عليه، عنه مشاعر كرامته
 . حطبًا هلذه النار اليت يشعلها، النار اليت يشعلها

ائفة من هذه ولدي ط، كلها جيري يا عباد اهلل حتت أغطية من القرارات املكتوبة،  األمور اليت جتري
. غابرة قدُية يعيش يف عصور، واإلنسان الذي ال صلة له هبذه القرارات ال يعيش يف هذا العصر، القرارات

واحدة من هذه القرارات صدرت من جملس األمن القومي األمريكي يف أواخر القرن املاضي تربر احلرب 
بدأ باحلديث عن خطر يالتقرير . تدعو إىل إشعال احلرب الطائفية األهلية بني املسلمني، الطائفية األهلية

تحدث عن مث إن التقرير ي، اإلسالم الوارد والداهم إىل اجملتمعات الغربية بشطريها األورويب واألمريكي
ل: إن الدواء هو يقو ، العالج الذي ال يصد اخلطر اإلسالمي عن الغرب فقط بل جيتثه من ينابيعه أيضاً 

 .العمل على تأليب املسلمني بعضهم على بعض

هم على بعض جيب تأليب املسلمني بعض، ذه هي الصيغة بعد أن تُ تَ ْرَجَم إىل اللغة العربيةواهلل ه
لك العدو ومن الذي جيين مثرات هذه احلروب ذ، حبيث هتتاج بينهم العداوة مث تتحول العداوة إىل حروب

 . الذي ينتظر وينفخ من هناك يف نريان هذه الفتنة

لفرق بني موقف اإلسالم من اخلصام الطائفي فضاًل عن احلرب يا عباد اهلل: أتريدون أن تعرفوا ا
الطائفية؟ أتريدون أن تعرفوا الفرق بني موقف اإلسالم وبني موقف أعداء اهلل عز وجل؟ تعالوا فانظروا إىل 

 . هذه الصورة أيام الفتح اإلسالمي يف الشام

وا صك أصروا على أن ال يوقعولكن رجال الدين يف بيت املقدس  –كما تعلمون   –فُِتَحْت الشام 
توجه ، قدسوجاء إىل بيت امل، واستُ ْقِدَم عمر على هذه البالد، الصلح والتعاون إال مع أمري املؤمنني عمر

 ،أول ما وصل إىل بيت املقدس إىل الصخرة املشرفة فوجد ركامًا من األقذار قد مُجَِّعْت فوق هذه الصخرة
صخرة يدفعهم إىل استقذار ال، يثري النصارى على اليهود، وماينملاذا؟ هكذا كان يفعل االستعمار الر 

ث مث يثري اليهود بدافع من ردود الفعل إىل تقذير مكان كنيسة القيامة حي، املقدسة اليت يقدسها اليهود
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ني وهكذا يثري الطائفتني ُكالًّ منهما على اآلخر لكي جيد العدو موطئًا مستقراً لنفسه ب، ُوِلَد سيدنا عيسى
 ،هكذا كانت تفعل االمرباطورية الرومانية وهكذا يفعل اليوم أحفادهم، ذلك الضرام من احلرب الطائفية

 أما اإلسالم ممثاًل يف عمل عمر فماذا صنع؟

عان سر ، عندما وجد هذه األقذار خلع رداءه وأخذ ينظف الصخرة املقدسة بردائه من هذه األقذار
 إنه ذهب يزور مكان والدة سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصالة مث، ما تعاون معه الذين كانوا من حوله

ذلكم هو عمل ، خلع رداءه وأخذ ينظف ذلك املكان، رأى هنالك أيضًا ركامًا من األقذار، والسالم
وقف م، وهذا هو موقف اإلسالم، الذي يتوارثه أعداء اهلل اليوم –عدو اإلنسانية وعدو اهلل  –العدو 

، لصورةحسيب هذه ا. تلك الكراهية ومجع بني الدينني وسرعان ما حتقق الصلحاإلسالم قضى على 
 . وحسبكم هذا املعىن يا عباد اهلل

أال فارعووا يا أيها اإلخوة قبل أن تتحول حياتكم إىل احلياة الربزخية األخرى فتندموا والت حني 
قول قويل هذا أ، لقكم سبحانه وتعاىلال جتعلوا من أنفسكم أعداءً لربكم وعبيدًا ألعداء موالكم وخا. ندم

 . وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم

هكذا أعلن  ،عباد اهلل: َمرًَّة أخرى ُأذَكِّرُِكْم وأذكر نفسي بأن اهلل عز وجل ال يَ ْرَحم من ال يَ ْرَحم
تحانية ة االموهذا املنعطف الذي ّنر به هي الفرت ، يف احلديث الصحيح صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

حذار يا أيها  ،حذار يا أيها املوسرون، حذار يا عباد اهلل، اليت تتجلى فيها رمحة اإلنسان بأخيه اإلنسان
وا فرصة األسر حذار من أن تنتهز ، املتعشقون للمال الذي جيمعونه يف جيوهبم أو الذي ُيلؤون به خزائنهم

يتكم إياكم أن متسخوا إنسان، وسائل التدفئةاليت تطوف حبياة إخوان لكم حيتاجون حاجة ماسة إىل 
 . ومتزقوا رمحتكم بإخوانكم فتنتهزوا الفرصة لتحرموهم من هذه األداة

يبيت  ،إياكم أن تتكلفوا بأن جتعلوا منها سوقًا سوداء ينظر الفقري فال جيد سبياًل إىل جذهبا إىل داره
 ،بيت واجلميع أجسامهم ترتعد من الربدهو وأهله ال أقول على الطوى فقط بل ي –وأنا أعلم ذلك  –

 عز وجل إن كنت ممن يؤمن باهلل. أين هي إنسانيتك يا أخي، وأنت تتمتع بالدفء يف زوايا بيتك أمجع
 وإن كنت ممن شردوا عن صراط اهلل وعن سبيل اإلُيان باهلل، َأِكُلَك إىل إنذار اهلل لك، فأكلك إىل إُيانك
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المتحانية  إياك أن جتعل من هذه احلالة ا. طرة فطرك اهلل عز وجل عليهافإين أحيلك إىل إنسانيتك وهي ف
ثمن رخيص قبل سبياًل لرفع أمثاهنا وأنت اشرتيتها ب، اليت يزجنا اهلل عز وجل فيها سبياًل الحتكار األرزاق

، وتهمملاذا يا هذا اإلنسان؟ ملاذا تنتهز فرصة حاجة أخيك لتقتله فتحيا من وراء . أن حتيق هذه الشدة
  ملاذا؟

مرة أخرى بل مرة ثالثة أيضًا أوصي نفسي وأوصي إخواننا يف الشام بأن يضربوا املثل األعلى يف 
إن كان من حولنا أناس يضربون املثل األحط يف املقاطعة اليت ال تبايل بالفقري ومآله فأنا أدعو . الرتاحم

  .نفسي وأدعوكم يا أهل الشام إىل أن تضربوا املثل بالرتاحم
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إن مما يلفت النظر حقاً أن الناس الذين يعيشون غرباء عن اإلسالم وعن دياره كلما ازدادت نفوسهم 
داوة أعداء هذا ع استئناسًا باإلسالم وكلما ازدادت عقوهلم إقبااًل إليه وتأماًل فيه واقتناعًا مببادئه ازدادت

ا هبم ذلك إىل ولقد حد. الدين شراسة وفاح املزيد من رائحة الضغينة واحلقد والكراهية عليه يف نفوسهم
أن يطوروا الوسائل التقليدية اليت كانوا يستعينون هبا للوقوف يف وجه املد اإلسالمي الذي شاءه اهلل سبحانه 

الم ومبادئه وإّنا شكوكاً تُ َبثُّ يف عقائد اإلس، ليات تبشرييةمل تعد وسيلتهم اليوم كما كانت إرسا. وتعاىل
اخرُتَِع اصطُِنَع لذلك سالح جديد رمبا رأوا أنه أمضى سالح وأيسُر ما ُيكن أن يُ تَّّخَذ من سبيل للقضاء 

 :فيما يلي –يا عباد اهلل  –إنه يُ َلخَّص ، على خطر اإلسالم ومدِّه

صدرون  مث إهنم ي –وما أكثر معاملهما هناك  –ن اإلرهاب يصطنعون يف ديارهم التطرف ويصطنعو 
كالًّ منهما إىل ربوع عاملنا العريب واإلسالمي مث يُ ْلِصُقوَن كالًّ منهما باإلسالم من خالل نسبة خمتلقة 

 وينتشر هذان الشعاران هنا وهناك أماًل يف. اإلرهاب اإلسالمي، فيقولون: التطرف اإلسالمي، مصطنعة
ل املسلمني ويف أن تؤمن عقول شعوهبم بأن اإلسالم إّنا هو معني اإلرهاب وأنه معني أن تؤمن عقو 
  .فهل اإلسالم كذلك يا عباد اهلل؟ هذا ما أريد أن أجيب عنه يف موقفي هذا إليكم، التطرف والغلو

، لنبينياأذكركم يا عباد اهلل بأن دستور اإلسالم األول هو كتاب اهلل عز وجل املنزل على خامت الرسل و 
وإن الواقع العملي الذي ، صلى اهلل عليه وسلم وأن قدوتنا يف تنفيذ هذا الدستور إّنا هو حبيبنا حممد

أمل يف هذه املصادر فتعالوا نت، يُعاُش من خالله وُيطَبَُّق هذا الدستور إّنا هو شريعة اهلل سبحانه وتعاىل
 . املتعددة

يت فيه إال ما حيذر من الغلو والتطرف واإلرهاب أما دستور اإلسالم الذي هو القرآن فما رأ
أمل يقل  ، يف ظل املساحمة، يف ظل الرمحة صلى اهلل عليه وسلم ولقد َنشََّأ القرآُن رسوَل اهلل. اإلجرامي

وْا ِمْن َحْوِلَك ضُّ فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن الّلِه لِنَت هَلُْم َولَْو ُكنَت َفظّاً َغلِيَظ اْلَقْلِب الَنفَ كتاب اهلل عز وجل لرسوله: 
 . [108]آل عمران:  فَاْعُف َعنْ ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف األَْمرِ 
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ليس خاصًا مبعاملته باملسلمني فقط بل بكل  صلى اهلل عليه وسلم وهذا الكالم املوجه إىل رسوله
صبية العدالة املطلقة متحررة من الع أليس كتاب اهلل عز وجل هو الذي أرسى موازين. من قد ُأْرِسَل إليه

َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَ ْوٍم  :متحررة من العصبية للدين؟! أمل يقل، متحررة من العصبية للمذهب، للعرق
 . [2]املائدة:  َعَلى َأالَّ تَ ْعِدلُوْا اْعِدلُوْا ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى

ر آيات عن يهودي ظُِلم عندما أُْلِصَقْت به هتمة سرقة أمل يدافع كتاب اهلل عز وجل من خالل عش
وقد كان بريئًا منها وقد كان السارق مسلمًا من ضعاف اإلُيان واإلسالم؟! ُصدَِّرْت هذه اآليات بقول 

 اَل َتُكن لِّْلَخآئِِننَي َخِصيماً وَ  إِنَّا أَنزَْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاحلَْقِّ لَِتْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس مبَا َأرَاَك الّلهُ  :اهلل عز وجل
 . [150]النساء: 

ولئن كان هناك من حيارب التطرف ومن ُيزق اإلرهاب اإلجرامي فلن . هذا هو الدستور وهبذا ينطق
جتد يف العامل كله وال يف التاريخ القصي والقريب مثل كتاب اهلل سبحانه وتعاىل حيارب التطرف وُيزق 

 . اإلرهاب اإلجرامي

تأملوا نشَّأه يف ظالل املساحمة فتعالوا ف، الذي رباه ربه يف ظالل الرمحة صلى اهلل عليه وسلم وأما حممد
ه هل جتدون يف سريته إال نقيض هذا الذي يُ ت ََّهُم به كتاب اهلل سبحان، يف سريته من أوهلا إىل آخرها

 !وتعاىل؟

صلى  عليه منتهزًا فرصة رقاده  عليه وسلمصلى اهلل أمل ُيْشِهر ذلك األعرايب املشرك سيَف رسول اهلل
من  أيقظه قائاًل:، ركله بقدمه، يف واٍد كثري األشجار عند عوده من غزوة من الغزوات اهلل عليه وسلم

 سقط السيف من يد األعرايب وجلس خائفًا مرتعداً فماذا صنع. ينجيك مين يا حممد؟ أجابه هبدوء: اهلل
 . اسوعاد األعرايب يقول لقومه: جئتكم من عند خري الن، وهدََّأ من روعه به رسول اهلل؟ عفا عنه والطفه

كان يعامل   الوسطية هو الذي، املساحمة، حممد رسول اهلل الذي نشَّأَه اهلل على عينه يف ظالل الرمحة
ينيه عن مل يكن يتحسس البواطن ليغمض ع، الناس مجيعًا مبا ظهر منهم ومل يكن َيرتق ظاهراً إىل باطن

صلى اهلل عليه وسلم؟ كيف عامل ذاك  كان يف املدينة منافقون فكيف كان يعاملهم رسول اهلل. الظواهر
الذي قال مبناسبة ال نريد أن نتحدث عن تفاصيلها: ما أرانا وجالبيب قريش إال كما قال املثل مسِّْن  
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بد اهلل بن ع –ابن هذا الرجل وجاء . كلبك يأكلك واهلل لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل
وكان من املسلمني الصادقني يقول لرسول اهلل: يا رسول اهلل لقد بلغين أنك قاتل أيب  –أيب بن سلول 

 . فيما قال فإن كان كذلك فمرين آتيك برأسه

 بن ن أيبوملا تويف عبد اهلل ب. قائاًل: بل نرتفق به ما كان بيننا صلى اهلل عليه وسلم تبسَّم رسول اهلل
سلول أرسل ابنه إىل رسول اهلل على استحياء يرجوه أن يعطيه قميصه الذي يلبسه ملتصقًا على جسده 

ُيَصلَّى عليه أقبل وملا جيء به ل، خلع رسول اهلل الثوب وأرسله إليه. ليكفن به أباه لعل ذلك َيفف عنه
لي أذنه: يا رسول اهلل أتص وقف يف وجهه عمر يهمس يف، ليصلي عليه صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل

رسول اهلل  وملا أكثر عليه عمر التفت إليه، ورسول اهلل ال يلتفت إليه، عليه وقد فعل كذا وقد قال كذا
على عبد اهلل  صلى اهلل عليه وسلم وصلى رسول اهلل، قائاًل: َأخِّْر عين يا عمر فلقد خريين اهلل واخرتت

 . بن أيب بن سلول

صلى اهلل عليه  أفتجدون يف شيء من سريته، لك الدستور الذي حدثتكم عنههذا هو قدوتنا بعد ذ
رائحة إلرهاب يا ، رائحة لغلو صلى اهلل عليه وسلم رائحة تطرف؟! أفتجدون يف شيء من سريته وسلم

 !عباد اهلل؟

 تعالوا وانظروا بعد هذا إىل سرية أصحاب رسول اهلل الذين استظلوا بسرية الشريعة اإلسالمية تلك
أت  نش، كيف كانت حياته،  صلى اهلل عليه وسلم اليت اعتصرت من كتاب اهلل ومن سنة وسرية رسول اهلل

فرٌق إسالمية شاردة عن املنهج األمثل الذي يدعو إليه   صلى اهلل عليه وسلم كما تعلمون بعد رسول اهلل
ل جتدون اد اهلل وتأملوا هأصغوا السمع جيداً يا عب، جهمية ومرجئة ومعتزلة وآخرون، كتاب اهلل عز وجل

يف أصحاب رسول اهلل من كفََّر واحداً من هؤالء؟! هل جتدون كلمة التكفري فاحت رائحتها هنا أو هنا 
 –أو هناك يف وجوه هؤالء الذين شردوا عما كان عليه السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة؟ ال نعلم قد 

من   صلى اهلل عليه وسلم نعلم أن يف أصحاب رسول اهللال  –وقد درسنا التاريخ ووعيناه ونقبنا دخائله 
َر أيًَّا من هذه الفرق حاب هل جتدون يف كل ما ُيكن أن تتأملوه يف حياة أص، هل جتدون إال املساحمة. كفَّ

 . هل جتدون؟ لن تعثروا على ذلك قط، رائحة إلرهاب، رسول اهلل رائحة لتطرف
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كان ،  قرآنكان النهج منضبطًا بدستور اإلسالم ال،  ا واحبثواانظرو ، تعالوا فتأملوا يف سرية التابعني
ودونكم فانظروا إىل هذا املوقف من اإلمام أمحد ، صلى اهلل عليه وسلم منضبطًا بسرية حبيبنًا املصطفى

ولئن كان هنالك من ُيكن أن يلصق قالة السوء أو اإلرهاب أو التطرف باإلسالم فلعله ال  –بن حنبل 
 . أمحد لكي يلصق به هذه التهمة النكراء جيد غري اإلمام

ر ملا اجنابت عنه هذه احملنة يف عص، أنتم تعلمون قصة احملنة اليت دارت رحاها على اإلمام أمحد
واحد من املعتزلة  –املتوكل جاء بعض تالمذته ومريديه يقولون له: يا سيدي ادع اهلل على ابن أيب دؤات 

ال له اإلمام ق، قال له: ادع اهلل على ابن أيب دؤات –ضد اإلمام أمحد الذين نفخوا يف نريان تلك احملنة 
 ،أمحد: ماذا يفيدك أن يُ َعذَّب أخوك يوم القيامة من أجلك يف النار؟ ورفع يديه يدعو البن أيب دؤات

 . ويدعوا لكل أولئك الذين تسببوا باحملنة اليت دارت رحاها عليه

، صلى اهلل عليه وسلم  دستوره األمثل متمثاًل يف سريته حممدٍ عباد اهلل: هذا هو إسالمنا متمثاًل يف
 !هل جتدون إال نقيض إال ما قد يتهم به اإلسالم ومن مث املسلمون؟، هل جتدون إال اللطف

أقول بعد هذا: ترى لو كان هذا السالح اجلديد الذي ُيستخدم اليوم للقضاء على اإلسالم وخلنقه 
لو كان هذا السالح من شأنه أن يكون ناجحًا ينبغي أن يتجلى جناحه  –يف ربوع اإلسالم  –يف ربوعه 

جه املد فهل جنح هذا السالح بالوقوف يف و ، يف ربوع تلك البالد قبل أن يتجلى جناحه يف ربوعنا
اإلسالمي الزاخر يف ربوع الغرب بشطريه األورويب واألمريكي؟ ملاذا يعتنق يف كل عام آالف الناس يف ربوع 

 ،وإين ألعلم أن الذين يدخلون اإلسالم سراً أكثر مم يعتنقونه جهراً . ديَن اهلل عز وجل اإلسالمالغرب 
ملاذا؟ ومن  ،ملاذا ال َُيَْدعون هبذه القالة؟! ملاذا ال ختدعهم هتمة التطرف اليت تُ ْلَصُق باإلسالم واملسلمني

عبع هذا يف أوروبا أو يف أمريكا؟ أي ب مث ملاذا هذا اخلوف الذي يستبد بأفئدة القائمني بأمور الغرب إن
 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اْدُخلُواْ يِف السِّْلِم َكآفَّةً  اإلسالم يدعو إىل السلم:. الذي يظهر هلم من اإلسالم

 . [352 :]البقرة

ت لواحد ولقد قل. يقوِّمها عندما تعوج، اإلسالم يصحح احلضارة عندما تفسد، تلك هي رسالته
قلت هلم: إن احلضارة الغربية قد شاخت وإنكم تعرتفون بأن أيامها ، نهم ممن له قيادة يف ربوع الغربم
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أال أدلكم على وسيلة تعود حضارتكم هبا إىل الشباب بعد الشيخوخة؟ قال: ما هي ، أصبحت معدودة
كم وإذا تركتم يف ربوع إن اإلسالم إذا ازدهر، الوسيلة؟ قلت: أن تفتحوا اجملال لإلسالم يزدهر يف ربوعكم

عقولكم تقبل على اإلسالم لتعلم حقيقته ال أكثر فإنين أضمن بأن شيخوخة احلضارة الغربية ستويل 
وحنن نريد لكم أن تعود حياتكم إىل اإلقبال بعد اإلدبار ولكن على النهج ، ولسوف تعود إىل الشباب

 . ن اهلل سبحانه وتعاىلعلى النهج اإلنساين الذي رضعنا لبانه من خالل دي، األمثل

عباد اهلل: هذا هو إسالمنا، عندما يُ تَّهم اليوم بالتطرف أو باإلرهاب وعندما أصغي السمع إىل 
مسؤول فرنسي يعلن كما مل يعلن من قبل عداءه العجيب الشديد لإلسالم وتوعده لإلسالم واملسلمني 

رجو وهي كلميت األخرية اليت أ –ل لكم من خالل ما يتهم به اإلسالم من التطرف واإلرهاب فإنين أقو 
 : –أن نعتصر منها العربة والدرس الواجبني 

ا وإن عمالء هلم هم الذي يلصقون هذ، إن هذا الذي يقولونه عن اإلسالم يعلمون أهنم كاذبون فيه
، مييلصقون التطرف الذي يصدرونه إلينا من هناك باإلسالم مث ينسبونه إليه قائلني التطرف اإلسال، بذاك

ا أقول إلخواننا وأن. يلصقون اإلرهاب باإلسالم مث إهنم َيتلقون نسبًة إليه فيقولون اإلرهاب اإلسالمي
، ويتناديننا إّنا هو ه، إسالمنا هو املظلة اليت نستظل هبا، وأبناء عمومتنا: أيها اإلخوة مصرينا واحد

وديتنا هلل عز تعالوا نعلن عن عب، ا الدينتعالوا نعد إىل أمن وطمأنينة هذ. عبوديتنا هلل سبحانه وتعاىل
َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ تعالوا ندخل مجيعًا حتت ظل قول اهلل عز وجل: ، وجل  ِإّنَّ

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ أما القرار فقوله عز وجل: ، قراٌر وأمر. [15]احلجرات:  وله عز وجل: وأما األمر فق ِإّنَّ
 ْفََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكم . أال هل عسيتم أن تصغوا إىل بيان اهلل؟ هل عسيتم أن تدينوا هلذا األمر الذي

 . يطالبنا به اهلل

رض بعد أن وغداً سيبتلعنا باطن األ، قصرية جداً ، أيها اإلخوة إن مساحة ما بيننا وبني القبور قصرية
، رناأال فاعلموا أن قصورنا إّنا هي قبو  –أيها اإلخوة من بعيد وقريب  –لموا أال فاع. عشنا على ظاهرها
ا على أيام وإياكم أن تعكفو ، تعالوا نتعاون أن جنعل من قبورنا قصورًا لنا، فاضمنوا، نعم يا أيها اإلخوة

 حفرتنا ىلمعدودات سنرتك فيها كل ما قد بلوناه وكل ما قد بنيناه وكل ما قد نسجناه ولن نأخذ معنا إ
 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. إال الندم والت حني مندم –واهلل الذي ال إله إال هو  –
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إّنا اإلسالم يف هيكله الكلي إّنا يتألف من العقائد اإلُيانية اليت هتيمن على القلب والعقل ومن 
ع املتنوعة اليت تنظم عالقة اإلنسان مع ربه وتنظم عالقة اإلنسان مع أسرته وتنظم عالقة اإلنسان الشرائ

ندما يتحقق وع. مع جمتمعه اإلسالمي وتنظم عالقة اإلنسان مع جمتمعه الدويل ومع الناس غري املسلمني
ذلك ألن ، يةدولة اإلسالماإلسالم بأركانه وكلياته هذه يف أي جمتمع من اجملتمعات فذلك إيذان بقيام ال

ولكن يف الناس  .أركان الدولة ال تزيد على هذه احلقائق الكلية اليت يتألف منها اإلسالم معتقدًا وسلوكاً 
يتومهون  – إن جاز التعبري –الذين مل ُيارسوا من اإلسالم إال رسومه ومل يفهموا منه إال مظاهره وتقاليده 

د أن ينقسم منها خصام مع غري املسلمني الذين قد يوجدون يف أن الدولة اإلسالمية كلما قامت الب
يف الناس من يتومهون هذا األمر ويتصورون أن هنالك تالزمًا بني ، اجملتمع الذي أظلته الدولة اإلسالمية

قيام الدولة اإلسالمية وبني اخلصام الذي البد أن ينبثق ما بني املسلمني وغريهم أو ما بني اإلسالم 
 ،أيها اإلخوة أريد أن أقول لكم أن احلقيقة تقول نقيض ذلك متاماً . األخرى السيما الكتابية والديانات

ولعلي أمتكن يف هذه الدقائق أن أبسط الدليل على هذه احلقيقة اليت تغيب عن بال كثرٍي من املسلمني 
 . السطحيني أو التقليديني

حد أال وهو إقامة العدالة التامة وأكاد أقول شرائع اإلسالم كلها على تنوعها إّنا تدور على حمور وا
تتسامى فوق  ،تدور على إقامة العدالة اليت تتسامى فوق فوارق الدين وتتسامى فوق فوارق العرق، املطلقة

عوا قول اهلل أمل تقرؤوا أو تسم، شرائع اإلسالم كلها إّنا تدور على هذا احملور، فوارق اإلقليم واللون واللغة
أمل . [2]املائدة:  َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدلُوْا اْعِدلُواْ ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى: سبحانه وتعاىل

وقد كرر البيان اإلهلي هذا املعىن يف أكثر من موطن . [103]األنعام:  َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدلُواْ تقرؤوا قوله: 
 . ويف أكثر من مناسبة

فما الدليل على أن الواقع مصداق له؟ وأقول لكم أيها ، فيكم من قد يقول: هذا كالم نظري ولعل
سالمية اليت الفتوحات اإل. اإلخوة: الفتوحات اإلسالمية اليت متت هي ّناذج لتصديق هذا الكالم النظري
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تسع ال ي والوقت. متت واليت قامت على أعقاهبا الدول اإلسالمية هي مصداق هذا الذي أقوله لكم
الستعراض هذه الفتوحات وحقيقة الدول اإلسالمية اليت قامت على أعقاهبا ولكن فألضعكم أمام 

 . ّنوذجني

رباطورية الرومانية وكانت االم، مصر كانت مستعمرة لبيزنطة وكانت ترزح حتت نري االستعمال البيزنطي
 تلك ن لنفسها جذوراً أرسخ يفقد اصطنعت الدخول يف مذهب من املذاهب املسيحية لتستطيع أن متك

تل فما إن فعلت ذلك حىت نشرت الظلم والق، األرض ولكي تبسيط مزيداً من السلطان على الناس هناك
ويف جمزرة واحدة قتلت بيزنطة ما ال يقل عن مئيت ألف من اليعاقبة وهم الذين ، والرتويع يف أقطار مصر

ذا ومل تتحرر مصر ومل يتحرر أقباطها من ه، نت مصرهكذا كا، نعم، يسمون اليوم بالسريان األرثوذكس
ن ملا حتقق الفتح اإلسالمي وطهرت مصر م. االستعمار اخلانق الظامل إال عندما حتقق الفتح اإلسالمي

هل   ،االستعمار البيزنطي تنفس األقباط الصعداء وعثروا على حريتهم وعثر كل واحد منهم على كرامته
 هل كان فيهم من قد أكره على أن يغري دينه؟ ، سالم؟ أبداً كان فيهم من قد أكره على اإل

لقد أظلتهم الدولة اإلسالمية واستظلوا بظل الشريعة اإلسالمية ولكن الشريعة اإلسالمية  ، نعم، أبداً 
لعلكم تعلمون أن و ، كان الدرع الذي ال بديل عنه حلريتهم الفكرية والدينية،  كانت حصنًا رائعاً لكرامتهم

م عمرو بن استقد، ؤمنني عمر بن اخلطاب أنصف شاباً قبطيًا من واحٍد من أوالد عمرو بن العاصأمري امل
العاص وابنه إىل املدينة واستقدم الشاب القبطي واقتص أمري املؤمنني عمر من ابن عمرو بن العاص وقال 

ولدهتم أمهاهتم  وقدكلمته اليت خلدها التاريخ: أي عمرو مىت استعبدمت الناس   –لعمرو بن العاص  –له 
، المياً فتحت الشام أيضًا فتحًا إس، فتح الشام؛ ومثل آخر، هذا مثل للحقيقة اليت أقوهلا لكم، أحراراً 

ري اإلمرباطورية حتت ن، ولكن كيف كانت الشام وبالدها من قبل؟ كانت هي األخرى ترزح حتت نري بيزنطة
ليهود تعمار البيزنطي وكان دأب بيزنطة أن تستثري اولقد مين أهل الشام بعذاب واصب من االس، الرومانية

على النصارى وأن تؤلب النصارى على اليهود وأن تسعى سعيها الالهث ليظل القتال مستشريًا والعداوة 
 . والبغضاء مستمرين بينهما يف سبيل أن ترسخ بيزنطة قدمًا راسخة فوق تلك األرض

د فيه لكي لذي يعتقد املسيحيون أن سيدنا عيسى قد ولكانت بيزنطة تستثري اليهود لتقذير املكان ا
يت مث ما يلبث الرومان أن يؤلبوا النصارى على تقديس الصخرة املشرفة ال، يتألب املسيحيون على اليهود



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1121
 

هلل عز فكيف كانت النتيجة عندما شاء ا، يقدسها اليهود الستثارة مزيد من البغضاء بني هؤالء وأولئك
من نري االستعمار الروماين؟ اجتمع املسلمون ورجال الدين يف بيت املقدس ليوقعوا وجل أن تتحرر الشام 

 ،ولكن رجال الدين املسيحي أبوا إال أن يوقعوها حبضرة أمري املؤمنني عمر، على صك الصلح واملعاهدة
 ىلوبدأ عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني عندما وصل إىل القدس بدأ فاجته إ، وأخرب عمر باألمر فجاء

ه خلع رداءه وراح ينظف الصخرة املقدسة برداء، وجد عليها األتربة واألقذار الكثرية، الصخرة املشرفة
كان الذي مث إنه اجته إىل امل، وعندئٍذ هب كل من كان حول عمر فهرعوا ليسابقوه يف هذا العمل القدسي

أى ل إىل ذلك املكان حىت ر ما إن وص –مكان كنيسة القيامة  –قال النصارى إن سيدنا عيسى ولد فيه 
فخلع مرة أخرى رداءه وراح ينظف ذلك املكان ، القمامة واألقذار واألوساخ مرتاكمة يف ذلك املكان أيضاً 

 . ولكن الناس الذين من حوله ما لبثوا أن سابقوه إىل ذلك، بردائه

هل الكتاب وما ني أتأملوا يف العمل الذي كان متارسه بيزنطة من إثارة البغضاء واحلرب الطائفية ب
أولئك كانوا ينفخون يف نريان احلرب الالهبة بني اإلخوة . فعله اإلسالم وال أقول عمر من نقيض ذلك

لى ع، على صراط احلب، أهل الكتاب واإلسالم متمثاًل يف شخص عمر مجع الكل على خط الوئام
م الذي أذكر لكم فصيل هذا الكالوالتاريخ ينطق بت، نظف بردائه كال املوضعني املعروفني، صعيد األلفة

ويقول  .مل يكرهوا، هل أكره أحد من النصارى الذي كانوا يف بالد الشام على اإلسالم؟ وال واحد. جممله
 ،التاريخ: إن عدد النصارى يف بالد الشام بقي إىل أن أطلت فلول الغزوات الصليبية يساوي عدد املسلمني

ش النصارى يف بالد الشام بعد الفتح اإلسالمي؟ كان يعيشون كيف كان يعي،  ولكن السؤال األهم. نعم
ستعمار وكانوا يتمتعون بكرامة مل يكونوا ليعثروا عليها إبان اال، أحراراً وكانوا يعتزون حبريتهم أُيا اعتزاز

 . البيزنطي بشكل من األشكال أبداً 

: أال يفتنن فذ القاعدة القائلةكانت الشريعة اإلسالمية تن،  مل يكره أي واحد منهم على أن يغري دينه
جهة إىل بالد وملا أطلت الغزوات الصليبية املتسلسلة مت. نعم، نصراين عن نصرايته وال يهودي عن يهوديته

الشام أرسل قادة تلك الغزوات سراً كتبًا إىل قادة املسيحيني يف بالد الشام يسألوهنم ما القرار الذي 
و الوقوف إىل جانب بين قومكم املسلمني أم املوقوف إىل جانب بين أه، اختذمتوه وها حنن قادمون إليكم

 دينكم الوافدين؟ 
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تاريخ  وشهد ال، كان جواب الكل: قرارنا الذي اختذناه هو الوقوف إىل جانب بين قومنا املسلمني
ليت  ما الشرعة ا .كيف أن املسلمني والنصارى وقفوا يف خندق واحد يواجهون الغزوات الصليبية املتسلسلة

ئة فهل كانت شرعة اإلسالم تتحيز لف. كانت تظلل أهل الشام من مسلمني ونصارى؟ إهنا شرعة اإلسالم
ألن  ،هل كانت شرعة اإلسالم تتحيز للمسلمني على حساب النصارى؟ ال يا عباد اهلل أبداً ، دون أخرى

 أَقْ َرُب ٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدلُوْا اْعِدلُوْا ُهوَ َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَ وْ وألن اإلسالم يقول: ، اإلسالم يأىب ذلك
 . [2]املائدة:  لِلت َّْقَوى

دولة أقول هلؤالء الذين يتخيلون أن ال، أقول اآلن هلؤالء الذين يتخوفون من كلمة الدولة اإلسالمية
غري املسلمني  نالدولة اإلسالمية تستلزم أن يكو ، اإلسالمية تعين الظلم الذي قد يقع على غري املسلمني

اإلسالم ال  ،أقول هلم: ادرسوا اإلسالم قبل أن تتهموا الدولة اإلسالمية هبذا، مواطنني من الدرجة الثانية
 –لكم  كما قلت  –الدولة اإلسالمية اليت تتجلى بشرعة اإلسالم إّنا تدور ، يعرف هذا الذي تقولون

وق فوارق األلوان  ف، فوق فوارق اللغات، األديان فوق فوارق، على حمور العدالة اليت تتسامى فوق األعراق
 . كلها

أما غري املسلم  ،املسلم يتفيأ ظالل الشريعة اإلسالمية ويرحب هبا تفاعاًل مع عقيدته اإلُيانية والدينية
أوليست الشريعة  ،ألهنا جزء ال يتجزأ من حضارته العربية، فيستقبل الشريعة اإلسالمية ألهنا جزء من تراثه

نأيت  ،مية اليت هي تراث إىل جانب كوهنا دينًا أوىل بنا من أن نتقمم قوانني نأيت هبا من هنا وهناكاإلسال
كان قد   وهي أيضًا دين ملن، شريعة اإلسالم تراثنا. هبا ونستذل أنفسنا لنتقممها من شرق أو من غرب

ومن كان غري  ،ألنه مسلمفمن كان مسلمًا فإنه سعيد بأن يطبق شريعة اهلل جل جالله . متسك باإلسالم
 ،مسلم فإنه يعتز ويسعد بتحقيق والتمسك بشريعة اإلسالم ألهنا جزء من تراثه وألهنا جزء من حضارته

 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم

و ه وبعد أيها السادة: أرسل إيلَّ بعضهم يقول: إن االحتكار الذي حرمته الشريعة اإلسالمية إّنا
صلى  وأقول هلؤالء اإلخوة: أما رسول اهلل، احتكار األقوات أي اليت حيتاج إليها الناس لطعامهم وشراهبم

 صلى اهلل عليه وسلم ورسول اهلل، فال أعلم أنه خصص حرمة االحتكار هبذا الذي مسعت اهلل عليه وسلم
من احتكر حكرة يبتغي  ال:هو الذي أعلن مرة واثنتني وثالث مرات وأكثر أعلن حرمة االحتكار فق
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واحلديث صحيح يرويه اإلمام أمحد واحلاكم يف مستدركه على  هبا الغالء فقد برئت منه ذمة اهلل ورسوله
 . شرط الشيخني

ال حيتكر إال  –مل يقل ال حيتكر األقوات  –ال حيتكر  صلى اهلل عليه وسلم: ويقول رسول اهلل
فيما يرويه احلاكم يف  صلى اهلل عليه وسلم ويقول. يحهواحلديث صحيح يرويه مسلم يف صح خاطئ

 احملتكر ملعونمستدركه على شرط الشيخني من حديث عبد اهلل بن عمر: 

 ال يكذبن أحد على حديث من أحاديث رسول اهلل، فال يفتئنت أحد على شريعة اهلل عز وجل
يقول يف   صلى اهلل عليه وسلم اهللورسول . ما هو مناط حترمي االحتكار؟ الضرر. صلى اهلل عليه وسلم

ال ، ال ضرر وال ضرار، جنس الضرر مرفوع، وال نافية للجنس ال ضرر وال ضراركلمته اجلامعة: 
 . جيوز لإلنسان أن يضر غريه وال جيوز لإلنسان أن يضر نفسه

يف  لاحتكار النقد عن سوق التداو ، احتكار السلع، احتكار األقوات، االحتكار كله مناط ضرر
 واإلنسان الذي ُيارس ذلك ملعون بكالم رسول اهلل يف، كل ذلك احتكار حمرم،  سبيل التالعب بقيمته

 . احملتكر ملعونالذي رواه احلاكم يف مستدركه على شرط الشيخني: ، حديثه الصحيح الذي قال
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 32/23/2212 | الافتتان بالدنيا أبرز العوائق أمام نهضة حضارتنا -232

 

النمال  تتأمل يف هذا الصنف فتجد، كمة باهرة يرينا اهلل عز وجل إياها يف عامل صنف من النمالح
آوية بعد ذلك إىل أعشاشها وشقوقها من األرض يف تواضع جم ، تسعى يف األرض باحثة عن أرزاقها

بتا يف جنبيها ن وعلى حني غرة تنظر الواحدة من هذه النمال وإذا جبناحني قد. وجدٍّ دائٍب يضرب به املثل
ستخف أصبحت ت، وتنظر وإذا بالنشوة قد أسكرهتا وإذا بالطغيان قد هيمن عليها، على غري توقع

 ،بأعشاشها اليت تأوي إليها من األرض وأصبحت الدنيا اليت تتحرك فيها ضيقة أمام أطماعها ونظرها
، سهان أوطان أخرى لنفوتنظر وإذا تشد نفسها جبناحيها إىل جو السماء تبحث يف تلك األجواء ع

  .ولكن ما هي إذا دقائق حىت تغدو هذه النمال رزقًا للعصافري والطيور اليت تتحرك يف جو السماء

عباد اهلل: إنه درس من الدروس الكونية يبصرنا به اهلل سبحانه وتعاىل ليعلمنا أن يف الناس ّناالً بشرية 
هم جناح من وهم الغىن وجناح آخر من و ؛ جبناحني أصاهبا مثل هذا الطغيان ملا تومهت أهنا قد متتعت

س هذا درس من الدرو . القوة انطلقت من مثل ما انطلقت منه تلك النمال وانتهت إىل العاقبة ذاهتا
لذي رُكَِّب يف  ذهلوا عن الضعف الذايت ا، أناس ذهلوا عن هوياهتم، الكونية يبصرنا به اهلل سبحانه وتعاىل

ن أهنم يتمتعون بشيء من الغىن الذي وضعوا أيديهم عليه وأهنم يتمتعون بسالح م ُخيَِّل إليهم، كياناهتم
 . القوة اليت سرت إىل وجودهم

الواليات املتحدة مثال حي نابض هلذا الذي يبصرنا به ربنا عز وجل وهو يرينا ، ها هي ذي أمريكا
ية اليت نيا كلها من خالل الكنوز املالها هي وقد ُخيَِّل إليها أهنا متلك الد، ما يشاء من سنن الكون وعربه

وضعت يدها عليها وُخيَِّل أهنا متتلك قوة الكون عندما وجدت أهنا متلك من األسلحة والقوى ما ال 
ُيلكها الناس الذين من حوهلا مشرقني أو مغربني ومن مث طمعت بأن جتعل من الكون كله سلطاناً هلا وأن 

العامل كله وأن جتعل من األسرة اإلنسانية معسكراً يأمتر بأمرها  على –يد امللك واحلكم  –تبسط يدها 
كم و ، هذا الواقع الذي نراه مثال لذلك الصنف من عامل النمال الذي حدثتكم عنه. وينقاد حلكمها
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وكم تأملت يف املنطلق والعاقبة اليت تتلخص يف قصة ذلك العامل من احليوانات ، وقفت أمام ذلك املثال
 . ُيْضَرُب املثل بضعفها الضعيفة اليت

ملهمة ينبغي حنن الذين أقامنا اهلل عز وجل يف هذه ا، عباد اهلل: هذه العربة ينبغي حنن املسلمني
أن تبسط سلطاهنا  –كما قلت لكم   –أمريكا اليوم حتاول . القدسية اليت شرفنا هبا ينبغي أن جنين العربة

لكن هل و ، معسكرًا هلا ينقاد ألمرها وَيضع حلكمهاعلى العامل كله وأن جتعل من األسرة اإلنسانية 
تعلمون أن العقبة الكؤود اليت ختشى منها واليت تراها واقفًة يف طريقها باملرصاد هل تعلمون أن هذه العقبة 

هي احلضارة اإلسالمية املنبثقة من املعتقد اإلسالمي؟! هذا هو الذي َييفها وهي  –فيما تتصوره هي  –
زو ومصدر هذا اخلوف أهنا ترى احلقائق اإلسالمية العلمية كيف تغ، ها على العامل كلهتسعى لبسط نفوذ

احثني يف وتسمع قرارات الدارسني واملرتبصني واملتوقعني من الب، ربوع الغرب بشرطيه األورويب واألمريكي
 . العامل الغريب وجلهم يقول: إن اإلسالم سيهيمن على الغرب خالل نصف قرن من الزمن

ضع كل مهه يف ومن مث فهو ي، ا هو الذي َييف الغرب يف طريقه لتحقيق احللم الذي يتمتع بههذ
ذلك ألن اإلسالم احلضاري كما ، خنق اإلسالم احلضاري عن طريق القضاء على جذور اإلسالم الديين

من هذا الظلم  لسنا نعاين. ومن هنا فإننا نعاين هذا الذي نعانيه. تعلمون مثرة للمعتقد اإلسالمي الديين
أيها اإلخوة  ال واهلل، الذي احنط علينا والذي تقوده أمريكا وتتخذ حلرهبا جنودًا هلا من هنا وهنا وهناك

ليس مبتغاها من وراء ذلك أرضًا تسيطر عليها وال ينابيع نفط متتلكها ولكن قصدها من وراء ذلك خنق 
إلسالم نق إال إذا امتلكت األرض اليت نبع فيها ااحلضارة اإلسالمية وهي تعلم أن احلضارة اإلسالمية لن خت

 . واليت أشرقت منها احلضارة اإلسالمية

قرأت كالمًا كثرياً هبذا املعىن ووضعت يدي على كثرٍي من الوثائق وأنا منتٍه للتو من آخر كتاب ألفه 
قوى الشر  بر حاولتما العالج يا عباد اهلل؟ باألمس الدا. إسرائيلي يتضمن هذا املعىن الذي أقوله لكم

متمثلة يف اإلمرباطورية الرومانية أن تفعل الفعل ذاته وأن ختنق اإلسالم يف مهده فما استطاعت إىل ذلك 
ما العالج الذي ُهرَِع إليه ذلك الرعيل األول حىت تغلب على قوى الشر وقد كانت . سبياًل كما تعلمون

باع العامل؟ سأحدثكم عن العالج من أجل أن نضع مهيمنة أكاد أقول على العامل كله أو على ثالثة أر 
حنن اليوم بأمس احلاجة إىل أن نستعمل العالج الذي استعمله ذلك . أيدينا على العالج فنستعمله حنن
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الرعيل ألننا نعاين من اخلطر ذاته الذي طاف بذلك الرعيل من قبلنا الذي ُيثله أصحاب رسول اهلل 
 . والتابعون ومن بعدهم

، وضعنا أمام كنوز من األموال املتنوعة، : إن اهلل عز وجل قد وضعنا أمام كنوز من املدخراتعباد اهلل
ما موقفنا منها؟ وما الذي ينبغي أن نتخذه من قرار يف سياستنا هلذه املدخرات وهذه الكنوز وهذه 

دء خاطب ئ ذي بباد، هذا البيان الرتبوي العجيب، األموال؟ امسعوا اجلواب من خالل بيان اهلل عز وجل
لك بأساليب وذكر ذ، اهلل عز وجل عباده مبينًا تفاهة الدنيا مؤكدًا تفاهة املال وأن املال كله عرض زائل

َا َهِذِه احْلَيَاُة الدُّنْ يَا َمتَاٌع َوِإنَّ اآْلِخرََة ِهَي َداُر اْلَقرَارِ فقال: ، متعددة متنوعة متكررة ]غافر:  يَا قَ ْوِم ِإّنَّ
28] . 

َا احْلَيَاُة الدُّنْ يَا لَِعٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ يْ َنُكْم َوَتَكاثُ ٌر يِف اأْلَْمَوالِ ل: وقا  َواأْلَْواَلِد َكَمَثِل اْعَلُموا َأّنَّ
 َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرٌَة مَِّن ةِ َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَ بَاُتُه مُثَّ يَِهيُج فَ تَ رَاُه ُمْصَفرًّا مُثَّ َيُكوُن ُحطَامًا َويِف اآْلِخرَ 

 . [35]احلديد:  اللَِّه َوِرْضَواٌن َوَما احْلَيَاُة الدُّنْ يَا ِإالَّ َمتَاُع اْلُغُرورِ 

 –ته وقد فاحت رائح –فرأى جديًا مرميًا ميتًا  –يف حديث صحيح  –وأقبل رسول اهلل يومًا 
ه: ماذا نصنع به يا رسول اهلل؟ قال: واهلل إن الدنيا من يشرتي مين هذا؟ قالوا لفأمسك بأذنه وقال: 

 . ألهون على اهلل عز وجل من هذه على أصحاهبا الذين رموها

، زخارفها أمواهلا كنوزها مدخراهتا من قلوب عباده املسلمني، وهكذا اقتلع البيان اإلهلي حمبة الدنيا
لى قلوهبم أقبل حمبة اخلالق سبحانه وتعاىل عحىت إذا نظفت قلوهبم من حمبتها وتوجهوا إىل اهلل وهيمنت 

 . [23]األعراف:  ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة الّلِه الَّيِتَ َأْخرََج لِعِبَاِدِه َواْلطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّْزِق البيان اإلهلي يقول: 

 . [38البقرة: ] ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا يِف اأَلْرِض مجَِيعاً أقبل البيان اإلهلي يقول: 

َوإِلَْيِه  ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذلُواًل فَاْمُشوا يِف َمنَاِكبَِها وَُكلُوا ِمن رِّْزِقهِ  :أقبل البيان اإلهلي يقول
 . [10]امللك:  النُُّشورُ 

لوب عباده قأرأيتم إىل هذا النهج الرتبوي؟ عندما علم اهلل عز وجل أن حمبة الدنيا اقتلعت وزالت من 
اآلن بوسعكم أن تتأكدوا أنكم أنتم الذين ، قال هلم: أقبلوا إىل املال وإىل متاع الدنيا فاستخدموه
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قلوبكم اآلن وقد اقتلعتم حمبة الدنيا الفانية من أفئدتكم و ، ستستخدمون املال ولن تدعوا املال يستخدمكم
تم به بني –كما يفعلون اآلخرون   –ال فقد أصبح مضمونًا ومكفواًل أنكم إن مددمت أيديكم إىل امل

ستعبدكم اختذمت منه سفنًا للوصول إىل مآربكم احلضارة لن ت، بنيتم به أسباب املتعة والعيش، احلضارات
لكنهم  ،وهكذا أقبل ذلك الرعيل أيها اإلخوة إىل الدنيا كما يقبل اآلخرون، لن يستعبدكم املال، الدنيا

آلمر ومل يدعوها تتسلل أقبلوا إليها إقبال ا، ليها إقبال السيد إىل العبد املستخَدمأقبلوا إ، أقبلوا إليها بأيديهم
كذا استطاع املسلمون ه، إىل قلوهبم لتهيمن عليها مهيمنة السيد كما هو الشأن بالنسبة للعامل الغريب اليوم

يتغلبوا على  ل األول أنذلك الرعي، هكذا استطاع العامل اإلسالمي، أن يتغلبوا على احلضارة الغربية آنذاك
أما املسلمون  ،ألن أولئك الناس كانوا يتعلقون باملال والذخر تعلق العابد باملعبود، اإلمرباطورية الرومانية

كانوا  ،املال بكل أصنافه ولكنهم يستخدمونه استخدام السيد لعبده –نعم  –فقد كانوا يستخدمون 
  .هكذا انتصروا، االيت يستعملها لتحقيق صناعاته اليت يقبل إليهيقبلون إىل الدنيا إقبال الصانع إىل أدواته 

وكان هو ، صرةبىن الكوفة والب، أال تذكرون عمر؟ عمر أقبل إىل الدنيا كما يقبل هؤالء الغربيون إليها
أقام مشروعًا  ،على إقامة الشوارع الرئيسية والفرعية وعلو البنيان وما إىل ذلك، املشرف على هندستها

 لكن هل دخلت هذه الدنيا يف، فعل كل ذلك، ولو امتد به األجل لنفذ ذلك املشروع، ل حبريألسطو 
وقد أكرم اهلل  –وملا سيقت إليه الدنيا ، بقي يرتدي مرقعته كما تعلمون. قلبه؟ مل تدخل يف قلبه قط

ائاًل: اللهم إنك ق نظر إىل األموال اليت سيقت إليه وبكى –سبحانه وتعاىل املسلمني بالكثري والكثري منها 
 ،وأنت تعلم أن أبا بكر كان خريًا مين فلم تعطه كل هذا، تعلم أن حممدًا خرياً مين فلم تعطه كل هذا

 . فأعوذ بك اهلل أن يكون هذا أعطيتنيه فتنًة يل يف ديين

 ،نقبل على الدنيا ولكن نكون حراساً على قلوبنا، هذا هو العالج الذي أدعو نفسي وأدعوكم إليه
جنعل ، و اهللجنعل قلوبنا أوعية لتعظيم واحد ال ثاين له ه، عل قلوبنا أوعية حلب واحد ال ثاين له هو اهللجن

نستخدمها  ،مث نقبل إىل الدنيا كإقبال هؤالء اآلخرين، قلوبنا أوعية للمخافة من واحٍد ال ثاين له هو اهلل
ُهَو ملدنية تنفيذًا لقول اهلل عز وجل: من أجل بناء ا، ونعتصرها حىت الثمالة من أجل بناء احلضارة

 . [01]هود:  أَنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم فِيَها
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ولسوف ُيىن   ،إن حنن فعلنا هذا أيها اإلخوة فإن اهلل سبحانه وتعاىل لن يسلط علينا عدواً أيًا كان
نا أننا مشكلت. أن ينالوا منه مناالً  كل من يريد بالعامل اإلسالمي الذي هذا شأنه سوءاً عندما يريدون

ب من ودواؤنا أن نقتلع ذلك احل، يف تعشق املال والذخر، أصبحنا سواسية مع الغرب يف تعشق الدنيا
قلوبنا مث ّنارس هذه املتعة اليت أغدقها اهلل علينا ومتعنا هبا بأيدينا وجنعل منها خادمًا ملا قد كلفنا اهلل 

 . سبحانه وتعاىل به

رية ليت أن العقول البش، هلل: عامل النمال أو صنف من عامل النمال يتضمن درساً وأي درسعباد ا
د نال منه الغرب ق. تقف أمام هذا الواقع من هذه احلكمة اليت أرانا اهلل عز وجل إياها لنعتصر منها درساً 

أتذكرون رئيسًا . نعترب نحسنًا حنن الذين ينبغي أ، لن يصح وعاقبته قريبة ولكنه ال يعترب، السكر كل منال
ن؟ إالم آل أمره اآل، صال ُيينًا ويسرة ما طاب له ذلك منذ سنوات طويلة، من رؤساء الواليات املتحدة

إنه اليوم  ،إنه اليوم ال يعلم ُيينًا من مشال، ال يفرق بني أرض ومساء –إن مل يتخطفه املوت  –إنه اليوم 
نا يف غىن عن ألس. إنه اليوم ال يعلم امسه، لذي يواجهه يف املرآةإن وقف أمام املرآة مل يتبني صورة ذاك ا

أن نتأمل طوياًل لنجين العربة يا عباد اهلل؟! أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يبصرنا مبا كان عليه الرعيل األول 
نا سفنقتدي هبم يف النهج الذي سلكوه كي نطور أنفسنا يف الواجب الذي أمرنا اهلل عز وجل أن نطور أنف

 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم، به
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بل تعاين من  ،ال أكاد أجد يف كتاب اهلل عز وجل آيًة تعاين من الغربة يف عاملنا العريب واإلسالمي
، ورة املمتحنةاآلية اليت نقرؤها يف افتتاح سالعقوق بني من يسمَّون إسالميني أو معرفني باإلسالم من تلك 

بِاْلَمَودَِّة  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَاء تُ ْلُقوَن إِلَْيِهمإهنا قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
 َوَمن يَ ْفَعْلُه ِمنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواء السَّبِيلِ قال:  إىل أن. [1]املمتحنة:  َوَقْد َكَفُروا مبَا َجاءُكم مَِّن احلَْقِّ 

 . [1]املمتحنة: 

من  ولكننا ننظر فنجد أن ُجلَّ ، ما أكثر ما تردد هذه اآلية على األمساع وما أكثر ما تتلوها أفواه
، هورهمظيقومون مبهمة الدعوة إىل اهلل عز وجل عن مضمون هذه اآلية معرضني وجندهم ينبذوهنا وراء 

، عان ما يستجيبونوسر ، يف حني أن أمريكا تقابلهم وتقبل إليهم قائلة أعطوين قلوبكم أمتعكم بإسالمكم
قهم بيان اهلل يالح، سرعان ما ينغضون إليهم الرؤوس ويدلون إليهم بالوالء ويقبلون إليهم باالستجابة

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اَل تَ تَِّخُذوْا ِبطَاَنًة مِّن يقول هلم اهلل عز وجل: ، سبحانه وتعاىل هبذه اآلية ومبؤكداهتا
ْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّنَّا ُدوِنُكْم اَل يَْألُوَنُكْم َخبَااًل َودُّوْا َما َعنِتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاء ِمْن أَفْ َواِهِهْم َوَما خُتِْفي ُصُدوُرهُ 

 . [112]آل عمران:  َلُكُم اآليَاِت ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقلُونَ 

وما أكثر ما تقرؤها األفواه يف مناسبات شىت ولكننا ننظر إىل هؤالء ، تردد هذه اآلية على األمساع
يهم فنجدهم ننظر إل، اإلخوة الذين ينهضون بواجب التعريف باإلسالم وإقامة ما يسمى اجملتمع اإلسالمي

عافته َع أمامه طعام وطال العهد به حىت تربم به و يعرضون عن هذا البيان احملذر الرباين كإعراض من ُوضِ 
اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم بيان اهلل سبحانه وتعاىل يقول: . هذا هو الواقع الذي نراه يا عباد اهلل. نفسه
 اَل تَ تَِّخُذوْا ِبطَاَنًة مِّن ُدوِنُكْم اَل يَْألُوَنُكْم َخبَاالً يقول:  أَْولِيَاء

وا إىل وباملقابل تقبل أمريكا قائلة: عليكم أن تنبعث، م من وراء ذلك إال اإلعراض عن التنفيذوال يت
تطبيق الفوضى اخلالقة ولسوف جتدون كيف ينبعث اإلسالم الذي تبحثون عنه يف رحم هذه الفوضى 

م أمريكا: قول هلت، وننظر فنجد أن القوم يصدقون، وننظر فنجد أن القوم يستجيبون، اليت أدعوكم إليها
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كبري تسابقون وننظر فنجد أن القوم ي، إن إسالمكم سيزدهر أُيا ازدهار من خالل انبثاق شرق أوسط كبري ٍ
املفجرة  ،ونتأمل فنجد األفواه تتبارى يف نفخ نريان هذه الفوضى اخلالقة للقتل، إىل االستجابة هلذا الوعد

ي أنا كتاب اهلل أقرؤها وأتدبرها وأنظر إىل العامل الذ  أليس هذا مصداق ما أقول يا عباد اهلل؟ آيٌة يف، للدم
يف داخله ويرتامى من حويل أن ترتامى أنشطة شىت كلها تدعو إىل اإلسالم وكلها تنادي باإلسالم ولكن 

ايعوا إهنا آية تعاين من العقوق ممن ب، إهنا آية تعاين من غربة وأي غربة، اجلميع عن هذا النداء معرضون
 . مث عقوا نداءه اليوماهلل باألمس 

عباد اهلل: أيعقل هذا فيما يتعلق بتصور اإلنسان ملتزمًا بدينه أو ملتزمًا بعقله؟ أفئن غاب االلتزام 
بأوامر اهلل وغاب االعتصام حببله أفحتم أن يغيب عنا الرشد أيضًا؟ أفحتم أن يغيب عنا سلطان العقل 

قرار الذي د اهلل؟ من قال هذا؟ أفينبعث اإلسالم حقاً من الأيضًا؟ مىت كان النقيض ُيْستَوَلد من نقيضه عبا
اختذه اجمللس القومي األمريكي والذي ينص على أنه جيب إثارة التناقضات داخل املعتقد اإلسالمي وجيب 

سالم من هذا القرار أفينبثق اإل، تأليب املسلمني بعضهم على بعض حىت يتآكل اإلسالم وُيحي يف أرضه
من قال  ،م من هذا التقرير الذي نقرؤه ونتبينه وهو موجود لدينا ونكاد أن حنفظه غيباً أم ينبثق اإلسال

تأتى وإذا كان فاقد الشيء ال يعطيه أيها اإلخوة أفي، كيف ُيكن للنقيض أن ُيْستَ ْوَلَد من النقيض،  هذا
شيء ألصحابه؟ الأفيتأتى عدو الشيء أن يأيت بذلك  –إذا كان فاقد الشيء ال يعطيه  –للعدو أن يأيت 

 بل تعد أولئك ال –وها هو ذا اإلسالم األمريكي الذي تعدنا به أمريكا ، تلك هي املصيبة اليت نعاين منها
غريبة فتاوى عجيبة و . ها هو ذا يطل علينا إسالمًا جديدًا ال عهد لنا به –الذين يسمون اإلسالميني 

ه الفتاوى وباألمس حدثتكم عن طائفة من هذ. بهتنسخ الثوابت وتثبت ما ال عهد لنا به وال معرفة لنا 
 ،باألمس كان الفتوى تتضمن شرعية أمر من األمور وإذا هبا اليوم تتضمن بطالن هذه الشرعية، املتناقضة

 ولكن ما العالج أيها اإلخوة؟، ذكرت لكم أمثلة وال أريد أن أعيد

ل به سالم الذي ابتعث اهلل عز وجأواًل ينبغي أن نتساءل أحنن صادقون يف أننا نريد أن ننفذ اإل
صلى اهلل عليه وسلم؟ أفنحن صادقون أننا ننقاد بدافع العبودية  الرسل واألنبياء وكان خامتتهم حممداً 

لسلطان اهلل عز وجل ومن مث حنن نسعى إىل اسرتضاءه واستنزال رمحته من علياء ربوبيته؟ إن كنا صادقني 
له  اهلل وإقامة اجملتمع اإلسالمي إّنا هو االنطالق من أساس ال ثاين يف هذا فسبيل السعي إىل تنفيذ أوامر
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فإذا  ،هو أساس االصطباغ بذل العبودية هلل عز وجل ال لغريه، هو أساس استشعار العبودية هلل ال لغريه
استنبتنا هذه احلقيقة إن كانت معدومة وإذا أيقظناها إن كانت موجودة وراقدة فإن احلل بعد ذلك يصبح 

إىل  ليس لنا وليًِّا من دونه ومن مث فإن منهجنا يف تنفيذ اإلسالم هو الرجوع، ولي ُّنَا هو اهلل. لاًل ويسرياً ج
ن نتخذ عدونا ل، هو الرجوع بالتوبة إىل اهلل قائلني: ها حنن موالنا قد جددنا العهد، وصايا اهلل عز وجل
 . عمن، لن نتخذ ألنفسنا بطانة من دونك، وعدوك وليِّا لنا قط

ولسوف نسري  ،وهذه هي بيعتنا مع اهلل سبحانه وتعاىل، أيها اإلخوة: هذا هو قرارنا يف شامنا هذه
ليوم ويتم إنضاجها الدُيقراطية اليت تستنبت ا. قدمًا ننفذ هذه البيعة ال نلتفت عنها إىل ُيني وال إىل مشال

. نعم، قيقيع فيها النظام اإلسالمي احلفوق شامنا هذه لن تكون إال تربة تينع فيها حقيقة اإلسالم ويين
 . هكذا تكون دُيقراطيتنا فوق شامنا هذه

ان هكذا نقول دائماً وهكذا نسري أيًَّا ك، وإذا رأينا أن السلطان قد اختلف مع القرآن فإننا مع القرآن
يلية من ذالسلطان الذي يريد أن يبعدنا عن كتاب اهلل عز وجل سواء كان دولة عاتية كأمريكا أو دولة 

ومن مث أقول هلؤالء اإلخوة إن كانوا ، حنن مع القرآن، لن نستجيب إال لنداء اهلل، تلك الدول األخرى
تغون إن كانوا صادقني يف أهنم ال يب، صادقني يف انطالقهم إىل اإلسالم من جذوة العبودية هلل عز وجل

قول قاء اهلل عز وجل وهو عنهم راض أإن كانوا صادقني يف أهنم ينشدون ل، عن رضا اهلل عز وجل بديالً 
عندما سئل عندما  صلى اهلل عليه وسلم أدعوهم إىل ذلك بدعوة رسول اهلل، هلم تعالوا إىل بالد الشام

عليكم بالشام فإهنا خرية اهلل من أرضه جيتيب  تدهلم الفنت عن البلدة اليت ُيكن أن َيتارها املسلم قال:
 . هو الذي قال هذا صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل، القائل لست أنا، إليها خريته من عباده

يا من ينشدون إقامة الدولة اإلسالمية ابتغاء ، أيها اإلخوة: يا من ينشدون اإلسالم ابتغاء رضا اهلل
إلسالم طاهرة تعالوا لتجدوا تربة ا، تنفيذ أوامر اهلل عز وجل تعالوا لتمتد منا األيادي بعضنا إىل بعض

ضد املؤامرات  ،لوا لتجدوا أن شامنا حمصنة ضد املؤامرات اليت تتمثل يف الشرق األوسط الكبريتعا، نقية
إن كنتم صادقني يف  –الوا تع، اليت تتمثل يف الفوضى اخلالقة اليت متعن يف خلق القتل ويف تفجري الدم

أعلنه رسول  رار الذيفلن جتدوا بعد وصية رسول اهلل وبعد دعوة رسول اهلل وبعد الق –ابتغاء اإلسالم 
 خرٌي لكم من مكان تنتجعون فيه وتنهضون فيه بالدعوة اليت أمر اهلل عز وجل، صلى اهلل عليه وسلم اهلل
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ومن منطلق حسن الظن هذا ، وأنا كنت وال أزال دائمًا أهنج إىل حسن الظن، هبا خرياً من شامكم هذه
إىل أن جنتمع معًا ونستظل معاً يف ظالل قول من منطلق حسن الظن هذا أدعوا هؤالء اإلخوة ، أمد يدي

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللَّهَ لََعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ  :اهلل عز وجل  . [15]احلجرات:  ِإّنَّ

 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 22/23/1889|  وإلاسالم يوسف وجه الشبه بين سيدنا -231

 

 الكيد الذي  تأملت يف، كنت الساعة أتأمل يف آياٍت من كتاب اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة يوسف
،  يف اجلبزّجه إخوته وهو طفٌل بريءٌ ، كاد له األقربون قبل األباعد،  كاده الناس ليوسف يف هذه السورة

 تبيعه بدراهم اليت جاءت فانتشلته من اجلب لتجعله عبداً  مث إن اهلل سبحانه وتعاىل أخرب عن تلك القافلة
ًة َواللَُّه َعلِيٌم َوَجاَءْت َسيَّارٌَة فََأْرَسلُوا َوارَِدُهْم فََأْدىَل َدْلَوُه قَاَل يَا ُبْشَرى َهَذا ُغاَلٌم َوَأَسرُّوهُ ِبَضاعَ  قليلة يخسة:
َوَشَرْوُه بَِثَمٍن يَخٍْس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة  عبد وبثمٍن يخس:ويصور لنا كيف أن احلر حتول إىل ، مبَا يَ ْعَملُونَ 

مث تأملت كيف فجر اهلل سبحانه وتعاىل رعاية هذا اإلنسان الذي اصطفاه اهلل ، وََكانُوا فِيِه ِمَن الزَّاِهِدينَ 
وا  إىل انظر  .تأملت كيف فجر اهلل أسباب اصطفائه ورعايته من سلسلة هذا الكيد ذاته أجل؛ عز وجل

ٌب عََلى وََكَذِلَك َمكَّنَّا لِيُوُسَف يِف اأْلَْرِض َولِنُ َعلَِّمُه ِمْن تَْأوِيِل اأْلََحاِديِث َواللَُّه َغالِ قوله سبحانه وتعاىل: 
 . أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ 

قفز ذهين فجأًة إىل و ، يٍب من أنبيائهتأملت يف سلسلة هذا الكيد الذي ُيصّوره كتاب اهلل عز وجل لن
هذا الدين اإلسالمي احلق اليوم وقلت يف نفسي: ما أشبه هذا الدين اليوم بسيدنا يوسف ؛ هذا الدين

ولكأن اهلل سبحانه وتعاىل وهو حُيدثنا عن قصة هذا النيب ، الذي كاد له األقارب قبل األباعد باألمس
لكن ولكأن اهلل سبحانه وتعاىل جيسد لنا من خالل هذه ، القاً ال يطوف هبا الريب إط، وهي قصة واقعة

د املسلمني أنفسهم بكي، إنه كيٌد يبدأ بكيد األقربني، القصة الكيد الذي ينسج اليوم هلذا اإلسالم العظيم
مث إن مظاهر هذا الكيد تتسلسل ليقوم بدور ذاته كثرٌي من . هلذا الدين كما كاد إخوة يوسف ليوسف

 . رٌي من احلاقدين بل من األعداء التقليديني هلذا الدين اإلسالمي العظيماألباعد كث

الصورة متامًا كصورة سلسلة ذلك الكيد الذي ُنسج حول حياة سيدنا يوسف على نبينا وعليه 
تلك  ،ولقد رأينا كيف أن تلك املكائد ذاهتا جعل اهلل منها سلمًا لعلو شأن يوسف. الصالة والسالم
اليت نسجتها عقول البشر الضعاف الذين ال يعلمون شيئًا عن حقيقة هذا الكون وواقع  السلسلة ذاهتا

سلسلة تلك املكائد مل تكن إال سلمًا ُعرج فيه سيدنا يوسف إىل أن تبوأ ، األسباب وسلطان مسببها
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تتأملون  عندما كما تعرفون،  وإىل أن نقل اهلل سبحانه وتعاىل األسرة كلها من البدو إىل احلضر، عرش مصر
 . يف هذه الصورة املباركة

دين عليه بدءاً من احلاق، انظروا إىل هذا الدين الذي يطوف من حوله الكيد بدءاً باملسلمني أنفسهم
مث انظروا إىل من وراء ذلك من األعداء التقليديني الذين َيططون اخلطط ، من أهله املسلمني أنفسهم

أرانا اهلل عز وجل  ما النتيجة؟ النتيجة اليت. قه وللقضاء عليه متاماً الكثرية املتنوعة للكيد هلذا الدين وخلن
وألن كان  ،إياها مما قد مت لسيدنا يوسف عليه الصالة والسالم هي النتيجة ذاهتا اليت البد أن نراها هنا

فهل هنالك  .يوسف على نبينا وعليه الصالة والسالم واحدًا من املصطفني الذين أحبهم اهلل عز وجل
قيقٌة قدسية يكلؤها اهلل من العامل كله بأمت رعاية كحقيقة هذا الدين؟ هل هنالك حقيقة أجل شأنًا ح

والذي  ،وأعلى مكانة وأكثر تقديرًا للموىل سبحانه وتعاىل من هذا الدين الذي جيسد حقيقة هذا الكون
كما أن اهلل جعل  ، تتطوروالذي ينبه اإلنسان إىل هويته الدائمة اليت ال تتحول وال، يربط العبد بالرب

  .خطط الكيد اليت تربصت بيوسف باألمس سلمًا لبلوغه ذلك الشأو العايل الذي بلغه

فكذلكم هذا الدين الذي َيطط األعداء للقضاء عليه هذه اخلطط ذاهتا هي اليت ستكون سببًا لعلو 
هلل سبحانه وتعاىل أمل يقل ا .شأنه وهي اليت ستكون سببًا لسعة انتشاره وعظيم سلطانه يف الغد القريب

وهو يتحدث عن الكيد الذي كاده أولئك الناس ليوسف وعن اخلطط الربانية اخلفية اليت وضعها إلنقاذ 
 . َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ  أمل يقل يف أعقاب ذلك:، يوسف

ف أن الغرب األورويب واألمريكي يقوم ويقعد باحلديث عن خطورة أيها اإلخوة إنكم لتالحظون كي
، هيظن أنه هبذا َيطط للكيد له وَيطط للقضاء علي، وبضرورة الوقوف يف وجه خطر اإلسالم، اإلسالم

 . َلُمونَ عْ َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل ي َ لكن انظروا جتدون مصداق قول اهلل عز وجل: 

جتدون  قد، لتجدوا أن سنة اهلل واحدة، عندما تقرأون كتاب اهلل اقرأوه بتدبر، أجل أيها اإلخوة
اهلل  والقانون الذي على أساسه فّشل، أنفسكم أمام جزئية من هذه اجلزئيات كقصة سيدنا يوسف مثالً 

تلك جزئية  ،و شأن سيدنا يوسفمث جعل من هذا الكيد ذاته سبياًل لعل، سبحانه وتعاىل كيد الكائدين
األمس هذا القانون كما انطبق على سيدنا يوسف ب، من اجلزئيات اليت يضعنا اهلل عز وجل منها أمام قانون
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األجانب وَيطط للقضاء عليه كثرٌي من األعداء و ، ينطبق على الدين الذي يكيد له كثرٌي من أهله اليوم
هذا  وتعاىل على قصة يوسف ال بد أن تنطبق هذه السنة على كما تنطبق سنة ربنا سبحانه،  أيضًا اليوم

من هذا  - ويا للمهانة -متضامنني مع أعدائهم  -ويا لألسف  -املوقف الذي يقفه كثري من املسلمني 
 . الدين العظيم

فإذا رأيتم أيها اإلخوة أن هنالك مسلمني من أبناء عمومتكم من إخوانكم يضيقون ذرعًا باإلسالم 
شتائه ويتخذون من املناسبات املختلفة من صيف العام و ، قائده وإن يف أخالقياته وقيمه املثلىإن يف ع

ن هذه إن رأيتم أن يف املسلمني من ينتهزو ، من انصراف الطالب إىل إجازاهتم أو من إقباهلم إىل دراساهتم
معون يف هذا مع يتهم جيتوإذا رأ، الفرص ليملؤوها مبا يقصيهم عن الدين ومبا يستثري غرائزهم وأهوائهم

بكم إياكم وأن يسري إىل قلو ، الصهاينة الذين ُيزقون أخالق هذه األمة يف خندق واحد فإياكم واليأس
إِنَُّه اَل يَ ْيَأُس ِمن رَّْوِح كم وكم كرر بيان اهلل يف هذه السورة قوله نعم: . أو تصوراتكم خيبة أمل إطالقاً 

 . ما ينبغي أن نيأس من روح اهلل، إنه ال ييأس من روح اهلل ُرونَ اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكافِ 

أرأيتم إىل هؤالء الذين يضيقون ذرعًا بالتاج الذي توجهم اهلل عز وجل به؟ لن يكون شأهنم أكثر 
فما النتيجة؟ أرأيتم إىل أولئك الذين َيططون من بعد وجيندون املال وجيندون ، من شأن إخوة يوسف

لن تكون عاقبة   ،ون القدرات السياسية املختلفة من أجل اإلحاطة هبذا الدين والقضاء عليهالطاقات وجيند
 .كيدهم إال كعاقبة كيد القافلة اليت انتشلت هذا الطفل حراً مث سامته العبودية وباعته يف سوق النخاسة

اقبة أن كانت العماذا كانت العاقبة؟  ، لن تكون عاقبة ذلك إال كعاقبة أولئك الذين سجنوه وهو بريء
إىل علو شأنه -كما قلت لكم   -هذه اخلطط نفسها كانت   . ُسلما ً

 . كذلكم هذا الدين احلق عرف ذلك من عرف وجهله من جهل

 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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|  إلاسالم خطاب للعقول والقلوب ال ثورة على الحياة والعمران -239

29/22/2213 

 

الزمن بدأت تروج يف أوساطنا اإلسالمية كلمة الثورة اإلسالمية على ألسنة كثري منذ ثالثة عقود من 
هلل سبحانه اجلهاد يف سبيل ا -مما ُيدَعون باإلسالميني، بل أصبحت هذه الكلمة تزاحم الكلمة القرآنية 

لكلمة ل ولكأن املراد أن حتل هذه الكلمة احلديثة حمل الكلمة القرآنية أو أن تكون تفسرياً  -وتعاىل 
ومن املعلوم فيما تقرره أعراف السياسة احلديثة أن كلمة الثورة تعين َجرَّ أي جمتمع ما إىل نظام  ،القرآنية

معني قسرًا وعنوة وقفزًا فوق الوسائل واألسباب املتدرجة املعروفة والفطرية اليت أقام اهلل عز وجل عاملنا 
 اس مجيعًا. ه علماء السياسة احلديثة بل فيما يعرفه النتلك هي حقيقة الثورة فيما يعرف ،اإلسالمي عليها

ومما الشك فيه أن هذا النهج يف جر اجملتمعات إىل النظم أو يف جر النظم إىل اجملتمعات قسراً وعنوًة 
قفزاً فوق األسباب والوسائل التدرجيية من شأهنا أن جتر إىل املواجهة مث العراك مث العنف مث إىل االحتكاكات 

ومن هنا كانت الثورات ذات ذيول من القتال الدائر بني الفئات املختلفة، بل كانت الثورات  ،يةالدمو 
ة ولعل ّنوذجني من الثورات الدموي ،أسبابًا النفجار أهنر من الدماء ما تكاد جتف، هذه هي احلقيقة

اليت قامت يف أوائل القرن  نيةاملرعبة جتسد هذه احلقيقة اليت يعرفها املثقفون مجيعًا، أوالمها الثورة الربيطا
الثالث عشر امليالدي، ثانيهما الثورة الفرنسية اليت قامت يف أواخر القرن الثامن عشر. ونظراً إىل أن هذه 

ولون يرفع اليوم لواءها إخوٌة لنا يُ نْ َعتُون باإلسالميني، ونظراً إىل أهنم حيا -كلمة الثورة اإلسالمية   -الكلمة 
ا موقف إذًا ينبغي أن نتساءل م -اجلهاد يف سبيل اهلل  -لكلمة حمل الكلمة القرآنية أن حيُِلُّوا هذه ا

 اإلسالم من هذه الكلمة ومن مضموهنا الذي ذكرته لكم؟

إن اإلسالم يا عباد اهلل تنزل على ألسنة الرسل واألنبياء مجيعًا خطاباً للعقول وعوداً إىل حتكيم موازين 
تثارة للعواطف والوجدان أن ختضع للقرار الذي اختذه العقل والذي أقره العلم، مث خطابًا للقلوب واس

العلم، فاإلسالم إّنا َياطب العقول حماكمًا حماوراً، واإٍلسالم مل يأت ليجر جمتمعًا قسرًا وعنوة إىل نظام 
قيقة تتمثل حلأو ليلصق نظاماً ما قسراً وعنوة مبجتمع، تلك هي احلقيقة اليت ينبغي أن نعلمها مجيعًا. هذه ا
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 يف كتاب اهلل وتستبني يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهنجه. أما كتاب اهلل فآيات كثرية ال جمال
فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن الّلِه لِنَت هَلُْم الستيعاهبا واستعراضها مجيعًا، لكن حسبكم من ذلك قول اهلل عز وجل: 

ُهْم يِف األَْمِر فَِإَذا َعزَْمَت الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنْ ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِورْ  َولَْو ُكنَت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلبِ 
حسبكم من ذلك هذه اآلية الوجيزة يف  .[108]آل عمران:  فَ تَ وَكَّْل َعَلى الّلِه ِإنَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمتَ وَكِِّلنيَ 

 .[152]األنبياء:  َما َأْرَسْلنَاَك ِإالَّ َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ وَ لفظها العظيمة يف معانيها: 

وشتان بني من يرفع لواء الرمحة ومن يرفع لواء الثورة. أما سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله 
 ،وسلم فلعلكم تعلمون مجيعًا أنه بقي ثالثة عشر عامًا ال يلتفت إال إىل العقول وال َياطب إال النفوس

حياكمها إىل احلق، حياكمها إىل موازين العلم، ال يلتفت من وراء ذلك ال إىل قتال وال يُهرع إىل محل 
 سالح، وأنتم تعلمون ذلك.

أما املشركون فهم الذين كانوا يهرعون إىل الثورة، هم الذين كانوا ُيتشقون أسلحة الثورة على هذا 
ام يف هلل صلى اهلل عليه وسلم، وملا هاجر واستقر به املقالنهج اإلنساين الوديع الذي بُِعَث به رسول ا

وم الدولة وشاء اهلل عز وجل أن تق -أي وطنًا  -املدينة املنورة وشاء اهلل عز وجل أن ُيلَِّك املسلمني أرضاً 
ُهرَِع   ،بأركاهنا الثالثة وأن تولد األمة اإلسالمية يف ظل الدولة اإٍلسالمية ُهرَِع الشرك متمثاًل يف املشركني

كثرٌي من األمم الذين كانوا يقودون احلضارات اجلاحنة حول اجلزيرة العربية خائفني من هذا األمر اجلديد، 
من هذا امليالد اجلديد للدين الذي أرساه اهلل عز وجل يف اجلزيرة العربية وانتشر شعاعه إىل أطراف الدنيا، 

جهون إىل ىل الدولة اإلسالمية بالقتال بل بالثورة، راحوا يتفاجتهوا إىل رسول اهلل وإىل األمة اإلسالمية بل إ
هذه الدولة الفتية بالثورة من كل اجلهات ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدفعهم دفعًا، رسول اهلل صلى 
 اهلل عليه وسلم يدفع عن املسلمني وهن الثورة اليت َملََّك اهلل سبحانه وتعاىل عباده املسلمني باجلهاد الذي
شرعه اهلل عز وجل، فمن هم الثائرون ومن هم الذين رفعوا لواء اإلنسانية والرمحة والشفقة بعباد اهلل عز 
 وجل؟ قيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن يف القبائل الكثرية املنتشرة ما بني مكة واملدينة أناساً تائهني

 أصحابك يدعوهنم إىل اهلل.جدير هبم أن ينقادوا إىل احلق لو أرسلت إليهم بعضًا من 

أرسل إليهم ستة من عيون أصحابه ليس معهم من السالح إال اللسان الداعي إىل اهلل واجتهوا إىل 
حيث قيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أولئك التائهني، تصيد املشركون هؤالء الستة واحداً إثر 
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ابة أي سالح ُيتشقونه يف وجوههم، فمن هو آخر، قُتِلوا عن بكرة أبيهم، ومل يكن مع هؤالء الصح
 الطرف الثائر ومن هو الطرف اإلنساين احملاور؟ كلكم يعلم اجلواب.

يف جند  قيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن -يف العام الرابع من اهلجرة  -يف العام الذي يليه 
ليهم بداًل يعرفهم باإلسالم، أرسل إقبائل مسعت باإلسالم وإهنا خلليقة بأن تنقاد له لو أنك أرسلت من 

من الستة سبعني واحداً من عيون أصحابه ليس معهم من السالح إال احلوار الذي ابتعثهم اهلل عز وجل 
به، ليس هلم سالح ُيتشقونه إال اللسان الذي حياوروهنم به، واجتهوا إىل جند وأطبق عليهم اإليذاء من كل 

لعله  ثتكم عنها، قُتِلُوا عن بكرة أبيهم إال واحداً شاء اهلل أن يبقىجانب بل أطبقت عليهم ثورة اليت حد
لكي يعود إىل رسول اهلل فيخربه مبا حدث. إذاً من هو الطرف الثائر ومن هو الطرف احملاور، كلكم يعلم 

 اجلواب.

ثورة ليوم الفتح اجته رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل مكة ودخلها من أعلى قمم النصر ولو كان ل
سبيل إىل أن يدخل روعه لكان هو أوىل الناس بأن يعلن الثورة وأن ُيتشق سالحها ولكن األمر كان على 
النقيض من ذلك. مسع سعد بن عبادة قيل له إنه يقول اليوم يوم امللحمة، اليوم ُتْسَتَحلُّ الكعبة، غضب 

 ة، اليوم ُتْكَسى الكعبة.املصطفى، أرسل إليه من يصحح له القول وقال: بل اليوم يوم املرمح

أيها اإلخوة: هذا هو موقف اإلسالم من الثورة اليت حدثتكم عن معناها واليت يرفع كثري من الناس 
لواءها يف هذا العصر اتباعًا لثورتني يتحدث التاريخ عنهما ذكرت لكم بل أشرت لكم إليهما، إذاً فأي 

اجلهاد يف سبيل  –اولون أن يستبدلوا بالكلمة القرآنية تيه وقع فيه هؤالء اإلسالميون عندما حاولوا أو حي
 أن يستبدلوا هبا كلمة الثورة اإلسالمية. –اهلل ضمن ضوابطها، ضمن أحكامها 

عباد اهلل: ينبغي أن نعلم مجيعًا أنه ما من ثورة جترب جمتمعًا من اجملتمعات على اتباع نظام معني قسراً 
وحرية نظر إال وتستولد هذه الثورة ثورًة مضادًة أخرى تطيح بذلك  وعنوة دون حواٍر ودون حماكمة فكرية

النظام ولو كان ذلك بعد حني، النظام الذي ينهض على ثورة يستبطن يف باطنه ثورة مضادة، واجلدلية 
بني الثورات جدلية معروفة متبينة، وإذا أردت أن ألفت نظري وأنظاركم إىل مصداق هذا الكالم فتعالوا 

يُ رَاُد يف مصر أن يُ ْفَرض اإلسالم فرضًا من علو عن طريق الثورة فانظروا إىل ما آل هذا السبيل، فانظروا، 
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سرعان ما استولدت هذه الثورة من داخلها ثورة مناقضة وها مها الثورتان تتعاجلان فيما بينهما، أما احملاكمة 
 بل األنبياء مجيعًا ة اليت بُِعَث هبا رسول اهللالعقلية فبعيدة عن الساحة وامليدان هنائيًا، أما املخاطبة العقلي

 فبعيدة ومطوية. 

تلك هي حال تونس، أجل، رُِفَع فيها لواء اإلسالم، هل رُِفَع عن طريق الدعوة، هل رفع لواء اإلسالم 
 عن طريق الدعوة إىل اهلل كما فعل حبيبنا رسول اهلل؟ ال، وإّنا عن طريق الثورة. تلك هي الثورة اإلسالمية

اليت ُفِرَضْت فرضًا هناك، إهنا تستولد من رمحها اليوم ثورة مناقضة، تلك هي سنة اهلل، هكذا يقرر العلم 
 وهكذا نطق التاريخ. 

أقول هذا الكالم واهلل يعلم ويشهد أنين أقوله من منطلق احلب، من منطلق الشفقة، من منطلق 
َا اْلُمْؤِمنُ االندفاع إىل قرار اهلل القائل:  أجته بكالمي هذا إىل هؤالء اإلخوة [ 15]احلجرات:  وَن ِإْخَوةٌ ِإّنَّ

اإلسالميني أو الثائرين يف سبيل اإلسالم، أقول هلم: عودوا أيها اإلخوة إىل هنج حبيبكم رسول اهلل، عودوا 
ْو ُكنَت َت هَلُْم َولَ فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن الّلِه لِنه كتاب اهلل، أين أنتم من قوله: إىل النهج األمثل الذي بصركم ب

، أي لو كنت ثائرًا النفضوا من حولك [108]آل عمران:  َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلكَ 
 ِفَاْعُف َعنْ ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف األَْمر  :[108]آل عمران. 

يعود طئ قدميه ويستبني اخلطأ الذي وقع فيه فأيها اإلخوة كل  منا َيطئ ولكن العاقل يتبصر مو 
عنه، والعود أمحد، عودوا أيها اإلخوة، عودوا ولنرجع إىل هدي رسول اهلل، ولنرجع إىل سرية رسول اهلل 

بعني من ولقد كانوا س -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، أكان أولئك الذين أرسلهم رسول اهلل إىل جند 
ين، أفراحوا وهم ُيتشقون أسلحة الثورة، أفكانوا يتهددون أهل جند بالقتل أفكانوا ثائر  -عيون أصحابه 

والسحق واحملق؟ ال،مل يكن معهم إال سالح واحد أال وهو سالح اللسان احملاور، أال وهو سالح احلب، 
 أما الثورة فقد كانت إىل اجلانب اآلخر، كانت إىل جانب أولئك املشركني العتاة الطغاة. 

ها اإلخوة، عودوا قبل أن تنتهي الفرصة وقبل أن تصلوا إىل اجلدار املغلق فتضربوا رؤوسكم أال عودوا أي
ال نشك يف الظاهر الذي يدل على أنكم إّنا حتبون اإلسالم وتغارون على دين اهلل عز  ،به من غري طائل

بد من أن وجل ولكن ما أكثر احلب الصحيح الذي يفقد النهج الصحيح، ال جيوز أن نكتفي باحلب، ال
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يكون احلب حمكوماً بالعقالنية، حمكومًا بالعلم، البد أن يكون احلب إن وجد حمكوماً بكتاب اهلل، حمكومًا 
بسرية حبيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ألستم أتباعه، ألستم أتباع املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، أال 

ن هديه يا عليه وسلم فكيف تعرضون عتشعرون بنبضات احلب بني جواحنكم لرسولكم حممد صلى اهلل 
ناس، كيف ترفعون لواء الثورة باسم اإلسالم وأنتم تعلمون أنه ما من ثورة تقوم إال وتستبطن هذه يف 
رمحها ثورة مضادة، علم ذلك من علم وجهله من جهل. أما خماطبة العقول، أما غرس اإلسالم يف النفوس، 

 فذلك هو الذي يبقى وذلك هو الشعاع الذي ُيتد. أسأل اهلل أما هتييج حمبة اهلل عز وجل يف الضمائر
سبحانه وتعاىل يل ولكم ولسائر اإلخوة يف اهلل عز وجل بل يف اإلنسانية أيضًا مجعًا وسرياً على الصراط 
اإلنساين السليم، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يأخذنا من أنفسنا الضالة إليه، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل 

عنا باإلخالص لوجهه، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يرينا أن هذا الكون كله يتحرك يف قبضة اهلل. أن ُيت
 ما الكون إن نسينا املكون، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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والشأن  ،شأن يف اجلزء أن حين دائماً إىل الكلوال، يقولون إن عالقة اإلنسان بوطنه كعالقة اجلزء بكله
وأقول: إن هذه حقيقة أمجعت عليها األمم وأمجعت ، يف اجلزء أن يذود دائماً عن كله كما يذود عن نفسه

 . عليها الناس يف سالف الدهور والعصور

: وهل يف لوأقو ، ويقولون إن احلرز الذي حيمي الوطن ويبعده عن اآلفات املختلفة إّنا هو العدالة
وحيثما  ،فحيثما وجدت العدالة غاب الظلم، الناس من ال يعلم أن بني العدالة والظلم تناقضًا دائماً 

 . غابت العدالة البد أن يتحقق الظلم

، واننيوميزان العدالة إّنا هو الشرائع والق، ويقولون أيضًا: ولكن العدالة حتتاج إىل ميزان يضبطها
انًا ال ولكي ال تكون العدالة عنو ، ترمجان العدالة يف كل عصر ويف كل زمان وأقول: حقًا إن الشرائع هي

 . مضمون حتته ينبغي أن تكون العدالة منضبطة بالشرائع

ألن القانون  ذلك، ويقولون أيضًا: ولكن الشرائع ال ُيكن أن تفعل فعلها إال بواسطة مكارم األخالق
وأقول:  ،هو موجود فالبد من مكارم األخالق يتمتع هبا الفردال يوجد شيئًا معدومًا وإّنا يرعى وحيرس ما 

حقًا إن مكارم األخالق هي الرتبة اليت يينع فيها القانون ومن مث تينع فيها العدالة ومن مث تتحقق صلة ما 
وهكذا فإن حنني اإلنسان إىل وطنه والتجاءه إىل العدالة لرعاية الوطن وعوده إىل ، بني الفرد والوطن

ني والشرائع لضبط العدالة إن كل ذلك إال كاألسالك املتصلة إن مل يسر فيها التيار الذي يبعث القوان
بعث إن القوة اليت تبعث احلياة يف القوانني والشرائع ومن مث ت. فيها القوة لن جتد قوة هلذه األسالك قط

  .اين الباسقا هو اخللق اإلنساحلياة يف العدالة ومن مث تبعث احلياة يف الصلة ما بني اإلنسان ووطنه إّن

من فرق بني  هل، وأقول يا عباد اهلل: هل من بني اإلنسان وبني أشرس احليوانات الضارية املتوحشة
ولكن أعجب ألناس كثريين انتقلوا من وسيلة إىل أخرى ، هذا وذاك إال األخالق إذ يُ تَ وَُّج هبا اإلنسان

مل اليت هي األخالق اإلنسانية املثلى مث إهنم وقفوا عندها و إىل أخرى إىل أن وصلوا إىل الوسيلة العظمى 
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يسألوا أنفسهم أين هو معني األخالق اإلنسانية املثلى؟ لقد حبثتم عن معني العدالة واكتشفتم أن معني 
 العدالة إّنا هو القانون فهال حبثتم عن معني األخالق أيضًا؟

إن ، اىلبت إال يف تربة اإلُيان باهلل سبحانه وتععباد اهلل: إن األخالق اإلنسانية املثلى ال تستن
 األخالق اإلنسانية املثلى ال تنشأ إال يف ظالل الرتبية اإلسالمية ال التقليدية بل احلقيقية املثلى املتمثلة يف

مث إن هذا اإلُيان  ،تنشئة جيل يؤمن باهلل عز وجل حقًا وحيتضن عقله الدالئل العلمية هلذا اإلُيان حقاً 
ألخالق اإلنسانية من هنا تنشأ ا، الين يتحول عن طريق الرتبية إىل عاطفة ووجدان يهيمنان على الفؤادالعق

ري تيار من القوة ومن هنا يس، ومن هنا يسري تيار من القوة يف القوانني والشرائع، املثلى يف كيان اإلنسان
ومن ذا  ،كون حنينه إىل وطنه حقاً ومن هنا تكون حراسة اإلنسان لوطنه حقًا وي، إىل العدالة احلقيقية

ولقد علمنا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو ، الذي ينكر حنني اإلنسان إىل مسقط رأسه ووطنه
واهلل إنك ألحب بالد اهلل  أمل يقل وهو يهاجر من مكة ملتفتًا إليها:، سيد من أعلن حنينه إىل وطنه

 . إيلَّ ولوال أن قومك أخرجوين منك ما خرجت

أقول هنا يا عباد اهلل: إن األخالق اإلنسانية املثلى ال ُيكن أن نبحث عنها كما نبحث عن أي 
األخالق ، اد اهللال يا عب، ضالة ُيكن أن نعثر عليها بعد جهد نبذله أو بعد حتديق للبصر أو البصرية

األخالق ، ناكهنا وهاإلنسانية املثلى ليست درة ضائعة يف طوايا الرتاب حبيث ُيكن أن نعثر عليها 
 اإلنسانية املثلى كما قلت لكم ال تستنبت إال يف تربية الرتبية اإلسالمية احلقيقية ثقافة وعلمًا مث عاطفةً 

ل حقائق الدين الرتبية اإلنسانية يف ظ. هتتاج وتسيطر على الفؤاد وعلى مكمن العاطفة يف كيان اإلنسان
لرتبية هذه ا، يا عباد اهلل علم ذلك من علم وجهله من جهلواإلسالم هو عصارة األديان السماوية كلها 

اإلسالمية الدينية املثلى هي اليت جتعل األمة حمصنة ضد هذا التطرف الوهايب التكفريي الذي نشأ يف هذا 
العصر فمن أراد أن يتلمس سبياًل لتحصني نفسه وأمته ضد هذا الوباء فليعلم أال سبيل إىل ذلك إىل 

فة حقائق الدين مث االصطباغ هبذه احلقائق تربية مث حتويل هذه احلقائق إىل عاطفة العكوف على معر 
ومصدر بل معني ذلك كله إّنا هو كتاب اهلل وسنة رسول اهلل وسرية ، مهتاجة تكمن يف طوايا الفؤاد

لذين خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث ا: السلف الصاحل ممثلة فيما قاله املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
طفى معني إسالمنا الذي نسري فيه ونتصل من خالله حببيبنا املص، معني أخالقنا اإلنسانية املثلى. يلوهنم
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التمسك بكتاب ب، صلى اهلل عليه وسلم إّنا هو عصارة كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
اَل تَ ْغلُوْا : لو الذي قال عنه بيان اهللنتسامى عن الغ، اهلل ونبذ التطرف الذي يربأ عنه دين اهلل عز وجل

 . [121]النساء:  يِف ِديِنُكْم َواَل تَ ُقولُوْا َعَلى الّلِه ِإالَّ احلَْقِّ 

أقول هذا الكالم ألمسع الذين حيلمون حبياة ال دينية أو حبياة تسمى ، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها
ة نتم دعاة غلو؟ هل بينكم وبني الوهابية التكفرييالعلمانية أقول هلؤالء: هل أنتم دعاة تطرف؟ هل أ

إذاً فاعلموا أن حماربة الدين والعمل على اجتثاثه من اجملتمع إّنا هو فتح ألبواب ، حلف؟ ستقولون ال
خالل  ولقد علم الناس مجيعاً من خالل التجربة ومن، إّنا هو تعبيد لكل أسباب التطرف والغلو، التطرف

اصي والداين احمليط بنا أن اجملتمعات النائية عن حقيقة اإلسالم والوعي اإلسالمي النظر إىل العامل الق
احلقيقي هي اليت تذهب ضحية التطرف والغلو التكفريي وأن اجملتمع احملصن حبقيقة اإلسالم الذي بعث 

عينها وأدرك اجملتمع الذي رضع لبان احلقيقة اإلسالمية من م، به حممد واملتمثل بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل
معىن اإلسالم واصطبغ جبوهره ال ُيكن للغلو أن يدنو إليه وال ُيكن للتطرف أن يسري إىل كيان هذا 

 . اجملتمع من خالل فرد أو من خالل مؤسسات أو جمتمع قط

أال وليعلم كل منا أن من أراد أن حيارب التطرف فال سبيل له إىل ذلك إال بأن يستظل بظل اإلسالم 
حلقيقي سورية هي كعبة القصاد ملعرفة اإلسالم ا، د كانت سورية وال تزال مضرب املثل يف هذاق. احلقيقي

امسعوا ، نعم ،اآليت نقيًا صافيًا من كتاب اهلل اآليت نقيًا صافيًا من كالم رسول اهلل، اخلايل من الشوائب
خالق املثلى وجل إّنا هو األ هذا الذي يقوله اهلل عز وجل لكي تتبينوا أن مدار اإلسالم يف كتاب اهلل عز

فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن الّلِه لِنَت هَلُْم َولَْو ُكنَت  ول اهلل إّنا هو األخالق املثلى:وأن مدار اإلسالم يف حديث رس
 . [108]آل عمران:  رِ مْ َفظّاً َغلِيَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنْ ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف األَ 

. [188]األعراف:  ِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنيَ خُ  امسعوا قوله يف مكان آخر:
 ََكأَنَُّه َويِل  محَِيمٌ ةٌ َواَل َتْستَِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع بِالَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ يْ َنَك َوبَ يْ َنُه َعَداو  

 . [24]فصلت: 
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تلك هي معامل األخالق اإلنسانية املثلى يشد القرآُن اإلنساَن إليها لكن كيف؟ عن طريق االصطباغ 
عواطف بالرتبية اإلسالمية املثلى متمثلة يف العلم الذي يتجه غذاًء إىل العقل مث متمثلة بال، حبقيقة اإلسالم

سورية كانت وال تزال  ،هذا الفرد ال ُيكن أن يرى التطرف سبياًل إىل فكره أو قلبه قط، إذ تتجه إىل الفؤاد
هويتنا اإلسالمية  ،سنظل ننثر وننشر يف بالد الواسعة حقيقة اإلسالم، نعم يا عباد اهلل، مضرب املثل هلذا

 عز وجل دون اهللاالنضباط بكالم ، والسلف الصاحل إّنا يتمثل يف ثالثة أمور، إتباع السلف الصاحل
بسرية السلف  االنضباط، االنضباط بكالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دون تالعب به، تالعب به

لسلف ُينة حنن أتباع السلف ولن حنيد عن منهج هذا ا. الصاحل متمثاًل يف القرن األول مث الثاين مث الثالث
 . وال يسرة

ًا املؤمنون منهم وامللحدون والفاسقون والتائهون أمجعوا أقول هذا يا عباد اهلل وقد أمجع الناس مجيع
على أن األخالق اإلنسانية املثلى هي السر الذي يبعث احلياة يف القانون وهي السر الذي يبعث احلياة 

ل إمجاع فما إذاً هذه النقطة حم، يف العدالة وهي السر الذي يبعث احلياة يف عالقة ما بني اإلنسان ووطنه
إذا ُأِخَذ النشء بالرتبية ، لون عن مصدر األخالق؟ مصدر األخالق هو دين اهلل عز وجللكم ال تسأ

اإلسالمية املثلى عن طريق العلم غذاًء للعقل وعن طريق العاطفة غذاًء للكيان القليب فلقد حتققت هذه 
النا وخالقنا غداً إسالمنا و الرابطة اإلسالمية اليت شاءها اهلل لنا وحتققت اهلوية اليت نعتز هبا ونرحل هبا إىل م

تمسكون بكتاب إذاً حنن السلفيون امل، أنتمي إىل سرية السلف الصاحل، املنتمي إىل كتاب اهلل وسنة رسوله
 .اهلل واملتمسكون بسرية رسول اهلل حقًا والسائرون على هنج أصحاب رسول اهلل وأتباعه حقاً 

 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم 
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 12/23/1889|  أساس رقي ألامم يتمثل في دعامتين -212

 

، العلم أما الدعامة األوىل: فهي، إن أساس رقي األمم كلها يتمثل يف دعامتني اثنتني ال ثالث هلما
هاتان ، الرشيد إلنسايناخلُلق ا، وأما الدعامة الثانية: فهي اخلُلق، والعلم مبعناه احلقيقي، العلم مبعناه املطلق

م اهلل وعندما أكر . الدعامتان مها أساس رقي األمم كلها يف سائر العصور ويف خمتلف األزمنة واألمكنة
الة اليت أوحى هبا إّنا جعل الرس، سبحانه وتعاىل عباده هبذا الدين احلق الذي ابتعث فيه الرسل واألنبياء

لوحي  هبذا السر تقدمت األمم اليت انقادت. الدعامتنيإىل هؤالء الرسل واألنبياء دائرًة على حمور هاتني 
آخر رسله  وهبذا السر ترقت األمة العربية اليت ابتعث اهلل سبحانه وتعاىل فيها، اهلل سبحانه وتعاىل وأوامره

 . حممداً صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

كل ما ُيكن أن   ويف، ويف الرتاجع، كلكم يعلم أن اجلزيرة العربية كانت مضرب املثل يف التخلف
هو إال أن انقاد أهل  فما. تُنعت به األمة اليت ترتاجع سلبيًا إىل كل معاين التخلف اإلنساين واالجتماعي

 اجلزيرة العربية ملا ابتعث به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت حتول ختلفهم الذي كان مضرب املثل إىل
مة من رقادها وأيقظها ووضعها يف أوىل مدارج التقدم ولكن فما هو السر الذي ابتعث تلك األ، رقي

 والرقي؟

الوحي اإلهلي الذي ابتعث اهلل به رسوله حممداً صلى اهلل عليه ، إن السر هو هذا الذي ذكرته لكم
، متنيهذا السر يدور على حموٍر من هاتني الدعا، وسلم والذي خاطب به العرب أواًل مث الناس مجيعًا ثانياً 

اىل وإنكم لتقرأون يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل اآليات الكثرية اليت حيبب اهلل سبحانه وتع، علماألوىل ال
ىل أن نستقصي وال داعي إ، ويغرس يف قلوب الناس تعشق العلم وشدة التعلق به، فيها عباده إىل العلم

ا إىل العلم بالتعلق يتجهو رىّب القرآن الناس الذين خاطبهم كتاب اهلل سبحانه وتعاىل على أن . هذه اآليات
 يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلعِْلمَ انظروا إىل قول اهلل سبحانه وتعاىل: . واحلب والتعشق

تنزلت على رسول بل انظروا إىل أول آية ، ُقْل َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَ ْعَلُمونَ  ،َدرََجاتٍ 
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الَِّذي . رَبَُّك اأَلْكرَمُ اقْ رَْأ وَ . َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلقٍ . اقْ رَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 . َعلََّم اإِلنَساَن َما ملَْ يَ ْعَلمْ . َعلََّم بِاْلَقَلمِ 

 لحدين واجلاحدين سبيل احملاجة والنقاش يف اهللفتح أمام امل، بل إن القرآن ذهب إىل أبعد من هذا
وَن ُقْل َهْل ِعندَُكم مِّْن ِعْلٍم فَ ُتْخرُِجوُه لَنَا ِإن تَ تَّبِعُ عز وجل على أن يدور هذا احلجاج على حمور العلم: 

،  َشْيطَاٍن مَّرِيدٍ بَِغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّبُع ُكلَّ  َوِمَن النَّاِس َمن جُيَاِدُل يِف اللَّهِ  ،ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنُتْم ِإالَّ خَتُْرُصونَ 
 ٍَوِمَن النَّاِس َمن جُيَاِدُل يِف اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكتَاٍب مُِّنري . 

وهكذا فقد ُريب العرب وهم الفئة األوىل اليت خاطبها رسول اهلل بوحي اهلل عز وجل رُبوا على االلتفات 
 . لم والتعلق به وتعشقه هذه هي الدعامة األوىلإىل الع

أما الدعامة الثانية فهي اخللق الرفيع اخللق اإلنساين الذي يتمثل يف تزكية النفس من الشحناء 
 والذي يتمثل يف التعاون اإلنساين الصاعد الذي يرتقي فوق مستوى األثرة، والبغضاء واألحقاد املتنوعة

 . ويسمو إىل درجة اإليثار

لق اإلنساين الذي يتمثل يف تضحية اإلنسان مبصاحله من أجل مصاحل األمة أي ُيضحي مبصلحته اخلُ 
تعاىل مليء باآليات وكتاب اهلل سبحانه و ، الفردية اجلزئية يف سبيل محاية املصلحة الكلية االجتماعية العامة

ة املثلى ة إال األخالق اإلنسانيوما األخالق اإلسالمي، اليت تدعو إىل التخلق باألخالق اإلنسانية املثلى
سلم عينًا ومن أجل هذا ابتعث اهلل رسوله صلى اهلل عليه و . اليت فطر اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان عليها

لهم األعلى فيجعلوا من ذلك مث، حىت يتعشق الناس فيه هذا اخللق، من عيون األخالق اإلنسانية السامية
 ؟َوإِنََّك لََعَلىَٰ ُخُلٍق َعِظيمٍ  ل:أمل تقرأوا قول اهلل عز وج. ألنفسهم

وانظروا أيها اإلخوة كيف يلفت سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أنظارنا إىل هاتني 
ما من قاع التخلف من أجل ينتشل الناس هب، الدعامتني اللتني ابتُعث هبما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 ويقول يف الوقت ذاته: إّنا بُعثت معلماً  يقول مرًة:. ى درجات التقدمويرقى هبا هبذه األمة إىل أعل
إّنا بُعثت ألمتم مكارم األخالق أي: مها األساسان اللذان ال بد منهما ، انظروا إىل هاتني الدعامتني

 . ولكي تعلو يف مدارج الرقي احلضاري السليم، لنهضة أي أمة من كبوهتا
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فتشبعت  ، فجر بعثة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هلذين األساسنيوعندما انقادت هذه األمة يف
ال  ،وتشبعت باألخالق اإلسالمية احلميدة بعد أن تعشقت هذه األخالق، بالعلم بعد أن تعلقت به

واجلهالة  حتولت من مثٍل كان ُيضرب بالتخلف، سيما يف شخص سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 . بح ُيضرب بالرقي يف العامل كلهإىل املثل الذي أص

 :أقول هذا أيها اإلخوة أللفت نظركم إىل شيء كثرياً ما ُيدلس به املدلسون

 أو األنظمة والقوانني حسب التعابري، الشريعة اإلسالمية حسب التعبري اإلسالمي الذي نردده
 . رليس هلا أي دو  هل هلا دوٌر يف تصعيد األمة إىل مستوى التقدم الباسق؟، الوضعية املألوفة

جة التقدم سلمًا يرقى به الناس إىل در  -الشريعة والنظام  -الشريعة والنظام مثرٌة لرقي األمة وليستا 
مث ، الشريعة مثرٌة للتقدم تتقدم األمة عن طريق العلم وعن طريق اخلُلق، وفرق كبري بني األمرين، والرقي
تها املاسة د وصلت إىل أوٍج من الرقي عندئٍذ تشعر حباجمث تتقدم إىل أن جتد نفسها ق، مث تتقدم، تتقدم

ا هي من مفرزات وهكذا فالشريعة إّن، إىل صياغٍة للقوانني واألنظمة اليت ينبغي أن تربطها وأن جتمع مشلها
 .ولذلك كانت األحكام الشرعية اليت تنزلت من عند اهلل عز وجل يف خامتة املطاف، ونتائج تقدم األمة

بني جاء فلما انعتقوا من التخلف هبذين السب، مث ساروا على صراط اخللق، متسكوا بالعلمتعلم الناس و 
 . التشريع ليكون ترمجانًا للرقي الذي أكرم اهلل سبحانه وتعاىل تلك األمة به

ويدجل عليكم مدجل قائاًل: إن هذه األمة ينبغي أن جتدد ، أقول هذا كي ال يلبس عليكم ملبس
وإّنا سبيل ذلك ، ألهنا ختلفت وتراجعت، ينبغي هلذه األمة أن جتدد رقيها، ر شريعتهارقيها عن طريق تطوي

 إىل هذه الدعوة؟ أال تسمعون. وتغري منها، فتتالعب هبا، أن تعود إىل منت هذه الشريعة اإلسالمية املثلى

إهنا ، هالتهمجهذه الدعوة أيها اإلخوة إن أحسنا الظن بقائليها فإهنم إذاً جلّهال ينبغي أن نتوقى 
دون أن ولكنهم يري، وإذا مل حنسن الظن وختوفنا من الدوافع قلنا: إهنم يعلمون ما نعلم. جهالة عمياء

فقد حاق بنا التخلف فعاًل ألننا أعرضنا عن العلم احلقيقي الذي هو ، يتالعبوا بثمرة تقدم هذه األمة
طمت حت؛ ة اإلسالمية الراشدة كما تعلمونوألننا أعرضنا عن األخالق اإلنساني، أساٌس من أسس التقدم

 . األخالق ومتزقت مما بيننا وواقعنا ناطٌق بليغ هبذا الواقع
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دون أن يدفوننا وهؤالء يري. إذاً حنن فعاًل متخلفون ألننا أرضنا عن العلم احلقيقي وأعرضنا عن اخللق
قية الباقية اليت هي بقي حىت على البيريدون أن نتمم ختلفنا فال ن، يف قرٍب من التخلف ال انبعاث من وراءه

. تعالوا نبدل التشريع ،مثرة التقدم يف األمة اليت ابتعث فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أال وهو التشريع
تعال  ،إن كنت صادقًا يا هذا يف غريتك على األمة قل: تعال جندد حبنا للعلم. . تعالوا جندد التشريع. 

 . علم احلقيقي ال للفرضيات والنظريات واألوهام الكاذبة اليت تُلبس لباس العلملل، جندد بيعتنا للعلم

انظر إىل  .إن كنت حرصًا فعاًل على تقدم هذه األمة قل: تعال نصطلح مع اخلُلق اإلنساين الرشيد
صاحل مبانظر إىل التضحية باألمة و ، انظر إىل األثرة اليت حلت حمل اإليثار، ما آل إليه حال هذا اجملتمع

يف انتشار  قل: تعال نعاجل اخلُلق الذي يتمثل، األمة يف سبيل مصلحة الفرد بل يف سبيل مصلحة رعناء
ملاذا تُعرض عن السبب األسود الذي هو سر ختلف . والرشوة لوٌن من هذه األلوان، الفساد ألوانا وأشكاالً 

شأن لنا  مث تتالعب بشيٍء آخر ال ،ومتد غواشي السرت على هذين السببني اللذين نعاين منهما، األمة
 به؟

  .وليست سلمًا للتقدم حىت نعود فنتالعب به، الشريعة اإلسالمية نتيجة التقدم

لقد ، انوأما سببه فهذان السبب، وأقول لكم أيها اإلخوة: أما التخلف فقد ران بكلكله على صدورنا
روا إىل كلمات انظ. ون مظهراً لعلٍم كاذبمبا ُيكن أن يك، أعرضنا عن العلم واستعضنا عنه بأشباه العلم

د نفسك وانظر إىل ما وراءها جت، ولكن اخرتق هذه الكلمات، العلم كم هي كثرية وكبرية يف جمتمعاتنا
 . هذا هو السبب األول، أمام فقاقيع عندما تتفجر ال جتد شيئًا من ورائها

ى اهلل عليه لذي ابتعث به رسول اهلل صلالسبب الثاين: اخللق الذميم الذي حل حمل اخلُلق اإلنساين ا
فإذا رأيتم من يتنطع ويتمشدق مرًة إثر مرة باحلديث عن ضرورة تطوير الشريعة وإخضاع القرآن ، وسلم

نة فاعلموا أن هذا اإلنسان إما جاهلٌ حيتاج إىل حق. . للقراءات املتطورة واملتجددة واملعاصرة وما إىل ذلك
 . وال أدري أيهما احلقيقة، إما أنه عميلو ، من العلم تبصره باحلقيقة
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 21/28/2222|  لهذا يتطوح العرب بأودية الذل -211

 

إن كتاب اهلل سبحانه وتعاىل يفيض بالقوانني والسنن اليت يأخذ اهلل عز وجل هبا عباده يف هذه احلياة 
وتعاىل قانونان  هلل سبحانهأهم هذه النواميس والسنن أو القوانني اليت يفيض هبا كتاب االدنيا، ولكن من 

 اثنان ينبغي على املسلمني يتبينومها يف كل عصر.

القانون األول: ذاك الذي يقضي بأن كل من سعى يف هذه احلياة الدنيا ابتغاء الوصول إىل غاية من 
الغايات الدنيوية أو األخروية وبذل يف سبيل ذلك جهدًا وعرق يف سبيل ذلك  ومل يتوان، فإن اهلل عز 

جل قضى بأن يوصله إىل غايته وحيقق له أمنيته، أيًا كان هذا اإلنسان وأيًا كانت هذه األمة. هذا هو و 
اِء َعطَ  ِمنْ  ُكال ّنُِدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالءِ القانون األول والقرآن يعرب عنه بصراحة ووضوح إذ يقول اهلل عز وجل: 

 . رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك حَمْظُورًا

القانون الثاين الذي ألزم اهلل عز وجل به ذاته العلية بالنسبة لعباده يف هذه احلياة الدنيا: أن كل من 
أصغى إىل بيان اهلل واصطبغ بصبغة العبودية هلل ونفذ األوامر اليت أمره اهلل عز وجل هبا فإن اهلل سبحانه 

ا اآلخرون، وية قفزاً فوق اجلهود اليت يبذهلوتعاىل سيحقق له فرداً كان أو أمًة أعلى درجات السعادة الدني
 أُنْ َثى أَوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َعِمَل َصاحِلًا َمنْ قفزاً فوق الَعرق الذي يبذله اآلخرون. ويف ذلك يقول اهلل عز وجل 

 .َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِيَ نَُّه َحيَاًة طَيَِّبةً 

قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُسلِِهْم وَ ويقول يف بيان هذه احلقيقة أو هذا القانون أيضًا: 
َولَُنْسِكنَ نَُّكُم األْرَض ، ِمنيَ ِملَّتِنَا فَأَْوَحى إِلَْيِهْم رَب ُُّهْم لَنُ ْهِلَكنَّ الظَّالِ  يِف  لَتَ ُعوُدنَّ  أَوْ  َأْرِضنَا ِمنْ  خُنْرَِجنَُّكمْ 

 .َقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ ِلَمْن َخاَف مَ  ذََِٰلكَ  مث قال وهذا هو نص القانون بَ ْعِدِهمْ  ِمنْ 

مها قانونان جيب على املسلمني يف كل عصر أن يتبينومها، وإذا تبني املسلمون ذلك فلن تكون هنالك 
 غشاوات من جهٍل أو انتقادات.
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 َعطَاءِ  ِمنْ  ُكال ّنُِدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالءِ  ملاذا تزدهر حياة الغربيني حضاريًا ومدنيًا وعلميًا؟ ألن اهلل قال:
. كل من سلك مسالك السعي إىل غاية وبذل يف سبيل ذلك اجلهد رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك حَمْظُورًا

ومل يتوان، فإن قانون الباري عز وجل فيما يتعلق بتسخري الكون لإلنسان يقضي أن ينال هذه اإلنسان 
 مطلبه وأن يصل إىل غايته. 

ثال هذا القانون الثاين يف أمٍة كانت مثال البداوة ومثال اجلهل وم والقانون الثاين أيضًا واقع، ويتمثل
التشتت والتفرق، هي أولئك العرب الذين كانوا يعيشون يف اجلزيرة العربية على هامش التاريخ، انقاضوا 

ىل إ ألوامر اهلل واصطبغوا بصبغة العبودية هلل عز وجل وصدقوا مع اهلل يف تنفيذ أوامره، فقفز اهلل هبم قفزاً 
 أعلى درجات القوة احلضارية والسمو العلمي واملكانة الباسقة.

هؤالء الغربيون وصلوا إىل ما ابتغوه جبهودهم بأفكارهم، بطاقاهتم صدق عليهم القانون األول. وهؤالء 
 العرب إّنا اجتهوا إىل اهلل ومدوا أيدي االصطالح مع اهلل وخضعوا ألوامر اهلل عز وجل فدفعهم اهلل دفعاً 

دون أن يسلكوا تلك الوسيلة اليت سلكها أولئك اآلخرون من أصحاب احلضارات الذين كانوا يعيشون 
ويناكبون العرب يف ذلك العصر، قفز اهلل هبم قفزاً إىل الغايات ... ما هي إال سنوات قليلة وإذا بالعرب 

 التشتت وا مضرب املثل يفالذين كانوا مثال اجلهل يصبحون مضرب املثل بالعلم، وإذا أولئك الذين كان
أصبحوا مضرب املثل يف الوحدة، أولئك الذين كانوا مضرب املثل يف البداوة والتخلف فإذا هبم أصبحوا 
مضرب املثل يف احلضارة دون أن يسلكوا إىل ذلك الطريق الدنيوي الذي سلكه الرومان أو اليونان أو 

ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف  ذََِٰلكَ  فيهم قانونه الثاينالفرس أو الذي سلكه الغربيون اليوم، ألن اهلل حقق 
 . َوِعيدِ 

ما السبب يف أمهية معرفة هذين القانونني أيها اإلخوة؟ بل أمهها هو القانون الثاين هو أن نعلم أن 
ذه ه العرب إّنا ازدهرت حياهتم حضاريًا، علميًا، ثقافيًا من حيث القوة بواسطة هذا الدين ومل تزدهر فيهم

املظاهر بواسطة سلوكات دنيوية وجهوٍد علميٍة بذهلا املسلمون كما بذهلا اليونان كما بذهلا الرومان كما 
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بذهلا الفرس كما بذهلا الغرب اليوم، ولذلك فإهنم قفزوا قفزاً من أقصى أودية التخلف بكل أنواعه إىل 
 أعلى درجة الوجود احلضاري بكل أنواعه. 

ما النتيجة؟ النتيجة هي أن هؤالء العرب الذين تبوأوا هذه املراكز ال بعرق  ما الذي نفهمه من هذا
جبني وال جبهوٍد دنيوية علمية بذلوها وإّنا بسوٍق ساقهم اهلل إىل هذه املراكز عندما أخلصوا دينهم هلل 

 وعندما اصطلحوا مع اهلل وعندما اصطبغوا حقًا بصبغة العبودية هلل عز وجل. 

قي الذي ينبغي علينا أن ندركه؟ املعىن املنطقي هو أن هؤالء العرب عندما جيدون ما املعىن املنط
أنفسهم وقد تبوأوا هذه املراكز العالية وأشرق الوجود احلضاري يف حياهتم، عندما ينتشون ويطربون 

ي هو ذويفرحون هبذا وينسون السلم الذي ارتقى هبم قفزاً إىل هذا املستوى مث َيلعون ربقة هذا الدين ال
سر مسوهم إىل هذه املكانة فما النتيجة اليت يقتضيها هذا القانون؟ النتيجة هي أن يعود هؤالء الناس إىل 
الواقع الذي كانوا فيه؛ ذلك ألهنم مل يتبوأوا احلضارة جبهوٍد علمية مارسوها سنوات طويلة كما فعل 

تدعوها ٍت اعتمدوا عليها واخرتاعاٍت اباآلخرون، مل يتبوأوا مراكز الغىن جبهود صناعات أقاموها وفلسفا
ومارسوا يف ذلك جهوداً استطالت مدًة من الزمن ال ال، وإّنا بواسطة سلٍم ارتقوا درجاته هو هذا الدين، 
فإذا نسوا هذا السلم وركلوه بأقدامهم ألهنم وجدوا أنفسهم يف مركز السمو والعلو، فإن القانون يقول هلم: 

كنتم عليه. والبد عندئٍذ للعرب وقد خلعوا ربقة هذا الشرف الذي شرفهم اهلل عز إذاً فارجعوا إىل ما قد  
 وجل به، البد أن يعودوا إىل ما كانوا عليه. 

أما اآلخرون فهم مل يصلوا إىل مستواهم احلضاري بواسطة الدين، مل يصلوا إىل مستواياهتم العلمية 
القانون وه، بواسطة جهودهم الدنيوية اليت بذلوها و بواسطة العبودية هلل، وصلوا بواسطة العرق الذي بذل

. ولكن العرب إذا ما َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاءُ رَبَِّك حَمْظُورًا ِمنْ  ُكال ّنُِدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالءِ  األول يقول:
ضي أن يعودوا تقتراجعوا إذا ما تركوا الشرف الذي بوأهم هذا املركز فالقانون الرياضي واحلقيقة العلمية 

 إىل ما قد كانوا عليه باألمس، ألن الذي رفعهم هو هذا الدين وحده. 
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وإن من أول من أدرك هذه احلقيقة وفلسفها وبينها ابن خلدون يف مقدمته، وذلك يف الفصل الذي 
ه. بعقده وجعل عنوانه فصٌل أن العرب ال ُيكن أن يتبوأوا حضارًة إال بواسطة الدين الذي شرفهم اهلل 

وهذا املعىن أيها اإلخوة هو الذي الحظه وأشرق يف رأسه سيدنا عمر رضي اهلل عنه، وذلك عندما جاء 
إىل مشارف بالد الشام وهو مصٌر على أن يرتدي رقعته ذات االثنيت عشرة رقعة، وجاء من عاتبه سراً 

غري ما أعزنا اهلل فمهما طلبنا العزة بفقال له: أوه يا أبا عبيدة لو غريك قاهلا، حنن قوٌم أعزنا اهلل باإلسالم 
به أذلنا اهلل، أي ينبغي هلؤالء األباطرة وهلؤالء الزعماء يف بالد الشام أن يعلموا أننا مل نصل إىل شأوهم 
ومل نتغلب حضاريًا عليهم باجلهود اليت بذلوها مبثل الوسائل الدنيوية اليت أتقنوها ال، حنن كنا متخلفني 

ىل شأوهم بل جتاوزناهم بتعرفنا على اهلل، باصطباغنا بدينه، باصطالحنا معه، لذلك عنهم، إّنا وصلنا إ
 فليعلموا: هكذا حنن.

من حيث الدنيا حنن ال نزال كما كنا يف أوضاعنا السابقة، لكي يتبني للعامل كله أن الفضل ليس 
نا ودرسنا إىل جامعاٍت دّرسعائداً إىل عرق جبني، ليس عائداً إىل فلسفات درسناها، إىل معاهد أقمناها، 

فيها ال .. املسألة عائدة إىل انتشال اهلل لنا عندما اصطلحنا معه ومددنا أيدينا إليه لنكون عبيداً بالسلوك 
 واالختيار كما قد خلقنا عبيداً له بالقهر واالضطرار. 

فون، كل من ا متخلإىل قرية كل من فيه -وأنا أضرب املثل وهلل املثل األعلى  -أيها اإلخوة أرأيتم 
فيها فقراء متقعون متشاكسون، وأقبل إليهم ملك من امللوك ذو بسطٍة واسعة وذو قدرة ال تتناهى ونظر 
إليهم فعطف عليهم، وملا شعروا بعطف هذا امللك أقبلوا مجيعًا إليه وبايعوه وأعلنوا الوالء له، فأعطاهم من 

هم به ورعاهم رعاية خاصة بكل ما ُيلك، وإذا بأهل ذات يده ما أعطى وأكرمهم من قدراته مبا قد أكرم
هذه القرية ما بني عشية وضحاها ينتقلون من أقصى درجات الفقر إىل الغىن، يتحولون من أقصى درجات 
التخلف إىل التقدم، وإذا هبم من خالل عناية ذلك امللك هلم يصبحون متآلفني متوادين، تصوروا أن أهل 

هذه النشوة برؤوسهم ويرون أهنم قد أصبحوا بني األمم أمة ُتذكر، وأصبح هذه القرية بعد حني تطوف 
هلم شأن وأي شأن، نسوا اليد اليت انتشلتهم نسوا أهنم مل يرتقوا إىل هذه السدة كما ارتقى غريهم بدرجات 
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لنتيجة االعلم واجلهاد وبذل العرق وحنو ذلك، فتنكروا لذلك امللك، تنكروا ليده البيضاء، أعرضوا عنه. ما 
املنطقية اليت سينتهي إليها حال هذه القرية؟ النتيجة املنطقية أن يستلب منهم هذا امللك تلك امليز اليت 
متعهم هبا وأن يقول هلم: إذن ما دمتم لستم حباجٍة إيل فارجعوا إىل ما قد كنتم فيه، وليتفضل عليكم من  

ىل عليهم آنذاك غريه، البد أن يعودوا إكان من املمكن أن يتفضل عليكم، ومل يكن يوجد من يتفضل 
ما قد كانوا عليه، ليس هلم رصيد من عمل استقاليل يعتمدون عليه، ليس هلم رصيد من قدراٍت تقنية 
علمية يعتمدون عليها، رصيدهم يد ذلك امللك. فلما تنكروا له تنكر هلم، وملا انفصلت هذه الصلة 

 بطبيعة احلال عادوا إىل ما كانوا عليه.

ا هو واقعنا حنن العرب اليوم، مهما حاولنا أن نقلد األمم األخرى يف تقنياهتا يف قدراهتا مهما هذ
حاولنا أن نتسكع على درب الوصول إىل العلوم إىل احلضارة إىل املدنية إىل القدرات االقتصادية غري 

عندما تتنكر اسطة الدين، و ذلك، لن نصل إىل ذلك، ألن هذه األمة مل ترتق يف تارَيها الغابر األغر إال بو 
اليوم للدين البد أن تعود القهقرى إىل ما كانت عليه، كانت املثل الذي ُيضرب يف التفرق عدنا اليوم إىل 
املثل الذي ُيضرب يف التفرق، كانت املثل الذي ُيضرب بسوء األخالق أجل عدنا اليوم إىل هذا املثل 

دخرات أن أراضيهم كانت منذ ذلك العصر مليئًة بالثروات واملذاته، كانت املثل الذي ُيضرب يف الفقر رغم 
 عدنا إىل ذلك الوقت.

 تلك هي سنة رب العاملني يف حقنا، ولن جتد لسنة اهلل تبديال.

أال ليت أن إخوة لنا من حولنا عن قرٍب أو عن بعد يعلمون هذا القانون، يدركون معىن قول اهلل 
، يدركون قول اهلل َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك حَمْظُورًا ِمنْ  ِء َوَهُؤالءِ ُكال ّنُِدُّ َهُؤال سبحانه وتعاىل:

ليت أهنم يقفون  َهادُ احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َويَ ْوَم يَ ُقوُم اأْلَشْ  يِف  إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُواسبحانه وتعاىل: 
 ة لعمر "حنن قوٌم أعزنا اهلل باإلسالم فمهما طلبنا العزة بغري ما أعزنا اهلل بهوقفة تدبر أمام الكلمة اخلالد

 أذلنا اهلل". 
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على هؤالء الذين يتباهون اليوم بتارَيهم األغر وينتشون، فإذا ذُكروا بالدين سخروا، إذا ذُكروا بكتاب 
يشرق  ماضي هذه األمة قبل أن اهلل أعرضوا إذا ذُكروا بشرعة اهلل عز وجل تساموا، ليت أن هؤالء يذكرون

يف حياهتا هذا الدين األغر لكي يعلموا أهنم عندما َيلعون ربقة هذا الدين الذي هو مصدر عزهم البد 
 أن يعودوا إىل أودية الذل اليت كانوا يتطوحون فيها. 

 وأسأل اهلل عز وجل أن يعيدنا إىل محى هذا الدين باختيار ورشد وأسأله عز وجل أن يوفق هذه
 بكل فئاهتا أن تعود فتصطلح مع اهلل حىت يعود فينتشلها من جديد كما انتشلها باألمس.األمة 

     أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 18/12/2221 | منهج امتالخ الفساد وإلافساد من املجتمع -212

 

ن بوجود صر يف عدم شعور اإلنسامن املعلوم أن أسباب الفساد يف اجملتمعات مهما تنوعت إّنا تنح
 .هذا هو السبب للفساد أيًا كان نوعه عندما يستشري يف اجملتمع، رقابة تالحقه باجلزاء

، القانونية فعثروا على عالج املؤيدات، وحبثوا عن عالج هبا، ولقد شعر علماء االجتماع هبذه املشكلة
مع اإلنسان من الدخول يف ساحة اإلفساد يف اجملتوملنع ، وجعلوا من القوانني الرادعة وسيلة لدرء الفساد

 مستقبل األيام وهي ال جتدي يف، ولكن الذي ظهر وثبت أن هذه الوسيلة مل جُتِْد نفعاً ، بأنواعه املختلفة
، انوالذي يفسد يف األرض هو اإلنس، ألن الذي يرسم القوانني اجلزائية إّنا هو اإلنسان؛ أيضًا أي نفع

ما  ،ملفسد أن يتحايل على اإلنسان القانوين الذي يرسم من القوانني مؤيدات جزائيةوما أيسر لإلنسان ا
وللمرور  ،من قانون يُ ْرَسم لدرء الفساد إال وجتد يف اليوم الثاين من استخراج وسيلة للتعايل فوق هذا القانون

 .جبنبه دون أي نظر إليه أو التفات إليه

 ،د الذي يردع اإلنسان عن الفساد يف اجملتمع إّنا هو الضمريوجاء الفالسفة فقالوا: إن الرادع األوح
لى حقوق عن التحايل ع، عن اغتصاب احلقوق، فالضمري إذا استيقظ هو الذي يردع صاحبه عن الفساد

 . عن الرتبص هبا بأي وسيلة من الوسائل، اآلخرين

ذلك ألن  ،يب ال معىن له قطورأوا أنه عالج ُخلَّ  -عالج الضمري  -وَنَظَر الناُس إىل هذا العالج 
نعه عن السلوك أو ُي، ليس الضمري شيئًا رادعاً اإلنسان عن الفساد، الضمري ليس إال مرآة لنفسية صاحبه

لنفسية  وهو مبعىن آخر مرآة، وإّنا الضمري هو الشعور، أو يدفعه إىل السري يف طريق ما، يف طريق ما
العارمة يف التعايل  وبالرغبة، لرغبة يف استالب حقوق اآلخريننفسية زيد من الناس بالرعونات وبا، اإلنسان
ن اللص ولقد علم العقالء مجيعًا أ، فإن الضمري هلذا اإلنسان ليس أكثر من مرآة لنفسيته هذه، عليهم

استالهبا واملتحايل على حقوق اآلخرين ب، إّنا ُيارس لصوصيته بدافع من الضمري الذي يدفعه إىل ذلك
وضمري ، فضمري اللص يدفعه إىل السرقة، تناصها إّنا يندفع إىل ذلك بسائق من ضمريهوالعمل على اق
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تبني أخرياً أن هذه و ، وضمري الذي ينهب ويسلب احلقوق يدفعه إىل ذلك كله، املرتشي يدقعه إىل الرشوة
 .وال تطّهر اجملتمع من الفساد شروى نقري، وال حتقق فائدة، الوسيلة ال جتدي نفعاً 

دركات  واليت هبا يتعاىل اإلنسان عن الوقوع يف، الوسيلة اليت هبا يزول الفساد من اجملتمع إذن ما 
أنه ليس مثة إال  عل على -أيها اإلخوة  -اإلفساد يف جمتمعه والرتبص بإخوانه؟ االستقراء التام الصحيح 

اإلُيان باهلل أواًل يف  يُ ْغَرس ،هي وسيلة مراقبة اهلل عز وجل بعد اإلُيان باهلل سبحانه وتعاىل، وسيلة واحدة
 ،مث إن هذا اإلُيان يقوى ويشتد عوده إىل أن يهيمن على مكمن الوجدان يف النفس والقلب، طوايا العقل

 .يأيت بعد ذلك َدور رقابِة اإلله سبحانه وتعاىل

 هلليقرأ اإلنسان الذي آمن با، هذا هو العالج األوحد المتالىخ الفساد بكل أنواعه من اجملتمع
 ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َواأَلْرَض يِف ِستَِّة أَيّاٍم مُثَّ اْست ََوى سبحانه وتعاىل خطاب اهلل عز وجل القائل:

أَيْ َنما  َعُكْم مَ َعَلى اْلَعْرِش يَ ْعَلُم ما يَِلُج يِف اأَلْرِض َوما ََيْرُُج ِمْنها َوما يَ ْنزُِل ِمَن السَّماِء َوما يَ ْعرُُج فِيها َوُهَو 
آمن باهلل وأبقن أن هذا كالم اهلل عز وجل من خالل هذا  [4]احلديد:  ُكْنُتْم َواللَُّه مبا تَ ْعَملُوَن َبِصريٌ 

َسواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل الذي قرأ أن اهلل يراقبه أينما كان 
َولََقْد َخلَْقنا اإِلْنساَن َونَ ْعَلُم ما تُ َوْسِوُس  قرأ قول اهلل سبحانه وتعاىل:. [15]الرعد:  النَّهارِ َوساِرٌب بِ 

ُظ ما يَ ْلفِ ، ِمنِي َوَعِن الشِّماِل قَعِيدٌ ِإْذ يَ تَ لَقَّى اْلُمتَ لَقِّياِن َعِن اْليَ ، ِبِه نَ ْفُسُه َوحَنُْن أَقْ َرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ 
 . [12-10]ق:  ِمْن قَ ْوٍل ِإاّل َلَدْيِه رَقِيٌب َعتِيد

لى مكمن حىت هيمن إُيان العقالين ع، وُغذِّي إُيانه مباء الرتبية ثانياً ، هذا اإلنسان آمن باهلل أوالً 
ستطيع أن أىنَّ له وهل ي، مث قرأ هذه اآليات وعلم أنه ُمراَقب من قَِبل اهلل عز وجل، الوجدان يف قلبه

باألمس كان من  ،تحايل على مراقبة اهلل كما كان يتحايل على مراقبة القانون والقانونيني؟ ال يستطيعي
قيدوه بقوانينهم كما يستطيعون أن ي،  ألن واضعي القانون بشر مثله؛ اليسري عليه أن يتحايل على القانون

كلكم   ذه الظاهرة معروفةوه، واإلنسان أخو اإلنسان، يستطيع هو أن يتحايل على قوانينهم بقدراته
 .يعرفها
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يتأففون منه و ، ولدى االستقراء أن الذين يكرهون الفساد، وحبكم املنطق، إذن ثبت لدى التجربة 
غذية مراقبة اهلل ومن مَث ت، ويبحثون عن خمرج من هذا الفساد ال سبيل هلم إال تغذية اإلُيان باهلل عز وجل

 .سبحانه وتعاىل

يت وجتربة من التجارب ال، اهلل عليهم مظهر من مظاهر هذه احلقيقة أصحاب رسول اهلل رضوان 
كيف كان الواحد منهم قبل اإلسالم؟ أستطيع أن أقول وال أبالغ:  ،  مرت يف التاريخ إلثبات هذا املعىن

وال أقول عن  ،ولشىت أنواع االحنراف عن السلوك اإلنساين، كان الكثريون منهم مظهراً لشىت أنواع الفساد
ولكن ما الذي صريهم إىل النقيض من ذلك؟ ما ، ومل تكن قوانني ترد عنهم آنذاك، وكات القانونيةالسل

مراقبة اهلل  ؛الذي صريهم بعد أن كانوا مظهراً للفساد واإلفساد إىل رقباء للصالح واإلصالح؟ هذه املراقبة
هي اليت جعلت ، اهسبحانه وتعاىل هي اليت جعلت الصانع َيشى اهلل عز وجل يف صنعته فال يفسد

، لذي طُِلب منهوفيًا هلذا ا، الذي وُكَِّلت إليه مراقبة أمة مراقبة ثغر جعله أمينًا على هذا الذي ُعِهد إليه
ني جواحنه ولكنها رقابة اهلل سبحانه وتعاىل اليت أينعت ب، وليست فاعلية ضمري، إهنا ليست مراقبة قانون

ا شهد به التاريخ وم، ما حتقق باألمس من خالل األجيال املتصرمةو ، عن طريق إُيانه باهلل سبحانه وتعاىل
  القصي والقريب هو احلقيقة اليت تفرضها على اجملتمعات وعلى األمم يف هذا العصر أيضًا أيها اإلخوة

أن نتهم  وال نستطيع، كل الفئات تشكو من الفساد،  حنن نشكو اليوم من أنواع كثرية من الفساد 
 القاعدة كل فئاتنا يف جمتمعاتنا من قمة املسؤولية إىل،  ال، ِرض عن هذا الفساد وال يبايل بهأحداً بأنه ُمعْ 

ولعل يف  -لكن كثريون هم الذين مل يعثروا ، الشعبية تشكو الفساد وتبحث عن خمرج من هذا الفساد
إنه الرتبية ؛ دإلفساعلى املنهج األوحد الذي يطهر اجملتمع من الفساد وا -الناس من ال يريدون أن يعثروا 

ين هبا الرتبية التقليدية وال أع، الرتبية اإلُيانية اإلسالمية احلقيقة، اإلُيانية اليت ينبغي أن يؤخذ هبا اجليل
وإنه  ،هذه الرتبية عندما توجد يؤخذ هبا اجليل فإن الفساد عندئذ يضمر، الشكلية اليت ال جذور هلا

 .ن اهلل سبحانه وتعاىلوال يزال يذوب إىل أن َيتفي بإذ، يذوب

، ةوتتأمل يف هؤالء الذين خترجوا من دورات تربوية إُيانية إسالمي، تنظر إىل املوظفني يف دوائرهم 
هو يستطيع  ،ال ألن القانون يالحقه، وإذا بالواحد منهم يؤدي وظيفته اليت ُعِهَدت إليه على خري منوال

 .[4]احلديد:  َو َمَعُكْم أَيْ َنما ُكْنُتْم َواللَّهُ مبا تَ ْعَملُوَن َبِصريٌ َوهُ ولكن اهلل يراقبه ، أن يتحايل على القانون
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اإلمهال  وكم وكم رأينا فيهم مظاهر، تنظر إىل هؤالء العمال الذين ُيلؤون املصانع يف بالدنا -نعم  
ؤالء ه ولكنك عندما تنظر فتجد، ولرمبا مظاهر اإلفساد يف كثري من األحيان عمداً ، ومظاهر الفساد

ظر فتجد أن تن -أجل  -العمال قد خترجوا من هذه الدورات الرتبوية اإلسالمية عن طريق وزارة الرتبية 
وال ، قانونال خوفًا من ال، الواحد منهم يعكف على عمله وهو يف منتهى األمانة هلذا الذي ُعِهَد به إليه

يأخذ بناصيته و ، ىل الذي يراقبه اليوملكن خوفًا من اهلل سبحانه وتعا، غرية على العمل وصاحب العمل
 .غداً 

يات األنظمة وما أكثر مسؤول -تنظر وتتأمل إىل الذين ُعِهد إليهم باألنظمة االجتماعية يف الشوارع  
ملاذا؟ ألهنم  .تبحث عمن ُيد يده لرشوة فال جتد، وتبحث عمن يفسد -املختلفة يف الشوارع هنا وهناك 

تهم هلل ومراقبة اهلل رُبُّوا يف ظالل مراقب، رُبُّوا يف ظالل اإلُيان باهلل عز وجل، رُبُّوا يف ظالل اخلوف من اهلل
َسواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه تشبعت أفئدهتم وعقوهلم بقوله سبحانه: ، سبحانه وتعاىل هلم

 . [11-15]الرعد:  ِفهِ ُه ُمَعقِّباٌت ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخلْ لَ ، َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوساِرٌب بِالنَّهارِ 

وينطق به أصحاب رسول اهلل ، وهذا العالج ينطق به التاريخ، وهذا هو العالج، هذا هو الدواء 
يضيق عن  ولكن الوقت، وتنطق به معامل أّخاذة يف تارَينا العريب واإلسالمي، صلى اهلل عليه وسلم

 .ذه املعاملاستعراض ه

هذا؟ ليس  من قال، ديننا اإلسالمي يا عباد اهلل ليس خطًا موازيًا لألنشطة الدنيوية. يا عباد اهلل 
وال  ،ومها خطان متوازيان ال يلتقيان يف بداية، والدنيا خط آخر يسري هكذا، الدين خطًا يسري هكذا

هما وبين، دنيا جاءت من أجل الدينوال، من قال هذا؟ الدين جاء من أجل الدنيا. جيتمعان يف هناية
ل وال يوجد جمتمع ُريبِّ أفراده الرتبية اإلسالمية اإلُيانية احلقيقية إال وتنظف هذا اجملتمع من ك، تفاعل تام

أنواعه  َنُظف هذا اجملتمع من الفساد بكل، َنُظف هذا اجملتمع من اإلفراط والتفريط والغلو، أنواع السوء
، االقتصادية النشاطات، وازدهرت النشاطات التجارية، ة الدنيوية على خري منوالوجتلت األنشط، وأشكاله

النشاطات الثقافية والعملية والسياسية كلها دون أن تتسرب إليها شائبة من ، النشاطات االجتماعية
 .شوائب اإلفساد
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ية اإلُيانية اإلسالمية بوإذ كنا نعرف هذه احلقيقة فما لنا ال نلتفت إىل مبدأ الرت ، هذه احلقيقة معروفة 
ة الفساد الذي يتم؟ ما لنا ال حُنَمِّلهم مسؤولي، يف جمتمعاتنا؟ وما لنا ال حُنَمِّل مسؤويل الرتبية يف جمتمعاتنا

 ،مسؤولية الال مباالة اليت تتم؟ إْن يف دوائر الدولة أو يف املصانع أو يف املتاجر أو يف الشوارع واألزقة
ه ذه حقيقة أمتىن لو أن إنسانًا يناقشين فيها ليلفت نظري إىل خطأ قد وقعت فيه. املسؤولية تكمن هناك

ي قرره ولكن أحداً ال يستطيع أن يناقش يف هذا الذ، أو إىل ثغرة ناقصة يف هذه احلقيقة، يف هذا البيان
 .اهلل عز وجل

، مل اإلنساينالعوالضمري هو مرآة ، القوانني اليت وضعها البشر ما أيسر أن يتحايل عليها البشر 
وضمري  ،ضمري املفسد إّنا يفيض مبعاين اإلفساد وصوره، ضمري اللص إّنا يتألأل فيه معىن اللصوصية

 .وأستغفر اهلل العظيم، أقول قويل هذا، اإلنسان الذي آمن باهلل عز وجل يفيض مراقبة هلل
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 32/22/2229 | عوامل النهضة والانحدار -213

 

 سبحانه وتعاىل سننًا وقوانني يبني لنا اهلل عز وجل من خالهلا عوامل هنضة األمم إن يف كتاب اهلل
ويبني من خالل هذه السنن عوامل احندار األمم ، واألشخاص واحلضارات يف مدارج الرقي والتقدم

يرد البيان اإلهلي من خالل هذه السنن على من ، واألشخاص واحلضارات إىل مهاوي التخلف واهلالك
ر اليوم أن للحضارات والدول أعمارًا كأعمار األشخاص فهي تبدأ من ضعف كضعف الطفل مث يتصو 

أي أهنا عوامل  ،تتحول إىل قوة فقوة متزايدة مث ترتاجع مث تذبل مث تنطفئ جذوة تلك احلضارة واحلياة
ى هذا التصور لولكن البيان اإلهلي يرد ع، طبيعية ال عالقة هلا بسلوك األشخاص بأخطائهم أو احنرافاهتم

  .من خالل هذه السنن اليت نتبينها يف كتاب اهلل

ولقد جسد البيان اإلهلي هذه السنن من خالل قصة شخٍص بني لنا تنقله وإقباله إىل احلياة متمتعًا 
مبقومات البقاء مث بني لنا تراجعه إىل الذبول فالضعف فاهلالك من خالل هذا القانون الذي حيدثنا البيان 

وكم ُير يف اجملتمعات اإلنسانية ورثة لقارون هذا وإهنم جلميعًا ، إن هذا الشخص هو قارون، عنهاإلهلي 
  .ينطبق عليهم قانون اهلل سبحانه وتعاىل وسنته

ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قَ ْوِم ُموَسى فَ بَ َغى َعلَْيِهْم فتأملوا يف هذا الذي يقوله لنا اهلل سبحانه وتعاىل: 
هذه هي املرحلة األوىل من ، [20]القصص:  ِمَن اْلُكنُوِز َما ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتَ نُوُء بِاْلُعْصَبِة أُويِل اْلُقوَّةِ  َوآتَ يْ نَاهُ 

ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمْن قَ ْوِم ؛ حياة قارون هذا الذي جيسد لنا البيان اإلهلي يف شخصه مظهراً لقانونه هذا
ار البغي هو اجتماع االستكب، والبغي يا عباد اهلل أشد أنواع الظلم [20صص: ]الق ُموَسى فَ بَ َغى َعلَْيِهمْ 

  .وهكذا كان قارون، مع العتو والظلم

ولكأن فيكم من يسأل: فإذا كان قارون قد وصل به الظلم والعتو إىل هذه الدرجة فلماذا أكرمه اهلل 
؟ [20]القصص:  ةِ َمَفاحِتَُه لَتَ نُوُء بِاْلُعْصَبِة أُويِل اْلُقوَّ  َوآتَ يْ نَاُه ِمَن اْلُكنُوِز َما ِإنَّ  عز وجل بالكنوز وقال:

د العصبة ذلك الغىن الذي بلغ إىل درجة أن مفاتيح كنوزه ال تكا، ملاذا متعه اهلل هبذا الزخم الكبري من الغىن
إذا وقع ال  نتستطيع أن حتمله؟ ما اجلواب عن هذا يا عباد اهلل؟ اجلواب هو ما يقوله املنطق أن اإلنسا
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ية إذا كان اإلنسان على أرض مستو ، ُيكن أن يقع من على احلصري وإّنا يقع من على العرش أو السرير
اقتصت سنة ، هذا املنطق هو اجلواب، فال معىن لوقوعه منها وإّنا يرتفع مث يرتفع مث إنه يهوي من حالق

اقتضت سنة اهلل عز  ،الظلم العتو واالستكباراهلل سبحانه وتعاىل أن يرفع الطغاة الباغني الذي مجعوا إىل 
وجل أن ُيد هلم يف الرخاء وأن يرفعهم إىل شأٍو فوق شأٍو فوق شأو لكي يأيت اهلوي بعد ذلك له معناه 

َذْرُهْم يَْأُكلُوا َويَ َتَمت َُّعوا  أمل تقرؤوا قوله:، تلك سنة أخرى يف كتاب اهلل عز وجل، املهلك يا عباد اهلل
وهكذا مسا اهلل عز ، وقد كرر البيان اإلهلي هذه السنة، [2]احلجر:  اأْلََمُل َفَسْوَف يَ ْعَلُمونَ  َويُ ْلِهِهمُ 

  .وجل حبياة هذا الطاغية ُصُعَدا بني يدي اإلهالك الذي ينتظره والذي حاق به

 ،ولكن أيضًا اقتضت سنة اهلل سبحانه وتعاىل إذا استدرج الظامل الباغي أن يرسل إليه من ينصحه
ال ول له: أرسل إليه من يق، وهكذا أنبأنا بيان اهلل عز وجل، من حيذره وينذره، أن يرسل إليه من يعظه

َوابْ َتِغ فِيَما ، ال تفرح الفرح الذي يبعث على الطغيان، [20]القصص:  تَ ْفرَْح ِإنَّ اللَّهَ ال حيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ 
اَر اآْلِخرََة َوال ت َ  ْبِغ اْلَفَساَد يِف ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّنْ يَا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك َوال ت َ آتَاَك اللَُّه الدَّ

نصائح جامعة بعثها اهلل سبحانه وتعاىل إليه من ، [22]القصص:  اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ 
والفساد هي الكلمة اجلامعة اليت ، َساَد يِف اأْلَْرضِ تَ ْبِغ اْلفَ ، خالل رسل ومن خالل صاحلني ناصحني

جتريد الناس من ، الظلم لون من أشد ألوان الفساد، تَ ْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرضِ ، حتوي كل أنواع الشرور
واع العبث باحلرث والنسل وإفساد البيئة من أشد أن، حقوقهم وممتلكاهتم وأوطاهنم من أشد أنواع الفساد

  .َوال تَ ْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ ، دالفسا

تاريخ إهنا سنة ماضية يف عباد اهلل عز وجل تبينت لنا يف ال، انظروا إىل املرحلة األخرى من حياة قارون
 ا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِديقَاَل ِإّنََّ قال: ، القصي املدبر ويف واقعنا احلايل ويف مستقبل األيام اآلتية

ْكَنُة العلمية، إهنا القدرة، هي الكلمة اليت يقوهلا العتاة والطغاة دائماً ، [22]القصص: 
ُ
إهنا  ،إهنا امل

عليَّ بشيٍء مما قد  ليس يف الكون من قد تفضل، بعرق جبيين، إهنا مفاتيح أوتيتها بقوٍة مين، التكنولوجيا
ُروِن أَوملَْ يَ ْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد َأْهَلَك ِمْن قَ ْبِلِه ِمَن اْلقُ ويأيت اجلواب ، ا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِديقَاَل ِإّنََّ ؛ أوتيته

هذه السنة أيها ، [22]القصص:  َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قُ وًَّة َوَأْكثَ ُر مَجْعًا َوال ُيْسَأُل َعْن ُذنُوهِبُِم اْلُمْجرُِمون
  .خوة نقرؤها يف كتاب اهلل وجند مصداقها يف حياتنا اليوم يف عاملنا القريب والقصياإل
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، ذا الغىنصورة افتتان الناس مبظهر ه، مث إن الباري سبحانه وتعاىل يضعنا أمام هذه الصورة األخرى
زِينَِتِه قوته يستعرض  [28]القصص:  َفَخرََج َعَلى قَ ْوِمِه يِف ؛ هذا اإلقبال احلضاري اخلليب الكاذب

 َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلعِْلمَ  ،قَاَل الَِّذيَن ُيرِيُدوَن احْلَيَاَة الدُّنْ يَا يَا لَْيَت لَنَا ِمْثَل َما أُويتَ قَاُروُن إِنَُّه َلُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 
 َخيْ ٌر ِلَمْن ْلَم َويْ َلُكْم ثَ َواُب اللَّهِ َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلعِ ، مل يقل: أوتوا اإلُيان، أوتوا العلم؛ [25]القصص: 

أمل  َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلعِْلمَ ملاذ قال ، [25] القصص:  آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َوال يُ لَقَّاَها ِإالَّ الصَّاِبُرونَ 
 يكن أوىل أن يقول وقال الذين أوتوا اإلُيان؟ 

ن إنسان أسلم ما م، ما هو معني اإلُيان يا عباد اهلل؟ إنه العلم، وَضَعنَا بيان اهلل عز وجل أمام املعني
ه حقائق ما من إنسان تشرََّب عقل، عقله ملوازين العلم بصدق إال وهداه العلم إىل اإلُيان باهلل عز وجل

بحانه سالعلم واستعمل مصباحه يف الطريق الذي يسري فيه إال وهداه العلم إىل هويته عبداً مملوكًا ذلياًل هلل 
وما من إنسان تنكََّب عن طريق العلم إال وتاه يف منعرجات احلياة مث زجته هذه املنعرجات يف ، وتعاىل

َها ِإالَّ َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلعِْلَم َويْ َلُكْم ثَ َواُب اللَِّه َخيْ ٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َوال يُ لَقَّا، الشقاء الوبيل
  .[25]القصص:  الصَّاِبُرونَ 

ما هي املرحلة األخرية يف قصة هذا اإلنسان بل يف هذه السنة الربانية اليت جيسدها لنا اهلل عز وجل 
ُدوِن اللَِّه َوَما   ِمنْ  هُ فَِئٍة يَ ْنُصُرونَ  ِمنْ  َفَخَسْفنَا ِبِه َوِبَدارِِه اأَلْرَض َفَما َكاَن َلهُ من خالل هذا اإلنسان؟ 

د عب؛ تأملوا يف مظهر جالل الربوبية يف هذا الكالم َفَخَسْفنَا ِبِه َوِبَدارِِه اأَلْرضَ ، ِصرِينَ اْلُمْنتَ  َكاّنَِنَ 
مثلي ومثلكم يقول فخسفنا به وبداره األرض؟! إنسان من الناس وليكن نبيًا أو رسواًل يتأتى له أن يقول 

إّنا يقول هذا الكالم من يتحرك ، هله هذا الكالم؟! إّنا يقول هذا الكالم من كانت ناصية الدنيا بيد
م هو ذاك الذي يقول: الذي يقول هذا الكال، إنه اهلل سبحانه وتعاىل، الناس يف قبضته ويتقلبون يف مملكته

ِسَل َعلَْيُكْم السََّماِء َأن يُ رْ  ن يِف مَّ  أَْم أَِمنُتم، السََّماِء َأن ََيِْسَف ِبُكُم اأْلَْرَض فَِإَذا ِهَي مَتُورُ  مَّن يِف  أَأَِمنُتم
ما الذي قضى به إىل هذه النهاية؟ إنه ، َفَخَسْفنَا ِبِه َوِبَدارِِه اأَلْرضَ  ،َنِذيرِ  َكْيفَ  َفَستَ ْعَلُمونَ  َحاِصبًا

 ،العتو والطغيان وليست الطبيعة اليت جعلت عمر األشخاص واحلضارات أشبه بعمر املولود الذي يولد
َوَأْصَبَح  ،يسلم نفسه إىل هذا العتو جلمع اهلل له بني سعاديت الدنيا واآلخرة ولو مل، إنه العتو والطغيان، ال
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لَْواَل َأن مَّنَّ اللَُّه  ْقِدرُ الَِّذيَن مَتَن َّْوا َمَكاَنُه بِاأْلَْمِس يَ ُقولُوَن َوْيَكَأنَّ اللََّه يَ ْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوي َ 
 .َوْيَكأَنَُّه اَل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُرونَ  بِنَاَعلَيْ نَا خَلََسَف 

ناس من وكم مرَّ مبعرب التاريخ أ، هذه هي سنة رب العاملني جسدها لنا اهلل عز وجل يف هذه القصة
وكم يف الناس اليوم من ورث من قارون كربياءه وطغيانه فحاق ، أمثال قارون فحاق هبم ما حاق بقارون

 ؛مث تأملوا يف عصارة هذه القصة بل يف عصارة هذه السنة، حاق بقارون هبم أو سيحيق هبم هذا الذي
اُر اآلِخرَُة جَنَْعلَُها لِلَِّذيَن ال ُيرِيُدوَن ُعلُوًّا أتريد أن متسك ، اقَِبُة لِْلُمتَِّقنيَ اأَلْرِض َوال َفَساًدا َواْلعَ  يِف  تِْلَك الدَّ

هبذه النصيحة  ملا يقوله شبنجلر وأمثاله؟ كن متمسكاً  مبفتاح حضارة تظل يف مستوى شباهبا وألقها خالفاً 
اُر اآلِخرَُة جَنَْعلَُها لِلَِّذيَن ال ُيرِيُدوَن ُعلُوًّااليت يقوهلا بيان اهلل  ما من أمة . َوال َفَساًدااأَلْرضِ  يِف  تِْلَك الدَّ

تعاىل إال ومد  سبحانه و ما من أمة اصطبغ أفرادها قادة وشعوبًا بذل العبودية هلل، اصطبغت هبذا النصح
ام أبصارنا هذه حقيقة يضعها اهلل سبحانه وتعاىل أم، نعم، اهلل هلم من عمر احلضارات قرناً إثر قرن إثر قرن

اُر اآلِخرَُة جَنَْعلَُها لِلَِّذيَن ال ُيرِيُدوَن ُعلُوًّا   .اأَلْرِض َوال َفَساًدا يِف  تِْلَك الدَّ

ا سبحانه وتعاىل يريد ربن، يريد أال يطغى بعضنا على بعض، أال نفسد ما الذي يريده ربنا منا؟ يريد
د اهلل عز يري، إذا أردنا أن نأخذ حظنا من احلياة أال جنعل حظنا من احلياة هيمنة على عباد اهلل اآلخرين

ال ، وجل منا أن نأخذ حظنا من احلياة ولكن على أن نسري يف مناكب األرض وما أوسعها ال نظلم
ال نكون كالناس الذين حدَّث عنهم رسول اهلل ، ال نأخذ ممتلكات ألصحاهبا، وقًا ألصحاهبانسلب حق

لو كان البن آدم واٍد من مال البتغى إليه ثانيا ولو كان له ثاٍن البتغى إليهما ثالثًا وال ُيأل جوف قائاًل: 
قظنا هو الذي يو ، قظنا من رقادحذار يا عباد اهلل أن جنعل تراب املوت هو الذي يو ، ابن آدم إال الرتاب
تلك الندامة  ،حذار فإن تلك الساعة اليت توقظنا فيها رائحة املوت ممزوجة برتاب القرب، من ظلم اآلخرين

  .ال تغين آنذاك يا عباد اهلل

بقي أن أقول هل هذا الذي جسده لنا بيان اهلل يف قصة قارون كان بدعًا من التاريخ والزمن؟ تأملوا 
أال تذكرون  ،تصوروا وأغمضوا أعينكم وتذكروا جتدون أمثااًل وأمثااًل لقارون، هلل جتدوهنا سنة نافذةيا عباد ا

ن هو بل ال يعلم اليوم ذاته وال يعلم م، ذلك الطاغية الذي ال يزال اليوم يعيش ولكن يف ميٍّ من النسيان
 تذكرون أال، تحدة ردحًا من الزمنإنه ذاك الذي قاد الواليات امل، هو نسيان أشبه باجلنون منه بالرقاد
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من احلياة يتنفس  ال هو ينال حظاً ، طاغية إسرائيل الذي يعيش اليوم سجيناً معلقاً بني حاليت املوت واحلياة
وا عن أال تتذكرون أولئك الطغاة الذين أعلن، هبا الصعداء وال هو يسرتيح مع املوتى الذين أراحهم املوت

واهًا فاغرة بل سنوات كيف قضى اهلل سبحانه وتعاىل بأن تتفتح قيعان البحر أفظعياهنم يف ُعْرِض البحر ق
 لتبتلعهم وتبتلع قواعدهم العسكرية؟! 

طفها من هذا والعربة اليت ينبغي أن نق، اذكروا ذلك أيها اإلخوة لتعلموا أن سنن اهلل ماضيٌة يف عباده
كون الذات مجيعًا فنعلم أننا عبيد هلل وأننا مملو  الكالم ألنفسنا أن نتفيأ ظالل العدل وأن نقف أمام مرآة

مآلنا إىل  ،بقبضة اهلل وأن نواصينا بيد اهلل سبحانه وتعاىل وأن مآلنا مهما فعلنا ومهما صعدنا أو هبطنا
َأْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم لََقْد  ، الرَّمْحَِن َعْبًدا آيت  السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ  َمْن يِف  ِإْن ُكلُّ   الوقوف بني يدي اهلل

ا  .وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة فَ ْرًدا ، َعدًّ

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 31/12/2229 | مزايا الشام وأهلها -211

 

 نا فيها رسول اهللحيحة اليت حيدثدعوين أفتتح حديثي إليكم اليوم بطائفة من األحاديث النبوية الص
يروي العرباض بن سارية أن رجاًل سأل رسول اهلل فقال يا رسول عن املزايا اليت اختص اهلل هبا الشام، 

اهلل اخرت يل بلدًا من بعدك فإين لو علمت أنك تبقى لن أختار عن قربك بدياًل فقال له عليه الصالة 
اده وإن اهلل قد إليها خرية عبوالسالم: عليك بالشام فإن اهلل سبحانه وتعاىل جعلها خرية أرضه جيتيب 

 .تكفل يل بالشام وأهله

 ويروي عبد اهلل بن عمر رضي اهلل تعاىل عنه أن رسول اهلل قال: بينا أنا نائم إذ رأيت كأن عمود
الكتاب استُِلَب من حتت وساديت فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع ُعِهَد به إىل الشام أال إن األمن 

 . لفنت يف الشامواألمان عندما تكون ا

 ويروي أبو الدرداء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أنه قال: فسطاط املسلمني يوم
امللحمة الكربى على أرض يُ َقال هلا الغوطة إىل جانبها مدينة يقال هلا دمشق هي خري منازل املسلمني 

 .يومئذ

اهلل عز  رسول اهلل يف بيان املزايا اليت اختص يا عباد اهلل هذه من أصح األحاديث اليت ُروَِيْت عن
وجل هبا الشام ولقد تبني لنا أن دمشق هي قلب الشام. ويشاء اهلل عز وجل أن يرينا مصداق كالم رسوله 

أال إن األمن واألمان عندما تكون الفنت يف يف كل عصر، وها حنن نرى جتسيد ما قاله رسول اهلل: 
ة يبة اليت مرت، سلسلة متوالية من احملاوالت اليت استهدفت أمن هذه البلديف هذه األسابيع القر  الشام

واستهدفت إقرار هذه البلدة عن طريق العمل على بث القتل والرعب فيما بني بيوتاهتا الربيئة اآلمنة، أما 
جنود هذه السلسلة من احملاوالت فمخالب من خمالب الوحشية األمريكية، وأما اهلدف من وراء هذه 

لسلسلة اليت متت فهو ما قد قلت لكم حتويل أمن هذه البلدة إىل فوضى واضطراب ومتزيق استقرارها ا
سد، باء جت رهاب ولكن مصداق كالم رسول اهللوحتويل هذا االستقرار إىل بؤرة يشيع فيها التطرف واإل

بحوا يف قبضة وأص أبطال، بل جنود، هذه السلسلة باخلزي واخليبة وارتد الكيد إىل حنورهم وأحيط هبم
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يخ كله وهو تصديق ملا قاله، والتار  اهلل مظهر من مظاهر نبوة املصطفىالعدل والقصاص، فهذا يا عباد 
 هبا أنبأنا ليتا املزية هذه صدق كله الدهر مسع على يسجل بل املصطفى يصدق اليوم هذا وإىلمن قبل 

 .اهلل رسول

ريكية اجتهت إىل هذه البلدة فأمطرت واباًل من ولكن الذي فوجئ به الناس بعد ذلك أن مراوح أم
 أسباب دمارها بني البيوتات اآلمنة املطمئنة الربيئة وذهب الناس يف تفسري هذا الذي فوِجئْ نَا به ُيينًا ومشاالً 

ولكن التفسري واضح يا عباد اهلل، إن الطغيان األمريكي عندما راقب ونظر فوجد أن جنوده قد باؤوا 
وأهنم قد ُأحيَط هبم وأن الكيد عاد فاستقر يف حنورهم قام الغيظ ومل يقعد بني جوانح  باخليبة واخلزي

الطغيان األمريكي والتهب احلقد يف نفس هذا الطغيان فكان أن جعل من عمله اإلجرامي هذا رسالة 
عوا فيه، إهنا قتعزية أرسلها إىل جنوده لعلها تُ رْبُِد لظى األمل الذي انتاهبم ولعلها تنسيهم اخلزي الذي و 

رسالة تعزية يا عباد اهلل وإهنا وسيلة إلشفاء الغليل، أجل هذا هو التفسري الذي ال تفسري من دونه. عندما 
اغتاظ الطغيان األمريكي من أن جنودهم باؤوا هبذا اخلزي املرَة تِْلَو املرِة تِْلَو املرة كان البد أن هتتاج لظى 

ى األمن والطمأنينة، على االستقرار ومن مث كان البد أن يتم إشفاء احلقد والضغينة على اإلنسانية، عل
هذا الغليل عن طريق هذه اجلرُية اليت كانت ضحاياها بيوتًا برآء آمنني. هذه احلقيقة ينبغي أن نعلمها يا 

 عباد اهلل. 

نا موإين ألقول بعد ذلك من على هذا املنرب يف هذا املسجد الذي سجل منذ أقدم العصور إىل يو 
هذا مظاهر النصر الرباين الذي أكرم اهلل به أمتنا هذه، أقول إن أمتنا يف شامنا هذه كانت وال تزال تعكف 
على نسج بُ ْرٍد من احلب والود والتآلف والرب تكسو به أمتنا يف شامنا هذه وتصدره رسالة ال أقول إىل 

هذه  ج فهو صدق العبودية هلل، هو إخالصالعامل اإلسالمي فقط بل إىل العامل كله. أما َسَدى هذا النسي
األمة يف حمبة اهلل عز وجل وتعظيمه وااللتزام ما استطاعت بأمره، وأما حلَُْمُة هذا النسيج فهو ما يتفرع عن 
ذلك من احلب الذي ينبغي أن تنشره هذه األمة فيما بينها وأن تصدره جلرياهنا بل للعامل كله شرقيه وغربيه، 

اخللق كلهم عيال اهلل ذلك قول املصطفى صلى اهلل وسلم عليه فيما قد صح عنه: شعاره ودافعه يف 
 . وأحبهم إىل اهلل أنفعهم لعياله
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شعارنا الثاين الذي نرفعه فوق رؤوسنا قادة وأمة هو قول املصطفى فيما رواه مسلم يف صحيحه 
. هذه بذي عهدها فليس مينمن خرج من أميت على أميت ال يفرق بني برها وفاجرها وال يفي وغريه: 

هي رسالتنا، وإذا تبني لنا ذلك فإين أقول، ولست أنا الذي أقول، بل إن أمتنا هذه كلها تقول إن بلسان 
احلال أو بلسان املقال: إهنا لن ترتدد يف برت أي يٍد متتد لتعبث هبذا النسيج الذي هو رسالتنا، لتعبث 

ىل لباس وارف لشامنا هذه والذي جنعل منه رسالتنا نصدرها إ بنسيج الود والتآلف واحلب الذي ُيتد منه
إن الذين حياولون أن يعبثوا بنسيجنا هذا وأن حُيَوِّلُوا ما نتمتع به من األمن ورسالة احلب      العامل كله. 

ُر به أرضنا هذه فإن هذه األمة لن ترتدد يف برت هذه اليد اليت تسعى  والود والوئام إىل تطرف وإرهاب تُ َفجَّ
إىل ذلك. هذه الرسالة كانت وال تزال أيها اإلخوة أنشودة أمتنا هذه، وكيف تنساها وعلى أساسه أقام 
 اهلل عز وجل وجودنا احلضاري، على أساسه أقام اهلل سبحانه وتعاىل كينونتنا فيما يتعلق هبويتنا اليت نعتز

 نوليها ظهورنا وحنن نتلو كتاب اهلل هبا، كيف ُيكن أن نتخلى عن رسالتنا هذه أو أن ننساها أو أن
َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولِيَاُؤُهُم  الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ  مِّنَ  اللَُّه َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُوا َُيْرُِجُهمسبحانه وتعاىل ونردد قوله: 

ولن يكون لنا ويل  غريه ال من قبل وال من بعد  ، َولِي ُّنَا اهللمِّنَالنُّوِر ِإىَل الظُُّلَماتِ  الطَّاُغوُت َُيْرُِجونَ ُهم
 إطالقًا. 

والكلمة األخرى اليت ينبغي أن أقوهلا هي أن أذَكِّر نفسي وأذَكِّر أميت وأذَكِّر قادتنا بأال نبتغي النصر 
إال من معني واحد، أال وهو معني االنضباط واالرتباط والتشرف بذل العبودية هلل سبحانه وتعاىل، أوصي 

ِإْن يَ ْنُصرُْكُم  ي وأوصي أمتنا وقادتنا بأن نقف دائمًا أمام حمراب العبودية متمثلني قول اهلل عز جل:نفس
، نعم لَِّه فَ ْليَتَ وَكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ بَ ْعِدِه َوَعَلى ال ِمنْ  اللَُّه َفال َغاِلَب َلُكْم َوِإْن ََيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يَ ْنُصرُُكمْ 

ن يف جنب اهلل ومن ذا الذي يستطيع أن يؤدي حقوق الربوبية كاملة هلل ولكنا ّند جسوراً حنن مقصرو 
بيننا وبني موالنا عز وجل، جسوراً من ذل العبودية له، جسوراً من اإلُيان به، جسوراً من البيعة له جنددها 

بياًل ونردد نا إىل ذلك سيف كل مناسبة أننا على العهد، لن ننحرف عن هذا العهد ُينة وال يسرة ما استطع
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا وال حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين بعد ذلك قوله: 

من قبلنا، ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على القوم 
 . العظيم، أقول قويل هذا وأستغفر اهللالكافرين
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ا من ال يعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل إّنا أقام اإلنسان يف هذه احلياة الدني -حنن املسلمني-ليس فينا 
جل وهذا هو معىن االستخالف الذي خاطب اهلل عز و ، وكلفه مبهمة أقامه عليها، على وظيفة شرفه هبا
وكلنا يعلم أن اهلل عز وجل قد ضمن ، [25]البقرة:   َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفةً ِإينِّ به املالئكة إذ قال: 

، ضمن له رغد عيشه ،لإلنسان الذي كلفه مبا كلفه من وظيفة شرفه هبا ضمن له يف هذه احلياة الدنيا رزقه
، اج إليه يف حياتهتوضمن له يف مقابل ذلك بكل ما حي، ألزمه بوظيفة كلفه هبا، ضمن له أمنه وطمأنينته

َر له املكونات اليت من حوله ضمانة لذلك  ومع هذا فإنك لتنظر فتجد أن أكثر الناس تائهون عن، وسخَّ
ما قد  ويُ ْعِرض ع، يلهث أحدهم وراء ما قد ضمنه له اهلل عز وجل، هذه املهمة اليت ُخلُِقوا من أجلها

  .إلنسان وتعامله مع اهلليف حياة ا هذا هو الغالب اليوم، كلفه اهلل عز وجل به

، بًا يف سبيلهاُيضي ليله وهناره كادَّاً متع، تقول ألحدهم وهو يلهث وراء جتارته بل جتاراته املتنوعة
تقول له: يا هذا أمل يضمن اهلل سبحانه وتعاىل لك رغد عيشك؟ فلماذا ال تلتفت إىل الوظيفة اليت أقامك 

، اى كتاب اهلل عز وجل تتأمل من خالله واجباته اليت خاطبك هباهلل عز وجل عليها؟ ملاذا ال تُ ْقِبل عل
أنتظر ريثما أفرُغ  إنين، وظيفتك اليت أقامك عليها؟ فيجيبك قائاًل: إنين لست غافاًل عن هذا الذي تقول

ؤوين وأجنح يف ش، ومبجرد أن أنتهي إىل ما أريد، من عملي التجاري هذا الذي أخذ عليَّ الوقت كله
ئف ولسوف أمشّر عن ساعد اجلّد ألداء الوظا، ري لسوف أقبل إىل اهلل عز وجل وإىل كتابهوعملي التجا

 .اليت ُكلِّْفُت هبا

وهو مع ذلك  ،ومتعه برغد العيش، وتقول آلخر وقد أكرمه اهلل عز وجل بالرزق الوفري واملال الكثري 
مل يئن لك ىل ما قد طلبه اهلل منك؟ أتقول له: يا هذا أمل يئن لك أن تلتفت إ، يلهث وراء املزيد واملزيد

أن تؤدي املهمة اليت قد ُخلِْقَت من أجلها؟ فيجيبك قائاًل: ليس بيين وبني أن أهنض هبذا الذي تقول 
ئ مشفًا ومبجرد أن أجنح فيها لسوف أنش، سوى أن أنتهي من مشاريعي االستثمارية والتجارية املختلفة

يقول  ،باملئة من أرباحي التجارية للفقراء واملدقعني واملرضى ولسوف أجعل عشرين، ومستوصفًا للفقراء
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م أو تقول لكل فتقول هل، وتلتفت إىل طائفة املوظفني وأصحاب الرتب احلساسة فيهم، لك هذا الكالم
وأنت  ،واحٍد منهم: أمل يئن لك أن تلتفت إىل ما قد أقامك اهلل عز وجل عليه؟ كتاب اهلل يالحقك

ًا بني آيٍة يف  وأنت تائه عنه ال تعلم فرق،  صلى اهلل عليه وسلم يشرح لك وحيذركمعرض عنه ورسول اهلل
ذا الكالم: فيجيبك هذا الذي تقول له ه، كتاب اهلل وال حديٍث من كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

بعد ذلك ًا ولسوف أجّته رأس، ليس بيين وبني أن أتقاعد عن الوظيفة إال سنوات قليلة أو أشهر معدودة
ولسوف جتدين عندئٍذ يف أول صفٍّ يف املسجد أؤدي مع الناسكني واملصلني ، حاّجًا إىل بيت اهلل احلرام
 ،فإن قلت له: فما الذي ُينعك من أن تؤدي أوامر اهلل اآلن؟ نظر إليك حمدقاً ، فرائض اهلل سبحانه وتعاىل

َرَك بأنه ُير بوظيفة     . وأنه ُير بعمل حساس وهكذا، وذَكَّ

نا بأمر وكلَّف وننظر كيف أن اهلل كلَّف، أأزيدكم من األمثلة يا عباد اهلل؟ هذا وإننا مجيعاً نقرأ كتاب اهلل
ُهْم ِمْن ِرْزٍق َما ُأرِيُد ِمن ْ ، َوَما َخلَْقُت اجلِْنَّ َواأْلِْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ قال لنا: ، ذاته العلية جتاهنا بضمانات

َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصطرَِبْ ويقول: ، [02-00]الذريات:  ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاقُ ، ْطِعُمونِ َوَما ُأرِيُد َأْن يُ 
َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن  ويقول مؤكداً:، [123]ط ه: َعلَيْ َها ال َنْسأَُلَك ِرْزقًا حَنُْن نَ ْرزُُقَك َواْلَعاقَِبُة لِلت َّْقَوى

رب عنها أما وظيفيت فيع، انظروا إىل العقد بني اهلل والعبد [82]النحل: نْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِيَ نَّهُ ذََكٍر أَْو أُ 
وأما الضمانة اليت أخذها ربنا على ذاته العلية  َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثىالشطر األول من اآلية 

الدنيا و ، ملاذا يفصل هؤالء الناس بني الدين الذي ُكلُِّفوا به، َحيَاًة طَيَِّبةً  لَُنْحيِيَ نَّهُ لنا فقوله عز وجل: 
يضع الواحد منا نصب عينيه أنه سيمضي شبابه وريعان عمره ومرحلة ، اليت ضمنها اهلل عز وجل هلم

وىلَّ  إذا حىت، من أجل جتارته ومزرعته وما إىل ذلك، من أجل دنياه، النشاط حياته من أجل رغد عيشه
 ،أخذ ُيضي مثالة عمره مقوس الظهر معتمدًا على عكاز، وتراجع النشاط، وجاءت الكهولة، الشباب

لذي نرى أنفسنا أال َُيِْجلُ هذا األمر ا، عندئٍذ يتذكر الوظيفة اليت ُخِلَق من أجلها، عندئٍذ يتذكر أوامر اهلل
 .تعاىل يرى ويراقبوكثريًا من الناس عليه؟ أليس أمراً خمجاًل؟ وربنا سبحانه و 

َرُهْم ببيان اهلل -يا عباد اهلل-ماذا نقول هلؤالء الناس      َرُهْم بالضمانات وبعد أن ُنذَكِّ ، بعد أن ُنذَكِّ
ن نقول أواًل: من الذي أنبأكم باملقدار الذي ُكِتَب لكم أن تعيشوه م، اليت أكدها اهلل سبحانه وتعاىل هلم

خرب صادق جاءكم من عند اهلل يقول: إن الواحد منكم سيعيش إىل أن  احلياة اليت تتقلبون فيها؟! أيُّ 
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سيتجاوز الشباب إىل الكهولة فالشيخوخة وعندئٍذ يلتفت إىل أوامر اهلل؟! كم من ، يقطف مثالة عمره
مث إن  ،كم من إنسان وضع نصب عينيه املشاريع املختلفة،  شاب ختطّفه املوت وهو يف ريعان الشباب

أنت ال تدري وأنت تقف يف الطابور الطويل أمام بوابة ، ارعه وكان كامنًا خلف أذنهاملوت عاجله وس
كيف ،   تعلمأنت ال، املوت ال تدري أأنت تقف يف مَقدََّمِة الطابور أم مؤخرته أم بني املقدََّمِة واملؤخرة

حىت ، كوتعيش أيام تقلبك من أجل دنياك ورفاهية عيش، تضمن لنفسك أن تعيش حياة جتارتك كلها
وس من الذي أدراك هبذا؟ إهنا رقية شيطان يوس، إذا وصلَت إىل خامتة عمرك وجَّْهَت هذه اخلامتة إىل اهلل

 .لك

اىل جعل من ربنا سبحانه وتع، وإنه ألمر دقيق جيب أن نعلمه مجيعًا يا عباد اهلل، شيٌء آخر نقوله
عز وجل أن جيعل من  شاء اهلل، ألنشطتنا الدنيويةتعاليم الدين ووظائفه اليت ُكلِّْفنَا هبا ضابطًا ومنظمًا 

مر أن ويف مقدمتها العبادات اليت تعلمون شاء اهلل عز وجل بل أ، أحكام الدين وشرائعه املختلفة املتنوعة
ضابطًة  ،لتكون وظائف الدين وشرائع اهلل منظمًة ألنشطتنا الدنيوية؛ متُْزََج باألنشطة الدنيوية املختلفة

ن بني الدنيا والدين فيفرقو ، بل هم اليوم أكثر الناس، ويأيت ناس من الناس،  دنيانا املختلفةلتوجهاتنا إىل
، ةويقررون يف منهجية عجيبة أن يعيشوا أيامهم الطويلة وأنشطتهم املقبل، الذي خلقنا اهلل عز وجل ألجله

من الذي ، الدين نيا ومت اإلقبال إىلوقَ ُرَب األجل طُوَِيْت عندئٍذ الد، حىت إذا حانت النهاية، يعيشوا للدنيا
قال: إن األمر هكذا يكون؟ أيها اإلخوة أال فتعّلموا أن الدين بالنسبة للدنيا كامللح والسمن بالنسبة 

ح وفيه السمن مث إنه يضع وعاًء فيه املل، هل هنالك عاقل يُ ْنِضُج طعامه، فلتعلموا هذه احلقيقة، للطعام
 ذي أنضجه موضوع إىل جانب؟! مستقاًل إىل جانب والطعام ال

أيت ميقات ولسوف ي، ستقدم الضيوف فيضع أمامهم الطعام اخلايل من الدهن وامللح يقول هلم: كلوا
ن الدنيا كامللح الدين م، أرأيتم إىل الدين بالنسبة للدنيا، إنه حلمق عجيب، تناول امللح والسمن من بعد

، إىل جتارتك أقبلت، إىل دنياك تنشط يف سبيلها إذا أقبلت، والسمن بالنسبة للطعام الذي تنضجه
اً وظائفك املختلفة املتنوعة وقد أبعدت سلطان الدين عن ذلك كله واضع، مشاريعك االستثمارية املتنوعة

فأنت مثل هذا األمحق إذًا الذي يضع الطعام أمام ، نصب عينيك أنك ستقبل إىل الدين بعد ذلك
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وا إىل السمن واآلن أقبل، حىت إذا أكلوا الطعام قال هلم: تفضلوا، هالضيفان منفصاًل عن مسنه وعن ملح
 .حقيقة بدهية تغيب اليوم عن أفكارنا وأمورنا وأنشطتنا العجيبة أيها اإلخوة، وامللح

هل مسعتم أن رئيس دولة أرسل موظفًا من كبار موظفيه إىل بلدة يف دولة نائية ليؤدي مهمة شرفه 
س الدولة وال شك أن رئي، ال شك أن السفري هناك سيستقبله، تلك البلدةوصل هذا املوظف إىل ، هبا

وهيأ له عالوة  ،ولكي يتقلب يف رغد من العيش، قد حقق له سائر الضمانات لكي يعيش عيشًا هنيئاً 
ذاق  م لو أن هذا اإلنسانأرأيت، من املال أيضًا يف سبيل أن جيد الطريق معّبداً للقيام باملهمة اليت ُكلَِّف هبا

كل ،  نزل فارهم، ذاق طعم املقومات اليت هيأها من أرسله إىل ذلك املكان، طعم املتعة اليت ُوِضَعْت أمامه
ه َفَسَها به نظر إىل ذلك كل، كل ما حيتاج إليه وأكثر مع العالوات املالية واملادية،  مقومات العيش الرغيد

وأخذ ، َسِكَر بذلك، عن الواجب الذي أنيط بعنقهسها هبذا اإلكرام ، عن املهمة اليت ُأْرِسَل من أجلها
 شيئًا مما قد  وعاد خايل الوفاض مل يُ َؤدِّ ، يتقلب فيما قد ُهيِّئ له من رغد العيش وأسباب النعيم واملتعة

 ،واهلل الذي ال إله إىل هو هذا هو شأن اإلنسان الذي أرسله اهلل إىل احلياة الدنيا مكلفًا بوظيفة، ُكلَِّف به
، ياهومع هذا فهو مل ُينعه من أن يقبل إىل دينه ودن، مبهمة وقد ضمن اهلل عز وجل له رغد عيشه مكلفاً 

 .وُيزج امللح بالطعام الذي يهيئه، لكن كما يفعل العاقل إذ ُيزج السمن بالطعام الذي ينضجه

، حدناأ غداً إذا طرق املوت باب، أسأل اهلل عز وجل أن يوقظنا من هذا السبات قبل فوات األوان
 قول لهوجاء البيان اإلهلي ي، وُكِشَف له ما كان خفياً ، ووجد نفسه أمام ضجعة املوت ال عودة وال رجوع

 ٌَفَكَشْفنَا َعْنَك ِغطَاَءَك فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحِديد  :ولسوف هتتاج ، عندئٍذ سيأكل الندم قلبه، [33 ]ّق
 .ت الفرصةولكن ما الفائدة؟ ذهب، نريان األمل بني جواحنه

ُخلِْقنَا ألداء ، همةُخلِْقنَا مل، حنن عبيد هلل عز وجل، والوقت مل يفت بعد، عباد اهلل فرصتنا ساحنة
َولََقْد َكرَّْمنَا َبيِن  ليس التكرمي الذي َكرََّم اهلل عز وجل به عباده إال ترمجانًا هلذه الرسالة اليت مُحِّلََها، رسالة

]االسراء:  لَْقنَا تَ ْفِضيالً ْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ نَاُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوَفضَّْلنَاُهْم َعَلى َكِثرٍي ممَّْن خَ آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف ا
فما مآل ذاك الذي أعرض عن الرسالة اليت مُحِّلََها وركل هذا التكرمي بقدمه؟ ذاك هو الذي ينطبق  [25

اللهم اجعلنا ممن تفاعلوا ، للهم ال جتعلنا منهم [0]التني:   َأْسَفَل َسافِِلنيَ  مُثَّ َرَدْدنَاهُ عليه قوله تعاىل: 
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املضلني اهدنا إىل سواء  يا هادي، أخضعنا يا موالنا للرسالة اليت مَحَّْلتَ نَا إياه، مع الوظيفة اليت كلّفتَهم هبا
 .وأستغفر اهلل العظيم، أقول قويل هذا، صراطك املستقيم
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إن يف الناس من يسأل مستشكاًل: إذا كان سبب ختلف املسلمني واالبتالءات واملصائب اليت تنحط 
رب وهي فما بال دول الغ، وإعراَضُهم عن االلتزام بشرائعه وأحكامه، فيما بينهم إعراَضُهم عن اإلسالم

وال تعاين من  ،ما بال دول الغرب متقدمة ال تعاين من ختلف، لهمغرقة يف الكفران واإلعراض عن الدين ك
االبتالءات واملصائب اليت تنحط فيما بيننا؟ هذا السؤال هو ما قد وعدت أن أجيب عنه يف هذا اليوم 

 .وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل لنا التوفيق، املبارك

 عز وجل هبا تضمن سنناً وقوانني ألزم اهللعباد اهلل إن الكتاب الذي أنزله اهلل على رسوله خطابًا لنا ي
ولكن معظم  ،من تأمل يف هذه السَُّنن مل يستشكل من مثل هذه األسئلة شيئاً ، ذاته العلية جتاه عباده

ز وجل بكل أو نقول: قانونان ألزم اهلل ع، هنالك ُسنَّتَان. الناس عن سنن اهلل يف كتابه غافلون ومعرضون
عباده  واآلخر قانون ألزم اهلل عز وجل به ذاته العلية جتاه، ا جتاه عباده املؤمننيمنهما ذاته العلية: أحدمه

 .املعرضني

ن َُّهْم َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلِفَ أما القانون األول فهو قوله عز وجل: 
 َولَيَُبدِّلَن َُّهْم ِمْن بَ ْعِد ِمْن قَ ْبلِِهْم َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُمْ يِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن 

وأما القانون الثاين الذي ألزم اهلل عز وجل به ذاته العلية جتاه عباده الشاردين  [00]النور:  َخْوفِِهْم أَْمناً 
ْم فِيَها َمْن َكاَن ُيرِيُد احْلَيَاَة الدُّنْ يَا َوزِينَتَ َها نُ َوفِّ إِلَْيِهْم َأْعَماهلَُ : عن أوامره وشرائعه فهو قوله سبحانه وتعاىل

يَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس هَلُْم يِف اآْلِخرَِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوا فِ ، َوُهْم فِيَها ال يُ ْبَخُسونَ 
 [10-10]هود: يَ ْعَملُونَ 

قول موالنا وخالقنا ي، هل تأملتم يا عباد اهلل يف كلٍّ من هذين القانونني؟ تعالوا نتأمل يف األول منهما
َلَف الَِّذيَن َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهْم يِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتخْ عز وجل: 

َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم أي ليجعلن زمام احلضارة اإلنسانية يف أيديهم  قَ ْبلِِهمْ ِمْن 
ومن مث فلسوف يعيشون ، أي ليبعدنَّ عنهم أخطار األعداء والطغاة َولَيَُبدِّلَن َُّهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1229
 

ر لكن ملن هذا الوعد؟ ملن آمن باهلل حقَّ اإلُيان وملن فسَّ ، م وأوطاهنمأمناء مطمئنني يتقلبون يف نعمه
ُذ ، َوَعِمَل َصاحِلاً إُيان الصادق هذا باالنضباط بأوامر اهلل واالبتعاد عن نواهيه وهذا معىن قوله:  ينفِّ

كل من ،  هوهي اليت حتقق لإلنسان رغد العيش يف دنياه وآخرت، وهو واثق بأهنا هي اليت تسعد، شرائعه
ل اهلل عز وجل وال بد هلذه األمة أن جيع، التزم هبذا ال بد أن ُيتّعه اهلل عز وجل بالتقدم بداًل من التخلف

 ،وأن يكرمها بطمأنينة العيش واألمن بعيداً عن املخاوف وبعيداً عن طغيان الطغاة، زمام احلضارة يف أيديها
 .هفهل التزمنا هبذا الذي ألزََمنَا اهلل عز وجل ب

ىل جانب لكن تعالوا نضع إ، نعم مساجدنا تفيض باملصلني، أجبُت عن هذا يف األسبوع املاضي
تعالوا  ،هذا الكمِّ اهلائل اآلخر من أولئك الذين جعلوا نسبتهم إىل اإلسالم نسبة صورية شكلية فلكلورية

ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت عََلى ة ننظر إىل الكم اهلائل الذين أعرضوا عن شعائر اهلل ووجباته ويف مقدمتها الصال
 ،تعالوا إىل أولئك الذين يرفعون فوق رؤوسهم لواء احلداثة، [152]النساء:  اْلُمْؤِمِننَي ِكتَابًا َمْوقُوتاً 

وينظرون إىل التاريخ األغر اإلسالمي املاضي على أنه َعوٌد إىل الظالمية وَعوٌد إىل القيود اليت تتعارض مع 
أليس كذلك؟! هذا هو السبب يف أن اهلل عز وجل مل ينفذ يف حقنا ما ألزم به ، نية املثلىاحلضارة اإلنسا

أين العمل الصاحل؟! والعمل الصاحل كلمة تستوعب كلَّ ما يف كتاب اهلل من شرائع وأوامر ، ذاته العلية
 .وحتذير من النواهي

ِهْم ُيرِيُد احْلَيَاَة الدُّنْ يَا َوزِينَتَ َها نُ َوفِّ إِلَيْ  َمْن َكانَ أما القانون الثاين الذي يعرب عنه بيان اهلل بقوله: 
أي كل من بذل   نُ َوفِّ إِلَْيِهْم َأْعَماهَلُْم فِيَهاانظروا إىل قوله:  َأْعَماهَلُْم فِيَها َوُهْم فِيَها ال يُ ْبَخُسونَ 

 بد أن يكرمه بيل هدف الكل من أضىن نفسه يف س،  كل من بذل عرقاً ،  جهداً يف سبيل الوصول إىل غاية
أتعبت أيامها و ، كل أمة أضنت نفسها،  اهلل عز وجل بتحقيق الغاية اليت سعى إليها مؤمنًا كان أو كافراً 

ن يف سبيل الوصول إىل مظهر من مظاهر العيش الرغيد أو نعمة م، ولياليها يف سبيل الوصول إىل حضارة
لغاية اليت   قد ألزم ذاته العلية أن يوصلها يف الدنيا إىل افإن اهلل، وأتعبت نفسها يف ذلك، النعم أيًا كانت

إن كانت غري و ، فإن كانت مؤمنة فذلك نعيم عاجل ووعد بنعيم آجٍل أيضاً ، كانت تَ َتطَلَّبُها هذه األمة
الَّ النَّاُر َوَحِبَط إِ  أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس هَلُْم يِف اآْلِخرَةِ مؤمنة فإن اهلل يكرمها مبا سعت إليه يف الدنيا مث يقول: 

 .[10]هود:  َما َصنَ ُعوا فِيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَ ْعَملُونَ 
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تألق بالشكل وننظر فنرى حضارهتا ت، هذه األمم اليت تعيش يف الغرب. إذاً ُعِرَف اجلواب يا عباد اهلل
الرومانية إّنا هي  احلضارة، ألجدادحضارهتا نتيجة جهود بَذلَتْ َها وبذهلا من قبل اآلباء وا، على أقل تقدير

، وورث اليوم أحفاد تلك األمم جهود آبائهم، نسيج جهاد بذلته تلك األمم، نسيج علوم، نسيج جهود
فما االعرتاض على أناس ألزم اهلل عز وجل ذاته العلية أن حيقق هلم يف الدنيا ما ، بل جهود أنفسهم أيضاً 

 .يَها ال يُ ْبَخُسونَ احْلَيَاَة الدُّنْ يَا َوزِينَتَ َها نُ َوفِّ إِلَْيِهْم َأْعَماهَلُْم فِيَها َوُهْم فِ  َمْن َكاَن ُيرِيدُ قد سعوا من أجله؟ 

أما حنن فتعالوا نتساءل: احلضارة اإلنسانية البازخة اليت متتع هبا تارَينا األغر نتيجة ماذا كانت؟ 
؟ أفكانت احلضارة هود اليت بذهلا الرومان واليونانأفكانت نتيجة جهوٍد بذهلا العرب يف جزيرهتم العربية كاجل

ا ودراساٍت مث انتشر إشراقها إىل العامل كله نتيجة جهوٍد قام هب، اليت أشرقت للتّو فجأة يف اجلزيرة العربية
 علمية عكف عليها أولئك األعراب اجلاهلون؟ 

ولكن ملا ،  اجلهالة والتخلفكلكم يعلم أن اجلزيرة العربية كانت مضرب املثل يف،  ال يا عباد اهلل
َدًة رسالة اإلسالم اليت ارتضاها اهلل عز وجل لعباده سرعان  أشرقت بعثة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم جمدِّ

، ا واجلهاد دوهنا ثالثاً وااللتزام هب، وأخلصوا هلل يف تنفيذها ثانياً ، ما أقبلوا إىل هذه الرسالة فآمنوا هبا أوالً 
اء اهلل عز وجل وإحسانه إىل قمة التقدم فجأة وطفرة دون أن يتخذوا إىل ذلك مسلك عندئٍذ قفز هبم قض

التعلم ومسلك العلوم ومسلك اجلامعات اليت أقيمت ومسلك اجلهاد والضىن يف سبيل احلضارة كما فعلت 
، ين عاماً ر طفرة قفز هبم إحسان اهلل عز وجل إىل قمة احلضارة خالل عش، اإلمرباطورية الرومانية واليونانية

فذ اهلل فيهم فحق عليهم أن ين، بسر متسكهم بصدق برسالة اهلل، بأي سر؟ بسر انضباطهم بأوامر اهلل
 الَِّذيَن ِمْن َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهْم يِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلفَ قوله: 
 .[00]النور:  قَ ْبلِِهمْ 

إنكم و ، واليوم إىل ما آل حال أولئك الناس بل أحفاد أولئك الذين أخلصوا هلل؟ إنكم لتسمعون
إنكم لتعلمون  ،لرتون أن كثرة كربى من الناس تتربّم هبذه الرسالة اليت شرفت تارَينا وشرفت سلفنا وأجدادنا

وإنكم  ،ويصفون احلنني إىل ذلك التاريخ بالرجوع إىل عهود الظالم، أن يف الناس كثرة يصفوهنا بالظالمية
نظام األسرة  من يريد أن يبتعد عن، لتعلمون أن يف أحفاد ذلك الرعيل من يسيل لعابه على أنظمة الغرب

 ر األسرة اليتويريد أن يقتفي وراء آثار الغرب يف أم، اإلسالمية اليت شرفها اهلل باحلضارة اإلنسانية املثلى
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شيئًا فما الغرابة يف أن يعود األمر بنا حنن املسلمني شيئًا ف، إنكم لتعلمون ذلك، حتولت اليوم إىل أطالل
 .إىل ما كنا عليه قبل بعثة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

لسان حال سنن اهلل يقول: لقد رأيتم ألق احلضارة ومتتعتم به عندما كنتم صادقني وخملصني لرسالة 
مة ورأيتم كيف أن اهلل قفز بكم قفزاً وبطفرة وخالل عشرين عاماً إىل ق، بطت إليكم من السماءاهلل اليت ه

دمتم قد  وما، واليوم ما دمتم قد اجتويتم هذا السلم الذي رقى بكم، احلضارة اإلنسانية وأنواع التقدم
إذًا فتعالوا ، َرَف منهتربمتم به تنظرون إليه نظرة امشئزاز ونظرة من أكل من طعام مث أكل حىت ملَّ وق َ 

 َْواْرِجُعوا ِإىَل َما أُْترِفْ ُتْم فِيِه َوَمَساِكِنُكم  :إن كانت لكم جهوٌد بذلتموها يف سبيل حضارة ، [12]األنبياء
وأما إن كانت حضارتكم وكان تقدمكم كل ذلك جاء ، فلكم أن حتصنوا حضارتكم جبهودكم التالدة

الذي  واليوم أردمت أن ختلعوا رداء هذا العز، لتزامكم ألوامر اهللوبسبب ا، طفرة بسبب صدقكم مع اهلل
     ما الغرابة يف هذا؟، إذاً عليكم أن ترجعوا إىل ما قد كنتم عليه، متعكم اهلل به

فإن جاء من يقول: ولكن ملاذا ال يرجع أولئك الناس يف غرب العامل أيضًا إىل التخلف وهم أيضًا 
اجلواب: عودوا إىل القانون الثاين الذي ألزم اهلل عز ، ون عن رساالت اهللمعرض، معرضون بل أكثر منا

ذه احلضارة عن أولئك أناس َورِثوا ه، أولئك ناس بذلوا الَعَرق يف سبيل ما وصلوا إليه، وجل به ذاته العلية
لغايات اليت امن حقهم أن ينالوا ، فمن حقهم أن ينالوا مثرات جهودهم، أٍب عن جدٍّ عن تاريٍخ أغرَّ قدمي

 فِيَها َمْن َكاَن ُيرِيُد احْلَيَاَة الدُّنْ يَا َوزِينَتَ َها نُ َوفِّ إِلَْيِهْم َأْعَماهَلُمْ وأنا ال أظلم ، حفيت أقدامهم سعيًا إليها
 ،لعله جيسد ما أقول -يا عباد اهلل-عالوا أضرب لكم هذا املثل  [10]هود:  َوُهْم فِيَها ال يُ ْبَخُسونَ 

أخذته الشفقة  ،تعاين من العدم والضىن، تعاين من الفقر، مي غين مرَّ بأسرة تعيش يف العراءرجل شهم كر 
، ذَّ وطابفيها كل ما ل، فحلمها وأسكنها يف داٍر رائعة منيفة فيها كل أنواع النعيم، على هذه األسرة

هذا  رة ال تنكر فضلمرت مدة من الزمن واألس، وأجرى على هذه األسرة أيضًا جرايًة من املال ال تنقطع
سكر النعيم  وطاف، وملا تقلبت مبزيد من الرفاهية فالرفاهية، ولكن ملا تكاثرت النعمة أمامها، اإلنسان

 ،وأخذوا يظهرون له اإلعراض عنه، نسي أفرادها هذا الذي تفضََّل عليهم، برؤوس أفراد هذه األسرة
نكم استغنيتم رق عليهم الباب فيقول: يبدو أشيءٌ منطقي وطبيعي أن يط، ونسيان فضله، والتعايل عليه

صول فاخرجوا وانطلقوا وعيشوا يف ممتلكاتكم اليت تعبتم يف سبيل احل، ومل تعودوا حباجة إيل، اآلن عين
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فإن قال قائلهم: ولكن أال ترى إىل البيوتات األخرى ملاذا ال خترج أصحاهبا منها أيضًا؟! سيقول . عليها
ينهم ال ينبغي فنالوا حظوهتم بعرق جب، كوا هذه األرض وابتنوا عليها هذه البيوتهلم: ال أولئك تعبوا ومل

 .لعلكم متلكون خارج هذه الدار أشياء فاخرجوا إىل ممتلكاتكم، أما أنتم فال متلكون شيئاً ، أن أخرجهم

 ،إن هذا املثل صورة مصغرة عن حال املسلمني يف هذا العصر -يا عباد اهلل-أقسم بالعلي األعلى 
إلنسانية وأن يعيدهم إىل ألق احلضارة ا، وأسأل اهلل عز وجل أن يوقظ املسلمني إىل الشرف الذي متعهم به
عندما  ، عندما كانوا أمناء مع شرع اهلل، املثلى اليت متعهم اهلل عز وجل هبا عندما كانوا صادقني مع اهلل

  .كانوا يرفعون الرأس عاليًا ِبُذلِّ عبوديتهم هلل عز وجل

 .فاستغفروه يغفر لكم، وأستغفر اهلل العظيم، ول قويل هذاأق
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ويف . إّنا بُعِْثُت ألمتم مكارم األخالقلقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: 
ومعىن هذا الكالم النبوي أن اهلل عز  القاألخ صاحلإّنا بُعِْثُت ألمتم رواية صحيحة أيضًا أنه قال: 

ومن بنيان  ،وجل قد جعل من بنيان العقيدة اليت ينبغي أن يصطبغ هبا كل عبد من عباد اهلل عز وجل
 كالم املصطفى معىن، الشريعة اإلسالمية اليت ينبغي أن يتعرف عليها ويلتزمها كل مؤمن باهلل عز وجل

وهذا املعىن  ،مًا يرقى به اإلنسان إىل األخالق اإلنسانية الفاضلةهذا أن اهلل عز وجل وضع ذلك كله سل
ط دائماً واملنو ، هو ذاته املراد بكلمة األعمال الصاحلة أو العمل الصاحل املكرر يف كتاب اهلل عز وجل

 هَلُْم اِت َكاَنتْ ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاحلَِ وذلك يف مثل قوله: ، بصفة اإلُيان باهلل سبحانه وتعاىل
واآليات اليت تربط العمل الصاحل باإلُيان كثرية جدًا كما . [152]الكهف:  َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزالً 

 .تعلمون

وإّنا املقصود باألعمال الصاحلة األخالق اإلنسانية الفاضلة اليت تسري بالتعامل بني الناس بعضهم 
ية أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تتمثل يف أنواع املعامالت املالبل ينبغي أن نعلم مجيعًا أن ، مع بعض

فما  .املختلفة وغريها إّنا املراد بذلك كله أن ُتْسَتْخَدَم هذه األعمال وهذه املعامالت لألخالق اإلنسانية
نوعًا  وما أوجب، حرَّم اهلل عز وجل معاملة من املعامالت إال ألهنا تتعارض مع أخالق التعامل اإلنساين

ه وسلم: فهذا معىن قوله صلى اهلل علي، من املعامالت إال ألنه هو املتفق مع األخالق اإلنسانية الفاضلة
قّنا بُعِْثُت ألمتم مكارم األخالإ  أن مكارم األخالق وأن األخالق  –يا عباد اهلل  –ولكن فلنعلم

ون أن ُتْستَ ْنَبَت يف غ هبا اجملتمع اإلنساين بدوال ُيكن أن يصطب، اإلنسانية الفاضلة ال ُتْستَ ْنَبُت يف فراغ
  تربة صاحلة ترعى هذه األخالق الفاضلة

انه وتعاىل يضعنا إن اهلل سبح، إىل البيان اإلهلي كيف جُيَلِّي هذه احلقيقة –يا عباد اهلل  –وانظروا  
ية اليت ملعتقدات اإلُيانأما جذعها فإّنا هو ا، من هذا اإلسالم الذي شرفنا به أمام ما يشبه شجرة باسقة

كام السلوكية وأما أغصاهنا فاألح، ترتسخ بالذهن وهتيمن عاطفة من احلب والتعظيم واملهابة على القلب
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الق اإلنسانية وأما مثارها فاألخ، املتنوعة بدءاً من العبادات فما يليها من أحكام املعامالت املتنوعة الكثرية
  الفاضلة

َأملَْ تَ َر َكْيَف وتأملوا يف هذا الذي يقوله ربنا سبحانه وتعاىل: ، وجل هكذا يبصرنا كتاب اهلل عز
تُ ْؤيت ُأُكلََها ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن رَب َِّها  .َضَرَب الّلُه َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍة طَيَِّبٍة َأْصلَُها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها يِف السََّماء

ما هو ُأُكُل هذه   تُ ْؤيت ُأُكلََها. [30-34]إبراهيم:  لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ َوَيْضِرُب الّلُه األَْمثَاَل 
الشجرة؟ ما هو ُأُكُل العقيدة اليت متثل جذع هذه الشجرة؟ ما هو ُأُكُل األغصان الكثرية املتفرعة اليت متثل 

رعايتها يت بُِعَث رسول صلى اهلل عليه وسلم لاألحكام السلوكية يف اإلسالم؟ إن اأُلُكَل إّنا هو األخالق ال
  أال فلنتبصر هبذه احلقيقة يا عباد اهلل، وإلمتامها

اإلنسانية  حىت نعود فنتأكد أن األخالق، ُأذَكُِّر نفسي وُأذَكِّركم هبذا الذي يقوله لنا ربنا سبحانه
تَ ْنَبَت يف ضلة ال ُيكن أن ُتسْ األخالق اإلنسانية الفا، الفاضلة ال ُيكن أن تتحقق يف فراغ بدون وازع

إن الذي يريد أن يريب اجملتمع على األخالق اإلنسانية املثلى قفزاً دون أن يستنبتها يف جذع العقيدة ، اهلواء
إن هذا ، يهًا وتعليماً دون أن يستنبتها يف األحكام السلوكية الكثرية تربية وتنب، اإلُيانية تعليمًا وتربية وتنبيهاً 

 .ال يتأتى ذلك، أو مبن يكتب على املاء، ذا هو أشبه مبن يَ ْرُقُم يف اهلواءالذي حيلم هب

وقدُيًا فكَّر الفالسفة اليونانيون وغريهم مبسألة األخالق وضرورة التعامل هبا عند بناء اجملتمعات 
أسها دون ر وأن ُيشاد بنياهنا هكذا ، فكَّروا يف أن تُ َقاَم حقيقة األخالق اإلنسانية الفاضلة، اإلنسانية

م بدءًا من كل الذين حاولوا أعلنوا عن خيبته،  فما انتهت حماوالهتم إال إىل خيبة كبرية، اعتماد على وازع
أبيقور وزينون وأمثاهلم من الذين كانوا قبل امليالد مبا يقارب ستة أعوام إىل الفالسفة الذين يعيشون يف 

 .هذا العصر

ملثلى أن ينضبط ال ُيكن لألخالق اإلنسانية ا، ْستَ ْنَبَت يف فراغال ُيكن لألخالق اإلنسانية املثلى أن تُ 
ية يذكرنا يف سورة اإلسراء عشر من املبادئ األخالق، ولقد نب ََّهنَا إىل ذلك بيان اهلل، هبا اإلنسان بدون وازع

 يقول:، إلُيانيةاوَيتمها بالركيزة ، ولكنه يبدؤها بالركيزة اإلُيانية، ويأمرنا هبا واحدة إثر أخرى، اهلل هبا
 َُوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ إِيَّاه   :مث قال ِاَلمهَُا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا إِمَّا يَ بْ لَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدمُهَا أَْو ك
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إىل آخر اآليات اليت تذكرنا بعشرة . [32اإلسراء: ] َفاَل تَ ُقل هلََُّما ُأفٍّ َواَل تَ نْ َهْرمُهَا َوُقل هلََُّما قَ ْواًل َكرُياً 
 ولو أنه أمرنا بالتمسك هبذه املبادئ األخالقية دون أن يأمرنا أن نستنبتها يف، من املبادئ يأمرنا اهلل هبا

ْرن، خمافة من سلطان اهلل، تعظيمًا ألوامر اهلل، تربة العقيدة إُيانًا باهلل ة ا باألحكام السلوكيولو أنه مل يبصِّ
 .ملا أصغى أحد السمع إىل الدعوة إىل األخالق

من ذا الذي يرضى بالقيد إن مل يكن هنالك وازع يدعوين إىل هذا القيد ، ألخالق اإلنسانية قيدا
  عن طريق حب أو عن طريق خمافة وتعظيم؟

طبغ صويريد حقًا أن ي، كان السبيل لكل من يغار على األخالق اإلنسانية  –يا عباد اهلل  –من هنا 
ا كان ال بد أن يسعى سعيه إليها عن طريق الرتبية اإلُيانية يأخذ هذ،  اجليل باألخالق اإلنسانية املثلى

ت الدالالت وغرساً للحقائق اإلُيانية ذا، الرتبية اإلُيانية يؤخذ هذا النشء به حماورة مع العقل، النشء به
اطفة من احلب لعلمية اليت ترسخت يف العقل إىل عمث حُتَوَُّل هذه احلقائق ا، العلمية واملنطقية يف العقل
يدة الذي ُرسَِّخ يف غذاء شتل العق، مث يُ ْؤَخُذ هذا النشء مبعرفة غذاء العقيدة، والتعظيم واملهابة يف القلب

 شتٌل ُرسَِّخ يف العقل أال حيتاج إىل سقيا؟ أال حيتاج إىل رعاية؟ ما هي الرعاية اليت يتحول هبا شتل، العقل
 .العبادات املتنوعة، ان باهلل إىل جذٍع راسخ؟ إنه العباداتاإلُي

ن اهلل عز مث ال بد أن يستبني كيف أ، وأن يرىبَّ عليها، إذن ال بد أن يُ ْؤَخَذ النشء هبذه العبادات
دم فما حرَّم الغرر يف املعامالت إال ألنه يصا، وجل أناط أحكام املعامالت املختلفة باملبادئ األخالقية

دل يف وما أمر بالع، وما حرَّم الغش يف املعامالت إال ألنه يصادم األخالق اإلنسانية، ق اإلنسانيةاألخال
روح األخالق  ،الكيل وامليزان واحملاكمة يف أثناء التعاقدات املالية املختلفة إال ألن ذلك هو روح العدل

 . اإلنسانية الفاضلة

باغ يلقي السبيل الذي ال بد منه إىل اصط، رياً فتصوروا حال إنسان يلقي هذه احلقائق وراءه ظه
األخالق  مث إنه يتظاهر بأنه يدعو إىل، يلقي السبيل إىل ذلك وراءه ظهرياً ، النشء باألخالق اإلنسانية

فعل ذلك أىن لك يا أخي أن ت. وحيرص على أن يرىبَّ النشء على األخالق اإلنسانية الفاضلة، اإلنسانية
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 مث أعلنوا العجز عن ذلك؟! أخالق إنسانية تزرع، أقدامهم يف هذا الطريق والفالسفة من قبلك حفيت
 .ال ُيكن أن يتحقق ذلك قط. دون دافع! هيهات، يف كيان النشء دون وازع

وهل ُيكن إلنسان أن يؤثر أخاه على نفسه إال إذا كان هنالك ، اإليثار من أجلِّ األخالق اإلنسانية
هلل سبحانه  الوازع هو حيب، الوازع هو أمر اهلل الصادر إيلَّ ، زع هو إُياين باهللوازع؟! وما هو هذا الوازع؟ الوا

 لكن عندما أشيح النظر عن الطريق الطويل الذي ينبغي أن أريب، وتعاىل ومن مث حيب لاللتزام بأوامره
من  ،الطريق الذي ينبغي أن أريب النشء على أساٍس من مبادئ العقيدة اإلُيانية، النشء على أساسه

ن بيان األحكام م، من بيان العبادات ودورها يف تغذية العقيدة، السبيل إىل غرس حمبة اهلل يف القلب
هبذه الرتبية  عندما ال أُْأَخذُ ، عندما ال ُأَرىبَّ على هذا النحو. السلوكية وكيف أهنا ختدم األخالق اإلنسانية

هكذا يقول  ،هكذا تقول يل مصلحيت الذاتية، يال بد أن أوثر نفس، هيهات أن أُوِثَر غريي على مصاحلي
 .يل عقلي يف مثل هذه األحوال

ن وأنه سبحانه لو علم أن الناس ُيكن أ، وحنن نعلم يا عباد اهلل أن ربنا سبحانه وتعاىل حكيم
يضبطوا أنفسهم بأحكام التعامالت اإلنسانية األخالقية دون وازع لَوجََّههم رأسًا إىل هذه املبادئ 

ق وملا دعاهم إىل العبادات اليت تغذي حقائ، وملا حذَّرهم من عذابه، وملا أمرهم أن يؤمنوا به، قيةاألخال
 .العقيدة اإلُيانية

أقول ملن يريد أن يَ ْفِصَل بني أخالق اإلسالم وبني العقائد اإلسالمية ومبادئ السلوك اإلسالمية 
عد إىل . ة وأي عربةَق بني هذا وذاك: لك يف الغابرين عرب أقول ملن يريد أن يفرِّ ، املتمثلة يف الرتبية اإلُيانية

 إن مل ترد أن تعود وتغوص، أجل، وانظر أن جهودهم كيف باءت يخزي، الفالسفة الذين حاولوا ذلك
ما يقوله  عد إىل، فإن أمامك الفالسفة األوروبيني الذين يؤكدون هذه احلقيقة، إىل املاضي السحيق

له: هل ُيكن أن تغرس األخالق اإلنسانية الفاضلة املثلى يف غري تربة اإلُيان عد إليه واسأ، ستوارت ميل
باهلل عز وجل؟ هل ُيكن أن يؤخذ اجليل بالرتبية األخالقية رأساً قبل أن يصطبغ هذا اجليل بالرتبية اإلُيانية 

 .والدينية متمثلة يف العقيدة مث العبادة مث األحكام السلوكية املختلفة
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وكل  ،ومضى على ذلك قرون عدة، مضى التاريخ بعد أن وقَّع عليه –يها اإلخوة أ –أمر بدهي 
 .وتزيد فيه هذه احلقيقة بداهة، يوم يأيت يزيد فيه هذا البيان تأكيداً 

ر على وأال جيعلنا ممن يغا، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل أعمالنا صادقة خالصة لوجه اهلل
 .ر اهلل العظيموأستغف، أقول قويل هذا. أن يركلها يف قدمه يف الباطنولكنه يريد ، األخالق يف الظاهر
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ها -219 َل لي بالشام وأهل  فَّ
َ
ك

َ
 29/22/2212 | إن هللا ت

 

تعالوا أذكركم مرة أخرى ببعٍض مما أخرب به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من اخلصائص اليت َمي ََّز 
و مل يكن فيما أخرب به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ذلك إال هذا ول، اهلل عز وجل هبا شاَمنا هذه

 .الذي سأرويه لكم لكان كافياً 

روى أبو داود وابن حبان واحلاكم يف مستدركه بسنٍد صحيح من حديث عبد اهلل بن حوالة قال: 
رت يل مكانًا أو بلداً خأي ا –ذكر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتنًا ستقع فقلت يا رسول اهلل اخرت يل 

ريته من فقال له: عليك بالشام فإهنا خرية اهلل من أرضه جيتيب إليها خ –أجلأ إليه عندما حتيق هذه الفنت 
 .إن اهلل َتَكفََّل يل بالشام وأهلِهامث قال: . عباده

ق هذا دكلها كانت وال تزال شواهد على ص،  عباد اهلل: أحداث كثرية مرَّْت وانقضت يف شامنا هذه
 .وكالمه حق ال حيتاج إىل شاهد، الذي قاله املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

 ذهبت كما جاءت وعادت هويتنا اإلسالمية يف، مرَّت على شامنا هذه تيارات فكرية جاحنة خمتلفة
اليت  ةمرَّ يف هذه البلدة تيار القومية اجلاحنة املتطرف ، وضاءة يف أرض هذه الشام ومسائهشامنا هذه تتألأل

حاولت أن جتعل من القومية دينًا حيل حمل دين ولكنها مل تصلح فاسداً ومل تُ َقوِّْم اعوجاجًا واحنسر هذا 
ومرَّ  ،التيار وعادت اهلوية اليت أنبأ عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف شامنا هذه وضَّاءًة متأللئة

لدة آنذاك األمة يف هذه البن لدن قائد هذه اليسار الفكري والسياسي املتطرف فجاءت يد التصحيح م
 .َرْت البلدة من ذلك التيار اجلانح وعادت اهلوية اإلسالمية مرة أخرى وضاءًة تتألألفطَهُ 

عباد اهلل: أليس من الوفاء مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي شهد لشامكم هبذه الشهادة 
 ء مع شامنا هذه بل مع شهادة رسول اهلل صلى اهلل عليهأليس من الوفا، أن نستعلن هبذه اهلوية دائماً 

 ،وسلم هلا أن نستعلن هبويتنا اإلسالمية يف كل مناسبة وعلى سائر األصعدة عند كل املنتديات واملؤمترات
بة أهل أليس هذا وفاًء يتطلبه اخللق وتتطلبه نسبة شامنا إىل رسول اهلل بل نس. يف كل الدوائر واملعسكرات

  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ الشام إىل
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ملنعطف مضى ذلك ا. عباد اهلل: لقد راح وانقضى أوان االستحياء باهلوية اإلسالمية واإلعالن عنها
ة أن كل لقد جتلى لكل ذي بصري . الذي كان فينا من يغص بإعالن هذه اهلوية واالعتزاز والتباهي هبا

الديين  رتبصون بنا خابت ومل تنجح إال خطاباً واحداً إنه اخلطاباخلطابات اليت واَجْهنَا هبا أعداءنا الذين ي
لذي هذا هو اخلطاب الذي أعلن العامل كله أنه ا، املنبثق من عدالة اإلسالم واملنبثق من وسطية هذا الدين

 .أسكت املتآمرين وَكمََّم أفواه املرتبصني

ل وإن كان هنالك أخطار تتمث، وإن كانت هنالك أخطار الغلو فاإلسالم هو الذي يقضي على الغل
ا وجود يف أما كلمة اإلرهاب فليس هل، يف التطرف فاإلسالم هو الذي يالحق التطرف حىت يقضَي عليه

فها حنن  أما حنن. ومعناها إّنا هو كامن يف قلوب أولئك الذي ُيَصدُِّروهنا إلينا. قاموسنا اإلسالمي قط
 ما يف طواياه فال جند لكلمة اإلرهاب هذه وجودًا يف قاموس نعود إىل تارَينا اإلسالمي األغر ونستبني

 فإن تساءلتم عن معناه فاسألوا عن معناه أولئك الذين، إسالمنا إّنا هو شيء ُصنَِّع هناك وُصدَِّر إلينا
  ُيَصدُِّرونه إلينا

ا شهد يا عباد اهلل وها حنن ننظر فنجد كيف أن الكون كله شهد لشامنا هذه مب –أليس من الوفاء 
به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أليس من الوفاء اليوم أن نستعلن عن هويتنا اإلسالمية هذه على كل 

 .صعيد

ولرمبا  ،هنالك أساليب كثرية من الضغط مُتَاَرُس ضد عاملنا اإلسالمي ومتارس ضدنا حنن أيضاً ، نعم
. يبة مناة واإلسالمية البعيدة أو القر وجدت هذه املمارسات بعض االستجابة يف بعٍض من بالدنا العربي

أما شامنا هذه اليت أثىن عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبا مسعتم فهيهات هيهات أن ، أما حنن
 .يأيت يوم ننغض فيه الرأس هلذا الضغط اليت متارسه القوى األجنبية املرتبصة بنا

إن الضغط الذي يقودنا إىل ما يسمى ، لن ننغض الرأس ولن نستجيب للضغط، ال يا عباد اهلل
غط ُيراد هذا الض، وترمجة هذه الكلمة عودة االستعمار يف أسوأ مظاهره. العاملية أو إىل ما يسمى العوملة

أن ، الثقافة واملعارف أن نكون تبعًا هلم يف، به أن نكون تبعًا ألولئك الذين يرتبصون بنا يف املبادئ والقيم
هذا الضغط الذي ُيارس علينا وعلى إخواٍن  ،أن نكون تبعًا هلم يف السياسة، تصادنكون تبعًا هلم يف االق
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لنا من بعيد أو قريب إّنا يبتغى به هذه التبعية املهينة الذليلة اليت مل يصل االستعمار يف تارَيه األرعن 
 .يومًا ما إىل مثل هذه املهانة

ا وقيمنا هل سنكون تبعًا يف مبادئن ولكن هل سننغض الرأس للضغط؟ وهل نصطبغ هبذه العوملة؟
للعدو الذي يرتبص بنا؟ هل سنصبغ ثقافاتنا مبا يرضي ذلك العدو وجيعله يصفق لنا؟ هل سنجعل أنشطتنا 

 .االقتصادية تدور يف فلك أولئك األعداء لنكون األمة املستهلكة وتكون هي األمة الصانعة واملصدرة

مبادئنا وقيمنا  .هلل عليه وسلم تعلن أننا لن ننغض الرأسبشرى رسول اهلل صلى ا. ال يا عباد اهلل
سيتوج بتاج  اقتصادنا. ثقافتنا ستكون نابعة من أرضنا هابطة من مسائنا. ستكون مربأة من كل تبعية

 ،وها حنن نسري ُقُدَمًا يف طريق تطهري االقتصاد من كل ما ال يرضي اهلل سبحانه وتعاىل، اإلسالم دائماً 
حنن  ،فليضغط ذلك العدو األرعن ما طاب له الضغط، كيمة ويف تبصرة دائمة دائبةنسري يف خطى ح

لى وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن هذا الضغط يتمركز ع، مكلوؤون ببشارة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
اإلسالمي تغيري ريب و يراد من عاملنا الع، كلنا يعلم ذلك،  مناهج الرتبية والتعليم يف بالدنا العربية واإلسالمية

حبيث تكون خاضعة  ،مناهج الرتبية على اختالفها حبيث تصبح خاضعة لرؤية أولئك يرتبصون بنا سوءاً 
  هم.طبق حمبتهم وطبق ما هتواه نفوس ملرضاهتم سائرة

لئن خضع أناس من قريب أو بعيد عنا هلذا التغيري استسالمًا وخضوعًا وخنوعًا فنحن ، ولكن ال
بنا وسنة نبينا رُبينا على أن ننهل تربيتنا من ينبوع كتاب ر ، ال خنضع إال خلالقنا وموالنا فقطرُب ِّيْ نَا على أ

ن جند فيما بيننا ل، رُبينا على هذا الذي استأمننا عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وتارَينا األغر
، ضاريح مساء ضد وجودنا احلجنوداً ُيارسون تنفيذ األوامر الصادرة إلينا من أولئك الذين َيططون صبا 

لغد القريب لن يكون بيننا ال اليوم وال يف ا. ضد وجودنا اإلُياين، ضد وجودنا العلمي والثقايف واالقتصادي
كيف ورسول اهلل صلى اهلل  ال. من يسخر من قيمنا الدينية، أو البعيد من َيْسَخر من تربيتنا اإلسالمية
إن  ،ذ قال: إهنا خرية اهلل من أرضه َيتار إليها خريته من عبادهعليه وسلم هو الذي شهد لشامنا هذه إ

 .اهلل تكفََّل يل بالشام وأهلها
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وأنتم تعلمون يا عباد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما حتدث عن الشام نبَّهنا إىل أن 
حلديث ه وسلم يف اهكذا أعلن رسول اهلل صلى اهلل علي، قلب الشام النابض إّنا هو دمشق وغوطتها

الصحيح إذ قال: فسطاط املسلمني يوم امللحمة الكربى على أرٍض يقال هلا الغوطة إىل جانبها مدينة 
 .امسها دمشق هي خري منازل املسلمني يومئذ

ا الدين أعداء هذ –وأعداء رسول اهلل ، رسول اهلل يقول عن دمشق: إهنا خري منازل املسلمني يومئذ
إن  .لك أبداً لن يتحقق ذ. يل أن تكون هلم الغلبة على شهادة رسول اهلل! حاشىيرتبصون بنا ونتخ –

وإن اهلل استودع يف قلب دمشق من هم ، اهلل عز وجل إّنا استودع يف الشام من هم أهل حلماية الشام
ولقد شهدت األيام الغابرة هبذا احلق الذي أقول ولسوف تشهد األيام اآلتية بل ، أهل حلراسة دمشق

 .صور التالية هبذا احلقالع

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم
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 22/29/2212|  إلانفاق -218

 

لقد حبثت يف كتاب اهلل عز وجل عن آيٍة يقرر فيها بيان اهلل عز وجل أي ملكية من اإلنسان للمال 
عز وجل  مل أجد يف كتاب اهلل، وجل ذلك فلم أجد يف كتاب اهلل عز –أو ألي شيء يضع يديه عليه  –

َوأَنِفُقوا ما يثبت أن اإلنسان ُيلك شيئًا وإّنا يقول عندما يتحدث عن املال وعالقة اإلنسان به يقول: 
 .[22]النور:  َوآتُوُهم مِّن مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكمْ أو يقول:  [2]احلديد:  ممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخلَِفنَي فِيهِ 

 ذلك ألن اإلنسان حبد ذاته مملوك هلل عز وجل فأىنَّ ، ولكنه ال يقول: أنفقوا من املال الذي متلكون
 –اهر حبسب الظ –العبد مملوك هلل عز وجل والعبد وما ملكت يداه ، للمملوك أن يكون مالكًا لشيء

 .ملك لسيده

خرجه زراعًة من األرض أو ورثة إذاً فاملال الذي حتت يد اإلنسان سواء اصطنعه من العدم أو است
 يُ َعدُّ يف كل هذه األحوال ال. من سابقه الذي مات من قبله أو ريب عن طريق التجارة اليت نشط فيها

 .اإلنسان مالكًا هلذا املال الذي حتت يده

ينفق  ،ومع ذلك فإن اهلل سبحانه وتعاىل أذن له بل طلب منه أن يعود هبذا املال إىل نفسه وإىل ذويه
يشرتي به ، يبين لنفسه هبذا املال البناء الباذخ، يأكل هبذا املال ما لذَّ وطاب، نه على نفسه وعلى ذويهم

ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة الّلِه الَّيِتَ يقول: ، هكذا يقرر اهلل، ال حرج، يؤسس داره باألساس الرائع، املركب الفاره
 ُكلُوا ِمن رِّْزِق رَبُِّكْم َواْشُكُروا َلُه بَ ْلَدٌة طَيَِّبةٌ يقول:  [23]األعراف:  الرِّْزِق َأْخرََج لِعِبَاِدِه َواْلطَّيِّبَاِت ِمَن 

 .[10]سبأ: َوَرب  َغُفورٌ 

هكذا يعامل اهلل عز وجل عبده بالنسبة للمال الذي وضعه أمانًة حتت يديه ولكنه يقول لك أنفق 
فسك بعد الذي متعت ن، ته على نفسك وأهلكمن فضول هذا املال الذي بقي عندك بعد الذي أنفق

ن أنفق من فضول هذا املال الذي جعلتك أمينًا عليه على من ابتليتك هبم م، وأهلك به بأفانني خمتلفة
 .الفقراء واملعوزين
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وانظروا إىل األسلوب اللطيف العجيب الذي َياطب به الربُّ سبحانه وتعاىل عبَده الذي استخلفه 
يقيم اهلل عز وجل نفسه منه مقام املقرتض ويقيمك منه مقام املقرض ويقول: ، ُيلكهعلى املال الذي ال 

 ًمَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض الّلَه قَ ْرضًا َحَسنًا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريَة  :[340]البقرة . 

الك ملا الك لك واملهو امل. إىل هذا األسلوب الذي يعامل به الربُّ عبَده –يا عباد اهلل  –أرأيتم 
يعطيك ويكرمك مث يقول لك: أال تقرضين شيئًا من هذا املال الذي عندك وأعدك أنين سأعيده ، أعطاك

 .إليك أضعافًا مضاعفة

وهذا املال الذي يطلب اهلل عز وجل منك أن تقرضه إياه إىل أين يذهب؟ أهو يذهب إىل اهلل؟ ومىت  
ال وهو الرزاق وهو املعطي وإّنا الذي يقرتضه اهلل عز وجل منك كان اهلل عز وجل حباجٍة إىل رزٍق أو م

أحوجهم يف  ،أفقرهم يف الظاهر وهم أغنياء، إّنا يتحول إىل عباد اهلل عز وجل الذين ابتالهم اهلل بك
هذا املال إّنا يذهب إىل هؤالء الناس ولكن اهلل عز وجل مع ذلك يقيم ذاته . الظاهر وهم غري حمتاجني

 .ك مقام املقرتض ويقيمك منه مقام املقرضالعلية من

 ،هنا أمسع كثرياً من االعرتاضات اليت تذكرنا باعرتاض السفلة املشركني عندما ووجهوا مبثل هذه اآليات
هلل وال يزال قادراً كان ا،  يقول قائلهم: أمل يكن اهلل قادراً على أن يغين هؤالء الفقراء فما له أفقرهم وأغنانا

  مثلما أعطاكعلى أن يعطيهم 

الء الذين بقدراته وعلى هؤ ، جبهده، يقول قائلهم: وإّنا مجع أحدنا املال الذي مجعه بعرق جبينه
ال املشركون هكذا ق، نطاَلب بإعطائهم والتصدق عليهم أن يشتغلوا كما اشتغلنا وأن يعرقوا كما عرقنا

ِذيَن آَمنُوا أَُنْطِعُم ممَّا َرزََقُكْم اللَُّه قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَّ  َوِإَذا قِيَل هَلُْم أَنِفُقوالرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .[42]يس:  َمن لَّْو َيَشاُء اللَُّه َأْطَعَمُه ِإْن أَنُتْم ِإالَّ يِف َضاَلٍل مُِّبنيٍ 

عباد ا فما اجلواب عن هذا ي، يقولون الكالم ذاته، واليوم يرددها أخالف أولئك املشركني وورثتهم
  اهلل
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اكية وافية هلم أموال ز ، أال فلتعلموا أيها اإلخوة أن هؤالء الذين نراهم يف الظاهر فقراء ليسوا فقراء
جعل أموال هؤالء الذين حنسبهم فقراء أمانًة حتت ، ولكن اهلل عز وجل جعل أمواهلم يف عهدتك أنت

 .هذا الذي يضع يده عليه وَيطئ وجيرم الغين الذي يظن أنه هو املالك لكل، أيدي األغنياء

اهلل سبحانه وتعاىل أعطى عباده مجيعاً القدر الكايف من احلاجة لكنه حلكمة باهرة وضع مال الفقراء 
وانظروا كيف  .واليتامى واملعوزين حتت يد األغنياء واألثرياء املرتفني مث أمرهم أن يعيدوا األمانة إىل أصحاهبا

إن اهلل جعل يف أموال األغنياء ذه احلقيقة يف احلديث الصحيح يقرر املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ه
ال وإن اهلل أ، بالقدر الذي يسع فقراءهم ولن جُيَْهَد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إال مبا يصنع أغنياؤهم

 .حماسبهم على ذلك فمعاقبهم فمعذهبم عذابًا شديداً 

واملطلوب  ،أنت ويف يد اآلخر واآلخر واآلخر أمسعتم ما يقوله رسول اهلل؟ مال الفقري عهدة يف يدك
ليست لك منة فيما تعطيه إن أعطيت هذا الفقري  ،من األغنياء أن يعيدوا حقوق الناس إىل أصحاهبا

أفتكون  .وملاذا وضع اهلل مال هذا الفقري يف يدك؟ نعم وضعه يف يدك امتحاناً وابتالءً ، ألنك تعيد إليه ماله
ذي ائتمنك اهلل عز وجل عليه فتعيده إىل أصحابه فيثيبك اهلل عز وجل الثواب أمينًا على هذا املال ال

األوىف ويضاعف لك دخلك أم تتناسى وتتجاهل ذلك وتنام على املال كله كما تنام الدجاجة على 
ن نعلمها السيما يف هذه احلقيقة ينبغي أ. بيضها وعندئٍذ يعاقبك اهلل يف الدنيا قبل أن يعاقبك يف اآلخرة

 .ذا الشهر املباركه

رزقين اهلل عز  كم،الذي أخاطب به مشاعركم وإنسانيتعباد اهلل: دعوين أن أسألكم هذا السؤال 
فننت أنفقت منه على نفسي وتوسعت به على نفسي وعلى ذرييت وأهلي وت، وجل من املال الكثري والكثري

،  ت يدياملال كثري ال يزال حت يف النعم اليت أكرمت نفسي وأكرمت أسريت هبا ونظرت وإذا بفضول من
،   ذلك كلهحققتُ ، كيف أسعد نفسي هبذا املال الزائد الذي زاد عن تريف وزاد عن النعم اليت أختليها

رقامه  بأن أسعد بتعداد أ –بفضول مايل  –كيف أسعد نفسي؟ هل أسعد نفسي هبذا الزائد من املال 
الس ل أسعد بأن أباهَي به الناس يف اجملتمعات واجملكل يوم فأنتشي إذ أعلم األرقام اليت أمتلكها؟ أم ه

 .أعلن هلم عن دخلي وعن ثروايت الواسعة اهلائلة العظيمة
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أحتدث عن فضول  –إذاً ما الذي يسعدك ، لن يسعدك هذا من مالك أبداً ، ال واهلل أيها اإلخوة
ما حتلم  بل كل –تاج إليه ال أقول ما حت –عن كل ما ، عن مركبتك، عن مزرعتك، الزائد عن دارك، املال

إّنا يسعدك هذا املال أن تذهب به فتطرق دار فقري من هؤالء الفقراء الذين أسكنهم الفقر فيما يشبه . به
، مة األدوية ملرضاهاال متلك قي، تنظر إىل هذه األسرة ال متلك شبع بطنها، الكهوف بل لعلها تذكر بالقبور

خل إىل هذه األسرة وإذا أد. يف الشتاء ووسيلة تقيها احلر يف الصيفال تستطيع أن جتد غطاءً يقيها الربد 
رج من ذات خت، وإذا احلزن خميم على الدار كلها، البؤس مرتسم على وجه الصغار والكبار الذكور واإلناث

 .يدك هذا املبلغ الكبري فتعطي هذا املبلغ هلذه األسرة

، رورا باحلزن قد غاب وحتول إىل سذوإ، فرحة ما الذي حيدث؟ تنظر وإذا بالبؤس املخيم حتول إىل
هذا املال  سخَّر، وتعود فتنظر كيف أن اهلل سخرك أنت، وإذا الوجوه قد أشرقت وإذا الفرحة قد عمَّت

 .لتدخل الفرحة به إىل أفئدة حزينة، الذي يف يدك لتدخل الفرحة به إىل قلوب بائسة

يف حوْلّت ك،  ل منها بواسطة فضول املال الذي بيدكانظر إىل هذه احلالة اليت مكََّنَك اهلل عز وج
عر بسعادة ما هاهنا تش، هاهنا تنتشي باملال الذي متلكه. األسى يف أفراد هذه األسرة إىل فرحة وسعادة

 .أجل هكذا يسعد اإلنسان بفضول ماله. بنشوة يشبهها الشاردون بنشوة شارب اخلمر، مثلها سعادة
  وها هي اليت أوضحتها لكم

يكثر الفقر الذي  بل أقول، يكثر الفقر –وإن ليكثر  –اد اهلل: مبقدار ما يكثر الغىن يف جمتمعنا عب
ا ال زوروا م، زوروا كهوفهم، يوصل إىل األمراض ويوصل من شدة األسى إىل حالة بني املوت واحلياة

اذا ال يُ ْعطَون عنهم أمواهلم؟ ملانظروا إىل الوجوه البائسة ما ذنبها؟ ملاذا تُ ْفَصُل . أستطيع أن أمسي منازهلم
ن وإ، واهلل إن الغين ال ُيلك شيئًا من هذا املال الذي حتت يده ،أمواهلم اليت ائتمن اهلل األغنياء عليها

 .الفقري لغين وغين ولكنه ماله عهدة يف يد هؤالء األغنياء

 ما الدار الفارهة فأنتأما الطعام فأنت تأكل منه ما لذَّ وطاب وأ؟ ماذا تفعل باملال يا ابن آدم
تتقلب فيها صباح مساء وأما األثاث الفاره فأنت تتمع منه بكل ما حتلم به وأما املركبة بل املراكب فكل 
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ما الذي ترجو بعد ذلك؟ ماذا تفيدك األرقام بعد ذلك؟ أمل تسمع كالم رسول اهلل ، ذلك متوفر لديك
 .ال ما أكله فأفناه ولبسه فأباله وأعطاه فاستبقايقول العبد مايل مايل وليس له من ماله إالقائل: 

أيها اإلخوة أقول لكم شيئًا: إن األمة اليت ال ترتاحم ال يرمحها اهلل هكذا أنبأنا رسول اهلل ، أجل
وأنا أعلم أن يف بالدنا أغنياء لعل النار ال تستطيع أن تأكل أمواهلم وإين ألعلم ، صلى اهلل عليه وسلم
عراض عن احلقوق اليت أقامها اهلل يف أعناقهم يف صناديقهم ملن نسميهم الفقراء ال أهنم معرضون كل اإل

معرضون  ،إذًا ينبغي أن نعلم أننا معرضون لسخط اهلل. يعودون من هذه احلقوق إىل أصحاهبا بشيء
ثل يف ملولقد كان رسول اهلل شديد الكرم وكان مضرب ا، األمة اليت ال ترتاحم ال يرمحها اهلل، لعقاب اهلل

ورسول  ،الكرم ولكنه كان أكثر ما يكون يف هذا الشهر وكان يوصف كرمه يف هذا الشهر بالريح املرسلة
 .اهلل قدوتنا

مل يكن هؤالء األغنياء هلم صلة بكتاب اهلل وهلم صلة بدين اهلل أفليست هلم صلة باإلنسانية؟  إن
كيف يتأتى لإلنسان أال  .حانه وتعاىل قلوبنا هباأفليست هلم صلة باملشاعر اإلنسانية اليت توََّج اهلل سب

الك يغص باللقمة يأكلها وبالثوب الفاره يلبسه وباملركبة الرائعة يركبها متخاياًل متباهيًا هبا وهو يعلم أن هن
 .فقراء ُيوتون من شدة الفقر

خرى اليت هم األفي، فيهم املطروحة يف فراش املرض اخلبيث، فيهم األبكم، أسر معوزة فيهم األصم
 ،تبحث عن دواء ملرض أصاهبا فال جتد قيمة هلذا الدواء وكثرٌي منهم أعزاء متعففون ال ُيدون يد املسألة

 .ولكن اهلل باملرصاد

فني أال ليت كالمي يف هذه الساعة يبلغ مسع هؤالء املرت ، أال ليت كالمي يبلغ مسع هؤالء املرتفني
أسأل اهلل سبحانه  ،محة تستيقظ بني جواحنهم قبل فوات األوانلعل ر ، لعل يقظة تدركهم قبل فوات األوان

الصلة ما بيننا  أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أال يقطع، وتعاىل أال ُيسخ إنسانيتنا إىل ما يشبه الصخرة العاتية
  .وبينه

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل 
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وعة من الناس جمم، تشمئز منها اإلنسانية وال تقوى على ختيلها فضاًل عن أن متارسهاهنالك صوٌر 
يتناولون منها  ،عليها من الطعام كل ما لذَّ وطاب، يتحلقون حول مائدة ُرِصَف عليها الطعام ألواناً وأنواعاً 

واألخوة  ة القرىبوعلى مقربة من هذه اجلماعة أرحام وأقارب هلم متدهم إليهم صل، وينعمون يخرياهتا
ن ينظرون بعني من التوسل والضراعة إىل هؤالء الذين يلتهمون ألوا، اإلنسانية واإلُيانية يتضورون جوعاً 

ء اجلائعني وهم عن أعني هؤال، الطعام املتوافر على مائدهتم وهم عن هؤالء الذين يتضورون جوعًا معرضون
  .املتوسلة املتضرعة معرضون وتائهون وحمجوبون

ال يطوف  ،أناس يتقلبون يف رغد من العيش وأنواع من النعيم وطمأنينة النفس والبال؛ رة أخرىصو 
هبم  خطر وال يطوف هبم أي بالء أو خوف وعلى مقربة منهم جريان بل إخوة هلم ُيساطون بأسواط 

ا مبيصرخون ويتوسلون ويرفعون أصواهتم يتوسلون إىل إخواهنم يف اإلنسانية أن ينجدوهم ، العذاب
يستطيعون وأن َيففوا عنهم هذا البالء الذي يعانون منه ولكن أصحاب النعيم تطوف هبم سكرة النعيم 

 ال تصك أصوات االستنجاد آذاهنم وال تسري، ومن مث فهم عن إخواهنم وعن أقارهبم وجرياهنم معرضون
الذي أضعكم  ذا التصورهل ُيكن لإلنسانية أن تتخيل فضاًل عن أن متارس ه، أصوات البكاء إىل قلوهبم

 أمامه يا عباد اهلل! 

إىل صنف  يف املخلوقات اليت تنتمي، ولكن املستحيل يف كثري من األحيان يتحول إىل شيء ممكن
اإلنسان من كان مظهراً هلذا الشذوذ الغريب الذي تنأى وتشمئز عنه اإلنسانية جتلى هذا التصور جيداً 

 يزالون حماصرين وال يزال العدو اإلسرائيلي حيكم طوق احلصار أهايل غزة ال، يف العيد الذي مرَّ بكم
ت ضد أهم الضرورا، عليهم من كل جانب ضد أبسط احلاجات اإلنسانية اليت هم بأمس احلاجة إليها
، ن هلم يف املناخجريا، املعيشية اليت تذوب أمامها اخلصومات وتنطوي بني يديها العداوات وجريان هلؤالء

إخوة هلم يف الدين يعينون أولئك الذي حُيَاِصُروهَنم ليزيدوا الطوق عليهم إحكاماً ، نسانيةإخوة هلم يف اإل
  .وليزيدوا البالء الذي حييطوا هبم ليدنو منهم باخلناق
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ء إخوة لنا هؤال، هذا الذي تشمئز منه اإلنسانية مرَّ بنا يف هذا العيد الذي مرَّ وال ندري كيف مرَّ 
الفها كل القيم اإلنسانية واملبادئ الدينية على اخت، إخوة لنا يف الدين، يف اإلنسانيةإخوة لنا ، يف املناخ

هم هذا يستصرخهم أن يهونوا علي، ذلك يستصرخ ضمائر من يقولون إهنم يتمتعون بذرة من اإلنسانية
أن  فالبالء وأن َيففوا عليهم هذا الطوق وأن يبعدوا هذا احلصار عن خناقهم ولكن ها أنتم ترون كي

نا إخوًة هلم يف اإلنسانية ويف الدين أبوا ويأبون إال أن يعينوا أعداء اهلل عز وجل وأعداء، جرياناً هلم يف املناخ
  .مجيعًا يف مزيد من إحكام هذا احلصار عليهم

 ،وهنا أعود يا عباد اهلل إىل الثنائية اليت حدثتكم عنها يف األسبوع الذي مضى ورمبا يف الذي قبله
هم أناس ينتمون إىل اإلسالم يف الظاهر وجيملون ألسنت، ثنائية اليت تشمئز منها القيم واألخالقهذه ال

 ،بألفاظ من الدين والقيم وما إىل ذلك ويرفعون فوق رؤوسهم شعار االنتماء إىل هذا الدين ولكن سلوكهم
رفعوهنا فوق يكل ذلك يكذب تلك الشعارات اليت ،  كل ذلك يكذب ما تنطق به ألسنتهم،  تصرفاهتم
  .رؤوسهم

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم تُ ْرمحَُ  ربنا عز وجل يقول:   ونَ ِإّنَّ
مجلتان جيمع البيان اإلهلي فيهما بني القرار وبني األمر املرتتب على هذا ، قراٌر وأمرٌ ، [15]احلجرات: 

األمر  ،األمر بالدفاع، األمر باحلماية، أما القرار فهو إعالن األخوة وأما األمر فهو األمر باإلصالح، القرار
َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ ، بالتضحية يف سبيل هذه األخوة اإلُيانية واإلنسانية فََأْصِلُحوا ذلكم هو القرار   ِإّنَّ

لكن هؤالء الناس جعلتهم ثنائيتهم يعرضون عن هذا األمر الرباين وهذا هو األمر واحلكم و  بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ 
مثل املؤمنني يف  يقول املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم:، بل ويتساهلون فيه ولرمبا يستهزئون به

توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر 
حفظناه يوم كنا صغارًا يف املدارس واألمة كلها تعرفه ولكن هؤالء اجلريان عن هذا  حديث، واحلمى

 عليه وسلم ويقول املصطفى صلى اهلل، احلديث تائهون وعن أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معرضون
  .هأخو املسلم ال يظلمه وال َيذله وال يسلماملسلم 

عا املصطفى لئن د، ضوا أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمولكن هؤالء اإلخوة يصرون على أن يناق
صلى اهلل عليه وسلم املسلَم إىل أن ال يظلم أخاه املسلم وإىل أن ال َيذله وإىل أن ال يسلمه فإن لسان 
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حال هؤالء الناس يقول ال بل مبدؤنا أن نظلمه وأن خنذله وأن نسلمه ذلك ألن بيننا وبني أعداء اهلل عز 
بيننا وبينهم اتفاقات وأخوة أحرى بنا أن نؤدي حقوق ، وعهودًا ولسنا قاطعي هذه الوعود وجل وعوداً 

  .هذه األخوة هلم من أن نؤدي حقوق هذه األخوة اليت يأمرنا اهلل عز وجل هبا

ومع ذلك يا عباد اهلل فإن الدنيا يف كثري من األحيان قد تغر عندما جيد أناس أن هنالك صفقة راحبة 
أن ينالوا رغداً  ،أن ينالوا متاعاً من أمتعة الدنيا، إن هم باعوا دينهم أن ينالوا دنيا مؤثرة عندهم تضمن هلم

رمبا تاه هؤالء الناس وسال اللعاب منهم على هذه الفائدة الدنيوية أو على ، من العيش وبسطة يف احلياة
، ا غريهأن يبيع اإلنسان دينه بدني هذا املغنم الذي قد ينالونه من خالل هذه الصفقة ولكن البالء األطم

البالء األطم أن ُيارس اإلنسان صفقة جتارية يبيع فيها متاعه وَيسر الثمن الذي باع به ذلك املتاع فيعود 
 .ال هو على متاعه أبقى وال هو على الثمن الذي باع به متاعه حصل

نزلوا اً مع عدو اهلل وأعدائهم و أبرموا عهوداً وعقود، تلك هي صورة حال بعض إخواٍن لنا وجريان لنا
على الشروط اليت أملوها عليهم وانتهى العقد وأبرم العهد فماذا استفاد هؤالء الذي باعوا دينهم؟ نظروا 

م زجوا شعوهبم يف مزيد من الضنك والكرب الذي يأخذ اليو ، وإذا هبم قد زجوا شعوهبم يف مزيد من الفقر
طعام أن ة االقتصادية اليت جعلتهم أتباعًا لآلخرين ينتظرون لقمة الزجوا شعوهبم يف العومل، منهم باخلناق

 ،تلك هي املصيبة الكربى أن َُيدََع اإلنسان بربيق من املال يدخل جيبه، تأتيهم عن ُيني أو عن مشال
اجل يؤول إىل هي حالة من الربح لكنه ربح ع، رمبا استغله الشيطان وتغلب عليه فزجه يف مثل هذه احلال

قاء ال ال ل، ال، ولكن البالء األطم أن يبيع اإلنسان مكانته وشرفه لعدوه لقاء ال شيء، ان آجلخسر 
احق يا عباد هذا هو البالء امل، يزج به أمته، لقاء ضىًن وضنك وبؤس، شيء بل لقاء فقر يزج به شعبه

  .اهلل

ر مبعىن كالم أن نذوقه لكي نشعأما احللو فقد ذقناه وأما املر فينبغي ، مرَّ بنا هذا العيد حبلوه ومره
رسول اهلل: مثل املؤمنني يف توادهم ترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى 

أما العربة اليت  ،حلو وُمّر ينبغي أن نتقرب إىل اهلل عز وجل بكل منهما، له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
أن نزداد سرياً  ،فهي أن نزداد متسكًا بالنهج الذي شرفنا اهلل بهينبغي أن جننيها من هذا الذي أقوله لكم 
أن نزداد اصطباغًا بالوصايا اليت يأمرنا اهلل عز وجل هبا ليل ، على الصراط الذي أمرنا اهلل عز وجل به
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]آل عمران:  ْم فَ تَ نْ َقلِبُوا َخاِسرِينَ اِبكُ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يَ ُردُّوُكْم َعَلى َأْعقَ  هنار:
148] ، ََبِل اللَُّه َمْوالُكْم َوُهَو َخيْ ُر النَّاِصرِين  :[105]آل عمران ، َسنُ ْلِقي يِف قُ لُوِب الَِّذيَن َكَفرُوا

  .[101]آل عمران:  الرُّْعَب مبَا َأْشرَُكوا بِاللَِّه َما ملَْ يُ نَ زِّْل ِبِه ُسْلطَاناً 

 انظروا إىل قوله عز وجل نتلوه ونصطبغ به ونعاهد اهلل عز وجل على أن نكون كما أمر ال كما هنى:
 ْيَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَ تَِّخُذوا ِبطَاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم ال يَْألُوَنُكم  :هذه البطانة ينبغي  [112]آل عمران

يَا أَي َُّها  ؛إلنسانية اليت تَ وََّجَها دين اهلل سبحانه وتعاىلأن تكون من إخواننا الذين جتمعنا هبم آصرة ا
اُء ِمْن أَفْ َواِهِهْم ضَ الَِّذيَن آَمنُوا ال تَ تَِّخُذوا ِبطَاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم ال يَْألُوَنُكْم َخبَااًل َودُّوا َما َعنِتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَ غْ 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن ، [112]آل عمران:  نَّا َلُكُم اآْلياِت ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعِقلُونَ َوَما خُتِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّ 
]املمتحنة:  َن احلَْقِّ مِ  آَمنُوا ال تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَاَء تُ ْلُقوَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا مبَا َجاءَُكمْ 

1].  

أن نزداد  ،امنا هذه اليت باركنا اهلل عز وجل ينبغي قادة وشعبًا وأمة أن نزداد متسكاً بأمر اهللحنن يف ش
متسكًا بوصايا اهلل سبحانه وتعاىل وينبغي أن نكون دثاراً وشعارًا إلخواننا أولئك الذين حياصرون جهد 

 مما رزقنا اهلل عز لكثري والكثريينبغي أن نوفر ا، بالقدر الذي أمكننا اهلل سبحانه وتعاىل به، االستطاعة
وجل إياه ونوجهه بالطرق املمكنة إىل هؤالء اإلخوة الذي امتحننا اهلل سبحانه وتعاىل هبذه املصيبة اليت 

 ،ترى ما املوقف الذي سنقفه؟ هل سيكون خيانتنا لدين اهلل عز وجل وإعراضنا عن جرياننا، زجهم فيها
ين اهلل عز وجل هل سيكون سببًا يف عزة نطمح إليها؟ هل سيكون إخواننا يف د، إخواننا يف اإلنسانية

 سببًا يف نعمة نناهلا؟ 

من أعرض عن ، [134]ط ه:  َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمعِيَشًة َضْنكاً ؛ ال واهلل يا عباد اهلل
رون ك من العيش وها حنن تأوامر اهلل وخان حرمات اهلل وخان شرعه البد أن يزجه اهلل عز وجل يف ضن

كما قلت لكم حبلوه   َمرَّ العيد، وينبغي أن نعترب بإخوة لنا ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل هلم النجاة واخلالص
رمبا تقلَّبْ نَا يف َقْدٍر من احللو منه ولكن ينبغي أن جنين املر أيضًا وينبغي أن نذوق مرارة هذا العيد ، وُمرِّه

والعزة إّنا هي العزة اليت يناهلا اإلنسان من خالل اسرتضاء ، نا ومع إخوة لنالنكون شركاء مع جريان ل
  .مواله وخالقه سبحانه وتعاىل
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انظروا إىل البؤس الذي يتقلب به أولئك الذين مدوا يد املصافحة إىل العدو ماذا استفادوا؟ باعوا 
، لذي لبسوهنهم بالذل الذي ركبهم واباعوا دي، دينهم بدنيا غريهم بل باعوا دينهم باخلسران الذي ركبهم

أسأل ، ا االعتبارأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يرزقن، بالفقر الذي زُجَّْت به شعوهبم، باعوا دينهم بالنكبات
  .بوصاياه على التمسك، على االعتزاز بأوامره، اهلل سبحانه وتعال أن يُ ْقِدرَنَا على االعتزاز بدينه

 . العظيمأقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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|  إذا أراد هللا إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم -221

11/23/2212 

             

 روى الديلمي يف مسند الفردوس من حديث علي وأنس بن مالك رضي اهلل عنهما مرفوعًا إىل النيب
وقدره سلب ذوي العقول عقوهلم حىت إذا نَ َفَذ إذا أراد اهلل إنفاذ قضائه أنه قال:  صلى اهلل عليه وسلم

 .قضاؤه وقدره ومضى أمره أعاد إىل ذوي العقول عقوهَلم ووقعت الندامة

يان أما الطغاة الذي أسكرهم الطغ. وأقول: هذا ينطبق على من كان يتمتع بعقل ودرايٍة قبل ذلك
لك هو شأن ذ، هم أهون من ذلكوسلب عقوهلم فغدوا يتصرفون بدون عقل وال دراية فله بالنسبة إلي

سكر فتفقَد حدا هبا الطغيان إىل أن ت. الطغمة الطاغية اجلامثة فوق أرضنا العربية اإلسالمية يف فلسطني
 . عقلَها لينفذ فيها قضاء اهلل سبحانه وتعاىل

 تعد حتارب من يقف يف وجهها مدافعًا عن حقه ومدافعًا عن أرضه بل أخذت حتارب اإلنسانية مل
تعلم أن اإلنسانية  ،حتارب اإلنسانية أينما ُوِجَدْت ألهنا تعلم أن اإلنسانية ال تُِقرُّ طغياهنا، صميم ذاهتايف 

أينما وجدت ال تقر صلفها وال تقر استكبارها وعتوها ومن مث فإهنا اليوم تعادي اإلنسانية يف صميم ذاهتا 
مث فإن  ومن، م أو يدافعون عن حقوقهموال تعادي فقط الذين يدافعون عن أنفسه –كما أقول لكم   –

هذه الطغمة تنظر إىل الغذاء الذي قد يأخذ طريقه إىل اإلنسان القابع يف سربه اآلمن يف وَْكرِه كما لو   
كان سالحًا يتم إرساله إليه ومن مث فإهنا تقر ضرورة ضرب احلصار على هؤالء املساكني القابعني يف 

وات تضرب عليهم احلصار وتنظر إىل األق، مة طعامهم أو جرعة شراهبمأسراهبم الذين ال ينتظرون إال لق
 . اليت قد تأخذ طريقها إليهم كما تنظر إىل سالح مدمر يوضع بني أيديهم

وإذا رقَّت اإلنسانية يف العامل فتوجهت إىل هؤالء احملاصرين ضد أقواهتم وضد أرزاقهم وضد مقومات 
هلؤالء فحاولت أن متد جسراً من املعونة اإلنسانية ال غري إىل هؤالء إذا رقَّت اإلنسانية ، عيشهم وبقائهم

ا أن تعلن احلرب َحقَّ هل، فقد َحقَّ هلذه الطغمة الباغية باسم مسيحها الدجال الذي تنتظر ظهوره كل يوم
 َحقَّ هلا أن تعلن احلرب عليها وإن كانت ال حتمل إال نبضات احلب والشفقة وَحقَّ ، على هذه اإلنسانية
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هلا أن تدمر قافلتها اإلنسانية اليت ال حتمل هلا إال نبضات الشفقة واحلب متمثلة يف أغذية تؤكل وأردية 
 . تلبس وأدوية تسعف

وأعود إىل احلديث الذي افتتحت به خطايب هذا إليكم يا عباد . هذا ما يشاهده العامل اليوم، نعم
ْت ُسلِبَ ، لقد ُسِلَب هؤالء الناس عقوهلم العقول عقوهلمإذا أراد اهلل إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي  :اهلل

 يزال ولقد كان شأهنم وال، عقوهلم منهم إن كانت هلم عقول وال أظن أن عقاًل يتعايش مع الطغيان أبداً 
وها هو ذا قرار رب العاملني بل حكمة رب ، الطغيان يسكر أكثر وأشد مما تسكر اخلمرة، هو الطغيان

ذه الطغمة البقية الباقية من عقلها لكي تتخبط ولكي تزداد يف التخبط ولكي يعلن العاملني أفقدت ه
العامل الغريب عن كراهته اليت كانت وال تزال خفية تزداد وراء الصدور ولكي يعلن الغرب عن غضبه الذي  

سبب ب كان وال يزال مستشريًا هائجًا وراء القلوب ولكن الرجل الغريب مل يكن يستطيع أن يستعلن ذلك
غطاء السياسة اليت هتيمن عليه وتفقده حرية النطق مبا يريد وتفقد حرية استعالن زفراته الكامنة وراء 

 . صدره

ولكن هذا الذي أعلنته الطغمة الباغية على أرضنا اإلسالمية العربية من حماربتها لإلنسانية أينما 
. اء السياسةتتغلب على غط، ياسةوجدت جعلت مشاعر اإلنسان الغريب اخلفية تتغلب على حجاب الس

لقد كان باألمس حجاباً غليظاً يصعب على الرجل الغريب اخرتاقه لكن اليوم أصبح حجاباً رقيقًا ما أسهل 
لقد سلب اهلل عز وجل عن هذه الطغمة البقية الباقية مما كان لديها من عقل وتدبري ، نعم. أن َُيْتَ َرق

 . لينفذ فيها قضاء اهلل سبحانه وتعاىل

ولقد رأيت باألمس جزءًا من غضبة اإلنسان الغريب يف بالد الغرب ومسعت باألجزاء الكثرية من 
ورأيت كيف يستعلن املسؤولون عن غضبهم واستنكارهم هلذه احلرب املعلنة ضد اإلنسانية يف ، ذلك

ني اليت ورأيت من خالل ذلك سنة رب العامل، رأيت ذلك. أصفى معانيها ويف أصفى حقائقها وهوياهتا
إذا أراد اهلل إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول إذ قال:  صلى اهلل عليه وسلم أعلنها رسول اهلل

 .عقوهَلا
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 فائدة أهنم متطوحون يف ندامة ال –وإن مل نتلق أخبار ما نعلم  –إهنم يتخبطون اليوم وإننا لنعلم 
أعاد اهلل إليهم  ووقعت الندامةحلديث: يف آخر هذا ا صلى اهلل عليه وسلم منها كما قال املصطفى
 . عقوهلم ووقعت الندامة

مشاعر  ستجدون أن –وال أقول السياسة الغربية  –عباد اهلل: ستجدون أن مشاعر الشارع الغريب 
  الشارع الغريب بشطريه األورويب واألمريكي يستعلن شيئًا فشيئًا غضبته العارمة ضد هذه الطغمة اليت تعلن

إهنا ال حتارب فئة من الناس حوصروا يف غزة أو غريها إّنا حتارب اإلنسانية يف ، رهبا لإلنسانيةكيدها وح
عر وإين ألعلم أن مشا، إن هذه الغضبة العارمة هناك تزداد اتساعًا يومًا بعد يوم، ذاهتا أينما وجدت

اخله ولكن ي مبا يف دالكراهية هائجة وراء الصدور هناك ولكنها كانت خفية كالربكان الذي كان يستخف
 . وها هو اليوم بدأ باالنفجار، البد أن يأيت يوم يتفجر فيه الربكان بكل ما فيه

صلى اهلل  هذه حقيقة ينبغي أن نتذكرها وأن نربطها هبذه السنة الربانية اليت أعلن عنها رسول اهلل
ناء جلدتنا وأبناء مثة فئة من أب ولكن الشيء املؤسف املؤمل الذي ينبغي أال نتيه عنه أيضًا أن، عليه وسلم

عمومتنا ال يزال يطيب هلم أن يتقلبوا يف محأة املهانة والذل وأن يستسلموا بكل شراشرهم هلذا الذي يعلن 
هلذا الذي جيعل من الغذاء والقوت والدواء أمراً خطرياً كما لو كان ، احلرب على اإلنسانية أينما وجدت

وا يف من أبناء جلدتنا يطيب هلم أن يتقلب –قَ لَّْت أو َكثُ َرْت  –ل فئة ال تزا، سالحًا من أسلحة الدمار
محأة هذا الذل وأن ينقادوا إلشارات هذا الذي أعلن احلرب على اإلنسانية أينما وجدت ضد سائر 

 . الشرائع السماوية وضد سائر القوانني الدولية وضد سائر األنظمة اإلنسانية

والغائب رمبا كان له عذر ومن اخلري أن نتصور أن له عذراً ، أو أعذار وإين ألقول: رمبا كان هلم عذر
ولكن ما هي املعذرة اليت جتعل أبناء عمومتنا هؤالء يضيقون ذرعاً مبن يعلنون عن دفاعهم ، يُلجئه إىل هذا
ما هو املوجب ألن يشمئزوا من أولئك الذين هتتاج بني جواحنهم مشاعر الشفقة على ، عن اإلنسانية

نسانية فيعلنون دفاعهم عنها أينما وجدوا؟ ملاذا يضيقون ذرعاً هبم؟ لعل هلم عذراً ُينعهم أن يسريوا يف اإل
ركاهبم ولكن ما العذر الذي جيعلهم يتهجمون عليهم ويتهموهنم ويريدون منهم أن ينقادوا إليهم وأن يقفوا 

 . مع صفهم ويف اخلندق التبعي الذين يقفون فيه
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احدة من الدول أو من اجلماعات اليت هتتاج بني جواحنها مشاعر اإلنسانية ومن تركيا ليست إال و 
وجب ألن تتهم تركيا ما امل ،تعيش ضمن كياهنا، مث فهي تريد أن تدافع عن اإلنسانية اليت تعيش يف ذاهتا

ا يعتهعن عزهتا اليت ض، بأهنا تبحث من خالل هذا األمر عن تاجها الذي افتقدته –أو غري تركيا  –
ل أن بأهنا إّنا تفعل ذلك من أج –أو غري تركيا  –ما املوجب ألن تتهم تركيا  عندما ضاعت اخلالفة؟

 تبسط لنفسها عرشًا أو سلطانًا فوق بالدنا العربية واإلسالمية هنا أو هناك؟ ما املوجب هلذا كله؟

ية الذليلة اإلنسان أليس هنالك ما يدفع اإلنسان خملصًا بدافٍع صاٍف عن الشوائب إىل الدفاع عن
 !املهينة؟

أليست شفقة اإلنسان على اإلنسان ما تزال حية !أليست إنسانية اإلنسان ما تزال موجودة نابضة؟
 !نابضة؟

أليس يف هذا الدافع ما يكفي ألن تنهض تركيا وغري تركيا وألن ننهض حنن وإخوان لنا هنا وهناك 
  ! الرخاء؟نه وتعاىل اإلنساَن أن يقف إىل جانبها يف الشدة ويفيف الدفاع عن اإلنسانية اليت أََمَر اهلل سبحا

َسخَّر املسموع أو املرئي أو ، هذا هو األمر الَعَجب
ُ
بعٌض من أبناء جلدتنا يستنطقون إعالمهم امل

 . املقروء لبث هذا التصور الذي ال ُيكن أن يقبله أحد

 يعد حيارب من يدافع عن أرضه فقط إما أن أقف موقف الذل واملهانة واالستسالم للعدو الذي مل
 إما أن أقف إىل جانب هذه الطغمة اليت حتارب. بل أصبح حيارب حىت اإلنسانية يف أصفى مظاهرها

اإلنسانية فال عتب وال انتقاد وإما أن أرفع فوق رأسي شعار إنسانييت وأدافع عن اإلنسانية يف كياين ويف  
! إذن أنا أريد أن أبسط سلطانًا على أناس، عن عرٍش افتقدتهكيان إخواين يف اإلنسانية إذن أنا أحبث 

 . ما هذا اهلراء العجيب يا عباد اهلل، ما هذا الكالم

إذا أراد اهلل إنفاذ قضائه وقدره أعود فأقول لكم إهنا ُسنَّة من سنن رب العاملني أنبأنا هبا رسول اهلل: 
ىَل َوِإْذ تََأذََّن رَبَُّك لَيَبْ َعَثنَّ َعلَْيِهْم إِ ر اهلل القائل: ليحيق يف أولئك قرا ملاذا؟ سلب ذوي العقول عقوهلم

 . [102]األعراف:  يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب ِإنَّ رَبََّك َلَسرِيُع اْلعَِقابِ 
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 –علم وقوعه أوهذا ليس تنبؤًا وال ختبطًا يف احلديث وإّنا هو قرار  –ستجدون يا عباد اهلل ، أجل
ستزداد مشاعر اإلنسان الغريب غضبًا ولسوف يستعلن اإلنسان الغريب منذ اليوم مبشاعره الكامنة جتاه هذا 

تعلن هبا لسوف جتدون الغضبة اإلنسانية املقدسة تس، الذي حياِرب اإلنسانية يف أصفى حقائقها ومبادئها
 بصاركموعندئٍذ ستجدون قرار اهلل املاثل أمام أ شوارع الغرب بشطريه األمريكي واألورويب ضد هذه الطغمة

 تََأذََّن رَبَُّك لَيَبْ َعَثنَّ َعلَْيِهْم ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذابِ َوِإْذ. 

 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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د من بياهنا وكشف الغطاء عنها حىت نتبينها وتتحمل هذه األمة اإلسالمية مسؤوليتها من حقيقة الب
إن املأساة الكربى ال تتمثل يف هذا احلصار الذي تطاول أمده على أهل غزة وال يف القتل . وراء ذلك

تتمثل ، آخر ءالذي استحر وال يزال بشيوخها أطفاهلا ونسائها الربآء وإّنا تتمثل املأساة الكربى يف شي
 . املأساة الكربى يف السبب الذي أودى إىل هذا املصري

إن املأساة الكربى تتمثل يف أناس يزعمون أهنم ال يزالون مسلمني ُيدون جسور الود والتواصل والقرىب 
هؤالء الذين أصموا آذاهنم عن أصوات االستغاثة اليت ، إىل أعداء اهلل عز وجل وأعدائهم وأعداء اإلنسانية

ون عن مد يعرض، يعرضون عن مد يد العون إليهم، تتجه إليهم من إخواهنم يف اإلنسانية ويف اإلسالم
ال قائل: حكَم اهلل سبحانه وتعاىل ال، بل خماصمني، االستنصار استجابة لرغائبهم خمالفني يف ذلك
خمالفني بل خماصمني يف ذلك قول ، [1]املمتحنة:  َودَّةِ تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَاَء تُ ْلُقوَن إِلَْيِهْم بِاْلمَ 

ا خُتِْفي ِمْن ُدوِنُكْم ال يَْألُوَنُكْم َخبَااًل َودُّوا َما َعنِتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن أَفْ َواِهِهْم َومَ  اهلل سبحانه وتعاىل:
َوِإِن  ذلك قول اهلل سبحانه وتعاىل: خمالفني بل خماصمني يف، [112ُصُدوُرُهْم َأْكبَ ُر{ ]آل عمران: 

 خمالفني بل خماصمني يف ذلك قول اهلل عز وجل:، [2اْستَ ْنَصُروُكْم يِف الدِّيِن فَ َعلَْيُكُم النَّْصر{ ]ألنفال: 
 َ[20ِن{ ]النساء: اَوَما َلُكْم ال تُ َقاتِلُوَن يِف َسبِيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلد . 

هؤالء الذين يقفون من أوامر اهلل عز وجل وأحكامه الصرحية القاطعة موقف املخالف بل املخاصم  
دميه رأى العدو األرعن أنه يقف بق. كما ذكرت هو السبب يف هذه املأساة ومن مث فهي املأساة الكربى

العدو األرعن أنه يقف على أرض  رأى، على أرض راسخة من رؤوس هؤالء الذين يتظاهرون باإلسالم
ثابتة مستقرة من رؤوس هؤالء املسلمني الذين يدعمون ويؤيدون ويواصلون يف الوقت الذي يعرضون فيه 

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ  عن إخواهنم يف اهلل عز وجل وُيزقون باستهانة بالغة أمر اهلل القائل: ِإّنَّ
ينبغي أن نعلم أيها اإلخوة أن املأساة الكربى تتمثل يف الينبوع واألصل وال ، [15احلجرات: ] َأَخَوْيُكمْ 

أساة الكربى؟ ما السبيل للتحرر من سبب هذه امل، فما املنجاة من هذه املصيبة. تتمثل يف النتائج والفروع
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، اثنني على حمورين أن تتحرك هذه األمة، وها أنا أضع النقاط على احلروف، سبيل ذلك يا عباد اهلل
 . ثانيهما احملور الديين، أوهلما احملور السياسي

أما احملور السياسي فهنالك بقايا من القيادات الراشدة حتركت وال تزال للنهوض هبذا الواجب ابتغاء 
عدة ولعلكم تعلمون أن سورية يف مقدمة البالد اليت حتركت على كل األص، الرتفع على هذه املأساة الكربى

يف كل االجتاهات يف النطاق السياسي من أجل التخلص من هذه املأساة الكربى اليت سببت النتائج و 
أما التحرك على صعيد احملور الديين فال يزال أمنية يف النفس وال يزال فكرة تراود األذهان . الكثرية املؤملة

 . على الرغم من الضرورة القصوى اليت تدعو إىل ذلك

ال  ،ال أعين بالتحرك على املستوى الديين األنشطة اليت يقوم هبا األفراد من أمثايلوأنا أيها اإلخوة 
 ،أعين خطباً تُ ْلَقى وال مواعظ ُتسَمع وال بيانات فردية ُتكَتب فإن ذلك كله يف الغالب يذهب أدراج الرياح

ة األمة وتستوثق من ناعإّنا أعين باحملور الديين تلك املؤسسات اإلسالمية اليت يُفرتض أهنا هتيمن على ق
إهنا ال تزال جامثة  ،هذه املؤسسات هي اليت ينبغي أن يتمثل فيها احملور الديين املتحرك، الثقة التامة هبا

 . ساكنة هادئة هدأة املوت

وإهنا  ،اجملمع الفقهي املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسالمي أين هو صوته؟ اجلامع األزهر الذي كان
اجلامع األزهر الذي كان صوُته صوَت ، كون قد طويت وذابت وذهبت مع الريحلذكرى نرجوا أال ت

ين صوت هذه وإّنا أع، ال أعين األفراد املتناثرين فيه، اإلسالمي املدوي على كل األصعدة أين هو صوته
نذ موهو اسم لعلكم مسعتم به منذ أيام وأنا أيضًا مسعت به ، االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، املؤسسة

أين هو التحرك من هذه املؤسسات على الصعيد ، أيام وإنه السم كبري كبري وال أدري أين يكمن مسماه
  .الديين الذي يوازي خط التحرك السياسي

وعندما أقول التحرك الديين ال أعين بذلك البيانات اليت ُيتزج فيها األسلوب السياسي باألسلوب 
ين أو احلقيقية اليت يطلقها بعض هذه املؤسسات هنا وهناك وإّنا أع ال أعين الزفرات االصطناعية، الديين

تعلن من  ،أن جتتمع هذه املؤسسات كلها على إصدار فتوى تعلن من خالهلا حكم اهلل سبحانه وتعاىل
خالهلا قرار الشريعة اإلسالمية يف حق من ُيدون يد التواصل والود والقرىب إىل أعداء اهلل وأعداء اإلنسانية 
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أعين بتحرك هذه املؤسسات فتوى ينبغي أن تصدر واحدة متفقة باسم هذه ، عداء إخواهنم يف الدينوأ
املؤسسات تنطق حبكم الشريعة اإلسالمية يف حق هؤالء اإلخوة لنا يف اإلنسانية ويف الدين يذحبون بدون 

ت لكم بل كما قل، تدور رحى القتل عليهم رجااًل شيوخًا نساًء أطفااًل دون حساب خمالفني، جريرة
املؤمنون يف توادهم خماصمني قرار اهلل عز وجل وخماصمني وصايا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القائل: 

والقائل: . وحتاهبم كمثل اجلسد الواحد إن اشتكى منه عضٌو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال َيذله وال يسلمه .ما هي مهمته؟ كانت مهمته وال ، ع الفقهياجملم

تزال إصدار الفتاوى وإنه إىل اليوم ماٍض يف إصدار الفتاوى يف القضايا املنثورة اجلزئية يف الشريعة اإلسالمية 
أما هذا  ،أما هذا األمر املصريي. واليت أشهد أهنا مل تقدم األمة إىل األمام ُقُدَمًا ومل تُ َقوِّم هلا اعوجاجاً 

ك الذي كلف اهلل سبحانه وتعاىل به هذه املؤسسات باسم األمة اإلسالمية مجعاء فإن اجملمع الفقهي التحر 
ثق من منظمة اجملمع الفقهي املنب، عن هذا الواجب غافل بل إنه لراقد بل إنه رمبا قد ُحِكَم عليه بالرقود

 . املؤمتر اإلسالمي

ق متر اإلسالمي بعد أن يرقد رقدة املوت عن النطما وظيفة منظمة املؤ ، تعالوا نتساءل يا عباد اهلل
االحتاد  .بكلمة يف جمال الفتوى أما هذه املأساة املدمرة؟ ما وظيفتها؟ ال وظيفة هلا وال معىن لوجودها قط

هذا االسم ينسجم انسجامًا تامًا مع فتوى ينبغي أن تصدر من هذا االحتاد ، العاملي لعلماء املسلمني
اً مع حترك أعضاء هذا االحتاد ُيينًا ومشاالً حركات سياسية تنافس أو تسابق أو تزاحم ولكنه ال ينسجم أبد

مؤسسة  .الناس املختصني بالسياسة والذين يتحركون بطبيعة احلال يف هذا الصدد وعلى هذا املستوى
لمون كومرة أخرى أقول لكم ال أعين باألزهر نثار األشخاص الذين يت، فيم هذا الصمت القاتل، األزهر

  .متمثلة يف إدارهتا، واحد من هنا وواحد من هنا وهناك وإّنا أعين املؤسسة متمثلة يف شيخها

ولرمبا  .األمة اإلسالمية تنتظر من ينطق بامسها عن حكم اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا األمر املصريي
ة اليت ال ُيكن أن عروفتتساءلون فلو فرضنا أن هذه املؤسسات قامت بواجبها وأصدرت جمتمعة الفتوى امل

َيتلف فيها اثنان ألن كتاب اهلل عز وجل صريح يف بيان هذا احلكم وألن كالم املصطفى صلى اهلل عليه 
  .لعلكم تتساءلون فماذا عسى أن تفيد هذه الفتوى؟ نعم ستفيد، وسلم صريح يف ذلك كله
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ات تعرب عن املنرب وبني مؤسس فرق كبري بني أفراد يتكلمون من هنا وهنا وهناك على منرب مثل هذا
ندما ع، تعرب عن التزامات األمة اإلسالمية، تعرب عن عقيدة األمة اإلسالمية، مشاعر األمة اإلسالمية

تستعلن هذه املؤسسات هبذه الفتوى وتعلن حكم الشريعة اإلسالمية باسم األمة اإلسالمية فإن هؤالء 
 م يتظاهرون باإلسالم والذين كانوا وال يزالون ُيدون أيديالذين كانوا وال يزالون يتجاهلون حكم اهلل وه

الود والتناصر واحملبة إىل أعداء اهلل وأعدائهم والذين يعرضون عن صيحات إخواهنم املستغيثة هبم البد أن 
تظره وندعوا وهذا ما نن، البد أن يتضاءلوا والبد أن يتحركوا وعندئٍذ إما أن يكرمهم اهلل باهلداية، يرعووا

وإما الرحيل وهذا ما ال ُيكن أن ، وهذا ما نأمله، فإما اهلداية، وإما أن يرحلوا بقرار من أمة اإلسالم، هب
ي مرة أخرى أقول لكم أيها اإلخوة اجملمع الفقهي الذ. نشك فيه بعد أن تقوم هذه املؤسسات بواجباهتا

وي اليوم؟ جاجًا أين هو صوته املدأصدر الكثري والكثري من الفتاوى اليت مل حترك ساكنًا ومل تقوم اعو 
االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ما ينبغي أن يغطي نفسه حبركات من بلد إىل بلد وإّنا ينبغي أن يصدر 

     .الفتوى اليت تنبئ عن حكم الشريعة اإلسالمية يف هذا األمر

رب واألعظم  ة فالسبيل األكإن عزَّ العثور على السبيل الذي ينهي هذه املأسا، أما بعد يا عباد اهلل
كان وال يزال مفتوحًا أمامنا وال جدوى من اخرتاق أو السري يف السبل كلها إن مل نسلك هذا السبيل 

ىل اهلل عز سبيل التوبة النصوح على أعتاب اهلل مث التضرع وااللتجاء الدائم إ، سبيل الرجوع إىل اهلل؛ الكبري
 . السحروجل السيما يف األوقات اخلاصة كأوقات 

أوصي نفسي وأوصي كاًل منكم بالتوبة واإلنابة إىل اهلل عز وجل مث إين أوصي نفسي وأوصي كاًل 
يث برمحته ندعوه ونستغ، على باب الكرم اإلهلي، منكم بالوقوف موقف الذل واالنكسار على أعتاب اهلل

فينا حنن أهاًل لذلك ف إن مل، جنعل من ذلك ورداً دائمًا ولسوف جتدون االستجابة، وجوده دون توقف
من هؤالء الذين وصفهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم ُربَّ أشعث أغرب مدفوعًا يف األبواب ذي طمرين 

تجب اهلل دعاءنا لئن مل يس، فينا أيها اإلخوة من هذا القبيل كثري، باليني لو أقسم على اهلل ألبر قسمه
 عليه هؤالء الذين حتدث عنهم رسول اهلل صلى اهللألننا أهل لالستجابة فلسوف يستجيب دعاءنا حبرمة 

 اْلَمالِئَكِة ِإْذ َتْستَغِيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأينِّ مُمِدُُّكْم بِأَْلٍف ِمنَ أين أنتم من قول اهلل عز وجل: . وسلم
َأْرَسْلنَا ِإىَل أَُمٍم ِمْن قَ ْبِلَك َولََقْد  أين أنتم أيها اإلخوة من قول اهلل عز وجل:، [8]ألنفال:  ُمْرِدِفنيَ 
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َضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن فَ لَْوال ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسنَا تَ ، فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعونَ 
 . [42-43هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَملُوَن{ ]األنعام: 

أنا أدعو نفسي يف هذا املكان وأدعوكم وأدعو القادة وأدعو كل من يسمع كالمي إىل التوبة النصوح 
 .بني يدي اهلل مث إىل التضاؤل على أعتاب اهلل واالنكسار والذل أمام باب الكرم اإلهلي

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم
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 13/21/2228|  وا الفتن فإن فيها حصاد املنافقينال تكره -223

 

ال تكرهوا الفنت فإن ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم بسند ضعيف أنه قال: 
ومعىن هذا الكالم النبوي أن املسلمني عندما يكونوا يف أمن وطمأنينة وعندما . فيها حصاد املنافقني

، وسلم يستعيذوا باهلل منها كما كان يفعل رسول اهلل صلى اهلل عليه تكون الفنت بعيدة عنهم ينبغي أن
ولكن إذا وقعت الفتنة فليعلم املسلم أن هلل عز وجل يف ذلك حكمة وأهنا يف الظاهر فتنة وابتالء ولكنها 

 سلم يفهذه النعمة اخلفية يشري إليها املصطفى صلى اهلل عليه و ، يف الباطن منحة ونعمة من النعم اخلفية
أي إن املنافقني عندما يكونون يف ظلٍّ من األمن ، هذا احلديث إذ يقول: فإن فيها حصاد املنافقني

والطمأنينة ورغد العيش فإن نفاقهم َيتفي وال يستبني ألهنم ال ُيكلَّفون مبغرٍم إسالمي يدفعونه وإّنا هي 
تسرب إليها اجملتمَع اإلسالمي ِهزٌَّة و املغامن يقتطفوهنا مع إخواهنم املسلمني الصادقني ولكن إذا انتابت 

زلزاُل فتنة فعندئٍذ َيتفي غطاء النفاق ويتجلى ما هو مستكن يف القلوب فهذا هو املعىن الذي أراده 
 . املصطفى صلى اهلل عليه وسلم بقوله: فإن فيها حصاد املنافقني

يدعم هذا  م تبيانهقلُت لكم إن احلديث مروي  بطرق ضعيفة ولكن بيان اهلل عز وجل يف حمك
 احلني هنالك آيات كثرية يبني اهلل سبحانه وتعاىل فيها احلكمة من الفنت اليت يبعثها بني. احلديث ويقويه

يَ ْعَلَم َوَما َأَصاَبُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اجلَْْمَعاِن فَبِِإْذِن اللَِّه َولِ إنه يقول مثاًل: ، واآلخر يف حياة اجملتمعات اإلسالمية
 وا لَْو نَ ْعَلُم قِتَااًل اَلت َّبَ ْعنَاُكمْ َولِيَ ْعَلَم الَِّذيَن نَافَ ُقوا َوقِيَل هَلُْم تَ َعالَْوا قَاتِلُوا يِف َسبِيِل اللَّهِ أَِو اْدفَ ُعوا قَالُ ، ِمِننيَ اْلُمؤْ 

الحظوا كيف أن البيان اإلهلي يوضح لنا احلكمة من االبتالء أو الفتنة اليت ، [102-100]آل عمران: 
هلي عن ما احلكمة؟ أجاب البيان اإل، صابت املسلمني ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني ظهرانيهمأ

أي ليستبني  لِيَ ْعَلَم الَِّذيَن نَافَ ُقواوَ ، َوَما َأَصاَبُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اجلَْْمَعاِن فَبِِإْذِن اللَِّه َولِيَ ْعَلَم اْلُمْؤِمِننيَ ذلك 
َما َكاَن اللَُّه لَِيَذَر وتأملوا يف قوله عز وجل: ، ق حقيقة ساطعة واضحة للناس مجيعاً علم اهلل اخلفي الساب

]آل عمران:  ْلغَْيبِ ا اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما أَنْ ُتْم َعلَْيِه َحىتَّ َُيِيَز اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب َوَما َكاَن اللَّهُ لُِيْطلَِعُكْم َعَلى
]آل  ِإْن متََْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة يَ ْفرَُحوا هِبَاعز وجل: وتأملوا يف قوله ، [128

َوال هَتِنُوا  ،َهَذا بَ يَاٌن لِلنَّاِس َوُهدًى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَِّقنيَ وانظروا إىل قوله سبحانه وتعاىل:   [135عمران: 
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َا ِإْن ُيََْسْسُكْم قَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْومَ ، َن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ َوال حَتْزَنُوا َوأَنْ ُتُم اأْلَْعلَوْ   قَ ْرٌح ِمثْ ُلُه َوتِْلَك اأْلَيَّاُم ُنَداوهُِل
َمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن َولِيُ  ،بَ نْيَ النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا َويَ تَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواللَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ 

 . [141-122]آل عمران:  آَمنُوا َوُيََْحَق اْلَكاِفرِينَ 

أرأيتم كيف أن البيان اإلهلي جاء تبيانًا لسنة من ُسَنِن اهلل يف الكون عب ََّر عنها املصطفى صلى اهلل 
كم لرتون مصداق  إنو . فإن فيها حصاَد املنافقني، أي بعد وقوعها، عليه وسلم بقوله: ال تكرهوا الفنت

كالم رسول اهلل بل مصداق كالم اهلل سبحانه وتعاىل يف اآليات اليت تلوهُتا على مسامعكم يف هذا 
 . املنعطف اخلطري الذي متر به أمتنا اإلسالمية

ندما يستعلن الذين ع؛ عباَد اهلل ما رأيت مظهراً من مظاهر النفاق تفوح رائحته النتنة كاملظهر التايل
لناس مظاهر إسالمهم وُيضغون شعاراته وكلماته يف كل مناسبة عندما جيدون عدواً هلل ولرسوله يبينون ل

ولعباد اهلل املؤمنني قد استشرى طغيانه واجته بالطغيان الذي يشبه هذا الطغياَن اهلمجي الذي نراه اليوم 
وإن بالفعل وإن  يكون موقفهم دعم هذا العدو إن بالكالم، يكون موقفهم هو االحنياز إىل العدو

 . والساكت على ظلم الظامل إّنا يعترب سكوته لونًا من أخطر ألوان الدعم له، بالسكوت

إهنا خمالفة حادة  ،ما رأيت نفاقاً تربز حقيقته وتنتشر رائحته كالنفاق الذي تظهر دالئله يف هذا األمر
وَن إِلَْيِهْم ال تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَاَء تُ ْلقُ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُواألمر اهلل سبحانه وتعاىل القائل: 

وقد تلوت عليكم آيات كثرية كلها حتذير للمسلمني الصادقني من أن يعرضوا ، [1]املمتحنة:  بِاْلَمَودَّةِ 
اهلل سبحانه  ءعن االنتصار إلخواهنم املسلمني مث يتجهوا باالنتصار إن باللسان أو باليد أو بالصمت ألعدا

 وقد صحَّ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال فيما رواه احلاكم يف، وتعاىل وأعداء عباده املسلمني
من أعان ظاملًا ليدحض بباطله حقًا فقد برئت منه ذمُة اهلل مستدركه من حديث عبد اهلل بن عباس: 

املًا بألفاظ أخرى يف حديث آخر من أعان ظ وقد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم املعىن ذاَته، ورسوله
آيات بيِّنات من كتاب اهلل عز وجل حتذر املسلمني من أن يعرضوا عن االنتصار إلخواهنم . ُسلَِّط عليه

املسلمني عندما حييق هبم البالء وعندما تدور عليهم رحى الظلم حيذر اهلل عز وجل املسلمني من أن 
ال جتَُِد قَ ْومًا يُ ْؤِمُنوَن هوا بالدعم واالنتصار ألعداء اهلل سبحانه وتعاىل يعرضوا عن إخواهنم هؤالء مث يتج

  .[33]اجملادلة:  بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلهُ 
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هذا  ،عباد اهلل أنا لست أخشى من خالل هذا الطغيان املستشري الذي ترون أو الذي تسمعون
احلرث  هذا الطغيان الذي يتجه باإلفساد إىل، غيان الذي لعل التاريخ الغابر مل يشهد له مثياًل قطالط

نا ال أخشى نعم أ، والنسل ويتجه للقضاء على احلياة اآلمنة الربيئة املطمئنة دون حساب ودون توقف
جل يف أن هلل عز و  الشك أن هذا الطغيان سيعود وباله عليه والشك، على اإلسالم من هذا الطغيان قط

فَأَمَّا الزََّبُد فَ َيْذَهُب ُجَفاءً َوأَمَّا  عباده سننًا تدل على أن الباطل له جولة ولكن جولته ستعود عليه بالوبال
وإّنا املراد مبا ينفع الناس احلق الذي نزله اهلل سبحانه   [12]الرعد:  َما يَ نْ َفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث يِف اأْلَْرضِ 

على عباده يف خمتلف كتبه اليت أنزهلا عن طريق الرسل واألنبياء ولكن الذي أخشاه أن يتحول  وتعاىل
يق الذي أخشاه أن حي، أن يتحول العز الذي متع اهلل عز وجل هذه األمة به إىل اآلخرين، احلكم واألمر

الذي ، [22]حممد:   ال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْستَْبِدْل قَ ْومًا َغيْ رَُكْم مُثَّ بنا قول اهلل عز وجل: 
ْأيت يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَ أخشاه أن حييق بنا قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

 . هذا هو الذي أخشاه، [04]املائدة:  اللَُّه بَِقْوٍم حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّوَنه

عباد اهلل هل رأيتم يف اجملتمعات اإلسالمية بَ ُعَدْت أو قَ رَُبْت سواء كانت من اجملتمعات اإلسالمية 
أو التائهة الضالة أو امللحدة من ال يُ َقدُِّس الوحدة! من ال يعلم أن القوة إّنا تنبع من مشرق الوحدة! وأن 

إىل العامل  ه! إنكم لرتون عندما تلتفتونمن التفرق وأسباب، الضعف واهلوان إّنا يتبدى من مغرب الوحدة
اإلسالمي والعريب بل إىل العوامل األخرى إنكم لتجدون كيف أن اجملتمعات كلها تنشد الوحدة وتتحرر 

الذي ناداه بيان  هذا اجملتمع، من التفرق إال جمتمعنا اإلسالمي الذي دعاه اهلل سبحانه وتعاىل إىل االتفاق
هذا اجملتمع ُيْدَعى إىل الوحدة ، [152]آل عمران:  وا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيعًا َوال تَ َفرَّقُواَواْعَتِصمُ اهلل قائاًل: 

ور يف كل أما اإلسالم فاإلسالم منص، هذه الظاهرة هي الظاهرة املخيفة، فينبذها ويعشق التفرق واخلصام
 . خلصني لهعهد ويف كل وقت ولكن اهلل عز وجل يُ َقيُِّض له يف كل عصر جنوَده امل

ل أخشى أن يستلب اهلل عز وج، وهذا هو الذي يقضُّ املضجع وهذا هو الذي َييف، إنين أخشى
أيها اإلخوة واألمل ال يزال ، من هذه األمة عز حضارهتا وجمدها وسؤددها مث يعطي األمانة ألمم أخرى

 . اءوربك هو الذي يهدي وهو الذي يوجه القلوب وهو الذي يقلبها كما يش، معقوداً 
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ال أقول من الدول واحلكومات العربية واإلسالمية بل من املؤسسات اإلسالمية ، إننا ال نزال ننتظر
أنتظر من هذه  ،اليت تنتمي أول ما تنتمي إىل الشعوب اإلسالمية وهلا وجود رمسي أيضًا يف الوقت ذاته

ليوم ذا الذي يستشري ااملؤسسات كما قلت باألمس وقبل األمس أن تعلن عن حكم اهلل عز وجل يف ه
على أرض غزة وفيما ينبغي أن يكون عليه حال املسلمني جتاه هذا العدو األرعن الطاغي وفيما ينبغي أن 
ون وتستلب حقوقهم وتُ َهدَُّم عليهم دورهم  يكون عليه حال املسلمني جتاه إخواهنم الذين يُ َقت َّلُوَن وُيَذحبَّ

زال إلسالمي اليت ينبثق عنها اجملمع الفقهي ومهمته كانت وال تإننا ننتظر منظمة املؤمتر ا. بدون حساب
وال أقول اجلامعة اليت  ،اجلامع األزهر، رابطة العامل اإلسالمي اليت ينبثق منها اجملمع الفقهي، تقدمي الفتاوى

ل ال يزال ال أزال ب ،أقول اجلامع األزهر املتمثل يف مشيخته ويف إدارته، تتمثل يف كليات متناثرة هنا وهناك
إن  ،العامل اإلسالمي ينتظر من هذه املؤسسات أن تعلن حكم اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا الذي ذكرت

ول: ينبغي أن نعلن حكم اهلل عز وجل وليقل من يشاء أن يق، مل ننفِّذ فعلى أقل تقدير ينبغي نعلنها
طي  عز وجل به سلوكًا مث نغأما أن نروغ عما أمر اهلل. ولكننا ضعاف ال نستطيع أن نطبق هذا احلكم

  .روغاننا بتربير من السكوت عن بيان حكم اهلل والعامَل يطلب والعامَل ينتظر فهذا شيء خميف ومرعب

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيمع أمتنا على ما يرضيه وأسأله عز وجل أن يهدينا مجيعًا إىل سواء 
وصفي عاملًا ذا املنرب الذي ُعِهَد إيلَّ باخلطابة فيه بل بأما أنا بوصفي فرداً أقف على ه، صراطه املستقيم

من علماء املسلمني كما يقولون فلسوف أقرأ عليكم يف اخلطبة الثانية نص الفتوى اليت مل أجتهد فيها 
واهلل يعلم ومل أخرتعها من عندي واهلل يعلم وإّنا نقلتها كما هي من الشريعة اإلسالمية الغراء قائمة على 

     .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم، من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل وإمجاع علماء املسلمنيدعامة 

أما بعد فها أنا أتلو عليكم نص احلكم الذي أنقله إىل مسامعكم مأخوذًا من صريح كتاب اهلل 
ي كلمة واحدة دوصريح سنة رسول اهلل وصريح ما أمجعت عليه األمة فامسعوا أيها اإلخوة ولن أتزيد من عن

     .يف هذا األمر

هذا هو حكم الشريعة اإلسالمية فيما ينبغي أن تكون عليه عالقة املسلمني مع إسرائيل ويف املوقف 
الذي جيب عليهم أن جيددوا مع إخواهنم أن جيددوا مع إخواهنم احملاصرين واملقاتلني بيد العدو اإلسرائيلي 

     .ذوه من هذا العدوانيف املوقف الذي ينبغي أن يتخ، يف غزة
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 اْلَمَودَّةِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَاَء تُ ْلُقوَن إِلَْيِهْم بِ أواًل: يقول اهلل تعاىل: 
  َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلهُ يُ َوادُّوَن َمنْ  ال جتَُِد قَ ْومًا يُ ْؤِمنُوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ ويقول عز وجل: ، [1]املمتحنة: 
َا يَ نْ َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَ لُوُكْم يِف الدِّيِن َوَأْخرَُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم وَ ويقول: ، [33]اجملادلة:  ظَاَهرُوا ِإّنَّ

وعليه فقد مت إمجاع ، [8 ]املمتحنة: ُهُم الظَّاِلُمونَ  َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأْن تَ َولَّْوُهْم َوَمْن يَ تَ َوهلَُّْم فَأُولَِئكَ 
املسلمني على أنه حترم على املسلمني مواالة العدو اإلسرائيلي وحيرم مد يد أي نوٍع من أنواع التعاون 

 ومل جند فيما قرره علماء املسلمني منذ صدر اإلسالم يف، معهم مبا يف ذلك إقامة العالقات الدبلوماسية
     .وكيف جيرؤ مسلم عامل بكتاب اهلل على خرق بيانه احملكم القاطع، اد أي خرق هلذا اإلمجاعباب اجله

َساِء َوَما َلُكْم ال تُ َقاتِلُوَن يِف َسبِيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنِّ ثانيًا: يقول اهلل تعاىل: 
 ُكْم تُ ْرمَحُونا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللَّهَ لََعلَّ ِإّنََّ ويقول: ، [20]النساء:  َواْلوِْلَدانِ 

 عليه ويقول رسول اهلل صلى اهلل. قال املفسرون املراد باإلصالح رد غائلة البغي عنهم، [15]احلجرات: 
قد مت إمجاع وعليه ف. يسلمه وال َيذله وسلم فيما رواه مسلم وغريه: املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال

املسلمني على أنه جيب على كل مسلم تقدمي العون املمكن إلخواهنم الذين يقعون يف أي نوٍع من أنواع 
الضيم السيما ذاك الذي يتمثل يف اعتداء أعداء اهلل على حياهتم وأوطاهنم وسائر حقوقهم وهذا يعين أنه 

العمل بكل السبل املمكنة على رد غائلة العدوان اهلمجي الضاري الذي جيب على املسلمني مجيعًا اليوم 
ُيارسه الطغيان اإلسرائيلي دون توقف على إخواننا يف غزة كما جيب عليهم العمل على رفع احلصار 
املضروب عليهم وفتح سائر املعابر املغلقة يف وجوههم السيما معرب رفح الذي هو السبيل الطبيعي املفتوح 

 . وبني إخواهنم يف مصربينهم 

إن جتاهل املسلمني هلذا الواجب اإلهلي الذي يصرح به كتاب اهلل عز وجل وإن إصرار أولئك الذين 
يتحدونه ويقررون املضي يف خمالفته تقربًا من الطغاة الذين أعلنوا احلرب على اهلل وعلى عباده املؤمنني 

َنٌة أَْو َذِر الَِّذيَن َُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم فِت ْ فَ ْلَيحْ ينذر بغضب رباين وشيك وصدق اهلل القائل: 
 هذا واجب رباين أخرجته من عنقي وأسأل اهلل أال جيعلين ممن قال:. [02]النور:  ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

 ُِه فَ نََبُذوُه َورَاءَ ظُُهورِِهمْ لنَّاِس َوال َتْكُتُمونَ َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَتُبَ ي ِّنُ نَُّه ل   :آل عمران[
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أرجو من إخواننا يف مشارق األرض ومغارهبا الذين يعلمون حكم اهلل أال يلقوا هذا األمر الرباين . [122
 . والفرصة ال تزال ساحنة، وراء ظهورهم
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 23/21/2228|  إسرائيل تحفر قبرها -221

 

صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا اليهود 
فيقتل املسلمون اليهود حىت َيتبئ اليهودي وراء الشجر واحلجر فيقول الشجر واحلجر يا مسلم يا عبد 

 . اهلل هذا يهودي ورائي فتعاىل فاقتله إال الغرقد فإنه من شجر اليهود

خوة الشك أن يف الناس من إذا مسع هذا احلديث ذهب به العجب منه مذهبًا قد يوصله أيها اإل
لعله يقول ما شأن احلجر والشجر وما عالقته مبا يفعله اليهود وليس له من شعور بشيء من ، إىل اإلنكار

 . ذلك ولكين أقول لكم إذا أراد اهلل شيئًا هيََّأ أسبابه

الذي أراده اهلل عز وجل ومسعه الناس غيبًا رمبا عجبوا منه  إذا مل حين بعد وقت ظهور الشيء
واستبعدوه ألن اهلل عز وجل مل يَهيِّئ أسباب هذا األمر بعد ولكن عندما َيلق اهلل مقدماته ويهيِّئ أسبابه 

 . يزول العجب

ونية يأرأيتم لو أن يف الناس قال قبل سنوات إن الغرب بشطريه األورويب واألمريكي سيثور على الصه
العاملية وعلى إسرائيل ولسوف يتخذ من كلٍّ منهما موقف املؤدب والزاجر إذاً لذهب العجب هبؤالء الناس 

ؤدب ولرمبا قال قائل الغرب يقف من إسرائيل والصهيونية العاملية موقف الثائر امل، أيضًا إىل حدِّ اإلنكار رمبا
ه كيفما تريد! إسرائيل تفعل هبذا اخلامت ما تشاء وتقلب وحنن نرى أن الغرب ليس إال خامتاً ذلياًل يف إْصِبعِ 

 . ولكين أعود فأقول لكم إذا أراد اهلل شيئًا هيَّأ أسبابه ومن مث يزول العجب

ية العاملية ال أقول للصهيون، إنكم تعلمون أن الشارع الغريب كان وال يزال يستبطن كراهية ما مثلها
ألن  الرجل الغريب مل يكن قادراً على أن يبوح هبذه الكراهية ذلكولكن ، وإسرائيل فقط بل لليهود قاطبة

السياسة اليت زمامها بيد الصهيونية العاملية كانت تكمم األفواه وكانت متنع اإلنسان الغريب من أن يبوح 
 . أسبابه أبغيظه وبكراهيته الشديدة للصهيونية العاملية وإلسرائيل ولكين أقول مرة ثالثة إذا أراد اهلل شيئًا هيَّ 
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 ،لقد مسعت كل ذي أذن ورأى كل ذي عينني الوحشية الضارية اليت تزلزل هلا دماغ التاريخ وفكره
هذه الوحشية اليت مل يكن يف العامل كله طاٍغ أو باٍغ يستطيع أن يضرب هبا املثل األعىت الذي ضربت به 

، أشالء النساء ،عوم فيه أشالء األطفالها أنتم ترون كيف حتولت غزة إىل هنر من الدماء ت. إسرائيل اليوم
ها أنتم مسعتم ورمبا رأيتم كيف أن رجااًل من رجال الدين كانوا يباركون هذا اإلجرام الوحشي الذي تزلزل 

لك ضجَّ منها الشجر واحلجر وكان ذ، هذه الوحشية ضجَّ هلا الشجر واحلجر أجل، له كيان التاريخ كله
  .ة اليت أخرب عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلمسببًا أو مقدمة بني يدي احلقيق

رنا إىل اإلنسان نظ، وإذا بالشأن الَعَجب أصبح أمرًا طبيعياً ، نظرنا وإذا باألمر البعيد أصبح قريباً 
الغيظ الذي كان  إذا ب، الغريب وإذا بالكراهية اليت كانت دفينة وراء صدره أصبح يزجمر هبا يف كل صعيد

دت األفواه عا، أقول هذا عن الغرب بشطريه األمريكي واألورويب، ني جواحنه وأعود فأقول لكمكامنًا ب
سياسة كانت ال،  أجل هذا الذي رأيناه ومسعناه، عن هذه الكراهية، تنطق وتعلن عن هذا الغيظ الكامن

ستطيع أن تكمم ت مل تعد السياسة، من قبل تكمم األفواه ولكن بركان الغضب َفجَّر هذا السَّدَّ السياسي
  .فمًا ومل تعد تستطيع أن متنع الشارَع الغريب من أن يستعلن مبشاعره اليت كانت وظلت إىل أمٍد ما خفية

َولَْوال َدْفُع اللَِّه النَّاَس  هذا الذي نراه أمامنا اليوم يا عباد اهلل جيلِّي لنا حكمة رب العاملني إذ يقول:
وكم وكم وراء هذه اجلملة البليغة القرآنية من معاٍن ، [301]البقرة:  اأْلَْرضُ بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض لََفَسَدِت 

ر واحلجر لقد الشج. يضيق الوقت عن بياهنا ولكن األحداث ستكشفها وتضع منها النقاط على احلروف
، به اللسان يذوب البيان قبل أن ينطق، ضجَّ كل  منهما من الوحشية اليت ال يستطيع البيان أن يصفها

ومن قال إن الشجر واحلجر ال ُيلكان شعوراً؟ إذا طفَّ الصاع وحتولت الوحشية أو اإلجرام إىل ، أجل
َلْو هذه احلال اليت يذهل هلا التاريخ فإن األمر يهم الشجر ويهم احلجر وصدق اهلل عز وجل القائل: 

وصدق اهلل عز وجل ، [31]احلشر:  َصدِّعًا ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ أَنْ زَْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلرَأَيْ َتُه َخاِشعاً ُمتَ 
ُر ِمْنُه اأْلَنْ َهاُر َوِإنَّ ِمنْ َها َلَما َيشَّقَُّق فَ َيْخرُُج ِمْنُه اْلَماُء وَ القائل:  ِإنَّ ِمنْ َها َلَما َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يَ تَ َفجَّ

هذا البيان اإلهلي يكون غريبًا عن األذهان وعن األمساع ولكن عندما  [24: ]البقرة يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ 
حيني تنفيذ اهلل عز وجل لوعده يتحقق املناخ الذي يقرب البعيد والذي جيعل األمر العجيب أمراً كما قلت 

 . لكم طبيعياً 
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ذا العدو اه هأقول لكم وأنا املسؤول عن هذا الكالم لن جتدوا الغرب بعد اليوم َيفي مشاعره جت
لقد أخفى مشاعره وصرب أمداً من الزمن إذا كان قُ ْفُل السياسة هو ، األرعن لإلنسانية بل للجنس البشري

ومن هنا فإن  ،الذي يكمم فمه لكن بركان الغضب املزجمر تغلب اليوم على أقفال السياسة الغربية كلها
ّنا كانت زة مما تعرفون ومما ال أريد أن أصفه إالعقالء كلهم يعلمون أن إسرائيل فما فعلت إىل األمس يف غ

  .َعِلَم ذلك من علم وجهله من جهل، حتفر بذلك قربها ولسوف يدفنها الغرب يف هذا القرب

وهذا الذي أقوله لكم هو الذي يزيل العجب ويزيل االستغراب من قول رسول اهلل  صلى اهلل عليه 
فيقتل املسلمون  ، تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهودال، وسلم: ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا اليهود

اليهود حىت َيتبئ اليهودي وراء الشجر واحلجر فيقول الشجر واحلجر يا مسلم يا عبد اهلل هذا يهودي 
 . ورائي فتعاىل فاقتله إال الغرقد فإنه من شجر اليهود

ه لعجب من هذا الذي أقدمت عليا، العجب مما فعلت إسرائيل يكافئ العجب مما قاله رسول اهلل
إسرائيل ليس أقلَّ أبدًا من العجب الذي أنبأ عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ ينطق الشجر وينطق 

يثأر ، يثأر للطفولة ،يثأر لإلنسانية، احلجر ثائرًا على هذه الوحشية يهيب باملسلم أن يقوم فيثأر للعدل
 عليه نعلمها وينبغي أن نزداد إُياناً بكل ما أنبأ به رسول اهلل صلى اهللهذه حقيقة ينبغي أن ، للدماء الزكية

  .وعلى آله وسلم

  .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم
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 21/23/1892|  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته -222

 

ما ُوجَد اإلسالُم فحيثُ ، سالميِّ العظيم أّنُه ديُن تضامٍن وتكافلإنَّ من أبرِز خصائِص هذا الّديِن اإل
ًة من املسؤولّياِت ال بدَّ أن جتَد هناَك شبكة متواصل، أو جمتمٍع صغرٍي أو كبري، الصَّحيح يف أيِّ بلدٍة أو قرية

 . ومظاهِر الّتضامِن والّتكافِل ساريًة يف تلَك املنطقة

اً ال يتجزّأ من إال إذا كاَن جزء، َر اهللُ عزَّ وجّل به يف كياِن الفرِد املؤمنوال يتحّقُق اإلسالُم الذي أم
 . اليت إذا اهتزَّ طرٌف منها اهتّزِت األطراُف كلُّها، هذه الّشبكِة املتواصلة

هللُ ويقول: إّنا كلّفين ا ،اإلسالُم ال يقرُّ أن يلتفَت اإلنساُن املسلُم إىل نفسه مثَّ حيصَر رقابتُه يف ذاته
ريرِة حقوقي أنا وإّنا يؤاخُذين اهلل عزَّ وجلَّ جب، فإذا ُهديت فليضلَّ النّاُس مجيعاً ، عزَّ وجلَّ بنفسي فقط

 . ونظري إىل ذايت وحدها

 ،هذا اإلسالُم الذي أنزلُه اهلُل عزَّ وجّل علينا بواسطِة رسلِه وأنبيائه يسرُي يف نقيِض هذا اخلطِّ متاماً 
نه: كيَف ال ورسوُل اإلسالِم سيدنا حمّمٌد عليِه الّصالُة والّسالم يقوُل فيما صحَّ ع،  سؤولّيةفاإلسالُم ديُن امل

كّلكم راٍع وكّلكم مسؤوٌل عن رعيّته ،لى كلٍّ ويوزُّع ع، مثَّ مضى يتحّدُث عن طبقاِت النّاِس وفئاهتم
تنظيمًا عجيبًا من  مسؤوليَّاٍت منّظمةً  فاإلنسان يتحّملُ ، منهم مسؤوليّتُه اليت أناطها اهلُل عزَّ وجّل بعنقه

رته وكلِّ من مثَّ هو يف الّدرجِة الثّانية مسؤوٌل عن أس، هو أواًل مسؤوٌل عن نفسه وذاته، قَِبِل اهلِل عزَّ وجلّ 
 وهو رابعاً  ،وهو ثالثًا مسؤوٌل عن أصدقائِه وأقارِبِه وذوي رمحِه األباعد، جعَل اهلُل عزَّ وجلَّ رعايتُهم إليه

مثَّ هو إن   ،مسؤوٌل عن أهِل حّيه أو أهِل بلدته، وبالقدِر الذي ينالُه جاهه، بالقدِر الذي تطولُه طاقُته
ّية اليت أقامها وهكذا تنتشُر شبكةُ املسؤول، مسؤوٌل عن اجملتمِع الذي يعيُش فيه أيضاً ، كاَن حاكمًا أو عاملاً 

 اإلسالمّي شخٌص ال يوجُد يف اجملتمعِ ، سلموَن هلِل عزَّ وجلاهللُ عزَّ وجّل بنَي عبادِه عندما يعلنوَن أهنم م
قابَة على  مثَّ َيرُج من سلطاِن هذه املسؤولّية ليعكَف على الّنظر يف ذاته وجيرتُّ الرّ ، يّدعي أّنُه مسلٌم بصدق

 . كيانِه فقط
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 عزَّ وجلَّ به: هو أن كلّفُه اهللُ أوَُّل ما  ، انظروا إىل املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم عندما جاءَتُه النّبّوة
أنه جربيل َمَلٌك  ،وأنَّ هذا الذي يأتيِه إّنا هو رسوٌل من عنِد اهلل، وأن يعلَم أّنُه نيب  مرسل، يؤمَن بذاته

 . من مالئكِة اهلِل عزَّ وجلّ 

كلّفُه اهللُ عزَّ وجّل  ،وأّدى هذه املسؤولّيَة يف حقِّ نفسه، حىّت إذا آمَن سّيُدنا حمّمٌد بذاته نبيًّا مرسالً 
يقوُل ، احداً فذهَب للتّو ومجَع أقاربُه ونظَر إليهم واحداً و ، إىل أسرتهِ وأقاربه، أن ينقَل هذه املهّمة إىل ذويه

يا بين ، فإين ال أملُك لكم من اهلِل شيئاً ، يا بين عبد املطلب اشرتوا أنفسكم من اهلللكلِّ فرٍد فرٍد منهم: 
سِك من يا فاطمَة بنَت حمّمد اشرتي نف، م من اهلل فإين ال أملُك لكم من اهلِل شيئاً هاشم اشرتوا انفسك

 . إال صلَة رحٍم أعطيها حّقها ما استطعت اهلل فإين ال أملُك لِك من اهلِل شيئًا إال رمحًا وسأبلها ببالهلا

مثَّ هنض إىل . شريتهأوالدِه وعجتاَه أهليِه و ، مبسؤوليّتِه جتاَه أسرته، وهكذا قاَم رسوُل اهلِل وهو رسول
امسعوا يف هذا بياَن و ، إىل املسؤولّيِة األوسع: فراَح يدعو النّاَس مجيعًا إىل اهلِل عزَّ وجلّ ، الواجِب الثّالث

 َواحلَِْجارَُة سُ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم نَارًا َوقُوُدَها النَّا: الذي نقرؤُه صباَح مساء، اهلل
خطاٌب تنخلُع لُه القلوب  َعلَيْ َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعلُوَن َما يُ ْؤَمُرونَ 

َمنُوا قُوا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آ، عنَدما يتأّمُل اإلنساُن هذا األمَر الرّبّايّن املنّزل علينا من عند خالقنا وبارئنا
يصُفها اهللُ . ناراً وأيَّ نار قُوا أَنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم نَاراً ، بناِتكم، أوالدَكم، زوجاتكم أَنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكمْ 

ترى أيُّ ناٍر هذه!؟ اليت . تتّقُد باحلجارة، َوقُوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَةُ عزَّ وجلَّ يف هذه املناسبِة فيقول: 
ُلوَن َعلَيْ َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَدادٌ اَل يَ ْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويَ ْفعَ ُد بداًل من احلطِب باحلجارِة الّصّماء؟ تتّق

 ، َما يُ ْؤَمُرونَ 

مثَّ يزعُم ، وذرّيّته جتاَه أوالدهِ ، ملاذا هذا الّتخويف؟ هل هو إال حتذيٌر ممن ينسى مسؤوليّتُه جتاَه أهله
ويذكُر ، القرآن ويقرُا كلَّ يوٍم جزأيِن من، ويصوُم رمضان، حيجُّ كلَّ عام، قد أّدى حقَّ اهلِل حبقِّ نفسه أّنهُ 

نجيَك من وأسرُتك؟ أوالُدك؟ بناُتك؟ أتظنُّ أنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ سي. اهلَل صباَح مساء يعدُّها بُسبَحِتِه عّداً 
 حُنِْيي اْلَمْوَتىإِنَّا حَنُْن  :ُق حببّاهتا؟ أمل تقرؤوا قوَل اهللِ عزَّ وجلّ مسؤوليّتهم بشفاعِة هذه السُّبحِة اليت تطقط

هل وقفتم يومًا ما عنَد هذه الكلمة؟: ، َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآثَاَرُهْم وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيْ نَاُه يِف إَِماٍم ُمِبنيٍ 
َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا ،علُه آثارهمحنصي ما فعلوه وحنصي ما ف ، َْوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآثَاَرُهم  ما معىن
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فإنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ يكوُن قد أحصى عليِه عملُه الذي قد قاَم به إن خرياً فخري ، وآثارهم؟ إذا ماَت ابُن آدم
، وأثرُه أوالُده، بعده نُيسجُِّل اهللُ عليِه أو لُه ما ينبثق من آثاره م. ولكنَّ احلساَب مل ينقطع، وإن شرّاً فشرّ 

 . ذرّيّ ُته، بناُته

ولكنَّ  ،كم من إنساٍن مدفوٍن حتَت الّثرى قِد انقطَع حظُُّه من العمِل الَصاحل أو العمِل الّسّيء
اِر اليت تركها من من اآلث، يأتيِه احلساُب اجلاري من فوِق األرض، صفحاتِه ُيَسجَُّل عليها سواٌد أو بياض

 األوالَد فلينُظر أحُدنا عندما يودُّع الّدنيا كيَف ترَك هذه الّذرّيَة وهؤالءِ ، وأوالدِه وأطفالهمن ذرّيّتِه ، بعده
مثَّ قال هلم  ،ونّشأهم على عنِي اهلِل عزَّ وجلَّ وكما يريُد املوىل، أِو البنات؟ إن كاَن قد ربّاهم تربيًة صاحلة

سريوا يف فجاِج فدونكم و ،  الباري عزَّ وجلّ لقد أعتقُت رقبيت من مسؤوليّتكم وربّيتكم كما طلَب ميّن 
يرسُل إليِه األعماَل ، ثوبةفإنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ يرسُل إليِه املثوبَة تلَو امل، مثَّ رحَل مَن الّدنيا واستقرَّ يف قربه، احلياة

 . بَل أن ُتكَتَب لهق ألنَّ أعماَل أوالدِه الربرة ُتكتُب حسناهتا ألبويهِ ، الّصاحلَة تلَو الّصاحلة وهو ميِّت

ذه ترَك أوالدُه يسرحوَن وُيرحون يف ظلماِت ه، وأّما إذا كاَن هذا اإلنساُن قد غفَل عن أوالدِه وبناته
يتقلّبوَن يف ،  وجلّ تركهم ينسوَن اهلَل عزَّ ، وترَك بناته لقمًا لفريسِة شياطنِي اإلنس أِو اجلن، احلياِة الّداكنة

يت هنى اهلُل عزَّ وجلَّ ومظاهِر الزّينة ال، بون فيما تعرفوَن وتروَن من مظاهِر الُعرييتقلّ ، امللهياِت واملنسيات
 عطٍف هذا الذي وأيُّ ، حاَل دونُه ودوَن القياِم مبسؤوليّتِه ما يزُعمُه من عطٍف على أوالدِه وبناته، عنها

ا الوالد فريسًة ي سيجعُلَك يا أيّهوأيُّ عطٍف هذا الذ، سيلجُّ هبم وهبنَّ يف عذاِب اهلِل عزَّ وجلَّ ومقته
هذا ، إِنَّا حَنُْن حُنِْيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآثَاَرُهمْ  :هذا معىن قوِل اهلِل عزَّ وجلّ ، لعذاٍب ال هنايَة له

ٍت من اآلثاِم اولكّنُه جيُد وهو مستقر  يف قربه أنَّ ظلم، اإلنسان صحيٌح أّنُه قد حجَّ وصام وصّلى وذكَر اهلل
ه الذين نعم إهنا تأتيه من لدن أوالده وبنات، من أيَن يأيت هذا؟ لقد انقطعت أعماله ومات، تتمّطُر عليه

 . والالئي احنرفَن سلوكًا أو مظهراً أو اعتقاداً ، احنرفوا سلوكًا واعتقاداً 

نَّ اهللَ عّز وجّل إ، وتكافل ديُن تضامنٍ ، ديننا اإلسالميُّ ديُن مسؤولّية، ينبغي للمؤمِن أن يعلَم هذا
ني قاموا بُعشِر ولو أنَّ املسلم. وعن كلِّ من يلوُذون به، وعن أصدقائه، وعن أسرته، يؤاخُذ الفرد عن نفسه

،  مكانلصَلَح اجملتمُع اإلسالمي يف أيِّ زماٍن كاَن ويف أيِّ ، املسؤولّيِة هذه اليت ألقاها اهلُل على كاهلهم
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ال ولعجَز احلاكم عندما يريد أن يعوجَّ األمُر ف، ما يريُد أن ُيصلَح فال يستطيعوالسرتاَح احلاكم عند
 . ن أن يصلحوال الذي يريُد أن يصلح يُعجزُه شيءٌ ع، ال الذي يريد أن يفسد يستطيُع أن يفسد، يستطيع

بأيِّ  ال ينهضونَ ، ولكنَّ املسلمنَي اليوَم ساهوَن سادرون عن هذا الواجِب امللقى على أعناقهم
ئنًا إىل أّنُه يؤّدي ويظنُّ الواحُد منّا أّنُه إذا جلَس يف غرفته آمنًا مطم، مسؤولّيٍة كلّفهم اهللُ سبحانُه وتعاىل هبا

من ، الدِه وبناتهفإنَّ اهلَل ال يسألُه عن أو ، ويفعُل األعماَل اخلاّصَة به، وحيجُّ كلَّ عام، ويقرُأ قرآنه، أورادهُ 
 .ِع احلديَث الّصحيح عن يوِم القيامةقاَل لك هذا؟ أمل تسم

وإذا بأوالدِه ، وهو يذكُر أعمالُه املربورَة اليت قّدَم هبا، عندما يكوُن الرّجلُ واقفاً يف عرصات يوِم القيامة
، : يا ربّنا خذ حّقنا من هذايقولوَن لهُ ، يشّدونُه شّداً وينرتونُه نرتاً إىل اهلل، وبناته وذرّيّته يأخذوَن حبججه

وال جتدي ، ريّب ومل يربّنا عندما أمرّتُه أن ي، ومل يأمرنا عندما أمرَتُه أن يأمر،  ينصحنا عندما أمرَتُه أن ينصحمل
طلُب من وقد كنُت أ، لقد كنُت آمرهم فال يأمترون، أن يقوَل: يا ربّ ، دعوى هذا األِب يف ذلَك املوقف

 وباطل إنساٌن مثُلَك هذا كالٌم لغوٌ . فما كانت تتسرّت ابنيت اليت بلغت الّسادسةَ عشَر من عمرها أن تتستّ َر 
وكلّفَك اهللُ أن  ،فضاًل عن أن يقبلُه ربُّك الذي أسلمَك هذا الطّفل وهو معجوٌن بفطرِة اإلسالم، ال يقبله

 . َترقُبُه وأن ترعاه منُذ أن تزّوجَت أّمه ال منُذ أن ُوِلَد هو

ولد مثَّ إىل والدك منُذ أن تّفكر يف الّزواج مثَّ منُذ أن يولَد هذا الكلّفَك اهلُل بأن تبدأ برنامَج تربيٍة أل
وّيِة اليت  يف كلِّ هذه املراحل لو أّنَك أّديت الرّكن األساسّي من املسؤولّيِة الرّتب، أن يشتدَّ عودُه شيئًا فشيئاً 

الّصيانِة والّتدّيِن أكثَر إىل الّسرِت و ولرأيَت بناتك ينهضَن ، كلّفَك اهللُ عزَّ وجّل هبا لرأيَت أوالدَك خرياً منك
حىّت إذا ، رضتمثَّ أع، مثَّ أعرضت، ولكّنَك أعرضت. ألنَّ كلَّ مولوٍد يوَلُد على الفطرة، مما تنهُض أنت

، َك أن تريّب عندئٍذ أخذَت تتذّكر أنَّ علي، واستيبَس غصُن كيانه، اشتدَّ هذا الطّفل وحىّت إذا ّنى عوُده
ما استقاَم  كيَف تقّومُ ف، ووضعوه يف قالٍب منحرف، سبقوَك فربّوه على أعينهم،  سبقوكولكنَّ الّشياطنيَ 

، ملثُل العريبّ والصيف ضيعت اللنب كما يقوُل ا، لقد فاَت األوانمنحرفًا؟ كيَف تقّوُم ما استصلَب منحرفًا؟
  .إنَّ غداً لناظرِه قريبو ، ولن تنجو من مسؤولّيٍة خطريٍة يوَم القيامِة أماَم اهلِل عزَّ وجّل غداً 

 . أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم
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فلم  .إن أساس هذا الدين الذي هو الدين الذي ابتعث اهلل به الرسل واألنبياء مجيعًا إّنا هو العلم
لما كانت األمة وك، مستقيمًة قوُيًة إال بواسطة العلم ينهض اإلسالم يف عصٍر من العصور هنضًة سليمةً 

أكثر عكوفًا على معرفة دين اهلل عز وجل من خالل موازين العلم كانت هذه األمة أكثر استقامًة على 
ت هذه األمة وكلما كان، ومن مث فقد كانت أكثر منعة وأمضى قوًة وأكثر عزة، صراط اهلل سبحانه وتعاىل

عادت هذه األمة القهقرى وعادت ، ازين العلم اليت هي أساس هذا الدين كما قلناأكثر إعراضاً عن مو 
 . إىل ما كانت عليه ذات يوم من الذل واملهانة والتفرق والشتات

عاىل وتربطوا أو ينبغي أن تقرأوا كتاب اهلل سبحانه وت، وإنكم مجيعًا تقرأون كتاب اهلل سبحانه وتعاىل
فمن كان على صلة مستمرة بكتاب اهلل عز وجل علم هذه احلقيقة وعلم ، حياتكم دائمًا هبذا الكتاب

وإذا كانت هنالك أديان شىت تأخذ أحكامها ، أن احملور الذي تدور عليه حقائق هذا الدين إّنا هو العلم
 فإن احملور األساسي هلذا الدين إّنا هو، من األمزجة ومن الشهوات واألهواء واملصاحل الشكلية املتطورة

ومن مث فإن العلم هو الذي يكشف عن املصاحل احلقيقية لإلنسان وُييز هذه املصاحل عما قد يلتبس ، علمال
 . هبا من املضار واملفاسد املختلفة

وأنا أعلم أن يف املسلمني مجهرة كربى تدرك هذه احلقيقة وتتجه ال سيما يف هذا العصر وال سيما 
وأنا . صدرينىل وسنة رسوله تتفقه يف دينها عن طريق هذين امليف هذه البلدة إىل كتاب اهلل سبحانه وتعا

أعلم أن هنالك ال مئات بل آالفاً من أصحاب الوظائف املتنوعة من الذين ال حيتاجون إىل شهادٍة علمية 
يستثمروهنا من أجل مصاحلهم الدنيوية ولكنهم مع ذلك ينفقون الكثري من أوقاهتم يف سبيل تعلم دين 

 . أعلم هذه احلقيقة، اهلل عز وجل

فيما مضى كانت هنالك مرجعية هي اليت تنطق باسم كتاب اهلل ، ولكن هنالك مشكلًة أخرى
هي اليت تفيت إذا استفىت الناس وهي حتل املشكالت العلمية إذا تساءل الناس عن هذه ، سبحانه وتعاىل

املرجعية  وكانت هذه، الناطقةكانت هذه املرجعية هي املعتمدة ومن مث فقد كانت هي ،  املشكالت وحلها
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والتسامي فوق  ،واإلخالص لدين اهلل سبحانه وتعاىل، قد توفرت فيها الشروط كلها من العلم الغزير اجلم
ومن مث فقد كان الناس يف مأمن وطمأنينة من ، الشهوات واألهواء وفوق التعامل بالدين من أجل الدنيا

حقائق  ن تلتبس عليهم األحكام املزاجية باألحكام املنبثقة منومن أ، أن تلتبس عليهم احلقائق باسم العلم
متها وكانت هذه املرجعية مكلوءة بعناية الدولة اإلسالمية اليت كانت مه، العلم بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل
 . األوىل رعاية دين اهلل عز وجل

خالص لدين تتصف باإلمل تعد هنالك مرجعية ، أما اليوم فقد غاضت وغابت هذه املرجعية املعتمدة
ذه املرجعية ومن مث غابت ه، اهلل والعلم الغزير اجلم بكتاب اهلل وسنة رسوله والشروح اليت تستتبع ذلك

غدا كل من يدعي أنه قد غدا وأصبح من العلماء ، فقد غدا كل لساٍن ذا حرية يف أن ينطق باسم اإلسالم
أن يذهب ُيينًا ومشااًل يف  ويف، فتاوى اليت ال تعجبهأصبح ذا حٍق يف أن يفيت إذا استفيت ويف أن يفند ال

ة ولكنه يغلف هذا املزاج بالدالئل العلمي، يسري وراء ذلك بدافٍع من مزاجه، تصور اإلسالم كما يشاء
 . واملوازين العلمية املنطقية

ومن ، ةيكثر يف الناس اليوم بعد أن غابت تلك املرجعية هؤالء الذين تتدجى هبم اجملتمعات اإلسالم
ة ذلك ألن املرجعية اليت كانت حتمل الشهادة بأهنا الفئة املخلص، مث ؤ ال يعلمون وهلم احلق أن ال يعلمون

لدين اهلل اليت بلغت من العلم درجًة متلك هبا أن تفيت إذا استفتيت ومتلك أن جتيب عن األسئلة وانتشرت 
 . هذه املرجعية غابت، الثقة هبا يف اجملتمع كله

شكلة أيها اإلخوة هي املشكلة الكربى اليت يقوم ويقعد هبا اجملتمع اإلنساين اإلسالمي ال يف هذه امل
اقع أن كثرياً ولقد كان من آثار هذا الو  ،هذه البلدة وحدها بل يف كثري من البالد اإلسالمية اليت حتيط بنا

، تواوألن يبينوا إذا استف، ئلواوالذين هم أهٌل ألن جييبوا إذا سُ  -الذين هم علماء حقًا  -من العلماء 
أصبح كثري من هؤالء الناس يتخوفون من ألسنة اآلخرين الذين ال يعجبهم إال اإلسالم املزاجي ال يعجبهم 

 . إال اإلسالم الذي ُير من أقنية رغباهتم الذي ُير من أقنية شهواهتم وأهوائهم وأمزجتهم

ت م رى ماذا سيقف مين هؤالء العوام الذين َيزِنون العلالعامل الذي إذا ُسئل أراد أن جييب فكر مليا ً
مبوازين األمزجة الذين يزينون احلقائق العلمية الصرحية الواضحة يف كتاب اهلل أو يف سنة رسول اهلل أو يف 
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ترى ماذا عسى أن يكون موقف هؤالء املزاجيني؟ إهنم . القواعد املتفق عليها يف دين اهلل عز وجل
 ،وما أكثر الذين يتلجلج منهم اللسان خوفًا من هؤالء الرقباء. . يثورون ويهتاجونإهنم س. . سينكرون

  .وما أكثر الذين يغريون أحكام اهلل عز وجل وهم يعلمون أهنم يغريوهنا خوفًا من ألسنة هؤالء الناس

 وكم قيل ألناس من هؤالء الناس كيف جتيبون عن هذه األسئلة هبذا الشكل ودين اهلل ينطق بعكس
لوا وأن الناس ال ُيكن أن يتقب، ذلك؟ فماذا يكون اجلواب؟ يكون اجلواب أن الناس ال يتقبلون إال هذا

، يسيثورون ولسوف ينهشون حلمي إن يف غيبيت وإن أمام، احلق الذي يوجد يف بطون الكتب الفقهية
 . ة يف هذا العصرنا أيها اإلخو هذا جزءٌ مما آل إليه وضع، إذاً فينبغي أن أغري دين اهلل يف سبيل أمزجة الناس

وأنا كنت وال أزال أعزي نفسي وأرغب لكل أخ مسلم كان له نصيب من العلم بدين اهلل عز وجل 
يه وأن يسري على هنج هذا احلديث وأن يعض عل، أن يعزي نفسه هبذا احلديث النبوي القدسي العايل

َمِن ائشة: يرويه الرتمذي وغريه من حديث ع يقول سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما، بالنواجذ
لَِّه ِبَسَخِط النَّاِس َكَفاُه اللَُّه َو َمِن اْلَتَمَس ِرَضاَء ال، اْلَتَمَس ِرَضاَء النَّاِس ِبَسَخِط اللَِّه وََكَلُه اللَُّه ِإىَل النَّاسِ 

 وأن العلم قد ُسخِّر عند كثرٍي من الناسهذا هو العزاء عندما جتد أن اإلسالم املزاجي قد كثر  ُمْؤَنَة النَّاسِ 
بل أكاد أقول: عندما جتد أن حقائق العلم بكتاب اهلل قد غدت أشبه ما تكون بالكرة ، لإلسالم املزاجي

اليت يتقاذفها الرجال بأقدامهم فيما بينهم يف سبيل أن تنتصر األمزجة ويف سبيل أن تنتصر األفكار 
عندما جتد اجملتمع قد آل حاله ، ائب من أجل مصاحل وشهوات آنيةوما أكثر ما تكون الرغ، والرغائب

َمِن اْلَتَمَس . إىل هذا األمر فقف حتت مظلة هذا احلديث وكن من الفريق الثاين ال من الفريق األول
 . ِرَضاَء النَّاِس ِبَسَخِط اللَِّه وََكَلُه اللَُّه ِإىَل النَّاسِ 

أن قلوب العباد بني اصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف  إياك أن تكون من هؤالء الناس واعلم
ولكن اصرب  ،إن سخط الناس عليك اليوم يف سبيل اهلل فلسوف يرضيهم اهلل عز وجل عنك غداً ، يشاء

غري أنك إن ضحيت مبا تعلم وما تتيقنه من أوامر اهلل سبحانه وتعاىل ونواهييه ومن قواعد الشريعة 
عندما  ،مقررٌة يف بطون كتب الشريعة اإلسالمية وعلى ألسن أئمتها املوثوقني اإلسالمية كما هي ثابتةٌ 

ُتضحي هبذه احلقائق يف سبيل أن يرضى الناس عنك فال واهلل ستجد نفسك يف مآٍل افتقدت فيه رضى 
 . الناس وافتقدت فيه رضى اهلل سبحانه وتعاىل
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انت له العلم أيها اإلخوة ك، اإلسالميهذه جزٌء من املشكالت املدهلمة اليت عصفت بواقع حياتنا 
مرجعية معتمدة وكان الناس يف ظل هذه املرجعية مطمئنني آمنني غابت هذه املرجعية أصبح لكٍل أن 
يتلكم كما يشاء اعتمادًا على ظاهٍر وغالٍف من العلم ولكنه بالواقع اعتماٌد على األمزجة والرغائب 

وبدا  ،متزق العلم بل مزق هذه العلم حقائق هذا الدين، والنظريات والشهوات واالجتهادات الشخصية
 ولكن فلنحاول أن ُنذيب، الدين من خالل ذلك مذاهب شىت بعد أن كان مذهبًا واحداً وحقيقًة واحدة

 هلل عندما أكون خملصاً ، اإلخالص فيه حل معظم مشاكلنا، هذه املشكلة باإلخالص لدين اهلل عز وجل
ذلك  ،يستحيل ال ُيكن أن أجعل العلم مطية لرغائيب وشهوايت، قائداً لديين ال ُيكن أن أجعل من مزاجي

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينتشلنا من واقعنا هذا حبٍل هو أدرى . ألن اإلخالص سيحجزين عن ذلك
ا نوهو القادر على أن ينجدنا هبذا احلل وأسأله عز وجل أن يرقى بنا إىل أن نكون أهالً الستجابة دعائ، به

 . هذا

 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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لقنا ...  -221
ُ
 23/21/1888| لهذا خ

 

إن مثل كثرٍي من الناس الذين خلقهم اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه احلياة الدنيا ومتعهم بعمٍر من الزمن 
املهمة وتشاغلوا  عرضوا عن هذهمث إهنم أ، ليقوموا مبهمٍة معينٍة بيّنها هلم وكلفهم هبا -طويٍل أو قصري  -

اًل مثل هؤالء الناس كمثل ملٍك عظيم أو رئيس دولة أرسل رج، بالنعم واملنح اليت متعهم اهلل عز وجل هبا
سببًا من  مل يدخر هذا امللك، من حاشيته وأعيانه إىل بلدٍة ما ليقوم مبهمٍة ذات أمهية كربى يف نظره

هيأ له أسباب األمن  ،هيأ له الرزق الوفري، املنزل الفاره يف تلك البلدة هيّأ له، أسباب الراحة إال وهيأها له
ل إىل فلما وصل هذا الرج، والطمأنينة من أجل أن يسخر ذلك كله للقيام باملهمة اليت أرسله إلجنازها

ت له ركن توفر  ونظر إىل أسباب املتع اليت، البلدة اليت ُأرسل إليها ورأى النعيم الذي هيأه له ذلك امللك له
فاختذ من املنزل الفاره الذي سخره له ذلك امللك ، إىل ذلك كله ونسي املهمة اليت قد أوفد من أجلها

 واختذ من الرزق الوفري وأسباب الراحة واملتع الكثرية سكراً أسكره عن املهمة اليت كلفه، مقراً ومستوطنًا له
وبقي هناك  ،اليت سخرت له وعانقها وعانقته نسي امللك ونسي املهمة وركن إىل هذه النعم، امللك هبا

 . إىل غري رجعة

هذا واقع كثرٍي بل أكثر الناس الذين أوفدهم اهلل عز وجل من عامل الغيب إىل هذه احلياة الدنيا ملهمٍة 
رِّْزٍق َوَما ُأرِيُد َأن  م مِّنَما ُأرِيُد ِمنْ هُ ، َوَما َخلَْقُت اجلِْنَّ َواإْلِنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ أعلن عنها بيان اهلل قائاًل: 

وكم يف كتاب اهلل عز وجل من آيات حتمل اإلنسان هذه ، ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ ، ُيْطِعُمونِ 
الَِّذي َخلََق ، ِديرٌ قَ  تَ بَاَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلىَٰ ُكلِّ َشْيءٍ املهمة وتعرفه بوظيفته يف هذه احلياة: 

 . اْلَمْوَت َواحْلَيَاَة لِيَبْ لُوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزِيُز اْلغَُفورُ 

رأى و ، ورأى الرزق يفد إليه من كل جانب، والعجب أيها اإلخوة من إنساٍن رأى نعم اهلل ترتى
، اراً بربهعني هذا اإلنسان بذلك كله فيكون بأسباب املتع تتفجر بني يديه ومن خلفه من أجل أن يست

عجبًا  ،ويستخدم ذلك كله للوظيفة اليت ُخلق من أجلها واليت ينبغي أن جيعل من عمره رأس ماٍل إلجنازها
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هلذا اإلنسان كيف يركن إىل الواسطة وينسى الغاية!؟ يركن إىل الدنيا اليت جعلها اهلل مطيًة له وينسى 
  عز وجل هبا!؟الوظيفة اليت كلفه اهلل

نبات الذين يتحركون يف ج -وال أقول عن غري املسلمني  -انظروا إىل حال أكثر الناس املسلمني 
. ه املعاشيوظائفه ماله سكنه حتسن وضع، األرض جتد أن كالً منهم قد وضع نصب عينيه حياته الدنيوية

، ى هذا الطريقجتد أهنم يتنافسون عل كل ما يتعلق بأسباب الرفاه والنعيم وانظر إىل الناس الكثريين. . 
ملتع يف هذا يتنافسون على طريق الوصول إىل أكرب قدٍر من ا، يتنافسون على طريق حتسني الوضع املعيشي

َويِف َذِلَك فَ ْليَتَ َناَفِس بينما يقول اهلل عز وجل  عن املهمة اليت ُخلق اإلنسان من أجلها: ، يتنافسون
 . اْلُمتَ نَاِفُسونَ 

عند اهلل  يأتيه الرزق من، اقبة إنساٍن كان سائراً على هذا النحو سادراً يف غيه على هذا النهجما ع
وظّفه  كلما ازدادت النعم ازداد إعراضاً عن املهمة اليت،  ليزداد قيامًا بالوظيفة اليت سخره اهلل عز وجل هبا

 . اهلل هبا ومعانقة للوسائل والوسائط اليت متعه اهلل عز وجل هبا

نبغي لإلنسان أن وما ي، يها اإلخوة ما ينبغي أن يكون اإلنسان عبداً لئيمًا جتاه ربه سبحانه وتعاىلأ
ُيد يده فيلتقط اللقمة والنعمة ورغد العيش من ربه حىت إذا الحقه اهلل عز وجل ليسأله ماذا فعلت باملهمة 

يدرك  ، يعي وال يدرك وال يسمع اليت أرسلتك إليها؟ أصم أذنيه وأعمى عينيه وجعل من نفسه جداراً ال
كل شيء عندما تدعوه مالذه وعندما تدعوه أسباب متعه إىل أن يزداد إقبااًل إىل الدنيا ومعانقًة هلا وتعميقًا 

 ،يُعمل عقله كأذكى إنسان يُعمل وعيه كأكثر ما يتمتع به إنسان من حساسية، ألسباب عيشه ورفاهيته
  .حقه بيان اهلل جعل من نفسه كهذا اجلدار ال يعي شيئاً حىت إذا الحقه خطاب اهلل حىت إذا ال

كثرٌي من هؤالء أيها اإلخوة إذا جلست حتدثهم عن الدنيا ومعايشها وأسباهبا وطبائعها حدثك يف 
لق حىت إذا سألته عن ربه عن دينه عن املهمة اليت خُ ، ذلك حديث عارٍف دقيٍق بصرٍي هبذه األمور كلها

وكأنه يقول لك بلسان احلال أنا لست متخصصًا يف هذا ، عي من ذلك كله شيئاً من أجلها إذا به ال ي
ذي أنا إنسان متخصص بطعامي الذي آكله بشرايب ال، أنا لست متخصصًا يف الدين، الذي تسألين عنه
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وٍع ال شأن يل مالك تسألين يف موض. بداري اليت أريد أن أجد فيها كل أسباب املتع والرفاهية، أحبث عنه
 وال خربة يل به؟ به

ملاذا ُخلقت؟ ملاذا أوجدك اهلل فوق هذه األرض؟ بل ملاذا سخر لك اهلل عز وجل مساؤه وأرضه 
وأنعامه ورزقه ونباته ملاذا؟ من أجل هذا الذي حتاول أن جتعل من نفسك منفصاًل عنه وجتعل من نفسك 

ي وعما قليل ينقض، ت من أجلهكل عالقتك مع هذا هذا هو األمر الذي خلق. إنسانًا ال عالقة لك به
العمر وتنطوي أيامه ويأيت ملك املوت ليقول له: انتهت جلسة االمتحان يف قاعتها الواسعة الكربى يف 

وحان أن آخذ منك صحيفة أعمالك وأن أرحلك إىل اهلل سبحانه وتعاىل وهنالك احلساب ، هذا العامل
 ماذا تقول له يا ابن آدم؟، والنظر

 نأتقول له: لقد جبت األرض كلها يف سبيل مزيد م مرت كذا من البيوت والدور؟لقد ع أتقول له:
 ؟أفتقول له: لقد عرق اجلبني مين يف سبيل طعامي وشرايب ورفاهييت الرزق ويف سبيل مزيد من املال؟

 أمستعٌد أن تقول هذا الكالم ملوالك وخالقك؟

من  ختدم اإلنسان الذي وعى وظيفته وجعل أيها اإلخوة اهلل سبحانه وتعاىل قد أمر الدنيا كلها أن
دنيا سائرة مثل هذا اإلنسان البد أن تكون ال، خادماً للوظيفة اليت كلفه اهلل عز وجل هبا، نفسه ألمر اهلل

 عز أما اإلنسان الذي أعرض عن الوظيفة اليت خلقه اهلل. ورائه خادمًة له بالنهج الذي يصلحه وال يطغيه
ى فإن اهلل عز وجل قض، عانق األسباب والوسائط ونسي اهلل وأوامره، سيلةوجل من أجلها وعانق الو 

 . وأن جيعل من الدنيا خمدومة له، بسنته اليت ال تتبدل أن جيعل منه خادمًا للدنيا

ف الدنيا  والعكس جتده جيوب أطرا، انظر إليه جتده يعرق ينصب جتده ينقذف من ُيني إىل مشال
ر إىل أجل ولكن انظ، امه وشرابه الذي ضمنه اهلل سبحانه وتعاىل لهمن أجل طع، كلها من أجل رزقه

إليه جتد أنه  وانظر، واقعه جتد أن السعادة قد زايلته وجتد أن األمن والطمأنينة قد انفصل كٌل منهما عنه
 :ورحم اهلل ابن عطاء اهلل السكندري إذ يقول، قد غدا هو اخلادم للدنيا وأصبحت الدنيا هي املخدومة له

 . اجتهادك فيما ُضمن لك وتقصريك فيما طلب منك دليل على انطماس البصرية منك
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وليس  ،غداً سننفض أيدينا ومشاعرنا من هذه احلياة اليت نتمتع هبا، غداً ستنقضي احلياة أيها اإلخوة
وإذا . . اتأو بعد سنو . . أو بعد أشهر. . بعد دقائق. . بعد حلظة. فينا من يعلم هذا الغد مىت سيكون

نفضنا أيدينا من متع الدنيا ورحلنا إىل اهلل عز وجل عندئٍذ نعلم تفاهة هذه الدنيا اليت وضعناها فوق 
صبحنا وباملناسبات أ، وعظم أمر اآلخرة الذي وضعنا حتت أقدامنا، وجعلنا من أنفسنا خداماً هلا، رؤوسنا

  .قول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيمأ . من أجل هذا خلقنا أيها اإلخوة، نتحدث عن هذا األمر اخلطري
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 13/23/2229|  فطرة هللا -229

 

ما من مولود من بين آدم َُيَْلق إال وقد جهزه اهلل سبحانه وتعاىل بفطرتني اثنتني، أوالمها فطرة اإلُيان 
طرة الغرائز احليوانية فباهلل سبحانه وتعاىل والركون إىل مشاعر العبودية للخالق األوحد جل جالله، الثانية 

اليت أودعها اهلل عز وجل أيضًا بني جوانح اإلنسان، وكال الفطرتني تكون راقدة تنتظر املناخ املناسب 
-2]الشمس: َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَها، فَأهَْلََمَها ُفُجوَرَها َوتَ ْقَواَهاليقظتها، وكلنا نقرأ يف هذا قول اهلل عز وجل 

2]،  َْلُه َعيْ نَ نْيِ، َوِلَسانًا َوَشَفتَ نْيِ، َوَهَديْ نَاُه النَّْجَدْينِ  َأملَْ جَنَْعل :ني مها كناية عن هات ،[15-2 ]البلد
  .الفطرتني اللتني أحدثكم عنهما

فأما الفطرة اإلُيانية فإّنا الذي يوقظها يف كيان اإلنسان إّنا هو الرتبية الدينية املثلى، فإذا تلقى 
الرتبية الدينية الصحيحة من خالل عواملها املعروفة وأبرزها البيت واملدرسة  اإلنسان من جمتمعه هذه

واإلعالم فإن هذا اإلنسان يُتاُح له عندئٍذ أن يقف أمام مرآة ذاته وأن يتعرف على نفسه عبدًا مملوكًا 
دئٍذ تستيقظ نخاضعاً لسلطان اهلل سبحانه وتعاىل وأن يتعرف على مواله وخالقه إهلاً واحداً ال شريك له وع

فطرته اإلُيانية بني جواحنه بعد أن كانت برعمًا ينتظر املناخ املالئم، هذا اإلنسان الذي أتيح له أن يتلقى 
هذه الرتبية اإلُيانية املثلى يتحول إىل ملك ُيشي على األرض، تتفجر بني جواحنه األخالق اإلنسانية 

لون من ألوان اخليانة، يركن إىل الصالح واإلصالح الراشدة، يتصف باألمانة وال ُيكن أن يركن إىل أي 
وال ُيكن أن ُييل إىل أي لون من ألوان الفساد أو اإلفساد، يؤثر اآلخرين على نفسه وال يستأثر لنفسه 
مضحيًا باآلخرين، يضحي مبصاحله الذاتية يف سبيل مرضاة ربه، يف سبيل محاية أرضه ووطنه ومحاية أمته، 

ُيانية يف كيان صاحبها ولكن بعدما تستيقظ، وإّنا الذي يوقظها كما قلت لكم هكذا تفعل الفطرة اإل
  .أبرزها البيت واملدرسة واإلعالم املناخ الرتبوي املالئم وقد قلت إن للرتبية عوامل كثرية من

بقى تأما الذي مل تتهيأ له هذه الرتبية ومضى يف حياته ُقُدَمًا وإهنا لتُ ْعُوزُِه وهو بعيد عنها فلسوف 
هذه الفطرة اإلُيانية راقدة بني جواحنه وإّنا الذي يستيقظ فطرة الغرائز احليوانية املهتاجة اليت ابتالنا اهلل 
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سبحانه وتعاىل مجيعًا هبا، وهكذا فإن هذه الغرائز احليوانية تستبد بصاحبها إن مل جيد غذاءه الرتبوي الذي 
لد واألرض ة، يستأثر بداًل من أن يؤثر، يضحي بالبحيرره منها، يستبد ويصبح عونًا ملصاحله الشخصي

والوطن يف سبيل عرض من الدنيا قليل، يسيل لعابه وراء كل ما هتفو إليه نفسه من املالذ واألهواء 
  .ووبااًل على جمتمعهوالشهوات املنحطة، وهكذا يصبح هذا اإلنسان وبااًل على نفسه 

 شاهد ، والواقع اجملرب قدُياً ويف هذه العصور الراهنة أكربهذه حقيقة ال يرتاب فيها أحد يا عباد اهلل
على ما أقول، وإن أردنا أن نضع أمام أبصارنا وبصائرنا الربهان الساطع الذي يربز وجيسد هذه احلقيقة 
فتعالوا إىل هذا املثل الواقعي املتكرر يف سائر اجملتمعات، رجل ُيلك مؤسسة مالية كربى يبحث عن 

نًا لصندوقه املايل، وأقبل إليه الكثريون يعرضون له خدماهتم، فيهم ملحد ال يؤمن باهلل موظف يكون أمي
واليوم اآلخر ولكنه يتمتع يخربات تؤهله هلذه الوظيفة، ولعل صاحب هذه املؤسسة هو اآلخر ال يقيم 

ربة أقل من يخللدين وزنًا بل لعله ملحد من املالحدة، وينظر فيجد إىل جانبه إنسانًا آخر لعله يتمتع 
الناحية الفنية لكنه يتفحصه وإذا هو مؤمن باهلل عز وجل، وإذا هو مرتبط مبراقبة اهلل سبحانه وتعاىل له، 
قد تلقى هذه الرتبية اليت أحدثكم عنها فهو يضبط نفسه يف تقلباته كلها بأمر اهلل عز وجل، من هو الذي 

 سيختاره رب هذه املؤسسة ولعله يكون ملحداً؟ 

يعلم اجلواب، إنه ال َيتار إال هذا اإلنسان املتدين امللتزم على الرغم من أنه هو شخصيًا ال كلكم 
يقيم للدين وزنًا، ذلك ألنه يعلم أن من اتصف بصفات العبودية هلل ووضع عبوديته هلل موضع التنفيذ 

سان لن يغدر هذا اإلن وعاش حياته وهو يراقب اهلل الذي يراقبه، يعلم أن هذا اإلنسان لن َيونه، يعلم أن
به، أما ذلك اآلخر فهما بلغت خرباته الفنية فإن عدم انضباطه باملخافة من اهلل، إن عدم انضباطه مبراقبة 
اهلل عز وجل البد أن يفرض عليه أن يقدم حظوظه الشخصية على مصاحل اآلخرين، وهي فلسفة كل 

قوله مرئي يا عباد اهلل وهو دليل واضح على ما أإنسان إن حترر من رقابة اهلل سبحانه وتعاىل، هذا واقع 
لكم، الفطرة اإلُيانية عندما تستيقظ بني جوانح اإلنسان، وسبيل استيقاظها كما قلت لكم إّنا هي الرتبية 
الدينية املثلى، فإّنا تنقل هذا اإلنسان من حاٍل إىل حال، هذا اإلنسان يصبح يف كل تقلباته مع اهلل 
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اإلنسان يضع نصب عينيه يف كل ساعة من كل يوم أنه رمبا سريحل يف هناية هذا  سبحانه وتعاىل، هذا
اليوم إىل اهلل عز وجل، يضع نصب عينية أن وقفًة تنتظره بني يدي اهلل عز وجل حياسبه فيها على الكبري 

أمته؟  نوالصغري، أفرتون أن هذا اإلنسان وهو يعيش حياته هذه مرتبطًا برقابة اهلل عز وجل ُيكن أن َيو 
ُيكن أن ينحرف عن الصدق إىل النفاق؟ ُيكن أن َيون وطنه؟ ُيكن أن ُيد يده إىل عرٍض من الدنيا 

  .ه؟ حاشى، ال ُيكن أن يكون ذلك قطقليل، أجراً زهيداً إلعراضه عن مصاحل بلده وأمت

لطاناً غري س ولكن اإلنسان اآلخر يا عباد اهلل منطقي مع نفسه عندما يلتفت ُيينًا ومشااًل فال يرى
سلطان غرائزه احليوانية تقوده، ال يرى أمامه مصلحة ينبغي أن يسعى إليها إال مصاحله اآلنية العاجلة، 
شيء طبيعي أن يضحَي باملصاحل األخرى كلها يف سبيل ذاته، يف سبيل أهوائه، قد يبيعك كالمًا لذيذاً 

 ضحية وما إىل ذلك ولكنه بعد أن يعرضممتعًا، قد َيدرك بأحاديث طنانة رنانة تدل على احلب والت
ُه عنك ويُ ْقِبَل إىل شأنه وعمله جتده ُيارس نقيض ذلك، وصدق اهلل القائل:  َوِمَن النَّاِس َمْن يُ ْعِجُبَك قَ ْوُل
َعى يِف اأْلَْرِض لِيُ ْفِسَد فِيَها سَ  يِف احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َوُيْشِهُد اللََّه َعَلى َما يِف قَ ْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصاِم، َوِإَذا تَ َوىلَّ 

مثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَبِْئَس أْلِ َويُ ْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َواللَّهُ ال حيُِبُّ اْلَفَساَد، َوِإَذا قِيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِا
  .ا عباد اهلليم اهلل سبحانه وتعاىل هلذه احلقيقة هذا تصوير دقيق من كال ،[350-354 ]البقرة: اْلِمَهادُ 

وهكذا نتبني يا عباد اهلل من خالل هذه احلقيقة اليت ألفت نظري وأنظاركم إليها أن الدولة الدينية 
عندما تتحقق بالضوابط الدينية القائمة على العلم وعلى الوعي معًا فإّنا تقود أمتها إىل واحةٍ ظليلة تتحقق 

ويتحقق فيها الوحدة والنظام والوفاق، تارَينا األغر يدل على ذلك وواقعنا الذي نعيشه يدل  فيها املودة
على ذلك، ولكن هاهنا ساحة قد يسري عليها التباس بالنسبة لبعض الناس، للناس الذين يريدون أن 

ية، أما الدولة الدينية ئفيصطادوا باملاء العكر، هنالك فارق كبري يا عباد اهلل بني الدولة الدينية والدولة الطا
فهي تلك اليت تلتزم هذا النهج الذي حدثتكم عنه، تقف بأمتها وكل فئاهتا على اختالف الدرجات 
واملراتب حتت مظلة اإلُيان باهلل والعبودية هلل وترضع جيلها لبان الرتبية اإلسالمية املثلى، هذه هي الدولة 

 ز وجل، هذه الدولة يقودها سلطان الدين إىل هذه الواحة الذيالدينية باملعىن الذي رمسه لنا بيان اهلل ع
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حدثتكم عنها، واحة الود، واحة األلفة، واحة التالقي على التعاون ملصلحة هذه األمة، واحة الوفاق، 
ديننا يدعو إىل ذلك كله، أما الدولة الطائفية، وهي الدولة اليت تظل قوى الشر تنفخ يف أوارها فإّنا تقود 

ا إىل حياة من اخلصام والشقاق وإىل هرج ومرج بني املذاهب واألديان املختلفة ومن مث يتبدد أصحاهب
الوطن وتتبدد مصاحل األمة يف ضرام هذا االختالف وهذا الشقاق، فرق كفرق ما بني السماء واألرض 

  .بني هذين األمرين

ُيكن أن تفتح باب  ة يف شعوهبا الالدين الذي تصطبغ به األمة متمثلة يف قادهتا ومتمثل يا عباد اهلل
الشقاق بني أفرادها وفئاهتا ما اختلفت منهم املذاهب، ال ُيكن، هذا الدين ال ُيكن إال أن حيقق نسيج 
األلفة، نسيج الوحدة والتضامن على أساس من اجلذع اجلامع، جذع الوحدة اإلُيانية اليت تشكل اجلامع 

ذه الديين واإلُياين الراسخان املعَتَمَدان على العلم مها الضمانة هلاملشرتك بني هذه الفئات كلها، والوعي 
احلقيقة اليت أقوهلا لكم، أما الركون إىل الطائفية ونسيان وصايا كتاب اهلل سبحانه وتعاىل ونسيان وصايا 
حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم فذلك هو الذي يبعث على اهلرج واملرج، ذلكم هو الذي يبدد قوة 
األمة وحييلها إىل ضعف، ذلك هو الذي يبدد وحدة األمة وحييلها إىل شقاق، نعم، ورأس مال البغاة 
والطغاة الذين يرتبصون مبصاحلنا ومبادئنا هو إثارة هذا الشقاق وهذا اخلصام، أما موقف الدين احلق الذي 

شقاق، وتارَينا و إزالة أسباب الابتعث اهلل به الرسل واألنبياء مجيعًا فهو سد الثغرات، هو مجع الشمل، ه
األغر خري شاهد على هذه احلقيقة اليت أقوهلا لكم، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يهيأ لنا أسباب يقظة 

انية فطرتنا اإلُيانية اإلسالمية حىت تتغلب، وال أقول تقضي، حىت تتغلب على طبيعة الغرائز احليوانية والشهو 
 .ويل هذا وأستغفر اهلل العظيماملتوضعة يف كياناتنا، أقول ق
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، األمة رهن برسوخ هويتها وأن فساد، أيًا كانت، إن من احلقائق اليت ال تقبل الريب أن صالح األمة
سية ارهن بضياع هويتها ومن مث فإن االهتمام باهلوية والعمل على رعايتها من أهم احملاور األس، أيًا كانت

يف حياة اإلنسان ومن مث فإن العمل على محاية هذه اهلوية وتغذيتها هو السبيل إىل حتقيق الصالح بكل 
وإن عدم االكرتاث باهلوية وعدم االهتمام هبا هو السبب املباِشر للفساد ، ما تشمله هذه الكلمة من معىن

  .واعبكل ما يف هذه الكلمة من معىن وبكل ما تشمله كلمة الفساد من أن

ولكن ما هي اهلوية يا عباد اهلل؟ يقول العلماء أن هوية الشيء هي الذاتيات اليت يتحقق ذلك الشيء 
من األعراض  أما ما وراء ذلك، هوية الشيء هي الذاتيات اليت تدخل يف قِوام الشيء وتبقي ببقائه، هبا

ار ليس شيء ثاث والفرش يف الدإن األ، فقد يلتبس على كثري من الناس أهنا من اهلوية وهي ليست كذلك
وإن الطالء الذي تزدهي به الدار ليس من هوية الدار يف شيء ألن الطالء يأيت ، منهما من هوية الدار

ويذهب وإن الفرش واألثاث كل ذلك يأيت ويتطور ويتغري أما هوية الدار فهي الغرف اليت تتألف منها 
 ةاألم رفنا هذا املثال يا عباد اهلل فلنعلم أن ما تتمتع بهإذا ع، وهي اجلدران والسقوف تلك هي هوية الدار

من القوميات واألعراق ليس داخالً يف معىن اهلوية اإلنسانية قط ألن اإلنسان يرحل من هذه احلياة الدنيا 
 إن ما قد نتمتع ،يرحل عن هذه الدنيا وقد ودعته إىل غري رجعٍة أو لقاء، وقد تركته أعراقه وقد تركته قوميته
من قوة  إن ما ّنتع به، إن ما نتمتع به من علم أن ما نعانيه من جهل، به من غىن أو ما نعانيه من فقر

 غداً سنرحل من هذه، أو ما نعانيه من ضعف ليس شيء من ذلك داخاًل يف معىن هوية اإلنسان أبداً 
الذي كنا نتمتع  اًل للغىنننظر ونلتفت فال جند ظ، احلياة الدنيا وقد ودعتنا هذه الصفات واألعراض كلها

نلتفت ونبحث فال جند ظاًل للقوة أو الضعف الذي كان صفة من ، به أو حىت للفقر الذي كنا نعانيه
  .بذاتيتنا، صفاتنا وإّنا نرحل من هذه احلياة الدنيا إىل اهلل هبوياتنا

وية اإلنسان اض؟ هفما هي هوية اإلنسان يا عباد اهلل إذا عرفنا الفرق بينها وبني الصفات واألعر 
، عل به ما يشاءملن يأخذ بناصيته ويف، هوية اإلنسان عبوديته ملن هو ملك له، مملوكيته ملن أبدعه وكونه
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ِإْن  ائل: وصدق اهلل عز وجل الق، وهبذه اهلوية نرحل إىل اهلل سبحانه وتعاىل، تلك هي هوية اإلنسان
وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة  ،لََقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعّداً ، آيت الرَّمْحَِن َعْبداً ُكلُّ َمْن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ 

كان   عاريًا عن األعراق والقوميات اليت، عاريًا عن الصفات اليت كان يتباهى هبا [80-82]مرمي:  فَ ْرداً 
أَفَ رَأَْيَت الَِّذي َكَفَر بِآياتِنَا وصدق اهلل القائل: ، عارياً عن كل شيء إال عن هوية مملوكيته هلل، ينتمي إليها

َنْكُتُب َما يَ ُقوُل َوَّنُدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َكالَّ سَ ،  َأطََّلَع اْلغَْيَب أَِم اختَََّذ ِعْنَد الرَّمْحَِن َعْهداً ، َوقَاَل أَلُوتَ نَيَّ َماالً َوَوَلداً 
أُيا  اليت يضعنا بيان اهلل سبحانه وتعاىل أمامها ينبغي أن حنتفي هبا هذه احلقيقة، [28-22]مرمي:  َمّداً 

 ينبغي أن نفرق بني اهلوية والذات اليت لن تفارقنا إال إىل يوم وقوفنا بني يدي اهلل عز وجل وبني، احتفاء
 .الصفات واألعراض اليت تأيت وتذهب وكثريًا ما َيدع اإلنسان هبا

ا أن د اهلل فما الذي جيب علينا فعله يف حياتنا الدنيا هذه؟ جيب علينإذا عرفنا هذه احلقيقة يا عبا
نبذل كل ما ّنلك حلماية هذه اهلوية ولتغذيتها بكل الوسائل اليت تضمن حويتها وتضمن أن تكون هلا 

ينبغي لنا على   ،القيادة يف حياتنا وتضمن تغلبها على األعراض والصفات اآلتية والذاهبة يف حياتنا هذه
  .املستويات أن نبذل كل ما ّنلك لتغذية هذه اهلوية على النحو الذي ذكرت وللغاية اليت أوضحتكل 

ية هلل عز العبود، هوية اململوكية هلل، لكن ما هو الغذاء األمثل بل رمبا األوحد حلماية هذه اهلوية
وإن اجملتمع ، أظفاره نعومة الرتبية اليت يتلقاها اإلنسان منذ، وجل؟ إن غذاء هذه اهلوية يتمثل يف الرتبية

هو الذي يتقاسم عبء هذه الرتبية متمثاًل يف املدارس ومتمثاًل يف اإلعالن ومتمثاًل يف البيوتات ومتمثاًل 
وأقول هنا إن علينا كلما حتدثنا عن الثقافة أن نعلم أن الثقافة لكي تكون ثقافة حقيقية ، يف الثقافة

تناغمة مع ثقافتنا ينبغي أن تكون م، كون متناغمة مع هذه اهلويةمنسجمة مع ذاتية اإلنسان ينبغي أن ت
، أننا عبيٌد هلل وسنرحل إليه هبذه اهلوية عارية عن كل األعراض والصفات األخرى، هويتنا أننا مملوكون هلل

 ،فإذا تلقى األفراد هذه الرتبية على هذه املستويات فإن مثرات ُجلَّى ستتحقق يف اجملتمع من وراء ذلك
ستتحقق العدالة اليت ال ُيكن أن ترى نظرياً هلا يف أي بقعة من بقاع العامل خارج البقعة اليت تتلقى هذه 

كاذبة اليت تسمعون ال اخلادعة ال املساواة احلقيقية من مثرات هذه الرتبية، الرتبية تغذية للذاتية اإلنسانية
ية كينونة هذه الرتبية للهوية اإلنسانية تربمن مثرات ، عنها أمساء وعناوين وتفتقدوهنا مسميات وحقائق

  .اإلنسان عبداً مملوكًا هلل عز وجل حتقُُّق األخالق اإلنسانية العظمى
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تلقت هوية كل  ،تأملوا يا عباد اهلل يف جمتمع إنساين إسالمي ترىب أفراده ونشئوا يف ظالل هذه الرتبية
وما تارَينا  ،هذا اجملتمع يتميز هبذه الصفات اجلُلَّى انظروا جتدون أن، منهم هذه الرتبية من نعومة األظفار

ق عن ذلك أأضرب لكم أمثلة والوقت يضي، القريب والبعيد إال شاهداً يؤكد هذه احلقيقة اليت أقوهلا لكم
عمرو ابن  ،يا عباد اهلل؟ لكن تعالوا إىل هذا املشهد الذي هو مثرة من مثرات اهلوية اليت تلقت غذائها

قامت خصومة بني ابنه وبني أحد شباب األقباط من أهل مصر يف فرس  ، ليًا على مصرالعاص كان وا
كان هلذا الشاب القبطي فأوسع ابن َعْمِر بن العاص الشاب القبطي ضرباً بسوط كان معه وقال له خذها 

فة املسلمني ليوأنا ابن األكرََمنْي فما كان من هذا الشاب إال أن اجته إىل املدينة املنورة يشكو أمره إىل خ
استقدم عمر بن اخلطاب َعْمَر بن العاص وابنه وأحسن وفادة هذا الشاب واستبقاه ، عمر بن اخلطاب

يقول أنس بن مالك: فإين يف ذات يوم من األيام عند أمرِي املؤمنني عمر وإذا بَِعْمِر بن العاص ، عنده
مر الدرة وقال أعطاه ع، لشاب يقول هاأنذاقال عمر: َعَليَّ بالشاب املصري فأقبل ا، وابنه يدخالن عليه

له: اضرب هبا ابن األْكرََمنْي مث إنه قال للشاب وُجْل هبا على صلعة َعْمِر بن العاص فإنه ما فعل ذلك به 
 ،إال لسلطان أبيه مث التفت إىل َعْمِر وقال له: أيا عمرو مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً 

ال أيها  ،يها اإلخوة إهنا مكرمة متيز هبا عمر وإهنا خصيصة ذكرها التاريخ لشخص عمررمبا قال قائل أ
إهنا مزية للهوية اإلنسانية عندما تتلقى غذاءها من هذه الرتبية اليت حدثتكم ، إهنا مزية لإلسالم، اإلخوة

ة اليت تغذي هذه يعندما يتلقى العبد الذي عرف نفسه مملوكًا هلل سبحانه وتعاىل مث تلقى الرتب، عنها
ق الثقافة عن طري، عن طريق البيوت، عن طريق اإلعالن، احلقيقة منذ نعومة أظفاره عن طريق املدرسة

هي حقيقة  هذه، هذا هو ديننا، كل فرد فرد يف أمره وسلوكه وتعامله مثَل عمر،  البد أن يكون كل واحد
ان ومن حتت ذلك العنوان املصداق الدقيق هذه هي حقيقة املساواة إعالن وعنو ، العدالة اسم وُمَسمَّى
  .هلذا اإلعالن والعنوان

أتريدون يا عباد اهلل أن نربز هذه احلقيقة للعامل وأن جنعل من بروزها مع الصمت دعوة للناس مجيعًا 
للدخول إىل رحاب هذه اهلوية والتحقق هبا؟ ليس بيننا وبني ذلك إال أن حنقق جمتمعنا هبذه الرتبية إال أن 

د ودعين؟ ماذا ماذا أصنع باملال الوفري إذا كنت سأرحل وق، عود إىل َنْشئِنِا فنغذيه هبذه الرتبية احلقيقيةن
أصنع بالعلوم اجلمة إذا كنت سأرحل عن هذه الدنيا وقد ختلت عين هذه العلوم كلها؟ ماذا أصنع بالقوة 
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لقدم؟ كل كياين ضعف من الفرق إىل االيت أسكر هبا وأتباهى هبا إذا كنت غداً سأرحل عن هذه الدنيا و 
ماذا أصنع بذلك كله إذا كان عرضاً وظاًل زائاًل ولن أرحل إىل اهلل إال هبوييت عبداً عبدًا عبداً مملوكًا هلل؟ 

، َوَعدَُّهْم َعّداً ْحَصاُهْم لََقْد أَ ، ِإْن ُكلُّ َمْن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّمْحَِن َعْبداً وصدق اهلل القائل: 
  .[80-82]مرمي:  وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة فَ ْرداً 

 .أقول قوله هذا وأستغفر اهلل
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ينا  19/23/2212|  د 

 

م اهلل اليت تفضَّل هبا على عباده كثرية ومتنوعة ولكين مل أجد نعمة امنَتَّ اهلل هبا على عباده إن نع
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم وحتبب هبا إليهم كتلك النعمة اليت يعرب عنها البيان اإلهلي بقوله عز وجل: 

تأملوا يف هذه النعمة اليت يتحبب اهلل . [2]املائدة:  ْسالََم ِديناً َوَأمْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإلِ 
قول لقد أهديت إنه ي، عز وجل هبا إىل عباده وُينت هبا عليهم كما مل ُينت بأي نعمة أخرى عليهم مثلها

لقد . م كلهاثوبًا سابغًا يستجيب ملصاحلك، إليكم من هذا اإلسالم ثوبًا سابغًا على قدر الفطرة اإلنسانية
  . حتقق لكم سعادة العاجلة والعقىبأحببت لكم هذا االلتزام هبذه الضمانات اليت

 إذا كان وفيًا مع اهلل –إن مل يكن عبد سوء  –أن اإلنسان  –يا عباد اهلل  –ومما ال ريب فيه 
البد أن و سبحانه وتعاىل البد أن يتفاعل أيَّ تفاعل مع هذه النعمة اليت يتحبب اهلل عز وجل هبا إلينا 

الََم اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلسْ يرفع الرأس هبذه النعمة عاليا ً 
 .ِديناً 

إنه يقول كل النعم اليت وصلتكم مين ناقصة ولكنها متَِّمْت وَكُمَلْت بنعمة هذا الدين الذي ارتضيته 
لمت أن مصاحلكم تتحقق بسبيل آخر غرِي سبيل هذا الدين الخرتته لكم لكنه السبيل ولو ع، لكم

 .األوحد لتحقيق سعادة اإلنسان يف عاجله وآجله

 أن هذه الشرعة اليت أخذنا اهلل عز وجل هبا وارتضاها لنا إّنا تعود –يا عباد اهلل  –وهذا يوِضُح لنا 
. ن ذلكاهلل عز وجل كما قد يتوهم كثرٌي من الناس ويتساءلون ع فائدهتا إىل اإلنسان ولن تعود فائدهتا إىل

 .اهلل عز وجل غين عن عباده وألوهيته كاملة قبل أن َيلقنا وقبل أن يشرفنا هبذا الدين

هي الضمانة  ،إذاً هذا الذي ارتضاه اهلل عز وجل لعباده إّنا هو نعمة يعود هبا اهلل سبحانه وتعاىل إلينا
  سعادة اإلنسان يف دنياه ولسعادته يف اآلخرة اليت هو على موعٍد معهال –كما قلت لكم   –
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إننا نعاين من  ،إذا علمنا هذه احلقيقة فإننا مجيعًا نعلم يا عباد اهلل األمراض الكثرية اليت نعاين منها
ايف لف الثقنعاين من التخلف املتمثل يف التخ، نعاين من التخلف املتمثل يف الفرقة، أنواع من التخلف

وإهنا  ،نعاين من أنواٍع كثرية من التخلف، نعاين من التخلف االقتصادي، والعلمي عن األمم األخرى
نا وها هو ذا رب، وها هو ذا الدواء والعالج مرسوٌم وموضوع أمامنا، ألمراض متوضعة يف كيان هذه األمة

 .وائنا ومشكالتناجل جالله ُينت علينا هبذا الدواء ويذَكِّرُنَا به ويرتضيه عالجًا ألد

ملاذا جنعل الدواء بعيدًا عن أدوائنا وأمراضنا بعد املشرقني وحنن نعلم ، فلماذا نفرق بني الداء والدواء
بتلي حنن نعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل ي، أن اهلل عز وجل كان وال يزال لطيفًا بعباده –أيها اإلخوة  –

ا الدواء ملاذا ال نعود إىل هذ، ينجيهم من هذا االبتالءعباده ولكنه يريهم يف الوقت ذاته الدواء الذي 
إنه هذا  ،الذي شرفنا اهلل عز وجل به وامنت علينا به لنستعمله يف التخلص من األمراض اليت نعاين منها

وهيهات هيهات أن ُيكن لعقل عاقل أن يتبني إىل جانب هذا الدين قبله أو . الدين الذي شرفنا اهلل به
الدين  –يا عباد اهلل  –أجل إنه الدين  ،خر لألمراض املتوضعة يف جمتمعاتنا وكياناتنابعده أي عالج آ

ا وها أنا أضعكم أمام الدليل الناطق هبذ، احلق هو العالج الذي ال بديل عنه لألمراض اليت نتأوه منها
 .الذي أقوله لكم باختصار قدر اإلمكان

طوة األوىل هي اخل، ضها وأدواءها أيًا كانت إال بالتعاونأن تعاجل أمرا –يا عباد اهلل  –ال ُيكن لألمة 
، عاوننيولكن التعاون ال يتحقق إال بشيوع الثقة بني املت، ملعاجلة التخلف الذي ذكرته لكم بكل أنواعه

ا يتحقق مظهر رمب، إذا مل تكن هنالك ثقة سارية بني الناس الذين يتعاونون هيهات أن يتحقق التعاون
؟ ما السبيل والثقة من أين تأيت، حسناً ، لثقة إذا مل توجد لن تتحقق آثار هذا التعاون قطالتعاون ولكن ا

 .إىل أن يثق الناس بعضهم ببعض لكي يتعاونوا تعاونًا حقيقيًا مثمراً 

اخللق اإلنساين  .سبيل هذه الثقة كي تشيع بني أفراد الناس إّنا يتمثل يف اخللق اإلنساين السامي
إن مل تتحقق ف، بغ به اإلنسان ويصطبغ به اآلخرون تنبثق من ذلك عوامل الثقةالسامي عندما يصط

إن مل تتحقق األخالق الصاحلة اليت بُِعَث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلمتامها ، األخالق الرضية
فراد اجملتمع أ وكماهلا ال ُيكن أن تشيع الثقة بني أناس مل يتحقق فيما بينهم اخللق اإلنساين السليم ومل يُ َربَّ 

ان ولكن ما وهذا من الوضوح مبك، الرتبية اليت جتعلهم يتسامون إىل مستوى األخالق اإلنسانية الرضية
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السبيل إىل أن تتحقق األخالق اإلنسانية بني الناس؟ ما السبيل إىل أن أوثرك على شخصي عندما أجد 
يل ا السبيل إىل أن ال أغدر بك؟ ما السبضائقة قد طافت بك؟ ما السبيل إىل أن ال أخونك يف معاملة؟ م

يا  –لك ال سبيل إىل ذ. إىل أن أتصف بالصفات اليت تتحقق من خالهلا األخالق اإلنسانية السامية
 .إال مراقبة اهلل سبحانه وتعاىل –عباد اهلل 

. جلو السامية الرضية إال من خالل مراقبة اهلل عز  –بل اإلنسانية  –ال تنبثق األخالق اإلسالمية 
وهيهات أن تتحقق مراقبة العبد للرب إال إذا عرف أن له ربًَّا وعلم أن يتصف بكل صفات الكمال وآمن 
بالكتاب املن زل من عنده خطابًا له وأيقن باملصري والوقفة اليت البد أن يقفها بني يديه عندئٍذ ينضبط 

 .األخالق اإلنسانية الرضية

ْستَ ْنَبُت يف اهلواء األخالق الفاضلة ال تُ ، ال ُتْستَ ْنَبُت يف فراغ وباختصار ينبغي أن تعلموا أن األخالق
فإذا ، نة هلل سبحانه وتعاىلال ُتْستَ ْنَبُت إال يف تربة الدينو ، ال ُتْستَ ْنَبُت إال يف تربة اإلُيان باهلل، ويف الفراغ

ىل مث حتول يقينه العقالين بحانه وتعااصطبغ اإلنسان بالدين إُياناً باهلل عز وجل وإُياناً حبقائق العبودية هلل س
إىل عاطفة متوهجة من احلب والتعظيم هلل سبحانه وتعاىل تسكن حنايا القلب عندئٍذ يتهيأ هذا القلب 

 .لكي ُتْستَ ْنَبُت فيه األخالق اإلنسانية الفاضلة

ق األخالق يإذاً البد من التعاون والتعاون ال يتحقق إال بشيوع الثقة والثقة ال تتحقق إىل عن طر 
ال ،  إال يف تربة اإلُيان باهللال ُتْستَ ْنَبتُ ، الصاحلة إذ تشيع بني أفراد اجملتمع واألخالق ال ُتْستَ ْنَبُت يف فراغ

وأمر  ُتْستَ ْنَبُت إال يف تربة العبودية الراضية هلل سبحانه وتعاىل ومن مث االنقياد ملا شرع اهلل سبحانه وتعاىل
  مبكان يا عباد اهلل؟أليس هذا من الوضوح ، به

 هنالك من يتفلسفون اليوم فيقولون: إذا كانت، وهنا البد أن أقول كلمة لعلها تأيت على اهلامش
الغاية من الدين الذي ابتعث اهلل عز وجل به رسله وأنبياءه األخالق الفاضلة فلنقفذ إىل األخالق الفاضلة 

إذاً  .عليه وسلم: إّنا بعثت ألمتم مكارم األخالقأمل يقل املصطفى صلى اهلل . رأسًا ولنرتك املقدمات
فلنطِو الدين بكل ما يتعلق به عقائِده سلوكاته مادام كل ذلك عبارة دهاليز إىل الغاية القصوى أال وهي 

  األخالق
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ظنوا هذا  ،وأقول لقد َخبَّ يف هذه الظلمات قبلكم فالسفة جاؤوا قبل بعثة سيدنا عيسى ومن بعد
أن تُلصق  تصوروا أن األخالق ُيكن، صوروا أن األخالق ُيكن أن ُتْستَ ْنَبَت يف الفراغت، الذي ظننتموه

ن بلوغ من هذا الذي ُيلك أن يقيدين وُينعين م، باإلنسان إلصاقًا لكن إنسانية اإلنسان تَأَبَّْت على ذلك
ين يف الطريق الذي َي، رغبايت وأهوائي وجيعل من هذا  ططهمن هذا الذي هو إنسان مثلي ُيلك أن يسريِّ

ال ُيكن لإلنسان أن ينضبط باألخالق الصاحلة إال إذا ، ال، الطريق قيمًا يزعم أن عليَّ أن أنضبط هبا
 .إال إذا تن زلت من عند موالنا وخالقنا جل جالله والبد من اإلُيان به قبل ذلك، تن زلت من َعلُو

 ال يزالون يقولون: حسنًا ها هي ذيهذه حقيقة ال تغيب إن إنسان عاقل قط ولكن يف الناس من 
ية هلل ومع ذلك بعيدة عن االنضباط حبقائق العبود، دول البغي املتناثرة من حولنا بعيدة عن االلتزام بالدين

 إذاً ليس األمر كما قد نظن أن الوسيلة حمصورة يف، إهنا ال تعاين من ختلف، فقد انعتقت من التخلف
بحانه من علم سنن اهلل س –ولعلي قد ذكرت ذلك يف مناسبة مرَّْت  –وأقول هلؤالء السائلني ، الدين

وتعاىل ووقف عندها مليًا ال ُيكن أن يسأل هذا السؤال وال ُيكن أن يتصور هذا الوهم الغيب أو أن 
 .يتوضع ويسري إىل عقله

اهَلُْم فِيَها َوُهْم فِيَها فِّ إِلَْيِهْم َأْعمَ َمن َكاَن ُيرِيُد احْلَيَاَة الدُّنْ يَا َوزِينَتَ َها نُ وَ ربنا سبحانه وتعاىل يقول: 
قرار اهلل الذي ألزم اهلل عز وجل به ذاته وال ملزم له أن كل أمة َعرَِقْت يف سبيل  [10]هود:  الَ يُ ْبَخُسونَ 

 واصلت مث واصلت يف سبيل هذا اجلهد البد أن حيقق اهلل عز وجل، بذلت اجلهد يف سبيل غاية، هدف
هذا  ،الدول الغربية بشطريها األمريكي واألورويب إّنا ورثت هذه احلضارة اليت ورثتها، هودهاهلا مثرات ج

راً نتيجة جهود طويلة طويلة بذهلا اآلباء واألجداد وورثوها كاب، التقدم نتيجة جهود بذهلا اآلباء واألجداد
َمن َكاَن ُيرِيُد احْلَيَاَة همواهلل عز وجل قضى وألزم ذاته بأن يعطي هؤالء الناس مثرات جهود، عن كابر

 الدُّنْ يَا َوزِينَتَ َها نُ َوفِّ إِلَْيِهْم َأْعَماهَلُْم فِيَها َوُهْم فِيَها اَل يُ ْبَخُسونَ 

أما حنن العرب املسلمني ما اجلهد الذي بذلناه يف سبيل التقدم من نوع اجلهود اليت بذهلا أولئك 
ارة بعثة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم؟ أين هو نسيج احلضالناس؟ كم هي اجلامعات اليت أشدناها قبل 

إذاً  .الذي عكفت القبائل العربية على نسجه وإجياده قبل بعثة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم؟ ال شيء
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الم هو هذا اإلس، الدين. ما الذي جعل هذه األمة تقفز من أقصى أودية التخلف إىل أعلى قمم احلضارة
  الناس.اً قفزاً فوق تلك اجلهود اليت بذهلا أولئك الذي مسا هبا ُصُعدَ 

ىت سل نفسك م، عندما ندرس العصر الذهيب لتاريخ هذه األمة جند أعاجيب التقدم احلضاري
 .طُِبَخْت هذه النهضة احلضارية ويف أيِّ اجلامعات متت ومن أيِّ اجلامعات العربية يف اجلزيرة العربية انبثقت

 ،نه وتعاىل هو الذي مسا هبذه األمة ُصُعَدًا قفزاً إىل حيث قمة التقدم واحلضارةتعلم اجلواب: اهلل سبحا
فإذا بقيت هذه األمة وفية هلذه النعمة اليت ارتضاها اهلل لنا وامنت هبا علينا فإن هذه النعمة ستبقى وإن 

 .التقدم لن يرتاجع

ر هذه األمة ال تعلم شيئًا عن اإلسالم أما إذا آل األمر إىل تربم بالدين وأما إذا آل األمر إىل أن أكث
الذي تنتمي إليه وإذا ُسِئَل أحدهم عن مسألة بدهية من مسائل الدين أو العقيدة رفع رأسه معتزاً يقول 

 .أنا لست خمتصًا بالدين

لتيار الكلي ا، ال أقف أمام اجلزئيات يا عباد اهلل وإّنا أقف أمام األمر الكلي –أما عندما تنظر فتجد 
ن الدين قد عندما أجد من يقول إ، عندما أجد ظاهرة التربم هبذا الدين –جمتمعاتنا العربية واإلسالمية يف 

انقضت أيامه وغربت مشسه وحنن حباجة إىل شيٍء جديد وطوٍر جديد نَ ُؤمُّ فيه منهج هؤالء اآلخرين يف 
عودوا  – تابه فبلسان احلالمل يكن يف ك –عندما يكون األمر هكذا فإن اهلل عز وجل يقول لنا ، الغرب

عودوا  ،عودوا إىل جهودكم إن كانت لكم جهود يف سبيل هنضة حضارية، إىل ما أترفتم فيه ومساكنكم
ا فرق ما هذ، ولن جند جهدًا بذلناه إّنا هو هذا الدين، فضعوا ُسلََّم الرقي من خالل جهودكم السابقة

دُّ هَ بيننا وبني تلك األمم األخرى    ُؤالء َوَه ُؤالء ِمْن َعطَاء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاء رَبَِّك حَمْظُوراً ُكالًّ ّنُِّ
 .[35]اإلسراء: 

ارتضاها  ،أعود فأقول يا عباد اهلل: نعمة امنت اهلل عز وجل هبا علينا كما مل ُينت علينا بنعمة سواها
فتعالوا  ْسالََم ِديناً ُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإلِ اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَمْ حتبب إلينا به ، لنا

ه النعمة اليت تعامل العبد الويف الذي يرفع رأسه هبذ، نتفاعل مع اهلل سبحانه وتعاىل تعامل العبد املؤمن
 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم .أغدقها اهلل عز وجل عليه
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 | اح الوصول إلى كل معاني الخير والسعادةالتربية الدينية هي مفت -231

11/21/2211 

 

 يتربم وليس يف الناس من ال، ليس يف الناس من ال يُ ْعَجُب باألخالق اإلنسانية الفاضلة املثلى
 . باألخالق السيئة اليت تتناىف مع إنسانية اإلنسان وما فطره اهلل عز وجل عليه

هل  !وهل يف الناس من ال يكره الكذب وحيذر منه؟ ،هل يف الناس من ال يُ ْعَجُب بالصدق وحيبه
هل يف الناس من ال حيب االستقامة ويكره الفساد  !يف الناس من ال حيب اإلخالص ويكره النفاق؟

فما هي ضمانة هذه األخالق  ؟هذه حقائق ما أظن أن يف الناس من يرتاب أو جيادل فيها !واخلداع؟
 تُ ْغَرَس فترتعرع يف كيان اإلنسان؟اإلنسانية املثلى وما السبيل إىل أن 

لدينية اليت يُ ْؤَخُذ هذه الرتبية ا. هو الرتبية الدينية احلقيقية، شيء واحد –يا عباد اهلل  –سبيل ذلك 
يؤخذ هبا اإلنسان منذ نعومة أظفاره هي اليت حتقق يف حياته األخالق اإلنسانية املثلى وتردعه ، هبا النشء

 . يمة اليت تتناىف مع إنسانية اإلنسانوتسمو به عن األخالق الذم

ان أن االلتزام باألخالق اإلنسانية املثلى تتعارض مع ما ُجِبَل عليه اإلنس –يا عباد اهلل  –وبيان ذلك 
ء مع غريزة حب الشهوات واألهوا، تتعارض األخالق اإلنسانية املثلى مع غريزة حب الذات، من غرائز

يث ن ومن مث فإن االلتزام باألخالق اإلنسانية املثلى حيتاج إىل روادع حبواملنافسة واالستكبار على اآلخري
 . تتغلب هذه الروادع يف كيان اإلنسان على غرائزه احليوانية

  ؟فمن أين نأيت بالروادع؟ وكيف تتحقق الروادع يف كيان النشء

 كيان النشء معىن وجود يف الرتبية الدينية هي اليت تغرس. ال سبيل إىل ذلك إال الرتبية الدينية املثلى
الرتبية . حمبته هلل عز وجل –بعد إُيانه باهلل  –هي اليت تغرس يف كيان النشء ، اهلل سبحانه وتعاىل وربوبيته

مث تتجمع يف كيان  مهابة اهلل سبحانه وتعاىل ومن، الدينية املثلى هي اليت تغرس يف كيان النشء تعظيم اهلل
يت واءه وشهواته ومن مث تعانق حياُته السلوكية األخالَق اإلنسانية املثلى الاإلنسان روادع تسمو به فوق أه
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ومن مث فإن اهلل سبحانه وتعاىل جعل من كتابه الذي شرفنا به خطاباً ال أظن ، يتعشقها اإلنسان أيًا كان
، نَا اهلل لهلَ أن يف الكون شرفًا يسمو باإلنسان إىل مستوى التكرمي كاخلطاب الذي جاءنا من عند اهلل وأهَّ 

هذا الكتاب من ألفه إىل ياءه إّنا هو منهج تربوي يصفي يف اإلنسان الشوائب اليت تعلق به وهي فطرة 
مل ينجح يف دعوته ويف مجع قلوب الناس على  صلى اهلل عليه وسلم ورسول اهلل. فطر اهلل اإلنسان عليها

أدََّبيِن ريب  :ذا األدب بل هبذه الرتبية وهو القائلاإلُيان باهلل والسري على صراط اهلل إال عندما متَّعه هب
 فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن الّلِه لِنَت هَلُْم َولَْو ُكنَت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلبِ  :تأملوا يف قوله عز وجل بأحسن تأدييب

 . [108]آل عمران:  ْمرِ الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنْ ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف األَ 

هذا الذي أقوله لكم هو السبب يف أن اهلل عز وجل جعل مرتبة املربني من عباد اهلل عز وجل على 
هو القائل فيما  أليس، النهج املوصل إىل األخالق اإلنسانية الفضلى جعل مرتبتهم فوق مرتبة املالئكة

ه إن اهلل ومالئكت، العابد كفضلي على أدناكم ل العامل علىفض :يرويه الرتمذي من حديث أيب أمامة
 . وعباده وحىت النمل يف جحوره وحىت احليتان يف البحار لُيَصلُّون على معلم الناس اخلري

تسمو به  هي اليت تؤهل اإلنسان للدعوة إىل اهلل وهي اليت –يا عباد اهلل  –الرتبية اإلسالمية املثلى 
 . والنهي عن املنكرإىل النهج األمثل لألمر باملعروف 

نعم إذا مل يكن اإلنسان قد ُنشِّئ يف ظالل الرتبية اإلسالمية املثلى لن يستطيع أن يكون آمراً 
يه قد يأمر وقد ينهى لكنه جيعل من أمره وهن. باملعروف وال ناهيًا عن املنكر على النهج الذي أمر اهلل

 . لسياسته اليت جينح إليها غذاًء لرغائبه وتطلعاته بل رمبا غذاءً ، غذاًء ملصاحله

ه وفاض قلبه هيمنت حمبة اهلل على سويداء قلب، فأما اإلنسان الذي ُريبَِّ هذه الرتبية اإلسالمية املثلى
يصفو عن األحقاد  ،تعظيمًا هلل وتعظيمًا ومهابًة حلرمات اهلل عز وجل فإن قلبه يصفو عن الشوائب كلها

ك حب إن دعا إىل اخلري فإّنا يقوده إىل ذل. من الناس أيًا كان ال يعلم قلبه ضغينة على أحد، والضغائن
ذرهم من حي، من يدعوهم إىل اخلري وإن هنى عن الشر فإّنا تدعوه إىل ذلك الشفقة على أولئك الناس

ب هلم ما حيب حي، الشر ألنه يرى أهنم يسريون على شفا ُجُرٍف فهو ال يريد أن يقعوا يف مغبة شقاء
ْلَتُكن وَ : وهذا معىن قول اهلل عز وجل، ّنا يتحقق يف ظالل الرتبية اإلسالمية املثلىكل ذلك إ. لنفسه
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]آل عمران:  ِلُحونَ فْ مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ نْ َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَ ِئَك ُهُم اْلمُ 
154] . 

أن املعارف والعلوم كلها مفيدة يف حياة اإلنسان والشيء الوحيد الذي ال  عباد اهلل: من البدهي
 ولكن العلوم واملعارف أسلحة ذات حدين ال حتقق يف، حيتاج إىل استثناء هو هذا القرار الذي أقوله لكم

ة يأصحاب هذه العلوم واملعارف اخلري وال َتصَّاعد هبم إىل سبل السعادة واللقاء على ما ترضي اإلنسان
علوم  .وعلى ما يرضي اهلل عز وجل إال إذا استنبتت هذه املعارف والعلوم يف أرضية من الرتبية اإلسالمية

نشأت يف أذهان أصحاهبا وترعرعت يف عقوهلم دون تربية هذه العلوم أسلحٌة للفتك قبل أن تكون أسلحًة 
للقتل  يا اليوم كيف أصبحت أداةً أال ترون إىل العلوم واملعارف اليت تذخر هبا الدن. للدفاع عن احلق

والسفك واستالب احلقوق واغتصاب األوطان؟ إىل ترون إىل العلوم واملعارف كيف غدت َسَكرَاً يطوف 
هذه احلقيقة  .برؤوس أصحاهبا؟ ملاذا؟ ألهنا مل تُ َنشَّئ فوق أرضية من الرتبية اإلُيانية باهلل سبحانه وتعاىل

ول ك الربانيني القائلني: زيادة العلم يف الرجل السوء كزيادة املاء يف أصورحم اهلل أولئ، ينبغي أن نعلمها
 . كلما ازداد رِيًِّا ازداد مرارة،  احلنظل

امل العريب من الع –وأريد منا مجيعًا ، عباد اهلل: أريد أن أعترب هبذا الذي أقوله لكم وأن تعتربوا
،  والسعادةية هي مفتاح الوصول إىل كل معاين اخلريالرتبية الدين. أن يقطف مثار هذه احلقيقة –واإلسالمي 

 . وإذا ضاع هذه املفتاح هيهات أن تصل األمة إىل مبتغياهتا وأن حتقق شيئًا من أحالمها

 مل تعد تطمع فقط باستالب احلقوق وقد استلبت الكثري والكثري –يا عباد اهلل  –إن دول البغي 
فعلت ذلك كله  إهنا، قد استلبت الكثري والكثري من ذلكمل تعد تكتفي باغتصاب األوطان ول، من ذلك

تتمثل يف  أال وهو اجتثاث هذه احلقيقة الدينية اليت، متهيدًا للوصول إىل غايٍة هي األساس الذي تبتغيه
 . بوابة الرتبية الدينية احلقيقية املثلى

العامل من  لذين يقودونتأملوا واصغوا السمع إىل ما ُيكن أن تلتقطوه من كلمات يفوه هبا أولئك ا
 . خالل طغياهنم جتدون مصداق هذا الكالم الذي أقول
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أنسيتم ما قالته رئيسة الوزراء الربيطانية يوم هتاوى صرح االحتاد السوفييت؟ أنسيتم يوم قالت: إن 
 . العدو األخطر الذي بقي أمامنا إّنا هو اإلسالم

اإلسالمي  وأقول امسه يوم توجَّه إىل العامل، كسونني، أنسيتم ما قله رئيس الواليات املتحدة األسبق
يوم أعلن أن العدو األلد الذي ينبغي أن ، وأعلن عن خوفه من اإلسالم اآليت من هذا املشرق األقدس

 . حنسب له حسابه إّنا هو اإلسالم

 بالد اهلل يف والسبيل الذي يتم ختطيطه للقضاء هو تفريغ أفئدة الناشئة، هذا الذي قالوه ُيطَبَُّق اليوم
. نعم يا عباد اهلل ،الواسعة اإلسالمية والعربية مما نسميه الرتبية اإلسالمية املثلى أو قل الرتبية الدينية املثلى

، ن إُياهنممبا ُيكن أن يصدهم ع، إهنم يبتغون أن يغزوا أفئدة الناشئة مبا ُيكن أن يسكرهم عن هويتهم
ل ذلك ينزل هبم لع، باملوبقات لعل ذلك ينسيهم اهلوية، هواءباأل، إهنم يغزون نفوس الناشئة بالشهوات

عن مستوى الرتبية الدينية الباسقة إىل وادي الغرائز احليوانية اليت جتعل الواحد منهم يضحي باألرض 
يف سبيل االحتفاظ  ،يف سبيل االحتفاظ بشهواته، وبالوطن وباملال والقيم يف سبيل االحتفاظ بغرائزه

 .طعة أو اخلافتة بليايل اللهو املختلفةباألضواء السا

هذا ما َيطط له أولئك الناس فما حنن فاعلون؟ ما موقفنا حنن وها هو العدو يعلم قيمة الرتبية 
، مليء مبحبة اهلل ،يعلم قيمة الناشئة إذ ترتعرع وهي حتنو على فؤاد مليء مبعرفة اهلل، الدينية يف جمتمعاتنا

ال ُيكن أن خُتْدََع  ،ُيكن لناشئة رُب َِّيْت هذه الرتبية أن خُتْدََع عن حقهاال . مليء بتعظيم حرمات اهلل
ا وشهواهتا متارس رغباهت، فيستلب منها جزء من أوطاهنا ألهنا تعلو دائمًا فوق قيود الشهوات واألهواء

لتناقض ا وأهواءها طاملا كان هنالك صلح بينها وبني شريعة اهلل سبحانه وتعاىل فإذا وقع التعارض ووقع
  .نَظْرَت وإذا هبذه الناشئة تتسامى مث تتسامى لتعانق األخالق اإلنسانية املثلى اليت حدثتكم عنها

ترى هل ستنجح املخططات اليت تُ ْرَسُم هناك من وراء البحار ويُ ْرَسُل هبا إلينا؟ هل جتد تلك 
 . املخططات من يرحب هبا؟ ال يا عباد اهلل أبداً 

ذه األمة هصلى اهلل عليه وسلم، حنن أمة مرحومة كما قال رسول اهلل ، ية اهللحنن أمة مكلوءة بعنا
اهلل يف كل األحوال ال  والدعوة إىل، بقادهتا وشعوهبا ال ُيكن إال أن تعود إىل فطرهتا اإلُيانية اليت تعتز هبا
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عا إىل اهلل دوافع حبٍّ د حىت تكون دوافعه إن، جيوز أن تنطلق إال من تربية إنسانية مثلى ُغذَِّي هبا املريب
  .بل يف سبيل اآلخر، دوافع تضحية بالذات يف سبيل األخ، دوافع شفقة فقط، فقط
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ة لمل جتمع األسرة اإلنسانية على شيء قدُيًا وحديثًا كما أمجعت على أن األخالق اإلنسانية الفاض
 ولكن ما هي األخالق اإلنسانية الفاضلة؟ لعل، هي الضمانة الكربى الوحيدة لسعادة اجملتمع اإلنساين

 ،أيسر وأبسط تعريف هلا يا عباد اهلل أن نقول: إهنا جنوح اإلنسان إىل اإليثار بداًل من األثرة واألنانية
اآلخرين هو أن جينح إىل الرمحة ب، معهمجنوح اإلنسان إىل العدل مع اآلخرين بدالً من أن ينحط يف الظلم 

 من أن هو أن جينح إىل التعاون مع اآلخرين بدالً ، بداًل من أن جينح إىل القسوة والغلظة يف التعامل معهم
ة هذه الصفات ببساطة هي اليت تسمى األخالق اإلنساني، يركب رأسه يف املنابذة واخلصام مع اآلخرين

 . لفاضلةاملثلى أو األخالق اإلنسانية ا

قدُيًا وحديثًا عن املصدر الذي ُيكن أن  –علماء األخالق وعلماء اجملتمع  –ولقد تساءل العلماء 
تنبثق منه هذه األخالق اإلنسانية املثلى فلم يتبني هلم إال مصدر واحد ال ثاين له أال وهو الدينونة هلل 

منه األخالق  صدر الوحيد الذي تنبثقهذا هو امل. سبحانه وتعاىل بعد معرفته واخلضوع الصادق لسلطانه
والبد من أن أوضح لكم يا عباد اهلل حقيقة البد من رفع اللثام عنها هبذه . اإلنسانية الفاضلة املثلى

ز وذلك للصفات اليت ركبها اهلل ع، املناسبة وهي أن أشرس خملوق ُيشي على األرض إّنا هو اإلنسان
،  كصفة العلم ،كصفة األنانية،  ب التملك واألثرة كصفة القدرةكصفات ح،  وجل فيه واليت مساها األمانة

وهي تلك  ،هذه الصفات هي مصدر شراسة اإلنسان، كصفة تسخري كثري من الظواهر الكونية لإلنسان
ن حَيِْمْلنَ َها أَ  إِنَّا َعَرْضنَا اأْلََماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِبَاِل فَأَبَ نْيَ اليت قال عنها اهلل عز وجل: 

نَساُن إِنَُّه َكاَن ظَلُومًا َجُهوالً   . [23]األحزاب:  َوَأْشَفْقَن ِمنْ َها َومَحَلََها اإْلِ

سبحانه  إال االنضباط احلقيقي بتعاليم اهلل، ومن مث فليس هنالك شيء يلجم كيان اإلنسان إال الدين
حليوانات اليت وإننا لنظلم ا. على كيان اإلنسان إال هيمنة الرهبة والتعظيم هلل سبحانه وتعاىل، وتعاىل

 ،نتحدث عنها بالسباع الضارية عندما جنعل منها أمثلة نضرب هبا للفظاظة والغلظة والظلم والقتل والسفك
ل الصفات اليت هبا تفرتس السباع إّنا هي صفات غريزية قانونية أقامها اهلل عز وج. إننا نظلم هذه السباع
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ولذلك فإن  ،لكي تستطيع أن تبقي على حياهتا من خالل هذه الصفات، إلبقائها يف هذه احليوانات
أما  ،السبع الضاري إذا شعر بالشبع بعد اجلوع أغمض عينيه وركن إىل الراحة وأعرض عن كل ما حوله

يله العتو ال يزا، إن قوي أو ضعف ال تزايله الشراسة، إن افتقر أو استغىن، اإلنسان فإن جاع أو شبع
خلضوع هو الدينونة هلل سبحانه وتعاىل وا؛ وإّنا يقلم أظفار عتوه شيء واحد، سبب الذي ذكرته لكملل

يان إذا استشرت يف ك، وإذا استشرى يف اإلنسان هذا املعىن الذي أقوله لكم. لسلطان اهلل عز وجل
عان ما يتخذ سر اإلنسان شراسته واحنطت به شراسته إىل الدون وإىل أحط درجات الشراسة والعتو فإنه 

د اهلل أضعها هذه حقائق علمية يا عبا، من جلام الدين نفسه سالحًا يستعني به ملزيد من الشراسة والعتو
 . بني أيديكم

وما قصة التكفري الكيفي الذي مت احلكم به يف أقبية الظالم إال أداة لتحويل اإلسالم إىل منجل 
ار ة تزدهي هبا األعني وتنتشي هبا األبصار إذ ترى أهنإال أداة لتحويل اإلسالم إىل متع، حلصد الرقاب

إن هذا . نعم ،الدماء تتدفق متعرجة بلوهنا األمحر القاين بني عشرات األشالء ذات اليمني وذات الشمال
التكفري الكيفي الذي ال عهد لإلسالم به والذي مت احلكم به يف أقبية الظالم إّنا أريد من ذلك حتويل 

 . إىل منجل حلصد الرقاب اآلمنة الربيئة –لت لكم كما ق  –اإلسالم 

 ،أال فاسألوا أولئك الناس الذي ُمِسُخوا وال مسخ القردة واخلنازير الذي أنبأنا عنه بيان اهلل عز وجل
سلوا هؤالء الذين ُمِسُخوا من أي مصدر حاقد على اهلل وحاقد على إسالم اهلل وحاقد على رسول اهلل 

جعلوه أعىت سالح لتدمري اإلنسان ال لشيء إال إلشباع الغريزة اليت حدثتكم  ابتدعوا إسالمهم الذي
 ،غريزة العتو اليت يتمتع هبا اإلنسان دون أن يكون يف ذلك له شبيه يف عامل احليوانات املفرتسة قط، عنها

ضوا ق سلوهم من أي مصدر من املصادر احلاقدة على اهلل واحلاقدة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قضاءهم املربم بأن تدور رحى املوت على الناس الذين شرفهم اهلل عز وجل باملقام فوق هذه األرض 

 –أله أمل يقل رسول اهلل يف الصحيح لذلك الذي س، أولئك الذين شهد هلم رسول اهلل باخلريية، املباركة
عليك بالشام فإهنا قال: ، إىل أي جهة تنصحين أن أذهب إذا ادهلمت الفنت –وهو عبد اهلل بن حوالة 

 . خرية اهلل من أرضه جيتيب إليها خريته من عباده
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من أي مصدر حاقد على اهلل وعلى إسالمه قتل هؤالء الذين شهد هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
،  كيف وهم مؤمنونف، وسلم بأهنم خرية اهلل من عباده ال لشيء إال ألن اهلل شرفهم بالسكىن يف بالد الشام

كيف وإن الواحد منهم ظل يلفظ كلمة التوحيد حىت فاضت ،  كيف وهم قانتون،  كيف وهم مسلمون
أجل  –روحه مع هذه الكلمة؟! أال فاسألوا هؤالء الناس كيف يكون إسالماً ذاك الذي َياصم رسول اهلل 

منها مؤ من خرج من أميت على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى  إذ يقول: –َياصم رسول اهلل 
  .وال يفي بذي عهدها فليس مين

أال فاسألوهم كيف يكون إسالمًا ذاك الذي يسفه قرار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القاضي بأال 
يُ َعاَمل الناس يف الدنيا إال على ما يظهر منهم وأن حتال بواطنهم إىل حمكمة اهلل اليت ستنعقد غداً إذا قام 

  .الناس لرب العاملني

اسألوهم كيف يكون إسالمًا ذاك الذي يسفه من خالله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما أال ف
، مل يكفره، ى عليهأقبل رسول اهلل فصل، أويت بعبد اهلل بن أيب بن سلول وهو أول من كان يُ ت ََّهُم بالنفاق

اإلسالمي لكان  العامل ولو كان هنالك من يستأهل التكفري منذ عهد رسول اهلل إىل اليوم ممن يعيشون يف
ذلك الذي آذى  ،أول من ينبغي أن ُيَكفََّر عبَد اهلل بن أيب بن سلول ذاك الذي آذى رسول اهلل يف أهله

  .رسول صلى اهلل عليه وسلم يف شخصه

أال فاسألوهم كيف يكون إسالمًا ذلك الذي َياصم السلف الصاحل املتمثل يف التابعني وتابعيهم 
سلوهم   ،وباتباعهم نعتز وعلى خطاهم نسري، هذا هو سلفنا، ذين كانوا باقني معهموبقايا الصحابة ال

، نعم ،لقد ظهرت الفرق اإلسالمية اجلاحنة. كيف،  كيف يكون إسالمًا ذاك الذي َياصم هذا السلف
 هل يف السلف ،الشاذة يف بعٍض من معتقداهتا كاجلهمية واملرجئة واحلشوية والقدرية واملعتزلة واخلوارج

الصاحل من كفََّر فيهم واحداً؟ هل يف السلف الصاحل من حرَّك لسانه بتكفري خارجي أو جهمي أو 
مرجئي؟ أمل ُيسأل علي بن أيب طالب كرم اهلل وجهه عن هؤالء اخلوارج الذين يقاتلونه وحكمهم فقال 

اهلل عز وجل  واهيًا مع سلوهم يا عباد اهلل: إن كنتم ال تزالون يخيط ولو كان، عنهم: إخواننا بغوا علينا
 . يتمثل يف اإلسالم فأجيبوا عن هذا السؤال
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األرض حيوان  ليس على وجه، أعود فأقول: إن حتليل القصة يا عباد اهلل يتمثل فيما قد قلته لكم
، اىلوإّنا يروضه شيء واحد هو الدينونة هلل سبحانه وتع، من اإلنسان –يف أصل خلقته ونشأته  –أشرس 

إن بناء املآذن و ، وإن اصطناع املظاهر هلا ال يغين، يقة الدينونة فإن التجمل هبا ال يفيدفإن غابت حق
ينه أال دعوين أسألكم هذا السؤال وليجبين كل واحد منكم عليه ب، الباسقة ال يرضي اهلل سبحانه وتعاىل

الدماء خمالبه خضلت بأفيمكن أن تروا حيوانًا من السباع الضارية مهما طالت أنيابه ومهما ا، وبني نفسه
ة يقدم فيقتل الفريسة األوىل مث الثانية مث الثالثة مث الرابعة إىل أن يصبح عدد الفرائس مخسة ومخسني فريس

مث إنه يقبل ذات اليمني وذات الشمال فيجرح هذه ويلطم تلك حىت يبلغ اجلرحى الذين ينتشرون عنه 
عل بلغت به الضراوة أن يفعل هذا؟ ولكن يف الناس من ف أفيمكن حليوان ضاٍر مهما، ُيينًا ومشااًل املئات

لكي يروي ظمأ حقده وليشفي غليل ، ملاذا؟ ليشفي غليله ولريوي ظمأ حقده من شخص واحد، هذا
سلوه  ،غيظه من هذا الشخص أقدم على قتل مخسة ومخسني بريئًا وأقدم على جرح املئات كما تعلمون

ل قويل أقو ، ال أقول نظامًا واحداً بل جتاه شخص واحد، حدملاذا؟ ليشفي غليل حقده جتاه شخص وا
 . هذا وأستغفر اهلل العظيم

وبعد: فقد حدثتكم عن املشكلة وصورت لكم أبعادها وجذورها ولكن ماذا عن الدواء الذي ينبغي 
أن نقف عليه وأن نأخذ أنفسنا به؟ أيها اإلخوة: دعوين أجبكم عن هذا السؤال من منطلق هو الذي 

من منطلق  ،من منطلق الغرية، من منطلق احلب، امل معه منذ أن أقامين اهلل يف هذا الذي أقامين فيهأتع
مة اليت وأتوجه به إىل هذه األ –الدواء ، من منطلق الغرية على اآلخرين، االرتباط هبذه األرض املقدسة
أتوجه إىل  –هذا القلب دمشق وإّنا قلب الشام سوريا وإّنا قلب ، الشام، شرفها اهلل بسكىن هذه البلدة

عوهم مجيعًا أدعو نفسي وأد، أتوجه إىل الشعب بكل فئاته، أتوجه إىل اجليش، أتوجه إىل األمن، القادة
عىت بالظلم أولئك يضربون املثل األ، إىل اإلقالع عن الذنوب، إىل التوبة إىل اهلل، إىل االصطالح مع اهلل

ا يتجملون أولئك يضربون املثل بالشرود عن صراط اهلل وإن كانو ، نافلنضرب املثل األعلى بالرمحة فيما بين
اهلل سبحانه  تعالوا ّننت جذورنا اإلسالمية مع، بأقنعته وألفاظه أما حنن فلنكن صادقني مع اهلل يف اجلذور

ين وإّنا هي من وهذه ضمانة ليست م، إن حنن فعلنا ذلك فليس بيننا وبني الفرج إال قاب قوسني. وتعاىل
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اء َوالضَّرَّاء َوزُْلزِلُواْ أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخلُوْا اجْلَنََّة َوَلمَّا يَْأِتُكم مََّثُل الَِّذيَن َخلَْوْا ِمن قَ ْبِلُكم مَّسَّتْ ُهُم اْلبَْأسَ  اهلل:
 . [314]البقرة:  رِيبٌ ّلِه قَ َحىتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوْا َمَعُه َمىَت َنْصُر الّلِه َأال ِإنَّ َنْصَر ال

أقوهلا ، ولكن أوبوا وتوبوا ،َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِه َقرِيبٌ ، َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِه َقرِيبٌ ، َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِه َقرِيبٌ 
 .لنفسي وأقوهلا لسائر إخواين الذين شرفين اهلل معهم باملقام فوق هذه األرض
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أما  .أرجو أن يُتاح يل بياهنا ملخصة بدون إخالل، إن حديثي إليكم اليوم يتضمن ثالث نقاط
النقطة األوىل منها فهي أين ما وجدت خالفًا قط بني الناس على اختالف مذاهبهم ومشارهبم ورؤاهم 

سس ل األوحد الجتثاث جذور الفساد ولرتسيخ أوسياساهتم يف أن األخالق اإلنسانية املثلى هي السبي
 ، الصالح واإلصالح

 ولكن ما هي الضمانة لتحقيق هذه األخالق اإلنسانية املثلى؟ 

اجلواب عن هذا يا عباد اهلل هو أننا عندما نعود إىل ما ذكره أو كتبه علماء الفلسفة واألخالق 
ار الناس ومن سبيل إلجياد قيٍم أخالقية تُ ْنتَ زَُع من أفكواالجتماع قدُيًا وحديثًا جند أهنم اتفقوا على أن ال 

مزجة كانت واأل، والسبب أن مصاحل الناس إّنا يُنظر إليها من خالل األمزجة، رؤاهم وما قد يتفقون عليه
ومن مث فليس هنالك من سبيل بعد البحث والتنقيب الكتشاف قيٍم أخالقية ثابتة ، وال تزال متناقضة

وآخر من أكد هذه احلقيقة العامل الربيطاين والقانوين ، ها األسرة اإلنسانية مجعاءراسخة تلتقي علي
ني بأنه لكنه اختلف عن أولئك السابق، أكد ذلك يف كتاب له امسه أصول الشرائع، والفيلسوف بنتام

، ديينلذكر يف آخر كتابه أن املرجع الوحيد الذي ُيكن أن يرسخ قيمًا أساسية لألخالق إّنا هو الوازع ا
ذا هو أول من ولعل بنتام ه. وقال: وإن كانت األديان خمتلفة فمما ال ريب فيه أن الوازع فيما بينها واحد
 . َسريَّ املثل اإلنكليزي القائل: ال أخالق بدون دين وال دينًا من دون أخالق

لتكفرييني ونقف ا أقول هذا يا عباد اهلل منبهًا إخوة لنا أال ينتهزوا الفرصة وحنن نقف يف وجه تطرف
ال ينتهزن هؤالء اإلخوة الفرصة من أجل أن يستخدموا الوسيلة ذاهتا لنبذ ، يف وجه ابتداعات الوهابيني

 ،الدين وإلبعاد مظلة الدين عن جمتمعنا اإلسالمي السوري الذي كان وال يزال يتنفس برئة اإلسالم والدين
ال حيلمن  .لالقتباس من كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله لكنه الدين الواعي السليم الذي يُعد املثل األعلى

أحدهم حبياة ال دينية أو نوع من العلمانية يف احلكم أو اإلدارة من خالل ما ننهض به من الوقوف يف 
تمع من بل أي جم –ملاذا؟ ألن احلصن الذي يقي جمتمعنا ، وجه التطرف التكفريي والبدع الوهابية
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إّنا هو حصن  ،ديين املتمثل يف التكفري وغريه إّنا هو حصن الدين الواعيمن التطرف ال –اجملتمعات 
مرتع  فإذا زال هذا احلصن فحدث عن، الدين املنبثق عن كتاب اهلل وسنة رسوله وما أمجعت عليه األمة

 : انظروا ماوأقول هلؤالء اإلخوة، عندئٍذ يرتاعون ويلهون ويفعلون ما يشاؤون، هؤالء املتطرفني وال حرج
هي البالد أو اجلهات الذي ينتشر فيها هذا التطرف الديين؟ هي اجلهات اليت تعاين من جهل بالدين أو 

به إليها هذه مالحظة أرجو أن يتن. البعيدة عن ضوابط الدين، هي اجلهات اليت تفتقر إىل محى الدين
لك هي النقطة ت. فرييإخوة لنا يضربون بالسالح ذاته الذي نقف به يف وجه اإلرهاب الوهايب أو التك

 . األوىل

 ،أما النقطة الثانية فطاملا قيل يل على لسان التذكري أو لسان النقد: أال ترى إىل التجاوزات الكثرية
 ،أال ترى إىل األخطاء واألغالط الكثرية اليت يقع فيها املسؤولون واليت يقع فيها األمن وغريه أال ترى ذلك

ة؟ أقول جواباً هلؤالء اإلخوة نعم حنن نشرتك معكم يف مالحظة ما تقولون أال ترى أن هذا حيتاج إىل معاجل
 ،ولكن الفرق هو أن يف الناس الذين يرون هذه األخطاء أو كثرياً منها يتبعون ذلك بالعمل على معاجلتها

ليهم هنالك أناس ما ينبغي أن نشري إ، يسعون السعي الالهث جبدٍّ ولكن حبكمة يف سبيل معاجلتها
وهذا فرق ما بني الذين جيلسون ليتحدثوا عن األخطاء وحيصوهنا إحصاًء ، ث واضٍح أو غري واضححبدي

 . وبني من يرون األخطاء فعاًل ولكنهم يتحركون جبد ولكن حبكمة يف سبيل اقتالعها

أملى: وبعبارة  ،املهم يا أيها اإلخوة أننا ما ينبغي أن نُ ْهرََع إىل معاجلة أخطائنا عن طريق ردود الفعل
ي أن نعاجل أخطاءنا ما ينبغ، ما ينبغي أن هنرع إىل معاجلة أخطائنا عن طريق الرتامي يف أحضان برنار ليفي

ا وبعبارة أكثر جالًء م، عن طريق الرتامي يف أحضان من حكموا على سورية باإلعدام من حيث هي
فيه مثناً الجتثاث  لوطن مبا فيه ومنينبغي أن نعاجل هذه األخطاء ونسعى إىل اجتثاثها عن طريق تقدمي هذا ا

إذاً إذا زالت األخطاء وزال معها الوطن أين تضع التصحيح إذاً؟ أليس هذا حال ذلك ، هذه األخطاء
 ،األمحق الذي حطم وجه صاحبه قبل أن يطري الذباب املنحط عليه؟ هذه هي النقطة الثانية يا عباد اهلل

 . أرجو أن نكون على بينة من ذلك

يا عجبًا من مجاعة تقبع داخل ظالم مكشوف وهي مجاعة ، نقطة الثالثة فيا عجبًا أيها الناسأما ال
مكشوفة لتضع خطة جهنمية جملزرة بل ملذحبة ال يقوى على تنفيذها إال من قد ُوِضَع وراء صدره قطعة 
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أرسلت هبا إىل و هذه اجلماعة نفَّذت خطتها هذه ، صخر عاتية بداًل من القلب الذي متع اهلل به اإلنسان
سورية ابتغاء أن تلتهب من جرائها حرب طائفية مث إن احلرب الطائفية تقود إىل إشعال هذه األرض 

ولكن األعجب أهنا سرعان ما رمت من وجهها قناعًا ، فعلت ذلك، املباركة كلها بوقود ال ينطفئ
األطفال  هبذه اجلماعة تبكي معنظرنا وإذا ، نظرنا وإذا هي تنوح مع الثكاىل، واستبدلت به قناعًا آخر

مث ماذا؟ مث إهنم ، نعم ،وإذا هبذه اجلماعة تبكي مع اآلباء الذين ُذبَِّح أبناؤهم وفقدوا أطفاهلم، الذين يُ تُِّموا
، رعى سالمتهمأن ي، لطخوا املسؤولني بل لطخوا اجليش الذي شأنه يف العامل كله أن يرعى أمن املواطنني

فنجد هذه اجلماعة بعد أن رمت بقناع واستبدلت به قناعًا آخر تتهم املسؤولني ننظر ، أن يرعى محايتهم
  .لى حياة الربآءجرُية القضاء ع، جرُية ذبح األطفال، بكل فئاهتا هبذه اجلرُية اليت يفزع منها التاريخ

عد احملاولة ب أال فتعلموا يا عباد اهلل أن هذه املكيدة إّنا نسجت خيوطها يف لبنان وهي احملاولة الثالثة
األوىل اليت كانت يف محص واليت تلتها من بعد مث جاءت على أعقاهبا هذه الثالثة كل ذلك يف سبيل إيقاد 

  .حرب طائفية ويف سبيل أن تسلم احلرب الطائفية سوريا وهي تلتهب إىل برنار ليفي لتنفيذ ما قد قُ رِّر

ى هلل صلى اهلل عليه وسلم إذ قال وقد أوصأال فليعلم اجلميع أن شامنا هذه اليت شهد هلا رسول ا
وقد علم  إهنا خرية اهلل من أرضه جيتيب إليها خريته من عبادهقال: ، الناس عند الفنت باللحاق بالشام

، ذهسوريا ه. الناس مجيعًا أن قلب الشام إّنا هو هذا الوطن سوريا وأن قلب هذا القلب إّنا هو دمشق
أسرة واحدة  حنن، أمينة على وصف رسول صلى اهلل عليه وسلم، سول اهللشامنا هذه أمينة على شهادة ر 

ة ما ال ُيكن لعدو وال ملتآمر أن حييل عالق، أسرة واحدة يف هذه األرض املباركة، يف هذه األرض املباركة
من هذا الذي يصدق أن فئة ممن كان يعيش يف احلولة أو ما ، بني فئاهتا ومذاهبها إىل عداوة وبغضاء

إنه عدو  ،ا اعتدت على فئة أخرى وأن الفئتني تصارعتا فتقاتلتا فتذاحبتا من هذا الذي يصدق هذاحوهل
 . لئيم خارجي خطط ورسم يف لبنان وأوحى مبا فعل وكان ذلك كله هذا الذي رأيتموه

حنن نعلم مجيعًا أن اإلسالم الذي متعنا اهلل سبحانه وتعاىل بالوعي الثاقب يف فهمه ومتعنا اهلل 
ُياننا جذور هذا اإلسالم إ، نعلم أن هلذا اإلسالم جذوراً وأن له أغصاناً ، باإلخالص التام يف التمسك به

لم من علم وجهل من ع، باهلل عز وجل وكل فئات هذا الوطن املبارك تتمتع باإلُيان باهلل سبحانه وتعاىل
اح ألحد لناس مجيعًا وال يُتهذه حقيقة نعلمها ا، وهيهات هيهات أن يستغين اجلذع عن أغصانه، جهل
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رة الثانية ومل حاولوها يف امل، حاولوها يف املرة األوىل ومل يأخذوا مما نتج الدرس، من الناس أن يتآمروا علينا
 . درسوحاولوها يف املرة الثالثة فهال استيقظوا ليأخذوا ال، يشاؤوا أن يلتفتوا فيلتقطوا من ذلك الدرس

ُوا أ النساء الاليت  ،ورب أٍخ لك مل تلده أمك، الرجال الذين قُتِلُوا إخوتنا، والدنااألطفال الذين  ُذحبِّ
بيننا وبينهم أعلى نسب نعتز به هذا االحتضان الذي شاءه اهلل عز وجل لنا ، رُمِّْلن أو الثكاىل أخواتنا

 تكن هذه إن ملما معىن شهادة رسول اهلل أيها اإلخوة ، وهلم مجيعًا فوق شامنا اليت شهد هلا رسول اهلل
وها أنا أجسد حقيقة هذا الكالم  هي خرية اهلل من أرضه جيتيب إليها خريته من عباده، هي النتيجة

الذي أقوله لكم بصالة الغائب أأوديها بعد االنتهاء من صالة اجلمعة على هؤالء الذين سبقونا إىل رمحة 
سم الشهادة يف دين اهلل قسمان: ق، ء حقًا؟ نعموكم سئلت أهم شهدا، ذكوراً وإناثاً ، اهلل صغاراً وكباراً 

نون بثياهبم هؤالء يدف، يتصف هبا ذلك الذي يقع صريعًا أثناء معركة القتال بني املسلمني وأعدائهم
من قتل دون  الفريق الثاين من الشهداء هو ذاك الذي قال عنه رسول اهلل:، ودمائهم وفقههم معروف

هذه شهادة من نوع  من قتل دون عرضه فهو شهيد، فهو شهيدمن قتل دون ماله ، دمه فهو شهيد
  .يصلى ولكن هلم أجر الشهادة، يكفنون، يغسلون، آخر

 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم
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 32/21/1889|  ..هل انتصر الغرب على إلاسالم!؟ -231

 

ديثي باألمس وأنا أتكلم عن طغيان الدول الغربية، وعن خططها املتآمرة على لعل الذين مسعوا ح
.. لعل .هذه األمة العربية واإلسالمية، وعن ختاذل هذه األمة وتدابرها والضعف الذي استشرى فيما بينها

الذين مسعوا حديثي هذا باألمس يتصورون أن ذلك يعين أن الغرب بطغيانه قد تغلب أو سيتغلب على 
ن اهلل سبحانه وتعاىل، وأن اإلسالم قد أصبح مهزومًا يف حلبة هذا الصراع القائم املهتاج بني الغرب دي

وبني األمة العربية واإلسالمية. هذا التصور إن تسرب إىل بال أٍي منكم خطٌأ كبري، ووهم خطري، ما 
 .ينبغي أن يستقر يف ذهن إنساٍن مسلٍم قط

 المية اليوم مظهراً جُيسد حقيقة اإلسالم يف معتقداهتا اجلامعة ويفلو كانت هذه األمة العربية واإلس
ن ولكن ينبغي أن نعلم كما قد قلت باألمس أ ،سلوكها وأخالقياهتا، إذاً لكان هذا االستنتاج يف حمله

ا هذه األمة العربية واإلسالمية اليوم مل تعد مظهراً لإلسالم احلق ال يف معتقداهتا اجلامعة وال يف سلوكاهت
على  غلبة الغرب إذًا على واقع هذه األمة وليست ،املتفقة مع دين اهلل سبحانه وتعاىل وآدابه وشرعه

 .اإلسالم الذي ال وجود له يف هذا الصراع قط. هذا ما ينبغي أن يعلمه كل واحد منكم

ن أ إن الغرب اليوم إّنا يصول وجيول يف حلبة هذا الصراع وينتشي بانتصاراته املتالحقة بسبب
سالم سلطاٌن حقيقٌي لو كان لإل ،املسلمني قد جتردوا عن إسالمهم احلقيقي فلم تبقى له فاعلية يف حياهتم

يف حياهتم إذاً الحتدوا، ألن اإلسالم من شأنه أن يوحد املسلمني أينما كانوا ويف أي عصر عاشوا، لو  
سالم قوة من اجلهات كلها، ألن اإلكان لإلسالم سلطاٌن مهيمٌن على حياهتم إذاً لتفجرت يف كياهنم ال

وأقول سلطانه  -حيثما وجد وجدت فيه القوة ووجدت فيه العزة واملنعة، ولكن اإلسالم ملا احنسر سلطانه 
عن هذه األمة، تبددت هذه األمة وتفرقت أوزاعًا إىل فئاٍت متدابرٍة شىت، ذلك ألن  -وال أقول انتماؤه 

مٌن فيما بينهم، ومن مث فإن قوهتم آلت إىل ضعف وعزهتم آلت إىل احملور اجلاذب مل يعد له وجوٌد مهي
 .ذل. يف هذه الساحة صال العدو وجال، يف هذه الساحة يتغلب الغرب
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. ترى هل إذا انتصر الغرب على هذه األمة اليت وّدعت إسالمها إال فيما يتعلق .أما اإلسالم
. .ه األمة إسالمها واحنسر سلطان اإلسالم عنهابانتماءاٍت تقليدية يف أكثر األحيان، هل إذا ودعت هذ

هل معىن ذلك أن اإلسالم دفن يف الغياهب فوق هذه األرض؟ وأن اإلسالم مل يعد له وجود يف عاملنا 
 املعاصر اليوم؟

هل معىن هذا أن األمة اليت شرفها اهلل باإلسالم هي العرب فقط؟ فإما أن يكون العرب هم احلملة 
يعز اإلسالم هبم ويعزون به، وإما أن يرتك هؤالء الناس اإلسالم فتيتم اإلسالم وال يبقى  للواء اإلسالم؛ إذاً 

 له أحٌد يرثه؟ هل هذا هو ما قرأمتوه يف كتاب اهلل عز وجل؟

 ؟َوِإن تَ تَ َولَّْوا َيْستَْبِدْل قَ ْوًما َغيْ رَُكْم مُثَّ اَل َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمأهذا هو معىن قول اهلل سبحانه: 

 بَِقْوٍم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمن يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت اللَّهُ أهذا هو معىن قوله عز وجل: 
 .خوة؟ ما ينبغي أن َيطر هذا ببال أحٍد أيها اإلحيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

إن الغرب يف صولته هذه ويف طغيانه هذا، بل يف تغلبه الذي نراه، ال يتغلب أبدًا بسبب قوة خارقة 
 .يتمتع هبا، وإّنا يتغلب بسبب ضعٍف خارٍق آل إليه حال هذه األمة، فلتعلموا هذه احلقيقة

مم من قبل. إالم أالغرب مهما بلغ يف شدته ومهما استشرى يف قوته، لن يبلغ إىل القوة اليت بلغتها 
الَِّذيَن  أَوملَْ َيِسريُوا يِف اأْلَْرِض فَ يَ ْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقَِبةُ آل حاهلم؟! انظروا إىل كالم اهلل عن هذه احلقيقة: 

 َواَل يِف اأْلَْرِض إِنَُّه َكاَن َعلِيًما تِ ِمْن قَ ْبلِِهْم وََكانُوا َأَشدَّ ِمنْ ُهْم قُ وًَّة َوَما َكاَن اللَّهُ لِيُ ْعِجزَُه ِمْن َشْيٍء يِف السََّماَوا
أَوملَْ َيِسريُوا يِف اأْلَْرِض فَ يَ ْنُظُروا َكْيَف َكاَن  . وكم وكم يتكرر هذا املعىن يف كتاب اهلل عز وجل:َقِديرًا

ثار تلك األمم اليت يتحدث . وتلك هي آ.. صدق اهللَعاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن قَ ْبلِِهْم وََكانُوا َأَشدَّ ِمنْ ُهْم قُ وَّةً 
عنها بيان اهلل عز وجل ال تزال قائمة، وال تزال تقنيات العصر احلديث جاهلًة حريى أمام تلك الظاهرة 
احلضارية اليت ال تزال أطالهلا باقيًة إىل اليوم. فماذا كانت عاقبة أولئك األشداء؟ رحلوا وآل أمرهم إىل 

 .هباء حتت سلطان اهلل سبحانه وتعاىل

َعلَُّهْم َولََقْد َأْرَسْلنَا ِإىَلَٰ أَُمٍم مِّن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهم بِاْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاِء لَ أومل تقرأوا قول اهلل عز وجل:  
فَ َلمَّا  ،ا َكانُوا يَ ْعَملُونَ فَ لَْواَل ِإْذ َجاَءُهم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا َولََِٰكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن مَ  ،يَ َتَضرَُّعونَ 
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كل شيء ومل تتفتح أبواب كل شيء أمام الغرب اليوم    َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فَ َتْحنَا َعلَْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيءٍ 
 افَ َتْحنَا َعلَْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتََّٰ إِذَ  كما تفتحت أبواب كل شيء لألمم سابقٍة خلت من قبل،

 .َفرُِحوا مبَا أُوتُوا َأَخْذنَاُهم بَ ْغَتًة فَِإَذا ُهم مُّْبِلُسونَ 

أجل أيها اإلخوة الغرب، عندما يتغلب بطغيانه على هذه األمة إياكم أن تتصورا إّنا يتغلب بقوته 
عاىل. تاخلارقة علينا، وإّنا هو يتغلب بالضعف اخلارق الذي حاق بنا بعد أن جتردنا عن دين اهلل سبحانه و 

أما اإلسالم فإلن تقلصت أشعة مشسه عن هذه املنطقة فلسوف تسري هذه األشعة ذاهتا إىل مكاٍن آخر 
يف عامل الغرب، وانظروا والحظوا حركة التاريخ، أليس الغرب يرتبص باإلسالم؟ أليس الغرب هو الذي 

ام الذين م حتت أقديضع اخلطط للكيد باإلسالم يف بالد اإلسالم هذه؟ واهلل لسوف يتفجر اإلسال
يرتبصون به سوًء، هؤالء الذين يرتبصون باإلسالم املكائد ويرسلون اخلطط من هناك إىل هنا، وينظرون 
مبناظريهم الدقيقة املدققة إىل مآل اإلسالم هنا، لسوف يفاجئون بأن خطر اإلسالم قد تفجر فيما بينهم، 

 .دهأجل وتلك هي سنة رب العاملني سبحانه وتعاىل يف عبا

ألن كان واقعنا يبعث اليأس، فهذا ما ينبغي أن يبعث يأسًا يف قلوبنا اجتاه اإلسالم ال، سيبلغ هذا 
 .األمر ما بلغ الليل والنهار هذا كالم سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصادق املصدوق

لمني، وها هو سولعل فيكم من يقول: ملاذا تتصور أن اإلسالم قد خىب نوره وتقلص سلطانه عن امل
ذا شهر رمضان قد جدد اآلمال بني جواحننا، ها هي ذي املساجد تأىب إال أن تكون شاهدًة على إقبال 
اإلسالم، ها هي ذي الفئات اليت كانت تزحف إىل املساجد قائمًة مصليًة راكعًة ساجدًة، كل ذلك دليل 

ه هذه حقيقة. أما أن اإلسالم له سلطان على أن اإلسالم يف بالدنا اإلسالمية يخري، أجل اإلسالم يخري
 .املهيمن على هذه األمة فذلك شيء آخر

أريد أن تالحظوا ما قد الحظت وأالحظ أيها اإلخوة، هل حاولتم أن تتعقبوا هذه احلشود اليت  
كانت تفيض هبا املساجد من أي طبقٍة كانت، إذا كانت هذه احلشود متثل الطبقات كلها فاآلمال قوية، 

و عدمت بذاكرتكم وتأملتم يف تلك احلشود لرأيتم أهنا من طبقة واحدة أو من طبقتني اثنتني فقط، ولكن ل
 .أما الفئات األخرى فقد كانت غائبة وكانت هلا سهراهتا األخرى
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قلت مرًة: إنين عندما أنظر فأجد الصورة التالية يفيض بقليب األمل عندما أجد األغنياء املرتفني 
رمهم اهلل بالغىن الكبري والكبري يتصدرون صفوف املساجد؛ ركعًا سجدًا قد استدبروا املرتفني الذين أك

جتاراهتم، ونفضوا أفكارهم وأيديهم عن دنياهم، وانتشوا هبذا القيام وهبذه الركعات وبتالوة كتاب اهلل عز 
 أقول  وال - وجل، أستطيع أن أرى اآلمال قد ازدهرت بني جواحنهم، ولكنكم تعلمون كما أعلم، أن ُجل

هؤالء الذين أكرمهم اهلل باملال الوفري، بالغىن الذي كاد أن َينقهم، هؤالء كلهم كانوا يف غيبوبة  -كل 
 .عن هذا الذي نعتز به، عن هذا احلشد الكبري الذي كانت تطوف به مساجدنا كلها

ز وجل، اب اهلل ع.. هنالك أناٌس كانوا راكعني ساجدين يتلون أو ُيصغون إىل كت.أجل أيها اإلخوة
ويف أماكن أخرى كانت مثة سهرات أخرى عامرة، احلديث عن املال، واحلديث عن التجارة، واحلديث 
عن اخلطط املستقبلية لتنمية املال ومضاعفته، أجل هذه طبقة من الطبقات كانت غائبة، وهنالك طبقات 

 .أخرى أيها اإلخوة

ة النشوة الغامرة يف رأسي، منظر شخصية قيادية كبري أنا كنت وال أزال أقول: منظران اثنان يبعثان 
جداً جداً أجدها واقفًة بني يدي اهلل عز وجل وقد جتلبب هذا اإلنسان برداء العبودية هلل على الرغم من 
مشوخه وعلى الرغم من مكانته؛ أجده يتمرغ ساجداً راكعًا متبتاًل بني يدي اهلل عز وجل، منظٌر يثري بني 

ال كنشوة اخلمر. املظهر اآلخر: مظهر إنساٍن كان باألمس القريب مسرفًا على نفسه، يلُغ جواحني نشوًة و 
يف الدنيا وشهواهتا وأهوائها متامًا كما تريده أهواؤه وشهواته له، وأنظر وإذا به قد خلع ثوبًا وارتدى ثوبًا 

 .ئد إليكآخر، وانظر وإذا هو متبتل بني يدي اهلل يقول: اللهم لبيك وإليك ها أنا عا

منظران اثنان يثريان نشوة ما مثلها نشوة، أن جتد إنسانًا ذا مكانًة باسقة إن بسبب غىن أو بسبب 
.. جتد أنه قد حّطم مكانته كلها بني يدي اهلل عز وجل .رتبة أو بسبب قيادة أو سبٍب من األسباب

احلشود إىل  ظر فنجد أن إقبالووقف صاغرًا متبتاًل بني يديه، الدنيا نسيها، التجارة تركها، عندما نن
مساجد اهلل يتمثل يف هذه الفئات والطبقات كلها، فاعلموا أن اآلمال قد ازدهرت وهذا سيكون مصداقًا 

جَاٌل رِ ،وِّ َواآْلََصالِ يِف بُ يُوٍت َأِذَن اللَُّه َأْن تُ ْرَفَع َوُيذَْكَر فِيَها امْسُُه ُيَسبُِّح َلُه فِيَها بِاْلُغدُ  لقول اهلل عز وجل:
 .لَُّب فِيِه اْلُقلُوُب َواأْلَْبَصارُ قَ اَل تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعْن ِذْكرِ اللَّهِ َوإِقَاِم الصَّاَلِة َوإِيتَاِء الزََّكاِة ََيَافُوَن يَ ْومًا تَ ت َ 
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ما  ملتمنيت لتمنيت أن أجد خالل هذا الشهر املبارك ثلة من هؤالء الذين أكرمهم اهلل وبسط هل
 .لتمنيت لو أن هؤالء ُهرعوا وهم يشكرون اهلل على بعٍض من نعمه .بسط من املال الوفري

لتمنيت لو أهنم أسدلوا حجابًا لساعات بينهم وبني هذه النعمة اليت أكرمهم اهلل هبا وقالوا إن بلسان 
بودية الضارعة، أقبل إليك بالعالقال أو لسان احلال: يا رب ها أنا ذا مقبٌل إليك أكرمتين باملال الوفري أفال 

ن . أفال أسجد أفال أركع أفال أبيت الليل قائمًا، إذا كان الفقراء يُهرعو .أكرمتين بالعطاء، غمرتين باملنن
إىل بيوت اهلل عز وجل وقد نسوا ُغصص فقرهم أفال يُهرع إىل بيوت اهلل هؤالء الذين يلعبون باملليارات! 

هم أن يتخيلوا هذا الذي أقول عندما يكون هذا اإلقبال إىل بيوت اهلل الذين يقولون اإلسالم يخري علي
 .سبحانه وتعاىل متمثاًل هبذه الفئات كلها فاإلسالم يخري

ومع ذلك فأنا أسأل اهلل عز وجل أن جيعل إسالمنا مقبٌل غري مدبر وأن جيعلنا حنن الذين نتشرف 
 يل هذا وأستغفر اهلل العظيم.بعزة اإلسالم وأن ال جيعله مرياثًا لغرينا. أقول قو 
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ُقطاع ؛ ري أعداءوخرج عليهم أثناء املس، أرأيتم لو أن ثالثة إخوة يسريون يف طريق جيتازونه إىل بلد ما
افية يف ومل تكن لديهم القدرة الك يستطيعون أن جُيردوهم من أمواهلم إذا شاءوا، طريق وقفوا يف وجوههم

أن جيردوهم من كل ما معهم حىت من  -ُقطاع الطرق  -يستطيعون أولئك األعداء ، مواجهة األعداء
ودة ما ولكن هل يستطيع قطاع الطريق هؤالء أن حييلوا م، يستطيعون إذا شاءوا رمبا أن يقتلوهم، ثياهبم

ؤالء اع الطريق هؤالء أن يُقطعوا صلة القرىب السارية بني هبني هؤالء اإلخوة إىل عداوة؟ هل يستطيع ُقط
 . مهما كثروا ومهما قل هؤالء اإلخوة، اإلخوة؟ هذا ما ال يستطيع ُقطاع الطريق أن يفعلوه

 ،وكل املقدرات ُيكن أن جترد من أصحاهبا بواسطة القوة، كل األموال ُيكن أن تُأخذ بواسطة القوة
. ليت جتمعهموإال الوحدة ا، كن إنزاهلا هبؤالء اإلخوة إال املودة السارية فيما بينهموكل أنواع األذى املادية ُي

إن الوحدة ومن مث ف، ذلك ألن املودة نابعٌة من األعماق، فهذا ال يستطيع األعداء أن يفعلوه مهما كثروا
 . مثرة هلذه املودة

ها أما أن يتجه األعداء إلي. . ومهذا املثل الذي أقوله ينطبق على واقع هذه األمة اإلسالمية الي
أن حيتل  وأما. هذا ُيكن عندما يكون األعداء أقوياء وتكون هذه األمة ضعيفة، فيجردوها من ممتلكاهتا

وأما أن  ،هؤالء األعداء أو بعض منهم جزءاً من أوطاهنم أو يستلبوا بعضًا من حقوقهم فهذا أيضًا ممكن
كوهنا باً ال هوادة فيها ويسلطوا عليهم أسلحة الدمار الشاملة اليت ُيليعمد هؤالء األعداء فينصبوا عليهم حر 

ولكن هل ُيكن هلؤالء األعداء إذا كانت هذه األمة . وال يريدون لغريهم أن ُيتلكها فهذا أيضًا ممكن
ينهم بهل ُيكن هلؤالء األعداء أن يقطعوا صلة القرىب فيما . . متحدة وإذا كان الود سارياً فيما بني أفرادها

وأن حييلوا مودهتم املوجودة والنابعة من عبوديتهم هلل ووقوفهم حتت مظلة اإلُيان باهلل عز وجل؟ هل 
 يستطيع هؤالء األعداء أن يسلكوا إىل ذلك سبياًل؟

ال يستطيع األعداء مهما كثروا ومهما كثرت حيلهم أن حيققوا شيئًا ، كل عاقٍل منكم يعلم اجلوب
دون كتاب اهلل عز وجل أيها اإلخوة ال يأمر الناس املسلمني واملؤمنني بشيء كما ولذلك جت؛ من هذا أبداً 
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ال يأمرهم  .وكما يأمرهم باحملافظة على هذه الوحدة اليت رّسخها اإلُيان باهلل فيما بينهم، يأمرهم باالحتاد
، ة على مالحافظوال مب، ال يأمرهم بشيء ال يأمرهم مبحافظة على وطن، بالقوة كما يأمرهم هبذه الوحدة

الذي  ذلك ألهنا الكنز الوحيد. وال مبحافظة على كنوز ومدخرات كما يأمرهم باحملافظة على هذه الوحدة
َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه لذلك يقول: ، ُيلك اإلنسان أن يطرد األعداء مجيعًا عندما يطمعون يف هذا الكنز

َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَ َفرَّقُوا يقول:  تَ نَاَزُعوا فَ تَ ْفَشلُوا َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ  َواَل يقول:  مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُوا
 . يكرر هذا كله َواْختَ لَُفوا ِمن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ ي ِّنَاتُ 

ولكن لعل فينا من يقول: فمال هذه األمة قد فقدت وحدهتا فعاًل؟! وهاهم أوالء األعداء قد 
أن حييلوا املودة اليت أكرمهم اهلل عز وجل هبا إىل تدابر بل إىل عداوة أحيانًا؟! ها هم أولئك  استطاعوا

 !األعداء قد استطاعوا أن يفعلوا ذلك؟

دما ولكنهم استطاعوا أن يقضوا على وحدة هذه األمة عن، إهنم مل يستطيعوا أن يفعلوا ذلك قهراً أبداً 
عندما تعاون املسلمون مع أعداءهم يف أن يسحقوا وحدهتم ، ارغبت هذه األمة معهم يف أن تزول وحدهت

 . ويقطعوا الشمل املوصول فيما بينهم

أي عدٍو هذا الذي جيرب أخًا أن يعادي أخاه بعد أن أوجد اهلل سبحانه وتعاىل صلة القرىب وصلة 
صل نه ال يستطيع أن يالود بني األخ وأخيه!؟ ولكن عندما أراد العدو أن ينال من هذه األمة منااًل علم أ

مزق وال يستطيع أن ينال شيئاً من أوطاهنا إال إذا بدء قبل ذلك ف، وال يستطيع أن حيطم قوهتا، إىل أمواهلا
وعندما حاول العدو أن يقضي على هذه الوحدة مل جيد سبياًل إىل هذه األمة عن . الوحدة اليت تتمتع هبا

بحانه ذه األمة على أعقاهبا وأن ترتك احلبل الذي جعله اهلل سولكنه انتظر أن تنكص ه، طريق اإلجبار أبداً 
هذا  انتظر أولئك األعداء إىل أن ترك املسلمون، واألداة املوحدة واجلامعة لشملها، وتعاىل احملور اجلامع هلا

احلبل وتوجهت قلوهبم إىل األموال بداًل من أن توجه إىل هذا احلبل الذي عصمهم اهلل عز وجل به عرب 
 اجتهت نفوسهم إىل حب املغامن بداًل من، اجتهت نفوسهم إىل حب الشهوات واألهواء. ون ٍ وأجيالقر 

ى من الشهوات اليت أصبحت هي مهو ، عندئٍذ اختذ العدو من املال الذي أصبحنا حنبه، حتمل املغارم
 . جعل العدو من ذلك سالحًا للقضاء على وحدتنا، قلوبنا وأفئدتنا



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1288
 

اليوم ُيضحون باملال يف سبيل هذه املودة اليت أشاعها اإلسالم باألمس فيما لو كان اإلخوة إىل 
 ،لو كان هؤالء اإلخوة املسلمون ُيضحون باألهواء والشهوات يف سبيل هذا احلبل الذي مجع مشلهم، بينهم

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ  ويف سبيل اأُلخوة اليت ارتضاها سبحانه وتعاىل هلم إذا قال:  َوْيُكمْ فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأخَ  ِإّنَّ
هل كان العدو أيًا كان يستطيع أن يفرق بني األخ وأخيه عن طريق املال؟ هل كان العدو يستطيع أن 

ر بل سيدور ويدور ويدو . يفرق بني األخ وأخيه عن طريق سباق الشهوات؟ ال بشكٍل من األشكال
كالكلب الذي يدور حول احلمى من أجل أن ينق  ،ض إىل داخله لينال منااًل من األغنام اليت فيهمتاما ً

و نظر ولكن العد، ولكنه مهما دار ولف لن جيد سبياًل ألن َيرتق احلصن أو احلمى إىل الداخل أبداً 
ونه كان املسلمون من قبل ُيضحون باملال وجيعل،  فوجد أن املسلمني اليوم مل يعودوا كاملسلمون من قبل

ون من قبل ُيضحون بالدنيا كلها حىت باألوطان إن اقتضى األمر ليجعلوا ذلك كان املسلم،  فداًء لوحدهتم
 . فداًء لوحدهتم

أما اليوم فمسلموا اليوم ُيضحون بوحدهتم يف سبيل أن ينال الواحد منهم مزيدًا من الثروة ويسبق 
ة مابينهم إن حدوُيضحون بو ، أما املسلمون اليوم فأناٌس ُيضحون بعقائدهم إن اقتضى األمر. أخاه إليها

رأى  .اقتضى األمر يف سبيل أن يضمن الواحد منهم لنفسه مزيداً من األهواء والشهوات اليت يطمح إليها
ا ما فعلوا من مل يفعلو . فتسللوا إىل محى هذه األمة، األعداء هذا الواقع الذي آل إليه حال املسلمني اليوم

ضينا ألنفسنا مل جيربونا على ذلك ولكننا حنن الذين ارتو ، تقطيع صلة القرىب بني املسلمني مبعجزة أوتوها
 . عبتهعندئذ بدء العدو يلعب ل، وأن نتعادى يف سبيل الشهوات واألهواء، أن نتدابر يف سبيل املال

 ،املال الذي أعطيتكم إياه مثرًة لوحدتكم، وكتاب ربنا ينادينا صباح مساء أن عودوا إىل رشدكم
فإذا  ،القوة اليت متعتكم هبا مثرة من مثرات وحدتكم، مثرة من مثرات وحدتكماألوطان اليت أكرمتكم هبا 

نا اهلل عز هكذا يقول ل. حافظوا على أشجار الثمر، شئتم أن حتافظوا على الثمر فحافظوا على اجلزع
 . وجل

باهلل  نولكن املسلمني األغبياء اليوم ُمنوا بالغباء قبل أن ُينوا بضعف اإلُيا، ولكن األغبياء اليوم
لى أصوٍل وال فلم يُبقوا ال ع، تاهوا عن هذا الرشد وحلقوا الثمار وتركوا األصول واجلذور. سبحانه وتعاىل
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ل املال تدابروا وختاصم يف سبي. ومل يبقوا على الثمار اليت تسابقوا من أجلها وسال لعاهبم يف سبيلها، جذور
 . أجله إىل العدو اجلريان فأين هو املال؟ ذهب املال الذي تدابروا من
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أخرياً وبعد أن وصل السيل الزىب وبعد أن اشتدت وحشية الكيد لإلسالم واملسلمني وتفاقمت إىل 
 إنسانية إنسان، هنضت املنظمات املعنية حبقوق اإلنساندرجٍة ال يستطيع أن يتصورها عقل عاقل وال 

ى يف النفس الذي يبعث على األس أما، وتبعها االحتاد األورويب هو اآلخر رفع صوته يستنكرتستنكر، 
فذاك هو الشعور املنبعث يف قلب كل إنسان مسلم عندما ينظر إىل مصري العامل العريب واإلسالمي والعامل 

لكم رقدة  ما قلتالعريب قلب العامل اإلسالمي كان وال يزال، عندما ننظر فنجد أنه يرقد عن مصائبه ك
املوت، فنجد أنه مشغوٌل عن معاجلة مصائبه عن البحث عن وسائل إلهناء هذا النزيف الذي حتكم جبسم 
العامل اإلسالمي، جنده مشغواًل عن ذلك كله باحتفاالت اإلسراء واملعراج، راقٌد عن مصائبه رقدة املوت 

األسى  نه وتعاىل هبا هذه األمة، هذا ما يبعثويغين يف حلمه ورقاده ذكريات األيام اليت أعز اهلل سبحا
 بني اجلوانح.

ما قيمة االحتفال بذكرى اإلسراء واملعراج إن مل يهيج هذا االحتفال بني جوانح املسلمني أجيج ناٍر 
تتقد للنهوض إىل القيام بالواجب، للنهوض إىل إعادة شيء من التضامن شيٍء من الوحدة اليت أعز اهلل 

 هبا هذه األمة؟ سبحانه وتعاىل 

ما قيمة أن أقوم فأتكلم أو أن يتكلم أي إنسان مثلي يف أطراف عاملنا اإلسالمي هذا عن ذكرى 
اإلسراء واملعراج؟ ما قيمة أن يتغىن املتغنون هبذه الذكرى وهم يغطون يف رقاٍد هو أشبه باملوت عن معاجلة 

 مشاكلهم ومصائبهم؟ 

 إلنساين وإلقاء كل عضو منه يف واٍد من األودية، مث ُيعن يفالعدو ُيعن يف برت أعضاء هذا اجلسم ا
تقطيع العضو الواحد وحتويله إىل قطع وأجزاء، وحنن عن معاجلة هذه املصيبة تائهون، ونرقد مث نرقد حىت 
 إذا جاء ميقات ذكرى اإلسراء واملعراج تسابقنا إىل الكلمات، تسابقنا يف إلقاء القصائد واألناشيد املختلفة.

ا قيمة هذا؟ ومىت كان اهلل سبحانه وتعاىل ينظر إىل صورنا التافهة وإىل أشكالنا اليت تكذب سرائرنا م
إّنا ينظر  إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وال إىل أشكالكممىت؟ ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
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د كلف اهلل سبحانه والنهوض مبا ق اهلل سبحانه وتعاىل إىل القلوب احملركة، القلوب اليت تولد دوافع العمل
 وتعاىل به هذه األمة. 

أيها اإلخوة أما أن يبعث هذا الواقع املرير يأسًا بني اجلوانح فيما يتعلق ببقاء اإلسالم يف عزه وبقاء 
اإلسالم مرتبعًا على عرشه، فهذا ما ال ُيكن أن يتسرب إىل قلب مؤمن وال إىل عقل مفكر موضوعي 

، ذلك ألننا مؤمنون باهلل ومؤمنون بأن اهلل صادق فيما أخرب ومنجز وعده فيما وعد بشكٍل من األشكال
، وقد قال رسوله حممد ُيرِيُدوَن لُِيْطِفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َولَْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ وهو القائل: 

 .يبلغ هذا األمر ما بلغ الليل والنهارسصلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 

ال ُيكن هلذا اليأس أن يتسرب إىل أفئدتنا، بل أنا على يقني وكأين أرى ذلك بعيين أن ضياء اإلسالم 
سينبثق من ظلمات األقبية اليت َيطط فيها ضد إسالم املسلمني، لكأين أرى هذا الواقع بعيين، ولكن 

اىل وأن حييلنا حانه وتعاىل من مهامنا ووظائفنا اليت شرفنا اهلل سبحانه وتعاملأساة تتمثل يف أن جيردنا اهلل سب
إىل التقاعد وأن يقول لنا: ابقوا كما أنتم يف أودية ذلكم ومهانتكم فقد أبيتم مث أبيتم مث أبيتم إال أن ختلعوا 

س أمة لذي أعزكم أللبعز اإلسالم الذي أكرمتكم به، إذاً عودوا إىل ما كنتم عليه سابقًا وهاتوا الرداء ا
 أخرى غريكم به. تلك هي املأساة اخلطرية اليت أعرفها وأتصورها.

أما احلقيقة األوىل فكأين أراها، وأما هذا اخلوف اآلخر فأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ال حيققه وأن 
 يلهم هذه األمة أوبة عزيزًة إىل صراطه املستقيم ويقظًة تامة قبل فوات األوان. 

ظر إىل املستقبل اآليت والعاقل ال بد أن يتبينه، وليس هذا من قبيل العلم بالغيب وإّنا الدالئل أنا أن
 هي اليت تنطق، فإذا عرفت املستقبل اآليت فينبغي أن أعاجل حاضري على ضوء ذلك املستقبل اآليت. 

ي ال نعرفه ذالعامل العريب واإلسالمي يرى تشوف الغرب إىل اإلسالم؛ التشوف العجيب الغريب ال
قبل عدة سنوات بشكل من األشكال، جل من يغشون بالدنا العربية واإلسالمية من األجانب الغربيني 
اآلتني من أمريكا أو اآلتني من أوروبا يطمحون إىل أن يسمعون كلمة عن اإلسالم وحقيقته قبل أن 

األمس ولكنها قة مل تكن موجودة بيطمعوا إىل منهاج رحلتهم السياحية إىل البلدة اليت يزوروهنا، هذه حقي
أصبحت حقيقة ماثلة للعيان اليوم يعرفها كل إنسان، وعندما ينظر املسلمون التائهون عن دينهم الشاردون 
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عن صراط رهبم إىل الغربيني الذين يسيل لعاب الناس وراء تقليدهم ووراء تقمم بقايا احلضارات العفنة من 
ون فيجدون أن أولئك الذين يقلدوهم يتشوفون إىل معرفة اإلسالم حتت أقدامهم ومن تركاهتم، مث ينظر 

وتشرئب أعناقهم إىل أن يسمعوا كلمة عن اإلسالم، وينهلون هذه احلقيقة كما ينهل الظمآن املاء العذب 
 البارد، مث يبقى هؤالء الناس شاردين كما هم، مث يبقى هؤالء الناس يغطون يف رقادهم. 

لدوهنم كليًا ومل يأت تقليدًا انتقائيًا، أنتم تقلدون الغرب حسنًا فمالكم ال تق  ليت أن التقليد تقليداً 
يف كل حركاهتم وسكناهتم، هاهم أوالء يف خمتلف بقاع أوروبا ويف كثري أصقاع أمريكا يتجهون إىل معرفة 

ية إىل باإلسالم ويطمحون إىل أن يتعلموا حقيقة هذا الدين، باألمس كانت الكتب اليت ترتجم من العر 
 اللغات األجنبية ال جتد من يبحث عنها ترتاكم مث ترتاكم مث تتلف، واليوم الكتب العربية اليت تتحدث عن

اإلسالم عندما ترتجم جتد األيدي الكثرية اليت تتلقفها. أين املقلدون ما هلم ال يقلدون ما هلم ال يقلدون 
ن الم؟ هنالك يأتون من قارة إىل قارة حبثًا عمأولئك األجانب عندما يطمحون إىل أن يعرفوا حقيقة اإلس

جيلسون إليه ليسمعوا ما هو اإلسالم، وكثري وال أقول كل كثري من املسلمني يف بالدنا العربية واإلسالمية 
 زاهدون يف معرفة دينهم ال يريدون أن يعلموا منه شيئًا. 

مثالن يف املأساة والبشارة كالمها يتتلك هي البشارة اليت تقر هلا أعني املسلمني وهذه هي املأساة، 
، واإلسالم سيبقى عزيزاً منيعًا. َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْستَْبِدْل قَ ْوًما َغيْ رَُكْم مُثَّ ال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ قول اهلل عز وجل: 

قد تستبدل غرفة العمليات قد يكون حمور اإلسالم هناك وقد يكون هنا وقد يكون يف مناطق أخرى 
 حسب إخالص املخلصني هلذا الدين وحسب صدق املسلمني لرهبم وخالقهم سبحانه وتعاىل. 

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يعيدنا إىل حظرية دينه وأن يعزنا بإسالمه وأن يوقظنا من سباتنا ورقدتنا 
 قبل أن حييق بنا ذل املوت.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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إن اهلل سبحانه وتعاىل عندما شّرف عباده هبذا الدين الذي ابتعث به رسله وأنبياءه وختمهم يخامت 
الرسل واألنبياء حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، جعل من هذا الدين مصدر لكل خرٍي للفرد 

علكم ق اإلنسانية املثلى اليت ُتسعد الفرد وُتسعد اجملتمع، ولوللمجتمع، وجعل من هذا الدين معني األخال
إّنا بُعثت  مجيعًا تذكرون مصداق هذا يف كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم عندما قال:

ثلى من جانب ألمتم مكارم األخالق
ُ
. فبني اإلُيان واإلسالم من جانب واألخالق اإلنسانية السامية امل

 مضطرٌد دائم.  آخر تالزمٌ 

 ْم بِِإُيَاهِنِمْ يَ ْهِديِهْم َرهبّ  َوَعِملُوا الصَّاحِلَات ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا وعندما تقرأون قول اهلل سبحانه وتعاىل:
نبغي أن ال تفوتكم حقيقة هذا التالزم الذي يُعرب عنه بيان اهلل عز وجل، الذين آمنوا يهديهم رهبم إىل ي

السلوك املستقيم إىل التعامل اإلنساين الرشيد، يهديهم رهبم إىل ذلك كله بإُياهنم،  األخالق الفاضلة إىل
 فاإلُيان باهلل عز وجل هو مصدر هذه األخالق اإلنسانية املثلى.

َحيَاًة نَُّه ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِي َ  ِمنْ  َعِمَل َصاحِلًا َمنْ  :واملعىن ذاته يتجلى يف قوله عز وجل
واحلياة الطيبة إّنا تكون مبقومات ال بديل عنها هي األخالق، األخالق الفردية واألخالق  طَيَِّبةً 

 اإلجتماعية. 

من أمور العقيدة األساسية يف الدين اإلسالمي  أن نعلم هذه احلقيقة، ولكن يف الناس من اضطربت 
ه االضطراب، فأوقعهم يف غبش من فهم هذ لديهم هذه العقيدة ومن تسرب إليهم الشيطان من وراء هذا

احلقيقة اليت أوضحتها لكم مبا قد نص عليه كتاب اهلل وذكرته سنة رسول اهلل. إن نظر أحدهم إىل 
اجملتمعات اإلسالمية ردد مقولًة قدُيًة ال نريد أن نناقشها: يف العامل اإلسالمي مسلمون وال يوجد إسالم، 

 قول لنا: أما يف الغرب فيوجد إسالٌم وال يوجد مسلمني.وإن رمى ببصره شطر الغرب عاد لي

كثريون هم املفتونون مبا يسمونه األخالق اإلنسانية املثلى يف اجملتمعات الغربية، فإذا نظروا إىل 
جمتمعاهتم اإلسالمية العربية هنا وهناك امشأزوا وحتدثوا عن الثغرات وحتدثوا عن االحنرافات، مث إهنم يقولون: 
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سلمون دون أن يوجد اإلسالم، هذا التصور أيها اإلخوة تصور خطري يف باب العقيدة اإلسالمية، هؤالء م
أن يوجد مسلمون وال يوجد إسالم، هذا كالٌم غري منطقي .. مىت قلت: إن هذا إنساٌن مسلم فمعىن 

إلسالم يتألأل اذلك أن اإلسالم متلبٌس يف كيانه، ومىت قلت إن هذا اجملتمع جمتمٌع مسلم فمعىن  ذلك أن 
يف هذا اجملتمع. نعم، الوازع الديين يقوى وقد يضعف، ومهمة اجملتمعات اإلسالمية أن ترعى الوازع الديين 
دائمًا وأن تدفعه إىل األمام دائمًا بالوسائل الرتبوية املعروفة لدينا مجيعًا، كلما قوي الوازع الديين كلما 

، ولكن إذا ضعف الوازع الديين غابت هذه احلراسة تسامت األخالق وتضاءل الفساد وذاب واضمحل
 اليت ينبغي أن تكون يقظة دائمًا. 

هذا ما ُيكن أن يقوله اإلنسان، ولكن أن يقطع الصلة الوثقى بني اإلسالم وبني آثاره األخالقية 
ليوم أصحيٌح ا فهذا أمٌر خطرٌي غري مقبول. ماذا عن اجملتمعات الغربية اليت يفنت هبا كثرٌي من أبناء جلدتنا

 أن تلك اجملتمعات تتمتع باألخالق اإلسالمية الراشدة وإن مل تكن تتمتع مبعتقدات اإلسالم؟ 

ال أيها اإلخوة لقد قلت يف أكثر من مناسبة إهنا عندما توجد ليست أخالقًا إنسانية فضاًل عن أن 
بتغياهتم سواءٌ منافعهم وإىل متكون إسالمية ولكنها أخالق اقتصادية، الغربيون يعلمون كيف يصلون إىل 

وجدوا يف شركات، سواء وجدوا يف مؤسسات، سواء كانت بيدهم مقادة عمل سياسي ... يعلمون كيف 
 يصلون إىل مآرهبم وهلم إىل ذلك سبٌل وخطط منها سبل مادية منظورة ومنها سبٌل معنوية غري منظورة. 

، مية هناك، إهنا ليست أخالقًا إسالميةمن هذه السبل اخلفية ما يسميه البعض باألخالق اإلسال
إهنا أخالق اقتصادية، إّنا يتبينوهنا ويتدارسوهنا ويعلموهنا موظفيهم واملعتمدين لديهم من أجل أن يتخذوا 
أقرب طريٍق إىل أعظم غاية مادية يبتغوهنا، وآية ذلك أن هذا السبيل إن ضاق عليهم اختذوا إىل أهدافهم 

 األخالق تغيب عندها هذه القيم كلها. وسائل أخرى تغيب عندها 

حدثين أحدهم وكان مريضًا ُُيرض يف إحدى املستشفيات يف أوروبا عن األخالق اإلنسانية املثلى 
اليت عومل هبا من قبل األطباء ومن قبل املمرضني واملمرضات، أصغيت إليه وما أردت أن أجرح شعوره 

خذوا مناعة كافيًة يف أنفسكم ضد هذا التصور الومهي. وهو مريض .. ولكين أقول لكم أيها اإلخوة لتت
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هذا أسلوٌب يعامل به األطباء واملمرضون مرضاهم سواٌء كان اهلدف جرُيًة يريدون أن يرتكبوها أو كان 
 هدفهم عماًل إنسانيًا لغايٍة مادية يريدون ليصلوا إليها. 

ساد بين ارة بقطع غيار من أجأمل تسمعوا بأنباء املستشفيات اليت حتولت إىل مؤسساٍت للتج
اإلنسان؟ لو أنك دخلت إىل إحدى هذه املستشفيات لرأيت هذه املعاملة املالئكية ذاهتا لرأيت املمرضني 

فة، واهلدف هبذه الطريقة املختل -وال أقول مرضاهم  -واملمرضات واألطباء والطبيبات يعاملون ضحاياهم 
 معلوٌم ومرسوم.

رتكب اجلرائم والذين أخذوا شهادات حرفية يف اجلرائم اليت يرتكبوهنا، ال يحىت أولئك الذين يرتكبون 
أحدهم جرُيته كما يرتكبها زيٌد من الناس هنا، ُيأل الدنيا من حوله صراخاً وضجيجًا مث َيتم ذلك بقذيفة 

ال و  يقذف هبا ضحيته ال، يسري إىل هدفه بابتسامة، يسري إىل هدفه بوداعة، َُيرج مسدسه بكل طمأنينة
تفارق االبتسامة شفته .. وهكذا ينتهي من جرُيته ويسري مطمئن القدم آمن البال وكأنه مل يفعل شيئًا، 

 إنه أسلوب أيها اإلخوة فافتحوا أبصاركم لتعلموا هذه احلقيقة. 

منذ أياٍم سألين شاٌب يعمل يف إحدى الشركات األوروبية قال يل: هذه الشركة عندما تصدر منتجاهتا 
أن تضع على كل منتج قائمة املواد األولية اليت رُكب منها هذا االنتاج كما هو الشأن، ولكنها عندما البد 

ترسل منتجاهتا إىل البالد األوروبية من حوهلا تكون دقيقًة جدًا يف تنفيذ هذه املواصفات، فإذا أرسلت 
ت اللصاقة الث غريت وبدلت ووضعهذه املنتجات إىل البالد العربية أو إىل أي بلدة مما يسمى العامل الث

نفسها ولكن املضمون َيتلف كل االختالف، سألين قائاًل هل جيوز يل أن أعمل يف مثل هذه الشركة؟ 
استوضحته وظننت أنه مبالغ، مث عرفت يقينًا أن األمر كما قال، مث عرفت أكثر من هذا، أن معظم 

رُية صفات واحدة لكن الكذب يبلغ إىل درجة اجلالشركات تكيل هبذين املكيالني. اللصاقة واحدة واملوا
عندما تُبعث هذه املنتجات إىل بلٍد إسالمي عريب إىل بالدنا وتكون دقيقًة كل الدقة عندما ترسل إىل 

 بلدة من هذه البالد األوروبية. كيف أيها اإلخوة خُندع بعد هذا هبذا الذي يتصوره البعض؟ 

 الذين ينتظرهم اهلالك واملوت بسبب اجلوع، ولو أن شركًة سبعون مليون أيها اإلخوة من اجلائعني
عاملية واحدة اهتمت هبذه املاليني الستطاعت أن تنهي هذه اجملاعة يف مثل طرفة عني بدون أي جهد. 
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أين هي األخالق الراشدة ترعى إنسانية هؤالء الناس الذين يسريون يخطى وئيدة إىل اهلالك؟ الشركات 
 ألسلحة. شبكات من هذه الشركات تتصل بالقادة السياسيني، تتصل بالذين يتالعبوناملاضية يف إنتاج ا

 بكرة السياسة إذ يتقاذفوهنا فيما بينهم، تعطى هلم األموال السخية يف سبيل أن يُنفخ يف نريان الفتنة هنا
نتوجاهتا م وهنا وهناك حىت تقوم احلروب يف هذه البقاع وال تقعد، وحىت تستطيع هذه الشركات أن ترسل

من األسلحة وأن تبقى ناجحًة راحبًة على حساب من يدور عليهم رحى اهلالك يف هذا العامل. أهذا هو 
 شأن الناس الذين وجد لديهم اإلسالم وإن مل يكونوا مسلمني ؟ 

أيها اإلخوة هذا التصور إن تسرب إىل مكان العقيدة من كيان اإلنسان إنه لتصوٌر خطري. ُيكن أن 
طري وُيتلخ العقيدة اإلسالمية من جذورها، ُيكن أن تبعث شكوكًا وريبًا يف عدالة اهلل سبحانه ُيضي وي

وتعاىل، حنن املسلمني نتمتع باإلسالم حيثما وجد مسلمون ووجد إسالم، ولكن هنالك مآٍس لسنا خمريين 
قيقة مثال يؤكد احل يف أمرها ُجرت هذه املآِس علينا جراً، ُحكمت هذه املآس علينا حكمًا، وهذا أيضاً 

اليت أقوهلا لكم أن الغرب ال يتمتع بأخالٍق إنسانية راشدة، هي أخالق اقتصادية، هي أخالق سياسية 
 عندما يقتضي األمر ذلك.

وعندما يتاح جملتمعاتنا أن تتحرر حترراً كاماًل، وعندما يتاح جملتمعاتنا أن تعلن عن قيمها ومبادئها ال 
يضع نفسه  ؤوس فقط بل بيقنٍي إُيايٍن تعتز به، فإن املثل العريب القائل املرء حيثبشعارات ترفعها فوق الر 

سيتجسد ولسوف جتدون أننا حنن أرباب األخالق اإلنسانية املثلى، حنن الذين نتحلى هبذه األخالق 
ونغذي  يسواءٌ على املستوى الفردي أو االجتماعي الوازع الديين حنن املسؤولون عنه، ينبغي أن ّننت ونقو 

    هذا الوازع الديين كلما ضعف وينبغي أن نكون حراسًا عليه وهذا هو املأمول.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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َ هَلُْم  َحىتَّ   أَنْ ُفِسِهمْ اآلفَاِق َويِف  يِف  َسُنرِيِهْم آيَاتِنَايقول لنا ربنا سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه:  يَ تَبَ نيَّ
وها هي ذي اآليات الربانية اليت أنبأ عنها ربنا  أَنَُّه احلَْقُّ أَوملَْ َيْكِف ِبرَبَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 

آخر هذه  .سبحانه وتعاىل تتواىل علينا ما بني احلني واآلخر كي يستيقظ السادر وكي يتنبه الغافل وملَّا
قت بالنظام الرأمسايل اليت حا، سكرة املوت، اآليات اليت ينبئنا عنها كتاب اهلل سبحانه وتعاىل هذه السكرة

  .هي آخر آية من اآليات اليت أنبأنا عنها بيان ربنا سبحانه وتعاىل. االقتصادي العليل

اد اهلل زمة واألزمة يا عبيسمون هذه السكرة اليت حاقت هبذا النظام أ، ولقد مسعتهم يسموهنا أزمة
 أما هذه فهي سكرة املوت حاقت هبذا النظام العليل الذي كان يعاين من، تأيت وتنقضي، حالة تأيت ومتر

 . املرض املتوضع يف كيانه وذاته واليوم يشهد العامل حالة الن زع الذي يعاين منها

ه العالج يكمن يف انتشال هذولقد مسعت من يقول إهنا أخطاء تسربت إىل هذا النظام واحلل أو 
ظام الرأمسايل فهذا الن، إن اخلطأ يتمثل يف النظام ذاته، األخطاء وإزاحتها واألمر ليس كذلك يا عباد اهلل

واإلنسان الذي ُميِنَ بداء ما ينبغي أن يبحث عن األخطاء الكامنة يف الداء إن الداء حبد  ،ذاته هو اخلطأ
ن مل يدركها أولئك الناس الذين يعيشون بعيدين عن معرفة الذات ينبغي أهذه احلقيقة إن  ،ذاته هو البالء

 . ال تغيب عنا حنن الذين شرَّفَ نَا اهلل سبحانه وتعاىل باإلسالم

يني مئات املاليني بل رمبا آالف املال، وال يزالون يضخون، ولقد قالوا إهنم هناك يف الغرب ضخوا
مة والتغلب عليها وهذه الظاهرة تضحك وتزج عاملنا هذا من الدوالرات من أجل التخلص من هذه األز 

ذاك هذا الذي يقولون أشبه ما يكون ب. يف مزيد من األسى واألمل بسبب سوء الفهم بعد سوء التعامل
ماذا عسى أن يصنع  ،الذي خترق ثوبه الذي يرتديه فعمد فاقتطع جوانب من ثوبه هذا ليسرت به اخلرق

رجل أخرق يعاين من اخلرق يف ثوبه ولكي يسد هذا اخلرق ، نسان األخرقهذا العمل يف كيان هذا اإل
نسأل اهلل  هذا جتسيد للمعاجلة اليت يعاجل هبا أولئك الناس الذين. يقتطع من ثوبه ذاته ما يسرت به خرقه

 . عز وجل لنا وهلم اهلداية
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 على إىل آخره خطأ وُبيِنَ  أيها اإلخوة أين يكمن اخلطأ الذايت يف هذا النظام الذي هو ذاته من أوله
هذه العبادة  ،أجل إنه عبادة النقد، هذا الذي آل إليه أمر الغرب اليوم، خطأ؟ يكمن اخلطأ يف عبادة النقد

ما أوجد اهلل  ،اليت استجرت إىل املتاجرة بالنقد مفصواًل عن املنفعة اليت ما ُخِلَق النقد إال ضمانة هلا
 . ن املنفعةإىل املنفعة ولكن ُعبَّاَد النقد راحوا يتاجرون بالنقد ذاته بعيداً عسبحانه وتعاىل النقد إال سبياًل 

ابق اخلداع الذي يتس، استجر إىل ما يسمونه هم هناك خداع النقد، هذا األمر استجر إىل شيء آخر
لوال أن  ،وما أدراك ما خداع النقد، أجل خداع النقد، عليه هؤالء الذين يلهثون يف أسواق األوراق املالية

نتزاع خداع النقد هذا كان من نتائجه ا. املوقف ال يتحمل التفصيل والتطويل لشرحت لكم هذا اخلداع
زالت الثقة  .مسها ما شئت، الثقة بني من يتعاملون إن بالتجارة أو الصناعة أو األوراق املالية أو األسهم

 هذه عاملون بالنقد وليس باملنفعة يفذلك أن رائحة اخلداع أصبح يزكم أنوف الذين يت، يا عباد اهلل
 . األسواق

 ،ملا أصبح احلادي الذي حيدو رجال األعمال ورجال االقتصاد إىل املنافسة والتسابق متمثاًل يف اجلشع
ت نتيجة خداع النقد وكان، كانت النتيجة التصادم وكان املخلص من التصادم اخلداع،  متمثاًل يف الطمع

لسكرات اليت إىل حالة ا، وزوال الثقة يعين انتهاء هذا النظام إىل ساعة الن زع، لثقةخداع النقد أخرياً زوال ا
 . البد أن تعقبها النهاية وأن يعقبها املوت

لقد مت جتربة  ،ومسعت أصواتًا ترتفع على استحياء تدعو إىل التجربة الثالثة الباقية اليت ال رابع هلا
ته اليوم فتعالوا ومتت جتربة النظام الرأمسايل العليل الذي نرى هناي، مساالشرتاكية املتطرفة اليت تعلموهنا باأل

ن بذلك النظام وإّنا يقصدو ، مسعُت من يدعو إىل هذا، نتجه إىل النظام الثالث الباقي فلنجربه هو اآلخر
 . اإلسالمي االقتصادي

سالمي النظام اإلوأنا أسأل يا عباد اهلل ألجيب ترى هل سيجد العامل الغريب يف التجائه إىل 
 هل سيجد العامل الغريب يف جلوئه إىل النظام االقتصادي اإلسالمي، االقتصادي منجاًة من هذا البالء الطام

دوا يف هذا النظام لن جي، ما جيعلهم يتنفسون الصعداء وينتعشون ويرون البديل املسعد هلم؟ ال أيها اإلخوة
زام دي اإلسالمي إّنا ُيْستَ ْنَبت يف تربة األخالق اليت هي حملاذا؟ ألن النظام االقتصا، ما حيلمون به قط
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يف تربة ، اهلل عز وجليف تربة اإلُيان ب، واألخالق إّنا ُتْستَ ْنَبت يف تربة العقيدة، االقتصاد أيًا كان مذهبه
َُكوَّنَاِت وُمَكوِّهِنَا ومعرفة قصة هذه الرحلة اإلنسانية اليت ي

ف اإلنسان اليوم قمعرفة الذات ومعرفة حقيقة امل
 . على رأسها وال يستطيع أن حييد عنها شاء أم أىب

َُكوَّنَا، معرفة الذات، إذا مل يتمتع العامل الغريب أو اإلنسان هبذه املعرفة
ت ومعرفة ُمَكوِّهِنا معرفة هذه امل

 
ُ
وِِّن األجّل كَ ومعرفة منهاج هذه الرحلة اليت حنن بصددها واليت البد أن تكون هنايتها وقفًة بني يدي امل

إذا مل يوجد هذا االعتقاد فهيهات أن توَجَد األخالق اليت هي حزام النظم ، موالنا وخالقنا عز وجل
 . االقتصادية أيًا كانت

يا عباد اهلل األخالق ُيكن أن توَجد وُيكن أن يتعامل هبا الناس بعضهم مع بعض عندما ال يكلفهم 
ال ُيكن  ،النظام الرأمسايل، د التعامل مع هذا االقتصاد الغريبالتعامل مع األخالق أي تضحية ولكن عن

ادي ذلك ألن التعامل االقتص، إال أن تغيب األخالق طاملا مل يوجد هذا اإلُيان الذي يستجره ويوجده
. لطمعالبد أن يقوم على دعامة ا، يف حياة من مل يعرفوا رهبم وخالقهم البد أن يقوم على دعامة اجلشع

ن احلادي يف سوق األموال إّنا هو اجلشع وهو الطمع فكيف تتصور أن يكون هنالك تعاون وعندما يكو 
ق مع منط، هذا يتناقض مناقضة حادة مع منطق اجلشع. حقيقي تكلؤه األخالق الراشدة؟ ال ُيكن

 . الطمع

 عهذه األسواق املالية ليست قائمة على منهج يسعد األمة أو العامل وإّنا هي قائمة على الصرا 
وه ولقد دخلت مبىن البورصة يف نيويورك ورأيت الوج. العجيب الذي هو أخطر بكثري من صراع احلروب

الشاحبة ورأيت األحداق اجلاحظة اليت تبسمرت واحنبست أمام الشاشات اليت ترتاقص فيها األرقام صاعدة 
ما حاجة  ، مبىًن لإلسعافمث رأيت إىل جانب هذا املبىن، وما ُذِهْلُت ألمر كذهويل هلذا املنظر، هابطة

  .اإلسعاف؟ ذلك ألن يف كل يوم البد أن ُيْسَتَجرَّ عدٌد من هؤالء الناس يف حاالت بني املوت واحلياة

تربص الناس  حيدوه، حيدوه الطمع، هذه صورة أيها اإلخوة للنظام االقتصادي الرائد إّنا حيدوه اجلشع
يوم وهذا وهذا ما نشهده ال، بني هؤالء املتصارعني بعضهم ببعض ومن مث البد أن يتحطم هذا النظام

 . املهم أن علينا أن نأخذ العربة، حتليل علمي خمتصر يا عباد اهلل هلذا الذي نراه
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وياتنا عبيداً حنن ال نزال نعلم ه، حنن وهلل احلمد مل تُ َقطَّع السبل بعد بيننا وبني خالقنا عز وجل
نا اهلل عز وجل مازلنا نعلم وظائفنا اليت أقام، الكون الذي أقامنا اهلل فيهمازلنا نعلم حقيقة هذا ، مملوكني هلل

يت البد منها بني الوقفة ال، ومازلنا نعلم النهاية، فيها ومازلنا نعلم رقابة اهلل عز وجل لنا يف السر والعلن
 . نال فهال اقتطفنا من هذا البالء املاحق الذي نراه يف الغرب عربة ودرساً . يدي اهلل عز وجل

وليس يف  ذلك ألنه ُيْستَ ْنَبُت يف تربة األخالق، نظامنا االقتصادي اإلسالمي إن استُْثِمَر هنا يُ ْثِمر
تربة اجلشع والطمع والصراع ومن مث فإن تربة األخالق ُتْستَ ْنَبت يف جمال العقيدة وحنن وهلل احلمد مازلنا 

مة قفوا أما  يا قادة هذه األ، ألمة استيقظوا من سباتكمفيا قادة هذه ا. نتمتع بالعقيدة اإلسالمية الراشدة
َسُنرِيِهْم كالم اهلل عز وجل باعتبار واصطباغ حبقيقة هويتنا أمام اهلل أال وهو قوله عز وجل: 

َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ  َحىتَّ  اآلفَاِق َويِف أَنْ ُفِسِهمْ  يِف  آيَاتِنَا ملَْ َيْكِف ِبرَبَِّك أَنَُّه َعَلى  أَوَ وقد تبني لنا أنه احلق  يَ تَبَ نيَّ
بلى يا رب إنك على كل شيء شهيد وها حنن نتبع شهادتنا بشهادتك وها حنن نعلن  َشِهيدٌ  ُكلِّ َشْيءٍ 

  .عن عبوديتنا لك وأن ال نظام ُيْسِعُد هذه األمة يف دنياها ويف عقباها إال نظام االلتزام هبديك

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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جتربة مررُت هبا وقطفت مثار العربة منها أرجو أن نشرتك يف االستفادة من هذه العربة وأن نشرتك يف 
 ،ما زرُت يومًا صقعًا من أصقاع العامل الغريب إال وعدت منه بشعورين اثنني، أخذ الدرس من هذه التجربة
واإلشفاق والرمحة ألناس يظلون يبحثون عن مفتاح سعادة الدنيا وأسباب  أما أحدمها فشعور األسى

الطمأنينة فيها حىت إذا عثر الواحد منهم على ما ظنه مفتاحًا للسعادة وركن إليه فوجئ منه بنقيض ما  
  .كان يتوقع ومل جيد فيه إال ما يزيده شقاًء باحلياة واستيحاشًا منها

ا راق يف ميٍّ ال ساحل له من الثناء على اهلل ومن الشكر خلالقنا وموالنوأما الشعور الثاين فهو االستغ
 أن شرفنا بقواعد هذه الشريعة اليت تكفََّلْت لنا سعادة العاجلة، عز وجل أن شرفنا بضوابط هذا الدين

 يفهذا الغرب الذي أنا عائد منه قبل ساعات إذا أظلم فيه الليل وامتد سواده ، وبشرتنا بسعادة العقىب
األرجاء نظْرَت إىل ساحات ذلك الصقع وشوارعه وميادينه وأزقته وإذا هي قد أصبحت فارغة كل قد عاد 

 ،ذلك ألن األمن غري مستتب وألن اجلرائم كثرية وهذا هو ميقاهتا، إىل داره ومثواه أو مأواه من الليل
ع من ُزٍل تطل على الشار وعندما تأوي إىل دارك يف تلك الساعة وتطل من خالل شرفة أو تأوي إىل ن ُ 

ج عربات ويف الليل ال ُيكن أن يهدأ ضجي، خالل النافذة ال جتد يف الشوارع إال العربات الذاهبة واآليبة
ذلك ألن مهام هؤالء الناس تبدأ تقريبًا بعد اهلزيع األول من ، النجدة وعربات اإلسعاف إىل آخر الليل

  .عور األول يف نفسيالليل فهذا مشهد من املشاهد اليت تبعث الش

تتأمل يف  ،وتنظر إىل وجوه الذين جتاوزوا مرحلة الكهولة من حياهتم ودخلوا يف مدارج الشيخوخة
قناع احلزن واألسى ذلك ألن أصحاب هذه ، هذه الوجوه فتجد أن معظمها قد اكتست قناع الكآبة

ال مفر  ء ذلك املصري احملتوم الذيالوجوه قد ودعوا ليايل هلوهم وأيام عبثهم إىل غري رجعة وظهر من ورا
و املشهد اآلخر فهذا ه، ذلك املصري الذي يدنوا إليهم رويدًا رويدا، منه بل اجملهول أيضًا بالنسبة إليهم

  .الذي يبعث األسى والشفقة يف نفس كل متأمل ومتدبر
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الغريب أن نصيب  لكناملهن القاسية واحلرف القاسية احملرجة يف الغرب كثرية و ، يا عباد اهلل، واملهن
النقل  عربات، عربات القمامة ما أكثر ما تقودها النساء، املرأة من هذه املهن أوفر وأكثر من مهن الرجال

اط صيانة شبكات الصرف الصحي ما أكثر ما تُ نَ ، وما يتبعها من محل لألثقال ما أكثر ما تقودها النساء
ًا من هذه املهن املؤملة القاسية ولكن الغريب أن نصيب ما أريد أن أذكر لكم أنواع، بالنساء دون الرجال

ى لفهذا مشهد آخر من املشاهد اليت تبعث األسى والشفقة ع، املرأة من هذه املهن أوفر حظاً من الرجال
  ع.أولئك اجملتمعات يف تلك الربو 

د شرع اهلل سبحانه قفأعود وأنظر إىل جمتمعاتنا اإلسالمية اليت ما تزال تتمتع ببقية إن مل أقل بكل ما 
ر اهلزيع األول من ُي، وتعاىل وأمر فأجد أهل هذه اجملتمعات متحررين من هذه املآسي اليت تعتصر القلوب

الليل ويتبعه اهلزيع الثاين وتنظر إىل األسواق والشوارع والساحات وامليادين يف بالدنا وإذا هي ال تزال تعج 
 
َ
لع وال رعب ذلك ال خوف وال ه، َحالِّ قد بقيت أبواهبا متفتحةبالذاهبني واآليبني وال يزال كثري من امل

ألن األمن مستتب وألن عني الشريعة اإلسالمية احلارسة تكلؤ أمتنا اإلسالمية وألن األخالق اإلسالمية 
ال تزال موجودة يف مغارسها وال يزال ديننا الذي شرفنا اهلل عز وجل به ال يزال هو الذي يبعث األمن 

يَ نَُّه َحيَاًة أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِ  أَوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َعِمَل َصاحِلًا َمنْ وصدق اهلل القائل: ، ينة يف النفوسوالطمأن
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم وصدق اهلل القائل: ، طَيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَملُونَ 
ْساَلَم ِدينًا    َوَأمْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

وتنظر إىل وجوه أولئك الذين دخلوا يف مدارج الشيخوخة من رجالنا الذين عاشوا يف ظل ، نعم
 ةاإلسالم والذين تَ رَبَّوا على مائدة هذا الدين فتجد األلق يزدهر به وجوههم وجتد مظاهر األمن والطمأنين

، ل عليهاأطلعهم اهلل عز وج، ملاذا؟ ألهنم قد علموا قصة هذه الرحلة اإلنسانية، قد هيمنت على كياناهتم
علموا املبدأ وعلموا املنتهى وعلموا معىن املوت وحسبكم من معناه املؤنس ومن معناه املبشر قوله سبحانه 

ما أجل ، أال ما أجل هذه النعمة، [102]آل عمران:  َشُرونَ َولَِئْن ُمتُّْم أَْو قُتِْلُتْم إِلىَل اللَِّه حتُْ وتعاىل: 
ولئك الذين أما ينبغي أن هتيمن الشفقة يف قلوبنا على أ، هذه املكرمة اليت أكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا

  .أولئك الذين حرموا من فهم معىن هذه احلياة ومنهاجها وبراجمها، حرموا من فهم معىن املوت
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رأة اليت ّنت وترعرعت يف ظل أسرة ال تزال تعتز هبذا الدين وال تزال تعتز بشرائعه وتنظر إىل امل
اتنا اإلسالمية هل وجدمت يف جمتمع، على عرش العزة، وأخالقه فتجدها ترتبع من حياهتا على عرش الكرامة

مية امرأة زجتها سالهل وجدمت يف جمتمعاتنا اإل، امرأة زجها العوز أو زجتها الضرورة إىل تقود سيارة القمامة
الضرورة إىل أن تقود سيارة النقل وأن ُتْضطرَّ إىل أن حتمل أثقال الناس من مكان إىل مكان؟ ال أيها 

ر األب أم، ذلك ألن اهلل سبحانه وتعاىل كرَّم املرأة، ما أظن أن أعينكم رأت شيئًا من هذا قط، اإلخوة
ون هو الذي ُينع أن تُ زَجَّ يف عوٍز وضرورة حىت إذا أمر األب أن يك، أن يكون هو احلارس على كرامتها

تزوجت أمر الشارع الزوج أن يقوم مبا كان يقوم به الوالد من قبل فهي مكرمة مكفية إن كانت تعيش يف 
على أن الشارع مل ُينعها من العمل لكن ال بسائق ضرورة وإّنا بسائق ، دار أبويها أو تعيش يف دار زوجها

عمل الذي يناسبها والذي يتالئم مع ضوابط اآلداب الشرعية اليت أوصاها اهلل سبحانه إذا وجد ال، رغبة
 ، وتعاىل هبا فال حرج

وشامنا جمتمع يقف يف مقدمة تلك ، وعندما أقارن جمتمعاتنا اإلسالمية، هذا هو جمتمعنا، نعم
 ال ساحل أن نشعر بَِيمٍّ  أما ينبغي أن نشعر هبذا الذي أقول لكم؟! أما ينبغي، اجملتمعات وأنظر وأقارن

 ،من الثناء على اهلل عز وجل الذي أكرمنا هبذه الشرعة وشرفنا هبذا املنهاج، وال حدود له من الشكر هلل
، [23]األنعام:  الَِّذيَن آَمنُوا وملَْ يَ ْلِبُسوا ِإُيَانَ ُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمنُ الذي جعلنا ممن قال عنهم: 

ن جيدوا ل، لن يقعوا يف خوٍف من اجلرائم، األمن يف الدنيا واألمن يف اآلخرة، أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمنُ تأملوا 
 سيجدون أهنم يتفيؤون ظاًل وارفًا من ظالل األمن والطمأنينة، أنفسهم بعيدين عن الطمأنينة وأسباهبا

ادة ما بشرنا اهلل عز وجل به من سعهذا إىل جانب ، ورغد العيش وسالمة العيش يف هذه الدنيا العاجلة
  .العقىب

ولكن الذي يؤملنا يا عباد اهلل أن يف جمتمعاتنا من ال يزال يسيل لعاهبم على الصور واملظاهر الغالفية 
األخوات ليت أن هؤالء اإلخوة و ، لتلك اجملتمعات الغربية وهم يف غفلة عما هو موجود يف داخل الغالف

أال ليت أن  ،لقلة من  النساء املرتفات، هي صور لقلة من ممثالت هوليود يتجاوزون صور الغالف اليت
لريوا ما  ،إخوة لنا وأخوات لنا َيرتقون صور الغالف هذه ويدخلون يف داخل تلك اجملتمعات لريوا املآسي

ف لكم أص ،وأنا واهلل ال أبالغ أيها اإلخوة، لعل فيكم كثريين ذهبوا ورأوا ما رأيت، يعتصر القلوب أملاً 
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، أبناء جلدتنا املصيبة اليت أسأل اهلل أن يعافينا ويعايف، جزءاً مما رأيت ولو أنين تتبعت لرأيت أكثر وأكثر
منها أن فينا من قد عافاهم اهلل عز وجل من اجلرب ومع ذلك فإن أحدهم إذا رأى ، إخواننا وأخواتنا

ق جلده حكاً حياول أن يقلده يف احلك هؤالء الذين يعانون من مرض اجلرب وإن الواحد منهم يكاد ُيز 
د أصابعك بل ملاذا مت، عافاك اهلل مما ابتلى به أولئك الناس، أنت لست مريضاً ، وحيك أنت معاىف، أيضاً 

أيصل التقليد باإلنسان العاقل احلر إىل هذه الدرجة ، أظافرك إىل جلدك فتحك كما حيك أولئك الناس
 .يا عباد اهلل

اوزت مرحلة الكهولة إىل الشيخوخة وقد اجتواها الصديق بل األصدقاء واجتواها رأيت املرأة اليت جت 
هجر ومل يطلق تعيش وحيدة يف من زل قصي هلا تنتظر النهاية اليت خترجها من هذه احلياة وتتأمل ، الزوج

الء بال ولد يتعرف عليها وال أخ أو أخت يعرفها وإّنا ال، يف مظهرها وإذا بالشقاء يعتصرها اعتصاراً 
أما املرأة يف جمتمعاتنا اإلسالمية عندما تدخل يف مدارج الشيخوخة فإن هالة ، والشقاء مها صديقاها فقط

، ع إليهاالكل يرج، ال يُ ْقَضى دوهنا بأمر، وإن عرش العزة تزداد رسوخًا فوقه، الكرامة تزداد حراسة هلا
قر إليه  على هذا الذي أكرمنا به من حيث يفتيا هؤالء الناس امحدوا اهلل، الكل يُ َقبُِّل يديها صباح مساء

 .أولئك الناس

حنن ال  ،احلضارة اإلنسانية هي هذه، قلتها باألمس وأؤكد لكم ذلك اليوم، نعم هذه هي احلضارة 
احد هي الناحية حنن متخلفون يف شيء و ، الغرب الذين نتمتع باحلضارة اإلنسانية املتمثلة فيما ذكرت لكم

تعالوا  ،فقط والغرب متخلف يف كل مظاهر احلضارة اإلنسانية إال هذا اجلانب التقين فقط العلمية التقنية
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت  نعد مرة أخرى إىل هذه املنة الربانية اليت طوق اهلل هبا أعناقنا إذ قال:

رضينا اللهم إسالمك دينًا لنا فوفقنا اللهم ، [2]املائدة:  يناً َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اأْلِْسالَم دِ 
  .للتشرف به ولتطبيقه كما أمرت

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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 28/23/1898|  حذار من حرب شعارات ضد إلاسالم -212

 

ن أحدث حرٍب ضدَّ اإلسالم تصاُغ طريقتها يف أقبية يعرفُها حمرتفو الغزِو كنُت وال أزاُل أحّذر م
الفكريِّ يف العامِل الذي نعيُش فيه، وكنُت وال أزاُل أحّذر من هذه الّطريقةِ اجلديدِة يف حرِب اإلسالم وهي 

 الّطريقُة اليت مسّيتُها حرَب الّشعارات.

صنكُم احلصني َي الذي متّعكُم اهللُ عزَّ وجلَّ به وجتعلوا منُه حوأعوُد اليوَم ألذّكركم هبا ولتستعيدوا الوع
 ضدَّ كلِّ أحبولة وضدَّ كلِّ ِخداع.

قلُت مرًّة إنَّ هنالَك شعاراٍت برّاقًة ُتطَلُق وُتطرَح، ظاهرها خدمُة اإلسالم وباطنُها الكيُد لإلسالم. 
الّشعارات كلمُة: )األدياِن الّسماوّية(، من هذه من هذه الّشعارات كلمُة: )التّقاليِد اإلسالمّية(، من هذه 

الّشعارات كلمُة: )رجاِل الّدين(، وهنالَك كلماٌت كثرية صيغت بليل وُأحِكَمْت بعَد جهد وُطرَِحت بنَي 
النّاِس والنّاُس عن ذلَك غافلون. وآخُر هذه الّشعارات اليت تصاُغ يف هذه األقبية املظلمةِ من أطراِف عاملنا 

مي الفسيح، كلمُة: )الرّتاِث اإلسالمّي(. كلمُة الرّتاِث اإلسالمّي هذه ُتستَعَمُل اليوَم بداًل من كلمِة املرتا
)املبدِأ اإلسالمّي(، )الثّقافِة اإلسالمّية(، )املصادِر اإلسالمّية(، )العقيدِة اإلسالمّية(. هذه الكلماُت كلُّها 

كلمِة رّتاث( أو )الرّتاُث اإلسالمّي(. فما هَو وجُه خطورِة هذه الُتَذوَُّب لُتستَبَدَل هبا كلمٌة أخرى هي )ال
 أّواًل؟ وأيَن ينبعُث الكيُد منها؟

كلمُة )الرّتاِث( أو )املرياث( تعين: خملّفاِت أّمة، خملّفاِت أجياٍل سابقة، تلَك األجياُل ابتدعتها 
 هي وليدُة ها، فبقيت تلَك األفكاُر اليتواخرتعتها واعتّزت هبا مثَّ إهّنا رحلت عن الّدنيا وتركتها وراء

 ابداعاهتم، بقيت مرياثًا لألجياِل اليت تليها.

ه وإذا تصّورنا اإلسالَم من هذا القبيل، تصّورناُه تراثًا ومرياثًا. استقرَّ يف ذهننا شيئًا فشيئًا ودوَن أن نت نّب
صاغتها وأنتجتها، ابقة، وتعبت حىّت ابتدعتها و أنَّ اإلسالمَ ليَس أكثَر من أفكاٍر ابتدعتها تلَك األجياُل السّ 
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فنحُن اليوَم نرُث تعَب تلَك األجياِل الّسابقة، ونرُث أفكارهم اليت ابتدعوها، ونقُف ممّا تركوُه وراءهم أماَم 
 ركاٍم كبرٍي كبري امسُه الرّتاث أو الرّتاُث اإلسالمّي. يدخُل يف هذا الكالِم القرآن: تراٌث إسالمّي، تدخُل يف
هذه الكلمِة الّسّنة: تراٌث إسالمّي، تدخُل يف هذه الكلمِة شروُح القرآِن وتفاسرُي الّسّنة: تراٌث إسالمّي، 

 يدخُل يف هذه الكلمِة الفقُه اإلسالميُّ املأخوُذ من كتاِب اهلِل وسّنِة رسوِل اهلل: تراٌث إسالمّي.

ى ذهنه، أنَّ هذا املعىن سينطلي قريبًا عل وإذا استقبَل اإلنساُن هذه الكلمَة قبواًل حسنًا فال شكَّ 
ولسوَف يتصّوُر أنَّ مصادَر اإلسالِم كلَّها ليَست إال عبارًة عن إبداعاٍت فكرّيٍة وإنتاجاٍت عقلّيٍة ألمٍم 

 ذاِت عراقٍة حضارّية، وحنُن اليوَم نرفُع الرّأَس إذ جنُد ذلَك )الرّتاث(.

 خطريٍة ّددها واحٌد ممّن رحَل إىل اهلل وأصبَح اليوَم على موعِد وقفةٍ وال تزاُل كلمٌة تطنُّ يف أذين كاَن ير 
بنَي يدِي اهلل، تلَك الكلمُة اليت كاَن يرّددها، يرّددها وهو معتز  هبا يف الظّاهِر والّصورة ولكّنُه يستبطُن 

لذي هو تراُث باإلسالِم االكيَد هبا يف احلقيقة، تلَك الكلمُة هي: )تراُث اآلباِء واألجداد(، )إنّنا نعتزُّ 
 اآلباِء واألجداد(، )تراُث اآلباِء واألجداد(.

أريُد قبَل كلِّ شيٍء أيّها اإلخوة أن تتمّسكوا بالوعِي الذي هو سدى وحلمة هذا الّديِن احلنيف. 
نساِن على إلدينُنا اإلسالميُّ ُيتاُز عن سائِر املذاهِب واملبادِئ كلّها بشيٍء قدسيٍّ واحد، أال وهو: تربيُة ا

 الوعي، وعلى الفهِم واإلدراِك العميقني، أريُد أن تتمتّعوا يا عباَد اهلل هبذا الوعي عندما تستمعوَن بنَي احلنيِ 
 واآلخر كلماٍت تطوُف وتدوُر حوَل الرّتاِث وما يتعّلُق بالرّتاِث وما إىل ذلك.

ي عَد ذلَك أن ُتطرََح أطروحاٌت أخرى، وهإذا تصّورنا أنَّ اإلسالَم تراث، واستمرَّ األمُر ذلك، هاَن ب
ُتطرَُح اآلن. إذا كاَن اإلسالُم تراَث اآلباِء واألجداد، فمالنا ننظُر إليِه بقدسّية؟ مالنا ننظُر إليِه هبذا التّبجيِل 

نظُر ن والتّعظيم الباهرين؟ إّنُه ليَس أكثَر من تراِث اآلباِء واألجداد. وآباؤنا وأجدادنا من البشر، فلماذا ال
إىل هذا الرّتاِث نظرًة نقدّية؟ نظرًة توحي بكثرٍي من األخطاِء رمّبا توجُد يف هذا الرّتاث؟ ولوال هذا اجلسُر 
الذي نصب بيننا وبنَي اإلسالِم من كلمِة الرّتاث، واستمّرت تتكّرر حىّت صقلت أذهاَن كثرٍي من النّاس ملا  
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هو تراُث  الّدعوة، الّدعوِة إىل برِت القسية عن هذا الرتاِث الذي كاَن يف املسلمنَي من يتهيُّأ الستقباِل هذه
 اآلباِء واألجداد.

أتالحظوَن خطَّ املكيدِة يا عباَد اهلل؟ أتالحظوَن ما وراَء األكمة؟ هذا األمُر ال يستدعي سوى أن 
تاِب املبني، عندئٍذ ال ا الكيكوَن اإلنساُن قد ُريّبَ تربيًة صحيحًة تاّمًة على يِد القرآِن العظيم، على يِد هذ

يستطيُع أيُّ أفّاٍك أن َيدعه. وماذا نقوُل حنن؟ ماذا نقوُل ملن يدعونا اليوم بعَد أن غرَز كلمَة الرّتاِث بداًل 
عن اإلسالِم ومصادِر اإلسالم مثَّ جاَء يدعونا إىل برِت مظاهِر القدسّيِة عن هذا الرّتاِث لكي نستطيَع أن 

عيًّا؟ ماذا نقوُل هلؤالِء النّاس من منطلِق علٍم وموضوعّية ودوَن أن جننَح إىل أيِّ عصبّيٍة ننقدُه نقداً موضو 
ٍث موضوعيٍّ إّّنا هو نتيجُة دراسةٍ نقدّيٍة ونتيجُة حب -وال نقوُل للرتاث  -قط؟ نقول: إنَّ تقديسنا لإلسالِم 

ّدُس القرآن بدئ، فنحُن املسلمني عندما نق جمّرد. وليَس تقديُسنا لإلسالِم حكمًا اعتباطيًّا جاءَ بادئ ذي
مل نقّدسُه إال بعَد أن فّكرنا فيِه طوياًل وقّدرنا وفرضنا أن يكوَن كالَم بشر وأن يكوَن كالمًا خمتَ َرعًا من عنِد 

 ةٍ رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم، ووضعنا االحتماالِت النّقدّيَة كلَّها ولكن مبوضوعّيٍة ودوَن أيِّ عصبيّ 
أليِّ جهة. ول ّما حّمضنا الفكَر ودقّقنا الّنظر انتهينا إىل أنَّ القرآَن كالُم اخلالِق وليَس من إبداِع املخلوق. 

 فقادنا هذا اليقنُي إىل تقديِس هذا القرآن.

ِص حول ّما بلغنا حياَة حمّمٍد عليِه الّصالُة والّسالم سرنا على املنهِج ذاتِه، وضعنا جماهَر النّقِد والف
والبحث على حياِة رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلم وفرضنا كلَّ احتمال ولكن مرًّة أخرى أقوُل مبوضوعّيٍة 
 وبدوِن أيِّ شطٍط أو عصبّية، وانتهينا بعَد هذا البحِث إىل أنَّ رسوَل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم نيب  مرسلٌ 

ى اهللُ عليِه ى خملوق، فقادنا هذا اليقنُي إىل قدسّيِة رسوِل اهلِل صلّ من عنِد رّبِه مل يفتئت على خالٍق وال عل
 وسّلم. وحديثُنا عن الّسّنِة كذلك، وحديثُنا عن أصحاِب رسوِل اهلِل واخللفاِء الرّاشدين كذلك.

ٍة اإذاً تقديُسنا لإلسالِم مل يكن أمراً مبدئيًّا اعتباطيًّا ساقتنا إليِه العصبّية، ولكّنُه نتيجُة در  سةٍ موضوعّي
نقدّيٍة تاّمة. وإذا كاَن بيننا من مل يتأّمل يف اإلسالِم بعُد كما تأّملنا، ومن مل يدرس كتاَب اهلِل كما درسنا، 
ومن مل يدرس شخصّيَة رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلَم كما فعلنا، فال عليِه أن يبدَأ هو من نقطِة الّصفر، 
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سرَي يف إىل أن يبدَأ دراسَتُه لذلَك كّلِه بعيدًا أيِّ تدجيل. ولكنّا نطلُب منُه أن يبل حنُن نبيُح لُه وندعوُه 
الّطريِق الذي سرنا فيه، نطلُب منُه أن يتأّمَل كما تأّملنا، نطلُب منُه أن حيّرَر يديِه وعقلُه من األغالل، 

طلُب منُه هذا صى الّشرِق أو الغرب، ننطلُب منه أن حيّرَر كيانُه من التّبعّيِة الّذليلة ألناٍس هناَك يف أق
 الّتحّرَر فقط. وسيصُل إىل النّقطِة اليت وصلنا إليها.

ونطلب شيئًا أخُر نطلب: أن ال يطلَب هؤالِء املتخلّفون الذيَن ال يزالوَن يقفوَن يف أّوِل الّطريِق وعنَد 
طلبوا منّا بعد، نطلُب منهم أن ال ي نقطِة الّصفر، حيُث مل يدرسوا اإلسالَم بعد، ومل يدرسوا كتاَب اهللِ 

وقد سرنا بعدهم أشواطًا، نريُد منهم أن ال يطلبوا منّا أن نرجَع القهقرى وأن ال نرجع إىل حيُث هم 
يقفون، سريوا كما سرنا وتأّملوا كما تأّملنا. هذا ما نقولُه من منطلِق الوعي الذي نسجُه إسالُمنا العظيُم 

 يف عقولنا يا عباَد اهلل.

حنُن اليوم حتتوشنا أعاصرُي وعواصُف كثرية، هذه األعاصرُي والعواصف تدوُر من حياتنا على حموٍر 
واحد، وأنا أقسم غرَي مبالٍغ وال متأمّث، إهّنا ال تدوُر من حياتنا على حموِر املال، وال تدوُر من حياتنا على 

ِم هلذه ِر الغىن أو )الرّتاث( باملعىن الّسليحموِر أرض، وال تدوُر من حياتنا على حموِر أيِّ مظهٍر من مظاه
الكلمة، وإّّنا تدوُر هذه العواصف على حموٍر واحد. أال وهو هذا الّديُن العظيُم الذي أكرمنا اهللُ عزَّ وجلَّ 

ُكْم نِْعَميِت َعلَيْ  اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمتُ به، والذي امنتَّ اهلُل بِه علينا إذ قال يف حمكِم كتابه: 
ْساَلمَ ِدينًا . وما أظنُّ أنَّ هنالَك تاجًا توَِّج بِه اإلنساٌن من قَِبِل ربِّ اإلنساِن أجلَّ وأعظَم َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

من هذا التّاج، هذا التّاج كنٌز يبعُث يف حياتِه الغىن، هذا التّاج مصدٌر يكّوُن لديِه القّوَة اليت ال تُغَلب، 
ذا التّاُج يؤّلُف يف حياتِه نسيَج التّآلِف والوحدِة اإلنسانّيِة الّصحيحة. ولذلك فلم يكن غريبًا وال يكوَن ه

غريبًا أن حتاوَل مصادُر الكيِد لإلنسان اصطياَد هذه احلقيقِة اليت تّوجنا اهللُ عزَّ وجلَّ هبا، ومل يكن غريبًا 
م مالَء ألنفسهم، وأن يستنطقوهم بألسنتهم، وأن يقوموا هعن هؤالِء النّاس أن يصطنعوا فيما بيننا الع

بدوِر امللّقِن على املسرح، ويقوُم هؤالِء الّصغار بدوِر الذي يتحّرُك فوَق املسرِح جْيأًة وذهابًا. ولكن أرأيتم 
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ليقنَي اإلُياينَّ ا إىل هذه العواصِف واألعاصرِي كلِّها، واهلِل الذي ال إلَه إال هو إهّنا ألقلُّ شأنًا من أن تزعزعَ 
 اإلسالميَّ يف فكِر طفٍل بلَغ رشده.

وقد بلغنا ُرشَدنا، وعرفنا جوهَر ديننا، وعرفنا العزَّة اليت ورّثنا اهللُ عزَّ وجلَّ إيّاها، وعرفنا أنَّ األدياَن 
ُم هذا، وينبغي لكلِّ لالّسابقَة مل خترتع من لُدهنا دينًا ومل تورّثنا شيئًا ممّا اخرتعتُه من جرّاِء ذلك. حنُن نع

مسلٍم أن يعَي هذه احلقيقَة اليت أقوهُلا، فإذا وعاها مثَّ رأى أو مسَع كلماٍت تنطقها أفواه ممجوجٌة يف اآلذان، 
 ثقيلٌة يف الوعِي والعقوِل والقلوب فإّنُه لن جيَد من خالِل ما يسمع إال مزيداً من اليقني باحلقيقِة اليت متّعهُ 

 اىل هبا.اهلُل سبحانُه وتع

 أرأيتم إىل الرّجِل الذي حيمُل صندوقًا ال يعلُم ما يف داخله ولكّنُه التفَت فرأى املرتّبصنَي بِه حيدقونَ 
بِه وبصندوقه، وإنَّ ألسنتهم لتلهُث طمعًا يف هذا الّصندوق، أرأيتم إىل هذا اإلنسان أال يزداُد متّسكاً 

نا اإلسالمّي مثني؟ هذه هي حالُنا اليوم، هذا هو واقُعنا اليوم، دينُ  بصندوقه؟ أال يزدادُ يقينًا بأنَّ ما فيِه شيءٌ 
 تنّزَل من عنِد اهلِل عزَّ وجّل هدّيًة وتتوجيًا لبين اإلنسان، ومل يكن تراثًا نبَع من أفكاِر بين اإلنسان.

لم، واليت يعوزها عحقيقٌة معروفٌة افهموها وال تغرّّنكم ألفاُظ العلِم وكلماُت العلم، اليت يعوزها جذور ال
مضمون العلم، وما أكثَر اجلّهال الذيَن تفوُح رائحُة العفن من جهالتهم، ولكنّهم يغطّوَن جهالتهم هذه 

 بألفاٍظ وكلماٍت وعناويَن علمّيٍة برّاقة، لكن منذا الذي ينخدع؟

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم...

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1323
 

 الذين يزيدهم كتاب هللا تعالى ت -211
 
 وضالال

 
 23/11/1882 | يها

 

.. الذي يقبل على قراءِة هذا الكتاِب العظيِم بدافٍع من أسبقيات أو .)نقص يف أصل التسجيل( 
دوافع سيّئة، فإّنُه جيُد يف هذا الكتاِب بل يف اآلياِت والّنصوِص ذاهِتا اليت اهتدى هبا ذلَك اإلنساُن األّول، 

ة، وما يزيدُه وِص ذاهِتا ما يزيدُه تِيهًا، وما يزّجُه يف مزيٍد من الّضالِل والغوايجيُد هذا الثّاين يف اآلياِت والّنص
، أي: والقرآُن يف َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمىعلى عماُه عمًى كما قاَل اهلُل سبحانُه وتعاىل عنُه وعن أمثالِه: 
يّاِت الباطلة، يف الوقِت األسبقيّاِت واخللف الوقِت الذي جعَلُه اهللُ ألصحاِب الفكر املوضوعيِّ وال ُمبَ رَّئنَي منَ 

 الذي جعلُه اهلُل كتاَب هدايٍة هلم جعلُه أداة ليزيُد عمى هؤالِء الُعميان، ويزيدُهم إىل ضالهلم ضالاًل.

هذِه الظّاهرةُ من أغرِب ما ُيتاُز بِه كتاُب اهلِل سبحانُه وتعاىل، وحنُن نقرُأ هذِه احلقيقَة بل هذا املزيَّة 
َواَل  ۖ   ِننيَ َما ُهَو ِشَفاءٌ َوَرمْحٌَة لِّْلُمْؤمِ  ِمَن اْلُقْرآنِ  َونُ نَ زِّلُ كتاِب اهللِ عزَّ وجلَّ ذاته، أمل تقَرؤوا قولُه سبحانه:   يف

؟ وهذا شيٌء عجيب؛ آياٌت تزيُد املؤمننَي إُيانًا، وتزيدهم طمأنينة، وحتيُل َيزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َخَسارًا
ىل شفاء، وجتعلُهم يف حصٍن حصنٍي ضدَّ كلِّ سوء. ولكنَّ هذِه اآلياِت ذاهَتا كما يقوُل اهلُل عزَّ مرضهم إ

 وجلَّ ال تزيُد الظّاملنَي إاّل خساراً.

أنا عندما أقرُأ بعضًا من آياِت كتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ وأقُف عندها بتدبُِّر العاقل، بل بنظرِة اإلنساِن 
ٍق من إُياٍن كامل، ودوَن انطالٍق من تأّثٍر أكرميَن اهللُ عزَّ وجلَّ بِه من قبل، أجُدين املوضوعّي دوَن انطال

أماَم كالٍم أّخاذ ال ُيكُن إال أن ينتشَل اإلنساَن من أوديِة التّيِه وضاللِه مهما كانت سحيقة. وأقُف 
هتم وريَبهم،  َيلِّصهم من ُشبُهاوأعجب: كيَف ُيرُّ على هذا الكالِم أناٌس ال ينتشلهم من سوِء حاهلم، وال 

كيف؟ كيَف ُيّروَن على هذِه اآلياِت دوَن أن هتديَهم إىل سواِء صراِط اهلل؟ بل دوَن أن متأَل قلوهَبم خمافًة 
من اهلِل سبحانُه وتعاىل؟ بل العجب: أهّنا تفعُل فيهم نقيَض ذلك، تزيُد ضالهلم ضالاًل، وتزيُد عماهم  

 وتعاىل عمًى.كما قاَل اهلُل سبحانُه 
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كنُت أتلو الّساعَة هذِه اآلياِت يف كتاِب اهلِل عزَّ وجّل، ولكيّن كدُت أن ُأحَبَس يف هذِه اآلياِت فال 
أجتاَوَزها، كالٌم عجيٌب ال بدَّ أن يأخَذ مبجامِع كلِّ ذي لب، وال بدَّ أن هتيمَن على كلِّ عقل، آياٌت متخر 

قلكم إىل َعَرَصاِت القيامة وكأّنَك ترى يوَم القيامِة أمامَك وقد حجب الّسنواِت واألزمنِة والّشهوِر وتن
ىل ُأزلَِفِت اجلّنُة إليك، وقد زَِفَرِت الّنرياُن زََفراهِتا، وربُّ العاملنَي باملرصاِد يأخُذ بالنّواصي واألقدام. انظروا إ

غَاِدْر َويَ ْوَم ُنَسي ُِّر اجْلِبَاَل َوتَ َرى اأْلَْرَض بَاِرزًَة َوَحَشْرنَاُهْم فَ َلْم ن ُ هذِه اآليات، هل من عاقٍل ال يتأثّ ُر هبا؟ 
 أَلَّن جنََّْعَل َلُكم مْ َوُعِرُضوا َعَلىَٰ رَبَِّك َصفًّا لََّقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخلَْقنَاُكْم أَوََّل َمرٍَّة َبْل َزَعْمتُ ، ِمنْ ُهْم َأَحًدا

َذا اْلِكتَ  ،مَّْوِعًدا اِب اَل يُ غَاِدُر َوُوِضَع اْلِكتَاُب فَ تَ َرى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ممَّا فِيِه َويَ ُقولُوَن يَا َويْ لَتَ نَا َماِل هََٰ
 .َواَل َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضرًا َواَل َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًداَصِغريًَة 

َوِإْذ قُ ْلنَا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا وانظروا بعَد ذلَك إىل هذا الكالِم الذي يذيُب اإلنساَن خجاًل مَن اهلل: 
 أَْولِيَاَء ِمْن ُدوين َوُهْم َلُكْم اجلِْنِّ فَ َفَسَق َعْن أَْمِر رَبِِّه أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتهُ آلَدَم َفَسَجُدوا ِإال إِْبلِيَس َكاَن ِمَن 

 .َعُدو  بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدال

ما أتصوَُّر أنَّ إنسانًا ُيلُك فقط عقاًل واعيًا وقلبًا إنسانيًّا نابضًا وُيرُّ على هذِه اآلياِت إال ويأخُذ 
َن آدَم مبجامِع قلبِه اخلوُف أّواًل، مثَّ إنَّ احلياَء يذيُب نفسُه ثانيًا، ربُّ العاملنَي سبحانُه وتعاىل ُيَكرُِّمَك يا اب

ويأمُر املالئكَة مبن فيهم إبليَس أن يسجدوا لَك يف شخِص أبيَك آدم، ولكّنُه أىب واستكرَب ونظَر إليَك 
هذا املخلوَق أن ينظَر إليَك نظرَة تقدير، وإذا بَك أنت يا ابَن آدم الذي  نظرَة ِعداٍء وربُّ العاملنَي يأمُر 

كرََّمَك اهلُل هذا الّتكرمَي وعاداَك إبليُس تلَك املعاداَة ترتُك مواالَة ربِّ العاملنَي الذي كرَّمَك وتؤِثُر مواالَة 
لنّابعِة من نقد ف، وبكلِّ معاين الرَِّقِة االّشيطاِن الذي عاداك، ويسأُلَك اهللُ سؤاالً مغموسًا بكلِّ معاين اللط

. ولكنَّ يف النّاِس أَفَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولِيَاَء ِمْن ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدو  بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدالوعتاٍب رقيقني: 
إُيانًا وممّا ُيأُل طوايا العقوِل شعاعًا و من يقرُأ هذا الكالَم وغرَي هذا الكالِم ممّا يهزُّ األفئدَة والقلوب، 

ذِه اآلياِت بقراءَتِه هلذا الكالِم إال ريبًا، وال يزدادُ من خالِل تأّملِه يف ه -ويا للعجِب  –باحلقيقِة فال يزدادُ 
 حلظٍة مَن يف إال تطوُّحًا، ملاذا؟ هل كاَن اهللُ عزَّ وجلَّ يف حلظةٍ مَن اللحظاِت ظاملًا؟ هل كاَن اهللُ عزَّ وجلَّ 
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ىل اللحظاِت ينظُر نظرةً متحّيزًة إىل عباده؟ معاَذ اهلل، اهللُ سبحانُه وتعاىل أعدُل العادلني، واهللُ سبحانُه وتعا
إيّن حرّمُت الظّلَم على نفسي وجعلتُه بينكم حمرّماً هَو الذي أعلَن أّنُه يكرُه الظُّلَم وهنانا عن أن نتظامل: 

 اهلِل أن يكوَن األمُر كذلك. إذاً ملاذا؟ ، معاذَ فال َتظَاملوا

عاقالن يقرُأ كل منها نصوصًا ذاتيًة معينًة يف كتاب اهلل عزَّ وجل، هذِه الّنصوص تزيد األول إُيانًا 
وهي ذاهتا تزيد الثّاين فجورًا وضالاًل، الّسبب: أنَّ األوََّل عندما أقبَل إىل هذا الكالِم أقبَل ليتدب َّرَه، فقد 

صَل. لُه الّصايف عن اخللفيّاِت والّشوائِب واألسبقيّاِت متامًا، إىل أيِّ هنايٍة أوصلتُه هذِه النّهاياُت و وضَع عق
وهذا هَو عربوُن هدايِة اهلِل عزَّ وجلَّ هلذا اإلنسان. أّما الثّاين فهَو مل يقبل إىل هذا الكتاِب إال ومأَل عقلُه 

ىل ذا الكتاِب إال من أجِل أن َيِدَم أعداَء اهلِل سبحانُه وتعاوقلبُه نيّاٍت فاسدًة قذرة، مل يعكف على ه
بدءاً من إبليَس الذي استكرَب على اهلِل عزَّ وجلَّ وأعلَن ِعداءُه هلذا اإلنساِن إىل مجيِع شياطنِي األرِض من 

و يقَرؤُه أو يكتُب أمشارِق األرِض ومغارهِبا، هذا اإلنساُن عندما يقِبُل على كتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ يتفّحُصُه 
عنُه فإّنُه مل َيَضع ُنصَب عينيِه أن يعلَم جليَّ األمور، وأن ُيدِرَك حقائِقها، مث يسرَي وراَء هذِه احلقائِق 

عاىل، ليتمسََّك هبا أيًّا كانت، وإّّنا ينطلُق إىل ذلَك من معاقدٍة واتّفاٍق وفّينِي بينُه وبنَي أعداِء اهلِل سبحانُه وت
ن لو رأى يف كتاِب اهلِل سبحانُه وتعاىل أعظَم معجزٍة خارقٍة تنخُر األلباَب وتنخُر العقوَل ال هذا اإلنسا

ُيكُن أن يهديُه اهلُل عزَّ وجلَّ هبا أبداً. وكيَف يهديِه وملاذا يهديِه وإنَّ دافَع الّسوِء هو الذي حرّكه؟ وإنَّ 
 القلوِب ويطّلُع على طوايا القلوب. دافَع الّتدجيِل هَو الذي سرّيه؟ واهلُل يعلُم خفيّاتِ 

َغرْيِ احلَْقِّ َوِإن يَ َرْوا ُكلَّ اأْلَْرِض بِ  يِف  َسَأْصِرُف َعْن آيَايتَ الَِّذيَن يَ َتَكب َُّرونَ أمل يقِل اهللُ سبحانُه وتعاىل: 
ِلَك  ۖ   يَل اْلَغيِّ يَ تَِّخُذوُه َسبِياًل ِإن يَ َرْوا َسبِ آَيٍة الَّ يُ ْؤِمنُوا هِبَا َوِإن يَ َرْوا َسبِيَل الرُّْشِد اَل يَ تَِّخُذوُه َسبِياًل وَ  ذََٰ

. والّتكذيب: أن يعلَم اإلنساُن حقيقَة شيٍء مثَّ يتغاضى عنُه بِآيَاتِنَا وََكانُوا َعنْ َها َغافِِلنيَ  َكذَّبُواْ   بِأَن َُّهمْ 
 ابتعاداً وتكلّفًا. هذا هَو قراُر اهلُل عزَّ وجّل، وهذا هَو حكمه.

ثاًل إلنساٍن يقرُأ كتاَب اهلِل سبحانُه وتعاىل وقِد امتأَل ذهنهُ يقينًا بأنَّ اإلنساَن تطوََّر كما قاَل م عجبتُ 
داروين أو من قبله أو من بعده، وقد امتأَل عقلُه ويقينُه بأنَّ اإلنساَن ُخِلَق وتطوََّر بشكِل كذا، وعلى الّنحِو 
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ة، عجبُت هلذا هُد عصوَر الّتطوُِّر اإلنساينِّ ِحقبًة إثر ِحقبٍة إِثَر ِحقبالفاليّن، وبدافٍع من كذا، كأّنُه كاَن يش
َخْلَق السََّماَواِت  مَّا َأْشَهدت ُُّهمْ اإلنساِن الذي مأل عقلُه هبذِه العفونات، مثَّ وقَف أماَم قوِل اهلِل عزَّ وجّل: 

. كيَف يقرُأ هذا الكالَم العجيَب مثَّ ال يهتزُّ ُمِضلِّنَي َعُضًداَواأْلَْرِض َواَل َخْلَق أَنُفِسِهْم َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ الْ 
 العقُل منُه لتتساقَط هذِه العفوناُت كلُّها؟ وليعانَق هذا الكالم؟ وليعِقَد الصُّلَح مَع اهلِل عزَّ وجّل؟ وليقوَل:

أتيِه الباطُل من بنِي باحلقِّ الذي ال ينعم، لقد َبرِئُت يا ربِّ من كلِّ هذِه التّقوُّالِت الكاذبةِ الفاجرِة وآمنُت 
يديِه وال من خلفه. َمن هذا الذي رحَل إىل أقصى الّدنيا قدُيًا فرأى كيَف ُخِلَق اإلنساُن ورأى يف أيِّ 
مصنٍع متَّ تصنيُعه؟ َمن هذا الذي استوفَدُه اهلُل ليأيَت شريكًا مَع اهلِل يف خلقه؟ هل رأيتم أعجَب من هذا 

ِسِهْم َخْلَق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخْلَق أَنفُ  مَّا َأْشَهدت ُُّهمْ يردُّ على هؤالِء املفتَئِتنَي على اهلِل: الكالِم الذي 
 .َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي َعُضًدا

 على ةِ لكن ها هم أوالِء يقرؤوَن هذا الكالَم أو يسمعونه، مترُّ هذِه اآلياُت على عقوهلم مرَّ الغاشي
 العقِل فال يزيُد العقَل إال اخلََدر، وال يزيدهم إال تطوُّحًا وخبااًل كما قاَل اهلُل سبحانُه وتعاىل.

تلَك أعجوبٌة من أبرِز أعاجيِب هذا الكتاِب العظيم، كلُّ ما نبغيِه بعَد العربِة اليت ينبغي أن نأخَذها 
يتدبّ ُر كتاَب اهلِل  فريِق األّوِل ال مَن الفريِق الثّاين، أن جيعلَنا ممّنأن نلَتِجَئ إىل اهلِل عزَّ وجلَّ أن جيعلَنا من ال

ليعلَم من وراِء ذلَك احلقيقَة فيتمّسَك هبا وال يرتكها. أسأُل اهلَل عزَّ وجلَّ أن جيعلَنا مجيعًا ممّن يتدّبروَن  
 كتاَب اهلِل مثَّ يصلوَن إىل القصود العاليِة من هذا الكتاب.

 ذا وأستغفُر اهلَل العظيم...أقوُل قويل ه
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خوارج اليوم في ميزان التعامل مع الخلق )لنا الظاهر وهللا يتولى  -212

 11/21/1882 | السرائر(

 

إنَّ الّديَن الذي أكرَم اهلُل سبحانُه وتعاىل بِه عبادُه وشرّفهم بِه عندما ابتعَث بِه إىل النّاِس الرُُّسلَ 
 نباِن اثنان:واألنبياء، هذا الّديُن لُه جا

جانٌب يتمثَُّل يف األحكاِم الظّاهرِة اليت أمَر اهلُل عباَدُه أن يتعاملوا على أساِسها، وهذا اجلانُب هو 
الذي يسّمى بالّشريعِة اليت أنزهلا اهلُل عزَّ وجلَّ على عباده، ومن خالِل موازيِن الّشريعِة يتعامُل النّاُس 

، ومن ّشريعِة يشيُع فيما بينهم األمُر باملعروِف والنّهُي عن املنكربعُضهم مع بعض، ومن خالِل موازيِن ال
خالِل موازيِن الّشريعِة أيضًا يستقرُّ القضاُء فيما بنَي النّاِس طبَق أوامِر اهلِل سبحانُه وتعاىل. ويّتسُم هذا 

 يتوىّل الّسرائر. وينطبُق ُر واهللُ اجلانُب يف مجلتِه بأنَّ أحكامُه ظاهرة، تنطبُق عليها القاعدُة القائلة: لنا الظّاه
عليها قوُل سيِّدنا عمر لبعِض املتخاصمنَي إليه: إّّنا نُقاِضيكُم اليوَم مبا ظهَر لنا منكم. فهذا هو اجلانُب 

 األّوُل من الّدين، وهو اجلانُب الذي يسّمى بالّشريعة.

هَو مل ُيكِّنهم اىل عن عباده، ومن مثَّ فأّما اجلانُب اآلخُر منُه فجانٌب خفي  أخفاُه اهلُل سبحانُه وتع
 يف بأن يتعاملوا فيما بينهم على أساسه، ومل ُيكِّنهم بأن يتقاضوا فيما بينهم مبوجبه، ومل يعِطِهُم الّصالحيةَ 

أن يأمروا مبعروٍف أو ينهوا عن منكٍر على أساسه. هذا اجلانُب هو اجلانُب املتعلُِّق ببواطِن األمور، ويخفيَّاِت 
قضايا، ومبا استكنَّ بنَي جوانِح النّاس، فأسراُر النّاِس وبواطنهم ومشاعرهُم اخلفيَُّة بعُضهم عن بعٍض إّّنا ال

حُتاُل إىل أحكاٍم أخرى ينظُر فيها اهللُ سبحانُه وتعاىل، ويقاضي بنَي عبادِه يوَم القيامِة على أساسها، وهذا 
 يِه العلماُء: احلقيقة.اجلانُب اآلخُر هو اجلانُب الباطينُّ الذي يسمّ 

هُض فمن خالِل فهِم اإلنساِن لشريعِة اهلِل وانضباطِه هبا يتقيَُّد باملنهِج الذي أمرُه اهللُ عزَّ وجلَّ بِه وين
بواجِب األمِر باملعروِف والنّهِي عن املنكر، ومن خالِل فهِم هذا اجلانِب اآلخِر الباطينِّ اخلفيِّ يتأدَُّب 

ع عباِد اهلِل عزَّ وجلَّ مجيعًا: يعاملهم طبَق موازيِن الّشريعِة الظّاهرة، ويقاضيهم إىل اإلنساُن املسلُم م
أحكامها الفقهيَِّة الثّابتة، ويأمرهم باملعروِف وينهاهم عن املنكر، فإذا وصَل إىل حدوِد البواطِن املظلمِة 
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ىل الذي ال تنّد عنُه إىل علِم اهلِل سبحانُه وتعا اخلفيَِّة عنُه أحاهلا إىل حمكمِة اهلِل عزَّ وجلَّ وقضائه، وأحاهلا
خافية، وال يشرُد عنُه سر  من األسرار، بالتزاِم اإلنساِن بالّشريعِة يقيُم منهَج هذا الّديِن فوَق األرض، 

 وبتقديرِه للحقيقِة يتأدَُّب مع عباِد اهلِل سبحانُه وتعاىل مجيعًا.

ُنِصيُب ِن ظاهرَيِن متمّيزيِن يف قوِل اهلِل سبحانُه وتعاىل: وانظروا إىل هذين اجلانبنِي كيَف يربزا
َنَشاُء َوال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ  َمن ِبَرمْحَتِنَا ْْ :أّما قولُه عزَّ وجّل .َنَشاءُ  َمن ُنِصيُب ِبَرمْحَتِنَا ْْ فإّنُه ،

 َُيرَجوَن عنها؟ اهلِل عزَّ وجّل؟ ومن هُم الذينَ بياٌن للحقيقِة اخلفّيِة عنّا، من هم الذيَن يستأهلوَن غداً رمحَة 
هذا شيءٌ ال نعرفُه هذا اليوم، ومهما رأيَت إنسانًا ملتزمًا يف ظاهرِه بأوامِر الّشرع، منصاعًا إىل أوامِر اهلل، 

داً، لقد غ فلن تستطيَع أبداً أن تتأىّل على اهلِل مبوِجِب هذا الظّاهِر فتقوَل: إنَّ هذا ممّن ستشملهم رمحُة اهللِ 
رأيَت جانبًا من الّديِن يف ظاهرِه وخفَي عنَك جانب، تنظر إىل واقعِه الذي تراه، مبوجِب هذا الواقِع تأمرُه 

 مبعروف: لَك ذلك. تنهاُه عن منكر: لَك ذلك. 

تقاضيِه وتقضي لُه مبا تعرفُه من أحكاِم الّشرع: لَك ذلك. ولكّنَك ال تستطيُع أبدًا أن حتكَم على 
عىن رِه باجلذوِر اليت ال يعرفُها إال اهللُ عزَّ وجّل، ومبا سينتهي إليِه حالُه عنَد اهلِل سبحانُه وتعاىل، وهذا مظاه

َنَشاءُ  َمن ُنِصيُب ِبَرمْحَتِنَاقولِه عزَّ وجّل:  ْْ ما هو قانوُن هذِه املشيئة؟ أخفى اهللُ عنَك ذلك، من هُم ،
، هذا هو اجلانُب الّشرعّي. َوال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ . مثَّ قال: .مالذيَن يصيبهُم اهلُل برمحته؟ ال نعل

وامليزاُن هو اإلحسان، فكلُّ من أحسَن مَع اهلِل عزَّ وجلَّ فساَر على الّصراِط الذي أمرُه اهلُل عزَّ وجلَّ بِه 
تعاىل قد التزم، ألزَم ذاتُه فإنَّ اهللَ سبحانُه و والتزَم باألوامِر وابتعَد عن النّواهي ومتسََّك حببِل اهلِل عزَّ وجّل، 

إِنَّا ال ُنِضيُع  العليََّة وال ُملزَِم لُه أّنُه لن يضيَع مثوبته ولن ُيضيَع أجرُه كما قاَل عزَّ وجلَّ يف آيٍة أخرى:
اهللَ أخفى  ساسه، ولكنَّ ، هذا هو امليزاُن الّشرعيُّ الذي نتعامُل يف داِر الّدنيا على أَأْحَسَن َعَمل َمنْ  َأْجرَ 

 عنّا جانبًا آخَر ال نعرُفُه وال ندرُك مقاييسُه وموازينه، وهلِل يف ذلَك حكمٌة وأيُّ حكمة. 

وانظروا إىل هذيِن امليزاننِي أيضًا أو إىل هذيِن اجلانبنِي أيضًا كيَف يتجلّياِن يف قوِل اهلِل عزَّ وجّل: 
  ِيُنِيبُ  َمن ُء َويَ ْهِدي إِلَْيهِ َيَشا َمن اللَُّه جَيَْتيِب إِلَْيه أّما اجلزءُ األّوُل من هذِه اآليِة فرسٌم وبياٌن للحقيقِة .

، من هم؟ ال نعلم. وكيف؟ ال نعلم. مباذا استحّقوا َيَشاءُ  َمن -أي جيذُب إليِه  -اللَُّه جَيَْتيِب اخلفّيةِ عنّا: 
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عرُفه، املنَي لطائفٍة من عبادِه لسبٍب من األسباِب ال نهذا االجتباء؟ ال نعلم. لعلَّ حبًّا سرى من ربِّ الع
 فكاَن هذا احلبُّ الّساري سببًا الجتباِء هؤالِء العبيد. 

: هذا شيءٌ يتعلَُّق باحلقيقِة اخلفّيِة عنّا، ال نتعامُل معها ونكُل األمَر يف ذلَك إىل اهلِل عزَّ وجّل، مثَّ قال
 ِيُنِيبُ  َمن َويَ ْهِدي إِلَْيهيزاُن الّشرِع ها هنا واضح، ألزَم ذاتُه العلّيَة أن يهدَي كلَّ إنساٍن التفَت إىل ، م

اهلل، التفَت إىل اهلِل بعقلِه احلّر، بقصدِه اخلالِص من شوائِب الكرِب والعناد، التفَت إىل اهلِل ال بسلوك 
 اهلِل بقصده، بعزمه، بإرادته، ّنُه التفَت إىلفالّسلوُك بقدرٍة من اهلل، ال يِخُطًى فاخلُطى يُ َوف ُِّقَك إليها اهلل، ولك

هذا هو ميزاُن الّشرع، يضُعنا الباري عزَّ وجلَّ إذاً بنَي موازيَن شرعّيةٍ نتعامُل فيما بيننا على أساِسها وحنكُم 
 ونتقاضى مبوجبِها.

 املتعلّقِة باألموِر لّشرعِ ولكن علينا أاّل نتجاوَز هذا احلّد، وأاّل نتأىّل على اهلل، وأاّل جنعَل من موازيِن ا
نّا اهللُ الظّاهرةِ قواننَي تتعلَُّق باخلفايا الباطنِة اليت استلَب اهللُ عزَّ وجلَّ منّا صالحيَة القضاِء فيها، واستلَب م

عزَّ وجلَّ صالحيَة احلكِم مبوجبِها، ما احلكمُة من ذلك؟ احلكمة: أن يظلَّ اإلنساُن مهما طبََّق أوامَر اهلِل 
وجلَّ بنَي اخلوِف والرّجاء، لعلَّ املوازيَن اخلفّيَة قضت بشقائه، وإن كانِت املوازيُن الظّاهرُة فيما يبدو  عزَّ 

تقضي بسعادته، احلكمُة من ذلَك أن يتأدََّب أحُدنا مع ربِّ العاملنَي سبحانُه وتعاىل، ويتأدََّب مع عبادِه 
اً، كر، وأذكرَك باهلِل وال أزيُد على ذلك، ومهما رأيُتَك جاحناآلخرين، فأنا آمُرَك باملعروِف وأهناَك عن املن

ال أتأىّل على اهلِل وأحكُم أنََّك من أهِل الّضالل، لعلَّ سرّاً خفيًّا جيتذُبَك اهلُل بِه إليه، لعلََّك أنَت واحٌد 
ُنِصيُب وجلَّ عنهم:  ، لعّلَك واحٌد ممّن قاَل اهلُل عزَّ اهلُل جيتيب إليِه من يشاءممّن قاَل اهلُل عنهم: 

 .َمنْ َنَشاءُ  ِبَرمْحَتِنَا

احلكمة: أنَّ اإلنساَن الذي عرَف هذيِن اجلانبنِي من ديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل مهما أظمَأ هنارهُ صائمًا، 
 ووجٍل فٍ ومهما قاَم ليلُه متعّبدًا متهّجداً، ومهما التزَم األذكاَر واألورادَ والّتسبيَح واالستغفار، يبقى يف خو 

من اهلِل عزَّ وجّل، ألّنُه أمسَك من الّديِن مبيزانِه الظّاهر، وخفَي عنُه ميزانُه الباطن، ويقُف هذا اإلنساُن 
ّرجاء، فاشهد إذا أردَت أن يُفَتَح لَك باُب ال أماَم احلكمِة الباهرِة اليت يقوهُلا ابُن عطاِء اهلِل الّسكندرّي:

أمامَك  . إذا أردَت أن يُفتحَ فَتَح لَك باُب الخوف، فاشهد ما منَك إليما منُه إليك. وإذا أردَت أن يُ 
لَك أبواُب األمِل مبغفرِة اهلِل عريضًا، فانظر إىل الّرمحاِت الواسعةِ الكثريِة اليت تفُد إليَك مَن اهلِل دوَن أن يقاب
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 مجيعًا. ولكّنَك إذا  يغفُر لعبادهِ اهلُل سبحانُه وتعاىل باستحقاقَك وآثامك، هذا امليزاُن دليٌل على أنَّ اهللَ 
أردَت أن تشهَد اخلوَف من مقِت اهلِل عزَّ وجلَّ وعذابِه فانظر ما يسري منَك إىل اهلل، انظر إىل تقصرِيَك 
يف جنِب اهلل، انظر إىل إساءَِتَك إىل اهلل، انظر إىل استكباِرَك على اهلل، انظر إىل ابتعادَك عن اهللِ عزَّ وجلَّ 

 والتزامَك ووقوِفَك أماَم األشباِح والّصوِر اليت تنسُب إليها كلَّ فضٍل وتنسُب إليها كلَّ نعمة. منعماً 

هذِه احلقيقُة أيُّها اإلخوة جيُب أن نلتزمها، وينبغي أن نعلَم أنَّ ديَن اهلِل كل  مكّوٌن من هذيِن الّطرفني، 
عاىل، ومن نظَر ٍه من تألّيِه على اهلِل سبحانُه وتفمن وعى الّشريعَة فقط ال يؤَمُن أن يهوَي يف ضالٍل وتي

 إىل اجلانِب اخلفيِّ ال يؤمُن عليِه أن يتيَه ويرتَك الّشرائَع ويتيَه عن االنضباِط هبا.

ن فاللهمَّ اجعلنا ممِّن اتّبعوا شريعتك، وممّن آمنوا باحلقيقِة اخلفّيِة اليت أخفيتَها عنّا، ونسألُك اللهمَّ أ
 األدِب معَك وصدَق األدِب مع عبادك، فاستغفروا اهلَل يغفر لكم... ترزقَنا كمالَ 
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ر ومؤلم!! -213  
ّ

.. مبش  12/28/1883 | واقع 

 

مبقداِر ما نرى يف هذا العصِر من هجوٍم على اإلسالم، ومن ترّبٍص بِه عن طريِق شىّت املكائد، ويف  
نا، مبقداِر ما نرى هذا عن ُيينِنا ومشالِنا ومن أماِمنا ووراءَ  كلِّ جماٍل مَن اجملاالت، وبواسطِة شىّت األسلحة،

 فإنّا جنُد مبقابِل ذلَك دعمًا عجيبًا مَن اهلِل عزَّ وجلَّ لدينه، ونصرًا عجيبًا وخفيًّا مَن اهلِل سبحانُه وتعاىل
ُر تلَك اجلهُة تتفجَّ إلسالمه. فما يكيُد الكائدوَن هلذا الّديِن يف جهٍة من مشارِق األرِض ومغارهِبا إال و 

. ويضيُق الوقُت عن بياِن .ذاهُتا باجّتاٍه عارٍم إىل اإلسالم، وبإقباٍل شديٍد إىل تفّهمِه ودراستِه مثَّ إىل اعتناقه
األمثلة، وعن بياِن الّصوِر واملشاهِد اليت تؤكُِّد هذِه احلقيقَة اليت تأيت مصداَق كالِم رسوِل اهلِل صّلى اهللُ 

 .ليبلَُغنَّ هذا األمُر ما بلَغ الليُل والنّهار يف احلديِث الّصحيح: عليِه وسلَّمَ 

، لكنَّ الذي حيزُّ يف نفِس املؤمِن هَو: أنَّ العاملَ َيشهُد هذا التّوجَُّه العارَم إىل ديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل
َر ساسةِ العاملَِ  إّنُه ليشاهُد ذعوهذا اإلقباَل العجيَب يف مشارِق األرِض ومغارهِبا إىل دراسةِ هذا الّدين، مثَّ 

وقادتِه مَن اإلسالِم كما مل ُيذَعروا قبَل اليوِم من أيِّ سالٍح فتّاك، الذي حيزُّ يف نفِس املؤمِن أنّنا يف الوقِت 
خذهم تّ الذي نرى هذا املظهَر األّخاذَ لديِن اهلِل جنُد مسلمنَي يتربَّموَن من ديِن اهلِل عزَّ وجّل، جنُد مسلمنَي ي

أعداءُ الّديِن خمالَب وأنيابًا للحطِّ من قدِر الّدين، وللهجوِم على حقائقِه، ولوضِع املكائِد له، وإّنين ألتصوَُّر 
أنَّ مَن املنطِق أن حيارَب الّديَن من مل تكن لُه أيُّ عالقٍة بالّدين، ذلَك ألنَّ الذي ال يعلُم شيئًا جيهلُه، 

َف لإلسالِم من ال صلةَ هلم باإلسالم. ولكن كيَف يتأّتى أن يأيتَ مسلٌم يرى ختوُّ  مَن املعقوِل جّداً أن يكيدَ 
كما مل يتخوَّف قبُل من أيِّ سالٍح فتّاك، ويرى    -أجل-الغرِب والّشرِق مَن اإلسالم كما مل يتخوَّف 

 اإلنسانّية، ويرقى هبم إىل مِ كيَف أنَّ هذا اإلسالَم ُيدُّ اجملتمَع الذي يتغلغُل فيِه بالقَيِم احلضارّية، وبالقيَ 
أعلى ُذرى العلِم واملعرفة، مثَّ إّنُه على الّرغم من ذلَك يقُف يف صفِّ الكارهنَي هلِل عزَّ وجّل، ويقُف يف 

 صفِّ املشّككنَي هبذا اإلسالِم العظيم. هذا هَو الّشيُء املؤمل.

ِم مثَّ ِء النّاِس الذيَن ينتموَن إىل اإلسالوأل ُمنا من هذا ال يعين أنّنا نتخوَُّف على اإلسالِم من هؤال
يكيدوَن له، ال واهلِل الذي ال إلَه إاّل هو.. إنّنا لنعلُم أنَّ هؤالِء النّاس ال ُيكُن أن تبلَغ مكائُدهم شروى 
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هللُ انقرٍي ممّا ُيكُن أن يسيَء إىل اإلسالم، واإلسالُم ال يشرتُط أن يتنامى يف شرٍق وال يف غرب، وإّّنا ينقلُه 
ونُوا َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْستَْبِدْل قَ ْوًما َغيْ رَُكْم مُثَّ ال َيكُ عزَّ وجلَّ من أرضِه اليت ُيلُكها إىل حيُث يشاء، أمل يقل: 

بَِقْوٍم حيُِب ُُّهْم  يَ ْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت اللَّهُ  الَِّذيَن آَمنُوا َمن يَا أَي َُّها؟ أمل يقل أيضًا: أَْمثَاَلُكمْ 
 ؟ هذا هَو الّشيُء الذي يؤملُ اإلنساَن املؤمن.َوحيُِبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ 

كيَف   قادًة وساسًة وحّكامًا، إنّنا نراهم -ال شعوبًا بل  -إنّنا نرى بأمِّ أعيُننا كيَف يكيُد الغرُب 
ِم ال امشئزازاً منُه ولكن ختوُّفًا على أنفسهم منه، نرى هذا بأمِّ أعيُننا وال نعجب لذلَك َقّط، يكيدوَن لإلسال

ألهّنم يروَن خطَر اإلسالِم وقد أحدَق هبم، وقد أخَذ يخناقهم، ففي كلِّ يوٍم يدخُل يف هذا الّديِن األغرِّ 
ذي ُيشِعُر اربوا اإلسالم، ولكنَّ الغريَب المن أبناِء جلدهتُم العشراُت يف كلِّ بلدة، فليَس غريبًا أن حي

: أن جتَد مسلمًا يف بالِد اإلسالِم يعلُن أّنُه داّلٌل ومسساٌر ملن شاَء أن يستعمَلُه يف  اإلنساَن باملهانِة والذُّلِّ
لعمالة، ا حرِب اإلسالم، هذا هَو الّشيءُ العجيب. وحنُن ال نشكُّ أنَّ منطلَق كيِد هؤالِء النّاِس لإلسالِم هوَ 

وهَو اخلضوُع ملن يدفُع أكثر، وحنُن نعلُم أنَّ الغرَب عندما أعلَن عن حربِه لإلسالِم أعلَن عن استعدادِه 
دَّ ديِن اهلِل سبحانُه ضللدَّفِع أعلَن عن استعدادِه لدفِع املبالِغ الطّائلِة ملن جينُِّد نفسُه يف طريِق هذا الكيِد 

 وتعاىل.

 شكلُة اليت تشعُر املسلمنَي باملهانِة والذُّلِّ فإيّن أحبُّ أن أقوَل أمرَيِن اثننيِ وإذا كانت هذِه هَي امل
تعليقًا على هذا الواقِع املؤمل، األمُر األوَّل: أنَّ هذا الكيَد الذي يكيدُه املسلموَن يف عقِر دارهم إلسالمهم 

َو: أنَّنا نزيُد ولكنَّ نتيجتُه شيٌء واحٌد ه ال ُيكُن يف يوٍم مَن األيّاِم أن تكوَن نتيجتُه اختناَق اإلسالم،
أنفَسنا ذاّلً فوَق ذل، وأنّنا ّندُّ أعناقَنا لزماٍم جديٍد يوَضُع فيها فنكوُن أناسًا مستذلِّنَي ملا يريدُه شرٌق أو 
غرب، وقد اتّفَق الّشرُق والغرُب اليوَم على كلِّ حال، ولذلَك فال يطمعنَّ املسلموَن الذيَن يكيدوَن 
لإلسالم، ال يطمعنَّ واحٌد منهم بأنَّ هذا الكيَد يرقى بِه أو بأمثالِه أو باملسلمنَي إىل عزٍّ يف يوٍم ما، أو 
إىل مستوًى حضاريٍّ باسق، جيعلوَن من أنفسهم أنداداً ألولئَك اآلخرين، ال، بل إنَّ هذا هَو العمُل الذي 

 واِع املهانِة والذُّلِّ يرتبَُّص هبم.يسريوَن بِه فوَق أقصِر طريٍق إىل أشدِّ نوٍع من أن

الّشيُء الثّاين: أنّنا نناشُد أبناَء جلَدتِنا املسلمنَي أن يرِجعوا إىل أنفسهم، وأن يستيقظوا من سباهتم، 
وأن يكونوا يف صفِّ العزّةِ ويف صفِّ االستجابِة ألمِر اهلِل عزَّ وجّل، إّنين ألعجب: كيف مثَّ كيَف يستيقُظ 
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يِه َد يف التّيه؟ وترعرَع وّنا يف التّيِه والّضالل؟ وشبَّ عن الطوق وأصبَح شابًّا وهَو يف أوديِة التّ إنساٌن ُولِ 
والّضالل؟ أعين هبم النّاَس الذيَن يعيشوَن يف أوروبّا وأمريِكا، فإذا دعاُه داعي اإلسالِم وأصغى السَّمَع إليه، 

ًا تائبًا إىل اهلل.  اته، واجّتَه إىل اهلِل عزَّ وجّل، وحترََّر آيبانفضَّ عن واقعِه الذي كاَن فيه، واستيقَظ من سب
كيَف ال يكوُن املسلموَن التّائهوَن يف بالِدنا أوىل من أولئَك بأن يَؤوبوا إىل اهلِل يف عصِر الّصحوِة إىل 

يف عقِل كلِّ إنساٍن  ياإلسالم، كيَف ال يرجعوَن إىل اهلِل وهم يروَن يف كلِّ يوٍم اآلياِت املتجّددِة اليت تنمّ 
َسُنرِيِهْم عاقٍل شهوَد هذا اإلسالم وأحّقيّته، هذِه اآلياُت اليت تأيت يف كلِّ يوٍم مصداقًا لقوِل اهللِ عزَّ وجلَّ: 

َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ  يِف  آيَاتِنَا  .اآلفَاِق َويِف أَنْ ُفِسِهْم َحىتَّ يَ تَبَ نيَّ

، لَدتِنا أن يرعووا، وأن يعودوا إىل هويّاهتم، وأن يسريوا على صراِط العزّ أريُد مَن املسلمنَي من أبناِء ج
أال وهَو صراُط هذا الّديِن العظيم، هذا الّصراُط الذي حيقُِّق هلم كلَّ مطلب، وحيقُِّق هلم كلَّ طموحاهتم 

ربِّ هؤالِء امللوِك  إىل اليت يطمحوَن إليها، أال إن كاَن ألحدهم طمٌع يف مأرٍب دنيويٍّ فلَيُحجَّ بطمعِه هذا
والّرؤساِء واحلّكاِم مجيعًا، فهَو الذي يعطي، وهَو الذي ُينع، وهَو الذي يُِعّز، وهَو الذي ُيِذّل، وهَو الذي 

 يرفع، ليعودوا إىل حظريِة هذا الّديِن قبَل فواِت األوان.

فرِح واملبشِِّر واقِع الذي أقوله، الواقِع امل. وأحبُّ أن أنبَِّه كلَّ مسلٍم إال واجبِه جتاَه هذا ال.أيُّها اإلخوة
من جانب، واملؤمِل من جانٍب آخر: واجبُنا أن ندعَو إىل اهلِل يف كلِّ مكاٍن برفق، وبلطف، وبشفقٍة على 
عباِد اهلل، وبإخالٍص لوجِه اهلل، ال نبتغي مَع ذلَك شيئًا َقّط. لعلَّ هؤالِء الّشارديَن من إخواننا إّّنا ابتُلوا 

ذا الّشروِد لتقصرٍي منّا ال لتقصرٍي منهم، ألهّنم مل يسمعوا كلمَة دعوٍة إىل اهلل، ألهّنم مل جيدوا من جيلُس هب
 معهم ليحاورهم بشأِن ديِن اهلِل عزَّ وجّل، لعلَّ األمَر كذلك.

 الّشاردين: ةَ فلننُفض عن كواهلِنا هذا التّقصري، ولكن فلنبدِأ اخلطوَة األوىل قبَل أن ندعَو هؤالِء اإلخو 
لنا  لندُع أنفَسنا، لندُع أهلينا وأوالَدنا، نكوُن رقباَء على اإلسالِم يف بيوتِنا، حىّت جيعَل اهللُ سبحانُه وتعاىل

 من ذلَك قدرًة على التّأثرِي يف أولئَك اإلخوِة األخرين. واألمثلُة كثرية، واملشاهُد وفرية.

وأيًّا كانت  الِد يف املدارِس وثقافتهم يف أماكِن الثّقافِة أيًّا كانتينبغي أيُّها اإلخوة أن جنعَل دراسةَ األو 
مستوياهُتا خدمًة لديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل وسعيًا يف سبيِل مرضاِة اهلِل عزَّ وجّل. ولذلَك فما ينبغي أن 
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بغي أن حتتضَن ل، ينتنفصَل املدرسُة عن األدِب اإلسالميِّ َقّط، مبظهٍر مَن املظاهِر وال بشكٍل مَن األشكا
املدرسُة اإلسالمّيُة أدَب الفتاِة وفضيلَة الفتاِة املسلمِة وحجاهَبا اإلسالمّي، أجل. وإيّن ألناشُد املديريَن 
واملديراِت يف هذِه املدارِس املتوّسطِة والثّانوّيِة أن ال ُيارسوا خطًأ ضدَّ الّنظاِم يف هذِه البلدة، فضاًل عن 

ِة ظاِم اهلِل سبحانُه وتعاىل وأمره. وإّنين ألقوُل وال أعلُن شيئًا خفيًّا: إنَّ نظاَم هذِه الّدولممارسِة خطٍأ ضدَّ ن
أعلَن بعبارٍة صرحيٍة مكتوبٍة واضحة: أن ليَس ألحٍد أن ُينَع فتاًة يف مدرسِة من أن تضَع حجابًا على 

ذا ما يقولُه الّنظامُ املكتوُب ه-هبا، ولكن ليَس ألحٍد  رأِسها. هَي ملزمٌة بالثّياِب الّرمسّيِة اليت أُلزَِمِت الطّالبةُ 
 ، ليَس ألحٍد أن ُينَع فتاًة من وضِع حجاٍب على رأِسها.-املوزّعُ 

ولذلَك فأنا أناشُد املديريَن واملديراِت يف مدارِس هذا القطِر أن يكونوا عونًا لنظامِه وأن ال يكونوا 
وا و قبَل هذا نظاَم اهلِل سبحانُه وتعاىل وأمرَه، وأن يعلموا أهّنم ليسأعداًء لنظامه، وأن يطبِّقوا بعَد هذا أ

خرياً مَن الذين يرعوَن مدارَس من هذا القبيِل يف أوروبّا ويف أمرِيكا، ها هَي ذي تلَك املدارُس ُتطأِطُئ 
 ُيزَُّق هنا ال بأيدي مثَّ  الرّأَس بأدٍب واحرتاٍم حلجاِب الفتاِة املسلمة. كيَف حُيتَ رَُم احلجاُب اإلسالميُّ هناكَ 

الّنظام، ال، بِل الّنظاُم يرعى حجاَب الفتاِة املسلمِة وأعلُم هذا عن يقني. ولكَن الذيَن ُيزّقوَن هذا احلجاَب 
أناٌس َيالفوَن هذا الّنظام، وُيارسوَن ممارساٍت خاطئة إلثارِة املشكالت، إلثارِة بلبلة، وقد آَن أن نقوهَلا 

ِة ذي يعلُن عن خدمتِه لنظاِم هذِه الّدولِة ينبغي أن يكوَن صادقًا يف الّسرِي واخلدمِة احلقيقيّ صرحيًة: إنَّ ال
 حلقائِق هذا الّنظام، ولقد قرأنا ووّزعنا وذّكرنا: أنَّ الفتاَة ينبغي أن ترتدَي هذا الثّوَب الّرمسيَّ الذي تُلزَُم بهِ 

 ال يف مدرسٍة وال يف معهٍد وال يف جامعة. وأنا إذ أقولُ يف املدارس، أّما احلجاب فليَس ألحٍد أن ُينعُه 
 هذا الكالَم فأنا إّّنا أدافُع عن ديِن اهلِل أّواًل وعِن الّنظاِم احلقيقيِّ هلذِه البلدِة وهلذا القطِر ثانيًا.

خطاءً فادحًة أ مثَّ إنَّ واجَب اآلباَء بعَد ذلَك هو: أن يكونوا مَع الّنظاِم احلقيقيِّ ال مَع الذيَن ُيارسونَ 
ضدَّ هذا الّنظام، مهما كانت األمور، ومهما كانت النّتائج. ولقد كّررُت وأعدُت القوَل إنّنا لسنا قادريَن 
على أن حنمَل النّاَس على أكتافِنا وهم صم  بكٌم لندخلهُم اجلّنة، علينا واجٌب وعلى اآلباِء أيضًا واجب، 

 منّا يتحمَُّل َس هنالَك من قد أقامُه اهللُ يف مقامِه ليتحمََّل واجبني، كل  فمن تقاعَد عن واجبِه فليعلم أّنُه لي
ّية، املسؤولّيَة اليت أناطها اهلُل يف عنقه، احلّكاُم عليهم مسؤولّيٌة يؤّدوهنا مثَّ ال يتجاوزوهنا، وعلينا حنُن مسؤول

ًا يف لُم أنَّ كلَّ أٍب يكوُن شديدًا قويّ وعلى العلماِء مسؤولّية، وعلى اآلباِء واألّمهاِت مسؤولّية، وأنا أع
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تطبيِق هذا الّنظاِم الذي هَو نظاُم هذِه البلدِة إّّنا َيدُم حقيقَة هذِه البلدِة ضدَّ أولئَك الذيَن ُيارسوَن 
 أخطاًء فادحًة إثارًة للبلبلة وإثارًة للمشكالت.

خطاءٌ ُترَتَكُب بيّنٍة مَن األمر، هنالَك أ أقوُل هذا وحنُن يف مقتبِل عاٍم دراسيٍّ جديٍد حىّت تكونوا على
ضدَّ الّنظاِم قبَل أن ُترَتَكَب ضدَّ ديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل وهنالَك أهداف، ولكنّنا ال نرضى أبداً أن يصَل 

ا م هؤالِء النّاُس إىل أهدافهم، ولعلَّ فتَح الثّغوِر بنَي أفراِد هذِه األّمِة مَن األهداف، ولعلَّ القضاَء على
يسّمى بالوحدِة الوطنّيِة من هذِه األهداف، ولكنّنا حنُن احلرّاُس هلذِه الوحدة، وحدٌة يكلَُؤها الّديُن أّواًل، 

ذا وتكلَؤها املبادُئ األخالقّيُة ثانيًا، مثَّ نكلَؤها حنُن بواقعِنا الّسلوكيِّ ووعيِنا اإلُياينِّ ثالثًا، فكونوا على ه
 أستغفُر اهلَل العظيم...املستوى، أقوُل قويل هذا و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1333
 

 18/29/1881 | الاقتصاد.. سالح الغرب في محاربة إلاسالم -211

 

ن رِّبَاِط قُ وٍَّة َومِ  مِّن اْسَتطَْعُتم مَّا َوَأِعدُّوا هَلُم كلنا يقرأ يف كتاب اهلل عز وجل قوله سبحانه وتعاىل:
 ...إىل آخر اآلية  ُدوَُّكمْ َوعَ  اخْلَْيِل تُ ْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّهِ 

كثريون هم الذين يتصورون أن املراد بالقوة يف هذه اآلية هي قوة السالح، ولكن ُجلَّ العلماء 
َوَأِعدُّوا  املفسرين فّسروا القوة مبا هو أعم من ذلك؛ فسروها مبقتضى املطلق الذي جرت اآلية على سننه،

كل ما ُيكن أن يُ َعّد قوًة حيرز املسلمني عن الوقوع يف براثن أعدائهم ينبغي   ،قُ وَّةٍ  ِمنْ  هَلُْم َما اْسَتطَْعُتمْ 
أن تعدوا تلك القوة له، يدخل يف معىن هذه القوة السالح بكل أنواعه وبسائر تطوراته، ويدخل يف هذه 

أقل  تالقوة أيضًا قوة اجلسم وما يتبع ذلك، ويدخل يف معىن القوة: القوة االقتصادية، وهذه القوة ليس
يف اخلطورة واألمهية من قوة السالح أبداً، وكان من املمكن أن يأيت التعبري القرآين هكذا )وأعدوا هلم ما 

 استطعتم من أسلحة( ولكن ألمٍر ما عمم البيان اإلهلي وجاء التعبري بكلمة القوة الشاملة ملعاين كثرية.

هم ضد أعدائهم بكل حصون القوة، من ومن هنا قرر العلماء أن على املسلمني أن حُيَّصنوا أنفس
ور القوة االقتصادية، ويف الناس من قد يتص -ولعلها أهم  -هذه احلصون قوة السالح، ومن هذه احلصون 

َوَما  أن سعي اإلنسان وراء بناء القوة االقتصادية ركوٌن إىل زهرة احلياة الدنيا. وقد قال اهلل عز وجل:
ِذِه احْلَيَاُة الدُّنْ يَا  اَر اآْلِخرََة هلََِي احْلَيَ َوانُ  ِإالَّ هَلٌْو َولَِعبٌ هََٰ ، ولكن هذا تنكر خطري عن معىن كالم َوِإنَّ الدَّ

اهلل عز وجل، وعن فهم العالقة القائمة بني املسلم وما أودع اهلل يف باطن األرض وظاهرها من مقومات 
تصادي هم سعيًا إىل إقامة وإشادة البناء االقاحلياة االقتصادية، املسلمون ينبغي أن ال يكونوا أقل من غري 

بأقوى مظاهره، ولكن الفرق بني املسلمني وغريهم أن غري املسلمني يتعشقون هذا البنيان االقتصادي 
لذاته ويتعشقون املال ركونًا منهم إليه. أما املسلمون فقد عّلمهم اهلل عز وجل أن يتخذوا من البنيان 

م كي ال يتسلل عدٌو إىل دارهم. تلك هي نظرُة اإلسالم إىل ما ينبغي أن االقتصادي كلب ِحراسة حيرسه
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ينهض به املسلمون من عمران اقتصادي، وتلك هي نظرة العشاق عشاق الدنيا ابتغاء الركون إىل متعها 
 وشهواهتا.

ولقد رأيت يف كتاب مدخل ابن احلاج أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه خرج إبان خالفته ذات 
ىل السوق، فلفت نظره أن معظم األسواق التجارية بيد األنباط القادمني من بالد الشام فأغضبه يوم إ

ذلك، وهرع إىل املسجد ودعا الناس إليه، مث اختطب فيهم وأمرهم أن ينافسوا هؤالء الناس وأن جيعلوا 
 املؤمنني ني: يا أمريمقادة التجارة واألعمال االقتصادية كلها يف أيديهم. فقال له أحد الصحابة اجلالس

قوٌم َسخرهم اهلل لنا ففيما ننهض مبا ينهضون عنا به؟ قال له أمري املؤمنني عمر: واهلل ألن قلتم هذا ليكونن 
 رجالكم خدمًا لرجاهلم، وليكونن نساؤكم خدمًا لنسائهم.

سالح لهذا املعىن متألق واضٌح أيها األخوة، وكم يتجلى هذا املعىن يف هذا العصر حيث أصبح ا
األول الذي يُوجه إىل صدور املسلمني والذي تُ َقّوض بواسطته اجملتمعات اإلسالمية هو السالح 
االقتصادي، هذا السالح الذي يستعمله الغرب وأمريكا اإلمام املقتدى به يف ذلك، الغرب حياربنا بواسطة 

الدول العربية  يف تتساقط هذهقوته االقتصادية، وبواسطة إفقاره إيانا يف االقتصاد، وإنكم لتالحظون ك
واإلسالمية واحدة إثر أخرى بعد أن ُأجلِئت إىل املضائق اإلقتصادية، وبعد أن ُأجلِئت إىل احلرمان فصربت 
حينًا ومل تستطع أن تواصل، فاضطرت أن متد يدها إىل العدو الذي يقيم على مقربة منا واملؤامرة مستمرة، 

 ..واخلطة ماضية

له قنا ويف مبادئنا ويف قَِيمنا ويف أرضنا اليت تنتقص من أطرافها، حُنارب بذلك كحنن حناَرب يف أخال
بواسطة سالٍح واحد هو السالح االقتصادي، ولعلكم تعلمون أو رمبا ينبغي أن تعلموا أن هنالك صندوقًا 

 طويل دٍ امسه صندوق اإلسكان املنبثق من هيئة األمم املتحدة، صندوق اإلسكان هذا كان يُنظم منذ أم
مؤمتراً عامليًا كبريًا ال يُقام يف بالد الغرب، وإّنا يقام يف بلدٍة ضعيفٍة اقتصاديًا من بالد اإلسالم، وهذا ما 

 سيتحقق من خالل األيام القليلة القادمة. ما شأُن هذا الصندوق؟ وما عالقته هبذا املؤمتر؟
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عداده  العريب ال من قواه فقط بل من أالغرب أيها األخوة يهدف ومنذ حني إىل أن ينتقص هذا العامل
أيضًا، وتُتخذ الوسائل اخلفية والظاهرة إىل ذلك باسم خطر االنفجار السكاين وما أشبه ذلك مما تسمعون، 
وُسئلنا وأجبنا أن ال إشكال حيث أن الشريعة اإلسالمية أجازت للزوجني أن يتحّكما اعتمادًا على 

ر اإلجناب وعدمه، شريطة أن ال تتدخل أي قوى أجنبية، أو ال يتدخل الوسائل املعروفة املستعملة يف أم
 سلطان أي دولة يف ما بني الزوجني. ولكن اجملتمع يسري على النهج الذي رمسه اهلل سبحانه وتعاىل لنا.

اخلطة املوضوعة أن على اجملتمعات العربية واإلسالمية املتخلفة اقتصاديًا، بل اليت ُفرض عليها أن 
اقتصاديًا أن تُقلل من اإلجناب، بل أن حُتارب اإلجناب. لكن كيف السبيل إىل إجلاء هذه الدول تتخلف 

إىل ذلك؟ سبيل ذلك هو اإلفقار، سبيل ذلك هو التعرية االقتصادية، سبيل ذلك إجلاء هذه الدول إىل 
ول هلم انظروا سكان ليقاملضايق، حىت إذا ُأجلئوا ووجدوا أن االختناق كاد أن حييق برقاهبم جاء صندوق اإل

إىل املال الوفري، ستأتيكم املعونات من كل حدب وصوب. بشرٍط واحد: أن تلتزموا بالنهج الذي 
ستحملون عليه والذي ُيرسم لكم. وما النهج؟ تقرأونه يف الوثيقة اليت سيسري املؤمتر على ضوئها اخلطة 

ذا سبيل ُيشجع ذلك على كل املستويات ألن ه هي أن تُفتح أبواب املتع اخللفية بعيدًا عن الزواج، وأن
من سبل تقليل اإلجناب، وإذا اقتضى األمر ينبغي أن يشجع الشذوذ اجلنسي أيضًا، ذلك ألن هذا العالج 
وذاك حيققان جزءاً كبريًا من اهلدف بوسع اإلنسان أن ُيارس لذته ومتعه دون أن يتحمل مسؤولية كثرة 

اعت هذه الدولة املتخلفة املختنقة اقتصاديًا هلذه الشروط، جاءهتا اإلجناب من وراء ذلك. فإذا انص
املعونات اليت تتأللئ داخل صندوق اإلسكان، وإذا مل تنصع هذه الدول أو هذه اجملتمعات ُحرمت من 

 هذا الصندوق وتركت للضيق الذي حييط هبا وُتركت لإلختناق الذي يدنو من رقاهبا.

األخوة لكي تعلموا أننا حُنارب اقتصاديًا قبل أن حنارب بواسطة هذا ما ينبغي أن تعلموه أيها 
األسلحة، ولكي تعلموا أن اخلطط املاكرة هذه ال تصمد أمامها إال خطط مثلها. فأين الذين َيططون؟ 
أين املسلمون الذين يعتزون بدينهم بعد أن بايعوا اهلل سبحانه وتعاىل على هذا االلتزام، مث عرفوا كما عرف 
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ومن قبل عمر واملسلمون الذين جاؤوا من بعد أن احلصن االقتصادي ال يقل أبدًا عن احلصون عمر 
 .العسكرية وما شاهبها بشكٍل من األشكال

لقد استسلمنا للخطط األجنبية دون أن نرهق عقولنا بوضع أي خطة، بل إنين مضطٌر أن أقول لكم 
اديًا تكرار: بداًل من أن خنطط حلماية أنفسنا اقتصوساحموين إن اضطررت إىل التكرار بعد التكرار بعد ال

تثور شرحية منا على شرحية من أجل أن ُتسحق البقايا االقتصادية املوجودة فيما بيننا، ومن أجل أن ندفع 
بأنفسنا وبأيدينا شيئًا فشيئًا فشيئًا إىل تلك املضايق اليت ستلجئنا إىل االختناق والعدو الالهث ينظر 

ا جاءت الساعة اليت يستطيع أن يتحكم برقابنا ساق صندوقه اإلسكاين إلينا ومحلنا محاًل ويرتبص حىت إذ
 على ما ينبغي أن نفعله حتت سلطانه وأوامره.

املؤمتر سيُعقُد عما قريب يف القاهرة، ولعلكم تعلمون ملاذا يُعقد يف القاهرة، القاهرة اليت خضعت 
إال فقراً، وما زادها ذلك إال تراجعا. ها هي ذي اآلن لكل شيء، وطَبّقت كل شيء، وما زادها ذلك 

تتنفس حتاول أن تتنفس الصعداء فال تستطيع، هناك سيعقد هذا املؤمتر وهناك ستعلن هذه الوثيقة، مل 
يستطيع أحٌد أن يناقش وثيقة، هي النور الذي يسري عليه املؤمتر وهو الدستور الذي يسري على أساسه.  

 من حوله أمور فرعية وراء هذه الوثيقة الكربى. ماذا ّنلك أن نصنع؟كل ما ُيكن أن يناقش 

ّنلك أن نصنع كل شيء عندما نرتبط مبوالنا الذي بيده كل شيء، وال نستطيع أن نفعل أي شيء 
عندما ننفض أيدينا من إسالمنا العزيز، ونرتك األمور تسري طبق ردود الفعل وطبق الشعارات الفارغة اليت 

ي مصدر تأيت وإىل أي هناية تسري. حنن أغنياء أيها األخوة ولسنا بفقراء، لكن ُحكم علينا ال نعلم من أ
أن نصبح فقراء، وها هي ذي بلدان اخلليج. ال أقول يُنتقص من أطرافها بل يُنتقص من أمواهلا ها هي 

أريد خري  ذي أمواهلا تذوب مث تذوب مث تذوب، البد، ألهنا ينبغي أن ختضع لسلطان هذا الصندوق، ال
وكثرياً ما يكون الكالم جارحًا. فما ينبغي أن أزيد يف جراحاتكم ال سيما عندما يكون ،الكالم ما قل ودل

الكالم مذكرًا بواجب دون ّنلك السري يف طريق هذا الواجب. ولكن اهلل هو املستعان وعليه التكالن، 
 فر اهلل العظيم.أقول قويل هذا وأستغ وهو الذي يرحم عباده عندما يلوذون به.
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 28/21/1881 | الشام تنفي التطرف كما نفته من قبل -212

 

إن اهلل سبحانه وتعاىل تَفّضل على هذه األمة فاختصها مبزايا مل توجد يف كثري من األمم من قبلها، 
نه اولعل من أبرز ما اختص اهلل سبحانه وتعاىل به هذه األمة من املزايا ذلك النعت الذي وصفها اهلل سبح

وََكَذِلَك َجَعْلنَاُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء عََلى وتعاىل به يف حمكم تبيانه عندما قال عز من قائل: 
، هذه الوسطية مزية من أكرب مزايا اليت اختص اهلل سبحانه وتعاىل النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً 

اة، يف االعتقاد، والوسطية يف السلوك والشرع، والوسطية يف املنهج املتبع يف احلي هبا هذه األمة، الوسطية
ولعل فينا من يقول: أفليس شرُع اهلل عز وجل وسطًا لألمم مجيعًا؟ أومل يكن املعتقد الذي ألزم اهلل به 

 عباده مجيعًا متسمًا هبذه الوسطية؟ 

نذ واحداً واملعتقدات اليت أخذ اهلل هبا عباده مونقول يف اجلواب بلى، بل إن الدين كان وال يزال 
فجر الوجود اإلنساين إىل اليوم معتقٌد واحد، ولكن األمم السابقة شردت عن خط هذا املعتقد فاحنازت 
إىل غلٍو أو تقصري، وكال طريف قصد األمور ذميم، أما هذه األمة فقد أكرمها اهلل عز وجل أو أكرم السواد 

 ق فكانت متبعة النهج األمثل الذي شرعه اهلل هلا ولألمم من قبل، وكانت متبعة النهجاألكرب منها بالتوفي
األمثل يف املعتقدات اليت شرعها اهلل سبحانه وتعاىل هلا ولألمم السالفة من قبل، وروى أبو يعلى يف مسنده 

يٍء طرفني إن لكل ش :بسنٍد جيد من حديث وهب ابن منبه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
ووسطًا فإن أمسكت بالطرف الواحد مال الطرف اآلخر وإن أمسكت بالوسط اعتدل الطرفان فعليكم 

 .باألوساط من كل شيء

ولعلنا إن أردنا أن حنلل هذا الكالم النبوي العظيم احتاج منا هذا التحليل إىل ساعات طوال كل ما 
ذير من التطرف بأنواعه إّنا يتضمنه هذا ُيكن أن نصغي إليهم من حديث الناس عن التطرف والتح

الكالم النبوي العظيم، إذاً فديننا اإلسالمي العظيم جاء بعيدًا عن التطرف بل جاء حمذرًا عن التطرف 
بكل أنواعه وذلك عندما أمر الناس بالوسط أي أمر الناس باالبتعاد عن الطرف األقصى حنو الغلو 
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أقول لكم من منطلق هذا الكالم إن األمم أو اجلماعات أو والطرف األقصى حنو التقصري، وأحب أن 
الفئات أو احلكومات عندما تتداعى إىل حماربة التطرف فإن عليها أن تعلم أن اإلسالم هو أول من دعا 
إىل نبذ التطرف، وأن املسلمني امللتزمني بدين اهلل هم أعظم مظهر لالبتعاد عن التطرف وللتمسك باملنهج 

 لذي شرعه اهلل سبحانه وتعاىل.الوسط العدل ا

ولكن كيف ُيكن حماربة التطرف؟ إن التطرف أيها األخوة ُكل ال يتجزأ فمن أراد أن حيارب التطرف 
فعليه أن حيارب الكل بأمجعه، أما أن َييل إىل فئة من الناس أن حتارب طرفًا من أطراف التطرف فإهنا 

 من أقصى ساحات الغُلب، ذلك ألن األمر كما قال هبذا حتقق التطرف بأسوأ صوره وأشكاله وتستورده
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم إن أمسكت بطرفه من الشيء البد أن ُييل الطرف اآلخر وجينح عن خط 
االعتدال وإن أمسكت من الطرف اآلخر ال بد أن ُييل هذا الطرف أيضًا وجينح عن خط االعتدال، إذاً 

 تطرف ُكاًل دون أي جتزُّء.فمحاربة التطرف إّنا تكون بنبذ ال

إننا حنارب التطرف الذي جينح إليه كثرٌي من الناس عندما حياولون أن يطبقون الشرع فينقذفون إىل 
جانب من الغلو حنارب ذلك، ونعلم أن يف حماربتنا هلذا الغلو ضمان أن ال يقع غلٌو يف الطرف اآلخر، 

ا، وأنا ربوا التطرف أن يدركوا هذه احلقيقة املنطقية ذاهتولذا فإن على اآلخرين أيضًا عندما يريدون أن حيا
أضرب مثاًل حيًا على هذا الذي أقول حنن حنارب التطرف أي الغلو يف احلجاب الذي شرعه اهلل عز وجل 
سرتاً وحشمة للمرأة وجنعل من ميزان الشرع احلكم العدل والفاصل بني الوسط والغلو، وعلى اآلخرين أن 

يقة ولكن أال تالحظون أن هنالك من يصنعون التطرف ليل هنار وهم يتظاهرون بأهنم يدركوا هذه احلق
حياربون التطرف؟ أال تالحظون أن هنالك من يستولدون التطرف بكل وسائله يف الوقت الذي يتمشدقون 

 سبأهنم حماربون التطرف، عندما جند من حيارب حجاب املرأة أو الفتاة إن يف املعسكرات أو يف املدار 
عندما جند من يالحق هذا احلجاب وكأنه شعاٌر صهيوين أو كأنه مسة من مسات الفجور أو كأنه مظهر 
من مظاهر اإلحنراف عن جادة الفضيلة واخلُلق، عندما جند من يالحق احلجاب هبذا الشكل أليس هذا 

املتمسك بشرعة مر ربه و تطرفًا؟ أليس هذا إمساكًا من احلقيقة بطرف؟ ماذا تتوقع من اجملتمع امللتزم بأوا
مواله وخالقه عندما جيد من ُيارس هذا العمل بانفعال عصيب _ وينبغي أن تعلموا أن التطرف دائمًا إّنا 
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ينبثق من انفعال عصيب وال ينبثق من فعل فكري أبدًا _ ال بد أن تعلموا أن االنفعال العصيب هناك 
 وال ريب.يستولد االنفعال الصيب هنا هذه حقيقة ال شك فيها 

فإذا أراد هؤالء األخوة أن حياربوا التطرف وأن يتساعدوا معنا على حماربة التطرف، فعليهم أن يرتكوا 
األمر على سجيته وطبيعته، عليهم أن جينحوا إىل احلرية ُيارسوهنا يف حق أنفسهم ويفتحون آفاقها يف 

قة رف هنا وهناك، أليست هذه حقيحق اآلخرين واألخريات أيضًا، وعندئذ نكون قد أطفئنا جزوة التط
 منطقية أيها األخوة؟!.

لكم قيل يل عن تطرٍف يتجلى يف مظهر غلو يف احلجاب الذي شرعه اهلل عز وجل، وأقول وقلت 
مراراً أجل إنه غلو هنالك غلو، ولكم رأيت من تأفف من هذا الغلو ولكين أقول إن هذا ليس تأففًا إن 

هج املنطقي هذا الغلو إّنا استنبت يف تربة غلو آخر، ملاذا؟ من أجل أي املتأفف من الغلو حياربه باملن
 سبب متنع الفتاة من أن متارس حريتها فتلتزم مبظاهر حشمتها استجابًة ألمر موالها وخالقها ملا؟! 

وأنا فكرت طوياًل أيها األخوة وتفاعلت يف نفسي مع هؤالء األخوة الذين يالحقون احلجاب وكأنه 
هلم يف هذه املعسكرات، قلت يف نفسي لعل هذا احلجاب ُينع من حتقق الوحدة الوطنية على  عدٌو لدودٌ 

مستواها املناسب، ولكين رأيت أن األمر على النقيض من ذلك، إن هذا العمل يهدد الوحدة الوطنية 
ق ر قلت: لعل هذا احلجاب ُينع من االنضواء على وحدٍة إسالمية جامعة دون ابتعاد إىل مذاهب وف

  .مالتناحر وهو الذي يستولد اخلصا متناحرة متخاصمة، ولكين رأيت أن هذا املوقف هو الذي يستولد

قلت يف نفسي: لعل السبب يف حماربة احلجاب السعي يف احملافظة على أمن هذا الوطن الغايل 
ة عن بار وطمأنينته ولكين رأيت كما ترون أن األمر يسري إىل العكس من ذلك، ذلك ألن الناس هم ع

مجلة من الوعي والفكر ومجلة من األعصاب، فإذا رأيت من يتالعب بطهر ابنيت، بعفاف ابنيت، بشرف 
ابنيت، يف هذا املظهر فال شك أن ثورة عصبية تتجمع يف كياين، قد أمتاسك مث أمتاسك مث أمتاسك ولكن 

فسي  أن أستبقي على نأرأيت لو أن ذلك التطرف استمر مث استمر مث استمر، هل أستطيع أن أضمن 
كوابح االلتزام بالعقالنية والتحرر من العصبية ؟! ال أستطيع. إذاً أليس من احلق أن اقول وأن يقول كل 
مواطن بصفته مواطنًا يف ما يا أيها الناس حتاربون الوحدة الوطنية هبذا الذي تفعلون؟! حتاربون التماسك 
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لبلدة علون؟! حتاربون األمن الرخي الذي تتمتع به هذه ااإلسالمي واخللقي يف أعدل صوره هبذا الذي تف
فيما تفعلون، لتمنيت لو أن إنسانًا حدثين أن هذا احلجاب احلضاري البسيط الذي تضعه الفتاة على 
رأسها لتسرت به زينة شعرها بعيداً عن املغريات أمام الشباب اآلخرين وأنتم تعلمون حاهلم، ترى ما الفائدة 

لو أن هنالك أي فائدة لكنت أول الساعني مع هؤالء األخوة إىل ذلك. إذاً حنن حنارب من وراء ذلك؟! 
التطرف وحنن مجيعاً مدعوون إىل حماربة التطرف، ولكن هؤالء يستولدون التطرف هؤالء هم الذين ينفخون 

هلذا الوطن و  يف نريان التطرف، وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يلهمنا مجيعًا أن نكون خملصني هلذه األمة
 وهلذه الرتبة املباركة وللِقَيم اليت شائها اهلل سبحانه وتعاىل أن تكون تاجًا هلذه الرتبة وهلذه األمة.

حنن عندما نقول هذا الكالم ننطلق من غريٍة صادقٍة على ما يسمى بالوحدة الوطنية، ألننا نعلم أن 
اإلسالمية بل إن العدو ما استطاع أن يتسرب الوحدة الوطنية هي اخلطوة األوىل حنو األم وحدة األمة 

إلينا يخططه ومبكائده ومبا ترون من حتويله هلذه األمة إىل لقم صغرية يبتلعها لقمة إثر لقمة باسم السالم 
وحنو ذلك، ما استطاع هذا العدو أن يفعل فعله بنا إال بعد أن قضى على هذه الوحدة الوطنية يف كل 

 قطٍر قطٍر على حدة. 

بقايا من التماسك ال تزال موجودة يف هذا الوطن ال تزال موجودة يف هذه األمة، أجل بقايا  ولكن
من التماسك األخالقي، بقايا من التمسك حببل الفضيلة، بقايا من الوحدة الوطنية السامية املتنامية، كل 

طاٍر كثرية بح كأقذلك موجود ولذلك فإين ألعتقد أن هنالك تركيزًا على هذا القطر، لعل وعسى أن يص
أخرى، لعل اخلصام يسود حمل االتفاق، لعل التنابذ حيل حمل الوحدة مسها العربية أو الوطنية أو كما تشاء، 
لعل التنابذ حيل حمل ذلك، وقلت باألمس وأقوهلا اليوم املالهي كثريٌة يف بالدنا وحنن مل نقف عندها ومل 

روف ولكن هذا الشيء موجود، والذين يديرون هذه تلفت أنظارنا قط، هي موجودة وموقفنا منها مع
املالهي وهذه القاعات وهذه الصاالت معروفون، جتار مال يستقبلون ويأخذون مل نقل شيئًا، ذلك ألننا 
حنارب التطرف، ال نريد أن جننح إىل التطرف وإّنا نسلك سبيل التوعية إلبعاد الناس عن هذه األماكن 

  .وعن هذه املهايع

وين وأجيبوين ما املربر ألن تنهض فئة خفية تنشط نشاطًا عجيبًا يف هذه البلدة فتوزع ولكن حدث
بطاقات بأمساء مستعارة تدعو الشباب الصغار املراهقني إىل حفالت مغرية شديدة اإلغراء، حامية اإلغراء 
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اخلامسة مساًء، كجمانًا أو شبه جمان يف أوقاٍت يستطيع الشاب املراهق أن يتسرب فيها من داره دون إذن  
وتسأل من هم الذين يبذلون هذا املال كله سخيًا، ال تعلم، ملاذا ال يستعيدون جزًء من هذا املال الذي 
يبذلونه على الكثري والكثري من أجل ترتيب هذه احلفالت، ال تعلم كيف ُيكن حلفالت من هذا النوع 

م هذا؟ فل شيء من املال؟ كيف ُيكن أن يتأن تقوم بكرٍم حامتي دون أن يستعيد املشرفون على هذا احل
  .وهذا الشيء غري املالهي التقليدية املوجودة واليت مل نتحدث عنها شيئًا قط

قلت وأقول: إن هذا العمل عندما يسري يخفاء ال تعلم مصدره وال تعلم وارده، وعندما جتد أن كرمًا 
ملالهي يف هذه دون، أجل يُ َتصيدون إىل هذه اشيطانيًا ينثر بني أرجل املراهقني وبني أحضاهنم مث يُتصي

األوقات اليت حدثتكم عنها، فمعىن ذلك أن خيطاً بعيداً بعيداً عن هذا القطر قد تسرب إلينا، وقد اخرتق 
وحدتنا الوطنية، ال شك يف هذا وال ريب، قلت باألمس، إن اهلل وقى هذا القطر من كثري من املصائب 

هذا القطر منها إىل اآلن تلك املخدرات اليت هي أعظم مرٍض سرطاين ُيكن ومن مجلة املصائب اليت وقى 
أن يفتك باجليل الناشئ يف هذا العصر، ولكن هنالك من َيطط من أجل أن خترتق هذه البلدة، ملاذا 
خُترتق؟ ملاذا تسيح وتسري فنت هذا البالء املاحق الذي ُيزق صحو الشباب من حولنا؟ مث يبقى هذا القطر 

 ًا متساميًا بعيدًا عن االخرتاق؟ ملاذا؟ بعيد

من مجلة الوسائل هذه الوسيلة هذه الوسيلة اليت أحدثكم عنها يذهب الشاب ألول مرة، وقد 
حصلت يذهب الشاب ألول مرة فيسكن إىل هذا اللهو املظلم الذي يستثري الغرائز ويرى شيئًا مل يألفه 

يئًا ليه ويأيت من يقدم إليه الشراب، مث من يقدم إليه شمن قبل ويأيت من يسكن إليه، ويأيت من يركن إ
آخر، مث من يصور له متعًة أعظم، لكن هلا شروط غري هذه الشروط، وهكذا فإن الشاب مىت وضع رجله 
يف املنزلق ال بد أن يهوي إىل احلضيض، أنا هنا وأنا مسلم، وعقيديت اإلسالمية هي أمسى من كل شيء 

هذا املوقف إّنا أعرب عن غريٍة وطنية، إّنا ُأعرب عن غرية على الوحدة الوطنية وفوق كل شيء، ولكين يف 
يف هذه األرض، وهنالك تناسق وتساوق بني هذا وذاك. أسأل اهلل العظيم أن يوفقنا ألن نتعاون على كل 

التكالن  هاملستويات يف هذا القطر املبارك لتحصني هذا القطر من كل ما يراد به، واهلل هو املستعان وعلي
 فاستغفروه يغفر لكم.
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 12/21/1883|  ما هي التحديات التي تواجه املسلمين اليوم -213

 

يتعامل املسلمون اليوم يف مابينهم مبصطلحاٍت وكلماٍت ال أعلم أّن املسلمني السابقني من السلف 
ت ما يرددونه هذه الكلماالصاحل كانوا يعرفوهنا أو يتعاملون معها أو يشعرون بشيٍء من معانيها، من أبرز 

من كلمة )التحديات اليت يواجهها املسلمون يف هذا العصر(، فما جتلس جملسًا مع مفكرين مسلمني إال 
ويتأففون يف حديٍث َضجر من ما يسمونه التحديات اليت تواجه املسلمني وَتُشُل فعاليتهم. ويذهبون إىل 

ة، ة، ومن حتديات اجتماعية، ومن حتديات علمياستعراض أنواع هذه التحديات، فمن حتديات اقتصادي
 ...ومن حتديات سياسيٍة وحنوها

ويصور أحدهم املسلمني وكأهنم يعيشون يف معرتك حرٍب ضروس وهم ُعّزل من كل سالح، واألسلحة 
تتناوشهم من قبل األعداء من كل صوب. وأتأمل يف واقع املسلمني من قبل يف صدر اإلسالم أو يف 

يه أو الذي يليه، ولقد كانوا يعانون من ضنٍك أشد من الذي يعانيه املسلمون اليوم يف العصر الذي يل
فجر البعثة اإلسالمية وأحبث عن كلمة التحديات هذه فال أقع هلا على أي مثال، وال أجد أن أي مسلٍم 

ذه هتكلم عن ما يسمى اليوم بالتحديات فضاًل عن أن يتأفف منها فضاًل عن أن ُيظهر ضعفه أمام 
األسلحة اليت ُتسمى اليوم بالتحديات، التحديات اليت يواجهها املسلمون من إقتصادية واجتماعيٍة 

 وتشريعيٍة وفكريٍة و سياسيٍة وحنوهها.

أمل يواجه املسلمون يف صدر اإلسالم أيام بعثة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شرًا من هذه 
ادة اإلسالم األوىل وسّر انتشاره األول واجلند األول والرعيل التحديات؟ أمل يكن املسلمون الذين كانوا م

األول الذي أوجد اهلل عز وجل هبم الدولة اإلسالمية اليت ترامت أطرافها من شرٍق إىل  غرٍب ومشاٍل إىل 
جنوب، أمل يكونوا مثال الضعف؟ كانوا أناسًا أُميني، كانوا أبعد ما يكونون عن احلضارة واملدنية، كانوا 

عد ما يكونون عن القوة والوحدة، وكانت التحديات تتفجر من داخلهم ضد الشرعة اليت أنزهلا اهلل أب
عليهم، وكانت التحديات حتيط هبم من أطرافهم أيضًا، فالعادات اليت واجه اإلسالم العرب هبا كانت 
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يط باجلزيرة حت عادات سيئة وكان السلوك أسوأ. فهذه هي التحديات الداخلية. وكانت اجملتمعات اليت
العربية اليت بُعث فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تذخر باملدنية وباحلضارة وبالقوة وبالغىن، وكان 

 العرب مثااًل ُيضرب للتشرذم والضعف واهلوان، وكانوا يعيشون على هامش التاريخ كما هو معروف.

 يوٍم من عليه وسلم. فهل تأففوا يف هكذا كان الرعيل األول الذي بُعث فيهم رسول اهلل صلى اهلل
األيام وضجروا من أّن هنالك حتديات تشل فعاليتهم؟ من أن هنالك حتدياٍت تواجههم هبا احلضارة 
الرومانية أو اليونانية أو الفارسية؟ أو هل تربموا بتحدياٍت نابعٍة من داخلهم تتمثل يف عاداٍت سيئة وأموٍر 

مع النهج اإلسالمي الذي شرعه اهلل عز وجل هلم؟ أبداً مل نسمع وسلوكات آسنة ختتلف كل االختالف 
 مهسًة ُترتجم تأففًا من ما يسمى اليوم بالتحديات.

يف حني أن املسلمني اليوم وهم ليسوا أميون وهلل احلمد، يف حني أن املسلمني اليوم وقد ورثوا 
ني أن املسلمني وصدورهم، يف ح إسالمهم من التاريخ الذي يدخل العزة والكربياء اإلُياين يف صفوف

املسلمني اليوم وقد أورثهم إسالمهم القناعة بأن اإلسالم هو مصدر كل عز مصدر كل غىن، مصدر كل 
وحدة، يف حني أن املسلمني اليوم على الرغم مما متعهم اهلل عز وجل به من قوًى ومن منطلقات للقوة 

بل اليت تواجههم؛ وكأن هذه التحديات غدت حيتأففون ويضجرون صباح مساء مما يسمونه التحديات 
مشنقة ُقضي على املسلمني اليوم أن ُيشنقوا هبا، وأهنم ال يستطيعون أن يبدو حراكاً أمام هذا احلبل الذي 

 ُُيثل قدرهم الذي ال حميص عنه.

ب اهلل اوأنا عندما أقارن بني املسلمني اليوم وقد ورثوا عزة اإلسالم من القرون اليت خلت، وبينهم كت
واألمثلة اليت خلت جتعلهم أمام طريٍق مفروٍش بالرياحني، وأجد أولئك املسلمني الذين كانوا الرعيل األول 
واملادة األوىل لإلسالم كيف انطلقوا من نقطة الصفر إىل كل ما يسمى اليوم بالتحديات فحطموها وارتقوا 

 عادات واحلضارات اآلسنة، عندما أُقارن بنيبإسالمهم إىل أعلى القمم وذابت بني أيديهم املدنيات وال
املسلمني اليوم الذين يتدللون على اهلل هبذا الشكل وأولئك املسلمني أشعر أيها اإلخوة باخلزي، أشعر 

 باخلجل من اهلل عز وجل.
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ال جيوز لإلنسان أن يتدلل على اهلل إىل هذه الدرجة، وحيكم إنكم ورثتم كنوزاً من العزة والقوة والغىن 
وال حتتاجون إال إىل فتح مغاليقها واستعماهلا، يف حني أن املسلمني الذين بُعث فيهم رسول اهلل مل يكن 
معهم أي كنز لكنهم أوجدوا الكنز جبهادهم وجهودهم ويقينهم باهلل سبحانه وتعاىل. فما السر أيها 

 عروا بأن هنالك سدوداً األخوة؟ ما السر يف أّن أولئك املسلمني عندما دخل اإلسالم أفئدهتم مل يش
تتحداهم؛ اقتحموها غري واجفني، وأّن هؤالء املسلمني اليوم الذين ورثوا أسلحًة من القوة وورثوا كنوزًا من 
جيٍل إثر جيٍل إثر جيل، وورثوا عربة الدهر ودروسه وقرآن اهلل بني جواحنهم يتخاذلون إىل هذه الدرجة 

ق ال يستطيعون أن يسريوا كما أمر اهلل عز وجل يف تطبي ويعتذرون أن التحديات حتيط هبم، ومن مثّ 
 اإلسالم.

 السر أيها اإلخوة باختصاٍر ما يلي:
أولئك املسلمون فاضت قلوهبم بعد إُياهنم العقلي باهلل عز وجل تبتاًل وعبودية هلل، فاضت قلوهبم 

لوهبم هبذه املشاعر كلها امتألت قبعد إُياهنم العقالين حبًا هلل، فاضت قلوهبم تعظيمًا هلل سبحانه وتعاىل، 
فسقطت مشاعر الدنيا بسبب ذلك من قلوهبم وأفئدهتم أمام عظمة اهلل هانت عظمة األغيار، أمام حمبتهم 
هلل سقطت حمبة الدنيا، أمام تعظيمهم حلرمات اهلل عز وجل هانت عليهم الدنيا بكل متعها وألواهنا، يف 

سلمني اليوم إسالمهم بقي فكراً يتحرك، بقي منطقًا يتحرك يف حني أن املسلمني اليوم أو أن ُجّل امل
أدمغتهم، أما القلوب فلو أنك نبشتها لوجدهتا خاوية من تعظيم اهلل، لوجدهتا خالية من حمبة اهلل، لوجدهتا 
خالية من املخافة من اهلل، وإذا خال الفؤاد من حب اهلل وتعظيمه وخوفه فلن يبقى وعاًء فارغًا ال بد أن 

فيض فيه حمبة أخرى، البد أن تفيض هذه القلوب عندئذ مبحبة الدنيا بتعظيم الشهوات واألهواء بتعظيم ت
 اآلخرين واخلوف منهم. هذا هو الفرق.

بسبب هذا الذي امتاز به ذلك  الرعيل األول عنا اقتحموا السدود، مل يشعروا هبا شعروا بعظمة اهلل 
، ونصرهم اهلل استعن باهلل وال تعجزصلى اهلل عليه وسلم: عز وجل فكانوا مظهرًا لقول رسول اهلل 

فتحطمت سدود التحديات أمامهم. أّما حنن فبأي سالٍح نقتحم هذه التحديات؟ خوفنا من الناس، 
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تعظيمنا للدنيا، حبنا للشهوات واألهواء، وإن كانت ألسنتنا تتكلم عن فلسفة اإلسالم وأمهية اإلسالم 
قوة اإلسالم وعزه، لكن ما قيمة أن تُفكر إذا كان قلبك يفيض حبب الشهوات  والتخطيط لضرورة إعادة

 واألهواء ويفيض يخوف يخوٍف عارٍم من األغيار؟.

علم، كتاب اهلل معلم أواًل و مرٍب ثانيًا، ولو أنك 
ُ
ريب وامل

ُ
انظروا أيها اإلخوة إىل كتاب اهلل عز وجل امل

كانك ولراوحت يف حملك ال تستفيد شيئًا كما هو حال أخذت من كتاب اهلل آيات العلم لوقفت يف م
املسلمني يف أحسن أحواهلم اليوم. لكن انظر إىل القسم الثاين آيات الرتبية كيف تُعلم هذه اآليات 
اإلنسان أن جيعل قلبه وعاًء لتعظيم اهلل للتبتل بني يدي اهلل، هل وقفنا أمام هذه اآليات واصطبغنا هبا؟ 

َكانُوا  رَبَِّك َوتَ بَتَّْل إِلَْيِه تَ ْبتِياًل  اْسمَ  َواذُْكرِ اهلل هذا كله بأفانني شىت وبأساليب خمتلفة؟ ملاذا ُيكرر بيان 
تَتَجاىَف ُجنُوبُ ُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن  ُيَسارُِعوَن يِف اخْلَيْ رَاِت َوَيْدُعونَ نَا َرَغبًا َوَرَهبًا وََكانُوا لَنَا َخاِشِعنيَ 

ملاذا ملاذا يفيض القرآن هبذا كله؟ ألمهيٍة كربى؛ ألهنا الرتبية اليت  ُهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوممَّا َرزَقْ نَاُهْم يُنِفُقونَ رَب َّ 
 تأيت تتوجيًا للعلم.

وانظروا كم ّنر على هذه اآليات وحنن معرضون؟ أين هم املتبتلون؟ ال أقول من الفسقة والفاجرين 
 ن يتكلمون باإلسالم ويكتبون عن اإلسالم ويتحدثون يف هٍم منقطٍع عن اإلسالم؟بل أين هم املتبتلون مم

َواذُْكر رَّبََّك يِف أين هم الذاكرون اهلل كثريًا والذاكرات؟ أين هم الذين اصطبغوا بقول اهلل عز وجل: 
. قل يل أين هم  اْلغَافِِلنيَ َصاِل َواَل َتُكن مِّنَ نَ ْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اجْلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآْل 

هؤالء املسلمون الذين إذا التقيت هبم حدثك الساعة والساعتني عن اإلسالم أين الواحد منهم ينطبق 
 ىلأين هم الذين ينطبق عليهم قول اهلل تعا َواذُْكر رَّبََّك يِف نَ ْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفةً عليه قول اهلل تعاىل: 

 ًتَتَجاىَف ُجنُوبُ ُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن رَب َُّهْم َخْوفًا َوَطَمعا  لو أنك اقتحمت بيوت ُجّل هذه املسلمني
بسحٍر من األسحار لن ترى عشرة يف املئة قد قاموا ليقفوا بني يدي اهلل عز وجل ُخشعًا باكني متضرعني 

و ه وتعاىل، لن جتد ألن الواحد منهم سهر سهرة طويلة وهُيدون أيدي الضراعة والتبتل إىل اهلل سبحان
يتكلم يف اإلسالم، ومل ُيضي على رقاده إال ساعة رمبا فأنّا له أن يستيقظ ويقوم؟ ولكن رب العاملني عّلم 
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مث رىّب، علمنا كيف نغرس حقائق اإلسالم يف عقولنا مث ربانا كيف حنب هذا اإلله كيف نُعظم هذا اإلله  
ِلَك َوَمن يُ َعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه فَِإن ََّها ِمن تَ ْقَوى اْلُقلُوبِ ن هذا اإلله كيف خناف م  .ذََٰ

ا اجتهت وتسربت إليها حمبة الدنيا والشهوات واألهواء 
ّ
ا فرغت قلوبنا من هذا األثر الرتبوي، ومل

ّ
مل

ح يف مكاننا ت لكم. نراو وحنن نتكلم باإلسالم ونتحدث بفكٍر رائٍع عن اإلسالم كانت النتيجة ما قد قل
عنا فإذا التفتنا ُيينًا ومشااًل إىل األنظمة اليت حُتيط بنا إىل التحديات اليت تطوف من حولنا واليت تتهددنا، رف

أيدي االستسالم وقلنا إنه عصر التحديات وال نستطيع أن حنطم هذه التحديات، وحيك أال ُيذيبك هذا 
 ني نفسك وبني أولئك الناس البدو األميني الذين متّعهم اهلل باإلُيانالكالم خجاًل من اهلل، أال تُقارن ب

 وجعلهم خالل سنوات أداة وأي أداة لتحطيم وتذويب هذه التحديات. 

هل حتدثوا عنها يومًا ما؟ هل تكلموا عنها يف يوٍم من األيام؟ هل قالوا لرسول اهلل كيف نستطيع أن 
ال ل اهلل عز وجل وجل عاشوا معىن قو ال ربطوا قلوهبم باهلل عز  نقتحم حتديات احلضارات اليت حتيط بنا؟

حول وال قوة إال باهلل. كلمة ربّانية ليت أن املسلمني الذين يكتبون كثرياً يف اإلسالم والذين يتحدثون كثرياً 
 اليوم ا بقلٍب نابض يفيف اإلسالم ليت أن الواحد منهم جعل من هذه الكلمة القدسية ورداً له يردده

، أين هو حول الشرق والغرب أمام قوة اهلل إذا اعتصمت باهلل وإذا ألف مرة. ال حول وال قوة إال باهلل
بايعت اهلل وإذا فاض قليب حبًا هلل وتعظيمًا هلل وتركت الدنيا كلها وراء ظهري، فإن اهلل عز وجل سيفجر 

 باهلل. مامي، إذ ال حول وال قوة إالبني جواحني قوًة من قوته، عزًة من عزته، ولسوف تذوب القوى كلها أ

نعم هذا هو السر أيها اإلخوة وهذا هو داؤنا وليت أننا نتأمل لنتذكر فقط هذا الداء ليت أننا 
 .نشخص فقط هذا الداء بل املصيبة الكربى أننا يف غفلٍة عن أننا نعاين هذا الداء

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 12/10/1883 | لمون فاعلية هللا سبحانه وتعالىعندما ينس ى املس -211

 

إن املسلم ال يستطيع أن يكون مؤمنًا باهلل حقًا إال إذا سخر عقائد إُيانه وإسالمه حلياته السلوكية 
 اليت يقيمه اهلل سبحانه وتعاىل عليها، فإذا كان اإلنسان املسلم َيزن عقائده وحيبسها يف عقله مث إذا تعامل

مل وتقلب مع الدنيا ويف فجاجها نسي هذه العقائد أو انفصل عنها فما هو من املؤمنني مع احلياة وتعا
 باهلل عز وجل حقًا.

ولعّلكم تعلمون أن من عقائد اإلسالم اليت ينبغي أن يؤمن هبا اإلنسان أُيا إُيان، وأن ال يتسرب 
ي قوة اهلل  الكون كله إّنا هإىل يقينه شٌك فيها أن الفّعال هو اهلل عز وجل يف كل شيء، وأن القوة يف

سبحانه وتعاىل، وكم وكم ُير اإلنسان على آيات يف كتاب اهلل عز وجل تذكره هبذه احلقيقة إن كان ناسيًا 
 هلا أو تعلمه إياها إن كان جاهاًل هلا.

ند كلمة القيوم هذه لعرفنا ولو وقفنا ع اللَُّه اَل إِلَََٰه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ حنن نقرأ قول اهلل عز وجل: 
أن معناها الذي ينبغي أن يعرفه كل إنسان أن الذي يقوم بأمر السموات واألرض وما بينهما خلقاً وإدارًة 
وحتريكاً إّنا هو اهلل سبحانه وتعاىل، وهذا هو معىن تلك الكلمة القدسية اليت علمنا إياها رسول اهلل صلى 

 . باهللاهلل عليه وسلم: ال حول وال قوة إال

َما إنَّ اللََّه ُيُِْسُك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َأْن تَ ُزواَل َولَِئْن زَالَتَا ِإْن أَْمَسَكهُ وكلنا يقرأ قول اهلل عز وجل: 
ولو تأملنا قلياًل يف معىن هذه اآلية لعلمنا أهنا تأكيٌد لآلية األوىل، وأن كلما جتده  ِمْن َأَحٍد ِمْن بَ ْعِدهِ 

من اهلل سبحانه  إّنا تنبثق هذه احلركة فيه بقوة -أيًا كان املتحرك  -يف كون اهلل سبحانه وتعاىل من حركٍة 
 وتعاىل.

وانظروا إىل قوله عز وجل يف تلك السورة اليت نكررها كثرياً ويف مناسبات شىت إذ يقول اهلل عز وجل: 
 ِاْلَمْشُحونِ  َوآَيٌة هَلُْم أَنَّا مَحَْلنَا ُذرِّي َّتَ ُهْم يِف اْلُفْلك  كان ينبغي أن يقال حبسب الظاهر وفيما يفهمه حىت

أكثر املسلمني اليوم كان ينبغي أن يقول: وآية هلم أن الفلك املشحون قد محلهم، ولكن اهلل عز وجل 
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لكن من الذي محل  نعم لقد استقلوا الفلك، َوآَيٌة هَلُْم أَنَّا مَحَْلنَا ُذرِّي َّتَ ُهْم يِف اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ قال: 
 الفلك ومحلهم؟ هو اهلل عز وجل.

هذه أوليٌة من أوليات العقيدة اإلسالمية ولكن العجيب أيها اإلخوة أننا عندما ندرس العقائد نؤمن 
هبذه احلقيقة وندافع عنها وحنفظها جيداً يف أدمغتنا وعقولنا، فإذا حتولنا إىل التعامل مع احلياة، واحتككنا 

إىل حركات املكونات واألمم واجلماعات نسينا هذه احلقيقة ونسبنا األشياء إىل أسباهبا  بالناس، ونظرنا
الظاهرة، فأين هي هذه العقيدة اليت ينبغي أن تكون املهيمنة على يقيننا وعلى سلوكنا وعلى عالقاتنا 

 االجتماعية مع الناس مجيعًا؟

اث اليت يراها من حوله ناسيًا هذا املعىن أقول هذا الكالم أيها اإلخوة ألعزي كل مسلم أمام األحد
الذي قلته اآلن، ناسياً هذا املبدأ األساسي الكبري من مبادئ العقيدة اإلسالمية. هؤالء الكثرة من املسلمني 
الذين كادت األحداث اليت من حوهلم تزجهم يف ضرام اليأس، األعداء الذين حييطون باإلسالم واملسلمني 

من كل صوب، والقوى املرتبصة هبم قد تظافرت جهودها من عن ُينٍي ومشال، من  قد أحدقوا باملسلمني 
كل اجلهات املختلفة املتنوعة، والعدو اجلامث يف أرضنا ُيزبد ويرغي ويهدد ويتوعد، والقوى العاملية الكربى 

 .. هذه هي الظاهرة باختصار..ماضيٌة يف دعمها له، واملسلمون متناثرون متباعدون متخاصمون

أما الواقع الذي رمبا كان أشّد سوًء من هذا الذي وصفته لكم، فهو واقع كثري من املسلمني الذين ف
نسوا هذا املبدأ األساسي يف العقيدة واستسلموا لألسباب املادية وختيلوا نتائجها وتوقفوا عندها مث زجهم 

على  لكون أو مع اجملتمعاتذلك كله يف ضرام اليأس. ما ينبغي للمسلم إن كان مسلمًا أن يتعامل مع ا
 هذا األساس أبداً، وإال ففيما العقيدة اإلسالمية؟ وما هي رسالتها إن مل يقم هلا دور فعال يف احلياة؟

أيها اإلخوة كل ما ترون من هذه املظاهر اليت قد تبث يف نفوس بعض الناس اليأس، كل ذلك جنوٌد 
. ينبغي أن نعلم هذه رَبَِّك ِإالَّ ُهَو َوَما ِهَي ِإالَّ ِذْكَرى لِْلَبَشرِ  َوَما يَ ْعَلُم ُجنُودَ  جمندة بيد اهلل عز وجل:

 احلقيقة متامًا.

فأمريكا اليت ترعى العدوان املستشري ضد اإلسالم، وتغذي اإلرهاب العاملي الذي يتجه ضد إسالم 
ل ذلك .. ك.ديث فيهاملسلمني وضد حقوقهم، وما وراء ذلك مما ُيكن أن ترون ومن ال أريد أن أطيل احل
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َوِمْن آيَاِتِه َأن تَ ُقوَم السََّماُء  إّنا يتحرك بقدرة مباشرة من اهلل، كل ذلك مظهٌر لقول اهلل سبحانه وتعاىل:
أجل أيها  اللَُّه اَل إِلَََٰه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ كل ذلك مظهٌر لقول اهلل سبحانه وتعاىل:   َواأْلَْرُض بِأَْمرِهِ 

 إلخوة.ا

 عز . فإذا علمتم ذلك أمثرت هذه املعرفة مثرتني اثنتني كل منهما يقربنا إىل اهلل.ينبغي أن تعلموا هذا
 وجل:

أما الثمرة األوىل: فهي أننا سنتساءل ترى ملاذا يسلط اهلل علينا جنده هؤالء؟ جنٌد يسلطهم اهلل عز 
رفنا، اجلنود، البد أننا أسأنا، والبد أننا احن وجل علينا مهما كانت الصور واألشكال اليت تربز فيها هذه

والبد أننا خرجنا عن خطة الرشد ولذلك سلط اهلل عز وجل علينا هذا اجلند. هذه الثمرة األوىل اليت 
تفيدنا عندما نعلم أن القوى احمليطة بنا إّنا حيركها اهلل وال تتحرك إال بقوة من اهلل عز وجل، فإذا عرفنا 

رجعنا إىل ذنوبنا نتوب عنها، ورجعنا إىل اعوجاجنا نستبدله باستقامٍة وسرٍي على صراط  ذلك ومشمنا أكفنا
 اهلل سبحانه وتعاىل.

والنتيجة أو الثمرة الثانية هي أننا ال ُيكن أن نزج يف ضرام اليأس أبداً، ذلك ألنا إن علمنا أن اهلل 
 ل:نه وتعاىل تذكرنا قول اهلل عز وجهو الفعال، وأن كل ما يف الكون جنوٌد مقهورون بيد اهلل سبحا

 َُيرِيُدوَن لُِيْطِفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َولَْو َكرَِه اْلَكاِفُرون. 

نتذكر التأكيدات اليت أكدها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف شرح هذه اآلية ومعناها، من مثل 
إن اهلل زوى يّل األرض فأراين مشارقها ومغارهبا وسيبلغ  م يف احلديث الصحيح:قوله صلى اهلل عليه وسل

 سيبلغ هذا األمر ما بلغ الليل والنهار. من مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم: ملك أميت ما زوي يل منها
 وعندئٍذ ال ُيكن هلذه األحداث أن تدخل أي ريبٍة يف قرار اهلل سبحانه وتعاىل وبيانه.

أردمت أيها اإلخوة ما يزيدكم طمأنينة على هذه احلقيقة، وما يعيدكم إىل محى العقيدة اإلسالمية  وإذا
اليت ينبغي أن ُتسخر يف سلوكنا العملي ويف عالقاتنا مع اآلخرين، فانظروا إىل أحداث التاريخ وتأملوا 

 كيف سار رئية أمامهم، مثالتاريخ املاضي كيف كان أهل تلك العصور يتوقعون حسب األسباب املادية امل
التاريخ مناقضًا لتلك التصورات اليت كانوا يتصوروهنا. انظروا إىل التاريخ املاضي وسريوا معه إىل يومنا هذا، 
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جتدون أنه ما من جيٍل من األجيال رسم خطًة بيده بناًء على رؤًى مادية إال وكانت النتيجة مناقضة هلذا 
 خلطة رب العاملني اخلفية إىل يومنا هذا، وال يتسع الوقت لضرب الذي تصوروه، كانت النتيجة خاضعة

 األمثلة الكثرية. ولكن فلنضرب مثاًل واحداً:

هذه األمة املسلمة )تركية( اليت شاء اهلل عز وجل ألسباب يطول احلديث عنها أن ينحسر اإلسالم 
ا َيلع الم احنساراً كليًا متامًا كمعنها يف فرتٍة حالكٍة من الزمن، شاء اهلل عز وجل أن ينحسر عنها اإلس

اإلنسان ثوبه ويلقيه بعيداً شكاًل وموضوعًا، ابتعدت تلك األمة عن اإلسالم فال اللسان العريب يسمح به 
أن يتداول، وال كتاب اهلل عز وجل ُيكن اإلقبال عليه بدراسٍة وعلم أو تعلم، وال األذان باللغة العربية 

 ...هكذاُيكن أن ترتفع به األصوات و 

وقامت معاهدٌة معروفة قبل ما ال يقل عن سبعني عامًا بني تلك القوى اليت جحدت بدين اهلل عز 
وجل وبني بريطانيا يف معاهدٍة امسها معاهدة لوزان، أن تبتعد هذه األمة ابتعاداً كليًا عن الدين خالل ما 

ل البغي كله  تركيا بذلك وأطبقت دو ال يزيد على ثالثني عامًا هبذا الشرط، وتعهدت القوة العلمانية يف
تعني على تطبيق هذه املعاهدة، كل الوسائل املادية سارت على هذا املنوال، وكل القوى البشرية دعمت 

 هذا النهج. 

ولكن فما الذي انتصر بعد ذلك؟ األسباب املادية الظاهرة كلها تسري هكذا حنو العلمانية، وحنو 
عز وجل. وكم وكم من مسلمني ُأخذوا هبذه األسباب املادية ونسوا العقيدة  مزيٍد من االبتعاد عن دين اهلل

اإلُيانية اليت افتتحت هبا كلميت اآلن. هكذا كانت تسري األسباب املادية، ولكن هذه األمة كيف سارت 
 ؟فعاًل؟ كانت تسري سرياً مناقضًا ملا تقتضيه هذه اخلطة واألسباب، بأي قوة؟ ال أحد يرى. بأي فعالية

 ليست هنالك عنٌي تبصر، ذلك ألهنا قوة اهلل، وألهنا خطة رب العاملني سبحانه وتعاىل.

ويعيش املسلمون اليوم لريوا هذه احلقيقة اليت أقوهلا لكم، لريوا اخلزي الذي أحاط مبعاهدة لوزان، بل 
مني الذي عاهد ملسللريوا اخلزي الذي أحاط جبنود البغي إن يف تركيا وإن يف العامل احمليط باإلسالم وا

 الشياطني اإلنس واجلن على الكيد لدين اهلل عز وجل.
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ها هي ذي تلك األمة تتنفس الصعداء، وها هي ذي متارس دينها شكاًل ومضمونًا، وها هو ذا 
اآلذان جيلجل فوق أرفع املآذن يف تلك البالد، وها هو ذا كتاب اهلل عز وجل يُتلى صباح مساء، وها هي 

فظ كتاب اهلل عز وجل عن ظهر غيب، وها هي ذي اللغة العربية تغزو ذلك اجملتمع، ال ذي األذهان حت
بل ُتشرف ذلك اجملتمع الذي حالت أو أرادت قوى الشر أن حتول بينه وبني اإلسالم. مث إنكم لتجدون 

 له.كنتيجة النتائج بعد هذا، إنكم لتجدون كيف أن اإلسالم عاد ليحكم، بدأ فعاد ليحكم، جتدون هذا  

هذا املثل أضربه لكم أيها اإلخوة لكي تربطوا العقيدة اإلسالمية اليت ال يتم إسالم املؤمن إال هبا 
بالواقع باحلياة، وإال فال معىن لعقيدٍة إسالمية حنبسها يف عقولنا مث نتعامل مع احلياة على أساٍس من 

 ة على هذا الذي أقوله لكم.نقيض هذه العقيدة، ولسوف يكون املستقبل حاماًل ملزيٍد من األدل

لكن ال تنسوا الثمرة األوىل: هؤالء اجلنود الذين يسلطهم اهلل علينا يسلطهم تأديبًا لنا، ولو أن 
املسلمني كانوا على مستوى التأديب الرباين، تابوا إىل اهلل، عادوا إىل اهلل التجأوا إىل حظرية القدس، عادوا 

وجل، إذًا حلول اهلل هؤالء اجلنود إىل جنوٍد ينتصرون لدين اهلل يعلنون عن رجوعهم إىل صراط اهلل عز 
 سبحانه وتعاىل.

احفظوا هاتني الثمرتني مث اذكروا أن العقيدة اإلُيانية اليت تتمثل يف التوحيد، هذا هو معىن التوحيد 
د أنفسنا نغرق أيها اإلخوة، هذا التوحيد ينبغي أن ّنارسه سلوكًا يف حياتنا، وينبغي أن ال ننسى عندما جن

 يف أمواج من األسباب املادية املختلفة املتنوعة. ما األسباب املادية؟ إهنا من جنود اهلل سبحانه وتعاىل.

والعجب كل العجب أيها اإلخوة من أناٍس جيادلون جمادلة بيزنطية متكلفة ممجوجة يف معىن التوحيد، 
ضغائن لس نظرية ال تنتج إال األحقاد وإال الويقارعون بل يتقارعون، وَياصمون بل يتخاصمون ضمن جما

 حول التوحيد وكيف يكون التوحيد وكيف يكون التنزه عن التوحيد.

أّما ربط التوحيد هلل عز وجل باحلياة، أّما أن نعلم أن هذا التقلب الذي جيري يف الكون إّنا جيري 
يف  اب تذوب وتذوب إىل أن تنمحيبيد من اهلل عز وجل، إّنا يديره قيّوم السموات واألرض، وأن األسب

أّما أن يربط هؤالء الناس توحيد  ،إنَّ اللَّهَ ُيُِْسُك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َأْن تَ ُزواَل ضرام قول اهلل عز وجل، 
اهلل هبذا الواقع، فهم عن هذا غافلون، وهم عن هذا تائهون، بل إين أُلراهم عندما يتعاملون مع احلياة 
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فعون لواء التوحيد وحيذرون من الشرك يغرقون يف شرب من األسباب املادية املتنوعة، وينسون وهم الذين ير 
 .فاعلية اهلل سبحانه وتعاىل. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 22/12/1883 |  إلاسالم الحقيقي ال يقهر -219

                        

حوله  آيتان فيهما عزاءٌ لكل حزيٍن ومتأمٍل مما يرى من واقع املسلمني منيف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل 
اليوم، وفيهما تصحيٌح للخطأ الذي حيمله على تصور أن اإلسالم مغلوب اليوم على أمره ومقهوٌر عن 

ِهْم َويَْأىَب اللَُّه أَفْ َواهِ ُيرِيُدوَن َأن ُيْطِفئُوا نُوَر اللَِّه بِ أداء رسالته. هاتان اآليتان مها قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
ُيْظِهرَُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو  ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدىَٰ َوِديِن احلَْقِّ لِ  ،ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَُه َولَْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ 

ٌح أمل ٍ لواقع املسلمني اليوم، وفيهما تصحي. هاتان اآليتان فيهما عزاٌء لكل حزيٍن ومتَكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 
 لوهم من يتصور أن اإلسالم مقهوٌر ومغلوٌب على أمره.

والواقع التارَيي البعيد والقريب يشهُد هلذا الكالم الرّباين العظيم واملبني. فلو أننا تصورنا الصراع 
ه رسله وأنبيائه والباطل ي ابتعث اهلل بالتارَيي الطويل بني احلق والباطل املتمثل يف الصراع بني اإلسالم الذ

الذي خترتعه وتبتدعه شياطني اإلنس واجلن، لرأينا أّن للباطل جولة ولكن هذه اجلولة ما تلبث أن تنطفئ 
 وأن ترجع وتذوب.

إننا لنذكر أشخاصاً قاموا يف يوٍم من األيام بأعماٍل وجهوٍد كبرية ُيشككون من خالهلا بقرآنية القرآن، 
الماً ُمنزاًل من رب العاملني، ونظرنا فوجدنا أن جهودهم مدعومة بقوى العامل اخلارجي، ومدعومة وبكونه ك

باألموال الكثرية والوفرية، ومدعومٌة بوسائل اإلعالم الغزيرة، ولقد كان يف الناس من يتصور أّن هذه اهلجمة 
اإلُيان به بعد اليوم. معرفته و  على كتاب اهلل سبحانه وتعاىل ستخنقه ولسوف حتجز الناس واملسلمني عن

ولكنا نظرنا فوجدنا أّن هذه اهلجمة قد احنسرت، ونظرنا وإذا هبذا اهلياج قد ذاب، وهبذه األمواج املتالطمة 
قد مهدت واختفت، وتألقت العقيدة اإلُيانية يف قلوب املسلمني وازدادوا إُيانًا بكتاب اهلل عز وجل بل 

 انه وتعاىل وكتابه.ازداد املؤمنون هبدي اهلل سبح

ونظرنا يف التاريخ القريب والبعيد ورأينا من ُيشكك بسنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، ورأينا كيف 
جُتند هلذا التشكيك األموال الكثرية واجلهود الوفرية ونظرنا فوجدنا بأعيننا الدعم اخلارجي اآليت من جهاٍت 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1321
 

ال م آل هذا العمل كله؟ إالم آلت هذه اجلهود املدعومة باملال نشك يف قوهتا وال نرتاب يف أمهيتها، فإال
الوفري واملكلوءة حبماية األعداء من شياطني اإلنس واجلن؟ ذابت هذه اجلهود وتبددت وذهبت أدراج 
الرياح واستقرت احلقيقة وازداد املؤمنون إُيانًا بسنة رسول اهلل، وازدادوا ارتباطًا بسريته، وازدادوا سرياً على 

 جه.هن

وتأملنا أيضًا يف املاضي فرأينا من يُ لِّح ويُلحف على تصوير حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه  
كان جمرد مصلٍح اجتماعي، وأنه كان بعيدًا عن الغيبيات املتمثلة يف الوحي والنبوة واملعجزات واخلوارق 

رة الكثرية الوفري ومدعومًة بالقوى املتضاف وحنوها. ونظرنا فوجدنا كيف أن هذه الدعوة كانت مدعومًة باملال
ومدعومة بوسائل اإلعالم املختلفة الكثرية ورمبا كان يف الناس من يتصورون أّن هذا العمل غطى أو كاد 
أن يُغطي على احلقيقة وأن املسلمني أو أن اجليل الصاعد اجلديد سينشأ بعيداً عن معرفة هوية حممد صلى 

 وكثافة هذا الغبار الذي أُثري أمام العقول والبصائر واألبصار. اهلل عليه وسلم بسبب شدة

عة ال أقول تطلع من جديد بل هي طال -ونظرنا وإذا هبذا الغبار ينجلي وإذا بشمس هذه احلقيقة 
ولكّن أشعتها بددت ذلك الغبار، وأتلفت ذراته وقضت على كل تلك السحب الداكنة اليت اجتمعت 

هنالك و  صد هلا األموال الكثرية الطائلة.واجتمعت من أجلها ويف سبيل الر عليها قوى الشرق والغرب 
ُيرِيُدوَن َأن ُيْطِفئُوا نُوَر  أمثلة كثرية جداً أيها األخوة كل ذلك جيسد ويؤكد معىن قول اهلل سبحانه وتعاىل:

 َه اْلَكاِفُرونَ اللَِّه بِأَفْ َواِهِهْم َويَْأىَب اللَُّه ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَُه َولَْو َكرِ 

رمبا  -هذه احلقيقة جيسدها هذا الواقع املرئي الذي بوسعنا مجيعًا أن نتبينه، نعم هنالك أمواٌل كثرية 
جتند كلها يف سبيل الكيد لدين اهلل عز وجل، وترسل هذه األموال ال  -ال تأكلها النريان كما يقولون 

انه وتعاىل. ن يعلن أنه مستعٌد لتحطيم دين اهلل سبحباملاليني بل باملليارات لتُعطى بدون حساب لكل م
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم ومع ذلك فلن َيصُدق على هذه اجلهود إال قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

. ولوال أن الزمن .هذا قرار اهلل لَبُونَ غْ لَِيُصدُّوا َعْن َسبِيِل اللَِّه َفَسيُ ْنِفُقونَ َها مُثَّ َتُكوُن َعلَْيِهْم َحْسرًَة مُثَّ ي ُ 
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ُيصدق هذا القرار لكان لبعض الناس أن يرتابوا ويتشككوا فيه، ولكن العصر والزمن بل األحقاب كلها 
 تؤكد هذه احلقيقة الربانية.

ولكن عندما جند أن املسلمني يف بعض الظروف واألحوال يُغلبون ويقهرون، وأن الدائرة تدور عليه 
معىن ذلك أن اإلسالم هو الذي قُهر، وليس معىن ذلك أن اإلسالم هو الذي ُغلب على أمره. فليس 

تلك خطيئة يقع فيها كثري من الناس كلما رأوا املسلمني ظنوا أهنم جُيسدون اإلسالم، وظنوا أن هنالك 
يديه وال من  بني تالزمًا بني واقع املسلمني أيًا كانت أحواهلم وبني اإلسالم الذي ال يأتيه الباطل من

 خلفه.

عندما جتد أّن قهرًا قد دارت رحاه وأن الغلبة قد حتققت فعاًل ألولئك األوغاد من أعداء دين اهلل 
عز وجل فإن الغلبة ال تنحط على اإلسالم وإّنا تنحط على املسلمني، وتنحط على أٍي من املسلمني، 

 ما عاهدوا اهلل عليه؟ ما عاذ اهلل. هل احنطت الغلبة يف يوٍم ما على املسلمني الذين صدقوا

هبم؟ ما ر  هل احنطت الغلبة يف يوٍم ما على املسلمني الذين ضحوا بأمواهلم وجتاراهتم يف سبيل مرضاة
هل احنطت الغلبة يف يوٍم ما على املسلمني الذي يراقبون بدقة سريهم على  عاذ اهلل، ما حصل هذا.

 اشتطت هبم السبل أو احنرفوا عادوا سريعًا إىل اجلادة مؤمننيصراط اهلل ومتسكهم هبدي رسول اهلل فإذا 
 تائبني آيبني؟ ما عاذ اهلل.

عندما تدور رحى الغلبة على املسلمني إّنا تدور على أولئك املسلمني الذي ضحوا بأوامر اهلل يف 
راط اهلل يف ص سبيل دنياهم، والذين تناسوا عهدهم مع اهلل يف سبيل جتاراهتم، والذين تناسوا السري على

سبيل اتباع السبل املتعرجة من هنا وهناك؛ عندئٍذ يسلط اهلل سبحانه وتعاىل عليهم أولئك األعداء. عندئٍذ 
رمبا تتبدد منهم القوى ويقلب اهلل سبحانه وتعاىل عزهم إىل ذل، ولكن إياكم أن تتصوروا أن هذا يساوي 

ب على أمره. مىت كنا حنن هبذا الواقع املزري مظهراً أن اإلسالم هو الذي قُهر، وأن اإلسالم هو الذي ُغل
حلقيقة اإلسالم؟ ينبغي أن نتبني هذه احلقيقة جيداً، عندما نكون حنن املسلمني مظهراً لقول اهلل سبحانه 

لزََّكاِة ََيَافُوَن يَ ْوًما تَ تَ َقلَُّب فِيِه ارَِجاٌل الَّ تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعن ِذْكِر اللَِّه َوإِقَاِم الصَّاَلِة َوإِيتَاِء وتعاىل: 
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عندما نكون حنن املسلمني مظهراً هلذا الوصف الرباين للمسلمني، كونوا على يقني أن  اْلُقلُوُب َواأْلَْبَصارُ 
أحدًا لن يستطيع أن يتغلب علينا، وأن قوى الشر مهما كانت مدعومة باملال، ومهما كانت مدعومة 

انت من الكثرة ُيينًا ومشااًل وشرقًا وغربًا، فإن اهلل سبحانه وتعاىل سيحمي عباده بالسالح ومهما ك
رَِجاٌل الَّ الصاحلني، ولسوف جيعل الغلبة هلم، ولكن أرين من انطبق عليهم قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

  يَ ْوًما تَ تَ َقلَُّب فِيِه اْلُقلُوُب َواأْلَْبَصارُ اِء الزََّكاِة ََيَافُونَ تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بَ ْيٌع َعن ِذْكِر اللَِّه َوإِقَاِم الصَّاَلِة َوإِيتَ 

عندما يؤول حال املسلمني إىل هذه الصفات اليت وصفهم هبا ربنا سبحانه وتعاىل، أريك كيف 
 اً يكون نصر اهلل سبحانه وتعاىل للمسلمني؛ ذلك ألن اإلسالم عندئٍذ يتجسد فيهم وملا كان اإلسالم دائم

هو املنتصر فكان البد هلؤالء املسلمني أن ينتصروا عندما أصبحوا أوعيًة أمينًة هلذا الدين اإلسالمي. ولكين 
 أنظر وأنتم تنظرون جتدون غثاًء كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كغثاء السيل.

نقص من أصل ننا الدنيوية )مسلمون وإذا رأينا سبياًل تلتمع أمامنا فيه ضمانة لتجاراتنا وأموالنا وشؤو 
التسجيل( ورمبا بررنا لكي حنظى باخلريين معًا يف وقٍت واحد، لكي نعانق دنيانا وشهواتنا وأهوائنا ولكي 
نظل أيضًا متوجني بالظاهر بإسالمنا الذي أعز آبائنا وأجدادنا يف يوم من األيام. هذا هو واقعنا أيها 

 اإلخوة.

م يف كل اهلل إليهم تربية أوالدهم تربية بناهتم، وننظر فنجد أن اهلل زجهعندما ننظر إىل اآلباء الذين و 
بالوهم ال  -امتحان بسيط، إما أن يفضل اآلباء أوامر اهلل سبحانه وتعاىل جتاه بناهتم وأوالدهم وَيسروا 

عرضوا يمستقباًل من املستقبالت الدنيوية، وإما أن يضمنوا ألنفسهم هذا املستقبل املوهوم و  -باحلقيقة 
عن أوامر اهلل يف تربيتهم ألوالدهم وبناهتم، يضعهم اهلل أمام هذا االمتحان اليسري والبسيط فماذا جند؟ 

، فَابْ تَ غُوا ِعنَد اللَِّه الرِّْزقَ  جند أهنم طووا دين اهلل سبحانه وتعاىل وتناسوا أوامره ونسوا قوله أو تناسوا
 ْى َعلَيْ َها ال َنْسأَُلَك ِرْزقًا حَنُْن نَ ْرزُُقَك َواْلَعاقَِبُة لِلت َّْقوَ َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصَطرِب . ونسوا قول اهلل

 يَ ْعُصوَن قُوا أَنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم نَارًا َوقُوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَةُ َعلَيْ َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَدادٌ الَّ سبحانه وتعاىل: 
ننسى أو نتناسى كل هذا ونتمسك بالضمانة للمستقبل املوهوم،  َرُهْم َويَ ْفَعلُوَن َما يُ ْؤَمُرونَ اللََّه َما أَمَ 
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نعرض عن أوامر اهلل اليت وكلها إلينا وعلقها يف أعناقنا اجتاه الرتبية الواجبة لبناتنا سلوكًا وحشمًة يف كل 
 املستويات وعلى كل األصعدة.

هذا االمتحان الصغري ركلنا بقدمنا هذا املستقبل املوهوم ومتسكنا لو أننا أمام هذه التجربة وأمام 
 إنَّ اللَّهَ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ  فَابْ تَ غُوا ِعنَد اللَِّه الرِّْزقَ باملستقبل الذي ضمنه اهلل لنا عندما قال 

ال َنْسأَُلَك ِرْزقًا  ًعد ضمانة العبد وضمانة الدنيا، انظروا كيف يُب عندما أمتسك بضمانة اهلل وألقي جانبا
 اهلل سبحانه وتعاىل آنذاك عنا أشباح املتغلبني، وأوهام املسيطرين وكيف أن الغلبة تكون لعباده املسلمني.

أيها اإلخوة وهٌم كبري يقع فيه كثري من املسلمني ورمبا جرهم إىل بعٍض من الريب يف عدالة اهلل 
صورون أن املسلمني يساوون اإلسالم، وأن اإلسالم يساوي هؤالء املسلمني. هذا ووعده، وذلك عندما يت

 خطأ كبري.

. يظل عزيزًا حىت يف عقر دور الكفر، يظل ممنعًا حىت بني تلك األمم .اإلسالم احلقيقي ال يقهر
يزاً يف ز والدول اليت تصطنع اخلطط ليل هنار للمكر بدين اهلل سبحانه وتعاىل. فكيف ال يكون اإلسالم ع

دار اإلسالم؟! أما املسلمون فشيٌء آخر. عندما يتناسى املسلمون أوامر اهلل وعندما يعرضون عن اللباب 
وإّنا يتجملون منه بالقشور فقط، من أجل أن حيتفظوا ألنفسهم بنسبة تعزهم إىل اإلسالم وإىل الرتاث 

لمون الذل ما ال ُيكن أن تتصوروه ألهنم مس وإىل ما كان عليه اآلباء واألجداد، فإن املسلمني قد ينالوا من
يف الظاهر ولكنهم ليسوا مسلمني على احلقيقة وبالنهج الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل به. أقول قويل هذا 

 وأسأل اهلل أن جيعلنا من املسلمني الصادقني.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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َرك الدجاجلة -218
َ

 22/23/1881 | حتى ال تقع في ش

 

كثريون هم اإلخوة الذين يسألون يف حرية عن من ينبغي أن يثقوا هبم يف حديثهم عن اإلسالم 
وبياهنم ألموره وطرحهم للفتاوى املتعلقة هبم، من هم الذين يؤخذ بكالمهم ومن الذي ُيطرح كالمهم 

 وُيرمى به عرض احلائط؟

. هذا لعلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكمإن هذا اوأقول هلؤالء اإلخوة ما قاله اإلمام مالك: 
وقياس  ون عنه، ميزاٌن دقيقهو املقياس الذي َُيرج هؤالء اإلخوة من دائرة احلرية من هذا األمر الذي يسأل

 .إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم واضح،

نع و يكتب فيه أو يصومعىن هذا الكالم: أّن عليك أن تنظر إىل هذا الذي يتحدث عن اإلسالم أ
إن الفتاوى تلو الفتاوى ب أموره، انظر إىل واقعه وراقب سلوكه يف واقعه املنفرد الشخصي بينه وبني نفسه، ف

رأيت أنه مستقيم على صراط اهلل سبحانه وتعاىل ملتزٌم بأوامره ال َيرج عن آداب اإلسالم ووصايا اهلل عز 
م أّن هذه اإلنسان إن تكلم عن اإلسالم فإّنا يتكلم وجل وهدي رسوله صلى اهلل عليه وسلم، فاعل

بإخالٍص وصدق، حىت لو أخطأ فخطأه قابل لإلصالح؛ ذلك ألنه إّنا يريد معرفة احلقيقة وبياهنا للناس، 
 ويف هذه احلالة ما أيسر أن ُيصحح خطأه بالنسبة ملن تبني بكالمه اخلطأ.

، فيه، رأيته شارداً يف سلوكه عن َسنن الدين أما إن رأيت هذا الذي يتحدث عن اإلسالم أو يكتب
غري ملتزٍم بأوامر اهلل سبحانه وتعاىل، ال يراقب اهلل سبحانه وتعاىل يف معامالته للناس ويف أموره املالية 
املختلفة، فكن من كالمه هذا على حذر، وإياك أن تأخذ بشيٍء مما يقول أو أن تأخذ بشيٍء مما قد 

إن هذا العلم دين فانظروا مام مالك إّن هذا العلم إشارة إىل علم الشريعة يكتب. هذا معىن قول اإل
 .عمن تأخذون دينكم
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وأنتم تعلمون أيها اإلخوة أن الشهادة ال تُقبل أمام القضاء إال إذا ثبتت عدالة الشاهد، وثبت الدليل 
أن ال  ه حقيقة معروفة ينبغي. وهذ.على أنه غري ساقط املروءة، وأنه قومي العدالة، وإذا كان األمر كذلك

جيهلها أحد من املسلمني، فإن كالم الذي يتكلم عن اهلل ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخطر من 
شهادة الشاهدين، الشاهد الذي ال تُقبل شهادته إال إذا ثبتت عدالته إّنا يتكلم عن عباد اهلل ويصف ما 

هذا اهلل أو يتحدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف يعرفه من أحواهلم، أما اإلنسان الذي يتكلم عن
 اإلنسان أخطر يف عمله ويف كالمه من ذاك الذي يتكلم أو يتحدث عن عباد اهلل عز وجل.

اخلطأ يف كالم اإلنسان عن اإلنسان أمٌر ُُيكن أن يُقبل، وُيكن أن ُيصحح، وال تكون املصيبة فيه 
دس م عن اهلل سبحانه وتعاىل مث إنه َيلط الباطل باحلق، ويزج أو يمصيبة كبرية، أما اإلنسان الذي يتكل

الباطل الذي ال عالقة للدين به بدين اهلل سبحانه وتعاىل، فهذا اإلنسان أحرى أن ال يُقبل كالمه إال بعد 
 أن تثبت عدالته.

ظهر عن ت فإذا أردمت أن خترجوا من سجن هذه احلرية أمام الكثرة الكاثرة من هذه الكتابات اليت
اإلسالم، ومل تستطيعوا أن متلكوا من الثقافة اإلسالمية املقياس الذي يُبني لكم صدق هذا الكالم أو  
كذبه، فما عليكم يف هذه احلال إال أن تراقبوا حال هذا اإلنسان املتكلم، وبوسعكم أن تعلموا بعد ذلك 

 هل يؤخذ بكالمه أو ال يؤخذ بكالمه.

يف هذه األيام ما ينبغي أن يطرحه إال إنساٌن فقرٌي جدًا حىت يف معارفه هذا السؤال املتكرر جدًا 
األولية عن دين اهلل سبحانه وتعاىل، وأنا أضرب لكم مثاًل من أمثلٍة شىت: اإلنسان الذي جيعل من نفسه 

نة سإمامًا يف الدين، وعاملًا من علماء اإلسالم، مث يقول أو يكتب ما يريد أن يثبت لك من خالله أن ال
ليست مصدرًا من مصادر اإلسالم، وإّنا القرآن وحده هو املصدر الذي جيب على املسلمني أن يبنوا 
أحكامهم عليه وأن يستنبطوا مبادئ الدين منه، اإلنسان الذي يقول هذا الكالم بوسع كل شخٍص مثقف 

كالم، وأن ُير هذا البوسع كل إنسان يتمتع مبعرفٍة سطحية من مبادئ دين اهلل عز وجل أن يعلم بطالن 
عليه غري عابٍئ به، وأن يُلقي هذا الكالم وراء ظهره؛ ذلك ألن هذا اإلنسان يقرأ على أقل تقديٍر كالم 
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اهلل سبحانه وتعاىل، يقرأ يف كل يوم شيئًا من القرآن، فإن كان كذلك فال بد أن ُير كل يوٍم باآليات 
 الناطقة ببطالن هذا الكالم وبسخف هذا التصور.

ل البد أن تقرأ يف كتاب اهلل عز وجل ما يبصرك بأن هذا اإلنسان ليس من دين اهلل يف شيء، وإّنا ب
هو مدسوس عليك مدسوس ككثريين من أمثاله على اإلسالم واملسلمني، أال تقرأ فيما تقرأ من كتاب اهلل 

يَ رَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمن َوَرُسوُلُه أَْمرًا َأن َيُكوَن هَلُُم اخلِْ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّهُ  عز وجل قوله:
 ويف القرآن الكثري والكثري من مثل هذا الكالم. يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّبِينًا

 التوحيد، يسأل ينوأذكر أن يف الناس من كانوا يسألون سؤاالً يتعلق بالعقيدة بل يتعلق مبعىن من معا
عن واو العطف هذه: كيف جاز أن تأيت واو العطف اليت تدل على املعية؛ فتعطف الرسول على الذات 

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه العلية على اهلل سبحانه وتعاىل؟ كيف ساغ أن يُقال: 
هنالك شركة يف قضاء األحكام وبناءها يف حني أننا نعلم أن اهلل واحٌد يف كأن الكالم يوحي بأن  أَْمراً 

ذاته وواحٌد يف حكمه وواحٌد يف صفاته وواحٌد يف أفعاله، فكيف ساغ أن يُعطف اسم رسول اهلل صلى 
 اهلل عليه وسلم يف هذا الصدد على اسم اهلل سبحانه وتعاىل؟

وة ُيشكل أدق جواب عن هذا السؤال. علم اهلل عز وجل لعل هذا الواقع الذي ترونه اليوم أيها اإلخ
أن يف املبطلني والدجاجلة من سيأيت فيلبس مسوح اإلسالم، ويتزىي بزي املدافعني عن دين اهلل عز وجل، 
وحياول جاهدًا على أن يُلبس على عباد اهلل سبحانه وتعاىل مث َيلط الباطل باحلق، وحياول أن يستل 

له، ومن مجلة ما يريد أن يفعل أن يفرق بني اهلل ورسله كما قال اهلل سبحانه حقائق اإلسالم من داخ
وتعاىل، نعم يفعل هذا فكان الرد احملكم من كتاب اهلل عز وجل على هؤالء الذين علم اهلل أهنم سيأتون 
 مع الزمن ليمألوا األرض بالدجاجلة الذين سيكونون جنوداً للدجال األعظم الذي أعلن املصطفى صلى

اهلل عليه وسلم يف األحاديث الصحيحة، أن ظهروه سيكون علمًا من أعالم الساعة ودلياًل من أدلتها 
 الكربى.
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 . فصاغ هذه احلقيقة هبذا التعبري، قّرب مكانة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم إىل ذاته.علم اهلل هذا
من عند اهلل عز  القضاء الذي تَنّزل وحياً  العلية تكرُياً وتشريفًا ال تشريكًا بشكٍل من األشكال أبداً، ومزج

وجل بالقضاء الذي قضى به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف األرض، مزج هذا بذاك ليعلن أن القضاء 
واحد، وأن ما يقضي به رسول اهلل هو ذاته الذي يقضي به اهلل، وأن ما يقضي به اهلل هو ذاته الذي 

كم وسلم، وما كان املصطفى صلى اهلل عليه وسلم إال املعلن عن حيقضي به رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 اهلل سبحانه وتعاىل وقضاءه.

ولكن ليبني  -معاذ اهلل  -فهذه الواو اجلامعة مزجت القضائني بقضاٍء واحد ال على وجه التشريك 
 سبحانه وتعاىل. لنا أن معني القضاء واحد فيما ينطق به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفيما يقوله اهلل

ومثل  -أليس كل مسلٍم وعى دينه ولو مل يكون مثقفًا يقرأ كتاب اهلل؟! أفال ُير على مثل هذه اآلية 
هذه اآلية يف القرآن كثري، فيقف عندها ليتدبرها إذا تدبرها، مث أصغى إىل كالم هؤالء الدجاجلة، فإن 

 م.العقل أفعل بكثرٍي من بصاق الفبوسعه أن يبصق على كالم أولئك الدجاجلة بعقله، وبصاق 

فإن مل تستطع أن تستبني حقائق كالم اهلل عز وجل، وإن كنت ممن يتلو كتاب اهلل سبحانه وتعاىل 
هكذا سرداً دون تدبٍر يف معانيه، مث أعوزك أن تعلم هوية هؤالء الذين يدجلون ويقولون، فبوسعك أن 

 تنظر إىل حال هؤالء الناس.

ة إىل هؤالء الذين يكتبون يف مثل هذا املوضوع وأمثاله، تأملوا يف واقعهم فلسوف وانظروا أيها اإلخو 
خترجون من احلرية، لن جتدوا أن فيهم من يتجه إىل القبلة ليؤدي صالة فريضة وإن فعل ذلك يف وقٍت من 

حترر من  هاألوقات فإّنا يفعل ذلك خروجًا من مراقبة من يشعر أهنم يراقبونه، فإذا عاد إىل شأنه وعادت
هذا الذي ال شأن له به. إذا أردمت أن تعرفوا قيمة هذا الكالم فانظروا إىل واقع هؤالء الناس وانظروا كم 
حرّمات، فهل هنالك حاجة إىل أن تعلموا قيمة كالٍم يف شرع اهلل ويف دينه 

ُ
هم مغموسون يف املعاصي وامل

 اداته اليت أمر اهلل عباده هبا؟!يقوله إنساٌن ال يقيم وزنًا ألوامر اهلل وواجباته وعب

 هذا معىن كالم اإلمام مالك الذي ذكره يف عصره منبهًا وينبغي أن نتعامل به يف هذا العصر عالجًا.
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أيها اإلخوة حنن اليوم نعيش العصر الذي تتجه فيه سهام اهلجوم والنقد والتمزيق إىل دين اهلل من  
ألطراف تلك األطراف الداخلية اليت تستقدم هذه كل جهة من سائر األطراف، وأسوء وأخطر هذه ا

السهام مصنعة هناك مث إن هؤالء الناس الدجاجلة العمالء يريشون سهامهم هنا، ويوجهوهنا إىل كبد 
اإلسالم أيضًا هنا، فئٌة مل تر عيين أحط منها عمالًة، مل تر عيين أحط منها استخذاًء وعبوديًة ألولئك 

 عادون هذه األمة من عباد اهلل سبحانه وتعاىل.الذين يُعادون دين اهلل ويُ 

فإياكم أن تقعوا يف شرك هؤالء الناس، وإياكم أن تقعوا قبل ذلك يف احلرية؛ هذه احلرية اليت طاملا 
يكرر ويسأل عنها كثرٌي من الناس، مث إن كل مسلم ينبغي أن يعلم أن احلصن األول واألخري الذي يقي 

ن هذه السهام املتنوعة الكثرية شيٌء واحد: هو الوعي الذي ينبغي أن يتحلى دينه ويقي كيانه اإلُياين م
به كل إنسان بدين اهلل، املسلم التقليدي الذي وضع هوية اإلسالم يف جيبه مث إنه سار ََيُب يف اجملتمع 

 عز هللوهو ال يعلم ما هو اإلسالم، ما أسرع أن تقتنصه أقوال هذه الدجاجلة بل إنه ال يُعد يف ميزان ا
وجل من املسلمني السائرين على صراط اهلل سبحانه وتعاىل، على هؤالء الناس بل على كل مسلٍم أن 
يتمتع بالوعي، بالثقافة الراشدة يأخذها من مصادر هذا الدين اليت أمجع األجيال اليت مضت كلها على 

ذه السهام ذا الوعي فال ُيكن هلأهنا مصادر سليمة، نقية من الدس، نقية من الشوائب. فإذا متتع املسلم هب
 أن خترتق كيانه وأن خترتق عقيدته بشكٍل من األشكال.

 أقول قويل هذا وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن حيمي أمتنا وحيمي ديننا من الكائدين.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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ل الثور ألابيض -292 ك 
ُ
كلت يوم أ

ُ
 11/21/1881|  أ

 

مشاعر احلماس لدى كثرٍي من الشباب املؤمنني باهلل سبحانه وتعاىل يوم أن قام الصهاينة لقد اهتاجت 
اليهود باألمر الذي ال غرابة فيه، والذي مل يُفاجئوا أحداً من العامل به، يوم أن أفرزوا خساستهم وقذارة 

 يائه املقربني.بمشاعرهم يف حق اهلل سبحانه وتعاىل قبل أن ينفثوا شيئًا من ذلك يف حق رسله وأن

كثرٌي من اإلخوة اهتاجت بني جواحنهم مشاعر احلماسة وراحوا يتسائلون ما العمل؟ وكيف السبيل 
 إىل الوقوف يف وجه هؤالء الذين فاجؤوا العامل بقذاراهتم وخستهم هذه؟

ثريين، كوأنا مل أقل أي كلمة إىل اليوم تعليقًا على هذه املشاعر، وجوابًا عن أسئلة هؤالء اإلخوة ال
ولكن يبدو أن قد حان أن أقول هلم ما ينبغي أن يعرفوه، وأن أضع هلم النقاط على احلروف بعيدًا عن 
احلماسة اليت ال تفيد، وبعيدًا عن الضوضاء اليت ال ُتصلح فساداً وال تقوم اعوجاجًا. ينبغي أن نعلم أواًل 

فاجئ به اً غريبًا وليس شيئًا مما ُيكن أن يُ أن هذا الذي تَبّدى يف األسبوع املاضي والذي قبله ليس أمر 
العامل اإلسالمي بل العامل كله، فقد عرف العامل اإلسالمي وعرفت الدنيا كلها أن هذه الفئة اليت حدثنا 
عنها بيان اهلل سبحانه وتعاىل كثرياً، هي كتلة خساسة ورجٍس تتحرك فوق هذه األرض، مل َيتلف أمرها 

شاهد يف هذا اليوم.ال باملاضي السحيق وال يف
ُ
  التاريخ القريب، وال يف الواقع احلايل امل

هذا هو واقع هؤالء الناس، وألمٍر ما أخربنا الصادق املصدوق جل جالله  كيف أن اهلل سبحانه 
 وتعاىل مسخ منهم القردة واخلنازير، وهذا كالم اهلل سبحانه وتعاىل وكالمه ال يلحقه ُخلف.

مل أفاجئ بشيٍء مما حدث، ولو أنا رأينا أضعاف ما حدث، فلن أُفاجئ  وأنا أصدقكم القول: أنين
بشيء من ذلك بعد النعت الذي وصف اهلل به هذه الشرذمة عرب التاريخ، وبعد هذا اخلرب الصادق الذي 
أنبأنا به وكيف أن اهلل مسخ منهم القردة واخلنازير. ولكن األمر الذي ينبغي أن نفاجئ به شيءٌ آخر أيها 

 خوة.اإل
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هذا الذي رأيناه أو مسعناه وقع مثله كثري يف التاريخ املاضي، ولكن كان املسلمون يف املرصاد وكانت 
عصا التأديب تُلهب ظهور هذه الشرذمة ومن مث فلم يكونوا يستطيعون أن يُفرزوا شيئًا من قيئهم الرجس 

الذين   سلمون اليوم هو أن املسلمنيإال حبدوٍد ضيقة وإال مبقداٍر قليٍل جداً، الشيء الذي فُوجئ به امل
 كانوا باألمس مسلمني مل يعودوا هم أولئك املسلمون اليوم. هذا هو الذي يُفاجئ به كل مسلم.

ينبغي أن نعلم أن الغرابة ليست يف أن ترى السوء نابعًا من مصدره، وال يف أن ترى الرجس صادراً 
معهم أولئك املسلمني الذين كان شأهنم تطهري جمتمن قمامته فهذا شيءٌ طبيعي، ولكن الغريب أن جتد 

وحراسة دينهم وحراسة كتاب رهبم؛ أن جتد هؤالء املسلمني يرقدون رقدة أصحاب الكهف وكأهنم ليسوا 
أحفاد أولئك األجداد واآلباء الذين ينتمون إليهم، ورمبا تباهوا بانتساهبم إليهم، هذه هي املفاجأة اليت 

القلب واليت جتعل اإلنسان أسري أحزاٍن متطاولة. فما الذي حدث حىت نسي  جترح الفؤاد واليت تُنض
املسلمون هوياهتم؟ وحىت نامت مشاعر العز بني جواحنهم؟ وحىت آل أمرهم إىل ذٍل أصبح مضرب املثل 
 يف العامل كله ال يف العامل العريب واإلسالمي فقط؟ ما الذي حدث حىت آل األمر إىل هذا الشأن املريع؟

ذي حدث أيها اإلخوة وأقوهلا للعربة وللعظة فلعل العربة تقفز باإلنسان إىل خطوط اإلصالح أكثر ال
 من أي دافع آخر.

السبب أيها اإلخوة أن املسلمني فيما مضى حققوا أول مثرة من مثار إسالمهم عندما أخلصوا دينهم 
وا عندئٍذ أقدس اهلل عز وجل، قطف هلل، وعندما فاضت قلوهبم حقيقًة مبشاعر احلب هلل والتعظيم حلرمات

 مثرة هلذا اإلسالم. أتعلمون ما هي؟

هي وحدة األمة املسلمة. أول هدية يهديها رب العاملني لعباده املسلمني عندما َُيلصون دينهم هلل 
أنه يهبهم الوحدة والتآلف والتضامن، فيجتمع منهم الشمل، وتتحد منهم املشاعر، ويسريون على صراط 

وهو صراط اهلل سبحانه وتعاىل، ويستمسكون بعد الشرود حببٍل واحد أال وهو حبل اهلل سبحانه  واحد أال
 وتعاىل.
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قطف املسلمون فيما مضى أول مثرٍة جاءت نتيجة إخالصهم هلل سبحانه وتعاىل، وجتّلت هذه 
لعقيدة: )اخلالفة ا الوحدة يف اخلالفة اليت قرأمت الكثري عنها واليت عرفتم حقيقتها، وهي باٌب يف آخر كتب

اإلسالمية أمٌر من األمهية مبكان، وهي من األمور اليت ينبغي أن يعلم املسلمون أهنا جزء ال يتجزء من 
البنيان اإلسالمي، ولذلك فاحلديث عنها تفيض به كتب العقيدة مجعاء، جتلت هذه الوحدة يف اخلالفة، 

 ن عماًل سياسيًا جمرداً.واخلالفة عمٌل ديين كان يف تارَينا اإلسالمي ومل يك

ا استثمر املسلمون إسالمهم عن طريق اإلخالص لدين اهلل وأكرمهم اهلل هبذه الثمرة األوىل، حتول 
ّ
مل

إىل قوة، وحتول تفرقهم إىل احتاد واجتماع كلمة، وحتول فقرهم إىل غىًن،  -وكم كانوا ضعافًا  -ضعفهم 
إذا  ا القوى كلها، واهلل هو الذي يضع يف القلوب الرعبفأصبحوا أمة هتاهبا األمم، وأصبحوا وحدًة هتاهب

وضع، ويضع يف القلوب العزة ومشاعرها إذا أراد، ومن مث إن هذه الشرذمة القذرة مل تكن تستطيع آنذاك 
أن تفعل شيئًا، ومل تكن تستطيع أن تُفرز شيئًا من قيئها الذي تفرزه اليوم بشكل من األشكال، واستمر 

 النحو عرب التاريخ اإلسالمي الذي تقرأونه والذي تعتزون به أيها اإلخوة.األمر على هذا 

مىت وصلت هذه الشرذمة وأضراهبا إىل ما ابتغوا من املسلمني من حقوق هلم مادية أو معنوية؟ مىت؟ 
عندما وضعوا ُنصب أعينهم حتطيم الطوق الذي ال بد أن حُيطم قبل كل شيء، أال وهو طوق اخلالفة، 

ت كالمًا لزوُير يف مذكراته وهو يتحدث عن حركة الصهيونية اليت مل تكن تأيت بطائل يف أوروبا ولقد قرأ
وهنا وهناك. ويقول زوُير بعد ذلك: لقد علمنا واتفقت منا الكلمة على أن أعمالنا كلها ال تفيد شيئًا ما 

، وكانت حتطيم هذا الطوقدام طوق اخلالفة اإلسالمية ضاربًا حول املسلمني، ومن مث فلقد اجتهنا إىل 
 بريطانيا أول من دعمت الصهيونية هبذا األمر، وينبغي أن تعلموا هذه احلقيقة.

اجتهت قوى الشر اليت ترتبص باملسلمني إىل حتطيم طوق اخلالفة، وينبغي أن نقوهلا معرتفني أن مما 
مني أو كثرٍي من وفساد املسل أعان بريطانيا وغري بريطانيا على حتطيم طوق اخلالفة فساد اخلالفة آنذاك،

املسلمني آنذاك، ولو مل يكن املسلمون قد اخرتقوا بنياهنم بأيديهم عن طريق املباذل األخالقية، وعن 
طريق القومية الطورانية اليت انتشرت يف حاضرة اخلالفة آنذاك، وعن طريق ألوان ُأخرى من الفساد، ملا 
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طم ذلك الطوق آنذاك، ولكن بدأ الفساد من املسلمني استطاعت بريطانيا وال قوى الشر أمجع أن حت
ا تناثر ذلك الطوق. إالم آل حال املسلمني؟ إىل 

ّ
فاستشرى الفساد وسلط اهلل عليهم أولئك األعداء، مل

 تشرذم وتفرق متامًا كأي عقٍد قطعت اخليط الواصل حلباته إىل ما تؤول هذه احلبات؟ تتفرق ُيينًا ومشااًل.

ًا للورانس يف كتاب له امسه أعمدة احلكمة السبعة وهو يتحدث عن أعمال بريطانيا ولقد قرأت كالم
وخداعها للعرب واملسلمني يف آواخر اخلالفة اإلسالمية يقول: لقد وعدت العرب أن يتحول عقد اخلالفة 

يكن  اإلسالمية من ِجيد األكراد إىل ِجيد العرب. مث يقول بعد ذلك: وقد كان واضحاً أن هذا الوعد مل
إال حرباً على ورق، ولكن إخالصي حلكوميت هو الذي اقتضاين أن أقول هذا الكالم. مث يقول: وكم أنا 

 سعيد اآلن هبذه احلرب اليت وضعت أوزارها ملصلحة بريطانيا دون أن ُتراق قطرة دم واحد لربيطاين.

اب من هذا األمر. ودونكم فاقرأوا كتاب لورنس هذا أعمدة احلكمة السبعة لتجدوا العجب العج
عربة ُخذوها يا عباد اهلل، حتطم طوق الوحدة اإلسالمية عن طريق هتاوي اخلالفة اإلسالمية، تناثر املسلمون 
بعد ذلك. أين هو العقد الذي كان ينبغي أن يتحلى به جيد العرب؟ كل ذلك كان كذبًا وافرتاء، وكل 

لمني كما تعلمون، وجاءت الصهيونية لتنال ذلك كان خداعًا وتدجياًل. وتقاسم األعداء حقوق املس
حظها األوفر من أرض املسلمني وحظهم وبالدهم، ومنذ ذلك اليوم يا عباد اهلل والغرب كله بشطريه 
األمريكي واألورويب عنٌي ساهرٌة ترقب املسلمني أن ال يعودوا إىل شيء من وحدهتم السابقة، ترقب 

ى إىل لوٍن من ألوان احتادهم، وال ُيشرتط أن يكون هذا االحتاد املسلمني مساء صباح أن ال حينوا مرة أخر 
يف مظهر خالفة، ال، وكلما رأوا أن املسلمني حاولوا أن يعودوا إىل شيٍء من وحدهتم السابقة بذلوا اجلهود 

ئماً االعجيبة والغريبة يف سبيل التفتيت ويف سبيل النثر وحدة هذه األمة اليت أعزها اهلل عز وجل هبا، إهنم د
حيرسون املسلمني الذين وقعوا يف تيه التشرذم والتفرق؛ حيرسوهنم أن ال يعودوا إىل قول اهلل بأي شكٍل من 

َداًء فَأَلََّف بَ نْيَ َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُوا  َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأعْ األشكال: 
ُ اللَّهُ َلُكْم آيَاِتِه   فَأَنْ َقذَُكْم ِمنْ َها النَّارِ لُوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِنِْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلىَٰ َشَفا ُحْفرٍَة ِمَن ق ُ  ِلَك يُ بَ نيِّ َكذََٰ

 .لََعلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ 
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طع كما كل قطعة آلت إىل قازداد املسلمون فرقًة بعد فرقة، وازدادت قطع املسلمني متزقًا أيضًا؛  
تشاهدون وكما ترون اليوم، ومن مث فإن الصهيونية تنفث أحقادها، وتستقيم رجزها متامًا كما تشاء. أين 
هم املسلمون الذين كانوا باألمس يأخذون باخلناق؟ أين هم املسلمون الذين كانوا باألمس ينهلون بعصي 

دسة يد من أمثلة. أين هم املسلمون الذين طهروا األرض املقالتأديب على هذه الشراذم؟ وكم يف تارَينا اجمل
 من رجس الصليبية؟ مل يعد املسلمني اليوم أولئك املسلمني

 ويرحم اهلل شوقيًا الذي يقول:

حراب  َمرواُن  و امل 
َ
صلى أ

ُ
ُه      َهل في امل

َ
سأل

َ
حزون  أ

َ
د  امل سج 

َ
امل  َمَررُت ب 

 ف
َ
ه   ـ ذان  في َمناَرت 

َ
ا تعالى َوال آلاذاُن آذاُن     ال ألاذاُن أ  إذ 

أقوهلا وإن كره بعض العلماء االستشهاد بالشعر يف مثل هذا املقام، ألن القلب ال يستطيع أن  
 يشفي غليله إال باستشهادي بكالٍم من هذا القبيل احلار.

يء الذي شالغرابة اليت ينبغي أن تأخذ باأللباب واليت تستثري مشاعر الذل بني جوانح املسلمني، ال
يندى له اجلبني والذي ينبغي أن يشغل بالنا ونُفاجئ به هو: أين املسلمون الذين يتلون كتاب اهلل صباح 
مساء ويتظاهرون بانتمائهم إليه، ها هو ذا كتاب ربنا ُُيزق، وحاشا أن ُُيزق، حاشا أن ُيزق حقيقًة، لكن 

 على دين اهلل؟ ها هي ذي صورة هذا التمزيق تراه أعيننا فأين هم الغيارى

ها هو ذا سيدنا أن حممد صلى اهلل عليه وسلم حتاول كتل الرجس يف العامل أن تستقيء شيئًا من 
رجسها لتصل هبا إىل أطهر الطاهرين حممٍد عليه الصالة والسالم ولن تبلغ منه شيئًا، فأين هم الذين 

أهنم من ة السلم وساعة الصفاء بيتباهون بأهنم منسوبون إىل رسول اهلل؟ أين هم الذين يتباهون ساع
حفدة أو أسباط املصطفى صلى اهلل عليه وسلم؟ أين هي ظاهرة الغرية على دين اهلل سبحانه وتعاىل؟ 

 ُأكلت يوم ُأِكل الثور األبيض.
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قد يقول هذا اإلنسان: أنا ال أملك وليس لدي من القوة ما أفعل شيئًا، واآلخر قد يقول كذلك، 
ك. من الذي جعلك فقرياً إىل القوة؟ أنت الذي حكمت على نفسك هبذا. ملاذا والثالث قد يقول كذل

احجمت فلم متد يدك إىل جريانك لتتحد معهم يف سبيل االنتصار للحق؟ ملاذا رفضت الوحدة وأبيت 
 إال السكينة.
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 لكل متصدر جاهل -291
 
 مباحا

 
 22/28/1881 | ملاذا غدا إلاسالم كأل

 

إن هذا العلم مالكاً رمحه اهلل تعاىل ورضي اهلل عنه، عندما قال كلمته املشهورة املعروفة: إن اإلمام 
، مل يقل ذلك إنطالقًا من هوًى يف نفسه، وال اجتهاداً من دخيلة ديٌن، فانظروا عن من تأخذون دينكم

ه رسله وأنبياءه، تعث اهلل بذهنه، ولكن هذه الكلمة اليت قاهلا إّنا كانت مثرة معرفٍة حلقيقة الدين الذي اب
وختمهم يخامتة الرسل واألنبياء حممد عليه الصالة والسالم، أخذه مما يدل عليه كالم اهلل ومما أكده رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم. ولعل من أبرز ما اعتمد عليه اإلمام مالك يف هذا، هو قول رسول اهلل صلى 

إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ق عليه: اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح املتف
ولكنه يقبضه بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عامٌل اختذ الناس رؤوسًا ُجّهااًل فأفتوهم بغري علٍم فضلوا 

 .وأضلوا

حيح صفاإلمام مالٌك وغريه إّنا اعتمدوا يف القاعدة اليت نبهوا الناس إليها على مثل هذا احلديث ال
 الذي ذكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

ومن هنا فقد كانت أوىل مهام اخللفاء الراشدين، مث اخللفاء الذين جاؤوا من بعدهم، هو حراسة هذا 
الدين والنظر إىل أفواه الناطقني به واملتكلمني عنه، فكانوا يراقبون حلقات العلم، وحلقات الدروس، فإن 

دس أنفه فيما ال يفقه وفيما ال علم له به، انتزعوه من حلقته وردوه إىل ساحة  وجدوا هنالك إنسانًا قد
التعلم، وردوه إىل ساحة املعرفة، فإذا تعلم دين اهلل سبحانه وتعاىل وأصبح ممن يستطيع أو ُيلك أن ينطق 

عد ب باسم هذا الدين وأن يتحدث عن كتاب اهلل سبحانه وتعاىل ومصادر الشريعة اإلسالمية، كان له
 ذلك أن جيلس فيتكلم كما يشاء.

وهكذا سارت األمور على هذا النحو خالل القرون املتصرّمة من عصر اإلسالم الذي شرفنا اهلل 
سبحانه وتعاىل به، كانت مهمة القادة واخللفاء واحلكام األوىل حراسة دين اهلل سبحانه وتعاىل، وكان 
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 رى مبا يتكلمون، وعما يعربون، وما هي املكنة العلمية اليتأخطر أنواع هذه احلراسة حراسة أفواه الناس، ت
 يتمتعون هبا؟

إىل أن خلف من بعد أولئك الناس خلٌف مل يعودوا يهتمون هبذا الدين إطالقًا، سواءٌ بُنيت أركانه 
واستقرت دعائمه ومشخ قانونه وشرعته، أو جاء من ينسفه وحياول أن يهدمه باملعاول املتنوعة. جاء من 

يبايل بأمر هذا الدين سواء أوغل فيه املتخصصون بشأنه أو تسرب إليه الزائفون الذين يتقنعون بقناع ال 
اإلسالم، وما هم من اإلسالم يف شيء، ومن مث كثر املبطلون الذين يتقنعون بقناع اإلسالم مث ينطقون 

تكلمون بامسه، كثر ساحته ويبامسه، كثر املزيفون الذين يتظاهرون بالغرية على اإلسالم مث يتسللون إىل 
وا على الذين مل يتعلموا دين اهلل عز وجل ومل يعكف -كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   -اجلّهال 

دراسة شيء من مصادره، وما هم من العلم به يف شيء قط، ولكن ألمٍر ما ولغاية ما وملصلحة دنيوية ما 
 جاهلون وخاضوا عبثًا باإلسالم وهم يتظاهرون بالغرية على وما أكثر هذه املصاحل، تظاهروا بالعلم وهم

 دين اهلل عز وجل.

ولو كان هنالك قادة حيرسون دين اهلل سبحانه وتعاىل، كما كان الذين من قبل حيرسون دين اهلل عز 
وجل من خالل النظر يف حال من ينطق باسم الدين ومن مث يتحدث عن اإلسالم، إذاً ملا وجدنا هذا 

يتسرب إىل محى الدين أبداً، وملا وجدنا هنالك من يتكلم باسم اإلسالم وهو أحوج ما يكون إىل العبث 
 أن يتعلم حقيقة اإلسالم، فضاًل أن يتعلم أركان اإلسالم وفقهه وشرائعه.

ومن هنا أُتيح ألعداء الدين أن ُيطوروا سبيلهم يف حرب هذا الدين، وأن جيددوا أسلحتهم اليت 
ا الصرح اإلسالمي الشامخ، فأصبحت الطريقة احلديثة للكيد لدين اهلل وحلرب هذا اإلسالم حياربون هبا هذ

 هو أن حُيارب اإلسالم بسالحه، وأن ُيكاد له داخل دائرته.

ربون . كُثر الذين يظهرون الغرية على دين اهلل عز وجل، مث يتس.كُثر الذين يتقنعون بقناع اإلسالم
انه ت ستاٍر من هذه الغرية الكاذبة املصطنعة ليعيثوا فساداً بدين اهلل سبححتت ستاٍر من هذا القناع، حت

 وتعاىل، وليتكلموا فيه كما يشاؤون، وليخلطوا احلق بالباطل كما يهوون وكما يريدون بل كما يراد له.
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 أين هم أولئك الذين كانوا حيرسون دين اهلل من العبث؟

يرقبوا أفواه الناس، حىت إذا وجدوا من يعبث باسم  أين هم أولئك الذين كانت مهمتهم األوىل أن
اإلسالم باسم الغرية عليه اقتنصوه وعاقبوه وحذروا اجملتمع كله من أن يوجد من يعبث باإلسالم مثل عبثه؟ 

 ال جتد، فرغت الساحة من أولئك احلراس.

نع بقناع الطب لكنه يتقأيها اإلخوة حنن ننظر اليوم ُيينًا ومشااًل، حبثًا عن إنساٍن ما هو بطبيب، و 
ويتظاهر بالغرية على الطب ومصريه، مث يتكلم يف اجملتمعات عن الطب وضرورة تطويره وجتديده، أحبث 
يف جمتمعنا عن إنساٍن ما هو بطبيب ولكنه يتظاهر بأنه يغار على الطب ويتقنع بقناع من يعرف معىن 

رأيت أن حراس هذه األمة يتسارعون إليه من معاين الطب فال أجد، ولو وجدت إنسانًا هبذا الشكل ل
ليضبطوه باجلرم املشهود وليعاقبوه شر أنواع العقاب، ولعلكم تعلمون أن فالنًا من الناس منذ فرتة عبث 
وعاث بشيء من قوانني الطب وأدويته، ووصف بعض األدوية لبعض املرضى وهو ال يعلم من الطب 

 ذا اآلن يالقي عقابه العاجل. شيئًا، فكان العقاب العاجل يرتصده، وها هو

وأنظر ُيينًا ومشااًل فال أجد إنسانًا ليس له أي اختصاٍص باهلندسة وليس له أي باٍع فيها، ولكنه 
اهلندسة  يتظاهر بأنه عليٌم هبا ويتظاهر بأنه خبرٌي هبا وغيوٌر عليها، مث يطرح النظريات اليت مل يعرفها غريه يف

شكٍل ها، ألتفت ُيينًا ومشااًل فال أجد إنسانًا يفعل هذا ويعبث هبذا العلم بوضرورة جتديد قوانينها وقواعد
من األشكال. وأنا أعلم يقينًا أن احلراس الذين حيرسون هذه الساحة ُينعون وجود مثل هذا الدجال أن 

 يتسرب إىل محى هذا الفن، ولو ُوجد من يتسرب لوجد العقب بانتظاره.

 حياول أن يعبث بأي فن من الفنون اليت تعرفوهنا بشكٍل من األشكال. وال أعلم أن هنالك أي إنسانٍ 

ولكين أنظر إىل ساحة الدين، أنظر إىل ساحة اإلسالم، فما أكثر ما أجد أناس ال خربة هلم 
باإلسالم، وال علم هلم بشيء من حقائقه، ومل يعرف اجملتمع أهنم أتعبوا أنفسهم بدراسة شيٍء من أصوله 

بك تنظر وقد تقنعوا بقناع اإلسالم، وقد تظاهروا بغرية ما مثلها غرية األنبياء والرسل على  أو فروعه، وإذا
دين اهلل سبحانه وتعاىل، مث راحوا يتسللون إىل محى هذا الدين يعبثون به كما يشاؤون، ويتحدثون باسم 
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ة للفنون للطب للهندس اإلسالم بل باسم اهلل عز وجل كما حيبون، وأنظر فال أجد أحداً من أولئك احلراس
للعلوم األخرى، ال أجد هنالك أحدًا يعاقبهم أو حياورهم أو يسائلهم عن املكنة اليت على أساسها 

 يدخلون هذا املدخل الذي ال شأن هلم به، ال أجد.

ملاذا آل األمر إىل هذا الشكل؟ ملاذا يُتم اإلسالم أيها اإلخوة على هذه الشاكلة؟ ملاذا غدا اإلسالم  
مباحًا لكل غاٍد ورائح، يف حني أننا ننظر إىل سائر العلوم والفنون األخرى فإذا هي حمصنة بأسوارها،  كألً 

 وإذا باحلراس واقفون أمناء عليها، ما احلكمة؟ أي هذه العلوم أهم وأخطر؟

حنن خلقنا ألجل هذا الدين، مل خنلق من أجل طب، وال هندسة، وال فنون وال آداب وإن كنا قد  
 ا أن جنعل من هذه العلوم كلها خدمًا لدين اهلل عز وجل، نعم.ُكلفن

أين هم الذين حيرسون دين اهلل عز وجل، كلكم يعلم ويسمع ويرى، يف كل يوم من يأيت فيتقنع 
بقناع اإلسالم، وقناع اإلسالم ال يكلف شيء، ال يكلف أكثر من عمة وأكثر من حلية ومظهٍر ديين 

ذا اإلنسان تاجراً، رمبا  كان هذا اإلنسان فنانًا رمبا كان هذا اإلنسان مزارعاً، وكلمات إسالمية، رمبا كان ه
رمبا كان هذا اإلنسان طبيبًا، رمبا كان هذا اإلنسان مهندسًا ال شأن له باإلسالم قط، خالل أربع وعشرين 

اإلسالم. مىت  مساعة يولد والدة جديدة أمام الناس، له حلية طويلة، وله عمة كبرية، وجيلس ليتكلم باس
أتيح له أن يتعلم فيتكلم؟! ال أحد يعرف. وتنظر فتجد أن اجلرائد تدفعه دفعًا إىل أن يهذي بداًل من أن 

 تقول له: من أين لك هذا العلم؟

يقول أحدهم: ينبغي أن جيدد الفقه اإلسالمي، البد من جتديد الفقه اإلسالمي، وُتصغي له أفواه 
مث يعود فيقول ملاذا َياف املسلمون من جتديد الفقه اإلسالمي، ويصغي اجلرائد بكل تقديس وإجالل، 

 له هؤالء اآلخرون ورمبا صفقوا له أيضًا.

وحنن املسلمني األمناء على دين اهلل ماذا نقول؟ إننا ال خناف من أن جُيدد اإلسالم بأيد أئمته، 
لم عث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسواإلسالم دائمًا جديد، والفقه اإلسالمي دائمًا يتجدد، ومنذ أن بُ 
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والفقه اإلسالمي يسري طبق قواعد ال طبق هذيان، يسري طبق قواعد علمية مع حاجة اجملتمعات اإلنسانية 
 احلقيقية.

 لكن هذا التجديد إّنا يتم بإشراف من؟ بإشراف أئمة هذا الدين بإشراف علمائه اجملتهدين.

ن عن ضرورة التجديد فبٍخ بٍخ هلذا الكالم، وما منا إال أن عندما يتكلم علماء هذه األمة اجملتهدو 
يصدقه ألن هذا اإلسالم كان وال يزال يتجدد، ولكن عندما يقفُز تاجٌر من متجره ليلبس اجلبة وليضع 
على رأسه العمامة وليطلق اللحية وهو ال يعرف من دين اهلل سبحانه وتعاىل شيئًا، مث يتحدث عن ضرورة 

 عندئٍذ إّنا هو أن يعبث بدين اهلل جاهٌل كهذا اإلنسان، ليس اخلوف من أن يتجدد. جتديده، فاخلوف

عندما يأيت طبيب متخصص ويقول: ينبغي أن جندد الطب، فاجملتمع كله يرحب هبذا الكالم، ألن 
طبه وأمانته على طبه خري دليل وشاهد على أنه إّنا يريد أن َيدم اجملتمع اإلنساين من خالل هذا الذي 
يقول. ولكن عندما يأيت فالٌح أو عندما يأيت تاجٌر أو عندما يأيت مهندٌس ال خربة له بالطب، ويدعو 
اجملتمع إىل تطوير الطب، فإن كل عاقل يعلم أن من أننا من هذا الكالم أمام خطر، كل عاقل يعلم أننا 

 من هذا الكالم أمام خطٍر ماحق.

ء الذين العلما -أو غريها  -كالم على منرب الصحافة وليت شعري ملاذا ال ُيدعى إىل مثل هذا ال
يشهد هلم اجملتمع بالعلم الغزير، وباألمانة على دين اهلل سبحانه وتعاىل. ملاذا ال ُيدعى هؤالء إىل احلديث 
عن هذا املوضوع؟ وملاذا ُيستنطق اجلاهل الذي أمضى حياته كلها بالتجارة أو الزراعة أو اهلندسة أو حنو 

 ذلك.

أن إنسانًا مثلي خرج يتكلم على الناس عن الفنون وتطويرها وأداهبا ألسكته اجملتمع، ذلك ألنين لو 
 لست متخصصًا هبذا اجملال.
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مثلي خرج على اجملتمع يتكلم عن الزراعة وطبائع األرض والرتبة اجلريية والرتبة الطينية  ولو أن إنسانا ً
ذا األمر. ولقال الناس إن هذا اإلنسان خطر على وحنو ذلك ألسكته اجملتمع، ألنه ليس متخصصًا هب

 مصاحل العباد.

فلماذا يستدعى إىل منرب الصحافة أناٌس ال خربة هلم بدين اهلل عز وجل، وال علم له بدين اهلل 
سبحانه وتعاىل بشكٍل من األشكال مث ُيستنطقون باسم اإلسالم وما هم من العلم يف اإلسالم يف شيء 

العلماء املتخصصون بدين اهلل ُيألون رحب هذا العامل ال يزال وهلل احلمد، ملاذا بشكل من األشكال. و 
 ُيستقدم الواحد من هؤالء؟ لكي يتحدث عن جتديد اإلسالم.

ترى ما هي املشكلة اجلديدة اليت طرأت واليت واجهها اجملتمع العريب واإلسالمي اليوم، مث نظر فلم 
ديده أنا أحتدى هؤالء اجلهال الذين يدعون إىل تطوير الفقه وإىل جت جيد غطاءً هلذه املشكلة يف شرع اهلل؟

أن يأتوا مبثاٍل ملشكلة جديدة طرأت مث مل تغطى هذه املشكلة يف هذا العصر أو قبل هذا العصر حبكم 
من أحكام الشريعة اإلسالمية، ماذا تصنع اجملاميع الفقهية يف هذا العامل وهي أكثر من مخس جمامع فقهية  

فقهية متنزلة كله ا موجودة عملها أن ترتصد املشكالت احلديثة لتدرسها ولتغطي هذه املشكالت بأحكام ٍ
 من عند اهلل سبحانه و تعاىل. ولكن اجلاهل ال يعلم عن املاضي شيئًا وال عن احلاضر شيئًا.

ن ع أيها اإلخوة دينكم حُيارب من داخله، وقد مضى ذلك العهد الذي ُيتشق فيه السالح البعيد
اإلسالم، البعيد عن دائرة اإلسالم، عندما كان اإلسالم حُيارب بأنه دين ختلف أو دين رجعية، تذكرون  
كلمة رجعية يومًا ما كيف كان اإلسالم يوسم، هبا مضى ذلك العهد الذي كان امللحد يتباهي بإحلاده، 

رتدوا أقنعة جديدة أقنعة ويعلن أن ال إله والكون مادة، مضى ذلك العهد أولئك الناس أنفسهم قد ا
 إسالمية تتجاوز مظاهر اإلسالم لدى املسلمني فعاًل، وأخذوا يعبثون باإلسالم من داخله:

مرًة باسم القراءة املعاصرة اليت حياولون أن جيعلوا من القرآن بواسطتها ككرة يقذفوهنا فيما بينهم 
 أرباب هذه القراءة املعاصرة.

 ال داعي إليها فكتاب اهلل يغين عن كل شيء.ومرًة يأيت من يقول إن السنة 
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ومرة يأيت ثالٌث يقول: قد غدى الفقه قدُيًا قدُيًا جدًا وما أحوجنا إىل أن جندده وكٌل حياول أن 
 ينهش من هذا الدين من اجلهة اليت يتمكن أن ينهش منها، والكل متقنٌع بقناع اإلسالم.

ِه َولَْو َكرَِه لُِيْطِفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِ  ُيرِيُدونَ ولكن دين اهلل لن يُغلب على أمره: 
ولكن شرٌف شرفنا اهلل به ينبغي أن ال نتقاعس عنه وينبغي أن نعلم كيف يُأيت هذا الدين،   اْلَكاِفُرون

 وبأي وسيلة، وكيف هو النهج اجلديد حملاربة دين اهلل.   

 فر اهلل العظيم.أقول قويل هذا وأستغ
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292- )
 
 وإدبارا

 
 12/12/1881|  تذكير لليائسين )إن لهذا الدين إقباال

 

إن اآلفات واملصائب اليت قد تتسرب عن طريق الشيطان ووساوسه إىل فكر اإلنسان املؤمن وعقله  
كره عن طريق وف كثرية ومتنوعة، ولكن من أخطر هذه الوساوس اليت تتسرب كثريًا ما إىل عقل اإلنسان

الشيطان سواء كان شيطان إنس أو جن. من أخطر هذه الوساوس اليت قد تتحكم يف العقل: اليأس 
 والقنوت من كرم اهلل سبحانه وتعاىل ووعده وعطائه.

وكثريون هم الذين ال يتنبهون إىل هذه اآلفة الكربى اليت من شأهنا أن تزعزع العقيدة اإلُيانية باهلل 
إِنَُّه اَل يَ ْيَأُس ِمن رَّْوِح ال يشعر صاحبها. واهلل سبحانه وتعاىل يقول يف حمكم كتابه:  عز وجل من حيث

وهذه اآلية تعين معاين شىت، ولكن يف مقدمة ما تعنيه هذه اآلفة اليت نتحدث  اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ 
 عنها.

ًا أن يروا اجملتمع من حوهلم جمتمعًا خاضعكثريون هم الناس ال سيما الشباب الذين يطمحون إىل 
لدين اهلل مصطبغًا بأحكام اهلل سبحانه وتعاىل، ولكنهم بداًل من أن يروا ما يروق هلم من ذلك يروا نقيض 
هذا، ويروا ألوانًا كثرية من العبث متتد إىل دين اهلل سبحانه وتعاىل، ورأوا خططًا ال حصر هلا من املكر 

جده كله يف حياة املسلمني ومتزيق دينهم، وينظر إىل العامل احمليط بالعامل اإلسالمي في والبغي تتجه للوقيعة
متألبًا على اإلسالم واملسلمني، يلتفت ُيينًا ومشااًل وينظر إىل الواقع الذي يعيش فيه فال يرى إال ما يكيد 

ك اليأس والقنوت، ن جراء ذللإلسالم، واليرى إال خططاً ترتبص باإلسالم فتتسرب إىل قلبه أو إىل عقله م
ويهيمن عليه هذا التصور، ورمبا حّدث نفسه أّن اإلسالم قد أدبر ولن يُقبل بعد اليوم، وأنه ال فائدة قط 

 يف أن يسعى اإلنسان بأي وسيلة من الوسائل الستعادة سلطان اإلسالم وحكمه وهيمنته.

ه دون شعوٍر منهم، أخطر من هذ هذه املصيبة اليت تتسرب إىل عقل هؤالء الناس من املسلمني
املصائب كلها اليت تطوف بالعامل اإلسالمي. ليس هنالك أخطر من أن ييأس اإلنسان من مواله وخالقه 
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سبحانه وتعاىل، هذا اليأس يتسرب إىل مكمن العقيدة ومن شأنه بعد حني أن يزلزل إُيان املؤمن باهلل 
 اله وخالقه سبحانه وتعاىل.سبحانه وتعاىل، وأن ينسف ثقة هذا اإلنسان مبو 

ولعل فينا من يقول فما العالج؟ أليس معذورًا هذا الذي ينظر إىل واقعه الذي يعيش فيه، ويلتفت 
إىل العامل احمليط بالعامل اإلسالمي وينظر إىل كثرٍي من املسلمني أنفسهم فال جيد إال املعاول اليت تنحط 

يف  سائل العبث بدين اهلل عز وجل إن يف عقائده وقيمه، وإنهتدُيًا يف دين اهلل عز وجل، وال جيد إال و 
 أخالقياته، وإن يف أحكامه وسلوكه.

هذا الذي يرى هذا الواقع الذي حُييط به؟ وما العالج الذي ُيكن أن َُيرجه من جو  أليس معذورا ً
 هذا اليأس؟

عاىل بتدبر أدرك حانه وتالعالج موجود وماثٌل يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، ومن قرأ كتاب اهلل سب
أن املؤمن ال ُيكن أن يتسرب إىل فؤاده يأس بوعد اهلل سبحانه وتعاىل وكرمه، وال ُيكن أن يتصور أن هذا 
الدين قد تقلص وجوده وفاعليته وأنه لن يعود مرة ثانيًة أللقه وحلكمه وهليمنته، ال بل سيجد يف كتاب 

ض الدين سيبقى، له سلطانه وله أثره إىل أن يرث اهلل األر  اهلل عز وجل ويف كالم رسوله ما يؤيد أن هذا
ومن عليها، ولكن للدين إقبااًل وإدباراً كما قال سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومهما رأيت 
نفسك يف حالة من إدبار الدين فلتعلم أن مع هذا اإلدبار إقبااًل، وأن من وراءه إقبااًل. واذكر قول اهلل 

 .ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً  ،فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً  تعاىل:سبحانه و 

 ،فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً  آياتان ما أعلم أن يف كتاب اهلل آيتني تكررتا دون فاصل إال هاتني اآليتني:
قد يتسرب إىل فؤاد الناس  وما أتصور أن هذا التأكيد جاء إال ليعاجل اليأس الذي ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً 

 لسبب من األسباب.

أما أن هنالك كيدًا كبرياً يرتبص باإلسالم واملسلمني فإن هذا ماال نرتاب فيه، بل هذا ما نذكره دائمًا 
 وحنذر منه دائما.
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وأما أن يف املسلمني أنفسهم من تربموا بإسالمهم ومن أقاموا أنفسهم خدمًا وعمالء صغاراً  أذالء 
 ذا الدين، فهذا أيضًا شيئًا معروف وشيء نراه مجيعًا.ألعداء ه

وأما أن هنالك أعداءً قد تسللوا إلينا وتربعوا على أرائك من حقوقنا وأراضينا وأوطاننا مث تفرغوا للكيد 
لدين اهلل سبحانه وتعاىل من الداخل إىل جانب أولئك الذين يكيدون له من اخلارج، فهذا أيضًا مما ال 

 ا نراه أمام أبصارنا وبصائرنا.نرتاب فيه ومم

ولكن مهما كثر هذا الكيد، ومهما كثرت اخلطط، ومهما كثرت عداوة املعتدين وعبث العابثني فإن 
دين اهلل سبحانه وتعاىل لن يُقضى عليه، ولسوف يبقى مهيمنا، وما ظاهرة التقلص اليت نراها أمامنا أو 

ع عىن املد واجلزر. واملد واجلزر أمران مرتبطان دائمًا، مٌد ممن حولنا إال ما يشبه التكتيك الذي يذكرنا مب
 اجلزر، وجزٌر مع املد، وما ينبغي أن تنظر إىل واحد منهما مبعزٍل عن اآلخر.

أو بلدٍة أو يف مكان ما، فاعلم أن له مداً يف مكان آخر. وإذا  فإلن رأيت لإلسالم جزراً  يف منطقة ٍ
يف مكان ما فاعلم أن فاعليته قد ازدادت وهيمنت يف مكان آخر.  رأيت أن فاعلية اإلسالم قد تقلصت

 عرف هذا من عرف وجهله من جهل.

فإن مل يستطع هذا الذي أقول أن يزيل الوساوس الشيطانية من فكرك، وأن ُيطهر عقلك من اليأس 
ملكائد ا الذي قد يتسرب إليه، فانظر إىل املاضي انظر إىل تاريخ اإلسالم واملسلمني من قبل، كانت

موجودة، وكانت اخلطط العدوانية موجودة ويف فرتات من الزمن كانت أكثر منها اليوم، ومرت فرتات 
وعهود ظن هبا بعض اجلاهلني أن اإلسالم قد ُقضي عليه، وأنه قد اختنق، وأن الصليبية قد هيمنت على 

ت لغة القرآن، ودعوا لغتهم اليت كانالعامل اإلسالمي والعامل العريب، وأن على املسلمني بل على العرب أن ي
وعليهم أن يودعوا املبدأ الذي أعزهم حقبة من الزمن، وجد ُجّهال تصوروا هذا فماذا كانت النتيجة بعد 

 ذلك؟

عاد اإلسالم يُهيمن على هذه الربوع كلها، وعادت لغة اإلسالم تعلن عن نفسها فوق أرفع وأعلى 
المي، وعاد سلطان اإلسالم مهيمنًا، وتقلصت ظالل البغي، ذروة من ذرى هذا العامل العريب واإلس
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وتقلصت ظالل العدوان، وطهر العامل اإلسالمي والعامل العريب من كل بغي وحقد، وما أتصور أن تلك 
.. ومع ذلك .السلسلة من العدوات واملكائد كانت أقل منها اليوم، بل كانت أكثر بل كانت أكثر بكثري

تعاىل عاد ليكون هو املهيمن، وخاب كل باٍغ وكل معتد وكل خمطط للكيد ضد فإن دين اهلل سبحانه و 
 دين اهلل سبحانه وتعاىل.

وهذا املثل الذي أذكر به تكرر تكرر كثرياً وشهد املسلمون حاالت من املد واجلزر ولكن اهلل سبحانه 
دُّنْ يَا َويَ ْوَم نَا َوالَِّذيَن آَمنُوا يِف احْلَيَاِة الإِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلَ  :وتعاىل يف كل وقٍت كان ُيذكر عباده بقوله عز وجل

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضعُِفوا يِف اأْلَْرِض َوجَنَْعلَُهْم أَِئمًَّة َوجَنَْعلَُهُم الْ  يَ ُقوُم اأْلَْشَهادُ   .َوارِِثنيَ َوُنرِيُد َأن ّنَّ

أن  نية اليت تستهدف دين اهلل ما ينبغيأيها اإلخوة مهما كثر البغي ومهما كثرت اخلطط العدوا
يتسرب وسواٌس جتعلنا نرتاب يف وعد اهلل سبحانه وتعاىل هذا أبداً، أين حنن من قول املصطفى صلى اهلل 

 أليس هذا كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ ليَبْ لُغن هذا األمر ما بلغ اللَّيل والنَّهار عليه وسلم:

عها أي مج-إنَّ اهلَل َزَوى يِل اأَلْرَض  عليه وسلم يف احلديث الصحيح: أين حنن من قوله صلى اهلل
. َي يِل ِمنْ َهافَ رَأَْيُت َمَشارِقَ َها َوَمغَارِبَ َها، َوِإنَّ أُمَّيِت َسيَبْ ُلُغ ُمْلُكَها َما ُزوِ  -يل وخلصها وصغر العامل أمامي

 هذا اإلسالم، ولسوف ملك أميت زوي يل وليس لرسول اهلل ملك إال هذا الدين، وليس له مرياٌث إال
 منها.

ما ينبغي أن يتغلب وسواس الشيطان على هذا الذي يقوله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحيًا من 
 لدن ربه.

يقول القائلون: ها هي ذي الدول اليت تتحكم بالعامل كما تشاء واليت تنفذ خططها يف العامل كما 
لدولة اليت تسمي نفسها عظمى اليوم حترك العامل وختبطهم بعضًا ببعض تريد، وها هي ذي الدول بل ا

فال يتم إال ما يريد هؤالء الناس. وهل هنالك بعد هذا جمال ألن نقول: ال بل إن خرياً سيأيت من بعد 
 هذا الشر.
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 نهؤالء يتحركون وهم جند من جنود اهلل، ولوال أن املسلمني كانوا يغطون يف رقاٍد عميق، ولوال أ
املسلمني ابتعدوا عن سلطان اهلل سبحانه وتعاىل وأمره وشردوا عن هنجه وصراطه، جلعل أولئك اجلنود 
خدمًا للمسلمني، ولكن ملا شرد املسلمون عن واجبهم وحتولوا عن معىن العبودية هلل عز وجل إىل البحث 

الء الذين وتعاىل عليهم هؤ عن نظاٍم فوقي رأوه يف اإلسالم وهذا يف أحسن األحوال، سلط اهلل سبحانه 
نقول، وليس بيننا وبني أن جيعل اهلل منهم جنودًا لإلسالم وخدمًا إال أن نعود حنن إىل إسالمنا احلقيقي، 
وأنا أعين بالعودة إىل اإلسالم احلقيقي، أن نعود إىل جزع هذه الشجرة اإلسالمية وجزعها إّنا هو العبودية 

 م يف نظام، وأن نتصور أن معىن اجملتمع اإلسالمي أن ُتطبق القواننيهلل، وأن ال حنبس أنفسنا من اإلسال
اإلسالمية، وأن ُتطبق فيه احلدود، وإذا باإلسالم يُهيمن، لن يكون هذا ولن يتحقق إن مل نعد إىل جزع 

 اإلسالم، وجزع اإلسالم إّنا هو االصطباغ مبعىن عبودية اإلنسان هلل عز وجل.

وفًا، ية تثمر تبتاًل يف حياة املسلمني، تُثمر تذلاًل، تُثمر مهابًة، تثمر خولكن ال شك أن هذه العبود
كثرٌي من املسلمني   املسلمون أو باغ اإلنسان مبعىن العبودية هلل.تُثمر تعظيمًا ذكراً، كل هذا من نتيجة إصط

 نظمة األخرى.ارع األظمة اليت تُقيف أحسن أحواهلم نسوا هذا اجلزع ومل يعودوا يتذكرون من اإلسالم إال األن
هذا هو العالج لتحصني العقل ضد الوساوس الشيطانية اليت قد تدخل اليأس بني جوانح اإلنسان املسلم 

 أو يف عقله.

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يهدينا سواء صراطه املستقيم وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا. 
 فاستغفروه يغفر لكم.
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ستمر بنا عّما قريب ثانيًة ذكرى هجرة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة، وستمر 
هذه الذكرى كما هي العادة بتواضٍع وصمت يف حني أن ذكرى عيد امليالد ورأس السنة امليالدية ال متر 

لو كان هذا التواضع أو الصمت الذي متر من خالله ذكرى هجرة إال بطنني وضجيج كما تعرفون، و 
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، لو كان هذا التواضع مفسراً يخشية ويخشوع وتدبٍر وذكرى إذاً لكان هذا 
موقفًا إجيابيًا ُيرضي اهلل سبحانه وتعاىل لكنه صمٌت أو تواضٌع تفسره الالمباالة تفسره عدم االهتمام يف 

عاملنا العريب واإلسالمي وال أحتدث عن العامل الغريب عندما حيتفي وحيتفل بذكرى رأس السنة  حني أن
 امليالدية وعندما يستقبله مبا يستقبله من ضجيج وطنني فإن هذا الضجيج إّنا يُفسر بشدة االهتمام. 

لنبوية مث ا وإهنا ملصيبة من أجل وأخطر مصائب عاملنا العريب واإلسالمي، َضُمرت ذكرى اهلجرية
َضُمرت وَضُمرت حىت حتولت إىل حاٍل مؤملة من اهلزال اقتضى معها أن يستقبلها العامل اإلسالمي بال 
مباالٍة وقدٍر كبرٍي من التواضع والصمت وإّنا يُعربَّ عنه شعار واحد هو الشعار الرمسي الذي ترتمجه العطلة. 

 ض من ذلك، وإن دل هذا على شيٍء فإّنا يدل علىيف حني أنَّ األمر بالنسبة للجهة األخرى على النقي
سوء ارتباط هذه األمة مبصدر عزها ومعني شرفها، وأنَّ املسلمني حتولت عالقتهم باإلسالم إىل عالقة 
انتماء انتماٍء جمرد، هذه الظاهرة تعبرٌي عن هذا الواقع املؤمل واملؤسف، ومع ذلك فال مناص من أن نقف 

اٍم وذكرى أمام هذه العربة اليت متر بالعامل اإلسالمي يف هذه املناسبة، لعل يف وقفة اعتبار ووقفة اهتم
املسلمني من يعترب ولعل فيهم من يستيقظ من سباته من قادٍة أو شعوب، واهلل سبحانه وتعاىل هو ويل  

 كل إصالح.

و الذين أأيها اإلخوة هل كانت هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعه أصحابه الذين سبقوه 
تبعوه هل كانت هجرًة من مكاٍن إىل مكان؟ خُنطئ خطًأ كبريًا إن تصورنا األمر على هذا النحو فمكة 
املكرمة ليست أقل قداسةً وشرفاً من املدينة املنورة، وإنكم لتعلمون أن لكٍل منهما مكانَته عند اهلل سبحانه 
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تبدل م اجتواءً من مكان أو إعراضاً عن مكان ليسوتعاىل، إذاً مل تكن هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
به مكانًا آخر، وإّنا كانت هجرته اجتواًء حملرمات وابتعادًا عن تقاليَد وعاداٍت جاهلية بُِعث رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ليحرر اجلزيرة العربية والبشرية مجعاء منها، هاجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم التقاليد اآلسنة، هاجر األعراف والعادات الباطلة، هاجر الفواحش، هاجر ر 
 الشرك وألوان الكفر باهلل سبحانه وتعاىل، هذا معىن هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم. 

 يوم ىلوذلك هو املعىن الذي من أجله ُخلِّدت هذه الذكرى وهبذا املعىن بقيت اهلجرة مستمرًة إ
القيامة ولن تنقطع أبداً. لو الحظنا اهلجرة من مكاٍن إىل مكان ينبغي أن نعلم أنه ال هجرة بعد الفتح  
كما قال عليه الصالة والسالم، لكنها هجرٌة باقية مستمرة جيب على املسلم كلما وجد نفسه حمفوفًا 

 أفضل ُيرضي ن يهاجرها إىل مناخٍ مبنكراٍت وحمرماٍت ال يستطيع أن يقتحمها ويتغلب عليها جيب عليه أ
 اهلل وُيرضي رسوله ومن هنا فاهلجرة باقية وماضية إىل يوم القيامة. 

واليوم أيها املسلمون يتيه العامل العريب واإلسالمي بقضه وقضيضه إال النذَر القليل مما رمحه اهلل 
ىل يوم القيامة. المي أمينًا عليه إسبحانه وتعاىل عن هذا املعىن الذي ينبغي أن يكون العامل العريب واإلس

أين هي هجرة املسلمني مما حرمه اهلل عز و جل؟ بل أين هي مغالبة املسلمني للمنكرات اليت حتيق هبم 
وأين هو سعيهم لتطهري بلداهنم وقراهم وأماكنهم مما حرم اهلل سبحانه وتعاىل بالنهج الذي شرعه اهلل 

لى اهلل ىل هبا؟ عندما أعود بالذاكرة إىل هذا املعىن هلجرة رسول اهلل صوبالطريقة اليت أمر اهلل سبحانه وتعا
عليه وسلم مث أنظر إىل واقع املسلمني اليوم أجد شيئًا مؤملًا، أجد شيئًا يبعث األسى واحلزن والكرب يف 

ليه ع النفس، بداًل من أن يكون املسلمون أُمناء على هذه اهلجرة اليت علمنا إياها رسول اهلل صلى اهلل
وسلم بفعله و وصاياه نسلك يف طريٍق مناقض لذلك، عندما جند أنفسنا يف جمتمعات ال تتفق مع شرائع 
اهلل وأحكامه جمتمعاٍت اإلسالم فيها غريب نعمد إىل تذويب اإلسالم لكي َيضع لسلطان تلك اجملتمعات 

 بداًل من أن هنجر تلك اجملتمعات. 
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ألحكام ها أنتم ترون والعاملُ كله يرى كيف  أن هنالك من يتخذ من نفسه صانعًا للفتاوى خمتلقا ً
جديدة يدسها يف شرع اهلل سبحانه وتعاىل ودينه؛ ألن املسلمني اليوم يف الغرب مل يعودوا يستطيعون أن 
يتخذوا من دين اهلل عز وجل منهجًا هلم هناك إذًا ينبغي أن تصدر الفتاوى املتتابعة حبل الرىب وحل 

يت حرمها اهلل عز وجل، ونظراً إىل أنَّ اإلسالم غريب يف تلك اجملتمعات وأن املسلمني هناك املعامالت ال
ال يستطيعون أن يبنوا أسراً إسالمية على الطريقة اإلسالمية اليت شرعها اهلل إذًا فينبغي أن تصدر فتاوى 

حى غريبًا وأن تلك اجملتمعات أضجديدة تُبيح اقرتان الكافر باملسلمة وال حرج، ونظراً إىل أنَّ اإلسالم يف 
املناخ مناٌخ غري إسالمي إذاً فينبغي أن تصدر فتاوى جديدة تغري من أحكام اهلل عز وجل وجتعل االحتكاك 
باملنكرات والعيش معها واجللوس إليها أمرًا مباحًا ألنه ال يتأتى البقاء يف تلك اجملتمعات إال على هذه 

 قد أضحى هناك غريباً بل هو غريٌب يف أصله وأنَّ املسلمني ال يستطيعون الشاكلة، ونظراً إىل أن اإلسالم
أن يطبقوا شرعة اهلل يف مأكلهم ومشرهبم إذاً فينبغي أن نغض الطرف عن القيود والشروط اليت شرعها اهلل 

 عز وجل للذبائح واملأكوالت وهكذا. 

ت أشعة تذوب كما يذوب الثلج حت ننظر فنجد أنَّ أحكام اهلل عز وجل يف تلك اجملتمعات تذوب مث
الشمس أو حتت ضرام النريان، وننظر فنتساءل ما الذي بقي من اإلسالم مل تبَق منه إال الرسوم وإال 
األشكال الحظوا النقيض القائم اليوم ملا كان عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما هاجر وعندما 

 سلم يدعونا إىل أن هناجر املناخ الذي ال يصلح فيه اإلسالمعلمنا اهلجرة، رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
للتطبيق إىل مناٍخ آخر وإن كلفنا ذلك شططًا، يُعلمنا ذلك بسلوكه وبقوله، يعلمنا أصحاب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم ذلك أيضًا بتطبيقاهتم وسريهم وراء تعاليم رسوهلم صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم. 

ك طريقًا آخر، ال ما ينبغي أن نغادر املناخ السيء، وما ينبغي أن نسعى ملقاومته أيضًا بل أما حنن فنسل
احلل أن نغريِّ من دين اهلل وأن ُنذيب أحكام اهلل سبحانه وتعاىل كما قلت لكم وكما ضربت األمثلة وإهنا 

 ألمثلة قليلة من وقائَع كثرية. 

 هذه الفتاوى املصطنعة املختلقة؟   ما املعذرة ما املعذرة اليت يعتذر هبا أصحاب
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املعذرة الضرورة ال جمال لعيٍش كرمٍي باذٍخ يف تلك اجملتمعات إال بتغيري أحكام اهلل عز وجل، ونظراً 
إىل أن العيش الباذخ ينبغي أن يبقى على حاله، ونظراً إىل أنَّ اهلجرة يف سبيل اهلل قد أُوصدت أبواهبا قد 

بتدع قذر، نظراً إىل ذلك فإن الضرورات تُبيح احملظورات والضرورة ما هي؟ هي أُوصدت أبواهبا باختالٍق م
أن تبقى تلك األسرة اليت تعيش يف رحاب الغرب تتمتع حبياة متألقة، تتمتع حبياٍة آمنٍة فارهة، تلك هي 

هبذا  رالضرورة. فانظروا إىل هذا النهج الذي يسلكه هؤالء الناس، ال بل انظروا إىل الفتاوى اليت تصد
املعىن، وانظروا إىل عمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. كان رسول اهلل وأصحابه أوىل بالبقاء يف مكة 
وأن ال يهاجروا ألن ضرورهتم كانت أعىت من ضرورة هؤالء الذين يتقلبون يف حياٍة فارهٍة يف جمتمعات 

م وأوطاهنم،  لفتهم أن يشردوا عن بيوهتأوروبا وأمريكا. هجرة املسلمني آنذاك كلفتهم ضرورات معيشتهم، ك
كلفتهم أن يغامروا حبياهتم، كلفتهم متزق األسر، زوجة تبقى يف مكان وزوج يرحل إىل اهلل سبحانه وتعاىل 

 تلك هي ضرورة لو أننا حتدثنا عن الضرورة. 

الكفر وال  رومع ذلك هل قال قائلٌهم مبثل ما يُفيت به الدجالون اليوم أنه ال مناص من البقاء يف دا
حرج يف التقلب يف اجملتمعات املظلمة البعيدة عن أوامر اهلل وشرعته بسبب هذه احلاجات أو الضرورات. 
هل فعل رسول اهلل هذا؟ هل قال هلم بل ابقوا يف مكانكم ذلك ألنكم مضطرون وال عليكم أن تعيشوا 

سركم إىل إىل أوطانكم حباجة إىل أغرباء عن دين اهلل سبحانه وتعاىل ألنكم حباجة إىل بيوتكم حباجة 
 وحدة احلياة االجتماعية االقتصادية يف مناخكم هل قال هذا؟ 

بل أمرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن َيلعوا رقة الدنيا كلها من أنفسهم وأن يرحلوا إىل اهلل 
ًا، أجل واألوالد أيض سبحانه وتعاىل عرايا عن املال عن الدار عن العقار ويف بعض األحيان عن الزوجة

هذه هي الضرورة ومع ذلك فقد علمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نركل هذه الضرورة بأقدامنا 
لنرحل إىل اهلل كما قد أمر اهلل سبحانه وتعاىل يرحل أحدنا إىل اهلل وهو يقول وعجلت إليك ريب لرتضى. 

ياة الرغيدة ا هي الرغبة يف التوسع وإّنا هي الرغبة يف احلواليوم ال ضرورة تُلزم بل ال حاجة تقود وتسوق وإّن
 ذات الرفاهية.
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ب من أجل هذا ُتصنع الفتاوى املختلفة اليت ُتستبدل فيها أحكام اهلل سبحانه وتعاىل ويتم فيها التالع
المي سبشرعة اهلل عز وجل قارنوا أيها اإلخوة بني النقيض والنقيض إذا قارنتم أدركتم سبب ذل العامل اإل

اليوم، أدركتم سبب املهانة اليت ضربت جبرياهنا األمم اإلسالمية واملسلمني يف مشارقهم ومغارهبم اليت 
 يعيشون فيها. 

كثريون هم الذين يقرأون آيات يف كتاب اهلل فريون أهنا ينبغي أن تنطبق عليهم ولكنهم جيدون أهنا 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرُوا قف أحدهم أمام قول اهلل عز وجل ال تنطبق فيتسائلون ورمبا دخلوا يف أفئدهتم الريب ي

ِإىَل  َوالَِّذيَن َكَفُروا بُونَ يُ ْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم لَِيُصدُّوا َعْن َسبِيِل اللَِّه َفَسيُ ْنِفُقونَ َها مُثَّ َتُكوُن َعلَْيِهْم َحْسرًَة مُثَّ يُ ْغلَ 
لكفرة ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهلل لكنهم مل يُغلبوا ومل يقول قائلهم: ها هم ا َجَهنََّم حُيَْشُرونَ 

يُقهروا هاهم ينتصرون أين هو وعد اهلل سبحانه وتعاىل؟ قولوا أيها اإلخوة هلؤالء املستشكلني اجلواب يف 
بَ ْعٍض فَ يَ رُْكَمُه مجَِيًعا  َعَلىَٰ  هُ اخْلَبِيَث بَ ْعضَ  ِمَن الطَّيِِّب َوجَيَْعلَ  َيِميَز اللَُّه اخْلَبِيثَ لاآلية اليت تليها مباشرة 

أرين الطيب ألريك كيف ينتصر  ِمَن الطَّيِّبِ  َيِميَز اللَّهُ اخْلَبِيثَ ل ُهُم اخْلَاِسُرونَ  َجَهنََّم أُولََِٰئكَ  يِف  فَ َيْجَعَلهُ 
م الالطيب على اخلبيث، أين هو الطيب أين هو الطيب يف اجملتمع اإلسالمي الذي حتولت صلته باإلس

إىل انتماٍء جمرد؟ أين هو الطيب يف عاملنا العريب واإلسالمي الذي يتربم جله من اإلسالم، قواعده أحكامه 
شرعته بل يف كثرٍي من األحيان وعقائده أيضًا؟ ال حتدثين عن القلة، ال حتدثين عن الَنزر اليسري بل حدثين 

 عن اجلمهرة الكربى والكثرة الكاثرة. 

َوَعَد أن يُغلب الذين ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهلل ألنَّ أمامهم طيبًا ربنا عز وجل أجل. 
يقابل خبيثًا وال بد أن ينتصر اهلل عز وجل  للطيب ضد اخلبيث ولكن لقد تداخلت األمور يف عصرنا 
 اليوم تداخل اخلبيث مع الطيب ومل تعد تستطيع أن تتبني أين يكمن اخلبيث وأين يكمن الطيب وما هو

الفرق الباقي بني اخلبيث والطيب اليوم. إذا كان هنالك الذين يقودون عاملنا العريب واإلسالمي من خالل 
العلم ومن خالل الدعوة ومن خالل االرشاد والتوجيه هؤالء الذين كنا باألمس القريب نظن أهنم هم 

 وإىل صراط ه إىل النهج القوميالذين ينتشلون هذه األمة من الضياع هم الذين يعيدوهنا باإلرشاد والتوجي



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1398
 

اهلل املستقيم وإذا هبم يعكفون على اصطناع فتاوى ما أنزل اهلل هبا من سلطان وإذا هبم يعكفون على 
اصطناع اللغو وعلى التشويه وعلى االستبدال بدين اهلل سبحانه وتعاىل إذا كان رب البيت بالطبل ضاربًا 

 فال تلومنَّ الصبيان يومًا على الرقص. 

هذا هو الواقع أيها اإلخوة وإنين ألنظر ُيينًا ومشااًل فأحار أين هو مكمن األمل يف هذه األمة؟ 
علماؤها وهذه هي قصة ّنوذج من هؤالء العلماء الذين ال تسقط أقالم الفتية من أيديهم والفتية على 

اءها. أم من ور قدر الطلب وعلى قدر احلاجة وعلى قدر يف بعض األحيان على قدر الفائدة اليت تك
أنتجع األمل من الشباب املتحرق على دين اهلل والتائه بني الفئات واجلماعات املتناقضة املتصارعة؟ أم 
أعقد األمل على القادة الذين يغرقون اليوم يف املشكالت السياسية ويف املد واجلزر التائه ما بني الشرق 

 وتعاىل.والغرب؟ املستعان هو اهلل وامللجئ هو اهلل سبحانه 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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روى اإلمام مالك يف موطئه واإلمام أمحد يف مسنده من حديث أنس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل د
نا فقال له نصلى اهلل عليه وسلم زار البقيع يومًا فسلم على أهل البقيع مث قال: وددت لو أين رأيت إخوا

أحد الصحابة ألسنا إخوانك يا رسول اهلل قال: بل أنتم أصحايب وإخواين أولئك الذين مل يلحقوا بعد 
وسأكون فَرطًَا هلم على احلوض قال قائل منهم أوتعرفهم يا رسول اهلل أي أتعرفهم وأنت مل ترهم قال: 

فهم ُغرَّاً ان يعرفها قالوا نعم قال: فأنا أعر أرأيتم لو أن رجاًل له خيول غر  حمجلة وسط خيول دهم هبم أفك
حمجلني من آثار الوضوء أال ليذادن رجال عن حوضي، أي ليطردن رجال عن حوضي، كما يذاد البعري 

  .قابعدك وأقول فسحقًا فسحقًا فسح الضال فأقول: أال هلم أال هلم فيقال إنك ال تدري كم بدلوا من

 القسم األول من هذا احلديث ُمَفرٌِّح ومبشر وأن القسم الثاين منه يا عباد اهلل ها أنتم ترون كيف أن
خميف ومنذر، القسم األول منه هو العزاء ألمثالنا ممن آمن برسول اهلل وتشوق إليه وأحبه ولكن عينيه مل 

 متكتحال برؤيته، عزاؤنا هذا الذي يقوله رسول اهلل، عزاؤنا أن نسمع تشوق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل
إلينا، وإين ألرجو وآمل أن أكون وأن تكونوا مجيعًا من إخوانه الذين أحبهم وحنَّ إليهم ومتىن لو رآهم، 
ذلك هو عزاؤنا، وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يثبتنا بقوله الثابت إىل اليوم الذي نقف فيه بني يدي اهلل 

  .لغر احملجلني كما وصفمن أولئك ا حيث يستقبلنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحنن

أما القسم الثاين املخيف واملنذر فهو قوله: أال ليزادن رجال عن حوضي، ليطردن رجال عن حوضي،  
كما يزاد البعثر الضال فأقول أال هلم أال هلم فيقال إنك ال تدري كم بدلوا من بعدك، مل يكونوا أمناء 

هلل عز وغريوا، ضاقوا ذرعًا بالكثري مما شرع ا على شرعك، مل يكونوا صادقني يف التمسك هبديك، بدلوا
وجل وبلَّْغت، ملوا من بقائه واستمراره، رغبوا يف التطور، رغبوا يف أن يطوروا الكثري من األحكام اليت 
شرعها اهلل عز وجل محاية لألسرة، رغبوا أن يطوروا ويبدلوا الكثري والكثري من األحكام اليت شرعها اهلل 

ا،  اية لالقتصاد السليم الصحيح املسعد ال املشقي، بدلوا، نظروا إىل العبادات فتربموا هبسبحانه وتعاىل مح
َف َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت َفَسوْ كانوا كما قال اهلل عز وجل فيهم: 
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ء ريوا ألهنم تربموا بالقدمي ورغبوا بالتطوير والتبديل، هؤالهؤالء الذين بدلوا وغ ،[08 ]مرمي: يَ ْلَقْوَن َغيّاً 
يطردون غداً عن حوض رسول اهلل، وإن الظمأ ليأخذ باحلناجر واحللوق، وإن الشدة لتكاد ختنقهم، يرون 
بريق املاء العذب ولكنهم ُيطردون عنه ألهنم طردوا أنفسهم إذ كانوا يف دار الدنيا من صراط اهلل سبحانه 

ومن معني شرعه، هؤالء الذين يتحدث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنهم ويصف كيف أهنم وتعاىل 
يطردون من رمحة اهلل سبحانه وتعاىل هم نقيض ذلك الرعيل األول الذين كانوا أمناء على شرع اهلل بعد 

عه قانونيون من َيرت أن آمنوا باهلل وآمنوا برسول اهلل وعلموا أن هذا الشرع مل يفتئته إنسان من عنده ومل 
عند أنفسهم وإّنا هو وحي تن زل عليهم من علياء الربوبية، كانوا أمناء عليه، كانوا حمافظني له، مل يبدلوا، 

ُه ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه َفِمنْ ُهْم َمْن َقَضى حَنْبَ  أولئك الذين قال اهلل عنهم:
 ذي جعلهم اهلل عزما بدلوا أي تبديل يف الشرع ال .[32 ]األحزاب: ْم َمْن يَ ْنَتِظُر َوَما َبدَّلُوا تَ ْبِديالً َوِمنْ هُ 

  .وجل أمناء عليه

عباد اهلل: إن احلجة اليت يرددها اليوم كثري من الناس تربيرًا إلعمال اليد يف تغيري وتبديل شرائع اهلل 
 شطب ما ال ُيراد منه وتغيري ما قد اجتووه وتربموا به، احلجة اليت سبحانه وتعاىل وأحكامه والعمل على

يرددوهنا هي أن العامل يتطور وأن اجملتمعات اإلنسانية البد أن تتطور وسبيل التطور رهن بتغيري الشرائع، 
 سبيل التطور رهن بتبديل الشرائع واألحكام، حىت لو كانت شرائع اهلل! نعم قالوا حىت ولو كانت شرائع

اهلل، لكي نتطور إىل األفضل ينبغي أن نطور هذه الشرائع اليت تقادم عليها العهد، تلك هي حجتهم، 
ولكن تعالوا فانظروا إىل ذلك الرعيل األول الذين كانوا أمناء على شرع اهلل مل يطوروا من ثوابته شيئًا ومل 

اهلل بالتطور العجيب العجيب يغريوا من أحكامه الراسخة أي حكم من األحكام، تأملوا كيف أكرمهم 
نتيجًة لبقائهم ولعدم تبديلهم وتطويرهم شرع اهلل سبحانه وتعاىل، كان العرب يف صدر اإلسالم يعيشون 

ًا حياة بدائية، ثياهبم حُميطة وال يعلمون شيئًا منها خَميطة، بيوهتم متداعية من اللَّنِبِ وحنوه، ال يعلمون شيئ
 ون شيئًا عن الصنائع هنائيًا، ليست لديهم ثقافة وال التفات إىل شيء منعن التجارة وفنوهنا، ال يعلم

العلوم واحلضارات، ولكن إالَم آل حاهلم خالل ربع قرن ال أكثر، خالل مخسة وعشرين عامًا، وما الذي 
 جعلنا نرى هذه املعجزة يف حياهتم، تطوروا تطورًا مل يتطوره املسلمون قبل أربعة قرون إىل يومنا هذا،

أصبحوا يتقنون فن العمران والنقش والفنون التشكيلية بأنواعها، أصبحوا ُيارسون التجارة وينافسون فيها 
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األعاجم وأباطرة الروم، أصبحوا يتقنون الصناعات بكل أنواعها، حتولت الصياغة إليهم وأصبحوا هم املهرة 
لويات طعمة والرب والقمح واحلفيها، أصبحوا ماهرين يف حوك الثياب ونسجها، تطوروا يف صناعة األ

املختلفة وما ُيكن أن تتصوروه من أفانني الطعام وأطايبه، كل ذلك مت خالل ربع قرن، املدونات اليت مل 
يكونوا يعلموهنا ومل يكن قد رأوا شيئًا منها انتشرت يف حياهتم، انتشرت يف جمتمعاهتم علوم الطب، علوم 

رن، ولكن ليسن ها هنا حمل الشاهد، حمل الشاهد هل اقتضاهم اهلندسة، الفلسفة، كل ذلك خالل ربع ق
ذلك أن يطوروا شيئًا من أحكام دينهم، هل اقتضاهم ذلك أن يطوروا شيئًا من شرائع اهلل اليت كانوا أمناء 

 عليها؟ 

مل يطوروا وال حكمًا من هذه األحكام، كانوا حراساً هلا، وكانوا أمناء عليها، فكانت نتيجة ثباهتم 
د هذه األحكام وحراستهم هلا وعدم تبديلهم هلا أن أكرمهم اهلل هبذا التطور العجيب العجيب، ونطقت عن

احلكمة الربانية يف أمثولة هذا النموذج من العرب تقول مبقدار ما يقول املسلمون أمناء على شرع اهلل 
 فضلى، تعالوا ننظر ٍل إىل حالٍ حمافظني على ثوابته أال تتغري يطورهم اهلل سبحانه وتعاىل من حاٍل إىل حا

إذاً إىل الصورة األخرى، إىل اخللف الذي نعيش بني ظهرانيهم أو يعيشوا بني ظهرانينا، نلتفت ُيينًا ومشااًل 
فنجد املتربمني بشرع اهلل الذين ملّوه واجتووه ألنه قد تقادم عليه العهد، تتسلل أصابع التغيري إىل أحكام 

ا غيري إىل أحكام االقتصاد، تتسلل أصابع التغيري إىل األحكام الدولية وعالقة ماألسرة، تتسلل أصابع الت
بني املسلمني وغريهم حبجة املوقف من اآلخر وارتضاء اآلخر، تسربت األلسن واألصابع إىل العبادات 

  .وقت ال يتسع لتفصيل القول يف ذلكلتغيريها وتبديلها، وال

اهلل  هذا التغيري؟ هل كان من آثار هذا التطوير والتغيري لشرع حسنًا، هل حتققت النتائج املرجوة من
عز وجل وأحكامه الثابتة أننا تطورنا إىل األفضل، أننا تقدمنا صعداً كما تقدم أسالفنا الرعيل األول خالل 
مخسة وعشرين عامًا تقدمًا معجزاً غريبًا مل نستطع أن نتطوره خالل مخسة قرون، كانت نتيجة هذا الذي 

رناه من التالعب والعبث بشرع اهلل عز وجل أن تطورنا ولكن إىل اخللف، أن تراجعنا، كنا أعزة، غابت آث
العزة وظهر يف مكان ذلك الذل، وها أنتم ترون مظاهر ذلك عن ُيني ومشال خالل واقع جريان لنا قريبني 

لعامل يف ف، كنا حنن أساتذة اأو بعيدين، كنا أغنياء، آل غنانا إىل فقر، كنا أقوياء، آلت قوتنا إىل ضع
العلوم وإذا بنا نتقمم فتات العلوم من أولئك اآلخرين، ملاذا؟ ألننا مل نكن أمناء على شرع اهلل سبحانه 
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 وتعاىل، وتتأكد احلكمة اليت قلتها لكم وليت أننا نغرسها حقيقة يف عقولنا مث نندفع إىل تطبيق مقتضاها،
أمينًا على شرع اهلل، ال تبدل، ال تغري، تكون حارسًا عليه، يكرمك تقول هذه احلكمة: مبقدار ما تكون 

اهلل حبوافز التطور إىل األمام، ومبقدار ما حتاول أن تعبث بدخائل هذا الدين وتغري وتبدل بدافع تربمك 
 مثبالقدمي فإن اهلل سبحانه وتعاىل يبعد عنك أسباب التطور ويصفد كيانك باألغالل اليت جتعلك ترتاجع 

                                                          .رتاجع إىل اخللف وإىل الوراءت

عباد اهلل، َمَثٌل تستطيعون أن تتبينوه جمسدًا أمام أبصاركم وبصائركم فلتعلموه، رجل ُيلك عربة 
ذه، حمافظًا ه يتخذها أداة لرحلته وأسفاره إىل حيث يبتغي، مبقدار ما يكون أمينًا على دخائل عربته

حملركاهتا، ال ُيد يده إىل أكثر من الصيانة هلا تبلغه هذه املركبة غاياته، والعكس صحيح، إذا مرت سنوات 
وسنوات ونظر الرجل إىل مظهر هذه العربة فتربم منها، ملَّ قدمها وأخذ يعبث بدخائلها، أخذ يغري ويبدل 

تعطب ه السيارة القدُية يف مظهرها إالم يؤول حاله؟ سمنها ال على وجه الصيانة ولكن على وجه التربم هبذ
هذه السيارة وجتمد يف مكاهنا وتبقي صاحبها متخلفًا يف مكانه أيضًا، هذه حقيقة تتجسد يف حياتنا 
 املادية فلتكونوا على يقني أهنا تتجسد فيما بيننا وبني اهلل سبحانه وتعاىل، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل

 .ه يغفر لكم فيا فوز املستغفرينالعظيم فاستغفرو 

عباد اهلل أنا أعلم أن تشوق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلينا الذي عرب عنه يف احلديث الذي 
ذكرت آنفًا حرك مشاعر االشتياق إليه، حرك مشاعر احلب له، حرك مشاعر احلنني إليه، وشيء طبيعي 

من نفسي ومن كل واحد منكم أن يتلمس مكان هذا أن نبادله حبًا حبب وحتنانًا بتحنان ولكن أرجوا 
 الشعور املهتاج بني اجلوانح فليوظفه يف سبيل احملافظة على شرع اهلل، فليوظفه يف سبيل حراسة دين اهلل

عز وجل، إْن يف عباداته وصلواته وإن يف أحكامه اليت تتعلق باألسرة وإن يف أحكامه اليت تتعلق باالجتماع 
ك، ثوابت معروفة يف دين اهلل عز وجل، إن كان هنالك شوق حقيقي حيرككم إىل واالقتصاد وغري ذل

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلترتمجوا هذا الشوق يا عباد اهلل بسلوك، فلترتمجوا هذا الشوق إىل اهلل 
ن نعاهد أوإىل رسول اهلل باصطالح مع اهلل وببيعة جديدة تبايعون اهلل سبحانه وتعاىل ومظهر هذه البيعة 

ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدقُوا َما اهلل على أن ال نبدل وأن نكون جهد االستطاعة ممن قال اهلل عنهم: 
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كونوا من   ،[32 ]األحزاب: َعاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه َفِمنْ ُهْم َمْن َقَضى حَنَْبُه َوِمنْ ُهْم َمْن يَ ْنَتِظُر َوَما َبدَّلُوا تَ ْبِديالً 
 .الرجال، واستعينوا باهلل إن كنتم تشعرون بالعجزهؤالء 
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 28/22/2229|  واقع املسلمين اليوم -292

 

 اإلسالمية رةاحلضا وشعاع الواسعة، اهلل بالد يف املعمور العامل ثلث على يزيدون اليوم املسلمون
 مبا الناس أغىن وجل عز اهلل لهمجع واملسلمون واألورويب، األمريكي بشطريها الغرب بالد عمق إىل يسري

 ملسلمنيا قادة من كثرياً  فإن ذلك ومع والباطنة الظاهرة واألموال املدخرات كنوز من أوطاهنم يف أكرمهم
 والتدابر. الفرقة إىل يركنون اليوم

: عمران آل] اَفرَّقُو ت َ  َوال مجَِيعاً  اللَّهِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُموا :القائل وتعاىل سبحانه اهلل بأمر ذُكُِّروا وإذا
 اليوم منياملسل قادة وأكثر أمامها، صموداً  يستطيعون ال تواجههم اليت التحديات بأن اعتذروا[ 152
 يف وحماصرهتم الربآء وقتل األوطان واستالب احلقوق اغتصاب يف ُيعنون الذين أعدائهم دعم إىل يركنون

 أوطاهنم.

 ،[15: احلجرات] َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ  اِإّنََّ  :وجل عز اهلل بقول ذُكُِّروا فإذا
 سداجل كمثل وحتاببهم توادهم يف املسلمون: وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول بقول ذُكُِّروا وإذا

 متأتيه اليت اتالتحدي بأن اعتذروا  واحلمى بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضوٌ  منه اشتكى إن الواحد
 أعداءهم يرون اليوم املسلمني قادة أكثر أمامها، صموداً  يستطيعون ال وأهنم منهم أقوى البحار وراء من

 ُيعنون ُيلكون، ام كل عن جتريدهم يف ُيعنون ومدخراهتم، ممتلكاهتم على أيديهم وضع يف ُيعنون وهم
 العدوان ذاه دعم على عاكفون فهم ذلك ومع ومبادئهم قيمهم على للقضاء املتالحقة اخلطط رسم يف

  ملؤامراته. واخلضوع

 إِلَْيِهمْ  تُ ْلُقونَ  ْولِيَاءَ أَ  َوَعُدوَُّكمْ  َعُدوِّي تَ تَِّخُذوا ال آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا: وجل عز اهلل بقول ذُكُِّروا فإذا
 فإهنم مث ومن صمودهم من أقوى هبم يطحت اليت التحديات بأن يعتذرون عادوا[ 1: املمتحنة]  بِاْلَمَودَّةِ 

  كله. لذلك استسالماً  إال يستطيعون ال
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 وبني الدابر ألمسا يف واإلسالم املسلمني بني نقارن اليوم املسلمني حال هي وهذه اهلل عباد يا تعالوا
 دقيقاً  طاً خي ماإلسال أطل يوم البعيد البعيد الفجر ذلك بني نقارن تعالوا اليوم، واملسلمني اإلسالم حال
 هبا يؤبه ال قريةف ضعيفة قلة املسلمون كانوا يوم الدامس، الظالم من حبر وسط العربية اجلزيرة يف النور من

 احلضارية أشعته سريت واليت صعيد كل فوق نوره يتألأل الذي اإلسالم وبني العربية جزيرهتم داخل حمصورين
 الدابر ألمسا ذلك بني نقارن تعالوا واألورويب، األمريكي بشطريها الغرب بالد عمق إىل لكم قلت كما
 ترتبص عداوة نم قيودٌ  كلها والدنيا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بعثة مع اإلسالمي الفجر أطل يوم

 داخل ةمستشري والعداوة مسلمون املسلمني، من البسيطة األعداد وذي البسيط النور ذي اإلسالم هبذا
 واحلضارات نمسلمو  هلم، والبغضاء العداوة تعلن كلها اإلنسانية احلضاراتو  مسلمون العربية، جزيرهتم

 وخارج ربوعه يف قويٌ  لكم قلت كما اإلسالم واليوم والغرب، والشرق واجلنوب الشمال من هبم حتيط قيد
 بالغر  ديار تشهدو  وجل عز اهلل دين يف يدخلون اجلاحنني التائهني من وثلةٌ  إال ُير أسبوع من ما ربوعه،

  أسبوع. كل يف ذلك على

 كما بسيطاً  اخليط من نوراً  فجره انبزغ عندما باألمس ضعفه وبني اليوم اإلسالم قوة بني نقارن تعالوا
 لقلةا املسلمون قال هل بالتحديات، اليوم يسمونه الذي هذا من املسلمون أولئك شكا هل لكم، قلت
 هل الدنيا، وارأس ويقتحمون العامل إىل وجل عز اهلل رسالة حيملون وغربه العامل شرق إىل ينقذفون وهم

 يف معروفة لكلمةا هذه تكن مل اهلل، على املسلمني قادة من كثريٌ  اليوم هبا يتدلل اليت التحديات شكوا
 ُيثل الشرف ذلك كان مُحِّلُوَها، رسالة أبداً، األيام من يوم يف قط هبا يشعروا ومل التحديات، قاموسهم،

 إال شيء لك أنستهم العجز، أنستهم القلة، أنستهم الضعف، أنستهم برؤوسهم، فتطا اليت النشوة
  التهديدات. جاءهتم إياها، وجل عز اهلل محلهم اليت الرسالة هبذه النهوض شرف

 هَتِنُوا َوال: وتعاىل سبحانه اهلل قول ضرام يف وسقطت واضمحلت ذابت التهديدات هذه ولكن نعم
 احلضارة من التهديدات جاءهتم ،[128 :عمران آل] ُمْؤِمِننيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اأْلَْعلَْونَ  ُتمُ َوأَن ْ  حَتْزَنُوا َوال
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 يف سقطت لهاك التهديدات هذه ولكن ترتى التهديدات جاءهتم واليونانية، الرومانية واحلضارة الساسانية
  .[45: احلج] َعزِيزٌ  لََقِوي   اللَّهَ  ِإنَّ  يَ ْنُصرُهُ  َمنْ  اللَّهُ  َولَيَ ْنُصَرنَّ : وتعاىل سبحانه اهلل قول ضمار

 كل على تألألي فيه اإلسالم عهدٍ  يف اليوم نسمعه أو نراه الذي االستخذاء بني اهلل عباد يا قارنوا
 قادة من لكاثرةا فالكثرة ذلك ومع العامل ربوع من رَْبعٍ  كل يف نفسها عن تعلن اإلسالم وحضارة صعيد

 اهلل لعدو سلمونمست فهم مَثَّ  ومن تواجههم اليت التحديات يسمونه مما عاً هل قلوهبم تفيض املسلمني
 ذلك ومع ،[1: املمتحنة] أَْولِيَاءَ  َوَعُدوَُّكمْ  َعُدوِّي تَ تَِّخُذوا ال: وجل عز اهلل قوله عن حمجوبون وعدوهم

 قتل يف إمعاناً  زيدواي وكي آءالرب  ظلم يف إمعاناً  يزيدوا كي ألعدائهم عربوناً  وممتلكاهتم قواهم يقدمون فإهنم
 ال حتديات هنالك ألن ملاذا؟ أوطاهنم، داخل الناس حماصرة يف إمعاناً  وليزيدوا وأطفاالً  ونساءً  رجاالً  الربآء

 من ثريٍ ك كل، أقول ال كثرٍي، واقع لألسف ويا وهذا اليوم اإلسالم واقع هو هذا اقتحامها، يستطيعون
 كلمة أبداً، اهل ترديداً  اإلسالمي التاريخ قاموس يعرف ال كلمة! حتديات العامل، يف اإلسالمية القيادات

 لكنها قط، رةالغاب عهودنا يف األيام من يوم يف هبا أنفسهم املسلمني ألسنة وال اإلسالم لسان يدنس مل
 ضهو الن عن الكسل دالل من مظهراً  اهلل، على الدالل مظاهر من مظهراً  أمساعنا تطرق مرة وألول اليوم

 .!البحار وراء من تأتينا حتديات هبا، وتعاىل سبحانه اهلل شرفنا اليت بالرسالة

 هذه إن ن،حن نفوسنا يف تكمن هي وإّنا غرب وال شرق من تأتينا حتديات ليست اهلل، عباد يا ال
 يهون عندما ،احلقائق نظلم أن ينبغي ما يرددوهنا، ومن عنه يتحدثون َمنْ  نفوس من تنبعث التحديات

 حق يف الذل رسائل يبعث فإنه نفسه حق يف املرء يذل عندما أعدائه، على يهون نفسه على إلنسانا
 وضع فإن سه،نف يضع حيث العريب املثل يقول كما واملرء اهلل عباد يا الواقع هو هذا ألعدائه، نفسه

 وإن نفسه،ل هاختار  الذي املوضع هذا يف وجل عز اهلل وضعه والسمو الكرامة موضع يف نفسه اإلنسان
 اآلخرين، إىل الةرس أهنا شك فال واملهانة الذل أودية يف ترتبع وجيعلها نفسه يسقط أن إال اإلنسان أىب
 حمكم يف التكرمي ذاه عن وأعلن كرمنا وتعاىل سبحانه ربنا نفسه، به يعامل ما مبثل يعاملوه أن أعدائه، إىل
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 ممَّنْ  َكِثريٍ  َعَلى َوَفضَّْلنَاُهمْ  طَّيِّبَاتِ ال ِمنَ  َوَرزَقْ نَاُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَ رِّ  يِف  ْلنَاُهمْ َومحََ  آَدمَ  َبيِن  َكرَّْمنَا َولََقدْ  :تبيانه
 .[25 :االسراء] تَ ْفِضيالً  َخلَْقنَا

 كله، العامل إىل ةالرسال هذه حبمل حنن شرفنا مبجملها اخلليقة هذه كرم أن بعد وتعاىل سبحانه ربنا
 آصرة متد اليت اإلنسانية األخوة رسالة الشوائب، عن الصايف اإلنساين احلضاري األلق إىل السمو رسالة

 يكرم مل املال من بكنوز وأكرمنا كله هبذا اهلل شرفنا مجعاء، اإلنسانية األسرة داخل القرىب ووشيجة الود
 عليها، نرتبع اليت نوزالك رثناو  كله، ذلك ورثنا سوانا، أحداً  هبا يكرم مل ومادية معنوية بقوةٍ  ومتعنا غرينا هبا

 وباإلنسانية القيمب املرتبص العدو إىل واحدة نظرة فإن ذلك ومع هبا رؤوسنا انتشت وكم كم اليت العزة ورثنا
 وهو إلينا ديداتههت ويبعث يعادينا الذي هذا من فرائصهم وترتعد قلوهبم هتلع لنا إخوةً  جعلت وباحلقوق

 هذا من عباً ر  قلوبنا فاضت إطالقًا، نقري مثقال لنا اهلل تشريف وأمام اهلل أمر أمام ُيلك ال الذي ذلك
 َمنْ  اللَّهُ  َولَيَ ْنُصَرنَّ  :القائل وجل عز اهلل ثقة قلوبنا تفض ومل اهلل عباد من ذليل عبد هو الذي العدو
 ُتمُ َوأَن ْ  حَتْزَنُوا َوال نُواهتَِ  َوال :القائل وتعاىل سبحانه اهلل بوعد ثقة قلوبنا تفض مل ،[45: احلج] يَ ْنُصرُهُ 

: وجل عز اهلل قول أما دراسة أو اعتبار وقفة نقف مل ،[128 :عمران آل] ُمْؤِمِننيَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اأْلَْعلَْونَ 
َعلَْيُكمُ  َعضُّوا َخلَْوا َوِإَذا آَمنَّا اقَالُو  ُقوُكمْ لَ  َوِإَذا ُكلِّهِ  بِاْلِكتَابِ  َوتُ ْؤِمنُونَ  حيُِبُّوَنُكمْ  َوال حتُِبُّونَ ُهمْ  أُوالءِ  أَنْ ُتمْ  َها 

 ُتِصْبُكمْ  َوِإنْ  َتُسْؤُهمْ  َحَسَنةٌ  َسْسُكمْ متَْ  ِإنْ  الصُُّدوِر، ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  بِغَْيِظُكمْ  ُموتُوا ُقلْ  اْلغَْيظِ  ِمنَ  اأْلَنَاِملَ 
-118 :عمران آل] حمُِيطٌ  يَ ْعَملُونَ  مبَا اللَّهَ  ِإنَّ  َشْيئاً  َكْيُدُهمْ  َيُضرُُّكمْ  ال َوتَ ت َُّقوا َتْصرِبُوا َوِإنْ  هِبَا يَ ْفرَُحوا َسيَِّئةٌ 

 البحار راءو  من إلينا ويبعثها اخلطط يرسم الذي العدو منه، نعاين الذي العضال املرض هو ذلك [135
 املصيبة ولكن ةقليل كانت مهما فاعلية ذات خططه تكون أن من وأقل أقل العاملية الصهيونية مع متحالفاً 
 على مواوحك الذل هلذا رؤوسهم وأحضعوا الذل مبيسم أنفسهم أصابوا الذين أولئك نفوس يف تكمن

 األمراض صةخال هذه به، أنفسهم على حكموا ما مبثل عليهم العامل حيكم أن البد فكان بذلك أنفسهم
  اهلل. عباد يا أمامنا املاثل الدواء هو وهذا منها نعاين اليت
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 األشكال نم بشكل يُ ْهزَم ال متسامٍ  يضعف، ال قوي يذل، ال عزيز وبعده الداء هذا قبل واإلسالم
 ال منه خوف بسائق إليها يندفعوا إّنا لإلسالم اإلسالم أعداء حرب أن اهلل عباد يا هذا على والدليل
 مذبوح حركة تعرفوهنا اليت باألساليب واملسلمني لإلسالم عدواته يف يتحرك فهو مث ومن عليه حقد بسائق
 الذي الشأو إىل يرتفعوا وأن مكانتهم املسلمون يعي أن بشرط ولكن تنجح أن ُيكن ال املذبوح وحركة
  إياه. جلو  عز اهلل محلهم الذي احلق إىل حولنا من املسلمني قادةُ  يصحوَ  وأن به وجل عز اهلل أعزهم

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 13/22/2229 | مقاصد الشريعة إلاسالمية ووحدة الصف -293

 

إن هذا الدين الذي شرفنا اهلل عز وجل به، يف ضرورياته الكلية اليت ال تقبل اختالفًا وال اجتهاداً، 
ويف حاجياته املنبثقة منها، ويف حتسينياته الكثرية اخلاضعة لالختالف واالجتهاد، أشبه ما يكون بشجرة، 

احد فضروريات هذا الدين، وأما فروعها الغليظة املنبثقة من اجلذع فحاجياته، وأما أغصاهنا أما جذعها الو 
الرقيقة الكثرية الظاهرة يف أعلى الشجرة فهي التحسينيات الكثرية اخلاضعة لالجتهاد واالختالف، وقد 

خالفًا وال  قبلأمجع علماء الشريعة اإلسالمية على أن ضروريات الدين هي الكليات الراسخة فيه ال ت
تقبل اجتهاداً، ولقد أمجعوا على أن تعارضاً إذا وقع بني هذه الضروريات وبعض احلاجيات وجبت التضحية 
باحلاجيات يف سبيل اإلبقاء على الضروريات، وإذا قام تعارض ما بني التحسينيات وهذه الضروريات أو 

 .اتاحلاجيات وعلى الضرورياحلاجيات وجبت التضحية بالتحسينيات يف سبيل اإلبقاء على 

أنه ال توجد ضرورة من ضروريات الدين يف هذا العصر أخطر وال أهم من  -يا عباد اهلل-ولنعلم 
الوقوف يف وجه اإلعالن على احلرب املتسلسلة الدائمة ضد اإلسالم، ال ُيكن أن نعثر على ضرورة ال 

علن ها أهم من الوقوف يف وجه هذا العدوان املجيوز االختالف فيها وال جيوز جتاوزها أو االجتهاد يف أمر 
أن  -ا عباد اهللي-على اإلسالم، ويف وجه اخلطط الرامية إىل حتقيق هذا اهلدف اخلطري، ولعلكم تعلمون 

احلرب على اإلسالم كانت إىل األمس القريب مهسًا يسري بني أفواه قادة الغرب الربيطاين واألمريكي 
 يوم حتول إىل قرار معلن، حتول إىل قراٍر مستعلن بوسع العامل العريب واإلسالميوآذاهنم، ولكن هذا اهلمس ال

أن يسمعه يف كل يوم، والوثائق الكثرية ال تعجز أحداً الوقوف عليها بشكل من األشكال يا عباد اهلل، 
لتحدي، ا وحنن نعلم أن الغرب األمريكي والربيطاين، إذ جعل قراره هذا معلنا على األمساع بقدر كبري من

دأبه أن يغطي هذا اهلدف بأغطية متنوعة شىت، وبأسباب خمتلفة كثرية، كاحلديث عن اإلرهاب، وكاحلديث 
عن محاية إسرائيل وكوقوفها اليوم يف وجه حرية واستقالل هذا البلد اجملاور لنا لبنان، ينبغي أن نعلم أيها 

وابة تدخل قيق هدف يتمثل يف جعل لبنان باإلخوة أن هنالك وثائق تنص على أن إسرائيل ماضيٌة يف حت
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منها إىل العامل العريب واإلسالمي لتبسط عليه سلطاهنا السياسي وسلطاهنا االقتصادي، بل ورمبا سلطاهنا 
العسكري أيضًا، كل ذلك أغطية وأسباب شىت، واهلدف البعيد منها هو اجتثاث اإلسالم والقضاء على 

      .اإلسالم

اه ُيثل أمامنا ضرورة من ضروريات هذا الدين ال جيوز إطالقًا االجتهاد فيه، هذا الواقع الذي نر 
ضروريات تقتضينا أن نطوي أمامها كل الفوارق املذهبية، تقتضينا أن نطوي أمامها كل االختالفات العرقية 

 عز وجل هللاملتنوعة، ضرورة تدعونا إىل الوقوف، الوقوف بإصغاٍء مث باصطباٍغ بذل العبودية واالجتهادية 
 ]الصف: وصٌ ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَِّذيَن يُ َقاتِلُوَن يِف َسبِيِلِه َصّفًا َكأَن َُّهْم بُ نْ يَاٌن َمْرصُ أما قوله سبحانه وتعاىل: 

أي حيبهم جمتمعني وقد ُسدَّت مما بينهم ثغرات  َصّفًا َكأَن َُّهْم بُ نْ يَاٌن َمْرُصوصٌ ومعىن قوله عز وجل: [ 4
ف، حيبهم جمتمعني متالصقني، وقد تساقطت مما بينهم الفوراق املذهبية املختلفة، هي موجودة، االختال

وليس املطلوب أن ُتَذوََّب، ولكن املطلوب أن تطوى أمام هذه الضرورة اليت ال اختالف فيها وال اجتهاد 
احلاجيات ضحية بفيها بشكل من األشكال، أمل نقل: إن احلاجيات إذا تعارضت مع الضروريات جيب الت

يف سبيل الضروريات؟ هذا ما ينادينا إليه كتاب اهلل، هذا هو النداء الذي يصك أمساع قادة املسلمني 
 .وشعوهبم يا عباد اهلل

حسنًا وما الواقع الذي نعاين منه يف العصر يا عباد اهلل؟ ننظر ونتأمل فنجد ظاهرة من الذل ما     
اإلسالمي األغر، ُجلُّ، وال أقول كل، ُجلُّ قادة املسلمني منهمكون يف  أحسب أنّا مررنا مبثلها يف تارَينا

اإلبقاء على كراسيهم، منهمكون يف االلتصاق بعروشهم، وهم يف سبيل ذلك يبسطون أكف البيعة ال 
إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ولكن إىل العدو املشرتك الذي يعلن اليوم دون هوادة قراره املتخذ للقضاء على 

الم، العدوِّ الوحيِد الذي بقي بعد اهنيار االحتاد السوفيييت، قادُة املسلمني أو أكثرهم يرون اخلطط اإلس
املاكرة اليت ترتبص هبذا الدين، واليت ترتبص باملسلمني على اختالف مذاهبهم ومستوياهتم، وهم خاضعون 

دهم أن فوا، إذن هم خمتلفون، يرييطأطئون الرأس انقيادًا ملا يريده هذا العدو األرعن، يريدهم أن َيتل
يعرضوا عن نداء اهلل عز وجل وعن نداء إخواهنم الذين يُ َقتَّلون وُيَشرَّدون إذاً فليستجيوا ملا يريد هذا العدو، 
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والغريب أن هذا العدو مع ذلك جيردهم من حقوقهم ويعريهم من ممتلكاهتم وحييل أغنياءهم إىل فقراء، 
مع ذلك فهم ماضون أيضًا يف هذا اخلضوع الذليل املهني، يناديهم اهلل عز وهو ماٍض يف هذا املخطط، و 

 [1]املمتحنة:  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَاَء تُ ْلُقوَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ وجل قائاًل: 
رضون وإنا لفي شغل شاغل عنه؛ ألن مصاحلنا اآلنية ولكن لسان حاهلم يقول: إننا عن هذا النداء مع

ِإْن يَ ثْ َقُفوُكْم َيُكونُوا َلُكْم  تقتضينا أن نلقي هذا النداء وراءنا ظهريًا، يتبعهم بيان اهلل ويالحقهم قائاًل:
ولكنهم إىل الوجهة  [3]املمتحنة: ُرونَ َأْعَداًء َويَ ْبُسطُوا إِلَْيُكْم أَْيِديَ ُهْم َوأَْلِسنَتَ ُهْم بِالسُّوِء َوَودُّوا لَْو َتْكفُ 

يَا أَي َُّها اليت قرروا أن يتجهوا إليها ماضون، وعن نداء اهلل معرضون، يالحقهم نداء اهلل عز وجل قائاًل: 
 اْلبَ ْغَضاُء ِمْن أَفْ َواِهِهْم تِ الَِّذيَن آَمنُوا ال تَ تَِّخُذوا ِبطَاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم ال يَْألُوَنُكْم َخبَااًل َودُّوا َما َعنِتُّْم َقْد َبدَ 

ولكن ُجل قادتنا  [112 ]آل عمران:  َوَما خُتِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآْلياِت ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعِقلُونَ 
يف العامل العريب واإلسالمي عن هذه الوصية معرضون، هذا النداء الذي يالحقهم به اهلل عز وجل يلقونه 

 .وراءهم ظهرياً 

وإين كلما عدت إىل تلك الصفحة السوداء اليت  -يا عباد اهلل-هذا هو واقع املسلمني اليوم      
سجلها تارَينا اإلسالمي مللوك الطوائف يف األندلس، هذه الصفحة اليت تذيب اإلنسان خجاًل من 

رض، ألندلس إىل ِمَزٍق ورَُقٍع من األاملهانة، خجالً من الذل، أولئك الذين قسموا فردوس دولة اإلسالم يف ا
واستأثر كل واحٍد منهم ببقعٍة فيها جعل منها عرشه القابع فيه، مث إهنم مل يكتفوا بذلك، بل استعانوا 
باجليش اإلسباين، استعان كل منهم باجليش اإلسباين لكي يكون نصرياً له على أخيه، وهكذا متزق ذلك 

جل، و  أولئك الناس ذلك الفردوس إىل أعدائهم وأعداء دين اهلل عزالفردوس بني ماضغي الفرجنة، وسلم 
يكاد دوار يطوف برأسي من األمل من هذا الذل، ألقي هذه الصفحة ورائي  عندما أعود إىل هذا الواقع

ظهريًّا وأقول؛: فألتناساها ولكين أفاجأ هبذه الصفحة ماثلة أمامي مرة أخرى يف الصورة ذاهتا، وما أشبه 
 .بالبارحةالليلة 
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عباد اهلل، هذا واقعنا، وإين ألنادي من هذا املقام آمالً أن يبلغ ندائي هذا كل أٍخ يعتز ببقية باقية    
من االرتباط باهلل عز وجل، ومن الدينونة لسلطان اهلل عز وجل أقول هلم: إن عز عليكم أن تلتفتوا إىل 

سيط ة مع اهلل وتنفذوا وصاياه، فأمامكم عالج ببيان اهلل عز وجل، وأن تعودوا مرة أخرى فتجددوا البيع
بوسعكم إن أخذمت أنفسكم به أن تعود إليكم عزتكم القعساء، وأن يزول هذا الذل الذي ضرب بأطنابه 
على كياناتكم، التجئوا إىل اهلل، التجئوا بقدر جاٍد من الذل واملسكنة إىل باب اهلل عز وجل، وقفوا أمام 

 وراللَُّه َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُوا َُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّ  يف قوله سبحانه وتعاىل:حمراب العبودية املتجسد 
قولوا: ها حنن مؤمنون يا موالنا يا رب العاملني، ها حنن قد جددنا صبغة العبودية يف   ،[302]البقرة: 

ب ك فاقبل عودة العائدين إىل رحابك يا ر كياناتنا لك، أنت ولينا، ال ويل لنا سواك، وها حنن عدنا إلي
العاملني، التجئوا إىل اهلل، واصدقوا يف االنكسار على باب اهلل عز وجل، وانظروا كيف تستيقظ يف كياناتكم 
مشاعر العزة، عزة العبودية هلل عز وجل، وانظروا كيف تعودون إخوة متحابني متوائمني تنفذون قول اهلل 

، التجئوا إىل اهلل بصدق [15]احلجرات:  ا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ ِإّنََّ عز وجل القائل: 
ومارسوها عالجًا مستمراً، مارسوا ذلك عالجًا مستمرًا جتدوا أن اهلل سبحانه وتعاىل قد بعث يف قلوب 

سكم أمام سوف جتدون أنفأعدائكم رهبة منكم، وبعث يف قلوبكم االعتزاز باهلل سبحانه وتعاىل ول
 ]الصف: وصٌ ِإنَّ اللَّهَ حيُِبُّ الَِّذيَن يُ َقاتِلُوَن يِف َسبِيِلِه َصّفًا َكأَن َُّهْم بُ نْ يَاٌن َمْرصُ مصداق قول اهلل عز وجل: 

أجته هبذا النداء إىل نفسي أواًل، وإىل كل قادة املسلمني يف بالد اهلل ثانيًا ليتخذوا من هذا الدواء   [4
 .جًا هلم، هذا أقصر عالج، وأجنع عالج وانظروا كيف تكون النتائج، أقول قويل هذا، وأستغفر اهللعال
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ينبغي أن نعلم مجيعًا أن سيدنا رسول صلى اهلل عليه وسلم كان يكثر من االستعاذة باهلل من الفنت 
اللهم إين أعوذ بك من فتنة احمليا وكان من دعائه يف هناية كل صالة وكان حُيَذُِّر منها يف كل مناسبة 

، وقد روي عنه عن طريق أنس بن مالك أنه صلى اهلل عليه وسلم واملمات ومن فتنة املسيح الدجال
قال: الفتنة نائمة لعن اهلل من أيقظها، وها حنن نرى يا عباد اهلل كيف أن نريان الفنت تنقدح اليوم يف 

األرض، وها حنن نرى هذه الفنت كيف تطوف بنا من قريب أو بعيد، حىت إن هذه الفنت أصبحت جنبات 
الرصيد األوحد لألخبار اإلذاعية اليت تتلقاها اآلذان أو تتلقاها األبصار، هو الرصيد الوحيد هلذه األخبار 

هل تسمعون يف ألرض، و اليت ما تفتأ تتحدث عن اإلنسانية املهيضة، عن اإلنسانية املكلومة يف جنبات ا
 ساعة من الساعات خرباً إال من هذا النوع يا عباد اهلل؟! 

هذه حقيقة ينبغي أواًل أن نتبينها مث ينبغي أن نعلم أن هذه الفنت ال تأيت مصادفة وال تسوقها رياح 
طان و العشوائية وإّنا هي نتيجة خطط يرمسها العدو املشرتك بني يدي استالب احلقوق والقضاء على األ

واستالب الثروات املتنوعة على اختالفها والقضاء على بقايا احلضارة اإلنسانية املثلى اليت تتملكها أمتنا، 
فهي خطط مرسومة وليست مصادفة جاءت هبا رياح العشوائية، وألضرب لكم بعض األمثلة، إن بغداد 

اء وعلى ، أُلَِّب فيها على األصدقما سقطت، إن جاز هذا التعبري، إال بعد مقدمات من الفنت ُخطَِّط هلا
اإلخوة، ُحوَِّلْت عالقة الود السارية فيما بينهم إىل عداوة وبغضاء، ُحوَِّلْت عالقة التعاون السارية بني 
الفئات واجلماعات إىل تدابر وبغضاء وحتطيم حىت إذا استحرت هذه الفنت وأصيبت بغداد بالدوار وفقدت 

 املشرتك ليجعل منها فريسة ينهشها وها هو إذا إىل اليوم جيتمعون فئات القدرة على التحكم انقض العدو
  .ى هنشها بعد أن مت القضاء عليهاعل

فلسطني يا عباد اهلل ما اغتصبت وما أصبحت هنبة بني يدي رعاع الدنيا إال بعد أن متت إليها 
ولت املودة حتققت اخلطة وحتمقدمة من هذه الفنت اليت مت النفخ املستمر املتواصل يف أوارها حىت إذا 

السارية ما بني األشقاء إىل وقيعة وحتول التعاون الذي كان سارياً ما بني الفئات إىل تدابر وبغضاء استطاع 
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من مَثَّ العدو املشرتك أن ينتهبها وأن جيعلها فريسة وأن توزع فلسطني بني يدي رعاع الدنيا كما قلت لكم 
  .وهؤالء الغاصبني

بعد  يا عباد اهلل أن يف احليوانات املفرتسة أنواعًا ال تستطيع أن تنقض على فريستها إال وأنتم تعلمون
أن تزجها يف دوار حىت إذا فقدت هذه الفريسة القدرة على التوازن ووقعت يف الدوار انقضت عليها، 

نفيذ هذه اخلطة، تواليوم هذه اخلطة تتجه إىل لبناننا الشقيق أيضًا، فها هي ذي الوسائل ليل هنار تسعى ل
إثارة نريان الفتنة اليت متت يف بغداد وفلسطني وأفغانستان ويف أماكن كثرية أخرى، ها هي ذي احملاولة 
ذاهُتا تستمر صباح مساء وها هو ذا الغراب األسود يرتدد ما بني لبنان وما وراء البحار مرة تلو املرة من 

سعى إىل كل تعددية، تعددية متعاونة، تعددية بناءة، ي أجل أن ينفخ يف نريان البغضاء، من أجل أن يعمد
هذا الغرب سعيه ليحيلها إىل تعددية خمربة، إىل تعددية تتحول إىل بركان فتنة، يسعى هذا العدو املشرتك 
إىل حتويل تعددية املذاهب، وهي حقيقة ما كانت يف يوم من األيام أداة ختريب بل كانت ُسلََّماً إىل تعاون 

ول أن جيعل منها أداة فتنة وأداة تدمري، تعددية املذاهب، تعددية الفرق، تعددية االجتاهات لكنه حيا
السياسية املختلفة كل ذلك ننظر فنتبني هذا املعىن الذي أقوله لكم والذي حذر رسول اهلل صلى اهلل عليه 

بغداد ويف ياًل يف يها طو وسلم أمته منه، إن هذا العدو املشرتك ينفخ يف نريان هذه الفتنة بعد أن نفخ ف
  .فلسطني ويف أماكن أخرى

اآلن جاء دور لبنان من أجل أن حيول لبنان إىل بوابة كما قد قلت لكم باألمس تنفذ منها الصهيونية 
 َ  العاملية بسلطاهنا الذي حتلم به إىل هذا العامل أمجع، هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها يا عباد اهلل، وإذا تَ بَ نيَّ

املعىن فإن بوسعنا أن ندرك أن األمة متلك السالح حتصن به نفسها من كل مغبة من مغبات هذا لنا هذا 
العدوان الذي يرتبص بنا الدوائر، أن نغلق باب الفتنة، أن حنيل بني هذا العدو املشرتك والوصول إىل ما 

 الفئات واجلماعات بنييبتغيه من حتويل عالقات الود بني اإلخوة إىل بغضاء، من حتويل عالقات التعاون 
إىل تدابر وشقاق، فإنا إن فعلنا ذلك، وسبيل ذلك ميسور كما سأقوله اآلن فإن هذا العدو مهما حاول 

  .ه إلينا بأي وقيعة بل بأي اغتصابأن يطوف مث يطوف لن جيد منفذاً يتسرب من

فكان جوابه  على آله وسلمما الدواء يا عباد اهلل؟ هذا السؤال ُطرَِح على رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
هو هذا الذي قاله عليه الصالة والسالم فيما يرويه علي كرم اهلل وجهه، قال عليه الصالة والسالم النجاة 
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منها أي من الفنت كتاب اهلل فيه خرب من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، من أعرض عنه من 
هنا تعاىل، هذا هو العالج، ولكن هذا العالج الذي نبجبار قصمه اهلل ومن اهتدى به هداه اهلل سبحانه و 

إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو كتاب اهلل ال تتمثل االستجابة له يف اإلكثار من طبعاته وال يف 
اإلكثار من اهلدايا اليت نتوجه هبا إىل الناس إذ ندعوهم إىل العقود أو األعراس، ال تتمثل االستجابة لرسول 

ى اهلل عليه وعلى آله وسلم يف أن نصغي إليه وهو يُتلى يف اإلذاعات املرئية أو املسموعة أو أن اهلل صل
ذ نسمعه عرضاً يف أمسية تعزية وحنو ذلك وإّنا يقصد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم أن نتلوه فنتدبره فننف

 .وصاياه

ق هذه األرض، منذ أن هذه الفنت ليست حديثة العهد بل هي موجودة منذ أن وجد العدوان فو 
وجدت قوى الشر، ولقد ألََّف اإلسالم بني قبيلتني طاملا كانتا متحاربتني مها األوس واخلزرج، حتولتا إىل 
مثال للود والتعاون والوحدة ولكن اليهود الذين كانوا يعيشون بني ظهراين املسلمني جتمعهم حياة مشرتكة 

س  اإلسالم ضاقوا ذرعاً هبذا فأقبل رجل امسه شاس بن قيوجيمعهم السلم املشرتك الذي كانت ترعاه عني
حياول أن يؤلب األوس على اخلزرج واخلزرج على األوس يف أمور وطريقة من اخلبث كانت وال تزال هي 
رأس مال هذه الفئة إىل أن تقوم الساعة، فنسي لدقائق هؤالء اإلخوة الذي وحدهم اهلل، وحدهم اإلسالم، 

هتاجت لدقائق معدودة عوامل البغضاء فيما بينهم ولكن كتاب اهلل عز وجل سرعان نسوا هذه النعمة وا
ما صهر هذا الشعور فيهم، ما َذوََّب هذا الشعور فيهم وأعادهم إىل هذه النعمة اليت أغدقها اهلل عز وجل 

َها الَِّذيَن آَمنُوا ِإْن يَا أَي ُّ عليهم فأقبلوا يتعانقون وأقبل الواحد منهم يعتذر ألخيه ونزل قول اهلل عز وجل: 
ْم تُ تْ َلى َعلَْيُكْم آيَاُت تُ ُتِطيُعوا َفرِيقاً ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب يَ ُردُّوُكْم بَ ْعَد ِإُيَاِنُكْم َكاِفرِيَن، وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَن ْ 

إىل أن   [151-155 ]آل عمران:  ِصرَاٍط ُمْستَِقيمٍ اللَِّه َوفِيُكْم َرُسوُلُه َوَمْن يَ ْعَتِصْم بِاللَِّه فَ َقْد ُهِدَي ِإىَل 
أَلََّف بَ نْيَ قُ لُوِبُكْم َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيعًا َوال تَ َفرَّقُوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَ  قال:

 .[152]آل عمران:  َعَلى َشَفا ُحْفرٍَة ِمَن النَّاِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمنْ َها فََأْصَبْحُتْم بِنِْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتمْ 

ما أشبه الليلة بالبارحة يا عباد اهلل، ما الفرق بني ذلك الرعيل األول وبيننا حنن؟ املسلمني يف هذا 
ستثار اليوم، ت العصر، الوسائل اليت كانت تستعمل باألمس لإليقاع وإلثارة براكني الفتنة هي ذاهتا اليت
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لمون نفسكم هذا السؤال تعفلماذا استطاع أولئك أن يتساموا فوقها وملاذا عجزنا حنن عن ذلك؟ سلوا أ
 .اجلواب

يا عباد اهلل إن الذي ينجي هذه األمة من الفنت ومن مث ينجيها من الدمار واهلالك إّنا هو الرجوع 
وجل إن هنالك ثالث دوائر كل دائرة تقي من  إىل وصايا كتاب اهلل عز وجل، يقول لنا كتاب اهلل عز

فيها من الفنت أيًا كانت، الدائرة األوىل دائرة األمة اإلسالمية، على املسلمني مهما اختلفت مذاهبهم، 
مهما تعددت فرقهم أن جيتمعوا حتت مظلة هذا اإلسالم وأن يذيبوا فوارق ما بينهم وإذا بالفتنة ابتعدت 

ن ا واليت هي أوسع منها هي دائرة األديان املتعددة اليت تلتقي وتنتهي عند جذع معنهم، الدائرة اليت تليه
الدين الواحد، يف هذه احلالة على هؤالء الذين فرقتهم األديان السماوية املتعددة ولكنها تنتمي كما قلت 

ضد كل  ملكم إىل جذع واحد عليهم أن جيعلوا من هذا اجلذع اجلامع وقاية هلم ضد كل فرقة، وقاية هل
فتنة، لئن تعدد الدين يف حياهتم ويف سلوكاهتم فليذكروا أن اجلذع واحد، أن املصدر واحد، فهذه هي 
الدائرة الثانية، والدائرة الثالثة وقد نبه إليها بيان اهلل عز وجل هي الدائرة اإلنسانية، فإن كان يف األمة من 

ىل يعيش بني ظهراين هذه األمة فليعلم أنه ينتمي إال ينتمي إىل إسالم وال إىل دين وال شيٍء آخر وهو 
دائرة واسعة جداً هي اإلنسانية اليت قدس اهلل سبحانه وتعاىل حقوقها أُيا تقديس ونبهنا بيان اهلل عز وجل 

ْم ِمْن نَ ْفٍس كُ يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخلَقَ إىل ضرورة رعايتها عندما عربَّ عنها باألسرة اإلنسانية: 
 َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه  هِ َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْ ُهَما رَِجااًل َكِثرياً َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساءَلُوَن بِ 

ب اهلل عز وجل كيف يكون األرحام أي الرحم اإلنساين، أرأيتم إىل كتا ،[1 ]النساء: َكاَن َعلَْيُكْم رَقِيباً 
  .هلل عليه وعلى آله وسلمهو العاصم لنا من الفنت كما قال رسول اهلل صلى ا

عباد اهلل من رأى العربة يف غريه فليعترب، ها أنتم ترون كيف أن عدونا املشرتك يسعى سعيه الالهث 
ألشقاء، بني فئات ن، بني اإىل إيقاظ نريان الفتنة بل إىل تفجري براكني الفتنة على مقربة منا، بني م

اختلفت مذاهبهم، حسنًا لكنهم ينتمون إىل جذٍع واحٍد من العبودية هلل عز وجل ومن االلتفاف على 
دين اهلل سبحانه وتعاىل، إن هذا العدو يسعى سعيه الالهث من أجل القضاء على بقايا حضارتنا، من 

، عوداً إىل  ذا العدو املشرتك فعودوا إىل كتاب اهللأجل القضاء على بقايا الثروات اليت مل تطلها بعد يد ه
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روه، نفذوا ودوا إليه، تدبكتاب اهلل أيها األمة، أقوهلا لكل الفئات عودًا إىل كتاب اهلل متسكوا به، ع
  .وصاياه

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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لو أن اإلسالم كان نسيج فكر أو فلسفة إنسانية لتحول منذ زمن بعيد إىل أحدوثة تُ ْرَوى ولتحول 
 إىل نبأ تارَيي طواه التاريخ ونسيه املؤرخون، ذلك ألن مشس البعثة النبوية ما كادت تبزغ يف اجلزيرة العربية

بصات وأنواع الكيد هلذه الرسالة السماوية اليت هي جذع حىت بدأت سلسلة العداوات واملؤامرات والرت 
الرساالت السماوية كلها، ما إن بزغت مشس النبوة يف اجلزيرة العربية حىت تألََّب ثالث امرباطوريات كانت 
إليها قيادة العامل آنذاك توجهت إىل هذه الرسالة بالكيد واملؤامرة ولكن ما هي إال سنوات حىت امتدت 

كنة على تلك احلضارات كلها وطويت بعد انتثار وانتشار وغزت مشس احلضارة اإلسالمية السحب الدا 
بقاع العامل وآفاق الدنيا كلها. جاءت احلمالت الصليبية ترتى، ولكن ما هي العاقبة اليت ينبغي أن تلفت 

غزاة، رجع  ربني و أنظارنا إليها بعد عقود من الزمن رجع أولئك الذين أقبلوا إىل هذه األرض املباركة حما
 كثرٌي منهم حيمل شعلة اإلسالم ويعرف الفرجنة يف بالد املغرب باإلسالم ويدعوهم إىل معرفة واإلقبال إليه.

وأقبل املغول من الشرق حيدوهم حقد نيارين عجيب قاصدين إىل أن َينقوا احلضارة اإلسالمية 
تيجة ا يف مياه دجلة الغامرة، فماذا كانت الناإلنسانية يف مهدها من حاضرة اخلالفة اإلسالمية وأن يغرقوه

يا عباد اهلل؟ ال اإلسالم وال احلضارة اإلسالمية اختنق أي  منهما وال دجلة أغرقت أي  منهما، وعاد 
اإلسالم يعلو ويعلن عن ذاته فوق أرفع وأعلى ذروة من ذرى هذا الكوكب األرضي الذي نعيش فيه. 

 دين اهلل عز وجل دون أن يكون رجع تلك العداوات إال على واستمرت العداوات ترتى متجهة إىل
أصحاهبا، واهتاجت زوابع ولكن النقع الذي محلته تلك الزوابع مل يرجع إال إىل رؤوس أولئك املرتبصني 

 باإلسالم.

وباألمس مل تنسوا بعد قصة الصور الكرتونية اليت تطاول بعض الناس هبا على دين اهلل سبحانه 
 أقول أساؤوا كما يقولون، ليس يف الدنيا من ُيلك أن يسيء إىل رسول اهلل أو إىل اإلسالم وال -وتعاىل 

واستقبلت أوروبا كيدهم بالرتحيب، وُنِشَرْت هذه الصور هنا وهناك، ولكن فماذا   -لكنهم تطاولوا بذلك 
ىل اإلسالم يدرسونه ّنارك إكانت العاقبة بالنسبة لإلسالم ذاته؟ اجته كثرٌي من الغافلني عن اإلسالم يف الدا
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يه مث إهنم استأنسوا به مث إنه اعتنقوه، ويف مؤمتر حضرته ُعِقَد يف بلدة من بالدنا العربية واإلسالمية ُدِعَي إل
مَجٌْع من مثقفي وعلماء الداّنارك، نظرت وإذا فيهم مسلمون مل جيرهم إىل اإلسالم إال هذا الكيد الذي 

أستاذة يف جامعة من جامعات الداّنارك كانت حاملة، قالت: مل أتشرف بعد فُ ْوِجئُوا به، قامت بينهم 
 باإلسالم ولكين على يقني بأن هذا الطفل الذي أمحله يف أحشائي سيولد مسلمًا.

واليوم أصرت أمريكا إال أن تعلن عن حقدها متجاوبة يف ذلك مع أحقاد الصهيونية العاملية ومع 
فثوا رجيع حقدهم إال يف ذلك الفيلم الذي مسعتم عنه، فما الذي جرى؟ أحقاد إسرائيل ومل جيدوا أن ين

لقد قاؤوا رجيع حقدهم يف أحداث ذلك الفيلم ولكن فماذا كانت عاقبة ذلك الرجيع؟ لقد عاد تتضمخ 
ذي حصل وصدق اهلل عز وجل بذلك الرجيع وجوه أولئك الذين أجنزوه ومثلوه وأخرجوه، هذا هو ال

 .[23]التوبة:  َكاِفُرونَ َأن ُيْطِفُؤواْ نُوَر الّلهِ بِأَفْ َواِهِهْم َويَْأىَب الّلهُ ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَُه َولَْو َكرَِه الْ  ُيرِيُدونَ  القائل:

 أقول من ال -فهل اإلسالم يا عباد اهلل نسيج فكر صاغته عقوٌل بشرية؟ من ذا الذي من العقالء 
ذه الرسالة اليت اخرتقت مؤامرات املتآمرين وكيد الكائدين وعدوان يتصور أن هذا الدين أو ه -املسلمني 

املعتدين، اخرتقتهم مجيعًا إىل يومنا هذا وهي يف أوج االنتصار، وهي الشمس املتأللئة اليت تنشر وتنثر 
ت الرساال -أقول هو جذع  -ألقها ونورها يف آفاق الدنيا أمجع، أُيكن أن يكون اإلسالم الذي جذع 

ة كلها هل ُيكن أن يكون اإلسالم نسيج فكر إنساين؟ هذا أول ما ينبغي أن نعلمه لنزداد يقينًا السماوي
بأن قرآننا إّنا هو كالم اهلل وبأن إسالمنا الذي حيتضن الرساالت السماوية كلها إّنا هو شرعة اهلل اليت 

ويقفوا بني يديه. أقول  َشَر الناستنزلت علينا من مساء رمحته وشرفنا اهلل سبحانه وتعاىل به دينًا إىل أن حيُْ 
لكم يا عباد اهلل فلن يضريه كيد الكائدين قط، وليس اإلسالم يف هذا الذي فعله هؤالء احلاقدون إال كما 

 قال ذلك الشاعر:

 ليوهيها      فلم يضرها وأوهى قرنه الوعر
 
 وناطح صخرة يوما

م جوا هذا الفيلم إّنا عربوا به عن أحقادهأن الذين أخر  -أو ينبغي أن تالحظوا  -إنكم لتالحظون 
ولكن ها هو ذا رجيع األحقاد قاؤوه داخل هذا الفيلم، وها أنتم ترون كيف أن هذا الرجيع عاد خضابًا 
ُخضَِّب وجه هؤالء الذين اشرتكوا يف إخراج هذا الفيلم ومتثيله والدولة اليت احتضنته وصفقت له وباركته، 
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لنفس هو أننا نلتفت ُييناً ومشااًل، ال أقول نبحث عن اإلسالم فاإلسالم موجود ولكن األمر الذي حيز يف ا
ال ُتْكَسُف مشسه وال ُيكن ألي أثر من سحابة أن تسري على وجهه ولكين أحبث عن املسلمني الذين 

الم، قال مل رسالة اإلسشرفهم اهلل عز وجل هبذا اإلسالم ومحلهم رسالته أين هم بل أين يقفون من حت
َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ  م اهلل:هل وليت أهنم سكتوا ولكنهم  .[15]احلجرات:  ِإّنَّ

 صرخوا قائلني: بل نفسد ما بيننا وبني إخواننا املسلمني وال نصلح.

وقال  .[152]آل عمران:  َفرَّقُواْ َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِيعًا َواَل ت َ  وقال هلم اهلل سبحانه وتعاىل:
قائلهم: بل إنا عزمنا على أن نتفرق وعزمنا على أن جنعل من األسلحة حارساً هلذه الفرقة اليت ينبغي أن 

 تدوم وال تنقضي.

املؤمنون يف توادهم وحتاهبم كاجلسد الواحد إذ اشتكى صلى اهلل عليه وسلم: وقال هلم رسول اهلل 
قالوا: أما حنن فلسوف نصر على أن يكون كل عضو  .ئر اجلسد بالسهر واحلمىمنه عضو تداعى له سا

 من هذا اجلسد حربًا على العضو اآلخر. يا عجبًا، مسلمون وحياربون أوامر اهلل، وليت أهنم سكتوا.

 اَل يَْألُوَنُكْم َخبَااًل وِنُكمْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اَل تَ تَِّخُذوْا ِبطَاَنًة مِّن دُ  ويقول هلم ربنا سبحانه وتعاىل:
ويقول  .[112]آل عمران:  َودُّوْا َما َعنِتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاء ِمْن أَفْ َواِهِهْم َوَما خُتِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكبَ رُ 

قائلهم كما تعلمون: بل سوف ندير ظهرنا إىل هذه الوصية وّند يد املودة والوالء ألعداء اهلل عز وجل 
يان الطغاة، طغ أعدائنا، وليت أهنا مودة ِندٍّ لِِندٍّ، ال، بل أصروا إصرارهم على أن يكونوا سدنة َيدمونو 

ْيِهم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَاء تُ ْلُقوَن إِلَ يقول هلم اهلل: . وأنتم تعلمون ذلك
ويقول قائلهم: ليس لنا مصطفى نصطفيه للود إال هؤالء الذين حيذرنا اهلل من  .[1تحنة: ]املم بِاْلَمَودَّةِ 

 مواالهتم.

أال ترون إىل ذلك؟ أال ترون إىل واقع املسلمني يا عباد اهلل كيف يويل البعض منهم ظهره للبعض من 
اهلل سبحانه  ؤمن بكعبةإخواهنم مث يقبلون باملودة واخلدمة لسادهتم الذين يطوفون حوهلم وال طواف امل

وتعاىل. نعم هذه هي املصيبة. قالوا وكرروا القول: ما لألفراد واألمشاج من الغربيني ال احلكومات ضاعفوا 
من كيدهم لإلسالم وسخريتهم به على مستوى املقالة اليت تنشر وعلى مستوى الفنون السينمائية وليس 
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قلت  يت ال ختلو منه الصحافة األوروبية واألمريكية ملاذا؟هذا أول وآخر ّنوذج وعلى مستوى الكاريكاتري ال
هلم وملاذا ال تتوقعون ذلك؟ وهل األمر خاص بأولئك الناس؟ هل تأملتم فوجدمت أن سخرية املسلمني 

من خرج من بإسالمهم أقل خطورة من سخرية أولئك؟ عندما أقول ألحدهم إن رسول اهلل  يقول لك: 
فيجيبين: هذا  وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها وال يفي بذي عهدها فليس مينأميت على أميت يضرب برها 

الكالم ال يصلح يف هذا الوقت. ملاذا تتعجب من أن يرتبص أولئك الناس بإسالمنا ويتهجم عليه عن 
طريق املقالة والكاريكاتري وحنو ذلك وال تتعجب من هذه السخرية بل من هذا التعايل على رسول اهلل 

ال ة قبيل وفاته: يقول لنا يف وصيته الغالي صلى اهلل عليه وسلم؟ إذا كان املصطفى عليه وسلم  صلى اهلل
وينظر أحدنا إىل هذا الكالم مث يقلي  يضرب بعضكم رقاب بعض -أو كفاراً  -ترجعوا بعدي ُضالاًل 

عليه األجر  قد أخذبه وراءه ظهريًا لينفذ املزاج الذي يف رأسه، وليت أنه مزاج شخصي، ال، لينفذ ما 
السخي ووضعه يف جيبه، أعطين األجر مث مرين بعبادة الشيطان أفعل ما تريد. وما أيسر أن يضع هذه 
العبادة للشيطان يف قالب اإلسالم، وما أيسر أن يضعه يف أسلوب ويف طريقة إسالمية تدين للمزاج 

رية عجب من أن يزداد الغرب سخوختضع للفكر ومصلحة اجليب، أليس كذلك؟ هذا هو واقعنا فلماذا ن
بنا وبديننا عندما ينظرون فيجدون أننا سبقناهم إىل ذلك، هل من العجيب أن يقتدوا بنا، هل من 
العجيب يا عباد اهلل، أليس فيكم من نظر إىل الكاريكاتري الغريب وهو يعرب عن سخريته بقادة كثرٍي من 

، وال شك بعض ما كتبته الصحف الغربية سخرية باملسلمني املسلمني اليوم، أليس فيكم من قرأ أو نُِقَل له
أن السخرية باملسلمني جتر إىل السخرية باإلسالم. على كل حال ينبغي أن أقول أيها اإلخوة: أما دين 
اهلل عز وجل فلن ُيَشاَك بشوكة، وأما الزوابع اليت ارتفعت بسبب عداوة املعتدين وبغضاء احلاقدين وما إىل 

 لن يعود نقع هذه الزوابع إال إىل رؤوس أولئك األعداء، إال إىل رؤوس أولئك احلاقدين على ذلك فال واهلل
 دين اهلل، هذه حقيقة.

مث إين أقول: إننا عندما نطلب من هذه الدولة اليت احتضنت هذا الفيلم القذر الذي يعرب عن هذا 
عقاب على تضنت هذا الفيلم بإنزال الاحلقد واليت تفوح رائحة رجيعه عندما نطالب هذه الدولة اليت اح

الذين أساؤوا ال إىل اإلسالم فقط وال إىل املسلمني فقط بل أساؤوا إىل كل من يقدس دين اهلل سبحانه 
وتعاىل ذلك ألن اإلسالم كما قلت لكم هو جذع الرساالت السماوية اليت تنزلت على عباد اهلل يف 
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أهنا دُيقراطية وإن جزءاً من الدُيقراطية حراسة مشاعر األرض، نعم، جيب على هذه الدولة وهي تزعم 
الناس، حراسة قدسية الدين أن أقول: فليكن ذلك أسوة بقدسية اليهود وإسرائيل، أن أقول: فلتكن ذلك 
أسوة بقدسية السامية اليت تنظر أمريكا بعشرة عيون بل مبئات العيون على كل من يسيء إليها بكلمة، 

لك حنذر من ردود الفعل، عندما نتحدث عن العقاب نلجأ إىل حضارتنا نعم، ولكن يف الوقت ذ
اإلسالمية، عندما نتحدث عن العقاب ُنذَكِّر حبضارتنا اإلسالمية اليت متزج العقاب العدل بل جتعل العدل 

 َوالَ  ل:سلمني مجيعًا بقول اهلل عز وجسلطاناً يهيمن على العقاب، نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا ونذكر امل
 .[2]املائدة:  جَيْرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدلُوْا اْعِدلُوْا ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى

هكذا نفهم رسالتنا السماوية وهكذا نتعامل معها، أما ردود الفعل فهي شاردة عن أوامر اهلل، ليس 
َواَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر  .ذه اجلرُية اليت وقعتية عالقة هبلنا شأن بسفارة، ليس لنا برجل قد ال تكون له أ

 .[104]األنعام:  ُأْخَرى

ولكنا مبقدار ما حنذر من ردود الفعل فإننا نأمر ونذكر بضرورة إنزال العقاب، هذا شيء، وذاك شيء 
 نآخر؛ موقعنا من اإلرهاب ومن الظلم الذي يستشري موقف واحد ال يعلم ألوانًا متعددة حسب املكا

وحسب الزمان، حنن نرتبص باإلرهاب وحنذر منه عندما ُيارس عمله هنا وحنذر من اإلرهاب وحناربه 
عندما ُيارس عمله يف أمريكا أو يف أي بقعة أخرى، ال نعلم، ديننا مل يربنا على أن نكيل احلق مبكيالني، 

عتزاز بإسالمنا اليت تدعونا لالديننا مل يربنا على الدجل، ديننا مل يربنا على النفاق، هذه هي احلقيقة 
  .بديننا وهلل عز وجل عاقبة األمورو 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل.
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 لتمزيق شمل املسلمين -298
 
 21/28/1882|  هكذا اسُتعملت الوهابية أداة

 

يقظة اإلسالمية، صحوة أو الكثريون هم الذين يتحدثون بصفاء قلٍب وبصدق نية عما يسمى اليوم بال
ويتحدثون فرحني مبتهجني عن كثرٍي من هذه املظاهر، فيذّكر الواحد منهم صاحبه أو إخوانه مثاًل بتلك 
القرية الربيطانية اليت دخلت بقضها وقضيضها باإلسالم، وأقامت يف قريتها جمتمعًا إسالميًا صغرياً مثاليًا  

عن العشرات بل رمبا املئات الذين يدخلون يف دين اهلل أفواجًا  كما أمر اهلل عزَّ وجل، ويتحدث اآلخر
من ذكور وإناث يف شىت ربوع ذلك العامل الغريب، وكل هذا صحيح واألمثلة أكثر من ذلك، ولكين أحب 
أن أقول إن علينا أن خنشى من الطامعني يف النعمة أكثر من أن نفرح بالنعمة ذاهتا، كلما عظمت النعمة  

طامعون من حوهلا، ولذلك فإن الذي يشغلين عن الفرح باليقظة اإلسالمية احلقيقة إّنا هو كلما كثر ال
تصور املخاوف عليها، فبمقدار ما هنالك إقبال على اإلسالم يف ربوع الغرب وغريه  مبقدار ما يوجد 

 ،وسائل وخطط ماكرة جديدة مستحدثة للرتبص باإلسالم وللكيد به؛ بل للقضاء عليه حيث ما وجد
وذلك هو شأن أعداء اإلسالم كلما رأوا جنمه خافتًا كلما أعرضوا عنه وبردت مهمهم يف معاداهتم، فإذا 
رأوا جنمه وقد تألق، وإذا رأوا طاقته وقد أقبلت بعد إدبار مجعوا وسائلهم وهيئوا ُعددهم وأسهروا لياليهم 

ي حبيث نفرح ينبغي أن نكون من الوعيف سبيل الكيد هلذا الدين الذي أصبح يشكل خطراً كبرياً عليهم، 
 بالنعمة آنًا، ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يعافينا من املاكرين واملرتبصني آنًا آخر على أقل تقدير.

وإذا عرفنا أن هنالك أعداًء يرتبصون هبذا الدين، وأن هنالك خططًا ماكرة ُترسم، فلنتذكر ولنتبني 
لذي يتطلبه منا إُياننا وديننا، كيف ترسم هذه اخلطط أيها هذه اخلطط، ولنكن على مستوى الوعي ا

املسلمون، إهنا ترسم يف أقبية مظلمة خفية بعيدة حىت عن تلك اجملتمعات الغربية البعيدة عن اإلسالم، 
ولكن كثرياً من أبطال تطبيقها هم املسلمون أنفُسهم، كل من مل يعي هذه احلقيقة فهو يف احلقيقة مغفل، 

قيقة سادر الفكر ساذج الوعي، اخلطط ترسم هناك بعيدًا بعيدًا جدًا  لكن كثريًا من أبطاهلا وهو يف احل
هم من املسلمني أنفسهم، والكثري من هؤالء املسلمني على علم مبا يراد هبم وكل منهم يعلم هويته جمنداً 
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ن أن كاًل منا وأظ يف سبيل الكيد لإلسالم واملسلمني، ولكن فيهم من يسر بدون وعي يف هذا الطريق،
ينبغي أن يعلم أن هذه اخلطط كثرية ومتنوعة ولكن أبرزها وأخطرها هي اخلطة اليت ترمي إىل اإليقاع بني 

 املسلمني.

تلك اخلطة اليت هتدف إىل جعل إسالم املسلمني الواحد إسالمات كثريًة متناقضة متخاصمة متعادية، 
اك بعيدًا وأنا على علم بذلك، ولكنها تعهد إىل تلك هي أخطر اخلطط اليت ترسم كما قلت لكم هن

أناس منفذين من أبناء جلدتنا مسلمون يف الظاهر، ذلك ألن أحداً ال يستطيع أن ُيزق مشل املسلمني 
إال إذا كان القائم بذلك من املسلمني أنفسهم، أتتصورون أن عدواً لنا يستطيع أن يتسلل إىل داخل البنية 

بنية؟ ال. ألن هوية هذا العدو مكشوفة، ومن مثَّ فإن عمله سيأيت بنقيض ما اإلسالمية فيصدع هذه ال
يريد، ولكن الطريقة هي أن يعهد هبذا األمر إىل مسلمني هوياهتم تنطق بأهنم مسلمون، بل بأهنم غيارى 

، هعلى اإلسالم  وعقائده ومبادئه مث إهنم يتسربون إىل حلبة النقاش يف مبادئ اإلسالم وأحكامه وعقائد
فيطرحون األمور اخلالفية واحدة إثر أخرى، وجيعلون من تلك اجلزئيات اخلالفية بركانًا لتفجري مشكلة، 
وجيعلون منها أساس لتكفري أو لتفسيق أو لتبديع، مث إهنم يالحقون املسلم هبا مشكلًة إثر مشكلة إثر 

من التكلف البنّي  ذلك أسلوباً  مشكلة، ويسريون يف طريق ذلك على هنٍج من التنطع املمجوج ويتبعون يف
 الذي تفوح رائحته لكل متأمل ومتدبر.

وهكذا فإن هذا الطابور من هؤالء املسلمني ظاهرًا يسلكون سبياًل يصل هبم إىل الغاية املرسومة، 
والغاية املرسومة أن يتحول املسلمون الذين أظلهم إسالمهم يف ساحة إُيانية واحدة وكون منهم أمة واحدة 

قرون متطاولة من الزمن؛ حييلون هذه األمة الواحدة إىل فئات متناحرة متعادية متخاصمة، هكذا   خالل
كما يفعل أولئك الذين حيدقون حول مائدة وضع عليها شواء كبري من قطعة واحدة، كيف السبيل إىل 

حىت يستطيع   ةأن يلتهمها هؤالء اآلكلون؟ السبيل إىل ذلك أن يبضع هذا الشواء إىل قطع قطع قطع صغري 
كل منهم أن جيعل من كل قطعة مضغة يزدردها متامًا هذا هو الواقع الذي جيري اليوم، وهو جيري باسم 

 اإلسالم.
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تصوروا أيها األخوة وعودوا بأذهانكم إىل ما قبل مخسة قرون أو ستة قرون أو سبعة أو مثانية قرون 
عما معىن قول  ارع فيما بينهم بسبب التساؤلأفتستطيعون أن تشموا رائحة خلالف بني املسلمني أو لتص

؟ هل تستطيعون أن تشموا رائحة صراع وخصومات فضاًل الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى اهلل عزَّ وجل:
عن التكفري يف ساحة املسلمني قبل مثانية قرون مثاًل بسبب اختالفهم حول تفسري آيات الصفات؟ أو 

وا كتب ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتوسل به أو ال يتوسل به؟ نبِّشوا وفتشبسبب اختالفهم حول أن رسو 
التاريخ وكتب الرتاجم منذ عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل هذه القرون األخرية هل جتدون من 

لئن  ؟أقام الدنيا وأقعدها بالنكري والتكفري بسبب التساؤل هل أن اهلل يف جهة العلو أم ليس يف جهة العلو
نبشتم وفكرمت لن جتدوا هذه املسألة أبداً تكونت منها مشكلة يف عهد من عهود اإلسالم الغابر قط، رمبا 
حبثوا واختلفوا لكنهم وقفوا عند ما مسيته االختالف التعاوين فقط، ومل يعّكر هذا االختالف معنًا من 

 ساحتهم ُيكن العدو املرتبص ليدخل يفمعاين الوداد بينهم فضاًل عن أن يصدّع صفًا هلم، فضاًل عن أن 
وليستغل اخلصام القائم فيما بينهم، ولكن أصغي جيداً اليوم انظر كيف تقوم املهاترات ال أقول يف اجملتمع 
اإلسالمي، فاجملتمع اإلسالمي حتول إىل بركان يف هذا األمر، ال بل يف اجملتمعات الغربية ضمن الدوائر 

ن ف يبدأ اخلصام وال ينتهي حول تفسري العلو بالنسبة لذات اهلل عزَّ وجل، إاإلسالمية الصغرية، انظر كي
 مل تقل إن اهلل يف جهة العلو فقد كفرت وأشركت وخرجت من امللة.

ومهما قام النقاش ومهما قام اجلدل ومهما قدمت األدلة على أن جزع الدين يف هذه القضايا واحد، 
الف حوهلا، فاهلل ال يتحيز يف مكان، واهلل جلَّ عن أن يشبه وأن املبادئ الكلية ال ُيكن أن جيري خ

خملوقاته لن جتد هنالك سبياًل إلهناء هذا اللجج أواًل وآخراً قط، ذلك ألن هذه األمور إّنا تستثار من 
أجل غاية ال تتعلق باملسألة العلمية ذاهتا، الغاية هي أن يتصدع املسلمون، وأن يتحولوا إىل فئتني أو فئات  

ل فئة تكفر األخرى. قرأنا هذه التقارير اخلفية ذات يوم صاعدة من جامعات استشراقية غربية، ولكن ك
ويا لألسف من هم اجلنود املنفذون هلا؟ هم أولئك الذين يدعون إىل أنفسهم لتكون هلم الريادة اإلسالمية، 

ن صادرها عنها ولتكشف عوواهلل إهنم جملندون من أجل تطبيق هذه اخلطة الذي ستأيت األيام لتكشف 
 وواردها.
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وإذا قلت هلؤالء املتنطعني أين هي جهة العلو اليت استقر فيها اهلل عزَّ وجل هاهنا أم هاهنا أم هنا؟ 
أشار لك إىل الفوق، طبعًا البد أن يشري ما دام يقول إن اهلل يف جهة الفوق، إذاً هو يف جهة من اجلهات 

لم الذي يصل إىل حضيض التفاهة واجلهل، وانظر إىل التخلف ويشري لك هكذا، وانظر إىل هذا الع
العقلي الذي يشفق الصغار يف مدارسهم على مثل هذا التخلف العقلي والفكري، اهلل يف هذه اجلهة 
العليا، هذه اجلهة العليا هي جهة السفل يف مكان آخر، فكيف حتل املشكلة؟ هل تقول يف أي مكان 

لنسبة لذلك املكان ال غري؟ فإذا طرت إىل املكان املقابل غريت كالمك وجدت فيه إن اهلل يف علو با
وقلت اهلل يف جهة العلو هناك ال غري؟ من الذي يصدقك هبذا الكالم التافه الذي يقال يف عصر العلم 

، نُتمْ َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما كُ وتنبذه ثقافة التالميذ يف مدارسهم! ومهما قلت ولكن اهلل عزَّ وجل يقول: 
نَساَن َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسِوُس ِبهِ ويقول:  َوُهَو الَِّذي يِف السََّماء إَِلٌه َويِف اأْلَْرِض إَِلهٌ ويقول:   َولََقْد َخلَْقنَا اإْلِ

ل أبداً. مهما قلت له هذا الكالم فإن هذا ال ينهي اجلج واجلد ،نَ ْفُسُه َوحَنُْن أَقْ َرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ 
ملاذا؟ ألن اهلدف ليس حل مشكلة، وإّنا اهلدف اختالق مشكلة. وصلى اهلل وسلم على رسوله حممد 
النيب األمي الذي أطلعه اهلل على كثرٍي من املآسي اليت وقعت من بعده إىل يومنا هذا إذ يقول يف احلديث 

د ذلك فال أعلم صورة للتنطع بعوواهلل لئن مل يكن هذا هو التنطع بعينه  هلك املتنطعون الصحيح:
 بشكل من األشكال.

ولقد قلت مرة وأقوهلا أيها األخوة وسأصدر بيانًا مكتوبًا هبا، قلت لعامل جليل من علماء ذلك 
الصقع الذين ينادون ألنفسهم بالريادة اإلسالمية ليمزقوا مشل املسلمني، قلت: إىل مىت جتعلون من اإلسالم 

هذه األمة؟ حنن أمة واحدة وحنن فوق ذلك كلنا من أهل السنة واجلماعة،  سالحًا تقطعون به أوصال 
كلنا ننشد اإلخاء تسموننا ضيوف الرمحن حىت إذا اجته ضيوف الرمحن إىل هناك استقبلتموهم بالتكفري 
والتبديع، مسعت خطيب مسجد ّنَِرة وهو َياطب املسلمني يكفرهم يشركهم ألهنم يتوسلون برسول اهلل، 

ِخرَِة َوِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه امْشََأزَّْت قُ لُوُب الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمنُوَن بِاآْل  داخلني حتت نطاق اهلل عزَّ وجل: وجيعلهم
 . َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن ُدوِنِه ِإَذا ُهْم َيْستَْبِشُرونَ 
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ى هؤالء إسقاطها عل قلت: يف أي قاموس ديين، يف أي قرآن ويف تفسري لقرآن هذه اآلية جيوز
املسلمني املوحدين الذين يذهبون حجاجًا إىل بيت اهلل احلرام؟، وانتهينا إىل وفاق إىل أن هذه مشكلة 
جيب حله، وأن هناك مدسوسني جيب كشفهم، قلنا فأين السبيل واتفقت معه على أن السبيل هو التايل: 

ار ختصاصًا وأفضلهم إخالصًا لدين اهلل، وأختأن يذهب إىل بلده وَيتار عشرة أمساء من أرقى العلماء ا
أنا أيضًا من علماء هذه البلدة قدر ذلك، أفضلهم اختصاصًا وأفضلهم إخالصًا فيما نظن ونتصور، مث 
 نتداعى إىل ندوة يتالقى فيها هؤالء العلماء فيتناقشون يف هذه املسائل اليت أصبحت سالح تبضيع ومتزيق

نا بعد النقاش يكون قد انتهى اإلشكال فيه وما مل نتفق عليه يكون اختالف هلذه األمة، فما اتفقنا عليه
املستمر دليل على أنه أمٌر اجتهادي، ومادام أمراً اجتهاديًا ينبغي أن يعذر كل فريق منا صاحبه، مث ينبغي 

واحد، لأن نتواثق ونتعاهد على أن ال نثري هذه األمور، بل ينبغي أن نغذي وحدتنا نغذي جزع إسالمنا ا
اتفقت معه على ذلك وذهب عائداً إىل بلده وعدت عائداً إىل بلديت دمشق زادها اهلل حراسة وزادها اهلل 
رعاية وأمنا وأرسلت إليه أمساء عشرة علماء معتدلني، علماء أحسب أهنم خملصون لدين اهلل عزَّ وجل، 

ع سنوات إىل اليوم ومنذ ست أو سبوانتظرت أن يرسل يل أمساء عشرة من قبله لنتفق على لقاء وحوار. و 
 وأنا أنتظر اجلواب منه.

ولقد علمت أن املسألة طرحت لكن أولئك العلماء الغيارى على التوحيد وعلى دين اهلل عزَّ وجل 
فّروا فراراً عجيبًا عندما شعروا بالدعوة هلذا اللقاء، إذا املسألة أيها األخوة من اخلطورة مبكان عرف ذلك 

من جهل، املسألة ال تنطوي على غرية على دين اهلل معاذ اهلل، إّنا هي الغرية من وحدة من عرف وجهله 
األمة، إّنا هي احلقد على وحدة هذه األمة، هناك يقظة إسالمية هتدد البد من كف مجاحها، والبد من 

دة فعل، ر ردها على أعقاهبا كيف السبيل إىل ذلك؟ هناك يف اجملتمع الغريب ال فائدة؛ بل سيخلق ذلك 
السبيل هو أن ُيزق مشل املسلمني حيث يتجه أولئك الناس إىل اإلسالم، السبيل أن يصبح اإلسالم 

 الواحد كما قلت لكم أديانًا متصارعة يأكل بعضها بعضا.
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ولقد قرأت تقريراً إلنسان يشتهي ويتمىن أن يرى اإلسالم وقد حتول إىل ما يشبه الفرق املتعادية يف 
ا يأكل بعضها بعضًا فعاًل اآلن، ولكن هذا إّنا ُيثل أمنية لبشر، وعلينا أن نقول هذ اليت الغرب للمسيحية

لنكون على مستوى الوعي وعلى مستوى اليقظة اإلسالمية اليت ينبغي أن نتمتع هبا، وإال البد أن نتذكر 
 .اِس اَل يَ ْعَلُموَن َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّ  قول اهلل عزَّ وجل: 

ما املصيبة يف أن أتوسل برسول اهلل وال تتوسل؟ أنت أخي وأنا أخوك اجتهدُت واجتهدْت كما 
اجتهد أبو حنيفة والشافعي يف مسائل كثرية، ما املشكلة؟ ملاذا تثري من ذلك مشكلة جتعل منها بركان 

ألمة لرسوهلا وجه القليب املعرب عن حب هذه ايلتهب؟ غداً سيبدأ موسم املوالد يف هذه البلدة، وسيبدأ الت
فامسعوا وانظروا إىل صيحات النكري، وامسعوا وانظروا إىل اهلجوم املقزع العجيب الشديد، فيما هذا كله؟ 
هل تتصورون أن هذا يبتغى به وجه اهلل أبداً، ترى لو أنا فعلنا مثلما يفعلون إذًا إىل ما سيؤول حال 

 املزيد من ذلك؟  املسلمني؟ وعدوهم ينتظر

نا عيسى عيد ميالد سيد –يف سنة من السنوات كان اليوم مصادف مناسبتني، مناسبة عيد امليالد 
عليه السالم؛ بل اليوم األول من السنة امليالدية اجلديدة، وكان اليوم ذاته حيكم مناسبة عيد املولد النبوي، 

ها ل إىل اإلذاعة اإلسالمية اليت تنادي لنفسوكنت أصغي مصادفة إىل بعض هذه اإلذاعات اإلسالمية؛ ب
بالريادة اإلسالمية، ومسعت احملدث وهو حيذر من مظاهر الفسوق والعصيان اليت تثور يف البيوت يف مثل 
هذا اليوم، قلت يف نفسي جزا اهلل املتحدث خرياً إنه حيذر من هذا اللهو ومن هذا الفسوق ومن مظاهر 

ى ا من الغرب إىل بالدنا مبناسبة رأس السنة امليالدية فجزاه اهلل خرياً علهذه املعاصي اليت اجتهت رحيه
هذا، وأصغيت وأنا منشرح الصدر إىل ما يقول، ويف آخر حديثه تبني أن الرجل إّنا يعين االحتفال باملولد 

 والنبوي الشريف، إّنا يريد بالفسوق؛ الفسوق الذي يكون عند احتفال الناس باملولد، وبقصد بالله
واجلنوح والبعد عن الدين .. يقصد بذلك كله ما يتنامى من إقبال الناس على مولد سيدنا رسول اهلل 

 صلى اهلل عليه وسلم يف هذا اليوم.

أما ما جيري يف تلك البيوتات يف تلك الليلة من مظاهر الفسوق والعصيان، أما األهنار من املسكرات 
 سبحانه فال خطر من ذلك قط، وال يتناقض شيء منه مع دين اهللاليت تتدفق يف األنفاق يف تلك املناسبة 

 وتعاىل قط.
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أقول هذا أيها األخوة لنتمتع بوعي جيعلنا نفرح عشرة باملائة مبا نسميه اليقظة اإلسالمية، وحنذر 
 تسعني باملائة على هذه اليقظة من أعدائها األبعدين ومن احملرتفني ملعادة اإلسالم األقربني.
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قاق أخطر املصائب التي حذر هللا منها -282
ّ

 13/80/1881 | الّتنازع والش

 

يبٍة استنزفت ميَن يف عصٍر من العصوِر مبص -والعاملُ العريبُّ قلُبه  -ما أعتقُد أنَّ العاملَ اإلسالميَّ 
يبُّ يف هذا العصر، تلَك ر حيويّتُه وكادت أن تقضَي على وجوده كاملصيبة اليت ميَن هبا العامل اإلسالميُّ والع

 املصيبة اليت تتمّثل يف التّفّرِق والّتشرذم الَلَذيِن قضيا عليه.

ومهما تصّورنا املصائَب وأمهيتها، ومهما تصّورنا الّنكبات اليت مّرت هبذه األّمة على جسامتها، فلن 
 الّتدابر الذي حاَق تتمّثُل يفجنَد أجسَم وال أخطر من املصيبِة الكربى اليت حاقت هبا يف هذا العصر واليت 
 جبماعاهتا وبدوهلا وأقطارها حىت غدا كل  منها حموراً ضدَّ احملوِر اآلخِر تقريبًا.

ال جماَل  -كما قلُت أكثر من مرّة مصائب متنّوعة ومتعّددة   -وهذه املصيبُة الكربى تتفرُّع عنها 
 حلديِث عنها بل رمّبا ال جماَل إلحصائها.

أيها اإلخوة أنَّ اهلَل عزَّ وجّل ما امنتَّ على عبادِه بنعمٍة من النّعم اليت جاءت مثرة وأنتم تعلمون 
لإلسالم كنعمِة الوحدِة اليت أكرَم اهلُل هذه األّمَة هبا، وما أعلُم أنَّ اهلَل حّذَر هذه األّمة من أن تتنّكَب 

 عزَّ وجّل: قاق، فكّلكم يقرأ قوَل اهللِ فتقَع يف مصيبٍة من أخطِر املصائب كما حّذرها من التّنازِع والشّ 
َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُوا كّلكم يقرأ قوَل اهلِل عزَّ وجلّ ، و:   َواَل تَ نَاَزُعوا فَ تَ ْفَشلُوا

 .رحُِيُكمْ  َوَتْذَهبَ 

ربى، ونرى الّسبب عبادِه هبذه النّعمِة الكوإنا لنرى بأمِّ أعيننا الّسبب يف أنَّ اهللَ عزَّ وجّل امنتَّ على 
يف أنَّ اهللَ حّذَر عبادُه املسلمني من أن يقعوا يف نقيِض هذه النّعمِة من التّنازِع والّتدابر، نرى سبَب ذلَك 
فيما قد حاَق بنا، عندما تفرّقت هذه األّمة َسُهَل على العدوِّ أن يناَل منها كلَّ منال، وأن يصَل منها إىل  

ما يبتغي، وأن حييَل عزَّها إىل ذّل، وأن حييَل قّوهتا إىل ضعف، وأن حييَل غناها إىل فقر، وال داعَي  كلِّ 
 إىل أن أفّصَل وأفّسر.

ولكن من أين جاءَ هذا الّتدابر؟ وكيَف تسّرَب إلينا هذا التّنازع؟ وكيَف أصبحنا حماوَر متدابرة؟ حماور 
لنا أن نكوَن أّمًة واحدة؟ هنالَك عوامُل كثرية، ولكن من أخطِر هذه  متنازعة بعَد أن شاَء اهلُل عزَّ وجلَّ 
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العوامل عوامُل ينسجها املسلموَن بأيديهم، بل يسعى إليها املسلموَن امللتزمون باإلسالم باختيارهم، وهذا 
م فيما ههو البالء األطم، أن يكون املسلمون هم األداة هلذا التّفّرِق الذي حاَق هبم، وعن طريِق إسالم

يبدو، هذا العامُل الذي أريُد أن ألفَت الّنظَر إليه بكلماٍت وجيزة، وبكالٍم مكّثف نالحظُه أيها اإلخوة 
 إن التفتنا إىل ُيينًا أو مشااًل، أنّا نظرنا جند كيَف أنَّ املسلمنَي بأيديهم ُيزّقوَن وحدهتم، ومبساعيهم يقضونَ 

 وتعاىل به. على الّتضامن الذي أكرمهم اهلُل سبحانهُ 

. الّتطّرف هو الذي َيلُق ردوَد الفعل، وردود الفعل تنتهي إىل هذا الّتمّزِق الذي أحّدثكم .الّتطّرف
موِر عنه، والّتطّرُف نراه يف الّسلوك، ونراُه يف املعتقدات، ونراُه يف خمرتعاٍت خُتتَ رَُع باسِم الّدين، كلُّ هذه األ

ف، و الّتكّلف أو التّقّعر، وقدُيًا هنانا رسوُل اهلِل وحّذرنا من التكلّ وغريُها يدخل حتَت عنوان الّتطّرف أ
 وحّذرنا رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلَم من التنّطع.

والّتكّلُف والتّنّطُع والتّقّعُر والّتطّرف، كلُّ ذلَك كلماٌت هلا مدلوٌل واحد، أمل يقل املصطفى عليِه 
هلَك املتنطّعون، هلَك املتنطّعون، ؟ قاهلا ثالثًا، واحلديُث صحيح: طّعونهلَك املتنالّصالُة والّسالم: 

، ويضيُق اجملاُل أيها اإلخوة عن رسم هذا التّنّطع الذي يقوم به املسلمون سرياً يف اجّتاٍه هلَك املتنطّعون
ضح لكم كيَف وألو  مناقض ملا أوصانا به رسوُل اهلل صّلى اهلُل عليِه وسّلم، ولكن فألضعكم أماَم ّناذج،

 أننا نصنُع بأيدينا أسباَب الُفرقِة والّتدابر.

هنالك من يتنّطع، ومن يتطّرف يف الّتصّور واالعتقاد، فيذهُب مذهبًا يرى به رسوِل اهلِل صلى اهللُ 
عليِه وسّلم بدعٌة جارحة، ولعّلكم ال تصّدقون أنَّ يف املسلمنَي اليوم من ذهَب هذا املذهب والَذ هبذا 

ملالذ، مسعت ذلَك أذين يف موسٍم من مواسِم احلّج من إنساٍن قام يدعو إىل اهلِل عزَّ وجّل وله مظهر ا
م، الّداعي إىل اهلل والعامل بشريعة اهلل، يقوُل هلم: إياكم والغلوَّ يف حبِّ حمّمٍد رسول اهلل صّلى اهللُ عليِه وسلّ 

ٍم إال ويشمئزُّ ويعجُب من هذا الكالم، هذا تطّرٌف مسعت أذين هذه الكلمة، أقوُل ذلك ألّنُه ما من مسل
عجيب، ما املوجُب ألن يُقاَل هذا الكالم؟ لو أنَّ الذي قاَل هذا الكالم نظَر فرأى نفسُه بنَي ثّلٍة من 
اجملاذيب اّلذيَن ُجذبوا عِن الّدنيا مبحّبِة رسول اهلل، فغابوا عن أنفسهم وعن جتاراهتم ودنياهم، ولكنّنا ننظُر 
أنّا كنّا وحيُث ما ُوجدنا فال جنُد إال أنساًن معرضني عن حبِّ اهلِل وعن حبِّ رسوِل اهلل، وأكثرنا حبًّا هلل 
هو ذاَك الذي يشطُر قلبُه إىل قسمنِي اثنني: جزء يتجه به إىل حبِّ دنياه وشهواته وأهوائه، وجزٌء يّتجه به 
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عد هو اإلنسان الذي َسِكَر حببِّ رسوِل اهلل حىت مل ي إىل حبِّ اهلِل وحبِّ رسوله، أيَن هم الغالة؟ أينَ 
 يستطيُع أن ينظَر يف أمورِه الّدنيوّية؟

هذا الّتطّرُف يف القوِل إالَم يدفع؟ يدفُع إىل ردوِد فعل، يدفُع إىل نقيِض هذا الكالم، يدفع إىل أن 
لَك ألنَّ جَلَدل، وتشيُع الُفرقة، ذيقوَم أناٌس هنا وهناك وقد اندفعوا باالمشئزاِز من هذا القول، فيقوُم ا

الّتطّرف من شأنِه أن يوِجَد الّتكّلف، وذلَك ألنَّ الّتكّلف من شأنه أن يُوِجَد ردوَد الفعل املختلفة، وهذا 
 هو العامُل األكرب يف القضاِء على الّتضامِن والوحدة أينما ُوجدوا.

عت أذين لّتطّرِف اآلخِر يف الّطرِف الثّاين، مسهذا مثاٌل للتطّرِف يف طرٍف معنّي، ولكن انظروا إىل ا
أيضًا شيخًا من الّشيوِخ يقوُل ملريديه: إنَّ حبَّ الّشيِخ أهمُّ وأجلُّ من حبِّ اهلِل ورسوله، هذا ما مسََِعتُه 

ألشرح اأذين، والرّجُل أيضًا داٍع ومربٍّ ومعدوٌد يف العلماء، مثَّ قاَل الرّجل: لعّلكم تروَن يف هذا مبالغًة، ف
َة  لكم: إنَّ حبَّ اهلِل عزَّ وجّل شيٌء كبرٌي وكبرٌي جّداً، ال يّتسُع لُه قلُب اإلنسان الذي عاَش حياتُه الّدنيوّي
هذه متقلّبًا يف فجاجها كعاّمِة النّاس، ال بدَّ لصاحِب هذا القلِب الّصغري من مربٍّ يهّيئ هذا القلب حلبِّ 

 هذا املريُد ي يستطيَع املريّب أن يهيمَن على قلِب هذا املريد البدَّ أن يّتجهَ اهلل، وهذا املريّب هو الّشيخ، ولك
 بكلِّ مشاعره إىل حبِّ الّشيخ، ومن مثَّ ينتقل إىل حبِّ اهلِل عزَّ وجّل.

لو مل أمسع أيّها اإلخوة هذا الكالَم بأذين ألنكرته ولكّنين مسعته، وتأّملت يف ذلك اإلفراط وهذا 
ت يف ذلك الّتكّلف الذي يسرُي إىل أقصى الغرب، وهذا الّتكّلف الذي يسري إىل أقصى التفريط، وتأّمل

 الّشرق، واألّمُة الواحدُة هي اليت تتمّزُق بنَي هذا وذاك.

زَّ املسلمون، عباُد اهلل عزَّ وجّل الذين يريدون أن يعرفوا احلق فيتّبعوه، يريدوَن أن يتبيّنوا صراَط اهلِل ع
ليه، يتمزّقوَن بنَي هذا الّتكّلِف وذاك، بنَي ذاَك التّنّطِع وهذا، فماذا يصنُع هذا القوُل وجّل فيتالقوا ع

األرعُن، وهذا القوُل األرعُن الثاين؟ والبدَّ أن يقوَم النّاُس فيثوروا، والبدَّ أن تقوَم ردوُد فعل، والبدَّ أن 
 طبيعّي. تتحّوَل وحدُة األّمِة اإلسالمّيِة إىل نثار متمزق، هذا شيءٌ 
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بنَي ذلَك الّتطّرف ولُه ّناذُج شىّت ويضيُق الوقُت عن ذكرها، وهذا الّتطّرف ولُه ّناذُج شىّت ويضيُق 
الوقُت عن ذكرها، تظهُر فقاقيُع اخلالفات، وتظهُر فقاقيُع األفكاِر املتناقضِة املتصارعة، وكلُّ ذلَك يصبُّ 

  تذهُب ضحّيَة ذلَك كّله.يف أمٍر واحد، ما هو؟ وحدُة هذه األّمة هي اليت

حبُّ الّشيخ أهمُّ وأجلُّ من حبِّ اهلل، كيَف ذا؟ هل هنالَك إنساٌن مل يُفطر على حبِّ اهلِل ورسوله؟ 
أليَس هذا اإلسالُم دين الفطرة؟ أليست هذه العقيدة اليت جاءت هبا الّرسلُ واألنبياء انعكاساً لشعاٍع ينبثُق 

إذا عرَف اهلل أحّبه وال داعَي إىل وساطِة شيخه، إّنا حيتاُج اإلنساُن إىل  من فطرِة اإلنسان؟ كلُّ إنسانٍ 
وساطِة عقٍل مفّكر، مثَّ إىل وساطِة فكٍر يذكُر اهلل، ُجبلِت النّفوُس على حّبش من أحسَن إليها، هل هذا 

، ليكن تلميذك، كالقانوُن حيتاُج إىل شيخ؟ كلُّ من أحسَن إليك البدَّ أن حتّبه، ليكن جاَرك، ليكن أستاذ
ليكن القائَد الذي تسرُي يف ركابه، ليكن أيَّ زيٍد من النّاس، فكيَف عندما يكوُن احملسُن ربَّ احملسنني؟  
كيَف عندما تذكُر أنَّ اهللَ هو الذي أكرمَك بالّنطِق وأكرمَك بالفكر وأكرمَك بالعافيِة والّصحِة وأكرمَك 

ى رياِد الطّعاِم وأكرمَك بالقدرِة على الّشراِب وأكرمَك بالقدرِة علبرغِد العيِش وأكرمَك بالقدرِة على است
الرّقاد وأكرمَك فسرَت معايبك وأظهَر حماسنك، عندما تتفّكُر وتتأّمُل يف هذه اآلالء أفتحتاُج إىل من يتوّسُط 

زَّ وجّل لعشَق اهللَ سبحانُه ع ليمأَل قلبَك حببِّ اهلِل عزَّ وجّل؟ لو أنَّ أيَّ رجٍل من الّشارع تفّكَر يف آالِء اهللِ 
 وتعاىل. هذه حقيقُة ينبغي أن نعلمها مجيعًا.

وحبُّ رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم مهما بلّغ، أفيصُل إىل درجٍة امسُها الغلو؟ أفيصُل إىل درجٍة 
اذج من حبِّ ماَم ّنامسُها الغُلو؟ وهل يف النّاِس من فعَل أكثَر مما فعَل أصحاُب رسوِل اهلل؟ أفأضعكم أ

أصحاِب رسوِل اهلل لرسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلم؟ أفأذّكركم بقوِل أيب سفيان: وحيكم ما رأيُت قومًا 
أشدَّ حبًّا لشخٍص من حبِّ أصحاِب حمّمٍد حملّمد؟ ومهما غاىل املغايل، أفيصُل حبّبِه إىل أبلَغ من الّدرجِة 

فيان: ّنة، الذي جيَء به ليُقتل يف ضاحيٍة من ضواحي مّكة، فقاَل لُه أبو ساليت وصَل إليها زيُد بن الدَّثِ 
أنُشُدَك اهلل يا زيد، أحتبُّ أّنَك يف أهلَك آمناً مطمئنًا وأنَّ حمّمداً يف مكانَك هنا؟ فقاَل: واهلل ال أحبُّ أن 

كلّها يف سبيل أن   ن أضّحي حبيايتأكوَن يف بييت آمنًا مطمئنًّا ورسوُل اهلِل ُيشاُك بشوكة. أي أنا مستعد  أ
ال يشاَك رسوِل اهلِل بشوكة. مهما بلَغ اإلنساُن يف حّبِه لسّيدنا رسوِل اهلل أفيبلُغ هذه الّدرجة؟ كيف، كيف 

 ُيكن أن يقبَل العقل كلمًة من هذا القبيل؟
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 هذا التّنّطع، هذا بسببِ  هذا هو واقعنا أيّها اإلخوة، العامَلُ العريبُّ واإلسالميُّ هذه الكتلة يضّحى هبا
التّنّطع الذي جيرُّ األمة آناً إىل أقصى هذا الّطرف، وجيرُّ األّمَة آنًا إىل أقصى هذا الّطرف، وجيّرها أقصًا إىل 
أطراٍف أخرى كثرية وكثرية، وانظروا إىل النّتائج، انظروا إىل اخلالفات، انظروا إىل اخلصومات، انظروا إىل 

تفيُد منه؟ من الذي يبين عليه ساقاً فوَق ساٍق من البنيان؟ العدّو، العدّو هو الذي الّشقاق، من الذي يس
ينفخ يف نريان هذه اخلالفات، أحنُن جمنونون؟ بلغنا درجَة اجلنوِن أيها اإلخوة، أم حنُن متجاهلون؟ أم إنَّ 

تنطّعة كما قاَل ُف إن بالعقول املمصاحلنا أودت بنا إىل هذا احلّد من اخّتاِذ الّدين أشبَه ما يكوُن بكرٍة تُقذ
 رسوُل اهلل، أو باألقداِم الّدافعة؟ 

كال األمريِن سواء، وأمامي صوٌر كثريٌة هلذا التّنّطع ويضيُق الوقُت عن ذلك، ولكيّن أحبُّ أن أعوَد 
ىل يومنا إ إىل صدِر حديثي: هذه األّمة بُلَِيت بأعظِم مصيبة، بأعظِم مصيبٍة حاَقت هبا منُذ فجِر اإلسالمِ 

هذا: مصيبُة التّفّكك، مصيبُة الّتشّتت، ولذلَك أسباٌب متنّوعة، ولكنَّ هذا من أخطِر األسباب، لن 
أحتّدَث عن سبٍب يأتينا من عدّو فهذا شيءٌ طبيعّي، لن أحتّدَث عن سبٍب ُندفُع إليِه دفعًا رمّبا كاَن هذا 

ًة ُه الّدماُء من األكباد، األمُر الذي يشّكُل مصيبًة دامهأمراً طبيعيًّا، لكنَّ األمَر العجيب الذي تنزُف من
أخرى: أن يكوَن املسلموَن هم العامَل األّول يف هذا الّتشرذم وبسالِح اإلسالم، وبسالِح اإلسالِم نفسه. 

 فأنا أسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل أن يقينا شرَّ الّتطّرف.

نا وأنتم اّلذيَن تعانوَن من االجنذاِب إىل هنا آنًا وإىل هأيّها اإلخوة أنتم املقصودوَن هبذا الّتطّرف، 
آنًا، ما العاصم؟ العاصم أن تدرسوا دين اهلل، وأن تتبيّنوا شريعَة اهلل وأن ختلصوا عملكم هلِل عزَّ وجّل، 

كُن ملن ُي عندئٍذ سيكرمكم اهللُ بالتّوفيق. ال ُيكُن ملن جيذبكم إىل تّنّطٍع ذاَت اليمنِي أن يؤثّ َر عليكم، وال
 يريُد أن جيذبكم إىل تنّطٍع ذاَت الّشماِل أن يؤثّ َر عليكم بشكٍل من األشكال.

حنُن نؤمن بالّتصّوف، ولكنّا واهلل ننكُر الّتصّوَف عندما يكوُن وعاًء لبدٍع كاذبة، ننكُر الّتصّوف 
بودّيِة لألشخاص،  إىل الععندما يكوُن سّلمًا لشهرِة أشخاص، ننكُر الّتصّوف عندما تتحّوُل العبودّيُة هللِ 

 ننكُر الّتصّوف عندما يدفُع أصحابُه إذا ماَت هلم شيٌخ أن يقيموا لُه نصبًا تذكاريًّا وكأّنُه يُعبُد من دوِن اهللِ 
سبحانُه وتعاىل، ما كفرنا بالّتصّوِف الذي هو لبُّ اإلسالم، ولكنّا جنحد بالّتصّوف الذي يُ ّتخُذ ألمثاِل 

 هذه البدع.
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ال ُيكن أن نبتعَد عن إسالمنا احلقيقّي، عن طريِق شعاراٍت امسُها حماربُة البدع، مثَّ إننا جند أنَّ  وحننُ 
 هذه الّشعاراِت يف واٍد وأنَّ الواقَع يف واٍد آخر، وأنَّ الذي حُياَرُب يف الواقِع هو ديُن اهلل وليست الِبدع.

ُل أين اهلل رسوِل اهلل، عن طريِق حماربِة البدع يقاعن طريق حماربة البدع يقاُل إيّاكم الغلّو يف حبِّ 
ولن تكوَن مسلمًا إال إذا أشرَت بإصبعك هكذا وقلَت يف األعلى، أيضًا هذا ممكن. ونسأُل اهللَ عزَّ وجلَّ 

ِلَك َجَعْلنَاُكْم أُمًَّة َوَسطًا أن يلهمنا الّرشد وأن جيعلنا ممن قاَل اهللُ عزَّ وجّل عنهم: وُل قويل هذا ، أقوََكذََٰ
 وأستغفُر اهلَل العظيم..
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 21/21/1882 | الفرق بين السلف الصالح وخلف اليوم -281

 

إّن املسلمني من الرعيل األول الذين أكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل بصحبة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
اىل به، شرفنا اهلل سبحانه وتع وسلم، والسلف الصاحل الذين جاؤوا من بعدهم، خضعوا هلذا الدين الذي

فكان أن ساقهم الدين إىل حيث شاء اهلل سبحانه وتعاىل هلم من العزة واملنعة والسؤدد والوحدة، مث خلف 
من بعدهم خلٌف انتسبوا هم اآلخرون أيضًا إىل هذا الدين، ولكنهم أبَ ْو إاّل أن يكونوا هم الذين يسوقون 

هوائهم ذوا من الدين مطيِّة ألهوائهم وسبياًل ملبتغياهتم فاحنطت هبم أالدين إىل حيث يشاؤون، فكان أن اخت
إىل الدرك األسفل من الذل واملهانة ومن التفرق والشتات. وأنا أريد أن تالحظوا فرق ما بني ذلك الّسلف 
وهذا اخللف، أولئك استسلموا للدين الذي سار إىل حيث يشاء اهلل عز وجل، وحنن أخضعنا الدين إىل 

يث ينبغي أن نسوقه بناًء على رغباتنا وشهواتنا وعصبياتنا وأهوائنا، والكل من سلٍف وخلف يف الظاهر ح
منتسبون إىل هذا الدين ومتمسكون به، ولكن فرٌق بني من يتمسك بالشيء منقاداً إليه وبني من يتمسك 

 بالشيء ليجره إىل رغباته وأهوائه.

سلمني باألمس باختصار. ولكن ملاذا كان هذا الفرق؟ ملاذا  هذا هو فرق ما بني املسلمني اليوم وامل
كان إسالم أصحاب رسول اهلل رضوان اهلل عليهم والسلف الصاحل الذين جاؤوا من بعدهم مظهراً واضحاً 

ا االستسالم؟ كان واقعهم مظهراً هلذ َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا ممَِّّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل َوُهَو حُمِْسنٌ لقول اهلل تعاىل: 
وملاذا آل أمرنا إىل حيث أصبحنا حنمل اإلسالم على أن يستسلم لنا، حنمل اإلسالم على أن يصبح مطية 
ذلواًل لنا وألهوائنا؟. ما هو الفرق الذي دعا أولئك الناس أن يستسلموا لدين اهلل والذي دعانا حنن إىل 

 أن حنمل إسالمنا أن يستسلم هو ملبتغياتنا وأهوائنا؟

فرق شيء واحد أيها األخوة هو أّن ذلك الرعيل األول أخلصوا هلل عز وجل يف اإلسالم الذي ال
َا أَنَا َبَشٌر اجتهوا بقلوهبم ووجوههم إليه، فكانوا منصاعني ومنقادين لقول اهلل سبحانه وتعاىل:  ُقْل ِإّنَّ

َا إهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمنْ  ْل َعَمال َصاحِلًا َوال ُيْشِرْك بِعِبَاَدِة رَبِِّه لَِقاَء رَبِِّه فَ ْليَ ْعمَ  يَ ْرُجوا َكانَ   ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ َأّنَّ
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أي ال يدع شيئًا ما يتسرب إىل مشاعره وقلبه ليكون شريكاً مع اهلل سبحانه وتعاىل يف السري على  َأَحًدا
 صراط اهلل عز وجل.

. الصَّاِدِقنيَ  َمعَ  أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ات َُّقوا اللََّه وَُكونُوا يَاكانوا مظهرًا لإلنقياد لقول اهلل عز وجل: 
والصدق تعبرٌي آخر عن اإلخالص لدين اهلل عز وجل. لن يكون املؤمُن صادقًا إال إذا كان خملصًا دينه 

 هلل، ولن يكون اإلنسان خملصًا إال إذا كان صادقًا مع اهلل عز وجل يف لسانه ومبشاعره.

أخلصوا هلل  َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلهُ  ا مظهراً لإلنقياد لقول اهلل سبحانه وتعاىل:كانو 
عز وجل واجتثوا حظوظ الناس واجتثوا األهواء وانفصلوا عن العصبيات واألغراض كلها، حىت آلت قلوهبم 

وباحلب  ئب لتتجه إىل اهلل سبحانه وتعاىل باليقنيإىل أن أصبحت أوعيًة نظيفًة طاهرًة من سائر الشوا
والطواعية، ولذلك استسلموا هلل سبحانه وتعاىل استسلموا لدين اهلل سبحانه وتعاىل، تركوا أنفسهم وأهوائهم 

ن وشهواهتم تنقاد ملا ُيرضي اهلل سبحانه وتعاىل، فكانوا منقادين لدين اهلل سبحانه وتعاىل ومل يكونوا ُمَسرّيي
الدين، ولذلك كانوا أُمناء على شرعه، كانوا أُمناء على عقائده مل يُغريوا مل يُبدلوا مل ُيطوِّروا شيئًا من  هلذا

ستقرة يف هذا الدين العظيم، وهذا معىن 
ُ
عقائِد هذا الدين، مل يُبدلوا ومل ُيطوروا شيئًا من الشرائع الثابتة امل

 م أي كياناهتم لدين اهلل سبحانه وتعاىل.استسالمهم وإسالمهم كما قال اهلل عز وجل وجوهه

أّما حنن فنحن يف الظاهر مثلهم متامًا، وحنن يف الشعارات ّنلك شعارات أكثر بريقًا منهم وأكثر ألقًا 
وأكثر ضخامًة، وحنن يف الدعاوي رمبا كنّا أسبق منهم، ولكن الذي خنتلف به عنهم أّن قلوبنا ليست 

 صافيًة كصفاء قلوب أولئك الناس.

.. كل .أهواؤنا هي املتغلبة على دوافع سلوكنا، عصبياتنا حظوظنا حمبة الدنيا اليت رانت على قلوبنا
ذلك هو املهيمن على كياناتنا الداخلية اخلفّية، ولذلك فقد غدا صوت اإلسالم خافتًا بني جواحننا وبني 

ظوظ، تسربت رياء، تسربت احلهذه األصوات املرتفعة األخرى؛ مل خُنلص هلل سبحانه وتعاىل، تسّرَب ال
دواعي الشهوات واألهواء، تسربت العصبيات، فكنا جاحنني وبعيدين عن االنضباط بقول اهلل سبحانه 

. ومن مّث كنا جاحنني َأَحًدا لَِقاَء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال َصاحِلًا َوال ُيْشِرْك بِعِبَاَدِة رَبِّهِ  يَ ْرُجوا َفَمْن َكانَ  وتعاىل:
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أي  اِدِقنيَ الصَّ  َمعَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ات َُّقوا اللََّه وَُكونُوايدين عن االنضباط بقول اهلل عز وجل: بع
الصادقني مع اهلل فيما يّدعون، كونوا مع الصادقني مع اهلل فيما يعاهدون فيما يبايعون، ال تكونّن حظوظكم 

 وملكًا لشهواتكم، فماذا كانت النتيجة؟بألسنتكم مث تكون قلوبكم ملكًا ألهوائكم 

كانت النتيجة أننا حتايلنا على هذا الدين، حىت جعلناه ينساُق هو وراء رغباتنا وشهواتنا وأهوائنا، 
حتايلنا عليه حىت اختذنا منه مطية ذلواًل ألمانيّنا ورغباتنا. وهكذا فقد كان سبب هذا الفرق الكبري أهنم 

ا استسلموا لسلطان اهلل وحكمه وكانوا أمناء فلم يُغريوا. أّما حنن فقد استسلمنأخلصوا دينهم هلل عز وجل ف
لشهواتنا وأهوائنا ورغائبنا وحظوظنا، ودفعنا ذلك إىل أن نقود اإلسالم بداًل من أن ننقاد له، وكانت نتيجة 

ناسينا وصايا رسول اهلل و تهذه النتيجة أننا غرينا ومل نبايل، وأمعنا يف التغيري وال نزال وال نبايل، ونسينا أ
صلى اهلل عليه وسلم، بل أوامر رب العاملني سبحانه وتعاىل، وقول رسول اهلل يف احلديث الصحيح املعروف 

 نني وحنن بكم إن شاء اهلل الحقونالسالم عليكم دار قوٍم مؤميوم وقف قبيل وفاته بني القبور قائاًل: 
حايب بل أنتم أصلسنا إخوانك يا رسول اهلل؟ قال: قائٌل: أ . فقالوددت لو أين رأيت إخواننامث قال: 

. مث ي سأستقبلهم على احلوضأ بعد وسأكون فرطًا هلم على احلوض وإخواين أولئك الذين مل يلحقوا
م كما ُيزاد البعري الضآل، فأقول: أال هل  قال: أال ليزادّن رجاٌل عن حوضي أي ليطردن رجاٌل عن حوضي

 .تدري كم بدلوا من بعدك فأقول فسحقًا فسحقًا فسحقا هلم. فيُقال: إنك ال

أحسب أّن هذا الذي يقوله املصطفى عليه الصالة والسالم إّنا ينحطُّ علينا وعلى أمثالنا. فها أنتم 
ترون كم بدلنا وكم غرينا وكم ّنعن يف التبديل والتغيري، وما أكثر ما جُيلجل كثري من الناس بكلمة معروفة 

 علماء: حيثما وجدت املصلحة فثّم شرع اهلل.قاهلا أحد ال

قالوا: تتبدل األحكام بتبدل األزمان، شيء رقص له أصحاب الشهوات واألهواء، رقص له أصحاب 
الدنيا أولئك الذين يريدون أن يتحايلوا على اإلسالم حىت جيروه إىل مغانيهم بداًل من العكس، غطوا 

 أنفسهم هبذا الكالم.
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ل األزمان، ومل حُيمِّلوا أنفسهم مسؤولية فهم هذه الكلمة، بأي قانون تتبدل تتبدل األحكام بتبد
األحكام إذا تبدلت األزمان، وبأي دافع؟ ومن الذي يشرح هذا القانون وهذا الدافع؟ وهل هي أحكاٌم 

ب اتتحوُل دائماً من الشدة إىل التخفيف!؟ تتحول دائماً من احلرمة إىل الرخصة واإلباحة كما يفهمه أصح
الرعونات واألهواء يف هذا الوقت؟ أم إن هذا التبدل كما يتم هبذه الصورة يتم أيضًا باالنتقال من املباح 
إىل احلرام، باالنتقال من اجلواز إىل املنع؟ هذا واردٌ وذاك وارد ولكل ذلك دستور ولكل ذلك قانوٌن وميزان، 

هو داؤنا  لذين أخلصوا دينهم هلل سبحانه وتعاىل. ذلكوإّنا ُيرجع يف قانونه وميزانه إىل ُحرّاس هذا الدين ا
 أيها األخوة أننا فقدنا اإلخالص هلل.

وكأين بكم تسألون: فما العالج الذي يُعيد إلينا نعمة هذا اإلخالص وكيف السبيل إىل ذلك؟ إّن 
لما ازداد ك  احلديث عن هذا العالج طويل أيها األخوة، ولكن بوسعي أن أقول لنفسي ولكم شيئاً واحداً:

اإلنسان يخياله وشعوره ُقربًا من املوت، كلما ازداد قربًا من اإلخالص هلل عز وجل، وكلما ازداد شعوره 
بلذة اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل. وكلما ابتعد اإلنسان يخياله عن املوت ووضع بينه وبينه حواجز األماين 

 .واألحالم، كلما ابتعد عن اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل

فمن شاء أن َُيلص هلل فليُغمض عينيه وليتصور أن املوت يطُرُق بابه أو كاد أن يطُرق، وليتصور أن 
أمانيه وأحالمه من هذه الدنيا طُويت وأنه قد حان حتوله من هذه الدنيا إىل لقاء اهلل عز وجل وليعد بعد 

لشهوات، ، ولسوف جيد أن اذلك إىل قلبه، لسوف جيد أن اإلخالص لدين اهلل قد استيقظ بني جواحنه
احلظوظ، العصبيات، األهواء، كل ذلك قد خفت، وجلجل صوٌت واحٌد يف سويداء قلبه أال وهو صوت 

 التحذير من املآل، اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل.

واإلنسان ال يعلم مىت حيني حينه، ما ينبغي أن َيدع نفسه بأيام الشباب أو مبرحلة القوة والنشاط، 
 يعلم فرقًا بني شاٍب وشيخ، بني قوٍي وضعيٍف أبداً املوت يتصّيُد الناس ويلتقطهم حسب قرار فاملوت ال

 .َواَل َيْستَ ْقِدُمونَ  َساَعةً  فَِإَذا َجاَء َأَجلُُهْم اَل َيْستَْأِخُرونَ اهلل اخلفي الذي ال يعرفه أحد 
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ينيه د اإلنسان املوت عن عإذا وضع اإلنسان املوت ُنصب عينيه ذابت الدنيا يف قلبه، وإذا أبع
هيمنت الدنيا على قلبه هذا هو خمتصر الدواء. وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل املوت ُنصب أعيننا 
دائماً حىت نكون متحررين بذلك عن دنيانا وشهواتنا وأهوائنا وحىت نذوق بعد ذلك طعم اإلخالص لوجه 

  العظيم.اهلل سبحانه وتعاىل. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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إن من مقتضى حمبة اإلنسان هلل سبحانه وتعاىل أن حيب رسوله املصطفى حممدًا صلى اهلل عليه 
نته، س وسلم، وإن من مقتضى حمبة املسلم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ينقاد ألوامره، وأن يطبق

وأن يكون رقيبًا على تنفيذ وصاياه كلها، ولكي يستطيع املسلم الثبات على ذلك ينبغي أن يكون رأمساله 
 يف ذلك حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

فاملسلم الذي ينتمي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بنسب اليقني العقلي بأنه رسوٌل من عند 
يع يكون قلبه مليئًا وفيّاضًا حبب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، لن يستط رب العاملني فقط، دون أن

الصرب على االنقياد لسنته، ولن يستطيع ثباتًا على تنفيذ وصاياه وأوامره، وإّنا الذي يعينه على ذلك بعد 
 اإلُيان بنبوته صلى اهلل عليه وسلم إّنا هو حب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم.

يف أنه عليه الصالة والسالم قال وكرر القول يف أكثر من حديث صحيح واحد:  وهذا هو السبب
ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أمجعني وحاشى أن يكون احلافز لرسول ،

ذا هاهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل هذا الكالم أنانية يشبعها هبذا احلديث، ما عاذ اهلل أن يكون دافعه إىل 
الكالم ذلك، لكنه صلى اهلل عليه وسلم مكلٌف بأن يبلغنا كل ما قد ُكّلف بتكليفه، وحمبة املسلم لرسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم جزٌء ال يتجزء من اإلُيان أو هي مثرٌة البد منها من مثرات اإلُيان، فكان من 

يسعوا  وأن يوضح هلم أن عليهم أنالواجب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يبني ذلك للناس، 
وما عاذ  -سعيهم إىل حمبته صلى اهلل عليه وسلم بعد حمبة اهلل عز وجل، ولو مل يقل ذلك خلان األمانة 

 وما عاذ اهلل أن ال يبلغها. -وملا بّلغ الرسالة  -اهلل أن َيوهنا 

نه رسول، مث مل ٍن عقلي أإذاً فاإلنسان الذي اكتفى بصلته برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بإُيا
ُيشعر قلبه شيئاً من حمبته صلى اهلل عليه وسلم لن ينفعه ذلك اإلُيان إن بقي على هذه احلالة قط، وكيف 

 .ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أمجعني ينفعه ذلك ورسول اهلل يقول:
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سلم، ملسلم إىل حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه و فأما إذا سألت عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ا
فعلى الرغم من أن هذا سؤاٌل عجيب وغريب، عجيٌب أن يقول مسلٌم آمن بأن حممداً رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم، وآمن بأن القرآن كالم اهلل عز وجل، مث احتار كيف يسلك السبيل إىل أن حيب رسول 

ىل ال ُيكن أن جتد إنسانًا آمن باهلل مث آمن برسول اهلل وشعر حباجته إاهلل؟ هو يعاين من عدم حمبته له، 
السبيل اليت يغرس بني جواحنه حمبة املصطفى عليه الصالة والسالم. على الرغم من غرابة هذا السؤال 

 نقول:

تأمل يف مدى حمبة رسول اهلل ألمته جتد نفسك أمام السبيل بل أمام أقصر سبيٍل إىل حمبتك لرسول 
سواٌء منها من  - صلى اهلل عليه وسلم، انظر كيف كان املصطفى عليه الصالة والسالم حيب أمته اهلل

رآهم من أصحابه أو من تشوق إليهم من إخوانه، أي الذين مل يرهم، انظر كيف كانت مشاعره صلى 
فيض منك ي أن ال -والدالئل كثرية  -اهلل عليه وسلم باحلب اجتاههم. هل ُيكن إذا رأيت دالئل ذلك 

 القلب حبًا هلذا الذي أحبك؟!

 -وهو واحد من أحاديث كثرية بل من مواقف كثرية جداً  -وانظروا أيها اإلخوة إىل هذا احلديث 
أن رسول اهلل صلى انظروا إىل هذا احلديث الذي يرويه مسلم بسنده: عن عبد اهلل بن عمر بن العاص 

َفَمن تَبَِعيِن  النَّاسِ  مِّنَ  َأْضلَْلَن َكِثريًا إِن َُّهنَّ  َربِّ سان ابراهيم: اهلل عليه وسلم تلى قول اهلل عز وجل على ل
مث تلى قول اهلل عز وجل على لسان عيسى عليه الصالة   َوَمْن َعَصاين فَِإنََّك َغُفوٌر رَِّحيمٌ  فَِإنَُّه ِمينِّ 

رفع يديه عندئٍذ سيدنا  حلَِْكيمُ ا ْر هَلُْم فَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيزُ ِإْن تُ َعذِّبْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعباُدَك َوِإْن تَ ْغفِ والسالم: 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: اللهم أميت.. اللهم أميت وبكى صلى اهلل عليه وسلم، فأمر اهلل 

 :جربيل أن ينزل إىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم وأن يقول له: يا حممد يقول لك اهلل سبحانه وتعاىل
 .سنرضيك يف أمتك ولن نسوءك

هل يف الناس إنساٌن آمن برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووقف أمام هذا املشهد العجيب من شدة 
رمحة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأمته، بل شدة حمبته صلى اهلل عليه وسلم ألمته مما جعله جيأر إىل 

ىل ي قائاًل: اللهم أميت أميت، مث كان من نتيجة التجاءه إاهلل عز وجل بالشكوى والدعاء، ومما جعله يبك
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ك ولن قائاًل: يا حممد سنرضيك يف أمت –وهي بشارة لنا  -اهلل يف هذه الشكوى أن بشره اهلل عز وجل 
 نسوءك.

فإن كنت على الرغم من هذا ال تشعر حببك هلذا الذي أحبك، وهلذا الذي التجئ إىل اهلل يدعو 
غري مؤمن بنبوة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولعلك عندئٍذ غري مؤمٍن بربوبية  من أجلك فأشهد أنك

 اهلل الذي أرسل رسوله حممداً صلى اهلل عليه وسلم.

وليت شعري ملاذا جيأر رسول اهلل بااللتجاء إىل اهلل؟ أيف سبيل الطائعني من أمته؟ رسول اهلل يعلم 
اد من أمته ال بد أن يُنفذ وعد اهلل يف حقه باملغفرة واإلسعأن كل إنسان طائع مستقيم على صراط اهلل 

والرمحة، فال داعي إىل أن جيأر رسول اهلل إىل ربه بالدعاء الواجف الباكي، ولكنه عليه الصالة والسالم 
يلتجئ إىل اهلل أن يغفر للعصاة من أمته ملاذا؟ ألن الذي هيج لديه هذا الدعاء دعاء ابراهيم للعصاة من 

الذين بُعث هبم، ودعاء عيسى بن مرمي للعصاة الذين أرسل إليهم، هذا الدعاء من سيدنا ابراهيم  أولئك
ومن سيدنا عيسى هو الذي هّيج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يقف املقام ذاته فيجأر ويلتجئ إىل 

 اهلل باكيًا أن يرحم أمته، أي أن يرحم العصاة من أمته صلى اهلل عليه وسلم.

ها اإلخوة عندما جند مثل هذا املوقف لرسول اهلل الذي أكرمه اهلل عز وجل به، أال يشعر كل أي
إنساٍن مسلم أن سبيله إىل اهلل عز وجل وهو عاٍص آمث سبيله إىل اهلل عز وجل أن يلجئ إىل رسوله؟ من 

ٌد منها، كما واح منا ال يشعر هبذا السبيل املفتوح السيما عندما يقف أمام أحاديث كثرية وهذا حديثٌ 
أن رسول اهلل التجئ إىل اهلل ليقبل شفاعته للعصاة من أمته، فإن مهمتنا حنن أفراد أمته صلى اهلل عليه 
وسلم أن نلتجئ إىل رسول اهلل الذي جعله اهلل ملجئًا لنا، أن نلتجئ إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ا، أن يكون يد من الدعاء الضارع إىل ربه أن يتوب علينفنستفيد من االلتجاء إىل ربه أن يغفر لنا، نستف
شفيعنا يوم القيامة عندما جيعل اهلل من رسوله مالذاً لنا، أفال جنعل حنن بدورنا من رسول اهلل املالذ إىل 

 اهلل سبحانه وتعاىل؟!
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لصالة ا وما عجيب من شيء كعجيب ممن يُعرض عن هذه املكرمة اليت أكرم اهلل هبا رسوله حممداً عليه
َوقَاَل رَبُُّكُم والسالم. مث يقول: دعك من الواسطة، ال حاجة إىل الواسطة ليس بينك وبني اهلل حاجز 

 .اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ 

من الذي يقول لك: إن التجائي إىل رسول اهلل إّنا هو شرك مع اهلل عز وجل، التجائي إىل رسول 
اهلل عز وجل يف قلب رسوله هذا احلنان لنا أليس هو الذي وضع يف  اهلل أدٌب مع اهلل عز وجل. أمل يغرز

قلبه هذا الرمحة بنا أليس كذلك؟ من الذي جعل قلبه يرق للعصاة من أمته حىت يرفع يديه ويقول باكيًا 
 اللهم أميت أميت ملاذا؟

بالرمحة واملغفرة والتوبة دون أن يكرم وله بأن جيعله هو رس الباري عز وجل قادٌر أن يتجه إلينا مباشرة ً
الوسيلة إىل ذلك، قادر، ولكن ها أنتم ترون أن اهلل عز وجل غرز هذا التحنان العجيب لنا يف قلب 
مصطفاه، مما دعاه إىل هذا الدعاء الواجف الباكي مث أرسل إليه يقول: يا حممد سنرضيك يف أمتك ولن 

ما وسط اهلل رسوله سبياًل إىل رمحته لنا أفنسوئك. من ذا الذي جيهل هذا املعىن أيها اإلخوة؟ عندما ي
 ينبغي بدورنا أن نوسط رسول اهلل مالذاً هلل عز وجل كي يتوب علينا؟

ال ُيكن أيها اإلخوة أن جيهل هذا اإلنسان أن جيهل هذه احلقيقة إنساٌن آمن باملصطفى من بعد ما 
 آمن باهلل سبحانه وتعاىل.

ليوم اخرتاعاً جديدًا وعجيبًا من مظاهر الكفران برسول اهلل وإين ألختيل أن أولئك الذين اخرتعوا ا
صلى اهلل عليه وسلم، إّنا قلدوا يف اخرتاعهم هؤالء الذين يقولون إن التوسل يف رسول اهلل شرك. قام من 
يقلدهم فيقول: إن اتباع سنة رسول اهلل شرك، والتوحيد يقتضي أن نؤمن بوحٍي واحد أال وهو وحي 

ركت مع وحي القرآن وحي سنة فذلك نوٌع خطرٌي من أنواع الشرك، قرأنا هذا الكالم القرآن، فإن أش
ألناس كتبوه من جديد وأنا واثق أن هؤالء الذين اخرتعوا هذا اللون من الزندقة والكفران، إّنا نبههم إىل 

 عليه وسلم ذلك أولئك الذين يقولون إن استنزال الشفاعة من رسول اهلل أو التوسل برسول اهلل صلى اهلل
 شرك، إذا كان التوسل برسول اهلل شركًا فليكن اتباعنا لسنته أيضًا شركًا.
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متاماً    هُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللَّ  مَّنوالواقع أن اتباعنا لسنة رسولنا إّنا جاء بأمٍر من اهلل: 
لو مل يأمرنا  ، لو مل يأذن لنا اهلل بلكالتوسل ما كان توسلنا برسول اهلل إال بأمٍر من اهلل سبحانه وتعاىل

بأن نتوسل برسوله ملا جعل رسوله وسيلة الرمحة إلينا، بل ما جعله صاحب الشفاعة الكربى يوم القيامة. 
يوم يلوذ كما ورد يف الصحيحني الناس كلهم إىل األنبياء مجيعًا فريدوهنم الواحد إثر اآلخر إثر اآلخر فال 

  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.جيدون مالذاً أمامهم إال

إذاً عندما أقول نعم ال مالذ يل إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم احلشر كالٌم صحيح، بل هو 
 الكالم الذي أنبأين به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعندما يقول البوصريي:

 لعممسواك عند حلول الحادث ا       يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

  ه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.إّنا قال هذا الكالم انعكاسًا ملا أخرب ب

أيها اإلخوة إن كنتم مؤمنني برسول اهلل، فاعلموا أن رأمسالكم لتغذية هذا اإلُيان هو حب رسول 
ن أاهلل، وإن كنتم تسألون عن السبيل إىل حب رسول اهلل، فالسبيل إىل ذلك كثري، لكن من أهم السبل: 

تتبينوا وتعرفوا مدى حبه لكم، وكم التجئ إىل اهلل يف سبيل أن يكون شافعًا لكم غداً، وانظروا كيف 
 .َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك رَبَُّك فَ تَ ْرَضىَٰ  أجاب اهلل عز وجل التجاءاته املتكررة عندما قال له:

دًا من هل سيطلب مزيترى ما الذي سيطلبه رسول اهلل يوم القيامة: هل سيطلب كنزًا من املال؟ 
 الرفعة اليت متعه اهلل هبا؟ أمجعت األمة على أن الذي يرضي اهلل به رسوله إّنا هو املغفرة الواسعة ألمته.

هذا هو السبيل األكرب لغرس حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني جواحننا. فأما إن كنت من 
سبحانه وتعاىل، وأبيت أن تعلم أن اهلل جعل أولئك الذين أصاهبم رشاش هذا الشرود عن صراط اهلل 

رسوله وسيلة رمحة لنا فمعىن ذلك أنك اجتثثت جذور حب رسول اهلل من قلبك وأسأل اهلل لك العفو 
 .والعافية من هذا

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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إن من أعجب املفارقات املذهلة أن كاًل من أمريكا والصهيونية العاملية وإسرائيل إذ يروجوا الكل 
لذلك الفيلم الساقط العاهر، ذلك الفيلم الذي اشرتكوا مجيعًا يف صنعه، ذلك الفيلم الذي أفرغوا فيه ما 

سالم وسائر الرسل واألنبياء، أقول: من املفارقات العجيبة شاؤوا من رجيع أحقادهم على اإلسالم ونيب اإل
أن هذا الثالثي ذاته يوصي أو يأمر ما ُيسمى بالقاعدة أن يقيم الدولة اإلسالمية يف سورية، وإنين ألقول: 
إن صح هذا النبأ فال شك أن الدولة اإلسالمية اليت ستكلف القاعدة بإقامتها عندنا يف سورية إّنا ذلك 

الذي ُصِنَع يف ذلك الفيلم، ذلك هو اإلسالم الذي ُتَكلَُّف القاعدة بإقامته يف ديار الشام ولكأن  اإلسالم
ديار الشام غريبة عن اإلسالم مل تُ نْبَ فيها دولة اإلسالم بعد، أي إسالم هذا الذي ُتْدَعى القاعدة إىل 

 بنائه؟ 

راء متوثبة ضمن كتلة من السواد إنه اإلسالم الذي تواجهك منه أنياب بارزة غليظة وخمالب مح
الفاحم املرعب املخيف، ذلك هو اإلسالم الذي حيرص كل من أمريكا والصهيونية العاملية وإسرائيل على 
إقامته وأين؟ على إقامته يف ربوع الشام يف قلب الشام يف سورية، أي إسالم هذا الذي ُيكن لإلرهاب 

اء إسالم ذاك الذي يتجسد يف ذبح اجملاهدين لألطفال والنسالوهايب الذي تقوده فيما يبدو القاعدة، أي 
والشيوخ والناس الربآء اآلمنني يف سرهبم، أي إسالم ذاك الذي يتجسد يف اقتحام من ُيَسمَّون اجملاهدين 
يف اقتحام البيوت على أصحاهبا وطردهم منها ليحتلوها وجيعلوا منها منطلق جهادهم، أي إسالم ذلك 

ا مث لتقاط فتيات عفيفات صاحلات مستقيمات يُ ْغَتَصنْبَ، تُ ْلتَ َقُط الواحدة وحياط هبالذي يتجسد يف ا
يتعاقب الكل واحدًا واحدًا إثر آخر لينال حظوته منها قبل أن تقتل، هذا هو اإلسالم الذي ُتَكلَُّف 

ينه وبني ما ب القاعدة ببنائه، إسالم يقوم على دعائم اإلرهاب والظلم والفحش وما إىل ذلك، إسالم ليس
تبني بينه وبينهما إال ال ن صلى اهلل عليه وسلمنتبينه يف كتاب اهلل وما ورثناه من سنة وسرية رسول اهلل 

 عالقة النقيض بالنقيض. 
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قيل يل: إن جملة فرنسية نشرت صوراً كاريكاتريية تسيء من خالهلا إىل اإلسالم وإىل مقام النبوة، 
وجل وسرية  رمستها اجمللة ليست صورة اإلسالم اليت نتبينه يف قرآن اهلل عز قلت هلم بيقيين أن الصورة اليت

رسول اهلل وإّنا هي صورة هذا اإلسالم الزيف املكذوب به على اهلل سبحانه وتعاىل، نعم، هذا ما بلغين 
هلل اوإهنا ألعجوبة ومفارقة مذهلة بني الفيلم الذي أفرغ فيه أولئك العتاة كامل رجيع حقدهم على دين 

دولة مث إهنم ليعودون ليكلفوا جنودهم وعبيدهم بإقامة ال صلى اهلل عليه وسلمعز وجل وعلى رسول اهلل 
 اإلسالمية.

وبعد أيها اإلخوة: فإن يف الناس من فكر ورأى أن الوسيلة اليت ُيكن هبا حتصني بلدنا هذا سورية 
 ذا اإلسالم الزيف املكذوب على اهللاليت هي قلب الشام، الوسيلة الناجعة لتحصني شامنا هذه ضد ه

عز وجل إّنا هو إعالن النظام العلماين وإنين ألقول متسائاًل: وهل أتيح هلذه الوهابية، الوهابية التائهة عن 
دين اهلل سبحانه وتعاىل، الوهابية اإلرهابية هل أتيح هلا يف يوم من األيام أن تقتحم سوريا؟ هل أتيح هلا 

 تبيض وتفرخ يف سوريا؟  يف يوم من األيام أن

نعم ها هي ذي قد غزت مشال إفريقيا وجهات كثرية منها وها هي ذي قد غزت اخلليج أو كثرياً من 
بقاعه وها هي ذي قد غزت كثريًا من بقاع إفريقيا لكن ما الفرق؟ أما تلك البقاع فتتمتع من اإلسالم 

جلزائر  د عشت ورأيت احلالة اإلسالمية يف ابعاطفة مشبوبة حارة ولكنها غري مقيدة العلم وضوابطه ولق
نا ينبثق من يتميز بالتايل: إسالمنا ه –ولعلكم مجيعًا تعلمون  –كذلكم اخلليج، أما هنا فإسالمنا يتميز 

ثقافة إسالمية راشدة تنبع من جذور اإلسالم، تنبع من كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، مث من سرية حبيبنا 
ية ، مث مما كان عليه السلف الصاحل، ومن هنا فلقد حاولت اإلرهابية الوهابمصلى اهلل عليه وسلاملصطفى 

 أن تقتحم سوريا من هنا أو من هنا من النوافذ أو من الشقوق مل يتأت هلا ذلك قط. 

ولكم أن تعلموا ّنوذجًا بل سببًا من األسباب يف ذلك، إن كلية الشريعة يف جامعة دمشق عندما 
ا هذا اجلانب، روعي فيها أن تكون مناهج كلية الشريعة اإلسالمية حصنًا وضعت مناهجها روعي فيه

حُيَصَُّن به الشاب املسلم ضد كل ما هو شارد عن كتاب اهلل، ضد ما هو كل مبتدع شارد عن هدي 
خرى ، هذه املناهج اليت تنفذ اليوم روعي فيها هذا األمر، أما تلك البقاع األصلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
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لم يُ َتْح هلا إال رأس مال واحد هو العاطفة، والعاطفة اإلسالمية إن مل تنضبط بضوابط العلم الدقيق مع ف
اإلخالص هلل فإن هذه العواطف تتحول إىل عواصف، وقد حتولت العواطف اإلسالمية يف اجلزائر قبل 

 أن ااًل إن تصورمتسنوات إىل عواصف كما تعلمون، لذلك أقول هلؤالء اإلخوة أنتم خمطئون خطًأ قت
العلمانية هي اليت حتصن هذه البلدة ضد أخطار الوهابية اإلرهابية، النظام العلماين يفتح اجملال واسعاً 
هلذه اإلرهابية ويعطيها الشرعية فيما تزعم للعمل بتهمة أننا بلٌد ارتد عن اإلسالم وأعلن علمانيته أي ال 

 .المه أولئك اإلرهابيون الذين حدثتكم عنهم وعن إسالمهمدينيته، إياكم مثل هذا النظام يرقص على أح

نعم. نعم العلمانية تعلن حرية الفكر واملعتقد لكنها تعلنها وال تستطيع أن تدافع عنها، أما اإلسالم 
فهو يعلن حرية املعتقد والفكر ضمن احتضان اإلسالم له وتدافع عن هذا األمر، هذا هو الفرق بني 

اليت جتعل حرية املعتقد والدين يف ساحة العلمانية غري مهددة؟ ما الضمانة أال نُ ت ََّهم  األمرين، ما الضمانة
 من خالل ذلك بأننا قد ارتضينا اإلحلاد بدياًل عن اإلسالم؟ 

ال ضمانة، سُنْظَلم ولسوف نُ ت ََّهم ولكن ال سبيل، هنالك من سيؤخذون، هنالك من سُيخدعون، 
طيع ظامه وشرعته حرية الفكر واملعتقد حيتضن ذلك ويدافع عنه، لن يستأما اإلسالم فهو عندما حيتضن بن

أحد أن َيرتق اإلسالم من أجل أن يصل إىل حرية املعتقد والدين ليخنق كالًّ منهما، لن يتأتى له ذلك، 
نعم أيها اإلخوة، على هؤالء اإلخوة أن يعلموا ما معىن شرعة اإلسالم والنظام اإلسالمي عندما يهيمن، 

ي تعلموا ذلك انظروا الفتح اإلسالمي الذي هيمن على بالد الشام بعد أن ُطرَِد املستعمر الروماين لك
منها، أمل يتنفس النصارى الصعداء، أمل يعثروا على حريتهم بعد أن فقدوها ردحًا طوياًل من الزمن، أال 

ثري من ل يزيدون يف كتعلمون أن عدد النصارى ظلوا إىل احلروب الصليبية يساوون عدد املسلمني ب
 األحيان، ملاذا؟ 

ألن اإلسالم الذي احتضن املذاهب األخرى مل يرفع لواء حرية الفكر واملعتقد فقط، رفع اللواء ودافع 
عن هذه احلرية أيضًا، ينبغي أن تعلموا ذلك، تأملوا يف الفتح اإلسالمي الذي مت يف مصر وتأملوا يف 

 وكيف كانت احلرب الدائرة عليهم قبل الفتح اإلسالمي، مئة ألف سعادة األقباط وكيف تنفسوا الصعداء
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من اليعاقبة النصارى قُتِلُوا يف يوم واحد على أيدي االستعمار الروماين فماذا كان موقف اإلسالم؟ احتضن 
ومل يكن احتضانه لألقباط احتضان املتبوع للتابع ال بل كان احتضان الند للند، ولعلكم مجيعًا تعرفون 

القصاص الذي أخذه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب لذلك الشاب القبطي من ابن عمر بن العاص  قصة
ألنه ضربه بسوط قائاًل له: خذها وأنا ابن األكرمني، أقول إلخواننا: ال ختطئوا إنه خلطأ قَ تَّال، إن هؤالء 

ن ذكرنا لكم إهنا علمانيًا ليقولوا ها حن اإلرهابيني الوهابيني ينتظروهنا أن يُ ْعَلَن نظام الدولة اإلسالمي نظاماً 
دولة كافرة، إهنا دولة مرتدة ألن العلمانية تعين يف ترمجتها غري الدقيقة من الكلمة األجنبية التمسك بالدنيا 
فقط واالنصراف عن الدين أي النهج الالديين، هذا املنزلق ينبغي أن ننتبه إليه وأال نضحي جبهود كثرية 

 أجل. بذلناها يف ذلك، 

الدولة اإلسالمية دولة يتمتع هبا شخصية االعتبارية، والدولة شخصية اعتبارية ال ُيكن إال أن تتصف 
بعقيدة شأهنا كشأن أي إنسان، هذه الشخصية االعتبارية هلا معتقدها وهلا يقينها عن الكون واإلنسان 

ل النظام داً، العقيدة اإلسالمية بواملكوِّن ولكن هل هذا املعتقد اإلسالمي يظلم فئة على حساب فئة؟ أب
اإلسالمي فلتعلموا أن العدالة اليت تتألق بني املسلمني وغريهم ال ُيكن أن جتدها متألقة يف حالة أخرى 
أو من خالل نظام آخر، ال تعطوا هؤالء اإلرهابيني الوهابيني حجة، إياكم، سوريا كانت وما تزال مثال 

 سالمي اإلسالم الواعي، اإلسالم املنتمي إىل جذعي كتاب اهلل وسنة رسول اهللالدولة اليت تُ َعلُِّم العامل اإل
 ، كانت وال تزال الكعبة اليت يقصدها املسلمون مجيعًا ملعرفة الدين وملعرفة حقيقةصلى اهلل عليه وسلم

األخرى  ةاإلسالم، لئن كانت كعبة اهلل سبحانه وتعاىل ُيطاف من حوهلا عبودية هلل فسوريا إّنا هي الكعب
 اليت يقصدها املسلمون ملعرفة دينهم املعرفة احلقيقية، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 21/12/2212|  عندما يتحول إلاسالم إلى أداة بيد السياسة -281

 

قضى اهلل عز وجل يف حمكم تبيانه أن يكون موقع دينه من األسرة اإلنسانية موقع اآلمر احلاكم 
يكون موقع األسرة اإلنسانية من دين اهلل عز وجل موقع املستجيب، موقع اخلاضع لسلطان  القائد وأن

 اهلل وأمره، ال يتحول عنه وال يستبدل به غريه. تأملوا يف بيان اهلل عز وجل يف قرآنه الذي َياطبنا به كيف
لسلطانه،  ز وجل خاضعنييأمر مؤكدًا أن نرتك األهواء املختلفة وأن نتحرر منها وأن ندخل يف دين اهلل ع

منفذين ألوامره طوعًا وأال حنيد عن ذلك قط قواًل واحداً وألي سبب من األسباب. تأملوا يف هذه الطائفة 
ُقْل  من بيان اهلل عز وجل الذي َياطبنا به منفذًا ومنبهًا هلذه احلقيقة اليت ذكَّرت نفسي وذكرتكم هبا:

  أُِمْرُت َوأَنَْا أَوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلكَ ، َومَمَايت لِّلِه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمْيَاَي 
 [102-103]األنعام: 

ِع فَاْحُكم بَ نْيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َواَل تَ تَّبِ  ينطقنا اهلل عز وجل هبذا العهد وهبذا العقد كما رأيتم. ويقول:
 [30]ص:  لََّك َعن َسبِيِل اللَّهِ اهْلََوى فَ ُيضِ 

ْرُهْم َوَأِن اْحُكم بَ يْ نَ ُهم مبَا أَنَزَل الّلُه َواَل تَ تَِّبْع َأْهَواءُهْم َواْحذَ ويؤكد هذا األمر بطريقة أخرى فيقول: 
 .[48]املائدة:  َأن يَ ْفتِنُوَك َعن بَ ْعِض َما أَنَزَل الّلُه إِلَْيكَ 

أجل مبا إِنَّا أَنزَْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاحلَْقِّ لَِتْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس مبَا َأرَاَك الّلُه ]ويقول مؤكدًا هلذا األمر: 
 .[150]النساء:  أراك اهلل[ َواَل َتُكن لِّْلَخآئِِننَي َخِصيماً 

ْضَواَنُه ُسُبَل السَّالَِم َوَُيْرُِجُهم ت ََّبَع رِ يَ ْهِدي ِبِه الّلهُ َمِن ا ،َقْد َجاءُكم مَِّن الّلِه نُوٌر وَِكتَاٌب مُِّبنيٌ ويقول: 
 .[10-10]املائدة:  مِِّن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذِنِه َويَ ْهِديِهْم ِإىَل ِصرَاٍط مُّْستَِقيمٍ 

أرأيتم يا عباد اهلل إىل هذه األوامر اليت جتتمع على حمور واحد أال وهو توجيه الباري عز وجل أمره 
باده بأن يدخلوا يف دين اهلل عز وجل طوعًا وأن ينفذوا أحكامهم اليت خاطبهم هبا وأوامره اليت إىل ع

 حذرهم عن االحنراف عنها، أرأيتم إىل هذه اآليات كيف تؤكد هذا األمر الذي َياطبنا به اهلل عز جل. 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1111
 

ول اهلل اً من عصر رسوانظروا إىل حياة الرعيل األول من املسلمني كيف نفذوا هذا األمر الرباين بدء
صلى اهلل عليه وسلم وسلوكه، مث تأملوا ذلك يف عصر اخلالفة الراشدة، مث تأملوا سري املسلمني على هذا 
النهج دون التواء وال احنراف عنه يف العصور اليت خلت ذلك. انقادوا ألمر اهلل كما أمر، مل يبدلوا ومل 

ىل نسخ شرع أمر هبم أهواؤهم إىل البديل، مل جتنح هبم رغائبهم إيغريوا، التزموا بتنفيذ شرائع اهلل ومل جتنح 
  .فرضتها عليهم نفوسهم وأهواؤهم قطاهلل هبا ليستبدلوا هبا شرعة 

والوقت يضيق يا عباد اهلل عن ذكر الشواهد واألمثلة الناطقة هبذه احلقيقة ولكن املفروض يف حق  
بل حياة الرعيل األول من املسلمني ألنه املقياس كل مسلم أن يدرس حياة املسلمني يف العصر األول 

الدائم للسري على صراط اهلل سبحانه وتعاىل، ولكن فما الذي آل إليه األمر بعد ذلك، لقد َخَلَف من 
 حال التائهني ال أقول يف -بعد ذلك الرعيل َخْلٌف يف عصرنا الذي نعيش فيه، تأملنا ونظرنا يف حال من 

ني بل أنظر يف حال من ُيَسمَّون اليوم باإلسالمي - حال الشاردين عن صراط اهلل عن اإلسالم، ال أقول يف
اإلسالميني، أتأمل يف حاهلم وإذا هبم يتخذون اإلسالم  -وهي تسمية ال عهد للتاريخ اإلسالمي هبا  -

 دين هلا، أي الُسلََّمًا مهينًا ذلياًل للوصول إىل أمانييهم وأغراضهم وسياساهتم، وقدُيًا قالوا: السياسة 
السياسة اليت ال ترتبط مببدأ حقًا ال دين هلا، نظرنا فوجدنا هذا اخللف الذي جاء من بعد ذلك الرعيل 
األول من اإلسالميني كما يعربون عن أنفسهم، يتخذون من شرائع اهلل وأحكامه خادمًا، ورمبا أقل من 

 خادم إليصاهلم إىل مبتغياهتم السياسية املختلفة.

كانت هناك تصرفات مسعنا من هؤالء الناس من حيكمون بأهنا واجبة، وال أريد أن أمسيهم.   كم وكم  
وننظر إىل هذه التصرفات اليوم وإذا هبم يعلنون بأهنا أصبحت حمرمة، كانت باألمس واجبة مث إهنا غدت 

لفت، الطريق ختاليوم حمرمة، وما تنزل وحي بذلك باألمس وال تنزل وحي يف ذلك اليوم ولكنها السياسة ا
الذي ينبغي أن ُيسَلك إىل املبتغى هو الذي اختلف. كم وكم مسعنا تراجم عن رجال بأعياهنم وال نريد 
أن نسميهم نعتهم اإلسالميون يخري ما ينعت به أناس مسلمون ملتزمون صادقون مع اهلل وصادقون مع 

اهلل  عليهم بالشرود الكلي عن صراط األمة ونظرنا إليهم وإذا هم اليوم حيكمون عليهم بالكفر وحيكمون
سبحانه وتعاىل، وما نزل وحي عليهم بنعت أولئك الناس باألمس وما نزل عليهم وحي مناقض اليوم عن 
نعتهم وصفاهتم اليوم ولكنها السياسة اقتضت باألمس الثناء عليهم واقتضت اليوم تكفريهم. كم وكم 
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صب ربد فيها رائحة اإلخالص لدين اهلل ضد هذا العدو املغتأصغينا ونظرنا فوجدنا مظهراً للحماسة اليت ت
لألرض، املغتصب للحقوق والديار، الطارد للناس من بيوهتم وأوطاهنم إسرائيل، مسعناهم يتداعون لقتال 
العدو املغتصب ورأيناهم يلحون على األمة اإلسالمية بضرورة التالقي صفًا واحداً على قتال هذا العدو 

نا اليوم وإذا هبم يعلنون حلفًا خفيًا أو معلنًا مع هذا العدو املغتصب، وأصغينا السمع املغتصب، ونظر 
  .ولكننا مل نسمع منهم إال النقيض وانتظرنا أن نسمع منهم ما يذكرنا مبوقفهم قبل سنوات

 اً أأزيدكم أيها اإلخوة أمثلة على كيفية التالعب بشرع اهلل وأحكامه عندما اخِتَذ اإلسالم ُسلَّمَ 
للسياسة، سبياًل لبلوغ األماين السياسية، ما أكثر األحكام الشرعية اليت أيَّد فيها اإلسالميون فقهاء 
الشريعة اإلسالمية اجملمعني على حرمة هذه التصرفات وبطالن هذه العقود، ونصغي السمع اليوم إىل 

ن والتحذير وإذا ية باحلرمة والبطالموقفهم من هذه الفتاوى اليت كانوا يؤيدون فيها فقهاء الشريعة اإلسالم
هم اليوم يفتون بإباحتها، يفتون بصحتها، يفتون جبوازها، ونتساءل ألعل هنالك دليالً غاب عنكم باألمس 
وعرفتموه اليوم ومن مث غي َّْرمت احلكم؟ ال. احلكم هو هو والدليل هو هو ولكن املصلحة السياسية هي اليت 

ة تقتضي االنقياد ملا يقوله الفقهاء يف حكم هذه األمور وال أريد أن اختلفت، كانت املصلحة السياسي
أذكرها، أما املصلحة السياسية اليوم فقد اقتضت خالف ذلك، أرأيتم إىل الفرق بني ذلك الرعيل األول 
الذي انقاد خملصًا ألوامر اهلل وشرائعه يضعون أهواءهم حتت أقدامهم يف سبيل أن ينفذوا أمر اهلل ويف 

ل أن يرحلوا إىل اهلل وقد ابيضت وجوههم بتنفيذ أوامره، أنظرمت إىل الفرق بني تصرف ذلك الرعيل سبي
ن  من يسمون اإلسالميني اليوم؟ ها أنتم ترو  -وال أقول كل  -وبني ما آل إليه اإلسالم بني يدي كثرٍي 

 ياسية.كيف يُ تََّخُذ ُسلََّمًا ذلياًل يوطئ درجة إثر درجة للبلوغ إىل األماين الس

عباد اهلل: أنا أؤيد من حيذر من اإلسالم السياسي، ولكن فلتعلموا ما الذي نقصده باإلسالم 
السياسي؟ أقصد هذا، أولئك الذين أحالوا اإلسالم إىل وسيلة، إىل خادم، إىل ُسلٍَّم ُيْسَتْخَدم للبلوغ إىل 

يف  اسي الذي حنذر منه، أما اإلسالماألماين السياسية املتنوعة املختلفة، هذا ما أقصده باإلسالم السي
ا حقيقته فيأمر وينهى، اإلسالم يأمر بالسياسة السليمة اإلنسانية اليت بينها لنا اهلل يف حمكم تبيانه وشرحه

لنا رسول اهلل يف الصحيح من حديثه، نعم، لكن ما ينبغي أبداً أن ننزل اإلسالم من عليائه لنجعله خادماً 
فنا وأحالمنا السياسية. قلت مرة لواحٍد من هؤالء القياديني هذا الكالم الذي أقوله ألمانينا وخادمًا ألهدا
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لكم فاعتذر بأن تطبيق الشريعة اإلسالمية ال ُيكن أن يتم إال بعد بلوغ احلكم وبعد اإلمساك بنواصي 
، أرأيتم ماحلكم، وعندما نصل إىل احلكم وّنسك بزمامه فإنا بوسعنا عندئٍذ بكل سهولة أن نطبق اإلسال

إىل هذا الفخ الذي هو أخطر من الغلطة اليت أحدثكم عنها، يتصور هؤالء اإلخوة أن شأن اإلسالم 
وتنفيذه كشأن املذاهب السياسية عندما يسعى السياسيون إىل تنفيذها، أناس يتبنون االشرتاكية ينفذوهنا 

لبحث عمن اقتنع ن اإىل احلكم دو  عندما يصلون إىل احلكم، ليرباليون ينفذون ليرباليتهم عندما يصلون
 هل اإلسالم هكذا؟  .وعمن مل يقتنع

قلت: يا هذا اإلسالم معتقد يسري إىل العقل عن طريق العلم، مث هو حب يسري إىل الفؤاد تعظيمًا 
حلرمات اهلل وحبًا له وخمافة ومهابة منه عندئٍذ يطبق اإلسالم شئت أم أبيت، وإّنا سبيل ذلك أن ختوض 

دعوة إىل اهلل عز وجل بني الناس على األرض ال أن تبتغي حمادثتهم على كرسي احلكم، اإلسالم خماضة ال
ت ثلة  وصل -قبل سنوات  -يأمرك أن تطمع بعقل احلكام وامللوك ال أن تطمع بكراسيهم، باألمس  

حلكم قرابة اكربى إىل احلكم يف بلدة جماورة يف جنوب سوريا وال أمسيها وبقيت هذه الثلة اإلسالمية يف 
عامني ونيف فماذا فعلت؟ مل يتأتى هلا أن تطبق من اإلسالم شروى نقري، بقي األمر كما كان من قبل، 
حاولوا فلم جيدوا آذانًا صاغية، ملاذا؟ ألن هؤالء اإلسالميني شغلوا أنفسهم وبددوا وقتهم بالسعي إىل 

عز وجل يف  اهلل، مل حياولوا أن يدخلوا حمبة اهلل الكراسي ومل يلتفتوا إىل الدعوة إىل اهلل، مل حياوروا عباد
 القلوب، وصلوا إىل احلكم والناس كما هم فأىن هلم أن يصلوا إىل ما يبتغون؟! 

هذه احلقيقة أقوهلا اليوم لكي تبلغ آذان كل من يتمتع جبذوٍة من اإلخالص لدين اهلل عز وجل لعلهم 
ات ليت ينبغي أن تقطف من هذا الذي ذكرته لكم من هذه اآلييرعون، يا هؤالء الناس أال ترون إىل العربة ا

 اليت تبني لنا املنهج الذي ينبغي أن يسلكه عباد اهلل للدعوة إىل دين اهلل ولتنفيذ أوامره، ها هي ذي الفتنة
 ااملدهلمة تقوم وال تقعد، حترق وال تطفئ، يف هذه الدولة اإلسالمية الكربى اليت كنا وال نزال نعتز هبا، م

الذي حصل؟ الذي حصل أن اإلسالميني تنكبوا الطريق إىل تطبيق اإلسالم، تنكبوا الطريق إىل تنفيذ 
ريعة اهلل دعوة إىل ش شريعة اهلل عز وجل، شريعة اهلل ليست مذهبًا ليرباليًا يطبق سياسيًا شاء الناس أم أبوا،

]فصلت:  لَِّه َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل إِنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل ممَِّّن َدَعا ِإىَل الل: اهلل عز وج
22]. 
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هذه هي الطريقة اليت ينبغي أن نسلكها، الوقت مل ينضب بعد، لعل هؤالء اإلخوة يعودون إىل 
 رشدهم، ولعلهم ينزلون عن هذه األبراج اليت كانوا حيلمون بالوصول إليها، ولعلهم يلتفتون ُيينًا ومشاالً 

فريون أهنا ليست هي اليت أمر اهلل بأن يبلغوها وأن يصلوا إليها فينزلوا إىل حيث األمة، إىل حيث عقول 
الناس، والناس فطرهتم قائمة متيقظة ومستيقظة وال حيتاجون إال ملن حياور ويذكِّر، أيًا كان هؤالء الناس، 

فسقة اهلل، أين هم الذين يالحقون الأين هم الذين جيلسون مع التائهني ليحاوروهم ويدعوهم إىل محى 
ليجلسوا إليهم وحياوروهم مبنطق احلب، منطق الغرية كما فعل أصحاب رسول اهلل، كما فعل التابعون،  

 .هلل عز وجلون طبق النهج أمر به اكما فعل أولئك الذين تغربوا يف جماهل أوروبا، أين هؤالء الذين يسري 

 .أقول قويل هذا وأستغفر  اهلل العظيم
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282-  
 
 والقناع إسالميا

 
 11/12/2212|  عندما يكون الحكم سياسيا

 

اىل إننا نقرأ يف بيان اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه بيانًا للواجبات اليت أناطها اهلل سبحانه وتع
عباده إن ب بأعناق عباده وكلفهم هبا، ونقرأ إىل جانب ذلك بيانًا آخر يتضمن احلق الذي تكفل اهلل له

هم نفذُّوا تلك الواجبات وحققوها كما أمر، فتعالوا نصغي إىل طائفة من اآليات اليت تتضمن بيان 
َما  ،َوَما َخلَْقُت اجلِْنَّ َواإْلِنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ   عز وجل يف أعناق عباده، يقول:الواجبات اليت أناطها اهلل
 .[02-00]الذاريات:  يُد َأن ُيْطِعُمونِ ُأرِيُد ِمنْ ُهم مِّن رِّْزٍق َوَما ُأرِ 

 .[00]العنكبوت: يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن آَمنُوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة فَِإيَّاَي فَاْعُبُدونِ ويقول: 
ْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن ي ُ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن ُحنَ َفاء َويُِقيُموا الصَّاَلَة وَ ويقول: 

 .[0]البينة:  اْلَقيَِّمةِ 
لَ ِئَك ُهُم َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ نْ َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُوْ ويقول: 

 .[154]آل عمران:  اْلُمْفِلُحونَ 
 .[130]النحل:  يِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ ادُْع ِإىِل َسبِ ويقول: 
اَل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثرياً مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ َواَل جَتَسَُّسوا وَ ويقول: 

 .[13]احلجرات:  بَ ْعضاً 
 .[15]احلجرات:  ا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ ِإّنََّ ويقول: 

هذه طائفة من اآليات اليت تتضمن بيان الواجبات أناطها اهلل عز وجل بأعناق عباده، فتعالوا نصغي 
 ، يقول:واجباتاليت ينفذون هذه الالسمع إىل احلقوق اليت ألزم اهلل عز وجل ذاته العلية هبا جتاه عباده 

 َِن ِمن قَ ْبلِِهْم يَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهم يِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذ
 .[00]النور:  ناً مْ َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيَُبدِّلَن َُّهم مِّن بَ ْعِد َخْوفِِهْم أَ 

ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضعُِفوا يِف اأْلَْرِض َوجَنَْعلَُهْم أَِئمًَّة َوجَنَْعلَُهُم اْلَواويقول:  ]القصص:  رِِثنيَ َوُنرِيُد َأن ّنَّ
0]. 
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 ِمن بَ ْعِدِهْم َذِلَك ِلَمْن َخاَف ضَ َولَُنْسِكنَ نَّ ُكُم اأَلرْ  ،فَأَْوَحى إِلَْيِهْم رَب ُُّهْم لَنُ ْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنيَ ويقول: 
 .[14-12]إبراهيم:  َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ 

أرأيتم يا عباد اهلل إىل هذين البيانني اللذين نقرأمها يف كتاب اهلل، البيان األول يتضمن الواجبات اليت 
وجل ذاته العلية به  زم اهلل عزأناطها اهلل عز وجل بأعناقنا وكلفنا هبا، والبيان الثاين يتضمن احلق اليت أل

جتاهنا، وأنتم تعلمون أن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتابعني من بعدهم هم املثل األعلى 
أُْولَ ِئَك الَِّذيَن وهم النموذج الذي أمر اهلل عز وجل سائر عباده من بعد باالقتداء هبم، أمل تقرؤوا قوله: 

 .[85]األنعام:  اقْ َتِدهْ  َهَدى الّلُه فَبُِهَداُهمُ 

تعالوا نتأمل يف موقف أصحاب رسول اهلل والتابعني من بعدهم من هذه الواجبات، تعالوا نتأمل 
وقد دخل  –ولنستعرض باختصار، ما إن يقبل الواحد منهم إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبايعًا 

تغذيته مبشاعر على ترسيخ هذا اإلُيان يف عقله و حىت يعكف  –اليقني باإلسالم ودين اهلل يف طوايا عقله 
العبودية وبأعمال العبادات املختلفة، ما إن يدخل اإلُيان يف طوايا عقله حىت يعكف على حتويل هذا 
اليقني العقلي إىل حب وتعظيم يهيمنان على القلب، يعكف هذا اإلنسان الذي عرف اهلل على تظهري 

  شهوات املنحطة ويعكف على التسامي فوق بقايا ظلمات اجلاهلية اليتقلبه وتطهري نفسه من األهواء وال
عالوا تكان مبتلى هبا، ما إن يتالقى بعض من هؤالء الصحابة فيما بينهم حىت يتداعوا إىل جملس شعاره 

، يتداعون إىل جمالس ذكر، إىل جملس تذكرة، إىل جملس تناصح، يتجهون مجيعًا إىل تنفيذ بنا نؤمن ساعة
 عز وجل، تعريف الناس باإلسالم، دعوهتم إىل اهلل عز وجل، إدخال حمبة اإلسالم يف قلوب أمر اهلل

التائهني، حيدث الواحد منهم بعضًا من املشركني الذين ال يزالون َيبون يف ظلمات اجلاهلية، حيدثهم عن 
تسمع فإن أعجبك فاإلسالم واإلُيان فريفع حربته يف وجهه يهدده بالقتل فيقول له مبتسمًا: أو جتلس 

أخذت وإن مل يعجبك فافعل ما تشاء فيغرس احلربة إىل جانبه وجيلس ليسمع، ما إن يأيت اهلل ويأخذ 
الواحد منهم حظه الكايف من الرقاد حىت يقوم سائر الليل بني يدي اهلل راكعًا، ساجداً، متبتاًل، ملتجئًا 

 ه. ويغذي قلبه مبزيد من احلب هلذا الذي آمن بإىل اهلل، داعيًا، متضرعًا، يغذي عقله جبذور اإلُيان 

ترى، هل كان أصحاب رسول اهلل رضوان اهلل عليهم وهم عاكفون على أداء هذه الواجبات اليت 
أناطها اهلل بأعناقهم، هل كانوا منصرفني إىل حلم قيام الدولة اإلسالمية، هل كانوا حيلمون بأن ُيتلكوا 
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لذي طورية الرومانية أو الساسانية، هل كانوا يتساءلون مىت سيتحقق احلق االبالد اليت هتيمن عليها اإلمربا
وعدنا اهلل عز وجل به؟ ال يا عباد اهلل. كانوا منصرفني إىل هذه الواجبات اليت أناطها اهلل بأعناقهم، شغلهم 

سهم فالشاغل أن يطهروا نفوسهم من السخائم، أن يطهروها من الكدرات، شغلهم الشاغل أن يطهروا أن
من بقايا أدران اجلاهلية، شغلهم الشاغل أن ُيدوا ما بينهم وبني إخواهنم جسور احلب والود تنفيذاً لقوله 

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ عز وجل:   .[15]احلجرات:  ِإّنَّ

فلما نفذوا هذا الذي أمرهم اهلل عز وجل به وقاموا بالواجبات اليت أناطها اهلل عز وجل يف أعناقهم 
قق هلم ما كان قد التزم به ربنا جتاههم، أعاد اهلل هلم األرض اليت ُهجُِّروا منها وملَّكهم بالداً وأراضي ح

أخرى وجعل منهم أئمة ُيسكون بأزمة القيادة يف العامل، أال تالحظون ذلك. هذا هو النموذج الذي 
فون على القيام األول عندما كانوا يعكينبغي أن نتبينه ونتذكره يا عباد اهلل، وأعود فأقول: إن ذلك الرعيل 

 بالواجبات اليت أناطها اهلل بأعناقهم مل يكونوا يتصورون أي عالقة بني تلك الواجبات اليت ُكلُِّفوا هبا واحلق
الذي ألزم اهلل به ذاته العلية جتاههم، مل يكونوا يتصورون عالقة علة ومعلول بينهما، مل يكونوا يتصورون 

بينهما، بل كانوا يعلمون أهنم عبيٌد هلل وأن عليهم أن يؤدوا هذا الواجب الذي أناطه عالقة سلعة ومثن 
 اهلل يف أعناقهم فكان أن نفذ اهلل عز وجل هلم ما قد ألزم به ذاته العلية.

عباد اهلل: حنن أيضًا جيل من تلك األجيال اليت جاءت بعد ذلك الرعيل األول، حنن أيضًا عرفنا اهلل 
ن أيضًا نعتز باإلسالم شرعة ومنهاجًا، أجل، وها حنن ننظر فنجد يف ساحتنا اإلسالمية ثلة  وآمنا به، حن

ل ولقد قلت لكم باألمس إهنا تسمية ال عهد لنا هبا من قب –كبرية من الناس الذين ُيدعون باإلسالميني 
سمى ننا تمسلمون نعم، إسالميون، ماذا تعين هذه الكلمة؟ على كلٍّ هنالك ثلة تنشط فيما بي –

اإلسالميني، ولعلها الفئة األوىل، النخبة املتميزة يف نطاق السري على صراط اهلل والتمسك بدين اهلل، فهل 
يسري هؤالء اإلخوة، اإلسالميون، على النهج الذي سار عليه الرعيل األول وهم قدوتنا، وصدق اهلل 

 .[85]األنعام:  اقْ َتِدهْ  أُْولَ ِئَك الَِّذيَن َهَدى الّلُه فَبُِهَداُهمُ القائل: 

هل يسري هؤالء اإلسالميون على هنج ذلك الرعيل األول طبقًا للنهج القرآين الذي انتبهنا إليه 
وأصغينا إىل طائفة من اآليات الدالة عليه؟ ال يا عباد اهلل. لقد ُشغِلُوا عن الواجبات اليت أناطها اهلل عز 

ه إىل الذي ألزم اهلل عز وجل به ذاته العلية جتاههم. أين هو التوجوجل بأعناق عباده، ُشغِلُوا عنها باحلق 
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الناس التائهني عن دين اهلل، الشاردين عن صراط اهلل، الذين يبحثون ُيينًا ومشااًل عمن يبصرهم بدين اهلل، 
 نعمن يدهلم على حقيقة العبودية هلل، عمن ينبههم إىل هوية العبودية ملوالنا سبحانه، أين؟ أين الذي

يستجيبون نداء هؤالء اإلخوة جيلسون إليهم ليعرفوهنم على دين اهلل وليدخلوا حمبته يف قلوهبم، أين هم 
من جمالس تعالوا بنا نؤمن ساعة اليت كان يتداعى إليها أصحاب رسول اهلل فيتذاكرون ويتناصحون 

، أين هو السعي إىل معارج عاىلويذكرون اهلل سبحانه وتعاىل؟ أين هي ليايل التبتل بني يدي اهلل سبحانه وت
التزكية بالنفس إىل صعيد اإليثار بداًل من األثرة، إىل صعيد احلب بداًل من احلقد، إىل صعيد التضحية 
باحلظوظ بداًل من التضحية باخلصوم، أين هي ساعات التبتل وتغذية اإلُيان باهلل عز وجل بوقود احلب 

عز وجل  وا عن ذلك كله بالبحث عن السبيل إىل احلق الذي ألزم اهللهلل، بوقود التعظيم حلرمات اهلل؟ ُشغِلُ 
ذاته العلية جتاههم فصدق عليهم قاله ابن عطاء اهلل السكندري يف حكمه: اجتهادك فيما ُضِمَن لك 

  .انطماس البصرية منكوتقصريك فيما طُِلَب منك دليل على 

 عز س، بتزكية النفس، وهو شيء أمر اهللنعم. قيل هلؤالء الناس: أين هو انضباطكم بتهذيب النف
وجل به وكرر األمر به وهو البوابة إىل قيام اجملتمع اإلسالمي؟ معذرهتم اليت يرددوهنا وكم قيلت يل هي أن 
تنفيذ الشرعة اإلسالمية ال ُيكن أن يتم إال بعد الوصول إىل كراسي احلكم، فما مل نصل إىل سدة احلكم 

م وشرعة اإلسالم. هؤالء أصابتهم عدوى املذاهب السياسية، األفكار السياسية، ال يتأتى لنا تنفيذ اإلسال
الذين يسعون سعيهم إىل احلكم ليفرضوا على األمة مذاهبهم وأفكارهم أيًا كانت دون أن يتساءلوا عن 
وصول هذه األفكار إىل قلوهبم طوعًا أو كرهًا، ولكن اإلسالم ليس كذلك. قلت وأقول: اإلسالم أيها 
اإلخوة معتقد أواًل وسبيله الدخول إىل العقل طوعًا، مث إنه جيب أن يتحول من القناعة العقلية إىل وقود 
احلب يف الفؤاد، جيب أن يتحول من قناعة عقلية إىل حب عارم يف الفؤاد هلل، إىل تعظيم حلرمات اهلل، 

 .[130]النحل:  بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ  ادُْع ِإىِل َسبِيِل رَبِّكَ  إّنا يتم عن طريق ما أمر اهلل بهوهذا 

أما الوصول إىل كراسي احلكم فهذا ُيكن أن حيقق القسر، ُيكن أن حيقق قسر الناس للسري يف 
الطريق الذي يرتؤون فهل هذا هو اإلسالم، هل يقبل اهلل عز وجل من إنسان سيق سوقًا إىل مظاهر 

 ه ذلك يوم القيامة؟ اإلسالم والدين هل يقبل من
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ال يا عباد اهلل. هذه احلقيقة ينبغي أن نتبينها، مث لنعلم أيها اإلخوة أن هنالك آفات كثرية تتحقق 
من وراء الشرود عن منهاج كتاب اهلل عز وجل، وأعود فأذكركم بأن املنهج الذي رمسه اهلل لنا يتكون من 

ية، حذرنا قبل اهلل، وحقوق ألزم اهلل عز وجل هبا ذاته العل أمرين اثنني، واجبات حنن الذين ُكلِّْفنَا هبا من
من أن خنلط هذا بذاك، فإن أعرضنا عن الواجبات وسال لعابنا على احلقوق أو على هذا احلق الذي 
قادنا اهلل عز وجل إليه أو الذي ألزم اهلل عز وجل ذاته العلية به ما الذي سيحصل؟ أنا عندما أسلك هذا 

سأجدين ضمن حماور سياسية شىت ولسوف أجدين مضطراً إىل  -اهلل العفو والعافية  وأسأل -املسلك 
أن أجنذب إىل فلك بعض من هذه احملاور قطعًا، وصدق املثل القائل: من وجد نفسه يف ساحة الرقص 

 البد أن يهز نفسه، نعم. 

البد أن  - إىل احلكم وقد دخلوا يف معرتك السياسة حبثًا عن الوصول -إذاً البد هلؤالء املسلمني 
يتجهوا وأن ينجذبوا إىل حمور من احملاور السياسية ضد حماور أخرى أليس كذلك؟ إذاً حتولوا من عبيد هلل 
عز وجل منفذين ألوامره إىل عبيد لسلطات سياسية، حتولوا إىل عبيد حملاور سياسية شاؤوا أم أبوا، وهذا 

ي أقوله لكم. هذا الواقع الذي نراه أمامنا شاهد على هذا الواقع الذي نراه من حولنا شاهد على هذا الذ
 الذي أقوله لكم، وإنه ألمر خطري جداً. 

ملاذا رأينا أنفسنا أمام هذا الشرود وملاذا رأينا إخوة لنا انقادوا ودخلوا يف فلك جاذبية سياسية من 
اته العلية احلق الذي ألزم به ذتلك السياسات، ملاذا؟ ألهنم ختلوا عن الواجبات وأصروا على أن يستنزلوا 

جتاهنا، نعم، هذه هي النتيجة، والنتيجة النتيجة أننا نظرنا فوجدنا إخوة لنا حيالفون من ال نرتاب يف أهنم 
أعداء لدين اهلل، حيالفون من ال نرتاب يف أهنم أشد الناس عداوة للمسلمني وإلسالم اهلل سبحانه وتعاىل، 

وال نكاد نصدق من يصافح البغي اإلسرائيلي اجلامث على صدورنا، اجلامث  هذا األمر هو الذي جعلنا نرى
على أوطاننا الذي ال يزال يطرد مث يطرد مث يطرد أصحاب الدور من دورهم، أجل، أال ترون ذلك؟ ما 
الذي دعا هؤالء اإلخوة إىل أن ينجذبوا إىل هذا الفلك؟ إعراضهم عن الواجب الذي كلفهم اهلل به 

احلق الذي ألزم اهلل عز وجل ذاته العلية، ولكن من استعجل الشيء قبل أوانه البد أن يعاقب  وقفزهم إىل
 حبرمانه. 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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أخذوا بما يسمى الفكر إلاسالمي -283
ُ
 22/21/1881|  حتى ال ت

 

قه إىل موازين عًا ملعرفة حقائإن اهلل سبحانه وتعاىل جعل العلم ميزانًا هلذا الدين، وحاكم عباده مجي
العلم، وأذن بل أمر عباده بأن جيادلوا اآلخرين واملبطلني احتكاماً إىل ميزان العلم هذا، ونعى على الذين 
جيادلون بغري علم وأكد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم أنه إّنا بُعث معلمًا، وكم أكد أن املسلم ال يبلغ 

، والفقه من يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدينأن يسلك مسالك العلم،  رضا اهلل سبحانه وتعاىل إال بعد
يف الدين هو خالصة العلم بدين اهلل سبحانه وتعاىل، وعندما يناقش كتاب اهلل سبحانه وتعاىل املبطلني 

وَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن تَ تَّبِعُ  ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَ ُتْخرُِجوُه لَنَا ِإنْ  حياكمهم إىل موازين العلم فيقول هلم:
وعندما يُنكر على الذين جيادلون يف دين اهلل ال يُنكر عليهم ذلك ألهنم جيادلون فيه،  أَنْ ُتْم ِإالَّ خَتُْرُصونَ 

َوِمَن النَّاِس َمن جُيَاِدُل ولكنه يُنكر عليهم أهنم جيادلون يف دين اهلل ويف اهلل بغري علم فيقول عز وجل: 
 . اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّبُع ُكلَّ َشْيطَاٍن مَّرِيدٍ يِف 

 لم احلقيقي.، العواخلالصة أن هذا الدين الذي شّرف اهلل عز وجل به عباده إّنا يدور على حمور العلم
 هلل.. فال بد ملن أراد أن يلتزم هبذا امليزان الذي جعله ا.ه، وللعلم قواعده، وللعلم منهجهنوللعلم موازي

حكمًا بينه وبني عباده ملعرفة احلق من الباطل، البد هلذا اإلنسان أن يعكف على معرفة موازين العلم 
ودقائق قواعده وضوابط منهجه، ومن مث فيلتزم هبذا املنهج بل هبذا العلم، والشك أنه لن يصل من وراء 

 والتيه.ذلك إال إىل احلق، ولسوف حيجزه هذا احلق عن الوقوع يف أودية الضالل 

هذه احلقيقة غدت بداهية معروفة، وكم وكم يف مناسبات أوضحناها، وكم حتدثنا عن التالزم القائم 
بني اإلسالم والعلم كلما ُوِجد اإلسالم حبقائقه البد أن يوجد العلم بضوابطه، وكلما ُوجد العلم مبوازينه 

م الدين احلنيف القائم على دعائ وضوابطه البد أن يهدي هذا العلم صاحبه إىل هذا الدين، إىل هذا
 العلم واملنطق والبيان.
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ولكن لعلكم مجيعًا تالحظون أيها اإلخوة أن شيئًا آخر بدأ يتسرب شيئًا فشيئًا ليحل حمل العلم 
بدين اهلل سبحانه وتعاىل، ولكي ينسخ هذا امليزان الذي جعله كتاب اهلل حكمًا بني اهلل سبحانه وتعاىل 

لم أو املتشككني أو اجملادلني، هذه الكلمة اليت بدأت تزحف زحفها اخلفي لتحتل حمل العوعباده املرتابني 
 هي كلمة الفكر. لعلكم أصبحتم تسمعون هذه الكلمة أكثر مما كنتم تسمعون كلمة العلم من قبل.

 كنا نسمع دعوة إىل العلم باإلسالم إىل معرفة حقائق اإلسالم بالعلم، وكنا نتداعى فيما مضى إذا
تناقشنا أو تذاكرنا نتداعى إىل العلم وموازين العلم، وُيذكر بعضنا البعض بإحلاح كتاب اهلل وبإحلاح 
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم على العلم يف كل مناسبة، واليوم اختفى هذا األمر أو كاد َيتفي، حل 

 حمله الفكر اإلسالمي.

المي ليت ُعنونت مجيعها باسم الفكر اإلسإن نظر إىل املكتبات وجدت نفسك أمام عشرات الكتب ا
 على تنوع هذا االشتقاق والعنوان، الفكر اإلسالمي.

وإن نظرت إىل الكتاب والباحثني اجلدد رأيت كالمهم يطوف حول حمور جديد أال وهو حمور الفكر 
 اإلسالمي. بل إن كلمة الفكر هذه أصبحت عنوانًا على اختصاص علمي، فأصبحنا نرى من يعلن عن

 اختصاصه العلمي الذي نال عليه اإلجازات والشهادات بأنه خمتص بالفكر اإلسالمي.

كر هل بني هاتني الكلمتني عالقة ترادف، فالف ن حيل الفكر اإلسالمي حمل العلم؟ترى هل ُيكن أ
 قني.شر ينبغي أن تعلموا أن بني هاتني الكلمتني بُغد ما بني امل ىن العلم والعلم هو مبعىن الفكر؟هو مبع

الفكر أيها اإلخوة هو حركة الذهن، هذا هو الفكر، والواقع أن كاًل منا يتمتع هبذه املزية كل إنساٍن 
عاقل سواء كان عاميًا من الناس أو مثقفًا أو عاملاً أو متخصصًا، وأيًا كانت مهنته البد أن يسمى مفكراً، 

الذهن، وحركة الذهن هذه ُيكن أن البد أن يتمتع بالفكر، ذلك ألن الفكر كما قلت لكم هو حركة 
تتجه اجتاهاً سليماً منضبطًا بقواعد العلم، وُيكن أن تتجه اجتاهاً منحرفاً شارداً عن قواعد العلم، كل ذلك 

ارداً بينهما . ومن يتحرك ش.. واملؤمن مفكر.تفكري، وأصحاب هذا التفكري كلهم مفكرون. فامللحد مفكر
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م موضوعًا لتفكريه هو مفكر إسالمي سواٌء كان موقفه من هذا هو اآلخر مفكر، والذي يضع اإلسال
تبع يسمى مفكراً إسالميًا أي يفكر يف اإلسالم.

ُ
 اإلسالم موقف الناقد، أو موقف املطيع واملصغي وامل

امللحد الذي يُلحد يف دين اهلل عز وجل، والذي يرمي شباك االصطياد اصطياد عقول الناس باخلداع 
 مي، ألنه يفكر يف اإلسالم لكنه يفكر فيه ليبطله، يُفكر فيه ليقضي عليه.والدجل مفكٌر إسال

. كيف ُُيكن أن نتصور أن إنسانًا يرقى لدرجة اختصاٍص علمٍي يُعرب عن هذا .كل إنساٍن مفكر
 االختصاص باملفكر اإلسالمي، هذا االختصاص يشرتك معه الناس مجيعًا.

 عز وجل ويتأمله بقدر فهمه مفكٌر إسالمي. البقال عندما جيلس ويصغي إىل كتاب اهلل

ورجل الشارع الذي يسمع يف املذياع حديثًا عن اإلسالم أو عن الشريعة أو عن دين اهلل أو عن 
 رسول اهلل فيتأمل هذا الكالم بقبول أو برفض مفكٌر إسالمي.

لذهن كيفما  اوهكذا فكلمة التفكري ال ُيكن أن تُعرب عن اختصاص، ألن التفكري عبارة عن حركة 
طلق عن ضوابط العلم هل 

ُ
كانت هذه احلركة، هذا هو التفكري. هذا التفكري السائب، هذا التفكري امل

 ُيكن أن يهدي صاحبه إىل احلق؟ ال ُيكن.

وإذا علمتم هذا أيها اإلخوة فينبغي أن تسائلوا أنفسكم هل ُيكن ملن يأيت ليناقشنا يف دين اهلل وقد 
يه ميزان الفكر اإلسالمي بداًل من ميزان العلم بدين اهلل عز وجل؟ هل ُيكن أن أمسك مبيزان ما قد يسم

تصل معه إىل نقطة لقاء؟ الُيكن بشكل من األشكال؛ ذلك ألن هذا املفكر مل يضبط نفسه بالقواعد 
فسهم نالعلمية اليت أمر اهلل يف حمكم تبيانه هبا. وكم كرر وأعاد أن ينضبط اجملادلون أن يضبط اجملادلون أ

 هبا.

إذا علمتم هذا فعودوا إىل هذه الظاهرة اإلجتماعية أو الثقافية اليت تلفت النظر بشكٍل غريب. فيم 
 حلت الفكر باإلسالم حمل العلم بدين اهلل عز وجل؟ ملاذا؟
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لكي يسهل على املقتنصني لعقول املسلمني والدجالني الذين يريدون أن يصطادوا إُيان املؤمنني باهلل 
، والذين يريدون أن يُعكروا صفاء اليقني باهلل عز وجل عند هؤالء املسلمني، هؤالء الذين يهدفون عز وجل

إىل هذا األمر ال يتأتى منهم ذلك إن ضبطوا أنفسهم بضوابط العلم، ألن ضوابط العلم دائماً إّنا تقف 
رسول اهلل صلى  ِلما جاء بهإىل جانب اإلسالم، إّنا تنتصر لدين اهلل عز وجل، تنتصر حلقائق كتاب اهلل، 

 اهلل عليه وسلم.

فلو أن ملحداً ناقشك وكان ملتزمًا بقواعد العلم، ال ُيكنه إال أن ينتهي إما إىل أن يعلن إُيانه باهلل 
إن كان منصفًا، أو أن يصمت ويتخاذل إن كان جداًل متكرباً، ومن مث فال بد أن يتحول هؤالء الذي 

معاول ُسّلمت إليهم بواسطة الغرب ورجاله، ومن خططوا هلدم دين اهلل عز آلوا على أنفسهم أن حيملوا 
وجل، هؤالء الذي آلوا على أنفسهم أن ُُيسكوا هبذه املعاول ليحطموا كينونة اإلسالم وبناءه، كان ال بد 
لكي ينجح عملهم أن يتحولوا من اصطالح العلم إىل اصطالح الفكر، ومن مث كان ينبغي أن يكون 

داسته كما كان باألمس للعلم قداسته، ينبغي أن تتحول القداسة من العلم إىل الفكر، وعندما للفكر ق
يصبح األمر ويتحول إىل هذه النهاية فما من أحد أفضل من أحد، أنت مفكر وأنا مفكر؛ أنت تفكر 

ا ذلتمضي ذات اليمني وأنا أفكر ألمضي بفكري إىل ذات الشمال، وكما أن فكرك يدعوك إىل سلوك ه
 الطريق ففكري هو اآلخر يدعوين إىل سلوك الطريق اآلخر، وكل ذلك فكر.

امللحد ال يلحد إال بفكر، واملؤمن ال يؤمن إال بفكر، والوجودي ال يتبىن فلسفته الباطلة اخلرافية إال 
تعرجة  بفكر، والبهائي ال جيادلك يف هبائيته إال بفكر، واملبطلون كلهم وما أكثر فجاج البطالن وسبله امل

 كلهم ال جيادلونك إال بفكر.

هو كيف ُيكن أن تضبطه بقواعد العلم و  متسك بإنساٍن يتالعب باسم الفكر؟فكيف ُيكن أن 
 هارٌب من هذه القواعد؟

َوِمَن النَّاِس َمن وانظروا أيها اإلخوة بعد هذا ومع هذا إىل دقة اإلعجاز يف بيان اهلل عز وجل: 
كنت أقول يف نفسي: كيف يتأتى لإلنسان أن جيادل   رْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّبُع ُكلَّ َشْيطَاٍن مَّرِيدٍ جُيَاِدُل يِف اللَِّه بِغَ 
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وبغري علم، إن جادل فال بد أن جيادل بعلم، مث إن هذا الواقع املخزي الذي نشاهده فّسر هذه اآلية 
جيادلون بفكٍر ُل يِف اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلمٍ َوِمَن النَّاِس َمن جُيَادِ العجيبة يف كتاب اهلل إهنم جيادلون بالفكر. 

سائب؛ يضعون اآليات حتت أشعة أفكارهم الغري منضبطة بشيء من قواعد العلم، هو عندئٍذ يتأتى هلم 
أن يفسروا هذه اآليات مبا يشاؤون، يضعون حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتت سلطان أفكارهم 

لم علم، وعندئٍذ يتأتى هلم أن يفسروا حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالسائبة الال منضبطة بقواعد ال
 بالشكل الذي يشاؤون، ذلك ألهنم ال جيادلون بعلم وإّنا جيادلون بفكر.

أقول هذا أيها اإلخوة حىت تضيفوا إىل وعيكم اإلسالمي الذي متعكم اهلل به وعيًا جديداً، وحىت ال 
 ظلة ما يسمى الفكر اإلسالمي، وحىت ال تُأخذوا هبؤالء الداللني علىتُأخذوا مبن يأيت ليناقشكم حتت م

بضاعة الغرب ال بل على بضاعة إسرائيل واهلل يعلم ويشهد أنين أقول حقًا، نعم إياكم أن تُاخذوا هبؤالء 
الذين جيادلونكم يف اإلسالم باسم الفكر، قولوا حنن نرحب باجلدال على أن ينضبط هذا اجلدال بضوابط 

علم، الفكر طريق إىل العلم، عندما يكون فكرك منضبطًا بالعلم منتهيًا إليه فمرحبًا بكل جداٍل وبكل ال
يِت ِهَي ادُْع ِإىَل َسبِيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّ نقاش وهذا ما أمر اهلل عز وجل به: 

 .َأْحَسنُ 

ذي يظنون أنه كالٌم علمٌي خاضٌع ملوازين العلم، طاملا كان احلكم بينك وبينهم امسع إىل كالمهم ال
هو موازين العلم، مث رد عليهم باطلهم بأن تربز هلم كيف أن هذا التصور خمالف لضوابط العلم وميزانه، 

 فإذا كان الذي جيادلك قبل دقائق قد أصغى للحق وخضع هلذا احلق وآمن به، هذا إن كان منصفًا.

 ولكن إياكم أن جتادلوا إنسانًا جاءكم مبا يسمى الفكر.

 .أقول قويل هذا وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يقينا من شرور أنفسنا ومن شرور أعدائنا

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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281-  
 
 12/23/1883 | لهذا سمي الجهاد في سبيل استعادة الحق إرهابا

 

ثبت بالبداهة وباألدلة الواضحة النرّية لكل ذي عقل أن املسلمني اليوم، مهما أوتوا من القوة املادية، 
ومهما أوتوا من البصرية السياسية، ومهما أكرمهم اهلل عز وجل بكنوز املدخرات وذخر األرض الظاهرة 

مع الشمل مل يكرمهم اهلل جب والباطنة، فإن كل ذلك لن يفيدهم شيئًا ال يف دنياهم وال يف آخرهتم، إن
 وتوحيد الكلمة واالعتصام كما أمر اهلل عز وجل حببله املتني الذي أكرمهم اهلل عز وجل به.

قد تكون هذه احلقيقة فيما مضى خاضعٍة ألخٍذ ورد، ولكنها اليوم غدت ناصعًة واضحًة بديهية ال 
مصيبٍة  حزهبم أمر وكلما طافت هبم طائفةَيتلف فيها عاقالن، ولعل العقالء مجيعًا من املسلمني كلما 

اذُْكرُْوا َواْعَتِصُمْوا حِبَْبِل اهلِل مجَِيْ ًعا َواَل تَ َفرَّقُ ْوا وَ من هذه املصائب وجدوا أنفسهم أمام قول اهلل عز وجل: 
، أو جيد نفسه أمام قول اهلل نِْعَمِتِه ِإْخَوانًابِ نِْعَمَة اهلِل َعلَْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ نْيَ قُ لُْوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم 

 .َواَل تَ نَاَزُعوا فَ تَ ْفَشلُوا َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ عز وجل يف هذا البيان اجلامع القصري: 

ومن العجب أن أعداء املسلمني أدركوا هذا قبل أن يدرك ذلك املسلمون أنُفسهم، فاحنطوا يف كيان 
، وحاولوا أن يستضعفوهم من النقطة اخلطرية اليت محاهم اهلل عز وجل منها إذ املسلمني تقطيعًا ومتزيقا

ا فرقتهم األهواء عن الصراط 
ّ
ا تفّرق املسلمون شذر مذر، ومل

ّ
أكرمهم جبمع الشمل عن طريق هذا الدين. مل
ُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ُعوُه َوال تَ تَّبِ َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْستَِقيًما فَاتَّبِ البني الذي أمر اهلل عز وجل باتباعه قائاًل: 

ا حادوا عن النهج العريض وعن صراط اهلل البني ِبُكْم َعْن َسبِيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه لََعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 
ّ
، مل

جل مل و الواسع، وتفرقوا يف متاهات السبل املتعرجة واملذاهب املتنوعة املختلفة، معرضني عن دين اهلل عز 
تعد تنفعهم سياسات السياسيني، ومل تعد تنفعهم الكنوز واألموال الكثرية اليت ادخرها اهلل هلم يف باطن 
األرض أو فجرها هلم من ظاهرها، مل يعد يفيدهم شيء من ذلك، بل حتولوا إىل فقراء رغم غناهم، وحتولوا 

ُكنُتْم َخيْ َر  نوه مبكانتهم بني األمم إذ قال:إىل أذالء رغم أن اهلل كان قد أعزهم هبذا الدين اإلسالمي، و 
 ؟من عاقبة هذا التفرق أيها اإلخوة. فماذا كان أُمَّةٍ ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ نْ َهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ 
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من بالد  اكان من عاقبة ذلك أن اختذ األعداء من أراضي املسلمني منطلقًا للكيد للمسلمني، جعلو 
املسلمني مكاناً ملؤمترات ومكاناً خلطابات ينحون فيها بالالئمة على املسلمني الذين يدافعون عن حقوقهم. 

 ومىت كان من املتخيل هذا؟

قد نتصور أن أعداءً للمسلمني يكيدون، لكن خارج أرض املسلمني وبعيدًا عن حدودهم. قد نتصور 
لكن ائرهم ويرتفعون بأصواهتم هجومًا على مقدسات املسلمني و أن فئات من غري املسلمني قد يرفعون عق

يف بالدهم. ومل نكن نتصور أبدًا أن املسلمني سيأتيهم يوٌم من الذل واهلوان جيعلون من بلداهنم منابر 
ألعدائهم، ويصغون بآذاهنم اليت طاملا شنفها كتاب اهلل وطاملا أطربتها سنة رسول اهلل، ُيصغون بآذاهنم 

ئك الذين ينحطون يف بالدنا على إسالمنا هجومًا، وعلى مقدساتنا متزيقًا، ويُغريون احلقائق إىل أول
ويُنكِّسوهنا، ويسمون احلقائق اإلسالمية بغري أمسائها، فيطلقون على اجلهاد الذي شرعه اهلل عز وجل وأمر 

ملقدسة يطلقون األمساء ابه طرداً للغاصب ومحايًة للحق، ُيطلقون على ذلك اسم اإلرهاب أو ما شاكل، و 
اإلنسانية على عمليات االغتصاب وعلى السعي القتناص احلقوق والغتصاب األموال ولتقتيل الربءاء، 
يغطون ذلك كله بأمساء مقدسة وبأمساء إنسانية رائعة، كل ذلك كان من املمكن وحصل شيء من هذا 

 املسلمني يكافحون هذا الكالم مبا يف التاريخ لكن كل هذا كان جيري خارج بالد املسلمني. مث إن
 يستطيعون.

أما أن يأيت يوٌم وجيتمع فيه هؤالء املرتبصون باإلسالم يف أرٍض إسالمية، ويتخذون من أرٍض إسالمية 
منرباً لتنكيس احلقائق وإلطالق اسم اإلرهاب على اجلهاد، وللتالعب باألمور ومبا شرع اهلل عز وجل من 

 مل يكن متوقعًا. أحكاٍم إنسانية فهذا شيءٌ 

لكن ترى ما الذي جعله يقع بعد أن مل يكن متوقعًا؟ تفرق املسلمني. وأنا عندما أقول تفرق املسلمني 
أعين الكتلة التامة للمسلمني بدًء من احلكام والقادة وهنايًة بالشعوب واجلماعات اإلسالمية، وال أدري 

ب إن تفرق املسلمني واجلماعات اإلسالمية هو السبإىل أي الفئتني ُأحيل املسؤولية، وال أدري هل أقول 
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يف تفرق حكام املسلمني ووالة أمرهم أم إن تفرق حكام املسلمني هو السبب يف تفرق اجلماعات 
 اإلسالمية؟ أيًا كان األمر فإنه لداٌء خطري يستشري هنا ويستشري هناك.

فتم الكثري مسعتم أو تصورمت أو عر احلكام املسلمون تفرقوا بعد أن وضعت خطة ماكرة وعجيبة لعلكم 
منها قضت على البقية الباقية هليبة هذه األمة املنعكسة من بقايا وحدٍة أو تضامٍن كانت تتمتع به، حتولت 
هذه اهليبة إىل نقيٍض لذلك وحتولت بقايا التضامن إىل تفرق بل إىل تدابر، وأصبح فينا من يسعى من 

 عى لكي َُيفض نفسه وليطوي مكانته وليجعل من نفسه تابعاً أجل أن يصفق ملا يقوله األعداء، يس
ا تفرق هؤالء احلكام وتدابروا، 

ّ
خلطط أولئك الناس، ورأينا مظاهر التفرق قد هيمنت على واقع هذه األمة مل

أمكن أن يتم هذا الواقع الذي مل يكن متوقعًا، وأمكن أن جند كيف تُنّكس احلقائق وكيف نُتهم مبا حنن 
ه، مث ال يُتهم ذلك العدو الغاصب والوحش الذي يستمرئ دماء الربءاء من الناس، كيف أن أي برئاء من

أصبٍع ال تتجه إليه بأي اهتام، مث إننا نرى كيف أن أرضًا إسالمية تتحول إىل منرب لبيان هذه األمور 
 العجيبة اليت مل تكن متوقعًة مث توقعت. هذا عن التفرق الذي أصاب قادة املسلمني.

أما التفرق الذي استشرى بني املسلمني أنفسهم فلعله أخطر، ولعله أبعث لألسى يف النفوس، حنن 
أمة إسالمية واحدة، وإسالمنا واحد، ولقد حتقق توحيد هذا اإلسالم للمسلمني باألمس عرب قرون 

 متطاولة، ورأينا كيف أن اإلسالم مجع املسلمني ومل يُفرقهم إىل دوائر ومجاعات متخاصمة.

ولكن يا عجباً ها حنن نرى اليوم كيف أن املسلمني قد حتولوا إىل مجاعات متناقضة متخاصمة يشيع 
بينها من التناكر ما يشيع بني أدياٍن متفرقٍة متخاصمة يف كثري من األحيان، ومن مل يدرك ويتصور شناعة 

يجد التناحر أوروبا وأمريكا لهذا التدابر فليستعرض أي مركز من املراكز اإلسالمية يف أي بقعة من بقاع 
هناك بني من؟ بني مسلمني، يستظلون مبظلة اإلسالم. ملاذا مل تكن هذه املظلة تفرق األجيال السابقة؟ 
ملاذا مل جيعل اإلسالم املسلمني باألمس دوائر متناكرًة متحاربًة كما جعلهم اإلسالم اليوم؟ هل اإلسالم 

 حتيز ضد املسلمني اليوم ففرقهم؟ هل ُيكن هذا؟ ال. إذًا ماحتيز فانتصر لألجيال السابقة فوحدها و 
 السبب؟!
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السبب أننا حنن املسلمني جعلنا من اإلسالم مطايا ألهوائنا، مطايا ألمزجتنا، وملا كانت األهواء 
خمتلفة، وملا كانت األمزجة متعارضة. فقد كان ال بد أن يتحول اإلسالم الواحد إىل إسالمات، ألنين 

 مطيًة هلواي، وألنك جتعله مطية هلواك، وألن الثالث جيعله مطية هلواه وهكذا.أجعل منه 

هذا هو الذي وقع، ومن مث فال الوحدة اليت أحبها اهلل لنا تتألأل يف مستوى القيادة يف عاملنا 
 اإلسالمي، وال هي تتألأل ُمذكرًة آمرًة ناهيًة يف مستوى املسلمني كجماعات.

احتدت على جذع اإلسالم وتركت األمور االجتهادية واخلالفية ملن  ولو أن مجاعات املسلمني
جيتهدون كما فعل املخلصون لدين اهلل باألمس، ألمكن للمسلمني أن يتخذوا من موقفهم الواحد املوحد 
موقف اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، وألمكنهم أن يوجهوا النداءات إىل حكامهم وقادهتم أن يا 

سلمني اتفقوا، اتفقوا وكفاكم تناحراً. ولكن ملا كان واقع اجلماعات اإلسالمية أخزى، وملا كان قادة امل
تفرقهم أعمق مل يكون بوسعهم ومل يكن لديهم من الوقت وال من الشعور اإلسالمي ما يدفعهم إىل شيء 

 من هذا.

انية إلسالمية اإلنسترى عندما جند هذا اهلرج الذي يتم يف بالدنا، عندما جند أن املصطلحات ا
تُنكس ويُتعامل معها بالنقيض فيسمى اجلهاد يف سبيل احلق يف سبيل استعادة احلق إرهابًا، ويبارك 
باإلرهاب احلقيقي الذي يتكمل يف اغتصاب، الذي يتمثل يف هنٍب حلقوق، الذي يتمثل يف إراقة دماء 

الت يف أماكن مقدسة، هذه األعمال بريئة، وكلكم يعلم صورًا هلذه الدماء اليت سالت يف مساجد س
تتجه إليها املشاعر املعادية لإلسالم بالتربيك وبالتأييد. عندما جند أن بارقة خري التزال تلتمع، وأن هنالك 
من يأىب أن يطأطئ الرأس وأن َُيضعه هلذا التالعب باحلقائق، ملاذا ال جند مجاعات املسلمني تشري إىل 

دة د مجاعات املسلمني املتفرقة تلتقي لتقول أّما هذا فكلنا نتفق على كلمة واحاحلق بالتأييد؟ ملاذا ال جن
فيه ملاذا؟ ملاذا ال نسمع بيانًا ينطلق من أفواه سائر اجلماعات اإلسالمية لتقول إن اهلل قد أمرنا قائاًل 

 ْمثِْ َوال وحنن مكلفون مبقتضى واجب هذا التعاون  ُعْدَوانِ َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلرِبِّ َوالت َّْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ
أن نقول: هذا املوقف هو احلق. فنحن نؤيده وحنن هنيب بسائر قادة املسلمني وسائر املسلمني مجاعات 
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وشعوبًا وحكاماً أن ينصاعوا للحق جهد استطاعتهم، وأن ال َُيضعوا أنفسهم للباطل وللتالعب باحلقائق. 
 ملاذا؟

اجلماعات تظل يف طرٍق شىت، تسلك مسالك متناقضة، وال تزال يف هرجها ومرجها، ولكننا جند هذه 
فال املواقف الواحدة واملوحدة توحدها وال اخلوف من اهلل عز وجل جيعلها ترتك مسائلها االجتهادية لتأوي 

 إىل اجلذع الواحد.

ادة املسلمني، إىل مستوى قتفرٌق أيها األخوة يف الساحة كلها من مستوى املسلمني ومجاعاهتم ُصعداً 
 أمام هذا الواقع ما الذي يُتوقع؟ ال يتوقع خرٌي مما نرى.

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يلهمنا رشدنا وأن جيمعنا قادًة وشعوبًا على صراط اهلل عز وجل وأن 
 .يمظأقول قويل هذا وأستغفر اهلل الع .يرزقنا العربة هبذه الدروس اليت أضنتنا وكادت أن هُتلكنا
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 23/12/1881|  الحوار.. هو رأس مال الجهاد -289

 

روى ابن خزُية يف صحيحه والبيهقي يف سننه من حديث سلمان الفارسي رضي اهلل عنه قال: قال 
أيها الناس قد أظلكم شهٌر عظيٌم خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف آخر يوٍم من شعبان فقال: 

ة خري من ألف شهر، شهٌر جعل اهلل سبحانه وتعاىل صيامه فريضًة وقيامه تطوعًا، مبارك، شهٌر فيه ليل
واحلديث طويل وفيه الكثري مما ينبه إىل  فمن صام هناره وقام ليله احتسابًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه

 فضائل هذا الشهر املبارك الذي أنتم مقبلون إليه.

أي من شهد صالة الرتاويح  من قام ليلهسلم بقوله: ولقد صح أن مراد املصطفى صلى اهلل عليه و 
يف كل عشيٍة من ليايل هذا الشهر املبارك. ولقد كانت ُتسمى صالة الرتاويح هذه القيام، وليس املراد 
بذلك أن يقوم الليل من املساء إىل الفجر، وهذه صورٌة من الصور اليت ال حتصى لرمحة اهلل سبحانه وتعاىل 

 وكرمه وفضله.

ن صام هذا الشهر حمتسبًا هلل سبحانه وتعاىل، ومن الزم القيام مبا قد ندبنا إليه رسول اهلل صلى فم
اهلل عليه وسلم من صالة الليل يف هذا الشهر املبارك، فقد حقت له الرمحة اليت وعد هبا رسول اهلل صلى 

 اهلل عليه وسلم، وال شك أن اهلل عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه أمجع.

املأمول من كل واحٍد منا ومن سائر الذين آمنوا بوجود اهلل سبحانه وتعاىل، وآمنوا بأن القرآن  و 
كالمه، وبأن حممداً صلى اهلل عليه وسلم نبيه ورسوله، أن يعود مع دخول هذا الشهر املبارك إىل رحاب 

وبٍة نصوح، وأن يستقيم ى تاهلل سبحانه وتعاىل فيتطهر من أوزاره وسيئاته، ويعاهد اهلل سبحانه وتعاىل عل
على الرشد، وما أظن أن إنسانًا يُقبل على اهلل سبحانه وتعاىل هبذا القصد خاليًا قلبه من الشوائب إال 
وجيد أنه مقبوٌل عند اهلل سبحانه وتعاىل، وال شك أن اهلل سبحانه وتعاىل يتقبل التوبة من عباده ويغفر 

 السيئات.
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اليت  أن يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل يف هذا الشهر بعد التوبة النصوحومن أعظم القربات اليت ينبغي 
ينبغي أن يستعني فيها باهلل عز وجل وبعد أن يعاهد اهلل سبحانه وتعاىل على االستقامة، ال شك أن من 

 أعظم القربات أن يلقى إخوانه الشاردين والتائهني عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل بالتذكرة واحلوار.

فسه وأن يراقب اإلنسان من ناألوىل: أن يصلح  تعاىل قائٌم على دعامتني اثنتني:اهلل سبحانه و  ودين
 والثانية: أن يهتم بإخوانه وأن يكون لسانًا داعيًا إىل اهلل سبحانه وتعاىل بالتذكرة واملوعظة احلسنة. ذاته.

الناس  َييل إىل كثري منوليست هذه املهمة مقصورة على طائفٍة من الناس أو طبقة منهم كما قد 
اليوم. كتلك اليت تسمى برجال الدين وحنوها، وهي كلمٌة زائفة باطلة ال وجود هلا يف قاموس اإلسالم وال 
وجود هلا يف تاريخ اإلسالم يف يوم من أيامه قط، فكل مسلم صدق مع اهلل عز وجل رجل دين، وكل 

ف عند بأوامر اهلل سبحانه وتعاىل فقد حتول إىل موظإنسان عاهد اهلل عز وجل أن يكون صادقاً يف التزامه 
مواله وخالقه سبحانه وتعاىل؛ يراقب نفسه أن ال يشذ وينحرف. يراقب إخوانه يهديهم إىل سواء صراط 
اهلل بالتذكرة واملوعظة احلسنة وباحلوار الذي هو رأس مال كل إنساٍن مؤمٍن يريد أن َيدم دين اهلل عز 

هي مهمة كل  .شرفنا هبا يف هذه احلياة الدنياعلى بضاعة اهلل سبحانه وتعاىل اليت  وجل، وأن يكون داّلالً 
 مسلم ومسلمة، ولكن جهد استطاعته وبالقدر الذي يستطيع أن يتصرف.

وأقل ما ينبغي أن يعرفه كل مسلم أنه مسؤوٌل عن أهله، مسؤول عن حماورة أهله وأوالده ومن حييط 
كل  فعليك يخاصة نفسك صلى اهلل عليه وسلم اخلاصة عندما قال: به أولئك الذين مساهم رسول اهلل

 مسلٍم مكلٌف على أقل التقادير مهما قلت بضاعته العلمية من دين اهلل عز وجل مكلف هبذا.

فإذا وفق اإلنسان ألن ُيلئ هذا الشهر املبارك بالرجوع إىل ذاته يقومها، ويسلك هبا سبيل اهلداية 
ه حياورهم ويتذاكر معهم وحياول أن جيذهبم ويشدهم إىل صراط اهلل سبحانه وتعاىل، والرشد مث إىل إخوان

 فما أعلم أن عماًل مربوراً يتقرب به اإلنسان إىل اهلل خرياً من هذا قط، ال سيما يف هذا الشهر املبارك.

الذي فاض  بربهأيها اإلخوة رأس مال اجلهاد الذي شرفنا اهلل به هو احلوار، هو حماورة املسلم املؤمن 
قلبه يقينًا باهلل عز وجل ألولئك املرتابني وألولئك الذين تطوف بأذهاهنم الشكوك والريب أو ألولئك 
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الذين تغلبت عليهم نفوسهم، احلوار هو بوابة كل أنواع اجلهاد. وما انبثقت األنواع األخرى بعد ذلك  
 ى.كاجلهاد القتايل وحنوه إال بعد املرور هبذه البوابة العظم

. حماورة التائهني وامللحدين والضالني والشاردين عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل، واليوم وقد .احلوار
أصبحت كلمة احلوار هذه حبمد اهلل رائجة، وأصبحت هي الورقة اليت ُيسك هبا املسلم املعتز بإسالمه  

دما جيرب كرههم وال جيربهم عنيدعو سائر الشاردين والتائهني إىل احلوار، ال يلزمهم وال يسوقهم وال ي
الناس وعندما ُيكره اآلخرون وعندما يسوق اآلخرون فئات الناس إىل السبل اليت يشاؤون. فإن املسلم 
انطالقًا من إسالمه ال يدعو إىل شيٍء من هذا، وإّنا يدعو إىل احملاورة، وعندما نقول يدعو إىل احملاورة 

 لم وإال فكيف ينجح احملاور إن مل يعتمد على العلم.فال شك أن رأس مال احملاور إّنا هو الع

وأنتم تعلمون أن بيان اهلل سبحانه وتعاىل إّنا يطوف حول حقائق العلم واملنطق، ويهيب باإلنسان 
أن يلتزم مببادئ العلم مث يسلك السبل اليت يشاؤها. أليس هذا هو معىن قول اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم  

 .َما لَْيَس َلك ِبِه ِعْلم ِإنَّ السَّْمع َواْلَبَصر َواْلُفَؤاد ُكّل أُولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسئُواًل  َواَل تَ ْقفُ  كتابه:

يف  أن الذين يظهرون على مسرح الدعوة إىل احلوار -حبمد اهلل سبحانه وتعاىل  -وإين ألنظر فأجد 
ملسلمون املذاكرة العلمية، أنظر فأجد أهنم اهذا العصر أعزةً يطالبون اآلخرين إىل ساحة احلوار وإىل حماريب 

الواثقون من حقائق اإلسالم املطمئنون إىل أهنم يقفون على أرٍض صلبة من احلقيقة العلمية الراسخة، 
وأتأمل يف حال اآلخرين الذين يعيشون يف دروب الظالم والذين َيتبؤون يف جحور اجلهالة اليت تتقنع 

ون من احلوار هم الذين يفرون من هذه اللقاءات، ذلك ألهنم يعلمون أن بالعلم، أجد أهنم هم الذين يفر 
 احلوار إذا وقف على مستوًى حقيقٍي راسخ، فال بد أن تكون العاقبة للحوار القائم على العلم واملنطق.

وقد ثبت ثبوتًا ال ريب فيه أن اإلسالم هو الذي ينهض على دعامتني العلم واملنطق، ومع ذلك فإن  
الناس يف هذا العصر ال تستطيع أن تتجاهل أمهية احلوار وقدسيته، وهذا هو املوقف احملرج  كل فئات

أن  . أنا ال أؤمن باحلوار بل جيب.للتائهني عن صراط اهلل عز وجل. من ذا الذي يستطيع أن يقول: ال
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رب وما أكثر مامنا عِ أفر من احلوار، إن الذي يقول هذا إّنا يعرتف بأنه يفر من العلم، ويفر من املنطق، وأ
 العرب اليت ختدم دين اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا العصر أيها اإلخوة.

هنالك أقنية تلفزيونية فضائية عربية وال أحتدث عن األجنبية تتكاثر، وكلها يتسابق بالظاهر للدعوة 
ا احلق، ولكننا عرفو إىل احلوار، ذلك ألنه الشيء الذي يتطلع إليه عقول الناس مجيعًا الذين يريدون أن ي

ننظر فنجد أن هنالك من يريد أن يتجمل باحلوار ولكنه يريد يف الوقت ذاته أن يفر من احلقائق اليت 
تكمن داخل احلوار. يريد أن يتجمل باحلوار مظهراً من املظاهر، ويف الوقت ذاته ال يريد أن يأسر نفسه 

 للنتائج العلمية اليت يوصل إليها احلوار.

ذه األقنية التلفزيونية يف اخلليج تعلن عن منهاج تتفاخر به جعلت عنوانه، الرأي والرأي قناٌة من ه
املعاكس، وحتاول أن تعلن بأهنا حتاور وأهنا تدعو الناس إىل احلوار ليستبني من خالل احلوار احلق من 

حلوار ليتجملوا لى ألق ا. انظروا إىل الذين يسيل لعاهبم ع.الباطل، وهذا شيء رائع. ولكن انظروا إىل اخلداع
به مث يفرون من نتائج احلوار كي ال حيرجوا أنفسهم باإلسالم لدين اهلل سبحانه وتعاىل. ماذا تصنع هذه 
القناة؟ تستقدم إنسانًا أويت لسانًا لسنًا، أويت قدرة على املنطق، أويت قدرة على التفلسف وعلى التالعب 

سالم كله؛ يتبىن الشرود عن دين اهلل، يتبىن الدعوة املعاكسة لإلباأللفاظ باسم العلم، أويت مكنة من هذا  
مث تبحث هذه القناة عن إنساٍن ملتزم يدعو إىل دين اهلل لكن شريطة أن يكون حمدود العلم حمدود 
القدرات، ال ُيلك شيئًا من القدرة املنطقية والكالمية والفلسفية اليت يتمتع هبا ذلك الثاين، تلح على هذا 

يار الالمتكافئ، مث تستقدم طرفني زاعمًة إىل أهنا تدعو إىل حوار، وزاعمة إىل أهنا ختضع للعلم. االخت
 والنتيجُة واضحة لكل ذي عنٍي باصرة ولكل ذي فكر متدبر.

النتيجة أن ألق الكالم العلمي وأن مظهر الدجل املنطقي يكون يف جانب ذلك اإلنسان الشارد عن 
اهلل سبحانه وتعاىل، أما اآلخر الذي اُنتقي بشرط أن يكون حمدود املعارف  دين اهلل الثائر على أوامر

والعلوم سطحي الكالم النظري والفكري فال شك أن القدرة ختونه، وال يستطيع أن يربز احلق الذي يؤمن 
 به، ومن مث فإن النتيجة ستكون كما قد خطط هلا.
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ركون األكمة، دع وأهنا عاملنا مليءٌ باملثقفني الذين يدوليست العربة هنا، إّنا العربة يف أن أمتنا ال ختُ 
 ويدركون ما وراءها، يدركون املظاهر املدجلة واخلطط الكاذبة من وراء ذلك.

أرسل كثريون إىل القائمني على تلك القناة اخلليجية يفضحون عملهم هذا، ويضعوهنم أمام أمساء 
 لشاردين عن دين اهلل، إذا أريد االستعانة بالفلسفةألناٍس هم القادرون على أن يقفوا يف وجه هؤالء ا

فهنالك من يتكلم بالفلسفة من امللتزمني، وإذا أريد املنطق أو التاريخ أو التاريخ الطبيعي أو النظريات 
العلمية اجلديدة فهنالك من ُيلك هذا الزمام. ملاذا ال تدعون أولئك الذين يتسمون باإلسالم وااللتزام وقد 

 سبحانه وتعاىل هبذه القدرات. أرسل كثرٌي من ال أقول امللتزمني إّنا من العقالء املثقفني إىل أغناهم اهلل
القائمني على تلك القناة اخلليجية ُيزقون هذه اخلدعة الدجالة املدجلة ويطالبوهنم إن كانوا فعاًل هم أهٌل 

وار وشروطه، م بأن حيققوا آداب احلللحوار وممن يقدسون احلوار يطالبوهنم بأن يأتوا بالكفأين، يطالبوهن
 وأرسلت إليهم هذه اإلنتقادات وهذه املذكرات فماذا كانت النتيجة؟

كانت النتيجة الصمت، الصمت املطبق بل كانت النتيجة الفرار من احلوار احلقيقي واللجوء إىل 
 احلوار املزيف. هذه العربة ماذا نفهم منها أيها اإلخوة؟

يفرون من دين اهلل عز وجل بأي اسم من األمساء إّنا يفرون من العلم، إّنا نفهم منها أن اللذين 
يفرون من املنطق، إّنا يفرون من العقالنية احلقيقية اليت هي رأس مال اإلنسان واليت هي شرف رأسه 
 اً وفكره. هذه هي العربة اليت خنرج هبا واليت نتمسك هبا، وهذه العربة هي اليت جتعل املسلم يزداد مشوخ

بإسالمه ويزداد بصريًة بدينه ويزداد يقينًا بأنه مبقدار ما يتمسك حببل اهلل يتمسك بالعلم بكل معانيه 
 وبكل حقائقه.

احلوار الذي يدلل عليه املدجلون حنن أربابه والدُيقراطية اليت تعين حقيقًة الشورى، وتعين حقيقًة 
 ذلك أجل. أما اآلخرون الذين حياربون دين اهللتعظيم رأي اإلنسان واحرتام فكره ورغباته، حنن أرباب 

عز وجل والذين ُيارسون عمالًة ذليلةً ألولئك الذين حياولون أن يقودوا العامل كله إىل اخلراب والدمار باسم 
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احلضارة، هؤالء أبعد ما يكونون عن الدُيقراطية احلقيقية كما يدجل أناٌس على احلوار ويزيفونه فأولئك 
 ُيقراطية ويزيفوهنا.يدجلون على الد

. الدين اإلسالمي العظيم ال يرتعرع إال يف جمال احلرية، مبقدار ما تشرق مشس احلرية على .ديننا
العامل يشرق مشس اإلسالم، ومبقدار ما تسود الدُيقراطية احلقيقية احلقيقية اليت ال ترتمجها إال الشورى 

 تعاىل.مبقدار ما يرتعرع اإلسالم وينمو دين اهلل سبحانه و 

كل هذا الذي أقوله أيها اإلخوة عرب تلو عرب تلو عرب تُبني أن دين اهلل سبحانه وتعاىل الذي هو 
اإلسالم يقوم على دعامة العلم وال شيء إال العلم، يقوم على دعامة املنطق وال شيء إال املنطق بكل 

دعى السابقون إليه، وعندما ن معاين العلم واملنطق، كل هذا يدل على أننا عندما ُندعى إىل حوار فنحن
إىل الدُيقراطية احلقيقية فنحن الذين نسوق الناس كلهم إىل الدُيقراطية وحنارب االستبداد الفكري، وكل 
هذا دليل على أن اآلخرين الذين يشردون عن دين اهلل باسم العلم إّنا يشردون عن العلم، إّنا يشردون 

 لعلم وباسم املنطق، ومع ذلك فإننا نسأل اهلل سبحانه وتعاىلعن املنطق، هم يدجلون على الناس باسم ا
لنا وهلم مجيعاً اهلداية، وال نقول هذا إال شفقةً على الشاردين، وشكراً هلل سبحانه وتعاىل أن وفق املستقيمني 

 على صراطه.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. 
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وهذا كالٌم صحيح إىل حد كبري. فأنا ما أذكر أن الشعوب العربية  املصائب جتمع الشمل يقولون إنّ 
واإلسالمية يف حميطنا هذا اجتمعت كلمتها على معىن واحد وتالقت على شعوٍر واحٍد يف فرتة من فرتات 

صيبة م هذا العصر الذي نعيش فيه كما اجتمعت كلمتها واحتدت مشاعرها يف ظل هذه املصيبة اليت هي
 العامل اإلسالمي أمجع.

أصغي السمع إىل مشاعر الشعوب اإلسالمية يف حميطنا العريب فأجد أن اجلميع يعزفون على وتٍر 
واحد ويتطلعون إىل حل واحد ال ثاين له أمام هذه املصاب، أال وهو حل اجلهاد اإلسالمي يف سبيل اهلل 

احلكومية،  ى السياسية وال تقف يف وجهه املعايريسبحانه وتعاىل، شعوٌر يسري يف طريٍق ال تسده الرؤ 
شعور واحد كان ينبغي أن يولد يف ما مضى يف ظل أحداٍث أخرى سبقت، ولكن حنمد اهلل  سبحانه 
وتعاىل أن رأينا أنفسنا أمام الدليل الواقعي الباهر على أن األساليب السياسية مهما تلونت وأن احملاوالت 

كثرت وتنوعت كل ذلك ال حيرك ساكنًا، وإّنا الذي حيرك وإّنا الذي يفيد هو   اليت تقوم هبا القادة مهما
 هذا اجلهاد الذي أمر به اهلل سبحانه وتعاىل. 

ولكين أسأل نفسي أيها اإلخوة وعلى كل مسلم أن يسأل نفسه: هذه املشاعر هي صادقة، والتعبري 
كلف فلنعلم أن التعبري عن هذا احلل ال يعن احلل الوحيد الذي ال ثاين له تعبرٌي صادٌق أيضًا، لكن 

صاحبه شيئًا، وأن اإلصبع اليت تشري إىل مبدأ اجلهاد يف سبيل اهلل ال تكلف شيئًا عندما متتد لتبني أو 
لتتحدث أو لتعلن، إّنا الذي يكلف صاحبه القيمة احلقيقية للجهاد هو النهوض العملي هبذا اجلهاد 

  الذي أمر به اهلل سبحانه وتعاىل.

أن تثور ثائرة أناٍس جيلسون يف بيوهتم، اجتمعوا يف صالونات سهراهتم، ينظرون إىل هذه املآسي اليت 
تنقلها الفضائيات و يتنقلون خالهلا من منظٍر إىل منظر إىل منظر، مث أن يزبد كٌل منهم ويرغو وُيطلق 

داره اآلمنة  كانه الوثري يفالزفرات ويتحدث عن احلل، هذا أمٌر ال يكلف صاحبه شيئًا، هو جالس يف م
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مع صحبه الذين يسمر معهم، ويتحدث عن احلل األمثل وعن احلل اخلليب الذي ال فائدة منه. هذا ال 
 يقتضي أي قيمة تُبذل وال حيمل صاحب هذا الكالم أي مسؤولية يتحملها.

ىل هذا احلل إ ولكن فلنتسائل: أين هي اخلطط التنفيذية سعيًا إىل هذا اهلدف املنشود، أو سعياً 
كما يقول املثل   -الذي آمنت األمة كلها به مث آمنت بأن ال حل أمام هذا املصاب غريه؛ دون ذلك 

 خرط القتاد؟ ملاذا أيها اإلخوة؟  -العريب 

اجلهاد يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل يف حياة اإلنسان املسلم كٌل ال يتجزأ، ومن املستحيل أن ينتقي 
هاد اليت خاطبنا هبا اهلل عز وجل نوعًا دون نوع، من اخليانة لدين اهلل عز وجل أن اإلنسان من معاين اجل

ينتقي أحدنا ما طاب له من أنواع اجلهاد ويشيح بنظره عن األنواع األخرى، اجلهاد الذي خاطبنا اهلل عز 
ول اهلل صلى سوجل به كٌل ال يتجزأ، وآية ذلك أننا نقرأ كتاب اهلل عز وجل فنجده من فجر نزوله على ر 

 اهلل عليه وسلم يتحدث عن اجلهاد ويأمر باجلهاد:

 يأمر باجلهاد إذ كان املسلمون ال يزالون يف مكة مل يهاجروا بعد ومل يُفرض عليهم بعد اجلهاد القتايل.

هتم عن العقائد اليت ينبغي أن ُيلؤا هبا عقوهلم، وينبغي أن يطهروا أفئديأمر باجلهاد عندما حيدثهم 
 م من رجس الوثنية والشرك السابقني.وعقوهل

يتحدث عن اجلهاد عندما يأمر ببذل املال والوقت وتزكية النفس وتطهريها من الشوائب سرياً على 
 صراط اهلل سبحانه وتعاىل.

يأمر باجلهاد عندما يتحدث عن ضرورة صرب املسلمني ومصابرهتم أمام اإليذاء الذي يطوف هبم 
 اء الذين يرامها كل مسلم أمامه عندما يدعو إىل اهلل عز وجل.أمام السخرية أمام االستهز 

يدعو إىل اجلهاد عندما تألبت أمم البغي ضد املسلمني ويهيب هبم أن يقاتلوا يف سبيل اهلل سبحانه 
 وتعاىل. 
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إذاً فاجلهاد كٌل ال يتجزأ، يف حالة السلم حنن مكلفون باجلهاد، يف حالة احلرب مكلفون باجلهاد، 
كون اإلنسان آمنًا مطمئنًا يف عقر داره مكلٌف باجلهاد. اجلهاد واجٌب يصطبغ به اإلنسان من عندما ي

 فوقه إىل قدمه:

 العقيدة اليت ينبغي أن ترتكز يف عقلك إُيانًا ويقينًا مث تنعكس إىل فؤادك عاطفًة حبًا تعظيمًا مهابةً 
 جهاد.

جتمع اإلسالمي إجياد النسيج اإلنساين للم بذل املال يف سبيل مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل ويف سبيل
 جهاد جزٌء ال يتجزأ منه.

الصرب واملصابرة على االلتزام بشرعة اهلل بأوامر اهلل يف الدار يف اجملتمع أمام املستهزئني أمام الساخرين 
 أمام الذين ينتقصون من أجل أنك سائٌر على صراط اهلل جهاد.

طريق الدعوة إىل اهلل عز وجل أو يف وجه من يريد أن مث إن محل السالح يف وجه من يقف يف 
 ينتقص حقًا من حقوق املسلمني أيضًا جهاد. 

فمن أراد أن ينتقي من اجلهاد عندما هتتاج به نفسه وعندما تثور به عواطفه؛ يتذكر اجلهاد الذي 
ل لوٌن من ألوان اجلهاد. وج يتمثل يف الوقوف يف وجه العدو مقاتاًل باذالً الروح باذاًل الدم يف سبيل اهلل عز

من أراد أن ينتقي هذا اللون فلسوف يكون حظه من اجلهاد اللسان فقط، ولسوف جتده حيمل سبحته 
اليت يتسلى هبا وهو جالس يف مقعده الوثري بزاوية من زوايا صالونه الفخم يتحدث عن اجلهاد، ضرورة 

ز وجل، وأخلد إىل األرض كما قال اهلل ع -ل أج -اجلهاد يف سبيل اهلل، فإذا استنهضته لذلك، تقاعس 
ملاذا؟ ألن هذا اإلنسان سار يف طريق دعوته إىل اجلهاد على هنٍج انتقائي طاب له أثناء هذه العواطف 
املهتاجة أن يتحدث عن اجلهاد القتايل. ولكن أين هي املقدمات األخرى؟ أين هي تزكية النفس؛ وهو 

ة الباقي لتزكية اليت يبتغى منها أن يصبح القلب مركزاً حملبة اهلل مركزاً حملبلون من أخطر ألوان اجلهاد؟ هذه ا
ومركزاً إلزدراء الفاين، حىت ختف يف سريك إىل اجلهاد يف سبيل اهلل وال تكون متثاقاًل حبمل أعباء الشهوات 

 واألهواء وامللذات وما إىل ذلك .. 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1113
 

 عندما نقرأ كتاب اهلل نقرأ السور املكية يف كتاب اجلهاد أيها اإلخوة مرة أخرى كل ال يتجزأ، ولذلك
َجاَهُدوا فِينَا  َوالَِّذينَ  ُهَو اْجتَبَاُكمْ  اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدهِ  يِف  َوَجاِهُدوااهلل جنده يكرر الدعوة إىل اجلهاد: 

 ل ومل تكن مثة دعوة إىل، هذا هو املدخل الذي ال بد منه، ويف مكة مل يكن هنالك قتالَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ لَنَا
قتال أيضًا، لكن كان هنالك جهاد الصرب على شظف العيش، كان هنالك جهاد التعايل والتسامي على 
الشهوات واألهواء، كان هنالك جهاد الصرب على االستهزاء بدين اهلل سبحانه وتعاىل والسخرية من 

ن على العقارات على الدور على الوطالسائرين على صراط اهلل عز وجل، مث كان هنالك جهاد الرتفع 
 ونفض اليد من ذلك كله، عندما يدعو الداعي إىل هذا مث جاء اجلهاد القتايل نتيجة هلذه املقدمات. 

أنا اليوم أقول وأمحد اهلل عز وجل على أن مشاعر الشعوب اإلسالمية يف بالدنا العربية أصبحت 
ة هي جيدة على كل حال، لكنين أتساءل ما تعزف على وتر واحد وتعرب عن شعور واحد وهي خطو 

الذي يلي هذه اخلطوة األوىل؟ هذا هو القرار اللساين فأين هو التنفيذ العملي؟ التنفيذ العملي عسري، 
ألنين أنظر فأجد أن هذه األمة مثقلة برغبات، مثقلة بأعباء من الشهوات، مثقلة بألق من الدنيا؛ قد 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن ى أفئدهتا واهلل سبحانه وتعاىل يقول يف حمكم تبيانه: هيمن هذا األلق على بصائرها وعل
اآْلَِخرَِة َفَما  ِمنَ  حْلَيَاِة الدُّنْ يَاَسبِيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإىَل اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِا يِف  َلُكْم ِإَذا قِيَل َلُكُم اْنِفُروا َما آََمنُوا

 .اآْلَِخرَِة ِإالَّ قَلِيلٌ  يِف  نْ يَاَمتَاُع احْلَيَاِة الدُّ 

أتأملتم هبذا الكالم الرباين؟ ما الذي يقف يف وجه املهتاجني نظريًا عاطفيًا؟ ما الذي يقف يف 
وجوههم عندما يريدون أن يتجهوا فعاًل إىل اجلهاد يف سبيل اهلل؟ هذا الذي قاله اهلل عز وجل، الدنيا اليت 

َلُكْم ِإَذا قِيَل  امَ اء الشهوانية اليت هتتاج بني جواحنهم وهذا معىن كالم اهلل: "اثاقلت هبم إىل األرض، األعب
. شيٌء واحد هو الذي جيعل اإلنسان حُيجب عمليًا عن َسبِيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإىَل اأْلَْرضِ  يِف  َلُكُم اْنِفُروا

اليت تشده إىل  تشده إىل املال، رغباته اجلهاد يف سبيل اهلل أهواؤه اليت تشده إىل األرض، رغباته اليت
األحالم الطيفية الدنيوية اليت تعرفوهنا، جيمل لسانه باحلديث عن اجلهاد، ولكن كيانه كله من الدماغ إىل 
القلب إىل الفرق إىل القدم كل ذلك قد أصبح مشدودًا إىل األرض أي مشدوداً إىل الدنيا. هذا كالم اهلل 

 سبحانه وتعاىل.
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التناقض يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية، األلسن تتحدث عن اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل  أنظر إىل
وهذا كالٌم سليم، واألعمال كلها تتجه إىل التقلب يف غمار الدنيا وشهواهتا وأهوائها؛ يف سبيل هذا 

 طرقنا أبواب اهلل العشق الذي بلغ أقصى مداه للرغبات والشهوات واألهواء غرينا شرع اهلل، بدلنا أحكام
 املفتني ليستجيبوا لنا يف تغيري أحكام اهلل سبحانه وتعاىل، وكم وكم من املفتني استجابوا لذلك؟ 

غاب الربا، مل يعد يف جمتمعنا ربًا حمرمًا إطالقًا، أال تسمعون؟ أال تصغون إىل الفتاوى اليت تفتح كل 
ارية تشمئز ا وبني ما يطوف به الغرب من أوضاٍع حضيوم نافذًة جديدًة إىل جانب اخلروق اليت فُتحت بينن

هلا النفوس؟! أال تالحظون أنه قد استوى املاء واخلشبة! استوى واقعنا مع واقع أولئك الغربيني مل يعد 
هنالك ربا حمرمًا، كل ما كان حمرمًا دخل بطريقة من أغرب الطرق حتت ما قد أذن اهلل عز وجل به، 

كاذب، وإما أن رسول اهلل صادق   –والعياذ باهلل  -ء صادقون ورسول اهلل وباألمس قلت: إما أن هؤال
وهؤالء دجالون وكاذبون. وال شك أن هذا االحتمال الثاين هو الصحيح. أمل يقل املصطفى صلى اهلل 

ألن كان التعامل  "؟يأيت على الناس زماٌن يأكلون فيه الربا فمن مل يأكله أصابه من غبارهعليه وسلم: "
ي جيري اليوم بني الناس وبني املصارف أمراً مباحًا زالت عنه الصبغة احملرمة، إذاً فليس هنالك ربا وليس  الذ

 كالم رسول اهلل إذاً صحيحًا. 

ولكننا نعلم أن األمر ليس كذلك هو عشق غريب وعجيب وال كعشق جمنون للياله يف التاريخ الذي 
 ى الشهوات على األهواء، ملاذا؟ تعرفون، تكالب املسلمني اليوم على الدنيا عل

تنهض فئات يف كل يوم هنا وهنا وهناك تدعو إىل تطوير شريعة اهلل، تدعو إىل تغيري مبادئ دين 
اهلل، تدعو إىل ما ُيسمى بالتجديد ملاذا؟ من أجل أن يقوم اصطالٌح بني شرع اهلل سبحانه وتعاىل وبني 

يث حتجم الشريعة وتعاىل للحضارة الغربية اليت ترون، وحب احلضارة الغربية حبيث ختضع شريعة اهلل سبحانه
اإلسالمية مث حُتجم مث حُتجم لتقف حتت إبط رواد احلضارة الغربية ولتكون أداًة للدعوة إليها. هؤالء الذين 

 يفعلون هذا هم الذين يتحدثون عن اجلهاد والدعوة إليه. 

، ألن قرارات يذ، ال ألن قوى حتول بينهم وبني ذلكقلنا: حسنًا فنفذوا ما تقولون، وال سبيل إىل التنف
سياسية حتول بينهم وبني ذلك ال، ولكن ألن اإلنسان يف كثري من األحيان جيمل لسانه إرواًء لغلته 
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العاطفية، جيمل لسانه وهو جالٌس يف مكانه الوفري كما قلت لكم، واهلل الذي ال إله إال هو ألن علم أن 
قيم ملايل وتؤثر على أحالمه فيما يتعلق بتجاراته وأرباحه ومدخراته، فلسوف يُ شوكًة ستؤثر على دخله ا

الدنيا وال يقعدها، وكم رأينا دالئل ذلك، وآية هذا الذي أقول أنين أكرر الدعوة إىل ما قد قلت، هنالك 
 خطوة أوىل حنو اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل، هذه اخلطوة األوىل ال تكلف صاحبها محل سالح وال
ُتكلف صاحبها أن ينتقص من ماله شروى نقري، وال تكلف صاحبها أي عنت أو الدخول يف أي خطر 
أو أي مغامرة، قاطعوا هذه البضائع اليت تفيض هبا جمتمعاتكم تلك اليت تفد إليكم من الواليات املتحدة 

ؤون وأن وا ما يشااألمريكية، قاطعوها ال تستطيع فئة من الناس أن متنعكم من ذلك، للقادة أن يفعل
يستقدموا هذه املتع وهذه البضائع كما حتبون، فلترتاكم يف جمتمعاتكم، ابتعدوا عنها، قاطعوها، لكم غىن 
عنها تستطيعون أن تعيشوا بدوهنا، تستطيعون أن حتققوا أحالمكم الذهبية حبياتكم الفارهة بقصوركم 

اطعوا نكم يد الذل واملهانة إىل هذه البضائع، قالعامرة بأثاثكم برياشكم بكل ما تبتغون دون أن متتد م
هذا نوع من أنواع اجلهاد، جزء من الكل اجلهادي الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل به. فأين هم الذين 

 ينفذون هذا؟ 

وأنا ال أشك ولست مبالغًا إذا قلت لكم: إلن كان السلوك اإلسالمي يف بالدنا العربية متطابقًا مع 
يف هذه البالد يف هذه الفرتة بالذات وحتقق هذا السلوك العملي يف اخلطوة األوىل هذه  املشاعر النظرية

اليت تتمثل يف تطهري املسلمني أيديهم من هذه البضائع األمريكية، فإن اهلل سبحانه وتعاىل سيوفقهم 
ألمر حيتاج اللخطوات التالية، وإن اهلل سبحانه وتعاىل سيفتح هلم آفاق نصٍر ال يتوقعونه، ولكن هذا 

لشيء واحد، أن ال َيلد اإلنسان إىل األرض، أن ال يتبع هواه، أن ال يسيل لعابه على املشتهيات وهو 
يتحدث عن اجلهاد بشدٍق يتحدث عن اجلهاد وبشدٍق آخر يسيل لعابه على املشتهيات العجيبة. كيف 

 يكون هذا؟

 ََولَْو ِشئْ نَا  ،اْلغَاوِينَ  ِمنْ  َكانَ ا فَانَسَلَخ ِمنْ َها فَأَتْ بَ َعُه الشَّْيطَاُن فَ َواْتُل َعلَْيِهْم نَ بََأ الَِّذي آتَ يْ نَاُه آيَاتِن
يَ ْلَهْث  تَ تْ رُْكهُ  أَوْ  ِه يَ ْلَهثْ َلرَفَ ْعنَاُه هِبَا َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل اأْلَْرِض َوات ََّبَع َهَواُه َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن حَتِْمْل َعلَيْ 

. املشكلة هي إخالد هذه األمة َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاْقُصْص اْلَقَصَص لََعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّرونَ  َذِلكَ 
 إىل األرض.
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وها هي ذي رائحة هذا اإلخالد تفوح؛ تفوح بألوان شىت وبصور شىت؛ السعي إىل التالعب بشرعة 
وى العجيبة اليت جعلت احلرام حالاًل وجعلت الواجب مباحًا وغريت اهلل رائحة تزكم األنوف، هذه الفتا

 وبدلت بشكٍل ال عهد لنا به لوٌن من هذه األلوان رائحة من هذه الروائح اليت تزكم األنوف. 

هذا السلوك الشائن املائع البعيد عن دين اهلل سبحانه وتعاىل، هذه املنكرات اليت ال جتد من ينكرها 
َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل إليها كل ذلك مظهٌر للرائحة اليت تزكم األنوف ملعىن قول اهلل تعاىل: من يشري بإصبعه 

 .اأْلَْرضِ 

أسأل اهلل عز وجل أن حيررنا من هذا الوصف حىت جيعلنا فّعالني ال قّوالني، وحىت ال نتكلم بشدٍق 
 شتهيات الدنيوية العجيبة.أفواهنا عن اجلهاد وشدق آخر من أفواهنا يسيل لعابه على املمن 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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قالوا: إن املصائب إذا استشرت وحَّدت املشاعر، ومجعت الشمل، وقضت على أسباب اخلالف، 
لط قِوى تشرية من جراء تسوصدق ما قالوا، فإن جمتمعاتنا اإلسالمية تعيش اليوم عصر املصائب املس

البغي والشر على حقوقها املادية واملعنوية بل على وجودها احلضاري، وما البغي اإلسرائيلي املهيمن على 
حقوق أمتنا اإلسالمية مجعاء يف فلسطني إال الكتلة السرطانية اليت تنشر آالمها وأوجاع مصائبها يف 

 إىل مشاعر الناس وهم يعانون من هذه املصائب ويرونخمتلف بقاع جمتمعاتنا اإلسالمية، وحنن نصغي 
انتشارها واتساعها، وإذا مبشاعرهم تتالقى على هدف واحٍد فعاًل، وإذا هبم مجيعًا يرفعون لواء اجلهاد يف 
سبيل اهلل سبحانه وتعاىل على اختالف مشاعرهم وعلى اختالف مشارهبم ومذاهبهم وتوجهاهتم، وهذا 

 .املصائب توحد املشاعر وجتمع الشمل هو مصداق ما قالوا: إن

ولكن الذي يفوت ُجلَّ املسلمني معرفُته هو أن اجلهاد يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل ُكل  ال يتجزأ يا 
عباد اهلل، هو كل  متكامل يأخذ بعضه حِبُُجِز بعض، وال يتأتى فصل جزء منه عن األجزاء األخرى، 

زء لي الذي شرعه اهلل سبحانه وتعاىل وال يستقيم هنوض األمة هبذا اجلفاجلهاد القتايل جزٌء من اجلهاد الك
 .إال إذا تكامل هنوضها بكل معاين اجلهاد الذي شرعه اهلل سبحانه وتعاىل

شرع اهلل سبحانه وتعاىل اجلهاد منذ فجر البعثة النبوية، أي قبل أن يهاجر النيب صلى اهلل عليه  
أن يشرع الباري سبحانه وتعاىل اجلهاد القتايل، ومع ذلك فإن األمر وسلم من مكة إىل املدينة، أي قبل 

باجلهاد كان يتن زل بني احلني واآلخر على املسلمني من خالل الوحي الرباين من مثل قول اهلل عز وجل: 
َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ لَنَا :وقوله عز وجل:[ 08 ]العنكبوت  ُوا يِف اللَِّه َحقَّ َوَجاِهد

مع أن اجلهاد القتايل مل يكن مشروعًا بعد، فما املراد باجلهاد الذي كان يدعو [ 22 ]احلج: ِجَهاِدهِ 
الباري سبحانه وتعاىل عباده إليه وهم يعيشون يف أوائل عهد البعثة النبوية؟ املراد من اجلهاد الذي كان 

 به، ويف ا بعقوهلم يف سبيل معرفة احلق، ويف سبيل اليقنييتكرر على مسع املسلمني آنذاك هو أن جياهدو 
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سبيل أن يعرفوا حقيقة الكون واإلنسان واحلياة وعالقة اإلنسان هبذا الكون الذي يعيش فيه، وأن يعلم 
 .عبوديته ومملوكيته هلل سبحانه وتعاىل، فهذا أول معىن من معاين اجلهاد الذي أمر به اهلل سبحانه وتعاىل

جلهاد الذي خاطب اهلل عز وجل به عباده آنذاك جهاد النفس، التسامي هبا فوق الشهوات املراد با
احملرمة، التسامي هبا فوق األهواء اجلاحنة، هذه الشهوات واألهواء اليت كم وكم أفسدت احلرث والنسل،  
 اكم وكم أفسدت اجملتمعات، كم وكم فتحت سبل تسرب األعداء إىل األمة وإىل استن زاف حقوقه

 .ومبادئها

املراد باجلهاد الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل به التجمُّل باألخالق اإلنسانية اإلسالمية الفاضلة وال 
سيما داخل األسرة، األخالق اإلسالمية اليت تتمثل يف عالقة الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج، واملتمثلة يف 

 .واجبات اآلباء جتاه األبناء واألبناء جتاه اآلباء

املراد باجلهاد الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل به التحّلي باألخالق اإلنسانية اإلسالمية يف السوق، يف 
ه العدو مث إن املراد باجلهاد بعد ذلك الوقوف يف وج. أعمال التعامل، يف أخالق املعامالت املالية املختلفة

 .املستشري، ورّد غائلة العدوان عن األمة

 -ثر الناسبل لعلهم أك-أن يف الناس  -يا عباد اهلل-ال يتجزأ، واألمر العجيب هذا هو اجلهاد، كل  
يف ساعات هلٍو جلسوا يتذاكرون أمر هذه املصائب  ،من إذا تالقوا يف سهرات هلم، يف أمسيات سلوى

وهو  مفاتّفقوا مجيعًا على أن ال عالَج إال اجلهاد يف سبيل اهلل، يؤكد ذلك أحده ،املستشرية يف جمتمعاتنا
ينفخ دخينته، ويؤكد الثاين على قوله وهو يزداد اّتكاًء على أريكته، والكل يؤكدون هذا وهم عن بقية 
معىن اجلهاد غافلون، وهم عن بقية ما أمر اهلل سبحانه وتعاىل به معرضون، كم وكم يف هؤالء الذين يرفعون 

خمتصًا  عتقد اإلسالمي قال لك: أنا لستلواء اجلهاد القتايل يف سبيل اهلل من إذا سألته عن حقيقة امل
بالدين، أنا مهندس، أنا طبيب، وكأن اصطباغ اإلنسان باهلوية اختصاص من االختصاصات، أليس هذا 

 هو الواقع املرئي يف جمتمعاتنا يا عباد اهلل؟! 

سبيل  كم يف هؤالء الذين يرفعون لواء اجلهاد يف سبيل اهلل، ويؤكِّدون أنه السبيل األوحد الذي ال
من دونه، كم يف هؤالء من يتمرَّغون يف أوحال الشهوات احملرمة، من يتمرَّغون يف أوحال األهواء اجلاحنة، 
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شهوات تلك ال -كما قلت لكم-وأي األهواء وأي الشهوات؟ تلك الشهوات اليت تفسد احلرث والنسل 
فتح السبل أو ك الشهوات واألهواء اليت تواألهواء اليت تُ َقطُِّع صلة القرىب بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، تل

النوافذ أمام العدو املستشري ليتسلل منها إىل أوطاننا وإىل حقوقنا، كم وكم يف هؤالء الذين يرفعون لواء 
اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل يف سهراهتم وأمسياهتم من إذا دخلت دار أحدهم، وحبثت عن األخالق 

عاملة الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج وجدت ذلك كله غائبًا، يدخل الزوج اإلنسانية اإلسالمية املثلى يف م
وال يبايل بإهدار شيٍء من حقوق الزوجة، كم وكم مسعنا يف املصلني، يف احلجاج، يف املتَِّجهني بني احلني 

اذا تفعل وينهال عليها ضربًا وَلْكمًا، ملاذا؟ مل ،واآلخر إىل أداء العمرة من ُيعن داخل داره بظلم زوجته
هذا؟ قال: ألنين أكرهها، تكرهها! وهل كراهيتك هلا جرُية ارتكبتها يف حقك؟! أنت الذي ترفع لواء 

َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن  اجلهاد بكالمك، أمل تقرأ قول اهلل عز وجل يف صالتك أو يف نسكك: 
 ؟ [18 ]النساء: َعَل اللَُّه فِيِه َخرْياً َكِثرياً َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوجيَْ 

وما أقوله عن معاملة الزوج للزوجة أقوله رمبا عن معاملة الزوجة أيضًا يف بعض األحيان للزوج، الكالم 
ية ذاته يقال لدى البحث والتدقيق يف الواجبات اليت ينبغي أن ينهض هبا اآلباء جتاه أبنائهم، الرتبية اإلُيان

ى اليت وضعها اهلل عز وجل مسؤولية يف أعناقنا غائبة، كذلكم األبناء وهكذا، كم يف الناس الذين املثل
يرفعون لواء اجلهاد يف سبيل اهلل متحمسني حُمَمِّسني كم يف هؤالء من إذا دخلوا السوق، ومارسوا الصفق 

ْبَتدَُع منها كل يوٍم غش املتنوعة اليت ي ُ بالتجارة واملعامالت املالية مل يبالوا باخرتاع ألوان الغش، بل سلسلة ال
بدعة جديدة، هل أحدثكم والوقت يضيق عن أنواع هذا الغش، عن أنواع هذا التكالب على حقوق 
اآلخرين باسم املعامالت املالية؟ هل أعود فأحدثكم كما ذكرت لكم باألمس عن أولئك الذين يقدمون 

ب األمراض لؤوا جيوهبم باملال مثنًا لقتل الناس، مثنًا لبّث أسبااألغذية الفاسدة املتنوعة وال يبالون بأن ُي
الوبيلة املهلكة يف جسومهم؟ أأحدثكم كما ذكرت باألمس عن املطاعم وما تقدمه من أصناف األطعمة 

 .اجمللوة مجااًل يف األعني واليت متأل البطون بأسباب اهلالك عند األكل والطعم

شرتك بني هؤالء كلهم أهنم إذا تالقوا تنفسوا الصعداء، وأمجعوا لن أعيد ما قد ذكرت، اجلامع امل 
على أن ال سبيل إال اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل، إذا تالقوا يف سهراهتم أو يف أنديتهم أو يف أي مناسبة 

، وكأن ىمن املناسبات الوطنية املختلفة صاحوا وهاجوا ورفعوا لواء اجلهاد يف سبيل اهلل، واهلل ينظر، واهلل ير 
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اهلل يقول لعباده: اجلهاد ُكل  متكامل ال يتجزأ، فإن قطَّْعَت جزءاً من كله ُشلَّ ومات وفارقته احلياة، روح 
روح اجلهاد يف سبيل اهلل ، إّنا بعثت ألمتم مكارم األخالقاجلهاد يف سبيل اهلل األخالق اإلسالمية 

بيل اهلل د األمة على اختالفها، روح اجلهاد القتايل يف سالرتاحم الذي ينبغي أن يسري معناه دائماً بني أفرا
أن يشيع الوئام يف داخل البيت، داخل األسرة، أن يعلم الزوج وهو يدخل إىل داره أّن تقربه إىل اهلل عز 
وجل بالبسمة يف وجه زوجته، أن تقربه إىل اهلل سبحانه وتعاىل باللطف مع زوجته يثيبه أكثر من حجه 

 .إن أقربكم مين جمالس يوم القيامة ألطفكم بأهلهيت اهلل احلرام، وصدق رسول اهلل القائل: النافلة إىل ب

هذا هو معىن اجلهاد الكلي، ولعل غياب كلي معىن اجلهاد هو السبب يف أننا نرفع لواء اجلهاد يف  
-ألنه  ،لتوجها اوال جند روحًا تسري يف هذا اللواء، ال جند روحًا تسري يف هذ ،سبيل اهلل صباح ومساء

توجٌه كاذب يف أكثر األحيان، أجل، أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه  -أقول لكم بصدق
 .يغفر لكم
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قدُيًا قالوا: إن املصائب من شأهنا أن جتمع الشمل، وأن تسد ثغرات االختالف والشقاق، وهذا  
قد  –من خالل بالدنا العربية القريبة–صحيح إىل حدٍّ كبري، فها حنن نرى شعوبنا اإلسالمية كالم 

اجتمعت على هنٍج واحٍد وغايٍة واحدٍة حتت الضغط املستشري واملتمثل يف املصيبة الكربى املتمثلة يف 
سعي والاغتصاب األرض واستالب احلقوق واحلصار املستمر الذي تطاول أمده على غزة وأصحاهبا 

الدائب احلثيث على هتويد القدس. هذه املصيبة مجعت الشمل يف احلقيقة، وجعلت شعوب العامل 
اإلسالمي القريب والبعيد تعزف على َوَتٍر واحٍد، وتتجه إىل اإلُيان حبلٍّ واحد أال وهو حلُّ اجلهاد يف 

إىل اإلُيان به  ال َيُسدُّ السبيلسبيل اهلل سبحانه وتعاىل. هذا التوجه الذي ال يقف أمام رؤى سياسية، و 
قيادات حكومية، وهكذا جند أن هذه املقولة صحيحة: املصيبة من شأهنا أن جتمع الشمل، وأن تسد 

 .نوافذ اخلالف والشقاق

ولكنا نبصر ونتأمل فنرى أن العزف على هذا الوتر، واجتاه الشعوب اإلسالمية إىل اليقني هبذه 
ال يعدو القال والقيل، ننظر فنجد أن األمر ال يعدو أن يكون أحاديث  الوسيلة وحدها، جند أن األمر

أمساٍر يف سهرات وصالونات.. ينظرون ويتأملون يف املناظر املأساوية املتتالية يف هذه األقنية الفضائية 
و هاملختلفة، فتهتاج بني جواحنهم آالم املأساة، ويتذاكرون فينتهون إىل رؤية واحدة وقرار واحد، أال و 

اجلهاد، وال شيء غري اجلهاد، ولكنهم مجيعًا ال يتحرّكون من جمالسهم الوثرية، ولكنهم مجيعًا ال يتنازلون 
عن طمأنينتهم، وال يتنازل الواحد منهم عن رغد عيشه، وهكذا فإن احلديث عن اجلهاد ال َحظَّ له إال 

، مث إهنم عالج اجلهاد يف سبيل اهلل يف األلسن. فما سبب هذه املفارقة؟ جيتمع الكل على أال عالج إال
 .ال يراوحون إال يف أماكنهم، وال يتجاوزون احلديث إىل الفعل شروى نقري، ما السبب

أن اجلهاد كل  ال يتجزأ، وال جيوز أن ينتقي املسلم من معاين اجلهاد ما طاب  –يا عباد اهلل-السبب 
هاد القتايل األخرى، اجلهاد كل  ال يتمثل فقط يف اجل له، ويبعد نفسه ويعرض عن األنواع واملعاين اجلهادية

 .الذي نقرأ عنه يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل
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منذ فجر البعثة النبوية وكتاب اهلل سبحانه وتعاىل يأمر املؤمنني باجلهاد، حىت عندما كان رسول اهلل 
وجل باجلهاد،  يأمر كتاب اهلل عز صلى اهلل عليه وسلم يف مكة قبل أن ُيْشرََع اجلهاد القتايل ما أكثر ما

، نقرأ فيها قوله [08 ]العنكبوت: َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ لَنَا نقرأ يف السور املكية قوله:
نوٍع  إذن اجلهاد ال يتمثل يف[ 22]احلج: َوَجاِهُدوا يِف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَبَاُكمْ  سبحانه وتعاىل:

 .واحٍد مما نسميه جهاداً، اجلهاد كل  ال يتجزأ

املسلم مكلف باجلهاد يف حالة السلم وحالة احلرب معًا، املسلم مأمور باجلهاد حىت وهو آمٌن مطمئن  
يف داره مع أسرته، املسلم مكلَّف باجلهاد يف كل تقلباته ويف سائر أحواله، ومن أعرَض عن معىن من 

 .قط منها ما يروق له لن يكون حّظ هذا اجلهاد منه إال حّظ اللسان فقطمعاين اجلهاد، والت

مثاً يف سبيل أن ينقل العقيدة اإلسالمية يقينًا جا –كل مسلم–العمل الذي جيب أن ُيارسه كل  منا 
  .يف العقل إىل عاطفة مشبوبٍة من احلب والتعظيم هتيمن على القلب جهاد يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل

املسلم الدائب على معرفة أحكام الشريعة اإلسالمية، واالنضباط بضوابط الشريعة يف أحكام  وسعي
 . املعامالت املالية يف السوق من اجلهاد، بل من أهم معاين اجلهاد

وترفُّع اإلنسان بكل الوسائل اليت َبصَّرَنَا هبا كتاب اهلل عز وجل على الشهوات اآلسنة وعلى األهواء 
 .لك من اجلهاد، بل من أهم معاين اجلهاداجلاحنة كل ذ

وسعيك يف سبيل أن تطّهر قلبك من الضغائن، من األحقاد، من مشاعر احلسد، من االستكبار 
 .واألنانية من أجلِّ معاين اجلهاد

واألخالق اإلسالمية اإلنسانية اليت َبصَّرَنَا هبا كتاب اهلل عز وجل، وأمرَنَا أن نواجه هبا اآلخرين، وأن 
مث إن مواجهة املسلم للعدو الذي يصرُّ على ، بط أنفسنا هبا أُيا انضباط من أجلِّ معاين اجلهادنض

 .اغتصاب األرض واستالب احلقوق الوقوف يف وجهه جهاد من أجلِّ معاين اجلهاد
كيف أن جهاد املسلم كل  ال يتجزأ، وال جيوز لإلنسان أن ينظر إىل هذه   -أيها اإلخوة-أرأيتم 

 .فيلتقط منها ما يروق له، ويعرض عما ال يروق، هذه خيانة، خيانة ملن شرَّع اجلهاد وملن أمر به املعاين

على أال عالج  –بَ ُعَدْت أو قَ رَُبتْ -إذن أعود فأقول وأتساءل معكم: ملاذا جتتمع شعوبنا اإلسالمية  
عاىل، ملاذا جتتمع يل اهلل تلدرء هذه املصيبة وتطهري األرض من الغاصبني واملستلبني إال اجلهاُد يف سب
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شعوب العامل اإلسالمي على هذه احلقيقة يقينًا مث ال يكون نصيُب هذا الذي اجتمعوا عليه إال يف األلسن 
 .وإال يف اجملالس اليت جيتمعون فيها على السمر واحلوار

ه، وقد أعرضوا من أن أكثر املسلمني اليوم إّنا يفهمون من اجلهاد نوعًا واحداً  –يا عباد اهلل–السبب  
عن بقية معانيه وبقية أنواعه، إهنم يفهمون من اجلهاد مواجهة العدو بالسالح، مواجهة العدو بالقتال، 
أجل وهو فهم صائب، وهو فهم سديد، لكن ملاذا ال ينهضون إىل ذلك؟ ألهنم مثقلون بأعباء كثرية، 

واألهواء  لعيش، مثقلون حبّب الشهواتمثقلون حبّب املال، مثقلون حبّب احلياة، مثقلون حبّب رغد ا
اآلسنة، مثقلون بذلك كله، مل ينتبهوا إىل أن عليهم أن جياهدوا يف سبيل اهلل عز وجل للتحرر من هذه 
املصائب وهذه األعباء كلها، ومن مث َصُعَبْت عليهم احلركة، َصُعَب عليهم التوجه إىل هذا الذي آمنوا به 

 .شهوات واألهواء وما يتبع ذلك مما تعرفونفعاًل ألهنم مثقلون بأعباء ال

بِيِل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا َما َلُكْم ِإَذا قِيَل َلُكُم اْنِفُروا يِف سَ أال تقرؤون قول اهلل عز وجل أيها اإلخوة:  
  حْلَيَاِة الدُّنْ يَا يِف اآْلِخرَِة ِإالَّ قَلِيلٌ َما َمتَاُع االلَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإىَل اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاحْلَيَاِة الدُّنْ يَا ِمَن اآْلِخرَِة فَ 

 .[22]التوبة:

َوَضَعنَا البياُن اإلهلي أماَم األمر، َوَوَضَعنَا أمام السبب الذي جيعلنا ننكص على أعقابنا، ونبتعد عن   
واملراد  ،اثَّاقَ ْلُتْم ِإىَل اأْلَْرضِ  االنقياد لألمر، إنه هذا الذي يقوله لنا ربنا هبذا التعبري البليغ العجيب:

باألرض كل ما تنبع به األرض من الشهوات واألهواء ومظاهر الدنيا وما إىل ذلك، فاألرض كناية عن 
ذلك كله، وال يكون اإلنسان ُمثَّاِقاًل إىل األرض إال وهو ُمثْ َقل حبب هذه الشهوات وهذه األهواء وما إىل 

 اثَّاقَ ْلُتْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا َما َلُكْم ِإَذا قِيَل َلُكُم اْنِفُروا يِف َسبِيِل اللَّهِ وتعاىل:  ذلك. هذا كالم اهلل سبحانه
َمنَ َعُكم من االستجابة ألمر اهلل عز وجل الثِِّقل الذي مَحَّْلُتُموه على أنفسكم ويف قلوبكم،  ،ِإىَل اأْلَْرضِ 

ا َأَرِضيُتْم بِاحْلَيَاِة الدُّنْ يَا ِمَن اآْلِخرَِة َفَما َمتَاُع احْلَيَاِة الء املتنوعة، ثقل الرغائب، ثقل الشهوات واألهوا دُّنْ َي
 .يِف اآْلِخرَِة ِإالَّ قَلِيلٌ 
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هم مؤمنون بأن اجلهاد هو العالج، ولكن ِحْيَل بينهم وبني استعمال هذا العالج مرارُته، والذي 
م إّنا هو هذا الثقل الذي ران عليهم، أجل، وتلك هي مشكلتنا يف جعل اجلهاد ُمرَّاً علقمًا يف حلوقه

 .هذا العصر يا عباد اهلل

أال ترون إىل قادة األمم العربية وغريها من حولنا، َمِن الذي جعلهم يْعِرُضون عن استعمال هذا 
يروهنا  مالدواء؟ من الذي جعلهم ُيارسون قسوة قلٍب عجيبة وغريبة جتاه هذه الصور اليت ال شك أهن

صباح مساء، صور إخواهنم الذين ُيوتون موتًا بطيئًا حتت هذا الضغط العدواين اآلمث؟ ملاذا ال ترقُّ قلوهبم 
هلذا احلصار الذي تطاول أمده على أهل غزة؟ ملاذا ال ترقُّ أفئدهتم وهتتاج مشاعرهم اإلُيانية ملساعي 

عم، ن ال يرتكون الصلوات اخلمس يف أوقاهتا، نالتهويد احلثيثة للقدس؟ ملاذا؟ إهنم مؤمنون، وفيهم م
َما َلُكْم إِذَا ويعلمون أن الوسيلة الناجعة هي اجلهاد فقط، ولكن حاق عليهم قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

تأخذ و  إهنم قد يعتذرون بالتحديات اليت حتيط هبم ،قِيَل َلُكُم اْنِفُروا يِف َسبِيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإىَل اأْلَْرضِ 
ولكنهم واهلل يعلمون أن املسألة ليست حتديات تأيت من هنا  -تسمعون هذا كما نسمع-منهم باخلناق 

أو هناك واليت تأخذ منهم كما يقولون باخلناق، إنه حتدٍّ واحد، حتدي شهواهتم اآلسنة على إُياهنم احملبوس 
ذا هو ن احلبِّ هتيمن على قلوهبم،. هيف زوايا عقوهلم، هذا اإلُيان الذي مل يتحول بعُد إىل عاطفة م

 .السبب

التحديات! أي حتدٍّ هذا. تعالوا قارنوا بني التحديات اليت واجَهَها الرعيل األول من إخوانكم املسلمني 
يف عصر النبوة، كانوا غرباء يف العامل كله، كان طغيان احلضارات حييط هبم كإحاطة القيد باملعصم، ومع 

مى اليوم التحديات، حطموا التحديات، ونفَُّذوا أمر اهلل سبحانه وتعاىل، ملاذا؟ ألن ذلك مل يشعروا مبا يس
ثقل الشهوات األهواء قد حترروا منه عندما انقادوا ألمر اهلل، وعندما جاهدوا يف اهلل حق جهاده، عندما 

جاهدوا  جاهدوا نفوسهم، عندما حّرروا نفوسهم من رِقِّ الشهوات وحب املال وحب احلياة، عندما
أنفسهم يف تنفيذ أوامر اهلل عز وجل، عندما جاهدوا أنفسهم فاصطبغوا بصبغة العبودية هلل، وعكفوا يف 
حمراب العبادة على تنفيذ أوامر اهلل سبحانه وتعاىل. هذا هو اجلهاد الذي مارسوه مث مارسوه فخفَّ عليهم 

 .ثقل اجلهاد القتايل يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل
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أننا فعلنا ما فعله ذلك الرعيل األول، ولو أنا جاهدنا أنفسنا تنفيذًا ألمر اهلل، حررناها من  واليوم لو
ربقة الشهوات احملرمة، حررناها من ربقة حب املال، حب كن ز املال بعضه فوق بعض، لو أننا حررنا 

هلل القائل: ني تنفيذًا ألمر اأنفسنا من األخالق الذميمة، ولو أنا مددنا جسور الود والقرىب مع إخواننا املؤمن
 َْا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكم ولو أننا توَّْجنَا ذلك كله بالوقوف بني [ 15 ]احلجرات: ِإّنَّ

يدي اهلل عز وجل كل يوٍم كما أمر مخس مرات، نؤدي الصلوات يف مواقيتها، ندخل ضيافة اهلل سبحانه 
نا افنا إليها يف اليوم والليلة مخس مرات، لو أننا فعلنا ما كان يفعله الرعيل األول، احتفظوتعاىل وقد استض

ألنفسنا حبق من قيام الليل من اهلزيع األخري يف الليل نقوم والناس نيام، خناطب اهلل، جنأر إليه بالشكوى، 
ك كله، هذا و أننا فعلنا ذلنسجد، نعّفر رأسنا باألرض وحنن خناطب اهلل ونستن زل النصر من عليائه، ل

جهاد، وكل ذلك بوابة اجلهاد القتايل يف سبيل اهلل، لو أننا فعلنا ذلك إذاً خلف ثقل اجلهاد علينا، وإذن 
لكان اجتماع الكلمة متوَّجًا بالتنفيذ، وإذن لن يكون اجتماع الكلمة جمرد حواٍر نزجي به الوقت يف 

 .و احلال اليومسهراتنا ويف أمسياتنا ويف أمسارنا كما ه

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم.

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1193
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القرآنيون 
 

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1191
 

 21/21/1881 | لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنه -322

 

إن اهلل عز وجل قرن األمر بطاعته مع األمر بطاعة رسوله سيدنا حممٍد صلى اهلل عليه  وسلم، مث  
كده؛ حىت يتبني للناس مجيعًا أن أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جزء ال يتجزأ من أمر كرر ذلك وأ

اهلل، وأن ال فرق بني أمر اهلل وأمر رسوله، وأن الذين يريدون أن يفرّقوا بني اهلل ورسوله مفتأتون على اهلل 
. وقال هَرُسوٍل ِإال لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَّ  نْ مِ  َوَما َأْرَسْلنَاوعلى الدين الذي أنزله لعباده فقال سبحانه وتعاىل: 

َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا  . وقال سبحانه وتعاىل يف مكان آخر:ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللَّهَ  مَّنعز وجل: 
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَيْ َوأَنزَْلنَا إِلَْيَك الذِّْكَر . وقال عز وجل: الرَُّسوَل َوأُويِل اأْلَْمِر ِمنُكمْ   .ِهمْ لِتُبَ نيِّ

وهلل عز وجل حكمة باهرة يف هذا التأكيد ويف هذا البيان، فقد علم عز وجل أن يف الناس ناسًا 
سيأتون يف وقت ما من الزمن، حيِدثون يف هذا الدين مامل يأذن به اهلل سبحانه وتعاىل، وَيّططون ملسخه 

ة رسوله ة منكرة مبتدعة هي التفريق بني كتاب اهلل عز وجل القرآن وبني سنوتشويهه والقضاء عليه بطريق
حممٍد عليه الصالة والسالم، ولقد نظرنا فوجدنا أن هذه الفئة قد ظهرت فعاًل، وأن يف الناس من يصطنعون  

وهنا قكذبًا التقديس العظيم لكتاب اهلل القرآن، من حيث يهملون سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويل
يوشُك رجٌل متكئًا على أريكته حُيَدث  ورائهم ظهريًا، وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ قال:

حبديث مين. فيقول: بيننا وبينكم كتاب اهلل، فما وجدنا فيه من حالل حللناه، وما وجدنا فيه من حرام 
.  وقال  مثل الذي حرمه اهللأال وإن الذي حرمه رسول اهللمث قال عليه الصالة والسالم:  حرمناه

 .أال إين أوتيت القرآن ومثله معهرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

من أجل هذا يؤكد بيان اهلل عز وجل على ضرورة طاعة سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف  
ن ماجه لنسائي وابكل ما يأمر ويف كل ما ينهى، ولقد قال عليه الصالة والسالم فيما رواه الرتمذي وا

، وما هذا إال تأكيٌد على ضرورة اتباع سنة عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني وغريهم:
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ألن اخللفاء الراشدين هم مظهر جيسد التمسك بسرية رسول اهلل صلى 
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سك بسرية اشدين إال ألهنم ّنوذج أمسى يف التماهلل عليه وسلم، فما كان أمر رسول اهلل باتباع خلفائه الر 
 رسول اهلل وبسنة املصطفى عليه الصالة والسالم.

غري أن اتباع النيب عليه الصالة والسالم رهٌن مبحبته، رهٌن بدراسة سريته، رهٌن بتبني معامل نبوته. 
النبوة  عن معاملفكل من غاب أو أعرض عن دراسة سرية املصطفى عليه الصالة والسالم ومن مث أعرض 

ن يف حياته، لن جيد سبياًل إىل حمبته، ولن يتسرب معىن حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل قلبه، وم
مث فهو لن ينظر إليه إال على أنه مصلح، جاء ومضى وذهب دوره مع املصلحني الذين ذهبت أدوارهم. 

رون ن أنفسهم مؤمنني مسلمني، ولكنهم ينظوانظروا جتدون أن رحب األرض مليء بالناس الذين جيعلون م
 إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من خالل هذا املنظار.

الداء الذي يعانيه هؤالء أهنم أعرضوا عن دراسة سرية املصطفى عليه الصالة والسالم، بل أقول 
انب متميز على جأعرضوا عن دراسة مشائله عليه الصالة والسالم، ولقد اهتم سلف هذه األمة بالرتكيز 

من سريته عليه الصالة والسالم، وهو اجلانب الذي مسي بالشمائل، أي اجلانب الذي يربز صفات رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأخالقه الشخصية، يف بيته مع أسرته مع أصحابه مع األباعد من الناس واألقربني 

ه يف طعامه اهلل عليه وسلم يف جده يف مزح منهم، هي تلك الدراسات اليت تربز لنا خلق رسول اهلل صلى
يف شرابه يف رقاده يف يقظته يف كل الصفات واألخالق اليت حرمنا من رؤيتها، ألننا حرمنا من رؤية رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولقد كان السلف رضوان اهلل عليهم يعكفون على دراسة هذه الشمائل وكم 

يوم فهم زاهدون كل الزهد يف دراسة مشائل رسول اهلل صلى اهلل عليه ألفت فيها كتب، أما املسلمون ال
وسلم، بل ما أكثر ما رأينا من يتأفف عندما يسمع شيئًا من مشائل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 
مولد على لسان واحد من هؤالء القارئني للمولد أو املنشدين، ما أكثر ما رأينا من يتأفف إذا وصف 

اهلل إذا وصف طول رسول اهلل إذا وصفت مشية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وإّنا ورثنا شكل رسول 
هذه الصفات من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكان سيدنا علي واحداً من أبرز من اهتم 

 بدراسة هذه الصفات ونقلها إىل من بعده ترى.
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عن صفات رسول اهلل، وهل كان احملب إال  هل ُيكن أن يتأفف احملب لرسول اهلل ممن يتحدث
منتشيًا طروبًا حلديث من يتحدث عن حمبوبه، حلديث من يصف له حمبوبه، فإن دل هذا على شيء فإّنا 
يدل على فراغ أفئدة هؤالء الناس من حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وإذا فرغ فؤاد اإلنسان من 

الزمًا  شيٍء من حمبة اهلل عز وجل، ألن بني هاتني احملبتني تحب رسول اهلل، فهيهات هيهات أن يشعر ب
كبرياً، ال حيب اهللَ حباً حقيقيًا إال من أحب رسوله، وال حيب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلب الذي 
علمنا إياه رسول اهلل إال من أحب اهلل عز وجل أواًل. وانظروا كيف يقارن سيدنا رسول اهلل بني هذين 

، فكيف ُيكن أن ينفصل حب أحبوا اهلل ملا يغذوكم من نعمه وأحبوين حلب اهلل إياي :قائالً  احلبني
 موالنا وخالقنا عن حب نبينا ورسولنا حممد عليه الصالة والسالم.

وملا فرغت أفئدة كثري من املسلمني عن هذا احلب واجتهت بالقال والقيل للتعويض عن هذا احلب، 
، ولو ن سنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهُتنا يف الشعاب املضللة واملَفرِّقةأعرضنا عن كثري وكثري م

أن حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانت جامثة يف سويداء نفوسنا؛ لظهرت آثار ذلك. ويف مقدمة 
وا. فهذه اآلثار وحدة األمة؛ ذلك ألن عدداً من الناس عندما جتمعهم حمبة شخص واحد ال بد أن يتآل

فإذا كانت هذه اجملموعة أمة سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكان كل منهم يفيض قلبه حبًا 
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال بد أن متتد شبكة التآلف بني أشخاص هؤالء الناس، وال بد أن 

وبنا عن حب غت أوعية قليصبحوا كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كاجلسد الواحد. ولكن ملا فر 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان ال بد هلا أن متتأل حبب آخر. كان ال بد أن متتأل أفئدتنا مبحبة ذواتنا 
أشخاصنا أنانياتنا أهوائنا، فظهر التنافس وظهر اخلصام وظهرت األحقاد وظهر الغل، ذلك ألن هذا هو 

غت أفئدتنا ة من حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وملا فر دخان تلك احملبة اليت تأيت بعد فراغ األفئد
من حمبة رسول اهلل أعرضنا عن سلوكه يف الدعوة إىل اهلل، وكم وكم نشعر بالبعد الكبري املخجل بني سرية 

ال  -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم داعيًا إىل اهلل معرّفًا للناس على دين اهلل وواقعنا حنن املسلمني، 
 وواقعنا حنن املسلمني اليوم. -فسقة ال
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جهاد رسول اهلل األعظم كان ألقه إّنا يربز يف الدعوة إىل اهلل يف التعريف بدين اهلل والضىن الذي 
طاف حول كيان رسول اهلل من أول حياته إىل آخرها إّنا كانت بسبب جهاده يف الدعوة هذه، من منكم 

وة بل اجلهاد املتألق يف هذه الدعوة من خالل هجرة رسول مل يقف على أعظم معىن من معاين هذه الدع
اهلل إىل الطائف مث رجوعه منها، ولكن ما أكثر الذين مل يقرأوا وما أكثر الذين مل يعرفوا. هذه الدعوة اليت 
هنض هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أورثها كنزًا مثينًا وسالحًا فعااًل ألصحابه الذين أحبوه احلب 

قيقي، فكانوا من بعده دعاة إىل اهلل، وأورث أصحاب رسول اهلل هذا السالح ملن بعدهم، فكانوا خري احل
دعاة إىل اهلل، وال واهلل ما فتحت مشارق األرض ومغارهبا بسيوف، ولكنها فتحت بالدعوة إىل اهلل عز 

تار جمتمعاتنا دعوة. وعندما غزى التوجل نطقاً وحواراً وصرباً ومصابرًة، أما القتال فلم يكن إال ِحصناً هلذه ال
اإلسالمية ُغلب املسلمون حتت قهر األسلحة املادية وحتت سنابك خيول التتار واملغول. ولكن ما الذي 

 نصر املسلمني ما الذي نصر املسلمني على جحافل التتار؟

لول املسلمني فالذي نصر املسلمني على جحافل التتار دعوة املسلمني التتار إىل اهلل عز وجل، دخل 
يف معسكرات التتار غري مبالني بالقتل، غري مبالني باألخطار، حياورون، ويعرفون على دين اهلل، ويشرحون 
هلم كتاب اهلل. دخل بريق هذا الدين يف أفئدهتم واحداً تلو اآلخر وإذا بعدوان التتار يذوب، وإذا بالتتار  

ا هو السالح البتار الذي نصر املسلمني عري تاريخ كلهم يتحولون بعد ذلك جنداً من جنود اإلسالم. م
اإلسالم منذ بعثة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أن منينا بالذل؟ الدعوة! الدعوة اليت كانت هي 
أساس اجلهاد، ونظرنا اليوم فوجدنا أننا ال على الدعوة اليت جاهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من 

 ى اجلهاد القتايل عثرنا، وإّنا أصبح حديثنا حلمًا من األحالم.خالهلا أبقينا، وال عل

تعالوا أيها األخوة وأنتم أحباب رسول اهلل فيما يفرتض، فقارنوا بني جهاد الدعوة يف حياة رسول اهلل 
. أين هم املسلمون اليوم الذين يطرقون باب الضالني والتائهني والفاسقني ولو  .وبني جهادنا حنن، قارنوا

يف طرق أبواهبم خطر وأي خطر لريشدوا ليعلموا ليذكروا؟ أمل يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان 
يفعل هذا؟ أين هم الذين يرحلون إىل أماكن نائية كبعد الطائف من مكة وبينهما تضاريس من الطرق 
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 عليه وسلم اليت تدمي القدمني، واليت تذيب اجلسم. أين هم الذين يرحلون رحيل رسول اهلل صلى اهلل
 ليبثوا رسالة اهلل من خالل كلمة حلوة يقولوهنا؟؟!

لقد أغمدنا سيوف الدعوة عندما أغمدنا ألسنتنا، وتركنا هذه الدعوة ذلك ألن أفئدتنا فرغت من 
حمبة رسول اهلل، ومن مث فرغت من التأسي برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، إذا أردنا أن نشم رائحة احلب 

 قي لرسول اهلل، فينبغي أن نتشمم هذه الرائحة ويا لألسف لدى األعاجم.وعبقه احلقي

يف اهلند بوسعنا أن جند عبق حمبة رسول اهلل يف قلوب كثري من أولئك األعاجم، يف الغرب حيث 
يدخل الرجل اليوم يف رحاب اهلل ويصبح يف الغد القريب كأنه واحد من أصحاب رسول اهلل، بوسعكم 

لك العبق عبق حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وإن من أبرز آثار هذا العبق سعي أن تشموا رائحة ذ
 أولئك الناس يف فجاج الدعوة إىل اهلل.

صورة ال ُيكن أن ينساها املسلم تبعث يف وقت واحد بنشوة الطرب ومبشاعر مريرة من األسف، 
هني يف دعو يف من يدعو املسلمني التائالغريب الذي يدخل يف رحاب اإلسالم يتحول داعيًا إىل اهلل وي

تلك الفجاج، املسلمون التائهون يف تلك الفجاج عاكفون على مجع األموال، عاكفون على مصاحلهم 
الدنيوية، واملسلمون الذين كانوا إىل األمس الدابر تائهني ضالني من أولئك األوربيني أو األمريكان أو ما 

ي ذة حمبة اهلل مث لذة حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت يطو لف لفهم؛ ما إن يذوق الواحد منهم ل
نعيمه كله ويلقيه وراءه ظهريًا، ويتجه إىل بين جلدته بالدعوة إىل اهلل. فإذا رأى فيهم مسلمًا عربيًا تائهًا 

نا يوم بذكره باهلل، هذا شيء مؤمل مبقدار ما هو مطرب أيضًا. ولكين أعود فأقول: أما حنن فقد ضيعنا واج
 .فرغت أفئدتنا من حمبة رسول اهلل بعد أن فرغت من حمبة اهلل. أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم
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ورأينا  ن أشراِط الّساعة أن يتقارَب الزّمن، ولقد عشناورَد عن رسوِل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسّلم أنَّ م
هذا الذي أخرَب عنُه رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلم، فها حنُن نرى كيَف ُيرُّ الّشهُر وكأّنُه يوم، وها حنُن 

ّدنيا إال لنرى كيَف ُيرُّ العاُم وكأّنُه شهر، ولسوَف نرى عندما ينقضي العمُر كّله وكأننا مل نلبث يف هذه ا
 نزراً يسرياً.

باألمس استقبلنا عاماً هجريًّا جديدًا ووّدعنا نظريه، ومنُذ يومني فتحنا أبصارنا لننظَر أننا قد جتاوزنا 
عامًا بأكمله، وأننا طوينا من أعمارنا سنًة كاملة، فها حنُن نستقبُل عامًا هجريًّا جديداً، ولسُت اآلَن 

ًا كثرية ألزمنة قبيَل قياِم الّساعة، وما الّسبُب العلميُّ لذلك، إنَّ هنالَك ألسباببصدِد أن أبنّي ملاذا تتقارُب ا
وكلّها أسباٌب علمّيٌة حقيقّية، ولكيّن اآلن لسُت بصدِد اخلوِض يف ذلك، ولعلّنا نتكّلُم يف هذا يف مناسبٍة 

ة يف حياِة املسلمنَي مهّّيِة اهلجرِة املشرّفأخرى إذا شاءَ اهللُ عزَّ وجّل، ولكيّن أريد أن أنّبه نفسي وأنبّهكم إىل أ
ءٌ أّواًل، ثانيًا أريُد أن أذّكركم بأمهّّيِة التّاريِخ اهلجرّي وأمهّّيِة رصِد سنواِت الزّمِن يف تارَيها اهلجرّي، وهذا شي

 .داخٌل يف صميِم الّدين، وهو من أهمِّ ما ينبغي للمسلمنَي أن يتنبّهوا إليه وال يبتغوا عنُه بديالً 

أما أمهّيُة اهلجرِة يف حياِة املسلمني فال أحسُب أنَّ هنالَك نعمًة أسداها اهلُل عزَّ وجّل ألصحاِب 
رسوِل اهللِ صلى اهللُ عليِه وسّلم بعَد نعمِة اإلسالم واإلُياِن به عزَّ وجّل أجلُّ وأرفع من إكراِم اهلِل عزَّ وجّل 

وَن فاحتَة تلَك املدينِة اليت اختارها اهللُ سبحانُه وتعاىل هلم لتكهلم إذ أخرجهم من أرِض الّشرِك وبّوأهم يف 
عهٍد إسالميٍّ يف العامِل كّله، ولتكوَن تلَك األرض مشرَق دولة ومبعَث جمتمٍع إسالميٍّ عظيم تشرُق بنورِه 

م أجلُّ من إلسالاألرُض كلّها، ما أظنُّ أنَّ هنالَك نعمًة أسداها اهلُل عزَّ وجّل ألصحاِب رسوِل اهلل بعد ا
هذه النّعمة، بل ما أظّن أنَّ هنالك حمنًة امُتحَن هبا أصحاُب رسوِل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسّلم فنجحوا فيها  
كمحنِة إخراِج اهلل عزَّ وجلَّ هلم من ديارهم وأوطاهنم، وتقطيعهم عن أرحامهم، وعن أمواهلم املنقولِة وغرِي 

هم عليِه وهو أن تسلم هلم العقيدُة الّصحيحة وأن يستمّروا على اتّباِع نبيّ  املنقولة يف سبيِل شيٍء واحد أال
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الّصالُة والّسالم، ما من حمنٍة ابتلى اهلُل عزَّ وجّل هبا أصحاَب رسوِل اهلل صلى اهللُ عليِه وسّلم فصمدوا هلا 
 ك.فقالوا لبّي صموداً تاّمًا كتلَك احملنة، أمرهم رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم باهلجرةِ 

وماذا كانت تعين اهلجرة؟ تعين أن ينظروا إىل ديِن اهلِل الذي آمنوا به، فيتمسكوا به ويرتكوا يف سبيله 
الوطن، وقد علمتم كم يتعّشُق اإلنساُن إىل وطنه، وأن يرتكوا يف سبيلِه األرَض والعقار، وإنَّكم لتعلموَن 

ضى وأن يرتكوا يف سبيِل هذه العقيدة الرِّحم، األقارب إذا اقتمدى ارتباِط اإلنساِن بأرضِه اليت ُيلكها، 
األمر، وإنَّكم لتعلموَن أنَّ تقطيَع القلِب والكبد رمّبا كاَن أهوَن من ذلك، فاستجابوا مجيعًا ألمِر اهلِل عزَّ 

 األُب أوالده، كَ وجّل وتركوا الوطن، واستدبروا األرض، ونفضوا أيديهم من الّدنيا، بل ترَك الّزوُج زوجته، وتر 
 وترَك القريُب أقاربه يف سبيِل أن ال يبتعدوا عن رسوهلم حمّمٍد عليِه الّصالُة والّسالم، ويف سبيِل أن تسلمَ 

 هلم العقيدة.

َجاَب هَلُْم رَب ُُّهْم ﴿فَاْستَ فلما استجابوا ألمِر اهلِل عزَّ وجّل استجاَب اهلُل دعاءهم فقال عزَّ من قائل: 
ن ِديَارِِهْم يُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّن ذََكٍر أَْو أُنَثى بَ ْعُضُكم مِّن بَ ْعٍض فَالَِّذيَن َهاَجُرواْ َوُأْخرُِجوْا مِ َأينِّ اَل ُأضِ 

تَِها األَنْ َهاُر ثَ َوابًا مِّن حتَْ  نَوأُوُذوْا يِف َسبِيِلي َوقَاتَ لُوْا َوقُتِلُوْا أُلَكفَِّرنَّ َعنْ ُهْم َسيِّئَاهتِِْم َوأُلْدِخلَن َُّهْم َجنَّاٍت جَتِْري مِ 
 .ِعنِد الّلِه َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن الث ََّواِب﴾

ومن أجِل هذا، وألنَّ أصحاِب رسوِل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسّلم علموا عظَم هذه النّعمِة اليت أسداها 
عزَّ وجّل ألجِل أهّنم  اهللِ  اهللُ إليهم، وعلموا مدى توفيِق اهلل إذ حالفهم يف خروجهم عن ديارهم يف سبيلِ 

 قّدروا هذه النّعمَة حقَّ تقديرها، فقد كانوا ال يروَن حلياهتم تارَيًا غرَي تاريِخ اهلجرة.

كاَن الرّجُل من أصحاِب رسوِل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم إذا أراَد أن يؤرَّخ حلادثٍة أرّخها مبا قبَل 
، إذا مل يكن أحدهم يرى يف الزّمِن معلمًة بارزًة تستأهُل الوقوَف اهلجرِة بكذا، أو مبا بعَد اهلجرِة بكذا

عندها، وتستأهُل دوراَن األحداِث حوهلا أجلَّ وأرفَع من اهلجرة، بل لقد ُروَي أنَّ وفَد نصارى جنران عندما 
ن يكتَب بينهم وبني أ جاَء إىل رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم وأمَر رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم عليّاً 

املسلمني كتابًا، أمَر املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم أن يؤرَّخ هذا الكتاب بكلمِة: )ُكتَب بعَد مخٍس من 
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اهلجرة(، أي بعَد مروِر مخِس سنواٍت من اهلجرة، وهكذا فإنَّ أّوَل من استعمَل التّاريَخ اهلجريّ هو املصطفى 
 ّرمسّي.درَج الّصحابةُ مجيعًا على منواله وإن مل يكن هذا التّأريُخ قد اخّتَذ شكلهُ ال عليِه الّصالُة والّسالم، وقد

فلما رحَل املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم إىل الرّفيِق األعلى، وجاَء من بعدِه أبو بكٍر مثَّ عمر رضي 
عتمدونُه يف أي يف إبداِء تاريٍخ ياهلُل عنهما، مجَع عمُر يف يوٍم من األيّاِم جملَس شوراه، وطلَب منهم الرّ 

قضاياهم املالّية واالجتماعّية والّسياسّيِة املختلفة، فأمجع أمرهم على أن يّتخذوا من اهلجرة، وال شيء غري 
اهلجرة، أمجع أمرهم على أن يّتخذوا من اهلجرِة تارَيًا هلم، يؤرّخون بالعاِم اهلجريِّ بدءًا من شهِر حمرّم، 

بشهريِن وبضعِة أيّام، يؤرّخون هبذه اهلجرةِ أحداثهم كلّها، وهكذا اجتمعت كلمُة أصحاِب  أي قبَل اهلجرةِ 
رسوِل اهلِل مجيعًا، مثَّ اجتمعت كلمُة التّابعنَي من بعدهم مجيعًا، مثَّ اجتمعت كلمُة األجياِل اإلسالمّيِة من 

حداثهم أال نوا تارَيهم وأن حيّددوا معاملَ أبعدهم مجيعًا إىل يومنا هذا، أّن على املسلمني إذا أرادوا أن يتبيّ 
يبتغوا عن اهلجرِة بدياًل، وأن ال يستعيضوا عن مقياِس اهلجرِة أيَّ مقياٍس زمينٍّ يعتمدون عليه، وكيَف حيقُّ 
هلم أن يفعلوا هذا واهلجرُة تذّكرهم بأعظِم نعمة، بل كيَف يفعلوَن هذا ورسوُل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم 

 ُل من جعَل اهلجرَة تأرَيًا عندما كتَب الكتاَب بينُه وبنَي وفِد نصارى جنران.هو أوّ 

إذا علمنا هذا يا عباَد اهلل فلنتساءل بعَد ذلك: أجيوُز لنا اليوم أن نطوي االعتماَد على هذا التّأريِخ 
َك عمُر بُن أّكَد ذل اهلجرّي بعَد أن اعتمدُه رسوُل اهلل، وبعَد أن اعتمدُه أصحاُب رسوِل اهلل وبعَد أن

اخلطّاب فتمَّ ذلَك إمجاعًا، أجيوُز للمسلمنَي هذا؟ لقد علمنا أنَّ إمجاَع املسلمنَي حّجٌة قاطعة، وال جيوُز 
للمسلمني إذا أمجعت األّمُة اإلسالمّيُة على أمر، أن يكسروا طوَق هذا اإلمجاع، ثبَت ذلَك بنصٍّ صريٍح 

ِمن  ُيَشاِقِق الرَُّسولَ  ﴿َوَمنزَّ وجّل من ذلك قوُل اهلِل سبحانُه وتعاىل: بل بنصوٍص صرحية من كتاِب اهلِل ع
َ َلهُ  بَ ْعدِ  َٰ  َسبِيِل اْلُمْؤِمِننَي نُ َولِِّه َما َغيْ رَ  َويَ تَِّبعْ  اهْلَُدىَٰ  َما تَ بَ نيَّ ، الّسبيُل َوَساَءْت َمِصريًا﴾ َوُنْصِلِه َجَهنَّمَ  تَ َوىلَّ

عيًّا مني يف عصٍر من العصور يغدو حكماً إمجاعياً يأمُر به اهللُ عزَّ وجّل أمراً قطالذي أمجَع عليِه سائُر املسل
 وحيّذُر من الّتحّوِل عنه.

أرأيتم إذاً؟ بعَد هذا، هل جيوُز لنا أن نتحّوَل عن االعتماِد إىل اهلجرة، فنعتمَد على عاِم وفاِة رسوِل 
وَن فعُل هذا؟ ملاذا كاَن املسلموَن إىل هذا العصر يؤرّخاهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم مثاًل؟ ومن ذا الذي ي
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أحداثهم باهلجرة؟ ألنَّ اهلجرة أعظُم ما يعتزُّ بِه املسلم، وألنَّ اهلجرة أعظُم نعمٍة أسداها اهلُل لعبادِه 
 املسلمني، واإلنساُن عندما يؤرُّخ أحداثه يؤرّخها عادة بأعزِّ ما يعتزُّ به.

دوثة اليت ال ُيكُن أن نرى مصيبًة هزَِّت الّدنيا أمجع؟ من ذا الذي ُيكُن أن من ذا الذي يعتزُّ باألح
يّتخَذ من هذه األحدوثِة تارَيًا يعتزُّ به؟ هل مّرت على اإلنسانّيِة مصيبٌة أجّل من افتقادها رسوَل اهلل 

َي نفسُه جتاهها، أن يعزّ صلى اهلُل عليِه وسّلم؟ وقد علمنا أنَّ على اإلنسان إذا نزلت بِه مصيبٌة ما فأراَد 
نًا، عليِه أن يتذّكَر مصيبَة املسلمنَي مجيعًا يف افتقادهم رسوَل اهلِل، فكلُّ مصيبٍة تغدو بعَد ذلَك جلاًل وهيّ 

نا من ذا الذي جيرؤ أن يقوَل ال بل حنُن نعتزُّ بالعاِم الذي تويفَّ فيِه رسوُل اهلل، فنّتخُذ من ذلك معلمًة لتارَي
اثنا، يرسُخ بذلك ما أمَر به رسوُل اهلِل عليًّا عندما كاَن يكتب كتاَب صلٍح بينُه وبنَي وفِد ومعلمًة ألحد

نصارى جنران وينسُخ بذلك إمجاعًا استقرَّ أمره عرَب أجياٍل متطاولٍة من الزّمن؟ أو من ذا الذي يؤثُر على 
اريخ الذي تعتزُّ يَخ امليالديَّ مثاًل؟ ذلك التّ هذا التاريخ الذي أمَر بِه املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم التّار 

به أّمٌة ال شأَن لنا هبا وال شأَن هلا بنا؟ يعتزُّ به أناٌس ليسوا من أبناِء جلدتنا؟ من ذا الذي يتشّرُف باإلسالم 
اريَخ امليالديَّ تّ ويتشّرُف بنسبتِه إىل رسوِل اهلل صلى اهللُ عليِه وسّلم مثَّ ُيحوا تاريَخ اهلجرِة من ذهنه ويثّبُت ال

يف فكرِه أو مفّكرته؟ مثَّ إنّا قد علمنا أنَّ كلَّ األحكاِم الّشرعّيِة املنوطِة بأزماٍن حمّددة إّنا تناُط بالعاِم 
اهلجرّي، تناُط هبذه األشهِر القمرّيِة املنوطِة بعامها اهلجرّي، على هذا ينبغي أن يعلم أولئك الذي يدفعوَن 

 ينبغي أن يؤرّخ كلُّ من ألزَم حبقيقٍة أو حبكٍم شرعيٍّ منوط بزمٍن معنّي. زكاَة أمواهلم، وهكذا

أقوُل قويل هذا وأسأُل اهللَ العليَّ العظيم أن جيعَل ظاهرنا كباطننا، وأن جيعَل ظواهرنا وبواطننا مصبوغًة 
 بصبغِة العبودّيِة له، وأن يرزقنا االستمراَر على هديه، فاستغفروُه يغفر لكم...
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لفقريُّ ُد العمو لقد أظّلكم عاٌم هجري  جديد، هَو أساُس جمِد املسلمنَي وهَو مصدُر تارَيهم، وهَو 
 كانًا.م يف وحدِة التّاريِخ اإلسالميِّ ومجِع مشلِه زََمنًا كما قضى اهلُل سبحانُه وتعاىل يف مجِع مشلهِ 

ومبقداِر ما جعَل اهلُل سبحانُه وتعاىل هلذا التّاريِخ من شارٍة عظيمٍة تدلُّ على أمهّّيِة ماضي املسلمنَي 
وتدلُّ على تارَِيِهُم احلضاريِّ وعلى ميالِد وجوِدهُم اإلنساينِّ احلقيقّي، فإنَّ املسلمنَي عاّمًة أو إنَّ ُجلَّ 

َي قِواُم احلقيقة. إنَّ العاَم اهلجريَّ الذي أحتدَُّث عنُه يتكوَُّن من أشهٍر هاملسلمنَي يف غفلٍة كربى عن هذِه 
هذا العاِم وأجزاؤُه كُكّل، والنّاُس يف غفلٍة تاّمٍة عن هذِه األشهِر اليت هَي العموُد الفقريُّ هلذا العام. مثَّ إنَّ 

ألّوَل لوجوِد َو األساس، والذي يشكُِّل ال ُمنطََلَق اهذا العاَم اهلجريَّ من حيُث إّنُه كل  متكرٌِّر يف كلِّ عاٍم ه
األّمِة اإلسالمّيِة بل لوجوِد دولٍة إسالمّيٍة فوَق هذِه األرض، والنّاُس أيضًا عن تصوُِّر هذا الكلِّ يف غفلٍة 

وال هم  ،تاّمة. فال هم يقدِّروَن أشهَر هذا العاِم قدَرها ويستوعبوَن بأفكارهم مرورها الواحَد إِثَر اآلخر
يقفوَن عنَد معامِل مروِر العاِم إثَر العاِم يف سلسلِة هذِه األعواِم اهلجرّيِة لتذكَِّرهم هذِه الّسلسلُة بوجودهم 
وُعمِر وجودهم، ولُتذَكَِّرهم هذِه الّسلسلُة هبجرةِ نبيِّهم حممٍَّد عليِه الّصالُة والّسالِم وميالِد وجوِد هذِه األّمِة 

 ٍة فوَق هذِه األرض.اإلسالمّيِة كدول

ال املسلموَن يتذّكروَن أجزاءَ هذا العاِم شهوراً وال يتذّكروَن كلّيّاِت هذا العاِم كحلقاٍت مّتصلة تشكُِّل 
سلسلًة زمنّيًة واحدة، وهم بداًل عن ذلَك غارقوَن يف حباٍر متالطمٍة من التّقلُِّب يف حياِة اآلخرين، والتنّفِس 

 التّباهي حبضاراِت الدَُّوِل اليت ال متتدُّ أيُّ جسوٍر واصلٍة بيننا وبينهم َقّط.هبواِء األمِم األخرى، و 

إنَّ األشهُر ال ُمعَتدُّ هبا يف كتاِب اهلِل هَي أشهُر هذا العام، وكلُّكم يقرُأ يف كتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ قوله: 
عٌة ُحرٌُم فال تظلموا خلَق الّسماواِت واألرَض منها أرب ِعدََّة الّشهوِر عنَد اهللِ اثنا َعَشَر شهراً يف كتاِب اهللِ يومَ 

 .فيهنَّ أنفَسكم وقاتلوا املشركنَي كاّفًة كما يقاتلونكم كاّفة واعلموا أنَّ اهلَل مَع املتّقني

 كنَّ تلَك هَي األشهُر اليت نوََّه هبا كتاُب اهلِل عزَّ وجّل واليت أقّرها سبحانُه وتعاىل يف حمكِم تبيانه، ول
َض النّاَس عن هذِه األشهِر يف غفلٍة تاّمة، بل إيّن ألعلُم أنَّ يف النّاِس ال بل يف املثّقفنَي من لو سألَتُه أن يعرِ 
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لَك أمساَء هذِه األشهِر متسلسلًة تباعًا مل جيد سبياًل إىل ذكرِها لَك ومل يستوِعب عقلُه حفظَها متتاليًة 
َك: إهّنا َثَك عن األشهِر األخرى وأن يذُكَر لَك أمساَءها تباعًا متواليًة لقاَل لأبداً، ولِكنََّك لو سألَتُه أن حُيَدِّ 

على  -قَت لإلطالة وال و  -من البدهيّاِت اليت يعرفُها األطفال. فعالَم تدلُّ هذِه الظّاهرة؟ تدلُّ باختصاٍر 
هاوى بل اِر ذَك االستعماُر الذي تتأنَّ نفوَس هذِه األّمِة ال تزاُل مناخًا صاحلاً لالستعمار، وشرُّ االستعم

 تستخذي لُه النّفوس، قابلّيُة االستعماِر هَي االستعماُر احلقيقّي.

ولو أنََّك سألَت هؤالِء املثّقفنَي أيضًا عن هذا العاِم اهلجريِّ الذي مضى وانصرم: كم عدُد أو ماذا 
ُد يف هذِه األّمة؟ وماذا يشكُِّل العاُم اجلدييشكُِّل العاُم الذي مضى يف سلسلِة األعواِم املدبرِة من عمِر 

هذِه الّسلسلة؟ لفكََّر وتأمََّل مثَّ مل يأِت من تفكريِه بشيء، ذلَك ألنَّ الرّجَل إّّنا حيصي األعواَم األخرى 
ِه باليت تتحّدُث عن تاريِخ اآلخريَن وعن حضاراِت اآلخرين، أّما ثيابُه اليت تعب ُِّر عن كيانِه وعن حجمِه وقالَ 

فهَو متربٌِّء منه، ويتحدَُّث عن جغرافيِة األمِم األخرى، وعن تاريِخ األمِم األخرى، وعن حضاراِت األمِم 
األخرى، وكأّنُه مستأجٌر ليكوَن داّلاًل لتلَك التّواريِخ ولتلَك احلضارات، وكأّنُه أجرٌي ذليٌل قيَل لُه: تعاَل 

عٍة ولسوَف يعطيَك يف آخِر النّهاِر بعَض دريهمات مع صف فاحرس هذِه املزرعَة اليت ُيلُكها عدو  لك،
على ُينِي وجِهَك ومِشاله، ويقبُل هذا األجرُي الّذليُل مستخذيًا وجيرُّ هنارُه يف أطراِف هذِه املزرعِة حُيصي 

جدادِه أطوهلا وعرضها، وحيصي شجرياهتا وتبائَعها، أّما أرضُه اليت هَي ملكُه واليت هَي مرياثُه من آبائِه و 
فليَس بينُه وبينها أيُّ صلة، وال يعرُف هلا من مصري، فضاًل عن أن حيافَظ عليها أو يرعاها، وفضاًل عن 

 أن يكلَِّف عينيِه بأن يرسلَُهما بشيٍء من احملافظِة أو الّدرايِة بتلَك املمتلكات.

 ُدنا؟ّما حنُن فأيَن وجو هذا هَو واقُعنا املستخذي، هذا هو واقُعنا املتهالك على وجود اآلخرين. أ

وجوُدنا وال أحتدَُّث عن الوجوِد الفلسفيِّ الذي يتكلَُّم عنُه علماُء الفلسفة، هذا شيٌء موجوٌد يف  
كياِن كلِّ إنسان.. إّّنا أحتدَُّث عن الوجوِد احلضارّي، الوجوِد االجتماعّي، ترى ما هو وجوِد هذِه األّمِة 

ِة اجتماعيًّا؟ ال وجوَد هلا َقّط، وجوُدها قد حتوََّل وأصبَح ظاّلً لوجوِد حضاريًّا؟ ما هَو وجوِد هذِه األمّ 
اآلخرين، وجوُدنا احلضاريُّ الذي كاَن باألمِس مظّلًة تّتسُع مثَّ تّتسُع حىّت تشمَل أمَم العامِل وُدَوَلُه أمجع. 

 ليٍل لوجوِد اآلخرين.إىل ظلٍّ تابٍع ذهذِه املظّلةُ اليت كانت مصدَر اعتزازِنا باألمِس حتّولت إىل ظّل، حتّولت 
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قد يقوُل أحُدنا: إهّنا الّتجارُة وإداراُت األعماِل املختلفِة ال ُمناطِة بذلَك العاِم امليالديِّ اآلخر، بل 
تلَك اإلداراُت تفرُض علينا أن نكوَن متّبعنَي لتلَك األشهِر الّشمسّيِة األخرى، فما احليلُة وإنَّ أعمالنا 

ن؟ نا أن نلتزَم بذلَك املقياِس الزّمينِّ الذي ُيلكُه اآلخرون، ال هبذا املقياِس الزّمينِّ الذي ّنلكهُ حنتفرُض علي
واجلواب: وما هي الّصعوبُة سُتحّملُها لعقِلَك يف أن ترعى مصاحلَك الّدنيوّيَة وتغطّيَها بذلَك التّاريخ؟ مثَّ 

سلِة هذِه َك التّارَيّي، فتغّذَي هذا الوجوَد مبعرفِتَك لسلترعى وجوَدَك الّذايتَّ، وجوَدَك احلضارّي، وجودَ 
 األعواِم اهلجرّية، ولسلسلِة أجزاِء كلِّ عاٍم من هذِه األشهِر القمرّية. 

لطّفُل وأيُّ ضرٍي يف أن حُتَمَِّل عقلَك هذِه املعادلةَ الرّياضّيَة اليت ينوُء هبا الكباُر والّصغاُر يف تصوُِّرك؟ ا
يستطيُع أن يستوعَب هذا وذاك، ومع هذا فإنَّ الّدافَع الذي يفجُِّر يف العقِل طاقتُه إّّنا هو يف مدرستِه 

إُياُن اإلنساِن بنفسه، فإذا كاَن اإلنساُن مؤمنًا بوجودِه احلضارّي، مؤمنًا بوجوِد أّمته، مؤمنًا مبقاييِس هذا 
َل عليِه أن جيَد ِع املعتّدِة الكامنِة بنَي جواحنه، وما أسهالوجوِد الزّمنّية، فإنَّ عقلُه يكوَن تابعًا هلذِه الّدواف

تارََيُه احلضاريَّ ماثاًل أينما ذهَب ُنصَب عينيِه ومهما كانت مصاحلُه الّدنيوّيُة تقتضيِه أن يعرَف تارَيًا 
األيّاِم لذاكرتِه احلضاريّة،  نإضافيًّا ثانيًا فإنَّ معرفَ َتُه هلذا التّاريِخ اإلضايفِّ ال ُيكُن أن يكوَن ماسخاً يف يوٍم م

 عليِه ال ُيكُن أن يكوَن ماسخاً يف يوٍم من األيّاِم لذاكرِة عزّتِه بتارَيِه ودينِه ونسبتِه إىل نبيِِّه حممٍَّد صّلى اهللُ 
 وسلَّم.

تلوهُتا عليكم؟  أليَس هَو ممّن يقرُأ كتاَب اهلل؟ أليَس هَو ممّن يعتزُّ بتالوِة كتاِب اهلِل وفيِه هذِه اآليُة اليت
أال يرى هذا اإلنساُن أولئَك اآلخريَن الذيَن يعيشوَن حتَت مظّلِة احلضاراِت الغربّيِة اجلاحنِة كيَف حيفظوَن 
 ثقافاهتُم الّدينّيَة وهم يعلموَن أهّنا ثقافاٌت باطلة سخيفٌة مهرتئة، ومَع ذلَك حيفظوهنا، ومَع ذلَك يعتّزونَ 

الكنسّيُة  ت من حيُث كوهنا ديناً سخيفٌة للغاية، إال أهّنم يعتّزوَن هبا تراثًا. اجملامعُ حبفظهم هلا، ألهّنا وإن كان
وتارَيُها ال يستمدُّ جزئّيًة منها عن ذهِن واحٍد منهم، التّواريُخ املنوطُة بأحداٍث دينّيٍة متسلسلٍة إىل يوِمنا 

، ملاذا؟ تأيَت على ذاكرهتم هذِه بأيِّ نسيان هذا حمفوظٌة يف أذهاهنم وال ُيكُن أليِّ عاديٍة من العوادي أن
اٌن ألهّنم يعتّزوَن بوجودهُم احلضاريِّ بقطِع الّنظِر عن الّدين. حنُن نعتزُّ أّواًل بديٍن ال ُيكُن أن يُلِحَق بِه إنس

ا معىًن من معاين م ما يف يوٍم من األيّاِم هتمَة أيِّ بطالن، نعتزُّ بديٍن ال ُيكُن أليِّ إنساٍن أن يُلِحَق بِه يوماً 
 األسطورة، معىًن من معاين الّشروِد عن موازيِن العلم، وهذا ما ال ُيلكُه الغربيّون.
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مثَّ إنّنا ّنلُك من تارَِينا اإلسالميِّ معىن وجوِدنا، إن كانت لدينا بقّيُة أنفاٍس من العزِّة تصعُد وهتبُط 
الّديِن  إال من موروثاِت هذا الّدين، ولوال امتداُد بقايا هذاليست  -واهلل  –وراَء صدورِنا، فإنَّ هذِه البقّيَة 

رأينا إىل نفوِسنا جتعلُنا نرفُع رؤوَسنا عالياً بنَي احلنِي واآلخر، لرأينا أنفَسنا وقد انعدمنا بنَي ماِضَغِي الّدهر، ول
لَّ يوٍم هنا تكّررٌة مرئّيٌة كأنفَسنا وقد ذبنا وأصبحنا ُسحاَقًة حتَت أقداِم األمِم والدَُّول، وعوامُل ذلَك م

 وهناك. ولكنّا على الّرغِم من ذلَك ّنلُك ما نصنُع بِه الّرؤوَس عالية. 

ترى ما الّسّر؟ بأيِّ ثروٍة نرفُع رؤوَسنا؟ وبأيِّ عزٍّة نبقي على أنفِسنا؟ إنَّ العامَل لذلَك وهذا معروف: 
أمجع، واستبقى من ذلَك كلِِّه حضارًة واحدًة هَي عامٌل واحٌد: أنّنا ّنلُك دينًا كشَف حضاراِت العامِل 

حضارُة هذا الّدين. أنّنا ّنلُك سرّاً بِه حتوَّلت أشتاُت هذِه األّمِة إىل أّمٍة واحدة. سواٌء كاَن ذلَك لغزاً يف 
ِل اهلل، و أذهاِن اآلخرين، أو كاَن شيئًا مفّسراً وحُمّلاًل، لكنَّ هذا هو الواقع، وسرُّ ذلَك يكمُن يف بعثِة رس

سرُّ ذلَك يكمُن يف يوِم اهلجرة، يوَم هاجَر رسوُل اهلِل إىل املدينِة وكاَن ذلَك إيذانًا لبزوِغ مشِس الّدولِة 
 اإلسالمّية، فوَق أّوِل أرٍض إسالمّيٍة وهَي املدينة.

صِر عمَر بِن اخلطّاِب ع. تارَيُنا يتجسَُّد يف إمجاِع األّمةِ يف .تارَيُنا هذا يتجسَُّد يف هذا العاِم اهلجريِّ 
رضَي اهلُل عنُه يوَم اجتمعت كلمتُهم على أن جيعلوا تارَيخ أعماهلم، تاريَخ أفعاهلم، الّرصيَد الذي حيصي 
 حركاهتم وسكناهتم وجيعلُها ثابتًة مستقرًّة يف التّاريخ، يوَم أمجعوا على أن تكوَن شارُة ذلَك كلِِّه متمثّلًة يف

 ًة يف شعاِر هجرِة املصطفى صّلى اهلُل عليِه وسلَّم من داِر الكفِر إىل داِر اإلسالم. العاِم اهلجرّي، متمثّل

ولكن يا عجبًا، يا عجبًا للمسلمنَي اليوَم الذيَن ال يكتفوَن بأن َُيِضعوا أنفسهم لسياِط الذُّلِّ اليت 
أعّزهُم اهلُل عزَّ وجلَّ  ُم اليتتتهاوى على ظهورهم من ُينٍي ومشال، بل يزيدوَن على ذلَك أهّنم َيلعوَن ثياهب

هبا، وُيثلوَن أماَم أعدائهم هكذا يف العراء، إن كاَن إمجاُع األّمِة قد رفَع الرّأَس عاليًا وجعَل من تاِج هجرِة 
منَي رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم روَح التّاريِخ اإلسالمّي، روَح التّاريِخ اإلسالميِّ ورصيدها. فإنَّ يف املسل

 اليوَم من يأيت فيقوُل: ال، بل لنجعل من يوِم موِت رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم هذا التّاريخ.

ُعَمَر بُن اخلطّاِب وأصحاُب رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم يرفعوَن الرّأَس عاليًا بذلَك اليوِم الذي 
سلمنَي اليوَم ِة اإلسالمّيِة فوَق أّوِل أرٍض إسالمّيٍة هَي املدينة. ويف املأُقيَم فيِه أوَُّل حجٍر أساسيٍّ لبناِء الّدول
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من يقوُل: ال، بل لنعتزَّ بذلَك اليوِم الذي رحَل فيِه رسوُل اهلِل عن هذِه الّدنيا. ترى ما البعُد الّذليُل الذي 
اهللَ العفَو  نسألُ التّاريُخ املقبل، و  يكمُن وراءَ هذا املصرِي الذي هتاوت إليِه هذِه األّمة؟ هذا ما سيجيُب عنهُ 

  .والعافيَة ألّمتنا

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلُل العظيم...
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 23/21/1882|  الهجرة إلى دار إلاسالم دليل على صدق إلايمان -322

 
اإلسالم،  علمةٍ من معاملمب أقبَل يذّكرهم حيتفُل العاملُ اإلسالميُّ كّلهُ يف هذه األيّام بعاٍم هجريٍّ جديدٍ 

ومبشهٍد عظيٍم خطرٍي من مشاهِد الّسريِة النّبوّيِة املعّطرة، وحنُن يف مثِل هذه املناسبات ال بدَّ أن نذّكر بأننا 
لسنا من االحتفاالت الّشكلّيِة بتارَينا بشيء، فهنالك أناٌس حيتفلون بذكرياهتم الّدينّيِة أو التّارَيّية 

 ّية، ولكنّنا لسنا من هذا املنهِج يف شيء، ذلك ألننا إذا احتفلنا بشيٍء من هذه الذّكرياتباحتفاالٍت تقليد
زنًا فإّنا نفعُل ذلك تقرّبًا إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل وسرياً إىل مرضاته، ولقد علمتم أنَّ اهللَ عزَّ وجّل ال يقيُم و 

﴿إنَّ يِه وسّلم: اراً قوَل سّيدنا رسوِل اهلِل صلى اهللُ علهلذه الّشؤوِن واألعماِل التّقليدّية، ومسعتم مراراً وتكر 
 .اهلَل ال ينظُر إىل صوركم وال إىل أجسادكم ولكن ينظُر إىل قلوبكم﴾

ولكن يف الوقِت الذي ننكر وحنّذر من أن ننهَج هذا التّقليديَّ يف االحتفاِل بذكرياتنا ومشاهِد تارَينا 
 معىن ته هنيب لضرورِة أن نقَف أماَم هذه الذّكريات، ال وقفًة تقليدّيًة الالعظيِم األغّر، فإننا يف الوقِت ذا

وال قيمَة هلا، وإّنا علينا أن نقَف أمامها لنأخَذ منها الّدروَس والعرب، مثَّ لنبادر فنّتخَذ من هذه الّدروِس 
نصلُح هبذا املنهج الفاسَد كنا، و والعرب منهجًا عمليًّا وسلوكيًّا يف حياتنا، نقّوُم هبذا املنهج املنحرَف يف سلو 

 من تصّوراتنا وأعمالنا، وعندئٍذ نكوُن قد سلكنا مع تارَينا، ويف صلتنا بنبيّنا سّيدنا حمّمٍد صّلى اهللُ عليهِ 
 وسّلم النّهَج الذي يرضي اهلَل عزَّ وجّل والذي يرضي رسولُه عليِه الّصالُة والّسالم.

َة إلخوة أنَّ هجرَة سّيدنا رسوِل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسّلم من مكّ أريُد أن أوضَح لكم باختصاٍر أيها ا
اقعنا إىل املدينة تتضّمُن فيما تتضّمن معنينِي عظيمني ينبغي أن نتنّبَه إليهما، ألنَّ هلما عالقًة وأيَّ عالقٍة بو 

 اليوم.

ي الّضوَء على هويّته ويؤّكُد ويلق املعىن األّول، يّتصُل بشخصّيِة سّيدنا رسوِل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسّلم
 نبّوتُه ورسالتُه اليت تنزّلت عليه وحيًا من عنِد اهلِل سبحانُه وتعاىل.

وإّنكم لتعلمون أو ينبغي أن تعلموا أّنُه مل يكن هناك خالَل التّاريِخ املنصرم، عرَب األجياِل اليت 
الٌة قومّيٌة أخذها صلى اهللُ عليِه وسّلم بأهّنا رس انقرضت، مل يكن هنالَك من يفّسُر نبّوَة سّيدنا رسوِل اهلل
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املصطفى صلى اهللُ عليِه وسّلم ورضَع لباهنا من قومه، وأخّذ وحيها من مجاعته يف مّكة، مل يكن هنالَك 
م عيف األجياِل الّسابقِة من يفّسُر النّبّوَة هذا التّفسرَي املفرتى حىّت جاء هذا العصر، فرأينا ألّوِل مرّة من يز 

بأنَّ سّيدنا حمّمداً صلى اهللُ عليِه وسّلم إّنا كانت رسالتُه انعكاسًا آلماٍل وتّرهاٍت كانت تفور وتصوُل بنَي 
جوانِح قومِه وإخوانِه يف مّكة، انعكست هذه اآلماُل والتّ ّرهاُت على شخِص املصطفى صلى اهلُل عليِه 

 وسّلم فكانت رسالتُه تعبرياً عن أمانيّهم ورغائبهم.

يف عصرنا اليوم رأينا من يتواقح ويفّسر نبّوَة رسوِل اهلل هبذا الّشكل، وإهّنم ليعلمون كما تعلمون أهّنم  
ي كاذبوَن يف هذا الّتصّور، ويشاُء الباري سبحانهُ وتعاىل حبكمته الباهرة وبعلمِه الذي يّتسُع للغيب، للماض

طُع ألسنَة هؤالِء سوِل اهلل صلى اهللُ عليِه وسّلم أداًة تقواحلاضِر واملستقبِل كّله، أن جيعَل من هجرِة سّيدنا ر 
 م.املتخرصني، ومتّزُق هذه الِفرَيةَ على لساهنم أو يف األوراِق اليت يكتبوهنا وينشروهنا يف العامِل الذي من حوهل

؟ ملاذا ةملاذا يهاجُر املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم إن كانت دعوتُه انسجامًا مع آماِل قومِه يف مكّ 
يضطرُّ إىل أن يهاجر مّكة املكرّمة بعَد مضيَّ ثالثَة عشَر عامًا من احملاولة ومن املصاولة ومن احملاورة؟ ملاذا 
جاءت جهوده كلّها كجهوِد معوٍل صدئ حياوُل صاحبُه أن حيّطَم به صخرًة عاتية؟ لو أنَّ دعوَة سّيدنا 

ا احتاَج قت من أرِض مّكة ومل تنزل إليِه وحيًا من مسائها، إذاً ملرسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم إّنا انبث
ألن يهاجر، ولرأى يف أهل مّكة خرَي من يستجيُب لدعوته وينسجُم مع رسالته، ولكنَّ اهللَ العليَّ العظيم 

ًا من رّبه ومل يأثبت هلؤالء املفرتين أنَّ سّيدنا رسوَل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم إّنا تلقى هذه الّرسالَة وح
تتفّجر من حتِت قدمِه من أذهاِن قومه وأصحابِه من حوله، وآيُة ذلك أنَّ الّنصَر الذي جاءه وأنَّ االنسجاَم 
الذي تلّقاُه مع دعوته ورسالته إّنا جاءه من هناك، من صقٍع بعيٍد ناٍء مل يكن يتوّقُع سّيدنا رسوُل اهلِل 

 الّنصُر من هناك.صلى اهلُل عليِه وسّلم أن ينبَت لُه 

وهكذا فقد كانت هجرُة املصطفى صلى اهللُ عليِه وسّلم اليت اضطرَّ إليها فعاًل، من مّكَة إىل املدينة 
ا تكذيبًا تارَييًّا قضى اهللُ عزَّ وجّل به قبَل أربعَة عشَر قرنًا من والدِة هذه الِفْرَيْة اليت يكذُب هبا أصحاهب

 اهلُل عليِه وسّلم. على اهلِل وعلى رسوِل اهلِل صلى
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وأّما احلكمُة الثّانية واملتعلّقُة هي األخرى حبياتنا اليوم، فهي أنَّ اهللَ عزَّ وجّل شاءَ أن جيعَل يف عمِل 
سّيدنا رسوِل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم ويف عمِل أصحابِه من حوله درسًا وبيانًا لنا حنُن املسلمني، يقوُل 

وال  ُح كثرياً من لساِن املقال: إنَّ اإلُياَن أو اإلسالَم ليَس بالّتميّن وال بالتحّليبلساِن احلاِل الذي هو أفص
بالكالِم الفارِغ الذي ال يكّلُف صاحبُه شيئًا، وإّنا يصدُق املسلُم يف إسالمِه عندما يذكر قيمَة هذا 

اريَس جيُد أمامُه تضاإلسالِم الذي يصدُق به تضحيًة، إّنا يثبُت صدُق هذا اإلنساِن املسلم عندما 
الّشهوات واألهواء واقفًة كالعقبِة الكؤوِد أمامه، إما أن يقَف دوهنا فيضّحي بإُيانه املزعوم، وإما أن يتجاوَز 

ذا هذه العقبات وحيّطمها فيضّحَي عندئٍذ بشهواته وأهوائه يف سبيِل إُيانه وإسالمِه هلِل سبحانُه وتعاىل، هك
أو ال، فإهنم ال شكَّ يعرّبوَن عن كذهبم يف دعوى هذا اإلُياِن واإلسالم،  يثبت املسلمون صدَق إسالمهم

ماذا كلّفت اهلجرُة رسوَل اهلِل وأصحابه؟ كلّفتُه أن يرتك الوطن، والوطُن حبيٌب إىل نفوِس أصحابه، كلّفتُه 
احلدائق والدور، أن و  وكلّفتهم أن يرتكوا يف مّكَة األموال واملّدخرات والّذخر الوفري والعقارات، والبساتني

 ينفضوا أيديهم من ذلك كّله، وأن يرحلوا إىل اهلِل عراًة إال من اإلُياِن به.

هكذا شاءت األقدار، وهكذا وضعهم اهلُل سبحانُه وتعاىل أماَم هذه العقبات، مثَّ إنَّ اهلَل أعلَن لنا 
لئَك الذيَن هاجروا باقَي على الفاين، ترَك أو ونبّهنا إىل كيفّيِة الصدق. صدقوا ما عاهدوا اهللَ عليه، وآثروا ال

 مع رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم كلَّ ما ُيلكون ألهّنم اضطّروا كما تعلموَن إىل ذلك.

ولعّلكم تعلمون أنَّ صهيبًا الّرومّي، وكاَن قد تزّوَج يف مّكة هاجَر هو اآلخَر إىل رسوِل اهلل ومعُه 
ال ماَل  ته، فخرَج لُه كمنٌي من املشركنَي يف الّطريق فقالوا: )جئَت إلينا صعلوكاً حفنة يسريٌة من املاِل وزوج

لك وال زوجة، فتزّوجَت من عندنا ومجعَت هذا املال لدينا، أفرتيُد ان متضَي بذلَك كّله إىل صاحبك(؟ 
نِي والقلِب إىل اهلِل يُر العجّردوُه من الّزوجة، وجّردوُه من املال، ولكنَّ صهيبًا رضَي بذلَك كّله ورحَل وهو قر 

 عزَّ وجّل، عاريًا إال من أغلى ما يغين اإلنسان، أال وهو إُيانُه باهلِل وإُيانُه برسوِل اهلل.

هكذا يعّلمنا اهلُل ويعّلُم أجياَل الّدعاة بل أجياَل املّدعنَي أهّنم مسلمون، أنَّ اإلسالَم هكذا يكون، 
ذه سعِه أن يقوَل أّنُه مسلٌم صادق، وإال فليعلم بأّنه مدٍّع، أقوُل إنَّ هومن كاَن سائراً على هذا النّهج فبو 

الفائدة أو هذا املعىن الثاين مما َيصنا حنُن املسلمني اليوم، ألنَّ أكثَر املسلمنَي يف هذا اليوم التقطوا من 
رغة، حىت لكلماِت الفااإلسالِم ما ال يكلّفهم شروى نقري، تعملوا من اإلسالم مع األلفاِظ والّشعاراِت وا
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إذا رأوا أنفسهم أمام ما يكلّفهم شططاً أو قريبًا من الّشطط، أعرضوا وجتاهلوا وتناسوا واكتفوا باالّدعاءاِت 
 \ .ُل كّل املسلمنَي يف عصرنا اليوموالكلماِت اليت ال تكلّفهم رأَس مال، هذا هو واقُع أكثر وال أقو 

ّسالم، لقد صلتنا برسوِل اهلجرِة سّيدنا حمّمٍد عليِه الّصالُة وال فأيَن هي صلتنا جبيِل اهلجرة؟ أين هي
أمثرت اهلجرة بسبب هذا املعىن الذي قلتُه لكم مثاراً عجيبًة وغريبة، أبدهلم اهللُ بداًل من الوطِن الذي تركوُه 

ت إليهم من بالد الرّوِم سيق فعاًل أوطانًا كثرية، أبدهلم اهللُ عزَّ وجّل بداًل من املال اليسري كنوزاً من اخلرياتِ 
والفرس، أبدهلم اهللُ عزَّ وجلَّ بداًل من ذلك الّشتات قّوًة ووحدًة وتضامنًا، أّما حنُن الذيَن ُوضعنا على رأِس 
هذا الّطريق، ولكنّا آثرنا الّشهواِت واألهواء، فليَس لنا أن نسأَل اهلل مثاراً كتلَك الّثمار اليت أكرَم اهلُل هبا 

جرة، ليَس لنا أبدًا أن نقول: إننا مستضعفوَن فأيَن هو نصُر اهلل منّا؟ ليَس لنا أبدًا أن نقوَل: إننا جيَل اهل
 أذاّلء فأيَن هو إعزاُز اهلِل عزَّ وجّل لنا؟ ما الذي أعطيتموُه ربَّكم لتمّدوا أيديكم إليه فتطالبوُه هبذا كّله؟

نٍة تطلُب من اإلخوة، فكيَف نتصّور أنَّ لنا أن ننطَق بألسإنَّ فينا من يضيُق ذرعاً حىّت بالنُّصِح أيّها 
اهلِل سبحانُه وتعاىل مامل حيّققُه لنا كما حّققُه لتلَك األجيال؟ منُذ أسبوعني أو ثالثِة أسابيع حتّدثُت عن 

جاراهتم، تالّتّجار الذيَن آثروا أن ينسوا أوامَر اهلل وأخالَق اإلسالم يف نطاِق دعايتهم اليت يعكفون عليها ل
آثروا أن حيققوا هذه الدعاية ولو كانت على حساِب األخالق، ولقد بلغين أنَّ يف هؤالِء الّتّجار من ضاقوا 

  .نهه وذلك املنكِر الذي حّذرهتم مذرعًا هبذه الّنصيحة، من ضاقوا ذرعًا هبذا املعروِف الذي أمرهتم ب

سلمون ّدُث عنهُ إال هذا املوضوع؟ إذا كان جتارنا املولقد قيَل يل إنَّ منهم من قال: أليَس لُه شيءٌ يتح
يضيقون ذرعًا بالّنصح، يضيقوَن ذرعًا باألمِر باملعروِف والنّهِي عن املنكر، فضاًل عن أن يسمعوه فضاًل 
  عن أن يطبّقوه، ففيَم نطالُب اهلَل عزَّ وجّل بشيٍء مل ندفع مثنه؟ فيَم نطالُب اهلَل عزَّ وجّل بأن يرفَع عن

واهلنا هذا القسط من الّذل وحنُن مل ندفع شيئًا من قيمِة العزِّة اليت نطمُح إليها بشكٍل من األشكال؟ ك
قلُت لنفسي: إذا كانت كلُّ شرحيةٍ من الناِس تضيُق ذرعاً باملنكِر الذي أذّكرها به، هذه تضيُق ذرعاً باملنكِر 

ُة الثّانيُة ليَس لَك شيٌء آخُر تتحّدُث عنه، والّشرحيالذي تلّبست به وتقوُل أو ترسُل إيلَّ كالمًا مفادُه أ
هكذا، والثّالثُة هكذا، والرّابعُة هكذا، إذاً فمن هم الذي نأمرهم باملعروِف وننهاهم عن املنكر والكلُّ 

 يضيُق ذرعًا؟
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ُت ر بقيت شرحية واحدة، أال وهي شرحيُة القادِة واحلّكام، إذا حتّدثُت عنهم صّفَق اجلميع، وإذا ذكّ 
النّاس باالجنرافاِت أو املنكراِت اليت قد ينحطُّ فيها بعضهم أو كلّهم صرُت بطاًل يف أعنِي وقلوِب اجلميع، 
أفهذا هو الّصدُق مع اهلل؟ أال نرجُع إىل أنفسنا لنتّهمها: ملاذا أضيُق ذرعًا بأن يشاَر إيلَّ بالبنان بلطٍف 

 وٍف وهنٍي عن منكر؟ وقد أمرنا اهلُل عزَّ وجّل بذلك.وبتذكرٍة حمّبة؟ ملاذا أضيُق ذرعًا بأمٍر مبعر 

عندما يكوُن هذا واقعنا فلنعلم أّنُه ليَس لنا أن نطالَب اهللَ بشيء، تعاملنا مع اهلِل بالّشعارات وهو 
يتعامُل معنا أيضًا مع الشعارات، فخذوا من الّشعاراِت ما طاَب لكم واعتصروا من الّشعاراِت ما ُيكُن 

منُه مصدَر عزٍّ لكم، واعتصروا منها ما ُيكُن أن يكوَن مصدَر وحدٍة لكم، أقوُل قويل هذا أن جتعلوا 
 وأستغفُر اهلَل العظيم...
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نا إىل كل منا عامًا كاماًل، وقرَّبَ ها حنن قد ودعنا عاماً انصرم، واستقبلنا عامًا جديداً اقتطع من عمر  
املوت عامًا كاماًل، وإذا قلنا: إننا قد وّدعنا عاماً واستقبلنا عاماً فلست حباجٍة إىل أن أقيده بعاٍم هجري، 
ذلك ألن العام إذا ُأطلق يف اجملتمع اإلسالمي ويف مصطلح اإلنسان املسلم الذي وعى إسالمه، ما ينبغي 

إال أنه العام اهلجري؛ ذلك ألنه امليقات الذي ُيربز وجود هذه األمة وحيدد معاملها، أن يفهم من هذا العام 
وهو التاريخ الذي تعتز به هذه األمة، والذي أناط اهلل سبحانه وتعاىل وجودها االعتباري به، فما أظن أن 

سالم والكفر أو بني اإل املسلم حباجة إىل أن حيار أي املعنيني نعين بكلمة العام. لو أن اإلنسان كان واقفاً 
بني الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى، لكان له أن حيار ويتساءل، ولكن املسلم املعتز بإسالمه يعلم 

 أن عامه هو هذا، وأن تارَيه هو هذا.

دون لوا عن ميقاٍت زمين أو مقياس زمين حيدءوأظن أنكم مجيعًا تعلمون أن املسلمني اجتمعوا ليتسا
هلل عنه وذلك يف عهد عمر بن اخلطاب رضي ا -واألحداث اليت متر هبم، فاجتمعت كلمتهم  به تارَيهم

على أن يكون التاريخ اهلجري الذي يبدأ هبذا الشهر املبارك؛ الذي يبدأ هبجرة سيدنا رسول اهلل صلى  -
ْعلمة اليت ترتبط هبا األحداث، واليت تتبني هبا مواقيت التاري

َ
، وما أظن أن هنالك خاهلل عليه وسلم هو امل

مسألًة مت اإلمجاع عليها يف حياة الصحابة كإمجاعهم على أن يكون تاريخ هذه األمة منوطًا هبجرة سيدنا 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مكَة إىل املدينة.

فكل من أراد أن يتالعب هبذا التاريخ أو أن ينقض ما أبرمه عمر مع املسلمني عامًة من أصحاب 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو مفتأٌت على هذا الدين، وهو عميٌل يتقنع بقناع وطنيٍة أو عروبٍة أو  رسول

إسالم. وال شك أن اإلمجاع الذي مت وانقضى وترّسخ ال ُيلك أحٌد أن ينقضه إىل يوم القيامة. ولكن ما 
 عل أصحاب رسول اهللهو السر الذي جعل املسلمني يعتزون بعامهم اهلجري هذا؟ ما هو السر الذي ج

صلى اهلل عليه وسلم يستعرضون مشاهد السرية النبوية منذ والدة املصطفى عليه الصالة والسالم إىل يوم 
وفاته فلم جيدوا بني هذه املشاهد مشهداً يعتز به املسلم، ومن مث جيدر أن ترتبط أحداث التاريخ كلها به 
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إىل املدينة؟ ما السر يف اجتماعهم على هذا ويف  سوى هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مكة
 اعتزازهم هبذا املشهد دون غريه من مشاهد السرية النبوية؟

السر أيها األخوة يتمثل يف سلسلة كثرية مكونة من حلقات متعددة كٌل منهل يبعث املسلم على 
املشهد أُيا  بط نفسه هبذااالعتزاز هبذا املشهد من مشاهد السرية النبوية، وكٌل منها يبعث على أن ير 

 ارتباط مهما كانت الدنيا اليت يتقلب فيها، ومهما كانت األوضاع اليت تطورت به:

أواًل: هجرة النيب عليه الصالة والسالم جسدت أبرز معىًن من معاين العصمة اليت تعهد اهلل عز وجل 
حانه وتعاىل: لِّدت يف قول اهلل سبهبا لرسوله سيدنا حممد عليه الصالة والسالم، ولعل هذه العصمة قد خُ 

 ََوُيَُْكُر اللَُّه َواللَُّه َخيْ ُر اْلَماِكرِينَ  َُيْرُِجوَك َوُيَُْكُرونَ  أَوْ  يَ ْقتُ لُوكَ  أَوْ  َوِإْذ ُيَُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُْثبِتُوك  
لى اهلل عليه ذ اهلل رسوله صولقد قّوض اهلل سبحانه وتعاىل مكرهم، وإنكم لتعلمون كيف مكروا به، وأنف

وسلم من بني خططهم املاكرة، وأخرجه من ظلمات كفرهم وضالهلم إىل صعيد اإلُيان إىل صعيد الدين 
إىل أول داٍر أكرم اهلل سبحانه وتعاىل األمة هبا. فهذه أول مكرمة بل هذا أول سٍر من أسرار ارتباط 

 املسلمني بتاريخ هجرهتم.

ني عندما كانوا يعيشون مع رسوهلم صلى اهلل عليه وسلم يف مكة مل تكن هلم السر الثاين: أن املسلم
داٌر جتمعهم، فلم تكن هنالك دار إسالم قط، ولكن ُوجدت هذه الداُر وولدت هبجرة املسلمني مث هبجرة 

رة جسيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة، عندئٍذ أكرم اهلل سبحانه وتعاىل هبذه اهل
هذه األمة بأول دار إسالم، وشاء اهلل عز وجل أن تكون املدينة املنورة اليت كانت تسمى بيثرب أول دار 

صادٍق  عتزاز الذي البد أن يشعر به كل مسلمإسالم، فهذه احللقة الثانية متثل السر الثاين من أسرار اال
 مع اهلل سبحانه وتعاىل يف إسالمه.

احللقة الثالثة، أن اهلل عز وجل شاء أن يكرم هذه األمة بأول دولة  السر الثالث: وهو الذي يشكل
حتققت، وقام نسيجها متكاماًل مع هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن معه من املسلمني إىل 
املدينة املنورة، عندما كان املسلمون يف مكة مل تكن هلم دولة، وكيف تنشئ هلم دولة وليست هلم أرض 
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ا تقوم على ثالث أركان: أرٍض ُيتلكها املسلمون، وجمتمٍع متضافر يتكون من هذه األمة والدولة إّن
 املسلمة، ونظام سلطوي حيقق معىن ارتباط هذه األمة بتلك األرض.

وعندما كان املسلمون يف مكة املكرمة مل تكن هلم أرٌض يرجعون إليها ويرتبطون هبا، ومل تكن هلم 
 أكرم اهلل سبحانه وتعاىل رسوله ومعه أصحابه املهاجرون باهلجرة إىل املدينة دولة ومل تكن هلم جامعة، مث

املنورة، كان ذلك إيذانًا بنشأة أول دولٍة إسالمية وجد اجملتمع اإلسالمي فوق دار اإلسالم مث وجد النظام 
 الذي جّسد عالقة هذه اجلماعة املسلمة بتلك األرض.

ى اهلل أي أماله رسول اهلل صل -ي الدستور الذي اكتتبه وباألمس كنا نتحدث عن تلك الوثيقة أ
عليه وسلم على أصحابه، فنظم بذلك املصطفى عليه الصالة والسالم عالقة املسلمني بعضهم مع بعض، 
ونّظم بذلك عالقة املسلمني مبن جاورهم من اليهود أو غري اليهود، وهكذا فنحن أمام حلقة ثالثٍة تشكل 

 اعتزاز املسلم هبجرة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة املنورة. السر الثالث من أسرار

احللقة الرابعة: أن هذه اهلجرة كانت الفجر الذي انبثقت منه حقيقة األمة؛ معىن األمة. فما كان 
لتيه ا املسلمون قبل ذلك قد هتيأوا ليكونوا أمًة واحدة عندما كانوا يتقلبون يف فجاج الكفر وبني أودية

والضالل يف مكة، حىت إذا استقر هبم املقام يف املدينة املنورة بزغت حقيقة األمة من تلك اهلجرة، ولذلك 
فلقد كان أول بنٍد من بنود تلك الوثيقة هي إعالن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم عن والدة األمة؛ األمة 

بعهم ﴿املسلمون من مكة ويثرب ومن تالبند:  اإلسالمية، وانظروا ماذا يقول عليه الصالة والسالم يف هذا
فلحق هبم أمة واحدة من دون الناس مجيعًا﴾ ﴿املسلمون من مكة ويثرب ومن تبعهم فلحق هبم أمة 

، وهكذا حنن أمام حلقة رابعة من حلقات هذه السلسلة اليت تبعث املسلم واحدة من دون الناس مجيعًا﴾
ن رة النبوية اليت جتعل املسلم الصادق مع إسالمه ال يستطيع أهبذه اهلج -وأي اعتزاز  -على االعتزاز 

يتبني بني مشاهد السرية النبوية منذ يوم الوالدة إىل الوفاة مشهدًا يبعث على اعتزاٍز وعلى فخار وعلى 
جمٍد وعلى نشوة تطوف بنفس هذا اإلنسان املسلم كمشهد هجرة املصطفى عليه الصالة والسالم من 

 املنورة. مكة إىل املدينة
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حنن ندرس اليوم تاريخ هذه األمة من خالل دراسة دولة، ولكن هذه الدولة ما ولدت إال مع اهلجرة، 
وحنن ندرس تاريخ هذه األمة من خالل دراسة نظام؛ نظاٍم سياسي سلطوٍي متكامل، ولكن هذا النظام 

وحدة  من خالل -هذه األمة تاريخ  -مل يتحقق ومل يتكامل إال مع اهلجرة، حنن ندرس سرية هذه األمة 
هذه اجلماعة املسلمة، ولكننا ال نستبني هذه الوحدة إال من خالل هجرة املصطفى عليه الصالة والسالم 

 إىل املدينة املنورة. أال تالحظون هذه املعاين البديهية أيها األخوة؟

لم إىل أن سهي اليت حفزت سلفكم الصاحل، هي اليت دعت أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
ْعلمة اليت يرتبط هبا تاريخ هذه األمة. فهل لديكم من رأي يف أن 

َ
جيمعوا على أن تكون اهلجرة هي امل

اإلنسان الذي يريد أن ينسخ معامل هذه اهلجرة من األذهان، والذي يريد أن ُيزق مظاهر فخار هذه األمة 
ريٍب  أذهان املسلمني وتارَيهم. هل منيف حلقات هذه السلسلة، والذي يريد أن يذيب معىن اهلجرة من 

نه بأنه مسلم، ولك -رمبا  -لديكم من أنه إنسان عميل؟ هل من ريب لديكم يف أنه إنسان يتظاهر 
ألولئك الذين حياربون دين اهلل عز وجل قائمني قاعدين غادين رائحني ممسني  -وأي خادم  -خادٍم 

 مبكرين؟؟

أننا عندما ننظر إىل مشاعر هذه األمة اليت هي من ساللة . ينبغي أن نستشعر أملنا من .بعد هذا
ذلك السلف الصاحل، هذه األمة اليت ال تزال تتفيء ظالل أجماد اهلجرة، عندما ننظر إىل هذه األمة يف 
يوم كهذا اليوم، وقد انقضى العام الفائت ودخلت هذه األمة إىل دهليز عام جديد، وال أقول هجري ألن 

، أنظر فال أجد لدى هذه األمة ما يدل على أهنا شعرت حبدث، شعرت بشيء، البداهة تعلن ذلك
شعرت بأن شيئًا قد وقع يبعث على افتخار، يبعث على وقفة تأمل وتدبر، ال أالحظ شيئًا من هذا أبداً 
بشكل من األشكال!! ويدفعين هذا الشعور إىل أن أقارن حال هذه األمة املسلمة، إىل أن أقارن حاهلا 

ا تودع عامًا هجري وتستقبل عامًا جديداً، مع حاهلا يوم ودعت باألمس عامًا ميالديًا واستقبلت عندم
 . أجد نفسي وكأين أمام أمة ال ترتبط بتارَيها األغر بأي رباط!.عامًا ميالديًا آخر. عندما أقارن

املشاعر  دهذا هو الواقع الذي نشاهده، ولست بصدد أمٍر تقليدي يتكرر يف كل عام، ولكين بصد
اليت ينبغي أن تعلن عن نفسها. قبل أمس الدابر استيقظت يف جنح الليل على أصوات مفاجئة مل أكن 
أتوقعها على أصوات انفجارات ودوٍي ينطلق من هنا وهنا. قلت يف نفسي: ما الذي حدث!؟ ورأيتين 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1212
 

فت أهنا باب هذه األمة عر أتألل سروراً. قلت يف نفسي: إنه وعي جديد أكرم اهلل به هذه األمة، إهنا ش
تودع عامًا هجريًا وتستقبل عامًا هجريًا جديداً، ولقد غارت على هذا العام جتاه تصرفات املسلمني يف 
جنح الليل عندما ُير عام ميالدي ليأيت من بعده عام جديد، فذلك هو السر يف انبعاث هؤالء الشباب 

ت أن األمر ي سروراً. ولكن السرور مل يتكامل فقد علمليعربوا عن ارتباطهم بتارَيهم اهلجري، وهتلل فكر 
أهون من ذلك، علمت أن كل هذا وأكثر من هذا يتم يف حياة هذه األمة بسبب عوامل لعب من جراء 
عبث، وسبحان من جعل العبث هو الذي يتحكم اليوم يف هذه األمة، أال ترون أن هذا الواقع يبعث 

عد هذا أن هذا الواقع يربز احليثيات الدقيقة لتخلي اهلل عز وجل على أمل يذيب احلشاشة؟ وأال ترون ب
ل ملاذا ختلى اهلل عز وجل وحنن تلك األمة اليت كانت خري أمة أخرجت ءعنا؟ وكم وكم من إنسان يتسا

 للناس، أال ترون يف هذا الواقع خري جواب عن هذا السؤال.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.   
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|  هب ألزمهم عما وُيعرضون  ذاته به هللا ألزم بما املسلمون  يهتم عندما -321

28/22/1881 

 

 هم تفلونحي كما اجلديد اهلجري العام بقدوم الناس احتفل لو أن املسلم املؤمن اإلنسان يتمىن كم
 .جديد ميالدي عامٍ  بدخول أنفسهم

 ميالدي عامٍ  للدخو  - املسلمني غري قولأ وال - املسلمني استقبال بني بذهنه يقارن عندما منا كلٌ 
 ؤمنم إنسان لكل واملخجل املؤمل هو وما املخزي، هو ما جيدون جديد هجريٍْ  لعام واستقباهلم جديد،

 .وتعاىل سبحانه وخالقه مواله أمام

 والبيوت املنازلو  واألندية واألسواق اجملتمعات يف الصخب ويقوم الدنيا، هتيج األوىل املناسبة يف
 إال هبا يشعر ديكا وال املناسبة هذه متر الثانية املرة ويف. الصخب هذا ينتهي يكاد وال اإلعالم ئلووسا

 .األمة ذهه بتاريخ متميزاً  ثقافياً  ارتباطاً  واملرتبط وتعاىل سبحانه اهلل دين على املتحرق

 هبا حيتفلون ليتا اذاهت بالطريقة اهلجري العام بدخول املسلمون حيتفل أن األمنية هبذه أعين ال وأنا
 جديد هجري عامٍ  أول من اليوم هذا دخول املسلمون يستقبل أن أعين ال إنين أي ميالدي، عامٍ  بدخول

 يف وإن بيوت،بال وإن وزخرفتها، التجارية واحملال واألسواق الشوارع يف إن واللهو؛ والضجيج بالصخب
 بالعرب لمنياملس عقول حُتشد أن املناسبة ذههب منه البد الذي باالحتفاء أعين ولكين اإلعالم، أجهزة

 العامل مستوى على ماإلعال أجهزة حتتفل وأن املناسبة، هذه يف يتبينوها أن ينبغي اليت والدروس والعظات
 املقدسة رىالذك هذه وبتجدد األغر، اليوم هذا بدخول بالغاً  اهتماماً  هتتم وأن أمجع، واإلسالمي العريب

 بامسهم نطقي الذي املسلمني ولسان الناطق لساهنم أن املسلمون فيشعر األمة، ذهه تاريخ على والعزيزة
 األذهانو  األفكار مللئ متميزاً  اجتاهاً  متجهة هذه ألسنتهم أن املسلمون يشعر اإلعالم، أجهزة هو إّنا

 دواءً  ذلك من جيعلوا أن مث اجلليلة، املناسبة هذه من املسلمون يستفيدها أن ينبغي اليت والعظات بالدروس
 .اليوم هذا يف يعانوهنا اليت ألمراضهم ناجعاً 
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 ميقات نم جيعلوا مل الصاحل السلف من قبلنا كانوا الذين املسلمني أن مسلم أي على خافٍ  وغري
 ألن إال تجددةامل أحداثهم هبا يربطون تارَيية معلمة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هجرة من عام أول
 لن واختلف أو املسلمون تقدم مهما عظيمة، متجددة دروساً  وحتمل كبرية دالالت حتمل املعلمة هذه

 جعل كولذل األشكال، من بشكل منها االستفادة عن يستغنوا ولن عربها، أمام الوقوف عن يستغنوا
 التاريخ وادثح هبا يربطون تارَيية معلمة املناسبة هذه من جعلوا منهم جليلٍ  بإمجاعٍ  الصاحل السلف

 .هذا يومنا إىل بعد من المياإلس

 أن باملسلمني جيدر كان كم اهلامة، الدروس هذه من واحدٍ  درسٍ  إىل اإلخوة أيها النظر ألفت وأنا
 أن بلق املسلمني بني ما فرق هو ما أمراضهم، وملعاجلة أخطائهم إلصالح الدرس هذا من يستفيدوا
 حال بني الفرق ما املنورة؟ املدينة يف املقام مهب واستقر هاجروا أن وبعد املدينة إىل مكة من يهاجروا

 بعدها؟ وحاهلم اهلجرة قبل املسلمني

 األرض تعاىلو  سبحانه اهلل أورثهم هاجروا فلما ُيلكوهنا، أرضٌ  للمسلمني يكن فلم اهلجرة قبل أما
 ستظلت وحدةً  رمظه يف يظهرون املسلمون يكن مل اإلسالم، دار الفقهي باالصطالح ُتسمى أصبحت اليت
 اليت دةبالوح عليهم وجل عز اهلل أنعم املدينة إىل مكة من املسلمون هاجر فلما وحكومة، دولة ظل يف

 .إسالمية وحكومة دولة مظلة حتت وتكتلت ظهرت

 شخصية إال وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول يكن مل املدينة إىل مكة من املسلمون يهاجر أن قبل
 املدينة ىلإ أصحابه معه وهاجر هاجر فلما وجل، عز اهلل عن املبلغ لوالرسو  النيب شخصية هي واحدة،
 وهو وجل عز اهلل من مبلغٌ  رسولٌ  اليوم فهو اثنتني، شخصيتني ذا وسلم عليه اهلل صلى املصطفى أصبح

 .إسالمية حكومة ألول دولة رئيس أول ذاته الوقت يف

 اهلل أورثه الثاينو  اهلجرة قبل كان حدمهاأ للمسلمني واقعني بني العجيب الغريب الكبري الفرق هذا
 حتقق؟ وكيف جاء؟ كيف اهلجرة، بعد للمسلمني وتعاىل سبحانه

 اليت دولةال لتلك َُيططون مكة يف وهم املسلمون كان هل يسأل، أن مسلم لكل وينبغي أسأل وأنا
 .واحدة هذه اهلجرة؟ بعد هبا اهلل أكرمهم
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 كانواف إسالم؛ دار ُتسمى أرضاً  ُيتلكوا ألن َيططون مكة يف مبعثرون وهم املسلمون كان هل
 واقتناصها؟ األرض هذه ألخذ اخلطط وضع يف أيامهم ويتعبون لياليهم يسهرون

 رئيس لموس عليه اهلل صلى حممد نبيهم من جيعلوا ألن َيططون مكة يف وهم املسلمون كان هل
 ؟اهلل عن مبلغٍ  رسول جمرد ظهرانيهم بني وهو كان أن بعد دولة

 وهم مونفاملسل هذا، من شيء املسلمني بال يف َيطر يكن مل اجلواب، يعلم منكم كالً  أن أعتقد
 بأن يومٍ  ذات كروايف مل وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول رأسهم وعلى املكرمة مكة يف املشركني بني قلة

 وإّنا مههم قصارى كان وإّنا. أبداً  لذلك َيططوا مل عليها، دولة وإقامة وامتالكها أرضٍ  القتناص َيططوا
 الدعوة ببواج والقيام وتعاىل، سبحانه اهلل رساالت إبالغ هو واحد، شيءٍ  إىل متجهاً  جهدهم كل كان
 وعلى هبا، وتعاىل انهسبح اهلل كلفهم اليت املهمة هذه طريق يف واملصابرة الصرب مث وجل، عز اهلل دين إىل

 .وسلم لهآ وعلى عليه اهلل صلى حممدٌ  سيدنا رأسهم

 هبذا إال باهلم يشغلون يكونوا ومل اهلم، هبذا إال يفكرون يكونوا مل مكة يف كانوا الذين املسلمني كل
 لكت مكة حول ومن مكة، الصغري اجملتمع ذلك داخل ويغربون يشرقون ديدهنم هذا فكان الواجب،

 وتعاىل، سبحانه هللا بدين معرفني اهلل، إىل دعاة الساحة هذه ضمن يتحركون كانوا نسبيًا، القريبة القبائل
 فرأى اقعهمو  إىل وجل عز اهلل نظر بل ورأينا املصابرة، وواجب الصرب واجب نفسه منهم كلٌ  مّحل وقد

 باملعذبني بتليهمي أن وجل عز اهلل شاء ومصابرهتم، صربهم يف اجلهاد بل اجلهد ورأى سلوكهم، يف الصدق
 سيدنا اءاتاإلس هذه بكل إليه ُأسيء من رأس وعلى ساءات،اإل أنواع بكل وباملسيئني وباملستهزئني

 وبقي ،العذاب هذا وطأة حتت مات من منهم ومات وحتملوا فصربوا. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 .وتعاىل سبحانه اهلل عند وحيتسبه العذاب يتلقى صامد ثابتٌ  وهو بقي من

 نأ منهم أيٍ  بال يف َيطر يكن ومل رواسا النهج هذا وعلى هدفهم كان وهذا عملهم كان هكذا
 .تعلمون اليت الذيول من ذلك ورائ ملا أو أرض، إلمتالك جمتمع، إلقامة دولة، إلجياد َُيطط
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 ورأى م،سلوكه يف اهلل لدين اإلخالص ورأى عملهم، يف الصدق فوجد إليهم وجل عز اهلل ونظر
 الذي ذاه وجل عز اهلل فأعطاهم اهلجرة، دبع القتايل اجلهاد أساس هو كان الذي اجلهاد على ثباهتم

 .املنورة املدينة إىل اهلجرة هلم كتب عندما أعطاهم

 وجل عز اهلل فأخذها األخرى وأما عباده، هبا اهلل فكلف أوالمها أما: مهمتان مها اإلخوة أيها انظروا
 َأْدعُو َسبِيِلي َهِذهِ  لْ قُ ﴿(: اهلل إىل الدعوة) عباده هبا اهلل كلف اليت املهمة. العلية ذاته هبا وألزم ذاته على
 دخل من كل هبا وتعاىل حانهسب اهلل شرف اليت املهمة هي تلك. ﴾ات َّبَ َعيِن  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَةٍ  َعَلى اللَّهِ  ِإىَل 

 .املظلم اجلاهلي اجملتمع ذلك يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع وعاش باإلسالم

 هذا، على وصربهم مثباهت جيد أن بعد األرض يورثهم أن فهي العلية ذاته هبا اهلل ألزم اليت املهمة وأما
 أعداؤهم، كهُيتل ما كل ُُيلكهم وأن األرض، فوق ويرسخها وجودهم دعائم يثبت وأن الدولة، ُُيلكهم وأن
 .العلية ذاته به وجل عز اهلل ألزم ما هذا

 فوجدنا ونظرنا ه،ذات به ألزم مبا وجل عز اهلل مهل وىفّ  به، اهلل ألزمهم مبا املسلمون أولئك وىفّ  وملا
 َحيَاةً  لَُنْحيِيَ نَّهُ ف َ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنْ َثى أَوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاحِلًا َعِملَ  َمنْ ﴿: وجل عز اهلل قول مصداق أمام أنفسنا

ُنَّ  َأن َوُنرِيدُ ﴿: وتعاىل سبحانه اهلل قول أمام أنفسنا فوجدنا ونظرنا ،﴾طَيَِّبةً   يِف  اْسُتْضعُِفوا الَِّذينَ  َلىعَ  ّنَّ
 يويف أن بعد ولكن اته،ذ به وجل عز اهلل ألزم شيءٌ  وهذا. ﴾اْلَوارِِثنيَ  َوجَنَْعلَُهمُ  أَِئمَّةً  َوجَنَْعلَُهمْ  اأْلَْرضِ 

 منه؟ سلمنيامل واقع أين. .اإلخوة أيها الدرس هذا. به منهم كالً  وتعاىل سبحانه اهلل ألزم مبا املسلمون

 بني املقارنة لدى ونتأمل - املسلمني غري عن أحتدث وال - املسلمون يعيشه الذي الواقع إىل ننظر
 للطريقة متاماً  معاكسة طريق يف يسريون املسلمني فنجد باألمس، اهلل رسول أصحاب وواقع اليوم واقعهم

 على أُمناء كونواي بأن املؤمنني أولئك اهلل ألزم. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب عليها كان اليت
 من شدة وكل تعن كل سبيلها يف يتحملون وجل، عز اهلل رساالت إبالغ على صابرين اهلل، إىل الدعوة

 وجل عز اهلل أما. ذلك غري لشيءٍ  َُيططوا بأن يُلزمهم ومل وجل، عز اهلل عند ذلك وحيتسبون الشدائد،
 بسياج الدولة ذهه ُيسيج وأن الدولة، هلم يُقيم وأن ،اإلسالم دار هلم حيقق األرض؛ ُُيلكهم بأن ذاته فألزم
 العلية ذاته اهلل لزمأ اليت بالوظيفة االهتمام كل يهتمون هبم وإذا املسلمني واقع إىل وتنظر. واحلماية القوة
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 هو هذا الواقع؟ اهذ إىل تنظرون أال. هبا وجل عز اهلل ألزمهم اليت الوظيفة عن اإلعراض كل ويُعرضون هبا
 .اليوم املسلمون عواق

 املدن؟ يف القرى يف وجل عز اهلل رساالت إبالغ يف وجياهدون ينصبون الذين أولئك هم أين

 وجل؟ عز اهلل دين معرفة إىل ظمأ ظمأ، يف هي اليت األسر أبواب يطرقون الذين هم أين

 اهلل ىلإ الدعوة يف ومحزة مصعب وغري كمصعب اهلل رسول أصحاب سرية جُيددون الذين هم أين
 ؟﴾امعس من أوعى مبلغ فرب آية ولو عين بلغوا﴿: اهلل رسول قول وتنفيذ اهلل رساالت وإبالغ

 .الواقع هو هذا ،ظلماء ليلة يف تربق ببوارق النادر الوجه هذا أشبه وما النادر، الوجه على إال جتد لن

 إىل اهلل رسول سرية إىل انظر اهلل؟ إىل تدعو ال ملاذا الناس، هؤالء من واحد أحدنا يناقش وعندما
 وماذا يبجي ماذا شأهنم؟ كان وكيف حاهلم؟ كان كيف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب سرية
 لك؟ يقول

 باءه ذلك كل املنكر، عن النهي من وال باملعروف األمر من وال الدعوة، من فائدة ال: لك يقول
 .اهلل إىل الدعوة يف الدعاة ينجح ذلك وبعد أواًل، لدولةا تُقام أن ينبغي أواًل، اإلسالمية الدولة تُقام حىت

 عز اهلل إن: قولي كأنه العاملني، رب َُيطئ وكأنه كالمه يف وتتأمل العجيب الكالم هذا إىل ُتصغي
 وما واألرض الدولة مسألة يرتكوا بأن اهلل رسول أصحاب عباده أمر عندما صواب، على يكن مل وجل
 عن النهيو  باملعروف واألمر اهلل إىل والدعوة اهلل رساالت إبالغ يف كله مجهده يبذلوا وأن ذلك إىل

 رب خطة إن: يقولون كأهنم. وجل عز اهلل لوجه احتساباً  كله ذلك وجيعلوا ويصمدوا يصربوا وأن املنكر،
 وأن ،أوالً  لدولةا أبواب يطرقوا أن كانوا املسلمني أولئك على أن هو الصحيح بل صوابًا، تكن مل العاملني
 .وجل عز اهلل إىل الدعوة يف ينجحون ذلك وبعد أواًل، احلكومة يقيموا

 فهل. لرتمجةا هذه مجيعاً  الناس آذان على يرتجم اليوم املسلمني أكثر حال يف تراه الذي الواقع هذا
 اجلرُية؟ هذه من أخطر جرُية هنالك
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 ﴾َكِثريًا اللَّهَ  َوذََكرَ  اآلِخرَ  مَ َواْليَ وْ  اللَّهَ  يَ ْرُجو َكانَ  لَِّمن َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اللَّهِ  َرُسولِ  يِف  َلُكمْ  َكانَ  لََقدْ ﴿
 أفنجح بع،نت وكيف نسري، كيف أصحابه سري خالل من علمنا لنا، أسوة لنا قدوة رسوله من اهلل جعل
 الإ هي نإ ينجحوا؟ مل أم أفنجحوا َيطئوهنم؟ اليوم املسلمني هؤالء أن من الرغم على الصحابة أولئك

 كل وكان .واحلكومة والقوة واحلماية واألرض الدولة وجهادهم سعيهم أمثر حىت عاماً  عشر ثالثة سنوات؛
 .ربانية مثرة ذلك

: يقول الرب. تعاىلو  سبحانه اهلل هو املنسق حنن، لسنا واملنسق تنسيق، إىل اإلخوة أيها حتتاج املسألة
 أُمَّةٌ  مِّنُكمْ  َوْلَتُكن﴿: يقول ﴾َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّيِت  َوَجاِدهْلُمْ  احلََْسَنةِ  ْلَمْوِعَظةِ َوا بِاحلِْْكَمةِ  رَبِّكَ  َسبِيلِ  ِإىَل  ادْعُ ﴿

 سبحانه اهلل إن مث ،﴾ْلُمْفِلُحونَ ا ُهمُ  َوأُولََِٰئكَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويَ نْ َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  اخْلرَْيِ  ِإىَل  َيْدُعونَ 
. شيء كل كمملكت الدولة، أعطيتكم األرض، ورثتكم ذلك فعلتم أنتم إن تائج،بالن ذاته ألزم وتعاىل
 جيعلون ال اذامل ؟!معرضون التذكرة عن وماهلم! وتعاىل؟ سبحانه اهلل كالم يفهمون ال اإلخوة هؤالء فمال

 ؟!هلم أسوة اهلل رسول سرية من

 من سلمو  عليه اهلل ىصل املصصطفى هجرة من نقتبسه كثرية دروسٍ  من الواحد الدرس هو هذا
 .املدينة إىل مكة

 املقدس جرياهل العام هذا بدخول حيتفلون وشعوباً  حكاماً  مستوياهتم كل على املسلمني ليت أال
 كل ندونجي أهنم ليت كلها، اإلعالم وسائل جيندون أهنم ليت العام، هذا بدء لقيمة املناسب االحتفال

 بتضميد تتكفل اليت العالجات إىل املسلمني لتوجيه األنشطة سائر جيندون أهنم ليت الثقافية، األبواق
 االعوجاج، همفي ولقّوم الشمل، منهم اهلل جلمع وجل عز اهلل مرضاة ابتغاء ذلك فعلوا لو إذاً  جراحاهتم،
 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول .والسالم األمن حظرية إىل وألعادهم
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 ال عاملها، يف ريبةً غ أسرهتا يف يتيمةً  اإلسالمي بالعامل متر متر، اجلديد اهلجري العام فاحتة ذي هي ها
. الناس من ةيسري  مث يسرية قلة إال أقبل الذي اجلديد العام ودخول مضى الذي العام ذلك بانقضاء يشعر

 بدائة نع شاغل شغلٍ  ويف وعامها، اهلجرة عن شاغل شغلٍ  ففي اإلسالمي والعامل اجملتمع أهل عامة أما
 يف أوله بليق مث العام هذا آخر ُير. وعظاته العام هذا عرب عن شاغل شغلٍ  ويف وهنايتها، السنة هذه

 زلنا ما اليت االهتماماتو  االحتفاالت هي أين. غريب من أكثر بل غريباً  يتيماً  أهله بني أسرته يف جمتمعه
 هتتاج اليت ةاجلياش املشاعر هي أين والرنني؟ الطنني هو أين مرت؟ مشاهبة مناسبات يف أصداءها نتذكر

 والدروس عظاتوال العرب ذيول من معها جرّته وما اهلل صلى اهلل رسول هجرة لذكرى املسلمني نفوس يف
 هذا قلب يف سالميةاإل األسرة حال هو وهذا اإلسالمي عاملنا حال هو هذا. شيء ال واالنتصارات؟

 اإلخوة؟ أيها هي ما اهلجرة ومعلمة. تالحظون كما واملرج باهلرج يتماوج الذي العامل

 .وسلم عليه هللا صلى اهلل رسول ببعثة جتددت اليت اإلسالمية الدولة والدة معلمة هي اهلجرة معلمة
 ونعده لتاريخا حنصي علمةامل هبذه األمة، هذه تاريخ معلمة هي والسالم الصالة عليه املصطفى هجرة

 .هنايته إىل باءه ألف من
 الغىن من وآت قعاملت الفقر من ماضٍ  بني احلاسم الفيصل هي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هجرة

 .أمجع العامل أنظار لفت الذي
 من آت بنيو  والتخاصم والتشرذم والتفرق الشتات من ماضٍ  بني احلاسم الفيصل هي اهلجرة معلمة

 .املثل مضرب غدت اليت والتماسك دةالوح
 كانت اليت والعزة القوة من وآتٍ  واملهانة الضعف من ماضٍ  بني احلاسم الفاصل هي اهلجرة معلمة

 .العامل يف املثل مضرب

 عليه اهلل صلى اهلل رسول شخص خالل من األمة هذه هبا اهلل أكرم اليت اهلجرة معلمة هي تلك
 لِيُْثبُِتوَك  َكَفُروا الَِّذينَ  كَ بِ  ُيَُْكرُ  َوِإذْ ﴿: قوله يف عنها حديثه وجل عز اهلل بيان خّلد اليت املعلمة وهي وسلم،
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 إىل اليوم اإلسالمي العامل نسبة هي ماف﴾ اْلَماِكرِينَ  َخيْ رُ  َواللَّهُ  اللَّهُ  َوُيَُْكرُ  َوُيَُْكُرونَ  َُيْرُِجوكَ  أَوْ  يَ ْقتُ لُوكَ  أَوْ 
 فقر؟ بعد وأغنتهم شتات، بعد ووحدهتم ذل، بعد أعزهتم اليت املعلمة هذه

 هلذه تجاهالً م الدرس، هلذا متجاهالً  النسب، هذا عن معرضاً  فتجده اليوم اإلسالمي العامل إىل تنظر
 ملعلمةا هذه إن قلت إن مبالغة من هنالك هل اليوم؟ اإلسالمي العامل واقع هو هذا أليس. كلها القيمة

 هنالك ليس عاملها يف ةغريب أسرهتا، يف يتيمة بنا متر جديد، عام ومقتبل ىمض عام هناية يف اليوم بنا متر
 .مبالغة أي

 الشريفة نبويةال اهلجرة إياها ورثته الذي غناها لبقي اهلجرة معاين على أمينةً  كانت األمة هذه أن لو
 النبوية اهلجرة إياها ارثتهو  اليت وحدهتا ولبقيت الشريفة، النبوية اهلجرة إياها ورثتها اليت عزهتا ولبقيت
 الشرف اهذ خلعوا ملا أهله وأكثر حكامه مظهر يف متجسداً  اإلسالمي العامل خلع ملا ولكن. الشريفة
 .تشاؤون ما إىل أسلمتكم لقد: اهلل هلم قال ظهرياً  وراءهم وألقوه

 العربة غدت وموالي إجيابية، عربةً  اهلجرة من الصاحل السلف من املسلمون يأخذها اليت العربة كانت
 من سأهلمت أن تريد من أكثر سل. الكلمة معىن بكل سلبية عربةً  لألسف ويا اهلجرة من نأخذها اليت

 إال جواباً  كيعطي أن يستطيع لن اهلجرية؟ األشهر من هبم ُير الذي الشهر هذا اسم عن اليوم املسلمني
 غريبٌ  ألنه جواباً  طيكيع لن به ُيرون ذيال اهلجري العام عن سألتهم لو بل َُيرب، مث فيتعلم يعود أن بعد
 اإلعالم زةأجه إىل جيداً  وأصغي املرئي؟ الواقع هو هذا أليس. اآلخر العام لذلك معانقٌ  اهلجري عامه عن
. .غريباً  هلل،ا عند يذل أن ُيكن وال. .ذليالً  ُير اهلجري العام اسم أن كيف جتد كله اإلسالمي العامل يف
 عز اهلل ميزان يف يتيماً  يكون أن ُيكن وال. .يتيماً  وجل، عز اهلل مساوات يف اً غريب يكون أن ُيكن وال

 .نفسه حق يف قضاه الذي اإلسالمي العامل من بقرارٍ  اليوم يتيمٌ  لكنه وجل،

 يقيناً  وجدنال وتأملنا وقدرنا فكرنا أننا ولو منها، نتأفف اليت املهانة بنا حاقت اإلخوة أيها هنا من
 ولكننا وصالنا،أ ويقطع ويهيننا يذلنا أن حقنا يف اجلائر قضؤه أبرم الذي هو ليس الغرب أن ريب وبدون

 حنن. حنن هقضينا قد ما لينفذ جاء الغرب إن مث أنفسنا، حق يف احلكم هذا أبرمنا الذي املسلمني حنن
 .الواقع هو هذا. ينفذ الذي هو والغرب قضينا الذين
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 العامل رحب ئمتل اليت احلضارة اتبعوا وتعالوا اإلسالمية تكمحضار  دعوا: الغرب يف عدونا لنا قال
 .احلق هو وهذا تطلبون ما لكم نعم: قلنا ألقًا،

 تقادم الذي ماإلسال من دعوكم: تارَينا يف شيء كل وعلى علينا وحيقد يعادينا الذي الغرب لنا قال
 عزة، بعدها ما عزةً  كمتورث اليت لعلمانيةوا العلمية العجيبة النظم إىل وتعالوا وغريوه وبدلوه طوروه عهده،

 .يقول ما فعلنا وكرامة، حباً  تريدون ما لكم نعم: قلنا

 اجلامع لدينا حمور من دعوكم: وديننا تارَينا وعلى علينا حقداً  قلبه يفيض الذي العدو لنا قال
 وحدة للغة،ا وحدة اورحم القوم، حماور هنالك الوحدة، وتقيم األمة جتمع متطورة كثرية أخرى حماور هنالك
 .كرامةو  حباً : قلنا املختلفة، األقليات عليكم يثري الذي الدين من دعوكم.. .ذلك إىل وما املصري

 أيدي فعنار  تعليماهتم من تعليماً  إلينا وجه كلما خاضعني أذالء متاماً  وراءهم سرنا.. .احلق هو هذا
 ملاذا كله؟ هلذا الطبيعية النتيجة جاءت إذا نستنكر ذافلما. وكرامة حباً  نعم وقلنا هلم املهينة االستسالم

 لقضاءل املذابح وأقام وسحقنا كياناتنا ومزق أوصالنا فقطع كله هذا بعد العدو هذا جاء إذا نستنكر
 كنتم أنتم اليت مقدماتلل الطبيعية النتيجة تنكرون ملاذا جمتمعاته؟ يف اإلسالمية اجليوب ولتطهري علينا

 .املنطقية نتائجها تثمر أن البد املنطقية واملقدمات قررمتوها؟ الذين وأنتم أبطاهلا

 تعالوا: رونالق حواجز وراء من لنا تقول تزال وال فكانت وسلم عليه اهلل صلى املصطفى هجرة أما
 الذين أولئك به مالتز  مبا فالتزموا تعالوا. اليوم سيعزكم بأنه الكفيلة وأنا أسالفكم أعز الذي النهج إىل

 أعادت اهلجرة أن كيف أرأيتم. العقيدة سبيل يف الوطن عن أعرضوا اهلل، سبيل يف الدنيا عن عرضواأ
 ذاته، هو ألمرا هذا لكم أحقق ذاته، النصر هذا بكم أفعل تعالوا العقيدة، هلم بقيت عندما الوطن إليهم

 .أعرضتم

 عليها، أمناء كمأسالف كان كما جرةاهل معىن على أمناء فكونوا تعالوا: البيان ببليغ اهلجرة لنا قالت
 أسالفكم إىل تمأرأي جديداً، غىن إليه وجل عز اهلل ويضيف غناكم ماضي لكم يبقى فقر بعد تستغنون
 اهلجرة سبيل يف ةمنقول والغري املنقولة والعقارات البساتني من كلها الدنيا من أيديهم نفضوا يوم الفقراء

. عافهاأض أضعاف إليهم وأعاد األموال إليهم أعاد اهلل أن كيف أيتمأر . املبدأ أجل من العقيدة، أجل من
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 الفقر بعد الغىن بكم أضمن ومعانيها وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هجرة على أمناء كنتم إن ذا أنا ها
 .كله ذلك عن أعرضنا السابق، جمدكم إليكم أعيد

 هنا من م،قوتك مصدر هو هذا عزكم، معني هو هذا إيل التفتوا وحيكم اهلل رسول هجرة بنا أهابت
 من بشكلٍ  كالمال هذا إىل تصغي أذناً  جند فلم ونظرنا أعدائكم، قلوب يف الرعب تدخلوا أن تستطيعون
 يف غريبة غربه، ىلإ شرقه من اإلسالمي عاملها يف يتيمةً  بيننا فيما ختب اهلجرة معلمة رأينا بل. األشكال

 اهلل؟ على عتبي لسانٌ  لنا بقي فهل. اإلخوة أيها املعىن هذا يالحظ كلنا. جنوبه إىل مشاله من العامل هذا

 رائمناجل متجاهلني نكون أن ينبغي ما هناك، أو هنا لنا إلخوة حيدث الذي ما نرى أو نسمع كنا إذا
 بالفرقة بالضيع الذلب باالنتحار أنفسنا على حنكم! اهلل على نعتب مث أنفسنا حق يف جنرم احلد؛ هذا إىل

 !أولئك أو الناس هؤالء علينا سلط ملاذا اهلل على نعتب مث باهلوان

 لكن مياإلسال العامل حبق حبكم يقضي أن ُيلك عدوٌ  هنالك ليس واهلل ال اإلخوة أيها لكم قلت
 البطيء ملهنيا باالنتحار نفسه على حيكم بأن وحريته اختياره مبلئ قضى الذي هو اإلسالمي العامل

 قل ما المالك وخري به حكمنا قد ما لينفذ العدو وجاء حكمنا الذين حنن. فنفذ عدوال جاء مث الذليل،
 مزيداً  أقول نأ أستطيع أجدين ال هبا ّنر أو بنا متر اليت العربة هذا أمام املوقف هذا يف أجدين وال ودل،
   مالكال هذا على

 .اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 22/21/2228 |ا تهالتنكر ملعاني الهجرة وعظا -328

 

 ومبزيد وتعاىل بحانهس هلل البيعة بتجديد اهلجري العام فاحتةَ  اإلسالمي عاملنا يستقبل أن نتوقع كنا
 ويا ولكنا رائهو  من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لنا تركها اليت ودروسها اهلجرة بعظات االلتزام من

 متنكرون ميواإلسال العريب العامل قادة معظم أن من رأيناه قد مبا فوجئنا ذلك، بنقيض فوجئنا لألسف
 . هبا مستخفون عنها معرضون وعظاهتا، اهلجرى ملعاين

 بالدنيا نضحي بأن املدينة إىل مكة من هجرته خالل من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أوصانا
 واملبادئ اإلنسانية القيم بيلس يف فيها تتألق اليت واألهواء املشتهيات أنواع وكل فيها الرئاسة مبظاهر كلها،

 اهلل رسول وصية من النقيض على يسريون القادة هؤالء جبل وإذا وننظر. هبا وتعاىل سبحانه اهلل شرفنا اليت
 واألهواء ملشتهياتا سبيل يف الراسخة السامية والقيم اإلنسانية باملبادئ يضحون وسلم، عليه اهلل صلى

  .والعروش الكراسي استبقاء سبيل ويف

 خالل منو  املدينة إىل مكة من هجرته خالل من بعده َمنْ  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أوصى
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أقامها إسالمية دولة أول يف جلذورها وترسيخه اإلسالمية األخوة إعالنه
 اإلسالميو  العريب املناع قادة جبل وإذ وننظر حقوقها، نؤدي وأن األخوة هذه على أمناء نكون بأن أوصى

 سبيل يف اإلسالم ةبأخو  ويضحون وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لوصية ويتنكرون األخوة هلذه يتنكرون
  واألموال. واألهواء الشهوات نسج من مزيد سبيل ويف الكراسي ترسيخ

َا﴿: وجل عز اهلل قول أما  أصبح فقد [15 :راتاحلج﴾ ]َخَوْيُكمْ أَ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ  ِإّنَّ
 اليوم يستحر الذي قتلال هذا إن اهلل عباد. بشأنه وُيسَتَخفُّ  ُيسَمع بنقيضه، ويُعَملُ  يُ تْ َلى منسياً  أمراً 

 بقعة مصدره ليس جيف، ال لدم معني إىل حتول الذي القتل هذا الربآء، وكل والشيوخ والنساء باألطفال
 غزة أهل وإّنا لهك اإلسالمي العامل يستحر الذي القتل هبذا املعين وإّنا غزة يلأها به املعين ليس معينة،

 . أحد على خفياً  يعد مل الذي املرسوم اهلدف وهلذا اإلسالمي العامل هلذا األقدس الرمز هو
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 اوإّن معينة بقعة اهب املعين ليس أرضها على ُمزَِّقتْ  اليت واملصاحف فيها ُهدَِّمتْ  اليت املساجد وإن
 وإّنا أشعته، وصلة جهة أي وإىل مشسه انتشرت وأينما ُوِجد حيثما كله اإلسالم على القضاء هبا املعين
 . اهلل عباد يا املرسوم اهلدف هلذا األقدس الرمز هو غزة وأهل غزة

 هذه أدغاهلا، يف الوحوش أفئدة له تذوب الذي فعلها وتفعل باألبرياء ترتبص اليت الشر قوى وإن
 اجتمعت اليت كتل كلها العاملية الفئات حصيلة هي وإّنا أبداً  الناس من شرذمة يف متمثلة يستل القوى
 الشمس هذه على للقضاء والضغائن األحقاد من بدافعٍ  جهودها تضافرت اليت وتلك اإلسالم عداوة على

 هلذه األقذر الرمز ذاإ ةاخلون األتباع من وذيوهلا إسرائيل وما الدنيا، آفاق يف أشعتها انتشرت اليت الساطعة
 . اليوم فعلها تفعل اليت القوى

 إلسالمل األقدس الرمز عليه، القضاء ُيراد الذي اإلسالمي للعامل األقدس الرمز غزة اثنان؛ رمزان مها
 الشر وىلق رمز هذه إسرائيل اخلونة، من وذيوهلا إسرائيل فهو األقذر الرمز أما نوره، إطفاء ُيراد الذي

 وجد أينما اإلسالم ذاه على تقضي أن على وأمجعت قرارها قررت واليت للعامل األربع اجلهات يف املتضافرة
 هنا الماإلس انتشار خطر جراء من منه تعاين الذي االضطراب من تتخلص وأن خطره على تقضي وأن

 هجرة ىذكر  تعيش اإلسالمية واألمة جديد هجري عامٍ  مشس أشرقت الذي الوقت يف اهلل عباد. وهناك
 عليه اهلل لىص اهلل رسول أقامها مساملة إسالمية دولة أول ذكرى وتعيش وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 وسلم عليه اهلل ىصل املصطفى هجرة ذكريات تعيش اإلسالمية وأمتنا العام هذا فاحتة يف وسلم، آله وعلى
  نرى؟ فماذا ننظر

 تظاهروني يزالون، ال ورمبا كانوا، الذين أولئك وجوه من تتساقط وهي الزائفة اإلسالم أقنعة نرى
 النتصارا إىل الدعوة امتحان الرباين، االمتحان هذا أمام اليوم األقنعة، هذه تتساقط اليوم باإلسالم،
 واألنبياء الرسل كل بعثة خالل من ربنا إليه دعا الذي للسلم االنتصار إىل للقيم، االنتصار إىل لإلسالم،
 وإذا ننظر ساء،م صباح دماؤهم وُتْسَفكُ  يُ َقتَّلون الذين املظلومني لإلخوة االنتصار إىل يدعوا واإلسالم

 تتساقط اهب ُخِدْعنَا وكم وكم كم اليت اإلسالم بأقنعة وإذا ننظر األرعن، العدو صفوف إىل ينحازون هبم
 الذي عهدال حيققوا أن إىل يدعوهم ملن احلال بلسان أو القول بلسان إن يقولون ولكأهنم وجوههم، من
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 صدرها، فوق كرسي على نرتبع اليت األمة هذه ّنثل إننا لكم قال ومن يقولون لكأهنم أعناقهم يف أُقيم
 . كله املالع يف الشر لقوى واألجنس األقذر الرمز هي اليت إسرائيل ّنثل إننا الشر، قوى ّنثل إننا

 فمأساة لياجل الظاهر أما خفي، باطن وهلا يجل مظهر هلا وباطن، ظاهر هلا اهلل عباد يا احملنة هذه
 الكثرية خلياناتا الظاهرة، هذه مثل سجل ومره حبلوه اإلسالمي تارَينا أن أظن ما حمنة القلوب، هلا تتقطع

 بلغت ما لكنهاو  كثرية هذا شرقنا ربوع يف أو اإلسالمي غربنا ربوع يف إن اإلسالمي العامل يف مرت اليت
 تبنيليس وجل عز اهلل منح من منحة هو فإّنا الباطن أما وبالء حمنة الظاهر وه هذا قط، املبلغ هذا

 . اهلل عباد يا النفاق أقنعة تتمزق ولكي الكاذب من الصادق

 يف آيتني يف يتمثل واحداً  عزاءً  إال املكان هذا فوق من إليهم أرسل أن أستطيع فال وأهاليها غزة أما
 قولف األوىل أما الصابرين، الصامدين اإلخوة هؤالء آذان منهما كل يبلغ أن أرجو وجل عز اهلل كتاب

 اللَّهُ  َولِيَ ْعَلمَ  النَّاسِ  بَ نْيَ  َداوهُِلَانُ  اأْلَيَّامُ  َوتِْلكَ  ِمثْ ُلهُ  قَ ْرحٌ  اْلَقْومَ  َمسَّ  فَ َقدْ  قَ ْرحٌ  ُيََْسْسُكمْ  ِإنْ ﴿: وجل عز اهلل
﴾ اْلَكاِفرِينَ  َوُيََْحقَ  آَمنُوا الَِّذينَ  لَّهُ ال َولُِيَمحِّصَ  الظَّاِلِمنَي، حيُِبُّ  ال َواللَّهُ  ُشَهَداءَ  ِمْنُكمْ  َويَ تَِّخذَ  آَمنُوا الَِّذينَ 

 هلؤالء اباً خط العصر هذا يف أنزلت ولكأّنا وجل عز اهلل قول فهي الثانية اآلية وأما ،[141 :عمران آل]
 ارِ اْلغَ  يِف  مُهَا ِإذْ  اثْ نَ نْيِ  ثَاينَ  َكَفُروا ينَ الَّذِ  َأْخرََجهُ  ِإذْ  اللَّهُ  َصرَهُ نَ  فَ َقدْ  تَ ْنُصُروهُ  ِإالّ ﴿: قلوهبم للظى تربيداً  اإلخوة

 ينَ الَّذِ  َكِلَمةَ  َوَجَعلَ  تَ َرْوَها ملَْ  جِبُنُودٍ  أَيََّدهُ وَ  َعلَْيهِ  َسِكينََتهُ  اللَّهُ  فَأَنْ َزلَ  َمَعنَا اللَّهَ  ِإنَّ  حَتَْزنْ  ال ِلَصاِحِبهِ  يَ ُقولُ  ِإذْ 
 [  45 :التوبة﴾ ]َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َواللَّهُ  اْلُعْليَا ِهيَ  اللَّهِ  وََكِلَمةُ  السُّْفَلى َكَفُروا

 َوَجَعلَ ﴿ نهمام كل معىن من البعيد املدى لتدركوا اجلملتني هاتني بني ما فرق اإلخوة أيها الحظوا
 معني وقتب اخلاص الزماين اجلعل عليها يسلط مل العليا، اهلل وكلمة يقل مل ﴾السُّْفَلى َكَفُروا الَِّذينَ  َكِلَمةَ 
 ويف عهد كل يف ﴾اْلُعْليَا يَ هِ  اللَّهِ  وََكِلَمةُ  السُّْفَلى َكَفُروا الَِّذينَ  َكِلَمةَ  َوَجَعلَ ﴿ مستأنفة مجلة جعلها وإّنا
 . جهل من وجهله علم من ذلك علم وقت كل

 عز اهلل ذارإن ولكنه اإلسالم، ولكنه القائل اأن ولست هلم، فأقول واإلسالمي العريب العامل قادة أما
 اإلنسان، عمرب بلك فما قصري الزمن عمر: هلؤالء أقول السبيلني أحد يسلك أن ولكل تبشريه، أو وجل
 سريحل اليت زالكنو  هي ما ترى ُيسي، ولن غداً  سيصبح ولعله أذنه، خلف موته يكمن منهم الواحد ولعل
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 من مث فيه ددسيتم الذي القرب خالل من وجل عز اهلل إىل يرحل عندما كرسيه سيحمل أين اهلل؟ إىل هبا
 اهلل أمام فسيق أنه منهم يظن الذي ذا من فيه، العاملني رب موالنا يدي بني يقف الذي املوقف خالل
 سبحانه هللا قال كما كله ذلك من عارياً  إال اهلل إىل ترحل لن كرسيه، على مرتبعاً  عرشه على جالساً 
 قبل عمرك نم الباقية الساعات تدارك وحيك كله، ذلك من فقرياً  إال وجل عز اهلل إىل ترحل لن ،وتعاىل

 وجل عز اهلل رونويستنص إليك يلتجئون الذين إخوانك له، هناية ال الذي الشقاء وجترت اهلل إىل ترحل أن
 أجل من بعباده ادهعب هللا يبتلي ابتالء ولكنه اهلل عند من هو إّنا النصر أن تعلم أن ينبغي طريقك عن
 . هؤالء حق يف جبرُيتهم هؤالء يعذب أن أو هبؤالء هؤالء يثيب أن

 على ساجل تعبده، ال ولكن املال خذ الساطعة، احلقيقة عن عينية أغمض إنسان حلال عجباً  يا
 لُّ كُ  ِإنْ ﴿ الدنيا هذه عن راحل أنت مساء، صباح كرسيك تعبد ال ولكن فيه اهلل أقامك الذي الكرسي

 ﴾فَ ْردا اْلِقيَاَمةِ  يَ ْومَ  آتِيهِ  وَُكلُُّهمْ  ،َعّداً  َوَعدَُّهمْ  َأْحَصاُهمْ  لََقدْ  َعْبداً، الرَّمْحَنِ  آيت  ِإالَّ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  يِف  َمنْ 
 وتنفيذك بتحقيقك إلخوانك، يخدمتك الصاحل، بعملك واحد، بشيء اهلل إىل سرتحل ،[80-83 :مرمي]

َا﴿ :يقول إذ ملوالك    ﴾َأْصِلُحوا﴿ [15: احلجرات﴾ ]َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ  ِإّنَّ

 يستصرخه ه،أخوي وبني بينه ما يفسد أن إال يأىب مث أذنيه ويصك اهلل كالم يسمع ملن عجباً  يا
 صافحلي منهم، احملتاجني مامأ جرحاهم، أمام مرضاهم، أمام أمامهم، السبل يفتحوا أن اهلل يف إخوانه
 بإغالقو  األذن بإغالق إال القادة هؤالء يستجيب فال أخاه األخ ليعني أخاه، األخ ليعانق أخاه، األخ

 أن وتعاىل بحانهس اهلل أسأل احملنة هذه. بذل الرأس هلا ليُ نْ َغضَ  حتكم لتطاع، فتأمر إسرائيل أما السبل
 اهلل أسألف هذه شامنا أما. العربة منها نقطف ألن يوفقنا أن وتعاىل سبحانه وأسأله عربة منها جيعل

 أن أمكن ما متد نأ التوفيق، من مزيداً  هلا وتعاىل سبحانه اهلل أسأل الصرب، من مزيداً  هلا وتعاىل سبحانه
 عز هللا وأسأل هبا وجل عز اهلل أمرنا اليت األخوة جسور من النصر، جسور من التعاون، جسور من متده
 وأستغفر هذا قويل لأقو  وتعاىل، سبحانه اهلل رضى استن زال اهلل، مرضاة بلوغ مجيعاً  دوافعنا جيعل أن وجل
     .لكم يغفر فاستغفروه العظيم اهلل

 وكفر به حدج ملن وإرغاماً  بربوبيته إقراراً  اهلل إال إله ال أن وأشهد أمر كما كثرياً  محداً  هلل احلمد
. ونذيراً  بشرياً  لهك العامل إىل اهلل أرسله أرسله، نيب خري وخليله، صفيهو  ورسوله عبده حممداً  أن وأشهد
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 استوىل إذا إنهف قلوبكم من الدنيا حب وأخرجوا وزجر عنه هنى عما وانتهوا أمر فيما اهلل اتقوا اهلل عباد
 أن ظرتنت أهنا إال أظن وما املؤملة، احلارة باملشاعر فاضت قد قلوبكم أن إال أظن ما اإلخوة أيها. أسر

 . أفئدتكم يف احلرقة هذه لظى َيفف ومبا صدروكم يثلج مبا عنها تعربوا

 دلت إن ليتا املهتاجة مشاعركم عن أنتم تعربوا أن اآلن وآن قلتُ َها اليت الكلمات إىل أصغيتم لقد
 من ننتهي أن بعد. اهلل سبيل يف األخوة مبعىن التعلق ومن باهلل اإلُيان من مزيد على تدل فإّنا شيء على

 ولتطلقوا اعركممش عن معربين أصواتكم لرتفعوا املسجد هذا صحن يف جتتمعوا أن بوسعكم اجلمعة صالة
 بوسعكم زفرات ب،يستجي أن وجل عز اهلل إىل ضارعة أدعية تبعثوهنا السماء، عنان إىل ترفعوهنا زفراتكم

 ورمبا الزفرات هذه من ةزفر  أيقظتهم رمبا قدينالرا القادة آذان تبلغ لعلها اآلفاق يف تنشروها وأن ترفعوها أن
 يف رخةً ص لتعلنوها املسجد هذا ساحة إىل اجلمعة صالة بعد اخرجوا. رمبا املمات، حلول قبل نبهتهم

 وأسأل يتفرقوا، أنو  يتشرذموا أن دأهبم الذين وتعلموهنا هبا تعربون واحدة أخوة معاٍن، يف معىنً  َصرََخات،
 ماضية نةس هي لكم، أقوله أن أريد آخر وشيء. لدعائه فيستجاب يدعو من منا جيعل أن وجل عز اهلل

 ندعوَ  أن انقاخل الكرب هذا مثل ويف احلال هذه مثل يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إياها علََّمنَا
 صالة نم الثانية الركعة من االعتدال عند أي الصالة من األخرية الركعة يف االعتدال عند النازلة بدعاء
 من فيكم أن كش وال يؤمن وكلكم وتعاىل، سبحانه اهلل ألمر فيها نستجيب النازلة دعاء هو اآلن اجلمعة

     .دعاءه وجل عز اهلل سيستجيب
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ضنها توهكذا متر بنا مرة أخرى ذكرى هجرة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  من مكة إىل املدينة حي
عام هجري جديد، متر بنا هذه الذكرى كعادهتا يف صمت وتواضع ال تُ َعب ُِّر عنها إال العطلة الرمسية اليت 
تلفت األنظار وتنبه السادرين وتوقظ الغافلني، ولعله صمت تواضع وخشية ولعله صمت تدبر وتأمل، إذاً 

صطفى م بعٍض من دروس هجرة املتعالوا نستثمر هذا الصمت، نستثمره القتطاف العربة وللوقوف أما
 صلى اهلل عليه وسلم  هذه. 

عباد اهلل دعونا نتساءل أفكانت هجرة النيب عليه الصالة والسالم اجتواءً من مكان ألنه فضَّل عليه 
 مكانًا آخر؟ معاذ اهلل، مل يكن فضل مكة أقل من فضل املدينة املنورة عند اهلل وعند رسوله، إذاً ما الذي

إىل أن يهجر مكة وهي البلدة ذات القداسة اليت ال ريب فيها؟ الذي  ى صلى اهلل عليه وسلمدعا املصطف
دعاه إىل أن يهاجر عنها االبتعاد عما يبغض اهلل، االبتعاد عن رؤية احملرمات اليت مل يعد يستطيع القضاء 

م، ليشيد من دول اإلسال عليها، الذي دعاه إىل اهلجرة أن املدينة املنورة تنتظره ليشيد عليها أول دولة
عليها اجملتمع اإلسالمي الذي حيتضن ويتبىن مبادئ اإلسالم وشرائعه والذي يَ ْبتَِعُد ويُ ْبِعُد سائر ما حرمه 

  .اهلل سبحانه وتعاىل عن تلك األرض

 مل تكن اجتواًء ملكان ألنه فضل مكانًا آخر عليه ولكن هجرة املصطفى صلى اهلل عليه وسلمإذاً 
نت إىل تلك األرض اليت يتسىن له فيها أن يطبق مبادئ اإلسالم وأن ينفذ شرائع اهلل عز وجل هجرته كا

وأن يطهرها من املوبقات واحملرمات، وإذا كان األمر كذلك فاهلجرة هبذا املعىن باقية إىل يوم القيامة ألنه 
ألرض اليت جيد املسلم ا بسلوكه قبل أن ينطق به بلسانه أن ملصطفى صلى اهلل عليه وسلممبدأ نطق به ا

نفسه فيها غريبًا ال يستطيع أن ينفذ فيها أوامر اهلل وال يستطيع فيها أن يتقي رشاش املعاصي اليت قد 
  .تصيبه من هنا أو هناك

 عليه وسلم ل رسول اهلل صلى اهللإذاً ينبغي بل جيب عليه أن يدع تلك األرض ويهاجر منها كما فع
انه وتعاىل، يها أن يؤدي رسالة اهلل، يستطيع فيها أن يبتعد عما حرََّم اهلل سبحيبتغي أرضاً أخرى يستطيع ف
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ُم اْلَمالِئَكُة ظَاِلِمي ﴿ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاهُ هذا الذي فعله املصطفى هو ذاته الذي ينطق به بيان اهلل القائل: 
ْرُض اللَِّه َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا فِيَها يِف اأْلَْرِض قَالُوا َأملَْ َتُكْن أَ  أَنْ ُفِسِهْم قَالُوا فِيَم ُكْنُتْم قَالُوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنيَ 

َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة  فَأُولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصرياً، ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن ال
 [. 82-82 ﴾  ]النساء:َوال يَ ْهَتُدوَن َسبِيالً 

واآلن وحنن ّنر هبذه الذكرى أو قل إن هذه الذكرى العزيزة متر بنا كما قلت لكم يف خشوٍع وهدوٍء 
وتواضٍع وصمٍت أين هم الذين يقطفون منها مثار العربة؟ أين هم املسلمون الذين يقطفون من هذه 

أبلغ بيان؟ كثريون ليت بي َّنَها بيان اهلل عز وجل بالذكرى الدروس والعظات اليت نطق هبا رسول اهلل بسلوكه وا
قام يف جمتمعات اإلسالم فيها غريب بل اإلسالم فيها حمكوٌم وليس 

ُ
هم املسلمون الذين طاب هلم امل

حاكمًا يقول أحدهم إن بلسان حاله أو بلسان مقاله إن تطبيق اإلسالم الذي أمر اهلل عز وجل به ال 
ن كثري غي أن نوفره ألنفسنا، العيش املرتف، العيش الباذخ، إذاً فلنغمض العني عيتأتَّى مع العيش الذي ينب

مما أمر اهلل به مما ال يتأتَّى لنا تنفيذه يف هذا املكان الغريب، إن اجملتمع ليس جمتمعًا إسالميًا وإن التيارات 
  .احلاكمة فيه ليست تيارات مهتدية هبدي اإلسالم

لك، لفتوى اليت تنطق بأن الربا مل يعد حمرماً ذلك ألن الضرورة تقتضي ذإذاً فلنغمض العني ولنصدر ا
وما الضرورة؟ الضرورة هي البقاء مع العيش الباذخ، الضرورة هي التقلب بنعيم ورغٍد من العيش، هذه هي 

ثرٍي ك  الضرورة، إن النظام اإلسالمي لألسرة ال يتأتَّى تطبيقه هناك والبد من البقاء إذاً فلنغمض العني عن
مما شرع اهلل عز وجل من أحكاٍم تتعلق باألسرة ولنصدر الفتوى املؤكدة بأنه ال حرج من أن تتزوج الفتاة 
املسلمة من رجل غري مسلم خمالفني لنص كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، ويقول قائلهم إننا نعيش يف جمتمع 

ه على لسان نقرؤه يف حمكم تبيانه أو مما نردد اإلسالم فيه غريب وال يتأتَّى لنا أن ننفذ ما قد أمر اهلل مما
نبيه حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم إذاً فال حرج من أن حنتك باحملرمات وجنالس العصاة وجنلس مع 
املعاصي، ال حرج من أن نرى املعاصي يف اجملالس وال حرج من أن نرى حمرمات اهلل عز وجل تُ ْنتَ َهك ألننا 

 .إلسالم والضرورة تقتضينا البقاءرف معىن لإلُيان وال لنعيش يف جمتمع ال يع
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ما هي الضرورة؟ الضرورة كما قلت لكم أن الواحد منهم ال يتأتَّى منه أن يرتك عيشه الباذخ، ال 
يتأتَّى منه أن يرتك نعيمه الذي يتقلب فيه، لقد تعود على ذلك والبد أن يبقى وأن يستمرئ هذه احلياة 

 اليت اعتاد عليها. 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  يستجيب ألمر ربه فيهاجر األرض اليت أحبها، يهجرها، األرض 
املقدسة اليت ال تقل قداسًة عن املدينة املنورة ألنه يريد أن يهجر املعاصي، يريد أن يهجر احملرمات، بل 

هكذا يفعل رسول  عليه، ألن عليه أن يبتعد عن رؤية احملرم الذي ال يستطيع إنكاره وال يستطيع القضاء
اهلل وهكذا يوصينا وهكذا يعلمنا بل هكذا يأمرنا كتاب اهلل عز وجل ويف املسلمني كثرة كاثرة تعرض عن 
هذا الذي فعله رسول اهلل وتتناسى يف يوم ذكراه، يوم هجرته هذا املعىن الذي أقوله لكم، ُتَصنَُّع الفتاوى 

 ب ما تقتضيه الظروف. تلو الفتاوى تلوى الفتاوى حسب الطلب، حس

وشيٌء آخر يا عباد اهلل، كثريون هم الذين يقيمون يف تلك اجملتمعات َيدمون إن باختصاصاهتم 
العلمية وإن بأعماهلم الوظيفية املختلفة َيدمون أولئك الذين َيططون للقضاء على حضارتنا، َيططون 

الدنا ومع ذلك فإن وربيبتها إسرائيل يف بللقضاء على حقوقنا، َيططون لرتسيخ أقدام الصهيونية العاتية 
حسهم الديين ال يدعوهم إىل أن يرتكوا ذلك املكان وأن يوفروا علومهم لبلدهم وأن يوفروا اختصاصاهتم 
قام طاب هلم هناك ألن العيش 

ُ
جملتمعاهتم اإلسالمية، ذهبوا إىل هناك ليتعلموا، تعلموا وختصصوا مث إن امل

 وفري وفري بل أكثر من وفري والنفس تتعشق ذلك كله ولذلك طاب هلم أن يعرضواهنالك رغيد وألن املال ال
اُهُم اْلَمالِئَكُة ﴿ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّ عن نداء رسول اهلل بل طاب هلم أن يعرضوا عن أمر اهلل سبحانه وتعاىل: 

  .[82 ظَاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم﴾ ]النساء:

ر الناس من يقرأ آيًة يف كتاب اهلل عز وجل مث إنه يستنك والعجب أيها اإلخوة أنين رأيت يف هؤالء
ْم لَِيُصدُّوا َعْن ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقوَن أَْمَواهلَُ أنه ال جيد مصداقها، اآلية اليت تالها هي قوله عز وجل: 

، قال قائلهم ها هم ينفقون [20 ال:بُوَن﴾ ]ألنفَسبِيِل اللَِّه َفَسيُ ْنِفُقونَ َها مُثَّ َتُكوُن َعلَْيِهْم َحْسرًَة مُثَّ يُ ْغلَ 
أمواهلم مث إهنم يَ ْغلِبُون وال يُ ْغلَبُون، وأقول يف اجلواب: اقرأ اآلية اليت تليها مباشرة فإن فيها اجلواب عن 

يَ رُْكَمُه مجَِيعًا فَ َيْجَعَلُه يِف ف َ  ﴿لَِيِميَز اللَُّه اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب َوجَيَْعَل اخْلَبِيَث بَ ْعَضُه َعَلى بَ ْعضٍ سؤالك يا هذا 
، أرين الطيب وكيف يتميز من [22]ألنفال: ﴿لَِيِميَز اللَُّه اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب﴾، [22َجَهنََّم﴾ ]ألنفال: 
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اخلبيث ألريك كيف يتغلب الطيب على اخلبيث ولكن عندما أنظر فأجد أن اخلبيث قد امتزج بالطيب 
ه عربة  تستطيع أن تستبني فرقًا بينهما فليس لك أن تعرتض على بيان اهلل قط، هذبل متازجا حىت إنك ال

  .من العرب بل هو درس من الدروس اليت ينبغي أن نقف عندها وأن تتشبع عقولنا منها مث نطبقها يف حياتنا

صطفى دم املقفهل عسيتم يا عباد اهلل أن جتددوا اليوم البيعة مع موالنا وخالقنا، أن نكون على 
فيما فعل، الضرورة! الضرورة هناك وليست الضرورة متمثلة يف حياة من يستمرئون صلى اهلل عليه وسلم 

 العيش الرغيد يف اجملتمعات الغربية، الضرورة تتمثل يف أولئك الذين تركوا بيوهتم، تركوا بلغة عيشهم بل
أرض يستطيع أن  ليوَجَد فوق فيهم من ترك زوجته، من ترك ضروريات عيشه ليلحق حببيبه املصطفى،

يتنفس فيها الصعداء معرباً عن استجابته ألمر اهلل عز وجل، هكذا يكون املسلمون الصادقون، وعندما 
َفُروا يُ ْنِفُقوَن ﴿ِإنَّ الَِّذيَن كَ نعيد سرية ذلك الرعيل األول بسلوكنا فلسوف جند مصداق قول اهلل عز وجل: 

  [20َن﴾ ]ألنفال: َسبِيِل اللَِّه َفَسيُ ْنِفُقونَ َها مُثَّ َتُكوُن َعلَْيِهْم َحْسرًَة مُثَّ يُ ْغلَبُو أَْمَواهَلُْم لَِيُصدُّوا َعْن 

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1232
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 عاشوراء
 

 

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1233
 

 12/21/1882 | سر فضيلة يوم عاشوراء؟ -311

                    

 اليوم نقطتني اثنتني ال أزيد عليهما إن شاء اهلل.أحب أن أجعل موضوع حديثي 

أما النقطة األوىل: فحديث وجيز عن عاشوراء وعن أصل هذه املناسبة وسّر فضيلة هذا اليوم، فلقد 
صح أن سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا هاجر من مكة إىل املدنية مسع أن اليهود يصومون يوم 

رم، وأرسل سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم من يسأل ملاذا يصومون هذا عاشوراء اليوم العاشر من حم
اليوم، فكان اجلواب أن اهلل سبحانه وتعاىل أجنى يف هذا اليوم موسى من فرعون. فقال سيدنا رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم: حنن أحق مبوسى منهم، وملا كان يوم عاشوراء أرسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
من ينادي يف الناس أنه من كان صائمًا فليتم صومه، ومن كان مفطر فليمسك بقية هذا اليوم، وأصبح 
صوم يوم عاشوراء منذ ذلك احلني واجبًا فرضًا، واستمر األمر على كذلك حىت أنزل اهلل سبحانه يف كتابه 

اشوراء ستقر صوم عفريضة صوم رمضان، عندئذ ُنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان املبارك، وا
 سّنة مندوبة ندب إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

ينبغي إذا مّر هذا اليوم املبارك أن نعلم املناسبة وأن نعلم صلة هذا اليوم هبذا الذي ذكرته لكم، فإذا 
 وقع يف هذا اليوم أمر مؤملٌ للمسلمني، وعرض عارض بعد ذلك كمقتل سيدنا احلسني رضي اهلل عنه يف
هذا اليوم، فال ينبغي أن ينسينا هذا احلادث املناسبة األصلية هلذا اليوم ما ينبغي أن تكون هذه احلادثة 
على ضخامتها وعلى شدة وقعها على نفوس املؤمنني مجيعًا ما ينبغي أن ختنق أصل قيمة هذا اليوم، بل 

هللني ذاكرين اليوم صائمني داعني مينبغي أن نبقى مشدودين إىل هذا الذي ذكرته لكم، فإذا اختفلنا هبذا 
فينبغي أن سّر هذا االحتفال هذا الذي قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. أما ما حدث بعد ذلك من 
أمور مؤملة أخرى فهي مؤملة حقًا، ومشاعر املسلمني يف ذلك واحدة ال تتجزأ، لكن ما ينبغي أن نأخذ 

 حبادثة جاءت عرضًا. هذه هي املسألة األوىل اليت أحببت أن هذه املناسبة من مهيعها وأساسها ونلصقها
 ألفت النظر إليها.
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أما املسألة الثانية فهي مناسبة جيدر أن نتنبهه إليها يف أوائل كل صيف عندما تغلق املدارس أبواهبا، 
من  ةوتنتهي أنشطة الطالب والطالبات املتجهة إىل دراساهتم ودراستهم، عندما يقبل الشباب إىل ساح

 الفراغ رهيبة يف هذه األشهر من القيظ، يتفتح بابان اثنان أمام هؤالء الشباب.

الباب األول عليه شياطني من اإلنس واجلن يدعون هؤالء الفتية ذكورًا وإناثًا إىل الولوج يف هذا 
ساحة  نالباب، فإذا وجلوا ووجلن رأوا داخل هذا الباب من األمور ومن األسباب اليت تتخطف اإلنسان م

الرشد وتزج به يف إىل أودية الضالل والضياع، رأى هؤالء الفتيان أنواعاً ال حتصر من هذه األمور اليت تفنن 
 فيها شياطني اإلنس واجلن، وإىل جانب هذا الباب باٌب آخر يف الطرف الثاين.

بحانه وتعاىل س هذا الباب الثاين عليه أناٌس يغارون على دين اهلل عز وجل ويغارون على حرمات اهلل
يدعون هؤالء الفتية إىل أن ُيلؤوا فراغ هذه األشهر مبا يرضي اهلل سبحانه وتعاىل، مبا يزيدهم رشدًا مبا 
يزيدهم ثقافة وعلمًا، مبا حيّصنهم من خطاطيف الضاللة والبغي املتمثلة كما قلت لكم بشياطني اإلنس 

ناصح كل عام، والشيء الذي ينبغي أن نقوله وأن نتواجلن، هذان البابان يتفتحان يف مثل هذه األيام من  
على أساسه، هو أن على اآلباء مجيعًا أن يوجهوا أبنائهم يف هذه األشهر إىل ما يرضي اهلل سبحانه 
وتعاىل، ينبغي أن يوجهوهم إىل الساحة اليت تزيدهم ثقافًة وعلمًا، وتزيدهم حبًا من اهلل سبحانه وتعاىل 

 دهم شعوراً هبوياهتم وإنسانيتهم ونتيجة السلوك يف هذا الطريق أن الواحد منهم يرجعوخمافًة من اهلل، وتزي
يخري الدنيا واآلخرة يرجع بربح يف الدنيا عاجل وبربح آخر من مرضاة اهلل عز وجل آجل. والسبل إىل 

غار ي ذلك ميسرة ومفتحة يف جمتمعنا وهلل احلمد، ولكن األمر حيتاج إىل من يبحث وإىل من يغار، من
 على أهله وأوالده وحيافظ عليهم من القوارص، ومن هؤالء اخلطاطيف الذين أحدثكم عنهم.

وال شك أنه مبقدار ما ينشط جند اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه األيام حلماية اجليل من كل سوء 
ل بواحنراف، فإن هنالك فئات أخرى تنشط هي األخرى نشاطها. ذلك ألن بينها وبني شياطني اإلنس 

 بني أعداء اهلل عز وجل عهوداً ومواثيق خفية أو معلنة. فما املوقف الذي ينبغي أن يتخذه كل أٍب ناصح؟

املوقف هو هذا الذي أقوله لكم، وإذا عزت السبل أمام الشباب يف أشهر البطالة هذه فما أيسر 
س. فكيف درس بل تدار هلؤالء الشباب أن يتخذوا من بيوت اهلل عز وجل مثابة لقاء بل تالٍق ومثابة 
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وإن هنالك سبل كثرية أخرى تنسي هؤالء الشباب أوقات فراغهم وجتعلهم إن هم استجابوا ألمر اهلل عز 
 وجل سعداء يف دنياهم وآخرهتم. ولكن يظل اإلنسان رغم هذا كله مشدوداً إىل عاملني اثنني.

آلباء واألمهات، الالمباالة وعدم العامل األول هو الالمباالة وذلك هو العامل الذي يتمثل حبياة ا 
االهتمام بالواقع أو املنهاج الذي سيتخذه أوالدهم يف هذه األيام أو هذه األشهر، وال ُيكن إلنسان أن 
حيتضن هذه الالمباالة وأن يتعامل مع أوالده على أساسها إال إذا كان حمجوبًا عن ربه وخالقه سبحانه 

 ملصلني أو أن يكون من غري املصلني.وتعاىل، وسيان بعد ذلك أن يكون من ا

العامل الثاين هو العامل الغريزي الذي يستثري كل إنسان منا وهذا العامل الغريزي ُيثل الورقة الراحبة 
األوىل واألخرية اليت يلعب هبا أعداء اهلل سبحانه وتعاىل، املرتبصون بأوالدنا واملرتبصون بشبابنا. ولقد 

م مجيعًا أن اإلنسان الذي يستجيب إجابة كيفية لغرائزه البد أن يضيع ال علمت أيها اإلخوة وتبني لك
بد أن بني ماضغي الشقاء، وهذه حقيقة ال إشكال فيها وال ريب فيها ولقد رأينا كثريين من الشباب 
استجابوا لغرائزهم يف بادئ األمر عن طريق استجابٍة جزئية لربامج ومناهج تعقد عادة خالل الصيف بعد 

 غلق املدارس أبواهبا. فماذا كانت العاقبة؟أن ت

جرهتم اخلطوة األوىل إىل خطوات وجرهتم اخلطوات األوىل إىل إنزالق يف أودية، وملا انزلقوا يف تلك 
األودية، مل يعودوا يستطيعون أن ُيلكوا ال رشدهم الدنيوي، وال يستطيعون أن يلتفتوا عائدين إىل صراط 

، ووقعوا هكذا بني ماضغي الشقاء كما قلت لكم، الشقاء الدنيوي األول اهلل الذي كانوا يتمسكون به
 والشقاء األخروي ثانيًا.

وما أعجب وأغرب كالم األب أو اآلباء الذين يلجؤون ملثلي عندما يقعون يف ضيق أو عندما يقع 
 أوالدهم يف مضايق ويسأل الواحد منهم واحٍد مثلي: ماذا أعمل وكيف أصنع؟

هذه املشكالت إّنا هو بيد إنسان مثلي فقط، دون أن يتبني هذا اإلنسان أنه  وكأن مفتاح حل
كلكم راع وكلكم مسؤول قبلي عن أوالده، ودون أن يذكر كالم سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

ما معىن أن يسألين سائل عن حكم ابنته عندما ُتزج يف معسكر، وجترب على أن  مسؤول عن رعيته
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عندما  . ولقد سألت ربك. حبجاهبا ما معىن هذا السؤال اسأل ربك. وال تسأل عبدًا مثليتعصي اهلل
 قرأت كتابه، ومسعت تنزيله، وتبني لك قراره !!

إذاً أنت احلكم العدل يف هذه القضية، وأنت الذي تستطيع أن تربم، فإما أن تستجيب ألمر اهلل 
أنت الذي ُيكنك أن حتل مشكلتك ألنك مسلٌم  عز وجل، وإما أن تستجيب ألمر غري اهلل عز وجل

مثلي، تعلم دين اهلل عز وجل كما أعلم، وعندما تواكل املسلمني يف نطاق املسؤوليات اليت وّزعها اهلل عز 
وجل عليهم، وعندما التجأ أناٌس فأسندوا ظهورهم إىل جدران الالمباالة والالمسؤولية، مث ألقوا التبعات  

ايل. يوم فعل املسلمون هذا وكلهم اهلل إىل أنفسهم، وجعلهم يتيهون يف دائرة كلها على فئات من أمث
مفرغة، وكأهنم كأهنم ال يعرفون كيف َيرجون من هذه الدائرة املفرغة، وهم يستطيعون أن َيرجوا لو 

 شاؤوا.

ز وجل ع وقد قلت مرة أن اهلل عز وجل مل يقل ال يف توراة وال يف إجنيل وال زبوٍر وال فرقان إن اهلل
أعطى صالحيًة لبعض عباده أن حيملوا عباده اآلخرين على أكتافهم ويدخلوهم اجلنة، أبدًا مل يعطي اهلل 

ُكلَّ إِنَساٍن  ه:خرين هذا. بل قال يف حمكم كتابعز وجل هذه الصالحية لبعض عباده أن يفعلوا باآل
تَاَبَك َكَفى بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعلَْيَك اْلِقيَاَمِة ِكتَابًا يَ ْلَقاُه َمنُشورًا * اقْ رَْأ كَ أَْلزَْمنَاُه طَآِئرَُه يِف ُعنُِقِه َوخُنْرُِج َلُه يَ ْوَم 

 اإلسراء َحِسيباً 

لن تقرأ يوم القيامة كتايب ولن أقرأ كتابك ولن تتحمل من ذلك وزراً ارتكبته ولن أحتمل وزرًا أنت 
 الذي ارتكبته

ا املوقف، فأقول لك مثل هذا الكالم. تلك هي املسألة كل ما يف األمر أن علي أن أقف مثل هذ
الثانية وأسأل اهلل عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يغرس يف أفئدتنا خوفه، وحبه واإلخالص لوجه أقول قويل 

 هذا واستغفر اهلل.
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عن بداءة العام اهلجري اجلديد وما ينبغي أن نتمثله يف هذه البداءة حدثتكم يف األسبوع املاضي 
من معاٍن ودروٍس وِعرب. واليوم أحدثكم عن شيء آخر يتعلق أيضا بالعام اهلجري اجلديد أو يتعلق بأول 

  شهٍر من هذا العام اهلجري اجلديد، فأنتم يف اليوم التاسع أو الثامن من شهر حمرم احلرام.

صطفى عليه الصالة والسالم أنه َلّما هاجر إىل املدينة املنورة واستقر هبا، مسع أن وقد صح عن امل
اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر حمرم. فسأل املصطفى عليه الصالة والسالم عن السبب؟ فقيل له: 

حق مبوسى حنن أ﴿إنه اليوم الذي أجنى اهلل فيه موسى وأصحابه من فرعون. فقال عليه الصالة والسالم: 
وأمر عليه الصالة والسالم مناديًا أن ينادي بني الناس أن من كان صائمًا فليتم صومه، ومن مل  منهم﴾

ي اليوم أ -يكن صائمًا يف هذا اليوم فليمسك عن الطعام بقية يومه. وهكذا فإن صوم يوم عاشوراء 
 ردحاً من الزمن، حىت إذا شرع اهللكان واجبًا يف صدر اإلسالم، واستمر واجبًا   -العاشر من شهر احملرم 

سبحانه وتعاىل صيام رمضان، نسخ وجوب صوم رمضان وجوب صوم عاشوراء، وحتول صوم يوم عاشوراء 
إىل عمل مندوب، واستمر احلال على ذلك إىل يوم القيامة، فصوم اليوم العاشر من شهر احملرم أمٌر مندوب 

، ًا﴾﴿ألن عشت لقابل ألصومن تاسوعاء أيضنه قال: بل قد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أ
  أي ألتبعن به صوم اليوم التاسع من شهر حمرم.

تلك هي فضيلة ذلك اليوم فيما نعلم، وفيما صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وتلك هي 
رم سواٌء كان حماملناسبة اليت اقتضت أمر املصطفى عليه الصالة والسالم الناس أن يصوموا يوم العاشر من 

فرضًا كما كانت عليه احلال يف بدِء اإلسالم، أو استقر سنًة كما آل إليه األمر فيما بعد. وال نعلم أن 
هنالك سببًا آخر لفضيلة هذا اليوم إال هذا الذي صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وحنن ُمتبعون 

ما استطعنا إىل ذلك   أفعاله، ونتبعه أيضًا يف أقوالهولسنا مبتدعني، نتبع املصطفى عليه الصالة والسالم يف
 سبياًل، أما التزيدات اليت قد ُيكن أن تلحق إحلاقًا بالدين وما هي منه، فلسنا من ذلك يف شيٍء قط.
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هنالك من قد يربط يوم عاشوراء مبآٍس وقعت يف تاريخ املسلمني، وهي مآٍس فعاًل، وكلنا نعلم أهنا 
، فهنالك من قد يربط بني يوم عاشوراء وبني اليوم الذي قتل فيه احلسني رضي اهلل مآٍس وكلنا جنزع هلا

تعاىل عنه، هذه الرابطة رابطٌة تارَيية ال تُنكر، واألسى الذي ينبغي أن يفيض به قلب كل مسلم ملقتل 
نه باهلل ياحلسني حقيقة ال تنكر، ومن مل يستشعر قلبه هذا األسى رمبا كان ذلك دلياًل على ضعٍف يف يق

وحبه لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وآل بيته، ولكن ينبغي أن نعلم أيها األخوة أنه ما من يوٍم من أيام 
السنة إال وهو مغروس مبصائب تارَيية يف حياة املسلمني، فلو أردنا أن حنصي هذه األيام عدا ولو أردنا 

نا أن مني وبرجاٍل عظماء من الرعيل األول، لرأيأن نربط هذه األيام باملصائب اليت حاقت بأساطني املسل
 على املسلمني أن يقيموا يف كل يوم حداداً.

فإن اليوم الذي قُتل فيه احلسني يوم مصيبة، إن اليوم الذي قُتل فيه احلسن بالسم يوم مصيبة، وإن 
ثمان رضي اهلل عنه عاليوم الذي قُتل فيه سيدنا علي رضي اهلل عنه يوم مصيبة، وإن اليوم الذي قُتل فيه 

يوم مصيبة، وإن اليوم الذي قُتل فيه عمر يوم مصيبة، وإن اليوم الذي تُويف فيه سيدنا رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم يوم مصيبة؛ وأي مصيبة. ولو أردنا أن حنصي ولو أردنا أن نتحدث عن املصائب اليت حاقت 

نا أيام السنة   عز وجل، لرأينا شيئًا ال حُيصى، ولرأيباملسلمني والضحايا الذين تساقطوا يف سبيل دين اهلل
 كلها مغموسة بدماء هؤالء الضحايا.

أُأحدثكم عن يوم الرجيع؟ أم ُأحدثكم عن يوم بئر معونة؟ أم ُأحدثكم عن يوم شهداء احلرة؟ عن 
انه ومع جمن أحدثكم؟ ولكن ما هو الواجب الذي يينبغي أن يفعله املؤمن عندما يريد أن يتفاعل مع أش

أحزانه للمصائب التارَيية اليت حاقت باملسلمني؟ ماذا ينبغي أن يصنع العاقل عندما يرى أن يد البغي قد 
امتدت فأتلفت وأفسدت وهدمت وفعلت ما ُيكن أن يتقطر له قلب املؤمن أسًا وأملًا؟ ماذا يقول عقل 

 العاقل؟

رم، د بكالمه بتحرمي حالل أو إلباحة حموأنا ال أستشه -يقول ما يقوله ذلك العريب يف اجلاهلية 
ولكين أستشهد بكالمه يف اللجوء إىل العقل وتدبريه. يوم قال امرؤ القيس: )اليوم مخٌر وغدًا أمر(، أي 
إن إذا أردت أن أعلن عن حدادي وحزين وجزعي لقريب قد ختطفته يد املنون بواسطة عدوان مبّيت، 

ب أو اجلزع هو الدواء الناجع، وإّنا الدواء الناجع أن أخطط، فليس البكاء هو الدواء، وليس هو النحي
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وأن أحيل اهلدم إىل بناء، وأن أحول الفساد إىل إصالح، عندئٍذ أكون قد شفيت غليلي. هذا ما يقوله 
 بقطع النظر عن هذه الكلمة وطابعها اجلاهلي. -املنطق 

حلظ ب تاريخ املسلمني؟ وهي لسوء اما هو العالج الذي ينبغي أن يعاجل به اإلنسان املسلم مصائ
مصائب ممتدة إىل يومنا هذا. هل العالج أن نثور بالنحيب والعويل؟ هل العالج أن نصيح الصيحات 
املتتابعة إىل يوم الدين؟ هل العالج أن نفعل بأنفسنا ما ُيكن أن يكون سبباً لشماتة الشامتني، وملزيٍد من 

 علم اجلواب عن سؤايل هذا.فرح أعداء الدين؟ أعتقد أن كل عاقل ي

العالج: هو أن ننظر حنن املسلمني إىل أولئك الذين فعلوا هذه األفاعيل بذلك الرعيل األول، ال  
كراهية منهم ألولئك األشخاص، وإّنا كراهية منهم هلذا الدين العظيم الذي ابتعث اهلل به الرسل واألنبياء 

دين. العالج: هو أن نصلح ما حاول أولئك الناس أن مجيعًا. العالج: هو أن نكون خري سنٍد هلذا ال
يفسدوه وما حياولون اليوم أن يفسدوه. العالج: هو أن نعود إىل حال هذه األمة اليت تشرذمت وتفرقت 
وتدابرت فئاهتا حىت أصبحت مضرب املثل للتدابر فنعيدها إىل وحدهتا السالفة، ونعيدها إىل حصن عزها 

العظيم الذي أكرمها اهلل سبحانه وتعاىل به. هذا هو العالج، هذا هو الشيء  الدابر، نعيدها إىل أمسها
 الذي يفتت أكباد أولئك األعداء، وهم مستمرون وسلسلة عدواهنم مستمرة.

ترى لو أن عدوًا أقبل إىل داري فحطمها وحوهلا إىل أنقاض، وأخذ يشفي غليله بالنظر إيل وقد 
يضره أن جيدين وأنا أنوح وأنا أبكي وأنتحب بني أنقاض تلك أصبحت يف العراء. ترى ماذا عسى أن 

الدار؟ سيزداد فرحًا، ولسوف يزداد مشاتًة يب، ولكن الشيء الذي يُِقُض مضجعه؛ الشيء الذي حييل 
سروره إىل أسًى وجزع هو أن أقوم صامتًا فأخطط إلعادة بناء الدار، وأمجع لذلك أعواين وأرحامي وأقاريب 

التعاون، وُيدوا إيل يد التعاون مث نبذل كل جهٍد عضلٍي ومادٍي وفكرٍي متعاونني متحدين ألمد إليهم يد 
لنعود خالل أياٍم فنعيد هذه الدار إىل أحسن مما كانت. هذا هو الشيء الذي يؤمل ذلك العدو، وهو 

 الشيء الذي جيعله يتصاغر يف نفسه ويدرك أن كيده قد عاد إليه.

 فانظروا إىل واقع املسلمني اليوم، ال يكفي أن نَ ُعدَّ املصائب التارَيية اليتولكن أيها األخوة تعالوا 
ن حاقت هبم، فإن شراً من هذه املصائب كلها املصيبة اليت يتقلبون يف محأهتا، املصيبة الكربى أهنم يتقلبو 
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هذه األنقاض  عيف محأة هذه املصيبة وكأهنم ينتشون هبذا التقلُّب، املصيبة الكربى أهنم يركنون إىل قا 
ويدعو  وال جتد من يقوم فينادي -كل الراحة   -وكأهنم يسرتحيون إىل ذلك، وجيدون يف أنفسهم الراحة 

هؤالء الناس أن قوموا فعاجلوا مصيبتكم بعمل، عاجلوا مصيبتكم بإصالح. أفسد العدو حياتكم 
 م.م عودوا فامجعوا نسيج عزكفأصلحوها، هّدَم العدو داركم عودوا فابتنوها، أساء العدو إليكم فأذلك

املصيبة الكربى أن العامل اإلسالمي يرى مصائبه وهو جيرتها بَلّذة، أليس كذلك أيها الناس؟ ماذا 
عسى أن يفيدين أن أنوح ملقتل أي واحد من أبطال هذه األمة، وكٌل منهم فلذة كبٍد يف حياة املسلمني؟ 

ا العمل الذي يقوم به املغفلون! أليس هذا مبعث آخر ماذا يفيدنا أن نستبدل بالعمل نواحًا. أليس هذ
للسرور الذي يندلق إىل أفئدة األعداء! وكم وكم قرأت كلماٍت تنم عن فرح ما مثله فرح، وعن مرٍح ما 
مثله مرح، وعن مشاتٍة ما مثلها مشاتة، كتبها أعداٌء لنا يعيشون هذا اليوم وهم ُيصورون حالة هذه األمة 

ة منقطعة النظري. مغفلون يعيشون مع مصائبهم التارَيية جيرتوهنا دون أن يتخذوا من اليت آلت إىل غفل
 أوقاهتم وفراغهم مثابًة إلعادة بناء، مثابًة إلصالح حال، مثابًة لفكر وتدبر.

وحنن أيها األخوة لو كنا نعيش مع ظلمات تلك املصائب املاضية وحنن ُمبَ ّرؤون اليوم من مصائب 
 ا كان اخلطب هينًا لينًا، ولكن مصائبنا اليت حتيق بنا اليوم شٌر من كل تلك املصائب اليتجديدة، لرمبا لرمب

استدبرناها باألمس، مصائب األمس ضحايا، وما أكثر ما تكون الضحايا درجات يف سلم الصعود إىل 
َا قَ ْرٌح مِ  ﴿ِإْن ُيََْسْسُكْم قَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْومَ العزة هكذا أعلن اهلل سبحانه وتعاىل:  ثْ ُلُه َوتِْلَك اأْلَيَّاُم ُنَداوهُِل

ُيَمحَِّص اللَّهُ الَِّذيَن آَمنُوا لِ بَ نْيَ النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اللَّهُ الَِّذيَن آَمنُوا َويَ تَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداءَ َواللَُّه اَل حيُِبُّ الظَّاِلِمنَي  وَ 
 َوُيََْحَق اْلَكاِفرِيَن﴾

ومربرة وهذا بيان اهلل عز وجل يوضح ذلك، ولكن مصيبة املصائب أن تتأملوا  هذه مصيبة بسيطة
فتجدوا أن دول البغي كلها حتيط بكم، وأن أيدي املكر كلها تتصافح للكيد ضدكم، وأن كل الوسائل 
الفكرية واملادية والغريزية بكل أنواعها املتطورة تتجمع لتكون أسلحًة فتّاكة ضد هذه األمة، ضد بقايا 
إسالمها، هذه املصائب اليت جَتُِّد يومًا بعد يوم، هذا البغي الذي حييط بنا: هي املصيبة اليت ينبغي أن 
تشغل بالنا. هي املصيبة اليت ينبغي أن جتمع أمرنا من شتات، فأين هم الذين جيزعون على شهداء األمس 

ي أن جل على شهداء األمس ينبغيتقطعون أملًا من مصائب اليوم؟ الذين جيزعون من أجل دين اهلل عز و 
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ُبَ رِّحة اجتاه مصائب اليوم، وعندئٍذ فال بد أن تُنِهضهم اآلالم إىل 
يعلنوا الدليل على ذلك من آالمهم امل

 عمل، البد أن تنهضهم اآلالم إىل احتاد، إىل مجع مشل.

ن م مستهدفو على أنك -ال األدلة الكثرية  –وهل أنا حباجة أيها األخوة أن أضعكم أمام الدليل 
العامل اإلسالمي مستهدف، ال سيما العامل العريب منه والعامل العريب مستهدف، ال سيما هذا القطر 

 اإلسالمي بصورة خاصة، علم ذلك من علم و جهل ذلك من جهل.

إن الذين يتربمون بالطمأنينة وباهلدوء يتصورون أن هذه الطمأنينة حبلى وستلد إسالمًا واعيًا عما 
سالم كان وال يزال صنو هذه البلدة، كان وال يزال الظل املالزم هلذه األمة يف هذه األرض قريب، اإل

َقدسة. هنالك من يتربم باألمن بالطمأنينة بالتوجه اإلسالمي اهلادئ اهلادف الواعي املتسامي على 
ُ
امل

طط هلذا، وهنالك ا وَيُ الغرائز، املتسامي على التدابر، املتسامي على الِشقاق، هنالك من يضيق ذرعاً هبذ
من يسرب األيدي تلو األيدي مقنعة وغري ُمقنّعة لإلفساد، إلفساد النفوس إلفساد الضمائر إلفساد 

 .. كل هذا موجود. واألدلة على ذلك قائمة. ولكن ما املراد من هذا؟.العقول لإليقاع بني الفئات

قد عما قريب وأن ديّان السموات واألرض املراد من هذا أن ندع ماضينا هلل، وأن نعلم أن حمكمًة ستع
هو حاكمها، فلندع املاضي لرب املاضي واحلاضر واملستقبل، وللنظر إىل ما كلّفنا اهلل سبحانه وتعاىل 

لكن  َن﴾َملُو ﴿تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َواَل ُتْسأَلُوَن َعمَّا َكانُوا يَ عْ بالنظر فيه: 
تعالوا فانظروا إىل املآسي اليت تعانون منها، تعالوا فانظروا إىل تلك األمم اليت أحاطت بكم كإحاطة السوار 
باملعصم، ال بل ليس هنالك تشبيٌه أبلغ من تشبيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كإحاطة اآلكلني 

اضي لرب . دعوا امل.هذه هي املصيبة﴾ ﴿ستداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتهاباملائدة 
املاضي، فإن كنتم أقوياء وإن كنتم فعاًل تستشعرون األسى، وتغارون على احلق وتتأملون من الظلم، فهذا 

 هو الظلم الذي ينبغي أن تتأملوا منه.

 هنالك أمم أحاطت بنا، وكل فئٍة من هذه األمة حتاول أن جتعل منا لقمة سائغة هلا، وما أعظم هذا
الكالم الذي يقوله سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فَفكروا أيها األخوة وَقدروا، وامجعوا أمركم من 
شتات، وابنوا هذه األمة من جديد على النهج الذي رمسه اهلل عز وجل، واعلموا أن دائنا كامٌن يف نفوسنا 
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اهلل ال  ﴿إنرح قول اهلل عز وجل: وليس داءنا الذي يرتائى من حولنا، وباألمس شرحت ولسوف أظل اش
 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل.. يغري ما بقوم حىت يُغريوا ما بأنفسهم﴾
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 11/23/2229 | أحبوني لحب هللا إياي -312

 

ْت هبا األشجار رة يانعة زاهية ُكِسيَ يف فصل الربيع من كل عام تنتشي النفس اإلنسانية لعودة اخلض
من جديد، وتنتشي لعبق الورود والزهور والرياحني تنبعث يف اآلفاق من جديد، تلك هي الطبيعة اإلنسانية 
اليت ال شذوذ فيها، ويف شهر ربيع األنور تنتشي األرواح وتنتشي القلوب لعودة الذكرى، لعودة ذكرى 

نني على آله وسلم، وهتتاج بني اجلوانح مشاعر الشوق إليه ومشاعر احلمولد حبيبنا حممد صلى اهلل عليه و 
ل إىل رؤيته، وهتتاج املشاعر نشوًة بسبب حواجز القرون اليت امتدت بيننا وبينه فحيل بيننا وبني أن تكتح

إلُيان ا عيوننا مبرآه، هذه مشاعر إنسانية ال مرد هلا وال جمال للنقاش فيها، ولعلكم تعلمون يا عباد اهلل أن
باهلل سبحانه وتعاىل يتوقف على ركنني اثنني ال غىن عنهما، أما الركن األول فهو اليقني العقالين باهلل عز 
وجل ورسله وكتبه واليوم اآلخر وأما الركن الثاين فهي احملبة إذ هتيمن على الفؤاد هلل عز وجل أواًل ومن مث 

 اللذين ا الدليل على حمبة اهلل عز وجل وأهنا أحد الركننيلرسوله املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ثانيًا، أم
ونَ ُهْم َكُحبِّ اللَِّه ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يَ تَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداداً حيُِبُّ ال غىن عنهما فقول اهلل سبحانه وتعاىل: 

  .َوالَِّذيَن آَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا لِلَِّه﴾

عليه وسلم فدليل ذلك قول رسول صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه  وأما حب املصطفى صلى اهلل
من نعمه  ﴿أحبوا اهلل ملا يغذوكم بهالرتمذي واحلاكم على شرط الشيخني من حديث عبد اهلل بن عباس 

ز ، وإّنا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا الكالم تبليغًا ألمٍر محَّله اهلل عوأحبوين حلب اهلل إياي﴾
 إياه ومل يقله إعجابًا بنفسه واستكباراً، حاشى هلل ذلك، هذه احملبة يا عباد اهلل البد أن تستثري بني وجل

اجلوانح مشاعر الذكرى كلما اهتاجت عواملها أمام املشاعر اإلنسانية، وعوامل الذكرى ليست حمصورة 
نة إىل رسول طفة اإلنسانية املؤميف ذكرى والدة رسول اهلل بل ما أكثر املنبهات واملذكرات اليت تشد العا

 .اهلل صلى اهلل عليه وسلم باحلنني واحلب

قالوا إن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يكونوا حيتفون بذكراه بعد وفاته، قال يف الناس 
قائل هذا الكالم، من ذا الذي قال ذلك؟ أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانوا أشد الناس 
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ًا إىل ذكراه بعد وفاته، ما منهم من واحد مرَّ على شجرة َعِلَم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اجنذاب
نام يف ظلها أو صلى ركعتني عندها إال واستبد به احلنني إىل رسول اهلل ملرأى هذه الشجرة ولرمبا متدد فنام 

، وما من واحد ي صلى فيه رسول اهلليف املكان الذي نام فيه رسول اهلل ولرمبا وقف فصلى يف املكان الذ
وقف على مكاٍن وقف عنده رسول اهلل ذاهباً إىل غزٍو أو آيبًا من غزو إال وهيََّج ذلك املكان ذكرى رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني جواحنه، بل إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو سيد من أهلبت بني 

تعلمون أنه صلى اهلل عليه وسلم عندما قفل عائداً من غزوة تبوك  جواحنه مشاعر الذكريات املقدسة، أال
والحت أمامه طيبة ببيوهتا والح أمامه اجلبل األشم أحد قال صلى اهلل عليه وسلم وقد اهتاجت مشاعر 

لى اهلل عليه ، هل قال املصطفى ص﴿هذه طابة وهذا أحد جبل حيبنا وحنبه﴾الذكرى واحلنني بني جواحنه: 
لكالم إال ترمجانًا لشوٍق استبد به إىل ذكرى يوم أحد! هل قال هذا الكالم متغزاًل جببل أحد وسلم هذا ا

 إال ألن سفحه حيتضن شهداء غزوة أحد! 

قال قائلون أصحاب رسول صلى اهلل عليه وسلم مل يكونوا يعرفون إحياء الذكريات، أين هذا الكالم 
رية الذي ال جيهله من كانت له ثقافة ما بل معرفة ما بس الشارد عن احلقيقة والواقع من الواقع التارَيي

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسرية أصحابه، بل العبادات يا عباد اهلل أو جلها إّنا هي إحياء لذكريات، 
الطواف الذي أمر اهلل عز وجل به عباده إّنا هو إحياء لذكرى خليل اهلل إبراهيم إذا أقام بنيان البيت مع 

  ، السَِّميُع اْلَعلِيُم﴾﴿َوِإْذ يَ ْرَفُع إِبْ رَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَ ْيِت َوِإمْسَاِعيُل رَب َّنَا تَ َقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنتَ إمساعيل ابنه 
وهل صالة الركعتني عند املقام إال إحياء لذكرى مقام سيدنا إبراهيم، وهل السعي الذي تسعونه بني الصفا 

إحياء لذكرى زوجة سيدنا إبراهيم وهي تنتقل من هنا وهناك حبثًا عن ماء تُ ْروي به ُغلََّة ابنها واملروة إال 
 الصغري! 

الذكريات مثرة حلب، الذكريات عبق يفوح من رائحة احلب، فمن اهتاجت بني جواحنه حمبة اهلل عز 
، إن ملناسبة دىن مناسبةوجل ومن مث حمبة رسول صلى اهلل عليه وسلم البد أن تفوح رائحة الذكريات أل

مولده أو ملناسبة هجرته أو ملرأى أثٍر من آثاره، ذلك هو منطق احلب، ومنطق احلب انفعال قسري وليس 
  .فعاًل اختياراً يا عباد اهلل
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لعل فينا من يقول فكيف السبيل إىل أن أطرد حمبة األغيار، الدنيا والشهوات واألهواء، اليت هيمنت 
ري ألستقبل مبشاعري حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأقول يف اجلواب: األمر يسعلى قليب ومشاعري 

يا عباد اهلل، أال تؤمنون بأن احلب مبادلة ما بني قلب وقلب؟ إذا أحبك زيد من الناس وعلمت يقينًا أنه 
  .حيبك أال تبادله حبًا حبب؟ ليس لك اختيار يف هذا

عليه وسلم أحبكم يا عباد اهلل؟ أجل، أال تعلمون أننا وقد شرفنا أما علمتم أن رسول اهلل صلى اهلل 
لنا اهلل عز وجل باإلُيان به وشرفنا اهلل حبب رسوله وشرفنا اهلل باإلُيان برسوله صلى اهلل عليه وسلم وأنه جع

 د إليكم؟يمن أمته، أال تعلمون أنه صلى اهلل عليه وسلم قد استبد به احلنني إليكم وعب ََّر عن اشتياقه الشد

﴿روى اإلمام مالك يف موطئه أن رسول صلى اهلل عليه وسلم خرج قبيل وفاته إىل البقيع فسلم على 
أهل البقيع مث قال، وحوله ثلة من أصحابه: وددت لو أين رأيت إخواننا فقال له أحد أصحابه ألسنا 

ًا هلم وا بعد وسأكون فرطإخوانك يا رسول اهلل؟ قال: بل أنتم أصحايب وإخواين أولئك الذين مل يلحق
على احلوض، أي سأستقبلهم على احلوض، قال قائل منهم: أو تعرفهم يا رسول اهلل؟ كيف تعرف من 
مل ترهم؟ قال أرأيتم لو أن رجاًل له خيول غر  حمجلة بني خيول دهم هبم، أي سوداء، أفكان يعرفها؟ 

لى ، عندما تعلمون يا عباد اهلل أن حممدًا صضوء﴾قالوا: نعم قال: فأنا أعرفهم غرَّاً حمجلني من آثار الو 
اهلل عليه وسلم خامت النبيني وأحب الرسل إىل اهلل قد اشتاق إليكم وعب ََّر عن حتنانه إليكم أفال تبادلونه 
حبًا حبب؟ ال ُيكن لإلنسان أن يكون صاحب اختيار يف هذا، الرسول الذي يقول وددت لو أين رأيت 

ندما يقرع مسعي البد أن تتفجر بني جواحني مشاعر الشوق إليه، مشاعر احلنني إخواننا، هذا الكالم ع
إليه، هذا هو السبيل، بل هو أقصر سبيل إىل أن نطرد حمبة الدنيا، حمبة األغيار من بني جواحننا لنستقبل 

لم، سهبذا القلب الذي هو وعاء مقدس حمبة اهلل عز وجل ومن مث حمبة رسوله املصطفى صلى اهلل عليه و 
على أن انفعال القلب بالذكرى وانفعال املشاعر باحلنني ينبغي أن نعلم أنه وسيلة إىل غاية وليس غاية 

  .حبد ذاهتا

إن احلب، حب اهلل عز وجل وحب رسوله املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وسيلة نتخذها لتضميد 
استعمل  نا سبحانه وتعاىل، فمنجراحاتنا، لعالج مشكالتنا، لتحطيم السدود القائمة بيننا وبني موال

الوسيلة أداة لغاية كانت قدسية الوسيلة من قدسية الغاية، أرأيتم إىل الذي يريد أن يقوم من الليل فيتهجد 
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وهو ال يستطيع أن يغالب رقاده باليقظة يضع عند رأسه منبهًا، عندما يوقظه املنبه فينهض للوقوف بني 
ظه املنبه تلك الغاية القدسية، ولكن إذا اختذ هذا املنبه غايًة حبد ذاهتا يوقيديه أنعم هبذا املنبه سبياًل إىل 

َذ من أجلها، احل ب  فيسكته ليعود فريقد فإن هذا املنبه أصبح عبثًا من العبث وقد انقطع عن غايته اليت اختُِّ
حياتنا  نكذلك، الذكريات اليت هتتاج بني جواحننا فنتفاعل معها كذلك، عباد اهلل أنتم تعلمون أ

االجتماعية واالقتصادية واألخالقية والدينية قد فاضت باملشكالت املختلفة واخلطط الرامية من بعيد ومن 
قريب إىل اإليقاع بنا دينيًا، أخالقيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا كثرية متنوعة متعددة فما اخلالص من هذه 

 املشكالت؟ 

ان ينبغي أن جنتازها إىل حل هذه املشكالت بعد اإلُي بكلمة واحدة أقول لكم: البوابة الكربى اليت
العقالين باهلل عز وجل إّنا هو احلب، إذا فاضت حمبة اهلل ومن مث حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
بني اجلوانح طردت هذه احملبة الرعونات، طردت العصبيات، طردت االستكبار، طردت األثَ رَة وجعلت 

َا اْلُمْؤِمنُونَ مث لرسوله يقفون حتت مظلة قول اهلل عز وجل:  هؤالء احملبني هلل ومن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ  ﴿ِإّنَّ
ومن مث جيدون أنفسهم قد جتاوزوا هذه البوابة القدسية الكربى إىل بوابة متفرعة عنها هي َأَخَوْيُكْم﴾  

سلم، تزول الرعونات مع املسلم واجملتمع املبوابة األخوة يف اهلل سبحانه وتعاىل، تنقطع مشكالت ما بني اجملت
واخلالفات وأسباب الشقاق اليت تثور ما بني فئات األمة اإلسالمية والعربية الواحدة، كل ذلك يذوب 
وينمحي يف ضرام هذا احلب هلل ورسوله ومن مث يف ضرام األخوة اليت يسري نسبها بني عباد اهلل املؤمنني 

ة وانتهت عوامل الشقاق وذابت وزالت إىل غري رجعة تفجرت من خالل فإذا حتقق حلمة األخو ، مجيعا
ذلك القوة وأسباهبا وُحلِّت املشكالت كلها وتغلبت األمة على سائر اخلطط الرامية إىل اإليقاع هبا، هذا 
هو العالج، إنه عالج قريب يا عباد اهلل ماثل أمامكم، موضوع على مقربة من أيديكم علم ذلك من 

ذلك من جهل، وليت أن قادة األمة العربية واإلسالمية يعلمون هذه احلقيقة وجيتازون إىل علم وجهل 
حل مشكالهتم بوابة احلب هلل ورسوله أواًل مث بوابة األخوة يف اهلل سبحانه وتعاىل ثانيًا وإذا باملشكالت  

َه يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت ْن تَ ْنُصُروا اللَّ ﴿إِ كلها قد ُحلِّْت، وإذا بالواقع الذي وعدنا به اهلل سبحانه وتعاىل إذ قال: 
قد غدا حقيقة ماثلة أمام أبصارنا، أقول قويل هذا وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلنا ممن  أَْقَداَمُكْم﴾

 .يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 18/22/2212|   صلى هللا عليه وسلمواعلموا أن فيكم رسول هللا -313

 

يف هذا الشهر شهر ربيٍع األنور هتب رياح أقدس ذكرى، ذكرى والدة احلبيب األعظم خامت الرسل 
والنبيني حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، يف هذا الشهر املبارك هتتاج مشاعر الشجو واحلنني بني 

 وسلم، وسرت مشاعُر من مشاعِر احلب إىل قلبه، يف هذاجوانح كل من عرف رسول اهلل صلى اهلل عليه 
الشهر يشد احلنني والشجو كل الناس من أمة املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم إىل مرابع سريته 
النبوية، إىل مشاهد حياته القدسية، يف هذا الشهر املبارك تستيقظ مشاعر احلب لدى كل من قال بلسانه 

  ن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممداً عبده ورسولهاملصدق لقلبه: أشهد أ

ولكين أحب أن أقول لكم يا عباد اهلل: إننا مل ننفصل عن حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
ومل حتجزنا عن حياته القرون والسنوات املتباعدة كما قد نتصور أو كما قد َُيَيَُّل إىل كثري منا، إن حممداً 

، ى آله وسلم ال يزال فينا، وال أقول معنا بل إنه صلى اهلل عليه وسلم حي  يف مشاعرناصلى اهلل عليه وعل
هو صلى اهلل عليه وعلى آله َحي  يف قلوبنا، هذا كالم اهلل عز وجل، وليس ختياًل مين أو افتئاتًا وتصوراً 

ولعلكم وَل اللَِّه﴾ فِيُكْم َرسُ  ﴿َواْعَلُموا َأنَّ على لساين، أمل يقل ربنا سبحانه وتعاىل خطابًا لنا مجيعًا: 
تعلمون أن القرآن إّنا تن زل خطاباً ألمة حممد صلى اهلل عليه وسلم مجعاء يف كل الظروف، يف كل األماكن 
ويف كل األزمنة، فهو ليس خطابًا ألصحاب رسول اهلل وحدهم، وليس خطابًا لقرن أو قرنني من الزمن 

، ا هو خطاب لكل من بُِعَث إليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمذلك الذي يُ نْ َعُت بعصر السلف، وإّن
  فآمنوا به، واستنّوا سنََّته، وبايعوه على السري على النهج الذي بُِعَث به

َب إِلَْيُكُم اأْلُِيَاَن َواْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم َرُسوَل اللَِّه لَْو ُيِطيُعُكْم يِف َكِثرٍي ِمَن اأْلَْمِر لََعنِتُّْم َوَلِكنَّ اللََّه َحبَّ ﴿ 
دعوين أقف اليوم عند هذه  ﴾َوزَي ََّنُه يِف قُ لُوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصيَاَن أُولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ 

قد كان رسول اهلل ف، أما أصحابه الربرة الكرام ﴾﴿َواْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم َرُسولَ اجلملة يف مفتتح هذه اآلية 
صلى اهلل عليه وسلم فيهم جبسده وروحه، كانوا جيلسون إليه، وكانوا يسمعون منه، وكانت أعينهم تكتحل 
مبرآه، فهو فيهم جسداً وروحًا وبيانًا ونطقًا ونصحًا، ولكن فما معىن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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ة؟ ما معىن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال ال يزال يف الناس الذين جاؤوا من بعد عصر الصحاب
 يزال حيًا فينا وليس معنا فقط؟ 

 معية حب املصطفى ألمته، لكل من سيأيت مع الزمن مؤمنًا به ملتزماً  -يا عباد اهلل-إهنا معية احلب 
نوا به ومل يرهم مبأوامره إىل أن تقوم الساعة، إهنا معية احلنني منه عليه الصالة والسالم إىل أولئك الذين آ

ومل يروه، إهنا معية الشوق إىل أولئك الذين استبدَّ به صلى اهلل عليه وسلم احلنني إليهم، إهنا معية الدعاء 
هلم، معية الدعاء الضارع هلم متجهًا بدعائه إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وأَْنِعم هبا من معية، أمل تسمعوا ما 

سلم أنه تال قول اهلل عز وجل على لسان عيسى بن مرمي على قد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
مث تال زِيُز احلَِْكيُم﴾ ﴿ِإْن تُ َعذِّبْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعبَاُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر هَلُْم فَِإنََّك أَْنَت اْلعَ نبينا وعليه الصالة والسالم 

 تَبَِعيِن فَِإنَُّه ِمينِّ َوَمْن ْلَن َكِثرياً ِمَن النَّاِس َفَمنْ ﴿َربِّ إِن َُّهنَّ َأْضلَ قول اهلل عز وجل على لسان إبراهيم اخلليل 
ن سيأتون من استبدَّ به احلنني عندئٍذ إىل أمته، إىل الناس الذين مل يرهم والذي َعَصاين فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم﴾

  .بعده

يبكيك  سأله: ما الذي﴿اللهم أميت، اللهم أميت، جاءه جربيل يبكى عليه الصالة والسالم وقال: 
أمل  .يا حممد؟ فقال: أميت، فأوحى اهلل عز وجل إليه عن طريق جربيل يقول له: لن نسوءك يف أمتك﴾

يبلغكم ما ورد يف الصحيح أيضًا مما رواه مالك يف موطئه وغريه أنه صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم زار 
أصحابه  دت لو أين رأيت إخواننا، قال له أحد﴿ودالبقيع قبيل وفاته، فسلم على أهل البقيع، مث قال: 

الذين كانوا من حوله: ألسنا إخوانك يا رسول اهلل؟ قال: بل أنتم أصحايب، وإخواين أولئك الذين مل 
يلحقوا بعد، وسأكون فَ َرطًَا هلم على احلوض، سأستقبلهم على احلوض، قالوا له: أوتعرفهم يا رسول اهلل؟  

 -سوداء أي-أيتم لو أن رجاًل له خيوٌل غر  حمجلة وسط خيول دهم هبم كيف وأنت مل ترهم؟ قال: أر 
 ﴿ أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أعرفهم ُغرَّاً من آثار الوضوء

نَّ فِيُكْم ﴿َواْعَلُموا أَ أليست هذه معيًة يا عباد اهلل؟ أليس هذا مصداق قوله عز وجل خطابًا لنا:  
ه، ولكن ا من معية احلنني منه صلى اهلل عليه وسلم إلينا، حنن الذين تشرفنا باإلُيان ب، أْنِعم هبَرُسوَل اللَِّه﴾

 أعيننا مل تكتحل برؤيته، أْنِعم هبا من معيٍة تلك اليت جتعل املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يتشوق إلينا،
م أنه سيستقبلنا على وسلأْنِعم هبا من معية تلك اليت يعدنا من خالهلا املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله 
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احلوض، وأنه سيسقينا من يده الشريفة شربة ال نظمأ بعدها، وال ريب أن ذلك عنوان لشيء أجّل وأعظم 
أال وهي الشفاعة اليت سيكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا عن طريق رسوله املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، 

 يُكْم َرُسوَل اللَِّه﴾﴿َواْعَلُموا َأنَّ فِ ابًا لنا وألمته مجعاء فتلك هي املعية اليت عربَّ عنها البيان اإلهلي خط

، تلك هي املعية اليت بينها الباري سبحانه وتعاىل، واليت تتجه من رسول اهلل إلينا حنينًا وشوقًا وحباً  
بنا إىل و فأين هي املعية اليت ترقى منا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ أين هو احلنني الذي يستبد بقل

حبيبنا حممد صلى اهلل عليه وسلم؟ أين هو الشجو الذي يهيمن على القلِب، قلوبِنا اليت يفرتض أن تكون 
ملتاعة بالشوق إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ أين هو مصداق هذا احلنني إن قلنا: نعم إننا لنشعر 

م باألوامر ول اهلل، مصداق احلنني أن نلتز باحلنني؟ مصداق احلنني أن نسري على النهج الذي سار عليه رس
والوصايا اليت تركها لنا من بعده رسول اهلل، إن مصداق احلنني والشوق إىل رسول اهلل أن نلتزم بوصاياه 
اليت وجهها إلينا، بل إىل أمته مجعاء يوم كان يؤدي حجة الوداع، ويوم خاطب أجيال املسلمني اآلتني 

ع املليء بالوصايا والنصائح واألوامر، أين هو االلتزام هبذا الذي أوصانا به من بعد من خالل خطابه املود 
 ؟رسول اهلل وتركه وصيًة علَّقها بأعناقنا من بعده؟ أين

أال ولتعلموا يا عباد اهلل أن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ليس ذا شخصية واحدة كما يتصور كثرٌي  
ال،  اس، فهو يبلغ عن اهلل عز وجل ما يوَحى به إليه وانتهى األمر،من الناس اليوم أنه رسول بُِعَث إىل الن

تلك هي شخصية النبوة، وهذه حقيقة، ولكن له شخصية أخرى ُوِجَدْت بل ُوِلَدْت عندما هاجر املصطفى 
صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم إىل املدينة، وأقام أول دولة إسالمية شهدهتا أمة املصطفى صلى اهلل عليه 

بعد بعثته املشرفة، الشخصية الثانية للمصطفى صلى اهلل عليه وسلم أنه كان إمام املسلمني، أنه   وسلم
كان رئيس دولة، هبذه الشخصية كان جُيَيُِّش اجليوش، هبذه الشخصية كان يعلن احلرب عندما جيد أن 

حال الغنائم  يسوسالضرورَة داعيٌة إىل إعالهنا، هبذه الشخصية كان يربم الصلح، هبذه الشخصية كان 
واألسرى، هبذه الشخصية كان يُ ْقِطُع وُُيَلُِّك، هي شخصية إمام املسلمني، هي شخصية رئيس الدولة، 
وعندما حلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالرفيق األعلى انقطعت البعثة ألنه خامت الرسل والنبيني، 

سلسلة إىل أن ىل يومنا هذا، ولسوف تبقى متولكن مل تنقطع حقيقة الشخصية الثانية، بقيت متسلسلة إ
تقوم الساعة، ما معىن خالفة أيب بكر لرسول اهلل؟ أما البعثة فقد انتهت، ومعاذ اهلل أن يأيَت نيب  بعد 
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، وينبغي أن نعلم من  املصطفى، إهنا خالفة رئاسة الدولة تسلسلت منه إىل أيب بكر فعمر فعثمان فعليٍّ
لة، أن اإلسالم ديٌن يتمثل يف الوحي الذي أنزله اهلل عز وجل على رسوله حممٍد هنا أن اإلسالم ديٌن ودو 

صلى اهلل عليه وسلم هديًا وتشريعًا، وهو دولة تتمثل يف اإلمامة اليت أناطها رب العاملني بشخص حممٍد 
حراساً  ،صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، مث آلت من بعده إىل من ينبغي أن يكونوا حراساً على دين اهلل

على أوطان املسلمني، حراسًا على احلقوق أال تُ ْغَتَصب، حراساً على كيان األمة اإلسالمية املتمثلة يف 
 أن تبذل كل ما متلك يف سبيل ردع ورد العدوان الذي يطمع يف النيل منها، الدولة اإلسالمية اليت ينبغي

، أما بقية اآلية، هلل عليه وعلى آله وسلمينبغي أن نتمثل هاتني الشخصيتني يف حياة رسول اهلل صلى ا
وأما املعاين الكثرية اليت حتضنها اجلمل التالية منها، فأرجو أن يوفقنا اهلل سبحانه وتعاىل للعودة إليها يف 

 . موقف آخر

 أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم.
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 23/22/2212 | لو يطيعكم في كثير من ألامر لعنتم -311

 

 اإلصغاء يف ستمرن تعالوا القدسية رياحها علينا هتب اليت املصطفى مولد ذكرى نفحات استمرار مع
لَْو  ۖ   ﴿َواْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم َرُسوَل اللَّهِ : قائالً  فيه َياطبنا الذي اإلهلي البيان هذا إىل

ُيَاَن َوزَي َّ اأْلَْمِر لََعنِتُّْم َولََِٰكنَّ اللَّهَ حَ  مِّنَ  َكِثريٍ  يِف  ُيِطيُعُكمْ   فِيُقلُوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوقَ  َنهُ بََّب إِلَْيُكُم اإْلِ
 وأن ومعنا فينا وه صلى اهلل عليه وسلم حممداً  أن باألمس علمنا. أُولََِٰئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن﴾ ۖ   َواْلِعْصيَانَ 

 صلة معنا ليوما وهي وروح ورؤية جسم صلة الكرام ةالربر  أصحابه مع باألمس كانت تنقطع، مل بنا صلته
 من جانباً  نال يصف وهو ذلك بعد وتعاىل سبحانه اهلل كالم فامسعوا ولكن ومراقبة وحب وشوٍق  حنني
 ورسوله اهلل حمبة تدفعهم ابةالصح كان ما كثرياً  ،﴾ األَْمِر لََعنِتُّمْ  ِمنَ  َكِثريٍ  يِف  ﴿لَْو ُيِطيُعُكمْ  بأمته رمحته

 ى اهلل عليه وسلم ُينعهمصل املصطفى فكان به ُكلُِّفوا مما أكثر بل يطيقون مما أكثر أنفسهم حُيَمِّلُوا أن إىل
 بأن حيلم علهجي جداً  قوياً  للرب العبد حب يكون قد حبه، من بكثري أقل اإلنسان طاقة أن مبيناً  ذلك من

َوُخِلَق اإِلْنَساُن ﴿ بالضعف اإلنسان لىابت اهلل ولكن حبه مع تتكافأ اليت واملعجزات باخلوارق ينهض
 . َضعِيًفا﴾

 تاب أن دبع جاءه تبوك، غزوة عن املتخلفني من كان وقد عنه، اهلل رضي مالك بن كعب جاءه﴿
 أن عليَّ  اهلل توبة من إن اهلل رسول يا: قائالً  صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول إىل يُ ْهرَعُ  عليه وجل عز اهلل

 فذلك مالك بعض عليك أمسك بل: صلى اهلل عليه وسلم املصطفى له قال صدقة، هكل مايل من أخنلع
 عن حبك، عن التعبري سبيل يف شيء بكل تضحي أن إىل يدفعك هذا حبك إن نعم أي ،﴾لك خريٌ 

 . ذلك لىع يقوى ال إنسان كل كيان يف وجل عز اهلل أقامه الذي اجلسمي كيانك ولكن هلل عبوديتك

 الناس أيها اي: فقال الناس يف خطب أنه عنه اهلل رضي هريرة أيب عن وغريه ممسل اإلمام ويروي﴿
صلى اهلل  ىاملصطف عنه سكت عام؟ ألكل اهلل رسول يا رجل فقال فحجوا احلج عليكم فرض قد اهلل إن

 ما اتركوين ناسال أيها تستطيعون وال لوجبت نعم قلت لو: فقال ثالثاً  الرجل رددها حىت عليه وسلم
 عز اهلل قول ىنمع هو فذلك فدعوه، شيء عن هنيتكم وإن استطعتم ما فافعلوه بأمرٍ  أمرتكم إذا متركتك
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 ألمته رسوله قلب يف وجل زع اهلل أودعها اليت الرمحة إهنا ،﴾األَْمِر لََعنِتُّمْ  ِمنَ  َكِثريٍ  يِف  لَْو ُيِطيُعُكمْ  وجل:
 شططاً، أنفسهم مِّلواحيَُ  أن يريد ال عليهم، حينوو  عليهم يعطف ذاته الوقت يف ولكنه اهلل رساالت يبلغهم

 وال احلب شاعرم جواحنه بني هتتاج اإلنسان كان إذا البديل؟ ما ولكن عنتاً  أنفسهم حُيَمِّلوا أن يريد ما
 لظى يُ رْبِدُ  الذي ما ذلك على قادراً  يكن مل ولو به حيلم ما بكل بالنهوض إال حبه لظى يُ رْبِدَ  أن يستطيع

ُيَاَن ﴿َولََِٰكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَيْ : القائل اهلل بيان يف هذا عن اجلواب يأيت احلال؟ ذهه يف حبه ُكُم اإْلِ
  .ُم الرَّاِشُدوَن﴾أُولََِٰئَك هُ  فِيُقلُوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصيَانَ  َوزَي ََّنهُ 

 هنالك به، حتلمون مبا القيام عن عجزكم يف لكم يشفع قد ما هنالك إن أي اهلل؟ عباد يا املعىن ما
 هذا أن صحيح اىل،وتع سبحانه هلل جواحنكم بني املهتاج حبكم حبق القيام عن عجزكم يف لكم يشفع ما

 احلب ذاه أن صحيح هلل، مناجني راكعني ساجدين تساهروه كله الليل تقوموا أن إىل يدعوكم احلب
 هنالك ولكن كعب يفعل أن أراد كما كله املال إىل انتسابكم أنفسكم أن عن ختلعوا أن إىل يدعوكم

 قلوبكم يف هللا غرسه الذي هذا إنه قلوبكم، إىل حببه الذي اإلُيان هذا إنه كله، ذلك عن يعيضكم شيئاً 
 يف واملؤمن عصيي األحيان من كثريٍ  يف املؤمن ولكن: قائل قال رمبا والكفر، والعصيان الفسق كراهية من

 فكيف وتعاىل حانهسب اهلل أوامر عن يشرد األحيان من كثريٍ  يف الفسق واملؤمن يف ينحط األحيان من كثريٍ 
  جواحنه؟ بني لظاه يهتاج الذي احلب بضريبة القيام عن له عوضاً  ذلك يكون

 واإلُيان إال مؤمناً  ونيك ال املؤمن اإلنسان اهلل، عباد يا اآلية هذه تعنيه الذي اجلواب يف فتأملوا تعالوا
 والكفر وقللفس كارٌ  للعصيان، كارهٌ  وهو إال مؤمناً  اإلنسان يكون ال فؤاده، من احلب زاوية يف مرتكزٌ 
 غريزته من ائقبس شهوته، من بسائقٍ  املعصية إىل يندلق قد إذاً؟ يعصي كيف ذلك، يفعل كيف ولكن

 هتتاج اليت زةالغري من بسائق مؤمن وهو وجل عز اهلل صراط عن يشرد قد هبا، اإلنسانَ  اهلل ابتلى اليت
 هذا يكره فيه، دلقان الذي هذا يكره مؤمن وهو ذاته الوقت يف ولكنه األحيان من كثريٍ  يف عليه فتتغلب
 يقبل أن إىل يانعص من وقع ما يف وقع أن بعد حتفزه الكراهة هذه ذلك، يكره إليه، القدم به زلَّتْ  الذي

 جنح الذي الفسوق كراهية من ارتكبها، اليت املعصية كراهية من احلالة هذه فزهحت تائبًا، وجل عز اهلل إىل
 باملعصية وإذا ذهب قد بالذنب وإذا تائباً  باكياً  نادماً  متأملاً  اهلل إىل يقبل أن إىل الكراهية هذه حتفزه إليه،
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﴿َولََِٰكنَّ : وجل عز ولهق معىن هذا وتعاىل، سبحانه اهلل رحاب إىل أوبته وتعاىل سبحانه اهلل وقبل ذابت قد
ُيَاَن َوزَي ََّنهُ    .ِعْصيَاَن﴾فِيُقلُوِبُكْم وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َوالْ  اللََّه َحبََّب إِلَْيُكُم اإْلِ

 والعصيان؟ لفسوقا إىل وجينحون واألوزار املعاصي يرتكبون من املؤمنني ويف هذا كيف قائل يقولن ال
 أمرهم، ىعل ُغِلبَ  الذي هذا من ويتأملون فيه وقعوا الذي هذا يكرهون ذاته الوقت يف ولكنهم أجل

 اهلل رحاب إىل ودونيع مث ومن العصيان إىل فدفعتهم جواحنهم بني اهتاجت اليت الغريزة هذه من يتأملون
 ما وجل عز اهلل نال يقوله الذي هذا. مستغفرين راجعني وتعاىل سبحانه اهلل رحاب إىل يعودون تائبني،
 كلفتكم الذي هذا يف عنتاً  ُأمَحُِّلُكم ال وجل، عز اهلل كالم هذا عنتًا، ُأمَحُِّلُكم ال معناه اهلل؟ عباد يا مؤداه

 ليعلن زاتاملعج يفعل أن إىل احلب هذا صاحب دفعت القلب يف اهتاجت إذا احلب مشاعر إن نعم به،
 حبه، عن هلل لكبذ ليعلن حلبه ضحيةً  جيعله أن كنُي ما كل ينفذ أن إىل ذلك يدفعه حبه، عن بذلك
 ينفذ أن من ُينعه ادباملرص طريقه يف يقف به وجل عز اهلل ابتاله الذي ضعفه ولكن هذا إىل يدفعه حبه
 هلل حبه عن اهب يعرب يفتأ ما كلمة يردد وجل عز هلل احملب الصاحل الرجل ذلك كان لقد نعم فعل، قد ما

 :يقول

 قصد                 فكيف ما شئت فامتحني وليس لي في سواك

 االمتحان، يف ينجح أن استطاع هل ولكن وجل عز هلل النجوى هبذه لسانه حيرك كان احلب منطق
 إنه مث صرب لبول،ا حبصر اهلل ابتاله مبرض، اهلل ابتاله الرحيم، الرمحن اإلله من له، اهلل من اجلواب جاء
 فيها اهلل أقامه اليت جلسميةا احلالة وبني جواحنه بني املهتاج حبه بني أن رَتذَكَّ  إنه مث نفد صربه إن مث صرب

 فكان هذا يف طأأخ أنه علم ال، له يقول اجلسمي والضعف املعجزات يفعل أن إىل يدفعه احلب تناقضًا،
 لكنو  كذاباً  ليس إنه الكذاب، لعمكم اهلل ادعوا ويقول احللوى يعطيهم األطفال يلقى السوق إىل َيرج

 كان ذلك لك اجلسمية وكينونته ضعفه أن إال قال الذي هبذا لسانه وأنطق عليه تغلب احلب منطق
 الذي احلب ذاه يف لكم أي اهلل، بيان يعنيه الذي هو هذا. حبه عن هبا يعرب كان اليت للحالة مناقضاً 
 جواحنكم بني وجل عز اهلل غرسه الذي هذا يف لكم وجل، عز باهلل اإلُيان حب جواحنكم، بني اهلل غرسه

 على هيمنامل الصادق للحب تستجيبوا أن عن يغين ما والفسوق العصيان كراهية الكفر، كراهية من
 ذلك يف لكم ًا،هنائي عنها تنخلعوا وأن كلها أموالكم ترتكوا أن أو جبسومكم تضحوا أن فتحاولوا قلوبكم
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 فيعاً ش سيكون هذا والعصيان، والفسوق الكفر كراهية اإلُيان، حب ذلك؟ عن يغنيكم الذي ما غىن،
 لعباده خللدا جنان هيَّأ عندما وتعاىل سبحانه اهلل وإن. واألوبة التوبة إىل احلب هذا وسيدفعكم لكم

: قال وإّنا املالئكية ةدرج إىل ارتقوا ملن النعيم هذا يهيئ مل أبداً، للمعصومني النعيم هذا يهيئ مل الطائعني
 اآلية ومعىن اجعر  يعين آيب وكلمة آيب من مبالغةٌ  صيغة واألوابلِّ أَوَّاٍب َحِفيٍظ﴾ ﴿َما تُوَعُدوَن ِلكُ 

 اهلل إىل اعاً رج العبد يكون وال وتعاىل، سبحانه اهلل إىل رجاعٍ  لكل توعدون ما النعيم هذا أي ،﴾هذا﴿
 . اهلل عن الشرود كثري كان إذا إال

 الذي إلُيانا من جيعل أن وتعاىل سبحانه اهلل لأسأ. رقعه على مات ملن فطوىب راقع واهن املؤمن
  العاملني. لرب الناس قومي يوم إليه أُبْ نَا إذا لنا شفيعاً  والعصيان والفسوق الكفر كراهية ومن قلوبَنا به زيَّنَ 

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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زّمُن قد استدار، وها هو ذا قد عاد ليعيَد إلينا ذكرى مولِد املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم، ها هو ال
ى وذكرى بعثتِه إىل العامل، وذكرى الّرمحِة اإلهلّيِة الغامرة اليت انتشرت بنَي اخلالئِق مجيعًا مع بعثِة املصطف

أظّلكم من جديد، وها هم النّاُس قد عادوا إىل  عليِه الّصالُة والّسالم، ها هو ذا شهُر املولِد املبارك قد
االحتفاِل مبولِد املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم على شىّت املستويات، ويف كلِّ األماكِن والبقاع، وليَس 
بدعًا من األمر وال شيئًا عجيبًا يف الّسلوك أن حيتفَل املسلموَن بذكرى مولِد رسوهلم وحبيبهم حمّمٍد عليِه 

ُة والّسالم، فذلَك أدىن ما ُيكُن أن يعدَّ شعاراً يدلُّ على احملّبة، وال ُيكُن أن نتصّوَر أنَّ من حقِّ الّصال
األمِم والّشعوب أن حتتفَل بذكرى ملوكها ورؤسائها وأن تنفَق على ذلَك املاَل الوفري، مثَّ تقف دوَن 

 إطالقًا ُض عن ذلَك أو ترى إنكاَر ذلك. ال ُيكنُ االحتفاِل بذكرى مولِد حمّمٍد عليِه الّصالُة والّسالم، وتعر 
هلذيِن النّقيضنِي أن جيتمعا يف قلِب مؤمن، فكما تندفُع األمم لالحتفاِل بذكرياِت ملوكها ورؤسائها، فمن 
باٍب أوىل من الطّبيعيِّ هلا أن تندفَع بدافٍع من نوِع هذا احلبِّ ذاته، فتحتفَل بذكرى مولِد رسوهلا حمّمٍد 

هلِل الّصالُة والّسالم بالّطريقِة املشروعة، وبالّسبيِل الذي ال يعقُب ضرراً، وباألسلوِب املتّفِق مع شرِع ا عليهِ 
 عزَّ وجّل، كلُّ هذا أمٌر طبيعّي وشيٌء حممود.

ولكنَّ األمَر العجيَب حّقًا: أن ترى أنَّ املسلمنَي كّلما ازدادوا ابتهاجًا بذكرى مولِد الّرسوِل عليِه 
الُة والّسالم، وكّلما أمعنوا باالحتفاِل يف ذكرى مولدِه يف مثِل هذا الّشهِر املبارك: كّلما عادوا القهرى، الصّ 

وكّلما تراخوا عن اتّباِع سنّتِه والتمّسِك بشرعه، األمُر العجيُب حّقًا أّنُه مبقداِر ما يقبلوَن على االحتفاِل 
بديل، وُيعنوَن الُة والّسالم، مبقداِر ذلك ُيعنوَن يف التّغيرِي والتّ واالحتفاء بذكرى مولِد رسوِل اهلِل عليِه الصّ 

يف الّتالعِب بشرِع اهلِل سبحانُه وتعاىل ويف اإلعراِض عنه، بدوافَع وأساليَب وأمساٍء شىّت، هذا هو األمُر 
 الغريُب يف حاِل هذه األّمة.

الم يف مولِد رسوِل اهلِل عليِه الّصالُة والسّ وكّلما رأيُت الزّمَن قد استدار، وكّلما هّبت روائُح ذكرى 
، هذا الّشهِر املبارك، وتذّكرُت هذا التّناقَض العجيَب بنَي احتفاالِت املسلمنَي الّشكلّية وبنَي واقعهم الفعليّ 
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وس، فتذّكرُت حديثًا لرسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلَم يأخُذ مبجامِع القلوب، وتقشعرُّ هلولِه األلباُب والنّ 
وهو حديٌث صحيح بل هو من أصحِّ األحاديِث املروّيِة عن رسوِل اهلل صّلى اهللُ عليِه وسّلم. يروي اإلماُم 
مسلٌم يف صحيحه ومالٌك يف موطَّئه وغريمها عن أيب هريرَة رضَي اهلُل عنُه أنَّ رسوَل اهلِل صلى اهلُل عليِه 

اَل لُه بعُض ﴿واشوقاُه إىل إخواين. قمن أصحابه فقال:  وسّلَم وقَف يف البقيِع ذاَت يوٍم وحولُه كوكبةٌ 
أصحابه: )ألسنا إخوانَك يا رسوَل اهلل(؟ قاَل: بل أنتم أصحايب، وإخواين أولئَك الذيَن مل يلحقوا بعد، 

 يبُّ وسأكوُن فرطًا هلم على احلوض. قاَل لُه قائٌل عليِه الّصالُة والّسالم: )أو تعرفهم يا رسوَل اهلل(؟ قاَل النّ 
صلى اهلُل عليِه وسّلم: أرأيتم لو أنَّ رجاًل لُه خيوٌل غر  حمّجلة يف خيٍل ُدْهٍم بُ ْهْم، أفكاَن يعرفها؟ قالوا: 

أي -)نعم يا رسوَل اهلل(. قال: فأنا أعرفهم غرّاً حمّجلنَي من آثاِر الوضوء. أال ليذادنَّ رجاٌل عن حوضي 
اٌس الّضال الذي اقتحَم بنَي إبِل قوٍم وهو ليَس منهم، لُيذادنَّ أنكما ُيذاُد البعرُي   -لُيطردوَن عن حوضي

عن حوضي كما ُيذاُد البعرُي الّضال، فأقوُل أال َهُلّم أال َهُلّم، فيُقاُل يل: )إّنَك ال تدري كم بّدلوا من 
 بعدك(. فأقول: فسحقًا فسحقًا فُسحقا﴾.

ملصطفى ُت مباهَج املسلمني الظّاهرَة والّشكلّية مبولِد اكّلما استداَر الزّمن وعاَد شهُر ربيٍع األّول ورأي
 عليِه الّصالُة والّسالم مثَّ أمعنُت الّنظَر يف واقعهم املخزي وسلوكهم البعيِد البعيِد عن شرِع اهللِ وهدِي رسولِ 

كوَن عنواَن ياهلل صلى اهللُ عليِه وسّلم تذّكرُت هذا احلديث، كاَن من املمكن أن يكوَن فأَل خرٍي لنا، وأن 
 بشرى سارٍّة لقلوبنا. ولكنّا بأيدينا حّولنا داللَة هذا احلديث فجعلناُه من أعظِم التّهديداِت املخيفِة لنا.

لو مل نغرّي يف شرِع اهلل، لو كنّا أمناَء على ديِن اهلل لو كنّا أمناء على سّنِة املصطفى عليِه الّصالُة 
والّدرهِم  أهلينا وأوالدنا، يف عالقاتنا مع إخواننا، يف عالقاتنا مَع املالِ والّسالُم يف بيوتنا، يف أنفسنا، مَع 

والّدينار، لو أنّنا كنّا على هذه الّشاكلة لكاَن حريًّا بنا أن ننتشَي وحنُن نسمُع هذا احلديث، وأن نتأّمَل 
 إىل رؤياهم شتاَق إليهم وحنَّ خرياً، وأن نعدَّ أنفسنا مع إخواِن رسوِل اهلل عليِه الّصالُة والّسالم الذيَن ا

وأعلَن أّنُه سيكوُن فرطاً هلم. ولكنّا مبحِض اختيارنا، ومبا جنتُه أيدينا، شئنا أن نكون على خالِف ذلك، 
فأمعنّا تغيريًا وتبدياًل وتالعبًا بديِن اهلِل عزَّ وجّل، وهكذا حكمنا على أنفسنا أن نكوَن من تلَك الثّ ّلِة 

وضي كما ﴿أال وليذادنَّ قوٌم عن حيها املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم، عندما قال: األخرى اليت أشاَر إل
 .إّنَك ال تدري كم بّدلوا من بعدك﴾ َل: أال هلمَّ أال هلّم. فيقال:يزاُد البعرُي الّضاّل، فأقو 
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افظنَي على احمل ما كاَن أغنانا أن نزجَّ بأنفسنا فنصبَح من هؤالِء النّاس، وما كاَن أوالنا أن نكوَن من
شرِع اهلل، املتمّسكنَي هبدِي رسوِل اهلل صّلى اهللُ عليِه وسّلم. ولكن انظروا يا عباَد اهلل، انظروا إىل أقوالنا 
وابتهاجاتنا كيَف تسري، وإىل سلوكنا بأيِّ واٍد ينحّط، كلّنا يتعامُل بالرّبا، إن مل يكن كلّنا فأكثرنا، وليَت 

توغل يف هذا الّسلوك، مَع االعرتاِف بأنّنا مقّصروَن ومذنبون، ولكن يشاُء أكثرنا إاّل أنَّ األمَر وقف عنَد ال
أن يربّر، ويأىب أكثرنا إال أن يستخرَج الفتاوي الكاذبة من أجِل أن يربَّر بذلك ابتعادُه عن ديِن اهلِل عزَّ 

 وجّل، ومتزيقه لواجٍب من واجباِت اهلِل سبحانُه وتعاىل.

آداِب اإلسالِم يف بيوتنا، فنجُد أنَّ هذه اآلداَب مطرودة، مطرودةٌ من بيوتنا، االختالُط  كلّنا ننظر إىل
املشني بنَي الرّجاِل والّنساِء األجانب، أمٌر معروف يف بيوِت املسلمنَي احلّجاج املصّلني احملتفلنِي مبوالِد 

تالَط غرُي اهلل يذّكُر أباه بأنَّ هذا االخ املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم. وإذا قاَم شاب  غيوٌر على دينِ 
جائز، أبناُء العمومِة وبناُت العمومِة وأبناُء اخلؤولِة وبناُت اخلؤولة، أجانٌب بعُضها مع بعض، اهتاَج الوالُد 
عليِه وماج، وأزبَد وأروى، وأعلَن غضبُه على الولد، وهو إنساٌن يزعُم أّنُه مسلم، إنساٌن يزعم أّنُه متدّين، 

 نعم..

يل، انظروا إىل واقعنا يا عبادَ اهلل، كم بّدلنا من األحكاِم اإلسالمّيِة املعروفة باسِم الّتطويِر والتّغيرِي والتّبد
وبدعوى أنَّ األحكاَم تتبّدُل بتبّدِل األزمان، وهي قاعدٌة صحيحة لو أنّا وضعنا فيها معناها الذي وضعُه 

 هنا إليِه علماؤنا وأئّمتنا رمحهُم اهلُل سبحانُه وتعاىل.فيها ديُن اهلِل عزَّ وجّل، واّلذي نبّ 

وتنظر إىل واقِع املسلمنَي يف أسواقهم وجتاراهتم فتجُد املباح: هو كلُّ ما تطولُه يُد التّاجر، أيًّا كان 
جّل فموضوٌع و  ومهما كاَن شكله، أّما احملرّم: فهَو ما ال يستطيع أن متتدَّ يُد التّاجِر إليه. أّما ديُن اهلِل عزَّ 

ا على الرّفوف، نتذّكرُه عندما نريُد أن نتسابَق إىل الُعَمر، نتذّكرُه عندما نريُد أن هُنرََع إىل احلّج وجنعُل أقدامن
تلتصُق بظهورنا ركضًا وراَء احلجِّ إىل بيِت اهلِل احلرام. أّما معامالتنا املالّية، وأّما الغّش، وأّما اخلداع، وأّما 

بَل ملعاملة فحّدث وال حرج وكلُّ ذلَك يقُع يف صفوِف احلّجاج والذيَن يتظاهروَن مبظهِر الّتدّين قالكيُد يف ا
 أن يظهَر يف صفوِف اآلخرين.
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ماذا أقول؟ هذا احلديُث يف هذا املوضوع حديٌث ذو شجون، وشرحُه طويُل الّذيل، وهو يزيدنا أملًا 
الُة والّسالم حيتفَل املسلموَن بذكرى مولِد حبيبهم عليِه الصّ  فوَق أمل، ولكيّن أعوُد فأقول: ليَس عجيبًا أن

 فهذا شأُن كلِّ أّمٍة ترتبُط ارتباطًا وثيقًا برسوهلا حمّمٍد عليِه الّصالُة والّسالم، ولكنَّ العجيَب حّقًا أن يناقضَ 
يسوا مبسلمني لكنّهم لاملسلموَن أنفسهم، وأن يعلنوا أهّنم مسلموَن باألقواِل وزخرِف القوِل والّشعارات، و 

عندما يكلّفهم اإلسالُم شيئًا من حظوظهم، وشيئًا من أهوائهم، ولكنَّ اهللَ عزَّ وجّل إّّنا يذّكرنا بالعمل، 
اللَِّه نُوٌر  مِّنَ  ُكم﴿َقْد َجاَء وينبّهنا إىل االستمساك والّرشِد بالفعل قبَل أن يذّكرنا باألقواِل والّشعارات، 

فَع شعاراته، يهدي بِه . يهدي بِه اهلل ال من ر ات ََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّاَلِم﴾ َمنِ  يَ ْهِدي ِبِه اللَّهُ  وَِكتَاٌب مُِّبنيٌ 
اهلل ال من مّجَل لسانُه باالحتفاالت، يهدي بِه اهلل من اتّبَع رضوانه ُسُبَل الّسالم. يقوُل اهلُل عزَّ وجّل: 

ُل اهلِل شرع، وحبُل اهلِل . واالعتصام: الّتمّسك حببِل اهلل، وحبا َواَل تَ َفرَّقُوا﴾﴿َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيعً 
 الّسلوُك الفعلّي وليَس الّدعاوَي القولّية.

أسأُل اهلَل عزَّ وجّل أن يصلَح أحوالنا وأن يعيدنا إىل رشدنا، وأن يتكرَّم علينا فيجعلنا من إخواِن 
َم القيامة، م املتّبعنَي لشرعه، ال من أولئَك اّلذيَن سُيطَرُدوَن عن حوضِه يو رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلّ 

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم...

كلما ازدادوا ابتهاجًا بذكرى مولد الرسول عليه  ولكن األمر العجيب حقًا: أن ترى أن املسلمني
رى، قيف مثل هذا الشهر املبارك: كلما عادوا القه الصالة والسالم، وكلما أمعنوا باالحتفال يف ذكرى مولده

 .وكّلما تراخوا عن اتباع سنته والتمسك بشرعه
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يف شهِر رمضان هتبُّ رياُح اإلُياِن باهلِل عزَّ وجّل، ويف شهِر ربيع هتبُّ رياُح حبِّ رسوِل اهلِل صلى 
هللُ عليِه وسّلم، واإلُياُن واحلبُّ متالزماِن يكّمُل الواحُد منهما اآلخر، فال يفيُد إُياٌن وقَر يف عقِل صاحبه ا

 إن مل يسكن يف قلبِه احلّب، وال معىن هلذا احلّب إن مل يُغَرز يف تربِة اإلُياِن باهلِل سبحانُه وتعاىل.

 سبحانُه هّيَج واحملّرك. فإذا متّتَع اإلنساُن باإلُياِن باهللِ ولكنَّ احلّب كاَن وال يزاُل هو القائد، وهو امل
 وتعاىل، واستقرَّ هذا اإلُياُن قراراً يف عقله، ومل يثمر هذا اإلُياُن حبًّا هلِل عزَّ وجّل ومن مثَّ حبًّا لرسوِل اهللِ 

ُن أن يقوَِّم يف سداً، وال ُيكصلى اهللُ عليِه وسّلم، فإنَّ هذا اإلُيان ال ُيكُن أن يصلَح من أمِر صاحبِه فا
 حياتِه معوّجًا، وهذا اإلُياُن أشبُه ما يكوُن بالّشجرِة اّليت ال تثمر.

م هو ومن مثَّ حبُّ رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلّ  -حبُّ اهلِل عزَّ وجّل  -وهكذا فقد كاَن احلّب 
 مثرُة اإلُيان.

قيقّي فإنَّ اإلُياَن األعزل ال قيمَة لُه إن مل يتوَّج باحلبِّ احل وكما أنَّ الّشجرَة ال قيمَة هلا إن مل تثمر،
 هلِل ولرسوِل اهلل صّلى اهلُل عليِه وسّلم.

وألمٍر ما عندما نعوُد إىل كتاِب اهلِل عزَّ وجّل ونقُف على اآليات اليت يصُف اهلُل فيها نبّيُه ورسوَلُه 
يم أكثَر مما ياَن اإلهلّي يستثرُي القلوَب إىل حبِّ هذا الّرسوِل العظحمّمداً عليِه الّصالُة والّسالم، جنُد أنَّ الب

َم هذا يستثرُي العقوَل إىل اإلُياِن بنبّوته. فأنَت تقرأ يف كتاِب اهلِل عزَّ وجّل عن رسوله صلى اهلُل عليِه وسلّ 
. اْلُمْؤِمِننَي رَءُوٌف رَِحيٌم﴾ْم َحرِيٌص َعلَْيُكْم بِ أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّ  ِمنْ  ﴿لََقْد َجاءَُكْم َرُسولٌ الكالم: 

ُخلٍُق  لََعَلىَٰ  ﴿َوإِنَّكَ ولُه عزَّ وجّل: . وتقرأُ قلِّْلَعاَلِمنَي﴾ َرمْحَةً  ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك ِإالَّ وتقرُأ قوَل اهللِ سبحانُه وتعاىل: 
 ذه النّعوت.القلب هلذا الذي يصفُه اهلُل تعاىل هب. وكلُّ هذه الكلمات إّّنا تثرُي كوامَن احلبِّ يف َعِظيٍم﴾

ى ولكّنَك باملقابل ال جتُد أنَّ القرآَن يرّكُز مثَل هذا الرّتكيز على حوافِز اإلُياِن العقليِّ برسوِل اهلل صل
لِفكِر ا اهلُل عليِه وسّلم، ألنَّ هذا اإلُياَن يستقلُّ بِه العقُل إن فّكر، ويكفي لدخوِل اإلُياِن وتسرّبِه إىل

والعقل أن يتأّمَل اإلنساُن تأّماًل موضوعيًّا حرّاً يف شواهد النبّوِة من حياة رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم، 
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ولكنَّ الذي حيتاُج إىل متكني، والذي حيتاُج إىل دفع إّّنا هو احلّب، احلبُّ الذي ينبغي أن يستقرَّ يف 
 كثرية ال توجُد أمثاُل هذه العقباِت يف طريِق العقل.القلب. ألنَّ ضمَن هذا احلبِّ عقباٌت  

دون حبِّ رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلم حبُّ الّشهوات، حبُّ األهواء، حبُّ املناصِب والرّئاسِة 
والّزعامة والعصبّية بأنواعها وأشكاهلا، هذه عقباٌت تقُف حائاًل بنَي القلِب وصاحبِه فتصّدُه عن حبِّ اهلل 

وجلَّ، ومن مثَّ عن حبِّ رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم، ذلَك ألنَّ هذا اإلنساَن يُواَجُه يف طريقه  عزَّ 
 . أال وهَو حبُّ الّدنيا بكلِّ ما تتنوُّع إليِه الّدنيا من فروٍع وأقسام..حببٍّ أقوى

قلبُه مبعاين هذا احلّب،  مل ُيشِرب حبُّ رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم هو مثرُة اإلُياِن بنبّوته. فمن
 اهلِل مل يستفد شيئًا من اإلُياِن بنبّوتِه صّلى اهللُ عليِه وسّلم. والفرُق بيننا وبنَي أصحاِب رسوِل اهلِل رضوانُ 

 عليهم، أهّنم متّيزوا عنّا هبذا احلّب.

ته، ولكنّهم جتاوزونا منوَن بعقولنا بنبوّ أّما اإلُياُن العقلّي فنحُن حنمُد اهلَل عزَّ وجلَّ على أنّنا وإيّاهم مؤ 
ا إىل شيٍء آخَر ختلّفنا عنهم فيه، وقرت حمّبٌة عظيمٌة هائلٌة لرسوِل اهلِل بنَي جواحنهم طغت على حمّبِة الّدني

وشهواهتا وأهوائها فبدت منهم تلَك اخلوارُق اليت علمتم، ودانوا بالوالِء لرسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم  
ِه تعرفون، وضّحوا بكلِّ غاٍل ورخيص يف سبيِل أمِر اهلِل ومن مثَّ يف سبيِل أمِر رسوِل اهلِل صلى اهللُ عليكما 

وسّلم. أّما حنُن فتخلّفنا ومل نستطع أن نرقى إىل ذلك الّصعيد ألنَّ األهواَء شّدتنا إىل األدىن، ألنَّ الدنيا 
أصحاُب رسوِل  غالِل الثّقيلة، مل نستطع أن نتحّرك كما حتّركحبستنا، وألنَّ أهواءنا وعصبيّاتنا صّفدتنا باأل

 اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم.

وإذا وقَر حبُّ رسوِل اهلِل يف قلِب املؤمن فحّدث عن آثاِر هذا احلبِّ وال حرج، وليَس مثَّة قانوٌن 
وال يُقاُل لُه: )هذا  : )مِلَ(،يسمو على قانوِن هذا احلّب، فال يقال ملن تصّرَف بسائٍق من حبِّه لرسوِل اهلل

جائٌز وذاَك غرُي جائز(، ألنَّ منطَق احلبِّ فوَق كلِّ منطق، وألنَّ قانونُه ال يسمو عليِه أيُّ قانون، فقد 
شربت امرأٌة من أصحاِب رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم بوَل رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم، اندفعت 

احلب، فما أنكَر رسوُل اهلِل عليها، ألنَّ املنطَق ُينع من هذا اإلنكار، إهنا انساقت  إىل ذلَك بسائٍق من
 إىل ذلَك بسائِق حّب.
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 بوضوئهو ولقد علمتم أنَّ يف أصحاِب رسوِل اهلل صلى اهللُ عليِه وسّلم من قد كانوا يتباركوَن بنخامته 
، وكاَن حريصًا َي أصحابُه من نفسِه إال ما تقرُّ به العنيمع العلِم بأنَّ املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم أال ُير 

على أال يشمَّ أحٌد منُه إال أطيَب رائحة، ولكنَّه احلب دفعهم إىل هذا وأكثر، وما أنكَر رسوُل اهلِل صلى 
 اهلُل عليِه وسّلم، إذ ليَس مثَّة قانوٌن أمسى من قانوِن احلبِّ هذا.

وَم هلِل وهو سوادة رضي اهلُل عنه قبيَل ابتداِء املسلمنَي بالقتاِل يولقد عمَد رجٌل من أصحاِب رسوِل ا
أحد، عمَد إىل بطِن رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم فهجَم عليِه يقبّله، ورمّبا استشنَع أحدنا هذا الفعل، 

﴿وحيَك ما الذي له: سأولكنَّ رسوَل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلَم مل ينكر عليِه ذلك، كلُّ ما يف األمر أّنُه 
محلَك على هذا يا سوادة؟ قال: يا رسوَل اهلل لقد خشيت أن يكوَن هذا اليوم هو آخَر عهدي بك، 

ُه أيُّ . ُسلطُة احلب ال ُيكن أن يسكتفأحببُت أن يكوَن آخَر عهدي بك أن يلتصَق جسدي جبسدك﴾
 قانوٍن وال أيُّ منطق.

هِر ربيٍع  عليِه وسّلم من تفوح حوَل قلوهبم ومشاعرهم يف شوإذا رأيَت يف حميّب رسوِل اهلل صلى اهللُ 
هذا رائحُة الذّكرى، ذكرى والدِة رسوِل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم، فتهيجهم هذه الّروائح وهذه الرّياح 

 الوتستثريهم وتدفعهم إىل ما قد تدفعهم إليه من احتفاالٍت ولقاءاٍت وكلماٍت وقرباٍت أيًّا كاَن نوعها، ف
سبيَل لإلنكار على شيٍء من ذلك، ألّنُه منطُق احلّب، وأعين مبنطِق احلّب ذلَك املنطَق الّصادق الذي 
ينبُع والذي يتعاىل من بنِي اجلوانح بدافٍع حقيقيٍّ خاٍل وخالص عن الّشوائِب املختلفِة املتنّوعة. ال ُيكُن 

 واحتشاٍم  صلى اهللُ عليِه وسّلم وألزَم عقلهُ بكلِّ أدبٍ إلنساٍن أن ينكر، ولو أنَّ إنسانًا زاَر مثوى رسوِل اهلل
واحرتام، ولكنَّ هائَج احلّب تغّلَب على هذا القرار، وتغّلَب على هذه الّضوابِط العقلّية يف كيانه فصاَح 

باَد ع وهاَج وماج، فإّنَك لن جتَد منطقًا يتغّلُب عليِه ويسكتُه يف تلَك اللحظة، هذه حقيقٌة ال ريَب فيها يا
 اهلل.

فال ريب أن من شأِن اإلنساُن احملّب أن حيتفَل بذكرى مولِد رسوِل اهلل صلى اهلُل عليِه وسّلم، 
والّدستوُر الذي يدفعُه إىل هذا، وبوسعِه أن يطمئنَّ إليه أن يراجَع قلبه فيتساءل: ما الذي محلهُ على ذلك؟ 

ليِه ؟ فليعلم أنَّ أمرُه مرمي  ُعرَض احلائط، ولن ينظَر إأهَو رياٌء؟ أهَي مسعٌة؟ أم مصلحٌة؟ أم غرٌض دنيويّ 
اهلُل وال رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم. أّما إن عاَد إىل قلبه ووجَد أنَّ احلوافَز اليت دفعتُه إىل ذلك: ناٌر 
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نَّ هذا هو الّدافع أ هتيُج بنَي جواحنه، وحب  هلِل تعاىل أضرمه يف فؤاده، واإلنساُن ال يكّذُب شعوره، إن علمَ 
 فليهنأ أّنُه هبذا يتقّرُب إىل اهلل ورسوله.

وإن قاَل قائل: فأيَن هو الّدليل؟ وأيَن هي احلّجة؟ وأيَن هي املشروعّية؟ قل له: أنَت تعيش يف عامِل 
ن ع العقالنيات، وأنَت تتحّدث عن األحكام اليت تتعلق بالواقِع الفكريِّ والعقاليّن، أّما حنُن فنتحّدثُ 

 دائرِة احلّب اليت إن زُجَّ اإلنساُن فيها كاَن معزوراً أيًّا كاَن العمُل الذي قاَم به.

ا على أنَّ رسوَل اهلل صّلى اهللُ عليِه وسّلم كاَن يصوُم يوَم اإلثنني، وقد ورَد يف الّصحيِح أّنُه ُسئل: ملاذ
 .﴿ذلَك يوٌم ُولدُت فيه﴾تصوُم يوَم اإلثنني؟ قال: 

هنالك من املعتمدات واألدّلة على أنَّ يوَم ميالِد رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم يوٌم  ولو مل يكن
مقّدٌس من الزّمن، ويوٌم أزهر من الدهر، لو مل يكن مثَّة دليٌل على هذا غرُي هذا احلديث لكفى، ولكاَن 

ه مثابَة احتفاٍء من شهِر ربيٍع كلّ بل ينبغي أن يندفعوا إىل أن جيعلوا  -ال أقوُل معزورين -النّاُس مجيعًا 
واحتفاٍل وسروٍر برسوِل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسّلم، ال نشرتُط لذلك إال شرطًا واحداً: أال وهو أن يعودوا 
إىل قلوهبم فينّقوا هذه القلوَب من الّشوائب، وأن يالحظوا أفئدهتم فيتأّكدوا أنَّ حوافزهم هي احلّب وال 

ُن نعلُم أنَّ لكلِّ شيٍء دلياًل، فإذا كاَن الّدافُع هو هذا احلّب، احلبُّ الذي يدفُع شيَء غرُي احلّب. وحن
 اإلنساَن إىل االحتفاِل بذكرى رسوِل اهلل يدفعُه من باِب أوىل إىل االنضباط بأمِر رسوِل اهلل.

 ال يدفعين هذا مثَّ كيَف يدفعين احلّب إىل أن أنفَق املاَل سخيّاً وأنا أنتشي بذكرى مولِد رسوِل اهلل، 
احلّب إىل أن أخرَج زكاَة مايل؟ مثَّ ال يدفعين هذا احلّب إىل أن أفطَم نفسي عن الرّبا؟ مثَّ ال يدفعين هذا 
احلّب إىل أفطَم جييب عن الغلّو وعن الغشِّ يف املعاملة؟ كيف؟ كيَف يدفعين احلبُّ إىل شيء مثَّ يأخذ يف  

 من ذلك؟كياين فال يدفعين إىل ما هو أهمُّ 

بقَي شيٌء واحد: ما زاَل كثرٌي من اإلخوِة يقعوَن يف إشكاٍل فيِه ويسألون: هنالَك من يزعم أنَّ 
االحتفاَل بذكرى مولِد رسوِل اهلِل بدعة فما احلقُّ يف هذا؟ أسئلٌة ال تنتهي وما تزاُل تتكّرُر على األمساع. 

تفل ، لكنّنا نضيُف إىل ذلك: أنَّ من احتفى واحنقوُل بعَد الذي قلته، والكالُم الذي قلتُه هو األساس
بذكرى مولِد رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم معتقدًا أنَّ ذلَك ثابٌت يف سنّته، وأنَّ ذلَك ثابٌت ومستقر  



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1232
 

ذا ه بنصٍّ من كتاِب اهلِل أو َنصٍّ من سّنِة رسوِل اهلل أو أّنُه ثابٌت بإمجاع فقد أخطَأ وابتدَع وال شّك، ألنَّ 
 مل يثبت ال يف كتاٍب وال يف سّنٍة وال استقرَّ عليِه إمجاع. 

أّما إن اندفَع إىل هذا االحتفاِء واالحتفال بدافٍع من هذا احلبِّ الذي قلت، وهو يعلم أّنُه يقوُم 
اٌب ثبنشاٍط اجتماعيٍّ يبتغى منُه خرٌي دييّن. إذا كاَن هذا هو رائده وهذا دافعه فال شكَّ أّنُه مأجوٌر وم

على هذا العمل، واألمُر يف ذلك كإقامة املؤسسات التّعليمّيِة اليت يبتغى من ورائها خدمُة شريعِة اهلل،  
ها كإقامِة املرافِق الثّقافّية اليت يبتغى منها تزويُد املسلمنَي بالفكِر اإلسالمّي، أنشطٌة اجتماعّية يبتغى من

أعالِم  موال الّسخّية لذكرى والدِة فالٍن أو فالٍن أو فالٍن منخرٌي دييّن، وكاملؤمترات اليت تنفُق عليها األ
املسلمنَي وأطفاهلم وتنفُق على ذلَك األمواَل الّسخّية، نشاطاٌت اجتماعّية ولكن يبتغى من وراِء ذلَك خرٌي 

 مثِل هذا يفدييّن. إذا كاَن هذا هو الّدافع فال شكَّ أن االحتفاء مبولِد رسوِل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم 
الّشهر يقُع يف مقّدمِة قائمِة هذه األنشطِة االجتماعّيِة كلّها، وال ُيكن أن َيالف يف ذلك إال إنساٌن فرَغ 

 قلبُه من كوامن احلّب، ومثُل هذا اإلنساِن ال يُ نَاَقْش ألّنَك ال متلُك جسوراً واصلًة بينَك وبينه.

باالنضباط  أن جيعَل رائدنا اإلخالَص لوجهه، وأن يتّوَج حبّناأقوُل قويل هذا وأسأُل اهللَ سبحانُه وتعاىل 
 بسّنِة رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم والّسرِي على هنجه، أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم...

 هو مثرة اإلُيان.ه ومن مث حب رسول حب اهلل عز وجل

ن تأماًل إىل الفكر والعقل أن يتأّمل اإلنسا اناإلُيان يستقل به العقل إن فكر، ويكفي لدخول اإلُي
موضوعيًا حراً يف شواهد النبوة من حياة رسوِل اهلل، ولكن الذي حيتاج إىل متكني، والذي حيتاج إىل دفع 

 .إّنا هو احلب
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 املعظََّم هلُها أيُّ مسلٍم: أنَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل أقاَم هذا الّدينَ إنَّ من َبَدهيّاِت هذا الّديِن اليت ال جي
على أساسنِي اثنني: أوَّهُلما مبادُئ كلّيٌة ساطعٌة ال ُيكُن أن يتسرََّب إليها كالم، وال ُيكُن أن تكوَن حمطَّ 

حتَت أبصاِر  سبحانُه وتعاىلنظٍر أو اجتهاد. األساُس الثّاين ساحٌة اجتهادّيٌة حلكمٍة بالغٍة تركها اهلُل 
املسلمنَي الّصادقنَي وبصائرهم، جيتهدوَن فيها حسَب رؤيتهم وَمَلكاهتُِِم اإلسالمّية، وحسَب ما جيدُّ مَن 

 املصاحِل املتطّورِة املختلفِة إىل أن يأيَت أمُر اهلِل سبحانُه وتعاىل وتقوَم الّساعة.

احِة ِة على هذا األساس الثاين الذي يتمّثُل يف هذِه السّ هذِه حقيقٌة ال مريَة فيها، ومن أكرِب األدلَّ 
إذا اجتهَد احلاكُم ﴿االجتهادّيِة قوُل املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم فيما رواُه مسلٌم يف صحيحِه وغريُه: 

 .فأصاَب فلُه أجران، وإذا اجتهَد احلاكُم فأخطَأ فلُه أجٌر واحد﴾

اءُ مجيعًا من قبل، منُذ أن مسعوا هذا الكالَم من فِم رسوِل اهلِل صّلى إّنكم تالحظوَن كما الحَظ العلم
هاديًّا اهللُ عليِه وسلََّم إىل يوِمنا هذا: أنَّ املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم يقرُِّر أّواًل أنَّ يف هذا الّديِن جانباً اجت

نَّ كلَّ أمٍر خاضعٌة لالختالِف أيضًا، ذلَك أليفور بأحكاٍم كثريٍة خاضعٍة للّنظِر واالجتهاد، ومن مثَّ فهَي 
أخضعُه اهلُل عزَّ وجلَّ الجتهاِد عبادِه فهَو بدوِن ريٍب خاضٌع للخالِف أيضًا يف ذلك. وإذا كاَن الباري 
عزَّ وجلَّ قد شاَء ببالِغ حكمتِه أن يكوَن هذا اجلانُب من جوانِب دينِه العظيِم خاضعًا الجتهاِد عبادِه 

أن يكوَن مبتوتًا فيِه ببياٍن حاسٍم جازٍم من َلُدنه. ومعىن ذلَك أنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ ما فتَح باَب بداًل من 
 االجتهاِد يف هذِه القضايا إال وفتَح إليها باَب اخلالِف يف الرأِي أيضًا.

لّساحِة ذاهتا ا فكما شرَع اهللُ سبحانُه وتعاىل يف هذِه الّساحِة االجتهاد، شرَع يف الوقِت ذاتِه يف هذهِ 
االختالف، ومن مثَّ فهو اختالٌف تعاوين  ال اختالُف شقاٍق ومتسٍُّك وتنازع، هو اختالٌف اجتهادي  يثاُب 

بيانه، عليِه املختلفوَن مجيعًا، مبن فيهُم املصيُب واملخطُئ بتصريِح كالِم رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم و 
 قولِه؟ها اإلخوة؟ أم هنالَك من يشكُّ يف َكِلِم رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم و أيف هذا البياِن من ريٍب أيُّ 
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ولكنّا على الّرغِم من هذا البياِن الواضح، وعلى الّرغِم من هذِه احلقيقِة اليت مل جيهلها األجياُل 
غَلق، وما هَي هذِه تَُّح بداًل من أن تُ الّسابقُة مَن املسلمنَي إىل يوِمنا هذا، ما نزاُل نرى أبوابًا من الفنِت تُ فَ 

سلَّم. األبواب؟ أبواٌب مترَُّر منها الفتنُة عرَب ما شرَع اهللُ عزَّ وجّل، وعرَب ما استنَُّه رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه و 
ل تركُه بألنَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل شاَء بعظيِم حكمتِه أن يكوَن يف اإلسالِم جانٌب مل ُيدَّ فيِه الّشارع 

الجتهاِد اجملتهدين، جاَء من جعَل هذا الباَب منفذاً إىل فتنة، وألنَّ اهللَ سبحانُه وتعاىل شاءَ أن يكوَن هذا 
االجتهاُد مبعثًا لالختالِف وأوصاهم أن يكوَن اختالفهم اختالفًا تعاونيًّا كما قلت، جاءَ من نكََّس فجعَل 

 هذا االختالَف اختالفًا عدوانيًّا.

الّرغِم من هذِه احلقيقِة الواضحِة جنُد من يتسرَُّب إىل ساحِة االجتهاِد هذِه وال حرَج يف ذلَك على 
وال عتب عليه، ولكّنُه بداًل من أن يدخَل إىل ساحِة االجتهاِد فيغيَن هذِه الّساحَة بآرائِه مثَّ يرتَك لآلخريَن 

بعضالتِه  كما يدخُل املالكُم ساحةَ اللعِب يتباهى  اجتهاداهتم أيضًا، بدالً عن ذلَك يدخُل إىل هذِه الّساحةِ 
 العلمّيِة من أجِل أن يلكَم اآلراَء األخرى فيقضَي عليها إِن استطاَع إىل ذلَك سبياًل،.

يف كلِّ وقت، ويف كلِّ مناسبة، وعلى الرَّغِم من تكرارنا وتأكيِدنا هلذِه احلقيقِة البدهّيِة الواضحة، 
نا مَن نسرُي يف هذِه الّساحِة جنتهُد فيما نبتغي أن جنتهَد فيه، ونسأُل اهلَل أن ال حيرِمَ وعلى الّرغِم من أنّنا 

األجِر الواحِد إن أخطأنا، وأن يكُتَب لنا كماَل األجريِن إن أصبنا. وننظُر إىل إخواننا الذيَن سلكوا مسالَك 
ّسوء، وعن الّتجرمي، ّنسُك ألسنتنا عن قالِة ال أخرى يف االجتهاد، فندعو اهللَ هلم مبثِل ما َدَعونا ألنفِسنا، مثَّ 

 وعن الّتخطيء، وعن الّتضليِل والتبديع يف حقِّهم.

على الّرغِم من هذا كلِِّه جنُد من يدخُل إىل هذِه الّساحِة كما قلُت لكم دخوَل املالكِم إىل ساحِة 
ًا بتّاراً إن جيعُل من اجتهادِه سيف اللعب، وبداًل من أن جيتهَد ويقوَل: ال أدري لعّلي أصبُت أو أخطأت،

 استطاَع قطََّع بِه أوصلَة اآلخرين.

كلَّما جاَء شهُر ربيع اجتهدنا ورأينا أنَّ من اخلرِي أن حنتفي بذكرى مولِد رسوِل اهلل، وأنَّ مَن اخلرِي 
ومشاغلَها تُقيَم بيننا وبنَي  اأن نعوَد فننتعَش بسريِة املصطفى عليِه الصالُة والّسالم، سيَّما وأنَّ مالهَي الدُّني

الرُُّسِل  سيِِّدنا رسوِل اهلِل حواجَب صفيقًة جتعلُنا ننسى صلتَنا هبذا الّسيِِّد العظيم، هبذا الّنيبِّ املبجَِّل خامتِ 
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واألنبياء، جنتهُد يف هذا الّطريِق ونقول: إن أصبنا فلنا أجراِن بإذِن اهلل، وإن أخطأنا فلن حنرَم مَن األجِر 
. يسخرون، وينكرون، ويبسطوَن ألسنتهم مبا َيرُج عن معىن .لواحِد على كلِّ حال. ولكنَّ إخوًة لناا

اإلسالم. يأيت من يقول: إنَّ رسوَل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم ُوِلَد مرًّة واحدة، فمالكم تَولِّدوَنُه كلَّ عاٍم 
ُم الكالَم ال ُيكُن إدخالُه يف معىًن من معاين الّدين، إّنُه كالوكلَّ عاٍم كذا وكذا مرّة؟ وكلُّكم يعلُم أنَّ هذا 

سخريٍة يف شكلِه ومضمونه. هذا الذي يقوُل هذا الكالَم يعلُم متامًا أّنُه إذا كاَن يقصُد بالوالدِة املعىن 
دًة مثَّ تويفَّ وفاًة واحدة، دًة واحاحلقيقّي، فإنَّ أيّاً من النّاِس مل يزُعم أنَّ رسوَل اهلِل ُوِلَد أكثَر من مرّة، ُوِلَد وال

وليَس هنالَك أحٌد ممّن يقيُم االحتفاالِت بذكر سيدِّنا رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم يزعُم أّنُه هبذا 
 االحتفاِل استولدُه من أمِِّه من جديد، ال ال، حىّت يناقَشنا هذا القائُل هبذا الكالم.

ألباِبنا م، ما هَو هذا املعىن؟ أن نستولَدُه بعقولِنا تذكُّراً، أن نستعيَد والدتُه ببقَي معىًن واحٌد هلذا الكال
تذكُّرًا بعَد نسيان، تذكُّرًا بعَد غفلة، فما الذي يضريُه وقد حالت كما قلُت لكُم امللهياُت واملنسياُت 

ها؟ ما الذي يقضُّ نيوّيِة وشواغلِ وحجبت ذكرى حبيبِنا عنّا عامًا كامالً مبا تعلموَن من أسباِب امللهياِت الدّ 
دُه مضجعه؟ أن ّنزَِّق هذِه احُلُجَب يف هذا الّشهِر لنستولَدُه ذكراً يف عقولِنا، وذكراً يف نفوِسنا وألبابنا، أَيسع

، وقد ُأسِدَلت فيما بيننا وبينُه ُحُجُب الّنسياِن وُحُجُب اإلعراِض وُحُجُب االستغراِق يف امللهياِت واملنسيات
ُجُب االستغراِق يف الّشهواِت والّتجارِة واملاِل وما تعلمون، أيسعدُه أن نبقى على هذِه احلال؟ وأن ال حُ 

واجِز نعوَد فننتعَش بذكرى نبيِّنا حممٍَّد صّلى اهلُل عليِه وسلََّم يف كلِّ عاٍم مرًّة لعلّنا هبذا نقفُز فوَق هذِه احل
تجاوَز ونقفَز  عليِه وسلَّم يف الذّكرى؟ بل ما يضرُُّه وماذا يضريُه أن نفنبقى دائماً مَع رسولنا حممٍَّد صّلى اهللُ 

فوَق مرحلِة وفاتِه فنكوَن معُه وكأّنُه ال يزاُل يف حياتِه ذكراً وتصّورًا وعيشًا مع أوامرِه ونواهيه؟ ماذا يضرُي 
 يف هذا؟

مَك اهللُ جِر الواحِد وقد أكر هب أنّنا اجتهدنا فأخطأنا، واجتهدَت فأصبت، ملاذا تضنُّ علينا باأل
باألجرين؟ مثَّ ما الذي جعلَك تكذب بأّنَك اطّلعَت على الغيِب فكنَت أنَت احلائَز على األجريِن وكنّا 
حنُن احلائزيَن على األجِر الواحد؟ لو أنّنا يف هذِه الّدنيا عرفنا من املخطُئ ومن املصيُب إذاً مل تعد هذِه 

ة، ألنَّ احلقَّ قد اّتضَح فيها، وليَس معىن كوِن هذا األمِر وأمثالِه أمراً اجتهاديًّا إال املسألُة مسألًة اجتهادي
 ألنَّ االحتماالِت املختلفَة تدوُر من حولِه فتتغّشاه.
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وبذلك: فقد كاَن املصيُب قاباًل ألن يكوَن خمطئًا، وكاَن املخطُئ قاباًل ألن يكوَن مصيبًا، ورمحُة اهلِل 
 عت لنا هذِه الّساحَة لتضمَّ اجلميَع يف دائرة ِ رمحته. فمالَك تضيُِّق هذِه الّرمحة؟عزَّ وجلَّ وسّ 

وشيٌء آخر: حنُن نعلُم أنَّ من قواعِد هذا الّديِن اليت مل َيتلف فيها العلماُء َقّط: أنَّ للمبادِئ 
َن ذريعًة حملرَّم، وربَّ ألّنُه آل إىل أن يكو ولألحكاِم املختلفِة أحكاٌم ذرائعّية، فُربَّ أمٍر مباٍح حتوََّل إىل حمرٍَّم 

أمٍر مباٍح آَل إىل مندوٍب بل واجٍب ألّنُه أصبَح ذريعًة ملندوٍب أو واجب. األشياءُ تُعطى أحكاَمها عندما 
يسكت الّشارُع عن أحكامها مباشرًة، حىّت الّذرائُع املرتبطة هبا، فإذا اجتمَع النّاُس ألمٍر مَن األموِر ومل 

للّشارِع يف ذلَك نص  قاطع، ننظُر إىل النّتائِج املنبثقِة عن هذا االجتماع، إذا كانت نتائج خمالفًة يكن 
لديِن اهلِل عزَّ وجلَّ تزّجهم يف معصية، حتملهم على منكر، فإنَّ هذا املباَح يصبُح حمرَّمًا. أّما إذا رأينا أنَّ 

ال من كن معروفًا ال يف عصِر الّصحابِة وال التّابعنَي و هذا االجتماَع الذي مل تكن لُه سابقُة عهٍد ومل ي
بعَدهم، ولكنّا نظرنا فرأيناُه َيرُج نتائَج ترضي اهلَل عزَّ وجلَّ يف ساحِة املندوباِت أو يف ساحِة الواجباِت 

لعلماءُ مجيعًا، ا فإنَّ هذا العمَل املباَح يصبُح مندوبًا أو يصبُح واجبًا. قرأنا هذا يف حبِث الّذرائع، وأمجَع عليهِ 
 فلنفرض أنَّ احتفاَء املسلمنَي برسوهلم بدعٌة مل ترد يف الّديِن َقّط، ليَس عليها نص  ال يف القرآِن وال يف

الّسّنة، ولكن أليست لنا عقول؟ نتتّبُع عن طريِق عقولِنا نتائَج هذِه االحتفاءات؟ مِن الذي جيهُل منكم 
ًة عظيمة؟ من الذي جيهُل أهّنا أمثرت مثاراً طيّب -دت يف بيوٍت أو مساجد سواءٌ ُعق -أنَّ هذِه االحتفاالِت 

ومِن الذي جيهُل أنَّ كثريًا من بيوتاِت الّشاِم أكرمها اهلُل باهلدايِة والّرشِد بعَد أن كانت غريقًة يف حباِر 
 الّضالِل والتّيِه بفضِل هذِه االحتفاالِت أو مسِّها املوالَد كما حتّب.

حُن ننظُر إىل اجتماعاِت النّاِس وإىل أعماهلم وأنشطتهُم املختلفِة حسبما ننتهي إليِه من إذاً: فن
 نتائج، هذِه النّتائُج هَي اليت تلوُِّن هذِه األعماَل إن بلوِن الطّاعاِت وإن بلوِن املعاصي.

وٍة لنا يف مُع مَع إخوشيٌء أخرٌي وأخري، وكم أودُّ أن ال حنتاَج إىل إعادِة هذا الكالم، حنُن عندما جنت
مسجٍد أو يف داٍر نتلو سريَة رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم ما زعمنا يومًا مَن األيّاِم أّنُه عمٌل مسنوٌن 
نصَّ عليِه الّشارُع كصالِة الّضحى أو كصالِة اجلمعِة مثاًل، بل كنّا وال نزاُل نقوُل هَي أنشطٌة اجتماعّية، 

ا رأينا أنَّ هذِه األنشطَة هلا آثاُرها الّدينّيُة املإال أنَّ هلذِه األن
ّ
فيدة، شطِة االجتماعّيِة آثاراً دينّيًة إجيابّية، ومل

وكنّا حنبُّ لديننا اخلرَي وألنفِسنا اخلرَي من خالِل هذا الّدين، ال واهلِل مل يكن لدينا اختياٌر يف أن نفتَِّح 
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االِت وحنُن ُر أنّنا خونٌة يف حقِّ دينِنا أن نغلَق أبواَب هذِه االحتفالّسبيَل إىل هذِه االحتفاالت، وإنّنا لنشع
ّلى اهللُ نعلُم نتائَجها اإلجيابّيَة املفيدَة يف هدايِة النّاس، يف ترقيِق قلوهبم، يف ربِط قلوهبم بنبيّهم حممٍَّد ص

 عليِه وسلَّم، يف انتهاِز الفرصِة يف األمِر مبعروف، بالنّهِي عن منكر.

 أعوُد فأقول: هب أنّنا اجتهدنا فأخطأنا، أليسِت املسألُة مسألًة اجتهادّية؟ فما هلؤالء اإلخوِة ولكيّن 
يغلقوَن ساحةً فتحها اهلل؟ مثَّ ما هلؤالِء اإلخوِة حيرموننا من أجٍر أكرمنا بِه اهللُ سبحانُه وتعاىل؟ وماهلم كلَّما 

عضالِت فتحوا باَب سخريٍة عن طريق تفتيِل ال جاءت مناسبة فتحوا باَب فتنٍة عن طريِق سخرية، أو
 العلمّية، ونعوُذ باهلِل من أن يتحوََّل العلُم الذي أكرمنا بِه إىل تفتيِل عضالٍت كاملالكمنَي الذيَن يتصارعونَ 

 يف ساحِة املالكمة، أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيَم يل ولكم..
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 23/28/1883 | بعيد املولد في حياتناأين هي ثمرة احتفالنا  -319

 

تعلمون أن هذا الشهر املبارك هو شهر مولد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، ولقد كان الناس فيما 
مضى حيتفلون يف يوٍم واحد من هذا الشهر باعتبار أنه يوم مولد املصطفى عليه الصالة والسالم، ولكن 

طفى م الواحد إىل االحتفال بالشهر كله على أنه شهر والدة املصالناس بعد ذلك انتقلوا من االحتفال باليو 
صلى اهلل عليه وسلم، بل إن يف الناس من أخذوا حيتفلون هبذين الشهرين ربيع األول والذي يليه على 

ا االحتفال السيما ل هبذءاعتبار أهنما شهرا مولد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، ولقد قلنا وال نزال نتفا
كون متصاعدًا من االحتفال باليوم إىل االحتفال بالشهر إىل االحتفال بالشهرين، وكنا نقول إنا عندما ي

 هذا لدليٌل نابٌض بنّي على حب هؤالء الناس لرسوهلم حممٍد صلى اهلل عليه وسلم.

ولكنا أخذنا ننتظر مثار هذه االحتفاالت وظللنا ننتظر وننتظر دون أن جند هلذه االحتفاالت إال 
راً قليلة. فهل نعود إىل اليأس من بعد التفاؤل؟ وهل حنارب هذا االحتفال بعد الرتحيب؟ أم ما هو مثا

املوقف الذي ينبغي أن نتخذه؟ وكيف ُيكن أن نتجاوب شعورًا وعاطفًة مع احتفاالت الناس مبولد 
ننا ومشالنا ال ياملصطفى صلى اهلل عليه وسلم طوال شهٍر أو شهرين من الزمن؟ وحنن عندما نلتفت عن ُي

جند إال ما َيالف هدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإن رأينا بوارق االقتداء به؛ رأيناها بوارق غريبة 
 ورأيناها خطواٍت عجيبة، ورأينا مظهر الشذوذ يف ذلك كله بالنسبة ملا عليه أكثر الناس اليوم.

اهلل  زن واألسى وهو حيتفل مبولد رسولإن اإلنسان املسلم يف مثل هذا الشهر املبارك ليشعر باحل
صلى اهلل عليه وسلم أكثر من أن يشعر باألمل والتفاؤل، ذلك ألنه يقارن بني ما كان عليه رسول اهلل 
وماكان يوصي به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما عليه املسلمون اليوم، فيجد بعدًا شاسعًا مث ينظر 

، وال جيد هذا البعد مع األيام إال وهو يزداد اتساعًا، فكيف ال يكون فال جيد إال مزيدًا من هذا البعد
االحتفال بذكرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبعث أسى وحزٍن يف فؤاد من ينشد االقتداء برسول اهلل 

 صلى اهلل عليه وسلم؟!
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الدنيا، ومثال  ةة احليالقد كان عليه الصالة والسالم يف حياته اليت يسلكها مثال الرتفع عن زهر 
قريًا ولكنه كان لم فال أقول يف العدم والفقر فحاشى أن يكون رسول اهلل صلى اهلل عليه وس-التقلب 

يف االستغناء عن الدنيا ومظاهرها املختلفة كلها، وألمر ما آثر املصطفى صلى اهلل عليه  -مثال التقلب
راء يف بيوهتم، الم يتمتع إال مبا يتقلب به الفقوسلم أن يكون هذا ّنوذج حياته فلم يكن عليه الصالة والس

ومل يكن يشبع املصطفى صلى اهلل عليه وسلم من لونني قط من الطعام مجعهما عنده ذات يوم، وهو 
الذي راودته جبال الشم أن تتحول بني يديه ذهبًا، ذلك كله من أجل أن يعّلم أمته أن ال تأسرهم الدنيا، 

اء املسلمني يف املستقبل القادم سيحاولون أن ينصبوا هلم سلسلة كمائن ومن أجل أن يوضح هلم أن أعد
 فواهلل ما الفقر ﴿أبشروا وأَمِّلوا خرياً عن طريق الدنيا وشهواهتا وأهوائها. أمل يقل هلم يف احلديث الصحيح: 

م  كأخشى عليكم ولكين أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها َمن قبلكم فتهلك
 كما أهلكتهم﴾

فأين هو االقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، إننا نلتفت إىل حال كثري ممن حيتفلون بذكرى 
مولد رسول اهلل أو سيحتفلون، فنجدهم يتقلبون يف زُخرف من الدنيا ال أول له وال آخر، وجند أن التباهي 

لى بعدنا ر املظاهر اليت مّرت بنا واليت تشهد عوالتفاخر هو طريق املنافسة بينهم وبني األنداد، وما أكث
عن هدي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم. فما قيمة أن حنتفل بذكراه وحنن نعاين من هذه الفجوة الكربى 

 بيننا وبينه.

كان عليه الصالة والسالم يشد على بطنه احلجر واحلجرين من شدة اجلوع، ويف جمتمعاتنا من   
د ضخمة اليت تتجمع عليها ألوان خمتلفة اليت ال حتصى وتشم من خالل هذه املوائينصب املوائد الفخمة ال

رائحة التباهي والتفاخر أكثر مما تشم رائحة الطعام الذي تطعمه. كيف ال خنجل من حبيبنا حممٍد عليه 
على  االصالة والسالم عندما نرى أن عالقته بالدنيا كانت على ذلك النحو من الرتفع واالبتعاد؟ وحياتن

 هذه احلال من التقلب يف محأة الدنيا وشهواهتا وأهوائها؟

وأنا لست ممن حيرم املباح، ولكنين ممن ُيذكر بأن املباح يصبح حرامًا عندما يستعمله اإلنسان 
للمباهات، وكم قلت هذا وكم أوضحت هذا، ما قيمة أن حنتفل بذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه 

هر أو خالل شهٍر من شهرين أو خالل شهرين كاملني، إذا كانت سرية املصطفى وسلم خالل يوٍم من ش
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صلى اهلل عليه وسلم تنبض يف البكور واآلصال بالدعوة إىل اهلل، وتبليغ دين اهلل وقيامه بواجب األمر 
ي أباملعروف والنهي عن املنكر يف بيته يف أسرته يف أوالده، بعيدًا عن ظل أي مصلحة بعيدًا عن اتباع 

. أجل بعيدًا عن ذلك كله، وإّنا يندفع إىل ذلك بقصٍد واحٍد ال .غاية، بعيدًا عن مزج الدين بالسياسة
َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن  ثاين له وال شائبة فيه، أال وهو استنزال رضا اهلل سبحانه وتعاىل وتطبيق قوله:

  َوأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويَ نْ َهْونَ ِإىَل اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف 

ولقد رأينا كيف جتسد عمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا، يف دعوته إىل أهل بيته ويف إعالنه 
 أنه لن يفيدهم يوم القيامة شروا نقري، وأنه لن يغين عنهم من اهلل غناء، وكم كرر هذا وأعاد آمراً باملعروف

ناهيًا عن املنكر، مث انتقل يُبلِّغ قومه مث انتقل يُبلِّغ الدنيا كلها املعمورة اليت من حوله، وننظر إىل واقعنا 
فنجد أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مطويان من حياتنا يف بيوتنا ويف جمتمعاتنا ويف أنديتنا ويف 

 لقاءاتنا بني الرفقة واألصحاب. 

عروف؟ وأين هم الناهون عن املنكر يف بيوهتم؟ ننظر فنجد أن اإلمهال قد حل أين هم اآلمرون بامل
حمل اتباع سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ مل يعد يبايل أٌب مبصري ابنته، وإّنا يبايل من هذا املصري 

سي أو غري ابشيٍء واحد، أن ترقص الدنيا أمامها مبستقبٍل زاهر، وأن جيد أن سريها يف طريق عملها الدر 
الدراسي سيأتيه يف املستقبل القريب أو البعيد مبا ُيطمئن دنياه ومبا ُيطمئن رغد عيشه، ولكن مهما كانت 
هذه الطرق اليت تعيش فيها ابنته أو أوالده ملتويًة، مهما شياطني اإلنس واجلن ترتصد يف منحنيات هذه 

ين عار الذي يرتفع إذا ذكر الدين، هو إن للدالطرق، ومهما كانت السبل ال ترضي اهلل عز وجل، فإن الش
 ربًا حيميه.

. وليس للرب حاجة إىل عباده قط ولكننا حنن احملتاجون إىل رمحة اهلل عن .إن للدين ربًا حيميه أجل
ِل اللَِّه ُأْسَوٌة َرُسو  ﴿لََّقْد َكاَن َلُكْم يِف طريق قيامنا مبا أمر اهلل عز وجل به ولقد قال اهلل عز وجل: 

ا مل يقل فكان حقًا علينا أن نقتضي برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. ملاذ َكاَن يَ ْرُجو اللََّه﴾ لَِّمن َسَنةٌ حَ 
املصطفى معرضًا عمَّا كلّفه اهلل به: إن للدين ربًا حيميه؟ أليس لدنياك أيضًا رٌب حيميها؟ أليس ملستقبلك 

صري ذا نسيت اهلل عز وجل وأنت تتلهث على مومستقبل ابنتك وأوالدك أيضًا رٌب حيمي ذلك كله؟ ملا
رزقك ورزق أوالدك وبناتك وتذكرت قدرة اهلل فقط عندما ُيكلفك اهلل يخدمة دينه. أين هي الدعوة إىل 
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َسبِيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة  ادُْع ِإىَلَٰ اهلل أيها األخوة؟ أين هي الدعوة إىل اهلل عز وجل اليت تتمثل يف قوله 
؟ أين هم املبلغون عن اهلل طبقًا ملا أمر رسول اهلل وناسب َوَجاِدهْلُم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ  ِة احلََْسَنةِ َواْلَمْوِعظَ 

نّضر اهلل امرءً مسع مين مقالًة فأبلغها كما مسعها ؟ أين هم املقتدون برسول اهلل وبأصحاب رسول اهلل؟
ون باسم اإلسالم وما أقل الذين يدعون إىل اهلل أين هي الدعوة؟ أين هم الدعاة؟ ما أكثر الذين يتحرك

 سبحانه وتعاىل.

ولعلكم مجيعًا تعرفون الفرق بني الدعوة إىل اهلل كما كان يفعل رسول اهلل وكما كان يفعل أصحاب 
رسول اهلل، والتحرك املرتاوح يف مكانه باسم اإلسالم، ما أعظم الفرق بني هذا وذاك. لقد سخرنا اإلسالم 

ثرية ما أكثرها وما أكثر أنواعها، سّخرنا اإلسالم آلمال الرئاسة والزعامة وما أكثرها تنوعًا، سخرنا ألهواٍء ك
اإلسالم آلماٍل سياسية. قلنا: سنجعل من السياسة خادمًا لإلسالم، وفتحنا أعيننا بعد حلظات لنجد أننا 

سرية  نظر إىل هذا الواقع وننظر إىلجعلنا اإلسالم خادماً للسياسة كما ترون يف مشارق األرض ومغارهبا، ن
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فنجد بينهما بعد املشرقني.

العامل اإلسالمي يتمزق، والقوى الشريرة تزيده متزقًا واملسلمون يف غفلٍة عن دينهم، هم بني غين 
ذكر دينه، وحجبه ت مرتف يتقلب من غناه يف َسكٍر بل يف ُسكٍر ال هناية له، وبني فقرٍي صّده فقره عن

ىن الذي وما َيال املع .﴿كاد الفقر أن يكون كفراً﴾فقره عن تذكر إسالمه. وصدق رسول اهلل القائل: 
َما الَفْقَر َأْخَشى عليُكْم  ﴿فَواهللِ قاله رسول اهلل إال مصداق هلذا الواقع عندما قال: 

وها َكما تَناَفُسوها قبَلُكم فَ تَناَفسُ  َمْن َكانَ  على ُبِسَطتْ  الدُّْنيا عليُكْم كما تُ ْبَسطَ  أن َأْخَشى ولكينِّ 
تحول . وكيف يكون اإلهالك عندما تُفتح الدنيا ويتنافس القوم يف سبيلها، يفتُ ْهِلَكُكْم كما أهَلَكتْ ُهم﴾

هؤالء الناس إىل فئاٍت حسب قواهم املختلفة، فإنسان جمل سباٌق يف هذا الطريق الغري مقدس إىل الدنيا، 
 ختلف، وإنساٌن ختلف كثرياً فحاق فيه الفقر هناك. وإنسان

 وهكذا فإن اجملتمع الذي يتنافس فيه الناس يف سبيل الدنيا يتحول إىل فريقني، فريٍق يعاين من فقرٍ 
متقع وفريق آخر يعاين من ماٍل بل غىًن طائل كبري يرقى به إىل درجة عجيبة وخطرية من الطغيان، وبانقداح 

اء تناقضني حييق اهلالك، وهذا ما نعانيه اليوم. فقٌر متقع ينادي بلسان احلال هؤالء األغنيهذين الواقعني امل
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السكارى أال أنصفوا جمتمعكم اإلسالمي وسدوا هذه الثغرات اليت فتحها الشيطان فيما بيننا وبينكم 
 فليس هنالك من جميب.

داعي إىل ًا إنسانًا متناقضًا، إذا دعى الالدنيا جتعل من هذا اإلنسان الغين السكران مباله إنسانًا عجيب
إذا التفاخر والتباهي فتح يديه وجيوبه كلها وانتثر املال باملاليني متمثاًل على موائد، متمثاًل يف حفالت ف

طوي هذا الواقع وُنشر واقع آخر وجاء من يدعو هؤالء األغنياء إىل إنصاف الفقراء املتقعني؛ بسكن يؤون 
 املعنوي الذي دعا إليه اهلل عز وجل حيققونه يف حياهتم، ببلغة من العيش حيققوهناإليه بكن من السكن 

يف بيوهتم، وجدت أن األيدي املفتحة انقبضت وأن اجليوب انكمشت وأن الصناديق أقفلت وأن األلسن 
فال تبدأت تشكو من قلة السيولة. هذا هو واقعنا فحدثوين وأجيبوين بأي وجٍه نقبل إىل رسول اهلل باالح

 بذكراه، وكيف بنا أن ال خنجل منه عندما حتتفل الفئات واجلماعات بذكرى مولده وهذا واقعنا.

اإلنسان الذي يرى نفسه بعيدًا عن اهلل ينبغي أن يداري بعده بشيء من اخلجل، ولكن أسوء ما 
ياء. أسأل حلُيكن أن يصل إليه العاصي هو أن يضم إىل عصيانه البعد عن اخلجل والتنزه والتحرر عن ا

اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعلنا من أويل األفعال املقربة إىل اهلل، وأن ال جيعلنا من أويل الدعاوي الكاذبة اليت 
 تصدنا عن اهلل فاستغفروه يغفر لكم.
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318-  
 
 11/29/1882|  حقائق ينبغي أن تذيب املتنكرين للمولد خجال

 

ليه ة أن املكان الذي تشّرف بوالدة سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عمما ال ريب فيه ومما اتفقت عليه األم
وسلم فيه من خري أمكنة الدنيا وبقاعها، ومما ال ريب فيه ومما اتفقت عليه األمة أيضًا أن املكان الذي 
ُدفن فيه سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خري أمكنة الدنيا وخري بقاعها على اإلطالق. ولقد كان 

س وال يزالون يتيمنون الدار اليت ولد فيها سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدخلون إليها وقد النا
 أدركوا أهنا من خري بقاع األرض؛ يتيمنون فيها الربكة واخلري.

وإذا كان هذا من املعلوم ومن املتفق عليه عند العلماء مجيعًا، فال شك أّن الزمان صنو املكان ال 
فني املكاين والزماين، إذا كان املكان الذي وِلَد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من خري فرق بني الظر 

بقاع الدنيا، فال شك أن الزمان الذي وِلد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف تلك البقعة من خري 
هة أو ما نطقي ما يثري شبإن مل يكن خريها مجيعًا. وال أعتقد أّن يف هذا الكالم امل -أزمنة الدهر أمجع 

 يتسع ألي نقاش وجدل.

إذا كان املكان الذي ولد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من خري بقاع الدنيا، فلماذا ال يكون 
 الزمان الذي ولد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف تلك البقعة من خري أزمنة الدنيا أيضًا؟!

ا مبقدم هذا الزمان الذي ُيذكرهم بوالدة سيدنا رسول اهلل صلى ومن هنا حق للمسلمني أن حيتفلو 
اهلل عليه وسلم، كما حيق هلم أن حيتفوا وحيتفلوا باملكان الذي ولد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  
كما حيق هلم أن حيرتموا ويُقدسوا املكان الذي ُدفن فيه سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، إذ ال فرق 
بني ظرف زمين وظرف مكاين أبداً. وقد علمنا أن اهلل عز وجل فاضل بني األزمنة ألمثال هذه العوارض  

 كما فاضل بني األمكنة، وليس هنالك أي فرٍق بني زمان ومكان قط.

. فما من عام تشرق فيه مشس هذا الشهر على املسلمني، وُير فيه يوم الثاين .ومع ذلك أيها األخوة
حتفاء ع األول إال ويثور اجلدل الالهناية له، وخصام ال معىن له حول مشروعية االعشر من شهر ربي

حتفال بالزمن الذي ولد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. تثور اجملادالت يف هذا الشهر وتسري يف واال
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يت لطريٍق مسدود، وتنبعث من قلوب حاقدة ال من عقول مستشكلة، وإهنا مصيبة من أكرب املصائب ا
تفاق يف حاقت هبذه األمة، وكان من املمكن أن ينتهي اجلدل واخلصام إذا مل جيد املسلمون سبياًل لال

هذا األمر اخلطري جداً، كان هنالك سبيٌل إلهناء هذا اجلدل أال وهو السبيل الذي نبه إليه رسول اهلل صلى 
اجتهادٍي  إلنسان إذا اجتهد يف أمرٍ اهلل عليه وسلم عندما أعلن يف احلديث الصحيح املتفق عليه: أن ا

فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجٌر واحد، وعندئٍذ يُعذر هذا صاحبه ويعذر ذاك صاحبه وينتهي اجلدل 
 وينتهي اللجج واخلصام يف هذا األمر.

ولكن حىت لو أن أحد الطرفني سكت وأهنى األمر فإن الطرف الثاين ال يريد أن يُنهي هذا اجلدل 
ويأيب إال أن يثريه جلجاً ال هناية له، ويأىب إال أن يُثري من ذلك فتنة دمهاء، ال بد أن يُقنع هذه األمة  أبداً، 

كلها بقضها وقضيضها أن اليوم الذي ولد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليست له أي مزية عن 
ب هذه ذا اليوم وتقديرًا لصاحاأليام األخرى، ومن مث فإن االحتفال بذكرى والدة رسول اهلل تقديرًا هل

الذكرى أمر ال جيوز، وأمٌر مبتدع، واإلنسان َيرج به عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل ويتنكب عن احملجة 
البيضاء، ال بد أن تُقنع هذه الشرذمة هذه األمة اإلسالمية كلها مبا يراه عقلها الفاسد، ورسول اهلل يقول: 

 .اب فلها أجران وإن أخطأ فله أجر واحد﴾﴿إذا اجتهد احلاكم أو اجملتهد فأص

إن كنت يا هذا جمتهدًا ومصيبًا يف اجتهادك فاهنأ بأجرين كتبه اهلل لك، ولك أو عليك أن هتنئنا 
بأجر قد كتبه اهلل لنا، واترك ساحة هذا البحث واحبث عن مسألة أخرى هتم املسلمني وجتمع مشلهم، وإن  

لينا أن هننئك بأنك قد حزت على أجٍر واحد أو على نصف كنا حنن املصيبني وأنت املخطئ فإن ع
األجر الذي يناله املصيب، وما عليك إال أن تبحث عن موضوع آخر وأن نبحث حنن أيضًا عن موضوع 
آخر. هذا السبيل ينهي اللجج وينهي اجلدل لو أن األطراف أو الطرف األدهى والذي يأىب إال أن يسوق 

 و أهنم التجؤا إىل هدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.الناس كلهم وراء اجتهاده، ل

قصارى ما يف األمر أنه أمٌر اجتهادي، واملصيب له أجران واملخطئ له أجر، هذا ليس من األمور  
املعروفة من الدين بالضرورة حىت يتنكر املخطئ عن احملجة البيضاء ويبتعد عن صراط اهلل تعاىل، ومع ذلك 

ك صف إن كان هنال -ال أن يثريها فتنة، وإن أىب إال أن ُيصدع الصف اإلسالمي فإن أىب هذا الطرف إ
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إسالمي باٍق، إن أىب إال أن ُيصدع الصف اإلسالمي هبذه املسألة، فإننا نلتفت إىل منطق العلم لنقول 
 له:

ومواقف  ةإن احتفاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باألزمنة اليت شهدت أعماالً قدسية ورمحاٍت ربّانيّ 
. إن احتفاء سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبذا شيٌء ال ينكر، ويعرفه كل من  .ألنبياء ورسل

كانت له ثقافًة راشدة يف دين اهلل عز وجل، وإال فمن هو هذا اإلنسان املثقف اليقظ الذي يغيب عنه 
ي ي ومن رواية عائشة رضحديث مسلم يف صحيحه من رواية ابن عباس ومن رواية أبو موسى األشعر 

ا قِدَم املدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، 
ّ
اهلل عنهم مجيعًا، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل

فسأهلم عن ذلك. قالوا: هذا يوٌم صاحل أجنى اهلل سبحانه وتعاىل فيه موسى وبين إسرائيل من فرعون، 
 حنن أحق مبوسى منكمرى، قال عليه الصالة والسالم: فنحن نصومه احتفاًء بذلك اليوم أو هبذه الذك

ا من كان قد أكل يومه هذ -وكان اليوم يوم عاشوراء  -وأمر رجاًل من قبيلة أسلم أن ينادي يف الناس 
حتفااًل افليمسك بقية اليوم ومن أصبح صائماً فليتم صومه. أليس هذا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 إىل الزمن الذي أجنى اهلل عز وجل فيه موسى ومن معه من بين إسرائيل.بذكرى زمنية تعود 

كيف جاز لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن حيتفل بذكرى جناة أخيه سيدنا موسى على نبينا 
وعليه الصالة والسالم؟ وأن يأمر أصحابه بذلك عن طريق صوم ذلك اليوم وال حيق لنا أن نفعل ما فعله 

 اهلل عليه وسلم احتفاًء بالذكرى الزمنية ملولد من؟ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟رسول اهلل صلى 

ا ُسئل عن ذلك قال  
ّ
بل من ذا الذي جيهل أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يصوم يوم االثنني، ومل

ته والد فهو صلى اهلل عليه وسلم حيتفي بذكرى﴿ذاك يوٌم ُولدت فيه﴾ كما ورد يف احلديث الصحيح: 
ويصوم ال يف يوم الثاين عشر من شهر ربيع األول لكل عام، ال، بل يصوم يوم االثنني من كل أسبوع؛ 

 ألنه اليوم الزمين الذي شهد والدة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

هذه األدلة أيها األخوة ال جمال للجدل فيها، وال جمال يف املراء يف أمرها، ومع ذلك فنحن ال نريد 
ل اجلدل مع من يأىب إال أن يسوق الناس وراءه، ولكنّا نقول هلم: هنيئًا لكم اجتهادكم، ولكن أن نطي

دعوا لنا اجتهادنا، واألمران اجتهاديان. أنتم مثابون وحنن مثابون، وحنن ال نستعجل فنقول: أننا حنن 
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ن الكل اب، ومعىن أاملصيبون وأنتم املخطئون. ال، أي كان منا املصيب وأي كان منا املخطئ فالكل مث
مثاب أن رمحة اهلل عز وجل تطوف بالطرفني، تطوف بالكل، وأن اهلل سبحانه وتعاىل يبارك عمل هؤالء 
من رمحات اهلل؟ مث مالكم  وهؤالء. فما لكم يا أيها الناس تضيقون واسعًا؟ ومالكم حتجرون رمحًة كبرية ً

واحتفاله بذكرى  حتفائهباصلى اهلل عليه وسلم  تضيقون السبل على من يريد أن يعرّب عن حبه لرسول اهلل
والدته الزمنية، كما أمجعت األمة كلها على تقديس املكان الذي ُدفن فيه رسول اهلل، والذي ولد فيه 
رسول اهلل، بل َييل إيلَّ أنه لو كان هنالك تفاضٌل بني املكان الذي ولد فيه رسول اهلل، وأشرق وجوده 

 كله، وبني املكان الذي ُدفن فيه رسول اهلل لكان املنطق يقتضي أن يكون من تلك البقعة على العامل
 املكان الذي ولد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجلَّ رتبًة وأقدس مكانًة عند اهلل سبحانه وتعاىل.

ونوا افهل هلؤالء األخوة الذين شاؤوا أن يتجهوا إىل اجتهاد رأوه، أن يرتكونا وشأننا؟ هل هلم أن يتع
معنا يف رعاية بقايا وحدة هذه األمة بقايا هذه األطالل من وحدة الصف اإلسالمي؟ أما آن أن يذوقوا 
الغرية على وحدة هذه األمة بداًل من أن يذوقوا أنانيتهم يف االنتصار آلرائهم؟ سواٌء كانت هذه اآلراء 

 مصيبًة أو كانت خمطئة؟

ي وَيجل عندما يذكر أن أصحابه ومجاعته والقائمني أما آن للواحد منهم أن يعود لنفسه فيستح
بأمر هذا املذهب والرتويج له يف العامل قد احتفلوا قبل سنوات مضت بذكرى والدة حممد بن عبد الوهاب، 
وأنفقوا على ذلك األموال الطائلة، ودعوا إىل ذلك العلماء من األقطار وكنت واحداً ممن ُدعي، أفيكون 

د بن عبد الوهاب رمحه اهلل عماًل مربورًا مث يكون هذا العمل ذاته لصاحل حممد بن هذا العمل لصاحل حمم
عبد اهلل سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عماًل سيئًا متنكبًا عن صراط اهلل. كيف هذا أيها األخوة؟! 

 أي عاقٍل ممكن أن يصدق هذا األمر؟

ٍر لذكرى غ املاليني على جتميع الناس حتت مظلة مؤمتتنفق األموال الطائلة، األموال الطائلة اليت تبل
والدة صاحٍل من الصاحلني أيًا كان وهو حممد بن عبد الوهاب الذي ينسب إليه املذهب الوهايب اليوم، 
تُنفق األموال الطائلة على االحتفاء بذكراه هناك، وال جيوز لنا أن حنتفي بذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل 

ن طريق صرف املاليني، ال. عن طريق االجتماع على مساع قصة والدته عن مساع أطراٍف عليه وسلم ال ع
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من سريته، أن جنتمع يف جملٍس كهذا اجمللس لنتواصى بالتمسك بسنته لنتواصى بتجديد البيعة معه، ال 
 حيق لنا هذا؟ وحيق ألولئك أن يصرفوا املاليني الطائلة على مثل هذا العمل.

 

أننا حنن املخطئون، وأولئك املصيبون حنن خمطئون يف اجتهاد وهنأنا رسول اهلل ومع ذلك فلنفرض 
بأن لنا أجر، وهم مصيبون يف االجتهاد وحنن ورسول اهلل هننئهم بأن هلم ضعف األجر الذي أخذناه. إذاً 

ال املكرر ؤ الكل مأجورون، والكل يتحركون يف ساحة الرمحة اإلهلية. ملاذا؟ وليتين أمسع جوابًا عن هذا الس
ملاذا مث ملاذا مث ملاذا تسعى هذه الفئة لتقويض البقية الباقية من وحدة األمة؟ ملاذا تستثري الوسائل املختلفة 
من أجل إجياِد مزيٍد من عوامل التدابر والشقاق وإدخال مشاعر البغضاء واألحقاد يف النفوس وحنن حباجٍة 

  مزيٍد من التآلف إىل مزيٍد من التضامن حىت نتالقى حتتماسٍة إىل مزيٍد من احلب، حنن حباجة ماسة إىل
مظلة هذا احلب، لعمل ينبغي أن خنططه ونقف به يف وجه هذه العداوات اليت حتاك ضدنا من مشرق 

 الدنيا إىل مغرهبا.

أعتقد أن هذا الكالم الذي أقوله ال َيفى على عاقٍل أيها األخوة وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن 
 ىل حظرية دينه القومي فاستغفروه يغفر لكم.يعيدنا إ
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يف مستهل كل شهر ربيع من كل عام تتجدد أشواق املؤمنني إىل حبيبهم املصطفى رسول اهلل صلى 
ك هبذه الرمحة اليت رب اهلل عليه وسلم، وتتضاعف الرغبة لديهم يف الرجوع إىل سريته ودراسة حياته والت

 أغدقها اهلل علينا يف بعثته.

ومع توجه هؤالء الناس إىل هذه املشاعر يف مستهل هذا الشهر من كل عام، يتجدد أيضًا ذلك 
اجلدل العقيم الذي ال ينضبط وال يريد أن ينضبط بأٍي من موازين العلم والنظر واملنطق، حول مدى 

جتماع د رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وحول مدى شرعية االشرعية االحتفاء واالحتفال بذكرى مول
على اإلصغاء إىل سرية سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. يف هذه املناسبة من كل عام تتجدد أنشطة 
بعٍض من الناس بأعياهنم لينعتوا سواد هذه األمة باالستغراق يف البدعة والبعد عن الشريعة والعكوف على 

ذلك كله ألهنم حيبون أن يعربوا عن حبهم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يف كل مناسبة، ومناسبة احملرم، 
 والدته واحدة منها.

وأنا أحب يف هذا املوقف أن أوضح لكم بضوابط العلم مدى شرعية هذا الذي حيتفل به املسلمون، 
لى أن جيددوا بيعتهم لرسول اهلل ص ال أقول يف هذا الشهر من كل عام بل يف كل مناسبة وكل ما أرادوا

 اهلل عليه وسلم.

يقول هؤالء اجملادلون إن االحتفال بذكرى مولد رسول اهلل بدعة، فما هي البدعة أيها اإلخوة؟ 
 سلوهم ما هي البدعة؟

البدعة فيما قاله العلماء: هو طريقة يف الدين أو العبادة خمرتعة، يراد بالسلوك عليها مضاهاة الشريعة 
لغة يف التعبد، هذا هو تعريف العلماء ويف مقدمتهم اإلمام الشاطيب للبدعة. إذاً البدعة هي طريقٌة يف مبا

العبادة َيرتعها اإلنسان على أهنا يف زعمه ويقينه عبادة، وهي ليست كذلك. يضاهي هبا أي يُقلد هبا 
 شريعة اهلل سبحانه وتعاىل. هذا هو معىن البدعة.
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 ادها الناس يف أقواهلم أو سلوكاهتم املختلفة ال ُيكن أن تكون بدعة، ألهنا ليستإذاً العادات اليت يعت
طريقًة يف العبادة خمرتعة، الثياب اليت تتطور يف حياة الناس، البيوت اليت يتطور عمراهنا يف حياة الناس، 

ها ونشرها توسائل النقل اليت تتطور، الدعوة إىل مؤمترات وندوات وإقامة جامعات وتأليف كتب وطباع
. كلها أمور مستجدة ولكنها ال تدخل يف معىن البدعة، ألن الناس الذين يفعلون ذلك ال .بني الناس

َيطر بباهلم أهنم ُيارسون من خالهلا عبادة، الثياب، األبنية، وسائل النقل، العادات املختلفة املتطورة يف 
ست بدعًة، ألن الذين . لي.مل تكن معروفًة من قبل املآكل ويف املالبس ويف املؤمترات والندوات العلمية اليت

 ُيارسوهنا ال ُيارسوهنا على أهنا عبادة كالصالة، كاحلج، كالصوم، كالزكاة وحنو ذلك ولكنها عادات.

نعم هذه العادات بعد ذلك تتفاوت يف قيمتها عند اهلل عز وجل مبقدار نتائجها إجيابًا وسلبًا. 
 ت هلا آثاٌر مفيدة للدين، عمٌل حمبب وأمٌر جيد. والندوات اليت تصب يففاملؤمترات اليت تعقد إذا كان

فائدٍة دينية وعلمية يرضاها اهلل عمٌل جيد. واجلامعات اليت تُنشأ عمٌل جيٌد إذا كانت يف خدمة احلقائق 
 حمرمة، رٌ اإلسالمية، أما إذا كان ذلك كله يتجه إىل كيٍد إىل اإلسالم أو حماربة لدين اهلل عز وجل فهي أمو 

 ال ألهنا بدعة ولكن ألهنا تنتج آثاراً ال يرضى عنها اهلل سبحانه وتعاىل.

واآلن تعالوا نتساءل: هل املوالد اليت جيتمع الناس لإلصغاء إىل سرية رسول اهلل من خالهلا هل هي 
ك من يعتقد لعبادة؟ وهل يتصور اجملتمعون أهنم هبذا ُيارسون عبادًة كاحلج والصالة والصوم؟ إن كان هنا

ذلك فهو مبتدٌع حقًا، ولكن من هو هذا الذي يتصور أن تداعي الناس واجتماعهم من أجل تذكر سرية 
رسول اهلل وجتديد حمبته يف األفئدة؟ من هو هذا الذي يتصور أهنا عبادة من العبادات مُتارس كما ُيارس 

ين ُيارسون عماًل من األعمال هم . والذ.املسلمون صالهتم وحجهم وزكاهتم؟ إطالقًا هذا غري موجود
أدرى الناس مبا يعتقدونه. فأما الذي يقول: ال إنك تعتقد أنك متارس من خالل هذا املولد عبادة فهو 
مفتئٌت، مىت دخلت قليب؟ ومىت عرفت أنين أعتقد أن هذا التالقي عبادة؟ أنا الذي أعلم أنين أقصد هبا 

 قق خرياً دينيًا.العبادة أم أقصد هبا نشاطًا اجتماعيًا حي

اإلنسان الذي يفرض علي حكمه، بل على قليب حكمه، مفتئٌت يف حق اهلل سبحانه وتعاىل وشرعه، 
تماعي  اجلك أن تقول: إياك أن تعتقد أن هذا العمل عبادة من العبادات، لك هذا، بل اعلم أنه نشاٌط 

تقول  يف هذا االجتماع، لك أن كأنشطة اجتماعية كثرية أخرى، ولكن يُبتغى من وراء ذلك خرٌي ديينٌ 
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هذا وهذا كالٌم يوضع على العني والرأس. أما أن يأيت من يقوم ويقعد ويكرر وال يزال يكرر بأن هذه 
املوالد بدع أو بدعة ألن الذين جيتمعون من أجلها إّنا يقصدون أهنم ُيارسون هبا عبادة من العبادات، 

انه وتعاىل قلوب الناس ويفتئتوا على قلوهبم وقد أبعد اهلل سبحمفتئتون على اهلل عندما قرروا أن يدخلوا 
 البواطن، فال يعلمها إال اهلل سبحانه وتعاىل، وصاحب هذا القصد وصاحب هذا القلب.

مث إن االبتهاج بذكرى مولد رسول اهلل من حيث هو شعور باالبتهاج، مل يقل قائل: أنه أمٌر مبتدع. 
 اإلخوة وليس فعل طوعي. مرت مناسبة عزيزة علي ابتهجت بسببها، أي الشعور باالبتهاج انفعاٌل أيها

شعرت بسرور وفرح غامر، من الذي يستطيع أن يقول باسم اهلل وباسم شرعه: أن هذا الشعور بدعة، 
 وهل أملك أن أصد هذا الشعور من الفؤاد؟

ي املصطفى صلى ته. ُرؤ حسنًا رسول اهلل ابتهج باملناسبة اليت مرت يف حياته أال وهي مناسبة والد
 الذي رواه اإلمام أمحد وغريه بسنٍد صحيح، ُرؤي يف -كما ورد يف احلديث الصحيح   -اهلل عليه وسلم 

 .﴾﴿ذلك يوٌم ولدت فيهيوم الثاين عشر من شهر ربيٍع األول صائمًا فُسئل عن سبب ذلك. قال: 

رب رسول اهلل اسبة، بل انظروا كيف عانظروا إىل ابتهاج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف هذه املن
عن ابتهاجه هبذه املناسبة بصوم هذا اليوم. فمن هذا الذي ُيلك أن يصد أمة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم عن االبتهاج بيوم والدته! مث من ذا الذي ُيلك أن يصد أمة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم عن 

 عبري عن هذا االبتهاج يا ترى؟ كيف يكون؟التعبري عن هذا االبتهاج! وكيف يكون الت

ال شك أن خري وسيلة للتعبري عن هذا االبتهاج أن نعود فنصغي إىل سرية رسول اهلل، أن نعود 
فنصغي إىل مشائله وحياته، أن نعود فنُثين على رسول اهلل مبا هو أهله أو نصغي على الثناء على رسول اهلل 

 كذا يكون االبتهاج بذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،صلى اهلل عليه وسلم مبا هو أهله. ه
ولكن على أن نعلم وحنن نعلم أن هذا االبتهاج ليس عبادًة كعبادات الصالة والصوم واحلج والنسك وغري 

 .. ولكنه شعوٌر من االبتهاج غامر يدعونا إىل نشاٍط اجتماعٍي يبتغى من وراءه خرٌي ديين..ذلك

ما أذكر: أنين دعيت مرة من قبل من ينكر علينا هذه املوالد ومن يعدها بدعًا ولقد قلت لكم في
ُدعيت من قبلهم إىل مؤمتر يُعقد مبناسبة مرور كذا عام على والدة حممد بن عبد الوهاب، ولقد أُنفق على 
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دعة فيما بهذا املؤمتر ماليني اليت ال أحصيها وال أعلمها، أرسلت إىل الداعني أقول هلم: إن هذا العمل 
تقولون، ومن مقتضى ذلك أن ال أستجيب لدعوتكم، ولكن يا عجبًا كيف يكون هذا العمل بدعًة 
عندما تكون لصاحل حممد رسول اهلل مث يكون عماًل مربورًا عندما يكون لصاحل حممد بن عبد الوهاب!؟  

 كيف هذا؟

اٍم على بذكرى مرور كذا ع كيف يكون االحتفال بذكرى حممٍد رسول اهلل بدعة، مث يكون االحتفال
والدة حممد بن عبد الوهاب عماًل مربوراً مشكوراً ومأجوراً؟! وما هي القاعدة العلمية اليت قررت أن هذا 
بدعة وهذا ليس ببدعة؟! أمٌر واضح، وحنن ال ننكر عليهم ما فعلوا، ألننا نعلم أن هذا املؤمتر كأمثاله من 

ط اجتماعي يُبتغى من ورائه خرٌي ديين إن شاء اهلل، فنحن ال ننكر املؤمترات ليس عبادًة، وإّنا هو نشا
عليهم، ولكن ملاذا يُنكرون علينا عندما نعلن عن ابتهاجنا مبولد رسول اهلل كما ابتهج رسول اهلل يف يوم 

 والدته؟ ملاذا؟

ًا عن ينعم. ُيشرتط لكل احتفال مبؤمتر أو ندوة أو لقاء ألي كان أو مولد، أن يكون اجمللس خال
املنكرات وأن يكون اجمللس خاليًا من احملرمات، هذا شرط البد منه، ذلك ألن كل عادة من العادات إّنا 
تُعد نافذًة مسموحًا هبا شرعاً إذا مل ختتلط هبذه العادة أعماٌل حمرمة، فأما تلك املوالد اليت تُقام يف بعض 

د اليت رمة فلسنا منها يف شيء، وما هي باملوالالبالد العربية األخرى وتشيع فيها سفاهات ومنكرات حم
 نتحدث عنها أبداً، وحنن أول من يُنكرها بل ننزه مولد سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنها.

فإذا ما كان اجمللس نقيًا صافيًا عن الشوائب وكان سدى وحلمة هذا اجمللس اإلصغاء إىل مشاهد من 
سيدنا رسول اهلل، اإلصغاء إىل مدح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  سرية رسول اهلل، مشاهد من مشائل

بالطريقة الشرعية اليت أذن هبا اهلل سبحانه وتعاىل فبٍخ بٍخ هبذا العمل. وما أحسن هذه العادة اليت تُثمر 
ناسبات مخرياً دينيًا كبرياً، وكم رأينا ونرى من منحرفني اصطلحوا مع اهلل يف مناسبات كهذه املناسبات يف 

موالد، وما أكثر ما رأينا أناسًا جددوا عهدهم مع اهلل عز وجل أن يلتزموا بأوامره بعد شرود، وأن يسريوا 
 على صراطه بعد احنراف، كل ذلك بفضل اللقاءات اليت هي عادة، ولكنها عادٌة مباركة حُتقق خرياً دينيًا.
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ومن  هلذا العمل هو البدعة. قلنا هلم: فإن قال قائل: إن ختصيص يوم الثاين عشر من ربيٍع األول
قال لكم أننا ننسى رسول اهلل خالل العام كله فال نذكره إال يف يوم الثاين عشر، من قال هذا؟ من قال 
لكم: إننا ال هنرع إىل االحتفال بذكرى مولد رسول اهلل يف كل مناسبة يف عقودنا يف زفافاتنا يف أفراحنا يف 

قال هذا؟ على أن هلذا الشهر خصوصية ال تنكر، فإن اهلل عز وجل قد فاوت  أتراحنا يف كل مناسبة من
بني األزمنة كما فاوت بني األمكنة، وإذا كان هنالك فضٌل ملكاٍن لسر أودعه اهلل فيه كعرفة، وفضٌل ملكان 

 عز وجل هللأودع اهلل فيه سراً عظيمًا كاملكان الذي يثوي فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أفال يودع ا
 سراً يف الزمان الذي يذكرنا بيوم والدة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟

ما الفرق أيها اإلخوة بني املكان الذي حيتضن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو قربه، والزمان 
رق حىت فالذي حيتضن والدة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو اليوم الثاين عشر من ربيع، قل يل ما ال

حترتم املكان وال حترتم الزمان. ولكن لعلهم يقولون ومن قال لكم: إننا حنرتم املكان، إننا ال حنرتم ال مكانًا 
 وال زمانًا.

هذا القدر من الرد على هذا اجلدل كاٍف أيها اإلخوة، حنن رواد علم وال جنادل إال بعلم، تلك هي 
أبعد ما يكون عن البدعة ألهنا عادة وليست عبادة، فمن  البدعة كما قد عرفتم معناها، وهذا االحتفال

 أىب إال أن حيكم على ضمائرنا كما حيكم اهلل عز وجل بأننا نريد بذلك عبادًة فهم مفتئتون كاذبون.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.

ذلك. يضاهي كعبادة، وهي ليست   البدعة هي طريقٌة يف العبادة َيرتعها اإلنسان على أهنا يف زعمه
 الذي يتصور أن تداعي الناس واجتماعهم من أجل تذكر سرية رسول اهللفمن هبا أي يُقلد هبا شريعة اهلل 

أيها اإلخوة  قسري لٌ ولد انفعااملبذكرى  الشعور باالبتهاج، حيقق خرياً دينياً  اجتماعيٌ  نشاطٌ  إّنا هي عبادة
 .وليس فعل طوعي
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لقد دأب عاّمة املسلمني على االحتفال بذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خالل هذا 
الشهر املبارك من كل عام. وال شك أن هذا عمٌل مربور، وليس يف الناس من ُيلك منطقًا يستطيع أن 

لم، أو أن يثين إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسيعتمد عليه يف االنكار على من يريد أن يفتخر بانتمائه 
 عليه مبناسبة أو بدون مناسبة، أو أن يسعى إىل جتديد البيعة له وترسيخ حمبته بني جواحنه، ليس يف الناس

 من يستطيع أن ُينع املسلمني عن أن يُعربوا عن مشاعرهم هذه مبناسبة أو بغري مناسبة.

لون بذكريات ملوكهم خالل كل عام، ملوكهم الغائبني أو ومن العجيب أن يف الناس الذين حيتف
احلاضرين، عندما متر ذكرى والدٍة أو وفاة ألحدهم يف هؤالء الذين حيتفلون بذكرى ملوكهم ويستنطقون 
اجلرائد هبذه الذكريات وباحلديث عن مناقب أولئك امللوك، من ينكر مثل هذا العمل ذاته عندما يكون 

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وال يدري العاقل ملاذا يُبيحون هذا األمر مللوكهم احتفاًء بذكرى مولد ر 
ولرؤسائهم، ويستنطقون صحفهم بالعناوين العريضة الكربى؛ حديثًا عن نعوت ملوكهم مبناسبة مرور يوم 

مني أن لوالدهتم وذكراها مث ُينعون هذا احلق عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أو ُينعون عامة املس
ُيارسوا مثل هذا احلق اجتاه من هو أعلى من ملٍك ومن رئيس وحاكم، أال وهو رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وسلم.

إذاً ال يستطيع أحٌد أن ُينع املسلمني من أن حيتفلوا بطرقهم اخلاصة بذكرى مولد رسول اهلل صلى 
ملسلمني إن هي إال تعبرٌي عن أن هؤالء ااهلل عليه وسلم، ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه االحتفاالت كلها 

ال يزالون أتباعًا لرسول اهلل، وأن هؤالء املسلمني يسريون على هدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
 وأهنم يف كل عاٍم يف مثل هذه األيام جيددون البيعة لنبيّهم صلى اهلل عليه وسلم.

الكالم لكل مسلٍم أن يقوله وال شك، ولكن هذه االحتفاالت ال تعرب إال عن هذا املعىن، وهذا 
ينبغي أن نعلم أن هذا الكالم دعوى، فإما أن يكون صاحبها صادقًا وإما أن يكون كاذبًا. لك أن تقول 
يف مثل هذه املناسبات: إين أفتخر بانتسايب إىل حممد بن عبد اهلل خامت الرسل واألنبياء، ولك أن تعرب عن 
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ثل هذه املناسبة، ولك أن تعرب عن التزامك بالسري على صراطه، ولكن إعجابك به وعن حبك له يف م
ال تنسى أن هذا كله دعوى تطرحها، مث إما أن يصدق سلوكك هذه الدعوى أو يكذهبا، هذا ما ينبغي 
أن نقف عنده، جيب أن نتساءل هل ُتطابق دعاوينا يف مثل هذه االحتفاالت واملناسبات سلوكاتنا 

 وأعمالنا؟

مطابقًة فهذا مما يرفع الرأس عالياً ومما يبعث يف النفس تفاؤاًل كبرياً. أما إن كانت الدعاوي إن كانت 
يف واد واألعمال والسلوكات يف واٍد آخر، فال شك أن املصيبة كبرية وأن هذه االحتفاالت ستصبح غداً 

 شاهداً علينا بداًل من أن تكون شاهداً لنا.

يت تُغطي العامل العريب واإلسالمي كله، جند الكل يلتقي على عندما ننظر إىل أجهزة اإلعالم ال
االحتفال بذكرى مولد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف هذه األيام. إذاً هنالك شيءٌ جيمعهم هذا األمر 
الذي جيمعهم هو اتفاقهم على االفتخار بنبيهم حممٍد عليه الصالة والسالم، وعلى تعبريهم عن إعجاهبم 

يًا له واتباعهم لسلوكه وسريته. فانظر بعد ذلك إىل الواقع جتد أن الواقع يتناقض كليًا أو جزئ به وحمبتهم
 مع ما ترتمجه هذه االحتفاالت.

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعى فيما دعى إليه إىل مجع الكلمة ونبذ الفرقة وحتطيم أسباب 
 عز  صلى اهلل عليه وسلم مستعينًا بكالم اهللالتمزق واخلالفات والشتات، هذا ما دعى إليه رسول اهلل

تنظر إىل هؤالء الذين اجتمعت  ، و ﴿َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُوا﴾وجل وبيانه الصريح الواضح 
كلمتهم مجيعًا على االحتفال بذكرى نبيهم حممد صلى اهلل عليه وسلم، تنظر إىل واقعهم وإذا هبم 

، وإذا هبم متفرقون، وإذا هبم متخاصمون. شيٌء عجيب ال ُيكن للمنطق أن حيلله أو أن يفهم متدابرون
 له تأوياًل.

أما ظاهرة هذا االحتفال اجلامع فينبغي أن يكون عنصراً جاذبًا؛ جيذب هؤالء الناس مجيعاً من شتات 
عاً على االحتفال تقاؤهم مجيوجيعلهم يسريون على هنٍج واحد ويلتقون على صراط واحد. هذا ما يقتضيه ال

بذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. ولكن تعال فانظر إىل واقعهم جتد كل فئة تسلك وادياً، 
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جتد كل دولة تتغىن مببدٍأ وسلوٍك ومنهج، وتنظر إىل هذه اجلامع املشرتك فال جتد له أي سلطان على 
 حياهتم بشكل من األشكال.

وهذا االحتفاء بذكرى املصطفى صلى اهلل عليه وسلم عمالً مرضياً لرسول  كيف يكون هذا االحتفال
 اهلل؟ وكيف يكون عماًل مرضيًا هلل سبحانه وتعاىل؟

هذا بكل ما ُيكن أن نعرب عنه بعبارٍة بسيطة وجيزة نوٌع من اخلداع لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 
إىل  ى غربه، ومن أقصى مشاله إىل جنوبه وُتصغينُقيم االحتفاالت من أقصى شرقنا اإلسالمي إىل أقص

الكلمات النريانية اليت تتفجر كالرباكني من أفواه املتكلمني، وأجهزة اإلعالم كلها تتناقل، َُييل إليك أن 
هذه فعاًل أمة واحدة، وأهنا تسري على صراط واحد، وأهنا غدًا سرتمي هذا العدو الرابط على أرضنا 

ميه عن سهم واحد وعن قوس واحد، ذلك ألهنم مجيعًا يقفون حتت مظلة اإلُيان واملغتصب حلقوقنا سرت 
باهلل وااللتزام بسنة حممٍد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. حىت إذا زالت هذه املناسبة وصمت املتكلمون 

 لوانتهت أجهزة اإلعالم من نقل هذه العبارات ودخلت يف براجمها التقليدية األخرى، نظرت وإذا بك
ل وُيصر قتصادية إلسرائيخر، ذاك ُيصر على أن ُيد يده االواحد منهم يسلك طريقًا مناقضًا لطريق اآل

على أن ُيضي يف تنفيذ اخلطة الشيطانية اليت تغضب اهلل وتُغضب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
تني أواصر وابط ويف متوباألمس كان يقيم احتفااًل بذكرى مولد رسول اهلل. واآلخر ماٍض يف متكني الر 

الصداقة والود الذي يعجز التعبري البالغي عن تصويره، بينه وبني هذا العدو الرابض على أرضنا واملستلب 
حلقوقنا، وباألمس كان حيتفل بذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وانظر إىل بقية الفئات والناس 

 جتد الصورة اليت أحدثك عنها.

ن مكنون حبنا لرسول اهلل فال يستطيع أحد أن ينكر ذلك حىت ولو كان هذا نفاقًا، أما أن نعرب ع
وأما الثمرة اليت ينبغي أن ننتظرها من وراء هذا الكالم فشيء آخر، ال مثرة هلذا الكالم يف هذا العصر 

لم، ذلك سأبداً، وهذا هو الذي جعل إسرائيل ذاهتا حتتفل هي األخرى مبولد رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
ألهنا نظرت فوجدت أن األمر ال يكلف شيئًا، ال ُيكن أن جيعل اآلخرين هبذه االحتفاالت ُيارسون 
عماًل يُهدد أمنها أو ُيارسون عماًل ُيطبق بيد اخلناق عليها، علمت هذا علمت أنه عبارة عن كالم من 

سائلها دع به املسلمني ولكي تزيد و الكالم فإذاً، فلماذا ال تفعل هي األخرى هذا األمر لكي تزيد ما ختا
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يف مكرهم بألوان جديدة من املكر. نظرت إسرائيل فوجدت أهنا تسطيع بكل سهولة أن جتمع بني األمس 
الذي دنست فيه مسعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بزعمها، وال ُيكن أن ُيدنس شيء من مكانة 

مع يوم بذكرى مولده. ال إشكال إطالقًا يف أن جترسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وبني أن حتتفل ال
إسرائيل بني التعبري عن حقدها على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبني أن ترضي هؤالء املسلمني 
التقليديني باالحتفال بذكرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما دام أن األمر كالٌم من الكالم، ومادام أن 

 تتجه ذات اليمني والفعل يتجه ذات الشمال. الكالم يُعرب عن حقيقةٍ 

تلك هي املشكلة اليت يعاين منها املسلمون؛ أهنم يستخدمون اإلسالم ملصاحلهم بداًل من أن َيدموا 
 اإلسالم بأنفسهم، وتأملوا يف الفرق بني الواقعني.

ما ُيلكون،  وبكل املسلمون الذين كانوا قبلنا، كانوا َيدمون اإلسالم جبسومهم وبأرواحهم وبأمواهلم
فكانوا بكل ما ُيلكونه من أموٍر خدمًا لدين اهلل سبحانه وتعاىل. أما املسلمون اليوم أو أكثر املسلمني 
اليوم فهم يستخدمون اإلسالم ألنفسهم، جيدون أن اإلسالم بريٌق أّخاذ وأنه مسعة عطرة وأن بوسع 

م على أن بني الناس، وجلعل الناس ينظرون إليه املسلمني اليوم أن جيعلوا منه سبياًل آخر لرفع مكانتهم
هلم تارَيًا جميداً، وأهنم ُيلكون حضارًة تليدة خالدة، وهكذا يستخدمون اإلسالم ملصاحلهم يستخدمون 
اإلسالم عن طريق هذه االحتفاالت، يستخدمون اإلسالم عن طريق احلديث عن أجماده، يستخدمون 

ا ال وهنا، يستخدمون اإلسالم عن طريق املؤمترات اليت يعقدوهنا. وملاذاإلسالم عن طريق اجملامع اليت يُنشؤ 
يستخدمونه!؟ إذا كان بوسعهم أن جيعلوا منه مطيًة ُيسريوهنا إىل اجلهة اليت تتفق مع رغائبهم ومصاحلهم، 

 حىت إذا تناقض اإلسالم مع مصاحلهم أعرضوا ونسوا هذا اإلسالم الذي كانوا يتباهون به.

سان إّنا كان يعامل يف هذا أخاه اإلنسان لكانت املشكلة بسيطة، فما أيسر أن َيدع ولو أن اإلن
اإلنسان صاحبه، ويف التاريخ كثرٌي من هذه الصور، كم ُخدع الناس بالناس؟ ولكن األمر هنا ليس كذلك 

ن على الدي إن هؤالء عندما يفعلون هذا إّنا َيادعون رب هذا الدين، إّنا َُيادعون اإلله الذي نّزل هذا
 عباده.
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كيف ُُيكن أن ُيستخدم اإلسالم ملصلحة؟ كيف ُيكن أن أستخدم اإلسالم ألهوائي لشهوايت 
وملالذي ومن مث أسرّيه كما أشاء، ُأسريه يف الطريق الذي يتفق مع أهوائي، وأصرفه عن الطرق اليت ال تتفق 

ن.. دين.. تطوير الدين.. حتديث الديمع أهوائي، وهذا هو املعىن الذي يتداوله الناس لكلمة جتديد ال
 عصرنة الدين، أي استخدام الدين ملصاحلنا وألهوائنا.

وإذا ظل املسلمون سائرين على هذا النهج، فلن حُتل هلم مشكلة، ولن تذوب هلم معضلة، ولن 
يتحول ذهلم الذي ران على أرضهم إىل شيٍء من العز، بل لسوف ينتقلون من ذٍل إىل ذٍل إىل ذل، 

سوف يتجاوزون شقاقاً وتفرقًا إىل شقاٍق أكثر، وإىل تفرق أدهى، ذلك ألهنا هي النتيجة اليت البد منها ول
ملن يستخدم اإلسالم ملصاحله بداًل من أن َيدم اإلسالم بنفسه ومباله وبكل ما ُيلك. واهلل سبحانه وتعاىل 

رصدها األعمال لفعل ال بأقوال فارغٍة ال تطيٌب ال يقبل إال طيبا، واهلل عز وجل أمرنا أن نقتدي برسولنا با
َر َوذََكَر اللََّه  ﴿لََّقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآْلخِ وال تؤيدها. قال: 

 الفعل والسلوك.واأُلسوة ليس معناها الكالم الفارغ وإّنا معىن األسوة القدوة يف  َكِثريًا﴾

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 22/23/2228 | هو الاحتفال الحقيقي الانضباط بوصايا رسول هللا -322

 

 ابتهاجاً  نةالزي مبظاهر انغماسه من أريت مار فأعجبين هذا احلميدية بسوق اليوم هذا صباح مررت
 تساءلت اؤل،تس ذهين إىل قفز ما سرعان ولكن سلمو  آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول مولد لذكرى

 صلى اهلل رسول لوصايا األخرى واألسواق السوق هذا أصحاب انقياد اجلميلة الزينة هذه ترتجم هل ترى
 األخرى واألسواق السوق هذا أصحاب انقياد حقاً  الزينة هذه ترتجم هل املعاملة؟ يف وسلم عليه اهلل

 االجتماعية القاتالع يف التعامل، يف بعده من ألمته وسلم عليه اهلل لىص اهلل رسول رمسه الذي للنهج
  املختلفة؟ واالقتصادية

 وبعباداته هبعقائد اإلسالم أن وهي أحد جيهلها أن ينبغي ما حقيقةً  اهلل عباد يا تعلمون ولعلكم
 وحلماية لسيئةا العالقات من اإلنسانية األسرة هذه حلماية خادماً  وتعاىل سبحانه اهلل جعله إّنا وبشرائعه

 الفرد إسعاد بيلس يف التعاون إىل والداعية والوفاق احلب إىل والداعية الوئام إىل الداعية اإلنسانية الفطرة
 من انيةاإلنس األسرة حلماية الدين هذا عالج من خرياً  عالجاً  هنالك أن وجل عز اهلل علم ولو واجملتمع،

 هذه له أتساءل وعدت الدواء، ذلك إىل عباده لوجَّهَ  بينها فيما قوالوفا الود جسور وِلَمدِّ  سوء كل
 بيضاء على تركتكم: القائل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه تركنا ملا لالنقياد دقيقة ترمجة وأمثاهُلا الزينة
 صلى اهلل سولر  اهب أوصانا اليت الوصايا هذه إىل نعود عندما فاجر، إال عنها يزيغ ال كباطنها ظاهرها نقية
 األخالق يف هامجيع تصب اإلسالم شرائع أن وجند املعاملة يف يتمثل إّنا الدين أن جند وسلم عليه اهلل

  األخالق. مكارم ألمتم بعثت إّنا: القائل اهلل رسول وصدق الفاضلة،

 يضيق كثرية عناقناأ يف أمانة ووضعها وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليها ترَكنَا اليت الوصايا وإن
 املصطفى يقول الدين، هذا بشأن والتذاكر للتوصية فيه نتالقى الذي املبارك الوقت هذا استعراضها عن

 أربعني لطعاما احتكر من: علي حديث من مستدركه يف واحلاكم أمحد يرويه فيما وسلم عليه اهلل صلى
 اهلل صلى النيب أن صحيحه يف مسلم رويهي فيما ويقول منه، وجل عز اهلل وَبِرئَ  اهلل من َبِرئَ  فقد يوماً 
 الصالة عليه فقال لالً ب فرأى فيه يده فأدخل فأعجبه طعاماً  يبيع رجالً  فوجد يوماً  السوق دخل وسلم عليه
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 فوق من علتهج هال: له فقال مطر أصابه أي السماء أصابته فقال الطعام؟ بائع يا هذا ما للرجل والسالم
 ويروي عنه، اهلل رضي هريرة أيب حديث من مسلم يرويه واحلديث منا، يسفل غشنا من الناس، يراه لكي
 على وسلم ليهع اهلل صلى اهلل رسول بايعت عندما قال الشيخان، عليه اتفق فيما اهلل عبد بن جرير

 النصيحة عليَّ  طفاشرت  فعدت ثويب من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول جذبين ألنصرف وذهبت اإلسالم
 احلاكم يرويه يماف قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن األسقع بن واثلة ويروي املعاملة، يف أي مسلم لكل

 من فيه ما يبني أن الإ متاعاً  يبيع أن المرئ حيل ال: قال وسلم عليه اهلل صلى أنه صحيح بسند والبيهقي
  اهلل. عباد يا كثرية هذا يف واألحاديث آفة، من فيه ما يبني أن إال رواية ويف عيب،

 هل ترى أخرى رةم نتساءل تعالوا املعاملة، هذه يف يصب إّنا وشرائعه وعباداته عقائده يف الدين إن
 بوصايا ضباطلالن دقيقة صحيحة ترمجة هي هل فيها األغر الشهر هذا يف أسواقنا ُغِمَستْ  اليت الزينة

 عليه اهلل صلى اهلل رسول مع مث ىلوتعا سبحانه اهلل مع صادقة لبيعة دقيقة ترمجة هي هل هذه؟ اهلل رسول
 َوَأْحَسنُ  َخيْ رٌ  َذِلكَ  ِقيمِ اْلُمْستَ  بِاْلِقْسطَاسِ  َوزِنُوا ِكْلُتمْ  ِإَذا اْلَكْيلَ  َوأَْوفُوا﴿: جالله جل ربنا يقول وسلم؟
-2:الرمحن﴾  ]ْلِميزَانِ ا يِف  اَتْطغَوْ  َأالَّ  اْلِميزَاَن، َوَوَضعَ  رَفَ َعَها َوالسََّماءَ ﴿: ويقول ،[20 :االسراء﴾  ]تَْأوِيالً 

 َُيِْسُروَن، َوزَنُوُهمْ  أَوْ  َكالُوُهمْ  ِإَذاوَ  َيْستَ ْوفُوَن، النَّاسِ  َعَلى اْكتَالُوا ِإَذا الَِّذينَ  لِْلُمطَفِِّفنَي، َوْيلٌ ﴿: ويقول ،[2
  .[4 :املطففني﴾  ]َمبْ ُعوثُونَ  أَن َُّهمْ  أُولَِئكَ  َيُظنُّ  َأال

 خطرياً  إعراضاً  دجن جند؟ ماذا كله، الباطن إىل ال الباطن من شيء إىل الظواهر رتقخن تعالوا اهلل عباد
 وتعاىل، هسبحان اهلل به أمر أن بعد اهلل رسول به أمر الذي هذا عن اهلل، رسول به أوصى الذي هذا عن

 من كثري لىع منطوية مزارعنا ذلك، يف القول لتفصيل جمال وال الغش من كثري على منطوية مصانعنا
 أو زارعامل هذه من مزرعة أي إىل ادخل اجلسوم، إىل األمراض بأخطر تسري اليت واآلفات والغش الزغل

 شأهنا من اليت ائيةالكيمي األمسدة استعمال يف املبيدات، استعمال يف الزائدة املبالغة هذه جتد أكثرها إىل
 هذا يف بالغم أنا هل اخلطرية، الوبيلة باألمراض اآلكلني جسوم متأل وأن باملال أصحاهبا جيوب متأل أن

  [00: عرافأل﴾ ]ِإْصالِحَها بَ ْعدَ  اأْلَْرضِ  يِف  تُ ْفِسُدوا َوال﴿: وجل عز ربنا يقول لكم؟ أقوله الذي

 من األمطار تتن زل مطهر، طاهرٍ  نقيٍّ  وطعامٍ  وفري لرزق أداة وجعلتها األرض لكم أصلحت أي
 هذه داخل خزائن يف تستقر مث الشوائب من مصفاة منقاة نهاباط إىل األرض ظاهر من فتسري السماء
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 اآلفات هبذه تزجُي املاء أصبح حىت الرتبة هذه أفسدمت فمالكم النقي املاء منها تشربون إنكم مث األرض
 ماذا املداجن هذه نم مدجنة أي إىل ادخل اجلسوم؟ يف خمتلفة متنوعة أمراضاً  تبعث اليت الوبيلة اخلطرية
 وتضمن يوهبمج به تفيض الوفري املال املداجن هذه ألصحاب تضمن اليت اهلرمونية األغذية ترى ترى؟
  ؟اهلل عباد يا ظاهراً  مرئياً  أمراً  أقوله الذي هذا أليس اآلكلني، جسوم يف يسرى اخلطري املرض

 حياولون الذين كثرأ ما ولكن اختالفهم على املتعاملني حقوق ترعى مجيعًا، الناس حقوق ترعى قوانينا
 والذين لقواننيا من حيذِّر من جاء فإن وأنواعها، أصنافها أكثر وما بالرشوة، القوانني هذه فاعلية يشلوا أن

 وإن كلها، القوانني هبذه التامة االستهانة على يدل الذي الكالم قال هبا باملتالعبني واملرتبصني وضعوها
 وليس ورحيم، فورغ اهلل إن قائالً  تدلل وجل عز اهلل يدي بني فيها ريب ال قريبة وقفة من حيذره من جاء
 سبحانه اهلل نإ نعم وتعاىل، سبحانه اهلل على الدالل قبيل من هو وإّنا اهلل بعفو الرجاء قبيل من هذا

 لعباده يغفر تعاىلو  سبحانه اهلل إن قال من ولكن حقوقه أداء يف يقصرون عندما عباده على يتوب وتعاىل
  اده.عب حلقوق إهدارهم

 هذا يف احة،املش على فمبنية العباد حقوق أما املساحمة على مبنية اهلل حقوق لكم أقول أخرى مرة
 الفرحة عالنإ إن أقول أن ُيكن وال يوماً  قلت وما هبا حنتفي اليت الذكرى هذه مناسبة يف األغر الشهر
 لرسول احلب ةترمج هو بل عيشر  أمر هو بل شرعي غري أمر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مولد بذكرى

 رسول مولد ىبذكر  الفرحة مظاهر يرفع الذي هذا يكون أن إما ولكن وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل
 املثوبة له تعاىلو  سبحانه اهلل أجزل صادقاً  كان فإن كاذبًا، يكون أن وإما صادقاً  وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 عز اهلل وأثابه هللا رسول مولد بذكرى فرحته وعن قلبه مكنون عن هبا يعرب اليت الزينة هذه على واألجر
 إن أما وجل، عز اهلل عباد مع وتعامله سلوكه واقع على قوله ظاهر بانطباق أيضًا، تعبريه بصدق وجل
  اهلل. عباد يا شديد وجل عز اهلل يدي بني فعقابه كاذباً  كان

 جيد القيامة ومي حوضه على أمته يستقبل إذ وسلم عليه اهلل صلى املصطفى إن لكم قلت وباألمس
 بدلوا كم دريت ال إنك له فيقال هلم أال هلم أال فيقول الضال البعري ُيطرد كما ُيطردون الناس من أناساً 

 غشوا منا، يسفل غش من هلم قلتَ  ظهريًا، وراءهم وصيتك فوضعوا التعامل بصدق أوصيتهم بعدك، من
 هلم يضمن ما لك وفعلوا التعامل يف وكذبوا فغشوا التعامل بصدق أمرهتم ظهريًا، وراءهم وصيتك وألقوا
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 ومن اهلالك إىل مهب تودي اليت اخلطرية األمراض وجل عز اهلل لعباد يسبب قد ما كل عن يسألوا ومل الربح
 لطرد ةترمج هو إّنا اهلل رسول حوض من وطردهم اهلل، رسول حوض من يطردوا أن هؤالء عاقبة فإن مث

 عاكفون همو  الدنيا هذه عن ويرحلون ُيوتون الذين أن الظن وأغلب وبيل، عقاهبم جنته، عن هلم اهلل
 حممد اهلل إال إله ال كلمة على ُيوتوا لن وأهنم سيفارقهم إُياهنم أن الظن أغلب لكم أقوله الذي هذا على

  اهلل. رسول

 تتوجياً  البيعة ههذ اجعلوا وسلم، عليه اهلل صلى حممد رسولكم مع البيعة جددوا عودوا، اهلل عباد فيا
 فرحتكم، عن هبا تعربون اليت لالحتفاالت تتوجياً  البيعة هذه اجعلوا فرحتكم، عن هبا تعربون اليت للزينة
 مث اللسان لىع يدور كالماً  تكون ال كي بيعتكم ونفذوا جمدداً  وسلم عليه اهلل صلى املصطفى بايعوا
 جندد أن ناأهلم اللهم كلها، شؤوننا لنا أصلح اللهم اللسان، به نطق يالذ هذا عن بعيداً  القلب يكون
 هذا قويل أقول ،األغر املبارك الشهر يف وسلم عليه اهلل صلى حممد لرسولك البيعة جندد وأن لك البيعة

 .العظيم اهلل وأستغفر
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 | تشاء التي هللا بالطريقة لرسول  وحنينك حبك عن عّبر -323

19/22/2211 

 

لقد علمتم أن اإلُيان باهلل ورسوله ال يتم إال بالنهوض على ركنني البدَّ منهما. أما أوهلما فاليقني 
الذي حيتضنه العقل، وأما الثاين فاحلب الذي يهيمن على القلب. إُيان بعقل عاٍر عن احلب ال يُ َعدُّ إُيانًا 

انًا يف ميزان اهلل ال حيتضنه يقني عقلي ليس إُي يف ميزان اهلل عزَّ وجلَّ يوم القيامة، وإُيان يتمثل يف حبٍّ 
، وحديثنا عن حبِّ رسول اهلل صلى اهلل عليه  عزَّ وجلَّ قط. وحديثنا اليوم عن الركن الثاين أال وهو احلبُّ

 وسلم الذي هو فرٌع عن حب اهلل عزَّ وجّل.

يمن حمبة رسول ًا، بل البّد من أن هتال يُ َعدُّ اإلنسان مؤمنًا مبجّرد يقينه العقلّي بأّن حممداً رسوٌل حق
يه من ﴿ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إل عتم باألمس احلديث املتفق عليه:اهلل على قلبه، ولقد مس

قاهلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبلغًا عن اهلل ومل يقلها استكباراً أو  ماله وولده والناس أمجعني﴾
 بدافع من األنانية قط.

ت هذه احلقيقة يا عباد اهلل فإن من شأن احلب أيًّا كان نوعه وأيًّا كان احملبوب أن حيتضن  وإذا تبيّ نَ 
كل ما ُيذَكُِّر باحملبوب، هذه حقيقة ال يستطيع أن ينكرها ال املؤمن وال الفاجر وال امللحد أو الفاسق، 

حملبوب كّلما يهتاج شوقه إىل افمن أحب كائنًا ما البد أن حينَّ إىل كل ما يذكره بذلك احملبوب والبّد أن 
رأى ما يذكِّرُه به بل كلما مرَّ مبا يذّكره به من مكان أو زمان، ال جمال للنقاش يف هذه احلقيقة يا عباد 
اهلل. فمن أحب شخصًا ما حبًا حقيقيًا إذا رأى شيئًا مما َيّصه كثوب، كنعل، ككتاب، كأي شيٍء يتعلق 

لذكرى يف قلبه واهتاج احلنني إىل حمبوبه من جراء ذلك، إذا مرَّ مبنزل به إذا رآه اهتاجت من جرّاء ذلك ا
احملبوب اهتاج احلنني إىل احملبوب لدى مرأى ذلك املرء ذلك املنزل وإذا رأى أي أثر من آثاره اهتاج يف 

زمان أو لقلبه احلب لذلك الذي هيمن حبه على قلبه، وإذا مرَّ بزمان أرََّخُه بينه وبني نفسه متَّ يف ذلك ا
تلك الساعة لقاء مع حمبوبه هيَّجته تلك الساعة إىل ذكريات ال يستطيع أن ينساها أو أن يتناساها، أيف 

 الناس من ينكر هذه احلقيقة يا عباد اهلل؟
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ما أظن يف العقالء من يُنكر هذه احلقيقة اليت نتفاعل معها مجيعًا ال باختيار منّا بل بانفعال قسري  
لوا إىل القلب الذي هيمنت عليه حمبة رسول صلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم، هيمنت كما تقولون. فتعا

حمبة رسول اهلل حقاً على قلبه ورأى الثوب الذي كان يرتديه رسول اهلل، ماذا يفعل مرأى ذلك الثوب أمام 
 عليه هللعينيه وقد رآه؟ البد أن يهتاج من جوارحه من أقصى جوانح قلبه احلننُي إىل املصطفى صلى ا

 وسلم والبّد أن يبُ رَِّحه الشوق إليه.

رأى املنزل الذي ُولد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، رأى الغار الذي رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يوم هجرته، مرَّ باليوم الذي ُولد فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو حيّب رسول اهلل، 

ال  –املذّكرات كلّها من زمان أو مكان؟ ال ريب يا عباد اهلل أن هذه املذكرات تقدح  ماذا تفعل به هذه
ولكنها تقدح زناد الشوق املربح إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،  –أقول زناد احلّب، احلّب موجود 

 فمن أنكر ذلك فقد أنكر سببه وهو احلّب.

لدين أو مباٍض من ماضي الرسل واألنبياء شاء اهلل عز هذه األمور اليت تذكر اإلنسان بأمر من أمور ا
َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر ﴿ِإنَّ الصَّ  تقرؤون قول اهلل سبحانه وتعاىل: وجل أن يُ ْعَجَن كثرٌي منه بالعبادات، أنتم

طَوََّع َخرْياً فَِإنَّ الّلَه َشاِكٌر َعلِيٌم﴾ ا َوَمن تَ الّلِه َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت أَِو اْعَتَمَر َفاَل ُجنَاَح َعلَْيِه َأن َيطَّوََّف هِبِمَ 
 ما معىن هذا الكالم؟  .[102 :]البقرة

هبا حقيقة  معلمة من املعامل اليت شاء اهلل عز وجل أن تصطبغ ﴿ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر الّلِه﴾
وم شاء اهلل هيم على نبيّنا وعليه الصالة والسالم يدينّية منذ واقعة جرت يف أيّام خليل الرمحن سّيدنا إبرا

ول إىل أين َتَدُعنَا؟ تبعته الزوجة وهي تق ،عّز وجّل أن يرتك زوجته وطفله يف ذلك املكان بني الصفا واملروة
مل يرّد، إىل أين؟ مل يرد، قالت له: آاهلل أمرك هبذا؟ أشار إليها أن نعم، قالت: لن يرتكنا اهلل إذاً. واشتد 
عليها وعلى وليدها الظمأ بعد أْلٍي وبعد حني فراحت تبحث عن املاء، راحت تسعى صاعدًة إىل الصفا 
راجعًة إىل املروة عائدًة إىل الصفا راجعًة إىل املروة فشاء اهلل عز وجل أن يبعث ملكه جربيل على نبينا 

م هو ماء تلك البقعة وذلك وعليه الصالة والسالم فضرب جبناحه األرض وإذا باملاء ينهمر وينفجر من
زمزم، من هنا جعل اهلل عز وجل من الصفا واملروة شعريتني من الشعائر، ملاذا؟ ألهنا حتمل ذكرى، إذاً 
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 فبيان اهلل عز وجل يعّلمنا كيف حنتفل بالذكريات اليت تربط ما بيننا وبني ماٍض يربز معىن عبودية كثريٍ 
 أنبياء اهلل ورسله فوق هذه األرض.

 .[130ُذوْا ِمن مََّقاِم إِبْ رَاِهيَم ُمَصلًّى﴾ ]البقرة: ﴿َواختَِّ 

 ملاذا مقام إبراهيم بالذات؟ إحياًء لذكرى وقوفه يف ذلك املكان وصالته يف ذلك املكان.

ملاذا الطّواف حول بيت اهلل العتيق وقد علمنا أن البيت حجارة ال تنفع وال تضر كما قال رسول اهلل 
 لكّن األمر حيمل ذكرى وبياُن اهلل عز وجل يأمرنا أن حنتضن الذكريات اليت ترتبطصلى اهلل عليه وسلم؟ 

 بعاطفة، ترتبط بِِودٍّ، اليت تغذي مزيداً من احلّب الذي ينبغي أن يهيمن على الفؤاد.

 تعالوا ننظر إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كيف كان حيتفي بالذكريات املرتبطة مباٍض عزيٍز على
 ، مباٍض ُيذّكر باهلل عّز وجّل وحرماته.القلب

لك يوم ولدت ﴿ذرُِئَي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم صائمًا يوم االثنني، ُسِئَل عن ذلك، قال: 
 . إذاً هو حيتفي بيوم ميالده واحلديث صحيح يا عباد اهلل.فيه﴾

ء وقد مرَّ ذلك عاشوراهاجر املصطفى صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة ومسع أن يهوداً يصومون يوم 
اليوم فعاًل، سأل عن السبب، قيل له: إنه اليوم الذي أجنى اهلل عز وجل فيه موسى ومن معه من فرعون 

وأمر  ﴾يلحنن أوىل مبوسى من بين إسرائ﴿وقومه، وتأّكد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم من ذلك فقال: 
إىل املساء، إهنا الذكرى وإنه إحياء من رسول أصحابه بالصوم ذلك اليوم وأمر من كان مفطراً أن ُيسك 

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم لتلك الذكرى.

امسعوا يا عباد اهلل وتأملوا بقلوبكم بأبصاركم وبصائركم. رجع املصطفى صلى اهلل عليه وسلم من 
مث  طابة﴾هذه ﴿غزوة تبوك ومل ّا دنا من املدينة املنورة وبدت طالئع بيوهتا قال صلى اهلل عليه وسلم: 

ه وسلم ، ملاذا هذا الغزل من رسول اهلل صلى اهلل علي﴾وهذا أحد جبل حيبّنا وحنّبه﴿التفت إىل أحد وقال: 
نه حيمل ذكرى ؟! أل﴾جبٌل حيبنا وحنبه﴿جببٍل هو الصخر الصلد، ال يعي وال يفهم، هو رمز للجمادات؟ 
ة، سفح حيتضنهم، حيتضن دماءهم الزكيّ أولئك الشهداء الذين ُدفنوا يف سفح ذلك اجلبل، أولئك الذين 

 ذلك اجلبل.
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إذاً هي الذكرى عزيزٌة على القلب. وإذا كان القلب حيتضن حبًّا أيًّا فال بّد أن حيتضن ذكريات هذا 
احلب، بينهما تالزم دائم يا عباد اهلل، ال ينبغي ألحٍد أن يشّك أو أن يرتاب يف هذا مادام أنه من البشر 

 ه مل يتسّرب إليها شذوٌذ قط.ومادام أن إنسانيت

من حبّنا  –وأرجو أن يكون وافراً  –أننا مجيعًا نتمتع بقسٍط  –وهذا ما أعلمه  –إذاً فإذا كنا نعلم 
لرسولنا حمّمد صلى اهلل عليه وسلم، إذا ثبت أن أفئدتنا حتتضن هذا احلب أفيُعقل أن ّنّر بذكرى من 

ة مبتاٍع أو أّي شيء آخر هل يعقل أال حترك هذه الذكريات الزمانيّ  ذكرياته إن بذكريات مكانّية أو زمانّية أو
أو املكانّية حقيقة احلب املهيمن على قلوبنا؟ هل يعقل أال يتحول هذا احلب إىل حنني وشوق إىل هذا 
احلبيب الذي آمنا به ومل تكتحل أعيننا برؤيته؟ أفيُعقل هذا يا هؤالء الناس؟ ال يُعقل، البد أن يستبد 

نني إذا مرَّ بنا ذلك اليوم الذي ولد فيه رسول اهلل، ذلك اليوم الذي آذن اهلل عز وجل فيه أن جيعل من احل
وجوده بيننا رمحة للعاملني. يا سبحان اهلل! حسنًا اهتاجت مشاعر احلب بني جواحننا ملناسبة هذه الذكرى 

يمن د، هل ُيكن للشوق الذي يههل ُيكن للحنني الذي يهتاج يف الفؤا –مكانّية كانت أو زمانّية  –
على القلب أن َيتفي إذاً الختنق اإلنسان، البد أن يُعرّب عن حنينه، البد أن يُعرّب عن اهتياجه، البّد أن 

ه أن يُعرّب عن شوقه، كيف يُعرّب؟ له أن يُعرّب بالطريقة اليت يشاء، له أن يُعرّب باآلهة، له أن يُعرّب بالنغمة، ل
هلل عليه فعل رسول اهلل، له أن يعرب بأي طريقة يُ رْبُِد هبا لظى حنينه إىل رسول اهلل صلى ا يُعرّب بالصوم كما

وسلم، جيلس مع إخوانه كما كان يقول ذلك الصحايّب: تعالوا بنا نؤمن ساعة، جيمع إخوانه على تالوة 
يبه حمّمدًا رسول ا حبمشائل رسول اهلل، على تالوة سرية رسول اهلل، على الثناء على اهلل الذي ابتعث لن

 اهلل، عندئٍذ يربد لظى قلبه وحنني فؤاده املهتاج بسبب هذه الذكرى اليت مّرت به.

نا ال نستطيع إال أن نُعرّب عن الشوق الذي يهيمن يف أفئدت –بل ال أقول لنا  –إذاً يا عباد اهلل لنا 
ّم أال تكون الطريقة بحانه وتعاىل، املهملرور ذكرى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأّي طريقة ترضي اهلل س

 ممّا ال يتّفق مع شرع اهلل سبحانه وتعاىل.

نعم هذه حقيقة فرغنا منها يا عباد اهلل وال نقوهلا لنناقش هبا قساة القلوب فهؤالء ال يناَقشون، وماذا 
لوب، الق عسى أن يفيد نقاشك ألولئك القساة القلوب ولقد كان جبُل أحد َأَحنَّ من أصحاب هؤالء

ولقد كان جبل أحد الذي تغزل به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أكثر لينًا من قلوب هؤالء الناس اليوم، 
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لكنين أقول هذا الكالم ألعرّب من خالل ذلك جبزء من اشتياقي إىل رسول اهلل، وأعتقد أنكم تطربون 
 وسلم. رسول اهلل صلى اهلل عليه لسماع هذا الكالم ألنكم ترون فيه شيئًا يربز لظى اشتياقكم إىل

فإن أنكر من أنكر هذا الذي أقول فإهّنم يف احلقيقة ال يُنكرون التعبري يف هذه املناسبة عن حبّنا 
لرسول اهلل، ال يُنكرون التعبري عن الشوق الالهب الذي يُهيمن لدى مرور هذه الذكرى برسول اهلل ولكنّهم 

اهلل، هذا ما أجزم به، وال أَدلَّ على ذلك من أنك تتبع حال ينكرون مصدر ذلك أال وهو حبُّ رسول 
هؤالء الناس فال ترى فيهم من يقوم قبيل الفجر ليقف بني يدي اهلل ُمستغفراً، ال جتد فيهم من يرّق منه 
القلب والفؤاد يف تلك الساعة من السحر ليبكي ويتخّشع ويتضاءل يستنزل الرمحات من اهلل عز وجل، 

من إذا صلى جلس متأدبًا يف مكان صالته يتلو أوراد الصالة البعدية مث يبسط كفيه بذل ال جتد فيهم 
وضراعة إىل اهلل، ال، بل إّن أحدهم ليقول: إن بسط الكف إىل مساء الرمحة اإلهلية بدعة إذاً كان رسول 

، ن يردها خائبة﴾أ ﴿إن رّبكم حيي  كرمي يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليهاهلل مبتدعًا عندما قال: 
إذاً كان رسول اهلل مبتدعًا حينما بسط كفيه إىل السماء ليلة بدر، إذاً رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  
كان مبتدعًا عندما صلى بالقوم صالة االستسقاء وبسط كفيه إىل السماء يستنزل رمحة اهلل سبحانه 

 وتعاىل.

بأننا  سول اهلل يف قلوبكم، إذًا أبشركم وأبشر نفسيبأن اهلل عز وجل غرس حمبة ر عباد اهلل: اهنؤوا 
. اللهم ﴾وددت أين لو رأيت إخواننا﴿سنكون غداً من اإلخوان الذين تشّوق إليهم رسول اهلل يوم قال: 

اجعلنا مبنَِّك وجودك من إخوان حبيبك املصطفى الذين تشوق إليهم ومل يرهم، ليست لنا يف سبيل هذا 
 احلب والتعبري عن هذا احلب يف يوم ذكراه، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. الدعاء بضاعة إال بضاعة
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ها هو ذا شهر ربيع قد أقبل من جديد حيمل يف طياته عبق الذكرى، ذكرى والدة حبيبنا حممد صلى 
اهم املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا يتهيئون لالحتفال هبذه الذكرى إللقاء اهلل عليه وسلم، وه

اخلطب الرنانة والقصائد الرائعة والكلمات ذات التأثري واملضمون، ولسوف جتند لذلك وسائل اإلعالم 
ه يف  عن العالقة بني هذا االحتفال املتكرر الذي نسعد ب –يا عباد اهلل  –على اختالفها، ولكين أتساءل 

كل عام وبني واقع األمة اإلسالمية املعرضة عن معظم ما قد جاء به حممد صلى اهلل عليه وسلم املفتونة 
مبعظم ما ُتْسِفْيه علينا رياح الغرب والشرق من هنا وهناك. ترى هل يقربنا هذا إىل اهلل عز وجل ورسوله 

ع واقعنا الذي الكالمية املتنوعة واملتفننة مأم إنه حيقق العكس يف حياتنا؟ إنين ألشعر أن هذه االحتفاالت 
سلم، إنه ليفرض صلى اهلل عليه و إنه ليفرض اخلجل من رسول اهلل   وصفت ال يقربنا إىل اهلل عز وجل، بل

ال يؤيده  صلى اهلل عليه وسلم بكالماهلل  علينا أن نستغرق يف االستحياء واخلجل من أن خناطب رسول
 السلوك.

َوَضَعنَا أمام مجلة من الوصايا واملبادئ، األوامر والنواهي،  لى اهلل عليه وسلمإنكم لتعلمون أنه ص
وأكد لنا أننا إن أخذنا أنفسنا هبذه الوصايا واألوامر فلن يتخلى اهلل عز وجل عنا ولسوف تتحقق مصاحلنا 

 الدنيوية ولسوف يضمن اهلل لنا مصاحل العقىب وسعادة اآلخرة أيضًا.

 جاء ورحل الرعيل األول مث الثاين مث الثالث مث صطفى صلى اهلل عليه وسلمولكن بعد أن رحل امل
بنا سبحانه وتعاىل، نسوا كما يقول ر ﴿َخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت﴾  الرابع 

لى اهلل صي. وإنكم تعلمون أنه أو تناسوا معظم تلك الوصايا، نسوا أو تناسوا معظم تلك األوامر والنواه
 قال فيما صح عنه يف حديث طويل: عليه وسلم

كما يذاد البعري الضال فأقول:  -أي لُيطردن رجال عن حوضي-﴿أال لَُيَذادنَّ رجال عن حوضي 
 أال هلموا أال هلموا فيقال إنك ال تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول: فسحقًا فسحقًا فسحقًا﴾
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، ما عباد اهلل كيف أنَّا ممعنون يف تبديل ما أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل باحملافظة عليهوها أنتم ترون يا 
أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بأن نكون أمناء وثابتني عليه. ها أنتم ترون املطامع اليت تدعونا عن ُيني ومشال 

 إىل أن نغري ونبدل ما قد ائتمنه اهلل سبحانه وتعاىل علينا من أوامر.

ن بعدي ﴿لتجدن أَثَ رًَة مقال فيما صح عنه:  تعلمون أن املصطفى صلى اهلل عليه وسلمإنكم ل
كَّْسنَا هذه قاهلا يف وصية مؤثرة كل التأثري، ونظرنا إىل أنفسنا وذا بنا نَ  فاصربوا حىت تلقوين على احلوض﴾

صرب على التمسك الألواء ونالوصية أيضًا، استبدلنا باإليثار األَثَ رَة واالستئثار وبداًل من أن نصرب على 
باملبدأ الذي أمرنا اهلل عز وجل به ضجت منا النفوس واألهواء وأسرعنا نعانق أهواءنا وشهواتنا على 

ول اهلل صلى أن رس –يا عباد اهلل  – ، ولقد صحالنقيض مما أوصانا به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
من يشرتي ﴿ميت ملقى يف الطريق فأمسك بأذنه وقال:  مرَّ مع بعٍض من أصحابه جِبَْديٍ  اهلل عليه وسلم

مين هذا بدرهم( قالوا: يا رسول اهلل إننا ال حنبه بشيء وماذا نصنع به؟ قال صلى اهلل عليه وسلم: هلل 
نا نضع هذه وإذا ب . مسعنا هذا الذي يقوله رسول صلى اهلل عليه وسلمأشد كراهية للدنيا هبذا عليكم﴾

ها رسول اهلل هذا الذي قال نضعها من أفئدتنا يف املركز األول من احلب، أال ترون ها الدنيا اليت قال عن
حنن نُ ْهرَع مساء صباح جلمع املزيد ال نفرق بني أن يكون سبيل ذلك حالاًل أو حرامًا ونظرنا فإذا بنا 

تغى إليه الب ﴿لو كان البن آدم واٍد من مالٍ : سد الكالم الذي قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمجن
 يغنيه إال ال ثانيًا ولو كان له واديان من مال البتغى إليهما ثالثًا وال ُيأل جوف ابن آدم إال الرتاب﴾

 املوت، ال حيجبه عن هذا احلب إال القرب الذي ينتظره.

 هذا هو حالنا بعد أن حدثنا رسول اهلل عن الدنيا وقيمتها وهو يشبهها هبذا اجلدي امليت.

﴿ال يؤمن أحدكم باهلل حىت أكون أحب إليه من ماله قال لكم:  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل
ا حلب  ل أفئدتنونظرنا وإذا بنا جنع ﴿ونفسه اليت بني جنبيه﴾ويف رواية صحيحة  وولده والناس أمجعني﴾

، أجل هنالك حب تقليدي مكانه اللسان الذي كل شيء إال حلب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 ، مكانه اللسان الذي يثين، أما القلب فقد هيمنت عليه الدنيا، هيمنت عليه الشهوات واألهواء.ُيدح
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عباد اهلل: إنين أتساءل ترى إذا ُدِعْيُت إىل كالم يف مثل هذه املناسبة اليت َسَنْشُرُف هبا عما قريب 
ن اإلقرار مبا ت املعرب عهل اخلليق يب أن أتكلم أم اخلليق يب أن أصمت الصمت املعرب عن اخلجل، الصم

انتهت إليه حالتنا وبالتضييع الذي أوغلنا فيه لوصايا رسول اهلل وأوامره اليت أكدها فيما بيننا؟ أعتقد أن 
األَْوىَل يب هو الصمت، ذلك ألنين إن تكلمت وحتدثت عن احلب الذي ال أجد مصداقًا له وحتدثت عن 

بني رسول اهلل جدرانًا من األهواء والشهوات والدنيا اليت االشتياق إىل رسول اهلل الذي أجد أن بيين و 
هيمنت على كياين فلسوف أشعر بالكذب ولسوف أشعر بأنين أضع على وجهي قناعًا يناقض ما قد 

ينادينا  وسلم أن املصطفى صلى اهلل عليه هيمن على قليب، وأنا أحتدث عن نفسي يا عباد اهلل، أنا أتصور
خي، يف حياته الربزخية: لقد قلت لكم وأنا أودع الدنيا من خاللكم لقد تركتكم من بعيد يف عامله الربز 

على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها ما يزيغ عنها إال هالك فلماذا ُزغتم عن هذا الذي تركتكم عليه؟ ملاذا 
 استعضتم عن ما يسيل لعابكم عليه مما يربق أمام أعينكم يف شرق أو غرب؟

ي لو علموا أ﴿لو علم املسلمون ما يف العتمة والفجر﴾ : لى اهلل عليه وسلما رسول اهلل صيقول لن
نظرنا إىل و ﴿ألتومها ولو حبواً﴾ ما يف اخلروج لصالة العشاء وصالة الفجر إىل املسجد لشهود اجلماعة 

نا بأنفسنا عندما يقبل املساء تتوازعنا السهرات، تتوازعنا املقاصف، تتوازعنا أماكن اللهو ويستمر ذلك 
إىل هزيع أخري من الليل مث نعود وقد امتأل النعاس بأعيننا، فإذا جاء وقت الفجر وفتحت املساجد 
الستقبال الوافدين إىل املسجد نظرت وإذا مبعظم هذه املساجد يكاد يكون فارغاً إال من قلة من الشباب 

ىل من الناس، لقوم، أما الطبقة األو حترقت قلوهبم وهيمن حبُّ اهلل عز وجل على قلوهبم، قلة، أما ِعْلَيُة ا
و ﴿ألتومها ولأما رجال األعمال أو أكثرهم أقول فهم يف شغل شاغل عن هذا الذي قاله رسول اهلل: 

. وإين ألتأمل كيف كانت الطرقات إىل املساجد يف عهد رسول اهلل؟ كانت مظلمة، كانت مليئة حبواً﴾
دة، جد لشهود صالة العتمة والفجر، أما اليوم فالطرق معببالوحل ومع ذلك فقد كانوا يتسابقون إىل املسا

الطرق واسعة مليئة باألضواء واملساجد كثرية وقريبة ومع ذلك فإن ِعْلَيَة القوم وإن أكثر الناس يف شغل 
 .ه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمشاغل عن هذا الذي قال

شخص  يتجسد يف هذا املشهد الذي ترونه يفأيها اإلخوة: فرق ما بيننا اليوم وما بني الرعيل األول 
عمر بن اخلطاب يوم وفد إىل الشام استجابة لرجال الدين املسيحي فيها وقد أصرَّ على أن ال يرتك مرقعته 
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اليت كان يفضل لبسها دون غريها. عاتبه أبو عبيدة عتابًا رقيقًا، قال له عمر: أوَّه يا أبا عبيدة لو غريك 
 اهلل باإلسالم فمهما ابتغينا العز بغري ما أعزنا اهلل به أذلنا اهلل. قاهلا، حنن قوم أعزنا

هل تأملتم يف معىن هذا الكالم؟ هل تأملتم يف املعىن الذي ترتمجه هذه الكلمات؟ إنه يقول: إن 
هذا التاج الذي يتألق فوق رؤوسنا مل ننسجه مباٍل ملكنا، مل ننسجه حبضارٍة امتلكناها، مل ننسجه بقوة 

 لَّبْ نَا هبا، إّنا الذي نسجه يد اهلل وإّنا الذي شرَّفَ نَا به ووضعه فوق رؤوسنا هو اهلل عندما بايعناه صادقنيتَ غَ 
ُتَ وِّج ولئن سكرنا بالنعم، باحلضارة، بالغىن

 على اإلسالم الذي شرفنا به، فلئن َسِكْرنَا هبذا التاج ونسينا امل
يعًا ذاً فذلك لؤم هو من شر أنواع اللؤم. ال، لسوف يظل الناس مجالذي ُمت ِّْعنَا به ونسينا اليد اليت أعطت إ

يعلمون أن عرب اجلزيرة مل يرقوا إىل ُسلَِّم احلضارة جبهد وإّنا قفز هبم قضاء اهلل عز وجل إىل أعلى صعد 
 احلضارة عندما التزموا صادقني هبذا الدين.

لكنا نسينا ننتشي بالتاج نعم و  –األمة  تاريخ هذه –اليوم ننظر إىل التاج الذي ُيزهى به تارَينا 
املتوِّج. عباد اهلل: أجيوز هذا؟ نتحدث عن تاريخ األمة اإلسالمية، نتحدث عن احلضارة العربية اليت تغلبت 
يف يوم ما على سائر احلضارات والعلماء الغربيون ال يزالون يعدُّون ذلك لغزاً يستعصي على الشرح والفهم، 

اج اريخ، نتباهى هبذا التاج ولكنا أعرضنا عن املتوِّج، أعرضنا عن الذي شرفنا هبذا التحنن نتباهى هبذا الت
وشردت أعيننا إىل بعيٍد بعيد، شردت أعيننا إىل التقاليد املمجوجة، شردت أعيننا إىل األهواء وعما قريب 

قة ال تكاد ة ضيستودعنا األهواء أو نودعها، وعما قريب سنرحل ولسوف جيد كل واحد منا مقره يف حفر 
تتسع إال له، ولسوف حنيا ونعود لنقف بني يدي رب العاملني فماذا أنتم قائلون؟ أقول قويل هذا وأستغفر 

 اهلل العظيم.
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ضل افة هذه الذكرى العزيزة لنا، ذكرى والدة أفمازلنا مع شهر ربيع األول بل األنور نتمتع باستض
اخللق على اهلل سبحانه وتعاىل وأحبهم إليه، حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، فلنقبل إذاً 
من مائدة هذه االستضافة على التمتع بالغذاء الذي يزيدنا حبًا له وتعلقًا به وحنينًا إليه ومتسكًا هبديه 

لتعلموا يا عباد اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يزال معنا، ما يزال مع أمته أمة وشرعه، أال و 
االستجابة، ما يزال معنا برعايته لنا وباهتمامه بنا وبشوقه وحتنانه إلينا وبدعائه لنا، وإهنا ملعية حقيقية 

 يقل اهلل عز ه وسلم قد مات، أملينبغي أن ال نرتاب فيها. رمبا قال قائل: ولكن رسول اهلل صلى اهلل علي
 .[25﴿إِنََّك َميٌِّت َوإِن َُّهم مَّيِّتُوَن﴾ ]الزمر:  وجل:

فأين هي معية امليت منا، وهل هو يف ذلك إال كسائر الذين عاشوا ردحاً من الزمن مث ماتوا؟ واجلواب 
ده هلذا البيان اهلل وتأكيالذي ينبغي أن نتوجه به إىل هؤالء اإلخوة بيان اهلل عز وجل أواًل وشرح رسول 

 [2﴿َواْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم َرُسوَل اللَِّه﴾ ]احلجرات: ثانيًا. أما بيان اهلل فهو قوله: 

بَ ْعَد دُّوُكم ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ َوْا ِإن ُتِطيُعوْا َفرِيقًا مَِّن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب يَ رُ وهو قوله مرة أخرى: 
ْعَتِصم بِالّلِه فَ َقْد ُهِدَي وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنُتْم تُ تْ َلى َعلَْيُكْم آيَاُت الّلِه َوفِيُكْم َرُسوُلُه َوَمن ي َ  ،ْم َكاِفرِينَ ِإُيَاِنكُ 

 [151-155ِإىَل ِصرَاٍط مُّْستَِقيٍم﴾ ]آل عمران: 

ىل سائر املؤمنني إّنا يتوجه دائمًا إ ﴾َواْ ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمن ُ مما ال ريب فيه أن النداء القرآين القائل: 
فهو خطاب  ﴾﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ َواْ على اختالف عصورهم إىل يوم القيامة. كلما قال البيان اإلهلي: 

يُعوْا آَمنُ َوْا ِإن ُتطِ  ﴿يَا أَي َُّها الَِّذينَ للمؤمنني مجيعًا. إذاً يقول اهلل عز وجل لنا ولألجيال اآلتية واملتصرمة: 
وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنُتْم تُ تْ َلى ﴿واملراد هبذا الفريق كما أمجع املفسرون اليهود،  َفرِيقًا مَِّن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب﴾

الربهان  إذاً يقول لنا كتاب اهلل عز وجل أن رسول اهلل فينا، هذا هو ﴾َعلَْيُكْم آيَاُت الّلِه َوفِيُكْم َرُسوُلهُ 
 .األول
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الربهان الثاين بيان املصطفى لكالم اهلل عز وجل، إذ يقول فيما يرويه البزار بسند رجاله كلهم رجال 
الصحيح، وابن سعد بطريق آخر وابن إسحاق بطريق آخر عن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: 

ايت فإن ، وأما مم﴿حيايت خري لكم وممايت خري لكم، أما حيايت فأسن لكم السنن وأشرع لكم الشرائع
أعمالكم تعرض علّي فما رأيت منها حسنًا محدت اهلل عليه وما رأيت منها سيئًا استغفرت اهلل لكم﴾ 
أفبعد هذا البيان الذي يبينه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من بيان؟! قولوا إذاً للذين يؤكدون أن 

ري من املصطفى صى اليت يهش هبا الرجل إبله خاملصطفى صلى اهلل عليه وسلم انقطعت صلته بنا وأن الع
صلى اهلل عليه وسلم الذي رحل عنا، قولوا له هذا الكالم الذي ذكرت، سلوه ملاذا جيلس يف صالته عند 

اد  كيف يسلم على من انقطعت صلته بنا ومل يعد موجودًا وع  (السالم عليك أيها النيب)التشهد قائاًل: 
 غنامه، نعم.كالعصا اليت يهش هبا الراعي أ

عباد اهلل: إن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانوا كما يقولون املؤرخون مجيعًا وكما ذكر  
كل من رأوهم حىت من املشركني كانوا مثال التعلق برسول اهلل، كانوا مثال احلب له والتعشق له، مل يكونوا 

السؤال يه، واحلديث يف هذا ذو شجون، و يصربون عن االبتعاد عنه ساعة حىت يعودوا إليه فيجلسوا إل
الذي أتوجه به إىل نفسي وإليكم مجيعًا: ما هو نصيبنا حنن يا عباد اهلل من هذا احلب لرسول اهلل؟ ما هو 
نصيبنا من ذلك االشتياق إىل رسول اهلل؟ ما هو نصيبنا من التعلق برسول اهلل وهدي رسول اهلل صلى اهلل 

ن يقول: ولكن الصحابة رأوا رسول اهلل وجلسوا إليه ومسعوا منه فكان حقًا عليه وسلم؟ مرة أخرى أمسع م
عليهم أن حيبوه وكان حقًا عليهم أن يتعلقوا به أما حنن فقد حيل بيننا وبني رؤيته، مل يُ َتْح لنا أن جنلس 

هي حالنا  كلإليه، مل يُ َتْح لنا أن نسمع منه فمن أين تسري عوامل احلب له والتعلق به والتحنان إليه وت
  .حنن، هكذا يقول قائلهم

وأقول يا عباد اهلل يف اجلواب عن هذا الكالم العجيب: بل العكس هو الذي يقره املنطق، إن احملب 
إذا أكثر من جلوسه إىل حمبوبه وإذا كان دائم الرؤية له والسماع منه فاملفروض أن تربد لظى اشتياقه إليه 

 هذا التحنان الذي من شأن البعيد أن يشعر بنريانه ولواعجه، املفروضواملفروض يف هذه احلالة أن يربد 
من أصحاب رسول اهلل وهم دائمًا جيلسون إليه أن يربد لظى اشتياقهم له، أما حنن وقد عرفنا رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، درسنا سريته، عرفناه يف أخالقه، عرفنا يف صفاته اليت تعشقه من أجلها أصحابه، 
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نا كل ذلك ونظرنا وقد حيل بيننا وبني رؤيته املفروض أن تلتهب بني جواحننا نريان االشتياق إليه، عرف
  .رغبة يف أن نراه، يف أن نسمع منهاملفروض أن تتلظى لواعج ال

نعم يا عباد اهلل، إن أبصارنا مل تر ومل تكتحل مبرأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولكن بصائرنا 
ا رآه أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولكن بصائرنا رأت رسول اهلل صلى اهلل رأت فيه كل م

عليه وسلم الذي هو مضرب اإلنسانية كلها يف اخللق الرفيع السامي العجيب، والذي هو مضرب املثل 
 يف احلب ألمته، والذي هو مضرب املثل يف اللطف يف املعاملة، مضرب املثل يف الذوق الرفيع، مضرب
املثل يف كل ما يدعو القلب يف تعشق صاحب هذه الصفات، نعم أبصارنا مل تكتحل مبرأى رسول اهلل 
ولكن بصائرنا رأت فيه هذه املزايا كلها فكيف ال هنواه، كيف ال نتعشقه؟ وكأين ببعض منكم يتساءل: 

بعث أسف ن هذا ملول اهلل، وإما هي هذه الصفات اليت تتحدث عنها؟ مل يُ َتح هلم أن يدرسوا سرية رس
  .شديد

أأضعكم أمام ّناذج يا أيها اإلخوة من سرية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم اليت تدعوا القلب إىل 
أن يتعشقه، الوقت ضيق وال يتسع ولكن أستعرض بسرعة بعض هذه املشاهد اليت حترك نياط احلب 

 والشوق والتحنان إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرى أصحابه يتعبون وكان أوهلم تعبًا، وكان يراهم جيوعون كان رسول 
فكان أوهلم جوعًا بل وأكثرهم جوعًا. يف غزوة اخلندق وأصحاب رسول اهلل يتسابقون إىل حفر اخلندق 

هلل ال ا يستأذن بعضهم بني واحلني واآلخر إىل بيته لينال بعض الراحة أو ليأكل شيئًا من الطعام ورسول
يدع العمل، رسول اهلل حيفر، ينقل الرتاب وقد عصب بطنه الشريف حبجر من اجلوع، رأى جابر فيه هذا 
الذي أمهه وأغمه، دعاه سراً وثلة يسرية من أصحابه إىل طعيم يف داره، جدي فأىب رسول اهلل صلى اهلل 

ليه وسلم خل رسول اهلل صلى اهلل ععليه وسلم إال أن يدعو مجيع األنصار واملهاجرين إىل بيت جابر، ود
بيت جابر ال طاعمًا يف مقدمة اآلكلني بل خادمًا، جلس عليه الصالة والسالم خلف برمة الطعام َيدم 
وإن بطنه ملعصب حبجر من شدة اجلوع، يطلب القصعة تلو القصعة ُيلؤها باملرق واللحم واخلرب ويقول 

نظر اآلكلني، ة األخرى ويتمتع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مبأعطها هلذه الفئة، أعط القصعة الثانية للفئ
ملاذا فعل ذلك؟ خشي أال يكفي الطعام للجميع وأن يقوم بعضهم جياعًا فآثرهم على نفسه وأىب إىل أن 
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يكون هو اجلائع الذي ال يبقى له شيء من الطعام، ولكن اهلل كان أكرم من كل نيب ومن كل رسول، 
الكرم واحلب والرمحة بني جوانح رسول اهلل؟ قام رسول اهلل وهو َيدم القوم عن  أليس هو الذي وضع

الربمة، يقول جابر: واهلل لقد قام رسول اهلل وإن برمتنا لتغط باللحم وإن عجيننا ليخبز وقال كلوا وأطعموا 
 فإن الناس قد أصابتهم جماعة. كيف ال أعشق رسول اهلل؟ كيف ال حتبون رسول اهلل.

فتح بل بعيد الفتح اهتاجت عوامل احلسب يف نفوس أكرب قبيلة من قبائل العرب هذيل، بعد ال
وأقبلوا ليقاتلوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتقى رسول اهلل معهم يف وادي حنني وكان قد أسلم من 

ر اهلل ونصأهل مكة آنذاك ما ال يقل عن ألفي مسلم، اشرتكوا مع رسول اهلل ألول مرة يف غزوة حنني، 
املسلمني، وأعطى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هؤالء الذي أسلموا حديثًا أكثر مما أعطى غريهم تنفيذًا 

 ألمر اهلل عز وجل الداعي إىل إكرام املؤلفة قلوهبم. 

اجتمعت ثلة من األنصار وأخذوا يف مهس فيما بينهم يعتبون على رسول اهلل قائلني: يغفر اهلل لرسوله 
أقوامًا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم إىل األمس القريب، بلغ رسوَل اهلل هذا الكالم فجمع  يعطي

ا، متنيت لو أن كلَّ منكم حفظه -األنصار وحدهم دون سائر الناس يف واد وألقى فيهم هذه الكلمات 
أثىن  -يع فمتنيت لو أن كلَّ منكم رددها لريى فيها نبضات احلب، نبضات اللطف، نبضات الذوق الر 

 على اهلل عز وجل مث قال: 

يا معشر األنصار ما قالٌة بلغتين عنكم؟ أمل آتيكم ُضالاًل فهداكم اهلل يب، ومتفرقني فجمعكم اهلل 
يب وعالة فأغناكم اهلل يب؟ كلما قال من ذلك شيئًا أجابوه: بلى هلل ولرسول املنة والفضل، سكت رسول 

ل، عاد ر األنصار؟ قالوا: نقول بلى يا رسول اهلل، هلل ولرسوله املنة والفضاهلل، مث قال: أال جتيبونين يا معش
يقول: أال جتيبونين يا معشر األنصار؟ قالوا مرة ثانية: أجبنا يا رسول اهلل، هلل ولرسوله املنة والفضل، قال: 

ريدًا فآويناك، خمذواًل ط أال جتيبونين يا معشر األنصار؟ فواهلل لو شئتم لقلتم فَلَصَدْقتم ولُصدِّْقتم أتيتنا
فنصرناك، مكذبًا فصدقناك، عائاًل فواسيناك، قولوها، قالوا: ال، بل هلل ولرسوله املنة والفضل، مث قال هلم: 

اللعاعة  -أوجدمت يا معشر األنصار يف نفوسكم من أجل لعاعة من املال تألفت هبا قلوب أقوام ليسلموا 
ت أوجدمت يف نفوسكم من أجل لعاعة من املال تألف -ما يذبل  نبات معروف يف اجلزيرة العربية سرعان

هبا قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إىل إسالمكم، أال ترضون أن يرجع الناس إىل رحاهلم بالشاة والبعري 
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نفسي  برسول اهلل، فواهلل ملا تنقلبون به خري مما ينقلبون به، والذي -إىل املدينة  -وترجعوا إىل رحالكم 
وال اهلجرة لكنت امرأً من األنصار، الناس دثاري واألنصاري شعاري، ولو سلك الناس وادياً وسلك بيده ل

األنصار وادياً لسلكت مسلك األنصار، أال فاصربوا، ستجدون أثرة من بعدي، فاصربوا حىت تلقوين على 
 احلوض، اهلل ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار. 

ذه النفسية العجيبة املتسامية اليت تتألأل خالل هذه الكلمات، أرأيتم إىل هذا الذوق، أرأيتم إىل ه
أرأيتم إىل هذا احلب. أجل هذا هو رسول اهلل. صحيح أننا مل نره ولكننا رأينا فيه هذه الصفات ببصائرنا 

قال قائلهم:  ﴾﴿وددت لو أين رأيت إخوانناورأيناه كيف حين إلينا، أجل أمل يقل يف احلديث الصحيح: 
أل اهلل أرجوا وأس ﴿بل أنتم أصحايب وإخواين الذي مل يلحقوا بعد﴾ألسنا إخوانك يا رسول اهلل؟ قال: 

أن أكون وأنتم وكل املسلمني الذين صربوا على األثرة اليت حدث عنها رسول اهلل وثبتوا على صراط اهلل 
 أسأل اهلل أن يكتبنا مجيعًا من إخوانه الذين تشوق إليهم.

 بقي يا عباد اهلل أن عليَّ أن أتوجه بعد هذه التذكرة اليت جتعل األفئدة حقيقة تتعشق رسول اهلل وحتن
إليه، بقي أن أتوجه إليه هبتاف َيرتق القرون ويصل إىل أذين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أتوجه إليه 

وهلا باسم ن ويئن ويتأمل، أقهبتاف ال ينبعث من حلقي بل ينبعث من أغوار قليب، من أغوار صدر حي
وبامسكم مجيعًا: موالي يا رسول اهلل، إن يف أمتك أمة االستجابة رجااًل يديرون األمور، يديرون شؤون 
املسلمني قد أعرضوا عنك بعد إقبال، قد قبضوا أيديهم عنك بعد بيعة، توجهوا بعد أن أعرضوا عنك إىل 

لك، توجهوا بالود والبيعة إىل أحفاد أولئك الذين مسموا أعدائك، إىل أحفاد أعدائك الذين خططوا لقت
الطعام وقدموه لك ليقتلوك به، قلب يتأمل يا رسول اهلل من هذا الذي أراه بعيين ويكاد العقل ال يصدق، 
أناس مسلمون ذاقوا لذة اإلسالم، مؤمنون ال ريب أهنم ذاقوا لذة اإلُيان، عرفوك كما عرفناك، ما باهلم يا 

 وقد أعرضوا عن هديك، اجتهوا بالود واالستجابة واخلدمة ألحفاد أعداء اهلل، ألحفاد أعدائك رسول اهلل
يا رسول اهلل، ها هم أولئك وقد جندوا أنفسهم خدامًا وعبيدًا ألوامر إسرائيل، حفدة أولئك الذين أرادوا 

لوك بالسم روا أن يقتأن يقذفوك حبجارة فوق السطح الذي كنت واقفًا يف ظله، أحفاد أولئك الذين قر 
الناعق يف الطعام الذي ُقدَِّم إليك، إهنم اليوم قد قرروا أن يكونوا خدمًا بل عبيداً لقرارات إسرائيل وما هي 
قرارات إسرائيل؟ هل هي إىل السعي الالهث املتجه إىل خنق اإلسالم يف كيان املسلمني، هل هو إىل 
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إىل  املتنامية يف كيان املسلمني؟ مؤسسات اإلسالم حتولت السعي الالهث كما ترون لتمزيق بقايا الوحدة
مؤسسات خلدمة هذا العدو وأحفاد أعدائك يا رسول اهلل، منظمة التعاون اإلسالمي ها هي قد حتولت 
إىل منظمة التعاون اإلسرائيلي، اجلامعة العربية هذه اجلامعة اليت تعلن أهنا جتمع نثار العرب وهل العرب 

م، وهل العرب إىل لباب املسلمني، اجلامعة العربية حتولت إىل جامعة للدول الكربى إال قلب اإلسال
 وللدول اإلقليمية اليت ترتبص باإلسالم. 

سيدي رسول اهلل أشكو إليك هذا، ال أطلب منك الدعاء عليهم فأنت مل تُ بْ َعْث لعَّانًا ومل تُ بْ َعْث 
ا سيدي يا رسول اهلل وقد علمت مما ذكرت إلخواين حاقدًا ولكين أسألك أن تدعو هلم، ادع اهلل هلم ي

اآلن أن يبلغك ما نقوله وما نفعله، اسأِل اهلل عز وجل متضرعًا، متضرعًا، متضرعاً أن يهديهم، أن يعيدهم 
إىل سنن الرشد، أن يعودوا فيقبضوا أيديهم عن أعدائك وأعداء دينك ويعودوا يوجهوا قلوهبم مث أيديهم 

، جيددون البيعة قبل أن تزول الفرصة، وإين ألذكر جيدًا كلمة قاهلا واحٌد من هؤالء إليك يا رسول اهلل
املسلم الذي نسي إسالمه ويا للعجب، كنت يف ضيافة عنده، راح يردد هذا احلديث برطانته األعجمية: 

عد عندما ما بوواهلل مل يتبني يل أنه يهزأ هبذا الكالم إال في للمسلم كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا
رأيته يتعاون مع إسرائيل ومع خدم إسرائيل إلرسال محم املوت إلينا من أقصى الشمال كما يفعل ذلك 

 أناس يف اجلنوب. 

يا رسول اهلل: هتاف ينطلق من أعماق الصدور إىل أذنيك بل إىل قلبك: سل ربك أن يعود فيدخل 
راطك، أن يعودوا إىل ص -والعود أمحد  -العودة  اهلداية يف قلوب هؤالء اإلخوة، سل ربك أن يوقظهم إىل

أن يسعوا سعيهم الالهث لتوحيد األمة بداًل من أن يبذروا بذور مزيد من الشقاق فيها، هذه كلميت 
أرسلها بامسي وبامسكم هتافًا من وراء القرون إىل حبيبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم وال 

 تظر حسن اإلجابة وبشرى التوفيق، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم..ريب أهنا بلغته وها حنن نن
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 12/12/1888| رجب مع صلة الرحم قصة شهر  -323

 

لقد أظلكم شهٌر من األشهر املتميزة بني أشهر العام، نوه هبا كتاب اهلل سبحانه وتعاىل ونبه إليها 
رم آله وسلم يف خطبته اليت ألقاها يوم حج الوداع، نبه إىل األشهر احل رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى

 .)منها ثالث متواليات ذو احلجة وذو القعدة وحمرم ورجب شهر مضر الذي بني مجادى وشعبان( قائاًل:

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم ينوه بأمهية هذه األشهر احلرم، وما مسيت حرمًا إال ألن هلا حرمة   
بني أشهر العام، وكثريًا ما متر هذه األشهر باملسلمني مبختلف بالدهم وأصقاعهم دون أن يتبينوا  متميزة

أمهيتها ودون أن حيفلوا هبا، ورجب الذي أظلكم اليوم واحٌد من هذه األشهر. ومعىن كوهنا أشهراً حرماً.. 
اهلل عز وجل عليها  وتعاىل يؤجرهأن اإلنسان ينبغي أن يعلم أن القربات اليت يتقرب هبا إىل اهلل سبحانه 

أجوراً مضاعفة، وأن اآلثام واملعاصي اليت يرتكبها يف هذه األشهر يف جنب اهلل سبحانه وتعاىل يعاقبه اهلل 
 سبحانه وتعاىل عليها عقوبات مضاعفة، هذا باختصار معىن صفة احلرام يف هذه األشهر.

اية ن أجّل القربات تلك اليت تتمثل يف رعوعندما نتحدث عن القربات ينبغي أن نذكر دائمًا بأ
حقوق عباد اهلل سبحانه وتعاىل، وعندما نتحدث عن املعاصي واألوزار ينبغي أن نعلم أن أخطر املعاصي 
واألوزار تلك اليت يتم من خالهلا إهدار حقوق الناس أو حقوق عباد اهلل سبحانه وتعاىل، وكم قلت 

احمة وحقوق العباد مبنية على املشاحة، لو أن اإلنسان رحل إىل وذكرت بأن حقوق اهلل مبنية على املس
نسان اهلل سبحانه وتعاىل بأوزاٍر كثرية مما بينه وبني اهلل سبحانه وتعاىل فاحتمال مغفرهتا كبرٌي جداً، ولكن اإل

بحانه س إذا رحل إىل اهلل عز وجل وكيانه منطٍو على إهدار حق من حقوق العباد أيًا كانوا، فقد توعد اهلل
وتعاىل هذا اإلنسان أن ال يزحزحه عن املوقف حىت يساحمه صاحب احلق، فإن مل يساحمه صاحب احلق 
ُأخذ من سيئات صاحب هذا احلق وطرح يف سيئات هذا الذي أهدر له يف دار الدنيا حقوقه. واألشهر 

ٍو يف حقوق حق اهلل منطاحلرم من األشهر اليت ينبغي لإلنسان أن يرعى فيها حقوق العباد وأن يعلم أن 
 العباد.
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كانت إذا أهلت هذه األشهر أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فُأغمدت أسلحة القتال، حىت   
بني املسلمني واملشركني، فما بالكم بالعالقة السارية بني املسلمني بعضهم مع بعض، واليوم عندما جند 

بأن أن شهراً من هذه األشهر قد أطل على املسلمني، ين بغي أن نذكر أنفسنا وأن نذكر إخواننا مجيعا ً
يعودوا إىل وشيجة اإلنسانية وعالقاهتا، أهي قائمة بينهم وبني إخواهنم على األسس اإلسالمية اليت جاء 

 هبا هذا الدين احلنيف، أم هي مهتزة متلجلجة؟ 

باد اهلل جد فؤاده باجتاه عومقياس هذا أيها اإلخوة أن يعود اإلنسان منا إىل فؤاده وإىل قلبه، فإن و 
سبحانه وتعاىل ساملًا وسليمًا ال ينطوي على غل، ال ينطوي على حقد وضغينة، فمعىن ذلك أنه مؤٍد 

ط أن قلبه منطو على زغل وأن فيه نقا -وكل منا يعلم بنفسه  -حلقوق هؤالء الناس، ولكن إذا شعر 
قارب من ذوي األرحام، فليعلم أنه حمجوب عن سوداء اجتاه اخوانه األباعد من املسلمني فضاًل عن األ

رمحة اهلل سبحانه وتعاىل، يف أعم األحوال عندما يركن إىل هذا الوضع الذي هو فيه، فكيف عندما يطل 
 شهٌر من هذه األشهر احلرم؟

كثريون هم أيها اإلخوة الذين يتذرعون عندما تسوء العالقة بينهم وبني إخوة هلم، أو أقارب وأرحام   
، يتذرعون بأن هلم عذراً يف ذلك ويتحدثون عن هذه األعذار طوياًل، وكلها تصب يف عالقات مالية، هلم

تصب يف خالفات من أجل مرياث، تصب يف خالفات من أجل نتائج شركة قامت مث التغت وفسخت، 
 عقامت من أجل عالقات بدأت مث مل تسري على هنجها كما كان ينبغي، عالقات من هذا القبيل يتذر 

 املهدرون حلقوق إخواهنم وأقارهبم وذوي رمحهم بأهنم ظُلموا وبأهنم قد ُأسيء إليهم. 

هذا الكالم أيها اإلخوة إذا أراد صاحب هذا احلق أن يتورع وأن حيطاط لدينه فليعلم أن عليه أن 
هلل سبحانه ا يغمض العني وأن حييل حقه من هؤالء الذين يطالبهم به إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ولينفذ وصية

ِإَذا الَِّذي بَ يْ َنَك َوبَ يْ َنُه َعَداَوٌة  فَ  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّيِت  اْدَفعْ  احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئةُ  َواَل َتْستَِويوتعاىل إذ يقول فيها: 
. وأما ِظيمٍ اَها ِإال ُذو َحظٍّ عَ ِإال الَِّذيَن َصبَ ُروا َوَما يُ لَقَّ  َوَما يُ لَقَّاَهاوقال بعد ذلك:  .َكأَنَُّه َويِل  محَِيمٌ 

إن مل يرد أن حيطاط لنفسه، فليلجأ إىل ميزان الشريعة وما أكثر الذين يهدرون ميزان الشريعة، ويُعرضون 
عن أوامر اهلل سبحانه وتعاىل إشفاًء لغليل أفئدهتم، وسريًا وراء غرائزهم وطبائعهم، وسريًا وراء اهتياج 

م. أكثر ما ُيكن أن ترى من عالقات بني الناس وأقارهبم؛ عالقات بني الناس احلفيظة اليت بني جواحنه
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وذوي أرحامهم، مهتزة ليست سائرًة على النهج الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل به، واألسباب ليت أهنا 
أسباب دينية، وليت أن السبب يتمثل يف أن الصديق رأى صديقه على منكٍر فذكره فلم يرعوي فأعرض 

ذاً لكان هذا مظهر غرية على دين اهلل سبحانه وتعاىل، ليت أن هذه احلال بني الرجل وأقاربه وذوي عنه، إ
رمحه، كان مرده إىل هذا الذي نقول، ال بل لقد استقرأت والحظت ومسعت ورأيت فعلمت أن جل 

أهواء،  إىلأسباب اخلصام بل جل أسباب األحقاد الكامنة بني اجلوانح، مرد ذلك إىل الدنيا، مرد ذلك 
 مرد ذلك إىل رعونٍة من رعونات النفس.

وقد جتد الكثري من هؤالء الناس يهرعون إىل املساجد يهرعون إىل جمالس العلم، قد جتد كثري من 
هؤالء الناس يلهجون بالدين واحلديث عنه، ولكن ما أيسر على اإلنسان أن يهرع إىل املسجد فيتعود 

الركوع والسجود خالل أياٍم معدودة فقط، ولكن ما أصعب أن  على الصالة ويعود جسمه على حركات
يكون اإلنسان رقيبًا على قلبه حارسًا على فؤاده أن يبقى أبيض نقيًا اجتاه سائر إخوانه املسلمني فضاًل 
عن أقاربه وذوي أرحامه، ما أصعب أن يبقى اإلنسان حارساً على فؤاده وأن يستمر يف حراسته هذه إىل 

املوت فينقله عن هذه الدنيا إىل رحاب اهلل عز وجل، وعندئٍذ يرحل إىل اهلل بقلٍب سليم   أن يأيت ملك
 كما دعا أبو األنبياء ابراهيم على نبينا وعليه الصالة والسالم. 

األشهر احلرم ورجب واحد منها، يتبغي أن ُتذكرنا أيها اإلخوة هبذه احلقيقة، حقوق اهلل قسمان: 
ق اهلل املضاعف هو ما بينك وبني إخوانك، هو حق اهلل، ولكن اهلل سبحانه حٌق عادي وحٌق مضاعف، ح

 وتعاىل أقام لنفسه حقًا فيما بينك وبني أخيك من عالقات. 

ما أصعب وأغرب من حال اإلنسان املسلم أن يدخل شهر كهذا الشهر املبارك عليه، وهو واقٌع 
ال حيل ملرء أن يهجر أخاه فوق ثالث، يقبل  فيما حذر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منه إذ قال:

، وأنا أعلم أن بيننا يف هذه احمللة، هذا فيعرض ويقبل هذا فيعرض وخريمها الذي يبدأ صاحبه بالسالم
ومن حولنا، بل أعلم أن كثرياً ممن يغشون مساجدنا هذه قد تقطعت صلة القرىب وصلة األخوة اإلسالمية 

وكأهنم مل يسمعوا حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا، بل مسعوا  مما بينهم وبني إخوة يف اهلل،
ولكن رعونات نفوسهم تغلبت على حتذير رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حسنًا كان ذلك يف األوقات 
العامة، واليوم وقد أطل علينا هذا الشهر احلرام، هذا الشهر الذي كان يأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه 
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أن تغمد أسلحة القتال فيه بني املسلمني واملشركني، كيف ُيكن أن نستقبل مثل هذا الزمن املبارك وسلم 
وعالقة ما بيننا وبني إخواننا قائمة على هذا األمر من أجل لعاعة من املال كما قال رسول اهلل صلى اهلل 

ذا اإلنسان لى أن مثل هعليه وسلم!؟ بل كيف ُيكن أن تكون الصالة التقليدية يف حركاهتا شاهداً ع
خملص يف دينه هلل سبحانه وتعاىل، اإلخالص يربز هنا، اإلخالص يربز يف عالقة اإلنسان مع أخيه 

 اإلنسان.

خالٌف مايل... أحل هذا اخلالف إىل اهلل يعطك اهلل سبحانه وتعاىل ما فاتك مضاعفًا، واهلل ال 
 جيرب، لكين على يقني من هذا وأضمن هذه احلقيقة.

ادفع باليت هي أحسن فإذا ء إليك بكلمة... أحل ذلك إىل اهلل وتقرب إىل اهلل بتنفيذ وصيته أسا
 .الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم

هذا عندما تكون العالقة بينك وبني جاٍر لك أو بني أخ لك يف اهلل. فكيف عندما تكون العالقة 
 بينك وبني قريٍب لك؟ بني ذي رحٍم من أرحامك؟! 

 أتعلم أن قطيعة الرحم من أكرب الكبائر؟ 

أتعلم أن قطيعة الرحم كما أمجع العلماء مجيعًا تساوي ارتكاب الفواحش وشرب اخلمر وقذف 
 احملصنات وغري ذلك؟ 

يَا أَي َُّها النَّاُس  أتعلم أن قطيعة الرحم أمٌر حذر اهلل عز وجل منه يف حمكم تبيانه بأساليب خميفة شىت
 اللَّهَ  َوات َُّقوا َكِثريًا َوِنَساءً  رَِجااًل  امَ ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْ هُ  مِّن ُكُم الَِّذي َخلََقُكمات َُّقوا رَبَّ 
واتقوا  ان. وقف العلماء يف دهشة أمام هذا االقرت رَقِيبًا َعلَْيُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواأْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساءَلُونَ  الَِّذي

جعل تقوى األرحام مقرونة بشكل مباشر مع تقوى اهلل سبحانه وتعاىل،  ،اهلل الذي تساءلون به واألرحام
واتقوا اهلل الذي دون أن تكون أداة العطف أداة ترتيب كثم والفاء، ال، استعمل البيان اإلهلي الواو 

 . إن اهلل كان عليكم رقيباً مث قال:  تساءلون به واألرحام

اإلنسان الذي فاض قلبه إُيانًا باهلل وخوفًا من اهلل وحبًا يف اجلملة هلل سبحانه وتعاىل البد أن يضع 
املال الذي كان سبب خالفًا حتت قدمه، أن يضع الكلمة النابية اليت كانت سبب اخلالف وراء ظهره أن 
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قي ذلك كله و أقاربه وذوي رمحه؛ يليضع األسباب كلها أيًا كانت للوقيعة بينه وبني إخوانه أو جريانه أ
وراءه ظهريًا تقربًا إىل اهلل عز وجل وخوفًا من هذا العقاب الذي يتهدد به هؤالء املعرضني عن هذا األمر 

 املقدس يف تبيان اهلل سبحانه وتعاىل وحكمه. 

ا ذكرت أيها اإلخوة سلسلة من املناسبات الزمنية متر، كل حلقة منها تذكر كل حلقة منها تذكر مب
به احللقة األوىل، وإذا تأملتم وجدمت أن حمور هذه التذكرة كلها إّنا هي رعاية حقوق العباد. أشهر احلرم 
تدور على هذا احملور، شهر شعبان وفيه ليلة النصف من شعبان تدور على هذا احملور، أجل ولعلكم مجيعًا 

أستجيب شعبان فيقول: أال هل من داٍع فتعلمون أن اهلل عز وجل يطلع على عباده يف ليلة النصف من 
له أال هل من مستغفر فأغفر له، يستجيب للداعني ويرجئ أهل األحقاد وقاطعي الرحم على ما هم فيه.  
كذلكم إذا جاء رمضان، كذلكم إذا جاءت األشهر احلرم، كذلكم إذا جاء موسم احلج... هذه السلسلة 

وهو رعاية حقوق العباد، الدين كله من عقائده إىل أحكامه  من املناسبات كلها يدور على حمور واحد أال
إىل آدابه إّنا جاء من أجل تغذية الشبكة اإلنسانية بصلة القرىب، من أجل جعل األسرة اإلنسانية أسرة 

 متآلفًة متحابة.

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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الم ال يتحقق وجوده فعااًل راسخاً إال إذا انطلق أوله من جذٍع راسٍخ يستقر يف طوايا القلب إن اإلس
وانتهى آخره إال سلوكات مما شرع اهلل عز وجل وأمر به وحراسة للمبادئ والقيم، وتلك سنة من سنن اهلل 

 سبحانه وتعاىل يف كونه. 

ي ا جذور باطنة خفية. اجلبل األشم الذما من حقيقة تستطع ظاهرة لألعني راسخة ثابتة إال وهل
يقاوم الرياح العاتية والزعازع والزالزل ما الذي جيعله راسخاً هبذا الشكل املتغلب؟ إن الذي جيعله راسخاً 
إّنا هو هذا القدر الذي نراه على ظاهر األرض إذ يكون مبثوثًا بشكل خمروطي يف داخل األرض، فذلك 

يبعث فيما نراه من مظاهر اجلبال االستقرار والثبات. والشجرة املعطاءة  اجلزء اخلفي من اجلبل هو الذي
الوارفة الظالل ما الذي جيعلها تتنامى وتعطي مثارها الشهية؟ إن الذي جيعلها كذلك إّنا هو اجلذور إذ 
تتشابك يف تربة األرض وتسري يف أغواره. والبناء الباسق العظيم الذي يزدحم بسكانه يف األعلى ويف 

 األوسط واألدىن ما الذي جيعلهم يستقرون فيه آمنني مطمئنني؟ 

إن األساس اخلفي الراسخ الذي يبعث يف ذلك البناء القوة وسر الثبات، أجل تلك هي سنة من 
سنن رب العاملني سبحانه وتعاىل، ما من ظاهر تراه العني إال وله باطن حيمله، والظاهر حممول وليس 

ي ما أريد أن أقوله لكل واحد منكم بل ما ينبغي أن أقوله لنفسي، من كان حاماًل، أقول هذا بني يد
يريد أن يتبني مدى رسوخ اإلسالم يف كيانه الظاهري فليعد إىل الباطن وليعد إىل طوايا قلبه وليبحث عن 
جذور ذلك اإلسالم الذي يتبدى ظاهراً من السلوك واألعمال العضوية فإن وجد هذه اجلذور راسخة يف 

ايا القلب فليحمد اهلل عز وجل على أن إسالمه حقيقة، مظهر وروح، شكل ومضمون، أما إن عاد طو 
فبحث عن جذور هذا اإلسالم يف طوايا قلبه ومل جيد يف فؤاده إال التعلق باألهواء والشهوات، إال الرعونات، 

ه يف شيء، هلل عز وجل بإال العصبيات، إال حظوظ النفس واهلوى فليعلم أنه ليس من اإلسالم الذي أمر ا
إن إسالمه أشبه ما يكون بشجرة أثبتت على ظاهر من األرض دون أن يكون جلذورها نصيب من 
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باطنها، ماذا تنتظر هبذه الشجرة اليت أثبتت شكاًل على ظاهر األرض إال أن تسفيها الرياح ذات اليمني 
 أو ذات الشمال، كذلكم اإلسالم. 

يها اإلخوة ما هو الباطن الذي ينبغي أن نضمنه إلسالمنا الظاهري؟  شك أن فينا من قد يسأل أ وال
كيف ُيكن أن حنصل على جذور خفية تستقر يف بواطن أفئدتنا لتبعث يف إسالمنا الظاهري حقيقته 

إن السبيل  –وينبغي أن أختصر القول جهد االستطاعة  –وروحه وفاعليته؟ اجلواب عن هذا أيها اإلخوة 
 يعرف بعد ربه فاملسلم الذي مل ،اطن يتمثل يف خطوتني اثنتني، أن يعرف املسلم ربهإىل حصول هذا الب
 .ليس مسلمًا حقيقة

ملن هو مسلم؟ املسلم الذي ال يعرف ربه هو مسلم يف احلقيقة ألهوائه، لرعوناته، ملالذه، إذاً اخلطوة 
ه اليت تتواىل إليه، يعرفه برسائل فه بنعماألوىل أن يعرف املسلم ربه، يعرفه بصفاته، يعرفه بأمسائه احلسىن، يعر 

احلب اليت ال تنقطع سلسلتها عنه، يعرفه بذلك، فإذا عرفه وتبينه انقدحت له من هذه املعرفة مشاعر 
احلب هلذا اإلله جل جالله، ولقد قلت باألمس كالمًا أعيد طرفًا منه اليوم، من ربط نعم اهلل عز وجل 

ة من سبحانه وتعاىل، ذلك ألن اإلنسان يف كل دقيقة يستقبل نعمة جديد بذاته العلية البد أن يعشق اهلل
عند اهلل سبحانه وتعاىل، فإذا أتيح له أن يكون يقظًا يربط هذه النعم باملنعم، يربط رسائل احلب مبرسلها  

 نسانَ شك أن احملبة اليت فطر اهلُل اإل كيف تتصور أن يؤول حال هذا اإلنسان وإالم سيتحول قلبه؟ ال
  .عليها خلالقه عز وجل ستستيقظ وسينقدح زنادها يا عباد اهلل

وأقول لكم شيئًا آخر: إن عوامل احلب يف حياة اإلنسان ال تزيد على ثالثة عوامل، أحدها اجلمال، 
وهل يف الكون أمجل ممن خلق اجلمال؟ ثانيها اإلحسان، وهل يف الكون من حيسن إليك غريه؟ ثالثها 

اإلنسان بعظمة خملوق مع وجود هذا اخلالق الذي خلق فأبدع فصور؟ هذه هي العظمة، وهل ينبهر 
عوامل احلب، وكلها جممتعة بل حمصورة يف ذات اهلل سبحانه وتعاىل، فإذا ربطت نعم اهلل عز وجل الوافدة 

جل أ –وال أريد أن أعدد هذه النعم، وهل يتسع الزمن لتعدادها؟ هل يتسع العمر لبياهنا  –إليك باملنعم 
إن ربطت هذه النعم باملنعم عشقت اهلل سبحانه وتعاىل، فضاًل عن صور اجلمال اليت أكرمك اهلل عز 
وجل هبا، منها ما أكرم عينيك هبا، ومنها ما أكرم فمك به، ومنها ما أكرم مشك وأنفك به، ومنها ما 
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فإذا عرفت  يعلم ذلك،أكرم مسعك به، كل ذلك صور من اجلمال ُيتعك اهلل سبحانه وتعاىل هبا، وكلكم 
  .اهلل عز وجل إذاً بصفاته ولطفه ونعمه اليت تفد إليك البد أن حتبه

وإذا أحببته طردت حمبتك له حمبة األغيار كلها، طردت حمبتك للخالق سبحانه وتعاىل حمبة الدرهم 
ئٍذ قلبك وعاًء دوالدينار، حمبة الدنيا بكل ما فيها، حمبة الذات، حمبة العصبية واألهواء، نعم ويصبح عن

قدسيًا حلب واحد ال ثاين له أال وهو حبك هلل سبحانه وتعاىل، عندئٍذ يسري سر هذا اجلذع الذي هيمن 
على قلبك إىل السلوكات الظاهرة يف كيانك، عندئٍذ يكون انقيادك ألمر اهلل عز وجل انقياداً يف الظاهر 

 .[24إِلَْيَك َربِّ لِتَ ْرَضى﴾ ]طه:  ﴿َوَعِجْلتُ والباطن، ولكأنك تقول ما قاله موسى الكليم 

عندئٍذ يكون انقيادك ألوامره، حراستك للقيم وللمبادئ، كل ذلك منبعثًا من حرقة يف فؤادك، من 
شوٍق إىل موالك وخالقك سبحانه وتعاىل، هذا هو اجلواب عن هذا السؤال يا عباد اهلل. وإذا كان هذا 

د أو قريب أن يتبينوه. وأنا عندما أقول ما أحوج إخوة لنا واهلل الكالم واضحًا فما أحوج إخوة لنا من بعي
يعلم أن هذا الشعور الذي أعرب عنه هبذه الكلمة ال ينبثق إال من إشفاق، ال ينبثق إال من حتنان، هؤالء 

ناً، ااإلخوة الذين ُحِجبُوا عن حمبوهبم احلقيقي، هؤالء اإلخوة الذين هيمنت الدنيا على أفئدهتم أشكاالً وألو 
من عصبية، من استكبار، من تعشق للمال، من حقد وضغينة يهتاجان يف الفؤاد، مرض أسأل اهلل 
سبحانه وتعاىل أن يعافيين ويعافيكم ويعايف هؤالء اإلخوة من ذلك، هذا الداء هو الذي جيعلهم ُيعنون 

غريي  فكرت وفكر يف القتل، هو الذي جيعلهم ُيعنون بسفك الدماء، دماء من؟ برآء آمنني، كم وكم
ترى ما الفائدة اليت يعود هبا هؤالء اإلخوة إذ يرون أن الثكل قد داهم نساًء ما ُكنَّ ثاكالت، ُكنَّ سعيدات 
يف بيوهتم مع أزواجهن وأهلهن، ماذا استفادوا عندما جعلوا اليتم يَفاّجئ به أطفال صغار كانوا آمنني يف 

  دوا أنفسهم يتقلبون يف بيداء موحشة من اليتم ال حد هلا.حجور آبائهم وأماهتم وإذا هبم ينظرون ليج

أنا أسأل مب رجع هؤالء اإلخوة؟ ما الربح الذي رجعوا به؟ إن كانت هنالك فائدة رجعوا هبا تتسامى 
وتعلو على هذا األسى الذي تسببوه ألناٍس برآء آمنني فلعل املنطق بشكل ما يدافع عنهم، ولكن أعود 

ايل الذي عادوا به من وراء هذا األمر؟ قيل يل إهنا خمدرات أخذوها فهيجت أعصاهبم فأسأل ما الربح امل
وجعلتهم يشمئزون من احلياة وجعلتهم يعشقون الدم ورؤيته والقتل ومظاهره، قلت: ال، اإلنسان إنسان 

هؤالء اإلخوة  إن وال ُيكن أن متَُْسَخ إنسانية اإلنسان هبذا الشكل العجيب له. إذاً السؤال وارد، وأنا أقول:
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مؤمنون باهلل وإن مل يكونوا كذلك فبوسعهم أن يقولوا لسنا من اهلل ومن دينه يف شيء، لكننا ال نقول 
ْل ﴿َومَ  هذا، نقول إهنم مؤمنون باهلل، كيف إذاً ُيزقون حرمات اهلل، يقول هلم موالهم وخالقهم: ن يَ ْقُت

 [.82ابًا َعِظيما﴾ ]النساء: اِلداً فِيَها َوَغِضَب الّلُه َعلَْيِه َولََعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعذَ ُمْؤِمنًا مُّتَ َعمِّدًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم خَ 

كيف ُيكن أن أكون مؤمنًا باهلل وأحتمل هذا التهديد وهذا الوعيد وهذا الغضب الذي يرتائى من 
د هر رجب واحخالل ألفاظ هذه اآلية؟ هذا شيء، شيءٌ آخر، شهر رجب يطل وعما قريب سيهل، وش

من األشهر احلرم اليت حرم اهلل سبحانه وتعاىل يف آيات متعددة ابتداء القتل فيها ولو كان حبق، ولكن من 
 قوتل له أن يدافع عن ذلك

ا َأْربَ َعٌة هَ ﴿ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعنَد الّلِه اثْ نَا َعَشَر َشْهراً يِف ِكتَاِب الّلِه يَ ْوَم َخَلَق السََّماَوات َواأَلْرَض ِمن ْ 
أي ال يقتلن الواحد منكم أخاه فإن  [.20ُحرٌُم َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُموْا فِيِهنَّ أَنُفَسُكْم﴾ ]التوبة: 

 قتله ألخيه مبثابة قتله لنفسه وإّنا ظلم نفسه بذلك. 

اٌل فِيِه َكِبرٌي﴾ ]البقرة: تَاٍل فِيِه ُقْل قِتَ ﴿َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّْهِر احلَْرَاِم قِ  ذكر الباري سبحانه وتعاىل:
 .أي من أكرب الكبائر أن يقتل إنسان إنسانًا حبق أو بدون حق، أن يبدأ قتااًل هبذا الشهر [.312

 ة. اآليات كثري  [.3﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اَل حتُِلُّوْا َشَعآِئَر الّلِه َواَل الشَّْهَر احلَْرَاَم﴾ ]املائدة: 

أقول من منطلق الشفقة هلؤالء اإلخوة الذين ُغرَِّر هبم: ها أنتم تورطتم ولكن الفرصة ال تزال ساحنة، 
وشهر رجب يطل وبعد ثالثة أيام أو أقل سيهل، ما موقفكم؟ ألسوف تظلون حتادون اهلل عز وجل، 

ر الرباين ويف سبيل تحذيألسوف تستخفون بأمر اهلل عز وجل؟ ما أعتقد، ألسوف تظلون تستهرتون هبذا ال
ماذا استهرتمت؟ ما الفائدة اليت عدمت هبا؟ ال يا أيها اإلخوة، اصطلحوا مع اهلل مع افتتاح هذا الشهر املبارك 
أول األشهر احلرم، عودوا إىل اهلل، اصطلحوا مع اهلل، إن كنتم تبحثون عن رزق فابتغوا عند اهلل الرزق وأنا 

ة إلسعاد بداًل من أن يرزقكم فتختنقوا بذلك الرزق. إن كنتم تريدون املتعالكفيل بأن اهلل سريزقكم مع ا
  .فلسوف يكرمكم باملتعة املباحة املشروعة من سبلها اليت تسعدكم يف العاجلة واآلجلة، نعم

أما أولئك األباعد الذين ينفخون يف نريان هذه املقتلة غري عابئني ال باألشهر احلرم، غري عابئني 
 ري عابئني بالدماء الزكية الربيئة اليت تراق أقول هلؤالء: اصطلحوا مع اهلل وأعتقد أن بينكم وبنيبالربآء، غ
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اهلل رمبا ال أقول خيطًا بل إن بينكم وبني اهلل خيوطًا تستطيعون أن تتمسكوا هبا فتعودوا إىل صلح فعاٍل 
نفخون وأنتم يهم نريان القتل؟ ملاذا تحقيقي مع اهلل سبحانه وتعاىل، ما لكم وألناس برآء، ملاذا ترسلون إل

يف دياركم البعيدة أو القريبة تنفخون يف نريان الفتنة عن طريق املال الذي ترسلونه، عن طريق األسلحة 
 اليت حتشدون؟ ملاذا؟ ما الفائدة اليت ستعودون هبا؟ 

ن سهام األسحار، أما إن كان هذا الكالم ال يسري إىل أفئدتكم فأنا أحذركم أيها اإلخوة أحذركم م
سهام األسحار ال ختطئ، سهام األسحار مسمومة، سهام األسحار تتعاىل من أفواه الباكيات احملزونات 

افتحوا  –املظلومات الثكلى، سهام األسحار تتعاىل من أفواه اليتامى صغارًا وكباراً، سهام األسحار 
مني، إىل اهلل، صيحات املظلو  ستسمعون يف ساعات السحر كيف تتعاىل الصيحات –آذانكم جيدًا 

 صيحات املنكوبني.

أيها اإلخوة خذوها كلمة فيها كثري من العربة: إنكم ال تستطيعون أن تنطحوا هبذا الذي تفعلون 
جدران نظام ولكنكم إّنا تفعلون هبذا الذي تفعلون هدر الدماء الزكية، قتل الربآء، قتل األطفال، قتل 

 األمهات، ما أبعد هذا عن ذاك.

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يكرمنا عوداً صادقًا إىل دينه القومي. اللهم اشهد أين ما أقول هذا إال 
من منطلق الشفقة على عبادك التائهني واملستقيمني، ال أقول هذا إال من منطلق الرمحة هبم وهكذا ربيتين 

واإلكرام اهدنا واهدهم إىل سواء يا موالي، هكذا نشأتين، أقول هذا من منطلق الرمحة، فيا ذا اجلالل 
  .صراطك املستقيم

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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|  ون بذكرى إلاسراء واملعراج الطرف عنهالمشكالت يغض املحتف -329

21/22/1891 

ار إسالمية فالت الكثرية يف أقطمنذ أيام احتفل العامل اإلسالمي بذكرى اإلسراء واملعراج وأقيمت احل
شىت هبذه املناسبة، ودارت األحاديث كلها يف هذه االحتفاالت حول بيت املقدس واملسجد األقصى، 
وضرورة أن يهّب املسلمون الستعادته وربط اخلطباء بني ذكرى اإلسراء واملعراج وبني قداسة املسجد 

، وعند هذا وقف حديث اخلطباء ووقف كالم األقصى وبني مصيبة استالب اليهود له من املسلمني
املتكلمني واملتحمسني مع أن ذكر اإلسراء واملعراج كما أهنا تذكر باملسجد األقصى فهي تذكر أيضًا 
بالصلوات اخلمس اليت أمر اهلل عز وجل هبا عباده يف تلك الليلة، وتذكرهم بكثري من احملرمات اليت 

وسلم عقوباهتا، وتذكرهم بكثري من الواجبات اليت جسدت أمام جسدت أمام رسول اهلل صلى اهلل عليه 
عني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف تلك الليلة مثوباهتا، ومع هذا فإن الناس الذين احتفلوا هبذه 
الذكرى يف معظم أقطار العامل اإلسالمي، مل يبصروا مما توحي به هذه الذكرى إال مشكلة املسجد األقصى، 

األرض املقدسة اليت استلبت واغتصبت من أيدي املسلمني فعلى ما تدل هذه الظاهرة؟  وإال مشكلة
وملاذا ينتقي احملتفلون مسألة واحدًة مما تذكرنا هبا أو مما تذكرنا به حادثت اإلسراء واملعراج ويغضون الطرف 

 عن املسائل األخرى؟

ري هبا وم والليلة، يف الليلة اليت أسإن من املعلوم أن اهلل عز وجل أمر عباده يخمس صلوات يف الي
برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل البيت املقدس، مث عرج به إىل السماوات العال ومن املعلوم أن صلة 
ما بني العبد وربه ال تتمثل بادئ ذي بدء إال هبذه الصالة ومن املعلوم أن االنسان مل يستطيع أن يستعني 

تعان ذلك بالصالة، يؤديها على وجهها أمل يقل موالنا عز وجل ه إال إذا اسيف تنفيذ أمر اهلل عز وجل ب
 يقل اهلل عز وجل يف حمكم كتابه: أمل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اْستَعِينُوْا بِالصَّرْبِ َوالصَّالَةِ  يف حمكم كتابه:

 َلت َّْقَوىُلَك ِرْزقًا حنَُّْن نَ ْرزُُقَك َواْلَعاقَِبُة لِ َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّاَلِة َواْصَطرِبْ َعلَيْ َها اَل َنْسأ  أمل يأمر اهلل عز وجل
عباده بالصالة كلما أمرهم باإلُيان حىت أصبحت رابطة ما بني اإلُيان والصالة، رابطًة قويًة يف كتاب اهلل 

ريضة اليت ة هذه الف. وهل ُيكن لإلنسان أن يستعرض حوادث اإلسراء واملعراج مث ال يتذكر أمهي.عز وجل
فرضها اهلل علينا وأناطها بأعناقنا، فلماذا ننسى يف هذه املناسبة أقدس واجب من الواجبات العبادية اليت   
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كلف اهلل هبا عباده؟ ونتذكر فقط أن جنعل من هذه احلادثة أداة طنني ورنني لنستنهض به عواطف 
 املسلمني من أجل استعادة األرض املقدسة. ملاذا؟

راء . أمل حتدثنا ذكرى اإلس.جيسد لنا ذكر اإلسراء واملعراج عظم جرم الذي يقرتفه آكل الرباأمل 
. أمل جتسد .واملعراج عن اجلرُية الكربى اليت يقرتفها مرتكبوا الفواحش الذين نسوا أمر اهلل عز وجل وهنيه

نها من خالل اهلل عليه وسلم علنا ذكرى اإلسراء واملعراج كثرياً من الواجبات اليت حدثنا رسول اهلل صلى 
. فلماذا نتجاهلها مجيعاً مث جنعل ذكر اإلسراء واملعراج فقط لسان ناطقاً عن البيت املقدس وما .مشاهداته

يتعلق بالبيت املقدس؟ وملاذا شّرف اهلل رسوله هبذه اخلارقة؟ وملاذا أكرم اهلل رسوله باإلسراء إىل بيت املقدس 
 عال؟وبالعروج إىل السماوات ال

أكرمه اهلل تعاىل هبذا حىت يلفت ذلك نظرنا إىل أن حممد صلى اهلل عليه وسلم مؤيٌد من قبل اهلل عز 
وجل وأنه رسوله الصادق األمني وأنه مل يفتئت على ربه شرعاً بلّغه وال رسالة أخربنا إياها، حادثة اإلسراء 

انًا برسالته هي أن نزداد يقينًا بنبوته ونزداد إُيواملعراج من أكرب األدلة املؤيدة بنبوة رسول اهلل، فاحلكمة 
لكي يزيدنا هذا اإلُيان متسكًا هبديه وارتباطًا بسنته وسرياً على هديه وصراطه الذي بلغنا إياه من عند 
رب العاملني سبحانه وتعاىل، فلئن احتفلنا بذكرى اإلسراء واملعراج ومل تزدنا هذه الذكرى إُيانًا بنبوة رسول 

ن وبالتايل متّسكاً بشرعة رسول اهلل ومتّسكًا مبا أوصانا باتباعه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدءًا ماهلل، 
الصلوات اخلمس إىل بقية األوامر إىل اجتناب سائر النواهي واملنكرات، إن مل تفدنا هذه الذكرى زيادة 

ن حنتفل هبذه  صلى اهلل عليه وسلم وحنإُياٍن برسول اهلل وزيادة متسٍك بشرع اهلل فماذا صنعنا لرسول اهلل
الذكرى؟ وماذا يغين أن نتحدث عن أرض استلبت عن املسجد األقصى أو عن غري املسجد األقصى وما 

 أعظم مصائبنا وما أكثرها؟

ماذا جيدينا ذلك إن مل نؤسس إن مل نقم هذا املعىن على أساٍس من شدَِّة ارتباطنا برسول اهلل من 
ديه، من جتديد إُياننا به من حترمي ما حرَّم من أن نوجب علينا، ما أوجب من أن نقبل إىل شدَِّة متسكنا هب

الصلوات اخلمس فنؤديها كما أمرنا هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أمل يُقبل املصطفى عليه الصالة 
يف يصلون يعلمهم هم كوالسالم يف اليوم الثاين بعد هبوطه من السماوات العال أمل يقبل إىل أصحابه يعلم

مىت يبدأ وقت الصالة ومىت ينتهي؟ وهل تركت ذكرى اإلسراء واملعراج أثراً عمليًا يف حياة املسلمني أقدس 
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من هذا األثر؟ أثر إقباهلم على اهلل يف اليوم مخس مرات يصلون يدعون ويتضرعون ويسجدون بني يدي 
 اهلل عز وجل.

لكل شيء مفتاح، وإن الدخول إىل أي ساحٍة ال يصلح  أريد أن أقول من خالل هذا الكالم إن 
إال إذا مت الدخول إليها من باهبا، ومفتاح استعادة أرضنا السليبة ومفتاح استعادة عزنا الثالث إهنما هو 
الدينونة هلل، واخلضوع ألمر اهلل، وإقامة الصلة بيننا وبني اهلل، وال ُيكن أن تقوم هذه الصلة بيننا وبني اهلل 

َفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة  ضيعنا الصالة وارتكبنا املنكرات أمل يقل لنا ربنا عز وجل: إذا
 َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيّاً 

رّتب اهلل هذا الوعيد على ذلك الرتك خلف من بعدهم خلٌف أضاعوا الصالة وقد أضعناها واتبعوا 
سوف يلقون ضالاًل، سوف  َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيّاً  ات، وقد اتبعناها. ماذا يقول اهلل بعد ذلك:الشهو 

هنا هو تسليط اهلل علينا . تي.. تيهنا هو هذه املصائب اليت نعاين منها.يقعون يف تيه. حنن واقعون يف تيه
من معىن  تنا واستلبوا عزتنا، هذا هو جزءأراذل األمم، اليهود استلبوا أرضنا وانتقصوا من ديارنا ومزقوا حرما

. إذا أردنا أن نتخلص من هذا الغي، إذا أردنا أن ننجو من هذا َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيّاً قول اهلل عز وجل: 
التيه ماذا نصنع؟ نسلك السبل من بابه؛ ونفتح الباب مبفتاح اهلل عز وجل، يأمرنا بأن ال نضيع صالًة 

مرنا به، أن نقيم إسالمنا كما أمرنا اهلل عز جل، فإن فعلنا ذلك فإن اهلل قد ألزم نفسه وأن ال نضيع أمراً أ
ذا ألزم اهلل ذاته إن . نعم هك.بأن يعيد إلينا مقدساتنا، وأن يعيد إلينا أرضنا السليبة، وأن يعيد إلينا ديارنا

 لَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاتِ َوَعَد ال حنن وفّينا مبا التزمنا به هلل عز جل أمل يقل اهلل عز وجل:
ى هَلُْم َولَيَُبدَِّلن َُّهم ضَ لََيْسَتْخلَِفن َُّهم يِف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قَ ْبلِِهْم َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرتَ 

  مِّن بَ ْعِد َخْوفِِهْم أَْمناً 

َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُرواْ ِلُرُسلِِهْم  عد اهلل وعد اهلل قطعه على نفسه أمل  يقل اهلل عز وجل:أليس هذا و 
َولَُنْسِكنَ نَّ ُكُم اأَلْرَض ِمن  ،ِلَكنَّ الظَّاِلِمنيَ ْم لَنُ هْ لَُنْخرَِجنَّ ُكم مِّْن َأْرِضنَا أَْو لَتَ ُعوُدنَّ يِف ِملَّتِنَا فَأَْوَحى إِلَْيِهْم رَب ُّهُ 

هكذا يقول اهلل عز وجل. َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروْا... هذا كالم  بَ ْعِدِهْم َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ 
َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِلُرُسلِِهْم  عقابه وعده لنا لتخرجن من أرضنا:الكافرين ينقله اهلل لنا مث ينقل على أ

َولَُنْسِكنَ نَّ ُكُم اأَلْرَض ِمن  ْرِضنَا أَْو لَتَ ُعوُدنَّ يِف ِملَّتِنَا فَأَْوَحى إِلَْيِهْم رَب ُُّهْم لَنُ ْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنيَ لَُنْخرَِجنَّ ُكم مِّْن أَ 
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ولكن هذا ال يكون بشكل عشوائي، وال يكون باألماين  بَ ْعِدِهْم َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ 
َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف م وباخلطب الرنانة وإّنا يكون مبا قاله اهلل عز وجل: وال يكون باألحال

فهل ِخفنا مقام اهلل عز وجل، هل ِخفنا وعيد اهلل عز وجل، يا عجبًا ملن حيتفل بذكرى اإلسراء  َوِعيدِ 
اهلل هذه  ة على صلوات وربطواملعراج، مث ال يذكر أن رسول هذا اإلسراء واملعراج ائتمننا يف تلك الليل

 الصلوات بأمانينا ورغائبنا.

فإذا أردنا حقًا أن نستعيد أرضًا سليبة أو عزاً غابراً  فال سبيل  إىل ذلك إال بأن نعود إىل اإلسالم، 
وأن نقف حتت مظلة ذكرى اإلسراء واملعراج وقفَة إُياٍن بربِّ سبحانه وتعاىل ووقفة عبودية له فنأخذ كل 

اهلل سبحان وتعاىل به، أما إن مل نفعل ذلك، وأما إن اعتربنا أنفسنا نتطور لنتجاوز اإلسالم  ما أمرنا
ولنبتعد عنه ولنغرق أنفسنا يف تقاليد آسنٍة مما يأتينا من الشرق أو الغرب، فماذا يفيدنا بعد ذلك أن نأخذ 

 من ذكرى اإلسراء واملعراج، ما ُيكن أن جنعله جمرد دعاية ألمرنا.

تمع أمر هذه األمة وال ُيكن أن تستعيد شيئًا من حقوقها إال إذا عادت إىل صراط اهلل عز ال جي
. إن اليهود وضعهم اهلل عربًة أمام أبصارنا ال .وجل، علم هذا من علم وجهله من جهل، ويا للعجب

وًة يف سبيل طَيطون خطوًة إليذائنا والستالب حقوقنا إال وجيعلون من التوراة رائداً هلم، وال يسريون خ
أن يوسعوا أرضهم على حساب حقوق هذه األمة، إال وجيعلون دافعهم اخلفي والعلين هو الدافع الديين، 
يأبون أن يتنازلوا عن هذا املعىن الديين الرائد هلم شروا نقري. وكلكم يعلم ذلك وكلكم يعلم أهنم عندما 

مانيهم تعدهم به توراهتم، ويسريون بدافع من أيسريون إىل أمانيهم وأحالمهم، فإّنا يسريون بدافٍع مما 
الدينية ننظر فنجد أولئك املبطلني حيكمون دينهم الباطل، أما حنن فقد أكرمنا اهلل باحلق ووعدنا إن اتبعنا 
هذا احلق أن يعيد إلينا العزة وُيتعنا بالوحدة ويعيد إلينا الكرامة، ال نتبع ديننا كما يتبع أولئك دينهم وال 

عتنا يف حل مشكالتنا كما حيكم أولئك شرعتهم الباطلة يف حل مشكالهتم، كانت نتيجة ذلك حنكم شر 
أن سّلط اهلل علينا هذا البالء وأن سلط علينا هذه الشراذم عربًة ألويل األلباب، فأين هم املعتربون وأين 

نه أن ختتلف ن لقوانيهم الذين يعلمون أن اهلل سبحانه وتعاىل عادل ال ُيكن لنواميسه أن تشذ، وال ُيك
 يف عصر من العصور.
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حيتفُل املسلموَن يف األياِم القليلِة القادمة بذكرى اإلسراء واملعراج كما هو الشأُن يف كل عام، وبقطِع 
ليه وسّلم، وبقطِع كرم اهللُ هبا رسوَلُه حممَّداً صّلى اهلل عالنظر عن امليقاِت الدقيِق احملدَِّد هلذه ال َمكرُمة اليت أ

النظِر عن خالف العلماِء وعلماِء التَّاريِخ حوَل ميقاِت هذِه ال َمكرُمة، فإنَّنا نرى أنَُّه من اخلري أن حيتفي 
ناسبة من ماملسلمون كل عاٍم هبذه الذكرى، وإننا لنرى أهنا فضيلٌة من الفضائِل أن ينتهز املسلموَن أي 

املناسبات التارَيية املتألقة يف حياة املسلمني أو يف سرية سيدنا حممٍَّد رسوِل اهلل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم، 
فيجعل من تلَك املناسبِة فرصًة للتَّالقي وللمذاكرِة يف شؤوهنم وشؤون دينهم وللتناصح، ولكي يسري أو 

كر، افلوا عنه، وهو واجب األمر باملعروف والنهي عن املنيشيع فيما بينهم واجٌب طاملا قد أغفلوا أو تغ
َل يف أي يوٍم أو يف أي شهٍر أو يف أي سنٍة كانت مكرمُة اإلسراِء واملعراِج ءولذلَك فال داعَي إىل أن نتسا

نا يف هذا املقام نّ اليت مي ََّز اهلُل هبا رسوَلُه حممَّدًا صّلى اهلُل عليِه وسلََّم عن سائِر الرُُّسِل واألنبياء، ذلَك أل
ذاكَر لسنا يف معرِض حتقيِق حادثة تارَيية، وإّنا حنن يف معرض انتهاِز مناَسَبٍة وابتهاِل فرصةٍ لكي جنتمع فنت

 شؤوننا ولكي نتذكَّر يف خري سبيل يعيدنا إىل رشدنا.

بعيدة، و  ومشكالت املسلمني اليت تستدعي منهم التالقي والتشاور والتذاكر، مشكالت كثرية، قريبةٌ 
منها ما هو جامٌث على صدورهم ويف عقِر دورهم، ومنها ما هو قريٌب منهم جداً، ومنها ما هو بعيٌد ولكنَُّه 
داخلٌ يف حدوِد عاملنا اإلسالمي هذا الذي وصفه رسوُل اهلِل صلَّى اهللُ عليِه وسلََّم وشبَّهُه باجلسِد الواحِد 

 جلسِد بالسََّهِر واحلّمى.الذي إذا شكى منه عضٌو تداعى لُه سائُر ا

ونظراً إىل أن هذا اجلسد الواحد قد تقسََّم وتشرَذَم وحتوَّل إىل ما يشبُه أعضاءً متفرّقًة متنابذًة ال يشعر 
عضٌو منها بأمِل عضٍو آخَر نظراً إىل أنَّ هذا هو واقُعنا يف هذه األيام. فإنَّ علينا وقد بقي فينا رمٌق وبقيت 

هذا الديِن اإلسالميِّ احلنيِف ينبغي أن ننتهز فرصًا كهذه لنعود فنسعى جهدنا من أجل فينا نسبٌة ما إىل 
أن نلمَّ شعثَنا، ومن أجل أن نعيد هذه األعضاء فنجعل منها كتلة واحدًة لعلَّ احلياَة تسري يف أوصاهِلا، 
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 صّلى اهلُل عليِه وسلََّم بِه ُل اهللِ ولعلَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل يوف ُِّقنا ألن نستعيد هذا املعىن الذي وصفنَا رسو 
 .املسلمون كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمىإذ قال: 

أجل، إنَّ مشكالِت املسلمنَي اليوَم كثريٌة جداً أيها األخوة، وإنَّ االنسان ليحاُر بأيِّ هذِه املشكالِت 
َد هذا احلّد، وليست املشكلة كامنًة يف أن علينا أن نبدأ هبذه املشكلة أو . ولكنَّ األمر ال يقُف عن.يبدأ

 تلك، وإّنا املهمُّ جداً: أن نبحَث عن احللوِل هلذِه املشاكِل إذا تذكرناها.

قلُت مرًّة: إنَّ مَن اليسرِي عليَّ أن أستثري محاسَة النَّاِس وأن أجعَل من كلٍّ منهم ما يشبُه الشواَظ 
ا ما أردُت أن أصَف مشكلًة من املشكالِت اإلسالمّيِة اليت يعاين منها العاملُ اإلسالميُّ قريبًا واللهَب إذ

أو بعيداً عنّا، لكن هذا ال يرضي اهلل عزَّ وجل.. إّّنا الذي يرضي اهللَ أن جنعل من احلديث عن مشكالتِنا 
َ احلّل، امل دمٌي وليَس جديداً، شكالُت معروفٌة واحلديُث عنها قمقدمًة لبياِن سبيِل احللِّ إليها ال بدَّ أن نتبنيَّ

ا يتباروَن يف ساحٍة من البالغة، وإّنا يتنافسون يف ساحة  والناُس عندما يتكلَّموَن عن هذِه املشكالِت إّنَّ
من التسابِق من أجل اكتساِب العقول والقلوِب يف نطاق البالغِة والبياِن وسحِر احلديث املؤثِّر، وهذا ال 

 ُد املسلمنَي شيئًا هو استغالٌل لإلسالِم وليَس خدمًة لإلسالِم وال املسلمني.يفي

هذِه املشكالُت بقضِّها وقضيِضها على اختالفها وعلى تنوُّعها وقرهِبا أو بعدها عنّا ما سبيُل القضاِء 
بيلَنا إىل ذلَك س عليها؟ أو ما سبيُل الدخوِل يف طريقٍة ما إىل مقاومتها؟ ينبغي أن نعلَم أيها األخوة أن

سبيٌل واحٌد ال ثاين له، أال وهَو: أن يتضامَن املسلموَن باسِم هذا الدين، وأن ينُبُذوا عوامَل الُفرقِة اليت 
ضربت جبذورِها فيما بينَهم، وأن يعوَد كل  منّا إىل رشدِه ويتساءل هل هَو خملٌص لوجِه اهلِل عزَّ وجلَّ فيما 

تاٌج ِة بنَي املسلمني. هذا هو الدواء وهو العالج، وهو عالٌج واضٌح وبسيٌط ال حييستثريُه من عوامِل التّفرق
إىل كثري ترمجٍة وال حيتاج إىل كثري فلسفة، وحلسن احلظِّ كما قلُت قبَل أيّاٍم أنَّ هذا العالَج واقٌع حتَت 

 كذلَك ن، وإذا كان األمرُ طاقتِنا وهو ِملُك أيدينا، فنحن ّنلُك إذا شئنا أن نتضامَن وّنلُك أن ال نتضام
فينبغي أن نتساءل ما السَّبيُل إىل أن يتضامَن املسلموَن ويّتحدوا ويتآلفوا والكل يعلن أهنم مسلمون؟ الكلُّ 

َواْعَتِصُموا حِبَْبِل  يعلن أنه مؤمن باهلل عز وجل، إذاً فالكلُّ مؤمن بضرورِة اتّباِع أمِر اهلِل عزَّ وجلَّ القائل:
قُ لُوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِنِْعَمِتِه ِإْخَوانًا  اللَِّه َعلَْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ نْيَ  نِْعَمتَ  َواذُْكُروا يًعا َواَل تَ َفرَّقُوااللَِّه مجَِ 

 .وَُكنُتْم َعَلىَٰ َشَفا ُحْفرٍَة مَِّن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّنْ َها
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 قِنا.العظيَم وهذا التكليَف الذي وضعُه اهلُل سبحانُه وتعاىل يف أعنا كلُّنا يردد هذا البياَن اإلهليَّ 

مصيبتُنا أيُّها اإلخوُة ال تكمن يف أولئك الناس الذين رُحِّلوا من دورِِهم وبيوهِتم لتستقبلهُم األرُض 
صيبٌة لكنَّها مالعراُء بل لتستقبلهم األمراض فيتساقطوا واحداً إثَر آخٍر يف براثن املرِض املهلك، نعم هي 

فرٌع عن مصيبٍة كربى، املصيبة الكربى: هي واقُعنا القذُر الذي سبََّب هذه املصيبة، واملصيبُة الكربى ال 
تكمُن يف تلَك احلرِب الضَّروِس اّليت ما تزاُل تشتعل هناك بني املسلمني وأعداء املسلمني، تلك احلرُب 

جل ال تدوَر رحاها إاّل على املسلمنَي والعاملُ كّله يرى وينظر، أاليت شاَءت خطُط أعداِء اهلِل عزَّ وجلَّ أن 
 إهّنا مصيبٌة لكنها هَي األخرى فرٌع عن مصيبة كربى يعاين منها املسلمون.

عجبًا ألناٍس عمَيت أبصاُرُهم عن جذِع املصيبِة الكربى، مث أخذوا حيلِقوَن يف فروِعها وأغصاهِنا  ويا
، عجبًا ال ينتهي ألناس عميت أبصارهم عن رؤية اللهب الذي يتصاعد من وجزئياهتا الطّبيعية، عجباً 

زوايا دارِهم ولكنَّهم أخذوا حيلِقون يف دخاِن هذا اللهب ويتحدثون عن آثار هذا الدخان وضرر هذا 
الدخان هذا هو واقعنا وكم قيل يل: أال تتكلم عن البوسنة واهلرسك؟ أال تتكلم عن هؤالء الفلسطينيني 

 أجلوا وأخرجوا عن دورهم بغري ذنب وبغري حّق؟ الذين

وإن هذا الطَّلب لعجٌب ما بعَده عجٌب أيضًا وكأنَّ هؤالِء اإلخوَة يريدون ميّن أن أنسى السرطان 
املستشري يف جسم هذه األمة وأن أحتدث بداًل عن ذلك عن آثار هذا السرطان سواًء كان صداعًا يف 

أو كان أيًّا من األشياء الناجتة األخرى عن هذا املرض، ال يهمين أن الرأس أو كان اصفراراً يف الوجه 
أحتدََّث عن دخاٍن لنرياٍن تضطرب، إّّنا الذي يهمُّين أن أحتدََّث عن هذِه النَّاِر ما الذي أهلبَ َها؟ وما الذي 

معاين  نأوقدها؟ ومن مثَّ ما الذي يقضي عليها؟ حنُن مسلمون، هل حنن مسلمون فعاًل؟ أوُل معىًن م
اإلسالِم وأوَُّل أثٍر من آثارِه يف حياِة ثلٍة من املسلمنَي هو الّتضامن، وهو التكافُل والتعاون، وهو االصطباُغ 

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ بقوِل اهلِل عزَّ وجّل:  ، فأين هَو االصطباُغ هبذا املعىن أيُّها ِإّنَّ
 األخوة؟

نالك على البعِد أو على القرِب منابُر تعتزُّ يف كلِّ أسبوٍع باحلديِث عن البوسنة واهلرسك رمبا، لكنَّ ه
 وحنِو هذه املنابَر ذاهَتا هي اليت تصدِّع صفوف املسلمني، وهَي اّليت تتَّهُم املسلمنَي بالكفِر والّشرك والتبديعِ 
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ك متصوِّفٌة الواحدِة ِمزَقاً متفرقًة شىّت: هؤالء أشاعُر وأولئ ذلك، وهَي اليت جتعُل من جسِم الكتلة اإلسالمّيةِ 
وأولئك وأولئك وأولئك. ترى ماذا نصنع بعد هذا؟ هل نتجه من أجل مقاومِة هذا التفريِق ومن أجل ردِع 
هذا الصدع؟ أم نتَّجُه إىل اجلهِة األخرى من أجِل مقاومِة هذا العدواِن املستشري بني املسلمني؟ وهل 

طيُع املسلموَن أن يقاوِموا عدوانًا اجتَه إليهم قبَل أن يوحِّدوا صفوفهم؟ وهل أقدم رسوُل اهلل صلى اهللُ يست
عليِه وسلََّم على عمٍل ما من هذه األعمال اجلهادية إال بعد أن نظر إىل أصحابه من حوله وقد احتدت  

تَّجُه لو مل يتحقق هلم ذلَك أفكاَن يكلمتهم واجتمع مشلهم ووحَّد هذا اإلسالم العظيم ما بينهم؟ ترى 
رسوُل اهلِل صلَّى اهلل عليِه وسلََّم إىل األشواِط األخرى وهَو رسوُل اهلِل صلَّى اهلل عليه وسلَم؟ كان يعلمنا 

 وكان َيطُِّط لنا وكان يرشُدنا.

عاًل ضدَّ ف ترى ما هي اجلدوى من أن خنطَِّط للكالِم النظريِّ من أجِل القضاِء على عدواٍن يستشري
إسالِم املسلمنَي، وقد حتوََّل املسلموَن على مستوى الشُّعوِب مع حكَّامهم وعلى مستوى القادة بعضهم 
جتاه بعض؟ حتوَّلوا إىل ِمَزق، وحتولوا إىل فئاٍت متصارعة، إذا كان املسلموَن قد حتولوا إىل فئاٍت يتصارعوَن 

العمِل ذاته؟ شيٌء غريٌب أن نعجَب إذا كان املسلموَن قد فماِل أعدائهم ال ينقلبوَن هُم اآلخروَن إىل 
أصبحت مهمَّتُ ُهم أن حيارب بعضهم بعضًا إن بالقيل وإن بغري القيل، ملاذا تتعجَُّب من أن يفعل أعداُء 
املسلمنَي هبم ما يفعُلُه املسلموَن بعَضهم مع بعض؟ ملاذا؟ لو كان املسلمون يدًا واحدة، لو كانوا صفًا 

اهللَ  ، لو كانواً قلبًا واحداً وكانت وحدهتم تنبثق من االصطباِغ حبقيقِة العبوديَِّة هلِل عزَّ وجلَّ لرأيَت أنَّ واحداً 
سبحانُه وتعاىل كفَّ أيدَي أعدائِِهم عنُهم كما كفَّ أيديَهم عن ذلَك الرعيِل األوَّل عندما كانوا مسلمني 

 حقًا، بل عندما كانوا متفقني ومتساندين.

أين يأيت هذا التضامن أيها اإلخوة؟ يأيت التضامُن من معرفِة أنَّ اإلسالَم ليَس جمرََّد نظاٍم وإّنَّا ومن 
 هَو قبُل ذلَك عبودّيُة راضيٌة خاضعٌة هلِل عزَّ وجّل.

 بالتَّعاوِن على كلِّ املستوياِت احّتدت اجلماعاُت اإلسالمّيُة فيما بينَها وتضاَمَنت اجلماعاُت اإلسالمّيةِ 
دت أو تضامنت قادُة املسلمنَي بعُضهم مع بعض، ولكن طاملا كنّا نتصوَُّر وحنُن مسلموَن  مع قادهِتا واحتَّ
ننادي باإلسالم، طاملا كنّا نتصوُر اإلسالمَ جمرَّد نظاٍم فوقيٍّ جمرَّد، منهَج حياٍة جمّرد، بضعَة قوانني، فإنَّ هذا 

 لنا. ٍة يف حياتنا ألننا مل نتعامل مع اإلسالم الذي ارتضاُه اهللُ التصوَُّر ال ُيكُن أن يقضَي على أيِّ مشكل
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 اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت مل نتعامل مع اإلسالِم الذي قال اهلُل عزَّ وجل عنه: 
ْساَلَم ِدينًا  اإلسالم ولكنّنا ال نتعامُل مع شجرتِه بدئًا من . حنن نتعامُل مع مثرٍة من مثارِ َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

 اجلذِع الّضارِب جذورَُه يف القلِب وصعوداً إىل هذه الثمار.

املسلموَن أو أكثُر املسلمنَي اليوَم إّّنا حيلموَن بإسالٍم حضاريٍّ حيلموَن بإسالِم الّنظام، حيلموَن 
ماَر دوَن أن املتألِّق، أو حيلموَن بأن يقطُُفوا الثِّ  باإلسالم املنهج، وباختصار: حيلموَن باإلسالم احلضاريِّ 

ّثمار، يتعِبوا أنفسهم يف إجياد هذه الثمار ويف استنباهتا. أّما املسلمون من قَبلِنا فال واهللِ مل يكونوا حيلمون بال
مئنّوَن إىل طولكنهم كانوا حيلمون بأن يغِرسوا شجرَة العبودية هلل بني حنايا ضلوعهم وأن يكونوا يف حاٍل ي

أنَّ اهلَل راٍض عنهم فيها مث إنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ أكرمهم هبذِه الثِّمار، فإذا عدنا إىل ما كاَن عليِه أولِئَك 
الّصحابة، إىل ما كان عليِه ذلك الّرعيُل األوَّل ورعينا إسالِمنا انتماًء بالعبودية إىل اهلل وامتثااًل إليِه مثَّ 

ستويات فإن هذه احلقيقَة سرعاَن ما جتمُعنا وسرعاَن ما تؤلُِّف بني أشتاتِنا على كلِّ املافرتضنا هذه احلقيقة، 
 وعلى سائر املستويات، وعندئٍذ يقذُف اهلُل سبحانُه وتعاىل الرُّعَب يف قلوِب أعدائنا.

 يدرَِكها ال عجبًا بل أقوُل: إّنُه لعجٌب ال ينتهي من أن يدِرَك هذِه احلقيقَة أعداُء اإلسالم مثَّ  ويا
ا املسلمون، أدرَكها أعداُء اإلسالِم فبدأوا قبَل أن حيارِبونا بتقطيِع أوصالِنا وبتمزيِق مشلِنا، ول مَّا حتقََّق هلم م

طلبوا بدأوا بعد ذلك باحلرِب اليت تعرفون، وغاب عنا ما مل يغب عن أعدائنا، ونسينا أن قوتنا يف تضامننا، 
 وحدتنا ألن الناس إذا آُل إىل عباد هلل بالسلوك االختياري ال بدَّ أن تؤول ونسينا أن إسالمنا إّّنا يعين

حياهتم إىل وحدٍة متضامنٍة متكافلة، مل نعي هذا املعىن بالوقِت الذي وعاه أعداُؤنا وإّنا حططنا أنفسنا 
ٍت شىّت، ويأيت من ايف طريٍق يناقُض ذلك، وأمعنّا يف تقطيع أوصالِنا، وأمعنّا يف حتويل إسالِمنا إىل إسالم

يقول يل باألمس: أال سبيٌل إىل القضاِء على هذه اخلالفات االجتهادية؟ وكأن اخلالفاَت االجتهادّيَة هي 
اجلرثومُة اليت تفتُك يف حياتِنا، وهذه أيضًا من املصائب: هذه اخلالفاُت االجتهادّيُة موجودٌة يف عصر 

ت دٌة يف العصِر الذهيبِّ يف حياِة املسلمني، إذًا هَي ليسرسول اهلل، موجودٌة يف عصِر الّصحابة، موجو 
جرثومًة بل هي أبواُب غىًن وثروة. ولكن املصيبة ال تكمن يف هذه اخلالفات، املصيبُة تكمُن يف القلوِب 

نّاِس لاليت مل تتطهَّر، يف النّفوس اليت مل ُتزكى، ولو شئَت أن تأيَت بكمّيٍة من العسِل الذي جعلُه اهللُ شفاءً ل
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فأفرغَتُه يف وعاٍء قذر، يف وعاٍء متنجِّس، أفتغلُب طهارُة العسِل الّنجاسةَ أم تغلُب النجاسةُ طهارَة العسل؟ 
 العسُل يفُسُد. 

فما قيمُة أن أحتضَن أموراً خالفّيًة إذا كانت هذِه األموُر اخلالفّيُة جتتمُع يف فؤادي مع مشاعٍر من 
ياء، مَن الُعجب، مَن السَّعِي وراء املصلحِة الشخصية، وراء األنانية، هذا األحقاد، من الّضغائن، مَن الرّ 

هو الذي جيعُلين أقول: اإلسالُم احلقُّ هو العبودّية هلل، ألنَّ الذي حيرُق هذه املشاعَر كلَّها إّّنا هو شعوُر 
َحَق عصبيَّيت، َسَحَق حقدي، يائي، سَ اإلنساِن بعبوديّتِه هلل، فإذا شعرُت بأيّن عبٌد هللِ َسَحَق هذا الشُّعوُر كرب 
 سحق أنانّييت، َسَحَق كلَّ هذِه املعاين القذرِة اليت قذَّرت وعاء قليب.

ولذلَك َييَُّل إىل كثرٍي من النَّاِس أنَّ هذِه اخلالفاِت االجتهاديََّة هَي اّليت َصدَّعت صفوَف املسلمني، 
، ورحَم اهللُ هذه اخلالفات إىل ما يقتضيه هذا املنبت هَي مل تصدع لكنّها صادفت منبتًا سيئًا فتحولت

ِء كزيادِة املاِء يف أصول احلنظِل كلَّما ازداَد ريًّا ازدادَ  اإلماَم الغزايلَّ القائل: )زيادُة العلِم يف الرَُّجِل السيِّ
قظٍة يف حياتِنا وسرَّ يمرارة(. أسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل أن جيعَل من هذِه املصائِب اليت ابتالنا هبا سبَب 

تأديٍب للرّجوِع إىل دينِنا، وأسأُل اهلَل عزَّ وجلَّ أن يرزقَنا اإلخالَص يف ديِنه، أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهللَ 
 العظيم...

املسلمون باسم هذا الدين، وأن ينبذوا عوامل الفرقة اليت ضربت جبذورها فيما بينهم،  أن يتضامن
ده ويتساءل هل هو خملص لوجه اهلل عز وجل فيما يستثريه من عوامل التفرقة وأن يعود كل منا إىل رش

 بني املسلمني
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ل -332 ج 
م

 32/12/1881 | الحديث عن إلاسراء واملعراج في ظل واقع ُمخ

 

لقد دأبت عادة اخلطباء واملتكلمني أن يتحدثوا يف مثل هذه األيام من كل عام عن مكرمة اإلسراء 
ختص اهلل هبا رسوله حممدًا صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، ولقد كنا نتحدث عن هذه واملعراج اليت ا

املناسبة يف مثل هذه األيام وحنن مشحونون باألمل؛ األمل الذي نرى دالئله بارزة أمامنا يف هنوض 
ن ااملسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا حلماية اإلسالم ولرعاية حقه والستعادة ما سلب من أرضه، فك

 احلديث عن اإلسراء واملعراج مصحوبًا بغليان الشعور اإلسالمي املتجه إىل استعادة احلق واستعادة األرض.

ولكننا يف هذا العام عندما نريد أن نتحدث عن دروس اإلسراء واملعراج جند أنفسنا يف تراجٍع بداًل 
أمام هذه احلالة  ،ترتفع باالستسالم من اإلقبال، وجند أنفسنا ومن حولنا الكثري والكثري من األيدي اليت

اليت نراها من حولنا، إن التفتنا ُيينًا أو التفتنا مشااًل. كيف ُيكن أن تكون النفس؟ وكيف ُيكن أن يكون 
البال والفكر منسجمني يف احلديث عن هذه املناسبة القدسية الكربى؟ كيف يكون اإلنسان وهو غريق 

اىل؛ عندما جيد أكثر املسلمني من حوله وقد نكصوا على أعقاهبم يف حبار اخلجل من اهلل سبحانه وتع
تسالم بعد أيديهم باالس -كما قلت لكم   -وتركوا األمانة اليت علقها اهلل عز وجل يف أعناقهم، ورفعوا 

أن كانت أيديهم مليئة بالقوة والسالح الذين يتجهوا هبما املسلمون سعيًا الستعادة احلق ال أكثر، 
املقدسات ال أكثر من ذلك. إن اإلنسان ليخجل وإين ألشعر باحلياء من اهلل عندما أريد أن والستعادة 

 أتكلم عن دروس اإلسراء واملعراج.

أال تالحظون أيها األخوة كيف تتزايد األيدي من حولنا لالستسالم، يف كل أسبوع تسمع نبًأ جديداً 
الم، : آمنت بالسلم بل رفعت يدها باالستسويف كل فرتة مقبلة تسمع خرباً عن جهة جديدة، ال أقول

العدو جامث، والقدس اليت يتحدث عنه اخلطباء مبناسبة اإلسراء واملعراج سليبة، والعدو ال يزال مستشريًا 
يف طغيانه وبغيه، وال يزال يؤكد أن يده لن تنحسر عن هذه البقعة اإلسالمية املقدسة، مث يدعو بعد ذلك 

أي يدعونا إىل أن نستسلم لقراره هذا. تلك هي الرتمجة احلقيقية لدعوى السلم ومع ذلك إىل أن نسامله؛ 
سواء جاءت من أمريكا أو ظهرت من إسرائيل، هي دعوة إىل أن نستسلم لقراراته، يده لن تنحسر عن 
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قدسنا اليت هي ملك اإلسالم، وطغيانه لن يتقلص شيء منه، ومستوطناته ستظل كما هي. ومع ذلك 
سلموا لقرارنا هذا، واملسلمون من حولنا ال تزال أيديهم ترتفع استجابة هلذه الدعوة. كيف تعالوا فاست

نتكلم عن اإلسراء واملعراج؟ وكيف نتجه بوجوهنا إىل املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وهي ملطخة ببقع 
 اخلجل من هذا النكوص على أعقابنا ومن هذا الواقع الدامي الذي نعيشه.

أيها األخوة: إن اإلسالم هو دين السلم وهل من دليل على هذا أوضح وأقوى قلت لكم باألمس 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا  من اسم السالم، من اسم اإلسالم. وهل من دليل على هذا أوضح من قوله تعاىل:

فلئن حبثت عن من يصدق يف  نيٌ ْم َعُدو  مُّبِ إِنَُّه َلكُ  َواَل تَ تَّبُِعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَانِ  َكافَّةً  السِّْلمِ  يِف  اْدُخلُوا
ترسيخ دعائم السالم يف األرض، فانظر إىل اإلسالم واملسلمني، وانظر إىل تاريخ اإلسالم حيدثك عن 
صدق اجتاه اإلسالم واملسلمني إىل ترسيخ دعائم السلم يف األرض. ولو أردنا أن نفتح ملف التاريخ لنربز 

لضاق بنا احلديث، ولكن اإلسالم الذي دعى إىل السلم علمنا كيف نغرس  احلقائق الدالة على هذا،
فسيلة السلم فوق أرفع روايب األرض. هذا اإلسالم علمنا أن السلم ال تستنبت بذوره إال يف مناخ العدل، 
فحيثما وجد العدل ال بد أن َيضر السلم فوق تلك الرتبة، وحيثما فُقد العدل فال بد أن يزهق السلم 

 بد أن يتحقق يف مكان ذلك الطغيان والبغي والعدوان. وال

هذه هي احلقيقة وهكذا علمنا إسالمنا وهكذا سار املسلمون من قبل عندما غرسوا نبات السلم 
فأينع خمضراً فوق روايب األرض اإلسالمية كلها، سلوا التاريخ، سلوا البقاع اليت وصل إليها اإلسالم، حيث 

تسيل الدماء الزكية لقد استظلت تلك املناطق باإلسالم هل ضاق املسلمون  يقتل املسلمون اليوم حيث
ذرعًا بغري املسلمني بتلك البقاع؟ هل حصد املسلمون النصارى واليهود ومن لف لفهم ألهنم يشكلون 

 ،بقعًا بني املسلمني زرقاء أو سوداء أو محراء هل فعلوا ذلك؟ ال بل مدوا رواق العدل يف هذه املناطق كلها
ملا مد رواق العدل استنبت من خالل ذلك السلم، فنحن الذين نعلم الناس كيف يتحقق السلم فوق 
األرض، وتلك هي مهمتنا وتلك هي رسالتنا، ولكننا عندما ندعو إىل ذلك وخنطو خطواتنا يف سبيل 

ق صخر؟ و ذلك، نعلم أن النبات ال ُيكن أن يستنبت إال يف تربة مناسبة. هل ُيكن أن تنبت جذعًا ف
 ال ُيكن هذا والرتبة املناسبة للسلم إّنا هي تربة العدل فأين هو العدل؟
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عندما يكون هذا العدو اجلامث يف أرضنا ال يزال ُيد رواق طغيانه وال يزال يرسخ مستوطناته اليت 
اإلسالم،  ةاغتصبها من املسلمني، وال يزال يؤكد يف اليوم بعد اليوم أن القدس اإلسالمية لن تعود إىل حظري 

أجل أن القدس اإلسالمية لن تعود إىل حظرية اإلسالم. كيف يتوقع أن تكون هذا الطغيان حقاًل لسلٍم 
 ُيكن أن يستنبت فيه؟

نعم هنالك مستسلمون من حولنا، ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ال يتسرب هذا االستسالم إىل 
 كما الستسالم إىل هذه األرض املكلوءة حبماية اهللأرضنا، ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ال يتسرب هذا ا

ال نعلم كيف ُيكن؟ هؤالء املستسلمون ليسوا هم رمبا الذي ينطق التاريخ من خالهلم أبداً، هؤالء 
املستسلمون سيزهقون، ومن وراء هؤالء مسلمون لكنهم مسلمون هلل مسلمون لدين اهلل مسلمون لسلطان 

 فباسم اهلل يتكلمون، وإن تصرفوا فعلى هدٍي من شرعة اهلل سبحانه وتعاىلاهلل وألمر اهلل، فإن تكلموا 
يتصرفون، وال ُيكن إطالقًا الستسالم مهني أن يكون رداءً إلسالم كرمي، ال ُيكن أن يتحقق هذا بشكل 
من األشكال؟ من هو هذا الغر؟ من هو هذا املغفل اجلبان؟ الذي يؤمن بأن أمريكا ودول البغي هناك 

حقيقة السلم هنا من؟ من هو الذي يصدق؟ كيف ُيكن لسلطان الغرب الذي ُيزق السلم والذي تصنع 
ا، حيرقه يف أتون تلك احلرب الظاملة الضارية اليت يذبح فيها املسلمون الربءاء مث يبيعون السلم يف بالدنا هن

نا يف الشرق سلم حقيقي هالذين يذحبون السلم ويقطعونه إربًا إربًا يف الغرب ال ُيكن أن يكونوا رواد 
إطالقًا. كيف ُيكن أن نصدق أن تنظر أمريكا إىل هؤالء املسلمني الذين يذحبون يف تلك البالد اإلسالمية 
وهم برئاء من كل ذنب آمنون يف ديارهم ال يريدون إال احلق الذي أذعنت به الدنيا، ال يطلبون أكثر من 

م، لمني بتقرير املصري فرفعت روسيا يد االستسالم هلتقرير املصري، وقد طالب باألمس أناس غري مس
وهؤالء يطالبون بتقرير املصري فقط، ال يبغون ال يطغون ال يقتنصون حقًا من صاحب حق ال يسيئون ال 

 يضيقون سبياًل لسلم عاملي قط فيم يذحبون؟ فيم يقتلون؟ فيما هتدم دورهم بل قراهم بل مدهنم؟

اركون هذا هم الذين يبيعوننا السلم هنا، أفيمكن أن يكون إنسان هؤالء الذين يفعلون هذا أو يب
عاقل مصدق هلذا الذي جيري. السلم ال يتجزأ أيها األخوة. واإلنسان أو الدولة اليت تريد أن تقوم دالالً 
لبضاعة السلم يف العامل ينبغي أن تغار على السلم الذي ُيزق هناك دون أي موجب ودون أي سبب 

عل فعلها هذا وكأهنا الوحيدة على مسرح العامل. أين أمريكا اليت ترسل رسلها يف كل أسبوع قط، روسيا تف
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أو أسبوعني إلينا ليستنهضونا إىل السلم ماهلا ال تستنهض روسيا إىل السلم! ماهلا تستنهض أولئك األوغاد 
نصوا حقًا آلخر بشكل مل يقتليوقفوا جمزرهتم املتجهة إىل أناس برئاء مل يقتنصوا أرضًا مل يقتنصوا قدسًا! 

 من األشكال آمنون يف عقر دورهم ماهلا ال تعلم روسيا السلم كما تعلمنا هنا؟

قيل يل: ملاذا ال نتكلم عن مآسي املسلمني يف تلك الديار يف اخلطب والدروس وحنو ذلك؟ قلت: 
ا تكلمت ين كلموهل صمُت مرة عن مشكلة املسلمني يف تلك الديار حىت أعود وأتكلم بعد صمت؟ إن

عن مشكالت املسلمني فأنا أتكلم عن البوسنة واهلرسك من خالل ذلك، إنين كلما تكلمت عن مأساة 
جتزأ املسلمني وتألب بعضهم على بعض فأنا إّنا أتكلم عن مصائب البوسنة واهلرسك والشيشان وغريه، 

آسي، متاماً  يث عن هذه املوالذي يريد أن يتكلم عن مآسي املسلمني ينبغي أن يعلم كيف َيطط للحد
كما خطط أعداؤنا لتلك املآسي، أعداؤنا الذين ُيزقزن السلم هناك وحياولون أن يعدموا اإلسالم من 
جذوره هناك. ماذا صنعوا قبل ذلك؟ قطعونا إربًا إرب جعلوا كل شرحية تقف باملرصاد أمام الشرحية 

نص عليه سلمني يف كل بلدة إسالمية، طبقوا ما ياألخرى، استثاروا وهيجوا اخلصومات والتناقضات بني امل
، والذي يقول ينبغي إثارة التناقضات بني 83تقرير جملس األمن القومي األمريكي الذي أعلن يف عام 

 املسلمني يف كل دولة إسالمية حىت تتآكل قواها. 

وا االشتباك ىل أن يفكعندما أحتدث أدعوا أبناء أميت وديين إىل أن يتحدوا إىل أن ينهوا هذا اخلصام إ
وا َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َواَل تَ نَاَزُعوا فَ تَ ْفَشلُ إىل أن يعودوا أمة واحدة إىل أن يطبقوا قول اهلل عز وجل: 

، فأنا أحتدث عن مشكلة البوسنة واهلرسك وليس احلديث عن هذه املشكلة أن أمسك َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ 
اهلرسك البوسنة واهلرسك، وليس احلديث عن مشكلة املسلمني هناك أن أستثري مسبحة وأقول: البوسنة و 

العواطف لدى املسلمني وأحيلها إىل هلب يتلظا حىت إذا سألوين ما العمل؟ قلت هلم: تلك مهميت أن 
أستثريكم وأمضي كثريون هم الذين يقولون هبذه الطريقة عن مآسي املسلمني لكن هذا ليس سبياًل، 

 أحتدث عن املنهج الطريق الذي ينبغي أن نسلكه حلل معضلة املسلمني هناك. السبيل أن

أما واهلل الذي ال إله إال هو لو كان املسلمون اليوم متضامنني على مستوى الشعوب والفئات 
 اواجلماعات اإلسالمية وعلى مستوى احلكام والقيادات ملا جرأ أولئك األوغاد أن يفعلوا فعلهم وأن يثريو 

ملصائب وهذه اجملازر يف صفوف املسلمني هناك قط، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. هذه ا
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ولكننا ملا خضعنا لتلك املخططات اليت رمست يف ظالم ليل يف الغرب هناك، وانصعنا إلرادهتم ولتصرفاهتم 
صبح ي طلبوا منا أن نصبح مزقًا متدابرة. قلنا: نعم سنصبح كذلك وأصبحنا كذلك، عندما طلبوا أن

املسلمون الذين هم متمسكون حببل واحد يسريون على صراط واحد ملتزمون بشرعة واحدة عندما طلبوا 
منا أن نصبح فئات متناقضة متصارعة يذبح املسلم أخاه املسلم، قلنا: نعم لبيك ها حنن قد فعلنا ذلك. 

ها وقبلها، حوهلا وما بعد عندما استجبنا لتلك اخلطط، ولدت مآسي املسلمني يف البوسنة واهلرسك وما
فإذا أردت أن أتكلم عن مآسي املسلمني فينبغي أن أدخل البوابة املنطقية إىل احلديث عنها، والبوابة 

 املنطقية هي هذا الذي أدعوا إليه دائمًا:

أيها املسلمون أسقطوا حواجز الفرقة مما بينكم. أيها املسلمون عودوا إىل جذع وحدتكم واتركوا 
ليت جعلتم من كل غصن منها سالحًا ُيسك به املسلم لينحط به عدوانًا على ظهر أخيه األغصان ا

املسلم، حديثي عن البوسنة واهلرسك أن أنادي املسلمني حكامًا وشعوبًا أن يعودوا فيتضامنوا، إن مل 
دًأ ال ُيكن بيستطيعوا أن يتحدوا وأن ال جيعلوا تضامنهم تكتيكًا بل أن جيعلوا تضامنهم شرعة ومنهاجًا وم

أن يتحول عنه، وإال فإن املسلمني ال بد أن يصبحوا مضغًا مضغًا مضغ وال بد أن يزدرد  أعداء املسلمني 
هذه املضغ واحدة إثر أخرى، كل مسلم يعلم هذه احلقيقة، وال ُيكن حىت للمغفلني أن جيهلوها هذه هي 

سنا صيحيت لنفسي ولكل مسلم أن ندعوا أنفالكلمة اليت ُيكن أن نقوهلا مبناسبة اإلسراء واملعراج. ون
 ،ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  َواَل َتُكونُوا وإخواننا إىل أن يتحدوا، إىل أن يطبقوا أمر اهلل، إىل أن يرعو إىل كالم اهلل

 طبق ويالألسف علينا اليوم. هذه اآلية تن الَِّذيَن فَ رَّقُوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشيَعًا ُكلُّ ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  ِمنَ 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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حيتفل العامل اإلسالمي يف هذه األيام كما تعلمون بذكرى اإلسراء واملعراج، والعلماء خمتلفون يف 
ثرياً  سبحانه وتعاىل هبا نبيه سيدنا حممداً صلى اهلل عليه وسلم. ولكن كميقات هذه املكرمة اليت أكرم اهلل

من املؤرخني ومنهم ابن سعٍد يف طبقاته جزموا بأن ذلك كان قبل هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 إىل املدينة املنورة بثمانية عشر شهرا.

نا أن  املدينة يف أول ربيٍع األول، علموإذا علمنا أنه صلى اهلل عليه وسلم خرج من مكة متجهًا إىل
ميقات هذه املكرمة اليت أكرم اهلل هبا رسوله حممداً صلى اهلل عليه وسلم كان يف أواخر هذا الشهر املبارك،  
كان يف أواخر شهر رجب. فليس خطًأ ما اعتاده الناس اليوم من احتفاهلم واحتفائهم يف هذه األيام 

رك بذكرى اإلسراء واملعراج، وإن مل يرد حديٌث صحيٌح أو غري صحيح فيما األخرية من هذا الشهر املبا
 يتعلق بصيامه.

. فإين أجزم أيها األخوة أن املسلمني لو صدقوا يف احتفاهلم هبذه الذكرى املباركة من منطلق .وبعد
ه، لكان ذلك  ب اسرتضاء اهلل سبحانه وتعاىل، وانطالقًا من حتققهم مبا أمرهم اهلل سبحانه وتعاىل وكلفهم

كافيًا وحده ألن جيمع مشل هذه األمة من شتات، وأن يؤلف بني أفرادها ومجاعاهتا وأن يعيدها مرًة أخرى 
إىل صراط اهلل سبحانه وتعاىل الواحد واملوحد. لو أن احتفال املسلمني اليوم هبذه الذكرى كان احتفااًل 

 اهلل سبحانه وتعاىل.حقيقيًا ال تقليديًا، ولو ابتغي من وراء ذلك مرضاة 

ولرأينا من وراء ذلك أيضًا نتيجًة أخرى: لرأينا أن املسلمني وقد احتدوا، وقد عادوا إىل صراط اهلل 
سبحانه وتعاىل الواحد واملوحد كما قلت، لرأينا أهنم عادوا ُيتلكون القوة اليت يستطيعون أن حيصنوا هبا 

 أوطاهنم.حقوقهم، وأن يستعيدوا هبذه القوة ما استلب من 
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ولكن األمر كما تعلمون أيها اإلخوة حتول من عمٍل يُبتغى به رضى اهلل سبحانه وتعاىل إىل مظاهر 
تقليدية يُبتغى هبا احملافظة على الرتاث، يبتغى هبا احملافظة على عاداٍت وتقاليد قد نراها مقدسًة جيب 

لتفت أن ال تنس ذكرياهتا العزيزة، وأن ت اإلبقاء عليها. هذا هو الدافع األغلب الذي حيمل هذه األمة على
بني احلني واآلخر إىل معامل تارَيها األغر، فرتفع الرأس هبذه املعامل عاليًا، هذا الدافع ال عالقة له برضى 

 اهلل سبحانه وتعاىل.

ننا أقلنا مراراً ونقوهلا دائمًا: عالقتنا باهلل عز وجل إّنا تنطلق من هويتنا اليت تُلخص يف أهنا تعلن 
عبيٌد مملوكون هلل سبحانه وتعاىل، وأن اهلل سبحانه وتعاىل هو موالنا الذي ال موىل لنا سواه، هذه هي 
 احلقيقة اليت ينبغي أن ننطلق منها إىل وظائفنا وإىل أعمالنا وإىل احتفاالتنا واحتفاءاتنا بأمثال هذه الذكريات

 .فوس الكثرة الكاثرة من املسلمني يف هذا العصراملباركة، ولكن هذا الشعور غاض أو كاد أن يغيض من ن

من هم الذين يتلمسون مكان عبوديتهم هلل عز وجل، فيستثريون مشاعر هذه العبودية ويوقظون  
كوامنها مث يصطبغون حبقيقتها؟ مث إهنم يقفون من معتقداهتم وسلوكهم حتت مظلة ربوبية اهلل عز وجل، 

 اَل َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوىَل الَِّذيَن آََمنُوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِينَ موىل هلم سواه؟  وقد علموا أن اهلل هو موالهم الذي ال
 َمْوىَل هَلُمْ 

باط أكثر يف هذا العصر، وأصبح ارت -أيها اإلخوة  -هؤالء الذين يصطبغون هبذه احلقيقة غدوا قلة 
كون باعتزاز ها، أصبح هذا االرتباط أشبه ما ياملسلمني اليوم بتارَيهم اإلسالمي ارتباط اعتزاز أمٍة بتارَي

 أي أمة من الناس مباٍض أغر ُيذكر ويبعث النشوة يف رؤوس األحفاد الذين جاؤوا من بعد ذلك السلف.

الغرب أيضًا حيتفلون مثل هذا االحتفال، الدول الباغية البعيدة عن دين اهلل عز وجل هي األخرى 
األمم   ت متطورًة وبعيدًة عنها يف السلوك والتطبيق؛ عمٌل تقليدي دأبتتعتز بأجمادها التارَيية مهما كان
 كلها على السري على منواله.

وإال فحدثوين أيها اإلخوة كيف ُيكن أن جيتمع نقيضان يف حياة أي أمة من األمم فضاًل عن 
ت املقدس، ياملسلمني؟ كيف ُيكن أن حنتفي بذكرى إسراء سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل ب
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مث بذكرى العروج هبا إىل السموات العلى، وقد علمنا أنه رسول اهلل، وأنه اإلنسان الذي أوحي إليه بشرٍع 
 من قبل اهلل سبحانه وتعاىل؟

كيف ُيكن أن جنمع بني احتفالنا هبذه الذكرى وبني إعراضنا كل اإلعراض تقريبًا عن التعاليم اليت 
 الذي تركها لنا بعد رحيله إىل الرفيق األعلى؟ وضعها بني أيدينا؟ وعن الوصايا

كيف ُيكن إذا ذُكرنا مبعامل هذا الدين ومبادئه السلوكية واألخالقية املختلفة واملتنوعة، نرتك ونتأىب 
على هذه التعاليم مؤثرين االنصياع ألولئك اآلخرين الذين ما فتئوا حياربون هذا الدين وحياربون رسول هذا 

 ى اهلل عليه وسلم؟ كيف ُيكن أن جيتمع هذان النقيضان؟الدين حممداً صل

د اهلل هبا وهي مكرمة عظيمة غريبة أي -كيف ُيكن أن أحتفل مفتخراً معتزاً بذكرى اإلسراء واملعراج 
ذه حىت إذا دعيت إىل تطبيق أوامره تأبيت، بل ثرت رمبا على ه -رسوله حممدًا صلى اهلل عليه وسلم 

يها، ونوثر رت مبنهجه بالفضيلة اليت حتّلى هبا مث علمنا كيف نثبت عليها، نتأىب علالتعاليم، حىت إذا ذُكِّ 
تلك العادات اآلسنة اليت يزدهي هبا الغرب أو الشرق حماربني بل مبتعدين كل االبتعاد عن هذه التعاليم 

بحانه وتعاىل. به ومواله ساليت مل يعلمنا إياها رسول اهلل اخرتاعاً من رأسه، وإّنا إبالغًا أبلغنا إياها من ر 
 أنا ال أعلم كيف ُيكن أن جيتمع هذان النقيضان؟ اللهم إال أن يكون التحليل كما قد قلت لكم.

نا احتفاالتنا غدت عماًل تقليديًا، غدت تعبرياً عن اعتزازنا بالتاريخ ألنه تاريخ، غدت تعبرياً عن ارتباط
م أهنا تطورت د سابقة هلا، كما تعتز فرنسا بثورهتا الفرنسية رغبأجماٍد سابقة نعتز هبا كما تعتز أي أمة بأجما

مث تطورت وابتعدت عن عادات أولئك الذين قاموا بتلك الثورة قبل أكثر من قرنني من الزمن. هذا هو 
 معىن احتفال املسلمني بذكرياهتم الدينية أيًا كانت.

 بالد املسلمني، وكما قد قلت أكثريصح أن نقول إن اإلسالم غريٌب يف  -أيها اإلخوة  -ومن مث 
من مرة: إن غربة اإلسالم يف بالد املسلمني ليست أقل من غربته يف بالد الغرب أبداً، بل أكاد أقول يف 
بعض األحيان: إن غربة اإلسالم يف بالدنا اإلسالمية أصبحت أشد، وأصبح اإلسالم الذي كانت معامله 

ا، سالم كسائٍح غريٍب غريب جيوب أطراف مدينٍة ال علم له هبتاجًا تتوج به هذه البالد، أصبح هذا اإل
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وال علم للناس هبذا السائح الذي َيب يف شوارعها ويف أسواقها. أكاد أقول إن غربة اإلسالم يف بالد 
 املسلمني غدت أكثر سوًء من غربته يف بلد الغرب.

ا بني رتٍة من الفرتات يف فرنسولقد كنت وال أزال أقول: يا عجبًا إن ذلك الصراع الذي قام يف ف
العقيدة اإلسالمية اليت تتمثل يف احلشمة واحلجاب الذي ينبغي أن يوضع على رأس الفتاة وأن تعتز به 
الفتاة، قام صراٌع بني هذه احلشمة اإلسالمية وبني تيارات من العادات املخالفة يف فرنسا، وسار هذا 

يجة؟ كانت النتيجة أن انتصر احلق، أن انتصرت الفضيلة الصراع ردحًا من الزمن، مث ماذا كانت النت
بالنسبة ألصحاهبا، كانت النتيجة أن انتصرت احلشمة، كانت النتيجة أن انتصر احلجاب اإلسالمي 
السليم الذي ال افراط فيه وال تفريط، انتصر ذلك يف بالد الكفر، وأنغَض أولئك الذين كانوا يواجهون 

ؤوس وأعلنوا عن احلرية اليت ينبغي أن ترتك فسيحة اجملال لكل من أراد أن ُيارس نغضوا الر اهذا بامشئزاز، 
 حريته كما يشاء.

تنطق بلسان احلال أن لإلسالم أن يعرب عن ذاته كما يشاء  -أيها اإلخوة  -وها هي ذي فرنسا 
علن عن أن ي ضمن ساحة احلرية، وحنن ال خنالف هذا القيد وال الشرط أبداً. أعلنت فرنسا أن لإلسالم

وجوده وبأمجل حلية وبأبرز شعاٍر من شعارات الفضيلة، أال وهو شعار احلشمة. أعلنت فرنسا أن لإلسالم 
أن يعلن عن شعاره هذا يف املدرسة يف الثانوية ويف اجلامعة، وما ينبغي أن يضيق السبيل على هذه الفضيلة 

 أبداً.

ربية رب، بل اإلسالم غريب يف كثرٍي من األصقاع العإذاً اإلسالم ليس غريبًا كل الغربة يف ديار الغ
واإلسالمية أكثر مما هو غريٌب يف بالد الغرب اليت مل تفتح بعد فتحًا إسالميًا، واليت نعلم أن كثريًا من 

 بقاعها تعلن العلمانية منهجًا هلا.

ارتباطنا باإلسالم  ا كان. النتيجة اليت ينبغي أن ننتهي إليها، هي أننا حنن املسلمني طامل.أيها اإلخوة
ارتباطًا تقليديًا، طاملا كان اعتزازنا من اإلسالم بشعارات وبأقوال حىت إذا حبثنا عن مضمونات هلا مل نعثر 
على شيء، فإننا لن جنين من هذا اإلسالم شيئًا مما وعدنا به رب هذا اإلسالم. ولكن إذا آل اعتزازنا 

ات، متسكنا بالشعارات بتمسكنا مبا حتتها من مضامني وتطبيق باإلسالم إىل عمٍل وتطبيق، وإذا فسرنا
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شردنا أن يبدل اهلل ذلنا عزاً، وأن ينهي ت -بعد الضمانة اليت ضمنها رب العاملني لعباده  -فأنا أضمن 
وشتاتنا وجيمع مشلنا بعد ذلك، وأن يعيد إلينا حقوقنا اليت استلبت منا، وأنا بذلك ضمني وكفيل، وما 

َوُنرِيُد  :من إنساٌن مثلي هذا إال أن تكون ضمانته ترديداً وصدًى لضمانة اهلل سبحانه وتعاىلقيمة أن يض
ُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضعُِفوا يِف اأْلَْرِض َوجَنَْعلَُهْم أَِئمًَّة َوجَنَْعلَُهُم اْلَوارِِثنيَ  . ولكنكم مجيعًا تعلمون مىت َأن ّنَّ

 ون املستضعفون هم األقوياء والوارثني؟يكون ذلك أيها األخوة؟ مىت يك

عندما يعتز املستضعفون بدين اهلل، وعندما يستمسكون حببل اهلل، وعندما يعتصمون باملبادئ اليت 
ْرِض   اأْلَ َوَعَد اللَّهُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهْم يِف  أوحى إلينا هبا اهلل سبحانه وتعاىل:
 . َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قَ ْبلِِهمْ 

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 |  فضيلة ليلة النصف من شعبان ال تشمل صاحب قلب حاقد -332

28/23/1881 

 

في بِه بعَد شهِر مل يكن يعّظُم شهراً من الّشهوِر وحيت لقد صحَّ عن الّنيبِّ صّلى اهلُل عليِه وسلََّم أّنهُ 
 رمضاَن املبارِك كما يعّظُم وحيتفي بشهِر شعبان.

ولقد روى الّنسائيُّ من حديِث أسامَة بِن زيٍد رضَي اهلُل عنهما أّنُه قاَل لرسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه 
وَم يف شهٍر  أي ما نراَك تكثُر الصّ -يف شهِر شعبان  وسّلم: يا رسوَل اهلل، ما نراَك تصوُم شهراً كما تصومُ 

ذلَك شهٌر يغفُل عنُه النّاس بنَي رجَب فقاَل عليِه الّصالُة والّسالم:  -كما تكثرُه يف شهِر شعبان
 ورمضان، وهو شهٌر ترتفُع فيِه األعماُل إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل، فأحبُّ أن يرتفَع عملي إىل اهلِل عزَّ وجلَّ 

 .نا صائموأ

ولقد روى اإلماُم أمحد عن عبِد اهلِل بِن عمرٍو رضَي اهللُ عنُه أنَّ رسوَل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم قال: 
َب يطّلُع اهللُ على عبادِه ليلَة الّنصِف من شعبان: فيستغفُر للمستغفرين ويسرتحُم املسرتمحني، إال صاح

 نطوي قلبُه على غلٍّ وضغينة، وقاتل نفٍس لغرِي حّق.أي إال من كاَن ي-. شحناٍء وقاتَل نفس

وقد روت عائشُة رضَي اهلُل عنها فيما رواُه البيهقيُّ أهّنا قالت: قاَم رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلَم 
 ليلًة فصّلى فأكثَر من الّصالِة وسجَد فأطاَل يف سجودِه حىّت ظننُت أّنُه قد قُبض. فقمُت فحرّكُت إهبامهُ 

اللهمَّ إيّن أعوُذ بعفوَك من عقابك، وأعوُذ برضاَك من فتحّرَك فرجعت، فسمعتُه يقوُل يف سجوده: 
. فلّما قاَم من سجودِه سخطك، وأعوُذ بَك منك، ال أحصي ثناًء عليك أنَت كما أثنيَت على نفسك

؟ د خاَس بكِ ق -ى اهللُ عليِه وسّلمصلّ -يا عائشة أظننِت أنَّ الّنيبَّ وانتهى من صالتِه التفَت إيلَّ قائاًل: 
أتعلمنَي أيُّ ليلٍة فقالت: ال يا رسوَل اهلل، ولكّنين ظننُت أّنَك قد قُبضَت من طوِل سجودك. فقاَل هلا: 

 هذه؟ إهّنا ليلُة الّنصِف من شعبان، يطّلُع اهلُل عزَّ وجلَّ فيها على عباده، فيغفُر للمستغفرين، ويسرتحمُ 
 .ُر أهَل احلقِد كما هماملسرتمحني، ويؤخّ 
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 هذه األحاديُث تدلُّنا على أمريِن اثنني:

 أّوهُلُما: فضيلُة هذا الّشهِر عمومًا. ثانيِهما: فضيلُة ليلِة الّنصِف من شعباَن خصوصًا.

 اكما يدلُّ هذا الذي يقولُه لنا رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم على أمٍر آخَر أجلَّ وأخطر، لو تنبّ ْهن
 إليِه وتأّملناه. يدلُّنا كالُم املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم يف هذه األحاديِث وغرِيها على أنَّ هنالَك تفاعالً 
وتداخاًل تاّمًا، بل وحدًة كاملًة بنَي العباداِت اليت نتصّوُرها هي وحدها عباداٍت يُ تَ َقرَُّب هبا إىل اهلِل عزَّ 

 ِة واخلدماِت اإلنسانّيِة اليت ندَب اهلُل سبحانُه وتعاىل إليها عباده.وجّل، وبنَي الواجباِت اإلنسانيّ 

كالُم املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم يف هذِه األحاديِث وغرِيها ينبّهنا إىل أنَّ العبادَة اليت خلَق اهللُ 
ادات. وإّّنا العبادة: لعوامُّ عباإلنساَن ملمارستِها ليست عبارًة عن الّشعاراِت احملصورِة املعدودِة ممّا يسّميِه ا

هي أن يتقّرَب اإلنساُن إىل اهلِل عزَّ وجلَّ بكلِّ عمٍل إنساينٍّ ُيصلُح حاَل املسلمنَي ويبعدهم عن الفساِد 
وأسباِبه. فمهما أقبَل اإلنساُن إىل األعماِل اإلنسانّيِة يرعاها من أجِل رضى اهلِل سبحانُه وتعاىل، ومهما  

اجملتمِع اإلنساينِّ إلبعادِه عن املفاسِد ولتحقيِق وجوِه املصلحِة فيه، ومهما كاَن اإلنساُن كاَن حارساً على 
مقباًل إىل إخوانِه بقلٍب سليٍم من الّضغائن، سليٍم من األحقاد، فهو متعّبٌد متبّتٌل هلِل سبحانُه وتعاىل. 

ضٍع من الّشعائِر اليت أقامُه اهلُل فيها بب ومهما كاَن اإلنساُن منبتًّا عن جمتمعِه، قد حصَر نفسُه من حياتهِ 
يظنُّها اجلسَر الوحيَد بينُه وبنَي اجلّنة، من صالٍة أو صياٍم أو نسٍك وغرِي ذلك، حىّت إذا حاَن لُه التّعامُل 

َر قاَل إنَّ  لّدنيا ا مع عباِد اهلِل تعامَل معهم على أساٍس من رغباتِه ورعوناِتِه وأنانيّتِه وحظوِظ نفسه، وإذا ذُكِّ
 مكّونٌة من شطرين:

 الّشطُر األّول: حمراٌب يتعّبُد اإلنساُن فيِه رّبه. والّشطُر الثّاين: سوٌق يقبُل اإلنساُن فيها إىل مصاحلهِ 
 ودنياه.

ّمٍد هذا تصّوٌر بشع، وتصّوٌر مناقٌض ملا جاءَ بِه الّرسلُ واألنبياء، وملا أوحى اهللُ عزَّ وجلَّ بِه إىل نبّيِه حم
 َمن َوِمَن النَّاسِ ِه الّصالُة والّسالم، وملا نقَرُؤُه يف كتاِب اهلِل سبحانه. أمل تقرؤوا قوَل اهلِل عزَّ وجّل: علي

َٰ َسَعىَٰ  ، اخلَِْصامِ قَ ْلِبِه َوُهَو أََلدُّ  يِف  احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َوُيْشِهُد اللََّه َعَلىَٰ َما يِف  يُ ْعِجُبَك قَ ْوُلهُ  ياأْلَْرِض فِ  َوِإَذا تَ َوىلَّ
. هذا اإلنساُن الذي ينعى عليِه اهلُل سبحانُه َواللَُّه اَل حيُِبُّ اْلَفَسادَ  لِيُ ْفِسَد فِيَها َويُ ْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسلَ 
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ال  ربهانٍ وتعاىل دعواُه العريضَة أّنُه مؤمٌن وأّنُه متعّبٌد وأّنُه متبّتل. يردُّ اهلُل سبحانُه وتعاىل عليِه دعواُه هذِه ب
من العباداِت اليت تؤّدى يف احملاريِب واملساجد. ولكن يردُّ عليِه برهانُه بسعيِه يف مناكِب األرِض عندما 
 يفسُد ما هَو صاحل، وعندما يسيُء إىل إخوانه، وعندما يشيُع العبَث يف اجملتمِع أيًّا كاَن نوُع هذا العبث.

 .طلة، وأّنُه ُمْفتَِئٌت على اهلِل سبحانُه وتعاىلهذا الّدليُل القويُّ الذي يوضُح أنَّ دعواُه با

. ِة الدُّنْ يَااحْلَيَا يِف  يُ ْعِجُبَك قَ ْوُلهُ  َمن َوِمَن النَّاسِ وانظروا وتأّملوا مرًّة أخرى يف هذا البياِن اإلهلّي: 
ى اهلُل عليِه وسّلم.  صلّ رمّبا كاَن كثرَي ذكٍر وأوراد، ورمّبا كاَن كالمُه مصبوغًا بكالِم اهلِل وكالِم رسوِل اهللِ 

 ِقَ ْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصامِ  يِف  احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َوُيْشِهُد اللَّهَ َعَلىَٰ َما يِف  يُ ْعِجُبَك قَ ْوُلهُ  َمن َوِمَن النَّاس،  َٰ ، َوِإَذا تَ َوىلَّ
َٰ َسَعىَٰ هذا هو الّدليُل على صدقِه أو كذبه:  َواللَُّه  ْرَث َوالنَّْسلَ لِيُ ْفِسَد فِيَها َويُ ْهِلَك احلَْ  فِياأْلَْرضِ  َوِإَذا تَ َوىلَّ

 .اَل حيُِبُّ اْلَفَسادَ 

هذا الذي يقولُه لنا رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم عن فضيلِة شعباَن وفضيلِة ليلِة الّنصِف من 
 إىل اهلِل عزَّ وجلَّ إلنسان، وبني اإلقبالِ شعباَن يوضُح لنا الّتمازَج والّتداخَل بنَي تعامِل اإلنساِن مع أخيِه ا

متبّتاًل، تبتّلَك سبيٌل إىل التّعاوِن اإلنساينِّ ما بينَك وبنَي أخيك. صالُتَك وُنُسُكَك وصيامَك وحجَُّك 
ًة  وزكاُتْك، كلُّ ذلَك غذاٌء لتطهرِي القلِب من الّشوائِب حىّت تستطيَع أن تتعامَل مع إخوانَك معاملًة أخوّي

حقاِد ًة عن كدوراِت األحقاِد والّضغائن. فلئن كاَن اإلنساُن متعبِّداً لرّبهِ يف الظّاهرِ ولكنَّ قلَبُه مليءٌ باألصافي
على عباِد اهلل، ماذا عسى أن تفيَدُه عباداُته؟ وماذا عسى أن يفيَدُه نسُكه؟ ولذلَك أعلَن املصطفى عليِه 

تقَط يف عبادتِه ومهما بلَغ يف ُنُسكِه وصالتِه وصيامه، ومهما الالّصالُة والّسالُم أنَّ اإلنساَن مهما بلَغ 
الفرص، ومهما أقبَل إىل اهلِل يف مواسِم العبادِة كهذا الّشهِر مثاًل أو كليلِة الّنصِف من شعباَن ولكنَّ قلبُه  

هلِل عزَّ وجلَّ من ا كاَن منطويًا على بغضاء، كاَن منطويًا على حقد، كاَن منطويًا على أنانّيٍة أو مكٍر بعبادِ 
 إخوانِه فإنَّ اهللَ ال يقبُل صيامُه وال زكاته، وال ينظُر إليه، وال يستجيُب لُه دعاءَه، ويؤّخرُه وجيّمُد دعواهُ إىل
أن يصلَح حاله، وإىل أن يعوَد إىل إخوانِه الذيَن أساَء إليهم لإلصالِح واملساحمة. ذلَك ألنَّ ديَن اهلِل عزَّ 

اَل  كلِّ مبادئِه الفكرّيِة االعتقادّيِة والّسلوكّيِة العبادّيِة قائٌم على األسباِب اليت تصلُح حوجلَّ قائٌم يف
 املسلمني وجتمُع أمرهم وتلمُّ شعثهم وتزيُل أسباَب البغضاِء وتذيبُها ممّا بينهم.
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تأّمُل يف كالِم ممّن ي على هذا احملوِر يدوُر حموُر ديُن اهلِل عزَّ وجّل. وأسأُل اهلَل سبحانُه أن جيعلنا
 املصطفى ليصَل إىل الّشغاِف الذي يقُف عندُه يف بيانِه ووصاياُه وإرشاداتِه لنا.

أّما صياُم يوِم الّنصِف من شعبان أيُّها اإلخوُة فلم جند دلياًل خاّصًا على استحباِب صياِم هذا اليوِم 
ضيلِة صياِم هذا اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم من ف بالّذات، نعم صيامُه يدخُل يف عموِم ما حتدََّث عنُه رسولُ 

الّشهِر واإلكثاِر من الّصوِم فيه. مع العلِم بأنَّ اإلنساَن ال جيوُز لُه أن يبدَأ صياماً يف هذا الّشهِر بعَد دخوِل 
 الّنصِف الثّاين منه، فإن أراَد فليبدِأ الّصياَم قبَل ذلك.

فوريَن علنا من عبادِه املرحومنَي إذا اسرتمحوا، وأن جيعلنا من عبادِه املغأسأُل اهللَ سبحانُه وتعاىل أن جي
 إذا استغفروا، وأن جيعلنا من اجملابنَي إذا دعوا وطلبوا، أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم...
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 11/20/1882  | شروط ال بد منها الغتنام شهر شعبان -333

 

ر هو شهر شعبان املبارك، وأنه الشهر الذي كان حيِفل به رسول اهلل إنكم لتعلمون أن هذا الشه
صلى اهلل عليه وسلم ويهتم ملقدمه. روى النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما، أنه رضي 
اهلل عنه قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يارسول اهلل، ما رأيناك تصوم يف شهٍر كما تصوم يف شهر 

 ﴿ذلك شهٌر يغفل عنه الناس وهو شهٌر ترتفع فيه األعمال إىل اهللفقال عليه الصالة والسالم: شعبان. 
نٍد جيد عن . ولقد روى البيهقي بسسبحانه وتعاىل وأحب أن يرتفع عملي إىل اهلل عز وجل وأنا صائم﴾

أطال السجود ف عائشة رضي اهلل تعاىل عنها قالت: قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذات ليلة فصلى
حىت ظننت أنه قد قُِبض، فقمت وحركت اصبع قدمه فتحرك، أي فعلمت أنه صلى اهلل عليه وسلم يخري، 

﴿اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعافيتك من فعدت ومسعته يقول يف دعاء سجوده: 
ن صالته ى مفلما انته عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك﴾

 ﴿أظننت أنين أخيس بك؟ أتعلمني أي ليلة هذه﴾قال عليه الصالة والسالم لعائشة رضي اهلل عنها: 
 ﴿إهنا ليلة النصف من شعبان، ينزل اهلل سبحانه وتعاىل فيها إىل السماءقالت: اهلل ورسوله أعلم. قال: 

أغفر له، ﴿فيقول: أال من مستغفر ف وليس لنزول اهلل عز وجل أي كيف، واهلل أعلم هبذا النزول الدنيا﴾
 هذا الذي فعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أال من داٍع فأجيب دعائه، ويؤخر أهل احلقد كما هم﴾

وقاله يف هذين احلديثني الشريفني، يدالن على أمهية بالغة هلذا الشهر املبارك، وأحرى الناس بانتهاز فرص 
 أمثالنا يف جنب اهلل سبحانه وتعاىل.األزمنة املباركة هم املقصرون من 

فاإلنسان الذي وفقه اهلل سبحانه وتعاىل لإلقبال إىل اهلل عز وجل دائماً ويف سائر األوقات ويف سائر 
التقلبات قد ال يهمه أن يصطفي وقتًا على وقت، ألنه يف كل الساعات مقبٌل إىل اهلل عز وجل غري مدبر، 

 عز وجل. ولكن املقصرين من أمثالنا هم أوىل الناس بالتقاط هذه وألنه يف كل األوقات متجه إىل اهلل
األزمنة الفاضلة حىت يكثفوا الطاعات فيها، وحىت يكثفوا فيها القربات، فلعل طاعًة يف وقت مبارك تغطي 
أوقاتًا كثرية أخرى، ولعل إقبااًل إىل اهلل عز وجل من املقصرين والعصاة يف وقت مبارك يف شهر مبارك  

 ا الشهر، يكون شفيعًا لصاحبه جتاه تقصريه يف األوقات األخرى ويف األزمنة الباقية األخرى.كهذ
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وإن كان اهلل سبحانه وتعاىل إّنا يتقبل من عبده العمل الصايف عن الشوائب، والعمل الذي يقصد 
فرص فهال انتهزنا لبه اإلنسان توبًة ال تنكث وإقبااًل ال رجعة فيه، ولكن اإلنسان املقصر دأبه أن ينتهز ا

 فرصة هذا الشهر املبارك لنصلح فيه ما أفسدنا ولنقوم ما اعوج من سلوكنا؟

شيٌء آخر ينبغي أن يلفت أنظارنا، انظروا إىل قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يتحدث 
شهر لعن فضيلة ليلة النصف من شعبان، ويُبني كيف أن اإلقبال على اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا ا

بالطاعات والقربات مربور، وكيف أن اهلل هو الذي يتعرض لعباده ويذكرهم أن يسألوه فيجيبهم، وأن 
؟ يعين فماذا يعين هذا الكالم﴿ويؤخر أهل احلقد كما هم﴾ يستغفروه فيغفر هلم ولكنه مع ذلك قال: 

ور ذلك  . حم.ابتهاٍل ودعاءٍ هذا الكالم أن حمور الطاعات وأن حمور سائر القربات من صالة وصياٍم وذكٍر و 
كله إّنا هو سالمُة القلب، إّنا هو القلب اخلايل من الضغائن، ومن األحقاد، ومن سوء املعاملة جتاه 
األقربني وغري األقربني. فأما االنسان الذي ُيكثر من صلواته وقرباته ودعائه، ولكن له قلبًا مليئًا بسواد 

عاملة سيئة، أو كان عاقًا ألحد أبويه، أو كان قاطعًا لرحم، فإن اهلل األحقاد والكراهية، أو يعامل الناس م
 عز وجل جيّمد طاعاته كلها، ولن تفيده تلك الطاعات شروا نقرٍي أبداً.

هذا كالٌم ينبغي أن يسرتعي انتباهنا وما أكثر ما ُيذَكرنا به رسولنا صلى اهلل عليه وسلم، بل يذكرنا 
 والناس عن هذا معرضون.به كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، 

كثريون هم الذين ُيَصلون كثرياً، ويصومون كثرياً، وحيضرون دروس املوعظة والعلم الشرعي يف كثرٍي 
من األحيان، ولكن معامالهتم إلخواهنم أو لألقربني أو ألرحامهم معاملة سيئة تنم عن قلب مريض، 

ن يدهم أبداً. الشاب الذي رضي أن يكو أتتصورون أن طاعات هؤالء الناس تفيدهم شروا نقري؟ لن تف
عاقًا ألحد أبويه؛ لوالده أو لوالدته، يأمره أحدمها فال يصغي، يوصيه أحدمها فَ يُعرض، يتعرض الواحد 
منهما له بأن يذكره بالرب وأن يذكره باإلحسان الذي أمر اهلل عز وجل به فيلوي رأسه ُيينًا أو يساراً 

 إىل املساجد يصلي أو ليحضر الدروس أو لينثر املواعظ بني الناس كإنسانمستكرباً معانداً، مث إنه يركض 
 مثلي.
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ترى أيهما أبلغ تأثرياً يف ميزان اهلل حسناته الشكلية هذه أم إسائته العملية تلك، هذه احلسنات من 
تعاىل و  الطاعات من القربات من األذكار إّنا جعلها اهلل خادمًا لتطهري القلب، إّنا جعلها اهلل سبحانه

ُيكن  القربني أو لألبعدين من الناس، فوسيلة حلسن املعاملة، فإذا كان اإلنساُن مسيئًا يف معاملته لأل
كما يقول   -لطاعاته أن تفيده شروا نقري، وال ُيكن لقرباته حىت ولو كانت يف ليلة النصف من شعبان 

 أن تفيده شيئًا. -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

َوَقَضىَٰ ﴿دقاً مع اهلل عز وجل وأنا أعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل يأمرين يف كتابه قائاًل: وكيف أكون صا
ِكاَلمُهَا َفاَل تَ ُقل هلََُّما ُأفٍّ  أَوْ  اإِمَّا يَ بْ لَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدمهَُ  رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ إِيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا

.  رَّبِّ اْرمَحُْهَما َكَما رَب َّيَاين َصِغريًا﴾ ِمَن الرَّمْحَِة َوُقل تَ نْ َهْرمُهَا َوُقل هلََُّما قَ ْواًل َكرُيًا َواْخِفْض هَلَُما َجنَاَح الذُّلِّ َواَل 
كيف أكون صادقاً مع اهلل عز وجل إذ أصغي إىل كالمه هذا مث أعرض عنه، فأعامل أبوّي أو أحداً منهما 

وأحطم هذه الوصية الربانية مث أغطي عقوقي مع اهلل ومع أبوّي بكثرة صالة أو بإقبال إىل بالعقوق، 
الدروس، أو بكثرة صيام، أو بكثرة حج، أو بكثرة صدقة. هذا العمل الطيب لن يغطي ذلك العمل 

 السيء، وهذا الشكل من الطاعات ال ُيكن أن يكون شفيعًا لذلك املضمون من السيئات.

م: إن اهلل ما تعبدنا مبا تعبدنا به من عقائد ومن قربات وطاعات ظاهرة، إال ليكون وكما قلت لك
ذلك كله سبياًل إىل غسل أفئدتنا من السواد املتمثل يف الكراهية أو يف احلقد أو يف الضغائن، مث ليكون 

تمثل يف األسرة، مث تبعد ذلك كله سبياًل إىل أن متتدد شبكة املودة وشبكة احملبة يف الدائرة الصغرية اليت 
يف الدائرة الكبرية اليت تتمثل يف اجملتمع، حبيث يشيع حسن التعامل بني الناس بداًل من سوء التعامل، 

 وحبيث تشيع الثقة فيما بينهم بداًل من نقيضها.

الدين الذي ابتعث اهلل عز وجل به الرسل واألنبياء، إّنا جعله اهلل سبحانه وتعاىل أداًة لتصعيد 
 الق ولرفع مستوى الطبائع إىل املستوى الالئق الذي ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل لعباده.األخ

ومرة أخرى ينبغي أن نقف وال ننس أمام هذه الكلمة املخيفة العجيبة اليت قاهلا رسول اهلل صلى اهلل 
اهلل ورسوله قالت:  أتدرين يا عائشة أي ليلة هذهعليه وسلم يف احلديث الذي ترويه عائشة إذ قال: 

إهنا ليلة النصف من شعبان ينزل اهلل فيها إىل السماء الدنيا فيقول: أال هل من مستغفٍر أعلم. قال: 
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أي وإن دعوا وإن استغفروا وإن . فأغفر له أال هل من داٍع فأجيب دعائه ويؤخر أهل احلقد كما هم
يحة ستبطن عقوقًا ليست بطاعة صحصلوا وإن صاموا وإن أقبلوا إىل اهلل بصور الطاعات، ألن طاعة ت

 عظيم.أقول قويل هذا وأستغفر اهلل ال أبداً، وهي أشبه بالنفاق منها حبسن التعامل مع اهلل عز وجل.
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، والتذلل يف لتجاء إليه، والتضرع بني يديهإّن اهلل سبحانه وتعاىل حيب من عباِده أن ُيكثروا من اال
رحابه؛ ذلك ألن اإلنسان مهما وصف نفسه بالعبودية هلل عز وجل لن يربهن على صدق دعواه هذه إال 

 إذا كان كثري االلتجاء إىل اهلل، كثري التضرع بني يديه، كثري التبتل، كثري التذلل يف رحابه.

واآلخر  نه وتعاىل أن يبتلي اهلل عز وجل عباَده بني احلنيومن أجل هذا فقد اقتضت حكمة اهلل سبحا
بألوان من احملن والشدائد، حىت تكون هذه الشدائد ُمذكِّرة هلم مبا حيب هلم أن يفعلوه، ذلك ألن اإلنسان 
إذا وجد نفسه حياته كلها مملوًء بالنعم واأُلعطيات، ووجد ساعات حياته فيّاضة باألمن والطمأنينة، ونظر 

أن األخطار كلها بعيدة عنه، يف مثل هذه احلال لن جيد ما يبعثه إىل التجاء أو تضرع بني يدي اهلل  فوجد
نَساَن لََيْطَغىَٰ  ﴿ َكالَّ عز وجل، وصدق اهلل القائل يف حُمكم كتابه:   تَ ْغىَنَٰ﴾َأن رَّآُه اسْ ، ِإنَّ اإْلِ

ا  ال تنقطع عنه، وأن أخطار الدنيواإلنسان من شأنه أن يأخذ به الفرح واملرح إذا وجد أن نعم اهلل
بعيدة عنه. فكان من مظاهر حكمة اهلل، بل من أبرز مظاهر رمحة اهلل بعباده أن يبعث بني احلني واآلخر 

 إىل اإلنسان ما حيمله على اليقظة، لكي يلتجئ إىل اهلل ويتضرع بني يديه.

سان ينسى غده وغناه، ولكن اإلنصحيٌح أن اإلنسان فقري إىل اهلل يف كل أحواله، يف حال صحته ور 
ذَكِّرات اليت تعيد 

ُ
حقيقته إذا وجد أن النعمة دائمًا ال تفارقه، فمن أجل هذا ال بد له من ُمذَكِّرات، وامل

اإلنسان إىل هويته وتعرّفه حبقيقته عبدًا ضعيفًا مهينًا هلل عز وجل، إّنا هي املصائب واحملن. ونسأل اهلل 
 العفو والعافية.

صائب هي اليت توقظ اإلنسان، وهي اليت تذكره حبقيقته سواء كانت مصائب ُكلّية أو مصائب هذه امل
من نوع احملن واالبتالءات اخلاصة أو اجلزئية، ونقطة الضعف يف حياة املسلمني اليوم أهنم قلما يلتجؤون 

زمات متر هبم، وأن  األ إىل اهلل، وقلما يتضرعون بني يدي اهلل سبحانه وتعاىل على الرغم من أن كثرياً من
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الرزايا حتيق هبم، ولكنهم مع ذلك ويف أكثر األحيان بعيدون ساهون عن هذا املعىن الذي ينبهنا  كثرياً من
والتبتل هو شدة الضراعة بني يدي اهلل عز وجل، . وتبتل إليه تبتيالً إليه اهلل عز وجل من خالل قوله: 

اً آيبًا إىل اهلل،  تعد الرزايا واحملن توقفه وجتعله يتذلل مستغفر وإذا ابتلي اإلنسان بقسوة القلب هذه حىت مل
 فقد تودّع من هذا اإلنسان الذي غدا شأنه هبذا الشكل.

وقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل وهذه من مظاهر رمحته الكربى، جعل اهلل سبحانه وتعاىل يف عمر 
ى هنالك يتذكر اهلل سبحانه وتعاىل، ولري اإلنسان وعلى مدى مراحل حياته معامل بوسعه أن يقف عندها ل

شدة مغفرة اهلل سبحانه وتعاىل ورمحته به، فكأن اإلنسان عندما يقطع عمره هذا سريًا من الدنيا إىل 
اآلخرة، كأنه يسري يف طريٍق بني مدينتني جيد بني كل مرحلة وأخرى اسرتاحة يقف عندها ليستعيد قوته 

 قد حيتاج إليه فيصلح من شأن نفسه، متامًا العمر كذلك... وليستعيد نشاطه وليعود إىل بعض ما

جعل اهلل سبحانه وتعاىل وأنت جتتاز حياتك هذه من الدنيا إىل اآلخرة، جعل لك يف طريقك إىل 
اهلل معامل زمانية ومعامل مكانية؛ لتقف عندها وقد ذكرتك هذه املعامل باهلل، وذكرتك بعظيم رمحة اهلل إن  

وذكرتك بعظيم مغفرته إن كنت قد ارتكبت شيئًا من األوزار واملعاصي يف جنبه  كنت قد شردت عنه،
سبحانه وتعاىل. تقف أمام هذه االسرتاحة أو عندها فتضرع وتلتجئ وتستغيث وتسأل اهلل سبحانه وتعاىل 
أن يغفر لك ذنبك وأن ُيصلح لك حالك، وإذا بك قد غدوت كيوم ولدتك أمك تعاود السري يف طريقك 

اهلل وأنت نشيط، وقد زايلتك املعاصي اليت أثقلت كواهلك، حىت إذا وصلت إىل معلمة أخرى وقد إىل 
تعلقت بك أشواٌب من املعاصي األخرى تقف عند تلك املعلمة الثانية مستغفرًا متضرعًا متبتاًل آيبًا إىل 

 اهلل سبحانه وتعاىل.

د قف عندها ليجدد عهده مع اهلل وليجدهذه املعامل قّل من ينتبه إليها، وهذه املعامل قّل من ي
 اصطالحه مع اهلل سبحانه وتعاىل.

وحنن أيها األخوة يف َمعلمة اليوم من هذه املعامل على طريقنا وحنن غادون وآيبون وذاهبون إىل اهلل 
 ةسبحانه وتعاىل، هذه املعلمة تتمثل يف هذا الشهر العظيم، شهر شعبان املبارك، هذه املعلمة الكربى مثاب

التجاء إىل اهلل ملن أراد أن يعود فيلقي عن كاهله عبء األوزار اليت حتملها، ولقد صّح عن رسول اهلل 
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صلى اهلل عليه وسلم أحاديث كثرية بفضل هذا الشهر، وصحت عنه أحاديث كثرية يف فضل لباب هذا 
أسامة  من حديثالشهر أال وهو ليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان أيضًا. روى النسائي 

رسول اهلل ما رأيتك تصوم من شهٍر كشهر شعبان. فقال عليه  بن زيد رضي اهلل عنهما قال: قلت يا
﴿ذلك شهٌر يغفل عنه الناس وفيه ترتفع األعمال إىل اهلل سبحانه وتعاىل فأحب أن الصالة والسالم: 

 .يرتفع عملي إىل اهلل وأنا صائم﴾

قنا ا فضيلة هذا الشهر كله من أوله إىل آخره، وهو معلمة يف طري. يبني لن.هذا احلديث ومثله كثري
يف رحلة عمرنا إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وأحاديث ُأخرى وردت يف فضيلة ليلة النصف من شعبان. يقول 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه الطرباين يف معجمه وابن حبان يف صحيحه من حديث معاذ 

ان ليلة النصف من شعبان فصوموا يومها وقوموا ليلها، فإن اهلل سبحانه وتعاىل يطِّلع ﴿إذا كبن جبل: 
 .إىل عباده يف تلك الليلة فيغفر للجميع إال ملشرٍك أو حاقد﴾

وقد روى البيهقي عن العالء بن احلارث عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قام رسول اهلل صلى اهلل 
ك ل السجود، فخشيت أنه قد قُبض، فقمت فحركت إصبعه فتحر عليه وسلم ليلًة يصلي فسجد فأطا

أي أنين  - ﴿أظننيت أين أخيس بكِ فعدت، فلما قام من سجوده وانتهى من صالته. قال يل يا عائشة: 
قلُت: ال واهلل يا رسول اهلل، ولكين خشيت أنك قد  -بِك وذهبت يف ليلتك إىل مكان آخرغدرت 

 يف سجودك. فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: اهلل ورسوله أعلم.قبضت، أي من كثرة تأخرك وتلبثك 
قال: إهنا ليلة النصف من شعبان ينزل اهلل سبحانه وتعاىل فيها إىل السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر 

ها ، أي يؤخر أصحاب القلوب اليت غشتفأغفر له، هل من مسرتحم فأرمحه؟ ويؤخر أهل احلقد كما هم﴾
 غائن ومل جتد من التزكية ما يعيدها إىل صفائها ونقائها يرتكهم اهلل سبحانه وتعاىل كما هم.األحقاد والض

أعود فأقول هذه معلمة إذاً من املعامل اليت تنادينا، وحنن نسري إىل اهلل يف طريق هذا العمر الذي 
رية ومصائبنا فآثامنا كث قيضه اهلل عز وجل لنا، وما أحوجنا إىل أن نتحول إىل هذه املعامل أو االسرتاحات،

شىت، وقلوبنا قاسية، وأزماتنا متسلسلة ال تتناهى، وال سبيل للخروج من هذه املعضالت وللتحرر من هذه 
املعاصي وللتخلص من هذه األزمات إال أن نتحول إىل هذه املعامل فنجأر إىل اهلل بالشكوى ونصدق 
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ب األغيار ر العبودية هلل عز وجل، وقد فرغت من حبااللتجاء إليه سبحانه وتعاىل بقلوٍب فيّاضة مبشاع
 واخلوف من األغيار، وتعظيم األغيار، وهتيأت حملبة اهلل الواحد القهار، الذي ال إله سواه.

ما أحوجنا إىل أن ندعو ونلتجئ إىل اهلل سبحانه وتعاىل لُيصلح شؤوننا، ولُيصلح شؤون إخوان لنا، 
ويسرة  صراط الوئام وصراط احلب واالتفاق، كل هذه املصائب نلتفت ُينةولريمحنا وليغفر لنا وليعيدنا إىل 

جندها وقد حتولت من حياتنا إىل ما يشبه سحب مرتاكمة سوداء غّشت على حياتنا، وتسلل منها الظالم 
إىل قلوبنا، والعجيب أننا عندما نتذكر هذه املآسي أيًا كانت نعاجلها بعقولنا فقط، نعاجلها بأفكارنا، 

فَِفرُّوا ﴿جلها بتصوراتنا باجلدل باحلوار. ولكننا ال نتذكر أبداً أن نعاجلها باالستجابة لقول اهلل عز وجل: نعا
 والفرار إىل اهلل كيف يكون؟   ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنٌي﴾

رية والعضلية والعقلية فكيكون بالتضرع كما قلت لكم بني يديه، الفرار إىل اهلل بأن تتجرد عن قواك ال
وأن تقول بكل: اللهم ال حول يل وال قوة إال بك، وقد التجأت إليك وأنا كتلة من الضعف، وأنا اسرتمحك 
فارمحين، أسألك اللهم أن تغفر يل فاغفر يل، أسألك اللهم أن تصلح حال هذه األمة فأصلح اللهم 

ناك وهناك على صراطك فامجع اللهم مشلها، اللهم حاهلا، أسألك اللهم أن جتمع إخواين املؤمنني هنا وه
إين أسألك أن ترفع أيدي أعدائك عن عبادك الصاحلني وأنت املستجاب، وأنت الذي يلجئ إليك العباد 
وأنت امللجئ وال ملجئ سواك، لقد جتردنا من كل حول ومن كل طاقة ومن كل ما قد يرتاءى لنا أنا 

 هبذا الدعاء. .. أين هم الذين ُيضون ليلهم.ّنلكه

تأملوا أيها األخوة، ال أقول يف حال الفاسقني، فالفاسقون قد حجبوا عن هذه احلقيقة اليت نقوهلا، 
ويوشك بإذن اهلل أن يرتفع احلجاب يومًا ما عنهم، ولكين أحتدث عن كثري من املسلمني. غدا اإلسالم 

 نبخس سالم أخٍذ ورد، إسالماً عقالنيًا. وحنن اليف حياتنا إسالماً فكريًا، غدا اإلسالم يف حياة كثرياً منا إ
بشأن العقل أبداً، لكننا جنعل العقل خادماً للقلب والوجدان، العقل ينبغي أن يكون سراجاً يوصلنا إىل 
هذه املعامل اليت حدثتكم عنها، فنقبع يف حماريب هذه املعامل بصدق االلتجاء إىل اهلل، وبصدق التضرع 

 .﴿َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم﴾ ن قول اهلل عز وجل:إىل اهلل. أين حنن م
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حنن نعلم أن هنالك أخوة لنا يف أطراف هذا العامل ال متر ساعة إال وفيهم من يتذلل بصدق وإخالص 
يف االلتجاء إىل اهلل سبحانه وتعاىل، نعلم أن هنالك عيونًا تذوب بكاًء بني يدي اهلل سبحانه وتعاىل 

نزل من مسائه النصر، تستنزل من عليائه القوة، تستنزل من عليائه الغضب ألعداء اهلل سبحانه وتعاىل تست
وأعدائهم، هؤالء الذين جتلت وحوش الغابات أمامهم وكأهنم خري من البشر مجيعًا، فلماذا ال نؤّمن على 

م صدق ؟ وأولئك رأس ماهلدعائهم إن مل ندعوا مثلهم؟ ملاذا يكون نصيبنا الفكر والبحث والنقاش فقط
 االلتجاء إىل اهلل عز وجل؟

أولئك شدوا أنفسهم إىل ماضي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم كان جيأر طوال الليل يتضرع 
إىل اهلل عز وجل أن ينصر عصابة املسلمني، وأن حيقق الوعد الذي قطعه هلم ليلة بدر، يوم كان يدعو 

ابًة لليل يوم األحزاب، يوم كانت الريح تزجمر يف معسكر املشركني استجاهلل سبحانه وتعاىل يف ظلمات ا
ألمر اهلل سبحانه وتعاىل، ملاذا ال يكون شأننا كشأهنم؟ ملاذا ال نتلقى الدروس منهم!!؟ وما أحوجنا اليوم 

اإلسالم  ،إىل أن نتلقى الدروس اليت خترتق غفالتنا، وخترتق سوء حالنا، وجتعلنا ننتقل من اإلسالم الكالمي
 النظري إىل اإلسالم الفعلي، إىل اإلسالم الذي يصل القلب باهلل سبحانه وتعاىل.

وإنا أمام اسرتاحة يف طريقنا إىل اهلل سبحانه وتعاىل من مجلة هذه االسرتاحات الكثرية، هي اسرتاحة 
ذا الشهر من ه شهر شعبان، هي هذه املعلمة اليت حدثتكم عنها فلنمأل هذا الشهر املبارك أو الباقي

بصدق التضرع إىل اهلل، بصدق االلتجاء إىل اهلل عز وجل، أن يصلح اهلل حالنا وأن يرأف بنا وأن يرمحنا، 
وأن يرفع الضراء عنا وعن إخواننا مجيعًا، مث نلجئ إىل اهلل سبحانه وتعاىل أن يصلح حال إخواننا املسلمني 

تطيع أن نشارك أولئك الناس يف قطراٍت من الدم مجيعًا يف مشارق األرض ومغارهبا، لئن مل نكن نس
نريقها، فإن بوسعنا أن نشرتك معهم بالدعاء؛ دعاٍء صادق واجف ينطلق من األعماق، ولعل صدق 

 الدعاء يكون اجنع من االشرتاك بالدماء 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 18/11/1888 | عبادة في الهرج كهجرة إلي -332

 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أحاديث كثرية أن من أشراط الساعة أن يكثر  لقد صح عن
اهلرج، واهلرج هو الفنت اليت تبعث على الظلم وعلى القتل بدون حق، وقد قيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه 

. ر القتلأي أن يكث ﴾أن يستحر القتل﴿يف بعض هذه األحاديث: ما اهلرج يا رسول اهلل؟ قال: وسلم 
وهذه العالمة اليت أنبأ عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمٌر واقٌع كما نرى، وهو عالمة من العالمات 
اليت حدث عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووقعت كما أنبأ عليه الصالة والسالم. والفنت اليت تدور 

يتزايد يف  ن ألخيه اإلنسان، والقتل الذيرحاها على العامل واملصائب والرزايا اليت تتسبب عن ظلم اإلنسا
ر إن من أشراط الساعة أن يكث﴿أطراف العامل كله هو مصداق قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

 .﴾اهلرج

ولكن ما من مصيبٍة أنبأ عنها اهلل عز وجل يف كتابه أو حتدث عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
هلل سبحانه وتعاىل إىل جانب ذلك عالجًا هلذه املصيبة ووسيلًة فيما صح من سننه، إال وقد جعل ا

للتخلص منها واالبتعاد عنها، فاملصائب كاألمراض أو األدواء اليت يبتلي اهلل سبحانه وتعاىل هبا عباده، 
ال يعين إ - ﴾أن اهلل ما أنزل داءً إال وأنزل له دواًء، إال السام﴿وقد أنبأنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 

املوت، فبمقدار ما يوجد يف الكون من أدواء وأمراض، أوجد اهلل يف مقابلها العالجات اليت تشفي من 
تلك األمراض، كذلكم املصائب مهما كثرت املصائب وتعرض هلا اإلنسان، فإن اهلل عز وجل حعل أمام 

 اإلنسان وسيلة يستطيع أن يتخلص هبا من وقع تلك املصائب وشدهتا. 

عالجات اليت أنبأ هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للتوقي من اهلرج الذي حتدث عنه  ومن أهم ال
 واالبتعاد عنه، اإلقبال إىل العبادة، كثرة التبتل والعبودية هلل سبحانه وتعاىل. 

ولقد صح عن النيب عليه الصالة والسالم فيما رواه مسلم يف صحيحه وأمحد وغريمها أنه صلى اهلل 
لقتل وكثرت ، أي إذا كثر ا﴾عبادة يف اهلرج كهجرة إيل أو العبادة يف اهلرج كهجرة إيل﴿قال:  عليه وسلم

الفنت اليت هي من أشراط الساعة، والذ اإلنسان منها بكثرة العبادة والتبتل واإلقبال على اهلل سبحانه 
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ل هذه احلال دة يف مثوتعاىل، فإن اهلل جيعل له من ذلك منجاة من وقع تلك املصائب، بل إن هذه العبا
يتضاعف أجرها ويزداد ثواهبا، حىت إن ثواب هذه العبادة يصبح كهجرة إىل املصطفى صلى اهلل عليه 

ال هجرة بعد الفتح ولكن عبادًة ونية أو جهاٌد ﴿وسلم، عندما كانت اهلجرة واجبة وقبل أن يقول: 
 . ﴾ونية

ينا منها يوم ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يعافأيها اإلخوة مبقدار ما تتكاثر هذه الفنت من حولنا ال
مبقدار ما يكثر اإلعراض عن هذا الدواء الذي حتدث عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مبقدار ما 
يكثر اإلعراض عن التبتل والعبادة هلل سبحانه وتعاىل، وليس املراد بالعبادة طقوسًا تعّود اإلنسان عليها يف 

د بالعبادة صدق العبودية هلل عز وجل والتبتل والتضرع هلل عز وجل، وإّنا مرد ذلك إىل أن حياته، وإّنا املرا
 تصطبغ املشاعر ال أن يصطبغ اللسان أو أن تصطبغ األعضاء مبظاهر هذه العبادة أو العبودية. 

 اإلسالم غدا جمموعة مظاهر جمموعة نظم جمموعة حركات وأنشطة، أما اجلذور اليت تتصل بالفؤاد 
فالقلب فارٌغ عن معىن العبودية والتبتل والتذلل هلل سبحانه وتعاىل، وإذا كان اإلقبال على صدق العبودية 
الواجفة هلل عز وجل من الضروريات اليت البد منها يف األزمنة اخلالية، فإن ضرورة اإلقبال إىل هذه العبادة 

 اهلل. تتضاعف اليوم ذلك ألننا نعيش الفرتة اليت أنبأ عنها رسول 

حنن نعيش األيام القريبة بل اجملاورة لقيام الساعة، وهذه هي أنباء اهلرج واملرج تسمعوهنا وكثريًا ما 
تروهنا بوسائلكم املختلفة املتنوعة، متر املناسبات تلو املناسبات وجل املسلمني غافلون عن هذه املناسبات، 

اهلل عليه  اليت جند هبا مصداق كالم رسول اهلل صلىوالزمن كله يف هذه األعصر األخرية مناسبة هذه الفرتة 
وسلم مناسبة تدعو إىل صدق التبتل وإىل صدق اإلنابة والتوبة إىل اهلل عز وجل وصدق اإللتجاء والتضرع 

 هلل سبحانه وتعاىل، ومع ذلك فما أكثر املسلمني التائهني والغافلني عن هذه املناسبات اليت متر.

سبة صغرية متر ضمن هذه املناسبة الكبرية: هذا الشهر الذي ّنر به أو ُير ودعوين أقول لكم عن منا
بنا شهر شعبان من هو األوىل مبثل هذه فرصة هذا الشهر واإلقبال فيه على اهلل، حنن أم رسول اهلل صلى 

َك رَبَُّك َف يُ ْعِطيَوَلَسوْ ﴿اهلل عليه وسلم. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو الذي قال له اهلل عز وجل: 
وال ذنب له  ﴾َك َوَما تََأخَّرَ َذنبِ  ِمن لِّيَ ْغِفَر َلَك اللَُّه َما تَ َقدَّمَ ﴿، وهو الذي قال له اهلل عز وجل: ﴾فَ تَ ْرَضىَٰ 
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أما حنن فمرهقون باملعاصي واألوزار، مث إننا نعيش عصر هذا االختناق الذي ترون، كل ما حولنا ينبهنا  -
إىل اهلل وإىل اإلسراع للتوبة إىل اهلل عز وجل، وننظر فنجد أن السادرين على ويدعونا إىل كثرة اإللتجاء 

غيهم اليزالون سادرين، وأن املنكبني على هلوهم ومعاصيهم ال يزالون مستغرقني يف ذلك، ومهما ارتفعت 
  أصوات النذر، ومهما جتلت آيات اهلل عز وجل فننظر فإذا هبؤالء التائهني ال يزدادون إال تيهًا.

ذلك شهٌر ﴿شهر شعبان، ُسئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن سبب كثرة الصيام فيه، قال: 
أحب أن يرتفع عملي فيغفل عنه كثرٌي من الناس بني رجب ورمضان وهو شهر ترتفع فيه األعمال إىل اهلل 

 .﴾نا صائمإىل اهلل وأ

وقد ورد بسند ضعيف فيما رواه ابن ماجه عن علي رضي اهلل عنه أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: 
إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا هنارها، فإن اهلل ينزل يف كل ليلة من هذا الشهر ﴿

  ﴾فأستجيب لهإىل السماء الدنيا فيقول: أال هل من مستغفر فأغفر له أال هل من داع 

وقد روى البيهقي بسند صحيح من حديث عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: قام رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم ليلة فصلى، فأطال السجود، فظننت أنه قد قبض فقمت فحركت اصبعه فتحرك، فرجعت 

أعوذ برضاك و  اللهم إين أعوذ بعفوك من عقوبتك﴿أي اطمأننت ورجعت، فسمعته يقول يف سجوده:  -
 فلما قام من سجوده- من سخطك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

الت: ال واهلل ق ؟قال: يا عائشة أظننت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد خاس بكي -وأمت صالته
 ورسوله قالت اهلليا رسول اهلل ولكين خشيت أو ظننت أنك قد قبضت فقال أتعلمني أي ليلة هذه؟ 

أعلم، قال هلا: هذه ليلة النصف من شعبان يطلع اهلل سبحانه وتعاىل فيها على عباده فيقول أال من داٍع 
 .﴾فأستجيب له أال هل من مستغفر فأغفر له ويؤخر أهل القطيعة واألحقاد فيما هم فيه

 تنقطع. لكن ة سلسلة الهذه الفرصة متر بنا ولسوف تأيت بعدها فرصة أخرى، وفرص الرمحة اإلهلي
أين هم الذين ينتهزون فرص هذه األبواب املفتحة اليت ينادي اهلل عز وجل فيها عباده أن يتوبوا إليه حىت 

 يتوب عليهم؟ وأن يستغفروه حىت يغفر هلم؟ ال جند! 
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هاهي و جند التيه ال يزال مطبقًا، وجند القلوب القاسية ال تزال تستمر وتزداد قسوة، وال يقولن قائل 
ذي املساجد تفيض باملصلني فيها. وهل املصلون إال هؤالء التائبون العابدون احلامدون؟ هؤالء قلة أيها 
اإلخوة، جتاوزوا صور هذه املساجد ومن فيها وانظروا إىل الكثرة الكاثرة هناك يف الفنادق يف كل ليلة، يف 

هو وما روا إىل األسواق وما فيها من مظاهر اللأماكن اللهو من كل ليلة، بل إىل البيوتات يف كل ليلة، انظ
فيها من انغماس يف الدنيا ونسيان اهلل عز وجل ونسيان اليوم اآلخر، تلك هي الكثرة الكاثرة، وهذه هي 

 املصيبة الكربى.

حنن نقول ونكرر القول... وأحسب أن ما أقوله يصك أمساع هؤالء اإلخوة الشاردين وما أكثرهم،  
ريي يالحقهم، ولكن هل مسعتم أن واحدًا منهم أقلع عن غيه؟ استيقظ من غفالته؟ وكالمي وكالم غ

 تاب إىل اهلل سبحانه وتعاىل من شروده ومعاصيه وأهوائه؟ أنا أسأل عن أولئك الناس. 

الصورة اليت نراها ال تدل على شيء من ذلك، هي صورة قامتة ال تبعث على اليأس، لكنها تبعث 
 مقت اهلل سبحانه وتعاىل وسخطه.  على اخلوف الشديد من

 واملصائب اليت يرسلها اهلل على عباده قسمان:

قسم منها يأيت مظهر انتقام ألولئك الذين انبتت صلتهم عن اهلل عز وجل، وال تأيت إال بعد أن فتح 
 اهلل عز وجل عليهم األبواب على مصارعها ردحًا طوياًل من الزمن.

اده ياط التأديب يبعثها اهلل عز وجل بني احلني واآلخر على عبالقسم الثاين مصائب هي أشبه بس
املؤمنني به والتائهني عنه املنتمني إليه والشاردين عن صراطه، كما هي احلال بالنسبة لنا، يبعث اهلل عز 

 وجل عليهم املصائب لتوقظهم فأين هم الذين يستيقظون؟ 

 ؤوسنا ونراها من حولنا ونرى أخطارها حتتاملصائب اليت نراها اليوم مصائب نراها خميفة فوق ر 
أقدامنا، نراها فوقنا يف مظهر هذا الصيف الالهب الذي استمر واخرتق أشهر الشتاء كما ترون، نرى 
هذه املصائب من حولنا فيما تعلمون وتسمعون ويوشك أن تتسرب هذه املصائب إلينا، نرى خطر هذه 

بك ولن  ي يطمأن إىل أن البقعة اليت متشي فوقها لن تتزلزلاملصائب يف األرض اليت ّنشي فوقها، من الذ
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ِسَف ِبُكُم اأْلَْرَض فَِإذَا السََّماِء َأن َيَْ  مَّن يِف  أَأَِمنُتم﴿تبتلعك وجتعلك أثراً بعد عني؟ أليس اهلل هو القائل: 
 .﴾ِهَي مَتُورُ 

لة د أن القلة املقبهذا هو اإلنسان حمور تدور عليه املصائب من كل جانب، ومع ذلك ننظر فنج
 إىل اهلل عز وجل مقبلة جهد استطاعتها وليت أهنا كانت أحسن حااًل مما هي عليه اآلن. 

أما الكثرة الكاثرة فأناس أضافوا إىل املعاصي االستكبار على اهلل، أضافوا إىل املعاصي العناد، وقد 
سََّماِء َفظَلُّوا فِيِه ال مِّنَ  َعلَْيِهم بَابًاَولَْو فَ َتْحنَا ﴿َييل إيل أنه قد صدق عليهم قول اهلل عز وجل: 

َا ُسكَِّرْت أَْبَصارُنَا َبْل حَنُْن قَ ْوٌم مَّْسُحوُرونَ  ،يَ ْعرُُجونَ  نبغي أن يتوبوا ينبغي هؤالء أيها اإلخوة ي ﴾لََقالُوا ِإّنَّ
ذه، فإن القلة اليت اهلرج ه أن يرعووا، فإن مل يتوبوا إىل اهلل وإن مل يلجأوا إىل صدق العبودية هلل يف أزمنة

 تلجأ إىل اهلل ال جدوى من جلوئها إليه. 

نعم إذا  ﴿أمل يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم سألته زينب: أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: 
البد هلذا اخلبث أن يعود فيطهر نفسه، البد أن يعود إىل اهلل عز وجل، وكم أقول ولكن   .﴾كثر اخلبث
يرسخ يف األذهان: إن التجاء القلة اليسرية إىل اهلل مع بقاء الكثرة الكاثرة يف طريق احنرافها عن  كالمي ال

اهلل ال جيدي. وقد ضربت باألمس مثاًل وأعيده: لو أن رجاًل أساء األدب يف حق ملك من امللوك، 
ذا اإلنسان هلوتصرف تصرفات غري الئقة وجاؤه بعض من بينهم وبني امللك صحبة وخلة وحب فقالوا 

تعال بنا ّنضي إىل امللك الذي أسأت إليه لنتوسط لك يف أن يساحمك ويصفح عنك، فقال هذا اإلنسان 
الذي أساء: اذهبوا وتوسطوا يل، أما أنا فلن أذهب معك ولن أجرح كراميت بالوقوف بني يديه. قالوا له: 

 حاجة ح عنك، قال: ال ليست يلتعال قل كلمة واحدة اعتذر وأره حسن نيتك وحنن سنتكفل بأن يصف
إىل ذلك، لكن أنتم اذهبوا فاستصفحوا وتوسطوا يل بأن يصفح عين. هل ُيكن هلذه الوساطة أن تنجح؟ 

 هل ُيكن هلذه الوساطة أن تثمر؟ 

 هذه هي حالنا أيها اإلخوة وال داعي إىل أن أطيل.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 23/11/1888 |فلننتهز فرصة شعبان  -333

 

 فضائل من ورد ام أصح يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قول من املاضي األسبوع قلته مبا أذكركم
 يغفل شهرٌ  لكذ﴿: قال فيه الصوم إكثاره يف السبب عن والسالم الصالة عليه ُسئل عندما شعبان شهر
 وأنا اهلل إىل مليع يرتفع أن أحبف اهلل إىل األعمال فيه ترتفع شهرٌ  وهو ورمضان رجب بني عنه الناس
 .﴾صائم

 خيطٌ  اهلل وبني نهبي إنسانٍ  كل يدفع أن شأنه من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لنا يقوله الذي هذا
 إلصطالحا وإىل هديه، عن شارداً  كان إن اهلل إىل الرجوع إىل اإلنسان هذا يدفع أن شأنه من اإلُيان، من
 مقت تثري اليت اصيواملع السيئات ترتفع ال حىت سيئاته من اهلل إىل يتوب ه،أوامر  عن معرضاً  كان إن معه
 يبذل أن اإلُيان يوطخ أوهى اهلل وبني بينه إنسانٍ  ألي بالنسبة املعقول ومن وغضبه، وتعاىل سبحانه اهلل
 هذه يف أمولوامل وجل، عز اهلل إىل الصاحلة أعماله ترتفع أن سبيل يف جهد كل يبذل وأن ُيلك ما كل

 مامه واآلثام املوبقات من ذلك قبل سلف ما الشهر هذا يف األعمال من الصاحلات متحو أن احلال
 .استمرت ومهما األمد عليها تطاول ومهما كثرت

 اهلل إىل لصادقةا وللتوبة األمر إلصالح وتعاىل سبحانه اهلل إىل الرجوع بضرورة نفسي وأذكر أذكركم
 يف رياتوتقص وآثامٍ  موبقاتٍ  من سلف ما إىل أحدنا يعود ال أن على الصادق الصحيح وللعزم وجل عز

 االهتمام ذاه يهتم وسلم عليه اهلل صلى املصطفى كان إذا.. .نفسي ُأسائل وأنا. وجل عز اهلل جنب
 وهو اهلل، ىلإ الشوائب عن صافيةً  ترتفع كي أعماله ويراقب نفسه فيحاسب ويعود الشهر هذا مبثل

 وليالينا أيامنا يف مغموسون وحنن أحدنا حال يكون أن ينبغي فكيف واألوزار، اتالسيئ عن املعصوم
 شهواتنا وراء ياً سع والغفلة، النسيان من كثرية وحباالت أخطرها، وما باالحنرافات أكثرها، وما باملوبقات
 يقوله الذي ذاه وبني أنفسنا بني قايسنا إذا أحدانا حال يكون أن ينبغي كيف. ودنيانا وأموالنا وجتاراتنا
 وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل رسول
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 على تنحط مصائب من العامل هذا يف جيري ما أن منكم واحدٍ  كل يعلم أن أريد اإلخوة أيها
 هي إّنا حنن مناشؤ  من هي إّنا املصائب، هذه تنوعت مهما بالده، وخمتلف أصقاعه خمتلف يف املسلمني

. عنه جلو  عز اهلل هنى قد ما يف وانغماسنا اهلل أوامر عن عادناابت شؤم أوزارنا، شؤم معاصينا، شؤم من
 عناًْ  عيداب أو منا مقربة على كانوا أياً  للمسلمني الظاملني ظلم الحظنا إذا وأرجو هذا يف أبالغ ال وأنا

 ظهور على اوىتته اليت العصي هذه عن املسؤولون حنن أننا نعلم وأن أنفسنا فنحاسب نبدأ أن ينبغي
 أن ينبغي ماو  عنا بعيدين كانوا أو لنا جريان كانوا سواءٌ  ومغارهبا األرض مشارق يف املسلمني اهلل عباد
 وإجرام لسفهاءا وسفاهة الظاملني ظلم عن ونتحدث والبعيد البعيد إىل خالهلا من وننظر املناظري نأخذ

 نظلم، وال ظلمنُ  مالئكةٌ  وكأننا املسؤولية عن بعيدين عاجية أبراج يف ذلك من أنفسنا نضع مث اجملرمني
 .ليناإ يسيء من علينا وجل عز اهلل سلط ملا وجل عز اهلل إىل نسئ مل لو نسيء، وال إلينا ُيساء

 ،﴾منه ينتقم مث به ينتقم األرض يف اهلل عدل لظامل﴿ صحيح بسندٍ  األوسط يف الطرباين روى وقد
 األرض يف اهلل عدل الظامل﴿ أصحها، ظاأللفا هذه خمتلفة، وبطرق عدة بألفاظٍ  احلديث هذا روي وقد

 من وتعاىل سبحانه اهلل ينتقم عندما هلا مرد ال اليت الساعة تأيت. ﴾منه ينتقم مث﴿ ترون كما﴾  به ينتقم
 أو بعدوا لنا وةإخ على أو علينا الظاملني أولئك اهلل يسلط ملاذا ولكن. الظاملني أولئك من الفجرة، أولئك
 تراكبت مث بتتراك اليت معاصينا نسيج نتيجة الظلم هذا. حنن شؤمنا إىل تعود املسألة ألن ملاذا؟ قربوا

 .ترون الذي الواقع هذا ذلك جراء من فكان وتزايدت

 على عاكفني يزالون ال العاصني أن فنجد حولنا من وننظر املبارك الشهر كهذا شهرٌ  ُير عندما
 وأن هم، كما يزالون ال والفجرة الفسقة وأن م،غيه يعانقون يزالون ال غيهم يف السادرين وأن معاصيهم،

 تلك آخر إىل العوملة أو العلمانية باسم أو العلم باسم اإلسالم عن السوء مبقالة ألسنتهم ُيدون الذين
 يف اإلهلية رمحةال أبواب تكون ما مبقدار أن نعلم أن ينبغي الظاهرة هذه جند عندما تتزايد؛ اليت الكلمات

 املفتحة األبواب ذهه ونستغل الفرصة ننتهز أن فإما أيضًا، االنتقام وسائل تتهيأ حةمفت املناسبات هذه
 أعمالنا، سيئات من اهلل إىل فنتوب وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول إياه يبلغنا الذي النداء وهذا أمامنا
 رؤوسنا ركبنا إذا أو اىل،تعو  سبحانه اهلل عباد وبني وبيننا اهلل وبني بيننا ما عالقة وحنسن تصرفاتنا، وسوء
 هذا على ونمستكرب  حنن أو سادرون، معرضون وحنن الفرصة تلو والفرصة املناسبة، تلو املناسبة ومرت
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 الظلم من املزيد نتوقع نأ فينبغي وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول به َيربنا أو اهلل بيان عنه يُنبئنا الذي
 .األرض يف تعاىل اهلل سنة هي وتلك بإخواننا، أو بنا حييق الذي

 التفلسف يف عنانال لعقوهلم يطلقون عظة من فيه ما وإىل عربة من فيه ما إىل يستيقظوا أن من بدالً 
 إىل حباجة تعاىلو  سبحانه اهلل وهل ارتفاعها؟ معىن وما اهلل إىل األعمال ترتفع كيف الكالم هذا معىن يف
 ذيول واختاذ كالمال هبذا الكثرية التصورات ربط يف قيتمشد ومن يؤول من وجتد األعمال إليه ترتفع أن
 اهلل رسول هيقول الذي الكالم هذا من قلبه إىل اخلشية تدخل أن من بدالً  سلطان، من هبا اهلل أنزل ما له
 وحييل وسلم، ليهع اهلل صلى اهلل رسول وصدق اهلل صدق ويقول العني، ويغمض شىت كثرية أحاديث يف

 لسانه ويطلق مكانه يف يبقى مرعويًا، تائباً  اهلل إىل يقبل أن من بدالً  اهلل، إىل ييبالغ األمر هذا تفسري
 الناس أمام فلسفوتت مكانك يف جامثاً  تبقى أن من بدالً  اهلل إىل بسلوكك حترك. بالتأويالت يتمشدق

 .الفكرية وفلسفتك الكالمية قدرتك هلم لتظهر

 وسلم ليهع اهلل صلى حممداً  رسوله هبا وجل عز هللا أكرم اليت املكرمات عن يسمع من ذلك نظري
 إّنا إنه: لناسا أمساع على فيقول يتمشدق من يأيت واملعراج اإلسراء ذلك ومن هبا، أكرمه اليت واخلوارق

 حديث أي ويف قرأت اهلل كتاب يف آية أي يف هذا؟ لك قال من ذلك، وحنو نعم األثريي جبسمه ارتقى
 .اخللفو  السلف يعلمه ال مبا فأنبأك هبذا اهلل رسول لك مهس ومىت نمسع اهلل رسول أحاديث من

. وجل عز اهلل إىل األعمال بارتفاع أو ذلك وكيفية اهلل رسول بإسراء يتعلق ما كان سواءٌ  غييب أمرٌ 
 هذه الغيوب، معال إىل ذلك كيفية نكل مث نبلغها، كما املصدوق الصادق من نتلقاها الغيبية األمور هذه

 باعتصار ذلك إىل قونتساب فلسفتنا فيها نعمل حىت واملشاهدة للتجربة اخلاضعة املادية األمور من ليست
 مسعنا: نقول .غييب أمرٌ  ولكنه لتسابقنا واملشاهدة للتجربة خاضعاً  موضوعاً  كان لو وكالمنا، عقولنا
 .وأطعنا

 أو األسريي بغري أو سريياأل جبسدي والسالم الصالة عليه يقل مل وروحاً  جسداً  اهلل برسول أسري
 درجات رفع على العمل وإال املباهاة إال له معىن ال املتنطع الشكل هبذا الكالم هذا فإن مث ومن ذلك حنو
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 هو السلوك لناس،ا من غريه يف تُعهد مل مبزية األصابع إليه ولتتجه شهرةً  ليزداد الناس أمام اإلنسان هذا
 .املطلوب

 رسول صدق اهلل، ىلإ األعمال فيه ترتفع شهرٌ  شعبان شهر أن وسلم ليهع اهلل صلى املصطفى أنبأنا
 أال﴿: فيقول عباده على ويطلع الدنيا السماء إىل ينزل اهلل أن اهلل رسول أنبأنا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل
 اهلل، رسول دقص ﴾له فأستجيب داع من هل أال عليه، فأتوب تائب من هل أال له، فأغفر مستغفر من

 ؟!النزول يكون كيف وستقول ستشرح الذي أنت

 ال لطعاما تزدرد كيف تتقنه، ال املاء شرب أنت تأكل، كيف الغزايل اإلمام قال كما تعلم ال أنت
 اهلل رسول أنبأنا ليتا الغيبية األحاديث هذه على املناظري تسلط أن تريد طواياك، من شيئاً  تعلم ال تعرفه،
 .الشيطان عمل من هذا ذلك، يف املصدوق الصادق هو بأمر خالهلا من وسلم عليه اهلل صلى

  يف نفسناأ ولنحاسب ولنؤب لنتوب اهلل إىل خاشعة وبأحاسيس واجفة بقلوبٍ  نتجه أن من بدالً 
 من اهلل إىل وبفنت أنفسنا إىل نعود مث مساءه، يف وجل عز اهلل إىل تصاعد اليت األعمال هي ما: يومٍ  كل

 لنلفت نلغو مث مكاننا يف نراوح ذلك من بدالً  حياتنا، مستقبل يف وبينه بيننا فيما ونصلح وأوزارنا، سيئاتنا
 .الكالم هذا خلفيات من اآلخرون يعلمه ال ما نعلم وأننا متفلسفون، أننا أنفسنا إىل األنظار

 اهلل إىل االً إقب نزداد أن مث الشهر هذا خالل وجل عز اهلل إىل إقباالً  نزداد أن ينبغي إذاً  اإلخوة أيها
 السيد نم واهتمام توجيهٍ  على بناءً  هذا بعد لكم وأقول. رمضان شهر ذلك بعد لنستقبل ودعناه إذا

 يوم ستقام اليت االستسقاء صالة إىل أدعوكم مباشرةً  منه صدر أمرٍ  على بناءً  بل األسد حافظ الرئيس
 إن والنصف اسعةالت متام يف ستكون ةوالصال االجتماع التاسعة الساعة متام يف اهلل شاء إن اآليت اجلمعة

 من توجيهٍ ب أيضاً  وهذا الصالة هذه يدي بني منها بد ال اليت املقدمات نباشر أن على تعاىل اهلل شاء
 املالية احلقوق دونعي أصحاهبا إىل باملظامل ونعود كلها األوزار من مجيعاً  اهلل إىل فنتوب الرئيس السيد

 فاجلمعة اخلميسف فاألربعاء الثالثاء يوم من بدءاً  أيام أربعة ونصوم ستطاعةاال جهد أصحاهبا إىل واملعنوية
 الذي الصيام لكذ فيه الصيام جيوز وال شعبان شهر من الثاين النصف يف دخلنا قد إننا قائل يقولن وال
 بقبضها دةالبل هذه تستجيب أن واملأمول االستسقاء صالة وهو سبب فله الصوم هذا أما له سبب ال
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 يستجيب أن واملأمول ياً ثان الرئيس السيد لتذكرة مث أوالً  وتعاىل سبحانه اهلل وألمر أوالً  اهلل لنداء ضيضهاوق
 أياً  إليه الفقر دي ّند وأن اهلل إىل دائماً  نلجئ أن مهمتنا عبيد فنحن ذلك ومع. لنا وتعاىل سبحانه اهلل

 اهلل بباب اهلل أبوابب نلتصق أن مهمتنا لتضرعا مهمتنا السؤال مهمتنا االفتقار عبيد حنن النتيجة كانت
. وجل زع اهلل باب غري باب أي أمامنا أو لنا ليس ألنه آخر باب أي إىل نبارحه ولن وكرمه وجل عز

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 29/29/2229 | منطق الاحتياط -331

 

 جاهداً  حثيب إنه ،واحلياة املوت بني والضجر األمل من أقامه عضال مبرض أصيب رجل إىل أرأيتم
 أو اقيتهمصد مست مهما طبيب أي عن جاهداً  ويبحث ،الشفاء له حتقق قد إهنا يُ َقال وسيلة أي عن

 وَيرتق ،بواباأل سائر يطرق املريض، هذا لنفسه حيتاط ،الشفاء يديه على كان رمبا إنه يُ َقال تدانت
 الذي هإسالم يف الصادق املسلم كذلكم منه، يعاين الذي الداء من شفاءال يف أمالً  االحتماالت مجيع
 نفسه غلبتت ،وجل عز اهلل صراط عن شارداً  نفسه رأى ،واألوزار املعاصي أعباء حتت مثقالً  نفسه وجد

 ،وجل عز هللا من شديدٍ  حياء من -إسالمه يف صادقاً  مسلماً  يكون عندما-يعاين إنه ،عليه بالسوء األمارة
 معاصيهو  بأوزاره مدنس وهو وجل عز اهلل إىل يرحل أن من خائفاً  يظل وإنه ،عقابه من شديد وفٍ وخ

 إليها لولوجا يف يكون أن احملتملة األبواب من باب كل إىل يلجأ اآلخر هو املسلم؟ هذا يفعل ماذا. هذه
 أو حسن وأ سنده صح وسلم عليه اهلل صلى النيب عن مأثور دعاء من يسمع ما. ورضوانه اهلل مغفرة

 عن أُِثرت عبادة عن يسمع وما واآلصال، البكور يف الدعاء هذا من ورداً  لنفسه ويتخذ إال ضعف
 صفح وتعاىل بحانهس اهلل إىل ملتجئاً  متضرعاً  إليها أقبل هو إن له وقيل ،وسلم عليه اهلل صلى املصطفى

 أعباء تحت وقع الذي املسلم هذا شأن .الوسيلة تلك إىل ويلجأ إال معاصيه دنس من وطهره ،أوزاره عنه
      .متاماً  املريض ذلك كشأن واألوزار املعاصي

 وعاطفة جداناً و  أيضاً  هيمن بل ،عقله يف فكراً  اإلسالم حُيَْبس مل ،اهلل عباد يا مسلم كل شأن هذا
 ،وتعاىل سبحانه هلل بةباحمل اهلل، حلرمات بالتعظيم اهلل، من باخلوف فياضاً  قلبه فكان ،وقلبه فؤاده على

 ،القدم به تزل نأ ُيكن معصوم، غري وتعاىل سبحانه اهلل التعظيم مبشاعر مليئاً  قبله كان مهما واملؤمن
 أو قوياً  ألملا كان مهما كلها األبواب يطرق إنه لنفسه، حيتاط إنه واألوزار، املعاصي يرتكب أن وُيكن

 عباد يا ياطاالحت منطق هو هذا ضعيفًا، أو قوياً  اسنده كان مهما كلها باملأثورات يتمسك إنه ضعيفًا،
 .ريب أو شك من األمر هذا يف هل اهلل،
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 عز اهلل بادع من العاصون ينتهزها اليت الفرص هذه من فرصة أمام وحنن -اهلل عباد يا- هذا أقول
 شهر اإهن ط،ق املعاصي بدنس يتدنس مل إنه: يقول أن يستطيع من فينا ليس الرجل، ذاك وكلنا ،وجل

 ومنها ،ليهع املتفق الصحيح منها ،فضله يف كثرية أحاديث وردت الذي الشهر هذا ،املبارك شعبان
      .الضعف يف متناهية أحاديث هنالك كان ولرمبا ،الضعيف ومنها ،احلسن

 وسلم عليه اهلل صلى رسول إن: قالت أهنا عنها اهلل رضي عائشة حديث من الشيخان رواه فيما ورد
 حىت طار،اإلف من يكثر أي يفطر، وكان، يفطر لن إنه﴿: نقول حىت الصيام، من يكثر أي وم،يص كان
، الشهر هذا يف منه صوماً  أكثر شهر يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رؤي وما، يصوم لن إنه نقول
      .﴾شعبان شهر يف أي

 شعبان شهر يف مللصو  إكثاره سبب عن ُسِئل وسلم عليه اهلل صلى أنه سننه يف النسائي روى وقد
 وروى ﴾ائمص وأنا اهلل إىل عملي يرتفع أن أحب وأنا، اهلل إىل األعمال فيه ترفع شهر ذلك﴿ :فقل

 ليلة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قام: قالت أهنا عنها اهلل رضي عائشة حديث من سننه يف البيهقي
 فاطمأنت ،ركفتح إصبعه فحركت فقمت ،قُِبضَ  قد أنه ظننت حىت ،السجود فأطال فسجد ،فصلى
، عقابك من عفوكب أعوذ إين للهما﴿: سجوده يف يقول فسمعته: قالت عنها اهلل رضي املؤمنني أم عائشة
 يا :يل الق صالته من انتهى فلما ،عليك ثناءً  أحصي ال منك بك وأعوذ، سخطك من بعافيتك وأعوذ
 طولل قبضت قد أنك ظننت ولكين ،اهلل رسول يا ال: قلت ؟بك خاسَ  قد النيب أن أظننت عائشة

 عز اهلل لعيط، شعبان من النصف ليلة إهنا :قال ،أعلم اهلل: قالت هذه؟ ليلة أي أتدرين :قال ،سجودك
 أهل ويرتك ه؟ل فأستجيب داعٍ  من هل أال له؟ فأغفر مستغفر من هل أال: فيقول عباده على فيها وجل
 إرسال هوو  ،عنها اهلل رضي عائشة عن العالء مراسيل من حلديثا هذا: البيهقي يقول. ﴾هم كما احلقد
 اهلل صلى اهلل رسول عن ماجه ابن يرويه فيما أيضاً  وورد .ضعف احلديث هذا يف فلعل ذلك ومع جيد،
 ديثح هذا. ﴾هنارها وصوموا ليلها فقوموا شعبان من النصف ليلة كانت إذا﴿: قال أنه وسلم عليه

     .لضعفا بالغ كان ولرمبا ضعيف

 أمره من وقع إنسان كل منها ينطلق بل ،منها انطلقنا اليت القاعدة إىل -اهلل عباد يا- أعود ولكنين
 اهلل وبني بينه ما وبصلة بالروح يتعلق ضنكاً  كان أو ،كاألمراض باجلسد يتعلق ضنكاً  كان إن ضنك يف
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 الباب هذا يف ولوجه كان رمبا فيه، وجل إن باب من يسمع ما لنفسه، حيتاط إنه اإلنسان؟ هذا يصنع ماذا
 حبديث ُيذَكَّرَ  ما الباب، هذا يف ووجل إال الذنوب من له اهلل مغفرة أو ،اجلسدي شفائه أسباب من سبباً 
 فيستعمل ،نفسهل وحيتاط إال منه يعاين الذي مبرضه يتعلق بدواء مضمونه يتعلق ضعف أو حسن أو صح
 هذا على هإقبال فإن صحيحاً  احلديث كان إن. وسلم عليه اهلل لىص اهلل رسول عن ورد الذي الدواء هذا

 الواقع يف كان إنو  له، اهلل ملغفرة سبباً  وسيكون وسينفعه سيجديه احلديث هذا يتضمنه الذي الدواء
 ظنه، حسن إليها اقهس عبادة فهي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يقله مل ثابت غري حديثاً  األمر ونفس
 . وسلم هآل وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول قال كما ﴾بالنيات األعمال وإّنا﴿ نيته إليها ساقته

 من النصف ليلة مناسبة أو املبارك الشهر هذا مناسبة جاءت إذا لنا إخواناً  أنصح وأنا هذا أقول
 ،صححه النوف ،كذا فيه قال قد فالناً  وإن ،ضعيف حديث إنه والقال؛ بالقيل أوقاهتم ضيعوا شعبان
 لكنه ضعيف أنه لمنع حنن علينا، به الشيطان يضحك للوقت تضييع هذا وكذا، وكذا بكذا عليه ُردَّ  ولكن
 عشرين نسبة نكا رمبا ولكنه ،وارد به اهلل رسول نطق احتمال أن الضعيف احلديث ومعىن ،موضوعاً  ليس
 اهلل وأستجدي ،ئةبامل العشرين ذاهب أمتسك أنا مريض، أنا إذاً  باملئة عشرة رمبا أو باملئة ثالثني أو باملئة

 سبحانه اهلل لعلف ذلك قال قد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يكن مل إن ،يل مغفرته وتعاىل سبحانه
     .ظين حبسن يل يشفع وتعاىل

 اهلل رسول نع بلغين بنفسي املثل وأضرب اآلن، أنا -اهلل عباد يا- أحد فيه يناقش ال منطق هذا
 النيب حممد على لص اللهم الصيغة؛ هبذه اجلمعة ليلة يف عليَّ  صلى من﴿: قال أنه وسلم عليه اهلل صلى
 هذا. ﴾بيدي ُأحلُِْدهُ  كنت. تسليماً  وسلم وصحبه آله وعلى اجلاه العظيم القدر العايل احلبيب األمي

 هللا لىص اهلل رسول يكون أن احتمال أن ضعيف أنه معىن لكن ،ضعيف أنه أعلم وأنا ،ضعيف حديث
 أن بد ال مالكال هذا أمسع عندما إنين. باملئة عشرين أو عشرة بنسبة كان ولو وارد قاله قد وسلم عليه

 يا: لريب أقول وأنا ،غةالصي هبذه وسلم عليه اهلل صلى املصطفى حبيبنا على الغراء الليلة هذه يف أصلي
 رسول هبا عدو  اليت املزية هذه نلفأل حقاً  ذلك قال قد كان فإن ،كذا قال أنه رسولك عن بلغين قد ريب
 ،هذا قال قد مداً حم رسولك بأن ظين حبسن يل فاشفع ذلك قال قد يكن مل وإن وسلم عليه اهلل صلى اهلل

      .املثوبة هبذه وأكرمين
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 وعاءً  قلبه يوبق عقله يف فكراً  اإلُيان حقائق ُحِبَستْ  قد رجل رجلني، أحد اهلل عباد يا املؤمن
 اإلُيان حقائق ُغِرَستْ  آخر ورجل املذهبية، للعصبيات أو الذاتية الشخصية للمصاحل هواء،لأل للشهوات،

 اهلل، حبب يفيض طاهراً  وعاءً  قلبه أصبح قلبه، إىل وجداناً  العقيدة هذه حتولت مث ،عقله يف وعقيدة يقيناً 
 ،الضعيفة األحاديث هيسمي ما عند يقف األول الشخص ذلك اهلل، من باملخافة يفيض اهلل، بتعظيم يفيض
 انتصاراً  أجل لذات،ل انتصاراً  املوضوع هذا يف املناقشة يف طويالً  وقتاً  يضيع طوياًل، وقتاً  ويزجي يناقش

 سبحانه هللا من وخمافةً  وتعظيماً  حباً  -لكم قلت كما- قلبه فاض الذي الثاين اإلنسان هذا أما للذات،
 واملعاصي باألوزار الً مثق أنه يعلم حياَسَب، أن قبل نفسه اِسبُ وحي ،ذاته مرآة أمام يقف دائماً  فهو ،وتعاىل
 النحو على ؤدَّهاي مل أنه يرى هو ،املكتوبة الفرائض ويؤدي ،املكتوبة الصلوات يؤدي كان أنه ولو حىت

 َما تُونَ يُ ؤْ  َوالَِّذينَ ﴿: القائل اهلل كالم يقرأ وهو والسيما ،اهلل حقوق أداء مستوى إىل هبا يرتقِ  مل املطلوب،
مْ  ِإىَل  أَن َُّهمْ  َوِجَلةٌ  َوقُ لُوبُ ُهمْ  آتَ ْوا    [05: املؤمنون﴾ ]رَاِجُعونَ  َرهبِِّ

 قبلت له ريب يا/ منهم الواحد يقول ،وجلة وقلوهبم الطاعات من العبادات، من آتوا ما يؤتون أي
 مستوى إىل هبا رقىأ أن تطعأس مل إنين ينبغي، كما أَُأدِّيَها أو أستطع مل إنين صيامي؟ قبلت هل صاليت؟
 وجهه، يف إليه هطاعات ردَّ  وقد وجل عز اهلل إىل يرحل أن من َيشى إنه أجل يل، وربوبيَِّتك عليَّ  حقوقك

 حكماً  َيالف ام فيها يكن مل ما الضعيفة باألحاديث يتعلق حيتاط، املريض، كذلك حيتاط اإلنسان هذا
 ،املبارك الشهر ذاه حقوق ألداء يوفقنا أن وجل عز اهلل أسأل. هللا رسول سنة أو اهلل كتاب يف مقرراً  ثابتاً 

 قويل أقول لنا، شفيعاً  هعباد على اهلل فيها يتجلى اليت املباركة األوقات من جيعل أن وتعاىل سبحانه وأسأله
 .العظيم اهلل وأستغفر ،هذا
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 12/29/2229 | غذاء الروح -339

 

 من لفمؤ  كان أياً  اإلنسان أن ذاته عن يعرفها أن اإلنسان ىعل جيب اليت اهلامة احلقائق من إن
 اهلل غرسها اليت احليوانية الغرائز ومن دائمًا، به ويغدو يروح الذي اجلسدي القفص من عناصر، ثالثة

 اهلل بيان عنها حتدث اليت تلك األعلى املأل من إليه اهلابطة الروح ومن كيانه، يف له ابتالءً  وتعاىل سبحانه
 :احلجر﴾ ]َساِجِدينَ  َلهُ  افَ َقُعو  ُروِحي ِمنْ  فِيهِ  َونَ َفْختُ  َسوَّيْ ُتهُ  فَِإَذا﴿: املالئكة َياطب بقوله وجل عز
38] . 

 لذيا اجلسدي بالقفص العناية يف مذهب كل يذهب أن ربك، رحم من إال اإلنسان، شأن من وإن
 عن جهداً  يألو ال كيانه، يف املثبتة احليوانية غرائزبال التامة العناية يُ ْعىَن  وأن ذاته مرآة يف مساء صباح يراه

 تقدمي يف ويذهب ذلك يف ليتفنن إنه بل احليوانية غرائزه من ولكل جسده من لكل املطلوب الغذاء تقدمي
 . مذهب كل العنصرين هذين من لكل الغذاء هذا

 عن غافل ربك، رحم من إال اإلنسان، فإن اإلنسان كيان يف األول الفعال العنصر وهو الروح أما
 العصر هذا يف العلماء من كثرياً  إن بل هلا، يقدمه أن ينبغي الذي الغذاء عن غافل الروح، هذه حاجات

 بأن ريناآلخ يقنعوا أن وحاولوا ذلك يف وجادلوا هبا استخفوا الروحانيات أو الروح عن كلمة مسعوا إذا
 املادة شؤونب إال أي الذوق به حيس أو األنف يشمه وأ األذن تسمعه أو العني تراه مبا إال يؤمن ال العلم

 . به ويستخفون ينكرونه فهؤالء ذلك وراء ما أما

 اجلسدي القفص هذا ليس اإلنسان كيان يف الفعال العنصر أن اإلخوة أيها نعلم أن ينبغي وحنن
 الروح، هذه هو إّنا مآد ابن يا كيانك يف الفعال العنصر وإّنا عنها حدثتكم اليت احليوانية الغرائز وليست
 كيانك يف ااخلالي نسيج إىل ويسري والوعي، الفكر ذلك من لك فيتكون الدماغ حجريات على تنعكس
 تكونت الوجدان، ذلك من لك فيتكون القلب عضلة على وينعكس اإلحساس، ذلك من لك فيتكون

 . واملمجدة والرادعة الدافعة العواطف
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 الذي لغذاءا يهمل مث ومن بالروح يستخف ملن فقولوا. كيانك يف فعلها هو وهذا الروح هي هذه
 إىل عينيك تبعثو  هبا امللتصقة الشرفة إىل صباحاً  غرفتك من خترج عندما له قولوا الروح هذه حتتاجه
 هذا يانك،ك يف سرت جديدة حياة وكأن عجيب بانتعاش تشعر إنك به؟ تشعر الذي ما الواسعة اآلفاق

 انتعاش إنه ال، احليوانية؟ الغرائز شعور من أهو االنتعاش هذا اجلسدي؟ القفص أثر من أهو االنتعاش
 العامل تذكرتف الواسعة اآلفاق هذه إىل عينيك خالل من َنَظَرتْ  اجلسدي، القفص هذا يف احلبيسة الروح

 حمبسك يف لب قفصك يف حني إىل باالحتباس عليها يقضى أن قبل فيه جتوب كانت الذي الواسع
 نغمات إىل يتصغ عندما يطربك بل ينعشك الذي ما وحقائقها بالروح يستخف هلذا قولوا هذا، اجلسدي

 شعور هو أم دياجلس القفص شعور أهو تدري؟ ال ما إىل تتشوق وجتعلك اجملهول إىل حتن جتعلك شجية
 الشجية غامهأنب الشجي الصوت هذا مسعت عندما الشوق هبا استبد الروح حنني إنه ال، احليوانية؟ الغرائز
 العهد كذل الروح، هذه كانت أياً  الروح كيان يف يرن صداه يزال ال الذي وجل عز اهلل خطاب تذكرت
 عََلى َوَأْشَهَدُهمْ  ُهمْ ُذرِّي َّت َ  ظُُهورِِهمْ  ِمنْ  آَدمَ  َبيِن  ِمنْ  رَبُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ ﴿: القائل ربنا بيان إليه أشار الذي

 . [123 :ألعراف﴾ ]َغافِِلنيَ  َهَذا َعنْ  نَّاكُ  إِنَّا اْلِقيَاَمةِ  يَ ْومَ  تَ ُقولُوا َأنْ  َشِهْدنَا بَ َلى قَالُوا ُكمْ ِبرَبِّ  أََلْستُ  أَنْ ُفِسِهمْ 

 ال إهنا ،تطرب تزال ال إهنا اإلنسانية، الروح هذه إىل مباشرة اهلل وجهه الذر عهد منذ قدمي خطاب
 عجباً  فيا اجلسدي، القفص هذا يف ُحِبَستْ  اليوم لكنهاو  الرباين اخلطاب هلذا والشجو باحلنني تشعر تزال
 عينيه يعمي كيانه، يف اجلامثة العلمية احلقيقة هذه عن عينيه يعمي إنه مث العلم مع يتعامل أنه يزعم ملن
 جنس من يستل اإلخوة أيها الروح هذه. مساء صباح هبا يشعر أن ينبغي اليت العلمية احلقيقة هذه عن

 آدم ابن يا كيانك ىلإ وتعاىل سبحانه اهلل أهبطه اهلل أسرار من سر إنه احليوانات، هبا تمتعت اليت األرواح
 احلقيقة هذه نع عرب يوم سينا بن علي أبا اهلل ورحم غذاءها، الروح هلذه تقدم أن منك واملطلوب حني إىل

 .الروح عن بقوله بدأها واليت املعروفة السائرة بقصيدته

 ألارفع     ورقاء ذات تعزز وتمنعهبطت إليك من املحل 

 من ال اجلسدي السجن هذا داخل تعاين فإهنا مث ومن إمهال أُيا أمهلناه اإلخوة أيها الروح غذاء
 مبا جسمك ذيتغ غذائها، عن حىت بعيدة اليوم هي بل فقط فيه تتنقل كانت الذي عاملها عن البعد

 الروح؟ غذاء هو أين ،الوسائل من تستطيع ما بكل هاتعرف وأنت احليوانية غرائزك وتغذي تعرف مما يتطلبه
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 إىل منه الروح ُأْهِبَطتْ  الذي العامل تعلم عندما اجلواب تعلم أن تستطيع الروح؟ غذاء هو ما تسأل ولعلك
 من إىل تاجحي العامل ذلك عن بعيداً  أصبح اليوم إنه األعلى، املأل عامل إنه العلوي، العامل إنه جسدك،

 عز اهلل خطاب على اإلقبال من اإلكثار إنه وجل، عز اهلل ذكر إنه عنه، حيدثها من إىل تاجحي به، يذكرها
 وتعاىل حانهسب اهلل ذكر من اإلكثار إنه غذاء، وأيَّ  غذاءً  للروح تقدم هبذا إنك مساء، صباح تتلوه وجل

 الذي الغذاء إنه واآلصال، البكور يف والتوحيد التهليل يف االستغفار، يف احلمد، يف التسبيح، يف متمثالً 
 . اهلل عباد يا انتعاش أُيا تنتعش الروح جيعل

 وأي فحاتن اإلنسان على فيها تتجلى أيام انتهاز يف الفرص، انتهاز يف يتمثل الروح غذاء إن
 . وخالقه مواله لدن من نفحات

 تتعرض ال ،هلا فتعرضوا أال نفحات دهركم أيام يف هلل إن :األثر يف ورد قد أنه تعلمون ولعلكم
 وكهذا منها، موعد على حنن اليت القدر كليلة بروحك هلا تعرض بل بغرائزك هلا تتعرض وال جبسمك هلا

 اليت شعبان من فالنص وكليلة القرآن بفضله نَ وَّهَ  الذي رمضان شهر قريب عما إلينا سيقبل الذي الشهر
 يف وسلم ليهع اهلل صلى اهلل رسول عن يَ ُروِ  الذي احلديث إن نعم املاضي، األسبوع يف عنها حدثتكم

 حنن ضعفه، بيانب ليتفنن أمامنا واملعرفة العلم عضالت يفتل من يسابقنا أن إىل داعي وال ضعيف ذلك
 حنتاط اولكنن ،﴾هنارها وصوموا ليلها فقوموا شعبان من النصف ليلة كانت إذا﴿ ضعيف، إنه نقول

 الدواء ذاه يفدين مل إن دواء، يف لنجاح احتمال أي عن ثيبح واملريض مرضى، إننا لكم قلت لديننا،
 عشرين أو املئة يف عشرة بنسبة إن وارد قاله قد أنه واحتمال الكالم هذا قال املصطفى لعل يضرين، فلن
 ليلها أقوم وأن فرصةال هذه أهتبل أن يقتضي لروحي الغذاء لتقدمي فاحتياطي إذاً  أكثر، أو أقل أو املئة يف

 قاله قد كان إن مين فاقبله وسلم عليه اهلل صلى حممد نبيك عن بلغين ما هذا رب يا وأقول ارهاهن وأصوم
  روحي. إىل به أتقدم أن ينبغي مما غذاء إهنا إليك، هبا أتقرب قربة إهنا يقله مل أو

 دث،سيح الذي ما لكم أقوله فيما املتمثل هذا غذاءها الروح إىل قدمنا حنن إن اهلل عباد يا أرأيتم
 الغرائز على تتغلب أن إىل قوة وتزداد قوة تزداد إهنا مث تقوى الروح أن النتيجة ستتحقق؟ اليت النتيجة ما

 الغرائز وحي إنه انككي يف واحداً  وحياً  هنالك أنه إليك َُيَيَّلُ  كنت جواحنك، بني هتتاج اليت احليوانية
 وقد ومالي أما قط، آخر بوحي تشعر كنت ومل وأهوائك شهواتك من األوىف حظك تأخذ أن إىل يدعوك
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 وإن قوىت مث تقوى الروح أن هي النتيجة فإن ودوام وباستمرار باستمرار غذاءها للروح تقدم أخذت
 طريق عن ملوالك مراقبتك وإن عليك، ويتغلب بك يستبد الذي هو وخالقك موالك إىل احلنني مشاعر

 تتحكم أن تستطيع ندئذٍ وع فاعليتها تتقلص مث تقلصفت الغرائز وتعود عليك هتيمن اليت هي الروح هذه
 أي أو غزل افيه اليت الكلمات وأنعشتك الشجي الصوت أطربك إذا مضى فيما كنت وأهوائك، بغرائزك
 :يقول نم تسمع عندما الرأس منك ويهتز تطرب كنت مث ومن تفسرها اليت هي غرائزك كانت شيء

 ِك سفك دموعيلي لذة في ذلتي وخضوعي     وأحب بين يدي

 تسمع دماعن اليوم فإنك وقويت انتعشت هلا، تقدمه الذي بالغذاء روحك انتعشت وقد اليوم أما
 :الشكل هبذا تسمعه الكالم هذا

 دموعي سفك يديك   بين وأحب     (رب يا إليك) وخضوعي ذلتي في لذة لي

 الط اليت الروح إىل نقبل دعونا اإلخوة أيها حال، إىل حالٍ  من اإلنسان يتحول كيف أرأيتم
 غذاءها اهل قدموا منه، ُأْهِبَطتْ  الذي بالعامل ذَكِّروها أنعشوها، اجلسدي، القفص هذا يف احتباسها
 .يمالعظ اهلل وأستغفر هذا قويل أقول واآلجلة، العاجلة سعادة لكم وحتقق وتسعدكم تنعشكم
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 31/21/2228 | املسلم يحتاط لدينه -338

 

 من عاطفة حتول وفكره عقله على يقيناً  هيمن الذي اإلسالم يكون أن فإما: رجلني أحد املسلم إن 
 العقلي واليقني اناإلُي احتُِبسَ  الذي الفريق ذلك من يكون أن وإما ،قلبه إىل هلل والتعظيم واملهابة احلب

 ولألغيار ئباوالرغ واألهواء الشهوات حلب هنباً  العواطف َمكَمن هو الذي قلبه وبقي ،فكره طوايا يف
 حباً  قلبه لىع وهيمن ،واعتقاداً  فكراً  عقله داخل من اإلُياين اليقني انتقل الذي األول الرجل فأما. مجلة

 قلبه يكون نأ فيه والشأن ،وجل عز اهلل من والوجل اخلوف دائم يكون أن فيه فالشأن ،ومهابةً  وتعظيماً 
 ُيكن ما له الح ماكل فإنه مَثَّ  ومن ،وجل عز اهلل إىل االشتياق كثري يكون وأن ،اهلل مبحبة دائماً  نابضاً 

 واختذه ،السبيل هذا إىل سعى عنه وجل عز اهلل لصفح سبيالً  يكون أو ،اهلل من قربه ملزيد سبيالً  يكون أن
 يف دخلي رآه الذي هذا أليس حسنًا، أو ضعيفاً  أو صحيحاً  حديثاً  السبيل هذا يكون بأن مبالٍ  غري

 يكون أن عليه فال إذاً  شك؟لل جماالً  يدع ال مبا رسوله وسنة اهلل بكتاب يقينياً  ثبوتاً  لثابتةا األعمال فضائل
 شأن حيتاط، نأ احملب اإلنسان شأن حسنًا، رمبا أو منكراً  رمبا أو ضعيفاً  حديثاً  له الح الذي السبيل هذا

     .وتعاىل سبحانه هلل االحتياط كثري يكون أن وخالقه مواله من اخلائف

 وردت فقد عبان،ش شهر املبارك، الشهر هذا فضائل يف واضحة تتجسد لكم أقوهلا اليت احلقيقة هذه
 ووردت ،ةاملختلف بالعبادات عليه اإلقبال فضل ويف ،عموماً  الشهر هذا فضل يف صحيحة أحاديث
 سيقف الذي ليوما من مٍّ ه يف يعيش ألنه ،ينظر وال يبايل ال احملتاط ولكن ،فضله يف أيضاً  ضعيفة أحاديث

 يتفادى وسيلة أي عن ومشاالً  ُييناً  يبحث أن عليه وبأن ،مقّصر بأنه دائماً  يشعر وألنه ،اهلل يدي بني فيه
     .تقصريه هبا

 كان وسلم عليه اهلل صلى أنه عنها تعاىل اهلل رضي عائشة حديث من الشيخان عليه اتفق فيما ورد
 شهر يف رُئيَ  وما ،طريف لن أنه ُيَظنُّ  حىت صائماً  ويستمر ومويص ،يصوم لن أنه الصحابة يظن حىت يفطر
 رجب بني لناسا عنه يغفل شهر ذلك﴿: فقال ذلك عن ُسِئلَ  ولقد ،شعبان شهر يف منه صياماً  منه أكثر
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 احلديث. ﴾صائم أناو  اهلل إىل فيه عملي ُيرفع أن فأحب، اهلل إىل األعمال فيه تُ ْرَفعُ  شهر وهو، ورمضان
      .آخره إىل أوله من الشهر هذا فضيلة عن يعرب وهو ،هعلي متفق

 جربيل أتاين﴿: الق وسلم عليه اهلل صلى أنه أيضاً  عنها اهلل رضي عائشة حديث من البيهقي ويروي
 أي-كلب ينب غنم شعر بقدر الناس من فيها وجل عز اهلل يعتق، شعبان من النصف ليلة هذه: فقال
 اهلل يطلع ال -النار نم الليلة هذه يف حيصى ال عدداً  وجل عز اهلل يعتق أي كلب، بين قبيلة امسها قبيلة
 ارمب واحلديث ،﴾مخر مدمن وال، مسبل وال، رحم قاطع وال، مشاحنٍ  وال، مشركٍ  على فيها وجل عز

     .آلنا بصدده لست الذي الفن هذا يف أدخل أن أريد وال ،هنالك ما آخر إىل ضعيفاً  أو صحيحاً  كان

 ليلة وسلم ليهع اهلل صلى اهلل رسول قام: قالت أهنا عنها اهلل رضي عائشة عن أيضاً  البيهقي وروى
 قدمه إصبع أي إصبعه وحرْكتُ  إليه فقمت ،قُِبضَ  قد أنه ظننت حىت السجود وأطال فسجد فصلى
 عليك ثناءً  أحصي ال منك بك وأعوذ، عقوبتك من بعفوك أعوذ إين﴿: يقول ومسعته فرجعت ،فتحرك

 بك؟ خاس دق النيب أن أظننتِ  عائشة يا: يل قال صالته من انتهى فلما .نفسك على أثنيت كما نتأ
 ورسوله اهلل: قلت هذه؟ ليلة أي أتدرين: فقال ،قُِبّضتَ  قد أنك خشيت ولكين ،اهلل رسول يا ال: قلت
 فأغفر ستغفرم من هل أال: فيقول، عباده على فيها اهلل يطلع، شعبان من النصف ليلة إهنا: قال ،أعلم
. ﴾هم ماك واألحقاد الشحناء أهل ويرتك له؟ فأستجيب داعٍ  من هل أال فأعطيه؟ سائل من هل أال له؟

 ولكين ،يدةاجل املراسيل من وهو ،احلارث بن العالء مراسيل من هو: البيهقي ويقول ،نعم مرسل، احلديث
      .ضعيف حديث أنه أفرتض

 واملهابة يمالتعظ ومن ،مهتاجة احلب من عاطفة إىل رأسه يف لعقالينا اإلُيان حتول الذي املؤمن إن
 أن ُيكن بيلس أي عن باحثاً  متحوطاً  يكون أال لدينه؟ حمتاطاً  يكون أال شأنه؟ يكون كيف وجل عز هلل

 يف اهلل إىل هبا تَ َقرَّبُ ي ُ  اليت العبادات من عبادة الصوم وتعاىل؟ سبحانه اهلل من ذنوبه عن الصفح فيها جيد
 صلى اهلل رسول على واملفروضة لنا املندوبة العبادات من الليل وقيام كان، شهر أي ويف ،كان يوم أي
 إذا﴿: عفهض على االتفاق مت آخر حديث هنالك بل ،ضعيف احلديث أن ولنفرض ،وسلم عليه اهلل

 أشعرو  ،يموال من أخاف إنسان ولكين ﴾هنارها وصوموا ليلها فقوموا شعبان من النصف ليلة كانت
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 ملغفرة يتعرضون لذينا التائهني العصاة عباده على الليلة هذه يف يطّلع وجل عز اهلل أن ومسعت ،بتقصريي
      اهلل؟ عباد يا أحتاط أال ،عنهم ويصفح ،عليهم فيتوب ،وعفوه وجل عز اهلل

 ،العلمية يةدُياألكا اجملالس يف عنه يبحثون للذين الكالم هذا أترك ،ضعيف احلديث هذا: يل قيل
 عبادة، الةالص أن أعلم وأنا ،أحتاط أن إىل تدعوين احلرقة ألن ،الضعيف احلديث هبذا أمتسك أن وأحاول
 الليل، يامق ما أدراك وما الليل وقيام ،جنة والصوم ،قربة الصوم أقل، أو منها فأكثر مشروع خري الصالة

 يا ومناجاته، خماطبته لذةب ينتشون فوقفوا ،اهلل بةحم أفئدهتم يف ُغِرَستْ  من إال الليل قيام على يصرب هل
 إنه مث ،وجل عز اهلل إىل قربة أهنا على العلماء أمجع اليت الطاعة هذه عن نفسه حيجب ملن عجباً  يا عجباً 

     .هنالك ما آخر إىل.. .أو أو ضعفه أو احلديث هذا صحة عن باحلديث عنها نفسه حيجب

 لكان إذن مةواحلر  احلل بني هو أمرٍ  يف الضعيف احلديث هذا ورد لو منع اهلل، عباد يا غريبٌ  أمرٌ 
 من هلل،ا إىل الُقربِ  من أنه يف شك ال مبوضوع يتعلق أمرٌ  هذا لكن ،صحته نتحرى أن الواجب من

 أليست شعبان؟ يايلل من ليلة أليست شعبان من النصف ليلة اهلل، إىل اإلنسان هبا يتقرب اليت العبادات
 من نصف صيام سألي فيها؟ الليل يقوم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان اليت الليايل لكت من ليلة

     فيه؟ الصيام ُيْكِثر اهلل رسول كان الذي الشهر هذا من يوم صيام شعبان

 هنباً  قلبه علج مث ،عقله يف فكراً  اإلُيان حقائق حبس من إىل السمع تصغوا أن إياكم ،اإلخوة أيها
 ومن عيدب هو ما كل من تعرفون ما حلب الشهرة، حلب الرغائب، حلب األغيار، حلب ت،الشهوا حلب
 كونوات أن جاهدين حاولوا هؤالء، إىل السمع تصغوا أن إياكم وجل، عز اهلل عن اإلنسان حيجب ما كل
 عنه غىن ال لذيا العقالين اإلُيان جناح: اهلل إىل هبما نرقى اثنني جبناحني وجل عز اهلل إىل اجتهوا ممن
 مهابته، يف وتتمثل ،هللا من اخلوف يف وتتمثل ،اهلل حمبة يف تتمثل اليت العاطفة جناح احلب، وجناح ،أبداً 
     .اجلناحني هبذين إال وجل عز اهلل إىل إنسان يصل لن

 ،لوالباط احلق نيب للتفريق إياه اهلل وهبنا الذي امليزان هو العقل ضروري، أمرٌ  الفكر ،اهلل عباد يا
 احلق لك تكشف كاشفة صفة العلم مؤثرة، صفة وليست ُمْعِلَمة صفة -العلماء قال كما- العلم ولكن
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 يف السري إىل يُ ْنِهُضكَ  ال العلم ولكن ،الباطل هو وهذا ،احلق هو هذا: العلم صفة لك تقول والباطل،
 . اآلخر الطريق ذلك عن واالبتعاد احلق طريق

 اإلنسان حيرك الذي إن يسريها؟ الذي أهو السيارة ُمَقدََّمة يف الذي باحاملص إىل أرأيت مصباح، العلم
 اهلل من اخلوف هلل، يموالتعظ املهابة هلل، احلب بعاطفة الفيّاضُ  القلبُ  اهلل مرضاة إىل قدماً  يسعى وجيعله

 أمام ناسأنف جند مث ،الوقود هذا يوجد وعندما وجل، عز اهلل إىل حيركنا الذي الوقود هو هذا وجل، عز
 أم يحةصح أحاديث أهي نسأل ال ،جلراحاتنا ضماداً  فيها جند أجل ألمراضنا، أدوية فيها جند أحاديث
 الذي هذا دالئلو  اهلل، إىل اإلنسان تقرب قربات أهنا على العلماء اتفق قربات تتضمن دامت ما ضعيفة

 العلم حقائق أن نام لكل يتبني عندئذٍ  املوت، سياق يف اإلنسان يقع عندما مىت؟ لكن تتجسد لكم أقوله
 ذلك عن افالً غ كان القلب ولكن ،باهلل واإلُيان اليقني فلسفات تكاثرت ومهما ،الدماغ هبا ُحِشيَ  مهما
 داخل يف حمشوة كانت اليت األفكار فإن ،والشهوات واألهواء للرعونات مستعمراً  القلب كان كله،

 تزول كدماغ هبا حشوت قد كنت اليت األفكار أخي، يا عنك تغيب املوت، آالم عند تتطاير الدماغ
 على يطفوا اورمب ،آنذاك فكرك على يطفو الذي ولكن ،هبا يبتلينا أن اهلل شاء اليت السكرات شدة من

 وأطراف لاللي آناء تعظمه الذي من انظر حبك؟ متحضه الذي من فانظر ،التعظيم هو احلب، هو لسانك
 ولسوف ،لسانك على ستطفوا اليت هي أهنا فاعلم رعوناتك واءك،أه شهواتك، حتب كنت إن النهار؟
 ممن كنت إن ماأ الرياح، أدراج وتذهب فتطوى أفكارك أما ،اهلل إىل الدنيا هذه من ترحل وأنت هبا هتتف
 موالك هو احدٍ و  لتعظيم وقفاً  قلبك جعلت كنت إن أما اهلل، هو له ثاين ال واحدٍ  حلب وقفاً  قلبه جعل
 إىل الرحلة نبأ فأهنئك ،له ثاين ال واحدٍ  ملخافة وقفاً  قلبك جعلت كنت إن أما وخلقك، خلقين الذي

     .شىت بشائر لك حتمل وجل عز اهلل

 احلديث هذا أن اسبةاملن هذه مثل يف بل الشهر هذا مثل يف ويعلموننا يذكروننا الذين هؤالء ملثل قولوا
 ونيك عندما تقول الذي هذا عن حدِّثْ نَا: له لواقو ... وهذا النكارة عظيم وهذا مرسل وهذا ضعيف
 مضمون يكون ندماع لكن ،عنه باالبتعاد حنتاط عندئذٍ  ،وحرمته إباحته بني اخلالف وقع أمر يف احلديث
 وسلم عليه اهلل صلى هللا رسول دعانا وكم كم بقربة يتعلق عليها، اتُِّفقَ  قد بعبادة متعلق الضعيف احلديث

     .وقوة ضعف عن للحديث فيه جمال ال هنا فاألمر ،إليها
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 وسوء تقصرينا يدي بني شفيعاً  لك حبنا من جنعل حىت ،حلبك وقفاً  قلوبنا جتعل أن نسألك إنا اللهم
 اهلل ستغفروأ ،هذا قول أقول العاملني، لرب الناس يقوم يوم يديك بني وقفنا وإن إليك رحلنا إن حالنا
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 11/23/1892 | خسارة العاص ي في شهر رمضان -312

  

ثالثُة أو أربعُة أيّاٍم بقنَي من أَجِل هذا الّشهِر املبارك، وينقضي من بعدها شهُر رمضان، ويفطُر 
، مثَل ذاَك ءالّصائم، ويشبُع اجلائع، ويرتوي الظمآن، ويعوُد الّصائُم امللتزُم بأمِر اهلِل عزَّ وجّل سواًء بسوا

كال   ،الذي أعرَض عن أمِر اهلِل سبحانُه وتعاىل خالَل هذا الّشهر، فلم يلبِّ لُه أمراً، ومل حيّقق لُه نداءً 
نَد اهلِل إال أنَّ أحدمها فاَز باألجِر العظيِم ع الفريقني يعوداِن من حيُث الواقُع البشرّي مبستوًى واحد،

تعاىل وشديِد ّصياِم سريرتُه ونفسه. واآلخُر باَء بغضِب اهلِل سبحانُه و سبحانُه وتعاىل، وأصلَح اهلُل هبذا ال
 عقابه.

أال فقولوا يا عباَد اهلل ما هو الرّبُح الذي رحبُه العاصي؟ وما هو اخلسران الذي خسرُه الطّائع؟ ما هو 
 سبحانُه عن أمِر اهللِ  جماهرًا باإلفطار، معرضاً  الرّبُح الذي عاَد بِه ذاَك الذي قطَع هذا الّشهَر املبارك،

 وتعاىل، ناسيًا نفسُه وناسيًا حقوَق موالُه عليه، ماذا ربح؟ وما هي احلصيلُة اليت عاَد هبا؟

لّذُة املعصيِة َعَرٌض زائل، وهوى النّفس ظل  يزول، واألمُر كما قالت تلَك املرأُة الّصاحلة: كم من 
 معصيٍة ذهبت لّذهتا وبقَي حساهبا.

ذا الرّبُح الذي عاَد بِه هذا اإلنسان؟ الذي قطَع الّصلَة بينُه وبني مواله، فساَح يف نعم، ما هو ه 
ا وما هي اخلسارة اليت عاَد هبا من أتعَب نفسُه يف أيّاِم هذ أرجاِء هذه الّدنيا كما يسيُح العبُد اآلبق،

ُر هبذا عن االنصياِع راً أنُه يعب ّ الّشهر؟ فأجاَع نفسه، مستشعرًا أنُه يطّبُق أمَر مواله، وأظمَأ حلقه، مستشع
 ألمِر موالُه عّز وجّل، يعوُد بعَد ذلَك بالّرزِق العظيم، واألجِر اخلفيِّ الذي ال يعلُم حقيقته.

كم من مصيبٍة يبعدها اهلل عزَّ وجّل عن هذا اإلنسان الذي اصطلَح مع رّبِه خالَل هذا الّشهر، وكم 
الّنسبِة وكم من كرٍب يبعدُه اهللُ سبحانُه وتعاىل عن قلبِه وفؤاده، هذا بمن نعمٍة يزجيها إليِه وهو ال يدري، 

للعاجلِة الّدنيا، فكيَف باألجِر الذي يّدخرُه اهلُل غداً يوَم القيامة؟ كيَف إذا قام عندما ينادي منادي اهلل 
 الّنداَء الذي يّتجُه ومسعَ سبحانُه وتعاىل باألرواِح أن تعوَد إىل أجسادها، ووقَف بنَي يدي املوىل عّز وجّل، 

، ماذا سيذكُر أحدنا اِم اخْلَالَِيِة﴾األيَّ  يِف  ﴿ُكلُوا َواْشرَبُوا َهنِيئًا مبَا َأْسلَْفُتمْ إليِه وإىل إخوانِه من أمثالِه قائاًل: 
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آنذاك؟ من صعوبِة هذه األيام، ماذا عسى أن يذكر من املشّقاِت اليت حتّملها، كلُّ ذلَك ينقضي وتبقى 
ّذٌة ال انقضاَء هلا، تبقى سعادٌة ال تنطوي هي سعادُة رضى اهلل عن العبد، سعادُة دخوِل اإلنسان يف ل

 .األيَّاِم اخْلَالَِيِة﴾ يِف  ا َأْسلَْفُتمْ ﴿َهنِيئًا مبَِ ، يقوهلا ربُّ العاملني لعباده: ﴾ُكلُوا َواْشرَبُوا َهنِيئًا﴿ هذه اآلية الكرُية:

 انقضاَء هذا الّشهر املبارك إال كمثِل انقضاِء هذه الّدنيا.عباَد اهلل: ال أتصوَُّر 

هذا الّشهُر مثابُة ابتالء، ومثابُة عمل كّلَف اهلُل عزَّ وجلَّ به عباده، ثالثوَن يومًا، أيّاٌم معدوداٌتكما 
له، انقضاُء هذا قاَل اهللُ عّز وجلَّ عنهن، وينقضي الشهر، وحتيُق الفرحُة مبن التزَم أوامَر اهلِل عزَّ وجّل خال

الّشهِر الّصغري ذي األياِم احملدودة كانقضاِء الّدنيا متامًا، إننا لنرى عمَر الّدنيا وحنُن نسيُح يف أرجائها اآلن 
عمراً كبريًا متطاواًل، ولكن غداً إذا خرجنا من دائرهتا، وإذا ختطّفنا املوت، وانصاَع ملُك املوِت ألمِر اهلِل 

 .﴾رَبُِّكْم تُ ْرَجُعونَ  ُقْل يَ تَ َوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكْم مُثَّ ِإىَل ﴿ا عنُه يف قوله: عزَّ وجّل الذي أخربن

إذا ختطََّفنا مّلُك املوت، وخرجنا من دائرِة هذه الّدنيا، ونظرنا إليها بعنِي الذّكرى، فلسوَف جنُد أهّنا 
ِر هذه يصبُح اإلنسان بعَد خروجِه من إطا زواله، ولسوفَ  هي األخرى قصريٌة كِقَصِر شهِر رمضاَن بعدَ 

 أحَد رجلني: الّدنيا

رجٍل وفّقُه اهللُ عزَّ وجّل لالنصياِع ألمِر اهلِل عزَّ وجّل جهَد االستطاعة، فهذا إنساٌن فرٌح جزل، هذا 
وعلى أنُه ساَر  رف،اَم ومل ينحإنساٌن ينطُق كلُّ ذرٍّة من كيانِه حبمِد اهلل، على أّنُه ُوفِّق، وعلى أّنُه استق

جهَد استطاعته على صراِط اهلل، وإال فكم كانت عاقبتُه وبيلًة لو أنُه احنرف، وحسبها من فرحٍة ختلُق 
 الّسعادَة يف كيانه.

ورجٍل آخر ينظر بعني املفاجأة إىل املاضي وإىل احلاضر، ويرى نفسُه وقد حاقت عليِه خدعُة 
رتُّه إىل ما ال خسَر سعادته، فهو الّشقاء جي سَر ذاته قبَل أن َيسَر أوامَر رّبه،الّشيطان، يرى نفسُه وقد خ

لََعلِّي َأْعَمُل  ِ، بِّ اْرِجُعون﴿رَ هناية، واآلالُم اليت متّزُق كبدُه إىل ما ال هناية، وإّنُه ليقوُل بلساِن احلاِل واملقال: 
ِل ال يستجاب، نعم، هذا هو االستثناُء الوحيد من قو ، لكن هذا هو الّدعاُء الذي َصاحِلًا فِيَما تَ رَْكُت﴾

 .﴾﴿َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ اهلِل عزَّ وجّل: 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1392
 

إذا انقضت هذه الّدنيا، وحاَل َحيُل اإلنسان، ووقَف بنَي يدي موالُه عزَّ وجّل، وأصبَح بصرُه كما 
 اب،سخُر منه، عندئٍذ إذا دعا اهلل فتلَك دعوٌة ال تستجقاَل اهلُل حديداً، يُبصُر الغائب، ويرى ما كان ي

 وإّنا من ورائِه شيٌء واحد: هو العذاُب األليُم الذي يرتّبُص به.

انقضاُء الّدنيا كانقضاِء هذا الّشهر، واملخدوع هو ذاَك الذي ُخدع بالّطرِق الّصبيانّية، أجل الطُّرُِق 
اَء ألنُه يِه أهله عن ألواٍن من الطّعاِم ألّنُه مريض، وجيّرعونُه الّدو الّصبيانّيِة ذاهتا، ذلَك الطّفل الذي حيم

عالجه، ولكنَّ لعاَب هذا الطّفِل الّصغري يسيُل على املشتهياِت أمامه، فهَو ال ُيلُك قّوَة إرادٍة ليستجيَب 
ارًّا من هذا الّدواِء وابتعَد ف ومتعََّر منُه وجهه، هبا ألمِر الطّبيب، وإذا ُوضَع أماَم الّدواء متيّ َز منُه غيظًا،

ومرارته، تلَك هي املشاعُر الّصبيانّية اليت يتحّرُر منها العقالء، ولكّن هناَك صبيانًا كباراً، ال يزاُل عمُر 
املراهقِة يستعبدهم، ال يزاُل لعاهبم يسيل على معاصي اهلل عزَّ وجّل، وال يزالون جيزعون من مرارِة الّدواء 

 نعم. طبيبهم، الذي يأخذهم به

ري، نعم، واهنأ بأنَّ عمَر الّدنيا قص فامحِد اهلل يا أخي املسلم، على أن وفّقك لالستقامِة على أمره،
 وأن احلياَة اليت نقبُل إليها هي احليواُن احلقيقيُّ كما قاَل اهلُل عزَّ وجّل.

تضرب بأمثاهلا   املئات اليتلقد انقضى هذا الشهر أو كاَد ينقضي، وأنا ألتفُت اآلن بعنِي اخليال، إىل
من املسلمني الذين نراهم جيوبون شوارع هذه البلدة أياَم هذا الّشهِر املبارك، والدخائن على أفواههم، وهم 
جيرتّوَن طعاَم اإلفطار، وشهُر رمضاَن غريٌب مزدرًى فيما بينهم، ننظر بأعيننا أو أعني اخليال، وكّلكم رأى 

ملليئَة برّوادها، واألنديَة املليئَة باملفطرين، رأينا كلَّ ذلك، فماذا عسى استفاَد هذا الذي أقول، املطاعَم ا
 هؤالء النّاس؟ 

بل رأيُت أكثَر من هذا كما قلُت باألمس، رأينا الّشرطة الذيَن كانوا ُيّكلَّفوَن باألمِس القريِب مبالحقِة 
نفسي يا  الّدخائَن على أفواههم، ولقد قلُت يفاملفطرين ومعاقبتهم، رأيناهم هم ُيارسوَن اإلفطار، ورأينا 

عجبًا، سبحاَن من يُ ّبدُِّل وال يتبّدل، أيَن أولئَك الّشرطة الذيَن كانوا باألمِس يالحقوَن املفطرين ويسوقوهنم 
 إىل العقاب الرّمزيِّ أو احلقيقّي؟ لقد انقلَب املراقبوَن إىل لصوص، لقد انقلَب أولئَك املعاقبون إىل أولئكَ 

اجملرمني، وكأنَّ البلدة غرُي البلدة اليت عهدناها، وكأنَّ الّشاَم ليست الّشاَم املقّدسَة اليت كرّمها اهللُ عزَّ وجلَّ 
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ونّوَه بقداستها، انقضى هذا الّشهُر املبارك، فليقل يل أولئَك الذيَن كانوا ُيزّقوَن حرمَة هذا الّشهر، بأيِّ 
يدي  عم، وغدًا سيموتون، وستلتقطهم القبور، مثَّ سيعودوَن واقفنَي بنيَ خرٍي رجعوا؟ وبأيِّ ربٍح عادوا؟ ن

اهلِل عزَّ وجّل، فماذا عسى أن يكوَن جواُب هؤالِء الّصبية املراهقني، الذيَن كاَن يسيُل لعاهبم يف الّدنيا 
إلرادة ما يعرّبوَن به ا على املشتهياِت الّدنيئة، على املعاصي املبتذلة؟ أولئك الذين كانوا ال ُيلكوَن من قّوةِ 

عن حقائق هويّاهتم، ما يعرّبوَن به عن انصياعهم ملوالهم، ما يُنطقوَن به أنفسهم بأهنم عبيد، هلِل عزَّ 
 وجّل، وأنا أقوُل يا عباَد اهلل كما أقوُل دائمًا، املعصيُة قسمان:

 هبيكِل املعصية؟ وجّل، وماذا أعين هيكُل املعصيِة وسرها، أّما هيكُل املعصيِة فأمرها يسري عنَد اهللِ عزَّ 

هيكُل املعصية: الّضعف الذي يسوُق اإلنساَن إىل االحنراف، فيقُع يف اخلطيئِة وهو هلا كاره، يُفِطُر 
وهو َيجُل من نفسه، ويقوُل بينُه وبنَي نفسِه لقد أسأُت وكلُّ النّاِس خرٌي ميّن، هذا من ارتكَب هيكَل 

 املعصية.

 : فهي التّباهي هبا، هي تربيرها، هي أن جياهَر اإلنساُن هبذه املعصية، َيرُج من دارهأّما روُح املعصية
ويقوُل هذا أنا ذا، هكذا ينبغي أن يفعَل اآلخروَن مثلي، نعم، هذه هي املعصيُة الكربى اليت تستنزُل 

 ضًا هذا اإلنسان.أيغضَب الّرّب، ال على هذا اإلنساِن املتجربِّ وحده، بل على احمليط الذي يعيُش فيِه 

أسأُل اهللَ سبحانُه وتعاىل أن َيتَم حياتنا بأحبِّ األعماِل إليه، وأسأُل اهلَل سبحاُن وتعاىل أن يسلَِّم 
 رمضاَن لنا وأن يتسّلمُه منّا متقّباًل، وأن يكتبنا بفضلِه ومّنِه وكرمِه من عتقاء هذا الّشهِر املبارك، أقوُل قويل

 ظيم...هذا وأستغفُر اهلَل الع
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ل  شهر  رمضان وآخره -311
 10/30/1892 | نشاطنا املعكوس ما بين أوَّ

 

إنَّ من عادِة أكثِر الناس، أنَُّه إذا دخلَ شهُر رمضاَن املبارك، ُهرُِعوا إىل املساجد، وأقبلوا نشيطنَي إىل 
هوا للقياِم حبّقِه ع اويح، واستأنسوا هبذا الشهِر وقدومه، واجتَّ حىتَّ إذا مرَّ من هذا  لى خرِي وجه،صالِة الرتَّ

 الشهِر أسبوٌع أو أسبوعان، فرَت النَّشاط، وتناقَص اإلقبال، وتنظُر إىل املساجِد اليت كانت مكتظًَّة باملصلِّنيَ 
والقائمنَي يف أوَِّل الّشهر، وإذا هبا قد أصبحت فارغًة إال من نصِف الذين كانوا ُيلؤوهنا، وإذا مضى 

ث، وكاَد أن يدخَل العشُر األخري، رأيَت أكثَر املساجد، وقد كادت أن تصبَح فارغة، أيَن األسبوُع الثّال
ذلَك النشاط؟ وأيَن ذلَك اإلقبال؟ وذلَك االستئناُس بإقباِل شهِر رمضان؟ أيَن هذا مما مسعناُه عن املصطفى 

 عليِه الصالُة والسالم؟ ومن وصفِه هلذا الشهِر املبارك؟

الصالُة والسالم فيما صحَّ عنُه أجوَد الناس، وكاَن أجوَد ما يكوُن يف شهِر رمضان،  كان النيبُّ عليهِ 
وكاَن أجوَد ما يكون يف العشِر األخرِي من هذا الشهر، كاَن عطاؤُه عليِه الصالُة والسالم كالريِح املرسلة، 

شُر األخرُي من هذا كاَن إذا دخَل الع  يف هذه األياِم اليت تفُد إلينا، وقد صحَّ عنُه عليِه الصالُة والسالم أنهُ 
الشهِر املبارك، طوى الفراش، وشدَّ املئزر، والزَم املسجد، وابتعَد عن الدنيا وأسباهبا، وكان يقوُل فيما يرويِه 

التمسوا ليلة القدر يف العشِر األخرِي من شهِر رمضان، يف ليلِة إحدى وعشرين، أو ثالٍث الشيخان: 
وكان يقوُل عليِه الصالُة ، عشرين، أو تسٍع وعشرين، أو آخِر ليلٍة من ليايل رمضانوعشرين، أو مخٍس و 

، روى ذلَك من قاَم ليلَة القدِر إُياناً واحتسابًا، ُغِفَر لُه ما تقدََّم من ذنوبه، مهما كانت ذنوُبهوالسالم: 
 الشيخان، البخاريُّ ومسلم.

ملصطفى املعكوس ما بني أوَِّل هذا الشهِر وآخره، وبنَي وصيَِّة ا قارنوا يا عباَد اهلِل بنَي واقعنا، نشاطنا
 عليِه الصالُة والسالم وعمله، عالَم يدلُّ واقُعنا الذي وصفْت؟

إنُه إن دلَّ على شيء، فإّنا يدّل على أنَّ إقبالنا إىل املساجد، وسعيَنا لقياِم ليايل رمضان، إّنا هو 
 ، ومن قبيِل نشاٍط نفسيٍّ ال استجابٍة قلبّيٍة هلِل عزَّ وجل.من قبيِل إمتاِع النفِس بشيٍء جديد
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شهٌر جديد، لُه طابٌع معنّي، ولُه تقاليُد معروفة، والناُس حيبُّوَن اجلديد، ولذلَك جتدهم شبابًا وشيبًا 
 بالكثرِي لُ وأطفاالً يهرعوَن إىل املساجد، وتغصُّ هبم املساجد، ويرى اإلنساُن هذه احلال فيأمُل خرياً، ويتفاءَ 

من رمحِة اهلِل عزَّ وجل، ولكن عندما تأيت األياُم الفضلى من هذا الشهر، وعندما تأيت تلك الليايل اليت 
  ينبغي أن يتعرََّض اإلنساُن فيها لرمحِة اهلِل عزَّ وجل، إذ تتضاعُف فيها الرمحة، فلئن كان يف كلِّ ليلٍة عددٌ 

العشِر األخري  نرياِن يف شهر رمضان، فإنَّ اهلَل عزَّ وجّل يعتُق يف ليايلكبرٌي من العتقاِء يعتقهُم اهلُل مَن ال
 مبقداِر ما أعتَق يف تلَك الليايل املدبراِت كلّها.

كيَف يرضى املسلم أن يقبَل يف أوائِل هذا الشهِر نشيطًا مستأنسًا إىل املساجد، مثَّ يعلن بواقع حالِه 
اًل إليِه مَن ح، ويرتُك حضوَر اجلماعات، ويرتُك ما كاَن مشتغاًل بِه مقبعن ملله وسآمته، فيرتُك صالَة الرتاوي

الطّاعات؟ رمّبا كاَن يقبُل على تالوِة القرآِن هبّمٍة يف العشِر األّوِل من هذا الشهر، فإذا انتصَف الشهر، 
ة، وأننا ال نبتغي ادقترك أو تناقَص إقبالُه على التالوة، أخشى أن يكون هذا دلياًل على أنَّ أعمالنا غرُي ص

هبا وجَه اهلِل عزَّ وجّل، وأنَّ اهلوى هو الذي يسوقُنا، وأنَُّه هو قائُدنا، أخشى أن يكوَن األمُر كذلك، وعلى 
ْنَساُن َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريَةٌ  :اإلنساِن أن ُيحص نيّته، واإلنساُن كما قاَل اهللُ عزَّ وجّل عنه َولَْو أَلَْقى   َبِل اإْلِ

 .اِذيرَهُ َمعَ 

عباَد اهلل: إنين أوصيكم وأوصي نفسي، بأن نضاعَف من نشاطنا فيما تبقى من هذا الشهر، وأن 
نضاعَف من إقبالنا على اهلِل عزَّ وجّل يف الليايل املتبّقيِة منه، إن كاَن إقبالنا على الطاعات فلنضاعف 

 رماِت واملكروهات، فلنحمل أنفسنا علىذلك بداًل من أن ننقَص هذا اإلقبال، وإن كاَن ابتعاداً عن احمل
مزيٍد من الشّدِة يف هذه األيّاِم والليايل املتبّقية، ال َتَدُعوا صالَة الرتاويِح لسأمٍة أو ملل، أذكُر يف أوائِل هذا 
الشهر، أنَّ مسجدكم هذا كاَن ُيتلئ باملصلني، ال صالة العشاء بل صالة الرتاويح، أما اليوم فأنظُر إىل 

تني يف صالِة الرتاويح، فال أجُد منهم إال الثلث، والثلُث كثري، ملاذا هذه الظاهرة؟ ملاذا هذا الزهد؟ الثاب
رسولكم املصطفى عليه الصالُة والسالم، كان إذا أقبَل العشُر األخرُي يضاعُف من طاعاته، يضاعُف من 

وَن ما كاَن يفعلُه بروَن وتنقصوَن وتعكسجهوده، يضاعُف من كلِّ خرٍي يوفّقُه اهلُل عزَّ وجّل له، وأنتم ُتد
 نبّيكم عليِه الصالُة والسالم.
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َوَما  ،ْدرِ لَيْ َلِة اْلقَ  يِف  إِنَّا أَنْ زَْلنَاهُ ليلُة القدر، وحسبكم منها ما قالُه اهللُ عزَّ وجّل عنها يف حمكِم تبيانه: 
مْ تَ نَ زَُّل اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح فِيَها بِِإذْ  ،أَْلِف َشْهرٍ  ِمنْ  لَيْ َلُة اْلَقْدِر َخيْ رٌ  ،َأْدرَاَك َما لَيْ َلُة اْلَقْدرِ  ُكلِّ  ِمنْ  ِن َرهبِِّ

 .َساَلٌم ِهَي َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ  ،أَْمرٍ 

خصيصٌة من خصائِص هذِه األمة كما ورَد يف الصحيح، إكرامُ اهلِل لنا يف هذِه الليلة، مزّيةٌ ما أكرمت 
ألّمة، فامحدوا اهلَل عزَّ وجلَّ على هذه النّعمة، وحاولوا أن تنتهزوا هذه الفرصة وأن ال هبا أّمٌة غرُي هذه ا

تفوتكم، ولئن كنّا عاجزيَن عن قياِم ليلها حقَّ قياٍم كما كاَن يفعُل املصطفى عليِه الصالُة والسالم، فلقد 
ا، وقاَم القياَم َد صالَة اجلماعِة ليلهورَد يف الصحيح أنَّ اهلَل عزَّ وجل يعطي ثواَب القياِم الكامل ملن شه

الذي سنَُّه رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم يف تلَك الليلة، أي صالة الرتاويح، شهدها مع اجلماعة، مثَّ 
شهَد صالَة الفجِر أيضًا مع اجلماعة، ومل يرتكب فيما بينهما حمرّمًا من احملرّمات، فاملظنون بكرِم اهلِل عزَّ 

 َل هذا اإلنساَن يف القائمني، وأن يّدخَر لُه أجَر من قاَم ليلَة القدر.وجل، أن يسجّ 

ومن مظاهِر رمحِة اهللِ بعباده، أنَُّه أخفى هذه الليلة، نعم، تلَك ظاهرةٌ من ظواهِر الّرمحِة اإلهلّيِة بعباده، 
ليلَة القدِر  ياط، لعلَّ حىتَّ يدعوهم ذلَك إىل مزيٍد من اإلقبال، وحىّت يدعوهم ذلَك إىل مزيٍد من االحت

تكوُن اليوم تكوُن غداً تكوُن بعَد غد، وما أدري، لعلَّ الليلَة هي ليلَة احلادي والعشرين أو لعلَّ الغد، ومن 
عجَب رّبكم من قوٍم ذا الذي يعلُم ويقطع ذلك؟ وصدَق املصطفى عليِه الصالُة والسالُم عندما قال: 

ا مظهٌر من مظاهِر سوِق اهلِل لنا إىل جنانه، أن أخفى عنّا ليلَة القدر ، هذيقادوَن إىل اجلّنِة بالسالسل
حىّت تدعونا احليطة إىل أن نعّمر ليايل هذا الشهر، بل الليايل املتبّقيَة من هذا الشهر، مبزيٍد من النشاط، 

 مبزيٍد من اإلقبال، مبزيٍد من الطاعات، مبزيٍد من التنزِّه عن احملرّمات.

ىل ذّكركم بعدها مبا أنتم مقبلون عليه، من شعريِة زكاِة الفطر، اليت جعلها اهللُ سبحانُه وتعاوال بدَّ ان أ
فريضة على املسلمنَي بشروٍط سأحتّدُث عنها، ورَد ذلَك يف الصحيح، عن عبِد اهلِل بِن عمَر رضَي اهللُ عنُه 

حرٍّ وعبٍد، ذكٍر  عرٍي أو متٍر على كلِّ مسلمٍ قال: فرَض اهللُ سبحانُه وتعاىل زكاَة الفطِر صاعًا، من بُ رٍّ أو ش
وأنثى. وورَد عن أيب سعيٍد اخلدريِّ رضَي اهلُل عنُه قال: كنّا خنرُج زكاَة الفطِر صاعًا من متٍر أو صاعًا من 

 شعرٍي أو صاعًا من بُ رٍّ أو صاعًا من أِقٍط، فما زلُت أخرُج ذلَك كلَّ عاٍم ما حييت.
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من شروِط وجوهبا أن يكوَن اإلنساُن مسلمًا، وأن يكوَن هذا املبلُغ الذي كلّفُه  وقد قّرَر العلماُء أنَّ 
اهلُل عزَّ وجّل بإخراجِه والذي سأحددُه لكم، فائضًا عن نفقتِه ونفقِة من جعلُه اهلُل مسؤواًل عنهم، يوَم 

حباجٍة إليه، فقد وجَب عليِه  والعيِد وليلته، فإذا بقيت بقّيٌة لديِه، زائدٌة عن نفقته ونفقِة عياله، ومسكٍن ه
 إخراُج زكاِة الفطر، عن نفسِه أواًل، مثَّ عن كلِّ من هو مسؤوٌل عنهم ثانيًا.

وإّنا جتُب صدقُة الفطِر هذه مبغيِب مشِس آخِر يوٍم من أياِم شهِر رمضان، أي بدخوِل ليلِة الفطر، 
ُ الوجوب، فال جتُب زكاُة الفطِر مثاًل عل يوم، وال جتُب ى من ولَد بعَد مغيِب مشِس ذلَك العنَد ذلك، يتعنيَّ

على من مات قبَل غروِب مشِس ذلَك اليوم، هذا عنَد اإلماِم الشافعّي، أّما عنَد اإلماِم أبو حنيفة، فقاَل 
إهنا جتُب ببزوِغ صبِح يوِم الفطر، كما أنَّ اإلماَم أبا حنيفة جعَل من شرِط وجوهبا أن يكوَن الرجُل ُيلُك 

، أي غنيًّا ُيلُك نصابًا زكويًّا، فإذا ملَك هذا الّنصاب، فقد وجَب عليِه إخراُج زكاِة الفطِر عن نفسِه نصاباً 
 وعمَّن جعلُه اهلُل مسؤواًل عنهم.

زكاُة الفطِر خُترَُج من غالِب قوِت البلد، وغالُب قوِت البلِد اليوم كما تعلموَن هو الرُب، وقد ُحدِّد  
 سعيٍد اخلُدرّي، وسّيدنا عبِد اهلِل بِن عمر ُحدَِّد بصاٍع من غالِب قوِت البلد، كما مسعتم من حديِث أيب

 وعنَد اإلماِم أيب حنيفة: نصُف صاع، ولكنَّ الّصاَع عندُه أكرب فالكّمّيُة تتقارُب أخرياً.

جٍل معتدل، ر وإذا أردنا ان حندَد الّصاَع كياًل، فهَو كما قالُه العلماء: عبارٌة عن أربِع حفناٍت بكفِّ 
أربع حفنات، وأّما إذا أردنا أن حنوَِّل هذا الكيَل إىل وزن، الوزِن املتعارِف عليِه يف عصرنا اليوم، فهو ال 
يزيُد على كلِّ حال، عنَد اإلماِم أيب حنيفة وعنَد اإلماِم الشافعّي، ال يزيُد على ألفي غرام، أي ال يزيُد 

حتّددوا  فانظروا كم يساوي كيلو الرُب يف هذه األيام، تستطيعوَن أنعلى اثنني كيلو من غالِب قوِت البلد، 
املبلغ الذي فرضُه اهلُل سبحانُه وتعاىل عليكم، وال بأس أن نقّلَد مذهَب اإلماِم أيب حنيفة رمحُه اهللُ تعاىل، 

 للمحتاجنَي وىلفنخرَج قيمَة هذا القوت بداًل من أن خنرَج القيمَة ذاهتا، ألنَّ ذلَك هو األفضل، وهَو األ
يف هذِه األيام، أسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل أن يوفّقنا يف أواخِر هذا الشهر ملزيٍد من الطّاعة، وملزيٍد من 
اإلقباِل على اهلِل عزَّ وجل، كما أسأُل اهلَل يل ولكُم الثبات، الثباَت على ما وفّقنا إليه، ذلَك هو عنواُن 

ًا فسُه وقد تاَب يف هذا الشهِر وآَب إىل اهلل، منشرحًا لالستقامة، ُموفَّققبول اهلِل عزَّ وجّل، فمن رأى ن
للثبات، فليعلْم أنَُّه مقبوٌل عنَد اهلِل عزَّ وجّل، أّما إن نكص اإلنساُن على عقبه، وارتدَّ إىل سوِء حاله، 
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ارِح الّردى، وأن جيعلنا ا عن مطفأسأُل اهلَل لُه ويَل العافية، وأسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل لنا مجيعًا أن يبعدن
 من املقبولني، وأن يتغّمدنا بألطافِه اخلفّية، فاستغفروُه يغفر لكم، فيا فوَز املستغفرين.
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  تذكرة بين يدي شهر رمضان ملن يبحث عن رحمة هللا في زمن الشدائد -312

 |28/21/1899 

 

قضى   هذه احلياِة الّدنيا حلكمٍة باهرٍة عظيمٍة هي االبتالء، ولقدإنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ قد أقاَم اإلنساَن يف
اهلُل عزَّ وجّل أن يكوَن اإلنساُن يف هذه الّدنيا ابتالًء ألخيِه اإلنسان، فقاَل عزَّ وجلَّ يف حمكِم تبيانه: 

 َوََكاَن رَبَُّك َبِصريًا َوَجَعْلنَا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض فِتْ َنًة أََتْصرِبُون. 

مظاهُر ابتالِء اإلنساِن بأخيِه اإلنساِن كثرية، ولكيّن ألفُت الّنظَر اليوَم إىل أمهّها وأخطرها. لقد فاوت و 
لى الفقرَي اهلُل سبحانُه وتعاىل بنَي عبادِه يف داِر الّدنيا يف الّرزِق واملاِل والغنا، مثَّ ابتلى الغينَّ بالفقرِي وابت

 ويتعاىل وتكوَن يدُه اليَد يعطَي وينفق، وابتلى الفقرَي بالغىن وبالغيّن ليتعّففَ بالغيّن. ابتلى الغينَّ بالفقرِي ل
 العليا.

وقد كاَن اهلُل عزَّ وجلَّ قادراً وهو الغينُّ عن كلِّ شيٍء أن يُغيِنَ هذا وذاك من فضله، ولكنَّ اهلَل عزَّ 
ء، وليعاقبهم إن ن أّدوا واجَب االبتالوجلَّ كما قلُت لكم أراَد أن يبتلَي العباَد بعضهم ببعٍض ليثيبهم إ

 نكصوا على أعقاهبم ومتّردوا على حكِم اهلِل عزَّ وجلَّ وعبوديّتِه للّديّاِن سبحانُه وتعاىل.

وقد أنبأنا اهلُل عزَّ وجلَّ عن اعرتاٍض اعرتَض بِه املشركون عندما مسعوا أنَّ رسوَل اهلِل صّلى اهللُ عليِه 
يعودوا بفضوِل أمواهلم على الفقراء، اعرتضوا وقالوا: وملاذا نعطي وأنَت تقوُل إنَّ  وسّلم يأمُر األغنياَء أن

اهلَل غين  كرمي وأّنُه هو الّرزّاق؟ فأحرى هبؤالِء الفقراء أن يطلبوا من اهلِل مباشرًة. وقد سّجَل البياُن اإلهليُّ 
َيَشاُء  َمن لَّوْ  نُوا أَُنْطِعمُ زََقُكُم اللَّهُ قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آمَ َوِإَذا قِيَل هَلُْم أَنِفُقوا ممَّا رَ اعرتاضهم هذا للعربة: 

 .َضاَلٍل مُِّبنيٍ  يِف  لَّْو َيَشاُء اللَُّه َأْطَعَمُه ِإْن أَنُتْم ِإالَّ  أَُنْطِعُمَمن ...َأْطَعَمهُ  اللَّهُ 

اإلهليُّ فيها على  خره، هل جتدوَن فيِه آيًة نصَّ البيانُ وتأّملوا يا عباَد اهلل يف كتاِب اهلِل من أّولِه إىل آ
أنَّ اإلنساَن ُيلك مااًل؟ أبداً، لن جتدوا هذا الكالَم أبداً، على الّرغِم من أنَّ خياَل اإلنساِن دائمًا َُيَ يُِّل 

َوأَنِفُقوا ، منها قولُه عزَّ وجلَّ: إليِه أّنُه ُيلُك ما حيويِه من رزق، إّّنا التّعبرُي اإلهليُّ يدوُر بنَي عبارتنِي اثنتني
، يذّكرَك اهللُ عزَّ وجلَّ بأّنَك مستخلٌف يف املاِل الذي وضعُه حتت يدك، أو ممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخلَِفنَي فِيهِ 
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 هللُ عزَّ وجلَّ ، فهو أيضاً استخالف وأمانٌة أودعها امَّاِل اللَّهِ الَِّذي آتَاُكمْ  مِّن َوآتُوُهميقوُل مبكاٍن آخر: 
 حتَت يدك.

فما املوقف بالّنسبِة إلنساٍن مسَع كتاَب اهلل، وعلَم أنَّ املالَك هو اهلل، وعلَم أنَّ هذه الّدنيا داُر ابتالء 
وأنَّ اهلَل فاوَت بنَي النّاِس يف الّرزِق حىّت يبتلَي بعضهم ببعض. ومع ذلَك أعرَض عن كالِم اهلل عزَّ وجلَّ 

هو املاِل الذي استخلفُه اهلُل عزَّ وجلَّ عليِه حجابًا صفيقًا بينُه وبنَي ربِّ العاملني، ف وحكمه، وجعَل من
معرٌض عن أمره، مبتعٌد عن حكمه، متباٍه باملاِل الذي ُيلك، ُيرُّ عليِه العاُم إثَر العاِم ونداُء اهلِل يالحقه 

َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة عزَّ وجّل:  وهو معرٌض ال يستجيب. ويسمُع بنَي احلنِي واآلخِر كالَم اهللِ 
نَاِر َجَهنََّم فَ ُتْكَوىَٰ هِبَا ِجبَاُهُهْم  يِف  يَ ْوَم حُيَْمىَٰ َعلَيْ َها، َسبِيِل اللَِّه فَ َبشِّْرُهم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ  يِف  َواَل يُنِفُقونَ َها

َذاَوُجنُوبُ ُهْم َوظُُهوُرُهْم  ومع ذلك فإنَّ ُسكَر املال الذي  .َتْكِنُزونَ  أِلَنُفِسُكْم َفُذوقُوا َما ُكنُتمْ  َما َكنَ ْزمتُْ  هََٰ
 متّعُه اهلُل عزَّ وجلَّ به ُينعُه من أن يشعَر يخطورِة هذا اإلنذاِر وجبسامِة هذا الوعيد.

ا الذي ُينعُه من م عباَد اهلل: ما الذي ُينُع اإلنساَن من أن يعوَد إىل إخوانِه حبقٍّ وضعُه اهللُ يف عنقه؟
ذلك؟ خوُف الفقر؟ إنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ ضمَن لَك أن يغنيَك مبا تفعل، وأن جيعلُه جتارًة راحبًة لكَّ يف الّدنيا 

ما . ما نقَص ماٌل من صدقةقبَل اآلخرة. وقد أّكَد ذلَك املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم إذ قال: 
ُه مالك؟ إّنُه ليَس مالكًا لشيء، إّنُه ال ُيلُك ذاته حىّت ُيلَك ما يزعُم الذي ُينُع هذا اإلنسان؟ دعوى أنّ 

أّنُه ماله، اهللُ عزَّ وجلَّ هو املالك وما ينبغي أن يشعر املعطي بأيِّ مّنٍة على املعطى، بل إّنُه يؤّدي وظيفًة  
 كلّفُه اهلُل سبحانُه وتعاىل هبا.

ّلى اهللُ ذي فرضُه يف ماِل األغنياِء حّقًا، بل إنَّ رسوَل اهلِل صومّسى اهلُل سبحانُه وتعاىل هذا القدَر ال
 عليِه وسّلم يزيُد هذا بيانًا فيقوُل فيما يرويِه علي  رضَي اهلُل عنُه بسنٍد صحيٍح عن رسوِل اهلِل صّلى اهللُ 

َهَد الفقراُء إذا لن جيُ إنَّ اهلَل فرَض على األغنياِء يف أمواهلم بالقدِر الذي يسُع فقراءهم، و عليِه وسّلم: 
وقد روى  .جاعوا أو َعروا إال مبا يصنُع أغنياُءهم، وإنَّ اهلَل حياسبهم على ذلَك فمعّذهبم عذابًا شديداً 

يِه أبو داووُد يف مراسيله وروى الّطرباينُّ والبيهقيُّ عن كثرٍي من الّصحابِة مرفوعًا عن رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عل
حّصنوا أموالكم بالزّكاة، ، وامسعوا كالَم رسوِل اهللِ أيّها اإلخوة: حّصنوا أموالكم بالزّكاةوسّلم أّنُه قال: 

. ولقد كاَن رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وداووا مرضاكم بالّصدقة، واستقبلوا أمواَج البالِء بالّتضرِّع والّدعاء
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الّشهِر املبارك،   النّاِس جوداً وأكثَر ما يكوُن جوداً يف هذا وسّلَم كثرَي اجلوِد يف عاّمِة حياتِه ولكّنُه كاَن أكثرَ 
كانت يدُه كالرّيِح املرسلة، وهذا هو الّشهُر الذي يذّكرنا بِه القرآن، والذي كانت هذه هي صفُة رسوِل 

 اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم فيه.

الذي تسألوَن عن  فوَن من الّشدائد؟ وأنتمفيا عباَد اهلل: أما حتبّوَن أن يرمحكُم اهلُل وأنتُم الذين تتأفّ 
رمحِة اهلِل عزَّ وجلَّ وعن مصريها؟ وعن سبِب هذه الّشدائِد اليت حاقت بنا بدَل الرّخاء؟ أال حتبّوَن أن تتنّزَل 

ِوَي رُ عليكم رمحاُت اهلِل عزَّ وجّل؟ إذاً فامسعوا قوَل رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلم، وقد ذكَر ذلَك مراراً و 
. لن يرحَم اهللُ سبحانُه وتعاىل أناسًا كلّفهم أن يرتامحوا فلم يرتامحوا، من ال َيرَحم ال ُيرَحمبطرٍق عديدة: 

 وإذا كنّا جنُد بعدنا عن الرّتاحم، وإذا كنّا ننظُر فنجد أنَّ مخسًا وتسعنَي باملئِة فيما قد قيَل يل من قَِبِل كثريٍ 
 َن ُيلكوَن أنصباَء الزّكاة ال يعودوَن بشيٍء من هذه احلقوِق إىل مستحّقيها، علىمن الثّقاِت من النّاس الذي

الّرغِم من أنَّ أحدهم يرى واقَع األّمة ويرى حالَة النّاس ويرى الّشدائَد اليت حتوُق هبم، وبداًل من أن يعوَد 
نثروَن املاَل ُيينًا به، بداًل من ذلك ي هؤالِء النّاِس هبذه الفضوِل إىل احملتاجنَي حّقًا ألزمهُم اهلُل عزَّ وجلَّ 

، ويسارًا يف بذٍخ ال يتصّورُه الوهُم واخليال، ينثرونُه يف سبيِل الّشيطان. شح  أماَم أمِر اهلِل سبحانُه وتعاىل
وكرٌم وجوٌد أماَم نداِء الّشيطان، كيَف تنتظُر أّمٌة هذا شأهنا وهذه حاهلا أن يرمحها اهلُل عزَّ وجّل؟ وأن 

 يكرمها باخلري والربكِة والّنماء؟

لقد حّدثين صديٌق أثُق بِه عن قريٍب لُه من أغنياِء هذه البلدة، ذهَب فطاَف حوَل الّدنيا هو وأسرتُه 
اَل لُه: أرجو أن تكوَن ممّن ق -املؤمن امللتزم بأوامِر اهللِ عزَّ وجلّ -وأنفَق يف ذلَك املاليني، قاَل لُه قريبُه هذا 

أنا  اهلِل عزَّ وجلَّ وَيرجوَن زكاَة أمواهلم. فقاَل لُه قريبُه الغيّن يف صلف وكربياء: وهل جمنونٌ  يّؤدون حقوقَ 
حىّت أضّيَع أكثَر من مليون يف كلِّ عام؟! نعم.. ليَس مبجنوٍن عندما يستجيُب لنداِء الّشيطان وينفُق 

َن مالُه ى منادي اهلل وإذا أمرُه اهلُل أن حيصّ األمواَل بغرِي عدٍّ وال حساٍب على البذِخ واحملرّمات. فإذا ناد
بالّصدقة وضمَن اهلُل لُه أن يعّوضُه بداًل من القرِش عشرًة أو أكثر، عدَّ نفسُه جمنونًا إن هو انصاَع ألمِر 

 اهلِل عزَّ وجّل.

ّمٍة هذا أوهذا ّنوذٌج يا عباَد اهلل، وقيسوا على هذا الّنموذِج الكثرَي من الّصور، ماذا تنتظروَن من 
غالُب شأِن معظمها؟ وكيَف تنتظرون أن تتنّزَل عليها الّرمحة من اهلِل سبحانُه وتعاىل؟ ولكن أال تسألون 
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عن مصرِي هذا اإلنساِن الذي قاَل هذا الكالَم؟ إّنُه اليوَم ممدوٌد على فراِش املرض، وإّنُه يعاين من شلٍل يف 
 وتعاىل. جسمه، تلَك هي سياُط ربِّ العاملنَي سبحانهُ 

ن أيَن بَن آدم إن مل ُيتّعَك اهلُل بعافيٍة جتعلَك جتعُلَك تتذّوُق نعيَم هذا املال؟ وما ماذا يفيدَك املاُل يا
تأتيَك العافية؟ ماذا تستفيُد من هذا املال إن جعَل اهللُ عزَّ وجلَّ وسيلَة إنفاقه على األمراض وعلى العاهات 

هلِل عندما تؤّدي حقَّ ا -قلَّ أو كُثر -وماذا ختسُر من مالك  وعلى املصائب اليت تطوُف من حولك؟
سبحانُه وتعاىل الذي أمرَك بِه يف إنفاقِه ويف طرِق عطائه، وقد ضمن اهللُ عزَّ وجلَّ لَك أن يعّوض، وضمَن 

اِء حقوِق اهلل، داهللُ عزَّ وجلَّ لَك أن جيعَل من هذا العطاِء رأَس ماٍل لربٍح وفري، وَسلُوا الذين تعّودوا على أ
وسلوا الذيَن يراقبوَن املاَل الذي يدخُل إليهم ليؤّدوا حقوَق اهلِل املرتتّبة على أعناقهم، َسلُوهم: أّيَة جتارٍة 

 يروهنا يف داِر الّدنيا؟ وَسلُوهم: كم ُيضاعُف اهلُل سبحانُه وتعاىل هلم؟

ليِه ُر الّرمحة، فتأسَّوا برسولكم حمّمٍد عأيّها النّاس: شهُر رمضاَن هذا شهُر العطاء، شهُر الكرم، شه
َوَمن  الّصالُة والّسالم، وتنّزهوا عن الشُّحِّ الذي ابتلى اهلُل عزَّ وجلَّ بِه عبده، وقد قاَل عزَّ من قائل: 

 ، والّسبيُل إىل هذا التّوّقي يسري..يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

حانُه انُه وتعاىل أن يكرمنا بالرّتاحم حىّت يكرمنا برمحتِه الغامرةِ الواسعة، وأسأُل اهللَ سبأسأُل اهللَ سبح
 وتعاىل أن يرفَع عنّا مقتُه وغضبه، فاستغفروُه يغفر لكم، فيا فوَز املستغفريَن ويا جناَة التّائبني..
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املصطفى صّلى اهلُل عليِه وسلَّم أّنُه كاَن إذا دخَل العشُر األخرُي من شهِر رمضاَن  لقد صحَّ عن
 بنَي يديِه املبارك: طوى الفراش، وشدَّ املئَزر، وأقبَل إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل يبالُغ يف العبادِة والّتضرِّع والتّبّتلِ 

 عزَّ وجّل.

ذا الّشهِر ُه كاَن كثرَي اجلود، ولكّنُه كاَن أجوَد ما يكوُن يف هوقد صحَّ عنُه صّلى اهللُ عليِه وسلََّم أنّ 
 املبارك، مثَّ كاَن أجوَد ما يكوُن يف هذا العشِر األخرِي من هذا الّشهِر املبارك.

التِمسوها يف العشِر األخرِي من ولقد صحَّ عنُه أيضًا صّلى اهللُ عليِه وسلََّم أّنُه قاَل عن ليلِة القدر: 
هِر يف ليايل: احلادي والعشرين، والثّالِث والعشرين، واخلامِس والعشرين، والّسابِع والعشرين، هذا الشّ 

 .والتّاسِع والعشرين

ومن عجٍب أيُّها اإلخوة: أنَّ كثرياً مَن النّاس يقبلون يف أوائل شهر رمضان املبارك إىل املساجِد وإىل 
رتت  سبحانُه وتعاىل. حىّت إذا دخَل هذا العشر األخري فالطّاعاِت مبزيٍد من الّنشاِط واإلقباِل على اهللِ 

مِهَُمُهم، وتراجعوا بعَد إقبال، وفرَغ كثرٌي من املساجِد منهم، مع أن األمَر يقتضي العكس متامًا.. األمُر 
أن و  يقتضي أن يزداَد الّنشاُط منهم يف هذا العشِر األخري، وأن يزدادوا إقبااًل على اهلِل سبحانُه وتعاىل،

تتضاعَف لديهُم اهِلَمم. واهلُل هَو املسؤوُل وال ُمستعاُن أن يوف َِّقنا ألداِء هذا الّشهِر كما ينبغي وكما طلَب 
 اهلُل سبحانُه وتعاىل منّا، مثَّ أن نؤّدَي حقوَق هذا العشِر األخرِي على خرِي وجه.

 تكاُد حتصى، ، والفضائُل كثريٌة الاحلديُث عن فضائِل هذا الّشهِر والعشِر األخرِي منُه حديٌث طويل
ولكيّن أريُد أن ألفَت نظري ونظركم إىل شيٍء واحٍد يف مقامي هذا: هَو كرُم املصطفى صّلى اهلُل عليِه 
وسلََّم الّشديد، ومضاعفُة كرمِه يف هذا الّشهر، بل يف هذا العشِر األخري. وقد كاَن رسوُل اهلِل صّلى اهللُ 

 صّلى ، وكاَن قائَدنا على صراِط اهلِل سبحانُه وتعاىل. فرحَم اهلُل امرَءاً اقتدى برسوِل اهللِ عليِه وسلََّم قدوتَنا
ًة اهللُ عليِه وسلَّم. ورحَم اهلُل امرَءاً مسلمًا برهَن على صدِق إسالمِه باليِد اليت يبُذهُلا ويفتُحها معطاءًة كرُي

 مّتكاًل على اهلِل سبحانُه وتعاىل.
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العباداِت أيُّها اإلخوة قد تكوُن أمرًا تقليديًّا، وقد تتحوَُّل إىل عادٍة ميتٍة يف كياِن  أال وإنَّ سائرَ 
اإلنسان، كلُّ عبادٍة إال البذُل والّسخاء. فال ُيكُن أن يتحوَُّل البذُل والّسخاُء إىل عادٍة ميتٍة أو إىل تقليٍد 

 عزَّ وجّل. يفعَل ذلَك إال من منطلِق ثقتِه باهللِ ال معىن له، ألنَّ الذي يعطي وال َيشى الفقَر ال ُيكُن أن 
الذي ال يؤمُن باهلِل اإلُياَن احلقيقيَّ ال يثُق به. والذي ال يثُق بِه هَو أشدُّ ما يكوُن يخاًل وأشدُّ ما يكوُن 

 حرصًا على املال.

، فاعلم أّنُه لفإن وجدَت إنسانًا ال حيرُص على املال، ويبذله، ويعطيِه ذاَت اليمنِي وذاَت الّشما
ذَا  مَّنمؤمٌن باهلِل إُيانًا حقيقيًّا، ومن مثَّ فهَو واثٌق بوعِد اهلِل عزَّ وجّل. ولقد قاَل اهلُل سبحانُه وتعاىل: 

هذا .  ْرَجُعونَ ِبُض َويَ ْبُسُط َوإِلَْيِه ت ُ َواللَُّه يَ قْ  ۖ  َكِثريًَة  الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرًضا َحَسنًا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا
 وعُد اهلِل سبحانُه وتعاىل، واهلُل عزَّ وجلَّ ال َيلُف امليعاد.

فاإلنساُن أحُد رجلني: إّما أن يكوَن مؤمنًا باهلل، ذا ثقٍة بكالِم اهلل، هذا اإلنساُن ال يبايل أبداً مهما 
اِن فإنَّ اهللَ أكرُم ومهما بلَغ الكرُم باإلنس بذَل ومهما أعطى، ألّنُه يعلُم أنَّ اهلَل يراه، وأنَّ اهللَ مطّلٌع عليه.

منه. ومهما بلغت رمحُة اإلنساِن باإلنساِن فإنَّ اهللَ أرحُم مَن الرّاحِم واملرحوِم معًا. هذا ما أريُد أن أنبّهكم 
 إليِه أيُّها اإلخوة.

ٍة يعاين منها بحنُن نعاين من مصائَب شىّت، ونعاين من أنواٍع من الّضيِق كثرية. ولكن ما من مصي
َ اهلُل سبحانُه وتعاىل لنا وقرََّر وأوضح. وإذا كاَن  النّاُس إال وهَي مثرُة أعماهلم، ومثرُة احنرافهم. وهكذا بنيَّ
األمُر كذلك: فإنَّ أجنَع دواٍء لرفِع البالء، وإنَّ أعظَم دواٍء لنقِل اإلنساِن من الّشّدِة إىل الرّخاء، إّّنا هَو 

 ُيرَحم. يُّ إذ يشيُع بنَي فئاِت املسلمنَي بعِضهم جتاَه بعض. فمن رَِحَم رُِحْم. ومن ال َيرَحم الالرّتاحُم احلقيق
أغنياء،  -سبّيةإن نظرنا إىل املوضوِع نظرًة ن-هكذا يقوُل املصطفى صّلى اهلُل عليِه وسلَّم. والنّاُس كلُّهم 

 دوَنُه يف الِغىن.فما من إنساٍن مهما كاَن فقرياً إال وهَو أغىن ممّن كاَن 

وهكذا فإنَّ اإلنساَن أيًّا كاَن مستواُه جيُد نفسُه مكلّفًا بالعطاء، وهبذا املعىن متتدُّ سلسلُة الّتكافِل 
ُم اآلَن والّتضامِن يف جمتمٍع يشيُع فيِه اإلسالُم احلقيقيُّ واإلُياُن احلقيقيُّ باهلِل سبحانُه وتعاىل. وأنا ال أتكلَّ 

كاُة ضريبٌة مرسومٌة يف ماِل اإلنسان، وهَي ليست ماَلُه أبداً، إّّنا هَي حق  ملن مسّاهُم اهللُ عن الزّكاة، فالّز 
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 عليِه سبحانُه وتعاىل يف حمكِم كتابه، وال يُ َتَصوَُّر أن يكوَن هنالَك مسلٌم ُيرُّ عليِه العاُم ويف مالِه حق  ترّتبَ 
 أحتّدُث أنَّ مثَّة مسلمًا يسرُي على هذا النّهِج املنحرِف َقّط. ولكيّن زكاًة مثَّ ال يدفُع زكاَة ماِله. ال أتصوَُّر 

 .إنَّ يف املاِل حّقًا سوى الزّكاةعّما وراَء الزّكاة، وقد قاَل املصطفى صّلى اهلُل عليِه وسلَّم: 

تصوَُّر أّنُه اقتطَع يوقد يظنُّ اإلنساُن أّنُه عندما َُيرُج املاَل من جيبِه ليعطَيُه للمستحقِّني والفقراء، قد 
 عزَّ وجلَّ . بل إّنُه ليكاُد يكوُن جرُيًة يف الّتصوُِّر. إنَّ الباريَ .شيئًا من مالِه الذي ُيلُكه، وهذا خطٌأ كبري

ضُت كتاَب اهلِل من وقد استعر -حتدََّث يف حمكِم كتابِه كثرياً عِن املاِل الذي يدخُل حوزَة اإلنسان، ولكيّن 
مل أجِد البياَن اإلهليَّ مرًّة واحدًة يصُف هذا املاَل الذي وضعُه بنَي يديَك بأّنُه ملُكك،  -أّولِه إىل آخرهِ 

َوأَنِفُقوا . أو يقول: مَّاِل اللَّهِ الَِّذي آتَاُكمْ  مِّن َوآتُوُهمأبداً مل أجد هذا. إّّنا يقوُل اهللُ سبحانُه وتعاىل: 
من أجِل أن جيتثَّ من ذهنَك هذا الّتصوَُّر اخلاطئ، املاُل ليَس مالَك وإّّنا  ،ممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخلَِفنَي فِيهِ 

أنَت قَ يٌِّم عليه، وما أعطاَك اهلُل عزَّ وجلَّ إياُه ليَس من ممتلكاتَك، فأنَت ال متلُك نفسَك فضاًل عن أن 
تلًى هبذا املال، ترى ال، وأنَت مبمتتلَك شيئًا وضعُه اهللُ عزَّ وجلَّ حتَت يديك، إّّنا أنت مؤمتٌن على هذا امل

، هل تثُق باهلِل عزَّ وجّل؟ ترى هل تربهُن على صدِق إُياِنَك باهلِل فتبذلُه سخيّاً ذاَت اليمنِي وذاَت الّشمال
مثَّ متدُّ اليَد إىل اهلِل عزَّ وجلَّ تطلُب منُه العَِوض؟ إذًا أنَت مؤمٌن حّقًا، وأنَت زاهٌد حّقًا. وقد ورَد عن 

ليسِت الّزهادُة يف حترمِي احلالِل وال يف إضاعِة املال، ولكنَّ صطفى عليِه الّصالُة والّسالُم أّنُه قال: امل
. تلَك هَي الّزهادة: أن تكوَن ثقُتَك مبا يف يِد اهلِل أكثَر الّزهادةَ أن تكوَن أوثَق مبا يف يِد اهلِل ممّا يف يدك

 من ثقِتَك باملاِل الذي يف يدك.

 عىن ينبغي أن نتفّهمُه جّيداً أيُّها اإلخوة، وينبغي إذا كنّا نّدعي اإلُياَن باهلِل عزَّ وجلَّ أن نضعَ هذا امل
 إُياننا يف هذا امليزان، ويف حمكِّ هذِه الّتجربة. مثَّ لينظر كلُّ واحٍد منّا النّتيجة، فإّما أن يصّنَف نفَسُه معَ 

 سبحانُه حامداً شاكراً اهللَ عزَّ وجلَّ مَع املؤمننَي الّصادقنَي باهللِ  األدعياِء الكاذبني. وإّما أن يصنَِّف نفَسهُ 
 وتعاىل.

مثَّ يا أيُّها النّاس: من ذا الذي يتصوَُّر أنَّ مسلمًا ُيدُّ يَد الّسخاِء إىل حمتاج، مثَّ إنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ يدُع 
ُه وتعاىل؟ اهللُ مىت كاَن هذا من شأِن اهلِل سبحانتلَك الثّغرَة اليت تكّونت لديِه من عطائِه، يدُعها كما هي؟ 

ال تنفُد خزائنُه، بل كلُّ من ساَر يف هذا الّطريِق َعِلْم، َعِلَم ِعْلَم اليقني، ورأى حقَّ اليقني، أّنُه ما من 
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ليوم، يعطيِه ا إنساٍن يعطي درمهًا يف سبيِل اهلِل سبحانُه وتعاىل إال ويعطيِه اهلُل عزَّ وجلَّ قبَل أن يبيَت عليهِ 
أضعاَف ذلك.. عشرَة أضعاٍف فما يزيُد عن ذلك، إنَّ اهللَ ال يبقي عليِه مّنًة لعبده. هذِه احلقيقُة ينبغي 

 أن نعلمها.

ًة  :مثَّ إنَّ اهلَل ابتالنا، ابتلى كاّلً منّا باآلخر، ذلَك هَو قراُر اهلل َوَجَعْلنَا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض فِتْ َن
 . جعَل الغينَّ فتنًة للفقري، والفقرَي فتنًة للغيّن، وكاَن اهلُل قادرًا على أن يغينَ َكاَن رَبَُّك َبِصريً َو  أََتْصرِبُونَ 

الفقرَي دوَن أن حُيوَِجُه إليك. ولكنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ عّلَق النّاَس بعضهم ببعٍض وجعَل كاّلً منهم ماّدَة ابتالء 
ليِه وسلََّم كعقوِل أولئَك املشركنَي الذيَن كاَن رسوُل اهلِل صّلى اهللُ ع  باآلخر. فال تكوننَّ عقولكم من الغباءِ 

َوِإَذا قِيَل هَلُْم حيملهم على البذِل والعطاء، فيتمّردوَن على قولِه قائلنَي كما روى اهلُل عزَّ وجلَّ عنهم: 
لَّْو َيَشاُء  أَُنْطِعُمَمن ...َأْطَعَمهُ  اُء اللَّهُ َيشَ  َمن لَّوْ  آَمنُوا أَُنْطِعمُ أَنِفُقوا ممَّا َرزََقُكُم اللَُّه قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن 

 .َضاَلٍل مُِّبنيٍ  يِف  اللَُّه َأْطَعَمُه ِإْن أَنُتْم ِإالَّ 

الباري عزَّ وجلَّ قادٌر أن يعطي. ولكن لو أنَّ اهللَ أغىن النّاَس مجيعًا، إذاً النفّكت آصرةُ التّعاوِن بنَي 
النّاس، ومن مثَّ لزاَل معىن افتتاِن النّاِس بعضهم ببعض. والّدنيا حقُل ابتالء، وأساُس امتحان. ولكن 
اإلنساُن الذي يسرُي على هنِج اهلِل عزَّ وجّل، ويثُق باهلِل فيعطي، ال ُيكُن أن َيسَر ال من دينِه وال من 

عرُض عن أمِر فأيُّ محاقٍة تلَك اليت يّتصُف هبا من يدنياُه شيئًا. ال بدَّ أن يفوَز بربٍح آجٍل وعاجٍل معًا. 
آخرته، اهلِل عزَّ وجلَّ متعلّقًا حبباِل الوهم، يتعلَُّق بالوهِم وهَو حيسبُه حقيقة. وهَو هبذا التّعّلِق أفسَد دنياُه و 

أال إنَّ اهللَ قد : موأبعَد نفسُه عن سعادة عاجلِه وآجله. مثَّ امسعوا ما يقولُه املصطفى عليِه الّصالُة والّسال
فرَض يف ماِل األغنياِء بالقدِر الذي يسُع فقراءهم، ولن جُيهَد الفقراُء إذا جاعوا أو عروا إال مبا يصنُع 

 .أغنياؤهم، وإنَّ اهلَل حماسبُهم على ذلَك حسابًا عسرياً 

لّسالُم يف سائِر أحوالِنا عاّمًة، ُة واأسأُل اهللَ سبحانُه وتعاىل أن يوفِّقنا لالقتداِء بنبيِّنا حمّمٍد عليِه الّصال
ويف هذا العشِر األخرِي من هذا الّشهِر  املبارِك خاّصًة. وأن يتجّلى ذلَك يف مزيٍد من اإلقباٍل على اهلِل يف 
 بقايا هذا الّشهر، ويف الكرِم الذي يربهُن على صدِق إُياننا باهلِل سبحانُه وتعاىل حىّت يشيَع التّعاوُن بنيَ 

 قويل لمني، وتشيَع حقيقُة الرّتاحِم فيما بينهم فريتفَع البالء، ويبدُل اهلُل عزَّ وجلَّ شّدتنا برخاء. أقولُ املس
 هذا وأستغفُر اهلَل العظيم..
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ا الّشهِر عاٍم عندما أصل إىل آخُر هذ لعلَّ هذا اليوَم هَو آخُر أيّاِم شهِر رمضاَن املبارك. وأرى يف كلِّ 
املباَرِك أقرُن دون شعوٍر ميّن: بنَي هنايِة هذا الّشهِر من العام، وبنَي هنايِة العمِر اإلنساينِّ من احلياِة الّدنيا.  

عَد ب كما أقرُن بدون شعوٍر ميّن: بنَي مشاعِر الفرحِة يف عيِد الفطر، وإقباِل النّاِس على الطّعاِم والّشرابِ 
ابتعادهم عنهما طيلَة شهٍر كامل، أِجُدين أقرُن بنَي هذا وبنَي الفرحِة اليت يدخلُها اهللُ عزَّ وجلَّ يف قلوِب 

 الّصاحلنَي من عبادِه يوَم القيامة.

ولعل من حكم هذا الّشهر، ربَط الّصلِة بنَي الّدنيا واآلخرِة وبنَي مصرِي اإلنساِن يف الّدنيا واآلخرِة 
 ا الّشهِر وبعَد املوت.بعَد هذ

وِل ال شكَّ أنَّ النّاَس فريقان: فريٌق أقبَل إىل اهلِل عزَّ وجلَّ خالَل هذا الّشهِر املنصرِم فصرَب ابتغاَء الوص
إىل مرضاِة اهلل، وعاىن من شّدِة اجلوِع أو العطِش ورأى نفسُه متعبًا مكدودًا أماَم العمِل الذي يقوُم به، 

بل  اهلُل عزَّ وجلَّ عليها، فلم يشأ أن جيعَل من أتعابِه وأعمالِه ووظائفِه حّجًة إلفطاره، واجلهوِد اليت أقامهُ 
صرَب وقاَل يف نفسِه: إن هَي إال أيّاٌم معدودٌة كما قاَل اهلُل سبحانُه وتعاىل، وها هَو ذا قِد انتهى الّشهُر، 

؟ ماذا بقَي وِم يف األيّاِم الّثالثنَي اليت مضتوقد انقضِت األيّاُم املعدودة. ترى ماذا بقَي من أتعاِب الصّ 
من رواسب الّظمِأ أو اجلوِع يف نفوِس الّصائمني؟ مل يبَق من ذلَك شيٌء َقّط، واستقرَّ يف مكاِن التّعِب 

 األجُر العظيم، والرضى الكبرُي مَن اهلِل سبحانُه وتعاىل.

ىل شر من  بل احنطت عائدة إىل طفولتِها، بل إ فئٌة أخرى مَن النّاِس مل جتِد القدرَة على هذا الّصرب،
كثري من أنواع الطفولة. هؤالِء النّاُس نّزت شهواهُتم يف هذا الّشهر، وأحّلت عليهم، وساَل لعاهُبم على 
ُر بالطّعاِم أو يرى الطّعام. هؤالِء النّاس مل  الطّعام، وعلى الّشراب، وكانوا كحالِة الطّفِل الّصغرِي عندما ُيذَكَّ

صربوا، ومل يشاؤوا أن يستجيبوا ألمِر اهلِل سبحانُه وتعاىل أو أن حيّصلوا على مرضاته. ولكن ها هَو الّشهُر ي
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قد انقضى. هؤالِء اآلخرون، ترى ماذا بقَي يف أعماِق نفوسهم من براثِن شهواهتم وأهوائهم اليت اقتطفوها؟ 
 ماذا بقَي هلم من رواسِب اللذائِذ اليت اشرتوها؟

ىل هذا الفريِق وذاك، فنجُد الفريقنِي قد عادا بنتيجٍة واحدة، اللهمَّ إال شيءٌ واحٌد افرتَق كل  ننظُر إ
منهما بسببِه عن اآلخر، أال وهَو: أنَّ الّصائمنَي الذيَن أعلنوا من خالِل صومهم عن متّسكهم بأمِر اهلل، 

شهادًة ال  بأجٍر عظيم، وسجلوا ألنفسهموعن عبوديّتهم هلل، وعن صربهم على اتّباِع أوامِر اهلل. فازوا 
 تنقضي وال تنحصر.

أّما اآلخروَن فقد سّجلوا ألنفسهم أو على أنفسهم شقاًء وبياًل، وسّجلوا على أنفسهم غضبًا من 
ارة الذي . وما هي اخلس.اهلِل عزَّ وجلَّ عظيمًا. ترى ما هو الربح الذي عاد به هؤالء الذين أسخطوا اهلل

 الذين أرضوا اهلل سبحانه وتعاىل.عاد هبا أولئك 

أقول: ما أشبَه انقضاِء شهِر الّصوِم بانقضاِء العمر. العمُر شهُر صوٍم أيّها النّاس، وكما أّنَك جتُد أنَّ 
جهد الّصوم باالمتناِع عن الطّعاِم والّشراِب تالشت يف هنايِة هذا الّشهر، مثَّ ذبُلت، مثَّ أصبحت ال شيءَ 

ليت يعوُد هبا املؤمُن الّصاحل. فكذلَك الُعمُر إذا انقضى، مهما أجهدت نفسَك يف سبيِل أماَم النّتيجِة ا
مرضاِة اهلل، ومهما بذلت العمر جهاداً يف هذا يف سبيِل اتّباِع أوامِر اهلِل عزَّ وجّل، سوف تنقضي احلياة. 

ملتها ال شيء، األجهاد اليت حت وإذا انقضت فلسوَف جتُد أنَّ كلَّ اجلهوِد اليت بذلتَها ال شيء، وأنَّ كلَّ 
أبقَي عندكم ولسوَف جتُد نفسَك أماَم كلمِة املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم عندما عادَ إىل دارِه وسأل: 

من اللحِم شيء؟ وكاَن عنَد رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم شيءٌ من اللحم. فقالت لُه عائشة: ذهَب  
 . اَل عليِه الّصالُة والّسالم: بل بقَي كلُّها إال كتُفهاكلُّها إال كتُفها. فق

، هذِه الكلمةُ اجلامعةُ اليت قاهَلا رسوُل اهلل، تنطبُق على الُعُمِر كلِّه، املاُل الذي دفعَتُه ابتغاَء مرضاِة اهلل
ضمحلَّ ومضى، ومل افسوَف جتُد غداً أّنُه هو الباقي. والذي اّدخرَتهُ يف جيبَك فسوَف جتُد أّنُه هَو الذي 

 يفدَك شيئًا بل كاَن عبئًا عليك. ولسوَف جتُد أنَّ التّعَب الذي بذلَته، والرّاحةَ اليت بّددهَتا، هو الذي بقيَ 
لك، وهَو الذي يدافع عنك، وهَو رأُس مالَك الباقي. ولسوَف جتُد أنَّ الرّاحةَ اليت وّفرهَتا لنفسَك يف يوٍم 

ضى وانقضى وهَو الذي خسرَتُه حقيقًة. ولكن يا لألسف ال يعرفها اإلنساُن من أيّاِم شبابك، هو الذي م
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معرفَة إحساس وشعور إال عنَد املوت. ولكّنُه قبَل ذلَك حمجوٌب عن هذا اإلحساِس بالّدنيا وأهوائها 
 وتقلّباهِتا وشهواهِتا.

، من خالِل كالمِه لساطعة، الواضحةولكنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ احلكيَم الرّحيَم ُيّزُق هذِه احلجب ببياناتِه ا
 القدمي، وبيانِه املبني. انظروا إىل حديثِه عن أولئَك الذيَن يرحلوَن عن الّدنيا وقد رضَي اهللُ سبحانُه وتعاىل

ِإينِّ ظَنَنُت َأينِّ  ،أُويتَ ِكتَاَبُه بَِيِميِنِه فَ يَ ُقوُل َهاُؤْم اقْ رَءُوا ِكتَابَِيهْ  َمنْ  فَأَمَّام: عنهم، انظروا إىل حديثِه عنه
األَيَّاِم  يِف  ُتمْ ُكلُوا َواْشرَبُوا َهنِيئًا مبَا َأْسلَفْ  ،ُقطُوفُ َها َدانَِيةٌ  ،َجنٍَّة َعالَِيةٍ  يِف  ،ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ  يِف  فَ ُهوَ  ،ُمالٍق ِحَسابَِيهْ 

 .اخْلَالَِيةِ 

عادِة اليت ِر الّدنيا أماَم جزالِة السّ هذِه الّصورُة توضُح لنا ضآلَة التعب الذي يلقمه اإلنساُن يف دا
. .تنتظرُه يوَم القيامة. ولكن علَم ذلَك من علَم وجهلُه من َجِهل، وسيعلمُه النّاُس مجيعاً غداً. أما اآلخرون

ءُوِسِهْم رُ  نَاِكُسو َولَْو تَ َرىَٰ ِإِذ اْلُمْجرُِمونَ : -وما أكثَر ما يتحّدُث عنهم-فانظر إىل قوِل اهلِل سبحانُه وتعاىل 
ْم رَب َّنَا أَْبَصْرنَا َومسَِْعنَا فَاْرِجْعنَا نَ ْعَمْل َصاحِلًا إِنَّا ُموقِنُونَ  . أِعدنا إىل الّداِر الّدنيا لنصلَح ما أفسدنا، ِعنَد َرهبِِّ

أّنُه حلٌم و  ولنقوَِّم االعوجاَج الذي تركناُه من ورائنا. ولكنَّ األملَ الذي ال أملَ مثَله: أهّنا أمنيٌة لن تتحّقق،
 يتقاصر الكوُن كلُُّه عن تطبيقِه وتنفيذه.

كنايًة عن اإلنساِن الذي   أُويتَ ِكتَاَبُه ِبِشَماِلهِ  َمنْ  َوأَمَّاانظروا إىل قوِل اهلِل عزَّ وجلَّ يف مكاٍن آخر: 
يِن ملَْ أُوَت  ِه فَ يَ ُقوُل يَا لَْيتَ أُويتَ ِكتَاَبُه ِبِشَمالِ  َمنْ  أَمَّا ختم لُه بالّشقاء، وأعرَض عن النذيِر والبشري: 

. صحيٌح أّنُه ترَك كنوزًا يف داِر َما َأْغىَنَٰ َعينِّ َمالَِيهْ  ،يَا لَْيتَ َها َكاَنِت اْلَقاِضَيةَ  ،وملَْ َأْدِر َما ِحَسابَِيهْ  ،ِكتَابَِيهْ 
؟ كلُّه ذهَب كما ْغىَنَٰ َعينِّ َمالَِيهْ َما أَ الّدنيا كاَن يتباهى هبا، وكاَن ُينُع رفدها. ولكن ها هَو ذا يسأُل: 

مُثَّ اجلَِْحيَم  ،ُخُذوُه فَ غُلُّوهُ وما النّتيجة؟   َهَلَك َعينِّ ُسْلطَانَِيهْ  املصطفى عليِه الّصالُة والّسالمقاَل 
َوال حَيُضُّ َعَلى طََعاِم  ،ِمُن بِاللَِّه اْلَعِظيمِ إِنَُّه َكاَن ال يُ ؤْ  ،ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبْ ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوهُ  يِف  مُثَّ  ،َصلُّوهُ 

 .ونَ ئِإالَّاخْلَاطِ  يَْأُكُلهُ  ال، ِمْن ِغْسِلنيٍ  َوال طََعاٌم ِإالَّ  ،فَ لَْيَس َلُه اْليَ ْوَم َهاُهنَا محَِيمٌ  ،اْلِمْسِكنيِ 

بارك؟ وأن نغمَض ّشهِر املترى هل نستطيُع أن نأخَذ هذِه العربَة وجنّسدها يف آخِر يوٍم من أيّاِم هذا ال
العنَي لنتصوََّر أنَّ هذا الّشهَر فعاًل يصّوُر لنا العمَر كّله؟ وأنَّ العيَد الذي يليِه يصّوُر إقبال اإلنساِن الذي 
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عنا ُختَم لُه بالّصالِح والتّقوى إىل اهلل، وقد أدخَل اهللُ يف قلبِه فرحَة اخللود. هل بوسعنا أن نعترب؟ وهل بوس
 نا هذا الّشهَر املبارَك أن نبايعُه ونبايَع اهللَ على االستقامِة الّدائمة؟ وعلى أن تظلَّ بيَعتُنا قائمًة أمامَ إذا ودع

تعاىل أن أسأُل اهلَل عزَّ وجلَّ لنا مجيعًا الثّبات، وأسأُل اهلَل سبحانُه و  اهلِل إىل أن يطرَق بابَنا ملُك املوت؟
 فر لكم.يهديَنا سواَء صراطه، فاستغفروُه يغ
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إنَّ اإلنساَن الّساذَج الذي يقّدُر األموَر ببصره ينظُر إىل البناِء الّشامِخ فيحِسبُه قائمًا على أدوارِه 
بناَء ال ُيسكُه العاقَل الذي يدرُك خفايا األموِر يعلُم أنَّ هذا ال وطبقاتِه وحجارتِه املرتاصفِة املتأللئة. ولكنَّ 

إال سر  خفي  يف باطِن األرض، ذلَك الّسرُّ هو الذي يسّمى األساس. وهي سّنٌة من سنِن اهلِل املاضيِة يف 
ّدنيا أو من أشياِء ال الكون: بقاُء الّشيِء ال يكوُن مبظهره وإّّنا يكوُن بسرّه أيًّا كاَن هذا الّشيء من أشياءِ 

اآلخرة، وحديثُنا عن اآلخرِة وخطى اإلنساِن يف هذه الّدنيا إىل اهلل، والطّاعاِت والُقرُباِت اليت يتقّرُب هبا 
ويؤّديها بنَي يدي موالُه وخالقِه عزَّ وجّل. ما الذي يفيُدين من قُ رُبايت؟ أهو مظاهُر هذه الُقرُبات؟ مظاهُر 

 هُلا لكم؟ أم هنالَك سر  خفي  هو الذي يدنيين إىل اهلل؟ وهو الذي يقرّبين إليه؟ إنَّ هذه الكلماِت اليت أقو 
مردَّ ذلَك إىل الّسرِّ اخلفّي، ال إىل املظهِر املرئّي، والّسرُّ اخلفيُّ هنا إّّنا هو اإلخالُص لوجِه اهلِل سبحانُه 

 وتعاىل..

اِء اإلخالص أو بدخوِل العكِر وشوائِب األهو باإلخالِص تسري روُح الطّاعاِت يف مظاهرها، وبفقِد 
والّشهواِت واألغراِض واألمزجِة واملصاحل تتقاصُر هذه الطّاعاُت عن أداِء مقاصِدها، فليَت أنّنا إذ نسعى 
إىل اهلِل سبحانهُ وتعاىل بأعمالنا الظاهرة، وبقرباتنا املكشوفِة الواضحة، ليَت أنّنا نتحّسُس مكاَن اإلخالِص 

 جواحننا، وليَت أنّنا إذ غفلنا عن هذا األساس ذّكرتنا بِه آياٌت يف كتاِب اهلِل عزَّ وجّل، وما أكثَر هلِل بنيَ 
َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا ما يذّكرنا بذلَك يف كالِم اهلِل عزَّ وجّل، لقد قرأمت مجيعًا أو مسعتم قوَل اهلِل عزَّ وجّل: 

َا إهَِلُُكْم إِ . وقرأنا مجيعًا قوَل اهلِل وتعاىل: ينَ الدِّ  اللََّه خُمِْلِصنَي َلهُ  َا أَنَا َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ َأّنَّ لٌَه ُقْل ِإّنَّ
 .َواِحٌد َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا لَِقاَء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال َصاحِلًا َوال ُيْشِرْك بِعِبَاَدِة رَبِِّه َأَحًدا

زَّ و العمُل الّصاحل، وأساسُه اخلفيُّ هو اإلخالُص الذي عبّ َر عنُه البياُن اإلهليُّ بقولِه عمظهُر البناِء ه
. ال ُيدِخل إىل هذا العمِل مزاجاً من أمزجته، وال شهوًة من شهواته، َوال ُيْشِرْك بِعِبَاَدِة رَبِِّه َأَحًداوجّل: 

وخالقِه   يف مظهرِه فما أسرَع ما يوصُل صاحبُه إىل رّبهِ وال غرضاً من أغراضه. إنَّ هذا العمَل وإن كاَن قليالً 
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وهو عنُه راٍض، ولكنَّ األعماَل مهما َكُثرت ومهما تضاعفت ومهما أنفَق اإلنساُن وقتُه وجهده ذاهباً 
، فإنَّ هذه األعماَل واهللِ ال تقّرُب صاحبها إىل اهللِ   شروى آيبًا، ولكنَّ أعمالُه كانت خلّيًة عن الّشرِك اخلفيِّ

 نقري.

باإلخالِص لوجِه اهلِل يدخُل كالُم النّاصِح للقلوب، وباإلخالِص لوجِه اهلِل سبحانُه وتعاىل جتتمُع 
وتتآلُف النّفوس، وال تبقى مظاهُر فرقٍة أو تدابٍر بنَي اجلماعات، وباإلخالِص لوجِه اهلِل سبحانُه وتعاىل 

ي اجلدُل والّشحناء، محِة والغفران، وباإلخالِص هلِل عزَّ وجّل َيتفيتجّلى اهللُ سبحانُه وتعاىل على عبادِه بالرّ 
وباإلخالِص لوجِه اهلِل سبحانُه وتعاىل تذوُب مشكالُت املسلمنَي االجتماعّيُة منها واالقتصادّيُة أيًّا كاَن 

 نوُعها وأيًّا كاَنت أمساؤها.

ين، فأصدقُكُم مّلكنا اهللُ إيّاُه إذ شرّفنا هبذا الدّ  ولئن كنّا فقدنا يف هذا العصِر أعزَّ ما ّنلك، بل أعزَّ ما
القول أنّنا إّّنا فقدنا هذا الّسر، فقدنا اإلخالَص هلِل سبحانُه وتعاىل، فقدناُه عندما نتكّلُم لنعرَِّف النّاَس 

 تدفُعنا يتباإلسالِم وندعَو إليه، وفقدناُه عندما نسمُع ونصغي إىل هؤالِء الذيَن يتكّلمون. أمزجتُنا هي ال
إن تكّلمنا وإن مسعنا. فياهلل، كيَف يصُل اإلنساُن إىل اهلِل وهو حمجوٌب عنُه بأمزجته؟ نعم، ال ُيكُن أن 

 يرحَل اإلنساُن إىل اهلِل عزَّ وجلَّ وهو مكّبٌل بشهواتِه وأهوائِه كما قاَل ابُن عطاِء اهلِل يف حكمه. نعم.

 وفيِح  سبحانُه وتعاىل وهو مل يتطّهر من شهواتِه وأهوائهِ كيَف ُيكُن لإلنساِن أن يدخَل ملكوَت اهللِ 
نفسِه إذ تتسّرُب إىل أعمالِه وأقواله. وليسِت املصيبُة على كلِّ حاٍل هنا، إّّنا املصيبُة األطّم أن يكوَن 

م، مثَّ أحُدنا على هذه احلال مثَّ ال يكتشَف حاَله. املصيبُة أن أتكّلم وشهوايت هي اليت تدفُعين إىل الكال
إّنين ال أحسُّ بأنَّ شهوايت هي اليت تنطقين، وأنَّ مزاجي هو الذي يدفعين. املصيبُة األدهى: أنّنا عندما 
نسمع وننصت، ننصُت بآذاٍن ملؤها موازيُن الّشهواِت واألهواِء واألمزجِة والّرغبات، ولكن ليَت أنّا شعرنا 

ن ِص يف نفوسنا، فإنَّ الّداعَي إذا تشّخص من اليسرِي أبأنَّ هنالَك شيئًا قد تسّرَب إىل مكمِن اإلخال
يبحَث لُه صاحبُه عن دواء، لكن ماذا تفعُل بداٍء مل يستطع صاحبُه أن يشعَر بِه ومن مثَّ مل يسَع إىل 

 تشخيصه؟
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 نأسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل أن يرزقنا نعمَة اإلخالِص لوجهه، وقد ورَد يف األثِر أنَّ اإلخالَص سر  م
أسراِر اهللِ عزَّ وجلَّ يودعُه اهللُ يف قلِب من أحبَّ من عباده، فاللهمَّ ال حيلَة لنا. واألمُر على هذه الّشاكلة، 
إال أّن نتضرُّع إليَك أن حتبّنا وأن تكألنا بلطفَك وبرمحتَك حىّت يسرَي هذا الّسرُّ من خالِل هذا احلبِّ إىل 

 قلوبنا.

ت أيّاٌم معدوداٌت من هذا الّشهِر املبارك، أعيذُكم باهلل أن تعرّبوا عن وبعُد أيّها اإلخوة، فقد بقي
احتفائكم ببقايا هذه األيّاِم من هذا الّشهر املبارك بكسٍل كما أراُه يف كلِّ عام، بعَد أن متتلَئ املساجُد 

ّما أصبَح الزّمُن يف آخرِه لباملصّلني يتناقُص املصلّوَن رويدًا رويداً، ألهّنم كانوا يف أّوِل الّشهِر نشيطني، ف
شعروا بالكسِل وشعروا بامللل، إذاً مل يكن الّشيءُ الذي يدفُعنا حمّبًة هلِل عزَّ وجّل وإخالٌص لوجهه، ولكّنُه 
مزاٌج ونشاط، ونشاُط اإلنساِن َيضُع لنواميِس النّفِس ولطبيعِة الّذات، أّما لو كاَن الّنشاُط منّزاًل من عنِد 

: سرّاً من أسراِر اإلخالص، فإنَّ اإلنساَن كّلما خطا إىل اهلِل كّلما ازدادَ نشاطا، وكّلما ازدادَ اهلِل عزَّ وجلّ 
 شعوراً بلّذِة العبادة كّلما ازداَد فيها إمعانًا.

يف هذه األيّاِم ليلُة القدر، ويف هذه األيّاِم يتضاعُف اإلقباُل على اهلِل عزَّ وجّل، ويف هذه األيّام ينادي 
اهلِل سبحانُه وتعاىل اإلنساَن أن يلّوَن من ألواِن طاعاتِه وقرباتِه إىل اهلل، وأن ال حيصرها يف نوٍع واحٍد   داعي

لَق كالّصالِة والّصياِم مثاًل، بل يريُد رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلَم منا يف هذا الّشهر أن نفتَح أيدينا ليند
اهلُل سبحانُه  جيوِب الفقراء، يطّلُع اهلُل عزَّ وجلَّ علينا ويراقبنا، يبتلياملاُل منه إىل جيوِب احملتاجني، إىل 

قراءُ وتعاىل الغينَّ بالفقري والفقرَي بالغيّن. ترى ماذا يصنُع األغنياُء وقد ابتالهُم اهلُل باملال؟ ماذا يصنُع الف
 وقد أمرهُم اهلُل سبحانُه وتعاىل بالتّعّفف، وهذا الّشهُر ينادي..

ا النّاس، واهلِل لو أنَّ أحدكم خرَج من مالِه لضاعَف اهلُل سبحانُه وتعاىل لُه ماَلُه كّله، وال ُيكُن أيّه
الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه  َمْن َذاإلنساٍن أن جيارَي اهلَل يف الكرم، أو أن يسابقُه يف عطاء. كيف وهو القائل: 

 .َوُأْحِضَرِت اأْلَنُفُس الشُّحَّ ؟ ولكنَّ األمَر كما قاَل اهللُ عزَّ وجلَّ: ِثريَةً قَ ْرًضا َحَسنًا فَ ُيَضاِعَفُه َلهُ َأْضَعافًا كَ 

أسأُل اهللَ عزَّ وجّل أن يهبنا من ُحرقِة اإلخالص ما يقطُع صلتنا هبذا الّشح ويصُل أفئدتنا ثقًة باهلِل 
 ، نعم.سبحانُه وتعاىل، وجيعلُنا نطمئنُّ أنَّ خزائَن اهلِل عزَّ وجلَّ مفتوحة
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اجعلوا من هذا الّشهِر مثابًة لقربٍة من هذا النّوع، على التّاجِر أن جيعَل جتارتُه يف هذا الّشهِر مومسًا 
ماله  بينُه وبنَي اهلل، ال مومسًا بينُه وبنَي عباِد اهلِل سبحانُه وتعاىل، على كلِّ إنساٍن وهو يريُد أن يدفَع زكاةَ 

ُه شاءَ هلل: كيَف أدفُع زكاَة مايل البين أو لفالٍن أو لفالٍن؟ وهو يدفُع لأن ال يعتصَر ذهنُه ليحتاَل على ا
 أم أىب..

ادفعها كما أمَر اهلل، أخرجها على النّهِج الذي شرعُه اهلل، واذكر وأنَت تفعُل ذلَك قوَل اهلِل عزَّ 
 .نَّ اللََّه ِبِه َعلِيمٌ َشْيٍء فَإِ  ِمن ِفُقواَوَما تُن ۖ   َلن تَ نَالُوا اْلرِبَّ َحىتََّٰ تُنِفُقوا ممَّا حتُِبُّونَ وجّل: 

؟ من هذا الذي يتوّخى أن يكرمُه اهللُ مبغفرٍة وهو يلملُم من مالِه أسوأه مثَّ يبعثُه إىل الفقراِء واحملتاجني
وا على اهلِل لواهلِل إنَّ هذا ليذّكرين حبيِل بين إسرائيل يوَم منعهُم اهللُ عزَّ وجلَّ عن الّصيِد يوَم الّسبت، فاحتا

 مبا علمتم من احليل، فكاَن مكُر اهلِل سبحانُه وتعاىل أشدَّ من مكرهم.

اللهمَّ ال تبتلنا، اللهمَّ إنّا نعوُذ بَك من مكرك، اللهمَّ اقطع دابَر الّشحِّ يف نفوِسنا، اللهمَّ اجعلنا ممّن 
 ظيم...يضّحي بدنياُه يف سبيِل مرضاتك، أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل الع
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|  مكة بمناسبة رمضان: البوابة التي دخل منها الصحابة إلى فتح -313

22/22/1881 

 

لقد دأب كثرٌي من املسلمني أن يتحدثوا يف هذا الشهر املبارك ويف هذه األيام اخلاصة منه عن بطولتني 
 عظيمتني توَّج اهلل سبحانه وتعاىل هبما تاريخ هذه األمة:

 طولة اليت أكرم اهلل هبا املسلمني يف غزوة بدر، والثانية: تلك اليت أكرم اهلل املسلمنيأوالمها: تلك الب
هبا يف فتح مكة، وليست هذه الذكرى وال احلديث عنها مبعث نقد، ولكن املسألة تتعلق بكيفية التحدث 

 عن هذه الذكريات.

أكرم اهلل عز  اإلسالمية اليت كثرياً من املسلمني يتحدثون يف هذا الشهر املبارك عن هذه البطوالت
وجل هبا الرعيل األول من هذه األمة بطريقة جتعلهم يستشعرون بالعوض عن الذل الذي حاق هبم، 
وجتعلهم يستشعرون بأن املكرمة اليت أكرم اهلل هبا آبائهم أو أجدادهم ساريٌة إليهم أيضًا، مث إهنم يتفرقون 

منها غذاًء ألنفسهم، وكأهنم أخذوا منها ما يعوضهم عن عن احلديث عن هذه البطوالت وكأهنم أخذوا 
 الذل الذي حاق هبم، واملهانة اليت تطوف يف حياهتم.

واحلديث عن ذكريات املسلمني وبطوالهتم هبذا الشكل حديٌث خطري وطريقة جاحنة ال يقرها منطق 
ت مثن هذه بنعمٍة إال وقد دفعوال يؤيدها دين. ينبغي أن نعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل ما أكرم هذه األمة 

النعمة، وينبغي أن نعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل ما تّوج حياة سلف هذه األمة بالبطوالت اليت نتحدث 
عنها إال ألهنم شدوا أنفسهم إىل حيث أصبحوا أهاًل لتلك البطوالت، فماذا عسى أن يفيدنا احلديث 

ابطون إىل الدرك األسفل من الذل واملهانة، راضون عن فتح مكة أو عن غزوة بدر أو عن غريمها وحنن ه
هبذه احلالة اليت حاقت بنا؛ نتخبط يف أودية التيه ختبط اإلنسان الذي يتحرك يف ظالٍم دامس، وليس 

 أمامه أي قبس من النور يستضيء به.

علم ناحلديث عن هذه البطوالت مفيد مفيٌد جداً إذا كان اهلدف من وراء ذلك أن نأخَذ العربة أن 
املغارم اليت دفعها أولئك املسلمون حىت وصلوا من وراء ذلك إىل تلك املغامن، احلديث عن هذه الذكريات 
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مفيٌد جداً إذا أخذنا منها العرب ألنفسنا فسلكنا مسالك أولئك الناس، أولئك السلف الصاحل، وسرنا وراء 
إلينا  ، ذلك ألن النهج هو الذي سيعيدخطاهم وتتبعنا السري الذي كانوا يسريون، هذا العمل مفيٌد جداً 

 هذه املكرمة اليت أكرم اهلل بنا أجدادنا السالفني السابقني.

احلديث عن فتح مكة حديث يبعث النشوة يف الرؤوس فعاًل، وحديٌث يبعث الطرب يف العقول، 
تح يات فولكن ماذا عسى أن تفيدنا هذه النشوة؟ وماذا عسى أن يفيدنا هذا الطرب؟ مهما كانت ذكر 

مكة عظيمًة باعثًة للنشوة يف النفس فإن غصص املهانة اليت نعاين منها متغلبة على ذلك، ولكن بوسعنا 
أن نستفيد شيئًا آخر غري النشوة والطرب اللذين يركن إليهما كثرٌي من الذين يتكلمون ومن البلغاء الذين 

ضة اليت فتح مكة؟ وما هي البوابة العري َيطبون، هنالك شيءٌ آخر مفيٌد فعاًل هو أن نتساءل: كيف كان
وعينا لنا عن هذا األمر و ءدخل منها أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل ذلك الفتح؟ إذا تسا

اجلواب عنه وعاهدنا اهلل عز وجل أن نفعل ما فعل أولئك الناس، فال شك أننا سنعود بربٍح كبرٍي جداً، 
هذا  ليت وصل منها أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل الفتح يفوحنن إذا تأملنا يف هذه البوابة ا

الشهر املبارك، سنجد أن هذه البوابة تتمثل يف شيء واحد، هو انتصار أولئك املسلمني على أنفسهم. 
يف حني أن كثرياً من املسلمني يتصورون أن هذه البوابة تتمثل يف انتصار املسلمني ألنفسهم، وفرٌق كبري  

  جداً بني أن يسعى اإلنسان لكي ينتصر على نفسه وبني أن يسعى لينتصر لنفسه.كبريٌ 

أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما تّوجهم اهلل بتلك البطولة وما خضع املشركون هذا 
اخلضوع هلم وهم يدخلون زرافاٍت ووحداٍن إىل مكة، وما أدخل مهابة املسلمني يف قلوب أولئك املشركني 

بعد أن جنح أولئك املسلمون يف انتصارهم على أنفسهم. مىت انتصر أولئك املسلمون على أنفسهم؟ إال 
 مىت سحقوها حتت أقدامهم؟

لك وجل منه التمهيد الكبري لفتح مكة، بل ذ يوم صلح احلديبية، ذلك الصلح الذي جعل اهلل عز
لِّيَ ْغِفَر َلَك اللَُّه َما  ،مُّبِينًا فَ ْتًحا َتْحنَا َلكَ إِنَّا ف َ الصلح الذي مساه اهلل سبحانه وتعاىل فتحًا أمل يقل: 

َر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َويَ ْهِدَيَك ِصرَاطًا مُّْستَِقيًما ِمن تَ َقدَّمَ  مىت نزل هذا الكالم؟ نزل يوم  َذنِبَك َوَما تََأخَّ
صن وال اقتحامًا مل يكن فتحًا حل صلح احلديبية، إذن من املعين بالفتح صلح احلديبية، وصلح احلديبية

ألسوار بلد، ولكنه كان شيئًا أعظم من ذلك. كان صلح احلديبية يتمثل يف انتصار أولئك املسلمني على 
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أنفسهم وتساميهم على أهوائهم وشهواهتم بارك اهلل هلم ذلك اجلهاد األغر ومسّاُه فتحًا، بل ذهب البيان 
ذي فتح مذهبًا جعل فتح مكة يضئل ويتصاغر أمام هذا الصلح الاإلهلي يف التعبري عن هذا الصلح بال

مساه اهلل سبحانه وتعاىل فتحًا. ملاذا كان فتحًا؟ ألن املسلمني آنذاك انتصروا على أنفسهم، ظهر املشركون 
مبظهر املستكرب العايت ووقفوا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم موقف املتحدي كما تعلمون، وأملوا 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم شروطهم، وكان فيما نص عليه من تلك الشروط أن يرجع املسلمون على رسو 
يف ذلك العام من منتصف طريقهم إىل مكة إىل املدينة املنورة دون أن يعتمروا ودون أن حيققوا أهدافهم 

س معهم ألسلحة، ليالسلمية وكان من مجلة شرائطهم أال يعودوا يف العام الذي يأيت إال وهم جمردون عن ا
إال السيوف يف أغمادها وال يقيمون يف مكة إال ثالثة أيام مث يُ رَحلوَن عنها، وكان من مجلة شروطهم أن  
كل من تسرب من املشركني إىل املدينة مؤمنًا فإن على املسلمني أن يعيدوه وأال يبقوه فيما بينهم، أما 

روط كان يهم فلهم أن يرحبوا به ويقيموه فيما بينهم هذه الشالذي يأيت من املدينة املنورة إىل مكة الجئًا إل
فيها مهانة وأي مهانة لنفوس املسلمني، وكان فيها جرٌح وأي جرح ملشاعرهم، ولكنها فتنة ابتالهم اهلل 

 عز وجل هبا موقف وضعه اهلل أمامهم ووضعهم أمامه.

 عز وجل مع تصار هللنمزجوا اال ترى هل سينتصرون يف هذه احلالة بدافع من الرعونة ألنفسهم وقد
نتصار للنفس، أم سيرتفعون على أهوائهم ونفوسهم وجيندون كرامتهم وحظوظهم ونفوسهم ومبتغياهتم اال

وأهوائهم جيندون ذلك كله لدين اهلل عز وجل وللمآل الذي ينتصر فيه دين اهلل سبحانه وتعاىل، فتنة 
ٍم وإرشاٍد منه قف املسلمني بقيادة سيدنا رسول اهلل وبتعليابتالهم اهلل سبحانه وتعاىل هبا. فكيف كان مو 

 هلم؟

كان موقف املسلمني بعد شيء من التلجلج واالضطراب اخلضوع ألمر اهلل، واخلضوع ملا علمهم 
إياه رسول اهلل واخلضوع للرتبية اليت رباهم عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، رضي بكل تلك الشروط، 

رتفعات ومظاهر العلو واالستكبار اليت جتلت يف مواقف أولئك املشركني الذين صدوا رضي بكل تلك ال
املسلمني عن املسجد احلرام، رضي رسول اهلل هبذا. ملاذا رضي هبذا؟ ألنه نظر فوجد أن مثن الفتح مثن 

 يف االنتصار لدين اهلل يكمن يف هذا الرضى، يكمن يف الرضى بأن جترح النفوس، يكمن يف أن يقبلوا
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املهانة، يكمن يف أن يقبلوا بالذل، ورب ذل كان هو الرتبة اليانعة للعز، ورب مهانة تبدو يف ظاهر األمر 
 مهانة وهي يف عاقبة األمر عز.

هكذا رىب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحابه، وهكذا قال هلم: نعم الذي يأيت من مكة إلينا 
اهلل واسعة. أما الذي يذهب منا إليهم فال رده اهلل، ماذا عسى  فإن اهلل سيجعل له فرجًا وخمرجًا، وأرض

أن نستفيد من إنسان رغب عنا ومال إىل غرينا، وهكذا رىب رسول اهلل أصحابه، قبلوا عادوا من منتصف 
الطريق إىل املدينة، مل يعتمروا، مل تكتحل أعينهم مبرأى مكة والبيت احلرام كما كان يطيب هلم، قبلوا 

 هبذا إىل . قبلوا بذلك كله حمتسبني أجرهم عند اهلل، متجهني.اليت فيها مهانة للنفس، ال للدينبالشروط 
 نية صافية ملرضاة اهلل سبحانه وتعاىل.

هذه هي البوابة اليت أظفر اهلل املسلمني من ورائها بفتح مكة، ومن مث مسى اهلل هذا التمهيد فتحًا  
ل عن فتح مكة يف هذا الشهر، ونتحدث ببليغ الكالم عن دخو كما مل يسم فتح مكة فتحاً عندما نتكلم 

رسول اهلل مكة ومعه أصحابه من ثنية كداء ومن هنا وهناك، وعندما نتكلم ببليغ الكالم عن خشوع 
املشركني وذهلم أمام هيبة الداخلني إىل مكة نشوة يف النفس، سرعان ما تتبدد لننظر إىل أنفسنا وحنن 

الضالل والذل واملهانة، ولكن إذا أردنا أن نتحدث يف هذا الشهر املبارك عن هذا معلقون بأودية التيه و 
الفتح فلنتحدث عن الثمن، فلنتحدث عن اجلهاد اخلفي الذي كان قبل ذلك والذي مساه اهلل فتحًا وأي 

 فتح، مساه اهلل فتحًا مبينًا.

احلديبية إىل  طريقه من صلح لقد ورد يف الصحيح أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو عائد يف
املدينة املنورة استدعى عمر وتلى عليه سورة الفتح اليت نزلت بكاملها يف ذلك اليوم. فقال عمر: أفتٌح هو 
يا رسول اهلل. قال: نعم. أفكان موقفنا هذا فتحًا، الذي أظهرنا مبظهر الضعف، وظهر مبظهر االستكانة 

 أهو فتٌح. قال: نعم هو فتح.

وة آن لنا أن نفرق بني اجلهاد الذي ننتصر فيه على أنفسنا على أنفسنا ضد أنفسنا، أيها األخ
واجلهاد الذي ننتصر فيه ألنفسنا، أال تالحظون كم تداخلت الصور وكم متازجت النيات واملشاعر، أال 

 تالحظون هذا.
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يتبني اخليط الدقيق  نفسهأما إن املسلم لن يرقى إىل درجة الربانية حبياته إال بعد أن يكون رقيبًا على 
الذي يفصل بني قصده املتجه إىل مرضاة اهلل، قصده املتجه إىل خدمة دين اهلل وقصده الذي يتجه إىل 
إرواء غليله إلرواء ظمأ نفسه، ينبغي أن نفرق بني هاتني احلالتني، كما فرق أصحاب رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم.

عد  تعاىل عنه صارع أحد املشركني من زعانفة املشركني، فصورد يف بعض اآلثار أن عليًا رضي اهلل
سيدنا علٌي رضي اهلل عنه فما كان من املشرك إال أن بصق يف وجه سيدنا علي الذي كان قد استعلى 
فوقه وصرعه ليقضي عليه، فما إن فعل املشرك هذا حىت قام عنه سيدنا علي، وعجب املشرك وسأله فيما 

لرجل حتت قبضة سيفه. قال كنت أصارعك بدافع من االنتصار لدين اهلل، فلما فعلت ذلك؟ وقد أصبح ا
فعلت فعلتك اهتاجت عوامل االنتصار لنفسي، فخشيت أن يكون عملي انتصاراً للنفس، فابتعدت عما  

 كنت قد عزمت عليه.

األعظم و هذه القصة جتسد لنا واجبًا ينبغي أن نقف أمامه لنطبقه، أما إن اجلهاد األعظم واألعظم 
هو أن يبدأ املسلمون فيجاهدوا أنفسهم، يرتفعوا فوق شوائب نفوسهم فإذا وصلوا إىل ما وصل إليه أولئك 

 الربانيون أكرمناهم بالبطولة كما أكرمنا أولئك بالبطولة.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 22/22/1883|  هل ستثمر غراس شهر رمضان في قلوبنا!؟ -311

 

نه جلميٌل حقًا أن تزدحم املساجد يف مثل هذا الشهر املبارك باملصلني بالراكعني والساجدين، وإنه إ
جلميٌل حقًا أن يتسابق الناس رجااًل ونساًء إىل املساجد للقيام بالقيام الذي ندبنا رسول اهلل صلى اهلل 

انه وتعاىل وأن تالوة كتاب اهلل سبحعليه وسلم إليه يف هذا الشهر، وإنه جلميٌل حقًا أن يُقبل الناس إىل 
 .. كل ذلك من أبرز مظاهر القرب.ُيكثر اإلنسان منا من قراءة كتاب اهلل عز وجل يف البكور واآلصال

 إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ومن أبرز ما يتعلق بشعائر هذا الشهر املبارك.

نه ملنظر رض هبذا الغراس، إولكن هذا كله أشبه ما يكون بغراٍس فاضت به األرض، فاخضّر وجه األ
مجيل حقًا، وإن اآلمال لتزدهر مبرأى هذا الغراس وهذه اخلضرة اليت أينعت يف وجه هذه األرض، ولكن 
األمل ينتظر أن يزدهر هذا الشيء بثماره، فالغراس يبعث على األمل ال لذاته ولكن للثمار املرجوة من 

 وراءه.

هذا الشهر، وإن ازدحام املساجد باملصلني والراكعني وهكذا فإن إقبال الناس إىل املساجد يف 
ما يكون  . كل ذلك أشبه.والساجدين، وإن كثرة اإلقبال إىل كتاب اهلل سبحانه وتعاىل قراءًة وتدارساً 

بغراٍس أينعت يف األرض واآلمال ال تتعلق هبذه الغراس وإّنا تتعلق بالثمار اآلتية من وراءه، فما هي مثار 
ملساجد يف هذا الشهر؟ ما هي مثار اإلقبال إىل كتاب اهلل سبحانه وتعاىل؟ ما هي مثار اإلقبال على ا

 اإلقبال إىل املساجد لصالة الرتاويح وقراءة جزٍء من كتاب اهلل عز وجل يف كل ليلة؟

مثار ذلك أيها اإلخوة أن تتطهر قلوبنا من حب الدنيا، وأن تقبل إىل اهلل سبحانه وتعاىل خليًة طاهرًة 
قية، إن أمرنا اهلل عز وجل بعبادة فمن أجل تطهري أفئدتنا يأمرنا اهلل هبا، وإن أمرنا اهلل عز وجل بكثرة ن

الركوع والسجود، فلهذه احلكمة يأمر، وإن أمرنا اهلل عز وجل بكثرة التبتل والذكر بني يديه فمن أجل 
 .تطهري قلوبنا من حمبة الدنيا يأمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بذلك كله

 نُفُس الشُّحَّ﴾﴿َوُأْحِضَرِت اأْلَ وقد قال لنا الباري سبحانه وتعاىل فيما خاطبنا به مبحكم تبيانه: 
هكذا قضى اهلل عز وجل، قضى اهلل سبحانه وتعاىل أن حيبب إلينا الدنيا، مث قضى اهلل عز وجل أن يبتلينا 
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ما  َوإِنَُّه حلُِبِّ اخْلرَْيِ َلَشِديدٌ اىل حنبه بالشح، فيجعلنا نتكالب على املال بعد أن جعلنا اهلل سبحانه وتع
 احلكمة من هذا؟

احلكمة من هذا أن يوجهنا إىل الدواء الذي حيررنا من حبنا للدنيا وللمال، مث يوجهنا إىل الدواء 
الذي حيررنا من الشح الذي ابتالنا اهلل سبحانه وتعاىل به، الصالة السجود الركوع كثرة قراءة القرآن 

. كل ذلك أدوية  .قوف خلف اإلمام بإصغاٍء إىل تالوة كتاب اهلل سبحانه وتعاىل مبقدار جزٍء يف كل ليلةالو 
كل ذلك سبل من أجل أن يطهر اإلنسان قلبه هبذه السبل من حمبته للدنيا، ومن أجل أن يتحرر من 

راس الذي يبعث ق هذا الغالشح الذي ابتالنا اهلل سبحانه وتعاىل به، فهل أينع هذا الغراس مثاراً؟ هل حق
السرور فعاًل يف النفوس؟ هل حقق هذه الثمار اليت ينتظرها اهلل سبحانه وتعاىل منا؟ يقول اهلل عز وجل 

ِضَرِت اأْلَنُفُس الشُّحَّ﴾ ﴿َوُأحْ ؛ قال أواًل: ﴿َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾يف مكاٍن آخر: 
 .يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ ﴿َوَمنمث قال: 

 ه؟رب ابتليتين بالشح، فكيف السبيل إىل أن أتوقى ما قد ابتليتين ب ولإلنسان أن يقول: ولكن يا

السبيل هذا الذي أمرك اهلل عز وجل به، كثرة الركوع والسجود صالة الرتاويح يف هذا الشهر اإلقبال 
نه وتعاىل قراءًة أو إصغاًء. ما املراد منه؟ املراد منه أن تعاجل جراحك املراد منه أن حترر إىل كتاب اهلل سبحا

نفسك من شحك، ولقد ابتالنا اهلل سبحانه وتعاىل باملال، وملكنا إياه فيما نزعم، ولكن اهلل مل يقل وال 
 ما أن يقول:ال. إيف آية من كتابه أننا امتلكنا مااًل، إطالقًا، إن حّدث عن صلة اإلنسان بامل

هل رأيتم يف    فِيِه﴾َ﴿أَنِفُقوا ممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخلَِفنيَ . وإما أن يقول: مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكْم﴾ مِّن ﴿َوآتُوُهم
كتاب اهلل آيًة يعلن البيان اإلهلي فيها أن اإلنسان ُيلك مااًل؟ لن جتدوا إطالقًا. ولكن اهلل عز وجل مع 

أن يكون اإلنسان حمبًا للمال، كي يبحث عن العالج فيستعمله ومن مث كي يتخلص من ذلك قضى ب
 هذا الداء العضال.

واهلل الذي ال إله إال هو لو قرأنا كتاب اهلل سبحانه وتعاىل وختمناه يف كل يوم مرة من هذا الشهر، 
ز وجل به، لن بتالنا اهلل عمث مضى هذا الشهر وقلوبنا متعلقٌة بالدنيا، وحنن يف سجن هذا الشح الذي ا

 يفيدنا كتاب اهلل عز وجل شيئًا.
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امسعوا هذه الكلمات اليت قاهلا حارثُة رضي اهلل عنه لرسول اهلل يوم سأله صلى اهلل عليه وسلم: 
كيف أصبحت يا حارثة :وحيك إن لكل شيء حقيقة فما حقيقة ؟ قال: أصبحت مؤمنًا حقًا. قال﴿

انك؟ مل يقل أصبحت مكثر من الصالة، مل يقل إنين أقرأ كتاب اهلل من ألفه ما الدليل على إُي إُيانك﴾
إىل يائه يف كل يوٍم مرة، ما قال هذا، وإّنا قال: عزفت نفسي عن الدنيا، وكأين بعرش ريب بارزاً، وكأين 

رسول اهلل  هن فيها. هذا ما قاله حارثة. فماذا أجابو بأهل اجلنة ينعمون يف نعيمها، وكأين بأهل النار يتعاو 
 . تلك هي احلقيقة.﴾أبصرت فالزم﴿صلى اهلل عليه وسلم. قال: 

هذه هي النتيجة من كثرة الصالة من كثرة العبادة من كثرة التبتل من كثرة ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، 
 وإنين ألعجب إلنساٍن يقرأ الكثري والكثري من كتاب اهلل عز وجل، وإين ألكثر عجبًا من إنساٍن يتجه إىل
املساجد اليت يُتلى فيها كل ليلة جزء من كتاب اهلل عز وجل، مث يصلي ويركع ويسجد ويدعو ويتبتل، فإذا 
طرق بابه طارٌق يطلب منه شيئًا من حق اهلل سبحانه وتعاىل يف ماله، تربم وأعرض وأظهر الضجر ورمبا 

 أعلى د الثمار وقد ازدهرت يفاعتذر بأنه ال توجد سيولة. كيف ُيكن أن أتصور غراساً يفيد إذا مل أج
 الغراس. ماذا أصنع بالشجر الذي ال يُثمر؟ هل مآل هذا الشجر إال إىل احلريق أيها اإلخوة.

 املساجد، وهذا ما حنمد اهلل عز وجل ُيلؤونمصيبة املسلمني أيها اإلخوة أهنم يف أحسن أحواهلم 
 اإلسالمي العظيم، إىل التكافل الذي هو عليه، ولكننا عندما ننظر إىل التضامن الذي هو أساس ديننا

دعامة هذا الدين، ال جند أحداً من املسلمني يف هذه الساحة إال القلة النادرة، الكل يشكو، الكل يتأفف 
من سوء احلالة االقتصادية، الكل يشكو من عدم وجود السيولة، وكلمة السيولة كلمة يدرك معناها 

رة رون هبا. ولكنين أتساءل: ترى هل سيقبل اهلل سبحانه وتعاىل املعذوأبعادها التجار، وما أكثر ما يعتذ
 من خالل ترديد هذه الكلمات؟

أيها اإلخوة كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجود الناس، وكان يف جوده كالريح املرسلة، وكان 
اها، وإن أردمت أن عٍة يرضأجود ما يكون يف هذا الشهر. فإن أردمت أن تتقربوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل بطا

ختتصروا املسافة يف العبادة بينكم وبني اهلل عز وجل، فتحرروا من الشح، وكونوا مظهراً لقول اهلل عز وجل: 
سه بالعقيدة وما أيسر أن يتخلص اإلنسان من شح نف. ﴿َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾

  سبحانه وتعاىل أفئدتنا وقلوبنا هبا.اإلُيانية اليت توج اهلل
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أنا أعجب من إنساٍن يدعي أنه مؤمن باهلل، وأنه مصطبٌغ بأركان اإلُيان كما أراد اهلل عز وجل، مث 
 إنه يتكالب على املال ويشح به، هذا نقيض ذاك..

 إُياين باهلل يعين أن اهلل هو الرزاق.
 .﴾ُفهُ َشْيٍء فَ ُهَو َُيْلِ  مِّن َما أَنَفْقُتموَ ﴿إُياين باهلل يعين اليقني بقول اهلل تعاىل: 

 .﴾رِّْزقَ اللَِّه ال فَابْ تَ غُواِعندَ ﴿إُياين باهلل يعين اليقني بقول اهلل سبحانه وتعاىل: 
 إُياين باهلل يقتضي أن أعلم أن هذه الدنيا زائلة، وأهنا ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة.

 ض ذلك كله؟فكيف جيتمع اُياين باهلل عز وجل مع نقي

أنا مؤمٌن باهلل وأتكالب على املال، أنا مؤمٌن باهلل وُير العام وال أفكر حبق اهلل سبحانه وتعاىل يف 
املال الذي عندي، ُير العام وأنا مؤمٌن باهلل سبحانه وتعاىل ويدعو هذا الشهر املتبتلني والقائمني والراكعني 

 لى اهلل عليه وسلم فال جند إنسانًا هناك.والساجدين إىل أن يأتسوا ويقتدوا برسول اهلل ص

وََكاَن رَبَُّك  ْصرِبُونَ َوَجَعْلنَا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض فِتْ َنًة أَتَ ﴿أيها اإلخوة إن اهلل عز وجل قال يف حمكم تبيانه: 
وجل  ز، ومن مظاهر هذه الفتنة أن اهلل ابتلى الغين بالفقري، وابتلى الفقري بالغين، ولو شاء اهلل ع﴾َبِصريًا

 لبسط مائدته أمام اجلميع فتساوى الناس يف املال، ولكن االبتالء َيتفي عندئٍذ.

ابتلى اهلل عز وجل الغين بالفقري الذي يراه عن ُيينه ومشاله ويف السوق ويف الصباح واملساء. ترى هل 
ستوى مسيقتطع من ماله الذي يشح به ليعطي هذا اإلنسان الفقري ويعلو به من مستوى الفقر إىل 

 الكفاية؟

وابتلى اهلل الفقري بالغين هل سيذكر قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن اليد العليا خري من اليد 
 ..السفلى. هل سيصرب؟ هل سيتعفف؟ وهكذا

هذه حقيقة الدنيا، وهكذا يسري اإلنسان إىل اهلل سبحانه وتعاىل وأنا أحتدث عن حق اهلل سبحانه 
نياء، ورمبا تصور الكثري منا أن هذا املسجد ال يضم بني جنباته إال الفقراء، ليس وتعاىل يف أموال األغ

األمر كذلك أيها اإلخوة فالفقر أمٌر نسيب والغىن أمر نسيب، كل واحد منا غين بالنسبة ملن دونه، وفقري 
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نه، وكل و بالنسبة ملن فوقه، وهكذا فكل إنساٍن مكلف بأن يعود بفضل من زاده أو ماله إىل من كان د
 منا يستطيع أن يرى من الناس من هو دونه يف املستوى املعيشي.

ولكن ما ينبغي أن تنظر دائمًا إىل من هو أعلى منك حىت حيجبك كذلك عن النظر إىل من هو 
دونك، إذا سرنا على هذا النهج، فكٌل منا يتمتع جبزء من الغىن، نعم وكل منا ينبغي أن يصغي لالصطباغ 

 .مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكْم﴾ ﴿َوآتُوُهم مِّننقياد لقول اهلل سبحانه وتعاىل: واخلضوع واال

إن اهلل عز ﴿كل منا نبغي أن يصغي إىل كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف خوٍف وهلع:   
ال إ وجل قد جعل يف مال األغنياء بالقدر الذي يسع فقراءه، وإن الفقراء لن جيهدوا إذا جاعوا أو عروا

 .مبا يصنع أغنياءهم، وإن اهلل حماسبهم على ذلك حسابًا عسرياً﴾

وخالصة هذا الكالم الذي أريد أن أقوله أن املسألة أمام اهلل عز وجل ليست بكثرة الركوع والسجود، 
وليست بكثرة قراءة كتاب اهلل عز وجل، وليست حبمل املصحف خلف اإلمام يف صالة الرتاويح، كل 

. إّنا األمر يظهر جليًا مبقياٍس إىل قرب اإلنسان من اهلل أو بعده من اهلل؛ إّنا يتبني .لذلك سبل ووسائ
ذلك كله مبدى حترر اإلنسان من شحه، عندما أنظر إىل الدنيا نظر حارثة رضي اهلل عنه كطعاٍم عفن 

 زائل عندما ضٌ أكلت وشبعت منه وبقي منه بقية أتركها وراء ظهري، عندما أنظر إىل الدنيا على أهنا عر 
يستوي لدي أن أنفق املاليني يف سبيل اهلل عز وجل ملن هم حباجة إليها، أو أن أدخرها يف صندوقي، 

 عندما يستوي هذا وذاك، هذا هو القرب املوصل إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

فانظر يا أخي املسلم إذا وجدت نفسك قد وصلت إىل حالٍة رأيت أن اآلالف أو املاليني اليت 
لكها ال فرق بني أن حتل يف جيب إنساٍن فقرٍي أمر اهلل بإكرامه، وبني أن حتل يف جيبك، عندما تصل مت

 إىل هذه احلالة. اعلم أن اهلل قد تقبل منك عملك.

. ومع ذلك فالدرجة اليت هي أعلى من هذا بكثري، هي أن ترى أن املال الذي َيبئ يف جيبك، .نعم
انه ئًا حتمله على ظهرك، أما املال الذي يودع يف جيب فقري أمرك اهلل سبحليس إال ترة عليك، وليس إال عب

وتعاىل بالنظر إىل حاله، فذلك هو الغىن الذي يكرمك به، وذلك هو الينبوع الذي ال ُيكن أن جيف 
بشكل من األشكال. أمل تسمعوا قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم دخل داره وسأل عن بقايا 
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 الدار. قالوا: يا رسول اهلل ذهب كلها إال الكتف، أي تصدقوا باجلميع إال الكتف، فقال: حلم كانت يف
 . ما أنفقتموه هو الباقي، وما بقي هو العبء الذي نتحمله.﴿بقيت كلها إال الكتف﴾

ا َجَعَلُكْم ممَّ ﴿َوأَْنِفُقوا ، مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكْم﴾ ﴿َوآتُوُهم مِّن هذا هو املطلوب منا أيها اإلخوة،
ال  ، ال تتصوروا أنكم متلكون يف هذه الدنيا شيئًا، واهلل الذي ال إله إال هو إن اإلنسانُمْسَتْخلَِفنَي فِيِه﴾

ُيلك يف هذا املعرب الذي حيده من طرف يوم الوالدة وحيده من الطرف اآلخر يوم املمات، ال ُيلك إال 
به يف حفرته، هذا ما متلكه. أما كل ما وراء ذلك فشيء عمله، ال ُيلك إال ذلك الكفن الذي ينزل 

ابتالك اهلل عز وجل به. ترى هل ستنفذ فيه حكم اهلل؟ هل ستكون من الكرم مقتديًا برسول اهلل صلى 
أنفق ﴿اهلل عليه وسلم؟ هل ستعطي وأنت تذكر قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما روي عنه: 

 .ش إقالاًل﴾بالاًل وال ختشى من ذي العر 

أقول قويل هذا وأسأل اهلل العظيم أن يتقبل منا أعمالنا وأن يتوج عباداتنا بالكرم وبإعطاء حق اهلل 
 .سبحانه وتعاىل يف أموالنا
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 12/21/1881 | من الذي يقبل هللا طاعاته في شهر رمضان؟ -319

 

 صحيٍح أّنُه قال: اَن الفارسيِّ بسندٍ روى ابُن خزُيةَ يف صحيحه، والبيهقيُّ يف سننِه من حديِث سلم
أيُّها النّاس: قد أظّلكم شهٌر عظيٌم  َخطَبنا رسوُل اهللِ صّلى اهللُ عليِه وسلََّم يف آخِر يوٍم من شعباَن فقال:

 عًا.مبارك، شهٌر فيِه ليلٌة خرٌي من ألِف شهر، شهٌر جعَل اهللُ سبحانُه وتعاىل صيامُه فريضة، وقياَم ليلِه تطوُّ 
ًا وهَو شهُر الّصرب، والّصرُب جزاؤُه اجلّنة. وهَو شهُر املواساة، من فطََّر فيِه صائمًا ُغِفرت لُه ذنوُبُه وكاَن عتق

لُه من النّار. قاَل بعُضهم: يا رسوَل اهلل، ليَس كلُّنا يقدُر أن يفّطَر الّصائم. فقاَل عليِه الّصالُة والّسالم: 
 .ملن َفطََّر صائمًا بتمرٍة أو بشربِة ماٍء أو مبذقِة لنب يعطي اهلُل ذلَك الثّواَب كّلهُ 

 هذا احلديُث الذي ذكرُه رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم من خطبٍة لُه يف يوٍم كهذا اليوِم تقريبًا، يف
وِر الثّواِب آخِر يوٍم من شعبان. يدلُّنا على احلكمِة الكربى من قيمِة هذا الّشهِر وفضيلته، وينبِّهنا إىل حم

 الذي خبَّأُه اهلُل سبحانُه وتعاىل يف هذا الّشهر.

إذا تأّملنا أيُّها اإلخوة، علمنا أنَّ حموَر الثّواِب يف هذا الّشهِر ال يتمثَُّل يف كثرِة الطّاعاِت يف مظاِهرِها 
 مظهرِه الّشكلّي. وإّّنا يف كتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ   ءةالتّقليدّيِة املعروفة. وال يتمّثُل يف كثرِة العكوِف على قر 

هُر تتمثَُّل قيمُة هذا الّشهِر فيما نبََّه إليِه رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم من أّنُه شهُر املواساة، أي إّنُه ش
جتديِد األلفِة والوداِد بنَي املسلمنَي بعضهم مع بعض. شهٌر يهيُب اهلُل عزَّ وجلَّ فيِه عبادُه بأن جيّددوا 

رِّم، من أحقاد، من ضغائن، صنسيَج احملّبِة فيما بينهم. وبأن يطّهروا هذا الّنسيَج ممّا علَق بِه خالَل العاِم املن
ت، من حقوٍق ُضيِّعت، من ألسنِة نطقت بغيبٍة أو ّنيمة. هذا هَو حموُر املثوبِة اليت غرَسها أو ارامن ت

 ر.خبّأها اهلُل سبحانُه وتعاىل لعبادِه يف هذا الّشه

فإن َشرََع اهلُل سبحانُه وتعاىل فيِه الّصيام، فالّصياُم خادٌم هلذا اهلدف. وإن أهاَب اهلُل عزَّ وجلَّ فيِه 
اَس عبادُه بقياِم ليله، فقياُم ليلِه أيضًا خادٌم هلذا اهلدف. وإن أمَر فيِه رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلََّم النّ 

  البتعاِد عن احملرّماِت، فمن أجِل حتقيِق هذا اهلدِف أيضًا. واألحاديُث األُخرىباإلكثاِر من تالوِة القرآِن وا
كلُّها تؤّكُد هذا املعىن الذي نقول. وكأنَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل جّلت رمحتُه ينظُر إىل عبادِه وقد علَم أهّنم 
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وكثرٌي من األحقاد،  من البغضاء، خطّاؤون، وعلَم أنَّ عالقاِت ما بينهم تتسرَُّب إليها ألسباٍب كثرية. كثريٌ 
ا عدى البعُض منهم على اآلخِر فاستلَب منُه حقَّه، سواًء كاَن حّقًا ماّديّاً أو حّقًا معنويًّا، علَم اهللُ عزَّ  ورمبَّ
وجلَّ أنَّ عبادُه معّرضوَن هلذا بسبِب ضعٍف رُكَِّب فيهم، وبسبِب أهّنم خطّاؤوَن كما قاَل عليِه الّصالُة 

الم. فجعَل اهلُل عزَّ وجلَّ بفضلِه وسابِغ رمحتِه من هذا الّشهِر املبارِك فرصًة لرتميِم العالقاِت اليت والسّ 
 ساَءت وتفّتحت فيها الثّغراُت خالَل العام.

سلََّم وكأنَّ اهللَ سبحانُه وتعاىل ينادي عبادُه، بل هَو يناديهم فعاًل بلساِن رسوِلِه حمّمٍد صّلى اهللُ عليِه و 
وا هذا الّسوءَ الذي وقعتم فيِه يف العاِم املاضي. سّدوا هذِه الثّغرات. جّددوا األلفةَ اليت أقمُت أ ن: أقبِلوا فرممِّ

اإلسالَم على حمورِها فيما بينكم. طّهروا ِصالِت ما بينكم من الّسخائم، ومن البغضاء. ليُعد كل  منكم 
انُه العاِم املاضي؟ وكم أساءَ إىل أناس؟ وكم حرََّك لس فليحاسب نفسه: كم ضيََّع من حقوِق إخوانِه خاللَ 

 بقالِة سوٍء يف حقِّ هذا وهذا وذاك؟

بلنَي إىل إنَّ اهللَ سبحانُه وتعاىل أعلَنَها فرصًة يف هذا الّشهر، يغفُر اهلُل سبحانُه وتعاىل للتّائبني، وللمق
 بنَي إخواهنم.اهلِل عزَّ وجّل، وملن يريدوَن أن يصلحوا عالقَة ما بينهم و 

هذا املعىن هو األساُس الذي يدوُر عليِه حموُر املثوبِة والطّاعاِت والعباداِت اليت يهيُب اهلُل عزَّ وجلَّ 
 بعبادِه أن يقبلوا إليها خالَل هذا الّشهِر املبارك.

 ُمثَقُل وَ ولذلَك فلتعلموا أنَّ اإلنساَن الذي دخَل عليِه شهُر رمضاَن وهَو مثقٌل حبقوِق اآلخرين، وه
النّفِس مبشاعِر بغضاء، مبشاعِر أحقاد، وترات أو حنِو ذلك، لن يفيَدُه شيئًا إقبالُه على كتاِب اهلِل عزَّ 
 وجلَّ، لن يفيَدُه شيئًا أن يُهرََع إىل املساجِد ويصلَِّي يف الّصفوِف األمامّيِة راكعًا ساجداً، لن يفيَدُه شيئاً 

 َو صائٌم متقرّبًا إىل اهلِل عزَّ وجلَّ بزعمه.أن ُيظِمَئ هنارَُه وجييَعُه وه

حقوُق اهلِل أيّها اإلخوة مبنّيٌة على املساحمة، أّما حقوُق العباِد فمبنّيٌة على ال ُمشاّحة. أمل تسمعوا 
حديَث رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم وهو حيّدُث عن فضيلِة ليلِة القدِر اليت هَي خرٌي من ألِف شهر؟ 

أال هل من مستغفٍر ألغفَر له؟ أال هل : َيطّلُع اهللُ سبحانُه وتعاىل فيها على عبادِه فينادي يقولُ  وكيفَ 
. وُيرجُئ أهَل األحقاِد على ما هم عليه، أي: ال يستجيُب هلم، وال حيّقُق سؤهلم، وال من داٍع فأجيبه؟
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. وكأنَّ اهللَ ساجديَن مبتهلنَي متضّرعني جييبهم إىل دعائهم بشكٍل من األشكاِل وإن أمضوا الليَل راكعنيَ 
سبحانُه وتعاىل يقوُل هلم: لو َصَفت نواياُكم لدفعكم هذا الّصفاُء إىل أن تطّهروا صلَة ما بينكم، فأنتم 
تعلموَن أّنين قد أعلنُت أنَّ النّاَس كلَّهم عياٌل هلِل سبحانُه وتعاىل، وأنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ يغاُر على عيالِه أي 

 لى عباده.ع

اخللُق كلُّهم عياُل اهلل، فأحبّهم إىل اهلِل ومن مثَّ، فاألمُر كما قاَل رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم: 
 .أنفُعهم لعياله

شهُر رمضاَن هذِه هي مهّمته: فرصٌة لتطهرِي العالقات. فرصٌة إلزالِة الّسخائِم ومشاعِر البغضاِء 
ولكن مَع النّاس:   -فاهلُل غفور -ألن يعوَد اإلنساُن إىل حسابِه ال مَع اهلِل  واألحقاِد مَن النّفوس. فرصةٌ 

كم من حقوٍق أكلَها أو ضيّعها؟ وكم من كلماٍت افرتاها لسانُه غيبًة أو كذبًا أو ّنيمة؟ شهُر رمضاَن 
. ما شهُر املواساةوهَو فرصٌة للرّجوِع إىل هذا احلساب. ولذلَك يقوُل املصطفى صّلى اهلُل عليِه وسلَّم: 

قيمُة أن أَُفطَِّر صائمًا أو أن تُ َفطَِّر أنَت صائمًا؟ ما قيمُة أن ألقاَك بتمرٍة أَُفطِّرُك عليها وأنَت تستطيُع أن 
تفّطَر نفسَك بتمراٍت ال بتمرة؟ قيمُة ذلَك: أهّنا تفتُح األفئدَة لتجديِد احلّب. قيمُة ذلك: أنَّ اإلنساَن 

إلنساَن وقد ُأذَِّن لصالِة املغرِب ودخلت حلظةُ اإلفطاِر وجاءَ فَ ُهرَِع إليِه بكأٍس من املاء، عندما يلقى أخاُه ا
قيمُة ذلك: أنَّ هذا العمَل يفتُح األفئدَة جمّدداً للحّب. ما قيمُة أن أفطَِّر صائمًا على مزقِة لنٍب ممزوٍج مباء؟  

يِه وسلََّم أنَّ الذي رمى إليِه رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عل كلُّ النّاِس يستطيعوَن أن يفعلوا ذلك. ولكنَّ املعىن
اإلنساَن مدعو  يف هذا الّشهِر إىل أن يطرَق أبواِب قلوِب إخوانه، لكي يلَج إليها من جديٍد باحلّب، 
 بالوداد. كيَف أطرُق باَب قلبَك وكيَف تطرُق باَب قليب مبثِل هذِه املواساِة ولو كانت شكلّية؟ ولكنَّ هذا
يأيت بعَد أداِء احلقوق. أّما أن أكوَن قد هنبُت مالَك أو افرتيُت عليَك أو هنشُت عرضَك بغيبٍة مثَّ آيت 

 ألقّدَم لَك شربَة ماٍء تفطُر عليها.. ال. هذا أشبُه ما يكوُن بالّسخرية.

ا، هذا هو ابدأ قبَل كلِّ شيٍء فطّهِر العالقة، أزل أسباَب هذِه البغضاء، أعد احلقوَق إىل أصحاهبِ 
الذي  الّتخلية. مثَّ ابدأ بالّتحليِة بعَد ذلَك باملواساِة اليت عب ََّر عنها رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم هبذا

 قال.
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إذا عرفنا هذا أيّها اإلخوة، فاعجبوا ألناٍس جيعلوَن من شهِر رمضاَن املبارِك مناسبًة حلشِو األفئدِة 
مبزيٍد من الّضغائن. اعجبوا ألناٍس جيعلوَن من شهِر رمضاَن املبارِك مناسبٍة مبزيٍد من أسباِب البغضاء، 

لتقطيِع بقايا نسيِج احلبِّ والودِّ بنَي املسلمني. إذا دخَل هذا الّشهُر جرَّدَ الكثرُي من هؤالِء النّاِس من لسانِه 
لليِل الذي جعلُه يّتخُذ من قياِم ا حسامًا أو سيفًا ليقارَع وليخاصَم بِه املسلمني، َياصُمهم يف كلِّ شيء.

أنتم مبتدعون  -رسوُل اهلِل تطوُّعًا أداًة إلثارِة البغضاِء بينُه وبنَي إخوانِه املسلمني: )ال تصلّوا عشرين ركعة 
 أنتم مشركون(.. إىل آخِر ما تعرفون. -أنتم ضالّون  -

ُه اهللُ رمضاَن املبارِك الذي جعلوكم من خصوماٍت قامت يف املساجِد بنَي إخوٍة مسلمنَي يف شهِر 
فرصًة لتجديِد احلّب. كم من أناٍس جعلوا هذا الّشهَر فرصًة لتجديِد البغضاِء على عكِس ما أمَر بِه رسوُل 
اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم. واملسلُم الذي وعى إسالمُه وأخلَص لربِِّه وعرَف أنَّ احلبَّ يف اهلِل هو حموُر هذا 

، فأكِثر منها أو أقِلَّ. الّصالُة خرُي مشروع ه، يعلُم أنَّ رسوَل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم قال:الّديِن كلِّ 
ُيرُّ أماَم هذا االجتهاِد وال يبايل ويبارُك لكلٍّ اجتهاده: صلِّ عشرين ركعة، صلِّ مثاين ركعات، عشراً، ال 

ن ُة ما بيين وبينَك من حبٍّ أجلُّ وأجلُّ وأجلُّ متصلِّ أكثَر من الفريضة، أنَت أخي، أنَت مسلم، وصل
 الّتطّوعاِت كلِّها، فضاًل عن اخلصاِم يف سبيلِها.

اعجبوا أيُّها اإلخوة ألناٍس جيعلوَن من هذا الّشهِر املبارِك مثابَة جدٍل ال ُيكُن أن يسكَت عنُه 
يِض ذلك، وقد غائن. وإسالُمنا إّّنا جاَء لنقأصحابُه حىّت يوصَل اجملاِدِلنَي إىل البغضاء، إىل األحقاِد والضّ 

قلُت لكم مرًّة إنَّ يف الّديِن اإلسالميِّ مبادَئ ال جماَل لالجتهاِد فيها، ينبغي أن نتّفَق مجيعًا عليه. وفيها 
سلمنَي حواٍش كثرية من اجلزئيّاِت االجتهادّيِة قد َيتلُف فيها اجملتهدوَن ولكلٍّ أجرُه، واألجياُل الّسابقةُ من امل

اجتهدوا واختلفوا ومل يتشاحنوا، ومل يتباغضوا، ومل يتّهم أحٌد منهم أحداً إطالقًا. ويأيت يف املسلمنَي اليوَم 
ثّلٌة عجيبٌة حتاوُل أن جتعَل من تلَك االجتهاداِت اليت ما كانت يف يوٍم من األيّاِم سببًا خلصام، حتاوُل أن 

نَي لتفتيِت . كأنَّ الوسائَل اليت يّتخُذها أعداُء الّديِن مشرّقنَي ومغرّبجتعَل منها سببًا خلصاٍم وشقاٍق وُفرقة
وحدِة املسلمني، ولتمزيِق بقايا املوّدِة القائمِة بينهم كأنَّ تلَك الوسائَل غري كافية. ومن مثَّ فيأيت هؤالِء 

 النّاس لينفخوا يف نرياِن أولئَك األعداِء وليستثريوا مزيداً من اللهب.
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تعلموا أيُّها اإلخوة أنَّ شهَر رمضاَن املبارك شهُر الوحدة، شهُر املواساة، شهُر جتديِد األلفة، أال فل
شهُر ترميِم العالقاِت الوّدّيِة بنَي املسلمني، قياُم الليِل يف املساجد، اإلكثاُر من تالوِة القرآن، الّصيام، كلُّ 

 ذلَك وسائُل تصبُّ يف هذا املعىن..
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 22/21/1889 |  معيار للقبول عند هللا في هذا الشهر -318

 

لقد صح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان من أبرز صفاته اجلود، ولقد كان صلى اهلل عليه وسلم 
أجود ما يكون يف هذا الشهر املبارك، كان كالريح املرسلة. على أنه صلى اهلل عليه وسلم، كان يف كل 

نده للزهد وللتخلي عن املال وَنَشب هذه احلياة، ومل يكن صلى اهلل عليه وسلم ليبقي عأوقاته املثل األعلى 
يف ليلة واحدة شيئًا مما أفاء اهلل سبحانه وتعاىل عليه من أموال الدنيا حىت يرسلها ويوزعها بني املستحقني. 

 هر املبارك. يف هذا الش ولكنه صلى اهلل عليه وسلم مع ذلك كان أكثر ما يكون جوداً باملال وتوزيعًا له

ورمبا تساءل اإلنسان عن العالقة بني شهر رمضان وكثرة اجلود باملال وتوزيعه بني احملتاجني، ما هي 
 العالقة السارية بني هذا الشهر املبارك وهذه الصفة اليت ينبغي أن يتصف هبا كل مسلم؟ 

صوم عات وتتنوع فهنالك طاعة الالعالقة أيها اإلخوة واضحة ومعروفة. يف شهر رمضان تكثر الطا
وهي عبادة فريدة من نوعها، عبادة سلبية مستمرة من الصباح حىت املساء، وهنالك عبادة الصالة وقيام 
الليل أي الرتاويح اليت ندبنا إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهنالك تالوة القرآن، وأنتم تعلمون 

َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنزَِل فِيِه ك وبني كتاب اهلل سبحانه وتعاىل: الرابطة الوثقى بني شهر رمضان املبار 
ففي شهر رمضان يقبل اإلنسان على أنواٍع شىت من  اهْلَُدىَٰ َواْلُفْرقَان مِّنَ  اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوبَ ي ِّنَاتٍ 

دف إليها مجيعًا رة األوىل اليت هنالطاعات متنوعة خمتلفة وإذا تكاثرت هذه الطاعات يف كيانه، أورثته الثم
من خالل القربات والطاعات اليت يأمرنا هبا اهلل عز وجل. فما هي هذه الثمرة؟ إهنا مثرة اإلُيان باهلل عز 

ته وجل زيادة اإلُيان باهلل، وزيادة الثقة باهلل سبحانه وتعاىل، وزيادة اليقني بوجود اهلل سبحانه وتعاىل ووحداني
 الوحيد يف هذا الكون.  وبأنه هو الفعال

ففي شهر رمضان تكثر الطاعات وتتنوع، ومن مث فإن اإلنسان يقطف مثار هذه الطاعات إن كان 
مقباًل إليها بإخالص، وإن كان سائراً على صراط اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا الشهر املبارك، وإذا ازداد 

زهداً يف الدنيا،  باهلل سبحانه وتعاىل أورثه هذا اإلُيان إُيان اإلنسان باهلل، وازدادت ثقته باهلل، وازداد يقينه
أورثه هذا اإلُيان ترفعًا فوق زينة هذه احلياة الدنيا؛ مها أمران متالزمان، كل ما ازداد اإلنسان يقينًا باهلل 
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 ةعز وجل ازداد زهده يف هذه الدنيا وازداد إقباله على اهلل سبحانه وتعاىل وإعراضه عن زينة هذه احليا
الدنيا بكل أشكاهلا وألواهنا، وكلما ضعف إُيان اإلنسان باهلل عز وجل كلما ازداد تعلقًا باملال. هذه 

 حقيقة واضحة ومعروفة.

واإلنسان يف هذا الشهر املبارك من خالل الطاعات املتنوعة الكثرية اليت يقبل إليها، ال بد أن يزداد 
ة باهلل عز وجل، سبحانه وتعاىل، فإذا ازداد يقينه باهلل فاض قلبه ثق إُيانًا باهلل، والبد أن يزداد يقينًا باهلل

 ومن مث فإنه يتعلق باملعطي وال يتعلق باملال الذي أعطاه اهلل سبحانه وتعاىل إياه. 

هذا اإلنسان من خالل طاعاته وقرباته يزهد يف املال كثرياً كان أو قلياًل الذي أعطاه اهلل سبحانه 
ان يوزعه وينثره بني احملتاجني بني عباد اهلل عز وجل، تلك هي العالقة بني شهر رمض وتعاىل ومن مث فهو

املبارك وبني اجلود الذي كان يتصف به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والذي ينبغي أن يتصف به كل 
 مسلم بل ينبغي أن يزداد اتصافًا به يف هذا الشهر املبارك. من أين يأيت الزهد؟ 

أيت من طبٍع موروٍث عند اإلنسان وإّنا يأيت من يقينه بأن اهلل هو املعطي وهو الذي َيلف الزهد ال ي
وهو الذي يعوض، فكلما ازداد يقينك بأن اهلل سبحانه وتعاىل سيعطيك بداًل مما أنفقت، كلما ازداد 

ه وسلم فيما ليإُيانك هبذا ازددت زهداً باملال الذي حتت يديك. وهذا معىن كالم رسول اهلل صلى اهلل ع
ليست الزهادة يف حترمي احلالل وال يف رواه الرتمذي وأبو داود وغريمها أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: 

 .إضاعة املال، ولكن الزهادة أن تكون مبا يف يد اهلل أوثق مما يف يدك

 باملال الذي مجعته ال الزهد أن تكون واثقاً بأن لك مااًل كبرياً وكثرياً عند اهلل وأن تكون متعلقًا بذلك
 يف درجك أو صندوقك أو جيبك. من أين يأيت هذا الزهد؟ 

ا أراد أحدنا .. ومن مث فإذ.يأيت هذا الزهد من كثرة اإلقبال على اهلل من كثرة العبادة من كثرة الطاعة
فإن  أن يتساءل هل قبل اهلل عز وجل منه عباداته يف هذا الشهر؟ هل هو مقبٌل إىل اهلل بصدق ومن مث

اهلل عز وجل يقبل منه طاعاته وعباداته؟ لك على هذا دليل واحد ال ثاين له، إن رأيت أن الشح الذي 
تتصف به تناقص وأن السخاء الذي أمرك اهلل عز وجل به تزايد، وإن رأيت أنك زهدت بالدنيا وما فيها 

امك مقبول، واعلم أن قي وتعلقت باهلل ومبا عند اهلل، فاعلم أن طاعاتك مقبولة، واعلم أن صيامك
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.. ألن ذلك كله زاد اإلُيان الذي بني جواحنك، ومن مث فقد تعلقت باهلل عز وجل بداًل من أن .مقبول
تتعلق باملال الذي بني يديك. أما إن رأيت أن عباداتك وأن صومك وأن قيامك يف املسجد مل يزدك إال 

 قد داخل طاعاتك وعباداتك. تكالبًا على املال وشحًا به، فاعلم أن هنالك زغاًل 

ال ُيكن لإلُيان إال أن تكون له شواهد وبراهني وقد قال حارثة ذات يوم وقد سأله رسول اهلل صلى 
لكل  وحيك إن ؟ قال أصبحت مؤمنًا حقًا، قال له رسول اهلل:كيف أصبحت يا حارثةاهلل عليه وسلم: 

نفسي عن الدنيا، فأظمأت هناري وقمت قال: عزفت  ؟فما حقيقة إُيانك -أي دليالً - شيء حقيقة
سول ر  ليلي، وكأين بعرش ريب بارزة، وكأين بأهل اجلنة ينعمون فيها وكأين بأهل النار يتعاوون فيها، فقال له

. هذا الربهان البد أن نستبينه مجيعًا بني جواحننا عندما نقول: أبصرت فالزماهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 ه وتعاىل. إننا مؤمنون باهلل سبحان

ومهما كان اإلنسان بعيداً عن السخاء، ومهما كان اإلنسان متكالبًا على املال، فينبغي أن تنعكس 
اآلية يف هذا الشهر املبارك. ينبغي إذا كان اإلنسان مقباًل إىل اهلل حقًا أن يزداد سخاء وأن يتحرر من 

وإنه حلب  : عز وجل يقول عن اإلنسانشحه ومن تكالبه على املال؛ ال ألننا ال حنب املال ال بل اهلل
. ولكن اإلنسان الذي حيب املال عندما يكون حصيفًا يتعلق باملنبع الذي يأيت منه املال، اخلري لشديد

وال يتعلق بالفروع اليت ظهرت فيها األموال واملنبع الذي يأيت منه املال من هو أو ما هو؟ هو اهلل سبحانه 
َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اللََّه قَ ْرًضا َحَسنًا  مَّناحلقيقة. أمل يقل اهلل عز وجل: وتعاىل. كل مؤمن يعلم هذه 

 . َواللَُّه يَ ْقِبُض َويَ ْبُسُط َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ   َكِثريَةً  فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا

الذي يأيت منه  رفاإلنسان الذي حيب املال وهو مؤمن باهلل ينبغي أن يتعلق قلبه مبعني املال، واملصد
املال، وإّنا املصدر الذي يأيت منه املال هو اهلل سبحانه وتعاىل، يعلم كل عاقل هذه احلقيقة عندما يكون 

 مؤمنًا باهلل سبحانه وتعاىل ومؤمنًا بأنه هو الذي يقول هذا الكالم لعباده. 

أيتم أن الشح قوله لكم. إن ر فيا عباد اهلل راجعوا مقياس قبول اهلل لعباداتكم متمثاًل يف هذا الذي أ
قد حتررمت منه، وأنكم قد اجتهتم إىل مزيٍد من السخاء واجلود كما كان عليه حال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم، فهنأوا بأن اهلل قد قبل طاعاتكم وأن هذه العبادة قد أمثرت مزيداً من اإلُيان باهلل، ومزيدًا من 
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طرق باب ، ومبا يعد اهلل سبحانه وتعاىل به عباده، وما أظن إال أننا مجيعًا نالثقة مبا عند اهلل سبحانه وتعاىل
 القبول بطاعاتنا وعباداتنا. 

كونوا كما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، جتردوا عن الشح، وأنفقوا ما أكرمكم اهلل به من 
 النفقة.  سبحانه وتعاىل هبذهمال، إن كان قلياًل فاستزيدوه بالنفقة، وإن كان كثرياً فاشكروا اهلل 

ولقد كانت عائشة رضي اهلل تعاىل عنها إذا وجدت أن رزقها قد ضاق، وأن املال قد قل بني يديها 
استقدمت املزيد من املال بالنفقة، كانت تنفق القليل املوجود لديها لتطرق بذلك باب كرم اهلل سبحانه 

بتلى الفقري ار ابتالء؛ ابتلى الغين يف هذه الدار بالفقري، واوتعاىل، وأنتم تعلمون أن اهلل جعل هذه الدنيا د
 بالغين، مث إن اهلل عز وجل كلف الفقري أن يعف وكلف الغين أن يعطي وأن يكرم.

وما من إنسان إال وفيه هاتان الصفتان الغىن والفقر، ذلك ألن األمر نسيب كل من نراه فقرياً هو غين 
إذا نظرت إليبالنسبة ملا دونه، وكل من كان غ هم نيًا كان فقرياً بالنسبة ملن كان فوقه، مث إن الناس مجيعا ً

نظرة كلية، كلهم فقراء، ذلك ألن أحداً منهم ال ُيلك شيئًا، وإّنا هي وديعة استودع اهلل سبحانه وتعاىل 
 غىن نسيب.لأمواله بني عباده. إذاً فكل إنساٍن مدعٌو إىل أن يكون كرُيًا يف هذا الشهر، الفقر نسيب وا

وما من إنسان من الذين آمنوا باهلل عز وجل وشرفهم اهلل هبذا الشهر املبارك وأقبل إىل اهلل سبحانه 
وتعاىل صائمًا قائمًا قارئًا كتاب اهلل عز وجل إال ومن شأنه أن يلتفت إىل من حوله، وأن يبحث وأن 

لِْلُفَقرَاِء  بكالم اهلل سبحانه وتعاىل: ينبش عن الفقراء، وال سيما أولئك األعفاء أولئك الذين اتصفوا
الت ََّعفُِّف تَ ْعرِفُ ُهم  ِمنَ  اأْلَْرِض حَيَْسبُ ُهُم اجْلَاِهُل َأْغنِيَاءَ  يِف  َسبِيِل اللَِّه اَل َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا يِف  الَِّذيَن ُأْحِصُروا

 .ِبِسيَماُهمْ 

عطيهم من ذات يده، وأن يكرمهم على كل مسلم أن يبحث عمن حوله من هؤالء الفقراء وأن ي
سواء باملال الذي فرضه اهلل عليه زكاًة أو مبا وراء ذلك من الصدقات واملربات، وأنا أقوهلا حقيقة ال ريب 
فيها واهلل ال جيرب بل ينبغي أن نثق بسنته وأن نثق بوعده: ما من إنسان حاول أن يستجر املال بواسطة 

يقة ال وتعاىل إال أكرمه اهلل سبحانه وتعاىل بأضعاف ما أنفق. هذه حقالنفقة يقصد هبا وجه اهلل سبحانه 
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َذا الَِّذي يُ ْقِرُض  مَّنريب فيها وال شك فيها وهل ُيكن أن يساورنا شك يف كالم اهلل عز وجل القائل: 
  َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ  َواللَُّه يَ ْقِبُض َويَ ْبُسطُ  َكِثريَةً  اللََّه قَ ْرًضا َحَسنًا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا

أيها اإلخوة هنالك فقر والفقر منتشر، ولكن مل يتسبب الفقر إال من إعراضنا عما فرضه اهلل عز 
وجل علينا، ولو أن الناس أعطوا حق اهلل سبحانه وتعاىل املرتتب عليهم يف أمواهلم ملن يستحقوهنا هذه 

وليتنا إذاً ينبغي أن نعلم أن الفقر إذا ازداد فإّنا هي مسؤ  احلقوق ملا وجدنا فقراً يف جمتمعنا اإلسالمي قط.
 حنن وهي مؤشٌر على تقصرينا حنن جبنب اهلل سبحانه وتعاىل. 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 12/21/1888 | التراحم أساس العبادة -322

 

 البد منه أال وهو الرتاحم، ال فرق يفإن اهلل عز وجل أقام صالح اجملتمعات كلها على أساٍس واحٍد 
ذلك بني اجملتمعات اإلنسانية واجملتمعات احليوانية على اختالفها. فحيثما وجد شرط الرتاحم صلح 

 اجملتمع، وحيثما اختفى الرتاحم فسد اجملتمع. 

رط شوعندما ننظر إىل اجملتمعات احليوانية على اختالفها جند أن هذا الشرط موفور، جند أن هذا ال
موفوٌر بدافٍع من الغريزة وبدافٍع من الضرورة الفطرية اليت فطر اهلل سبحانه وتعاىل احليوانات العجماوات 
عليها. أمل تالحظوا نظام حياهتا سواءٌ تلك اليت تعيش يف أعماق البحار أو تلك اليت تعيش يف الغابات 

ة رتاحم هو سدى وحلمة حياهتا واستمراريأو على األعشاش املقامة يف باطن األشجار، أمل تالحظوا أن ال
حياهتا. هذا شيء نالحظه مجيعًا وال تكاد جتد هلذا الرتاحم شذوذاً، ألنه ينبثق من الغريزة، ينبثق من 

 الفطرة احلتمية اليت ال اختيار للحيوانات يف جلبها إليها وال يف ردها عنها.

ثرياً ما سانية ننظر فنجد أنه شرٌط متخلخل، كولكنا عندما ننظر إىل شرط الرتاحم يف اجملتمعات اإلن
يغيب ورمبا وجد آنًا واختفى آنًا، ورمبا وجد من أجل مصاحل ذاتية فإذا اختفت املصاحل اختفى الرتاحم 
أيضًا، وإنه ألمٌر مثرٌي للعجب أن ننظر إىل عامل البهائم وإذا بشرط الرتاحم موفوٌر بأدق معانيه، فإذا نظرنا 

يف عامل اإلنسان ويف اجملتمعات اإلنسانية ننظر فنجد أن هذا الشرط غائٌب يف أكثر إىل هذا الشرط 
 األحيان. 

وإذا قال قائل: ولكن اإلفرتاس شأٌن من شؤون احليوانات، فإن اجلواب هو أن اإلفرتاس وظيفة غريزية 
ذا احليوان لك أن هأقامها اهلل سبحانه وتعاىل يف حياة بعض احليوانات من أجل استمرار وجودها، وآية ذ

املفرتس إذا شعر بالشبع ورأى أن طعامه موفور زالت عنه طبيعة اإلفرتاس وأصبح حيوانًا مساملًا أليفًا، فإذا 
عاوده اجلوع كانت احلكمة اإلهلية تقتضي أن تعاوده هذه الطبيعة من أجل استمرار الوجود. أما يف حياة 

 الف، الرتاحم يف اجملتمعات اإلنسانية واجب خاطب اهللاجملتمعات اإلنسانية فاألمر َيتلف كل االخت
سبحانه وتعاىل به عباده وليس غريزًة فطريًة غرزها اهلل سبحانه وتعاىل بشكٍل حتمي يف قلوب العباد 
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ونفوسهم كاحليوانات العجماوات، ونظرًا إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل كرّم اإلنسان هذا التكرمي وجعل 
هبا وأمره هبا، فإن اإلنسان حٌر يف أن ُيارس هذا الواجب أو أن ال ُيارسه، فمن  الرتاحم شرعًة خاطبه

وعى أمر اهلل سبحانه وتعاىل ومن أدرك عبوديته هلل سبحانه إنبثق الرتاحم بني جواحنه وحقق هذا الشرط 
وكونوا  :ومن مث يتألأل معىن قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذي خاطبه اهلل سبحانه وتعاىل به،ال

 . عباد اهلل إخوانا

أما أولئك الذين اختفت مشاعر عبوديتهم هلل سبحانه وتعاىل بني جواحنهم، ومل يتصور الواحد منهم 
إال أنه حٌر ُيلك زمام نفسه وُيلك مصريه وأنه هو الويل لذاته، فاجملتمع الذي فيه أفراٌد هبذا الشكل البد 

ومل  اختفى الرتاحم فمعىن ذلك أن أوامر اهلل سبحانه وتعاىل اختفتأن َيتفي الرتاحم من ما بينهم، وإذا 
جتد سبياًل لتنفيذها، ويف هذه احلال البد أن ختتفي رمحة اهلل عز وجل أيضًا عنه، ذلك ألن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم أوضح لنا يف أكثر من حديث وأكثر من مناسبة العالقة اللزومية بني تراحم الناس 

ينهم وبني رمحة اهلل سبحانه وتعاىل هلم، كلما تراحم الناس رمحهم اهلل وكلما اختفى الرتاحم فيما فيما ب
لذلك يقول رمحة اهلل سبحانه وتعاىل. و  -ال أقول انفصلت ولكن تقلصت عنهم  -بينهم تقلصت عنهم 

 . من ال يرحم ال ُيرحماملصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث املتفق عليه: 

ن أيها اإلخوة مبقدار ما تزيغ أبصارنا عن شريعة اهلل سبحانه وتعاىل ومبقدار ما نويل ظهورنا لتعاليم وحن
هذا الدين احلنيف َيتفي مبدأ الرتاحم مما بيننا. بل أقول شيئًا آخر: مبقدار ما تتحول قلوبنا إىل أوعيٍة 

 سبحانه وتعاىل ما تكون قلوبنا مغرساً حملبة اهللحملبة الدنيا والشهوات واألهواء َيتفي مبدأ الرتاحم، ومبقدار 
يشع فيما بيننا ويشع مبدأ الرتاحم. هذا القانون ال شذوذ فيه إطالقًا، فما هو واقعنا الذي ّنر به اليوم 
أيها اإلخوة ال سيما وحنن نتكلم يف األيام األخرية من هذا الشهر املبارك الذي كان وال يزال أول وأعظم 

 راته الرتاحم بني الصائمني وبني من يستظلون بظل هذا الشهر املبارك؟ شعاٍر من شعا

ال أريد أن أُفصل القول وأطيل يف احلديث ولكن أريد أن أضعكم أمام مقارنة، باألمس وقبل أقل 
من شهرين، ُصرفت أمواٌل كثرية وعجيبة بلغت مئات املاليني وال نريد أن حنصي وحنصر كما فعلت بعض 

اء، ُصرفت مئات املاليني من أجل املصاحل الذاتية، ومن أجل املغامن الشخصية، وجاء بعد وكاالت األنب
ذلك الشهر املبارك هذا الشهر، شهر رمضان. ونادى هذا الشهر بلسان حاله الناس مجيعًا الصائمني 
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جود و الذين يقبلون على أداء حقوق هذا الشهر ناداهم ولفت أنظارهم إىل ضرورة الرتاحم، ونبه إىل 
حمتاجني بني ظهرانيهم وجود فقراء مدقعني يبيتون على الطوى، وجود فقراء حيتاجون إىل سكٍن أيًا كان 
فال جيدون، حيتاجون إىل سكٍن نفسٍي إىل أسرة يركنون إليها فال جيدون السبيل إىل ذلك. ديننا احلنيف 

عوة الرتاحم ئات من املاليني استجابًة لدينادينا وهذا الشهر يذكرنا، فماذا فعل أولئك الذين بذلوا تلك امل
اليت َياطبنا هبا اهلل؟ استجابًة لدعوة هذا الشهر املبارك، ماذا أُنفق يف سبيل سد ثغرات الفقر واحلاجة يف 
 جمتمعاتنا؟ ماذا أنفق بالنسبة ملئات املاليني اليت أهدرت من أجل املصاحل الشخصية؟ كلكم يعلم اجلواب.. 

ا أكفهم بكرٍم عجيب وغريب مل تشهد هذه البلدة مثياًل له قبل شهرين، فلما كم من أناٍس فتحو 
طاف هبم طائفون من املسلمني يف هذه البلدة يطلبون منهم أن ُيدوا أيديهم لشيٍء من ذلك الكرم من 

لوضع ا أجل حق الفقراء واحملتاجني عادوا إىل اإلعتذار وعادوا إىل النغمة املعروفة وعادوا إىل التأفف من أن
اإلقتصادي سيء وأن السيولة خمتفية إىل آخر هذه العبارات اليت تعرفون. وأنتم ترون مدى احلاجة اليت 
تطوف بكثرٍي من الناس يف جمتمعاتنا اليوم وتلك هي سنة اهلل، البد أن يبتلي اهلل األغنياء بفقراء إىل 

ًا هل سيتعففون؟ ؤالء الفقراء باألغنياء أيضجانبهم، ماذا سيصنعون؟ وال بد أن يبتلي اهلل سبحانه وتعاىل ه
تلك هي سنة رب العاملني سبحانه وتعاىل. باختصاٍر أقول اختفى الرتاحم مما بيننا والقدر الذي رمبا يوجد 
قدٌر ضئيل جداً جداً بالنسبة لإلمكانات اليت ُيلكها الناس يف هذه البلدة، وقد كانت اإلمكانات خمتفية 

ند جتربة التنافس على املصاحل الشخصية وأن األموال كثرية وُيكن أن هتدر مئات باألمس لكنها ظهرت ع
املاليني خالل أسبوع، ظهر هذا كله إذن فاإلمكانات موجودة والسيولة موجودة والوضع اإلقتصادي 

إذا ف مزدهٌر وهلل احلمد وإال ملا تأتى ذلك األمر الذي رأيناه وعجبنا له بل عجبت له وكاالت األنباء أجل،
 مل نرتاحم ما النتيجة؟ 

النتيجة كما أخربنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هي أن رمحة اهلل ستتقلص عنا، رمحة اهلل لن 
تنفصل عن أحد ألهنا لو انفصلت هللك الكون. األم ال بد أن ترحم وليدها واألب البد أن يرحم ابنه 

تمع هبذا الرتاحم يرحم عباده، ولكن عندما يقع اجملوأصل الرتاحم البد أن يوجد، واهلل سبحانه وتعاىل 
هبذا الوضع الذي أقول تتقلص رمحة اهلل سبحانه وتعاىل عن عباده ويزجهم يف هذه احلال الذي ترون. 

 فكيف إذا أضيف إىل اختفاء الرتاحم اختفاء االلتجاء إىل اهلل!؟ 
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 -ناك ال على املستوى اجلزئي هنا وه -الرتاحم غري موجود وااللتجاء إىل اهلل على املستوى العام 
أيضًا غري موجود، فكيف نتوقع أن تسري إلينا رمحة اهلل سبحانه وتعاىل هابطًة من عليائه؟ وأي منطٍق 
هذا الذي جيعلنا أن نتوقع أن يرمحنا اهلل حيث ال نرتاحم؟ وأي منطق هذا الذي جيعلنا نتوقع أن يرمحنا 

  نستغفره؟ اهلل عز وجل حيث ال نلجئ إليه وال

أيها اإلخوة ينبغي أن أذكركم وأنتم يف الساعات األخرية من هذا الشهر بأن علينا أن نصلح حالنا 
قبل أن يرحل هذا الشهر عنا شاهداً علينا إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ينبغي أن ٌأذكر وتذكروا هؤالء الذين 

الذي  صية ينبغي أن نذكرهم باحلقأنفقوا مئات املاليني باألمس على أنفسهم وعلى مصاحلهم الشخ
يالحقهم قبل أن يشتد عليهم اخلناق وقبل أن يشتد اخلناق على هذه األمة بسببهم أيضًا، ينبغي أن 
يعودوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل وينبغي أن يتعاملوا مع آداب هذا الشرع احلنيف، حرام حراٌم أن تكون 

نه إلنسان. وأي جمتمع إنساين؟ اجملتمع اإلنساين الذي يزعم أاحليوانات يف غاباهتا أشد ترامحًا من بين ا
يرعوي إىل دين اهلل ويصغي إىل أوامر اهلل عز وجل. حراٌم أن تكون جمتمعات البهائم أكثر ترامحًا من 

 اجملتمعات اإلنسانية، أجل. 

رفوهنا، زكاة عيف هذا الشهر املبارك شعائر كلها تصب يف الرتاحم ال سيما الشعرية املتكرمة اليت ت
الفطر فيما شرعها اهلل عز وجل، قدٌر ضئيٌل من املال جعل اهلل سبحانه وتعاىل منه حافزاً من أجل جتديد 
شبكة تراحٍم تسري بني الناس مجيعًا، زكاة املال ال َياطب هبا إال املوسرون، ولكن زكاة الفطر َياطب هبا 

ذا اإلنسان املسلم إذا غابت مشس آخر يوم من أيام تقريبًا كل الناس ألن شرطها اإلسالم وأن ُيتلك ه
رمضان عليه أن ُيتلك النفقة اليت حيتاج إليها لنفسه وألسرته خالل يوم وليلة العيد، فإذا زاد ما ُيلك على 

 ذلك فقد وجبت عليه زكاة الفطر. من الذي ال  ُيلك أكثر من هذا القدر البسيط؟ 

جل هبا الناس مجيعًا، مث هي قدٌر ضئيل قدٌر ضئيل جداً، إذن زكاة الفطر شرعة خاطب اهلل عز و 
عبارة عن صاع من غالب قوت البلد، والصاع يساوي اثنني كيلو يف هذا العصر، غالب قوت البلد هو 
الرب ال بد أن فينا من يسأل فيقول: يا رب وماذا عسى أن يصنع هذا القدر الضئيل؟ قيمة اثنني كيلو من 

 ن نفسي وعن أهلي وعن أوالدي ال تغين فقرياً وال تصلح حااًل، ما احلكمة؟ القمح أعطيها لفقري ع
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الحظوا أواًل جعل اهلل سبحانه وتعاىل زكاة الفطر ساريةً مسؤوليتها للناس مجيعًا، مث جعل القدر الذي 
ال إ يطالب بإخراجه قدرًا أيضًا يسريًا من أجل أن تشيع هذه الشعرية بني الناس مجيعًا، فما من إنسانٍ 

 .. ورمبا أخذ بيد وأعطى بيد، أجل رمبا كان فقريًا يأخذ زكاة.وهو يعطي زكاة فطره جلاره حملتاج وهكذا
فطره من فالن ويعطي زكاة فطره لفالن آخر، وهكذا تشيع شبكة الرتاحم من جديد إن أصاهبا تقادم 

ذا يعين أن الرتاحم هو جتددت، إن أصاهبا غبار من أحقاد وضغائن زال الغبار من جراء ذلك. كل ه
أساس العبادة، الرتاحم أساس صيام شهر رمضان، الرتاحم هو أساس زكاة الفطر، فكم وكم يتيه الناس 
بل يرتكبون يف حق اهلل قبل العبادة اجلرائم عندما يغضون الطرف عن هذا املبدأ الذي جعل اهلل أكثر 

 رحم ال ُيرحم. شعائر الدين خادمًا له أال وهو مبدأ الرتاحم، من ال ي

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 12/12/2221|  نهاية شهر رمضان -321

 

 الناس من كثرياً  نأ: األوىل املسألة فيهما، إليكم أحتدث أن املناسبة تقتضي مسألتان اهلل، عباد فيا
 جمالسهم، هةفاك وهنايته هرالش بداءة عن احلديث من جيعلوا أن آخره ويف رمضان شهر أول يف اعتادوا

 إخطارنا كانأف صحيحة؟ تكن مل أم صحيحة عندنا الشهر بداءة أفكانت التساؤَل، ويتداولونَ  جيتمعون
 فأيهم حنن، نفطر ومل أفطرتا أو تفطرا، مل والفالنية الفالنية الدولة إن ال؟ أم صحيحاً  الشهر هذا هناية يف

 باب إىل لتسليةا حتولت ولرمبا ممتدة، تسلية إىل األمر هذا يف احلديث ويتحول املخطئ؟ وأيهم الصحيح
 وبداءة الصوم هناية عن املسؤولون أعلنه مبا يقتعنوا مل أناساً  رأينا وكم واخلالف، للشقاق ووسيلة للفتنة،
 اءةبد عن املسؤولون هأعلن مبا يقتنعوا مل أناساً  رأينا وكم أنفسهم، وبني بينهم فيما الصوم فواصلوا العيد،
 نقف أن ينبغيو  عام، كل يف تتكرر ظاهرة وهذه أنفسهم، وبني بينهم فيما اإلخطار فقرروا رمضان، شهر
 .به نتمسك أن علينا ينبغي الذي احلق إىل مجيعاً  أنظارنا تلفت بكلمة الظاهرة هذه عند

 قال قدو  ،يعين ال فيما دخول وهو الباطل، اللغو من األمر هذا يف - اهلل عباد يا - اخلوض هذا 
 اليت الواجبات. يعنيه ال ما ترُكه املرء إسالم ُحسنِ  من :عنه صح فيما وسلم عليه اهلل صلى املصطفى
 فكل رة،مباش األفرادَ  به وجل عز اهلل خاطب منها قسم: اثنان قسمان عباده هبا وجل عز اهلل خاطب

 . به وجل عز اهلل خاطبه فيما األمر متحيص عن مسؤول منا واحد

 أمورهم، اءأولي طريق وعن املسلمني، أئمة طريق عن عباده به وجل عز اهلل خاطب الثاين لقسموا
 إن املسلمني، أمر ويل يتحملها املسلمني، أمور أولياء يتحملها الثاين القسم هذا يف املسؤولية فإن مثَ  ومن

 لعامة وزجي فال طأأخ أو أصاب هو إن احلالتني كلتا ويف جنبه، على فذنبه أخطأ وإن فذاك، أصاب
 انقياد وذلك ملؤمنني،ا أمر ويل عليه ُيليه ملا االنقياد إال وأفرادهم املسلمني لعامة جيوز ال االتباع، إال الناس
 األَْمرِ  َوأُويِل  ولَ الرَّسُ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّها يا: تبيانه حمكم يف وتعاىل سبحانه اهلل لقول
 . [08: النساء]  ِمْنُكمْ 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1132
 

 العيد أيام أول وأن اليوم، هذا مبساء ينتهي الصوم أن املسلمني أمر ويل أعلن وقد يل جيوز فال مثَ  من
 أو سليةت املوضوع هذا من أجعل أن يل جيوز وال باجتهاد، األمر هذا يف أتدخل أن يل جيوز ال الغد، هو

 وصمنا؟ أولئك أفطر ملاذا أخرى، ودولة دولة بني أقارن أن يل جيوز وال اآلخرين، وبني بيين جمالس فاكهة
 لشيطانا يفتحه الذي الباب هذا وراء من وليس الشيطان، يفتحه باب هذا اخلالف؟ هذا حصل وملاذا

 .اخلالف وإال الشقاق إال

 رأسك وجع يةمسؤول اىلوتع سبحانه اهلل حُيَمِّلك مل فيه، الدخولَ  وتعاىل سبحانه اهلل يكلِّْفك مل أمر 
 الذي القرار ويف بديهت الذي الرأي يف القصري أو الطويل الوقت لتنفق اجملالس تتصدر فلماذا األمر، هذا يف

 العادة هذه أن لو أمتىن فكم مثَ  ومن عنه، وتعاىل سبحانه اهلل هناك وقد يعنيك ال فيما يدخل أمر متليه؟
 إال رمضان هرش فيه يُ ْقِبل عام من ما تنطِو، مل ومالي إىل ولكنها وانتهت، طويت عام كل يف املستمرة

 صحيحة؟ ليست مأ صحيحة البداءة أكانت منه، والثالث والثاين األول اليوم يف ُيتد واجلدل احلديث وجند
 أراحنا وجل عز اهلل أن حني يف الصحيح؟ صومها من صامت، الفالنية والدولة الفالنية، الدولة أفطرت

 .حكيم وجل عز اهلل ألن ذلك املسألة، هذه عن

 بالقادة نوطةم وجل عز اهلل جعلها وإّنا باألفراد، منوطة وجل عز اهلل جيعْلها مل االجتماعية األمور 
 أما نبهم،ج على خطؤهم عنه، املسؤولني حنن لسنا خطؤهم. األمر ويل أخطأ رمبا: تقولون األمر، وأويل
 وتعاىل، بحانهس اهلل كتاب يف متعددة كثرية اتبآي بطاعتهم مكلفون هلم، باالنقياد فمكلفون حنن

 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لنا ذكرها كثرية وبأحاديث

 له، سليةت املوضوع هذا من ليستثري غداً  جيالسكم من رأيتم إذا وأوصيكم نفسي أوصي هذا أقول 
 منه وجل عز اهلل اأراحن أمر ،فيه نتدخل مل يعنينا ال أمر: قولوا هذا، يف احلديث باب تغلقوا بأن أوصيكم

 وتعاىل سبحانه اهلل أناطه أمر يف خنوض يفيدنا، أمر يف خنوض الكالم، من لغو هذا به، أنفسنا نتعب لن
 .فيها احلديث أطراف نتبادل أن إىل حباجة حنن اليت األمور أكثر وما بنا،

 عباد يا - عامة عريةش هذه الفطر، ةزكا مناسبة فهي أيضاً  املناسبة تقتضيها اليت الثانية املسألة أما 
 جلية واضحة احلكمة رىأ ولكأين تقريبًا، املسلمني كل فيه يلج باباً  منها وتعاىل سبحانه اهلل جعل - اهلل
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 األسرة هذه نيب والقرىب املودة شبكة احلب، وشيجة متتد أن األلفة، وشيجة متتد أن هي احلكمة. هذا يف
 .الناس من فرد عنها يشذّ  أن ودون شارد، عنها رديش أن دون املسلمة، اإلنسانية

 يزال ال وهو دالعي ليلة عليه دخلت من كل على وأوجبها وتعاىل سبحانه اهلل شرعها الفطر زكاة 
 تلزمه ملن ليهع أيضاً  وجبت الفطر زكاة عليه وجبت ومن عليه، واجبة هذه الفطر زكاة أصبحت إذن حيًا،
 العيد، يوم نع تأخريها وحيرم العيد، صالة قبيل تعلمون كما إخراجها نوُيسَ  واألوالد، كالزوجة نفقته
 فهي ريةالشع هذه لوجوب منه بد ال الذي الشرط أما مناسبة، كل يف به ونذكر نكرره مكرور كالم وهذا

 ال الذي ذا ومن ،ويومه العيد ليلة يف وألسرته لنفسه احتياجاته على يزيد ما املال من اإلنسان ُيلك أن
 زكاة بإخراج اً تقريب مكلف وهو إال منا ما إذن اإلنسان؟ إليه حيتاج الذي هذا على املالية ممتلكاته تزيد

 ذلك، على مزيداً  وجدو  ويومه، العيد ليلة إليها حيتاج اليت نفسه ونفقة أهله نفقة عنده كانت من الفطر،
 .الفطر زكاة إخراج عليه وجب فقد

 وكأن ة؟السن هذه يف الفكر زكاة هي كم: عام كل يف الناس من كثري يسأله بسؤال أذكركم وهنا 
 عام إىل عام من ختتلف ال الفطر زكاة هذا؟ قال الذي من عام، إىل عام من َيتلف الفطر زكاة مقدار

 صلى اهلل رسول قال كما البلد قوت غالب من صاع هي القيامة؛ يوم إىل وجل عز اهلل شرعها أن منذ
 هو وهذا ،الفطر زكاة هي هذه فيها، الزكاة َُيْرَج اليت البلد قوت من صاع ملء أي ،وسلم عليه اهلل

 ال طةاحلن من وصاع احلنطة، هو عندنا تعلمون كما البلد وغالب قوت تنقص، وال تزداد ال مقدارها،
 يساوي مك منكم واحد كل فلينظر وتكراراً، مراراً  ذكرته ومعاد مكرور حديث وهو غرام، ألفي على يزيد
 عام، إىل عام من َيتلف ال القدر هذا القدر، هبذا فطره زكاة وليخرج املال، من احلنطة من القدر هذا

 مالعا عن اختلف هل العام، هذا يف احلنطة من القدر هذا مثن هو كم ينظر أن منا كل على ولكن
 .الشرع حبكم يتعلق وال بالسوق يتعلق شيء هذا َيتلف؟ مل أو املاضي

 جداً  وكبرية ثارها،آ يف جداً  جداً  كبرية ولكنها َكمها، يف صغرية شعرية هي اهلل عباد يا الشعرية هذه 
 نزيل وأن نا،إلخوان قلوبنا نفتح أن الشعرية هذه خالل من منا يطلب وجل عز اهلل ولكأن نتائجها، يف

 هذه قلوبنا يلحن وأن والضغينة، احلقد مشاعر من البغضاء، مشاعر من أفئدتنا يف يتجمع أن ُيكن ما كل
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 يف إخواننا اهجت بل مجيعًا، املسلمني إخواننا جتاه بل وأرحامنا، أقاربنا جتاه ال بيضاء، نقية قلوب إىل
 .لكم يغفر فاستغفروه العظيم، اهلل وأستغفر هذا، قويل أقول مجعاء، اإلنسانية
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 28/29/2229 | بين يدي شهر رمضان املبارك -322

 

 اهلل رسول َخَطبَ  بساعات ورمبا قليلة بأيام املبارك رمضان شهر حلول وقبل األيام هذه مثل يف
 كان لفارسيا سلمان حديث من صحيحه يف خزُية ابن يرويه فيما جامعة خطبة  وسلم عليه اهلل صلى

 ر،شه ألف من خري ليلة فيه شهر مبارك، عظيم شهر أظلكم قد الناس أيها :قوله خطابه مقدمة يف
 إىل العبد توجه تعاىلو  سبحانه اهلل جعل نافلة، قيامه وجعل فريضة صيامه وتعاىل سبحانه اهلل جعل شهر
 إىل كالتقرب بفريضة يهف وجل عز اهلل إىل والتقرب سواه يف فريضة أداء مبثابة اخلري خصال من يخصلة اهلل
  .سواه فيما فريضة بسبعني وتعاىل سبحانه اهلل

 األجيال هب خاطب إّنا الناس  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به خاطب لذيا هذا إن اهلل عباد
 األيام هذه مثل يف قاله الذي وخطابه حديثه، إىل يصغون كانوا الذين الربرة أصحابه خالل من كلها

 برسله وآمن باهلل منآ من كل عنق يف مثبتني اثنني حقني على ينطوي املبارك الشهر هذا أن بيان يتضمن
 صيام مقدمتها ويف املبارك الشهر هذا يف غريها عن املتميزة بالعبادات فالقيام منهما األول احلق أما تابه،وك

 ُكِتبَ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا :تبيانه حمكم يف بقوله احلق هذا إىل اإلهلي البيان نبه وقد لياليه، وقيام أيامه
  اآليات. آخر إىل [122 :البقرة] تَ ت َُّقونَ  لََعلَُّكمْ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  ىَعلَ  ُكِتبَ  َكَما الصِّيَامُ  َعلَْيُكمُ 

 وقدسيته شهرال هذا لشعائر التعرض وعدم شعائره ورعاية الشهر هذا حرمة رعاية فهو الثاين احلق أما
 وهو أال اينثال احلق هذا إىل اإلهلي البيان نبه وقد يؤذي أو يسيء أو جيرح ما وبأي سوء بأي وحرمته
 اهْلَُدى ِمنَ  ي ِّنَاتٍ َوب َ  لِلنَّاسِ  ُهدىً  اْلُقْرآنُ  فِيهِ  أُْنزِلَ  الَِّذي رََمَضانَ  َشْهرُ : قال إذ الشهر هذا شعائر رعاية

 يف الناس أعناق يف الكامن العبادة حق إىل وجل عز اهلل فيها نبه األوىل اآلية ،[120: البقرة] َواْلُفْرقَانِ 
 التعرض وعدم حراسته وضرورة الشهر هذا شعائر إىل فيها وجل عز اهلل فنبه الثانية اآلية أما الشهر هذا

  اْلُقلُوبِ  َوىتَ قْ  ِمنْ  فَِإن ََّها اللَّهِ  َشَعاِئرَ  يُ َعظِّمْ  َوَمنْ  َذِلكَ : القائل اهلل وصدق سوء بأي وشعائره حلرمته
  .[23 :احلج]
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 الشهر ذاه عليهما ينطوي الذي احلقني هذين من كل أمام قصرية وقفة نقف اهلل عباد يا تعالوا
 الصوم متيز فيمو  اهلل، عباد يا أوالً  الصوم هي هي؟ ما األخرى العبادات عن فيه املتميزة العبادة املبارك،

 :عليه املتفق يالقدس احلديث يف لنا قال  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إن حىت األخرى العبادات عن
به أجزي وأنا يل فهو الصوم إال له مآد ابن عمل كل، الصوم بني الكبري الفرق هذا انبثق أين من 

 قيامًا، إيابًا، ًا،ذهاب حركة باألعضاء تتلبس ظاهرة عبادات األخرى العبادات سائر األخرى؟ العبادات وبني
 بإمكانه صاحبها، بيد العبادات وهذه الطاعات هذه قيادة فإن مث ومن األبصار أمام جملوة أعمال قعوداً،

 أن وبإمكانه فقط اهلل مرضاة استنزال هو واحد هدف إىل هبا يتوجه وأن الشوائب عن صافية جيعلها أن
 الصوم أما ناس،لل مراآة كلها أعماله جيعل أن بإمكانه أي الدنيوية وأهدافه ومصاحله ملغاّنه مطية جيعلها

 حقيقي صوم ىلإ يتسرب أن ُيكن ال الرياء فإن مث ومن األنظار أمام شيء فيها يرتاءى ال سلبية عبادة فهو
 يدخل ما انسرع صائم أنه الناس يري الذي املرائي ذلك، يتأتى ال املساء، إىل الصباح من اإلنسان صامه

 يصوم الذي ذاك أما بصائم، ليس فهو مث ومن يشاء كما ويشرب ويأكل وراءه الباب ويغلق داره إىل
 بحانهس هلل عمله يكون أن إال ُيكن فال املساء إىل الفجر ملعة من شرابوال الطعام عن وُيسك حقاً 

 هو أي-  له آدم ابن عمل كل: اهلل عن يروي القدسي احلديث يف املصطفى حبيبنا معىن هذا وتعاىل،
 الصوم إال -لدنيويةا لرغائبه مطية جيعله أن وبإمكانه الشوائب من صافياً  جيعله أن بإمكانه يقوده، الذي

   .به أجزي وأنا يل هوف

 على خرىاأل العبادات سائر عن املتميزة العبادة هذه ألداء يوفقنا أن ولكم يل اهلل ألسأل وإنين
 الثاين، احلق إىل بنا عالوات ربوبيته، علياء إىل ترتفع منا هدية يقلبها أن وجل عز وأسأله يرضيه الذي النحو
 الذي احلماية ههذ واجب يتجلى الشهر، هذا قدسية محاية يف الشهر، هذا شعائر محاية يف املتمثل احلق
 جماهرة هنالك تكون نأ ينبغي ما أنه إىل مجيعاً  وإخواننا أنفسنا ننبه أن يف اهلل عباد يا بأعناقنا اهلل أناطه

 ربه نيوب بينه اإلنسان بهايرتك اليت املعصية املختلفة، العامة املرافق يف امليادين، يف األسواق، يف باإلفطار
 فهي ربه هبا اهرجي بل الناس اإلنسان هبا جياهر اليت املعصية أما فاعلها على وجل عز اهلل يتوب ما سرعان
 يوجد اليت هاكل األمة بل فقط اجملاهر هذا على ال رمبا وجل عز اهلل غضب تستنزل جداً  خطرية معصية

ْستَ ْهتَ ُرون،  اجملاِهرون هؤالء فيها
ُ
 هذا يا منهم واحد لكل اليق أن ينبغي اجملاهرين، ءهلؤال يقال أن ينبغيامل
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 تصر أن أما كل اهلل غفرها ولرمبا ربك وبني بينك تشاء كما معصيتك فتمارس دارك تدخل أن بوسعك
 وتعاىل، حانهسب اهلل على االستكبار ألوان أشنع من لون فإنه الناس أمام املعصية هبذه جتاهر أن على
  الرب. غضب ستنزلت اليت اجملاهرة هذه من مياديننا مرافقنا، أسواقنا، نطهر أن ىعل مجيعاً  نتعاون أن ينبغي

 أصحاب يستعلن الأ ضرورة هي شعائره ومحاية الشهر هذا قدسية محاية فيه تتجلى الذي الثاين املظهر
 الشهر، هذا يف زةاملتمي األوىل للعبادة املخالفة الشهر، هلذا املخالفة بأنشطتهم املطاعم وأصحاب املقاهي

 الناس رتاقاخ مظاهر إىل ينظر والكل والرائحني الغادين أمام الناس، أمام وكراسيها مناضدها تُ ْنَثر مقاهٍ 
 ينبغي أقول ال وأنا الشهر، هذا يف هذه بأنشطتهم الناس هؤالء يستعلن أال ينبغي الشهر، هذا لعشرية
 هلذه األبوابو  النوافذ حُتَْجزَ  أن ينبغي نولك ومسافرون سائحون وهنالك مرضى هنالك املطاعم، إغالق

 الذاهبني ينالناظر  رؤية عن دخائلها حيجب وأن املطاعم هذه حتجب أن ينبغي الرائني، رؤية عن املطاعم
  اْلُقلُوبِ  ْقَوىت َ  ِمنْ  فَِإن ََّها اللَّهِ  َشَعاِئرَ  يُ َعظِّمْ  َوَمنْ  َذِلكَ  الشعائر حرمة مظاهر من مظهر هذا واآليبني،

  .[23:احلج]

 مظهراً  هرالش هذا قدسية محاية تتكامل ال به، إال الشهر هذا شعائر رعاية تتكامل ال ثالث شيء
 عز اهلل غضب وبني بينهم  الكوابح من شيئاً  يضعوا أن إىل الليلية األندية أصحاب تنبيه ضرورة هو به إال

رَ  أن بدال ولكن العامة األوقات يف هاعن نتحدث ال حنن الليلية األندية املبارك، الشهر هذا يف وجل  ُنذَكِّ
 هذا يف اإلخوة هاأي هلم نقول غرية من تنبثق تذكرة حب، من تنبثق تذكرة مجيعاً  إخواننا ونذكر أنفسنا
 اهلل وبني ينكمب اجعلوا اهلل، وبني بينكم ما أصلحوا اهلل، إىل توجهوا نواديكم، عن أعرضوا املبارك الشهر

 اخليط هذا لعل املوت، عند يفيدكم اخليط هذا لعل خيطاً  اهلل وبني بينكم اجعلوا جسراً، أقل مل إن
 يف تتكاثر مث رتتكاث النوادي هلذه ما الدنيا، احلياة هذه من الرحيل عند الفوت، عند اهلل رمحة إىل يشدكم

  العزيزة. القدسية شامنا ضواحي

 ،[104: األنعام] ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َوال ناغري  مشاجب مسؤولياتنا حُنَمِّلَ  أال ينبغي اإلخوة أيها
 اهلل، غضب نتقي نأ ينبغي اإلخوة لسائر وأقوهلا لكم وأقوهلا لنفسي أقوهلا فرد، فرد فرد كل مسؤولية إهنا
 نافإن الشهر ذاهل املتأللئة والقدسية الشهر هذا شعائر نراعي مل وإن إليه ننتبه مل إن لكم أقوله الذي هذا

 سبحانه اهلل بتليهاي قد اليت املصائب عن فحدث اهلل لغضب األمة تعرضت وإذا اهلل غضب بذلك نستنزل
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 لكل ونمتَعرَّضُ  هذه شامنا يف حنن مشكالت، من نعاين أمة حنن حرج، وال الغضب هذا جراء من وتعاىل
 به وجل عز اهلل أمر ذيال القدسي الواجب على استقامتنا بسبب الصامدة، مواقفنا بسبب األذى أنواع

 الرامية طاخلط فإن مث ومن الذات حرية محاية العرض، محاية األرض، محاية األمة، محاية تستلزمه والذي
 قال كما اإلعدادو  املادية بالواجبات القيام من البد منها؟ اخلالص ما اهلل، عباد يا كثرية بنا اإليقاع إىل
   [05: ألنفال] اخْلَْيلِ  رِبَاطِ  َوِمنْ  قُ وَّةٍ  ِمنْ  ْعُتمْ اْسَتطَ  َما هَلُمْ  َوَأِعدُّوا  اهلل

 اجلسد، ذاه يصنع أن عسى ماذا روحه عنه انفكت جسد إىل أرأيتم اجلسد، مبثابة كله ذلك لكن
 املبارك الشهر هذا فرصة هنتبل اهلل عباد يا بنا تعالوا اهلل، إىل االلتجاء يف تتمثل إّنا كلها اجلهود هذه روح

 األجل ملوالنا بيعةال وجددنا معه مجيعاً  واصطلحنا إليه مجيعاً  أُبْ نَا وقد له العبودية بذل اهلل باب نطرق
 وجل عز هلل مملوكون كلنا عبيد، كلنا إليه، نتضرع األصعدة كل على املستويات، كل على األوحد
 االستجابة شهر انضرم وشهر للدعاء، الستجابته نتعرض إكرامه، نستنزل رضاه، نستنزل نصره، نستنزل
  اإلخوة. أيها للدعاء

 الشهر، هذا يف العبادة حق بأداء العباد فيها وتعاىل سبحانه اهلل أمر األوىل اآلية آيات، ثالث مها
 أما الشهر، هذا عائرش حبماية الشهر، هذا قدسية حبماية عباده فيها وتعاىل سبحانه اهلل أمر الثانية اآلية
 هذا حق رعوني وعندما يصومون عندما للعباد اهلل من هدية هي للعباد، اهلل من بشارة فهي الثالثة اآلية

 ُهمْ لََعلَّ  يب  َوْليُ ْؤِمنُوا يِل  َيْسَتِجيبُوافَ لْ  َدَعانِ  ِإَذا الدَّاعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقرِيبٌ  فَِإينِّ  َعينِّ  ِعبَاِدي َسأََلكَ  َوِإَذا الشهر
 وجل عز اهلل ايكرمن اليت اهلدية إىل انظروا مث اآلمرتني هاتني تساوق إىل اانظرو  ،[120 :البقرة] يَ ْرُشُدونَ 

 جلو  عز اهلل إىل االلتجاء مستجاب، الدعاء الثاين، الواجب ونؤدي األول الواجب نؤدي عندما هبا
 القاعدة إىل قادتنا من بدءاً  مجعاء ألمتنا وأقوهلا لكم وأقوهلا لنفسي أقوهلا بصدق، اهلل إىل التجئوا جماب،
         [05 :الذريات]  ُمِبنيٌ  َنِذيرٌ  ِمْنهُ  َلُكمْ  ِإينِّ  اللَّهِ  ِإىَل  فَِفرُّوا اهلل باب إىل تعالوا فيها الشعبية

 هبا وجل زع اهلل يكرم أنواعه بكل التأييد مظاهر احلماية، مظاهر التوفيق، مظاهر جتدون ولسوف
 .يمالعظ اهلل وأستغفر هذا قويل أقول األمة هذه
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 12/28/2229 | الفساد املستشري  -323

 

يتفاقم يف هذه األيام من هذا الشهر املبارك احلديث عن الفساد املستشري يف كثري من جمتمعاتنا 
العربية واإلسالمية السيما ذلك الذي يتمثل يف اتساع اهلوة وعمقها بني فئات األغنياء املوسرين وبني 

شكلة ء املعوزين، وكثرياً ما عوتبُت لتقصريي يف احلديث عن هذه املأصحاب الضرورات املعيشية من الفقرا
وعدم معاجلتها، واحلقيقة أن الذي كان وال يزال سببًا لتقصريي يف معاجلة هذه املشكلة أنين إذا أردت أن 

 اأحتدث عن الداء فال بد أن أُْتِبَع احلديث عنه بوصف الدواء والذي أعتقده أن الذين ينبغي أن يستعملو 
الدواء معرضون عنه ولسوف يظلون معرضني عنه ومع ذلك فإنين أتصور أنين رمبا كنت مبالغًا يف إساءة 

 .الظن

وهاأنذا سأحاول يف هذا املوقف يا عباد اهلل أن أحتدث عن هذه املشكلة وأرسم العالج الذي البد  
اإلطالة يف  ال داعَي إىل منه للتغلب عليها،  أما وصف املشكلة، وصف الفساد املستشري فأعتقد أنه

ذكره فاحلديث عنه مكرور ومعاد ومكرر وقد شبعت اآلذان واألمساع من احلديث عنه أما الدواء الناجع 
الذي البد منه فقد خلصه املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يف كلمات يسرية وذلك يف احلديث 

عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه  صلى اهلل  الذي يرويه أمحد والرتمذي وأبو داود واحلاكم من حديث
من ال يَ ْرَحْم ال يُ ْرَحْم، الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمْحكم من يف عليه وسلم  قال: 

  .السماء

هذا هو العالج باختصار أيها اإلخوة وموقفي الساعة أن أشرح هذا امللخص الذي ذكره لنا رسول 
كثرية   ه وعلى آله وسلم، إن الرمحة اليت نب ََّهنَا إليها رسول اهلل وأمرنا هبا تتمثل يف درجاتاهلل صلى اهلل علي

متتابعة أدناها وأوهلا أن يؤدَي املسلمون املوسرون حقوق اهلل سبحانه وتعاىل يف أمواهلم ألصحاب هذه 
رسول اهلل   م الذي نبهنا إليهاحلقوق وذلك يتمثل يف زكاة املال، هذه هي الدرجة الدنيا واألوىل من الرتاح

وقد أوضح لنا البيان اإلهلي أن هذا احلق املتمثل يف ما يتصور أنه مال للغين هو   ،صلى اهلل عليه وسلم
، [22]النور:  َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اللَّهِ الَِّذي آتَاُكمْ ليس ماله وإّنا هو مال ذلك الفقري أُودَِع يف صندوقه، 
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 َّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخلَِفنَي فِيهِ َوأَْنِفُقوا مم  :فهل املوسرون أو أكثرهم يؤدون هذا احلق املتمثل [2]احلديد ،
 يف صناديقهم وأمواهلم هلل عز وجل عن طريق إعطائه للمعوزين واحملتاجني؟ 

مة اأنا أقول لكم يا عباد اهلل بصريح القول: على الرغم من أن كثريًا من املوسرين يتسابقون إىل إق
 املآدب الكبرية يف املزارع الواسعة باملناسبات املختلفة اليت متر فإن هذا الكرم َيتفي ويظهر يف مكانه الشح

عندما ُيْدَعى الواحد منهم إىل بذل حق اهلل سبحانه وتعاىل يف ماله، عندما يدعى الواحد منهم إىل بذل 
   ء.للفقراهذا احلق الذي أودعه اهلل سبحانه وتعاىل يف ماله أمانة 

ما أكثر ما رأيت الكرم الذي يتألأل عندما تلوح املصاحل واملغامن الدنيوية واآلمال اليت من ورائها مث  
كم رأيت كيف َيتفي هذا الكرم املتأللئ وينتشر يف مكانه الشح العجيب مصداقًا لقوله تعاىل: 

 ََّوُأْحِضَرِت اأْلَنْ ُفُس الشُّح  :ر أحدهم مبثل ما اعتذر به املشركون من قبل، ، ولرمبا اعتذ[132]النساء
لرمبا قال قائلهم: ملاذا أودع اهلل سبحانه وتعاىل حق الفقراء يف صناديق األغنياء مث طلب من األغنياء أن 
يعيدوا هذا احلق إليهم؟ ملاذا مل يضع هذا احلق رأسًا يف جيوب الفقراء؟ وصدق اهلل القائل وهو يروي 

ْن لَْو َيَشاُء َذا قِيَل هَلُْم أَْنِفُقوا ممَّا َرزََقُكُم اللَُّه قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمنُوا أَُنْطِعُم مَ َوإِ حديث املشركني: 
   .[42 ]يّ س: اللَُّه َأْطَعَمُه ِإْن أَنْ ُتْم ِإالَّ يِف َضالٍل ُمِبنيٍ 

نشر يف كل يوم اخلريية الكثرية اليت تنثر وتولرمبا قال قائل أيضًا يا عباد اهلل أين أنت من املؤسسات 
رمبا مئات الوجبات الغذائية تطرق هبا أبواب الفقراء واملعوزين؟ وأقول يف اجلواب: نعم وجزا اهلل هذه 
املؤسسات وأصحاهبا خرياً ولكن هذه الوجبات تشبع اجلائع وال تغين الفقري، وهلل عز وجل حكمة عندما 

بقى ثل يف السيولة املالية، ليس اهلدف من املشرع أن يشبع الفقري اجلائع على أن يأمر بدفع زكاة املال املتم
يف مكانه يراوح يف مكان فقره، ليس هذا هو املراد وإّنا املراد من بذل هذا احلق للفقراء أن يتحول الفقراء 

ذا أعطيتم فأغنوا، إشيئًا فشيئًا عن طريق ذلك إىل مستوى الغىن، والقاعدة الفقهية يف هذا األمر تقول: 
والوقت ال يتسع للحديث عن آداب إخراج الزكاة وكيف ينبغي أن تكون وكيف السبيل إىل أن يستغين 
 هبا الفقراء شيئًا فشيئًا ويتحولوا من الفقر إىل الغىن، أما الوجبات فهي تعود الفقري على أن يرضى ببؤسه

   .سيالكاوكأنه يسمع قول الشاعر: واقعد فإنك أنت الطاعم 
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يا عباد اهلل هذا هو الدواء الذي وصفه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم مث زاده بيانًا 
إن اهلل فرض يف أموال األغنياء بالقدر الذي يسع فقرائهم أال وإن الفقراء إذا  عندما قال بصريح القول:

عذهبم ال وإن اهلل حماسبهم حسابًا شديداً فمُجْهُدوا فجاعوا وعروا لن يكون ذلك إال مبا يفعل أغنياؤهم، أ
،  فرق كبري بني أن أبذل املال يف سبيل أن أحقق لنفسي هالة بني الناس ويف سبيل أن أتصيد عذابًا كبرياً 

من وراء ذلك مصلحة دنيوية أخطط هلا وبني أن أتعامل مع اهلل يف خلوة ال يراين إال اهلل سبحانه وتعاىل، 
 َوأَْنِفُقوا ممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخلَِفنَي فِيهِ ذي متعين اهلل عز وجل به وأصغي إىل قوله: أنظر إىل املال ال

وأقول بيين وبني ريب إذاً أنا خليفة على هذا املال عنك يا رب، هو ليس مايل ولكنه مالك  [2 ]احلديد:
ُأْخرُِج هذا احلق  ا املال فلسوفائتمنتين عليه لبيك لبيك يا موالي، إن للفقراء، بل هو لك، حقًا يف هذ

َوَجَعْلنَا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض فِتْ َنًة حبساب دقيق بل أزيد عليه وألقى هؤالء الذين ابتليتين هبم وأنت القائل: 
  .[35]الفرقان:  أََتْصرِبُوَن وََكاَن رَبَُّك َبِصرياً 

عرهم عندما يقبلون هذا احلق وأش أخرج فأطرق باب هؤالء اإلخوة وأنا أشعرهم بأهنم هم املتفضلون
باألخوة السارية بيين وبينهم وأنا يف هذا إّنا أتعامل مع اهلل عز وجل ولكأين هبذا الغين وهو يعطي حق 
اهلل عز وجل هلؤالء املعوزين يقول للواحد منهم أنا مل أعطك هذا املال لكنه أعطيت هلل ولكأن الفقري 

من اهلل،  عندما يرقى اجملتمع إىل مستوى هذا الرتاحم فاعلموا أن  يقول وأنا مل آخذه منك وإّنا أخذته
املشكلة تذوب ومتحي،  عالج هذه املشكلة الرتاحم يا عباد اهلل، وإن صوم رمضان معني بل ينبوع هلذا 
الرتاحم، إذا شعر الصائم باجلوع أيقظه اجلوع إىل عبوديته هلل وعلم أنه حمبوس عن الطعام والشراب بسبب 

من  ديته هلل، مث إن عبوديته هلل إذا استيقظت ساقته إىل الرمحة، عبودية تنبثق من الصوم والرمحة تنبثقعبو 
هذه العبودية، ولكن ماذا أقول؟ كثري من هؤالء الصائمني املوسرين يتعرضون لنفحات الرمحة اإلهلية يف 

مى ويقبلون إىل ما يس النهار من خالل صومهم ولكنهم يف املساء يتعرضون للملهيات واملنسيات
بالسهرات الرمضانية يف الليل،  يف النهار تنتعش أرواحهم مبشاعر العبودية الرامحة ويف املساء تعود فتقسو 

  .لكمقلوهبم بسبب هذه السهرات الرمضانية اليت ال داعَي إىل أن أصفها 

وغوائلها، اجعلوا  إىل النفس يا عباد اهلل اجعلوا سهراتكم الرمضانية قربة إىل اهلل، ال جتعلوها قرىب
سهراتكم الرمضانية سهراٍت تنفقوهنا ركعًا وسجدًا هلل سبحانه وتعاىل، اجعلوا سهراتكم الرمضانية بيعًة 
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جديدة مع اهلل عز وجل جتددون فيها التوبة، جتددون فيها االستغفار وأنا أعلم أن اهلل عز وجل يقول 
 على استعمال العالج، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.لبيك، أسأل اهلل عز وجل أن يُ ْقِدرَنَا 
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 23/28/2229|  الثبات على الاستقامة -321

 

 أنسه ساطب عنا ينطوي ولسوف املبارك الشهر هذا إشراق عنا يغيب ولسوف ثالثة أيام إال هي ما
 كونه يف ماضية وتعاىل حانهسب اهلل سنة ولكن باألذهان تطوف ذكريات إىل أيامه تتحول ولسوف

 ومادام يتناوبان والنهار، الليل الفرقدين، من كل دام ما عام كل الشهر هذا يتكرر أن البد  وخالئقه،
 ثانية مرة شراقهإ وانتشر الشهر هذا عاد إذا ولكن به وتعاىل سبحانه اهلل أناطه الذي بالواجب يقوم الفلك

 هامدة ثةج إىل حتولوا ممن سنكون أم ظهرها على يزال وال يعيش ممن حنن أنكون ترى األرض ربوع يف
 قصرها، وأ حياته طول على يدل مقياس أي اإلنسان ُيلك وال قط منا أي يعلمه ال مما هذا بطنها؟ داخل

 قد املوت وأن حياته قصر على دليل الشيخوخة وال حياته طول على برهان اإلنسان حياة يف الشباب ال
 نستقبل أن وسعناب هل نعلم ال فنحن إذاً   العلية، ذاَتهُ  به وتعاىل سبحانه اهلل اختص مغيب أمر منه، دنا
 ذلك. لنا يتاحَ  لن أم األرض هذه فوق نتقلب أحياء وحنن أخرى مرة الشهر هذا

 الذي لصالحا نفسد ال أن على وتعاىل سبحانه املوىل ونعاهد اجلهد نبذل اهلل عباد يا تعالوا إذاً 
 اصطلحنا أننا اهلل عباد يا املفروض اهلل، أمر على االستقامة بعد االعوجاج إىل نتحول ال نأ وعلى حققناه

 ال الذي ءوالشي كلها، ذنوبنا من استغفرناه له، البيعة جددنا الشهر، هذا ظالل يف وجل عز اهلل مع
  .مستغفرينلل روغف التائبني توبة وقبل اآليبني أوبة قبل قد وتعاىل سبحانه اهلل أن فيه نرتاب

 الصفحة هذه عودت أال سبيل يف جهد من ُيلك ما قصارى يبذل أن منا كل على ينبغي اهلل عباد فيا
 عز اهلل نعاهد أن ليناع السلوك، سوء بسبب ذلك بعد سواد شائبة إىل ومغفرته اهلل بعفو النقية البيضاء

 بيضاء ناوصحائف وجل عز اهلل إىل نرحل أن أجل من معه عليه اصطلحنا قد ما على الثبات على وجل
 أو أشهر عدب أو ساعات بعد أو أيام بعد أهي ندري ال اهلل، إىل الرحيل ساعة تكون مىت ندري وال نقية

 يف النقي غتسلامل هذا خالل من التامة املغفرة ورزقنا إليه األوبة حسن وتعاىل سبحانه اهلل رزقنا سنوات،
 بعد االعوجاج طريق نسلك أن ينبغي وما أصلحنا ما نفسد أن ينبغي فما املبارك الشهر هذا ظالل

 نظل أن إىل لسبيلا فكيف يسأل قد من فينا لعل ولكن عليها، وتعاىل سبحانه اهلل عاهدنا اليت االستقامة
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 ذخر على افظحن أن إىل السبيل كيف والشهوات؟ واألهواء املغريات فوق مرتفعني االستقامة هذه على
  إليه؟ االرحتال ساعة حتني أن إىل إياه وجل عز اهلل ناأورث الذي الشهر هذا

 أعناقنا، يف هلل الكامن الربوبية حق أداء أوهلما اثنني بواجبني يلخص أن ُيكن اهلل عباد يا السبيل
 وأن حنققه أن اننافإمك وتعاىل سبحانه اهلل حق أما  علينا، وتعاىل سبحانه هلل العباد حقوق أداء الثاين

 أن وتعاىل، سبحانه هلل العبودية حبقيقة نصطبغ أن وهي أال كله األمر مجاع هي واحدة ريقةبط به نصطبغ
 كرم طريق عن الإ ضر عن ابتعاد أو نفع إىل سعي منا يتأتى ال وجل عز هلل مملوكون عبيد أننا نستيقن

 :تبيانه حمكم يف نهمع وتعاىل سبحانه اهلل قال ممن أننا ندرك حبيث وعطائه وَمْنِحهِ  وتعاىل سبحانه اهلل
 ُالنُّورِ  ِإىَل  الظُُّلَماتِ  ِمنَ  َُيْرُِجُهمْ  آَمنُوا الَِّذينَ  َويِلُّ  اللَّه [302: البقرة]، قال ممن أننا وندرك نعلم حبيث 

َا: عنهم وجل عز اهلل  .[00: املائدة] اللَّهُ  َولِيُُّكمُ  ِإّنَّ

 هو له ثاين ال واحداً  ولياً  له أن أدرك وتعاىل بحانهس هلل الكاملة الضارعة عبوديته اإلنسان أدرك إذا
 تستلزم وجل عز هلل عبودييت يل، واليته تساوي وجل عز هلل عبودييت عبده، أنا الذي ذاك جالله جل اهلل

 لذيا هو ألمري، املالك هو أمجع، اخلالئق دون من ويلِّ  وحده هو يل، واليته سلطان حتت الدخول
 فإن قلوبنا علىو  مشاعرنا على اليقني هذا وهيمن احلقيقة هذه أدركنا إذا شاء،ي كما يب ويتصرف يقودين

 وسهاًل، بسيطاً  أمراً  صبحت نقية تبقى أن النقية الصحيفة وحراسة يسرياً، أمراً  تصبح اهلل دين على االستقامة
 به زلت وإن حىت اً مرحي غفوراً  كرُياً  رباً  لقي اهلل إىل هلل عبوديته بذل املصطبغ اإلنسان هذا رحل وإذا

 له، تشفع بوديتهع وجل، عز اهلل إىل يسري وهو اخلطأ يف الوقوع عليه تغلب وإن حىت الطريق، يف القدم
  الشعور؟ هبذا أصبطغ أن يل فأىن يقول من فينا لعل ولكن

 من وهل لكلي،ا وفقرَهُ  فاقَ َته اإلنسان يشعر أن ذلك سبيل اهلل، عباد يا سائغ سهل ذلك سبيل
 الذي الغين أنه ب،يُغلَ  ال الذي القوي أنه إليه َييل من الناس يف هل بذلك، اإلنسان استشعار يف بةصعو 

 فلحظةً  حلظةً  احياتن أن وجل عز باهلل اإلُيان بعد نعلم كلنا  له، انتهاء ال الذي الباقي أنه يفتقر، ال
 سبحانه اهلل من إمدادٍ ب تأتينا إّنا ظةفلح فلحظة حلظة عافيتنا وأن وجل عز اهلل من مبدد تأيت إّنا فلحظةً 
 يشاء، كما هب وتعاىل سبحانه اهلل يكرمك إّنا متلكه أنك تتخيل والذي يأتيك الذي املال وأن وتعاىل
 اقتكف أدركت إذا شاء، إن منك يستله واحدة حلظة يف إياه أعطاك الذي الرزق ويستل شاء إن يرزقك
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 باب يف لتدخ وتعاىل سبحانه اهلل بعطاء شيء كل ولكنك هللا مملكة يف شيء ال أنك أدركت وإذا هذه
 ساحة يف ساناإلن دخل وإذا وتعاىل، سبحانه هلل مملوك عبد أنك وأدركت وتعاىل سبحانه هلل العبودية
 وجل، عز اهلل حمبة إىل تسلمه هلل عبوديته فإن الدائم وافتقاره احلقيقية بفاقته شعوره طريق عن هلل العبودية
  اهلل. عباد يا له انفكاك ال تالزم بينهما

 وجل عز اهلل وأن عاىلوت سبحانه اهلل من برفد يأتيين إّنا يأتيين ما كل وأن هلل مملوك عبد أين عرفتُ 
 فرقي نم هبا أمتتع اليت العافية أن فأجد وأنظر هذا أدرك عندما أعطى، ما واسرتد وهب ما أخذ شاء إذا
 به أمتتع الذي السمع إىل وأنظر رأسي يف به وجل عز اهلل يكرمين الذي الوعي فأجد وأنظر قدمي إىل

 أنظر عندماو  تسمعون كما فمي يف كالماً  يتدفق الذي واللسان به وجل عز اهلل يكرمين الذي والبصر
 يأتيين إّنا يأتيين ذيال واملال منه بإكرام تأتيين إّنا ذلك بعد ويقظيت بفضله يأتيين إّنا رقادي أن فأجد
 ومن ء،شي كل بيده والذي أنعم والذي أعطى الذي هلل احلب مشاعر يفجر هذا فإن وعطائه مهبإكرا
 قلَبهُ  يمنُحَهاف واألهواء والشهوات املغريات يف متمثلة حوله من اليت الدنيا يرى الذي اإلنسان كان هنا
 رمحة عن عيدب اإلنسان هذا لئيم، اإلنسان هذا النعم، هذه أعطاه الذي مواله قلَبهُ  ُينح أن من بدالً  حباً 
 َوأَْموَالٌ  َعِشريَُتُكمْ وَ  َوَأْزَواُجُكمْ  َوِإْخَواُنُكمْ  َوأَبْ نَاؤُُكمْ  آبَاؤُُكمْ  َكانَ  ِإنْ  ُقلْ  :القائل اهلل وصدق وجل، عز اهلل

 َسبِيِلهِ  يِف  َوِجَهادٍ  َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  نَ مِ  إِلَْيُكمْ  َأَحبَّ  تَ ْرَضْونَ َها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَها خَتَْشْونَ  َوجِتَارَةٌ  اقْ تَ رَفْ ُتُموَها
  .[34 :التوبة] اْلَفاِسِقنيَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدي ال َواللَّهُ  بِأَْمرِهِ  اللَّهُ  يَْأيتَ  َحىتَّ  فَ تَ رَبَُّصوا

 إىل وجل عز هلل ةالعبودي تنقلكم هلل العبودية باب يف ادخلوا الناس أيها ومعناه لنا يُ َقال الكالم هذا
 إىل واملهابة التعظيمو  باحلب وتلتفتون ظهرياً  وراءكم وعطاءه اهلل أرزاق تضعون وعندئذٍ  هلل احملبة صعيد
 َكُحبِّ  ونَ ُهمْ حيُِبُّ  أَْنَداداً  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  يَ تَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ : القائل اهلل وصدق أعطاك، اهلل هذا املنعم
 ندع نقية بيضاء صحائفنا لبقاء األول السبيل هو هذا ،[100: البقرة] لِلَّهِ  ُحبّاً  َشدُّ أَ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  اللَّهِ 

 وجل، عز هلل وفقرنا افاقتن نعلم أن ذلك سبيل هلل، العبودية حبقيقة نصطبغ أن وجل، عز اهلل إىل رحيلنا
  .له اينث ال لذيا للواحد احلب إىل تسلمنا العبودية وباب العبودية باب يف تدخلنا الفاقة هذه

 هبا بغفنصط هوياتنا نعلم لكي كافٍ  غري الكالم هذا كان وإن اهلل، عباد يا القلوب قست فإن
 لينظر منه ريبق مشفى أي إىل ما يوم يف يغدو أن اإلنسان هذا أنصح فإين هلل العبودية حمراب يف ونقف
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 كيف وليتصور لسماءا عنان إىل املرتفعة أنَّاهتِِم إىل السمع ليصغي املضنية، وأشكاهلم املرضى شحوب إىل
 أمسى ذاإ ضامن أهو فليتساءل نفسه إىل وْليَ ُعدْ  شهور أو أيام قبل املرضى هؤالء من واحد كل كان
 الغائلة هذه لرد ذاتية قوة ُيلك هل جواحنه، بني األمراض هذه من مرض توضع وقد يصبح أال ليلة ذات
  احلال. ذهه عن هبا ليتسامى وسيلة ُيلك هل عنه،

 فليسر هلل عبدٌ  بأنه مؤمناً  نفسه إىل ويعود هويته يف املنظر هذا يزجه أن من أقسى القلب كان فإن
 الذي الصندوق ذاه داخل يوجد الذي ما له، فمها فتحت اليت احلفرة هبا ينتظر اليت اجلنائز من جنازة مع

 كان ميساء، بقامة تتمتع كانت اجلمال، يف املثل مضرب حياهتا أثناء كانت فتاة لعله حفرته، إىل حيمل
 هذا داخل يف ما للع أو الرعب، منظره يثري عظمياً  هيكالً  أصبحت وقد اليوم باهلا ما املثل هبا ُيْضَربُ 

 يبتهه دخلت سار وإذا حلكمه اجلميع خضع حكم إذا باألمس كان مهيب إنسان عظيم، قائد الصندوق
 متمدداً  أصبح! ماليو  باله ما وصوجلان، صولة ذا يريد، مبا حيكمو  يشاء مبا يقضي له، الرائني قلوب يف

 يف تأن إذاً ! احلال هذه إىل ستؤول الذي أنت ألست  به، حراك ال عظمياً  قفصاً  الصندوق هذا داخل
 وانُ آمَ  الَِّذينَ  َمْوىَل  اللَّهَ  بَِأنَّ  َذِلكَ  موالك إنه اهلل، إنه قبضته، يف أنت الذي هذا هو من كائل، قبضة

  .[11: حممد]

 قال نمم إذاً  أنك فاعلم هويتك إىل يعيدك وال قلبك يرقق ال أيضاً  هو أقول الذي هذا كان فإذا 
 َلَما احلَِْجارَةِ  ِمنَ  َوِإنَّ  ْسَوةً قَ  َأَشدُّ  أَوْ  َكاحلَِْجارَةِ  فَِهيَ  َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  قُ لُوُبُكمْ  َقَستْ  مُثَّ  :عنهم وجل عز اهلل

: البقرة]  اللَّهِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  يَ ْهِبطُ  َلَما اِمنْ هَ  َوِإنَّ  اْلَماءُ  ِمْنهُ  فَ َيْخرُجُ  َيشَّقَّقُ  َلَما ِمنْ َها َوِإنَّ  اأْلَنْ َهارُ  ِمْنهُ  يَ تَ َفجَّرُ 
24].  

 إىل تسلمك هلل وعبوديتك هلل العبودية يف يتمثل اهلل حق اهلل، حق أداء األول؛ السبيل هو هذا 
 العباد حقوق اءأد يف فيتمثل الثاين الشرط أما  سعادة، مثلها ما سعادة يف يزجك هلل وحبك هلل احلب
 احلديث لنرجئف الثاين الشرط هذا يف مفصالً  احلديث يف الدخول عن ضاق اهلل عباد يا الوقت لعل ولكن

 العظيم اهلل رفوأستغ هذا قويل أقول  قادمة، فرصة إىل جتاههم أعناقنا يف اهلل أناطه وما العباد حقوق عن
 .لكم يغفر فاستغفروه
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 21/29/2228 | حقوق شهر رمضان على املجتمع -322

 

لي وأرى أن من اخلري أن ألفَت إليها أنظاركم أنتم أيضاً اليوم، ولع ،حقيقة لََفتُّ إليها األنظار باألمس
هذا. شهر  اركسأعيد بيان هذه احلقيقة وسألفت األنظار إليها يف كل مناسبة خالل شهر رمضان املب

 ،وفد إلينا من عند رب العاملني سبحانه وتعاىل ،رمضان الذي وفد إلينا من جديد هو ضيف كما تعلمون
وإنه ملن املعلوم أن من شأن أويل املروءات وأصحاب الشهامة أن يكرموا ضيوفهم اإلكرام الالئق بشهامتهم، 

ب دما يكون هذا الضيف وافدًا إلينا من لدن ر فكيف عن ،اإلكرام الالئق مبشاعرهم اإلنسانية ومبروءاهتم
 .العاملني سبحانه وتعاىل

أنا ال أريد أن أحدثكم يف هذه املناسبة عن احلقوق اليت أناطها اهلل عز وجل يف أعناق األفراد أمام 
ن مَمْقَدِم هذا الضيف، هذا الشهر املبارك الذي خلََّد القرآن الكرمي امسه كما مل يذكر اسم أي شهر آخر 

أشهر العام، لن أحتدث عن حقوق هذا الشهر يف أعناق األفراد، الصيام معروف، واجب أناطه اهلل يف 
عنق كل فرد منا، قيامه الذي ندبه إلينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قيام ليله معروف، اإلقبال فيه 

 ،روفه عن احملرمات كل ذلك أمر معواالبتعاد في ،إىل األذكار وإىل اإلكثار من تالوة القرآن أيضًا معروف
ولكين أريد أن أحدثكم عن حقوق هذا الشهر على اجملتمع، وإّنا أعين باجملتمع الشخصية االعتبارية كما 
يُ َعب ُِّر القانونيون، أعين بالشخصية االعتبارية للمجتمع أسواقه، شوارعه، ميادينه، حوانيته، دوائره الرمسية، 

ية هذا ما أعنيه بكلمة اجملتمع، واجملتمع هبذا املعىن الذي أقوله لكم إّنا هو شخصأهباء الفنادق اليت فيه، 
األفراد أن  كما أن على  ،اعتبارية ختتلف عن األفراد الذين خاطبهم البيان اإلهلي بواجبات هذا الشهر

اختالفًا  ففعلى اجملتمع هو أيضاً أن يصوم هذا الشهر، وصيام اجملتمع لرمضان َيتل ،يصوموا شهر رمضان
 .جذريًا عن صيام األفراد من أمثالنا هلذا الشهر

معىن صيام اجملتمع لشهر رمضان املبارك أن تدخل إىل أسواقه فال جتد فيه ما يتناىف مع قدسية هذا 
الشهر، مهما نظرت ُيينًا أو مشاالً لن جتد ما يتناقض مع قدسية هذا الشهر، صيام اجملتمع لشهر رمضان 

إىل املطاعم واحلوانيت املفتحة عن ُيينك ومشالك فال جتد فيها ما يتحدى شهر الصوم، ال يعين أن تنظر 
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جتد فيها ما يتحدى شعار هذا الشهر، ما يتحدى قدسية هذا الشهر، معىن صيام اجملتمع لشهر الصوم 
معىن  ،فال جتد أطباق الشاي وفناجني القهوة تدخل مألى وخترج فارغة ،أن تدخل إىل دوائره املختلفة

صيام اجملتمع لشهر رمضان املبارك أن تنظر إىل أهباء الفنادق فال جتد فيها من اللهو ما يتناقض مع قدسية 
هذا الشهر، ال جتد فيها من الصخب واالحنطاط إىل أسوأ معاين ما يسمونه الفن ما يتناقض مع قدسية 

 .هذا الشهر املبارك

ر جمتمعاتنا أن اهلل عز وجل كما أمر األفراد بصيام هذا الشهر، وأنا أريد أن ُأذَكَِّر نفسي وأذكركم وأذك
ومعىن صيام األفراد له معروف، كذلك أمر اجملتمع من حيث هو شخصية اعتبارية أن يتمثل هو أيضًا فيه 
شهر رمضان، أن يكون هو أيضًا من الصائمني يف هذا الشهر املبارك، أما أن أسري يف اجملتمع، أسري يف 

سواقه، ساحاته، ميادينه فأنظر وإذا يب أجد بني كل آٍن وآخر من يشرع دخينته إىل فيه يف شوارعه، أ
زيق قدسية هذا فهذا يعين مت ،ناسيًا أنه يتقلب يف أقدس شهر من شهور العام ،َصَلٍف ويف استكبار وإباء

ْن ظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه فَِإن ََّها مِ َذِلَك َوَمْن يُ عَ  وهذا يعين متزيق شعرية هذا الشهر املبارك وربنا يقول: ،الشهر
وظننت أنك ودعت رمضان خارج  ،إذا دخلت إىل دائرة من الدوائر ،نعم. [23 ]احلج: تَ ْقَوى اْلُقلُوبِ 

فاعلم أن اجملتمع إذًا مل يصم الصوم  ،أما يف داخلها فأنت يف شهر آخر من أشهر العام ،هذه الدائرة
 به.الذي كلفه اهلل عز وجل 

فرق   ،نا أحب أيها اإلخوة أن أضعكم أمام حقيقتني كي ال يقع االلتباس بينهما يف ذهن أيٍّ مناوه
كبري بني أن يعصي العبُد ربَّه بينه وبني مواله، يفطر وال يصوم الشهر، يعرض عن الصالة اليت أمره اهلل 

واجملتمع ال يتدخل  ،َها إىل اهلللكنه يفعل ذلك بينه وبني مواله، هذه املعصية أْمرُ  ،عز وجل هبا ال يصليها
احلكمة وبشرط أن يكون ذلك مضمخاً أيضاً باللطف وب ،فيها إال بطريقة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وعلينا أن  ،لكن علينا أن ننصح ،وليس ألحدنا أن جيرب عاصيًا اإلقالَع عن معصيته ،واملوعظة احلسنة
خالقه، أما احلب، هذا عن املعصية اليت يرتكبها اإلنسان بينه وبني مواله و ُنذَكَِّر بدافع من الغرية والشفقة و 

 ،تتألق وقدسية هذا الشهر ،والناس صائمون ،أن جياهر اإلنسان باملعصية، َيرج يف بياض أيام رمضان
رضاً مستكرباً مربراً مع إىل فيه -كما قلت لكم-ويأىب إال أن يرفع دخينته  ،فيأىب إال أن يعلن معصيته هذه

عن قدسية هذا الشهر، معرضًا عن األذى الذي يواجه به مشاعر الصائمني، اإلجهار باملعصية معصية 
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فما أوسع باب  ،ولرمبا ال يغفرها اهلل، أما املعصية اليت جيرتها اإلنسان بينه وبني مواله وخالقه ،مستقلة
ذا الضيف العزيز قد وفد إلينا من ولكن عندما جند أن ه ،وال ّنلك أمامها إال ما قد حدثتكم ،املغفرة

  .لدن موالنا رب العاملني سبحانه وتعاىل

ن وقد ذَكَّرَنَا ربُّنا يف سورة البقرة حبقوق هذا الشهر يف أعناقنا، ذَكَّرَنَا بقدسية هذا الشهر اليت ينبغي أ
ر على أن جياهر صِ بل يُ  ،يصطبغ هبا جمتمعنا، عندما جند من يأىب أن يفطر هذا اليوم بينه وبني نفسه

 ،ر الصائمنيولكي يشفي غليله باإلساءة إىل مشاع ،بإفطاره هذا لكي يشفي غليله بتمزيق قدسية الشهر
ية ألنه ارتكب مما ينبغي أن يُ َعاَقَب عليه أمرين اثنني؛ متزيق قدس ،فهذا صاحب جنحة يُ َعاَقُب عليها

ًا من يربز هلم نوعًا من احملاربة ملبدئهم، نوعوهو  ،فهو يتحداهم ،واإلساءة إىل مشاعر الصائمني ،الشهر
وهو لون من ألوان  ،وهو يعلن بذلك عن استخفافه لدين اهلل عز وجل وشرعه ،احلرابة اللتزامهم بأوامر اهلل

 .االستكبار الذي حيذر بيان اهلل عز وجل منه

كي تكون جمتمعاتنا لى جمتمعاتنا لهذا ما ينبغي أن ُأذَكَِّر نفسي وُأذَكِّرَُكم به، ينبغي أن نكون حراساً ع
 .هي األخرى صائمة كما يصوم األفراد، صوم األفراد معلوم وصوم اجملتمع حدثتكم عنه

وإين ألذُْكُر عهداً مرَّ هبذه البلدة املباركة كان الذي يُ تَ لَبَُّس باجملاهرة باإلفطار يف األسواق والشوارع 
واًل متزيق ألنه تلَبََّس بأمرين اثنني ينبغي أن يُ َعاَقَب عليهما؛ أ ،هكذا علنًا كان ُيْسَجُن إىل آخر هذا الشهر

 وكأن رب العاملني يقول له: يا هذا كان بوسعك ،ثانيًا اإلساءة إىل مشاعر الصائمني ،قدسية هذا الشهر
 ،أن تدخل دارك فتأكل ما طاب لك من الطعام، كان بوسعك أن متارس إفطارك بينك وبني موالك

عصية، أما أن تضيف إىل هذا الذي فعلته االستكبار على اهلل بامل ،ربًا كرُيًا غفوراً يغفر لكولعلك جتد 
عند اهلل عز  والعقاب عليه ،فهذا أمر آخر ،االستكبار على اجملتمع الصائم املصطبغ بقدسية هذا الشهر

 احلَْقِّ َوِإْن يَ َرْوا ُكلَّ وَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ َسَأْصِرُف َعْن آيَايتَ الَِّذيَن يَ َتَكب َّرُ  وصدق اهلل القائل: ،وجل وبيل
هذا كالم اهلل، واالستكبار  [140]األعراف:  آَيٍة ال يُ ْؤِمنُوا هِبَا َوِإْن يَ َرْوا َسبِيَل الرُّْشِد ال يَ تَِّخُذوُه َسبِيالً 

ار الذي حيدث عنه تكبإّنا يكون بأن يعصي العبد ربه مع الصلف والتربير واالستخفاف، هذا معىن االس
 .بيان اهلل
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 وال ندري هل نعيش عودته ثانية أم ال، لعلي أنا ،لقد وفد هذا الشهر املبارك مرة أخرى ،عباد اهلل
ح مع إذاً فلننتهز الفرصة، إن كنا تائهني تعالوا ننهي أيام تيهنا، تعالوا نصطل ،ممن لن يعيش عودته ثانية

 بالعصيان تعالوا نطهر أنفسنا من دنس هذا العصيان، مغتسل ربنا عز وجل، إن كنا شاردين ملتبسني
ل والسيما هذا الشهر املبارك الذي جعله اهلل عز وج ،وباب الرجوع إىل اهلل مفتوح ،التوبة أمامنا موجود

مثابة رجوٍع إىل اهلل واصطالح مع اهلل سبحانه وتعاىل. غدًا إذا طرق بابنا ملُك املوت وآذنَ نَا بالرحيل 
قد أخذنا معنا إىل اهلل عز وجل بطاقة التوبة، بطاقة اإلنابة إىل اهلل، أقول هذا لنفسي ولكل فرٍد  نكون

منكم على كل املستويات وعلى كل الدرجات، حنن راحلون، حنن ذاهبون من هذه احلياة الدنيا، حنن 
 ْودَعٌ ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَ َقر  َوُمْست َ َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن ن َ  نعيش يف مستودع وغدًا نتجه إىل املستقر

  .، يا عباد اهلل آتوا املستقر حقه كما أعطيتم املستودع الدنيوي أيضًا حقه[82]األنعام: 

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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 13/29/2212 | مكيدة للصائمين في رمضان -323

 

 أقبل كيف - القدسية النفحات شهر - اإلهلية الرمحة شهر املبارك، الشهر هذا أقبل كيف أرأيتم
 مكان يف ظهرتو  الالهب احلرور اختفى كيف أرأيتم العظيمة، بألطافه مصحوباً  وجل عز اهلل عباد إىل

  .ولطفه وجل عز اهلل لرمحة ّنوذج هو ذلك. وهنار ليلٍ  يف املنعشة النسمات ذلك

 ممزوجة اهلل دعبا إىل الشهر هذا واجبات تُ ْقِبلَ  أن من الناس من كثري وخاف املتوقعون توقع لقد
 أللطافا تغلبت لقد. وجل عز العاملني رب سنن يعلموا مل إذ أخطأوا ولكنهم الالهب اجلو هذا بشدة
  .أرصادها وعلى اجلوية التوقعات على اإلهلية

 له، بوديتناع ذلب الالئق الشكر العليم اللطيف اخلالق اإلله هذا نشكر – اهلل عباد يا – فتعالوا
  .له حدَّ  ال الذي وبلطفه الغامرة برمحته الالئق الشكر

 هذا يف وجل عز هللا إىل املقبلون يناله الذي العظيم األجر عن الكثري الكثري مسعتم: إنكم اهلل عباد
 لكنين راً،وتكرا راراً م ومسعتموه عرفتموه الذي هذا أعيد أن أريد وال بآدابه، ويتحلون واجباته يؤدون الشهر،

 يف اهلل لىع املقبلني أجر يعظم ما مبقدار إنه ، مبكان األمهية من هي حقيقة إىل أنظاركم الفت أن أريد
 وآدابه واجباته نع واملعرضني الشهر هذا عن التائهني فإن بآدابه واملصطبغني له والذاكرين الشهر هذا

  .الناس من أحدٌ  يتوقعه ال قد كبري لسخط يتعرضون

 العظيم ألجرا من وجه: اثنان وجهان هلا العام هذا خالل بنا متر اليت اإلهلية الرمحة معامل فإن وهكذا
 هبذه املستِخفُّون له يتعرض القامت اإلهلي السخط من آخر ووجه املعامل، هذه يف اهلل إىل املقبلون يناله

 .اهلل عباد يا احلقيقة هذه فلتعلموا أال ،عنها والتائهون املعامل

 عشر حدأ خالل الصاحلني اهلل ولعباد األمة هلذه حتاك مكيدة هنالك أن فلتعلموا ذلك علمتم إذا
 أجل من وحبكها حتضريها على واجلن اإلنس شياطني من املكيدة هذه أصحاب يعكف العام، من شهراً 

 هذه نم أنفسكم على فاحذروا أال. املبارك رمضان شهر يف الشهر، هذا يف املكيدة هذه ُتَصبَّ  أن
 هذه بَّ لُتصَ  العام من شهراً  عشر أحد – لكم قلت كما – حتضريها على يعكف اليت الرعناء املكيدة
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 مث ومن وآدابه تهوواجبا رمضان شهر من ويُ غَيَّبُوا منه وجل عز اهلل عباد فيتقطع الشهر هذا يف املكيدة
  .عنه حدثتكم الذي للسخط ليتعرضوا

 الشهر، ذاه يف صبها أجل من العام خالل – لكم قلت كما – غُ ُتَصا  اليت املسلسالت مكيدة إهنا
 عن هبا عرضوي هبا ينشغل وجل، عز اهلل عن الشهر هذا يف املسلم العبد حيجب حجاباً  جعلها أجل من
 هلل ذكره سببب العظيم األجر ينال أن من بدالً  اهلل من كبري بسخطٍ  يبوء وهكذا وتعاىل سبحانه اهلل

  .وجل عز اهلل على وإقباله

 من حُيْرَمُ  إّناو  املعاصي بسبب رمحاته من حُيْرَمُ  وال وجل عز اهلل عن ينأى ال اإلنسان إن: اهلل عباد
 الدنيا شاغلم تلهيه وعندما وجل عز اهلل ذكر عن يغيب عندما اهلل لسخط ويتعرض وجل عز اهلل ألطاف

 :وجل عز هللا يقوله ما فامسعوا أال عنها، أحدثكم اليت املكيدة هي وتلك وجل، عز هلل ذكره عن وأهواؤها
 َْأْعَمى اْلِقيَاَمةِ  يَ ْومَ  َوحَنُْشرُهُ  َضنكاً  َمعِيَشةً  َلهُ  فَِإنَّ  ِذْكِري َعن َأْعَرضَ  َوَمن [134: طه]  َْأْعَرضَ  َوَمن 

 رضاملع نولك تاب من على يتوب واهلل خطاء آدم بين كل املعاصي، يف تورط من يقل مل. ِذْكِري َعن
 َعن َأْعَرضَ  َوَمنْ  .اهلل ألطاف عن باالحتجاب عليه حمكوم اهلل، رمحة عن بعيد وجل عز اهلل ذكر عن

 ، َبِصرياً  ُكنتُ  َوَقدْ  َأْعَمى َشْرَتيِن حَ  ملَِ  َربِّ  قَالَ   ،َأْعَمى اْلِقيَاَمةِ  يَ ْومَ  َوحَنُْشرُهُ  َضنكاً  َمعِيَشةً  َلهُ  فَِإنَّ  ِذْكِري
 .[130-134: طه]  تُنَسى اْليَ ْومَ  وََكَذِلكَ  فَ َنِسيتَ َها آيَاتُ نَا تَ ْتكَ أَ  َكَذِلكَ  قَالَ 

 اإلقبالَ  تُ ْنِسيَ نَُّكم ال وجل، عز اهلل ذكرَ  تُ ْنِسيَ نَُّكم ال - بصراحة وأقوهلا – املسلسالت تُ ْنِسيَ نَُّكم ال
 وأنا أقوهلا خط،س إىل حقكم يف رمحاته فتتحول الشهر هذا يف تالحقكم اليت وجل عز اهلل رمحات على
 .اهلل عباد يا لكم أقول ما أعلم

 .بفشلها حتكمون بذلك وأنتم كلها امللهيات هذه املبارك الشهر هذا يف قاطعوا

 .اهلل عباد يا جناحها سر هو إقبالكم يقولون؟ كما تنجح املسلسالت هذه جيعل الذي ما

 عما تسريس خبيثة وأمراض أوبئة فها توضعت ما املسلسالت هذه يف بأن – أخربكم وإين – أال
 ال عنها تعدوااب. وإياها فإياكم ممثليها، خمرجيها، منتجيها، املسلسالت، هذه أصحاب جسوم إىل قريب

 .أقول ما وأعلم أقول وأنا اهلل، عباد يا عدواها تصيبنكم
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 علمت لقدو  وعذابه، مقته بل وسخطه اهلل غضب يستنزل ما املسلسالت هذه يف أن علمت لقد
. أصحاهبا جسوم إىل قريب عما ستسري خبيثة وأمراض أوبئة جراثيم فيها توضعت قد املسلسالت هذه أن

 .اهلل عباد يا عدواها تصيبنكم ال عنها ابتعدوا ناصح، أنا عنها، ابتعدوا

 لسنا – مداحل وهلل – ولكنا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول قال وهكذا خطاؤون حنن: اهلل عباد
 .اهلل حبمد توابون نفسه الوقت يف ولكنا خطائني نكون قد التوبة، عن ونيعرض ممن

 هي اليت احلالة هذه فلنداو واآلخر احلني بني القدم بنا تزل أن على محلنا قد الضعف كان فإذا
 سبحانه اهلل إىل تجاءواالل باخلضوع ذلك فلنداو بالتوبة، ذلك فلنداو بنا وجل عز اهلل وصفه ضعف نتيجة
 ِعبَاِديَ  يَا ُقلْ  :وتعاىل سبحانه اهلل إال الذنوب يغفر الذي ذا ومن الذنوب، يغفر جل عز اهلل. وتعاىل
 الرَِّحيمُ  اْلغَُفورُ  ُهوَ  إِنَّهُ  مجَِيعاً  لذُّنُوبَ ا يَ ْغِفرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  رَّمْحَةِ  ِمن تَ ْقَنطُوا اَل  أَنُفِسِهمْ  َعَلى َأْسرَفُوا الَِّذينَ 

  .[02: الزمر]

 مثابة الشهر وهذا ،وتعاىل سبحانه اهلل إىل التفت ملن اهلل، إىل أقبل ملن مجيعاً  الذنوب يغفر ولكن
 أال: اهلل هلم يقول لفةاملخت للكبائر واملرتكبني واملارقني للعصاة اهلل من دعوة الشهر هذا اهلل، إىل التفاتة
 من السود فالصحائ أُبَ يِّض إيل أقبلوا أال بكم،ذنو  لكم أغفر إيل أقبلوا أال عنكم، أصفح إيل أقبلوا

 .أعمالكم

 ذكر عن لتناغف عدم ومعىن وتعاىل، سبحانه اهلل ذكر عن نغفل أال منا املطلوب منا؟ املطلوب فما
 .اهلل عتابأ على والتضرع اهلل إىل االلتجاء إىل ذكره يقودنا أن أو التوبة إىل ذكره يقودنا أن اهلل

 تغلبت عارمة وشهوايت ضعيف لكنين اهلل أعصي أن أحب ال أنا: يل قال حني منذ شاب سألين
،  هذا إىل أرأيت: له قلت ويتوسل، يتضرع وأخذ أصنع؟ ماذا املعصية، إىل أعود إنين مث اهلل إىل أتوب عليَّ

 والكم ربك، أمام ولكن مثلي عبدٍ  أمام وال أمامي ال لكن ذاته املوقف هذا قف تقفه، الذي املوقف
 موالي: هل قل واألهواء، الشهوات هبذه ابتالك من إىل فطرك، من إىل هبا تقدم الشكوى هذه لقك،وخا
 بعونك، إال قوة الو  يل حول ال رب فيا هبا ابتليتين اليت بالشهوات مندفع ولكنين أعصيك أن أحب ال

 .واألهواء الشهوات هذه من ريب يا حررين
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 على وثابر أوالتج وتعاىل سبحانه اهلل ذكر أي نفسه، على مسرف وهو عاصٍ  وهو اهلل إىل التَجأَ 
 اإلنسان بحوأص حاله سوء من انتشله شهواته، من انتشله أهوائه، من انتشله لبيك، اهلل أجابه ذلك،
 .اهلل عباد يا الرجل ذاك كلنا ، اإلهلية الرمحات بتجليات طافحاً  قلبه يتألأل الذي

 الكبائر رتكيبمل للمارقني، للعصاة، األبواب فيها وجل زع اهلل يفتح اليت الفرصة هو رمضان شهر
 االستهزاء على اهلل، لدين الكيد على العام طوال يعكفون للذين ال للمعاندين، ال للمستكربين، ال لكن

 الَِّذينَ  ِإنَّ  :تعاىلو  سبحانه اهلل رمحة من مطرودون أهنم قرآنه يف اإلهلي البيان أعلن هؤالء. ال اهلل، بكتاب
 يَاطِ اخلِْ  َسمِّ  يِف  اجلََْملُ  يَِلجَ  َحىتَّ  اجْلَنَّةَ  لُونَ َيْدخُ  َوالَ  السََّماء أَبْ َوابُ  هَلُمْ  تُ َفتَّحُ  الَ  َعنْ َها َواْسَتْكبَ ُرواْ  بِآيَاتِنَا َكذَّبُواْ 

  .ذلك يكون وأنا [45: األعراف]  اْلُمْجرِِمنيَ  جَنِْزي وََكَذِلكَ 

 اهلل عن لكميشغ ما قاطعوا: إلخواين احملب تقدمي أقدمها إنين مث يلنفس أوالً  أزجيها نصيحة هذه
 اهلل عن لشهرا هذا يف املسلمني تبعد لكي العام خالل ُتصاغ اليت املسلسالت قاطعوا الشهر، هذا يف

  .وتعاىل سبحانه

 اهلل دين هبا ربواحيا أن قبل اهلل هبا حياربون اليت األعمال هذه يف يوغلون الذين هؤالء إن: أقول وأنا
 املباركة، لدةالب هذه عن يبعده أن اهلل أسأل رباين لسخطٍ  نذير إهنا شديد، لعقاب نذيرٌ  إهنا وجل، عز
 يكونون من ،اهلل لدين حراساً  يكونون من فيها أقام اهلل أن مباركة بلدة أهنا ومعىن مباركة، بلدة هي نعم

 .وجل عز اهلل لشريعة حراساً 

 من الكثرية ياتالفضائ ولكن اهلل عباد يا ذلك أعلم وأنا اهلل دين حتارب تمسلسال تقبل لن بلدتنا
 .أنفسكم حتصنوا أن السبيل السبيل؟ فكيف مسومها تزال ما ترسل حولكم

 عما تسريس خبيثة وأوبئة ألمراض جراثيم – أقول ما أعين وأنا – فيها توضعت مسلسالت هنالك
 . لعدواها أنفسكم تعرضوا ال وإياها، فإياكم أصحاهبا جسوم إىل قريب

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 28/21/2211 | بماذا نستقبل شهر رمضان املبارك -321
 

 هلدية وإهنا ك،املبار  رمضان شهر املعظم، شهره مبقدم وتعاىل سبحانه اهلل ويكرمنا ساعات إال هي إن
 اهلل؟ عباد يا املعظم الشهر هذا به بلنستق أن ينبغي ما أول هو فما أجلَّها، وما أعظَمها ما

 قادة لكذ إىل وأدعو نفسي، ذلك إىل أدعو واآلثام، واملعاصي األدران سائر من التوبة التوبة، إنه
 النصوح، وبةالت إىل مجيعاً  أدعوهم عامة، املسلمني ذلك إىل وأدعو املباركة، البلدة هذه يف السيما أمتنا
 إىل املتظاملني دعوأ وأحكامه، وشرائعه أوامره مع االصطالح إىل وتعاىل، نهسبحا اهلل مع البيعة جتديد إىل
 .سببه كان وأياً  مصدره كان وأياً  نوعه كان أياً  الظلم عن يقلعوا أن

 ومعانيه شهرال هذا شعائر حبراسة وتعاىل سبحانه اهلل شرفهم وقد – يكونوا أن إىل األمة قادة أدعو
 يف وارع،الش يف الشهر، هذا شعائر محاية إىل – بذلك اهلل شرفهم وقد – وأدعوهم – وقيمه وحقوقه

 وللمسلم إلنسانل احلرية أعطى وجل عز اهلل بأن وأذكرهم نفسي وُأذَكِّرُ  الدوائر، يف احملال، يف امليادين،
 ُيزق سبباً  هذه هحريت من جيعل أن جيوز ال ولكن فيفطر، يستجيب أال أو فيصوم اهلل ألمر يستجيب أن
 .الشهر هذا قوقحب ولالستهتار لالستخفاف أداةً  هذه حريته من جيعل أن ينبغي ما الشهر، هذا شعائر به

 .به عاىلوت سبحانه اهلل شرَّفَ نَا الذي الشهر هذا حبقوق ينهضوا أن إىل عامة املسلمني أدعوا

 من بعضه سلليتس الذي القتل أي – اهلرج وتعاىل سبحانه اهلل مساها اليت الفنت يف اإلمعان أما
 طبقاً  – هلرجا هبذا اإلمعان أما – وللطائفة للمذهب العصبية إال الثأر، إال الغيظ، إال له مربر دون بعض

 كتاب وقرأ سولهور  باهلل آمن مسلماً  أن أعلم فما –صلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول مساها اليت للتسمية
 وآمن قاً ح باهلل آمن مسلماً  أن أعلم ما لسوداء،ا اللطمة هبذه إليه يتوجه الشهر هذا قيمة وعرف اهلل

 اللطمة هبذه شهرال هذا يستقبل أن على يصر إنه مث وتعاىل سبحانه اهلل كتاب وتال حقاً  اهلل برسول
 فكيف اهلل، عباد يا كلها األسباب هذه من سبب ألي األغر رمضان وجهُ  َيْسَودَّ  أن وحاشى السوداء،

 العدوان أماين حيقق إّنا اهلرج وجل عز اهلل مساها اليت الفتنة هبذه حيقق اإّن بأنه املسلم هذا علم إذا
 ويهدف أرضه من اإلسالم اجتثاث إىل يهدف والذي املعلن اخلارجي للعدوان يستجيب إّنا اخلارجي،
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 يف ُيعنون ذينال هلؤالء يستجيب أن للمسلم يتأتى كيف. أصحاهبا من والثروات احلقوق اغتصاب إىل
 عز اهلل ينشرف الذي الدين هذا اجتثاث إىل يهدفون أهنم أعلم إنين مث أمته وإهالك إهالكه على العمل
 يعلم الغاية هذه نع يعلن الذي كليفورد وليم تقرير قرأ والذي األرض، من اجتثاثه إىل يهدفون به، وجل

 .مفتئتاً  وال مبالغاً  لست أنين ويعلم أقول ما حقيقة

 هلل عليه وسلمصلى ا اهلل رسول مساها اليت الفتنة هبذه الشهر هذا أَلقَ  وايلطم أن وحياولوا مسلمون
 !اهلرج؟

 قَِيمَ  يبايعوا أن وأ صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول يبايعوا أن من بدالً  ليفي برنارد ويبايعون مسلمون
 !كيف؟ له، ةيعالب وجيددوا وتعاىل سبحانه اهلل يبايعوا أن من بدالً  بل الشهر هذا وحقوق الشهر هذا

 ملزدوجتنيا الشخصيتني ذي ليفي برنارد أجل مبايعة، إىل حقيقة أو حكماً  أيديهم ومتتد مسلمون
 !الواحدة؟ البلدة هلذه ينتظره الذي املصري على يراهن الذي هذا – والفرنسية اإلسرائيلية

 ذيال لعجيبا اخلارجي العدوان هلذا جنداً  نفسه من جيعل أن يرضى الذي املسلم هذا هو من
 متَُْضغُ  لقيمات إىل ،ُمَضغٍ  إىل ليحيلها املباركة البلدة هذه يف ألمتنا الواحدة الكتلة هذه حتطيم إىل يهدف

 !تُ ْبتَ َلع؟ مث

 الطريق ُدونيُ َعبِّ  – األمساء هذه ذكر أعيد أن أريد وال – وأمثاله هذا أمام الطريق ويُ َعبُِّدون مسلمون
 .هذا يتأتَّى ال! معًا؟ ودنياها دينها يف متحققاً  األمة هلذه كيدلل وأمثاله هذا أمام عالنية

 .مستحيل هذا! هذا؟ يف وُيعنون مسلمون – اهلل عباد يا – أقول وأنا

 وبني اهلل عذاب من وعتق تراحم وعاء رمحة، وعاء وتعاىل سبحانه اهلل ابتعثه الذي رمضان شهر بني
 أحدنا ينحط ما كثرياً : اإلخوة هلؤالء أقول ولكين. حققيت أن ُيكن ال حاد تناقض األرعن العمل هذا
 راءج من نفسية، أزمات جراء من رعونات، جراء من غفالت يف وجل عز باهلل مؤمن وهو مسلم، وهو

 ناسٍ  وهو عنفيم اإلُيانية هويته أحدنا ينسى ما كثرياً  بالرؤوس، تطوف شقاء أطياف جراء من بطالة،
 يذكره ما يوجد مل ولئن يتذكر ما سرعان يعود، ما سرعان لكنه القبيل هذا من طرق يف السري يف حلقيقته
 فلة،غ من يوقظه وما نسيان من يذكره ما – وجل عز اهلل شهر – الشهر هذا من له يكون أن فيكفي
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 فطرة ستستيقظو  غفالهتم من سيستيقظون اإلخوة هؤالء أن حقيقة أتصوره أختيل، وال ألتصور إنين أجل
 َربِّ  إِلَْيكَ  َوَعِجْلتُ : ليقول أحدهم حال لسان وإن ويتوبون يؤوبون ولسوف جواحنهم نيب اإلُيان
َا :القائل اهلل لقرار الرؤوس مطأطئي خاضعني يؤوبون لسوف [.24: طه] لِتَ ْرَضى  ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ  ِإّنَّ

: احلجرات] َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  وافََأْصِلحُ  :القائل اهلل ألمر سلوكهم َيضعون ولسوف [.15: احلجرات]
15.] 

 إىل اإلنسان لتفتهاي التفاتة حلظات، إال اهلل مع االصطالح وبني فيه أحدنا يقع الذي التيه بني ليس
 .مقبول فأنت أقبل: له يقول اإلهلي بالكرم وإذا اهلل

 أنكمب وأطمئنكم كمأبشر  فأنا نفسية األزمة كانت إن بطالة، األزمة كانت إن: اإلخوة هلؤالء أقول
 ولسوف فقر من نيكميغ فلسوف به واإلُيان إليه التوبة وجددمت معه االصطالح وجددمت اهلل إىل أقبلتم إن

 إن باده،ع مع يتعامل هكذا ربنا النفس، وطمأنينة العيش رغد لكم حيقق ولسوف منع بعد يعطيكم
 إليك جل عز اهلل أقبل ذراعاً  إليه أقبلت وإن ذراعًا، وتعاىل سبحانه اهلل إليك أقبل خطوة اهلل إىل خطوت

 واحنهم،ج بني الكامنة الفطرة كوامن سيوقظ هذا كالمي أن ألعتقد وإنين اإلخوة هلؤالء هذا أقول باعًا،
 .أعتقد فيما وتعاىل سبحانه باهلل مؤمنون إلخوة وإهنم

 يف عبادة :قال إذ وسلم صلى اهلل عليه اهلل رسول عن صح مبا فأذكركم – اهلل عباد يا – حنن أما
 .إيل كهجرة اهلرج

 من فراراً  ملدينةا إىل مكة من هاجر من كقيمة قيمتها تصبح قيمتها، تتضاعف الفنت أثناء العبادة
 أدعو – اهلل عباد اي – فأنا احلقيقة هذه عرفتم فإذا. صلى اهلل عليه وسلم اهلل برسول حلاقاً  الكفر دار

 .الشهر هذا يف وعباداتكم طاعاتكم من تضاعفوا أن إىل مجيعاً  أدعوكم مث نفسي

 أو يصليها ال كان ومن كاملة، عشرين الشهر هذا يف فليصلها مثانية الرتاويح يصلي منكم كان من
 .وجل عز اهلل بعبادة تتألق اليت املساجد يف مجاعةً  وليصلها اجلماعة وليشهد فليخرج بيته يف يصليها

 كان ومن جزءاً  اهلل كتاب من يوم كل يف فليتل صفحات وجل عز اهلل كتاب من يتلو كان ومن
 .جزأين فليلته الكامل اجلزء منه يتلو
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 يركعوا لكي اهلل بيوت إىل والساعيات بالساعني وتتألق تفيض رمضان ليايل يف الشوارع كانت وإذا
 بيوت إىل املؤدية الطرقو  الشوارع هبم تتألق الذين هؤالء كمية فلتضاعف اهلل إىل ويتوبوا ويؤوبوا ويسجدوا

 .وجل عز اهلل

 وإن أبداً، ذلك أتصور ال أبداً، ذلك أختيل ال رمضان، ليايل يف موحشة املساجد تصبح وأن إياكم
 يعيذنا أن اىلوتع سبحانه اهلل وأسأل أقول، الذي هذا حيقق السبل من سبيالً  يدع أن من بنا ألرحم ربنا
 .منه

 اهلل إىل إقبالنا وثنل أن دون ذلك بعد فلنعد لياليه يف قياماً  الشهر اهذ حقوق فأدينا اهلل وفقنا وإذا
 يتنزل اهلل من بولبق إال نرضى ال طاهرة وقلوبنا جئنا جئنا، حيث من بيوتنا إىل نعود الشوائب، من بشيء
 لقد الكمني، إىل واُتْسَتْدرَجُ  وأن إياكم. القبول هذا إال ننتظر ال وحنن بيوتنا إىل ونعود عليائه، من علينا
 إياكم اإلخوة، اأيه ليفي برنارد خطة إهنا الكمني، وراء ما رأيتم ولقد كمني إىل دعوة عن عبارة أهنا تبني

 ذريعة كونت القبيل هذا من تظاهرة أي أن – خالف فيه أعلم ال حكم وهذا – علمتم ولقد. اهلل عباد يا
 العلماء من مجاعٍ وبإ اهلل، رسول من وببيان اهلل، كتاب من بقرار واحداً  قوالً  حمرمة فإهنا الفتنة هذه إىل

  عامة. واملسلمني

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 12/29/2211|  الاصطالح مع رمضان وتعهد كتاب هللا تعالى -329

 

 ألرضا نأ مجيعاً  علمنا ولقد السماء، من إليها يهمي الذي الغيث هو إّنا األرض ربيع أن علمنا لقد
 مواتٍ  نم حتولت السماء من الغيث هذا عليها مها فإذا قاسية، مستحجرة املظهر، موحشة هامدة، تكون

 .[0: احلج] هَبِيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمن :وجل عز اهلل قال كما وأنبتت وازدهرت وربت حياةٍ  إىل

 اهلل خطاب منيتض الذي الكتاب هو إّنا – اهلل عباد يا – القلب ربيع القلب؟ ربيع هو فما ولكن
 هو هذا خليقته، من وجل عز اهلل كرَّمها اليت للنخبة خطابه يتضمن الذي كتابه لعباده، وتعاىل سبحانه

 .القلب ربيع

 وتعاىل، حانهسب اهلل خطاب من حمروماً  وبقي الغيث هبذا يتشبع أن له يُ َتحْ  مل الذي القلب إن
 تقسو ماك القلب ويقسو السماء، قطر من رَِمتْ حُ  اليت األرض تستحجر كما يستحجر عنه، حمجوباً 

 .اهلل عباد يا مجيعاً  نتبينها أن ينبغي حقيقة هذه تتحجر، بل تتكدن األرض، تلك

 آناء يتلوه وجل، عز اهلل خطاب فؤاده إىل يهدي قلبه، إىل وسيلة لسانه من جعل إلنسان ُيكن ال
 لصاحب كنُي ال خطابه، وتدبر اهلل كتاب تالوة من دائماً  ورداً  لنفسه جيعل أو النهار، وأطراف الليل
 عز باهلل الصلة موصول يكون املؤمن، العبد به يتمتع أن ينبغي ما بكل ما بكل يتمتع أن إال القلب هذا

 يتعهد الذي القرآن غذاء من تأيت وإّنا مادية أسباب وال تربية وال طبع من تأيت ال برقة يتمتع دائمًا، وجل
 سبحانه اهلل أمرنا املعىن هذا أجل ومن. باختصار لكم أقوهلا حقيقة هذه به، قلبال هذا صاحب نفسه
 َواْتلُ  :سبحانه قوله يف تأملوا ونتدبره، فنتلوه وجل عز اهلل خطاب إىل نقبل بأن آية من أكثر يف وتعاىل

 .[32: الكهف] داً ُمْلَتحَ  ُدوِنهِ  ِمن جتَِدَ  َوَلن ِلَكِلَماِتهِ  ُمَبدِّلَ  اَل  رَبِّكَ  ِكتَابِ  ِمن إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما

 األيام يف وسلم صلى اهلل عليه حممد نبيه إىل وتعاىل سبحانه ربنا وجََّههُ  الذي اخلطاب يف تأملوا
 َورَتِّلِ  َعلَْيهِ  زِدْ  أَوْ   قَلِيالً  ْنهُ مِ  انُقصْ  أَوِ  ِنْصَفهُ   قَلِيالً  ِإالَّ  اللَّْيلَ  ُقمِ   اْلُمزَّمِّلُ  أَي َُّها يَا :له يقول بعثته من األوىل
 .[0-1: املزمل] ثَِقيالً  قَ ْوالً  َعلَْيكَ  َسنُ ْلِقي إِنَّا  تَ ْرتِيالً  اْلُقْرآنَ 
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 بالتوجه وجل عز هللا يأمر رسوله، متدبراً  تالياً  إليه بالتوجه وجل عز اهلل يأمر الثقيل، القول هو هذا
 .مجيعاً  عباده إليه

 املوقف هو أين ،وتعاىل سبحانه اهلل بكتاب عالقتنا هي أين – اهلل دعبا يا – نتساءل تعالوا واآلن
 نتساءل تعالوا ،وتعاىل سبحانه هلل مسلمني مؤمنني نعدهم أن ينبغي من أكثر أقول أو مجيعاً  نقفه الذي

 .الرباين اخلطاب هذا من موقفهم عن

 ال املصحفو  العام تلو العام عليه ُير من املسلمني يف أن – مبالغاً  لست أنين وأظن – أعلمه الذي
 يرتاكم نم املسلمني يف أن – بعيين هذا من ّناذج رأيت وقد – أعلم والذي قط، داره زاوية من يتحرك
 تراكم الذي الغبار من تنظيفه إىل حىت الدار أهل يلتفت أن دون داره يف املستودع املصحف على الغبار
 واحدة آيةٍ  الوةت على لسانه يقيم أن يستطيع ال من – رُكثُ  وهم – املسلمني يف أن أعرفه والذي عليه،
 بني يفرق نأ يستطيع ال من املسلمني يف أن هو أعلم والذي وتعاىل، سبحانه اهلل كالم من تلعثم دون

 من رويت آثار وأ صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ذكرها وأحاديث املبني الكتاب آي من والكثري الكثري
 أكون أن رجوأ! لكم؟ أقوله الذي هذا يف – اهلل عباد يا – مبالغ أنا هل. التابعني أو الصحابة من أفرادٍ 
 .وأتيقنه أعلمه ما هذا ولكن مبالغاً  أو خمطئاً 

 املعظم – هللا شهر – الشهر هذا إىل عدنا إذا هبا، ّنر اليت أو بنا متر اليت األيام هذه إىل عدنا فإذا
 كامالً  وأُْثِبتَ  االدني السماء إىل الشهر هذا يف واحدة مجلة نزل القرآن هذا أن وعلمنا وكتابه اهلل بيان يف
 عز اهلل ىلإ الشهر هذا يف اإلنسان به يتقرب ما أهم أن علمنا وإذا الشهر، هذا خالل احملفوظ اللوح يف

 صالة،ال أثناء االسيم الليل، جنح يف السيما كتابه، تالوة على خطابه، تالوة على العكوف هو إّنا وجل
 !؟إذاً  اهلل عباد يا نتوقعه الذي فما لكم وصفته الذي الواقع هذا إىل عدنا مث ذلك علمنا إذا

 بالرمحة، بادهع على وجل عز اهلل فيها يتجلى اإلهلية التجليات شهر الرمحة، شهر رمضان شهر نعم
 الرمحة وجه فهو ولاأل الوجه أما اثنني، وجهني اهلل عند املعظم الشهر هلذا أن اهلل عباد يا فلتعلموا أال لكن

 بعد ابوات الذين إىل أو وجل عز اهلل كتاب على أقبلوا الذين إىل من؟ إىل لكن اهلل، عباد إىل املهداة
 رمضان. فاهتم ام فتداركوا وجل عز اهلل إىل أقبلوا نسيان، بعد وتذكروه وجل عز اهلل إىل وأقبلوا إعراض
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 املسلمون، يرتاحم اوعندم اهلل، عباد يا لكم أقوله الذي املعىن هذا يتوافر عندما الوجه هبذا الناس إىل يقبل
 .يُ ْرَحم ال يَ ْرَحم ال من :يقول اهلل ورسول

 هذا ضمنهيت الذي الوعيد شهر هو االنتقام، شهر هو فذلك املعظم الشهر هلذا الثاين الوجه فأما
 احلاكم رواه يماف صلى اهلل عليه وسلم اهلل ولرس عن صح ولقد وتعاىل، سبحانه اهلل عند من آتياً  الشهر
 رمضان أدرك من فقال جربيل جاءين: قال صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول أن وغريه الشيخني بشرط

 .آمني: اهلل رسول له فقال اهلل فأبعده له يُ ْغَفر ومل

 ولتعلموا - تهرمح من وجل عز اهلل فيبعده له يُ ْغَفرُ  ال مث رمضان شهر يدرك الذي هذا هو من ولكن
 ومن ُطرِد فقد اهلل رمحة عن أُْبِعدَ  فمن سواء، مرتادفة الكلمات هذه واللعن والطرد اإلبعاد أن اهلل عباد يا

 طريداً  ،اهلل رمحة من طريداً  يكون إنه مث رمضان شهر يدرك الذي اإلنسان هذا هو من - لُِعن فقد ُطرِدَ 
 وحقوقه رهشعائ يستقبل الذي ذاك هو باستخفاف، رمضان ليستقب الذي ذاك هو وإكرامه؟ فضله من

 إنه ال، نفسه، وبني هبين أهله دويرة يف ُيزقها أنه وليت بتمزيق، أوامره يستقبل الذي ذاك هو باستكبار،
 األشهاد، ؤوسر  على ُيزقها أن حيرص – اهلل شعائر وهي – املبارك الشهر هذا شعائر ُيزق أن على حيرص
 عليهم دعا اعندم جربيل عناهم الذين هم هؤالء. وهكذا الدوائر، يف أو األسواق يف زقهاُي أن على حيرص

 .وتعاىل سبحانه اهلل فأبعده له يُ ْغَفر فلم رمضان أدرك من: قائالً  أخرب بل

 الذي خراآل الوجه وله املغفرة، ملؤه الرمحة، ملؤه وجه اثنان، وجهان رمضان لشهر إذاً : اهلل عباد
 .والوعيد هديدبالت يبعث

 بغمصط أنه يعلم من كل وأدعو وجل عز باهلل مؤمن كل وأدعو مجيعاً  وأدعوكم نفسي أدعو أنا
 .الشهر هلذا األول للوجه نتعرض أن وجل عز هلل العبودية بذل

 بيننا التيه هذا بيلس ولنقطع جديدة حياة فلنبدأ تائهني اليوم هذا إىل كنا إن – اهلل عباد يا – تعالوا
: طه] لِتَ ْرَضى َربِّ  إِلَْيكَ  َوَعِجْلتُ : حاله بلسان أو بلسانه إن منا كل وليقل معه ولنصطلح اهلل وبني
 .التائبني توبة يقبل وجل عز واهلل. [24
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 نأ أيسر فما ذلك وغري ونسك صالة من اإلسالم وأركان األوامر من كثري عن أعرضنا قد كنا إن
. وجل عز اهلل بقبول يبشرنا بالتوبة، يبشرنا لرمضان األنور املشرق جهبالو  وإذا معه ونصطلح اهلل إىل نعود
 وتعاىل سبحانه هللا أن تعلمون وأنتم نعم، واأليام، الليايل ذنوب من نستغفر تعالوا اهلل، إىل نتب تعالوا
 تَ ْقَنطُوا اَل  ِهمْ أَنُفسِ  َعَلى اَأْسرَفُو  الَِّذينَ  ِعبَاِديَ  يَا ُقلْ  :وتعاىل سبحانه اهلل قال وعندما التائبني، توبة يقبل
 .[02: الزمر] الرَِّحيمُ  اْلغَُفورُ  ُهوَ  إِنَّهُ  مجَِيعاً  الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  رَّمْحَةِ  ِمن

 ويلحون وجل زع اهلل على يستكربون الذين أما وجل، عز اهلل إىل العائدين التائبني يعين كان إّنا
 نصل أن كدناو  ينتصف أن كاد رمضان شهر. قط اآلية هذه تعنيهم ال فهؤالء تيههم يف يستمروا أن على
 أمورنا، أصلح جلو  عز اهلل مع حقاً  اصطلحنا إن حنن اهلل، عباد يا اهلل مع نصطلح تعالوا قلبه، سويداء إل
 حقاً  تعاىلو  سبحانه اهلل مع اصطلحنا إن بيننا، مما الفنت هذه رفع حقاً  وجل عز اهلل مع اصطلحنا إن

 .بالدنا ربوع إىل والسالم األمن أعاد الوئام، أعاد

 لرتوا خرتقوهاا لكن موجودة األسباب املسبب، عن الشكلية املادية األسباب حتجبنكم ال: اهلل عباد
 مؤملة، عصي أهنا دتب وإن رمحه لعصي إهنا وواهلل التأديب، بعصي عباده يبتلي الذي اإلله لرتوا املسبب،

 يد ولنمد وجل عز اهلل أمام لنقف – داخلها أنفسنا نسجن أن ينبغي وما - املظاهر هذه خنرتق تعالوا
 .جديد من وجل عز اهلل إىل البيعة

 ليعود منكم واحد كل إىل السؤال هذا أوجه أنا وها التايل السؤال نفسي سألت وكم كم: اهلل عباد
 املالذ من كثري ىلإ أهوائي زمام وألقي أعيشها اليت حيايت يف كثرية أموراً  أشتهي اآلن أنا: نفسه إىل به

 املرض فراش على سأمتدد قريب عما ولكن واألهواء، الرغائب تقودين العصبية، تقودين أمتناها، اليت
 هذه تبقىس هل ترى منكم، واحد كل يراه ولسوف بعيين أراه ولسوف املوت ملك بايب يطرق ولسوف
 كما آنذاك يب املتحكمة هي عصبييت ستكون هل ترى اآلن؟ هي كما كياين على مهيمنة آنذاك األهواء

 يا ال اآلن؟ اهب ُأْحَجبُ  كما مسببها عن األسباب بعامل حمجوباً  سأظل هل ترى اآلن؟ يب متحكمة أهنا
 أال هذا؟ لمونتع أال وتعاىل، سبحانه اهلل جربوت أمام نفسي أجد ولسوف احلجب ستتمزق اهلل، عباد

 يِف  َونُِفخَ  ، حتَِيدُ  ِمْنهُ  ُكنتَ  َما َذِلكَ  بِاحلَْقِّ  اْلَمْوتِ  َسْكرَةُ  َوَجاءتْ  :وتعاىل سبحانه اهلل بيان تعلمون
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 َفَكَشْفنَا َهَذا مِّنْ  َغْفَلةٍ  يِف  ُكنتَ  لََقدْ  ، َوَشِهيدٌ  َساِئقٌ  مََّعَها نَ ْفسٍ  ُكلُّ  َوَجاءتْ  ، اْلَوِعيدِ  يَ ْومُ  َذِلكَ  الصُّورِ 
 [.33-18: ق] َحِديدٌ  اْليَ ْومَ  فَ َبَصُركَ  ِغطَاءكَ  َعنكَ 

 يشكل واآلخر احلني بني أكرره الذي السؤال هذا ولعل – نفسي على طرحته وكم كم السؤال هذا
 ؟اإلخوة أيها السؤال هذا أيضاً  أنتم أنفسكم سألتم هال – يل اإلهلية الرتبية عوامل من عامالً 

 أقوله الذي ذاه يف تأملوا باطنها، يف سنكون وغداً  اظاهره وعلى األرض هذه فوق نتحرك اليوم حنن
 فلنتهيأ قبورنا ناقصور  ولكم لنفسي أقوهلا أجل قبورنا، هي إّنا قصورنا أن اهلل عباد يا فلتعلموا أال. لكم
 .اهلل وأستغفر هذا قويل أقول القصور، لتلك
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 23/29/2211 | الهدية املخبأة والهدية الناجزة -328

 

جرت سنة اهلل سبحانه وتعاىل يف عباده أن يصطفي يف كل يوٍم من أيام رمضان لنفسه عتقاء  لقد
من النار ال حيصي عددهم إال اهلل، فإذا جاءت الليلة األخرية من شهر رمضان أعتق اهلل سبحانه وتعاىل 

هلل عليه اصلى بقدر كل من أعتق من أول الشهر إىل آخره، ورد بذلك اخلرب الصحيح عن رسول اهلل 
يف السنن وغريها، تلك اهلدية املخبأة أيها اإلخوة من اهلل سبحانه وتعاىل لعباده يف أخريات هذا  وسلم

الشهر املبارك، وأعظم هبا من هدية، يتحول التائهون ورمبا املارقون والضالون واجلاحنون عن صراط اهلل عز 
لعاملني، نها هدية خمبأة إىل يوم يقوم الناس فيه لرب اوجل إىل املغفرة، إىل العفو، إىل اإلكرام الرباين، لك

 فماذا عن اهلدية الناجزة اليت سيكرمنا اهلل عز وجل هبا يف خواتيم هذا الشهر املبارك يا عباد اهلل؟

إن اهلدية الناجزة هي هدية الفرج بعد الشدة، هدية اليسر بعد العسر، هدية عودة األمن والسلم 
 وع بالدنا املباركة هذه يا عباد اهلل.وطمأنينة البال إىل رب

وملاذا نستبعد ذلك إذا كانت رمحة اهلل سبحانه وتعاىل اتسعت ألن يعتق التائهني، العاكفني على 
العصيان، السائحني يف أودية اجلهالة والضالل، إذا كانت رمحة اهلل الواسعة اقتضت أن ينتشلهم من تيههم 

فيجعلهم من املعتقني من ناره ال لسبب إّنا ألهنم صاموا هذا الشهر، يف يوٍم واحد ورمبا يف حلظة واحدة 
إذا كانت رمحة اهلل عز وجل قد اتسعت لذلك فكيف ال تتسع ألن يكرمنا هبدية ناجزة نراها يف دنيانا 
هذه، ننظر فنجد أنه سبحانه وتعاىل أهدى إلينا الفرج بعد الشدة، أهدى إلينا اليسر بعد العسر، أهدى 

 األمن والسلم بعد االضطراب والفتنة اليت هاجت وماجت.إلينا 

وهل أتوقع هذا أماًل من رمحة اهلل دون دليل آخر أعتمد عليه؟ ال يا عباد اهلل، فإن هنالك دلياًل 
 قاطعًا جيعلنا نطمئن إىل أن هذه اهلدية آتية وناجزة، أمل تتدبروا يف هذا الذي يقوله اهلل سبحانه وتعاىل:

وملَْ يَ ْلِبُسوْا ِإُيَانَ ُهم ِبظُْلٍم أُْولَ ِئَك هَلُُم األَْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ  َمنُواْ الَِّذيَن آ تدبروا هذا  [.23: ]األنعام
 الكالم.
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 ْالَِّذيَن آَمنُوا  ولقد آمنا، وحنن معتزون باليقني بأننا عبيد مملوكون هلل عز وجل، وبأن إهلنا قيوم
وملَْ يَ ْلِبُسوْا شريك له إليه املرجع واملآل، إذا فنحن مؤمنون، لكنه قال: السموات واألرض إله واحد ال 

أي مل َيلطوا إُياهنم بظلم، هذا هو الشرط الذي جيب أن نقف عنده وأن نعود به إىل  ِإُيَانَ ُهم ِبظُْلمٍ 
، مها ظلمان اثنان ُيَانَ ُهم ِبظُْلمٍ وملَْ يَ ْلِبُسوْا إِ  الَِّذيَن آَمنُواْ  ساءل أخضعنا أنفسنا هلذا الشرط؟!أنفسنا لنت

 ال ثالث هلما، ظلم اإلنسان لنفسه، وظلمه إلخوانه.

أما ظلم اإلنسان لنفسه فيعين االستكبار على اهلل سبحانه وتعاىل، وما أكثر صور االستكبار وما 
إنسان  لأكثر شواهده ودوافعه، من الظلم للنفس أن ينحط اإلنسان يف املعاصي مث ال يقلع عنها، ك

معرض ألن يقع يف املعاصي لكن املؤمن يقع فيها مث يقلع عنها، نعم تزل به القدم إىل االحنراف لكن 
 عبوديته هلل سرعان ما تنتشله من ذلك االحنراف.

ظلم اإلنسان لنفسه أن جينح عن األوامر اليت أمره اهلل عز وجل هبا فيتجاهلها أو يلقيها وراءه ظهريًا، 
 لنفس.هذا هو الظلم ل

أما ظلم اإلنسان لآلخرين فهو كما تعلمون كل نوٍع من أنواع األذى يسري من اإلنسان إىل أخيه 
يف اإلنسانية أيًا كان هذا اإلنسان هو من الظلم مبكان، كل إساءة تتمثل يف اإلساءة يف املعاملة، تتمثل 

ك من أنواع مز والغمز، كل ذلباإلساءة يف الكذب ونقض العهود، تتمثل يف االستخفاف واالستهزاء والل
 الظلم.

من ظلم اإلنسان لغريه أن ينحط يف نفخ نريان الفنت، ينفخ يف نرياهنا هنا وهناك، هذا هو الظلم 
الثاين. وربنا عز وجل ألزم ذاته العلية بأن ُيد رواق األمن يف حياة عباده املؤمنني بشرط واحد؛ أن يرتفعوا 

باملعىن الذي ذكرت لكم وأال ينحطوا يف ظلم إخواهنم يف اإلنسانية، على الظلم وأن ال يظلموا أنفسهم 
 وتفصيل هذا الكالم طويل الذيل والوقت ال يتسع لذلك أيها اإلخوة.

 لكي يكرمنا اهلل هبذا األمن الذي ألزم ذاته العلية به –وأنا أبدأ بنفسي  –مطلوب منا أيها اإلخوة 
 هر أنفسنا من الظلم للذات.أن نطهر أنفسنا من الظلم الذايت، أن نط
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تعالوا أن نعاهد اهلل عز وجل على أن نرتفع عن العصيان، فإن زلت بنا القدم فلنسرع إىل التوبة 
 واإلنابة إىل اهلل واهلل يقبل توبة التائبني مهما كانت املعاصي كثرية.

م إخواننا من نظل تعالوا أيها اإلخوة نقطع صلة ما بيننا وبني الشيطان إذ يهمس ويوسوس إليها أن
أجل أن ننتصر ألنفسنا على حساهبم، من أجل أن نضحي هبم لربح بسيط نعود به إىل جيوبنا أو إىل 
مسعتنا أو إىل أنفسنا، ال أيها اإلخوة. الرقيب العتيد حيذرنا من هذا. إن حنن أوغلنا يف ذلك فلنعلم أن 

 ضمانة األمن تزول وأن رواق األمن سينطوي.

اإلخوة من يبادر فيسألين: وماذا عن واجب املسؤولني؟ أنت تتحدث عن الناس  لعل فيكم أيها
واألمة والشعب ولكن أليس هنالك ما يقتضي تذكري املسؤولني أيضاً بالواجب املنوط يف أعناقهم؟ واجلواب 

شعبية ال أيها اإلخوة أواًل: ما قد ذكرته لكم قبل حني من أن لكل مقام مقااًل. عندما أجدين أمام القاعدة
فينبغي أن يكون حديثي هلا وينبغي أن يكون نصحي موجه إليها وينبغي أن يكون حتذيري هلا من أن يزل 
هبا القدم فيما يغضب اهلل عز وجل، فإذا رأيُتين بعد حني أمام املسؤولني فواجيب عندئٍذ أن أذكرهم 

 بواجبهم املنوط يف أعناقهم.

 قق لقاء مع رئيس هذه األمة وقام من يناشد الرئيس أن يفيوباألمس حتقق لقاء من هذا القبيل، حت
بالعهد الذي أناطه اهلل يف عنقه جتاه اإلسالم وقام من ذكره بأن اإلسالم ليست كلمة عابرة يقوهلا اإلنسان 

 ِه ِإْذ قُ ْلُتْم مسَِْعنَا َوَأطَْعنَابِ َواذُْكُرواْ نِْعَمَة الّلِه َعلَْيُكْم َوِميثَاَقُه الَِّذي َواثَ َقُكم  لكنه عهٌد ما بني العبد وربه:
 .[2]املائدة: 

قام من ناشده أن يعلن غريته على اإلسالم وأن يكون حارساً على حدوده وأحكامه وآدابه، قام من 
ناشده أن يضرب على يد من ُيارسون مع املعتقلني الكفر والتكفري، نعم، وكان اجلواب مطابقًا للظن 

أعلن عن التزامه مبا ألزمه اهلل به، أعلن عن شرفه الذي لن يتنازل عنه حارسًا لدين الذي ظننا به مجيعًا، 
اهلل عز وجل، وأعلن فوق هذا الذي ذُكَِّر به عن أن الدستور اجلديد لن يكون إال تعبريًا عن اهلوية 

نعم هم قلة  –لة قاإلسالمية هلذه األمة، لن يكون إال تعبرياً للهوية الدينية هلذه األمة، ولسوف حياسب ال
 الذين جتاوزوا احلد فوقعوا يف الكفر والتكفري. –
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ولكين أقول أيها اإلخوة رمبا كان الكالم املرذول الساقط الذي تنبو اآلذان عن مساعه ويتعاىل الذوق 
اإلنساين عن تصوره مشاهبًا بل قريبًا هلذا التكفري الذي نتحدث عنه، السيما عندما يكون هذا الكالم 

 يب يُ ْعَلُن يف الشوارع، عندما يتحول إىل شعار ُيْستَ ْعَلُن به يف الشوارع، ترى أي إنسانية تقره؟ ترى أيالنا
 ذوٍق يقره؟ ترى أي منطق يقره؟ وأنتم تعلمون قانون الفعل وردات الفعل، ومع ذلك فكل مأخوٌذ جبرمه.

َواَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى بغي أن نعلم هذه احلقيقة يا عباد اهلل.لكن ين [.104: ]األنعام 

إذاً أعود فأقول لكم: حنن موعودون من قبل ربنا سبحانه وتعاىل بأمن سيمتد رواقه، ولقد بدأ رواقه 
ُم هلَُ  الَِّذيَن آَمنُوْا وملَْ يَ ْلِبُسوْا ِإُيَانَ ُهم ِبظُْلٍم أُْولَ ِئكَ  البيان اإلهلي ذلك من خالل قوله:ُيتد، ولقد استعلن 

 .[23]األنعام:  أُْولَ ِئَك هَلُُم األَْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ . يف دار الدنيا [23]األنعام:  األَْمنُ 

ولكين أعود فأقول أذكِّر نفسي وأذكِّركم بأال نوغل يف الظلم، بأال ننحط يف أودية الظلم ال يف حق 
خواننا، وظلم عاصي املظلمة، وأال ننحط يف ظلم إأنفسنا استكباراً على اهلل وإمعانًا يف الدخول يف أقبية امل

 اآلخرين كثري.

كلميت األخرية اليت ينبغي أن تبقى يف أذهاننا مجيعاً أن مسؤولية األمة وإن انقسمت إىل قسمني هي 
يف احلقيقة واحدة وستظل واحد، ذلك بأن هذه األمة بقضها وقضيضها أمة واحدة، كلها بعضها من 

تم ريًا يف سدة احلكم فلتعلموا أنه انعكاس من تقصري القاعدة الشعبية، ولئن رأيبعض، فلئن رأيتم تقص
تقصريًا مستمرًا مستمرًا يف القاعدة الشعبية فلتعلموا أنه مظهر لتقصري من املسؤولني، ورحم اهلل احلسن 

ن هلك إ البصري ورضي اهلل عنه، رأى رجاًل يسب احلجاج، قال له: ال تقل ذلك يرمحك اهلل فإين أخشى
عمالكم أنه قال:  صلى اهلل عليه وسلماحلجاج أن يتوالكم القردة واخلنازير، روينا عن رسول اهلل 

 ، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.أعمالكم، كما تكونوا يوىل عليك

 أيها اإلخوة مرًة  أخرى أقول لكم إن هذه الفتنة قد ولَّْت لتدبر، ولكن حذار من أن تعود فتتجدد
ولن جتدد إال بالسبب الذي قد ذكرته لكم، فاحرصوا على أن تصطلحوا مع اهلل على كل املستويات 
االصطالح احلقيقي يا عباد اهلل، وأنا أقول من هنا كلميت ألولئك الذين يوغلون يف القتل وقد تلثموا 

ل فلتوقظكم هذه عز وج وتنكروا أقول هلم: وحيكم إن كنتم تتمتعون بذرة باقية من اإلُيان الفطري باهلل
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الفطرة اإلُيانية إىل عوٍد محيٍد إىل اهلل واعلموا أن ربكم يقبل التوبة، لكم أسوة مبن قتل تسعة وتسعني 
نفسًا مث إنه طرق باب التوبة واإلنابة فقال له اهلل لبيك، عودوا يا ناس إىل اهلل، ال متسخوا إنسانيتكم إىل 

 نظرون إىل أنفسكم وقد نبتت فيها املخالب واألنياب، بينكم وبنيوحشية ال عهد لكم هبا، ال تعودوا ت
الرجوع إىل اهلل حلظات، عودوا إىل اهلل، عودوا إىل وطنكم، عودوا إىل أرضكم املباركة، إن مل تعودوا 
فلتعلموا أن الندم، بل نريان الندم قريب منكم، وأنتم ال تعلمون إذا وقعتم يف نريان هذا الندم أي ندم 

ن ذلك، كيف ستكون حالكم، أنتم ال تعلمون، رمبا كان أملًا ينشد أحدكم معه املوت وال جيد، سيكو 
لكين أحسن الظن، أقول أنتم إخوة، إنسانيتنا هي قرىب ما بيننا، عودوا إىل اهلل يف خواتيم هذا الشهر، 

صايف املالئكة واهلل يغفر متوبوا بينكم وبني اهلل يف خواتيم هذا الشهر، وإذا بكم ارتفعتم مث ارتفعتم إىل 
 الذنوب مجيعًا.
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 22/21/2212|  نصيحة بين يدي رمضان -332

 

 رمضان هرش العظيم اهلل شهر كله اإلسالمي العامل ويستقبل نستقبل ولسوف ساعات إال هي إن
 إنين أقول.. عسرال بعد رواليس الشدة بعد الفرج بشائر طيه يف حيمل أنه يقني على وأنا سنستقبله املبارك،

 أنا القدسي ديثاحل يف ربه عن اهلل رسول يرويه فيما يقول وجل عز اهلل فإن غرو وال بذلك يقني على
 !ظنًا؟ وليس يقيناً  األمر كان إذا فكيف شاء ما يب فليظن يب عبدي ظن عند

 من ونهلتستقب وأنتم له ستحملون الذي فما البشائر من املعظم اهلل شهر لنا سيحمله ما هذا
 الوحيدة اهلدية اجلواب لكان إليه، هبا نتقدم أن ينبغي هدية خري عن املعظم الشهر هذا سألنا لو.. اهلدايا؟

 يف املتمثل الشهر ذاه حبقوق القيام مث اهلل إىل أوالً  النصوح التوبة هي وجل عز اهلل شهر منا ينتظرها اليت
 النصوح التوبة أوالً .. وتعاىل سبحانه اهلل شهر منا نتظرهاي اليت اهلدية هي تلك.. لياليه وقيام أيامه صيام
 الرسل حىت مجيعاً  عباده هبا يطالب.. معني شهرٍ  أو ميقاتٍ  يف ال دائماً  هبا وجل عز اهلل يطالب توبة وهي

 آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا: يقل أمل تُ ْفِلُحونَ  لََعلَُّكمْ  اْلُمْؤِمنُونَ  أَي َُّها مجَِيعاً  اللَّهِ  ِإىَل  َوتُوبُوا :يقل أمل.. واألنبياء
 نَُّصوحاً  تَ ْوَبةً  اللَّهِ  ِإىَل  تُوبُوا

 إنه :عنه حص فيما القائل وهو وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول حىت األمر هذا مشل لقد
 نبغيي اليت اهلدية هذه نم األول باجلزء أذكركم فتعالوا إذاً . مرة مئة اليوم يف اهلل فأستغفر قليب على ليغان

 نتمم أن إىل عاً مجي وجل عز اهلل يدعونا اهلل إىل النصوحة الصادقة التوبة رمضان، شهر هبا نستقبل أن
 إذا فئاهتا، بشىت األمة إىل اجليش إىل األمر والة إىل القادة إىل دعوة هي اهلدية، هذه رمضان شهر لشهره
 بني صوحةن صادقة توبة إىل مدعوين كلها الفئات هذه نتكو  ال فكيف ذلك إىل مدعو اهلل رسول كان
 . وتعاىل سبحانه اهلل يدي
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 املتمثلة التقليدية التوبة ليست املبارك الشهر هذا مقدم مع منا اهلل ينتظرها اليت التوبة إن لكم وأقول
 ليصلحوا م،أحواهل ليصلحوا واقعهم إىل يلتفتون ال إهنم مث ألسنتهم، على الناس بعض يكررها كلمات يف
 وجل عز اهلل عم البيعة جندد أن إىل اآلن مدعوون حنن اهلل، عباد يا ال اعوج ما منها وليقيموا بأنفسهم ما

 توبتنا تكون ففكي معدودات دقائق بل ساعات الدنيا احلياة هذه عن الرحيل وبني بيننا أن نتصور وحنن
 عندئذ. وجل عز اهلل إىل

 جيشنا أدعوو  ثانياً  فئاهتم بكل األمر أويل وأدعو أوالً  نفسي أدعو مجيعاً  منا املطلوب هو هذا نعم
 مجعاء. األمة هذه وأدعو رابعاً  أو ثالثاً 

 بإُيانه قلت ماك الشامخ جيشنا إىل املنرب هذا على من الساعة أتوجه أن يل يطيب اهلل عباد يا وبعد
 كلهم، إنكم اجليش هذا لرجال أقول عداءاأل من عدو ألي هتون وال تذل وال تلني ال اليت جببهته الشامخ

 عدت ولقد اليوم قبل مثلها حتمل من العامل دول يف بل العامل جيوش يف أن أظن ال تبعة اليوم تتحملون
 اهلل وشاء اليوم إىل التبعة هذه حتمل قد دولة يف جيش على أعثر فلم واحلديث القدمي القصي التاريخ إىل
 جيشنا. يتحملها أن وجل عز

 فيه تستعمل مجعأ العامل أطراف من إليه تتجه فعالً  كونية قالوا كما حرب يف تتمثل التبعة هذه إن
 .واإلعالمية وااللكرتونية واملعنوية املادية كلها املتنوعة األسلحة

 مع تتكافأ مبزية تحلىي أن باملقابل ينبغي اليوم جيشنا يتحملها اليت املتميزة اخلاصة التبعة هذه أمام
 بصورة جيشنا اهب يتحلى أن ينبغي اليت املزية هذه هي ما متكافئ، عدل ميزان منهما ويتكون تبعةال هذه

 جيشنا يتمتع ما نأ يف تتلخص املزية هذه إن. خاصة بصورة اليوم التبعة هذه يتحمل أنه كما رمبا، خاصة
 الشموخ هذا توجي أن والبد هلل العبودية بذل الشموخ هذا يتوج أن من البد الشاخمة الناصعة اجلبهة من به

 املثل اجليش اهذ يضرب وعندئذ إليه نصبوا ما يتحقق وعندئذ جالله، جل وخالقنا ملوالنا السجود بذل
 يستطيع عندئذ جنوبو  ومشال وغرب شرق من إليه تتوافد اليت القوى سائر على والتغلب التعايل يف األعلى

 واملعجزات. اخلوارق يديه على وجل عز اهلل سيخلق بل ال واملعجزات اخلوارق حيقق أن
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 هذا ولكن اجليش هذا فعالً  نادرة به يتمتع اليت املزية تلك يف به نعتز به نعتز شيء اجلبهة مشوخ 
 هلل بالسجود هاجلبا هذه مشوخ يتوج أن من بد ال يتحملها اليت سيما ال اخلاصة التبعة هذه امام الشموخ

 اجلنود هؤالء فيها طيراب اليت الثغور تصبح أن بد ال وجل عز هلل وديةالعب بذل الشموخ هذا يتوج ان بد ال
 باهلل ارتباط آلم الثغور تكون أن بد ال وجل، عز هلل التبتل حماريب مع ممتزجة تكون أن بد ال البواسل

 فَِئةً  مْ لَِقيتُ  ِإَذا آَمنُواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَا :وجل عز اهلل قول تقرؤوا ألن علياءه من للنصر استنزال مآل وجل عز
 .[40: األنفال] تُ ْفَلُحونَ  لََّعلَُّكمْ  َكِثرياً  الّلهَ  َواذُْكُرواْ  فَاثْ بُتُواْ 

 تركن ومل لعدو اماألي من يوم يف هتن مل اليت الشاخمة املرتفعة جبباههم أعتز وأنا األخوة هلؤالء أقول
 جعلتم اهللب ارتبطتم إن إنكم هلم أقول آلخرونا َيدع كما هبا َيدع ذلك حنو أو شراب أو طعام لذة إىل
 اهلل فإن هلل عبوديتكم ذلب تصطبغون منه النصر تستنزلون وجل عز باهلل فيها ترتبطون حماريب ثغوركم من
.. جربوته بصفة ليكمع يتجلى انتقامه بصفة عليكم يتجلى قاهريته بصفة عندئذ عليكم يتجلى وجل عز

 الناس من راً بش أشخاصكم يف يروا لن فإهنم كانوا أيا األعداء جربتم فإذا.. ولأق ملا الضامن وأنا هذا أقول
 هذا يكون ولسوف اهلل قاهرية أشخاصكم يف يرون ولسوف اهلل جربوت أشخاصكم يف سريون ولكنهم

 أأريكم هب اهلل سيكرمكم الذي العاجل للنصر تدرون ال أو تدرون حيث من تستعملونه سالح أعىت
 رََمْيتَ  ِإذْ  رََمْيتَ  َوَما قَ تَ لَُهمْ  الّلهَ  َولَ ِكنَّ  تَ ْقتُ لُوُهمْ  فَ َلمْ  : قوله تقرؤوا أمل اهلل؟ كتاب من ذلك على شاهد
 .رََمى الّلهَ  َولَ ِكنَّ 

 الكالم هذا نولك رمت اليت األيدي طريق عن تكن مل التفكري؟ من بشيء اآلية هذه عند وقفتم أما
 يُ َعذِّبْ ُهمُ  قَاتِلُوُهمْ  :جلو  عز اهلل قول تقرؤوا أمل انتقامه بصفة قاهريته بصفة وجل عز اهلل جتلي طريق عن
 .[14: التوبة] مُّْؤِمِننيَ  قَ ْومٍ  ُصُدورَ  َوَيْشفِ  َعلَْيِهمْ  َويَنُصرُْكمْ  َوَُيْزِِهمْ  بِأَْيِديُكمْ  الّلهُ 

 ،قبلي أحد يعطهن مل مخساً  أعطيت الشيخان عليه اتفق فيما يقول اهلل رسول كالم تسمعوا أمل
 جعل وجل عز اهلل أن أي بالرعب؟ نصر كيف شهر مسرية بالرعب نصرت اخلمس األمور هذه أول
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 رسول يف جلىتت جالله جل انتقامه مظهر جعل جالله جل قاهريته مظهر جعل جالله جل جربوته مظهر
 السالح. ذاهب وجل عز اهلل داءأع قلوب يف الرعب اهلل يدخل وهكذا بعده من جاؤوا والذين وأصحابه اهلل

 الوقت ..اليوم به ّنر الذي املنعطف هذا يف سيما ال سالح أمضى إنه.. األخوة أيها السالح هذا
 واحد. ّنوذجاً  أمامكم أضع لكن كثرية احلقيقي الكالم هذا جتسد اليت والشواهد يضيق

 نزلو  املغرب أقصى إىل لوص املغرب إىل متجهاً  املشرق هذا من ظهر الذي الداخل الرمحن عبد
 الغريب لتواضعه لعجيبةا لعبادته وأحبوه به أدقوا الرببر من قبائل وعمومته خؤولته وبين أقاربه عند ضيفاً 

 مضى به قواأحد اهلل لعباد خادماً  كان الليل قائم كان جالله، جل وخالقنا موالنا لذكره الكثرية خلدمته
 الشريعة يعلمون ال ممن كثريون أناس احبه حىت األندلس يف القوم هبم استقر وما األندلس إىل هبم

 له يكن ومل قائدها يد على اإلسالم دولة قامت وهكذا اإلسالم دخلوا مث إليه ركنوا مث أحبوه اإلسالمية
 الميةإس دويلة بأن مسع شارملان آنذاك الفرجنة عامل يف األول امللك ومسع عاماً  30 من أكثر العمر من

 عبد أقام يثح إىل وصل أن إىل املختلفة واملذاهب اجلنسيات ذي جبيشه فتوجه ندلساأل يف ولدت
 جيبع شيء األدبار؟ يويل شارملان جعل الذي ما.. املعركة وقامت اإلسالمية دويلته الداخل الرمحن
 من شاباً  فيه دجي مل الداخل الرمحن عبد إىل نظر عندما ألنه سببه أوروبا تعلم ال اليوم إىل غريب شيء
 وجد اهلل ربوتج فيه وجد اهلل قاهرية فيه فوجد نظر وإّنا عاماً  والعشرين اخلامس عمره يتجاوز ال الناس

 سحابة ملانشار  حياة جللت وهكذا جاء حيث من منهزماً  وعاد اهللع داخله الرعب داخله اهلل انتقام فيه
 لكم. أقوله مثال هذا مات أن إىل ذلك بعد تفارقه مل حياته السواد من

 الشهر هذا وباسم وبامسكم بامسي إليه هبا تقدمت اليت التعزية بعد جيشنا إىل أتوجه أخرى مرة أعود
 اهلل. رسول أنبأنا كم رمحة شهر الشهر هذا اهلل جيعل أمل

 العبد اتصال وجل زع اهلل إىل هبا تتصلون حماريب فيها توارون اليت ثغوركم من اجعلوا ذلك بعد أقول
 البيعة جددوا املبارك الشهر هذا دخول مع وجل عز اهلل إىل التوبة جددوا أو وجل عز اهلل ىلإ توبوا بربه
 البشر من كمإلخوان جنوداً  تكونوا أن قبل له عبيد وأنتم وخالقنا ملوالنا جنوداً  نكون أن وجل عز اهلل مع
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 خلالد أمناء فادأح كونوا قولأ اآلن إىل لعدو يدن مل بأنه أعتز به اعتز الذي جيشنا من فرد فرد لكل أقول
 باملنهج االرتباط أعين. ال البشري النسب أعين وال ألولئك أحفاداً  كونوا العاص بن لعمرو للقعقاع
 مجيعاً  سيكرمنا وجل عز اهلل بأن الضامن أنا هذا بعد أقول وأنا والقيم باملبدأ االرتباط بالسلوك االرتباط

 .. النصر يخوارق النصر بأعاجيب
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     | أمران مهمان ليلة القدر وقتها وخصوصيتها، الزكاة فرضيتها ودورها -331

29/28/2221 

 

 ليلة هوف األول األمر أما إليهما، أنظاركم ألفت وأن عنهما، أحتدث أن املناسبة تقتضي أمران مها
 اْلَقْدرِ  لَيْ َلةُ  :الق عندما وذلك فضلها، عظيم وعن مهيتهاأ عن وتعاىل سبحانه اهلل بيان أنبأ اليت القدر
 يف يتصورون الذين هم كثريون. كاملة مستقلة سورة حقها يف أنزل [2: القدر] َشْهرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َخيْ رٌ 
 من كثري ذهانأ يف هذا استقر رمضان، شهر من والعشرين السابع بليلة منوطةٌ  القدر ليلةَ  أن العصر هذا

 من كان أخر،يت وال عنها يتقدم ال الليلة هبذه املنوط املتكرر االحتفال هذا ذلك يف والسبب. الناس
 أعرض أن ذلك آثار من وكان هذه، هي القدر ليلة أن الناس من كثري أذهان يف وقر أن ذلك نتيجة
 واردة أهنا نبأأ لموس عليه اهلل صلى املصطفى أن حني يف األخرى، الليايل يف التماسها عن الناس هؤالء

 . رمضان شهر من األخري العشر يف التمسوها: قال ولكن كلها، رمضان ليايل يف

 إىل ودعوة بادة،ع إىل دعوة هي كلٍّ  على والعشرين، السابع ليلة يف املتكرر االحتفال هذا أبرر وأنا
 القدر ليلة أن تنسوا أالو  واتعلم أن ينبغي ولكن الليلة، هذه يف وتعاىل سبحانه اهلل رمحات من لرمحة تعرُّض
 سواء، غريها يفو  الليلة هذه يف وجودها احتمال بل رمضان، من والعشرين السابع ليلة يف حمصورة ليست

 العربية البالد من كثري يف املسلمون هبا حيتفل اليت الليلة هذه يف هبا حيتفي أن لإلنسان اخلري فمن مثَ  ومن
 يف سيما الو  األخرى، الليايل يف التماسها عن إعراضهم يف سبباً  اهذ يكون أال على ولكن واإلسالمية،

 التاسع العشرين،و  السابع والعشرين، اخلامس والعشرين، الثالث والعشرين، احلادي ليلة املفَرَدة، الليايل
  والعشرين

 عتها،طبي من تيةآ ليست الليلة هذه فضيلة أن إليها، نتنبه أن ينبغي أخرى ناحية ومن. ناحية هذه 
 الليلة، هذه يف بادهع على وتعاىل سبحانه اهلل جتليات من آتية هي وإّنا الزمن، طبيعة من نابعة وليست

َشْهرٍ  أَْلفِ  نْ مِ  َخيْ رٌ  اْلَقْدرِ  لَيْ َلةُ  اْلَقْدِر، لَيْ َلةُ  ما َأْدراكَ  َوما اْلَقْدِر، لَيْ َلةِ  يِف  أَنْ زَْلناهُ  إِنّا  [2-1: القدر] .
 زمن،و  زمن بني فرق ال واحدٌة، كلُّها األزمنة زمن؟ طبيعة من جاءت هل اخلريية؟ هذه جاءت أين من
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 اهلل جتليات نم آتية اخلريية ولكنّ  الرتبة، حيث من الطبيعة، حيث من ومكان مكان بني فرق ال أنه كما
 تليها اليت إىل رمضان ليايل من ليلة من تنتقل القدر ليلة أن ثبت ولذلك فيها، عباده على وتعاىل سبحانه

  وتطاوهلا السنوات مرور مع قبلها اليت أو

ر ضرورة فهو ،املاضي األسبوع يف إليه ونبَّهت ذكرته أن بعد بيانه إىل أعود الذي الثاين األمر أما  تذكُّ
 وأنتم لزكاة،ا ركن وهو أال العظمى، اإلسالمية األركان من ركن بل الكربى، اإلسالمية الفرائض من فريضة
 هبا يبتغي وال اهلجرية، السنة هبا يبتغي إّنا الزكاة ألن ذلك برمضان، منوط هذا الزكاة ركن أن ونتعلم

 لذيا الشهر، هذا هو إّنا ماله زكاة اإلنسان إلخراج ميقات وأفضل تعلمون، كما امليالدية السنوات
 املنفق أجر أن لمونعت وأنتم شحه، من فيه يتخلص أن وينبغي يخله، من فيه يتخلص أن لإلنسان ينبغي

  .أيضاً  يزيد لعله بل الصائم، أجر عن يَِقل ال الشهر هذا يف

 ولكن عام، كل يف أمساعكم على تتكرر حقيقة فهي إليها، التنبيه تكرار إىل داعي ال حقيقة هذه
 ،دائماً  إليها هنتنب أن وينبغي منها، حذر على نكون أن ينبغي - اهلل عباد يا - للشيطان مداخل هنالك
 أن الشيطان يستطيع ال ما كثرياً  وجل، عز اهلل أمر اليت الطاعة عن الصَّد دائماً  الشيطان وسيلة ليست
 من سهنف على حذراً  كان من إال إليها يتنبه ال خفية أخرى وسائل هنالك ولكن الطاعة، عن يصدك
 الزكاة، جودو  مسخ إىل تنتهي الزكاة، فاعلية شل إىل تنتهي شيطانية خطط هنالك الشيطان، مكائد
 ُشلَّت، قد الزكاةَ  أن دجت الصورة اخرتِق  لكن اجملتمعات، يف فاعليتها وتتألق موجودة، الزكاة الصورة حبسب

  تقطَّع. قد الفقراء إىل سبيلها وأن ُمِسخ، وجودها وأن

 صندوقه يف ليتا املالية بالسيولة زكاته تعلقت قد املال صاحب جتد أن الشيطانية؛ الوسائل هذه من
 - الرمضانية وائدامل يبسط أو ويعقد هبا، الزكاة تعلقت اليت السيولة هذه من ماله زكاة إخراج عن يُ ْعِرض

 ملوائدا تبسط حيث وهناك، هنا إىل القليلة أو الكثرية األموال يرسل - باألمس لكم قلت قد كما
 بأنه وجل عز اهلل لىع ُينت بل زكاة، اهلل على ذلك حَيِْسب إنه مث املتنوعة، وباألمساء املختلفة، الرمضانية

 لشل الوسيلة يه وتلك املال، لزكاة املسخ هو هذا للزكاة؟ دفعاً  العملية هذه أفتعترب ماله، زكاة أخرج قد
  جيد. شيء وهذا - الرمضانية املوائد سبيل يف تدفع كثرية أموال فاعليتها،
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 - صائماً  طرأف ملن اهلل يدخره الذي العظيم جراأل عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أنبأنا وقد
 من تك؟زكا مال من صائماً  تُ ْفِطر أن بذلك قصد وسلم عليه اهلل صلى املصطفى إن: قال من ولكن
 الصائم هذا أَْفَطرتُ  مىت؟. مايل زكاة أعطيت لقد: وجل عز هلل تقول مث الصائم تُ ْفِطر هذا؟ قال الذي

 قط، زكاة دُّ يُ عَ  ال هذا. متنوعة مائدة هلم وبسطت الناس، من كثرياً  رتُ وأَْفطَ  اآلخر، والصائم باألمس،
 كلياً  خمتلف كنهل القيامة، يوم له اهلل يدخره الذي األجر إىل ورائه من اإلنسان يصل طريق الصائم إلفطار

 مث ليٍل،ق أو كثريٍ  مبال الصائم أَْفَطرَ  ومن بذاك، هذا خلط فمن آخر، طريق وللزكاة الزكاة، طريق عن
  الوفري األجر هل اهلل يكتب أن من بدالً  - لساين على قولوها - كبري بوزر باء زكاًة، اهلل على احتسبه

 تعلقت يالذ املال جنس من الزماة اإلنسان َُيْرِج أن وجيب باملال، تتعلق - اإلخوة أيها - الزكاة 
 باألوراق تتعلق يتال أو الذهب، أو الفضة قدينبالن تتعلق اليت املالية السيولة من َقْدرٌ  عندك الزكاة، به

 خُتْرِج أن ينبغي ،األموال هذه من الزكاة خُتْرِج أن ينبغي إذن والفضة، الذهب حمل اليوم َحلَّت اليت النقدية
 هبذا زروعامل هبذا الزراعة تعلقت كثرية، زراعة أنتجت أرض لك الزكاة، به تعلقت ما جنس من الزكاة

ْسَتْحَصد،
ُ
  املال. هذا به تعلقت ما عني من الزكاة خُتْرِج أن ينبغي امل

 يوبج من الزكاة أموال خالهلا من متر كانت اليت الوسائل إىل - اهلل عباد يا - انظروا ولذلك
 تراجع، ويالزك االندفاع هذا أن فأجد وأنظر تقلصت، السبل هذه أن فأجد الفقراء، أفواه إىل األغنياء
 ما حىت ،الزكاة شلل هو هذا الرمضانية، املوائد إىل حتولت الوسيلة هذه أن بالسب السبب؟ ما وأسأل
 اسم حتت متت اليت الوسائل من نتصور أن ُيكن ما كل جداً، عظيم عمل النعمة، حفظ بصندوق يسمى
 هلا الزكاة أموال الزكاة، أموال طريق عن هذا يكون أال ذلك يف األمان صمام لكن رائع، أمر النعمة حفظ

  آخر طريق له ذلك هيشب فيما األدوية يف الفقراء إىل ترسل اليت األطعمة يف املتمثلة األموال وهذه ريق،ط

 بني ما عالقةو  حياهتم، يف جلياً  الكرم كان كم الصاحل، سلفنا سرية إىل - اهلل عباد يا - وانظروا 
 لكثريةا األخرى اجلوانب الزوايا، ههذ من زاوية اجلوانب، هذه من جانباً  كانت الزكاة والفقراء، األغنياء
 على تُ ْغَدق يتال األموال الكثرية، املتنوعة األطعمة املختلفة، الوقفية األموال الزكاة؛ عن خمتلفة كانت

 سوى حقاً  املال يف إن قاعدة حتت الزكاة، عن بعيداً  الزكاة، عن مبنأىً  يتم كان ذلك كل الفقراء،
 ماذا. ومالي املسلمني حال إليه آل وما باألمس الصاحل سلفنا عليه نكا ما بني ونقارن ننظر. الزكاة
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 ال رمضانية موائد اهلل، غضب يستنزل الباطن ويف اهلل، إىل قرىب هو الظاهر يف َييف، شيئاً  أجد أجد؟
 ْدَفعأَ ! زكاة؟ َأُعدُّها. هم ومن عليها، اجتمعوا ودرب َحَدب أي ومن عليها، جيتمعون الذين من أدري

 لرية مليون تدفع أنين وجل عز اهلل على مساءً  أسجل مث رمضانية مائدة بسط سبيل يف املال من ونملي
  .احلقائق يرى ُمطَّلع، وتعاىل سبحانه واهلل حسايب؟ من زكاة

 أن وجل عز اهلل وأسأل لوجهه، خالصةً  أعمالنا جيعل أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل.. اهلل عباد يا 
 املصاحل أجل نم املصاحل، أجل من ُأُطراً  الدين يستخدم ممن جيعلنا وأال النفاق ومن رياء،ال من قلوبنا يطّهر

 نم قلوبنا طهِّر اللهم لوجهك، اإلخالص ارزقنا اللهم السمعة، أجل من املظاهر، أجل من الدنيوية،
 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول العاملني، ربَّ  يا الشوائب
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 18/28/2229|  ا باغي الخير أقبلي -332

 

مع دخول هذا العشر األخري من شهر رمضان املبارك يتسابق إىل الصائم نداءان اثنان أحدمها يقول 
يا باغي اخلري أقبل، ثانيهما يقول يا باغي املتعة والتسايل الرمضانية أقبل،  النداء األول يقول يا باغي 

 ك وخالقك، اركع مع الراكعني، اسجد مع الساجدين، استغفر اهلل عزاخلري أقبل إىل حمراب العبودية ملوال
وجل وتب إليه وادعه مبا شئت فهو مقبل إليك، يغفر الذنب الذي تستغفر منه، يقبل التوبة اليت تقبل 
هبا إليه، جييب دعاءك وحيقق رجاءك، وأما النداء الثاين فيقول يا باغي املتعة والتسايل الرمضانية صاالت 

ما فيها من منسيات وملهيات تنتظرك، أهباء الفنادق كل ذلك قد ازين مبناسبة هذا الشهر،  اعم بكلاملط
السحور فإىل  ساء إىلشهر رمضان، أقبل إىل امللهيات الرمضانية املتنوعة املختلفة، سلِّ رمضانك من امل

   .ملعة الفجر

رك،  قبل أن لصائمني يف هذا الشهر املباترى يا عباد اهلل أي الندائني يلقى استجابة من عباد اهلل ا
أجيب ما ينبغي أن حنجز أعيننا عن اإلجابة احلقيقية بصور املساجد اليت تزدهي باملصلني، املساجد اليت 
يقبل إليها الراكعون الساجدون، تعالوا خنرتق هذه الصور اليت نعرفها ونألفها مجيعًا، تعالوا خنرتق هذه 

جند؟ جند سائر املطاعم، سائر املقاهي، أهباء الفنادق على اختالفها جندها  الصور إىل ما وراءها ماذا
مجيعًا تغص بالوافدين إليها من أجل املتعة، من أجل التسايل الرمضانية، من أجل امللهيات الرمضانية، 

ذا هل املوائد اليت حُتَْجز حُتَْجز قبل أسبوع، كل هذه األماكن تغص، تغص مبن؟ هبؤالء الذين يستجيبون
النداء الثاين السيما تلك الطبقات اليت تسمى خمملية وليت أهنا فعاًل كانت خمملية، تلك الطبقات اليت 

   .ودها إىل شكر اهلل سبحانه وتعاىلأكرمها اهلل عز وجل بالنعم فأبطرهتا النعمة بداًل من أن تق

ات الرمضانية أجل التمتع بامللهيولرمبا كان يف هؤالء الذين يتسابقون إىل هذه الصاالت واملطاعم من 
  رمبا كان فيهم من يفتتح أمسيته وسهره بركعات يركعها مع املصلني يف املسجد مث إنه يتجه إىل املائدة اليت

كان قد حجزها وقد أيقن أنه كفََّر سلفاً عن هذا الذي هو مقبل إليه، أمل يقل رسول اهلل  صلى اهلل عليه 
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واحتسابًا ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه، ويف رواية، غفر له ما تقدم وتأخر، إذاً وسلم: من قام رمضان إُيانًا 
فليذهب إىل سهراته مطمئن البال ألنه كفَّر عن هذا الوزر الذي هو مقبل إليه،  رمبا كان يف الصائمني 

 .الفلسفةمن يطمئن نفسه هبذه 

 سر القبول ال يكمن يف حركات ولكن يا عباد اهلل ينبغي أن تعلموا وأن يعلم هؤالء اإلخوة أن
الراكعني والساجدين، السر الذي به يغفر اهلل عز وجل الذنوب السابقة والالحقة ال يكمن يف حركات 
اجلسد صاعدًا راكعًا جالسًا وإّنا يكمن يف العامل اخلفي الذي يقوده إىل هذه احلركات،  السر، سر 

عظيم له على القلب واليت هي مزيج حب للخالق وت القبول، سر التوبة يكمن يف العبودية اليت هتيمن
وخمافة منه ويقينًا مبملوكيته هلذا اإلله، هذا السر عندما يكون هو الدافع إىل ركوع الراكعني وسجود 
الساجدين هذا السر هو السبب يف أن اهلل عز وجل يغفر هلذا اإلنسان ذنوبه السابقة ولرمبا الالحقة أيضًا 

لوكيته ي يقوده إىل حمراب العبودية هلل، عبوديته الضارعة هلل سبحانه وتعاىل، يقينه مبمولكن فلنعلم أن الذ
يَا أَي َُّها : لهلل، يقينه بأنه سيقف عما قريب وقفة ضراعة وذل بني يدي اهلل، يقينه بقول اهلل عز وج

   .[0 ]االنشقاق:  اأْلِْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح ِإىَل رَبَِّك َكْدحًا َفُمالقِيهِ 

عندما يكون هذا هو الدافع هلذا اإلنسان ألن يركع مع الراكعني ويسجد مع الساجدين وأن يقوم 
ليايل رمضان فهيهات هيهات أن يُ ْفِسَد بعد ما أصلح، هيهات أن يُ ْفِسَد إقباله إىل اهلل سبحانه وتعاىل 

شياطني ن شياطني اإلنس، و بالتوجه بعد ذلك إىل ليل املنسيات وامللهيات هيهات، إذا دعاه شيطان م
اجلن مصفدة يف هذا الشهر، إذا دعاه شيطان من شياطني اإلنس إىل تلك امللهيات الرمضانية قال له: 
مه أنا عبد مملوك هلل ال أخالف أمره، حيب هلل عز وجل ُينعين من أن أخونه، تعظيمي هلل عز وجل ُينعين 

   .ُيكنآخر كنت به أعرض عنه ال  من أن أكون ذا وجهني، وجٍه كنت به أصلي له ووجهٍ 

َأمَلْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اللَّهُ َمَثاًل   :وانظروا يا عباد اهلل إىل هذا املعىن كيف يتجلى يف كالم اهلل عز وجل
: ]ابراهيم  بِِإْذِن رَب َِّهاَكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأْصلَُها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها يِف السََّماِء، تُ ْؤيت ُأُكلََها ُكلَّ ِحنيٍ 

، هذه الشجرة ليس السر يف األغصان اليت ترتاءى لك يف أعالها وإّنا السر يف اجلذور اخلفية الكامنة [30
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وسط الرتبة، هذه العبادة كهذه الشجرة، سر العبادة كامن يف جذورها، كامن يف أساسها اخلفي، أساس 
مىت  عاىل، أساس العبادة أن العبد يعلم أنه سائر إىل اهلل وال يعلمالعبادة عبودية اإلنسان هلل سبحانه وت

تأيت ساعة خروجه من هذه الدنيا وإقباله إىل اهلل، هو واقف كما قلت مراراً يف طابور أمام بوابة املوت، 
ال يعلم أهو واقف يف مؤخرة الطابور أم يف مقدمتها أم يف منتصفها، رمبا دعاه الداعي بعد ساعات، 

صي اهلل وأنا راحل إليه! أأفسد صيامي الذي جعله اهلل مرقاًة حلبه يل، سبياًل ملغفرته يل، سبياًل أأع
الستجابته لدعائي، أأفسده باالستجابة لشياطني اإلنس، أأفسده هلذه املغريات اليت يُ ْعَلن عنها صباح 

، ملهيات سيات وامللهياتومساء وكأن شهر رمضان شهر عقده اهلل عز وجل للهو ولإلقبال فيه على املن
 خُتْتَ رَُع اخرتاعاً لتنسب إىل شهر رمضان املبارك ويف أي الليايل، يف الليايل اليت فيها ليلة هي خري من ألف
شهر كما قال ربنا سبحانه وتعاىل، هذه الليايل العشر استقبلوا فيها هذه الليلة املباركة، وحلكمة باهرة 

يبها نقبل إىل اهلل يف كل ليلة من لياليها نتلمسها كي نتأمل أننا قد نص عالية أخفاها اهلل عز وجل عنا كي
ونتصيدها يف أي ساعة من الساعات وربك يقبل، وربك يعطيك األجر الوافر يف كل ليلة على هذا الذي 
قد أصبت، وقد صح عن أمحد ما يرويه يف مسنده عن رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: التمسوها 

يلة احلادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو اخلامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين يف ل
أو آخر رمضان وهذا يعين أن ليلة القدر ليست حكراً وال حمصورة يف ليلة السابع والعشرين كما يظن 

به عبودية به وفاض قلالبعض ولكنا نتصيدها يف كل ساعة من الساعات،  أجيدر باإلنسان الذي عرف ر 
   .ة إقبال إىل شهواته يا عباد اهللهلل أن جيعل من هذه الليايل ساعة إقبال إىل هلوه، ساع

بقي أن أقول لكم شيئًا هو جواب عن أناس فيهم من يستشكلون األمر حبسن نية وفيهم من 
يف ُيكن أن ل أحدهم: كيتصيدون هذا اإلشكال ليعكروا صفو العقائد اإلُيانية يف أفئدة أصحاهبا، يقو 

تكون هنالك ليلة خاصة هي ليلة القدر عند اهلل وقد علمنا أن الليايل واأليام تتناوب يف الكرة األرضية، 
فالساعة اليت هي منتصف الليل هنا رمبا كانت يف اجلهة املقابلة من األرض هي منتصف النهار هناك 

ن سر  رابعة النهار هناك،  هذا كالم من يظن أفكيف تكون ليلة القدر هنا يف منتصف الليل وتكون يف
ليلة القدر كامن يف طبيعة الزمان، يف طبيعة الفلك، الشمس والقمر الدائرين، ال يا عباد اهلل، األزمنة كلها 
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حبد ذاهتا سواء واألمكنة كلها يف حد ذاهتا سواء، تربة عرفة كرتبة أي مكان يف عامل اهلل سبحانه وتعاىل،  
نة، وإّنا ينبعث فضل ليلة القدر من جتليات اهلل عز وجل على عباده يف تلك الليلة، يتجلى كذلكم األزم

اهلل عز وجل على عباده يف هذا الصقع من العامل يف الليلة اليت يشاء، يقبل فيها على عباده ليقبلوا إليه، 
عاىل الذي ناوب وتويتجلى اهلل عز وجل على عباده يف صقع آخر يف ليلة أخرى وهكذا فاهلل سبحانه 

بني أزمنة الليل والنهار يعلم كيف يوزع قيمة هذه الليلة بني عباده سواء كانوا يف مشارق األرض أو يف 
   .سان أسلم عقله ويقينه هلل عز وجلمغارهبا، هذه اللوثة ال جيوز أن تلتصق بعقل إن

هر و سر العبادات ال مظوأعود فأقول لكم إن الذي يشفع لنا غدًا بني يدي اهلل يوم القيامة ه
العبادات، الذي يشفع لنا غداً بني يدي اهلل عز وجل يوم القيامة هو عبوديتنا هلل عز وجل إذ تقودنا إىل 
الركوع والسجود، هي يقيننا مبملوكيتنا هلل سبحانه وتعاىل، هي مشاعر احلب، مشاعر التعظيم، مشاعر 

 .فر لكمول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغاملهابة واخلوف إذ هتيمن على قلب اإلنسان،  أق

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1193
 

 23/28/2212|  ليلة القدر وسياسة إلانفاق والزكاة -333

 

 .هبما مجيعاً  وأذكركم نفسي أذكر أن ينبغي اثنان أمران مها

 املصطفى كدأ اليت والليايل األيام تلك الشهر، هذا أيام أفضل نعيش أننا من تعلمون ما فهو األمر أما
 تعلمون لعلكمو  وتعاىل، سبحانه اهلل قال كما شهر ألف من خري هي ليلة فيها أن  وسلم عليه اهلل صلى

 ليايل يف القدر ليلة التمسوا: قال أنه  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن روى أمحد اإلمام أن مسعتم أو
 لشهرا هذا من وعشرين تاسعو  وعشرين وسابع وعشرين وخامس وعشرين وثالث والعشرين الواحد
  املبارك

 من العشرينو  السابع ليلة يف الناس من كثري يتوهم كما حمصورة ليست القدر ليلة أن يعين وهذا
 .املبارك الشهر هذا

 ليلة – ليلةال هذه حول باجلدل يتسلون من الناس يف أن هو إليه نظركم الفت أن أريد الذي الشيء
 وقد أحدهم إىل نظرت .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إليها دعا اليت الفرصة اينتهزو  أن من بدالً  – القدر
 القدر ليلة هي ذاهتا حبد ليلة هنالك تكون كيف: قائالً  يناقش وراح أخرى على ركبة جلسته يف ألقى
 ليقو  هكذا مر؟مست تبادل يف األرضية الكرةَ  تتوازعُ  واأليام الليايل أن حني يف شهر ألف من خري وهي
 أيها – الواقعو  قلوهبم يف املؤمنني عقائد وزلزل وجل عز اهلل بيان نسف قد الكالم هبذا أنه يظن وهو

 عاقل أي بال عن تغيب أال ينبغي اليت البديهة إىل النظر ألفت أن وينبغي طامَّة جهالة هذه أن – اإلخوة
 .عامل عن فضالً 

 اليت األزمنة ة،واحد جوهرها يف كلها فاألزمنة اً هنائي الزمان جوهر يف تكمن ال القدر ليلة فضيلة إن
 الليلة هذه فضيلة أو الليلة هذه أمهية تكمن وإّنا قط فيها وزمان زمان بني فرق ال الفلك حركة يف تتمثل

 عز اهلل يتجلى الدعاء، ابةواستج واملغفرة والصفح بالرمحة فيها عباده على وتعاىل سبحانه اهلل جتليات يف
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 هذه يف اهلل إىل ناإلنسا يلتفت أن هو واحد بشرط كلهم والعاصني الطائعني مجيعاً  عباده على فيها وجل
 .الدعاء واستجابة فرةواملغ والصفح بالرمحة إليه وتعاىل سبحانه اهلل يُ ْقِبلُ  كما إليه يُ ْقِبلَ  وأن الليلة

 الرمحة يف كامن السر وإّنا اإلشكال هذا يرد حىت معني زمنٍ  يف كامناً  ليس القدر ليلة فسر إذاً 
 .السماء من املتنزلة اإلهلية

 عباده على يتجلى اهلل فإن الشهر هذا من والعشرين احلادية الليلة يف تكمن القدر ليلة أن فرضنا فلو
 على ويتجلى أمريكا يف والعشرين احلادية الليلة يف عباده على ويتجلى هنا والعشرين احلادية الليلة يف

 أن ولو. نتبينه أن ينبغي الذي األول األمر هو فهذا. وهكذا أوروبا يف والعشرين اديةاحل الليلة يف عباده
 يؤكده يانبب سخر ملا وجل عز هلل مملوك عبد أنه وتذكر ذاته مرآة أمام وقف هويته، أمام وقف اإلنسان

 اْلَقْدرِ  لَيْ َلةُ . ْلَقْدرِ ا لَيْ َلةُ  َما َأْدرَاكَ  َوَما. اْلَقْدرِ  لَيْ َلةِ  يِف  أَنزَْلنَاهُ  إِنَّا .برأسها سورة لذلك وأفرد وجل عز اهلل
 [ 2-1: القدر] َشْهرٍ  أَْلفِ  مِّنْ  َخيْ رٌ 

 بدالً  باجلدل ىوليتسل الوقت ليزجي جيلس أحدهم جيعل وجل عز اهلل على واالستكبار العتو لكنه
 صلى اهلل رسول لنا ذكره قد وما هتبيان حمكم يف لنا وجل عز اهلل بي ََّنهُ  قد ما ويتعلم فيدرس يعود أن من
 .أحاديثه يف  وسلم عليه اهلل

 متعهم لذينا واألغنياء املوسرين على. أخرى مرة به فأذكركم أعود أن ينبغي ما فهو الثاين األمر وأما
 حتت وجل زع اهلل وضعه الذي املال هذا من شيئاً  ُيلكون ال أهنم يعلموا أن املال من واملزيد باملزيد اهلل

 .اهلل عباد يا التالية احلقيقة يعلموا أن عليهم يديهم،أ

 .اثنان مانقس األغنياء الناس من فالنٍ  يد حتت وفرياً  كثرياً  وجل عز اهلل وضعه الذي املال هذا

 بواسطة ليحققو  وذويه وأسرته وأهله نفسه به ليمتع إياه وجل عز اهلل فأعطاه منه األول القسم أما
 .الرخية واحلياة يشةاملع وألسرته لنفسه ذلك
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 وتعاىل بحانهس اهلل استودعه وديعة: اهلل عباد يا لكم أقول ما وامسعوا وديعة، فهو الثاين القسم وأما
 عنده لاملا هذا اهلل استودع الذين هم من إليهم، ليؤديه املال هذا على ائتمنه آخرين، ألناس لديه

 نسوا الذين ألغنياءا ألن الفقراء أقول وال الفقراء ُيَسمَّْونَ  نم أقول وأنا الفقراء ُيَسمَّْونَ  من إهنم لصاحلهم؟
 ولو فقراء، مَّْونَ ُيسَ  الثاين الصنف هذا جعلوا الذين هم أيديهم بني وجل عز اهلل وضعها اليت العهدة هذه
 .والكفاية الرخاء ظل يف يعيشون اجلميع أن لرأينا إذاً  أصحابه إىل احلق أعادوا أهنم

 قال املال من بريةك بُ ْلَغةً  أعطاه يرحل أن الضيف أراد وملا كبري ثريٍّ  عند ضيفاً  نزل لرج إىل أرأيتم
 االئتمان ُلكَ ُأمَحِّ  وديعة إهنا وفالن، وفالنٍ  لفالن بلدك إىل ذهبت إذا تعطيه الثاين القسم وهذا لك هذا
 ُيلكون ال الامل ُيلكون أهنم إليهم َييل الذين املوسرون األغنياء هؤالء كذلكم. ألصحاهبا وإعطاءها هبا

 ِلُمالَِّكِه، لديهم جلو  عز اهلل استودعه وقسم وذويهم ألنفسهم متعةً  به وجل عز اهلل متعهم منه قسم شيئًا،
 أن يتذكرون وايكون مل إن ولُيذَكَُّروا أال املوسرون هؤالء فليعلم أال. الفقراء ُيَسمَّْون من وهم ألصحابه
 يف شركة للفقراء فيها متعونيت اليت بيوهتم أن ليعلموا فيها، شركة الفقراء هلؤالء هافي يتقلبون اليت مزارعهم

 ليعلموا الدار حول ءمسا كل يف جتثم اليت السيارات بل السيارة أقول ال فيها، يسكنون اليت البيوت هذه
 .فيها حقيقية شركة الفقراء هلؤالء أن

 الدار لىع وهل زكاة؟ الشخصي الستعماله هاصاحب ُيلكها سيارة يف وهل: قائل يقول قد كيف،
 الدار هبا اشرتيت اليتو  املزرعة هبا اشرتيت اليت املاليني إن: امسع ولكن فيها زكاة ال نعم زكاة؟ أسكنها اليت

 صنفان هو إّنا كله هذا اهب اشرتيت اليت املاليني هذه املتنوعة الفارهة السيارات هبا اشرتيت واليت الفارهة
 صنفو  أسرتك وإىل نفسك إىل رخاءً  به لتعود به وجل عز اهلل متعك صنف لكم؛ قلت كما اثنان

 هبذه تعد مل ولكنك لكثريةا املاليني هذه من املئة يف ونصف اثنني تعرفون اليت النسبة هو عليه اهلل ائتمنك
 وبني بينك شركة الملا هبذا تشرتيه شيءٍ  كل فأصبح أصحاهبا إىل الوديعة ُتَسلِّمْ  مل أرباهبا، إىل النسبة
 .الفقراء هؤالء
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 أراد مث للفقراء حق   مباله تعلَّقَ  الذي اإلنسان أن على اتفقوا الفقهاء أن – اهلل عباد يا – ولتعلموا
 يصح ال البيع ،ُيلكه ال الذي اجلزء هذا يف البيع يصح ال حقهم احلق ألصحاب يعطي أن قبل يبيعه أن
 وال فيها إشكال ال فقهية قاعدة بل قانون تعلموها، أن ينبغي حقيقة به، يتمتع ال الذي اجلزء هذا يف

ْرُتُكمْ  ولقد ريب،  أموال يف جعل اهلل إن: القائل  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حبديث قبل من ذكَّ
 يفعل امب ذلك يكون إّنا جاعوا أو فعروا َجِهُدوا إذا الفقراء وإن فقراءهم يسع الذي بالقدر األغنياء

  .كبرياً  عقاباً  ذلك على فمعاقبهم حماسبهم اهلل وإن غنياؤهمأ

 عن قلتهمأث الدنيا أعباء ألن اجملالس هذه أمثال يف يوَجدون أهنم أظن وما املوسرين هلؤالء قولوا
 وجل، عز هلل مكياناهت يف القائمة العبودية حقيقة إىل للرجوع وأمثاهلا األماكن هذه إىل واجمليء التحرك

  آتَاُكمْ  الَِّذي اللَّهِ  مَّالِ  مِّن َوآتُوُهم ، القرآن تقرؤون أال اهلل، مال املال مالكم، ليس املال مهل قولوا
 [ 22: النور]

 أهلك ىلإ به عد وقال منه كبري جبزء متعك وإحساناً  منه كرماً  وجل عز اهلل لكن اهلل مال املال
 حنن ا،أصحاهب إىل الوديعة هذه َأِعدْ  وديعة إهنا وديعة، هذه له قال اآلخر اجلزء أما وأسرتك، ونفسك

 يف لوديعةا هذه حبسنا ملا حنن منا التسمية؟ هذه هبم التصقت أين من ومساكني، فقراء هؤالء نقول
 فقراء؟ جعلهم الذي من فقراء، أصبحوا فوجدناهم إليهم نظرنا أصحاهبا إىل نعدها ومل وصناديقنا جيوبنا

 والثالث لثاينا حبسها وملا أصحاهبا عن الوديعة حبستُ  ملا ولكين األسباب مسبب هو وجل عز اهلل نعم
 .احلساب يوم يأيت وغداً  هؤالء عند الفقر حتقق والرابع

 نعمة ازدادت لماك الذين املوسرين هؤالء جوانح بني اإلنسانية تستيقظ أن أمتىن وكم كم: اهلل عباد
 إىل فساقتهم يقظتفاست حتركت إنسانيتهم أن لو أمتىن باً عج يا. قسوة قلوهبم ازدادت عليهم وجل عز اهلل

 املغاور، ذهه إىل دخلوا الكهوف، هذه إىل دخلوا دمشق، مدينة مدينتكم املدينة هذه ضواحي يف بيوتٍ 
 يسكنوهنا الذي من بالبيوت منها أشبه بالقبور هي نعم بالبيوت، منها أشبه بالقبور هي أماكن إىل دخلوا
 .فيها ستقري أن احليوانات من كثري يرضى ال ما البيوت هذه يف إن واهلل وال وأمثالكم، أمثالنا من أناس
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 موتاً  ونُيوت هلم إخوةٍ  إىل ونظروا األماكن هذه إىل أقدامهم ساقتهم املوسرين هؤالء أن لو متنيت
 .قهميوصناد جيوهبم يف اهلل من بقرار هلم ملك هي اليت ودائعهم حبسوا ألهنم ملاذا؟ متقطعًا،

 يتأتى يفك الظاهرة؟ هذه من يداك جنته ما إىل تنظر وأنت الليل ترقد أن لك يتأتى كيف هذا يا
 أنت جرُيتك يجةنت هو إّنا عيناك رأته الذي هذا أن تعلم وأنت فتستسيغها يدك يف اللقمة تضع أن لك

 كيف مقام؟ كل نأيه أن ُيكن كيف أصحاهبا؟ إىل هبا تعد ومل صندوقك يف الوديعة هذه حبست عندما
 أعلم لكنينو  عنها؟ أحدثكم اليت الطوفة هذه من بل الرحلة هذه من تعود عندما عيش لك يهنأ أن ُيكن
 هؤالء إىل لتفتواي أن ُيكن ال الوفري الوفري باملال اهلل ومتعهم اهلل أكرمهم الذين هؤالء أن تعلمون وأنتم
 فوجدوا ظروان إذا إهنم. معيشتهم صفو يعكروا أن دونيري ال متعتهم، يعكروا أن يريدون ال ألهنم الناس
 حياهتم، فوص يكدرون أهنم يتخيلون رمبا حاهلم فوجدوا نظروا إذا الضنك، يف يعيشون الذين هؤالء حال

 وجود وايتناس أو ينسوا وأن ظهرياً  وراءهم الواقع هذا يطرحوا أن فاحلل ولذلك نعيمهم صفو يكدرون
 .بطيئاً  موتاً  ُيوتون الذين هؤالء

 ألماكنا هذه يف يطوفوا أن الشهر هذا يف دأهبم كان لكم إخوة هنالك إن هو إال إله ال الذي واهلل
 بنشوة إليهم عاد هفعلو  الذي هذا ولكن بالبيوتات عنها التعبري جاز إن البيوتات هذه ضمن يتنقلوا وأن
 بأي حيققها أن لإلنسان ُيكن ال وةنش كياهنم يف أدخل بل نعيمهم صفو أبداً  يعكر مل نشوة، مثلها ما

 . املادية الوسائل من وسيلة

 استطاع ام جيبه من منهم الواحد أخرج لكم، وصفته الذي الوضع هذا ورأوا البيوتات هذه دخلوا
 خيم الذي األسى اوإذ رخاء إىل حتولت قد البأساء وإذا بينهم فيما وقذفه به يأيت أن استطاع ما َيرج، أن

 . يفرحون الكبار وإذا يرقصون الصغار وإذا فرحة إىل حتول دق الوجوه على

 ملثل جُيَنَّدْ  مل إن اإلخوة أيها املال قيمة ما كئيبة، قلوب يف الفرحة تدخل أن العمل هبذا استطعت
 ومل املختلفة ةالعاملي املصارف يف وهناك وهنا هنا اكتنزته أو صندوقي يف حبسته إن املال قيمة ما هذا؟
 أو أيام إهنا :هلؤالء قولوا. سأرحل غداً  ذلك؟ قيمة ما أمواهلم، لديَّ  اهلل استودع الذين هؤالء ىلإ به أعد



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1199
 

 أكلتم ما إال ارتديتم، ما إال طعمتم، ما إال منها تنالوا ولن الدنيا هذه من سرتحل وغداً  سنوات أو أشهر
 هذا وراء من دواجت ولن القيامة يوم كمأمام ثقيالً  عبئاً  إال يكون لن إنه واهلل به؟ تصنعون ماذا والباقي
 .تلتهب نرياناً  إال ذلك وراء من جتدوا لن لكساء وال لشراب وال لطعام ال منه تستفيدوا فلن مجعتموه الذي

 ناسال هؤالء من ألناس ُيكن هل كالمي؟ يسمعون الناس هؤالء من ناسٌ  املسجد هذا يف هل ترى
 إنسانيتهم وقظي أقول الذي هذا لعل القاسية، قلوهبم يرقق أقول يالذ هذا لعل أقول؟ الذي هذا يبلغهم أن

  الغافلة

 اهلل وأستغفر اهذ قويل أقول. برمحته يكرمنا حىت بالرتاحم يكرمنا أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل 
 .العظيم
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 1898عام |  وصية هذا العيد -331

 

كّله يف مجلِة عقائده وأحكامِه وآدابه، على مجِع هذه األّمة على كلمٍة واحدة،   إنَّ مبىن هذا الّدينِ 
وتكوين الرّابطِة اإلنسانّيِة فيما بينها، وسحِب أسباِب اخلالفاِت مما بينها، فلئن وجدمت أنَّ اهلَل عزَّ وجّل 

  هذا اهلدف.يأمُر عبادُه مبعرفِة رهّبم وتوحيده، فإنَّ الفائدَة تصبُّ من وراِء ذلَك يف

وإن رأيتم أنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ يأمُر عبادُه بأن يكونوا قانتني خاشعني عابديَن له، فإنَّ ذلَك أيضًا يصبُّ 
 يف هذا اهلدف.

وإن رأيتم أنَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل جعَل لألزمنِة مواسم، كما جعَل لألمكنِة مقّدساٍت سامية، فإنَّ 
 دف.ذلَك أيضًا يصبُّ يف هذا اهل

وما العيد الذي جعلُه اهلل سبحانُه وتعاىل مثابَة لقاٍء وتضامٍن وإعادِة ألفٍة بنَي املسلمني، إال أساساً 
 هلذا املعىن أيضًا؟

ولقد سبَق من تقديِس اإلسالِم جلمِع الكلمة وإقامِة الرّابطِة اإلسالمّيِة فيما بنِي عباِد اهلِل سبحانُه 
ُه ت وأجلّها وأبرزها يف الّشعائر أساساً هلذه الوحدة، فلقد شرَع اهللُ سبحانوتعاىل، أن جعَل أعظَم العبادا

 وتعاىل اجتماَع املسلمني على مستوى احليِّ الواحد، وجعَل ضمانًة لذلك مشروعّيَة صالِة اجلماعة.

لك ذكما شرَع اهللُ سبحانُه وتعاىل هلم االجتماع والّتالقَي والتآلف على مستوى البلدِة كلها وضمن 
 إذ شرَع هلم صالَة اجلمعة، اليت تتكرُر يف كلِّ أسبوٍع مرّة.

ام، مثَّ إّنُه شرَع هلم الّتالقَي والتّآلف واالحّتاد على مستوى العامل كّله، وشرَع لذلك احلجَّ إىل بيتِه احلر 
إلهلي، وانظروا إىل قدسّيِة ِر اوجعلُه يتكرُر يف العاِم مرّةً واحدة، فانظروا إىل مدى أمهّّيِة التآلِف يف ميزاِن الّنظ

 احّتاِد املسلمني يف ميزاِن مرضاِة اهلِل سبحانُه وتعاىل.

َا  بل انظروا كيَف يتجّلى ذلَك واضحاً يف قولِه عزَّ وجّل:      ُكمْ اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَويْ ِإّنَّ
 آخِر اآلية.إىل  ْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُواَواْعَتِصُموا حِبَ ويف قولِه سبحانُه وتعاىل: 
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ينبغي أن نتمّكَن هذ املعىن ونتفّهَم قدسيّتُه يف صبيحِة مثِل هذا اليوم، ما العيد، وما الفائدُة اليت 
 هذا يفيعوُد هبا اإلنساُن من وراِء هذا العيِد الذي شرعهُ اهلل؟ والذي أعلَن يف كتابه أنُه يتجلى على عباده 

 اليوم بالّرمحة واملغفرة، وقبول ما تقرّبوا به إىل اهلل يف شهرهم الّسالف.

ما الفائدُة اليت يعوُد النّاُس هبا من وراِء هذا العيد؟ الفائدُة العظمى هي أن هذا اليوم يعيُد ما تناثر 
 يف حياهتم ن الثّغراتِ من متاسكهم ووحدِة كلمتهم، هذا اليوم جيمُع مشلهم من جديد، ويسدُّ ما تفّتَح م

 ألسباٍب شىّت، ويعيدهم مرًّة أخرى إىل الوئاِم وإىل وحدِة الّشمل.  

معىن العيد أّنُه يعيد املسلمنَي مرّةً أخرى، على صراِط اهللِ العزيِز احلميد، فإذا عرفنا هذا املعىن القدسّي 
ىل املعىن هذا املعىن، وإىل إعادِة هذا الّشمل إمن خالِل هذا اليوِم املبارك، أدركنا ضرورَة الّسعِي إىل حتقيِق 

الذي يريدُه اهللُ عزَّ وجّل، أال كم من ُاَسٍر مسلمٍة تعاين من التّفّكك واالضمحالِل والّتدابر؟ ُيرُّ بنا هذا 
م العيد، وأفراُد هذه األسرة غرُي عابئنَي بنداِء اهلِل عزَّ وجّل هلم، أن يصلحوا من شأهنم، وأن يعيدوا وحدهت

 إىل ما ينبغي أن تكون عليه من تآلٍف.

أال وكم من إخوٍة وأصدقاء شاعِت الُفرقُة بينهم بداًل من احلبِّ والوئام، وشاعِت القطيعُة فيما بينهم 
بداًل من املوّدِة والقرىب، ُيرُّ هبم هذا اليوم فال حترُِّك قدسّيُة هذا اليوِم يف فؤادهم ذرًّة واحدة، هؤالء الناُس 

هبم مثُل هذا اليوم وهم على حالتهم من الّتدابر والتّقاطع، هؤالء الناس يبعدون الّسبيَل الواضح  إن مرَّ 
من سلوكهم على غضِب اهلل عليهم، وعلى مقتِه هلم، وأسأُل اهللَ سبحانُه وتعاىل العفَو والعافية من قطيعٍة 

ىل كالِم اهلِل هذا العفَو والعافية من أن نصغَي إ تتمّثُل يف أخطِر أنواعها: أال وهي قطيعُة الرّحم، ونسأُل اهللَ 
ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ن َ  ِمنْ  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخلََقُكمْ  مثَّ نعطيُه ظهورنا وال نصغي إىل خطورته:

اأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعلَْيُكْم اللََّه الَِّذي َتَساءَلُوَن ِبِه وَ َوِنَساءًَوات َُّقوا  ِمنْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْ ُهَما رَِجااًل َكِثرياً 
 .رَقِيباً 

وصّيُة هذا العيد اليت تفُد إىل كلِّ قلب، واليت هتمُس مهسَة رّقٍة إىل كلِّ أذن، أنَّ على كلِّ مسلٍم أن 
لّشمَل مرًّة أخرى بأهِل حّيه، يعيُد هذا اينظَر إىل الّشمل الذي يربطُه بإخوانه، بأفراِد أسرته، بأصدقائه، 
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إىل الّنسِق الّسليم، وإىل البناء الثّابت الرّاسخ القومي، تلَك هي احلكمُة من هذا اليوم، وهذا هو خطاب 
 هذا العيِد املبارِك يا عباَد اهلل.

ّلِة هذا الّدين، ألمرهم ظويقينًا لو كاَن هنالَك سبيل جلمِع كلمِة عباِد اهلِل عزَّ وجّل حتَت مظّلٍة غرِي م
 اهلل باخلضوِع لتلَك املظلة، وجلعل ذلَك بدياًل هلم عن اإلسالم.

ولكنَّ اهللَ العليَم احلكيم علم أّنُه ال ُيكن أن جيتمَع مشُل عبادِه فوَق هذه األرض وقد ُخلِقوا بطبائَع  
م وتؤّلُف ما بينهم، أن توجَد جامعٌة تضفره شىّت، وميوٍل خمتلفة، وبأنانيّاٍت متنّوعة، علَم اهللُ أنُه ال ُيكن

إال جامعُة اخلضوِع لوحدانّيِة اهلِل عزَّ وجّل، والّسري على منهِج العبودّيِة هلِل عزَّ وجّل، وقد وضَع اهللُ أمامنا 
تتكّوُن  لكي ندرَك هذه احلقيقة ّنوذجاً صغرياً هبذا املعىن، أال وهَو: األسرةُ الّصغرية، أرأيتم إىل األسرةِ اليت

من أبويِن وأوالٍد شىّت، إنَّ هذه األسرة ال ُيكن أن تسعد إال إذا اجتمَع مشلُها، ولكن ما ضمانُة اجتماِع 
 مشِل هذه األسرة، ال ضمانَة إىل ذلك إال خضوُع أفراِد هذه األسرة لربِّ هذه األسرة.

مثَّ  تمُع مشُل أفرادها، ومنفعندما َيضُع الّصغاُر والكباُر والذكور واإلناث لرب هذه األسرة جي
يسعدون، وما زاَد انَّ أفراَد هذه األسرة ال يتعرّفوَن على ربٍّ هلم، ومن مثَّ ال يدينون له بالوالء والطّواعية، 

الّشقاء،  فإهّنم يتفرّقوَن ويتبّددون، ويتنافسوَن فيما بينهم وتشيُع بينهم البغضاء، وهكذا يشيُع من مثَّ بينهم
م لى واقِع األسرةِ الّصغريِة هذه، هو ذاته الذي ينطبُق على واقِع األسرةِ اإلنسانّيِة الكبرية. كذلكما ينطبُق ع

النّاس فوَق هذه األرض مدعووَن إىل أن جيتمَع يشملهم لكي يسعَد بعضهم ببعض، وال يتمُّ ذلك إال إذا 
 األحد. متاماً  ذه األسرةِ اإلنسانّية؟ اهللُ الواحدُ دانوا بالوالِء والطّواعيِة لربِّ هذه األسرةِ الكبرية، فمن ربُّ ه

كما أنَّ اهلَل أقاَم قيومًا وربًا جمازيًا لألسرِة الّصغرية وأعلمنا أنَّ سالمَة هذه األسرِة الّصغرية ال تتمُّ إال 
 بالتآلف، وال يتمُّ التآلف إال بالربِّ لربِّ هذه األسرة، من الذي يشكُّ يف هذه احلقيقة؟

والءنا لربِّ هذه األسرةِ اإلنسانّية بل لربِّ هذا الكوِن كّله. ولنصطلح مع اهلِل عزَّ وجّل إن   فلنجدد
كنّا قد نسيناه، وإن كنّا قد أعرضنا عنُه فيما مضى من أيّاِم حياتنا، لكي نعيد عالقتنا مع إخواننا فوَق 

 عطِف والرّتاحم.هذه األرِض مجيعًا على أساٍس من الوئام، وعلى أساٍس من التآلف وال
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أقوُل قويل هذا وأسأُل اهلَل عزَّ وجّل أن جيعَل من توحيدنا اخلالِص لربّنا أساسًا هلذا املعىن القدسيِّ 
 الذي نتحّدُث عنه، فاستغفروُه يغفر لكم.   
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 12/21/1881 |  فرصة قد ال تعود وأحكام زكاة الفطر -332

                                   

لئن كاَن شهُر رمضان املبارك هو خرُي شهوِر السنِة على اإلطالق، فإنَّ العشَر األخرَي من هذا الشهر 
هي أفضُل أياِم الشهِر على اإلطالق، وذلك ألنَّ رمحَة اهللِ سبحانُه وتعاىل تتضاعُف يف هذِه األياِم لعباده، 

هَي ليلُة القدِر  فها اهلُل تعاىل بأهنا خرٌي من ألِف شهر، أال و وألنَّ اهلَل تعاىل أودَع يف هذِه الليايل ليلًة وص
 كما تعرفون، وليَس صحيحاً ما يتصورُه أو ما يتومّهُه بعُض الناس من أنَّ ليلَة القدِر حمصورٌة يف ليلِة السابعِ 

ه، بل سئَل والعشريَن من هذا الشهر، فهم حيصروَن احتفاالهتم واحتفاءاهتم هبا يف هذا امليقاِت دوَن غري 
التمسوها يف العشِر األخري التمسوها يف ليايل الوتر، يف  عن ذلَك رسوَل اهلِل صلى اهللُ عليِه وسلم فقال:

عشرين، ثالٍث وعشرين، مخٍس وعشرين، سبٍع وعشرين، تسٍع وعشرين  .ليلِة واحٍد و َ

در، ولعلَّ لٍة منها هَي ليلُة القهذِه الليايل كلها جماٌل واسع ومداٌر الحتماٍل كبري أن تكوَن كلُّ لي
احلكمة يف إخفاِء اهلِل سبحانُه وتعاىل هذِه الليلة وميقاهتا من هذا الشهر بل مَن العاِم كله أن حياوَل 
اإلنساُن جهَد استطاعته أن يستغلَّ كلَّ ليلٍة مَن الليايل اليت مترُّ بعمره، بل كلَّ ساعٍة مَن الساعاِت اليت 

جاجه، وجلَّ إياها ليُقِبَل فيها على اهلِل عزَّ وجّل، وليصلَح فيها من شأنه، وليقوَم فيها من اعو  ملكهُ اهللُ عزَّ 
وليتوَب إىل اهلِل عزَّ وجلَّ من أيِّ ذنٍب قد فرَط منه. تلَك هَي احلكمة من إخفاِء اهلِل سبحانُه وتعاىل 

 ل بالنسبِة للعاِم كله.ميقاَت هذِه الليلة أماَم العبد بالنسبِة ال هلذا الشهر فقط ب

وأحبُّ أن نعلَم أيها اإلخوة أنَّ فضيلَة ليلِة القدر، بل إنَّ فضيلَة أيِّ ليلٍة مَن الليايل ليست نابعًة من 
جوهِر الوقِت ذاته، وإّنا هَي آتيٌة من جتلي اهلِل سبحانُه وتعاىل على عبادِه بالرمحة يف وقٍت دوَن وقت أو 

لمية، أخرى؛ األزمنُة كلها يف األصِل واحدة بالنسبِة جلوهرها وبالنسبِة حلقيقتها العيف وقٍت أكثَر من أوقاٍت 
واألمكنُة كلها يف األصِل واحدة بالنسبِة جلوهرها وماهيّتِها احلقيقية. ولكنَّ املكاَن يشرف بتشريف اهلل عزَّ 

 وجل له، والزماُن يشرف بتشريِف اهلِل سبحانُه وتعاىل له.

احلقيقة، ُسدَِّت السُُّبُل أماَم من يريدوَن أن يستشكلوا أو يثريوا الشبهاِت أماَم بعِض  وإذا علمنا هذهِ 
العقول، عندما يسأُل أحدهم: كيَف ُيكن أن حندَد ليلَة القدِر مثاًل ومواقيُت األزمنِة متخالفٌة متناوبٌة فوَق 
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األمُر  ن نتصوَر األمَر على هذا النحو وهذِه األرض وميقاُت الليِل هنا ميقاُت هناٍر هناك؟ وكيَف ُيكُن أ
جاٍر على هذِه احلقيقة؟ هذا اإلشكال كاَن مَن املمكِن أن يرسَخ يف الذهِن وأن يكوَن إشكاالً حقيقيًا لو 

 أنَّ سرَّ هذِه الليلة نابٌع مَن الليلِة ذاهتا، إذاً لقلنا كيَف وجَد هذا السرُّ هنا ومل يوجد هناك؟

لت لكم، جتلٍّ مَن اهلِل عزَّ وجلَّ على عباده يف مواقيَت متنوعة، ومَن اليسري أن ولكنَّ األمَر كما ق
يتجلى اهلُل عزَّ وجلَّ على عبادِه بالرمحِة يف ليلٍة من ليايل هذا الشهِر هنا، ويتجلى على عبادِه يف ليلٍة 

ليلٍة أخرى يف  ذاهتا يف أيِّ أخرى من ليايل هذا الشهِر يف أيِّ مكاٍن آخر، وأن يتجلى على عباده بالرمحِة 
مكاٍن ثالث، واألمُر كلُه عائٌد إىل رمحِة اهلِل سبحانُه وتعاىل، وإىل مواقيت نثرها بنَي األزمنة، بل إىل معامل 
نثرها بنَي األمكنة ليجعَل الناُس من هذِه املعامِل الزمنيِة وهذِه املعامِل املكانيِة فرصًا يقبلوَن فيها إىل اهلِل 

وتعاىل. مَع العلِم بأنَّ هذِه الفرص ال تتناهى، فما من معلمٍة زمنيٍة متر ويغفُل اإلنساُن عنها إال  سبحانهُ 
ويردفها اهلُل جلت رمحتُه مبعلمٍة أخرى ينادي العبد: أال هلّم إن كنَت مل تستطع أن تنتهَز الفرصَة اليت 

 أبواٍب مَن الرمحِة صٍة ثالثة، واألمُر كله عائد إىلخلت، فإذا ذهبت الفرصةُ الثانية أعقبتها الرمحُة اإلهلية بفر 
اإلهلية املفتحة أماَم عباِد اهلِل مجيعًا. وكلُّ عباِد اهلل مدعّوون للدخوِل يف هذِه األبواب إال من أىب، الذي 

ِه يأىب أن يلَج هذِه األبواَب الربانية فقد حكَم على نفسه بالشقاء، وهَو القاسي يف حقِّ ذاته. اهنالت عل
 الرمحُة اإلهلية وطافت بِه من كلِّ جانب ولكنُه ابتعَد عنها، مثَّ ابتعَد عنها، وال يبتعُد اإلنساُن عن رمحِة اهللِ 

 عزَّ وجل إال بعامٍل واحد هو التكرُب على اهلِل سبحانُه وتعاىل.

 تعود، قد ال تعوُد الإنين أدعو نفسي وأدعوكم يا عباَد اهلل إىل أن ننتهَز هذِه الفرص الساحنة اليت قد 
ال ألنَّ أبواَب الرمحِة اإلهلية توصد، ولكن ألنَّ األجَل رمبا كاَن قد أزف. من منا يدري أنَّ أجلُه بعيٌد 
وبعيد، وأنَّ مزرعَة عمرِه ُيكن أن تغرَس فيها فرٌص كثريٌة أخرى؟ من منّا الذي يعلم أنَّ املوَت ال يكمُن 

 َحيِنه ولقائه مَع اهلِل عزَّ وجلَّ ساعات بل رمبا دقائق؟خلَف أذنه، و أنَّ بينُه وبنَي 

ومن مثَّ فإنَّ على اإلنسان إذا وجَد أمامُه فرصًة ساحنة، وأبوابًا من رمحِة اهلِل مفّتحة، عليِه أن ينتهَز 
 هذِه الفرص وهَو يفرتُض أهنا رمبا كانت آخَر فرصٍة يف حياته.
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 ي وأذكركم به هَو الشعريُة الكربى هلذا الشهِر املبارك،هذا شيء، وشيٌء آخر ينبغي أن أذكَر نفس
 هَي الشعريُة الكربى بالنسبِة ألجرها وبالنسبِة ألمهيتها يف ديننا اإلسالميِّ احلنيف، ولكنّها شعريٌة صغرية

يءٌ شبالنسبِة لكلفتها وبالنسبِة للجهد الذي ينبغي لإلنساِن أن يبذلُه يف سبيله، إهنا شعريُة زكاِة الفطر، 
ِر افرتضُه اهلُل سبحانُه وتعاىل على الناس، وعلّقها اهلُل عزَّ و جلَّ يف رقاِب الناِس مجيعًا. فأما املستقلُّ بأم

نفسِه فهَو مسؤوٌل عن إخراجها بذاته. وأما من كانت مسؤوليّتُه عائدًة إىل من أمرُه اهللُ عزَّ وجلَّ باإلنفاِق 
وإذاً،  بإخراجها عنه، هو من كلّفُه اهلُل سبحانُه وتعاىل باإلنفاِق عليه. عليِه والوالية، هو الذي ُيَكلَّفُ 

ك. فهذِه الّشعريُة منوطٌة بعنِق النّاِس مجيعًا، ويسرتُّ وجوهُبا مبغيِب مشِس آخِر يوٍم من أيّاِم شهِر رمضاَن املبار 
 الفطر. ولكنَّ اإلنساَن ُيلُك أن َيرَجها بدءًا من أّوِل الّشهِر إىل صباِح عيدِ 

زكاُة الفطِر هذِه هي يف األصِل عبارٌة عن صاٍع من غالِب قوِت البلد، وأنتم تعلموَن أنَّ غالَب قوِت 
 البلِد عندنا هَو البُ ّر، والّصاُع عبارٌة تقريبًا عن أربِع حَفناٍت كبري، وإذا قّدرنا هذِه احلفناِت األربَع بالوزنِ 

كاُة الفطِر ا عباَد اهلِل إىل قيمِة ألفي غراٍم من البُ رِّ كم هَي؟ تلَك هي ز فهَي ال تزيُد عن ألفي غرام. فانظروا ي
لِّ من اليت افرتضها اهللُ سبحانُه وتعاىل على كلٍّ منّا ممّن يستقلُّ بأمِر نفسه. وفرَضها اهللُ عزَّ وجلَّ علينا لك

 وكَل اهلُل إلينا أمَر اإلنفاِق عليه.

هذا القوت. ولكن قاَل العلماء، أو قاَل كثرٌي منهم: إذا كانِت املنفعُة إذاً، األصُل أن َيرَج اإلنساُن 
للفقرِي كاملًة يف قيمِة هذا القوِت فليكن إخراُج زكاِة الفطِر مَن القيمة، أي من أحِد النّقديِن أو ما يقوُم 

 مقامه.

قبل: هل جيوُز  ملاضيِة منومن عجٍب أّنين أمسُع يف هذا العاِم سؤااًل يتكّرُر مل أمسعُه يف الّسنواِت ا
إخراُج زكاِة الفطِر متاعًا من األمتعة؟ صاحُب املكتِب يقرتُح أن َُيرَج كتبًا يوّزُعها كزكاِة فطر، وصاحُب 

ن حملٍّ جتاريٍّ يبيُع فيِه األقمشَة يتمىّن أو يقرتُح أن لو جاَز أن َيرَج أقمشًة كزكاِة فطر، هذِه األسئلُة تنمُّ ع
إخراُج  ايِل على ديِن اهلِل عزَّ وجلَّ. زكاُة الفطِر متعلّقٌة يف األصِل بغالِب قوِت البلد، ينبغيرغبٍة يف الّتح

هذا القوت. ولكنَّ الّضرورَة اقتضت يف عصرنا هذا أن نستبدَل بالقوِت مثنه، والّثمُن هو القيمة وال شيءَ 
 غرُي القيمة. ينبغي أن نعلَم هذِه احلقيقَة يا عباَد اهلل.
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شرّفنا  عىن الكبرُي الذي ينبغي أن ننتبَه إليِه من هذِه الّشعريِة اليت افرتضها اهلُل عزَّ وجلَّ علينا بلوامل
اهللُ عزَّ وجلَّ هبا: هو الّتضامُن االجتماعيُّ الذي هو من األوامِر اإلهلّية. هذِه األوامُر اإلهلّيُة على اختالفها 

َة اإلسالميُّ جمتمعاً متضامنًا متكافاًل، وأن يتحّمَل بعضهم متصبُّ يف هدٍف واحد: أن يكوَن اجملتمُع  سؤولّي
بعض. ولقد ابتلى اهلُل سبحانُه وتعاىل عبادُه بثغراٍت من أجِل أن ينظَر إليهم هل ينهضوَن إىل سدِّ هذِه 

صلوات؟ و  الثّغرة؟ أم إهّنم يتقاعسوَن ويعرضوَن وحيصروَن أنفسهم مَن اإلسالِم يف ركعات، أو يف تسبيحاتٍ 
 هذا املعىن ينبغي أن ندركه.

وينبغي أن نعلَم جّيداً أّنُه ال ُيكُن أن يتسرََّب جوع إىل اجملتمِع اإلسالمّي، وال ُيكُن أن يتسرََّب إليِه 
فقٌر إال بتقصرٍي فرَط من كثرٍي من املسلمنَي الذيَن كلّفهم اهللُ بأوامَر حمّددٍة فتقاعسوا عن هذه األوامر. أمل 

إنَّ اهللَ جعَل يف ماِل األغنياِء بالقدِر الذي يسُع فقراءه،  ا قوَل رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم:تسمعو 
ولن جُيَهَد الفقراءُ إذا جاعوا أو عروا إال مبا يفعُل أغنياؤهم، وإنَّ اهلَل حماسبهم على ذلَك فمعّذهبم عذابًا  

 .كبرياً 

ىل القول: أسأُل عن أعداِد اجلمعيّاِت اخلريّية: فال أرها إال يف ومرًّة أخرى وأخرى أجُدين مضطرّاً إ
تزايد، عشراُت اجلمعيّاِت اخلريّية. وأسأُل عن أعماِل هذِه اجلمعيّاِت اخلريّيِة وآثارِها يف هذِه البلدة: فال 

ة تضُع أيديها على يّ أرى من هذِه اآلثاِر شيئًا، بل لعّلي ال أرى من آثارِها إال الّنذَر اليسري. مجعيّاٌت خري 
أمواٍل وفريٍة وكثرية، ماذا تصنُع هبذِه األموال؟ وملاذا ال جنُد هذِه اجلمعيّاِت متتصُّ الفقَر والفقراَء الذيَن 
يطرقوَن كلَّ باٍب إال أبواَب هذِه اجلمعيّات؟ ويسألوَن الّنجدَة أماَم كلِّ مظّنِة خرٍي إال أماَم هؤالِء النّاس؟ 

ال تذهبوَن إىل هذِه اجلمعيّات؟ هم املكلّفوَن بكم، هم القائموَن على أمركم، هم املتفّرغوَن ونسأهلم: ملاذا 
لشؤونكم، أمواُلكم بنَي أيديهم. وتأتينا الّشكوى أهّنم ال يلتفتوَن إليهم َقّط، وأهّنم عنَد الّشّدِة وعنَد 

ن يسكَت عطي اإلنساُن لقيمًة من أجِل أاإلكثاِر عليهم والّضغِط الّشديِد يعطوهنُم الّنذَر اليسرَي كما ي
 إنسانًا يالحقُه بالّسؤال.

فالّشكوى إىل اهلِل أّواًل من هذا الواقِع املرير، والّنصيحُة إىل هذِه اجلمعيّاِت ثانيًا أن يتّقوا اهلَل وأن ال 
ِه األمواِل وإن كاَن ذلَك هبذينيموا أمواَل عباِد اهلِل بنَي أيديهم، وال يف أدراِج بُنوك. ليتّقوا اهلل، وليسّدوا 
 بنَي عشّيٍة وُضحاها، ليسّدوا هبذِه األمواِل الثّغراِت وما أكثرها وما أخطرها.
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ثغراُت الفقر: متمّثاًل يف جوٍع وَسَغب، متمّثاًل يف حاجٍة ماّسٍة إىل سكن، متمّثاًل يف حاجٍة ماّسٍة 
َن ترتفُع مراض. أيَن هؤالِء النّاِس من هؤالِء الفقراِء الذيإىل زواج، متمّثاًل يف حاجٍة ماّسةٍ إىل استشفاٍء من أ

 َشَكاهُتم إىل الّسماِء وال جميَب هلم؟ أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل، فاستغفروُه يغفر لكم.
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ر اليت فرضها اهلل سبحانه وتعاىل عند هناية هذا الشهر املبارك لعلكم تعلمون أن من أهم الشعائ
وبداءة عيد الفطر السعيد الذي أكرم اهلل عز وجل به هذه األمة، لعلكم مجيعًا تعلمون أن من أهم 
الشعائر اليت افرتضها اهلل عز وجل على الناس يف هذا امليقات زكاة الفطر، وزكاة الفطر هذه جعل اهلل عز 

هتا بني هناية شهر رمضان ودخول يوم العيد، فكل من أهّل عليه هالل العيد وُختم عنه شهر وجل ميقا
رمضان املبارك فقد فرض اهلل سبحانه وتعاىل عليه يف ماله ما يسمى بزكاة الفطر، عنه وعن كل من أمر 

 اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفق عليهم من زوٍج وأوالٍد وحنو ذلك.

د أيضًا أن زكاة الفطر هذه إّنا فرضها اهلل سبحانه وتعاىل يف غالب قوت البلولعلكم مجيعًا تعلمون 
الذي يسكن هذا اإلنسان املكلف فيه، وذلك ملا رواه أبو سعيد اخلدري عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

قط، أ افرتض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من شعرٍي أو متٍر أو بٍر أو وسلم أنه قال:
واستظهر العلماء من ذلك أن هذا التنويع الذي ذكره اهلل أبو سعيٍد اخلدري  فال أزال ُأخرجه ما حييت

إّنا يدل على أن املطلوب هو أن َُيرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد الذي يعيش هذا اإلنسان فيه، 
ق أن َُيرج ما اف وتساوت كانت له احلفإن كان براً فرب أو شعرياً فشعري أو متراً فتمر، وإن تعددت األصن

 شاء منه.

ولقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل هذه الصدقة شعريًة من شعائر يوم العيد املبارك، وأمر رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم بإخراجها قبل خروج املسلمني إىل صالة العيد، وذلك ملا رواه البخاري ومسلم من حديث 

ج عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر أن خترج صدقة الفطر قبل اخلرو عبد اهلل بن عمر رضي اهلل 
إىل الصالة(، أي قبل خروج الناس إىل صالة العيد فإذا أخرها اإلنسان عن ذلك عصى وإذا أخرها عن 

 يوم العيد مل تعد صدقة فطر، وإّنا تصبح صدقًة من الصدقات، واستقرت إمثًا يف عنق هذا اإلنسان.

شرائط اليت ينبغي أن تتوفر لكي ُيكلف اإلنسان بإخراج هذه الصدقة، فهي شرائط يسرية ما أما ال
 أظن يف الناس من ال تنطبق عليهم هذه الشرائط:
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كل إنساٍن أدبر عنه شهر رمضان، وأقبل عليه يوم العيد، وهو ُيلك من النفقة ما حيتاج إليه يف يوم 
ء فقد وجب هلل سبحانه وتعاىل اإلنفاق عليها، وزاد عن ذلك شيالعيد وليلته لنفسه وألسرته اليت كلفه ا

 عليه أن َُيرج صدقة الفطر.

كل إنساٍن ُيلك سكناً أو يسكن يف سكن بأجرٍة أو بأي وسيلة من الوسائل، ووجد أنه ُيتلك املال 
، وازدادت عن طالكايف ليعود به على نفسه وعلى أسرته اليت كلفه اهلل اإلنفاق عليها يوم العيد وليلته فق

 ذلك زيادة فقد وجب عليه أن َيرج صدقة الفطر.

ومن هنا ندرك أن اهلل عز وجل جعل هذه الشعرية عامًة َُياطب هبا الناس مجيعًا؛ ذلك ألنك ال 
تكاد جتد إنسانًا ال ُيلك النفقة الكافية يف هذه الساعات، ساعات العيد اليت ينبغي أن يعود هبا على 

 ي أن يعيلهم.نفسه وعلى من ينبغ

فما هي احلكمة أيها اإلخوة؟ ما هي احلكمة من أن اهلل عز وجل جعل هذه الشعرية عامًة تصيب 
الناس مجيعاً على خالف زكاة املال؟ وما احلكمة من أن اهلل عز وجل جعل مقدارها مقداراً يسرياً؛ إذ زكاة 

تجاوز بلد الذي هو فيه، والصاع ال يالفطر عن كل إنساٍن ال تزيد على أن تكون صاعاً من غالب قوت ال
ألفي غرام أي كيلوين فقط من غالب قوت البلد؟ كل إنساٍن يستطيع أن يدفع هذا املقدار عن نفسه 

 وعن من كلفه اهلل سبحانه وتعاىل اإلنفاق عليه. ما احلكمة أيها اإلخوة؟

ت إليها ضغائن أو تسرباحلكمة هي أن تنظف القلوب اليت قد يكون ران عليها حقٌد أو ران عليها 
مشاعر من الغضب، مشاعٌر من البغضاء اجتاه املسلمني بعضهم مع بعض، يف هذه احلالة وشهر رمضان 
قد أقبل مث أدبر، والعيد على األبواب، ينبغي أن يسارع املسلمون مجيعًا إىل اختاذ أقرب الوسائل لتطهري 

فما  ادهتا بيضاء نقية كما أمر اهلل سبحانه وتعاىلقلوهبم من الشحناء ومن البغضاء، وأن يسارعوا إىل إع
 السبيل إىل ذلك؟

السبيل إىل ذلك هو أن يتالقى املسلمون مجيعاً فقراء وأغنياء مهما كانت أحواهلم أن يتالقى املسلمون 
مجيعًا بأي وسيلة من الوسائل اإلنسانية تساعد على تطهري القلوب من السخائم، تساعد على تطهري 
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ن الشحناء والبغضاء، والوسيلة اليت شرعها اهلل سبحانه وتعاىل لذلك باإلضافة إىل زكاة املال القلوب م
 اليت هي حمصورٌة يف طبقٍة معينة من الناس وسيلة ذلك إّنا هي زكاة الفطر.

هذا هو السبب يف أن اهلل عز وجل جعل هلا شرائط خفيفة تنال الناس مجيعًا، وهذا هو السبب يف 
 وجل جعل مقدارها مقداراً يسرياً ال يرهق أحداً من الناس إطالقًا إعطاؤه.أن اهلل عز 

فانظروا أيها اإلخوة إىل النتيجة اليت نريد أن نصل إليها بعد هذا الكالم البسيط مسألة فقهية شرعها 
 عاهلل عز وجل. الحظوا أن اهلل عز وجل ما شرع ما شرع من العبادات إال خدمًة لعالقة الناس بعضهم م

بعض أن تسري على هنٍج إنساين سوي، بل ما شرع اهلل ما شرع من أحكام املعامالت املختلفة إال خدمة 
هلذه العالقة أن ترقى إىل مستوى الصلة اإلنسانية الوثقى، بل إن اهلل عز وجل ما ألزم عباده بعقائد اإلسالم 

أن تصبح قلوبًا ل أن تتطهر قلوهبم و وافرتض عليهم أن يدينوا مبشاعر العبودية هلل عز وجل إال يف سبي
صافية عن الشوائب، بل أن تصبح قلوبًا سليمة كما وصف اهلل سبحانه وتعاىل على لسان خليله سيدنا 

 ابراهيم.

ومن هنا نعلم أن اإلنسان الذي يتقرب إىل اهلل بنسك بعبادات بصدقات حبٍج بنحو ذلك من 
حناء أو ىل قلبه فرياه ال يزال مليئًا بالضغائن مليئًا بالشالعبادات اليت شرعها اهلل عز وجل، مث يعود إ

األحقاد، فليعلم هذا اإلنسان أن طاعاته ال تكاد تقبل؛ ذلك ألهنا مل حتقق احلكمة اليت من أجلها 
ُشرعت، وإّنا شرع اهلل سبحانه وتعاىل هذه الطاعات كلها من أجل أن تغدو قلوب الناس قلوبًا صافية، 

 قلوبًا سليمة.

ما أعلم طاعة يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل عز وجل كجرب اخلواطر كإدخال الفرح إىل القلوب املكلومة و 
أو احلزينة، ما أعلم قط طاعة يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل أجل من هذه القرب، بشرط واحد هو أن يكون 

 هدف هذا اإلنسان استنزال رضا اهلل سبحانه وتعاىل عنه.

قليلة، قد تكون الطاعات غري كثرية، قد ال يكون هذا اإلنسان مما يقوم الليل أو قد تكون العبادات 
ممن يتهجد أو يصلي صالة التسابيح، وقد ال يكون ممن يسعى إىل ليال اإلحياء هنا وهناك كما هي 

ز ع العادة احلديثة نعم يف هذه البلدان وأمثاهلا، قد ال يكون متحليًا بشيء من ذلك، لكن إذا وفقه اهلل
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وجل إىل أن يكون جباراً للخواطر الكثرية، إذا وفقه اهلل عز وجل ألن يكون خادماً هلذه األفئدة جيلو عنها 
قتامى احلزن، جيلو عنها الشعور باآلالم واملصائب وكان قصده بذلك رضا اهلل، فليعلم أنه حمبوب من قبل 

 اهلل سبحانه وتعاىل.

أكرمه اهلل هبا أدل على حمبة اهلل له من وصف احلنان،  وما ورث اإلنسان وصفًا من الصفات اليت
وقدُيًا وصف اهلل سبحانه وتعاىل سيدنا حيىي بصفات فلما وصفه باحلنان نسب هذه الصفة إىل ذاته 

ن لَُّدنَّا َوزََكاًة َحنَانًا مِّ وَ  يَا حَيْىَي ُخِذ اْلِكتَاَب بُِقوٍَّة َوآتَ يْ نَاُه احلُْْكَم َصبِيًّا العلية أمل تسمعوا قوله عز وجل: 
خّص صفة احلنان هبذه الصفة باللدنية هبذه النسبة إىل ذاته  َوَحنَانًا مِّن لَُّدنَّاملاذا قال     وََكاَن تَِقيّا

 ليربز أمهية هذه الصفة، وليربز أهنا خصيصة حب من اهلل سبحانه وتعاىل ليحىي.

رف بل ساعاٍت نودع هذا الشهر، ونستقبل فيها أقول هذا الكالم أيها اإلخوة ألننا نقف على مشا
يوم العيد، هذا التالقي بني شهر مضى وبني عيد يأيت إّنا ينقدح من تالقيهما هذا الشعور الذي أقوله 

 لكم.

كل مسلم ينبغي أن يعود إىل قلبه ويستشعر معىن احلنان يف كيانه، مث ينبغي أن يتساءل هل وضع 
نفيذ يف كيانه، مث ينبغي أن يتساءل هل وضع هذا الشعور من حياته هذا الشعور من حياته موضع الت

موضع التنفيذ اجتاه أهله، زوجه، أوالده، بناته واألقربون أوىل أن ينالوا هذه الصفة ممن متعه اهلل سبحانه 
 روتعاىل بشيٍء من احلنان. مث ليتساءل: هل أكرمه اهلل سبحانه وتعاىل بالقدرة على أن يعود هبذا الشعو 

 إىل اآلخرين إىل املنكوبني إىل احلزاىن من الناس إىل الفقراء؟

إن رأى أن اهلل سبحانه وتعاىل أقدره على أن يكون سبياًل إىل إدخال الفرحة يف قلوب أهله وأسرته 
واألقربني من حوله أو األبعدين من سائر الناس، فليهنئ أنه ممن أحبه اهلل سبحانه وتعاىل، أما إن وجد 

الصدر هبذا الشعور، أما إن وجد أنه ال يستطيع أن يعامل الناس بالطريقة اليت يدخل السرور  أنه ضيق
هبا إىل أفئدهتم، فليكن من صلته مع اهلل على حذر، وال َيدعن بكثرة صالته إن كان مكثراً للصالة وال 

 بحانه وتعاىل.اهلل س يتصورن أن كثرة أذكاره أو كثرة حجه أو كثرة نسكه أو أن شيئًا من ذلك يقربه إىل
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بَُّك َوَجَعْلنَا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعٍض فِتْ َنًة أََتْصرِبُوَن وََكاَن رَ أيها اإلخوة يقول اهلل عز وجل يف حمكم تبيانه: 
ومعىن هذا الكالم أن اهلل عز وجل جعل اإلنسان مادة امتحان لإلنسان، فجعلك مادة امتحان  َبِصرياً 

؛ جعلك مادة امتحان يل ابتالك مبصائب بفقر بضنك مث إنه ندبين إىل أن يل، وجعلين مادة امتحان لك
 هذا طويٌل .. والكالم يف.أفعل كل ما أملك ألزيح عن قلبك هذه املشاعر، وابتالك اهلل أيضًا عز وجل يب

وأظنين قد شرحت جوانبًا منه مراراً، واهلل عز وجل قادر على أن جيعل قلوب الناس كلها متتلئ فرحًا 
سروراً، ولكن اهلل عز وجل شاء أن يكون مفاتيح ذلك بيد عباده، أعطاين اهلل سبحانه وتعاىل مفتاح و 

إدخال السرور على قلبك، وأقدرين على إدارة هذا املفتاح لكي يكسبين األجر عن طريق ذلك، وأقدرك 
 ة.اإلخو  .. تلك هي سنة رب العاملني يف هذه الدنيا أيها.اهلل عز وجل على هذا بالنسبة يل

فحققوا هذا املعىن يف حياتكم، واجعلوا من تالقي هناية هذا الشهر وإقبال العيد بعد ذلك مثابًة 
لبدٍء يف هذا الطريق، واعلموا أن اهلل ما شرع زكاة الفطر إال من أجل هذا املعىن، صاع من غالب قوت 

 من يفقر غنيًا أعطى بشكلٍ  البلد أو قيمة هذا الصاع ماذا عسى ان يفعل لن يغين فقريًا أخذ ولن
األشكال، لكنها صلة القرىب لكنها صلة تعلن عن نفسها لكنه معىن من معاين االبتسام معىن من معاين 

 احلنان والسرور، وهذا ما يقرب اإلنسان إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

وعلى  ليكمفيا أيها اإلخوة اجعلوا رأس مالكم يف القرب إىل اهلل عز وجل إدخال السرور على أه
أوالدكم مث أقاربكم مث سائر الناس من حولكم، بالكلمة الطيبة إن مل تستطيعوا باملال واهلل عز وجل عندما 
أمر بالصدقات مل يأمر هبا من أجل أن يعود اإلنسان بكٍم ورقٍم مايل على زيد من الناس اهلل غين حليم، 

جل: تتقارب القلوب أمل تصغوا إىل قوله عز و ولكن اهلل عز وجل أمر بذلك من أجل أن تتالحم النفوس و 
 ٌقَ ْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفرٌَة َخيْ ٌر مِّن َصَدَقٍة يَ ْتبَ ُعَها َأًذى َوالّلُه َغيِن  َحلِيم. 

إن اهلل عز وجل يريد أن تستخدم املال تعبريًا عن حبك تعبريًا عن حنانك تعبريًا عن رقة شعورك، 
 تواجههم بقلٍب أبيض سامٍل من كل غش وضغينة. اجتاه إخوانك تعبرياً عن أنك

  أسأل اهلل عز وجل أن حيققنا هبذه الصفة.
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يف هذا اليوم األغر تشيع الفرحة يف قلوب عباد اهلل املؤمنني الذين رأوا أهنم أجنزوا ما قد طُِلَب منهم 
ل اهلل يفرحون برمحة اهلل عز وجل هلم، يفرحون باألمل يف قبو يف هذا الشهر املبارك الذي ودعناه باألمس، 

وإهنا  ،عز وجل لصلواهتم وصومهم وقيامهم، يفرحون باألمل بعتق اهلل عز وجل هلم ِمْن عذابه ونريانه
 ،لفرحة يشعر هبا كل  منا، ولعلها الدليل األقوى على جتليات اهلل عز وجل على عباده بالرمحة واللطف

اإلنسان يف هذا اليوم وشعوره بالفرحة إّنا هو مثرة لتجليات اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا  فانشراح صدر
إنه يقرأ يف   ،ةولكن فينا َمْن قد يشعر مبشكل ،جلإهنا فرحة يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل عز و  ،اليوم املبارك

. ويقرأ أيضًا ا جَيَْمُعونَ َك فَ ْليَ ْفرَُحوا ُهَو َخيْ ٌر ممَّ ُقْل بَِفْضِل اللَِّه َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذلِ  كتاب اهلل عز وجل قوله:
 . َفرِِحنيَ ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ الْ  ِإْذ قَاَل َلُه قَ ْوُمُه اَل تَ ْفرَحْ  قول اهلل سبحانه وتعاىل وهو حيدثنا عن قارون:

 سبحانه وتعاىل عباده فكيف يتم اجلمع بني هذين اخلطابني الربانيني؟ كيف يتم اجلمع بني هني اهلل
 عن الفرح وبني أمر اهلل عز وجل هلم يف مكان آخر بالفرح؟ 

أن الفرحة اليت تغمر أفئدة الناس املؤمنني باهلل عز وجل يف هذا اليوم ليست :واجلواب يا عباد اهلل
 تفرحة منبثقة عن مزاج نفساين، ليست فرحة منبثقة عن مشاعر اللهو وعن دوافع األهواء والشهوا

تلك هي الفرحة اليت حذر اهلل عز وجل منها؛ الفرحة املزاجية اليت هي مثرة هلو  املستكنة بني اجلوانح؛
الالهني، ومثرة انقياد اإلنسان لشهواته ورعوناته عندما تتفتح سبلها أمامه واسعة عريضة، يفرح هبا ويسكر 

 هبا وحيجب هبا عن اهلل سبحانه وتعاىل. 

مع إُيانه،  املؤمن الذي يتعامل ،فرحة، ليس هلذه الفرحة سبيل إىل قلبه قطاملؤمن ال يعلم هذه ال
ِمَن الفرح، الفرح  وكيف يفرح املؤمن هذا النوع ،عقيدًة أواًل مث سلوكًا وانقياداً ألمر اهلل سبحانه وتعاىل ثانياً 

نبثق ِمْن نَِعِم اهلل عز رح املاملنبثق ِمَن الرعونات النفسية، الفرح املنبثق ِمَن االستكبار على اآلخرين، الف
وجل إذ يسكر هبا وحيجب هبا عن املنعم األَجلِّ أال وهو اهلل سبحانه وتعاىل. كيف ُيكن أن تسري هذه 
الفرحة إىل قلب اإلنسان الذي عرف اهلل عز وجل وهو يعلم أنه عبده، وهو يعلم أنه ال ُيلك شيئًا مما 
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ليت ملال الذي يريد أن يسكر ويتطوح به، ال ُيلك شيئًا ِمَن القوة ايريد أن يفرح به، ال ُيلك شيئًا ِمَن ا
 تسري أمانًة ووديعة يف كيانه. 

إهنا  ،ذا النوع ِمَن الفرح حتجبه عن هاملؤمن يعلم أنه عبد هلل سبحانه وتعاىل وِمْن مَثَّ فإن عبوديته هلل
ح، وهو جل فال يعلمون هذا النوع ِمَن الفر الرعونة اليت يعرفها َمْن جهل اهلل، أما الذين عرفوا اهلل عز و 

 ،ْلَفرِِحنيَ ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ ا ِإْذ قَاَل َلُه قَ ْوُمُه اَل تَ ْفرَحْ الذي هنى اهلل سبحانه وتعاىل قاروَن وأمثاَله منه: 
انه وتعاىل. حأي ال تفرح هبذا الذي أعطاك اهلل عز وجل إياه فرَح املستكربين، فرح املتطاولني على اهلل سب

ُحوا ُهَو ُقْل بَِفْضِل اللَِّه َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفرَ أما فرحة املؤمن اليت دعا إليها اهلل عز وجل عندما قال: 
فإهنا نوع ِمَن العبادة يتقرب هبا اإلنسان إىل اهلل عز وجل. فرح املؤمن وظيفة عقالنية   َخيْ ٌر ممَّا جَيَْمُعونَ 

 عقله أواًل مث يصطبغ هبا كيانه ثانيًا.  تنبثق ِمنْ 

رحة تغمر اإلنسان وهل هنالك ف ،شعوره بأن اهلل عز وجل قد قَبِلهفرح املؤمن باهلل عز وجل ينبثق ِمْن 
لسبب ِمَن األسباب أجّل ِمْن هذا السبب؟ عندما تأتيك البشارة ِمَن اهلل عز وجل أن اهلل سبحانه وتعاىل 

، قِبل قيامك، قِبل صلواتك، وقِبل دعائك والتجاءك إليه عز وجل فأصبْحت قد قَبِلك، قِبل صيامك
مقبواًل لديه. هل هنالك فرحة تغمر كيان اإلنسان أجّل من هذه الفرحة إذ يتلقى هذه البشارة ِمْن مواله 

اىل على عوخالقه؟ عندما يشعر العبد يف هذا اليوم املبارك األغر بالتجليات الرمحانية ِمَن اهلل سبحانه وت
عباده إذ يكرمهم بأجزيتهم مقابل طاعاهتم وقرباهتم وإنابتهم إىل اهلل سبحانه وتعاىل. عندما يشعر العبد 
املؤمن بأن اهلل سبحانه وتعاىل يتجلى عليه جتلي رمحة، كيف ال تغمره الفرحة اآلتية ِمْن عند اهلل سبحانه 

يتحدث  وتعاىل يف حمكم تبيانه وهو َياطب عباده أووتعاىل؟ بل إن أحدنا، عندما يقرأ كالم اهلل سبحانه 
اللَُّه َويِلُّ الَِّذيَن  عن عباده املؤمنني به، املستقيمني على أمره، عندما يسمع نداء اهلل أو خطاب اهلل يقول:

 الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ  مِّنَ  آَمنُوا َُيْرُِجُهم

ل. أنا الل هذا اخلطاب الرباين، ولييِّ هو اهلل عز وجويتأمل فيشعر بانتمائه إىل اهلل عز وجل ِمْن خ
منسوب إىل اهلل سبحانه وتعاىل عن طريق هذه الوالية، إذن أنا لست ميتمًا يف جنبات األرض، أنا لست 
تائهًا يف هذا الكون، أنا منسوب إىل اهلل عز وجل، كيف ال تغمرين الفرحة عندما أرى هذا النسب يعلنه 

نفس وتعاىل يل؟ كم وكم ِمْن فرٍق بني تلك الفرحة اهلابطة القذرة اليت تنبع ِمْن سخائم البيان اهلل سبحانه 
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وأهوائها واملشاعر احليوانية املستكّنة يف كيان اإلنسان وبني الفرحة اهلابطة ِمْن علياء الربوبية؛ جتلياٍت 
 رمحانية إىل قلب العبد املؤمن باهلل سبحانه وتعاىل. 

 ا عباد اهلل، كيف تلتقي هذه الفرحة اليت هي وظيفة نتقرب هبا إىل اهلل عز وجل معوِمْن هنا نعلم، ي
كم تصور أناس كم و   ،والشدائدمشاعر األسى واحلزن لعباد اهلل عز وجل املنكوبني الذين تطوف هبم احملن 

أن اجلمع بني هذين األمرين غري ممكن فهما نقيضان، كيف آسى على إخوان يل تطوف هبم احملن 
والشدائد وأفرح يف الوقت ذاته بأنين أتلقى البشائر ِمَن اهلل سبحانه وتعاىل؟ ال، هذه وظيفة وتلك وظيفة، 

 إىل اهلل عندما أفرح بتوفيق اهلل يل وعندما أفرح بنسيب ،ومها يتعانقان ويتناغمان وبينهما كامل االنسجام
 ، عقلي مث هتبط إىل كياينتستقر يفظيفة عقالنية عبداً وبوالية اهلل سبحانه وتعاىل يل محاية وتوفيقًا فهي و 

وعندما أشعر باألمل واألسى بسبب واقع إخوة يل يعانون ِمَن الشدائد ما يعانون فهو أيضًا وظيفة أتقرب 
قرب والعبد املؤمن ال يتقلب ُيينًا أو مشااًل إال وهو يؤدي يف ذلك وظيفة يت ،إىل اهلل سبحانه وتعاىل هبا

عندما يعي املؤمن  ،كله قربة إىل اهلل سبحانه وتعاىلز وجل، مشاعره كلها قربات، سلوكه  هبا إىل اهلل ع
 إُيانه وعندما َيضع يف واقعه وسلوكه حلقائق إُيانه باهلل سبحانه وتعاىل. 

فهنيئًا لنا حنن املسلمني أن جعلنا اهلل سبحانه وتعاىل نتقرب إليه يف هذا اليوم بالفرحة الغامرة اليت 
على أفئدتنا، وهينئًا لنا إذ جعل يف أفئدتنا أماكن مهيئة الستقبال احلزن واألسى بسبب إخوة لنا  هتيمن

يعانون ما يعانون. قلب املؤمن يتسع هلذا وذاك، ألن فرحة املؤمن كما قلت لكم ليست فرحة مزاجية  
م تائهون عن واء وهكفرحة أولئك الذين ال يعرفون موالهم وخالقهم، يتطوحون يف ليايل الشهوات واأله

هوياهتم، تائهون عن أنفسهم، ال، املؤمن ال يعلم هذا قط وال ُيكن أن يسري يف هذا الطريق وال خطوة 
واحدة، إّنا املؤمن هو ذاك الذي اصطبغ كيانه مبعىن العبودية هلل سبحانه وتعاىل وِمْن مَثَّ هتيأ قلبه واتسع 

م هتم بأمر املسلمني فليس منهم، إذن البد للمؤمن أن يهتلكل ما يرضي اهلل سبحانه وتعاىل، َمْن مل ي
إذن البد إذن البد أن أفرح مبا يفرحين به اهلل  ُقْل بَِفْضِل اللَِّه َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفرَُحوا بأمر اآلخرين

أفرح هبذا الفضل  سبحانه وتعاىل، يبشرين اهلل برمحته كيف ال أفرح به، يبشرين اهلل عز وجل بفضله كيف ال
الذي ُيتعين به ويبشرين به؟ هذا هو اجلواب عن مثل هذا السؤال وهي مزية ُيتاز هبا عباد اهلل املؤمنون 
 به. ال يعرف هذه املزية أحد غري الذين اصطفاهم اهلل عز وجل ملعرفته، اصطفاهم ألن يكون هو وليهم
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مِّنَالنُّوِر  اُؤُهُم الطَّاُغوُت َُيْرُِجونَ ُهمَوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولِيَ  الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ  نَ مِّ  اللَُّه َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُوا َُيْرُِجُهم
 ِإنَّ َولِيَِّي اللَّهُ  هكذا ؛أي قولوها ِإنَّ َولِيَِّي اللَّهُ  مث إن اهلل يلقننا هذه احلقيقة فيقول:  ِإىَل الظُُّلَماتِ 

ن يستخرج هذه الكلمة ِمْن قلبه كيف ال يفرح؟ هذه الفرحة هي ذاهتا الفرحة اليت وعندما يقوهلا اإلنسا
ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسرَفُوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم ال يشعر هبا اإلنسان عندما يسمع نداء اهلل وهو يقول: 

َأَجلُّ ما ُيكن  ،يَا ِعبَاِديَ بنا إليه عباداً هذا الذي َياطبنا اهلل عز وجل به ينس  َرمْحَِة اللَّهِ  ِمنْ  تَ ْقَنطُوا
أن يبعث مشاعر الفرحة الغامرة اليت قد تسكر لكنها تسكر باهلل وال تسكر عن اهلل سبحانه وتعاىل، نعم. 

 :ورحم اهلل ذاك الذي قال

            وكدت بأخمص ي أطأ الثري 
 
 وتيها

 
 ومما زادني فرحا

 وأن صيرت أحمد لي نبيا     دخولي تحت قولك يا عبادي       

فاللهم أمت فرحتنا بك يف هذا اليوم املبارك يا ذا اجلالل واإلكرام، تَ وِّج اللهم فرحة عبادك املؤمنني  
بك يف هذا الصباح األغر بنصر مؤزر قريب أنت أهل له وإن مل نكن حنن أهاًل له، أقول قويل هذا 

 .وأستغفر اهلل العظيم
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مم  -339 ظ 
عم
َ
 18/28/2228|  بها من هديةأ

 

 فريقني ودعوه مث به واحتفوا استقبلوه الذين الناس كان ولقد وودَّْعنَاه، رمضان باألمس َودََّعنَا لقد
 صامواف استطاعتهم، جهد وأدوها الشهر هذا حقوق أفراده عرف الذي ذاك فهو األول الفريق أما: اثنني

 كما- اليوم هذا حةصبي يف يتقاضون فهؤالء وتعاىل، سبحانه اهلل حرم عما وابتعدوا ليله، وقاموا هناره،
 القيامة، يوم إال ايستلموهن ال ولكنهم يتقاضوهنا وأجورهم، جوائزهم -وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال
َا :القائل وجل عز اهلل قرار ذلك ،العاملني لرب الناس يقوم يوم  آل] ةِ ْلِقيَامَ ا يَ ْومَ  ُأُجورَُكمْ  تُ َوف َّْونَ  َوِإّنَّ

 َكانُوا مبَا َجزَاءً  َأْعنُيٍ  قُ رَّةِ  ِمنْ  هَلُمْ  ُأْخِفيَ  َما نَ ْفسٌ  تَ ْعَلمُ  َفال: قائالً  أكده الذي قراره وهو ،[120: عمران
     .[12:السجدة]  يَ ْعَملُونَ 

 وأغضت كباراً،است الشهر هذا حقوق عن أعرضت فئة: اثنتان فئتان أيضاً  فهم الثاين الفريق وأما
 سبحانه اهلل قال ينالذ هم فهؤالء استخفافًا، هبا وتعاىل سبحانه اهلل ذَكَّرَنَا اليت الواجبات عن الطرف
 اجْلَنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َوال السََّماءِ  َوابُ أَب ْ  هَلُمْ  تُ َفتَّحُ  ال َعنْ َها َواْسَتْكبَ ُروا بِآياتِنَا َكذَّبُوا الَِّذينَ  ِإنَّ : عنهم وتعاىل
 َيْسَتْكرِبُونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ : تعاىل قوله معىن يف ويدخلون [45: ألعراف] اخْلِيَاطِ  َسمِّ  يِف  اجلََْملُ  يَِلجَ  َحىتَّ 
      .[05: غافر] َداِخرِينَ  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخلُونَ  ِعبَاَديت  َعنْ 

 األمارة، سفالن تغلب التقصري إىل هبا حدى الذي العامل ولكن وقصََّرْت، أعرضت أخرى وفئة
 أعناقهم، يف بوديةالع حق ويعلمون وجل، عز هلل مملوكون عبيد أهنم يعلمون وهم النفسية، الرعونات تغلب
ْنَسانُ  َوُخِلقَ : قال إذ اهلل بيان أكده الذي الضعف لكنه  هذه أن شك وال  [32: النساء] َضعِيفاً  اإْلِ
 فإن بارك،امل رمضان شهر أداء يف تقصر عندما أو وجل، عز اهلل جنب يف تقصر عندما الناس من الفئة

 بلسان أو ولهق بلسان إن يقول منهم الواحد أن ريب وال جواحنها، بني تستيقظ هلل عبوديتها مشاعر
 يتينابتل الذي الضعف ولكنه أمرك، على استكباراً  عصيتك حني عصيتك ما إين اللهم: حاله

 (.................به
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 رسول يقل أمل صري،التق عن ويعفو التوبة يقبل وجل عز اهلل أن ريب وال إليك، والتوبة منك باملغفرة
 أذنب: وجل عز اهلل يقول: وجل عز ربه عن يرويه فيما الصحيح احلديث يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 غفري رباً  له أن يعبد علم: وجل عز اهلل قال ذنيب، يل فاغفر ذنباً  أذنبت لقد رب أي: فقال ذنبًا، عبدي
 يل فاغفر ذنباً  تأذنب لقد رب أي: فيقول ثانياً  ذنباً  يذنب إنه مث لعبدي، غفرت فقد به ويأخذ الذنب
 بعد ويذنب دي،لعب غفرت فقد به ويأخذ الذنب يغفر رباً  له أن عبدي علم: وجل عز اهلل يقول ذنيب،
 الذنب غفري رباً  له أن يعبد علم: وجل عز اهلل يقول ذنبًا، أذنب لقد رب أي: فيقول آخر ذنباً  ذلك

 . له غفرت فقد يشاء ما عبدي فليفعل به، ويأخذ

 الندم، إىل تدعوهس فإهنا جواحنه، بني مستيقظة عبوديته دامت ما العبد هذا أن هلذا الدقيق واملعىن
 دامت ما الكرة،و  والكرة الكرة عاود ولو حىت غفوراً  صفوحاً  رباً  يرى ولسوف التوبة، إىل تدعوه ولسوف
    رحيماً  غفوراً  رباً  إال دجي فلن والتوبة، والندم باألسى وتشعره جواحنه، بني تستيقظ مرة كل يف عبوديته
 وعلم ذاته مرآة ىلإ نظر عبداً  أن أظن ما اهلل على االستكبار أما اإلخوة، أيها احلقيقة هذه نتبني أن ينبغي
 أو الساعات من ةساع يف السكرة أخذته إن كنُي ال يستكرب، إنه مث القدم إىل الفرق من ضعيفاً  هويته

 من ِلقَ خُ  مرتاكم ضعفٍ  من مكوناً  كائناً  هويته إىل يعود وأن السكرة، من يصحو أن األيام من يوم يف
     .ضعيفاً  عبداً  اهلل إىل ويرحل الضعف، من مهاب يف ويتقلب ضعف،

 ممن يعاً مج وجيعلكم جيعلين أن جلو  عز وأسأله لعباده، وجل عز اهلل ادخرها اليت اجلائزة عن هذا
 مثل يف وسلم ليهع اهلل صلى اهلل رسول إليها دعا اليت اهلدية أما العاملني، لرب الناس قام إذا غداً  سيناهلا

 إىل اليوم هذا باحص يف تتجه هدية ولكنها مجاعة، إىل وال أفراد أو فردٍ  إىل تتجه ال هدية فهي اليوم هذا
 السيد هبا ليناإ أقبل اهلدية هذه واإلسالمي، العريب العامل سائر إىل بل السوري، اإلسالمي العريب قطرنا
 آثارها يف الغةب خطورة وذات عظيمة ولكنها ساعاهتا، يف قصرية رحلة بعد إلينا أقبل الدولة، هذه رئيس

 اهلدية ذهه لبذور غرسب مث بتخطيط مت ذلك كل تالحم، مث تعاون مث تقارب يف تتمثل هدية هي وأمهيتها،
 مع من؟ مع الحمفالت والتعاون، التقارب هو الرئيس، السيد قَِبل من إليناعها مث إلنضاجها مث البالغة،
 التالدة إلسالميةا احلضارة معهم وجتمعنا الواحد، التاريخ معهم وجيمعنا اإلسالم، رحم هبم تربطنا لنا جريان

 هدية من هبا ْعِظمْ أ بل هدية فالتالحم فالتعاون لتقاربا هذا اإلقليم، وحدة معهم جتمعنا الباقية، اجلديدة
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 التالقي هذا مثل ابرة،ع مصلحة يف رغبة وليدة ليست إهنا مث عليها، وتعاىل سبحانه اهلل نشكر أن ينبغي
 والقيم املبادئ من نيمت أساس على يقوم تالٍق  إنه املصاحل، تزول عندما وَيتفي يربد إنه مث ويشتد، يبدأ

 يكون أن دب ال التقارب أو التالحم هذا مثل املشرتكة، واألخالق املبادئ من أساس على يقوم املشرتكة،
 وتقوى تتنامى ما سرعان هاولكن قليلة، بسيطة املصاحل بدأت رمبا الفريقني، ملصاحل الواقي احلصن فيه املبدأ

     .منه البليغ سالدر  جنين أن وينبغي مداه، نتبني أن ينبغي -اإلخوة أيها- التقارب هذا سوقها، ويشتد

 إلسالما اجتثاث ضرورة على نصت( لوزان) معاهدة تعرفوهنا، لعلكم معاهدة قامت قرن قرابة منذ
 وأن ُُيَْنع، نأ ينبغي األذان وأن ُيْطَوى، أن ينبغي القرآن أن على نصت اخلالفة، حاضرة يف جذوره من

 جذوره من اإلسالم ثَّ جُيْتَ  أن األكثر على عاماً  ثالثني خالل وينبغي ختتفي، أن ينبغي اإلسالمية املظاهر
 ردحاً  القرآن وةتال ُمنَِعتْ  الطريق، هذا يف املعاهدة هبذه التزمت اليت اجلهة وسارت اخلالفة، حاضرة من
 حاضرة ذي هي ها اهلل؟ عباد يا ذلك بعد األمر إالمَ  ولكن الزمن، من ردحاً  األذان ُمِنعَ  الزمن، من

 كتاب ذا هو اه واملآذن، الربا أعلى يف مرات مخس يوم كل يف املؤذنون يصدح( تركية) حوهلا ماو  اخلالفة
 كتاب أحدهم تلوي عجيبًا، تفاعالً  اهلل كتاب مع يتفاعلون الذين أولئك حلوق من يُ رَتَّل وجل عز اهلل
 اإلسالم ادوع سالمية،اإل الفطرة إىل عادوا أولئك هم ها يتلو، ما ترتجم اليت هي ودموعه وجل عز اهلل
 من كثرياً  إن لب اجلامعات، رحاب متأل عادت املختلفة اإلسالمية واملعارف الثقافة وعادت متأللئًا، قوياً 

 الذي الشيء ما ،هناك اإلسالمية والثقافة احلقائق معرفة ينتجعون وغربه اإلسالمي العامل شرق يف الناس
 سبحانه العاملني رب خطة حتتضنها الناس خطط ولكن ن،َيططو  قد الناس أن هو إليه؟ أنتهي أن أريد

 الذين الناس إىل رلتنظ إنك مثاًل، الشرق إىل متجهة البحر عباب متخر عمالقة سفينة إىل أرأيتم وتعاىل،
 ال عينيك نولك الصغار، أولئك حركة عيناك ترصد آيبني ذاهبني السفينة هذه سطح على يتحركون
 حركاهتم تضنحت والسفينة رائحني غادين يتحركون الذين أولئك قيمة ما قة،العمال السفينة حركة ترصدان

 لإلسالم يكيدون لذينا فليخطط وتعاىل، سبحانه العاملني رب يديرها الكون سفينة! تنقالهتم؟ وتستوعب
 حيبون، كما إلسالميةا وباحلضارة اهلل بدين للرتبص املختلفة التصورات وليضعوا يشاؤون، ما مساء صباح

 َكرِهَ  َولَوْ  نُورِهِ  ُمِتمُّ  َواللَّهُ  بِأَفْ َواِهِهمْ  اللَّهِ  نُورَ  لُِيْطِفئُوا ُيرِيُدونَ : وجل عز اهلل قول هو سيتحقق الذي إن
     .[2 :الصف] اْلَكاِفُرونَ 
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 يسخرك ملو  الشمل جلمع سخرك هلذا، وتعاىل سبحانه اهلل سخرك أن أهنئك الرئيس سيادة يا وأنت
 على تأسسامل السلم رواق ملد سخرك ذلك، لنقيض يسخرك ومل اإلنساين الرحم لوصل خركس لنقيضه،
 يا قيب بقي؟ الذي ما الناس، من كثريٍ  شأن هو كما للنقيض يسخرك ومل واألخالق والقيم املبادئ
 إىل جدواه ديعو  الذي األمر هلذا سخرك أن وجل عز اهلل اشكر العلن، قبل السر يف اهلل تشكر أن سيدي
 حمبة على ليلد أنه إال نظن ما فيه وَسي ََّركَ  عليه أقدرك الذي هذا أن إال أظن وما فأجيال، فأجيالٍ  أجيالٍ 

 من وجل عز اهلل حيب ال كيف! صراطه؟ على السري التزم من وجل عز اهلل حيب ال وكيف نعم، لك، اهلل
 وقطرنا امة،ع اإلسالمي عاملنا يكرم نأ وتعاىل سبحانه اهلل أسأل! اجلُلَّى؟ اخلدمة هذه مثل دينه َيدم

 املأدبة يف دةالبل هذه علماء منك تلقاها باألمس هدية، من هبا وأْعِظمْ  اهلدية هذه بثمرات خاصة السوري
 دعانا اليت هلديةا العيد، هدية منك يتلقاها أن اإلسالمي العريب لقطرنا آن واليوم تقيمها، اليت السنوية

 .العظيم اهلل فروأستغ هذا قويل أقول هدية، اهلدية هذه بعد ليس وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إليها
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 12/28/2212|  املبعدون عن رحمة هللا عز وجل -338

 

 .اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب

هلل أكرب من مكر املاكرين، اهلل أكرب من زيغ الزائغني، اهلل أكرب من اهلل أكرب من كيد الكائدين، ا
لَْو َكرَِه ُيرِيُدوَن لُِيْطِفُؤوا نُوَر اللَِّه بِأَفْ َواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه وَ ل: الساخرين، اهلل أبكر، ربنا القائسخرية 
 .[2]الصف:   اْلَكاِفُرونَ 

َُسبَّح بكل لسان، سبحان اهلل واحلمد هلل، وال إلسبحان ريب العلي األعلى الوها
ه ب، سبحان ريب امل

 .إال اهلل، واهلل أكرب. اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب

يشعر كل مؤمن أدى شيئاً من حقوق هذا الشهر أو كل حقوقه، يشعر بتجليات اهلل سبحانه وتعاىل 
هذا الشهر، وكيف  ىل باملغفرة الواسعة على عباده يفالرمحانية على عباده، يشعر بتجليات اهلل سبحانه وتعا

ال يقبل إليهم بالرمحة الغامرة وباملغفرة الواسعة جزاءً وفاقًا على صربهم على الصيام ومواظبتهم على القيام 
ودعائهم يف األسحار ويف أخص األوقات. كيف ال يكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل يف أعقاب هذا الشهر 

ا بابه، ومىت كان بابه يُ ْغَلق دون أحٍد من الناس، كيف ال يغفر هلم سيئاهتم كلها عظمت املبارك وقد طرقو 
أو صغرت وقد التصقوا بأعتاب كرمه وجوده. هذا ما قد وعد اهلل سبحانه وتعاىل به عباده الطائعني الذين 

اعة. هذا عن الستطبل أقول قاموا حبقه جهد ا –ال أقول حق القيام  –استقبلوا هذا الشهر وقاموا حبقه 
 .املؤمنني الذين وفَّقهم اهلل سبحانه وتعاىل ليؤدوا حقوق هذا الشهر كاملة أو منقوصة

ولكن ماذا عن أولئك الذين أدركهم هذا الشهر املبارك وهم معرضون عنه، أدركهم هذا الشهر املبارك 
على السماء  الشهر املباركوهم مستخفون به، أجل مستخفون به، أدركهم شهر القرآن الذي تنزل يف هذا 

 .الدنيا، أدركهم هذا الشهر شهر القرآن وهم يسخرون بالقرآن ويستخفون بآياته، ماذا عن أولئك

من أدركه رمضان ومل يُ ْغَفْر له  اجلواب عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القائل فيما صح عنه:
 .فأبعده اهلل أبعده اهلل
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قصر؟ ال يا أهو امل، له، ترى من هو هذا الذي يدركه رمضان وال يغفر لهمن أدركه رمضان ومل يُ ْغَفر 
عباد اهلل، إن رمحة اهلل عز وجل تلحق باملقصرين قبل أن تلحق غريهم، وإذا مل يغفر اهلل للمقصرين فلمن 

ن اهلل إ هل الذين مل يغفر اهلل هلم خالل هذا الشهر أولئك الذين مل يُِتْح هلم أن يقوموا الليل؟ ال.. يغفر
 .إذاً من هم الذين أدركهم شهر رمضان ومل يُ ْغَفر هلم، سبحانه وتعاىل ال يكلف نفسًا إال وسعها

كما قلت لكم هم املستخفون هبذا الشهر، هم املستهزئون بشعائره، بل هم الساخرون بقرآنه، 
املسلمني  جب إخواهنمبالقرآن الذي نزل يف هذا الشهر املبارك، هم أولئك الذين َيططون طوال العام حل

عن حقوق هذا الشهر، حلجب إخواهنم عن الوقوف بني يدي اهلل، حلجب إخواهنم عن اإلصغاء إىل  
ذَكِِّر وتباهوا واستكربوا على 

ُ
كالم اهلل سبحانه وتعاىل، هم أولئك الذين إذا ذُكُِّروا بالصيام أعرضوا عن امل

 –ططون وما أكثر ما يعكفون على خططهم وما أطول ما َي –املشرع، هم أولئك الذين َيططون 
حلجب هذه األمة املسلمة السيما يف هذه البلدة املباركة عن دين اهلل سبحانه وتعاىل، هم الذين مل يغفر 
اهلل هلم يف هذا الشهر ومن مث يدعو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليه بالطرد من رمحته أي باللعن، 

عده اهلل، أبعده اهلل عن ماذا؟ عن رمحته، وما أعلم أن رسول اهلل دعا على من أدركه قال ومل يغفر له فأب
أحد قط من العصاة، ما أعلم أن رسول اهلل دعا على أحد من املقصرين، اآلمثني، يدعو هلم ويشفق 
عليهم ويفيض قلبهم رمحة هبم، أما هؤالء الذين يدعو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليهم  بالطرد فهم 

ستكربون، هم الذين يعلمون ولكنهم َيلطون على احلق، يعلمون أن كتاب اهلل حق ولكنهم يكيدون امل
 يف الوقت ذاته لكتاب اهلل سبحانه وتعاىل، هؤالء هم الذين دعا عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

و أن يدع حىت اآلمثون الذين كان كفرهم عن جهٍل وعن سوء إدراك مل يكن من دأب رسول اهلل
سلموا ومل يكونوا قد أ –عليهم وإّنا كان يدعو هلم، وملا سأله أحد أصحابه أن يدعو على أهل الطائف 

أن هؤالء  –يا عباد اهلل  –رفع يده وقال: اللهم اهد ثقيفًا وات هبم مؤمنني. ولكن املشكلة  –بعد 
أهنم ومل ُيْضَرب على رآنه يتجهوا وشاملستخفني بدين اهلل واملستهزئني بشرائعه وشعائره والساخرين من ق

أيديهم ومل يقف يف وجههم من ينكر فيوشك أن يعود غضب اهلل عز وجل وأن يعم املستخفني املستكربين 
هون نوأن ينتشر غضبه إىل من حوهلم من الذين يرون وهم ساكتني، من الذين ال يأمرون باملعروف وال ي
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َماِء َواأَلْرِض َأْهَل اْلُقَرى آَمنُواْ َوات ََّقوْا لََفَتْحنَا َعلَْيِهم بَ رََكاٍت مَِّن السَّ نَّ َولَْو أَ ل: عن املنكر، وصدق اهلل القائ
 [80]األعراف:   َولَ ِكن َكذَّبُوْا فََأَخْذنَاُهم مبَا َكانُوْا َيْكِسبُونَ 

 ُمفََأَخْذنَاه وا على شاكلتهم قال املفسرون أي أخذ اهلل هؤالء وكّل من كان معهم وإن مل يكون
عن املنكر، وصدق  نهونلكنّهم كانوا ساكتني، مل يكونوا َيصدعون باحلّق ومل يكونوا يأمرون باملعروف وال ي

 .[30]األنفال:  َوات َُّقوْا فِتْ َنًة الَّ ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُموْا ِمنُكْم َخاصَّةً ئل: اهلل القا

ارك من هذا اليوم األغّر، ال أملك إال أن أتوّجه إىل اهلل إنين يف هذا املوقف، يف هذا الصباح املب
سبحانه وتعاىل وهو الذي يهدي التائهني وهو الذي يضع اهلداية يف قلوب املارقني ال يسعين إال أن أتوّجه 
إىل اهلل قائاًل: اللهم اهدهم فيمن هديت، اللهم ال هتلكنا جبريرة غرينا يا رب العاملني، اللهم ال هتلكنا 

ريرة من يّتخذون من كتاب اهلل عز وجل شعارات للسخرية، اللهم ال هتلكنا جبريرة من يتخذون من  جب
 .كلمات اهلل سبحانه وتعاىل مُجاًل الستثارة فتنة، الستثارة رِيب وشكوك

ا مهما حيكت هل ،شيء آخر أقوله: شامنا هذه واهلل الذي ال إله له مهما حيكت هلا أنواع املكر 
ية إىل إبعاد أهلها عما تعتّز به من االلتزام بكتاب رهبا وسّنة نبيها، فإن هذه اخلطط لن تبوء اخلطط الرام

إال باخلزي والوبال، شامنا  أليست هي اليت حتّدث عنها رسول اهلل، أليست هي اليت قال اهلل عنها يف 
 [21: ]األنبياء لَّيِت بَارَْكنَا فِيَها لِْلَعاَلِمنيَ َوجَنَّيْ نَاُه َولُوطًا ِإىَل اأْلَْرِض احمكم كتابه عن سّيدنا ابراهيم: 

ل مستقره يف جع ،أجنى اهلل سبحانه وتعاىل ابراهيم من كيد ّنرود إىل أحضان الشام ،نعم هي الشام
يد إذا كان اهلل سبحانه وتعاىل أعاد ك ،هذه الشام ،جعل حصنه الذي أبعده عن كيد ّنرود وغريه ،الشام

 ،وا للشام وأهلهأن يكيد ،حنره أفيستطيع أحفاد ّنرود وتالمذته اليوم أن يكيدوا للشامّنرود إىل صدره و 
و هذا املكان وقلب الشام إّنا ه ،الشام اليت حتدث عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأحاديث كثرية

سطاط ف صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القائل: ،الذي شرّفكم اهلل عز وجل به إنه دمشق
املسلمني يوم امللحمة الكربى على أرض يقال هلا الغوطة إىل جانبها مدينة امسها دمشق هي خري منازل 

    .فليعكف ،املسلمني يومئذ
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ون وليتفننوا يف كيدهم كما يشاؤوا وليصبوا كيدهم يف أفانني مما تعرف ،الكائدون ما شاؤوا على كيدهم
 أما مشس اإلسالم فلسوف تظل ،اجلذر إال سهامًا إىل حنورهم وما ال تعرفون، فال واهلل لن يعود هذا

أقول قويل هذا وأمحد اهلل على أن أقامنا من عاملنا يف هذه األرض فوق هذه  ،ساطعة وسوف تظل تتألأل
 لعظيم.أقول قويل هذه وأستغفر اهلل ا ،وأسأله أن جيعلنا أعني حارسة لربكة هذه األرض ،األرض املباركة
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 32/29/2211|  عندما يفتقد إلانسان للفطرة إلايمانية  -312

 

 .أكرب اهلل كرب،أ اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل

ُِسبَّحِ  اهلل سبحان الديان، العلي اهلل سبحان
 إال إله وال ،هلل واحلمد اهلل، سبحان مكان، كل يف امل

 .أكرب اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل. أكرب واهلل هللا

 بعباده وتعاىل بحانهس اهلل رمحة الرمحة، شعرية هي إّنا وأمثاله اليوم هذا صباح يف العظمى الشعرية فإن
 باألوالد، اتواألمه اآلباء رمحة اآلثام، عن والعفو والصفح النار من العتق أمهها من شىت بصور متمثلة

 شعرية هي تلك. يعاً مج بينهم فيما تشيع إذ املسلمني رمحة بالضعفاء، األقوياء رمحة بالفقراء، األغنياء رمحة
 .اآلثام من الصفح ومكرمة الربانية بالرمحات ممزوجاً  علينا يطلع الذي األغر اليوم هذا

 من هي اإّن احلقيقة يف الناس صفات من ليست الرمحة هذه أن إىل النظر ألفت أن أريد ولكين
 وال بالضعفاء اءاألقوي رمحة وال بالفقراء األغنياء رمحة وال باألوالد األبوين رمحة فال. وجل عز اهلل فاتص

 هذا كان اً أيَّ  املخلوق من صادرة الرمحات هذه من واحدة رمحة ليست بصغارها، املختلفة احليوانات رمحة
 هو الرحيم، وه الرمحن، هو العلية، تهذا يف حمصورة هي جالله، جلَّ  اخلالق صفات من هي وإّنا املخلوق

 فينا لكن. الفهماخت على مجيعاً  األحياء بني اجلزء هذا وزع بل عباده، بني هذه رمحته من جزءاً  وزع الذي
 فيدفعين يجواحن بني يهتاج الذي باللني وأشعر أوالدي أرحم الذي أنا بأنين أشعر ولكين يقول قد من
  كياين؟ من نابعة صفة الرمحة هذه تكون ال ملاذا إذا واملنح، ملننا إىل العطاء، إىل اإلكرام، إىل

 استيقظت ذاإ ولكن وجل عز اهلل عند من آتية الرمحة. نصححها أن ينبغي غلطة هي اهلل، عباد يا ال
 كلها شىت بصفات ةالفطر  هذه صاحب على وتعاىل سبحانه اهلل جتلى اإلنسان جوانح بني اإلُيانية الفطرة
 يقظتاست الذي هذا فؤاد إىل وجل عز موالنا من الرمحة صفة تسري الرمحة صفة منها وجل، عز لذاته

 الضعفاء على فقيش وجل عز اهلل وبرمحة أوالده، على يشفق اهلل فربمحة جواحنه بني اإلُيانية الفطرة
 َولَوْ  مْ هلَُ  لِنتَ  الّلهِ  مِّنَ  ةٍ َرمْحَ  فَِبَما :لرسوله خطاباً  وجل عز اهلل قول تقرؤوا أمل والفقراء، واليتامى واملساكني

 .[108: عمران آل] َحْوِلكَ  ِمنْ  الَنَفضُّواْ  اْلَقْلبِ  َغلِيظَ  َفظّاً  ُكنتَ 
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 مِّنَ  َرمْحَةٍ  فَِبَما العلية ذاته إىل املصطفى رمحةَ  وجل عز اهلل نسب ،الّلهِ  مِّنَ  َرمْحَةٍ  فَِبَما  الحظوا،
 ومثرة تيجةن إال مسلمني غري أو كانوا مسلمني اآلخرين مع ولطفه املصطفى لني يكن مل ،هَلُمْ  لِنتَ  الّلهِ 

 اهلل مساء من هلابطةا تلك سواء اليوم هذا صباح يف تشيع اليت الرمحة أن إذاً  فلتعلموا وجل، عز اهلل لرمحة
 أيها لكذ كل بعض مع بعضهم الناس بني تشيع اليت تلك أو النار من إعتاقاً  مغفرة، صفحًا، وجل؛ عز

 . وتعاىل سبحانه اهلل رمحة معينه اإلخوة

 شطآن ال حبار يف هذه االدني حياتنا يف نتقلب أننا ولنعلم هلل شكراً  لنزداد أوالً  احلقيقة هذه فلنعلم أال
 االستكبار بسائق حاجلوان بني اإلُيانية الفطرة اختنقت إذا ولكن وغفرانه، وصفحه وجل عز اهلل رمحة من هلا
 إذا – اهلل على الستكبارا بسائق ختتنق وإّنا أوالً  املعاصي بسبب جواحننا بني اإلُيانية الفطرة تنقخت وال –

 صلة انقطعت الفطرة اختنقت وإذا الفطرة هذه اختنقت وجل عز اهلل على االستكبار يف اإلنسان متادى
 يف اإلُيانية الفطرة اختناق بببس اإلنسان هذا وفؤاد اهلل رمحة بني صلة هنالك تعد فلم وربه العبد بني ما

 اإلنسان من يضالنق إىل اإلنسان هذا حتول السبب هلذا وربه العبد بني الصلة هذه انقطعت فإذا كيانه،
 اهلل لوقاتخم يف يوجد ال أنه – قرروا العلماء إن بل – أعلم وال. واألناة واللطف بالرمحة يتصف الذي

 صلة تعاىلو  سبحانه اهلل وبني بينه مما تنقطع عندما ساناإلن من وأطغى وأظلم أعىت هو من وجل عز
 . كيانه يف والسارية لدنه من اآلتية الرمحة

 من آلتيةا الرمحة مشاعر حمل يف حل وجل عز اهلل على االستكبار من بسائق الفطرة اختنقت إذا
 غيانهط عن ثحتد حرج، وال اإلنسان هذا ظلم عن فحدث والظلم، والبغي الطغيان وجل عز اهلل عند
 شنيع لملظ وإنه الوحوش، يسمونه مبا بالوحوش، الطاغية هذا أمثال يشبهون من الناس يف. حرج وال

 تطلق اليت األمساء من امساً  تعين وإّنا الظلم معاين من معىن تعين ال اإلخوة أيها الوحوش كلمة. للوحوش
 . األرض مناكب يف تعيش وجل عز خلقها اليت احليوانات على

 كما وجل عز اهلل ورمحة واألناة، اللطف منها نتعلم أن ينبغ الرمحة، منها نتعلم أن ينبغي حوشالو 
 كلها، حليواناتا أفئدة إىل أيضاً  تسري له العبودية لذل املتطامنني عباده قلوب إىل مسائه من تسري

 إذا الوحوش وتعاىل، هحانسب اهلل عند من آتيةٍ  برمحة صغاره على حينو إّنا صغاره على حينو الذي فاحليوان
 رمسه قانوين منهج نع عبارة االفرتاس حياهتا، على إبقائها ضرورة إىل مرده قانون طبق فافرتاسها افرتست
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 يف لنا ذاءً غ تكون أن إىل والسعي احليوانات اصطياد يف عليه نعتمد الذي كاملنهج هلا وجل عز اهلل
 رابضاً  وقعد عنه وانفصلت االفرتاس طبيعة زايلته بالشبع أحس إذا احليوان أن ذلك وآية ومسائنا، صباحنا

 الذي هذا حياة يف االفرتاس ألن إليها ملتفت وال هبا آبهٍ  غري وهناك هنا من احليوانات به متر مكانه يف
 على قاءلإلب قانون عن عبارة هو وإّنا اإلنسان به يتصف كالذي بغي عن عبارة ليس وحشاً  نسميه

 . نعلمها أن ينبغي اليت قيقةاحل هي هذه الذات،

 بذل صطبغنيامل من عامل متناقضني؛ أمرين أمام اليوم هذا صباح يف اهلل عباد يا أنفسنا وجدنا فإذا
 برمحته عليهم وجل زع اهلل جتلى رمحة، أفئدهتم ففاضت وجل عز اهلل لسلطان الرأس أحنوا قد هلل العبودية
 أو أسرهمو  أوالدهم وبني بينهم ملا سواء ُيلكون، ما بكل اليوم هذا صباح يف الرمحة هذه عن وعربوا

 النقيضني وكال هلا، يضاً نق فوجدنا التفتنا مث الصورة هذه فوجدنا نظرنا إذا إخواهنم، وبني بينهم ملا بالنسبة
 يعلموا ومل ائحةر  للرمحة يعلموا مل أناسٍ  صورة األخرى الصورة اإلنسان، من ينبثق األناسي، عامل من ينبثق

 يكون أن ُيكن ام كل استمرؤوا الفنت، إثارة استمرؤوا والفتك، القتل استمرؤوا وإّنا معىن اإلنساين للطف
 والشوارع، األزقة يف تسيل الدماء ملرأى يطربون وجل، عز اهلل عباد على والقتل اهلالك رحى لدوران سبباً 

 الشقاء،ب يستمتعون األرامل، تواألمها اليتامى األطفال صدور من تنبعث األنني بأصوات يتمتعون
 . وهناك هنا أسبابه ينسجون

 عن تكلم ندماع تبيانه حمكم يف عنه وجل عز اهلل حدثنا الذي املسخ من بقايا هنالك هل عجباً  يا
! أيضًا؟ يةاإلنسان كينونته يف بل فقط ظاهره يف ال ُيسخ أن لإلنسان ُيكن هل! قصي؟ قدمي ماضٍ 

 على نكصي وعندما املالئكة، من خرياً  يصبح مواله إىل يتعرف عندما سان،اإلن شأن هذا ريب، سبحانك
 .باختصار إلنسانا سرية هي تلك كلها، اخلالئق من شراً  يصبح عليه ويستكرب مواله ويتجاهل عقبيه

 ال صاةالع عتق النار، من العتق هدية العظمى، اهلدية وخالقنا موالنا من نستقبل حنن واليوم
 ينقطع وال َيبو ال لذيا واألمل وتوفيقه اهلل حبمد أيضاً  ونستقبل فيها، ريب ال حقيقة ذهوه املستكربين،

 .العظيم اهلل أستغفرو  هذا قويل أقول العسر، بعد اليسر الشدة، بعد الفرج هدية أيضًا، الثانية اهلدية ننتظر
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 تبيانه، حمكمِ  يف لياليهاب وجلّ  عزَّ  اهللُ  أقسمَ  اليت الفاضلةِ  األيّامِ  بتلكَ  املبارك الّشهرِ  هذا من ّنرُّ  إننا
َذِلَك َقَسٌم  َهْل يِف   ،ِإَذا َيْسرِ  َواللَّْيلِ   ،َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ   ،َولَيَاٍل َعْشرٍ   ،َواْلَفْجرِ  :وجلّ  عزَّ  قولهِ  يف وذلكَ 

 وليسَ  وجّل، عزَّ  اهللُ  هبا أقسمَ  اليت الليايل وهي احلّجة، ذي من األّولِ  العشرِ  ليايل إهّنا. ِلِذي ِحْجرٍ 
 اهللِ  عندَ  مكانتهِ  وجليلِ  هِ وخطورت بأمهّيّتهِ  التّنويهُ  هو: واحد معىنً  إال بهِ  يقسمُ  بشيءٍ  وجلّ  عزَّ  اهللِ  لقسمِ 

 .وتعاىل سبحانهُ 

 عظمى، وأمهّّيةً  ربىك خطورةً  وجلّ  عزَّ  اهللُ  هبا يقسمُ  اليت الليايل هلذه أنَّ  يعلم أن باإلنسانِ  فجديرٌ 
 يُقبلَ  أن الليايل، هبذه تعاىلو  سبحانهُ  اهللِ  لقسمِ  املعىن هذا معرفةِ  من اإلنسانُ  جينيها أن ينبغي اليت والفائدةُ 

 بالقرباتِ  ُيلؤها ا،كلّه واألوزارِ  املعاصي عن وجلَّ  عزَّ  اهللِ  إىل التّوبةِ  من بدءاً  بالطّاعات، فيمألها إليها
 هو هذا وتعاىل، بحانهُ س اهللِ  صراطِ  على الثّباتِ  على وبعزمٍ  الّشوائب، من صافيةٍ  بنّيةٍ  وجلّ  عزَّ  اهلل إىل

 تتبعها ليالٍ  وهي ركة،املبا الليايل هبذه الَقَسم هذا خاللِ  من إليه نظرنا اإلهليُّ  البيانُ  يلفتُ  الذي املعىن
 .معلوم هو كما أيّامها

 هو املبارك العشرِ  ذاه أيّامِ  أفضلَ  أنَّ  وسّلم عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولِ  عن الّصحيحِ  يف ثبتَ  ولقد
 وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  قسمَ أ اليت الليايل من العاشرة الليلةُ  يعقُبهُ  الذي اليوم احلّجة، ذي شهر من التّاسعُ  اليومُ 
 هذا هبا افتُتحَ  يتال األيّام هذه أو الليايل هذه أفضلُ  وهو عرفة، يومُ  هو احلّجة ذي من التّاسعِ  فيومُ  هبا،

 يف مسلمٌ  رواهُ  فيما ّلموس عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولِ  عن عنه اهللُ  رضي قتادة أبو روى وقد املبارك، الّشهرُ 
 :فقال عرفة، ومِ ي صومِ  عن ُسئلَ  وسّلم عليهِ  اهللُ  صلى أّنهُ  وآخرون ماجه بنُ وا داوود أبو ورواهُ  صحيحه

وباقية ماضية لسنةٍ  كفارةٌ  - عرفة يومِ  صومُ  أي - هو .ةِ بأمهّيّ  التّنويهُ  وهذا احلديثُ  هذا تكّررَ  وقد 
 البخاريُّ  اإلمامُ  رواهُ  ما وأصّحها أشهرها ومن جّداً، كثريةٍ  أحاديثَ  يف عرفة يومِ  وصيامِ  عرفةِ  يومِ  فضلِ 
 خريٌ  فيها الّصاحلُ  العملُ  أيّامٍ  من ما :قال أّنهُ  وسّلمَ  عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولِ  عن عبّاس بنِ  اهللِ  عبدِ  عن
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 رسولَ  يا اهللِ  سبيلِ  يف اجلهادُ  وال: الّصحابةِ  أحدُ  لهُ  قالَ  احلّجة، ذي عشرِ  من أي األيّام هذه من وأفضلُ 
 .بشيء لكَ ذ من يعودُ  فال ونفسهِ  مبالهِ  إنسانٌ  َيرج أن إال اهلل سبيلِ  يف اجلهادُ  وال: قالَ  اهلل؟

 حننُ  الذي عرفة بيومِ  جةً متوّ  أيّامها يتبعها واليت وجلّ  عزَّ  اهللُ  هبا يقسمُ  اليت الليايل هذه: اإلخوة أيها
 باألسى يشعرُ  نسانٍ إ لكلِّ  نبغيوي يضيّعوها، أال للمسلمني ينبغي مباركة عظيمةٌ  فرصةٌ  معه ميعادٍ  على

 هذه من أّنهُ  علمَ ي أن وتعاىل، سبحانهُ  اهللِ  صراطِ  عن احنرافه ومن وجلّ  عزَّ  اهلل عن بُعدهِ  من واألسفِ 
 يف وَيلقهُ  أمجع، يّئاتهِ س عن وجلّ  عزَّ  اهللُ  يكّفرُ  فلسوفَ  انتهازها أحسنَ  إن وأّنهُ  فرصة، أمامَ  املباركةِ  األيامِ 
 يصدقَ  وأن تعاىل،و  سبحانهُ  اهللِ  صراطِ  على يستقيم أن إال ذلك بعدَ  عليهِ  وما جديداً، خلقاً  االّدني هذه
 .اىلوتع سبحانهُ  بأوامرهِ  وااللتزامِ  هديهِ  على االستقامةِ  على العزمِ  يف وجلّ  عزَّ  اهللِ  مع

 بالتّوبةِ  يبدأ - وسّلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إليه أشارَ  ما وهو - األيّام هذه يف الّصاحلُ  والعملُ 
 جدوى هي وما معاصيه، عن اإلنسانُ  يقلع أن من أعظم وال أجلّ  صاحلٌ  عملٌ  هنالكَ  فليسَ  املعاصي، من

 واملناخُ  احل،ص مناخٍ  من لهُ  بدَّ  ال الّصاحل العملُ  واحملرّمات، املعاصي من تربةٍ  يف ُغرست إن الطّاعات
 سبحانهُ  اهللِ  إىل ةِ واإلناب بالتّوبةِ  وأهوائه معاصيهِ  عن مسا والذي هأدران من تطّهرَ  الذي القلبُ  هو الّصاحل
 تفعلُ  عندئذٍ  ّيةَ اإلجياب الطّاعاتِ  فإنَّ  كلّها واملعاصي األوزارِ  من توبتهِ  يف اإلنسانُ  صدقَ  فإذا وتعاىل،

 .فعلها

 اإلنسان هذا عملَ  أشبهَ  فما واملعاصي باألوزارِ  مضّمخٌ  وهو الطّاعات على اإلنسانُ  أقبلَ  إن وأّما
 لقد الطّعام، أطيبِ ب هو كما الوعاءَ  هذا فيملؤ يأيت مثَّ  املختلفة، باألقذارِ  ُضّمخَ  قد وعاءٍ  إىل يعملُ  مبن

 اليت ألقذارِ ا من تطهريهِ  ومن الوعاء هذا غسلِ  من شيءٍ  كلِّ  قبلَ  البدَّ  العمل، هبذا الطّعامُ  هذا فسدَ 
 .الطّّيب بالطّعامَ  ُُيألَ  أن ذلك بعدَ  حينيُ  لوعاءا تطّهرَ  إذا حىت به، عالقةً  كانت

 األدرانِ  من شيءٍ  كلِّ  قبلَ  طّهرهُ  مملوءاً؟ كانَ  مبَ  الوعاءِ  هذا إىل فانظر. .وعاءٌ : اإلنسان كذلكمُ 
 العملِ  إىل ذلكَ  عدَ ب أقبل مثَّ  إليهم، النّاسِ  حقوِق  وإعادةِ  اهلل، إىل واإلنابةِ  الّصادقةِ  بالتّوبةِ  واملعاصي،

 .لّصاحلا بالعملِ  والليايلَ  األيّامِ  هذه وامأل وسّلم عليهِ  اهللُ  صلى اهللِ  رسولُ  قالَ  كما الّصاحلِ 
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 عنها، وجلّ  عزَّ  اهللُ  ىهن اليت املعاصي إىل الرّجوعِ  عدمِ  على عزمٍ  يف تتمّثلُ  التّوبةُ : دائماً  نقولُ  وكما
 بإعادةِ  يهتمَّ  مل إّنهُ  مثَّ  النّاس حبقوِق  ظهرهُ  أُثقلَ  الذي فالتّائب إليهم، النّاسِ  حقوِق  إعادةِ  على تصميمٍ  ويف
 ولكنَّ  املساحمة على ةٌ مبنيّ  اهللِ  حقوقَ  إنَّ : وأعدنا قلنا وكم. شيئاً  عنهُ  توبتهُ  تغين ال إليهم، احلقوق هذه

 والقيامِ  احلجِ  بقصدِ  ماحلرا اهللِ  بيتِ  إىل الرّحالَ  يشّدونَ  الذينَ  إنَّ  بل املشاّحة، على مبنّيةٌ  العباد حقوقَ 
 جيوزُ  ال: مراراً  ناقل لقد بل النّاس، حبقوِق  مثقلون وهم ذهبوا إذا شيئاً  عنهم حّجهم يغنيهم ال مبناسكه
 من نفسهُ  حيّللَ  نأ بعدَ  إال ذلكَ  جيوزُ  ال. إلنسان حق   وعليهِ  وبلدتهِ  وطنهِ  عن مسافراً  َيرجَ  أن لإلنسان

 سفرَ  الّسفرُ  اهذ كانَ  سواءٌ  الّسفر إىل اخلروجُ  لهُ  جيوزُ  ذلكَ  وبعدَ  حُه،يستسم أن أو اإلنسانِ  هذا حقِّ 
 من لزيدٍ  حق   عليهِ و  بلدهِ  من َيرجَ  أن لإلنسانِ  جيوزُ  ال اهلل، سبيلِ  يف اجلهادُ  حىّت  متعة، سفرَ  أو طاعة
 .اإلنسان ذلكَ  هُ فيساحم يستسمحهُ  أن بعدَ  أو منقوص غريَ  كامالً  احلقّ  هذا إليهِ  يعيدَ  أن بعدَ  إال النّاس

 به وجلّ  عزَّ  هللُ ا شرَّفَ  اّلذي الّدينَ  هذا أنَّ  على يدلُّ  فإّّنا شيءٍ  على دلَّ  إن الرّبّاينُّ  القانونُ  هذا
 النّاسِ  عالقةُ  لَ تتحوّ  أن أجلِ  ومن اإلنسان، بأخيهِ  اإلنسانِ  صلةُ  حتُسنَ  أن أجلِ  من به كلّفنا إّّنا عباده

 جدوى فما سان،اإلن حياةِ  يف الّدينِ  مهّمةُ  هي تلكَ  متماسكة، متآلفةٍ  أسرةٍ  قةِ عال إىل بعض مع بعضهم
 ما وجّل؟ عزَّ  اهللِ  عبادِ  وبنيَ  بينهُ  القرىب صلةِ  لتقطيعِ  نفسهُ  يسّخرُ  إنسانٌ  وهو ويركع إنسانٌ  يصّليَ  أن

 ُيعنُ  واملعنوّية؟ املاّدّيةِ  النّاسِ  وِق حق استالبِ  يف ُيعنُ  إّنهُ  مثَّ  تقليديّ  بلسانٍ  رّبهُ  اإلنسانُ  يذكرَ  أن جدوى
 ما والّشراء، البيعِ  يف غّشهم ويف التّعاملِ  يف عليهم الكذبِ  يف ُيعنُ  خمادعتهم، يف ُيعنُ  هلم، الكيدِ  يف

 عزَّ  اهللِ  عن كبريال االحنرافِ  هذا من ختيفهُ  ال صالتهُ  كانت إذا كثرياً  يذكرَ  وأن كثرياً  يصّليَ  أن جدوى
 صلى اهللِ  لِ رسو  قولِ  من خطرٍ  بأيِّ  يشعرُ  يكن مل إذا ويركع كثرياً  اإلنسانُ  يصّليَ  أن دوىج ما وجّل؟

 عليهِ  اهللُ  صلى اهللِ  رسولِ  قولِ  من خوفٍ  بأيِّ  يشعرُ  يكن مل إذا  ؟منّا فليسَ  غشَّ  من: وسّلم عليهِ  اهللُ 
 من املسلم: اجلملة هذه يف الفصلِ  إىل وانظروا ؟ويده لسانهِ  من املسلمونَ  سلمَ  من املسلمُ : وسّلم
 لّصلواتِ ا برتكِ  للناسِ  إغراءً  وال للطاعات هتويناً  ليسَ  أقولُ  الذي وهذا ،ويده لسانه من املسلمون سلم

 كما درجات ضاً أي والنّفاقُ  نفاقًا، وهنالكَ  إُياناً  هنالكَ  إنَّ : أقول ولكيّن  البشر، حبقوق مثقلني ماداموا
 خصلةٌ  فيهِ  هل نفسه، لِ دخائ إىل ولينظر كيانه، إىل اإلنسانُ  فلينظرِ  وسّلم، عليه اهللُ  ىصلّ  اهللِ  رسولُ  قالَ 
 النّفاق؟ خصالِ  من وسّلم عليهِ  اهللُ  صلى اهللِ  رسولُ  قالَ  كما
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 وغّشهم النّاس، ىعل الكذبِ  إىل َيفُّ  ولكّنهُ  الّصلوات، مواقيتِ  عندَ  املساجد إىل َيفُّ  أّنهُ  رأى إن
 خصالِ  من خصلةٍ  على منطوٍ  قلبهُ  أنَّ  فليعلم شيئًا، اهللِ  من ذلك َييفهُ  أن دونَ  حقوقهم كلِ وأ وخداعهم

 وحبمده، ألعلىا ريّبَ  سبحان: وقلت يديه بني سجدتُ  إذا اهلل مع صادقاً  أكونَ  لن ألّنين ذلكَ . النّفاق
 واستالبِ  النّاسِ  على كذبِ لل خّطةً  رسمُ أ قليلٍ  وبعدَ  نستعني، وإيّاكَ  نعبدُ  إيّاكَ : قائالً  يديهِ  بنيَ  وقفتُ  أو

 وإيّاكَ  نعبد إيّاكَ : قولك يف قليلٍ  قبلَ  تّدعيهِ  كنتَ  الذي اهلل من اخلوفُ  هو أين واملعنوّية، املاّدّيةِ  حقوقهم
 .اهلل على تكذبُ  إّنكَ  نستعني؟

 بنيَ  تكونُ  اليت ألوزارا رُ يكفّ  ولكّنهُ  يكّفر، احلرام اهللِ  بيتِ  إىل احلجُّ  به، نذّكرُ  الذي املعىن هو هذا
 للطاعاتِ  املبارك ّشهرِ ال هذا من املباركاتُ  األيّامُ  وهذه أدائها، من بدَّ  فال العبادِ  حقوقُ  أّما رّبه، وبنيَ  العبدِ 
 البدَّ  لّهاك الطّاعاتِ  هذه ولكنَّ  أخرى، أوقاتٍ  يف اإلنسانُ  ينالهُ  الذي األجر من وأضعافٌ  أضعافٌ  فيها
 املناخُ  هو ذلكَ ف املعىن هذا متَّ  فإذا استسماحهم، أو إليهم النّاسِ  حقوِق  إعادةُ  هي أرضّيةٍ  على تؤّسسَ  أن

 ابتليَ  وما. طيعهي أن أرادَ  إذا العبد طاعةَ  ورائهِ  من وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  يتقّبلَ  أن ُيكنُ  الذي الّسليم
 املعاملة هلذه الإ وهناك هنا أعداءهم عليهم وجلّ  عزَّ  اهللُ  سّلطَ  وما ومهانة، ذلٍ  من بهِ  ابتلوا مبا املسلمونَ 

 الكيدِ  يف وُيعنونَ  اً،ظاهر  لهُ  الّصورّيةِ  والعبادةِ  اإلسالم شعاراتِ  يرفعونَ  رهّبم، املسلمونَ  هبا يعاملُ  اليت
 .باطناً  عضب مع بعضهم النّاسِ  مع الّساريةِ  احلقوق نطاِق  يف وجلّ  عزَّ  اهللِ  أوامرِ  ومتزيقِ  لإلسالم

 هرتظ حظوظك، جاهك، مالك، من شيئاً  ذلكَ  يكلّفكَ  أن دونَ  اهلل تذكرَ  أن إىل تدعى ماعند
 ودقّتها، املالّية حلقوقا عن احلديث حانَ  فإذا املتّقدة، احلارّةَ  اإلسالمّيةَ  والعاطفةَ  وجلّ  عزَّ  هللِ  واحلبَّ  الورع

 اليوم، ملسلمنيا واقعُ  هذا األوىل، الّشخصّيةِ  تلكَ  غريُ  ثانية شخصّيةٌ  منكَ  وتكّونت ونسيت أعرضتَ 
 هذه بطالَ أ ولعلَّ  املعاين هذه من تتناهى ال صور وأمامي اآلخر، على ذئبٍ  كلُّ  ُسّلطَ  ذئاباً  أصبحوا
. يعاملونه كما عبادهُ  يعاملُ  واهللُ  وشكلّية، ظاهرّيةٌ  صور ولكنّها اهلل، يذكرونَ  مصلّون، حّجاج، الّصور

 فلنتأفف بعض، على همبعض املسلمني تسّلطِ  من ذلك قبلَ  فلنتأفف علينا، عداءِ األ تسّلطِ  من تأففنا فإذا
 أقول، الذي ذاهل كثريةً  صوراً  يعلمُ  وكّلكم املسلم، جلارهِ  مسلمٍ  كلُّ  َيططهُ  الذي الكيدِ  من ذلك قبلَ 

 ...   العظيم اهللَ  وأستغفرُ  هذا قويل أقولُ 
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 18/23/1888|  لعشر؟ما هو العمل الصالح املطلوب في هذا ا -312

 

 العمل هذا من أي- منه خريٌ  فيها الصاحل العملُ  أيامٍ  من ما :وسلم عليه اهلل صلى النيب يقول
 وجل عز هللا حيبها اليت الصاحلة األعمال من أكثرنا فهل. فيها أنتم اليت األيام هذه خري يف منه -الصاحل

 يفهمها كما يسل شاملة عامة كلمةٌ  الصاحل والعمل. اماألي هذه يف عليها للعبد اهلل إكرام يتضاعف واليت
 يف وال الصالة، من كثريٍ  يف ال حمصورةً  ليستًْ  تقليدية غدت اليت العبادات يف حمصورةً  الناس من كثريٌ 
 العمل كلمة. راماحل اهلل بيت إىل احلج من اإلكثار يف وال القرآن قراءة من كثريٍ  يف وال الصيام من كثريٍ 

 باخلري مجيعاً  لناسا إىل ويعود اإلنساين اجملتمع يفيد عملٍ  كل. ولغريها الطاعات هلذه شاملةٌ  مةٌ كل الصاحل
 احلسنة النيةب العمل هذا تُوج وإذا به، وتعاىل سبحانه اهلل يأمر الذي الصاحل العمل من فهو والفائدة
 .عباده هبا تعاىلو  سبحانه هللا يأمر اليت العبادات لب من فهو وجل، عز اهلل مرضاة اتباع إىل وبالقصد

 قائمة هي إّنا اهلل إىل العبد يقرب الذي الصاحل العمل أن يتصورون كثريين الناس يف ألن هذا أقول
 داره إىل عاد ذاإ أو اجملتمع إىل اإلنسان خرج فإذا املساجد، يف أكثرها ُيارس أو متارس اليت العبادات هذه
 دين فهم يف فادح كبريٌ  خطأٌ  وهذا األخرى، األعمال من اإلنسان سهُيار  مبا وتعاىل سبحانه هلل شأن فال
 :ذهبت أنّا تالحقك اهلل أوامر. وتعاىل سبحانه اهلل

 رعايتك خالل من وتعاىل سبحانه اهلل تعبد بأن تالحقك اهلل فأوامر وأوالدك أهلك مع كنت إن
 خالل من هلم، خدمتك لخال من وأوالدك، أهلك على السرور إدخالك خالل من وأوالدك، ألهلك
 .هلم إسعادك خالل من عليهم عطفك خالل من إياهم، رعايتك

 ختدم أن تكعباد العبادة، تالحقك الزراعة أو الصناعة أو بالتجارة لتشتغل السوق إىل خرجت فإذا
 كونلت صنعت الناس، ملصاحل خادماً  لتكون تتاجر الشؤون، من عليه أقامك ملا له، اهلل أهلك مبا اجملتمع
 اهلل مركأ الذي النهج ذلك خالل من تنهج إنك مث ذاته، للقصد تزرع ومنافعهم، الناس حلاجات خادماً 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1923
 

 داءكأ خالل من السعي هذا خالل من ختدع وال للمجتمع، اخلدمة هذه خالل من تغش فال به وجل عز
 .نهع اىلوتع سبحانه اهلل هناك قد ما تفعل وال تغر وال تكذب وال اجملتمع خلدمة وظيفتك

 الصاحل لعملا أن تعلم أن ينبغي أخرى، جلسات ويف أمسارك يف وجالستهم أصدقاءك صاحبت فإذا
 باملعروف، أمرت وزمالءك، أصدقاءك فيها جتالس اليت األحوال تلك إىل أيضاً  يالحقك به اهلل أمرك الذي
 ثانيًا، أهلك اصةخ تنصح مث أوالً  نفسك تنصح أن ينبغي كنت أينما النصيحة الدين املنكر، عن تنهى

 سبحانه اهلل وامرأ وتالحقه إال اإلنسان فيها يتقلب حال من فما... وهكذا ثالثاً  بك يلوذون من تنصح مث
 .وتعاىل

 ترعى أن بغيين اليت العبادات من عبادة فعملك السياسة، معرتكات يف اهلل زجهم قد ممن كنت إن
 .الصاحل العملب مكلف وهو إال اإلنسان فيه يتقلب وضع من ما. وأحكامه وتعاىل سبحانه اهلل أوامر فيها

 كتاب من يئاً ش يقرأ منه، طلبت اليت الركعات يصلي الناس، بعض يفهم كما ليس الصاحل فالعمل
 انفصل دق الدين ألن له طاب ما وفعل عافس السوق إىل خرج إذا إنه مث ذاته، به ألزم كما وجل عز اهلل
 وما يصرق مال أعطي :له معىن ال الذي اجملنون الكالم لذلك شيءٍ  من لسنا نوحن. الدنيا يف ودخل عنه
 كان مىت. يعيه أن لعاقل ُيكن ال الكالم هذا. وتعاىل سبحانه هلل ملك كله قيصر هلل شيء كل هلل، هلل

 الصاحل، العملب مكلفٌ  حالةٍ  كل يف أنت وتعاىل؟ سبحانه العاملني رب وبني قيصر بني شركة الكون
 الصاحلة عمالاأل سائر عنه تتفرع الذي اجلزع هو هذا. الراشد اإلنساين اخلُلق اإلخوة أيها كله هذا كومال
 .السليم اإلنساين اخلُلق هبا، وتعاىل سبحانه اهلل كلفنا اليت

 األخالق مكارمَ  ألمتم بُعثت إّنا: املشهور الصحيح احلديث تعلمون مجيعاً  ولعلكم

 سبيل يفف عليه، هو كما الكون تفهم وأن عقائدك تصحح أن يأمرك وجل عز اهلل أن رأيت فإن
 .ُخلقك من تصلح أن

 فلكي ذكره، من باإلكثار وأمرك لذكري الصالة وأقم بالصالة أمرك وجل عز اهلل أن رأيت وإن
 .السليم اإلنساين خللقك غذاءً  ذلك يكون
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 على دوري إّنا كله ذلك أن فاعلم تاحملرما من طائفة عن هناك وتعاىل سبحانه اهلل أن رأيت وإن
 للعمل مةقي ال الراشدة السليمة اإلنسانية باألخالق املسلم اإلنسان هذا يتخلق أن هو واحد شيءٍ  حمور

 .إطالقاً  الراشدة اإلنسانية األخالق من تربة يف يستنبت مل إن الصاحل

 تنبثق اخللق هذا نإ مث السليم، اإلنساين اخللق تربة يف ويستنبت َيضرّ  الذي ذاك هو الصاحل العمل
 جاء ليتا والقوُية السليمة اإلنسانية األخالق ملتزماً  اإلنسان يكون وعندما كلها، الصاحلة األعمال عنه

 ُيارس وهو اجملتمع يف يسري الذي واإلنسان. صاحل عملٌ  اإلنسان من يصدر ما فكل أجلها من الدين
 .نالداري سعادة له اهلل يكتب أن البد الذي وهو اهلل عند احملبوب اإلنسان هو الصاحلة األعمال

 الصَّاحِلَاتِ  ِملُواَوعَ  آَمنُوا الَِّذينَ  ِإالَّ  ُخْسٍر، لَِفي اإِلنَسانَ  ِإنَّ  َواْلَعْصِر، :وجل عز اهلل قول إىل انظروا
 .بِالصَّرْبِ  َوتَ َواَصْوا بِاحلَْقِّ  َوتَ َواَصْوا

 عز اهلل أقامه ام حبسب كلٌ  الصاحلة األعمال بكل وجل عز اهلل إىل نتقرب أن ينبغي األيام هذه يف
 اهلل أقامه اليت صنعته نم جيعل أن ينبغي هبا أمرنا اليت املتكررة العبادات إىل باإلضافة فالصانع فيه، وجل
 الزعيم، كذلكم القائد، كذلكم الزارع، كذلكم التاجر كذلكم وتعاىل، سبحانه اهلل إىل قرىب وجل عز

 هي بل هبا اىلوتع سبحانه اهلل خاطبنا اليت العبادات فهو املشرتك اجلامع أما.. وهكذا السياسي مكذلك
 واجبه أسرته، اجتاه أهله جتاه اإلنسان واجب: املشرتك اجلامع من الثاين اجلزء إهنا مث العبادات، من جزءٌ 
 .وأوالده وذريته أهله إلسعاد أداةً  نفسه من جيعل أن يف

 الثغور من ثغرٍ  وأمام الليايل إحدى ويف أصحابه من ثلة مع مرةً  اجلهادِ  إىل املبارك بن اهلل عبد خرج
 جهادٌ  فيه اقفونو  حنن ثغرٌ  فيه؟ حنن مما اهلل إىل أقرب عمالً  يؤدون من الناس يف هل أصحابه أحد فسأله

 هذا من فضلأ عملٌ  هنالك هل الليل، جنح يف وجل عز اهلل لكتاب ودراسةٌ  به قائمون اهلل سبيل يف
 أحواهلم تفقدف وأوالد وصبيةٌ  زوجة له الليل من قام رجلٌ  قال هو؟ ما قالوا نعم، قال فيه؟ حنن الذي العمل

 أسرته يف الرجل افهذ مضجعه إىل عاد مث الشتاء برد من عليهم حياذر عليهم األغطية وأعاد الليل جنح يف
 به تزهى ال ىتح املبارك بن اهلل عبد من وكبريٌ  جمٌ  عٌ تواض هذا أن ريب ال. حنن عملنا من خريٌ  عمله هذه

 به تتجه عملٍ  لك وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنة وأكدته اهلل بيان أكده كالماً  يقول لكنه نفسه
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 من السلم ذاه إىل تنطلق وأن اهلل أمر كما تفعل أن واملهم اهلل رضى إىل يوصلك سلمٌ  اهلل مرضاة إىل
 عباده إىل خالهلا من لوج عز اهلل يتجه اليت النفحة هلذه استجبنا قد نكون وعندئذٍ  رشيدال اإلنساين اخللق

 .املباركة األيام هذه يف بالرمحات

 22/12/2229|  العمل الصالح -313

 

 يف صيبن له يكتب مل مث احلرام اهلل بيت إىل احلجاج من يكون أن رغب منكم أحدٌ  يأسفن ال
 اجته نسانإ فرب أمثاله من اآلخرين وجل عز اهلل أكرم خري من ُحرِمَ  قد هإن نفسه يف يقولن وال ذلك،
 يلتزم ومل طهشرو  احلج هذا يوف مل ألنه واجلهد التعب إال حجه من له وليس احلرام اهلل بيت إىل حاجاً 
 احلج من ماً حمرو  أهله رةدوي يف قعد رجل ورب وأمر، اهلل شرع فيما األولويات ُسلَّمِ  بضوابط يلتزم ومل بآدابه

 بسلم نفسه طضب ألنه منقوصة غري كاملة احلج مثوبة له كتب وتعاىل سبحانه اهلل ولكن الظاهر يف
 وجل عز اهلل فإن آخر جانب من أما جانب، من هذا وأمر، وتعاىل سبحانه اهلل شرع فيما األولويات

 ثلة حيرم أنه حني يف به تعونويتم إليه يصلون خلري ساحنة بفرصة عباده من ثلة يكرم أن من وأعدل أرحم
  الساحنة. الفرصة تلك من عباده من أخرى

 بيت إىل احلج مهل يُ َتح ومل األيام هذه يف وبالدهم دورهم يف قعدوا الذين فات لئن اهلل، عباد يا ال
 هذه الزمان، مبزايا اكانو  أينما متعهم قد وجل عز اهلل فإن املكان مبزايا يتمتعوا أن هلم يُ َتح مل احلرام، اهلل

 تلحق أيام هي ها،بليالي تبيانه حمكم يف وجل عز اهلل أقسم اليت تلك هي احلجة ذي شهر من األوىل األيام
 :وجل عز اهلل ولق تقرؤوا أمل وجدوا، أينما نقص دون متاماً  الساحنة الفرصة هلم وتقدم كانوا أينما املسلمني

،ِحْجرٍ  ِلِذي َسمٌ قَ  َذِلكَ  يِف  َهلْ  َيْسِر، ِإَذا َواللَّْيلِ  اْلَوْتِر،وَ  َوالشَّْفعِ  َعْشٍر، َولَيَالٍ  َواْلَفْجِر  [1 :الفجر-
 احلجة ذي ايللي من األول العشر األوىل الليايل هي إّنا وجل عز هبا اهلل أقسم اليت الليايل هذه إن ،[0

 وقدسيته، به ملقسما شرفب تنويه وجل عز اهلل كتاب يف القسم أن تعلمون ولعلكم لياليها، تتبع واأليام
 ذرى يف همو  احلجيج يناله قد ما كل إىل للوصول أمامه ساحنة الفرصة األيام هذه يف املسلم كان فأينما
 الذي املعىن هذا موسل آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول لنا أكد ولقد العتيق، اهلل بيت حول أو عرفة
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 العمل أيام من ام: عباس بن اهلل عبد حديث من الشيخان رواه فيما قاله فيما وجل عز اهلل بيان تضمنه
 يا اهلل لسبي يف اجلهاد وال قالوا احلجة، ذي عشر من األوىل األيام األيام، هذه من خري فيهن الصاحل
 ففرصة إذاً  ،يبش ذلك من يرجع فلم وماله بدمه خرج رجالً  إال اهلل سبيل يف اجلهاد وال: قال اهلل رسول
 لقوم تتحيز ال جلو  عز اهلل ورمحة وجدوا أينما مجيعاً  للناس أبواهبا مفتحة الكربى واملثوبة مالعظي األجر

 .أبداً  قوم دون

 عليه اهلل صلى اهلل رسول يقوله الذي هذا إىل اهلل عباد يا وأنظاركم نظري ألفت أن أريد ولكين
 ما يقل مل وسلم عليه اهلل صلى هأن الحظوا األيام، هذه من خري فيهن الصاحل العمل أيام من ما: وسلم

 العمل الق وإّنا احلج أو الزكاة أو الصوم أيام من ما يقل مل األيام، هذه يف منها خري فيها الصالة أيام من
 بيان رددهاي اليت الكلمة هي الصاحل والعمل األيام، هذه من خريٌ  فيهن الصاحل العمل أيام من ما الصاحل،

 الدنيا، حياهتم يف رضاأل هذه فوق هبم أنيطت اليت الوظيفة إىل عباده ينبه إذ مناسبة كل يف وجل عز اهلل
 كل اإلنسانية، يف إخوانه وبني بينه ما به يصلح اإلنسان به يقوم جهد كل الصاحل العمل الصاحل، العمل
 كل فساد،ال سبابأ عنها ويبعد األرض يف وأقامه اهلل قيضه الذي الصالح حُيَصِّلُ  اإلنسان به يقوم جهدٍ 
 جزء اعواخلد والنميمة والغش الظلم عن االبتعاد الصاحل، العمل من جزء العدل الصاحل، العمل من ذلك
 جزء صاحلة إياها اهلل َسلََّمنَا اليت األرض صالح على احملافظة أي البيئة على احملافظة الصاحل، العمل من
  اهلل. عباد يا الصاحل العمل من يتجزأ ال

 ومل وساً طق مارسوها األعمال من طائفة اإلسالم من التقطوا بل اإلسالم من فهموا اسألن عجباً  فيا
 أيام يف رمبا صياماً  اإلسالم من فهموا وسجود، ركوع مجلة اإلسالم من فهموا مبادئًا، أو قيماً  ُيارسوها

 مإلسالا من فهموا احلج، إىل عام كل املتكرر الذهاب اإلسالم من فهموا رمضان، شهر غري فاضلة
 أما هذا، يف نفسهم حصروا إهنم مث األلسن هبا ُتَدبَّجُ  اليت التسبيح وكلمات اليد يف تتفرقع اليت السبحة
 فلم ملعاملةا يف واالفرتاء والكذب واخلديعة الغش أما وزنا، ذلك من لشيء يقيموا فلم واإلفساد الفساد
 اهلل يتب إىل عام كل حيج إنه أليس وزنا، كذل من لشيء يقيموا فلم الظلم وأما وزنا، ذلك لكل يقيموا
 حجاجاً  غدونوي يروحون الذين أكثر ما كلها، السيئات تلك عنه سُيَكفِّرُ  احلج أن شك فال إذاً ! احلرام

 من وأشهره، مهوأيا العام خالل ارتكبوها اليت اآلثام حملو ممحاة عندهم واحلج عام كل احلرام اهلل بيت إىل
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 ارسهاُي طقوسية عبادات مجلة اإلسالم إن قال الذي من القبيل؟ هذا من حجاً  بليق اهلل إن قال الذي
  وجل؟ عز اهلل أصلحها أن بعد األرض يف يفسد أن عليه ال اإلنسان، أخاه يظلم أن عليه ال مث اإلنسان

 كتابه، يف اهلل قول اقرؤوا وجل، عز اهلل لكتاب املنكس الفهم هذا نفهم أن ينبغي ما اهلل، عباد يا ال
 َخْوفاً  اْدُعوهُ وَ  ِإْصالِحَها بَ ْعدَ  اأْلَْرضِ  يِف  تُ ْفِسُدوا َوال :األرض يف اإلفساد من التحذير كرر وكم وكم كم

 النَّاسَ  ُسواتَ ْبخَ  َوال َواْلِميزَانَ  اْلَكْيلَ  فَأَْوفُوا ،[00 :األعراف] اْلُمْحِسِننيَ  ِمنَ  َقرِيبٌ  اللَّهِ  َرمْحَتَ  ِإنَّ  َوَطَمعاً 
 آتَاكَ  فِيَما َوابْ َتغِ  :جالله جل ويقول ،[20: األعراف] ِإْصالِحَها بَ ْعدَ  اأْلَْرضِ  يِف  تُ ْفِسُدوا َوال َأْشيَاَءُهمْ 

ارَ  اللَّهُ   اأْلَْرضِ  يِف  اْلَفَسادَ  تَ ْبغِ  َوال ْيكَ إِلَ  اللَّهُ  َأْحَسنَ  َكَما َوَأْحِسنْ  الدُّنْ يَا ِمنَ  َنِصيَبكَ  تَ ْنسَ  َوال اآْلِخرَةَ  الدَّ
 مبَا َواْلَبْحرِ  اْلبَ رِّ  يِف  اْلَفَسادُ  ظََهرَ : القائل اهلل وصدق ،[22 :القصص] اْلُمْفِسِدينَ  حيُِبُّ  ال اللَّهَ  ِإنَّ 

  .[41: الروم] النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ 

 عبوديته ذل عرفو  ربه عرف من أفئدة األفئدة، له تنخلع الذي الرباين الكالم هذا يتدبرون الذين أين
 مبوازين تمسكي الذي ذاك هو وجل عز اهلل مرضاة إىل يصل أن يبتغي الذي اإلنسان وتعاىل، سبحانه هلل

 الذي ذاك هو وجل عز اهلل مرضاة إىل يصل أن يريد الذي اإلنسان وأسبابه، الظلم عن وينأى العدل
 قلوبنا يف اهلل علهاج اليت احملبة جسور السماحة، جسور والود، األُلفة جسور اهلل عباد وبني بينه ما يقيم
 على حيافظ يالذ ذاك هو وجل عز اهلل مرضاة إىل الوصول يبتغي الذي اإلنسان وجل، عز حمبته عن فرعاً 

  النظيف. الطاهر اهلواء واستنشاق والطمأنينة للعيش األرض صالحية

 أجل من وسائل من تعلمون ما بكل البيئة أفسد إنسان اهلل إىل يرحل أن اهلل عباد يا إطالقاً  ُيكن ال
 والنسل، الزرع ديفس حياته، يف الرفاهية من مزيداً  ينال أن أجل أن من جيبه، يف الربح من مزيداً  ينال أن

 الكيميائية دةواألمس بأنواعها املختلفة املبيدات طريق عن به ننتعش الذي اهلواء يفسد األرض، يفسد
 املسؤول أنه ميعل وهو مسومًا، اإلنسانية يف إلخوانه ذلك وراء من دميق أنه يعلم وهو بأنواعها املختلفة

  لفة.املخت الكثرية املستشفيات أبواب أمام بعينيه يراها اليت اخلبيثة األمراض طابور عن

 إن خسئت! وسجودك ركوعك من بشفاعة صالتك، من بشفاعة اهلل إىل راحل أنك هذا يا أتظن
 قالوا فيكم، املفلس من أتعلمون: الشيخان عليه اتفق فيما القائل اهلل رسول صدق هذا، تعلم كنت
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 وصيام صالةب القيامة يوم يأيت من أميت من املفلس: قال متاع، وال دينار وال له درهم ال من فينا املفسد
 من فيؤخذ هذا، دم وسفك هذا وغش هذا وضرب هذا ظلم وقد هذا شتم وقد يأيت وحج، وصدقة
 يف به رِحَ طُ  مث عليه فطرحت ذنوهبم من ُأِخَذتْ  حسنات له تبق مل إذا حىت وذاك وهذا هلذا حسناته

 يقيمون ال ا،وزن للعدالة يقيمون ال لكنهم احلرام اهلل بيت إىل عام كل حيجون صائمون، مصلون، ،النار
 وال صرفاً  قيامةال يوم منهم اهلل يقبل ال هؤالء وزنًا، أيضاً  اإلنسانية بل فقط، اإلسالمية أقول ال لإلخوة،
  عداًل.

 يقبل ال شاحة،امل على مبنية العباد حقوق ولكن املساحمة على مبنية اهلل حقوق أن اعلموا اهلل عباد
 اليت التجارية لباألعما باإلساءات، مثقل عنقه باملظامل، مثقلة وعنقه اهلل إىل رحل الذي اإلنسان من اهلل

 حساب لىع اآلخرين، عافية حساب على اآلخرين، سعادة حساب على نفسه ُيتع أن ورائها من يبتغي
  جهل. من وجهله عرف من هذا عرف القيامة، يوم جهنم حشو هم هؤالء اآلخرين، صحة

 صالة إىل ىنتداع أن ينبغي وأقول االستسقاء، صالة إىل نتداعى أال اهلل عباد يا يل يقال وكم كم
 أداء قبل إليها عُ فَ يُ ْهَر  ليصليها املفروضة الصالة إىل يقبل من الناس يف أن مسعتم هل لكن االستسقاء
 يقبل وهل عليه، يقف الذي واملكان ثوبه ينظف أن قبل إليها يهرع يتطهر، أن قبل إليها يهرع شروطها،

 صالة وجل، عز اهلل شرعه شيء من يسخر من مبثابة إنه! الشكل هبذا الناس من زيد إليها ُهرِعَ  صالة اهلل
 الظلم نم االنعتاق أصحاهبا، إىل احلقوق أداء شروطها وأوىل أهم من منها، البد شروط اهل االستسقاء

 قد ما مثل إىل اناإلنس هذا يعود أال املظامل، رد بعد وتعاىل سبحانه اهلل إىل التوبة املظامل، أنواع أكثر وما
 فيقول سأليني من يأيت ندماوع االستسقاء، صالة إىل َسنُ ْهرَعُ  كلنا الشروط هذه تؤدى عندما وأمث، فعل

 عز اهلل إن قولأ الكثرية والثلوج السخية باألمطار اهلل يكرمها الواسعة اهلل ديار من ديار ذي هي ها ولكن
 يكره وجل زع اهلل وإن كافراً  العادل كان وإن اآلخرة يف وإن الدنيا يف إن إليه ويثيب العدل حيب وجل
 يا احلقيقة ذهه نعلم أن ينبغي مسلمًا، الظامل كان وإن اآلخرة يف وإن الدنيا يف إن عليه ويعاقب الظلم
  اهلل. عباد

 قد ما إىل وأعود نهام يتحرروا أن ينبغي املسلمني حياة يف ثنائية هنالك إن املاضي األسبوع يف قلت
 مونمسل حنن الثنائية، مظاهر من آخر مظهر أمام لكم أقوهلا اليت املشكلة هذه من اآلن فأنا ذكرت
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 املساجد امتألت اورمب املساجد إىل نُ ْهرَعُ  عندما مسلمون احلرام، اهلل بيت إىل احلج موسم يف نُ ْهرَعُ  عندما
 اخلميسو  االثنني نصوم بل رمضان املبارك الشهر ال نصوم عندما مسلمون رمضان، شهر يف السيما بنا

 التعامل إىل ننظر عندما كله سالماإل يغيب املعاملة، سوق إىل ندخل عندما اإلسالم يغيب ولكن أيضاً 
 يزرعون لذينا هؤالء إىل وننظر املزارع إىل ندخل عندما كله اإلسالم يغيب الناس، بني والتجاري املايل

 الذين ملرضىا عافية حساب على العافية حساب وعلى فقط جيوهبم أعينهم نصب ويضعون ويفلحون
 سبحانه اهلل ليسألن هو إال إله ال الذي واهلل املسؤولون، حننو  واملوت القرب إىل بطيئة مث بطيئة رحلة يرحلون
 يف تسببوا ينالذ وهم العضال باملرض دماؤهم ُسِفَكت الذين املظلومني هؤالء عن الظاملني هؤالء وتعاىل
  ذلك.

 ُأرِيدُ  امَ  :الرزاق وه اهلل أن يعلموا وأن وجل عز اهلل إىل يتوبوا أن هؤالء بلغوا عين، اهلل عباد يا بلغوا
 :الذريات] اْلَمِتنيُ  اْلُقوَّةِ  ُذو الرَّزَّاقُ  ُهوَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ،[02 :الذريات] ُيْطِعُمونِ  َأنْ  ُأرِيدُ  َوَما ِرْزٍق  ِمنْ  ِمنْ ُهمْ 
02] 

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 عن اآلن نال حديث وال احلرام، اهلل بيت إىل حجاجاً  فاجتهوا السبل أمامهم تفتحت من الناس يف
 قد هنمأل أو دوهنم، تقطعت السبل ألن إما ذلك، هلم يُ َتحْ  مل من الناس ويف هي، ما السبل هذه نوع

 أقامهم ليتا الوظائف أن وجدوا األولويات، ُسلَّمِ  مبدأ إىل الركون آثروا وأهم، أوجب هو مبا القيام آثروا
 تركوها إن مهب أنيطت اليت املهمة أن وجدوا عنها، للفرار سبيل وال منها، مندوحة ال عليها وجل عز اهلل
 اهلل يتب إىل حجاجاً  التوجه عن واألعذار الظروف هبم قعدت فهؤالء بعدهم، من يسدها من يوجد ال

 زيارة إىل االشتياق بأمل ويشعرون رام،احل اهلل بيت إىل الشوق بلظى األيام هذه يف يشعرون ولعلهم احلرام،
 حلجاج تعاىلو  سبحانه اهلل أتاحه قد الذي األجر أن يتصورون ولعلهم وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول

 منهم لفئة يفتح نأ من بعباده أرحم يزال وال اهلل كان اهلل، عباد يا كذلك ليس واألمر منه، ُحرُِموا قد بيته
 كانوا، أينما كلهم للناس شاملة ورمحته رمحة، ذو وتعاىل سبحانه ربنا منها، خريناآل وحيرم إكرامه مائدة
 فلم األعذار، مهب قعدت الذين أولئك أو احلرام، اهلل بيت إىل حجاجاً  يتوجهوا أن هلم أُتِيحَ  الذين سواء
     .ذلك هلم يُِتحْ 

 وسلم، عليه هللا صلى للمصطفى نوالزائرو  والساعون والعاكفون الطائفون يناله الذي األجر كان لئن
 من حملرومنيا يالحق اهلل جعله آخر أجراً  هنالك فإن إليها، اجتهوا اليت باألماكن منوطاً  أجرهم كان لئن
 اليت ألماكنا سائر يف فيها، يعيشون اليت املدن سائر يف يالحقهم كانوا، أينما يالحقهم النسك، هذا

 اليت احلجة يذ شهر أول من واأليام الليايل هذه مصدره اهلل؟ عباد يا األجر هذا مصدر ما فيها، يتقلبون
 اْلَوْتِر،وَ  َوالشَّْفعِ  َعْشٍر، َولَيَالٍ  َواْلَفْجِر، :قائالً  بلياليها أقسم تبيانه، حمكم يف وتعاىل سبحانه اهلل هبا أقسم
  [0-1 :الفجر] ِحْجرٍ  ِلِذي َقَسمٌ  َذِلكَ  يِف  َهلْ  َيْسِر، ِإَذا َواللَّْيلِ 

 هبا أقسم إّناو  تعلمون، كما أيامها وتتبعها احلجة، ذي شهر من األوىل بالليايل وجل عز اهلل أَقَسمَ 
 اليت الرمحانية تجلياتال إىل هبا، وجل عز اهلل أناطها اليت العظيمة املعاين إىل قدسيتها، إىل أنظارنا ليلفت
 الناس من ناسٌ  ُحرِمَ  فلئن ُوِجُدوا، بقعة أي ويف نواكا أينما والليايل األيام هذه يف يعيشون من هبا يتمتع
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 مصدر تتنوع، جراأل ومصادر قط، لذلك الوفري األجر من حُيْرَُموا مل فإهنم احلرام، اهلل بيت إىل التوجه عن
 يتناثرون نالذي اآلخرين للناس األجر مصدر أما وزيارهتم، ووقوفهم وسعيهم طوافهم الناس ألولئك األجر

 اهلل كأنو  يالحقهم، الذي هو الزمان يالحقهم، الذي هو األجر فإن قراهم، يف مدهنم، يف م،بقاعه يف
 أينما قكمتالح اإلكرام هذا مائدة فإن للحجاج، والقبول اإلكرام مائدة ُبِسَطتْ  لئن: هلم يقول وجل عز

     .هبا وجل عز اهلل أقسم اليت الليايل هذه يف متمثلة كنتم

 وغريه لبخاريا يرويه الذي احلديث يف قائالً  وأكده ذلك وسلم عليه اهلل ىصل املصطفى شرح وقد
 العمل أيام من ما :وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: قال عنهما اهلل رضي عباس بن اهلل عبد حديث من

 وال: قال اهلل؟ يلسب يف اجلهاد وال اهلل رسول يا: الصحابة أحد قال ،األيام هذه يف منه خريٌ  فيها الصاحل
 . بشيء ذلك من يعد فلم وماله بنفسه خرج رجالً  إال اهلل، سبيل يف اجلهاد

 أقسم الذي سمالق بعد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يقوله الذي هذا أمام نقف تعالوا اهلل عباد
 حجاجاً  التوجه نم رِْمنَاحُ  وقد وفري، أجرٍ  من األيام هذه طوايا يف ما نتبني تعالوا وتعاىل، سبحانه الباري به

 نكون أن بغيين يزيد، رمبا بل احلاج أجر يساوي ما األجر من له القاعد كان ولرمبا احلرام، اهلل بيت إىل
 املصطفى ذكره امب والليايل األيام هذه مللء نتهيأ أن ينبغي أنه األمر يف ما كل احلقيقة، هذه من بينة على
 دقيق إىل انظرواو  وتعاىل، سبحانه اهلل إىل العبد تقرب اليت الصاحلة األعمال من وسلم عليه اهلل صلى

 هذه يف منها خريٌ  العبادة: يقل مل ،األيام هذه يف منه خريٌ  فيها الصاحل العمل أيام من ما :كالمه
 مجعاء، ةاإلنساني صالح فيه ما كل حتوي الكلمة هذه الصاحل والعمل الصاحل، العمل: قال وإّنا األيام،

 بني تفريق ودون ،مذاهب بني تفريق ودون مستويات، بني تفريق دون واجملتمع، الفرد حصال فيه ما كل
 اإلنسانية حلاجاتا مع اإلنسانية، الفطرة مع ويتسق يتفق الذي الثوب ذلك هو الصاحل العمل وقيم، أفكار

 ينال أن كلذ وراء من وقصده وجل عز اهلل إىل اإلنسان به يتقرب لإلنسانية صاحل عمل فكل السليمة،
 تقل ال هبا جلو  عز اهلل أكرمه اليت املكرمة أن جيد فلسوف وجل، عز اهلل برمحة الفوز ينال أن اهلل، رضا
 على دوننا من مونيسل يقفون الذين أولئك عن يقل ال اهلل، ببيت طائفني اجتهوا الذين أولئك مكرمة عن

     .وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى رسول



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1932
 

 اهلل وقحق بأداء تعلمون كما يبدأ الصاحل العمل الصاحل، العمل كلمة يف أخرى مرة تأملوا ولكن
 مدخٌل، عاىلت اهلل حقوق هي اليت بالعبادات البداءة: لكم قلت إن مبالغاً  أكون ال لعلي بل وجل، عز

 ملٌ ع ألمةا هذه هبا َيدم وظيفة به أنيطت الذي اإلنسان قيامَ  إن مث الصاحلة، األعمال إىل مدخل جمرد
 أتقرب إّنا إنين رب أي: حاله بلسان يقول وهو العمل هذا يؤدي عندما الصاحلة، األعمال أجل من

 عاملتهم ولطف وجهه بشاشة حيمل وهو داره إىل عمله من عائداً  الرجل دخول إن إليك، عبادك يخدمة
 أشكّ  وال ،وجل عز اهلل إىل اإلنسان هبا يتقرب اليت الصاحلة األعمال أجلِّ  من أوالده، زوجه، أهله، مع
 األيام، هذه يف واملروة الصفا بني الساعني أجر عن يِقلّ  ال املعاملة يف اللطف وهذا البشاشة هذه أْجرَ  أن
 رزقاً  ملشروعا عمله املباح، علمه وراء من ليكسب نشيطاً  عمله إىل الباكر صباحه يف يغدو الذي ذاك إن

 باجلهاد العمل ذاهب القائم وتعاىل سبحانه اهلل وصف بل لصاحلة،ا األعمال أجلِّ  من هو أهله إىل به يعود
 عبادة، كانم يف به أنيطت مسجد، يف به أنيطت وظيفة يؤدي الذي اإلنسان نعم، باجملاهد ووصفه
 ويتلمس اهلل، رضا يتلمس إّنا وهو بينكم، أقفه الذي املوقف هذا مبثل يقوم هبا، ُكلِّفَ  اليت دروسه يؤدي
     .احلرام اهلل ببيت الطائفني أجر عن أجره يقل ال اهلل من القرب

 السلوك من لنفسا بتنقية تبدأ إّنا الصاحلة األعمال إىل خطوة أول أن -اهلل عباد يا- فلتعلموا ولكن
 إناءك ألمت أن تريد عندما التحلية، قبل التخلية: قال من وصدق األوىل، اخلطوة هي تلك واحملرمات،

 اللذيذ الطعام ىعل اإلناء رجس يتغلب فلسوف وإال اإلناء، هذا بتطهري ذلك قبل بدأفا حبلوى أو بطعام
 حمالفته تزال ال كان ذاإ قرباته أو طاعاُته اإلنسانَ  تفيد أن عسى ماذا التحلية، قبل التخلية نعم فيه، الذي

 خالقهأ على ةمتغلب الفاجرة أخالقه كانت إذا مستمرة، تزال ال معاصيه كانت إذا قائمة، للشيطان
     .نقري شروى اهلل إىل يقربه ال صيامه لكن وقام، اإلنسان هذا صام رمبا احلميدة؟ اإلنسانية

 القاألخ وهو أال واحد حمور على يدور كلها اختالفها على الصاحلة األعمال إن اهلل، عباد أجل،
 وأتبع كنت، حيثما اهلل اتق :القائل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وصدق اخللق، حسن الفاضلة،

 مل املسلمني، خالق: يقل مل املؤمنني، خالق :يقل مل ،حسن يخلق الناس وخالق متحها، احلسنة السيئة
     حسن يخلق الناس خالق: قال وإّنا: واجلريان األقارب: خالق يقل
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 اآلثام من وقاراً أ حيمل منكم بكثريٍ  كأين: يسمعين ملن أو يشاهدين ملن أقول وأنا منكم، بكثري كأين
 الذنوب من وأوقارٌ  مآثا ولكنها يغفر، فاهلل اهلل، حقوق تضييع يف املتمثلة والذنوب اآلثام ال والذنوب،

 اختلقوا دورهم إىل مساءً  عادوا إذا الذين الرجال أكثر ما للعباد، ظلم يف العباد، حلقوق تضييع يف تتمثل
 جهداً  تألوا ال اليتو  زوجها، قدوم تنتظر اليت املسكينة للمرأة مالظل أسباب اختلقوا والظلم، الوقيعة أسباب

 يف ستقبلهت الذي هو الفجور يصادفها، الذي هو الفجور لكن البيت، رب خدمة ويف املن زل خدمة يف
 الرجال، لمظ بسبب األعضاء منهن وُبرِتَتْ  العظام، منهن ُقطَِّعتْ  نساء من ورأيت مسعت وكم املساء،

 بلسان مهل اهلل يقول! احلجة؟ ذي من األول العشر يف اهلل إىل الناس هؤالء إقبال يفيد أن عسى ماذا
 يوم هو ّناإ ينتظرهم الذي األطم والبالء مأجورين، غري مأزورين املائدة هذه حظرية عن ابتعدوا: احلال
 استالب يف ةنشو  مثلها ما نشوةٍ  يف ويتقلبون اآلخرين، حقوق يف يولغون أناس من كم الساعة، تقوم
 من ظهميوق ال احلال، هذه على عاكفون شىت، اخلداع من بألوان شىت، املكر من بألوان احلقوق هذه

 العشر هذا امواص هؤالء أن ولنفرض هبا، وتعاىل سبحانه اهلل أقسم اليت الليايل وال األيام ال هذه حاهلم
 بذلك أمرناي فإّنا نسك أو بصالةٍ  اهلل أمرنا وإذا الناس، هؤالء عبادة عن غين اهلل كله، الليل وقاموا كله
     .بشفافية بيننا فيما نتعامل بود، بيننا فيما فنتعامل قلوبنا النسك هذا يرقق لكي

- ملساحمةا على مبنية اهلل حقوق سواء، امليزان هذا يف والنساء فالرجال الكالم هذا قلت وإذا أجل
 األغر اليوم ذاه يف املوقف، هذا يف أقول املشاحة، على يةفمبن العباد حقوق أما -باألمس لكم قلت كما
 ظاملونال أيها يا ألهليكم، الظاملون أيها يا: الناس هلؤالء به وجل عز اهلل أقسم الذي العشر هذا من

 وتعاىل، سبحانه اهلل إىل تتوبوا مل إن ماحقاً  ساحقاً  بالءً  انتظروا إخوانكم حلقوق اآلكلون أيها يا ألقاربكم،
 [132 :النساء] ِبهِ  جُيْزَ  ُسوءاً  يَ ْعَملْ  َمنْ  اْلِكتَابِ  َأْهلِ  أََماينِّ  َوال بِأََمانِيُِّكمْ  لَْيسَ  :القائل اهلل صدقو 

 والبعيد ريبة،ق املوت ضجعة إن أما: مجيعاً  الناس وهلؤالء لنفسي وأقول القيامة، يوم أو الدنيا دار يف سواء
 .[2-0 :املعارج] َقرِيباً  َونَ رَاهُ  يداً،بَعِ  يَ َرْوَنهُ  إِن َُّهمْ  قريب

 ستمرءت الذي هذا يا  قلبك الندامة ستأكل كم ُترى املوت، ملك إلينا يفد عندما نتمدد ولسوف
 تنضجو  الندامة تلك لنار تتهيأ ملاذا! إخوانك؟ مع أو أوالدك مع أو أهلك مع إن اليوم حياتك يف الظلم
 لتستسمح عترج أنك لو تتمىن الندامة، تفيدك لن ساعة غداً  أوارها يف تتقلب أن أجل من اليوم نرياهنا
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 ملاذا أجل لتحطيم،ا حىت وضربتها إليها أسأت اليت زوجتك قدم لتقّبل رجعت أنك لو تتمىن املظلومني،
     .احلق إىل عودة: يقول وجل عز اهلل ونداء ساحنة، والفرصة اليوم، نرعوي ال

 اإلساءة من تحررن الظلم، من نتحرر اآلثام، من نتحرر بالتخلية، نبدأ أن أوالً  بنا هتيب الليايل هذه
 الصاحلة باألعمال عات،بالطا بالعبادات، اهلل إىل نتقرب التحلية، تبدأ التخلية بعد كانوا، أياً  اآلخرين إىل

 .كمل غفري فاستغفروه العظيم، اهلل وأستغفر هذا، قويل أقول تنوعها، أكثر وما أكثرها وما كلها
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حّدثتكم يف األسبوِع املاضي عن فضِل العشِر األّوِل من شهِر ذي احلّجة، وذّكرتكم بقوِل اهلِل عزَّ 
أما اليوم  َذِلَك َقَسٌم لِِّذى ِحْجرٍ  َهْل ىِف  ِ، ِإَذا َيْسر لِ َوالَّيْ  ِ، َوالشَّْفِع َواْلَوْتر  ،َولَياٍل َعْشرٍ  ،وَواْلَفْجرِ وجّل: 

فأذّكركم بذروة الفضِل يف هذه األيّاِم املباركات، أال وهو يوُم عرفة، الذي أملَح إليِه البياُن اإلهليُّ بكلمِة 
رفة، رُه جلُّ علماِء التّفسري يوُم عأي الوتِر من هذه األيام، واملقصوُد منُه كما ذك ،َوالشَّْفِع َواْلَوْترالَوْتر: 

يوُم عرفَة هذا هو حموُر الفضِل الذي ثبَت هلذه الليايل العشر، وهو اليوُم األغرُّ من هذا الّشهِر املبارك، بل 
هو اليوُم األغّر من أيّاِم الّسنِة كلّها، فقد ورَد عن جابٍر عن رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلَم فيما يرويِه 

إذا كاَن يوُم عرفة، فإنَّ اهللَ  :بيهقيُّ وأبو يعلى والّطرباينُّ وغريهم أنَّ رسوَل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلَم قالال
عزَّ وجلَّ يباهي بأهِل األرِض املالئكة فيقول: )انظروا إىل عبادي أتوين شعثًا غرباً ضاّجني من كلِّ فجٍّ 

ُل املالئكة: )إنَّ فيهم فالنًا مرهقًا( أي مغموسًا باملعاصي عميق، أشهدكم أيّن قد غفرُت هلم(، فيقو 
واآلثام، )وفالنًا وفالنة(، فيقوُل اهللُ هلم: )قد غفرُت هلم مجيعًا(. يقوُل رسوُل اهلِل صلى اهلُل عليِه وسّلم: 

 .)فلم يُ َر يوٌم أكثُر فيِه عتيقًا من النّاِر من يوِم عرفة(

ما رؤَي الّشيطاُن  وابُن ماجه، أنَّ رسوَل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلَم قال:وفيما رواُه مالٌك يف موطّئه 
يف يوٍم هو أحقُر وال أدحُر وال أصغُر وال أغيُظ منُه يف يوِم عرفة، وما ذلَك إال ملا يرى من رمحِة اهللِ سبحانُه 

 .وتعاىل املنزّلِة على عباده

هذا الفضل الذي  -هلُل عليِه وسّلَم مبزيّتِه وفضله ليَس وقفًا وهذا اليوم الذي نّوَه رسوُل اهلِل صّلى ا
على طائفٍة من النّاِس دوَن طائفة، فهَو ليَس فضاًل على احلجيج، ليَس فضاًل موقوفًا عليهم دوَن  -فيه 

ن ع غريهم، وإّّنا فضُل هذا اليوم ينالُه النّاُس مجيعًا يف مشارِق األرِض ومغارهبا، إال من أعلن عن غناهُ 
رمحِة اهلل سبحانُه وتعاىل، فمن أعلَن عن غناُه عن اهلِل عزَّ وجّل فاهلُل أشدُّ غنًا عنه، وكيَف يعلُن اإلنساُن 

 غناُه عن اهلِل سبحانُه وتعاىل؟
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يعلُن اإلنساُن عن غناُه عن اهلل بشيٍء أعظَم داللةً من القول، يعلُن عن ذلَك بالفعل، وذلَك بإعراضِه 
 -وجّل يف هذا اليوم، وانغماسِه يف مزيٍد من املنسياِت وامللهيات، وما رأيُت صورًة أعجب  عن اهلِل عزَّ 
وال أغرب من صورِة إنساٍن تعلُم كلُّ ذرٍّة من كيانِه أهّنا يف غايِة الفقِر إىل اهلِل عزَّ وجّل حااًل  -أيّها النّاس 

الّرمحة، ويلهو  لى عباده يف هذا اليوم فيعرُض عن هذهومآاًل، ويسمع عن رمحِة اهلِل سبحانُه وتعاىل املنزّلِة ع
 ويستكرُب فوقها.

وإنَّ من أعظِم وأغرِب الّصوِر اليت جتّسُد هذا املعىن، صوُر أناٍس جتدهم يوَم عرفة يف رحاِب عرفة 
وهم مشغولون عن اهلل بكلِّ شيء بداًل من أن يكونوا مشغولنَي باهلِل عن كلِّ شيء، جتدهم منغمسنَي 

الطّعاِم والّشراِب آنًا، وباألحاديِث امللهيِة اليت يتجاذبوهنا فيما بينهم آنًا، وبالّضحِك والّنكِت آنًا آخر، ب
يتصّوروَن أهّنم يف ذلَك اليوِم إّّنا ينتهزوَن فرصَة نزهٍة أتيحت هلم، فهم منغمسوَن يف معىن اللهِو يف ذلَك 

ى اهللُ األرِض رمّبا، حاشا املكاُن الذي ُدِفَن فيِه رسوُل اهلِل صلّ املكان الذي لن جتَد مكانًا أفضَل منُه فوَق 
عليِه وسّلم، ويف ذلَك الزّمان الذي لن جتَد زمانًا أفضَل منُه يستطيُع اإلنساُن أن يتقّرَب فيِه إىل موالُه 

 وخالقه.

اديثهم وهلوهم؟ م وأحفماذا يقوُل حاُل هؤالِء النّاس املعرضنَي عن اهلِل مبوائدهم وأطعمتهم، وفكاهاهت
هؤالِء الذيَن اخّتذوا من مكاِن عرفة مكاَن نزهٍة هلم كأيِّ نزهٍة يرحُل إليها النّاُس يف يوٍم من األيّام. أليَس 
معىن تصرّفهم هذا بكلِّ وضوٍح وبكلِّ داللٍة قاطعٍة أهّنم أغنياُء عن اهلل، أهّنم أغنياُء عن مائدِة اهللِ سبحانُه 

املوىل ينادي ويقوُل هلم: أال هلمَّ أال هُلم.. وهؤالِء النّاس معرضوَن عن نداِء اهلِل عزَّ وجّل،  وتعاىل ورمحته،
 مع أهّنم أفقُر ما يكونون إىل شيٍء من رمحِة اهلِل عزَّ وجل إن يف دنياهم أو يف ُأخراهم.

يَن من إخواهنم حاُل اآلخر  وَمَثُل حاِل هؤالء الذيَن يعرضوَن عن اهلِل وهم يف ألبسِة اإلحراِم وأرديته،
الذين ينتشرون يف شىّت بقاِع األرض إذا جاءَ ذلَك اليوُم املبارك، فالتّاجُر مغموٌس يف صفقات بيعه وشرائه، 
واإلنساُن املتعّوُد على اللهِو منصرٌف إىل هلوِه كالعادِة متامًا، واألسرُة املعرضةُ عن اهلل، املعرضةُ عن مصريها 

  عزَّ وجّل، ُيرُّ هبا هذا اليوم دوَن أن تشعَر بأيِّ معىًن لقسديّته، ودوَن أن تشعَر بأيِّ وعن عبوديّتها هللِ 
معىًن للرمحِة اإلهلّيِة اليت تطرُق باَب هذه األسرة، ولكنَّ هذه األسرة برجاهلا ونسائها عن رمحِة اهلِل عزَّ وجلَّ 

 اهلِل سبحانُه وتعاىل. يف سهٍو ولغو، ألهّنا تعلُن بذلَك أهّنا غنّيٌة عن رمحةِ 
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هذا اليوُم إذا جاءنا ينبغي أن نستعدَّ لُه قدَر شعورنا بالفقِر إىل اهلل، فإن مل نكن فقراَء إىل اهلِل عزَّ 
وجّل فذلَك شيءٌ آخر، ولكن فليقل يل أي  منكم، بل أي  ممن يسمُع كالمَي الّساعة، بل أي  من النّاس 

هو هذا الّسكران الذي جيرُؤ أن يقوَل أّنُه يف غىًن عن اهلل؟ من هو هذا من مؤمنني أو غرِي مؤمنني. من 
َغيِنُّ يَا أَي َُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُهَو الْ  الذي يستطيع أن يقَف متحّديًا لقوِل اهلِل عزَّ وجّل:

، من هو الذي جيرؤ أن يقَف بشيٍء من الّتحّدي أماَم كالِم َجِديدٍ  ِإن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َويَْأِت يِخَْلقٍ   احلَِْميدُ 
اهلِل عزَّ وجّل هذا؟ ما منّا من أحٍد يستطيع إال أن يوّقَع على كالِم ربِّ العاملني وأن يعلَن عن فقرِه إىل اهلل 

اُء إىل اهلل، كلُّ النّاِس فقر   سواًء كاَن هذا اإلنساُن صاحلًا أو فاسقًا، مستقيمًا أم منحرفًا، مؤمنًا أم كافراً،
فإذا كنّا فقراَء إىل اهلل واهلُل عزَّ وجّل ينادينا يف كلِّ ساعة ال سّيما يوَم عرفة، أال فأقبلوا إيلَّ فقط إقباَل 

 العبِد إىل مواله أغفر لكم كلَّ شيء. 

ملوُت بابنا؟ وال ندري طرُق افلماذا وحنُن فقراءُ إىل اهلل ال ننتهُز فرصَة هذا اليوم وحنُن ال ندري مىت سي
َء مىت سنودُّع هذه الّدنيا ونرحُل عنها إىل اهلِل عزَّ وجّل؟ أليَس خرياً لكلٍّ منّا أن يرحَل إىل اهللِ بصفحٍة بيضا

ناصعة؟ أليَس خرياً لكلٍّ منّا وقد اسوّدت صفحاُت أيّامِه ولياليِه باملعاصي أن نبّيضها ونغسلها يف هذا 
 وإذا هو آيٌل إىل اهلِل عزَّ وجّل كيوَم ولدتُه أّمه، اللهم إال إذا كاَن يف عنقه ظالمٌة ملظلوم. اليوِم املبارك؟

وقد صحَّ عن املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم استحباُب صوِم هذا اليوِم املبارك، اللهمَّ إال للحجيج. 
صياُم يوِم عرفة كّفارٌة وسّلم أّنُه قال: فلقد ورَد يف صحيِح مسلٍم وغريه عن رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه 

ُروَي ذلَك بطرٍق شىّت. وقد روى عطاٌء اخلراساينُّ عن عبِد الّرمحِن بِن أيب بكٍر  لسنٍة قبلها ولسنٍة بعدها
رضَي اهلُل عنهما قال: دخلُت على عائشة رضَي اهلُل عنها يوَم عرفَة وهي صائمة واملاُء يُ َرشُّ عليها، أي 

اد، فقلُت هلا: أفطري. قلت: أفطُر يف هذا اليوم وقد مسعُت رسوَل اهلل صّلى اهلُل عليِه وسّلم من اإلجه
فلننتهز فرصَة هذا اليوِم أواًل بالتّوبة الّصادقة واإلنابِة إىل اهلل،  !صياُم يوِم عرفَة كّفارٌة لسنٍة قبلهايقول: 

افيًة خالصة. ِت إىل اهلل على أن تكوَن نيّاتُنا يف ذلَك صمثَّ مبلِئ هذا اليوِم مبا نستطيع من أنواِع الُقرُبا
ولنجهد جهدنا أن نكوَن صائمنَي يف هذا اليوم حىّت ترتفَع أعمالنا إن وفّقنا اهللُ لشيٍء من األعمال حىّت 

للهمَّ ارمحنا برمحتَك اترتفَع أعمالنا إىل اهللِ وحنُن صائمون، فنحُن الفقراءُ إىل اهلل واهللُ الغينُّ عنّا، الرّحيُم بنا، ف
 اليت وسعت كلَّ شيء. فاستغفروُه يغفر لكم.
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هذا هو يوُم عرفة، هو اليوُم الذي يشكُِّل بنَي أيّاِم الّسنِة كلِّها ما يشبُه واسطَة العقِد من حبّاِت 
ما من  يِح أّنُه:ى اهلُل عليِه وسلََّم يف احلديِث الّصحالعقِد كلِّه، هو اليوُم الذي أعلَن فيِه رسوُل اهلِل صلّ 

ما من يوٍم يتقبَُّل اهلُل فيِه  يوٍم أفضُل عنَد اهلِل سبحانُه وتعاىل من يوِم عرفة، وخرُي الّدعاِء دعاءُ يوِم عرفة
م يف هذا اليوم. وقد روى هدعاِء عبادِه ويرتضي إقباهلم إليِه بالعبودّيِة والّذلِّ والّدعاِء واملسألِة كما يرضى عن

ما  اإلماُم مالٌك والبيهقيُّ عن طلحَة بِن عبيِد اهلِل رضَي اهللُ عنُه أنَّ رسوَل اهلِل صلَّى اهللُ عليِه وسلََّم قال:
رؤَي الّشيطاُن يف يوٍم هو فيِه أصغُر وال أدحُر وال أحقُر وال أغيُظ منُه يف يوِم عرفة، وما ذلَك إال ملا يرى 

 .ِل رمحاِت اهلِل سبحانُه وتعاىل، ومن جتاوِز اهلِل عن الّذنوِب العظاِم يف هذا اليوممن تنزِّ 

وإنَّ أحَدنا ليسأُل وهو يصغي إىل هذِه املظاهِر من فضِل هذا اليوِم املبارِك اجلليل: أهَي فضيلٌة خاّصٌة 
 أينما ُوجدوا؟ سواءٌ واملسلمنَي مجيعاً  مبن شهَد املوقَف يف يوِم عرفة؟ أم هَي فضيلٌة عاّمٌة متتدُّ للمؤمننيَ 

منهم من أُتيَح لُه أن يذهَب حاّجًا إىل بيِت اهلِل احلراِم ويقَف هذا اليوَم يف املوقِف أو من مل يُ َتح هلم 
ذلك؟ كالُم املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم كالٌم عام  يشمُل املسلمنَي مجيعًا أينما ُوجدوا، فهو مل يقيِّد 

خرُي الّدعاِء  لفضيلَة مبوقٍف مكايّن، وال بُنُسٍك وطاعاٍت معيّنة. أمل يقل عليِه الّصالُة والّسالم:هذِه ا
. وإذا كاَن خرُي الّدعاِء دعاَء يوِم دعاُء يوِم عرفة، وأفضُل ما قلُت أنا والنّبيّوَن من قبلي: ال إلَه إال اهلل

دِة أو القريِة أو الّنظِر عن طبيعِة املكان، بقطِع الّنظِر عن البل عرفة، فتلَك اخلريّيُة عاّمٌة هلذا اليوِم بقطعِ 
األرِض اليت يوجُد فيها اإلنساُن يف هذا اليوم، واملهمُّ أينما ُوِجَد هذا اإلنسان، املهمُّ أن يُقِبَل إىل اهلِل 

 يضًا إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل.أسبحانُه وتعاىل، وأن ينتهَز فرصَة إقباِل اهلِل عزَّ وجلَّ على عبادِه فيُقِبَل هو 

وإّنين ألقُف أماَم هذِه الكلماِت اليت يقوهُلا املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم عن الّشيطاِن يف هذا 
ولقد . ما رؤَي الّشيطاُن يف يوٍم هو فيِه أصغُر وال أدحُر وال أحقُر وال أغيُظ منُه يف يوِم عرفةاليوم: 

طرِد وصَف هبا اهللُ سبحانُه وتعاىل الّشيطاَن هي الِكرب، كما علمتم أنَّ أّوَل سبٍب لعلمتم أنَّ أشنَع صفٍة 
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َض اهلِل سبحانُه وتعاىل الّشيطاَن من ساحةِ رمحتِه إّّنا هو تكرّبُه على اهلِل عزَّ وجلَّ عندما تأىّب على اهلِل ورف
 أن يطيَع أمره.

هذا  قتضت طرَدُه من رمحِة هلِل سبحانُه وتعاىل، فإنَّ وإذا كاَن هذا هو أهمَّ صفاِت الّشيطاِن اليت ا
ِه ليوٌم عجيٌب حّقًا من عمِر الّدهر، عندما يستطيُع هذا اليوُم مبا فيِه من أسراٍر ومبا في -يوَم عرفة  -اليوم 

معايَن  -عاين من مظاهِر الّتجّلي اإلهليِّ على عباده، عندما يستطيُع هذا اليوُم بأسرارهِ هذِه أن يُفرَِغ هذِه امل
 من باطِن الّشيطان، وأن حييَلُه يف هذا اليوم بل حييُلُه هذا اليوُم ذاتُه مبا فيِه من أسرار من ذلكَ  -الكربياء 

يٌم من املخلوِق املتعجرِف املتكربِّ املتأيّب ال على عباِد اهلل، بل على اهلِل سبحانُه وتعاىل ذاِته. إّنُه ليوٌم عظ
 الذي استطاَع أن يُفرَِغ الّشيطاَن من عظمتِه وكربيائِه وعجرفتِه وتعاُظمه، وإذا هو بسرِّ الّدهر، هذا اليوُم 

 هذا اليوِم أصغُر وأدحُر وأحقُر وأغيُظ ما ترى.

وإذا كاَن أثُر هذا اليوِم على الّشيطاِن هكذا، إذاً كيَف ينبغي أن يكوَن أثُر هذا اليوِم على عباِد اهلِل 
ن ي أن يكوَن أثُر هذا اليوِم على أولئَك الذيَن ُطرَِد الّشيطاُن من رمحِة اهلِل عزَّ وجلَّ معزَّ وجّل؟ كيَف ينبغ

أجلهم؟ ينبغي أن يكوَن هلذا اليوِم سلطاٌن وأيُّ سلطاٍن على نفوِسنا، ينبغي أن تنبعَث من نفوِس املسلمنَي 
رمحِة اهلِل عزَّ نفَسُه قريبًا إىل اهلل، مكلوءاً بنشوٌة عارمة، وسعادٌة باسقة، ولّذٌة ال تعدهُلا لّذٌة عندما جيُد 

وجّل، تفيُض جتلّياُت اهلِل سبحانُه وتعاىل عليِه من أحنائه، وشرُّ النّاِس يف هذا اليوِم من كاَن شأنُه شأَن 
رِة واالندحاِر  اهذا الّشيطاِن الذي مل ُيرَّ عليِه يوٌم كهذا اليوِم وهو يف حالٍة من الّصغاِر واملهانِة والّذلِّ واحلق

 كما يقوُل رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم.

إنَّ العجَب كلَّ العجِب أيُّها اإلخوُة من أن ُيرَّ باإلنساِن هذا اليوُم املبارُك الذي يصفُه رسوُل اهلِل 
جاُب من إنساٍن عُ صّلى اهللُ عليِه وسلََّم هبذا الوصِف ويصُف حالَة الّشيطاِن فيِه هبذِه الّشاكلة، العجُب ال

ِه ُيرُّ بِه هذا اليوُم وهَو ال يلتفُت إىل اهلِل عزَّ وجلَّ ليعوَد إليِه باالصطالح، وهو عاكٌف على إعراضهِ ونسيان
 وذهوله، ال ذهولِه عن اهلِل عزَّ وجلَّ بل ذهولِه عن نفسه.

ّذهِن كّلما ي يتكّرُر يف الوإن أنسى فإيّن ال أنسى أبدًا ذلَك املشهَد الذي حّدثتكم عنُه مرًّة والذ
َوِإْذ قُ ْلَنا تكّررت تالوُة كتاِب اهلِل سبحانُه وتعاىل عندما يقوُل اهلُل سبحانُه وتعاىل مصوِّرًا هذا املشهد: 
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ُه تَتَّخِ اجلِْنِّ فَ َفَسَق َعْن أَْمِر رَبِِّه أَف َ  ِمنَ  لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإال إِْبلِيَس َكانَ  ُذوَنُه َوُذرِّي ََّت
 .ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدو  بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدال ِمنْ  أَْولِيَاءَ 

  ما تأّملُت يف هذا الكالِم الرّبّاينِّ مرًّة إال وشعرُت أنَّ اخلجلَ ينبغي أن َيُنَق اإلنساَن وينبغي أن جيتاحهُ 
نا عزَّ وجلَّ عن عاىل. أرأيتم إىل هذا الكالِم العجيب، حيدِّثُنا ربُّ كلّيًّا من فرقِه إىل قدمِه من اهلِل سبحانُه وت

تكرُيِه العظيِم لإلنسان، وذلَك عندما أمَر هذا الّشيطاَن الذي يتحّدُث عنُه رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه 
ر، وإّنُه يف احلقيقِة يوسلََّم وعن حالِه يف هذا اليوم، عندما أمرُه بالّسجوِد آلدَم سجوَد تكرمٍي وتبجيٍل وتقد

َن سجوٌد هلذِه اخلليقِة كلِّها متمثّلًة يف أيب األنبياِء وأيب البشِر آدَم علِي الّصالُة والّسالم، كرّمَك اهلُل يا اب
آدَم إذ أمَر الّشيطاَن بالّسجوِد لك. ولكنَّ الّشيطاَن استكرَب وكاَن من الفاسقني، ورفَض أن يكرَِّم هذا 

رّمُه اهلل، ورفَض أن يبجَِّل هذا اإلنساَن الذي جبّلُه اهلل، واهتاجِت الكربياُء بنَي جواحنه، اإلنساَن الذي ك
 بل اهتاجِت العداوُة والبغضاُء هلذا اإلنساِن بنَي جوانِح ذلَك الّشيطان.

؟! أنا ْم َلُكْم َعُدو  ُدوين َوهُ  نْ مِ  فَ تَتَِّخُذوَنُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولِيَاءَ ُل البياُن اإلهليُّ اإلنساَن قائاًل: ءوهنا ُيسا
الذي كرّمتكم وأمرُت هذا الّشيطاَن بالّسجوِد لكم فاستكرَب واهتاجِت العداوُة بنَي جواحنهِ لكم، ومَع هذا 

ُه تعرضوَن عن اإللهِ الذي كرّمكم وتقبلوَن بالوالِء إىل هذا الّشيطاِن الذي عاداكم؟! كيَف هذا؟  فَ تَتَِّخُذوَن
. بئَس أن يستبدَل اإلنساُن الظّامُل واليَة بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدال ُدوين َوُهْم َلُكْم َعُدو   ِمنْ  ي ََّتُه أَْولِيَاءَ َوُذرِّ 

بدَل الّشيطاِن بواليِة اهللِ سبحانُه وتعاىل، بئَس أن يستبدَل اإلنساُن الظّامل، الظّاملُ ملن؟ لنفسه، بئَس أن يست
دُل ملُ بواليِة اهلِل الذي أحبَّه، بواليِة اهلِل الذي كرَّمه، بواليِة اهلِل الذي رفَع مقامه، يستبهذا اإلنساُن الظّا

هبذِه الواليِة واليَة الّشيطاِن الذي أعلَن العدواَن له، أعلَن الكربياءَ عليه، أعلَن أّنُه سيقُف هلم على صراِط 
عاىل واحداً من عبادِه جهٍد يف سبيِل أاّل جيَد ربُّنا سبحانُه وتاهلِل املستقيم، وآىل على نفسِه أّنُه سيبذُل كلَّ 

 لُه شاكراً.

كلَّما تلوُت هذِه اآلياِت استبدَّ يَب احلزن، وفاَض يف كياين شعوٌر من اخلزِي واألمِل واخلجِل من اهلِل 
يلطمَك الّشيطاُن  وأنسبحانُه وتعاىل، وهل هنالَك شر  من هذا اللّؤم: أن حيسَن إليَك اهلُل فتعرَض عنه؟ 

 بلطمِة عدوانِه فتقِبَل إليِه وتوارَيُه وتُ َقبُِّل منُه اليَد والرِّْجَل والكيان؟
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ومع ذلَك فإنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ يدعو عبادُه بنَي كلِّ يوٍم وآخَر أن يستيقظوا من رُقادهم، وأن ينفضوا 
اَن الّشيطاُن يف بلوا إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل، إذا كغاشيَة هذِه الغفلِة وهذا الغباِء عن عقوهلم وكياهنم فيق

هذا اليوِم قد تصاغَر وتضاَءَل وتضاءَل ذاّلً وغيظًا من رمحِة اهلِل اليت تتدّفُق لعاّمِة عباده، إذاً كيَف ينبغي 
نابًة إليه؟ وعوداً إأن يكوَن أثُر هذا اليوِم علينا؟ كيَف ينبغي أن يكوَن أثُر هذا اليوِم علينا إقبااًل إىل اهلل؟ و 

إىل صراطه؟ واصطالحًا معُه وتطهريًا للقلوِب من كلِّ األدراِن اليت كانت حتجبُنا عنُه وعن رؤيته؟ مث ّنأُل 
وعاَء قلوبِنا الطّاهِر مبحّبِة هذا اإلله، بتعظيِم هذا اإلله، باخلشيِة من هذا اإلله، مثَّ نربهُن على صدِق 

يت هنانا راطه، بااللتزاِم بأوامره، بالّتمسُِّك بوصاياه، باالبتعاِد عن النّواهي المشاعرِنا هذِه بالّسرِي على ص
عنها وحنُن واثقوَن متأكِّدوَن أنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ ما أمرنا مبا أمَر إاّل ألنَّ يف ذلَك سعادتَنا، وما هنانا عّما هنى 

 -يوِم عرفة-هكذا ينبغي أن يكوَن أثُر هذا اليوم إاّل ألنَّ يف ارتكاِب تلَك النّواهي شقاءنا الوبيل. هكذا، 
 على عباِد اهلِل املؤمننَي به، أو الذيَن يّدعوَن أهّنم مؤمنوَن به.

أسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل أاّل حيرمنا من أجِر هذا اليوم، ومن فضيلِة هذِه الّساعاِت املباركة، وأن 
نا ومن شروِر وِر هلم، وأن يعتقنا اهلُل سبحانُه وتعاىل من آثامِ يكتبَنا يف هذا اليوِم من املرحومنَي ومن املغف

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم.. أنفِسنا
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تعاىل، والذي و  لعل اإلنسان املسلم عندما يعيش يف يوٍم كهذا اليوم املفضل املبجل عند اهلل سبحانه
مل جند يف أيام السنة كلها يومًا أفضل منه، أال وهو يوم عرفة، لعل شعور اإلنسان املسلم يف هذا اليوم 

 يتوازعه أمران اثنان:

أحدمها: االستئناس بكرم اهلل سبحانه وتعاىل ورمحته وجتلياته الكرُية على عباده يف هذا اليوم، كما 
 ورد يف أحاديث صحيحة كثرية.

ألمر الثاين الذي جيتذب شعوره هو: األمل الذي البد أن ينبعث يف قلبه يف هذا اليوم املبارك من وا
أن هذه األمة غدت وكأهنا ليست على مستوى هذه الرمحة، وليست على مستوى هذا الكرم الذي يتجلى 

 به اهلل سبحانه وتعاىل على عباده يف هذا اليوم.

أن  ين الشعورين املتناقضني، مرًة ينظر فيتفاءل، ولكنه ما يلبثال بد أن يشعر اإلنسان املسلم هبذ
م من السوء ءل من الكرم اهلابط من اهلل عز وجل على عباده يف هذا اليوم، ويتشاءيعود فيتشاءم؛ يتفا

 الصاعد من العباد يف هذا اليوم وغري هذا اليوم إىل رقابة اهلل سبحانه وتعاىل إىل السماوات العلى.

يوٌم فريٌد من الدهر كله وكما قد قلت باألمس إن هذا اليوم يشبه واسطة العقد من عقد يوم عرفة 
يتألق يف ِجيد الكون كله، هذا هو يوم عرفة وعندما جيتمع مع فضل يوم عرفة فضل مكان عرفة، وعندما 

هلل صلى ايتالقى املسلمون مع أفضل زماٍن هو هذا اليوم مع أفضل مكاٍن هو عرفة، اليت اعتربها رسول 
اهلل عليه وسلم حمور احلج كله، فال بد أن نشعر وأن نالحظ أن اهلل سبحانه وتعاىل أكرم هذه األمة من 
هذا الزمن وذلك املكان بينبوع لالحتاد ينبوٍع للتضامن ينبوٍع لسد الثغرات اليت ُيكن أن تتفتح بواسطة 

 باده.يت أسداها اهلل سبحانه وتعاىل إىل عمساعي شياطني اإلنس أو شياطني اجلن، وهذه من أجل النعم ال

فلكأن اهلل عز وجل يقول لعباده مهما اختلفتم أثناء العام، ومهما تشاجرمت، ومهما نسيتم اجلاذب 
الذي ينبغي أن جيمعكم إىل حمور األمة الواحدة، فها أنا ذا أقدم لكم يف كل عام دواًء يزيل خالفاتكم 
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أخرى حتت مظلة هذا الدين القومي، فال شك أن من مقتضى هذا ويقضي على صراعاتكم وجيمعكم مرة 
الزمن املبارك وذلك املكان املبارك أن يتالقى الزمان واملكان على إذابة أسباب اخلالفات مهما كانت 

 عظيمة ومهما كانت خطرية، هذا هو إكرام اهلل.

دى اجتماع ر يف يوم عرفة لوعندما ننظر إىل شعائر احلج وإىل املعاين اليت تتجمع من هذه الشعائ
املسلمني وتالقيهم يف ذلك املكان املقدس املبارك، ندرك كيف أن اهلل سبحانه وتعاىل يقبل على عباده 
ليصاحلهم مباشرة ليزيل بقايا الضغائن واألحقاد مما بينهم دون وسيط، ولكنك تنظر إىل هذه األمة وتتأمل 

عاىل به، وإذا هبا تعود إىل واقعها كما كانت، وإذا هبا جترت يف هذا الدواء الذي أكرمها اهلل سبحانه وت
خصوماهتا وجترت عداواهتا فيما بينها كما كانت، ال الدواء أفاد، وال مكان عرفة  مجع، وال زمان عرفة 

 أصلح، هذا هو مبعث األمل، وهو مبعث التشاؤم من واقع املسلمني.

بقائٍد  - وهلل املثل األعلى -ده هو أشبه ما يكون الدواء موجود بل إن جتلي اهلل عز وجل على عبا
أقبل هو مباشرًة ليصلح ما بني جنوده وليعود فيألف بني قلوهبم وأفئدهتم، ولكن اجلنود غري منصاعني، 
مدبرون عن نصائح القائد مدبرون عن احملبة اليت يوزعها فيما بينهم لتجذهبم إىل حمور هذا احلب، هذا 

 أي اجلانبني ننحاز؟ وأي الشعورين نفضل؟ أنفضل األمل برمحة اهلل سبحانه وتعاىل هو واقعنا اليوم. فإىل
 أم نركن إىل نقيض ذلك بناًء على الواقع املشاهد الذي تراه أعيننا.

أما الدعاء يف يوم عرفة فهو دعاٌء مستجاب، ولقد قال عليه الصالة والسالم فيما رواه الرتمذي 
ء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: ال إله إال اهلل وحده خري الدعاء دعا بسنٍد صحيح:

. ولقد ذَكرُت باألمس حبديث هو ال شريك له له امللك وله احلمد حيي وُييت وهو على كل شيء قدير
أيها الناس إن اهلل جزء من خطبة خطبها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الناس يوم عرفة فقال: 

 عز فغفر لكم، إال التبعات اليت فيما بينكم، وإن اهلل -أي تكرم عليكم  -يكم يف هذا اليوم تطول عل
 .وجل قد وهب مسيئكم حملسنكم وأعطى حملسنكم كل ما سأل

ال شك أن األبواب مفتحة وأن اإلنسان إذا طهر قلبه هبذا الشرط، طهر قلبه من األدران وصدق 
خلاصته  اعة إىل اهلل ودعاه، فإن اهلل يستجيب. ال سيما إذا دعى لنفسه و يف التوبة إىل اهلل، مث مد كف الضر 
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كما ورد يف الصحيح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فانظروا وتأملوا لو أن املسلمني مجيعًا يف هذا 
اعة ر اليوم صّفوا قلوهبم من الشوائب، وصدقوا اهلل عز وجل يف التوبة واالستغفار، مث مّد كل منهم كف الض

إىل اهلل عز وجل داعيًا أن يصلح اهلل شأنه، إذًا فحصيلة هذه الدعاوات كلها أن يصلح اهلل شأن هذه 
 األمة أمجع.

ولكن ال يصلح شأن هذه األمة!؟ ليس هنالك ظلٌم من اهلل حاشى أن يظلم اهلل عباده، بل إن اهلل 
ب يف أن أيضًا وإىل املغفرة، ولكن السب عز وجل ال يعاملهم حبدود العدالة فقط بل يتجاوزها إىل الرمحة

املآسي اليت يعاين منها املسلمون ال تزال موجودة قبل يوم عرفة وبعد يوم عرفة، قبل الوقوف بعرفة وبعد 
الوقوف هبا؛ السبب أن القلوب ليست صافية، وأن األفئدة مل تتطهر من الشوائب، ومن مث فلم يتحقق 

 نّا يستجاب دعاٌء أقبل فيه اإلنسان إىل اهلل على زغل.صدق اإلنابة إىل اهلل عز وجل، فأ

كرون ون به، ُير هبم هذا اليوم ويتذ ؤ هذا هو السبب فضاًل عن أناٍس ُير هبم هذا اليوم، وال يعب
احلجيج ويتذكرون وقفة عرفة وال يقيمون لذلك كله وزنًا وهم مسلمون وهم مؤمنون، إذاً كيف ُيكن هلذا 

لنا ووضعه أمامنا. كيف ُيكن أن يطهرنا من هذا الدنس؟ وكيف ُيكن أن جيمعنا  الدواء الذي وصفه اهلل
 من شتات؟

أيها اإلخوة إن اإلنسان عندما يتذكر احلج إىل بيت اهلل احلرام، يعيش يف معاٍن هي أشبه بالسخرية 
م اهلل عز وجل امنها باجلد، عندما جيد اجلموع احملتشدة حول الكعبة وكأهنا تتالصق وكأهنا جاءت لتعرب أم

عن تضامنها احلقيقي، مث نتأمل يف الواقع الذي يفور ويثور وراء ذلك، وإذا بالدماء تنساب بني اإلخوة، 
وإذا بآالف القتلى يتطوحون هنا وهناك. ماذا يعين هذا كله أمام هذا التالقي حول بيت اهلل احلرام؟ أما 

 !ينبغي أن َيجل هؤالء الناس عندما يتحدثون عن احلج؟

أنا أعلم أنكم وأنتم تعلمون أننا مجيعاً سنسمع يف مساء هذا اليوم كلمات الدول العربية واإلسالمية،  
كٌل ينطق باسم دولته يتحدث عن اإلسالم، يتحدث عن احلج، يتحدث عن عرفة، صوت اليمن 

ثرية ك  ستسمعونه اليوم، وصوت مصر وصوت مشال إفريقيا بكل جهاته، وصوت األفغانيني رمبا وأصوات
وكثرية ستسمعوهنا، فإن أصغيت أطربك ما تسمع كٌل يتكلم عن اإلسالم. وكيف أنه جيمع من نثار 
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ويؤلف القلوب من شتات، ولكنك تلتفت إىل الواقع فتجد شيئاً خمزيًا، أال ليت أن يوم مل نشأ أن نتحول 
ىت غدا كالمنا يكذبه واقعنا، حعن واقعنا املخزي، ليت أننا صمتنا وليت أننا مل نتفاخر ونتباهى بكالٍم 

 أشبه بالسخرية منه باجلد.

هذا هو الشعور الذي ال بد أن ينتاب اإلنسان يف يوم عرفة، والبد أن ينتاب احلاج أيضاً وهم يدعون 
 ويلبون ويقبلون إىل اهلل عز وجل وقد مثلوا من أنفسهم مظهر أمٍة متحدة.

ن األمهية مبكان، وهو ما رواه مسلم واإلمام أمحد وقد ذّكرت باألمس حبديث من اخلطورة مبكان وم
إن اهلل زوى يل األرض فأراين مشارقها ومغارهبا وآخرون عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: 

ط عام يأيت أي بقح- ريب أن ال يهلك أميت بسَنٍة عامةوسيبلغ ملك أميت ما زوي يل منها، وإين سألت 
ن ال يسلط عليها عدواً من غريهم، فيهلكهم بعامة، وسألت ريب أن ال جيعل وسألت ريب أ -عليها كلها

بأسهم بينهم. فقال يل اهلل: يا حممد إين إذا قضيت قضاًء فال مرد له، لقد أعطيتك ألمتك أن ال أهلكها 
بسنة عامة، وأعطيتك ألمتك أن ال أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم، حىت يكون بعضهم يهلك 

 .عضهم يقتل بعضًا، وبعضهم يسيب بعضاً بعضًا، وب

أليس من املخجل ومن املذيب أن نسمع كالم رسول اهلل هذا، وننظر فنجد أننا حنن الذين صدق 
 علينا هذا الذي يقوله عليه الصالة والسالم.

باألمس قال يل قائل: أليس يف هذا احلديث ما يشعر بأن هذه األمة ليس هلا خيار قد قضى اهلل 
عليها بأن تتهارج، وبأن يُهلك بعضها بعضًا، وكأن هذا احلديث يذكرنا مبعذرة وكأنه يدفعنا إىل عز وجل 

أن نقول هذا قضاؤك يا رب. فكيف اخلروج واهلروب من قضاء أنت الذي قضيته؟ قلت: ال يا هذا، هذا 
منة بدون سبب مؤ  سوء فهٍم منك وسوء ثقافة إسالمية ابتلينا هبا. هل اهلل عز وجل يسلط عدواً على أمة

بدون جرُية ارتكبتها هذه األمة؟ هل أهلك اهلل أمة من األمم البائدة بسنٍة عامة أو بصيحة أو حبصباء 
أو بغرق إال بعد أن ارتكبت جرائم ال جرُية واحدة. ال يهلك اهلل قومًا بعد أن هداهم إال بإجرام، ولكن 

لتائهة امللحدة عقابنا يتجلى يف تسليط أمٍة من األمم الضالة ا اهلل كرماً منه ومتييزاً لنا عن غرينا أىب أن جيعل
 على هذه األمة؛ حبيث يُهلكها ذلك العدو أمجع.
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إذا ما ارتكبت هذه األمة موجب اهلالك، إذا ما ارتكبت اجلرائم اليت كان يرتكبها اآلخرون، فإن اهلل 
ة على بعض لط بعٌض من هذه األمعز وجل جيعل عقاهبا أن يتسلط بعضها على بعض. مىت كان اهلل يس

بدون جريرة؟ كيف كيف هذا؟ أتتصورون أن أهل اليمن يتقاتلون هبذا الشكل الضاري، وأن املسلمني يف 
هلك، وأن اآلخرين هنا وهناك يفعلون ذلك كله ألن اهلل أحب هلم أن 

ُ
أفغانستان يتقاتلون هبذا الشكل امل

هذا الكالم؟ ال واهلل، ليس من شأن اهلل وال من عادته أن  ينتقلوا من األمن إىل البأس؟ من الذي يقول
ينقل أمة من مهيع الطمأنينة إىل ساعة بأٍس وشدة إال أهنا ارتكبت مث ارتكبت مث ارتكبت ما يغضب اهلل 

 سبحانه وتعاىل.

 ءوانظروا إىل عوامل هذا التهارج تستبينون منها اجلرُية نفسها، فاجلرُية متفاعلة مع العقاب، هؤال
الذين يتقاتلون، أفكانوا يتقاتلون لو أن خشية اهلل كانت قد هيمنت على قلوهبم!؟ أفكانوا يتقاتلون لو 
أن الدين اإلسالمي كان هو املنهج الذي يسلكونه وبايعوا اهلل عليه؟! وانظروا إىل العوامل وانظروا إىل 

 األصابع الدخيلة تعرفون اجلواب عن هذا الكالم.

املثل أقوله عن أمثلة أخرى، وال تغرنكم كلمات كانت تقال عن روائح مسٍك  وما أقوله عن هذا
وغري ذلك وغري ذلك فيما يتعلق جبهاد األفغانيني ضد العدو املداهم. لكن انظروا إىل ما جيري اليوم. 
 الكل مسلمون، ولكن ال ُيكن ملسلَمني أن يتقابال فيتقاتال، ورسول اهلل قال هذا الكالم إال ألن زغالً 

خطرياً قد فاضت به قلوهبم من قبل، هذا الزغل فعل فعله، هذا الزغل جعل النفوس هي اليت تتسامى 
لنيل حظوظها، هذا الزغل هو الذي دفعهم إىل اجلناية اليت سببت هلم هذا العقاب، وال ُيكن ملسلمني 

ال ألن األمساء، إ أن يقاتل بعضهم بعضًا وهم مسلمون حتت أية مظلة من املظالت، وحتت أي اسٍم من
 غضبًا من اهلل سبحانه وتعاىل قد حاق هبم، وعندما ينحسر هذا الغضب ستجد دالئل ذلك.

دالئل ذلك أن يعود األخ فيعانق أخاه، وأن يعود كٌل منهم إىل القاسم املشرتك أال وهو شهادة أن 
لدماء، حسبكم بكم هبذا حصانًة لال إله إال اهلل، أال وهو اجتاه اجلميع إىل قبلة اهلل سبحانه وتعاىل، حس

هبذا نسيج وٍد وحٍب يتالقى سداه وحلمته بني الناس. أنا إن أردت أن ألتقط عوامل اخلالف بيين وبني 
إخويت ألجعل من ذلك حجة ملقاتلتهم فما أكثر ما أجد، كثرية هي مظاهر اخلالف إن أردت أن أحتج 
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أسباب اخلالف فأجعلها حجًة ألدير هبا رحى اهلالك هبا، ولكن هل أعطاين الشارع اإلذن يف أن ألتقط 
 على إخواين املسلمني. من الذي قال هذا؟

ينبغي أن أجنذب إىل القاسم املشرتك أال وهو اجلزع، وال جيوز أبدًا لكي أقاتل ولكي أصدّع وحدة 
 ليوم.ااألمة أن ألتقط موجبات هذا التصديع، وتلك هي اجلرُية الكربى اليت يقع فيها املسلمون 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه.
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 23/23/1888|  يوم عرفة ملن عرفه -319

 

 هبا متيز خاصةٍ  لفضيلةٍ  ميقاتاً  عرفة يوم من جعل أن بعباده وتعاىل سبحانه اهلل رمحة عظيم من إن
 اليت الفضيلةو  كله، العام عمر من تميزم يومٌ  عرفة فيوم. معاً  واملكان بالزمان متصالً  امليقات هذا وجعل
 اهلل لرسو  سنة من والصحاح وجل عز اهلل كتاب ذلك على ودل كربى، فضيلة اليوم هذا يف تكمن
 .وسلم عليه اهلل صلى

 يومٌ  عرفة يومف املكان، يف حمصورةً  ليست أهنا كما الزمان يف حمصورةً  ليست الفضيلة هذه أن غري
 أي يف رضاأل هذه فوق يعيشون الذين كل الناس، كل الفضل هذا لينال يهف املودعة أسراره له مبارك
 املكان لكذ عرفة، وهو أال أيضاً  مكانية لفضيلةٍ  ميقاتٌ  عرفة ويوم. وجدوا مكان أي ويف كانوا بقعةٍ 

 اهلل رمحة تظهر نفأي. مكاين فضلٌ  وهذا زماين فضل ذلك اليوم، هذا يف الساعة احلجيج فيه جيتمع الذي
 ترون؟ الذي التوزيع هذا يف

 إىل احلج نع حظوظهم قُصرت الذين منها حلرم احلجيج جيتمع حيث بعرفة خاصةً  املزية كانت لو
 مزيتني جعلها وتعاىل سبحانه اهلل ولكن قط، املبارك اليوم هذا مزية من شيئاً  نالوا وملا احلرام اهلل بيت

 وحيثما وجدوا أينما يعاً مج اهلل عباد ظالهلا يتفيء زمانية ومزيةً  احلجيج، ظالهلا يتفيء مكانية مزيةً  اثنتني،
 هذا عمله وبدأ رضيهي مبا وجل عز اهلل إىل فيه وليتقرب حقه ليؤدي املبارك اليوم هذا يف اجته فمن. حلو
 اجتمعوا الذين أولئك يكرم كما وتعاىل سبحانه اهلل أكرمه وتعاىل، سبحانه اهلل إىل فيها ينيب صادقةٍ  بتوبةٍ 

 يف حمصورةً  اتهجتلي جيعل مل وتعاىل سبحانه اهلل ألن ذلك شيء، هؤالء أجر من ينقص ال عرفة، أرض يف
 .املبارك اليوم ذاه يف أمجع األرض بقاع يف منتثرةً  منتشرة جتلياته جعل وإّنا فقط، عرفة امسه مكان

 عن به قصرت هأسباب أنو  احلرام، اهلل بيت إىل احلج له تُتح مل الظروف أن وجد من حظه يندبن فال
 اهلل فإن اليوم ذاه يف احلجيج ويزدحم جيتمع حيث عرفة إىل باحلنني قلبه يشعرن وال النسك، هذا أداء
 اليوم هذا هو تهفا عما له وتعاىل سبحانه اهلل جعله الذي والعوض فاته، عما عوضاً  له جعل قد وجل عز

 هو واحد، شرطٍ ب كانوا أينما مجيعاً  الناس فضله حقيال يومٌ  فهو اخلاص، املكان عن النظر بقطع املبارك
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 القلب يطهرون وجل عز اهلل إىل صادقةٍ  بتوبةٍ  إقباهلم يفتتحوا وأن وتعاىل سبحانه اهلل إىل الناس يُقبل أن
 لك،ذ وحنو والكراهية واحلسد واألحقاد والبغضاء الشحناء من به علق قد مما التوبة هذه خالل من

 اهلل إىل تجهي مث عليها، عاكفاً  أو إليها راكناً  كان اليت احملرمات من هبا علق قد امم األعضاء ويطهرون
 .أنواعها أكثر وما أكثرها وما بالقربات وتعاىل سبحانه

 يكون ألن بشرطِ  اهلل إىل اإلنسان هبا يتقرب وجليلةٌ  عظيمةٌ  قربةٌ  كان أياً  الصاحل العمل أن قلنا وقد
 رضى استنزال ذلكب يبتغي وإّنا دنيوية، مصلحةٍ  أي هذا وتقربه عمله من تغييب ال وأن هلل خالصاً  عمله

 .عنه وتعاىل سبحانه اهلل

 يتهيئ لماق ساحنة فرصة من بذلك فأعظم اجلمعة يوم فضيلة مع عرفة يوم فضيلة اجتمعت وإذا
 اهلل سولر  نع صح ولقد أسبوع، كل من املبارك اليوم هو اجلمعة يوم أن يعلم كلكم الزمن، يف مثلها
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على الصالة إىل والدعوة اليوم هذا فضائل إىل التنبيه وسلم عليه اهلل صلى

 ميقاتٍ  يف اجلمعة ومي فضيلة مع عرفة يوم فضيلة اجتمعت إذا بالك فما. أجل الزهراوين، واليوم الليلة يف
 له تسنح نل رمبا اليت الفرصة هذه ينتهز أن حاله نتكا أياً  عاقالً  كان إذا لإلنسان ينبغي واحد زماين
 الذي ذاك هو لفالعاق. قط الفرصة هذه بعد املزدوجة املزية هذه لتكرار عمره يتسع لن ورمبا قط ثانيةً 
 وافداً  اقبلين بيك،ل اللهم لبيك: قائالً  اهلل على ويقبل واألوزار املعاصي من كيانه ينفض الفرصة ينتهز

 يستجيب وجل زع اهلل أن شك وال. لك العبودية بذل متجلبباً  اقبلين يديك، بني اقفاً و  اقبلين إليك،
 كفيه العبد بسط إذا الصحيح يف ورد كما يستحي حيي وتعاىل سبحانه واهلل. لبيك: له ويقول دعاءه

 .خائبتني يردمها أن ضارع بدعاءٍ  وجل عز اهلل إىل

 هذا جيتمع عندما عرفة يوم فضيلة عن حديث من أو أحاديث من الناس ألسن على يرتدد ما أما
 األكرب احلج مةبكل الناس عنه يعرب وما ذلك، الناس يعلم أن وينبغي يصح مل فهو اجلمعة، يوم مع اليوم

 أن وهو لم،مس كل يعرفه أن يستطيع شيءٍ  من استنباطاً  إال ليس اليوم كهذا يوماً  ذلك يصادف عندما
 كالم هذا ر،األج وتضاعف الفضل تضاعف عرفة يوم فضيلة مع تقتوال اجتمعت إذا اجلمعة فضيلة

 الناس بعض هيروي قد ما أما. السبب هلذا األكرب باحلج عندئذٍ  احلج مسي ورمبا سليم فهمٌ  وهذا صحيح
 فلم اجلمعة يوم عم عرفة يوم جيتمع عندما اليوم هذا بفضل تتعلق أحاديث من الكتب يف أو بالشفاه إن
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 بسبب ضاعفيت أن البد واحد ميقات يف جيتمعان عندما املزيتني أن نعلم ولكننا. ءشي ذلك يف يصح
 .وتعاىل سبحانه اهلل على اإلقبال وأجر العبادة أجر ذلك

 عباده على فيها وجل عز اهلل يتجلى املناسبة كهذه مبناسباتٍ  ُير عندما اإلنسان إن اإلخوة أيها
 عندما واآلثام، اصيباملع ذلك قبل صحائفهم سودوا وإن إليه لنيللمقب وجوده إكرامه أبواب ويفتح بالرمحة

 وجل عز اهلل صراط عن الشاردين إخوانه جيد أن اإلنسان يتمىن وكم كم املناسبة كهذه مبناسباتٍ  ّنر
 الفكرية منها واءٌ س واآلثام باملعاصي وجل عز اهلل عن أنفسهم حجبوا والذين الضالل أودية يف والتائهني

 عادواو  غيهم عن ورجعوا شرودهم عن عادوا وقد اإلخوة هؤالء جيد أن اإلنسان يتمىن كم كية،السلو  أو
 إنسان كل عني هل تقر ما هذا. يقبلهم أن وجل عز اهلل إىل ويلتجؤون يناجون احلميد العزيز اهلل صراط إىل

 .مسلم

 هذا اليوم، هذا يف وتعاىل نهسبحا اهلل على إقباالً  يزدادون دائماً  وجب عز اهلل على املقبلني جتد أن
 سروراً  القلب وُيلئ العني له وتقر النفس يطرب والذي الغريب الشيء ولكن معروف ومنظرٌ  مألوف شيء
 اهلل صراط عن جلاحننيا وتعاىل سبحانه اهلل على املستكربين بل والشاردين التائهني هؤالء جتد أن وفرحاً 
 وجوههم هتللت قدو  اآليب الراجع إقبال التائب إقبال وتعاىل هسبحان اهلل إىل أقبلوا وقد احلميد العزيز
 هذا. وجوههم على مزدهرةً  وتعاىل سبحانه اهلل رمحة سيما وتألق وجل، عز اهلل على واإلقبال التوبة بسيمة

 أبلغ جتد لن سروراً  النفس يف يبعث الذي الشيء هو وهذا منه، أمجل جتد أن ُيكن ال الذي املنظر هو
 .منه

 يعكفون لواظ إهنم مث املختلفة، العامة األوقات يف احنرافاهتم عن عكفوا الذين هؤالء هم أين لكن
 اهلل جتليات عبق ويشم إال مسلم من ما اليت اخلاصة املتميزة األوقات هذه مثل يف وضالهلم غيهم على

 تزداد كانت إنو  تمعاتناوجم شرودهم عن يعودون ال ملاذا اهلل؟ إىل يعودون ال ملاذا فيها؟ وتعاىل سبحانه
 اإلسالمية الصحوة شباب وأ وبرجال وتعاىل سبحانه اهلل صراط إىل وبالعائدين اهلل على باملقبلني احلمد وهلل

 يزالون وال كانوا نوبالذي وبالتائهني وباملنحرفني بالشاردين تغص أيضاً  جمتمعاتنا أن إال يقولون؟ كما
 إىل السمع يصغون. شرائعه إىل باالً  يلقون وال بأوامره تخفونويس وتعاىل سبحانه اهلل بدين يستخفون

 وال ساعة يف يفكرون ال ولكنهم هلم جنوداً  أنفسهم من وجيعلون باإلسالم املرتبصة املاكرة الغرب خطط
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 هلل عبيداً  مأنفسه من جيعلوا وأن ألولئك العبودية ذل من أنفسهم يعتقوا أن القدسية الساعة هذه مثل
 .وتعاىل سبحانه اهلل دين خلدمة اهلل أوامر تنفيذ يف جمندين

 برمحته فيها وجل عز اهلل يتجلى اليت الساعات هذه مثل يف العطرة املناسبات هذه مثل يف ننتظر حنن
 يشعروا أن منهم ظرننت وتعاىل، سبحانه اهلل إىل أوبةً  الشاردين اإلخوة هؤالء من ننتظر مجيعًا، عباده على

 لِلَِّذينَ  يَْأنِ  َأملَْ  وجل عز اهلل كالم به يفيض الذي الرقيق العتب هذا من واحلياء خلجلبا يستشعروا أن أو
 َعلَْيِهمُ  َفطَالَ  قَ ْبلُ  ِمن اْلِكتَابَ  وتُواأُ  َكالَِّذينَ  َيُكونُوا َواَل  احلَْقِّ  ِمنَ  نَ َزلَ  َوَما اللَّهِ  ِلذِْكرِ  قُ لُوبُ ُهمْ  خَتَْشعَ  َأن آَمنُوا
 باهلل اإلُيان رائحة من يسري ولو شيءٍ  على كيانه ينطوي إنساناً  أن أتصور ما. قُ لُوبُ ُهمْ  َستْ فَ قَ  اأْلََمدُ 

 من خجالً و  حياءً  ويذوب إال عباده به وجل عز اهلل َياطب الذي الرقيق العتب هذا يسمع مث وجل عز
 .وجل عز اهلل

 َشعَ ختَْ  َأن آَمنُوا لِلَِّذينَ  يَْأنِ  َأملَْ : العذب الرقيق االستفهام هذا إىل انظر موالك، لك يقول ماذا انظر
 سمعونت وكم كم التذكرة؟ تلو التذكرة تلو التذكرة تسمعون وكم كم احلَْقِّ  ِمنَ  نَ َزلَ  َوَما اللَّهِ  ِلذِْكرِ  قُ لُوبُ ُهمْ 
 مقبلون أنتم امم حيذر الذي الكالم تسمعون وكم كم قلوبكم؟ إىل ويقربه اإلُيان إليكم حيبب الذي الكالم

 !املذكرات؟ هبذه تتأثروا أن آن أما املوت بعد عليه

 !ون؟تفر  وأنتم بالنصيحة يالحقكم الذي وخالقكم موالكم ولكالم عقولكم تفتحوا أن آن أما

 َْقِّ احلَْ  ِمنَ  نَ َزلَ  َوَما اللَّهِ  ِلذِْكرِ  قُ لُوبُ ُهمْ  خَتَْشعَ  َأن آَمنُوا لِلَِّذينَ  يَْأنِ  َأمل ما هذا رب، يا آن لقد بال 
 وعلى ستوياهتمم اختالف على الشاردون إخواننا فيها يقول اليت اللحظة تلك ننتظر آذاننا إليه تتطلع

 .بابك عند بلنافاق إليك نعود حنن وها رب، يا آن قد بال وألسنتهم بقلوهبم يقولوا أن فئاهتم اختالف

 يكرمنا وأن عنده لنايقب وأن املباركة رصالف هذه ينتهزون ممن جيعلنا أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل أجل
 اهلل وأستغفر هذا قويل أقول .احلرام اهلل بيت إىل يرحلوا أن هلم أُتيح الذين احلجيج أولئك به أكرم مبا

 .لكم يغفر غفروهفاست ترضيه اليت الصاحلة لألعمال مجيعاً  يسخرنا أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل .العظيم
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 23/23/1898|  إلى املمنوعين من الحج -318

 

ال شكَّ أنَّ احلجَّ إىل بيِت اهلِل احلراِم شعريٌة من شعائِر اإلسالم، بل هو ركٌن من أركاِن اإلسالم. 
 َولِلَِّه َعَلى النَّاسِ وحسُبكم دلياًل على ذلَك بل برهانًا على أمهّيِة هذِه الّشعريِة قوُل اهلِل سبحانُه وتعاىل: 

. والّنداُء الذي وّجهُه اهلُل سبحانُه وتعاىل خلليلِه إبراهيَم على نبييِّنا اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِياًل  َمنِ  ِحجُّ اْلبَ ْيتِ 
 .ِميقٍ ُكلِّ َفجٍّ عَ  ِمن ُكلِّ َضاِمٍر يَْأِتنيَ  َوَعَلىَٰ  النَّاِس بِاحلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجااًل  يِف  َوَأذِّنوعليِه الّصالُة والّسالم: 

ولكن ينبغي أن نعلَم أنَّ وجوَب احلجِّ إىل بيِت اهلِل احلراِم يتوّقُف على شرائَط ال بدَّ من معرفتِها، 
وِط وإنَّ جواَز احلجِّ إىل بيِت اهلِل احلراِم لُه شروٌط معيّنٌة ال بدَّ من معرفتها. ولسنا اآلَن بصدِد بياِن تلَك الّشر 

 ي يريُد أن يتقرََّب إىل اهلِل عزَّ وجلَّ هبذا النُُّسِك ينبغي بادَئ ذي بدٍء أنوال هذه، ولكنَّ اإلنساَن الذ
يعكَف على معرفِة الّشرائِط اليت عندها يستقرُّ وجوُب هذِه الّشعرية، كما ينبغي أن يتعرََّف على الّشروِط 

 واألسباِب اليت عنَد تواُفرِها حيلُّ لُه احلجُّ إىل بيِت اهلٍل احلرام.

من النّاِس من يّتجهوَن إىل احلجِّ ظنًّا منهم أهّنم يتقرَّبوَن بذلَك إىل اهلل، وما عرفوا أهّنم بذلَك إنَّ 
بَ ُعدوا عن اهلِل عزَّ وجّل، ذلَك ألنَّ بعضًا أو كثرياً من شرائِط إباحِة هذا احلجِّ مل تتحّقق لديهم. ومَع هذا 

نداِء اهلِل ذا النُُّسك، ويّتجُه بقلبِه وعواطفِه إىل االستجابِة لوذاك، فإنَّ اإلنساَن كثريًا ما يتهيُّأ ألداِء ه
ومًا سبحانٌه وتعاىل، مثَّ حتوُل العقباُت املختلفُة دوَن ذلك، وُيَصدُّ عن بلوِغ غايتِه هذِه كما صدَّ املشركوَن ي

طفى عليِه الّصالُة والّسالُم املص ما رسوَل اهللِ صّلى اهللُ عليِه وسلََّم وأصحابُه عن البيِت احلراِم يوَم أن توّجهَ 
 ومعُه ثّلٌة كبريٌة من أصحابِه معتمريَن إىل مّكَة املكرّمة، فما العمُل يف هذِه احلال؟

اإلخالُص لوجِه اهلِل هو الذي حيلُّ املشكلَة ويذيُب املعِضلة، فإن ُوِجَد اإلخالُص هلِل عزَّ وجلَّ ال 
 يتوافر أو كاَن ضعيفًا فما أصعبها من مشكلٍة ال حلَّ هلا.إشكاَل أبداً، ولكنَّ اإلخالَص إن مل 

إذا كانِت العواطُف النّفسّيُة هي احلافز، وإذا كانت الّرغبُة اليت ترتبُط وتّتصُل مبصلحٍة ما من مصاحِل 
ِق مأربِه وهَو يف ياإلنساِن النّفسّيِة أو املاّدّيِة هي احملّرُك واملهيِّج، مثَّ قامت عقبُة متنعُه عن بلوِغ هدفِه وحتق

ُف الظّاهِر حج  إىل بيِت اهلِل احلرام، فإنَّ اهلمَّ يفيُض يف قلبه، وإنَّ احلزَن يقيمُه وال يُقِعده، وإنَّ األمل يطو 
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بأركاِن فؤادِه ونفسه، ذلَك ألنَّ أمنيًة نفسّيًة اهتاجت بنَي جواحنِه مل تتحّقق، وألنَّ هدفًا يأوي ويّتصُل 
 النّفِس والكياِن قامت بنَي جواحنِه مثَّ مل ُيلك حتقيقًا هلذِه املصاحل. مبصلحٍة من مصاحلِ 

أّما إن كاَن هذا اإلنساُن خملصًا هلِل عزَّ وجلَّ فيما عزَم عليِه ال هدَف لُه من وراِء ذلَك إال أن يناَل 
انُه وتعاىل غداً، فإنَّ هذا حرضى اهلل، وإال أن يسجَِّل يف صحائفِه بعضًا من الربِّ الذي يقرِّبُه إىل اهلِل سب

اإلنساَن ال يعاين من أيِّ مشكلٍة إن مل يتحّقق لُه ما هدَف إليه، وال ُيكُن أن يشعَر بأيِّ أمٍل يف كيانِه إن 
مل يكن يف قضاِء اهلِل سبحانُه وتعاىل أن حيقَِّق لُه ما قصد، إذا كنُت قد أخلصُت هلِل يف هذا العمِل فإّنين 

يحة: حتلُّ حملَّ العمل، وهذا معىن القاعدِة الّسليمِة الّصح -بل دائمًا  -نَّ النّ ّيَة كثرياً ما ال شكَّ أدرُك أ
 )نّيُة املرِء خرٌي من عمله(.

ليَس معىن هذا الكالِم أنَّ اإلنساَن إذا نوى اخلرَي فلُه أن ينسَخ العمَل بالنّ ّية، هذا تالعٌب بالقاعدة، 
اإلنساَن إذا قصَد اخلرَي الذي شرعُه اهلُل عزَّ وجلَّ وابتغى بذلَك رضى اهلِل ولكنَّ معىن هذا الكالِم أنَّ 

وحده، وسعى سعيُه من أجِل إجناِز ما قصَد إليه، مثَّ قامِت العقباُت بينُه وبنَي ذلَك اخلرِي الذي ابتغاُه فلم 
 ذلَك الفراَغ كّله، ويكتُب اهللُ مله، ومتألُ يستطع تطبيقًا لذلك، فإنَّ النّ ّيَة اليت قصَد هبا وجَه اهلِل حتلُّ حملَّ ع

لُه األجَر الذي كاَن يكتبُه لُه فيما لو أّنُه ُوفَِّق هلذا العمِل كامالً غرَي منقوص. هذا عندما يتوافُر اإلخالُص 
 لوجِه اهلِل سبحانُه وتعاىل.

عبِة ومنظرِها، وال بالكفإذا كاَن هديف مرضاَة اهلِل سبحانُه وتعاىل، وليَس قصدي أن تكتحَل عيناَي 
أن أجَد نفسي بنَي احلجيِج يف ُذرى عرفاَت أو يف سفوِح ِمىن أو يف أيِّ جهٍة من اجلهات، إّّنا اهلدُف 
أن أجعَل من ذلَك كلِِّه وسيلًة لرضى اهلِل سبحانُه وتعاىل، فإذا كاَن هذا القصُد موفورًا فإنَّ ينبوَع األجِر 

يٌر من نيُّة المرِء خى اهلِل عزَّ وجلَّ هو هذا القصد، وهذا معىن قوهلم: هو هذا القصد، وإنَّ مناَط رض
 .عمله

بل كثرياً ما يكوُن القصُد إىل احلجِّ عندما تتقّطُع األسباُب بصاحِب هذِه النّ ّيِة عن بلوغ ما قصد، 
رام، كيَف ذلك؟ عندما  احلرمّبا تكوُن هذِه النّ ّيُة أبعد على األجِر واملثوبِة ممّا لو حجَّ فعاًل إىل بيِت اهللِ 

ن يهّزيَن تتوافُر النّ ّيُة ابتغاَء مرضاِة اهلِل وحده، مثَّ ال يكتُب اهللُ عزَّ وجلَّ يَل احّلَج الذي قصدُته، من املتوّقِع أ
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مّبا ر الّشوُق إىل تلَك األماكن، ومَن املتوّقِع أن يفيَض قليب حنينًا إىل بيت اهلِل احلرام، وإذا جاَء يوُم عرفَة 
أجُد نفسي مشدوداً بكلِّ مشاعري إىل تلَك األماكِن املقّدسة. هذِه املشاعُر احملرقةُ للكيان، املمّضة للنّفِس 
والعواطف، كلُّها مأجوٌر عليه، فالنّ ّيُة مصدُر أجٍر ومنبُع رضًا من اهلِل سبحانُه وتعاىل، وهذا الّتشوُُّق الذي 

ا مل ذلَك شيٌء مأجوٌر عليه.  ولو أنَّ هذا اإلنساَن ُكتَب لُه احلجُّ رمبَّ  يشعُر بِه اإلنساُن يومًا فيومًا، كلُّ 
يكن يشعُر بشيٍء من هذا احلنني، لو أنَّ هذا اإلنساَن ُكِتَب لُه أن يُنِجَز ما قصَد وأن حُيقَِّق ما اشتاَق 

 على شوٍق مفقود. دُه وال أجَر لهُ إليِه ألطفَأ سعُيُه حرارَة شوقه، ومن مثَّ: فإنَّ األجَر يكوُن على احلجِّ وح

ومن هنا قاَل العلماُء الرّبّانيّوَن وكثريًا ما كرََّر هذا الكالَم أكثُر من واحد: )ألن يكوَن جسمي هنا 
وقليب يطوُف ببيِت اهلِل احلراِم خرٌي يل من أن يكوَن جسمي هناَك وقليب وعواطفي تطوُف بدويرِة أهلي 

ا الكالم؟ معىن هذا الكالم: أنَّ اهللَ ينظُر إىل القلب وإىل املشاعر، فإذا علَم وموطين وأسريت(. ما معىن هذ
اهللَ من عبدِه صدَق طلب، وأنَّ طلبُه صاٍف عن الّشوائِب مل متتزج بِه ُكُدراُت رغائَب نفسّية، وال حظوٌظ 

تياقه، وعلَم اهلُل حنينه علَم اهللُ اشجسدّيٍة وإنسانّية، فإنَّ اهللَ سبحانُه وتعاىل يكتُب لُه األجَر كاماًل. فإذا 
 إىل تلَك الرّبوِع أو إىل مثوى رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم، كتَب اهلُل عزَّ وجلَّ باإلضافِة إىل ذلَك لهُ 

 أجراً آخر.

سعيًا  اوهكذا فإنَّ اإلخالَص حيلُّ املشكالت، وما أكثَر الذيَن حاولوا احلجَّ إىل بيِت اهلِل احلراِم وسعو 
الهثًا إىل ذلَك مثَّ إنَّ األسباَب تقطّعت دوهنم ومل يتحّقق هلم ما رغبوا فيه، جَلس الواحُد منهم يف عُقِر 
دارِه راضيًا حامدًا شاكراً ألنَُّه مل يقصد أمراً ماّديًّا وإّّنا قصَد رضى اهلل، وهو يعلم أّنُه قد سعى سعيه، 

ِد من حجٍّ رضي اهلل، فإذا قبَل اهلُل عزَّ وجلَّ منُه ذلَك فأنعم هبذا القصوحّمَض نيّتُه، ووّجَه قلبُه إىل ما ي
 مربور.

ينبغي أن نتصوََّر هذا أيُّها اإلخوة، وينبغي أن نعاجَل مظاِهَر أعمالِنا باإلخالِص النّابِض يف قلوبِنا،  
ُش عصرًا حتّوَل فيِه  اس. حنُن نعيولعلَّ هذِه مشكلُة املشاكِل يف كثرٍي من األحياِن وبالّنسبِة لكثرٍي من النّ 

كثرٌي من الطّاعاِت املربورِة إىل صوٍر وطقوٍس وأشكاٍل رُبطت هبا منافُع ماّدّية، ونيطت هبا رغائب غريزيّة، 
حتّولت هذه الطّاعاُت بسبِب ذلَك إىل أشكاٍل هلا رسوُم الطّاعاِت ولكنّها فارغٌة عن روحها وحقيقتها. 

املناسِك وهذِه املشاعر، ينبغي أن نعاجَل هذا األمر، ومعاجلتُه أن يعوَد اإلنساُن إىل  واحلجُّ واحٌد من هذهِ 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1932
 

نَساُن َعَلىَٰ قصده،  . يستطيُع أن يعلَم دوافعُه ويستطيُع أن يعلم مقصدُه ومنابَع نَ ْفِسِه َبِصريَةٌ  َبِل اإْلِ
 رغائبه.

ثرٍي من العلماِء والعصوِر الّسابقة، لو رأينا ترمجَة ك وإذا عرفنا هذا أدركنا السَِّر يف الفرِق بنَي هذا العصرِ 
الرّبّانّينَي واألئمِة الّصاحلنَي الذيَن كانوا يعيشوَن يف مناطَق قريبٍة من بيِت اهلِل احلرام، وتساءلنا عن عدِد 

ة، هذا إن داحلّجاِت اليت حّجها كٌل منهم، قد ال جنُد أنَّ الواحَد منهم حجَّ أكثَر من أصابِع اليِد الواح
أتيَح لُه ذلك. بينما حنُن جنُد يف عصرِنا اليوَم أّن عاّمَة النّاِس يُتاُح لكثرٍي منهم أن حيّجوا يف كلِّ عاٍم مرًّة 
لبيِت اهلِل احلرام. أّما إذا عددَت الُعُمراِت اليت يُ َوّفُق هلا كثرٌي منهم إلجنازها، فقد تكوُن هذِه املناسُك ال 

 إلحصاء.  حساَب هلا وال ختضعُ 

كيَف هذا؟ أولئَك الرّبّانيّوَن مل ُيكتب هلم من ذلَك إال الّنذُر القليل القليل، وفيهم من مل حيجَّ إال 
مرًّة واحدة، وكثرٌي منهم كاَن يعيُش يف أماكَن قريبة من مّكَة املكرّمِة واملدينِة املنّورة. املرجع: هذا الذي 

َن هذِه ذهبًا آيبًا، إّّنا املهمُّ أن تكوَن أشواُق الفؤاِد متلظّيًة، وأن تكو قُلت: ليَس املهمُّ أن يرحتَل اجلسُد 
األشواُق صافيًة من أيِّ شائبة، كاملَة االحرتاِق لوجِه اهلِل سبحانُه وتعاىل. هذا الفارُق هو الذي جعَل 

 وامِّ املسلمنَي يف هذا العصر.من ع مظاهَر هذِه املناسِك قليلًة يف حياِة أولئَك الرّبّانّيني، وكثريًة يف حياٍة كثريٍ 

أسأُل اهلَل عزَّ وجلَّ أن جيعَل أعمالنا خالصًة لوجِه اهلِل عزَّ وجّل، وأن يرزقَنا السِّر الذي هو عنواُن 
 حمّبِة اهلِل للعبد، أال وهو اإلخالص. فاستغفروُه يغفر لكم..
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ضّيعوها -392
ُ
 32/23/1898|  هذه ألايام املباركة فرصة..  ال ت

 

ها أنتم مقبلوَن عّما قريٍب على أيّاٍم مباركٍة معّظمٍة عنَد اهلِل سبحانُه وتعاىل، أقسَم اهللُ عزَّ وجلَّ بليالي
 هبا تنويهًا بشرِف هذِه األيّام، وتنويهًا مبكانتِها عنَد اهلِل سبحانُه وتعاىل، وِعَظِم أجِر الطّاعاِت اليت يتقّربُ 

وجلَّ يف هذِه األيّام. تلَك هَي أيّاُم العشِر األّوِل من شهِر ذي احلّجة، وتلَك هي اإلنساُن إىل اهلِل عزَّ 
َواللَّْيِل إِذَا   ،َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ   ،َولَيَاٍل َعْشرٍ   ،َواْلَفْجرِ الليايل اليت قاَل اهللُ عزَّ وجلَّ عنها يف حمكِم تبيانه: 

 .ْجرٍ َذِلَك َقَسٌم ِلِذي حِ  َهْل يِف   ،َيْسرِ 

والَقَسُم الذي يقسُم اهللُ عزَّ وجلَّ بِه قسٌم جمازي  ليَس من نوِع الَقَسِم الذي يقسُم بِه اإلنسان، ذلَك 
. ألّنُه ال يوجُد شيءٌ بعَد اهلِل عزَّ وجلَّ أجلُّ وأمسى جيعُل اهللُ عزَّ وجلَّ منُه حكماً وشاهداً بينُه وبنَي عباده

ه، ودفٌع للعبِد تنويٌه بِعَظِم ال ُمقَسِم بِه عنَد اهلِل سبحانُه وتعاىل، وإشارٌة إىل علوِّ مكانتولكنَّ الَقَسَم القرآينَّ 
 اليت إىل االهتماِم هبذا ال ُمقَسِم بِه واالحتفاِء به، فكأنَّ اهللَ سبحانُه وتعاىل ينبُِّه عبادُه إىل أنَّ هذِه الليايلَ 

إلنساِن وهَو املبارِك لياٍل فريدٌة من العاِم كلِّه، فما ينبغي أن مترَّ باتقبُل على اإلنساِن يف أّوِل هذا الّشهِر 
ذِه ساٍه فيها، شاردٌ عن هويّتِه وعن ربِِّه سبحانُه وتعاىل. وقد شرَح املصطفى صّلى اهللُ عليِه وسلََّم وأكََّد ه

ما من أيّاٍم العمُل الّصاحلُ فيه أقرُب  ح:احلقيقَة اليت نوََّه هبا كتاُب اهلِل عزَّ وجلَّ إذ قاَل يف احلديِث الّصحي
قالوا: وال ، عشِر األوىل من شهِر ذي احلّجة، أي يف األيّاِم الإىل اهلل سبحانُه وتعاىل منُه يف هذِه األيّام

ن ِه فلم يعد موال اجلهاُد يف سبيِل اهلل، إال رجٌل خرَج بنفسِه وماليِل اهلِل يا رسوَل اهلل؟ قاَل: اجلهاُد يف سب
 .ذلَك بشيء

هرها ألفُت نظري ونظركم يا عباَد اهللِ إىل هذِه األيّاِم املباركِة املقبلة، مع العلِم بأنَّ األيّاَم والليايلَ يف جو 
شيٌء واحد، فالزّمُن واحٌد يف حقيقته، ولكنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ كما فاوَت يف الرُّتبِة بنَي األماكِن على الرّغِم 

ماكِن وفضيلتِها، فقد فاوَت أيضًا بنَي األزمنِة كما يشاُء وللحكمِة اليت يشاؤها اهللُ من وحدِة جوهِر األ
سبحانُه وتعاىل. وهَي على كلِّ حاٍل مظهٌر من مظاهِر رمحِة اهلِل عزَّ وجّل، فرصٌة إثَر فرصة يعلُن اهلُل عزَّ 

 ويصطلحوا معه، فإنَّ وجلَّ أن يلتفتوا إىل اهلل وجلَّ عنها لعبادِه العاصنَي والّشارديَن والتّائهنَي عن اهلِل عزَّ 
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الّصلَح مع اهلِل عزَّ وجلَّ ال يكلُِّف اإلنساَن أكثَر من قلٍب سليٍم طاهر، وأكثَر من لفتٍة صادقٍة إىل اهلِل عزَّ 
 وجلَّ لالنصياع، ومبعاهدِة النّفِس على الرّجوِع إىل صراِط اهلِل سبحانُه وتعاىل.

موَن يل يف املناسبات: كم تكّرروَن احلديَث عن هذِه الليايل ويف املناسبات؟ وكم تتكلّ  وكثريًا ما يُقالُ 
عن اآلياِت واألحاديِث الواردِة يف شأهِنا؟ حىّت لقد غدا احلديُث عن الليايل العشِر األوىل من ذي احلّجِة 

عى النّاُس وعرفوا؟ لّتكراِر وقد و يف خطبٍة كهذِه اخلُطبة أشبَه ما يكوُن حبديٍث تقليدّي، فلماذا كلُّ هذا ا
فما هو اجلواُب الذي ينبغي أن يسمعُه هؤالِء اإلخوُة الذيَن يتربَّموَن هبذا الكالِم الذي نعيدُه كّلما حاَن 
 ميقاُته؟ اجلواب: أنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ إّّنا ندَب عباَدُه إىل االصطالِح معُه وإىل اإلكثاِر من اإلقباِل إليِه بالطّاعةِ 

 والعبادِة يف هذِه األيّاِم تغذيًة حلقائِق عبوديّتهم هلِل عزَّ وجّل.

 إذ كنّا فإذا كانت عبوديّ تُنا هلِل سبحانُه وتعاىل تتبدَُّل وتتغيّ ُر مع تطّوِر األزمنة، كنّا باألمِس عبيدًا هللِ 
شيئًا فاَت ميقاُتُه  ما ينبغي أن نكرِّرَ فقراءَ وأصبحنا اليوَم أحراراً إذ حتوَّلنا إىل أغنياء، إن كاَن األمُر كذلَك ف

وفاتت أسباُب احلديِث عنه. أّما إن كانت عبودي َّتُنا هلِل عزَّ وجلَّ ملتصقًة بكياناتِنا ظاهرًا وباطنًا، حنُن 
 إقباِل ةِ عبيٌد هلِل عزَّ وجلَّ يف كلِّ تقلُّباتِنا وأحوالِنا يف حالِة الفقِر ويف حالِة الغىن إن كاَن هناَك غىن، يف حال

ذا  الّدهِر إلينا وإدبارِه عنّا، عندما كنّا أطفااًل ُرّضَع مثَّ حتوَّلنا إىل شباٍب أقوياَء تنبُض القّوُة بنَي جواحننا. إ
أن  كانت أحوالُنا املتبّدلُة هذِه تتحرَُّك حتَت مظّلِة عبودّيٍة مستمرٍّة يف كياناتِنا هلِل عزَّ وجّل. إذاً فينبغي

ذِه ذكرُة أيضًا مستمرّة، ما دامت عبوديّ تُنا هلِل مستمرًّة إذاً ينبغي أن يكوَن الّتذكرُي بغذاِء هتكوَن هذِه التّ 
 العبودّيِة أيضًا مستمرّاً.

ملاذا ال تتربُّم من تكراِر احلديِث عن املواسِم واألمطاِر على الّرغِم من أنَّ احلديَث عن ذلَك قد أصبَح 
رََّر من ثرِة تكراره؟ ملاذا ال تتربّم؟ وملاذا ال يعلُن اإلنساُن أنَُّه قد تطوََّر وحتحديثًا تقليديًّا كما توُل من ك

احلاجةِ إىل قطِر الّسماِء ونباِت األرض؟ ألنَّ اإلنساَن كاَن وال يزاُل ذا فٍم فاغٍر حيتاُج إىل طعام، حيتاُج إىل 
صقٌة بِه مهما ارتفَع ُة اإلنساِن هلل، صبغٌة الشراٍب على الّرغِم من تقلّباتِه وصعودِه وهبوطه، فكذلكم عبوديّ 

السََّماَواِت  َمن يِف  ِإن ُكلُّ إىل أعلى درجاِت العزِّ ومهما هبَط إىل أدىن دركاِت الذُّلِّ واحلّطة فهو عبٌد هلل، 
ا ،َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّمْحََِٰن َعْبًدا  .لََّقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعدًّ
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األمُر كذلك، فكما أّن اإلنساَن حيتاُج إىل أشّعِة الّشمِس مهما كانت ظروفُه وطاملا كاَن إذا كاَن 
نفاُس حيًّا، فهو كذلَك حباجٍة إىل أن يغّذَي عبوديّتُه هلِل بالطّاعِة والّتذّلِل والتّبّتل طاملا كاَن حيًّا تتصاعُد األ

 وهتبُط وراَء صدره.

ناديهم بلساِن وجلَّ هبا، يطّلُع اهللُ عزَّ وجلَّ فيها على عبادِه الُعصاِة ي وهَي فرصةٌ ساحنٌة أكرمنا اهللُ عزَّ 
احلاِل أن: أقبِلوا فقد رفعُت ممّا بيين وبينكم احُلُجَب واألستار، وال حيتاُج األمُر منكم إال إىل لفتِة صدق، 

ومالُكنا من دوِن اخلالئِق  ا الذي هو وليُّناوإال إىل عزُيِة قلب. أفنرتُك هذِه الفرصَة تفوتُنا يا عباَد اهلِل وربُّن
 أمجع ينادينا؟

ُه أسأُل اهللَ سبحانُه وتعاىل أن جيعَل من هذِه األيّاِم املقبلِة إلينا فرصةَ اصطالٍح حقيقيٍّ مع اهللِ سبحان
هلَل العظيَم ا وتعاىل، وأن جيعلها مناسبَة توبٍة وأوبٍة صادقٍة إىل اهلِل عزَّ وجّل، أقوُل قويل هذا وأستغفرُ 

 فاستغفروُه يغفر لكم...
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َ هذا وُعِلَم ممّا ُعِلَم من  ما من شكٍّ يف أنَّ احلجَّ إىل بيِت اهلِل احلراِم ركٌن من أركاِن اإلسالم، وقد تبنيَّ
 وجوِب ِة البدهّيِة اليت ال يرتاُب فيها مسلم، وكالُم اهلِل سبحانُه وتعاىل يفأحكاِم وحقائِق اإلسالِم الّضروريّ 

طَاَع إِلَْيِه اْستَ  َمنِ  َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيتِ  احلجِّ على املستطيعنَي صريٌح. إذ قاَل يف حمَكِم كتابِه:
 اهلِل سبحانُه وتعاىل. . وهذا الكالُم مكّرٌر يف أكثَر من موضٍع يف كتابِ َسبِياًل 

ا ولكن ينبغي أن نعلَم أيضًا أنَّ واقَع هذا احلجِّ إىل بيِت اهلِل احلراِم يف هذا العصِر كظاهرةٍ متبيّنٍة يراه
ستداعى  املسلمون، إّّنا جتسُِّد حقيقَة ما قالُه رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم يف حديثِه الّصحيح:

، إىل أن قاَل عليِه الّصالُة والّسالُم جوابًا عن سؤاِل سائل: اعى األكلةُ إىل قصعتهاعليكُم األمُم كما تد
بل أنتم كثرٌي ولكّنكم غثاٌء كغثاِء الّسيل، وسينزعنَّ اهلُل الّرهبَة أمن قّلٍة حنُن يا رسوَل اهلِل يومئذ؟ قال: 

حبُّ لُه أحدهم عن الوهِن قال: . ول ّما سأمنكم من قلوِب أعدائكم، وسيقذفنَّ يف قلوبكُم الوهن
 .الّدنيا _أو احلياة_ وكراهيُة املوت

 فنحُن ال جنُد صورًة تتجّسُد فيها هذِه الّصفُة اليت وصَف رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم هبا مآلَ 
حدِّث عنها وال حرج، ف املسلمنَي كما تتجّسُد يف واقِع احلجِّ يف هذا العصِر إىل بيِت اهلِل احلرام. أّما الكثرةُ 

ُه فاملقبلوَن إىل احلجِّ من كلِّ حدٍب وصوٍب كثريوَن وهم يف تكاثٍر وازدياد، وأّما الغايةُ اليت وظََّف اهللُ سبحان
وتعاىل احلجَّ من أجلِها، فإهّنا ال أقوُل يف تناقص بل يف انعداٍم كّلّي، وإذا الحظنا هذِه احلقيقة: تزايُد العدِد 

ها، كّم، وتناقُص أو انعداُم الوظيفِة اليت وّظَف اهللُ سبحانُه وتعاىل احلجَّ إىل بيتِه احلراِم من أجلِ من حيُث ال
بل أنتم كثرٌي ولكّنكم  الحظنا فعاًل أنَّ واقَع احلجِّ يف هذا العصِر جتسيٌد لقولِه عليِه الّصالُة والّسالم:

 .غثاٌء كغثاِء الّسيل

ُض جيِج يف كلِّ عاٍم وهَي تزدحُم حوَل بيِت اهلِل العتيق، أو تفيُض هبا أر لو أنَّ هذِه الكثرَة من احل
 عرفة، أو تفيُض هبا بقاُع ِمىن، لو أنَّ هذِه الكثرةَ الكاثرَة كانت فعاًل تسرُي على هنِج اإلسالِم وكانت هتتدي

 عزَّ وجلَّ من هذِه الكثرِة إذاً حلّقَق اهللُ فعاًل بكتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ وبسّنِة رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلَّم، 
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اإلُيانّيِة حزامًا يقي املسلمنَي من كلِّ سوء، وجلعَل اهلُل سبحانُه وتعاىل من هذِه الكثرِة العظمى حصنًا 
 ةِ يتحّصُن بِه املسلموَن بل حيصِّنوَن بِه عّزهم وقّوهتم وغناهم ووحدهتم. ولكنّنا ننظُر إىل هذِه الكثرِة الكثري 

فعاًل اليت يتباهى هبا الكمُّ العددّي، وننظُر إىل رصيِد هذه الكثرِة فال نرى شيئًا، بل نرى ما هو خمٍز، ونرى 
ئام، ما يؤكُِّد تفرَُّق املسلمني وتشتّتهم وضياعهم على الّرغِم من أنَّ بيَت اهلِل العتيِق يدعوهم إىل االحّتاِد والو 

شعائِر احلجِّ وأنَّ كلَّ عمٍل من أعمالِه وأنَّ كلَّ ركٍن من أركانِه يهيُب وعلى الّرغِم من أنَّ كلَّ شعاٍر من 
 باملسلمني أن يّتحدوا، ويهيُب باملسلمني أن يكونوا ال يداً واحدًة بل قلبًا واحداً أيضًا.

 ٍب ولكن كأهّنم جيتمعوَن هناَك ليعلنوا مزيداً من عوامِل فرقتهم، وكأهنَّم يتقاطروَن من كلِّ حدٍب وصو 
إىل هناَك لتحفَر كلُّ فئٍة مزيدًا من األخاديِد اليت تفرُِّق ما بنَي الفئِة والفئِة األخرى، أال تسمعوَن إىل 
 الّشعارات؟ إىل اآلراِء اليت يزدهي كلُّ فرقٍة هبا كيَف تتسامى وكيَف تتباهى هبا أثناَء موسِم احلجِّ إىل بيتِ 

حّتاِد رام، مبقداِر ما هو ركٌن من أركاِن اإلسالِم مبقداِر ما هو َمعنٌي ثَ ر  الاهلِل احلرام؟ احلجُّ إىل بيِت اهلِل احل
املسلمنَي والجتماِع مشلهم ولتضافِر قواهم واجتماِع كلمتهم على صراٍط سواء، والذي نراُه اليوَم من احلجِّ 

َ لنا هذا علمنا  يعانوَن من بالٍء أنَّ املسلمنيَ  مظاهرُه، والذي نفتقدُه من احلجِّ آثارُه ووظائفه، وإذا تبنيَّ
وبيٍل جّداً، بل يعانوَن من سرطاٍن خطرٍي جّدًا ال يستشري يف جسِم جمتمع، وإّّنا يستشري يف جسِم 

 اإلسالِم ذاته، يستشري يف جسِم اإلسالِم ذاته.

 حّجةً غريَها، وأنظُر جَّ وأنا عندما أقوُل هذا الكالَم أمتّثُل حّجةَ رسوِل اهللِ صّلى اهللُ عليِه وسلََّم وما ح
إىل عمله، وأنظُر إىل هديِه الذي كاَن ينثرُه وينشرُه من حولِه وقد ازدحَم املسلموَن وأحدقوا بِه من كلِّ 
حدٍب وصوب، وأنظُر إىل وصايا رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم وكاَن بوسِع املصطفى عليِه الّصالُة 

م على وداِع اليت ودََّع هبا املسلمنَي يف ذلَك املوقف، كاَن بوسعِه أن يقَف هبوالّسالُم وهَو َيطُب خطبَة ال
دقائِق األحكاِم اإلسالمّية، وكاَن بوسعِه أن يضَع هلم ضمَن اخلطوِط العريضِة اخلطوَط التّفصيلّيَة الّدقيقَة 

َن يف هذِه الّدقائِق ملسلمو أيضًا، وكاَن بوسعِه أن يضَع على كلِّ حرٍف نقطتُه أو نقاطُه لكي ال َيتلَف ا
 من بعد.

ولكيّن أصغي إىل خطابِه هذا فال أراُه عرََّج على شيٍء من هذِه القضايا التّفصيلّية، وال أراُه وقَف 
عنَد مسألٍة من هذِه املسائِل االجتهادّية، وإّّنا رسَم للمسلمني املباِدَئ الكلّّية، ووضعهم أماَم اخلطوِط 
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م من اإلسالِم اجلذوَر اجملّمعة، وتركهم من فروعها أماَم ما قد جيتهدوَن بِه وأماَم ما قد العريضِة، واعتصَر هل
اهللُ  يتقرّبوَن إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل بأفهامهُم االجتهادّيِة فيه، وبوسِع كلِّ منكم أن يعوَد إىل خطابِه صّلى

َ هذا ال  ُيرِح رسوُل اهلِل ذي أقول، وبوسعِه أن يتساءل: ملاذا ملعليِه وسلََّم يف حّجِة الوداِع يوَم عرفَة ليتبنيَّ
ّلى صّلى اهلُل عليِه وسلََّم املسلمنَي من اختالفاهتم يف املسائِل االجتهادّيِة الفرعّية؟ واملظنوُن برسوِل اهلِل ص

ختالفاِت اليت ستؤوُل اال أنَّ اهللَ عزَّ وجلَّ قد أوحى إليِه وأهلمهُ  -إن مل يكن ال ُمتََأكَّد  -اهلُل عليِه وسلَّم 
ِه وسلََّم هلم يقينًا، ملاذا مل َيَضِع املصطفى صّلى اهلُل علي-إليها حاُل أّمتِه من بعد، فلماذا وقد أهُِلَم ذلك 

احلقائَق اليت هَي الّصواُب الذي ال يوجُد بعدُه إال باطٌل أماَم ُطرِق املسلمنَي وأماَم سبلهُم االجتهاديّة؟ 
 ملاذا صمت؟

َت عن ذلَك كّلِه وإّّنا رّكَز وأكََّد األموَر األساسّية، املبادَئ القاطعَة اليت ال ُيكُن أن يطوَف صم
حوهَلا خالف، فماذا يعين ذلك؟ يعين هذا: أنَّ على املسلمنَي قبَل أن يتشاجروا يف القضايا االجتهادّيِة 

 جيتمعوا على هذِه بادِئ األساسّيةِ الكلّّية. فإذا ملاجلزئّيِة اخلالفّية، عليهم قبَل هذا أن جيتمعوا على هذِه امل
عَد املبادِئ األساسّيةِ ومل يوطِّدوها يف تربِة عقائدهُم اإلُيانّية، فال خرَي يف أنشطتهُم االجتهادّيِة يف الفروِع ب

عوَد إليهم إال ت ذلك، ومهما اجتهدوا بعَد هذا يف املسائِل الفرعّيِة والقضايا اجلزئّية، فإنَّ أنشطتهم هذِه لن
باخلُسران، ولن تعوَد إليهم إال بالّضرر. ولكنَّ املسلمنَي إن ساروا وراَء هدِي رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه 
وسلََّم فجعلوا من كتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ ومبادئِه الكلّّيِة الرّاسخةِ دعامَة حياهتم، ومن سّنِة رسوِل اهلِل صّلى 

لّشريعِة ياَن كتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ فيما بينهم، ومن املبادِئ الكلّّيِة العاّمِة املتمثّلِة يف ااهلُل عليِه وسلََّم ب
اإلسالمّية، جعلوا من ذلَك دستوَر حياهتم، سواءٌ يف األموِر االعتقادّيِة أو يف الّتطبيقاِت واألموِر الّسلوكّية، 

قضايا اجلزئيِّة ت عليِه كلمتهم، فإنَّ موقفهم من تلَك الإن هم بدؤوا هبذا األمِر فرّسخوُه يف أفئدهتم واجتمع
موقٌف ال يعوُد بأيِّ ضرر، سواءٌ احّتدوا أو اختلفوا، سواءً اتّفقوا أو مل يتّفقوا، تلَك هي وصّيُة رسوِل اهلِل 

 صّلى اهلُل عليِه وسلَّم.

 أهّنم يتدّبروهنا؟ تأّملوهَنا واملفروضُ ولكن إالَم آَل حاُل املسلمنَي الذيَن يسمعوَن هذِه الوصّيِة والذيَن ي
إالَم آَل حاُل هؤالِء املسلمني؟ آَل حاهلم إىل الّسرِي يف طريٍق مناقٍض ملا خّططُه رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه 
وسلَّم، أمرهم باالجتماِع على اجلذوِر ولكنَّ املسلمنَي اليوَم أعرضوا عن اجلذوِر وراحوا يشتغلوَن مبتاهاِت 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1931
 

روع، أمرهم رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم أن جيتمعوا على هذِه املبادِئ الكلّّيِة اليت ال يسعهم أن الف
اَن َيتلفوا فيها، وترَك هلُم اخلالَف وترَك هلُم االجتهاَد يف تلَك القضايا اجلزئّيِة املتفّرعِة االجتهادّية، فك

خلالِف واالجتهاِد ما سامَح فيِه رسوُل اهللِ صّلى اهللُ عليهِ وسلََّم يف احاُل هؤالِء املسلمنَي أهّنم مل يتساحموا في
يف تلَك القضايا اجلزئّيِة وأعرضوا كلَّ اإلعراِض عن تلَك املبادِئ الكلّّية، ومن مثَّ فإنّنا عندما ننظُر إىل 

عريِة اليت جعلَها اهللُ هذِه الشّ  أنشطِة احلجيِج يف تلَك البقاِع املقّدسِة نالحُظ ظاهرَة التّهارِج حتَت مظّلةِ 
سبياًل لالحّتاِد أكثَر ممّا نرى ظاهرَة االحّتاِد والّتضامِن واالتّفاق، وإنَّ هذِه لكارثٌة ما بعَدها كارثٌة أيّها 

 اإلخوة.

أن جتمعنا مظّلُة هذِه الّشعريِة القدسّيِة العظمى، وأن نكوَن يف الّساعاِت اليت وّظَف اهلُل عزَّ وجلَّ 
هذِه الّشعريَة فيها جلمِع املسلمني، نكوُن يف الوقِت الذي نتفيُّأ ظالَل هذِه الّشعريِة أكثَر ما نكوُن هتارجًا 
وأكثَر ما نكوُن ختاصمًا، يف كلِّ بقعٍة من البقاِع تسمُع شعاراِت التّهارج، تسمُع شعاراِت الّتكفري، تسمُع 

فاُل الّصغاُر لِّ خطيٍب حىّت األطفاُل الّصغار، إي واهلل، حىّت األطشعاراِت التّبديِع فوَق كلِّ منرٍب ومن فِم ك
نا الذيَن مل يبلغوا سنَّ الّرشِد يلقَّنوَن كلماِت التّبديع، يلقَّنوَن كلماِت الّتشريك، وُيدَفُع الواحُد منهم إىل ه

ه، ولو سألَت هذا قَِّن أن يتّهمهم بوإىل هناَك ليقوَل ما قد ُحفِّظَ ، وليتّهَم النّاَس الذيَن من حولِه مبا قد لُ 
 الطِّفل: ماذا تعين مبا تقول؟ مل يِعي جوابًا.

هذا واقٌع رأيناه، وهذِه كارثٌة شاهدناها، واحلجُّ الذي شرعُه اهلُل إّّنا شرعُه اهلُل لتذويِب أسباِب 
ُه اهلُل عزَّ وجلَّ سواء، شرعاخلالف، شرعُه اهلُل عزَّ وجلَّ ليجتمَع املسلموَن من هذِه الّشعريِة على كلمٍة 

 ليدفنوا قضاياهُم االجتهادّيَة يف تربِة عبوديّتهم هلل، وما جاؤوا إىل هذا املكاِن إال ليعانقوا هذِه العبودّيَة مثَّ 
ينصاعوا إىل املبادِئ األساسّيِة العظمى اليت ال ُيكُن لألّمِة اإلسالمّيِة أن ختتلَف حوهلا يومًا من األيّام. 

 ي مشكلُة هذِه الّشعريِة اإلسالمّية، من املسؤوُل عنها؟هذِه ه

ليَس هذا هو املهّم، كلُّ مسلٍم مسؤوٌل عن هذِه الكارثة، كلُّنا ينبغي أن نستشعَرها، وكلُّنا ينبغي أن 
دسيٍّ ق نعلَم أنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ ما شرَع ركنًا من أركاِن اإلسالِم اخلمِس إال ليكوَن هذا الرّكُن خادمًا هلدفٍ 

يتمّثُل يف مجِع كلمِة األسرةِ اإلنسانّيِة على هنٍج واحد، يف أن تتساقَط عوامُل البغضاِء والّشحناِء من قلوِب 
أفراِد هذِه األسرةِ فتجتمَع هذِه األفئدُة على صراٍط سواء، على مشاعَر ربّانّيٍة واحدة. فإذا كانِت الّصالُة 
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 إىل هذا اهلدف، وإذا كاَن الّصياُم هلذا اهلدف، وإذا كانِت الزّكاُة هلذا شرعها اهللُ من أجِل إيصاِل املصّلنيَ 
اهلدف، وإذا كاَن احلجُّ تاجًا يف حتقيِق هذا اهلدِف أيضًا، فلماذا يعرُض املسلموَن عن األهداِف اليت ربَط 

 نَي املسلمني؟ّشقاِق باهلُل هذِه األركاَن هبا؟ وملاذا ُيعنوَن يف أن يلتّذوا يف خلِق عوامِل الفرقِة وال

افَز أسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل أن يبصِّرَنا حبقيقِة دينِنا وأن ُيسِقَط عصبيّاتِنا ألنفسنا، وأن ُيسِقَط حو 
 كثرية، انتصارِنا لذواتِنا. هذا الّداءُ اخلفّي، اخلفيُّ جّداً، والذي ُسرِتَ مثَّ ُسرِتَ مثَّ ُسرِتَ بأقنعٍة إسالمّيٍة متنّوعةٍ 

ادهِتا و كشفنا هذِه األقنعَة لرأينا، أنَّ كلَّ فئٍة من هذِه الفئاِت إّّنا تسعى الهثًة لتحقيِق ذاهِتا، لتحقيِق سيول
 .يف نطاِق هذِه احللبِة الّصراعّيِة يف أمٍر جعلُه اهلُل سبحانُه وتعاىل مثابَة وحدٍة ومثابَة ألفة

 أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم...
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إنكم لتعلمون أنكم مترون يخواتيم هذا العشر املبارك، هذه األيام اليت أقسم اهلل سبحانه وتعاىل 
 :مبحكم تبيانه، وهي العشر األول من شهر ذي احلجة، وهي األيام والليايل اليت قال اهلل عز وجل فيهن

 ََذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجرٍ  َهْل يِف   ،َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ   ،َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ   ،َولَيَاٍل َعْشرٍ   ،ْجرِ َواْلف 

ما من أياٍم العمل الصاحل فيها أفضل منه  وقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: 
هاد، اجلهاد يف سبيل اهلل يا رسول اهلل. قال: وال اجليف هذه األيام أي يف هذه األيام العشرة، قالوا: وال 
 .إال رجٌل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء

أما يوم عرفة وهو تاسع هذه األيام فقد ميز اهلل سبحانه وتعاىل احلديث عنها فضاًل عن عموم الكالم 
ادة رضي من حديث أيب قتالذي يسري على هذا اليوم أيضًا، باستحباب صومه. وقد روى مسلم وغريه 
هو كفارة عن سنة مضت اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُسئَل عن صوم يوم عرفة فقال: 

وقد ورد هذا احلديث بألفاٍظ متقاربة بطرٍق كثريٍة شىت؛ يؤكد فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه  وسنة آتية
ارة نه وتعاىل يكون كفارة لذنوب السنة املاضية وكفوسلم أن صوم يوم عرفة إذا كان احتسابًا هلل سبحا
 .للذنوب اليت قد ينزلق إليها اإلنسان يف السنة اآلتية

وخالصة ما ينبغي أن نعلم أننا ّنر بأياٍم متميزة خاصة من أيام العام، ويأيت بعد ذلك عيد األضحى 
ربات وليمألها إلنسان ليمألها بالقوأيام التشريق، وهي كلها أوعية جعلها اهلل سبحانه وتعاىل بني يدي ا

بالطاعات والعبادات، ومن مث فإن اإلنسان بوسعه أن يتدارك ما فاته من احلج إىل بيت اهلل احلرام أينما  
كان مقامه، بوسعه أن ينال املثوبة ذاهتا إن هو انتهز هذه الفرصة اليت نبهنا إليها كتاب اهلل سبحانه وتعاىل 

 .صلى اهلل عليه وسلم وأرشدنا إليها رسول اهلل

وإذا كان استعمال هذا الوقت أو هذه األزمان املباركة يف املثوبة ُيضاعف من األجر وُيضاعف من 
املثوبة، فإن استعمال هذه األوقات يف نقيض ذلك من املعاصي واحملرمات حيقق عكس ذلك متامًا، فكما 

عباداته، فإن يت َيطوها إىل اهلل بطاعاته و أن اإلنسان يتضاعف قربه من اهلل سبحانه وتعاىل باخلطى ال
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 .املعاصي اليت يرتكبها ُتضاعف من بعده عن اهلل سبحانه وتعاىل أيضًا يف هذه األيام

هذا باإلضافة إىل شيٍء آخر أيها اإلخوة، يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما صح عنه: 
 ّعبادٌة يف اهلرج كهجرة إيل  احلديث وُشرّاحه: هو الفنت والقتال، يقول عليه واهلرج كما قال علماء

الصالة والسالم: إقبال اإلنسان إىل اهلل عز وجل بالطاعة والتبتل والعبادة والدعاء والتضرع أيام الفنت وأيام 
 .االقتتال أشبه ما يكون يف درجة ذلك كهجرة أحدكم إيل

يعًا نعلم هلل عليه وسلم، وأعتقد أننا مجوإنكم لتعلمون مثوبة اهلجرة إىل اهلل وإىل رسول اهلل صلى ا
أننا ّنر بأسوأ ساعات اهلرج واملرج، فالفنت ُمدهلَِّمة، وقتال العدو الشرس للمظلومني الربئآء مستمر، فإذا 
الحظنا هذا املعىن الثاين باإلضافة إىل قيمة هذا الوقت الذي نبهنا إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ستغرق يف هلوه وعلى املستغرق يف فسوقه وعصيانه، ينبغي أن جيد مُندرك أنه ينبغي ح
ُ
ن احلوافز ىت على امل

ما يدعوه إىل اإلقبال إىل اهلل عز وجل واإلقالع عن هلوه وعصيانه وجمونه وفسقه؛ ذلك ألنه إن مل يندفع 
ه املصطفى ولإىل ذلك بسائق من فضيلة هذه الساعات، اندفع إىل ذلك بسائٍق من هذا الكالم الذي يق

 .عليه الصالة والسالم

وإذا رأى اإلنسان يف ِخضم الفنت، وإذا رأى أن أعداءه حُييطون به من كل جانب، وإذا رأى املكائد 
حتوك ضد املسلمني، وإذا رأى أن الربئآء واآلمنني واآلمنات من الكبار والصغار ُيشردون عن بيوهتم فلم 

لتبتل بني يدي اهلل عز وجل. فما أحسب أن هذا اإلنسان سيجد يدفعه ذلك إىل الرجوع إىل اهلل وإىل ا
 .بعد ذلك فرصة أخرى لإلقبال على اهلل سبحانه وتعاىل

أيها اإلخوة زبدة هذا الكالم الذي أقوله لكم، أن علينا أن نتواصى مجيعًا بل على كٍل منكم أن 
ئه وإخوانه سوق الذي يكون فيه، بني زماليكون لسانًا ناطقًا ونرباسًا منريًا بني إخوانه وأصدقائه، يف ال

الذين جيالسهم، ينبغي أن يكون لسانًا ناطقًا منبهًا إىل هذه احلقيقة اليت نقوهلا. ينبغي أن يُقلع أصحاب 
اللهو عن هلوهم، ينبغي أن يُقلع الدعاة إىل اإلباحية عن دعوهتم هذه، وينبغي أن جيأر الكل بتبتل ضارع 

 .عبادٌة يف اهلرج كهجرٍة إيل وا نصيبًا من قوله عليه الصالة والسالم:إىل اهلل عز وجل لينال

ومع ذلك وعلى الرغم من هذه الوصية اليت ينبغي أن نتواصى هبا مجيعًا، فاخلطر األكرب أيها اإلخوة 
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ال يتبدى من مظهر عدٍو شرس ُيصر على القتال، وُيصر على أن ُيارس اإلرهاب بأحط صوره الشخصية 
ة والوحشية اليت ما مثلها، ولكن اخلطورة تتمثل فيما جيرنا إىل هذا الوضع أو فيما جير العدو إىل والشكلي

ذلك، اخلطورة كل اخلطورة تكمن يف أننا ننظر يف هذه الساعات ذاهتا فنجد من يظل عاكفًا على هلوه 
ويُ َقتلون وبيوهتم  منون ُيشردونوعصيانه، جند من يُتاجر باإلباحية كسبيٍل جيمع من وراءها املال، الربئآء اآل

ال أقول حتُتل بل تُنسف، وبيننا من يلهث وراء التجارة، وليت أهنا كانت جتارة عن طريق مشروع وإنساين 
ساٍم، جتارة رخيصة جتارة دنيئة عن طريق ترويج أسباب اإلباحية بأسوأ صورها وأشكاهلا، لو أن اإلنسان 

قلنا أهنا مظهر من مظاهر الضعف اإلنساين، أما أن يستمرأ اإلنسان استمرأ هذه احلال يف ساعات الرخاء ل
هذه احلالة، وهذه الشدائد تطوف بنا، وهذه الفنت تدور رحاها علينا، وهذا اهلرج واملرج كما تسمعون بل  
كما ترون، أن جند أناساً يف هذه احلالة يلهثون ويسيل منهم اللعاب يف سبيل مجع املال عن طريق التجارة 

اإلباحية وبالتحلل من املبادئ والقيم، هذا هو اخلطر األشد، وهذا هو الذي ُيطمع العدو فينا، وهذا هو ب
 .الذي يفتح السبل ما بيننا وبينه أيها اإلخوة. هذا الكالم ال ُيكن أن جيهله عاقٌل بشكٍل من األشكال

ما إخوان لنا قريبًا منا كيف هذه األيام والعواطف مشدودة إىل حال  -قيل يل: وكدت أن ال أصدق 
تعلمون والعقول كلها تُفكر وتقدر وتتسائل عن سببيل الفرج يف هذه احلال، يُقال يل: إن هنالك من ينثر 
 وينشر بطاقات يدعو الشباب فيها جمانًا إىل جلساٍت وحفالٍت مليئة بالفجور، مليئة باخلىن، مليئة بامليوعة

كن لعلكم تعلمون ّناذج منها تُنثر وتُنشر بطاقاهتا يف الصيف، لوأسباهبا، دعوٌة إىل حفالت جمانية، و 
اليوم ال يف الصيف بل يف هذه األيام، ولعل املناسبة أن عدواً حياول أن يفتك هبذه األمة ماٍض يف نسف 
البيوت ويف تشريد اأُلسر، لعل هذه هي املناسبة أيها اإلخوة. هؤالء من أبناء جلدتنا حبسب الظاهر؛ 

بابنا ذكوراً وإناثًا إىل هذه احلفالت تتويج ملكة اجلمال، مسابقة أمجل رقصة، إىل آخر الكلمات يدعون ش
 .اليت تعرفون واليت ال أريد أن أدنس هذا املكان املقدس بعباراهتا

إنين ألتساءل: ما هي قيمة الوطنية أو ما هو نصيب الوطنية إن كانوا يتعاملون بالوطنية أو بالقومية؟! 
ا يتعاملون بالقومية، أو الشرف إن كانوا يشعرون بشيء من الشرف، أو الدين إن كان لديهم إن كانو 

شيءٌ من الدين واحرتامه، ما نصيب هؤالء من هذا كله. بل كيف يستقيم أن يتصور كل منا هذه الصور 
 اليت تقشعر هلا القلوب، وكلكم رأى صوراً منها يف األجهزة اإلعالمية املرئية؟
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؟ بل كيف يكون هذا اإلنسان إنسانًا؟ وكيف يكون هذا اإلنسان متفاعاًل مع بلده كيف يتسىن
ووطنه وأمته، مث يكون مهه األوحد أن يقتنص املال عن طريق ترويج اخلىن، عن طريق ترويج اإلباحية 

سانيًا نوأسباهبا يف هذه األيام بالذات أيها اإلخوة؟!. كيف ُيكن إلنسان يتفاعل شعوريًا أو عاطفيًا أو إ
مع الساعات اليت ُيضيها رئيس هذه الدولة منذ أيام ليل وهنار، ال يهدأ وال يسرتيح يف سبيل صد العدوان، 
ويف سبيل درء األخطار، ويف سبيل احملافظة على عزة هذه البلدة وهذه الدولة وهذه األمة، وإن اقتضى 

ته كله ل عاطفيًا مع إنساٍن ُيضي وقذلك أن ال يستقبل أكرب مسؤول ألكرب دولة؟ كيف ُيكن أن أتفاع
يف سبيل حل هذه املعضلة إذا كنت أستغل هذه الفرصة من أجل أن أدعو الناس إىل حفالت ماجنة، 
إىل حفالت داعرة من أجل أن آخذ املال، ومن أجل أن لعايب يسيل على أمواٍل حمرمة أمأل هبا جييب. 

 .يف أسوء وأحط من هذا املظهرهل ُيكن أن تتصوروا الَصغار أيها اإلخوة والذل 

إسرائيل أيها اإلخوة عندما تدعو إىل ما يسمى بالسلم ما هو أملها من وراء ذلك؟ أملها وكما 
أملها ما يسمى بالتطبيع، وما هو أملها من وراء التطبيع؟ أملها أن متتص الثروات  -أعلنت وكم كررت 

فريها، اإلباحية فيها، هذا هو شهيقها وذلك هو ز هلذه البلدة وأن تنفث يف مقابل ذلك روح  االقتصادية
ينا، اليت متعنا اهلل عز وجل إياها. وتزفر ببث أسباب اإلباحية لد االقتصاديةتشهق المتصاص الثروات 

انظروا إىل النموذج الذي جُيسد هذا كله لدى جريان لنا، انظروا إىل املالهي اليت تفتحت، انظروا إىل الدور 
ون موجودًة من قبل، انظروا إىل اخلطط اإلباحية اليت ُتطبق حتت مظلة السلم بل حتت اليت وجدت ومل تك

مظلة التطبيع، هذا هو الدافع إلسرائيل ما يسمى بسلمها الذي حتلم به وهذا هو املعىن الوحيد للتطبيع 
ا تصفق، أهنالذي تنادي به، وإذا كنا جند من أبناء جلدتنا اليوم من يفعلون هذا، فإن إسرائيل ال شك 

ألن اهلل قد أرسل إليها خدمًا حيققون آماهلا بدون قيمة، حيققون رغائبها بدون كلفة، أجل هذا هو اهلدف 
 .أيها اإلخوة

وصييت اليت البد أن أقوهلا لكم وحنن مجيعًا ال ّنلك أمام هذا اهلرج وهذه الفنت احلمراء إال الدعاء 
تعاىل وجل. وصييت أيها اإلخوة أواًل أن نقبل إىل اهلل سبحانه و  وال ّنلك إال التضرع واإلقبال على اهلل عز

 .عبادٌة يف اهلرج كهجرٍة إيلفنتبتل وندعو ونتضرع حىت يصيبنا نصيٌب من قوله عليه الصالة والسالم 

ووصييت الثانية: إذا رأيتم هؤالء الصعاليك، إذا رأيتم هؤالء الذين يروجون يف هذه األيام ملا ختطط 
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ائيل من وراء التطبيع أن حتطموا وسائلهم بكل ما متلكون، حنن ال نستطيع يف هذا اجلو الالهب له إسر 
أن نفعل شيئًا ماديًا، من وراء الدعاء وال نستطيع أن ندعم موقف رئيس هذه الدولة الذي كان وال يزال 

أيها اإلخوة للقيم  نوا ُحرّاساً يصنع مبواقفه العزة هلذه األمة، ال ّنلك أن ندعم مواقفه إال هبذا السبيل، فكو 
 .يف بلدتكم، كونوا ُحرّاسًا لألخالق على أرضكم. إياكم وهؤالء الناس

قد جتدون صورًا تنطق بألفاظ العربية وقد جتدون مظاهر تنتمي إىل وطن عريب وإسالمي، ولكن 
 .احذروا فما أكثر ما تستقطب هذه الصور خدمًا إلسرائيل

  .. العظيمأقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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 اهلل إىل اإلنسان اهب يتقرب اليت والقربات الطاعات قبول إىل السبيل جعل وتعاىل سبحانه اهلل إن
 كانت إن الطاعة هذه على اإلنسان يستعني أن يف مث أواًل، اإلخالص سبيل يف حمصورةً  وتعاىل سبحانه

 سبحانه اهلل أذن قد بوسائل واكتسبه مشروع طريقٍ  من مجعه الذي احلالل، بالكسب اليةامل الطاعات من
 أنه يظن لذيا واإلنسان صاحبها، إىل معادة مرفوضة حمرم مبالٍ  مزجت اليت فالعبادات هبا؛ له وتعاىل

 خمدوع إنسانٌ  املنحرفة املالية اكتساباته يدي بني شفيعاً  اجلسدية وقرباته عباداته من جيعل أن يستطيع
 من عبادةٍ  من اً إطالق وتعاىل سبحانه اهلل جيعل مل. الباطل إليه ووسوس الشيطان به تلبس قد وإنسان

 .احلقيقة هذه منكم كل يعلم أن جيب. اإلنسان يرتكبه قد مايلٍ  لوزرٍ  شفيعاً  العبادات

 خادعو  خدع وأ ارتشى أو تلصص أو سرق وإن مبعامالته الناس غش إن أنه مسلمٌ  يتخيلن فال
 يقبل ال طيبٌ  اهلل ألن ذلك احلرام، اهلل بيت إىل حبجٍ  أو بركعات كله ذلك من غداً  نفسه يطهر فلسوف

 تبسطهما ديكي رفعت مهما أنك فلتعلم بل وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول سيدنا قال كما طيباً  إال
 املصطفى قلي أمل. عليك دعاءك اىلوتع سبحانه اهلل يرد ولسوف دعاؤك يُقبل لن بالدعاء السماء إىل

 إىل يديه سطيب أغرب أشعث السفر يطيل الرجل ذكر ذاته احلديث هذا آخر يف وسلم عليه اهلل صلى
 .له يستجاب فأىن باحلرام وغذي حرام وملبسه حرام ومأكله رب يا رب يا: يقول السماء

 وجهٍ  بغري االً أمو  جنوا املالية، احملرمات من ثقيلة أوزاراً  كواهلهم محّلوا الذين اإلخوة أيها هم كثريون
 أخذوا وخديعة شٍ بغ أناساً  ظلموا به، وتعاىل سبحانه اهلل أذن الذي الطريق بغري أمواالً  اقتنصوا شرعي،

 كلها ألوزارا هذه يلقي أن يستطيع أنه وأمثاله اإلنسان هذا فكر احلج موسم جاء إذا حىت أمواهلم، هبما
 لسوفو . .الساعني مع وسعى الطائفني مع وطاف احلرام اهلل بيت إىل جاً حا ذهب هو إن كاهله عن

 وجل عز اهلل تاب قد معافاً  خفيفاً  ويرجع احلرام اهلل بيت يف كلها األثقال هذه يلقي أن عندئذٍ  يستطيع
 .عليه
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 اهلل سولر  سيدنا قال كما مقبوالً  يكون لن حجه إن بل شيطان، رقية إهنا هذا، إنسانٌ  يتصورن ال
 من  مرسالً  ألصبهاينا ورواه مرفوعاً  هريرة أيب حديث من باألوسط الطرباين رواه فيما وسلم عليه اهلل صلى

 طيبة، بنفقة حاجاً  احلاج خرج إذا :قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن اهلل عبد بن سامل حديث
 نفقتك وسعديك لبيك: قولي السماء من منادٍ  نادى. لبيك اللهم لبيك: وقال الغرز يف رجله ووضع
 يف لهرج ووضع خبيثة بنفقة حاجاً  احلاج خرج وإذا. مأزور غري مربورٌ  وحجك حالل وراحلتك حالل
 وراحلتك رامح نفقتك سعديك وال لبيك ال: يقول السماء من منادٍ  نادى. لبيك اللهم لبيك: قائالً  الغرز
 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كالم هذا ،مأجور غري مأزورٌ  وحجك حرام

 أو حاللٍ  من وصوب حدب كل من جهة كل من املال مجع وراء يلهثون الذين هؤالء أن وليت
 يرتشوا، نأ أو يغشوا أن أو مغفلني أناساً  َيدعوا أن أو برئاء أناساً  يظلموا أن ذلك اقتضاهم سواء حرام،
 أعماهلم ذارةق به يغسلون ماء أو مغتسلٍ  مبثابة احلرام اهلل بيت إىل احلج أن يتصورون الذين هؤالء

 كالذين ذلك يف إهنم إذ وتعاىل؛ سبحانه اهلل من بعداً  يزدادون هذا حبجهم أهنم فليعلموا وتصرفاهتم،
َُيَاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّالِة قَاُموا ُكَساىَل يُ رَاءُوَن  وتعاىل، سبحانه اهلل َيادعون

 .امع كل يف هبم احلرام اهلل بيت يفيض ممن كثريٍ  حالِ  على الكالم هذا ينطبق كم لنَّاسَ ا

 يف اإلنسان ريبس احملكم هي مناسبة بكل كثرياً  نكررها اليت القاعدة أن اإلخوة أيها نعلم أن ينبغي
 احلرام اهلل بيت إىل حيج أن أمكنه إنساناً  أن لو املساحمة، على مبنية اهلل حقوق اهلل، مع الدنيا احلياة هذه
 اهلل بيت إىل اً حاج ذهابه عدم مسؤولية حيمله ولن حياسبه لن اهلل أن الظن أغلب حيج، ومل العصر هبذا

 عز اهلل وبني ينهب اليت قرباته بعض يف قصر وقد عباداته، بعض يف قصر وقد مات إنساناً  أن لو احلرام،
 على بنيةم العباد حقوق أن فلتعلموا ولكن. يؤاخذه ولن سيعفو، وجل عز اهلل أن الظن فأغلب وجل،

 وتعاىل هسبحان اهلل عباد من لعبد واحد درهم درهم؛ وعليه الدنيا هذه  من رحل اإلنسان أن لو املشاحة،
 سبحانه اهلل يدي بني املوقف يف يبقى أن بد ال واهلل فال رشوة أو يخداعٍ  أو بغشٍ  أوًْ  ظلما منه اقتنصه
 .منه قاحل هذا صاحب يعفو حىت أو حق بدون اقتنصه الذي الدرهم هذا لقاء بيعاق حىت وتعاىل
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 كثريٌ  يكدسها اليت باملاليني بالكم ما! ظلمًا؟ أصحاهبا من تقتنص اليت الطائلة باألموال بالكم فما
 ؟..أيضاً  بالقوانني وتالعبٍ  بالشريعة تالعبٍ  من خديعة من غش من حمرمة بوسائل والتجار الرجال من
 .فقراء كنيمسا  برءاء االتفاقات هذه ضحية ويذهب املوظفني؟؟ من كثريٍ  وبني بينهم اتفاقات نم

 العباد حقوق نع وجتاوز هلم اهلل غفر الركعات ببعض القبلة إىل توجهوا إن أهنم الناس هؤالء أيظن
 .يتصورون ما بئس!! أعناقهم يف تراكمت اليت

 الناس بني هب يزدهي فالن احلاج بلقب ورجع احلرام اهلل بيت إىل حاجاً  ذهب إذا أنه أحدهم أيتصور
 هؤالء يتصورون ما ئسب!! وجل عز اهلل عباد حق يف ارتكبها اليت جرائمه سيذيب وتعاىل سبحانه اهلل فإن

 .اإلخوة أيها احلقيقة هذه نعلم أن ينبغي. املالية اجلرائم سيما ال الناس

 اجتمعت فإذا: قولي قائالً  لعل. إليه نشري أن ينبغي ناسال من كثريٍ  على يلتبس شرعي حكمٌ  وهاهنا
 أن يل حيق أما هبا؟ أتصدق أن يل حيق أما هبا؟ أحج أن يل حيق أما حمرمة طرق من مجعتها أموالٌ  لدي
 اإلخوة؟ أيها هذا عن اجلواب ما أوالدي؟ وعلى أهلي على منها أنفق

 بوسائل نسانإ مجعه الذي اخلبيث املال سلم،م كل يعلمها أن ينبغي اليت الفقهية القاعدة الحظوا
 فإن مثَ  ومن ،هلا مالكاً  اهلل شريعة يف يعد ال ولكنه عليها يده وضع هو اإلنسان، هذا ُيلكها ال حمرمة،
 من على نساناإل هذا به يعود ما سائر منه؛ وومهاً  ظناً  املال هذا مالك هبا يتصور اليت التصرفات سائر
 أهله على نفقي بأن مكلف هو. ذلك من شيء إىل املال ُيصرف أن ينبغي ما يهمعل باإلنفاق اهلل كلفه

 مما أوالدهو  أهله على الرجل ينفق وإّنا له، مالكاً  ليس ألنه أهله، على املال هذا من ينفق أن جيوز ال
 .امتلك

 ولذلك ُيتلكه، ال فإنه اخلبيث املال هذا أما ُيتلكه، الذي باملال حيج إّنا ألنه به حيج أن له جيوز ال
 .به حيج أن جيوز ال ُيتلكه أن جيوز ال

 املال من يأزك أزكي عندما إن ألنين املال، هبذا يزكي أن له حيق ال يزكي، أن وأراد الزكاة ميقات جاء
 أزكي كيفف أملكه، مل فأنا عنها حدثتكم اليت بالوسائل اقتناصاً  اقتنصته الذي هذا أما أملكه، الذي
 املال؟ هذا مصري ما إذاً .. .وهكذا منه مايل
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 الذين اسالن هؤالء عرفت فإن مالكه، هم الذين أصحابه إىل يعود أن ينبغي أنه املال هذا مصري
 هذا تعيد أن غيينب علم، بغري أو منهم بعلمٍ  منهم احملرمة بالطرق املال اقتنصت أو وخدعتهم غششتهم

 كوني كأن أصحابه إىل املال إعادة إىل سبيل هنالك يكن مل إن أما. أمكنك طريقة بأي إليهم املال
 هذا إن: الشريعة لماءع قال فقد مصائرهم، تعرف وال تعرفهم ال وبصرها الدنيا مسع بني متناثرين أصحابه

 لنفسك هب تشرتي أن تستطيع ال حال أي على متلكه ال أنت الضائعة، األموال حكم يف يصبح املال
 السبيل لسبيل؟ا ما أصحابه، إىل تعيده أن تستطيع ولن متلكه، ال كألن لضيوفك وال ألهلك وال طعاماً 

 أصحاهبا عرفن ال اليت الضائعة واألموال الضائعة، األموال إليه تعود أن ينبغي ما إىل املال هبذا نعود أن
 .الفقراء املصاحل مقدمة ويف املختلفة، املتنوعة املسلمني مصاحل إىل تعود أن جيب

 أجراً  لنفسك أحرزت قد بذلك تكون للفقراء املال هذا تعطي عندما أنك رتتصو  أن إياك ولكن
 أن متنٌ مؤ  ولكنك أجراً، لنفسك بذلك حترز عندئذٍ  أجل املال هلذا مالكاً  كنت لو هذا الصدقة، هبذه
 أصحابه لمتع مل أصحابه، إىل املال تعيد أن ومهمتك مقتنص جمرد أنت أصحابه، إىل املال هذا تعيد

 لك ليس التنياحل كلتا ويف األموال، هذه متلك اليت هي املسلمني مصاحل املسلمني، مصاحل إىل تعيده
 .األشكال من بشكل أجر أي هذا على

 واحلرام، احلالل حكامأ يعرفوا أن ينبغي احلكم، هذا يعرفوا أن السوق يف يصفقون الذين للتجار ينبغي
 العامل ُيضي إنه مث احلج أو العمرة إىل بالذهاب اهلل ادعَي بركعات اهلل َيادع ملسلم اإلخوة أيها ينبغي ما

 ودخل املال اءج طريقة وبأي جاءت وسيلة أي من جتارية صفقات على لعابه يسيل املال وراء الهثاً  كله
 ولكن انونق ظلم وال دولة ظلم ال الظلم، حتت ويرزحون يأنون البلدة هذه يف مظلومني من وكم. جيبه
 وبالغش اعباخلد األموال منهم يقتنصون احلرام، اهلل بيت إىل حجاج أهنم يزعمون مزيفني حجاج ظلم

 الح، جهة أي من راماحل املال على لعاهبم يسيل الذين هؤالء يعلم أن ينبغي املتنوعة، العجيبة وبالوسائل
 املال ينفعهم لن ئذٍ عند يديه، بني وقفة هلم وأن إليه، راجعون وأهنم اهلل، إىل آيلون أهنم يعلموا أن ينبغي

 دار يف قهموصنادي وجيوهبم أنفسهم طهروا قد يكونوا أن هو واحد شيء ينفعهم الذي ولكن. البنون وال
 .وتعاىل سبحانه اهلل حرم قد مما الدنيا

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 الناس تدعو ليتا باآليات األيام هذه مثل يف الناس ُيذكِّروا أن واخلطباء املرشدين من كثريٌ  دأب لقد
 بيت إىل للحج وقاً ش هتيجهم اليت الكثرية النبوية باألحاديث يذكروهم كما احلرام، اهلل بيت إىل احلج إىل
 حباجة لسنا أننا عتقدأ ولكين وتعاىل، سبحانه اهلل دين من يتجزأ ال جزءٌ  هي اليت املناسك وألداء احلرام اهلل

 إىل لشوقا تأجج اليت األحاديث أو اآليات من بشيءٍ  الناس نذكر أن إىل السنوات هذه يف العصر هبذا
 تنافسونوي يتسابقون املشوقات هذه بدون الناس ألن ذلك احلج، مناسك وأداء احلرام اهلل بيت زيارة

 تسابقوا لو منياملسل أن وأعتقد. النسك هذا أداء سبيل يف املمكنة غري ورمبا املمكنة السبل كل ويسلكون
 بيت إىل احلج ريقط يف ويتنافسون يتسابقون كما للعباد حقوٍق  من عليهم ترتبت ما أداء إىل وتنافسوا

 فيما تفتحةامل اخلطرية الثغرات ولسدت مشلهم وجلمع املسلمني، شأن وجل عز اهلل ألصلح احلرام، اهلل
 .بينها

 األشواق تاجوهت نفوسهم يف الدين لواعج تتجمع اليوم، املسلمني من كثريٍ  حلال عجباً  يا ولكن
 نظر فإذا احلرام، اهلل بيت إىل حجاجاً  السري وهو أال له، ثاين ال واحداً  خطاً  لتتخذ جواحنهم بني الربانية

 سبحانه اهلل من األخرى الوصايا يف األخرى، األعمال يف األخرى التصرفات يف أشواٍق  مظاهر إىل اإلنسان
 الذي الشوق ذلك من بشيءٍ  جواحنهم تتحرك ال تائهني بعيدين الناس هؤالء أكثر وجدت لعباده، وتعاىل
 .احلرام اهلل بيت إىل احلج موسم دىن كلما جواحنهم بني يعتلج

 أغراض نالكه وإّنا وتعاىل، سبحانه اهلل وجه ليس القصد أن على يدل فإّنا شيء على هذا دل وإن
 الشوق فإن إالو  احلرام، اهلل بيت إىل حجاجاً  الظاهر يف يتجهون الذين الناس هؤالء أكثر ايتأبطه أخرى

 اليت اجباتالو  سائر بأداء إال يرتجم أن ُيكن ال وجل عز اهلل إىل الشوق إن يتجزأ، ال وجل عز اهلل إىل
 احلرام اهلل بيت رؤية إىل شوقاً  قلوهبم تلتاع الذين وهؤالء املتشوقني هؤالء هبا وتعاىل سبحانه اهلل خاطب

 .يقولون كما
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 اشتد إّنا حلراما اهلل بيت يرى أن إىل الشوق به اشتد الذي واإلنسان. .يتجزأ ال اهلل دين إىل الشوق
 بأداء ذلك يرتجم أن بد ال إليه واشتياقه هلل حبه اشتد والذي وتعاىل، سبحانه اهلل إىل احلقيقة يف شوقه

 اهلل أمر الذي النحو على أعماله كل ويف شؤونه بكل السري يف ذلك جميرت  أن بد ال العباد، حقوق
 .به وتعاىل سبحانه

 طوَي أن - وجل عز هلل خملصاً  كان إن - ُيكن ال احلج إىل الشوق وهيجه حركه الذي اإلنسان
 .وتعاىل سبحانه اهلل يرضي ال بشكل املناسك هذه ألداء خطوة

 احلرفة تلك إىل ُيت ال وهو هناك اهلل عباد احلاج هبا َيدم اليت احِلَرف يصطنعون الذين أكثر ما
 هذا يغطى نأ أجل من واألموال الدفع من بوسائل املنتفعني وبني بينه ما ترسم خطة هي وإّنا. بصلة

 .احلج مناسك يؤدي أن له يتاح مث ومن به له عالقة ال حبرفة اإلنسان

 وجه هو الدافع كان لو. عنه السؤال إىل حاجة وال داعي ال الذي األمر هذا عن ُأسأل وكم وكم
 من كم يرضيه، وال وتعاىل سبحانه اهلل يغضب العمل هبذا أنه اإلنسان هذا لعرف وتعاىل سبحانه اهلل

 وقد الباطلب املال أكل من وأنه عنها هنى وجل عز اهلل وأن الكبائر من وأهنا حمرمة الرشوة أن يعرفون أناسٍ 
 تَ رَاضٍ  َعن جِتَارَةً  َتُكونَ  َأن ِإالَّ  بِاْلبَاِطلِ  بَ يْ َنُكم أَْمَواَلُكم تَْأُكلُوا اَل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها ايَ  :وجل عز اهلل قال

 رؤية إىل وقالش شديد ألنه ملاذا؟ هنا، والرشوة هنا الرشوة ويدفع عينيه منهم الواحد يُغمض مث ،مِّنُكمْ 
 نفسه؟ مع صادقاً  يكون أن ساناإلن هلذا ُيكن كيف. احلرام اهلل بيت

 نقري؟ شروى طبهم من احلجيج ينتفع ال مث الطب باسم يذهبون أطباء من كم

 بيت إىل حيجوا أن مهل ليتاح احلرفة هبذه أنفسهم يغطون باالسم إال حبرفيني وليسوا حرفيني من وكم
 باسم يذهبون أناسٍ  من مك نقري بل شروى هبم ألصقت اليت احلرفة من احلجيج يستفيد وال احلرام اهلل

 نقري؟ شروى إرشادهم من احلجيج يستفيد وال والتعليم التوجيه وباسم اإلرشاد

 أن حلقا من أليس وجل؟ عز اهلل لوجه إخالصاً  إليه يدفع إّنا العمل هذا أن نفهم أن ُيكن كيف
 التعامل نطاق يف عبادلل حقوٍق  من عليهم ترتبت ما أداء إىل سعياً  وتسابقوا تنافسوا الناس أن لو نقول
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 ولصلح املسلمني لمش الجتمع احلرام اهلل بيت إىل للحج سعياً  احلج مواسم يف ويتسابقون يتنافسون كما
 .بالرمحة عليهم وتعاىل سبحانه اهلل ولتجلى حاهلم

  الشيخني شرط على واحلاكم الطرباين رواية من هريرة أيب حديث من الصحيح يف ورد اإلخوة أيها
 أو الناقة ركاب يف أي - الُغرز يف رجله وضع إذا حمرمة بنفقة احلرام اهلل بيت إىل يتجه الذي لالرج أن

 مالك سعديك وال لبيك ال: ملكٌ  نادى. لبيك اللهم لبيك: وقال – احلرام اهلل بيت إىل تقله اليت الراحلة
 لبيك؟ كلبي يقولون نمم لكثريٍ  اجلواب هذا العصر هذا يف امللك هذا يردد وكم. حرام ونفقتك حرام

 - تاجر نتوأ - اهلل إىل هذا شوقك ترمجت هل احلرام، اهلل بيت إىل شوقك عن تعلن الذي هذا يا
 األسواق؟ يف واملعهودة املعروفة املكر وألوان والربا والغش اخلديعة عن االبتعاد يف

 رام؟احل اهلل بيت إىل شوقك عن تعلن وأنت وأخذاً  إعطاءً  الرشوة عن ابتعدت هل

 ركناً  احلج لقيتع لكي منها بد ال اليت الشروط على ووقفت اإلسالمية الشريعة كتب إىل عدت هل
 املسلم؟ اإلنسان بعنق

 يتلبس ال ولكي احلج لصحة اإلسالمية الشريعة علماء عنها يتحدث اليت الشروط إىل عدت وهل
 نالذي أقل ما إليه؟ يذهب أن يريد الذي احلج هذا من وأشد أخطر مبعصيةٍ  حجه خالل من اإلنسان
 أنه ذكروني اإلسالمية الشريعة علماء. عنها أعينهم يغمضون الذين أكثر وما الشروط هذه عن يبحثون

 استمسح أو الديون ذهه وىفّ  إذا إال بلده خارج يسافر أن ذمته يف ديون عليه ترتبت الذي لإلنسان جيوز ال
 أثقلت دوق احلج مناسك ألداء حجاجاً  يتجهون الذين جاجاحل هم وكم وكم. له فأذنوا أصحاهبا واستأذن
 مكمن سواتلم إذا الناس هؤالء ملثل ُيكن ال. ذممهم يوفون هم وال يستأذنون هم فال بالديون كواهلهم

 .اإلخالص هلذا أثراً  جيدوا أن جواحنهم بني هلل اإلخالص

 كما عملال هبذا قمتُ  هل به، يقوم الذي العمل عن الرضا مقومات عن دائماً  يبحث هلل املخلص
 عز اهلل هبا أمريني اليت بالشرائط التزمت هل علي؟ وتعاىل سبحانه اهلل افرتض كما أديته هل اهلل؟ أمر

 وجل؟
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 بيت لزيارة فيعاط هياج بدافع الشوق بدافع بأنه يزعمن الشديد؛ احلرص حيرصن اإلخوة أيها نساءٌ 
 منهم لواحدةا تبايل ال كلها، اإلسالمية اآلداب حواجز رتقنَي كلها، الشروط حواجز َيرتقن احلرام اهلل

 .احلجيج هؤالء جمموعة يف دخلت قد نفسها جتد أن سبيل يف حالل أو حبرامٍ 

 .لتذهب ما وسيلة عن وتبحث العني تغمض ذلك ومع بعدة متر تكون قد

 معهن تسافر أن غيينب يالالئ الثقات النسوة جتد ال أو معه تسافر أن ينبغي الذي القريب جتد ال قد
 يهتاج لشوقا ألنه والشروط اآلداب هذه خترتق بأن تبايل ال فهي ذلك ومع اللهم، فريضة احلج كان إذا

 ذي مع الإ إطالقاً  تسافر أن هلا جيوز ال األوىل الفريضة وأدت احلج مناسك أدت اليت املرأة. أجل هبا،
 يأمرين مل شيء ذاه. النساء من كثريٌ  تفعل كما إختالقاً  بةالقرا ختتلق أن جيوز وال هلا، قريبٍ  مع إال رحم

 .التكلف من برءاء أميت وأتقياء أنا: يقول اهلل ورسول أتكلف ملاذا به، وجل عز اهلل له

 لزيارة كمجواحن بني الشوق من مزيداً  تؤجج اليت باألحاديث يذكركم ممن لست أنا اإلخوة أيها لذا
 بيت إىل للتوجه ياعااللت وأسباب اهلياج أسباب حترك اليت القرآنية باآليات يذكركم ممن ولست اهلل، بيت
 وهو أال ياألساس بالشرط أذكركم بالضوابط، ُأذكركم بالكوابح، أذكركم أن هذا من أوىل بل احلرام، اهلل

 نهأ لموس عليه اهلل صلى اهلل رسول عن ورد وقد ،طيباً  إال يقبل ال طيب اهلل إن: اهلل لوجه اإلخالص
 حلرفته، خادم احلج من كلٌ  ليجعل احلرام اهلل بيت إىل املختلفة احلرف أصحاب حيج الناس على زمان يأيت
 عليه اهلل ىصل اهلل رسول كالم مصداق فنجد وننظر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قاله مما هذا أجل
 .الكرمي جهكلو  اإلخالص ارزقنا اللهم. يتسع يزال وال ويتسع اليوم ُيطبق وسلم

 .التائبني جناة ويا املستغفرين فوز فيا لكم يغفر وتعاىل سبحانه اهلل استغفروا
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َولِلَِّه عََلى  تعلمون أن احلج ركٌن من أركان اإلسالم، وكلكم قرأ أو مسع قول اهلل سبحانه وتعاىل:
. ومن رمحة اهلل عز وجل بعباده أن قرن هذا الركن بشرط هو اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِياًل  َمنِ  جُّ اْلبَ ْيتِ النَّاِس حِ 

االستطاعة، ولالستطاعة وجوه ومعان وأنواع كثرية، فمن مل تتوفر لديه االستطاعة بأنواعها سقطت عنه 
 ركن. هذه الفريضة ومل حياسبه اهلل سبحانه وتعاىل على تفويته هلذا ال

ولست بصدد احلديث عن االستطاعة وأنواعها وتفاصيلها، ولكين ألفت النظر إىل أن من وجوه 
رام أي ال يتوقف حجه إىل بيت اهلل احلاالستطاعة اهلامة أن ال يستلزم حج اإلنسان ارتكاب معصية، 

ة سقطت عنه يعلى ارتكاب معصية هنى اهلل سبحانه وتعاىل عنها، فإن علم أن حجه يستلزم تلك املعص
تلك الفريضة بل حتولت هذه الفريضة عندئٍذ إىل عمٍل حمرم، ألن من القواعد الفقهية )أن كل ما استلزم 

 حمرمًا ُيصبح هو اآلخر حمرمًا( الطريق إىل احملرم حمرمًا. 

مثال ذلك: أن يُقال هلذا اإلنسان احلاج تعال ألبسك صبغة اإلنسان الطبيب الذي َيدم احلجيج 
أيسر لك احلج إىل بيت اهلل احلرام وهو ليس بطبيب؛ يتزيا بزي األطباء أو َيلع على نفسه مسة بطبه و 

األطباء ليفتح بذلك نفسه سبياًل للحج إىل بيت اهلل احلرام، إذاً توقف حجه على شهادة زور أو على 
جباً، يعد حجه واأمر مزيف أو على شخصية كاذبة. أوالً هذا اإلنسان إذا توقف حجه على هذا األمر مل 

 ثانيًا حتول حجه يف هذه احلالة إىل عمٍل حمرم. 

كذلكم لو قيل لزيد من الناس: سأيسر لك السفر إىل احلج على أن تكون مستك مسة قصاٍب يعني 
الناس لذبح هديهم وضحاياهم وما إىل ذلك، وهو ليس من هذه الصنعة يف شيء، وهو يعلم أنه إذا 

طالقًا. كذلك إذا توقف حجه على أن يصبغ نفسه هبذه السمة الكاذبة مل ذهب لن يقوم هبذا العمل إ
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يعد حجه واجبًا بل حتول عندئٍذ إىل حمرم، ألنه حيرم على اإلنسان أن َيلع على نفسه صفًة يكذب هبا 
 على الناس وإذا كان هذا العمل حمرمًا فما استلزمه أيضًا يصبح حمرمًا. 

اإلنسان على رشوة يدفعها هلؤالء الذين يتنافسون يف موسم  مثال ذلك أيضًا أن يتوقف حج هذا
احلج ويتسابقون إىل أعمال جتارية مرحبة هائلة، إذا توقف حجه على عمٍل من هذا القبيل سقط الوجوب 
أواًل عن عنقه، مث إن هذه الفريضة حتولت عندئٍذ إىل حمرم، وأنتم تعلمون أن الرشوة من أخطر احملرمات 

سبحانه وتعاىل عنها، وهي حمرمة على اآلخذ وعلى املعطي كالمها ضالعان يف ارتكاب هذه  اليت هنى اهلل
 املعصية. 

 وينبغي أن تعلموا الفرق بني األجرة اليت ينبغي أن يدفعها احلجيج لوصوله إىل بيت اهلل احلرام وألداءه
كب أو أجرة السكن أو سواٌء أجرة أداة الر  -املناسك وبني الرشوة، فكل ما دخل حتت اسم األجرة 

يف اليت حيتاج إليها احلاج كل ذلك داخلٌ حتت األجرة أو التكال -اخلدمات املختلفة املتنوعة أو النفقات 
 املشروعة، أما ما وراء ذلك كأن يستغل زيد من الناس.

وأقوهلا بوضوح وأضع النقاط على احلروف حىت ال يبقى الكالم ملتبسًا يأيت من يستغل تأشريات 
ول بسبب مسعته وبسبب مركزه وبسبب صلته ببعض املسؤولني؛ يعمد إىل تأشريات اخلروج اليت منحها دخ

بسبب مركزه يبيعها لزيد ولعمر ولفالن من الناس بالغة قيمة هذه التأشريات ما بلغت؛ جيعل من ذلك 
االتفاق وال ة حمرمة بجتارة راحبة ليذهب هؤالء الناس من وراء جتارته حجاجًا لبيت اهلل احلرام، هذه رشو 

أعلم اختالفًا بني العلماء يف أن هذا العمل حمرم. ثانيًا الذي يعني هؤالء الناس الذين يتاجرون بطريقٍة 
 ملتوية غري مشروعة ضالعون معهم يف ارتكاب هذا احملرم.

لغ ما اوإذا جاء من يقول إنين شديد الشوق إىل بيت اهلل احلرام وإنين مستعد أن أدفع هذا املال ب
بلغ يف سبيل أن أروي ظمأي وأن أذهب أرى بيت اهلل احلرام وأزور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. نقول 
له: هذه املشاعر إن هي إال رقية شيطان ينفخها الشيطان نريان بني جواحنك، الشوق واحلنني إىل بيت 

 جيوز أن جيوز أن يرتمجه إال الشرع، الاهلل احلرام وإىل زيارة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كل ذلك ال 
يفسر إال بأحكام الشريعة اإلسالمية. واملقياس الصحيح لشوق اإلنسان هو هذا، ذلك ألن الذي يتشوق 
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لبيت اهلل احلرام يتشوق إليه رغبة يف مرضاة اهلل عز وجل وإال فما فائدة هذه احلجارة املرتاصفة؟ ما قيمتها 
 اة اهلل، فإذا عرفت أن ذهايب لذلك املكان يبعدين عن اهلل عز وجل وحيملينإن مل تكن سبياًل لبلوغ مرض

أوزاراً بداًل من أن يقربين  إىل اهلل عز وجل فاألعلم أن هذا الشوق ليس شوقًا دينيًا إّنا هو شوٌق نفسٌي  
إىل األهرامات  وكشوق أحدنا إىل أثٍر من آثار التاريخ مسع به ومل يره، كشوق أحدنا إىل تاج حمل يف اهلند أ

يف مصر، يشتاق إىل أن يذهب لذلك املكان فريى هذا الذي يتحدث الناس عنه هل هو شوق ديين ال.  
كذلكم الشوق إىل زيارة مكة أو املدينة عندما يكون منفصاًل عن قواعد الشرع ليس شوقًا دينيًا وإّنا هو 

ن حظوظ رحلة يبتغي من ورائها حظاً مشوٌق نفسي شوٌق دنيوي يهتاج بني جوانح أحدنا كشوقه إىل أي 
 نفسه.

وإنكم لتعلمون أن احلج وموامسه حتولت يف هذه األعوام األخرية إىل ساحة نادرة لتجارة نادرة ما 
مثلها، وال أريد أن أفيض يف بيان الفرص اليت تسنح كالربق اخلاطف، فتمتلئ هبا جيوب الناس أموااًل من 

تسمى مشاعر الشوق إىل بيت اهلل احلرام، عندما تأيت تأشرية دخول من وراء استغالل هذه املشاعر اليت 
دولة ما إلنسان ما مث آيت أنا فأجعل من نفسي وسيطًا بني الدولة اليت منحت هذه التأشرية وبني هذا 
الذي يريد أن يستفيد منها، فأجعل من نفسي واسطة أطلب بناًء على هذا الشيء مبلغًا كبريًا أم صغرياً 

ملال، ذلك ألن يل حظوة يف سفارة من السفارات، ألن يل حظوًة عند مسؤول من املسؤولني؛ أُمنح  من ا
كذا تأشرية وأعود إىل الناس فأبيع ذلك كله باملبلغ الذي يقتضيه صندوق العرض والطلب. هذا العمل 

ر ربنا عز وحيذبالنسبة يل عمل حمرم ال شك يف هذا وال ريب، وهو من أخطر األعمال اليت حيذر ديننا 
وجل منها، فإذا من جاء من يساعدين على هذا العمل احملرم ويشرتي مين هذه البضاعة اليت ال قيمة هلا 
إطالقًا هبذا املال الذي أطلبه فقد أعانين على هذا احملرم، ومن أعان على حمرم فهو كمن ارتكب احملرم 

 ذاته. 

ى صلى اهلل عليه وسلم وهو يتحدث عن هذا الكالم واضح أيها اإلخوة وقد روي عن املصطف
أشراط الساعة أنه: سيأيت زمٌن يتسابق الناس فيه إىل احلج للتجارة، وقد صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وعلى آله وسلم. ما أكثر ما هتتاج مساعي األهداف التجارية يف مثل هذه األيام بالوسائل املختلفة، فإن 

مل ويهونه للناس الذين يريدون أن حيجوا، أو يقول هلم ال حرج وال مانع رأيتم أو مسعتم من يربر هذا الع
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ألن هذا شرط من شروط االستطاعة، وإذا كان هذا الشرط موفورًا لديك وإذا كان املال الذي ينبغي أن 
تدفعه هلذا الوسيط موفورًا فقد وجدت االستطاعة. إذا مسعتم من يقول ويلغو مبثل هذا الكالم فاعلموا 

 هو اآلخر تاجر، واعلموا أن هو اآلخر يسيل لعابه على حظوة مالية من هذا القبيل فإياكم وإياه.  أنه

أيها اإلخوة إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبًا ال سيما التوجه إىل بيت اهلل احلرام، عندما يتوجه اإلنسان 
ن يكون ماله نقاية ، وينبغي أحاجًا إىل بيت اهلل احلرام ينبغي أن يطيب مأكله، وينبغي أن يطيب مشربه

احلالل ال احلالل فقط، بل ينبغي أن يكون ماله الذي هيأه هلذا األمر من نقاية احلالل، وينبغي أن يعلم 
إىل أين يصرف هذا املال، وال شك أن سبيل معرفة ذلك أن يعود فيدرس تفاصيل أحكام احلج إىل بيت 

حة احلج وجوازه، البد للحاج أن يتعلم ذلك كله، مث اهلل احلرام ال سيما شروط وجوب احلج وشروط ص
البد أن يتعلم سري املناسك مراحل املناسك، وال أشك أن الذي يقفز قفزاً فوق هذا ذاهبًا للحج ولزيارة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو ال يعلم ما هي شروط وجوب احلج وما هي شروط جوازه وشروط 

النسك املعقدة كيف يصنع وكيف يفعل، وما هي حمرمات اإلحرام وما هي صحته، مث هو ال يعلم مراحل 
الواجبات، ال شك أن هذا اإلنسان ليس خملصًا هلل، ألنه لو أخلص هلل لدفعه إخالصه للعلم قبل العمل، 

 ومن قفز للعمل الهيًا ساهيًا عن العلم فذلك ألن هوًى من أهواء النفس دفعه إىل هذا القفز.

األهواء اليت تتسرب إىل نفوسنا وتدفعنا إليه؟ ال شك أن هنالك حظوة نفسية كبرية  واحلج ما أكثر
يف أعمال احلج، وال شك أن رحلة يوفق اهلل سبحانه وتعاىل إىل ذلك املكان وإىل تلك املشاهد إهنا لرحلة 

اإلنسان إىل  بطريفة، إهنا لرحلة ممتعة، وإهنا لرحلة متتع النفس ومتتع العني لكن هل هذا هو الذي يقر 
اهلل؟ ال.. الذي يقرب اإلنسان إىل اهلل هو الدافع الذي يدفعك إىل العلم أواًل، إىل أن تدرس هذه الشعرية 

 دراسة دقيقة وإىل أن تتبني خطواتك وأنت تسعى جاهداً للحج إىل بيت اهلل احلرام. 

 طاعة.ذاً مل متلك االستقيل لك: إن سنك ال تيسر لك احلج يف هذا العام إىل بيت اهلل احلرام إ

جاءك من قال أعطين مبلغاً من املال سأهيء لك سبياًل للذهاب رشوة. هل جيوز لك أن تدفع هذا 
املال له؟ ال جيوز. هو سيتوسط لدى املسؤولني بوسائله األدبية املختلفة ويضع املال يف جيبه، وكنت أنت 

 عونًا له على ارتكاب هذا العمل احملرم.
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ند اهلل وقل لربك عز وجل: أي رب إنك لتعلم أنين مشتاق إىل زيارة بيتك وزيارة احتسب أجرك ع
نبيك، ولكين أكثر من ذلك شوقًا إىل التمسك بأوامرك. عندئٍذ يكتب اهلل عز وجل لك األجر على حٍج 
مل حتجه، ورب عمٍل كتب اهلل سبحانه وتعاىل األجر لصاحبه وهو مل يفعله، ألن اهلل اطلع على قصده 

 وعلم لو أن الظروف لو واتته لفعل. 

 أقول قويل هذا وأسأل اهلل عز وجل أن يرقنا اإلخالص لوجهه فاستغفروه يغفر لكم.
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|  الطاعة املبرورة إذا استلزمت ارتكاب معصية غدت معصية -393

13/11/2221 

 

 رََفثَ  َفال حلَْجَّ ا فِيِهنَّ  فَ َرضَ  َفَمنْ  ْعلُوماتٌ مَ  َأْشُهرٌ  احلَْجُّ : تبيانه حمكم يف وتعاىل سبحانه موالنا يقول
 اهلل أوامر عن واخلروج الشرود هو تعلمون كما الفسوق. [182: البقرة] احلَْجِّ  يِف  ِجدالَ  َوال ُفُسوقَ  َوال

 وتعاىل سبحانه هللا أن كيف وتسمعون ترون أنتم وها عنه، وهنى َحرَّم قد مبا والتلبُّسُ  وتعاىل، سبحانه
 أثناء اإلنسان تلبسي أن اثنتني؛ حلالتني شامل احلج يف الفسوق عن والنهي احلج، يف الفسوق عن ينهى

 الذي هذا يف اخلد كالمها. بالفسوق متلبساً  إليه وسريُه احلج إىل اجتاُهه يكون أن أو بالفسوق، مناسكه
 طريقٌ  إال أمامه ليسو  مغلقة، حلراما اهلل لبيت احلج إىل الطرق أن وجد فمن عنه، وتعاىل سبحانه اهلل ينهى

 أسباب رتكبا لو كما متاماً  عنه، وجل عز اهلل هنى الذي هبذا تلبس فقد عصيان، وفيه فسوق، فيه
     .له وأدائه احلج مناسك أثناء الفسوق

 إذا ملربورةا الطاعة أن وهي خالفًا؛ فيها نعلم ال قاعدة على اإلسالمية الشريعة علماء اتفق هنا ومن
 إىل ثوبةامل الطائع استحقاق وحتول معصية، إىل ذلك جراء من الطاعة حتولت حمرم ارتكات استلزمت
 إىل وحتُِيلُها ،الطاعة معىن تُ ْهِدر عليها الطاعة تتوقف اليت املعصية ذلك، جراء من العقاب استحقاقه

 يغتصب أن التهص التزمت إذا وجل، عز اهلل إىل هبا يتقرب صالة يصلي أن يريد الذي فاإلنسان معصية،
 ينبغي عقاب إىل ينتظره كان الذي األجر وحتول معصية، إىل صالته حتولت عليها، فيصليَ  ويقفَ  أرضاً 

 على وجل عز اهلل لكتاب تالوتك توقفت وإذا الصالة، هذه بطالن قرر من الفقهاء يف بل يتوقعه، أن
 وهي تظن فيما - ا،هب تتلبس اليت الطاعة حتولت منه إذن دون فيه فتقرأ صاحبه من مصحفاً  تغتصب أن

     .معصية إىل - وجل عز اهلل لكتاب تالوتك

 إال اهلل إىل اهب لتتقرب تؤديها طاعة من ما الطاعات؛ أنواع كل يف تتحقق نعرفها أن ينبغي قاعدة
 عن صافياً  الً سبي الطاعة هذه أداء إىل سبيلك يكون وأن مربوراً، طريقاً  إليها الطريق يكون أن ويشرتط
 على توقَّفي الذي احلج حكم ما: فلنتساءل علمناها إذا القاعدة، هذه نعلم أن ينبغي احملرمات، شوائب
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 معصية، إىل طاعة من يتحول احلج هذا ن فيه ريب ال مما احلاج؟ يرتكبه فسوق على يتوقف الذي حُمَرَّم؟
 الرشوة دفع بيلس واحداً؛ سبيالً  إال أمامه جيد ومل احلرام، اهلل بيت لبلوغ السبل أمامه ُسّدتْ  الذي اإلنسان

 معصية؛ إىل رةاملربو  الكربى الطاعة هذه حوَّل قد فإنه ذلك فعل إن أنه يعلم أن ينبغي الناس، من لزيدٍ 
 عباد يا طيباً  إال يقبل ال طيب واهلل باالتفاق، احملرم العمل وهذا املربورة الطاعة هذه بني ربط ألنه ذلك
 .اهلل

 يرتكبون وهم رام،احل اهلل بيت إىل حجاجاً  السنوات هذه يف العصر، هذا يف يُ ْهَرعون الذين أكثرَ  وما
 اليت لتأشرياتا تعلمون، كما حمرم أمر والرشوة الرشوة، اخلطرية؛ املعصية هذه الطاعة هذه إىل طريقهم يف

 حرمه، قد مبا اهلل إىل يتقرب أن نلإلنسا جيوز ال الرشوات، أنواع أخطر من رشوة السوداء األسواق يف تباع
 يتجهون الذي أولئك منها، وتعاىل سبحانه اهلل حذَّره مبعصية وخالقه مواله إىل يتقرب أن لإلنسان جيوز ال

 صنعة؛ صاحب فسهن منهم الواحدُ  جيعل كاذبة؛ بأقنعة ويتقنَّعون حجاجًا، احلرام اهلل بيت إىل ويُ ْهَرعون
 عالقة الو  بشيء، الصنعة هذه من هو وما هناك، أصحاهبا إىل الناس ولئكأ حيتاج صنعة صاحبَ  جزاراً،

 رمحم عمل األشكال، من بشكل ذلك ُيارس لن احلرام اهلل بيت إىل حاجاً  ذهب إن وهو قط، هبا له
 أو الةص أو حبج اهلل إىل يتقرب أن إلنسان إطالقاً  جيوز وال الزور، وادعاءات الزور شهادة يف تدخل
 ما هذا بل المية،اإلس الشريعة فقهاء يقرره ما هذا عليه، وتعاىل سبحانه اهلل حرَّمهُ  أمرٍ  قِ طري عن نسك
 احلج بني فاصل هنالك يكون بأن أمر عندما احلج، يف الفسوق عن هنى عندما وجل عز اهلل بيان قرره

     .جاحل كمناس يف داخالً  الفسوق كان أو إليه، الطريق يف الفسوق كان سواء والفسوق، املربور

 تنزلق نأ للحاج ُيكن ال النفس حظوظ عن صافية اهلل، مرضاة إىل متجهة القصود تكون عندما
 اهلل، إىل به تقرَّبي أنه إليه َُييَّل عمل يف جهده يبذل أن وال ماله، يبذل أن ُيكن ال احملرم، هذا إىل قدماه
 بل ج،احل هذا على ثواب أي ُيلك ال ولكنه صحيح، حجه نعم حمذوراً، عمالً  بذلك يرتكب إّنا وهو
 صحيحة العبادة كونت أن بني تعاُرضَ  ال أنه نعلم أن وينبغي والعقاب، الوزر الثواب عن بدالً  يتحمَّلُ  إنه
 ال لكنو  العلماء، مجهور عند صحيحة املغصوبة األرض يف الصالة عليها، الوزر اإلنسان يتحمل وأن

 إذن ودون له، كاً مل ليست أرضاً  الصالةِ  هبذه َشَغل أنه بسبب الوزر يتحمل بل عليها، للمصلي ثواب
 إذن وند وجل عز اهلل كتاب به لتقرأ مصحفاً  أخذت لو لكنك مربور، عمل القرآن وتالوة صاحبها،
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 وعقاب؛ زرٍ و  مناط تكون وجل عز اهلل لكتاب تالوتك فإن بذلك، راضٍ  غري أنه لك أعلن بل صاحبه،
شاحَّة على نيةَمبْ  العباد حقوق لكنَّ  املساحمة على مبنية اهلل وحقوق. يةومعص طاعة بني ربطت ألنك

ُ
. امل

 لكنه هذه، التكص عن يستغين وتعاىل سبحانه فاهلل صليت إن وإنك املغصوبة، األرض يف ُتَصلِّ  ال
     .اآلخرين حلقوق إهدارك بسبب وزراً  حُيَمُِّلكَ 

 قبله، الذيو  املاضي العام يف هذا ذكرتُ  ولقد لقاعدة،ا هذه يف داخل احلرام اهلل بيت إىل احلج أمر
َُحرَّمة الظاهرة ذههب وإذا وأمسع أنظر ذلك ومع ومناسبات، كتابات يف - اهلل عباد يا - ذلك بَ ي َّْنتُ  ولقد

 امل
 حجاجاً  يرحلون هنمأ يتصوَّرون وهم الرشاوى يدفعون الذين أكثرَ  ما وترتاجع، تتقلص أن من بدالً  تتنامى

 هلم عالقة ال ليتا املختلفة الصناعات أقنعة يرتدونَ  الذين أكثرَ  ما األجر، ليكتسبوا احلرام اهلل بيت إىل
 إىل حاجاً  ذهبي أن - يزعم فيما - أجل من وتعاىل سبحانه اهلل حرمها اليت الزور أقنعة يلبسون أي هبا،
 اخلفية الدوافع ونتك عندما اخلفية، الدوافع إىل بالرجوع إال يُعاجلََ  أن ُيكن ال األمر هذا. احلرام اهلل بيت

 واالنقياد حملول، األمر ،اهلل مرضاةُ  إال هبا يُ ْبتَغى ال الشوائب، عن صافيةً  احلرام اهلل بيت إىل واحلج للعبادة
 حظ يذَ تنف ذلك وراء من واهلدفُ  عبادة، صورةَ  الصورةُ  تكون عندما ولكن نافذ، وجل عز اهلل أمر إىل
 يضربون مث الكالم هذا يستمعون الذين أكثر فما النفس، شهوات من شهوة تغذيةَ  فس،الن حظوظ من
 .يمالعظ اهلل وأستغفر هذا، قويل أقول. طيباً  إال يقبل ال طيب وجل عز واهلل صفحًا، عنه
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يأتي على الناس زمان يدعو الرجل فيه لخاّصة نفسه فيستجاب له  -391

 18/12/2221|  جاب لهويدعو لعامة املسلمين فال يست

 

 األرض مشارق يف مجيعاً  عباده إىل مقبلة اإلهلية الرمحة جتليات اليوم هذا صباح يف نستقبل كلنا
 هلل ضارعاً  مملوكاً  بداً ع هويته وأنكر الدائم عتّوه وعىت اهلل على استكرب من إال منهم يستثىن ال ومغارهبا،
 مجيعاً  اهلل لعباد املةش متسعة هي بل عرفة يف للحجيج كراً ح ليست رمحانيةٌ  جتليات إهنا. وتعاىل سبحانه

 ليهاع استكرب من كل منها وحُيرم هلا تعرض من كل الرمحات هذه ينال ومغارهبا، األرض مشارق يف
 جيدون ماعند اليوم هذا مثل يف الناس من كثري يتطارحه سؤال عن أجيب أن أحب ولكن. عنها وأعرض

 طائفني، راماحل اهلل بيت إىل ومغارهبا األرض مشارق من جاؤوا الذين املؤمنني اهلل عباد من اهلائل الكم
 . ماليني ولكنهم ألوفاً  وال مئات ليسوا إهنم متضرعني؛ مبتهلني، ساعني، راكعني،

 يدعون هلل، ديةالعبو  مشاعر تسوقهم أقبلوا الذين هؤالء أدعية تستجاب ال كيف: منا كثري يتساءل
 ويتفرق اجلمع، ينفض بلده، إىل أهله، دويرة إىل منهم كل يعود عندما وننظر ،والتأييد بالنصر األمة هلذه
 اهلل ةاستجاب هي أين. كانت؟ كما أهنا فنجد املسلمني حال إىل وننظر منه أتى الذي املكان إىل كل
 باريلا يضمد أن األمة هلذه يدعو والكل خاشع، والكل متبتل، والكل ضارع، والكل لدعائهم وجل عز
 إىل تصَّاعد اليت ريةالكث األدعية هلذه بي ِّنَاً  أثراً  جند فال ننظر ولكننا نزيفها يوقف وأن جراحاهتا وجل عز

 زمان الناس على يأيت أنه -اهلل عباد يا-األثر يف ورد ذلك؟ عن اجلواب فما ،اليوم هذا مثل يف السماء
 هو األثر هذا. له يستجاب فال املسلمني لعامة ويدعو له فيستجاب نفسه خلاّصة فيه الرجل يدعو
 يعود ابة،االستج دالئل جيد ما سرعان نفسه؛ خلاصة الرجل يدعو. السؤال هذا عن اجلواب يتضمن الذي
 . اصتهوخ نفسه يف وجدها اليت االستجابة هذه من شيئاً  جيد ال ولكنه املسلمني لعامة فيدعو

 عروفةم شروط وهي الدعاء، يدي بني تتحقق أن ينبغي منها البد شروطاً  هناك أن ذلك؛ سبب
 أما الستجابة،ا حتققت الشروط هذه حتققت إذا. مرَّت كثرية مناسبات يف عنها احلديث وكررنا ذكرناها

 أال املفروضو  وحكمه، وجل عز اهلل فضل إىل عائد فاألمر الداعي شخص يف الشروط هذه تتحقق مل إن



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1981
 

 شخصه؛ يف ةاالستجاب شرائط حيقق أن ُيلك لنفسه يدعو الذي اإلنسان. احلال هذه يف الدعاء يستجاب
 ُيلك عليها، اً عاكف كان اليت املعاصي إىل يعود أال وجل عز اهلل يعاهد أن ُيلك اهلل، إىل يتوب أن ُيلك

 . االستجابة فتأيت يدعو مث ومن أرباهبا إىل احلقوق يعيد أن

 قبل هلل عاً مجي املسلمون هؤالء يستجيب بأن يل من املسلمني لعامة وجل عز اهلل أدعو عندما ولكن
 إىل احلقوق عيدوي وجل عز اهلل إىل ويتوب االعوجاج ويُ َقوِّمُ  الفاسد فيصلح دعاءهم اهلل يستجيب أن

 الناس هلؤالء وتدع أنت. هنى؟ عما منتهيني أمره، على سائرين وجل عز هلل بيعتهم وجيددون أصحاهبا
 هذا أن إىل راً نظ أنفسهم؟ يف االستجابة شروط وحيققوا هلل الناس ءهؤال يستجيب بأن لك َمنْ  ولكن
 يدعو زمان الناس على يأيت: -قالوا ما صح وقد -قالوا الذين هؤالء كالم صح لذلك؛حمقق غري الشرط
 . له يستجاب فال املسلمني لعامة ويدعو له فيستجاب نفسه خلاصة فيه الرجل

 ابةاالستج ذي هي وها االستجابة شرائط حققتَ  أن بعد لنفسك دعوتَ : له يقول ملكاً  كأن
 أن االستجابة؛ شروط حيققوا أن هلم تدعو أن قبل َفُمْرُهمْ  هلم تدعو الذين املسلمون هؤالء أما،وَصلَْتكَ 
 عز اهلل ستجيبي عندئذٍ  وجل؛ عز اهلل هنى عما انتهاءً  اهلل، بأوامر التزاماً  الدعاء استجابة شروط حيققوا
 . لنفسك دعاءك استجاب كما هلم ءكدعا وجل

 إله ال أن ادةشه ترداد يف مسلمون إهنم نعم، االنتماء؛ يف مسلمون إهنم اليوم؛ املسلمني إىل وننظر
 وجل عز هلل هيأ هي؟ ملن واليتهم إىل ننظر السلوك، إىل ننظر احلال، واقع إىل ننظر ولكننا نعم ،اهلل ال إ

 وننظر كلمات، يف يتمثل وعاء حياهتم يف اإلسالم أن فنجد ونتأمل نظرن وتعاىل؟ سبحانه اهلل ألعداء أم
 سبحانه اهلل أوامر عم يتناىف مبا مليئاً  جنده ،فارغاً  وجدناه أننا ليت ،ال شيئًا، جند فال الوعاء هذا داخل إىل

يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن  الَّ  : قال وجل، عز اهلل ألعداء بالوالية خنضع أن من وتعاىل سبحانه اهلل حّذرنا وتعاىل؛
 املسلمني مبعظم وإذا وننظر ْيءٍ شَ  يِف  اللَّهِ  ِمنَ  فَ لَْيسَ  ذََِٰلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمن يَاَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننيَ اْلَكاِفرِيَن أَْولِ 

 وإن،عنها أعرضوا وجل عز اهلل عند من آتيةً  األوامر وجدوا إن وجل؛ عز اهلل أعداء لوالية خاضعني
 حلقيقيا االلتزام أن فنجد ننظر. هلا وخضعوا هلا الرأس طأطؤوا وجل عز اهلل أعداء لدن من آتية اوجدوه
 يسمى مبا هب واستبدل كله ذلك طُِويَ  قد اإلسالمية باألخالق بأنظمته، بشرعته، وأحكامه، اهلل بأوامر
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 واألنسب اهلل، أعداء رنظ يف ْن؟مَ  نظر يف األليق واألنسب، األليق إىل التوجه يسمى ما به استبدل احلداثة،
 . وتعاىل سبحانه اهلل أعداء نظر يف َمْن؟ نظر يف

 أكرمنا ات،للخري  كن زاً  جعلها للمدخرات، كن زاً  جعلها بأرض أكرمنا وقد وتعاىل سبحانه اهلل أمرنا
 عز اهلل عباد أغىن لناجع بل -األرض يف اهلل عباد أغىن من أقول ال -فجعلَنا كله هبذا وتعاىل سبحانه اهلل

 نسخِّرها أن هللا أمرنا والباطنة، الظاهرة األرض، كنوز نسخِّر أن وتعاىل سبحانه اهلل وأمرنا األرض، يف وجل
 وننظر الُفرقة؛ أسباب وحتطيم الشمل جلمع نسخِّرها أن اإلسالمي، اجملتمع إلقامة نسخِّرها أن يرضيه، ملا

 عز اهلل متَّعنا قدو  أننا، فنجد ننظر وتعاىل، سبحانه اهلل ألعداء زالالً  حالالً  ماالً  تُ َقدَّم الكنوز هبذه وإذا
 ميزهم اليت اخللعة ههذ خلعوا قد املسلمني ُجلَّ  فنجد ننظر عباده، من أحداً  به ُُيَتِّع مل الذي بالغىن وجل
 . به وجل زع اهلل متَّعهم الذي الغىن بعد الفقر ألنفسهم وارتضوا اهلل أعداء إىل وقدَّموها هبا اهلل

 أغىن أمة ألرضا وجه على ليس واهلل وال الفقر، من يعانون الضَّْنك، من يعانون املسلمني إن:يقولون
 جيعل مل املسلمني، أقدام حتت إال األرض كنوز جيعل مل وجل عز اهلل أن ذلك؛ وآية. اإلسالمية األمة من
 عندما املسلمني كنول ،املسلمني أقدام حتت إال تهيتن ال وأمواالً  كنوزاً  تتفجَّر اليت الطاقات وجل عز اهلل

 هلم؛ وجل عز اهلل ةوالي غري لوالية يخضوعهم اهلل، سلطان غري لسلطان يخضوعهم املهانة ألنفسهم ارتضوا
 األمة هلذه اهلل أدعو عندما يل يستجاب فأىنَّ ،ومهانة ذل إىل عّزهم وحتوَّل،ُمْدِقع فقر إىل غناهم حتوَّل

 فيه الرجل يدعو زمان الناس على يأيت(: قال من كالم فعالً  صح ترون؟ ما إىل أمرها آل ليتا اإلسالمية
 (. له يستجاب فال املسلمني لعامة ويدعو ،له فيستجاب نفسه خلاصَّة

 يف روعةومش واردة -اإلسالمية الشريعة أحكام من وعرفناه درسناه فيما- الوكالة إن:أيام قبل قلت
 ولكن،ذلك حنو يف لرهن،ا يف اإلجيار، يف البيوع، يف الشركات، يف التجارية، املعامالت يف املالية، املعامالت

 لوكالةا أن -احلنيف ديننا أحكام من درسناه فيما -عهدنا ما العبادة، يف مشروعة الوكالة أن عهدنا ما
 اهلل إىل توبوا: يل وةإلخ أقول أن يُ َتصَّور كيف. وجل عز اهلل إىل التوبة يف اهلل، إىل االلتجاء يف مشروعة

 َيلصين أن وجل عز اهلل ادعوا مث عين بدالً  اهلل إىل التجئوا ،دعائي يستجيب كي يل اهلل وادعوا عين بدالً 
 . منه؟ أعاين الذي الذل هذا من
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 مكلفاً  يضاً أ أنت ألستَ ! األمر؟ هبذا توّكله الذي هذا كأخيك عبداً  ألستَ ! الكالم؟ هذا اهلل أيقبل
 بالذل وتنكسر أعتابهب وتلتصق اهلل إىل تلتجئ بأن مكلفاً  اآلخر أنت ألست! اهلل؟ إىل واإلنابة ةبالتوب

 ُجلّ . قولي هكذا األمة حال لسان! األمور؟ هذه مثل يف التوكيل يتأّتى كيف! أعتابه؟ عند واملهانة
 الذين القلة ؤالءهل يقولون أحواهلم أحسن يف أوامره عن البعيدين وجل عز اهلل صراط عن التائهني املسلمني
 توبوا وتعاىل، بحانهس هلل عنا اهلل ادعوا وجل، عز اهلل إىل عنا التجئوا: احلرام اهلل بيت إىل حجاجاً  يتجهون

-السبب وه هذا. شؤوننا على عاكفني نظل لسوف غينا، على عاكفني نظل فلسوف حنن أما ،عنا هلل
 عز اهلل يدعون عرفة ىُذر  يف وجتتمع احلرام اهلل بيت حول زدمحةم تتقاطر اليت املاليني أن يف -اإلخوة أيها

 وال وفضله اهلل ةرمح يف أحد يرتابنَّ  وال هذا أحد يستشكلنَّ  فال. لدعائهم أثراً  جتد فال األمة هلذه وجل
 مْ كُ َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب لَ : القائل وجل عز اهلل كالم يف منكم أي قلب يف الشك يدخلن

.العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول.     

 نعمه يوايف محداً  هلل احلمد. أكرب اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل
 اهلل إال إله ال أن وأشهد سلطانك، وعظيم وجهك جلالل ينبغي كما احلمد لك ربنا يا. مزيده ويكافئ

 عبدك على لص اللهم. أرسله نيب خري وخليله وصفيه ورسوله عبده حممداً  أن وأشهد له شريك ال وحده
: اهلل عباد .الدين يوم إىل متالزمني دائمني وسالماً  صالة وصحبه آله وعلى األمي النيب حممد ونبيك
 إنه السنوات؛ هذه يف نراه به لنا عهد ال جديداً  ديناً  هناك أن َُيَيَّلُ  إليها؛ النظر ألفت أن البد ظاهرةٌ 
 األضحى عيد باحص اليوم هذا مثل يف القبور زيارة يف يتمثل العجيب، الغريب اجلديد الدين هذا يتمثل
 العبادات إىل. ال! ؟لُيَصلُّوا املساجد إىل ماذا؟ إىل سراعاً  يهرعون أناس الظاهرة، هذه إىل أنظر. املبارك العيد

 . القبور إىل وإّنا. ال! ؟ويسجدوا لريكعوا

 اليوم هذا سمش أشرقت إذا ولكن القبلة، إىل يلتفتون ال َمنْ  ُيَصلَّون، ال َمنْ  الناس يف أن أعلم أنا
 الذي ما. بورالق هذه إىل ويهرعون اخلضراء احلشائش هذه اخلضرة، هذه حيملون سراعاً  فرشهم من خرجوا
 . اهلل معاذ اهلل؟ من اخلوف أهو ذلك؟ إىل يدعوكم

 عن واردة ةلسن استجابة أهو. ذلك قبل املساجد إىل هلرعوا اهلل من اخلوف ذلك إىل السائق كان لو
 القبور زيارة يسن نهأ العلماء قاله فيما وال رسوله سنة يف وال قرآنه يف ال اهلل، دين يف نقرأ مل. أبداً  رسول؟
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 الناس، هؤالء لىع ضاحكاً  اليوم هذا صباح يف يقهقه الشيطان أن إيل وَييل. نعم. هنائياً  العيد صباح
 قد هي وإذا قابرامل هذه إىل تنظر القبور، هذه إىل متجهني مسرعني كهوالً  شيوخًا، شبابًا، إليهم وأنظر

  باإلسالم؟ متصل ديين دافع دافعكم؟ هو ما. الوافدين هبؤالء ازدمحت

 بكتاب رتباطا أي دون هكذا العيد صباح القبور زيارة إىل التوجه دين. جديد دين أنه إيل َييل. ال
 ال من فيهم ،يصلي ال من فيهم اهلل؛ دين عن تائهون الناس هؤالء ُجلُّ :لكم قلت وكما. رسوله وسنة اهلل

 أمر هناك. عنها وجل عز اهلل هناهم اليت والنواهي هبا اهلل خاطبهم اليت الدينية الواجبات عن شيئاً  يعرف
 حكمة إن: العلماء وقال ،فزوروها أال القبور زيارة عن هنيتكم كنت :يقول اهلل رسول عن وارد عام
 الدنيا قيمة صغرت مث ومن إليه صائر هو الذي املآل يذكر اإلنسان جتعل أهنا العربة، تثري أهنا الزيارة هذه
 الفطر عيد وال األضحى عيد صباح يف وتعاىل سبحانه اهلل يقيده مل عام أمر وهو وبصريته بصره أمام

 . األشكال من بشكل

 عز اهلل أسألو  الدين، أساس هي اليت بالعلوم منضبطة أعمالنا جيعل أن وتعاىل سبحانه اهلل لأسأ
 .اآلسنة والعادات الَعِفنة التقاليد من حيررنا وأن لوجهه خالصة أعمالنا جيعل أن وجل
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 لتوجها إىل الناس تشجيع على سنة كل من األيام هذه لمث يف والوعاظ اخلطباء من كثري دأب
 وإىل احلرام اهلل تبي إىل واحلنني الشوق مشاعر جواحنهم بني من يستثريون احلرام، اهلل بيت إىل حجاجاً 

 لسنا املتأخرة ورالعص هذه يف أننا واحلقيقة األنام، خري وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى حممد سيدنا زيارة
 والتوجه جاحل إىل شوقاً  يزدادوا أن أجل من الناس قلوب يف واألشجان العواطف هذه استثارة إىل حباجة

 املتنوعة دنيويةال احلوافز وألن سهلة يسرية أصبحت النسك هذا أداء وسائل ألن ذلك احلرام، اهلل بيت إىل
 كل يف ورمبا ورابعة الثةوث ثانية احلرام اهلل بيت إىل احلج إىل الناس أكثر بدفع تستقل أصبحت املختلفة

  عام.

 عليه اهلل صلى اهلل رسول كالم مصداق فيها يتجلى اليت الفرتة نعيش أننا اهلل عباد يا نالحظ حنن
 عليه اهلل لىص أنه عنه اهلل رضي أنس حديث من الفردوس مسند يف الديلمي رواه فيما وسلم آله وعلى
 والفقراء لرياءل والقرُّاء للتجارة واملتوسطون للن زهة ياءاألغن فيه حيج زمان الناس على يأيت :قال وسلم

 حممد حبيبه مثوىو  احلرام اهلل بيت إىل بالشوق املتجهة اجلياشة العواطف نستثري أن من خريٌ  ،للمسألة
 بل حلج،ا وجوب شرائط املناسبة هذه يف للناس نبني أن ذلك من خري: أقول وسلم، عليه اهلل صلى

 سلم مبدأ إىل أوايلج بأن وجل عز اهلل عباد ُنذَكِّرَ  أن هذا من خريٌ  احلرام، اهلل بيت ىلإ احلج صحة شرائط
 الذي املنعطف هذا يف حنن املشروعة، األمور أو السنن تتزاحم أو الواجبات تتزاحم عندما األولويات
  اهلل. عباد يا اهلامة األمور هذه عن الناس حندث أن إىل ماسة حباجة عنه أحدثكم

 غائب سجدامل خطيب أن فأجد احلرام اهلل بيت إىل احلج موسم يف املساجد من كثري إىل أنظر اأن
 وال بغائ املسجد هذا إمام أن فأرى وأنظر وجل، عز اهلل يرضي الذي بالشكل حمله حيل مل أحداً  وأن
 املوظفني دوائر يف أملوأت وتعاىل، سبحانه اهلل يرضي الذي النحو على َمَسدَّهُ  َسدَّ  أو حمله حل قد من أجد
 هبا ُكلُِّفوا ليتا الوظائف عن غائبون بأعناقهم، املنوطة مهامهم عن غائبون املوظفني هؤالء من بكثري وإذا

 ُحجاجاً  وجهوات إهنم املهام؟ هبذه ُكلُِّفوا الذين الناس هؤالء أين كواهلهم، على ملقىً  واجباً  فأصبحت
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 الشوق قولون،ي كما لكنه، وأكثر ورباع وثالث مثىن حج قد منهم حدالوا كان ولرمبا احلرام اهلل بيت إىل
 أن أستطيع ال وأنا م،وسل آله وعلى عليه اهلل صلى املصطفى وزيارة احلرام اهلل بيت إىل هبم حيدو الالهب
 صادقون همولعل الكذب أو باملبالغة اإلخوة هؤالء أهتم أن أستطيع وال أسرارها وأنبش القلوب إىل أدخل

 أحكام عرفةم على نعكف أن احلالة هذه يف مجيعاً  علينا ولكنا جواحنهم بني يتحرك الذي الشوق يف
 مكلفون ات،الواجب أمامنا تزدحم عندما السيما احلالة هذه مثل يف واجبنا نتبني وأن اإلسالمية الشريعة

  األولويات. ُسلَّمِ  إىل نلجأ بأن احلالة هذه يف حنن

 الذي ملوقفا هذا مبثل مكلف وأنا مثالً  مرات وثالث وثنتني مرة احلرام اهلل بيت إىل حججت أنا
 يضعين وجل؟ عز هللا شريعة يل تقوله الذي ما رابعة، أو ثالثة أو ثانية احلج إىل اليوم ُدِعيت وقد فيه أقف

 أن هو احلالة هذه يف وتعاىل سبحانه الباري إليه يدعوين الذي األولويات، ُسلَّمِ  أمام وجل عز الباري
 ُسلَّمُ  عليها، وجل عز اهلل أقامين اليت الوظيفة هذه يف أمضي أن هو يب، أُنيَطتْ  اليت املهمة على أعكف

 الشوق هذا رام،احل اهلل بيت إىل يب حيدو الذي والشوق يل، يقول هكذا وجل، عز اهلل دين يف األولويات
 وسيكتب جواحني بني هتتاج اليت احلرقة هذه على األجر يل اهلل سيكتب اهلل، عباد يا سدىً  يذهب لن
 وسلم، عليه هللا صلى اهلل رسول مثوى إىل يقعدين وال يقيمين الذي الشوق على األجر يل وجل عز اهلل
 اللهب علىو  خاطري يف جيول ما وعلى نفسي يف ما على املطلع إهلي أنت رب يا يقول حايل لسان إن

 يف أقمتين ولكنك لموس عليه اهلل صلى حممد نبيك زيارة إىلو  بيتك إىل شوقاً  جواحني بني يتصاعد الذي
 يديك، بني أمانة احلرام بيتك إىل شوقي وأضع ألمرك أستجيب فأنا لتوجيههم الناس، خلدمة الوظيفة هذه
  أبداً. شوقك وجل عز اهلل ُيَضيِّعَ  لن

 يتحركون نالذي إخواننا عام كل من املوسم هذا مثل يف به ُنذَكِّرَ  أن ينبغي اإلخوة أيها املعىن هذا
 اإلسالمية، عةالشري إىل به نعود أن ينبغي آخر شيءٌ  شيء، هذا احلرام، اهلل بيت إىل الشوق من بدافع

 حاجاً  يتجه أنه إليه َُييل رجل ُربَّ  احلج، لوجوب أقول وال احلج، لصحة تتوفر أن ينبغي اليت الشروط إىل
 بإمث يعود لكنهو  اهلل عند لنفسه يدخرها مثوبة وجهده سعيه اءور  من جىن قد وأنه احلرام اهلل بيت إىل

 السوداء، بالسوق لالدخو  تأشريات يشرتون الذين به، وجل عز اهلل يكرمه بثواب يعود أن من بدالً  يتحمله
 ا،أنواعه أكثر وما ي،بالرشاو  إال احلرام اهلل بيت إىل ذهاهبم سبل يفتحوا أن أو ييسروا أن هلم يُ َتحْ  مل الذي
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 شعائر من عريةش إىل الطريق يف حمرماً  عمالً  َيلطوا أن هلم جيوز ال كبرياً، وزراً  ذلك من يتحملون هؤالء
  .اهلل عباد يا طيباً  إال يقبل ال طيب اهلل إن هبا، اهلل أمرنا اليت وتعاىل سبحانه اهلل

 هبا يوفد اليت فاحلر  من حرفة لنفسه يصطنع هلا، بأهل هو ما حرفة لنفسه فيصطنع أحدهم يأيت
 باجلزارة علقتت خدمات أطباء، ممرضني، احلجيج؛ َيدموا أن أجل من احلرام اهلل بيت إىل الناس من كثري

 سبيل يف ذلك يفعلون وإّنا بشيء منها هم وما احلرف هذه من حرفة يصطنعون الذين أكثر ما وحنوها،
 ختدم نأ نفسك ألزمت قد حقاً  أفأنت احلرام، اهلل بيت إىل توجههم يربر غطاءً  ذلك من يتخذوا أن

 غطى يالذ الغطاء هذا نسي ذهب إذا أنه يعلم هو هلا؟ أهالً  لست اليت احلرفة هذه خالل من احلجيج
  اهلل. عباد يا حمرم العمل هذا هنا، كان إذ به نفسه

 أهو قلبه ىلإ ذلك يف منا الواحد يعود أن ينبغي وجل عز اهلل إىل قرىب أحدنا ُيارسه الذي والعمل
 بشريعة نضبطاً م عمله يكون أن ينبغي إذاً  اهلل مرضاة استن زال هو له ثاين ال واحد بدافعٍ  ذلك إىل مندفع
 دويرة من َيرج أن رعاً ش له جيوز ال احلرام اهلل بيت إىل اليوم قبل حج وقد الديون ركبته الذي اإلنسان اهلل،
 كثر أو دينال قلَّ  املال منه استدان قد الذي الدائن من يستأذن أن بعد إال ذلك غري إىل أو حجٍ  إىل أهله
 غريه إىل وال حجٍّ  إىل ال يتجه أن وجل عز اهلل دين يف احلق له فليس له يأذن مل وإن ذهب له أذن فإذا
  اهلل. عباد يا نقوهلا اليت احلقيقة هذه يتجاهلون أو جيهلون الذين أكثر وما

 ُقلْ  :وجل عز اهلل قول يسمع أو يقرأ كلنا نقرأه؟ عندما دبرهنت هل ترى ولكن اهلل كتاب نقرأ حنن
َا َا ِإيَلَّ  يُوَحى ِمثْ ُلُكمْ  َبَشرٌ  أَنَا ِإّنَّ  َوال َصاحِلاً  َعَمالً  فَ ْليَ ْعَملْ  رَبِّهِ  َقاءَ لِ  يَ ْرُجوا َكانَ  َفَمنْ  َواِحدٌ  إَِلهٌ  إهَِلُُكمْ  َأّنَّ

 إىل نياثن دافعني أخلط أن جيوز وال فقط لوجهه عمله جيعل ،[115 :كهفال] َأَحداً  رَبِّهِ  بِعِبَاَدةِ  ُيْشِرْك 
 مصاحلي من مصلحة آخر، ثانياً  دافعاً  به وأخلط اهلل مرضاة هو الرئيسي الدافع به، أهنض الذي عملي

 ُيْشِرْك  َوال احِلاً صَ  الً َعمَ  فَ ْليَ ْعَملْ  رَبِّهِ  لَِقاءَ  يَ ْرُجوا َكانَ  َفَمنْ  كله العمل فسد بذاك هذا امتزج إذا الدنيوية،
  .َأَحداً  رَبِّهِ  بِعِبَاَدةِ 

 اجلسد، ذاه يعين ماذا روحه منه استلت جسداً  تصور الطاعة، روح هو وجل عز اهلل لدين اإلخالص
 وتقرب الطاعة احتي أن ُيكن ال اجلسد كهذا الطاعة تراب، إىل ويستحيل ذلك بعد ويتحلل يدفن أن مآله
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 بحانهس هلل الشوائب عن الصايف اإلخالص من إليها اإلنسان قصد خال إذا وجل عز اهلل إىل صاحبها
 أكرمك إذا ىل،وتعا سبحانه هلل قرىب يصبح العبد أعمال كل فإن اإلخالص نعمة حتققت وإذا وتعاىل،

 عبادة قاً مرتز  كادحاً  السوق إىل ذهابك فإن لوجهه اإلخالص بنعمة متعك إذا أخي، يا الكن ز هبذا اهلل
 بالعطاء تكرمهمو  أهلك تؤنس مساءً  دارك إىل عدت إذا واألجر، باملثوبة عليها وتعاىل سبحانه اهلل يكرمك

 الذي وعملك يفتكوظ إىل الثاين اليوم صباح يف غدوت إذا هبا، وتعاىل سبحانه اهلل يكرمك عبادة فتلك
 ذهبت إذا ليها،ع الوفري ألجربا وتعاىل سبحانه اهلل يكرمك أخرى ثالثة عبادة العمل هذا فإن بك أنيط
 هذا واحد، ءشي مبوجب ذلك كل له متعبداً  منك جيعل وجل عز اهلل فإن معلماً  أو متعلماً  جامعتك إىل

 أجل. وتعاىل، سبحانه اهلل رضى استن زال له ثاين ال واحداً  هدفاً  احتضن الذي القلب

 اإلخالص نأ األثر يف ورد ولقد ا،جواحنن بني مكانه عن نبحث أن ينبغي اإلخوة أيها اإلخالص هذا
 ذلك إىل لنا سبيل ال للعبد اهلل حمبة ولكن يل قيل عباده، من أحب من هبا وتعاىل سبحانه اهلل يكرم نعمة
 النعمة ذهه ندرك أن هيهات حيبنا مل وإذا أخلصنا أحبنا إذا إليه، لنا سبيل ال اآلخر هو فاإلخالص إذاً 
 وتعاىل، حانهسب اهلل حمبة ينال أن منا كلٍّ  بوسع اهلل؟ عباد يا اجلواب فمال ما، بطريقة حنصلها أن أو

 أن جتد عليك املتفضل مباملنع سلسلتها تنقطع ال اليت النعم هذه اربط باملنعم، إليك تفد اليت النعم اربط
 سبحانه اهلل ةحمب آثار من أثراً  إال ذلك وليس جواحنك بني تفجر وجل عز اهلل إىل الشوق معاين من معىن

 َويُ زَكِّيُكمْ  اتِنَاآيَ  َعلَْيُكمْ  يَ تْ لُو ِمْنُكمْ  َرُسوالً  فِيُكمْ  َأْرَسْلنَا َكَما :وجل عز اهلل قول تقرأ أمل لك، وتعاىل
 َتْكُفُرونِ  َوال يِل  ُرواَواْشكُ  ذُْكرُْكمْ أَ  فَاذُْكُروين  تَ ْعَلُموَن، َتُكونُوا ملَْ  َما َويُ َعلُِّمُكمْ  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َويُ َعلُِّمُكمُ 

 إىل السبيل ،باحلب أذكركم باللطف، أذكركم إليكم تفد اليت النعم على بالشكر اذكروين ،[103 :البقرة]
  اهلل. عباد يا لكم أقوله الذي هذا إىل إال حيتاج ال وهو وميسر مفتوح لنا اهلل حمبة

 شروط هلا مث اوجوهب شروط هلا شروطها، وهلا فريضة اهلل بيت إىل احلج بصدده، ما كنت إىل وأعود
 اهلل يتب إىل حاجاً  عام كل يف يذهب أن دأبه وكان مرات أربع أو وثالث مرتني حج الذي أما الصحة،

 التقط كثرية، اتوالواجب قصري العمر وجل، عز اهلل دين يف األولويات سلم مبدأ إىل ولينظر فليعد احلرام
 رب،ال حقوق على مقدمة العباد حقوق وجل، عز اهلل مرضاة إىل بأقر  هو ما أهم، هو ما الواجبات من
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 الغابر تارَينا يف قصصاً  أعلم وأنا املساحمة، على فمبنية الرب حقوق أما املشاحة على مبنية العباد حقوق
  احلاضر. عصرنا يف استعيدت وقد

 شوٍق  يف وهو يئاً فش فشيئاً  شيئاً  املال أحدهم مجع احلرام، اهلل بيت إىل حيجوا أن هلم يتح مل أناساً 
 فرحاً  األوىل ةاخلطو  َيطو أن وقبيل احلرام اهلل بيت إىل حاجاً  يذهب أن له يتاح الذي اليوم إىل شديد

 اهلل عقاب تحقيس أنه ورأى نفسه عاتب مالية، معونة إىل ماسة حباجة جانبه إىل فقرية أسرة فوجد نظر
 شوقه، رتجي وقعد األسرة هلذه كله املال هذا قدم شأهنا، علم قد يكن ومل جبواره األسرة هذه ألن وجل عز
 حيج، مل الذي هذا فاعةبش كلهم احلجاج أولئك حج تعاىل اهلل قَِبلَ  احلرام، اهلل بيت إىل حنينه جيرت قعد
 عن أعيننا نغمض وحنن ننفذه أن يعين ال والشوق املستقل، أجره له الشوق أن اإلخوة أيها فلنعلم أال

 وأال وجههل اإلخالص بنعمة وإياكم يكرمين أن وجل عز اهلل أسأل به، وجل عز اهلل كلفنا الذي الواجب
 إذا وخالقنا اموالن يدي بني شفيعنا يكون أن نرجو الذي اإلخالص هذا بنعمة نستمسك وحنن إال ُييتنا
 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول العاملني، لرب غداً  الناس قام
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 إىل لناسا تشجيع على عام كل من األيام هذه مثل يف واملرشدين والوعاظ اخلطباء من كثري دأب
 وإىل احلرام، هللا بيت إىل والتوق الشوق مشاعر إيقاظ وإىل احلج، نسك ألداء احلرام اهلل بيت إىل التوجه
 اليوم يعودوا مل أكثرهم أو الناس أن واحلقيقة. وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول سيدنا مثوى
 جواحنهم نيب أو قلوهبم يف يوقظ من إىل حباجة يعودوا ومل النسك، هذا أداء إىل يشجعهم من إىل حباجة

 املختلفة ملصاحلا وتكاثرت النسك، هبذا القيام أسباب َسُهَلتْ  فلقد احلرام، اهلل بيت إىل الشوق مشاعر
 مثىن احلج فريضة دَّواأ قد منهم كثريون النسك، هذا أداء إىل متزامحني بل متسابقني التوجه قتضيهمت اليت

 تتحقق ومل هبا، عاىلوت سبحانه اهلل يكلفهم مل احلج هذا فريضة بعدُ  يؤدِّ  مل ممن والكثري ورباع، وثالث
 إىل الناس وايوجِّه أو والوعاظ واملوجهني اخلطباء من بأمثالنا األحرى فإن ولذلك وجوهبا، شرائط فيهم

 توفرها من بد ال اليت الشرائط إىل الناس نوّجه أن بنا أحرى احلج، لصحة توفرها من بد ال اليت الشرائط
 واخلطباء املرشدون ليهع يدأب أن ينبغي ما هذا حمرم، غري مباحاً  هلم بالنسبة اهلل بيت إىل احلج يصبح لكي

 أنس حديث من الفردوس مسند يف الديلمي رواه فيما القائل اهلل سولر  وصدق العصر، هذا يف والوعاظ
 وسطونواملت للن زهة األغنياء فيه حيج زمان الناس على يأيت: قال وسلم عليه اهلل صلى أنه عنه اهلل رضي

 . للمسألة والفقراء للرياء والقرُّاء للتجارة

 بنا أحرى    وأمي هو بأيب وسلم آله علىو  عليه اهلل صلى اهلل رسول قاله ما مصداق نرى حنن وها
 زامحتت وقد الدينية املصاحل أحدنا جيد عندما األولويات، بسلم االلتزام ضرورة إىل الناس نوّجه أن

 األولويات سلم تباعا ضرورة: الشعار هبذا يُ َلخَّصُ  شرعي قانون هنالك احلالة؟ هذه يف السبيل ما وتعارضت
     .املصاحل يف

 وخلت ائها،خطب من خلت قد منها كثرياً  أن فنجد بأكثرها أو باملساجد نطوف احلج سممو  يف إننا
 ظيفتهو  عن غاب الذي ذلك حمل شرعاً  حيل بديالً  جند فال البديل عن نبحث أو وننظر أئمتها، من

 غاب قد منهم ثرياً ك أن فنجد الدوائر، يف عليها والقائمني الوظائف نتفقد احلرام، اهلل بيت إىل متجهاً 
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 هبا نفسه لرييح إجازة منهم واحد كل أخذ الناس، مصاحل ذلك جراء من وتعطلت وظيفته، أداء عن
 يتجهون ممن ينكثري  أن فنجد ننظر وثالثة، وأخرى مرة حجَّ  ولعله احلرام، اهلل بيت إىل احلج غطاء حتت

 منهم يتأتى وال شيء، يف نهام ليسوا حِبَِرفٍ  حجهم لتربير أنفسهم يغطون احلرام اهلل بيت إىل متسابقني
 وينبغي نعلم، نوحن احلرام، اهلل بيت إىل حجاجاً  للذهاب مربراً  جيدوا أن سبيل يف منها، شيء بأي القيام

 مثوبة صاحبه لَ حُيَمِّ  أن من بدالً  ووزراً  عقوبة صاحبه حُيَمِّلُ  وأنه حمرم، تزييف هذا أن مسلم كل يعلم أن
     .وأجراً 

 الدخول تأشريات نيبتاعو  السوداء، بسوق الدخول تأشرية يبتاعون أناساً  فنجد ننظر ،اهلل عباد يا نعم
 بل ج،احل وجوب: أقول ال شروط، تعداد عن احلج باب يف الفقهاء ذكر ولقد، كلََّفتْ  ما بأضعاف

     .الرشاوي دفع حجه عن يتسبب أال يشرتط احلج، صحة

 حجاجاً  األيام هذه مثل يف يتجهون الذين هم كثريون هلل،ا عباد يا الناس إليه ننبه أن ينبغي ما هذا
 متجهني يسافروا أن يف الدائنني استأذنوا هل ألناس، مالية ديوناً  ذممهم حتّملت وقد احلرام، اهلل بيت إىل
 إال بلده من ريساف أن للمدين جيوز ال أنه على الفقهاء أمجع هلم؟ مدينون وهم احلرام اهلل بيت حج إىل

 حىت يسافر أن له جيوز ال له يأذن مل وإن لدين، أو لدنياً  سفره كان أياً  سافر له أذن فإن دائن،ال بإذن
     .بعد احلرام اهلل بيت إىل حج قد يكن مل ولو

 أُِمرُوا َوَما: القائل اهلل وصدق وجل عز هلل اإلخالص قربة كل وأساس عبادة كل أصل اهلل عباد
َا ُقلْ : القائل اهلل صدق ،[0 :البينة] الدِّينَ  َلهُ  ِلِصنيَ خمُْ  اللَّهَ  لِيَ ْعُبُدوا ِإالَّ   ِإيَلَّ  يُوَحى ِمثْ ُلُكمْ  َبَشرٌ  أَنَا ِإّنَّ
َا  :الكهف] َأَحدا رَبِّهِ  بِعِبَاَدةِ  ُيْشِرْك  الوَ  َصاحِلاً  َعَمالً  فَ ْليَ ْعَملْ  رَبِّهِ  لَِقاءَ  يَ ْرُجوا َكانَ  َفَمنْ  َواِحدٌ  إَِلهٌ  إهَِلُُكمْ  َأّنَّ

 دنيوية صلحةمب احلرام اهلل بيت إىل حجه ُيزج ال دنيوية، برغبة العبادة إىل توجهه ُيزج ال أي. [115
 يف واقعنا عن معرباً  الزمن أسوار هبا وخرق وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول عددها اليت املصاحل كتلك

 فوجد قلوبنا، على واطلع غداً، يديه بني اووقفن وجل، عز اهلل إىل رحلنا إذا اهلل عباد أجل    العصر هذا
 يف وجل عز اهلل رأى إن ولكن كلها، الذنوب غفر فقد اهلل، إىل التوجه وحرقة اإلخالص، نبضات فيها
 فإن هبا، وجل زع اهلل أمره اليت بالطاعات مزجها أخرى دنيوية وأهدافاً  ومصاحلَ  وأغراضاً  أماينَ  العبد فؤاد
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 الذين ظارأن نلفت أن ينبغي ما هذا .اإلنسان هذا يؤديها اليت العبادة هذه عن الشريكني أغىن اهلل
     .احلرام اهلل بيت إىل حجاجاً  العصر هذا يف يتسابقون

 بكثري العام اللخ يتقلّبون الذين هم كثريون منكم، لكل وأقوله لنفسي أقوله أن ينبغي آخر شيءٌ 
 األمراض يسبب امم واحملتاجني الفقراء إىل يقدموهنا فاسدة ةأغذي املعاملة، يف ِغش   احملرمة، املعاصي من

 من مزيد حتقيق بيلس ويف املال، من مزيد مجع سبيل يف ألصحاهبا يأكلوهنا حقوق تعرفون، اليت املختلفة
 سيلقي نهأ موقناً  هناك، إىل الرحال شدَّ  احلرام، اهلل بيت إىل احلج موسم جاء فإذا والشهوات، الرعونات

 املربور احلج نعم كلها، الذنوب يغفر املربور احلج أن مسع ألنه منها، مطهراً  طاهراً  ويعود هناك بذنوبه
 تكون يتال الذنوب ذنوب، أي لكن كلها، الذنوب لصاحبه وجل عز اهلل يغفر أو كلها، الذنوب يغفر
 وما - ادالعب وقحق أما اهلل، حقوق خالهلا من أهدر قد اإلنسان يكون اليت الذنوب وربه، العبد بني

 احلج ال فهذه - يعلمها كلكم أعدد، أن أريد وال إلخواهنم مسلمون اليوم يهدرها اليت احلقوق أكثر
 عز اهلل يدي نيب وقفة من بد ال يزيلها، اهلل إىل اإلنسان هبا يتقرب اليت القرب من قربة أي وال يزيلها
 الظلم ريرةجب يأخذه أن بد ال للناس، أكلها اليت احلقوق هذه جبريرة وجل عز اهلل يأخذه أن بد وال وجل،
 يغمض ليتا فسادها أسباب أكثر وما الفاسدة، األغذية الظلم أنواع أشنع ومن إلخوانه، فيه توغل الذي
  .جيوهبم متتلئ أن سبيل يف اهلل أمام يتحملوهنا اليت العظمى اجلريرة عن أعينهم أناس

 لغالء سبباً  تكون عندما السلع هتريب إليها، حباجة ملست اإلخوة؟ أيها األعمال هذه أعدد هل
 األخرى، ئاهِتاف فئاهُتا يرحم أن إىل األمة ندعو ترتاحم، أن إىل األمة ندعو حنن جرُية، وأي جرُية قيمتها

 من زيد ابلع يسيل عندما ولكن بعضًا، بعضهم الناس يرحم رعاياهم، القادة يرحم الرتاحم، معىن هذا
 يف ومرتفع غالٍ  مثنها السلع من سلعة أن وجيد جيبه، أو صندوقه يف جيمعه املال من مزيد على الناس
 بشكل السلعة هبذه إذاو  وهناك، هنا املختلفة النوافذ من هتريبها يف ُيعن رخيصة هنا وهي حولنا اليت البالد

 ولو حلراما اهلل بيت إىل حجك املهرب، أيها يا أنت ذلك؟ عن املسؤول من قيمتها، ارتفعت قد آينٍّ 
 مهما حتملته الذي الوزر هذا من نقري شروى عنك َيفف أن ُيكن ال عام كل يف إليه حاجاً  ذهبت
     .قط فيها اهلل يساحمك لن املشاحة، على مبنية العباد حقوق وجل، عز اهلل إىل تقربت
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 اهلل، إىل اةالدع ناإخوان وليت املوسم، هذا يف وإخواننا أنفسنا هبا نذكِّرَ  أن ينبغي الكلمات هذه
 اهلل وأستغفر هذا، قويل أقول حياتنا، يف اخلطرية اهلامة األمور هبذه إخواهنم ذّكروا والواعظني، اخلطباء

 العظيم يل ولكم.

 29/12/2211|  صفات الحج املبرور وأثره في حل مشكالت ألامة -382

 

 لننظر إنناو  األمجع، اإلسالمي العامل ملشكالت إهنا بل اليوم، ترون كما متزايدة متفاقمة مشاكلنا إن
 األمم عليكم ستداعى :قال إذ بدقة صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول وصفه الذي اليوم يف أنفسنا فنجد

 أنتم لب: قال يومئذ؟ اهلل رسول يا حنن قلة أمن: قالوا قصعتها إىل األكلة تداعى كما – الدول أي –
 .السيل كغثاء غثاء ولكنكم كثري

 ملعروفة،ا املادية الوسائل العالج بني من وإن تُعاجَل، أن جيب نوعها كان أياً  املشكالت أن شكوال
 عن شيئاً  ملسلمنيا تغين لن وتوافرت كثرت مهما املادية الوسائل هذه أن اهلل عباد يا مجيعاً  فلنعلم ولكن

 ننظر احلظ سنوحل. وتعاىل سبحانه اهلل إىل والفرار اهلل إىل االلتجاء عالج وهو أال األوحد األول العالج
 األشهر يف عيشن اليوم فنحن عاد، قد ذا هو ها بابه على التضرع وموسم اهلل إىل االلتجاء موسم أن فنجد
 بيت إىل احلج سممو  ذا هو وها وجل، عز اهلل بيان بفضلها نوَّه اليت األشهر هذه قدسية يف نعيش احلرم،

 من خلصللت – عالج أكرب بل – عالج أول أمام مفتحة اليوم األبواب نفإ إذاً  وآب، عاد قد احلرام اهلل
 .أمجع اإلسالمي بالعامل تطوف اليت بل علينا رانت اليت املشكالت

 يعاجل أن له تيحأ احلرام اهلل بيت إىل حاجاً  توجَّه من كل ليس بأنه ُأذَكِّر وأن أنبه أن ينبغي ولكن
 عباد يا العربة ستلي. وجل عز اهلل إىل والفرار وااللتجاء التضرع جعال العالج، هبذا أمته يعاجل أو نفسه

 املربور باحلج العربة وليس ولبيك، لبيك بلسانه يقول وأن اإلحرام ثياب أحدنا يرتدي أن املربور باحلج اهلل
 من كم. حركونيت كما ويتحرك يطوفون كما فيطوف احلرام اهلل بيت حول الطائفني الناس مع يندمج أن
 قلوهبم يف ستقرا الذي املقصد ولكن احلرام اهلل بيت إىل الظاهر يف حجاجاً  األيام هذه يف يتوجهون ناسأ

 من فيهم. هلل ةوالعبودي العبادة معىن عن بل اهلل إىل االلتجاء معىن عن يكون ما أبعد نفوسهم وجنبات
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 حجاجاً  يذهبون لقائهم، إىل الشوق مهب برَّحَ  وأرحام أقارب لقاء إىل رفقة، لقاء إىل الشوق هبم استبد قد
 .الغرض هذا أجل من احلرام اهلل بيت إىل

 .التجارة بقصد يذهبون كبري، مايل بربح هلم تعود الرحلة هذه أن وجدوا الذين فيهم

 الرغبة دهمتش وطرب، ومسر أنس وليايل ومتع سهرات ستضمن رحلتهم منهاج أن علموا أناس فيهم
 .هذا ابتغاء احلج إىل

 عن أعرض دوق اهلل إىل يلتجئ أن ألحدهم أفيتأتى حجاجا؟ وجل عز اهلل ميزان يف هؤالء يُعدأف
 .ذلك منه يتأتى لن اإلخوة، أيها ال القيامة؟ عرصات يتذكر وأقبل ونسيها الدنيا

 الكثري املال فعد شرعي، غري سبيالً  ذلك إىل سلك لكنه احلرام اهلل بيت إىل حاجاً  توجه من فيهم
 .السوداء السوق بسعر اشرتاها الدخول، تأشرية أجل من رشوة يلالقل أو

 عن إال وايذهب أن هلم يتأت مل إذ املهن هذه باسم ذهبوا مبهن، أنفسهم غطوا الذين الناس فيهم
 وجل عز واهلل هذا، لتعلمون وإنكم قط، هبا هلم شأن وال بشيء املهن هذه من هم وما النافذة هذه طريق
 .طيباً  إال يقبل ال طيب

 هذه حابأص يستأذنوا أن دون احلرام اهلل بيت إىل حاجني وتوجهوا الديون ركبتهم أناس فيهم
 فيها اليت األرض من يتحرك أن جيوز ال املدين أن جالله جل اهلل لشريعة دارس كل علم وقد الديون
 .يستأذهنم أن أو حقوقهم هلم يويف أن بعد إال دائنون

 هؤالء بيد ليس املشكلة حل أن فلتعلموا ولكن احلجيج، سواد يكثرونو  الظاهر يف حجاج هم هؤالء
 .ذهبوا عندما يتحملوهنا يكونوا مل بأوزار يعودون لعلهم بل ذهبوا، كما يعودون أبداً،

 اإلخالصب ومأله الدنيوية واألهداف الغايات سائر من فطهره قلبه إىل نظر الذي ذاك هو احلاج إّنا
 هذا عن حيد ومل الطريق هذا فسلك للحج وجل عز اهلل شرعه الذي الطريق إىل نظر وجل، عز اهلل لوجه

 اليوم قبل حج دق أنه علم اإلسالمية، الشريعة يف األولويات ُسلَّمَ  الحظ يسرة، وال ُينة املشروع الطريق
 للناس، حلمصا بوابأ تُغَلق فلسوف احلرام اهلل بيت إىل حاجاً  اليوم توجه إن أنه وعلم ورباع وثالث مثىن
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 واجته الشرع وابطبض نفسه فقيَّد هذا أدرك مقامه، يقوم عنه بديل وال غيابه بسبب وجل عز اهلل لعباد
 حُتَل أن نرجو الذين هم هؤالء واألدران، الشوائب عن املنقى الطاهر الدافع هبذا احلرام اهلل بيت إىل حاجاً 

 اليوم ذلك يف عرفة يوم يف يقفون عندما رام،احل اهلل بيت إىل يصلون عندما اإلسالمي العامل مشكالت
 حل اتيحمف تكون أن ُيرَجى الذين هم هؤالء العاملني، لرب الناس فيه يقوم الذي اليوم عن املصغر

 .بأيديهم اإلسالمي العامل مشكالت

 نفسك رأيت إذا أخي يا: احلرام اهلل بيت إىل حاجاً  يتجه إذ وقصده بسلوكه ينضبط الذي هلذا أقول
 فتصور الطائفني مع اهلل ببيت تطوف نفسك ورأيت مبرآه عيناك واكتحلت احلرام اهلل بيت إىل وصلت دق

 ذل ولح تطوف أنك تصور عنقك، يف أمانةً  وجل عز اهلل وضعها اليت القيم حول تطوف إّنا أنك
 قول حجاراأل هذه حول تطوف وأنت تذكر. واألرض السموات قيوم إىل الذل هبذا متجهاً  هلل العبودية

 اً تعبد اللهم لبيك وصدقًا، حقاً  اللهم لبيك :هذا طوافك يطوف وهو صلى اهلل عليه وسلم املصطفى
 .ورقا

 أن لك يحأت فإذا. بذلك أمرتين الذي أنت ألنك البنيَّة هذه حول أدور بذلك، أمرتين ألنك أطوف
 يأخذك أن وجل عز اهلل تسأل أنك فتصور امللتزم على ومشاالً  ُييناً  يديك وبسطت بامللتزم صدرك تلصق

 ترتامى أنك إليه تقاركاف وبعظيم له عبوديتك بذلك وتعاىل سبحانه اهلل تسأل أنك تصور إليه، نفسك من
 لنفسك، لسانك به يتحرك ما بكل اهلل وادع وجوده وكرمه فضله بوابل نفسك تلصق وأنك رمحته ساحة يف

 السريع احلل مهل وتعاىل سبحانه اهلل واسأل اإلسالمي، العامل يف إلخوانك اإلنسانية، يف إلخوانك لذويك،
 إىل ذلك بعد توجهت فإذا. برمحاته عليهم األيام هذه مثل يف يتجلى الذي الواسع والكرم ملشكالهتم

 تقول أنك الرابيتني نيهات بني تسعى وأنت فتصور بينهما الساعني مع تسعى وأخذت واملروة الصفا رابييت
 [.24: طه] لِتَ ْرَضى َربِّ  إِلَْيكَ  َوَعِجْلتُ  :قبل من كليمه قاله ما لوج عز ملوالك

 َوَعِجْلتُ  أهلي دويرة من جئت قد أنا ها ملوالك تقول أنك وتصور هذا سعيك تسعى وأنت تذكر
 يةإلهلا الرمحة شآبيب أن واعلم هناك فقف املروة رابية إىل وصلت فإذا ،[24: طه] لِتَ ْرَضى َربِّ  إِلَْيكَ 
 عبوديتك من واجعل اهلل ادع اإلهلية، الرمحة مساء إىل كفيك ابسط يديك، ارفع تنقطع وال هناك تنهمر
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 الشفيع هي وجل زع هلل عبوديتك اجعل بل شفيعاً  املختلفة أعمالك من جتعل ال دعائك، يدي بني قرىب
 .اإلسالمي لعاملل اهلل ادع م،اإلسال ويف اإلنسانية يف وإلخوانك ولذويك لنفسك اهلل ادع دعائك، يدي بني

 األحيان من كثري يف يتوعد بل يعدنا اليت األيام تلك القيامة، أيام من املصغر اليوم ذلك جاء وإذا
 عالقتك سان ُأخّي، يا كلها الدنيا وانس عرفة ذرا يف وجل عز اهلل عباد مع ووقفت وجل عز ربنا هبا

 ال اليت قفتكو  تذكر اهلل، إىل رحلتك وتذكر الدنيا هذه يف شيء بكل عالقتك انس الفانية، باألرض
 . وتعاىل سبحانه اهلل يدي بني فيها ريب

 أن تصور يها،ف ريب ال قادمة لوقفة وإهنا للحساب، اهلل يدي بني تقف أنك تصور الساعة تلك يف
 حالك يكون كيف ستنتهي، املصريين أي إىل تدري وال أمامك أيضاً  وسعريه اهلل عذاب وأن أمامك اجلنة

 علي وأدم سبغفأ دنياين يف سرتتين لقد رب أي: له قل اهلل، ناجِ  الساعة، تلك يف أنك تصور آنذاك؟
 تعلمها أنت أوزار زار،باألو  مثقالً  جئتك قد أنا ها تفضحين ومل سرتتين العاملني، لرب الناس يقوم إذ سرتك
 يوم تسرتين نأ دنياين يف علي سرتك غتأسب كما اللهم أسألك الستري، أنت يعلموهنا، ال عبادك ولكن
 اليت وبرمحتك كل عبودييت بذل اللهم أسألك يديك، بني الوقفة هذه أقف يوم العاملني، لرب الناس يقوم

 رشدهم، ىلإ يعودوا أن أهلمهم األرض، جنبات يف التائهني البائسني عبادك ترحم أن شيء كل وسعت
 ليهمإ بعثت إذ صراطك عن الشاردين الناس أولئك أعدت كما القومي صراطك إىل يعودوا أن أهلمهم

 انواك كما واحدة أمة اليوم عبادك من جعلت هال واحدة أمة منهم فجعلت واملرسلني النبيني خامت
 .باألمس

 لمصلى اهلل عليه وس اهلل رسول بزيارة هذا قبل أو هذا بعد والشك سيكرمك وجل عز اهلل وإن
 رسول ضيافة يف أنك تصور الركعتني وركعت اهلل رسول مسجد دخلتو  وتطيبت تغسلت فإذا ومسجده،

 حَتَْسنَبَّ  َوالَ  :تعاىل اهلل قول يقرأ ملن عجباً  يا والشك، فيه ريب ال حي اهلل رسول أن واعلم حقًا، اهلل
مْ  ِعندَ  َأْحيَاء َبلْ  أَْمَواتاً  الّلهِ  َسبِيلِ  يِف  قُتِلُواْ  الَِّذينَ   [.108: عمران آل] يُ ْرزَقُونَ  َرهبِِّ

 ملن عجباً  يا .الشهداء سيد وهو اهلل لرسول الصفة هبذه ويضن وألواناً  أشكاالً  الشهداء حبياة يؤمن
 .حنن حياتنا من فاعلية روأكث وأبلغ أشد حلياة وإهنا اليوم اهلل رسول هبا يتمتع اليت احلقيقية باحلياة يضن
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 اهلل جزاكف األمة ونصحت الرسالة بلغت قد أنك اهلل رسول يا أشهد له وقل اهلل رسول على سلِّمْ 
 بلغتها اليت الةالرس لوال اهتديت، ملا فضلك ولوال ُهِديت قد أنا ها أمته، عن نيب ُجِزيَ  ما خري أمتك عن

 اجملتىب سولكر  إىل اشك اهلل، رسول إىل اشك مث اليوم، والتيه الضالل ظلمات يف أتطوح لكنت اآلفاق
 أميت قائالً  ربك تناجي وأنت بكيت كم اهلل رسول يا: له قل أمته، وحال الكح صلى اهلل عليه وسلم

 ذي هي ها: هل قل أمتك، يف نسوءك لن اهلل لك يقول: يقول جربيل طريق عن الوحي جاءك حىت أميت
 هي ها ذكرت، قد ما وعدت، قد ما هبا حل قد أمتك ذي هي ها ألوانا، املشكالت من تعاين أمتك
 ربك يتناج فهال طعامهم مائدة وعلى قصعتهم على األكلة تطوف كما حوهلا طوفت البغي دول ذي
 وشفقة ألمتك باً ح تتضرع كنت كما وتضرعت اهلل إىل أقبلت هال أميت، أميت باألمس ناجيته كما اليوم

 كموال وأعداء دينك أعداء إن اهلل رسول يا الطغاة، هؤالء براثن من وجل عز اهلل ينقذها أن ألمتك
 ومتزق بضعت منهم األنياب ذي هي وها اليوم املسلمني برقاب حتكموا قد اهلل رسول يا وأعداءك لقكوخا

 هلم نوداً ج يستقدمون أولئك وهاهم املسلمني، أوصال تقطع منهم املخالب ذي هي ها املسلمني، وحدة
 تقبل حىت كرميال وأنت ضيفك وأنا لديك ضيفاً  موقفي من أحتول لن اهلل رسول يا: قل ذلك، سبيل يف
 طاف الذي يمالض من املسلمني عبادك تنقذ أن أصاهبم، مما املسلمني عباده ينقذ أن فتسأله ربك إىل
 .هبم

 النيات نم قلبك تتطهر أن احلرام اهلل بيت إىل تتجه وأنت لك أتيح إذا املربور، احلج هو هذا
 تذهب أن لك أتيح وإذا اهلل بأوامر املنضبط املشروع الطريق تسلك أن لك أتيح وإذا السيئة والشوائب

 وكأنك بيتك إىل منه ودتع ومقبول مربور حبج فاهنأ هلل العبودية بذل متجلبباً  تعود وأن اهلل إىل ملتجئاً 
 عباده من علناجي أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل. صحائفك به َتْسَودُّ  وزر من عليك ليس اليوم ُخلِْقتَ 

 وأستغفر هذا ويلق أقول نواهيه، عن واملنتهني بأوامره امللتزمني من علناجي أن وجل عز وأسأله املخلصني،
 .اهلل
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 | واحسرتاه على من أضاع هذه ألايام وما بقي منها بالفساد وإلافساد -381

21/11/2211 

 

إن شهر ذا احلجة هذا واحد من األشهر احلرم اليت نوه به كتاب اهلل عز وجل يف أكثر من موضع، 
ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعنَد اللِّه  معلمة بني أشهر العام لألمن والسلم والرتاحم فقال عز من قائل: وأعلن أنه

يُِّم َفاَل َتْظِلُموْا اثْ نَا َعَشَر َشْهراً يِف ِكتَاِب الّلِه يَ ْوَم َخَلَق السََّماَوات َواأَلْرَض ِمنْ َها َأْربَ َعٌة ُحرٌُم َذِلَك الدِّيُن اْلقَ 
 .[20]التوبة:  أَنُفَسُكمْ  فِيِهنَّ 

جعل البيان اإلهلي أفراد اجملتمع اإلنساين مبثابة النفس الواحدة وحذر وبالغ يف التحذير من أن يتظامل 
َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّْهِر  شهر احلرم ذاهتا، وقال جل جالله:أصحاب النفس الواحدة السيما يف هذه األ

 .[312]البقرة:  قِتَاٌل فِيِه َكِبريٌ احلَْرَاِم قِتَاٍل فِيِه ُقْل 

أي يتضاعف وزر القتل ووزر الظلم يف األشهر احلرم، وحيذر اهلل سبحانه وتعاىل الذين يَتَحدَّون مزية 
 هذه األشهر فيمعنون بالظلم ألنفسهم والقتل واإلفساد وحنو ذلك.

ز م هبا اهلل عاأليام والليايل اليت أقس وإن األيام اليت ّنر هبا يا عباد اهلل من هذا الشهر احلرام هي تلك
َهْل يِف َذِلَك  ،ْسرِ َواللَّْيِل ِإَذا يَ  ،َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ  ،َولَيَاٍل َعْشرٍ  ،َواْلَفْجرِ  وجل يف حمكم تبيانه عندما قال:

 .[0-1 :]الفجر َقَسٌم لِِّذي ِحْجرٍ 

 هبا، وهي جزء من األشهر احلرم، وقد بالغ إهنا األيام والليايل األوىل من شهر ذي احلجة اليت ّنر
 ىل ذلك عندما قال:إ صلى اهلل عليه وسلمالبيان اإلهلي يف خصوصية هذه األيام والليايل ونبه املصطفى 

ما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهلل منه يف هذه األيام. 
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َ لنا  خطورة  وسلم صلى اهلل عليهاملصطفى وكما أوضح أمهية العمل الصاحل يف هذه األيام وقد بنيَّ
العمل الطاحل إذ يتحدى به العبد مواله وخالقه فيحشو هذه األيام والليايل القدسية بسخط اهلل سبحانه 

 وتعاىل.

أال وتعلموا يا عباد اهلل أن هذه الساعات الوضيئة اليت نستقبلها بني يدي يوم عرفة ويوم عيد 
ا اهلل راعة استهالل بني يدي الرمحة اإلهلية العظمى اليت ُيذَكَّرُنَا هباألضحى، هذه الساعات الوضيئة هي ب

عز وجل من خالل أمره لنا بالرتاحم، أال تعلموا قدسية هذه الساعات اليت نستقبلها اآلن واليت متتد إىل 
جب الرتاحم ايوم عرفة مث إهنا متتد إىل صباح عيد األضحى؟ إهنا كما قلت لكم براعة استهالل ُتذَكِّرُنَا بو 

من خالل الرمحة اليت يغدقها اهلل سبحانه وتعاىل على عباده يف هذه األيام، إهنا مناسبات ثالث متداخلة  
كلها يهيب باملسلمني أن يعودوا إىل اهلل فيتوبوا إليه ويصطلحوا معه وأن يعلنوا دخلوهم يف السلم كافة  

ن أن نقبل إىل اهلل وأن نصحو م –ها اإلخوة أي –كما أمر عز وجل. هذه املناسبات الثالث هتيب بنا 
 ذنوبنا وأخطاءنا واحنرافاتنا.

عباد اهلل: إن من عرف اهلل أحبه، ومن أحب اهلل أحب عباده، هذه حقيقة ال مرية فيها، وكيف ال 
َولََقْد    عز وجل عن تكرُيه هلم إذ قال:حيب من عرف اهلل وأحبه، كيف ال حيب عباده الذين أعلن اهلل

  ممَِّّْن َخلَْقنَا تَ ْفِضيالً ْمنَا َبيِن آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ نَاُهم مَِّن الطَّيِّبَاِت َوَفضَّْلنَاُهْم َعَلى َكِثريٍ َكرَّ 
 [.25]اإلسراء: 

ن مث وم –منه  وهذا فضل كبري –وإين أقول لكم حبق: لقد عرفين الباري سبحانه وتعاىل على ذاته 
فقد غرس يف قليب قدرًا كبرياً من حبه فكيف ال أحب عباده؟! كيف ال أحب عباده الذين كرمهم وقد 

 غرس اهلل عز وجل يف قليب حبه؟!

تعالوا جندد معرفتنا هلذا اإلله، إن مل نكن قد عرفناه بعد، تعالوا نغرس يف أفئدتنا حبه، وهل الفؤاد 
عبد هلل نغرس يف أفئدتنا الفرع الذي البد أن يتفرع من أصل حمبة الإال وعاء حلب اهلل؟! تعالوا يا عباد ا

للرب عز وجل، حمبة اإلنسان لعباد اهلل سبحانه وتعاىل. كيف نعرب عن حبنا لعباد اهلل الذين أكرمهم اهلل 
 سبحانه وتعاىل كما قلت لكم؟
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حبنا هلل عز وجل  عن تأملت ورأيت وعلمت أن خري سبيل نعرب به عن حبنا لعباد اهلل ذلك املتفرع
هو النصيحة، كل من عرف اهلل أحبه، وكل من أحب اهلل أحب عباده ومن مث البد أن يقيم حياته كلها 

الدين النصيحة قالوا: ملن؟ على خدمة عباد اهلل والنصح هلم، تعالوا نتناصح، رسولنا املصطفى يقول: 
 .قال: هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

يحة هلل أي االنقياد ألمر اهلل سبحانه وتعاىل إذ نتجه إىل عباده بالتناصح، االنقياد ألمر معىن النص
 تعالوا إذاً نتناصح يا عباد اهلل. شرع وفيما قد أمر وفيما قد هنى. اهلل فيما قد

إن هذا الدين يف معتقداته ويف أحكامه السلوكية كلها إذ يطوف على حمور واحد هو حمور الدعوة 
صالح واالبتعاد عن الفساد واإلفساد، ومن مث فقد جعل البيان اإلهلي الدليل األوحد على صدق إىل اإل

العبد يف التزامه بأوامر اهلل والسري على صراطه، جعل الدليل األوحد على ذلك أن يبذل كل ما ُيلك من 
ساد أيًا كانت، اب الفجهد لبناء اإلصالح فوق هذه األرض اليت أقامه اهلل عليها والجتثاث الفساد وأسب

فإن هو سار على هذا النهج فهو صادق فيما أعلن عن عبوديته هلل وإُيانه به وإن هو جتاهل ذلك فهو  
 عََلى َوِمَن النَّاِس َمن يُ ْعِجُبَك قَ ْوُلُه يِف احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َوُيْشِهُد الّلهَ   القائل:كاذب فيما ادعى، وصدق اهلل

حلَْْرَث َوالنَّْسَل َوالّلُه الَ حيُِبُّ َوِإَذا تَ َوىلَّ َسَعى يِف اأَلْرِض لِيُ ْفِسَد فِيَِها َويُ ْهِلَك ا  ،ُهَو أََلدُّ اخلَِْصامِ َما يِف قَ ْلِبِه وَ 
]األعراف:  َواَل تُ ْفِسُدواْ يِف اأَلْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَهاوصدق اهلل القائل:  [.350-354 :]البقرة الَفَسادَ 

00]. 

وا إىل النصيحة اليت وجهها إىل قارون فأعرض عنها واستكرب وكان عقابه أن خسف اهلل به وانظر 
اَر اآْلِخرََة َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ وَ  ه ومبمتلكاته األرض، أمل يقل له:وبدار  ا ابْ َتِغ فِيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ نْ َي

 [.22]القصص:  ِدينَ تَ ْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ اْلُمْفسِ  َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك َواَل 

اد وأعلن الباري سكانت جرُية قارون أنه استكرب على هذه التذكرة فأوغل يف الفساد مث أوغل يف الف
وِن اللَِّه َوَما َكاَن ِمَن َئٍة يَنُصُروَنُه ِمن دُ َفَخَسْفنَا ِبِه َوِبَدارِِه اأْلَْرَض َفَما َكاَن َلُه ِمن فِ  عز وجل قائاًل:

نَتِصرِين
ُ
 [.21]القصص:  امل
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يا عباد اهلل إن بني اإلفساد وبني اإلصالح تناقضًا حاداً، وال ُيكن للنقيض أن حيتضن نقيضه قط، 
صور يت ال ُيكن لعاقل أن يتصور أن باإلمكان أن يقام الفساد أساسًا لبنيان اإلصالح، من ذا الذي

ذلك؟! ليس يف العقالء من يتصور أن دعائم الفساد والتخريب هي اليت تكون أركانًا لبنيان الصالح أو 
 اإلصالح، ال يتأتى ذلك، ال حيتضن النقيض نقيضه بشكل من األشكال يا عباد اهلل.

لود، آصرة ا واخلالق عز وجل غين عن عباده ولكنه يُ َبصُِّر عباده بالسبل اليت متد فيما بينهم آصرة
احلب ويهيب هبم أن يتمسكوا هبذه اآلصرة وأن ينهجوا النهج الذي شرعه اهلل هلم لكي تكون هذه 

لى اهلل ص األرض مهدًا للسعادة وال تكون سببًا للتهارج والتقاتل. أعود فأقول وُأذَكِّر بكالم رسول اهلل
 .ألئمة املسلمني وعامتهمملن  الدين النصيحةعليه وسلم 

ا أنا أتوجه هبذه النصيحة إىل نفسي أواًل مث إىل أئمة املسلمني يف هذه البلدة وعامتهم، أجل، وال وه
 أتوجه هبذا إىل نفسي وإليهم مجيعًا إال من منطلق حيب هلل أواًل مث حيب لعباد اهلل ثانيًا:

اد، إياكم وأن سعباد اهلل أيًا كنتم: اإلصالح اإلصالح، التسامي التسامي فوق مهايع التخريب والف
ِمْن أَْجِل  توغلوا فيما أوغلت به بنو إسرائيل إذ ذَكََّرُهم اهلل عز وجل فاستكربوا على تذكرته، أمل يقل:

مجَِيعًا  ا قَ َتَل النَّاسَ َذِلَك َكتَبْ نَا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفسًا بَِغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يِف اأَلْرِض َفَكَأّنََّ 
َا َأْحيَا النَّاَس مجَِيعاً   .[23]املائدة:  َوَمْن َأْحيَاَها َفَكَأّنَّ

استكربوا على هذا فكانت العاقبة أن أعلن اهلل عز وجل لعنته على هؤالء، اقرؤوا كتاب اهلل، اقرؤوا 
ُه َعلَْيِه َولََعَنُه َوَأَعدَّ لَُه ِلدًا فِيَها َوَغِضَب اللّ َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّتَ َعمِّدًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخا قوله بعد ذلك:

 .[82 :]النساء َعَذابًا َعِظيماً 

إىل  –اليد اإلنسانية  –أجل أقول هذا لكل مؤمن، أقول هذا لكل إنسان: ما ينبغي أن متتد اليد 
انته املقتول، مهما كانت مكأٍخ يف اإلنسانية بقتل، بظلم، بإساءة، أيًا كان هذا القاتل وأيًا كان هذا 

وسدته يف اجملتمع إال حبق، وأنتم تعلمون ضوابط الشريعة اإلسالمية بل الضوابط اإلنسانية اليت توضح لنا 
احلق، فكيف مبن نسي وصايا اهلل وأوامره وكيف مبن يتحدى هذه األوامر ومىت؟! يف األشهر احلرم! ومىت؟! 

الليايل من هذا الشهر الذي هو واحد من األشهر احلرم، يف العشر األفضل األفضل األفضل من كل 
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ومىت؟! يف تلك الساعات الوضيئة اليت هي براعة استهالل بني يدي يوم عرفة، بني يدي يوم عيد 
 األضحى، تلك الساعات اليت يتجلى ربكم فيها عليكم برمحته لكن من خالل دعوته لكم إىل أن ترتامحوا.

د أن  اًل وأدعو كل أٍخ يل يف اإلنسانية ثانيًا غرس اهلل يف قليب تكرُيه بعيا عباد اهلل: أدعو نفسي أو 
كرَّمه اهلل وغرس يف قليب وده بعد أن أحبه اهلل، أدعو نفسي وأدعو كل واحد منكم إىل أن نصطلح مع 
اهلل يف هذه الساعات، إىل أن نؤوب إىل اهلل عز وجل يف هذه الساعات، ال أتصور أن فينا من يعشق 

فساد والتخريب، ال أتصور، كيف أكون إنسانًا مث إين أطرب وأنتشي مبظاهر التخريب والفساد والقتل،  اإل
كيف؟! حىت لو كنت مسؤواًل، حىت لو كانت يل مرتبة أيًا كانت يف اجملتمع اإلنساين، ال ُيكن. البد أن 

طئ،  اد واإلفساد، قد خنيكون اإلنسان وهو إنسان ممن يطمح إىل اإلصالح، ممن يطمح إىل حماربة الفس
كلنا َيطئ، وقد يوغل يف طريق حسبه يؤدي إىل الغاية فتبني أنه طريق ال يؤدي إىل الغاية، ولكن العود 

 بابه مفتوح والتوبة باهبا مفتوحة، ومن يقبل التوبة إال اهلل، من ذا الذي يغفر الذنوب إال اهلل.

هلل عز أليام املباركة، يف هذه الليايل اليت أقسم اعباد اهلل: أجدين يف هذه األشهر احلرم، ويف هذه ا
وجل هبا ويف هذه الساعات اليت هي براعة استهالل بني يدي يوم عرفة ويوم عيد األضحى املبارك أجدين 
مدعواً إىل أن أقبل إىل اهلل فأعلن اصطالحي اجلديد معه، أعلن توبيت إليه أنا ألنين مثقل باألوزار فعاًل، 

وبيين وبني املوت ال أدري كم من املسافات الزمانية أجدين مدعواً إىل أن أعلن توبيت وإنابيت أجدين مدعو  
إىل اهلل، فهال اشرتكنا يا عباد اهلل يف أن نطرق باب اهلل الذي ال يُ ْغَلق نقول: ها قد عدنا إليك يا رب 

 تغفر اهلل العظيم.قول قويل هذا وأسالعاملني، ها قد تبنا إليك يا رب العاملني فاقبل اهلل توبة التائبني، أ
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 18/12/2212|  عزاء  موجه للمحرومين من الحج -382

 

أعود فأحدثكم مرة أخرى عن هذه األيام والليايل العشر اليت أقسم اهلل عز وجل هبا يف حمكم تبيانه 
]الفجر:  ِلَك َقَسٌم لِِّذي ِحْجرٍ َهْل يِف ذَ  ،ِإَذا َيْسرِ  َواللَّْيلِ  ،َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ  ،َولَيَاٍل َعْشرٍ  ،َواْلَفْجرِ  إذ قال:

1 - 0] 

أحدثكم عن هذه األيام والليايل اليت متر بنا واليت نعيش يف رحاهبا، هي األيام والليايل اليت حتدث 
عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي اهلل عنه وهو يتحدث عن 

ما من أيام العمل الصاحل فيها أحب إىل اهلل سبحانه وتعاىل منه يف هذه  هذه األيام اليت ّنر هبا:فضل 
العمل ، والحظوا أيها اإلخوة أن رسول صلى اهلل عليه وسلم َعب ََّر بأوسع كلمة جامعة وهي األيام

كم تبيانه عز وجل هبا يف حم، كلمة العمل الصاحل تشمل فيما تشمل أواًل العبادات اليت أمر اهلل الصاحل
وبينها رسول اهلل يف الثابت الصحيح من سنته، مث إن هذه الكلمة حتتضن وتشمل كل ما يصلح اجملتمع 
اإلنساين فرداً ومجاعة إىل أن تنتهي هذه األعمال الصاحلة بإماطة األذى عن الطريق كما قال رسول اهلل 

تغاء مرضاة ري لإلنسانية فرداً أو جمتمعًا يؤديه اإلنسان ابصلى اهلل عليه وسلم، فما من عمل صاحل حيقق اخل
اهلل عز وجل إال وضاعف له اهلل سبحانه وتعاىل أجر ذلك أضعافًا ال حتصى، ال تتبني هذه األضعاف إال 

 عندما نقف بني يدي رب العاملني سبحانه وتعاىل. 

رب هبا رضًا عن األعمال الصاحلة إذ يتقولكن فلتعلموا يا عباد اهلل أن اهلل عز وجل مبقدار ما يزداد 
املؤمن يف هذه األيام إىل اهلل عز وجل فإن اهلل عز وجل يزداد سخطاً بقيام العبد بالسيئ من األعمال، 
األعمال اليت تسيء إىل اإلنسانية أو باإلعراض عن أوامر اهلل سبحانه وتعاىل اليت نص عليها يف حمكم 

لعبد إذ يعمل العمل الصاحل يف هذه األيام يسخط اهلل عز وجل على الذي تبيانه، مبقدار ما يكرم اهلل ا
يسيء إىل اإلنسانية يف هذه األيام، فما بالك باليوم الذي تُ وَِّجْت فيه هذه األيام والليايل أال وهو يوم 

 احلديث يف عرفة وهو الوتر الذي أقسم اهلل عز وجل به، يوم عرفة وما أدراك ما هذا اليوم، ال أريد أن أطيل
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عنه ولكن بوسعكم أيها اإلخوة أن تنالوا كل ما فيه من أسرار وأن تتعرضوا لكل ما فيه من رمحات لإلقبال 
فيه إىل اهلل بكل ما ُيكن أن تقبلوا فيه من األعمال الصاحلة ويف مقدمة ذلك صيام ذلك اليوم، وقد يف 

صيام يوم  اهلل عليه وسلم قال: أن رسول اهلل صلى -أصحاب السنن كلهم  -صحيح مسلم وغريه 
 . عرفة أحتسب على اهلل عز وجل أن فيه كفارة سنة آتية وأن فيه كفارة سنة ماضية

هنا البد أن أقول: إن لنا إخوة وأخوات كانوا حيلمون إىل ما قبل أيام قليلة بأن يكون هلم نصيب 
يت اهلل سبحانه بأن يغدوا ويروحوا إىل ب يف استضافة اهلل سبحانه وتعاىل هلم يف رحاب مكة، كانوا حيملون

وتعاىل يف هذه األيام طائفني مصلني راكعني ساجدين، كانوا حيلمون ليل هنار بأن حتتضنهم ذرا عرفة كما 
حتتضن احلجيج أمجع وبأن بوسعهم آنذاك أن يشكوا إىل اهلل شؤوهنم ما وسعتهم الشكوى وأن يبكوا بني 

وا حيلمون هبذا، وفجأة حيل بينهم وبني هذا الذي كانوا حيلمون به، يدي اهلل ما وسعهم البكاء، كان
وفجأة أوصد الباب الذي مل يوصد منذ بعثة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل هذا اليوم يف وجه هؤالء 

  .انه وتعاىلاملقربة إىل اهلل سبح الذي كانوا حيلمون بأن يكون هلم نصيب من هذه الطاعة، نصيب من هذه

نا أريد يف مقامي هذا أن أبلغهم تعزية أرجو أهنا ستخفف من لواعج األمل الذي فاجأهم، أرجو وأ
أن ختفف هذه التعزية من لظى اخليبة اليت ُمنُوا هبا، أقول وأرجو وآمل أن يسمعوا هذا الذي سأقوله: عبد 

أستطيع أن أحتدث  ال –لى اهلل وال أتأىلَّ ع –اهلل بن املبارك رجل من كبار الصاحلني بل من كبار األولياء 
اليوم يف هذا املقام عن مناقبه، يقول: كنت يف العام املاضي حاجًا إىل بيت اهلل احلرام ويف ليلة من ليايل 
مىن رأيتين يف الرؤيا نائمًا وعند رأسي اثنان يتحدثان يقول الواحد منهما لآلخر: أتدري كم هم الذين 

 قال الثاين: ال، قال: إن كثرياً منهم مل يقبل اهلل حجهم ولكن صفح اهللقَِبَل اهلل حجهم يف هذا العام؟ 
عنهم مجيعاً وقبل حجهم مجيعًا بفضل موفق اإلسكايف الشامي على أنه مل حيج، يقول عبد اهلل بن املبارك: 

 مفاستيقظت وليس يل َهم  إال أن أعود فأعثر على هذا الرجل وأعلم قصته والسبب يف هذا الفضل العظي
الذي أكرمه اهلل به، واجتهت إىل الشام وأخذت أحبث وأحبث وأحبث وصربت إىل أن عثرت على موفق 
اإلسكايف الشامي، سألته ما خربك مع احلج، أحججت؟ قال: ال، قال: فحدثين عن قصتك، قال: وما 

لعامل ا السبب؟ قال: حدثين فإن حدثتين فسأخربك، قال له: أنا عملي إسكاف وكان من شأين منذ أول
أن أدخر كل ما يزيد من نفقات بييت يف مكان أرجو أن أحج به يف هناية العام أو الذي يليه إىل بيت اهلل 
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احلرام، وملا دنا املوسم نظرت فوجدت أن املبالغ اليت ادخرهتا ُيكن أن تفي حباجيت إىل احلج إىل بيت اهلل 
ذات يوم استقبلتين امرأيت وكانت حاماًل ونظرت احلرام، فأخذت أعد العدة، وبينما أنا عائد إىل الدار 

فإذا برائحة الشواء تفوح يف الدار، أعطتين وعاًء وقالت يل: اذهب فاطرق باب جرياننا وحدثهم عن 
وضعي وأنين حباجة إىل شيء من هذا الشواء الذي تفوح رائحته، فأخذت الوعاء وطرقت الباب، خرجت 

ا وحدثتها وطلبت منها أن تضع شيئًا من الشواء يف هذا الوعاء، امرأة وحدثتين من وراء الباب، قلت هل
نظرت وتلبثت مث قالت: سأعطيك ولكن دعين أخربك عن قصيت وأنا مضطرة أن أخربك عنها، فإن رأيت 
أن ذلك يصلح لكم أعطيتك، قال: ما القصة؟ قالت: مات زوجي منذ فرتة طويلة ونفدت النفقة منذ 

اليوم جوعًا ونظرت وإذا باهلالك يطرق باهبم ويتهددهم، نظرت فوجدت على أسابيع وأوالدي يتضورون 
مقربة منا شاة قد نفقت وألقاها أصحاهبا، أخذت قطعة منها وجئت هبا إىل البيت ألقدم هلم منها طعامًا 
حيميهم من اهلالك ويسد رمقهم، يقول اإلسكاف: فرجعت وأنا ألطم وجهي، قلت يف نفسي: هذه 

وأوالدها من هذا السغب الذي كاد أن يوديهم إىل اهلالك وأنا أمجع املال من أجل أن أحج جاريت تعاين 
به إىل بيت اهلل احلرام، أخذت هذا املبلغ الفائض لدي كله وعدت فطرقت باهبا وقلت هلا: خذي هذا 

ت حجة فقط نماٌل أرسله اهلل عز وجل إليك، قال له عبد اهلل بن املبارك: أبشرك بأن اهلل مل يكتب لك أ
 بل قبل حجة احلجيج أمجع بسببك أنت.

أقول هلؤالء اإلخوة واألخوات الذين وضعوا كل مههم يف أن يكونوا حجاجًا يف هذا العام إىل بيت 
اهلل احلرام، َهيَّأوا النفقة وَهيَّأوا الزاد وهتيأوا هلذا الذي كانوا حيلمون به فحيل بينهم وبني ذلك: أال تريدون 

مرضاة اهلل، أال تريدون من وراء ذلك األجر العظيم املدخر لكم عند اهلل، افعلوا هذا فعله  من وراء ذلك
موفق اإلسكاف جيعل اهلل عز وجل من حجكم كفارة لذنوب كثري من احلجاج الذين قد ال يقبل اهلل عز 

رام حجاجاً؟ حلوجل حجهم، ألستم قد وضعتم نصب أعينكم أن تنفقوا هذا املال يف التوجه إىل بيت اهلل ا
نعم قواًل واحداً، بوسعكم أن تتوجهوا به إىل ما يزيدكم أجراً عن اهلل عز وجل، أال ترون احلاجات، أال 
ترون النكبات، أال ترون الناس الذين ُشرُِّدوا من ديارهم، أال ترون إىل البيوتات اليت ُخرَِّبْت، أال ترون إىل 

ودوا أيها ثون عن شيء من املال يعودون به فريممون به بيوهتم؟ عالناس الذين يلتفتون ُيينًا ومشااًل يبح
اإلخوة واألخوات هبذا املال الذي عزمتم أن حتجوا به إىل بيت اهلل احلرام، عودوا به إىل هؤالء احملتاجني 
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وأنا الضمني وأنا الكفيل أن يكتب لكم اهلل عز وجل األجر الذي كتبه ملوفق اإلسكايف، أقول قويل هذا 
 ستغفر اهلل العظيم.وأ

عباد اهلل: لعله قد بلغكم أن مشيخة يف بلدة عربية جماروة لنا أفتت على مسع العامل العريب واإلسالمي 
أمجع بكفر سوريا وبردهتا وبأن على العامل اإلسالمي أمجع أن يتجه بقتاهلا يف سبيل اهلل عز وجل وأن على 

ب أن ماٍل، متمثاًل يف سالٍح يعينون به املقاتلني الذين جياملوسرين أن يقدموا العون هلؤالء متمثاًل يف 
 يتجهوا جماهدين يف سبيل اهلل أما الكفر أو الردة اليت وقعت يف سوريا.

 والذي أريد أن أقوله أمران اثنان أيها اإلخوة:

و أأواًل: ما هي احملكمة اليت نطقت هبذا احلكم وعالم اعتمدت من رؤية رأهتا أو كالم كفري مسعته 
شهادة من أناس شهدوا هبذا الكفر؟ وهذا ما نص عليه علماء الشريعة اإلسالمية، ما هي هذه احملكمة 
اليت نطقت هبذا احلكم؟ وعلى أي أساس من قوٍل مسعوه أو من فعل رأوه أو من شهادة شهود شهدوا 

 بذلك؟

استنطَقنَا بالشهادة  ذَكَّرَنَا بالتوبة، مناألمر الثاين: أننا مل نر يف هؤالء الذين ُأْرِسلُوا إلينا من قبلهم من 
وإّنا رأينا فيهم من يرتكبون الفواحش واملوبقات، رأينا فيهم من يعكفون على املخدرات، رأينا فيهم من 
يسددون رصاص القتل إىل املصلني يف صالهتم، إىل الراكعني الساجدين أثناء توجههم إىل اهلل، رأينا فيهم 

عبادة من مساجد وكنائس حيطموهنا، يلصقون هبا أسباب االتقاد وأسباب االحرتاق، من يقصدوا إىل دور ال
وحسبكم ّنوذجًا لذلك ما جرى باجلامع األموي الكبري يف حلب من شناعات صارخة دوَّْت على مسع 
العامل أمجع، قواذف اخرتقت هبا جدران املسجد، ُوِجَد من دخل باسم اجلهاد إىل هذه املساجد بنعاهلم 

لقذرة، ُدنَِّسْت الفرش أُيا تدنيس، توجهوا إىل خزائن املصاحف، حطموها، أخرجوا منها املصاحف ا
وألقوها أرضًا، نعم ألقوها أرضًا، واجتهوا إىل اآلثار النبوية املتمثلة يف شعرات توارثناها من عصر الصحابة، 

ثار النبوية لم، أقبلوا إىل هذه اآلأجل من عصر الصحابة، إىل هذا اليوم، شعرات النيب صلى اهلل عليه وس
فحطموها، أهذا هو مظهر اجلهاد يف سبيل اهلل؟! ومن العجب الذي يبكي ورمبا يضحك أن اجملاهدين 

، الذين ُأْرِسلُوا إلينا ُيعنون يف بيوت اهلل ويف مقدمتها هذا اجلامع األموي ختريبًا وحتريقًا ومتزيقًا وتدنيساً 
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دة ال يقر هلم قرار حىت يبدؤوا فعاًل بإعادة هذا املسجد اجلامع إىل شأنه، ال يقر والذين اهتموا بالكفر والر 
هلم قرار حىت يشكلوا اللجان املعنية وامليزانية اليت البد منها والوسائل اليت ينبغي البداءة هبا منذ فجر 

أن ُيعن الذين و حصول هذه النكبة وها هم أالء يفعلون، أليس عجيبًا أن ُيعن اجملاهدون يف التخريب 
يُ ت ََّهُموَن بالكفر بإشادة املسجد وعمارته، أغلب الظن، بل أقول أغلب الظن، أنا متيقن أن سوريا لو 
غرست يف قلب إسرائيل سفريًا هلا وأرسلت معه كتابًا إىل رئيس إسرائيل تصافيه الود وتغازله يف احلب 

ات هلا إذاً لعثر هؤالء إسرائيل من مصاحل هلا وحاجيوتنعته بالصديق العزيز وتعده بتنفيذ كل ما تتطلع إليه 
على إُياننا الضائع ولعثروا على إسالمنا وهويتنا اليت كانت خفية ضائعة عنهم، على أن هويتنا ال تضيع 

هي خرية اهلل من أرضه جيتيب إليها وكيف تضيع ورسول اهلل قال عن الشام يف حديث صحيح نعم: 
 دة نعتز هبا.هذه الشها خريته من عباده

ماذا بقي يا عباد اهلل؟ بقي أن أقول شيئًا أتوجه به إىل جيشنا العزيز الغايل أجل أجل العزيز الغايل 
مبا أتوجه به إىل نفسي وإليكم إىل قادة هذه األمة مجعاء أدعوهم قيادة وضباطًا وجنودًا إىل التوبة بني 

ر اهلل  سبحانه وتعاىل، أدعوهم إىل تنفيذ أواميدي اهلل سبحانه وتعاىل، أدعوهم إىل االصطالح مع اهلل
سبحانه وتعاىل جهد االستطاعة، أدعوهم إىل التسامي عن كل ما قد حرم اهلل سبحانه وتعاىل، أال فليعلموا 
أهنم أقرب الفئات كلها إىل لقاء اهلل، بينهم وبني الشهادة، بينهم وبني لقاء اهلل رمبا دقائق فهم أحرى 

وا للقاء اهلل بأن يتهيئوا للقاء اهلل عز وجل، أعدهم وأنا الضامن إن هم فعلوا ذلك أهنم الناس بأن يتهيئ
 ُنِصْرُت بالرعب إىل مسرية شهرسيكونون مصداقًا لكالم رسول اهلل القائل يف احلديث الصحيح: 

ىل يوم القيامة، إ ولقد قال العلماء إن هذا ليس أمراً خاصاً برسول اهلل بل ينطبق عليه وعلى جنود املسلمني
فكونوا كما أقول لكم تكونوا ورَّاثًا هلذه املزية اليت خص اهلل عز وجل هبا رسوله، كونوا كما أقول لكم بل  

قَاتِلُوُهْم يُ َعذِّبْ ُهُم  منكم مصداقًا لكالم اهلل عز وجل:كما يقول اهلل سبحانه وتعاىل ولسوف يكون كل 
 [.14]التوبة:  يَنُصرُْكْم َعلَْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَ ْوٍم مُّْؤِمِننيَ الّلُه بِأَْيِديُكْم َوَُيْزِِهْم وَ 

يا أيها اإلخوة أال فلتعلموا أن أعىت سالح يرعب العدو هو سالح االلتجاء إىل اهلل، السيما عندما 
ن ينعتوننا ييكون هذا االلتجاء صادراً ِمْن َمْن؟ ِمْن َمْن يواجهوهنم، هذه هي كلميت األخرية وليسمع الذ

بالكفر، وليسمع الذين ينعتوننا بالردة، ال ُيكن أن نويل وجهنا إىل شطر الغرب، ال ُيكن أن نويل وجهنا 
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 رِ الّلُه َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُوْا َُيْرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإىَل الن ُّوُ  اهلل عز وجل، وصدق اهلل القائل: إال إىل مرضاة
 .[302]البقرة: 

هو ولينا، حممد نبينا، وموالنا اهلل ولينا، أما هذه الفتوى اليت ال نشك يف أهنا صدرت من البيت هذا 
 األبيض األمريكي وحظيت بتوقيع إسرائيل فلسنا منها يف شيء، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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ألمٍر ما جعل اهلل سبحانه وتعاىل شعار صباح هذا اليوم املبارك التكبري، بل ألمٍر ما جعل اهلل سبحانه 
وتعاىل شعار هذه األيام كلها بدءاً من فجر يوم عرفة إىل هناية أيام التشريق التكبري املتواصل لكل مناسبة، 

 وإثر كل صالة، ترى ما احلكمة من ذلك؟

، ا اليوم ال سيما يف العصر الذي نعيش فيه حيث املآسي الكثرية املتنوعة اليت تطوف باملسلمنييف هذ
 واليت تتسرب إىل حنايا قلوهبم فرتمضهم باآلالم املتنوعة...

يف هذا اليوم من هذا العصر الذي تكاثرت املصائب على املسلمني فيه، وتنوعت بل تنوعت ينابيعها 
 من داخٍل ومن خارج...

 هذا اليوم حيث املصائب اليت تتواىل على املسلمني بكل أنواعها وأشكاهلا، لن جيد املسلم أمامه يف
من عزاٍء يصغر من حجم هذه اآلالم واملصائب سوى عزاٍء واحد هو أن يتذكر أن اهلل عز وجل أكرب 

 وأجل من كل ما يطوف باألمة اإلسالمية اليوم من مآٍس ومصائب.

به ووعى معىن تكبريه هلل، أدرك معىن العزاء يف هذه الكلمات القدسية اجتاه فإذا َكرب اإلنسان ر 
املصائب اليت تتناوش املسلمني اليوم، وهي كما قلت لكم مصائب متنوعة كثرية شىت، وإن كنت أعلم أن 

ت بينبوع هذه املصائب شيءٌ واحد مرده إىل نفوسنا مرده إىل نفوسنا اليت ضاعت منها معامل التزكية وتسر 
إليها ظلمات األدران املتنوعة املختلفة، فكان من هذه األدران اليت هيمنت على قلوبنا، كان من ذلك ما 
ترون من املصائب املتنوعة اليت يبدو البعض منها وكأهنا مصائب آتية إلينا من خارج هذه األمة، والبعض 

ِإنَّ الّلَه اَل يُ غَي ُِّر تقرأوا قول اهلل عز وجل منها نابع من جمتمعاتنا كل هذه املصائب مرُدها إىل نفوسنا، أمل 
اً ن ِّْعَمًة أَنْ َعَمَها َعَلى ق َ أو قوله عز وجل  َما بَِقْوٍم َحىتَّ يُ غَي ُِّروْا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ  ْوٍم َذِلَك بَِأنَّ الّلَه مَلْ َيُك ُمَغريِّ

 ؟ َحىتَّ يُ غَي ُِّروْا َما بِأَنُفِسِهمْ 

اليت وقع فيها املسلمون، ما هي النافذة اليت ينتعش أمامها املسلم؟ هي أن يتذكر  أمام هذه املأساة 
كربياء اهلل عز وجل، هي أن يتذكر أن اهلل عز وجل أكرب من هذه األهواء واألدران اليت هيمنت على 
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ذه ه نفوس املسلمني، وأن اهلل عز وجل أكرب من خطط األعداء الذين استهانوا باملسلمني، ملا رأوا فيحَ 
األدران اليت تتعاىل من سويداء قلوهبم، واهلل أكرب وأجل من كل قوة ترتبص بإسالم املسلمني، واهلل أكرب 
وأجل من كل مكيدة ختطط بليٍل أو بغري الليل من أجل املسلمني، فاهلل سبحانه وتعاىل موجود وال يزال 

وملا غفلوا  ،د غفلوا عن هذه احلقائقملسلمني قسلطانه هو هو، وال تزال سننه املاضية هي هي، ولكن ا
قال:  اعن هذه احلقائق تناسوا والية اهلل عز وجل هلم، تناسوا الكلمة القدسية اليت لقننا اهلل إياها عندم

 ُِإنَّ َولِيِّ َي الّله هكذا علمنا اهلل عز وجل أن نقول.  

َا َولِيُُّكُم اللُّه طريقة آمرة وهكذا أمرنا أن نعلم عندما قال يف اآلية األخرى بصريح العبارة وب ِإّنَّ
عندما نسينا هذه احلقيقة تولينا أعداء هذا الدين واستسلمنا لشهواٍت وأهواء،  َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُواْ 

واستسلمنا خلطط ومكائد بعد أن هيمنت األدران اليت حدثتكم عنها على نفوسنا، نسينا أن اهلل سبحانه 
الذي ال ويل سواه، وأنه صاحب القوة اليت تذوب أمامه سائر القوى، نسينا ذلك فوقعنا وتعاىل هو الويل 

من مغبة هذا النسيان يف اآلالم واملصائب، ما العزاء؟ بل ما هو الدواء؟ الدواء هو أن نعود فنتذكر ال 
صورنا وتذكرنا تسيما يف مثل هذا الصباح، يف مثل هذه املناسبة، أن نتذكر أن اهلل أكرب من كل شيء، إن 

  .ضنا النفسيةول أن يشفينا من أمرامجوح نفوسنا وأهوائها، فلنتذكر أن اهلل أكرب من ذلك، ومن مث فإنه املأم

وإن تذكرنا تكاثر األعداء من حولنا فلنتذكر أن اهلل عز وجل أكرب من كل شيء، أكرب من عدوان 
ري يف ص باملسلمني وإسالمهم، هذا معىن التكباملعتدين، وأكرب من كيد الكائدين، وأكرب من كل ما يرتب

هذا الصباح، ولكن الناس بعد هذا أحد رجلني، رجل يكرب وال يعلم ماذا يقول، يرفع صوته جملجاًل 
بالتكبري ونفسه زائغة وأهوائه مستشرية هذا التكبري بالنسبة هلذا اإلنسان ليس أكثر من شعار ميت ال 

ن ساكنًا، أو رجل آخر عندما ينطق بالتكبري قائاًل اهلل أكرب، تسري قيمة له وال حيرك يف كيان اإلنسا
جذور هذه الكلمة إىل أعماق نفسه وقلبه فتهز فؤاده هزًا وتنفضه من كل ما قد ران عليه من أهواء 

 وشهوات وأدران، 

لم سعندما يقول اهلل أكرب من أنا؟ أنا عبد ذليٌل بني يدي اهلل عز وجل، ال طاقة يل وال حول أست
بكل كياين وبكل شراشري وبكل ظواهري وبكل بواطين ملن يده األمر كله وملن إليه املرجع كله، أستسلم 
إليه وقد أيقنت أنين ال شيء أمام قدرة اهلل سبحانه وتعاىل وسلطانه، ومبقدار ما يضئل اإلنسان وهو يعرب 
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ع، عندما يقول اهلل العامل أمجعن تكبريه هلل عز وجل بنبضات قلبه تضيع وتذوب وتصغر وتضائل قوى 
أكرب اهلل أكرب وهو يعي ما يقول يستيقظ إىل أن الكون ال شيء وأن كل قوى الشر ال شيء، وأن سائر  
كيد الكائدين وأن سائر القوى املرتبصة باإلسالم وأن سائر مظاهر التشاكس اليت تسري وجتري بني 

  .اهلل سبحانه وتعاىل وقوته سلطان املسلمني بعضهم مع بعض كل ذلك ال شيء، أمام

فإذا وعى اإلنسان هذا التكبري وكرره حتققت له من ذلك العبودية اليت تتفجر بالتوحيد اخلالص هلل 
سبحانه وتعاىل، التوحيد اخلالص هلل عز وجل هو منبع كل قوة بعد ضعف، وهو منبع كل وحدة بعد 

ي  لدنيا كلها اليوم تكرب، إن العامل اإلسالمشتات، وهو منبع كل عز بعد ذل، ولعل فينا من يقول إن ا
كله اليوم يكرب، وإن إذاعات العامل كلها هتتز بالتكبري، فأين هو أثر هذا التكبري؟ أمل أقل لكم أيها 
األخوة، إن إسالمنا قد غدا اليوم كلمات ترتدد على ألسنا وشعارات جنمل هبا مظاهرنا، أما قلوبنا ففتشوا 

 ألدران اليت حدثتكم عنها مليئة حبب الدنيا وما أكثر أنواع الدنيا والدنيا ليست جمردعنها جتدوها مليئة با
درهم ودينار، قلوبنا مليئة مبعاٍن كثرية للحسد والضغائن والبغضاء واألنانية املستشرية، كلنا يعلم هذه 

 نسفًا هلا ن، وال تأيتاحلقيقة، عندما نقول اهلل أكرب تأيت هذه الكلمة غطاًء هلذه املشاعر وهلذه األدرا
 وتصحيحًا،

 ومن مث فما عسى أن يفعل التكبري عندما يصبح يف حياة املسلمني فنًا؟!

 ماذا عسى يفيدهم التكبري عندما يصبح أنشودة تطرب منها اآلذان فقط؟!

بل األمر كما قلت لكم باألمس.. ماذا عسى أن يستفيد املسلمون من تزامحهم حول احلجر األسود 
 الكعبة املشرفة؟!أو حول 

بل ماذا عسى أن يستفيدوا من جتمعهم فوق أرض عرفة وكأهنا كما قلت كف الرمحن سبحانه وتعاىل 
 يتزاحم فوقه املسلمون؟!

ماذا عسى أن يفيدهم ذلك كله؟! وإّنا الذي يتالقى منهم هذه اجلسور، أما أمانيهم وأحالمهم 
إىل حظوظ نفس، وليت أن هذه القلوب قد خرجت  وأفكارهم فهي زائغة منصرفة إىل شهوات إىل أهواء

من معاين سرت اهلل سبحانه وتعاىل وكنفه، لكي نرى التشاكس بل التناقض الكبري بني ألسنتنا وقلوبنا 
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ولكن اهلل كان واليزال ِسترياً كان اهلل عز وجل وال يزال رحيمًا ولطيفًا بعباده ال يفضحهم يف هذه احلياة 
رأينا األفئدة وما فيها، وقارنا بينها وبني هذه األلسن، لرأينا شيئًا عجبًا من مظاهر الدنيا، لكن لو أننا 

التناقض والتشاكس، ولذلك فإن تكبرينا ال يؤثر، وإن هذا التكبري مهما اجتمعت عليه األلسن، ومهما 
 واحدة ختيف ةٌ انتقل عرب األثري من عامل إىل عامل ال يهز ساكنًا وال َييف عدواً، وباألمس كانت تكبري 

أمة متكاملة من أعداء هذا الدين. أمام هذا الواقع أيها األخوة، ويف يوم كهذا اليوم ما هي وظيفتنا؟ 
وظيفتنا أن نبدأ فنطهر قلوبنا حيث منبع هذه اآلالم واألسقام واألدران وحيث املظهر الذي أطمع أعداء 

 ذين إذا أرادوا أن يصلحوا أمتهم أو إذا أرادوا أناهلل عز وجل بنا نطهر قلوبنا ونزكي نفوسنا، وأين هم ال
 يسريوا يف طريق بناء جمتمعهم على النحو الذي يرضي اهلل عز وجل؟! 

أين هم الذين يعرفون أن املبدأ إّنا هو هنا؟! وأن اخلطة إّنا تبدأ بإصالح هذه القلوب على الرغم 
حنن حىت عندما نريد أن نصلح،  َقْوٍم َحىتَّ يُ غَي ُِّروْا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ ِإنَّ الّلهَ اَل يُ غَي ُِّر َما بِ من أن اهلل قال وكرر 

نصلح ظواهر أمورنا وال نعود إىل تأسيس بنياننا قط، كل بناٍء ينهض على ركام من األتربة وعلى طم وردم 
منا قينبغي أن ال يفاجئ صاحب هذا البناء إذا رأى أن التصدع قد ظهر يف جدرانه عما قريب، حنن أ

جدراً ظاهرها شيء يلفت النظر ويربق مرآه يف العني ولكنها جدٌر غري قائمة على أساس، واألساس هو 
هذا الفؤاد، ملا أعرضنا عن هذا األساس كانت النتيجة أن تصدع بناؤنا وسرعان ما تسرب إىل داخله 

 العدو كما تالحظون وكما ترون.

ذا الدين، قدراتنا إّنا هي سالح من األسلحة يف أيدي بالدنا اإلسالمية اليوم مسرح لتحرك أعداء ه
أعداء هذا الدين، أموالنا متعة وأي متعة تتقلب أو يتقلب فيها أعداء هذا الدين، وحنن ال نزال مسلمون 

 قُوارَّ َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِيعًا َواَل تَ فَ فيما ندعي ونقول وال نزال نتذكر وُنذكر مبعىن قول اهلل عز وجل 
ال نزال نذكر ونتذكر هذا كله، ولكنا مع ذلك إّنا ننصاع لشهواتنا وأهوائنا، عندما نتهيأ ألن نرقى إىل 
مستواً نضحي فيه بشهواتنا وأهوائنا يف سبيل مرضات ربنا يبدأ الصالح عندئذ، وتسري خطوات الصالح 

ضحية لذين يضحون وحنن يف ذكرى التبطريقة من املعجزات بل بسلسلة من املكرمات اإلهلية، أين هم ا
 يف هذا اليوم؟! أين هم الذين يضحون بأهوائهم حبظوظ أنفسهم؟! 
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ولعلي قلت لكم أكثر من مرة إن هذا اليوم يوم عيد األضحى املبارك وعاٌء يفيض بنماذج كبرية 
، ويف مناسبة كوجليلة من التضحيات يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل، وسّيد من ضحى يف هذا اليوم املبار 

هذا اليوم املبارك، إّنا هو خليل الرمحن إبراهيم، أال تعلمون كم ضحى لكن مبا ضحى؟ ضحى هبواه، 
ضحى بشهواته، ضحى بال  أنا الكامنة بني جوارحه، ضحى أواًل وضحى ثانيًا وضحى ثالثًا، حىت شهد 

تذى لكل القرون وكان ذلك مثاًل حيله البيان اإلهلي الشهادة الكربى اليت خترتق اليوم حواجز الدهور و 
يِت قَاَل اَل يَ نَاُل َوِإِذ ابْ تَ َلى إِبْ رَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأمتَُّهنَّ قَاَل ِإينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِمامًا قَاَل َوِمن ُذرِّيَّ مسلم 

  َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ 

ن؟ لن تكون لغرب وال لشرق وإّنا تكون ملن كالٌم واضح ودستور عظيم إمامة هذا الكون ملن تكو 
امتحنه اهلل سبحانه وتعاىل فكان على مستوى االمتحان، كيف يكون على مستوى االمتحان؟ بأن ينتزع 
أهوائه وحظوظ نفسه فيضعها حتت قدميه، ويسري يف الطريق اليت ترضي اهلل عز وجل، وعندما أثاب اهلل 

َوِإِذ ابْ تَ َلى إِبْ رَاِهيَم رَبُُّه يكن األمر خاصًا إلبراهيم، بل هي سنة  هذا املضحي هبذه النتيجة والثمرة مل
والناس من  ِإينِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماماً كان جزاء ذلك أن جعله إمامًا هلذا الكون،  ِبَكِلَماٍت فََأمتَُّهنَّ 

لكن  قود اإلمامة منه أبداً، و بعده كل من سار على هذا النهج فهو إمام، ولن يستطيع أحٌد أن ينتزع م
كل من تاه عن هذا الطريق لن ينال حظوة، ولو كان من ذرية إبراهيم، ولو كان من ذرية حممد عليه 

 الصالة والسالم.

فهل ضحينا أيها األخوة عندما نتخالف اليوم على شىت املسارح اإلسالمية نتخالف يف سبيل اهلل أم 
ألن  ! واهلل إنكم لتعلمون أننا نتخالف انتصارًا ألهوائنا ونفوسنا، ذلكنتخالف انتصاراً ألهوائنا ونفوسنا؟

املسلمني من قبل كانوا َيتلفون ولكن التخالف مل يكن يبعث فيهم هتارجًا مل يكن املتخالفون يف الرأي 
يتخذون من آرائهم اخلاصة هبم أسلحة فتاكة، ليجعلوا منها عدة قتل وإساءٍة وتسلٍط على اآلخرين بل 

كفرٍي وما إىل ذلك لآلخرين، كل هذه اخلالفات املستشرية اليوم كانت موجودة باألمس، ولكن املسلمني  ت
كانوا ُيارسون من هذه االختالفات وظيفة أقامهم اهلل عليها مث إن كاًل منهم يعذر صاحبه، ألن مبعث 

 دائماً،  لفون متعانقنيهذه االختالفات مل يكن حظ نفس مل يكن هوًى من األهواء، ولذلك فكان املتخا
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كانوا متفقني دائمًا، ومل يكن فريٌق منهم يسلم فريقًا إىل عدو، مل تكن فئة منهم تسلم فئة من هؤالء 
 املسلمني إىل عدو مىت حصل هذا؟! يف أي تاريٍخ حصل؟! 

لة يف بكان املتخالفون يعذر بعضهم بعضًا متامًا كما لو أن أربعة من املسافرين اختلفوا يف اجتاه الق
سواد ليل مظلم، فاجتهدوا كما أمر اهلل فهدي كل منهم إىل جهة من اجلهات، ونفذ كل منهم ما أمر 
اهلل صلى هذا يف هذه اجلهة وصلى اآلخر يف اجلهة الثانية، وصلى اآلخر يف اجلهة الثالثة، وصلى الرابع 

نقني، عادوا ا انتهوا من صالهتم عادوا متعايف اجلهة الرابعة، وظيفٌة أقامهم اهلل عليها فأقاموها كما أمر، ومل
متآخيني، عادوا متعاونني، ألن هذا الذي مت مل يكن انتصاراً للذات، وإّنا كان انتصاراً ألمر اهلل، وتطبيقًا 
ملا قد قضى به اهلل عز وجل، أما اليوم فاملسألة ذاهتا تقع، ولكن كاًل منا جيعل من رأيه سالحًا ليبرت به 

جيعل من رأيه سالحًا ليجعل منه سلمًا يستعلي به على كيان صاحبه، وملا رأى األعداء حياة صاحبه، 
هذا، صفو مث اختذوا من هذه الظاهرة أحبولة وأي أحبولة، وراحوا ينفخون فيما بيننا مزيداً من أسباب 

َلى قَ ْوٍم َحىتَّ اً ن ِّْعَمًة أَنْ َعَمَها عَ َذِلَك بَِأنَّ الّلَه ملَْ َيُك ُمَغريِّ  :اخلالف والتهارج وحاق فينا قول اهلل عز وجل
 يُ غَي ُِّروْا َما بِأَنُفِسِهمْ 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل.
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 29/12/2229 | ... دروس في الصبر سيدنا إبراهيم -381

 

 من معلمة من ماو  الرمحن، خليل إبراهيم سيدنا األنبياء أيب ذكرى هتب األغر اليوم هذا صبيحة يف
 على إبراهيم نبياءاأل أيب بذكرى ناطقة وهي إال شعائره من شعرية من وما العتيق اهلل بيت إىل احلج عاملم

 بني ممتداً  سراً ج تزال وال الذكريات كانت ولقد باهرة، حكمة ذلك يف وهلل والسالم، الصالة وعليه نبينا
 بنا وجديرٌ  ابقنيبالس جرى مما وعرباً  اً دروس منها املتأخرون يتلقى واجلديد، القدمي بني واحلاضر، املاضي

 احلج شعائر اللخ من وتعاىل سبحانه ربنا أحياها اليت الذكرى هذه نوظف أن اهلل عباد يا املسلمني حنن
 وأدواءنا مشكالتنا هبا اجلنع وسبالً  وعرباً  دروساً  منها نتلقى وأن هبا حنتفي أن بنا جدير احلرام اهلل بيت إىل
 َجاِعُلكَ  ِإينِّ  قَالَ  ُهنَّ فََأمتَّ  ِبَكِلَماتٍ  رَبُّهُ  إِبْ رَاِهيمَ  ابْ تَ َلى َوِإذِ  :القائل وجل عز اهلل بيان نقرأ كلنا. أكثرها وما

 َوِإذِ  إبراهيم هنبيَّ  هبا وجل عز اهللُ  ابتلى اليت الكلمات هذه يف تأملتم هل ،[134: البقرة] إَِماماً  لِلنَّاسِ 
 . اللهج جل مواله منه طلبه ما مستوى على وكان االبتالء يف جنح ،فََأمتَُّهنَّ  ِبَكِلَماتٍ  هُ رَبُّ  إِبْ رَاِهيمَ  ابْ تَ َلى

 زوجه ترك الشام، الدب إىل قومه يهجر بأن أوالً  وتعاىل سبحانه اهلل ابتاله وجل؟ عز اهلل ابتاله مباذا
 اهلل ابتاله طلب، امل ستجيباً م وتعاىل سبحانه هلل أهله تاركاً  زرع ذي غري أرض يف الصغري طفله وترك

 اهلل دون من تُ ْعَبدُ  انتك اليت املزيفة اآلهلة حطم إليه، وتعاىل سبحانه اهلل أرسله بالنمرود، وتعاىل سبحانه
 يا تعلمون ماك النريان وأوقدت بالنار باإلحراق عليه فحكموا النمرود حمكمة واجتمعت وتعاىل، سبحانه

 السماء عنان ىلإ متصاعدة ملتهبة نار يف ليُ ْقَذفَ  به وجيء القاذف يف الرمحن خليل ووِضعَ  اهلل عباد
 يتقلب نذاكآ إبراهيم كان فال؛ إليك أما. فال إليك أما: قال حاجة لك أليست قائالً  يسأله جربيل وجاءه

 قدو  به ِذفَ قُ  فلما وجل عز اهلل وهو األوحد املدبر إال كله الكون يف يرى ال الشهود وحدة من ساعة يف
 بْ رَاِهيمَ إِ  َعَلى َوَسالماً  بَ ْرداً  ُكوين  نَارُ  يَا قُ ْلنَا :قائلة اهلل حمكمة جاءت وجه خري على االبتالء هذا أمت
 عََلى َوَسالماً  بَ ْرداً  ُكوين  نَارُ  يَا قُ ْلنَا فَاِعِلنَي، ُكْنُتمْ  ِإنْ  آهِلََتُكمْ  َواْنُصُروا َحرِّقُوهُ  قَالُوا ،[08 :االنبياء]
 . بْ رَاِهيمَ إِ 
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 وجل عز اهلل تالهاب. النافذ هو دائماً  اهلل حكم وأن الغالبة هي اهلل حمكمة أن اهلل عباد يا اهلل َعلََّمنَا
 عز اهلل ِلرُيِيَ نَا ،ِلرُيَِيه ال ،اهلل ِلرُيِيَ نَا ابتالء إال هو وما بالذبح، أَمرَهُ  إمساعيل، كبده بفلذة بابنه، ذلك بعد

 وكيف وأمره وجل زع اهلل لسلطان احلقيقية االستجابة تكون وكيف هلل العبودية ةحقيق تكون كيف وجل
 سبيل يف شيء كلب يضحي بأن ذلك على يربهن أن ينبغي كيف اهلل، عبد أنا يقول من يربهن أن ينبغي
 ال أنه عن يعلن عبداً  كان كلها، االبتالءات تلك يف الرمحن خليل إبراهيم جنح. ويعلنه يدعيه الذي هذا

 إِبْ رَاِهيمَ  ابْ تَ َلى َوِإذِ  هللا بيان إليها أشار اليت الكلمات هي تلك. وتعاىل سبحانه هلل عبوديته إال شيئاً  ُيلك
  .[134: البقرة] إَِماماً  لِلنَّاسِ  َجاِعُلكَ  ِإينِّ  قَالَ  فََأمتَُّهنَّ  ِبَكِلَماتٍ  رَبُّهُ 

 أي يف وأ العتيق اهلل بيت حول أو عرفة ىذر  يف إن ذلك من نتلقاه أن ينبغي الذي الدرس فما
 ينبغي الذي الدرس هو ما هذا، اإلسالمي عاملنا أصقاع من صقع أي يف أو املباركة الديار تلك من معلمة

 يعلمنا اهلل، عباد اي التضحية إنه اهلل؟ بيان به ينبئنا الذي هذا من األغر اليوم هذا صبيحة يف نتلقاه أن
 السلوكية قوسبالط ال الكالمية، بالدعاوى ال هلل، عبوديته العبد ُيارس أن ينبغي كيف وجل عز اهلل

 ما وبكل بحي ما وبكل ُيلك ما بكل يضحي بأن وجل عز هلل عبوديته عن يعلن أن ينبغي بل وحدها
 . إليه ويدعونا اهلل بيان عنه ينبئنا ما هذا األقدس، عزيزه سبيل يف األول، حمبوبه سبيل يف به يعتز

 األنبياء يبأ ذكرى من اليوم هذا صبيحة يف الدرس هذا نتلقى إذ اهلل عباد يا منا املطلوب وليس
 النار، يف قذفناي ملن نستسلم أن منا املطلوب ليس إبراهيم، سيدنا به ضحى ما مبثل نضحي أن إبراهيم

 أن منا طلوبملا الشخصية، حبظوظنا نضحي أن يكفي وإّنا طفالً  وال وليداً  نذبح أن منا املطلوب ليس
 املطلوب. لباقيةا املصلحة عليها نؤثر أن بل ال اهلل، أمر عليها نؤثر وأن الدنيوية اآلنية مبصاحلنا نضحي

 ما نستبقي وأن لةاآلي الذاهبة حبظوظنا نضحي أن الباقي، سبيل يف بالفاين نضحي أن اهلل عباد يا منا
 . أمتنا وسعادة لسعادتنا ضمانة يكون

 اهلل ابتلى اليت لثقيلةا االبتالءات تلك مقابل يف اليوم هبا وجل عز اهلل يبتلينا اليت ءاتاالبتال هي ما
 باألخالق وجل عز هللا يبتلينا نراها، اليت املكاره على بالصرب يبتلينا إنه إبراهيم؟ خليله هبا وجل عز

 خندع، أال ،نغش أال إلنسانية،ا يف أو اإلسالم يف إن أخيه مع منا الواحد يتعامل عندما الراشدة اإلنسانية
 عز اهلل ديري. عافيتهم حساب على إخواننا، صحة حساب على باألموال صناديقنا أو جيوبنا ّنأل أال
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 ننتصر أن سبيل يف أعزة، إخواننا على نبقي أن سبيل يف البال وبراحة النفس حبظوظ نضحي أن منا وجل
 أننا ولو. وجل عز اهلل به يطالبنا ما هذا حقوقهم، واغتصب ديارهم استلب الذي املشرتك العدو ضد هلم

 الذين هم أين لكنو  عليا، مكاناً  عنده وجل عز اهلل لنا لرفع به وجل عز اهلل يبتلينا الذي هذا يف جنحنا
 حنن ها عديكوس لبيك وجل عز ملوالهم فيقولوا ليعودوا األغر الصباح هذا مثل يف الدرس هذا يتلقون
 . إبراهيم ألنبياءا أيب خطى على نسري

 املوىل من ،باهلل والعياذ عجٌز، أهو! يعانوا الذي هذا من يعانون ملاذا غزة يف أو فلسطني يف إخواننا
 األنبياء أبا به جلو  عز اهلل ابتلى الذي االبتالء نوع من ولكنه اهلل، معاذ! هلم ينتصر أن وتعاىل سبحانه
 نربهن هل وجل، عز هلل عبوديتنا صدق على نربهن هل إسالمنا، صدق على نربهن هل ترى إبراهيم،

 الليل آناء الكثرية ةاملختلف األقنية ويف مسامعنا على يُ تْ َلى الذي اهلل بكتاب مستمسكون فعالً  أننا على
 . قبله الذيو  املاضي األسبوع يف عنها حدثتكم اليت الثنائية نرى نراه؟ الذي ما ولكن! النهار وأطراف

 املزيد بطبع مسلمون سجدنا، أو ركعنا إن والسجود الركوع حبركات مسلمون بألسنتنا، مسلمون
 إىل ننظر عندما كنول مساء صباح اهلل كتاب فيها يُ تْ َلى اليت األقنية من وباإلكثار املصاحف من واملزيد

 طريق نع حماصرون وجنوب، مشال عن حماصرون لنا إخوة به، وجل عز اهلل ابتالنا الذي االبتالء هذا
 ونداء ذكرها إىل اعيد ال اليت املختلفة واألمراض بالوسائل بطيئاً  موتاً  ُيوتون إخواننا، طريق وعن عدائناأ

 طََّهدونُيضْ  الذين إلخوانكم انتصروا أن اهلل، لدين انتصروا أن وأمساعهم أمساعنا يصك وجل عز اهلل
 إبراهيم، األنبياء أبو فيها سار ليتا الطريق يف سيطةب وئيدة خطوات سريوا بطيئًا، تقتيالً  ويُ َقت َّلُون وحُيَاَصَرون

 إخوانكم ولكن ناكوه هنا مسجد كل يف املنابر حتتها من وهتتز صقع يف ُتْسَمعُ  الرنانة اليوم هذا وخطب
 ُرونوحُيَاصَ  اهلل وأعداء عدائناأ قبل من حُيَاَصُرون قط، مستجيب من وال وحُيَاَصُرون ويُ َقت َّلُون َُيْنَ ْقون غزة يف
 . اهلل يف وإخواهنم إخواننا قبل من

 فيها فوحت الذي األغر اليوم هذا مثل صبيحة يف وجل عز اهلل خناطب أن اإلخوة أيها ُيكن كيف
 أن منا يريد ال واهلل التضحية، مبدأ أمام منها اهلل يضعنا اليت الذكرى هذه إبراهيم، األنبياء أيب ذكرى

 نغش وال خندع أال نام يريد صراطه، على سرينا يف الصدق منا يريد لكنه إبراهيم به ضحى ما مبثل نضحي
 يتبني لكي ألعداء،ا هبؤالء ابتالنا قد اهلل أن وجدنا إذا منا وجل عز اهلل يريد قلوبَنا، ألسنتُنا ُتَكذِّبَ  وال
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 قد ها بر  اي له نقول أن عبيده، أننا نعلن أن منا وجل عز اهلل يريد الكاذبني، وكذبُ  الصادقني صدقُ 
  .إلخواننا االنتصار خالل من لدينك ننتصر أن سبيل يف قوانا كل جرَّْدنا قد وها إليك عدنا

َا عنهم اهلل قال الذين أولئك اهلل، يف إخواهنم وينادون يستصرخون هناك إخواننا   اْلُمْؤِمنُونَ  ِإّنَّ
 نيب يُ نَ فَّذُ  وعدٌ  هنالك ،آخر شيء هنالك إّنا قط، جميب من وال جميب، من وال ،[15: احلجرات]

 الصدق أما ع،املوق وهو الشاهد هو والشيطان تُ نَ فَّذ، أن ينبغي الوعد من قدسية الدين، وأعداء املسلمني
 ! ومطوي فغائب اهلل مع

 ألق يرى ووه داره إىل منكم واحد كل فيه سيعود الذي اليوم هذا صبيحة يف اإلخوة أيها أقول ماذا
 الفرحة ذهه تصبح أال ُيكن كيف كيف؟ والكبار، الصغار وجوه على يرتسم حالصبا  هذا يف الفرحة
 مصداق وه أين سألنا إذا غداً  وربنا موالنا نواجه كيف بل! هؤالء إخواننا نتذكر عندما احللق يف غصة

 صاراالنت منكم وطلبت بأعدائي ابتليتكم وشعوبًا، قادة وحمكومني، حكاماً  وجل عز اهللُ  سألنا إذا دعواكم،
 كنتم هال لدعائي، استجبتم فهال أردت، ما إىل التوجه يف صدقتم أنتم إن النصر ووعدتكم لديين

 التعامل من ولتمحت هال تضعوه، أن أردت الذي معناه احلرام اهلل بيت إىل حجكم يف وضعتم هال صادقني،
 . وتعاىل سبحانه الرب مع التعامل إىل الطقوس مع

 القلوب عتصري الذي األسى وبني مسلم كل دار يف الغامرة الفرحة بني ضاً تناق هنالك إن أقول ال أنا
 وظيفة هي ّناإ رعونة عن عبارة ليست فرحتنا. وذاك هلذا يتسع املسلم قلب ألن ذلك هؤالء إخواننا حلال

 إىل هبا نتقرب رىبق اآلخر هو ولكنه نفسياً  كمداً  ليس قلوبنا يعتصر الذي واألسى اهلل، إىل هبا نتقرب
 اليت مبأساته وجل عز اهلل إىل ويسري اهلل عند أجراً  حيتسبها اليت بفرحته اهلل إىل يسري املؤمن والعبد اهلل،

 نفتحها مث عينناأ نغمض أن اإلخوة أيها نريد ألفاظها، يف املعاين نضع أن نريد ولكننا اهلل عند حيتسبها
 وينفضون مورهب موالهم يبايعون وعادوا اهلل مع افاصطلحو  وعادوا اهلل إىل آبوا قد حولنا من بقادةٍ  وإذا
 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول. وجل عز اهلل أعداء مصافحة عن اليد

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1832
 

 21/11/2228 | ثمرات الحب -382

 

 كانوا أينما مجيعاً  هعباد على وتعاىل سبحانه اهلل فيه يتجلى الذي املبارك اليوم األغر، اليوم هو هذا
 اإلنسان هذا لقخ وتعاىل سبحانه اهلل أن علمنا ولقد باحلب، بل واملغفرة وباإلكرام الرمحةب حلوا وحيثما

 إال به وجل زع اهلل مّيزهم الذي التكرمي هذا يف داخلون والكل معّززاً، خلقه مكرمًا، خلقه عينيه، على
     .أكرب واهلل أكرب واهلل أكرب واهلل وعتا، استكرب من التكرمي هذا يأىب وإّنا أىب، من

 اليت العظمى نعمةال إىل املبارك اليوم هذا يف يتنبه عندما املؤمن العبد أن فيه ريب ال مما اهلل عباد
 املؤمنني عباده بحي تعاىل اهلل أن يف ريب من وهل احلب، يف تتمثل نعمة وأجلُّ  إليه، وجل عز اهلل أسداها

 عرفنا إذا. ألمره لالنقيادو  له للعبودية قلوهبم فتح ما هلم حبه لوال به، باإلُيان أكرمهم ما هلم حبه لوال به؟
 من ومبزيد إلكراما من مبزيد اليوم هذا يف عباده على يتجلى وتعاىل سبحانه اهلل أن لنا تبني وإذا هذا،

 نبادل أفال إذاً  طرين،املض دعاء وجييب املسرتمحني، ويرحم للمستغفرين، يغفر احلب، من مبزيد بل اإلنعام
 هُ اللَّ  يَْأيت  َفَسْوفَ : عنهم وجل عز اهلل قال ممن نكون كي لنا حبه مبثل حباً  نبادله أفال حبب؟ حباً  ناموال
     .[04 :املائدة] َوحيُِبُّوَنهُ  حيُِب ُُّهمْ  بَِقْومٍ 

 سجودبال وتعاىل هسبحان اهلل أكرمنا إذ مبعرفته، أكرمنا إذ اهلل أحبنا باإلُيان، أكرمنا إذ اهلل أحبنا لقد
 مبثل حبه قابلن أن على اليوم هذا يف جالله جل موالنا نبايع تعالوا حبب؟ حباً  إذاً  نبادله أفال لوجهه،

 أن بد ال احلب أن علمونت وأنتم النابضة، بقلوبنا بل فقط بألستنا ال وجل عز هلل البيعة جندد تعالوا حبه،
 إىل حيتاج ال عباده عن غين   وجل عز اهلل أن عاً مجي نعلم وحنن نتائج، له تتجلى أن بد وال مثار، له تكون

 حبنا مثرات فما ذاً إ خالقه، إىل احملتاج هو دائماً  املخلوق بل! املخلوق؟ إىل اخلالق حيتاج وكيف منهم، أيٍّ 
 لدعاء االستجابة مثراته اإلكرام، مثراته الرمحة، مثراته املغفرة، مثراته لنا وجل عز اهلل حب وجل؟ عز هلل

 مظاهر وأجلُّ  ألمره، االنقياد هي وجل عز هلل حبنا مثرات وجل؟ عز هلل حبنا مثرات هي ما ولكن ني،الداع
 أحبوا الذين سلمونامل هؤالء يتواصل أن هي وجل عز ملواله العبد حلب مباشرِة مثرة تُ َعدُّ  اليت االستجابة

 اهلل أحب فمن عًا،مجي وجل عز اهلل عباد بني ما تصل اليت احلب بوشيجة حبهم عن يعربون وجل عز اهلل
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 اهلل عباد وبني نهبي املودة وجسور اآلصرة َمدِّ  بتجديد وتعاىل سبحانه هلل حبه يرتجم أن بد ال وجل عز
     .وراءهم فمن وراءهم فمن وراءهم َمنْ  إىل ذلك بعد تدرجاً  مث به، املتصلة الفئات بأخصِّ  بدءاً، مجيعاً 

 وتعاىل حانهسب هلل حمبتك ترِجمْ  إذاً  بيتك، أهل املؤمن أخي يا إليك وأقرهبم الناس أخص هم ومن
 ظلمًا، ارتكبت دق أنك تعلم كنت إن أوالدك، وبني بينك زوجك، وبني بينك والقرىب الودِّ  صلة بتجديد

 زع اهلل إىل عدْ  وأوالدك زوجك أسرتك، أفراد من أليٍّ  والعدالة الود حقوق أداء عن جنحت قد وأنك
 وحتنانًا، وحباً  وعدالً  وداً  لزوجك ظلمك وأبدل وتعاىل، سبحانه إليه وتب األغر، اليوم هذا صباح يف وجل

 استجبتو  رأسك، ركبت أنت وإن وتعاىل، سبحانه هلل حبك على برهنت فقد ذلك فعلت أنت إن
 من فارغ قلبك أن فاعلم وأوالدك، لزوجك الظامل وكنت دارك، يف ألهلك الظامل وكنت نفسك، لرعونات

     .لك بتهحم حبل سيقطع وتعاىل سبحانه اهلل أن على دليالً  سيكون هذا ولعل وجل، عز اهلل حمبة

 ردّاً  وجل عز هللا ويقول لزوجيت، بالكراهية أشعر ولكين: أحدهم فيقول يعتذرون من الناس يف لعل
 فِيهِ  اللَّهُ  َوجَيَْعلَ  َشْيئاً  واَتْكَرهُ  َأنْ  فَ َعَسى َكرِْهُتُموُهنَّ  فَِإنْ  بِاْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ  االعتذار هذا مثل على
     .[18 :النساء] َكِثرياً  َخرْياً 

 رجال املهايع عجيبة وحشية معامالت يف العقل يصدقها يكاد ال األبدان هلا تقشعر صورٌ  أمامي
 اهلل إىل توبوا ضًا،أي بيوهتم يف ألوالدهم ورمبا لزوجاهتم، وجل عز هلل ويسجدون ويركعون يصلّون مؤمنون

     .الساحنة الفرصة تفوت أن قبل اهلل إىل يعودوا أن الناس هؤالء وأنبئوا اإلخوة، أيها

 الصباح يف تراهم دارك يف هم ملن منك، مقربة على هم ملن احملبة جتديد األوىل، الدرجة هي هذه
 األقارب إىل النظر فهي تعاىلو  سبحانه هلل حمبتنا تُ تَ ْرِجمَ  أن ينبغي اليت القرىب من الثانية الدرجة أما واملساء،
 سورج متتدّ  من كل القرىب، بصلة إليك َيِصلُون من كل أرحامنا؟ هم من حولك، من الذين واألرحام

 عليها، واحملافظة رعايتهاب وأوصى وتعاىل سبحانه اهلل أمر اليت الرحم يف يدخلون كلهم وبينهم، بينك القرىب
 قطعت قد من حويل من الذين األقارب أيف: فيتساءل منا واحد كل يعود أن ينبغي ماليو  هذا صبيحة يف

 ألوصلها طعتهاق اليت الصلة هذه إىل وألعد فألتدارك إذاً  األسباب؟ من سبب ألي وبينهم بيين الصلة
 كان أياً  أقاريبو  ألرحامي مث ومن وتعاىل، سبحانه هلل حمبيت صدق على تدل وبعبارة حال، أحسن على
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 قد شيطانال من وساوسٍ  بسبب إال بأرحامه صلته أحدهم يقطع أن ُيكن ال املوجب، كان وأياً  السبب،
 أما الثانية، الدرجة يه هذه    عليه فهيمنت عليه تسلطت نفسيةٍ  رعوناتٍ  بسبب  إال قلبه، على هيمن

 الذين املؤمنني إلخوةا إىل ظرالن فهي وجل عز هلل حبنا على دليالً  هبا نعود أن ينبغي اليت الثالثة الدرجة
َا: قال إذ وبينهم بيننا القرىب صلة إىل وتعاىل سبحانه اهلل نب ََّهنَا   َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَ  ِإّنَّ

 ؤالءه يف كم حلوا، وحيثما كانوا أينما مساء صباح نراهم الذين اإلخوة هؤالء يف كم ،[15 :احلجرات]
 باألمراض موابتاله بالعافية أكرمك بالفقر، وابتالهم باملال أكرمك هبم، وجل عز اهلل ابتالنا قد من

 إىل تلتفت أم وجل، زع هلل حبك على تربهن لكي أمره أتنفذ وينظر يأمر وتعاىل سبحانه وربك املختلفة،
     .هبم وجل عز اهلل ابتالك الذين هؤالء وتنسى نفسك

 فمن ولطفه، كرمه من وحناناً  رمحته، من رمحة أفئدتنا يف وغرس وجل عز اهلل ناخلق لقد اهلل عباد
 من ظهرانينا نيب جند وكم كم املسخ، من نوعاً  ُمِسخَ  قد أن فاعلم جيدها فلم كيانه يف الرمحة هذه تلّمس
 أوالدهم، به ُحونَ يُ َفرِّ و  أطفاهلم، به يكرمون جديد ثوبٍ  عن ال اليوم هذا يف يبحثون كثرياً  فيهم لعل فقراء،

 ذلك، يف واكمست كان أياً  باملال اهلل أكرمك الذي وأنت جيدوهنا، فال سائغة طعامٍ  لقمة عن يبحثون بل
 اليت لفرحةا بأسباب وجل عز اهلل أكرمك أوالدك، إىل تسديها اليت الرمحة بأسباب اهلل أكرمك الذي أنت

     .األخرى األسر هذه حال عن فماذا أوالدك، قلوب إىل تدخلها

 ياهتم،ح يف الفرحة ليجدد اليوم الناس بيوت يدخل الذي العيد أن -اإلخوة أيها- تعلمون أال
 بيوتات الكهن أن تعلموا أال ثكلى؟ بيوتات هنالك أن تعلموا أال بينهم، فيما املودة أسباب وليدخل

 ومشاالً  ُييناً  تونيلتف يفرحهم، ما دواجي أن األوالد وينتظر دامعة، بعيونٍ  أوالدهم إىل واألمهات اآلباء يرمق
 هل وقفنا؟م سيكون ماذا ترى هبم، ابتالنا وجل عز اهلل ولكن عنكم، أغناهم اهلل شاء ولو جيدون، فال

     .ال أم وجل عز هلل حبنا صدق على سنربهن

 أن ينبغي يالذ ملالا إىل ويلتفتون وبيلة، أمراضٍ  من يعانون من ظهرانينا بني يعيشون الذي الناس يف
 املرض أن جدونفي ينظرون جيدون، فال منه يعانون الذي املرض هذا يف الضرورية األدوية أجل من يوفروه
 أن دون اباألبو  يطرق املوت وأن يتضاعف، النحول وأن يزداد، الذبول وأن رويداً، رويداً  إليهم يتسلل

 ملريض، دواء راءش على قدرة ُيلكون ال ينا،وأهل أوالدنا به نواجه ما مبثل كله ذلك يواجهوا أن يستطيعوا
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 ّنلكه، ال نحن ال- ّنلكه الذي املال من شيئاً  سنقدم هل سنصنع؟ ماذا ترى هبم، وجل عز اهلل ابتالنا
     .ال أم الفقراء هؤالء إىل -املال هلذا اهلل عن خلفاء حنن

 األيام، هذه لمث يف بيوهتم َهدَّمُ ت ُ  الذين أولئك أما بعد، عن آالمهم نعلم الذين اآلخرون أولئك أما
 الزوج كانت ياً أ الدور هذه يف جمتمعني يعيشون باألمس كانوا أبوا، أم شاؤوا أوطاهنم وعن عنها ويُ رَحَّلون
 ديدج خلقٌ  كأهنم واليوم يسكنوهنا، دارٌ  هلم باألمس كانوا شاردون، اليوم هبم وإذا واألوالد والزوجة
     .جلأ وآثاره ومظاهره األسى ُيلكون وبرده، العراء ُيلكون وإّنا مسكن هلم ليس دار، هلم ليست

 لكّن حنن وسعها، إال نفساً  اهلل يكلف ال ذلك، مسؤولية نفسي وأمحل أمحلكم هل أقول؟ ماذا
 ّنلك، فال األمر نبدل أن أما القلوب إىل يسري الذي الضىن ّنلك حنن الكيان، على يهيمن الذي األسى

 . األمة هذه قادة هذا؟ نُيلكو  الذين من

 هذه قادة. اءيش ما يفعل اهلل ولكن أدري، ال أنا وحش؟ إىل ليتحول اإلنسان ُيَُْسخُ  كيف عجباً  يا
 يف بل نَِعٍم، يف لّبنيمتق يعيشون يشبعون، ال مث جيمعون، مث املال، جيمعون املرتفني، عيش يعيشون األمة
 يف أقل مل إن ،هلم إخوانٌ  فيه يقع الذي العجيب البؤس هذا مظاهر ويرون تنتهي، ال الن َِّعمِ  من أفانني
 اجتمعوا لو لوسائلا من وسيلة بأي ينجدوهم أن على قادرون وهم اإلنسانية، يف البشرية، ففي باهلل اإلُيان

 اها،إيّ  اإلنسانية لتهممحّ  اليت بل إيّاها، وجل عز اهلل محّلهم اليت املسؤولية أنفسهم أشعروا أهنم لو واتفقوا،
 يد على فيضربوا يتفقواف فيتالقوا، جيتمعوا أن إىل املسؤولية وقادهتم املسؤولية، هبذه أنفسهم أشعروا أهنم لو

 حيققوها أن نبغيي اليت القطيعة يكفي أيديهم، على الضرب أنواع أكثر وما الظاملني، الطغاة العتاة هؤالء
 الطغاة ؤالءه بني مزدهرة قائمة العالقات عاىل،وت سبحانه اهللَ  يغضب الذي األرعن التواصل هذا بعد

 يف اللقمة وايضع أن يستطيعون كيف الناس هلؤالء عجباً  يا األمة، هذه قادة من كثريٍ  وبني الظاملني
 هذه يف ُدواُشرِّ  إخوانكم من كثرياً  أن أتعلمون املأساة، هذه يرون وهم حلوقهم يف يزدردوها مث أفواههم

 هتمي يتال األمطار إال هلم ليس الشتاء، هذا برد إال هلم ليس العراء، إال هلم سلي بيوهتم، عن األيام
     .وه؟ُيلك كانوا الذي املهاد بعد مهاداً  منه وجيعلوا الوحل يف يتقلبوا أن إال هلم ليس عليهم،
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 ته؟رمح من محةر  قلوبنا يف اهلل قذف الذين أولئك ألسنا أناسي؟ ألسنا بشراً؟ ألسنا حنن؟ من حسناً 
     .قلوبنا من اجتثت الرمحة هذه لعل

 على هدأش وأنا أحبنا، فقد وجل عز اهلل أما حبب؟ حباً  موالنا نبادل أن ينبغي أما: فأقول أعود
 هذه يف كانامل هذا يف باالجتماع أكرمنا باإلسالم أكرمنا باإلُيان، أكرمنا أنه ذلك على دليل أكرب ذلك،

 مبادلة هي ينأ ولكن حيبنا، أنه على دليل بعده ما دليل وهذا لوجهه، ودبالسج أكرمنا الغراء، الصبيحة
 ومجع ا،مشلن فنجمع نعود أن هو األوحد الدليل أحبنا؟ كما حنبه أننا على الدليل أين للحب؟ احلب

 ىلإ مث واألوالد، والزوجة األسرة من بدءاً  الرمحة هو الرعاية، هو واحد ترمجان واحدة، عبارة له إّنا الشمل
 رضى،م فقراء، هبم، وجل عز اهلل ابتالنا الذين اإلخوة الناس األباعد أو األقارب من بنا حييطون من

 أما املختلفة، ةالعجيب املصائب رحى عليهم تدور الذين اإلخوة أولئك الكربى املصيبة وتأيت منكوبون،
 اهلل أسأل اهلم،ح يصلح أن وتعاىل سبحانه اهلل فأسأل املسلمني، قادة وأما هلم، الدعاء إال ّنلك فال حنن

     .العظيم اهلل وأستغفر هذا، قويل أقول هذا، إال ّنلك ال يهديهم أن وتعاىل سبحانه
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 13/11/2212 | شرائط الاستجابة -383

 

 .أكرب اهلل كرب،أ اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل

 ولعباده اهلل ينلد الكائدة اخلطط من أكرب اهلل املستكربين، واستكبار الباغني بغي من أكرب اهلل
: الصف] اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َولَوْ  هِ نُورِ  ُمِتمُّ  َواللَّهُ  بِأَفْ َواِهِهمْ  اللَّهِ  نُورَ  لُِيْطِفُؤوا ُيرِيُدونَ  :القائل أكرب اهلل املؤمنني،

2]. 

َُسبَّحِ  اهلل سبحان مليزان،ا ملء اهلل سبحان
 اهلل سبحان ان،الدي امللك اهلل سبحان مكان، كل يف امل

 .أكرب اهلل أكرب، اهلل .أكرب واهلل اهلل إال إله وال هلل واحلمد

 سبحانه هللا إىل جيأرون وذراها عرفة أرض على باألمس وقفوا املسلمني من ماليني ثالثة يقارب ما
 ويستدفعون رضاتهم يستنزلون وتعاىل سبحانه اهلل مساوات إىل أكفهم رفعوني والدعاء، باخلشية وتعاىل
 للمسلمني سألوني والتأييد، والتوفيق واحلماية النصر ومغارهبا األرض مشارق يف إلخواهنم ويسألونه نقمه

 .والتوفيق والتأييد احلماية ومغارهبا األرض مشارق يف املسلمني ولقادة

 هم فها: يقول من يناف أن هي احلال هذه مثل يف املسلمني من كثريٍ  بال إىل تتسرب قد اليت والفتنة
 وقفوا. الدعاء فيه َردُّ ي ُ  ال مكان ويف الدعاء فيه يُ َردُّ  ال يومٍ  يف وجل عز اهلل يدعون وقفوا كثرهتم على أالء

 اإلسالمية، ألمةلو  املسلمني ولقادة للمسلمني اليوم ذلك مساء إىل عرفة يوم صباح من وجل عز اهلل يدعون
 طلبوا ما يف اهملبَّ  قد وتعاىل سبحانه اهلل أن على دليالً  دعاء الستجابة مظهراً  جند فال ننظر حنن وها

 يُ رَدَّ، أن ُيكن ال عرفة يف الدعاء وبأن يُ َردّ  ال اليوم هذا يف الدعاء بأن القائلة القاعدة هي فأين وسألوا،
 وجل عز باهلل اإلُيانب الريبة من نوعاً  بعثت ورمبا الناس من كثريٍ  أذهان يف الشيطان يدخلها قد فتنة هذه
 ساوسو  من وسوسةٍ  كل ضد املسلم اإلنسانَ  حيصن مبا السؤال هذا عن أجيب أن وأريد. نفوسهم يف

 .اجلن أو اإلنس شياطني

 الستجابةا وشرائط االستجابة، شرائط حققوا لو فيما مستجاب فإنه ألنفسهم احلجيج دعاء أما
 أن الثاين شرطوال واملعاصي الذنوب سائر من أوالً  وجل عز اهلل إىل فيتوب الداعي يبدأ أن يف تتلخص
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 عز اهلل إىل لوأقب ذلك الداعي فعل فإن فيساحموه، املظلومني يستسمح أن أو أصحاهبا إىل املظامل يرد
 الذي دعاءه هل وجل عز هللا يستجيب أن إال ُيكن فال املظامل رد وباب التوبة باب من إليه ودخل وجل

 .لنفسه يدعوه

 ذنوبه من لوج عز اهلل إىل يتب مل أحدهم أن لو ألنفسهم يدعون الذين حىت احلجيج، حىت ولكن
 قوله قرأمت أما عاءه،د يستجيب ال فإنه هبا يساحموه ومل هلم يؤدها مل لآلخرين حقوقاً  عنقه يف أن علم ولو

 َوْليُ ْؤِمنُواْ  يِل  فَ ْلَيْسَتِجيبُواْ  انِ َدعَ  ِإَذا الدَّاعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقرِيبٌ  فَِإينِّ  َعينِّ  ِعبَاِدي َسأََلكَ  َوِإَذا :وتعاىل سبحانه
 [.120: البقرة] يَ ْرُشُدونَ  لََعلَُّهمْ  يب 

 .يِل  فَ ْلَيْسَتِجيبُواْ  له باستجابتك لك استجابته قَ َرنَ  كيف اإلخوة أيها الحظوا

 .هبا اكأوص اليت لوصاياه استجب لك، أمره فاستجب دعاءك اهلل يبيستج أن تريد كنت إن

 لقادة جاحلجي دعاء أما ومغارهبا، األرض مشارق يف عامة للمسلمني احلجيج وغري احلجيج دعاء أما
 .آخر فشيء املسلمني

 بدوال اهلل ىلإ الداعي توبة من البد الشرطني؛ هذين حتقق من الدعاء اهلل الستجابة البد إنه قلت
 نفسه، حق يف ذلك فعل الداعيَ  أن فهب أصحاهبا، إىل املظامل رد من والبد وقلبه بلسانه إنابته من

 تدعو إذ جابةاالست شرط اآلخرون املسلمون حيقق بأن لك من ولكن نفسه، حق يف دعاءه اهلل يستجيب
 يف أوغلوا الذين منياملسل من كثريٌ  اهلل، على املستكربين املسلمني من كثريٌ  األرض، جنبات يف هلم اهلل

 اهلل يستجيب فكي. درجاهتم اختالف وعلى فئاهتم اختالف على ألنفسهم وبرروه واستمرؤوه العصيان
 ال ملعاصي،ا يف موغلون وهم هلم دعائي وجل عز اهلل يستجيب كيف احلال؟ هذه على وهم هلم دعائي

 هذه مثل يف ا،ارتكاهب يف حقٍّ  على مأهن ويرون معاصيهم أيضاً  يربرون إهنم بل فقط السلوك حيث من
 .يومال الناس من كثريٍ  بأذهان يطوف الذي السؤال عن اجلواب هو وهذا. الدعاء ُيستجاب ال احلالة

 يندفع نهأ إما رجلني، أحد وجل عز اهلل يعصي إذ اإلنسان إن – اهلل عباد يا – لكم أقول أنين على
 لسان أن الشكو  عليه بالسوء األمارة ونفسه شهواته لبتغ من بسائق الضعف، من بسائق العصيان إىل

 لعقابك حقاً مست أصبحت قد أنين وأعلم عصيتك قد أين أعلم إنين اللهم: لربه يقول العاصي هذا حال
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، غلبتت األمارة نفسي لكنها معصييت أبرر وأنا عصيتك وما استكباراً  عصيتك ما واهلل ولكنين  لكنه عليَّ
 [.32: النساء] َضعِيفاً  اإِلنَسانُ  َوُخِلقَ : قلت إذ به كعباد وصفت الذي الضعف

 وآب تاب وقد االدني هذه من رحيله قبل يومٌ  يأيت أن والبد له، اهلل يغفر أن البد اإلنسان هذا مثل
 .وجل عز اهلل مع واصطلح اهلل إىل

 اليت قاتوبامل يفلسف وهو املوبقات يرتكب عصيانه، يربر وهو وجل عز اهلل يعصي آخر ورجل
 وجل عز اهلل بأوامر رَ ذُكِّ  إذا وتعاىل، سبحانه اهلل على يستكرب حق، على ارتكاهبا يف أنه ويرى يرتكبها

ذَكِّرِ  َسِخرَ  رمبا
ُ
 أحدنا قاله لو لذيا الكالم قال رمبا وجل عز اهلل كالم من بآياتٍ  ذُكِّرَ  وإذا به واستهزأ بامل

 ال وجل عز اهلل عن حيجبه الذي احلجاب ألن له الدعاءَ  اهلل يقبل أن ُيكن ال اإلنسان هذا مثل. لكفر
 استكبار يف يتمثل ،وعناد استكبارٍ  يف يتمثل وإّنا قال، كما مجيعاً  الذنوب يغفر اهلل عصيان، يف يتمثل
َ  ولقد. وجل عز اهلل على اإلنسان هذا  ِلجَ يَ  َحىتَّ  اجْلَنَّةَ  َيْدُخلُونَ  الَ  املستكربين أن وكرر اهلل كتاب بَ نيَّ

 :ويقول وجل عز اهلل قال هكذا ،اخْلِيَاطِ  َسمِّ  يِف  اجلََْملُ 

 َْأن َأِكنَّةً  قُ لُوهِبِمْ  َعَلى َجَعْلنَا إِنَّا َيَداهُ  َقدََّمتْ  َما َوَنِسيَ  َعنْ َها فََأْعَرضَ  رَبِّهِ  بِآيَاتِ  ذُكِّرَ  ممَّن َأْظَلمُ  َوَمن 
 .[02: الكهف] أََبداً  ِإذاً  يَ ْهَتُدوا فَ َلن اهْلَُدى ِإىَل  َتْدُعُهمْ  َوِإن َوْقراً  آَذاهنِِمْ  َويِف  يَ ْفَقُهوهُ 

 والتضرع البكاءو  بالدعاء اهلل إىل جيأرون عرفات ذرا يف اجتمعوا الذين املاليني فنجد ننظر هنا من
 من وننتقلي هبم وإذا املسلمني حال إىل وننظر مجعاء األرض بقاع يف وللمسلمني وإلخواهنم ألنفسهم

 .منها أسوأ حالة إىل حالة

 مكان ويف جابةاالست يوم يف اهلل َدَعوا أوالء هم ها: فيقول منكم واحدٍ  أيِّ  إىل الشيطان يوسوسنَّ  ال
 .هلم ُيْسَتَجبْ  فلم متضرعني باكني االستجابة

 .االستجابة شروط حتققت إذا ولكن يستجيب اهلل

 هبا ّنر ليتا احلالة ترون وأنتم - السقيا وجل عز اهلل نسأل أن يف أمل ال – اهلل عباد يا – هنا من
 إىل هللا مساء من هتمي اليت األمطار ألن االستجابة، شروط حتققت إذا إال – بنا حيدق الذي واخلطر
 وللمستكربين نوللشاردي للتائهني مجيعًا، للناس آتٍ  رزق هو وإّنا فقط أنت ولك يل رزقاً  يكون لن أرضه
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 لذلك بدال مجعاء األمة عن البالء يرفع أن وجل عز اهلل من رجاءً  يتضمن الذي الدعاء هذا فمثل مث ومن
 .شروط من

 على أعين :له فقال له الدعاء يسأله اهلل رسول إىل جاء الذي الصحايب ذلك عن حدثتكم ولقد
 أن فأراد اً قصري ت فيه ورأى احنرافاً  فيه رأى صلى اهلل عليه وسلم املصطفى لعل. السجود بكثرة نفسك
صلى  حممدٍ  رسوله عاءَ د َمْن، دعاء اهلل يستجيب لكي ثانياً  اهلل إىل والتوبة أوالً  االستقامة بضرورة يذكِّرَهُ 

 .أمثالنا بدعاء بالك فما ،اهلل عليه وسلم

 أن وشعوباً  ادةق ومغارهبا األرض مشارق يف مجعاء اإلسالمية أمتنا يلهم أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل
 وسيؤيدهم اهلل ينصرهمس وعندئذٍ  وتعاىل سبحانه اهلل مع يصطلحوا وأن حاهلم ُيْصِلُحوا وأن رهبم إىل وايؤوب

 جاؤوا الذين مث أعقاهبم على جاؤوا الذين مث اهلل رسول أصحاب من األول الرعيل أيَّدَ  كما لدنه من بروحٍ 
 .أعقاهبم على

 والشاردين لتائهنيا وراء يلهثون املختلفة األرض قاعب يف املسلمني قادة احلال، هذه على بقينا إذا أما
 به، وجل عز اهلل شرفهم الذي الدين من تربموا وقد وراءهم ويسريون األعمى إتباع يتبعوهنم اهلل، دين عن

 الغرب دول امأم وعقوهلم أفكارهم ينفضون مناسبة كل يف وهم آخر آناً  والعلمانية آناً  باحلداثة ينادون
 تُ ْفَتحَ  أن هلم أىنَّ و  التأييد هلم اهلل يكتب أن الناس هلؤالء أىنَّ  اإلسالم وإىل الدين إىل تماءاالن بقايا من

 .تبوؤوها قد أجدادهم كانت الذي التأييد ومدارج العز مدارج إىل الصعود أبواب أمامهم

 بدين اجلاحدون هللا نع التائهون الغربيون أوالء هم ها: قائل يقولن وال نتبيَّنها أن ينبغي احلقيقة هذه
 ولعلي سابق موقف يف السؤال هذا عن أجبت لقد النعم، يف ويتقلبون وُيرحون يسرحون وجل عز اهلل

 العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول. تعاىل اهلل شاء إن الحقٍ  موعدٍ  يف جديداً  شرحاً  فأشرحه أعود
 .لكم يغفر فاستغفروه
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 23/11/2211 | الحجالحكمة من شرعة  -381

 

 اهلل. أكرب اهلل كرب،أ اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل
 اهلل أكرب، اهلل جربين،واملت الطغاة طغيان من وانتقامه جبربوته أكرب اهلل العاصني، معصية من برمحته أكرب

 .أكرب اهلل أكرب،

َُسبَّحِ  اهلل سبحان امليزان، ملء اهلل سبحان
َُسبَّحِ  اهلل سبحان مكان، كل يف امل

 لسان، كل لىع امل
 .أكرب اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل و وحبمده اهلل سبحان

 العامل أن نجدف ننظر وعندما وتعاىل، سبحانه اهلل حبمد عام كل يف تتزايد احلجيج أعداد يزال ما
صلى  اهلل سولر  مثوى إىل متجهاً  عرفة، ذرى إىل جهاً مت احلرام، اهلل بيت إىل متجهاً  يهدر كله اإلسالمي

 احلمد وهلل ملسلمنيا بأن الشعور عليهم ويهيمن أمجع املسلمني مشاعر على التفاؤل يهيمن اهلل عليه وسلم
 اهلل بيت إىل ملالعا أطراف شىت من يتقاطرون الذين املسلمني من الكبري الكم هذا أن ولو. يخري يزالون ما

 لتكون وتعاىل بحانهس اهلل بأوامر ملتزم مستقيم وبسلوك خملصة وأفئدة خالصة بدوافع إليه وااجته احلرام
 ويشرق يهيمن دايةاهل من قبس التيار ذلك من ولََتَكوَّنَ  كله العامل على سلطان ذو مهيمن كبري تيار منهم

 تنظر كلها لدنياا بل نظر،ت ولكنك أمجع، اإلنساين العامل يف بل فقط اإلسالمي العامل ربوع يف أقول ال
 ذاهبني احلرام هللا بيت إىل مكة، إىل والطرق السبل هبم تسيل الناس من جداً  وكثرية كبرية أرقاماً  فتجد

 وتسيل تتزاحم ليتا نفسها السبل هذه يف عائدة َتِكرَّ  أن ذاهتا األرقام هذه تلبث ما مث معتمرين طائفني
 . هبم

 املشكالت نم أوقاراً  حيملون وهم شىت كبرية أرقاماً  والطرقات لالسب هبم تسيل عام كل يف وهكذا
 اخلالفاتو  نفوسهم، ملء والعصبيات احلرام اهلل بيت إىل يتجهون كواهلهم، وعلى بل أنفسهم يف

 يعودون ذهبوا، ماك يعودون إهنم مث بالزمام، منهم تأخذ اليت هي واألهواء حياهتم، على مهيمنة املستشرية
 . دواليك وهكذا ذاهتا، واألهواء باخلالف يعودون هتا،ذا بالعصبيات
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 محل ليتا العبادات من عبادة ألهم وإهنا – هذه احلج فريضة شرع إّنا وجل عز اهلل أن نعلم وحنن
 من املسلمون إليه عىيتدا مؤمتر عنه لينبثق عام كل يف احلج اهلل شرع إّنا – مجيعاً  اهلل عباد مسؤوليتها

 هي تلك شكالهتم،م حلل واملفتاح سلوكهم على واملهيمن حلياهتم القائد منه جيعلون العامل، أقطار شىت
صلى  ملصطفىا حجة إىل فانظروا ودونكم عباده، هبا وتعاىل سبحانه اهلل أمر اليت احلج شرعة من احلكمة

 اخلالفة عصر يف احلجيج إىل وانظروا ذاك؟ إذ العامل على قراراته هيمنت مؤمتراً  تكن أمل اهلل عليه وسلم
 إىل كله لعاملا ليقود ينعقد عاملي ملؤمتر ساحة إال احلج كان هل – تلت اليت العصور يف بل – الراشدة
 مضمون، بدون كلش إىل آلت قد الشعرية هذه بال فما اهلل، رمسه الذي النهج إىل اهلل، شرعه الذي الطريق

 مصلى اهلل عليه وسل اهلل رسول ذلك عن أجاب روح؟ بدون مظهر إىل آلت قد الشعرية هذه بال ما
 حيجو  للنزهة، األغنياء فيه حيج زمان الناس على يأيت: الفردوس مسند يف الديلمي رواه فيما قال عندما

 . للمسألة الفقراء فيه وحيج للرياء، القراء فيه وحيج للتجارة، املتوسطون فيه

 حنن ننظر ما ةدق من أكثر دقيقة بعني ظرين صلى اهلل عليه وسلم اهلل ورسول اهلل رسول كالم هذا
 عن إال درتص مل إجابة إهنا السؤال، هذا عن اإلخوة أيها اإلجابة هي تلك فيه، حنن الذي الواقع هذا إىل

 قال عندما يضاحاً إ اجلواب هذا صلى اهلل عليه وسلم املصطفى زاد ولقد ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول
 امائدهت إىل – قصعتها إىل األكلة تداعى كما – الدول أي – األمم عليكم ستداعى :عنه صح فيما
 اهلل ولينزعن السيل، كغثاء غثاء ولكنكم كثري أنتم بل: قال يومئذ، اهلل رسول يا حنن قلة أمن: قالوا –

 الدنيا بح: قال اهلل؟ رسول يا الوهن ما: قالوا الوهن، قلوبكم يف وليقذفن أعدائكم قلوب من الرهبة
 .املوت هيةوكرا

 أن صحيح. شهانعي اليت حياتنا يف مصداقه إىل انظروا مث تأملوه الدقيق؟ اجلواب هذا إىل ترون أال
 من أرقام نهاولك صحيح ذلك كل ماليني، ثالثة عن يقل ال ما رمبا يبلغون احلجيج وأن كبرية، األرقام
 واهليبة املخافة لوبناق يف وتعاىل سبحانه اهلل ألقى فلماذا ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول قال كما الغثاء

 حنن نعرفه، الذين حنن هنا اجلواب جتاهنا؟ قلوهبم من الرهبة وتعاىل سبحانه اهلل انتزع وملاذا أعدائنا، من
 . اهلل عباد يا نعيشه الذين
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 وجل عز هللا أعداء إهنم يستثريها؟ الذي من اإلسالمي بالعامل تعصف اليت املشكالت يف تأملوا
 وبأي كالتاملش هذه يعاجلون الذين هم فمن حسنًا،. املسلمني اهلل عباد أعداء إهنم مث ومن دينه وأعداء
 . ريوهنايستث الذين أولئك من بوحي يعاجلوهنا إّنا املشكالت يعاجلون الذين إن يعاجلونه؟ منهجٍ 

 اإلسالمي نابعامل فتعص اليت املشكالت حل إىل يُ ْقِدُمون مسلمني يسمون الذين املسلمني ُجلُّ 
 الذين اإلله من حلها يستلهمون أهنم وليت أثاروها، الذين األعداء أولئك من حلها يستوحون لكنهم
 واحد ملوىل اضعونخ أهنم يعلنون مشكالهتم حل إىل يتجهون إذ أهنم ليت والعبودية، بالعبادة له يدينون

 اهلل علَّمنا هكذا [.180: األعراف] الّلهُ  َولِيِّ يَ  ِإنَّ  :إياه يلقننا الذي اهلل قول يرددون له، ثاين ال
 [.180 :األعراف] الصَّاحلِِنيَ  يَ تَ َوىلَّ  َوُهوَ  اْلِكتَابَ  نَ زَّلَ  الَِّذي الّلهُ  َولِيِّ يَ  ِإنَّ  :وتعاىل سبحانه

 مافي املشكالت هذه أثاروا الذين أولئك هم أولياءنا إن: احلال بلسان يقول وهنجنا سلوكنا ولكن
 إىل ترون أال! لك؟ذ إىل ترون أال طريقهم، عن احللول استوحينا حنلها، أن أردنا هلا، فتطامنا أثاروها بيننا،
 !النهج؟ هذا

 لكنهاو  الظاهر يف منه مقدسة بقعة على هيمنت اإلسالمي، العامل ربوع على هيمنت إسرائيل
 مشكالتنا لحن أن نريد عندما. والباطن احلقيقة يف واحدة كشبكة واإلسالمي العريب العامل على هيمنت
 وق،احلق سلب الذي العدو هذا من احلل نستلهم الديار، اغتصب الذي العدو هذا من احلل نستلهم
. ذلك يعلم وكلكم يطرد، وفيما يغتصب فيما ويتوسع يتمطى مازال الذي العدو هذا من احلل نستلهم
 . األمريكان ووه أال له األول اخلادم طريق عن وإّنا اشرةمب طريقه عن ال لكن العدو هذا من احللول نستلهم

 باب نطرق ،طائفني احلرام بيته إىل نتجه وحنن اهلل باب نطرق أن من بدالً  ،باختصار واقعنا هذا
 يتمطى الذي األرعن العدو ُيسَتَشار أن بعد هناك من األمر ويأيت نصنع، ماذا تأمر، ماذا األرعن، العدو
 أقول ال – املعظم أن دفتج وتنظر نسلكه أن ينبغي الذي باملنهج األوامر تأيت هنا، كاتناممتل على ويرتبع
 شعائر ت،كان كما تزال ال املظاهر ولكن سنفعل، لبيك القول بلسان أو احلال بلسان إن يقول – الكل

 . احلج أوهلا ومن تُ نَ فَّذ تزال ال والتقاليد تُ َردَّد اإلسالم وكلمات ترتفع اإلسالم
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 تضنحت عرفات ذرى كانت هنا ومن ماليني، وتتزايد، تتزايد عام كل يف األعداد كانت هنا من
 توجهاً  أتبني وال ديراً ه أمسع طحنا، أرى وال جعجعة أمسع: القائل العريب املثل فتتذكر تنظر مث املاليني هذه

 .وتعاىل سبحانه اهلل يرضي إسالمياً 

 أن أريد ال أجل، قلوبكم، إىل وال قليب إىل ال اليأس الكالم ذاهب ُأْدِخلَ  أن أريد ال فإنين هذا ومع
 املصطفى يقول هكذا القيامة يوم إىل أميت ويف يِفَّ  اخلري عليها، يهيمن اليأس لسلطان أفئدتنا نرتك

 ومهما ،وسلم صلى اهلل عليه اهلل رسول عنها أخرب اليت القلة هبذه معقود أملنا ،صلى اهلل عليه وسلم
 ستبقى هذه شامنا أنب بشَّرنا املصطفى فإن يساره، عن أو السبيل ُيني عن تائهني املسلمون الناس احنرف

 تويف لماك صحيحة، أحاديث أربعة يف وجودهم عن املصطفى أعلن الذين األبدال فيها العهد، على
 شفعاء هللا سيجلعهم جل عز اهلل عباد من الصاحلني بأن كبري أملنا غريه، به اهلل أبدل واحد منهم

 مظاهر إىل أدخل لهمال لصاحلينا، طاحلينا هب اللهم فعالنا، جبريرة تأخذنا ال فاللهم كثروا، وإن للطاحلني
 اهلل وأستغفر ذاه قويل أقول العلية، لذاتك اإلخالص روحانية من قبساً  هبا نتمسك نزال ال اليت الشعائر
 .العظيم
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 أن تقسو القلوب فال تشكر هللا -389
َ
 21/12/1891|  املصيبة

 

إنَّ اهللَ سبحانُه وتعاىل حكيٌم وعليٌم بعباده، ومن أمسائِه جلَّ جالله )الّرّب(، وكلمُة الّرّب مبالغٌة من 
 املريّب، فاهلُل سبحانُه وتعاىل يريّب عبادُه بأدقِّ مناهِج الرّتبيِة وأصوهلا.

وا، وتعاىل من حاِل عباده أّنُه إن أسلمهم للغىن واخلرِي والرّخاِء دائمًا لطغوا وبغ لقد علَم اهللُ سبحانهُ 
وأّنُه لو تركهم للّشروِر واملصائِب دائماً ليَ ِئُسوا ووقعوا يف حالٍة من اليأِس والّشّدة، ولذلَك قاَل اهللُ عزَّ وجلَّ 

نَساَن لََيْطَغىَٰ عنهم يف احلالِة األوىل:  ، وقاَل عِن اإلنساِن يف احلالِة الثّانية: َأن رَّآُه اْستَ ْغىَنَٰ   ،ِإنَّ اإْلِ
َوِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َكاَن يَ ئُوًسا  فال اخلرُي الّدائُم عالٌج صاحٌل له، وال الّشرُّ الّدائُم عالٌج صاحٌل له، ولذلَك .

ل يف حمكِم  وبالّشدائِد آنًا آخر، أمل يقكاَن من سّنِة الباري سبحانُه وتعاىل أن يأخَذ عبادُه بالرّخاِء آنًا 
حىّت يتكّوَن من هذا التّقّلب الذي يقُع فيِه اإلنساُن  ،َوإِلَيْ نَا تُ ْرَجُعونَ  َونَ بْ لُوُكم بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ فِتْ َنةً كتابه: 

ِه م بأمٍر من اهلِل سبحانُه وتعاىل وتدبريه ما بنَي ضرّاٍء وشّدة حىّت يكوَن لُه من ذلك أعظمُ  ا يذّكرُه بعبوديّت
 هلِل عزَّ وجّل، فهَو يف حالِة الرّخاء يتذّكُر الّشّدة، فيَلَجُأ إىل اهلِل عزَّ وجّل أن يدمَي لُه رخاءَُه هذا، وهو يف
، حالِة الّشّدة يذكُر فضَل اهللِ سبحانُه وتعاىل وكرمُه وفضله، فهو يسأُل اهللَ سبحانُه وتعاىل من كرمِه وجوده

 ظهٌر من أدقِّ مظاهِر تربيِة اهلِل عزَّ وجلَّ لعباده.وإهّنا مل

ومن هنا كاَن النّاس وال يزالون يروَن أنفسهم ما بنَي مدٍّ وجزر من عطاِء اهلِل سبحانُه وتعاىل وكرمه، 
 أو من شدائدِه وامتحاناتِه وابتالءاته.

شَر النّاس وتأّملوا كثرية، وسرعاَن ما استبمنُذ فرتة استقبَل النّاُس أّوَل هذا املوسم بأمطاٍر سخّيٍة وافرٍة  
خرياً وتصّوروا أهّنم أماَم موسٍم معطاء وأماَم خرياٍت كثرية، ولكنَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل غي ََّر األمَر وبّدله، 
ومّرت أسابيع قد عدنا خالهلا إىل الّصيِف الالهب، انقطعت تلَك األمطار، وانقطَع ذلَك الّرزق، وهتددت 

باحملل، وظهَر ظمُأ األرِض إىل كرِم اهلِل سبحانُه وتعاىل، فما احلكمُة من ذلَك العطاِء أّواًل وهذا األرُض 
 القبض ثانيًا؟ أو من هذا املّد أّواًل وهذا اجلزِر ثانيًا؟
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 احلكمة هي أن ال ُيسِلَم اإلنساُن نفسُه إىل أموِر الطّبيعِة ال يف عطائها وال يف منعها، وأن يتذّكَر أنَّ 
من وراِء الكوِن مكّونًا، وأنَّ من وراِء العطاِء معطيًا، وأنَّ املسألَة ليست مسألًة آلّيًة أبداً، حىّت يكوَن هذا 
دافعاً لإلنسان إىل أن يرحَل إىل اهلِل عزَّ وجّل، وُيدَّ يَد الّسؤاِل إىل اهلل، ويلَح أماَم بابِه بالّدعاء، تلَك هي 

 احلكمُة يا عباَد اهلل.

املصيبَة الكربى: أن ُيرَّ على النّاِس حاٌل يكونوَن فيها من القسوة والبعِد عِن اهلل، حبيُث ال  ولكنَّ 
 عطاُء اهلِل يذّكرهم بالّشكر، وال منعُه هلم يذّكرهم بااللتجاِء والّدعاء. ولعلّها حالتنا اليت ّنرُّ هبا اآلن.

 نذكُر احلمد، ُه وتعاىل وَيرُج لنا من كنوزه، العندما يعطينا اهللُ من فضله، وعندما يكرمنا اهللُ سبحان
وال نتذّكرُه بالّشكر. وعندما يبتلينا اهللُ سبحانُه وتعاىل بنقيِض ذلك، وعندما جنُد أنَّ األعشاَب قد ذبلت 
ُل  وأنَّ األرَض أخذت ترمق الّسماء وهي تشكوا ظمأها، وعندما جند أنَّ كثرياً من الّشدائِد تتهّددنا وتتسّل

نا أيضًا ال نذكُر اهللَ عزَّ وجّل، ال نذكرُه يف احلالةِ األوىل شاكرين، وال نذكرُه يف احلالةِ األخرى متضّرعنَي إلي
وداعني، وإهّنا حلالٌة تنبُئ هبالٍك شديد، وتنذُر ببعٍد عن اهلُل يبعُث على شقاٍء وبيل، وما أجدَر باإلنساِن 

 تأّمَل واقعُه وحقيقَة الكوِن الذي يعيُش فيه.يف مثِل هذه احلالة أن يتأّمَل ذاته، وأن ي

ترى: لو أنَّ اهلَل سبحانُه وتعاىل ابتالنا هبذه الّشدائِد اليت ّنرُّ هبا، ولو مل يأذن لسمائِه أن متطر وال 
ألرضِه أن تنبت وال للنباِت أن حيافَظ على مثاره، ترى إىل أيِّ مصرٍي نلجأ؟ هل من إلٍه غرِي اهلل نأخُذ منُه 

د حييُط هل تعيضنا عن الّشقاِء الذي ق -على اختالفها-زقنا ونأخُذ منُه رخاءَنا؟ هل علوُم األرِض كلّها ر 
 بنا؟ على اإلنساِن العاقِل أن يسأَل نفسه، وأن ال يبقى حمجوبًا يف تالفيِف خبائه وبالدته، ال ُيكُن للعاقلِ 

 عاىل.هو اهلل، ومصدُر االبتالِء هو اهلُل سبحانُه وت أن جييَب إال جوابًا واحداً أال وهو إنَّ ينبوَع العطاءِ 

فإْن عزَّ على العاقِل أن يعلَم هذه احلقيقة ذّكرتُه آياُت كتاِب اهلل، إن كاَن يقرُأ كتاَب اهلل: 
 َْذا أَمَّن حتّدي بياِن اهلِل عزَّ وجّل، ، انظروا إىل ُعتُ وٍّ َونُ ُفورٍ  يِف  جلَُّّوا َبلأَْمَسَك ِرْزَقُه  ِإنْ  الَِّذي يَ ْرزُُقُكمْ  هََٰ

انظروا إىل هذا االستفهام الذي ينبعُث فيِه معىن الّتحّدي ومعىن من معاين جالِل الرّبوبّيِة األّخاذ: 
 َْذا أَمَّن ؟ إن مل يأمر اهلل الّسماَء بأن متطر كما قلت ومل يأمِر األرَض أَْمَسَك ِرْزَقهُ  ِإنْ  الَِّذي يَ ْرزُُقُكمْ  هََٰ
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، التجئوا ما شئتم أن تلتجئوا، إىل االخرتاعاِت واالبتداعاِت وعلوِم الّشرِق والغرب، فواهلل لن بأن تنبت
 يزيدكم ذلَك كّلُه إال شقاًء، ولن تنتقلوا إال من حرماٍن إىل حرمان.

َر حيُث اوقدُيًا وحديثًا، قاَل لنا األغبياُء املغّفلون: إنَّ هنالَك قنابل تتفّجُر يف الّسماء فتُهِطُل األمط
 شئنا، وال يزاُل فريٌق من املغّفلنَي البُله يقولوَن هذا الكالم.

أيَن هو الرصني الذي يصّدق هذه اخلرافة؟ ماللماليني تتضّوُر جوعًا هنا وهناك؟ وماهلا تقُف على 
يكون  يحاّفِة اهلالِك واملوت؟ مالألراضي احمليطِة بنا غربًا وشرقًا ممحلٌة جُمدبة؟ ومن حوِل هذه األراض

ُل هؤالِء املّدعون يتهّدُد املوُت اجلياَع يف افريقيا وغرِي افريقيا؟ ملاذا ال يقب اذااملخرتعوَن والعلماءُ والباحثون؟ مل
ومن وراءهم جنودهم املغّفلون من أجِل أن يغرّيوا هذه اآلالَم إىل لّذٍة وسعادة، ومن أجِل أن يبدلوا الّشّدَة 

َذا أَمَّنْ اضٌع طوعًا أو كرهاً هلذا القراِر الرّبّايّن: رخاًء؟ ذلَك ألنَّ الكلَّ خ زْقَُه أَْمَسَك رِ  ِإنْ  الَِّذي يَ ْرزُُقُكمْ  هََٰ
ِء ، وربّنا عزَّ وجّل يريُد منّا أن نتحّقَق بعبوديّتنا، والعبودّيُة ال تتحّقق إال بااللتجاُعتُ وٍّ َونُ ُفورٍ  يِف  جلَُّّوا َبل

َر هلل ال يفوُر بنَي جوانِح اإلنسان إال إذا مّسُه الضُّّر، إال إذا شعَر حباله، إال إذا شعإىل اهلل، وااللتجاُء إىل ا
باألمل، إال إذا شعَر بشبِح اجلوع يتهّددُه من بعيٍد أو قريب، سواٌء كاَن هذا اإلنساُن صاحلًا أم طاحلاً، 

هو ينقلهم ما عبادُه بااللتجاِء إليه، ومن مثَّ فسواٌء كاَن مذنبًا أو غرَي مذنب، يريُد اهللُ عزَّ وجلَّ أن يذّكَر 
 بنَي رخاٍء وشّدة، رخاٌء آنًا ليذكروا اهلَل بالّشكر، وشّدٌة آنًا ليذكروا اهلَل بالّضراعِة والّدعاء.

ولذلك فقد مّرت على الّصحابِة رضواُن اهلِل عليهم يف عهِد عمَر بِن اخلطّاب فرتة أحملت فيها 
طُر الّسماء، وأصحاُب رسوِل اهلِل هم من تعلمون، وأمرُي املؤمننَي عمر ذلَك األرض، واحتبَس فيها ق

 اإلنساُن الّسائُر على قدِم رسوِل اهلل صلى اهللُ عليِه وسّلم، ولكنّها سّنُة اهلِل يف عباده، ال بدَّ أن يبتليهم
ًة وقد روى ابُن كثرٍي هذه احلالة مدّ مبا يذّكرهم بااللتجاِء إىل اهلل مثَّ مبا يذّكرهم بشكِر اهلل. استمّرت هبم 

وصّحَح هذه الّرواية: أنَّ أعرابيّاً ذبَح شاًة ونظَر فإذا بعظامها حممرّة من شّدِة اجلوِع. فصاَح قائاًل: واحمّمداه، 
وذهَب إىل قرِب املصطفى صلى اهلُل عليِه وسّلَم فقال: يا رسوَل اهلل استسِق ألّمتك. فرأى األعرايبُّ تلَك 

لَة رسوَل اهلِل يف الّرؤية، وقاَل لُه: أبشر إّنكم ستسقون، ولكن ائِت عمر فقل لُه: الَكْيَس الَكْيْس. وقاَم اللي
األعرايبُّ من نومِه للتو وذهَب إىل أمرِي املؤمننَي عمر فأخربُه مبا رأى، وعلَم عمُر تأويَل الّرؤيا، وعلَم أهّنا 

تغفُر اهللَ حابِة إىل الّصحراِء فيتضّرعوا إىل اهلل. بكى عمر وأخَذ يستذكرٌة من رسوِل اهلِل لُه أن َيرَج بالصّ 
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عزَّ وجّل وكأّنُه اهّتَم نفسُه بالّنسيان وسرعاَن ما نادى يف أصحاِب رسوِل اهلل، فخرجوا يلتجؤوَن إىل اهلل، 
سوِل اهلل، وأمريهم ر  ويتضّرعوَن عنَد باِب اهلل، وُيّدوَن أكفَّ احلاجةِ إىل اهلل وهم من تعلمون. هم أصحابُ 

عمُر بن اخلطّاب أمرُي املؤمنني، ومع ذلك ما اختلفت سّنُة اهلِل يف حّقهم، أختتلُف يف حّقنا حنن العصاة، 
ة؟  البعيديَن عن اهلل، املسرفنَي على أنفسنا، أولئَك الذيَن ركبنا منَت الّشطِط يف أمورنا الّسلوكّيِة واالعتقاديّ 

 كيَف يكوُن حالنا؟

ا ال نلتجُئ إىل اهلِل كما التجأَ أولئَك الّصحابُة على أقلِّ تقدير؟ وكما ذّكَر رسوُل اهلِل عمَر وقاَل فمالن
ًا لُه: الَكيَس الَكيس، أي اخرج فادُع اهللَ سبحانُه وتعاىل واسألُه واجّته إليه، فإنَّ رسوَل اهللِ يذّكرنا حنُن أيض

 ن خالِل كلِّ مظاهِر البؤِس والّشدائِد على اختالفها.من خالِل كلِّ شيء، ومن خالِل كلِّ أدب، وم

فَ ُقْلُت يذّكرنا رسوُل اهلِل بالَكْيس، أن نلتجَئ إىل اهلل، وأن نتضرَّع إليه، يصلِح اهللُ عزَّ وجلَّ شأننا، 
 ُيُِْددُْكْم بِأَْمَواٍل َوبَِننَي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاتٍ وَ   ،يُ ْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدرَارًا  ،اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّارًا

، فاللهم ارزقنا اليقنَي كما ترضى، واللهَم ارزقنا االلتجاَء إليك، اللهمَّ ال حتجبنا عنَك َوجَيَْعْل َلُكْم أَنْ َهارًا
 بنعمٍة تكرمنا هبا وال بشّدٍة تبتلينا هبا، فاستغفروُه يغفر لكم...
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 23/23/1898|  لهذا ينبغي أن نهرع إلى صالة الاستسقاء -388

 

 هذه قّصةِ  عن يتكّلمُ  ومن واملعراج، اإلسراءِ  ذكرى عن يتحّدثوا أن اليوم هذا مثلِ  يف اخلطباءُ  اعتادَ 
 .والّسالم الّصالةُ  عليهِ  حمّمداً  نبّيهُ  هبا وجلَّ  عزَّ  اهللُ  أكرمَ  اليت اخلارقةِ 

. ُمَعاد مكّررٍ  تقليديٍّ  حبديثٍ  يكونُ  ما أشبهَ  اليومِ  هذا مثلِ  يف ذّكرىال هذه عن احلديثُ  غدا وقد
 واعتادَ  ه،مساع النّاسُ  اعتادَ  هنجاً  أخالفَ  ال وأن العادة، هذه على أسريَ  أن يف فّكرتُ  فقد ذلكَ  ومعَ 

 .فيه الّسريَ  اخلطباءُ 

 أن وسّلم عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولِ  من اختجلتُ  - لكم أقولُ  واحلقَّ  - فاختجلت.. فّكرت ولكيّن 
 .منّمقاً  كالماً  ذلكَ  يف أقولَ  وأن خوارقه، عن واحلديثِ  بذكراه باالهتمامِ  أتظاهرَ 

 شعائرهِ  بأهمِّ  إذاو  ُمهَدرَة، والّسالمِ  الّصالةُ  عليهِ  املصطفى سننِ  من سّنةٍ  بأهمِّ  وإذا فأنظر ذلكَ  ومع
 نفاقًا، كالمي كونَ ي أن بنفسي اختجلتُ . األظُهر وراءَ  وملقىً  مطويّاً  ذاُته الّظرفُ  هذا إليها يدعونا اليت
 مزعومٍ  تّباعٍ ال كاذبٍ  إطارِ  نسجِ  يف مسامهةً  إال حديثي يكونُ  وال واملعراج، اإلسراءِ  ذكرى عن أحتّدثَ  وأن

 .والّسالم الّصالةُ  عليهِ  املصطفى لسّنةِ  كاذب

 منّا ألحدٍ  هل اطر؟م شتاءٍ  يف أم قائٍظ؟ صيفٍ  يف أحننُ  بنا؟ مترُّ  الفرتات وأيِّ  ّنّر؟ عامٍ  بأيِّ  حننُ 
 يقفُ  وجلَّ  عزَّ  باهللِ  مؤمنٌ  أّنهُ  يزعمُ  الذي اإلنسانَ  أنَّ  ترونَ  أال أمُدها؟ تطاولَ  اليت األيّام هذه مبثلِ  عهدٌ 
 طوفُ ي الذي واهللعِ  واألغنام والّزرعِ  األرضِ  أربابِ  حديثَ  تسمعون أال هالك؟ من جرفٍ  شفا على

 ذلك ومع طر،مب تبّشرُ  سحابٍ  مزقة جتدُ  وال مطر، قطرةَ  جتدُ  ال أقصاها إىل البالدِ  أقصى من بقلوهبم؟
 الّتجّملُ  إال نهُ م يبتغى ال تقليديّ  حديثٌ . واملعراج اإلسراءِ  ذكرى عن باحلديثِ  يطنطنون فاخلطباءُ 
 . والتظرف

 عليهِ  اهلل رسولِ  ةِ سنّ  من حننُ  أينَ  هذا، مثلِ  من بريءٌ  وسّلم عليهِ  اهللُ  صّلى املصطفى أنَّ  ريبَ  وال
 إىل وخرجوا -سّلمو  عليهِ  اهللُ  صلى اهلل رسولُ  وهو - أصحابهُ  فدعا الَقْطر ُحِبسَ  يومَ  والّسالم الّصالةُ 
 متضّرعاً  والّسالم لّصالةُ ا عليهِ  املصطفى عليهمُ  وخطبَ  وجّل، عزَّ  هللِ  الّذلِّ  برداءِ  متجلببنيَ  املدينة ظاهرِ 
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. اهلل رسولِ  حابُ أص! هم؟ ومن. دعائه على متناهٍ  ذلٍّ  يف يؤّمنونَ  الكرام الربرةُ  وأصحابهُ  باكيًا، متذّلالً 
 .وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  عندَ  اخلالئقِ  خريُ !! هوَ  ومن

 .بقوله وسّلم عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولُ  عّلمنا هكذا بل بفعله، اهللِ  رسولُ  عّلمنا هكذا

 أنَّ  فنجدُ  ننظرُ  نُ حن وها. وأصحابه وسّلمَ  عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  برسولِ  مرَّ  ممّا أخطرُ  عهدٌ  بنا مرَّ  وقد
 قد كلّها ّدّيةَ املا واألسبابَ  الّدنيا وسائلَ  وأنَّ  خانته، قد العلمِ  طاقةَ  وأنَّ  انقطعت، قد اإلنسانِ  حيلةَ 

 .وجلّ  عزَّ  اهللِ  إىل فِنابطر  نرمقَ  أن إال يبقَ  ومل اإلنسان، وخانتِ  وتقاصرت تقّلصت

 يصيحونَ  الذين ولئكَ أ أينَ  التّنفيذ؟ موضعَ  هذا إُياهنم يضعونَ  احلقيقة هبذه املؤمنونَ  فأينَ  ذلك ومع
 اهللُ  صلى اهلل سولِ ر  سننِ  من واحدةً  سّنةً  ينّفذونَ  واملعراج اإلسراءِ  ذكرى عن احلديثِ  يف ويرغون ويزبدونَ 

 ..اإلخوة أيّها هذا عندَ  وقفَ  رَ األم أنَّ  وليتَ  وسّلم؟ عليهِ 

 من همو  العلم كلماتُ  أسكرهتم أناسٍ  من مراراً  مسعتُها وقد أمسعَ  أن هذا من واألشدُّ  األنكى األمرُ 
: يقول أمسعهُ  لعلم،ا بكلمات سكرانٍ  إنسانٍ  من أمسعَ  أن املصائب مصيبةُ  وحقيقته، العلمِ  إىل الفقراء أفقرِ 
 االستسقاءَ  أنَّ ك. االستسقاء إىل ُهرِعنا املاء إىل حباجةٍ  أصبحنا أنّنا وجدنا ذاوإ العلم، نسينا اليومَ  حننُ 
 فيستسقون، رجونَ َي أسبوعٍ  كلِّ  يف املسلمنيَ  كأنَّ  باالستسقاء، وحلقوا العلم تركوا املسلمونَ  شيء، كلُّ 
 حماريبِ  عندَ  لّهاك عمارهمأ ووقفوا حياهتم يف والعلمِ  الّدرايةِ  وطرقَ  حبثهم وسائلَ  طووا املسلمنيَ  وكأنَّ 

 !العجيب؟ الكالمُ  هذا ما. فقط االستسقاءِ 

 الّصالةُ  عليهِ  صطفىامل يلبّوا أن عن فضالً  ومساجدهم؟ بيوهتم يف اهللِ  إىل يتضّرعونَ  الذين همُ  أينَ 
 عن والً فصم كالماً  يقولُ  والّسكرانُ  النّاس؟ هؤالءِ  أينَ  أمر؟ وكما شرعَ  كما استسقاءٍ  صالةِ  يف والّسالم
 األرض مناكبِ  يف الّسريَ  عّلمنا وهل العلم؟ عن بدالً  والّدعاءَ  االستسقاءَ  جنعلَ  أن اإلسالم أمرَ  مىت عقله،

 أما ولكن سالم؟اإل إال أنواعهِ  بكلِّ  بالعلم املسلمنيَ  شّرفَ  وهل اإلسالم؟ غريُ  العلمِ  موازينِ  إىل واللجوءَ 
 اهلل لسلطانِ  اخلضوعُ  هو إّنا العلم روحَ  أنَّ  علمتَ  أما اهلل؟ إىل ءُ اللجو  هوَ  العلمِ  تاجَ  أنَّ  أخي يا علمتَ 

: القائل وه وجلَّ  عزَّ  اهللُ  العلم؟ يفيدكَ  ماذا اهلل؟ إىل واجفاً  دعاءً  اليدِ  ومدُّ  باهلل واالستغاثةُ 
اِدُرونَ َذَهاٍب ِبِه لَقَ  َعَلىَٰ  َوإِنَّا اأْلَْرضِ  يِف  السََّماِء َماًء بَِقَدٍر فََأْسَكنَّاهُ  ِمنَ  َوأَنزَْلنَا؟  
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 اهللُ  أمركَ  وقد !احبث فيها، املاءِ  ومكامنِ  األرضِ  عروِق  عن وتبحثَ  تتشّممَ  أن إال يفيُدكَ  ال علُمك
 ماذا يع؟اليناب هبذه ذهبَ  قد اهللَ  وأنَّ  غاب قد املاءَ  أنَّ  ووجدتَ  حفرت إن تصنعُ  ماذا ولكن بذلك،
 الذي ملوضوعَ ا جتد مل إن ولكن. حيفر يصنع؟ ماذا واملعولُ  أكثر، ال لٌ معو  معول، العلمُ  العلم؟ يفيُدكَ 
 التّقنيةَ  عّلمنا الّسدود، نبين كيفَ  عّلمنا وجلَّ  عزَّ  الباري معولك؟ يفيدك ماذا األرض باطنِ  يف تلحظه

 إىل بهِ  وجلَّ  زَّ ع اهللُ  أوحى وما الكهف سورةِ  خواتيمَ  واقرؤوا اليوم العلماءِ  من كثريٌ  إليها يصل مل اليت
 ولكن الّسّد؟ ذاه بىن كيفَ  يعلمُ  الذي منِ  سّد، بناءِ  إىل دعتهُ  أممٍ  طلبِ  إىل يستجيبُ  وهوَ  اإلسكندر

 وجّل؟ عزَّ  اهللَ  جهلتَ  إن العلمُ  يفيُدكَ  ماذا: فأقول أعودُ 

 آخرَ  بشطرٍ و  اإلسالمّية، األّمةِ  شؤونَ  يديرُ  فكرهِ  من بشطرٍ  كانَ  عنه اهللُ  رضيَ  اخلطّاب بن عمرُ 
 شبكةَ  ومدَّ  ياهِ امل عروقَ  مدَّ  هندستها، على أشرفَ  الذي هو والبصرة، الكوفةَ  بىن. ال ُمُدن لبناءِ  يهندسُ 

 الرّمادة؟ عامَ  اهللِ  إىل اللجوءِ  عن األعمالُ  هذه أغنتهُ  هل ولكن. بلدة من أكثرَ  يف املياهِ 

 وخالقِ  لم،الع خالقِ  اهلل إىل اللجوءِ  من بدَّ  ال ؟العلم يصنعُ  ماذا النّاس، وأُقِحطَ  الرّمادة عامُ  جاءَ 
 ويصّححهُ  حلديثِ ا علماءُ  يرويهِ  الذي الّصحيحِ  احلديثِ  إىل وانظروا. األرض جتاويفَ  املياهَ  ومودعِ  املياه،

 بعظامها وإذا ذحبهاف ألهله، الرّمادةِ  عامَ  شاةً  يذبحَ  أن أرادَ  عنه اهللُ  رضيَ  احلارثِ  بنَ  باللَ  أنَّ : كثري ابنُ 
 استسقِ  حمّمداه اي: وناداهُ  وسّلمَ  عليهِ  اهللُ  صّلى املصطفى قربِ  إىل رأساً  فمضى اهلزال، شّدةِ  من محراء

 إّنكم :قائالً  يبّشرهُ  ّلمَ وس عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولَ  ورأى - احلارث بنُ  باللُ  - الليلة تلكَ  وباتَ . ألّمتك
 فالَكيسَ  الَعقد، دُ شدي العهد، ويفُّ  أّنكَ  بكَ  عهدي: اهلل رسولُ  لكَ  يقولُ : لهُ  وقل ُعَمر فأتِ  سُتسَقون،

 النّاسَ  مجعَ و  عمر، فبكى حصل مبا وأنبأهُ  اخلطّاب بنِ  عمرَ  إىل جاءَ  بالل أصبحَ  ول ّما. ُعمر يا الَكيسَ 
 املسلمونَ  مَ وفه الكالم؟ هذا من تفهمونَ  ماذا: وقالَ  الّرؤيا يف اهللِ  رسولِ  بكالمِ  وأنبأهم املسجد يف

 بالقض عمر وخرجَ  .لنستسقِ  بنا فاخرُج استسقاءك استبطأ اهللِ  رسولَ  إنَّ : قائلني املسجدِ  يف وصاحوا
 وال. لذاك تاجٌ  وهذا استسقاء، وهنا مياه، وشبكةُ  وهندسةٌ  علمٌ  هنالكَ . املسلمني مجوعِ  من والقضيض

 اللهمَّ : وقالَ  ودعا بكىو  فاستسقى خرجَ . وجلّ  عزَّ  باهللِ  قلَبهُ  صاحُبهُ  يصل مل إن علميّ  عملٍ  أيُّ  ينفعُ 
 من للهمَّ ا فاسقنا بك، إال قّوةَ  وال حولَ  وال أنفسنا وعجزت والقّوة، احلولُ  منّا وعجزَ  أبصارنا، عجزت
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 اجلدب حىّت  املطرُ  وتواصلَ  الّسماءُ  أمطرتِ  وقد إال املدينة إىل رجعوا فما. برمحتك بالدكَ  وأكرم غيثك،
 .األرض منَ 

 نتبنّيَ  وأن بنا تأحاق اليت املصيبة نعاجلَ  أن واملعراج اإلسراءِ  ذكرى عن التّقليديِّ  احلديثِ  من خريٌ 
 أنّنا هذا من دهىاأل واملصيبةُ . وجلّ  عزَّ  اهللِ  أوامرِ  نسيانُ  اهلل، عن اإلعراضُ  وهي أال املصيبة، هذه جذورَ 
 إنسانٌ  يلتفتُ  ال: ناعلي يتواىل الذي الضغط هذا اجيبَ أع ونرى أبوابنا تقرعُ  املصيبةِ  طرقاتِ  نسمعُ  عندما

 صّلى اهلل رسولِ  صّيةِ و  تنفيذِ  إىل تندفعُ  صيحةً  نسمعُ  وال عمل، إىل صاحبهُ  إنسانٌ  يستصرخُ  وال بدهشة،
 .األنكى املصيبةُ  هي تلكَ . وسّلم عليهِ  اهللُ 

 تنةف واخلريِ  بالّشرِّ  ونبلوكم: القائل هو ائد،بالّشد عبادهُ  يأخذُ  أّنهُ  وتعاىل سبحانهُ  العاملنيَ  ربِّ  عادةُ 
 هذه رائحةُ  فوحَ فت وجّل، عزَّ  اهللِ  عبادِ  عندَ  العبودّيةِ  معىن يتبنّيَ  أن هذا من واحلكمةُ . ُترَجعون وإلينا

 اهللِ  إىل ويتضّرعونَ  بكونَ ي وهم احلناجر منهم وتُبحَّ  األصوات منهم وترتفعَ  ويصيحوا جواحنهم بنيَ  العبودّيةِ 
 .وجلّ  عزَّ 

 قارنوا إلخوةا أيّها ولكن ندعوا، قد أخرى أماكنَ  ويف ندعوا، املسجدِ  هذا يف إنّنا: تتساءلون لعّلكم
 وبنيَ  مئة، إىل واحدٍ  سبةَ ن تبلغُ  ال قّلةٌ  قّلةٌ  وهم متضّرعني داعنيَ  اهللِ  إىل أكّفهم ُيّدونَ  الذينَ  هؤالءِ  بنيَ 

: قائلني يتمشدقون الذين ؤالءِ ه وسلطانه، اهللِ  على املتكرّبينَ  رهّبم، عن ئهنيَ التّا غيّهم، يف الّسادرينَ  أولئكَ 
 اهللَ  أستغفرُ و  هذا قويل أقولُ . باالستسقاء إال مشكالتنا نعاجلَ  أن إال نعرفُ  وال العلم عصرِ  يف حننُ 

 ...العظيم
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م يعتذُر بعُض النّاِس اليوَم عن تقصريهم يف الرّجوِع إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل واالنضباِط بأوامرِه بأهنّ 
انُه يعيشوَن عصَر فنت، وأهّنم يتقلّبوَن بنَي مغرياٍت وبنَي مهيِّجاٍت من شأهِنا أن تبعدهم عن صراِط اهللِ سبح

فقد كاَن سبيلُهم  -أصحاُب رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلم  -وتعاىل. أّما الّرعيُل األّوُل من املسلمني 
هتم إىل الوصوِل إىل اهلِل عزَّ وجلَّ معّبداً ميسوراً، وكانت رؤيتُهم لرسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم متأُل أفئد

كونوا ليتعّرضوا لفنٍت  مثَّ إهّنم مل يحبًّا هلِل وخمافًة منه، وتطّهُر هذه األفئدَة لدى الّنظرِة األوىل من كلِّ سوء، 
كهذِه الفنت، وملغرياٍت ومهّيجاٍت كاّليت نعاين منها اليوم. هذا ما يعتذُر بِه كثرٌي من النّاِس اليوَم إن عوتبوا 

 يف تقصرِيهم وبعِدهم عن اهلِل عزَّ وجلَّ.

ه، وإنَّ رمحَة بنَي جيٍل وجيٍل من عباد ونقوُل أيُّها اإلخوة: إنَّ عدالَة اهلِل عزَّ وجلَّ أدقُّ من أن تفّرقَ 
اهلِل عزَّ وجلَّ مّتسعٌة منبسطٌة على النّاِس مجيعًا منُذ أن أوجَد اهلُل هذِه اخلليقَة فوَق هذِه األرِض إىل أن 

 يرَث اهلُل األرَض ومن عليها.

ن ذلَك شعلٌة تضيُء مولئن كاَن رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم بنَي ظهراين أصحابه، فكانت هلم 
قلوهبم، وتيّسُر سبيلهم إىل اهلل، فإنَّ أمورًا أخرى حتجزهم عن هذا الوصوِل إىل اهلِل عزَّ وجّل. أنسيتُم 
اجلهاَد الذي كانوا يناموَن عليِه ويستيقظوَن على أوامرِه ومقتضياتِه يف كلِّ صباٍح ومساء؟ أنسيتم أنَّ 

ثرياً إّّنا أينَع وسَط واحٍة حتيُط هبا الّنرياُن من كلِّ جانب؟ أنسيتم أنَّ كاإلسالَم الذي كانوا يتمّسكوَن بِه 
منهم كانت هنايُة حياهتم استشهادًا يف سبيِل اهلل؟ أنسيتم أنَّ حياَة كثرٍي منهم كانت شظفًا يف العيش؟ 

عوَن بِه من نعيم. ومع تّ وكانت ُعجبًا من أسباِب احلياة؟ فلم يكونوا يتمتّعوَن وال باليسرِي اليسرِي ممّا تتم
ذلَك كّلِه خاضوا غماَر تلَك الّصعوباِت إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل، واقتحموا كلَّ أنواِع اجلهاِد الذي أمرهُم 
اهلُل به. امتثااًل لعظمة اهلل ووحدانيته، يقينًا بأن اهلل هو قائد الكون، وبأنه حمرك لكل ما جيري فيه، وبأن 

 .ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحىَٰ لسالم بأنه مل يكن ينطق عن هوى. حممداً عليه الصالة وا
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أن تلَد األََمُة ربَّتها، وأن جتَد أمل ُيسأل رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم عن أشراِط الّساعِة فقال: 
ى أو عرَف من املؤرّخنَي . ومنذا الذي مسَع أو رأاحلفاَة العراَة العالَة رعاَء الّشاِة يتطاولوَن يف البنيان

وعلماِء االجتماع: أنَّ الذيَن كانوا يبنوَن البناياِت الباسقة أيّاًم املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم أو من بعدِه 
ا بيسري كانوا يتطاولوَن يف البنيان؟ ما عرفِت اهلندسُة املعمارّيُة َعَظَمًة يف البنياِن إال الَعَظَمُة األفقّية، أمّ 

اوُل فشيٌء حديٌث يعرفُه العصُر احلديث. تلَك معجزٌة من معجزاِت رسوِل اهلِل جتسد معىن النّبّوِة يف الّتط
 حياته.

صنفاِن من أّميت مل أرمها َقّط: نساٌء كاسياٌت عارياٌت  أمل يقِل املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم
 هبا النّاس. حيملوَن سياطًا كأذناِب البقِر يضربونَ مائالٌت مميالت، رؤوسهنَّ كأسنمِة الُبخِت املائلة. ورجاٌل 

 ؟ واحلديُث صحيح.أولئَك ال جيدوَن ريَح اجلّنة، وإنَّ ريَح اجلّنِة لتفوُح من مسريِة كذا وكذا عام

 ؟ال تقوُم الّساعُة حىّت يتباهى النّاُس بزخرفِة املساجدأمل يقل رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم: 
وانظروا كيَف  ؟سيتقارُب الزّمنرسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم فيما رواُه البخاريُّ وغريه:  أمل يقل

سيتقارُب الزّمن، وينقُص العمل، ويفشو الشُّح، وتكثُر الفنت، ويشيُع اهلرُج يتحّدُث عن أموٍر نعيُشها: 
 .واملرج، قيَل: ما اهلرُج وما املرج؟ قاَل: القتُل القتل

ا حنُن نرى كيَف يتقارُب الزّمن، وإنَّ العامَل والطّبيَب واملثّقف، بل إنَّ كلَّ فئاِت النّاِس ليحّسوَن وه
أنَّ األشهَر مترُّ مرًّا سريعًا كما األيّام، وأنَّ الّسنواِت مترُّ مسرعًة كأهّنا شهور. ولكنَّ العلماَء يبحثوَن عن 

رعتُها يف مسرِيها أكثَر ممّا كانت تسرع؟ أم هَي األرُض ازدادِت س حتليِل هذِه الظّاهرِة: أهَي الّشمُس تسرعُ 
وازدادَ دوراهُنا عّما كانت عليه؟ أم هَو ماذا؟ ال يعلُم هذا الّتحليَل أحد. إّّنا هَي ظاهرٌة يلمُسها كلُّ إنساٍن 

 كثرية، والكلماتُ ، وإّنكم لرتوَن كيَف نقَص العمل. الّدعاوي  سيتقارُب الزّمن، وينقُص العملحبّسه، 
عريضة، واألقواُل اخلطابّيُة ممّا تسمعوَن اآلَن كثريٌة جّداً. لكن انظروا إىل األعمال، انظروا إىل األعماِل اليت 
زالت مثَّ زالت مثَّ مل يبَق منها إال أثٌر بعَد عني. نتكلَُّم عن اإلسالِم وعن الّصلواِت وعن ضرورِة الّسعِي إىل 

 ذا الذي يدفُع زكاَة مالِه كما أمر؟مرضاِة اهلل، لكن من
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إّّنا بُعِثُت ألمتَّم مكارَم نتكلَُّم عن األخالِق اليت هي لباُب اإلسالِم واليت قاَل عنها املصطفى: 
، نتكَلُم كثرياً. لكن انظروا إىل واقِع النّاِس وعالقاهِتم بعضهم مع بعٍض يف البيوت، أو يف األخالق

 ق.فئاهتم من أعلى فئة إىل أدىن فئة من الناس فال تكاُد جتُد أثراً هلذِه األخال األسواق، أو يف صلة ما بنيَ 

نتكلَُّم عن العبودّيِة ومعناها ونتقُن احلديَث عن ذلَك أكثَر ممّا أتقنُه أصحاُب رسوِل اهلل. لكن أيَن 
ملاَل كثرياً، ولكنَّ هذا . أي: ستجُد اوسيقلُّ العمل، ويفشو الشُّحّ من يصطبُغ حبقيقِة العبودّيِة هلل؟ 

 املاَل خمتنٌق بيٍد من الّشحِّ، تقبُض على هذا املاِل حىّت االختناق. كالٌم عجيٌب دقيق، يقولُه املصطفى عليهِ 
الّصالُة والّسالم، ولقد قلُت وكررت: كالمًا علميًّا يشهُد لُه علُم االجتماِع وعلماؤه: أنَّ الغىن يورُث 

 الشُّح، وأنَّ الشُّحَّ يقدُح زناَد اهلالك، وهذا ما أنبَأ بِه املصطفى عليِه الّصالةُ  البذخ، وأنَّ البذخ يورثُ 
 ، وها أنتم تشاهدون..وينتشُر اهلرُج واملرجوالّسالم، وتكثر الفنت. وها أنتم تشاهدون.. 

رجعوا بعدي  وحيكم.. انظروا، ال تويف روايٍة:  ،ويلكمأمل يقِل املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم: 
؟ ويلكم انظروا. أال تسألوَن أنفسكم: ملاذا يقوُل رسوُل اهلِل كّفارًا يضرُب بعُضكم رقاَب بعض

أصحاُب رسوِل اهلِل عليِه الّصالُة والّسالم الذيَن كانوا من حولِه مل يكن َيطُر بباِل أحٍد منهم أن يرتدَّ  
 لن يفعلوا ذلك. لقد علَم رسوُل اهلِل أنَّ هؤالِء الّصحابةَ  كافراً وأن يسلَّ سيفُه ويضرَب بِه عنَق صاحبه. بل

وحيكم.. انظروا، ال ترجعوا بعدي كّفاراً يضرُب بعُضكم رقاَب أو  ويلكمولكّنُه مع ذلَك قاَل هلم: 
 . ما معىن هذا؟بعض

َل وقد أراُه اهللُ اإّنه َياطُب األجياَل اآلتيَة من خالِل أولئَك الصَّحابة. أي إّنُه َياطُب تلَك األجي
املهاوَي اليت ستنحطُّ فيها. أراُه اهلُل عزَّ وجلَّ مبرآِة النّبّوِة كيَف سيتهارجوَن وكيَف سيخلعوَن ربقة هذا 

ويلكم.. وحيكم  الشرف العظيم الذي أكرمهُم اهلُل عزَّ وجلَّ به. ولذلَك فهَو يناديهم عرَب األجيال:
. وواهلِل إيّن ألختّيُل املصطفى عليِه الّصالُة ضرُب بعضكم رقاَب بعضانظروا، ال ترجعوا بعدي كّفاراً ي

والّسالَم وهَو يقوُل هذا الكالَم كما لو كاَن أبًا شفوقًا ينظُر من النّافذِة إىل ولٍد من أوالدِه عن بعد وهَو 
ز يف هذِه املهلكة. جت يركُض يف مهوًى خطرٍي ومنزلٍق مميت، فهَو يناديِه قائاًل: ويلك، وحيك، انظر، قف، ال

 ينظُر إليِه من بعيٍد عرَب هذِه النّافذِة ولكنّها نافذُة النّبّوة، نافذُة الوحِي الرّبّايّن.
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أال تروَن إىل هذِه الكلماِت العجيبِة اليت ينطُق هبا رسوُل اهلل؟ أتروَن أهّنا أقلُّ يف فهم معىن اإلعجاِز 
نراها  ابُة بأمِّ أعينهم؟ تلَك معجزاٌت هلم وهذِه معجزاٌت لنا. حننُ فيها من تلَك املعجزاِت اليت رآها الّصح

حلُِّل ما ونزداُد يقينًا بنبوَِّة رسوِل اهلل، بل نتخّيُل أنَّ رسوَل اهلِل يعيُش فيما بيننا وأّنُه يرانا متامًا، بل إّنُه لي
؟ من مث يبزُغ قرُن الّشيطان اهللُ عليِه وسلَّم:يرانا عليِه حتلياًل علميّاً دقيقاً عجيبًا.أمل يقل رسوُل اهلِل صّلى 

وكم تساءَل النّاس: أيُّ قرٍن هذا الذي سيبزُغ؟ وكيَف سيبزُغ؟ وملاذا سيبزُغ؟ وجاَء الزّمُن يشرُح وحيّلُل 
 وجيسد. جيسد ذلَك كلَّه.

ملرتدُّ فيها إىل ا أمل يقل املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم كلماٍت عجيبة تقشعرُّ هلا القلوُب ويعودُ 
ٍب أو بعقٍل من وُف بقلاإلُيان؟ ويتطايُر من هذِه الكلماِت كلُّ مظاهِر الشُّبُهاِت والّشكوِك اليت قد تط

ومع هذا، فإنَّ كثرياً منّا ال يزالوَن سائرين يف غيّهم، الكثريوَن منّا ال يزالوَن َيوضون يف ظلماِت  العقول.
ودِة  عدنا إليها بعَد حتذيِر رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم لنا من العأنظارهم وأوضاعهم اجلاهلّية اليت

 إليها.

فياللعجِب من أن نسمَع حتذيَر املصطفى عليِه الّصالُة والّسالُم يصكُّ آذاننا، بل يلمُس أفئَدتنا كأّنُه 
ى احنرافهِ ال ًا، والعاكُف علصوُت أٍب شفوق، بل أم  رؤوف. ومع ذلَك فالعاكُف على غيِِّه ال يزاُل عاكف

 يزاُل عاكفًا، دوَن أن نرعوي من هذِه الكلمات.

كثريوَن منّا يكتبوَن عن سريِة رسوِل اهلل، ويتحّدثوَن عن حياتِه وبطوالِته، تلَك دعاوي. ولكن أيَن 
، إىل حياٍة من العمل؟ هؤالِء الكاتبوَن ينقلبوَن يف الليايل إىل حياٍة تستثرُي غضَب اهلِل سبحانُه وتعاىل

. ويقوُل رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه ويلكم، ال ترجعوا بعدي كّفاراً البذخ، واالحنراف، ورسوُل اهلِل يقوُل: 
اتّقوا الظّلَم فإنَّ الظّلَم ظلماٌت يوَم القيامة، واتّقوا الشُّحَّ فإّنُه أهلَك من كاَن قبلكم، محلهم على وسلَّم: 

 .ستحلّوا حمارمهمأن يسفكوا دماءهم وي

. ومع ذلَك أكرِموا جواَر نعِم اهلِل فإهّنا إن ذهبت لن تعود رسوُل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلََّم يقول:
. فإنَّ نعِم اهللِ جتاورُنا، ال، بل حنتِضنُها احتضانًا. ورزُق اهلِل يتهاوى إلينا من الّسماِء ويتفّجُر إلينا من األرض

شَِّبِع النّعِم أقبلنا إليها بغطرسٍة وكربياٍء. وألقينا الطّعاَم َشَذَر وَمَذَر بعَد أن نشعَر بال فإذا أقبلنا إىل هذهِ 
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وِت الذي يكرمنا اهلُل عزَّ وجلَّ به. ختيّلوا كم هَي بقايَا الطّعاِم اليت تُلقى بنَي األقذاِر يف الفنادِق ويف البي
بُّنا، ألنَّ اهللَ اليت نطالُب ربَّنا هبا بداًل من أن يطالبنا هبا ر  املسلمة. ختيّلوا وتصّوروا ما هَي ضريبُة الغىن

 اب.أعطانا املاَل الوفري. نطالُب اهلَل بضريبٍة تتمّثُل يف أن نلقَي بقايا الطّعاِم بنَي القاذوراِت ويف طوايا الرت 

تَ َرُط أن ال يأيَت على ن، ُيشتساءَلوا أيُّها اإلخوة عن بقايا الطّعاِم يف الطّبق الذي يوَضُع بنَي يدِي اآل
الطّعاِم كّلِه حىّت ال َيِذلَّ بنَي النّاس، وحىّت ال جُترََح كربياؤه. وإذا قاَم عن املائدِة وهذِه األطباُق ال تزاُل 
األطعمُة املتنّوعُة فيها. تساءَلوا: ما مصرُي هذِه األطعمة؟ مصريُها أهّنا تُلقى بنَي مواطِئ األقدام. والّربُّ 

إن  .أكرموا جواَر نعِم اهلِل فإهّنا إن ذهبت لن تعودى، واملنعُم املتفّضُل يراقب، ورسوُل اهلِل يقول: ير 
. وهَي موشكٌة واهلِل أن تذهب، بعدما غارت مياُهنا وال ندري هل تعوُد هذِه املياُه مرًّة ذهبت لن تعود

 ..ستعوُد إن مل نُعد إىل اهلِل بتوبٍة نصوحةأخرى تربُق بريقها يف أهنُِر الّشاِم أم ال؟ وما أظنُّها 

ماذا تتصّوروَن لو أنّنا استقبلنا شتاًء يف هذا العاِم كالّشتاِء الذي أدبرنا عنُه يف عاِمنا املاضي، ماذا 
تتصّوروَن أن يكوَن حالُنا؟ وإالَم ستؤوُل حاُل هذِه الغوطِة اليت كم تغنّينا هبا؟ واليت كم تباهينا هبا؟ إالَم 

تحّوُل حاهُلا؟ هؤالِء الذيَن يعيشوَن على اآلباِر لشرهبم وحاجاهِتم األخرى،  فإذا استمّرت غائرًة من سي
أيَن يأتون باملاِء النمري؟ حنُن نفتُح املاَء هكذا، نتصّوروُه شيئًا تافهًا وما جاءت تفاهُتُه إال من كرِم اهلل. 

علون؟ أال وسعكم أن تفتحوا املاَء بغطرسٍة كما كنتم تففإذا قطَع اهلُل عنّا رزقه، وحبَس عنّا قطره، هل ب
 يتحّوُل حالُنا إىل أناسي يلهثون بألسنتهم ُيينًا ومشااًل حبثًا عن جرعِة طعام؟ أيبقى مثَّة وقٌت لربجمِة ليالٍ 

اقي حتَت و ساهرٍة يف حياتِنا؟ أيبقى مثَّة وقٌت لتشكيِل موائَد عامرة أمامنا نأكُل منها لقيماٍت مثَّ نلقي الب
مواطِئ األقدام؟ أنا ال أتكّلُم عن أناٍس آخرين، ولو صّورُت حاهَلم لسمعتم شيئًا يَندى لُه اجلبنُي وتقشعرُّ 

 لُه األفئدة.

لكن أريُد أن نستفيَق من هذا االحنراِف ألنفِسنا حنن. حنُن نسرُي على النّهِج ذاته، قد تكوَن بيننا 
 الّطريَق واحدٌة والكلُّ يسريوَن على هذا الّطريِق. وبنَي تلَك النّهايِة مسافٌة. لكنَّ 

ٍر  أيّها اإلخوة: رسوُل اهلِل كأّنُه يعيُش بيننا، ما من ظاهرٍة نراها إال وريشُة النّبّوِة صّورهتا أدقَّ تصوي
هل لكم و على لساِن رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلَّم. فهل عسيتم أن جتّددوا إُيانكم بنبّوِة رسوِل اهلل؟ 
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 بعَد هذا اإلُياِن أن جتّددوا بيعتكم لرسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسلَّم؟ وهل لكم بعَد هذا أن تتوبوا إىل اهللِ 
؟ توبًة نصوحًا؟ وأن تستنطقوا أهليكم وأوالدكم هبذِه التّوبِة حىّت يرفَع اهلُل سبحانُه وتعاىل عنّا هذِه الفنت

 ية وال يقطَع عنا رمحتُه ورزقه؟ أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم...وحىّت يكرمنا بالّرعايِة واحلما
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 |  السبيل الستمطار السماء والتحّصن ضد ما استشرى من ألادواء -121

21/12/1882 

 

إن اهلل سبحانه وتعاىل جّلت حكمته يريب عباده دائمًا مبزيٍج من اخلوف والرجاء، وما مظهٌر من 
خلقه وإبداعه إال وفيه ما ُيذكِّر بالرجاء من اهلل سبحانه وتعاىل واخلوف منه، فلن جتد مظهراً من مظاهر 

مظاهر رمحته خاليًا من خطر اإلهالك والعذاب، ولن جتد مظهراً من مظاهر إهالكه وسطوته خاليًا من 
 ق اهلل سبحانه وتعاىلمظهر الرجاء والرمحة، لكي يكون الناس دائمًا مهما التفتوا ومهما رأوا من خل

 وإبداعه؛ لكي جيدوا يف ذلك كله ما يشدهم إىل الرجاء وما جيذهبم إىل اخلوف منه سبحانه وتعاىل.

. اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ  َوَجَعْلنَاِمنَ جعل اهلل سبحانه وتعاىل املاء سبب احلياة فقال عز من قائل: 
ا يشاء سببًا املاء سببًا للحياة والنبات والرزق، وجعله عندم ولكن اهلل سبحانه وتعاىل يف الوقت ذاته، جعل

 للهالك والدمار.

خلق اهلل سبحانه وتعاىل الرياح اهلاّبة عن ُيني اإلنسان ويساره وأمامه ومن خلفه، وجعل له من هذه 
ش االرياح سر بقاء حياته وسر تصاعد أنفاسه وراء صدره، ولكنه عز وجل جعل هذه الرياح سببًا لإلنع

 واحلياة آنًا، وجعله عندما يشاء سببًا لإلهالك والدمار آنًا آخر.

جعل اهلل سبحانه وتعاىل من الشمس اليت تنشر أشعتها يف جهات األرض سراً من أسرار احلياة كما 
تعلمون، ولكنه جل جالله جعل حرارة الشمس أمام اإلنسان سالحني اثنني، آنًا هو سالح خرٍي ومتعٍة 

 ًا آخر هو سالح إهالك ودماٍر له، ما احلكمة من هذا أيها األخوة؟لإلنسان وآن

احلكمة من هذا أن ال يتعلق اإلنسان بعني املادة، ال يتعلق اإلنسان جبوهر املاء ويتصور أنه سر 
احلياة، ما ينبغي أن يتعلق اإلنسان بالرياح اليت تنتشر ما بني السماء واألرض ويتصورها سببًا حلياة أو 

دائماً لدمار. ما ينبغي أن يعلق إنسان نفسه باألرض وحركتها واستقرارها ويتصور أهنا السبب املادي سببًا 
حلياة اإلنسان فوقها واستقراره يف جنباهتا، بل ينبغي أن يتبني له من هذا الذي قلناه أن كل هذه املكونات 
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يت ترسل أشعتها رض اليت تدور والشمس الجنوٌد بيد اهلل سبحانه وتعاىل، فاملطر اهلاطل والرياح اهلاّبة واأل
 هي حبد ذاهتا ال تعطي وال تأخذ، ال تفيد وال تضر، ولكنها جنوٌد بيد اهلل سبحانه وتعاىل.

ومن الغباء أن ينظر اإلنسان إىل حركة اجلندي وال يلتفت إىل قيادة من يأمر اجلندي وينهاه، وما 
بس كما حي  -اإلنسان املغفل املادي حيبس نظره  يعلم جنود ربك إال هو وما هي إال ذكرى للبشر.

يف هذه املادة وحدها فيعطيها إما سر اإلنعاش واحلياة أو يعطيها سبب  –صاحب الدابة نظرها أمامها 
 اإلهالك والدمار.

ومن هو هذا الذي يتصور ذلك األمر ليس هكذا السبب الذي جيعله اهلل سر حياتك يف اللحظة 
ك إن شاء، ومن مث فإن ما ينبغي أن يكون تعلقك هبذا الذي يدير املكونات وجيعلها الثانية جيعلها سر هال

  فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنيٌ آنًا سبب إنعاشك وآنًا سبب إهالكك. تعّلق باهلل، 

َلمَّا  إِنَّا ؟ نوح، ماذا قالانظروا إىل قول اهلل عز وجل وهو حُيدث عن السبيل الذي أهلك اهلل به قوم 
ا وجه  ،اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ  َوَجَعْلنَاِمنَ املاء سر احلياة   اجْلَارَِيةِ  يِف  طََغى اْلَماُء مَحَْلنَاُكمْ 

ّ
ولكن اهلل مل

أمره إىل هذا املاء فطغى جتاوز احلد، جتاوز احلد الذي تكون به احلياة، حتول من سبب حياٍة إىل سبب 
، عندما يطغى املاء يتحول إىل سبب دمار، وعندما اجْلَارَِيةِ  يِف  َلمَّا طََغى اْلَماُء مَحَْلنَاُكمْ  إِنَّا ار، دم

يشح املاء يتحول أيضًا إىل سبب دمار، وعندما يكون األمر عداًل تظهر موجبات الرمحة واحلياة، فمن 
 السماء إىل األرض يسري بنسٍق معتدل حىت الذي ُُيسك املوازين؟ من الذي جيعل املاء الذي يهوي من

 ال يطغى فيهلكك وحىت ال يشح فيهلكك أيضًا؟

انظر إىل من بيده هذا امليزان ففر إليه والتجئ إليه. باألمس طغى املاء يف جهٍة من جهات اخلليج 
يشح،  فماذا صنع املاء هناك؟ أهلك من أهلك، ودمر ما دمر. أما املاء هنا فقد شاء اهلل عز وجل أن

وها حنن نقف من هذا الذي ابتالنا اهلل عز وجل على شفري هالك، واهلالك الذي ينبثق من شح املاء 
 . فعدوى األمراض سببٌ .ليس من نوع واحد وإّنا هو من أنواٍع شىت، واحلديث عن هذه األنواع يطول

ٌب كل ذلك سب  من أسباب ذلك، وقلة الرزق سبٌب من أسباب ذلك، وآثار ذلك يطول احلديث عنها،
 ...من أسباب ذلك
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إذاً املاء ُجند جيعل اهلل سبحانه وتعاىل من طغيان املاء سالح إهالك ملن يشاء، وجيعل من شحه 
 أيضًا سالح إهالك عندما يشاء.

أقول هذا أيها األخوة وأنا أتلمس إُياننا باهلل عز وجل أو بقايا إُياننا باهلل سبحانه وتعاىل بني اجلوانح، 
صور أّن فينا من ال يتمتع ببقايا إُيان، ال أشك أن هذه البلدة إّنا حتتضن أناسًا يتمتعون بإُياٍن  وال أت

كامٍل أو ببقايا إُيان، ما أتصور أن اإلُيان الضعيف يقوى ويستيقظ يف مرحلٍة كهذه املرحلة اليت جنتازها 
 اآلن.

ف شرٍق إىل غرب، وتتكاث ها هي ذي بلدنا كما تالحظون تسري السحب من غرٍب إىل شرق ومن
هذه السحب حىت إن املتخصصني باألرصاد وشؤوهنا كثريًا ما قالوا: إهنم يتوقعون ويتأملون أمطاراً هتطل 
خالل الساعات القادمة من غيوٍم تأيت من هنا ومن هناك، ولكن الغيوم متر وموجبات اإلمطار تتحقق مث 

في هبا من جرّاء ذلك تكفي هذه الظاهرة اليت تسمعوهنا، تكإن املطر حُيجب، وانظروا إىل احلالة اليت ّنر 
 الظاهرة اليت تتمثل يف اجلراثيم املتنوعة لألدواء املختلفة اليت تنشط وتتنامى وتتكاثر عادًة يف مثل هذه

 األجواء. ترى إىل من نلجأ؟

ل الذي نلجئ بيسلو أولئك الذين يعبدون املادة ما السبيل الذي نستمطر السماء كي متطرنا؟ ما الس
إليه كي حنصن أنفسنا ضد األدواء املستشرية فينا؟ واليت حنن مهددون هبا من بعد أيضًا؟ ما السبيل؟ 

 سلوهم؟

ال جواب ال جواب املادة هي هذه املادة، ولكنها تتطغى فتهلك وتشح فتهلك. من الذي جيعل 
 هتطل أو كانت أرضًا وحركتها؟ كيف املادة خاضعًة مليزان اعتدال سواء كانت ريح هاّبة أو كانت مطراً 

تكون حركة األرض بشكٍل متناسق تتفق مع استقرار اإلنسان فوقها؟ وكيف تكون حبالٍة جتعل اإلنسان 
مي الذي . واجلواب العل.معرضًا للخسف والزالزل املختلفة؟ سلو ُعبَّاد املادة ما اجلواب؟ ال جواب أبداً 

 فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنيٌ  عز وجل: جيلجل على مسع الدهر كله هو قول اهلل

وهلل سبحانه وتعاىل سبٌل يف تربية عباده، من هذه السبل أنه يأخذهم بالشدائد يأخذهم بأسباب 
اخلوف ترى هل سيعودون؟ ترى هل سيتيقظ النائمون؟ ترى هل سيتنبه الغافلون؟ ترى هل سيستقيم 
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ترى هل سيتوب العصاة والفاسقون؟ أم سيظلون يركبون رؤوسهم؟ فإن هم عادوا إىل اهلل أعاد املنحرفون؟ 
اهلل سبحانه وتعاىل إليهم النعمة، وإن مل يعودوا ابتالهم مث ظل يبتليهم. فإن أعلنوا أهنم قد قطعوا السبيل 

ًا من األمم، كما أهلك كثري بينهم وبني اهلل عز وجل، فلله يف هذه احلالة عادتان اثنتان: إما أن يُهلك  
وإما أن يفتح عليهم النعم كلها دون حٍد وال حصر، ولكنه قد شطب على آخر سبيٍل بينهم وبني رمحة 

 اهلل سبحانه وتعاىل به.

ِلَك قَ بْ  مِّن َولََقْد َأْرَسْلنَا ِإىَلَٰ أَُممٍ  وليت أننا نتأمل يف سنن اهلل يف كتابه، انظروا إىل قوله عز وجل:
َضرَُّعوا َولََِٰكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن فَ لَْواَل ِإْذ َجاَءُهم بَْأُسنَا تَ  ، ْذنَاُهم بِاْلبَْأَساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعونَ فََأخَ 

َواَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا مبَا ب ْ فَ َتْحنَا َعلَْيِهْم أَ  فَ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبهِ ،  هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَملُونَ 
. هذا كالم اهلل عز وجل، وحنن اليوم ُمعرضون هلذا، بل حنن نسري أُوتُوا َأَخْذنَاُهْم بَ ْغَتًة فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسونَ 

 يف مرحلة من مراحل هذه السنة الربانية اليت َياطبنا اهلل عز وجل هبا.

ام اخلطرية وأنا أمسع إىل وكاالت األنباء وهي تتحدث عن األوبئة اليت وددت وأنا أعيش هذه األي
تتهدد جمتمعنا، وددت لو أن أفواًه يف جمتمعاٍت عامة نطقت وذّكرت ودعت إىل اللجوء إىل اهلل سبحانه 

 يوتعاىل والتوبة بني يدي اهلل واالصطالح مع اهلل سبحانه وتعاىل، ولكين مل أمسع. وأنظر إىل بيوت له وه
ال تزال عامرًة بروادها، وأنظر إىل الالهني والساهني وإذا هم ال يزالون عاكفني على هلوهم وسهوهم، 
وأنظر إىل الذين يُنشدون أناشيد الفسوق والعصيان والفجور والبعد عن اهلل وإذا هم ال يزالون عاكفني 

ل: يسمعون قول اهلل عز وجعلى غيهم وهم يرون اهلالك، وهم يرون هذه احلال اليت ُيرون هبا، وهم 
فَ لَْواَل ِإْذ َجاَءُهم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا  هاّل تضرعوا والتفتوا واصطلحوا مع اهلل عندما رأوا البأس آتيًا إليهم من

 بعيد.

أيها األخوة: من سنن اهلل سبحانه وتعاىل، بل من شرائع اهلل سبحانه وتعاىل يف عباده أنه يدعوهم 
يه كلما حبست عنهم األمطار، أن َيرجوا مجاعات متآلفة متعاونة على صعيد واحد إىل التضرع بني يد

فيبتهلون إىل اهلل عز وجل ويصلون صالة اإلستسقاء اليت نقرؤها يف كتب الفقه؛ باٌب خاص امسه باب 
صالة االستسقاء، هذا الشيء معروٌف لكل من درس شيئاً من دين اهلل عز وجل، ولكن كأن هذه الشرعة 

 ِسَخت من األذهان وكأهنا ألقيت دبر األذان ووراء الظهور.نُ 
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أنا ألفت النظر إىل الدواء األمثل بل الدواء الذي ال دواء ثاين أمامه، أمام هذه املصيبة اليت نعاين 
منها أال وهو دواء االلتجاء إىل اهلل عن طريق السنة اليت أنبأنا عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، عن 

اخلروج إىل صالة االستسقاء. ولعلكم تسألون فمن الذي يدعو؟ وكيف ُيكن أن يتم التنبيه إىل طريق 
.. الذي ُيكلف بالدعوة موجود، وأقوهلا لكم بصراحة وزارة األوقاف هي املسؤولة عن هذا .هذا؟ نعم

خولة هلذا وهي اليت أناطت هبا الدولة هذا األمر وأمثاله. وكن ترى ما السبب يف
ُ
وزارة األوقاف   أنوهي امل

 راقدٌة يف هذه األيام؟ ال أعرف.

أنا بامسي وباسم كل مسلم أدعوا وُأذكر هذه الوزارة اليت تتحمل مسؤولية رعاية اإلسالم وشؤون 
اإلسالم، أمحلها هذه املهمة ينبغي أن ُتصدر بيانًا تدعو فيه الناس يف هذه البلدة يف ميقاٍت حمدد للخروج 

صلي هناك صالة االستسقاء، ونتضرع إىل اهلل عز وجل ونعلن توبتنا بني يدي اهلل إىل ساحة واسعة، لن
ونعلن اصطالحنا مع اهلل ورجوعنا إىل اهلل وجندد بيعتنا له وإُياننا به أنه اهلل الفّعال ملا يريد، وأن كل ما يف 

 الكون جنود بيد اهلل سبحانه وتعاىل.

إياه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلسوف يكرمنا اهلل  وأنا موقٌن أننا إن قمنا هبذا الذي علمنا
برمحته، ولسوف يرفع عنا مقته، وإال إن بقينا هكذا سائرين مكابرين نعكف على هلونا وسوئنا ومعاصينا  

 كما تعلمون، فإين أخشى أن يكون وراء هذا السوء أضعاٌف مضاعفة.

 روه.أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فاستغف
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 23/21/1882|  نعمة أم سبب هالك -122

 

 املتناثرةِ  خلوقاتِ للم املدّبرِ  العظيمِ  اخلالقِ  عن وُحِجبَ  لألكوان، املكوِّنِ  عن ُحِجبَ  الذي اإلنسانَ  إنَّ 
 يضطربَ  أن شأنهِ  ومن اآلمال، بوارقَ  فيها جيدُ  عندما هبا أملهُ  يربطَ  أن شأنهِ  من: حوله من يراها اليت

 هذهِ  من إال اخلريَ  رىي ال فهو واإلنذار، والوعيدِ  اإلهالكِ  خماوفَ  فيها يرى عندما اليأسُ  كيانهِ  يف رَ ويتفجَّ 
 وجّل، عزَّ  وموالهُ  خالقهِ  رؤيةِ  عن ُحِجبَ  الذي اإلنسانِ  شأنُ  هو وذلكَ . منها إاّل  الشَّرَّ  يرى وال األكوان،

 .حوله من اليت بالطّبيعةِ  يسّموهنا وما واملخلوقاتِ  ال ُمَكوَّناتِ  هذهِ  يُ َؤلِّهُ  فأخذَ 

 هيَ  إّّنا املخلوقاتِ  هذه وبأنَّ  مكوِّهِنا، بيدِ  تتحرَّكُ  إّّنا األكوانَ  هذهِ  بأنَّ  املدركُ  املتبصِّرُ  اإلنسانُ  وأّما
 اخلوفِ  وجهِ  على وال األملِ  وجهِ  على ال هبا كيانهُ  يربطُ  ال فهوَ  وتعاىل، سبحانهُ  خالِقها بيدِ  مسّخرةٌ 

 ختدعهُ  مل اخلريِ  بوارقَ  فيها رأى فإن تأّثر، بأيِّ  املكوَّناتِ  هذهِ  عندَ  يقفُ  ال اإلنسان هذا مثلُ  والوعيد،
 اهللِ  برمحةِ  التّأمُّلِ  عن قُ البوار  هذهِ  حتجزهُ  مل الّشرِّ  بوادرَ  فيها رأى وإن وجّل، عزَّ  اهللِ  خمافةِ  عن البوارقُ  هذهِ 

 .وفضله وتعاىل سبحانهُ 

 األمطارِ  هذهِ  يف ثِّلِ املتم الّسماء من الفيّاضِ  وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  كرمِ  إىل نظروا إذا الذينَ  هم كثريونَ 
 أمامهُ  وأنَّ  بالّرعاية وفاً حمف أصبحَ  قد ألّنهُ  يقنيٍ  إىل وركنَ  األمل، إىل وركنَ  الّسرور، إىل ركنَ  الوافدةِ  الّسخّيةِ 

 أنَّ  لعلمَ  وتدب َّرَ  تأمَّلَ  ول اإلنسانَ  هذا أنَّ  مع وتعاىل، سبحانهُ  اهللِ  فاعلّيةَ  ونسيَ  إليه، يقبلُ  كبرياً  خرياً 
 وبيدهِ  شيءٍ  لُّ ك بيدهِ  الذي القاهرَ  اإللهَ  هذا أنَّ  ولعلمَ  شيء، كلِّ  يف تكمنُ  وجلَّ  عزَّ  اهللِ  من املخافةَ 
 من جيعلَ  أن طيعُ ويست ار،والّدم للهالكِ  أسباباً  الّرمحةِ  أسبابِ  من جيعلَ  أن يستطيعُ  أمرٍ  كلِّ  تصريفُ 
 .وتعاىل بحانهُ س اهللِ  إىل عائدٌ  واألمرُ  والّسعادة، للّرمحةِ  أسباباً  كذلكَ  لنا تبدو اليت الّدمارِ  أسبابِ 

 ومن، وجلَّ  عزَّ  اهللُ  هو إّّنا اإلنسان؟ كيانِ  يف احلياةِ  لتجديدِ  أداةً  الّساريةَ  الرّياحَ  جعلَ  الذي فمنِ 
 .وجلّ  عزَّ  اهللُ  هو إّّنا واهلالك؟ للّدمارِ  باً سب جعلها شاءَ  إذا الذي

 عن وفضلهِ  ىلوتعا سبحانهُ  اهللِ  رمحةِ  من مبزيدٍ  ترَعانا أقداِمنا؛ حتتَ  مهاداً  األرضَ  جعلَ  الذي ومن
 .عاىلوت سبحانهُ  اهللُ  هو إّّنا خري؟ من ظاهرِها على يتفجَّرُ  وما ُذخرٍ  من داخلِها يف ما طريقِ 
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 تتحوَّلُ  عندما لب أقداِمنا، حتتَ  وتضطربُ  تتحرَّكُ  عندما شاءَ  إذا للهالكِ  أداةً  هاجيعلُ  الذي من ولكن
 .وجلّ  عزَّ  اهللُ  هو إّّنا تبتلُعنا؟ فاغرةٍ  أفواهٍ  إىل

اْلَماِء ُكلَّ  ِمنَ  َوَجَعْلنَا :كتابه حمكمِ  يف وجلَّ  عزَّ  قالَ  كما للحياةِ  أداةً  املاءِ  من جعلَ  الذي ومن
  .وجلّ  عزَّ  اهللُ  هو إّّنا ؟َشيٍء َحيٍّ 
 .وجلّ  عزَّ  اهللُ  هو والطّوفان؟ واإلهالكِ  لإلغراِق  أداةً  املاءِ  من شاءَ  إذا جيعلُ  الذي من ولكن

 إىل ينظرُ  وال الشَّرَّ  هامن َيافُ  أو اخلريَ  فيها يتأّملُ  وجلَّ  عزَّ  اهللِ  جنودِ  أمامَ  يقفُ  إلنسانٍ  عجباً  فيا
 .وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  وهو اجلنود، هذهِ  سخِّرِ م وإىل اجلنودِ  هذهِ  ربِّ 

 كانت هل: قبلِنا من ةً سابق أمماً  هبا وجلَّ  عزَّ  اهللُ  أهلكَ  اليت األسبابِ  يف اهللِ  عبادَ  يا وتأّملوا انظروا
 وسائل النّاس؟ سائرُ  تصّورهُ ي وفيما حياتِنا يف اليومَ  نتصّورهُ  فيما واخلريِ  الّسعادةِ  أسبابَ  إال األسبابُ  تلكَ 

 عندما وجلَّ  عزَّ  اهللُ  جعلها اليت هي األرض، هذهِ  فوقَ  النّاسِ  آمالِ  مناطُ  هيَ  اليت يقولون، كما الطّبيعةِ 
َأْرَسْلنَا َعلَْيِه  مَّنْ  َفِمنْ ُهم َفُكالًّ َأَخْذنَا ِبَذنِبهِ  :وجلّ  عزَّ  اهللِ  قولِ  إىل انظروا. األمم لتلكَ  هالكٍ  أسبابَ  شاءَ 

 اهللُ  يقولُ  هكذا ،َأْغرَقْ نَا نْ مَّ  َخَسْفنَا ِبِه اأْلَْرَض َوِمنْ ُهم مَّنْ  َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمنْ ُهم مَّنْ  نْ ُهمَحاِصبًا َومِ 
 .وتعاىل سبحانهُ 

 عندما اهللُ  جعلها ه،عيش ورغدِ  اإلنسانِ  حلياةِ  وسائلُ  أصلِها يف هيَ  اليت الوسائلَ  أنَّ  وينب ُِّهنا يرينا
 هتلك، اليت ّصيحةُ ال ذاهتا هي تطرب اليت الّصيحةُ . يهلكهم أن وجلَّ  عزَّ  اهللُ  شاءَ  من هالكِ إل وسائلَ  شاءَ 

. حولِنا من اليت وَّناتِ املك يف وبثَّهُ  َخلََقهُ  الذي هلذا يصدرُ  وجلَّ  عزَّ  اهللِ  من أمرٍ  إىل إال حيتاجُ  ال واألمرُ 
 هذهِ  إىل وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  نبّههمُ  اليومَ  النّاسِ  من كثريٌ  عُ َُيدَ  كما الطّبيعةِ  مبظاهرِ  عادٍ  قومُ  ُخدِعَ  وعندما
 فظنّوا أوديتهم، ستقبلُ ت عارضةً  ُسُحباً  رأوا األوان، فواتِ  بعدَ  إال يتنبَّهوا مل ولكنّهم أقوهُلا، اليت احلقيقةِ 

 جدبٍ  طولِ  وبعدَ  حمل لِ طو  بعدَ  وافدةً  سحابةً  النّاسُ  رأى إذا: الكون يف الربّانّية السّنةٌ  هي ألهّنا اخلريَ  فيها
 الّسحاب، مسريِِّ  يدِ ب األمرَ  ولكنَ  الّسحاب، بيدِ  ليسَ  األمرَ  أنَّ  إىل نبّههم اهللَ  ولكنَّ  اخلري، فيها تأّملوا

َذا أَْوِديَتِِهْم قَالُوا مُّْستَ ْقِبلَ  فَ َلمَّا رَأَْوُه َعاِرًضا :وجلّ  عزَّ  اهللِ  قولِ  إىل وانظروا َبْل ُهَو َما  ِطرُنَاٌض ممُّْ َعارِ  هََٰ
 .ُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيٍء بِأَْمِر رَب َِّها فََأْصَبُحوا اَل يُ َرىَٰ ِإالَّ َمَساِكنُ ُهمْ  ، رِيٌح فِيَها َعَذاٌب أَلِيمٌ  اْستَ ْعَجْلُتم ِبهِ 
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 قد أممٍ  واقعِ  يف تجسَّدُ ي الذي املعىن وهذا الِعظة، سبيلِ  على إليهِ  وجلَّ  عزَّ  اهللُ  نبّهنا الذي املعىن هذا
ها نع الطّبيعةِ  بظواهرِ  خُندَعَ  أال وجيبُ  اهلل، عبادَ  يا بهِ  نعتربَ  أن جيبُ  قبِل، من خلت  خالِِقها وعن مسريِِّ
 .عباده ويف مكوَّناِتهِ  يف إلرادتهِ  جمندها وعن

 يف عظيمةٍ  بآمالٍ  عشونَ فينت املتواصلةِ  املتسلسلةِ  الّسخّيةِ  األمطارِ  هذهِ  إىل ينظرونَ  الذينَ  هم كثريونَ 
 تصّورِ  يف ولكنَّهُ  .وعظيم حسنٌ  اهللِ  برمحةِ  األملِ  بابِ  يف هذا إليهم، وافدةً  رمحةً  ويتصّوروهنا تصّورهم،

 خرياً  فيها أنَّ  رَ يقدِّ  أن الطّبيعةِ  بوارِق  من بارقةٍ  أيَّ  رأى إذا اإلنسانِ  على. مهلك أمرٌ  وأحكاِمها الطّبيعةِ 
 .وجلّ  عزَّ  اهللُ  شاءهُ  إذا للّدمارِ  سببٌ  وفيها اهلُل، شاءهُ  إذا

 بلسانهِ  اهللَ  كرَ ش مسائهِ  من هتوي اهللِ  نعمةَ  رأى إذا الذي ذلكَ  هوَ  واخلالق، للموىل احلقيقيُّ  والعبدُ 
 .أيضاً  بلسانهِ  املطرِ  هذهِ  سوءَ . الّسوء عنهُ  يصرفَ  أن وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  وسألَ 

 وتعاىل بحانهُ س اهللِ  جنودَ  رأى إذا الذي ذلكَ  هو: ومشاعرهِ  وعواطفهِ  بعقلهِ  اهللَ  وحَّدَ  الذي اإلنسانُ 
 استدراجٌ  أهوَ  ترى: نفسه يف وتساَءلَ  املكوِّنِ  إىل بطرفهِ  رمقَ  نراها، اليت الكونّيةِ  الّسننِ  هذهِ  يف املتمثّلةِ 

 األّمةِ  هلذهِ  خريٌ  أهيَ  والرّياح؟ األمطارِ  هذهِ  عاقبةُ  هيَ  ما ترى رمحة؟ هيَ  أم وجلَّ  عزَّ  اهللُ  بهِ  يستدرُجنا
 ..ممكن وهذا ممكنٌ  هذا وتدمري؟ هالكٌ  هو أم وجلَّ  عزَّ  اهللِ  من رمحةٌ  ساقتهُ 

 يف وتعاىل سبحانهُ  هللِ ا قولَ  تسمعوا أمل. ورهباً  َرَغباً  وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  إىل يلجأُ  الذي ذلكَ : والعبد
 اهرةٌ ظ فالربقُ  وتعاىل، سبحانهُ  اهللُ  يقولُ  هكذا ؟، ْرَق َخْوفًا َوَطَمًعاُهَو الَِّذي ُيرِيُكُم اْلب َ  :كتابه حمكمِ 

 فعالً  هيَ  الّشرَّ  يهاف تتصوَّرَ  أن ولكَ  خري، أداةُ  فعالً  هيَ  اخلريَ  فيها تتصوَّرَ  أن لكَ  الكونّيةِ  الظّواهرِ  من
 إن للخريِ  ايوجُِّهه الذي من ألمطار؟ا وهذهِ  الّصواعقَ  وهذهِ  البوارقَ  هذهِ  يوجِّهُ  الذي من ولكن شّر، أداةُ 
 .وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  هو شاء؟ إن للشَّرِّ  أو شاءَ 

 توحيدهِ  يف نعيشُ  علَناجي وأن والّضرّاء، الّسرّاءِ  حالةِ  يف بهِ  اإلُيانَ  يرزقَنا أن وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  نسألُ 
 من إال يفدُ  ال اخلريَ  بأنَّ  ناً يقي أفئَدتَنا ُيألَ  أن وتعاىل سبحانهُ  ونسألهُ  األحوال، كلِّ  يف ومشاعرِنا عقولِنا يف

 قويل أقولُ  دائمًا، عافيةَ وال العفوَ  وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  ونسألُ  أيضًا، عندهِ  من إال يفدُ  ال الشَّرَّ  وبأنَّ  عندهِ 
 ...العظيم اهللَ  وأستغفرُ  هذا
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 كونية أحداثٍ ب بالطبيعة يسمونه ما أو الكون تقلبات ربط على العصر هذا يف الناس من كثريٌ  دأب
 .مثلها

 جهة من أو اهلند من آتيةٌ  موجةٌ  إهنا: قالوا دامهتهم، قد مألوفةٍ  غري احلرار من موجةً  أن وجدوا فإذا
 .مثالً  آسيا جهات من

 قد رقخل نتيجة ذلك إن: قالوا مث تأملوا الكونية للظواهر دامههم مألوفٍ  غري وضعاً  أن وجدوا وإذا
 .األوزون طبقة يف وقع

 .الشرق صىأق جهة من آتية باردة هوائية كتلة إهنا: قالوا صقيع أو باردة مبوجةٍ  الناس فوجئ وإذا

 حشرة إهنا: قالوا اعتادوا كما األرض بنتاج فيه وتعاىل سبحانه اهلل يكرمهم مل موسم هبم مر وإذا
 .حصل قد ما وجودها نتيجة نم فكان األرض يف انتشرت

 كونية بأسباب البعض يقول كما الطبيعة أو الكون تقلبات يربطوا أن الناس هؤالء دأب وهكذا
 .مثلها

 مزلقٌ  لكذ بعد إنه مث البالغة، اجلهالة بل اجلهل، مظاهر من مظهر: أوالً  اإلخوة أيها التصور هذا
 سبحانه باهلل روالكف العلم، توأم يزال وال كان وجل زع باهلل واإلُيان وتعاىل، سبحانه باهلل الكفر إىل

 باهلل اإلُيان إىل العلم قاده وحقائقه بالعلم معتزاً  اإلنسان كان فكلما اجلهل، توأم يزال وال كان وتعاىل
 قادته التقليدية فاملواق إىل أو اجلهالة إىل اإلنسان ركن وكلما تقليدي، غري حقيقياً  إُياناً  وتعاىل سبحانه

 .وتعاىل سبحانه باهلل الكفر إىل املواقف ذهه

 حالً  املشكلة واحيل مل مثلها كونية ظواهر إىل الكون تقلبات من به نفاجئ ما ينسبون الذين هؤالء
 من اآلتية ملوجةا تلك فإن ونكتشفه، عليه نطّلع سبب إىل حتتاج هذه احلرارة موجة أن كما قط، علمياً 
 الكتلة وتلك أمامنا راهان اليت الظاهرة بني الفرق ما ونستبينه، نكتشفه ببس إىل مثلها حباجة أيضاً  اهلند
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 حيتاج منهما لك سواء، وكالمها مسببًا؟ هذه من وجنعل سبباً  تلك من جنعل هبا هذه نربط اليت احلرارية
 .السبب معرفة إىل

 أن ماك ري،جي الذي هذا ذلك نتيجة من فكان األوزون طبقة يف وقع قد خرقاً  إن: نقول عندما
 معرفة إىل أيضاً  اجحيت األوزون طبقة يف املزعوم اخلرق فكذلكم سببه، معرفة إىل حنتاج وقع قد الذي هذا
 تسميه الذي اهلذ لسبب تبحث وال حولك من األرض على وقعت حلادثةٍْ  سبب عن تبحث ملاذا. سببه

 بينهما؟ الفرق وما ملاذا؟ السماء، يف اخلرق

 تبحث - مثالً  - األرض على الصقيع من طبقة مدت اليت الباردة املوجة ذههل سببٍ  عن تبحث ملاذا
 الشرق أقصى من اآلتية الباردة اهلوائية الكتلة لتلك أو املوجة لتلك سبب عن تبحث وال هلا، سبب عن
 أخرى؟ جهة أي من أو اجلنوب أو

 بب؟س إىل عنك البعيد الظاهرة تلك حتتاج وال سبب إىل أمامك اليت الظاهرة حتتاج ملاذا

 سبحانه اهلل ؤيةر  عن أنفسهم حيجبون من فيها يقع اليت اإلخوة أيها البالغة اجلهالة هذه إىل أرأيتم
 ال اليت ةالتقليدي العلوم مظاهر من مظهر إىل أو اجلهل إىل نفسه أسلم من كل إن أقول ولذلك! وتعاىل
 حقيقة عن بعدهي وأن العقائب من تيه يف الوضع هذا يزجه أن بد ال العلمية احلقائق من جبذور ترتبط

 .وتعاىل سبحانه باهلل اإلُيان

 اهلل أراد إذا: قالوا ما وحقاً  قالوا وقد. هذا يف شك ال موجودة الكون هذا يف نراها اليت األسباب
 اهلل حلكم جنودٌ  لناحو  من الدنيا هبا تفور اليت األسباب هذه أن نعلم أن ينبغي ولكن أسبابه، هيء شيئاً 
 اهلل إن مث يريد، مبا هملكوت يف ويتصرف يشاء ما ملكه يف يقضي وتعاىل سبحانه فاهلل وقضائه،  وجل عز
 هو. الطعام وه شكلياً  سبباً  للشبع وجعل يشبعك، الذي هو سببًا، شيء لكل جيعل أن قضى وجل عز

 السماء خريات من يرزقك الذي هو وتعاىل سبحانه اهلل املاء، هو شكلياً  سبباً  للري وجعل يرويك، الذي
 ملسببات،ا مبدع وهو األسباب خالق هو وجل عز فاهلل سببًا، لذلك جيعل أن وقضى األرض نبات ومن

 .لهاك األشياء حبقائق العلم العلم، إليها يقودنا حلقيقةٌ  وإهنا احلقيقة هذه نعلم أن ينبغي
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 الناس هؤالء أن على يدل تعليقاً  عتمس كم إلينا، الدامهة احلرارية املوجة هذه على تعليقاً  مسعت كم
 .اهلل وجود عن تائهون الكالم هبذا ينطقون الذين

 نعلم أننا شك وال ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْورًا َفَمْن يَْأتِيُكْم مبَاٍء َمِعنيٍ : يقول وجل عز ربنا
 املياه هذه ستجيبت تغور، أن الرض باطن يف نبثةامل اجلوفية املياه إىل أمره يتجه عندما وجل عز اهلل أن

 األسبابب أنفسنا نسجن أن ينبغي فما سببًا، لذلك جيعل أن وجل عز اهلل عادة من ولكن اهلل، ألمر
 اهلل صلى فىاملصط عن صح ولقد. وتعاىل سبحانه اهلل هو الذي املسبب رؤية عن هبا أنفسنا وحنجب

 املؤمن أما يب، وكافرٌ  يب مؤمنٌ  الناسِ  من أصبح: فيه يقول دسياً ق حديثاً  ربه عن روى أنه وسلم عليه
 كما ذاك بنوء مطرنا يقول الذي ذاك فهو الكافر وأما وكرمه، اهلل بفضل مطرنا يقول الذي ذاك فهو

 .مثلها بأشياء األشياء يربطون عندما الناس من كثريٌ  اليوم يقول

 أخرى بأشياء بسب إىل حباجةٍ  أشياء يربطون! هالة؟اجل من شربٍ  يف يغرقون كيف هلؤالء عجباً  ويا
 كلها  الظواهر هذه يلحن أن ينبغي. يتجاوزوهنا وال النقطة هذه عند يقفون مث سبب، إىل حباجة الثانية هي
 هبا، وذكر هلا هٍ تنب على منا كالً  يكون أن ينبغي اليت العقيدة نقاط من هامة نقطة وهذه وجل عز اهلل إىل

 رأينا اجلهال من السخفاء عندها يقف اليت األسباب ظواهر واخرتقنا وجل عز اهلل كرمناأ فإذا أجل،
 تكون فلسوف جلو  عز اهلل أمام اليوم بأبصارنا ال طبعاً  ببصائرنا أنفسنا رأينا وإذا. اهلل أمام دائماً  أنفسنا
 ذلك به، والتعلق وتعاىل بحانهس اهلل مبحبة وإما وتعظيمه اهلل من باخلوف إما دائماً  مليئة دائماً  أفئدتنا
 أمام إما فأنت أمامك، تراها اليت األسباب وخترتق وجل عز باهلل كلها الكون تقلبات تربط عندما ألنك
 أحبوا :وسلم عليه اهلل صلى املصطفى يقول كما اهلل حمبة إىل الظاهرة هذه تقودك اهلل نعم من ظاهرة

 وهتديداته، ونذره وجل عز اهلل جربوت من مظهر أمام فسكن جتد أن وإما ،نعمه من يغذوكم ملا اهلل
 .وتعاىل سبحانه اهلل من املخافة إىل هذا يقود أن بد وال

 ووقوفه كلها ليةالشك األسباب لعامل اخرتاقه وبفضل السليمة عقيدته بفضل دائماً  فاملؤمن وهكذا
 جتد أن إما نكأل اخلوف، ودافع رجاءال دافع: اثنني دافعني بني يقف دائماً  وجل عز اهلل أمام ببصريته
 أمام كنفس جتد أن وإما واحلب، الرجاء إىل يقودك وهذا ونعمه، وكرمه اهلل أللطاف مظاهر أمام نفسك
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 إىل لاللتجاءو  وتعاىل سبحانه اهلل وتعظيم اخلوف إىل اإلنسان يقود وهذا اليوم، ترون مما ذلك نقيض
 .وجوده ومغفرته فضله

 وبصائرهم أبصارهم أعموا الذين الناس هؤالء شعبذة تغرنكم وال اإلخوة أيها سباباأل عامل فاخرتقوا
 .ذلك وراء ما على يطلعوا أن حياولوا ومل تقليدية جوفاء بكلمات

 وأن أخرنا اوم قدمنا ما لنا يغفر أن وتعاىل سبحانه اهلل ونسأل بنا يلطف أن وجل عز اهلل نسأل
 .تحقنس مبا يعاملنا وال بلطفه يعاملنا

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 ويبتليهم آنًا، النعمب يبتليهم والضراء، بالسراء يأخذهم أن عباده يف وتعاىل سبحانه اهلل سنة من إن
 نع أعلن ومهما وجل عز هلل عبوديته ادعى مهما اإلنسان أن ذلك من واحلكمة آخر، آناً  باملصائب

 عند لربه العبد رشك خالل من إال تتلجى ال العبودية هذه حقيقة فإن وتعاىل، سبحانه اهلل ألمر انقياده
 االلتجاء وكثري نعمه مامأ هلل الشكر كثري العبد كان فإذا. النقم عند وتعاىل سبحانه اهلل إىل والتجائه النعم،

 سبحانه هلل تهعبودي صدق على برهن الذي اإلنسان هو فذلك نقمه، يدي بني وتعاىل سبحانه اهلل إىل
 وكذلك يته،عبود صدق دالئل ظهرت ملا وأسبابه الرخاء يف يتقلب دائماً  كان اإلنسان أن ولو وتعاىل،

 بد ال كاملًة، عبوديته دالئل أيضاً  ظهرت ملا واآلالم املصائب أتون يف يتقلب دائماً  كان اإلنسان أن لو
 .والنقم ملصائبا عند وجل عز اهلل إىل االلتجاء ويف النعم عند الشكر يف تتمثل هوية ذا العبد يكون أن

 املصائب دور أيتوي النعم ختتفي مث جالله، جل املنعم معها يذكر فال النعم به متر الذي اإلنسان أما
 وتعاىل بحانهس باهلل الئذٌ  املصائب عند وال شاكر النعم عند ال أيضًا؛ وجل عز اهلل معها يذكر فال والنقم

 وتعاىل انهسبح اهلل غضب مظاهر تتخطفه أن البد احلال هذه على استمر إن اإلنسان فهذا وملتجئ،
 .األمة على ويصدق اجملتمع على يصدق اإلنسان على يصدق وما. ومقته

 فون،ر تع ما السماء كرم من فيها عودنا قد وجل عز الباري كان اليت األشهر من خلت أشهر هذه
 بنا وإذا ننظرو  خلت، اليت وسنواتكم أيامكم يف العام هذه مثل تعهدوا مل مجيعاً  أنكم وأظن ننظر ولكننا

 عباده وجل عز اهلل يأخذ اليت املصائب من ملصيبة وإهنا نقمة تلك الالهبة، الصيف أيام يف ّنر نزال ال
 من حتوم اليت يبةاملص هذه أيقظتنا هل وجل؟ زع اهلل إىل التجأنا فهل. هبا يكرمهم اليت النعم مع عادة هبا

 ذل عن اإلعالن ىلإ اهلل إىل الصادق االلتجاء إىل املصيبة هذه ساقتنا هل قريبًا؟ بنا وقعت ورمبا حولنا
 .اإلخوة أيها اجلواب يعلم وكلكم  وتعاىل؟ سبحانه هلل عبوديتنا

 الناس نم قلة بلدتنا يف أن أشك وال صاحلني، أناس البلدة هذه ويف األمة هذه يف أن أشك ال أنا
 أمام وجل عز اهلل إىل التجاء أو نعمه على هلل شكر من َيلو ال دائماً  وواقعهم اهلل، إىل دائماً  يتقربون
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 كتاب يف قرأي وكلكم البلدة، هذه يف الكاثرة الكثرة عن أسأل األعظم السواد عن أسأل ولكنين. مصائبه
 الغافل، الساهي األعظم السواد إىل انظروا َخاصَّةً  ِمْنُكمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ُتِصينَبَّ  ال ةً فِتْ نَ  َوات َُّقوا: قوله  اهلل
 املخيفة اءالسود املصيبة هذه أمام وال يشكرون كانوا باألمس حوهلم ترتاقص كانت اليت النعم عند ال

 نعكف عندما احلالة هذه يف منتك الكربى واملصيبة. بالشكوى وتعاىل سبحانه اهلل إىل وجيأرون يستيقظون
 أذالء آيبني سرينمنك مستغفرين ربوبيته يدي بني نقف فال وتعاىل، سبحانه اهلل عن اإلعراض على

 األمر فإن ةالشاكل هذه على احلال بنا استمر ألن. أيضاً  سادرين تائهني نعمه عند كنا كما متضرعني،
 .جداً  خلطري

 رقيقةٌ  هي وكمَتَضرَُّعوا بَْأُسنَا َجاَءُهمْ  ِإذْ  فَ لَْوال: يقول إذ اأمساعن يصك وهو اهلل قول إىل وانظروا
 أي إلينا ورجعوا تضرعوا هال ،َتَضرَُّعوا بَْأُسنَا َجاَءُهمْ  ِإذْ  فَ لَْوال! العتاب هذا رقيق هو وكم الكلمة هذه
 واقعنا هذا. َملُونَ يَ عْ  َكانُوا َما الشَّْيطَانُ  هَلُمُ  َوزَيَّنَ  قُ لُوبُ ُهمْ  َقَستْ  َوَلِكنْ  بأسنا جاءهم عندما اهلل إىل

 َشْيءٍ  ُكلِّ  َوابَ أَب ْ  َعلَْيِهمْ  فَ َتْحنَا ِبهِ  ذُكُِّروا َما َنُسوا فَ َلمَّا الواقع هذا أمام يتهددنا الذي ما انظروا ولكن
 .هالكون هم إذا أي ُمْبِلُسونَ  ُهمْ  فَِإَذا بَ ْغَتةً  َأَخْذنَاُهمْ  أُوتُوا مبَا َفرُِحوا ِإَذا َحىتَّ 

 القلوب قساة سلوا خوةاإل أيها كتابه؟ يف وتعاىل سبحانه ربنا سنة ترمسها اليت النهاية هذه ننتظر هل
 املصائب مامأ إليه يرجعون وال عليهم، هتمي اليت نعمه أمام موالهم يعرفون ال الذين هؤالء سلوا هؤالء،
 وجدوا وإن يبةاملص عليهم عضت وإن الكرب أطبق إن اً،غد سيصنعون ماذا سلوهم هبم، حتيط اليت والنقم

 يلتجئون؟ إالم يصنعون؟ ماذا وهالكًا، وجوعاً  سغباً  ذلك آثار

 سيضطر يعأساب أو أيام بعد غداً  لإلنسان، احلقيقية الكينونة تظهر وهنالك الضعف يظهر هنالك
 ستقبلت أرضٍ  أي العادة، كانت ماك براً  ليزرعوها األرض إىل يقبلوا أن إىل يزرعوا أن إىل الفالحون

 لبذاركم صلحأ ولن لكم أصلح لن: احلال بلسان تقول مشاريعهم؟ تستقبل استحجرت أرضٍ  أي بذورهم
 به إال حياتنا قيمتست ال الذي الرزق على وال حنصل النمري املاء على ال بعدها تأيت اليت النتيجة ما قط،

 يف يطرق واباألب أي بل كربياؤه، يغنيه ماذا عجرفته، يهتغن ماذا اإلنسان، يصنع ماذا هنالك حنصل،
 احلالة؟ تلك
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 يطرقوها أن ُيكن اليت األبواب هي ما هذا، سؤايل أبلغوهم. .تروهنم كنتم إن اإلخوة أيها سلوهم
 سبحانه اهلل يقول كما رزقه؟ اهلل أمسك إن اهلل دون من يرزقهم الذي هو من هلم؟ فتستجيب اهلل دون من

 .وتعاىل

 تمرتس أن مساءه وتعاىل سبحانه اهلل أمر إذا أكبادهم تروي ماء بشربة ينجدهم الذي هو من
 تغور؟ أن الينابيع اهلل أمر وإذا فتمسك،
 سبحانه هللا دون من ينجدهم أن يستطيع الذي الفذ العامل الكبري املخرتع العظيم اإلنسان هو من
 وتعاىل؟

 سبحانه اهلل بضةق يف ذليل تافه شيء أنه يعلم الذي وهو ضعفه، قمامة على اإلنسان يستكرب ملاذا
 ملاذا؟ وتعاىل،

 االستسقاءب وتعاىل سبحانه  اهلل إىل يرحلوا أن إىل البلدة هذه يف من كل ودعوت ودعوت دعوت
 يدعو أن ُيلك من إىل وصويت كلميت وأبلغت وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول سيدنا فأكد ندبنا كما

 من قةفس من عصاة من وأشكالنا فئاتنا بكل ما مكان يف واحد، صعيد على نلتقي ا،هذ إىل الناس
 وتعاىل سبحانه هللا. لباهم اهلل مع اصطلحوا إذا الكل قبلهم، اهلل إىل أقبلوا إذا الكل تائهني، من منحرفني

 عند يديه بني تضرعوافي له عبوديتهم مبعىن يتحققوا أن عباده من يطلب اهلل ولكنًْ  مجيعا الذنوب يغفر
 عن ونعلن ىلوتعا سبحانه موالنا إىل الضراعة أكف وّند فئاتنا بكل واحد صعيد عند نلتقي. الشدائد

 من شيئاً  نرتكب مل أننا ونعلن واألوزار، املعاصي ارتكبنا إن ضعفنا عن ونعلن كرمه، إىل وحاجتنا هلل ذلنا
 وجنأر نستغفرو  وندعو قضاؤه هبا سبق لسابقة ولكن حبكمه، استهانةً  أو أمره على استكباراً  كله ذلك
 أن عسى وماذا كربياؤنا؟ أهو األمر؟ هذا عن حيجبنا الذي ما ُينعنا الذي ما ملاذا؟ وجل، عز اهلل إىل

 .اإلخوة أيها هتلكنا كربياؤنا كربياؤنا؟ تفيدنا

 كربيائهم؟ عند واتيثب أن املستكربون يستطيع هل ترون، الذي النحو هذا على األمر استمر لو أرأيتم
 منا تأخذ ةواملصيب بنا حتدق واألخطار الشاكلة هذه على وحالنا الشتاء ُير أن وكاد الشتاء انتصف إذا

 الساعة؟ تلك يف كربياؤنا تفيدنا أن عسى ماذا باحللوق،

 !!اآلن اآلن، ياءناكرب  ننسى ال ملاذا كربيائه، ينسى اهلالك براثن بني نفسه اإلنسان جيد عندما أجل
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 أن للشيطان لكان وبالرأفة بالرمحة عباده مع يتعامل ال ربٍ  مع نتعامل كنا لو اإلخوة أيها أقول وأنا
 احلديث يف القائل هو وأنه مجيعاً  الذنوب يغفر اهلل أن نعلم مجيعاً  ولكننا الناس، هؤالء أفكار على يسيطر

 وحنن ،هلم أغفرف يستغفروين مث يذنبون بقومٍ  فجئت بكم لذهبت تذنبوا مل لو عبادي يا: القدسي
 نستغفر؟ ال ملاذا يستغفروين مث: كلمة أمام نقف

 فارجعوا، ائباملص هزتكم وإذا فاستغفروا، أذنبتم إذا: لنا قال ولكن تذنبوا، ال وجل عز اهلل يقل مل
 وتعاىل؟ سبحانه اهلل إىل نؤوب ال ملاذا نستغفر ال ملاذا نرجع ال ملاذا واقع، هذا نذنب

 نستكرب فيم وجل، عز اهلل إىل صادٍق  بعودٍ  علينا ويتفضل يرمحنا إله إليه، منا صادقةٍ  بلفتة يرمحنا لهإ
 رمحة إىل ظرأن عندما نعم اإلخوة؟ أيها هذا كيف! االستسقاء صالة إىل داعي ال: قائلنا يقول فيم عليه؟

 هلل،ا رمحة يف داخل العاصي ؟يأىب الذي هو ومن. أىب من إال مرحومون كلهم الناس أن أجد هذه اهلل
 رحاب إىل عودي وأن ينكسر وأن يتذلل أن بشرط اهلل رمحة يف داخل املنحرف اهلل، رمحة يف داخل املذنب

 حباجة، لست ناأ اهلل رمحة عن غين أنا: احلال لسان يف يقول يستكرب الذي ولكن وتعاىل، سبحانه اهلل
 هو من ذلك إىل اجةحب لسنا: حاله بلسان يقول ترون اليت احلالة هبذه ّنر وحنن اهلل على يستكرب الذي
 .من؟ بالغالصم؟ منه املصيبة تأخذ أن إال هذا قراره على ويصرب هذا يقول أن ُيلك الذي هذا

 عوداً  األمة ذهه يلهم وأن علينا يتوب وأن ذنوبنا بقبائح يهلكنا ال أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل
 .لكم يغفر فاستغفروه دينه، إىل محيداً 
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 أتدرون: قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن اجلهين خالد بن زيدٍ  حديث من الشيخان روى
 وكافر، يب مؤمن عبادي من أصبح: تعاىل اهلل قال: قال أعلم، ورسوله اهلل قالوا ؟الليلة ربكم قال ماذا
 فذلك كرمهو  اهلل بفضل ُمطرنا قال ومن بالكواكب، مؤمن يب كافر فذلك وكذا كذا بنوء ُمطرنا الق فمن

 .بالكواكب كافر يب مؤمن

 وال بالكواكب ال اىلوتع سبحانه اهلل بفضل مطرنا قد بأننا نؤمن أننا وتعاىل سبحانه اهلل لنشهد وإنا
 اهلل أن نؤمن فنحن أفئدتنا، به تؤمن ما بألسنتنا ولنق أننا على وتعاىل سبحانه اهلل لنشهد وإنا بنوئها،

. حتمله ماو  للرياح اخلالق وهو ونظمها، السحب خالق وهو وأنوائها، الكواكب خالق هو وتعاىل سبحانه
 املؤمنني من ااجعلن فاللهم بذلك، ونقر بذلك ونستيقن شيء كل خالق وتعاىل سبحانه اهلل بأن نؤمن
 القائل اهلل دقوص. األكرمني أكرم يا رفدك عنا تقطع وال فضلك علينا وأمت ناإلُيا هذا على وثبتنا بك
 احلَِْميدُ  اْلَويِلُّ  وَ َوهُ  ۖ   َرمْحََتهُ  َويَنُشرُ  قَ َنطُوا َما بَ ْعدِ  ِمن اْلغَْيثَ  يُ نَ زِّلُ  الَِّذي وُهوَ : تبيانه حمكم يف

 سبحانه هلل ق،الرز  يعطي وعندما لرزقا يف يقدر عندما اإلخوة أيها باهرة حكمة وتعاىل سبحانه وهلل
 مظاهر أجلّ  منو  بالعطاء، ذلك بعد يكرمهم مث اجلدب من بشيء عباده يبتلي عندما باهرة حكمة وتعاىل

 عن حييدوا ال حىت إليه، حباجةٍ  أهنم دائماً  يشعروا أن عباده من يريد وجل عز اهلل أن الظاهرة هلذه احلكمة
 ويلحفون ألونويس يطلبون كرمه إىل دائماً  مبسوطة أيديهم تبقى حىتو  أعتابه، عن يشردوا وال بابه

 كان عطاؤه أن لوو  عباده، عن إطالقاً  رفده يقطع ومل رزقه يقطع مل وتعاىل سبحانه اهلل أن فلو بالدعاء،
 سبحانه اهلل ولكن م،املتكر  عن بالكرم ولذهلوا املعطي، عن فشيئاً  شيئاً  الناس لغفل انقطاع دون دائماً  ممتداً 

 إىل حباجة هنمأ دائماً  يعلموا أن يريد - عباده على وفضله تأديبه مظاهر من مظهر وذلك - يريد وتعاىل
 حاضرة الفكرة هذه تكون فكيف احلميد، الغين هو واهلل اهلل إىل الفقراء دائماً  وأهنم وتعاىل، سبحانه اهلل

 فإذا نقطع،ي مث الرخاء يستمر. آخر آناً  وبالرخاء آناً  بالشدة وجل عز اهلل ابتالهم إذا أذهاهنم يف دائماً 
 إليه، لالجتاء بد فال مث ومن رفده، قطع قد وتعاىل سبحانه اهلل أن إىل السادر واستيقظ الغافل تنبه انقطع
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 أن أجل من أخرى حكم وهنالك الباهرة، احلكمة هي تلك الطلب، يف واالحلاف الدعاء من بد وال
 أن أجل منو  وتعاىل، سبحانه اهلل صراط عن واملنصرف الشارد يستقيم أن أجل ومن العاصي يستغفر

 .إليه ويتوبوا فيستغفروه وتعاىل سبحانه اهلل رحاب إىل التائهون الناس يعود

 كما َيَلق فاإلُيان ،وتعاىل سبحانه به اإلُيان بتجديد وتعاىل سبحانه اهلل رمحة استنزلوا اإلخوة أيها
 نطيل أن نريد ال كثرية أسباب ولذلك وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول قال اكم البدن على الثوب َيَلق
 وثقته يقينه منمك إىل يعود أن ينبغي تقادم، كلما إُيانه جيدد أن عليه ينبغي اإلنسان أن واملهم فيها،

 .عهدال عليه تقادم كلما كله ذلك جيدد إُيانه، ويراقب نفسه فرياقب وجل عز باهلل وإُيانه

 جتعل نأ شأهنا من الشهوات وتعاىل، سبحانه باهلل إُيانكم جددوا غبار ذلك من شيء عال وكلما
 يهرتأ املتجدد اناإلُي جيعل أن شأنه من وأسباهبا الغفالت إىل واالنصراف ويهرتئ، يتقادم اجلديد اإلُيان

 أن شأنه من ذلك لك هبا عباده وتعاىل سبحانه اهلل يأخذ اليت الكثرية الدنيوية واالبتالءات ويتقادم،
 وأن جز،احلوا هذه َيرتق وأن احلجب، هذه َيرتق أن اإلنسان من واملطلوب اهلل، عن اإلنسان حيجب
 اهلل إىل باإلنابة جيدده كربالذ  جيدده الفكر يف جيدده وجيدده، وتعاىل سبحانه باهلل إُيانه عن الغبار ينفض

 .وجل عز اهلل إىل اإلنابة بكثرة جيدده وتعاىل سبحانه اهلل باستغفار جيدده وجل عز

 سبحانه اهلل يبتلي دق اليت خملوقاته مظاهر يف حمبوسني جيعلنا ال أن وتعاىل سبحانه اهلل نسأل حنن
 اإلله إىل ينقلناو  الناس من كثري هبا َُيدع اليت املظاهر من حيررنا أن وجل عز نسأله هبا، عباده وتعاىل
 َوَما: لوج عز قوله أمام متبصرة بعقولٍ  يضعنا وأن سّخر، الذي هواإلل نّظم الذي واإلله أبدع الذي
 كل أن ونستيقن ندرك جيعلنا أن وجل عز نسأله ،لِْلَبَشرِ  ِذْكَرىَٰ  ِإالَّ  ِهيَ  َوَما ۖ   ُهوَ  ِإالَّ  رَبِّكَ  ُجنُودَ  يَ ْعَلمُ 
 اهلل عباد من املغفلني من طائفة به ابتلى قد مبا يبتلينا ال وأن وتعاىل، سبحانه هلل جنود الكونية النظم هذه

 أن ينبغي أبدعها، الذي اإلله إىل يتجاوزوهنا ال مث الظواهر يف أعينهم حماجر تتيه عندما وتعاىل سبحانه
 إىل يعودوا نأ إىل والتائهني إخواننا من السادرين نذّكر أن وينبغي اإلُيان نعمة على وجل عز اهلل حنمد

 .وتعاىل سبحانه اهلل رحاب
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 ذا يا عنا دكرف تقطع ال وأن ممتدة، رمحة جتعلها أن رمحتك من بوابلٍ  أكرمتنا وقد نسألك إنا مالله
 بلطفك موصوالً  إُياننا جتعل أن أجبت به ُدعيت إذا الذي األعظم بامسك نسألك وإنا واإلكرام، اجلالل
 حىت والسادرين لنيالغاف من كثري غمارها يف يتيه اليت واحلجب احلواجز خنرتق جتعلنا وأن وجودك، وكرمك

 وقظت أن اللهم لنسألك وإنا كرمك، غري كرماً  نرى وال سلطانك، غري سلطاناً  الكون هذا يف نرى ال
 وأن بك ناإلُيا لذة تذيقهم وأن صراطك، إىل إخواننا من التائهني تعيد وأن احلقيقة هذه إىل إخواننا
 أن أريد الو  اليوم، هذا يف أطيل أن أريد وال مبصائره تراه وال أعينهم تبصره قد ما سجون من حتررهم
 ولكم يل العظيم اهلل وأستغفر كفاية القدر هذا ويف املسجد هذا حول واقفون هم الذين إخواننا أحرج

 .فاستغفروه
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َجَهنََّم   (28) َأمَلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفرًا َوَأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم داَر اْلبَوارِ  جل:يقول اهلل عز و 
 .اْلَقرارُ  َوبِْئسَ  َيْصلَْوهَنا

هل تأملتم وتدبرمت هذا الكالم الرباين الذي َياطب اهلل عز وجل به عباده ليعتربوا باألمم اليت تاهت 
فت واستكربت على اهلل سبحانه وتعاىل، فحاق هبا من اهلالك يف الدنيا مث يف اآلخرة ما قد حاق،  واحنر 

 كي ال يسلكوا مسالكهم ولكي ال يقعوا يف التيه الذي وقعت فيه تلك األمم وأولئك اجلماعات؟

تر إىل أولئك  اللَِّه ُكْفرًا(؟ أمل َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمتَ  :هل تدبرمت كالم اهلل سبحانه وتعاىل
 .الناس الذين أكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل بالنعم ألوانًا وأصنافًا وأشكاالً 

أكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل بنعمة العافية فاستكربوا هبا وُزهوا بنعمة العافية واختذوا منها حجابًا 
 أقصاهم عن اهلل سبحانه وتعاىل.

اىل بنعمة الرزق الواسع الوفري، فتاهوا وفاضت يف أنفسهم مشاعر املرح أكرمهم اهلل سبحانه وتع
والكربياء من هذه النعمة اليت أغدقها عليهم، ورقصوا على تلك النعمة وتاهوا عن أوامر اهلل سبحانه 

َا أُوتِيُتُه َعَلىَٰ ِعْلٍم ِعنِدي وتعاىل، وقال قائلهم كما قال ذلك الطاغية من قبل: قص علينا  . ولقد ِإّنَّ
 كتاب اهلل قصة قارون هذا.

أكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل باملاء النمري هطل عليهم من السماء، مث جعل اهلل سبحانه وتعاىل له 
 مستقراً يف جتاويف األرض.

ه . وأكرمهم بالنبات الذي متع اهلل سبحانه وتعاىل به أعينهم ب.أكرمهم بالينابيع الثرة هنا وهناك
أفواههم رغدًا ورزقًا فاستكربوا وجعلوا هذه النعمة وسيلًة حملاربة اهلل سبحانه وتعاىل  مجااًل، ومتع به
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فاضت به أرض يف جهة من اجلهات إال وأقاموا من  واالستكبار على أوامره وأحكامه. ما من معني ماء ٍ
من أسباب و  حوهلا ما يُغضب اهلل سبحانه وتعاىل، أقاموا من حول هذا املعني من أسباب اللهو احملرم

الفسوق الذي يُغضب اهلل سبحانه وتعاىل ما استطاعوا أن يتفننوا فيه وأن يبدعوا منه ما شاؤوا أن يُبدعوا 
 منه ما شاؤوا أن يُبدعوا.

أكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل باألمن والطمأنينة يف أوطاهنم اليت محاهم اهلل سبحانه وتعاىل فيها من 
 من هذه الطمأنينة سلمًا للبغي والطغيان سلمًا إىل اجلحود والكفران.األعداء واملتسلطني، فاختذوا 

أكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل بكل ما ُيكن أن تتصوروه من النعم الظاهرة والباطنة، ولكنهم بداًل من 
أن يتخذوا من هذه النعم سبياًل إىل مرضاة اهلل عز وجل وسبياًل إىل غرس حمبة اهلل عز وجل يف أفئدهتم 

 وهبم جعلوا من هذه النعم كلها حجابًا حجبوا أنفسهم به عن اهلل سبحانه وتعاىل.وقل

 يذكرهم املذكرون فيشيحون بوجوههم ويشيحون بأمساعهم.

 يُنبههم املنبهون إىل عظات اهلل وإىل بليغ أوامر اهلل سبحانه وتعاىل فيشمئزون من التبليغ واملبلغني
 أن القدمي أصبح باليًا ما ينبغي أن حيفل العقالء به.ويرون أن الزمن قد عف على هذا كله، و 

وينبههم املنبهون وحيذرهم احملذرون وتتلى آيات اهلل سبحانه وتعاىل عليهم يف املناسبات وآناء الليل 
وأطراف النهار، ولكنهم قد اختذوا من نعمة اهلل سبحانه وتعاىل عوامل سدت منافذ آذاهنم، وغشت على 

 ن على أفئدهتم وقلوهبم.بصائرهم، ولفت الرا

وما أتصور أن يف أنواع اللؤم لؤمًا أشد وأسوء من أن يتخذ اإلنسان من النعم واملكرمات اليت يسديها 
أي منعم وأي متفضٍل عليه، يتخذ منها أداًة حلرب هذا املتفضل املنعم، فكيف عندما يكون املنعم رب 

 ه؟!العاملني؟! وكيف عندما يكون املنعم مالك امللك كل

هؤالء الذين خلوا مع الزمن يلفت بيان اهلل عز وجل أنظارنا إليهم وينبهنا إىل مكان العربة يف 
بداًل من أن جيعلوا من هذه النعم اليت ذكرت جزءاً  َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفرًا مصريهم
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ن هذه النعم سبيل عودة إىل اهلل وإصطالح مع اهلل والتزاٍم يسريًا جدًا جدًا منها، بداًل من أن جيعلوا م
َأملَْ تَ َر  ألوامر اهلل عز وجل، جعلوا من هذه النعم سالحًا بل أسلحة ليقابلوا املنعم املتفضل بالكفران:

 .ِإىَل الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفرًا

 م دار البوار، أحلوا قومهم دار اهلالك.ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن أحلوا قومه

ولعل فينا من يقول فما ذنب سائر القوم؟ وهم الذين جحدوا وهم الذين استكربوا وطغوا؟ أمل يقل 
سنة من سنن اهلل سبحانه وتعاىل، هم  َوات َُّقوا فِتْ َنًة ال ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّةً  :اهلل عز وجل

م وهم قادهتم وهم الزعماء والرؤساء فيهم، وهم املتبوعون ومن دوهنم التابعون، فلما استكربوا علّية القو 
استكبارهم وأغدق اهلل عز وجل النعم من السماء، وفّجر هلم النعم من األرض، وأغدق عليهم نعم العافية 

م كلها فاستقبلوا  هبذه النعيف أجسامهم، ومحاهم بنعمة الطمأنينة من حوهلم، ملا أكرمهم اهلل سبحانه وتعاىل
 املنعم بالكفران والنسيان وازدراء األوامر وخلع ربقة العبودية هلل سبحانه وتعاىل، استبدل اهلل سبحانه وتعاىل

بتلك النعم نقائضها، فأصابت النقائض أولئك املتبوعني والتابعني، أصابت نقم بعد تلك النعم أصابت 
 .َوَأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم َداَر اْلبَ َوارِ  وجلاجلميع، فهذا معىن كالم اهلل عز 

وليس هذا بدعًا وال بعيداً عن سنة اهلل سبحانه وتعاىل يف عباده أيها اإلخوة، هذا الدين االسالمي 
العظيم دين اجتماعي، دين مسؤولية، دين ُيثل شبكة تعاونية بني فئات الناس كلهم من أعلى القمة إىل 

بغ هذه اجملموعة بدين اهلل عز وجل، فلتعلم أن هذه اجملموعة أصبحت فئة أسفل القاعدة، عندما تصط
من الناس املتعاونني، كل مسلٍم يغدوا مسؤواًل عن نفسه ومسؤواًل عن جاره ومسؤواًل عن أسرته 

عن جمتمعه .. فال جيوز يل أن أسكت إذا رأيتك عاكف على حمرم، وال جيوز لك أن تسكت .ومسؤوال ً
. .ًا على ما ال يرضي اهلل سبحانه وتعاىل، أذكرك وتذكرين، آمرك وتأمرين، أهناك وتنهاينإذا رأيتين عاكف

ويكون الدافع إىل ذلك كله احلب والشفقة والشعور بأن هذه اجلماعة إن هي إال أسرة إنسانية تقف حتت 
نوا عباد اهلل كو و  مظلة معىن العبودية هلل سبحانه وتعاىل، ومن مث تقف حتت مظلة هذه اإلخوة الراشدة

 إخوانا.
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فعندما يتحول هذا اجملتمع إىل أنكاث، وتغيض وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اجملتمع، 
وتغيض التذكرة اليت يندفع إليها اإلنسان بسائق غرية بسائق من التزام أمر اهلل عز وجل، بسائق شفقة 

 سبحانه اعة بالفئة األخرى، وحييق هبم قول اهللوحب، فإن اهلل سبحانه وتعاىل يضرب فئة من هذه اجلم
 .َوَأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم َداَر اْلبَ َوارِ  وتعاىل:

ماذا أفادهم الكربياء؟ ماذا أفادهم الطغيان؟ ماذا أفادهم أن يستخدموا النعم اليت أغدقها اهلل عز 
ارة غضب ينابيع جمتمعاٍت إلثوجل عليهم بالعكوف على املعاصي، فرحوا أيامًا عندما أقاموا حول هذه ال

اهلل عز وجل وللتفنن بأنواع اللهو الذي حرمه اهلل سبحانه وتعاىل، وجعلوا من هذا الذي يزدان ويربق 
ويتألق أمام أبصارهم إطاراً يزين جمالسهم، ومظهراً يتوج هلوهم وأفراحهم، ماذا أفادهم ذلك؟ إن هي إال 

ن الذي اسرتاحوا إليه ومتعوا أعينهم بألقه، عاد مكان قاحاًل  أيام مث إن املياه نضبت، وعاد ذلك املكا
كلما تنظر إليه تبعث يف نفسك األسى وتبعث يف نفسك الكرب والضيق، تلك هي العاقبة وتلك هي 

 النتيجة وهذا معىن من معاين البوار بل هو مقدمة البوار.

لى جمتمع قصف وهلو وعكوف ع انظروا أيها اإلخوة لتعتربوا إىل أماكن كانت إىل األمس القريب
 احملرمات جهراً ال سراً بتحد للمنعم املتفضل.

انظروا إىل تلك األماكن إالم آلت؟ جتدون الرائحة البشعة اليت تزكم األنوف، جتدون املنظر الذي ال 
ماذا .. أجل .تكاد العني تستطيع أن تصرب عليه دقائق، مث حتولوا من ذلك املكان إىل مثيله فمثيله فمثيله

ستجدون صوحت الواحة، وأقفر املكان، وأجدبت األرض، وغاضت املياه، تعالوا قولوا ألولئك السامرين 
 والالهني، تعالوا إىل قصفكم، تعالوا إىل جمونكم، تعالوا تلك هي األرض ما تزال كما كانت ملاذا؟

 اءه؟ما قيمة هذا االستكبار الذي يتحطم ويذل ويهون عندما يقضي اهلل عز وجل قض

 .ْلبَوارَأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفرًا َوَأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم داَر ا أال تتدبرون هذا الكالم الرباين؟
 .اْلَقرارُ  َوبِْئسَ  َجَهنََّم َيْصلَْوهَنا تلك هي مقدمة اهلالك، أما النتائج فأعىت وأشد
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ة ومتنوعة، ولكن أشد أنواع املعاصي تسببًا لغضب اهلل عز وجل هو أن أيها اإلخوة إن املعاصي كثري 
يقبل اإلنسان إىل نعمة أنعم اهلل عز وجل هبا عليه فيجعل منها أداة للتكرب على اهلل، وجيعل منها أداًة 

 جملاهرة اهلل وجماهبته للمعاصي اليت حذره اهلل عز وجل منها.

اهلل  ، ألن هذه املعصية مثرة استكبار، مثرة عناد وعتو علىلن جتد يف املعاصي أشد من هذه املعصية
 . وغداً سيحيق بالذين ال يزالون يرفعون رؤوسهم عاليًا وقد عاهدوا الشيطان.سبحانه وتعاىل وها حنن نرى

على أن يثبتوا على استكبارهم، عاهدوه على أن ال يطأطئوا الرأس إذعانًا لعبوديتهم هلل ورجوعًا إىل محاه 
غفاراً على أعتابه. ترى هل سيصربون هل سيصربون على هذا العهد؟ عندما تأخذ املصائب واملآسي واست

باحللوق وعندما حتيق عوامل اليأس باإلنسان عندئٍذ يتبني حال املستكربين أصحاب الكربياء الزائفة 
 وعندئٍذ يندم اإلنسان والت ساعة مندم كما قالت العرب.

  العظيم.أقول قويل هذا وأستغفر اهلل
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 11/22/1888 |  مفتاح القضاء على مظاهر الفقر -121

                 

 طائفة هرعتف البحرين، من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل وردت أمواالً  أن الصحيح يف ورد
 عليه اهلل صلى هللا رسول هلم فقال. فرحني مستبشرين إليه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب من

 تفتح أن االدني عليكم أخشى ولكين عليكم أخشى الفقر ما فواهلل خرياً  وأمنوا أبشروا: مطمئناً  وسلم
 صدق ،أهلكتهم كما فتهلككم تنافسوها كما فتنافسوها قبلكم من على فتحت قد كما عليكم
 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 واألوضاع األعلى قالرفي إىل وسلم عليه اهلل صلى املصطفى رحيل بعد املسلمني حال إىل نظرنا ولقد
 فقر بسبب هتلك مل مةاأل هذه أن واملشاهدة التجربة وبدليل بيقني فعلمنا هذا، يومنا إىل فيها تقلبوا اليت
 اهلل رسول يدناس قال كما إياه وتعاىل سبحانه اهلل أورثها الذي املال على التنافس هو أهلكها الذي وإّنا

 .وسلم آله وعلى يهعل اهلل صلى

 ليهع املصطفى قاله ما مصداق واإلسالمي العريب عاملنا أصقاع من صقع كل يف نرى حنن وها
 النعمة هبذه كمحنت أن من وبدالً  بعقولنا، معها نتعامل أن من وبدالً  الدنيا علينا فتحت والسالم، الصالة

 عليها لعابنا وسال ةاملتعشق بنفوسنا الدنيا هذه إىل أقبلنا بيننا، وجل عز اهلل أرساه الذي العدل ميزان إىل
 إىل اوصلو  الذين هم األقوياء فكان ونتزاحم، نتنافس وأخذنا سكره، على العاكف اإلنسان سيالن

 ومن الفقر، ثالم فكانوا املؤخرة يف خلفوا الذين هم الضعفاء وكان وينابيعه، املال بزمام وأمسكوا املقدمة،
 معىن هو وهذا لك،ذ جراء اهلالك مسوم وانقدحت واإلسالمية، العربية جمتمعاتنا يف اخلطري التناقض قام مث

 .وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل رسول كالم

 باملعىن الدنيا يف هدنز  أن إىل يقول الذي هبذا يدفعنا إّنا وسلم عليه اهلل صلى أنه يظنون الناس بعض
 نوليها وأن لدنياا عن أيدينا ننفض أن يقضي اإلسالم أن يظنون اهلل، رسول عناه الذي باملعىن ال املوروث
 وابن مذيالرت  رواه فيما قال الذي وهو هذا يقصد وكيف ذلك إىل املصطفى قصد ما واهلل وال ظهورنا،

 الزهادة ولكن املال بإضاعة وال احلالل بتحرمي املال يف الزهادة ليست: الغفاري ذرٍ  أيب حديث من ماجه
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 اهلل صلى اهلل رسول لنا رمسه الذي الزهد معىن هذا .يدك يف مما أوثق اهلل يد فيما تكون بأن الدنيا يف
 .وسلم عليه

 إن منها، واحد ناوجمتمع بعد أو قرب جمتمعٍ  أي أستثين وال جمتمعاتنا منها تعاين اليت املصيبة إن
 عقولنا من بدافعٍ  ال ةاملتعشق نفوسنا من بدافعٍ  الدنيا على نقبل أننا جمتمعاتنا منها تعاين اليت املصيبة
 على وسلم ليهع اهلل صلى اهلل رسول قال كما نتنافس جيعلنا الذي هو وهذا املصيبة، هي تلك املدبرة،
 ُيلكون الذينو  القوة، وسائل من مزيداً  ُيلكون الذين أن التنافس نتيجة التنافس؟ نتيجة هي ما املال،
 أنفسهم يوصلوا أن يستطيعون الذين هم املختلفة القوانني مقادة لكونُي والذين القرب، وسائل من مزيداً 

 واملستضعفون فاءالضع وأما املال، مقاليد على أيديهم يضعوا أن يستطيعون الذين هم الثروات، ينابيع إىل
 مث ويتكاثر ملالا ويتجمع املؤخرة يف يظلون أهنم شك فال الصفوف، هذه اخرتاق إىل هلم سبيل ال الذين

 وتنعتها فقر، مثة ليسو  بالفقر فتنعتها األخرى اجلهات إىل وتنظروا واحدة، جهة يف واحدة كفة يف تكاثري
 كفيت نع االعتدال يغيب عندما الشأن هو هذا ولكن ضرورة، وال حاجة مثة وليست والضرورة باحلاجة
 الكفة تطيش نأ املآل. ةوالكثري  الكثرية باألثقال الكفتني إحدى تتثاقل عندما الشأن هو هذا امليزان،

 الفقر خفة من ينتعا أخرى وكفة املال أثقال فيها تراكمت كفة كفتني إىل آل جمتمعنا ختف، وأن األخرى
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال كما اهلالك شرارة عنه تنقدح أن إال ُيكن ال الواقع وهذا العدم، من تعاين
 .وسلم

 الكثرية يبةالعج السرقات من العقول له تذهل ما يسمع لكمك املختلفة، الفساد أنباء يسمع كلكم
 ال بلدٍ  يف عيشن احلمد وهلل أننا تؤكد اليت العجيبة املذهلة األرقام ذلك خالل من يسمع وكلكم املتنوعة،

 ويتسرب يسري العدمب وإذا أطنابه ضرب قد بالفقر وإذا تنظر نفسه الوقت ويف جمموعه، يف فقر من يعاين
 .العمق حيث من وكيفاً  االنتشار، حيث من اً كم ليزداد

 من يسيل الذي اللعاب من بدافعٍ  املال مع نتعامل أننا سببه اإلخوة؟ أيها سببه ما نراه الذي هذا
 أمرنا واإلسالم عقلي،ال التدبري من بدافعٍ  ال به والتعلق والعشق النهم من بدافعٍ  املال مع نتعامل أشداقنا،

. الرِّْزِق  ِمنَ  لطَّيِّبَاتِ َوا لِعِبَاِدهِ  َأْخرَجَ  الَّيِت  اللَّهِ  زِيَنةَ  َحرَّمَ  َمنْ  ُقلْ : القائل هو ربنا سألي باملال نتعامل بأن
 النُُّشورُ  َوإِلَْيهِ  رِّْزِقهِ  ِمن ُكلُوا  َمنَاِكبَِها يِف  فَاْمُشوا َذلُواًل  اأْلَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ : القائل هو أليس
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 حياتنا من عهانض وأن املدبرة، بعقولنا معها نتعامل أن أمرنا الدنيا على نقبل أن أمرنا عندما اهلل لكن
 األيدي بعض نهاع تتقطع أن ال والنصفة، بالعدل إليها األيدي سائر متتد وأن توضع، أن ينبغي حيث

 هو هذا. حتب اكم ينيواملال املاليني منها وتبتلع تشاء كما متارسها إليها أخرى طويلة أيدي متتد وأن
 .وتعاىل سبحانه هلل دين

 خالل من املدركة، قولنابع نقتطفها أن ينبغي اليت العربة املؤمل الواقع هذا من إليه أنتهي أن أريد والذي
 العالج ما سكرهم؟ من يصحون باملال السكارى هؤالء جيعل الذي العالج ما الدواء؟ ما الواقع، هذا

 لنفسي؟ا وتعلقه تعشقه بواسطة ال عقله بواسطة ولكن املال مع يتعامل اجملتمع هذا جيعل الذي

 أن هو وجل، زع هلل العبودية مبعىن كلهم اجملتمع هذا أفراد يصطبغ أن هو له ثاين ال واحد العالج
 هذه ادأفر  قلوب يف اناإلُي هذا يزدهر أن هو اجملتمع، حياة يف قيادياً  واقعاً  بل تقليداً  ال باهلل اإلُيان يزدهر
 .غريه عالج وال الوحيد العالج هو هذا. عقوهلا يف يقيناً  يغرس أن بعد األمة

 الفساد هذا يارت إىل يركنون الذين الناس هؤالء أن يستشري الذي الفساد يف مصيبتنا اإلخوة أيها
 يؤمنوا، مل أم آمنوا هبا ااصطبغو  اليت هلوياهتم وزناً  يقيمون ال عليها، مقبلون هم اليت لآلخرة وزناً  يقيمون ال
 وجشع يقود، لذيا هو املستشري اجلشع فإن مث ومن عليهم، وتعاىل سبحانه اهلل لرقابة وزناً  يقيمون ال

 أما ع،اجلش غاب شبع وجد فإذا اجلوع، يقوده احليوان جشع احليوان؛ كجشع كان أنه ليت اإلنسان
 هلذا ُيكن وال ،األشكال من بشكلٍ  غباهتالر  حداً  تعلم ال اليت املستشرية النفس فتقوده اإلنسان جشع
 رسول قول معواتس أمل. وتعاىل سبحانه اهلل رقابة إال وجل عز اهلل من اخلوف إال أظافره يقلم أن اجلشع

 كان ولو واد وادٍ  ثانياً  إليه البتغى مال من وادٍ  آدم البن كان لو وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل
 هذه أمام قفوا ابت من على اهلل ويتوب الرتاب إال آدم ابن جوف ُيلئ وال ثالثاً  إليه البتغى واديان له

 الكالم؟ هذا معىن ما الرتاب إال آدم ابن جوف آدم ابن جوف ُيلئ وال: األخرية اجلملة

 ألرقام،ا عليه تتغلب أن ُيكن ال له حدود ال واسع جشع آدم ابن منه يعاين الذي اجلشع إن أي
. األشكال نم بشكلٍ  املليارات وال بل املاليني حدود عند يقف ال األرقام على يتغلب أن البد هو بل
 بعد سنوات، عشر بعد راحل أنه يعلم أن هو مصريه، يعلم أن هو واحد شيء جشعه؟ من حيد الذي ما



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1892
 

 ،ومجعها ئهاورا هلث اليت الدنيا من وجيوبه يديه سينفض يرحل وعندما أقل، أو أكثر أو عاماً  عشرين
 .مآله هو هذا. حاجز أي الرتاب وبني بينه ليس حفرته يف وسيمتد

 يقولل وجل عز اهلل يدي بني سأقف وأين اهلل إىل مردي أن وأدرك مصريي هو هذا أن أعلم عندما
 بينكم فيما زانباملي فعلت ماذا اْلِميزَانِ  يِف  َتْطغَْوا اْلِميزَاَن، َأالَّ  َوَوَضعَ  رَفَ َعَها َوالسََّماءَ  لك أقل أمل يل

 آمركم أمل امليزان؟ ذاه إىل إليكم أسديتها اليت النعم يف حتتكموا بأن آمركم أمل بينكم؟ فيما وضعته الذي
 مليزان؟با صنعت ماذا والنصفا بالعدل بينكم فيما إليها أعطيتكم اليت النعمة تتقامسوا بأن

 يف أوسدس أنين كيف وأعلم اهلل يدي بني أقفه الذي املوقف هذا وأعلم املصري هذا أعلم عندما
 وينتهي طماعيأ تتقاصر ذلك أعلم عندما املليارات، وال املاليني هذه من بشيءٍ  أمتتع لن ولسوف الرتاب،
 تمعاتاجمل كسائر الذي اإلخوة أيها جمتمعنا إذاً  به، وجل عز اهلل أمر الذي االعتدال إىل وأعود جشعي

 وينعدم ينتهيو  ويغيب جانب يف ويتعاظم يستشري املال جيعل نأ اجلشع هذا من يعاين مما يعاين الذي
 لسياسيةا بالرقابة وال اإلجتماعية بالنظم وال اإلقتصادية بالتدبريات ال له عالج ال آخر، جانب من

 اإلُيانية بالرتبية الإ النفوس يف اهلل رقابة تغرس وال وتعاىل، سبحانه اهلل رقابة يصلحه الذي إّنا اطالقًا،
 هي اهلل رقابة تكون دماعن عنها، إعراضٍ  كثري بعد أمهيتها إىل فينظر اجملتمع يعود أن البد اليت قيقيةاحل

 ينبغي اليت ةاإلُياني الرتبية خالل من إال قلت كما ذلك يكون وال احلافز هي الرقابة تكون وعندما القائد
 ويتبني العدالة هروتظ اجلشع يغيب هذا يتحقق عندما املستويات، كل على هبا اجملتمع هذا أفراد يؤخذ أن
 ندوقاص فوقها نسري اليت األرض وجل عز اهلل وأن األرض، هذه وجه على أمةٍ  أغىن وأننا أغنياء، أننا
 .أبداً  النريان تأكلها وال تنتهي ال لكنوزٍ ًْ 

 إال حكميت ال اهلل وميزان وتعاىل، سبحانه اهلل ميزان مع التعامل خالل من إال يظهر ال الغىن لكن
 .وتعاىل بحانهس هلل العبودية مبعىن واصطباغاً  اهلل مع وتعامالً  باهلل إُياناً  قلوبنا تفيض أن بعد

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 جسده ريتطه مهمة يؤدي أحدمها اثنني، طهورين إىل وأحوجه اإلنسان وتعاىل سبحانه اهلل خلق
 ممتناً  وتعاىل حانهسب فقال. عليه به وتعاىل سبحانه اهلل امنت الذي باملاء ذلك أجل من أكرمه وقد وجسمه

 الشوائب به أملت كلما ولتنظيفه جسمه لتطهري هبا وتعاىل سبحانه اهلل أجنده اليت املادة هبذه عباده على
  ،طَُهورًا َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  ْلنَاَوأَنْ زَ  َرمْحَِتهِ  َيَديْ  بَ نْيَ  ُبْشرًا الرِّيَاحَ  َأْرَسلَ  الَِّذي َوُهوَ : قائل من عز قال واألدران،

 .َكِثريًا َوأَنَاِسيَّ  أَنْ َعاًما َخلَْقنَا ممَّا َوُنْسِقَيهُ  َمْيتًا بَ ْلَدةً  ِبهِ  لُِنْحِييَ 

 أنداده وبني نهبي ما ولعالقة ولكيانه لروحه آخر طهور إىل اإلنسان أحوج وتعاىل سبحانه اهلل إن مث
 وتعاىل بحانهس اهلل متعه الذي الدين هبذا الطهور هذا حتقيق أجل ومن ذلك سبيل يف وأكرمه وأقرانه،
 ُكميْ َعلَ  لَِيْجَعلَ  اللَّهُ  ُيرِيدُ  َما: الثاين الطهور هذا إىل منبهاً  وتعاىل سبحانه فقال. وتشريعاً  وهدياً  تعليماً 

 ونَ َتْشُكرُ  لََعلَُّكمْ  َعلَْيُكمْ  نِْعَمَتهُ  َولِيُِتمَّ  لُِيطَهِّرَُكمْ  ُيرِيدُ  َولََِٰكن َحرَجٍ  مِّنْ 

 إال إطالقاً  تستقيم ال حياته أن إىل اإلنسان وتعاىل سبحانه اهلل بيان ينبه كيف اإلخوة أيها فانظروا
 والطهور ،واألدران الشوائب من وينقيه جسمه نظفي الذي املاء أحدمها: اثنني بطهورين اهلل أكرمه إذا

 سائر من اآلخرين نهأقرا وبني بينه ما عالقة وينظف القليب وكيانه روحه يطهر الذي الدين هو الذي الثاين
 .والشوائب واألضغان األحقاد

 به اىلوتع هسبحان اهلل أكرم الذي املاء هذا إىل دقيقة كل يف حيتاج كما أنه لعلم اإلنسان عقل ولو
 سبحانه هللا أكرمنا الدين هذا إىل متاماً  مثلها حباجةٍ  فهو وجسمه، جسده به ينظف أن أجل من اإلنسان
 وأقرانه؛ إخوانه وبني بينه ما عالقة به يطهر أن أجل ومن قلبه، الدين هبذا ينظف أن أجل من به وتعاىل
 لرميم،ا يشبه ما إىل - حي وهو - لوآل حياته لتفسخت املاء هذا نعمة ُحرم لو اإلنسان أن لو وكما

 تتفسخ، يةاالجتماع حياته فإن الزمن، من مدةً  الدين وهو أال الثاين الطهور عن ختلى إذا اإلنسان فكذلك
 هذا ملسلمونا عقل هل ولكن. الغابات يف تتصارع اليت الوحوش يشبه ما إىل يتحول اإلنسان هذا وإن

 واجلليل؟ الكبري املعىن
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 هذا عن لناسا فصل أجل من وتتظافر كلها جتتمع قوى هنالك أن فنجد العصر ذاه يف ننظر حنن
 عباد يفصلوا أن حياولون من هنالك أن فنجد ننظر به، إال اإلنسان حياة تستقيم  ال الذي الثاين الطهور

 ة،للحيا شرطاً  اهلل جعله الذي املاء من أهم وهو الدين، هذا طهور عن املسلمني وتعاىل سبحانه اهلل
 بقيمه والتالعب ائدهعق لتشويه مرةً  الدين عن وتعاىل سبحانه اهلل عباد فصل إىل الالهث سعيهم يسعون
 سياج تحطيمب أخرى ومرة وشرحها، ذكرها عن الوقت يضيق اليت الكثرية بالوسائل االعتقادية ومبادئه

 ومرةً  األنبياء،و  الرسل به ىلوتعا سبحانه اهلل ابتعث الذي الدين هلذا األوىل الثمرة هو الذي األخالق
 تبخريه إىل سبيالً  ذلك نيكو  منهم أمالً  رمبا شىت؛ متنوعةً  بأمساء والتطوير والتغيري التبديل إىل سعياً  أخرى

 تأملنا ولو وصوب، حدبٍ  كل من إلينا مندلقةً  هذه الشر قوى لوجدنا تأملنا ولو. عليه مظاهرو  وتبديده
 اخلطط لتلك تنفيذاً و  تطبيقاً  ُيعنون جلدتنا أبناء من وحشماً  خدماً  إلينا تتسرب اليت القوى هلذه لوجدنا

 .ساداهتم رمسها اليت

 لإلنسان نُيك ال الذي الدين هلذا أوضحتها اليت الضرورة هي وتلك اليوم، املسلمني واقع هو هذا
 حياة سر تعاىلو  سبحانه اهلل جعله الذي املاء عن يستغين أن لإلنسان أمكن إذا إال عنه يستغين أن

 أن فبوسعكم الزمن، من يسرية ولو مدةً  املاء عن اإلنسان يستغين أن تتصوروا أن استطعتم فإذا اإلنسان،
 .السماء من ليناإ وحياً  وجل عز اهلل أنزله الذي النقي ومائه الدين هذا طهور عن اإلنسان استغناء تتصوروا

 املشكلة نع احلديث من األهم ولكن فيها، ثاحلدي وأفضنا عنها حتدثنا وكم.. .املشكلة هي هذه
 املسلمون هب ينهض أن ينبغي الذي الواجب هو ما: واجبنا عن نتسائل أن هبا والتفكري تصويرها وعن
 بد الف الدين إىل اجته إذا اخلطر فإن وجودهم؟ عن اخلطر هذا لدرء مث ومن دينهم عن اخلطر هذا لدرء
 إال عظيمال الدين هذا لتمزيق سعياً  الدين أعداء ُيعن وال ين،الد هذا أصحاب إىل ذلك بعد يتجه أن

 أال واحد، حبصنٍ  نٌ حمص اجملتمع هذا أن يعلمون ألهنم عليه، والقضاء اإلنساين اجملتمع هذا متزيق يف طمعاً 
 .الدين وهو

 يهدموا أن إال لكذ إىل سبيل من هلم فليس فعاليته، ويشلوا اجملتمع هذا على يهيمنوا أن أرادوا فإذا
 .به يتحصنون الذي احلصن هذا
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 مث ومن اهلل بدين املرتبصة القوى هذه إبعاد أجل من املسلمون يسلكه أن ينبغي الذي السبيل ما
 املسلمني؟ حنن بنا املرتبصة القوى هذه

 تنفيذ يف يُقصر ال وأن يين ال وأن به، اهلل أناطه الذي بالواجب منا كلٌ  ينهض أن ذلك سبيل
 والواضح والبسيط القريب الدواء هو هذا. به يلوذ من وحبق نفسه حبق هبا وجل عز اهلل خاطبه يتال األوامر
 .الكالم يف تعقيد أو طويلةٍ  لفلسفة حيتاج ال والذي

 هذه ناع اهلل لدرء بذلك نقوم كنا لو به؟ وجل عز اهلل أناطه الذي بالواجب منكم كلٌ  يقوم هل
 جزئي، شكلٍ ب ولو فعلها تفعل وأهنا إلينا متسربةٌ  األخطار هذه أن جدفن ننظر أننا إىل ونظراً  األخطار،

 .اهب وتعاىل سبحانه اهلل كلفنا اليت الشخصية واجباتنا أداء عن نائمون أننا ذلك فمعىن

 الشخصية؟ الواجبات هي وما

 اتاحملرم عن يبتعد وأن نفسه، حق يف به اهلل كلفه قد ما بتنفيذ منكم كلٌ  يقوم أن: أوالً  هي
 .نفسه حق يف أيضاً  منها وجل عز اهلل حذره اليت واملناهي

 .وذريته أوالده اجتاه هأهل اجتاه بعنقه وتعاىل سبحانه اهلل علقها اليت مبسؤوليته ينهض أن: ثانياً 

 منهم ردف فرد فرد كل هنض لو املسلمني أن ريب وال شك وال. هلما ثالث وال الواجبان مها هذان
 إذاً  الواجب، هبذا هنوضه يف وتعاىل سبحانه اهلل مع وصدق أسرته، حق ويف نفسه حق يف الواجب هبذا
 فعالية بأي تسربت أن تستطيع ال األخطار هذه أن ولرأينا عنا، ترتد مث بنا تلتصق األخطار هذه أن لرأينا
 .جمتمعاتنا إىل

 ثانياً  نفسه، حق يف اهب وجل عز اهلل كلفه اليت بالتبعة مسلم كل ينهض أن: اثنان شرطان مها ولكن
 .به يلوذ ومن وأوالده أسرته حبق هبا وجل عز اهلل كلفه اليت التبعة هبذه ينهض أن

 أن اإم اختيارين أمام نفسه وجد إذا أنه هذا معىن ذلك؟ يف اهلل مع صادقاً  يكون أن معىن وما
 الذي وتعاىل انهسبح اهلل بأمر يضحي أن أو وبناته، ألوالده املستقبل يسميه وما وماله بدنياه يضحي

 يف وألوالدي يل بلاملستق أختيله مبا وأضحي بدنياي أضحي بل ال يقول أن يف يتمثل الصدق. به كلفه



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   1898
 

 وجل عز اهلل استودعها اليت األمانة هذه تبقى أن سبيل يف كياين، يف حمفوظاً  مكلوءاً  الدين يبقى أن سبيل
 .الصدق دليل هو اهذ. وتعاىل سبحانه اهلل أراد كما مكلوءةً  عندي

 أرعى نينإ أهلي على قيوم إنين يقول ملن قيمة فال صدقه على يربهن مل إن اإلنسان أن شك وال
 معبدة أرضٍ  على يسري طاملا اإلنسان ألن الكالم هلذا قيمة ال تربيتهم، يف وتعاىل سبحانه اهلل واجبات
 طريقه يف اهلل ضعي عندما ولكن صراطه، على يسري بأنه اهلل على ُينت أن ينبغي ما بالرياحني مفروشةٍ 
 وتعاىل، سبحانه اهلل مع الصادق هو فذلك صابراً  راضياً  فيتجاوزها والعقبات واملنغصات واألشواك القتات

 اليت الدنيا نع يعوضه أن - له جمرب وال - العلية نفسه على أخذ قد وجل عز اهلل فإن احلالة هذه ويف
 ومحايته، كالئته من نحص يف حيصنه وأن تصوره، الذي اخليايل املستقبل عن يعوضه وأن أضعافًا، فاتته
 .وتعاىل سبحانه باهلل ثقةً  يزداد اإلنسان هذا فإن مث ومن

 َواْصطرَِبْ  بِالصَّالةِ  َأْهَلكَ  َوْأُمرْ : تبيانه حمكم يف لنا وتعاىل سبحانه اهلل وصفه وقد الدواء هو هذا
 أوسع ما. عامة كلمة وهي ،نَارًا َوَأْهلِيُكمْ  أَنْ ُفَسُكمْ  قُوا آََمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا ِرْزقًا َنْسأَُلكَ  ال َعلَيْ َها
 .القيامة يوم بالواص العذاب ونار الدنيا يف الشقاء نار أهلك وتقي نفسك تقي هبا اليت الوسائل وأكثر

 أن بقي بقنط أن بقي ننفذ، أن بقي املسلمون؟ أيها بقي ماذا الدواء، لنا وصف وقد اهلل بيان هذا
 معىن عرفتم وقد بصدق وتعاىل سبحانه اهلل صراط على نسري وأن لبيك اللهم لبيك حالنا بألسنة نقول

 يف ياهبدن اإلنسان يضحي أن هو الصدق إّنا بلسانه، اإلنسان يدعيها كلمة ليست الصدق الصدق،
 ومغربني، دينمشر  عنكم الكائدين كيد اهلل ورد باخلط هان هذا فعلتم أنتم إن. وخالقه مواله أوامر سبيل
 سبيل يف سكمرؤو  ركبتم أنتم وإن هذا، يف وتعاىل سبحانه اهلل مع تصدقوا مل وإن تفعلوا مل إن ولكن

 تضحيًة، كميكلف ال عندما شيئًا، يكلفكم ال عندما هامشياً  حظاً  حياتكم من اهلل حظ وجعلتم دنياكم،
 األعداء خطط إىل سيكلكم وتعاىل سبحانه اهلل أن أخشى أخشى فإين ..خسارة أي يكلفكم ال عندما
 .عباده يف وتعاىل سبحانه اهلل سنة هي وتلك

 وأن بادهع سوء من يقينا أن وجل عز وأسأله أنفسنا سوء من يقينا أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل
 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول .يرضيه ما على مشلنا جيمع
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 إىل العبد منه ليص سبيالً  أجد فلم آخره، إىل أوله من بتأمل وتعاىل سبحانه اهلل كتاب قرأت لقد
 أجد ومل أعتابه، على عوالتضر  والتبتل يديه بني التذلل سبيل من وأقصر أقرب وتعاىل سبحانه اهلل مرضاة

 سبحانه اهلل على االستكبارك عليه وتعاىل سبحانه اهلل غضب ويبعث عنه وحيجبه ربه من العبد يقطع سبباً 
 يهدد اتاآلي من آية يف أجده فلم هتديدات ومن نذر من وجل عز اهلل كتاب يف ما وتأملت وتعاىل،
 املستكربين ديدهت يف ويبالغ يهدد وجدت ولكنه حُمرم، ارتكاب يف القدم به زلت إنساناً  ينذر أو عاصياً 

 .الدنيا احلياة هذه يف

 يف وتأملوا بَّارٍ جَ  ُمَتَكربٍِّ  قَ ْلبِ  ُكلِّ  َعَلى اللَّهُ  َيْطَبعُ  َكَذِلكَ : وتعاىل سبحانه اهلل قول يف مثالً  تأملوا
 اجْلَنَّةَ  َيْدُخلُونَ  َواَل  السََّماءِ  أَبْ َوابُ  هَلُمْ  تُ َفتَّحُ  اَل  َعنْ َها َواْسَتْكبَ ُروا بِآيَاتِنَا َكذَّبُوا الَِّذينَ  ِإنَّ : سبحانه اهلل قول
 .اخْلِيَاط َسمِّ  يِف  اجلََْملُ  يَِلجَ  َحىتََّٰ 

 ُكلَّ  يَ َرْوا َوِإن احلَْقِّ  َغرْيِ بِ  اأْلَْرضِ  يِف  يَ َتَكب َُّرونَ  الَِّذينَ  آيَايتَ  َعنْ  َسَأْصِرفُ : وجل عز قوله إىل وانظروا
 .َسبِياًل  يَ تَِّخُذوهُ  اْلَغيِّ  بِيلَ سَ  يَ َرْوا َوِإن َسبِياًل  يَ تَِّخُذوهُ  اَل  لرُّْشدِ ا َسبِيلَ  يَ َرْوا َوِإن هِبَا يُ ْؤِمنُوا الَّ  آَيةٍ 

ِين َوىَمث ْ  فَبِْئسَ  فِيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  أَبْ َوابَ  اْدُخلُوا قِيلَ : وجل عز قوله إىل وانظروا  وكم اْلُمَتَكربِّ
ِين َمثْ َوى فَبِْئسَ : يكرر  .اْلُمَتَكربِّ

 تدفعه أن البد ،جواحنه بني غرائزه اهتياج من بسائقٍ  املعصية إىل ينجرف الذي أن فوجدت لتوتأم
 اهلل وعد كذاه أجل. تواب وجل عز واهلل عليه وجل عز اهلل يتوب والتذلل، والندم األمل إىل خطيئته
 سبحانه اهلل نعم إىل أقبل إنسانٌ  هو هو؟ فمن املتكرب أما. اهلل إال الذنوب يغفر ومن وتعاىل سبحانه
 .تعاىلو  سبحانه املنعم على لتكربه سبباً  منها فجعل هبا، وجل عز اهلل أكرمه اليت وتعاىل

 .العافية ذهه أعطاه من على تكربه إىل سبباً  عافيته من فجعل بالعافية وجل عز اهلل أكرمه
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 على لتكربه بباً س هبا وجل عز اهلل أكرمه اليت املال نعمة من فجعل مبال وتعاىل سبحانه اهلل أكرمه
 .عنه وإعراضه وجل عز اهلل

 واستكباره لعتوه بباً س هبا وجل عز اهلل متعه اهلل قوة هي اليت القوة من فجعل بقوة وجل عز اهلل أكرمه
 .ونواهيه وأوامره وصاياه عن وإعراضه اهلل على

 سبحانه اهلل من ظوةح تصلين أن اجلرُية، هذه من أشنع جرُية كله الكون جرائم يف أن أتصور وال
 مين شكرٍ  بباً س اهلل إىل تقريب سبب احلظوة هذه تكون أن من وبدالً  أملكها، وال أملكها أكن مل وتعاىل

 فإذا عليه، الستكباري وسبباً  وجل عز اهلل عن إلعراضي سبباً  احلظوة هذه من أجعل وجل، عز هلل إىل
 يب تطاف ومهما تذكرهتم، عن أعرضت املذكرون ذكرين وإذا بنصائحهم، سخرت الناصحون نصحين

 ما كلها، النذر ههذ عن ٌأعرض. .حتذرين. .تنبهين. .توقظين اهلل عند من آتية الدنيا حيايت يف النذر
 .اجلرُية هذه من وأسقط أشنع جرُيةً  الكون يف أن أتصور

 أن وينبغي ،دائماً  أبصارنا وأمام بصائرنا يف ماثالً  يكون أن ينبغي اإلخوة أيها لكم أقوله الذي هذا
 أن: هاوأمه أبرزها من واحدة سنة ال سنناً  ذلك يف إن بل عباده، يف ماضيةً  إهلية سنة ذلك من نعلم

 اهلل غضب أن شك فال شأهنم، هذا الذين وتعاىل سبحانه اهلل على املستكربون فيه يشيع الذي اجملتمع
 عن لبعيدونا ظهرانيهم بني وجد لو ىتوح الناس، أولئك فيه يشيع الذي املكان بذلك سيحيق وجل عز

 من رشاش دنياال يف يصيبهم أن بد فال وجل، عز بأوامره املنضبطون اهلل صراط على السائرون هنجهم
 ببعض البقعة تلك وتعاىل سبحانه اهلل ابتلى فإذا املستكربين، أولئك على وتعاىل سبحانه اهلل غضب

 ابتلى إذا. هرانيهمظ بني يعيشون الذين أيضاً  الصاحلني للتشم املصائب هذه تتسع أن بد فال املصائب،
 الصاحلني من كثري إىل حىت الشدائد آثار متتد أن بد فال الشدائد من بشيء البقعة تلك وتعاىل سبحانه اهلل

 ِمْنُكمْ  ُموالَ ظَ  الَِّذينَ  ُتِصينَبَّ  ال فِتْ َنةً  َوات َُّقوا: وتعاىل سبحانه ربنا يقل أمل. ظهرانيهم بني يعيشون الذين
 .َخاصَّةً 

 من فيهم ستكربي عندما عليهم فيبعث عباده، يريب أنه سننه من أو وتعاىل سبحانه اهلل سنة ومن
 ألن ذلك حده، ندع توقفه وأن شأنه إىل اإلنسان توقظ أن شأهنا من الرتبية وسياط تربية، سياط يستكرب
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 أنه فاملأمول رته،سك من بسببها واستيقظ دراتهق حدود إىل منها تنبه باإلنسان استحكمت إذا املصيبة
 موقف وتعاىل بحانهس اهلل عباد مع ليقف الزائف كربيائه برج عن ينزل أنه واملأمول احلالة، هذه يف يرعوي
 اإلهلية لسياطا ترتى عندما ولكن املأمول هو هذا وقوة، حول من به يعتز كان مما التربء وموقف التبتل،
 البيان هذا ىلإ ملتفت من وال النذر، هلذه مستجيب من وال فتحذر فتنذر تعود مث حتذر تنذر لطيفةً 

 :لكم وأقول. مرعبة شدائد وإىل مهلكة، مصائب إىل يتحول أن بد ال النذير فإن احملذر،

 من معهم جتتاحو  جتتاحهم بل البقعة تلك من وحدهم املستكربين هؤالء تلتقط ال الشدائد هذه إن
 نيته على كالً  هللا حيشر تعاىل اهلل فإن اآلخرة يف أما الدنيا، دار يف هذا. ظهرانيهم بني يتقلبون كانوا
 .عليه يسري كان الذي النهج وطبق

 تطل هي هاو  املاضي، العام يف ونتائجها آثارها من كبرياً  قدراً  ذقنا اليت الشدة يدي بني هذا أقول
 إِذْ  فَ لَْوال: جلو  عز اهلل قول يقرأ وكلكم اإلهلية السنن آثار من أثر الشدة هذه أيضًا، العام هذا يف علينا

 ومل اضيامل العام مر ولكن بأسنا، رأوا عندما الزائف كربيائهم ومزقوا تضرعوا هال َتَضرَُّعوا بَْأُسنَا َجاَءُهمْ 
 خمطئني نواكا أهنم نواأعل املستكربين أن على تدل ظاهرة جند مل كربيائهم، عن املستكربين لنزول أثراً  جند

 النذير النذير تلوي أن َييف الذي الشيء لذلك أثراً  جند مل يتوبوا، وأن يرعوا أن هلم آن وقد تائهني كانوا
 متدبر من هل ج؟النتائ يف متأمل من فهل أثرها، يعم وأن الشدة تشتد وأن وتتضاعف املصيبة متتد وأن
 له؟

 السكرة إن بصرال تعمي السكرة وإن سكرة إهنا :الزائفة للكربياء العقل يقول الكرب، َياطب والعقل
 املتكرب، لكربياء قلالع يقول هكذا بقوته، الدهر يناطح قويٌ  أنه إليه َييل الضعيف اهلزيل الرجل جتعل
 ركبتم أنكم ول أرأيتم: قائالً  يسائلهم أنه إال أظن وما اآلن املتكربين كربياء َياطب العقل أن إال أظن وما

 مع تصطلحوا وأن هلل ةالعبودي حمراب يف متتثلوا أن عليكم بأن جهراً  تعرتفوا فلم هذه مبكربيائك رؤوسكم
 استبد نإ كربيائكم تفيدكم أن عسى ماذا هذا يف رؤوسكم تركبوا أن أردمت إن جديد، من وجل عز اهلل

 شراب عةجر  إىل تأكلوهنا، لقمة إىل املاسة احلاجة بكم استبدت إذا غوراً، ماؤكم وأصبح الظمأ بكم
 وال األرض اطنب يف ال جتدوا ومل نبات، من اللقمة هذه لكم يسوغ ما األرض يف جتدوا مل مث تبتلعونه
 كربياؤكم؟ بكم تصنع أن عسى ماذا الظمأ؟ من يرويكم النمري املاء من كأساً  ظاهرها
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 املنشودة، الغاية كتل إىل كربياؤه ُيتطي املتكرب يبقى أن بأس فال املشكلة حتل الكربياء هذه كانت إذا
 وللمؤمن جاحدلل العقل يقول هكذا. الغاية هذه إىل سبيل من هنالك هل ولكن ذلك، يف نتبعهم حنن وها

 اؤُُكمْ مَ  َأْصَبحَ  ِإنْ  َأرَأَيْ ُتمْ  ُقلْ : وجل عز اهلل كالم معىن وهذا: وللطائع وللعاصي وللفاسق وللتائه وللمتكرب
 .َمِعنيٍ  ءٍ مبَا يَْأتِيُكمْ  َفَمنْ  َغْورًا

 العذب املاء هذا من الباقية القليلة القليلة البقايا عن الري هندسة يباشرون مسؤولون أناسٌ  حدثين
 سيحدث الذي ما رىت الربع، إىل تصل تكاد ال بقية الفيجة، تسمونه الذي املاء هذا تشربونه الذي النمري

 الناس بني املشرتك اجلامع هو عقل منطلق من وأقول أقول أنا املاضي؟ للعام تكراراً  العام هذا جاء إذا
 نطمئن وجيعلنا اء،امل من البقية هذه لنا ويبقي اهلل، إىل االلتجاء عن يغنينا سبيل هنالك كان إذا مجيعًا،

 القدر سيبقى لشربنا هاإلي حنتاج اليت املياه وأن إليها، حاجتنا يف بنا وجل عز اهلل رمحة ستمتد مزروعاتنا أن
 طرق وقد مر املاضي هذا ولكن ونسكت، شيء كل عن نعرض فنحن لنا، مستمر ذلكل الضروري

 تمطاريةاالس الوسائل باب طرقوا األبواب، تلك من باب وال يسعفهم فلم األبواب كل املستكربون
 تلك اجدهتم ماف أخرى، كثرية وسائل أعلم فيما طرقوا السبل؟ تلك أجدهتم فماذا العلمانية االصطناعية

 .شيئاً  السبل

 يكرروها مث هايكررو  مث الصحي الصرف مياه إىل اخلرباء يعمد أن يف تفكرياً  هنالك أن علمت ولقد
 العقل مع اتفاقاً  أكثر وأيهما اقرب أيهما أعجب أنا. اإلنسان لشرب بل الزروع، لسقي صاحلة لتصبح

 فنزدردها نعود مث وهناك، وهنا والغرب الشرق من باخلرباء استعانة نكررها مث تكرار مشروع فنبدأ نعمد أن
: وعد الذي وعده زلونستن وتعاىل سبحانه اهلل إىل نلتجئ أن أم فيها اليت القذارة نتخيل وحنن ونشرهبا

 َُلُكمْ  َوجَيَْعلْ  ِننيَ َوبَ  بِأَْمَوالٍ  َوُيُِْددُْكمْ  .ِمْدرَارًا َعلَْيُكمْ  السََّماءَ  يُ ْرِسلِ . َغفَّارًا َكانَ  إِنَّهُ  رَبَُّكمْ  اْستَ ْغِفُروا فَ ُقْلت 
 أقرب؟ أيهما أَنْ َهارًا َلُكمْ  َوجَيَْعلْ  َجنَّاتٍ 

 ترضى فكي الكربياء، حجاب هو الثاين الطريق هذا يبعد واحداً  شيئاً  أن إال اجلواب يعلم كلنا
 ترضى كيف افنشرهب نعود مث املياه هذه نكرر أن يف ونفكر الصحي الصرف مياه إىل نعمد أن كربياؤنا

 ال أمرٌ ! بيده؟ع حنن الذي ومالكنا وخالقنا ولربنا ملوالنا نذل أن كربياؤنا ترضى ال مث بذلك؟ ياؤناكرب 
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 يستغفروا نأ ينبغي الذين يستغفر؟ أن ينبغي الذي ومن اإلخوة أيها األشكال من بشكل تصوره ُيكن
 .لوج عز هللا على مستكربين القريب األمس إىل كانوا الذين هم التائهون هم املتنطعون هم

 وكأين تأملتو  مساجدهم، يف االستسقاء صالة واملصلون الشيوخ فليقم: املاضي العام يف يل قيل
 يسمون الذين هؤالء بسبب بنا تنزل مل الشدة هذه إن: قلت. العجيب الكالم هذا من تسخر اهلل مبالئكة
 الشدة سبب نإ الشدة، هذه وقعت امل وحدهم هبم مليئاً  اجملتمع كان لو الراكعني، أو املصلني أو الشيوخ
 هنا املتطاولة الكثرية لليايلا يف اهلل، معصية يف العصاة جماهرة يف اهلل، على املستكربين استكبار يف يتمثل
 بالكربياء واجملللة عصيةبامل اجملاهرة لكن غفوراً، كرُياً  رباً  لوجد مبعصيته استرت العاصي أن ولو وهناك، وهنا
 .رهبم يستغفروا أن جيب الذين هؤالء الشدة هذه سبب هي

 أيها يا اذهبوا جداً، عجيب أمر فهذا املهتدين باملتدينني اهلل إىل اهلل على املستكربون يتوسط أن أما
 يف جمتمعون فإننا حنن ماأ بالري، يكرمنا وأن نعمه علينا يغدق أن اهلل أبواب لنا فاطرقوا املتبتلون املتدينون
 عادتكم هي كما طبوهوخا ربكم فاستغفروا أنتم إذهبوا. كربيائنا عن نتخلى أن نستطيع ال العاجية أبراجنا

 االستسقاء ةصال منطق ليس هذا اإلخوة؟ أيها منطق أهذا. حنن استغفاركم مثرات جنين لكي مساجدكم يف
 كل اهب هضين كلها البلدة مستوى على تكون أن ينبغي اهلل، رسول إياها علمنا وكما اهلل، شرعها كما
 مجيعاً  يتوبوا أنو  أيام أربعة البلدة تلك أهل يصوم أن نتائجها سر لعل مقدمات، وهلا البلدة، تلك يف من
 .متضرعني متبتلني أذلة َيرجوا مث املظامل، يردوا وأن اهلل، إىل

 بأن واثق ينألن أضمن أنا يسرا العسر هذا سيبدل وتعاىل سبحانه اهلل أن أضمن أنا وأقول قلت وأنا
 .وعده يف صادق اهلل

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول 
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 إىل فيتوبوا عودواي بأن واإلسالمية العربية البالد هذه يف هنا لنا إخوة فيها ذكرنا مناسبةٌ  حانت كلما
 والبيعة معه الحاالصط وجيددوا غفروهيست وأن اهلل، صراط على االستقامة إىل الشرود من يرجعوا وأن رهبم،

 البعيدون أوالء مه ها: فقالوا الناس من فئة قامت الرزايا، عنهم ويبعد املصائب هذه عنهم يرفع حىت له
 شيء من انونيع ال مرتفون منعمون والشرق الغرب بالد أقصى يف اهلل صراط عن الشاردون اهلل دين عن
 .املصائب هذه من

 كيف تعلم ال كنهاول واجلدل، بالنقاش لساهنا تطيل كيف تعلم أهنا الفئة ذههل بالنسبة واملصيبة
 مصيبة هي تلكو  عباده، يف وتعاىل سبحانه اهلل وسنن اإلسالم حقيقة وملعرفة للدراسة عقلها تفتح

 وقت حان ذاإ حىت واجلدال بالنقاش العلماء يطاول كيف يعلم باجلدل خبرياً  إنساناً  جتد أن املصائب،
 .وأعرض عنه انصرف فيه يناقش الذي اإلسالم هذا يدرس أن إىل ُدعي إذا حىت راسة،الد

 يف جدواو  املستشكلني املسلمني هؤالء أن لو أمتىن وكنت - اإلخوة هؤالء عن اجلواب يف أقول وأنا
 :جلوابا يف أقول. هذه أسئلتهم عن الشايف اجلواب يسمعوا حىت وتعاىل سبحانه اهلل بيوت

 سبحانه اهلل فإن لإلسالم، الدنيوية وحضارهتا رقيها يف مدينة ليست اليت األمة: وإجياز صارباخت أوالً 
 عن يبعدها أن وأ رفدها، عنها يقطع أن يف وتعاىل سبحانه اهلل دين عن بشرودها يعاقبها لن وتعاىل

 جبينها عرقب عاجلةال الدنيا هذه يف واملدنية احلضارة سلم ارتقت إّنا األمم هذه ألن الدنيوية، حظوظها
 يف رقيها يف ةمدين تزال وال كانت اليت األمة أما اإلسالم، طريق عن ذلك إىل ترق ومل وحبيلها، وبقدراهتا
 هذا. عليها تكان اليت احلالة إىل ترجع أن البد الدين هلذا تتنكر عندما أهنا شك فال لإلسالم حضارهتا

 .عاقل كل يدركه أن وينبغي باختصار اجلواب هو

 اليت الطرق وعن معايشهم سبل عن كانوا أياً  الناس الدنيا احلياة هذه يف يصد مل وتعاىل سبحانه اهلل
 رَبِّكَ  طَاءُ عَ  َكانَ  َوَما رَبِّكَ  َعطَاءِ  ِمنْ  َوَهُؤالءِ  َهُؤالءِ  ّنُِدُّ  ُكال :القائل هو أليس. رقيهم إىل فيها يصعدون

 كل من تيتأو  أهنا سبأ ملكة عن وتعاىل سبحانه اهلل كتاب علنأ وقد حلضارة، رمزاً  كانت سبأ حَمْظُورًا
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 صلتو  ما إىل سبأ مملكة وصلت ال، الدين؟ طريق عن ذلك إىل وصلت فهل. عظيم عرش وهلا شيء
 ومن مجيعًا، للناس وهؤالء هلؤالء وجل عز اهلل فتحها اليت الطبيعية الفطرية باألبواب البشرية، جبهودها إليه
 ذلك يف مدينة ليست ألهنا حاهلا، كانت مهما نعيمها يف تتقلب وأن حضارهتا تتبوأ أن حقها من فإن مث

 . الدنيا احلياة العاجلة احلياة إىل بالنسبة هذا. لإلسالم

 لتخلف،ا مثال اجلهل، مثال التفرق، مثال تعرفون كما كانوا اإلسالم؟ قبل كانوا فماذا العرب أما
 لسدةا هذه إىل هبم قفز الذي ما. تعلمون كما العامل أطراف على مهمشني كانوا واملرج، اهلرج مثال

 االحتاد من قرالف بعد الغىن من الضعف بعد القوة من البازخة املدنية من الرقي من احلضارة من العجيبة
 أليس السدة؟ هذه إىل به وصلوا حىت درجةً  درجةً  به ارتقوا الذي السلم ما هو؟ ما والتشرد التفرق بعد
 !سالماإل هو

 وجاهليتهم ختلفهم ظلمات يف َيبون كانوا الذين العرب إن يقول أن يستطيع من الناس يف وهل
 ذلك سبيل يف بذلوا مادية بقدرات الغرب، عند احلال هو كما ابتدعوها بعلومٍ  احلضارة إىل وصلوا إّنا

 هذا؟ يقول الذي من اجلهيد اجلهد

 يف دينونم العرب إذاً  اإلسالم، هذا بواسطة إال نالوه لذيا هذا ينالوا مل العرب أن يعلم كله العامل
 هبم ملثلا اجلهال من لنا إخوة يضرب الذي والشرق الغرب دون من هذا نعلم أن ينبغي. لإلسالم رقيهم
 الشتات من لواولتحو  ُيذكر، حديثاً  هلم رأيت ملا جلبابه العرب ارتدى الذي اإلسالم لوال. يوم بعد يوماً 
 بعد لإلسالم املدين تنكر إذا إذاً . التاريخ يف اليوم ذكر هلم يعد ومل تبددوا لرأيتهم مث والتمزق التمزق إىل
 النتيجة؟ ما مراقب اإلسالم ورب اإلسالم أعزه أن

 وجل عز اهلل دين أعزه الذي فاإلنسان عليها، كان اليت احلالة إىل اإلنسان هذه يعود أن النتيجة
 إن مث رأسه يف نشوهتا دارت الكربياء إن مث واجلهالة، والضعف تخلفوال الفقر مثال ذلك قبل وكان

 املنطق، قتضيهي الذي املنطق؟ يقتضيه الذي ما أعزه الذي اإلسالم هذا فركل كيانه يف طفحت الكربياء
 بعرق نلته الذي اهذ تنل مل إنك قبل، من عليه كنت ما إىل ارجع: له يُقال أن اهلل سنة يقتضيه الذي بل
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. .جاهالً  نتك سباتك، محأة يف راقداً  كنت كاآلخرين، بذلته جبهد نلته الذي هذا نلت وال ك،جبين
 .عليه كنت ما إىل تعود أن ينبغي له تنكرت وقد اآلن له، أخلصت يوم فأعزك اإلسالم جاء

 ا،هل بامتالكه عتزي وأن بداره يتمتع أن احلق كل احلق له جبينه، بعرق جبهده بناها داراً  ُيلك رجلٌ 
 يف سكنهوأ الغين هذا فأكرمه األغنياء، من لغين الود أخلص األغنياء من لغين اخلدمة أخلص آخر رجلٌ 
 طافت برأسه النشوة طافت حىت الغين ذلك دار يف اإلنسان لذاك املقام استقر أن إال هو وما له، دارٍ 

 هذا يا: له قال وفادته، وأحسن أكرمه الذي الغين ذلك على يتبجح به وإذا وعقله، برأسه الكربياء نشوة
 يفرضها اليت ةالنتيج ما عتواً، ازداد كرباً  ازداد النعمة هذه إليك اسدت اليت اليد واشكر النعمة تذكر تذكر

 ال قبل، نم عليه كنت الذي املقام إىل وارحل داري من اخرج الدار صاحب له يقول أن النتيجة املنطق؟
 .عليها كان اليت احلالة إىل يعود يعود؟ حال أي إىل طرد وإذا الدار هذه من يطرد أن بد

 هلهمج من َيجلون ال يتبجحون، الذين هلؤالء ذلك قولوا اإلخوة؟ أيها املعىن هذا أدركتم هل
 وهذا بالنقاش، اجلدلب ألسنتهم يطيلون ولكنهم وكتابه، قرآنه يف املقروءة اهلل بسنن جهلهم ومن باإلسالم

 .كمل أقوله الذي الكالم هذا هلم قولوا أجل العقل، على وثقيل عالطب على ثقيل ممجوج شيء

 الدنيا، دار يف رقنيمتف متخلفني فقراء كلهم الناس يأخذ أن نفسه على يأخذ مل وتعاىل سبحانه ربنا
 َهُؤالءِ  ّنُِدُّ  ُكال مبدأي، فهذا الدنيا دار يف أما: هلم قال. وجل عز اهلل صراط على يسريوا مل ألهنم

 تائجن وجيرت يعاين أن البد واخلامل كسله نتائج من يعاين أن البد الكسول رَبِّكَ  َعطَاءِ  ِمنْ  ُؤالءِ َوهَ 
 للناس اهلل حساب أما دنيا، إىل يصل أن بد ال دنيا سبيل يف والعرق اجلهد يبذل الذي والعامل مخوله،

 بالرقي رةباحلضا وجل عز اهلل مهاأكر  أمم وهنالك اهلل، كتاب يف نقرأ هكذا آخر، قانون إىل فمرده غداً 
 َعطَاءِ  ِمنْ  َوَهُؤالءِ  َهُؤالءِ  ّنُِدُّ  ُكال: وتعاىل سبحانه اهلل قول عليها أو هلا فحق ذلك أبواب طرقت ألهنا
 اجلهل مثال اخلمول مثال كانت العرب مقدمتها ويف أمم هنالك. حَمْظُورًا رَبِّكَ  َعطَاءُ  َكانَ  َوَما رَبِّكَ 
 طريق عن ليهاإ فأوحى أكرمها وتعاىل سبحانه اهلل إن مث والبغي، التهارج مثال الدعة مثال الكسل مثال

 هبم اإلسالم قفز ،وتعاىل سبحانه هلل وأخلصوا اإلسالم على فاستيقظوا وسلم عليه اهلل صلى حممد رسوهلا
 .التاريخ يقول وكما تعرفون كما احلضارة درجات أعلى إىل اجلهل دركات أدىن من
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 تكربونيس وجل عز اهلل بدين يعتزون أجدادهم كان الذين هؤالء معظم أن كيف جند عندما ليوموا
 سبحانه هلل عبوديتهم نم يتأففون مببادئه، التمسك من يتأففون به، االلتزام من يتأففون الدين، هذا على

 أعزها لذيا الدين ذاه رداء ختلع أن األمة هذه أرادت فإذا. اآلخرين عند ما على لعاهبم ويسيل وتعاىل
 على لك هل جةالنتي هبذه ناطقاً  احلساب يكون أن بد ال فيها، كانت اليت النقطة إىل تعود أن البد إذاً 
 ألخرى،ا األمم نالته ما تنال لكي جهد أي تبذل مل أنت. .ال ذلك؟ وراء حقٍ  من وتعاىل سبحانه اهلل

 باءكآ إخالص بفضل احلضارة درجات لىأع إىل والتهارج والكسل اخلمول درجات أقصى من نقلت
 ِمْنبَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواتِ  َفَخَلفَ  خلف فإذا وجل، عز اهلل لدين وأجدادك

 من شكلب العقل فيه يناقش أن ُيكن ال القرار وهذا وتعاىل، سبحانه اهلل كالم هذا  َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًّا
 احلقيقة وهي أيضًا، بعدهم جاء ومن اهلل رسول أصحاب أسالفنا إليه تنبه الذي املعىن هو وهذا كال،األش
 أليب قال ومي جيهلوهنا يظلون الذين األغبياء جيهلها وظل وعاها من فوعاها عمر سيدنا فيها نطق اليت

 هؤالء أن ليت منطق( اهلل أذلنا به هللا أعزنا ما بغري العزة طلبنا فمهما باإلسالم اهلل أعزنا قومٌ  حنن) :عبيدة
 يعلمون أهنم يتل احلضاريني، ألولئك أخرى منافسات عن ألنفسهم يبحثون الذين اهلل دين عن الشاردين

 .احلقيقة هذه

 القعساء عزةال إىل سيعودون لإلسالم أخلصوا إذا ُيكن ال اإلسالم، بسلم إال صعداً  يرتقوا لن العرب
 أو أكثر عند الاحل هو كما منه وتربموا ورفضوه عليه استكربوا وإذا هبا، وجل عز اهلل أعزهم اليت ذاهتا
 هل. ال ذلوه؟ب جهد اهلل عند هلم هل قبل، من عليه كانوا ما إىل اهلل يعيدهم أن بد فال املسلمني، جل
 هو المسواإل انتشلهم الذي هو اإلسالم. إطالقاً  ال سبيلها؟ يف جباههم عرقت إمكانات اهلل عند هلم

 كانوا ام إىل يعودوا أن ينبغي إذاً  اإلسالم يرفضون العرش، هذا بوأهم الذي هو واإلسالم محلهم الذي
 .عليه

 ال ربالع اإلسالم، إال يوحدها أن ُيكن ال العرب: مقدمته يف خلدون ابن يقوله ما إىل وانظروا
 من هذا وليق خلدون ابن. اإلسالم الإ يعزها أن ُيكن ال العرب اإلسالم، إال قوهتا على حيافظ أن ُيكن

 أن قبل ةاألم هذه ألن ملاذا؟. التاريخ يف لألمم اهلل سنن وعى الذي املؤرخ اإلنسان وهو علمي، منطلق
 قبل لفقر،ا مثال كانت اإلسالم قبل اخلصام، التقاتل االختالف التهارج مثال كانت باإلسالم تعتنز
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 أن بد ال جديد، من طبعها فيها يستيقظ أن ينبغي إلسالما تركت فإذا اجلهل، مثال كانت اإلسالم
 صفاهتا يهاف تستيقظ أن بد ال اليوم، يعود كما للخصام تعود أن بد ال اليوم، يتهارجون كما تتهارج

 ...هتارج خصام تفرق فقر اإلسالم، على السابقة

 هؤالء يعكف ألن ةفرص هنالك أليس ترى عباده، يف وتعاىل سبحانه اهلل سنة تتحقق كيف انظروا
 جداهلم إىل ضيفواي ألن فرصة هنالك أليست قرآنه؟ يف نقرأها اليت وتعاىل سبحانه اهلل سنة على اإلخوة
 الفارق، هذا علمن أن ينبغي أجل وجل؟ عز اهلل لدين الدراسة من شيئاً  املعرفة من شيئاً  املمجوج الثقيل
 ذي هي ها: لقائ يقولن وال. القحط هذا يصيبنا أن بد ال أعزنا الذي إسالمنا وخنون لديننا نتنكر عندما
 يقولن ال عنها تنفصل تكاد ال واألمطار وجباهلا، أرضها تبارح ال والثلوج اخلضرة يف منعمة دائماً  أوروبا
 .الكالم هذا قائل

 وقال الدنيوية اهتابقدر  بفكرها بعقلها احلضاري التقدم لنفسها نسجت وتقدمت اعتزت عندما أوروبا
 هذا الدنيا متاع قَلِيلٌ  الدُّنْ يَا َمتَاعُ  ُقلْ  رَبِّكَ  َعطَاءِ  ِمنْ  َوَهُؤالءِ  َهُؤالءِ  ّنُِدُّ  ُكال: وتعاىل سبحانه اهلل اهل

 أيها ولواق اإلسالم؟ وراء من حضارة ألنفسنا نسجنا مىت تعبنا؟ مىت حنن أما قراره هو وهذا قانونه هو
 عكفت مىت اإلسالم؟ دون من رؤوسهم يف وأوهام بأخيلةٍ  يعتزوا أن يريدون الذين هؤالء سلوا..اإلخوة

 لتقدم؟ بيالً س لفلسفة سبيالً  حلضارة سبيالً  األخرى هي لنفسها فنسجت األيام من يوم يف األمة هذه
 مىت؟

 إال اإلسالم درص يف الذهبية العصور نسميه ما يتحقق مل اإلسالم ظل يف إال هذا يتحقق مل إطالقاً 
 ال النهضة واملع تفجرت عندئذٍ  وشعوبًا، قادةً  له خملصني وكنا عليه أمناء كنا الذي اهلل دين من بوحيٍ 

 .له وأوفياء عليه أمناء كنا الذي اإلسالم من ولكن بنا، خاصة جهودٍ  من

 يغفر استغفروهف احلقيقة هلذه يوقظنا وأن الرشد يلهمنا أن وتعاىل سبحانه اهلل وأسأل هذا قويل أقول
 .لكم
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 صلى اهلل ولرس أن اجلهين، خالد بن زيد حديث من االستسقاء باب يف صحيحه يف البخاري روى
 تلك يف هطلت طرٍ م إثر على أي الليلة تلك يف مساءٍ  إثر على حديبية يف الصبح صلى وسلم عليه اهلل

 ،أعلم ورسوله اهلل: قالوا ربكم؟ قال ماذا علمتم هل :فقال الناس إىل لأقب صالته من انصرف فلما الليلة
 يب مؤمنٌ  فذلك ورمحته اهلل بفضل مطرنا: قال فمن. وكافر يب مؤمنٌ  الليلة أصبح: تعاىل اهلل قال: قال

 .بالكواكب مؤمن يب كافر فذلك كذا بنوء مطرنا: قال ومن بالكواكب، كافر

 قدسيال احلديث هذا يروي وهو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مكال نسمع عندما اإلخوة أيها
 إىل سلليت يزال وال وكان هذا، يومنا إىل العصور أقدم منذ وبيالً  مرضاً  كان الكفر أن نعلم ربه، عن

 يف ذاته، هو وهو غطاء، حتت الكفر يتسرب عصر كل ويف السوي، اجلسد إىل اجلرثومة تسلل العقول
 حركة إىل ءاألنوا إىل األمطار ينسبون والكافرون املشركون كان وسلم عليه اهلل صلى املصطفى عصر

 إىل ذلك يف يستندون إّنا بأهنم العتزوا ذلك يف جادهلم الناس من سائالً  أن ولو واألفالك، الكواكب
 ألمرا استمر مث. كذا بنوء مطرنا والعلم، املعرفة يف يتمثل العصر ذلك يف وهم كفرهم غطاء فكان علم،
 إىل الضعيفة كاراألف وإىل اهلزيلة العقول إىل وتتسرب تسري الكفر جرثومة واستمرت الشاكلة هذه على
 اهلل سنة نأل وذلك... عليها ومن األرض اهلل يرث أن إىل هذه الكفر جرثومة تستمر ولسوف هذا، يومنا

 .كافرو  يب مؤمن لليلةا أصبح كافر، وهنالك مؤمن هنالك ماضية، تزال وال كانت وتعاىل سبحانه

 سألو  البعيدة، األزمنة أقصى إىل القرون عباب خنر لو أحدنا أن النظر يلفت الذي األمر ولكن
 الذي هو معلمه وأن العلم، مع أهنم وزعموا عالياً  بكفرهم الرؤوس لرفعوا كفرهم، سبب عن الكافرين

 وسلم عليه هللا صلى اهلل رسول بعثة بلق كانت اليت اجلاهلية أن نعلم أننا مع الكفران، هذا على دهلم
 يُغطى انك الكافرين فكفر ذلك ومع. اجلاهلية تسمى أهنا وحسبك اجلهالة، يف املثل مضرب كانت
 .الشاكلة هذه وعلى النحو هذا على األمور وظلت طبعاً  املزيف العلم من حبجة
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 لعلما على وقف الذي ذاك فهو هذا يومنا إىل العصور أقدم منذ وجل عز باهلل املؤمن اإلنسان أما
 وقف الذي كذا هو الدجل، وجتاوز احلقيقة مع تعامل الذي ذاك هو املزيفة، العلم صور وجتاوز احلقيقي

 .جالله جل ومبدعها ومسببها خالقها إىل الظواهر نسب مث الظواهر على

 كان العصور قدمأ منذ الكفر اليوم، إىل النهج هذا على مستمران العصور أقدم منذ اخلطان هذان
 أرسل قدُيةٍ  أمم نع وتعاىل سبحانه اهلل قول تقرأوا أمل العصور، أقدم منذ العلم بألفاظ ويتبجح يصطنع

 ِعْنَدُهمْ  مبَا ُحواَفرِ  بِاْلبَ ي ِّنَاتِ  ُرُسلُُهمْ  َجاءَتْ ُهمْ  فَ َلمَّا عنهم؟ قال ماذا األنبياء و الرسل وتعاىل سبحانه اهلل
 األخرى هي كانت قبل من خلت اليت القدُية األمم إذاً  ،َيْستَ ْهزِئُونَ  ِبهِ  َكانُوا َما هِبِمْ  اقَ َوحَ  اْلعِْلمِ  ِمنَ 

 الذين الناس أن من ومالي اجلهلة يزعمه ما صحيحاً  وليس املزيف، بالعلم وتتباهى العلم يخداعات تتباهى
 فقط حتيز إّنا اهلل وأن املعرفة، من رومنيحم وكانوا العلم، من حمرومني كانوا والقدمي القصي التاريخ يف كانوا
 القدُية األجيال كتر  أنه حني يف عامرة، مائدة على العلم من فأقامهم العصر هذا يف يعيشون الذين لعباده
 !اخلرافة ذهه من أشنع خرافة أي هذا؟ قال من تناهلا، وال العلم من بسيطة ملعة إىل حتتاج وهي القدُية

 األخرى وهي وعطائه، وتعاىل سبحانه اهلل كرم مع عوملت األخرى هي قبل من خلت اليت األمم
 عز اهلل عرفةم إىل به للوصول سلماً  العلم مائدة استعمل من الناس فمن. واملعرفة العلم مائدة إىل دعيت
 العلم ةبرائح اعتزوا العلم، سلم من األوىل الدرجة يبارحوا ومل أماكنهم يف راوحوا من الناس ومن وجل،

 من ككثريٍ  متاماً  دُيةق أمم وتعاىل، سبحانه اهلل على استكربوا إهنم مث البسيطة، برائحته العلم من سكرواو 
  ذهه معاين عن وهم واصطالحاته العلم بألفاظ مضحكاً  انتفاخاً  أوداجهم تنتفخ الذين الكفرة

 .تائهون االصطالحات

 ،اْلعِْلمِ  ِمنَ  ِعْنَدُهمْ  امبَِ  َفرُِحوا بِاْلبَ ي ِّنَاتِ  ُرُسلُُهمْ  َجاءَتْ ُهمْ  فَ َلمَّا: عنهم وجل عز اهلل يقول ذا هو ها
 الذي هذا ضيرف والعلم العلم عصر يف نعيش حنن وجل، عز باهلل اإلُيان عن أغنانا العلم إن: قالوا أي

 قال نمم كانوا ولكنهم وجل عز اهلل إىل علمهم هلداهم علماء كانوا لو علماء؟ حقاً  أفكانوا. به بعثت
 (عقول أي) هِبَا يَ ْفَقُهونَ  الَّ  قُ لُوبٌ  هَلُمْ  َواإْلِنسِ  اجلِْنِّ  مِّنَ  َكِثريًا جِلََهنَّمَ  َذرَْأنَا َولََقدْ  :عنهم وجل عز اهلل

 لُّ َأضَ  ُهمْ  َبلْ  َكاأْلَنْ َعامِ  أُولََِٰئكَ  هِبَا َيْسَمُعونَ  الَّ  آَذانٌ  َوهَلُمْ  هِبَا يُ ْبِصُرونَ  الَّ  َأْعنُيٌ  َوهَلُمْ 
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 واختذت قيقياحل العلم مع تعاملت فئة. العلم حقيقة ومع واألنبياء الرسل مع اإلنسان قصة هي تلك
 سلم نم األوىل بالدرجة خدعت وفئة اهلل، إىل السلم هذا درجات اجتياز خالل من فوصلت سلماً  منه
 العلم هذا ةرائح مشت السلم، هذا درجات فوق صعداً  ترقى أهنا تظن وهي مكاهنا يف فراوحت العلم هذا
 نرى حنن وها. دوالبعي القصي التاريخ يف وكانت باألمس الشاكلة هذه على كانت أمم. حقيقته تدرك ومل
 .الشاكلة هذه على اليوم عصرنا يف أيضاً  أمماً 

 فهدانا املزيفة؟ بأشكاله وال واصطالحاته بألفاظه ال حبقيقته العلم عانقنا اللذين حنن نقول فماذا
 وجل، عز هلل يتناعبود إىل العلم هدانا كله، الكون هلذا أوحد قيوماً  معرفته إىل العلم هدانا اهلل، إىل العلم
 اهلل هو أال سواه الن موىل ال واحداً  موالً  لنا أن إىل العلم هدانا وتعاىل، سبحانه اهلل ربانية إىل العلم هدانا

 ِذينَ الَّ  َمْوىَل  اللَّهَ  بَِأنَّ  ذََِٰلكَ : القائل وجل عز اهلل ولق احلمد وهلل علينا انطبق وقد أنفسنا ورأينا وجل عز
 اإلُيان حةسا إىل العلم فأوصلنا حبقيقته العلم مع تعاملنا الذين حنن ،هَلُمْ  َمْوىَلَٰ  اَل  اْلَكاِفرِينَ  َوَأنَّ  آَمنُوا
 استجابة أعيننا بأم نارأي وقد ونقول وبرمحته، اهلل بفضل مطرنا نقول؟ ماذا. هلل العبودية حمراب وإىل باهلل
 إليك لتجأناا قد وإنا فاستجبت، دعوناك قد وإنا فأعطيت، سألناك قد إنا اللهم: له نقول وفضله اهلل

 تزيدنا أن كب وبإُياننا لك بتوحيدنا نسألك إنا فاللهم وجودك وكرمك غيثك من علينا وأنزلت فلبيت،
 .عطاءك عنا تقطع ال وأن رفدك عنا تقطع ال وأن وكرمك غيثك من تزيدنا وأن عطائك من

 - الكأف حبركة أي كذا بنوء مطرنا: فقالوا أصبحوا من اجلاهلي العصر ذلك يف وجد كما ولكن
 ليةاجلاه ظلمات إليهم سرت العصر هذا يف هلم أحفاد هنالك كذلك - العلم باسم ذلك قالوا وإّنا
 .آخر كالماً  قالوا اك،آنذ أجدادهم أدمغة يف الظلمات تلك عششت كما أيضاً 

 كله املنصرم العام اللخ صمتوا مث صمتوا مث صمتوا منه، اهلل إىل نربأ منه وتعاىل سبحانه اهلل إىل نربأ
 من بأمرٍ  لبلدةا هذه يف املسلمون هرع إذا حىت أيضًا، الشديد الشتاء هذا أوائل يف صمتوا مث الشدة، عام

 الصامتون خرج م،هل وتعاىل سبحانه اهلل فاستجاب االستسقاء صالة إىل االستغاثة إىل ورئيسهم قائدهم
: ليقولوا متهمص عن خرجوا أهنم ظننا باهلل، آمنا: ليقولوا أهنم ظننا.. خرجوا ونيف، عام بعد صمتهم عن

 اهلل صراط عن شرودنا عن ونتوب باهلل إُياننا إىل نؤوب حنن وها الداعني دعاء اهلل استجاب لقد أجل
 وغطت طلته اليت الثلوج وليست هطل الذي املطر ليس: ليقولوا صمتهم عن خرجوا همولكن وجل، عز
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 طريق عن هطل الذي اخلري هذا ليس وهناك، هنا من حواشي إليها أضافت بل كلها سوريا مدن
 فالثالثة ثانيةفال األوىل الطلعة طلعت مث صعدت لطائرات هو إّنا للداعني، اهلل واستجابة االستسقاء

 !كلها األمطار هذه وهطلت الثلوج هذه كل هطلت الطائرات تلك بفضل وهكذا ة،فالرابع

 مل ملاذا. صمتهم عن َيرجون املسحورة املدينة كصمت وال الصامتون أولئك كل جعل الذي ما
 داكنة الغيوم يتتأ كانت إذ كله؟ املنصرم العام يف اهلل حتديات خالل صامتني بقوا وقد صامتني يظلوا

 منها اراألمط هلطول موفورة كلها العلمية والشروط األرض إىل رذاذها تبعث إذ باألمطار ةمثقل سوداء
 اهلل حتديات نع جواباً  واحدة كلمة يقولوا مل ملاذا صمتهم؟ عن َيرجوا مل ملاذا طائراهتم؟ يطلقوا مل ملاذا؟

 من قياالس طلب وإىل قاءاالستس إىل الناس من اآلالف مئات يهرع أن انتظروا ملاذا ملاذا؟ هلم وجل عز
 اهلل طاءع يسرقوا أن عندئذٍ  هلم وطاب اإلجابة جاءت أن إىل أيضاً  صمتوا مث جالله جل األوحد موالهم
 عندما الغزيرة ألمطارا هذه هطول قبل األمة هذه يبشروا مل ملاذا ملاذا؟ أنفسهم إىل وينسبوه وتعاىل سبحانه
 ها سقاءاست إىل وال دعاء إىل داعي ال مكانكم: قائلني األمة يبشروا مل ملاذا طائراهتم؟ إلرسال خططوا

 مل ملاذا سكتوا؟ اذامل هتمي؟ األمطار ستأيت وغداً  مستمطرة طلعاهتا يف الطائرات تصعد اليوم نبشركم حنن
 ملاذا؟ وتعاىل حانهسب اهلل بعطاء طائراهتم عطاء علينا يلتبس ال حىت أيام ثالثة أو يومني قبل يقولوا

 شفة بنتب ينبس أن إطالقاً  له جمال ال الذي الذليل الصمت معىن يعلم كلكم اجلواب، يعلم كلكم
 وحكمه اهلل مرأ ظهر وقد الناس هبؤالء أوىل يكن أمل ولكن وتعاىل، سبحانه موالنا األجل املوىل حتدي أمام
 أَنزَْلُتُموهُ  أَنُتمْ أَ  ، َتْشرَبُونَ  الَِّذي ْلَماءَ ا أَفَ رَأَيْ ُتمُ : تبيانه حمكم يف قال الذي اإلله أنه واألمر اخللق صاحب أنه
 اْلُمنزِلُونَ  حَنْنُ  أَمْ  اْلُمْزنِ  ِمنَ 

 بعد أقبل الذي الرخاء وجدوا مث استمرت اليت الشدة وجدوا الظاهرة هذه وجدوا وقد هلم يأن أمل
 العبودية محى إىل رشيداً  وداً ع يعودوا أن هبم األوىل يكن أمل بالرجاء اهلل إىل األكف مد وبعد االستسقاء

 هلل؟

 وتعاىل؟ سبحانه السماء لرب بل للسماء ال ذليلة مطأطأة الرؤوس منهم ختنع أن هبم أوىل يكن أمل



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2221
 

 ملن يهونو  يذل وال السماء، يسميه الذي للمخلوق يهون مث ويهون يذل ملن اإلخوة أيها عجباً  يا
 هو من ألوأس سألت السماء، نعمة: قالوا هكذا اءالسم نعمة. وتعاىل سبحانه قبضته يف السماء كانت

 أم مملكة يف قائدٌ  هو أم جيش؟ يف ضابطٌ  أهو عمله؟ ما وظيفته؟ ما السماء؟ يسمى الذي املخلوق هذا
 من عرفناه مافي نعلم حنن السماء؟ امسه الذي هذا يكون من عملياته؟ غرفة يف يقبع خمرتع أهو ماذا هو

 يًعامجَِ  َواأْلَْرضُ  َقْدرِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  َقَدُروا َوَما: وتعاىل سبحانه اهلل مملكة يف ءةهبا السماء أن العلم حقائق
 لقخا على وأستكرب السماء امسيه ملا ذالً  الرأس أطأطأ أنا بَِيِميِنهِ  َمْطوِيَّاتٌ  َوالسََّماَواتُ  اْلِقيَاَمةِ  يَ ْومَ  قَ ْبَضُتهُ 

 .اهلل نعمة أقول فال ؟!السماء

 الليلة أصبح:  وجل عز ربه عن يروي إذ اهلل رسول صدق بالبارحة، الليلة أشبه ما خوةاإل أيها
 مجيعاً  نقول وحنن بالكواكب كافر يب مؤمنٌ  فذلك ورمحته اهلل بفضل مطرنا قال فمن وكافر يب مؤمنٌ 

 من سيلةو  يبأ وال باستمطارات وال كواكب بنوء ال ّنطر مل وبرمحته، اهلل بفضل مطرنا: احلمد وهلل
 .الوسائل

 أو لكونيةا بالقوانني يسمى ما أن نعلم حنن اهلل بيد جنودٌ  كلها بالعلوم يسمى ما أن نعلم حنن
 أقوهلا نقوهلا احلمد وهلل فنحن وتعاىل، سبحانه اهلل سلطان حتت جمندة جنودٌ  كلها يقولون كما الطبيعية
 وبرمحته، اهلل ضلبف مطرنا: املباركة املقدسة رضاأل هذه يسكنون ممن املاليني وباسم مجيعاً  وامسكم بامسي
 فإننا مصدرها إىل وننسبها النعمة عن نتحدث وعندما أحداً، وتعاىل سبحانه اهلل مع نشرك أن اهلل ومعاذ
 وهلل حننو  يشاء، ملا يشاء ما ويسخر سحابه ويسخر أرضه ويسخر مساءه يسخر الذي اهلل إىل ننسبها
 اهلل قال الذين نحن موىل لنا اهلل موالنا إليه ننتمي الذي مصدرنا عن تائهني مىيتا لسنا يتامى لسنا احلمد
 يتطوحون الذين اليتامى كأولئك لسنا ،هَلُمْ  َمْوىَلَٰ  اَل  اْلَكاِفرِينَ  َوَأنَّ  آَمنُوا الَِّذينَ  َمْوىَل  اللَّهَ  بَِأنَّ  ذََِٰلكَ : عنهم

 فنسألك عنا، خلىيت لن عبيده حنن إليه منسوبون نحن اهلل موالنا التيه، صحراء يف الضياع صحراء يف
 اللهم ونسألك ليكع واتكاالً  إليك وتفويضاً  منك وخمافة بك وإُياناً  لك وحباً  بك ارتباطاً  تزيدنا أن اللهم

 وحدانيتك إىل نظرهم تلفت وأن األوان فوات قبل توقظهم أن اللهم ونسألك إخواننا من التائهني هتدي أن
 .األوان فات وقد ذلك إىل ايتنبهو  أن قبل
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إن من عالمات قرب قيام الساعة تناقص  ورد عن املصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم أنه قال:
  عليه وسلم  أن من. أي أن تناقص األمطار عامًا بعد عاٍم بعد عام. وقد ورد عنه صلى اهللاألمطار

أشراط الساعة كثرة الظلم وهدر حقوق الناس، وقد ربط علماء الشريعة اإلسالمية هذا احلديث بذاك، 
وبيّنوا أن سبب تناقص األمطار عند قرب قيام الساعة شيوع الظلم وضياع حقوق الناس، واستخفاف 

طار اليت هي اإلهلية، وتناقص األم الناس حبقوق اآلخرين، يشيع هذا الظلم فيما بينهم فتتقلص الرمحة
مظهٌر من أجلِّ مظاهر رمحة اهلل سبحانه وتعاىل بعباده، وصدق املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  إذ يقول 

 . َمْن ال يَ ْرَحْم ال يُ ْرَحمْ فيما اتفق الشيخان من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه: 

ه الشيخان صلى اهلل عليه وسلم  أيضاً فيما اتفق علي وأصرح ِمْن ذلك يف هذا املعىن ما قاله رسول اهلل
عندما تدنو املدة اليت ال يعلمها إال اهلل سبحانه  َمْن ال يَ ْرَحْم ال يُ ْرَحمْ من حديث جرير بن عبد اهلل: 

من  ،وتعاىل لقيام الساعة ال بد أن تتجلى العالمات اليت حدَّث عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
انتشار الظلم، وتضييع الناس بعضهم حلقوق بعض، ومن مَثَّ  -وهي عالمات صغرى  -مات هذه العال

 تظهر العالمة األخرى اليت هي أيضًا من عالمات قرب قيام الساعة، تناقص األمطار عامًا إثر عام. 

تنقص األمطار يف هذا العام، ويشكو الناس من القلة، فإذا جاء العام الذي يليه تناقصت أكثر 
أيضًا، كلما انتشر الظلم تقلصت رمحة اهلل سبحانه وتعاىل عن عباده يف األرض، الرمحة املتمثلة يف األمطار، 
ومن هنا قرر علماء الشريعة اإلسالمية، وال أعلم يف ذلك خالفًا، أن من شروط االستسقاء اليت ندب 

ن ستسقاء رد املظامل، ذلك ألإليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وأداها مع أصحابه، من شروط اال
األمطار مل حتبس إال هلذا السبب، أو ألسباب عدة، إال أن هذا يقف يف مقدمة األسباب. ال بد لكي 
يستجيب اهلل عز وجل دعاء املستسقني واملتضرعني، أن يبدؤوا قبل كل شيء فريدوا املظامل، يردوا احلقوق 

 ة من صالة االستسقاء، هي عبادة يتقرب هبا اإلنسان إىلإىل أصحاهبا، إن مل يتحقق هذا الشرط ال فائد
 .اهلل عز وجل لكنها ال تثمر هذه الفائدة الدنيوية إال إذا حتقق فيها هذا الشرط
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أقول هذا اليوم، ُأذَكُِّر نفسي وُأذَكِّرُكم هبذه السنة الربانية اليت نبهنا إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه 
من ال يرحم الناس  كثر من مناسبة، ويف أكثر من حديث، وبأكثر من أسلوببل أكدها لنا يف أ ،وسلم

. وهذا يف دار الدنيا بقطع النظر عن املآل الذي ينتهي إليه الناس غداً إذا ال يرمحه اهلل سبحانه وتعاىل
 .قاموا لرب العاملني

ّر على أن هلية، وإذا كنا ُنصإذا كنا، وحنن يف أوائل هذا الشتاء املقبل، نريد أن نقرع باب الرمحة اإل
نتلقى اجلواب إكراماً من اهلل سبحانه وتعاىل ورمحة فينبغي أن نعلم الطريق املؤدي إىل ذلك، ها أنتم ترون 

كلما أقبلت سنة رأينا أن السنة املاضية كانت خريًا من   ،مصداق كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قبلها خرٌي من تلك أيضًا، وهذا هو كالم رسول اهلل صلى اهلل  هذه، وإذا جاءت األخرى رأينا أن اليت

 .عليه وسلم  وهو ينبهنا إىل شرط من أشراط قرب قيام الساعة

إذا أردنا أن نطرق باب الرمحة اإلهلية فلنطرق هذا الباب بيد الرمحة، بيد الرتاحم، فلنطرق باب     
لم عن طريق مكافحة الظلم، وأنتم تعلمون أنواع الظ الرمحة اإلهلية عن طريق إعادة احلقوق إىل أصحاهبا،

اليت تستشري يف جمتمعاتنا هذه، ال أخص فئة من الفئات، وال طبقة من الطبقات، كلما موغلون يف هذا 
الظلم إال من رحم ربك، األغذية اليت تقدم إىل عباد اهلل عز وجل فيها من اإلهدار حلقوق الناس ما فيها، 

رث واألمراض ما فيها، يف سبيل ماذا؟ يف سبيل اجلشع، يف سبيل الوصول إىل مزيد فيها من تسبب الكوا
من الربح، األغذية اهلرمونية، وما أدراك ما هذه األغذية، وما أدراك ما السموم الناقعة يف داخلها، وما 

هذا إىل  ،أكثر ما تستعمل هذه األغذية اهلرمونية هلا، ال، ال أقول من الدواجن فقط بل األنعام أيضاً 
 جانب كثري من السموم الناقعة يف النباتات املختلفة. 

من الذين ُيارسون هذا الظلم؟ أناس كانوا باألمس الدابر أناسًا يتقربون إىل اهلل عز وجل بالفالحة 
والزراعة وخدمة عباد اهلل، واليوم يتقربون إىل الشيطان مبا تعلمون. الظلم اليوم ال ُيكن أن خنصصه يف فئة 
أو طبقة من الناس، مبقدار ما كان الناس يف األمس الدابر مرتامحني متآلفني متواّدين يشيع فيما بينهم 
اإليثار، إيثار اإلنسان أخاه على نفسه، يشيع اليوم نقيض ذلك، تشبع األَثَ رَة، حياول اإلنسان أن ُيتّص 

 .حياة اآلخرين من أجل أن ُيأل صندوقه، من أجل أن ُيأل جيبه
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مرة أخرى أقول لكم: هذا الظلم الذي ينتشر اليوم، ال أشري فيه إىل فئة معينة، بل الفئات كلها و     
من ال يرحم الناس ال يف ذلك سواء، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  يقول فيما اتفق عليه الشيخان: 

 إليه قائاًل: ها هي ذي. ولقد قلت باألمس، وأقوهلا جوابًا يوسوس الشيطان يرمحه اهلل سبحانه وتعاىل
 دول البغي تتقلب يف رمحة إهلية غامرة، فما من شتاء يأيت إال واألمطار فيه وافرة، والثلوج فيه عامرة. 

ْرُتُكم بكالم نقرأه يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، وخالصة ما ينبغي أن  ولعلي أجبت عن هذا وذَكَّ
 الذين يرتامحون يف دار الدنيا، أن الناس الذين تشيع نعلمه مأخوذ من صريح كالم اهلل عز وجل أن الناس

فيما بينهم األلفة هم رقباء بعضهم على بعض، هؤالء إن كانوا مؤمنني يفعلون هذا ابتغاء مرضاة اهلل، 
أكرمهم اهلل بثوايب الدنيا واآلخرة، أما إن كانوا غري مؤمنني باهلل عز وجل، يبتغون من ذلك إصالح حاهلم 

املون مع فطرهتم اإلنسانية، فإن اهلل عز وجل يثيبهم على ذلك يف الدنيا، وليس هلم يف الدنيوي، يتع
ماهَلُْم َمْن كاَن ُيرِيُد احْلَياَة الدُّْنيا َوزِينَتَها نُ َوفِّ إِلَْيِهْم َأعْ  اآلخرة من أجر وال ثواب، هذا كالم اهلل عز وجل:

يِف اآلِخرَِة  }أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس هَلُمْ ة فيها مث يقول: أي نعطيهم جزاء أعماهلم الصاحل [10]هود:  فِيها
 . [10]هود:  ِإاّل النّاُر َوَحِبَط ما َصنَ ُعوا فِيها َوباِطٌل ما كانُوا يَ ْعَملُونَ 

فاألمة اليت يرتاحم فيها أفرادها، األمة اليت يكون فيها رقباء، أال يشيع ظلم، أال تشيع إساءة إىل 
 فيها رقباء يرقبون األغذية، يرقبون حقوق اآلخرين أال هتدر، األمة اليت تعامل أفرادها كما اآلخرين، اليت

تعامل األم الرؤوم أطفاهلا يرمحها اهلل عز وجل يف دار الدنيا، ولكن إن كانت بعيدة عن األمل يف اآلخرة 
جل يثيبهم يف سانية، فإن اهلل عز و وال تتعامل مع اآلخرين هبذه املعاملة اإلنسانية إال بدافع من الفطرة اإلن
أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس هَلُْم يِف اآلِخرَِة  دنياهم، يكرمهم باألمطار السخية، يكرمهم بالثلوج، يكرمهم بالعطاء

 [10]هود:   ِإاّل النّارُ 

إهدار  اهذا القانون ال فرق فيه بني مسلم وجاحد، األمة املسلمة إذا شاع فيها الظلم، وشاع فيه    
احلقوق، وختلى الناس بعضهم عن بعض ال بد أن يواجههم اهلل سبحانه وتعاىل بنقيض ذلك، ال بد أن 

وهؤالء حساهبم عند اهلل أيضًا  من ال يرحم الناس ال يرمحه اهلل سبحانه وتعاىليقابل العمل مبثله، 
، إّنا حلقوقهم إّنا يسيئون إىل اهللعسري؛ ألن الذين يسيئون إىل إخواهنم يف دار الدنيا ظلمًا وإهدارًا 

أُولَِئَك الَِّذيَن يهدرون قبل ذلك حقوق اهلل عز وجل، مث إهنم يهدرون حقوق أخواهنم يف اإلنسانية، 
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رِيُد َمْن كاَن يُ  ،[10]هود:  لَْيَس هَلُْم يِف اآلِخرَةِ ِإاّل النّاُر َوَحِبَط ما َصنَ ُعوا فِيها َوباِطٌل ما كانُوا يَ ْعَملُونَ 
]اإلسراء:   اْلعاِجَلَة َعجَّْلنا َلُه فِيها ما َنشاُء ِلَمْن ُنرِيُد مُثَّ َجَعْلنا َلُه َجَهنََّم َيْصالها َمْذُمومًا َمْدُحوراً 

12/12] 

يا عباد اهلل ليكن كل واحد منكم رقيبًا على نفسه أال يظلم أخاه، أال يظلم جريانه، إن كان     
ته يف هدر حقوق اآلخرين وظلمهم، إن كان صانعًا ال يتخذن من صنعته خيانة موظفًا إال يستعمل وظيف

للذين شاء اهلل عز وجل أن يكون عاماًل عندهم، إن كان فالحًا ينبغي أن يتقَي اهلل عز وجل فيما يفلح 
نعامه، ويزرع، إن كان ذا مدجنة ينبغي أن يتقَي اهلل سبحانه وتعاىل يف األإذية اليت يقدمها لدواجنه أو أل

وإن كان مسؤواًل يف هذه األمة ينبغي أن ينظر إىل األمة نظر األم إىل أطفاهلا، عندئٍذ يرمحنا اهلل، عندئٍذ 
  .باألمطار السخية والثلوج الوافرةيكرمنا اهلل عز وجل 

 .أقول قويل هذا، وأستغفر اهلل العظيم
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 َوُهوَ  َرمْحََتهُ  ْنُشرُ َوي َ  قَ َنطُوا ما بَ ْعدِ  ِمنْ  اْلغَْيثَ  يُ نَ زِّلُ  الَِّذي َوُهوَ  :تبيانه حمكم يف جالله جلَّ  ربُّنا يقول
 رزق همعلي تلبث أناس حال اآلية هذه يف وتعاىل سبحانه اهلل يصف. [32: الشورى] احلَِْميدُ  اْلَويِلُّ 

 تظارهمان طال السماء، من رزقاً  عباده وجل عز اهلل يكرم الذي وللقطر للفرج انتظارهم وطال السماء،
 عليهم وأنزل ،بلطفه تداركهم وتعاىل سبحانه اهلل ولكن واليأس، القنوط يف ذلك جراء من فوقعوا وملا،

     .قنطوا ما بعد من الغيث

 يف نقع أال ريدن ولكنا مسائه، من يهمي لذيا وتعاىل سبحانه اهلل رزق عنهم وتأخر تلبث ممن وحنن
 وحنن اهلل، رزقل االنتظار حالة يف وحنن اإلهلي البيان هذا أمام نقف أن نريد أناس، فيه وقع الذي القنوط

     .سأذكرها وحكم ألسباب باحلرمان عباده هبا وجل عز اهلل يبتلي اليت احلالة يف

 القنوط يزول أن وقبل اليأس،؛ بنا يستبد أن وقبل القنوط، ابن يستبد أن قبل احلالة هذه نتمثل تعالوا
 قبل وجل، عز اهللب ظننا هو وهذا برمحته، وجل عز اهلل يكرمنا أن قبل اإلهلية، الرمحة نزول بسبب واليأس
 من الرزق يأتينا أن رانتظا يف نيأس لن هباعباده، وجل عز اهلل يعامل اليت السنة هذه نتذكر أن ينبغي ذلك
 مل مث نوط،الق عليهم هيمن الذين الناس أولئك من - وتوفيقه وجل عز اهلل حبمد - نكون ولن ماء،الس

 - الشدة حالة يف حىت - حنن ورزقه، برمحته وتعاىل سبحانه اهلل أدركهم أن بعد إال القنوط هذا ُيزاْيلهم
 رمحة نتظروت السماء، قطر ترقب أعيناً  نظل ولسوف وإحسانه، وفضله وجل عز اهلل رمحة من نقنط لن
     .وتعاىل سبحانه اهلل

 اأَلْرضِ  يِف  ْوالَبَ غَ  لِعِباِدهِ  الرِّْزقَ  اللَّهُ  َبَسطَ  َولَوْ  :بقوله السنة هلذه وجل عز اهلل ُيهد اآلية هذه وقبل
 إن  هِ لِعِبادِ  الرِّْزقَ  اللَّهُ  َبَسطَ  َولَوْ }. [32: الشورى]  َبِصريٌ  َخِبريٌ  بِعِباِدهِ  إِنَّهُ  َيشاءُ  ما بَِقَدرٍ  يُ نَ زِّلُ  َوَلِكنْ 
 هو والبغي ،ْرضِ األَ  يِف  لَبَ غَْوا لِعِباِدهِ  الرِّْزقَ  اللَّهُ  َبَسطَ  َولَوْ  األرض من نابتاً  أو السماء من هابطاً  كان
 عن حلقوق،ا هدر طريق عن الظلم، طريق عن األرض يف اإلفساد يعين األرض يف والبغي احلّد، جتاوز
 وأتت كاثرتت إذا النعم شأن ومن وجل، عز اهلل عباد وعلى وتعاىل سبحانه اهلل على االستكبار طريق

 وجل عز هللا ومراقبة اإلُيان من هبا عليهم وجل عز اهلل ينعم الذين لدى يكن ومل وصوب، َحَدب كل من
 أغدق نالذي ءهؤال تبعث وأن تسكر، وأن تطغي، أن النعم هذه شأن من فإن النعم، هذه سكر يقاوم ما
 :وجل عز هللا يقول هذا أجل فمن والبغي، الطغيان يف تزجهم أن شأهنا من رزقه، من عليهم وجل عز اهلل
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 َْيشاءُ  ام بَِقَدرٍ  يُ نَ زِّلُ  َوَلِكنْ  اأَلْرضِ  يِف  لَبَ غَْوا لِعِباِدهِ  الرِّْزقَ  اللَّهُ  َبَسطَ  َولَو  سبحانه لقوله متهيد هذا: 
 َقَ َنطُوا ما بَ ْعدِ  ِمنْ  اْلغَْيثَ  نَ زِّلُ ي ُ  الَِّذي َوُهو . 

 ألظافر تقليماً  ،وجل عز هلل عبيداً  هلوياهتم إيقاظاً  الغيث عنهم حبس تأديبًا، الغيث عنهم حبس
 بلطفه، كهميتدار  وجل عز اهلل إن مث األرض، يف اإلفساد عن هلم صرفاً  اآلخرين، على والعدوان البغي
     .وسهمنف على ران الذي اليأس هذا يزيل ما األرض أرزاق من هلم وَيرج السماء، رزق من عليهم وينزل

 عباد يا - البال يف َيطر والسؤال اآليتني، هاتني خالل من ونستبينه نقرؤوه وجل عز اهلل بيان هذا
 هذا وجل زع اهلل كالم السماء؟ قطر عليهم ينزل أن قبل حىت البغي استمرؤوا َمنْ  حال ما ترى - اهلل
 وجل عز اهلل طلهيه الواسع الرزق سببه يكون عندما النعم، تكاثر سببه يكون عندما البغي عن ثناحيد

 شأن ما لكن تواىل،ت اليت النعم هذه جراء من البغي يكون وعندئذٍ  أرضه، من هلم وينتبه مسائه، من عليهم
 كيف رمان؟احل حالة يف وهم حىت القنوط، حالة يف وهم حىت إليه وركنوا البغي استمرؤوا أناس وحال
 أجل من حني إىل السماء قطر عنهم حيبس بالشدة، يأخذهم ألناس وتعاىل سبحانه اهلل معاملة تكون

 مرحلة يف حىت ولكنهم وجل، عز هلل عبوديتهم مع يتعاملوا أن أجل ومن هوياهتم، إىل يستيقظوا أن
 يتجاوز أن هو يالبغ البغي، معىن لكم شرحت وقد الطغيان، إىل يركنون البغي، إىل يركنون هذه احلرمان
 الفوائد يلتقط أن حياولو  وتعاىل، سبحانه هلل ومملوكيته عبوديته حدّ  إنسانيته، حدّ  بشريته، حدّ  اإلنسان
 وغري حُمَرَّمٍ  إىل نظر دون جائز، وغري جائز إىل نظر دون إليها، ُيينه امتدت وكيفما له، الحت أىن واملغامن
 الواجبات عبدال ينسى أن هو وتعاىل، سبحانه الرب حقوق العبد ينسى أن هو رضاأل يف البغي حمرَّم،
 لتصلح إال هبا لوج عز اهلل أمره ما اليت العبادات ينسى أن هو إياها، ومحله هبا وجل عز اهلل خاطبه اليت
 . الباسق اإلنسانية مستوى إىل لرتبَيه إال شأنه، له

 حدث ذيوال به وجل عز اهلل امنت الذي جذعه جيعل نأ ينسى وجل، عز هلل السجود ينسى. نعم
 هذا الكيان، هذا إخضاع واجب ينسى. [2: االنفطار]  رَكََّبكَ  شاءَ  ما ُصورَةٍ  َأيِّ  يِف : قائالً  عنه

 ينسى منكسراً، الً متبت ملتجئاً  قانطاً  وجل عز اهلل إىل للتوجه للصالة، للعبادة، للسجود، لركوع، اجلذع
 العبودية ريبةض إىل يلتفت هو فال العباد، حقوق ينسى وأن الرب، حقوق ينسى أن لبغي،ا هو هذا. ذلك
 نفسه، أسكرته ّناإ حوله، من الذين العباد حقوق إىل يلتفت هو وال وجل، عز هلل يؤديها أن ينبغي اليت
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 جيعل هبا عتمتي من هبا فيسكر موفورة النعمة تكون عندما احلرمان حالة يف حىت حسناً  حظوظه، أسكرته
 بَِقَدرٍ  يُ نَ زِّلُ  َوَلِكنْ  ضِ اأَلرْ  يِف  لَبَ غَْوا لِعِباِدهِ  الرِّْزقَ  اللَّهُ  َبَسطَ  َولَوْ  عالجاً  لكم ذكرته مما وتعاىل سبحانه اهلل
 [    32: الشورى]  َيشاءُ  ما

 الشدة، حالة يف حىت وواجباته حقوقه ونسيان وجل، عز اهلل ونسيان البغي يستمرئ عمن ماذا ولكن
 حال إىل نظرأ وأنا املستقبل، أستشرف عندما وأنا السؤال، هذا على يل جواب ال احلرمان؟ حالة يف حىت
 أشكالهب الفساد وشاع أيضًا، وجل عز اهلل عباد حقوق نسوا مَثَّ  ومن وجل، عز اهلل حقوق نسوا أناس

 املاء يفة،خم مرحلة يف ضنك، مرحلة يف يعيشون وهم حرمان، حالة يف يعيشون وهم األرض، يف وأنواعه
 بعد عاماً  صيتناق وجل، عز اهلل مساء من علينا يهمي الذي الرزق ومن األرض، يف ينابيعه من يتناقص

     لعباده وتربيته وجل عز اهلل سلطان هو إّنا ذلك مصدر أن يعلم وكلنا عام،

 ولكنها تستمر، مث تستمر يةالرتب مرحلة أعيننا، نصب نضعه أن ينبغي معىن له القنوط موضوع هنا،
    منها بينة على نكون نأ ينبغي احلالة هذه النعمة، بقطع الرزق، بقطع تنتهي إهلي، بغضبٍ  تنتهي أخرياً 

، الذي العام من أكثر مسائه من إلينا يهمي الذي الرباين الرزق قلَّ  املاضي العام يف  قبله الذي العام ويف مرَّ
 السَّنة ذهه ستكون وكيف هذا؟ عامنا يكون أن عسى فماذا قبله، الذي امالع من أكثر الرزق هذا تناقص

 خمطئني كونن أن وجل عز اهلل ونسأل - تقول املخيفة الدالئل منها؟ الشتوي املوسم أول يف حنن اليت
 دام ما ناقصت يف يكون أن بد ال به وجل عز اهلل يكرمكم الذي هذا إن: تقول - نعي وفيما نسمع فيما
     زايدت يف أيضاً  العباد حقوق إهدار مَثَّ  ومن اهلل حقوق إهدار دام وما تزايد، يف اهلل عن البعد

 ال هلا، معىن ال االستسقاء فصالة أحوالنا نصلح مل إن منها ِذْكرٍ  على نكون أن ينبغي احلقيقة هذه
 قهاؤناف قال وهكذا ة،اإلسالمي الشريعة علماء قال هكذا. هلا معىن ال: أقول بل منها، فائدة ال: أقول

 التوبة سقاءاالست شروط من شرط أول ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من الوارد الصحيح على اعتماداً 
 ال مجعاء، األمة به وجل عز اهلل َياطب واجب فهو التوبة نقول وعندما املظامل، ردّ  وجل، عز اهلل إىل

 املطلوب. ال ل،وج عز اهلل إىل الرجاء أكف ويبسطون اهلل، أعتاب إىل يُ ْهَرعون الناس من ثلة به َياطب
 أهلها، إىل املظامل بردّ  لوج عز اهلل إىل كلُّها األمةُ  تُقبلَ  وأن بالتوبة، وجل عز اهلل إىل كلُّها األمةُ  تُقِبل أن

 أخرى ةومر . رجوةامل الثمرة هلا تكون معىن هلا يكون وعندما معىن، هلا يكون االستسقاء صالة فإن مَثَّ  ومن
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 ما بَِقَدرٍ  يُ نَ زِّلُ  َوَلِكنْ  اأَلْرضِ  يِف  لَبَ غَْوا لِعِباِدهِ  الرِّْزقَ  اللَّهُ  َبَسطَ  َولَوْ  واملبشر املخيف اإلهلي البيان هذا ُأردِّدُ 
  دُ احلَِْمي اْلَويِلُّ  َوُهوَ  َرمْحََتهُ  ُشرُ َويَ نْ  َنطُواق َ  ما بَ ْعدِ  ِمنْ  اْلغَْيثَ  يُ نَ زِّلُ  الَِّذي َوُهوَ  َبِصرٌي،  َخِبريٌ  بِعِباِدهِ  إِنَّهُ  َيشاءُ 

 [32-32: الشورى]

 القنوط، لىع أناساً  تبعث قد مرحلة يف نسري أننا من الرغم على رمحتك من نقنط مل إنا اللهم    
 تعامل زلت ما ألنك رمحتك، من نقنط لن ولكننا احلرمان، مرحلة يف نعيش الشدة، مرحلة يف نعيش

 هذا، يلقو  أقول املغفرة، وأهل التقوى أهل إنك أهل، له هم مبا تعاملهم وال أهل، له أنت مبا عبادك
 .العظيم اهلل وأستغفر
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 19/21/2229|  صالة الاستسقاء: بين يديها شروط هامة -111

 

 لفة،املخت صائبوامل لالبتالء حَمَالًّ  الدنيا احلياة هذه يف اإلنسان يكون أن وتعاىل سبحانه اهلل شاء
 الواقعني، نهذي عن َيلو ال األحوال كل يف وهو هلا، متعرضاً  يكون أن وإما منها، معانياً  يكون أن إما فهو
 أن ُيكن هلا ضاً متعرِّ  يكون أن وإما املتنوعة، الكثرية املصائب من مصيبة أو ابتالء من معانياً  يكون أن إما

ْنَسانُ  َوُخِلقَ : وتعاىل سبحانه اهلل قول معاين من هو احلال وهذا حلظة، كل يف تنتابه   َضعِيفاً  اإْلِ
 جيعل نأ يستطيع وال صنع، مهما املصائب ضد نفسه حيصِّن أن يستطيع ال إنه أي ،[32: النساء]

 منها، عضب أو املصائب هذه يف متقلباً  يكون أن إما هو منها، مأمن يف_ احليل من حيلة بأي_ نفسه
 نم اإلنسان يفر أن ذلك، من احلكمة ذلك؟ من احلكمة فما حلظة، كل يف هلا متعرضاً  يكون أن وإما
 :الذريات]  ِبنيٌ مُ  َنِذيرٌ  ِمْنهُ  َلُكمْ  ِإينِّ  اللَّهِ  ِإىَل  فَِفرُّوا :سبحانه قوله يتمثل وأن وجل، عز اهلل إىل احلال هذه
  .اللَّهِ  ِإىَل  وافَِفرُّ : سبحانه قوله وينفذ احلال هذه فيها ويكتشفَ  نفسه إىل يعود مث ،[05

 أن نعلم نأ فينبغي التفصيل من شيء إىل نركن أن أردنا إن أما القول، جممل يف احلكمة هي تلك
 أىب، أم شاء دعب هو دينه، كان وأياً  مذهبه كان أياً  وتعاىل سبحانه هلل العبودية على مفطور اإلنسان

 االختياري، بسلوكه لوج عز هلل عبوديته ارسُي أن أي التنفيذ، موضع هلل عبوديته يضع أن منه واملطلوب
 اإلنسان ُيارس أن إىل السبيل كيف ولكن االضطراري، بواقعه وجل عز هلل العبودية على مفطور أنه كما

 إىل كلَّها حاجاته رضيع وأن منكسراً، متبتالً  متذلِّالً  اهلل بباب دائماً  يقف أن ذلك، سبيل هلل؟ عبوديته
 منكسراً  وجل عز اهلل باب إىل يقوده الذي ما ولكن ضعفه، منتهى عن معلناً  فقره، نع معلناً  وجل عز اهلل

 وال به طوفت ال املصائب أن إىل مطمئناً  كان وإن العيش من دائمة طمأنينة يف يتقلب كان إن متضرعاً 
  عيشه؟ رغد من وطمأنينة مأمن يف يعيش وهو اهلل إىل يلتجئ فيم تنوشه؟

 منها، َعانياً مُ  يكون أن إما دائمًا، للمصائب معرَّضاً  اإلنسان يكون أن تقتضي الربانية احلكمة كانت
، إىل يلتجئ أن بد ال احلال هذه نفسه من اإلنسان علم إذا هلا، متعرِّضاً  يكون أن وإما  آمن إذاو  مفرٍّ
 سبحانه اهلل إال هاوفخم من له مالذَ  ال وأنه اهلل، إىل املفر أن علم شيء كل بيده اهلل أن وعلم وجل عز باهلل



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2211
 

 يلجأ معاىف كان إن وتعاىل، سبحانه اهلل باب على واقفاً  يكون أن إىل حيتاج األحوال كل يف فهو وتعاىل،
 حلظة يف تنتابه أن توشك اليت املصائب من بشيء يبتليه وأال عافيَته، عليه يدمي أن يسأله وجل عز اهلل إىل

 كل يف هوف منها، يعافَيه لكي وتعاىل سبحانه اهلل إىل أالتج منها بعضٍ  من يعاين كان وإن واحدة،
 .   وجل عز هلل عبوديته اإلنسان هذا ُيارس وهكذا اهلل، إىل يفر أن إىل حباجة األحوال

 الصحة بتمام ممتَّع أنه فريى نفسه إىل يعود والرخاء، األمن ظالل يتفيأ ُمنْ َعماً  نفسه يرى من وَيطئ
 اللحظات تلك يف أنه صحيح ومغفل، الناس من غيب هذا اهلل، عن نفسه جبوحي باالً  فيطمئن والعافية

 اهلل أمر إال هبا يبتلى نأ وبني بينه ليس هلا، ُمعرَّض لكنه واملصائب، واآلالم األسقام عن معاىفً  به متر اليت
 َمسَُّكمُ  ِإَذاوَ  املعىن هذا إىل ينبهنا كيف وجل عز اهلل قول إىل هذا يف وانظروا وحكمه، وتعاىل سبحانه

 َأنْ  أَفَأَِمْنُتمْ  َكُفوراً،  اأْلِْنَسانُ  وََكانَ  ُتمْ َأْعَرضْ  اْلبَ رِّ  ِإىَل  جَنَّاُكمْ  فَ َلمَّا إِيَّاهُ  ِإالَّ  َتْدُعونَ  َمنْ  َضلَّ  اْلَبْحرِ  يِف  الضُّرُّ 
 تَارَةً  فِيهِ  يُعِيدَُكمْ  َأنْ  أَِمْنُتمْ  أَمْ  اًل، وَِكي َلُكمْ  ُدواجتَِ  ال مُثَّ  َحاِصباً  َعلَْيُكمْ  يُ ْرِسلَ  أَوْ  اْلبَ رِّ  َجاِنبَ  ِبُكمْ  ََيِْسفَ 
: االسراء]  تَبِيعاً  ِبهِ  َعلَيْ نَا َلُكمْ  ُدواجتَِ  ال مُثَّ  َكَفْرمتُْ  مبَا فَ يُ ْغرَِقُكمْ  الرِّيحِ  ِمنَ  قَاِصفاً  َعلَْيُكمْ  فَ يُ ْرِسلَ  ُأْخَرى

02-02-08]  

 عنه، دتابتع قد املصيبة أن جيد عندما فادحاً  خطأً  َيطئ اإلنسان أن معناه الكالم؟ هذا معىن ما
 والدعاء، التضرعو  واملسألة السؤال عن وليبتعد اهلل، عن نفسه فليحجب إذن،ورخاء مأمن يف أصبح قد وأنه
 من أو بعيد من به تطوف اليت املتنوعة املختلفة وللمصائب وجل عز اهلل لعذاب ُمعرَّض حلظة كل يف هو

     .قريب

 أن هلا دراكناإ مقتضى من أن شك فال وأدركناها عرفناها وإذا مجيعًا، ندركها أن ينبغي احلقيقة هذه
 يف الغىن، لحا يف الرخاء، حال يف العافية، حال يف وجل، عز اهلل إىل ملتجئني األحوال كل يف نظل
 يكون عندما كبال فما بنقائضها، نفاَجأ وألن النعم هذه عنا تغيب ألن ُمعرَّضون ألننا ذلك، القوة، حال

 بعض من عالً ف يعاين اجملتمع أو اإلنسان يكون عندما بالك ما! املصائب؟ هذه من مبصيبة مبتلى أحدنا
 إسعاده يدهب عمن غافالً  يكون كيف! عافيته؟ بيده عمن غافالً  يكون كيف والرزايا، املصائب هذه

 !    فيه؟ هو الذي البالء هذا من وإنقاذه
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 حنن بل لمصائب،ل ُمَعرَّضون: أقول ال حنن هبا، ّنر اليت املرحلة هذه يف اهلل عباد يا حالنا يه تلك
 املصيبة هذه منا لكل وأوضحها أبرزها من ولعل وكثرية، خمتلفة متنوعة ملصائب وإهنا املصائب، من نعاين
 مثرة منه، عاينن الشتاء لوازم نم الزمة وهي القارص الربد عنا، القطر احتباس األيام، هذه يف هبا ّنر اليت
 منا كل اّنه،مغ من بشيء نتمتع وال الشتاء غرم من نعاين عنا، حمجوبة عنها مبتعدة القارص الربد هذا

 فبعيد أمطاره يف املتمثل الشتاء نعيم وشديد،وأما واقع بل فواقع، الشتاء برد أما الظاهرة، هذه يالحظ
 وشأهنا أرصاد،، بًا،تقري أيام عشرة قبل تلقيتموها اليت اجلوية صاداألر  بشائر من الرغم على عنا، وحمجوب
 علمية، قائقح أهنا على إال التوقعات هذه يتلقى أن يأىب من الناس يف ولكنْ  التوّقع، وشأهنا الكذب،

 ثوباً  سرتتدي دمشق إن: قالوا توقعاهتم، عن أنبؤوا الذين هؤالء خيبة فوجدنا ونظْرنا أخرى، مصيبة وهذه
 رونت أنتم وها الصيف، أيام من هارب يوم هو وإذا اليوم ذلك وجاء كذا؛ يوم يف الثلوج من بيضأ

 والبالء، املصائب نم املعاناة حالة هي بل للبالء، التعرُّض حالة ليست هي هبا ّنر اليت احلالة هذه النتائج،
 يديه، بني ضرعالت وعن إليه، االلتجاء وعن اهلل، عن حمجوبني يكونون عندما املسلمني حال يكون فكيف

 املخاوف كونت احلالة هذه يف وأمثاهلا؟ املصيبة هذه من يعانون عندما حىت له الدعاء يف االنكسار وعن
      .ذلك نعلم أن ينبغي اهلل، عباد يا وشديدة آنية خماوف العاجل وجل عز اهلل عقاب من

 االستسقاء ةصال إىل فتداعوا األمطار ىلإ حباجتهم أهله َشَعر العريب عاملنا أصقاع من ُصقع يف
 الصلوات ههذ وكانت االستسقاء، صالة ألداء املصليات إىل الدولة هذه أصقاع من ُصقع كل يف وخرجوا
 مهيمناً  التضرع كانو  األوىل، الصفوف يف األمر ألو كان فيها، األمر أويل بقيادة خمتلفة أماكن يف املتعددة

 النتيجة؟ كانت ماذاف اجلميع، أيديَ  اهلل إىل بالدعاء املرجتفة األيدي وارتفاع االنكسار وكان اجلميع، على
 هذه هدتش ولقد طويلة، سنوات منذ مثلها رأوا ما أمطار املناطق تلك يف هطلت لبيك،: هلم اهلل قال

  اهلل. عباد يا شك حمل وال ريب حمل تعد مل احلقيقة هذه بعيين، األمطار

 لكن إليها، عىنتدا أن ينبغي نعم االستسقاء، صالة إىل أيضاً  حنن تداعَ فلن: يقول من فينا ولعل
 إىل متجهاً  فوقف عأسر  هو إن صالته أفتُقَبل متوضئ غري وهو ليصلي املسجد إىل أقبل إنسان إىل أرأيتم
 مقبولة، الةص ليست اهلل عند ولكنها الشكل يف صالة هذه يتوضًا؟ أن دون وسجد وركع وكرب القبلة

 مث بصدق، اهلل إىل التوبة املظامل، ردُّ  شروطها أهم من هامة، شروط يديها بني االستسقاء صالة كذلكم
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 يعاً مج الناس يكون وأن هلم، اإلمامة تكون وأن املصلني، مقدمة يف هم القادة يكون أن شروطها أهم من
 الصالة كونت عندما أما ،وجل عز اهلل إىل االلتجاء باب عن األمة قادة يغيب أن ينبغي فما هبم، مقتدين
 نفوسهم يف وقر وقد نيتفرقو  إهنم مث اخلطيب يلقيها وكلمات يركعوهنا ركعتني أو ركعاتٍ  من مظهراً  شكلية،

 هكذا نعم ا،شروطه تُ نَ فَّذَ  أن من بد ال اهلل، عند االستسقاء بصالة هي فما االستسقاء صالة أدوا أهنم
 إمامَ  لدولة،ا رئيسَ  فيهم اإلمام كان اهلل رسول عهد يف ستسقاءاال صالة ُصلَِّيتْ  وعندما أئمتنا، قال

 كانت ءاالستسقا صالة إىل الناس دعا عندما اخلطاب، بن عمر صلى وعندما اهلل، رسول وهو املسلمني،
 لَِّيتْ صُ  العهود من عهد من وما اخلطاب، بن عمر وهو الدولة رئيس املؤمنني أمري وإمامة بقيادة الصالة

 املسلمني أئمة بقيادة االستسقاء صالة وكانت إال األغرّ  اإلسالمي تارَينا يف االستسقاء صالة فيه
 .    وخلفائهم

 صالة إىل عاد عندما األندلس، يف املسلمني خليفة وهو الناصر، الرمحن عبد عن حدَّثتكم وقد نعم،
 يقول وأن ذهبي أن مكتبه مدير من طلب يره، فلم ومشاالً  ُييناً  يلتفت وهو القاضي ونظر االستسقاء

 متطرف مكان يف ِبذٌ ُمْنتَ  املؤمنني أمري إن سيدي يا: له فقال تأيت، حىت يصلوا ولن ينتظرونك القوم إن:له
 اهلل ويناجي ابالرت  يف وجهه ُيرِّغ هو وإذا رِّثة، ثياباً  يلَبس هو وإذا فذهب املكان، إىل له وأشار هنا،
 الرعية هتلك ال بر  يا إليك، تائب يديك، بني ماثل هاأنذا بسب يب؟ يةالرع هتلك أن أتريد،رب يا: قائالً 

 السماء، جبار مرح األرض جبار خضع إذا ُسقيتم، لقد: القوم إىل يقول رجع هذه حاَله رأى َلمَّا بسبيب،
 إىل ونتقرب قيقةاحل هذه ندرك وعندما معها، نتفاعل مجيعاً  أننا ليت نعلمها، مجيعاً  أننا ليت احلقيقة هذه
 وجل عز اهلل سيكرمنا وذل بانكسار أعتابه على واقفني بابه، إىل متجهني وقضيِضنا بقضِّنا وجل عز اهلل

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول .النَّمري بالغيث

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2211
 

 23/12/2228|  مقدمات صالة الاستسقاء -112

 

نة شك أن صالة االستسقاء سيف الناس من يّلح على ضرورة التداعي إىل صالة االستسقاء، وال 
ماضية إىل يوم القيامة دعا إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصالها، وصالها كثري من اخللفاء عندما 
اقتضت احلاجة وفُِتَح السبيل إىل ذلك، ولكن صالة االستسقاء كالصلوات املفروضة األخرى هلا مقدمات 

الستسقاء كالروح من اجلسد، فإذا مل تتحقق مقدماهتا كانت ال بد منها، هذه املقدمات بالنسبة لصالة ا
 .صالة االستسقاء كجسد انفصلت عنه روحه

صالة االستسقاء كالصلوات األخرى، أرأيت إىل رجل أقبل يصلي قبل أن يتطهر، قبل أن يطهر  
كذلكم صالة   ،ثيابه، قبل أن يتأكد من طهارة املكان الذي يقف عليه، قبل أن يتحرى القبلة فيتجه إليها

االستسقاء ال بد لقبول اهلل هلا من أن تسري فيها روحها، وروحها هي الشروط اليت أخربنا عنها كتاب 
اهلل عز وجل، وبي َّنَها لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم، ال بد بني يديها من التوبة إىل اهلل عز 

أن يعرّب املسلمون عن صدق توبتهم بالعود  وجل، ومن االستغفار بني يدي اهلل سبحانه، وال بد
واالصطالح مع اهلل سبحانه وتعاىل، ال بد من أن يعيدوا احلقوق إىل أصحاهبا، حقوق اهلل عز وجل 
الضائعة ينبغي أن يتوب اإلنسان منها، وجيدد البيعة مع اهلل عز وجل أنه لن يضيعها بعد اليوم، حقوق 

ة غري منقوصة، وباختصار ال بد بني يدي صالة االستسقاء من العباد ينبغي أن يعيدها إليهم كامل
االصطالح جمدداً مع اهلل سبحانه وتعاىل، ومن جتديد البيعة مع اهلل عز وجل على كل املستويات، وعلى 

 .تفاوت الناس واختالفهم يف الرتب

 الذي ال ينتهي يبهذه احلقيقة ينبغي أن هنتم هبا قبل االهتمام بالتداعي إىل صالة االستسقاء، وعج
من أناس يّلحون ويلحفون يف الدعوة إىل صالة االستسقاء ممثلة يف ركعتني تصلى، ويف خطبة تلقى، أما 
احلديث عن األسباب اليت اقتضت احتباس املطر، أما التأّمل يف األسباب اليت ينذرُنا اهلل سبحانه وتعاىل 

ر أهنم الء عن ذلك كله معرضون، كل ما يف األمبسببها بسنة من اجلفاف مل يسبق هلا رمبا نظري، فهؤ 
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يتداعون إىل صالة االستسقاء، ولكن أعتقد أنا مجيعًا نقرأ القرآن، فإن مل نكن ممن نقرؤه فنحن يف أقل 
  .ممن يصغي إليه املراتب

اً، يُ ْرِسِل السََّماَء ار فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّ لقد قرأنا أو استمعنا إىل قول اهلل عز وجل: 
، الحظوا الربط [13 ]نوح: َعلَْيُكْم ِمْدرَاراً، َوُيُِْددُْكْم بِأَْمَواٍل َوبَِننَي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم أَنْ َهاراً 

من توفر الشرط كي ننتظر توفر ال بد  ،[13 ]نوح: فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّاراً أيها اإلخو 
ولكن ملن، يقول اهلل  [23]ط ه:  َوِإينِّ لَغَفَّارٌ اجلزاء، أمل نقرأ أو نصغي إىل قول اهلل سبحانه وتعاىل: 

، الحظوا الرابط بني املقدمة [23 ]ط ه: َوِإينِّ لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلاً مُثَّ اْهَتَدى عز وجل:
 َوِإينِّ لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلاً مُثَّ لنتيجة، مل يقل: وإين لغفار، وأطلق ومل يقيِّد، وإّنا قال: وا

 .[23 ]ط ه:  اْهَتَدى

كثريون هم الذين ينتظرون استجابة الدعاء مبجرد أن يرفع أحدهم كفيه إىل السماء ويسأل اهلل  
ان اهلل طلباته، ولكن قليلون هم الذين يتأملون يف الشرط الذي نب ََّهنا إليه بيسبحانه وتعاىل حاجاته ومت

 عز وجل، تريد من اهلل عز وجل أن يستجيب دعاءك، إذن فاستجب طلبه يستجب اهلل عز وجل دعاءك
 َاِع ِإَذا َدَعاِن فَ ْلي َتِجيبُوا يِل َوْليُ ْؤِمنُوا يب لََعلَُّهْم سْ َوِإَذا َسأََلَك ِعبَاِدي َعينِّ فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

. تريدون أن يستجيب ربكم الدعاء الذي تتوجهون به إليه، إذن فما عليكم [120 ]البقرة:  يَ ْرُشُدونَ 
إال أن تستجيبوا أنتم أيضًا ملا قد طلبه منكم، أما أن يطلب اهلل عز وجل مين أوامر يذكرين بضرورة تنفيذها 

يذكرين هبا املرة تلو املرة تلو املرة وأعرض عنها، ويذكرين وحيذرين وأظل معرضًا عنها، مث فأعرض عنها، و 
إنه تأيت ضائقة كهذه الضائقة اليت نتحدث عنها، ونسمع أن اهلل عز وجل قد وعد عباده أن يتسجيب 

شكا وانتقد  ،دعاءهم، فريفع يديه إىل السماء يدعو اهلل سبحانه وتعاىل، مث إنه إن مل جيد االستجابة
 ل.تجابة اليت وعدنا هبا اهلل عز وجوقال: أين االس

يا أيها الناس تأملوا يف خطاب اهلل الذي أرسله اهلل عز وجل إلينا وتتدبروه ونفذوا أوامره ينفذ اهلل 
اِع ِإَذا َدَعانِ ا َوِإَذا َسأََلَك ِعبَاِدي َعينِّ فَِإينِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوةَ  سبحانه وتعاىل لكم ما قد وعدكم به   لدَّ
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يستجيبوا ألوامري، دعوهتم إىل عبادات ما   فَ ْلَيْسَتِجيبُوا يِل  لكن ماذا قال بعد ذلك [120 ]البقرة:
ينبغي أن يعرضوا عنها، دعوهتم إىل طاعاٍت ودعوهتم إىل احرتام شعائرها ما ينبغي أن يتساهلوا وأن 

 ي يف مصاحلهم، ولكنهم أعرضوا عن هذا وهذا وذاك، مث راحوايستخفوا فيها، دعوهتم إىل اتباع أحكام ه
 .يطالبون حبقوقهم

ولعلكم تذكرون الكثرة الكاثرة من الذين كانوا يتحدَّون  -أيها اإلخوة  -مل يبتعد عهد رمضان عنا 
ر كشعرية رمضان يف األسواق، يف املقاهي، يف املطاعم املفتحة األبواب، يف كثرٍي من الدوائر، كلكم يذ 

ْرُتُكْم يف األسبوع املاضي بقول اهلل -أيها اإلخوة  -ذلك، هذه احلقيقة ينبغي   عز أن نعلمها جيداً، وذكَّ
أَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم  ّنا هو خطاب لعباده مجيعًا:وجل، وهو ليس خطابًا لبين إسرائيل فقط، وإ

م عهد بايعتموين عليه، وعدمتوين بتنفيذه، مىت؟ عندما قلتم: ، يل عليك[45]البقرة:  َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ 
الَِّذي َخلََقَك َفَسوَّاَك  حنن مسلمون، حنن مؤمنون، عندما شهدمت أن ال إله لكم إال هذا اإلله الواحد،

، إذن ما لكم ال توفون هذا العهد الذي طُوَِّق يف أعناقكم؟ إذن يوف اهلل [2 ]االنفطار:  فَ َعَدَلكَ 
 .حانه وتعاىل عهدكمسب

خرج املصطفى صلى اهلل عليه وسلم إىل االستسقاء، وإّنا ُحِبَسِت األمطار يف عهده تبيينًا لنا، من 
أجل أن يعرفنا الباري عز وجل على سنته يف معاملة عباده، بيّنها لنا يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه 

لى إيضاح، وإال فلم يكن يف عهد رسول اهلل ص وسلم، جعل من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسيلة
اهلل عليه وسلم من الصحابة من أوغل يف اإلعراض عن حقوق اهلل، لكنها سنة أنبأَنا اهلل عز وجل هبا 
بطريقة عملية، خرج صلى اهلل عليه وسلم يستسقي، جدد التوبة، وأمر أصحابه بذلك، استغفر اهلل، وأمر 

بًا وهو يرفع يديه يبسطهما إىل مساء اهلل عز وجل، فاستجاب اهلل، أصحابه بذلك، تذلل تذلاًل عجي
أجل، ويف  اللهم إىل اآلكام والظراب وبطون األودية، اللهم حوالينا وال عليناوأصبح يدعو يقول: 

عهد عمر يف عام الرمادة خرج عمر يستسقي، لكن بعد التوبة، وبعد االستغفار، وبعد أن ذكََّر عمر 
يعودوا فيؤوبوا إىل اهلل، يؤدوا حقوق اهلل، يؤدوا حقوق عباد اهلل سبحانه وتعاىل، وخرج عمر  املسلمني بأن
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يستسقي، وما أدراكم باملنهج والشكل الذي كان عليه عمر وهو يستسقي، كم تذّلل، وكم كان يف حالة 
هد من من ع انكسار ومسكنة وهو يدعو اهلل سبحانه وتعاىل، استجاب اهلل دعاءه، وحتقق األمل، وما

العهود آَب فيه املسلمون إىل اهلل حقًا، وأصلحوا الفساد، وقوموا االعوجاج، وآبوا وتابوا إىل اهلل عز وجل، 
 .مث طرقوا باب اهلل عز وجل عن طريق االستسقاء إال أجاهبم اهلل سبحانه وتعاىل

فات الستسقاء دون التواليوم أيها اإلخوة عندما ُيطلب مين أن أقوم فأدعو أن نتداعى إىل صالة ا
إىل شروطها وإىل مقدماهتا ما الذي أخشاه أيها اإلخوة؟ أشد ما أخشاه أن ندعو اهلل دعاًء مل تتوفر 
شروط االستجابة فيه، وعندئٍذ نتفرق دون أن جند استجابة، وما أقرب أن يستغلها الشاردون عن دين 

شايخ قد اجتمعوا اليت تعرفون، يقول أحدهم: ها هم املاهلل، البعيدون عن اإلُيان باهلل، فيعلِّقون التعليقات 
 ودعوا، وها هي ذي السماء ال تزال كما هي. 

أن تكون صالتنا بطريقة تثمر نقيض ما نريد، نريد إذا تداعينا إىل صالة  -أيها اإلخوة  -ال نريد 
وبة، وإعادة ، ويأمرهم بالتاالستسقاء أن تكون قيودها كلها وافرة، قال الفقهاء: يدعو إليها إمام املسلمني

احلقوق إىل أصحاهبا، والرجوع إىل اهلل، واالصطالح معه، الذي كان شارداً عن صالته يعود فيتوب إىل 
اهلل ويبدأ فيصلي، الذي كان شارداً عن صيامه يؤوب إىل اهلل، الذي كان عاكفًا على فواحش أو على 

ون دعاء وجل على التوبة واإلنابة، مث إهنم جيتمعون ويدعمنكرات يؤوب ويعود إىل اهلل، كل  يعاهد ربه عز 
 .العبد املنكسر األواب إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ما أسرع ما جيد هؤالء املسلمون االستجابة

أيها اإلخوة هذه احلقيقة ينبغي أن نعلمها، املسكنة على باب اهلل عبادة وأي عبادة، انظروا إىل كالم 
، اللهم أحييين مسكينًا، وتوفين مسكينًا، واحشرين يف زمرة املساكنيه وسلم: رسول اهلل صلى اهلل علي

من املسكني؟ ليس املسكني هو الذي يطرق أبواب الناس، وُيد يد املسألة إليهم، ال أيها اإلخوة، املسكني 
هو ذلك الذي يقف موقف انكسار ومسكنة وذل، لكن بني يدي خالقه عز وجل، املسكني هو ذاك 

يقف موقف املضطر يسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوبة واإلنابة، يعفِّر وجهه بالرتاب تعبريًا عن ذله  الذي
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وعبوديته هلل عز وجل، هكذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهكذا كان مظهره دائمًا. ألسنا أتباع 
 املصطفى عليه الصالة والسالم؟

: أيها اإلخوة مشهدان اثنان كل  منهما يبعث يف نفسي قلتها أكثر من مرة وأنا أقوهلا مرة أخرى
نشوة ما مثلها نشوة، وسرورًا ما بعده سرور، بل طربًا ما بعده من طرب، املشهد األول مشهد إنسان 
أعرفه موغاًل يف املعاصي، شارداً عن صراط اهلل عز وجل، متقلباً يف محأة الفواحش املختلفة ألواناً وأشكاالً، 

ذات يوم وإذا هو متبّدل متذّلل، جيلس يف الصف األول مع املصلني يف مسجد من املساجد،  وأنظر إليه
أنظر إليه فال تكاد عيناي تصدقان ما تريان، وإذا به قد آَب وعاد إىل اهلل، هذا املنظر، هذا الذل الذي 

ل تبعث يف عز وج يتبّدى على كيان هذا الرجل، هذا االنكسار، هذه املسكنة اليت يتوجه هبا إىل اهلل
نفسي نشوة ما مثلها نشوة، وأعتقد أهنا تبعث يف نفس كل منكم، املشهد الثاين مشهد إنسان أويت 
بسطة من املال، وأويت عزاً، ومّلكه اهلل عز وجل ناصية حكم، إذا أمر نُ فَِّذ أمره، وإذا حكم أُْبرَِم حكمه، 

 أنظر إليه يف ساعٍة كهذه الساعة، وإذا هو خاشعله السلطة املطلقة، وله القوة اليت ال تقف عند حد، 
متبتل قد خلع من كيانه عوارض قوته وعزته وحكمه وما إىل ذلك، وتعّرى إال من ذلِّ عبوديته هلل عز 
وجل، أنظر إىل هذا املشهد فأطرب منه أُيا طرب، وال أريد أن أشبه هذا الطرب بشيٍء ما ينبغي أن 

 .أقوله

، ما أحوجنا إىل مسكنتنا بني يدي اهلل عز وجل، أقول لكم أيها اإلخوة ما أحوجنا  إىل هذا الذلِّ
شيئًا: إن ربنا يغفر الذنوب كلها، يغفر الذنوب كلها على اختالفها، لكن بشرط واحد، أن يذيبها 
اإلنسان باملسكنة والذل احلقيقيني على باب اهلل عز وجل، أن يذيب اإلنسان معاصيه باألمل من احنرافه 

جلادة اليت أمره اهلل بالتزامها، أن يؤوب إىل اهلل وهو يقول إن بلسان حاله أو بلسان قوله: يا ريب أنا عن ا
ضعيف، أنا ال أملك من أمر نفسي شيئًا، ما عصيتك حني عصيتك استكباراً على أمرك، ولكن لسابقة 

لكن خذين  أُْبُت إليك،سبق هبا قضاؤك، ها أنا ذا بني يديك، تبت إليك، لكن أعين يا رب العاملني، 
إليك يا رب العاملني، خذين من نفسي يا رب العاملني، إن نفسي األمارة تغلبت علي، وفقين اللهم للتغلب 
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عليها، كلنا حباجة إىل هذا التذلل، حنن عبيد أيها اإلخوة، قوانا عزتنا أموالنا كل ذلك عوارض ستمحى 
، ال تغرنكم ف، أما القوة اليت بني ضعفني فإهنا لعوارضوتزول، ُوجدنا يف ضعف، وسنرحل إىل اهلل يف ضع

هذه العوارض أيًا كنتم، إن أُبنا إىل اهلل هبذا الشكل سقانا اهلل، إن تبنا إىل اهلل، إن اصطلحنا مع اهلل عز 
 . وجل سقانا اهلل عز وجل، وحتول هذا اخلوف الذي نراه من شتاء جافٍّ إىل بشائر
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113-  
َ
رن  32/12/2228|  ا بفضل هللا وإحسانهُمط 

 

صلى بنا رسول اهلل صلى اهلل روى البخاري يف صحيحه من حديث زيد بن خالد اجلهين قال: 
عليه وسلم صالة الفجر يف احلديبية، فلما انصرف قال: هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا: اهلل ورسوله 

 عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال: ُمِطْرنَا بفضل اهللأعلم، قال: قال اهلل عز وجل: أصبح الليلة من 
وإحسانه فهو مؤمن يب كافر بالكواكب، وأما من قال: ُمِطْرنَا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر يب مؤمن 

 .بالكواكب

وأقول: أما حنن وقد أكرمنا اهلل عز وجل بفيض من رمحته ومبطر غامر من إحسانه، أما حنن فنقول: 
ُمِطْرنَا بفضلك وإحسانك وجودك، أكرمتنا بالعطاء ولسنا أهاًل له، أكرمتنا بالرزق الوفري ومل نؤدِّ  اللهم إنا

شيئًا من حقوق ذلك يف أعناقنا، استجبَت الدعاء ومل نتحقق بعد بالشروط اليت ينبغي أن تتوفر الستجابة 
ئل قرهبم إُياهنم، املستزيدين من دالالدعاء، فأسألك اللهم أن تؤيَِّدنا عندك من املؤمنني الثابتني على 

منك، ومن مقومات رضاك عنهم، وإنا نعاهدك على أن نشكر نعمك الشكر الذي يرضيك عنا ولكنا 
يف الوقت ذاته نعلن عن عجزنا الكلي، نعلن أال حول لنا وال قوة إال بك، فنسألك اللهم يا أرحم من 

وبتوفيق من لدنك حىت نشكرك دائمًا وال نبدل  ُسِئل ويا أكرم من أعطى أن متدنا مبددك من عندك،
   .نعمك كفراً 

عباد اهلل، هذا الذي أقوله ال أقوله خطابًا هلل عز وجل من نفسي أنا، أعتقد أنه ما منكم من أحٍد 
إال وهو يقول هذا الكالم خطاباً لربه إن بلسان حاله أو بلسان قوله، ما من مؤمن إال ويَِعُد اهلل عز وجل 

نعمه الغامرة بالشكر، ولكن ينبغي أن ألفت نظري وأنظاركم مجيعًا إىل أن شكر اهلل عز وجل  وهو يرى
ليس كما يظنه بعض الناس كلمات ترتدد على األلسن، ويعتاد الناس يف تردادها مساء صباح يف املناسبات 

ينها وبني ب املختلفة، حىت أصبحت هذه األلفاظ كلمات تقليدية اعتادت عليها األلسن دون أن تكون
القلوب وبني الوعي أي صلة، لو كان الشكر هكذا لكان الناس كلُّهم أو جلُّهم شاكرين هلل عز وجل، 

، الشكر الذي [12]س بأ:  َوقَلِيٌل ِمْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ  وملا قال اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه:
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 سبحانه اليت يغدقها علينا، وأن نسخرها ملا يرضي اهلل ينبغي أن نعاهد اهلل عز وجل عليه هو أن جنند النعم
     وتعاىل، وأال نستعمل شيئًا منها فيما يبغض اهلل عز وجل وفيما يناقض أوامره ووصاياه اليت َياطبنا هبا

هذه هي حقيقة الشكر يا عباد اهلل، تعالوا إذاً نعاهد اهلل عز وجل وقد أرانا من ذاته العلية صفحة 
فحة اإلنعام والصفح، أرانا اهلل عز وجل من ذاته العلية هذا املظهر، تعالوا نبادر إىل شكره، اإلكرام، ص

ولن نستطيع أن نؤدي حقوق هذا الشكر، ولكنا نعاهده ونتوِّج عهدنا هذا باالستعانة به، نستعينه، نلجأ 
إِيَّاَك  صالة موالنا يف كلإليه أن حُييل ضعفنا قوة وعجزنا إرادة، تعالوا نكرر ونردد ما نقوله بني يدي 

، ظين الذي ال َييب هو أننا إن عاهدنا اهلل عز وجل على شكر نعمه [0 ]الفاحتة: نَ ْعُبُد َوإِيَّاَك َنْستَِعنيُ 
الشكر الذي يرضيه باملعىن الذي ذكرته لكم، إن شكرنا اهلل عز وجل على نعمه، فلسوف متتد سلسلة 

سلسلة هذه األمطار سخية هتمي كرماً من مساء اهلل سبحانه وتعاىل هذا العطاء ولن تنقطع، لسوف متتد 
وفضله، ولسوف تتجاوب معه األرض املعطاءة، ولسوف تتفجر الينابيع، ولسوف تعود األهنار متألقة، 
ولسوف يعود ماضي بردى األغر الذي كم وكم تغزل به الشعراء، لسوف يعود بردى عقداً يتألق يف جيد 

هذا هو ظين  ،األهنار املتفرعة منه معطاءة مغدقة تتسرب يف بقايا غوطة دمشق دمشق، ولسوف تعود
أنا عند ظن باهلل عز وجل، ولن َيَِيب ظن العبد باهلل، كيف وهو القائل يف حديثه القدسي الصحيح: 

 عبدي يب

تمرت سولكن يا عباد اهلل هل عسيتم إن أكرمنا اهلل عز وجل بذلك كله، واستمرت سلسلة العطاء، وا
سلسلة هذه األمطار سخية، ورأينا األهنر كيف عادت إىل أَلَِقها، ورأينا الينابيع كيف عادت فتفجرت من 
هنا وهناك، هل عسيتم أن تستيقظ بني جواحنكم املطامع، وأن يسيل اللعاب على اآلمال واملطامع 

ظر فنجد من نس أو جن، وننالدنيوية املختلفة، وأن تستجيبوا لوساوس الشياطني، سواء كانت شياطني إ
يعود فيبين على جوانب هذه األهنر األعشاش اليت تستثري غضب اهلل سبحانه وتعاىل، األعشاش اليت 
تتحدى نَِعَم اهلل سبحانه وتعاىل بالكفر، األعشاش احملشوة بكل ما قد حرم اهلل سبحانه وتعاىل وهنى عنه 

َأملَْ  هل عسيتم أن تكونوا ممن قال اهلل عز وجل عنهم:مما تعرفون ومما ال داعي إىل دخول يف تفاصيله، 
 ]ابراهيم: َس اْلَقرَارُ ئْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َوَأَحلُّوا قَ ْوَمُهْم َداَر اْلبَ َواِر، َجَهنََّم َيْصلَْونَ َها َوبِ 
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االحتمال، وأن جيعلنا يف جنوة من هذا الذي ، أفرتض هذا وأسأل اهلل عز وجل أن جيعلنا فوق هذا [38
   ُكْفرًا نِْعَمَت اللَّهِ  َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن َبدَّلُواقد توسوس به إلينا شياطني اإلنس واجلن، 

أي قابلوا نعمة اهلل اليت أغدقها اهلل عليهم باإلعراض عن أوامره، باجلحود لنعمه، فاستغرقوا يف محأة 
ال، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أال جيعلنا ممن عاهد اهلل  .وا يف دنيا الشهوات واألهواء احملرمةالرذيلة، وتقلب

مث نكص على عقبه، أسأله عز وجل أال جيعلنا ممن عاد فجدد البيعة مع اهلل، مث َكَذَب على اهلل سبحانه 
نا ممن استجاب حانه أن جيعلوتعاىل، أسأل اهلل عز وجل أال جيعل فينا من ينهج هذا املنهج، بل أسأله سب

 َوجَيَْعْل َلُكْم نيَ اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّاراً، يُ ْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدرَاراً، َوُيُِْددُْكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِ لقوله: 
 .[13 ]نوح: َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم أَنْ َهاراً 

أعتقد أن هذا هو أمل كل واحٍد منا، قد نشكو العجز، ولكنا بوسعنا هذا أملي أيها اإلخوة، بل 
أن نتّوج عجزنا بااللتجاء إىل اهلل أن يبدل عجزنا قوة، وأن يبدل ضعف إرادتنا عزُية، واهلل عز وجل 

 .يستجيب الدعاء

 زيسيل لعاهبم على املطامع عندما جيدون نعم اهلل ع -كما قلت   -يا عجبًا أيها اإلخوة ألناس 
وجل ترتى، إن هبوطًا من مسائه، أو تفجراً من أرضه، يسيل لعاهبم على املطامع واآلمال، فيحوِّلون هذه 
النعم إىل أداة ملا حرم اهلل، أداة للبغي، أداة للطغيان أماًل يف رزٍق ينالونه، أماًل يف عطاٍء يستثمرونه من 

! أغاب عنهم أن الرزاق واحد هو اهلل سبحانه؟ الدخول يف األبواب اليت حرمها اهلل سبحانه وتعاىل، أغاب
؟! أغاب عنهم قول اهلل سبحانه [12 ]العنكبوت: فَابْ تَ غُوا ِعْنَد اللَِّه الرِّْزقَ  عنهم قول اهلل عز وجل:

 ؟[123]ط ه:  َبُة لِلت َّْقَوىقِ َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصَطرِبْ َعلَيْ َها ال َنْسأَُلَك ِرْزقاً حَنُْن نَ ْرزُُقَك َواْلَعاوتعاىل: 

قد طمع أناس فغامروا ودخلوا فيما حرم اهلل سبحانه وتعاىل ألهنم رأوا نَِعم اهلل تتألق أمام أبصارهم،  
ألهنم رأوا الينابيع تتفجر، وألهنم رأوا بردى يتألق ويفيض مبائه الغامر، طمعوا فماذا كانت النتيجة؟ بنوا 

كانت عاقبة ما فعلوا خسرانًا هلم وألمتهم، غارت املياه، وجفت الينابيع، أعشاشهم وفعلوا ما فعلوا ف
وانتهينا إىل اخلسارة الفادحة اليت تعرفون، وأصبح اإلنسان ينظر إىل هذا النهر الغمر التارَيي إىل بردى 
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ة من جوقد حتول إىل كتل من الوحل منتنة، وحتول إىل مثابة للجرذان، هذه هي نتيجة البغي، هذه هي نتي
 .بدل نعمة اهلل سبحانه وتعاىل كفراً 

ُكلُوا ِمْن  أذكَّركم يا عباد اهلل مبا قاله اهلل عز وجل لبين إسرائيل، وإّنا أخربنا مبا قاله هلم عربة لنا:
 [21 ]ط ه:  فَ َقْد َهَوى طَيِّبَاِت َما َرزَقْ نَاُكْم َوال َتْطغَْوا فِيِه فَ َيِحلَّ َعلَْيُكْم َغَضيِب َوَمْن حَيِْلْل َعلَْيِه َغَضيِب 

هوى إىل الشقاء يف الدنيا ويف اآلخرة، ملاذا نطمع يف الرزق الوفري من باٍب غري بابه وندع الباب 
رمات يف الذين كانوا عاكفني على حم -يا عباد اهلل  -الذي فتحه اهلل عز وجل لنا برزق ال ينفد؟! سلوا 

اهلل عز وجل، سلوهم كيف ضاعف اهلل هلم الربح؟ سلوهم   مطاعمهم أو يف مقاهيهم مث تابوا وآبوا إىل
كيف أكرمهم اهلل عز وجل بأكثر مما توقعوه من الرزق؟ لعلي حدَّْثُت مرًة عن بعض الفنادق ذات النجوم 

يعة اخلمسة يف تركية هدى اهلل سبحانه وتعاىل أرباهبا إىل االلتفات إىل اهلل، وإىل التوبة إليه، وإىل جتديد الب
طهََّر كل  منهم فندقه هذا من احملرمات، طهروها من اخلمور، جعلوا أحواض السباحة منفصلة ما  معه،

بني الرجل واملرأة، فتحوا يف فنادقهم هذه ُمَصلَّيَاٍت حضارية لكل من يريد أن يُ ْقِبَل فيؤدي حقوق اهلل عز 
 محأة م سيخسرون، وأهنم سيقعون يفوجل يف ليٍل أو هنار، فماذا كانت النتيجة؟ كان هناك َمْن حذَّر أهن

 اإلفالس، ولكن اهلل عز وجل أكرمهم بأضعاف أضعاف ما توقعوه، جاءهم اجلواب من عند اهلل القائل:
 َفَابْ تَ غُوا ِعْنَد اللَِّه الرِّْزق  :[12]العنكبوت 

 لوها هي ذي هذه احلقيقة تنطق على رؤوس األشهاد، بوسع كل منكم أن يتبني تفاصيلها، أقو 
، هذا كله لن زداد إُياناً باهلل، ولن زداد ثقة بعطائه، مث لن زداد متسكاً بأوامره وابتعاداً عن نواهيه، مستعينني باهلل

ملتجئني إليه، إن حنن فعلنا هذا وثبتنا على هذا املنوال فال ريب أيها اإلخوة أن قطر السماء لن ينقطع، 
ألمة، ضه، وأن نعمتني سيلتقيان على غدٍق من الرزق هلذه اوأن نعم اهلل ستهمي من مسائه، وتتفجر من أر 

ولكن إن اختذنا من نَِعم اهلل َسَكرَاً، وإن جعلنا من نعم اهلل سببًا لبطر، سببًا لعكوٍف على البغي والطغيان 
 .واملعاصي، فلنعلم أن العطاء سيتحول إىل نقيضه

م أن تنا النعمة من مسائك، فنسألك اللهأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يتمم فضله، اللهم كما رزق 
تقدرنا على شكرك، نسألك اللهم أن تبدل عجزنا قوة، وأن تغرس يف كيان كلٍّ منا قوة اإلرادة، وأن متأل 
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قلوبنا حبًا لك، وتعظيمًا لذاتك العلية، وخوفًا مما هتدد به عبادك اجلاحنني عن دينك وصراطك، أقول 
 .قويل هذا، وأستغفر اهلل العظيم
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ب في املجتمع بدافع الاستكبار: مشكلة وعالج -111
َ
ك

َ
ت رم

ُ
 | املعاص ي التي ت

22/11/2212 
 

 :اثنني قسمني إىل تنقسم املسلمون فيها يتورط اليت املعاصي إن 

 نفسه تغلب نم وبدافع ضعفه من بسائق املسلم فيها يتورط فردية فمعاصي منهما األول القسم أما 
 والغالب وجل، عز اهلل من واخلجل بالندم وشاعر باألمل شاعر وهو املعاصي هذه يرتكب ليه،ع األمارة

 ِعبَاِديَ  يَا ُقلْ  :عاىلوت سبحانه اهلل يقول املعاصي من النوع هذا ويف ألصحاهبا، تُ ْغتَ َفرُ  املعاصي هذه أن
 الرَِّحيمُ  اْلغَُفورُ  ُهوَ  إِنَّهُ  مجَِيعاً  لذُّنُوبَ ا يَ ْغِفرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  رَّمْحَةِ  ِمن تَ ْقَنطُوا اَل  أَنُفِسِهمْ  َعَلى َأْسرَفُوا الَِّذينَ 

 [ 02: الزمر]

 يف غفرةفامل اآلخرين حقوق من حلقٍّ  إهداراً  يتضمن ما املعاصي من النوع هذا يف يكن مل ما هذا 
  أصحاهبا إىل احلقوق بإعادة منوطة احلال هذه

 مع تُ ْرَتَكبُ  ليتا املعاصي تلك فهي املسلمون فيها يتورط قد اليت املعاصي من الثاين القسم وأما 
 أو املنذرين إنذار وأ الناصحني نصيحة إىل االلتفات دون عليها اإلصرار ومع هبا التباهي ومع هلا التربير

 واستمر تكاثرو  تمعباجمل استحر إن املعاصي من النوع هذا. وتعاىل سبحانه اهلل عند من اآلتية النذر ختويف
 ُقلْ  :وتعاىل انهسبح ربنا يقول املعاصي من النوع هذا وعن وشديد، خميفٍ  لعقابٍ  نذيراً  داخله يف حيمل

 بَ ْعَضُكم َوُيِذيقَ  ِشيَعاً  يَ ْلِبَسُكمْ  وْ أَ  َأْرُجِلُكمْ  حَتْتِ  ِمن أَوْ  فَ ْوِقُكمْ  مِّن َعَذاباً  َعلَْيُكمْ  يَ بْ َعثَ  َأن َعَلى اْلَقاِدرُ  ُهوَ 
 َعلَْيُكم لَّْستُ  ُقل احلَْقُّ  َوُهوَ  كَ قَ ْومُ  ِبهِ  وََكذَّبَ . يَ ْفَقُهونَ  لََعلَُّهمْ  اآليَاتِ  ُنَصرِّفُ  َكْيفَ  انُظرْ  بَ ْعضٍ  بَْأسَ 

 [ 02-00: األنعام]  تَ ْعَلُمونَ  َوَسْوفَ  مُّْستَ َقر   نَ بَإٍ  لُِّكلِّ . بِوَِكيلٍ 

 نعاين إننا الثاين، النوع هذا يف تدخل اليت املعاصي من ريكث من العصر هذا يف نعاين إننا: اهلل عباد 
 تأيت اليت النذر إىل االلتفات دون هلا التربير ومع عليها اإلصرار ومع هبا التباهي مع ُترتكب معاصٍ  من
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 ملعاصيا من اللون هذا إن. منكرين إنكار أو ناصحني نصيحة إىل االلتفات دون العاملني، رب عند من
 من – كل ال – بعضٌ  اليوم نعانيه الذي اجلفاف هذا لعل ماحقة أخطاراً  كبرية، أخطاراً  لهداخ يف حيمل
 يف استحر ذاإ – اهلل عباد يا – املعاصي هذه ومثل. ُترتكب اليت املعاصي من اللون هذا وآثار نتائج

ْرُتُكم ولقد وا،رعتض ومهما اهلل إىل ابتهلوا مهما األفراد دعاء آنذاك فيه تنفع ال الشكل هبذا اجملتمع  يف ذكَّ
 ويدعو له يستجابف نفسه خلاصة الرجل فيه يدعو زمان الناس على يأيت: القائل باألثر املاضي األسبوع

 ضعف من بسائق تكون وال اجملتمع يف ترتكب اليت املعاصي ألن ذلك له، يستجاب فال املسلمني لعامة
 هبا التباهي ومن رالتربي ومن االستكبار من بدافع ونتك وإّنا ورعوناهتا النفس تغلب من بدافع تكون وال
 يف عنها اأنبأن العاملني رب سنن من سنة هي تلك الناس، من األفراد دعاء فيها وجل عز اهلل يقبل ال

 .تبيانه حمكم

 يف البالء، هذا فعر  سبيل يف االستسقاء إىل اللجوء بضرورة أمثايل من كثريٌ  ذُكِّرَ  كما ذُكِّْرتُ  ولقد 
 قلت ولكين رضاأل من وينبع السماء من يهمي رزٍق  إىل هذا اخلطري جفافنا وجل عز اهلل حُيَوِّلَ  أن بيلس

 وفرةٍ  دون نم االستسقاء يُ ْقَبلُ  وال اهلل هبا أمر اليت شروطه له االستسقاء إن – اهلل عباد يا – وأقول
 قُبَِلتْ  قد بصالته إذاو  اإلحرام كبريةت يكرب مث القبلة يستقبل أن أيكفي يصلي الذي إىل أرأيتم لشروطه،

  .كذلك فاالستسقاء تعرفون اليت الصالة شرائط إىل يلتفت أن دون

  التايل بالشكل يتم االستسقاء أن – املناسبة هبذه لكم أوضح وأنا – الفقهاء يذكر 

 ملعاصيا سائر من أوالً  التوبة إىل الناس يدعو – منابه ينوب من أو – املسلمني أمر ويل يدعو 
 إىل الرابع ومالي يف واخلروج أيام أربعة صيام إىل يدعوهم ألصحاهبا، املظامل رد إىل ويدعوهم بقسميها
 ويبتهلون الشروط هبذه منضبطني الناس فيستجيب اجلامع املسجد إىل أو العراء األرض يف املصلى

 ألقوامٍ  الصور عشرات أمام نفسناأ جند التاريخ إىل عدنا إذا وحنن االستجابة تتحقق أن والبد ويتضرعون
 ملتزمني ستسقاءاال صالة طريق عن اإلهلية الرمحة باب فطرقوا والقحط اجلدب هذا مبثل ابتلوا أمثالنا من
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 نعم، ك،لبي احلال بلسان يقول فعالً  اجلواب جاء ما سرعان اهلل، أجندهم ما سرعان التامة، بشروطها
 .جيابيةاإل الصور عشرات من الصورة هذه وإليكم

 ُميِنَ  – الرابع رنالق أوائل يف األندلس يف أمية بين دولة يف املسلمني خليفة – الناصر الرمحن عبد 
 أن سعيد بنَ  املنذرَ  قاضيه فأمر القحط هذا مثل وبقحطٍ  اجلفاف كهذا جبفاف سلطانه حتت املسلمون

 طُِلبَ  ما سعيد بنُ  املنذرُ  قاضيه فَّذَ ون. لكم ذكرهتا اليت بالشروط االستسقاء صالة إىل بامسه الناس يدعو
 ومشاالً  ُييناً  سعيد بنُ  املنذرُ  والتفت .اهلل إىل يلتجئون بذلة ثياب يف العراء األرض يف الناس واجتمع. منه
 ولن ينتظرونك قومال إن املؤمنني ألمري وقل اذهب لنائبه فقال الناصر الرمحن عبدَ  املؤمنني أمريَ  جيد فلم

 املنذر فمضى مكان يف منعزل هاهنا املؤمنني أمري إن سيدي يا: له قال. معهم فتكون تأيت حىت يصلوا
 وحليته رأسه ومرَّغ ابالرت  افرتش قد بعيدة أرضاً  منتبذاً  املؤمنني بأمري وإذا نائبه أشار حيث إىل سعيد بن

 عبدك وأنا يبسبب الرعية هتلك أتراك يديك، بني ناصييت هذه رب أي: ويقول يبكي وتربتها باألرض
 وبكائه يتهخش إىل ينظر سعيد بن املنذر وقف. إليك مقبل هاأنذا إليك تائبٌ  هاأنذا العاصي، البائس

 إذا بالسقيا، ِذنْ ُتمأُ  فقد الناس أيها انصرفوا: هلم قال استبطؤوه، وقد القوم إىل عاد بذلة، ثياباً  ارتدى وقد
 بأن لسمائه وجل عز اهلل أذن حىت ينصرفون ناسال كان وما. السماء جبار رَِحمَ  األرض جبار خضع
  .لصورا عشرات من واحدة صورة. فتنبت تعود أن ألرضه وجل عز اهلل وأذن طوال ساعاتٍ  أمطاراً  هتمي

 أمطاراً  اءالسم من وفري رزٍق  إىل حتول اجلفاف هذا أن جتدون ولسوف الشروط هذه ننفذ تعالوا 
 يكرمنا اليت نابيعالي أكرب أن علمتم هل اليوم؟ بنا احملدق باخلطر رمتشع هل ولكن ونباتًا، رزقاً  األرض ومن
 الذي الكبري الكبري الينبوع هذا حال سيؤول ما إل تعلمون هل مذهلة؟ بسرعة يتناقص هبا وجل عز اهلل

 يوماً  شرينع اجلفاف بقي إذا أمره سيؤول ما إىل تعلمون هل وإحسان ورمحةٍ  اهلل من بفضل دمشق يسقي
 .آخر كامالً  هراً ش أو

 هذه هويتنا نضع أن غيينب هلل، عبيداً  هوياتنا حقائق فنتلمَّس نعود أن وينبغي نستيقظ أن ينبغي 
 عن نقلع أن ينبغي اهلل، إىل نلتجئ أن ينبغي ونؤوب، نتوب أن ينبغي األوان، فوات قبل التنفيذ موضع
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 التباهي ومع جهراً  ْرَتَكبُ ت ُ  قد واليت نفوسنا ضعف من بسائق تقع اليت الفردية املعاصي بنوعيها؛ املعاصي
 حالٍ  إىل املخيفة حلالا هذه وحتولت أمرنا اهلل أصلح إليه وتبنا اهلل إىل أُبْ نَا حنن فإن عنها الدفاع ومع هبا

 . وفضله وجل عز اهلل إحسان فيها يربز أخرى

 .لكم يغفر فاستغفروه العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 لسخط هللا]رأس السنة امليالدية[  -119
 
  | عندما يكون الفرح باألنبياء سببا

19/12/1891 

 

ما من ريب أن اهلل عز وجل أنزل على عباده دينًا واحدًا منذ أن خلق سيدنا آدم عليه الصالة 
سلم وكيف ت والرساالت ببعثة حممد صلى اهلل عليه و والسالم وجعله أول نيب يوحى إليه إىل أن ختم النبوا

َشرََع َلُكم مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا ال يكون األمر كذلك وربنا عز وجل هو القائل يف حمكم كتابه: 
 .دِّيَن َواَل تَ تَ َفرَّقُوا فِيهِ لَوالَِّذي أَْوَحيْ نَا إِلَْيَك َوَما َوصَّيْ نَا ِبِه إِبْ رَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَقِيُموا ا

وهو  ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد الّلِه اإِلْسالَمُ بل كيف ال يكون األمر كذلك وربنا عز وجل هو القائل:  
، ومن مَثَّ فقد كان حقاً على كِل من آمَن باهلِل عز وجل ُهَو مسَّاُكُم اْلُمْسِلمنَي ِمن قَ ْبُل َويِف َهَذاالقائل 

 :بنبوِة سائِر الرسِل واألنبياء، وأن يعلَم ما قالُه اهلل عز وجل ويوقَن به من مثل  قوله عز وجل أن يؤمنْ 
 ِاَل نُ َفرُِّق بَ نْيَ َأَحٍد مِّن رُُّسِلهالرسل  سائر . وكان حقًا على كل مؤمٍن باهلل عز وجل أن حيتفَي ببعثة

 انه وتعاىل.واألنبياء، وأن يعرف لكٍل مكانته ومنزلته عند اهلل سبح

وإذا كان األمُر كذلك فكيَف ال يفرُح اإلنساُن املؤمن باهلل ورسوله بل رسله، عندما ُير مبناسبة يتذكر 
فيها والدة سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم، ويتذكر فيها رمحة اهلل سبحانه وتعاىل املهداة إىل عباده يف 

بحانه إذ أكرم اهلل هذه اخلليقة ببعثة نيب جعل اهلل س مرحلٍة من مراحل احلياة هذه وعلى فرتة من الرسل،
وتعاىل، من والدته برهانًا ساطعًا من الرباهني الدالة على ألوهية اهلل سبحانه وتعاىل ووحدانيته؛ بل كيف 
ال يشعر املؤمن باهلل ورسوله بالسرور والفرح، وبتجدد هذه احملبة لسيدنا عيسى عليه الصالة والسالم 

سل واألنبياء وقد أشربنا القرآن حب هؤالء الرسل مجيعًا بعد حب رسولنا حممد صلى اهلل عليه ولسائر الر 
وسلم، ولقد ذكرت لكم من قبل مبناسبة أن رسولنا صلى اهلل عليه وسلم عندما هاجر إىل املدينة ومسع 

ن فرعون، ى موسى مأن اليهود يصومون يوم عاشوراء، وسأل ملاذا يصومون هذا اليوم قيل له: ألنه يوم أجن
أال من وأمر رسول اهلل مناديًا ينادي بني الناس  حنن أحق مبوسى منهمفقال عليه الصالة والسالم: 
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ومضت تلك سنة من  مل يكن قد صام هذا اليوم فليمسك بقيت النهار ومن كان قد صام فليتم صومه
 سنن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء.

عن  السيما من أهل الغرب والبالد البعيدة -اد اهلل ما أبعد ما ابتدعه كثرٌي من الناس ولكن يا عب
ما أبعد ما ابتدعه أولئك الناس يف يوم مولد سيدنا عيسى عليه الصالة السالم، ولدى  -الدين كله إمجاالً 

به عيسى رتعوه عما حياستقبال عام وتوديع عاٍم آخر من األعوام امليالدية هذه، ما أبعد ما ابتدعوه واخ
 عليه الصالة والسالم، وعما جاء به عيسى عليه الصالة والسالم.

كل ما يرضي سيدنا عيسى موضوع على العني والرأس، وكل ما يتقرب به اإلنسان إىل اهلل يف يوم   
ين ذمن أيام الدهر يذكر ببعثة نيب من األنبياء أيًا كان موضوٌع على العني والرأس، ولو أن هؤالء ال

يتظاهرون باتباعهم لعيسى عليه الصالة والسالم عادوا يف هذا اليوم إىل عبادة يعبدون اهلل عز وجل فيه 
إىل ذكٍر هلل عز وجل لقلنا كما قال رسولنا احلبيب املصطفى عليه الصالة والسالم ملا مسع عن صوم يوم 

اة عيسى هم إىل مرضاة اهلل يف مرضعاشوراء إذ يصومه اليهود، لقلنا حنن أحق بعيسى منهم وتسابقنا مع
ن سيدنا عيسى فضاًل ع -عليه الصالة والسالم، ولكن ما عالقة هذا الذي بُعث به الرسل واألنبياء مجيعًا 

بل ما عالقة ما شرعه اهلل عز وجل وحيًا أنزله على أٍي من الرسل واألنبياء مبا قد  -عليه الصالة والسالم 
 ا يف ذلك اليوم؟ أين هو وجه العبودية هلل يف ذلك؟ أين هو وجه طواعيةيتم من تقاليد ومظاهر تعرفوهن
 اهلل سبحانه وتعاىل يف ذلك؟

وكلكم يعرف هذه التقاليد اآلسنة، وكلكم يعرف هذه العادات اليت ال فائدة فيها إال للنفس وغرائزها 
ا بعث به ة تعود إىل شيٍء مموشهواهتا، وليس هلا من فائدة تعود إىل دين اهلل أبداً، وليس هلا من فائد

عيسى عليه الصالة والسالم أبداً، وإذا كان هذا األمر واضحًا وإننا لنكرر هذا الكالم بشكل أو بآخر 
يف كل عام يف مثل هذه املناسبة، فما أحرى أن نعود فنعلم أن التقليد مبعناه الذي تعرفون شيٌء جاء 

ي أن نتحرر منه، وما الدين اإلسالمي؛ بل أقول ما الدين الذالدين بإبطاله، وعّلمنا اهلل سبحانه وتعاىل 
بتعث اهلل ما الدين الذي ا -وهو اإلسالم وال شيء غري اإلسالم  -ابتعث اهلل به الرسل واألنبياء مجيعًا 

الل. به رسله وأنبياءه يف مجلته وتفصيله إال حترير للعقول من التقاليد والقيود اليت تصفد العقول يف األغ
دُيًا عندما رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املشركني يعكفون على تقاليد هلم بعيدًا عن حتكيم وق



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2232
 

العقل والفكر، ناقشهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف هذه التقاليد وأنزل اهلل سبحانه وتعاىل عليه قوله: 
 ِه آبَاءنَا أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم اَل  الرَُّسوِل قَالُوْا َحْسبُ نَا َما َوَجْدنَا َعلَيْ َوِإَذا قِيَل هَلُْم تَ َعالَْوْا ِإىَل َما أَنَزَل الّلُه َوِإىَل

 .يَ ْعَلُموَن َشْيئًا َواَل يَ ْهَتُدونَ 

هذا هو دين اهلل دين حيرر اإلنسان من األصفاد واألغالل ويدعوه إىل أن يرتفع ويرتقي إىل مستوى 
د اليت جينح ذلك ممتازاً على اخلليقة كلها، هذه التقاليد هي نفسها التقاليالعقل الذي متعه اهلل به، فجعله ب

إليها أولئك الناس يوم عيد امليالد أو ليلة رأس السنة امليالدية، وما أغرب وما أعجب موقف مسلمني 
، لو اجتدهم ينصاعون انصياع الذليل، ويتسابقون مسابقة النعاج إىل هذه التقاليد اآلسنة اليت ال معىن هل

أن نسبًا كان موصواًل بينها وبني عيسى عليه الصالة والسالم لتسابقنا مجيعاً إىل ذلك، ولكن مجيعنا نعلم، 
وأهل الغرب يعلم والشرق يعلمون أن هذه عادات تقليدية درج عليها الناس يف بيوهتم، مظاهر وكلكم 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل سبحانه وتعاىل:  يعلم هذه املظاهر، ما لنا وماهلا؟ ما شأننا هبا؟ ولقد قال ربنا
الَّ يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكاِفرِيَن وقال اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه:  تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَاء

 .ُقوْا ِمنْ ُهْم تُ َقاةً الّلِه يِف َشْيٍء ِإالَّ َأن تَ ت َّأَْولِيَاء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ لَْيَس ِمَن 

ملاذا ُيرُّ أحدنا يف األسواق يف مثل هذه األيام ويلتفت ُيينًا ومشااًل إىل واجهة احملاّل املختلفة املتنوعة 
اته ذفيتخيل إليه أنه يسري يف شارع من شوارع أوربة، الشعارات ذاهتا والكلمات التقليدية ذاهتا والقطن 

واملظاهر ذاهتا، فيم؟ وملاذا؟ أليس هذا دلياًل على مكمن الذل يف حياتنا؟ أليس هذا دلياًل كما يقول ابن 
اذا حنب أن نسم مل ؟خلدون: )على أن املغلوب املقهور ذليل يشعر دائمًا يف السعادة يف إتباعه لغالبه(

 وشرح.جباهنا مبيسم الذل؟ هذا بعد أن بني اهلل سبحانه وتعاىل لنا 

يقول يل قائل: )إنه ارتزاق واكتساب( باب رزق، باب الرزق ُأغلق أمامك فلم جتد سبياًل تتأمله من 
عند ربك ومل جتد من سبيل تتأمله إال يف اتباع وتقليد من هناك اهلل عن تقليدهم!! أيُّ باب رزق هذا؟! 

َوَما َخلَْقُت اجْلِنَّ يف حمكم كتابه:  أين بقي اإلُيان إذاً؟ أين بقي من معنًا للتوكل على اهلل الذي قال
،  ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ ِإنَّ اللَّهَ  ،َوَما ُأرِيُد َأن ُيْطِعُمونِ  َما ُأرِيُد ِمنْ ُهم مِّن رِّْزٍق   ،َواإْلِنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ 

طرية كما قرر علماء الشريعة اإلسالمية وليت أن األمر وقف عند هذه املظاهر والزخارف، مع أهنا أمور خ
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يف ذلك، ولكن مع ذلك فإن األمور ال تقف عند هذا احلد، انظروا وتأملوا وتصوروا ما الذي جيري يف 
 البيوت ويف الشوارع ويف األماكن العامة يف ليلة رأس السنة امليالدية.

ذلك ينبغي هنالك يضيعون كيف الغرب يتطوحون ويسكرون إذاً ينبغي أن يكون هنا التطوح ذاته، 
أن يكون الضياع ذاته. هنالك يبكي الواحد منهم على عمِر سنة كاملة مضت، ويشم رائحة املوت يف 
العمر اآليت فال جيد سبيل ليغالب املوت الذي يغالب رائحته إال أن يغرق نفسه يف مزيد من اإلباحية، 

ام ا ينبغي أن نصنع األمر ذاته، كذلك نودع العومزيد من التقلب يف الشهوات اآلسنة إذاً كذلك حنن هن
املاضي باحلسرة واألسى ونستقبل العام املقبل مبزيد من التمرغ ومزيد من االختناق يف الشهوات اآلسنة، 
أيُّ تقليد هذا؟ ما هو املوقف الذي يقفه أولئك إن يف أقصى الغرب أو يف أي مكان آخر، ما هو املوقف 

جيدوننا ذيليني هلم، أتباعًا أذلًة هلم، مهما صنعوا فعلنا مثلهم، مهما أخطأوا كررنا الذي يقفونه منا عندما 
 أخطاءهم، أيَّ صورة يروهنا فينا، وكيف يزدروننا؟

هذا إن مل نكن خنشى من عقاب اهلل، هذا إن مل يكن لدينا من االعتزاز بدين اهلل الذي ابتعث اهلل 
الم، عًا، وتوجهم يخامتة الرسل واألنبياء حممد عليه الصالة والسبه موسى وعيسى و إبراهيم واألنبياء مجي

إن مل نكن نعتز بشرف هذا الدين الذي رفعنا اهلل عز وجل إىل سدته فلنعد إىل مكان العزة يف كياننا  
كيف متزق؟ بل كيف مزقناه حنن بأيدينا؟! ال ُيكن ألمة ترانا نتبعها إتباع الذليل األعمى وننقاد هلا وراء 

ن أي بصرية ال ُيكن أن حترتمنا، ال ُيكن أن تقدرنا وما أكثَر ما قرأنا هلم كتاباٍت نشرت تعرب عن دو 
ازدراٍء عجيٍب لنا، وقدُيًا قال املثل العريب: )املرء حيث يضع نفسه(، فإن وضع اإلنسان نفسه موضع 

ن نضع أنفسنا فيه ينبغي أاملتبوع اتبعه الناس، وإن وضع نفسه موضع التابع قاده الناس، ففي أي مكان 
 وقد رفعنا اهلل  عز وجل وجعلنا خري أمة أخرجت للناس وأكرمنا بكل مقومات اإلعزاز؟

فلئن وضعنا أنفسنا يف املكانة اليت وضعنا اهلل فيها فلسوف ترون كيف تتحول األمم احمليطة بنا 
ين ذاًل وننصاع وراء أولئك اآلخر لتكون أتباعًا لكم، أما إن أردنا أن ننكص على أعقابنا ونلوي رؤوسنا 

يف مثل هذه املناسبات إمعانًا يف التقليد، أي تقليد؟ التقليد السخيف الذي ال يقره عقل ال يقره منطق 
ال يقره ُخلق، إن هو إال الضياع، نعم إن أردنا أن ّنعن يف هذا املوقف الذليل املهني، فإننا هبذا نضع يف 
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مام ألولئك الناس ليقودونا إىل حيث يشاؤون، وذل الدنيا ال قيمة له أمام أعناقنا الزمام، ونعطي طرف الز 
 .ذل اآلخرة، وذل الدنيا عرض زائل أمام ذٍل أشد وأبقى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2239
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: قال ماعند تبيانه حمكم يف ذلك عن وأعلن ضعيفًا، اإلنسان خلق وتعاىل سبحانه اهلل إن
 َنَسانُ  َوُخِلق  لكنه ،فقط جسمانياً  ضعفاً  ليس وجل عز اهلل بيان يعنيه الذي والضعف ،َضعِيًفا اإْلِ

 ينحرف أن بالغري فليس مث ومن وشهوات، وأهواء غرائز من محل ما فيه مبا كله، للكيان الشامل الضعف
 وغرائزه أهواؤه هب جتمح أن أو موبقة فريتكب ينسى أن أو معصية إىل واآلخر احلني بني املسلم اإلنسان
 وخري خطاء آدم بين كل: وسلم عليه اهلل صلى املصطفى قال ولقد. االستقامة جادة عن فينحرف
 عز اهلل بآيات وذُكر وتعاىل سبحانه اهلل عصى إذا اإلنسان حال يف العجيب ولكن. التوابون اخلطائني

 هو هذا ؤاد،الف وال الشعور منه يهتز ال وأن يرعوي ال وأن املذكرات، هلذه يتأثر ال أن أخرى إثر مرة وجل
 اإلنسان. حال يف الغريب األمر

 فؤاده تدرك أن حاله من العجيب ولكن واآلخر، احلني بني ربه اإلنسان يعصي أن العجيب ليس أي
 سبحانه اهلل آيات من يةآل يرعوي وال لتذكرة يتأثر ال صخر، من جلمود وكأنه يصبح حىت القسوة،
 ِهيَ فَ  ذََِٰلكَ  بَ ْعدِ  ِمنْ  قُ لُوُبُكمْ  َقَستْ  مُثَّ : وجل عز اهلل قول عندئذٍ  اإلنسان هذا على ويصدق وتعاىل،

 اْلَماءُ  ِمْنهُ  فَ َيْخرُجُ  قَّقُ َيشَّ  َلَما نْ َهامِ  َوِإنَّ  اأْلَنْ َهارُ  ِمْنهُ  يَ تَ َفجَّرُ  َلَما احلَِْجارَةِ  ِمنَ  َوِإنَّ  َقْسَوةً  َأَشدُّ  أَوْ  َكاحلَِْجارَةِ 
 مثل يف يتحول اإلنسان أن يعين وهذا تعملون عّما بِغَاِفلٍ  اللَّهُ  َوَما اللَّهِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  يَ ْهِبطُ  َلَما ِمنْ َها َوِإنَّ 
 .وتعاىل سبحانه اهلل كالم من واضح هو كما احلجارة من حىت أقسى فؤاده يكون وضعٍ  إىل األحوال هذه

 ونلتفت وننظر ة،واملنبه املخيفة وتعاىل سبحانه اهلل آيات ترتى عندما نتذكرها املؤملة لظاهرةا هذه
 إىل العودة آثار من تترك ماذا هبا وشعرنا رأيناها اليت املتالحقة الزالزل هذه ويتذكر، يتنبه من جند ما فقلَّ 
 من املخافةب والشعور وجل عز اهلل إىل والعودة اإلرعواء واجب من أفئدتنا يف فعلت وماذا وجل، عز اهلل

 ندر. ما إال شيئاً  الظاهرة هذه تفعل لن إليه، والتوبة يديه بني والتبتل عقابه
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 يلجؤون وكيف ونيصنع كيف املخيفة احلالة هذه تفاجئهم عندما الناس وينبه ينصح من ومسعنا رأينا
 األشياء محل ونيرتك وكيف املعينة، األماكن عن يبتعدون وكيف يلتجؤون، دعامة أي وإىل يفرون، وكيف
 مضحك. غريب كالم.. .الثقيلة

  املخيفة؟! الربانية اآلية هذه إليه نبهتكم ما كل هو أهذا

 وشر! لربانية؟ا العظة هذه تثمرها أن ينبغي اليت األمور من عقولكم إليه تنبهت قد ما كل هو أفهذا
 .تضحك اليت البلية تلك قالوا، كما البلية

 الدامهة احلالة ذهه يف أحدٌ  إليها يلتفت أن ُيكن ال اليت النصائح هذه مسع إنسانٍ  من ما أنه وأعتقد
 فرصة هنالك وهل. الضحك من وقهقه إال هذا مسع إنساناً  أن أتصور ما ثواٍن، من أكثر تبقى ال اليت

 السعي الهلاخ من اإلنسان ليخطط فرصة هنالك هل! املخيفة؟ الربانية اآلية هذه باإلنسان حتيق عندما
  الثمينة؟ الذهبية النصائح هذه إىل

 أكثر تتحمل ال املسألة فإن عباده، من مؤلفة آالف حق يف املربم قضاؤه وجل عز اهلل يقضي عندما
  !ليطبقها؟ هذه الثمينة النصائح وصفة إىل يعود أن الثواين هذه خالل يستطيع الذي من. ثوان بضعة من

 أن ذلك نم خرياً  يكن أمل فعاًل، الناس من كثرياً  أضحكت اليت نصائحال هذه من خرياً  يكن أمل
! اآليات؟ هذه مبثل ذرويُن حُيذر الذي باهلل ُيذكروهنم مجيعاً  إخواهنم وإىل أنفسهم إىل الناصحون هؤالء يتجه

 يدعوهنم ىلوتعا حانهسب اهلل إىل والرجوع التوبة إىل يدعوهنم اإلنابة إىل يدعوهنم اهلل عقاب من َييفوهنم
 .الذات نقد من قدسية ساعةٍ  إىل

 أليس عه؟م ونصطلح اهلل إىل نتوب أن ينبغي وكيف اآلن؟ أمرنا يصبح وكيف حالنا كانت كيف
 خري يكن أمل اخلطر كذل حييق عندما أحدٌ  إليها يتنبه وأن يتبينها أن ُيكن ال اليت النصائح تلك من خرياً 
  .إليه نرعوي أن أجل من إال اآلية هذه اهلل أنزل ما الذي التنبيه هذا ذلك من

 احلقيقة نع اليسري اليسري أسكرهم من رأينا كم بل بالعلم، يتباهون من مسعنا وكم كم اإلخوة أيها
: املكرر السكارى هؤالء مكال مسعنا وكم الكون، هلذا وتعاىل سبحانه اهلل قيومية يف املتمثلة الكبرية الكبرية
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 فيما اسالن كان اإلنسان، حياة يف يتحكم الذي هو العلم إن وإُيان، دينٍ  إىل حباجة يعد مل العلم إن
 .حنن اليوم منهني كما الطبيعة على هيمنوا قد يكونوا ومل جاهلني كانوا ألهنم الغيب إىل يلجؤون مضى

 اه أبداً، اناهلذي هذا مبثل تنطق ال ألسنتهم ولعل أبداً، الكالم هذا مثل يقولون ال السكارى لعل
 هم من كله العامل يف األرصاد سلو ضدها؟ اإلنسانية لتحصني العلم فعل ماذا الزالزل، هذه ذي هي

. وقوعها قبل ألنباءا تتحسس اليت األرصاد وبكل األجهزة وبكل الوسائل بكل مستعينني يستطيعون الذين
 كله بالعامل يناً مستع حدأ اآلن إىل يستطع مل إطالقًا، سيقع؟ بزلزال يتنبأ أن يستطيع الذي هذا هو من
 كم وغربه الغريب العامل شرق يف مؤمترات عقدت وكم. حدوثه قبل القبيل هذا من واقع رائحة يشم أن

 الزالزل هذه يتبنيل اإلنسان يتبينه أن ُيكن ما سبيلٍ  ويف الزالزل هذه مصدر يف للبحث مؤمترات عقدت
 حبوثهم من صلواي فلم جميئها، قبل عليها ئلالدال بعض أو اإلشارات بعض على ليقف أو وقوعها، قبل
  .شيء أي إىل

 من دوايفي أن يستطيعوا مل ولكنهم أصحاهبا، تسكر ذي هي وها تتنامى، العلوم ذي هي وها
 سبحانه اهلل نأ تعلمون ولعلكم. القضية هبذه علم أكثر العجماوات احليوانات بقيت بل شيئًا، علومهم
 بإطالع تتطلع اتفاحليوان. وقوعها قبل األحداث هذه على احليوانات من ثرياً ك أو احليوانات ُيطلع وتعاىل

 .الزالزل هذه تقع أن قبل زالزل من سيقع ما على إياها وجل عز اهلل

 من وزمرةً  اأن كنت: قال القاهرة، يف حني قبل وقع الذي الزلزال ذلك عن اإلخوة بعض حدثين وقد
 إذا احلديقة تلك يف هنارنا ّنضي نزهة يف فيها جنوب حنن وبينما احليوانات، حديقة يف جنوب األصدقاء
 تصيح تالفهااخ على الوحوش تلك كل اجلهات، تلك سائر يف الوحوش تلك من ترتفع غريبة بأصوات
 أيضًا، َيافون بل فقط يعجبون ال احليوانات تلك بني املتنزهني جعل مما وعجيبة غريبة منكرة صيحات

 وال شعرت داألرصا ال القاهرة، يف به مسعتم الذي املخيف الزلزال ذلك وقع حىت تمر  دقائق إال هي وما
 هذا علمواي أن استطاعوا املنجمون املتنبئون وال بعلومهم، ذلك من شيئاً  يعلموا أن استطاعوا العلماء
 أهنمو  الت،ص اجلان من طائفة وبني بينهم أن يزعمون الذين وال يعرفونه، أهنم يزعمون الذي بالغيب

 بعد سيقع ذيال ما يدرك أن الناس هؤالء من أحد يستطيع ال وقوعها، قبل احلقائق يعلموا أن يستطيعون
 .األمر هذا على وتعاىل سبحانه اهلل أطلعها العجماوات احليوانات ولكن حني،
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 ناب رتم الكرام، مر بنا مرت اليت الزالزل هذه سلسلة رأيتم وقد اإلخوة أيها الواجب من يكن أمل
 سبحانه اهلل نم العظيم للطف مظهر هو وكم ترعبنا، أن دون لتوقظنا بنا مرت تعطبنا، أن دون لتذكرنا
 .اللطيفة الشاكلة هذه على األمر بنا ُير أن وتعاىل

 رقيق، قلبٍ  ومن شعور من اإلنسان به يتمتع ما مقتضى من بل اإلنسانية مقتضى من يكن أمل
 إىل تعود وأن رقدهتا، من األمة هذه هتب أن ذلك مقتضى من يكن أمل ،عادة الفؤاد برقة األمثلة نضرب
 فيتوبون ويعودون اصون،الع ويقلع املنحرفون، فيستقيم وتعاىل سبحانه اهلل إىل وتأوب تتوب وأن بارئها،

 .اإلستطاعة جهد وتعاىل سبحانه اهلل إىل

 عن جنمت اليت األصداء إىل اعنابأمس ونصغي ومشاالً  ُييناً  نلتفت. .العجاب العجب هو هذا ولكن
 .وتعاىل سبحانه اهلل إىل إللتفاتة أثر أي على نقع فال املخيفة األحداث هذه

 بعيدة كلها األمور لبعض بعضهم الناس يقوله ما وامسعوا اإلذاعات تعليقات وامسعوا اجلرائد اقرأوا
 ما هو لهك هذا بعد والعجب ات،اآلي هذه وتعاىل سبحانه اهلل يرينا أجله من الذي هذا عن البعد كل
 هذا يدامهك ندماع تصنع أن ينبغي ماذا! السخيفة الباردة الوصايا تلك الناس بني يشيع أن لكم قلته قد

 حتمله نتك إن يدك من تدعه أن ينبغي الذي الشيء هو وما تلتجئ، أن ينبغي عضادة أي إىل الزلزال
 .تتصرف أن ينبغي وكيف

 مرهاع املسألة: لكم قلت وكما عقله، من اجلد موضع يف النصائح هذه يضع الذي هذا هو من
 إلدراك تسعةً م ساحةً  يكون أن ثوانٍ  خالل املربم قضاؤه ويقضي اإلنسان يداهم ألمر ُيكن هل فقط، ثوانٍ 
 !لتنفيذها؟ مث النصائح هذه

 ابتلي كما القسوةب يبتليها ال وأن أفئدتنا يرقق وأن سباتنا من يوقظنا أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل
 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول .عنهم وجل عز اهلل حدثنا أناس بذلك
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من أسخف السخافات الاحتفال بيوم لإليدز.. ]يوم إلايدز العالمي[  -122

 22/12/1881|  ملاذا؟
 

منيت لو أن تلقد احتفى العامل يف األسبوع املاضي كما تعلمون، مبا مساه اليوم العاملي لإليدز، ول
 العامل احتفى بيوٍم عاملٍي بضرورة الرجوع واإلنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

كم يروق للنفس وكم ينسجم مع العقل، والعامل يتنبه إىل الرزايا واملصائب اليت حتيط به وتطوف من 
يه، بضرورة اإلنابة فحوله. كم ينسجم مع العقل أن يتنبه العامل إىل يوم عاملي يتداعى فيه ويتواصى أفراده 

والرجوع إىل اهلل سبحانه وتعاىل. وما مل يتنبه العامل إىل هذا فإن ما يسمى باليوم العاملي لإليدز وحنوه ليس 
 إال سخافًة من السخافات وعماًل يستثري الضحك بل يستثري االمشئزاز.

يت يريب هبا عباده، مث اىل الأليس عجيبًا أن حيتفل العامل بيوٍم عاملي لسوط من سياط اهلل سبحانه وتع
 ال يتنبه أفراد هذا العامل إىل اليد اليت هتوي هبذا الصوت على ظهور الناس!

. وأليس من أسخف السخافات أن حنتفل باليوم العاملي ملعاجلة هذا .أليس شيئًا مثريًا للضحك
 السوط دون أن نتنبه إىل اليد اليت حترك هذا السوط؟

اذا صنع عندما احتفل واحتفى من أقصاه إىل أقصاه بيومه العاملي ملعاجلة وماذا يصنع العامل بل م
تلي ويتوعد هل تنبه العامل إىل اإلله الذي يب هل تنبه إىل اليد اليت حترك؟ هذا املرض الفتاك ماذا صنع؟

 ويُنذر؟
 ذ العامل عدته للوقاية من هذا البالء املهلك بالطريقة الفعالة الصحيحة؟خهل أ

م أن العامل ال يزال يراوح يف مكانه، وأن املتعة اليت تسوق أفراد هذا العامل إال من رحم كلكم يعل
ربك ما تزال حتركهم وتدفعهم إىل االنتحار، االنتحار السريع أو االنتحار البطيء، مل يتغري من هذا األمر 

 ما هم. شيء، ومل حيول العامل وجهته عن هذا اهلالك شروى نقري إال من رحم ربك وقليلٌ 

ما هو اإليدز أيها اإلخوة؟ وقد ُسئلت وأجبت باألمس، إنه املرض الذي ال يعلم أحد سره، إال اهلل 
 سبحانه وتعاىل. قالوا: إنه نقص أو فقد املناعة.
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قلنا: ما هي املناعة؟ قالوا هي املناعة، ما هي املناعة؟ ومن هو الذي نسج حصن املناعة لإلنسان؟ 
 اعة؟ني الذي اخرتع ما يسمى باملومن هو الطبيب العبقر 

ال أحد يعلم ذلك، ألن املناعة إّنا هي احلماية الربانية لإلنسان من كل األخطار اجلرثومية 
والفريوسات وغري ذلك اليت حتيط وتطوف به بكل حلظة، ال أحد يعلم حقيقة هذه املناعة، ذلك ألن 

ا شاء اهلل أن يبتلي عباده بالضراء بعد السراء وإذصاحبها هو اهلل سبحانه وتعاىل. فإذا شاء اهلل عز وجل 
عز وجل أن يُنزل مصيبًة ما ماحقة أو غري ماحقٍة بعباده، سلب منهم هذه النعمة اليت أكرمهم هبا. فمن 
ذا الذي بعد ذلك ُيلك من يعيدها هلم؟ من ذا الذي يستطيع أن يغرس يف كيان اإلنسان هذا السر 

 الذي ال يعلمه اإلنسان؟

ا الذين َيرتعون املخرتعات العجيبة.. سلوا الذين ينصبون السالمل إىل أجواز الفضاء.. سلوا سلو 
ة الذين يتباهون بعقوهلم اآللية اليت يبدعوهنا وينثروهنا وينشروهنا.. سلوا سلوا كل هؤالء املخرتعني عن املناع

ن نعمتها؟ حانه وتعاىل اإلنسان مما هي وهل هلم أن يوجدوها بأي وسيلة من الوسائل بعد أن حيرم اهلل سب
 سلوهم.

 لن يكون اجلواب على مستوى العامل كله إال العجز والعجز وحده.

فإذا كان األمر كذلك أيها اإلخوة، فما هو معىن احتفال العامل مبا يسمى اليوم العاملي لإليدز ما 
 ؟هو معناه

، ليس هلذا ويستيقظ بعد طول الرقادليس له أي معىن إال أن يرعوي العامل ويستقيم بعد االحنراف، 
االحتفال من معىن إال أن يتنبه إىل ضرورة الرجوع واإلنابة إىل اهلل الذي حّصن اإلنسان يف حصن املناعة 

 هذه، ليس هلذا االحتفال من معىن إال أن يعود العامل فيما يتساءل:

اخرتاعات وال ال بأجهزٍة علمية وال بملاذا ابتالنا اهلل هبذا من حيث ال نستطيع أن نرفع هذا االبتالء 
 بتقنيٍة وال بأي وسيلة من الوسائل؟ ملاذا ابتالنا اهلل هبذا االبتالء؟
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. .. االحنطاط يف طريق اخلطيئة.واجلواب ماثل واجلواب واضح: االحنراف عن صراط اهلل عز وجل
 أودي اإلباحية . االحنطاط يف.االتحلل والتحرر من الضوابط اإلنسانية اليت أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل هب

 اليت ال حد هلا.

هذا هو السبب الذي جعل اهلل عز وجل يبتلي عباده هؤالء هبذا السوط الغريب يف أمره، هذا السوط 
 يتحدى علم العلماء، ويتحدى اخرتاع املخرتعني، ويتحدى عبقرية العباقرة واملبدعني.

 اليقظة، ز هذه احلقيقة، مث تناصح أفراد العامل وتداعوا إىلإذا أدرك الذين حيتفلون باليوم العاملي لإليد
 وإىل االلتزام بأوامر اهلل والتوبة واإلنابة إىل اهلل عز وجل فهذا معىًن سليم لالحتفال بيوم اإليدز.

أما واألمر كما تعلمون، مر هذا اليوم والعاكفون عاكفون على إباحيتهم، واملنصرفون إىل أنواع 
تعرفوهنا منصرفون إىل شذوذهم، واجملاهرون باخرتاق حدود اهلل عز وجل ال يزالون الشذوذات اليت 

 . ليت شعري ما معىن االحتفال إذاً باليوم العاملي لإليدز!؟ .جياهرون

شرح  -ال أقول يف حديث بل يف أحاديث كثرية  -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حذر وأنذر 
ول اهلل هم الذين يقفون يف هذا اليوم العاملي ليتبينوا معىن كالم رس فيها بيان اهلل سبحانه وتعاىل. أين

 وليجعلوا من كالم رسول اهلل عالجًا ألمراضهم ومرمهًا جلراحاهتم. 

أمل يقل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر رضي اهلل 
يا معشر املهاجرين خصاٌل مخس إن ابتليتم هبن ونزلن قال:  عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أي - بكم وأعوذ باهلل أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة يف قوٍم فاعلنوا هبا إال ظهرت فيهم األوجاع
اليت مل تكن يف أسالفهم، وما نقصوا املكيال وامليزان إال أخذهم اهلل بالسنني وشدة املأونة  -األمراض

وما منعوا زكاة أمواهلم إال حبسوا أو منعوا قطر السماء، ولوال البهائم مل ُيطروا. وال نقضوا وجور السلطان، 
عهد اهلل وعهد رسوله إال سلط اهلل عليهم عدوًا من غريهم حىت يأخذ بعض ما بأيدهم، وما مل حتكم 

 .أئمتهم بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل إال جعل اهلل بأسهم بينهم

صلى اهلل عليه وسلم يف حديٍث صحيح، وأول هذه اخلصال هذا البالء الذي  هذا كالم رسول اهلل
قيل أن العامل حيتفي بيوم عاملي يف خالل العام، وال واهلل إن االحتفال فيه الحتفاٌل سخيف مضحك، 
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هلل، اإال تلك البقايا اهلامشية اليت غدت اليوم جزءاً مما يسمى العامل الثالث، رمبا كان فيهم من التفت إىل 
 ومن اختذ سبياًل لإلنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

ولكن تعالوا فانظروا إىل العامل من جمموعه، أين هم أولئك الذين يتنبهون إىل جذور هذه املصيبة ممن 
قالوا أهنم يقودون العامل؟ إهنم يقودون العامل إىل اهلالك، إن هؤالء الذين يتباهون مبا يسمى النظام العاملي 

إن أمكنتهم الفرصة، ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ال ُيكنهم من ذلك، وهو  -يد إّنا يقودون العامل اجلد
من خالل نظامهم العاملي هذا إىل اهلالك وإىل الدمار. وما مسألة هذا املرض  -على ما يشاء قدير نعم 

ذه احلقيقة ه ل الغواية واهلالك.الذي جيتاح العامل إال ظاهرًة من ظاهرة قيادة هذا العامل لآلخرين إىل سب
 ينبغي أن نعلمها أيها اإلخوة.

أما ما ينبغي أن ندركه يف حق أنفسنا حنن، حنن الذين ّنثل جزءاً من هذا العامل، حنن املسلمني، 
فينبغي أن ندرك أن العامل الغريب حيقد على املسلمني اليوم حقدًا ما حقد عليه مثله من قبل ولن حيقد 

 ن بعد أيضًا. ملاذا؟.. ما هو مصدر هذا احلقد؟عليه مثله م

ّدعى العامل الغريب مبقدار ما يتباهى ويسكر بقيادته وبقدراته وبقوته وبعلمه واخرتاعاته وحضارته اليت تُ 
له، مبقدار ما يتباهى بذلك يشعر أنه يسري إىل اهلالك. الغرب يعلم هاتني احلقيقتني يعلم أنه وهو يف 

قيادة واحلضارة والعلم، يعلم أن اخلط البياين جملتمعه يسري إىل اهلاوية. وحسبكم من أعلى قمم القوة وال
 ذلك عامالن اثنان:

 العامل األول: ذوبان األسرة وهنايتها وقد أعلن العامل أن األسرة اّنحقت.
 العامل الثاين: أن اجليل الصاعد اجلديد جيٌل قد أتلفته املخدرات وأتلفته األمراض النفسية.

 جاء هذا البالء اآلخر ليجتاح، ومن مث فإن اجليل اجلديد الصاعد لن يستطيع أن يرث هذه القيادة مث
 اليت يقود بقاياها اليوم العامل الغريب.

إذاً العامل الغريب يعلم أنه يهوي إىل االضمحالل والزوال على الرغم من أنه ال يزال ُيسك بقيادة 
 العامل علمًا وقوًة وثقافًة وحضارة.
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وينظر إىل العامل اإلسالمي وإذا هو على العكس متامًا، فالعامل اإلسالمي مبقدار ما هو بعيٌد يف العلم 
ومبقدار ما فقرٌي يف الغىن ومبقدار ما متفرق ومبقدار ما متخلف كما يقولون، اخلط البياين يف حياته يدل 

النواة  متماسكة، ووجود األسرة إّنا هو على أنه يسري صعوداً، ذلك ألن األسرة ما تزال يف هذه اجملتمعات
للمجتمع الصاحل. وينظرون فيجدون أن هذه املصائب اليت تتمثل يف املخدرات واليت تتمثل يف األمراض 
النفسية املختلفة واليت تتمثل يف هذا الوباء الذي جيتاح، جند أن العامل اإلسالمي نسبيًا يف مأمن من ذلك  

 كله.

صاعد على الرغم من ختلفه، والعامل الغريب هابط على الرغم من مسوه علميًا، إذاً العامل اإلسالمي 
 هذا هو مبعث حقد الغرب على العامل اإلسالمي.

. والصحفيون والقادة هناك يتهامسون أن عليهم وهم يعانون من هذه األمراض الفتاكة .الرجال هناك
ك ىل هذا الفتك، أسرع منهم إىل هذا البالء، ولذلأن جيعلوا عزائهم أن جيدوا العامل اإلسالمي أسرع منهم إ

فخططهم املكشوفة كانت باألمس خفية، وهي اليوم مكشوفة ترمي إىل إهالك األسرة اإلسالمية، ترمي 
إىل غزو العامل اإلسالمي بأسباب األمراض النفسية املختلفة، ترمي إىل حرب وغزو العامل اإلسالمي 

 جهل ذلك من جهل.بفريوس اإليدز علم ذلك من علم و 

هذا كله مظهٌر حلقد الغرب على العامل اإلسالمي اليوم، وإذا كان األمر كذلك وأظن أن ما أعلمه 
من هذا يعلم حكامنا املسلمون أضعاف ذلك، فما عندهم من علوم ووثائق دالة على هذا أضعاف ما 

؟ وما يل الذي ينبغي أن ننهجهلدي، وإذا كان األمر كذلك، فما النهج الذي ينبغي أن نسلكه؟ وما السب
 احلبل الذي ينبغي أن نتمسك به؟

الغرب حيتفل باليوم العاملي لإليدز وهو يراوح يف مكانه، أما حنن فنحتفل لنعود إىل اهلل، لنتوب إىل 
اهلل عز وجل، لنجدد البيعة مع اهلل قادًة وشعبًا وفئاٍت على اختالفها، أن نعود إىل اهلل عودًا محيداً، أن 

صلح حالنا، وأن نتوب إىل اهلل عز وجل حىت ال يتمكن الغرب أن يصل إىل نفاثة حقده يف حقنا، حىت ن
تبقى أسرنا آمنة، ولن تبقى أسرنا آمنة إال يف محى األخالق، إال يف محى الفضيلة، إال يف محى العالقة 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2211
 

م، إال إذا   ومغربني اليو الزوجية املقدسة، وال ُيكن لألسرة أن تبقى يف مأمٍن من خطط أعدائنا مشرقني
 كانت األخالق اإلسالمية هي احلمى األوحد حلماية هذه األسرة.

ينبغي أن نعلم أن كل السبل اليت تودي إىل فتح السبل اخللفية إىل أي متعة ينبغي أن تسد، وينبغي 
تجعل الغرب فأن ننظر إىل كل الفئات وكل الوسائل وكل األنشطة اليت من شأهنا أن تفتح السبل اخللفية 

يتسرب من هذه السبل اخللفية إلينا؛ لبذر بذور اهلالك فيما بيننا، ينبغي أن تسد هذه السبل اخللفية  
كلها، ينبغي أن نتعاون مجيعًا على كل املستويات لعوٍد محيٍد إىل اهلل سبحانه وتعاىل، كل الفئات ينبغي 

 أن تنهج هذا النهج.

 ه احلقيقة، فمن آب إىل اهلل والتزم هذا النهج فقد برهن على أنهوما أعتقد إىل أننا مجيعًا ندرك هذ
يقف يف وجه الغرب ويضع املتاريس احلقيقية يف سبيل أن ال يصل الغرب بأحقاده إلينا، ومن أعرض عن 
هذا وسار وال يزال يسري يف طريق التحلل واإلباحية بأي اسم من األمساء، وجتاهل اخللق والفضيلة، فلنعلم 

 رتك مع الغرب يف الكيد ألمته.أنه مش

 أقول قويل هذا وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يهدينا سواء صراطه املستقيم فاستغفروه يغفر لكم.
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|  !متى يطيب الاحتفال بذكرى جالء املستعمر؟]عيد الجالء[  -121

11/21/1889 

 

ذا اليوم أن يتخذوا ألنفسهم من ه ليس خطًأ أن حيتفل الناُس هبذه الذكرى املباركة، بل ليس خطأً 
عيداً. ولكن ينبغي عندما نتذكر أمهية هذه النعمة أن نعود فنتذكر حجم تلك املصيبة اليت حاقت يف يوٍم 

 .من األيام يف بلدتنا هذه، مث إن اهلل عز وجل جلى هذه املصيبة ورفعها عنا

 ؟بلدنا لبقعة من هذه األرضما هو حجم هذه املصيبة؟ هل تتمثل يف احتالل أناٍس غرباء عن 

إن كانت هذه املصيبة، فأهون هبا وذلك ألن العدو مهما طال أمده يف احتالل بقعٍة من البقاع البد 
أن يرحل عنها. جيب أن نعلم أن املصيبة اليت حاقت آن ذاك مل تكن هتدف إىل أرٍض تُأخذ وال إىل 

ا هذه األمة، كان اهلدف إفراغ عقوهلا وأفئدهت حقوٍق مادية ُتستلب، وإّنا كان اهلدف إفساد نفوس أهل
من القيم واملبادئ اليت شرفها اهلل سبحانه وتعاىل هبا وملُء األفئدة والقلوب بأموٍر أخرى وبعادات وبطبائع 
وبقيٍم هابطٍة أخرى. كان أثر هذه املصيبة اخلطري هو هذا احلجم الذي ينبغي أن ال يغيب عن بالنا قط، 

مصيبة أمٍة وقعت يف نري االستعمار إّنا تتمثل يف عمل ذلك املستعمر على تغيري نفوس وإذا أدركنا أن 
 .أصحاب تلك األرض وتغيري أفكارهم وسلب القيم اليت يعتزون هبا منهم

إذا أدركنا ذلك فلنعلم أن كمال النعمة ال يتمثل يف أن تعود األرض إىل أصحاهبا، وال تتمثل يف أن 
 ىل أرباهبا، وإّنا النعمة تتم وتتكامل عندما تعود هذه األمة إىل نفسها فتجد أن قيمهاتعود احلقوق املادية إ

ال تزال ثابتًة، وأن ما قد شرفها اهلل عز وجل به من مبادئ اإلُيان واالنضباط بالرشد الذي شرفنا اهلل عز  
 .وجل به والسري على الصراط الذي أكرمنا به ودعانا إليه

حابة قد مرت بعد أن جثمت فيما  بيننا ردحاً من الزمن مرت وحنن ال نزال عندما جند أن تلك الس
حبمد اهلل على العهد، مل نرجع إىل الوراء، مل ننحرف ُينة وال يسرة، مل خنن العهد الذي عاهدنا اهلل عز 

 .وجل عليه، ما فسدت أخالقنا وال ذممنا، ومل يتسرب إىل عقولنا ريٌب بعد إُيان وال شٌك بعد إسالم
عندما جند أن تلك السحابة قد مرت وذهبت وحنن وهلل احلمد ساملون من هذه اجلوانب كلها، قد سلم 
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لنا ديننا وسلم لنا إسالمنا وسلمت لنا أخالقنا وقيمنا، عندئذ حيلو االبتهاج وحيلو االحتفال واالبتهال 
 .إىل اهلل سبحانه وتعاىل بالشكر

ن هبذه الذكرى وحق هلم أن حيتفلوا كما قلت لكم أمتىن أ إنين أمتىن لو أن الناس الذين حيتفلون
يتحسسوا مكان القيم يف حياة هذه األمة وأن يتساءلوا هل ما زلنا أمناء على هذه القيم؟ هل مازلنا أمناء 
على هذا العهد؟ هل ما زلنا متمسكني بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل نظامًا دستوراً شرعًة ومنهاجًا عندئٍذ 

من االستعمار الذي هبط ذات يوم بكلكله على هذه األرض؟ نعلم أننا  قد حتررنا فعال ً

أما إذا تساءلنا وانتهينا بعد التساؤل إىل أن جيوبًا من الفساد األخالقي قد استشرت فيما بيننا، 
 دوأننا مل نعد مثابرين على ذلك العهد كما كنا من قبل، وأن الفساد قد توغل واستشرى فيما بيننا، الفسا

أشكااًل وألوانًا. عندما نتساءل ونقف على هذا اجلواب، فلنعلم أن املستعمر مل يرحل يف حقيقته عنا، 
 .رحل شخصه ولكن ظله مل يرحل بعد

ولعلكم مسعتم عن ما يسمى اليوم باالستعمار اجلديد االستعمار القدمي انتهى أمده، ذلك ألن 
القدمي، وإّنا حل حمله ما يسمى باالستعمار اجلديد، الظروف مل تعد صاحلة لذلك اللون من االستعمار 

واالستعمار اجلديد يعين أن يكون املستعمر بعيدًا بعيدًا يف شخصه ال تراه وال تشعر به، ولكنه يفرض 
عليك سلطانه من بعيد، يفرض عليك سياسته من بعيد، يشل فاعليتك االقتصادية دون أن تراه، يشل 

نه وتعاىل هبا وجعل منها مبعث قوتك ومبعث عزتك وفخارك على وحدتك اليت أكرمك اهلل سبحا
اآلخرين، ُيزق هذه الوحدة اليت أكرمك اهلل هبا وهو بعيد عنك، يبعث عرب األقنية اخلفية بالشكوك 
وبالريب بإُيانك الذي كان حصن عزتك وسر وحدتك، وإذا هبذا اإلُيان قد بدأ يدخل إليه الفساد، 

يف الذهن تتبخر، وإذا الناس خمتلفون حول الدين واإلُيان باهلل عز وجل، وإذا وبدأت حقائقه اجلامثة 
الناس بعد أن كانوا جيتمعون من اإلسالم على حبٍل واحد إذا هبم يتفرقون منه إىل حباٍل متنوعٍة وخمتلفة 

 ...شىت. ننظر وإذا اإلسالم الواحد قد حتول إىل إسالمات متناقضة متصارعة
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أننا قد ابتلينا هبذا كله فلنعلم أن االستعمار ال يزال جامثًا على أرضنا، ولكنه  إذا نظرنا فوجدنا
استعماٌر حديث بشكٍل أخبث وأسوء وليس هو االستعمار القدمي الذي مضى أوانه وزال سلطانه، عندما 

 .حنتفل هبذه الذكرى املباركة ينبغي أن نطرح فيما بيننا هذا التساؤل

صق من العلماء واملفكرين وهي مقولة صائبة: ليست املصيبة يف استعماٍر يلت هنالك مقولٌة قاهلا كثريٌ 
بأرض ولكن املصيبة أن تكون العقول قابلًة لالستعمار أي تلتصق هبذه العقول قابلية االستعمار، املصيبة 

فخار من لأن تكون هذه األمة املسلمة املؤمنة اليت ذاقت عرب القرون نشوة العز من وراء إُياهنا، نشوة ا
وراء إسالمها، هذه األمة اليت ما تزال يطوف برأسها الطرب من تلك الوحدة اليت مل تأيت من وراء فلسفة 
من الفلسفات وال من وراء زعامة من الزعامات، ولكنها جاءت من وراء هذا الدين، هذا اإلسالم. أجل 

ليت حبب قابلية االستعمار، ابتإن املصيبة أن تكون هنالك عقول قد خرجت من هذا احلصن وابتليت ب
تقليد أولئك املستعمرين، ما من عادٍة تنشئ عندهم وما من فكرة جتوب فيما بينهم وما من فلسفة تظهر 
يف بالدهم وما من مذهب من املذاهب الفكرية يتألق عندهم إال وجتد هنا من يدلل على البضاعة ومن 

 . ذليالً تعمار، أي قابلية اإلنسان احلر ألن يكون عبداً يسيل لعابه عليها، تلك هي املصيبة قابلية االس

عندما يتحرر الفرد املسلم يف هذه البلدة أو يف غري هذه البلدة من هذه العبودية، فلنعلم أن االستعمار 
أن األمة قد أخذت تسيح فيما  -وهذا ما جنده اليوم  -بظله وبكل آثاره قد رحل، ولكن عندما جند 

خالفات مستشرية أفكار متناقضة خصومات مستمرة متسلسلة وهذا هو النهج الذي  بينها هرجاً ومرجاً 
ُخطط له. عندما جتد األمة مستسلمة هلذا الواقع فما ينبغي أن نتصور أن االستعمار يف واقعه احلقيقي 

 .قد رحل

م ستتبعون سنن من قبلكولعلكم مسعتم حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي يقول فيه: 
شرباً بشرب وذراعًا بذراع حىت لو دخل أحدهم جحر ضٍب لدخلتموه. قال أحد الصحابة آالروم تعين يا 

، أي إذا مل يكن هؤالء هم الذين أعنيهم من عسى يكونون، والروم هؤالء، فمن إذاً  :رسول اهلل؟ قال
هم يف كل ما للسري ورائ هؤالء الذين فعاًل يسيل لعاب كثرٍي من أفراد هذه األمة التباعهم، لتقليدهم

 .تسمعون من ُأحدوثات جديدة تظهر يف حياتنا
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ال ُيكن هلذه األمة أن تعد نفسها مستقلًة حرًة أبيًة إال إذا رجعت إىل مقياس يف العقل ال مقياس 
على األرض، أال وهو مقياس العقل املتحرر عن سلطان تلك الدول، العقل املتحرر عن الفساد املستشري 

خبوء حتت أوراق متألقة خداعة وبراقة، عندما تتحرر عقولنا عن التبعية عندئٍذ نعلم أن االستعمار هناك وامل
الذي وىل قد ولت ظالله أيضًا معه. هذا املعىن ينبغي أن يقال يف مثل هذه املناسبات ويف مثل هذه 

 .الذكرى

 األرض، ولكن اهللأجل هي نعمة كربى أن رّحل اهلل سبحانه وتعاىل ذلك الذي جثم فوق هذه 
الذي أنعم علينا هبذه النعمة ينتظر منا أن نتمم هذه النعمة بعمل نقوم به حنن، وكأنه يقول أما العدو يف 
شخصه فقد رّحلته عنكم وبقي أن ترحلوا أفكاره من عقولكم، أنتم أحرار وهذا ما ال أتدخل يف شؤونكم 

الدِّيِن  يِف  اَل ِإْكرَاهَ  ًا ولكين دعوتكم إىل ذلك طواعيةً فيه، فأنا مل أكلفكم أن تدخلوا يف ديين جرباً وكره
َ  َقد ، أما اجلزاء فلسوف يكون يوم القيامة، أكرمنا اهلل عز وجل برتحيل ذلك الذي  اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّْشدُ  ت َّبَ نيَّ

ا تركه زرعًة ممكان جامثاً على هذه األرض مث قال لنا: واآلن ادفعوا قيمة هذه النعمة بأن ُتطهروا عقولكم 
 .فيما بينكم، مما تركه أفكاراً ووساوس تسري وتتنامى يف عقولكم ونفوسكم وقلوبكم

ما قيمة أن يرحل املستعمر مشرقًا أو مغربًا إذا كنا جند يف عقر دورنا من ينتقص دين اهلل سبحانه 
 وتعاىل من يتأفف من االرتباط بأوامر اهلل سبحانه وتعاىل؟

ا املستعمر إذا كانت هذه األمة اليت شرفها اهلل خالل أربعة عشر قرنًا بعزة ما ما قيمة أن يرحل عن
مثلها عزة وقوة ما مثلها قوة، تتأفف اليوم ألهنا تشكي من التحديات اليت تواجه اإلسالم؟ حتديات ال 

 .قبل لنا بالوقوف يف وجهها
أن علينا أن نرتك هذا  كالم مكرور مكرور كل ذلك مقدمة بني يدي إعالٍن يوشك أن يظهر: هو

 .اإلسالم ألن التحديات اليت تواجهنا أثقل من أن نتغلب عليها
أهذه أمة حتررت عن رقة االستعمار؟! التحديات اليت يواجهها املسلمون اليوم أشد ثقالً أم التحديات 

 اليت واجهها أصحاب رسول اهلل كانت أشد ثقاًل!؟
صدورهم تطوقهم وتكاد ختنقهم من سائر األحناء، احلضارة أناٌس كانت العادات اجلاهلية جامثة على 

كان عبارًة عن   كل ذلك،الفارسية واحلضارة الرومانية واليونانية كل ذلك كان ُيطبق على اجلزيرة العربية
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تيارات من التحديات تواجه حفنةً من عرب اجلزيرة العربية، تلك التحديات كانت أشد وأثقل أم التحديات 
 ا املسلمون املتدللون على اهلل اليوم؟اليت يشعر هب

كانت تلك التحديات أضعاف أضعاف أضعاف ما يشعر به املسلمون من حتديات أكثرها ختيالت 
وأكثرها أحالم ألماٍن نفسية، إسالمنا اليوم ورثناه كابراً عن كابر، تيار اإلسالم اليوم يسري عرب مخسة عشر 

امل بنيانًا حضاريًا، إسالمنا اليوم تكامل مدنيًة إنسانية باسقة، قرنًا إىل يومنا هذا، إسالمنا اليوم تك
.. ومع ذلك يشكو املسلمون اليوم الذين .إسالمنا اليوم تكامل شرعًة تنغض األمم كلها هلا الرؤوس

ُيلكون كل هذا من أن التحديات اليت ترسل إلينا عرب رياح الغرب أو الشرق حتديات مؤملة ال نكاد 
 .عليهانستطيع صربا ً 

عندما جتد هذه األمة أهنا اخرتقت هذه التحديات الومهية وجعلتها حتت أقدامها واعتزت بإسالمها 
وإُياهنا كما اعتز هبذا اإلسالم واإلُيان أسالفها من قبل، عندئٍذ يطيب االحتفال بزوال االستعمار ألن 

د هذه سبحانه وتعاىل أن يعي معىن ذلك أن االستعمار قد ذهب وأن ظله قد حلق به أيضًا. نسأل اهلل
 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. .األمة إىل سابغ عزها
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 وإنه يل،مج الحتفاء وإنه الشهداء يوم أو الشهداء، بعيد يسمى مبا األمة هذه احتفلت يومني منذ
 تبيانه، حمكم يف عليها وتعاىل سبحانه اهلل ثناء يكفي اليت الناس من الثلة هذه جتاه الواجب من جبزءٍ  لقيامٌ 
 :وتعاىل بحانهس اهلل قول إال وتعاىل، سبحانه رهبم عند الشهداء مكانة بعلو ينوه ما هنالك يكن مل ولو
 ِلهِ َفضْ  ِمن اللَّهُ  آتَاُهمُ  مبَا َفرِِحنيَ  يُ ْرزَقُوَن، مْ َرهبِِّ  ِعندَ  َأْحيَاءٌ  َبلْ  أَْمَواتًا اللَّهِ  َسبِيلِ  يِف  قُتِلُوا الَِّذينَ  حَتَْسنَبَّ  َواَل 

 التنويه من يكن مل لو حَيْزَنُونَ  ُهمْ  اَل وَ  َعلَْيِهمْ  َخْوفٌ  َأالَّ  َخْلِفِهمْ  مِّنْ  هِبِم يَ ْلَحُقوا ملَْ  بِالَِّذينَ  َوَيْستَْبِشُرونَ 
 املناسبة ذهه يف احلديث يكون عندما سيما ال لكفى، الرباين الكالم هذا إال والشهداء ةالشهاد شأن بعلو

 أن إىل للمسلمني دفعاً و  وضوابطها وقيودها الشهادة مبعىن وتعريفاً  وتعاىل، سبحانه اهلل ُيرضي مبا موصوالً 
 اهلل مرضاة إىل وصوالً  تاملو  بأبوا باقتحام ويستهينوا يستخفوا وأن الدنيا، احلياة بزهرة التعلق من يتحرروا
 الذي وبالكالم طيبال بالكلم املناسبة هذه مُتأل أن يُتاح عندما املناسبة هذه مبثل أنعم. وتعاىل سبحانه

 .وأهوائها وشهواهتا الدنيا هذه حبمأة التعلق من يتحرروا أن إىل املسلمني يدفع

 تتحقق فال ،وتعاىل سبحانه اهلل سبيل يف اجلهاد عن فرعٌ  الشهادة أن هو أقوله أن أريد الذي ولكن
 اجلهاد، مناخ وه إّنا الشهادة فيه لتتكون منه بد ال الذي املناخ. اهلل سبيل يف اجلهاد دون من الشهادة

 كمل ذكرت قد كما الشهداء مكانة وصف الذي وتعاىل سبحانه اهلل أن هذا على الدالئل أكرب ومن
 قبل وتعاىل انهسبح فقال احلديثني بني وربط واجملاهدين اداجله عن ذلك قبل حتدث عليكم، وتلوت
 ُكنُتمْ  الصَّاِبرِيَن، َولََقدْ  يَ ْعَلمَ وَ  ِمنُكمْ  َجاَهُدوا الَِّذينَ  اللَّهُ  يَ ْعَلمِ  َوَلمَّا اجْلَنَّةَ  َتْدُخلُوا َأن َحِسْبُتمْ  أَمْ  :ذلك
 وترتيب املنطقي السياق مقتضى كان إذاً . تَنُظُرونَ  َوأَنُتمْ  أَيْ ُتُموهُ رَ  فَ َقدْ  تَ ْلَقْوهُ  َأن قَ ْبلِ  ِمن اْلَمْوتَ  مَتَن َّْونَ 

 اهلل سبيل يف اهديناجمل يوم أو اهلل سبيل يف اجلهاد بيوم احتفاءٌ  هناك يكون أن والنتائج املقدمات بني ما
 .مةقدامل بعد النتيجة تأيت كما ذلك أعقاب على الشهداء بيوم االحتفاء يأيت مث العام، خالل
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 لواء ارتفع ماك وامسه اجلهاد لواء فيه يرتفع الذي القريب اليوم يأيت ان وأنتظر آمل وأن هذا أقول
 إذا إال هيداً ش ُيسمى أن القيم أو األرض عن الدفاع حلبة يف صريعاً  يقع ملن ُيكن ال وامسها، الشهادة

 يتسىن هل ذلك؟ يتسىن هل ترى يا ولكن وتعاىل، سبحانه اهلل سبيل يف اجلهاد لواء حتتًْ  صريعا وقع
 سبيل يف جملاهدينا عيد يسمى يوماً  أو اهلل سبيل يف اجلهاد باسم يوماً  كله العام يف جتعل أن األمة هلذه
 وتعاىل؟ سبحانه اهلل

 أولئك قلوب يف واهللع اخلوف يدخل أن ودون الغريب العامل يضج أن دون هذا يتم أن ُيكن هل
 ها؟كل بالقدرات يتحكمون وأهنم القوة بزمام ُُيسكون وأهنم لعاملا يقودون أهنم يزعمون الذين

 عاراً ش العام أيام من يومٍ  باختاذ األمة هذه تقوم أو دولة تقوم عندما أنه اإلخوة أيها الظن أغلب
 التطرف يصنع الذي الغريب العامل أن الظن أغلب اهلل، سبيل يف للمجاهدين تكرُياً  اهلل سبيل يف للجهاد
 .مأخذه اهللع منه وسيأخذ سيضج العامل هذا أن الظن أغلب كله، العامل إىل ويسوقه ويقوده

 يةالعرب دولنا من دولة يف الرؤساء أو امللوك أحد صرّح عندما تذكرون ولعلكم هذا حصل ولقد
 يبالغر  العامل جها  اجلهاد، طريق عن إال أصحاهبا إىل ُتسرتد أن ُيكن ال والقدس فلسطني بأن واإلسالمية

 الذي الكبري املسؤول ذلك على الضغط تلو الضغط تلو الضغط وسرى االحتجاجات وظهرت وماج،
 وإىل كالمه ؤولي أن وإىل تصرحيه عن يرتاجع أن إىل أيام بعد ذلك بعد اضطره مما الكلمة، بتلك ّصرح

 إىل اضطر وتعاىل، هسبحان اهلل كتاب يعنيه ما أو املسلمون يفهمه ما باجلهاد يبتغي يكن مل أنه يؤكد أن
 ُيثل يوماً  مالعا يف واإلسالمي العريب العامل يتخذ أن من ُينع ما هنالك كان إن. مسخاً  كلمته ُيسخ أن

 اهلل، سبيل يف هادةوالش الشهداء قيمة ُُيثل يوماً  هنالك أنه كما متاماً  اهلل سبيل يف واجملاهدين اجلهاد قيمة
 .هو فهذا ُينع ما مثة كان إن

 القدارت لكونُي الذين الناس أولئك منكم، واحد كل يعرفه أن ينبغي شيئاً  اإلخوة أيها قولأ ولكين
 باستعمال إال تقوم لن ةالقيام أن الناس بعض إىل َييل اليت املتنوعة الفتاكة العجيبة األسلحة وُيلكون كلها
 هذا إىل ليناإ ينظرون مث ةالقو  هذه زمام وُيلكون القدرات تلك زمام ُيلكون الذين أولئك األسلحة، تلك

 مفكك نهأ فيجدون النامي، بالعامل ومداهنة جماملة يسمى الذي أو املتخلف العامل ُيسمى الذي العامل
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 الذي ام النهايات، آخر إىل به انتهى قد الضعف وأن وأخيه، األخ بني ما الصالت مقطع أنه األوصال
 إن: قائلهم قولي أن من َييفهم الذي ما اهلل؟ يلسب يف اجلهاد عليه كتب لواءٌ  يرتفع أن من َييفهم

 اجلهاد، روح وهي أال احلقوق هذه عن الدفاع يف تسري بروحٍ  إال يتم أن ُيكن ال املغصوبة احلقوق اسرتداد
 حواسهم، قطهتلت أو أعينهم تراه مبا إال يثقون وال باملادة، إال يؤمنون ال الناس أولئك َييفهم؟ الذي ما

 به؟ حيسون وال دونجي ال ما من َيافون فلماذا. الغيبية امليتافيزيقية األمور من اجلهاد روحانيةو  اجلهاد وأمر

 هذه قوة أن مونيعل هم قلوهبم، تعتقده ما مع يتناىف شيئاً  تقول ألسنتهم أن اإلخوة أيها اجلواب
 قبل، من هتستعمل كانت الذي والسالح األداة استعمال إىل برجوعها تكمن إّنا واإلسالمية العربية األمة
 كمنت وإّنا احملسوسة، العادية واألسلحة الظاهرة األمور يف يكمن ال األمة هذه قوة سر أن يعلمون هم

 هبذا نهضوني عندما به وتعاىل سبحانه اهلل أمرهم الذي اجلهاد وهو أال حُيس، وال ُيرى ال فيما قوهتم
 املادية والقدرات ملاديةا األسلحة قيمة أن يعرفون الغربيون أولئك. وتعاىل سبحانه اهلل مرضاة ابتغاء الواجب

 ولكن نود،ج هنالك يكون أن جيب األعلى وقائده ضابطه لواء حتت يتحرك عندما اجلندي كقيمة إّنا
 هذه يف العليا ادةالقي. العليا القيادة من تنطلق اليت الراشدة بالقيادة منضبطاً  كان إذا إال للجندي قيمة ال

 هذا ألوامر ةً منفذ املادية القدرات دور ذلك بعد يأيت. اهلل سبيل يف اجلهاد قيادة تزال وال انتك األمة
 .العظيم الرباين اجلهاد

 أن جلأ من اجلهاد؟ لواء رفع عن األمة هذه يصد أن أجل من اإلخوة أيها اليوم الغرب يفعل فماذا
 الإ إرجاعها ُيكن ال القدس إن فقال بلق من الكبري املسؤول ذلك أخطأ كما ملك أو حاكم َُيطأ ال

 اجلهاد اسم عن سلمونامل ليبتعد الغرب يسلكه أن ينبغي الذي السبيل ما اهلل، سبيل يف اجلهاد طريق عن
 يقرها ال ليتا األمور بأقذر معناه يرتبط وأن ُيشوه، وأن اجلهاد ُيزيف أن ذلك إىل السبيل مسماه؟ وعن

 مبا اجلليل لعظيما الرباين اجلهاد ارتبط وإذا معناه، بنقيض اجلهاد ارتبط إذاف اإلنسانية، تقرها وال الشرع
 من ردحاً  هذا لىع األمر واستمر وجل عز اهلل شريعة موازين مع يتفق ال ومبا اإلنسانية النفس منه تشمئز
 . وشعوباً  قادةً  اجلهاد من سيشمئزون املسلمني فإن الزمن،

 وجل عز هللا سبيل يف اجلهاد إىل الرجوع ضرورة ذكر كلما املزيف، معناه تصوروا اجلهاد ذُكر ما كل
 الذي هو هذا ؟الشرطي الفعل مبسألة أمسعتم نفسية بأسلحة اليوم حنارب وحنن الشوهاء الصورة تصوروا
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 خوفاً  وتعاىل، هسبحان اهلل سبيل يف اجلهاد أردية من تبقى ما آخر املسلمون َيلع أن أجل من فعله يتم
شرف، مبعناه اإلجيايب مبعناه اجلهاد جذوة عيشت أن من

ُ
 كتاب مع املتفق ضارياحل مبعناه اإلنساين، مبعناه امل

 املعني ذلك ىلإ املسلمون يعود أن من خوفاً  وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول تعليمات مع املتفق اهلل
 فلن قوته سلطان استعمل مهماو  املادية قواه الغرب استعمل مهما وعندئذٍ  اجلهاد، مبعىن النقي الطاهر

 إّنا اهلل سبيل يف هاداجل أرضية ألن وتعاىل، سبحانه اهلل سبيل يف احلقيقي اجلهاد وجه يف كله ذلك يقف
 .اَواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُو : وتعاىل سبحانه اهلل قول لواء حتت اجملاهدين اتفاق يف يكمن

 الغريب لعدوا ُيارسها اليت النفسية احلرب هذه من يتخلصوا أن أجل من ملسلمونا سيصحو هل ترى
 السالح هذا ىلإ حقوقهم واستعادة ألنفسهم انتصارهم يف املسلمون يلجئ ال كي اجلهاد؛ ملعىن تشويهاً 

 عاىلوت سبحانه اهلل سبيل يف جهاداً  ليس األفغان يف جيري ما أن إىل املسلمون سيتنبه هل ترى األوحد؟
 بسيفهما املسلمان التقى إذا :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قول ُيثل ذلك، نقيض ُُيثل واقع هو وإّنا

 واملهع تستثار الذي اهلائج التناقض أن إىل املسلمون سيصحو هل ترى ؟النار يف واملقتول فالقاتل
 وشعوهبم لمنياملس حكام نيب وحكامهم، املسلمني بني بعض مع بعضهم املسلمني فئات بني اخلارجية

 نتهيي أن أجل من هلم نصبت مكيدة مكيدة أهنا إىل سيتنبهون وهل هذا من املسلمون سيتحرر هل
 .ذكر كلما اجلهاد اسم من فيها يشمئزون حالة إىل املسلمون

 ناُيكرم أن الميواإلس العريب عاملنا يف الصاحلني من بقية ووجود وكرمه وجل عز اهلل فضل من املأمول
 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول. التحرر هبذا اهلل
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 13/29/1888|  سنريهم آياتنا في آلافاق]الكسوف[  -123

 

مثل املؤمن الذي وجد نفسه يعيش يف هذه احلياة الدنيا فوق هذه األرض، كمثل إنسان مسافر 
ه معامل ، ولكن بيده خارطة توضح لمضت به راحلته أو أداة سفره إىل بيداء واسعٍة ال يرتاءى هلا أفق

الطريق، وتبني له املنطلق واملنتهى. يعلم مىت يقف ليسرتيح، ويعلم إىل أين يتجه ليجد يف ذلك املكان 
مأمنه إذا تعب وطعامه إذا جاع وشرابه إذا ظمئ، مث إنه يسري يف مأمن من كل اضطراب وخوف إىل أن 

 نهاية املنشودة اليت يسري إليها. يصل طبق اخلارطة اليت يراها أمامه إىل ال

ومثل اإلنسان الذي وجد نفسه يف هذه احلياة الدنيا فوق هذه األرض منفصاًل عن معرفة اهلل سبحانه 
وتعاىل، منبتًّا عن إُيانه هبويته وإُيانه باهلل سبحانه وتعاىل ورساالته، مثل هذا اإلنسان كمثل رجٍل رأى 

ماكن بعيدة اآلفاق، وليست بيده خارطٌة تدله على الطريق، وال يعلم األنفسه فوق هذه البيداء املتسعة ال
اليت يتجه إليها من أجل راحته إذا تعب، ومن أجل أن يتناول طعامًا إذا جاع، أو يتناول شراباً إذا ظمئ، 

أ ديضرب يف بطن هذا املنقطع يف بطن هذه اآلفاق ُيينًا ومشااًل على غري هدى، ال يعلم املنطلق الذي ب
منه وال النهاية اليت ينتهي إليها، فهو يف كل خطوة َيطوها مضطرب خائف، ومهما ختيل ومهما حاول 

 أن يعلم فإن معارفه ال ُتطمأنه وال تضعه يف رأس طريق ال يعرفها.

تلك هي صورة اإلنسان الذي يعيش فوق هذه احلياة الدنيا مؤمنًا باهلل عز وجل عرف نفسه وعرف 
 ساالت اهلل سبحانه وتعاىل اليت َياطب اهلل عز وجل هبا عباده، وهذه الصورة الثانية هيربه وأصغى إىل ر 

صورة اإلنسان الذي مل يعلم ربه ومل يعلم هويته ومل يصغي إىل خطاب اهلل سبحانه وتعاىل له، واستعاض 
 عن ذلك مبا ختيله علمًا يغنيه عن هويته ومعرفة هذه الدنيا اليت يعيش هبا. 

 لت هذه احلقيقة كأنصع ما ُيكن أن تتجلى.باألمس جت

 باألمس ظهر فرق ما بني املؤمن إُياناً حقيقيًا ال تقليديًا باهلل سبحانه وتعاىل واإلنسان التائه عن ربه،
املعرض عن مواله وخالقه، الذي ال يصغي إىل شيٍء من املعارف اليت َياطب اهلل سبحانه وتعاىل هبا 

 عباده. 
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ُم الَِّذيَن آَمنُوا وملَْ يَ ْلِبُسوا ِإُيَانَ ُهم ِبظُْلٍم أُولََِٰئَك هلَُ  قة قول اهلل سبحانه وتعاىل:باألمس جتسدت حقي
. شهد العامل كله ال أقول يف بالدنا، شهد العامل الغريب هذا احلدث الذي يعرف اأْلَْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ 

سنريهم آياتنا يف  :اليت يشري إليها قول اهلل عز وجل املؤمنون مجيعًا أنه آية من آيات اهلل سبحانه وتعاىل
 . اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق

فأما املؤمنون باهلل عز وجل املتعاملون فعاًل وحقيقة مع خطاب اهلل سبحانه وتعاىل، الواقفون عند 
ىل حالة من القلق، ومل ينقله إحدود عبودياهتم هلل سبحانه وتعاىل فلم يزجهم هذا الواقع يف أي اضطراب، 

وإّنا ازدادوا إقبااًل على موالهم وخالقهم، اجتهوا مجيعًا إىل بيوت اهلل سبحانه وتعاىل يركعون ويسجدون 
َياطبونه جيددون والئهم هلل سبحانه وتعاىل، جيددون بيعته ملوالهم وخالقهم عز وجل، مل يسر من ذلك 

 أمٌر طبيعي أنبأ اهلل عز وجل به وأخربنا عنه رسول اهلل صلى أي اضطراب أو وجل أو قلق إىل نفوسهم،
اهلل عليه وسلم، رحبوا به دلياًل جديداً على عظمة اهلل وخالقيته وقيادته هلذا الكون وعلى عبودية اإلنسان 

 هلل عز وجل.

هم وإن ئوأما التائهون عن هذه املعرفة أما الذين ُحجبوا عن اهلل سبحانه وتعاىل إن بشهواهتم وأهوا
بأوهام علومهم ومعارفهم، فماذا كان وقع هذه احلادثة عليهم؟ اجتاحهم االضطراب، اجتاحتهم مشاعر 

منه كل  بني باٍك وبني إنسان أخذ اهللع -كما تتنقل وكاالت األنباء   -القلق واخلوف وكان الرائي إليهم 
وانتحر  بكل ما فيها من متع ولذائذ،يت مأخذ وبني متخيٍل أن القيامة قد آن هلا أن تقوم، وأن احلياة طُو 

من انتحر، وقتل أيضًا بدون موجٍب وبدون سبب من قتل، ومرت هذه احلادثة على أولئك الناس الذين 
شردوا عن صراط اهلل عز وجل وتاهوا يف بيداء التيه والضالل عن هوياهتم وعن خالقهم سبحانه وتعاىل، 

عارف، وال يف ظالل االخرتاعات واالبتداعات، وال يف ظالل فلم جيدوا األمن ال يف ظالل العلوم وامل
. ولعلكم .واالضطراب بشكل عجيب تعجب له العامل، نعم احلضارة اليت تتألق، بل اجتاحهم القلق 

 مسعتم إن مل تشاهدوا الكثري مما استطاعت وكاالت األنباء أن تصفه وما مل تستطع أن تصفه أكثر وأكثر. 

ْمُن الَِّذيَن آَمنُوا وملَْ يَ ْلِبُسوا ِإُيَانَ ُهم ِبظُْلٍم أُولََِٰئَك هَلُُم اأْلَ ق قول اهلل عز وجل: إذاً حنن أمام مصدا
. وكلمة أولئك هلم األمن فيها حصٌر كما يقول علماء العربية أي أولئك ال غريهم هلم َوُهم مُّْهَتُدونَ 
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ئًا؟ خرون فهل أغنتهم علومهم عن اإلُيان باهلل شياألمن يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة وهم مهتدون. أما اآل
 هل أغنتهم معارفهم وثقافاهتم عن معرفة اهلل سبحانه وتعاىل؟ العلم ما هو أيها اإلخوة؟ 

العلم مظهٌر من مظاهر سنن اهلل سبحانه وتعاىل يف الكون. هلل سبحانه وتعاىل سنن يعين قوانني نظم 
 ته وكونه. هذا هو العلم.يأخذ اهلل هبا عباده وينظم هبا مملك

م اإلنسان منها علفالعلم هو جمموعة هذه القوانني اليت أرساها اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا الكون، 
أن النذر اليسري اليسري، وجهل الكثري الكثري. لكن ما قيمة أن أعلم قانونًا من قوانني اهلل عز وجل منقطعًا 

دًة من قواعد الفلك أو الكيمياء أو الفيزياء أو أي قاعدة من ومنفصاًل عن مقننه؟ ما قيمة أن أعلم قاع
القواعد الطبيعية منفصلًة عن من قعدها، منفصلة عن من أرساها ورسخها؟ هذا ال يسمى علم هذا خياٌل 

 لعلم، وهذا يوقع صاحبه يف االضطراب واحلرية أكثر مما يصعد ويرقى به إىل مستوى األمن والطمأنينة. 

هذه احلقيقة لو أن إنسانًا كان يسيح بني غابات ورأى جداواًل من املياه تنبعث ُيينًا  كل عاقل يعلم
ويساراً، يلتفت يسرة وُينة فريى بريق هذا املاء وال يتتبع هذه اجلداول لينتهي إىل ينبوعها ومصدرها، ترى 

ي يستطيع أن اء لكهل يستطيع أن يستفيد من هذا املاء؟ ترى هل يستطيع أن يطمأن إىل نظافة هذا امل
يطمأن إىل نوع التعامل مع هذا املاء، ينبغي أن يعلم مصدر هذا املاء، ينبغي أن يعلم الينبوع الذي يتفجر 

 منه املاء وتتفجر وتسري منه هذه اجلداول املتعرجة؟ 

 املؤمن يسري مع هذه اجلداول إىل أن يصل إىل الينبوع، فيقف عند النبع وينهل من هذا املاء الصايف
 ما طاب له أن ينهل وهو مطمئن البال يعلم احلقيقة. 

أما التائه عن اهلل، الشارد عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل، البعيد عن معرفة ذاته ومن مث عن معرفة 
ربه سبحانه وتعاىل، فهو يستوحش من هذا اجلو الذي هو فيه أكثر من أن يطمئن إليه، ألنه ال يبصر 

تفهام قد رمست أمامه، فهو ال يستطيع أن يتعامل معه، ال يعلم املصدر، ال يعلم شيئًا إال وجيد إشارة اس
قل اإلُيان احلقيقي ال اإلُيان التقليدي، اإلُيان الذي جيثم يقينًا يف الع -املنبع. وهكذا فإن إُيان املؤمن 

لتيه، ال بد أن ش يف اويهيمن وجدانًا يف الفؤاد، هذا املؤمن ال ُيكن أن يعيش يف الظالم، ال ُيكن أن يعي
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ينتشله مواله وخالقه إىل مستوى النور فهو يرى كل شيٍء وقد استضاء بنور معرفة اهلل سبحانه وتعاىل. 
 .الظُُّلَماِت ِإىَل النُّورِ  مِّنَ  اللَُّه َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُوا َُيْرُِجُهموصدق اهلل القائل: 

ىل، فإن الذي ال يصغي بسمعه إىل خطاب اهلل سبحانه وتعا أما التائه عن اهلل، البعيد عن معرفة اهلل
معارفه مهما تراكمت يف عقله تزجه يف مزيد من االستيحاش ومن القلق واالضطراب جتاه هذا الكون، 
والبد أن تنقله معارفه املبتورة عن مصادرها من وحشة إىل وحشة إىل وحشة، وما من حادث كهذا احلادث 

 وجيعله يف خوف واستغراب ال يعلم ما النهاية وما السبب؟ العلم املبتور عن مصدرهُير إال وجيعله يرتعد 
َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولِيَاُؤُهُم الطَّاُغوُت جمموعة اشارات استفهام ال جواب عنها. وصدق اهلل القائل: 

 . النُّوِر ِإىَل الظُُّلَماتِ  مِّنَ  َُيْرُِجونَ ُهم

نا ونعلم أننا ال نعيش يف بيداء جمهلة، لدينا اخلارطة نعلم منطلقنا ونعلم هنايتحنمد اهلل سبحانه وتعاىل 
 النهج الذي ينبغي أن نسري عليه، وحنمد اهلل على أن عافانا مما قد ابتلى كثرياً من خلقه. 

باألمس كنت امسع إىل ما تقوله الصحف األجنبية وما تقوله وكاالت األنباء عن اآلالف املؤلفة 
جتمعوا يف احلدائق وغري احلدائق ذكوراً وإناثًا وقد اجتاحهم البكاء واجتاحهم القلق واالضطراب، الذين ا

 من هم؟ 

 هل فيهم واحٌد مسلم عرف ربه وعرف حقيقة هذا األمر؟ 

إن الشمس والقمر آيتان  هل فيهم واحد مؤمٌن شد نسبه باإلُيان احلقيقي إىل رسول اهلل القائل:
 ؟ملوت أحٍد وال لوالدة أحد فإذا رأيتموها أي هذه اآلية فافزعوا إىل الصالة والصدقةمن آيات ال َيسفان 

 ..هل هنالك مسلٌم مؤمن آمن باهلل وآمن برسوله كان قد اجتاحه هو اآلخر هذا القلق؟ ال

هؤالء كلهم هم التائهون هم الشاردون، أما اآلخرون فأين كنت تراهم؟ يف املساجد يصلون ويبتهلون 
اهلل سبحانه وتعاىل؛ ال خلوف جديد ساورهم بعد أمن ال، ولكن ألن عبوديتهم هلل سبحانه وتعاىل إىل 

تقتضيهم أن يقبلوا إىل اهلل يف كل حالة، يف كل حال من األحوال. وما من حالة متر باإلنسان إال وهي 
اجاة من ن املطمئن، منتنادي العبد أن أقبل إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ناجه مناجاة احملب، مناجاة اآلم

  إّنا وليكم اهلليعلم أنه يعيش يف مملكٍة ليس غريبًا عنها، هو مشدود إىل اهلل سبحانه وتعاىل بالوالء 
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أجل.. لعل أولئك الغربيني الحظوا هذا الفرق، ولعل هذه املالحظة توقظ أولئك الناس من رقاد، 
يسيل  دنا التائهني التابعني ألولئك الناس الذينولعل هذه املالحظة توقظ ذيول أيضًا من الناس يف بال

لعاهبم على أوهاٍم ال حقيقة هلا، لعل هذا احلدث ولعل هذه الظاهرة اليت تبني فرق ما بني واقع املؤمن 
وغري املؤمن توقظ ذيول أيضًا عندنا كما توقظ أولئك الذاهلني يف اجملتمعات الغربية وصدق اهلل القائل: 

 ُوا وملَْ يَ ْلِبُسوا ِإُيَانَ ُهم ِبظُْلٍم أُولََِٰئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ الَِّذيَن آَمن . 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 12/22/2229|  ليوم الحب. رسالة الحب..[ حب]عيد ال -121

 

 واحلب مبشاعره، غنونويت امسه،ب ويهتفون به، حيتفلون احلب، مع املاضية الليلة سهروا من الناس يف
 كلها األحياء وتعاىل حانهسب اهلل فطر حلقيقة إنه بل عليها، مجيعاً  الناس وتعاىل سبحانه اهلل َفَطرَ  حقيقة

 الكون يف دوج ملا احلب ولوال االجتماعية، العالقات لتناثرت احلب لوال عليه، أنواعها اختالف على
 بد ال بح هنالك يكون عندما احملبوب، عن البحث األهم بل همامل ولكن طريق، على تالٍق  وال تعاون

 بوباحمل فمن مكروه، هنالك يكون أن بد ال الكراهية هنالك تكون عندما أنه كما احملبوب، يوجد أن
  حبه؟ على اإلنسان ُفِطرَ  الذي

 مجاالً  وباحملب ونيك أن إما هلا؛ رابع ال ثالثة أمور من واحد إنهاهلل.  عباد ياالسؤال هذا عن اجلواب
 واألبصار، صائرالب تبهر عظمةً  يكون أن أو النفس، مبجامع يأخذ إحساناً  يكون أن أو الفؤاد، على يستويل

 اجلميل هو من أمجع؟ الصفات هذه صاحب هو فمن قط، الثالثة األمور هذه يتجاوز أن للحب ُيكن ال
 لها؟ك اإلحسان سبل إحسانه عن رعتتف الذي احملسن هو من أمجع؟ اجلمال لوحات عنه صدرت الذي

 سبحانه هللا عرف من لدى شك أو ريبة هنالك هل واألبصار؟ البصائر بعظمته هبر الذي العظيم هو من
 عظمته يمنته الذي العظيم وأن اهلل، هو الكون يف األوحد احملسن وأن اهلل، هو األوحد اجلميل أن وتعاىل
  تعاىل؟و  سبحانه اهلل هو واألبصار البصائر على

 منها وجعل ترى، إذ للعني متعة جعلها اليت اللوحات هذه أبدع الذي ذاك هو اهلل عباد يا اجلميل
 هو هذا تتذوق، إذ لألفواه متعة منها وجعل تشم، إذ لألنوف متعة منها وجعل تسمع، إذ لآلذان متعة

 يف يتيه من ضلوي وَيطئ اهلل، عباد يا له ثاين ال واحد واحملسن اهلل، عباد يا الكون يف األوحد اجلميل
 عز اهلل عرف الذي العاقل ومنبعه، اإلحسان معني هي أهنا ويرى األسباب عند فيقف األسباب عامل
 لذيا من اهلل، هو األوحد احملسن املعني، على ليقف والسواقي اجلداول يتجاوز الذي ذاك هو وجل

 من الرقاد؟ إىل حاجتك تنتهي عندما يوقظك الذي من الرقاد؟ ابتغاء سريرك على تتمدد عندما ينيمك
 املاءب أكرمك الذي من منه؟ خترج مث محامك إىل تدخل إذ القاتلة املختلفة السموم من يطهرك الذي
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 رأيت الطعام دةمائ إىل جلست إذا الذي من نفسك؟ من تشمئز جيعلك مما به وتتخلص به تتطهر النمري
 سخرها موأنعا أنبتت وأرضٍ  أمطرت مساء مثرة إال هي هل لديك؟ توفرت قد األطعمة من وأشكاالً  ألواناً 
 ْرضُ َواأْلَ  َقْدرِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  َقَدُروا َوَما واألبصار؟ البصائر عظمته هبرت الذي العظيم من وحلوما؟ ألباناً  لك

  .[02: زمرال] بَِيِميِنهِ  َمْطوِيَّاتٌ  َوالسََّماَواتُ  اْلِقيَاَمةِ  يَ ْومَ  قَ ْبَضُتهُ  مجَِيعاً 

 أن غيينب الذي احملبوب هو من إذاً  العظيم، هو ذلكم األوحد، احملسن هو ذلكم اجلميل، هو ذلكم
 حنتفل عندما عنه اً حبث ومشاالً  ُييناً  نلتفت الذي احملبوب هو من احلب؟ بألفاظ هنتف عندما عنه نبحث
 الذي اجلميل عن يبحث وهو وتاه نسانُ اإل ضلَّ  رمبا وتعاىل، سبحانه اهلل إنه املناسبة؟ كانت أياً  باحلب
 صورٍ  أمام وقف رمبا بوب،احمل عن حبثاً  رحلته يف يسري وهو وقف، رمبا حبه، لِيَ َهَبهُ  عنده يقف أن ينبغي

 اللوحات هذه دعن ملياً  الباحث هذا وقف ورمبا واألهواء، الشهوات تستثري الغرائز، تستثري اجلمال من
 هذه عند تقف ال أمامك، مبتغاك فإن ِسر له تقول احلقيقة لكن مبتغاه، ىلإ وصل قد أنه إليه َُيَيَّلُ 

 لتمنحه إليه لتص أن تريد الذي اجملهول ذلك عنه، وحبثاً  له حباً  قلبك ينبض الذي ذاك االسرتاحات،
 هوائك،أل تستجب ال لغرائزك، تستجب ال األشكال، هذه اخرتق الصور، اخرتق بعد، أمامك إنه حبك
 وشهواتك بكرغائ من جيعل أن أراد لكنه غرائزك، من حيرمك مل منها، حيرمك مل احلقيقي بوبكحم أن على

 وجل، عز هللا عن الباحث هذا حيب الذي من وتعاىل، سبحانه اهلل إىل املوصل الطريق على اسرتاحات
 عََلى َوَفضَّْلنَاُهمْ  الطَّيِّبَاتِ  نَ مِ  َوَرزَقْ نَاُهمْ  َبْحرِ َوالْ  اْلبَ رِّ  يِف  َومَحَْلنَاُهمْ  آَدمَ  َبيِن  َكرَّْمنَا َولََقدْ : يقول الذي ذاك
 ذهه من أبلغ لعبده اخلالق حبب تنطق ترمجة جتدون هل ؟[25 :االسراء] تَ ْفِضيالً  َخلَْقنَا ممَّنْ  َكِثريٍ 

  .الرتمجة

 عََلى َوَفضَّْلنَاُهمْ  الطَّيِّبَاتِ  نَ مِ  َوَرزَقْ نَاُهمْ  ْلَبْحرِ َوا اْلبَ رِّ  يِف  َومَحَْلنَاُهمْ  آَدمَ  َبيِن  َكرَّْمنَا َولََقدْ  اهلل؟ عباد يا
 َساِجِدينَ  َلهُ  وافَ َقعُ  ُروِحي ِمنْ  فِيهِ  َونَ َفْختُ  َسوَّيْ ُتهُ  فَِإَذا: القائل ربك هو ؟تَ ْفِضيالً  َخلَْقنَا ممَّنْ  َكِثريٍ 

 تُ َونَ َفخْ  َسوَّيْ ُتهُ  فَِإَذا كله اإلنساين عاجملتم هذا فيه يتمثل الذي املخلوق هذا سويت إذا ،[38 :احلجر]
 نيب ختفق اليت روحنا وجل عز اهلل ينسب أن من أجل تكرمي أي  َساِجِدينَ  َلهُ  فَ َقُعوا ُروِحي ِمنْ  فِيهِ 

 وأبني؟ لكالما هذا من أبلغ املخلوق هلذا وجل عز اهلل حب يرتجم ما هنالك هل العلية؟ ذاته إىل جواحننا
 يرعاك، عطيك،ي له؟ بالوالء تدين أال يكرمك حتبه؟ أال حيبك حبب؟ حباً  خالقك تبادل أال آدم ابن يا
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 غرائزك من جتعل مث عنه تعرض حبب؟ حباً  اإلله هذا تبادل أال لوليدها، األم حتنان وال وود بتحنان يربيك
 يشقيك نهأل يك،عل وجل عز اهلل حرمه قد ما من جتعل مث عنه تعرض أحبك؟ الذي اإلله هذا عن بديالً 

  وتعاىل؟ سبحانه وخالقك موالك مع االصطالح عن بديالً  ذلك من جتعل يسعدك، وال

 مث به حيتفلونو  به يهتفون احلب، مع باألمس الليل ساهروا الذين اإلخوة هؤالء بلغوا اهلل، عباد يا
 اللوحات أمام يقفوا أال ذروهمح ت،املنعرجا يف يتيهوا أال بلغوهم احلقيقي، احملبوب بغري حمبوهبم َفسَُّروا إهنم
 احلقيقي احملبوب ىلإ ليصلوا السري يواصلوا أن بلغوهم ويساره، الطريق ُيني على أمامهم مشروعة يروهنا اليت

 أضفى إّنا هبمقلو  إليها تنجذب اليت اجلميلة األشكال هذه إن هلم قولوا حبه، على اإلنسان ُفِطرَ  الذي
 عََلى َنعَ َولُِتصْ  ِمينِّ  حَمَبَّةً  َعلَْيكَ  َوأَْلَقْيتُ : تبيانه حمكم يف قال الذي ذاك اجلمال، خالق عليها اجلمال

  [28: ط ه] َعْييِن 

 مجيل أمجل إنه السمة؟ هذه عليه أضفى الذي من األبصار أمام وصورته مرآه جَتُْملُ  الذي احملبوب
 أن الكون، يف األوحد اجلميل مع يصطلحوا أن هؤالء إلخوانكم قولوا وتعاىل، سبحانه اهلل إنه الكون، يف

 واألبصار، ائرالبص عظمته هبرت الذي العظيم مع يصطلحوا أن الكون، يف األوحد احملسن مع يصطلحوا
 به يشعر أن كنُي احلب ملعىن طعم ألد سيذوقون عندئذٍ  له احملبة حمراب عند ولينتهوا معه ليصطلحوا

 أهنا نتخيل غرائزال جتعلنا اليت واألشكال الصور فجاج يف إلنسانا رحلة طالت لئن احلياة، هذه يف إنسان
 كل ،احلقيقي احملبوب إىل يصل أن يوشك منا كل فإن الرحلة هذه طالت مهما الكون، يف شيء كل
  رأيت. وكم كم األوان، فوات قبل نصل أن املطلوب ولكن املراد إىل يصل أن يوشك منا

 يقفون الني،ض تائهني الدنيا هذه منعرجات يف حياهتم من األكرب الشطر أمضوا أناساً  اهلل، عباد يا
 من رأيت مك احلقيقي، الينبوع أمام وقفوا هبم وإذا ساروا ولكنهم خمدوعني للجمال الزائفة الصور أمام
 وضالل، تيه طول عدب عرفه الذي مبحبوبه ويتغىن مضى الذي عمره ويبكي السالفة أيامه من يستغفر أخذ
 العمر ينتهي أن بلق األجل موالنا على نتعرف تعالوا الطريق، أول يف وحنن هذا حمبوبنا على عرفنت تعالوا
 وخالقنا موالنا على اتعرفن إذا تنتظرنا، اليت الربزخية احلياة تلك إىل الدنيا هذه من االرحتال ساعة وحتني

 املنعرجات نع وابتعدنا به أمرنا الذي النهج التزمنا معه اصطلحنا وإذا معه، سنصطلح أننا شك فال األجل
 فَ تَ َفرَّقَ  السُُّبلَ  تَّبُِعوات َ  َوال فَاتَّبُِعوهُ  ُمْستَِقيماً  ِصرَاِطي َهَذا َوَأنَّ : سبحانه لقوله ملبني ووقفنا منها حذرنا اليت
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 ملا احلب ولوال للحب، ندين كلنا ،[102 :األنعام] تَ ت َُّقونَ  لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّاُكمْ  َذِلُكمْ  َسبِيِلهِ  َعنْ  ِبُكمْ 
 غرائزنا من جنعل وأال املنعرجات، يف نتيه وأال احملبوب من نعرف أن األهم لكن وخالقنا، موالنا عرفنا

 فاستغفروه العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول احلقائق، عن ويقصينا الزيف أمام ويضعنا َيدعنا ما وأهوائنا
     املستغفرين فوز فيا لكم يغفر

 من ثلة إىل يهاف وجل عز اهلل يتحبب اليت اآلية هذه أمام معي قفوا اهلل، عباد    الثاين اخلطبة من
 ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَ ْرَتدَّ  َمنْ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا: يقول إذ منهم، جيعلنا أن ضارعني أكفكم وابسطوا عباده

 انالبي بدأ كيف اهلل عباد يا التحبب هذا الحظوا ،[04: املائدة] َوحيُِبُّوَنهُ  ُهمْ حيُِب ُّ  بَِقْومٍ  اللَّهُ  يَْأيت  َفَسْوفَ 
 أسألك باحلب، عباده ىلإ السباق هو وتعاىل سبحانه ربنا له، حبهم مرتبة قبل هلم حبه مرتبة فوضع اإلهلي
 اليت الكونية حاتاللو  يف حتبسنا أال اللهم أسألك فأحبوك، أحببتهم الذين هؤالء من جتعلنا أن اللهم
 رها،مصو  أمام لنقف اللوحات هذه اخرتاق على تعيننا أن اللهم وأسألك هذا كونك رحاب هبا مألت
 َوحيُِبُّوَنهُ  ب ُُّهمْ حيُِ  بَِقْومٍ  اللَّهُ  يَْأيت  َفَسْوفَ : قولك مظلة حتت األوحد اجلميل أمام لنقف مبدعها، أمام لنقف

 .فأحبوك أحببتهم ممن اللهم اجعلنا ،[04 :املائدة]
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 23/29/2212|   خير الخطائين التوابون ]عيد الجيش[  -122

   

هل علمتم أن أمريكا ومعها الصهيونية العاملية قد أعلنت اجلهاد اإلسالمي املقدس؟ نعم، لقد أعلنت 
ا يف كذلك على ألسنة عمالئها وذيوهلا يف هذه املنطقة، ولكن ما هو اجليش الذي اعتمدت عليه أمري

هذا اجلهاد اإلسالمي املقدس الذي أعلنته من خالل ألسنة عمالئها وذيوهلا يف منطقتنا كما قلت لكم؟ 
إنه عبارة عن أمشاج وأخالط من مرتزقة اآلفاق سيقوا ومُجُِّعوا بأزمٍَّة من الشهوات اآلسنة اليت يسيل لعاهبم 

 عاملية.عليها، هذا هو اجليش الذي اعتمدته أمريكا وصهيونيتها ال

بقي أن نتساءل ما الغاية اإلسالمية اليت ينبغي أن تتحقق من وراء هذا اجلهاد األمثل الذي تعلنه 
باخلريية  وسلم صلى اهلل عليهأمريكا؟ الغاية هي يا عباد اهلل القضاء على الناس الذين شهد هلم رسول اهلل 

عليكم بالشام فإهنا  حديث صحيح: يف هذه البقعة املباركة وذلك عندما حتدث عن الشام قائاًل يف
، هي شهادة يعتز هبا كل من رأى أن اهلل عز وجل قد خرية اهلل من أرضه جيتيب إليها خريته من عباده

 أقامه من عامله الواسع العريض هذا يف هذه البقعة املباركة.

م رسول ىن عليهفالغاية القدسية األوىل من هذا اجلهاد اإلسالمي هو القضاء على هؤالء الذين أث
 وشهد هلم باخلريية. صلى اهلل عليه وسلماهلل 

الغاية الثانية تقطيع هذه الدولة وحتويلها إىل أمشاج ال حراك فيها وال حياة من أجل أن تسرح 
إسرائيل ومترح ومن أجل أن تتبني األماكن احملددة ملشاريعها اليت طال انتظارها للبدء هبا ولتحقيقها، 

 سوريا، مشاريع يف البادية، مشاريع أخرى يف الساحل، أجل.مشاريع يف جنوب 

هذه هي الغاية املقدسة من وراء إعالن أمريكا للجهاد اإلسالمي يف سبيل اهلل ولكن على ألسنة 
عمالئها وذيوهلا الذين يعيشون فيما بيننا. هذا ما ينبغي أن نعلمه، فمال املوقف الذي ينبغي أن نتبينه 

؟ هذا يدعونا إىل أن نتذكر دعوة أخرى إىل اجلهاد ولكن مل تنبثق من أمريكا وال أوروبا ونقفه يا عباد اهلل
وال الصهيونية العاملية وإّنا انبثقت من فم حبيبنا املصطفى الذي بعث رمحة للعاملني، فإىل أي دعوتني 

وة اليت نطق عنستجيب؟ أنستجيب للدعوة اليت انطلقت من فم أمريكا وذيوهلا وأتباعها أن نستجيب للد
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يد وحيًا من عند اهلل؟! القول الفصل يف هذا، القول الفصل الذي ال حم صلى اهلل عليه وسلمهبا رسول اهلل 
 عنه هو كالم اهلل عز وجل، فتعالوا نصغي إىل ما يقوله اهلل عز وجل لنا حاًل هلذه املعضلة يف هذا الصدد:

 ا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَاء تُ ْلُقوَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَّةِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَ تَِّخُذو  :[1]املمتحنة. 

هذا كالم ربنا ال ريب يف هذا قط، وهذا هو القول الفصل، إذاً فال بد أن نتجه باإلصغاء مث بالتنفيذ 
إلعالن وال سرى هذا اوإىل إعالنه، لقد أعلنها منذ أن بعث، و  صلى اهلل عليه وسلمإىل دعوة رسول اهلل 

من قُِتَل دون دمه يف شهيد،  يزال يسري إىل يومنا، تسمعه كل أذن ويستقر حقيقة يف حنايا كل قلب
 –ة عرضه ويف رواي –من قُِتَل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون أهله 

م. ود ويرويه اإلمام أمحد يف مسنده نعوهذا حديث صحيح يرويه الرتمذي والنسائي وأبو دا فهو شهيد
وأنتم تعلمون يا عباد اهلل أن الذي يتضرج بدمائه قتياًل يف معركة من املعارك ال يسمى شهيداً إال إذا كانت 

الذي قتل يف  ذاك صلى اهلل عليه وسلمهذه املعركة معركة جهاد يف سبيل اهلل، فإذا وصف رسول اهلل 
أهله وعرضه بالشهادة فمعىن ذلك أنه اجلهاد يف سبيل اهلل وأنه إّنا وقع  سبيل ماله أو دمه أو دينه أو

 صريعًا وشهيدًا يف ساحة اجلهاد يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل.

إىل أي دعوتني نستجيب؟ اجلواب واضح يا عباد اهلل إن كنا ال نزال نعلم أننا ننتمي بنسب إىل 
اعه، أننا تني، األوىل أننا من أمته، املرة الثانية أننا من أتبننتمي إليه مر  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

املؤمنون بالدين الذي بُِعَث به وبُِعَث به من قبل سائر الرسل واألنبياء، نعم، إذاً جهادنا هو هذا الذي 
 صلى اهلل عليه وسلم. قاله رسول اهلل 

اد املربور أن ينهض هبذا اجلهولكين أعود فأسأل كما سألت قبل قليل فما هو اجليش الذي ينبغي 
يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل؟ اجلواب: إنه ذلك اجليش الذي مت االحتفال باألمس بذكرى ميالده، أجل 

ليس  أ صلى اهلل عليه وسلمهذا هو اجليش الذي جيب أن ينهض مبهام االستجابة لدعوة رسول اهلل 
باجليش  –وما أكثر ما ُوِصَف هذا اجليش  –كذلك؟ ولعل فيكم هنا من يتساءل يف نفسه لقد ُوِصَف 

وما  –العقائدي، هل لنا أن نعلم ما معىن أنه جيش عقائدي؟ عباد اهلل: ليس لذلك إال معىن واحد 
حانه أواًل: معىن أنه جيش عقائدي أن يتمتع بعقيدة إُيانية باهلل سب –ينبغي أن يكون له إال معىن واحداً 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2239
 

ع إلُيان اجلازم بأن اهلل سبحانه وتعاىل هو قيوم السموات واألرض، هو النافوتعاىل الواحد األحد، يتمتع با
 فال نافع من دونه، وهو الضار فال ضار من دونه، وهو الويل فليس مثة ويل من بعد وال من قبل. 

ي واملعىن الثاين لوصفه باجليش العقائدي أنه يتمتع أو ينبغي أن يتمتع باالعتقاد اجلازم بأن واجبه الذ
أناطه اهلل عز وجل به وشرفه به حراسة القيم كلها، حراسة كل شرب وشرب من هذا الوطن املقدس، محاية 

 احلقوق املادية واملعنوية، هذا هو املعىن الثاين لوصف اجليش بالعقائدي. 

املعىن الثالث أن هذا الواجب الذي جيب أن يستقر يف كيان كل فرد فرد منه ما ينبغي أن َيضع 
ما مهما عال الثمن فيما يتصور ومهما كثرت املغريات فيما قد يتصور، هذا هو باختصار معىن   ملساومة

كون هذا اجليش جيشًا عقائديًا، أول معانيه أنه يتمتع بالعقيدة اجلازمة أن اهلل حق وبأنه هو وحده قيوم 
 السموات واألرض وأنه املستغاث وأنه املستعان، أجل. 

ت ذاته أستدرك وأبني أن هذا اجليش ليس إال جزءاً من هذه األمة أمتنا وأقول هذا ولكين يف الوق
ولكنها  لمصلى اهلل عليه وسهذه اإلسالمية، ولقد كانت أمتنا وال تزال مرحومة كما بشر وأنبأ رسول اهلل 

أمة ال تزال غري معصومة، ليس يف الناس من هو معصوم حاشى الرسل واألنبياء، أصحاب رسول اهلل 
مل يكونوا معصومني، كان فيهم منافقون، كان فيهم من تورط فارتكب حمرمًا، والناس   عليه وسلمصلى اهلل

من بعد إىل يوم القيامة هكذا، فإذا حتدثنا عن جيشنا وأنه جيش عقائدي فهذا ال يعين أنه معصوم، بل 
ولكن الواقع الذي  كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابونإن ما ينطبق على الناس ينطبق عليه 

شاءه اهلل عز وجل شيء والرتبية اليت ينبغي أن نأخذ أنفسنا وإخواننا وجيلنا وجيشنا هبا شيء آخر، 
  .طلوب وسدت الثغرات املتنوعة كلهاهنالك واجبات كثرية إذا نفذت حتقق امل

أول املهديني  حعلى أنين أقول: وما أدراك لعل فاسق اليوم يصبح ناسك الغد ولعل مستهرَت اليوم يصب
يصبح  –عاىل بل املرتاب يف دين اهلل سبحانه وت –وامللتزمني بدين اهلل غداً، ولعل التائه عن صراط اهلل 

غدًا من أكثر الناس ربانية والتزامًا بأوامر اهلل عز وجل، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، وما أكثر الذي 
، كانوا ني وقد كانوا قبل ذلك من التائهني عن صراط اهللندرس حياهتم ونتأثر بكلماهتم من العلماء الرباني

قبل ذلك من املرتكبني لكثري من املوبقات فال يتألَّني أحد على اهلل عز وجل إن رأى إنسانًا عاصياً ليجزم 
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أنه حشو جهنم وال يتألَّني أحد على اهلل عز وجل إن مسع عن إنسان أو فئة من الناس، مسع عن لوثة يف 
 العقيدة، يف الرأي، يف املذهب ال يتألَّني على اهلل سبحانه وتعاىل وجيعل من نفسه شريكاً هلل الفكر، يف

  .اد اهللة ينبغي أن نتبينها يا عبمث جيزم مث حيكم مث يقضي مبا يشاء أن يقضي به، هذه حقيق

 ألعداء النعم. االستجابة تكون إّنا لرسول اهلل  .ولكين أختم هذا الذي ذكرته لكم بصفوة القول
لى اهلل عليه صاهلل عز وجل، واجلهاد يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل معناه وحقيقته مودعة بيد املصطفى 

نتلقى ذلك منه، وجيشنا هو الذي يُ ْعَتَمد للقيام بواجبه ويُنصح للقيام بواجبه ويُنشَّأ على كل ما  وسلم
  .ينبغي أن ينشَّأ عليه من واجبات للنهوض بواجبه

أعود فأقول: إن مناط النصر ليس هنا، مناط النصر ما بني أفئدتنا املؤمنة وبني موالنا وخالقنا ولكين 
األجل، فإذا كنا نتمتع بإُيان باهلل وثقة راسخة باهلل عز وجل وإذا كنا نؤدي حقوق اهلل وحقوق عباد اهلل 

األسبوع املاضي،  ما قلت لكم يفجهد االستطاعة مث توجنا ذلك كله بااللتجاء إىل اهلل بالتضرع إىل اهلل ك
باستنزال النصر من مساء الرمحة الربانية فلنعلم أن ذلك هو مناط النصر والتأييد، فلنعلم أن ذلك هو مفتاح 

 –نه وهي أمر البد م –إذا ُشغِلنا بالعدد  –وهي ضرورية  –النصر، أما إذا ُشغِلنا باألسباب الظاهرة 
األسباب، إذا ُججبنا بذلك عن موالنا األجل الذي بيده كل شيء  ولكن إذا ُحِجبْ نَا بذلك عن مسبب

فلنعلم أن األسباب ال جتدي وأن الوسائل ال تفيد وأن اجليوش أيضًا ال تفيد، هذه حقيقة بل سنة من 
سنن رب العاملني ألزم اهلل عز وجل هبا ذاته العلية جتاه املسلمني، أقول لكم جتاه عباده املؤمنني ولست 

من شردوا ففتح اهلل عز وجل عليهم الدنيا عن ُيني ومشال، ال، سنة اهلل عز وجل يف عباده أحتدث ع
 املسلمني هكذا. 

أال فلنصطلح مع اهلل عز وجل على كل املستويات ولنكثر من االلتجاء الصادق ال التقليدي إىل اهلل 
ا ذلك وَصَفْت يديه، فإن فعلنسبحانه وتعاىل، ولنعلم أن مصرينا إن قرب أو بعد العهد هو الوقوف بني 

أفئدتنا من الشوائب فاعلموا أن اهلل عز وجل سيكرمنا بسلسلة من خوارق النصر والتأييد، أقول قويل هذا 
 وأستغفر اهلل العظيم.
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 بأمته، رمحته يمعظ على والدالة والسالم الصالة عليه حممد سيدنا لنبوة املؤكدة املظاهر مجلة مع نبقى
 وسلم عليه هللا صلى سنته رأيت فيه نعيش الذي الواقع إىل ونظرت هذه املصطفى أمة إىل عدت إذا أنك

 عليه كان لقد. ناوأحوال تقلباتنا كل يف تالحقنا الرحيمة اجلميلة وصاياه ورأيت حال كل يف معنا تعيش
 اطبهمَي يكن ومل فقط معهم يعيش يكن مل – حوله من أصحابه حمدث وهو – والسالم الصالة أفضل

 الفنت لنا ويصف حذَّرهم إذا وحيذِّرنا أوصاهم إذا يوصينا وكان معهم َياطبنا كان بل فقط وحدهم
 .املتاهات من وليحذرنا املنزلقات ليجنبنا أمامنا نراه أن ُيكن ما وكل الوقائعو 

َ  وكم نهام الفرار سبيل لنا أوضح وكم عنها وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حدثنا كم الفنت،  لنا بنيَّ
 إذ النبوية ةالرمح ولكنها ذلك إىل مباِشرة حباجة عليهم اهلل رضوان أصحابه كان وما هلا، املعاجلة سبل
 لتلك دخري يكن فلم بعده من اآلتية األجيال لتلك والسالم الصالة عليه املصطفى هبا يشعر كان

 طائفة إىل نصغي ناب تعالوا. ويرفدها وحيذرها ينبهها أن يف جهداً  يألو يكن ومل شيئاً  وصاياه من األجيال
 عليه عصره يف وداً موج يكن مل مما يهف نعيش الذي بالواقع تتعلق اليت وسلم عليه اهلل صلى وصاياه من

 .والسالم الصالة

 يسألون الناس كان: يقول عنه اهلل رضي اليمان بن حذيفة عن وغريه صحيحه يف البخاري يروي
 يف كنا لقد اهلل رسول يا له فقلت يومه، يدركين أن خمافة الشر عن أسأله وكنت اخلري عن اهلل رسول

 الشر ذلك عدب وهل: قال نعم،: قال شر؟ من اخلري هذا بعد فهل اخلري ذاهب وجل عز اهلل فأكرمنا جاهلية
: قال سنيت، ريبغ ويستنون هديي بغري يهتدون قوم: قال دخنه؟ وما: قال دخن، وفيه نعم: قال خري؟ من

 حذيفة قال ا،فيه قذفوه إليها أجاهبم من جهنم أبواب على دعاة نعم،: قال شر؟ من اخلري ذلك بعد فهل
 تأمرين فما: الق بألسنتنا، يتكلمون جلدتنا، أبناء من هم: قال اهلل، رسول يا لنا صفهم: عنه هللا رضي

 ملسلمنيا مجاعة تلزم: عنه اهلل رضي حذيفة لسؤال جواباً  والسالم الصالة عليه قال ذلك؟ أدركين إن
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 أن ولو هاكل الفرق تلك وتعتزل دارك عقر تلزم: فقال إمامًا؟ وال مجاعة مثة يكن مل فإن: قال وإمامهم،
 .ذلك على وأنت املوت يدركك حىت شجرة أصل على تعض

 أن يوشك :وغريمها ومسلم البخاري يرويه فيما آخر طويل موقف يف والسالم الصالة عليه وقال
 .الناس عن هبا يعتزل أي جبال شعاب هبا يتبع غنم الرجل مال خري يكون

 إهنا: قال وسلم ليهع اهلل صلى أنه عنه تعاىل اهلل رضي بكرة أيب عن عنه اهلل رضي البخاري ويروي
 أال إليها، ساعيال من خري فيها واملاشي املاشي، من خري فيها القاعد فنت ستكون مث أال فنت، ستكون

: الناس من رجل قال بلغت هل أال بلغت، هل أال بلغت، هل أال داره عقر أحدكم فليلزم وقعت فإذا
 ال أن عن كناية – حبجر فتضربه سيفك حد إىل تعمد: قال ذلك؟ أدركين إن اهلل رسول يا أصنع فكيف
 رسول يا رأيتأ: عليهم تعاىل اهلل رضوان أصحابه من رجل فقال هاهنا، أو هاهنا الفنت تلك غمار َيوض

 وءيب إذاً : وسلم ليهع اهلل صلى اهلل رسول له قال فقتلين؟ سهم جاءين أي – بسيفه رجل طلبين إن اهلل
 ستكون إهنا أال: قال لموس عليه اهلل صلى أنه أيضاً  البخاري يرويها تفصيالً  أكثر رواية ويف وإمثه، بإمثك

 فمن وقعت فإذا الأ إليها، الساعي من خري فيها واملاشي املاشي من خري فيها القاعد فنت ستكون مث فنت
 فقال بأرضه قفليلح أرض له كانت ومن بغنمه فليحلق غنم له كانت ومن بإبله فليحلق إبلٌ  له كان
 حد إىل يعمد: فقال أرض؟ وال غنم وال إبل له ليست رجالً  أن لو اهلل رسول يا أرأيت: حوله ممن رجل
 .بلغت هل أال بلغت، هل أال بلغت، هل أال ،حبجر ويثلمه فيضربه سيفه

 ودنيا متبعاً  وهوى مطاعاً  شحاً  رأيت إذا :قال وسلم عليه اهلل صلى أنه ومسلم البخاري عن وصح
 .العامة أمر عنك ودع نفسك يخاصة فعليك برأيه رأي ذي كل وإعجاب مؤثرة

 حبه من سائقب أسداها اليت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وصايا من الناس أيها يسرية طائفة هذه
 الناس يبتلى أن وجل زع اهلل شاء اليت املختلفة الفنت من واملخلص السبيل فيها يعلمنا األمة هلذه ورمحته

 تكن مل وملاذا نًا؟فت اهلل رسول يسميها وملاذا بذلك؟ اهلل رسول يوصي وملاذا. الساعة قربت إذا السيما هبا
 النيب ألن ملاذا؟ حدها؟ ويكسروا سيوفهم يثلموا أن أصحابه يأمر مل ملاذا أصحابه؟ حظ من الوصية هذه
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 الدقيق، باملعىن تناً ف اهلل رسول يسميها اليت هي والفنت ئباملصا من نوع عن يتحدث والسالم الصالة عليه
 ليتخلص أخرى سبيالً  يلقى أن شاء وإذا منه، شرٍّ  إىل السبيل زجه بسبيل منها يتخلص أن الرجل شاء إذا
 اهلل يرضي سائغاً  فىمص سبيالً  يرى فال الفتنة من يتخلص أن يريد منه، شرٍّ  إىل به زُجَّ  الفنت تلك من

 اهلل ميزان عوض إن وجل عز اهلل يرضي سالك آمن طريق أنه يطمئن أن يستطيع طريقاً  يرى وال ورسوله
 ُيكن وال بعضب بعضها وتداخل األسباب وتعقدت السبل ادهلمت وقد يصنع فماذا عينيه، نصب فقط

 ودنيا اً متبع وهوى مطاعاً  شحاً  رأيت إذا اهلل رسول وصفها اليت لألسباب إال تتعقد أن وال تتداخل أن
 يفر أن اإلنسان حياول فال الوسائل تتداخل وهنا السبل تتشابك هنا برأيه رأي ذي كل وإعجاب مؤثرة
 صلى اهلل رسول لقا ما السبيل السبيل؟ فما األول بالئه من يفر مل أنه مع منه شرٍّ  يف ويقع إال بالء من
 .وسلم عليه اهلل

 التواتر مبلغ جمموعها بلغ اليت الصحيحة ألحاديثا هبذه ذُكُِّروا إذا الناس بعض أن عجب ومن
 هلا ينالذاكر  ووصف ذكرها من امشأز رمبا بل يسمعها أن يرض مل آحاد أحاديث ليست فهي املعنوي،
 وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول كالم هذا! سلبية إىل يدعو اهلل رسول من؟ بالسلبية، إليها والداعني

 املئات، نيب من عشرة إىل موجهة كانت أو معني فرد إىل موجهة كانت اأهن لو سلبية الوصايا هذه كانت
 املسلمني من ردٍ ف فرد فردٍ  فرد كل إىل وصية يرسلها وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ولكن قلة، إىل أي

 وكان سيفه لىع أميناً  حارساً  وكان نفسه خاصة التزم املسلمني من فردٍ  فرد كل أن لو فتصوروا مجيعًا،
 حيثما ملنكرا عن ناهياً  باملعروف آمراً  وكان به يلوذون ومن وأوالده زوجه على وجل عز اهلل حلدود واماً ق

 تذيبها أن كنُي ال نارٍ  خري يف الفتنة لذابت إذاً  هكذا كانوا مجيعاً  املسلمني أن لو حل، وحيثما ارحتل
 لكم قلتو  السبل، والستبانت عقدال الضمحلت الشكل هبذا كانوا مجيعاً  املسلمني أن لو أخرى، نارٌ 
: أحدهم قولي مدارسهم، يف للمعلمني بالنسبة املربون عنها يتحدث تربوية طريقة أحدث هذا إن: مرة
 فيها بنيتست أن ُيكن ال ضجيج ويف صياح يف مجيعاً  الطالب أن فوجد الدرس قاعة املعلم دخل إذا

 فيهم يصيحون يريدون عندما العرفاء إن حىت هنا من يصيح وذاك هنا من يصيح هذا متكلم، كلمات
 الطمأنينة؟و  اهلدوء إىل القاعة هذه إعادة أجل من سريع سبيل أحسن هو ما ضجيجًا، الضجيج إىل يزيدون
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 مسئوالً  أحد نيكو  ال وأن نفسه يسكت أن إىل منهم واحد كل يدعو التالية، النقطة إىل املعلم ينبههم أن
 لهاك القاعة فضجت اآلخرين عن املسئولية يتحمل فرد كل ألن إال قامت ما الضجة ألن اآلخر، عن

 اهلل صلى اهلل سولر  وحبيبنا معلمنا إليه دعانا الذي الرتبوي املبدأ هذا طُبِّقَ  إذا ولكن املوجهني، بصياح
 .هاوأمن هدوئها إىل عادت القاعة أن ترى الواحدة اللحظة يف نفسه واحد كل وأسكت وسلم عليه

 ليع سيدنا قال املظلم، الليل كقطع فتناً  ستكون إهنا أال: قال أخرى مرة اهلل رسول: الناس أيها
 كتاب والزموا اهلل رسول سنة فالزموا وسنيت اهلل كتاب: قال اهلل؟ رسول يا منها املخرج ما: عنه اهلل رضي

 عز اهلل قضاء أنب ليموالتس الرضا مع هذا الفنت، هذه مأزق من وجل عز اهلل َيرجنا وتعاىل سبحانه اهلل
 رضينا: اأمسين إذا مساء كل ويف أصبحنا إذا صباح كل يف نقول أن ضرورة ومع فيه ريب ال جارٍ  وجل
 .ورسوالً  نبياً  ومبحمد ديناً  وباإلسالم رباً  باهلل

 به ذَكَّرَ  املاوط به أوصى طاملا بشيءٍ  املصائب يتق والسالم الصالة عليه املصطفى كان وأخرياً 
 حابهأص بذلك يوصي وكان املؤمنني أمهات بذلك يوصي كان واملربات، الصدقات وهو أال أصحابه
 .البالء تدفع الصدقة أن شىت بأساليب وبنيَّ  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال وكم دائمًا،

 تستنزلون فكي أفتعلمون نستأله، ال كنا وإن اهلل رمحة من فيضٍ  إىل احلاجة بأمس حنن الناس أيها
 بالصدقات كرموهنمت الفقراء عن بالبحث تستنزلوها بينكم، فيما تبدوهنا برمحة تستنزلوها الرمحة؟ ذهه

 الفتنة، شر اءإلطف سبيل يخري قائمة منكم واحد كل يد تكون بأن وجل عز اهلل رمحة استنزلوا الوفرية،
 بذلك وابتغوا فقراء،ال إىل بالصدقة متتد بأن احملتاجني، إىل باإلحسان متتد بأن ذلك؟ اليد تفعل وكيف
 من خوف دون هذا افعلوا حساب، دون هذا افعلوا وحده، اهلل مرضاة بذلك وابتغوا وحده، اهلل وجه

 .يُ َعوَّض أن ريب ال اهلل لوجه اهلل أنفقه ما وبأن مفتحة اهلل كنوز بأن يقني على وأنتم هذا افعلوا الفقر،

 رمحته بيبشآ عليكم وجل عز اهلل ينزل وأن اهلل غضب مظاهر عنكم ترتفع أن حاولوا: الناس أيها
 املستويات كل على جهدكم فابذلوا والقول، بالفعل يكون وإّنا بالكالم يكون ال والرتاحم ترتامحوا، بأن
 منكم كلٍّ  وعلى أال .هبذا اليوم وأذَكِّرُكم اهلل رسول هبا أوصانا اليت الوصية هذه لتحقيق األحوال كل ويف
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 بعضًا، بعضكم مفليكر  اهلل يكرمنا أن شئتم إذا وأصحابه، أحبابه هبا ُيذَكِّر وأن إخوانه هبذا رَ ُيذَكِّ  أن
 تعلم هل لفقراءا أعلم ال أنا: قائل يقولن ال أحواهلم، حتروا احملتاجني إىل انظروا الفقراء، األغنياء وليكرم
 ولك كثري، مفه الضيقة حيائهموأ أصقاعهم يف عنهم احبث عنهم، تبحث بأن اهلل كلفك منهم؟ أحداً 
 ىوالتق اهلدى نسألك إنا اللهم هلم، اإلعطاء على األجر من لك ما قدر عنهم البحث يف األجر من

 ِمثْ َقالَ  ْعَملْ ي َ  َوَمن يَ رَُه، َخرْياً  َذرَّةٍ  ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َفَمن :وجل عز اهلل بقول كالمي وأختم والغىن، والعفاف
 اْلِكتَابَ  أُوتُواْ  الَِّذينَ  نَ مِ  َولََتْسَمُعنَّ  َوأَنُفِسُكمْ  أَْمَواِلُكمْ  يِف  لَتُبْ لَُونَّ  :وتعاىل سبحانه اهلل ويقول. هُ يَ رَ  َشرّاً  َذرَّةٍ 
 .األُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  كَ َذلِ  فَِإنَّ  َوتَ ت َُّقواْ  َتْصرِبُواْ  َوِإن َكِثرياً  َأًذى َأْشرَُكواْ  الَِّذينَ  َوِمنَ  قَ ْبِلُكمْ  ِمن

 .لكم يغفر فاستغفروه العظيم اهلل أستغفر
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إنه ال ُيكن إذا نزلت الفنت وادهلمت احملن ال ُيكن لإلنسان اخلالص منها إال أن يعكف هبدوء على 
ان أوالً فيجدد يقينه دأ اإلنسمعرفة قانون اهلل عز وجل يف الكون ونظامه املتبع يف عباده، ال جيزي إال أن يب

بأنه عبٌد ذليل ملالكه ومواله وأن مالكه يتصرف به كيفما يشاء. ثانيًا أن يعلم نظام اهلل عز وجل يف 
عباده، فإذا علم ذلك أراح واسرتاح. وما هو نظام اهلل عز وجل يف عباده؟ بعد يقيننا أننا عبيٌد هلل عز 

عي ته عز وجل يف عباده أنه يعاقب الناس يف الدنيا على أساس مجاوجل نظام اهلل سبحانه وتعاىل أو أنظم
وإن كان املذنبون واملستحقون للعقاب بعضًا منهم ويقينهم إذا حشرهم يوم القيامة حشرهم على نياهتم، 

َن ظََلُموْا ِمنُكْم يَوات َُّقوْا فِتْ َنًة الَّ ُتِصينَبَّ الَّذِ  أمل تسمعوا قول اهلل سبحانه وتعاىل وهو يقول يف حمكم كتابه:
 .َخآصَّةً 

أومل تسمعوا قول سيدنا حممد عليه الصالة والسالم لزينب وقد سألته: أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال 
 .نعم إذا َكثُ َر اخلبثهلا: 

إذا أراد اهلل أومل تسمعوا قوله فيما يرويه مسلم عن عبد اهلل بن عمر أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: 
 .بًا عمََّهم بالعذاب مث حشرهم على نياهتمبقوٍم عذا

إذاً هذا هو قانون اهلل عز وجل، ولن جتد لنظام اهلل عز وجل من تبديل يف عصر من العصور، بدءاً 
من عصر الرسل واألنبياء إىل يومنا هذا إىل أن تقوم الساعة. أال تذكرون يوم أحد، يوم قاتل رسول اهلل 

 ركني، خطيئة صغرية وقع فيها فلول من الصحابة ال يزيدون على مخسنيومعه صحابته الكرام فلول املش
من أصل ما يقارب األلفني فماذا كانت نتيجة خطيئة مساحتها ال تزيد على مخسني جنديًا من أصحاب 
رسول اهلل؟ عمَّْت آثار هذه اخلطيئة وعقاهبا الرباين عموم اجلند مبا فيهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

َل من خرية الصحابة ما يزيد على سبعني، وألقي رسول اهلل يف كمني وُشجَّ وجهه وُكِسَرت رباعيته، قُتِ 
وأصاب املسلمني زلزال شديد ما أصيبوا به من قبل وال من بعد، فهل شفع ألولئك الصحابة ضد هذا 

نا يتساءل فعول دائمًا. وهالقانون الذي ال يتغري أن رسول اهلل كان فيهم؟ ال. إذاً فهذا القانون ساري امل
بعض الناس وهل فينا اليوم خبث كثري حىت يعمنا اهلل هبذا العذاب، أوليس املسلمون يخري، أوليس املصلون 
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ُيلئون املساجد، هذا ما يقوله كثرٌي من الناس، ولكن كم قلت يا عباد اهلل وكم أعدت القول وسأعيده 
ري عن الكثرة، ولو نظرت إىل الكثرة لرأيت الفساد هو املستشاليوم بأننا ننظر إىل القلة وتغيب أذهاننا 

وهو الغالب وجيب علينا أن نعلم ذلك وأن ال نغرت ببعض الصور أبداً. وأحب اليوم أن أضع النقاط على 
احلروف حىت ال تكثر األسئلة بعد اليوم يف هذا وحىت تعلموا أن وراء هذه األسباب الظاهرة للمحن جذوٌر 

 عز وجل وقانونه يف عباده فال تقفوا عند األسباب الظاهرة وارجعوا إىل اجلذور الراسخة من إرادة اهلل
اخلفية. هذه األمة استشرى فيها الفساد سواء من الناحية األخالقية والتفسخ الطغياين بسبب املادة، 

جل و  وسواء من حيث ظلم الناس بعضهم لبعض وتربصهم ببعض، وسواء من حيث متزيق حقوق اهلل عز
وتضييعها، وكأين بكم تطلبون الشواهد، وما جئت قبل اليوم بشواهد ولكين سآيت اليوم بشواهد ّناذج، 

 ولو شئت أللفت من هذه النماذج الواقعية كتابًا.

أما فيما يتعلق بطغيان املادة وأثر ذلك على التفسخ األخالقي فإليكم هذا النموذج، رجل من أغنياء 
دة، مصلٍّ، يركض إىل احلج، وحج إىل بيت اهلل أكثر من مرة، قال له بعض أصحابه هذه األمة يف هذه البل

مذكراً: إن ابنك يرتكب الفواحش وإنه يستعمل مالك يف ارتكاب كثرٍي من احملرمات واالحنرافات اجلنسية، 
حدث على تفقال الوالد: لقد رأيت على وجه ابين الغىن ولذلك فلم أعاتبه على فعل يفعله وال أمسح مبن ي

ابين بسوء فقد رأيت على وجهه الغىن، نعم هكذا قال هذا الرجل الذي يركض إىل احلج إىل بيت اهلل 
احلرام فماذا عسى أن يقول من ال يعلم صالة وال حجاً وهم كثريون؟ نعم، ال يرى أن من واجب الشاب 

ا هو ى وجهه أو من قفاه فهذيف هذه الدنيا إال أن يكدح من أجل الرزق فإذا وجد أبوه أنه استغىن عل
 املطلوب وال يراد منه بعد ذلك شيء آخر.

وإليكم هذا النموذج الثاين فيما يتعلق برتبص الناس بعضهم ببعض وأكل بعضهم حقوق بعض، 
رجل له دار يكسوها وهو يسكن خالل ذلك يف داٍر باألجرة وجاء صاحب الدار املستأَجرَة يطلب داره 

الرجل يف مأزق، جاءه صديق هلم شهم قال له يا هذا، ملاذا تتأمل، يل دار مغلقة لظروف اضطرارية، ووقع 
تعال فاسكن فيها ريثما تتم دارك اليت تكسوها، وشكره هذا اإلنسان، فانتقل من داره املستأجرة إىل دار 
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ململوكة، ا صديقه وأصر صديقه أال يأخذ منه درمهًا وال دينارًا ألنه يسكن يف هذه الدار ريثما تتم داره
لبث صاحب الدار الرجل الثاين ينتظر سنة وسنتني ومسع أن داره قد انتهت وما يريد أن َيرج منها وأرسل 
إليه بلطف يسأله مىت سيرتك له داره، أرسل إليه الرجل املصلي احلاج إىل بيت اهلل احلرام يقول له كم تدفع 

 ج حىت دفع له الرجل آالفاً معينة ال أذكر عددها.يل من الفروغ من أجل أن أدع دارك، وأىب الرجل أن َير 
 لست أختيل يا عباد اهلل وإّنا أضع أمامكم وقائع وّناذج.

ّنوذج آخر فيما يتعلق بتضييع حقوق اهلل، قال يل تاجر من جتار هذه البلدة ثقة صدوق، قال يل: 
لة وال تجار؟ قدرت وقلت: إهنم قأتعلم كم هي نسبة الذين يدفعون زكاة أمواهلم كما أمر اهلل من هؤالء ال

أتصور أن يكونوا أكثر من مخسة وعشرين باملئة فضحك الرجل ضحك أمل وقال واهلل ما أبالغ إهنم ال 
يزيدون على مخسة باملئة فقط، والرجل يعلم وهو يعيش يف السوق ويعلم احلقائق، وأقسمت عليه باهلل أنه 

 .نعمة وأصحاب ثروة وأصحاب غىن ابال يبالغ، قال: واهلل لست مبالًغ وهم أصح

نعم. أتريدون ّناذج أخرى من كفران النعمة، من البطر واألشر، كم أسر كانت فقرية فاستغنت فلما 
أمدها اهلل بالنعمة والعطاء تكربت وحتولت دورها يف املساء إىل سهرات ماجنة بل إىل حانات، وهؤالء 

هبذا  وحيمدون فلما أكرمهم اهلل بالنعمة قابلوا إكرامهالناس كانوا فيما مضى يركعون ويسجدون ويسبحون 
البطر واألشر مث ملا زادهم اهلل من العطاء مل يرتضوا أن تكون سهراهتم يف تلك البيوت الضيقة بل جعلوا 
يقيمون سهراهتم يف أندية الفنادق الفخمة، نعم، إن حبثت عنهم أين يوجدون من كان يسمى احلاج فالنًا 

ومل تعثر عليهم يف بيوهتم من بعد التاسعة مساء تبحث عنهم يف ردهات تلك الفنادق.  واحلاجة فالنة
هل تريدون ّناذج أخرى يف هذا املكان يا عباد اهلل؟ هذه ّناذج، ويف الذهن صور كثرية، وقلت لكم لو 

اذكروا ف يا عباد اهلل شئت أن أمجع هذه الصور وأبينها ألخرجت من ذلك كتابًا أسوداً. إذا علمتم هذا
ا لََعلَُّهْم ظََهَر اْلَفَساُد يِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم بَ ْعَض الَِّذي َعِملُو  قول ربنا:

 .يَ ْرِجُعونَ 
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ْت أَْيِدي بَ ظََهَر اْلَفَساُد يِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر مبَا َكسَ هذا كالم قيوم السموات واألرض:  هذا كالم اهلل،
واهلل يغفر الكثري ويعاقب على البعض أو القليل لعلهم  النَّاِس لُِيِذيَقُهم بَ ْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ 

يرجعون، والبالء كل البالء أن تتمطر احملن علينا كما يقول اهلل مث ال نرجع، املصيبة كل املصيبة أن جيعل 
أن نقف أمام األسباب الظاهرة وال نصل إىل اجلذور، اجلذور اخلفية اليت جتدوهنا يف اهلل بأسنا بيننا مث 

قوانني كتاب ربنا سبحانه وتعاىل. نعم، إن الذي غضب على من ذكره بفجور ابنه ما قال هذا قبل 
 اهلل: بغي أن يقف أمام قولسنوات، قال هذا يف هذه األيام حيث كان ينبغي أن يرعوي وحيث كان ين

 َُعِم الّلِه فََأَذاقَ َها ن ْ َضَرَب الّلُه َمَثاًل قَ ْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمئِنًَّة يَْأتِيَها ِرْزقُ َها َرَغدًا مِّن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَ و
 .الّلُه لِبَاَس اجْلُوِع َواخْلَْوفِ 

ن يقول إن ابنك لى ميف هذا الوقت بالذات حيث كان ينبغي أن يعترب وأن يتوب ويرجع يغضُب ع
يفجر، بل جييب وهو رافع الرأس: لقد وجدت على وجه ابين الغىن فليفعل ما يشاء ولن أمسح أن يقول 

 عنه قائل شيئًا.

يا رب: اللهم إنا نسألك أن ال هتلكنا مبا فعل الظاملون. أنا أسأل َمن الذي أمر أن يقول هذا 
أمره هبذا آمر، هل جره إىل الفسوق جاّر؟ هذا سؤال،  الكالم، من الذي جره جراً إىل هذا الفسوق، هل

سؤال آخر تتحرق من ورائه نفسي، أريد أن أسأل كل من حيلم مبجتمع إسالمي صحيح، أريد أن أسأل  
كل من يتحرق على اجلهاد يف سبيل اهلل عز وجل: ترى ما هي قيمة دار تبنيها على سبيل من الرمال، 

ر وما أقمتها إال على كثيب متحرك من الرمال يا عباد اهلل؟ اجملتمع ماذا عسى أن يكون مآل هذه الدا
اإلسالمي يتكون من هؤالء الناس، من صنوفهم، من أطيافهم، من واقعهم، فمن أراد أن جياهد فليبدأ 
جهاده بإصالح هؤالء الناس، إصالح هذه البيوت، إدخال حقيقة قوانني اهلل عز وجل يف العقول، علينا 

أن نكون قوامني على حدود اهلل عز وجل أن نقطع ألسنة فجاراً يقولون هذا الكالم، وحيك ربك إذا أردنا 
رزقك، حقوقه عليك كثرية مث تقول ما يقوله اليهود وهل اليهود أكثر من هذا دنياهم وآخرهتم وقوانينهم 

الغىن  جه ابينومبادئهم وأخالقهم تنحصر يف مجع املال وهذا ما قال أكثر من ذلك: لقد رأيت على و 
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وحظي منه ذلك، نعم، الشك أنه ال فرق بني أن يأتيه الغىن على رأسه من قفاه. اللهم إنا نسألك أن 
هتدينا فيمن هديت ونسألك اهلل أن تبصرنا مجيعًا بالطرق من أوائلها وكيف ينبغي على املسلم أن يطهر 

ِإنَّ الّلَه اَل يُ غَي ُِّر َما  عز وجل يقول: الح الناس فإن اهللاألرض عن طريق إصالح األفراد وعن طريق إص
ولكنه قال عكس  كما يُ َوىلَّ عليكم تكونونوما قال رسول اهلل:   بَِقْوٍم َحىتَّ يُ غَي ُِّروْا َما بِأَنْ ُفِسِهمْ 

ذلك متامًا يا عباد اهلل، نعم إننا لو أردنا أن نطبق قوانني اإلسالم كما كانت مطبقة يف عهد رسول اهلل 
أردنا أن نطبقها على هؤالء الناس على هذه الفرتة فال ريب أن هذه القوانني ستمزق خالل بضعة أشهر، و 

ذلك ألن الناس ال يريدون ذلك ألهنم انفصلوا عن دين اهلل، ال تنظروا إىل قلة، ال تنظروا إىل من حولكم 
وفقنا وأن يعمنا يهدينا وأن ي يصلون ويركعون ويسجدون ويتبتلون فإن اخلبث أكثر، أسأل اهلل عز وجل أن

 برمحته إنه خري مسئول.
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 |فتن خطيرة بين يدي قيام الساعة ]أسبابها.. وسبل الوقاية منها[  -129
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 واستأثرَ  لّهم،ك املخلوقاتِ  عن بل مجيعاً  عبادهِ  عن الّساعةِ  ميقاتَ  أخفى وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  إنَّ 
 الّساعة، قربِ  دالئلَ  الموالسّ  الّصالةُ  عليهِ  حمّمدٍ  نبّيهِ  إىل أوحى وتعاىل سبحانهُ  اهللَ  ولكنَّ  وحده، بعلمهِ 
 شكَّ  وال األشراط، ذهه من كثريٍ  إىل وسّلم عليهِ  اهللُ  صلى اهللِ  رسولُ  ونبّهنا. وأشراطها بعالماهتا وأنبأهُ 

 أهبرِ  من دليلٌ  نهام كثريٌ  ظهرَ  اليت ماتوالعال األشراطِ  هبذه وسّلم عليهِ  اهللُ  صلى املصطفى إخبارَ  أنَّ 
 سبحانهُ  اهللِ  من بوحيٍ  َُيرِبُ  كانَ  إّّنا أّنهُ  وعلى وسّلم، عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولِ  سّيدنا نبّوةِ  على األدّلةِ 

 .ذلك غريِ  وال بفراسةٍ  وال بإهلامٍ  ال وتعاىل،

 يقلَّ  أن أي واملرج، اهلرجُ  يكثُ رَ  أن الّساعةِ  شراطِ أ من أنَّ  والّسالم الّصالةُ  عليهِ  املصطفى أنبَأَنا فلقد
. رخيصة املسلمنيَ  ماءُ د الّدماءُ  وتصبحَ  يتقاتلوا، مثَّ  ويتخاصموا النّاسُ  يتهارجَ  وأن الّطمأنينة، ويزولَ  األمنُ 
 اليت الِفنَتُ  سّيما ال لفة،املخت الِفنَتُ  الِفنَت، َتكثُ رَ  أن الّساعةِ  أشراطِ  من أنَّ  وسّلم عليهِ  اهللُ  صّلى وأنبأنا
 اإلنسِ  شياطنيِ  دَّ ض ذاتهُ  بهِ  حيّصنُ  الذي احلصنِ  إىل ينظر فهوَ  املسلم، اإلنسانِ  دينِ  على رحاها تدورُ 

 إن فيها، نفسهُ  نَ حيصِّ  أن املسلمُ  اإلنسانُ  يستطيعُ  ال مثقوبة، مهّشمةً  إاّل  احلصونَ  هذه يرى فال واجلّن،
 يعثرُ  يكد مل عنه وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  هنى ما َدَنسِ  ومن احلرمة، َدَنسِ  من طاهرةٍ  طعامٍ  لقمةِ  عن حبثَ 

 عن يبتعدَ  أن أرادَ  وإن ا،منه للتوّقي سبيالً  جيدُ  يكد مل احملرّمات بلِ  ال الشُّبُهات يتّقيَ  أن أرادَ  وإن عليها،
 :يقول إذ وسّلمَ  عليهِ  هللُ ا صّلى اهللِ  ولُ رس وصدقَ  الرّبا، من خملصاً  جيدُ  يكد مل مشاالً  أو ُييناً  عنهُ  وفرَّ  الرّبا
رهغبا من أصابهُ  منهُ  يأكل مل فمن أمجع، الرّبا فيهِ  النّاسُ  يأكلُ  زمنٌ  النّاسِ  على يأيت .هذا أعجبَ  ما 

 أنَّ  كيفَ  يرى لكأّنهُ و  ظهرانينا، بنيَ  موجودٌ  ولكأّنهُ  والّسالم، الّصالةُ  عليهِ  اهلل رسولُ  يقولهُ  الذي الكالمَ 
 ُيلكهُ  قرشٍ  لِّ ك وإىل جيٍب، كلِّ  وإىل منزل، كلِّ  وإىل دار، كلِّ  إىل املختلفةِ  بأشكالهِ  تسّللَ  قد الرّبا

 .إنسان
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 إىل تتسّللُ  اليت فنتُ ال ومنها وسّلم، عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولُ  عنها حّدثَ  اليت الفنتِ  من بعضٌ  هذا
 أن الرّجلُ  يستطيعُ  ادُ يك ما بيته، على قّواماً  يكونَ  أن الرّجلُ  يعُ يستط يكادُ  فال والّدار، املنزلِ  وإىل األسرةِ 
 الذي املثلَ  تتخّبطُ  واجلنّ  اإلنسِ  شياطنيَ  ألنَّ  ذلك وبناته، وأوالدهِ  وأسرتهِ  وأهلهِ  زوجهِ  على رقيباً  يكونَ 
 .فيها وأسرتهُ  ذرّيّتهُ و  نفسهُ  حيّصنَ  أن يريدُ  اليت الّدينّيةَ  احلصونَ  وتبّددُ  فيها، نفسهُ  حيميَ  أن يريدُ 

 واحلديثُ  الّساعة، أشراطِ  من بعضٌ  هي وسّلم عليهِ  اهللُ  صلى اهللِ  رسولُ  عنها أنبأَ  اليت الفنت هذه
 الُعجابِ  بِ الَعجَ  على منها ووقفَ  رآها عنها حبثَ  من جّداً، كثريةٌ  الفنتِ  هذه وأحاديثُ  طويل، عنها
 وأمتّعكم أسلّيكم نأ الكلمة هذه يف نظري حمطُّ  وليسَ  وسّلم، عليهِ  اهللُ  صلى اهللِ  رسولُ  بهِ  َيربُ  الذي
 يقولُ  إذ رمّبا، ائلُ السّ  يطرحهُ  سؤالٍ  إىل أنّبه أن أريدُ  ولكيّن  عجبكم، ألستثريَ  األحاديث هذه من بشيءٍ 
 نتشارهاا ببُ س هو وما خاّصة؟ املسلمنيَ  وعلى عاّمةً  النّاسِ  على الفنت، هذه تندلقُ  نافذةٍ  أيِّ  من: أحدنا

. ويتحّطم ينكسرَ  أن دَ بع واحدٍ  بابٍ  من تتسّللُ  إّنا الفنت هذه إنَّ : واجلواب الوباء؟ ينتشرُ  كما النّاسِ  بنيَ 
 بكلِّ  املسلمونَ  كانَ  فطاملا وتعاىل، سبحانهُ  رهّبم وألوامرِ  لدينهم، املسلمني رقابةِ  بابُ  هو: الباب هذا

 هذه فإنَّ  يطبّقوهنا، بادهِ لع العاملني ربِّ  وصايا على حرّاساً  ينّفذوهنا، وجلّ  عزَّ  اهللِ  أوامرِ  على رقباءَ  فئاهتم
 عزَّ  اهللَ  ألنَّ  الفنت من فتنةٍ  أيِّ  وباءُ  ينتشرُ  وال مرج، وال هرجٌ  بينهم يشيعُ  ال عنهم، بعيدةً  تكونَ  الفنت
 فتنةٍ  كلِّ  ضدَّ و  وباء، كلِّ  وضدَّ  شقاء، كلِّ  ضدَّ  ليحّصنُهم إال لعبادهِ  اختارهُ  الذي دينهُ  جعلَ  ما وجلَّ 
 .نوعها كانَ  ومهما مظهرها كانَ  مهما

 وأن تنطويَ  أن يف رهّبا أمرِ  إىل تستجيبَ  بأن الّدنيا تأذن وعندما رويداً، رويداً  الّساعةُ  تدنو وعندما
 بالّدنيا، ّدينِ ال عن نونَ يفت النّاس فإنَّ  وتعاىل، سبحانهُ  اهللُ  رمسهُ  الذي للمنهاجِ  طبقاً  مسريهتا عن تقفَ 

 هبا، متمّسكنيَ  إليها مقبلنيَ  كانوا أن بعدَ  اهلل وصايا ويستدبرونَ  الّشيطان، بأوامرِ  اهللِ  أوامرِ  عن يفتنونَ 
 م،هب شيءٍ  كلِّ  من أرحمُ  هو الذي وخالقهم موالهم أوامرِ  عن وأعرضوا رهّبم وصّيةِ  عن أعرضوا فإذا

 فتنةٍ  كلُّ  اإلخوة، هاأي الّسببُ  هو هذا هلا، حلَّ  ال اليت التُ املشك عليهمُ  وتتابعت الفنت، إليهم اندلقت
 هي واحدة، افذةٍ ن من جاءتهُ  إّنا جيد، فال هلا خملصٍ  عن ويبحثُ  اإلنسان فيها يتطوَّحُ  اليت الفنت من
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 اهللُ  وّجها اليت األوامرِ و  الّنصائحِ  عن واالبتعادِ  سبحانه أمرهِ  عن واالبتعادِ  وجّل، عزَّ  اهللِ  وصّيةِ  تركِ : نافذةُ 
 .عباده إىل وتعاىل سبحانهُ 

 دوائهاأل عالجٍ  وأروعَ  لإلنسانّية، دواءٍ  أعظمَ  أنَّ  على دليالً  جيدَ  أن ُيلكُ  اإلنسانَ  أنَّ  أعلمُ  وما
 يف يتمّثلُ  هذا، على لعاقلِ ل يّتضحُ  برهاناً  أعلمُ  ما. اهلل كتابِ  واتّباعِ  اهلل أمرِ  باتّباعِ  يتمّثلُ  إّّنا وأمراضها

 ال اإلنسانَ  أنَّ  لىع دليلٌ  وحدها الِفنَتُ  هذه حوله، من العصرِ  هذا يف اإلنسانُ  يراها اليت الفنت من أكثرَ 
 وألّنهُ  رّبه، أمرِ  عن أعرضَ  فألّنهُ  شقيَ  فإن وجّل، عزَّ  اهللِ  أمرِ  اتّباعُ  إال يسعدهُ  وال اهلل، دينُ  إال يصلحهُ 

 .وتعاىل سبحانهُ  وخالقه موالهُ  منهاجِ  عن ابتعدَ 

 فاجلوابُ  ا؟وبائه من أتّقي وكيفَ  منها؟ الفرارُ  وكيفَ  الفنت؟ هذه من املخلصُ  ما سائلٌ  سألَ  وإذا
 ويعلنُ  منها وحيّذرُ  الفنتِ  هذه عن يتحّدثُ  وهو وسّلم عليهِ  اهللُ  صلى اهللِ  رسولُ  ُسئلَ  ولقد! واضح أيضاً 
 كتابُ : الَ ق اهلل؟ رسولَ  يا منها املخلصُ  ما: قائلٌ  لهُ  قالَ  الّساعة، قيام قربِ  عالماتِ  من عالمةٌ  أهّنا
 أن أي اهلل ابُ كت قولهِ  معىن وليسَ  اهلل، ألمرِ  االنصياعُ  أي اهلل كتابُ  قولهِ  ومعىن. وتعاىل سبحانهُ  اهللِ 

 اقكمأسو  هبا جتّملوا أو م،بيوتك زوايا هبا متلؤوا أو جيوبكم يف فتضعوها اهلل كتابِ  من كثريةً  نسخاً  تشرتوا
 ُيكن القرآن من واحدةً  نسخةً  إنَّ  بل والّسالم، الّصالةُ  عليهِ  املصطفى كالمِ  معىن هذا ليسَ . ومكتباتكم

 الّنسخِ  بالينيُ  بل ومالينيُ  أخرى، نسخٌ  إليها تضف مل وإن حىّت  واحدة أّمةً  هبا وجلَّ  عزَّ  اهللُ  يهديَ  أن
 األّمةِ  هذه اعُ اتّب يكونُ  عندما والّضياع الّضاللةِ  محأةِ  من أّمةٍ  انتشالِ  على تقوى ال أن ُيكنُ  القرآن من
 بهِ  أمرَ  الذي املعىن اوإّنّ  مظهريًّا، اعتزازاً  الّنسخ هبذه اعتزازهم يكونُ  وعندما شكليًّا، اتّباعاً  الّنسخِ  هلذه

 ،اللَِّه نُوٌر وَِكتَاٌب ُمِبنيٌ  نْ َقْد َجاءَُكْممِ : اهلل يقولُ  وماذا وجّل، عزَّ  اهللُ  بهِ  أمرَ  الذي املعىن هو اهلل رسولُ 
 كلمةِ  أمامَ  معي قفوا.  النُّورِ الظُُّلَماِت ِإىَل  ِمنْ  ات ََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّاَلِم َوَُيْرُِجُهمْ  َمنْ  يَ ْهِدي ِبِه اللَّهُ 

 وجوده، استكثرَ  من اهللِ  هِ ب يهدي طباعته، مجَّلَ  من اهلل بهِ  يهدي: يقل مل رضوانه، اتّبعَ  من اهللُ  بهِ  يهدي
 .ات ََّبَع ِرْضَواَنهُ  َمنِ  يَ ْهِدي ِبِه اللَّهُ  :قال وإّّنا هذا، قالَ  ما بائعًا، مشرتياً  بهِ  تاجرَ  من اهلل بهِ  يهدي
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 ويبتعدونَ  لواجباته؟ وَيضعونَ  حرامه؟ حيرّمونَ  اّلذينَ  أينَ  وجّل؟ عزَّ  اهللِ  كتابِ  لرضوانِ  املتّبعونَ  أينَ 
 ؟منهيّاته عن

نَي يَا أَي َُّها النَّيِبُّ ُقْل أَلْزَواِجَك َوبَ نَاِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي يُ  : وجلّ  عزَّ  اهللِ  قولَ  مسعوا إذا الذينَ  أينَ  ْدِن
 تعاىل؟و  سبحانهُ  اهللُ  أَمرَ  كما األمرَ  ونّفذوا وطاعة مسعاً  قالوا األمر هذا مسعوا إذا. ِمْنَجالبِيبِِهنَّ  َعلَْيِهنَّ 
 اللهمَّ  لبّيكَ : قالوا. َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا :وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  قولَ  مسعوا إذا الذينَ  ينَ أ
 الرّبا؟ من وجيوبنا بيوتنا طّهرنا لقد ها لبّيك،

 . ُتْظَلُمونَ ْم اَل َتْظِلُموَن َواَل تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُءُوُس أَْمَواِلكُ  َوِإن: وجلّ  عزَّ  اهللِ  قولَ  مسعوا إذا اّلذينَ  أينَ 
 الكالم؟ هلذا ّيةِ واملال الّتجارّيةِ  أنشطتهم بكلِّ  كلّها حياهتم أخضعوا الكالم هذا مسعوا إن الذينَ  أينَ 
ا حَنُْن قً َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصَطرِبْ َعلَيْ َها ال َنْسأَُلَك ِرزْ  :وجلّ  عزَّ  اهللِ  قولَ  مسعوا إذا الذينَ  أينَ 

 وأوالدنا؟ أسرنا على قّوامونُ  حننُ  ها لبّيك اللهمَّ  لبّيكَ  قالوا. نَ ْرزُُقَك َواْلَعاقَِبُة لِلت َّْقَوى
ارًا َوقُوُدَها النَّاُس نَ  قُوا أَنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكمْ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا: وجلّ  عزَّ  اهللِ  قولَ  مسعوا إذا اّلذينَ  أينَ 

 تعدتوار  اهلل؟ من وخوفاً  خشيةً  نفوسهم وذابت قلوهبم، وجفت. َجارَُة َعلَيْ َها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَدادٌ َواحلِْ 
 واحنراف؟ موبقةٍ  لِّ ك ضدَّ  أوالدنا، بناتنا، أهلينا، بيوتنا، على حرّاسٌ  أوالءِ  حننُ  ها ربّ  يا وقالوا فرائصهم

 ليتحوَّلَ  ُمِسخ وجلَّ  عزَّ  اهللِ  لكتابِ  اتّباعنا باملصاحف، جتارةٍ  إىل ليتحّولَ  ُنِسْخ، اهللِ  لكتابِ  اتّباُعنا
 وخداعٍ  اهللِ  دينِ ب تالعبٍ  من فيهِ  وما املسخ هذا معىن يعلمُ  وكّلكم شكاًل، املصاحفِ  هذه بنسخِ  هتادٍ  إىل

 .وجلّ  عزَّ  اهللِ  ألمرِ 

 حىّت  عامان بل امٌ ع عليهِ  ُيرُّ  وسّلم عليهِ  اهللُ  صلى اهللِ  رسولِ  أصحابِ  من الواحدُ  كانَ  مضى فيما
 التّقصري؟ هذا ما مران؟ع وآلِ  كالبقرة سورتنيِ  ليحفظَ  عامانِ : قائلنا ويقولُ  اهلل، كتابِ  من سورتنيِ  حيفظَ 
 على طبّقها الإ أحدهم عليها ُيرُّ  آيةٍ  من ما اهلل؟ لكتابِ  حفظهم معىن ما ولكن! أشهر يف حنفظهُ  حننُ 

 وإّّنا. تليها فاّليت تليها فاّليت األخرى إىل منها ينتقلُ  مثَّ  اآلية، هذه أوامرِ  طبيقِ ت على كيانهُ  ورّوضَ  نفسه
 حفظُ  ضّيع،ت أن اآلياتِ  هذه معاين حفظُ : اهلل كتابِ  من لسورٍ  أو اهلل لكتابِ  أحدهم حفظِ  معىن كانَ 
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 فنحفظ حننُ  أّما عاية،ر  حفظُ  دقيق، حفظٌ  ألّنهُ  احلفظ هبذا يُ َهنّؤونَ  فكانوا. هُتَدر أن وجلَّ  عزَّ  اهللِ  أوامرِ 
 النّاسِ  أحسنُ  موه هم ما وقليلٌ  وجّل، عزَّ  اهللِ  كتابَ  حيفظُ  ملن بالّنسبةِ  هذا األحوال، أحسنِ  يف وهذا

 أمرَ  الذي التّباعُ ا هو هذا وما لفظيًّا، حفظاً  يكونَ  أن يعدو ال احلفظ هذا أنَّ  إال نسبيًّا، اليوم عصرنا يف
 به؟ وجلَّ  عزَّ  اهللُ 

 ذلكَ  قّصةَ  ألذكر إينّ  عنه، أعرضنا شيءٌ  اهلل كالمِ  معىن تعظيمُ  ضيّعناه، شيءٌ  اهلل ُحرُماتِ  تعظيمُ 
 ساعةُ  جاءت ملاو  له، صاحبٍ  عندَ  ضيفاً  نزلَ  أرطغل بن عثمان عثمان بين خلفاءِ  أّولُ  العظيم اخلليفةِ 
 إىل بصرهُ  اخنفضَ  يرقد نأ العظيمُ  اخلليفةُ  هذا أرادَ  ل ّماو  فيها، لينامَ  له هيّأها اليت الغرفةِ  إىل أدخلهُ  الرّقاد
 يف وتساءلَ  معّظماً  خاشعاً  الكتاب هذا أمامَ  وقفَ  اهلل، كتابُ  هو وإذا ونظر الغرفة جدارِ  يف معّلقٍ  شيءٍ 
 ومل يتمّدد، أن انُ اإلنس هذا يستطع مل اهلل؟ كتابُ  فيها غرفةٍ  يف ألرقدَ  وأمتدَّدُ  أضطجعُ  كيفَ : نفسهِ 

 ملعةِ  إىل واقفاً  يَ فبق قلبه جمامعِ  على اهللِ  كتابِ  عظمةُ  وهيمنت عينه، يغمضَ  أن اإلنسانُ  هذا يستطع
 ال. الفنت من هُ نفس عصمَ  اخلشية هبذه اإلنسانُ  هذا وجلّ  عزَّ  اهللِ  كتابِ  أمامَ  خاشعاً  هكذا واقفاً  الفجر،

 قروناً  امتّدت اشدةٍ ر  إسالمّيةٍ  خالفةٍ  مفتاحَ  اهللُ  اهُ وأعط الّصعود معارجَ  أمامهُ  اهللُ  فتحَ  هذا، من أكثر بل
 ذلك؟ وجلَّ  عزَّ  اهللُ  أوالهُ  مثنٍ  وبأيِّ  هذا؟ كانَ  كيفَ  لكن عثمان، بين خللفاءِ  األّول اجَلدُّ  هو الزّمن، من

 .َوى اْلُقلُوبِ تَ قْ  ِمن َوَمن يُ َعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه فَِإن ََّها ذلكَ  وجّل، عزَّ  اهللِ  حلرماتِ  بتعظيمهِ 

 الّساعة، قيامِ  قربِ  الماتِ ع من عالمةٌ : اليوم املسلمنيَ  من كثريٌ  فيها يتطّوحُ  اليت الفنتُ  هذه: اهلل عبادَ 
 واعتصمَ  اهلل، أوامرِ ب ومتّسكَ  اهلل، بدينِ  منها حتّصنَ  فمن وجّل، عزَّ  اهللِ  بدينِ  الّتحّصنُ : منها واملخلصُ 

 من أّما. الفنت هذه عواصفِ  عن يبعدهُ  اهللَ  وإنَّ  يعصمه، اهللَ  فإنَّ : اهلل ولِ رس وسّنةِ  اهللِ  كتابِ  مبنهجِ 
 ..لكم يغفر استغفروهُ ف العظيم، اهللَ  وأستغفرُ  هذا قويل أقولُ . وهتلكه به ُتطوِّحُ  فإهّنا إليها استشرفَ 
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 عن مصيبتا اليوم -128
 
 11/28/1882|  إلامام الشهيد متحدثا

 

 اليوَم كثرية، وقد تكاثرت النبال على اإلسالِم واملسلمنَي من كلِّ حدٍب إنَّ مصائَب املسلمنيَ 
وصوب. ولكنَّ هنالَك مصيبًة أفدُح من سائِر املصائب، وأبعُد تأثريًا من سائِر الفنت. هذه املصيبة: هي 

 من املسلمنَي ما انتهى إليِه اإلسالُم على ألسنِة كثرٍي من املسلمني. لقد انتهى اإلسالم على ألسنِة كثريٍ 
وعلمائهم وُدعاهتم إىل ما يشبُه منرباً يستعملُه صاحُب كلِّ منهج، وصاحُب كلِّ رأي. لقد حتّوَل اإلسالُم 
بفعِل كثرٍي من املسلمني إىل ذيٍل من الّذيوِل ُيكُن أن يكوَن خادمًا أليِّ اجّتاه، وُيكُن أن يكوَن خادماً 

 حمنٍة من املِحن. واملصيبُة الفادحة، واملصيبُة الكربى من وراِء ذلك: هي أليِّ رأٍي من اآلراِء بل رمّبا أليِّ 
 أنَّ عوامَّ املسلمني الذيَن مل يُ َتح هلم أن يتزّودوا بزاٍد عميٍق من الثّقافِة اإلسالمّية، يلتفتوَن إىل اإلسالِم عن

دُّ أّنُه طوق اإلسالِم تفتوَن إىل ما يُ عَ ُينٍي ويلتفتوَن إىل اإلسالم الذي ُيدَّعى أّنُه إسالٌم عن مشائلهم، ويل
من أماِمهم أو من ورائهم. وإذا هبذا اإلسالِم آراءٌ متناقضة، وإذا بِه جمموعُة فتاوى متعارضة. وإذا باإلسالِم 
أشبُه ما يكوُن بوعاء، َيصُلُح أن ُُيأَلَ بأيِّ شيء، من أيِّ صنف، ومن أيِّ نوع. هؤالِء العوام كيَف يفهموَن 

 سالم؟ وبأيِّ حصيلٍة يرجعوَن من هذه الّصوِر املتناقضِة املتعارضِة اليت تسّمى مجيعًا إسالمًا؟اإل

لَِئِن استخفَّ هؤالِء النّاُس العوامُّ باإلسالِم فال عجب، بل لَِئِن امشأزُّوا منُه فال عجب، إذا تصّوروا 
وبأيِّ  وهو لغٌة ُيكُن أن متلئها بأيِّ اجتاه أنَّ هذا هو اإلسالم. اإلسالُم صوت ُيكُن أن متألُه بأيِّ لغة،

رأٍي وبأيِّ مذهٍب من املذاهب. وهكذا تتبّخُر حقيقُة اإلسالِم يف أذهاِن كثرٍي من املسلمني، ويرجعوَن 
بصورٍة مزيّفٍة مشّوهٍة عن ديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل، وإذا آَل اختالُف املسلمنَي إىل أن َيتلَف إسالمهم، 

 ّزُق املسلمنَي إىل أن ُيزّقوا فيما بينهم أيضًا إسالمهم، حتّدْث عن هذه املصيبِة وال حرج.وإذا آَل مت

. ولكنَّ اإلسالَم يعيدهم يف يوٍم ما إىل الوفاِق والوئام. ولكن إذا .أن يتمّزَق املسلمون، ُيكُن هذا
ًا متعارضًة ضًا وجيعلوُه قطعًا ومزقأىب املسلموَن إال أن ينقلوا متزّقهم إىل اإلسالِم، فيمزّقوا اإلسالَم أي
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متخاصمة، فأيُّ رأِس ماٍل بقَي للمسلمني حىّت ُيكُن أن يعودوا إليِه فيعيَدهم يومًا ما إىل سابِق عزهم 
 وإىل سابِق وحدهتم وتضامنهم.

ذِه هكانت يف يوٍم ما من أرهِب الكلماِت اليت تطرُق اآلذان، إذا قيَل:   الفتوى إنّنا لنذكُر أنَّ كلمةَ 
الفتوى، أو إذا قيَل لعامٍل من العلماِء: أعِطنا الفتوى يف هذا األمر. ارتعدت فرائُصه، ونظَر إىل الكلمِة 
وماذا تعين الكلمة؟ تعين: أن ينطَق باسِم اهلل، وأن يتكلََّم عن اهلل، وأن حيّدَث النّاَس عن حكِم اهلِل 

 سبحانُه وتعاىل.

ينظروَن فيِه إىل هذِه الكلمِة على أهّنا أخطُر ما ُيكُن أن َيرَج من  إننا لنذكُر يومًا كاَن املسلمونَ 
الفم، وأرهُب ما ُيكُن أن يدخَل يف القلب، وأخوُف ما ُيكُن أن يسرَي يف النّفِس واألعضاِء واجلوارح، 

 ذلَك ألنَّ املفيت إّّنا يتكّلُم كما قلُت لكم باسِم اهلِل وعِن اهلل.

النوع من سائِر أئّمتِنا األعالم، ولقد جاَء رجٌل من أقصى املغرِب يف يوٍم ما  ولقد عرَف التّاريُخ هذا
حيمُل رسالًة إىل إماِم داِر اهلجرِة، إىل اإلماِم مالٍك رمحُه اهلُل تعاىل ورضَي اهلُل عنه. ونثَر رسالتُه بنَي يديه، 

-وبِة األخرى ، مثَّ قاَل يف حقِّ سائِر األجوإذا فيها ما يقارُب أربعنَي سؤاالً أجاَب على الّنذِر اليسرِي منها
، قاَل لُه: ال أدري. قاَل صاحُب الّرسالة: لقد ُأرِسلُت إليَك من أقصى املغرب، -وهي تزيُد على الّثالثني

وجئت إليَك خالَل أشهر، فماذا أقوُل ملن أرسلوين إذا عدت؟ قاَل لُه اإلماُم مالك: قل هلم: يقوُل لكم 
يدري. هذا دين، مالٌك عندما يريُد أن يفيت إّّنا ينطُق باسِم اهلل، إّّنا يتكّلُم عن اهلل. وأيُّ مالك: إّنُه ال 

 أرٍض تقله؟ وأيُّ مساٍء تظله إن هو لغا يف دين اهلل؟ وإن هو تكلََّم مبا ال يرضي اهلَل سبحانُه وتعاىل؟

، بل إلسالِم يف أذهاِن عاّمِة املسلمنيوكما قلُت لكم، فإنَّ مردَّ هذِه املصيبِة إىل ماذا؟ إىل صورِة ا
 إىل صورِة اإلسالِم يف أذهاِن كثرٍي من الفسقة والضالني والتّائهني. مطلوٌب ميّن أن أفتَح السُُّبَل أماَم التّائهنيَ 
والضالني والفسقة لكي يتفّهموا اإلسالَم ولكي ينجذبوا حبًّا إىل ديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل. ولكنَّ اخّتاَذ 
اإلسالِم لغًة لكلِّ صاحِب رأي، وأداًة لكلَّ من يريُد أن حيصَِّن رأَيُه حبّجة، جيعُل اإلسالَم بعيدًا عن هؤالِء 
النّاس، جيعُلين أحجُب هؤالِء النّاَس عن اإلسالم. وكم من هؤالِء اإلخوُة  الفسقة الّضالّوَن التّائهوَن عن 
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توًى ندما يفتحوَن آذاهَنم ليسمعوا فتوًى إسالمّيًة من هنا، وفاإلسالِم والذيَن مل يُ َتح هلم أن يفهموه، ع
إسالمّيًة من هناك، وفتوًى إسالمّيًة من هناك، كلُّها متعارضة، والكلُّ يتعّلُق مبوضوٍع واحد. هذا اإلنساُن 

َل حالُه؟ لقد آ الّضائُع التّائُه الذي ُيطلُب ميّن أن أهديُه إىل صراِط اهلِل وأن أحبَِّب إليِه اإلسالم، إالمَ 
انصرَف عن اإلسالِم انصرافًا كليًا، وأداَر إليِه ظهرُه فقد امشأزَّ منه، وتصوََّر أنَّ اإلسالَم جمموعُة آراٍء ابتدَعها 

 شيوخ اإلسالم، ابتدعوها كما شاؤوا، أو ابتدعوا كما شاءها هلم رؤساُؤهم وكرباؤهم.

َم بألسنتهم يصّوُر وقفَة هؤالِء الذيَن ُيزّقوَن اإلسال ولكن هل وقفتم عنَد قولِه سبحانُه وتعاىل وهوَ 
رَب َّنَا إِنَّا َأطَْعنَا َساَدتَ نَا  على هذا العمل، ماذا يقولون؟ أُّيا متزيق، عندما يقفوَن بنَي يدِي اهلِل وحياسبُ ُهُم اهللُ 

. هكذا يقولون، ولكنَّ لعنَة اْلَعَذاِب َواْلَعنْ ُهْم لَْعنًا َكِبريًاً  ِمنَ  رَب َّنَا آهتِِْم ِضْعَفنْيِ  ،السَّبِياَل  وَُكبَ رَاءَنَا فََأَضلُّونَا
اإلسالِم  اهلِل حتيُق بالتّابِع واملتبوِع معًا. ولكنَّ لعنَة اهلِل حتيُق بالّطرفنِي معًا. ذلَك ألنَّ أولئك، لن يهّمهم من

ئهم أن يتقرّبوا بواسطتِه إىل رؤساإال أن يّتخذوُه مطية ألهوائهم، وهؤالِء لن يهّمهم من اإلسالِم إال 
 وكربائهم. أّما سلطاُن اهلِل سبحانُه وتعاىل فلم يلتفت إليِه ال هؤالِء وال أولئك.

إهّنا مصيبٌة كربى أيّها اإلخوة، أن نلقَي بآذاننا إىل من كاَن إىل األمِس القريِب حيارُب ديَن اهلل، 
ربُّر أعمالُه باسِم اهلل. إذا بِه اليوَم يتكلَُّم باسِم اإلسالم، وي ويغلُق مساجَد اهلل، ويكّمُم أفواَه من يتكلَّمُ 

 باسِم اإلسالم، ويستنصح املسلمني ليسّبحوا حبمدِه ألّنُه يسرُي على صراِط اإلسالِم.

إهّنا ملصيبٌة فادحٌة أن نلتفَت إىل الّشرق، ونلتفَت إىل الغرب، وإىل ما بينهما وإىل جنوٍب ومشاٍل 
عارضة. حقيقِة اإلسالم، فنجَد اإلسالَم ممزّقًا بنَي اآلراِء املختلفة، ممزّقاً بنَي املذاهِب املتقارعِة املتلنصغَي إىل 

ُترى: هل ُيكُن لإلنساِن أن َيادَع حىّت ربَّ العاملني؟ بوسعي أن أخادَع أخي وزميلي بل بوسعي أن 
من الّسهِل جّداً موَن كثريًا ما َيادعوَن القوانني، و أخادَع رئيسي. لكن أَفَ ُيخدَُع اهلُل سبحانُه وتعاىل؟ احملا

أن يعمَد اإلنساُن إىل مجلِة ألفاظ ُكتِبت على ورقة فيتالعَب هبا ويتأوهلا، وتلَك هَي سرُّ صنعِة احملامنَي 
، بل إنَّ عالذيَن ال يتّقوَن اهلَل وال يلتزموَن مبدًأ أخالقيًّا يف حياهتم. األمُر يسري، والقانوُن ُيكُن أن َُيدَ 

 واضعنَي القواننَي رمّبا ُيكُن أن َُيَدعوا.
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لكن عندما يكوُن القانوُن قانوَن اهلل، وعندما تكوُن الّشريعُة شريعَة اهلل، وعندما أعلُم أنَّ اهلَل عزَّ 
نَساَن َونَ ْعَلُم َما ت ُ وجلَّ مطَِّلٌع َعَلّي، ال ختفى عليِه ميّن خافية:  َوحَنُْن أَقْ َرُب  ُسهُ َوْسِوُس ِبِه نَ فْ َولََقْد َخلَْقنَا اإْلِ

. كيَف ُيكنُ أن أتصوََّر أّنين جنحُت يف هذا اخلداع؟ أو أّنين جنحُت يف هذا الّتضليل؟ َحْبِل اْلَورِيدِ  ِمنْ  إِلَْيهِ 
اعَة الّتالعِب إنَّ صنا، قال: باِب الّنصوِص وتأويلِه ولقد قاَل الّشاطيبُّ رمحُه اهللُ تعاىل يف كتابِه املوافقات يف

 فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتُبُونَ يف الّنصوِص صناعٌة قدُية، أتقنها بنو إسرائيَل ذاَت يوٍم، وهم الذيَن قاَل اهلُل عنهم: 
َذا ِمنْ  اْلِكتَاَب بِأَْيِديِهْم مُثَّ يَ ُقولُونَ  ا َكتََبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل هَلُْم ممَّا فَ َوْيٌل هَلُْم ممَّ  ِعْنِد اللَّهِ لَِيْشتَ ُروا ِبِه مَثَنًا قَلِياًل  هََٰ

 هذا كالُم اهلل.  َيْكِسبُونَ 

 يقوُل الّشاطيّب: )صناعُة الّتالعِب بالّنصوِص صناعٌة قدُيٌة سهلٌة أتقنها بنو إسرائيل(، ويتقنُها اليومَ 
ذيَن مل يروا ، هم المن يسريوَن على هنجهم ويتّبعوَن درهبم، من هم؟ هم الذين استهانوا حُبرُماِت اهلل

لإلسالِم قداسة، هُم الذيَن كاَن إُيانُ ُهم إُيانًا ظاهريًّا اصطبغت بِه ألسنتهم، أّما قلوهبم ففارغٌة عن مهابِة 
 اهلل، فارغٌة عن اخلوِف من اهلل، فارغٌة عن تصّوِر يوٍم سيقفوَن فيِه عراًة حفاًة غراًل بنَي يدِي اهلِل سبحانهُ 

 .َن عليهم أن يتالعبوا بالّنصوص، هاَن عليهم أن يتالعبوا بكالِم اهلٍل سبحانُه وتعاىلوتعاىل، ولذلَك ها

والعوامُّ املساكنُي من املسلمني، من الذي سيحمُل أوزارهم؟ هؤالِء العوامُّ الذين انتظروا أن يفهموا 
ّلِة، تاهوا تاوى الّضاّلِة املضاإلسالَم من علماِء اإلسالِم أو من رؤساِء اإلسالم. ولكنّهم تاهوا بنَي هذه الف

بنَي هذِه الفتاوى املتناقضِة املتصارعِة العجيبة، فعادوا وقد امشأّزوا من هذا اإلسالم، عادوا وقد استخّفوا 
هبذا اإلسالم. منذا الذي سيحمُل أوزاَر هؤالِء النّاِس غداً؟ تلَك هي املصيبُة الفادحةُ الكربى، وهي املصيبُة 

 كم...وىل درجاِت قائمة املصائب. أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهللَ العظيم، فاستغفروُه يغفر لاليت تقُف يف أُ 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2281
 

 11/11/1881|   واجهة الفتننبوية في ممنهجية  -132

    

حيثما التفت املسلم يف هذا العصر جيد من حوله فتنًا تتفجر يف داخل اجملتمعات اإلسالمية، وحيثما 
وا، لبعيد وجد أمامه خططاً ترسم ملزيٍد من العدوان، يبيُت ضد املسلمني حيثما كانألقى بنظره إىل البعيد ا

وعندما يلتفت املسلم فريى هذه الفنت املتفجرة املتالحقة يف داخل اجملتمعات اإلسالمية، ال بد أن يتذكر 
يد عقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث أيب س

يوشك أن يكون خري مال املسلم غنٌم يتبع به اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال عليه الصالة والسالم: 
 .شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت

ال يتأتى للمسلم أن ينظر إىل ما جيري من حوله داخل جمتمعات إسالمية وبني فئاٍت من املسلمني 
يتأتى للمسلم وهو يرى هذا إال أن يتذكر حديث رسول اهلل صلى اهلل  من هذه الفنت اليت تتدجى، ال

عليه وسلم هذا، وألن دّل كالم رسول اهلل على شيء فإّنا يدل بصريح القول وبواضح العبارة إىل الدواء 
املنجي من هذه الفنت، وإىل املاء الذي يطفئ نرياهنا، وما أظن أن هنالك دواءً آخر أشفى وأبعد لإلنسان 

 ملسلم من الفنت يضن بذكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لو كان مثة دواٌء غري هذا الدواء.ا

ولكن املصيبة الكربى ال تتمثل يف أن املسلمني تائهون عن وصايا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
وي؛ فيهم من حيرك ببل املصيبة الكربى تتمثل يف أن يف الناس املسلمني من يضيقون ذرعاً هبذا الكالم الن

 لسانه باالنتقاد على هذا الكالم النبوي الثابت يف الصحيح من أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

كم قيل وقيل إهنا سلبية ينبغي أن ال ننحط فيها. وهل تأملنا يف معىن كالم رسول اهلل هذا؟ وهل 
ث النبوي برنا أيها األخوة لوجدنا يف هذا احلديتدبرنا دالئله والبعد الرتبوي الذي يف هذا الكالم؟ لو تد

 اجلامع الدواء الشايف لكثرٍي من مصائبنا ومشكالتنا.
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إن املصطفى عليه الصالة والسالم عندما قال هذا الكالم مل يهمس به يف أذن ثالثة أو أربعٍة من 
معاهتم، ال. روج من جمتاملسلمني، أو يف آذان فئة قليلة من املسلمني دون غريهم طلب منهم العزلة واخل

وإّنا وجهها نصيحًة إىل املسلمني مجيعًا مبن فيهم الذين وقعوا يف براثن تلك الفنت، فتصوروا كيف يضع 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمام املسلمني مجيعًا هذا الدواء، ويهيب باملسلمني مجيعًا أن جينحوا إىل 

يه ة. ترى لو أهنم مجيعًا انصاعوا إىل أمر رسول اهلل صلى اهلل علهذه الوسيلة، وأن يلجأوا إىل هذه الطريق
 وسلم ما الذي كان جيري؟

عندما ينصاع املسلمون مجيعًا فلن يقع هؤالء املسلمون من جراء انصياعهم الكلي ألمر رسول اهلل 
ي املسلمون  غصلى اهلل عليه وسلم يف عزلة، الذي يقع يف عزلة واحد أو اثنان أو ثالثة، ولكن عندما يص

كلهم يف سائر املواقع اليت احنطوا فيها، ومن خالل سائر الوظائف اليت يؤدوهنا، مث ينصاعون لوصية رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذه، فإهنم لن يقعوا من جرّاء ذلك يف عزلة قط؛ ذلك أهنا استجابة ٌ مجاعية 

 تربوية مثلى ألمر املصطفى عليه الصالة والسالم.

اه اإلنسان أمام هذا املعىن الدقيق الذي يدل عليه هذا احلديث النبوي الشريف، فليقف أمام وإذا ت
احلديث اآلخر الذي يشرحه ويزيده بيانًا وجالء. عندما قال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه 

حىت الٍم وحوار بعد ك بل تأمر باملعروف وتنهى عن املنكرالرتمذي والنسائي وأبو داوود وابن ماجه: 
إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوًى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأٍي برأيه فعليك يخاصة نفسك ودع 

 .ةعنك أمر العام

إىل من يتجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبذا النصح أفيتجه به إيلَّ دون غريي!؟ أم يتجه به 
إذا رأيت شحاً لمني مجيعًا يقول لكل فرٍد فرٍد منهم إليك دون أخيك! إنه َياطب هبذه النصيحة املس

أي عليك بأسرتك،  مطاعاً وهوًى متبعًا ودنيا مؤثرًة وإعجاب كل ذي رأٍي برأيه فعليك يخاصة نفسك
مبن يلوذ بك، مبن تستطيع أن هتيمن عليهم إذا أمرت، وتستطيع أن متضي نصائحك فيهم إذا نصحت. 

 .فعليك يخاصة نفسكالسالم: هذا معىن قوله عليه الصالة و 
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نصيحٌة مهس هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أذن كل مسلم، فما تتوقعون وما تتصورون لو 
وقد وقعنا فيها، فال واهلل ال يستطيع مسلٌم أن ينكر أننا رأينا  -أن املسلمني عندما رأوا هذه احلاالت 

ا قلّبنا إعجاب كل ذي رأٍي برأيه، رأينا ذلك حيثما نظرنا وحيثمالشح املطاع واهلوى املتبع والدنيا املؤثرة و 
وجوهنا. أرأيتم لو أننا مجيعًا طبقنا أمر رسول اهلل هذا؟ لو عاد كل واحٍد منا إىل أسرته يرعى شأنه وحيرس 
دينه ويضحي بكل شيء يف سبيل أن تبقى هذه األسرة يف حصٍن حصني من التمسك بأوامر اهلل 

اهلل. ما الذي كان يتم يف اجملتمع؟ إذاً لذابت التضاريُس كلها، ولذابت العوائق أمجع،  واالنصياع لشرع
 ولفلت األسلحة املاضية كلها اليت تشهر من قبل أعداء اهلل سبحانه وتعاىل ضد دين اهلل.

ولكن املسلمني ال يَعون نصائح املصطفى عليه الصالة والسالم، وإن تعجب لشيٍء فأعجب ملسلٍم 
إنه داٍع إىل اهلل يوصي بأن ال نذكر هذا احلديث وأمثاله يف هذا العصر ألنه يعلم املسلمني معىًن من يقول 

معاين السلبية. تعلم معىن كالم رسول اهلل مث قله. هذا الكالم خطاٌب تربوي أخاذ َياطب به املسلمني 
 مجيعًا.

، فوجدت ل لو أنك نظرت إىل قاعة الدرسوأذكر أنين قلت مرًة مثااًل مصغراً هلذا املعىن الرتبوي اجللي
الطالب يف مهس ويف حالة من الفوضى، وعرفاء هذا الفصل يزيدون الفوضى فوضى إىل جانبهم، ويزيدون 
الضجيج ضجيجًا من حيث يريدون أن ُيسكتوا هؤالء الطالب يف تلك القاعة. ما السبيل األمثل للقضاء 

يل أن يقول قائٌل منهم: ليسكت كل واحد منكم نفسه، على هذا الضجيج وإلهناء هذه الفوضى؟ السب
إن ف -أي إذا عاد إىل خاصة شأنه وترك من حوله زمالئه وإخوانه  -إذا أسكت كل واحد منهم نفسه 

 القاعة يف اللحظة اليت تليها تتحول إىل نظام وتتحول إىل هدوء.

ذه النصيحة مثلة اليت جتسد معىن ههذا ما يقوله سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وما أكثر األ
اليت يوصينا هبا املصطفى عليه الصالة والسالم، ولكين أضعكم من هذه األمثلة كلها أمام مثاٍل عملٍي 

 واقعي واحد:
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فعليك يخاصة نفسك ودع عنك أمر أرأيتم لو أننا اليوم وقفنا أمام قوله عليه الصالة والسالم 
إن مل يكن بلسان مقاله لبيك يا رسول اهلل ها أنا ذا أعود إىل أسريت  فقال كل منا بلسان حاله العامة

وخاصة بييت ألرعى شأهنا وألحرس دين أوالدي وبنايت، فأنا أستطيع أن أفعل ما أشاء يف بييت وداخل 
أسريت، وها أنا ذا أضحي بكل شيء يف سبيل أن أُنشئ أوالدي وبنايت سائرين على صراط اهلل ملتزمني 

، مصطبغني بالفضيلة بكل مظاهرها ومعانيها وأنفذ هذا وتنفذ أنت األمر ذاته وينفذ كل مسلٍم أوامر اهلل
 يف داره هذه الوصية النبوية الغالية، فيشرف على خاصة دينه يف بيته يف أسرته.

إالم كانت ستأول أحوال تلك املوجات اليت تعارض دين اهلل عز وجل واليت حتاد الفضيلة إن يف 
أو يف بعض املدارس إالم سيأول هذه احلال؟ إذاً لرأيتم أن رجوع كل إنساٍن إىل خاصة نفسه هو الشوارع 

الذي يقضي على هذه املشكلة اليت يظل كل واحد منكم يف كل يوم يسأل عنها. كيف أصنع ببنايت 
 وذاك؟ اوباحلجاب؟ كيف أصنع مبسألة التوفيق بني الفضيلة وبني ما تدعو إليه الشبيبة كيف أصنع هبذ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يريك الدواء من خالل أقصر طريق، ومن خالل أيسر سبيل، لكنه 
ليس الدواء الذي آخذ أنا نفسي به فقط، وال الدواء الذي تأخذ أنت نفسك به، ولكنه الدواء الذي 

كن   يخاصة نفسك عليكيأخذ كل املسلمني أنفسهم به. يقول لنا عليه الصالة والسالم: العالج هذا 
حارسًا على دين أسرتك بناتك أوالدك، تستطيع أن تفعل ما تشاء يف بيتك، تستطيع أن تسري ابنتك 
على النهج الذي تشاء، أنت وليها وهي من خاصتك. فإذا أقبل كل مسلم يرعى وصية رسول اهلل صلى 

 اهلل عليه وسلم فإن ذلك التيار اخلارجي يذوب، مث يذوب، مث يتالشى.

لكن عندما ينسى كٌل منا هذه اخلاصة اليت أمرنا اهلل عز وجل هبا، مث يضع املناظري على عينيه لينظر و 
هبا بعيدًا بعيدًا قفزاً فوق واقع بيته، قفزاً فوق واجب رعاية أسرته، قفزاً فوق واجب التضحية بكل شيء 

راوحون عندئٍذ يف هؤالء املسلمني ييف سبيل الفضيلة اليت شّرف اهلل سبحانه وتعاىل هبا هذه األمة، فإن 
مكاهنم، ولن يستطيعوا أن يأتوا بأي نتيجة قط. هذا معىن كالم رسول اهلل إن يف احلديث األول أو يف 

 احلديث الثاين.
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فانظروا إىل واقع املسلمني كيف يتيهون عن هذا النهج الرتبوي األّخاذ اهلادئ البعيد عن الفنت، 
 د عن أي إثارة.والبعيد عن الضجيج، والبعي

وانظروا أيها األخوة إىل هذا املعىن كيف جيتمع مث جيتمع يف كلمات قدسية يسرية من بيان اهلل عز 
فروا إىل اهلل فروا إىل اهلل من ماذا؟ من كل شيء يتعارض  َنِذيٌر مُِّبنيٌ  مِّْنهُ  َلُكم ِإينِّ فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه وجل: 

انه وتعاىل، من كل شيء يتعارض مع األوامر الرّبانية اليت خاطبكم اهلل مع النهج الذي يرضي اهلل سبح
عز وجل هبا، فروا إىل اهلل من الفنت، فروا إىل اهلل من الضوضاء، فروا إىل اهلل من القال والقيل الذين ال 

 رصيد هلما، فروا إىل اهلل

أوامر اهلل فروا إىل اهلل التزموا ب سبحانه وتعاىل من أعمال وحركاٍت ال تنقل اإلنسان خطوة إىل األمام،
سبحانه وتعاىل، وليكن كل منكم قائمًا بأمر نفسه، وليكن كٌل منكم حارسًا على دينه، وعندما يكون 

 حارسًا على نفسه فال بد أن يكون حارسًا على خاصة بيته أيضًا.

ة والسالم وأسأله الصالأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يبصرنا مبعاِن كالم سيدنا وحبيبنا حممٍد عليه 
عز وجل أن ينبهنا إىل األدوية اليت تشفي جروحنا وتنهي آالمنا وتقضي على مصائبنا لو تنبهنا إليها ولو 

 عدنا إليها بتأمل وتدبر. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل.
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|  الفتنة هي الباب الذي يدخل منه العدو إلى ديار املسلمين -131

11/23/2222 
 
 ولكن ،باملسلمني حتيق اليت املصائب أكرب من إسالمية ألرض املشرتك العدو احتالل أن شك ال

 هذه هلا، ثاين ال واحدة بوابة خالل من إال اإلسالم بالد من أرض إىل تتسرب أن ُيكن ال املصيبة هذه
 العدو يتسرب وابةالب هذه خالل فمن. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول منها حذر اليت الفتنة هي البوابة

 عنها حتدث اليت نةللفت امللخص املعىن هو وما.حقوقهم ويغتصب عليهم، يده ويبسط املسلمني، أرض إىل
 كل بعض، على همبعض املسلمني عدوان يف تتلخص ضافيًا؟هي حديثًا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 املسلمني عدوان ،الشيء هذا يف صيتلخ وأنواعها الفنت من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عنه حدثنا ما
 صلى قوله يف الً مث تأملوا .املعىن هذا على يدور وكلها جًدا، كثرية الفتنة وأحاديث بعض، على بعضهم

 رضي وقاص يبأ بن سعد حديث من صحيح بسند ماجه وابن الرتمذي يرويه فيما وسلم، وآله عليه اهلل
 .﴾شراركم دنياكم ويرث﴿ :قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: عنه تعاىل اهلل

 من صحيح، ندبس داود وأبو الرتمذي يرويه فيما وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول قول إىل انظروا
 أما﴿: قال وسلم يهعل اهلل صلى أنه: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سرّ  بيت اليمان، بن حذيفة حديث
 فيها واملاشي ي،املاش من خري فيها والقائم القائم، نم خري فيها القاعد فنت ستكون بيده نفسي والذي

 ليقتلين؟ ديهي وبسط علي سيفه وشهر داري دخل إن اهلل رسول يا أرأيت: حذيفة قال﴾ الساعي من خري
 ِسطٍ بِبا أَنا ما تَ ْقتُ َليِن لِ  َيَدكَ  ِإيَلَّ  َبَسْطتَ  لَِئنْ ﴿: آدم ابْ يَنْ  خري قال كما كن أي. آدم ابْ يَنْ  كخري كن: قال

 .[0/32: املائدة﴾ ]ألَقْ تُ َلكَ  إِلَْيكَ  َيِديَ 
 على بعضهم املسلمني عدوان يف تتمثل إهنا! اإلخوة أيها احملور هذا على تدور الفنت أحاديث وسائر

 .وتعاىل سبحانه الرمحن منها وحيذر الشيطان يربرها خمتلفة بذرائع بعض
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 يوم اليوم، ارهامث نشهد اليت الفتنة هذه وربذ تنثر كانت يوم تذكرون مجيًعا ولعلكم ألذكر وإين
 املسلمني، تكفري لىع تنطوي ومغارهبا، األرض مشارق يف جمانًا توزع كتب يف متمثلة بذورها تنتثر كانت

 البذور هذه وإن نت،لف بذور إهنا! الناس أيها: نقول وكنا. املسلمني دماء حتليل على املسلمني، تبديع على
. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول منها حذر اليت بالفنت ستتفجر وإهنا احلناظل، إال تنبت لن استنبتت إذا

 هنالك انتك قط، التحذير هذا يسمعون يكونوا مل البذور، هذه وينشرون ينثرون الذين يكن مل ولكن
 عدوانال يتسربف الفتنة، بوابة تتفتح أن أجل من والنشر؛ النثر هذا تدعم العمل، هذا تدعم شك وال قوىً 
 .البوابة هذه خالل من

 وإّنا تل،احمل بالعدو ال مبن؟ يستحر القتل اليوم البذور، تلك حصاد ترون أنتم وها. اإلخوة أيها
 باهلل، يشركوا ومل س،نف بغري نفًسا يقتلوا مل الذين املؤمنني املسلمني إخوانكم من بعشرات يوم كل يستحر

 ذلك، من شيئًا ايرتكبو  مل املسلم، قتل أجلها من اإلسالم أباح اليت األسباب هي وهذه الزنا، يرتكبوا ومل
 احملتل، العدوّ  تالق يف تتمثل ال الفنت من جديد صباح على أعيننا نفتح يوم كل يف حنن فها هذا ومع
 .مبسلمني يستحر الذي القتل يف – لكم قلت كما – تتمثل وإّنا

 أعوان إهنم: ملكفرةا الكتب يف تتمثل كانت اليت البذور الفنت، بذور إىل ارجعوا اإلخوة؟ أيها املربر ما
 .يقتلوا أن ينبغي إذن كفرة، فهم إذن سلطة،

 عن يحصح نبوي حديث أي بإطالقه؟ حكم على نصت وجل عز اهلل قاهلا آية أي قاهلا؟ دين أي
 هذا؟ تضمن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 داءألع عونًا كان من هنالك أن أعلم ال لك،ذ نقيض يتضمن اإلسالم أن املسلمون يعرفه الذي
 املشركني، ةمك أهل إىل سرًّا كتابًا أرسل الذي املسلم الرجل هذا بلتعة، أيب بن حاطب مثل املسلمني

 فخذوا مكة، حلفت إليهم يتجه أن يوشك وهو جيًشا؛ جهز قد وسلم عليه اهلل صلى حممًدا بأن ينبئهم
 ذلك يف يفكر من جاء قتله؟ هل دمه؟ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أهدر فهل ذلك ومع. حذركم

 فقد شئتم ما علوااف: فقال بدر أهل على اطلع اهلل لعل أدراك وما﴿ :وسلم عليه اهلل صلى املصطفى فقال
 .﴾لكم غفرت
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 سبحانه اهلل عند هارتكب الذي للذنب شفيًعا اهلل جيعله مبا بعمل، اهلل إىل تقرب وقد إال مسلم من وما
 وقع اليت لطةالغ هلذه حتذيرًا املناسبة هبذه تنزل الذي وجل عز اهلل خطاب وذلك هذا من وأدل وتعاىل،

: املمتحنة﴾ ]أَْولِياءَ  َوَعُدوَُّكمْ  َعُدوِّي تَ تَِّخُذوا ال آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّها يا﴿: تعاىل اهلل قال ماذا حاطب فيها
 َعُدوِّي تَ تَِّخُذوا ال اآَمنُو  الَِّذينَ  أَيُّها يا﴿: اإلُيان بوصف الهوأمث بلتعة أيب بن حاطب اهلل خاطب [05/1

 .[05/1: املمتحنة﴾ ]بِاْلَمَودَّةِ  إِلَْيِهمْ  تُ ْلُقونَ  أَْولِياءَ  َوَعُدوَُّكمْ 
 وسلم، ليهع اهلل صلى اهلل رسول حتذير متحديًا اليوم؟ جيري الذي هلذا اإلخوة أيها املربر هو ما
 – أئمتكم تلواتق حىت الساعة تقوم ال بيده نفسي والذي﴿ :احملذرة املنذرة املتكررة ارهأخب عن معرًضا

 عن كناية والسيوفُ  بأسلحتكم، – املسلمني أنتم – تتقاتلون أي. ﴾بسيوفكم وتعتلجوا – حكامكم
 .عصر لكل املوجود السالح

 القتل حىر  دوران من ومي كل يف جيري ما نسمع ولكنا هذا يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 الغاصب ،لألرض املستحل العدو إىل ننظر الصدر، على اجلامث العدو إىل وننظر أمثالكم، مسلمني على

 تزرعون الذي اجلهاد هو أهذا جماهدون؟ أأنتم ألحد، فرحته يبيع ال هو وإذا يصفق، هو وإذا للحقوق،
 تاه ومهما اىل،وتع سبحانه اهلل سبيل يف جلهادا يكون هكذا ما اإلخوة، أيها أعدائكم؟ قلوب يف الفرحة
 أن نبغيي فما وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول كالم عن مسلم تاه ومهما اهلل، دين مبادئ عن مسلم
 َعذابًا َعلَْيُكمْ  يَ بْ َعثَ  نْ أَ  َعَلى اْلقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ ﴿ واملنذر واحملذر املخرب وتعاىل سبحانه اهلل بيان عن يغيب

 اآلياتِ  ُنَصرِّفُ  َكْيفَ  اْنُظرْ  بَ ْعضٍ  بَْأسَ  بَ ْعَضُكمْ  َوُيِذيقَ  ِشيَ ًعا يَ ْلِبَسُكمْ  أَوْ  َأْرُجِلُكمْ  حَتْتِ  ِمنْ  أَوْ  ْوِقُكمْ ف َ  ِمنْ 
 وه ها. [00-0/00: األنعام﴾ ]بِوَِكيلٍ  َعلَْيُكمْ  َلْستُ  ُقلْ  احلَْقُّ  َوُهوَ  قَ ْوُمكَ  ِبهِ  وََكذَّبَ  يَ ْفَقُهوَن، لََعلَُّهمْ 

 بأس املسلمون يذوق وم،الي جيري الذي هو هذا .﴾بَ ْعضٍ  بَْأسَ  بَ ْعَضُكمْ  َوُيِذيقَ  ِشيَ ًعا يَ ْلِبَسُكمْ  أَوْ ﴿ ذلّ 
 رسول به بعث الذي الدين هو أهذا بعض، على بعضهم املسلمني عدوان من املسلمون يف ما املسلمني،

 وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل
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 21/21/1893|  اتباعه في مثل هذه ألايام من الذي يجب عليَّ  -132

 

مرة أخرى نعود للحديث عن العزلة، وعن واجب املسلم يف هذا العصر، وأمام هذه الفنت املتجلية، 
ما يغين و  وإين ألرجوا أن يكون يف هذا احلديث الذي أقوله للمرة الثالثة أو الرابعة ما يغين عن العودة إليه،

عن أي نقاش خاص فيه، يسأل املسلم اليوم ماذا أصنع؟ ومبن اتصل؟ وكيف أقيم اإلسالم الذي أمرين 
اهلل عز وجل بإقامته؟ وكيف أقيم دولة اإلسالم؟ يسأل هذه األسئلة الكثرية، ويفسر يف أرق وهم كبري 

بيضاء نا على ى اهلل عليه وسلم تركملعرفة اإلجابة عليها واجلواب واضح، واإلجابة بدهية، ورسول اهلل صل
، كما قال عليه الصالة والسالم، ماذا تصنع ومبن تستعني نقية ظاهرها كباطنها، ال يزيغ عنها إال هالك

؟ ومع من تضع يدك؟ تسأل نفسك هذا السؤال، وأنت تعيش يف هذا اجملتمع الذي أنت فيه وكأنك 
إّنا ترى التنكرية، ال تكاد ترى وجهًا على حقيقته، و  تعيش يف قاعة كبرية، يف حفلة من هذه احلفالت

 أقنعة خمتلفة اختفت حتتها الوجوه احلقيقية، أنت تعيش يف جمتمع هذا شأنه.

مث تسأل مبن اتصل؟ ومع من أضع يدي؟ ما أكثر ما ترى من حيدثك عن ضرورة العمل يف اإلسالم،  
جيدًا وإذا هو رجل من هواة املناصب، ومن  والعمل اجلماعي من أجل إقامة حكمه ومنهاجه، وتتأمله

هواة املكانة فهو يريد أن يتخذ من بضعة أشخاص سلمًا ملنصب يهواه، وما أكثر ما ترى رجال ً آخر 
يتحدث عن األفكار املختلفة، اليت تتحدث عن اإلسالم ويقول لك كما قال يل أحدهم: إنه استخار 

ات اليت جتاه الفالين، وأن يصل آصرته ونشاطه بفئة من الفئاهلل عز وجل فرأى اخلري يف أن يسري يف اال
يراها إسالمية، وهي فئة من الفئات اهلدامة اليت سخرها االستعمار األجنيب منذ سنوات طويلة من أجل 
إفساد الدين، ومن أجل إشاعة االضطراب يف عقول املسلمني، فهذا رجل ثان مقنع بقناع آخر، وما 

لثًا، أو شابًا ثالثًا قد أرخى اللحية، وأظهر اإلسالم ومحل السبحة، وتظاهر باحلماسة أكثر ما ترى رجاًل ثا
لدين اهلل، كما رأيت ذلك يف بعض البالد اإلسالمية، يستنكر املنكرات الصغرية وَيلق من أجلها فتنًا، 

ليل تتأمله ق ويهيب بالناس أن يقارعوا النظم واجملتمعات من أجل تفتيت دستور اإلسالم ومنهجه، وبعد
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يريد أن َيرج و  ،وإذا هو إنسان ملحد ال يؤمن باهلل وال يؤمن باإلسالم، ولكنه يريد أن يثري فتنة هوجاء
املسلمني من الطريق الذي يسريون فيه إىل اهلل، لعله يسخرهم لفتنة، لعله يسخرهم لبالء، لعله جيهض 

كثر الذين ذا قناع ثالث، وما أكثر األقنعة، ما أدعوة إسالمية تنتشر بطبيعتها يف املساجد وهنا وهناك، فه
يتظاهرون باحلماس للدين وهم يضمرون اجتاهًا سياسيًا، ما أكثر من يتظاهرون بضرورة خلق مجاعة 
تستعيد للدين قوته وهم من هواة املناصب، ما أكثر الذين ينقلون هذا الكالم نفسه، وإن أحدهم لينتسب 

 ة أخرى.إىل فئة قاديانية أو فئة مادي

وهكذا فأنت يا أخي املسلم، تعيش يف عصر ال تطمئن فيه على احلقائق، فاأللسن تتكلم بشكل 
والوقائع تتكلم بشكل، أكثر النفوس متعمقة بالدنيا بالسراب باألهواء، باملناصب ولكن ألسنتهم تستعمل 

سطاء اإلسالم، وخداع البالسلعة الرائجة، والسلعة الرائجة بني الناس اليوم هي اإلسالم واحلديث عن 
باسم اإلسالم، يف هذا اجلو ماذا ينبغي أن تصنع؟ جييبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أجوبة واضحة 
صرحية قاطعة يقول فيما يرويه النسائي وأبو داوود عن ابن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه يقول: قال يل 

 -ملجت عهدوهم وقلت أماناهتم وأصبحوا هكذا  إذا رأيت الناسرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قال فماذا تأمرين: قال: الزم بيتك، وأمسك عليك لسانك وخذ ما تعرف  -وشبك رسول اهلل يف يديه 

وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ما  ودع ما تنكر، والزم أمر اخلاصة، ودع عنك أمر العامة
وابن ماجه يف أسانيد صحيحة عن رسول اهلل صلى اهلل عيه وسلم:  رواه الرتمذي والنسائي وأبو داوود

 ،إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهواً متبعًا، ودنيا مأثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فدع عنك أمر العامة
وعليك يخاصة نفسك، فإن أمامكم أيامًا الصرب فيهن مثل القبض على اجلمر للرجل منهم أجر مخسني، 

ة  منا أم منهم يا رسول اهلل؟ قال: بل منكم، ألنكم جتدون على احلق أعوانًا، وال قال أحد الصحاب
ويقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيضًا: فيما يرويه البخاري عن حذيفة بن اليمان أنه قال   جيدون

قول ي كان الناس يسألون رسول اهلل عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة الوقوع فيه واحلديث طويل
نعم، أناس يقفون على أبواب رسول اهلل يف آخره جوابًا على سؤال حذيفة أبعد ذلك اخلري شر؟ قال: 

جهنم، فمن استجاب لدعوهتم قذفوه فيها، قال صفهم لنا يا رسول اهلل: قال هم من أبناء جلدتنا 
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امهم، قال: املسلمني وإم يتكلمون بألسنتنا، قال فماذا تأمرين يا رسول اهلل أن أصنع؟ قال: تلزم مجاعة
فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق واجلماعات كلها ولو تعض على أصل شجرة 

هذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جييب احلائرين، وينهي اضطراب  حىت يأتيك املوت وأنت عل ذلك
لََقْد َكاَن َلُكْم يِف  د قال ربنا جل جالله:، وقاملضطربني، ويعلم اجلاهلني، ويضع النقاط على احلروف

مَّْن ُيِطِع الرَُّسوَل ، ويقول: َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثرياً 
 .فَ َقْد َأطَاَع الّلهَ 

، فمن سول هو الذي يقول لقد أوتيت القرآن ومثله معهواهلل سبحانه وتعاىل أرسل رسوله مبينًا والر 
مل يقنعه هذا الكالم فال أقنعه اهلل، ومن أردا من بعد هذا الكالم، كالمًا أوضح فال رأى عقله ما يوضح 
له السبل، ومن مل جيد يف هذا البيان املوضح الناصع الذي ينبض بالرمحة والشفقة واحلب ألمته، من مل 

 م غذائه املشبع فال أشبعه اهلل له عقاًل وال فكراً، هكذا يقول رسول اهلل صلى اهلل عليهجيد يف هذا الكال
 عليك يخاصة نفسكوسلم، فال داعي لبحث بعد هذا ولكن قد حنتاج إىل شيء من التفسري لكالمه 

ال و  قال علماء احلديث: ما معىن خاصة النفس؟ هل معىن ذلك أن ال يلزم إال ذاته، فال يأمر مبعروف
أي كن رقيبًا على نفسك أواًل وعلى أهل بيتك ثانيًا فهم  عليك يخاصة نفسكينهى عن منكر، ال 

من خاصتك، أقم بيتك على أساس إسالمي سليم، كن آمراً باملعروف ناهيًا عن املنكر فيه، مث إنك ينبغي 
يهم رى لنفسك علتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، أصدقائك وأصحابك وذوي رمحك، وكل من تن أ

عليك يخاصة سلطانًا، فهم أيضًا من خاصة نفسك هذا معىن كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
  نفسك

ومن عجب أنا نرى أناساً حيارون ويضطربون وُيوج أمرهم، ماذا نصنع؟ والبالء يف بيوهتم وال ُيضون 
هم ل القائم بني جوانح أسرهم وأهليشيئًا من وقتهم العزيز، إلصالح مفاسد بيوهتم، إلصالح اجلد

وأوالدهم، إن هذا من األمر الذي يضحك وشر البلية ما يضحك، ولكم رأيت أناساً أيها اإلخوة وضرب 
األمثلة يف هذا اجملال يفيد يتحدثون ويظهرون أنفسهم، عن اإلسالم وكيف ينبغي أن حيكم اإلسالم؟ 
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تقدم مية وهو يقول مبناسبة ورمبا بدون مناسبة إنه قد اسوكيف يبنغي أن تكون قوانني األمة قوانني إسال
أخرياً جهازًا تلفزيونيًا آخر ملونًا، فجهازه الذي عنده غري ملون، وقال له واحد من أصدقائه، وما فعلت 
باجلهاز األول؟ قال وضعت واحداً يف غرفة النوم، ووضعت اآلخر يف غرفة اجللوس، ويتحدث عن اجملتمع 

ف ينبغي أن يشاد وعلى أي الدعائم ينبغي أن تنهض عملية األمر باملعروف والنهي عن اإلسالمي، وكي
املنكر، وآخر أرى له بنات كبار وصلن مبلغ البلوغ، لو أننا ال حظنا أمر الشرع فيهن لكان على الواحدة 

اإلنسان  ىمنهن أن حتتجب من فرقها إىل قدمها، وهي تتخطر يف الشوارع مبظهر ال واهلل رمبا التبس عل
 أهنا  فتاة مسلمة أم غري مسلمة، ووالدها يتحدث كيف نقيم اجملتمع اإلسالمي؟ وكيف نبين اإلسالم؟ 

أمثلة أكثر من هذا حدثتكم عن طرف منها، البذخ الذي تراه يف بيوت املسمني، العهر الذي تتسم 
بالء، أال تتصور صور هذا البه أفرح املسلمني، الفسوق والفجور، الذي عشش يف بيوت املسلمني، أال تت

ل ئالطوفان وتدع الشيطان يلعب بعقلك لتتسائل عن  اإلطار، ضع الصورة السليمة قبل كل شيء مث تسا
  .عن اإلطار الذي ينبغي أن تضعه

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل، أن جيمع أمرنا على باحلق وأن يرزقنا اتباع املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، 
استغفروا ف ىت يصلح اهلل أمرمنا خاصة وعامة،هتمهم خصائصنا وذوو قرابتنا، وأرحامنا حوأن جيعلنا ممن 

 .اهلل يغفر لكم
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سالم، وقد وضَح إنَّ اهللَ سبحانُه وتعاىل أمتَّ على العباِد نعمتُه العظمى عندما تّوَج هلم هذه النّعَم باإل
سْ ذلَك جليًّا يف قولِه عزَّ وجّل:  اَلَم اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

ا استقّرْت مل. فقد ربَط اهلُل سبحانُه وتعاىل برباِط التالزم بنَي متاِم النّعمِة ومتاِم الّدين، ولوال اإلسالِم ِدينًاً 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْسَتِجيبُوا لِلَِّه لإلنساِن نعمٌة على وجِه األرض. وحسبُنا يف هذا قوُل اهلِل عزَّ وجّل: 

. وصَف اهلُل سبحانُه وتعاىل اإلسالَم بأخصِّ صفاتِه وأبرِز ما فيِه من َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيْيِيُكمْ 
عظيمٍة لإلنسان، أال وهو احلياة. فاإلسالُم هو معنُي احلياِة الّسعيدِة الّرغيدة، وبدوِن اإلسالم لن نعٍم 

يسعَد اإلنساُن َقْط. واملصلحُة اليت أكرمنا اهلُل عزَّ وجلَّ هبا من خالِل هذا الّدين مصلحتان: أوالمها 
 دنيوّية، والثّانيُة أخروّية.

احدة: هي ىل منهما بالّنسبِة للتّنفيِذ الزّميّن تتجّمُع يف مصلحٍة أساسّيٍة و املصلحُة الّدنيوّيُة وهي األو 
توحيُد األسرةِ اإلنسانّية، وملِّ مشِل النّاس، وربطهم برباِط األلفِة واملوّدِة والّتضامن. وال أعلُم أنَّ هنالَك مثرًة 

م من مثرِة  أعلُم أنَّ هنالَك مثرًة أجلَّ وأعظأجلَّ وأعظم من مثاِر املصاحِل الّدنيوّيِة اليت حّققها اإلسالم، ال
ب. توحيِد اإلسالِم للمسلمني، ونقلهم من الّشتاِت والتّفّرِق والّتدابِر إىل الّتضامِن والّتكافِل والتّوادِّ والّتحابُ 

نعمِة توحيِد اهلِل ك  وال أعلُم مّنًة امنتَّ اهللُ عزَّ وجلَّ هبا على عباده، وذّكرهم بعظمها وخطورهتا وأمهّّيِة شأهنا
 سبحانُه وتعاىل إيّاهم عن طريِق اإلسالم، وتأليفِه لقلوهبم عن طريِق الّدخول يف ديِن اهلِل سبحانُه وتعاىل،

اللَِّه  نِْعَمتَ  َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُوا َواذُْكُروا وكّلكم يقرُأ يف هذا قوَل اهلِل عزَّ وجّل:
. انظروا إىل هذا األسلوِب من الّتمّنن،  ُكْنُتْم َأْعَداءً فَأَلََّف بَ نْيَ قُ لُوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِنِْعَمِتِه ِإْخَوانًا ِإذْ  لَْيُكمْ عَ 

 ُينتُّ اهلُل عزَّ وجلَّ هبذا الكالِم على عباده، بنعمته. ونعُم اهلِل كثرية. ولكن ما رأيُت نعمًة يذّكُر اهلل عباده
 فضله عليهم هبا كما يذكرهم بفضله عليهم هبذا التأليف وهذا اجلمع وهذا التوحيد بعد شتات وفساد.ب
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إذاً فأجل مثرة من أجل املصاحل االنسانية الدنيوية اليت حيققها اإلسالم للناس، إّنا هو التوحيد بعد 
ة إّنا هي فرع املصلحة، فالقوّ الشتات، والود بعد التدابِر والعدوان. وكل املصاحل األخرى تتفرع عن هذه 

لوحدة األمة، والعزة إّنا هي مثرة لوحدة األمة، والعزة إّنا هي مثرة لتآلف األمة، وغناها إّنا هي مثرة لوحدهتا 
وتضامنها وتآلفها. وإذا حتولت وحدة األمة اىل انكاث وضياع وشتات، فلن جتد هلذه األمة بعد ذلك 

ا ة ً يف قلوب األعداء. فهل ُيكن أيها الناس أن حتقق األسرة اإلنسانية لنفسهغىن وال قوًة وال عزة ً وال هيب
هذه الوحدة إال من خالل هذا الدين؟ هل ُيكن لألسرة اإلنسانية أن تذيب عداواهتا وخالفاهتا وتتحول 

واصطبغت  لفعاًل إىل أسرة إنسانية يشيع فيما بني أعضائها الود، إال إن دخلت يف بوابة العبودية هلل عز وج
 يف دين اهلل سبحانه وتعاىل.

عرفنا أن ال سبياًل قط أيًا كان نوع هذا السبيل إىل ملِّ شعِث الناس إال من  أظن أنا إن تأملنا يسريا ً
خالل رجوعهم إىل اهلل، ومن خالل اصطباغهم بدين اهلل سبحانه وتعاىل. إذا عرفنا هذه احلقيقة تبني لنا 

ن ن الشريعة اإلهلية كثرياً ما تأمر الناس أن يتجاوزوا كثرياً من األحكام، وكثريًا مالسر والسبب يف أننا جند أ
 املبادئ، وكثرياً من املصاحل، حفظًا لوحدة األمة، رعايًة لتآلفها، إبعاداً لألمة عن الفتنة وأسباهبا.

أن نرعاها، ولكن  لكثريًة هي األحكام الشرعية، الثابتة يف دين اهلل عز وجل، واليت أمرنا اهلل عز وج
اهلل عز وجل يأمرنا، إذا وجدنا تعارضًا وقع بينها وبني مصلحة الوحدة اإلنسانية لألمة، إذا رأينا تعارضًا 
بينها وبني األُلفة الليت ينبغي أن تشيع بني أفراد الناس، فإن اهلل عز وجل يأمرنا أن نضحي يف كثريًا من 

 أو أيُّ مة وكياهنا، يف سبيل أن ال هتدد وحدة األمة، أيُّ خمافةٍ حقوقه يف سبيل أن ال تتسرب فتنة اىل األ
ضرٍر أو أيُّ مفسدٍة من املفاسد، وهذه األحكام كثريًة يف شريعة اهلل سبحانه وتعاىل، ويضيق الوقت عن 
ضرب األمثلِة لذلك، إن اهلل عز وجل جعل وحدة األمة أعظم حكمة هلذا الدين الذي أنزله، ولنا يف 

اإلنسانية خري مثال؟ ملاذا يأمر اهلل عز وجل أعضاء األسرة ذكورًا وإناثًا صغارًا وكبارًا  باخلضوع  األسرة
لرب األسرة؟ ملاذا يأمرهم اهلل عز وجل بالرِب لرب األسرة و أيُّ بِر، بٌر مقروٌن دائمًا برِب اهلل عز وجل؟ 

فة، متضامنة، وأن يكون أعضائها ذكوراً ملاذا؟ ألن اهلل عز وجل يريد أن تكون هذه األسرة أسرًة متآل
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وإناثًا صغرياً وكبارًا متآلفني.كيف يتم هذا؟ سبيل ذلك أن يدين الكلُّ بالوالء لرب هذه األسرة، وأن يدين 
اجلميع بالربِّ واخلضوع لرب هذه األسرة. فإذا اجتمعوا حتت مظلة الربِّ لرب األسرة، تآلفوا وذابت من 

 باب الفتنة والشِّقاق.بينهم أسباب اخلصام وأس

األمر متامًا بالنسبة لألسرة اإلنسانية الكربى، سبيل توحيد األسرة اإلنسانية الكربى، هو ذاته سبيل 
وحدة األسرة اإلنسانية الصغرى، وكما أن لألسرة اإلنسانية الصغرية ربًا، ربُّ أسرة، تطلق هذه الكلمة 

 املنتشرِة فوق هذه األرض ربًا، وكما أن أسرة بيت واحد، العليهم جمازاً. فكذلكم هلذه األسرة اإلنسانية 
ُيكن أن نصلح شأهنا، إال أن تقف مجيعًا حتت جناح الربِّ لرب هذه األسرة، فكذلكم األسرة اإلنسانية 
الكبرية الواسعة ال يفلح أمرها وال جيمع شأهنا، وال يسعدها إال أن تدين مجيعًا بالوالِء لرب هذه األسرة 

ّي، وهو اهلل عز وجل، هو رب هذه األسرة اإلنسانية ورب األرض والسماوات ورب كلِّ شيء. احلقيق
ومن هنا ال نعجب إن رأينا اهلل سبحانه وتعاىل يلفت أنظارنا اىل مدى أمهية الرحم اإلنسانية، بل كثرياً ما 

ن َّْفٍس  مِّن ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخلََقُكم يَا أَي َُّها النَّاسُ يقسم البيان اإلهليُّ هبا. أمل نقرأ قول اهلل عز وجل: 
. أُي َساءَلُوَن ِبِه َواأْلَْرَحامَ َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي تَ  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنْ ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساءً 

لَّْيُتْم تَ وَ  ِإن فَ َهْل َعَسْيُتمْ نقرأ يف قول اهلل عز وجل:  الرحم اإلنسانية املطلقة كما ذكر  كثرياٌ من العلماء. أمل
. الحظوا كيف قرن البيان اإلهلّي بني اإلسالم يف األرض وبني اأْلَْرِض َوتُ َقطُِّعوا َأْرَحاَمُكمْ  يِف  َأن تُ ْفِسُدوا

مكم، ومنبع املصاحل  اتقطيع الرحم.كأنه يقول لنا إن منبع الفساد والفتنة يف األرض إّنا هو تقطيعكم ألرح
كلها إّنا هو التآلف والتوادد إّذ يشيع بني هذه األسرِة اإلنسانية. لكن كيف السبيل اىل ذلك؟ واهلِل ال 
سبيل إىل مجع هذا الّشمل وملّ هذا الّشعب وضبط األفراد على قلب واحد إال إذا دانوا مجيعًا بالوالء هلل 

 تعاىل.واصطبغوا مجيعًا بالعبودية هلل سبحانه و 

من أجل هذا يأمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بأن تكون للمسلمني مجاعة، وأن تكون هلم على رأس 
اجلماعة قاٍض، ومن أجل هذا يأمر اهلل سبحانه وتعاىل الناس بالوالء ملن بيده األمر حىت ولو طلبوا منهم 

أعطوهم ما سئلوا سلم: شيئًا من حقوقهم اليت أعطاهم اهلل عز وجل. يقول املصطفى صل اهلل عليه و 
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. وقد قال له حذيفة بن اليمان: يا رسول اهلل أرأيت لو أنه ضربين. وسلوا اهلل سبحانه وتعاىل ما لكم
. كثرٌي من الناس امسع واطع ولو أخذ مالك ولو ضرب ظهركقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

ن يظهر اهلل عليه وسلم. كثرياً ما جاء ميتعجبون، ويستغربون، من أن يقول هذا الكالم رسول اهلل صل 
يل تعجبه علنًا، لكن هؤالء اإلخوة مل يدركوا فيما يبدو بر اإلسالم وحكمته األوىل اليت أكرمنا اهلل باإلسالم 
من أجلها. مطمح نظر الشَّارع حتقيق أسباب الوئام حتقيق أسباب التآلف، فإذا رأيت أنك إما ان تضحيَّ 

ذا تسد باب الفتنة، وإما أن تضحيَّ بوحدة األمة يف سبيل احلفاظ على حقوقك حبقك ومالك، ولكنك هب
فإن اهلل يقول: ضحي حبقوقك يف سبيل أن تسد ثغرًة تتسرب منها فتنة اىل األمة. حىت إذا أمرك هذا 

ال ّنزل: ملاإلنسان مبعصية أمرك مبا هناك اهلل عنه أو هناك عما أمرك اهلل عز وجل به جاء القانون الرباينُّ ا
 .طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

فلنعلم يا عباد اهلل مدى أمهية هذه املصلحة اليت تنزل من أجلها دين اهلل عز وجل. وحيثما رأيتم 
املسلمني يتوحدون بواسطة إسالمهم فاعلموا أهنم يسريون على هدى وعلى صراٍط مستقيٍم يف تطبيقهم 

سم اإلسالم يتفرقون، وباسم اإلسالم يتدابرون ويتعادون فاعلموا أهنم هلذا اإلسالم. وحيث ما رأيتموهم با
قد تنكبوا الطريق واعلموا اهنم قد تاهوا عن احملجة ألن اإلسالم احلقيقّي أول مثراته توحيد األمة، وإزالة 

 أسباب الفتنة واخلصام فيما بينها.

 أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم.
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أيها اإلخوة ما الذي ينبغي أن نفعله يف مواجهة هذه الفنت املدهلمة، وما هو السبيل الذي إن 
سلكناه وقانا اهلل سبحانه وتعاىل بذلك من شرور هذه الفنت وما املوقف الذي ينبغي أن نتخذه، يسأل  

رٌي من اإلخوة هذا السؤال وكأهنم يتصورون أن هذه الفنت املدهلمة اليت أنبئنا هبا رسول اهلل صلى اهلل كث
عليه وسلم حيمل كل مسلم بيده على انفراده مفتاح احلل هلا، ومفتاح السبيل إىل التخلص منها. واألمر 

 ليس كذلك.

اعية، ال ، إّنا جاءت نتيجة أخطاء مجإن هذه الفنت اليت ابتلى اهلل سبحانه وتعاىل املسلمني هبا
أخطاء فردية، أخطأ املسلمون أخطاء مجاعية، واحنرفوا احنرافات مجاعية، وسلكوا بشكل مجاعي سباًل 

كما قال   كقطع الليل املظلمبعيدة عما أوصاهم اهلل سبحانه وتعاىل هبا فأقبلت إليهم هذه الفنت 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يصفها.

كانت مجاعة املسلمني من قبل تتوىل اهلل ورسوله مث حتولت هذه اجلماعة بل هذه اجلماعات من   
واليتها هلل ورسوله وأخذت توايل عباد اهلل سبحانه وتعاىل، بل توايل أعداء اهلل من عباده، تلك هي اخلطيئة 

األخوة من  وال تزال شبكة هذهاألوىل، كانت مجاعة املسلمني تعتز بأخوهتا اإلُيانية واإلسالمية وترعى 
أقصاها إىل أقصاها فكل ما اهتز طرف منها اهتز جمموع هذه الشبكة ذلك ألن كل مسلم كان يعي 

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ  ان اإلهلي عنها أُيا تعبري فقال:معىن األخوة اإلسالمية اليت عرب البي ِإّنَّ
 .َأَخَوْيُكمْ 

مسلم حارساً على هذه األخوة يصلحها إن تسرب إليها خوف، يرعاها إن تربص هبا عدو كان كل 
ولكن املسلمني فيما بعد أو إن مجاعة املسلمني فيما بعد عمدوا إىل هذه األخوة فأخذوا ُيزقوهنا بأيديهم 

عرضوا عنها أشر ممزق، أمرهم اهلل برعايتها فمزقوها، أمرهم اهلل سبحانه وتعاىل بإصالح هذه األخوة ف
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وتركوها لألعداء املرتبصني هبا، كانت مجاعة املسلمني من قبل تستعمل النعم اليت أنعم اهلل هبا عليهم من 
رزق وفري ومال كثري ورغد يف العيش، كانت مجاعة املسلمني من قبل تستعمل هذه النعم فيما يرضي اهلل 

ذوا عز وجل، فخلف من بعدهم خلف أخ سبحانه وتعاىل وجتنِّدها يف سبيل السعي إىل مرضاة اهلل
يستعملون هذه النعم وسيلة حرب هلل عزو جل وأداة سكر وطغيان وإعراض عن اهلل سبحانه وتعاىل، 
فتحول شكرهم كفران وحتول اختاذهم هلذه النعم سبياًل إىل مرضاة اهلل حتول حجابًا حاجزاً يبعدهم عن 

، فلما عية تعاون الكل يف الوقوع فيها وليست أخطاء فرديةاهلل سبحانه وتعاىل، وهي كما ترون أخطاء مجا
ناَسوا تارتكبوا هذه األخطاء ملا تقلصت أيديهم عن مبايعة اهلل وعن مواالهتم هلل سبحانه وتعاىل ونسوا أو 

َا َولِيُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُواْ  قول اهلل سبحانه وتعاىل:  ا قول اهلل عز وجل:نسوا أو تناسو و  ،ِإّنَّ
 َِإنَّ َولِيِّ َي الّلُه الَِّذي نَ زََّل اْلِكتَاَب َوُهَو يَ تَ َوىلَّ الصَّاحلِِني،  وأعرضوا عن مواالهتم هلل لتمتد أيديهم إىل

مواالة أعداء اهلل سبحانه وتعاىل وعمد هذا اخللق من بعدهم إىل النعم الكثرية اليت أكرمهم اهلل عز وجل 
منها أداة تنافس فيما بينهم وهدف تسابق، فأغرى ذلك ما بينهم العداوة والبغضاء بعد هبا، فجعلوا 

األخوة اليت نسجها اهلل سبحانه وتعاىل فيما بينهم، وحتولوا إىل أعداء متنافسني يتسابقون إىل املغامن وهي  
إليهم الفنت  أقبلت كثرية، ويتخوفون عن املغارم، وهي بعيدة. فلما آل أمر تلك اجلماعة إىل هذه احلال
فَ تَ َرى الَِّذيَن يِف  من كل حدب وصوب، كان حال هؤالء املسلمني كما وصف اهلل يف حمكم كتابه: 

 .قُ لُوهِبِم مََّرٌض ُيَسارُِعوَن فِيِهمْ 

يَاء تُ ْلُقوَن إِلَْيِهم لِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَوْ وهذا بعد أن قال اهلل عز وجل: 
ن لذين حذر اهلل محذر وأنذر مث نبه إىل فريق من املسلمني يسارعون إىل مواالة هؤالء ا ،بِاْلَمَودَّةِ 

للُّه آِئرٌَة فَ َعَسى افَ تَ َرى الَِّذيَن يِف قُ لُوهِبِم مََّرٌض ُيَسارُِعوَن فِيِهْم يَ ُقولُوَن خَنَْشى َأن ُتِصيبَ نَا دَ  مواالهتم وقال:
تلك هي حالنا وهذا هو  ،َأن يَْأيتَ بِاْلَفْتِح أَْو أَْمٍر مِّْن ِعنِدِه فَ ُيْصِبُحوْا َعَلى َما َأَسرُّواْ يِف أَنْ ُفِسِهْم نَاِدِمنيَ 

. وكما وقع اخلطأ مجاعيًا فال بد أن يكون اإلصالح أيضًا مجاعيًا، ماذا يغين أن يقوم الفرد فيسأل .واقعنا
وإىل أي عالج أهرع من أجل أن أقاوم هذه الفنت والبالء، ال بد أن يتم اإلصالح على أي موقف أختذ 

مستوى مجاعي كما وقع اخلطأ على مستوى مجاعي، ال بد أن يصحوا املسلمون وال بد أن يستيقظوا 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2112
 

راط الذي صمجيعًا أو أن تستيقظ الفئة الكثرية الكبرية منهم فيتأوبوا إىل رشدهم بعد هذا التيه، ويتبينوا ال
تاهوا وضلوا عنه مث يعودوا فيصطلحوا مجاعيًا مع اهلل سبحانه وتعاىل، ويقطعوا سبل هذه املواالة املزيفة 

 بينهم وبني أعداء اهلل، ويعلموا أن هؤالء الناس ال ُيكن أن يفيدوهم يف شيء.

م أحط همظهرهم مظهر غىن وحقيقتهم أحط وأدىن من الفقر املدقع، مظهرهم مظهر قوة وحقيقت
وأدىن من منتهى الضعف، مظهرهم مظهر عزة ولكنهم أذل من كل ذليل، فيما ّند أيدينا إليهم فيما نرى 
أنفسنا تبعًا هلم وقد أكرمنا اهلل مبواالته، وقد رفع شأننا إىل مستوى من العزة ال يرام، وال ُيكن أن يناله 

 مجهور املسلمني. أحد يف ملكوت اهلل سبحانه وتعاىل حىت املالئكة فيما قرره

ملاذا نريق هذا العز وندبر عن هذا اجملد ونوايل بعد أن واالنا اهلل وواليناه، نوايل أعداء اهلل سبحانه 
وتعاىل. ملاذا وما احلاجة وما الضرورة إذا أدبنا إىل اهلل عز وجل بشكل مجاعي وعدنا فاصطلحنا مع اهلل 

ه أعدناها على النهج القومي سرياً على صراط اهلل سبحانعز وجل ومللمنا شؤننا وأحوالنا بشكل مجاعي، و 
 وتعاىل.

فاملشكلة حملولة والبالء ذاهب والفنت مضمحلة، ويعيد اهلل عز وجل عباده إىل أعلى مستويات  
النصر والسعادة، املشكلة حملولة إن أردنا بشكل مجاعي حلها، وإال فلنعلم أن الدنيا اليت أقامنا اهلل فيها 

عن كفَّيت ميزان إن رجحت الواحدة منهما طاشت األخرى والعكس صحيح، فإما أن ترجح  هي عبارة 
كفة املسلمني وعندئذ ال بد أن تطيش كفة أعداء اهلل عز وجل. وأما إن طاشت كفة املسلمني بإعراضهم 

ياة حلعن رهبم وبعكوفهم على هذه األخطاء اليت نتحدث عنها إذاً ال بد أن ترجح الِكفة األخرى، ألن ا
ستستمر إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، وال ُيكن إذا فسد حال املسلمني أن يطوي اهلل األرض 

 وهذه احلياة لسواد عيون املسلمني الذين مل يعودوا أهاًل لقيادة اإلسالم واجملتمع اإلنساين.

صوات هذه السياط أ فهل عسيتم أن تعودوا إىل ربكم سبحانه وتعاىل عوداً مجاعياً وأن تستيقظوا على
اليت يربينا اهلل عز وجل هبا لنعود إىل أخّوتنا اإلُيانية، ولنعود إىل وحدتنا اإلسالمية، ولنمد أيدينا من جديد 
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إىل اهلل عز وجل نبايعه وجنلس حتت مظلة الوالء له. إن فعلنا هذا حلت املشكلة كلها؛ وإال فاعلموا أن 
 ول البغي جتتمع من كل حدب وصوب ضدكم.األمم األخرى حتيط بكم، واعلموا أن د

وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه اليوم بذلك اليوم البعيد البعيد إذ كان ينادي منادي احلروب 
الصليبية وهو يتحول من سقع يف أوروبا إىل سقع، حاماًل صليبه يدعو دول البغي إىل حماربة اإلسالم وإىل 

يها؛ ذلك آن ذاك أن يصلوا إىل بغيتهم اليت هتفوا يف سبيل الوصول إلالقضاء عليه، ولكنهم مل يستطيعوا 
ألن املسلمني عادوا فاصطلحوا مع اهلل عز وجل آن ذاك، وألن املسلمني توحدوا على صراط اهلل بعد أن 
شردوا عنه شروداً ما آن ذاك. فلما آبوا أوبة احلق إىل احلق طرد اهلل سبحانه وتعاىل من ديارهم أعداءهم، 
أما اليوم فيبدوا أننا ال نزال عاكفني على غينا منتشرين يف ساحات شرودنا تائهني عن أنفسنا وعن ولينا 
الواحد األحد سبحانه وتعاىل؛ إذاً فليس بدعًا وليس غريبًا أن تعود املصيبة اليت محانا اهلل هبا يف عصر من 

ها يف ط بنا، وها هي ذي حميطة هدفالعصور وأن جتدوا دول البغي تتنادى وها هي ذي قد تنادت وحتي
الظاهر وهو هدف َياطب به األغبياء والسذج فقط ما تعلمون من األسباب الشكلية، أما هدفها احلقيقي 
املرسوم يف أذهاهنم واملنشور يف صحفهم واملعلن عنه يف إذاعاهتم، فهو عبارة عن محلة صليبية يعلنون يف 

خرة الناجحة، هذا ما يقولون ولكن اهلل من ورائهم حميط، ولكن تبجٍح أهنا ستكون احلملة الصليبية اآل
اهلل من ورائهم حميط، وهو ناظر إىل عباده. فإن آبوا إليه أوبة احلق وإن اصطلحوا معه ولو بعد شرود 
طويل وإن مجعوا أمرهم حتت مظلة العبودية له، فإن اهلل سيخلق هلم معجزات النصر والتأييد ولسوف 

 ما مسعتم من خوارق األمور. ومعجزات الرب اليت أكرم اهلل هبا عباداً له من قبل. يعيد إليهم كل

فأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يلهم عباده الرشد وأن يعيدهم إىل صراطه العزيز احلميد. أقول قويل 
 هذا واستغفر اهلل العظيم.
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ا نعوُد مرًّة أخرى إىل احلديِث عن الفنِت اليت وصفها رسوُل اهللِ صّلى اهللُ عليِه وسلَّم، ووصَف خطورهتَ 
َ أهّنا كقطِع الليِل املظلم، جتعُل الرّجَل يصبُح مسلمًا وُيسي كافراً، وُيسي مؤمنًا ويصبُح كافراً، بل  وبنيَّ

 قليل.جتعلُه يبيُع ديَنُه بَعَرٍض من الّدنيا 

هذِه الفنُت تستهدُف املسلمنَي وال ريب، ولكنّها إّّنا تستهدُف اإلسالَم من خالِل املسلمني. فمهما 
تنّوعت هذِه الفنت، ومهما تشّكلت، ومهما ظهرت يف أساليَب شىّت، فإهّنا هتدُف إىل غايٍة واحدة، أال 

 وهَي تقويُض هذا الّديِن اإلسالميِّ وإطفاُء شعلته.

َف أصحاُب هذِه الفنِت املسلمنَي فإّّنا يستهدفوَن اإلسالَم من خالهلم. ولئن طِمعوا فلئن استهد
بأرٍض هلم أو وطٍن أو مال، فإّّنا يطمعوَن من خالِل ذلَك بإسالمهم. وقد أوضَح البياُن اإلهليُّ هذِه 

ُيرِيُدوَن جّل: عزَّ و احلقيقَة، وأثبتها لنا يف حمكم كتابه من خالِل آياٍت كثريٍة من مثِل قولِه اهلِل 
ُيرِيُدوَن . ومن مثِل قولِه عزَّ وجّل: اللَِّه بِأَفْ َواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َولَْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  نُورَ  لُِيْطِفئُوا
ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدىَٰ  . ومن مثِل قولِه عزَّ وجّل:اللَِّه بِأَفْ َواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِهِ  نُورَ  لُِيْطِفئُوا

 .َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َولَْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 

وهذِه احلقيقُة جتلّيها هذِه العصوُر كما جلّتها عصوٌر سابقة، وكما تؤّكُدها عصوٌر الحقة. واملهمُّ أنَّ 
نَّ هذِه األمَم اليت حّدَث عنها رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم، وأخرَب أهّنا على كلِّ مسلٍم أن يعلَم أ

ستداعى علينا كما تداعى األكلُة إىل قصعتها. لن يكوَن ذلَك من جرّاِء طمٍع يف أشخاصنا، وال يف 
انِه كما قلُت لكم. أرك أوطانِنا أو أموالنا. ولكنَّ ذلَك إّّنا يضمُر طمعًا يف ديننا، ويضمُر سعياً إىل تقويضِ 

م وإّنكم لتالحظوَن مظاهَر هذِه الفتنِة يف كثرٍي من الكتاباِت اليت ُتكَتب، واملنشوراِت اليت تُ َروَّج. بل إّنك
لتالحظوَن هذا يف أنَّ أجهزَة اإلعالِم يف أكثِر البالد العربّيِة معرضٌة عن هذِه الّنرياِن اليت تلتهُم اإلسالَم 

 عليه، وساكتٌة عنُه سكوَت جتاهٍل أو سكوَت ال مباالة. وحتاوُل القضاءَ 
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ما العمُل الذي ينبغي على املسلمنَي أن يفعلوُه جتاَه هذِه الفتنِة اليت تستهدُف إسالمهم؟ ينبغي أن 
لفريُق انعلَم أيّها اإلخوة قبَل كلِّ شيء: أنَّ النّاَس الذيَن يعيشوَن يف العامِل العريبِّ واإلسالمّي أحُد فريقني. 

األّول: واقٌف ومنحاٌز إىل الّصفِّ الذي يثرُي هذِه احلرَب الّشعواَء ضدَّ اإلسالِم وضدَّ املسلمني. الفريُق 
 الثّاين: واقٌف يف الّطرِف اآلخِر املستَهَدف، وهم بنَي عامٍل باإلسالِم فهَو متبّصٌر باألمِر مدرٌك ألبعادِه عاملٌ 

اطٌف َة أيِّ جتهيٌل يراُد به، وإنساٌن آخُر جاهٌل باإلسالِم ولكّنُه متعحبقيقتِه وال ُيكُن أن يذهَب ضحيّ 
 معه.

هذا هَو واقُع املسلمنَي اليوم: قسٌم منهم منحاٌز وواقٌف مع أبطاِل هذِه الفتنة، مع الذيَن يثريوهَنا، 
تساب. هؤالِء باالن ومَع الذيَن َيططوَن للكيِد لإلسالِم وإن كانوا مسلمنَي باالنتماء، وإن كانوا مسلمنيَ 

باعوا أنفسهم بَعَرٍض من الّدنيا رخيص، بل باعوا أنفسهم ألعداِء اهلِل سبحانُه وتعاىل وأعداِء هذِه األّمة 
بَعَرٍض من الّدنيا قليٍل كما قاَل اهلُل سبحانُه وتعاىل وكما أّكَد املصطفى عليِه الّصالُة والّسالم. فهؤالِء ال 

ال داعي إىل أن نثرَي اهلمَّ واحلزَن واألسى من أجلهم، فقد حكموا على أنفسهم داعَي للحديِث عنهم، بل 
أن يكونوا يف معسكِر أعداِء اهلِل سبحانُه وتعاىل. إن باألقالِم اليت يكتبوَن هبا، وإن بالّصيحاِت والّنداءاِت 

 اليت تتعاىل من حلوقهم، وإن بالّتصرّفاِت األخرى اليت تبدُر منهم.

عرفت  يَث ينبغي أن يكوَن حمصوراً يف الفريِق الثّاين، املسلمنَي الذيَن يضّموَن فئتني: فئةٌ ولكنَّ احلد
حقيقَة اإلسالم، وتزّودت بزاٍد ثقايفٍّ كاٍف منه، هؤالِء مهما طافت برؤوسهم عواصُف الكيِد وعواصُف 

 يف وجهِه أيُّ باطٍل يَّ ال ُيكُن أن يقفَ الفنِت فإهّنا لن تزعزَع من يقينهُم اإلسالميِّ شيئاً ألنَّ احلقَّ اإلسالم
مهما تراكَم وتكاشف. ولكنَّ املشكلَة تتمّثُل يف الفئِة الثّانيِة مَن املسلمنَي املتعاطفنَي مَع اإلسالِم 
بوجداناهتم، واجلاهلنَي لإلسالِم بعقوهلم. هؤالِء هُم الذيَن ُيكُن أن يذهبوا ضحّيَة أمثاِل هذِه الّصيحة، 

 الذيَن ُيكُن أن يُ َغرََّر هبم، وُيكُن أن َُيَدعوا. هؤالِء همُ 

فما العمل؟ وما الّطريقُة اليت ينبغي أن نسلكها يف سبيِل أن حنصَِّن هذِه الفئَة ضدَّ كيِد الكائديَن 
 وهم كثريون؟
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َل منُه وال ئاجلواُب أيّها اإلخوة: أنَّ التقاَط جزئيّاِت ما يستغّلُه أرباُب وأبطاُل هذِه الفنت، أمٌر ال طا
 هنايَة له. فال فائدَة من مالحقِة هؤالِء املفتئِتنَي على اهللِ وعلى اإلسالم، أن ّنسَك جبزئيّاِت ما يقولوَن لنردَّ 
عليها. لن يكفَي لذلَك زمٌن مهما طال، ولن يّتسَع لذلَك وقٌت مهما كانت أوقاتُنا فارغة، بل ليَس هذا 

 ذي ينبغي أن يسلَكُه عاقٌل ضدَّ جمنون.هَو املنهج العقاليّن واملنطقّي ال

 الّطريقُة املثلى: هي أن يتثّقَف هؤالِء املسلموَن ثقافًة إسالمّيًة راشدًة بقطِع الّنظِر عن كلِّ شيء.

الّطريقةُ املثلى: هَي أن يعمَد هؤالِء املسلموَن إسالماً عاطفيًّا فيلجموا عواطفهم اإلسالمّية، ويتّوجوها 
، وتفيُض قافِة اإلسالمّيِة الّصحيحة، بل بالعلوِم اإلسالمّيِة اليت يفيُض هبا كتاُب اهللِ عزَّ وجلّ ويقّيدوها بالثّ 

هبا سّنُة املصطفى صّلى اهلُل عليِه وسلَّم. فإذا وعى هؤالِء اإلخوُة إسالمهم عرفوا العقيدَة اإلسالميَّة 
وا االجتهاَد اإلسالميَّ لدراستِه وفهمِه وتفسريه، وعرف ومنطلقاهتا، عرفوا كتاَب اهلِل عزَّ وجلَّ واملنهَج العلميَّ 

يف فهِم نصوِص القرآِن والّسّنة، وأيقنوا كيفيَة وصوِل اإلسالِم إلينا عرَب تارَيِه املعروف، وأخذوا من كلِّ 
شيٍء زاداً خفيفًا جهَد استطاعتهم، فإنَّ ذلَك جيعلهم يف حصٍن حصنٍي ضدَّ لغِو الالغنَي وضدَّ كيِد 

 الكائدين. هذا هَو الّسبيُل الذي ينبغي أن ُيسَلك.

ُبَل ونقول: إنَّ السُُّبَل إىل هذا مفّتحٌة يف بالدنا واحلمُد هلل، وإنَّ التّقصرَي ممّن ال يريُد أن يلجَأ هذِه السُّ 
 من أبواهِبا.

ثرٍي من البالِد على كوينبغي أال ننسى، بل ينبغي أن حنمَد اهلَل إذا ما ذكرنا أنَّ بالَدنا هذِه متتاُز 
َدنا اإلسالمّيِة مبا فيها من معاهٍد مفّتحٍة للعلوِم الّشرعّيِة مل تتوافر يف أيِّ بلدٍة أخرى. ينبغي أن نذكَر أنَّ بال

تعاىل  هذِه متتاُز حبلقاٍت للعلوِم اإلسالمّيِة تفيُض هبا كثرٌي من املساجد، وهَي مزّيٌة مل يكرم هبا اهللُ سبحانُه و 
 من البالِد األخرى. كثرياً 

ِق األبواُب ُمَفتَّحٌة إذاً إىل نيِل الثّقافِة اإلسالمّيِة الرّاشدةِ عن طريِق املعاهِد الّشرعّيِة الكثرية، وعن طري
احللقاِت العلمّيِة املتوافرة، وعن طريِق اجللوِس كمستمعنَي يف جامعاتِنا وكلّياتِنا اإلسالمّية. ولكنَّ الّذنَب 

سنِة الكسَل وال يريُد أن يَنُشَط ملعرفِة إسالمِه يف الوقِت الذي ُيسُك فيُه كثرٌي من النّاِس بأل ذنُب من يُؤثر
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 . بدءًا من أقصى الّشرِق امللحد، إىل أقصى الغربِ .اللهِب من أجِل أن حيرقوا البنياَن اإلسالميَّ كلَّه
 الّصلييبِّ املفتئِت واملرتّبِص باإلسالم.

نا وحنُن الذيَن تطوُف من حولنا الفنُت ال بأشخاصنا، ولكن من حيُث عقائدنا، حنُن الذيَن ُيكاُد ل
 ومن حيُث هذا اإلسالِم الذي ارتضيناُه تاجًا لعقولِنا وصراطًا لسلوِكنا.

فلماذا؟ ملاذا وحنُن نتعاطُف مع اإلسالم؟ ملاذا ال نلهُب عواِطَفنا ليدفَعنا هذا اللهُب إىل تعّلِم دينِنا؟ 
إسالمنا؟ وعندئٍذ لن جتدوا أليِّ فتنٍة دامهٍة مهما أوغلت ومهما اعتصفت ومهما كاَد هبا  إىل معرفةِ 

 الكائدون، لن جتدوا هلا منفذاً إىل عقِل إنساٍن مسلم.

وال شكَّ أنَّ هنالَك وسائَل أخرى غرَي هذِه الوسيلِة الفّعالِة املباشرة، أال وهَي وسيلُة العكوِف على 
َك وسائُل أخرى، كتجنيِد أجهزِة اإلعالِم املقروءِة واملرئّيِة واملسموعِة لكبِح مجاِح هذِه فهِم اإلسالم. هنال

 الفتنة. ولردِّ هذِه الغائلة.

وال شكَّ أّنُه تقصرٌي ما بعدُه تقصرٌي أن تكوَن هذِه الّصحف، وهذِه األجهزة، بعيدٌة كلَّ البعِد عن 
ياناتِنا مثَّ القضاَء ولَنا، واليت تستهدُف عقائَدنا. ومن مثَّ تستهدُف كهذِه الّنرياِن املتسّعرِة اليت تستهدُف عق

 علينا مجلًة وتفصياًل.

ما مهّمُة هذِه األجهزِة إن مل تكن رعايَة العقوِل من كيِد الكائدين؟ ما مهّمتُها إن مل تكن رعايَة 
ُن حنسُن الظّنَّ من هذِه الغاية. واملأموُل وحن األّمِة من ترّبِص املرتبَّصني؟ وال أعلُم غايًة أقدَس هلذِه األجهزةِ 

دائمًا، وحنُن نفتُح القلوَب للتعاوِن دائمًا: أن تكوَن، بل أن تصبَح هذِه األجهزُة على مستوى هذا اخلطِر 
ثناُه من اآلباِء ر احملدِق هبذِه األّمة. املأمول، وأنا أعلُم أنّنا مجيعاً نعتزُّ باإلسالم. وأنّنا مجيعاً نعتزُّ به إن تراثاً و 

واألجداد، وإن مبدًأ من املبادِئ اليت أوحى اهللُ عزَّ وجلَّ هبا إىل هذِه الّصفوِة املختارِة من عباده، وهذا ما 
 نلقى اهلَل عزَّ وجلَّ عليه.
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العتزاز. اأنا أعلُم أنَّ كلَّ من يف البلدِة على شىّت املستوياِت يعتّزوَن هبذا اإلسالِم أيًّا كاَن منطََلُق هذا 
فمالنا ال ندافُع عن هذا الذي نعتزُّ به؟ مالَنا ال حنمي حوزَة هذا الّديِن الذي نعتزُّ به؟ ملاذا وحنُن نرى بأمِّ 
أعيننا كيَف َُيَطَُّط هلذا الّديِن بليل، وكيَف تتضافُر اخلطُط كما قلُت لكم من أقصى الّشرِق إىل أقصى 

 الغرب؟

إن نسينا الّدفاَع عن اإلسالم وإْن نسينا تثقيَف -واب، واملأمول: وها هَو شهُر رمضاَن على األب
ذا الواجِب هذا أن يذكِّرنا هبذا املبدِأ هذا الّشهر. أن يذكِّرَنا هب -شبابِنا وجيلِنا بالثّقافِة اإلسالمّيِة الرّاشدة 

ستوياِت وبواسطِة  على شىّت امل الّشهُر املبارك، هذا الّشهُر الذي يدعونا بلطٍف وبرّقٍة ما بعدها رّقة، يدعونا
كلِّ السُّبِل اليت ّنلُكها وكلِّ األجهزِة اليت نعتزُّ هبا. يدعونا هذا الّشهُر إىل اصطالٍح قدسيٍّ مَع اهلِل عزَّ 
وجّل، وإىل رجوٍع مبارٍك إىل رحاِب اهلِل سبحانُه وتعاىل. هذا الّشهُر يدعونا إىل أن جنعَل صفحاِت 

ؤالِء الّشباِب ا متّوجًة بالّتذكرِة النّابضِة باحلبِّ هلذا الّدين، والغريِة على الثّقافِة اإلسالمّيةِ هلمنشوراتِنا وجرائَدن
 بل هلذا اجليِل أمجع.

هذا الّشهُر يهيُب بنا مجيعًا مع كلِّ ما ّنلُك من وسائَل وُسُبٍل أن جنّندها، مثَّ نقَف صّفًا واحداً يف 
احلروِف  نا. ولو شئُت أيُّها اإلخوُة لوضعُت لكم كثرياً من النّقاِط على كثرٍي منوجِه هؤالِء املرتّبصنَي بدينِ 

يف توثيِق فنٍت تأتينا من أقصى الغرب، واهللِ ال هتدُف أشخاصًا، وال هتدُف أرضاً وال وطنًا وال مااًل. ولكنّها 
 تستهدُف هذا الّدين...

 يغفر لكم... أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم، فاستغفروهُ 
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 29/29/1882|  دواء املحنة الذي ذهل عنه الكثيرون -133

 

كلنا نرى حمنة املسلمني اليوم، وكلنا نبصر الذل الذي حاق هبم، واملهانة اليت أحاطت هبم من 
حوهلم، وكلنا قادٌر على أن حيلل مظاهر هذه املهانة أبدع حتليل وأن يذهب يف تصويرها ويف إيضاح 

كل دقٍة وبكل بياٍن كامل، وهذا ما يفعله كثري من الناس اليوم، وهم يتومهون أهنم هبذا الكالم أسباهبا ب
يعاجلون هذا الذل الذي حاق هبم، وهذه املهانة اليت ضرهبا اهلل سبحانه وتعاىل عليهم. فكأننا إذا صّورناها 

، وكأننا إذا استثرنا لواعج قلوب نكون النفوس وَهيَّجنا محاسة ال أمام األخيلة واألذهان بشكٍل بليٍغ بَ نيِّ
 بذلك قد ارتفعنا عن املشكلة وحتررنا من وهدة هذا الذل.

ولكن أال تالحظون أن هذا كالم ال فائدة منه، وأن هذا اجرتاٌر لشيٍء ال مثرة من ورائه، ماذا يفيدين  
اء؟ فأبني خطورة الدأن أجلس فأصف الدواء؟ وأن أعود فأكرر وصفه كلما مللت من تكراره؟ وأن أعود 

 وأن أبني آثاره اجلسيمة الفتاكة يف اجلسم؟ ما فائدة هذا العمل وأنا ال أقدم من وراء ذلك دواءً هلذا الداء؟

. فأنا أعلم أن هنالك خطب طنانة رنانة، يتحدث أرباهبا من خالل .هذا هو واقع املسلمني اليوم
كن ض، وعن املآسي اليت تفتت القلوب فعاًل، ولهذه اخلطب عن حمنة اإلسالم يف كثرٍي من بقاع األر 

الناس يصغون مث يصغون مث يصغون فال جيدون حصيلة هلذا الكالم سوى أن يتحول السامع يف أحسن 
األحوال إىل شواٍظ وهلب، وخترج هذه الشعل من املسجد دون أن تعلم ماذا تصنع، وما الذي ينبغي أن 

 تفعل؟

رمسون، بوسعي أن أرسم لكم الداء كما يرمسون، وأن أصفه لكم بوسعي أن أرسم لكم الدواء كما ي
بأبلغ مما يصفون، ولكين مهما فعلت ومهما فعلوا، لن أستطيع ولن يستطيعوا أن يأتوا بوصٍف لذلك أبلغ 
مما وصف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكلكم يعلم ماذا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 

 و يصف الداء.احلديث الصحيح وه
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ستداعى عليكم األمم كما تداعى األكلُة إىل قصعتها. قالوا: أمن قلٍة حنُن يا رسول اهلل  الداء:
رهبة من قلوِب وسينزَِعنَّ اهللُ ال -هذا هو الداء- يومئذ. قال: ال بل أنتم كثري ولكنكم غثاٌء كغثاِء السيل

ا أيضًا لبيان الداء، قال أحد الصحابة: ما الوهن ي أعدائكم وسيقِذَفنَّ يف قلوبكم الوهن وهذا استمرارٌ 
 .املوت قال: حُب الدنيا وكراهيةُ رسول اهلل؟ 

مهما أردنا أن نصف أدوائنا اليت حَتكمت بنا وبنفوسنا فلن نستطيع أن نقر كالمًا أبلغ مما قاله رسول 
كتاِب اهلل   والدواء مرسوٌم يف اهلل صلى اهلل عليه وسلم، هذا هو الداء. أفال ينبغي أن نبحث عن الدواء؟

عز وجل ِلَمن أراَد أن يتأمل وِلَمن أراد أن يَتدبر. الدواءُ موصوٌف ومكرر ولكن اإلنسان الذي ُير على 
األلفاظ دون أن يتدبرها بفكره لن يشعر بأنه من هذه اآليات أمام دواٍء ناجح يصفه اهلل سبحانه وتعاىل 

 هلؤالء الناس.

بُتُوا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإَذا لَِقيُتْم فَِئًة فَاث ْ هلل عز وجل يف هذه اآلية القصرية الوجيزة: اقرأوا مثاًل قول ا
. فاثبتوا. كأن قائاًل يقول: ما دواء الثبَات وكيف نستطيع أن نثبت؟ َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا لََّعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

، ما أكثر َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا لََّعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ ذا السؤال يف بيان اهلل قائاًل: يأيت بيان الدواء جوابًا على ه
الناس الذين ُيّرون على هذا الكالم مّر الكرام؛ ببالهة وبدون أي وعي، ال تستوقفهم هذه الكلمة أبداً 

َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا. 

ا كثر الذين إذا ذُكِّروا هبذا الدواء استخفوا به واستهانوا به وأعرضو بل إنين أقول لكم شيئًا آخر: ما أ
وا عن ما يف أنفسهم قالوا: إن هذا الدواء إّنا  عنه وعمن يصفه هلم، فإذا أرادوا أن يناقشوا وأن يُ َعربِّ

ّنا يبحثون إتستعمله العامة، أما اخلاصة من املسلمني الذين ينبغي أن َُيَِططوا وينشطوا ويفعلوا ويتحركوا ف
قُ وٍَّة  ِمنْ  َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتمْ  عن دواٍء آخر، وال عجب أهنم يقفون كثرياً عند قول اهلل عز وجل: 

ويتفننون يف حتليل هذا الكالم ويف مالحقة أبعاده، ولكين  َوِمْن رِبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّهِ َوَعُدوَُّكمْ 
للََّه َكثريًا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإَذا لَِقيُتْم فَِئًة فَاثْ بُتُوا َواذُْكُروا اأيت واحداً وقف أمام هذا الكالم اآلخر: ما ر 
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فكانت العاقبة أهنم ال مجعوا العدة الكافية اليت أمر اهلل جبمعها، ومل جيتمعوا حوهلا، وال  .لََّعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 
  سبحانه وتعاىل كما أمر يف اآلية األخرى، أعرضوا عن الدواءين معًا. ملاذا؟ذكروا اهلل

ألن إعداد العدة إّنا هي مثرٌة ونتيجٌة لإلكثاِر من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل، فالقلب اخلايل عن ذكر 
ظيم حرمات عاهلل هذا القلب ال بد أن ُيصبح خالياً عن اخلوف من اهلل، ومن مَث البد أن يصبح خالياً عن ت

اهلل، ومن مَث البد أن يصبح خاليًا عن حمبة اهلل عز وجل، وإذا خال القلب عن هذا كله فقد أصبح وعاًء 
فارغًا ليستقبل حب الدنيا حب الشهوات حب األهواء حب الزعامة حب الرئاسة حب املنافسة على 

وماذا  اذا عسى أن جتدي العدة؟!طريق احلكم وكراسّيه، وإذا أصبح وعاء القلب مليئًا هبذه األشياء فم
 عسى أن جيدي العدد؟ وماذا عسى أن جتدي اخلطب النارية أيها األخوة؟

أصُل املسألة تبدأ من هنا، تبدأ من القلب، من ذكر اهلل عز وجل، والباري عز وجل حكيم وكلكم 
ية لنا واملرتبصة بنا املعاديعلم أن من صفات اهلل سبحانه وتعاىل دقُة ِحكمته. ملاذا ربط بني مواجهة الفئة 

وبني اإلكثار من ذكر اهلل عز وجل؟ ذلك ألن هذا العدو يعتمد على سالحني اثنني سالٌح منظور هو 
 ثانوٌي جداً، وسالح خفي هو األساسي الذي يعتمد عليه.

هذا السالح اخلفي الذي يعتمد عليه هو البحُث عن ثغراٍت يف صفوف املسلمني، هو البحث عن 
املسلمني املتجهة إىل األرض، املتجهة إىل املال، املتجهة إىل الزعامات املتجهة إىل األهواء والغرائز شهوات 

. عندئٍذ يُقِبل هذا العدو ليستغلَّ هذه الثغرات وليستثمرها، عن طريق هذه الغرائز يُ َقسِّم .وحنو ذلك
قسموا عندما تدابرة. وما أيسر أن يتاملسلمني بضعًا وفئات متناحرة متخاصمة، يُقسِّم املسلمني فئاٍت م

ة، عدونا . الشهوات اخلفي.. االستكبار.جيد أن مهوى قلوهبم املال، عندما جيد أن مهوى قلوهبم الزعامة
 درس هذا كله هذا هو السالح اخلفي األول الذي يعتمد عليه العدو.

، ورأى ناحرة متخاصمةفإذا استعمل هذا السالح، ونظر إلينا فرأى كيف أنّا قد أصبحنا فئات مت
أن ذلك املعىن الوحدوي اجلامع ألشتات هذه األمة قد زال يوم زال الدواء الذي أمرنا اهلل عز وجل به، 

 عاد فاستعمل السالح الثانوي الثاين. فماذا عسى أن يستفيد املسلمون بعد هذا مهما تداعوا؟
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د والثاين عن الواد اآلخر، وبني الواد الواحإهنم يتنادون وهم متباعدون يف أوديٍة َقصّية كل واٍد بعيد 
 ..حواجز من الشهوات من األنانيات من احلزازات من حب الدنيا إىل آخر ما تعلمون من هذه األمور

من هنا رسم اهلل سبحانه وتعاىل لعباده الدواء، ذكر اهلل عز وجل، وأعيذكم أن تفهموا كلمة الذكر 
أن  وف ال. املراد بذكراهلل عز وجل أن يظل القلب ذاكراً مواله وخالقه،اليت أقوهلا باملعىن التقليدي املعر 

يظل هذا القلب دائمًا مّتجهًا إىل مراقبة قيّوم السموات واألرض؛ ُيراقبه من خالل أنه احلي القيوم، ُيراقبه 
ار سواه،  ضمن خالل أنه الرازق الذي ال رازق سواه، وأنه النافع الذي ال نافع سواه، وأنه الضار الذي ال

ُدبِّر الذي ال ُمدّبر سواه، وأنه اخلالق الذي ال خالق سواه، وأنه الناصر الذي ال ناصر سواه. هذا 
وأنه امل

 ما أعنيه بذكر اهلل عز وجل.

فإذا أهَّلت األمة نفسها هبذا الذكر املستمر، وربط كل واحد منهم  أحداث الكون مبُحِدثها، تقلبات 
لنعمة مبنعمها، فإن هذا القلب سرعان ما يتجه باحلب إىل هذا اإلله الواحد األحد، الدنيا مبقلبها، ربط ا

فإذا اجته القلب باحلب إليه، نبع من هذا احلب التعظيم، وأمثر هذا احلب وهذا التعظيم الرهبة واملخافة 
على الزعامة  سمن اهلل، وعندئٍذ تتساقط من هذا القلب حمبة األغيار، حمبة الدنيا حمبة الشهوات التناف

التنافس على الرئاسة كل هذا يتساقط. وإذا مت هذا األمر حتقق الدواء، واحتد املسلمون وهتيئوا عندئٍذ 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا  جملاهبة عدوهم الذي يأمر اهلل سبحانه وتعاىل املسلمني بالثبات أمامه إذا جاهبهم.

لكن ال واهلل ال نستطيع أن نثبت وإن قلوبنا مشدودة إىل أهوائنا، إّنا يكون الثبات  .ِإَذا لَِقيُتْم فَِئًة فَاثْ بُتُوا
 بعد هذا الدواء الذي أقوله لكم.

ولقد قلت البارحة: إنين ُدعيت يف بلدة من هذه البالد األجنبية البعيدة النائية إىل إلقاء حماضرة 
َر اهلل ذلك اجلانب املنسي من حياة ذك"وفاجأُت القوم عندما قلت هلم: سيكون موضوع حماضريت 

 ".املسلمني

كانت هذه الكلمة وهذا العنوان مفاجئة هلؤالء الناس. فلماذا كان هذا العنوان مفاجئًة؟ ألنه مل 
يكونوا يتصورون أن أحدثهم وهم املثقفون وهم الفكريون وهم احلركيون عن موضوٍع كهذا املوضوع، ذكر 
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سلمني اليوم. ورأيت وقع املفاجأة على النفوس. قلُت هلم: هذا هو الدواء اهلل اجلانب املنسي يف حياة امل
الذي أنتم بأمسِّ احلاجة إليه، والدليل على ذلك تُعُجبكم من هذا املوضوع، والدليل على ذلك هذه 

ا و املفاجأة اليت رأيتُها يف نفوِسكم. أال تقرؤون كتاب اهلل؟! أال تالحظون كم يدعوكم اهلل إىل أن تعاجل
 أدوائكم وأمراضكم وكل ما قد حييق بكم من مهانة وذل هبذا الذكر؟ هذا هو الدواُء أيها األخوة.

فإن عزَّ عليكم أن تفهموا هذا الكالم أو أن تستوعبوه، فانظروا إىل ما قد أحاط بنا اليوم، هذا الذي 
 أحاط بنا اليوم يتمثل يف بالءين اثنني.

هو تصدع املسلمني، وحتوهلم إىل شيٍع وفئات متناكرة متخاصمة،  البالء األول: وهو البالء األعظم
وإن مل تكن متخاصمة يف الظاهر فهي متخاصمة يف الباطن. هذا البالء األعظم يتمثل بعد هذا يف أننا 
مبقدار ما تناكرنا ومبقدار ما أصبحنا شيعاً وفئات متخاصمة، مبقدار ما امتدت منا األيدي والقلوب ملواالة 

األعداء، أال تعلمون األدلة أال تعلمون الشوارع اجلديدة وأمسائها، أال تعلمون املواليد اجلديدة، أال  أولئك
تعلمون العواطف اليت ال ُيكن أن َُيمدها أي قرار أو أي كالم أو أي تذكرة، هذا يف الوقت الذي نالحظ 

دة، وكلكم اصمٍة متهارجة متباعفنجد أن هذه األمة املسلمة بالنسبة لنفسها قد حتولت إىل فئاٍت متخ
دََّمْت هَلُْم أَنُفُسُهْم َأن لَبِْئَس َما قَ  ۖ   َكِثريًا مِّنْ ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا تَ َرىَٰ يقرأ كالم اهلل وكلكم يقرأ قوله: 

 اختََُّذوُهْم أَْولِيَاءَ  َما يِبِّ َوَما أُنزَِل إِلَْيهِ اللَِّه َوالنَّ َولَْو َكانُوا يُ ْؤِمنُوَن بِ  َويِف اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدونَ  َعلَْيِهمْ  َسِخَط اللَّهُ 
 هذا كالم اهلل سبحانه وتعاىل. فهذا هو البالُء األول.

البالء الثاين: تلك النريان اليت تشتعل هناك، هذا البالء الثاين جاء فرعًا عن البالء األول، فمن أراد 
ء أن يتأمل لألصل، ومن أراد أن يتساءل ماذا نصنع ألخوة لنا مسلمني أن يتأمل للفرع، عليه قبل كل شي

ُيَذحّبون هناك وهناك. فليتساءل من الذي يبارك ذلك التذبيح من الذي يصفق لذلك التذبيح، أو من 
الذين يناورون من أجل ذلك التذبيح، إهنم أولئك الذين ظننا أهنم انتصروا لنا هنا، هم أنفسهم. أفال نعي 

 ندرك األمور وأبعادها؟ أفال
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وأعود فأقول هذا هو الداء، وال أريد أن أسري وراء الناس ألصف الداء وأضع يف القلوب نارًا ال 
خُتمد، إّنا الذي يعنيين أن أضع أمامكم الدواء أيها األخوة، الدواء هو توجيه القلب إىل الرب، تطهري 

 إلكثار من ذكر اهلل عز وجل على املستويات كلها.القلب من شوائب الدنيا، وال واهلل يكون ذلك إال با

واملعاصي نوعان اثنان أيها األخوة: معاٍص قلبية ومعاٍص تبتلى هبا اجلوارح، أهون مبعاصي اجلوارح 
س أمام معاصي القلب، معاصي القلب املتمثلة يف الكرب املتمثلة يف األنا املتمثلة يف اهلوى املتمثلة يف التناف

هلكة.ابتغاء االنتصا
ُ
 ر للذات، تلك هي املعاصي امل

. إّن آدم عصا ربه إذ أكل من الشجرة ولكن سرعان ما تاب اهلل عز وجل عليه، ولكن .وانظروا
ربناها معصية إن اعت -معصية إبليس ال تزال إىل اليوم معصيًة أغضبت الرب عليه؛ ذلك ألن معصية آدم 

، إرادٍة َضُعَفت عن الثبات أمام شهوٍة من الشهواتهي معصية جوارح معصية  -وهي معصية لغوية آنذاك 
أما معصية إبليس فهي معصية استكبار؛ معصية قلب. تلك هي املعصية اليت مل جتد بابًا مفتحًا للتوبة 

 أمامها.

رِعت مهابة . ُزرِعت حمبة الدنيا يف قلوبنا بداًل من حمبة اهلل، زُ .حنن ابتلينا أيها األخوة مبعاصي القلوب
يف أفئدتنا بداًل من مهابة اهلل سبحانه وتعاىل، فإذا وجدنا نتائج ما قد وقعنا فيه فما  -وأي ناس  - الناس

ينبغي أن نَتعّجب، وإذا وجدنا آثار أخطائِنا القلبية فما ينبغي أن نَنُدب إسالمنا. وملاذا ال ينتصر لنا 
 ملن يستغله مطايا؟ إسالمنا؟ مىت كان اإلسالم ينتصر ألعدائه مىت كان اإلسالم ينتصر

 

 

 

 1883عام  |. أيهما ستختارون .أمران يمتحنكم هللا بهما -131
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 به َشّرف لذيا الدين هذا يكون أن تكفل قد وتعاىل سبحانه اهلل إن املاضي األسبوع يف لكم قلت
 َأن رِيُدونَ يُ  اىلوتع سبحانه اهلل بقول هذا يف وذّكرتكم دائمًا، املنتصر وهو دائمًا، املتغلب هو عباده

 بِاهْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ  ،َكاِفُرونَ الْ  َكرِهَ  َولَوْ  نُورَهُ  يُِتمَّ  َأن ِإالَّ  الّلهُ  َويَْأىَب  بِأَفْ َواِهِهمْ  الّلهِ  نُورَ  ُيْطِفُؤواْ 
 أو منكم اً كثري  ولعل املاضي بوعاألس يف ذلك بيان يف القول وأفضنا ُكلِّهِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهرَهُ  احلَْقِّ  َوِدينِ 
 الدعة إىل وايركن وأن يطمئنوا أن إال اليوم املسلمني على ما أنه قلناه، الذي هذا من يتصور منكم بعضاً 

 ما أداء عن سلمونامل تقاعس مهما لشرعته، منتصرٌ  لدينه حافظ وتعاىل سبحانه اهلل أن موقنني والكسل
 .عليهم وتعاىل سبحانه اهلل افرتضه قد

 بحانهس اهلل جادة عن كبري واحنراف خطرية، رعونة قلته الذي الكالم من الفهم هذا أن شك وال
 .اآلخر عن منفصل منهما كل اثنان أمران فهما وتعاىل،

 قوة ذا متغلباً  تأللئاً م واألزمنة العصور سائر يف دينه يبقى بأن وتعاىل سبحانه اهلل تكفل: األول األمر
 والذين به، واآمن الذين عباده بأعناق وتعاىل سبحانه اهلل أناطه واجباً  هنالك أن: الثاين األمر. مهيمنة
 والذي علينا اهلل أخذه الذي الواجب، هذا صراطه على السري على وعاهدوه وتعاىل سبحانه اهلل بايعوا
 قرارٌ  ذلك والدهور، ةاألزمن عرب دينه على احملافظة من به اهلل تكفل قد مبا له عالقة ال بأعناقنا اهلل أناطه
 وعالقته الدعاء إىل أرأيتم ،هبا وتعاىل سبحانه اهلل كلفنا وظيفة وهذه دينه اجتاه وتعاىل سبحانه اهلل اختذه

 .عادةً  االنسان يطلبها اليت باألمور

 فوحت ولن وتعاىل، سبحانه هلل االنسان عبودية مظاهر من مظهر ألنه ذلك فواجب، الدعاء أما
 بني اءبالدع وتذللك ضراعتك خالل من الرائحة هذه تفوح كما شيءٍ  خالل من هلل عبوديتك رائحة
 طعام من به كفلت قد مبا إياهم وإمداده لعباده وتعاىل سبحانه اهلل رزق وأما. واآلصال البكور يف اهلل يدي

 مساؤه يأمر أنه يف ماضية اهلل سنة فإن تدعو مل أو دعوت لو آخر، شيء فذلك ونَِعم، ورزق وشراب
 باملهام تقوم أجله نم سخرها قد ملا اهلل سخرها اليت واحليوانات العباد ويأمر فتنبت، أرضه ويأمر فتمطر،

 .به كلفت اليت
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 اليت الرزاق هو اهلل إن: يقول أن لإلنسان ينبغي فما بأعناقنا، اهلل أناطها وظيفة وتلك اهلل سنة هذه
 وتعاىل بحانهس اهلل إىل حاجتك عن وإعالن عبوديتك عن إعالن دعاؤك الدعاء؟ ففيم بالرزق لنا تكفل
 صفته تيجةن الرزاق، صفته نتيجة وجل، عز اهلل صفات من صفة نتيجة وعطاؤه يعطي، مل أو أعطى
 اهلل تكفل الذي اقعهو  يف الدين كذلكم املنفصلني؟ األمرين هذين إىل أرأيتم الكرمي، صفته نتيجة املعطي

 أعلن اهلل ألن سلالك جدران إىل ظهورنا نسند أن ينبغي ما. عباده هبا وجل عز اهلل أمر اليت والوظيفة به؟
 الدين علجي الذي هو املسلمني عمل إن: قال ومن رعونة، مثلها ما رعونة هذه دينه، حبفظ متكفلٌ  أنه

 ربيةت على كحراس أو اهلل حبدود كقائمني أو اهلل إىل كدعاة جهودنا إن: قال ومن! وحمفوظًا؟ مكلوئاً 
. بذلك له ةعالق ال هذا! الدين؟ هلذا اهلل حفظ فاعلية مصدر هو كله هذا إن: قال من بيوتنا يف أوالدنا

 به، نقوم أن ينبغي معني عمل يف له عبيد أننا حبكم اهلل عند موظفون إننا مث واحدة فهذه هلل، عبيد حنن
 نرعى أن وظيفتنا مث حدة، على كالً  أعناقنا يف علينا املرتتبة اهلل حقوق نؤدي أن وظيفتنا. الثانية وهذه

. ثانية هذه ساعة، كل ويف وقت كل يف وبناتنا أوالدنا جتاه بيوتنا يف بأعناقنا اهلل أناطه الذي الواجب
 استطاعتنا، جهد وتعاىل سبحانه اهلل حبدود قائمني نكون وأن املنكر عن وننهى باملعروف نأمر أن وظيفتنا
 عليها، العلية ذاته هللا أقام وظيفة تلك. به وتعاىل سبحانه اهلل تكفل قد مبا قط لنا عالقة ال. ثالثة وهذه
 .هبا وتعاىل سبحانه اهلل كلّفنا وظيفة وهذه

 َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ  وتعاىل سبحانه اهلل قول على اعتمدوا إذا املسلمني أن الكالم هذا ومعىن
 أمالً  واجباهتم وأمهلوا وظائفه تركوا مث الكالم، هلذا واطمئنوا ُكلِّهِ  الدِّينِ  َعَلى ْظِهرَهُ لِيُ  احلَْقِّ  َوِدينِ  بِاهْلَُدى

 وظائفهم عن قاعسوات الذين هؤالء يطرد وتعاىل سبحانه اهلل أن املوقف هذا نتيجة أن فلتعلموا اآلية، هبذه
 ولكن مكلوًء، قىيب اهلل دين. رينآخ هبم ويستبدل إياها، بوأهم اليت املكانة شرف وعن رمحته، ساحة عن

 ولقد ئفهموظا وأمهلوا الواجب عن تقاعسوا الذين املسلمني هؤالء غري آخر جنداً  يوجد أنه حيصل الذي
 .أَْمثَاَلُكمْ  ُكونُوايَ  اَل  مُثَّ  َغيْ رَُكمْ  قَ ْوماً  َيْستَْبِدلْ  تَ تَ َولَّْوا َوِإن :قال عندما تبيانه صريح يف ذلك اهلل أعلن
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 وتعاىل حانهسب اهلل لطرد نفسه عرض فقد به وجل عز اهلل كلفه الذي الواجب عن تقاعس فمن
 أما إياها، وجل زع اهلل بوأه اليت املكانة هذه شرف من سدهتا، إىل رفعه اليت الوظيفة هذه شرف من إياه،

 من الظاهر يف يتهاومح برعايته املشرفني حنن جيعلنا أن إما أنه الفرق ولكن مكلوًء، يبقى فلسوف الدين
 يف حيلون خرينآ ويهيء وجوده فضله من وتعاىل سبحانه اهلل يطردنا أن وإما نؤديها، اليت الوظائف خالل
 على الناصعة الئلالد عن واآلخر احلني بني حتدثنا إذا األخوة أيها ينبغي ما. الشرف ذلك فيتبوؤن أماكننا

 ويلة،ط أحقاب منذ الدين هذا الختلق كذلك كان وول أمة، اخرتاع ليس بشر، صنعة ليس الدين هذا أن
 يزيدنا الذي كالمال هذا قلنا أفإن. حبفظه املتكفل وهو مساواته، علياء من اهلل نزّله إّنا الدين هذا ولكن
 سبحانه اهلل قال ماك العاملني رب تنزيل هو وإّنا بشر صنعة وليس خمرتع، َيرتعه مل الدين هذا بأن إُياناً 

 .تقاعساً  تقاعسنا إىل نزداد وأن هبا، اهلل كلفنا اليت املهام عن أيدينا ننفض أن ذلك مثرة تكونأف وتعاىل،

 أن يعين ال هذاو  املهانة، وركبتنا الذل ركبنا نؤدها مل فإن نؤديها أن ينبغي األخوة أيها واجبات علينا
 منه تنال ولن ا،بالثري معلق ئماً دا اهلل دين اهلل، دين ستلحق املهانة أن يعين وال باإلسالم سيحيق الذل
 سنصطبغ ا،هب اهلل كلفنا اليت الواجبات ربقة خلعنا أن بعد حنن أننا ذلك معىن لكن منال، أي يد أي

 هبم يضرب الذين أولئك حالة حالتنا تصبح ولسوف بالفقر، نصطبغ ولسوف بالذل وسنصطبغ باملهانة
 تقاعسنا يف مضينا نحن إن بنا ستحيق اليت النتيجة يه تلك والضعف، والشتات والفرقة التمزق يف املثل
 :هي لكم قلت كما وواجباتنا واجباتنا أداء عن

 بني اهلل عبودية ركزم فنتبني واآلخر احلني بني أنفسنا إىل نعود أن أنفسنا، يف اهلل حق نؤدي أن: أوالً 
 .العبودية هذه حلقوق تطبيقنا مدى عن ونتسائل جواحننا،

 لكم قلت ولقد والده،أ تربية أسرته تربية على وسهراً  رعايةً  بيته على قواماً  منا كلٌ  نيكو  أن: ثانياً 
 أوهام سبيل يف يوتناب يف اهلل بدين نضحي أن إما خيارين أمام يضعنا إلينا، ناظر وهو يبتلينا اهلل إن: مراراً 
 .ديننا سبيل يف األوهام هبذه نضحي أن وإما ذلك، وحنو رزٍق  ضمانات من
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 اهلل أعاد كمو  كم كتابه، حمكم يف بذلك ذاته ألزم قد كما وتعاىل سبحانه اهلل ُيتحننا أن دالب
 ويف أنفسكم، يف وتعاىل سبحانه اهلل حقوق تؤدوا أن أنفسكم موطّنني فكونوا البيان، هذا وتعاىل سبحانه
 أوالدكم وايتصّيد وأن يتخطفوكم أن على أنفسهم وطنوا قد حولكم، من اإلنس شياطني أن كما أهليكم،
 يف واجلن نساإل لشياطني جنداً  ليجعلوهم وتعاىل؛ سبحانه اهلل صراط على السري ساحة من وبناتكم

 مساء باحص سعيهم يسعون الناس أولئك األوغاد أولئك أن كما وتعاىل، سبحانه اهلل دين حماربة سبيل
 صراط لىع السري عن وبناتكم دكمأوال إبعاد أجل ومن وتعاىل، سبحانه اهلل دين عن إبعادكم أجل من
 .وتعاىل سبحانه اهلل

 شرّفكم وقد تمأن فكونوا. واجلن اإلنس من شياطينهم وهم بذلك، وظفهم من جتاه هبا يقومون وظيفة
 إىل متجهاً  حالكم لسان كنلي هبا، اهلل كلفكم اليت بالوظيفة ذلك مقابل يف قائمني القدسية بوظيفته اهلل

 أيامهم عونويقط لياليهم يسهرون وأصبحوا واجلن، اإلنس لشياطني أنفسهم باعوا الذين الناس أولئك
 رب بوظيفة قائمون باملقابل حنن احلال بلسان هلم قولوا هبا، يقومون وظيفة اهلل، بدين الرتبص درب على

 أما ن،واجل االنس شياطني من هلم وحشماً  وخدماً  هلم عمالء جعلوكم من وظيفة تؤدون أنتم. العاملني
 تكشف لسوفو  وظائفكم أدوا وأنتم وظائفنا نؤدي حنن عنده، موظفني نكون بأن اهلل شرفنا فقد حنن

 اهلل لدين مظهراً  تكونون وعندئذٍ  وتعاىل، سبحانه اهلل لكم ينتصر عندئذٍ  ينتصرون؟ الذين هم من األيام
 .ينكملد انتصاراً  يكون اهلل دين وانتصار اهلل، لدين انتصاراً  يكون انتصاركم

 كان م،العل خالل من حيارب ال اليوم الدين أن يعلم أصبح كلكم يعلم أصبح كلكم األخوة أيها
 املسلمني فختل عن املتكلمون ويتكلم والنشرات املؤلفات تصدر كانت عندما طويلة سنوات قبل هذا
 يند حقائق عن الناس أذهان يف الوساوس يزرع من هنالك وكان متأخر، ودين رجعي دين اإلسالم وأن
 طريق نع األخالق، حماربة طريق عن حيارب اهلل دين أن يقني على كونوا اآلن. العهد ذلك طوي اهلل،
 اهلل بدين صنياملرتب هؤالء ألن ذلك االسالمية، البيوت ويف االسالمية اجملتمعات يف الرذيلة عوامل بث

 يف عفالض نقطة األخالقية، النقطة هي إّنا املسلمني حياة يف اليوم الضعف نقطة أن وعلموا درسوا
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 هيج إذا ملالع هذا واألهواء، الشهوات إىل الغرائز بدافع املسلمني اجنذاب هي إّنا ونساءً  رجاالً  حياهتم
 ويسعون لق،املنط هذا من ينطلقون الناس هؤالء. ومسعتها قرأهتا حقيقة هذه تشل، العقل فاعلية فإن

 يدعون يدعون؟ نم ستسمعون غداً، ستفاجؤون وغداً  املختلفة، ئلبالوسا بناتكم يتصيدوا أن إىل سعيهم
 يكلفون الذين أن وليت اجلنسية، الثقافة امسها اجلنسية الرتبية امسها هبا لكم عهد ال تربوية مادة إىل بناتكم

 املنهج هذا ىلإ اجليل تسيري سيكون إذاً  هؤالء، هم هبذا يكلفون الذين أن ليت الدين، أساتذة هم هبذا
 .شىت كثرية سائلو  يف إليه نستدرج الذي البهيمي املعىن هذا مستوى عن الرتفع وعرب الفضيلة عرب

 وأولئك، ءهؤال بني املزج واملراهقات املراهقني بني اجلمع هو اهلدف وإّنا هذا، اهلدف يكون لن ال
 تكون ال حجاب فيه كوني ال الهب جو ويف الكثرية، املختلفة بالوسائل املختلفة الغريزية العوامل وهتييج

 اهلل فطر اليت يعةالطب هي وتلك الشأن، هو كما الغرائز هتتاج مث ومن ديين، وازع فيه تكون ال حشمة فيه
 اجلنسية؟ الثقافة ورد هو ما اجلنسية، بالثقافة يبصر أن يريد من دور ويأيت عليها اإلنسان وتعاىل سبحانه
 البعض هتاجي وأن والفتيات، الشباب يغامر أن من مانع ال عمان ال تستعمل، أن ينبغي اليت الواقيات

 متنع اليت وهي مراضاأل متنع اليت وهي املغبات، متنع اليت هي والواقيات موجودة الواقيات بعض على منهم
 ؟الواقيات هذه هي ما أدراك وما. الواقيات هذه بواسطة زوجها ختون أن املرأة بوسع مث ومن احلمل،

 بدء ذي ئباد حتاربنا ال - واهلل ال - إسرائيل أن تعلموا أن هي هي؟ ما املسلمون أيها وظيفتكم
 التمييع عوامل ببث ذلك كل قبل حتاربنا وإّنا العسكرية، بالقوة بدء ذي بادئ حتاربنا وال بالسياسة،
 أمريكا وتسّخر هذا تعلم إسرائيل اجملتمع، يف الفضيلة سدود حتطم اليت األخالق، حتطم اليت بالوسائل

 يف جيري اوم األخوة، أيها ذلك لتحقيق تسعى عميلة مجعيات وهنالك هذا، اليوم تنفذ وأمريكا هلذا،
 املستهدفون أنتمو  املسلمون أيها أنتم موقفكم فما. جهراً  يستعمل مما بكثري أكثر سراً  اهلدف هذا سبيل

 .املستهدفون أوالدكم

 أن اعلمواو  اهلدف، هذا إىل دهليز ذلك أن فاعلموا رساملدا يف احلجاب حيارب مبن اليوم مسعتم إذا
 .الغاية تلك إىل مقدمة ذلك
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 واملناقضات ناقنا،أع يف املعلقة واجباتكم وتعاىل سبحانه اهلل هبما ُيتحنكم اثنان أمران األخوة أيها
 ؟رونستختا الذي ما ترى. أمامها ويضعكم أمامكم اهلل يضعهما خياران هبا، اهلل يبتليكم اليت

 باملستقبل، سيضحي اهلل صراط على بالسري وابنه ابنته إلزامه يف دينه على حافظ إن أنه الرجل يرى قد
 اهلل، أمر سبيل يف الومهي باملستقبل يضحي أن وإما  اللَِّه الرِّْزقَ  ِعْندَ  فَابْ تَ غُوا .ومهي ملستقبل إنه وواهلل

 فاعلون؟ أنتم ماف. معاً  والدنيا الدين لنفسه أحرز قد يكون وعندئذ

 مقدسة ةبلد يف األمة هذه أن لو هو إال إله ال الذي وواهلل به، اهلل كلفكم الذي بالواجب قوموا
 ذلك بعد ءنبو  ولسوف آخر، مكان إىل الدين هذا شرف اهلل لينقلن اهلل دين عن أعرضت البلدة كهذه
 .اهلل وأستغفر هذا قويل أقول معاً  واآلخرة الدنيا يخزي
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 حيويته استنزفت مبصيبة العصور من عصر يف ُمين قلبه، العريب والعامل اإلسالمي العامل أن أعتقد ما
 املصيبة تلك لعصر؛ا هذا يف والعريب اإلسالمي العامل هبا مين اليت كاملصيبة وجوده على تقضي أن وكادت

 .عليه قضيا الذين والتشرذم التفرق يف تتمثل اليت

 فلن سامتها،ج على األمة هبذه مرت اليت النكبات تصورنا ومهما وأمهيتها املصائب تصورنا ومهما
 حاط الذي دابرالت يف تتمثل واليت العصر، هبذا حاطت اليت الكربى املصيبة من أخطر وال أجسم جند

 تتفرع الكربى صيبةامل وهذه تقريبًا، اآلخر احملور ضد حموراً  منها كل غدا حىت وبأقطارها وبدوهلا جبماعاهتا
 الجم ال رمبا بل عنها، للحديث جمال ال ومتعددة متنوعة مصائب مرة من أكثر - قلت كما - عنها

 .إلحصائها

 مثرة تجاء اليت النعم من بنعمة عباده على امنت ما وجل عز اهلل أن األخوة أيها تعلمون وأنتم
 كبتتن أن من األمة هذه حذر اهلل أن أعلم وما هبا، األمة هذه اهلل أكرم اليت الوحدة كنعمة لإلسالم

: وجل عز اهلل قول يقرأ وكلكم والشقاق، التنازع من حذرها كما املصائب أخطر من مصيبة يف فتقع
َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُوا، وجل عز اهلل قول يقرأ وكلكم : َواَل تَ نَاَزُعوا فَ تَ ْفَشلُوا َوَتْذَهَب

 ونرى ربى،الك النعمة هبذه عباده على امنت وجل عز اهلل أن يف السبب أعيننا بأم لنرى وإنا رحُِيُكمْ 
 سبب نرى التدابر،و  التنازع من النعمة هذه نقيض يف يقعوا أن من املسلمني عباده حذر اهلل أن يف السبب

 صلي وأن منال، كل منها ينال أن العدو على سهل األمة هذه تفرقت عندما ؛بنا حاق قد فيما ذلك
 وال فقر، إىل اهاغن حييل وأن ضعف، إىل قوهتا حييل وأن ذل، إىل عزها حييل وأن يبتغي، ما كل إىل منها

 .وأفسر أَُفصل أن إىل داعي

 حماور دابرةمت حماور حناأصب وكيف التنازع؟ هذا إلينا تسرب وكيف التدابر؟ هذا جاء أين من ولكن
 واحدة؟ أمة نكون أن لنا وجل عز اهلل شاء أن بعد متنازعة
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 يسعى بل بأيديهم، املسلمون ينسجها عوامل العوامل هذه أخطر من ولكن. .كثرية عوامل هنالك
 هلذا األداة هم املسلمون يكون أن األطم؛ البالء هو وهذا باختيارهم، باإلسالم امللتزمون املسلمون إليها

 إليه رالنظ ألفت أن أريد الذي العامل هذا يبدو، ما يف إسالمهم طريق وعن هبم، حاق الذي التفرق
 .مشاالً  أو ُييناً  التفتنا إن األخوة أيها نالحظه مكثف، وبكالم وجيزة بكلمات

 يالذ التضامن لىع يقضون ومبساعيهم وحدهتم، ُيزقون بأيديهم املسلمني أن كيف جند التفتنا أنّا
 :به وتعاىل سبحانه اهلل أكرمهم

 أحدثكم الذي التمزق هذا إىل تنتهي الفعل وردود فعل، ردود َيلق الذي هو التطرف: التطرف
 األمور هذه كل دين،ال باسم خترتع خمرتعات يف ونراه معتقدات، يف ونراه سلوك، يف نراه والتطرف عنه،

 التكلف، نم وحذرنا اهلل رسول هنانا وقدُياً . رالتقع أو التكلف أو التطرف عنوان حتت يدخل وغريها
 هلا كلمات لكذ كل.. .والتطرف والتقعر والتكلف التنطع من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وحذرنا
: صحيح واحلديث ثالث، قاهلا املتنطعون هلك: والسالم الصالة عليه املصطفى يقل أمل. واحد مدلول

املتنطعون هلك املتنطعون، هلك املتنطعون، هلك. 

 ملا مناقض باجتاهٍ  سرياً  املسلمون به َيوض الذي التنطع هذا رسم عن األخوة أيها اجملال ويضيق
 نصنع نناأ كيف لكم وألوضح ّناذج أمام فألضعكم ولكن وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول به أوصانا
 .والتدابر الفرقة أسباب بأيدينا

 صلى اهلل سولر  حب يف يرى مذهبا فيذهب واالعتقاد، تصورال يف يتطرف ومن يتنطع من هنالك
 ونادى باملذه هذا ذهب من اليوم املسلمني يف أن تصدقون ال ولعلكم جاحنة، بدعة وسلم عليه اهلل

 مظهر لهو  وجل عز اهلل إىل يدعو قام إنسان من احلج، مواسم من موسم يف أذين ذلك مسعت النداء، هبذا
 وسلم عليه اهلل لىص اهلل رسول حممدٍ  حب يف والغلو إياكم: هلم يقول اهلل بشريعة والعامل اهلل إىل الداعي
 رفتط هذا الكالم، هذا من ويعجب ويشمئز إال مسلم من ما ألنه ذلك أقول. الكلمة هذه أذين مسعت

 من ةثل بني نفسه فرأى نظر الكالم هذا قال الذي أن لو! الكالم؟ هذا يقال ألن املوجب ما! عجيب
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 يف لقلنا إذاً  دنياهم،و  جتاراهتم وعن أنفسهم عن فغابوا اهلل، رسول مبحبة الدنيا عن جذبوا الذين جملاذيبا
 عنو  اهلل حب عن معرضني أناس إال جند فال وجدنا ما وحيث كنا أنا ننظر ولكننا. العذر بعض هذا

 دنياه حب إىل به يتجه ءجز : اثنني قسمني قلبه يشطر الذي ذاك هو هلل حباً  وأكثرنا اهلل، رسول حب
 سكر الذي اإلنسان هو أين املغال؟ هو أين. رسوله وحب اهلل حب إىل به يتجه وجزء وأهوائه، وشهواته

 الدنيوية؟ شؤؤونه إىل ينظر أن يستطيع يعد مل حىت اهلل رسول حبب

 أن إىل دفعي الكالم هذا نقيد إىل يدفع فعل، ردود إىل يدفع يدفع ما إىل القول يف التطرف هذا
 ألن ذلك رقة؛الف وتشيع اجلدل فيقوم القول، هذا من بامشئزاز اندفعوا وقد وهناك وهنا هنا من أناس يقوم

 هو هذاو  خمتلفة، فعل ردود يولد أن شأنه من التكلف ألن وذلك التطرف، يولد أن شأنه من التطرف
 .وجدوا أينما والوحدة التضامن على القضاء يف األكرب العامل

 أذين عتمس الثاين، الطرف يف اآلخر التطرف إىل انظروا ولكن معني، طرف يف للتطرف المث هذا
 مسعته ام هذا ورسوله، اهلل حب من وأجل أهم الشيخ حب إن: ملريديه يقول الشيوخ من شيخاً  أيضاً 
 فألشرح ،غةمبال هذا يف ترون لعلكم: الرجل قال مث. العلماء يف ومعدودٌ  ومربٍ  داعٍ  أيضاً  والرجل أذين،
 الدنيوية هحيات عاش الذي اإلنسان قلب له يتسع ال جداً  وكبري كبري شيء وجل عز اهلل حب إن: لكم
 حلب القلب اهذ يهيأ مربٍ  من الصغري القلب هذا لصاحب بد ال الناس، كعامة فجاجها يف متقلباً  هذه
 يتجه أن بد ال داملري هذا قلب على يهيمن أن املريب يستطيع ولكي. الشيخ هو املرب وهذا وجل، عز اهلل
 .وجل عز اهلل حب إىل ينتقل مثّ  ومن الشيخ، حب إىل مشاعره بكل املريد هذا

 التفرط، وهذا فراطاإل ذلك يف وتأملت مسعته ولكنين ألنكرته، بأذين الكالم هذا األخوة أيها أمسع لومل
 الشرق، ىأقص إىل يسري ذيال التكلف وهذا الغرب، أقصى إىل يسري الذي التكلف ذلك يف وتأملت
 .وذاك هذا بني تتمزق اليت هي الواحدة واألمة

 عز اهلل صراط بينوايت أن يريدون فيتبعوه احلق، يعرفوا أن يريدون الذين وجل عز اهلل عباد املسلمون
 القول هذا نعيص فماذا وهذا، التنطع ذلك وبني وذاك، التكلف هذا بني يتمزقون عليه فيتالقوا وجل
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 اإلسالمية األمة حدةو  تتحول أن والبد فعل ردود تقوم أن والبد فيثوروا اللناس يقوم أن البد الثاين؟ ناألرع
 وهذا ذكرها، عن الوقت ويضيق شىت ّناذج وله التطرف ذلك بني طبيعي، شيء هذا متمزقة نثار إىل

 ذلك وكل املتصارعة ةاملتناقض األفكار فقاقيع وتظهر اخلالفات، فقاقيع تظهر شىت ّناذج وله التطرف
 .ذلك ضحية تذهب اليت هي األمة هذه وحدة هو؟ ما واحد أمر يف يصب

 اهلل حب على يفطر مل إنسان هنالك هل هذا؟ كيف!! اهلل حب من وأجل أهم الشيخ حب
 انعكاساً  اءواألنبي الرسل هبا جاءت اليت العقيدة هذه أليست الفطرة؟ دين اإلسالم هذا أليس! ورسوله
 حيتاج ّناإ ما، شيخ لوساطة داعي وال أحبه، اهلل عرف إذا إنسانٍ  كل. االنسان فطرة من ينبثق لشعاع

 حسنأ من حب على النفوس جبلت اهلل، يذكر فكر وساطة إىل مث مفكر، عقل وساطة إىل اإلنسان
 اذكأست كنلي جارك ليكن حتبه، أن بد ال إليك أحسن من كل شيخ؟ إىل حيتاج القانون هذا هل. إليها

 رب احملسن كوني عندما فكيف. الناس من زيد أي ليكن ركابه يف تسري الذي القائد ليكن تلميذك ليكن
 وأكرمك حةوالص بالعافية وأكرمك والفكر بالنطق أكرمك الذي هو اهلل أن تذكر عندما كيف احملسنني؟

 لىع بالقدرة وأكرمك الشراب على بالقدرة وأكرمك الطعام إزدراد على بالقدرة وأكرمك العيش برغد
 يتوسط من إىل اجأحتت اآلالء هذه يف وتتأمل تتفكر عندما حماسنك؟ وأظهر معايبك فسرت وأكرمك الركوب
 !وجل؟ عز اهلل حبب قلبك ليملئ

 ينبغي احلقيقة هذه وتعاىل، سبحانه اهلل لعشق وجل عز اهلل آالء يف تفكر الشارع من رجل أي أن لو
 وهل الغلو؟ اامسه درجة إىل أفيصل بلغ، مهما وسلم عليه اهلل صلى اهلل ولرس وحب مجيعًا، نعلمها أن
 هللا رسول أصحاب حب من ّناذج أمام أفأضعكم اهلل؟ رسول أصحاب فعل مما أكثر غال من الناس يف

 من لشخص باً ح أشد قوماً  رأيت ما وحيكم :سفيان أيب بقول أأذكركم وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل لرسول
 زيد إليها لوص اليت الدرجة من أبلغ إىل حبه يف أفيصل املغال غاىل ومهما. حملمد حممدٍ  أصحاب حب

 زيد يا هللا أنشدك: سفيان أبو له فقال. مكة ضواحي من ضاحية يف ليقتل به جيء الذي الدثنة بن
 آمناً  يتبي يف أكون أن أحب ال واهلل: فقال هنا مكانك يف حممداً  وأن مطمئن آمن أهلك يف أنك أحتب
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 اهلل رسول شاكي ال أن سبيل يف كلها حبيايت أضحي أن مستعد أنا أي بشوكة؛ اهلل رسول ويشاك مطمئناً 
 .الدرجة هذه أفيبلغ اهلل رسول لسيدنا حبه يف االنسان بلغ مهما. بشوكة

 ميواالسال العريب العامل األخوة أيها واقعنا هو هذا القبيل؟ هذا من كلمة العقل يقبل أن ُيكن كيف
 األمة جيرو  الطرف، هذا أقصى إىل آناً  األمة جير الذي التنطع هذا بسبب هبا يضحى - الكتلة هذه -
 إىل انظروا ج،النتائ إىل وانظروا. وكثرية كثرية أخرى أطراف إىل أصالً  وجيرها الطرف، هذا أقصى إىل آناً 

 .الشقاق إىل انظروا اخلصومات إىل انظروا اخلالفات،

 ينفث الذي هو العدو العدو؟ البنيان من ساتر فوق ساتر عليه يبين الذي من منه ديستفي الذي من
 أشبه الدين ذاختا من احلد هذا إىل بنا أودت مصاحلنا إن أم متجاننون أحنن ترى. اخلالفات هذه نريان يف
 ألمرينا كال الدافعة، باألقدام أو اهلل، رسول قال كما املتنطعة بالعقول إن تقذف، كرة من يكون ما

 .ذلك عن الوقت ويضيق. التنطع هذا من كثرية صور وأمامي سواء،

 جرف منذ هبا حاقت مصيبة بأعظم منيت األمة هذه حديثي، صدر إىل أعود أن أحب ولكين
 أخطر من ذاه ولكن. متنوعة أسباب ولذلك التشتت، مصيبة التفكك مصيبة هذا، يومنا إىل اإلسالم

 دفعاً، إليه عندف سبب عن أحتدث لن طبيعي، شيء وهذا عدو، من يأتينا خطر عن أحتدث ومل األسباب،
 هم لموناملس يكون أن أخرى، دائمة مصيبة يشكل الذي العجيب األمر لكن طبيعيًا، أمراً  هذا كان رمبا

 .التطرف رش يقينا أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل فأنا. اإلسالم وبسالح التشرذم، هذا يف األول العامل

 آناً  هنا وإىل آناً  هنا إىل االجنذاب من تعانون الذين وأنتم التطرف هبذا املقصودون أنتم األخوة أيها
 عندئذ وجل زع هلل عملكم ختلصوا وأن اهلل، شريعة تتبينوا وأن اهلل دين تدرسوا أن العاصم العاصم؟ ما

 ُيكن وال ليكم،ع يوثر أن اليمني ذات تنطع إىل جيذبكم ملن ُيكن ال بالتوفيق، وجل عز اهلل سيكرمكم
 .األشكال من بشكل عليكم يوثر أن الشمال ذات جيذبكم أن يريد ملن

 لتصوفا ننكر كاذبة، لبدع دعاء يكون عندما التصوف ننكر واهلل ولكنا بالتصوف، نؤمن حنن
 لألشخاص، العبودية إىل هلل العبودية تتحول عندما التصوف ننكر أشخاص، لشهرة سلماً  يكون عندما
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 دون من يعبد كأنهو  تذكارياً  نصباً  له يقيموا أن شيخ هلم مات إذا إىل أصحابه يدفع عندما التصوف ننكر
 .وتعاىل سبحانه هلل

 هذه الألمث وعاء يتخذ الذي بالتصوف جنحد ولكنا اإلسالم، لب هو الذي بالتصوف كفرنا ما
 جند إننا مث دع،الب حماربة امسها شعاراتال طريق عن احلقيقي إسالمنا عن نبتعد أن ُيكن ال وحنن البدع،

 البدع، يستول اهلل دين هو الواقع يف حيارب الذي وأن آخر، واد يف الواقع وأن واد يف الشعارات هذه أن
 ولن اهلل أين اليق البدع حماربة طريق عن اهلل، رسول حب يف والغلو إياكم يقال البدع حماربة طريق عن

 أن جلو  عز اهلل ونسأل ننكره هذا أيضاً  باألعلى، وقلت هكذا اصبعكب أشرت إذا إال مسلماً  تكون
ِلَك َجَعْلنَاُكْم أُمًَّة َوَسطًا :عنهم وجل عز اهلل قال ممن جيعلنا وأن الرشد يلهمنا  .وََكذََٰ

 .    اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 28/12/1881|  السفينة التي تنجينا من أمواج الفتن املدلهمة -138

 

 التواتر مبلغ العلماء قال كما بلغت شىت كثرية أحاديث يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أنبأنا لقد
 مكرراً  عنها وأنبأنا عدهب من ستتكاثر اليت الفنت من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فيها حذرنا املعنوي،
 كقطع بعدي من فنتٌ  ستكون :الق وسلم عليه اهلل صلى أنه الصحيح يف ورد ما ذلك فمن ومؤكداً،

 الدنيا من بعرض دينه يعيب كافراً، وُيسي مؤمناً  ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً  الرجل فيها ُيسي املظلم الليل
 من فنتٌ  ستكون :عنه تعاىل اهلل رضي علي يرويه فيما وسلم عليه اهلل صلى قوله ذلك ومن. قليل

 بعدكم ما وخرب قبلكم من نبأ فيه اهلل كتاب: قال. هللا رسول يا منها املخلص فما: قال بعدي
 يف البقيع ارةلزي خرج وقد- خادمه مويهبة أليب وسلم عليه اهلل صلى قوله ذلك ومن ،..طويل واحلديث

: قال. أهله لىع وسّلم البقيع دخل فلما مويهبة، أبا خادمه معه وأخرج -وفاته قبيل الليايل من ليلة
األوىل من شرٌ  وأخراها أوالها أخراها تتبع املظلم الليل كقطع الفنت أقبلت .ذلك يف واألحاديث 

 .كثرية

 عليه اهلل ىصل اهلل رسول سيدنا كالم مصداق نرى أعيننا، بأم الفنت هذه نرى األخوة أيها حنن وها
 اليوم نراه ام وبني هابين نقارن ولكنا الفنت، هذه حلقات من بعضاً  أيضاً  فنرى املاضي إىل ونلتفت وسلم،
 الزمن دامت كلما. األوىل من شرٌ  واآلخرة وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول كالم مصداق فيها فنجد

 .أخطر شكلٍ  إىل الفنت هذه تطورت باالنسان

 املخلص عن التساؤل هو يفيدنا الذي احلديث وإّنا وطبيعتها، الفنت هذه عن اآلن حديثي وليس
 وصوب حدب كل نم تأتينا اليت املدهلمة، الفنت هذه أمواج من أجنتنا اهب تعلقنا إن اليت السفينة وعن
 علي ؤاللس جواباً  فقال أكد عندما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سيدنا السؤال هذا عن أجاب لقد

 :الوداع حجة يف خطبته يف ذكره فيما هذا وأكد اهلل، كتاب: قال اهلل؟ رسول يا املخلص ما عنه اهلل رضي
وسنيت اهلل كتاب بعدي من تضلوا لن به متسكتم إن ما فيكم تركت وقد، إال اهلل كتاب يذكر وما 
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 اتباع سنته باتباع ألمرا ويتضمن إال اهلل رسول سنة تذكر وما سنته، اتباعَ  اهلل كتابِ  باتباع األمر ويتضمن
 يتمسك أن وند اهلل ببكتا يتمسك أن إلنسان يتسىن أن فهيهات تعلمون، كما متالزمان فهما. كتابه
  هُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللَّ  مَّن :وجل عز اهلل قال وقد كيف. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بسنة
 يهاف وتعاىل سبحانه اهلل يأمرنا اليت واآليات َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويِل اأْلَْمِر ِمنُكمْ  :القائل وهو

. جداً  كثرية آيات جلو  عز اهلل لكالم وشرحاً  بياناً  سنته وجبعل وسلم، عليه اهلل صلى املصطفى تباعبا
َ لِلنَّاِس َما نُ زَِّل إِلَْيِهمْ  :وجل عز اهلل قول منها وحسبكم  .َوأَنزَْلنَا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَ نيِّ

 تنجيه ليتا السفينة أن فليعلم ات،اجله كل من به أحاطت وقد حوله من الفنت أمواج يرى من فكل
 اهلل صلى اهلل ولرس بسنة التمسك يف مثَ  ومن اهلل بكتاب بالتمسك متمثلة السفينة هذه أمامه، ماثلة
 .وسلم عليه

 أصحاب بسب اهلل إىل بالتقرب يتظاهر من فيه نسمع عصرٍ  يف نعيش أن األخوة أيها نتصور كنا ما
 من وأدمغتهم املسلمني أفكار يفرغ أن حياول من فيه يأيت زمنٍ  يف شنعي أننا نتصور كنا ما اهلل، رسول
 وبقالة ليهع باحلقد ذلك مكان يف األدمغة هذه ليحشو وسلم عليه اهلل صلى املصطفى أصحاب احرتام
. الفنت عن سلمو  عليه اهلل صلى املصطفى حديث ونتذكر اليوم، الظاهرة هذه نرى ولكنا حقه، يف السوء

 كان أو ذلك اقبةع وكانت املختلفة، وبالوسائل باملال دينهم يف فتنوا شباباً  هنالك أن بلغين باألمس
 عليه اهلل صلى املصطفى أصحاب ُيقتون أخذوا أهنم أجلها من استهدفوا اليت الفتنة هذه من اهلدف
 أيب قح يف نهمم تسمعه أن أيسر ما فالتجريح حقهم، يف السوء بقالة كثعابني ألسنتهم وُيدون وسلم،
 ذا؟ه كيف. عثمان حق يف منهم تسمعه أن أيسر وما عمر، حق يف منهم تسمعه أن أيسر وما بكر،
 وشرحها ريةالكث الفنت عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أخربنا وقد كيف نسأل ألن داعي ال ولكن
 إىل كانوا شباب ىلإ تتجه فتنة من املخلص ما. األوضاع هذه يف معنا يعيش لكأنه ودقيقًا، عجيباً  شرحاً 

 املخلص؟ ما ةالفتن هذه نريان يف هلباً  حتولوا اليوم هبم وإذا وجل، عز اهلل لدين دروعاً  القريب األمس
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 اهلل رسول سنةب والتمسك اهلل بكتاب التمسك وسلم عليه اهلل صلى املصطفى يقول كما املخلص
 بياناً  صحيحةال املصطفى سنة من اختذ مث ومن اهلل، كالم وعى إلنسان ُيكن هل. وسلم عليه اهلل صلى

 اخللفاء نع فضالً  اهلل، رسول أصحاب من أيٍ  حق يف سوء بقالة لسانه ُيد أن وجل، عز اهلل يقوله ملا
 عندما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بيت آل حق يف سوء بقالة لسانه ُيد أن ُيكن هل! الراشدين؟

 مبصابيح عقله امأم اهلل كتاب معامل يضيء وعندما ووعيًا، ةً معرف وتعاىل سبحانه اهلل بكتاب يتحّصن
 املطهرة؟ النبوية السنة

 دينه ييشرت  أن ألحدٍ  ُيكن وال عقله، ُيزق أن ألحدٍ  ُيكن وال َيدعه، أن ألحد ُيكن ال ُيكن ال
 إليه يأصغ وعندما موسل عليه اهلل صلى املصطفى سرية أتبني عندما كثري، وال قليل ال الدنيا من بعرض

 صلى اهلل رسول حمبة مدى أتبني وعندما بعدي، من غرضاً  تتخذوهم ال أصحايب، يف اهلل اهلل: يقول وهو
 سرية ستعرضأ وعندما. عنها نتحدث اليت النخبة هذه عن فضالً  كانوا، أياً  ألصحابه وسلم عليه اهلل

 صحابهأ من أي حق يف سوء بقالة لساين أمد أن مسلم وأنا ُيكن هل والسالم الصالة عليه املصطفى
 عندما اإلسالمية، قافةوالث املعرفة بواسطة يأتيين إسالمي رشدٍ  طريق عن أتبني عندما مث عليهم، اهلل رضوان

 عنياملخاد من البعض يتوهم قد كما األخطاء من بعصمتهم رهناً  ليس الصحابة احرتام أن أتبني
 إطالقًا، مونمعص أهنم على دليالً  ليس ألصحابه ليناع اهلل رسول أماله الذي االحرتام. .ال. واملدجلني

 اهلل سولر  فأصحاب ذلك ومع واألنبياء، الرسل عدا ما التوابون اخلطائني وخري خطاء آدم بين كل نعم
 االنسان خيهأل االنسان احرتام أن ولو كله، اإلسالمي التاريخ جبني يف الّدرة هم وسلم عليه اهلل صلى
 بأن املسلمني يأمر اإلسالمي الدين أن لرأيت إذاً  معصومًا، الشخص ذلك يكون أن فيه مشروط املسلم
 أن طيعوأست خمطأ ألنك ذلك لآلخر، عدوا ليكون منهم واحد كل يتألب وبأن بعضًا، بعضهم ينهش
 والعاشر الرابعو  والثالث حيايت، يف أخطاء تلتقط أن وتستطيع خمطىء وأنا حياتك، يف أخطاءً  ألتقط

 هجومه له يربر ما اهلفوات من أخيه لدى يلتقط أن اإلسالمية ووظيفته املسلم شأن كان ذافإ. .كذلك
 متخاصمة شرائح املسلمني من ليجعل جاء الدين هذا أن ذلك فمعىن عليه، وحقده له وانتقاصه عليه

 .متحابني متآلفني إخوة املسلمني من ليجعل أبداً  يأيت ومل متعادية،
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 أمد يفك يعلمين أن ينبغي اهلل، رسول أصحاب حق يف السوء وقالة اءةاإلس يعلمين الذي إن مث
 إليه نظرت أنين ولو معصومًا، ليس اآلخر هو ألنه آخر، شخص أي قبل هو حقه يف السوء بقالة لساين
 اهلل إىل أتقرب جيعلين وما اآلخرين، عن شاغل شغل يف جيعلين ما اهلفوات من فيه لرأيت النقد بعني

 .عليه حقد قليب ومبأل عليه، وباهلجوم عنه باحلديث

 فال احلقائق، ههبذ يعتصم رسوله وسنة اهلل كتاب حقيقة ويدرس إسالمه املسلم اإلنسان يعي عندما
 أو يستجّرين أن طيعيست ال قلبه، من عفونته تفوح حقد وبواسطة رعناء، عصبية بواسطة إنسان يستطيع

 .األشكال من بشكل إطالقاً  الفنت ساحة وإىل املتاهات ساحة إىل مسلم أي يستجر أن

 لرسول حبةبالص نعته نعت، من ذلك أجل وما بالصحبة، اهلل كتاب نعته الذي الصديق بكر أبو
 إال هذا يفعل لن .مسلماً  يكون وكيف حقه، يف السوء بقالة املسلم لسان ُيتد وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 عمر حق يف سوء بقالة لسانه ُيد مسلم أهنالك. ذلك يفعل من وهنالك املال، من بعرض دينه باع من
 أحاديث يف قدره نم رفع ما أكثر وما بالثناء، وسلم عليه اهلل صلى املصطفى نعته ما أكثر وما اخلطاب بن

 ..صحيحة

 الدب أقصى إىل وصلت أن إىل الفتوحات مد والذي اإلسالم، دولة بىن الذي اخلطاب بن عمر
 أن ورونيتص والضغائن األحقاد أصحاب لعل عمر، فعله شر أم عمر فعله خري هذا هل. .أجل الفرس،

 هذا مر،ع حق يف السوء بقالة لسانه ُيد أن مسلم النسان ُيكن هل الساسانية، احلضارة قوض قد عمر
 وإخالص حترك كتلة كان الذي وجل، عز اهلل دين سبيل يف ممضة وأتعاباً  آالماً  كلها حياته اعتصر الذي
 .وتعاىل سبحانه اهلل دين على

 صهره لىع ضغينة بأي يشعر أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أحب إلنسان ُيكن هل وعثمان
 الثانية من زوجه مث فتوفيت، األوىل ابنته من اهلل رسول زوجه الذي عثمان ُيكن هل! عثمان؟ سيدنا مرتني

 اهلل رسول أحب إلنسان ُيكن هل. عطيناكهاأل ثالثة عندنا كانت لو عثمان يا واهلل: له قال مث فتوفيت،
 ؟السؤال هذا عن اجلواب يدرك ال الذي هذا جمنون أي.! عثمان حق يف سوء كلمة هذا بعد يقول أن
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 صلى هللا رسول أحب ال أنين ذلك فمعىن لعثمان الضغينة من شيء على انطوى قليب أن لو أشهد أنا
 .إطالقاً  أبداً  وسلم عليه اهلل

 اهلل رسول له قال الذي اهلل، رسول بيت يف ريب الذي اهلل، رسول عم ابن عنه تعاىل اهلل رضي وعليٌ 
 يف له اصانتق بأي يشعر الذي ذا من موسى، من كهارون مين تكون أن ترضى أال وسلم عليه اهلل صلى

 كان يفك هذا وعليٌ  وسلم، عليه اهلل صلى رسول أصحاب جبني يف درة يراه ال الذي ذا من جانبه،
 رضي علي وه أليس عثمان؟ اجتاه قلبه كان كيف عمر؟ اجتاه فؤاده كان كيف بكر؟ أيب اجتاه فؤاده

 املرتدين ملقاتلة سرغ إىل به يتجه جليش قائداً  نفسه من جعل وقد بكر أيب دابة يخطام أمسك الذي عنه اهلل
 ارجع الصيغة ذههب املؤمنني مريأ يا لك أقول - املراجع إىل وانظروا -: علي له فقال. اهلل رسول وفاة عقب
 هلم تقوم مل بك املسلمون نكب فإن اهلل فو دارك، إىل وعد سيفك مل أحد، يوم اهلل رسول لك قال كما
 مع أتأدب أن يينيقتض لعلي حيب. وأحبه بكر أيب مع أتأدب أن يقتضيين لعلي حيب بعدك، من قائمة
 أتأدب أن يينيقتض لعلي حيب مستشاره، عنه اهلل رضي علي وكان علي، سيدنا مستشار كان الذي عمر
 صلى اهلل سولر  هدي عن شروده يف يتمثل زيغه ينبوع فإن الطريق هذا عن زاغ فمن. وأحبه عثمان مع
 .وسلم عليه اهلل

 جاوزتت وأن خالفاهتا، تتجاوز أن إىل األمة هذه مناسبة كل يف دائماً  ندعو األخوة أيها وحنن
 الواحد اجلزع إىل دوايعو  وأن يتقاربوا أن إىل وندعو املسلمني، كل قبل من تقّدر أن ينبغي اليت اجتهاداهتا

 هو التقارب لسبي التقارب؟ سبيل يكون كيف لكن املسلمون يتقارب أن إىل ندعو دائماً  وحنن واملوحد،
 إىل ندعوهم اديةاالجته حواشيه يف اختلفوا مث اإلسالم، جذور يف اتفقوا الذين املسلمني أن إىل ننظر أن
 إذا: فيه وليق الذي والسالم الصالة عليه املصطفى كالم نعلم وأن أخيه، اجتهاد جمتهدٍ  كل حيرتم أن

 املصيب صواب ونكل ،واحد أجر فله فأخطأ اجتهد وإذا أجران فله فأصاب اجملتهد أو احلاكم اجتهد
 وهي فيها اختلفنا اليت االجتهادية ضاياالق هذه نرتك تعالوا ونقول وتعاىل، سبحانه اهلل إىل املخطأ وخطأ

 التقارب يلسب ليس التقارب سبيل هو هذا. املوِحد واجلزع الواحد، باجلزع ونتمسك اإلسالم حواشي من
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 خذتأ والتصايف والتالقي التقارب كلمات من تطوحت إذا حىت الكلمات، هذه من خمدراً  أعطيك أن
 السر يف وأخذت املسلم، الشباب من املؤمنني إُيان أقتنص السر يف وأخذت عقيدتك، أحطم السر يف

 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ألصحاب بالبغضاء املسلمني أفئدة أحقن

 وبقلوبنا بألستنا نصدق أن مث اجلزع، على جنتمع أن الفنت هذه فوق ونقفز نتجاوز لكي ينبغي حنن
 احلق القريب الغد يف نيويتب اخلصوم جتتمع هللا وعند لصاحبه، اجتهاد كل ترك ويف اجملتهدين، احرتام يف
 ونأك اجتهادي، إىل تسيء وال كمسلم، مكانتك من أنتقص وال اجتهادك إىل أسيء ال الباطل، من

 هكذا التقريب إىل يدعو الذي. وسرك ظاهرك يف معي أمني وتكون سري، ويف ظاهري يف معك أمني
 .يسلك
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 13/23/1881|  ب الريحلهذا غدت العروبة في مه -112
 

إن اهلل سبحانه وتعاىل قد مّحل عباده مهمًة عظيمة شرّفه اهلل سبحانه وتعاىل هبا ورفعه هبا إىل أعلى 
من رتبة املالئكة، وقد أشار إىل هذه املهمة بيان اهلل سبحانه وتعاىل يف أوائل كتابه احملكم املبني يف قوله 

، فكلمة اخلليفة ْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعلٌ يِف اأْلَْرِض َخلِيَفةً َوإِ سبحانه وتعاىل خطاباً للمالئكة: 
هذه تعبرٌي عن الرسالة اليت شّرف اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان هبا، وهي رسالةٌ شرحها اهلل عز وجل له من 

ًا وإيضاحًا ه وتعاىل شرحخالل الكتب اليت أنزهلا على رسله، ومن خالل الوحي الذي بينه اهلل سبحان
 وتفصياًل.

وما أعلم أّن هنالك مهمة شّرف اهلل عز وجل هبا أيًّ من خليقته أَجّل وأعلى من شرف هذه املهمة 
اليت جتعل من اإلنسان خليفة عن اهلل سبحانه وتعاىل فوق هذه األرض، ومعىن كونه خليفة عن اهلل فوق 

أن يُنفذ اليت ُتربز عدالة اهلل سبحانه وتعاىل يف األرض، ُمكلّفاً بهذه األرض أي ُمكلّفًا بأن ينفذ املبادئ 
املبادئ اليت توضح حكمة اهلل سبحانه وتعاىل ورمحته بني عباده، وكان من اليسري أن ُيربز اهلل عز وجل 
 هذه الصفات لذاته العلّية من خالل غريزة يضطر عباده إليها، من خالل طبيعٍة حيمل اهلل سبحانه وتعاىل

 البشر على اتباعها، وإذا هبم مظهٌر لعدالة اهلل عز وجل ولرمحته وحلكمته.

ولكنه سبحانه وتعاىل شاء أن يسمو باإلنسان فوق مستوى احليوانات األخرى، وشاء أن يضع أمامه 
هذه املبادئ اليت إن نُفذت جتلت من خالهلا صفات اهلل عز وجل عداًل وحكمًة ورمحًة وإحسانًا، شاء 

ز وجل أن يضع هذه املبادئ بني يدي عباده ليُنفِّذوها باختياٍر منهم، وليسعوا إىل تطبيقها بإرادة اهلل ع
حرة منهم، فبوسعهم أن يُنفذوا وأن ال يُنفذوا، ولكن اهلل سبحانه وتعاىل كلفهم بذلك وشرفهم حبمل 

 هذه املهمة وهذه املسؤولية.

ه املبادئ وهي كثرية ومتنوعة، فتتجلى من خالل هذفعندما ينهض هؤالء الناس بتنفيذ هذه املبادئ، 
صفة العدالة اإلهلية صفة احلكمة الربانية، صفة الرمحة واالحسان يف ذات اهلل عز وجل، فإن اإلنسان 
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يكون هبذا قد قام بوظيفة اخلالفة عن اهلل سبحانه وتعاىل، إهنا ليست خالفة احلاضر عن الغائب كما قد 
 خالفة من شرّفهم اهلل عز وجل بتنفيذ مبادئه باختيار منهم وإرادة.يتوهم اإلنسان، ولكنها 

هل محل اإلنسان هذه األمانة فنفذها كما ُكلِّف  ُترى هل كان اإلنسان على مستوى هذا الشرف؟
 هبا؟

ْن حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن أَ  إِنَّا َعَرْضنَا األََماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواأَلْرِض َواجْلِبَاِل فَأَبَ نْيَ وجل اإلله القائل: 
، محلها اإلنسان ألن اهلل قضى عليه أن حيملها تشريفًا له ِمنْ َها َومَحَلََها اإِلْنَساُن إِنَُّه َكاَن ظَلُوًما َجُهوال

 .إِنَُّه َكاَن ظَلُوًما َجُهوالوتكرُيًا. ولكن هل كان اإلنسان على مستوى هذا الشرف؟ 

عن فئات الناس فيما مضى، من منهم كانوا على مستوى هذه اخلالفة عن اهلل وال يعنيين أن أحتدث 
عز وجل فنَ ّفذوا املبادئ اليت وظفهم اهلل وكلّفهم بتطبيقها، وَمن ِمن الناس نكص على عقبه وأعرض عن 

ز ع هذا الشرف الذي شرّفه اهلل به؟ ال يعنيين أن أحتدث عن تلك األمم اخلوايل، فإن األمر كما قال اهلل
إّنا األهم من  تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسْبُتْم َواَل ُتْسأَلُوَن َعمَّا َكانُوا يَ ْعَملُونَ وجل 

ذلك أن نسأل عن أنفسنا، هل عرفنا هذه الرسالة اليت طوق اهلل أعناقنا هبا واليت شرفنا هبا ومحَّلنا 
 مسؤولياهتا؟

عن جواٍب عن هذا السؤال أشعر باخلجل الذي ُيذيب اإلنسان أمام مواله وخالقه عز  عندما أحبث
وجل، وعندما أنظر إىل فئات الناس والكثرة الكاثرة منهم وهم يتسائلون عن هوياهتم وعن وظائفهم اليت 

باده، عينبغي أن ينهضوا هبا، فال يهتدي منهم واحد إىل هذا الشرف الذي طّوق اهلل عز وجل به أعناق 
وال يستبني واحد منهم هذه الرسالة اليت مسا اهلل عز وجل بعباده ُصُعدًا بسببها إىل أعلى من درجة 
املالئكة، ال أجد يف هؤالء الكثرة الكاثرة َمن يُنبه أو يتنبه إىل هذه اخلالفة اليت هي أعظم رسالة وظفنا 

مئز منه العقل  كالٍم يشمئز منه املنطق ويش  اهلل سبحانه وتعاىل هبا عن اهلل عز وجل، بل يتطوح الكل يف
 كالم غريب عن هوية اإلنسان املسلم.

هذا الشرف الذي مسا اهلل عز وجل بنا إىل مكانته الباسقة، كلكم يقرأه يف كتاب اهلل عز وجل،  
 ،كلكم يعلم ما مهمة اإلنسان فوق هذه األرض، وما وظيفته اليت ُكلف هبا اليوم واليت سُيسأل عنها غداً 
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َوِإْذ وقد جتمعت اآليات الكثرية اليت تعرب عن هذه الرسالة اليت شّرف اهلل هبا اإلنسان يف هذه الكلمة: 
هي اخلالفة عن اهلل، كلمة واحدة، هي اجلواب عن  قَاَل رَبَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفةً 

 ليت ينبغي أن نبحث عنها ونتمسك هبا؟من يريد أن يسأل: ما هي اهلوية العربية ا

ِإْن ُكلُّ َمْن يِف السََّماَواِت مهمة العرب كمهمة سائر البشر، أن يعلموا أهنم عبيٌد هلل عز وجل: 
، ثانيًا: على هؤالء العبيد أن يتبينوا املبادئ اليت أوحى اهلل عز وجل هبا َواأْلَْرِض ِإالَّ َآيت الرَّمْحَِن َعْبًدا

ن طريق رسله وأنبيائه؛ فينفذوها فوق األرض، ويطبقوها على أنفسهم وذويهم وجمتمعاهتم، وإذا إليهم ع
 هبم غرسوا واستنبتوا عدالة اهلل فوق هذه األرض ورمحته وحكمته وإحسانه.

 تلك هي مهمة اإلنسان اليت شّرف اهلل سبحانه وتعاىل هذه اخلليقة املتميزة هبا.

 عز وجل صباح مساء، أو نُقرِؤه إذاعاتنا، أو نسمعه يف مناسباتنا، فمن عجٍب أننا نقرأ كتاب اهلل
مث إننا نتطوح ذاهلني جاهلني مضطربني حول اإلجابة عن سؤال يقول: من هو اإلنسان العريب؟ وما هي 

 هويته؟

هذا الكالم كان ينبغي أقل املراتب أن يقودنا إىل املعرفة حىت ولو قصرنا يف التطبيق، كان ينبغي أن 
يعلم الكل أن هويتنا أننا عبيد هلل عز وجل، وأن رسالتنا تتمثل يف أن نضع عبوديتنا هلل موضع التنفيذ، 
فنُنفذ األوامر اليت خاطبنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا، إن نفذنا ذلك أو مل ننفذ على أقل املراتب ينبغي أن 

 هوية اإلنسان العريب هي أنه ينطق نعلم أن هذه هي هويتنا، أما أن ندور يف دائرة مفرغة ونقول: إن
بالعربية، ويعيش فوق أرٍض عربية، ويتفاعل مع األهداف العربية، فهذا كالٌم لو حفظته كما حيفظه التالمذة 
الصغار يف مدارسهم، وأخذت تكرره يف كل يوٍم ألف مرة إىل أن ُيصبح عمرك مئة عام لن يُقدم هذا 

 الكالم ولن يؤخر من حياتك شيئًا.

حنن ننطق باللغة العربية، ونعيش فوق أرض عربية، وكٌل منا يتفاعل لكن يتفاعل باألماين ها 
واألهداف اليت يؤمن هبا واليت يتصورها، فهذا هدفه أن يكون لصًا يسرق األموال، وذلك هدفه أن يكون 

اوي وغري شلصًا يسرق الشرف وَيرتق حواجز العفاف، وذلك أمنيته أن جيمع املال من حيثما أمكن بالر 
الرشاوي ليبين لنفسه جمداً باذخاً وغىًن ال تألكه النريان. كل هذه أمان عندما ال يكون هنالك سلطاٌن ممن 
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هم فوق البشر يقود البشر إىل رسالة. من الذي حيملين الرسالة؟ من يستطيع أن يكلفين مبهمة أو ُيكلفك 
 .انية الواحدةمبهمة؟ مادام البشر كلهم يتحركون على مستوًى من اإلنس

مىت كان العريب له شأنه يف العامل أيها اإلخوة؟ ُولد شأنه يف العامل عندما وعى رسالته اليت قال اهلل 
. عندئٍذ حتول اإلنسان العريب من رجٍل تافه ِإينِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخلِيَفةً عز وجل عنها للمالئكة: 

ارات، اة ال قيمة له يف اجملتمعات وال اسم له بني احلضيعيش على هامش التاريخ ويعيش على هامش احلي
 تألق امسه ُصعداً. ولكن كيف تألق؟

عندما خضع وذل ملعىن العبودية هلل وحده، مث أصغى السمع إىل بيان اهلل عز وجل والرسالة اليت محّله 
ف إىل شرق العامل وانقذاهلل إياها، فقال هذا الرجل العريب بلسان احلال وبلسان املقال لبيك اللهم لبيك، 

وغربه يدعو إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ويعرف الناس برسالة اهلل، ويقيم من نفسه خليفة عن اهلل سبحانه 
وتعاىل لينفذ مبادئ العدالة اإلهلية فوق األرض، عندئٍذ ُولدت للعرب قيمة، عندئذ ُوجد من يسموهنم 

 بصدى ذلك اجملد، ومن أين انبثق ذلك اجملد؟اليوم باإلنسان العريب، وحنن اليوم إّنا نتباهى 

مل ينبثق ذلك اجملد إال من جراء شيء واحد أال وهو أن أولئك العرب أصغوا السمع إىل رسالتهم 
عل اليت ينبغي أن ينهضوا هبا؛ رسالة اخلالفة عن اهلل فوق هذه األرض يف تنفيذ أوامره وتطبيق تعليماته، فج

 أمة أخرجت للناس.اهلل سبحانه وتعاىل منهم خري 

هذه حقيقٌة يعرفها كل أحد، فمالنا نتطوح؟! قصرنا يف التطبيق فهل نقصر حىت يف العقيدة والعلم! 
 فال نعلم ما هي هويتنا ونقف عند الفرع وننسى األصل الذي إليه الفضل؟

إن مل تربطه  ه. والتفاعل مع األهداف العربية، ال قيمة هلذا الكالم كل.. واألرض العربية.الرجل العريب
باألصل، العروبة من الذي استولدها؟ اإلسالم. ومل يكن قبل اإلسالم للعروبة ظل إطالقًا، بل إن تذكر 
املتذكرون العرب والعروبة فإّنا يتذكرون من ذلك ما تشمئز منه التصورات من عادات وأوضاع وجهالة 

 وختلف وحنو ذلك.

كلمة اليت ل عن اهلوية العربية، متنيت لو أهنم تذكروا المتنيت لو أن هؤالء الذين يتطوحون يف التساؤ 
قاهلا رئيس هذه األمة رئيس هذه الدولة وكنت شاهد عيان، متنيت لو أهنم جعلوا منها نقطة نقاش: إن 
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العروبة ليست هي اليت أوجدت اإلسالم، ولكن اإلسالم هو الذي أوجد العروبة، هذه كلمة خمتصرة 
شأٌن ُيذكر لوال متسكهم باإلسالم، وهيهات هيهات أن نقول أن احلضارة جامعة، أي مل يكن للعرب 

اإلسالمية من معطيات العروبة إطالقًا، فليس الفضل للعروبة يف إجياده احلضارة اإلسالمية، ولكن الفضل  
 كل الفضل لإلسالم يف أنه أوجد احلضارة العربية، فإذا كان هذا الكالم واضحًا،

ن إسالمنا الذي هو األصل واملوجد؟ أم إن رسالتنا تنبُع من العروبة اليت هي مثرٌة . رسالتنا تنبع م.إذاً 
 وفسيلة جاءت مثرة لإلسالم؟ اجلواب واضٌح أيها اإلخوة.

أقول هذا الكالم لكي ُأحذركم من أن تضيعوا يف املتاهات، مهمتنا واضحة ورسالتنا جلية مقروءة 
ن فيذ. فنقول: اللهم إنا عبيد لك بالقصر واالضطرار، وها حنأال وهي: أن نضع عبوديتنا هلل موضع التن

 نسري سرية العبيد لك باإلرادة واالختيار. كيف ّنارس عبوديتنا هلل باإلرادة واالختيار؟

بأن نصغي إىل أوامره فننفذها، بأن نصغي إىل نواهيه فنبتعد عنها، بأن نكون حراساً على مبادئه 
الثًا، عندئٍذ بادئ ورعايتها بأنفسنا أواًل ويف أسرنا وأهلينا ثانيًا ويف اجملتمع ثوجناهد يف سبيل حراسة هذه امل

ستجدون كيف جيمع اهلل مشلكم، وكيف يُوحد كلمتكم، وكيف يفجر مرة أخرى قوتكم من داخل األرض 
عاىل، حانه وت. كل ذلك بيد اهلل سب.اليت تعيشون فيها، وكيف ُيذل اآلخرين مرة أخرى كما أذهّلم من قبل

ال تعرضوا عن الرسالة اليت شرفكم اهلل هبا واهنضوا هبا هنوض إنساٍن كرمه اهلل سبحانه وتعاىل ومسا به فوق 
 رتبة املالئكة.

ولقد قلت لكم قبل أيام: إن الصيف من كل عام ساحة للمزيد من كيد املرتبصني بدين اهلل ملبادئ 
لوا عوام إال ويستغل الكائدون لدين اهلل عز وجل ليجعدين اهلل سبحانه وتعاىل، وما من صيف عاٍم من األ

 منه سبياًل إىل متزيق األخالق، متزيق الفضيلة ومن مث متزيق األسرة.

وقد علموا أن املبادئ اإلسالمية اليت شرفنا اهلل عز وجل هبا حُتقق األهداف التالية: توجد اإلنسان 
تخلق بأمسى اخللق اإلنساين السامي ومن مث تُو 

ُ
خة وال جد هذه املبادئ األسرة اإلنسانية املتماسكة الراسامل

تتماسك األسرة إال بطوق الفضيلة واألخالق، ومن مث فإن املبادئ اإلسالمية توجد شبكة اجملتمع اإلنساين 
ريون . ومن مث فإن أعدائكم وإن أعداء هذا الدين يس.املتماسك، هكذا الفرد أواًل األسرة ثانيًا اجملتمع ثالثاً 
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دمًا لتقويض هذا كله، يسريون يف سبيل إفساد الفرد وزجه يف طرق الرذيلة بأنواعها، ومن مث يتجهون إىل ق
األسرة لتقويضها وحتويلها إىل أنقاض، والذي ُيصغي جيداً سيتبني اخلطط اليت هتدف إىل نسف األسرة، 

سالمي الراسخ والفضيلة وال ُيكن لألسرة أن تتماسك إال بواسطة واحدة، أال وهي واسطة اخللق اإل
والعفة، فإذا اهنارت أخالقية الفرد ، ومن مث اهنارت األسرة وحتولت إىل أنقاض ما الذي سيحدث بعد 
ذلك؟ ينهار اجملتمع كله، وإذا اهنار اجملتمع كله وضاعت البقية الباقية مما يتمتع به من قوٍة ومهمة وغىًن 

ضًا ذا اجملتمع سوًء يتكالبون لتقسيم مرياث هذه األمة، أر وما إىل ذلك، فإن الُورّاث الذين يرتبصون هب
وحقوقًا وغىًن وثروات، كل ذلك سيتم عندئٍذ، ومن مث فإن على كل منكم أن يكون عينًا ساهرة على 
أسرته وأوالده وبناته، وإذا كانت لكم األعني الساهرة على هذا فينبغي أن تتضاعف هذه األعني يف كل 

 صيٍف من كل عام.

ينوا هذه احلقيقة أيها اإلخوة أولئك الكائدون جيعلون من هذا الصيف سالحاً وأداًة لكي ينشطوا تب
لتزم والثائر 

ُ
ضاعف يف سبيل نسف األسرة ويف سبيل القضاء عليها، ويف سبيل حتويل الشاب امل

ُ
النشاط امل

ه يف متاهاٍت ال وه من حياتطبق فطرته اإلُيانية إىل صراط اهلل عز وجل، لِيُبعدوه عن هذا الصراط وليزج
 عودة منها إىل احلق إطالقًا.

فمن اتبع هذا النهج وفقه اهلل سبحانه وتعاىل، واالستعانة باهلل والقوة كلها من اهلل سبحانه وتعاىل، 
 .املؤمن القوي خرٌي من املؤمن الضعيف ويف كٍل خري استعن باهلل وال تعجز وصدق رسول اهلل إذ يقول:

 ني على أسركم، كونوا قوامني على أخالق أوالدكم، كونوا قوامني على أخالق بناتكم.كونوا قّوام

قرأت بيانًا صدر من جهة ما يقول: إن الشباب الذين يعيشون ما بني اخلامسة عشر واخلامسة 
والعشرين من العمر يف سوريا يبلغون مليونني ونصف تقريبًا، وهؤالء ينبغي أن يكون اهلدف ينبغي أن 

 هؤالء الشباب اهلدف الذي ينبغي أن نستغلهم لتطبيق الذي ما نريد أن ننفذه يف حقهم. يكون
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لقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أحاديث كثرية أن من أشراط الساعة أن يكثر 
ى اهلل عليه لى القتل بدون حق، وقد قيل لرسول اهلل صلاهلرج، واهلرج هو الفنت اليت تبعث على الظلم وع

القتل.  يكثر أي أن أن يستحر القتل؟ قال: رسول اهلليف بعض هذه األحاديث: ما اهلرج يا وسلم 
وهذه العالمة اليت أنبأ عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمٌر واقٌع كما نرى، وهو عالمة من العالمات 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووقعت كما أنبأ عليه الصالة والسالم. والفنت اليت تدور اليت حدث عنها رسو 
رحاها على العامل واملصائب والرزايا اليت تتسبب عن ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان، والقتل الذي يتزايد يف 

أن يكثر  إن من أشراط الساعةأطراف العامل كله هو مصداق قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 .اهلرج

ولكن ما من مصيبٍة أنبأ عنها اهلل عز وجل يف كتابه أو حتدث عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فيما صح من سننه، إال وقد جعل اهلل سبحانه وتعاىل إىل جانب ذلك عالجًا هلذه املصيبة ووسيلًة 

 هبا عباده، يت يبتلي اهلل سبحانه وتعاىلللتخلص منها واالبتعاد عنها، فاملصائب كاألمراض أو األدواء ال
يعين إال  - أن اهلل ما أنزل داءً إال وأنزل له دواًء، إال السامعليه وسلم وقد أنبأنا املصطفى صلى اهلل 

املوت، فبمقدار ما يوجد يف الكون من أدواء وأمراض، أوجد اهلل يف مقابلها العالجات اليت تشفي من 
ائب مهما كثرت املصائب وتعرض هلا اإلنسان، فإن اهلل عز وجل حعل أمام تلك األمراض، كذلكم املص

 اإلنسان وسيلة يستطيع أن يتخلص هبا من وقع تلك املصائب وشدهتا. 

ومن أهم العالجات اليت أنبأ هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للتوقي من اهلرج الذي حتدث عنه  
 ثرة التبتل والعبودية هلل سبحانه وتعاىل. واالبتعاد عنه، اإلقبال إىل العبادة، ك

ولقد صح عن النيب عليه الصالة والسالم فيما رواه مسلم يف صحيحه وأمحد وغريمها أنه صلى اهلل 
، أي إذا كثر القتل وكثرت عبادة يف اهلرج كهجرة إيل أو العبادة يف اهلرج كهجرة إيل: عليه وسلم قال

 والذ اإلنسان منها بكثرة العبادة والتبتل واإلقبال على اهلل سبحانهالفنت اليت هي من أشراط الساعة، 
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وتعاىل، فإن اهلل جيعل له من ذلك منجاة من وقع تلك املصائب، بل إن هذه العبادة يف مثل هذه احلال 
يتضاعف أجرها ويزداد ثواهبا، حىت إن ثواب هذه العبادة يصبح كهجرة إىل املصطفى صلى اهلل عليه 

 . ال هجرة بعد الفتح ولكن عبادًة ونية أو جهادٌ ونيةما كانت اهلجرة واجبة وقبل أن يقول: وسلم، عند

أيها اإلخوة مبقدار ما تتكاثر هذه الفنت من حولنا اليوم ونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يعافينا منها 
قدار ما ه وسلم، مبمبقدار ما يكثر اإلعراض عن هذا الدواء الذي حتدث عنه رسول اهلل صلى اهلل علي

يكثر اإلعراض عن التبتل والعبادة هلل سبحانه وتعاىل، وليس املراد بالعبادة طقوسًا تعّود اإلنسان عليها يف 
حياته، وإّنا املراد بالعبادة صدق العبودية هلل عز وجل والتبتل والتضرع هلل عز وجل، وإّنا مرد ذلك إىل أن 

 و أن تصطبغ األعضاء مبظاهر هذه العبادة أو العبودية. تصطبغ املشاعر ال أن يصطبغ اللسان أ

اإلسالم غدا جمموعة مظاهر جمموعة نظم جمموعة حركات وأنشطة، أما اجلذور اليت تتصل بالفؤاد  
فالقلب فارٌغ عن معىن العبودية والتبتل والتذلل هلل سبحانه وتعاىل، وإذا كان اإلقبال على صدق العبودية 

من الضروريات اليت البد منها يف األزمنة اخلالية، فإن ضرورة اإلقبال إىل هذه العبادة  الواجفة هلل عز وجل
 تتضاعف اليوم ذلك ألننا نعيش الفرتة اليت أنبأ عنها رسول اهلل. 

حنن نعيش األيام القريبة بل اجملاورة لقيام الساعة، وهذه هي أنباء اهلرج واملرج تسمعوهنا وكثريًا ما 
ات، م املختلفة املتنوعة، متر املناسبات تلو املناسبات وجل املسلمني غافلون عن هذه املناسبتروهنا بوسائلك

والزمن كله يف هذه األعصر األخرية مناسبة هذه الفرتة اليت جند هبا مصداق كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
لتجاء والتضرع جل وصدق اإلوسلم مناسبة تدعو إىل صدق التبتل وإىل صدق اإلنابة والتوبة إىل اهلل عز و 

 هلل سبحانه وتعاىل، ومع ذلك فما أكثر املسلمني التائهني والغافلني عن هذه املناسبات اليت متر.

ودعوين أقول لكم عن مناسبة صغرية متر ضمن هذه املناسبة الكبرية: هذا الشهر الذي ّنر به أو ُير 
 صلى ر واإلقبال فيه على اهلل، حنن أم رسول اهللالشهبنا شهر شعبان من هو األوىل مبثل هذه فرصة هذا 

َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك رَبَُّك اهلل عليه وسلم. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو الذي قال له اهلل عز وجل: 
وال ذنب له  رَ َذنِبَك َوَما تََأخَّ  ِمن لِّيَ ْغِفَر َلَك اللَُّه َما تَ َقدَّمَ ، وهو الذي قال له اهلل عز وجل: فَ تَ ْرَضىَٰ 

أما حنن فمرهقون باملعاصي واألوزار، مث إننا نعيش عصر هذا االختناق الذي ترون، كل ما حولنا ينبهنا  -
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ويدعونا إىل كثرة اإللتجاء إىل اهلل وإىل اإلسراع للتوبة إىل اهلل عز وجل، وننظر فنجد أن السادرين على 
فعت ومعاصيهم ال يزالون مستغرقني يف ذلك، ومهما ارتغيهم اليزالون سادرين، وأن املنكبني على هلوهم 

 أصوات النذر، ومهما جتلت آيات اهلل عز وجل فننظر فإذا هبؤالء التائهني ال يزدادون إال تيهًا. 

ذلك شهٌر شهر شعبان، ُسئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن سبب كثرة الصيام فيه، قال: 
 ورمضان وهو شهر ترتفع فيه األعمال إىل اهلل ون إال تيهًا ع إىليغفل عنه كثرٌي من الناس بني رجب 

 .ناسبة صغرية متر ضمن هذه املناسبة الكبرية هذا الفأحب أن يرتفع عملي إىل اهلل وأنا صائم

وقد ورد بسند ضعيف فيما رواه ابن ماجه عن علي رضي اهلل عنه أنه صلى اهلل عليه وسلم قال: 
شعبان فقوموا ليلها وصوموا هنارها، فإن اهلل ينزل يف كل ليلة من هذا الشهر  إذا كانت ليلة النصف من

  .إىل السماء الدنيا فيقول: أال هل من مستغفر فأغفر له أال هل من داع فأستجيب له

وقد روى البيهقي بسند صحيح من حديث عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: قام رسول اهلل صلى 
جعت فأطال السجود، فظننت أنه قد قبض فقمت فحركت اصبعه فتحرك، فر  صلى،اهلل عليه وسلم ليلة ف

اللهم إين أعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ برضاك أي اطمأننت ورجعت، فسمعته يقول يف سجوده:  -
، فلما قام من سجوده من سخطك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

عائشة أظننت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد خاس بكي ؟ قالت: ال واهلل يا وأمت صالته. قال: 
يا رسول اهلل ولكين خشيت أو ظننت أنك قد قبضت فقال أتعلمني أي ليلة هذه؟ قالت اهلل ورسوله 
أعلم، قال هلا: هذه ليلة النصف من شعبان يطلع اهلل سبحانه وتعاىل فيها على عباده فيقول أال من داٍع 

 .أستجيب له أال هل من مستغفر فأغفر له ويؤخر أهل القطيعة واألحقاد فيما هم فيهف

هذه الفرصة متر بنا ولسوف تأيت بعدها فرصة أخرى، وفرص الرمحة اإلهلية سلسلة ال تنقطع. لكن 
حىت  هأين هم الذين ينتهزون فرص هذه األبواب املفتحة اليت ينادي اهلل عز وجل فيها عباده أن يتوبوا إلي

 يتوب عليهم؟ وأن يستغفروه حىت يغفر هلم؟ ال جند! 

جند التيه ال يزال مطبقًا، وجند القلوب القاسية ال تزال تستمر وتزداد قسوة، وال يقولن قائل وهاهي 
ذي املساجد تفيض باملصلني فيها. وهل املصلون إال هؤالء التائبون العابدون احلامدون؟ هؤالء قلة أيها 
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زوا صور هذه املساجد ومن فيها وانظروا إىل الكثرة الكاثرة هناك يف الفنادق يف كل ليلة، يف اإلخوة، جتاو 
أماكن اللهو من كل ليلة، بل إىل البيوتات يف كل ليلة، انظروا إىل األسواق وما فيها من مظاهر اللهو وما 

ة، وهذه هي الكثرة الكاثر  فيها من انغماس يف الدنيا ونسيان اهلل عز وجل ونسيان اليوم اآلخر، تلك هي
 املصيبة الكربى.

حنن نقول ونكرر القول ... وأحسب أن ما أقوله يصك أمساع هؤالء اإلخوة الشاردين وما أكثرهم،  
وكالمي وكالم غريي يالحقهم، ولكن هل مسعتم أن واحدًا منهم أقلع عن غيه؟ استيقظ من غفالته؟ 

 صيه وأهوائه؟ أنا أسأل عن أولئك الناس. تاب إىل اهلل سبحانه وتعاىل من شروده ومعا

الصورة اليت نراها ال تدل على شيء من ذلك، هي صورة قامتة ال تبعث على اليأس، لكنها تبعث 
 على اخلوف الشديد من مقت اهلل سبحانه وتعاىل وسخطه. 

 واملصائب اليت يرسلها اهلل على عباده قسمان:

تح انبتت صلتهم عن اهلل عز وجل، وال تأيت إال بعد أن ف قسم منها يأيت مظهر انتقام ألولئك الذين
 اهلل عز وجل عليهم األبواب على مصارعها ردحًا طوياًل من الزمن.

القسم الثاين مصائب هي أشبه بسياط التأديب يبعثها اهلل عز وجل بني احلني واآلخر على عباده 
بعث اهلل عز اطه، كما هي احلال بالنسبة لنا، ياملؤمنني به والتائهني عنه املنتمني إليه والشاردين عن صر 

 وجل عليهم املصائب لتوقظهم فأين هم الذين يستيقظون؟ 

املصائب اليت نراها اليوم مصائب نراها خميفة فوق رؤوسنا ونراها من حولنا ونرى أخطارها حتت 
، نرى ء كما ترونأقدامنا، نراها فوقنا يف مظهر هذا الصيف الالهب الذي استمر واخرتق أشهر الشتا

هذه ااملصائب من حولنا فيما تعلمون وتسمعون ويوشك أن تتسرب هذه املصائب إلينا، نرى خطر هذه 
املصائب يف األرض اليت ّنشي فوقها، من الذي يطمأن إىل أن البقعة اليت متشي فوقها لن تتزلزل بك ولن 

ِإذَا السََّماِء َأن ََيِْسَف ِبُكُم اأْلَْرَض فَ  مَّن يِف  ُتمأَأَِمنتبتلعك وجتعلك أثراً بعد عني؟ أليس اهلل هو القائل 
 .ِهَي مَتُورُ 
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هذا هو اإلنسان حمور تدور عليه املصائب من كل جانب، ومع ذلك ننظر فنجد أن القلة املقبلة 
 إىل اهلل عز وجل مقبلة جهد استطاعتها وليت أهنا كانت أحسن حااًل مما هي عليه اآلن. 

كاثرة فأناس أضافوا إىل املعاصي االستكبار على اهلل، أضافوا إىل املعاصي العناد، وقد أما الكثرة ال
 وا فِيِه يَ ْعرُُجوناِء َفظَلُّ السَّمَ  مِّنَ  َولَْو فَ َتْحنَا َعلَْيِهم بَابًاَييل إيل أنه قد صدق عليهم قول اهلل عز وجل: 

َا ُسكَِّرْت أَْبَصارُنَا َبْل حنَْ * َْ  هؤالء أيها اإلخوة ينبغي أن يتوبوا ينبغي أن  ُن قَ ْوٌم مَّْسُحوُرونَ لََقالُوا ِإّنَّ
يرعووا، فإن مل يتوبوا إىل اهلل وإن مل يلجأوا إىل صدق العبودية هلل يف أزمنة اهلرج هذه، فإن القلة اليت تلجأ 

 إىل اهلل ال جدوى من جلوئها إليه. 

نعم إذا  }ه زينب: أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: أمل يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم سألت
البد هلذا اخلبث أن يعود فيطهر نفسه، البد أن يعود إىل اهلل عز وجل، وكم أقول ولكن  . كثر اخلبث{

كالمي ال يرسخ يف األذهان: إن التجاء القلة اليسرية إىل اهلل مع بقاء الكثرة الكاثرة يف طريق احنرافها عن 
ضربت باألمس مثاًل وأعيده: لو أن رجاًل أساء األدب يف حق ملك من امللوك، اهلل ال جيدي. وقد 

وتصرف تصرفات غري الئقة وجاؤه بعض من بينهم وبني امللك صحبة وخلة وحب فقالوا هلذا اإلنسان 
تعال بنا ّنضي إىل امللك الذي أسأت إليه لنتوسط لك يف أن يساحمك ويصفح عنك، فقال هذا اإلنسان 

: اذهبوا وتوسطوا يل، أما أنا فلن أذهب معك ولن أجرح كراميت بالوقوف بني يديه. قالوا له: الذي أساء
تعال قل كلمة واحدة اعتذر وأره حسن نيتك وحنن سنتكفل بأن يصفح عنك، قال: ال ليست يل حاجة 

نجح؟ تإىل ذلك، لكن أنتم اذهبوا فاستصفحوا وتوسطوا يل بأن يصفح عين. هل ُيكن هلذه الوساطة أن 
 هل ُيكن هلذه الوساطة أن تثمر؟ 

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم هذه هي حالنا أيها اإلخوة وال داعي إىل أن أطيل.
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 22/12/2212|   الهرج واملرج سببه وعالجه -112

 

باء نإن الشأن بنا أننا مجيعًا نتجه بني احلني واآلخر لنستطلع آخر أنباء العامل اإلسالمي بل آخر أ
 .العامل كله فما الذي نسمعه وحنن نتنقل بني املصادر السمعية والبصرية ألخبار العامل هذه

ال نطلع إال على أنباء القتل واالنفجارات وأخبار السلب النهب والعدوان  –كما تعلمون   –إننا  
. أعتقد أننا األشقاءعلى احلقوق واغتصاب األوطان واملمتلكات واخلطط الكائدة الرامية إىل اإليقاع بني 

 .ال نكاد نطلع على شيء غرِي هذا من أنباء العامل عندما حناول أن نتبني ذلك

أن أبطال هذه الفنت وهذه اخلطط املختلفة، هؤالء الذين ينفخون  –يا عباد اهلل  –والعجيب حقًا  
االنضباط العدَل و  يف نريان الفنت والقتال واالنفجارات وحنوها كلهم يدعي أنه ُيارس من خالل عمله

باحلق، كلهم ينعتون أنفسهم باتباع العدل وليس فيهم من يزعم أو يعرتف بأنه إّنا يبغي ويتجاوز العدل 
 .إىل الظلم، هذه ظاهرة كلنا نتبينها ونعلمها

إنكم لتعلمون أن نسبة عشرة باملئة من سكان العامل يسعون جاهدين إىل أن يتحكموا ببقية سكانه،  
ين إىل أن جيعلوا من بقية الناس جنوداً لتحقيق مآرهبم ولتنفيذ خططهم، حياولون جاهدين يسعون جاهد

ظََهَر  أن جيعلوا من بالد العامل أسواقاً استهالكية ملنتجاهتم، وصدق اهلل عز وجل القائل يف حمكم تبيانه
 .[41وم: ]الر  اْلَفَساُد يِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ 

هلذا اهلرج واملرج الذي يسود العامل والذي ال تكاد تعود به أخبار  –يا عباد اهلل  –فما السبب  
 .األجهزة املرئية واملسموعة بغريه

السر يف ذلك أن اإلنسان يف كينونته األصلية عندما يكون متحرراً من املبادئ والقيم، هذا اإلنسان  
خرها حيث قوته اليت يسخرها ملآربه بل من حيث قواه الفكرية اليت يس أضرى وحٍش يف العامل كله، ال من

البتداع الوسائل والخرتاع السبل ألفكاره اليت حياول أن يهيمن هبا على اآلخرين، وأنتم تعلمون أن وحوش 
ن م الغابات تتمتع بقوهتا الذاتية ولكنها ال تتمتع مبا يتمتع به اإلنسان من مدراك يسخرها الخرتاع مزيدٍ 

 .القوى ومزيٍد من وسائل اهليمنة على اآلخرين
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ولذا فإن اإلنسان أيًا كان ال يصلحه إال جلام حمكم من الدين احلق يلجمه عندئٍذ تستيقظ اإلنسانية  
 .بني جواحنه وعندئٍذ يتحول هذا املخلوق من وحٍش شرس إنسان يتمتع بكل ما نعرفه من معاين اإلنسانية

الوحيد الذي يصلح حال اإلنسان وَيضعه للعدالة احلقيقية. ذلك ألن الدين  الدين احلق هو اللجام 
احلق إّنا يعين أواًل أن يتعرف اإلنسان على هويته، يقف أمام مرآة ذاته فيبصِّرُُه الدين هبويته عبدًا مملوكًا 

ه، يبصِّرُُه الدين بأن ل ضعيفًا هلل عز وجل، يبصِّرُُه الدين بعد ذلك بألوهية اهلل عز وجل له ورقابته الدائمة
مآله على اهلل وبأن وقوفه ال ُيكن إال أن يكون بني يدي اهلل ومن مث يتطامن لقرار اهلل عز وجل ويرمق 
بطرفه إىل السماء ليتلقى موازين العدل من اهلل، وال َيرتع هذه املوازين انطالقاً من مصاحله الذاتية املختلفة، 

ْسِط َواَل خُتِْسرُوا رَفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن. َأالَّ َتْطغَْوا يِف اْلِميزَاِن. َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلقِ  َوالسََّماء وصدق اهلل القائل
 .[8-2]الرمحن:  اْلِميزَانَ 

امليزان الذي يعنيه بيان اهلل سبحانه وتعاىل إّنا هو العدل. والفرق بني العدالة اليت هتبط من علياء  
ه ًة مستوَدَعًة بني يدي اإلنسان والعدالة الزائفة اليت يدعيها اإلنسان وَيرتعها انطالقاً من رعوناتالربوبية أمان

ورغائبه وقوته اليت يتمتع هبا أن العدالة اليت تنزل من علياء الربوبية ال تفرق بني الناس ألي موجٍب من 
ق بني لة اهلل عز وجل ال ُيكن أن تفر املوجبات، عدالة اهلل عز وجل ال تفرق بني األديان واملذاهب، عدا

قوي وضعيف، ال تفرق بني عريب وأعجمي، عدالة اهلل سبحانه وتعاىل ميزان يتسامى على هذه االعتبارات  
 .كلها

أما اإلنسان عندما يريد أن يستخرج موازين العدالة من كيانه فإن منطلق هذا امليزان إّنا هو قوته أو  
  احله، منطلق هذا امليزان رعوناته، وما أعظم وأوضح الفرق بني هذا وذاكضعفه، منطلق هذا امليزان مص

َرُب َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدلُوْا اْعِدلُوْا ُهَو أَق ْ  :امسعوا قرار اهلل عز وجل بل أمره القائل 
َعَلى َأالَّ تَ ْعِدلُوْا بغضكم ألعدائكم   َشنَآُن قَ ْومٍ ال حيملنكم  اَل جَيْرَِمنَُّكمْ  [2]املائدة:  لِلت َّْقَوى
 ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوىوأنصفوهم   اْعِدلُواْ 

يا عباد اهلل إىل هذه احلادثة اليت جتسد العدالة الربانية اليت كم وكم حنن  –أيها اإلخوة  –وانظروا  
 .حباجة إليها السيما يف هذا العصر
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د من األشخاص يف عصر رسول اهلل )، مؤمنون لكن إُياهنم ضعيف. سرقوا أسرة مكونة من عد 
أمتعة باهظة الثمن من عند إنسان من أصحاب رسول اهلل رضوان اهلل عليهم، وطاب هلم أن يلصقوا هذه 
اجلرُية جباٍر يهودي يعيش بلصق هذا اإلنسان الذي سرق متاعه. حبكوا التهمة وأحكموها أُيا إحكام 

ق الزمن اآلن عن ذكرها وبياهنا. مث إن املسروق حبث واهتم فيمن اهتم جاره اليهودي واهتم بوسائل يضي
اهلل  السارق احلقيقي فاستنكر وأظهر غضبه قائاًل يا رسول سارق احلقيقي. واستدعى رسول اهللأيضًا ال

رُية اليت ارتكبها جلأنتهم وحنن أهل بيت مسلم أال فلينظر هذا املسروق جاره الذي بلصقه وليتبني دالئل ا
هو. وحامت التهمة حول اليهودي اجلار وضاقت سبل التهمة عليه وكاد رسول اهلل أن حيكم عليه وأن 
يقاضيه جبرُية السرقة وإذا بعشر آيات من كتاب اهلل عز وجل تنزل دفاعًا عن اليهودي الربيء وجترُياً 

ا َأرَاَك اللُّه زَْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاحلَْقِّ لَِتْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس مبَِ إِنَّا أَن للسارق املسلم احلقيقي، وامسعوا بيان اهلل
َن ََيْتَانُوَن أَنُفَسُهْم يَواَل َتُكن لِّْلَخآئِِننَي َخِصيمًا. َواْستَ ْغِفِر الّلهَ ِإنَّ الّلَه َكاَن َغُفوراً رَِّحيمًا. َواَل جُتَاِدْل َعِن الَّذِ 

ُهْم ِإْذ يُ بَ يُِّتوَن حيُِبُّ َمن َكاَن َخوَّانًا أَثِيمًا. َيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َواَل َيْسَتْخُفوَن ِمَن الّلِه َوُهَو َمعَ  ِإنَّ الّلَه الَ 
يَاِة الدُّنْ يَا َفَمن َما اَل يَ ْرَضى ِمَن اْلَقْوِل وََكاَن الّلُه مبَا يَ ْعَملُوَن حمُِيطًا. َهاأَنُتْم َه ُؤالء َجاَدْلُتْم َعنْ ُهْم يِف احلَْ 

إىل أن نزل يف آخر  [158-150]النساء:  جُيَاِدُل الّلَه َعنْ ُهْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة أَم مَّن َيُكوُن َعلَْيِهْم وَِكيالً 
 [113]النساء:  اً مُّبِيناً مثْ َوَمن َيْكِسْب َخِطيَئًة أَْو ِإمْثاً مُثَّ يَ ْرِم ِبِه َبرِيئاً فَ َقِد اْحَتَملَ بُ ْهتَانًا َوإِ ر اآليات العش

تلك هي عدالة اهلل، وذلك هو الفارق الكبري بني العدالة الربانية اليت شرَّفَ نَا اهلل عز وجل هبا منزلة  
من مساء كرمه وإحسانه وبني العدالة الزائفة اليت تنبع من هنا وهنا وهناك منطلقة من الرعونات البشرية، 

يتمتع هبا عشر باملئة من سكان هذا العامل، منطلقة من الرغائب واملصاحل منطلقة من مشاعر القوة اليت 
 .الشخصية الزائفة والعابرة

 ؟ما العربة اليت ينبغي أن نقطفها يا عباد اهلل من هذا الكالم الذي أقوله لكم
لعدالة االعربة اليت ما أظن أهنا ختفى على أيٍّ منا هي أن من أراد أن حيقق اجملتمع الذي يعيش فيه ب 

ان احلقيقية فليعلم أن هذه العدالة ال ُيكن أن تنبع إال يف تربة الدين وال ُيكن أن ُتْستَ ْنَبْت إال يف تربة اإلُي
باهلل، إال يف تربة مراقبة اهلل سبحانه وتعاىل، فمن تصور أن بوسعه أن يقتطع العدالة عن مصدرها احلقيقي 

الة حيقق العدالة احلقيقية بني الناس دون أن تكون هذه العدأال وهو الدين احلق وتصور أنه يستطيع أن 
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موصولة جبذورها، دون أن تكون موصولة باإلُيان باهلل، باخلوف من اهلل سبحانه وتعاىل فقد أبعد النجعة 
ولن يقع إال على هذه الصورة اليت ذكرهتا لكم من صور العدالة الزائفة ذات األلق الشكلي واملضمون 

كم، قتل وقتال، تفجري وانفجارات، تكفري ألسباب وأنواع شىت، تربص حبقوق الناس، الذي ذكرته ل
خطط ترمي إىل اإليقاع بني األشقاء، تلك هي صورة العدالة عندما تَ ْنَبتُّ العدالة من رقابة اهلل عز وجل 

 .وعندما تكون هذه العدالة نابعة من األرض وال تكون نازلة من مساء اهلل عز وجل

َوالسََّماء رَفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن. َأالَّ َتْطغَْوا يِف خرى أذكُِّر نفسي وأذكِّرُُكم بقرار اهلل القائلومرة أ 
 .[8-2]الرمحن:  اْلِميزَاِن. َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َواَل خُتِْسُروا اْلِميزَانَ 

 .ولكم يل يغفر فاستغفروه العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول
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 الحكمة من الفتن
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 فلم يتنبهوا -113
 
 22/28/1891|  أناس جاءتهم من هللا الابتالءات تأديبا

 

فاحتتان لسورتني يف كتاب اهلل عزَّ وجل ما قرأهتما مرة إال وتنبهت إىل أن فيها شحنة عظيمة من 
رون ليه الضالون الهتدوا، وما لو مرت على أمساع الساهالتهديد والتخويف واإلنذار والوعيد، ما لو تنبه إ

 الستيقظوا، وما لو التفت إليها املنحرفون الستقاموا.

ا يَ َودُّ الَِّذيَن  ُرمبََ  ،تِْلَك آَيَاُت اْلِكتَاِب َوقُ ْرَآٍن ُمِبنيٍ  ،ألرالفاحتة األوىل هي قول اهلل سبحانه وتعاىل:  
، أما الفاحتة الثانية يف َذْرُهْم يَْأُكلُوا َويَ َتَمت َُّعوا َويُ ْلِهِهُم اأْلََمُل َفَسْوَف يَ ْعَلُمونَ  ،َكَفُروا لَْو َكانُوا ُمْسِلِمنيَ 

َما يَْأتِيِهْم ِمْن  ،اقْ تَ َرَب لِلنَّاِس ِحَسابُ ُهْم َوُهْم يِف َغْفَلٍة ُمْعِرُضونَ  السورة األخرى، فهي قول اهلل عزَّ وجل:
ْم حمُْ  َوى الَِّذيَن ظََلُموا َهْل َهَذا ِإالَّ اَلِهَيًة قُ لُوبُ ُهْم َوَأَسرُّوا النَّجْ  ،َدٍث ِإالَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم يَ ْلَعبُونَ ِذْكٍر ِمْن َرهبِِّ

، ولكن العجب الذي ال ينتهي هو أننا جند كثرٌي من القلوب َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم أَفَ تَْأتُوَن السِّْحَر َوأَنْ ُتْم تُ ْبِصُرونَ 
ها هذه اآليات املخيفة املنبهة املتوعدة فال تتحرك هلا، وال يتحرك فيها ساكٌن لشيٍء من هذه متر علي

املعاين العجيبة املخيفة اليت تصورناها، العجب الذي ال ينتهي أن يف الناس من يتمتعون بإحساس ومن 
آليات فال يتغري ا يتمتعون بعقول مفكرة وبألباب مدبرة ويسمعون مبناسبات أو بأخرى يستمعون إىل هذه

 .من واقعهم السيئ شيء، وال يتحركون من مسريهتم إىل االحندار ومزيد من الضالل والتيه شيء

. فقدُياً أوضح اهلل سبحانه وتعاىل أنَّ يف قلوب الناس ما هو أقسى من احلجارة والصخور .وال عجب
ِة أَْو ْت قُ لُوُبُكْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك فَِهَي َكاحلَِْجارَ مُثَّ َقسَ  الصماء، أمل يقل اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه:

ُر ِمْنُه اأْلَنْ َهاُر َوِإنَّ ِمنْ َها َلَما َيشَّقَُّق فَ َيْخرُُج  ْنُه اْلَماُء َوِإنَّ ِمنْ َها َلَما مِ َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يَ تَ َفجَّ
ماال  -ولكن يف قلوب الناس ما ال يتحرك لتنبيه منبه، وال إيقاظ ذي عقل  ،يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَّهِ 

 .يتحرك ألي كالم ولو كان من رب العاملني سبحانه وتعاىل

كثريون هم الذين متر هبم قوارع الدهر وسياط التأديب الرباين من ابتالءات فال يتنبهون وال 
جلون وال اىل بوارِف النعم وجزيِل العطاء فال َييستيقظون، وكثريون هم الذين ُيدهم اهلل سبحانه وتع
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يستحيون، وكثريون هم الذين تطوُف من حوهلم عرُب الدهر ودالئل عظمة اهلل، وأن اهلل يأخُذ بالنواصي 
واألقدام، وأنه هو املتصرُف يف عبادِه كيَف يشاء، فال تتحرك عقوهلم لشيء من هذه الدالئل أو العرب 

يؤمنون؟! بأي حديث بعد اهلل يؤمنون، بأي عربة بأي تأديب بأي قارعة من  قط، فبأي حديث بعد اهلل
القوارع؟! بأي نعمة تأيت من قَِبل اهلل عزَّ وجل ُيكن هلم أن ينتشلوا أنفسهم من وادي ضاللتهم السحيق،  

ُبُكْم ِمْن مُثَّ َقَسْت قُ لُو كلُّ الطرق سدت وكل األبواب ُغلقت؛ ذلك ألن األمر كما قال اهلل عزَّ وجل: 
 .بَ ْعِد َذِلَك فَِهَي َكاحلَِْجارَِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوة

استمعت َعَرضًا من قريب إىل حوار جيري بني شخصني، أحدمها ينتمي إىل هذه البلدة اجملاورة لنا 
، باليت بلزقنا، واليت ابتالها اهلل عزَّ وجل منذ أكثر من عشر أعوام بسياط الفنت بسياط التأديب والتأني

بطريقٍة لو أن الذين تتهاوى عليهم هذه السياط كانوا من احليوانات الَعْجَماوات لتَ نَبَهوا واَلْرَعَووا، كان 
أحدهم منتسبًا إىل تلك البلدة ومسعته يقول لصاحبه معتزًا متباهيًا متفاخرًا يقول: )أتتصور مدى هذه 

بيننا مع  هذه املصائب اليت ادهلمَّ ظالمها فيمااحلرب اليت أناخت بَكْلَكلَِها على صدورنا، هذه الفنت و 
هذا كلِّه فإن مسارحنا عامرة، وإنَّ ليايَل هلونا مستمرة، وإنَّ الفنَّ يف حياتنا يف تصاعد، وإنَّ الناس الذين 
يقبلون على هذا اللهو يتزايدون وال ينقصون(، لقد كّذبت أذين بادئ ذي َبدء، ما هذا الكالم! أعاقٌل 

يقول هذا الكالم! أيتمتع فعاًل بإحساٍس ووجدان؟! يتباهى الرجل أنه على الرغم من سياط هذا الذي 
الفنت اليت تتهاوى منذ سنوات على ظهور الناس هناك، على الرغم من التأديب اإلهلي الذي تَ َتَمطَّر 

زايد، وأهنم تمظاهره عليهم، على الرغم من هذا يتباهى الرجل أن األسباب اليت فّجرت هذه املصائب يف 
ال يزالون يغزون هذه األسباب ليستمطروا هبا مزيداً من غضب اهلل سبحانه وتعاىل، مع أن اهلل سبحانه 

َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل قَ ْرَيًة َكاَنْت آَِمَنًة ُمْطَمئِنًَّة  وتعاىل يقول وكالمه يتكرر ويرتدد على مسامعنا ليل هنار:
 .ْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَ ُعونَ ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم اللَِّه فََأَذاقَ َها اللَُّه لِبَاَس اجْلُوِع َواخلَْ يَْأتِيَها ِرْزقُ َها َرَغًدا 

هذا ليس كالم بشر ليس كالم مؤرخ، ولو أنَّ اإلنسان تنبه بشيٍء من عقل إىل هذه الصياغِة  
نه كالم من هذه املعاين الُعْلوَِيِة َذاِت الزَّخم اجَلاليّل؛ لعلم أ العجيبة، إىل هذا األسلوِب الفريد من نوعه إىل



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2128
 

استقل بإجيادنا ومن استقل بإمدادنا، كالم من بيده إجيادنا وإعدامنا، بيده نفعنا وضرنا، هذا كالم اهلل 
  سبحانه وتعاىل.

ا فِيِه ِت َما َرزَقْ نَاُكْم َواَل َتْطغَوْ ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاحنن نصغي صباَح مساء إىل قوله سبحانه وتعاىل وهو يقول: 
ٌر ِلَمْن تَاَب َوآََمَن َوَعِمَل َصاحِلًا مُثَّ َوِإينِّ لَغَفَّا ،فَ َيِحلَّ َعلَْيُكْم َغَضيِب َوَمْن حَيِْلْل َعلَْيِه َغَضيِب فَ َقْد َهَوى

رب  ُعم أنَّ هذا ليس كالمأيُّ جمنوٍن هذا الذي أُويت حظًا بسيطًا من العقل يستطيُع أن يز  اْهَتَدى
 العاملني.

 ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرزَقْ نَاُكْم َواَل َتْطغَْوا فِيِه فَ َيِحلَّ َعلَْيُكْم َغَضيِب  املخلوق ال يقول هذا الكالم
وال يستطيع أن يقول هذا الكالم، إنه كالم من بيده األمر كله وبيده احلكم كله منه املبدأ وإليه املنتهى، 
نسمع هذا الكالم ويسمع الناس هذا الكالم األخَّاذ الذي هو كالم ربِّ العاملني، ولو أنك سألت الواحد 
منهم أمؤمٌن أنت باهلل؟ قال لك: نعم طبعًا أنا مؤمٌن باهلل عزَّ وجل، وهذه أعجوبة ُأخرى تؤمن باهلل وال 

عليك ضريبًة من معاين  ن باهلل وال تؤمن بأنَّ تؤمن حبَاِكِميَته عليك، تؤمن باهلل وال تؤمن بعبوديتك له، تؤم
هذه العبودية ملوالك وخالقك، كيف هذا؟ كيف يتم هذا التناقض؟ تؤمن باهلل عزَّ وجل مث تزيد طغيانك 

!  طغيانًا! وتزيد األسباب اليت هبا غضب اهلل عليك تزيدها عمقاً وتزيدها استثارًة لغضب اهلل سبحانه وتعاىل
 اقاًل وهو يفكر هبذه الطريقة املتناقضة من التفكري؟ كيف يتم ذلك؟كيف يكون اإلنسان ع

علم أين عبُد مملوك هلل عزَّ وجل أعلم أين مقيٌد بسلطانه، وإذا علمت أين مقيد بسلطانه أأنا عندما 
أعلم أنين مكلف بسلوك منهج معني، بالسري يف طريق حمدد إرضاًء ملن بيده أمري، إرضاًء ملن يأخذ 

أنا أعلم هكذا، ومن مَثَّ فالبدَّ أن أتبع صراطه وألتزم منهجه، قد أزيغ وقد أرتكُب معصية؛ لكن بناصييت، 
ال بسائِق تربير ال مع فلسفٍة وتباٍه وغطرسة وإّنا بسائق ضعف، وعندما تزل يَب القدم هبذا الدافع فإن 

ان ما يتوب اهلل علي وسرعضعفي سيعيدين إىل محى ريب، ضعفي سيلجئين إىل التوبة واإلنابة إىل اهلل 
وسرعان ما يغفر ذنيب وإن كان من الكثرة كزبد البحر، ولكن ال ُيكن ملن علم أنه عبد أن يرفع الرأس 
عاليًا مبعصيته، ال ُيكن أن يرفع الرأس عاليًا مبحاربته ألمر اهلل سبحانه وتعاىل يقول: )على الرغم من هذه 
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لزبائن عاين منها؛ فإن ليالينا الالهَية على ما هي عليه، وال يزال ااملصائب على الرغم من هذه الفنت اليت ن
والرواد يتكاثرون، وال تزال مظاهر الفن يف ازدهاٍر وتقدم على الرغم من كل ما نعاين منه( واهلل إين ألتصور 

لرمبا و أن هذا الكالم لينطوي على ما يستدعي غضبًا متضاعفًا من اهلل سبحانه وتعاىل على هؤالء الناس، 
أصابنا من رشاشهم، ولرمبا أصابنا من طفح غضب اهلل املتنزل عليهم، أين الذين إذا أدبوا تأدبوا؟ أين 

 الذين رُبُوا تَ رَبوا؟ أين الذين إذا ذُكِّروا باهلل تعاىل تذكروا؟

هذا عربًة  لوأنا أقول هذا الكالم أيها األخوة بعيداً عن أولئك الذين ابتالهم اهلل فلم يتأدبوا، إّنا أقو 
لنا، أقول هذا ألعود إىل نفسي وليعود كٌل منكم إىل نفسه فيسأل اهلل العفو والعافية، أقول هذا الكالم 
حىت يتمسك كل منا مبعاين عبوديته هلل ويزداد انصياعًا جهَد استطاعته ألمر اهلل سبحانه وتعاىل، وحىت 

لك )ال جتعلنا مع هؤالء الذين تاهوا عن سبييدعَو كًل منا من شغاف قلبه وبذل وضراعة يقول يا رب: 
 .(وضلوا عن صراطك وطغوا وبغوا فأنزلت عليه سياط تأديبك وتربيتك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية

ا ليس تارَيًا بعيداً وال قصصًا قدُية إّن -أقول من هذا الكالم لنجعل من هذا الواقع الذي نشاهده 
الم لنجعل هذا الواقع درساً لنا؛ كي يزيدنا إُيانًا باهلل ويزيدنا خمافة من اهلل أقول هذا الك –هو واقعًا نراه 

: -رمحه اهلل  -ي ء اهلل السكندر و يزيدنا حبًا هلل عزَّ وجل، كي نتمثل املعىن العظيم الذي يقوله ابن عطا
يقوله ابن  يوما أجدرنا أن نتحقق هبذا الكالم الذ تحقق من معاني عبوديتك وتعلق بمعاني ربوبيتك

عطاء اهلل مبثل هذا الزمن وحنن نرى هذه املظاهر؛ أن نتحقق مبعاين عبوديتنا ونلتصق بأودية العبودية والذل 
واالنكسار هلل، وال نرفع الرأس استكباراً على اهلل عزَّ وجل، مث نتعلق بأذيال ربوبية اهلل لنا، نتعلق بقوته 

عد بفيض هذه املظاهر ته لريأف بنا، نتعلق مبظاهر ربوبيته لكي نسليقوينا، نتعلق بغناه ليغنينا نتعلق برمح
يف حياتنا، أقول هذا الكالم عسى أن نكون ممن يعتربون، ولكي ال نكون ممن جيرفهم التيار. أقول قويل 

 .هذا واستغفر اهلل العظيم
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 32/29/1881|  الحكمة من املصائب وآلاالم التي يتأفف منها الناس -111

 

 اهللِ  قولِ  داقُ مص هوَ  وذلكَ  والشر، اخلريِ  منَ  مبزيدٍ  مليئةً  رأيناها ظواهرها، يف الدنيا إىل نانظر  إذا
 :أيضاً  وجلَّ  عزَّ  اهللِ  قولِ  مصداقُ  وهوَ  ،َوإِلَيْ نَا تُ ْرَجُعونَ  َونَ بْ لُوُكم بِالشَّرِّ َواخْلرَْيِ فِتْ َنةً  :وتعاىل سبحانهُ 

 َِر الصَّاِبرِينَ  اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَ ْقٍص مَِّن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُفِس َوالثََّمرَاتِ  َولَنَبْ لَُونَُّكم ِبَشْيٍء مِّن  .َوَبشِّ

 رأينا ونتائجها، ارصيده إىل وانتهينا الدنيا، احلياةِ  هذهِ  مظاهرِ  أغوارَ  وسربنا النَّظر، دققنا إذا ولكنَّا
 ما منها النَّعمَ  هذهِ  أنَّ  إاّل  النِّعم، إاّل  فيها وليسَ  الشوائب، عنِ  املصّفى اخلريُ  إاّل  فيها ليسَ  الدنيا هذهِ  أنَّ 
 عن يتحدثُ  هوَ و  كتابه حمكمِ  يف القائلُ  وجلَّ  عزَّ  اهللُ  وصدقَ . خفيّ  باطنٌ  هوَ  ما ومنها جلّي، ظاهرٌ  هوَ 

 .َوَأْسَبَغ َعلَْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة َوبَاِطَنةً : العليَّة ذاتهِ  و نفسه

 ولكننا ومصائب، نعمٍ  وإىل وشر، خريٍ  إىل الدنيا نصنِّفَ  أن ُيكننا الرباينَّ  الكالمُ  هذا نقرأَ  أن وقبلَ 
 النِّعم، علينا أسبغَ  أنهُ  :العليَّة ذاتهُ  بهِ  وجلَّ  عزَّ  اهللُ  وصفَ  ما على ونقفُ  اجلليلة، اآليةَ  هذهِ  نقرأُ  عندما
 الكونِ  هذا يف نراهُ  ما كلَّ  أنَّ  ندركُ  عندئذٍ  باطنة، نعماً  تكونَ  أن وإما ظاهرة، نعماً  تكونَ  أن إما ولكنها

 الن َِّعم، يف داخلٌ  لكَ ذ النّفس،كلُّ  تعافهُ  مر   مذاقٌ  تصّورنا يف لهُ  وممّا به، التمتعُ  ويطيبُ  مذاقهُ  حيلو مما
 باطنةً  خفّيةً  نعماً  كونَ ت أن اوإمّ  الطّبيعّية، حياِتهِ  مبقاييسِ  اإلنسانُ  يدرُكها ظاهرةً  نعماً  تكونَ  أن إّما ولكنّها
 العليةِ  ذاتهِ  يف حلكمة،ا بصفةِ  اهللَ  معرفةِ  خالل ومن عباده، يف اهللِ  لسننِ  معرفتهِ  خاللِ  من اإلنسانُ  يدرُكها

 .وتعاىل سبحانهُ 

 منَ  كثريٍ  وراءَ  تكمنُ  اليت احلكمةِ  عن فيهِ  يسألونين أيامٍ  منذُ  سؤاالً  األخوةِ  بعضُ  إيلَّ  وجهَ  ولقد
 هؤالءِ  ويكادُ  ،شىتَّ  وأنواعٌ  صورٌ  وهيَ  الناسُ  منهُ  يتأفَّفُ  مما ذلكَ  إىل وما والتشوهاتِ  واآلالمِ  ملصائبِ ا

 .وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  عدالةِ  يف بل اهللِ  حكمةِ  يف يرتابونَ  السائلونَ 

 هذا مصدرُ و . نالكو  إىل وأمثاهلم الناسِ  هؤالءِ  من ساذجةٌ  سطحيةٌ  نظرةٌ  أهنا: اإلخوة أيها واحلقيقةُ 
 هؤالءِ  أنَّ  ولو مقر، إىل قٌ طري هي واليت نعيُشها اليت الدنيويةِ  املرحلةِ  هلذهِ  الناسِ  هؤالءِ  تدبرِ  عدم: التصورِ 
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 خلطّتها طبقاً  ويسريُ  سلطاهِنا حتتَ  اإلنسانُ  يقفُ  اليت الرحلةِ  ومنهاجَ  الّدنيا هذهِ  قّصةَ  أدركوا اإلخوةَ 
 .أبداً  السؤالِ  هذا مثلَ  سألَ  وملا اخلاطئَ  صورَ الت هذا تصورَ  ملا الّدقيقة،

 كانت لئن ر؟مق إىل لكم قلتُ  كما ممر   هيَ  أم اإلخوة، أيها خلودٍ  دارُ  نعيشها اليت الدنيا احلياةُ  هلِ 
. يتشهَّى ما حسبَ و  اإلنسانُ  إليهِ  حيتاجُ  حسبما فيها شيءٍ  كلُّ  يكونَ  أن تقتضي احلكمةَ  فإنَّ  خلودٍ  دارَ 
 أداةِ  من وأداةً  ،راحتهِ  وسائلِ  من وسيلةً  يتصورَ  ال أن حياولُ  دائماً  مقراً  نفسهِ  إىل اختذَ  إذا نسانَ اإل ألنَّ 

 .آخر كانٍ م إىل عنهُ  يتحولَ  لن أنهُ  يعلمُ  الذي املقرَّ  هذا بهِ  وحيشو إالَّ ِْ  وطمأنينته استقرارهِ 

 كلما وجل عزَّ  اهللِ  على حنتجَّ  أن نال لكانَ  خلودٍ  دارَ  كانت لو خلود؟ دارُ  نعيشها اليت الدنيا فهلِ 
 .واألكدار واآلالمِ  املنغِّصاتِ  منَ  شيئاً  فيها رأينا

 وال النهائّي، األبديِّ  املستقرِّ  إىل طريقٌ  هيَ  إّنا ممر، الدنيا هذهِ  أنَّ  اإلخوةُ  أيها تعلمونَ  ولكنَّكم
 بأسباِب  مليئاً  باملتع، اً مليئ املمرُّ  هذا اهللُ  جعلَ  لو: لنفرتض فتعالوا ذلك، على نربهنَ  أو ندلِّلَ  أن إىل داعيَ 

 وتشمئزُّ  يتقّززُ  ماو  ورآه، إالَّ  املمرِّ  هذا يف شيئاً  اإلنسانُ  يشتهي وما املنغصات، سائرِ  عن بعيداً  السرور،
 ذلكَ  على هبا تقبلُ  لٌ حا لكَ  يكونُ  كيفَ  إذاً . عنه وجلَّ  عزَّ  اهللُ  وأبعدهُ  إالَّ  الدنيا هذهِ  يف شيءٍ  من نفسهُ 
 فيه، شيءٍ  كلُّ  لكَ  طابَ  الذي املمرِّ  هذا من نفسكَ  تقتلعُ  كيفَ  إليه؟ املمرَّ  هذا ستتجاوزُ  الذي املقرِّ 

 وحتتك؟ فوقكَ  ومن ومشالكَ  ُيينكَ  عن مجيعاً  األكدارِ  منَ  الصَّافيةُ  املتعُ  وتراقصتِ 

 هذا أليسَ  ائب؟املص قمةُ  هيَ  لصافيةِ ا املتعِ  هذهِ  من الرحيلُ  هذا أليسَ  الرحيل، إىل الداعي دعاكَ  إذا
 املصائبِ  منَ  مصيبةٍ  أعظمَ  واألكدارِ  الشوائبِ  عنِ  صافيةً  متعةً  وجلَّ  عزَّ  اهللُ  جعلها اليت الدنيا منَ  الرَّحيل

 نم هبا يربطكَ  كانَ  إذا ياالدن يف لكَ  وجلَّ  عزَّ  اهللِ  تزهيدِ  قيمةُ  وما اإلنسان؟ هبا وجلَّ  عزَّ  اهللُ  يبتلي اليت
 يغرنَّكَ  ال: ﴿وجلَّ  عزَّ  اهللِ  قولُ  معىن ما هبا؟ وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  يربطكَ  اليت املتع حيثُ  ومن النعم حيثُ 
 الذي هذا بنيَ  نسِّقُ ت كيفَ  بل ؟﴾املهاد وبئس جهنمَ  مأواهم مثَّ  قليلٌ  متاعٌ  البالد يف كفروا الذينَ  تقلبُ 
 األكداِر؟ سائرِ  عن بعيداً  ومتعكَ  وشهواتكَ  لذائذكَ  من الدنيا به حيشو ما وبنيَ  لك اهللُ  يقولهُ 

 تتجاوزهُ  ريقاً ط الدنيا هذه تكونَ  أن قضى ل ّما بكَ  رحيمٌ  وجلَّ  عزَّ  اهلل إن حكيم، وجلَّ  عزَّ  اهللَ  إن
 الدنيا، هذه يف كل تزهيداً  الطريق، هذا يف لكَ  تزهيداً  معناه الطريق هذا يف أودعَ  األبدّي، املقرِّ  ذلك إىل
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 تزهيدا   ألكدار،ل ومنبعا   لألغيار، مقرا   جعلها إنما: حكمهِ  يف السكندريِّ  اهللِ  عطاءِ  ابن يقوله ما امسعو 
 لألكدارِ  منبعاً  بل ائبك،رغ مع تتفقُ  ال اليت باألغيارِ  مليئة الدار هذه وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  جعل. فيها لكَ 
 حانَ  إذا- لكَ  نداؤهُ  يرى أن أجلِ  من فيها، دكَ زه على عوناً  لك يكونَ  أن أجلِ  من لكَ  تروق ال اليت

 .جواحنكَ  بنيَ  استجابةً  النِّداءُ  هذا يرى أن أجلِ  من -الدنيا هذهِ  عن رحيلكَ 

 ومن املتِع، نم الصفاِء، ومن األكداِر، من مزجياً  احلياةُ  هذه تكونَ  أن وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  قضى ملا
 كلَّ  املتعةَ  ترى الهيةٍ  طفولةٍ ب مث شيئًا، تعي ال بطفولةٍ  يبدأُ  احلياةِ  منهاجَ  وجلَّ  عزَّ  اهللُ  جعلَ  وملا املصائِب،

 أخرى مبتعٍ  مزداناً  الشبابَ  لَ جع مث الطفل، إليها َيرَكنُ  اليت الصغريةِ  اللعبِ  هذه يف احلياة كلَّ  واحلياة املتعة،
 الدنيا هذهِ  نم التجاوزِ  ساعةُ  دنت وإذا لُ الرحي دنا إذا وجلَّ  عزَّ  اهللِ  حكمةِ  من كان اإلنسان، إليها َيرَكنُ 
 وأن الشباب، نكَ ع يتقلَّصَ  أن تقتضي وجلَّ  عزَّ  اهلل رمحةُ  كانت بل اهلِل، حكمةُ  كانت املقرّ  ذلك إىل

 هذهِ  من تتربَّمَ  حىت اآلالمِ  منَ  وكثريٌ  األمراضِ  منَ  كثريٌ  املشيبِ  معَ  إليكَ  يتسلَّلَ  وأن املشيب، إليكَ  يتسلَّلَ 
 أن أوشكَ  أو آنَ  يالذ املقرَّ  ذلكَ  إىل االجتاه لكَ  يصفوَ  وحىت منها، مللتَ  قد أنكَ  تشعرَ  وحىتَّ  نيا،الد

 .وتعاىل سبحانهُ  الباري إليهِ  يناديكَ 

 مظهرُ  هوَ  أم ك،ب وجلَّ  عزَّ  اهللِ  منَ  رمحةٍ  مظهرُ  الدنيا هذهِ  هبا تفيضُ  اليت األكدارِ  هذهِ  أن إذاً  أترى
 ومن وجل، عزَّ  باهللِ  ُيانٍ إ من انطلقنا لوِ  اجلواب، يعلمُ  كلنا منك؟ بهِ  ينتقمُ  وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  منَ  انتقامٍ 
 سبحانهُ  اهللِ  حكمةِ  مظاهرِ  من مظهرٌ  اهلل، رمحةِ  مظاهرِ  من مظهرٌ  ذلكَ  الدنيوية، الرحلةِ  هذهِ  لقصةِ  معرفةٍ 
 .وتعاىل

 تنظرَ  أن تعافها، وأنتَ  إليها تنظرَ  أن اإلهلية الرمحةِ  منَ  الدنيا، هلذهِ  مفارقتكَ  إىل الداعي يدعو عندما
 بالسعادةِ  ألمتتعَ  لصايف،ا بالنعيمِ  ألمتتعَ  عودٍة؛ غريِ  إىل سأفارقكِ  إين ها: حالك بلسانِ  هلا تقولُ  وأنتَ  إليها
 اإلخوة؟ أيها أقوهلا اليت احلقيقةَ  هذهِ  جيهلُ  الذي ذا من. مكدَّرات فيها ليست اليت

 وعافيتها تهاصح أيامَ  تعيشُ  كانت ولقد املوِت، فراشِ  على متددت وقد إنسانةً  بعيين رأيتُ  لقد
 يكونَ  حىت املصائبِ  بعضِ ب يبتليها أن شاءَ  حبكمتهِ  وجلَّ  عزَّ  اهللَ  ولكنَّ  نعيم، يف تعيشُ  متع، يف تعيشُ 

 كانت ملتع،ا تلكَ  ذكريات عن يبعدها املالذ، تلكَ  ذكرياتِ  عن يبعدها حجابٌ  املصائبِ  هذهِ  من هلا
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 سنعودُ  غداً  الصحة، ليكِ إ ستعودُ  غداً  العافية، إليكِ  ستعودُ  غداً : هلا يقولُ  من وفيهنَّ  قريباهتا إليها جتلسُ 
 جوابُ  كانَ  اذام الفتاة؟ هذهِ  جوابُ  كانَ  فماذا هلا، يقلنَ  كنَّ  هكذا. فيها نتقلبُ  كنا اليت هبجتنا إىل

 قيمةُ  ما: هلن تقولُ  انتك خفية؟ نعمةٍ  يف بل نعيمٍ  يف البؤس هذا مظاهرِ  من اهللُ  قلَّبها اليت اإلنسانةِ  هذهِ 
 هبذا ال النعيم، بذلكَ  بعضاً  بعضنا فلُيَمنِّ  هناك، اخلريَ  إنَّ  هناك، السعادةَ  إنَّ  هناك، املتعةَ  إنَّ  الدنيا؟ هذهِ 

 يقتلعنا أن اهللُ  اءَ ش لو هلا، أمثالٌ  وكلنا وأمثاهلا اإلنسانةَ  هذهِ  أنَّ  لو ُترى. له معىن ال الذي الفاين النعيمِ 
 خيالنا يف يدورَ  أن ُيكنُ  هل فيها، كدورةَ  ال صفاءٌ  وكلها ُمتع، وكلها نِعم، كلها وتربتها هذهِ  دنيانا من
 اللهمَّ  ألشكال،ا منَ  بشكلٍ  ُيكن، ال وامشئزاز؟ تربمٍ  نظرةَ  احلياةِ  هذه إىل ننظرَ  أن ُيكن هل املعىن؟ هذا
 نعماً  تكونَ  أن إما ولكنها بالنعم، إال عبادكَ  تعاملُ  ال أنكَ  وعلمنا أيقنّا ولقد وباطنة، ظاهرةٌ  مكَ نع إنَّ 

 يا عنا يكَ يرض شكراً  واخلفية، الظاهرةَ  نعمكَ  نشكرَ  أن أوزعنا اللهمَّ . خفية نعماً  تكونَ  أن وإما ظاهرة،
 ...العظيم اهللَ  وأستغفرَ  هذا قويل أقولُ . العاملني ربَّ 
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 ..ذلك إىل سبلال وتعقدت الطرق طالت مهما عباده من ونصره وتعاىل سبحانه اهلل توفيق أقرب ما

 الطرق ذلك بنيو  بينهم وتقاربت السبل تيسرت مهما أيضاً  عنهم النصر وهذا التوفيق هذا أبعد وما
 .أيضاً 

 :له بديل ال أساسي شرطٍ  إىل ذلك ومرد واحد بآن وقريب بعيد األمر

 بينهم لطويلةا السبل وطويت النصر إليهم دىن وتعاىل سبحانه اهلل مع صادقني املسلمون كان كلما
 النصر وبني بينهم لالسب تعقدت وتعاىل سبحانه اهلل مع حياهتم يف الصدق دالئل اختفت وكلما وبينه،
 .صريق ذلك إىل الطريق أن هلم الحت مهما ذلك إىل وتعرج الطريق وطال معبدة، أهنا مهل الحت مهما

 إمكانيات عن ألواتس وال السبل عن تسألوا وال النصر، مثن هو وتعاىل سبحانه اهلل مع الصدق الصدق
 غدوت اليسرية األمور فإن املسلمني حياة عن الصدق دالئل غاضت إذا ولكن إمكانياته، عدم أو األمر
 .رمبا مستحيلةً  بل عسريةً  عليهم

 العظيم المتحانا هذا فيها ألتبني وتعاىل سبحانه اهلل كتاب يف آية أمام وقفت اإلخوة أيها وكم كم
 لذينا وتعاىل سبحانه اهلل عباد لدى الصدق عدم أو الصدق إبراز واحد، شيء إال منه يراد ال الذي

 .حببله والتمسك به اإلُيان يدعون

 اْلَمإَلِ  ِإىَل  تَ رَ  َأملَْ  :وتعاىل سبحانه اهلل بقول تبدأ اليت القصة غمار يف وجل عز اهلل كتاب يف آية
 اهلل يقول أن إىل اللَّهِ  َسبِيلِ  يِف  اِتلْ ن ُّقَ  َمِلًكا لَنَا ابْ َعثْ  هلَُّمُ  لَِنيِبٍّ  قَالُوا ِإذْ  ُموَسىَٰ  بَ ْعدِ  ِمن ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  ِمن

 َوَمن ِمينِّ  فَ لَْيسَ  ِمْنهُ  َشِربَ  َمنفَ  بِنَ َهرٍ  ُمْبتَلِيُكم اللَّهَ  ِإنَّ  قَالَ  بِاجْلُنُودِ  طَالُوتُ  َفَصلَ  فَ َلمَّا: وتعاىل سبحانه
 .اآليات آخر إىل مِّنْ ُهمْ  لِياًل قَ  ِإالَّ  ِمْنهُ  َفَشرِبُوا  بَِيِدهِ  ُغْرَفةً  اْغتَ َرفَ  َمنِ  ِإالَّ  ِمينِّ  فَِإنَّهُ  َيْطَعْمهُ  ملَّْ 

 يف وتعاىل سبحانه اهلل جنود من جندٌ  وجده هنر عالقة ما. .االمتحان هذا أمام وقفت ما أكثر ما
 بالنصر لتوفيق؟ا عدم أو بالتوفيق يشربوا مل أو منه شربوا إن النهر هذا عالقة ما عدو؟ مقاتلة إىل طريقهم

 ولكن هر،الن هذا يف يكمن سرٍ  يف تكمن ال املسألة إن. .واضح اإلخوة أيها األمر ولكن النصر؟ بعدم أو
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 سبحانه اهلل لحبب ومستمسكون باهلل، مؤمنون أهنم يزعمون الذين هؤالء صدور وراء سرٍ  يف تكمن املسألة
 .وتعاىل سبحانه اهلل ولدين ألنفسهم االنتصار ويبتغون وتعاىل،

 ّناإ ملهم،ا هي ليست - كانت أياً  - االمتحان ومادة امتحان، من بد ال الصدق يتجلى ولكي
 ءهؤال لدى الصدق عدم أو الصدق عن أخرياً  يكشف أن البد أداته كانت أياً  االمتحان هذا أن املهم
 .الناس

 ظمأ، على كانوا أهنم والشك بنهر، – معركة إىل يقودهم كان الذي ذلك قال كما - اهلل ابتالهم
 نداً ج اعتربه الذي هو أي ين،م فإنه يطعمه مل ومن مين، ليس النهر هذا من شرب من إن: هلم وقال

 .املهلكة ذلكب يتوقى لكي بيده غرفةً  اغرتف من إال إليه أسعى الذي اهلدف يف عليهم واعتمد عندي،

 عباده هللا ُيتحن أن البد عصرٍ  كل يف عباده، يف العاملني رب سنة هو اإلخوة أيها االمتحان هذا
 .بد ال ،الغرائز وتتشهاها النفوس هبا تتعلق ليتا األمور من آخر أمرٍ  بأي أو النهر، كهذا بنهر إن

 الدليل إما يتجلى أن والبد دعوة هذه اهلل، لدين منتصرٌ  هلل، حمبٌ  اهلل، مع صادقٌ  أنين أدعي أنا
 صادقاً  نتك إن سلفاً  يعلم واهلل الدعوة، هذه كذب على الدليل يتجلى أن وإما الدعوة، هذه صدق على

 مصداق على ناءً ب يعاملهم إّنا هبم، الغييب علمه على بناءً  عباده يعامل ال اهلل ولكن بصادق، لست أم
 سنة هي تلك. به وتعاىل سبحانه اهلل علم مع متفقاً  سلوكهم يف وقع ما على بناءً  يعاملهم به، اهلل علم
 .دائماً  عباده يف وجل عز اهلل

 يف وهائلٍ  بريٍ ك سرٍ  على ينطوي الذي ولكن مظهره، يف البسيط االبتالء هذا عند وقفتم هل ترى
 داخله؟

 سبحانه هللا ُيتحننا اليت واالبتالءات اجلماعة، لتلك أو األمة لتلك االبتالء هذا بني ربطتم هل
 اليوم؟ هبا وتعاىل
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 أم لنهر؟ا ذلك من يشربوا مل الذين القلة أولئك من كنتم هل لتعلموا وذاك، هذا بني ربطتم هل
 يف وغاصت أمره،و  ابتالئه عن العني وأغمضت وتعاىل سبحانه اهلل هني يف أوغلت اليت الكثرة من إنكم
 عنه؟ وتعاىل سبحانه اهلل هنى قد ما محأة

 الفريقني؟ أي من أنكم لتعلموا الناس، أولئك وبني أنفسكم بني قارنتم هل

 نم بكم حاق دق الذل أن ترون عندما وتعاىل، سبحانه اهلل على عتبتم ملا تصورمت ولو فعلتم لو
 قد تعاىلو  سبحانه اهلل أن ترون عندما لكم، صبغةً  أصبحت قد املهانة أن ترون عندما كلها، األطراف
 .وشتاتاً  فرقةً  دتكمبوح استبدل قد وتعاىل سبحانه اهلل أن وترون تتصورون عندما فقراً، بغناكم استبدل

 وأخذت بايل،ت ومل اىلوتع سبحانه اهلل ابتالء عن أعرضت اليت الكثرة تلك من اإلخوة أيها حنن
 القلة، من لسناو  الفريق، هذا من حنن ورغبتها، غريزهتا بذلك تروي وتشرب النهر ذلك من وتغرف تغرف

 والعقبات التضاريس أن ولرأيتم أدىن، أو قوسني قاب أصبح اهلل نصر أن لوجدمت إذاً  القلة من كنا ولو
 .النصر قمم أعلى وبني بينكم مما اّنحت قد كلها

 ليس تروهنا اليت والعقبات التضاريس وأن النصر، وبني بينكم البعيد هو ليس الطريق أن الواقع ولكن
 اهلل ابتالكم المتحان،ا يف فأخفقتم ابتالكم اهلل أن احلائل إّنا النصر، إىل الوصول وبني بينكم احلائل هي

 :يخيارين هللا ابتالنا ه،كل ذلك يف اهلل أمر عن أعرضنا لألسف ولكن كثرية، بأمورٍ  وتعاىل سبحانه

 أوامر تنفيذ يلسب يف بذلك نضحي أن املستقبلية وضماناتنا الدنيوية بأهدافنا نضحي أن: أحدمها
 .علينا أخذها اليت اهلل

 مستقبلنا ومهًا، ألنفسنا نضمن أن سبيل يف بأحكامه نضحي وأن اهلل بأوامر نضحي أن: الثاين اخليار
 .الدنيوي ناتناوب أوالدنا مستقبل أو الدنيوي

 أن مأظ على وهم هناهم عندما عباده من طائفة أمام اهلل وضعه الذي االبتالء كذلك ابتالء هذا
 .النهر ذلك من يشربوا
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 يزعم ليتا املسلمة األسر من وكم كم تنجحوا؟ مل أم االختبار هذا يف جنحتم هل أنفسكم فساءلوا
 جاء وإذا ها،كل اخلمسة األوقات يف الصالة إىل هرعاني هلل خاضعان مسلمان أهنما فيها األبوين من كلٌ 

 .ناه ليس االمتحان ولكن احلرام، اهلل بيت إىل متجهني األسر هذه أرباب تسابق احلج موسم

 :البنتك وتقول دينك عن الطرف تغضي أن إما أنك يف يكمن االمتحان

 ..هبا اهلل أمرك اليت احلشمة عن تنفصلي أن بأس ال

 ..به وتعاىل سبحانه اهلل شرفك الذي احلجاب رأسكِ  عن طيتكش أن بأس وال

 ..منه البد الذي للمستقبل ضمانةً  ظهرياً  وراءك اهلل أمر تلقي أن بأس وال

 وهو املميت وهو احملي وهو املغين وهو الرزاق فهو اهلل أمر مبا ابنيت يا متسكي بل: هلا تقول أن وإما
 األمر قتضىا وإن وأحوالك، تقلباتك كل يف اهلل بأمر متسكي املذل، وهو املعز وهو القوي وهو املعطي

 فضعي واجلن، نساإل شياطني أو الشيطان منه َيوفنا الذي الومهي باملستقبل ذلك سبيل يف تضحي أن
 .دارك إىل وعودي قدميك حتت الومهي املستقبل ذلك

 هنرٌ  ذاه بل به، وجل عز اهلل ابتالنا الذي النهر هو هذا اإلخوة؟ أيها اخليار هذا أمام صنعنا ماذا
 .يعلمها كلكم ة،اإلخو  أيها مجيعاً  تعرفوهنا النتيجة هبا، وتعاىل سبحانه اهلل ابتالنا اليت األهنر من

 عند مأهاظ واحتسبت النهر، ذلك فوق تسامت اليت القلة كتلك كنا لو هو إال إله ال الذي وواهلل
 تأييد، أعظم أليدكمو  ولنصركم، والرزق، بالنعم ولغمركم تقبل،باملس اهلل ألكرمكم إذاً  وتعاىل سبحانه اهلل

 اخليار متأخذ أنكم لو هو إال إله ال الذي واهلل والكرامة، العزة مستوى إىل املهانة حضيض من ولرفعكم
 يلحقونكم اهلل عشر  خمالفة إىل ويلجؤونكم حيرجونكم الذين أن لرأيتم وتعاىل سبحانه اهلل يرضي الذي

 أمرنا ولكن تعاىل،و  سبحانه اهلل يرضي حيث إىل وبناتكم أوالدكم وتعيدوا تعودوا لكي أليديا ويقبلون
 .الشياطني بوساوس ووثقنا اهلل بأمر نثق فلم الشياطني إلينا ووسوست اهلل
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 أن علمتم نإ سيما ال مآله؟ هو هذا وتعاىل سبحانه باهلل تصديقٍ  قيمة ما شأنه؟ هذا إُيانٍ  قيمة ما
 ال رعونةٌ  إال هو إن - اإلخوة أيها واهلل - واحلاالت األحوال من كثريٍ  يف بناتكم عليه حتمل الذي هذا

 األمة، مواقف إال تعاجلها ال الدولة نظام على جتاوزات وهنالك األشكال، من بشكلٍ  قانون أي يغطيها
 .احلقيقة هذه اعرفوها

 عندماو  األمة، موقف أو الشعب فموق إال يذيبها وال عليها يقضي ال وقعت إن جتاوزات هنالك
 وحده اهلل كرش ال ذلك بعد تتلقى األمة هذه فإن وتعاىل سبحانه اهلل يرضي الذي املوقف األمة تتخذ
 .أيضاً  الدولة شكر بل فقط،

 أن يف احلكمة كل احلكمة ولكن أذهانكم، يف تستقر أن ينبغي اليت احلقيقة لتعلموا هذا لكم أقول
 تُ تْ رَُكوا َأنْ  َحِسْبُتمْ  أمْ  .كذهبا من صدقها يظهر ال اليت لدعاويكم ليدعكم كان ما وتعاىل سبحانه اهلل

 َولََقدْ  يُ ْفتَ نُوَن، اَل  َوُهمْ  آَمنَّا يَ ُقولُوا َأن يُ تْ رَُكوا َأن النَّاسُ  َأَحِسبَ  آمل، ِمْنُكمْ  َجاَهُدوا الَِّذينَ  اللَّهُ  يَ ْعَلمِ  َوَلمَّا
 قبل لكم قلت كما - يعلم وهو ِبنيَ اْلَكاذِ  َولَيَ ْعَلَمنَّ  َصَدقُوا الَِّذينَ  اللَّهُ  فَ لَيَ ْعَلَمنَّ  قَ ْبلِِهمْ  ِمن الَِّذينَ  فَ تَ نَّا
 يريهم أن بد ال حقهم، يف الغييب بعلمه يأخذهم ال أنه عباده، يف وسنته سريته من اهلل لكن - ُيتحننا أن
 الغييب لعلما على ال منهم، صدر الذي الواقع على محياسبه وعندئذٍ  لعلمه، مطابقاً  سيكون واقعهم أن

 .سلفاً  عنه يعلمهم كان الذي

 ترفعت اليت لةالق من جيعلهم وأن الدين هبذا االعتزاز املسلمني يلهم أن وتعاىل سبحانه اهلل أسأل
 .الساعة قيام إىل وممتدة مستمرة االبتالء وأهنر النهر ذلك فوق

 .لعظيما اهلل وأستغفر هذا قويل أقول 
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 فإن: السالمو  الصالة عليه قوله طويل حديثٍ  يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن صح مما إن
 أم منا الواق منكم، مخسني أجر منهم للرجل اجلمر على كالقابض دينه على فيه القابض أياماً  وراءكم
 .جيدون وال أعواناً  احلق على جتدون ألنكم منكم بل :قال اهلل؟ رسول يا منهم

 اليت حلقيقةا ونستبني وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كالم مصداق العصر هذا يف نالحظ ولعلنا
 بدينه العصر هذا يف املؤمن االنسان فاستمساك وسلم، عليه اهلل صلى املصطفى كالم عجيبة بدقةٍ  تؤيد
 سبحانه اهلل سرهي من على يسريٌ  وهو وتعاىل، سبحانه اهلل بتوفيق جداً  اً يسري  كان وإن جداً  عسريٌ  أمر

 جانب من ال ىتش جوانب من تأيت باإلسالم متسكه لدى املسلم االنسان تنتاب اليت والشدة له، وتعاىل
 من كثريو  واألفكار والتيارات واألعراف العادات عن العصر هذا يف االسالم غربة إىل فباإلضافة. واحد

 اإلنسان كرف تالحق اليت الشبهات كثرة: وهو آخر عاملٌ  يوجد هذا إىل باإلضافة السائدة الفلسفات
 .اىلوتع سبحانه اهلل وقى من إال املسلم اإلنسان ذهن يف تعشش اليت الوساوس كثرة املسلم،

 والريب الشكوك ذههل استسلم هو فإن وريبًا، شكوكاً  نفسه يف يثري قد ما أمامه جيد اجته أينما فاملسلم
 من مزيد ىلإ التجأ هو وإن صرب هو وإن ودينه، اإلسالم عقائد عن بعيدة بيداء يف الشكوك هذه زجته

 .وتعاىل سبحانه اهلل وقاه والبحث والعلم الدراية

 كلما إلنسانا أن إيل وَييل العصر، هذا يف تتكاثر وهي األخوة أيهاٌْ  كثرية والريب الشكوك هذه
 هذه من بطائفة ناإلنسا يعرتضه أن البد آياته من شيء ويتلو وتعاىل سبحانه اهلل بكتا يفتح أن أراد

 هذه انتك ورمبا حوله، من به حييط الذي الواقع يالحظ مث اهلل كتاب يقرأ عندما والشكوك، الريب
 العصر اهذ يف منياملسل من الكثري من بكثريٍ  تشرد اليت الكثرية األسباب من أو اآلثار من والريب الشكوك

 جيتهد، وأنه تبنيي وأنه جياهد أنه أحدهم إىل َييل باطلة، اجتهادات يف هبم وتزج وجل عز اهلل صراط عن
 .هذه وريبه شكوكه مع يتعامل إّنا ولكنه

 حمكم يف اهلل ولق يستشكل يراه، الذي الواقع ميزان يف وتعاىل سبحانه اهلل قول يستشكل من هنالك
 نَّ لَنُ ْهِلكَ  رَب ُُّهمْ  إِلَْيِهمْ  فَأَْوَحىَٰ   ِملَّتِنَا يِف  لَتَ ُعوُدنَّ  أَوْ  َأْرِضنَا مِّنْ  لَُنْخرَِجنَُّكم ِلُرُسلِِهمْ  َكَفُروا نَ الَِّذي َوقَالَ  :تبيانه
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 ُكلُّ  َوَخابَ  ُحواَواْستَ ْفتَ  يِد،َوعِ  َوَخافَ  َمَقاِمي َخافَ  ِلَمنْ  ذََِٰلكَ  بَ ْعِدِهمْ  ِمن اأْلَْرضَ  َولَُنْسِكنَ نَُّكمُ  الظَّاِلِمنَي،
 رباينال الكالم هذا يطبق أن ُيكن كيف - مرتاباً  بل مستفهماً  ال - يسأل من هنالك. َعنِيدٍ  َجبَّارٍ 
 العصر؟ هذا يف املرئي الواقع هذا على

 هو هذا ِملَّتِنَا يِف  نَّ تَ ُعودُ لَ  أَوْ  َأْرِضنَا مِّنْ  لَُنْخرَِجنَُّكم ِلُرُسلِِهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوقَالَ  :وجل عز اهلل يقول
 إِلَْيِهمْ  فأَْوَحىَٰ  الطغيان؟ هذا عن جواباً  وجل عز اهلل تعهد فبماذا ويطغى، يتجرب عندما الكفر منطق
 اليوم يتجربون الكفرة هم ها: قائلهم يقول بَ ْعِدِهمْ  ِمن اأْلَْرضَ  َولَُنْسِكنَ نَُّكمُ  الظَّاِلِمنَي، لَنُ ْهِلَكنَّ  رَب ُُّهمْ 
 وهو مكاهنم يف له واملسلمني به املؤمنني يسكن ال وملاذا ؟ اهلل يهلكهم ال فلماذا الواسعة اهلل أرض فوق
 َولَُنْسِكنَ نَُّكمُ  ،الظَّاِلِمنيَ  لَنُ ْهِلَكنَّ  رَب ُُّهمْ  إِلَْيِهمْ  فَأَْوَحىَٰ  العلية ذاته على وتعاىل سبحانه اهلل قطعه قد وعد

 .بَ ْعِدِهمْ  ِمن اأْلَْرضَ 

 كما اجلمر على كالقابض دينه على القابض جتعل اليت الفتنة مظاهر من اإلخوة أيها لريبا هذا
 سبحانه اهلل اطصر  على السري يف عمدته جعل الذي اإلنسان ولكن. وسلم عليه اهلل صلى املصطفى قال

 كان مبا وااللتزام وتعاىل سبحانه اهلل كالم تفسري يف الربانيون يقوله ما إىل والرجوع اهلل دين معرفة وتعاىل
 ولن تيه يف قعي لن املعارف، هذه بالدين التمسك يف عمدته جيعل الذي اإلنسان. الصاحل السلف عليه
 أي ،رَب ُُّهمْ  إِلَْيِهمْ  فَأَْوَحىَٰ  الرسل هبذا؟ اهلل خاطبهم الذين هم من. مشكالت يف وال شبهات يف يقع
 اهلل بدين التزامكم يف كونوا  بَ ْعِدِهمْ  ِمن اأْلَْرضَ  َولَُنْسِكنَ نَُّكمُ  ،الظَّاِلِمنيَ  لَنُ ْهِلَكنَّ  الرسل أولئك إىل

 اإلنسان يرقى أن ينبغي ال بل التزمه، الذي العهد هذا لكم حمققاً  وتعاىل سبحانه اهلل يكن الرسل كأولئك
 اهلل مع ادقاً ص اإلنسان يكون أن يكفي ولكن ذلك، يف ألحدنا قبل فال العصمة يف الرسل مستوى إىل

 أو الشخصية همصاحل من مصلحةً  أو دنيوياً  غرضاً  الدين هبذا متسكه وراء من يبتغي ال هلل دينه خملصاً 
 بدافعٍ  الغاية ذهه إىل ويندفع اهلل، مرضاة إىل الوصول إال ذلك وراء من يبتغي ال به، يتاجر ماالً  أو زعامةً 

 .ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيدِ  ِلكَ ذََٰ  :ذلك بعد قال كما وتعاىل سبحانه اهلل خمافة من
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 من شيطان ال يستطيع ال الشياطني، وساوس تزايله احلقيقة هبذه املسلم اإلنسان يتبّصر عندما
 هذا تنفيذ من نحن أين. قط وعقله قلبه إىل الريبة يدخل أن اجلن شياطني من شيطانٌ  وال اإلنس شياطني

 وتعاىل؟ سبحانه اهلل اشرتطه الذي

 عليه اهلل ىصل حممدٌ  وآخرهم وخامتهم واألنبياء الرسل أولئك قدم على يسريون الذين الناس هم أين
 .؟صَّاِدِقنيَ ال َمعَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ات َُّقوا اللََّه وَُكونُوا اهلل مع الصادقون هم أين وسلم؟ آله وعلى

 ؟وتعاىل سبحانه هلل أعماهلم يف املخلصون هم أين

 السبل، بأيسر فذتن قد العهد هذا جتدون فلسوف هلل خملصني اهلل مع صادقني املسلمون يكون عندما
 هذه فوق بابرةاجل هبا تتباهى اليت القوى وكل األرض، هذه فوق الطغاة إليها يلجئ اليت الوسائل وكل

 أدراج اجلبابرة ئكأول قوى اهلل ُيذهب ماذا سبيل يف اآلن لكن الرياح، أدراج يذهب ذلك كل األرض
 جعلوا أناسٍ  أجل نم من؟ أجل من املدبرين؟ أولئك تدبري وتعاىل سبحانه اهلل يهلك ماذا سبيل يف الرياح؟

 رزقال منها يستحلبون وسائل اإلسالم من جعلوا أناسٍ  أجل من ؟!ألغراضهم ذلولة مطايا اإلسالم من
 خرياً  دواجي فلم زعامة إىل باسقة مكانة إىل وهُيتط سلماً  جيدوا أن عليهم عز أناسٍ  أجل من ؟!ألنفسهم

 هؤالء انك ومىت!! األرض؟ جبابرة اهلل يهلك هذا أجل من ؟!هلذا سلماً  وجيعلونه ُيتطونه اإلسالم من
 َخافَ  ِلَمنْ  ذِلكَ  :وجل عز اهلل قول عليهم يصدق الذين هم أين اهلل؟ عند احلد هذا إىل مدللني الناس

 يرتكز عٍ بداف جهاداهتم أعماهلم قرباهتم طاعاهتم إىل يندفعون الذين هؤالء أرين ؟يدِ َوعِ  َوَخافَ  َمَقاِمي
 كيف أريك وتعاىل نهسبحا اهلل يدي بني غداً  وقوفهم من خمافة اهلل، من خمافةً  جواحنهم وبني أفئدهتم على

 بحانهس اهلل نطالب اهلل، عباد يا أجل. الطغاة هؤالء هالك يكون كيف أريك اجلبابرة، هالك يكون
 َوَخافَ  َمَقاِمي َخافَ  ِلَمنْ  ذِلكَ  . به نتمسك أننا ادعينا مبا أنفسنا نطالب وال به تعهد مبا وتعاىل
 َوِعيدِ 

 على دينال وظائف يؤدي كان ملن ذلك يقل مل إذ وجل عز اهلل بيان يف بالغة لدقة إهنا ولعمري
 مل املنكر، عن اً ناهي باملعروف آمراً  وتعاىل سبحانه اهلل إىل داعياً  وهناك هنا ينشط كان ملن ذلك وجهها،
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 دنيوية، رغبات بالدوافع وإذا الصورة هذه خترتق ولكنك الناس هؤالء من األرض متتلئ قد. ذلك يقل
 كان فإن القلب يف استقر قد ما إىل تنظر أن املقصود املقصود، هو هذا ليس شخصية، آسنة شهوات

 يديه بني وقوفال من وخوفاً  اليوم اهلل وعيد من خوفاً  القلب مبجامع خذيأ خوفاً  القلب يف استقر الذي
 .وتعاىل حانهسب اهلل لنا بينه الذي هبذا العربة. احلقيقي للواقع مطابقةً  تكون الصور عندئذٍ  غداً،

 اهلل مع نالصادقو  املسلمون يكثر عندما: للمسلمني اهلل نصر ينشدون الذين اإلخوة هلؤالء قولوا
 نفسه على جلو  عز اهلل قطعه الذي الوعد ستجد يتحدون وعندما يتحدوا أن بد ال هلل، دينهم وناملخلص

 .نافذاً 

 السابقة يقيةالتطب كاألسلحة أسلحةً  تستعمل تعد مل الشر قوى أن جتد جتد؟ فماذا تنظر اليوم أما
 كيف؟ وجل عز هللا دين اهب حتارب أسلحةً  نفسه اإلسالم من تتخذ اليوم هي بل ال، اهلل دين هبا لتحارب

 وجل عز اهلل دين حتارب القريب األمس إىل كانت اليت البغي دول أن لنجد اليوم أبصارنا نفتح كيف
 باملسلمني، املسلمني لتقات وراحت وراءها ظهرياً  وسائلها اليوم ألقت قد تعرفوهنا، اليت التقليدية بالوسائل

 التقليدية رقهاط تعلمون وأنتم بريطانيا إىل تنظرون أال ك؟ذل ترون أال باإلسالم، املسلمني تقاتل راحت
 ومباذا اإلسالم حتارب كيف بريطانيا اليوم وحملاربته اإلسالم ولعداوة لإلسالم للكيد والبعيد القريب باألمس
 وهو يشيب اإلنسان علجي شيء وهذا بالدها، يف جبنودٍ  جمسداً  باإلسالم حتاربه باملسلمني حتاربه حتاربه؟

 .الشباب شرخ يف

 حملاربة لقدُيةا التقليدية األسلحة بعد وجديدة حديثة أسلحة ليكونوا اليوم جنوداً  أصبحوا املسلمون
 كيف! اته؟ذ اإلسالم باسم لإلسالم للكيد جنوداً  اليوم يصبحون واملسلمون وتعاىل، سبحانه اهلل دين

 وهناك، اهن متناثرة شظايا إىل حدهمأ يقول كما وتشظى تصدع قد اإلسالم أن فنجد ننظر عندما هذا؟
 من أقل وجل عز اهلل صراط على يسريون يزالون وال العهد على يزالون ال الذين أن فتجد تنظر وعندما
 الشر قوى ىلإ وتنظر وأحزاب وفئات فشيعٌ  وهناك هنا الكاثرة الكثرة أما. جداً  القليل من أقل القليل،

 القائم التناقض هذا من التشرذم هذا من جعلت إذ تراه، الذي ذمالتشر  هذا من عرساً  لنفسها أقامت وقد
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 وجدت أجل امل،الع هذا يف واخلبائث اخلبث أم تزال وال كانت وبريطانيا فتاكًا، سالحاً  املسلمني بني
 من فئات ضربت املسلمني، من بفلول املسلمني من فلوالً  تضرب جداً  بسيطٍ  عملٍ  إىل معبداً  الطريق

 هكذا لمنياملس حال يكون عندما. مجيعاً  عليهم يدور اهلالك برحى وإذا املسلمني من تبفئا املسلمني
 وعده؟ تنفيذ هو أين وتقول اهلل على حتتج أن تريد حجة بأي

 َْيِهمْ إِلَ  فَأَْوَحىَٰ  لَّتِنَامِ  يِف  لَتَ ُعوُدنَّ  أَوْ  َأْرِضنَا مِّنْ  لَُنْخرَِجنَُّكم ِلُرُسلِِهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوقَال الرسل، إىل 
 لكم نجزي قدمهم على سائرين كونوا الرسل كأولئك ال كونوا الرسل، أولئك حمل يف أنفسكم أجعلتم

 حىت تأكيد ذلك بَ ْعِدِهمْ  نمِ  اأْلَْرضَ  َولَُنْسِكنَ نَُّكمُ  الظَّاِلِمنَي، لَنُ ْهِلَكنَّ  رَب ُُّهمْ  إِلَْيِهمْ  فَأَْوَحىَٰ  وعد ما اهلل
 .َوِعيدِ  َوَخافَ  َمَقاِمي َخافَ  ِلَمنْ  ذِلكَ  اليوم الناس بعض حيتج كما اهلل لىع إنسان حيتج ال

 منًْ  وخمافة ومالي اهلل وعد من خمافة أفئدهتا فاضت املسلمني من ثلة جتد لن اإلخوة أيها واهلل وال
 يسقط مث نمو  مشلنا جيمع الذي االحتاد اخلوف، هذا مثار من مثرة أول وجتد إال غداً  يديه بني وقوفها

 هو وجل زع اهلل اشرتطه الذي الصدق هذا مثار من مثرة أول آثارها من أثر أول بينهم، مما الفرقة حواجز
 التالقي؟ هذا هو فأين هذا،

 أحضان يف تحركت عجيبة غريبة حركية أمساء األخرى، للفئة تكيد فئة كل شىت املسلمني من فئات
 ذلك؟ يكون كيف هناك، هلا الكافية الواقية املظلة وجتد لإلسالم تكيد دولٍ 

 أجل ،وعده َيلف ال واهلل العصر هذا يف املدعون وكذب اهلل صدق اإلخوة أيها أقول أخرى مرةً 
 على إىل تتبدى ال ولكنها واقعة اجلبارين خيبة َعنِيدٍ  َجبَّارٍ  ُكلُّ  َوَخابَ  َواْستَ ْفَتُحوا: يقول إذ اهلل صدق

 الصادقني صدق ،املؤمنني إُيان هو له ثاين ال واحد شكلٌ  اجلبابرة خيبة هعلي تتبدى الذي والشكل شكل،
 هلذه ورةص العني جتد هل تألألت مهما الشمس أشعة إىل أرأيتك أجل وتعاىل، سبحانه هلل إخالصهم

 الشمس عةأش عليه تنعكس الذي اجلدار هذا يوجد مل إذا ُيكن ال جدر؟ على تنعكس أن بعد إىل األشعة
 هذه ولكن وجودةم اجلبابرة هبا توعد أو هبا اهلل وعد اليت اخليبة وكذلكم. األشعة هلذه قيقةح جتد لن

 هذه ليهاع انعكست إذا اليت واحلقيقة حقيقة، على انعكست إذا إال ترى أن ُيكن ال املوجودة اخليبة
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 هذا هو سلمنيامل لصدق معىن وأول وجل، عز اهلل مع املسلمني صدق واحد، شيء األعني تراها اخليبة
 .َوِعيدِ  َوَخافَ  َمَقاِمي َخافَ  ِلَمنْ  ذِلكَ  أجل

 خالية أفئدهتم ةاإلسالمي والدعوة احلركة لواء يرفعون الذين املسلمني من وكثري كثري أفئدة أن أعلم أنا
 لذينا أولئك وجل، عز اهلل وعيد من اخلوف امسه شيء من اهلل، مقام من اخلوف امسه شيء من فارغة

 احلركة هذه مهل ترى ال قد الذين الناس أولئك هم األول، الرعيل هم املخافة هبذه قلوهبم تفيض كانت
 عندما. وتعاىل حانهسب اهلل من خوفاً  كاملرجل هي فإذا أفئدهتم إىل تنظر ولكنك اليوم، العجيبة بفورهتا
 وصدق  اجلبابرة خيبة هرمظا واقعهم على يتألأل يتحدون وعندما يتحدون اهلل مع صادقني املسلمون يكون

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول َعنِيدٍ  َجبَّارٍ  ُكلُّ  َوَخابَ  َواْستَ ْفَتُحوا القائل اهلل
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 القصرية اآلية هذه. ونَ تُ ْرَجعُ  َوإِلَيْ نَا فِتْ َنةً  َواخْلرَْيِ  بِالشَّرِّ  َونَ بْ لُوُكم كتابه حمكم يف وجل عز اهلل يقول
 سبحانه اهلل يقول  عباده، يف وجل عز اهلل سنن من لكثريٍ  اجلامع واملبدأ األعظم الدستور تشكل مبناها يف

 ذلك بعد ويأيت ،بالشدة يذهب مث بالشدة آنة يأخذكم أنه عباده يف اهلل سنن من إن اآلية هذه يف وتعاىل
 بعد يأيت الذي اءوالرخ الرخاء، بعد تأيت اليت الشدة يف للعباد امتحانٌ  كله ذلك يف يكون لكي خاء،بالر 

 املصائب؟ عليهم قُتطب وعندما الشدة تعروهم عندما وتعاىل سبحانه اهلل إىل الناس يلتجئ هل ترى. الشدة
 اهلل إىل ويلتجئون ةبالتوب اهلل إىل فيجأرون االختياري، بالسلوك وجل عز هلل عبوديتهم حقيقة تظهر هل

 ستمنعهم الكربياء إن أم وقوهتم، حوهلم من متربئني املصيبة، هذه عنهم يرفع أن ويسألونه الواجف، بالدعاء
 ذلك؟ عن

 هذا على تعاىلو  سبحانه اهلل سيشكرون هل ترى بالرخاء، ويأيت بالشدة يذهب وجل عز اهلل إن مث
 قوالً  اللسانب نعمه على له شكرهم خالل من وجل عز هلل وديتهمعب عن أخرى مرة سيعلنون هل الرخاء؟

 وعماًل؟ فعالً  وباجلوارح

 اهلل إىل جئوليلت النعماء، عند ليشكر املهمة هذه ليؤدي الدنيا احلياة هذه يف اإلنسان ُخلق وإّنا
 وجل عز اهلل عمن عند شاكراً  اإلنسان كان فإذا. املصائب عند الضراء عند ضارعاً  متبتالً  وتعاىل سبحانه
 والعبادات وتعاىل، بحانهس هلل عبوديته ضريبة أدى الذي اإلنسان فهو املصائب، عند إليه متبتالً  إليه ملتجأً 
 وشكراً  اً محد تكون أن وإما الشدائد، عند وصرباً  وجل عز اهلل إىل إلتجاءً  تكون أن إما كثرت مهما كلها

 .والرغائب النعم عند وتعاىل سبحانه هلل

 بِالشَّرِّ  َونَ بْ لُوُكم: قلت كما ألفاظها يف القصرية اآلية هذه عليه تدل الذي املعىن هذا عرفنا إذا
 صائبامل عند وجل عز اهلل إىل يلتجئ ممن حنن هل حالنا، واقع إىل فلنعد تُ ْرَجُعونَ  فِتْ َنًة، َوإِلَيْ نَا َواخْلرَْيِ 

 غائب؟والر  النعم عند أمر الذي الشكر وجل عز اهلل ويشكر
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 تُ ْرَجُعونَ  َوإِلَيْ نَا :سبحانه قوله وأن خطري وجل عز اهلل من موقفنا أن لوجدنا اإلخوة أيها تأملنا لو
 إىل االلتجاء يف لتقصريا على لنحاسبكم ترجعون وإلينا: يقول فكأنه بالغ هتديدٍ  على إلينا بالنسبة ينطوي

 .واآلالء عمالن عند وتعاىل سبحانه هلل والشكر املصائب عند اهلل

 لمع قد إال منكم وما الشتاء، هذا أواخر إىل ترون كما امتد مث امتد املصائب هذه ألوان من لونٌ 
 املؤمن ثناءها؛أ تبدو اليت اخلطورة من بكثري أشد ورائها من تأيت اليت واخلطورة املصيبة، هذه خطورة

 ّنر اليت حلالا هذه خطورة مدى لمونويع يتهامسون الكل والفاجر املتعبد واملنحرف املستقيم والفاسق
 البلدة، هذه اهب متر اليت املأسات عن حديثهم ويدور إال كانت أياً  فئات بني يتم جمتمع من وما هبا،

 .أنقص وال منها أزيد ال أحدهم كلمة هذه ضرب، قد املوسم

 الكل إذاً  د،شوأ أخطر املاء من الباقية البقية ليبخر سيأيت الذي الالهب والصيف خطري، البالء
 يأخذ سننه يه تلك وتعاىل، سبحانه اهلل كالم الساعة قرأنا قد مبصيبة، املشكلة هذه من ّنر أننا يعلم
 اهلل إىل التجاؤهم ليتجلى املصائب هتزهم أن بد ال طاحلني، أو صاحلني كانوا إن مجيعاً  عباده السنن هبذه

 شكرهم ذلك خالل من ليتجلى أيضاً  النعم هبم رمت أن بد وال هلل، عبوديتهم معاين من معىن هو الذي
 فأين طويلة مدة يناف تلبثت وقد املصيبة هذه بنا متر وجل، عز هلل عبوديتهم ألوان من آخر لونٌ  وهو هلل،
 تربأنا لقد: وبقلوهبم همبألسنت يقولون الذين هم أين اهلل؟ يدي بني املتبتلون هم أين اهلل؟ إىل امللتجؤون هم
 هو طعمناي الذي وأن اهلل هو يسقينا الذي أن وآمنا. وتعاىل سبحانه اهلل قوة من إال وقوةٍ  حولٍ  كل من
 .اهلل هو ُييتنا والذي اهلل هو حييينا الذي وأن اهلل

 مقامه قومي من اهلل بعد كله الكون يف يكون أن فهيهات عباده عن رزقه وجل عز اهلل أمسك وإذا
 عز اهلل إىل جاءااللت وهبذا االعرتاف هبذا أصواهتم يرفعون الذين هم نأي. الناس إىل النعمة هذه إسداء يف

 .سنته هي وكما عادته هي كما رخاءً  شدهتم فيبدل والصرب؟ االلتجاء فيهم اهلل يرى حىت وجل،

 وأنا قود،فمف اهلل إىل االلتجاء من بد ال بأن االعرتاف وأما فموجود، املصيبة هذه من الضجر أما
 قلةً  هبذا أعين ال يهيد بني الضراعة أكف وبسط إليه والتضرع اهلل إىل باللجوء االعرتاف ةبضرور  أعين ال
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 وجل عز اهلل سننب وُيذكرون باهلل ُيذكرون الذين من قلةٍ  أعين ال مساجدهم، أو بيوهتم يف املتعبدين من
 مقدمتها يفو  وقديدها بقدها األمة هذه تنهض أن أعنيه الذي وجل، عز اهلل يتطلبه قد ما أعين إّنا ال،

 َيططون ذينال القادة مقدمتها ويف فيها، القيادة بزمام ُيسكون الذين مقدمتها ويف فيها، املسؤولون
 هؤالء؟ أين أمرها، ويسوسون

 وقوة حول لك عن تربأهم عن ويعلنون اهلل إىل يلتجؤون هؤالء أين. .مرت اليت األشهر هذه خالل
 أثراً  جند ال ملصيبةا هذه ضرام يف تذوب وأن تتحطم أن ينبغي اليت كربياءال هي أين وحوله؟ اهلل قوة إىل

 على متر ائدالشد ألن ذلك بنا؛ متر اليت املصيبة من بكثري أكرب نالحظه الذي األمر وهذا أبداً؟ لذلك
 من اؤواج والذين القبيل، هذا من هبم مرت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب حىت الناس، كل

 عز هللا إىل الناس التجاء يتجلى أن وجل عز اهلل قال كما منها احلكمة وألن سنة ألهنا كذلك، مبعده
 .املخاوف عند اهلل؟ إىل اإلنسان يلتجئ ومىت وجل،

 ويبعث هجيب ما فيها ليس واآلالم، املصائب عن صافيةً  الكدرات، عن صافية هذه دنيانا كانت إذا
 دقيقة الربانية مةاحلك كانت اهلل؟ إىل تسوقنا اليت احلاجة هي وأين اهلل؟ إىل نلتجئ ففيم. السرور على
 من أيتت واحلاجة احلاجة، هو والسبب. اهلل يدي بني التذلل رحاب إىل الناس يسوق سبب من البد

 .املصائب وراء من يأيت واخلوف اخلوف،

 رائحة اهلل، أعتاب على ذللالت رائحة خالهلا من لتفوح مجيعاً  عباده وجل عز اهلل يبتلي ماضيةٌ  سنةٌ 
 سحائب متر نأ واألَمر األدهى املصيبة لكن إليه، االلتجاء وصدق وتعاىل سبحانه اهلل بوحدانية اإلُيان

 عن املستكربون يعود أن ا،يلتجئو  فال يلتجئوا أن للناس النذير تلو النذير يأيت وأن تتلبث وأن املصيبة هذه
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إليه ندبنا ما إىل الرمسيني وغري لرمسيونا يتداعى أن يعودوا، فال استكبارهم

 سبحانه اهلل تابك ينذر هكذا. وأمر أدهى مصيبة املصائب أعقاب على تأيت اليت الكربياء يفعلون، فال
 نةاجل يدخلون وال اءالسم أبواب هلم تتفتح ال املتكربين أن لنا وأوضح اهلل كتاب لنا بنّي  وهكذا وتعاىل
 .احلقيقة هذه وتعاىل سبحانه اهلل بيان يوضح وكم وكم اخلياط سم يف اجلمل يلج حىت
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 املستكرب رىي أن اإلنساين، الذوق منه ويشمئز الناس متقته الكربياء ألوان أشد من لونٌ  اإلخوة أيها
 ينزلوا أن ندو يري ال املستكربين ولكن باخلناق، لتأخذ وتدنو تدنو وهي يراها أن بل املصائب مقدمات

 إىل إعالناً  أو زاً مل أو غمزاً  فيثريون إليهم تدنو اليت املصائب من باخلوف ويشعرون استكبارهم سدة عن
 أن الستسقاء،ا صالة هلم يصلوا أن وجل عز اهلل إىل يدعون الذين املشايخ وإىل مساجدهم يف املتعبدين

 احلفنة هذه أن وول ملاذا؟. فال هم أما وتعاىل نهسبحا اهلل إىل يلتجئوا أن عنهم، بدالً  وجل عز اهلل يدعو
 متجاهلني، ظلوا حركوايت مل كربيائهم أبراج يف املستكربون وظل وجل عز اهلل دعوا األتقياء من الصاحلني من
 مظاهر من مظاهر الدنيا يف وكم وكم رمحته، خوارق من فخارقة استجاب إن الدعاء؟ اهلل سيستجيب هل

 عن ستكربامل ينزل أن هو املطلوب ألن ُيستجاب، ال أن فيقتضي قانونه أما وجل، عز اهلل رمحة خوارق
 مع يستغفر أنو  الالئذين مع يلوذ وأن التائبني مع يتوب وأن عناده جلباب َيلع وأن كربيائه علياء

 .املطلوب هو هذا املستغفرين،

 نقريٍ  روىش تغين مل اءاالستسق لصالة املساجد بعض إىل سراً  سرت اليت الدعوات تلك فإن ولذا
 بَْأُسنَا َجاَءُهمْ  ِإذْ  فَ لَْوال: القائل هو كربياءه، حيطم أن املسكترب من يريد وجل عز اهلل ألن ذلك أبداً،

 .اإلخوة أيها أجل هلم مشكلة وال قلوهبم تقسو مل اآلخرون أولئك قُ لُوبُ ُهمْ  َقَستْ  َوَلِكنْ  َتَضرَُّعوا

 عز اهلل من يلوب بعذابٍ  هتدد واليت منها واألدهى األخطر ولكن ئب،املصا من مصيبة املصيبة هذه
 اهلل يدي بني لتذللا من بد ال بأنه يعرتف أن يريد ال كربيائه، عرش على يتقلب يزال ال من فينا أن وجل

 .وتعاىل سبحانه

 اليت لفئاتاو  الطبقات وبقية وقادهتا برؤسائها خرجت البلدة هذه أن لو هو إال إله ال الذي وواهلل
 عن معلنة تائبة ةً مستغفر  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول علمنا كما منها العظمى الغالبية خرجت أو فيها

 اهلل أن متلوجد إذن وتعاىل، سبحانه باهلل إال قوة وال حول ال أن عن معلنة توحيدها عن معلنة إُياهنا
 من هذه أرضكم غمرت قد السماء من اهلاطلة هامليا أن ولوجدمت رخاًء، الشدة هذه أبدل وتعاىل سبحانه
 .جنوهبا إىل مشاهلا ومن غرهبا إىل شرقها
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 أن وصادف الشدة كهذه وشدةٍ  حملٍ  من يعاين كان املغرب إن لكم قلت هذا على شاهد وأمامي
 به أمر ملا قاً طب االستسقاء صالة إىل اخلروج إىل كلها اإلعالم أجهزة يف الرمسيون فتداعى هناك، كنت
 املكان فاض ،الوزراء خرج القادة، خرج املستويات كل على اجلميع  وخرج وقيودها، آداهبا بكل اهلل رسول

 واستغاثوا اهلل ودعو ونساًء، رجاالً  وكباراً  صغاراً  الفئات بكل املكان فاض مبالبسهم، اجليش بضباط
 هلل ذل وقد بريالك الكبري املسؤول ىتر  أن اإلخوة أيها مجيل هو وكم والندامة، التوبة عن وأعلنوا وتضرعوا

 ندماع املسؤول أو القائد رأس على جليل عظيم تاج هو وكم املنظر، هذا مجيل هو كم املكان، هذا يف
 كاالتو  تسمعون لعلكم ذلك، بعد حصل الذي ما وجل؟ عز اهلل يدي بني متبتالً  املوقف هذا يقف

 سبحانه اهلل درف ينقطع مل اآلن وإىل اليوم ذلك منذ العريب العامل يف األمطار عن تتحدث اليت األنباء
 .البلدة تلك عن وتعاىل

 صالة للجميع يصلوا أن التعبري هبذا أقوهلا املشايخ بعض من طلب وخجل استحياء فعلى حنن أما
 تجاءاالل عن يصدكم الذي ما ُينعكم؟ الذي ما ُينعكم الذي ما أنتم خترجون، ال ومالكم االستسقاء،

 هي أم فقط؟ محوهل من تطوف الشدة هل فقط؟ املشايخ مصيبة املصيبة هل وتعاىل، سبحانه اهلل إىل
 أن غيينب صداها الشدة جاءت عباده، يف اهلل سنة مع نتفاعل أن آن أما كلها؟ األمة هذه تعروا شدة
 سبحانه باهلل اإلُيان عالنإ وتعاىل، سبحانه هلل التذلل التبتل، االستغفار اهلل إىل االلتجاء حياتنا يف تكون
 صدى خاءالر  ذلك بعد وجاء كلها، الذنوب يغفر واهلل واملعاصي، الذنوب عن الصفح وطلب وتعاىل
 اهلل قرار هو هذاو  وبسلوكنا، وبأعضائنا بألسنتنا وجل عز اهلل حنمد أن اهلل، نشكر أن حياتنا يف الرخاء

 إِنَّهُ  مْ رَبَّكُ  اْستَ ْغِفُروا فَ ُقْلتُ  ذلك هلم يقول أن اهلل من بأمر لقومه نوح سيدنا كالم وهذا فقلت وجل عز
 َلُكمْ  لْ َوجَيْعَ  َوبَِننيَ  بِأَْمَوالٍ  َوُيُِْددُْكمْ  للعباد اهلل ضمانة هذا ِمْدرَارًا َعلَْيُكمْ  السََّماءَ  َغفَّارًا، يُ ْرِسلِ  َكانَ 

 .ارًاَأْطوَ  َخلََقُكمْ  َوَقدْ  َوقَارًا، لِلَّهِ  ونَ تَ ْرجُ  اَل  َلُكمْ  َما أَنْ َهارًا،  َلُكمْ  َوجَيَْعلْ  َجنَّاتٍ 

 إذا ظمىالع املصيبة هي تلك أنفسنا كربياء من يطهرنا وأن حالنا يصلح أن وجل عز اهلل أسأل
 .ستنقشع كلها فاملصائب املصيبة هذه نفوسنا عن انزاحت
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إن من العالمات الصغرى لقيام الساعة اليت أنبأ عنها سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن 
 يكثر اهلرج واملرج، أي أن تكثر الفوضى اليت جتر إىل اخلصام واالقتتال وإىل استثارة الفنت ألتفه األسباب،

يه حانه وتعاىل، مث جاءت السنة النبوية فوضعت النقاط فولقد دل على هذا ما أنبأ عنه كتاب اهلل سب
 على احلروف.

ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلىَٰ َأن يَ بْ َعَث َعلَْيُكْم َعَذابًا مِّن أما بيان اهلل سبحانه وتعاىل فهو قوله عز وجل: 
 انُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْليَاِت َضُكم بَْأَس بَ ْعضٍ فَ ْوِقُكْم أَْو ِمن حَتِْت َأْرُجِلُكْم أَْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَ ًعا َوُيِذيَق بَ عْ 

 .لُِّكلِّ نَ بٍَإ مُّْستَ َقر  َوَسْوَف تَ ْعَلُمونَ  ،وََكذََّب ِبِه قَ ْوُمَك َوُهَو احلَْقُّ ُقل لَّْسُت َعلَْيُكم بِوَِكيلٍ  ،لََعلَُّهْم يَ ْفَقُهونَ 

لنقاط فيه ان والشرح والتفصيل، ووضعت اوأما السنة اليت وضعت هذا البيان الرباين يف موضع البي
على احلروف، فذلك عندما دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ربه كما ورد يف الصحيح: أن ال  يُهلك 
اهلل أمته بسنة عامة فاستجاب اهلل دعاءه، ودعا ربه أن ال يسلط عليهم عدواً من غريهم فيجتث شأفتهم 

 هذا، مث دعا اهلل عز وجل أن ال جيعل بأس أمته فيما بينهم فلمفاستجاب اهلل سبحانه وتعاىل دعاءه 
يستجب اهلل سبحانه وتعاىل هذا الدعاء من نبيه حممٍد صلى اهلل عليه وسلم، وأعلمه أن التأديب الذي 
ستناله أمة حممٍد صلى اهلل عليه وسلم لدى احنرافها أو لدى وقوعها فيما قد حذر اهلل عز وجل منه، لن 

ًا بسنة عامة، ولن يكون عن طريق تسليط عدٍو عليهم جيتث شأفتهم بعامة، ولكن إذا أراد يكون هالك
اهلل عز وجل أن يأدهبم فإّنا يكون ذلك بأن جيعل بأسهم فيما بينهم. فهذا بيان اهلل سبحانه وتعاىل، 

سالم لوتلك هي دالئل سنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، وكل ذلك خلصه املصطفى عليه الصالة وا
 عندما أوضح أن من أشراط الساعة أن يكثر اهلرج واملرج.
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وقد مسعت من سأل مستشكاًل: فلماذا يبتلي اهلل سبحانه وتعاىل هذه األمة بعضها ببعض؟ وملاذا 
جيعل بأسها فيما بينها؟ واجلواب ينبغي أن ال يكون غائبًا عن بال أي إنساٍن مؤمن يقرأ كتاب اهلل سبحانه 

 ره.وتعاىل ويتدب

هل من سنة اهلل يف خليقته أن يبتلي فئة من عباده مبصيبة دون سبب؟ وهل تتهاوى عصي التأديب 
على عباد اهلل عز وجل من قِبل اهلل إال ملوبقة ارتكبوها، أو جلنوح بدر منهم، أو ملعصية شاعت فيما 

 ان والبيان؟باللسبينهم، مث مل جتد هذه املعصية من ينهى عنها ومن ُيذكر باهلل سبحانه وتعاىل 

ْم ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلىَٰ َأن يَ بْ َعَث َعلَْيُكْم َعَذابًا مِّن فَ ْوِقكُ  إن اهلل عز وجل عندما هتدد عباده بقوله:
مل حُيدث الباري سبحانه وتعاىل عباده عن هذه القدرة الربانية  أَْو ِمن حَتِْت َأْرُجِلُكْم أَْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَ ًعا

نه حيب أن يبتليهم بشيء من هذا، ولكنه إنذاٌر ملن يُعرض نفسه إليه، فكل من ابتعد عن النذر جملرد أ
اليت َيوف اهلل هبا عباده لن يصيبه منها أي جائحة، وإذا كان يف املسلمني اليوم من يتسائلون عن سر 

املصطفى صلى اهلل  لقولهذا البالء الذي أصاهبم اهلل به تصديقًا لقول اهلل سبحانه وتعاىل، أو تصديقًا 
عليه وسلم، أو تصديقًا للوحي الذي تنّزل على رسول اهلل؛ والذي تضمن أن اهلل عز وجل مل يستجب 
لرسوله الدعاء األخري أن ال جيعل بأس أمته فيما بني أفراده، فإّنا ذلك من أجل معاٍص شاعت فيما 

املوبقات  حلت فيما بينهم مث مل جتد هذهبينهم، ومن أجل سوٍء تسّرب إىل صفوفهم، ومن أجل موبقاٍت 
 من ينهى عنها ومن ُيذكر بضرورة التعاون يف سبيل امتالخها.

ملا آل أمر هذه األمة إىل هذه احلال ابتلى اهلل سبحانه وتعاىل من شاء من أفرادها هبذا البالء الذي 
 توعد اهلل سبحانه وتعاىل به.

ألمة بعذاٍب يهوي عليها من فوق كما أهلك أمم سابقة، وعد اهلل سبحانه وتعاىل أن ال يهلك هذه ا
ووعد اهلل هذه األمة إذا تعرضت للبالء أن ال يُهلكها بعذاٍب يتفجر من األرض اليت متشي عليها كما 
فعل بأمم سابقة، ولكنها إن تعرضت ملوجبات اهلالك فإن العذاب الذي توعدها اهلل عز وجل به هو أن 

ور فإذا رأيتم اليوم صوراً هلذا البأس الذي يسري بني صفوف املسلمني، والذي يد جيعل بأسها فيما بينها،
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داخل ساحة املسلمني وفيما بينهم يف أي بقعة من بقاع العامل اإلسالمي أو العامل العريب، فلرتبطوا بني 
ي دعى به ذهذا الذي ترون وبني كالم اهلل سبحانه وتعاىل وكالم سيدنا رسول اهلل عليه وسلم ودعائه ال

ربه سبحانه وتعاىل، أي فلتعلموا أن البأس الذي يسري فيما بني املسلمني وأن اهلرج واملرج الذي يدور 
رحاه يف صفوف املسلمني إّنا هو لسوٍء قد صدر منهم، وإّنا هو ملوبقاٍت تزايدت وتكاثرت فيما بينهم، 

 مث مل جتد هذه املوبقات من حيذر منها أو من ينهى عنها.

ؤمل أيها اإلخوة أن كثريين هم الذين يرون ظاهرة هذا اهلرج واملرج ظاهرة هذا البأس الذي تدور وامل
رحاه على املسلمني وبأيدي املسلمني، يرون هذا مث ال يدركون اجلذور املوصولة هبا، يرون هذا مث اليربطون 

ئحة أكفنا؟ ، ملاذا ال نشم رابني هذه الظاهرة وبني كالم اهلل عز وجل وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسلم
ملاذا ال نتهم أنفسنا؟ ملاذا نتصور أن يكون هذا البأس الذي تدور رحاه إّنا تدور بني طرفني، طرف جماهد 
يؤدي رسالة اهلل وطرف ينبغي أن تَ ْنبَّت جذوره وأن ُتستأصل شأفته من الوجود اإلسالمي ملاذا؟ ملاذا هذا 

 اهلل وعن كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.التصور البعيد كل البعد عن كتاب 

إذا كانت هذه الفنت اليت تسمعون عنها واليت آلت إىل حاٍل ُتشيب الرؤوس، إذا كانت هذه الفنت 
اليت تتفاقم يومًا بعد يوم، إذا كانت عبارة عن أمر يتم بني طرفني طرف يؤدي الواجب جهاداً فهو ينال 

آخر ينبغي أن يُ َقّتل وينبغي أن تراق دماؤهم ألهنم خارجون عن الدين  األجر بذلك من عند اهلل، وطرفٍ 
وعن امللة، إذاً فهذا الواقع ليس داخاًل يف اهلرج واملرج الذي حدث عنه رسول اهلل، إذاً فهذا الذي نراه 

لبأس ا ليس داخالً فيما توعد اهلل به هذه األمة عندما توعدها أن جيعل بأسها فيما بينها، ألن معىن صدور
فيما بني املسلمني أن يكون كال الطرفني مسلمًا، وإال فال ُيكن أن يصدق معىن كالم اهلل سبحانه وتعاىل 

 فيما يتصوره كثري من الناس اليوم.

لو أن هذه الفنت اليت تسمعون عنها إن يف اجلزائر وإن يف غري اجلزائر، لو أهنا كانت مربرة كما يتصور 
عونات من الناس، لو كانت عبارة عن أمور مربرة ألن الذين يقومون هبا إّنا إىل اليوم بعض أصحاب الر 
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يفعلون ذلك جهاداً، وألن الذين تدور رحى اهلالك عليهم إّنا هم أناٌس خارجون عن الدين وعن امللة. 
 !إذاً فما معىن كالم اهلل ومعىن كالم رسول اهلل أن من عالمات الساعة أن جيعل املسلمني فيما بينهم؟

صدق رسول اهلل ومل تصدق الرعونات اليت تطوف بأذهان كثرٍي من الناس، هذا من البأس الذي 
تدور رحاه بني املسلمني، وهذا معىن اهلرج واملرج الذي حتدث عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأنبأ 

 أنه شرٌط وعالمة من عالمات قيام الساعة.

نا اهلل عز وجل ويؤكده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، لعلم ولو وقفنا عند هذا الكالم الذي يقوله
ظلم املهلك، لعلمنا أن هذا ليس من اجلهاد يف شيء، وأن 

ُ
أن هذه الفنت اليت تُقبل كإقبال سواد الليل امل

ُقْل هذه األطراف اليت تدور عليها رحى هذه البأساء إن هي يف جمموعها إال مظهٌر لكالم اهلل عز وجل: 
. وها هنا اْلَقاِدُر َعَلىَٰ َأن يَ بْ َعَث َعلَْيُكْم َعَذابًا مِّن فَ ْوِقُكْم أَْو ِمن حَتِْت َأْرُجِلُكْم أَْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَ ًعاُهَو 

 ، واخلطاب للمسلمني هؤالء مسلمون وأولئك مسلمون.َوُيِذيَق بَ ْعَضُكم بَْأَس بَ ْعضٍ  حمل الشاهد:

يف  نتمثله مجيعًا وإال فإن املصيبة مزدوجة، املصيبة األوىل هي الرعونةهذا املعىن أيها اإلخوة جيب أن 
التفكري، وهي اإلقبال على فقه هذا الدين وشرائع اهلل سبحانه وتعاىل إقبال من يريد أن يلهو هبا، وأن 
يعبث، وأن جيعل من هذه الشرائع كرة يقذفها حيث يتجه إليه هواه، ويبعدها عن املكان الذي ال يروق 
له وال يروق هلواه، وعندما حناول أن جنعل من شرعة اهلل سبحانه وتعاىل لعبة يف األيدي فما أيسر ملن 
جعل من هواه إله له، ما أيسر أن يتالعب بدين اهلل كما يشاء وأن يستنطق النصوص كما حيب، وهي 

 مما يستنطقها هبا بريئة.

فواه : ملاذا هذا السكوت الذي أطبق على أيف كل أسبوٍع أو ثالثة أسابيع يأيت من يسألين قائالً 
علماء الدين جتاه هذه الفنت اليت ضج هلا العامل بأسره وما اجلزائر إال مثااًل أول، ويف صبيحة هذا اليوم 
جاء من يسألين ويكرر هذا السؤال على مسعي. أتدرون ماذا قلت أيها اإلخوة؟ قلت: الذين ينبغي أن 

كتبت وأنا واحٌد ممن قلت و  -اب ليس هؤالء الذين يقولون صباح مساء تستنطقوهم وأن تسألوهم اجلو 
وحذرت من هذا الذي يضج له العامل اليوم، حذرت من هذا الذي يربأ منه دين اهلل أي دين كان، بل 
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قوا ولكن إذا أردمت أن تستنطقوا الصامتني، فاستنط -تربأ منه اإلنسانية مهما كانت لغة هذه اإلنسانية 
اإلسالمية اليت ال تزال صامتة إىل اليوم بدًء من كربى هذه اجلماعات إىل اجلماعات األخرى  اجلماعات

اليت هلا نظام وهلا رئاسة، وتصدر عندما تشاء البيانات اليت تعرب عن رأيها يف مشاكل املسلمني وأوضاعهم 
 ويف احللول املطروحة لذلك.

 كما قال رسول اهلل صمت املوت؟!  ملاذا تصمت هذه اجلماعات اجتاه هذا اهلرج واملرج

ملاذا ال يصدر بيان ال أقول يف اجلزائر، ال بل يف العامل العريب واإلسالمي أمجع، هلم أفواه ناطقة، 
وهلم جرائد تتكلم بأمسائهم، وهلم منظمات دولية ذات شبكة تصل أحناء العامل بعضها ببعض. فلماذا 

ن أن يكون هنالك بيان وأيًا كان البيان هو يف الشكل هذا الصمت؟ استنطقوا أولئك الصامتني. ُُيك
متفق مع اإلسالم، املهم أن يكون هنالك بيان، إما أن يضم هذا البيان قرار استنكار يقول هذا ليس من 
الدين يف شيء فضاًل عن أن يكون من اجلهاد، وإما أن يقولوا هذا من الدين. حسنًا، فليصدر بيانًا هبذا، 

جيري جهاداً يف سبيل اهلل أي إن كان ذبح الربءاء اآلمنني األطفال الراقدين يف حجور  إن كان هذا الذي
آبائهم وأمهاهتم من اجلهاد، فليصدر بيان هبذا من اجلماعات اإلسالمية الرمسية حىت نعلم، ورمبا كان أكثر 

لماذا ال لدين اهلل. ف املسلمني جاهلني هبذا األمر، واجلاهل ينبغي أن يعلم. وإن كان هذا األمر خمالفاً 
ُنصدر على أقل ما جيب هني عن منكر. واملسلم الذي ينهض مبا أمر اهلل عز وجل البد أن تكون خطوته 
األوىل يف عمله اإلسالمي أمراً مبعروف وهنيًا عن منكر. فلماذا ال تتحرك تلك األلسن بالنهي عن هذا 

 املنكر؟ أما الصمت فما معناه يف دين اهلل عز وجل؟

ندما أجد مشكلةً أمامي تستصرخين يف بيان حكم اهلل عز وجل، وأنا الناطق باسم اهلل، وأنا الناطق ع
باسم الدين، مث أصمت. فمعىن ذلك أنين أصدر عن خيانة ما مثلها خيانة يف دين اهلل سبحانه وتعاىل. 

ربر وهو زيف متسرب إىل قل إما هذا األمر جائز ودليل جوازه كذا وكذا وكذا، أو قل إن هذا األمر غري م
ضياء دين اهلل عز وجل ليلطخ صفحته الناصعة البيضاء بالسواد. أما الصمت املطبق الذي ال يزال مستمراً 

 إىل هذا اليوم فتلك هي األعجوبة اليت ال ُيكن أن ُتربر حباٍل من األحوال.
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يهم من و ظرف، وفالعامل يضج من أقصاه إىل أقصاه، وفيهم من يضج هلدف والستغالل حادثٍة أ
يضج بدافٍع من الشعور اإلنساين، وفيهم من يعجب ويذهل كيف يتم هذا باسم دين اهلل سبحانه وتعاىل،  
كل العامل يضج ضجيجًا ذا ألواٍن متعددة، أما اجلماعات اإلسالمية اليت ينبغي أن تكون هي أول من 

 ا أمٌر غريٌب وعجيٌب جداً.ينطق يف بيان حكم اهلل يف هذا األمر، فإن الصمت املطبق عليه

وأعتقد أن بيانًا لو صدر من الرمسيني من هؤالء اإلسالميني يف أحناء العامل العريب أمجع، إذاً لسارت 
هذه املشكلة يف طريق احلل، والجتمعت األمة إما على تصور أن هذا عمل إسالمي وإن كان تذبيحًا 

طبق اجلامع أن هذا األمر ال ُيكن أن يتفللربءاء ورمبا كنا جاهلني، وإما أن يتبني من خال
ُ
ق مع ل البيان امل

دين اهلل، وعندئٍذ فإن الذين يتقنعون بقناع اإلسالم متزق أقنعتهم، وعندئٍذ يزول الغطاء الذي يتحركون 
حتت امسه، ولكن ال ُيكن أن يزول هذا الغطاء إال ببيان، وال ُيكن أن يفيد البيان إن صدر من أفراد، 

د البيان عندما يصدر من اجلماعات اليت تتحرك يف خدمة اإلسالم، واليت هلا أنظمٌة متشعبة وإّنا يفي
 متشابكة تفرض نفسها يف العامل العريب واإلسالمي كله.

أجل عندئٍذ سيزول الغطاء، ويتمزق القناع، ويتبني أن هؤالء الذين ُيارسون هذا العمل ليسوا من 
م يف شيٍء أبداً، وإّنا هم أناٌس ينفذون خطة قرأناها منذ سنوات، دين اهلل يف شيء، وليسوا من اإلسال

وصدرت من قبل جملس األمن القومي األمريكي منذ سنوات، هذا البيان الذي ينص ويهيب بأصدقاء 
 أمريكا أن تستثار عوامل التناقض فيما بني املسلمني وأن تستثار عوامل اهلرج واملرج فيما بينهم.

ة، وتعاىل أن يتوب علينا حىت يعيدنا اهلل سبحانه وتعاىل إىل ظالل األمن والطمأنينأسأل اهلل سبحانه 
وأسأله سبحانه أن يرفع عنا هذا البأس وأن يتوب علينا، وأن جيمع كلمتنا على ما يرضيه بدافٍع من 

نفسنا أل اإلخالص لدين اهلل سبحانه وتعاىل، وأن ال نتأبط وحنن ّنتطي دين اهلل سبحانه وتعاىل أهدافاً 
وأغراضًا حلياتنا الدنيوية، فال واهلل ال يكون من يفعل ذلك إال خائنًا لكتاب اهلل سبحانه وتعاىل ولسنة 

 رسوله. 

 أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم يل ولكم
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ٌة يف ه وتعاىل به، وهذه األنواع املتعددة متفاوتهنالك أنواٌع كثرية من اجلهاد الذي أمر اهلل سبحان
االتساع ومتفاوتٌة يف الصالحيات، أمشل أنواع هذه اجلهاد كلها وأكثرها اتساعًا وارتباطًا مبسؤولية كل فرٍد 
فرٍد على حدة، جهاد األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بل هو القاعدة اجلهادية العظمى اليت جيب 

 سائر األنواع األخرى، وهو النوع الذي ال تتوقف شرعته على ويل أمر وال على مسؤوٍل  االنطالق منها إىل
 كبري وإّنا ترتبط مسؤوليته بكل فرٍد فرٍد فرٍد من املسلمني على حدة.

وعلى الرغم من ظهور هذه احلقيقة وجالئها، فإن كثرياً من املسلمني تاهوا عن هذا املنطلق األول 
 تطلعهم إىل أنواٍع ُأخرى ال قبل هلم هبا، وال صالحية هلم يف معاناهتا. وكأن الشيطانوأعرضوا عنه يف غمار 

أراد أن يشغلهم عن هذا الواجب اجلهادي املنوط بأعناق املسلمني كلهم، والذي منه تنقدح شرارة 
ا، فشغلهم هناإلصالح يف اجملتمع، كأن الشيطان أراد أن جيعلهم يُعرضون هذه القاعدة أو ينسوهنا أو يتناسو 

بالنظر إىل البعيد البعيد الذي ال قبل هلم به وال سبيل لوصوهلم إليه، فقعد ُجل املسلمني أو كلهم عن 
هذا الواجب اجلهادي األقدس أال وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر وكأهنم، مل يسمعوا قول رسول 

. تاب اهلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهمالدين النصيحة قلنا ملن قال لكاهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 وما النصيحة إال األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

ِف ُرو َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمَّةٌ َيْدُعوَن ِإىَل اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمعْ أو كأهنم مل يسمعوا قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
 .َك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوأُولََٰئِ  َويَ نْ َهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ 

وعندما ُنذكر بعض الناس أو كلهم هبذا الواجب اجلهادي الكبري يعتذر البعض منهم بعذٍر يعجب 
منه العقل وتستغرب منه النُهى، يقول أحدهم: إننا ال نتمكن من القيام هبذا الواجب؛ فأفواهنا مكممة 

ن سعيهم إىل ذلك العمل اجلهادي اخلطري الكبري وإن أمرنا أو ذكرنا عوقبنا. يقولون هذا الكالم ويسعو 
جدًا الذي دونه خرق القتاد، كأن ذلك العمل اجلهادي مفّتحة أبوابه، وكأنه يُقال هلم: تعالوا فمرحبًا 
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بكم، وامحلوا أسلحتكم وافعلوا ما تشاؤون، فهذا النوع من اجلهاد هو النوع املسموح به لكم، أما أن 
لحق فهذا ما ال عوا لوتنهوهنم عن املنكر بكالٍم مسامل وحبكمة متناهية وأن تصدُتذكروا الناس باملعروف 

 أي عاقل يقبل هذا الكالم؟ قبل لكم به.

الذي يغامر حبياته وال يسأل: هل أُمكن من فعلي الذي سأقبل عليه أم ال؟ من باب أوىل ينبغي أن 
ة جبانًا يف النطق بكلمة حق مغموس يغامر بلسانه فيأمر باملعروف وينهى عن املنكر، أما أن يكون

باحلكمة، مث يكون جريئًا باملغامرة بروحه، فأشهد ويشهد كل عاقل أن هذا ليس من اجلهاد يف شيء، 
 وإّنا هي رقية شيطان.

هذا التخبط الذي وقع فيه كثري من املسلمني هو الذي أفسد عليهم سلوكهم، وهو الذي نقلهم من 
سليمة الدقيقة مليزان شرعة اهلل عز وجل، والفرق بني ما أمر به وهنى عنه إىل حالٍة من النظام والرؤية ال

 حالة من الفوضى واالضطراب نتيجة هذا األمر الذي أقوله لكم.

لتأمرن باملعروف أو لتنهون عن املنكر أو ليسلطن هكذا يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 .كم إال أن تعودوا إىل اهلل سبحانه وتعاىلاهلل عليكم عذابًا من فوقكم ال ينتزعه من

أيها اإلخوة واجب األمر باملعروف والنهي واجب مقدس يتحمل مسؤوليته كل فرد مهما كانت 
ظروفه ومهما كانت قواه وقدرته، أقل الدوائر اليت ينبغي عليه أن ُيارس فيها هذا الواجب دائرة أهله 

ك خوانه ومن يلوذون به، وما منا إال من هو قادٌر على أن يتحر وأسرته، مث تليه بعد ذلك دائرة أصحابه وإ
ضمن هاتني الدائرتني، تليها الدائرة الثالثة أال وهو توجيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر لعامة املسلمني 

 يتوحلكامهم وقادهتم، وإّنا يتعلق هذا الواجب أواًل مبن علموا أحكام الشريعة اإلسالمية يف املسائل ال
ينهضون للقيام بواجب األمر باملعروف فيها والنهي عن املنكر، ومن استطاعوا أن ينطقوا هبذا العمل 

 اجلهادي أمام عامة الناس أو أمام قادة املسلمني.

وقد ال يكون كل املسلمني قادرين على هذا، ولكن كثريًا من املسلمني ُيلكون ألسنًة ناطقًة هبذا 
ون، وحيلمون بذلك النوع اجلهادي اآلخر، وهذا شيءٌ عجيب جداً، وكأين الواجب، ومع ذلك فهم ساكت
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بالشيطان الذي َيطط هذا التخطيط يقهقه قهقهة مشاته وقهقهة استهزاٍء وسخرية من مسلمني آل هبم 
 الغباء بل آل هبم التخبط إىل مثل هذه احلال.

ننا وبني نكر، ما هي إال أيام مث حيال بيأما أولئك الذين يقولون: إننا لو أمرنا باملعروف وهنينا عن امل
 ذلك. فأحسب أن هذا التصور تصور خاطئ.

عندما يكون اإلنسان منضبطًا باحلكمة بكالمه، فهذا هو الشرط الذي البد منه، وعندما يكون 
منطلقًا من دافٍع واحد هو دافع احلرقة على دين اهلل ودافع الوصول إىل رضى اهلل سبحانه وتعاىل أي 

خالص لوجه اهلل سبحانه وتعاىل، وهذا هو الشرط الثاين. وعندما يتبني لعامة املسلمني أو لقادهتم أن اإل
هذا الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ال يستخدم ذلك حللم حيلم به، ال ُيسّخر ذلك لرغبة من 

رى عامة املسلمني وقادهتم ندما يرغباته الدنيوية لزعامة يطرق باهبا، ملال يبتغيه، حلكٍم يسيل لعابه عليه، ع
جزٌء من عامتهم أن هذا اإلنسان ينطلق بأمره باملعروف وهنيه عن املنكر من رغبة صافية يف أن ينفذ أمر 
اهلل وأن يؤدي حق اهلل سبحانه وتعاىل املستقر يف عنقه، فلن تقع هذه الظنة اليت يتصورها بعض الناس، 

ناهني ما دامت احلكمة موجودة، وما دام اإلخالص متوفراً، وما لسوف تُقبل كلمات هؤالء اآلمرين وال
دامت اخللفيات مفقودة، أي اهلدف واحد املتكلم زاهد يف احلكم، زاهٌد يف الدنيا، زاهٌد يف كل األهواء 
والشهوات والزعامات، كل ما هنالك أنه غيور على دين اهلل أن ال َيتفي بريقه وسلطانه يف اجملتمع، 

باد اهلل أن ال يتيهوا عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل، سيجد اآلذان الصاغية، وسيجد القلوب شفوق على ع
 املتفتحة إن قُبل كالمه أم مل يُقبل، أقل مراتب القبول أن كالمه سيكون مسموعًا.

ولكن مىت تكون األخطار حمدقًة يب عندما آمر باملعروف أو أهنى عن املنكر؟ عندما أكون بعيدًا 
مة اليت أمرين اهلل سبحانه وتعاىل هبا، عندما ال أكون خملصاً هلل وإّنا أبتغي أن ُأري الناس بطوليت  عن احلك

كيف أنين قلت، وكيف أنين هددت وكيف أنين كنت جريئًا يف الكالم، وكيف أنين كنت متهجمًا على 
،  مدحيهم يلاملسؤولني، أخرج من املسجد بعد هذا وُأصغي إىل إعجاب الناس بكالمي، وأصغي إىل

فتتطوف النشوة يف رأسي وأقول يف نفسي: سأقول األسبوع القادم كالماً أقوى، وكالمًا يزيد اليقني ببطوليت 
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أكثر، عندما يكون هذا اهلدف. الناس يشمون رائحة هديف، ومن مث لن يكون هنالك قبول، ومن مث رمبا 
 أجد من يعارض ومن يعاقب.

وعندما يكون اإلخالص هلل هو الدافع وال دافع ثاين، وعندما ال  ولكن عندما تكون احلكمة متوفرة
.. .أكون منطلقاً من خلفيات من رغبة يف زعامة، من رغبة يف حكم، من رغبة يف مال، من رغبة يف وجاهة

من أي ذلك. من هو الذي سيعارض؟ ومن هو هذا الذي لن يقبل األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ 
قبل هذا إىل آذان الناس وإىل قلوهبم مضمخًا بلوعة احلب، مضمخًا مبعىن الشفقة على ال سيما عندما يُ 

 عباد اهلل، مضمخًا مبعىن الغرية على دين اهلل سبحانه وتعاىل.

وال  -أيها اإلخوة يف هذا العصر ينبغي أن يعلم املسلمون أن أوسع قاعدة جهادية ينطلقون منها 
و جهاد الكلمة؛ جهاد األمر باملعروف والنهي عن املنكر للبيت واألسرة إّنا ه -أقول حيبسون أنفسهم هبا 

 ولألصدقاء واجلريان واألتباع ولعامة الناس وقادهتم.

ولو أن هؤالء الذين يتحركون هنا وهنا وهناك يطرقون باب أعلى نوٍع من أنواع اجلهاد؛ يريدون أن 
عاله، لو أن هؤالء الناس حتركوا من قاعدة اهلرم يصلوا إىل قمة اهلرم دون أن يتحركوا من قاعدته إىل أ

وقاموا بواجبهم فحققوا الدرجة األوىل منه، مث انطلقوا إىل الدرجة الثانية عندما يدعوا الداعي، مث إىل 
. لرأيت أن حال املسلمني كانت على أمت حال، ولرأيت أن سدى وحُلمة هذه األمة  .الدرجة الثالثة وهكذا
 سكًا. ولكن ما السبب الذي جعل الناس يتيهون عن أحكاٍم بسيطة؟كل ذلك لرأيته متما

َن َعِن َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ نْ َهوْ كلنا يقرأ كالم اهلل عز وجل: 
سبب أيها اإلخوة أن معىن فلماذا نُغمض العني عن هذا الكالم ونصم آذاننا عن فهمه؟ ال اْلُمنَكرِ 

اإلخالص لوجه اهلل سبحانه وتعاىل قد اُجتث من أفئدتنا، أصبحت هنالك أهداف أخرى، هذا يسعى 
علم .. كٌل يغين على لياله، ولكن كٌل ي.من أجل زعامة، هذا حيلم حبكم وهذا حيلم مبال، أمنيات كثرية

ب ، هذه املطية غدت مطية ذلولة لكل أصحاأن خري مطية مُتطى للوصول إىل هدفه إّنا هي مطية الدين
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األهواء لكل أصحاب الشهوات لكل أصحاب الرعونات املختلفة، ومن مث كثرت التحركات اإلسالمية 
 وتنظر إىل النتائج فال ترى أي نتيجة تنتظر.

 حأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوقظنا إىل هذه احلقيقة اليت أقوهلا، وما الصحوة اإلسالمية أن يفت
اإلنسان عينيه إىل أموٍر حركية تتعلق باإلسالم، وإّنا الصحوة احلقيقية أن يعود اإلنسان فيتلمس مكان 
اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل بني جواحنه فيغرس جذوة اإلخالص هذه، وإذا بقلبه يتحرق على دين اهلل، 

ق بأول وأقدس وأوسع أنواع ينطلق فيتحق وإذا بفؤاده يرتبط باهلل حبًا وخوفًا مهابة تبجياًل تعظيمًا، وعندئذٍ 
اجلهاد كلما رأى منكراً هنى عنه باحلكمة واملوعظة احلسنة، وخملصًا هلل سبحانه وتعاىل، ولسوف جيد أن 
اهلل عز وجل يسكب يف قلوب الناس بدءًا من أعلى القمم إىل القاعدة الشعبية؛ يسكب معىن الرضى 

 عرف هذا من عرف وجهله من جهل.بكالمه ومعىن التأثر بأمره أو هنيهه 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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رعيّ  -121
ّ

 ضدَّ الفتن بطلبة  العلم الش
 
ام محّصنة

ّ
 22/22/2221|  الش

 

فاوَت ي لقد شاَء اهلُل سبحانُه وتعاىل ببالِغ حكمته أن يفاوَت بنَي األزمنِة يف الفضل، كما شاَء أن
بنَي األمكنِة أيضًا يف الفضل. وهلِل عزَّ وجلَّ يف ذلَك حكمٌة بالغة، هذا مَع العلم بأنَّ األزمنَة حبدِّ ذاهتا ال 

ُه إىل ختتلف، وبأنَّ األمكنَة أيضًا حبدِّ ذاهتا ال تتفاوت، ولكّنُه جتلٍّ من جتلّياِت اهلِل سبحانُه وتعاىل، يّتج
 واها.ُز عن غريها، ويّتجُه إىل بعِض األمكنة  فتعلوا ومتتاُز هذه األمكنُة عّما سبعِض األزمنة فتعلوا ومتتا

ومن أفضِل البقاع اليت مّيزها اهلُل سبحانُه وتعاىل عن سائِر بقاِع الدنيا، أرُض الشام. تلَك اليت نّوَه 
 اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإىَل  مِّنَ  اًل ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرىَٰ بَِعْبِدِه لَيْ البياُن اإلهليُّ بفضلها، إذ قال: 

 .الَِّذي بَارَْكنَا َحْوَلهُ 

 حتدََّث البياُن اإلهليُّ عِن األرِض احمليطة باملسجِد األقصى، ونّبَه إىل الربكة اليت مّيزها اهلُل سبحانه
َوجَنَّيْ نَاُه َولُوًطا وتعاىل عن سّيدنا إبراهيم:  وتعاىل هبا عّما سواها، تلَك هي األرض اليت قاَل اهلُل سبحانهُ 

 ، هَي أرُض الّشاِم هذه.بَارَْكنَا فِيَها لِْلَعاَلِمنيَ  الَّيِت  ِإىَل اأْلَْرضِ 

، فهَي ليست بركًة حمصورًة ألهلها، وإّنا هي بَارَْكنَا فِيَها لِْلَعاَلِمنيَ وانظروا أيها اإلخوة إىل قولِه: 
 عليِه متجاوزة تشّع بنوِر اهلدايِة والعرفان لسائِر الوافديَن إليها، وال شكَّ أنَّ املصطفى صلى اهللُ بركٌة متعّديٌة 

وسّلم نّوَه بأحاديَث كثرية عن فضِل الّشام، بل حتّدَث عن فضِل دمشَق هذه اليت هي قلُب الشام، ومن 
بينا أنا نائم إذ استلَب عموُد اإلسالِم : أصح ما ورَد يف فضِل الّشاِم قوُل املصطفى صلى اهللُ عليِه وسّلم

من حتِت رأسي، فأتبعتُه بصري فإذا هو نوٌر ساطٌع يف بالِد الشام، أال إنَّ األمَن واألماَن عندما تكوُن 
فسطاُط املسلمنَي يوَم امللحمِة ، ولقد صحَّ عن املصطفى صّلى اهلُل عليِه وسّلَم قوله: الفنت: يف الشام
 .ٍض يقاُل هلا الغوطة، إىل جانبها مدينٌة امسها دمشق، هي خرُي منازِل املسلمني يوَمئذٍ الكربى على أر 
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ِه ومن مظاهِر هذه الربكة اليت نوََّه هبا كتاُب اهلِل عزَّ وجل، ونّبَه إليها سّيدنا رسوُل اهلِل صلى اهللُ علي
سلمني، لمني، وجعَل الّشام مهوى عقوِل املوسّلم، أنَّ اهلَل عزَّ وجّل جعَل البلَد احلراَم مهوى قلوِب املس

فإذا كانت عواطُف املسلمني تتجه من مشارِق األرض ومغارهبا إىل بيِت اهلِل احلرام، لتكتحل مبرأى بيِت 
اهلِل احلرام، فإنَّ عقوَل املسلمني مشرّقًة ومغرّبة، تتجُه إىل بالِد الشام لتنهَل من علوِم الشريعة. لتنهَل من 

 .بَارَْكنَا فِيَها لِْلَعاَلِمنيَ اهلل سبحانُه وتعاىل، وجعَل هذا معىًن من معاين قوِل اهلِل تعاىل:  معاين كتابِ 

فهي ليست بركًة كما قلُت لكم حمصورة يف أهل الّشام، وإّنا هي بركٌة تشعُّ بالعلم والعرفان، تشعُّ 
 إىل العامِل شرقِه وغربه ومشالِه وجنوبه.

الربكة، بل من مظاهِر هذه املزّية اليت ميّ َز اهللُ عزَّ وجلَّ هبا شامنا هذه، بل هذه وإنَّ من مظاهِر هذه 
البلدة بذاهتا: ما ترونُه مجيعًا، من أنَّ هذه األرض غدْت ملتقًى للمسلمنَي من أقطاِر األرِض مجعاء، جتُد 

خمتلف  ها من جاَء منفيها من جاَء من الّصني، من جاَء من خمتلِف بقاِع جنوب شرقّي آسيا، جتد في
بقاع أفريقيا، جتد فيها من جاء من مشاِل أفريقيا، جتد فيها الوافدين إليها من أوروبا، ومن أمرِيكا، كلّهم 
جاؤوا لغرٍض واحد، جاؤوا ينهلوَن علوم الشريعة، جاؤوا يتعرّفوَن على ديِن اهلل سبحانُه وتعاىل، وملاذا إىل 

ِن فنجد أنَّ أرَض الّشاِم غدت وعاًء هلذه العقول اجلائعة، املتعّطشة ملعرفِة ديالشاِم دوَن غريها؟ وملاذا ننظر 
اهلِل عزَّ وجل؟ هنالَك الّسر، جذهبم إىل هذه األرض، إّنُه الربكة اليت نّوَه هبا بياُن اهلِل تبارَك وتعاىل، إّنُه 

 املعىن الذي أوضحُه لنا املصطفى صلى اهلُل عليِه وعلى آلِه وسّلم.

ُل هذا أيها اإلخوة، ألهنَئ نفسي، وأهنَئ أهل الشام هبذه املزّية، اليت ميّ َز اهللُ سبحانُه وتعاىل هبا أقو 
هذه األرض، وكّرَر التّنبيَه إىل ذلك يف حمكم تبيانه، وال شّك أنَّ الّسبب الذي جعَل األمَن واألمان يكونان 

ٍض ذلَك هذا الذي أقولُه لكم، كيف ُيكن ألر  موفورين يف أرِض الشام عندما تدهلمُّ الفنت، إّنا سببُ 
حتتضُن الوافدين الذيَن جاؤوا ينتجعون معرفَة الّدين؟ جاؤوا عطاشاً ظامئني يريدوَن أن يتعرّفوا على كتاِب 
اهلل، يريدوا أن يدرسوا شريعَة اهلل سبحانُه وتعاىل، كيَف ُيكُن هلذه األرض إذ تستقبلهم بتكرمي، وإذ 
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 ّيُء هلم سبَل املعرفة، وإذ هتّيُء هلم طمأنينَة العيش، كيَف ُيكُن هلذه األرض أن تغدوَ حتتضنهم، وإذ هت
 مكانًا للفنت؟ ال، إنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ أرحُم بأهِل الّشاِم من ذلك.

هذا هو الّسبب، أرأيتم إىل األرض اليت قضى اهلُل عزَّ وجلَّ أن يرىّب فيها حبيبنا املصطفى رضيعًا،  
ن  تلَك األرض اليت احتضنت حبيبنا املصطفى صلى اهلل عليه وسّلم خمضرًَّة يانعًة ممرعة بعَد أ كيَف غدت

كانت قاحلة، ألهنا حنت على املصطفى صّلى اهللُ عليه وسّلم، أرُض الّشام هذه، اليت شاءَ اهللُ سبحانُه 
دَّ أن يكافَئ اهللُ أهلها  عزَّ وجل، ال بوتعاىل أن تكوَن ملتقًى للوافديَن لطلِب العلم الّشرعّي املقرِّب إىل اهلل

 .  أال إنَّ األمَن واألمان عندما تكوُن الفنت: يف الّشامهبذا الذي قالُه املصطفى صلى اهلُل عليه وسّلم: 

وانظروا أيها اإلخوة إىل أمهّيِة طلِب العلم، وإىل فضيلِة طالِب العلم، وإىل النّوِر الذي يشعُّ معُه أينما 
وحيثما ارحتل. يروي أبو الدرداء عن حبيبنا املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم أّنُه قاَل فيما ُوجد 

من سلَك طريقًا إىل العلم، سهََّل اهللُ  رواُه الرتمذيُّ وابُن ماجه وأبو داوود والبيهقّي بأسانيَد صحيحة:
 .العلم رضًا مبا يصنع بِه طريقًا إىل اجلّنة، وإنَّ املالئكة لتضُع أجنحتها لطالبِ 

وانظر إىل موقِف املصطفى صلى اهلُل عليه وسّلم ممّن جاَء وافدًا يطلُب العلم، وانظروا كيَف كان 
ال يوصي حبيبنا املصطفى صلى اهلل عليه وسّلم باستقباِل طالِب العلِم خرَي استقبال، يقوُل صفواُن بُن عسّ 

جئُت إىل رسوِل اهلِل صّلى اهللُ ُن ِحبّان واحلاكُم يف مستدركه: رضي اهلُل عنه فيما رواُه اإلماُم أمحد واب
م، فقال: مرحباً بطالِب طلُب العلعليِه وسّلم وكاَن متكئاً على برٍد لُه أمحر، فقلُت لُه: يا رسوَل اهلل جئُت أ
 .العلم، مرحبًا بطالِب العلم، إنَّ املالئكَة لتحفُّ بأجنحتها طالَب العلم

اإلخوة إىل هذا الذي يقولُه املصطفى صلى اهلُل عليه وسّلم مؤّكدًا هلذه احلقيقة فيما  وانظروا أيها
فضُل العامِل على العابد، كفضلي على يرويِه أبو أمامة عن املصطفى صلى اهلُل عليِه وسلََّم أّنُه قال: 

تصّلي على ها، وحىّت احليتان، لأدناكم، وإنَّ املالئكَة وأهَل الّسماواِت وأهَل األرض، حىّت الّنملَة يف جحر 
 .معلِِّم النّاِس اخلري
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فليهنأ أهُل الّشام، الذيَن شاَء اهلُل عزَّ وجّل أن يوِفَد هلم أو إليهم هؤالء الظّامئوَن لدراسِة الّدين، 
بحانُه س هؤالء الظامئون لدراسِة الّشريعة، ليهنؤوا باستقباهلم هلم، وبتعليمهم اخلري الذي جاَء بِه كتاُب اهللِ 

 وتعاىل، والذي جاءت بِه سّنُة املصطفى صّلى اهلُل عليه وسّلم.

بالُد الّشاِم هذه، كانت وال تزاُل إن شاءَ اهلل وحبمِد اهلل تستقبُل هؤالِء الوافدين، على ثالِث درجاٍت 
هوا بأفكارهم إىل جمن التأكيد، تقّدُم هلُم املعونَة املاّدّية، ليعيشوا مطمئننَي آمنني، ال يهمهم إال أن يتّ 

لى الّشريعِة اليت جاؤوا ليتعّلموها، وتتفتَُّح هلم أبواُب املعاهِد الّشرعّية لتقوَل هلم مرحبًا كما قال املصطفى ص
، وتيّسُر هلم الّدولة اإلقامَة اآلمنَة املطمئّنة، كل  يعبّ ُر هبذا عن مرحبًا بطالِب العلماهلُل عليِه وسّلم: 

شاَء اهللُ  اَء حبيبنا املصطفى، واتّباعًا لرتحيِب املصطفى صلى اهلُل عليه وسّلم هبؤالء الذينترحابِه سرياً ور 
 أن ُييّ َز أهل الّشاِم هبم.

وهنا أقوُل لكم شيئًا: أعلمُه وأعلُم دالئله، عرَف ذلَك من عرف وجهَل ذلَك من جهل، إنَّ هذه 
اءِة ألهلها، يرمي هبا أعداُء اهلِل سبحانُه وتعاىل إىل اإلسالّشام حمّصنٌة ضدَّ الفنت، وضدَّ كلِّ اخلطط اليت 

شاُمنا هذه حمّصنٌة حبصٍن غرِي مرئّي، وهَو أجلُّ وأهمُّ بكثرٍي من كثرٍي من احلصوِن املرئّية، أتعلموَن ما هو 
 هذا احلصن؟

َن هذه األرُض كو إّنُه احلصُن الذي يتمّثُل يف هذا الذي قلتُه لكم، عندما شاَء اهلُل عزَّ وجّل أن ت
مباركًة، وعندما جاَء تفسرُي الربكِة هذه هبذا الذي قلتُه لكم، جعلها اهللُ منتجعًا لطلِب العلم، جعلها اهللُ 

مثَّ إنَّ  معينًا للظامئنَي لدراسِة الّشريعة، جعلها اهللُ معينًا للوافديَن املتشّوقني إىل معرفِة اهلِل سبحانُه وتعاىل،
م، تفيُض وتفيُض وتفيض، هبؤالِء الّشباب الذيَن رحلوا تاركنَي أوطاهنم، تاركنَي أهليه هذه البلدَة أخذت

 تاركنَي رمّبا زوجاهتم، تاركنَي دنياهم، ليعانقوا ديَن اهلل متعّلمني، وليجدوا األمَل املزدهر يف هذه البلدة.

تسّرَب إليها ، ال ُيكن أن تبلدٌة تستقبُل هؤالِء الوافدين، وتعطيهم احلقائَق اليت جاؤوا من أجلها
الفنت، هذا هو احلصن الغرُي املرئّي، وإيّن ألسأُل اهلَل عزَّ وجّل أن يبقى هذا احلصُن قائمًا، وإيّن ألحّذر 
من أن ُيزَهَق هذا احلصن فتتسرََّب الفنت،  ولقد كانت شامنا هذه وال تزاُل حبمِد اهلل سبحانُه وفضله 
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ويات، ايِة اهلل عزَّ وجّل، وأقوُل بامسي وباسِم أهِل الّشاِم مجيعًا على مجيِع املستمكلوءًة بعنٍي متمّيزة من عن
لم، ما قالُه املصطفى صلى اهلل عليه وسّلَم لصفواَن بِن عّسال رضي اهللُ عنه، أقوُل خللفائه مرحبًا بطلبِة الع

 م.ستغفُر اهلَل العظيمرحبًا بطلبِة العلم، مرحبًا بطلبِة العلم الّشرعّي. أقوُل قويل هذا وأ
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سيكون حمور حديثي اليوم إليكم كلمة قاهلا رئيس مجهوريتنا الغالية يف موقف من املواقف فذهبت   
ل وأحاديث تاب اهلل عز وجهذه الكلمة ترمجة دقيقة آلياٍت يف ك.  كلمته مثاًل. قال: الشام اهلل حاميها

 .صحيحة ثبتت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أما اآليات فمنها قول اهلل سبحانه وتعاىل عن سيدنا إبراهيم بعد أن ابتاله اهلل عز وجل بنريان  
إهنا الشام باتفاق  [21ألنبياء: ]ا َوجَنَّيْ نَاُه َولُوطًا ِإىَل اأْلَْرِض الَّيِت بَارَْكنَا فِيَها لِْلَعاَلِمنيَ : ّنرود، قال

 .املفسرين

وأما األحاديث فكثرية منها ما رواه أبو داود وابن حبان واحلاكم على شرط الشيخني أن رسول اهلل  
صلى اهلل عليه وسلم ُسِئل عن خري منزل يلجأ إليه اإلنسان عندما تدهلم الفنت فقال صلى اهلل عليه وسلم  

باده وإن اهلل تكفَّل خريته من ع –أي يصطفي إليها  – من أرضه جيتيب إليها عليك بالشام فإهنا خرية اهلل
 .يل بالشام وأهله

وقد صح أيضًا أن حذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل سأال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن املالذ  
الشام وقال:  ه فأومأ إىلالذي ُيكن يلجأ إليه إذا اشتدت الفنت واتسع أوارها فأومأ إىل الشام، عادا يسأالن

 .عليكما بالشام فإهنا خري أرض اهلل عز وجل وإن اهلل يسكنها خري عباده

وقد صح أيضًا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه احلاكم بسنٍد صحيح أنه صلى اهلل  
ي فإذا هو نور ر بينا أنا نائم إذ استُِلَب عمود الكتاب من حتت وساديت فأتبعته بصعليه وسلم قال: 

 .ساطع ُعِهَد به إىل الشام، أال إن األمن واألمان عندما تكون الفنت يف الشام

ولقد علمنا أن قلب الشام إّنا هو دمشق وما حوهلا فقد قال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما  
دينة امسها بها مفسطاط املسلمني يوم امللحمة الكربى على أرٍض يُ َقاُل هلا الغوطة إىل جانصح عنه: 

 .دمشق هي خري منازل املسلمني
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عباد اهلل: ينبغي أن تالحظوا أن األفضلية اليت يعلنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليست ألرض  
الشام من حيث أهنا تربة، من حيث أهنا حجارة وصخور فرتاب األرض شيء واحد، ال ختتلف حجارة 

 إليها ط وإّنا اخلريية ملن جيتبيهم اهلل سبحانه وتعاىل إليها، جيتيباألرض وأتربتها ما بني مكان ومكان ق
خريته من عباده، هذا ما يعنيه كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإذا كانت هنالك أفضلية للشام أو 

اهلل عز وجل ُيْسِكُن فيها خري عباده. ومن مث فإن الناس إذا حتدثوا عن اإلرهاب الذي  لدمشق فألن
فضه شريعة اهلل عز وجل والذي ال يتفق مع موازين القيم اإلنسانية فإن الشام أبعد ما تكون عن تر 

اإلرهاب، وإذا حتدَّث الناس عن اإلفراط والتفريط والغلو فلنعلم أن هذه الشام اليت حتدث عنها رسول 
هم اإلسالم أو يف يف ف صلى اهلل عليه وسلم ما مسعتم أبعد البالد كلها عن الغلو وعن اإلفراط والتفريط

  السلوك اإلسالمي

وعندما نتحدث عن الرتبية النسائية والتزام املرأة بشريعة اهلل عز وجل باعتدال دون إفراط وال تفريط،  
بعيدًا عن الغلو وبعيدًا عن االحنراف فلنعلم أن املرأة اليت جباها اهلل عز وجل يف أرض الشام السيما يف 

 .ب املثل هلذه االستقامة وهلذه الرتبية وهلذا السري على صراط اهلل عز وجلقلب الشام دمشق هي مضر 

وإذا أردنا أن نبحث عن النفاق الذي يتجلى ظاهره بشكل ويستبطن شكاًل آخر ومعىن آخر  
 أن شامنا هذه أبعد ما تكون عن أولئك الناس –كما أوضح املصطفى صلى اهلل عليه وسلم   –فلنعلم 

 .جواحنهم معىن وُيْظِهُرون للناس معىن خالفهالذين يضمرون بني 

األرض  إذا كان الذين يعيشون يف هذه ،أليس هذا من مقتضى كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
املباركة قد اجتباهم اهلل عز وجل إليها ومن مث فهم خرية اهلل من عباده إذاً فهم مضرب املثل يف البعد عن 

 سالم وحُتَذُِّر منه شريعة اهلل عز وجل، وهم مضرب املثل يف االلتزام الواعي البعيداإلرهاب الذي حُيَذُِّر اإل
عن الغلو والبعيد عن اإلفراط والتفريط، وهنَّ مضرب املثل يف األخالق اإلسالمية الرضية ويف السلوك 

سلم  وذلك و  اإلسالمي السليم ويف املظهر اإلسالمي السليم، هذا معىن كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه
 .هو مضمون شهادة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  ألهل الشام وألهل دمشق بالذات
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عباد اهلل: إن الزمن الذي انطوى ومرَّ من التاريخ القصي إىل يومنا احلاضر خري شاهد على كالم  
عاد إىل هنا وجد  فمن طاف يف بالد اهلل سبحانه وتعاىل مشرقًا ومغربًا مث، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ُأ أن الوعي اإلسالمي ُيْستَ ْنَبُت هنا وأن االلتزام اإلسالمي السليم إّنا يستقر هنا وأن الرتبية املثلى اليت تُ َنشَّ 
 .يف ظالهلا األجيال ذكوراً وإناثًا إّنا هي هنا نعم

الزمان يرفع الرأس به  ،هذه احلقيقة ينبغي أن نتبينها، وينبغي أن أقول لكم شيئًا نرفع الرأس به عالياً  
 .يرفع الرأس به عالياً  –الذي هو سورية  –عاليًا، واملكان 

وة أو امرأة حفظت أن نس ثة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمال يعهد التاريخ العريب اإلسالمي منذ بع 
اريخ تصحيح البخاري كله بأسانيده وصحيح مسلم كله بأسانيده وبعضًا من السنن األخرى، ال يعي ال

أن هذا مت ال يف عصر الصحابة وال التابعني وال من بعدهم ولكن التاريخ أن هذا مت من حيث الزمان يف 
هذا العصر ومن حيث املكان يف سورية، فلنعلم أن هنالك فتياٍت شاء اهلل عز وجل أن يكرمهن هبذا 

هر قلب سنداً كله من ظ  التوفيق العجيب، صحيح البخاري كله من ظهر قلب سنداً ومتنًا، صحيح مسلم
ومتنًا، وأنا واحٌد ممن كان ال ُيَصدِّق ولكين أخضعت هؤالء الالئي وفقهن اهلل سبحانه وتعاىل للهم 

 .العجيب، أخضعتهن لالمتحان وإذا باألعجوبة اليت أكرم اهلل هبا شامنا قد حتققت

ن املواقف الرئيس يف موقف مهذه احلقيقة اليت أقوهلا لكم هي ترمجة مفصلة نوعًا ما لكلمة قاهلا  
 .فذهبت فعاًل مثاًل وحكمة

والعربة اليت ينبغي أن نقطفها من هذا الكالم أيها اإلخوة هي أنه ينبغي أن نعتز هبذه النخبة اليت  
نبغي أن نرفع الرأس ي أقامها اهلل سبحانه وتعاىل يف شامنا، هبذه النخبة اليت اجتباها اهلل عز وجل يف شامنا،

أن جنتث الثقة  ما ينبغي أن حناول م،اله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلقارنوا وجتدون صدق ما ق ،اً هبا عالي
 .بالناس الذين اجتباهم اهلل عز وجل يف بلدنا هذا بأي وسيلة من الوسائل

مرًَّة أخرى أقول أيها اإلخوة ليهنأ كل من أقامه اهلل عز وجل من أرضه الواسعة يف شامنا هذه، ليهنأ  
يل بل هم أما من هم أقل من القل، ألنه من اجملتبني الذين حتدث عنهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .أقل من القليل القليل فأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يهدينا وأن يهديهم إىل سواء صراطه املستقيم
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تيًة من الغرب يت حُتاُك ضدنا آهذه نعمة من النعم اليت أكرمنا اهلل هبا، ومن مث فأنا أقول إن املكائد ال 
أو من الشرق أو من أي جهٍة أخرى لن يكون هلا أي أثر ولن تكون نتيجتها إال أن تتحول إىل سهام 
ترتد إىل صدور من حييكون هذه املؤامرة ضد أمن هذه البلدة، ضد اجتماع هذه األمة على كلمة سواء، 

 . البلدة هذه يف األمة هذه تتمتع اليت الوطنية ضد اللحمة

 .العظيم اهلل وأستغفر هذا قويل أقول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2223
 

حيها -123 ام  صال 
ّ

 لن يغلَب منافقو الش

 

 قولهُ  هو متسائاًل، هُ عند وقفتُ  ما كثرياً  وسلَّمَ  عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولِ  عن مروي   معروفٌ  حديثٌ 
 وغّماً  مهّاً  اّل إ ُيوتوا أن منافِقيها على وحرامٌ  ،صاحلِيها الّشامِ  منافقو يغِلبَ  لن: وسلَّم عليهِ  اهللُ  صّلى
 .وكمداً 

 عن حتدَّثَ  وسلَّمَ  عليهِ  اهللُ  صّلى الّنيبَّ  أنَّ  نعلم ومل الّشام؟ يف املنافقونَ  كانَ  وملاذا: تساءَلت ما كثرياً 
 رسولِ  ثناءِ  من غملرّ ا على- يعين وهذا الّشام، يف ذلكَ  عن حتدَّثَ  كما وغرِيهم املنافقنيَ  بنيَ  جيري صراعٍ 

 .كثريين منافقنيَ  الّشامِ  يف أنَّ  يعين هوَ  ،-الّشام على وسلَّمَ  عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ 

 الوقتِ  يف سلَّمَ و  عليهِ  اهللُ  صلَّى اهللِ  رسولُ  حذَّرَ  وملاذا املنافقون؟ هؤالءِ  هم أينَ : تساءَلت ولكم
 كلُّ  ينظرُ  كما اإلخوة اأيُّه أنظرُ  ولكيّن  والّصاحلني؟ ادقنيَ الصّ  يغلبوا لن املنافقنيَ  هؤالءِ  أنَّ  بشَّرَ  الذي
 عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولِ  كالمِ  مصداقَ  يومٍ  بعدَ  يوماً  فنجدُ  هذه، شاِمنا يف جتري اليت الوقائعِ  إىل إنسانٍ 
 من ما أّنهُ  يعلمُ  لُّكمكو  املناسبات، يف وضوحاً  لتزدادُ  احلقيقةَ  هذهِ  إنَّ  بل جالًء، ويزدادُ  بل يتجّلى وسلَّمَ 

 املبادئِ  على الّتحرُّقَ  تّدعي الوطنّية، تّدعي األصواتُ  فيها تتعاىل مناسبةٌ  فيهِ  وجتدُّ  إاّل  العامِ  يف مترُّ  فرتةٍ 
: بصدِدها نزالُ  ال ليتا املباركةُ  املناسبةُ  هذهِ  هيَ  مّرت مناسبةٍ  وآخرُ  احلقوق، على الّتحرُّقَ  تّدعي والقَيم،
 .  الّتصحيحّية حلركةِ ا مناسبةُ 

 تفورُ  الّشامَ  أنَّ  إلينا لُ َييَّ  املناسبةِ  هذهِ  مثلِ  يف ُتَدبَّجُ  واليت تقالُ  اليت الكلماتِ  إىل نصغي عندما
 املتوّقدةِ  املتوّهجةِ  لكلماتِ ا هلذهِ  تصغي وأنت إليكَ  َييَّلُ  لذواهتم، باملستنكرينَ  باملضّحني، بالّصاحلني،

 سبيلِ  يف هبا مضّحياً  فِّهِ ك على حياَتهُ  وضعَ  إنسانٍ  بكلِّ  تفورُ  هذهِ  شامنا أنَّ  إليكَ  لُ َييَّ  الكبرية، الّضخمةِ 
 النّاسِ  هؤالءِ  من واحدٍ  كلَّ  نَّ أ إليكَ  َييَّلُ  بل األرض، سبيلِ  ويف الوطنِ  سبيلِ  ويف احلقِّ  سبيلِ  ويف الِقَيمِ 

 يأىب الذي للحقِّ  فداءً  قَيم،وال املبادئِ  هلذهِ  فداءً  كلَّهُ  لكَ ذ ووضعَ  ممتلكاتهِ  كلِّ  من وجترَّدَ  مالهِ  من جترَّدَ  قد
 .ملناسباتا هذهِ  مثلِ  يف تقالُ  اليت الكلماتُ  تنطقُ  وهكذا يبدو، هكذا. هنار ليلَ  حيرَسهُ  أن إاّل 
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 دورُ  جاءَ و  الكالمِ  دورُ  وذهبَ  واالحتفاءات، االحتفاالتُ  وانتهتِ  احلديثِ  ملفُّ  طويَ  إذا حىّت 
 بل قليل، الّدنيا نَ م َعَرضٍ  مقبلَ  تُغَدرُ  احلقوقَ  أنَّ  وجدتَ : مناقضاً  أمراً  فوجدتَ  نظرتَ  والتّنفيذِ  العملِ 

 من وتذوَّبُ  تذوَّبُ  القواننيَ  أنَّ  جتدُ  للعدالة، سياجاً  تكونَ  وأن تنفَّذَ  أن ينبغي اليت القواننيَ  أنَّ  وجدتَ 
 ذلكَ  كلُّ  ستَعلى،تُ  ِشرعةٌ  وال يُ َقدَّسُ  قانونٌ  هنالكَ  يُعد ومل اللُعاب، عليهِ  يسيلُ  الّدنيا منَ  َعَرضٍ  أجلٍ 
 .توياتاملس كلِّ  وعلى املناسباتِ  سائرِ  يف املالِ  منَ  َعَرضٍ  سبيلِ  يف ويزولَ  يذوبَ  أن ُيكنُ 

 عن ويعب ِّرُ  الفداء، نِ ع ويعب ِّرُ  الّتضحية، عن يعب ِّرُ  الذي الكالمِ  ذلكَ  بنيَ  ذهِنكَ  يف وتقارنُ  وتقابلُ 
 واملتمثِّلِ  املبادئِ  يف املتمثِّلِ  احلقِّ  سبيلِ  يف أمواهلم وعن أرواِحِهم عن متجرِّدونَ  الكلماتِ  هذهِ  أصحابَ  نَّ أ

 باملبادئِ  وإذا ميّتمة، احلقوِق ب وإذا الواقعِ  وإىل الّسلوكِ  إىل تنظرُ  إّنكَ  مثَّ .. والوطن األرضِ  يف واملتمثِّلِ  بالقيمِ 
 كانَ . أحد عليها تعرَّفُ ي ال الّشهوات، إىل األموال، إىل الّتسابقِ  ساحةِ  يف عليها فُ يتعرَّ  ال غريبةٌ  والقَيمِ 
 يتيمًا، يصبحُ  ذلكَ  وكلُّ  غريبًا، ُيضحي ذلكَ  فكلُّ  والّسلوكِ  الواقعِ  عندَ  أّما احلديث، منابرِ  على ذلكَ 

 جاءت، طريقةٍ  أيِّ ب األموالِ  كعبةُ  يَ ه إّّنا حوهَلا -ربُّكَ  رحمَ  من إال- الكلُّ  يطوفُ  اليت الوحيدةُ  والكعبةُ 
: وسلَّم عليهِ  اهللُ  ّلىص اهللِ  رسولِ  كالمَ  أتذكَّرُ  هنا واألهواء، األمزجةِ  كعبةُ  هيَ  إّّنا الّشهوات، كعبةُ  هيَ  إّّنا
وكمداً  وغّماً  مهّاً  إال ُيوتوا أن منافقيها على وحرامٌ  صاحليها، الّشامِ  منافقو يغلبَ  لن. 

 اإلنسانُ  هوَ  -سلَّمَ و  عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولُ  يستعملُها اليت الكلمةُ  وهيَ  - الّصاحلَ  اإلنسانَ  إنَّ 
 ونضعُ  أُكفِّنا ىعل أرواحنا نضعُ  حننُ : يقولُ  وقفَ  فإذا فؤاَده، لساُنهُ  يوافقُ  الذي اإلنسانُ  هوَ  الّصادق،

 اصطالحِ  يف الّصاحلُ  انُ اإلنس عليها، حرّاساً  نكونَ  نأ ينبغي اليت واحلقوِق  واملبادئِ  للقَيمِ  فداءً  أيضاً  أموالَنا
 .حديثه لوكهُ س يوافقَ  أن بدَّ  فال مثَّ  ومن لساَنه، قلُبهُ  يوافقُ  الذي ذلكَ  هوَ  اهللِ  رسولِ  سيِِّدنا

 كثرَ األ يقدِّمُ  من بيلِ س يف وتغَدرُ  متزَّقُ  العدالةِ  مبادئَ  أنَّ  القوانني، أنَّ  احلقوق، أنَّ  فوجدنا نظرنا وإذا
 يغلبَ  لن: وسلَّم ليهِ ع اهللُ  صّلى اهللِ  رسولُ  عنهُ  حتدَّثَ  الذي األوَّلِ  الفريقِ  أمامَ  أنفَسنا وجدنا املال، منَ 

 نالكَ ه نعم اهلل، رسولِ  كالمِ  من الثّاين الشِّقُّ  هوَ  اإلخوةُ  أيُّها عزاؤنا ولكن. صاحِليها الّشامِ  منافقو
 على الّشامِ  يف احلونَ الصّ  يتغلَّبَ  أن بدَّ  ال ينفَّْذ، أن بدَّ  وال وحق   صدقٌ  اهللِ  رسولِ  كالمُ  ولكن منافقونَ 
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 عندما وأمواهلم بأرواحهم القَيمِ و  املبادئِ  سبيلِ  يف فعالً  يضّحونَ  الذينَ  الّصاحلونَ  يتغلَّبَ  أن بدَّ  ال املنافقني،
 الّطمأنينةِ  منَ  حالةٍ  يف هلا وجودَ  ال الّروحَ  نَّ أ يعلمونَ  الّصاحلنيَ  هؤالءِ  ألنَّ  ُيلكون، ما وبكلِّ  األمر يقتضي
 وباملالِ  بالّروحِ  ضحيةٌ ت مثَّةَ  كانت إذا إاّل  اإلنسانِ  هلذا ملكاً  حمصََّننيِ  هلما وجودَ  ال والغىن املالَ  وأنَّ  التّاّمة،
 الّصاحلونَ  وهؤالءِ  يقة،احلق هذهِ  يعلمونَ  الّصاحلونَ  هؤالءِ . احلقّ  سبيلِ  ويف والقَيمِ  املبادئِ  سبيلِ  يف نفسهِ 

 حبمدِ  تزالُ  وال كانت يتال الّتصحيحّيةِ  احلركةِ  كمناسبةِ  املناسباتِ  منَ  مناسبةٍ  يف وحتدَّثَ  أحدهم تكلَّمَ  إذا
 تصديقاً  الفعلِ  من نَ حيعلو  كيفَ  يعلمونَ  احلروف، على النّقاطَ  يضعونَ  كيفَ  يعلمونَ  فإهّنم مباركةً  اهللِ 

 . احلديث منربِ  ىعل هذا يقولونَ  للكالم،

 عنِ  الّنظرَ  ّضوايغ أن سبيلِ  يف وهناكَ  هنا من األموالُ  وجاءهتمُ  والّسلوكِ  العملِ  إىل حتوَّلوا إذا مثَّ 
 وتعشَّقوا بأقدامهم، املالَ  ركلوا والقَيم، املبادئِ  عنِ  الّنظرَ  يغّضوا أن سبيلِ  ويف العدالة، قواننيِ  القواننيِ 
 هؤالء؟ هم وأينَ  م؟ه من عليها، حرّاساً  وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  وأقامهمُ  أنفَسهم واأقام اليت والقَيمَ  املبادئَ 

 الّشامِ  منافقو يغلبَ  لن: وسلَّمَ  عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولُ  يقل أمل موجودون، أهّنم إىل مطمئنّونَ  حننُ 
 وأقوالٍ  ماتٍ بكل ال بسلوك، احلقِّ  على متحرِّقونَ  أناسٌ  الّشامِ  ويف صاحلون، الّشامِ  يف إذاً  ؟صاحليها
ة، ا كُثروا، أو قلّوا موجودونَ  هؤالءِ .. ال مدجبَّ  القيمةُ  تكونُ  حيانِ األ منَ  كثريٍ  ويف قيمة للكمِّ  تكن مل ورمبَّ

 عليهِ  اهللُ  صّلى هللِ ا رسولُ  شبَّههُ  الذي للغشاءِ  للعدد، القيمةُ  تكونُ  وال لألمهّّية، القيمةُ  تكونُ  للَكيف،
 .الّسيل ُغثاءِ      ِ ب وسلَّمَ 

 هذا، وسلَّمَ  عليهِ  اهللُ  صّلى هللِ  رسولِ  حديثِ  ضوءِ  على مواقَعكم تعرفوا حىّت  اإلخوة أيُّها هذا أقولُ 
 يف كلَّمتمت إذا كونوا الّصاحلني، هؤالءِ  من كونوا: موقعكم فاعرِفوا صاحلونَ  وهنالكَ  منافقونَ  هنالكَ 
 املبادئ، سبيلِ  يف  تضحيةٍ  واجبِ  بواجب، قيامٍ  ضرورةِ  أمامَ  أنفسكم وجدمت إذا أو املناسبات، من مناسبةٍ 

 الّصادقنيَ  معَ  كونوا ر،اآلخ الّطرفِ  معَ  تكونوا وال الّصادقنيَ  معَ  كونوا. احلقوق سبيلِ  يف القَيم، سبيلِ  يف
 .مبناتكو  ألوالدكم تربيتكم على الّدائبِ  بالسََّهرِ  قيامكم مستوى على املستويات، كلِّ  على
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 صادقني، كونوا :دروسكم وحفظتم عرفتم أعيد، أن أريدُ  وال الصَّدد هذا يف القولَ  وكرَّرتُ  قلتُ  وكم
 وبشرى لّصاحلنيا هؤالءِ  من تكونوا أن على احرصوا وسلَّم، عليهِ  اهللُ  صّلى رسولكم ظنِّ  حسنِ  عندَ  كونوا
 وجلَّ  عزَّ  اهللُ  تَّعكمُ م اليت احلقوِق  على حرصاً  ىاملستو  هذا على كونوا. الغالبون أنتمُ  أنَّكم لكم اهللِ  رسولِ 

 .الفضيلة هيَ  األخالق، هيَ  القَيم، هيَ  املبادئ، هيَ  احلقوِق  ومفاتيحُ  هبا،

 وعلى الرّاشدةِ  ِق واألخال واملبادئِ  القَيمِ  على حرّاساً  كونوا احلقوق، حتصَّنُ  واحلقائقِ  املعاين هبذهِ 
 رؤوَسنا هبا نرفعُ  ناسباتٍ م معَ  متفاعلنيَ  فعالً  تكونوا أن وهوَ  الثّالثِ  توىاملس على صاحلنيَ  كونوا الفضيلة،

 -هذا يف يانٍ ع شاهدُ  وأنا- أعلمُ  كما كانت الّتصحيحِ  حركةَ  إنَّ : دائماً  وأقوهُلا مرّةً  قلتُ  فلقد فعاًل،
 هناكَ  نَ البعيدي امعنيَ الطّ  أخطارِ  درءِ  أجلِ  من كانت البلدة، هذهِ  عن اإلحلادِ  أخطارِ  درءِ  أجلِ  من كانت

 الطّامعني، أولئكَ  أطماعِ  عن البلدةِ  هذهِ  درءِ  سبيلِ  يف كانت املعسكر، ذلكَ  هتاوى حيثُ  العاملِ  مشرِق  يف
 ..أجل وقَيمها، البلدةِ  هذهِ  مبادئِ  على اإلبقاءِ  سبيلِ  يف كانت

 مداه، إىل بعدُ  لنص مل حننُ  مداه، إىل بهِ  نصلَ  لكي الّدافعِ  هذا مع وتفاعلوا هذا يف رشدٍ  على كونوا
 اهللُ  ّلىص اهللِ  رسولُ  قالَ  كما صراعٌ  هنالكَ  كاماًل؟ اهلدفُ  هذا حتقَّقَ  هل ولكن اهلدف، هوَ  هذا أجل
 .أخرى بطريقةٍ  ولكن احلّقة والعقائدَ  واملبادئَ  القَيمَ  َيُنقَ  أن يريدُ  من هنالكَ  وسلَّم، عليهِ 

 الذي اجلندِ  نَ م كونوا والقَيم، املبادئِ  على الّساهرونَ  وهنالكَ  اهلل، دينِ  على احلرّاسُ  هنالكَ  ولكن
 عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولُ  نهمع أنبأَ  الذينَ  الّصاحلنيَ  منَ  كونوا وسلَّم، عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولُ  بهِ  استبشرَ 

 حننُ : القائلة الّشعاراتِ  تلكَ ب تكتفوا ال القولّية، الّتضحيةِ  مستوى ال الفعلّية الّتضحيةِ  مستوى على وسلَّمَ 
 يقولُ  عندما. فيذبالتّن هذا صحِّحوا مقواًل، تسمعونهُ  وممّا مكتوباً  ترونهُ  ممّا وكذا كذا كلُّنا فداء، مجيعاً 
 سبحانهُ  بَّنار  وعاهدنا آلَينا ولكنّنا القول، نكثرُ  ال وقد نقول، ال فقد حننُ  أّما: قولوا الكالمَ  هذا أناسٌ 

 يف الّداعي دعا إذا هِ كلِّ  بذلكَ  ونضّحيَ  اليسرى يِدنا يف وأموالَنا اليمىن يِدنا يف أرواَحنا ضعَ ن أن وتعاىل
 اهللُ  يكتبَنا حىّت  نفَعلَ  أن ةُ اإلخو  أيُّها ينبغي هكذا والقَيم، املبادئِ  عنِ  الّدفاعِ  سبيلِ  ويف احلّق، إبقاءِ  سبيلِ 

 الّطريقِ  هذا يف نسريُ  نُ وحن شعرنا فإن. وسلَّم عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولُ  عنهم حتدَّثَ  الذينَ  الّصاحلنيَ  منَ 
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 االلتجاءِ  بصدِق  العسريَ  َيسِّرواف َ  الّطريق، هذا على الّسريِ  منَ  متكِّنُنا ال اليت بالّتضاريسِ  شَعرنا الّطريق، بوعورةِ 
 الّدربِ  على إنسانٌ  ارَ س ما واهللِ  فال وجّل، عزَّ  اهللِ  يديِ  بنيَ  الواجفِ  بالّدعاءِ  عسريٍ  كلَّ  يسِّروا اهلل، إىل

 يسَّرَ  إاّل  األعماِق  منَ  عٍ ناب مستمرٍّ  دائمٍ  ودعاءٍ  واجفةٍ  صراعةٍ  يف وجلَّ  عزَّ  باهللِ  مستعيناً  بهِ  اهللُ  أمرَ  الذي
 .الّطريق لهُ  وتعاىل سبحانهُ  اهللُ  عبَّدَ  وإاّل  العسري، لهُ  اهللُ 

 ذلكَ  قبلَ  وصفهم اوإّنّ  بالعمل، فقط الّصاحلنيَ  عباَدهُ  يصف مل وجلَّ  عزَّ  اهللَ  أنَّ  اإلخوة أيُّها اذكروا
َكانُوا    :قائالً  عبادهِ  من الّصاحلةَ  الّنخبةَ  يصفُ  وهوَ  وجلَّ  عزَّ  قولهُ  تسمعوا أمل اهلل، إىل االلتجاءِ  بكثرةِ 

 فُ يص وهوَ  وتعاىل سبحانهُ  قولهُ  تقرؤوا أمل ؟ َوبِاألْسَحاِر ُهْم َيْستَ ْغِفُرونَ  ، قَلِياًل ِمَن اللَّْيِل َما يَ ْهَجُعون
 وَكم ؟ يُنِفُقونَ اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن رَب َُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوممَّا َرزَقْ نَاُهمْ  َعنِ  تَ َتَجاىَفَٰ ُجنُوبُ ُهمْ  :النّاس هؤالءِ 

 سبحانهُ  اهللِ  صراطِ  على ئرينَ الّسا املتحرِّكنيَ  املسلمنيَ  عبادهُ  تصفُ  آيات وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  كتابِ  يف وكم
 برتبيةِ  يذكِّركم من صددِ ب تشكونَ  ما أكثرَ  وما تشكونه، الذي العسريَ  يسِّروا اهلل، إىل االلتجاءِ  بكثرةِ  وتعاىل
 ووعورةَ  صعوبةَ  كويش من أكثرَ  ما والّشهوات، املغرياتِ  عنِ  بالرّتفُّعِ  يذّكركم من بصددِ  والبنات، األوالدِ 
 .اهلل إىل االلتجاءِ  كثرةِ  االلتجاء، بكثرةِ  كلَّهُ  ذلكَ  حّطموا. الّطريق

 اهللِ  أعتابِ  على لّتضرُّعِ ا بكثرةِ  أوىل اهللِ  رسولُ  أم حننُ : أيُّنا وسلَّم؟ عليهِ  اهللُ  صّلى اهللِ  رسولُ  أم أنتم
 الذينَ  حننُ  االستغفار، يهِ يقتض ما يفعل مل اهللِ  رسولُ  ربَّه، يعصِ  مل اهللِ  رسولُ  يديه؟ بنيَ  الواجفِ  والّدعاءِ 
 عزَّ  اهللِ  سرتضاءِ ا غاياتِ  من غايةٍ  إىل طريقٍ  يف يسريُ  اهللِ  رسولُ  كانَ  فما ذلك ومعَ . موبقة كلَّ  ارتكبنا
 ذلكَ  كانَ  بدر، يومَ  شأَنهُ  ذلكَ  كانَ  اهلل، يديِ  بنيَ  الواجفةِ  بالّضراعةِ  بالّضراعة، عملهُ  ويتوِّجُ  إاّل  وجلَّ 
 صّلى اهللِ  سولُ ر  وقفَ  ما. مّكة فتحِ  يومَ  شأنهُ  ذلكَ  كانَ  خيرب، يومَ  شأنهُ  ذلكَ  كانَ  اخلندق، يومَ  شأنهُ 
 شيء، ال وأّنهُ  جزه،ع عن وأعلنَ  ضعفه، عن وأعلنَ  إاّل  اهللِ  مرضاةِ  إىل يسلكهُ  طريقٍ  أمامَ  وسلَّمَ  عليهِ  اهللُ 

 تقطَّعت قد السُُّبلَ  أنَّ  أيتمر  إن اهللِ  منَ  القّوةَ  استنزلُوا ،وتعاىل سبحانهُ  اهللِ  منَ  كلَّها القّوةَ  يستنزلُ  ولكّنهُ 
 الّشهواتِ  منَ  بالّتحرُّرِ  تعلَّقُ ي فيما وصراعٌ  والبنات، األوالدِ  برتبيةِ  يتعلَّقُ  فيما صراعٌ  الغايات، هذهِ  إىل بكم

 يلتِجأَ  أن يريدُ  من لكلِّ  طّائع،ولل للعاصي مفتوحٌ  اهللِ  بابُ  مفتوح، اهللِ  وبابُ  اهلل، إىل فالتجؤوا واألهواءِ 
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 الذينَ  املنافقني منَ  نكونَ  ال وأن الّصاحلة، الّنخبةِ  منَ  تكونوا أن اعتباركم يف ضعوا مثَّ  وتعاىل، سبحانهُ  إليهِ 
 تربهنُ  اليت ّصاحلةِ ال الّنخبةِ  منَ  كونوا والّسلوك، العملِ  عندَ  ويستخذونَ  والّشعاراتِ  بالكلماتِ  يتجّملونَ 

 هذا قويل أقولُ  القول، إىل داعيَ  وال نفعلُ  إنّنا بل فعلنا، قلنا إن أنّنا وجلَّ  عزَّ  اهللِ  عبادِ  أمامَ  مثَّ  هللِ ا أمامَ 
 ...العظيم اهللَ  وأستغفرُ 
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|  خصومه إلاسالم التبشيري في القرآن وإلاسالم التكفيري عند -121

12/12/2212 

     

إليكم هذه الصورة اليت جتعل اإلسالم مهيمنًا على مشاعر الناس وعواطفه، هذه الصورة اليت جتعل 
قلب اإلنسان السوي وقفًا على حمبة اهلل وتعظيمه، صورة مأخوذة كما هي من مرآة كتاب اهلل القرآن ومن 

 سبحانه وتعاىل، ان اهلل، تعالوا فلنصغ إىل بيصلى اهلل عليه وسلمالصحيح الثابت من كالم رسول اهلل 
َه يَ ْغِفُر ُقْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْسرَفُوا َعَلى أَنُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمن رَّمْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللَّ يقول ربنا عز وجل: 

 .[02]الزمر:  الذُّنُوَب مجَِيعًا إِنَُّه ُهَو اْلغَُفوُر الرَِّحيمُ 
 .[42]النساء:  ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاءُ ِإنَّ الّلَه اَل ي َ ويقول: 

َقْلِب فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن الّلهِ لِنَت هَلُْم َولَْو ُكنَت َفظّاً َغلِيَظ الْ  :صلى اهلل عليه وسلم ويقول لرسوله حممد
 .[108]آل عمران:  ْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف األَْمرِ الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنْ ُهْم َواْستَ ْغفِ 

 .[152]األنبياء:  َوَما َأْرَسْلنَاَك ِإالَّ َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ ويقول عز وجل خطابًا لرسوله أيضًا: 

اهلل عليه  صلىهذه طائفة من آي كتاب اهلل عز وجل، وتعالوا نصغ اآلن السمع من كالم رسول اهلل 
 لثابت يف الصحيح:ا وسلم

من لقي اهلل ال يشرك قال:  صلى اهلل عليه وسلميروي الشيخان من حديث أنس أن رسول اهلل 
 .به شيئًا ُحرَِّمْت عليه النار

فيما رواه أبو داود واحلاكم يف مستدركه من حديث معاذ رضي اهلل عنه  صلى اهلل عليه وسلمويقول 
من  ويف رواية:  من مات ال يشرك باهلل شيئًا مل متسه النار: قال صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل 

 .كان آخر كالمه ال إله إال اهلل نطق خملصًا هبا مل متسه النار
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 وسلم صلى اهلل عليهوروى النسائي من حديث أيب عمرة األنصاري بسنٍد صحيح أن رسول اهلل 
َبْت يلقى اهللَ عبٌد يوم القيامة مؤمنًا هبما إال ُحجِ  أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أين رسول اهلل، ال قال:

 .عنه النار
قال:  مصلى اهلل عليه وسلوروى الشيخان من حديث أيب ذر رضي اهلل تعاىل عنه أن رسول اهلل 

 أن من فقال: أبشر أمتك ب -واحلرة ضاحية من ضواحي املدينة  -َعَرَض يل جربيل من جانب احَلرَّة
 شيئًا دخل اجلنة، قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: نعم وإن زنا وإن سرق، قلت: وإن مات ال يشرك باهلل

 .زنا وإن سرق؟ قال: نعم وإن زنا وإن سرق
 يه وسلمصلى اهلل علوروى مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 

اطفون نس والطيور والبهائم واهلوام فبها يتعإن هلل عز وجل مئة رمحة أنزل واحدة منها بني اجلن واإلقال: 
 .وهبا يرتامحون وأخََّر تسعًا وتسعني من رمحته لعباده يرمحهم يوم القيامة هبا

لى اهلل عليه صوروى الشيخان أيضًا من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال: ُأيتَ رسول اهلل 
امرأة تسعى الهثة بني األسرى تبحث عن شيء،  بأسرى يف أعقاب غزوة من الغزوات ونظرنا وإذا وسلم

أترون   عليه وسلمصلى اهلل فوقعت على طفل محلته وألصقته بصدرها وراحت ترضعه فقال لنا رسول اهلل
هلل أرحم بعباده من رمحة هذه قلنا: ال يا رسول اهلل، قال:  إىل هذه املرأة أطارحة وليدها يف النار

 .بابنها
قال:  لمصلى اهلل عليه وسث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ويروي مسلم من حدي

 ويقول  - أي سرته يسرته عن اآلخرين -يدين اهلل عز وجل أحدكم يوم القيامة منه فيضع عليه كنفه
له: أتذكر إذ عملت كذا وكذا، يقول: نعم يا رب، يقول: أتذكر إذ عملت كذا وكذا، يقول: نعم يا رب، 

اهلل عز وجل مبعاٍص كان قد اقرتفها يف دنياه، مث يقول له: فلقد سرتهتا عليك يف دار الدنيا وها أنا يذكره 
 .أغفرها لك اليوم

روى احلاكم وأبو داود والطرباين والبيهقي من حديث أنس ومن حديث أيب موسى األشعري أن 
 .هلا، متاب عليهاأميت هذه أمة مرحومة، مغفور قال:  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
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عباد اهلل: أرأيتم إىل هذه الصورة اليت هي مأخوذة بدقة من مرآة كتاب اهلل عز وجل كما مسعتم ومن 
رة كيف كما مسعتم، أرأيتم إىل هذه الصو   صلى اهلل عليه وسلممرآة الصحيح الثابت من كالم رسول اهلل 

 توقظ الفطرة اإلُيانية الكامنة يف كيان كل إنسان؟ 

ان صاحب يتلظى مبحبة اهلل أيًا ك -قلب اإلنسان  -أرأيتم إىل هذه الصورة إهنا جتعل القلب  نعم.
هذا القلب ما مل يكن مستكرباً على اهلل، ما مل يكن معانداً، ما مل يكن من الناس الذين حجزوا أنفسهم 

ذه يقف أمام هعن العقالنية وحبسوا أنفسهم يف سجون االستكبار، أما ما عدا هؤالء فما من قلب 
إال ويتلظى  صلى اهلل عليه وسلمالصورة املستلة املأخوذة من مرآة كالم اهلل ومرآة كالم حبيبنا رسول اهلل 

حبب اهلل عز وجل وتعظيمه ومهابته، ومن مث فإن اإلسالم يغدو مهوًا لقلوب الناس، ومن مث فإن هذه 
كر اإلنساين مشاعرهم وتقرب املسافة ما بني الف الصورة حتبب اإلسالم على عقول الناس وإىل أفئدهتم وإىل

وما بني حقائق هذا اإلسالم العظيم، ومن مث فإن هذه الصورة اليت هي جتسيد حلقيقة اإلسالم كما رأيتم 
تقرب ما بني الفئات والفرق اإلُيانية املختلفة مهما تباعدت، جتمعها مجيعًا حتت راية وحدانية اهلل سبحانه 

مجيعًا حتت راية وحدانية اخلالق الذي ال شريك له، الرازق الذي ال شريك له، احمليي وتعاىل، جتمعها 
املميت الذي ال شريك له، ومن مث فهيهات ملن يريد أن ينفخ يف نريان االحتكاكات الطائفية ومن مث 

اده من ر احلروب أو العداوات والبغضاء الطائفية، هيهات ملن يريد أن ينفخ يف ذلك أن ينال شيئًا من م
وراء هذا الكيد، تلك هي الصورة اليت مل نضف إليها شروى نقري، مل حنط منها شيئًا ومل نضف إليها شيئًا 

 يه وسلمصلى اهلل علآخر، صورة أمينة كما رأيتم مأخوذة من نسيج كالم اهلل ونسيج حديث املصطفى 
 الصحيح الثابت عن لسانه. 

، الصورة السوداء القامتة، الصورة اليت هي ركام من األحقاد ولكن تعالوا فانظروا إىل الصورة األخرى
املتقادمة املتطاولة، أحقاد تفوح رائحتها، يفوح الننت منها، صورة من السواد القامت أجل هلذه األحقاد 
املتقادمة، أي صلة ترى يوجد بينها وبني دين اهلل؟ أنا أسأل وعلى العاقل أن جييب، أي صلة توجد بينها 

تاب اهلل الذي مسعتم قبسات منه؟ أي عالقة توجد بينها وبني ما مسعتم من كالم حبيبنا املصطفى وبني ك
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م ، صورة من األحقاد والضغائن املستكنة اليت تقادم عليها الدهر، تعرب عن ذاهتا بالنهصلى اهلل عليه وسلم
ليلها عن طريق أن يشفي غإىل منظر الدماء، تعرب عن ذاهتا بالبحث عن مربرات القتل، تبحث عما ُيكن 

العثور على مربرات الكيد، على مربرات القتل والتخريب واإلفساد، صورة ُيكن أن تُ ْنَسج من أفئدة 
وعقول، صورة ُيكن أن تتألف من أفكار أناس شذَّت إنسانيتهم عن قوانني اإلنسانية مجعاء فتحولوا إىل 

 الصورة بالقرآن!  وحوش ضارية متارس مهجية ما مثلها ولكن أن تلصق هذه

ب هذا الكالم! صاح صلى اهلل عليه وسلمهذا أمر جلل وغريب، أن تلصق هذه الصورة حببيبنا حممد 
هذا أمر غريب وعجيب، أن تلصق هذه الصورة باإلسالم! أمر غريب وما أعهد يف التاريخ أن آذاناً 

ا إىل ور األسود القامت أن يدعو إنسانية قد طرق مسعها مثل هذا التصور قط. أن يدعوا أصحاب هذا التص
القتل الذي ينبغي أن يستحر، إىل اإلفساد الذي ينبغي أن يستمر، إىل التخريب والعدوان الكيفيني باسم 

فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن اللِّه اجلهاد يف سبيل اهلل! إنه ألمر غريب وعجيب، نعم يا عباد اهلل، اهلل يقول لرسوله: 
 َشاِوْرُهْم يِف األَْمرِ نَت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنْ ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم وَ لِنَت هَلُْم َولَْو كُ 
 .[108]آل عمران: 

ويقول قائل هذا التصور: ال بل الغلظة هي سبيلنا والفظاظة هي طريقنا ورأس مالنا، والقتل والتخريب 
ث ورباع أن من يؤكد مثىن وثال صلى اهلل عليه وسلموم أمام أبصارنا. رسول اهلل الكيفيان مها اهلدف املرس

مات وهو ال يشرك باهلل شيئًا ُحرَِّمْت عليه النار، مل متسه النار، لن حتجب عنه اجلنة، ويقول قائلهم: ال، 
فهو كافر  اهذا الكالم مردود، إن مل يكن على شاكلتنا ومل يكن ينهج هنجنا ومل يكن يصطبغ بأمزجتن

ومن مث فهو يستحق القتل ومن مث فإن إعالن اجلهاد بالنسبة له وألمثاله مرفوع، نعم، هذا شيء غريب يا 
عباد اهلل، فما احلكمة من ذلك، من هم الذين يدعمون هذا النهج الال قرآين، هذا النهج الال نبوي، هذا 

داوة تارَيية ، إهنا قوى معادية لإلسالم عه وسلمصلى اهلل عليالنهج املضاد بكل ما ترَكنا عليه رسول اهلل 
 تقليدية هي اليت تدعم وهي اليت تقدم وهي اليت تدفع، كيف؟ 
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دعوين أقل لكم كلمات البد أن أقوهلا والتفصيل رمبا سيأيت فيما بعد: أعداء دين اهلل عز وجل يف 
اإلسالم،   م خططًا تقليدية حملاربةأمريكا وأوربا وتقودهم الصهيونية العاملية كانوا يضعون أمام أبصاره

كتابات، ادعاءات، اهتامات للقرآن، لرسول اهلل، مؤلفات كانت تنشر فيما بينهم، مظهر من مظاهر 
العداوة والبغضاء لدين اهلل، ظنوا أن هذه الطريقة هي اليت ختنق دين اهلل سبحانه وتعاىل، ولكن تبني هلم 

 ا مثقفون ويف أمريكا كذلك مثقفون شأهنم أن يلتفتوا إىل أيأن األمر على النقيض من ذلك، يف أوروب
أحدوثة من هذا القبيل فيالحقوها، رأوا الكالم الذي يتعاىل من أفواه غري املسلمني هجوماً على اإلسالم، 
 اهتامًا لنيب اإلسالم، اهتامًا للقرآن فما كان منهم إال أن أقبلوا إىل دراسته، كانت النتيجة هلذا األمر أن
دخل يف اإلسالم من جراء هذه الطريقة أكثر بكثري ممن تصيدوه لالبتعاد عن اإلسالم وإنين ألذكر من 
هؤالء موريس بوكاي، وإنين ألذكر من هؤالء روجيه غارودي، وإنين ألذكر من هؤالء كثريين، قادة الفكر 

الم، عشرات يني إىل اإلسيف أوروبا كان الفضل يف توجههم لإلسالم هجوم األوروبيني وثلة من األمريك
 الناس هبذا الشكل. 

نظروا، وجدوا أن هذا الطريق َيدم اإلسالم، قال قائلهم ومنهم املستشار للرئيس األمريكي األسبق  
كلينتون، قال قائلهم: ال ليست هذه الطريقة، الكيد لإلسالم ينبغي أن ينبع من املسلمني أنفسهم، لكن 

م بسرائرهم وما يزالون يدعون انتسابًا إليه بألسنتهم، هذا هو الشرط من املسلمني الذين طلقوا اإلسال
 -اهر هذا الطابور من املسلمني يف الظ -األول، الشرط الثاين ينبغي أن يربز اإلسالم يف سلوك هؤالء 

 ةمبظهر تقشعر منه النفوس، تشمئز منه الفطرة اإلنسانية، ينبغي أن يربز هؤالء اإلسالم على أنه من الفظاظ
مبكان على أنه يعشق الدماء، يعشق لون الدماء أينما وجد وأينما طفح، ينبغي أن يكون منهج هؤالء 
إىل الكشف عن حقيقة اإلسالم إظهار إسالم ترتعد منه الفرائص، إظهار إسالم ال يعلم للرمحة معىن، 

دلة كثرية، يف هذا، واأل إظهار إسالم يرتبص باإلنسانية الدوائر، نعم، وعثروا على الطابور الذي َيدمهم
 وأنطون الليك املستشار للرئيس األمريكي األسبق كلينتون واحد ممن خطط وواحد ممن وضع اخلطة، نعم.
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إذاً هذا الذي ترونه أيها اإلخوة يف حاضر عاملنا اإلسالمي هنا وهنا وهناك من املظهر الذي يتناقض 
كالم رسول اهلل، إنه عمل ُيارسه جنود والقيادة   مع ما مسعتم من كالم اهلل، يتناقض مع ما مسعتم من

فر اهلل ل قويل هذا وأستغهناك، إنه عمل ُيارسه جنود والقيادة هنا يف إسرائيل وهناك يف أمريكا، أقو 
  العظيم.

َهْل يِف َذِلَك  ،رِ ا َيسْ َواللَّْيِل ِإذَ  ،َوالشَّْفِع َواْلَوْترِ  ،َولَيَاٍل َعْشرٍ ، َواْلَفْجرِ  عباد اهلل: يقول اهلل عز وجل:
أمجع علماء التفسري أن املراد بالليايل العشر اليت أقسم هبا ربنا عز  .[0 - 1]الفجر:  َقَسٌم لِِّذي ِحْجرٍ 

لى اهلل عليه صوجل إّنا هي الليايل العشر األوىل من شهر ذي احلجة، ولقد أوضح ذلك حبيبنا املصطفى 
من أيام العمل الصاحل فيها أحب إىل اهلل عز وجل فيها منه ما وقال فيما اتفق عليه الشيخان:  وسلم

: قالوا: يا رسول اهلل وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال -األيام العشر من أوائل ذي احلجة  -يف هذه األيام 
أقول: ترى هل يلتفت رافعو  وال اجلهاد يف سبيل اهلل إال رجاًل خرج بنفسه وماله فلم يعد منهما بشيء

هاد يف القتل الذي يستحر منهم إىل هذا الذي يقوله اهلل وإىل هذا الذي يؤكده رسول اهلل؟ ترى لواء اجل
دون هل يلتفتون إىل هذا الذي يقوله رسول اهلل فيغمدون أسلحتهم وُي -وهم رسل اجلهاد  -هل يلتفتون 

فَِبَما َرمْحٍَة  إذا قال: صلى اهلل عليه وسلمجسور الوفاق والود مع إخواهنم كما أوصى اهلل رسوله حممدًا 
 .[108]آل عمران:  مَِّن الّلِه لِنَت هَلُمْ 

هل تستيقظ بني جواحنهم فطرة اإلُيان باهلل، فطرة دين اهلل سبحانه وتعاىل، هل يعود أحدهم إىل 
لى اهلل عليه صنفسه ليقول ماذا نصنع، حنن يف العشر األول من شهر ذي احلجة وهذا ما يقوله املصطفى 

فلنغمد أسلحتنا اليت ننشرها يف وجوه بل يف أعناق إخواننا املؤمنني املسلمني، تعالوا نعد إىل اهلل،  لموس
نصطلح إىل اهلل ترى، أسأل اهلل عز وجل أن تفيض أفئدهتم هبذه الفطرة، أسأل اهلل أن يوقظ بني جواحنهم 

عامل الذين ال يعلمون سبياًل للت هذه الفطرة إن مل تكن قد ماتت بعد، وإين ألسأل أيها اإلخوة هؤالء
  .هتام، سبيل االشتياق إىل الدماءمع اآلخر إال سبيل الفظاظة، سبيل الغلظة، سبيل اال
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أقول للواحد من هؤالء: أإذا رأيت نفسك قد متددت على فراش املوت وطرق ملك املوت بابك 
ذه الغلظة ع إخوانك، أتقابله هبورأيت نفسك بني يدي اهلل أتتعامل معه باملنهج ذاته الذي تتعامل م

والفظاظة آنذاك، أم تنسى غلظتك وفظاظتك، تضؤل مث تضؤل مث تضؤل لكي تستنجد الرمحة من اهلل 
آنذاك؟ يا هذا ملاذا ال تسأل نفسك هذا السؤال؟ ملاذا ال تسأل نفسك كيف سيكون موقفك وأنت 

ضع نصب عينيه أمام إخوانه إال االهتام اإلنسان الذي ال يعلم للرمحة صورة وأنت اإلنسان الذي ال ي
بالكفر واإلبداع وموجبات القتل، سائل نفسك: أقادر أنت أن تتعامل مع هذا املنهج عندما جتد أن 

 ملك املوت يستل روحك؟
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ونُوا وا ال َيْسَخْر قَ ْوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيكُ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ يقول ربنا عز وجل يف حمكم تبيانه: 
اأْلَْلَقاِب بِْئَس بِ  َخرْياً ِمنْ ُهْم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْياً ِمنْ ُهنَّ َوال تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم َوال تَ نَابَ ُزوا

هذه اآلية كما تالحظون حيذر اهلل عز وجل فيها عباده  ،[11]احلجرات:  ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اأْلُِيَانِ 
من أن يواجهوا بعضهم بعضًا بالتنابز بالشتائم والسباب والقذف بأنواعه املختلفة وقد أمجع العلماء على 
أن شر أنواع القذف إّنا هو أن يتوجه اإلنسان إىل أخيه اإلنسان باهتام الكفر دون تثبت أو تأكد، أمجع 

أن هذا االهتام هو شرُّ أنواع التنابز باأللقاب، ولقد حذر املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف  العلماء على
أحاديث كثرية من هذا النوع من القذف فقال فيما رواه الشيخان من حديث أنس رضي اهلل عنه أن 

ن كان كما قال إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها إ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
إذا رمى الرجل وروى الشيخان أيضًا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:  ،هوإال رجعت علي

ذا كثرية وال داعي إىل واألحاديث يف ه ،فهو كمن قد قتلويف رواية  ،أخاه بالكفر فهو كقتله
  .استقصائها

دهم باإلمساك ل اهلل ويف التابعني ويف من بعومن هنا فقد ألزم السلف الصاحل متمثاًل يف أصحاب رسو 
عن االهتام بالكفر، بل إن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم هو القدوة لنا يف ذلك، كان بني الصحابة 
رضوان اهلل عليهم منافقون مردوا على النفاق ولكن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم مل يتهمهم بالكفر ومل 

لقد كان رأس املنافقني كما تعلمون عبَد اهلل بن أيب بن سلول مل يعامله يعاملهم إال معاملة املسلمني و 
املصطفى على الرغم من سوء فعاله إال على أنه مسلم، وملا مات أرسل إليه رسول اهلل ثوَبه الذي يرتديه 

 ىعلى جسده تنفيذًا لرغبة ابنه ليكفن به وملا جيء به لُيَصلَّى عليه كان رسول اهلل يف مقدمة من صل
الم مل سعليه، وكان يف املدينة من قد ارتكب جرُيًة تسمى اليوم باخليانة العظمى ومع ذلك فإن مسة اإل

حاطب بن أيب بلتعة واحد من هؤالء أرسل سراً إىل مشركي قريش يف مكة  ،تنقطع عنه وعن أمثاله قط
ل هلم خذوا حذركم، فاحتًا وقاَيربهم مبا قد عزم عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من التوجه إىل مكة 

واطلع املصطفى صلى اهلل عليه وسلم على رسالته اخلفية اليت أرسلها فلم يتهمه بالكفر بل إن اهلل عز 
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اَء يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِيَ  وجل شهد له باإلُيان يف عتاب رقيق وجهه إليه:
   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا [1]املمتحنة:  إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّةِ  تُ ْلُقونَ 

يقطع البيان اإلهلي مسة اإلُيان عنه، كل هذا ملا عرفوه من أن االهتام بالكفر شرُّ أنواع القذف  نل
خر عهد الصحابة  االذي حرمه اهلل سبحانه وتعاىل، بل إنكم لتعلمون يا عباد اهلل أن فرقًا ذرَّ قرهنا يف أو 

كاملعتزلة واجلهمية واملرجئة واخلوارج ولقد شردوا شروداً كبريًا عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل وحبثنا ونقبنا 
فلم جند يف الصحابة والتابعني من اهتمهم بكفر، مل جند من اهتم اخلوارج أو املعتزلة أو املرجئة أو غريهم 

أم ال؟ قال  معن هؤالء الذين خرجوا عليه وأرادوا قتله أمسلمون ه بكفر، وملا ُسِئَل علي  كرم اهلل وجهه
  .إخواننا بغوا علينا

أقول بعد هذا يا عباد اهلل إن يف هذا العصر الذي نعيش فيه أناسًا استمرؤوا االهتام بالكفر ووجهوا 
إىل ذلك إن يف   دفعتهم هذا االهتام إىل عباد اهلل مجلة ال تفصياًل، رشًا ال دراكًا، ترى ما هي احلجة اليت

كتاب اهلل أو سنة رسول اهلل، وما رأينا يف كتاب اهلل وسنة رسول اهلل إال ما حيذر، إال ما يهدد من هذا 
األمر، بعد البحث تبني أهنم حيتجون بفهم خاطئ عجيب للحديث الذي رواه أصحاب السنن عن 

افرتقت ليهود إىل إحدى وسبعني فرقة و رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أنه قال: افرتقت ا
 النصارى إىل اثنتني وسبعني فرقة وستفرتق أميت إىل ثالٍث وسبعني فرقة، زاد الرتمذي وأبو داود هذه اجلملة
التالية: كلها يف النار إال ملة واحدة، قيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما هي قال ما أنا عليه وأصحايب، 

عتمدون على هذا احلديث بل على هذه الزيادة؛ كلها يف النار إال أمة واحدة، احتكروا هؤالء التكفرييون ي
الفئة الناجية ومساهتا يف أنفسهم، احتكروها لذواهتم، فإذا ُسِئَل الواحد منهم من أين أنت يقول أنا من 

مث فيحل له أن  نالفرقة الناجية، أي إن كل الفرق األخرى اليت ختتلف عن مزاجه وقناعاته كفرة فجرة وم
يقتل وأن يسفك الدماء إىل آخر ما هنالك، قلت لكم إن سبب هذا الولوغ يف الباطل والضالل فهم 

  .خاطئ وعجيب حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

الحظوا أيها اإلخوة ودققوا النظر إهنا مسألة أكادُيية ولكن البد من بياهنا، يقول املصطفى صلى 
لمون افرتقت اليهود ويقول افرتقت النصارى، كانت املقابلة تقتضي أن يقول وسيفرتق املساهلل عليه وسلم 

 ،ولكنه صلى اهلل عليه وسلم مل يقل وسيفرتق املسلمون وإّنا قال وستفرتق أميت إال ثالث وسبعني فرق
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م بعثته اهلل من يو واملراد باألمة هنا أمة الدعوة وليس املراد أمة االستجابة، كل الذين أرسل إليهم رسول 
إىل قيام الساعة مشرقني ومغربني من أمة املصطفى سواء استجابوا أم مل يستجيبوا، إهنم من أمة الدعوة، 
والواقع أن أمة الدعوة هذه تفرقت يف سبل عقائدية شىت، هذا ما يعنيه املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، 

قة واحدة  مل يقل إال فر  ،كلها يف النار إال ملة واحدودليل آخر يف هذه الزيادة اليت زادها الرتمذي قال:  
كما يهوى التكفرييون، مل يقل إال فرقة وإّنا قال: إال ملة واحدة وكلمة األمة تطلق على الدين أي إال 

 دين واحد هو دين اإلسالم بكل فرقه وبكل فئاته، هل هنالك دليل آخر على هذا يا عباد اهلل؟ 

 يت بلغت مبلغ التواتر املعنوي واليت متتاز مجيعًا بالصحة أن كل من ماتنعم، األحاديث الكثرية ال
وهو يشهد ال إله إال اهلل دخل اجلنة، يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث 

ه وسلم لى اهلل عليويقول املصطفى ص ،أنس رضي اهلل عنه: من لقي اهلل ال يشرك به شيئاً ُحرَِّمْت عليه النا
فيما رواه الشيخان أيضًا: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أين رسول اهلل ما يلقى عبد هبما اهلل سبحانه 

لى واألحاديث يف هذا كثرية جداً، هذه البشارة اليت يبشر هبا املصطفى ص ،وتعاىل إال ُحِجَبْت عنه النا
اجلديدة، فما من  قدُية وعلى اختالف مذاهبهماهلل عليه وسلم تنطبق على املسلمني مجيعًا بشىت فرقهم ال

واحد من هؤالء الناس رحل إىل اهلل إال وحيمل بيمناه بل بقلبه شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول 
اهلل، كيف ُيكن أن جنمع بني ذلك الفهم اخلاطئ حلديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ يقول كلها 

 وبني األحاديث الكثرية الكثرية اليت بلغت مبلغ التواتر واليت تؤكد أن كل من رحل يف النار إال ملة واحدة
إىل اهلل سبحانه وتعاىل وهو يؤمن أن ال إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل البد أن يكرمه اهلل برضوانه ومغفرته 

ة الواسعة، أن اإلسالمي وجنانه! أقول هذا آماًل أن يكون هؤالء التكفرييون الذين يتسربون إىل بالد اهلل
يكون هؤالء التكفرييون ينطلقون من اجتهادات قلبية وأال يكونون خمالب ألعداء هلذه األمة على اختالفها، 
لعلهم إن كانوا كذلك يرعوون، لعلهم إن كانوا كذلك يرجعون إىل ما كان عليه السلف إن كانت هلم 

ى صلى يا عباد اهلل وأنا الذي درس سرية املصطف نسبة حقيقية إىل السلف الصاحل، أصغيت السمع جيداً 
َر إنسانًا يف عصره؟ مل أعثر على واحٍد فعل ذلك،  اهلل عليه وسلم وكتب فيها، هل هنالك صحايب َكفَّ
أصغيت السمع جيداً إىل عهد التابعني هل فيهم من َكفََّر معتزليًا، هل فيهم من َكفَّر جهميًا، هل فيهم 

إىل آخر ما هنالك من الفرق؟ مل أعثر إطالقًا على شيء من هذا، أين هو اتباع السلف  من َكفََّر خارجيًا،
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 من أناس استمرؤوا كلمة الكفر والتكفري، اختذوا هذه الكلمة املتكررة كالتسبيح الذي يتقرب به اإلنسان
  .إىل مواله وخالقه سبحانه وتعاىل

عندما  ار إليه املصطفى صلى اهلل عليه وسلمعباد اهلل، هذا العصر الذي نعيشه هو العصر الذي أش
 ،يما قُِتلال يدري القاتل فيما قَ َتَل وال املقتول ف -القتل -ُسِئَل عن أشراط الساعة فقال إذا َكثُ َر اهلر  

أجل ال يدري القاتل فيما قَ َتَل ألنه مدفوع إىل ذلك، ألنه خملب ملن قد محله على ذلك ومن مث فهو ال 
الم وال يدري املقتول فيما قُِتَل، بريء مل يفعل شيئًا يستوجب القتل، إنين أقول هذا الك يعلم فيما قَ َتلَ 

هبذا الشكل املختصر آماًل أن يبلغ هذا الكالم مسع هؤالء الذين تاهوا يف هذه الطرق الضاللية املوحشة 
يا قصري يا عباد اهلل الدن لعلهم يعودون، لعلهم يؤوبون ويرجعون، العمر الذي ُيتع اهلل به اإلنسان يف هذه

واألوبة إىل اهلل قريبة واملوقف بني يدي اهلل خطري فلنتب إىل اهلل ولريجع هؤالء اإلخوة إىل كتاب اهلل وإىل 
سنة رسول اهلل وليمدوا جسور األلفة ثانية بينهم وبني عباد اهلل سبحانه وتعاىل، أقول قويل هذا وأستغفر 

 .ماهلل العظيم فاستغفروه يغفر لك
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إن األمة اليت تتمتع بسالح الوحدة والتضامن لن ينال البغي منها أي منال مهما استشرى ومهما 
استعان به من أسلحة الفتك والدمار، وإن األمة اليت تركن إىل عوامل اخلصومة والشقاق واليت تصدعت 

 مة متعادية ال ُيكن أن ُيْكَتَب هلا النصر مهما متتعت واستعانت به من األسلحةإىل ِفَرٍق وفئات متخاص
 الفتاكة املتنوعة، هبذا نطق بيان اهلل وهبذا شهد التاريخ القريب والبعيد ولوال هذه احلقيقة ما قرأنا يف كتاب

لتفرق، وكلنا يقرأ الشقاق وااهلل سبحانه وتعاىل الدعوة امللحة واملتكررة إىل التضامن، إىل الوحدة، إىل نبذ 
َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيعًا  يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل هذه الدعوة املتكررة بأساليب شىت، يقول آنًا:

ُتْم بِنِْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم حْ َوال تَ َفرَّقُوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ نْيَ قُ لُوِبُكْم فََأْصبَ 
 َوَأِطيُعوا اللَّهَ َوَرُسوَلُه َوال تَ نَاَزُعوا ، ويقول:[152]آل عمران:  َعَلى َشَفا ُحْفرٍَة ِمَن النَّاِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمنْ َها

َوال َتُكونُوا َكالَِّذيَن ، ويقول: [40 ]ألنفال: فَ تَ ْفَشلُوا َوَتْذَهَب رحُِيُكْم َواْصرِبُوا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ 
 ، ويقول:[150 ]آل عمران: تَ َفرَّقُوا َواْختَ لَُفوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ ي ِّنَاُت َوأُولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

 َ ْم َعْن َسبِيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه لََعلَُّكْم َفرََّق ِبكُ َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْستَِقيمًا فَاتَّبُِعوُه َوال تَ تَّبُِعوا السُُّبَل فَ ت
َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْستَِقيمًا فَاتَّبُِعوُه َوال  أي ال تتفرقوا بني املذاهب املتطاحنة [102 ]األنعام: تَ ت َُّقونَ 

 . [102]األنعام:  ُقونَ اُكْم ِبِه لََعلَُّكْم تَ ت َّتَ تَّبُِعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسبِيِلِه َذِلُكْم َوصَّ 

وإين ألقوهلا يا عباد اهلل وال أحتفظ كل جمتمع يركن أفراده إىل عوامل الفرقة والتشاحن ويضحي أفراده 
بواجب الوحدة اليت أمرنا اهلل عز وجل هبا يف سبيل االنتصار للرأي وللمذهب ولالجتهاد ليسوا صادقني 

يسوا خملصني يف التمسك بأوامر موالهم وخالقهم سبحانه وتعاىل، هذه حقيقة ينبغي أن يف إسالمهم ول
نقوهلا وينبغي أن نتأمل يف هذا الذي يقرره التاريخ وينطق به بيان اهلل وتشهد به وقائع األحداث قريبة  

 كانت أو بعيدة. 

عل فعلها وامل تلك اليت تفعباد اهلل إن عوامل الفرقة والشقاق كثرية ومتنوعة ولكن أخطر هذه الع
باسم الدين نفسه. عندما أجد من حياول أن حييل وحدة أميت إىل شتات وفرقة وهو ال يؤمن باهلل، وهو 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2222
 

يرفع لواء اإلحلاد ما أيسر أن أنبذ دعوته وما أيسر أن أجته إىل النقيض مما يدعو إليه ولكن عندما أجد 
 سه شعار الدين، شعار اإلسالم، كم وكم من أناس َُيَْدُعونمن يدعو إىل الشقاق والفرقة وهو يرفع فوق رأ

بدعوته ومن مث كم من الناس يضحون بالوحدة اليت أمر اهلل هبا ويقعون فيما حذَّر اهلل عز وجل منه من 
التشظي والتصدع والتحول إىل فئات متفرقة شىت. ولعل من أخطر هذه العوامل اليت تتحرك باسم الدين 

حلديث صحيح رواه أصحاب السنن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أنه قال: فهم مقلوب منكس 
ٍث افرتق اليهود إىل إحدى وسبعني فرقة وتفرقت النصارى إىل اثنتني وسبعني فرقة وستفرتق أميت إىل ثال

  ، زاد اإلمام الرتمذي على ذلك هذه الزيادة على لسان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموسبعني فرقة
قائاًل: كلها يف النار إال ملة واحدة، قيل له ما هي يا رسول اهلل قال: ما أنا عليه وأصحايب، فهذا احلديث 
حديث صحيح وله معىن يزيد األمة إىل االجتماع واأللفة ولكن يف الناس اليوم كثرة ذهبت يف تفسري هذا 

  عامل من أخطر عوامل الفرقة بنياحلديث مذهبًا باطاًل، مذهبًا منكسًا حتول بذلك هذا احلديث إىل
املسلمني، كثرياً ما يرى الرجل صاحبه من هؤالء الذي فهموا هذا احلديث فهمًا باطاًل، يقول له صاحبه 
سائاًل: من أي البالد أنت، يسأله عن مسقط رأسه، يسأله عن وطنه فيجيبه أنا من الفرقة الناجية ومعىن 

ريون على خالف مذهبه ومنهجه ليسوا من الفرق الناجية بل هي هذا الكالم بصريح القول أن الذين يس
  .وما إىل ذلك  والتبديع والتضليلممن قال رسول اهلل عنهم كلها يف النار. من هنا انتشرت عوامل التكفري

وها أنا أضعكم يا عباد اهلل أمام املعىن الدقيق الذي عناه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  وإن كان  
ا يتحول إىل حديث أكادُيي علمي ولكن ال حرج تأملوا لتعلموا فنحن يف هذا العصر بل يف كالمي هذ

 هذا املنعطف اخلطري بأمس احلاجة إىل أن نُ َقيَِّد ضوابط العظة يف كلماتنا وخطبنا بالعلم. 

ل خوردت أحاديث كثرية بلغت مبلغ التواتر املعنوي تفيد أن من مات وهو يشهد أن ال إله إال اهلل د
من لقي اهلل ال يشرك اجلنة، من هذه األحاديث ما رواه الشيخان من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه: 

، ومن ذلك ما رواه النسائي من حديث أيب عمرة األنصاري أن رسول اهلل به شيئًا حرَّم اهلل عليه النار
ما ورسوله ال يلقى اهللَ عبٌد يؤمن هبأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أين عبده صلى اهلل عليه وسلم  قال: 

من كان ، وروى أبو داود واحلاكم من حديث معاذ رضي اهلل عنه: إال ُحِجَبْت عنه النار يوم القيامة
من قال ، وصح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  أنه قال: آخر كالمه ال إله إال اهلل مل متسه النار



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2223
 

، وأنتم تعلمون أن هؤالء الذين يقولون ال إله إال اهلل وُيوتون وهم اجلنة ال إله إال اهلل خملصًا هبا دخل
مستمسكون هبا فيهم كثرٌي ممن تبىن فرقة من الفرق، تبىن مذهبًا من املذاهب، اجتهد يف إتباع فئة من 

رج،  ح الفئات وها هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  يعلن يف أحاديث بلغت مبلغ التواتر املعنوي أن ال
فسه فيقول ن اهلل صلى اهلل عليه وسلم كلهم ناجون وكلهم يكرمهم اهلل باجلنة، أفيمكن أن يناقض رسول

يف هذا احلديث ما يناقض مناقضة حادة هذه التأكيدات اليت ذََكْرُت لكم طائفة يسرية منها فيقول 
اإلسالمية واملذاهب  بذلك الفرق وستفرتق أميت إىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال ملة واحدة ويعين

 اإلسالمية املتنوعة إذاً فرسول اهلل يناقض نفسه! وحاشاه. إذاً فما معىن احلديث؟ 

تأملوا يا عباد اهلل فيما أقوله لكم، يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم  افرتقت اليهود إىل إحدى 
كوِنه حجة يف البيان ضى بالغة املصطفى و وسبعني فرقة وافرتقت النصارى إىل اثنتني وسبعني فرقة، مقت

والفصاحة وكونه أويتَ جوامع الكلم أن يقابل كلمة اليهود والنصارى بكلمة املسلمني فيقول وسيفرتق 
املسلمون إىل ثالٍث وسبعني فرقة لكنه َعَدَل عن كلمة املسلمني وإّنا قال وستفرتق أميت إىل ثالٍث وسبعني 

مة الدعوة ال أمة االستجابة، كل من ُوِجَد يف عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  فرقة واملراد باألمة هنا أ
وكل من ُوِجَد فيما بعد إىل قيام الساعة من أمة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  لكنه من أمة الدعوة 

أي -وستفرتق أميت  :ومن آمن منهم أصبح من أمة االستجابة، يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
، أي إىل أديان خمتلفة متناقضة شىت، والدليل الناطق على هذا أنه إىل ثالٍث وسبعني فرقة -أمة الدعوة

قال بعد ذلك: كلها يف النار إال ملة واحدة ومل يقل إال فرقة واحدة، كلها يف النار إال ملة واحدة هي ملة 
محة من شرتك بينها والذي جيعل هلا هوية الر اإلسالم بكل فئاهتا، بكل مذاهبها، بكل أقوامها، اجلامع امل

اهلل سبحانه وتعاىل وجيعلها تدخل إىل بوابة الرمحة اإلهلية والواسعة أهنا مجيعًا لَِقَيت اهلل عز وجل وهي 
تؤمن أن ال إله إال اهلل وأن حممداً عبد اهلل ورسوله، هذا هو املعىن الذي قصده املصطفى صلى اهلل عليه 

 .وسلم

هات أن نفسر هذا احلديث مبا يروق لنا ومبا يربر املذهبية اليت نتعصب هلا أو مبا يربر وهيهات هي
الفرقة اليت نتعصب هلا واليت نرى أن غرينا ممن ال يتبناها آيٌل إىل النار وآيٌل إىل الدمار، هيهات أن يكون 
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ثرية اليت اديث الكثريِة الكقصد رسول اهلل ذلك إذاً لناقض نفسه وإذاً لوقعنا أمام مشكلة جتاه هذه األح
 بلغت مبلغ التواتر واليت حدثتكم عن بعٍض منها. 

إذا عرفنا هذا الذي نقول أيها اإلخوة فاملسلمون اليوم بكل مذاهبهم، بكل فرقهم، وال أريد أن أذكر 
عز وجل  األمساء، كلهم يستظلون بظل اإلُيان باهلل، كلهم هلم هوياهتم اليت يدخلون هبا غداً يف رمحة اهلل

أال وهي شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل، إذاً ال جيوز يل وقد اتبعت أنا مذهب أهل السنة 
واجلماعة الكثرَة الكاثرة اليت كانت يف عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ال جيوز يل أن أقول أنا 

فرة، هل جيوز يل أن أقول هذا؟ هل جيوز يل وحدي من الفرقة الناجية واآلخرون ليسوا ناجني إذا هم ك
أن ُأَكفَِّر أخًا بيين وبينه رحم شهادِة أن ال إله إال اهلل؟ هل جيوز يل أن أقطع صلة ما بيين وبينه وقد مدَّ 

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ  :اهلل عز وجل صلة ما بيين وبينه بصلة األخوة يف اهلل إذ قال   َخَوْيُكمْ أَ  ِإّنَّ
؟ أرجو وآمل من كل مسلم أن يتشبع هبذا املعىن الذي ذكرته لكم من معىن حديث [15 ]احلجرات:

رسول اهلل حىت تفوتوا الفرصة على من يريد أن حُيَوَِّل معىن هذا احلديث وأن يفرغه من مضمونه مث جيعل 
ي. أسأل اهلل الشظايا وكأن ما قد منينا به ال يكفمنه قنبلة موقوتة ُتَصدُِّع أمتنا هذه وحتيلها إىل مزيد من 

سبحانه وتعاىل أن يرزقنا نعمة اإلخالص لوجهه وأسأله عز وجل أن يعيننا على أن تذيب حرقَة اإلخالص 
هلل معاين العصبية اليت قد تكون بني جواحننا، العصبية للذات، العصبية للمذهب مهلكة وأي مهلكة يا 

 عباد اهلل. 

تد أحدنا على فراش املوت وشم رائحته وطرق ملك املوت بابه ماذا عسى أن تفيده غدًا إذا ام
العصبية؟ ماذا عسى أن تفيده دعوى أنه من الفرقة الناجية وأن إخوانه مجيعًا إىل النار؟ ال بل ينبغي أن 

ته ويف كنفه أرحل إىل اهلل عز وجل وكلي أمل أن مجيع عباد اهلل الذين آلوا إليه مؤمنني به هم يف ظل رمح
     ولطفه وجوده أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم

عباد اهلل ورد يف األثر أنه سيأيت على الناس زمان يدعو فيه الرجل خلاصة نفسه فيستجاب له ويدعو 
لعامة املسلمني فال يستجاب له، هذا األثر يتضمن معىن سليمًا صحيحاً نراه يف كتاب اهلل ونراه أيضًا يف 

يح من كالم رسول اهلل ومعناه أن الستجابة اهلل الدعاء شروطًا. إذا دعا اإلنسان يف وقت السحر الصح
أو يف أي وقت من أوقاته اخلاصة بإمكانه أن يُ َقدَِّم بني يدي دعائه شروط االستجابة فيتوب إىل اهلل 
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كنه عندما بة حتققت لويصلح ما أفسد ويُ َقوِّم ما اعوج ويعيد للناس حقوقهم مث يدعو وإذا باالستجا
يدعو لعامة الناس كأن ملكاً يقول له هل ضمنت أن يتحقق هؤالء الذين تدعو هلم بتنفيذ شروط الدعوة، 
أنت تدعو اهلل هلم فهل ردوا املظامل، هل أصلحوا الفساد، هل قَ وَُّموا االعوجاج، هل تابوا وأنابوا إىل اهلل 

أنفسهم وحتققوا بشروط الدعوة حانت االستجابة لدعائهم عز وجل، ادع لنفسك فإذا أصلح هؤالء الناس 
 أيضًا. 

هذا الذي أقوله لكم أيها اإلخوة يشكل الغصة اليت ال نستطيع أن نردها وال أن نبتلعها بني يدي 
رغبة ملحة يف االجتماع إىل صالة االستسقاء. لصالة االستسقاء شروط البد منها، البد لكي يكرمنا 

السخي من مسائه وبالنبات يتفجر من أرضه البد أن يتوب هؤالء الناس إىل اهلل أو  اهلل عز وجل بالغيث
أكثرهم، البد أن يردوا املظامل، البد أن يؤدوا حقوق اآلخرين إليهم أو يستسمحوهم، ما العمل؟ أسأل 

ا هاهلل سبحانه وتعاىل أن يهيئ عما قريب سبل التداعي على أعلى مستوى إىل صالة االستسقاء بشروط
وآداهبا وقيودها وإنا لنرجو اهلل عز وجل أن حيقق ذلك بربكة شامنا هذه اليت أكد رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم  رعاية اهلل ومحايته هلا، انتظروا عما قريب دعوًة تتجه بإذن اهلل عز وجل من أعلى املستويات 

د ذل وخشوع وضراعة وانكسار وق إىل هذه األمة، إىل هذه البلدة لصالة االستسقاء جنتمع عليها يف
ُهرِْعنَا إىل هذا املسجد تائبني آيبني وقد رددنا املظامل وعاهدنا اهلل عز وجل على أن نلزم خط االستقامة 

 .وأن نسري على صراطه إىل أن نلقى وجهه
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 21/21/2211|    حذار حذار من بدعة التكفير -121

 

 يتفرقوا عاىل املسلمني بأن يتحدوا وبأن يتضامنوا وبأن الكلكم يعلم كم يهيب كتاب اهلل سبحانه وت
وبأن ال يتنازعوا ويتخاصموا، وما منكم إال من قرأ أو مسع كثرياً من اآليات اليت يهيب فيها البيان اإلهلي 

]آل  َفرَّقُوات َ  َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِيعًا َوالَ  املسلمني باالنقياد هلذا األمر، من مثل قول اهلل عز وجل:
َواَل َتُكونُوْا  وقوله:  .[40]األنفال:  َواَل تَ نَاَزُعوْا فَ تَ ْفَشلُوْا َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ وقوله:  .[152عمران: 

 .[150]آل عمران:  َكالَِّذيَن تَ َفرَّقُوْا َواْختَ لَُفوْا ِمن بَ ْعِد َما َجاءُهُم اْلبَ ي ِّنَاتُ 

رعها البيان اإلهلي لكي يستطيع املسلمون أن ينفذوا هذا األمر القدسي ولكن ما هي الضمانة اليت ش
الذي يكرره بيان اهلل عز وجل على أمساعهم؟ ما هي اآلليات اليت هبا ُيكن أن تتحقق هذه الوحدة وأن 

 يتخلص املسلمون من املنازعات وأسباب التفرق؟

 ن طائفة منها:هنالك ضمانات شرعها اهلل سبحانه وتعاىل، تعالوا أحدثكم ع

الضمانة األوىل: دعوة اهلل عباده أن يتالقوا على جامع مشرتك من هوية العبودية هلل سبحانه وتعاىل. 
ِإن ُكلُّ َمن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّمْحَِن َعْبدًا * لََقْد َأْحَصاُهْم  ولعلكم مجيعًا تقرؤون قوله:

 .[84-82مي: ]مر  َوَعدَُّهْم َعّداً 

غذاًء تتنامى به وشيجة األخوة اإلنسانية كغذاء العبودية هلل إذ تسري  –يا عباد اهلل  –وما أعلم 
مشاعره بني عباد اهلل مجيعًا فتحوهلم مشاعر العبودية هلل إىل ما يشبه أفراداً من أسرة واحدة يتالقون مبشاعر 

 احلب والوئام والتعاون، فهذه هي الضمانة األوىل.

ما الضمانة الثانية فتتمثل يف القرار اليت أرسته الشريعة اإلسالمية بناء على مصدريها القرآن والسنة، أ
أال يتعامل الناس يف دنياهم إال بالظواهر اليت تتبدى عليهم وأال يقتحم أحٌد بواطن اآلخرين يف هذه 

اد أن حيكم اء ال ُيلك أحد منهم إذا أر الدنيا، فال احلاكم األعلى وال القاضي وال املفيت حىت الرسل واألنبي
أو إذا أراد أن يتبني اخلري والشر من شخصية إنسان ما ال ُيلك إال أن يقف عند األدلة الظاهرة، فإذا 
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أراد أن يقتحم ذلك إىل الباطن جاء التحذير من لدن رب العاملني لينبهه إىل أن احملكمة الباطنة موكولة 
 ه هي الضمانة الثانية. ال جيوز لإلنسان أن حيكم على اآلخرين إال بظاهر ماإىل اهلل سبحانه وتعاىل، فهذ

 يتبدى له.

أما الضمانة الثالثة فهي ما يقرره بيان اهلل عز وجل من أنك إذا رأيت احتمالني يتجاذبان شعورك 
الظن  ءجتاه أٍخ لك أحدمها حسن الظن واآلخر سوء الظن، يأيت بيان اهلل عز وجل ليأمرك بأن تنبذ سو 

ْعَض يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكِثريًا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ ب َ  وتلقيه ظهريًا وراءك وأن تعتمد على حسن الظن:
 .[13]احلجرات:  الظَّنِّ ِإمْثٌ 

هذه الضمانات الثالث هي اليت تضمن يا عباد اهلل أن تتحقق الوحدة املنشودة بني املسلمني يف أي 
 ر من العصور. هي الضمانة أال يتسرب إليهم الشقاق وأسبابه.عص

تعالوا اآلن يا عباد اهلل لنجد تطبيقات هذه الضمانات اليت أرستها شريعة اهلل سبحانه وتعاىل فيما 
 بيننا.

من أهم تطبيقات ذلك ما قرره علماء املسلمني باإلمجاع من أن زيدًا من الناس إذا طافت به 
كانت احتماالت كثرية ومل يبق إال احتمال واحد يف املائة العتبار أنه ال يزال مسلمًا احتماالت الكفر و 

فإن هذه الضمانات الثالث اليت حدثتكم عنها جتربنا بأن نتمسك باالحتمال الباقي الواحد وأن نطوي 
َ لنا املصطفى  وى الشيخان ر  ، انظروا إىل مصداق هذا الكالم.صلى اهلل عليه وسلمدالئل كفره، هكذا بنيَّ

َيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من قال:  صلى اهلل عليه وسلميف صحيحيهما أن رسول اهلل 
 .إُيان

  عليه وسلمصلى اهللفذرة اإلُيان هذه هي اليت تساوي أقل من واحد يف املائة، ولقد أعلن املصطفى 
ه الداللة االحتماالت الكثرية األخرى. أرأيتم إىل هذأن هذه الذرة تبقيه مسلمًا وال جيوز لنا أن نلتفت إىل 

 يف هذا احلديث الذي اتفق عليه الشيخان.

روى الشيخان أيضًا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان جالسًا مع  تعالوا إىل هذا الدليل الثاين:
رسول اهلل صلى  أجابه أصحابه إذ دخل رجل َفَسارَُّه يف أذنه، يقول راوي احلديث: فلم ندر ما سارَّه حىت
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اهلل عليه وسلم رافعًا صوته وإذا به يستشريه يف قتل شخٍص يرى أنه غري مسلم، قال له رسول اهلل صلى 
أال يشهد أن ال إله إال اهلل؟ قال: بلى وال شهادة له، قال: فأولئك الذي منعين اهلل   :اهلل عليه وسلم

 .سبحانه وتعاىل منهم

كم مزيٍد من األدلة على هذا املعىن الذي تتمثل فيه الضمانات الثالثة اليت حدثتتعالوا أيها اإلخوة إىل 
من قال ال  عنها، أحاديث صحيحة كثرية وصلت إىل درجة التواتر املعنوي كلها تتضمن معىن واحداً:

يف  من كان آخر كالمه من عاش ال يشرك باهلل شيئًا دخل اجلنة إله إال اهلل خملصًا هبا دخل اجلنة
 الدنيا ال إله إال اهلل دخل اجلنة

 وأحاديث كثرية أخرى بلغت كما أقول لكم مبلغ التواتر املعنوي.

تعالوا إىل عملية تطبيقية مارسها رسول اهلل. عباد اهلل: لو كان يف املسلمني من يستأهل أن ُيَكفََّر 
ذاً أيب بن سلول، ذاك الذي أمعن إيلذنب ما، لدليل ما لكان أوىل الناس بأن ُيَكفََّر هو عبد اهلل بن 

 اهلل عليه وسلم صلى، ذاك الذي قال مبلء صوته أثناء رجوع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلملرسول اهلل 
ا ُأرانا م –أي رعاع قريش يقصد رسول اهلل وأصحابه  –من إحدى الغزوات: ما أرانا وجالبيب قريش 

ا بك يأكلك واهلل لئن رجعنا إىل املدينة لُيْخرِجن األعُز منهوجالبيب قريش إال كما قال املثل مسِّْن كل
، ولكنه كان يشهد أن ال إله إال اهلل وكان يف ظاهره ملتزمًا باإلسالم ومبادئه وأركانه.  األذلَّ

 إن فتحنا باب التكفري لسبب ما فليس أوىل يف الناس مجيعًا من عبد اهلل ابن أيب بن سلول أن ُيَكفََّر،
يف احلكام ويف القضاة ويف العلماء واملفتني من حيق هلم أن ُيَكفُِّروا فليس فيهم أوىل من رسول وإذا كان 

ل اهلل يف بأن ُيَكفَِّر ولكنه مل ُيَكفِّْر عبَداهلل بن أيب بن سلول. وملا مات كان رسو  صلى اهلل عليه وسلماهلل 
 مقدمة من صلى عليه.

هد وكاد أن ينطوي عهد الصحابة وجاء ع  عليه وسلمصلى اهللعباد اهلل: عندما تويف رسول اهلل 
التابعني تنامت فرق إسالمية شاردة عن منهج اإلسالم، تكاثرت يف كيان الدولة اإلسالمية كما تتكاثر 
الثآليل على اجلسد السوي من أمثال املرجئة واجلهمية واحلشوية واجملَِّسدة واخلوارج وما إىل ذلك، هل َكفََّر 

فرقة من هذه الفرق؟ هنائيًا. أصغينا السمع إىل مواقف بقايا الصحابة، إىل مواقف التابعني  املسلمون أي
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َر أيًَّا من  –وهؤالء هم السلف الصاحل  – مل نسمع قط أن فيهم من َكفََّر خارجيًا أو َكفََّر مرجئيًا أو َكفَّ
مام أمحد الذي ويذكرين هذا باإل هذه الفئات أو الفرق اليت شذَّْت وشردت عن صراط اهلل سبحانه وتعاىل.

يزعم اليوم بعُض املتطرفني أهنم يسريون وراءه وأهنم يتبعون هنجه. أمحد بن حنبل هو الذي أوِذَي أشد 
أنواع اإليذاء عن طريق املعتزلة القائلني بأن القرآن خملوق، مل يكن كالم اهلل مث وجد، أوِذَي وُحِبَس وُضِرَب 

، مث إن اهلل عز وجل شاء أن ترتفع عنه احملنة يف عهد املتوكل. جاء بعض مدة طويلة يف عهد املأمون
ك أن يعذب اهلل وما يفيد :أصحابه يقولون له يا سيدي ادع اهلل على ابن أيب ُدؤات رأس املعتزلة، قال له

 عز وجل يوم القيامة أخًا من أجلك، ال بل أدعو اهلل سبحانه وتعاىل له.

د سلف، وهذا هو املبدأ الذي أرساه ربنا يف حمكم تبيانه وطبقَّه حبيبنا حممعباد اهلل: هذا هو هنج ال
 يف حياته. صلى اهلل عليه وسلم

تعالوا اآلن إىل هذا الفجور الذي يأىب بعٌض من الناس إال أن يركنوا إليه بدافع من ماذا؟ ال واهلل ال 
نت على  ولكن بدافع من أحقاد هيمبدافع من آٍي يف كتاب اهلل وال بدافع من كالم أوصى به رسول اهلل

مشاعرهم وكياناهتم، تتنامى يف نفس أحدهم مشاعر احلقد، يبحث ُيينًا ومشااًل عن متنفس فال يعثر 
لذلك إىل على سالح التكفري، سالح التكفري هو الذي يشفى غليله، هو الذي حيقق تنفسًا عن حقده، 

 عن ذلك  خلصتها لكم وراءهم ظهريًا مث إهنم يتبعون بدالً ومن هنا يرتكون كالم اهلل عز وجل وبياناته اليت
 مشاعر أحقادهم، مشاعر الضغائن اليت هتيمن على كياناهتم.

أيها اإلخوة: شريعة اهلل تقول إذا طافت احتماالت أكثر من مائة باإلنسان دالًَّة على كفره بقي 
ول: تلك هي يق صلى اهلل عليه وسلمهلل احتمال واحد فوق املائة يدل على أنه ال يزال مسلمًا، رسول ا

َيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من  الذرة اليت ستنجيه يوم القيامة من عذاب اهلل عز وجل،
 .إُيان

عباد اهلل: حنن نتداعى إىل الوئام وهذا ما يأمرنا به اهلل، نتداعى إىل احلب وهذا ما يأمرنا به كتاب 
ة وهذا ما نسمعه ونقرأه يف كتاب اهلل لكن يا عجبًا ملن ُيسك باملعاول ليهدم ما اهلل، نتداعى إىل الوحد

 يأمر به كتاب اهلل، هذا هو اإلشكال الذي نعيشه ورحم اهلل من قال:
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 تمامه          إذا كنت تبنيه وآخر يهدم
 
 متى يبلغ البنيان يوما

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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آية يف كتاب اهلل عز وجل استوقفتين قبل قليل طوياًل وبعثت يف كياين شعورًا غامرًا من األمن 
الّلُه َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُوْا َُيْرُِجُهم مَِّن  تلك هي قول اهلل سبحانه وتعاىل: طمأنينة واالعتزاز والنشوة،وال

 .[302]البقرة:  تِ الظُُّلَماِت ِإىَل الن ُُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُرواْ أَْولِيَآُؤُهُم الطَّاُغوُت َُيْرُِجونَ ُهم مَِّن النُّوِر ِإىَل الظُُّلَما

 إن مزيداً من النشوة طاف برأسي عندما وقفت عند اآلية األخرى اليت تؤكد وتزيد من معىن هذه مث
 َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوىَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن اَل َمْوىَل اآلية اليت استوقفتين، تلك اليت يقول اهلل فيها: 

 [11]حممد:  هَلُمْ 

ن عرفه املدلل املقيم يف أكنافه، أنا عبده املكلوء بواليته وبرعايته ألنين ممن آمن به ومم إذاً فأنا عبد اهلل
ربًا واحداً فرداً صمدًا منه االبتداء وإليه االنتهاء. أجل، أنا لست مضيعًا يف جنبات األرض، أنا لست 

فين أمراض الكآبة، لن تتخط يتيمًا وال ُميَتَّمًا يف صحاري الدنيا، لن تتخطفين االضطرابات النفسية، لن
تتصيدين أفخاخ الطغاة وقوى الشر يف العامل ألنين مكلوء بوالية اهلل، ألنين من أولئك الذين قال اهلل 

 .[11]حممد:  َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوىَل الَِّذيَن آَمنُواعنهم: 

ا! هيمنت على شعوري. أن إن نشوة غامرة طافت بكياين وروحًا من االعتزاز –أيها اإلخوة  –حقًا 
من أنا؟! أنا عبد اهلل املدلل كما قلت لكم يف أكنافه وأعتقد أن هذا الشعور الذي طاف بكياين عندما 
استوقفتين هذه اآلية يف كتاب اهلل عّز وجّل البد أن يطوف برأس كل واحد منكم، البد لكّل واحد منكم 

]البقرة:  َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُوْا َُيْرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإىَل الن ُُّورِ الّلُه إن أوقفته هذه اآلية وأخذ يتأمل فيها: 
302]. 

البّد أن تطوف بكم هذه النشوة الغامرة، البد أن تطمئنوا إىل أنكم لستم مضيَّعني فعاًل يف جنبات 
يَتَّمني يف صحاري الدنيا، أجل، لن تتخطفكم االضط

ُ
النفسية وال أمراض  راباتاألرض، لستم اليتامى أو امل
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الكآبة، لن تقودكم االضطرابات النفسية املختلفة إىل املخدرات واملسكرات وحنوها ذلك ألنكم تعيشون 
َن َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوىَل الَِّذيَن آَمنُوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِييف كالءة من والية اهلل، تعيشون يف كالءة من محاية اهلل، 

 .[11]حممد:  هَلُمْ اَل َمْوىَل 

البد أن ينشد كل واحد منكم وقد طافت النشوة بكيانه النشيد الذي لقَّنَ نَا اهلل عز وجل إياه إذ 
أجل،  .[180]األعراف: ِإنَّ َولِيِّ َي الّلُه الَِّذي نَ زََّل اْلِكتَاَب َوُهَو يَ تَ َوىلَّ الصَّاحلِِنيَ خاطبنا ملقنًا قائاًل: 

 .َولِيِّ َي الّلُه الَِّذي نَ زََّل اْلِكتَاَب َوُهَو يَ تَ َوىلَّ الصَّاحلِِنيَ ِإنَّ جل يا ريب أ

بل إين ألعتقد أن هذا الشعور ينبغي أن يطوف برؤوس املسلمني مجيعًا، ينبغي أن يطوف بكيان 
يقيًا، مادمنا قد َشرُفْ نَا قالعامل اإلسالمي كلِّه ممثاًل يف شعوبه وقياداته. مادمنا قد َشرُفْ نَا باإلُيان باهلل إُياناً ح

ذلك هو خالق  –إيانا  واليته لنا ومحايته –مبعرفة أننا عبيده اململوكون له وبأننا موصولوا النسب إىل واليته 
الكون كلِّه، ذلك هو مدير العامل أمجع، البد أن تطوف هذه املشاعر بكيان العامل اإلسالمي كلِّه أينما  

 يف شعوبه ويف قياداته. –كما قلت لكم   –كان ممثاًل 

يا عجبًا يا عباد اهلل، يا عجبًا ملن عرف اهلل وعرف كيف أنه مكلوء بوالية اهلل له وعرف كيف أنه 
مكلوء بكنفه ومحايته مث إنه يصر على أن يهبط من عرش والية اهلل له ليستسلم للطغيان وقوى الشر مث 

ية الطغاة من يا عجبًا ملن يستبدل بوالية اهلل والليجعل من نفسه سجينًا بني أيديهم، سجينًا لطغيانه، 
 عباد اهلل سبحانه وتعاىل.

قوى الشر هذه اليت تتقاذف املسلمني من يسار إىل ُيني ومن ُيني إىل يسار تعبث هبم كَعَبِث األقدام 
تستطيع  يبالكرة. تنادي بالدُيقراطية وتدعو إليها وهتدد الذين مل يأخذوا أنفسهم هبا مادامت املركب الذ

أن متتطيه لتصل إىل مصاحلها وما دامت اخلادم األمني الذي تستطيع أن تسوقه إىل مغاّنها ومغتصباهتا، 
فإذا رأت أن الدُيقراطية ال ختدم إال أصحاهبا وأن الدُيقراطية إّنا هتدي أصحاهبا إىل احلق فيتمسكون به 

ىل الدعوة الشر هذه إىل املناداة باالستبداد، إوتصرفهم عن الباطل فيعرضون عنه إذاً سرعان ما تروغ قوى 
إىل االستبداد، إىل محاية االستبداد واملستبّدين إىل آخر قطرة. إهنا ليست دُيقراطية وال استبداداً وإّنا هي 
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 املصاحل الرعناء تبتغي قوى الشر أن جتّندها هلا، تبتغي قوى الشر أن متتطينا رَُكوبًَا لبلوغ مغاّنها ولبلوغ
 افها.أهد

سلم يا عجباً ملن يستبدل بوالية اهلل وكنفه فيصرُّ على أن يهبط من عرش هذه الوالية الربانية له مث يست
 لسجن هذا الطغيان أو يستسلم لقوى الشر يا عباد اهلل.

أما حنن، فنحن عباد اهلل املؤمنون به، حنن عباد اهلل الذين عرفناه ربًّا واحداً لنا ال شريك له وعرفنا 
فسنا عباداً له، عاهدناه على أن نكون عند النهج الذي أمرنا بالسري فيه جهد استطاعتنا، عاهدناه على أن

أن نُعرض عن كل ما حذَّرَنَا اهلُل عز وجل منه ُجهد استطاعتنا، إذاً فولينا هو اهلل سبحانه وتعاىل، تلك 
وجوهنا شطر  اهلل لنا أبداً، لن نويلهي هويتنا يا عباد اهلل، تلك هي حقيقتنا، لن هنبط من عرش والية 

أي جهة من جهات العامل اليت جتتذبنا إليها ملصاحلها، ملغاّنها ابتغاء اهليمنة علينا وعلى حقوقنا، وكيف؟  
كيف نستبدل بالسعادة شقاء! كيف نرتك السعادة اليت طمأننا اهلل عز وجل فيها ليسيل لعابنا على 

 لى الشقاء جيتذبه لنفسه يا عباد اهلل!الشقاء! ومن ذا الذي يسيل لعابه ع

هذه خالصة ذكرهتا لكم من وحي النشوة اليت طافت بكياين. واحلّق أقول: عندما كنت أقف قبل 
 رِ وُ الّلُه َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُواْ َُيْرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإىَل الن ُّ ذه اآلية احلبيبة احملبّبة إلينافرتة من هذا اليوم أمام ه

 .[302]البقرة: 

وإنين أقول لكم حبّق مبشرًا وأقول لنفسي: مادمنا نعيش داخل كالءة اهلل عّز وجّل، مادمنا نعتز 
بوالية اهلل لنا، مادمنا صادقني يف معاهدة اهلل عز وجل أننا لن نتخذ من دونه وليًا فإنين أبشر نفسي 

وف ظّل املالزم لنا وبأن نشوة السعادة ستظّل تطوأبشركم بأن األمن لن يغادرنا وبأن الطمأنينة ستظل ال
بنا، ومن ذا الذي يشّك يف أنَّ محاية اهلل سبحانه وتعاىل إذا تابعت أمَّة فإنَّ هذه األمة تنال كل معىن من 

 معاين السعادة.

عباد اهلل: الشيء األخري الذي أريد أن أقول لكم: جواب عن سؤال رمبا يطوف بذهن كثرٍي من 
هل هلذه الفنت اليت تتدجَّى من حولنا يف مشارق األرض ومغارهبا أن يصل شيء من عدواها  منكم؛ ترى
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 إلينا؟ أقول لكم يف اجلواب: امسعوا كالم اهلل سبحانه وتعاىل، إنه جييبكم ولكأنه نزل البارحة، إنه اجلواب
 ْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ انَ ُهم ِبظُْلٍم أُْولَ ِئَك هَلُُم األَ الَِّذيَن آَمنُواْ ومََلْ يَ ْلِبُسوْا ِإُيَ  الذي حيمل يف طياته البشرى لكم:

ألَْمُن الَِّذيَن آَمنُوْا وملَْ يَ ْلِبُسوْا ِإُيَانَ ُهم ِبظُْلٍم أُْولَ ِئَك هَلُُم اأمسعتم؟! أتدبرمت هذا الكالم؟!  .[23]األنعام: 
 .َوُهم مُّْهَتُدونَ 

م بعهد يف شامنا هذه أننا مؤمنون باهلل وأننا واثقون بأننا سنلتز إنين أعلن بامسي وبامسكم وباسم أمتنا 
لك هي ت اهلل عز وجل ما َوِسَعنَا ذلك، إذاً فلسوف يكون األمن حليفنا ولسوف لن يغادرنا األمن أبداً،

 . َوُهم مُّْهَتُدونَ ُم األَْمنُ الَِّذيَن آَمنُوْا وملَْ يَ ْلِبُسوْا ِإُيَانَ ُهم ِبظُْلٍم أُْولَ ِئَك هلَُ  بشارة رّب العاملني لنا.

ًا من اجعلنا اللهم مجيع –قادة وشعبًا  –اللهم إنا نشهدك أننا مؤمنون بك فاجعلنا اللهم مجيعًا 
 ٍالَِّذيَن آَمنُواْ وملَْ يَ ْلِبُسوْا ِإُيَانَ ُهم ِبظُْلم  حىت نكون من اآلمنني يف دنيانا وعقبانا. أقول قويل هذا وأستغفر

 ظيم. اهلل الع
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 23/23/2211|   املخرج من املصائب عندما تحدق بنا -128
 

إن املصائب اليت يبتلي اهلل عز وجل هبا عباده آتيٌة بقضاء من عنده وحبكم من حكمته وهي عصي 
تأديب هابطة إىل العبد من لدن قيوم السموات واألرض، فما ينبغي أن حُنَْجَب عن هذه احلقيقة مبا جيند 

َُسبِّب باألسباب املادية اجلزئية اهلل س
بحانه وتعاىل لقضائه من أسباب، ما ينبغي أن حُنَْجَب عن رؤية امل

اليت كثرياً ما حنبس أنفسنا داخل أقطارها. تعالوا يا عباد اهلل نتجاوز أقطار هذه اجلنود اليت جيندها اهلل عز 
 لذي يقضي يف عباده مبا يشاء.وجل حلكمه لقضائه النافذ، تعالوا نقف أمام احلاكم األوحد ا

أال فلنصغ السمع أواًل إىل بعٍض من اآليات اليت يؤكد لنا فيها بيان اهلل عز وجل أن املصائب 
  .ةواالبتالءات اليت يُ ْبتَ َلى هبا العباد إّنا تأيت من لدن رب العاملني مباشر 

َنٌة أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيبَ ُهْم فِت ْ  فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن َُيَالُِفونَ  تعالوا نصغي إىل قوله عز وجل:
 ن ألفت نظري وأنظاركم إىل الربط.ما أظن أين حباجة إىل أ .[02]النور:  َعَذاٌب أَلِيمٌ 

ن  َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو عَ تعالوا نصغ السمع إىل قوله عز وجل: 
  .[25]الشورى:  ريٍ َكثِ 

ا ُقْل ُهَو أََوَلمَّا َأَصابَ ْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّثْ لَيْ َها قُ ْلُتْم َأىنَّ َه ذَ تعالوا نتدبر قوله سبحانه وتعاىل: 
 .[100]آل عمران:  ِمْن ِعنِد أَنْ ُفِسُكْم ِإنَّ الّلَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

إّنا هي عصي تأديب هابطة إىل العباد من لدن رب العباد سبحانه وتعاىل، إذاً املصائب أيًا كانت 
  َوَما يَ ْعَلُم ُجنُوَد رَبَِّك ِإالَّ ُهَو َوَما ِهَي ِإالَّ ِذْكَرى لِْلَبَشرِ  سباب الظاهرة فجنود هلل عز وجل:أما األ

 .[21]املدثر: 

أن  ائب عندما حتدق بنا وما السبيل إىلولكن تعالوا نتساءل يا عباد اهلل: ما املخرج من هذه املص
 تبتعد عنا؟
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 أواًل البد أن نصغي السمع إىل ما يقوله املنطق:
الذي يرفع البالء إّنا هو الذي أرسله، والذي يكشف الغماء إّنا هو ذاك الذي بعثه، هذه حقيقة 

ينًا مبا جيزم فلنعلم يقال جيهلها أحد، فإذا كانت املصائب آتية بقضاء وحكم من موالنا وخالقنا عز وجل 
به املنطق أهنا ال ترتفع إال عن طريق من قد أنزهلا أال وهو اهلل سبحانه وتعاىل، تعالوا نصغي السمع يف 

رْيٍ َوِإن ُيََْسْسَك الّلُه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإن ُيرِْدَك يِخَ  ا يبينه لنا اهلل سبحانه وتعاىل:هذا إىل م
 . هذا هو قرار اهلل.[152]يونس:  َرآدَّ لَِفْضِلِه ُيَصيُب ِبِه َمن َيَشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوُهَو اْلغَُفوُر الرَِّحيمُ َفاَل 
 َُوِإن ُيََْسْسَك الّلُه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َله  هلذا الضر َِإالَّ ُهو .إال اهلل سبحانه وتعاىل 

ر ف السبيل يا ريب إىل أن ترفع عنا هذا البالء؟ لقد مسنا الضحسنًا تعالوا نسأل موالنا وخالقنا: كي
وقد علمنا أنه مل ُيسنا إال بقضاء من لدنك فكيف السبيل إىل أن تكشف عنا هذا الذي مسنا حبكم 

 إِلَْيِه اْ َوَأِن اْستَ ْغِفُرواْ رَبَُّكْم مُثَّ تُوبُو  نا الذي نتوجه إليه هبذا السؤال:من لدنك؟ ويأيت اجلواب من لدن موال
لَْيُكْم َعَذاَب عَ ُُيَت ِّْعُكم مَّتَاعًا َحَسنًا ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى َويُ ْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوِإن تَ َولَّْوْا فَِإينَِّ َأَخاُف 

 .[2]هود:  يَ ْوٍم َكِبريٍ 

تنقشع الغمة ويرتفع البالء  ناً ت ِّْعُكم مَّتَاعًا َحسَ َوَأِن اْستَ ْغِفُرواْ رَبَُّكْم مُثَّ تُوبُوْا إِلَْيِه ُيَُ هذا هو اجلواب. 
وها هنا  .ُُيَت ِّْعُكم مَّتَاعًا َحَسنًا ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى َويُ ْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلهُ ويأيت دور التمتيع بالنعم 

 جل.النقطة اليت ينبغي أن نقف عندها، ها هنا الدواء الذي يبصرنا به بيان اهلل عز و 

وأنا يا عباد اهلل إّنا أخاطب نفسي مؤمنًا بأين عبد من عباده وأنه يراين الساعة ويسمع كالمي وأن 
مصريي إليه، وأقول هذا لكم مؤمنًا بأنكم مجيعًا موقنون بعبوديتنا هلل وبأننا نتحرك يف قبضة اهلل وأن 

 مصرينا إىل وقفة ال ريب فيها بني يدي اهلل عز وجل.

ي به تنكشف الغمة والذي به تعود املتعة بل سلسلة املتع اليت يكرم اهلل عز وجل هبا ما العالج الذ
 ا إليه:ا هو الدواء الذي يشري لنعباده؟ إّنا هي التوبة واإلنابة إىل اهلل عز وجل، هكذا يقول اهلل، وهذ

 َِوَأِن اْستَ ْغِفُروْا رَبَُّكْم مُثَّ تُوبُوْا إِلَْيه  :[2]هود. 
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أنا أدعو نفسي أواًل وأدعوكم مجيعًا وأدعو كل من يصغي السمع إىل كالمي الساعة،  عباد اهلل:
أدعو أنفسنا مجيعًا وإخواننا مجيعًا وقد آمنا باهلل عز وجل أن نعود إليه، أن نصطلح معه، أن نتوب إليه، 

ا قد أُبْ نَا إليه وعدنا نأن نعلن بني يديه بصدق أننا قد انقطعنا عن األوزار اليت خضنا فيها خوضاً طوياًل وأن
 إليه وتبنا إليه فاقبل اللهم توبة التائبني إليك.

تعالوا يا عباد اهلل نتوجه إىل اهلل بقلوب نابضة بصدق اإلنابة إليه، إن حنن فعلنا هذا الذي أمرنا اهلل 
 .[2]هود:  ناً ُكم مَّتَاعًا َحسَ َوَأِن اْستَ ْغِفُروْا رَبَُّكْم مُثَّ تُوبُوْا إِلَْيِه ُُيَت ِّعْ عز وجل به إذ قال: 

إن حنن صدقنا يف التوبة إىل اهلل وأصلحنا ما أوغلنا فيه من الفساد وقَ وَّْمنَا ما خضنا فيه من االعوجاج 
فأنا أضمن بضمانة اهلل أن البالء سريتفع وأن الغمة ستنقشع ولكن أين هم الذين يستجيبون لنداء اهلل؟! 

ن القوم أو جلهم َيوضون يف متاهات متنوعة من املعاصي واألوزار، ترى هل ألتفت ُيينًا ومشااًل فأجد أ
أيقظ هذا البالء الذي يطوف بنا أو نطوف به هل أيقظ بعضًا من هؤالء الناس إىل توبة؟ هل نبههم من 

 غفلة؟ هل أعادهم للنظر إىل هوياهتم؟

لباطلة بالرشاوي وباملعامالت اعباد اهلل: كم وكم يف جمتمعاتنا من أناس يقتنصون أموال اآلخرين 
الفاسدة وأنتم تعلمون ذلك. هل يوجد فيهم عشرة فقط تابوا إىل اهلل عز وجل ورجعوا إليه وأعلنوا أهنم 
عائدون تائبون وأهنم سيبتعدون عن الظلم ولسوف يعيدون احلقوق إىل أصحاهبا؟ إنكم لتعلمون أن كثرة  

وٍم من ناثًا ال يعرفون شيئًا من معىن الصالح وال يتوجهون يف يكثرية كربى من عباد اهلل عز وجل ذكوراً وإ
 األيام إىل قبلة اهلل، متر السنة تلو السنة وال يقرؤون آية يف كتاب اهلل، ترى هل فيهم عشرة استيقظوا بسبب

عظمة اهلل لهذه العصي اليت تنتابنا من عند اهلل فتابوا وآبوا إىل اهلل وتوجهوا إىل قبلة اهلل وتوجهوا ساجدين 
 وأقبلوا إىل كتاب اهلل يتلونه أو يصغون إليه؟ إنكم لتعلمون أن ليايل بالدنا هذه حتتضن الكثري والكثري من

العاكفني على الغي، من العاكفني على الفسوق والطغيان واللهو احملرم، ترى هل فيهم عشرة أيقظتهم 
ستجابوا وآبوا إىل اهلل عز وجل؟ هل فيهم عشرة اعصي التأديب اإلهلي فأقلعوا عن هذا الغي، عادوا وتابوا 

 [21]النور:  َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِيعًا أَي َُّها اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ لنداء اهلل القائل: 
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هذا سؤال أطرحه على نفسي وأطرحه عليكم مجيعًا. فإذا مرَّ هذا البالء املوقظ املنبه، وإذا كنا نعلم 
ه آٍت من عند اهلل عز وجل ومل نكن نسجن أنفسنا يف األسباب املادية اجلزئية اليت نراها فلنعلم إذاً أن أن

هذه احملن إذا بقيت وبقينا معها سادرين يف الغي، إذا بقيت وبقينا معها عاكفني على الظلم وعلى الفساد، 
ت لم أن األمر جد خطري، وليسإذا بقيت وبقينا معها معرضني عن دعوة قيوم السموات واألرض فلنع

َوِإن تَ َولَّْوْا فَِإينَِّ َأَخاُف خطورة هذا األمر بتصور أو بتخيل من عندي وإّنا هو قرار من اهلل القائل: 
 َوِإن تَ َولَّْواْ . هذا الكالم يتحدث عن هذا الوضع الذي حنن فيه [2]هود:  َعلَْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َكِبريٍ 

تعرضوا عن دعويت لكم إىل التوبة، إىل العودة إىل اهلل عز وجل فإين أحذركم من عذاب  أي وإن تتولوا و 
 كبري قادم.

هلل وقد آمنا باهلل، وقد آمنا هبوياتنا عبيداً مملوكني أذالء لسلطان ا –وحصيلة القول يا عباد اهلل أننا 
وجل، نقول   نابة إىل اهلل عزأدعو نفسي وأدعوكم مجيعًا على اختالف الفئات والرتب إىل التوبة واإل –

. قولوها يا عباد اهلل يف آيبون، تائبون، لربنا حامدون صلى اهلل عليه وسلم: كما كان يكرر رسول اهلل
أسراركم قبل أن تقولوها جبهر فيما بينكم، قوموا يف األسحار واطرقوا باب امللك اجلبار واستنزلوا الرمحة 

ن ، إن حنن فعلنا هذا احنسرت الغمة وأنا الضامن هبذا بقرار أنقله إليكم مبالتوبة واإلنابة إىل اهلل عز وجل
 لدن رب العاملني، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2211
 

| وصايا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنا في الهرج واملرج  -132

28/21/2211 

 

 كم أمامه وأحدثكم عنه.إنه ألمر يلفت النظر ويثري العجب واالستغراب هذا الذي سأضع

نصغي إىل األحاديث الصحيحة الكثرية اليت حيدثنا فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الفنت 
اليت تستشري يف هذا العصر ونتأمل فيما أطلعه اهلل عز وجل عليه من الغيب املكنون املتعلق باملستقبل 

 عليه وسلم من خالل حديث رسول اهلل صلى اهللالبعيد البعيد، ونتأمل يف مشاعر الشفقة اليت تستبني 
 –عن هذه الفنت ونصائحة اليت يرسلها إلينا من وراء القرون، نتدبر ونتأمل ذلك، مث إننا نعود إىل أنفسنا 

هل نبادل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا االهتمام الذي  –وها هنا يستبني وجه الغرابة والعجب 
وحنن نعلم أنه  –السمع إىل نصائحه اليت تنبثق من شفقته العارمة علينا؟ هل  يتوجه به إلينا؟ هل نصغي

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلينا ونعلم ما أخربنا به من أنه معنا يف حياته وموته، أليس هو القائل 
ت اهلل دحيايت خري لكم وممايت خري لكم، حُتِْدثُون وحُيَْدُث لكم، ما وجدت من خري محفيما صح عنه: 

، هذا هو اهتمامه بنا من وراء القرون، فكيف هي حالنا عليه وما وجدت من شر استغفرت اهلل لكم
 وحنن من أمته؟

وإذا بنا أو بأكثرنا معرضون عن الشفقة اليت يالحقنا هبا، تائهون منشغلون  –يا عباد اهلل  –نتأمل 
اه اليوم وأخرب ا عباد اهلل؟ أطلعه اهلل على دقائق ما نر عن النصائح اليت يزجيها إلينا، أليس هذا أمراً عجيبًا ي

به ودونكم فاقرؤوا أحاديث الفنت، مث إنه عب ََّر عن شفقته املتناهية علينا وحبه لنا ومن مث أزجى إلينا 
نصائحه والسبل اليت ينبغي أن نسلكها للتخلص من عقابيل هذه الفنت، فما هو موقفنا كما تعلمون؟ إنه 

ض عن هذا الذي ينصحنا به، إنه موقف التجاهل هلذه الشفقة املتناهية اليت يعب ُِّر عنها موقف اإلعرا
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بنصائحه.
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َنَصَحنَا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم أال ننقاد جملهول وأال نسري وراء عاصفة آتية من حيث ال 
يما ٍة ويف أكثر من حديث، قال عليه الصالة والسالم فنعلم وحذَّر من ذلك أُيا حتذير يف أكثر من مناسب

رها أي راية ال يُ ْعَلُم غايتها وال يُ ْعَلُم مصد – من قُِتَل حتت راية ُعمِّيَّة يرويه مسلم والنسائي وآخرون:
 صلى اهلل عليه وسلم، هكذا قال رسول اهلل أو غضب لعصبة أو انتصر لعصبة فَ ُقِتَل فَِقتْ لَُتُه جاهلية –

وهو يتحدث عن الفنت، وهو يقدم لنا نصائحه كما قلت لكم من وراء القرون. ونظرنا إىل أنفسنا وإذا 
، ينقاد للمجهول، لمصلى اهلل عليه وسينقاد للراية الُعمِّيَّة اليت حذَّر منها رسول اهلل  –أو بكثري منا  –بنا 

نراها من ورائه نب ََّهنَا إىل العقابيل اليت سبل  صلى اهلل عليه وسلمالذي حذرنا منه رسول اهلل  –واجملهول 
لى اهلل صإن يوردنا إىل ما يبتغي ولكنه ال ُيْصِدرُنا بعد ذلك إىل ما نريد، هكذا يوضح لنا رسول اهلل  –

، أليس عجيبًا يا عباد اهلل وحنن املؤمنون بِنُبُ وَِّتِه وحنن املعتزون بأننا من أمته أن نعرض عن عليه وسلم
 شفقة وعن دالئل حبه ورأفته ورمحته بنا يف هذا الذي يصف مث يف هذا الذي ينصح.نصائحه امل

يف غمار هذه الفنت اليت يصفها أدق وصف، يأمرنا إذا نصحنا  صلى اهلل عليه وسلمأوصانا رسول 
ال حمكوم، و  أو أََمْرنَا أو نَ َهيْ نَا أو َدَعْونَا أال نبتغي بذلك إال مرضاة اهلل، ال نبتغي بذلك اسرتضاء حاكم
لى اهلل عليه صال نبتغي بذلك تصفيق أناس من العامة وال التقرب إىل القادة من اخلاصة، يأمرنا املصطفى 

من اسرتضى الناس بسخط اهلل أن نبتغي فيما ننصح وفيما نقول وجه اهلل ذاته، فهو يقول لنا:  وسلم
 .ىل كفاه اهلل مؤونة الناسوكله اهلل إىل الناس ومن أسخط الناس برضا اهلل سبحانه وتعا

شر قرنًا البليغة أرسلها إلينا من وراء ما يقارب مخسة ع صلى اهلل عليه وسلمامسعوا نصيحة املصطفى 
 من اسرتضى الناس بسخط اهلل وكله اهلل إىل الناس ومن أسخط الناس برضا اهلل سبحانه وتعاىل كفاه

 .اهلل عز وجل مؤونة الناس

ننظر إىل حالنا  ؟صلى اهلل عليه وسلمد هذا الذي بَ لَغَنَا من نصيحة رسول اهلل فماذا كان موقفنا بع
إذا نصح فهو إما أن يبتغي من وراء ذلك التغلب إىل الدمهاء والعامة من الناس  –أو بأكثرنا  –وإذا بنا 

ك الناس، لوإن أسخط بذلك القادة واحلكام أو يتوجَُّه بذلك إىل اسرتضاء القادة واحلكام وإن أسخط بذ
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وتبحث عمن ال يبايل هبؤالء وال هبؤالء وإّنا يستنزل رضا اهلل فال تعثر من ذلك إال على النذر اليسري. 
 هذه هي حالنا يا عباد اهلل.

أعود فأقول لكم كما بدأت حديثي إليكم: أليس هذا الواقع أمرًا يلفت النظر ويثري العجب 
 هيمنت من خالل الرعونات اليت هيمنت مث  عليه وسلمصلى اهللواالستغراب؟ أفحيل بيننا وبني حممد 

مَّْن ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع  وأمته؟ أفنسينا قول اهلل عز وجل:مث هيمنت علينا؟ أفنسينا أننا من أتباعه 
 .[25]النساء:  الّلَه َوَمن تَ َوىلَّ َفَما َأْرَسْلنَاَك َعلَْيِهْم َحِفيظاً 

 .صلى اهلل عليه وسلماهلل حتذر من اإلعراض عن وصايا رسول اهلل أبلغ آيٍة يف كتاب 

عباد اهلل: حكمة بالغة اعتصرها لنا رسول اهلل من نصائحه، إهنا تقول: إن إتباعنا للمجهول يوردنا 
 إىل ما يريد ولكنه ال يصدرنا بعد ذلك إىل ما نريد حنن، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 22/29/2211 | ارة شهر رمضان وضمانة تحققهابش -131

 

أنقل إليكم بشارة هذا الشهر املعظم، شهر اهلل سبحانه وتعاىل، الذي يتجلى فيه ربنا على عباده 
بنفحاته الرمحانية، أنقل إليكم بشارته بأن هذه الفتنة، بدأت تدبر كما أقبلت باألمس فإهنا ستنحسر 

األوبة ة ذلك إّنا تتمثل يف التوبة النصوح، يف التوبة إىل اهلل عز وجل و وتدبر بإذن اهلل اليوم، ولكن ضمان
 إليه وجتديد البيعة معه واالصطالح معه على كل املستويات وبالنسبة لسائر الفئات.

ولعلكم تقولون: أليست هي بشارة هذا الشهر؟! وكأهنا مل تعد حباجة إىل شرط. نعم إهنا بشارة 
بَ ْعد مث بعد، ظ من مل يقبل إىل اهلل عز وجل بالتوبة. ولقد رسول اهلل قائاًل: الشهر ولكن هذا الشهر يلف

ومن هو الذي يدخل عليه شهر رمضان فال يُ ْغَفر له؟ هو الذي  بعد من دخل عليه رمضان فلم يْغَفر له
ملن  ديظل عاكفًا على غيه، هو ذاك الذي يظل عاكفًا على احملرمات اليت حذره اهلل وهناه عنها، فالب

 يتلقى هذه البشارة أن ُيد أواًل يداً إىل اهلل بالتوبة مث إنه ُيد يده إىل هذه البشارة ليتناوهلا.

 ولقد ارتكبنا يا عباد اهلل كثرياً من املوبقات، ولقد عكفنا على كثرٍي من األوزار، وصدق ربنا القائل:
ُكْم َويَ ْعُفو َعن َكِثريٍ َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِدي  :[25]الشورى. 

وأرجو أن تكون هذه الفتنة بل هذا االبتالء الذي أقبل إلينا بإرادة من اهلل عز وجل وبلون من الرتبية 
تتمثل فيها نعمة من نعمه الباطنة، أرجو أن تكون هذه الفتنة قد أيقظتنا إىل االعتبار وقد نبهتنا إىل العودة 

تابعة ة بني يديه، ولئن كانت قلوبنا قد بلغت من القسوة حبيث متر هذه االبتالءات متوالية متإىل اهلل والتوب
آتية من عند اهلل مث ال تستيقظ قلوبنا وتبقى على حاهلا من اليأس ومن القسوة فإهنا ملصيبة أخرى أطم 

جل، هذا ما ة إىل اهلل عز و وأخطر، ولكين أحسب أن الكثرة الكاثرة منا قد آبوا إىل اهلل وقد أعادهتم احملن
 أحسبه وأرجوا أال أكون خمطئًا يف ذلك.
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إال أن هنالك معاصَي خطرية رمبا كانت أخطر من تلك اليت كنا نعكف عليها فيما مضى قبل أن 
تواجهنا هذه الفتنة، وأظن أن من أبرز مظاهر خطورهتا أن يف املسلمني من ال يأهبون هبا وال يلتفتون 

 ينتبه املسلمون إىل أن يتوبوا إىل اهلل من هذه املعصية اليت أحدثكم عنها.إليها، أرجو أن 

حدثنا عن هذه الفنت ووصفها بل وصف هذا الذي مررنا به بأدق  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
رر كوصف مث إنه أَمَر أَْمَر َحْتٍم باالبتعاد عنها وحذر حتذير حترمي من الدخول فيها والولوغ إليها وكرر مث  

مث كرر، وأنظر وإذا بكثرة كاثرة من املسلمني يستخفون هبذا الذي حذر منه رسول اهلل، بل نظرت فرأيت 
أن يف املسلمني من يستهزئون هبذا الذي أمر به رسول اهلل ومن يقولون مبلء أفواههم إن هذا ما ال يقبل 

 يف هذا العصر.

طر من الفتنة أعتقد أنه أخ لى اهلل عليه وسلمصإن الولوغ يف هذه املعصية خمالفة ألمر رسول اهلل 
ل من األحاديث اليت حتدث رسو  –ال كاًل  –اليت نعاين منها اآلن، وها أنا أعيد على مسامعكم بعضًا 

 اهلل فيها عن هذه الفتنة وأمثاهلا وحذر من االشرتاك فيها والولوغ إليها.

عليك يخاصة  فرٍد فرٍد من املسلمني: قال يف حديث طويل وصف فيه هذه احلالة مث قال لكل فردٍ 
 .نفسك ودع عنك أمر العامة

ستكون بعدي فنت من استشرف هلا تستشرفه ومن وقال يف حديث آخر اتفق عليه الشيخان: 
 .وجد ملجًأ أو معاذاً منها فليعذ به

 ا:هلفيما صح عنه حكايًة عن مثل هذه الفتنة وعالجًا  صلى اهلل عليه وسلمويقول رسول اهلل 
أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. 

ويقول يف حديث آخر متفق عليه، يصف هذه الفتنة وأمثاهلا، يقول له حذيفة رضي اهلل عنه: ماذا 
اعمد إىل حجر فدق عليه حد سيفك واترك كل تلك الفئات  تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ يقول يف اجلواب:

 .شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك واجلماعات ولو أن تعض على أصل
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ا، يف أن مخود هذه الفنت إّنا هو يف االعتزال منه صلى اهلل عليه وسلموهكذا يوضح لنا رسول اهلل 
االعتزال عنها ويؤكد هذا مثىن وثالث ورباع، وأنظر وإذا بكثرة كاثرة من الناس أذَكُِّرها هبذا الذي يقوله 

ه وتلقي هبذه الوصايا وراءها ظهريًا، نعم هذا ما يتم اآلن، فماذا إن قلت رسول اهلل فتفر من مساع كالم
لكم إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال قبل وفاته بأشهر وقد زار البقيع يف حديث طويل أذكر حمل 

فأقول: أال هلم أل  –أي ليطردن رجال عن حوضي  –أال ليذادنَّ رجال عن حوضي  الشاهد منه:
 .إن ال تدري كم بدلوا من بعدك هلم فيقال

يا ناس ملاذا نعرض أنفسنا هلذا التبديل الذي حيذر منه رسول اهلل، هل قطعنا صلة ما بيننا وبني 
حبيبنا حممد؟! هل عدنا ال نعرتف بنسبتنا إليه ناسًا من أمته ونسبته إلينا آخر الرسل واألنبياء املبعوثني 

 من قبل اهلل؟!

من قاتل حتت راية عمية فُقِتل وهو هذه احلالة اليت حنن فيها:   عليه وسلمصلى اهلليقول املصطفى 
ما الراية العمية؟ هي تلك القيادة اليت ال تعلم أصحاهبا وال تعلم الغاية منها وال تعلم . فقتلته جاهلية

اس الذين نالنهاية اليت توردك إليها، هذه هي الراية العمية. وحنن إذا أردنا أن نبحث سنجد أن يف ال
ُيسكون هبذه الراية املوساد اإلسرائيلي واملخابرات املركزية األمريكية ولسوف تأتيكم قريبًا أنباء تفصيلية 
تضع النقاط على احلروف يف هذا األمر، فئات تلتقي قبل أيام وتتواصى بتأجيج ضرام الفتنة يف الشام، 

 ن ولكن أولئك الناس هم الذين رمسوها، وأعوديف سورية من أجل الوصول إىل الغاية اليت مل نرمسها حن
 فأتساءل أمؤمنون حنن بقرآن اهلل؟! أمؤمنون حنن بأن هذا القرآن كالم اهلل؟! ال أدري!

  َودُّواْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اَل تَ تَِّخُذوْا ِبطَاَنًة مِّن ُدوِنُكْم اَل يَْألُوَنُكْم َخبَاالً  كالم اهلل عز وجل يقول:
 ُكنُتْم تَ ْعِقلُونَ   نَما َعنِتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَ ْغَضاء ِمْن أَفْ َواِهِهْم َوَما خُتِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآليَاِت إِ 

 .[112]آل عمران: 

كالم من هذا يا ناس؟! هذا كالم ربنا وأنتم تعلمون أنه مل يكن يف الصحابة من اختذوا بطانة من 
 ريهم، مل يكن يف التابعني من اختذوا بطانة من غريهم، لكن هذا كالم موجه إلينا حنن.غ



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2211
 

قلت لواحد من هؤالء الشباب الذين َيرجون يف األمسيات: ما اهلدف من خروجكم، سكت، 
 قلت: أحب أن أعلم، قال: تسلية. يا عجبًا، أيف الناس العقالء من يهدم بيته لتسلية.

جلدل والنقاش بيين وبينه أنا سأمد يدي إىل بيعة حقيقية معكم لكن على وقلت لبعض من استحر ا
أن تضعوين أمام النظام البديل الذي تقرر أن يكون هو النظام الساري يف هذه البلدة وأكتفي بأن يكون 

 شيف السوء واحلسن مثل هذا النظام، أال يكون أكثر سوءاً منه، أرين النظام البديل الذي سيتم، عند النقا
تبني أن املسؤول أجهل من السائل أجل يف هذا املوضوع، ليس املسؤول هبذا أعلم من السائل قط، قلت: 

 ولكين أعلم النظام ليس حنن الذين نضعه وإّنا وضع هناك.

من؟ أعود فأقول يا عباد اهلل من هو هذا العاقل الذي يعمد فيهدم داره وإن كانت داراً عتيقة تافهة 
 عن مأوى آخر يأوي إليه؟ أي عاقل يفعل هذا؟!مث يذكر أن يبحث 

أمل يأن لنا مجيعًا أن نتبصر وأن يستيقظ منا العقل؟ أواًل: إنكار املنكر، أن نلغي كالم رسول اهلل 
وأن جنعل وصيته احلارة احلارة ملقاة وراءنا ظهريًا وأن نستخف هبا وأن نتفوه بالكالم العجيب بشأهنا 

 من البالء الذي ُير بنا، أرجو وآمل أن نعود إىل رسول اهلل.معصية كربى أظن أهنا أخطر 

يا ناس، أحد شيئني، إما أن هؤالء اإلخوة تربموا بوصايا رسول اهلل فليعلنوها وإما أهنم موقنون بنبوته 
 .صلى اهلل عليه وسلمفليتبعوا كالمه، أنا ال أتقول على رسول اهلل 

والبد منه، وأنا مع الذين يدعون إىل اإلصالح ولكن  ينبغي أن نعلم أن اإلصالح أمر ال ريب فيه
عندما ندعوا إىل أن نستبدل نظامًا بنظام ونضع النظام البديل اآليت ونطمئن إليه ونتبني رسوخه على 

 أرضنا بشكل سليم عندئٍذ ال حرج، وهذا ما ال ُيكن أن يرفضه عقل عاقل بشكل من األشكال.

ان وعما َياطبنا به رمضان: إن شهر اهلل هذا حيمل بشارة أعود فأقول وأنا أحتدث عن شهر رمض
وأي بشارة إلينا مجيعًا ولكن هذه البشارة منوطة بالتوبة إىل اهلل، دعك من هذه الفتنة، حىت ولو مل تكن، 
 أما ينبغي ملن استقبل شهر اهلل أن يستقبله بتوبة من الذنوب؟! أما ينبغي أن يستقبله بتوبة من املعاصي
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ك من هذه الفتنة، ؟! دعصلى اهلل عليه وسلم؟! أما ينبغي أن جيدد العهد بينه وبني حبيبه حممد واآلثام
فما بالك والفتنة مستحرة ورمضان ينادي أن عودوا إىل نبيكم، اصطلحوا مع رسولكم، ال تستخفوا 

 بوصاياه، ال تلقوا بوصاياه بل بأوامره ونواهيه وراءكم ظهريًا. 

، وإن حنن عدنا إىل اهلل، وإن حنن مألنا مساجدنا ركعًا سجداً ملتجئني إىل اهلل إن حنن تبنا إىل اهلل
عز وجل، وإن حنن تلونا كتاب اهلل عز وجل معربين عن رجوعنا من خالل تالوتنا له إىل محى هذا الدين 

جل، و العظيم فأنا أعود فأؤكد لكم أن هذه الفتنة قد ولت وأدبرت ولسوف جتدون خوارق إعجاز اهلل عز 
لكن ال تنسوا هذا الشرط، وأنا عندما أقول هذا أدعو نفسي وأدعو األمة كلها إىل التوبة بدءاً من القادة 

 إىل القاعدة إىل الفئات كلها، كلنا مكلفون بأن نؤوب ونتوب إىل اهلل عز وجل.

مع أي  لأيها اإلخوة حنن اليوم نتحرك فوق هذه األرض وغدًا ستحتضننا  يف باطنها، ملاذا نتعام
شيء غري اهلل؟ ملاذا نتعامل مع عصبياتنا؟ ملاذا نتعامل مع أهوائنا؟ ملاذا نتعامل مع أمور واتفاقات فيما 
بيننا وبني آخرين أيًا كانوا؟ ملاذا؟! املوقف بني يدي اهلل والرجوع إىل اهلل وأعوذ باهلل من ساعة تزجين يف 

من هذه الدنيا خاوي الوفاق. أقول قويل هذا وأستغفر ندم حمرق أوال وهي ساعة سكرة املوت عندما أرحل 
 اهلل.
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 13/22/2211|  هوجه النعمة في هذا الابتالء الذي نعاني من -132

 

إن العبد املؤمن ال يتلقى من اهلل سبحانه وتعاىل يف كل أحواله وظروفه إال اخلري والنعمة، ولكنها إما 
عمة باطنة مَقن ََّعًة بشيء من االبتالء والشدة، وصدق اهلل عز أن تكون نعمة ظاهرة جلية أو أن تكون ن

َر َلُكم مَّا يِف السََّماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعلَْيُكْم نَِعَمهُ وجل القائل:   ظَاِهرًَة َأملَْ تَ َرْوا َأنَّ اللََّه َسخَّ
 .[35]لقمان:  َوبَاِطَنةً 

ال اخلري، إ –إن كان مؤمنًا  –حوال ال ُيكن أن يتلقى من اهلل فمهما تقلَّب اإلنسان يف ظروف وأ
 إال النعمة، ولكنها كما قلت لكم قد تكون مَقنَّعًة بظاهر من االبتالء، بظاهر من الشدة.

وما كانت هذه اهلزة اليت ابتالنا اهلل سبحانه وتعاىل هبا إال حمنة يف الظاهر فقط، أما يف الباطن فهي 
 َقنَّعة بالشدة واملَقنَّعة باخلوف ومبا قد علمتم من االبتالء.نعمة من النعم امل

 ولعلكم تسألون ما وجه النعمة يف هذه اهلزة اليت عانينا ولرمبا ما زلنا نعاين منها؟
ا عباده ه وتعاىل هبأهنا عصا من عصي التأديب يؤدب اهلل سبحان –يا عباد اهلل  –وجه النعمة 

يرتاب يف أن التأديب نعمة من أجل النعم مهما كان الطريق إليها؟ هل  وهل يف الناس من ويربيهم هبا.
 يف الناس من يرتاب يف أن الرتبية من أجلِّ النعم اليت يأخذ اهلل عز وجل هبا عباده؟

 ولكنا نعود فنتساءل: ما وجه هذه النعمة يف هذا االبتالء الذي نعاين منه؟
من ن غفلة وأهنا تُ َقوُِّم االعوجاج وأهنا تدعو اإلنسان املؤ وجه النعمة يف ذلك أيها اإلخوة أهنا توقظ م

إىل جتديد االصطالح مع اهلل والتوبة واإلنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل. وجه النعمة ووجه اخلري يف هذا 
االبتالء أنه يدعو املؤمنني إىل أن جيتثوا الفساد مما بينهم وأن يعودوا فيمدوا آصرة احلب وآصرة الوداد 

 ألخوة فيما بينهم على االختالف وعلى التفاوت أيًا كان نوعه.وا
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عض شأن بوأرجوا أال نتصور أن الفساد إّنا يستشري يف جانب أو يف جهة واحدة فقط كما هو 
 يقظة، إننا مجيعًا على اختالف فئاتنا نعاين من الغفلة اليت ينبغي أن تنتهي إىل املتصورين أو املتخيلني.

 بغي أن نتعاون مجيعًا على اجتثاثه.نعاين من فساد ين

 ما أكثر البيوت اليت يشيع فيها الفساد والظلم والوقت ال يتسع للشرح والبيان.
ما أكثر األسواق اليت يشيع فيها الفساد بل يشيع فيها الظلم، وحسبكم من الظلم أنواع الغش 

 .غش فليس منا منواخلديعة اليت حذر منها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائاًل: 
ما أكثر الفساد الذي يستشري يف املعامل واملصانع متمثاًل يف الظلم الذي ينحط على عماله وعلى  

 كثري من املوجودين فيه.
 ما أكثر أنواع الفساد والظلم اليت تستشري يف عالقات الناس واملؤسسات بعضها مع بعض.

 نعلم أنه يوقظ اجلميع، وعندما نقول: إن عندما نقول: إن هذا االبتالء يوقظ من غفلة ينبغي أن
من شأنه أن يدعو إىل اجتثاث الفساد فإّنا نعين أن يتعاون اجلميع على اختالف فئاهتم الجتثاث الفساد 

 بكل أنواعه.

يف هذا االبتالء الذي قد نراه نقمة يف الظاهر ولكنه نعمة من  –يا عباد اهلل  –هذا هو وجه النعمة 
إلنابة إىل اباطن. أجل فالشأن فيه أن يوقظنا، والشأن فيه أن يدعونا إىل جتديد التوبة و أجلِّ النعم يف ال

  اهلل سبحانه وتعاىل.

 على أن هذا االبتالء أو هذه احملنة قد هبَّْت اليوم لتدبر، أجل يا عباد اهلل، هذا ما نعتقده ونتصوره.
الرحيم والودود،  ولكنه أرسلها إلينا وهو اللطيف فإن اهلل عز وجل مل يرسل إلينا هذه احملنة لتستقر وتبقى،

 أرسلها لكي متر فتوقظ السادر وتنبه الغافل وتدعو األمة إىل أن هتب إلصالح شأهنا.

قبل ولقد كنت ُأرِْيُت هذه احملنة قبل أشهر وُأرِْيُت كيف ت –وينبغي أن أقوهلا صراحة  –ولقد كنت 
ما قد رأيت وكما قد حذرت وكان الناس آنذاك بني ساخر وُأرِْيَت كيف ستدبر. وها هي ذي أقبلت ك

 ومكذب ومتعجب، ولكنين ُأرِْيُت أيضًا كيف هتب لتدبر، وهي اليوم يف مرحلة اإلدبار.
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ما هي العربة اليت نبغي أن تقتطفها يا عباد اهلل من هذه احملنة سواء يف إقباهلا أو يف إدبارها؟ ما 
 الدرس الذي ينبغي أن نعود به؟

وأقوهلا لنفسي أواًل ولكم مجيعًا وألمتنا على اختالف فئاهتا  –رس الذي ينبغي أن نعود به الد
صلح ينبغي أن جندد العودة إىل اهلل، ينبغي أن نتوب إىل اهلل سبحانه وتعاىل، ينبغي أن ن –ودرجاهتا ثانيًا 

الفساد بأنواعه  من أجل اجتثاث – مجيعًا أقول –ما بيننا وبني اهلل عز وجل، مث إنا علينا أن نتعاون مجيعًا 
ومن أجل زرع مبادئ اإلصالح بكل أنواعه وبكل متطلباهتا، وال ُيكن يا عباد اهلل أن يتم اإلصالح 
عندما يوكل أمره إىل فئة واحدة من الناس أيًَّا كانت، وإّنا يتم اإلصالح عندما تتم حقيقة التعاون بني 

راهتا. هذه هي احلقيقة. وسدى وحلمة النجاح يف هذا األمر هو األمة على اختالف فئاهتا وعلى تنوع قد
 اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل.

الدرس الذي ينبغي أن نقتطفه من هذه احملنة اليت أقبلت وها هي ذي اآلن يف طريقها إىل اإلدبار 
ؤولون سهي أن ّند آصرة احلب فيما بني فئات هذه األمة، كلنا مسؤولون عن مد هذه الوشيجة، كلنا م

عن مد وشيجة احلب فيما بني أفراد هذه األمة على اختالفها، على تنوعها أيًَّا كانت صورهتا، هكذا 
يأمرنا ديَّانُ نَا موالنا سبحانه وتعاىل. أجل احلب هو الذي يكون رقيبًا على الصالح أن يستمر، احلب هو 

 الذي يكون سببًا الجتثاث الفساد وحراسة أال يعود.

 ؟-احلب فيما بني فئات هذه األمة  آصرة –لذي ينبغي أن نغذي به هذه اآلصرة ما الغذاء ا
الغذاء هو اإلصغاء إىل نصيحة رسول اهلل، هو اإلصغاء إىل وصية رسول اهلل توجََّه هبا إىل القادة، 

سوا،  سال تباغضوا، ال حتاسدوا، ال تدابروا، ال حتسسوا، ال جت إىل األمة، إىل خمتلف مؤسساهتا وفئاهتا:
 ، وألفت نظركم إىل أن كلمة )عباد اهلل( منادى، أي كونوا يا عباد اهلل إخوانا.كونوا عباد اهلل إخوانا

حنن عندما نغيب عن حقيقة هويتنا عبيداً مملوكني هلل ننسى هذا الغذاء أن نغذي به أنفسنا وإخواننا، 
انًا، فعندئٍذ  قائاًل: كونوا يا عباد اهلل إخو ولكن عندما نستيقظ هلذه اهلوية، عندما يوقظنا إليها رسول اهلل

 إذاً آصرة األخوة ممتدة بني عباد اهلل مجيعًا. –وقد علمنا أننا عباد اهلل  –
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كيف ُيكن أن يستشري الظلم بني أناس علموا أهنم عباٌد هلل؟ كيف ُيكن أن تستشري األنانية بني 
ألمة عاىل؟ كيف ُيكن أن يستغل أناس األمة أو فئة من اأناس علموا أهنم مملوكون أرقاء بيد اهلل سبحانه وت

كونوا يا عباد ليعتصر منها اخلري لنفسه، ليعتصر منها الغىن لنفسه وقد علم أنه عبد مملوك هلل عز وجل، 
 .اهلل إخوانا

أجل، أجل موالي يا رب العاملني: ها قد عدنا إليكن ها قد تبنا إليك، سنكون وحنن عبادك إخوانًا 
لفني، إخواناً متحابني حيرس كل  منا سعادة اآلخر، لن تكون سعادتنا وقفًا على فئة بل ستكون قسمة متآ

ِإن ُكلُّ َمن يِف  ذين نسمع ونقرأ قول اهلل عز وجل:عادلة بني عبادك مجيعًا، كيف ال نفعل وحنن ال
. ]مرمي  يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة فَ ْرداً َصاُهْم َوَعدَُّهْم َعّداً. وَُكلُُّهْم آتِيهِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّمْحَِن َعْبداً. لََقْد َأحْ 

– 82-80]. 
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 21/22/2211|  التباس الهرج بالجهاد -133

 

أن يلتبس على اإلنسان العاقل الشبيُه بالشبيه فذلك شيء يقع، وهو من األمور اليت قد يقع فيها 
أما أن يلتبس على اإلنسان العاقل النقيُض بالنقيض، أن يلتبس عليه األسود العقالء كلهم من الناس، 

القامت باألبيض الناصع، أن يلتبس عليه املوجود الذي يراه باملعدوم الذي ال يراه، أن يلتبس عليه الكبري 
د عاقاًل يلتبس الكبري الذي يسدُّ منظره اآلفاق بالصغري الصغري الذي ال تكاد العني اجملردة تراه، أما أن جت

 عليه النقيُض بالنقيض من مثل هذه األمثلة اليت أحدثكم عنها فذلك شيء ال علم للعقالء به قط.

َ رسول اهلل  الفرق جليًا يف  ه وسلمصلى اهلل عليلقد فرَّق اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه وبنيَّ
صلى اهلل اهلل  قيامة واهلرج الذي حذر منه رسولسنته الثابتة بني اجلهاد املربور املاضية شرعته إىل يوم ال

َ رسول اهلل الفرق بينهما فرقًا جليًا ك عليه وسلم َ اهلل وبنيَّ برياً ال وحذر منه كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. بنيَّ
 ة الكافرين الذينأن اجلهاد إّنا هو مقاتل صلى اهلل عليه وسلميرتك بينهما جمااًل لِلَْبٍس. أنبأنا املصطفى 

أعلنوا الكيد لإلسالم واملسلمني واستمرؤوا السري إىل اغتصاب حقوقهم والنيل من مبادئهم وقيمهم، وهو 
َا يَ نْ َهاُكُم اللَُّه َعِن  تأوياًل وال التباسًا عندما قال:ما قد بي ََّنه كتاب اهلل بعبارة صرحيٍة واضحٍة ال تقبل  ِإّنَّ

َمن يَ تَ َوهلَُّْم فَأُْوَلِئَك ْخرَُجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأن تَ َولَّْوُهْم وَ الَِّذيَن قَاتَ لُوُكْم يِف الدِّيِن َوأَ 
 .[8]املمتحنة:  ُهُم الظَّاِلُمونَ 

هذا هو اجلهاد وهؤالء هم اجملاهدون بنيَّ ذلك كتاب اهلل بنصٍّ صريح قاطع، وبيَّنه لنا رسول اهلل 
 م بعبارات شارحة ال تدع جمااًل لِلَْبس.صلى اهلل عليه وسل

َ لنا اهلرج وميز بينه وبني اجلهاد وأوضح لنا أن اهلرج هو أن يتصادم  مث إنه صلى اهلل عليه وسلم بنيَّ
أي سرياً حتت رايٍة  –املسلمون فيما بينهم بقتال انتصاراً لعصبة أو غضبًا لعصبة أو سرياً حتت رايٍة ُعمِّيَّة 

يه وسلم هذا هو اهلرج الذي بي ََّنه لنا رسول اهلل صلى اهلل عل –لها وإىل أي غايٍة يسري هبا ال تعلم من حيم
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من خرج من أميت على أميت يضرب مث حذر منه أُيا حتذير فقال فيما رواه مسلم يف صحيحه وغريه: 
 .برها وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها وال يفي بذي عهدها فليس مين

 ومن مث شرح لنا رسولنا حممد صلى اهلل –كتاب ربينا جل جالله   –املبني إذاً قد أوضح الكتاب 
عليه وسلم الفرق بني اجلهاد املربور املاضي إىل يوم القيامة وبني اهلرج الذي هو عالمة من عالمات قيام 

ه قالساعة والذي هو أخطر باٍب وأوسع باٍب إىل الفتنة الدمهاء، ومع ذلك فإننا لنسمع ونرى ما ال يصد
العقل، نرى أناسًا يزعمون أن اجلهاد قد التبس عليهم باهلرج، يدعون إىل اهلرج ويرفعون لواءه ويزعمون 
أنه اجلهاد يف سبيل اهلل، يأمرون مبا هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه، يأمرون مبا حذر منه كتاب 

لم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وساهلل عز وجل ويقولون إنه اجلهاد، ويعرضون عن اجلهاد الذي أمر 
وَيذِّلون منه، وحنن نرى أمامنا الكفرة الذين أعلنوا حقدهم وعدواهنم على اإلسالم ومن مث على املسلمني، 
نرى أمامنا ومن حولنا الكفرة الذين تصتك أسناهنم كيداً على اإلسالم، يستلبون احلقوق ويستمرئون القتل 

سرحون وُيرحون مهددين املسلمني بإسالمهم ومهددين املسلمني بقيمهم ويغتصبون الدور من أصحاهبا وي
وحقوقهم، َيذِّلون عن اجلهاد مع هؤالء الذين أمرنا اهلل عز وجل أن نقاتلهم ويأمرون مبا هنى رسول اهلل 

من خرج من أميت على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها عنه إذ قال:  صلى اهلل عليه وسلم
 .يفي بذي عهدها فليس مين وال

لى اهلل صعباد اهلل: أصحيح أن يف العقالء الذين آمنوا بكتاب اهلل وقرؤوه وآمنوا بنبوة رسول اهلل 
وأصغوا السمع إىل تعاليمه، أتتصورون أن يف العقالء من يلتبس عليه اهلرج الذي حذر منه اهلل  عليه وسلم

تصور انه وتعاىل به؟ أعتقد يا عباد اهلل أن العقل ال ُيكن أن يوحذر منه رسوله باجلهاد الذي أمر اهلل سبح
مثل هذا اللبس أبداً، وإّنا هو اصطناع لِلَّْبس من أناس يعرفون احلقيقة ألهداف ال نريد أن نستبطنها وال 

 أن نتحدث عنها.

تيجة اليت نمث إننا ينبغي أن نتساءل عن النتيجة اليت حيققها اجلهاد الذي أمر به اهلل عز وجل وال
 يستثمرها اهلرج الذي هنى عنه رسول اهلل بل هنى عنه كتاب اهلل عز وجل.
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َا يَ نْ َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَ لُوُكْم يِف الدِّينِ  الذي أعلن عنه بيان اهلل قائاًل:أما اجلهاد املربور   ِإّنَّ
]املمتحنة:  ُم الظَّاِلُمونَ اِجُكْم َأن تَ َولَّْوُهْم َوَمن يَ تَ َوهلَُّْم فَأُْولَِئَك هُ َوَأْخرَُجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَ 

8]. 

تنفيذ هذا األمر اإلهلي والسري إىل ما أمر اهلل به باجلهاد يرفع رأس األمة عاليًا، جيعلها تتفيأ ظالل 
ها منيعة يف أعني علها عزيزة يف نفساألمن والسلم احلقيقيني، جيعلها متتلك حقوقها املادية واملعنوية، جي

، ليه وسلمصلى اهلل عأعدائها، هذه هي مثرة اجلهاد الذي أمر به كتاب اهلل عز وجل وأمر به رسول اهلل 
 اجلهاد الذي َيذِّل منه الذين يصرون على الدعوة إىل اهلرج.

اقبة اهلرج يا عباد اهلل، فما هي ع – صلى اهلل عليه وسلموهي تسمية اختارها رسول اهلل  –أما اهلرج 
ما هي عاقبة تصادم املسلمني بالقتال؟ ال يدري كما قال رسول اهلل القاتل فيما قَ َتل وال يدري املقتول 
فيما قُِتل. عاقبة ذلك أن تتسع دائرة األحقاد السائرة بني املسلمني بعضهم مع بعض، وأن تتحول األحقاد 

ني، مث فإن الوطن يهلك ويتمزق حتت سنابك هؤالء املتقاتل إىل ثأر يهيمن على النفوس والقلوب، ومن
األغنياء يتحولون إىل فقراء مدقعني والفقراء يتحولون إىل جائعني يهلكهم اجلوع ويشيع فيما بينهم البؤس 
واهلالك، يتحول الوطن الواحد إىل قطع ُمَبضََّعٍة ويتحول إىل فئات متقاتلة متخاصمة، فئات تغرق يف حبار 

دماء فيما بينها، واإلصالح الذي يتحدث عنه املسلم أين مكانه؟ ليس له مكان إطالقًا أمام هذا من ال
البالء املاحق، أمام هذا اهلالك الذي حييق باألمة وبالوطن. الديار تتهاوى والقتل يستحر والدماء تتحول 

ود وال تستطيع دان وثالثة عقإىل أهنر، ومىت ُيكن هلذه األمة أن تنهض من كبوهتا، لسوف ُير العقد والعق
هذه األمة أن تستيقظ من البالء املاحق الذي أحاط هبا، ال ُيكن للخراب أن يتحول إىل عمران خالل 

 هذه املدة، وما السبب؟ السبب هو اهلرج.

يتم أأرأيتم إىل النتيجة اليت حيققها اجلهاد باملعىن الذي شرعه اهلل وباملعىن الذي بي ََّنه لنا رسول اهلل، أر 
إىل األثر املهلك املرعب الذي يثمره اهلرج الذي هو عالمة كما قال رسول اهلل من أقسى وأخطر العالمات 

 الدالة على قرب قيام الساعة.
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هذا الذي أقوله لكم أيها اإلخوة من شأنه أو يوقظ السادر وأن ينبه الغافل وأن يُ َقوَِّم صاحب 
 االعوجاج يف سريه.

لى اهلل صوحنن وهلل احلمد املؤمنون بكتاب اهلل املنتمون إىل سيدنا رسول اهلل  –تعالوا يا عباد اهلل 
قولنا تعالوا حنصن أنفسنا وع –، حنن من أمته، حنن من أمة االستجابة حبمد اهلل عز وجل عليه وسلم

 ِلك إخواننا.هْ ن ُ حبصن احلماية والرعاية، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يناشدنا القرىب، أال نَ ْهَلك وأال 
 أقول هذه الكلمة يل ولكم مجيعًا ولكل من قد تبلغه.

أما إخواننا أولئك الذي ينقادون ألمر الغريب يف خارج هذا الوطن ألسباب ال أريد أن أحتدث 
عنها، أما أولئك اإلخوة الذين ينفخون وهم متسرتون يف نريان هذه الفتنة، يف نريان هذا اهلرج، كلما 

ة، أيها األحبة أيها اإلخو  –وليت أن كالمي يبلغهم  –أن يعيدوها إىل الوقود، أقول هلؤالء  َخَبْت حياولون
واهلل إين ألقوهلا لكم من منطلق شفقة، واهلل إين أقوهلا لكم من منطلق حب، الحظوا النتيجة اليت ستؤولون 

ااًل مما حييق هبذه ااًل وأثقهبا بعد سنوات طالت أو قصرت إىل اهلل، ستحمل أعناقكم الضعيفة أثقااًل وأثق
البلدة وهبذه األمة بسبب هذا النفخ الذي متارسونه، بسبب هذا التهييج الذي ال تلبثون تسريون يف 
طريقه، ملاذا؟ انقياداً ألمر آِمر، استفادة من ماٍل يسري يوضع يف اجليب، غدًا إذا رحلتم من دنياكم إىل 

جواحنكم يا  حتملونه يف أعناقكم لسوف تتلظى مشاعر الندامة بنياهلل وشعرمت بالثقل الكبري الكبري الذي 
عباد اهلل ولسوف تتمنون أن لو رجعتم إىل هذه الدنيا لُتَكفُِّروا عن هذا العمل الذي فعلتموه، لُِتَكفُِّروا عن 

ادة عهذا التخريب الذي أوغلتم أنفسكم فيه ولسوف جتدون العاقبة السوداء، العاقبة اخلطرية، شقاء ال س
بعده، شقاء ال بارقة أمل يف أن جتدوا أنفسكم أمام سعادة أو أمن أو طمأنينة إّنا هو الشقاء األبدي. 
فيا أيها اإلخوة ال تزال الفرصة كامنة وال تزال أيام العودة إىل اهلل واإلنابة إىل اهلل واالنقياد ألمر اهلل بداًل 

نه وتعاىل. ، فهال رجعتم، هال تبتم، هال أُبْ ُتْم إىل اهلل سبحامن االنقياد ألمر اجملهول ال تزال الفرصة ساحنة
وما دام اإلنسان يعيش فوق هذه األرض يف هذه احلياة الدنيا فإن باب اإلنابة إىل اهلل مفتوح، باب التوبة 

 إىل اهلل سبحانه وتعاىل مفتوح.
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مس من السجون جلرائم أيها اإلخوة أيًا كنتم ومهما كان ماضيكم سواء كان فيكم من خرجوا باأل
ارتكبوها أو كان فيكم من حيقدون على أناس ألسباب ال أريد أن أذكرها، أيًا كانت أحوالكم فإن اهلل 
يتوب عليكم، فإن اهلل يقبل توبة التائبني، عودوا فاصطلحوا مع اهلل سبحانه وتعاىل فذلك خري لكم من 

داخل ة ربكم سبحانه وتعاىل. اإلصالح إّنا ينبع من الأن تنقادوا للمجهول، انقادوا ملوالكم، استجيبوا دعو 
وال ُيكن أن ُيْسَتَجرَّ من اخلارج. أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيمعنا وإخواننا وأحباءنا على ما يرضيه، 
وأسأله سبحانه وتعاىل أن يقي هذه البلدة مكر املاكرين وكيد الكائدين وأن يعيدنا مجيعاً إىل حظرية دينه. 

 قويل هذا وأستغفر اهلل.أقول 
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، أما الشطر من شطرين اثنني –أو يف الغالب  –إن اجملتمع اإلنساين كل ال يتجزأ، وهو يتألف دائماً 
نني أو طاألول فالقادة وأولو األمر يف ذلك اجملتمع، وأما الشطر الثاين فعامة الناس أو من يُ نْ َعتُون باملوا

الشعب. هذه حقيقة معروفة ال ِمْرَيَة فيها. فإذا عرفنا ذلك فلنعلم أن كال الشطرين من اجملتمع أيًَّا كان 
معرض الرتكاب املفاسد ومطاَلٌب بالصالح واإلصالح، وما ينبغي أن نتصور أن شطراً واحداً من اجملتمع 

عني هو األمة ومن مث فهو الذي يالحقه الفساد ومن مث فهو الذي يطاَلب بالصالح 
َ
كال أو اإلصالح. امل

 .كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابونالشطرين ينطبق عليه كالم رسول اهلل: 

بل ينبغي أن نعلم أن الفساد إذ يستشري إّنا ينتشر أواًل يف القاعدة مث يتسامى ويتعاىل إىل أن يصل 
ينتشر أواًل يف القاعدة مث إنه ينعكس إىل القمة وقد رذاذه إىل القمة. كذلكم الصالح واإلصالح إّنا 

ه: هذا يف احلديث الذي يرويه احلسن البصري رضي اهلل عن صلى اهلل عليه وسلمأوضح لنا رسول اهلل 
ُعمَّاُلكم أعمالكم، كما تكونوا يوىلَّ عليكم.هذه حقيقة ثانية إذاً ينبغي أن نعلمها وأن نتبي َّنَها . 

لثة فهي أن علينا إذا عرفنا ذلك أن نتوجه بالنصح إىل كال هذين الشطرين، إذا عرفنا أما احلقيقة الثا
هذه احلقيقة فإن علينا أن حنذِّر كال شطري اجملتمع من الفساد والركون إىل الفساد. إن االلتفات إىل شطر 

عامل مع  ن يتمع اإلعراض عن الشطر الثاين شأنه كم –وليكن شطر القاعدة الشعبية أو القمة  –واحد 
 كفة واحدة من امليزان معرضًا عن الكفة األخرى. هذه حقيقة أخرى ينبغي أن نتبي َّنَ َها يا عباد اهلل.

ثل متعالوا إذاً إىل مرحلة التطبيق اليت يالحقنا هبا بيان اهلل عز وجل يف كثرٍي من آي كتابه املبني من 
 أُْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ نْ َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر وَ َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمَّةٌ َيْدُعوَن ِإىَل  قوله:

 .[154]آل عمران: 
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تقول احلكمة الصائبة املعروفة: )لكل مقام مقال(، ينبغي أيها اإلخوة أن نضع هذه احلكمة إمامًا 
لنهي عن مة بالدعوة إىل اهلل، بالتذكري بأوامر اهلل، بانصب أعيننا عندما نريد أن نتوجه إىل شطري هذه األ

 الفساد واإلفساد، باألمر بالصالح واإلصالح، القاعدة تقول: )لكل مقام مقال(.

وأنا أعلم  –ممن شرََّفه اهلل عز وجل بالوقوف على منرب رسول اهلل  –أيها اإلخوة  –أنا اآلن واحد 
هم  أنظر إىل الناس الذين أمامي وإذا –امين اهلل عز وجل فيها أنين لست أهاًل لذلك، ولكنها وظيفة أق

من الشطر الثاين، وإذا هم من دمهاء الناس وعامتهم، إذاً ينبغي أن أتوجه باألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر إليهم، ينبغي أن ُأذَكَِّرُهم هم باإلقالع عن الفساد واإلفساد والسري يف طريق الصالح واإلصالح، 

أنا أعرضت عن الناس الذين هم أمامي وأخذت أحتدث عن الشطر الثاين آمرهم وأهناهم وأذكِّرهم  فإن
وأحذِّرهم فقد خالفت املنطق وسلكت مسلك العابث يف أمره وهنيه، الناس الذين أمامي أعرضت عنهم 

 والناس الذين ال يسمعون كالمي وهم بعيدون عين الحقتهم بالتذكرة واألمر والنهي.

إذا وجدت أن فرصة ساحنة قد هتيأت أمامي ونظرت فوجدت أن قادة األمة والقائمني على  ولكن
شؤوهنا هم الذين أراهم أمامي إذن ينبغي أن أتوجه بالنصح إليهم وينبغي أن أحتدث عن دورهم هم يف 

ل: ئالتسامي عن الفساد ويف العكوف على الصالح وعلى اإلصالح. أليس هذا معىن املثل املنطقي القا
 لكل مقاٍم مقال أيها اإلخوة؟ تعالوا نطبق ذلك.

إنين اآلن َأْشُرف بأنين أقف أمام ثلة من عباد اهلل عز وجل ممن يَسمَّون دمهاء الناس وعامتهم أو 
املواطنني أو الشعب إذاً فيجب أن أمحلهم مسؤولية اإلصالح والصالح املنوطة هبم، وهذا ما سأفعله اآلن 

 ص واإلمجال سائاًل اهلل عز وجل أن يرزقين وإياكم نعمة اإلخالص لوجهه.معتمدًا على التلخي

أواًل أناشد إخواننا الفنانني الذين يعكفون اليوم على حتضري الربامج الفنية لرمضان املقبل، أناشدهم 
م قيمة لأن يأخذوا العربة مما مت يف رمضان العام املاضي، أناشدهم وأنا أقدر رسالة الفن، وأنا واحد ممن يع

الفن، أناشدهم أن يستخدموا الفن رسالةً إلصالح احلال، لرفع املستوى، لشد األمة إىل مزيد من االنضباط 
بالقيم، إىل مزيد من االنضباط باألخالق اإلنسانية الرضية، إىل مزيد من االنضباط بأخالق األسرة، بالود 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2232
 

يغلقون  حة أمام الذين ُيارسون هذا الفن، ما هلمالذي ينبغي أن يشيع داخل أفراد األسرة، أبواب كثرية مفت
على أنفسهم هذه األبواب كلها مث يصرون على أن يسلكوا بابًا واحداً ال ثاين له هو باب إثارة الغرائز؟ 
ال يا أيها اإلخوة، ال أيها اإلخوة، خذوا العربة من العام املاضي وإياكم أن تدفعوا أمتكم إىل الوقوع يف 

 أخرى. مصيبة أو فتنة

رجال املال، رجال األعمال أناشدهم اهلل أال جيعلوا من النعمة اليت أغدقها اهلل عليهم سكراً، أناشدهم 
 اهلل أال جيعلوا من الرشاوى سبياًل للقفز فوق ضوابط الشريعة يف املعاملة، فوق ضوابط القانونني املرعية يف

 أمواهلم، املال يذهب والقيم واإلُيان يبقى، إُيانك املعاملة، أناشدهم اهلل أن يؤدوا حقوق اهلل كاملة يف
 هو الذي ينجيك غداً، وفاؤك حلقوق اهلل يف عنقك هو الذي يسعدك غداً.

الناس العاكفون على غيهم الذين يقطعون الليايل سهارى عاكفني على تغذية غرائزهم، شهواهتم، 
ت الواحد لسنة تلو السنة تلو السنة وال يلتفال يعرفون معىن ألركان اإلسالم ويف مقدمتها الصالة، متر ا

 منهم إىل كتاب اهلل ُيسكه يقرأ فيه آية، غريب عن كتاِب اهلل وكتاُب اهلل عز وجل غريب عنه.

وأوهلم كما قلت لكم اإلخوة األعزة الذين يعكفون على الفن وحتضري  –أناشد هؤالء اإلخوة مجيعًا 
َوِمَن النَّاِس َمن َيْشرتَِي  علوا من أنفسهم مصداق قول اهلل:أال جيأناشدهم اهلل  –الربامج الفنية لرمضان 

 .[0]لقمان:  هَلَْو احلَِْديِث لُِيِضلَّ َعن َسبِيِل اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّخَذَها ُهُزواً أُولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب مُِّهنيٌ 

َواَل  مصداق قول اهلل سبحانه وتعاىل:م رجال املال واألعمال أناشدهم اهلل أال جيعلوا من أنفسه
 اِس بِاإِلمثِْ َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ نَّ تَْأُكلُوْا أَْمَواَلُكم بَ يْ َنُكم بِاْلبَاِطِل َوُتْدلُوْا هِبَا ِإىَل احلُْكَّاِم لِتَْأُكلُوْا َفرِيقًا مِّْن أَْمَواِل ال

 .[122]البقرة: 

نْيُ حتجبهم عن هوياهتم وهم ال يعلمون مىت حيني احلَ إخواننا الذين يعكفون على سهراهتم اليت 
َفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف  كونوا ممن قال اهلل عز وجل عنهم:ويتخطفهم املوت، أناشدهم اهلل أال ي

 .[08 :]مرمي َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيّاً 
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 ملنهج الذي بصَّرَنَا به كتاب اهلل وعلََّمنَا إياه رسول اهلل.أيها اإلخوة: هذا هو ا

عندما أكون أمام هؤالء اإلخوة ينبغي أن أذكرهم باألمانة اليت مُحِّلُوَها، ينبغي أن أحدثهم عن 
 اإلصالح املنوط بأعناقهم وأن أحذرهم من الفساد الذي ُيكن أو يوقعوا أنفسهم فيه.

 سبحانه وتعاىل أن أرى نفسي أمام ثلة من إخواننا الذين ملَّكهم اهلل فإذا حانت الفرصة ويسََّر اهلل
عز وجل قيادة هذه األمة فلذلك حديث آخر، عندئٍذ ينبغي أن أحدثهم عن األمانة املنوطة يف أعناقهم، 
ينبغي أن أحدثهم عن الصالح واإلصالح املنوطني هبم، ولكن معاكسة األمر إن هي إال عبٌث ينبغي أن 

 ه عنه. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم.نتنز 
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لى اهلل صإن مما وعيناه وحفظناه وحنن على رَحال املكاتب ويف مقاعد الدرس حديث رسول اهلل 
 عليه وسلم صلى اهلللشيخان الذي يقول فيه املشهور واملعروف والذي اتفق على روايته ا عليه وسلم

 مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعت له سائر
 .األعضاء بالسهر واحلمى

يف ظل هذا احلديث تنامت تربيتنا اإلنسانية، ويف ظل هذا احلديث شعرنا بقدسية اإلنسان وأدركنا 
ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَبْ َنا  تعاىل الذي طاملا ُغذِّيْ نَا به:مث إن ذلك كله تُ وَِّج بقرار اهلل سبحانه و مسو حياته، 

َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ  يعًا َوَمْن َأْحيَاَها َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفسًا بَِغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يِف اأَلْرِض َفَكَأّنَّ
َا َأْحيَا النَّاَس مجَِيعاً َفكَ  هذه تربيتنا اليت تلقيناها من كتاب ربنا ومن هدي نبينا حممد  .[23 :]املائدة َأّنَّ

 صلى اهلل عليه وسلم.

عباد اهلل: لقد شاء اهلل عز وجل أن ُيتد يب العمر إىل هذا الشأو الذي ترون أو تعرفون، وما كنت 
رُب َِّيْت  يف هذا الذي قرر ويف هذا املبدأ الذي اهلل عليه وسلم صلىأتصور أن يأيت من َيطئ رسول اهلل 

عة أسابيع إىل هذا اليوم، إىل أن فوجئت منذ بض صلى اهلل عليه وسلمعليه األجيال منذ بعثة رسول اهلل 
مبن يقرر أن ال حرج يف أن يستحر القتل باملسلمني وأن يسطو البعض منهم على البعض، ال حرج يف أن 

سلمون إىل الشوارع فيستثريوا وحيرضوا مث يستثريوا وحيرضوا على القتل. قال قائلهم: وليحدث َيرج امل
القتل، وليسقط العشرات يف سبيل التغيري من املسلمني فهذا جائز.. وهذا أيها اإلخوة يتضمن ختطئة 

نت أتصور أن ك  وسعيًا إىل وسعيًا إىل تصحيح موقفه. ما صلى اهلل عليه وسلمواضحة لسيدنا رسول اهلل 
أعيش وأن أرى بعيين من َيطئ املصطفى فيما يكتب أو َيطئه فيما يقول وُيْسِمع. ورمبا قال قائلهم: إن 
الذي يربر هذا إّنا يربر التسبب واحلرج على املباشر وليس احلرج على املتسبب. وهذا تالعب آخر بشريعة 

سؤولية . املتسبب الرتكاب اجلرُية شريك ولكن مخالفًا قط –يف هذه املسألة  –اهلل اليت ال أعلم فيها 
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املتسبب أعىت وأشد، إذا كانت اجلرُية قتاًل فاملتسبب ُيكلَُّف بالدية، ُيَكلَّف بالكفارة، من الذي قال: 
لك أن تنفخ يف نريان الفتنة كما تشاء، لك أن حترض وأن تستثري فإذا استثري فالن وفالن واهتاج فالن 

تل أو باشر اإلجرام تكون أنت الربيء وهو املرتكب وأنت الذي تنفخ يف نرياهنا! يا وفالن فمن باشر الق
 عجبًا هلذا التالعب الغث بشريعة اهلل سبحانه وتعاىل.

عباد اهلل: يقول حبيبنا املصطفى يف خطبة الوداع كالمًا يرسله إلينا حنن من وراء األجيال، َياطب 
أال ال تعودوا بعدي ُضالَّاًل يضرب الية إىل يومنا هذا، يقول: من خالل أصحابه األجيال املتتابعة الت

أال ال ويف رواية  بعضكم رقاب بعض، أال هل بلَّغت، أال هل بلَّغت، أال هل بلَّغت اللهم فاشهد
بأن من فعل هذا فقد  صلى اهلل عليه وسلمإيذانًا منه  تعودوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض

 كفر.وقع يف مزلق ال

أال ال تعودوا بعدي ُضالَّاًل يضرب يقول رسول اهلل خماطبًا لنا يف خطابه الوداعي يف حجة الوداع: 
ويأيت من يقول: ال أنت خمطئ، بل سيضرب بعضنا رقاب بعض يف سبيل اهلدف  بعضكم رقاب بعض

 الذي نسعى إليه، بل يسمى ذلك أيضًا جهاداً، كيف!

ه هذا لؤمن، إن عن طريق التسبب أو عن طريق املباشرة مث يرفع فوق عمكيف ُيَسلَُّط املؤمن على امل
أعود فأقول يا عباد اهلل: إنين يف حرية عجيبة من هذا األمر املفاجئ الذي كنت  لواء اجلهاد واسم اجلهاد.

 أتصور أن املوت الذي أنا على ميعاد معه أقرب إيل من أن أفاَجئ هبذا الكالم الذي يتضمن ختطئة رسول
 اهلل فيما أوصى وفيما قرر وحكم.

 كيف؟ مىت تسربت إلينا هذه اللوثة؟
وأخريًا علمت إن اللوثة تسربت إلينا من خالل عجوز أمريكية مُحَِّلْت ذات يوٍم مهمة، اخرتعت 
تنفيذًا ألحقادها ما مسته )الفوضى اخلالقة( وتعين هبذه الكلمة الفوضى اليت تتمثل بالقتل املستحر من 

وكيف جاء، الفوضى املتمثلة يف اإلحراق والتخريب والتقتيل وما إىل ذلك بطريقة عشوائية ال  أين جاء
ترمسها القوانني، بشرط أن تكون هذه الفوضى املتمثلة يف القتل واإلحراق والتخريب وفنون اإلفساد ضامنة 
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ديثًا إىل اجملتمعات متطوراً ح للنتيجة اليت تسعى إليها عجوز أمريكا. هذه الفوضى اخلالقة ُأْرَسَلْت سالحاً 
اإلسالمية اليت تريد أن تتمرد على سياسة القطب األمريكي الواحد، ولعل فيكم من عرف هذا الذي 

 أعرفه، ولعل فيكم من وضع يده على وثائق يف هذا األمر.

ه؟ صدر ذي يمن ال رهاب جتاوزًا كبريًا جداً جداً.)الفوضى اخلالقة( سالٌح جديد جتاوز أسلحة اإل
 من هنا جاء هذا القراء القائل: وليكن هنالك ومن الذي يتناوله؟ عمالء أمريكا. أمريكا هي اليت تصدره.

كونوا مؤمنني من ولي –وال أريد أن أبالغ يف النقل  –قتل، وليستحر القتل بالعشرات بل رمبا باألكثر 
جوزها اليت رمستها أمريكا من خالل عاملسلمني مادام ذلك ضمانًا للهدف املرسوم، إهنا )الفوضى اخلالقة( 
 اليت ذكرهتا لكم واليت تُ َبثُّ ويعمل عاملون على تنفيذها فيما بيننا.

وما عشت يف حيايت أزجي األخيلة واألوهام ألجعل منها حقائق، معاذ  –هذه حقيقة أيها اإلخوة 
 هذه حقيقة أرويها لكم بعد أن عرفتها وحتققت منها. –اهلل، معاذ اهلل 

 ًا، ما العالج؟ حنن الضحايا يا عباد اهلل، أو حنن الذي يُ رَاُد منا أن نكون الضحايا.حسن

عهدي بأهل الشام إىل هذا اليوم أهنم ُيتازون عن سائر البالد العربية واإلسالمية األخرى اليت زرهتا 
ة، جتعلهم يسريون فأهنم يتمتعون مبعرفة بشريعة اهلل عز وجل جتعلهم يقفون بني قرار العقل وحوافز العاط

على النهج األوسط بني جواذب العقل وجواذب العاطفة. مل أعرف يف يوم من األيام أن املسلمني العلماء 
طبعًا يف سوريا كانوا ضحايا لعواطفهم اهلوجاء، وما أعلم أهنم يف يوم من األيام كانوا ضحايا لعقالنيتهم 

 اجلافة أيضًا، هذه املزية أعرفها.

ي أن تتوَّج به هذه املزية؟ الوعي. والوعي هو سيد حوافز السلوك يف حياة اإلنسان. ال ما الذي ينبغ
أن نتمتع بدراية كافية بشريعة اهلل مع عاطفة حارة تسري بنا على صراط اهلل، ال.  –عباد اهلل  –يكفي 

ُتطَبُخ وتُ ْنَضُج  البد من أن نتمتع بالوعي حىت نعلم ما الذي يُ رَاُد بنا، حىت نشم رائحة املخططات اليت
 يف لياٍل سود مث إهنا تُ ْرَسُل إلينا، البد من الوعي أيها اإلخوة، أجل هذا الوعي هو الدواء وهو العالج.



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2232
 

ة فالدعوات اليت نتلقاها، نتلقاها من جمهول، وحاولُت جاهداً أن أعرف هذا اجملهول ولو كانت معر 
ان ي أن ال نكون ضحايا هلا، ينبغي أن يكون اإلنسهذه احملاولة ينبغ شخصية ولكين مل أمتكن من ذلك.

 املؤمن املسلم يف هذه البلدة املباركة أمسى من أن يكون ضحية هلا.

من أنت يا من تقودين إىل ما تشاء؟ والنتيجة اليت ستصل إليها إن جنحَت ما هي؟ أرين النتيجة، 
ُيكن أن أنقاد  ون حملَّ اآلخرين، أرين وعندئذٍ أرين املنهاج املرسوم، أرين الفئات اليت تريد أن جتعلهم حيلُّ 

لك. أما أن تقول يل: ِسْر وال تسأل، امش وال تسأل، نفَّْذ، ال، لقد كان اإلنسان أكرم من هذا. حىت 
َواَل  هول:إلنسان أبدًا بأن ينقاد للمجربنا مل يلزم اإلنسان بأن ينقاد بعني مغمضة، حىت ربنا مل يلزم ا

 .[20]اإلسراء:  َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُول ِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً  تَ ْقُف َما لَْيسَ 

هذا هو الدواء، وال أزال إىل هذه اللحظة أرفع رأسي عاليًا باملزية اليت أكرم اهلل هبا نقاية العلماء يف 
ر اهلل العظيم، أقول قويل هذا وأستغف لعقل والعاطفة والوعي.هذه البلدة، العلم الذي جيعلهم يقفون بني ا

 فاستغفروه يغفر لكم.
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 لقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه كان عندما يرسل أصحابه يف سرية من السرايا لرد
عدوان ما يوصي أصحابه أال يتعرضوا بأي عدوان على الرهبان يف أديرهتم وال على املتعبدين العاكفني يف  
كنائسهم. وقد صح أيضًا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه استقبل وفد نصارى جنران ضيوفًا أنزهلم 

ه صلى اهلل عليه وسلم. وصح أيضًا أنيف مسجده وأِذَن هلم أن ُيَصلُّوا صلواهتم يف مسجده صلى اهلل عليه 
 واليهود اليت تتضمن تنظيم احلياة السارية ما بني املسلمني –وثيقة املدينة  –وسلم اكتتب يف الوثيقة 

نصت الوثيقة على أن اليهود واملسلمني يتعايشون يف ظل أمٍن وسالم وأن للمسلمني دينهم ولليهود 
 دينهم.

مونه رى كانوا منذ أقدم العصور حيتفلون بيوم امليالد وحيتفلون مبا يسولقد علم الناس مجيعًا أن النصا
عيد رأس السنة امليالدية. ومل نسمع أبداً، ومل يسمع أحد أن يف الصحابة من توجََّه بأي عدوان على 
النصارى وهم آمنون يف مساكنهم أو وهم حيتفلون يف أنديتهم أو وهم يعبدون اهلل على طريقتهم يف 

وكنائسهم. مل يسمع أحٌد أن يف الصحابة أو يف التابعني أو يف من تبعهم قام بشيء من هذا أديرهتم 
 العدوان أبداً.

ِن اَل يَ نْ َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يُ َقاتِلُوُكْم يِف الدِّيوإّنا تفرَّع هذا كله من قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
ويتفرع من  .[2]املمتحنة: َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ وملَْ َُيْرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم 

ُد ُيذَْكُر فِيَها َولَْواَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض هلَُّدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساجِ قوله عز وجل: 
 .[45 :]احلج َكِثرياً اْسُم اللَِّه  

وعندما ركبت الرعونة شخص واحٍد من أوالد عمرو بن العاص فاتح مصر فضرب بعصاه شاباً من 
أقباط مصر قائاًل: خذها وأنا ابن األكرمني، استقدم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضوان اهلل عليه كالًّ 

ا ابن ة وأعطى عصاه للقبطي قائاًل: اضرب هبمن ابن عمرو بن العاص والشاب القبطي إىل املدينة املنور 
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على  –أي َأِجل العصا  –األكرمني، قصاصًا. وملا استجاب الشاب ألمر أمري املؤمنني قال له: َأِجْلَها 
 صلعة عمرو بن العاص فإّنا فعل ذلك اعتماداً على مكانة أبيه.

فعله  الذي قاله رسول اهلل وهذا الذيعباد اهلل: إن كنا جند اليوم من َيالف هذا الذي قاله اهلل وهذا 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كالذي مسعناه باألمس فإّنا الذي أقدم على ذلك زنديق تقنَّع بقناع 
اإلسالم ينطوي كشحه على حقد بالغ ال على النصارى أو أهل الكتاب وإّنا ينطوي على حقٍد دفني 

ن نفث كيداً من كيده على اإلسالم ذاته، بل إنه ليعلن معلى اإلسالم واملسلمني ومن مث فهو يريد أن ي
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اْدُخلُواْ يِف خالل ذلك احلرب كما يتوهم على الذات اإلهلية القائل يف حمكم تبيانه: 

 .[352]البقرة:  السِّْلِم َكآفًَّة َواَل تَ تَّبُِعوْا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدو  مُِّبنيٌ 

وعندما نعود إىل التاريخ، إىل أنواع األذى الذي تسرب إىل اجملتمعات اإلسالمية بدءًا من عصر 
الصحابة فإن التاريخ ليحدثنا أن ُجلَّ أنواع األذى إّنا تسرب إىل املسلمني من أولئك الزنادقة الذين كانوا 

الوقت اإلسالمي أنواعًا وأنواعًا من األذية والعدوان، و  يتقنعون بقناع اإلسالم مث إهنم يوسعون يف اجملتمع
 يضيق عن ذكر شواهد كثرية هلذا الذي كان يفعله أولئك الزنادقة باألمس.

إن سلسلة الزندقة مستمرة ولن تنقطع قط، وكيف تنقطع وإن خصوم اإلسالم جتمعوا يف هذا العصر 
ملزيفة اليت متثلها أال العاملية مث تتمثل يف الدولة ا على اختالف فئاهتم يف فئة واحدة تتمثل يف الصهيونية

 وهي إسرائيل.

إن زنادقة اليوم الذين ُيارسون مثل هذا الطغيان ما بني حني وآخر إّنا هم خمالب للصهيونية العاملية 
يا عباد اهلل. ولقد تساءلت باألمس أفيمكن أن تكون هذه املخالب مبنأًى عن البيت األبيض؟ أفيمكن 

ارسوا عدواهنم هذا دون إذٍن ينالونه من كربى الدول اليت تريد أن حتكم حكمها الظامل الطاغي حبق أن ُي
العامل بأسره؟ ال ُيكن، ولكنا ال ندري أيهما السبع الضاري وأيهما املخلب. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها 

 يا عباد اهلل.



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2239
 

اذا اختري ء اليت تتمزق منها كبد اإلنسانية؟ ملولكن ملاذا اختري هذا الوقت بالذات هلذه اجلرُية النكرا
 هلا هذا الوقت بالذات؟
هذا  -يتم اليوم بني العامل اإلسالمي وبني النصارى متمثاًل   –يا عباد اهلل  –إن هنالك تقاربًا 

يف أعلى املستويات بعيدًا عن الشوائب السياسية اليت كانت توحي بشيء من مثل هذا  –التقارب 
تقارب يتم اليوم فعااًل وجادًا دون أن يكون له أي خلفية كتلك اخللفيات السابقة اليت  باألمس، إنه

تعهدون. إن هذا التقارب مت من خالل ندوات عقدت باألمس القريب، وهنالك ندوة أخرى ستتم ويتم 
هيونية صاإلعداد هلا عما قريب، واملأمول أن الدوافع إىل هذا التقارب دوافع صافية عن الشوائب. إن ال

العاملية عندما ترى نذير هذا التقارب الذي يهددها هي بالذات وعندما ترى ربيبتُها إسرائيل هذا النذير 
تبعها جرائم ورمبا ت –الذي يطوف هبا ال ُيكن أن تصمت أو أن تسكت، ومن مث فإن هذه اجلرُية النكراء 

ن وخصام، من أجل أن يتحول احلوار إّنا ُخطَِّط هلا من أجل أن يتحول التقارب إىل عدوا –مثلها 
املخلص الفعال إىل كيٍد وقتال. هذه حقيقة ال أكشف حجابًا ألضعكم منها أمام سرِّ غري معروف إهنا 

 حقيقة ينبغي أن تكون جلية ناصعة.

فما العالج الذي ينبغي أن يتحصن العامل اإلسالمي والنصارى بل مجيع أهل الكتاب ضد هذه 
يوهلا من هذه املخالب الذليلة األجرية املاكرة؟ ما احلصن الذي يقي األمة مبسلميها اخلطط الصهيونية وذ

 وغريهم من مثل هذا اإلجرام؟

الوعي العقالين واملشاعر اإلنسانية. إن احلصن الذي يقي هذه  –يا عباد اهلل  –إنه شيء واحد 
إلنسانية ايش معهم على مستوى من ااألمة من عقابيل هذه اخلطط وأمثاهلا أن يعلم أهل الكتاب الذين نتع

املتكافئة سعداء بررة، ينبغي أن يعلموا حقيقة اإلسالم وينبغي أن يعلموا أن اإلسالم يتسامى فوق هذا 
الكيد اهلابط، ينبغي أن يعلموا أن اإلسالم منذ أن ابتعث اهلل عز وجل به الرسل واألنبياء ومنذ أن ختم 

عليه الصالة والسالم، هذا اإلسالم ينأى عن هذه اجلرائم، ينأى عن اهلل سبحانه وتعاىل رسالته مبحمد 
هذه املوبقات ومن مث فإن هذا احلصن املتمثل يف الوعي الذي أقوله لكم، وعٌي يتبادله املسلمون مع 
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 –م مجيعًا وأن نعل –اآلخرين هو الذي يقي األمة من عقابيل هذه اخلطط أيًَّا كانت، ينبغي أن يعلموا 
عدة، قائمة، شعارات قا –زندقة أيها اإلخوة هي اليت تفعل فعلها. ما ينبغي أن نقف أمام شعارات أهنا ال

الشعار الذي تسمعون ما ينبغي أن ُيتص َوْعيَ نَا، ما ينبغي أن ُيتص ثقافتنا الدينية، وعندما  –أيًا كان 
 ر أهل الكتاب.أقول ثقافتنا الدينية إّنا أعرب عن جامع مشرتك يأوي إليه املسلمون وسائ

إذا وعى أهل الديانات الصادقون يف ارتباطهم بالدين، الصادقون يف تعاملهم مع اهلل سبحانه وتعاىل 
فإن كيد هؤالء الكائدين سيتمزق القناع اإلسالمي الكاذب املمتد فوقه، وال أظن أن هنالك وسيلة فعالة 

 باد اهلل. عقولنا ونرباسًا يف أفئدتنا يا عأخرى غري هذه الوسيلة اليت قيََّضها اهلل عز وجل قوًَّة يف

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يكرم املسلمني أواًل بصدق انتمائهم إىل اإلسالم، وأسأل اهلل عز وجل 
 يث ينفِّذون قوله:لقهم عز وجل حبأن يكرم املسلمني ثانيًا بتنفيذ العقود اليت التزموا هبا جتاه موالهم وخا

 ِيَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعُقودِ يَا أَي َُّها الَّذ  :[1]املائدة. 

مسلمون ينتمون إىل اإلسالم ومعرضون عن العقد الذي بينهم وبني اهلل عز وجل أكاد أن أقول إنه 
رمبا كان إسالمًا كاذبًا. بيننا وبني رب العاملني عقوٌد التزمنا هبا أُْثِقَلْت أعناقنا هبا، أن حنرم احلرام فنبتعد 

وأن خنضع للواجب فنطبقه وأنه نعلن من خالل ذلك صدق انتمائنا إىل اهلل وصدق التزامنا بالعقود عنه 
اليت التزمنا هبا جتاه اهلل سبحانه وتعاىل وعندئٍذ ننظر إىل جمتمعاتنا فنجد أهنا طاهرة مطهرة من شوائب 

أن ننفذ  ا أن املطلوب منااملعاصي واآلفات، وإن كانت هنالك معاصي تقع يف السر واخلفاء، ولقد علمن
الوصية القائلة: إذا ابتليتم باملعاصي فاسترتوا. لن جتد جمتمعًا طاهراً من الشوائب أبداً. اإلنسان كان وال 
يزال غري معصوم لكن اإلله الرحيم الرمحن يأمرنا يف مثل هذه احلالة أن نسترت، ولكن عندما يأىب اجملتمع 

هذا اجملتمع  –ي، إال أن يستعلن مبا يغضب اهلل عز وجل وكأنه يقول اإلسالمي إال أن يستعلن باملعاص
ذه كأنه يقول: إننا ال نبايل هبذا العقد الذي أُْثِبَت يف أعناقنا، ال نبايل هب  –متمثاًل يف أهليه أيًا كانوا 

ال يف جمتمعاتنا غاملعاصي اليت حذَّْرتَ نَا منها فإن األمر عندئٍذ َيتلف وإن الزنادقة عندئٍذ يوغلون أُيا إي
 ويفسدون عالقة ما بيننا وبني إخوٍة لنا من أهل الكتاب.
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أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يبصرنا بالدواء وأن يبعدنا عن الداء، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل 
 العظيم.
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 22/21/2211 | حافظوا على شعائر هللا في رمضان -131

 

قبل علينا شهر اهلل املعظم، شهر رمضان، هذا الشهر الذي شاء اهلل عز إن هي إال أيام يسرية وي
لى صوجل أن جيعله بريد حب ورسالة رمحة وإعالنًا عن مغفرة، هذا الشهر الذي أعلن عنه رسول اهلل 

أيها الناس قد أقبل عليكم شهر عظيم فرض اهلل عليكم يف خطبة قال يف افتتاحها:  اهلل عليه وسلم
مث مضى يتحدث عن هذا الشهر ووَصَفُه بأنه شهر املواساة، أي شهر  ْنُت لكم قيامهصيامه وَسن َ 

اإلحسان وَمدُّ يد املساعدة إىل اآلخرين، وشهر الرتاحم، أي شهر الذي متتد فيه مشاعر األخوة ومشاعر 
وصف رسول  االود والتآلف بني عباد اهلل مجيعًا، يتصاحل فيه املتخاصمون ويتواصل فيه املتقاطعون، هكذ

 هذا الشهر وما يتضمنه. صلى اهلل عليه وسلماهلل 

يا باغي  شعاره معلنًا ذلك بلسانه، جعل شعاره قوله: صلى اهلل عليه وسلمولقد جعل املصطفى 
ُمدَّ رواق األخوة والود وآصرة الرمحة بينك وبني   يا باغي اخلري أقبل. اخلري أقبل ويا باغي الشر أقصر

أقصر أذاك عن عباد اهلل سبحانه وتعاىل، ال توغل يف األذية  ويا باغي الشر أقصر يعًا،عباد اهلل مج
واإلساءة، أقصر من األذى لعباد اهلل سبحانه وتعاىل، ال حتاول أن متد براثن أذيتك وبغيك إىل الناس، إىل 

يا باغي اخلري أقبل  رمضانعباد اهلل عز وجل أيًا كانوا، هذا معىن قوله الذي ذكره بل أعلنه شعاراً لشهر 
 .ويا باغي الشر أقصر

من ال يرحم  هذا الرسول الذي قال هذا الكالم هو ذاته الذي قال يف حديث صحيح متفق عليه:
 .الناس ال يرمحهم اهلل

ترى ما هو مصري من حاول أن يُ ْفرَِغ هذا الشهر املعظم من املضمون الذي أحبه اهلل عز وجل له، 
من الرمحة اليت أرسلها من خالله إىل عباده، حاول أن جيتث الرمحة اليت يف أجواء هذا  حاول أن يفرغه

الشهر وأن ينشر يف مكان ذلك الرعب واخلوف، حاول أن جيتث املواساة اليت جعلها اهلل سبحانه وتعاىل 
ما مصري  .معلمة هذا الشهر وأن ينثر وأن ينشر يف مكان ذلك املخاوف والفنت وأسباب القتل والتخريب
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هذا اإلنسان إذ يقف من الشهر هذا املوقف، يفرغه من مضامينه وحياول أن ُيأله بنقيض ما أحبه اهلل 
سبحانه وتعاىل لعباده يف هذا الشهر. ما مصري هذا الذي يقبل إىل مساجد اهلل عز وجل يف أمسيات 

لركع والسجد الذين يغشوهنا رمضان مث ال يدبر عنها إال وهي خاوية من روادها، إال وهي مقفرة من ا
ذكوراً وإناثًا. ما مصري هذا الذي يقبل يف كل أمسية من أمسيات رمضان إىل الشوارع والساحات مث إنه 
ال يغادرها إال وهي موحشة، إال وهي بلقع بعد أن كانت تفيض بالساعني ذكوراً وإناثًا إىل بيوت اهلل عز 

 .[24]طه:  ُت إِلَْيَك َربِّ لِتَ ْرَضىَوَعِجلْ وجل ولسان حال كلٍّ منهم يقول: 

ما مصري هؤالء الذين أقبلوا إىل مساجد اهلل عز وجل يف ليايل رمضان مث مل يدعوها إال وهي بلقع 
 فارغة من أولئك الذين كانت تزدهر هبم.

يس ي موحشة لإال وه –ليايل رمضان املؤنسة احملببة  –ما مصري هؤالء الذين مل يدعوا شوارع الليايل 
 فيها داٍع وال جميب، أين هم أولئك الذين كانوا يتسابقون إىل املساجد لقيام رمضان ذكوراً وإناثًا.

هل ُيكن يا عباد اهلل أن حُيَاَرَب شهر رمضان بأعىت من هذه احلرب هبذه الصورة؟ ترى هل هذا هو 
 األمر املبيت لشهر اهلل عز وجل عندما سيقبل عما قريب؟

تصور ما قد بلغين وأرجوا أن ما قد بلغين خطًأ وليس صحيحًا، ولكين أفرتض أن أنا أتساءل، أنا أ
يكون األمر صحيحًا، أفيمكن لشامنا هذه أن يكون هذا شأهنا مع رمضان ألول مرة يف تارَيها؟ أجل 

ته، مألول مرة يف تارَيها. حىت يف أيام احلروب الصليبية كان القوم يهابون هذا الشهر وكانوا يعرفون له قي
نعم، أفيعقل هذا يا عباد اهلل، أن يأيت رمضان ولسان حال األمة تعتذر له بأن املساجد غري مؤهلة 
الستقباله وبأن الشوارع غري مؤهلة ألن تزدان جبماله، أفيعقل أن ننظر فنجد الناس الذين كانوا يهرعون 

ينهم وبني اإلقبال ِبُسوا يف بيوهتم وحيل بإىل بيوت اهلل ذكوراً وإناثًا راكعني ساجدين أن جندهم اليوم وقد حُ 
على اهلل وأخذت ألسنتهم تتوهج وتتوجه بالدعاء على من كان السبب يف احليلولة بينهم وبني االستجابة 
لنداء اهلل سبحانه وتعاىل، يدعون من قلوب مكلومة جمروحة على من منعوهم من االستجابة ألمر رسول 

 .بليا باغي اخلري أقاهلل القائل: 
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أرجو أن يكون هذا التصور الذي نَسَجْته أخبار وأخبار يف ذهين تصوراً باطاًل، ولكين على كل حاٍل 
يا عباد اهلل هاأنذا أتوجه من هذا املكان إىل إخوٍة لنا سواء كانوا يف داخل هذا البلد املبارك أو كانوا يف 

اً، إنه حبل وبينهم خيطًا بل حباًل ال يزال ممتد خارجه، أتوجه إليهم وأنا أعلم وأنا على يقني من أننا بيننا
اإلُيان باهلل، إنه حبل االنتماء بالعبودية إىل اهلل عز وجل، هاأنذا أناشدهم بسم هذا احلبل اجلامع بيننا 

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ وبينهم، هاأنذا أناشدهم بقول اهلل عز وجل القائل:   .[15 :]احلجرات ِإّنَّ

ذا القرار الذي أعلنه بيان اهلل عز وجل أال حياربوه، وأال يستبدلوا هبذا القرار نقيضه، أال أناشدهم هب
يستبدلوا باألخوة اليت قررها بيان اهلل عز وجل بيننا العداوَة والبغضاء والرتبص واملخاوف والرعب بكل 

نهم، أناشدهم اجلامع بيننا وبيأشكاله السيما يف ليايل وأيام رمضان، أناشدهم القرىب، أناشدهم هذا احلبَل 
فََأْصِلُحوا  ه:القائل بعد قرار اجلامع املشرتك من عبوديتنا مجيعًا هلل عز وجل أال ُيزقوا أمر اهلل عز وجل 

 .[15]احلجرات:  بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ 

ن أأناشدهم إُياهنم باهلل عز وجل أال يستبدلوا بالصالح الفساد وكأهنم يقولون: ال بل إن شأننا 
 حنيل الصالح الذي أمرت به إىل فساد سنوغل فيه.

 هذا ما أقوله بني يدي شهر اهلل عز وجل، بني يدي شهر رمضان املعظم.

أنا ال أتوجه هبذه املناشدة إىل من وراءهم، إىل امللقنني داخل املسرح كما قلت باألمس، هؤالء ليسوا 
نا. مىت  قيمون وزنًا ال لرمضاننا وال لقرآننا وال لنبيمنا يف شيء ولسنا منهم يف شيء، أولئك امللقنون ال ي

 مبلف سوريا وقد راهن على –أيها اإلخوة  –كان داود ليفي يهتم هبذا الذي أقول؟ هذا الذي ُيسك 
أن كل ما قد قرره َسيُ نَ فَّذ، ال أتوجه إليه وال إىل صحبه الغادين والرائحني ما بني إسرائيل وباريس صباح 

ينضجوا اخلطة ومن أن أجل يقفزوا من رمسها إىل تنفيذها، ليسوا منا يف شيء، ولكين  مساء من أجل أن
أتوجه إىل إخوة أعزة لنا، أتوجه إىل من جيمعنا هبم نسب اإلُيان باهلل، أتوجه إىل من جيمعنا هبم نسب 

صلى اهلل اهلل  لالعبودية هلل، أتوجه إىل من جيمعنا هبم اإلُيان بقدسية شهر رمضان واإلُيان بوصايا رسو 
 .عليه وسلم
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أيها اإلخوة ال تكونوا سببًا يف أن تقفر املساجد ألول مرة يف رمضاننا املقبل عن روادها، ال تكونوا 
سببًا ألن تقفر شوارع الشام ألول مرة عن املتسابقني رجااًل ونساًء إىل بيوت اهلل عز وجل، ال تكونوا سببًا 

ة أثناء هلل عز وجل، ال تكونوا سببًا يف أن ننظر إىل الشام ُينة ويسر يف أن ختفت أصوات التالني لكتاب ا
شهر رمضان املبارك وكأن الشام تعتذر لرمضان تقول له: لسنا منك هذا العام من شيء ولست منا يف 

 شيء.

أيعقل أن يكون مسلم سببًا هلذا؟ مث ماذا؟ يفعل هذا كله بسم اجلهاد؟ أرأيتم إىل جهاد حيارب 
يا باغي اخلري ضان؟ أرأيتم إىل جهاد حيارب شعار املصطفى القائل عن هذا الشهر املبارك: شعارات رم

؟ أرأيتم إىل جهاد يدور رحاه على املسلمني، على اآلمنني املطمئنني؟ أرأيتم أقبل ويا باغي الشر أقصر
أميت  من خرج منبل يستخف أصحابه بقول رسول اهلل  يف الصحيح:  –إىل جهاد يعرض أصحابه 

 .على أميت ال يتحاشى مؤمنها وال يفرق بني برها وفاجرها وال يفي بذي عهدها فليس مين ولست منه

مرة أخرى أقول: أنا أتصور وهو خيال نسجته أخبار وصلت إيل ولكين إىل هذه اللحظة ال أضع 
ال، إخواننا هذه احل هذه األخبار من ذهين موضع اليقني. إخواننا املؤمنون باهلل أمسى من أن يكونوا على

املؤمنون باهلل سيستيقظون ولسوف يقطعون صلة ما بينهم وبني ليفي، ولسوف يقولون: لسنا منك يف 
شيء، لسنا جنودًا لك على باب الشيطان، لسنا جنودًا لك مهما وصفتنا بأننا أصدقاء مغفلون. أقول 

 قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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آيات يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل َياطب فيها اهلل عز وجل عباده املؤمنني حمذرًا من أن يتخذوا 
ة يؤكد ألنفسهم وليًا من دونه، حمذرًا من أن يستنجدوا بعدوٍّ هلم وعدوٍّ ملوالهم وخالقهم، آيات كثري 

ويكرر بأساليب شىت بياُن اهلل عز وجل هذا التحذير على مسامع عباده املؤمنني، تعالوا فأصغوا السمع 
تُّْم َقْد يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اَل تَ تَِّخُذوْا ِبطَاَنًة مِّن ُدوِنُكْم اَل يَْألُوَنُكْم َخبَااًل َودُّوْا َما َعنِ  إىل بعض منها:

]آل عمران:  ونَ بَ ْغَضاء ِمْن أَفْ َواِهِهْم َوَما خُتِْفي ُصُدوُرُهْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآليَاِت ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقلُ َبَدِت الْ 
112]. 

يَاء يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولِ  وهو حيذر من األمر اخلطري نفسه: امسعوا قوله
 .[1]املمتحنة:  تُ ْلُقوَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا مبَا َجاءُكم مَِّن احلَْقِّ 

ِر اْلُمنَافِِقنَي بِ  الم اآلخر هبذا األسلوب املختلف:أصغوا السمع أيها اإلخوة إىل هذا الك  هَلُْم َأنَّ َبشِّ
 ْلِعزََّة فَِإنَّ الِعزََّة لِّلِه مجَِيعاً ِفرِيَن أَْولِيَاء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي أَيَ ْبتَ غُوَن ِعنَدُهُم االَِّذيَن يَ تَِّخُذوَن اْلَكا ،َعَذابًا أَلِيماً 
 .[128-122]النساء: 
ن الَّ يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولِيَاء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننَي َومَ  عوا هذا الذي يقول اهلل عز وجل:امس

]آل  الّلِه اْلَمِصريُ  ْفَعْل َذِلَك فَ لَْيَس ِمَن الّلِه يِف َشْيٍء ِإالَّ َأن تَ ت َُّقوْا ِمنْ ُهْم تُ َقاًة َوحُيَذِّرُُكُم الّلُه نَ ْفَسُه َوِإىَل ي َ 
 .[32عمران: 

أأزيدكم يا عباد اهلل؟! إهنا تسع آيات، البعض منها يفي ويكفي. هذا ما قاله لنا اهلل عز وجل وهذا 
 يصك مسامعنا وينبغي أن يسرى إىل قلوبنا صباح مساء. ما

ولكن ثُ لًَّة متنكرة اليت ترسل تعليماهتا من أقبية الظالم أرسلت يف األسبوع املاضي تأمر بأن يُ تََّخَذ 
من يوم اجلمعة بل من شعار الصالة يوم اجلمعة يوم مترد على هذا الذي أعلنه اهلل، يوم مترد على الذي 

يوم  –ز وجل منه. أرسلت هذه الفئة املتنكرة من أقبية ظالمها تقول: اجعلوا ذلك اليوم حذَّر اهلل ع
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 يوم محاية دولية ُتستدَعى للمسلمني يف هذه البلدة. يا عجبًا، يا –اجلمعة، أقدس يوم من أيام األسبوع 
 ء! ال جواب ألهنمعجبًا، أمؤمنون هؤالء أم مالحدة هؤالء! أحاقدون على كتاب اهلل هؤالء! أم ماذا هؤال

متنكرون، عاشوا يف احلفالت التنكرية على ما يبدو أعمارهم كلها ومن مث فإهنم يرسلون أوامرهم وتعليماهتم 
من جوف الظالم ويرسلوهنا من أفواه الظالم أيضًا. من هذا الذي ُيكن أن يصغي السمع إىل من يأمرنا 

 ن يا عباد اهلل؟!بأن نتمرد على تعليمات اهلل املتكررة تسع مرات، م

ولكن ليس العجب كامنًا يف هذا الذي أقوله لكم، إّنا العجب يسري متفاقمًا إىل شيء آخر، 
العجب أننا اكتشفنا أن يف املشايِخ مشايَخ للبيت األبيض وأن يف املفايت مفتني للموساد اإلسرائيلي، 

ة بالعدو، ينبغي أنه ينبغي االستعانهؤالء املفتون وأولئك املشايخ اجتمعت كلمتهم على فتوى أصدروها ب
االستعانة بالدول األخرى، ينبغي االستنجاد هبا، وما هي الدول األخرى يا عباد اهلل؟ إهنا أمريكا وذيوهلا 
اخلادمة وإسرائيل املستخِدمة، تلك هي الدول اليت صدرت فتوى من أولئك وهؤالء بضرورة االستعانة هبم 

 وضرورة االستنجاد هبم.

عن قرآن غري هذا القرآن الذي أوحى اهلل به إىل رسوله َياطبنا به فلم أجد، حبْثُت عن سنة  حبْثتُ 
ُت عن خامت الرسل واألنبياء فلم أجد، حبثْ  صلى اهلل عليه وسلمأخرى غري السنة اليت تركها لنا حممد 

. أهو ديٌن آخر رعلماء الشريعة يف علماء الشريعة لعلي ألتقط من أصدر فتوى من هذا القبيل فلم أعث
ُندَعى إىل اخلضوع له! هذا هو األمر العجب، وهذا هو الشيء الذي ال تكاد األذن تصدق أهنا قد 

 مسعته.

نعم لقد صدر مثل هذا الفتوى اليت تناقض وتغالب قرآن اهلل عز وجل، وهيهات، هيهات أن تغلب 
كرت، ؟ ولقد مسعتم باألمس هذا الذي ذ هذه الفتوى كتاب اهلل وقرآنه، ال ُيكن، ماذا نقول يا عباد اهلل

ولعلكم مسعتم بعد ذلك هذه الفتوى اليت صدرت من مشايخ البيت األبيض ومن مفيت املوساد اإلسرائيلي. 
حنن املسلمني، حنن الذين أقامنا اهلل عز وجل فوق هذه األرض املباركة، حنن املؤمنني باهلل عز وجل ورسله 

نا  كل يوم مجعة أن ولينا هو اهلل عز وجل، وإننا لنردد ما يلقَّننا إياه ربوكتبه أمجع نعلنها صباح مساء يف
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 نيَ ِإنَّ َولِيِّ َي الّلُه الَِّذي نَ زََّل اْلِكتَاَب َوُهَو يَ تَ َوىلَّ الصَّاحلِِ  ا إياه:يف حمكم تبيانه، لنردد قوله الذي يلقنن
 .[180 ]األعراف:

. يوم اهلل. يوم اجلمعة، ليكونن يوم جتديد للبيعة مع اهلل يوم اجلمعة، لن يكون يوم مترد على كتاب
اجلمعة، ليكونن جتديداً للخضوع لوالية اهلل علينا وللخضوع لسلطان اهلل سبحانه وتعاىل علينا، أجل. حنن 
نتحرك حتت والية اهلل وسلطانه، حتت هذه الوالية تشيع بيننا األخوة، األخوة اإلنسانية، األخوة اإلُيانية، 

تناصر حتت سلطان هذه الوالية، نتعاون حتت سلطان هذه الوالية، حنرس قَِيَمنَا وأوطاننا وبالدنا حتت ن
سلطان هذه الوالية، قد خنطئ ولكنا نتناصح فيما بعد، قد ننسى ولكنا نتذاكر من بعد، نأمر باملعروف، 

َا  ل: وهكذا َعلََّمنَا، أمل يقاهللننهى عن املنكر، كلنا آمر مبعروف وكلنا ناٍه عن منكر، هكذا أحب لنا  ِإّنَّ
 .[15]احلجرات:  اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ 

أما أن نطأطئ الرأس ذاًل لذاك العدو الذي سيقبل إلينا منجدًا من وراء البحار فهيهات. لألسرى 
اؤوا السجود هلم أن يذلوا ويهونوا ما ش الذين يرون أنفسهم خاضعني لسلطان األسر، قابعني يف جدران

ولكن ليس هلم أن يأمروا األحرار مبا ابتلوا به هم أنفسهم، نعم. هذا شأننا، جباهنا ال تزال حبمد اهلل 
ناصعة، رؤوسنا ال تزال حبمد اهلل مرتفعة، ال تزال احلرية احلقيقية تسري يف دمائنا وذلك منذ أن أعلنا عن 

حده. وأنا أسأل هل يف هذا التاريخ األغر من استجاب لفتوى مشايخ البيت عبوديتنا هلل عز وجل و 
األبيض وفتوى املوساد اإلسرائيلي؟ أبداً. تارَينا األغر ال يعلم ذلك، نعم، هنالك يوٌم أسود ال تزال األمة 

ى أعظم دولة لتلتقط منه العربة تلو العربة والدرس تلو الدرس، إهنا خيانة ملوك بين األمحر الذين ُقِضَي ع
حضارية إسالمية يف األندلس بسبب خيانتهم. ماذا فعلوا؟ استجابوا لفتوى مشيخة البيت األبيض، 
استجابوا لفتوى املوساد اإلسرائيلي. ختاصموا، وملا اشتد اخلصام فيما بينهم استنجد كل طرف منهم 

م طردوهم من غرناطة، وهكذا جبناح من أجنحة األسبان. أجندوهم، مث إهنم طردوهم من القرطبة مث إهن
ُأْسِدَل الستار على دولة إسالمية حضارية ظلت مشسها تتألق يف ربوع الغرب قرابة سبعة قرون، وملا خرج 

 – ولسان التاريخ لسان الدهر يا عباد اهلل –آخر ملك من ملوك بين األمحر طريداً يبكي قال له التاريخ 
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لرجال. ضيَّعَته كبكاء النساء ألنك مل حتافظ عليه حمافظة ا قال له التاريخ: حيق لك أن تبكي على ملك
أما حنن فلن تدنَو إلينا لطمة التاريخ هذه قط، أما حنن لن نستبدل بعبوديتنا هلل عز وجل أي عبودية 
أخرى، أما حنن فلن نعيد سرية ملوك بين األمحر يف التاريخ. هكذا حنن، وهكذا سنعيش، وهكذا سنموت، 

 هلل عز وجل.وهكذا سنلقى ا

 َِّذيَن ِمن قَ ْبلِنَا رَب ََّنا رَب َّنَا اَل تُ َؤاِخْذنَا ِإن نَِّسينَا أَْو َأْخطَْأنَا رَب َّنَا َواَل حَتِْمْل َعلَيْ نَا ِإْصراً َكَما مَحَْلَتُه َعَلى ال
]البقرة:  ُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ا أَنَت َمْوالَنَا فَانَواَل حُتَمِّْلنَا َما الَ طَاَقَة لَنَا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرمَحْنَ 

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.[320
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 32/28/2211| نصيحة ألهل الشام -138

 

تقبل الشام عن مس صلى اهلل عليه وسلمتعالوا بنا مرة أخرى نصغي السمع إىل حديث رسول اهلل 
ث اليت سيمر هبا. ولن جند عزاًء عندما متر بنا النكبات أو تطوف بنا احملن، لن جند عزاءً وأهله واألحدا

ن الشام ع صلى اهلل عليه وسلمأمامها خرياً من اإلصغاء إىل هذا الكالم العجيب الذي ذكره رسول اهلل 
 ومستقبله، تعالوا نصغي السمع إىل طائفة يسرية من هذه األحاديث.

بن حبان واحلاكم بأسانيد صحيحة من حديث عبد اهلل بن حوالة والعرباض رضي يروي أبو داود وا
إهنا ستصري إىل أن تكونوا أجناداً جمندة؛ جنٌد باليمن  قال: صلى اهلل عليه وسلماهلل عنه أن رسول اهلل 

ين حتب أوجنٌد بالشام وجنٌد بالعراق، قال عبد اهلل بن حوالة اخرت يل يا رسول اهلل إن أدركت ذلك، أي 
أن أكون، قال: عليك بالشام إهنا خرية اهلل من أرضه جيتيب إليها خريته من عباده وإن اهلل تكفَّلَ يل بالشام 

 .وأهله
 اهلل عليه وسلم صلىروى احلاكم يف مستدركه والطرباين من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه 

َد به اديت فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع ُعهِ إن رأيت كأن عمود الكتاب استُِلَب من حتت وسقال: 
 .إىل الشام، أال إن األمن واألمان عندما تقع الفنت يف الشام

 يه وسلمصلى اهلل علروى الرتمذي وابن حبان والطرباين من حديث زيد بن ثابت أن رسول اهلل 
 .طوىب للشام، إن مالئكة الرمحة تبسط أجنحتها عليهقال: 

اهلل عليه  صلىمستدركه على شرط الشيخني من حديث أيب الدرداء أن رسول اهلل  روى احلاكم يف
فسطاط املسلمني يوم امللحمة الكربى يف أرض يقال هلا الغوطة، فيها مدينة يقال هلا دمشق قال:  وسلم

 .هي خري منازل املسلمني يومئذٍ 
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اهلل  وعوٍف بن مالك أن رسول روى اإلمام أمحد يف مسنده والطرباين من حديث علي رضي اهلل عنه
األبدال يف الشام وهم أربعون رجاًل كلما مات منهم رجل أبدل اهلل به رجاًل قال:  صلى اهلل عليه وسلم

 .آخر، هبم ُتْسَقْون وهبم تُ ْنَصُرون وهبم يُ َردُّ عنكم العذاب

 اهلل عليه وسلم لىصهذه يا عباد اهلل طائفة من األحاديث الصحيحة اليت يتحدث فيها رسول اهلل 
عن الشام وأهله، وقد علمنا مجيعًا أن حممدًا رسوٌل من عند اهلل عز وجل مل يفتئت على اهلل وحيًا ومل 
يكذب على اهلل فيما نقل عنه كالمًا، وها أنتم ترون أن دالئل نبوته وصدقه تتزايد بل تغزو عقول العامل 

. فإذا علمنا ذلك فدعوين أواًل أتوجه إىل أهل الشام الغريب أمجع، إذًا فهو الصادق املصدوق فيما قال
 فيما شهد ، وصدق رسول اهللصلى اهلل عليه وسلموأبشرهم هبذه الشهادة اليت شهد هلم هبا رسول اهلل 

فيما أخرب، لكم البشرى يا أهل الشام إذ اجتباكم اهلل عز وجل  صلى اهلل عليه وسلموصدق رسول اهلل 
كة. وأنا أعلم أن فينا من يقول: ولكن أين أنا من هذا االجتباء، وأنا اإلنسان للسكىن فوق أرضه املبار 

املقصر يف جنب اهلل، كم ارتكبت وكم جنحت وكم تُ ْهُت عن الطريق. ال يا عباد اهلل، األمر أهون من 
تاج فقط ذلك. إذا اجتىب اهلل عز وجل العبد ذابت سيئاته يف ضرام اجتباء اهلل سبحانه وتعاىل له، األمر حي

إىل أن نستبشر هبذا الذي قاله رسول اهلل وأن ننهض فنكون على مستوى هذا الشرف وأن ننهض فنكون 
 على مستوى هذه البشارة.

عباد اهلل: إنكم تعلمون أن من سنن اهلل عز وجل يف كونه أنه إذا أراد شيئًا قَ يََّض له أسبابه، تلك 
ه العلية أن يُ َوسَِّط أسبابه ملا يشاء ولكنه القانون الذي ألزم به ذاتهي عادة رب العاملني، واهلل ال حيتاج إىل 

ن الشام ستبقى دار أ صلى اهلل عليه وسلميف هذه الدنيا اليت نعيشها، وقد علمتم مما أخرب به رسول اهلل 
 هإُيان وأمن إىل قيام الساعة، هكذا شاء اهلل عز وجل. فما السبب وما الوسيلة اليت شاء اهلل سبحان

 اليت تسرت ؟ ما هي العنيصلى اهلل عليه وسلموتعاىل أن تكون أداًة هلذا القرار الذي أنبأ به رسول اهلل 
 األمن واإلُيان فوق هذه األرض املباركة؟
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يا عباد اهلل، يا أهل الشام: إن هذه العني هي أنتم، إن هذه العني اليت شرفها اهلل عز وجل هبذه 
جل العني اليت قَ يََّض اهلل عز و  –أمن هذه األرض وعلى إُيان هذه األرض رسالة السهر على  –الرسالة 

منها حارساً أمينًا هي أنتم يا عباد اهلل، فاهنؤوا واستبشروا مرة أخرى هبذه الرسالة اليت شرفكم اهلل سبحانه 
حانه وتعاىل بوتعاىل هبا. كونوا أينما كنتم أعينًا ساهرة على األمن الذي قضى به اهلل سبحانه وتعاىل س

هلذه األرض املباركة. ال تَ نُوا وال تتناسوا رسالتكم القدسية هذه، واعلموا أن ترمجة االجتباء الذي أْعلََن 
من خالل أحاديثه الكثرية لكم، ترمجة ذلك تكمن يف هنوضكم هبذه الرسالة،  صلى اهلل عليه وسلمرسول 

 تكمن يف هنوضكم هبذه الرسالة يا عباد اهلل.

لئك الذين يصرون من بعيد أو من قريب على أن ينفخوا يف نريان الفتنة فوق هذه األرض أما أو 
املباركة، أما هؤالء الذين يصرون على أن يواصلوا سعيهم إىل هذا فأقول هلم: إهنم إّنا يتحدون هبذا رسول 

َتىَب مث تكون له جملاهلل، ال يتحدون غريه، وهيهات هيهات أن يتحدى كائٌن ما يف هذا الكون رسوَل اهلل ا
 النصرة على رسول اهلل، هيهات. 

 أال وإن الشام دار األمن واألمان عندما تقع الفنتالبد أن يبوء من يتحدى رسول اهلل يف قوله: 
إن من يتحدى رسول اهلل يف هذا البد أن يبوء باخلزي والبد أن يبوء باهلوان، ولكين أقول هلؤالء اإلخوة 

مون أقول للذين عرفوا رسول اهلل وآمنوا برسول اهلل نبيًا أقول: هلم أيها اإلخوة فيم حتك –بُوا بَ ُعُدوا أو قَ رُ  –
على أنفسكم بالشقاء األبدي؟! فيم حتكمون على أنفسكم يوم يقوم الناس للحساب وقد ُحِشْرمتُْ إىل 

صلة القرىب بينكم وبني  ااهلل وأنتم حتملون أثقالكم من املوبقات فيم قضيتم على أنفسكم اليوم بأن تقطعو 
رسول اهلل حىت ال جتدوا من يعينكم على وضع هذه األثقال عن كواهلكم، أال حتبون إذا حشرمت مع الناس 
يف اليوم األعظم، عند الوقوف بني يدي اهلل، أال حتبون أن جتدوا يف رسول اهلل شفيعًا لكم؟! أال حتبون 

ال يم الودود الذي ما زال يفتأ وهو حي  يدعو ألمته كلها، أأن جتدوا يف رسول اهلل احملب، الشفوق، الرح
حتبون أن توضع عنكم األثقال آنذاك؟! أال حتبون أن حُتَْشروا وإن بينكم وبني رسول اهلل خيطاً من الصلة؟! 
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ملاذا تقطعون هذا اخليط؟ أيها اإلخوة كم أنا شفوق على من يقضي على نفسه بالشقاء. هذه الدنيا أيامًا 
 .[22: ء]النسا ُقْل َمتَاُع الدَّنْ يَا قَلِيلٌ  ة قصري 

هكذا يقول اهلل عز وجل، وعما قريب سنتمدد مجيعًا على فراش املوت وسيطرق بابنا ملُك املوت 
ولسوف نراه بأبصارنا وبصائرنا، ولسوف حتيق الندامة مبن أصر على أن جينح إىل طريق الباطل . ال أيها 

يقًا تزجون به أنفسكم فيما بعد يف ندامة ال خالص لكم من نريان وقودها، ال اإلخوة ال، ال تسلكوا طر 
يا عباد اهلل. كلنا عاصون، وكلنا مقصرون، لكننا مجيعاً نأمل بشفاعة رسول اهلل ألننا حنب رسول اهلل وألنه 

 حيبنا. 

وم يقوم الناس لرب العاملني، ي اجعلوا من صلة القرىب بينكم وبني رسول اهلل سبباً ملغفرة اهلل إذا أُبْ نَا إليه
اجعلوا مثن ذلك صلَة القرىب بينكم وبني هذه األمة، اجعلوا سبب ذلك االنتصار واحلماية هلذا الذي قرره 

كونوا كإخوانكم أعينًا ساهرة على األمن والسالم والطمأنينة هلذه البلدة  .صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 وملن يعيش فوق هذه البلدة. 

ود فأقول ملن اجتباهم اهلل عز وجل وبشرهم رسول اهلل هبذا االجتباء فوق أرض الشام هذه، أقول وأع
هلم: إن الرسالة اليت خولتكم هذا االجتباء هي أن تكونوا حراساً لدولة اإلسالم فوق هذه األرض، كونوا 

و ذات وٍّ ذات اليمني أحراساً لدولة اإلسالم فوق هذه األرض أال تكون متطرفة، أال تكون واقعة يف غل
الشمال، كونوا قائمني على هذا الذي وظفكم اهلل سبحانه وتعاىل به، وغداً سريى القاصي والداين كيف 
أن هذه الدولة اإلسالمية املسلمة قد لبست من دستورها اجلديد ثوبًا قشيبًا، سيكون أكثر تعبريًا عن 

دون ها مبوالها وخالقها سبحانه وتعاىل، ولسوف جتعقيدة هذه األمة ولسوف يكون أكثر ترمجة عن ارتباط
هذا الدستور يعلو مث يعلو مث يعلو إىل أن يصل إىل ذروة ذل العبودية هلل وحده، هلل وحده ال ألي كائن 
أيًا كان يف حياة هذه األمة ُيينًا أو مشااًل، جنوبًا أو شرقًا يا عباد اهلل. هذه وصييت لنفسي، وهذه وصييت 

 سن، وموعدنا يف معرفة جدوى هذه الوصية ويف جدوى هذه القيمة، موعدنا يوم يقوم النالكل أٍخ مؤم
 .[2-0]املعارج:  َونَ رَاُه َقرِيباً  ،إِن َُّهْم يَ َرْوَنُه بَعِيداً  لرب العاملني، وإنه ليوم قريب 
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ْعُروِف َويَ نْ َهْوَن رْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلمَ َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْ  عباد اهلل: إن ربنا عز وجل يقول:
 ُعْدَوانِ َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َوالْ  ويقول: .[154]آل عمران:  َعِن اْلُمنَكرِ 

بها وض هذه األمة بواجومن مقتضى هذا الذي يقوله بيان اهلل عز وجل أن أؤكد لكم أن هن .[3 ]املائدة:
الذي ذكرت وحبراسة دولة اإلسالم فوق هذه األرض وبرعايتها هلذه الدولة أن تكون بعيدة عن اإلفراط 

 والتفريط، بعيدة عن الغلو والتطرف، هذا كله يقتضي أن أقول باسم كل مسلم رعاة ورعية: 

اهلل إلحقاق  لها للقيام مبا يرضيإن هذه البلدة مفتحة األبواب لكل من يريد أن يأيت فيتعاون مع أه
احلق وإزهاق الباطل، هذه البلدة مفتحة األبواب لكل غيوٍر على دين اهلل، يبتغي خدمة دين اهلل ورعاية 
دين اهلل عز وجل لذات اهلل، ملرضاة اهلل عز وجل، ال يستخدم دين اهلل سبحانه وتعاىل ركوبًا ومطية لغاية، 

له من يريد أن يأيت فيمد يد العون، تستقبله الشام بكل ترحاب، تستقبشامنا هذه مفتحة األبواب لكل 
الشام بكل شكر، بل الشاكر هو اهلل واملؤجر هو اهلل سبحانه وتعاىل. أما من أراد أن ُيزج احلق بالباطل 

اىل عوأن جيعل من الباطل قائداً للحق إىل ما يريد فالشأن فيه عائٌد إىل ما اختاره، ونسأل اهلل سبحانه وت
 لنا وإلخواننا مجيعًا اهلداية قبل فوات األوان.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز املستغفرين ويا جناة التائبني.
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 12/23/2211|  وصايا املصطفى تعاني من الغربة في الشام -112

 

غفار لنا،  ديد االهتمام بشؤوننا، كثري االسترسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مشدود العاطفة إلينا، ش
 كثري التحنان والشوق إلينا، أجل هبذا وردت أحاديث صحيحة كثرية.

وننظر إىل حال املسلمني اليوم فنجد أن قدرًا كبريًا من املسلمني معرضون عن هذا الرسول الذي 
ة الكربى من وراء هي املأسا يتشوق إليهم ويهتم هبم ويستغفر هلم ويالحقهم بالوصايا والنصائح، تلك

 املآسي اليت نشعر هبا أو نتحدث عنها، نعم تلك هي املأساة الكربى.

يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم مرسالً خطابه هلذه األجيال من وراء أسوار القرون، يقول خماطبًا 
م بلغت، اللهأال ال ترجعوا بعدي ُضالَّاًل يضرب بعضكم رقاب بعض، أال هل يف حجة الوداع: 

، وننظر فنجد القتل اليوم يستحر باملسلمني على أيدي املسلمني، ونتأمل يف حال من ينسبون فاشهد
أنفسهم إىل رسول اهلل وإىل اإلسالم وإذا بلسان حاهلم يقول: لسنا من وصية رسول اهلل يف شيء، لقد 

إذا هناك والبد لنا أن حنقق. وتنظر و أُِمْرنَا، البد أن ننفذ، ولقد اجتهت إلينا املتطلبات من هنا أو 
 .بالسلوكات الشائنة هذه قد قطََّعت أوهى اخليوط الواصلة بيننا وبني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

من خرج من أميت على أميت يضرب برها يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما صح عنه: 
ونقول هذا ونبلِّغ كما أمر رسول اهلل:  س مينوفاجرها وال يتحاشى مؤمنها وال يفي بذي عهدها فلي

أال فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب ُمبَ لٍَّغ أوعى له من سامع  هكذا قال رسول اهلل، نبلِّغ هذا الذي
قاله رسول اهلل وإذ بالوجوه تشيح عن هذه الوصية النبوية، وإذا بالكلمات تستخف هبذا األمر النبوي بل 

من خرج من أميت على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها  ي إذ يقول:هبذا التحذير النبو 
كم رأينا من يسخر من هذا التحذير النبوي وننظر فنجد أو نسمع أن  وال يفي بذي عهدها فليس مين

سول ر  عشرات املسلمني قد قُ ت ِّلُوا بأيدي املسلمني، مل يُ َقت َّلُوا بأيدي أعدائهم على النقيض مما أوصى به
 اهلل، على النقيض مما حذر منه رسول اهلل.
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أي  من قاتل حتت راية عمية فَ ُقِتل فَِقتْ لَُته جاهليةرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول وحيذر: 
 من سار وراء قيادة ال يعلمها وال يعلم الغاية اليت تسري به إليها فليعلم أنه إن قُِتَل فإن قتله سريمي به إىل

وننظر وننقل هذا الكالم ونعيده ونبلغ هذا الذي أمر رسول اهلل  فَِقتْ لَُتُه جاهليهور اإلسالم ما وراء س
صلى اهلل عليه وسلم بتبليغه وإذ بنا نسمع من يقول: بل البد أن ننفذ األمر الذي ُوجَِّه إلينا من غرب أو 

ا اهلل ونفضل عليه تنفيذ ممن شرق أو من هنا وهناك، البد أن نعرض عن هذا الذي قاله حممد رسول 
يُ َتطَلَُّب تنفيذه منا من خطط خارجية، ما ندري ما يراد بنا من ورائها، وكم نقول ولكن رسول اهلل حذََّر 

 فال جند إال اإلعراض واالستخفاف.

دنا علي: ، قال سيإهنا ستكون فنت من بعدي عباد اهلل: يقول لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 أي االنضباط به وتنفيذ أوامره. املخرج منها كتاب اهللمنها؟ قال:  فما املخرج

ننظر فنجد  –أقول متر وال أقول تتلبث، وهذا هو يقيين وهلل احلمد  –واليوم وإن هذه الفتنة لتمر بنا 
رائع، مة تسمى قاعدة سد الذموالنا وربنا أرسى أمراً خاطب به عباده تنبثق من خالل هذا األمر قاعدة ها

أي إذا كان  [152 :األنعام] َواَل َتُسبُّوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه فَ َيُسبُّوْا الّلَه َعْدواً بَِغرْيِ ِعْلمٍ  يقول:
ر يكون ذريعة إىل جرُية أو حمرم أكث –بل األمر املطلوب واملسنون ورمبا كان الواجب  –األمر املشروع 

حول إىل حول إىل حمرم بل يتجب أن ترتك هذا األمر املشروع ألنه يتخطورة من الواجب الذي تنفذه في
  .جرُية

َواَل َتُسبُّوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن  مبثل بسيط بالنسبة ملا نرى، قال:ولقد ضرب البيان اإلهلي لذلك 
ا الذي تفعلون يكون ذريعة إىل أن يسبوا ألن هذ الّلِه أي ال تسبوا أصنامهم فَ َيُسبُّوْا الّلَه َعْدواً بَِغرْيِ ِعْلمٍ 

إهلكم احلقيقي وهو اهلل عز وجل، إذاً مل يعد سب األصنام مشروعًا ألنه يودي إىل سب اإلله، سب اهلل 
عز وجل، فكيف إذا أودى إىل قتل النفوس الربيئة؟ فكيف إذا تسبب عن فعٍل وليكن مشروعًا، إذا تسبب 

ونًا حىت ولو كان مشروعًا يف أصله ولو كان مسن –ء، يصبح هذا األمر عنه قتل الربآء، إزهاق حياة الربآ
بل لو كان واجبًا من درجة دنيا يصبح ذلك حمرمًا، وننظر فنجد كثرياً من املسلمني الذين قطعوا مما بينهم 
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، ةوبني رسول اهلل ونصائحه أوهى اخليوط جند أهنم يوغلون يف ارتكاب الذرائع اليت توصل إىل جرائم حمرم
تصرفات قد تكون يف أصلها جائزة مشروعة ولكنها تستثري إىل فنت، يتذرع هبا الفاعل إىل حمرم، تُ ْزَهُق من 
ورائها أرواح، يصبح هذا العمل جرُية أيها اإلخوة واملتسبب عن ذلك يصبح يف شرع اهلل قاتاًل يكلَُّف 

الحًا ومل يشعر بذلك ألنه مل حيمل س بدفع الدية وحياَسُب يوم القيامة على أنه قاتل حىت وإن مل يكن
يقتل بريئًا ولكنه خرج يهتف، خرج يتحدى، خرج ُيارس فعاًل وردود فعل فكانت العاقبة هذا الذي أقوله 
لكم، وخطاب اهلل عز وجل يقول: إن املباح يتحول إىل حمرم بل إىل جرُية إذا أصبح ذريعة إىل حمرماً، 

ني فئة ون يف ارتكاب الذرائع إىل جنايات، وأنا ال أفرُِّق يا عباد اهلل بننظر فنجد كثرياً من املسلمني يوغل
وأخرى، ال أفرُِّق بني طرٍف وطرٍف آخر، كل من يوغل يف ارتكاب ما يعد ذريعة إىل حمرم، ما يعد أو 

 يكون ذريعة إىل جرُية قتل تكون هذه الذريعة حبكم القتل ذاته.

تنا اليوم مبحمٍد رسول اهلل؟ أحنن موقنون بأنه نبينا وأننا عباد اهلل، أحب أن أتساءل ما هي عالق
منتسبون إليه نصغي إىل أوامره إذًا ملاذا هذا اإلعراض عن وصايا رسول اهلل؟! يالحقنا املصطفى حببه، 
 بشوقه، بتحنانه، بوصاياه، يلهث رمحًة وإشفاقاً علينا، يسرع حلاقاً بنا: ال تفعلوا، ال تفعلوا، إياكم، إياكم،

 أحذركم، ستقعون يف عقابيل هذا البالء إذاً، وحنن معرضون.

إن كانت نسبتنا إىل رسول اهلل باقية فتعالوا نبايع رسول اهلل على السمع والطاعة، تعالوا ننفذ وصاياه، 
سول أما إن كان فينا من قد قرر أن يقطع نسبته إىل ر  هو رسول إلينا كما كان رسواًل إىل العرب يف عصره.

ومن مث فهو يسري يف النقيض مما أوصى رسول اهلل مطمئن البال، واثقًا من هذا النهج فليعلن ذلك اهلل 
 حىت تتميز الفئات بعضها عن بعض.

وهلل  –أما حنن فإننا نعلن يف كل يوم السيما يف هذه املناسبة بأننا ال نزال من أمة رسول اهلل، لسنا 
الدعوة واالستجابة معًا، إننا ال نزال نعلن بأننا نتمسك من أمة الدعوة فقط بل حنن من أمة  –احلمد 

بوصايا رسول اهلل اليت أرسلها إلينا من وراء القرون، نعلن بأننا حريصون على أن ال خنرج عن أمره، األوامر 
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 اليت ننفذها هي اليت تأتينا من لدنه، أما األوامر اليت تأتينا من ظلمات ما وراء البحار، من اجملهول فمعاذ
 .اهلل وحاشى أن نفضلها على أوامر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أنا أدعوكم وأدعو كل من يسمع كالمي وأدعو نفسي: ما دمنا معتزين بنسبتنا إىل رسول اهلل أن 
جندد البيعة له، أن نصغي السمع إىل وصاياه، أن نطبق أوامره، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم 

 كم.فاستغفروه يغفر ل
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لقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه أمحد وأبو داود واحلاكم يف مستدركه والطرباين 
ستداعى عليكم ن حديث ثوبان رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: يف معجمه م

بل أنتم كثري ولكنكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها قالوا: أمن قِلٍِّة حنن يا رسول اهلل يومئذ؟ قال:
لوبكم الوهن ق غثاء كغثاء السيل، وسيخرجن اهلل عز وجل من قلوب أعدائكم الرهبة منكم، وسيقذفن يف

 .قال قائل منهم: ما الوهن يا رسول اهلل؟ قال: حب احلياة وكراهية املوت

لعلكم تعلمون أو مسعتم هذا احلديث يا عباد اهلل، وهو حديث صحيح. والغثاء عبارة عن الزبد 
فى صلى اهلل طالطايف والفقاقيع اليت تظهر على وجه السيل عند اشتداده، هذا هو معىن الغثاء. ُيَشبُِّه املص

عليه وسلم املسلمني يف هذا العصر هبذا الذي يربو على وجه السيل، ُيأل مرآه العني، فإذا َمَسْسَتُه زال 
 وغاب.

ترى ملاذا حييق باملسلمني هذا الذي أخرب عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقد مت ذلك كما 
ن، شبه املائدة من الطعام يتحلَُّق حوهلا اآلكلو ترون. آل حال املسلمني يف مشارقهم ومغارهبم إىل ما ي

 تشبيه دقيق واقع ماثل أمام أبصارنا وبصائرنا.

 ولكن ملاذا حاق هبم هذا الذي أخرب عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟
اجلواب: حاق باملسلمني هذا ألهنم حكموا على أنفسهم بذلك، هذا هو اجلواب باختصار، أما 

 لك فهو ما ينبغي أن أقول لكم وما ينبغي أن تسمعوه.تفصيل احلديث عن ذ

]املائدة:  َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزَّةٍ َعَلى اْلَكاِفرِينَ وصف اهلل سبحانه وتعاىل عباده املسلمني بأهنم: 
عزة أ وأهاب هبم أن يكونوا دائمًا كذلك، فقال املسلمون اليوم: بل قرارنا الذي اختذناه أن نكون .[04
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قوقنا فننغض الرأس ن حعلى املؤمنني أذلة على الكافرين، يأمروننا فنطيع يستخدموننا فنخدمهم، يغتصبو 
  الغتصاهبم.

وأهاب بنا أن  .[40]األنفال:  رحُِيُكمْ  ُعوْا فَ تَ ْفَشلُوْا َوَتْذَهبَ َواَل تَ نَازَ قال لنا اهلل سبحانه وتعاىل: 
يف هذا العصر: بل البد أن نتنازع على الفتات والبد أن نتخاصم نكون كذلك دائمًا، فقال املسلمون 

لعل و  على الدون من البضائع واملال وإن تبددت كرامتنا من وراء ذلك وإن ضاعت وحدتنا من وراء ذلك.
 هذا قرره املسلمون إن بلسان القول أو بلسان احلال جيعلهم مصداق قول الشاعر:

 فإنك أنت الطاعم الكاس ي        دع املكارم ال ترحل لبغيتها واقعد

أي بشرع اهلل وأوامره،  .[152]آل عمران:  َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلهِ خاطب اهلل املسلمني قائاًل: 
أو جلُّهم اليوم: بل إنه حبل تطاول أمده وتقادم بنا عهده، لقد َملَْلنَاُه وتربمنا به،  –فقال املسلمون 

 ُييناً ومشااًل عن احلداثة، عن أموٍر جديدة، لسوف نلتقط احلبلَ الذي سنتمسكوقرارنا أن نرتكه وأن نبحث 
ان إن بلسان القول أو بلس هكذا يقول املسلمون اليوم أو جلهم به شرعة ومنهاجًا من هنا وهنا وهناك.

  احلال.

َهَواِت َفَسْوَف بَ ُعوا الشَّ َفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّيقول اهلل سبحانه وتعاىل: 
وأهاب بنا البيان اإلهلي أال نكون كذلك، فقال قائلون من املسلمني: بل  .[08]مرمي:  يَ ْلَقْوَن َغيّاً 

َفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا سنعرض عن ذلك كله ولسوف نكون هذا اخلَْلف. 
ونظرنا فوجدنا الكثرَة الكاثرَة من املسلمني يف هذا العصر  .[08]مرمي:  يَ ْلَقْوَن َغيّاً  الشََّهَواِت َفَسْوفَ 

 وجدنا فيهم من ال يعرف ِجْذُعُه الركوع وال يعرف جبينه السجود، قد أوغلوا يف الشهوات واألهواء.

ضَّرَّاء لََعلَُّهْم فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساء َوال َولََقْد َأْرَسلنَا ِإىَل أَُمٍم مِّن قَ ْبِلكَ قال اهلل سبحانه وتعاىل لنا: 
أهاب بنا أال نكون كأولئك الناس، أعرضوا عن االلتجاء إىل اهلل وأمرنا عن  .[43]األنعام:  يَ َتَضرَُّعونَ 

الضيق وعندما تطوف بنا احملن وتتهددنا الفنت أن نفر منها إىل اهلل، طلب منا أن نلتجئ بضراعة ومسكنة 
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اهلل عز وجل، قلنا بلسان احلال أو بلسان القول: ال، بل سنقبل إىل العلم، سنعبد العلم الذي حفظناه  إىل
 برؤوسنا ولن نلتجئ إىل اهلل سبحانه وتعاىل. 

أليس هذا مصداق ما أقول لكم يا عباد اهلل؟ أن املسلمني يف هذا العصر هم الذين حكموا على 
، وإّنا كان دور املصطفى صلى اهلل عليه وسلم أن أخربنا هبذا يلغثاء كغثاء السأنفسهم بأن يكونوا 

الذي سيؤول إليه أمرنا، وإّنا أخربنا رسول اهلل عن ذلك وهو مل يره وبينه وبني هذا الواقع جدار يبلغ ِغْلظُُه 
 القرون املتطاولة ولكنه الوحي الرباين أوحى به الباري إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

لكم هذا يا عباد اهلل حىت ال يعرتض معرتض وال يتساءل سائل: ألسنا مسلمني بعد؟ ألسنا  أقول
 مؤمنني باهلل عز وجل؟ أليست مساجدنا عامرة؟ أليست قبابنا ومآذنا باسقة صاعدة؟

اجلواب: كل ذلك شعائر، كل ذلك تقاليد ومظاهر، ولكن الواقع هو هذا الذي ذكرته لكم. أَمرَنَا 
 فأعرضنا ووصانا رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاجتنبنا وصاياه. اهلل عز وجل

نعم، ال يزال يف املسلمني قلة باقني على العهد، ثابرين على مبايعة اهلل عز وجل، صابرين متصابرين، 
نعم، ولكنكم تعلمون سنة من سنن اهلل عز وجل، تلك السنة اليت قاهلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

َوات َُّقوْا . نعم إذا َكثُ َر اخلبثرضي اهلل عنها، قالت: يا رسول اهلل أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: لزينب 
هكذا يقول  .[30 :]األنفال فِتْ َنًة الَّ ُتِصينَبَّ الَِّذيَن ظََلُموْا ِمنُكْم َخآصًَّة َواْعَلُمواْ َأنَّ الّلَه َشِديُد اْلعَِقابِ 

َ  ربنا سبحانه وتعاىل، وهكذا فسهم هبذا الذي َحَكَم املسلمون على أن  لنا رسول صلى اهلل عليه وسلم.بَ نيَّ
 ذكرته لكم، وها أنتم ترون مصداق ما أقول.

 تنازعنا وقد أمرنا اهلل عز وجل باالحتاد وأمرنا اهلل عز جل بالتضامن.

نَا ما أمرنا اهلل سْ أمرنا اهلل عز وجل أن نضحي بالفتات والتافه من املال يف سبيل أن نتضامن فَ َعكَ 
عز وجل به. ضحينا باالحتاد والتضامن يف سبيل الفتات، يف سبيل التافه من البضاعة واملال، ختاصمنا 

 وتقارعنا وإذا باألمة الواحدة أصبحت جذاذاً وأصبحت فئات كما ترون متقارعة متخاصمة.
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أصبح ن هلل إذا به قد حتوَّل و وإذا بوالء املسلمني الذي كا –من بعيد أو من قريب  –ننظر ونتأمل 
قامسنا وال يزال توالًء للعدو املشرتك، أصبح والًء للعدو املغتصب، بل أصبح خدمة ُمْعلََنة للعدو الذي 

وننظر إىل خداع هذا العدو املشرتك ومع ذلك فنحن نغمض العني عن خداعه وعن دجله  يتقامسنا، نعم.
 من أجل أن نرتامى على خدمته.

 هذا العدو املشرتك يعانق ويدعو يف الظاهر واللسان والصراخ يدعو إىل الدُيقراطية وإىل أال ترون إىل
رعاية حقوق اإلنسان ولكنه يدافع دفاع املستميت عن االستبداد وعن الظلم والطغيان، يف سلوكه األرعن 

ق اإلنسان، ومع و الصامت يغذي االستبداد، نعم، ويف أقواله وشعاراته َيادعنا بكلمات الدُيقراطية وحق
فاملسلمون إال من رمحهم اهلل عز وجل مصرون على أن يكونوا خدمًا هلذا العدو املشرتك، مصرون على 

 عز وجل على اهللأن يعرضوا عن نداء اهلل سبحانه وتعاىل، مصرون على أن يعرضوا عن الوعد الذي قطعه 
ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخلَِفن َُّهم يِف اأْلَ  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكمْ  ذاته عندما قال:
 .[00]النور:  الَِّذيَن ِمن قَ ْبلِِهمْ 

وحنن نعلم أن هذا كالم اهلل ونعلم أن وعد اهلل ال حيلقه ُخْلف، وهذا شيء يتجلى يف حياة الرعيل 
اإلكرام الذي وعدنا اهلل به، أعرضنا عن  األول الذي سبقنا من قبل، ومع ذلك فقد أعرضنا عن

االستخالف الذي وعدنا اهلل عز وجل به يف األرض، أعرضنا عن ذلك كله يف سبيل أن نكون خدمًا 
للمغتصبني، يف سبيل أن نكون خدمًا للعدو املشرتك. هذا معىن كالم رسول وهذا هو السبب فيما قد 

ثاء نا قد أصبحنا كما وصف رسول اهلل بدقة، أصبحنا غثاًء كغحاق بنا عندما رأينا ونظرنا فوجدنا فعاًل أن
السيل، وليت أننا ُشب ِّْهنَا بالسيل، السيل يفعل األفاعيل، السيل يفعل أفاعيل كثرية، لكننا لسنا السيل، 

 حنن الغثاء الذي يربو على هذا السيل.

فيق اهلل وكرمه، تفائلني بتو ومع ذلك فنحن لسنا من املتشائمني ولسنا من اليائسني. حنن نظل من امل
ولسوف نلتجئ إىل اهلل تنفيذًا ألمره وحتقيقًا لوصاياه. لن نلتجئ إىل شرق وال إىل غرب، لن خنضع الرأس 

 إال ملن خلق هذا الرأس. أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2282
 

 13/12/2211|  ال تنسوا فلسطين ... عدونا واحد -112

 

وشرعية ينبغي أن أعود فأحدثكم عنها وينبغي أن تكونوا دائمًا على ذُْكٍر  حقيقة إنسانية وإسالمية
منها، إهنا قضية فلسطني هذه. إهنا ليست كما قد يتصور البعض قضية إقليمية تعود إىل بقعة من أرض 

ن املسؤولية إوُيْسَأُل عنها مجاعة من الناس، ال يا عباد اهلل، إهنا قضية األمة اإلسالمية مجعاء قادة وشعوبًا، و 
فيها ملقاة على أعناقنا حنن املسلمني قاطبة، ولسوف يوقفنا اهلل عز وجل غداً بني يديه، ولسوف حياسبنا 

 على هذه املسؤولية إن حسابًا عسرياً أو يسرياً.

والتأصيل الفقهي يا عباد اهلل هلذه املسألة اليت جيب أن نعود فنتذكرها هو أن نعلم أن الفتح اإلسالمي 
وقد دخلت هذه البقعة منذ ذلك  –ما امتد إىل بالد الشام وحتررت الشام من االستعمار الروماين عند

ى والقرار الفقهي املتفق عليه هو أن دار اإلسالم تبق –اليوم يف اإلسالم وأصبحت جزءاً من دار اإلسالم 
تح، وإذا ت عليه قبل الفدار إسالم إىل أن تقوم الساعة، ال ُيكن أن تتحول بعد ذلك فتعود إىل ما كان

اعتدى على شرب من هذه الدار معتدون مغتصبون آمثون فإن على املسلمني قاطبة أن حيرروا ذلك الشرب 
 –من عدوان املعتدين ومن ظلم الظاملني، وإن هم مل يفعلوا ذلك وأعرضوا عن هذه املسؤولية فاجلميع 

اىل عليها، مبسؤوليٍة حياسبهم اهلل سبحانه وتع آمثون عاصون متلبسون –فيما أعلم من شرع اهلل عز وجل 
 هذا من جانب.

ومن جانب آخر ينبغي أن نعلم يا عباد اهلل أن هذه املؤامرة عندما نُ فَِّذْت منذ أن امتدت يد بريطانيا 
إىل تطبيقها وتنفيذها وإىل هذا اليوم مل يكن املراد آنذاك وال اليوم أن جيد اليهود مستقرًا هلم من هذه 

بقعة وأن يتقامسوا العيش وأسبابه مع جريان هلم، ال، مل يكن هذا هو املقصود، وإّنا كان املقصود وال ال
يزال أن تُ تَّّخَذ هذه املسألة سرطانًا يستقر يف أدق جزٍء من أجزاء جسم األمة اإلسالمية. اخلطة املرسومة 

ه األمة يستقر يف القلب املقدس من جسم هذهي أن يُ تَّّخَذ من هذا الذي أقوله لكم ورمًا خطرياً سرطانياً 
إذاً  –وهو الشيء الذي ينبغي أن نعلمه مجيعًا هو الواقع  –اإلسالمية، هذا هو املراد. وإذا كان هذا 
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ينبغي أن نعلم أن املصيبة ليست مصيبة إقليم، وليست مصيبة فئة من الناس وإّنا هي مصيبة هذه األمة 
 مها.مجعاء، هذه حقيقة ينبغي أن نعل

وينبغي أن نعلم أن اجملتمع الغريب بشطريه األورويب واألمريكي يغذي هذا الورم السرطاين من أجل 
أن تكون املشكلة اليت تشل فاعلية األمة اإلسالمية مشكلة حاضرة كي ال تغيب قط، وأمريكا هي اليت 

هي حتمل و  –العراق  تقود اليوم هذه اخلطة وهي اليت ترعى هذه الغاية. صحيح أهنا خرجت اليوم من
ها من ولكن عزائها أهنا نفََّذْت األمر الصادر إلي –أثقااًل من اخلسارة يف األرواح ويف املال ويف غري ذلك 

إسرائيل أن تزيل اخلطر الومهي املتمثل يف أسلحة دمار، يف أسلحة نووية تتحني العراق الزمان املناسب 
يف الروح  وهي حتمل أثقااًل من اخلسارة –خرجت يخفي حنني الستعماهلا ضد إسرائيل، عزاء أمريكا اليت 

 عزاؤها هذا الذي أقوله لكم. –واملال وغري ذلك 

واليوم ننظر فنجد أن اجلرُية قد استشرت لدى هذا الورم السرطاين الذي أحدثكم عنه كما مل 
 يستشر يف عهد من العهود الغابرة قط.

وم تستعبد لصاحلها كما مل تنتعله قبل اليوم قط. وإن إسرائيل اليإن إسرائيل اليوم تنتعل القانون الدويل 
األسرة اإلنسانية متمثلة يف مؤسساهتا العاملية والدولية كما مل تستعبدها من قبل قط. وإنكم لتجدون 
دالئل ذلك واضحة وال عجب أيها اإلخوة، ال عجب، ذلك ألن أمريكا أواًل قد أعلنت أكثر من مرة 

اٍد ألن تدمر اجلنس البشري أمجع يف سبيل احملافظة على أمن هذا الورم السرطاين، يف أهنا على استعد
سبيل احملافظة على أمن إسرائيل، وذلك ألننا نفتح أعيننا ونلتفت ُيينًا ومشااًل إىل َمْن حولنا من أمتنا 

 مقاطعة إسرائيل ون إىلوإخواننا العرب واملسلمني فننظر إىل أولئك الذين كانوا قبل حنٍي من الزمن يتسابق
ويلتقطون أنفاسهم حبثًا عن الساعة املالئمة لالنقضاض إلعادة احلق املسلوب والستعادة األوطان 
املغتصبة، ننظر إىل هؤالء وإذا هبم اليوم يتسابقون ملد جسور التآلف والتعاون والتعايش ما بينهم وبني 

وجودهم، من أجل القضاء على كينونتهم اإلنسانية  هذا الورم السرطاين الذي ُغِرَس من أجل القضاء على
 واحلضارية.
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ال، بل نظرنا فوجدنا هنالك من العرب املسلمني من ينادي بضرورة التعامل مع إسرائيل باحلكمة 
املتناهية، أجل، مسعنا ما مل تصدقه آذاننا كالمًا ينبثق من أفواه عرب مسلمني: ينبغي أن نتعامل مع 

كمة، ولكأن العرب واملسلمني قد أخذوا منها باخلناق فهي تكاد تلفظ أنفاسها ولذلك إسرائيل مبنتهى احل
 فإننا نستجدي الرمحة وننادي اإلنسانية رأفًة هبذا الذي نأخذ منه باخلناق والذي يكاد يلفظ أنفاسه.

رق حها هو ذا باألمس قد أ هد لنا به من قبل فيما أحسب.من أجل ذلك مترد هذا العدو مترداً ال ع
ها هو و  مسجداً بكامله أتى النريان على كله يف القطاع، وُرمِسَْت عليه شعارات ال أريد أن أحدثكم عنها.

 ذا باب املغاربة يف بيت املقدس قد ُأِغلق مقدمة بني يدي كارثة تتهدد األمة العربية واإلسالمية هبا.

قدميها، ملاذا ال تركل القانون الدويل ب هذا هو واقعنا حنن العرب واملسلمني فلماذا ال تتمرد إسرائيل،
ملاذا ال تبصق على القرارات اليت تريد أن تأخذ منها بالعناق، القرارات اليت تريد أن جتردها، ملاذا وقد 
أصبح الذين يرتبصون هبا الدوائر باألمس أصبحوا املدافعني عنها اليوم، أصبح أولئك الذين كانوا يدعون 

و الذي استلب األرض والعرض أصبحوا يدعون العامل اإلسالمي إىل أن يتعامل إىل اجلهاد ضد هذا العد
 مع إسرائيل باحلكمة واللني، نعم.

أال ولتعلموا يا عباد اهلل أن هذه األسلحة اليت تندلق إلينا من ُيني ومشال وهؤالء املسلحني الذين 
لم وجهله من عني إسرائيل، علم ذلك من عُيعنون تقتياًل وختريبًا وحتريقًا إّنا يتم ذلك كله من أجل قرة 

 جهل.

رش فلسطني ال أقول على ع –عباد اهلل: ذلك هو الويل الذي حيمي الظامل، الذي حيمي اجملرم املرتبع 
 بل املرتبع على صدور األمة اإلسالمية مجعاء. فمن هو ويل املظلوم؟ من هو َولِي ُّنَا حنن يا عباد اهلل؟ –

ُم الطَّاُغوُت َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُوْا َُيْرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإىَل الن ُُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروْا أَْولِيَآُؤهُ  الّلهُ َولِي ُّنَا اهلل 
 .[302]البقرة:  َُيْرُِجونَ ُهم مَِّن النُّوِر ِإىَل الظُُّلَماتِ 
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ذا الذي يقول نه يف هواحداً جتدو َولِي ُّنَا اهلل، ولكن هذا الويل، ولكن ربنا عز وجل يريد منا شيئًا 
 .[128]آل عمران:  َواَل هَتِنُوا َواَل حَتْزَنُوا َوأَنُتُم اأَلْعلَْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  خطابًا لنا:

هذا ما يطلبه اهلل عز وجل منا. يطلب اهلل عز وجل منا أن نكون مؤمنني بصدق، ال أن نكون 
ىن نكون مؤمنني بصدق بقضنا وقضيضنا على شىت املستويات فإن أول معمؤمنني إُيانًا تقليديًا. وعندما 

من معاين إُياننا الصادق أن نعود فنتوب إىل اهلل، ينبغي أن نتوب إىل اهلل أيها اإلخوة. ما أكثر ما شردنا 
 عن صراطه، ما أكثر ما أمر فلم ننفذ أمره، ما أكثر ما هنى فارتكبنا ما هنى. أجل، أول معىن من معاين
إُياننا احلقيقي أن نعود فنجدد البيعة مع اهلل من خالل توبة نصوحة، ذلك ألنه ما من مصيبة حتل 

َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما   القائل:باملسلمني إال وهي جزاء معصية بل معاٍص ارتكبوها، وصدق اهلل 
 [25]الشورى:  َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعن َكِثريٍ 

ِعنِد أَنْ ُفِسُكْم  أََوَلمَّا َأَصابَ ْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّثْ لَيْ َها قُ ْلُتْم َأىنَّ َه َذا ُقْل ُهَو ِمنْ  وصدق اهلل القائل:
  .[100]آل عمران:  ِإنَّ الّلَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

نا من مل رتكبت وزراً. عباد اهلل: ليس فينتوب إىل اهلل. وال يقولن قائل: أما أنا فال أعلم أنين قد ا
يقصر، أنا الذي أحدثكم هبذا احلديث أول املقصرين. كلنا عبيد مملوكون هلل، وكلنا مقصرون يف جنب 

 مْ َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِيعًا أَي َُّها اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَّكُ  ؤمنني مجيعًا إىل التوبة فيقول:اهلل عز وجل، واهلل يدعو امل
 .[21]النور:  تُ ْفِلُحونَ 

املعىن الثاين هلذا اإلُيان الذي ينبغي أن جندده بني جواحننا ويف سلوكنا هو أن نتضرع على أعتاب 
اهلل، هو أن نذل خاشعني ملتجئني إىل ساحة فضل اهلل عز وجل، هكذا يقول اهلل عز وجل وهكذا 

ربط الرب سبحانه وتعاىل بني االستغاثة  .[8]األنفال:  َلُكمْ  ِإْذ َتْستَغِيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجابَ  ذكرنا:ي
اء َولََقْد َأْرَسلنَا ِإىَل أَُمٍم مِّن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأسَ  ني االستجابة. ربنا عز وجل يقول:باهلل عز وجل وب

وبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوْا ا َتَضرَُّعوْا َولَ ِكن َقَسْت قُ لُ فَ لَْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسنَ  ،اء لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعونَ َوالضَّرَّ 
 .[42 – 43]األنعام:  يَ ْعَملُونَ 
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ما ينبغي أن نكون من هؤالء الذين قست قلوهبم، السيما وحنن نرى املصيبة اليت أرسلها اهلل عز 
لسوف تدبر ولقد رأيتها يف إقباهلا ورأيتها يف إدبارها، و وجل إلينا لإليقاظ، وواهلل إهنا ستدبر كما أقبلت، 

 ولكن اهلل ينتظر منا صدق األوبة إليه، ينتظر منا صدق التوبة بني يديه.

أيها اإلخوة: إن التوكيل يف كل األعمال سائغ ومشروع، وباب املعامالت يف الشريعة اإلسالمية 
تجاء راً أو أن تبيع يل داراً، أما التوكيل يف االلينص على ذلك. ال حرج يف أن أوكلك أن تشرتي يل عقا

إىل اهلل فغري وارد، ال يقولن قائل ألخيه أو صاحبه أو رجل ممن يظن فيه الصالح: ادع اهلل لنا، التجئ إىل 
نبغي أيها ال توكيل يف طرق باب اهلل عز وجل. ي، ا اإلخوة. كلنا عبيد هلل عز وجلاهلل بداًل عين، ال يا أيه

أن نلتجئ مجيعاً إىل اهلل، وينبغي أن نتضرع على أعتاب اهلل عز وجل متمسكنني، أذالء، بائسني،  اإلخوة
فقراء نعلن على كل املستويات أننا عبيد ملوالنا وخالقنا، ال ندين ألحٍد بالعبودية إال له، ال نستنزل النصر 

ركزاً أعلى كلما كان اإلنسان يتبوَّأ مإال من لدنه، نناديه باألسحار، يف األوقات اخلاصة، نبكي، نتضرع، و 
يكون تضرعه أقرب إىل االستجابة، يكون تضرعه ذا معىن أهم وذا حقيقة أقرب، هذا هو دواؤنا أيها 

 اإلخوة.

اللُّه  عز وجل ، َولِي ُّنَا اهللنعم، إذا كان الظامل تتواله أمريكا فهي ويلُّ ذلك الظامل، حنن يتوالنا اهلل
 .[302]البقرة:  آَمنُوْا َُيْرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإىَل الن ُُّورِ  َويِلُّ الَِّذينَ 

لكن البد أن جندد إُياننا، والبد أن نتوب إىل اهلل عز وجل من آثامنا اليت اقرتفناها يف جنب اهلل، 
غي بوكلنا أيها اإلخوة آمثون، كلنا مقصرون. من هو الذي مل يقصر يف جنب اهلل سبحانه وتعاىل، مث ين

ضا الذل للموىل فوق هذه األرض أعلى درجة يتبوؤها اإلنسان يف الر  ن نتضرع ونذل هلل سبحانه وتعاىل.أ
 عند اهلل سبحانه وتعاىل، وأيسر سبيل وأغلى مثن يقدمه اإلنسان الستنزال النصر من عند اهلل.

ل إن التدبري، ال، ب على أين ال أقول لكم إن االلتجاء إىل اهلل هو الدواء األوحد وهو البديل عن
شرعنا أمرنا بأن نتخذ كل األسباب املادية الظاهرة ولكنه أنبأنا أن هذه األسباب ال فاعلية هلا، كل ما يف 
األمر أننا نستجيب يف ذلك ألمر اهلل عز وجل، أما الفاعلية فإّنا تكمن بأن نطرق بأيدي الذل باب اهلل 
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 أن  األسحار. النصر الذي وعدنا اهلل عز وجل به يكمن يفسبحانه وتعاىل، الفاعلية تكمن يف البكاء يف
 نعلن عن عبوديتنا ملوالنا وخالقنا.

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم.
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 22/11/2212|  قصة الطابور املستأَجر لتشويه إلاسالم -113

   

ًا عوامل اليت تالقت من شىت اجلهات فأعلنت حربسؤال يتطارحه اليوم كثرٌي من الناس: ما هي ال
عامليًة على سوريا، بل ما هي اجلرُية اليت اقرتفتها سوريا يف حق بقاع العامل أمجع مما جعلها تقذف سوريَة 
بسهامها من قوس واحد؟ هذا سؤال يتكرر كما تعلمون على كثرٍي من األفواه وينبغي أن أجيب عن هذا 

 ل الذي تسمح به الدقائق اليت أملكها يف مثل هذا املوقف.السؤال بشيء من التفصي

عباد اهلل: إن عداوة الغرب لإلسالم من خالل املسلمني حقيقة تارَيية ال تُ ْنَكر وال ريب فيها وقد 
تنقلت يف أطوار شىت، وال شأن لنا باحلديث عن تلك األطوار اليت خلت، ولكن الذي يهمنا أن نتحدث 

 يه األورويب واألمريكي لإلسالم يف هذا العصر. عن عداوة الغرب بشطر 

أيام االحتاد السوفيييت كانت الصيغة اليت تبدو أهنا علمية يف تبين اإلحلاد والوقوف يف وجه اإلسالم 
القائم على دعائم العلم، كانت هذه الصيغة متمثلة يف الفلسفة املاركسية كما تعلمون، ومن مث فإن الغرب 

كان سعيدًا بذلك وكان يرى أن هنالك من حيارب اإلسالم بالوكالة عن   -ريكي السيما الغرب األم -
الغرب متمثاًل يف اجلدلية املاركسية، ولعلكم تذكرون أو تعلمون أن يف تلك األيام شيئًا كان يعرفه الناس 

الشرتاكية امل تكن تتبناها ملزاياها االقتصادية و  -أي اليت تتبناها أمريكا  -يسمى الشيوعية األمريكية 
 ولكنها كانت تتبناها ألهنا كانت متلك مظهراً للصيغة العلمية اليت تستطيع هبا أن تقف يف وجه اإلسالم. 

اهنار االحتاد السوفيييت ونظر الغرب بشطريه األورويب واألمريكي وإذا باألداة اليت كانت حتارب 
يف وجه اإلسالم  سبات شىت عن أمهية الوقوفاإلسالم فيما يتصورون بالنيابة عنهم قد غابت فاستعلنوا مبنا

وعن ضرورة الوقوف يف وجه هذا العدو األخري الوحيد الباقي، وكان تصريح رئيس الوزراء يف حكومة 
ه أول إعالن عن هذه احلقيقة اليت أقوهلا لكم، وها أنا أنقل هذا التصريح بنص -تصريح تاتشر  -بريطانيا 

يب هذا من شباط من عام تسعني وتسعمائة وألف بثَّْت لندن يف برناجمها العر يا عباد اهلل، يف اليوم الثالث 
التصريح لتاتشر، تقول ما نصه: كان أمام الغرب عدوَّان اثنان، الشيوعية واإلسالم، وقد مت القضاء على 
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العدو األول دون أن يقدم الغرب يف سبيل ذلك خسائر تذكر، ويقف الغرب اليوم كله يف خندق واحد 
 اهبة العدو الباقي وهو اإلسالم. جمل

هذا ما قالته تاتشر، ولعل هذا التصريح أول تعبري عن ضرورة الوقوف يف وجه اإلسالم بعد أن اهنار 
الوكيل الوحيد الذي كان يقف وقفة علمية فيما يتصورون يف وجه اإلسالم، وعلى الرغم من أن بعض 

ولكن الغرب   صراحة الفاقعة الذي متتع هبا تصريح تاتشراملسؤولني يف بريطانيا آنذاك مل تعجبهم تلك ال
كله أيََّدها يف ذلك، ويف مقدمة من أيََّدها يف ذلك الغرب األمريكي، ملاذا الغرب األمريكي أيها اإلخوة؟ 
ألن اإلدارة األمريكية متمثلة يف الكونغرس وغريه كانت تعتقد أن أمريكا هي املناخ األول لتقبل اإلسالم 

 ين يقبلون على اإلسالم يف أمريكا رمبا كان ضعف من يتقبل اإلسالم ويستأنس به يف أوروبا. وأن الذ

وإليكم هذا التصريح اآلخر من طيب أمريكي مرموق نشر مقااًل يف جملة الفيكارو الفرنسية يف يوم 
دين  مالثالث عشر من حزيران من عام اثنني وتسعني وتسعمائة وألف، يقول فيه ما نصه: إن اإلسال

تسامح، وإن احلكومة األمريكية جتابه اإلسالم يف كل مكان من العامل ألهنا الديانة اليت تُ ْقِنُع الفرد بسرعة  
كما حتارب توجه املسلمني إىل أي احتاد فيما بينهم ألنه إذا احتد املسلمون فلن تكون هنالك واليات 

 ليس كالمي، نعم.متحدة أمريكية يف العامل، هذا كالم طبيب أمريكي مرموق و 

بناًء على ذلك كان البد أن ينهض الغرب بالوقوف يف وجه اإلسالم بعد أن كان مطمئنًا إىل أن 
اجلدلية املاركسية تنوب عنه يف ذلك، اقتضى األمر يف هذه املرحلة أن يتطور السبيل إىل حماربة اإلسالم 

اإلسالم عرب  ا. تطورت السبيل إىل حماربةبعد أن كان سبياًل بل سباًل تقليدية ال داعي إىل احلديث عنه
نقطتني اثنتني؛ هدف وخطة، أما اهلدف املرسوم فهو أن يقضي اإلسالم نفسه على نفسه بذاته وأن حيرق 
اإلسالم ذاته وذلك عن طريق تألُّب املسلمني بعضهم على بعض بكل الوسائل املمكنة، ومن تتبع وقائع 

 يكا يف هذه الوالية يتبني تفصيل هذا الذي أقوله لكم. مؤمتر كالورادو الذي ُعِقَد يف أمر 

يف  العنصر األول يتمثل –وأنا أخلص حقيقة  –هذا هو اهلدف، أما اخلطة فتتكون من عنصرين 
ضرورة حماربة اإلسالم بسالح من مظاهر اإلسالم ذاته، وهو يقصدون يف هذا السالح الذي هو من 
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ا تثري هخلليقة البشرية ذات طباع وأخالق شاذة عن هذه اخلليقة كلمظاهر اإلسالم ذاته جتميع طابور من ا
نها سلوكها، مهوى أفئدهتا البطش والقتل وارتكاب اجملازر، أمتع ما متتع به أعي الرعب يف أخالقياهتا ويف

 مظهر الدماء الزكية املتفجرة من جسوم ومذابح الربآء من عباد اهلل سبحانه وتعاىل، أبرد ما يشفي غليلها
اجلسوم اليت تقطع إىل أوصال واألوصال اليت تقطع إىل أشالء، والبد أن يكون هلذا كله غطاء من املربرات 

 اإلسالمية، وماذا عسى أن يكون هنالك مربر لذلك إال التكفري؟! 

إذاً ينبغي أن يغطى ذلك كله مبربر التكفري، أي أن التكفري إّنا أيت به من أجل تربير هذا القتل 
املهلك وليس العكس، هذا جزء من اخلطة اليت رمست، قلت لكم إن اخلطة تتكون من عنصرين املرعب 

اثنني، هذا هو العنصر األول، أما العنصر الثاين فيتمثل يف ضرورة أن ُُيَرََّر هذا كله من وراء ستار كثيف 
ة على أال متألقة براق من العناوين اإلسالمية، عناوين املؤسسات، عناوين االهتمامات اإلسالمية، عناوين

يكون هلا أي مضمون، على أال يكون هلا مضمون أكثر مما يتضمنه الطبل، ليس فيه إال اهلوان الذي 
يسري يف داخله، منظمة التعاون اإلسالمي، رابطة العامل اإلسالمي، االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، 

رآن هناك باسم اإلسالم، أقنية خاصة خلدمة القعناوين ندوات ومؤمترات ضخمة كبرية وكثرية تعقد هنا و 
ولتالوة القرآن وما إىل ذلك، ينبغي أن توجد هذه العنواين من أجل أن ُيرر من وراء سرتها العنصر األول 

 يف اخلطة اليت ذكرهتا لكم.

لورادوا اعباد اهلل: هل أنا آيت هبذا الكالم من خياٍل حيوكه ذهين؟ معاذ اهلل، ارجعوا إىل وقائع مؤمتر ك
جتدون ما أقول مفصاًل، ارجعوا إىل أكثر من تقرير أصدره جملس األمن القومي األمريكي جتدون مصداق 
ما أقول، إذاً فاخلطة املرسومة اجلديدة حلرب اإلسالم هي تلك اليت جتتث مشاعر االستئناس باإلسالم يف 

م، عقائد، حضارة، أحكام، كيف أمريكا، هي اليت تقتلع مشاعر الركون واإلصغاء إىل حقيقة اإلسال
السبيل إىل اجتثاثها؟ أن توضع هذه الصورة أمام الشارع الغريب يف مظهريه األمريكي واألورويب. إذا وجد 
الغرب هذه الصورة لإلسالم البد أن يشمئز منها والبد أن يتصور أن اإلسالم هو البعبع، هو الشبح 
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جل منه، هذا هو الذي جيري اليوم، وهذا هو اجلواب عن هذا الذي البد لإلنسانية أن تستعيذ باهلل عز و 
 السؤال خمتصراً.

بقي أن فينا من قد يسأل: فلماذا حصر هذا العدوان أو حصر هذه احلرب يف سوريا بالذات والعامل 
العريب واإلسالمي واسع األرجاء؟ واجلواب عن هذا يا عباد اهلل أن سوريا متثل عقدة التماس، هذا شيء، 

معظم الذين يعيشون حول سوريا هنا وهناك خاضعون، مستسلمون، ولعل فيهم من ُيثلون جزءاً من  وأن
هذا الطابور الذي صاغه العدوان األمريكي ضد دين اهلل سبحانه وتعاىل، من أجل هذا يتمركز العدوان 

ه  يف هذعلى اإلسالم من خالل العدوان على هذه األرض املقدسة، من خالل العدوان على املسلمني
 األرض املقدسة. 

يف الناس من ينظر إىل هذه البلدة نظرة سطحية عجلى فيقول أين هو اإلسالم، أين هو اخلوف من 
اإلسالم يف سوريا؟ يقول هذا نتيجة لنظرته العجلى، ولكن الغرب أدهى من أيقف هذا موقف السطحي 

رى الوعي لكنه ُيخر إىل اللباب، الغرب يالساذج. الغرب ال ينظر إىل الوقائع عندنا نظرة سطحية عجلى و 
اإلسالمي املتألق يف هذه البلدة، الغرب يعلم أن املسلمني ُيثلون يف سوريا اإلسالم الصايف عن الشوائب 

علمون أن اإلسالم ، يصلى اهلل عليه وسلمالذي يتمثل يف كتاب اهلل والذي يتجسد يف هدي رسول اهلل 
فَِبَما يا إّنا هو ذاك الذي جيسد خطاب اهلل عز وجل لرسوله القائل: الذي يعتنقه جل املسلمني يف سور 

ِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم َرمْحٍَة مَِّن الّلهِ لِنَت هَلُْم َولَْو ُكنَت َفظّاً َغلِيَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنْ ُهْم َواْستَ غْ 
 .[108]آل عمران:  يِف األَْمرِ 

أن الوعي اإلسالمي يدرك أن اإلسالم يف سوريا منبثقًا من كتاب اهلل ومنبثقًا من سنة رسول يعلمون 
اهلل أبعد ما يكون من أن َيضع ملا يسمى حرب طائفية، ملا يسمى احتكاكات طائفية، يعلم الغرب هذا، 

أمثايل ورأوا وا بوكم وكم قرر هذه احلقيقة رسل جاؤوا فأقاموا يف سوريا واحتكوا بكثري من الناس واحتك
املعاهد ورأوا احلقائق اإلسالمية اليت يعتنقها ويدركها املسلمون، يعلمون ذلك، أما السطحيون فأرجو أن 
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يستفيدوا من نظرة الغربيني وأن يعلموا أن اإلسالم يف سوريا، وإن مل يكن يف مظهره ذا داللة على حقيقته 
 ولكنه يف خمربه كما أقول لكم. 

ل: فما العالج؟ هذا هو العدوان وذلك هو اهلدف وهذه هي اخلطة فما العالج؟ فيكم من قد يسأ
أقول لكم اليوم يا عباد اهلل: إن إدراك املشكلة يساوي نصف الطريق إىل حلها، إذا أدركنا حقيقة هذه 

لسبب ااملشكلة وأدركنا السبب يف هذا العدوان الذي يتمركز من العامل كله على سوريا بالذات، إذا أدركنا 
فلنعلم أننا ملكنا نصف العالج إىل حل املشكلة، أما النصف الثاين فأرجو أن يوفقنا اهلل لبيانه ولشرحه 

 مع شيء من التفصيل يف املواقف القادمة إن شاء اهلل، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.

ق لسان، أ سببه سبعباد اهلل: كلمات موجزة ألفت أنظاركم وأنظار بعض إخوة رمبا وقعوا يف خط
أحدهم عب ََّر عن هذه الكارثة اليت فاجأت أمريكا بغضب الطبيعة أو هبياج الطبيعة، هذه الكلمة أيها 
اإلخوة شاذة ال مكان هلا يف بصرية اإلنسان املسلم وال مكان هلا يف بصرية اإلنسان الذي يتعامل مع 

نطقون هبا أو عول أي مطبوع، والطبيعة اليت يالعلم. طبيعة، كلمة طبيعة هذه على وزن فعلية مبعىن املف
يتكلمون هبا يعربون هبا عن هذه املكوَّنات، هذه املكوَّنات مطبوعة أي ُوِجَد من طبعها بنظامها القائمة 
عليه، ُوِجَد من طبعها بقانوهنا، بسننها السائرة على منهاجها، فمن هو الطابع ومن هو املنظم ومن هو 

قَاَل رَب َُّنا  ر موسى أن يقول لعدو اهلل فرعون:قوانني الكونية، جل اإلله الذي أمالواضع لسلسلة هذه ال
 .[05]طه:  الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه مُثَّ َهَدى

مظهراً مث هداه إىل قانونه، إىل العكوف  الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقهُ ربنا من؟ باختصار هو 
عكوف على سننه اليت أقام اهلل هذه املكوَّنَات عليها. الطبيعة! أىن للطبيعة أن تقرر على نظامه، إىل ال

وأىن هلا أن تصول عندما تريد أن تصول وأن هتمد وختمد عندما تريد أن تفعل ذلك،ال. جل اإلله الذي 
حد الذي د األجعل من املاء سرَّاً للحياة عندما يشاء وجعله سببًا للهالك عندما يريد، جل اإلله الواح

جعل الرياح اهلابَّة سببًا النتعاش الروح، سببًا لتجدد احلياة عندما يشاء وجعلها سببًا للهالك والدمار 
عندما يشاء، جل اإلله الذي يسخر ما يشاء من خلقه ملا يشاء. ال يا أخي، إياك أن تلوث لسانك هبذه 
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َواَل يَ زَاُل الَِّذيَن   لئك الناس لعلهم يستيقظون،اظ ألو الكلمة، قل: إهنا قضاء اهلل وحكمه، قل: إهنا إيق
 .[21]الرعد:  َكَفُروْا ُتِصيبُ ُهم مبَا َصنَ ُعوْا قَارَِعٌة أَْو حَتُلُّ َقرِيبًا مِّن َدارِِهمْ 

هذا ما وقع. عندما ابتلع غضب اهلل عز وجل جزيرة كاملة يف إزميت يف تركيا بعد منتصف الليل 
 قررت ذلك؟! ابتلعتها بكل من فيها من األوغاد، من الذين كانوا يتحدون اهلل أفكانت الطبيعة هي اليت

بطريقة عجيبة حىت الطغاة من قبل مل يفعلوا ذلك، عندما ابتلع قضاء اهلل عز وجل تلك اجلزيرة الكبرية 
لك ذ اليت كانت قد استأجرهتا أمريكا من بريطانيا بكل ما فيها من عتاد وبكل ما فيها من أناسي أكان

ز عقراًر قررته الطبيعة؟! ال، ال أيها اإلخوة، إنه إيقاظ إىل قضاء اهلل عز وجل وحكمه، إنه بيان من اهلل 
]الزمر:   هِ َواأْلَْرُض مجَِيعاً قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة َوالسَّماَواُت َمْطوِيَّاٌت بَِيِمينِ  وجل يذكرنا بقول اهلل عز وجل:

02]. 

 ، فلنستغفر اهلل من هذه الكلمة الباطلة.تلك هي احلقيقة
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ما تعلمون، شبَّه أمته قادًة وشعوبًا باجلسد الواحد ك صلى اهلل عليه وسلمإن حبيبنا املصطفى حممداً 
كم: إن جسد هذه أقول ل صلى اهلل عليه وسلمه حبيبنا املصطفى وانطالقًا من هذا التشبيه الذي اعتمد

األمة يعاين اليوم من أمراٍض خطرية مستقرة يف كيانه، يعاين من أمراض مل تفد إليه من اخلارج بسبب هواٍء 
فاسد أو بسبب جراثيم أقبلت إليه من هنا وهناك ال، وإّنا هي أمراض انبثقت من داخل كيانه، هو 

وهو الذي يتحمل وزرها، ولوال هذه األمراض اليت أحدثكم عنها ملا استطاعت العداوات  املسؤول عنها
املستشرية املختلفة أن تنال من هذا اجلسم منااًل قط، ولوال هذه األمراض املستشرية يف كيان هذا اجلسد 

  .رهم الذي يُ ْعَقُد يف هذا اليومملا أصاب شيء من شؤم أصدقاء إسرائيل ومؤمت

لكم باختصار أيها اإلخوة: إن أسباب العداوات والبغضاء اليت حتيط بنا واألسى الذي ُُيَاَرُس أقوهلا 
ضدنا، أسباب ذلك أمراضنا الداخلية. وليست أمراضنا الداخلية متسببة عن تلك املآسي وتلك األنواع 

غابة بني األشجار  من البغضاء والعداوات املستشرية. ولقد قال العرب يف أمثاهلم: إن قطعة فأس وقعت يف
الكثرية والكثيفة فذعرت األشجار من هذا العدو املداهم املفاجئ، ولكن شجرة هرمة أتت عليها السنوات 
الطوال اجتهت إليها نادهتا قائلة: ال ُتْذَعروا وال ختافوا وال يهولنكم أمر قطعة هذا الفأس، فلو بقيت هذه 

قبضًا أن تنال منكم مناالً إال أن تربع غصٌن منكم بأن يكون مالقطعة فيما بينكم دهراً طوياًل لن تستطيع 
 هلا.

وإنكم لتعلمون أن كثرية من األغصان تتسابق من أجل تكون مقابض لفأس العدوان الذي يستشري 
ضدنا. هذه األغصان منا وهي جزء ال يتجزأ من أمتنا، وهذا ما أريد أن تعلموه. أمراضنا منبثقة من 

اليت تستشري من حولنا من آثار هذه األمراض اليت نعاين منها. دعوين أضعكم أمام داخلنا، والعداوات 
ّنوذج جيسد هذه احلقيقة اليت أقوهلا لكم. آيٌة يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل غدت اليوم غريبة كل الغرابة 

ا احلفالت عن عاملنا اإلسالمي والعريب غربة ال عهد للتاريخ مبثلها قط، آيٌة ما أكثر ما افتتحت هب
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والندوات، آيٌة ما أكثر ما صقلتها األمساع من كثرة تردادها، آيٌة يرددها العلماء واجلهال بكل مناسبة، 
َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِيعًا َواَل  ة؟ إهنا قول اهلل سبحانه وتعاىل:أفتعلمون ما هي هذه اآلية أيها اإلخو 

م بِنِْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكنُتْم عََلَى الّلِه َعلَْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بَ نْيَ قُ لُوِبُكْم فََأْصَبْحتُ  تَ َفرَّقُوْا َواذُْكُرواْ نِْعَمتَ 
ُ الّلُه َلُكْم آيَاِتِه لََعلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ   .[152]آل عمران:  َشَفا ُحْفرٍَة مَِّن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّنْ َها َكَذِلَك يُ بَ نيِّ

ولكن مجهرة املسلمني والعرب من حولنا يقولون: بل  َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلهِ يقول اهلل عز وجل 
نعتصم حببل برنارد ليفي، نعتصم حببل ذلك الذي شفا غليله إذ توجه إىل ليبيا فأحاهلا إىل ناٍر تضطرم 

فعل يف سوريا ن أصدقاءه يف إسرائيل أنه سيوإىل أطالل تتهاوى، مث إنه اليوم يروغ ليتجه إىل سوريا ويراه
ومجهرة من املسلمني قادًة  َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلهِ مثل الذي قد فعل بليبيا. إذاً يقول اهلل عز وجل لنا: 

 وشعوبًا بل نعتصم حببل برنارد ليفي.

لنا وهم مجهرة املسلمني اليوم ونصغي إىل إخواٍن لنا من حو  َواَل تَ َفرَّقُواْ يقول اهلل سبحانه وتعاىل: 
وإذا هبم يقولون: بل قرارنا الذي اختذناه هو أن نتفرق فنتخاصم فنتعادى فنجعل من األحقاد الشخصية 

 احلكم فيما بيننا. –أجل الشخصية  –

، ولكن مجهرة لُوِبُكمْ ق ُ  َواذُْكُرواْ نِْعَمَت الّلهِ َعلَْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلََّف بَ نْيَ وتذكرنا اآلية فتقول: 
املسلمني من حولنا يقولون: بل ننسى هذا الوفاق الذي طُِوَي عهده وانقضت أيامه ومل نعد اليوم حباجة 
إليه وإّنا سبيلنا اليوم أن ننفخ يف نريان احلروب املستعرة فنصدرها ناراً تضطرم إىل جريان لنا وإخوة يف اهلل 

 يتحكم برقاهبم. أليس هذا حتقيقًا ملا قد ذكرته لكم اآلن؟ أليس هذا لنا حنكم فيما بينهم منجل املوت
الذي أقوله لكم واقعًا ال مبالغة فيه؟ أليس هذا معىن قولنا: إن هذه اآلية تعاين من غربة ما مثلها يف تاريخ 

 املسلمني قط؟ هذه هي احلقيقة أيها اإلخوة اليت ينبغي أن نعلمها.

أظن أن فينا من يستطيع أن يناقش يف هذا الواقع، فدعوين أعود فأقول إذا كان هذا هو الواقع فما 
لكم: إننا حنن املسؤولون عما يستشري اليوم من حولنا من عداوات ومن مآٍس ومن ظلم ينحط علينا، 
حنن املسؤولون عن ذلك، ملاذا؟ ألن أمراضنا املنحطة يف جمتمعاتنا واليت ذكرهتا لكم بل ذكرت ّنوذجاً 
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ثل يف موقفنا من هذه اآلية القرآنية جيعلنا نتحمل حنن أوزارنا، جيعلنا حنن نتحمل مآسينا. واهلل عنها يتم
عليه  صلى اهللالذي ال إله إال هو لوال هذه األمراض املستقرة يف جسد هذه األمة كما قال املصطفى 

يت هي لعريب: هي العصي الملا استطاع عدو من اخلارج أن ينال منا منااًل قط ولكن كما قال املثل ا وسلم
جزء ال يتجزأ منا حنن تتسابق متربعة لتكون مقبضًا للفأس الذي يرتبص بنا الدوائر. وإنه ليخيل إلينا أننا 

ل و لو توجهنا إىل هؤالء الذي َيططون ضدنا سبل العداوة والبغضاء لو احتججنا عليهم لقالوا كما سيق
تَ لُوُموين  يِلَ َعلَْيُكم مِّن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم يِل َفالَ  َوَما َكانَ  الشيطان ألوليائه يوم القيام:

 .[33]إبراهيم:  َولُوُموْا أَنُفَسُكم مَّا أَنَْا مبُْصرِِخُكْم َوَما أَنُتْم مبُْصرِِخيَّ 

بل العداوة من َيططون سهكذا يقول الشيطان يوم القيامة ألوليائه. ولو أردنا أن نعلن باحلجة على 
 والبغضاء ضدنا لقالوا هذه احلجة اليت سيحتج هبا الشيطان على أوليائه يوم القيامة.

 ما العربة اليت أريد أن نتذكرها وأن نأخذ أنفسنا هبا يا عباد اهلل؟

تضي قالعربة مما قد ذكرته لكم باختصار أن نعلم أن الضرورة املنطقية والعقلية والشرعية واإلُيانية ت
أن نعود إىل دارنا فنصلح من شأهنا، تقتضينا أن نعود أن أنفسنا فنطببها، نعاجل األمراض املستشرية فينا، 
العربة تقتضي أن نرتك ما جيري حولنا يف اخلارج هنا وهناك وأن نعود إىل ساعة قدسية حناسب فيها 

، نصلح عالقة تمعنا، نصلح ديارناأنفسنا، نصلح فيها أحوالنا على ضوء املصري الذي ينتظرنا، نصلح جم
 ما بيننا، نقيم سبل الود واحلب سخية حارة موصولة فيما بيننا. 

وإين ألقول هبذه املناسبة: إن مشروع الدستور هذا الذي ُطرَِح منذ أيام فيما بيننا خطوة من أهم 
ا فنصلح إىل أنفسن خطوات هذا الذي تدعونا إليه العربة، خطوة من أهم اخلطوات اليت نعود من خالهلا
وال تعنيين يف هذه  –ذاتنا ونعاجل أمراضنا وّند جسور الود واأللفة فيما بيننا، وأقول لكم حبق يا عباد اهلل 

الساعة وال يف غريها املقاييس السياسية فما كنت معنيًا هبا يومًا ما، وال تعنيين املقاييس االجتماعية أيضًا 
ه ذي أقفه بينكم، إّنا يعنيين أن أضعكم أمام شرع اهلل وأمام ما َياطبنا بيف هذه احلالة ويف هذا املوقف ال

مشروع هذا املرسوم ِصْيَغ بامسي وبامسكم مجيعًا، صيغ تعبريًا عن رغباتنا وآمالنا  –دين اهلل عز وجل 
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 وأحالمنا، مل تتم صياغته باسم حكومة، باسم سلطة، باسم دولة، ال يا عباد اهلل، متت صياغته باسم
هؤالء الناس الذين شرفهم اهلل عز وجل باملقام يف هذه األرض املباركة سوريا، نعم، واللجنة اليت اختريت 

 إّنا اختريت لتجتهد فتعلم رغبة هؤالء الناس، إذاً هذا املشروع يعرب عن رغباتنا باجتهاد من وضعوه. 

أن نعلن إما عن  ع فنتبينه بدقة مثما الذي يقوله لنا الشرع؟ الشرع يأمرنا بأن نلتفت إىل هذا املشرو 
موافقتنا عليه أو عن إعراضنا عنه، وال جيوز إلنسان أن يقول بل يكفي أن أصمت والصمت يغنيين، تقول 
القاعدة الشرعية املتفق عليها: ال ينسب إىل ساكت قول، الساكت ال َيرج عن املسؤولية، قيل يل: إن 

 أن أعلن عن البيان صيغ تعبرياً عن رغبتك إذاً ينبغي أن أتبينه مث هذا البيان ِصْيَغ بامسك، قيل يل إن هذا
ما تكنه سريريت جتاه هذا البيان فإما أن أقول نعم إنه يعرب فعاًل عن رغبيت أو أقول إنين آسف ألنه ال يعرب 

 عن رغبيت، أما الصمت فال يتأيت يل شرعًا يف هذه احلالة.

ملناسبة فما رأيك فيه وما الذي ينبغي نقوله إن درسناه ولعلكم أيها اإلخوة تسألونين يف هذه ا
ووعيناه، أقول باختصار أيها اإلخوة: إن يف مشروع هذا الدستور ضمانتني اثنتني، إذا نفذ هذا الدستور 
تنفيذًا حقيقيًا فإن هاتني الضمانتني تسريان بنا بإذن اهلل عز وجل إىل مستوى السعادة واألمن والطمأنينة 

 ش.ورغد العي

ذه األمة، وأنتم تعلمون هوية ه –أما الضمانة األوىل فتتمثل يف أن هذا الدستور مل يهمل هوية األمة 
ومن مث فإن مشروع هذا الدستور وضعنا أمام مرآة دقيقة أمينة  –وأنتم تعلمون أن سوريا دولة إسالمية 

ورية اإلسالم  عن دين رئيس اجلمهتعرب عن هوية هذه األمة وذلك يف مادهتا الثالثة ببنديها األول املعرب
والبند الثاين املعرب عن أن الشريعة اإلسالمية أو الفقه اإلسالمي هو مصدر التشريع، هذه هي الضمانة 

 األوىل. هذه اهلوية ستكون هلا اهليمنة على كل ما يلي بعد ذلك من بنود ومواد هذا الدستور.

ليه د جتاوز العهد الذي كان للحزب الواحد هيمنة عالضمانة الثانية تتمثل يف أن سوريا اليوم بصد
وحكم راسخ عليه يقوده. وكم وكم جادلنا وحاولنا وجاهدنا وأنا واحد ممن فعل من أجل أن يتحرر 
الشعب، أن تتحرر األمة من سلطان احلزب الواحد أو الفئة الواحدة، لقد جتاوزت األمة هذا احلاجز بني 
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أن  وبني القائمني على األمر. بوسع الشعب اليوم أن يديل برأيه، ال بل الشعب وبني الدولة، بني الشعب
 حيكم مبا يشاء طبق األنظمة املرعية. هذه هي الضمانة الشرعية يا عباد اهلل.

أبدع مما كان، الحظوا  –كما قال اإلمام الغزايل   –وأنا من هذا املنطلق أقول: ليس يف اإلمكان 
ستشري وأعود فأقول لكم إن احلالة اليت ت –الة اليت تستشري من حولنا الوضع الذي ّنر به، الحظوا احل

عتقد أمام هذا الواقع أ –من حولنا إّنا هي غيوم جتمعت من أمراضنا، أمراضنا الداخلية اليت نعاين منها 
بية اأنه ال يتأتى وضع دستور يعرب عن هوية األمة كما يرضي اهلل سبحانه وتعاىل ويعرب عن فاعليتها اإلجي

ا هي هلل وسلطاهنا يف التشريع شكلي والواقع أن السلطة إّن –مع الدولة وسلطاهنا فيما يتعلق بالتشريع 
عز وجل ولكن عندما تكون األمة أمًة تعلن عن عبوديتها هلل وتسكها بأهداب شريعة اهلل عز وجل فإننا 

 هلل عز وجل.نقول إّنا تعلنه يف ذلك إّنا هو شرع هلا ألن شرعها إّنا هو شرع ا

هذه خالصة ما ينبغي أن نعلمه. أمراضنا مستشرية من داخلنا حنن، وعندما نشفى من هذه األمراض 
تزول كل تلك اخلطط وتتمزق شر ممزق. فيا أيها اإلخوة الذين تسمعون كالمي من قريب أو من بعيد 

كون هلل مهما أنكم عبيٌد مملو  هال رجعتم يف ساعة قدسية إىل مرآة هوياتكم إذاً ستطالعكم هذه املرآة على
أسكرتكم الشهوات واألهواء ومهما نالت منكم األحقاد والضغائن ومهما أسكركم الرتف املايل الكثري 
والوفري، كل ذلك يذهب، كل ذلك يضمحل، كل ذلك يذوي ولن نرحل إىل اهلل إال وحنن عرايا ال ّنلك 

رسول اهلل  ، صدقصلى اهلل عليه وسلمل رسول اهلل إال ما قدمنا، أجل هكذا يقول كتاب اهلل وهكذا يقو 
لو كان البن آدم واٍد من مال البتغى إليه ثانيًا ولو كان له اثنان البتغى إليهما ثالثًا وال ُيأل القائل: 

  جوف ابن آدم إال الرتاب ويتوب اهلل على من تاب

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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إن من أجلى مظاهر تكرمي اهلل سبحانه وتعاىل لإلنسان أن قضى بالعدل يف التعامل مع أبناء جنسه 
بل مع األحياء أمجع، كلفه بأن يتخلق بصفة احلكمة، بأن يتخلق بصفة الرمحة وبصفة الصفح والوداد، 

 اىل. هذه صفات من صفات اهلل سبحانه وتع

وقد شرَّف اهلُل اإلنساَن إذ أقامه خليفة عنه ليقيم جمتمع العدالة بل جمتمع الرمحة، جمتمع التآلف 
والود فوق هذه األرض. وما الدين الذي شرف اهلل عز وجل به عباده إذ كلفهم بالدينونة لشرائع اهلل 

عاىل به شرف اهلل سبحانه وتسبحانه وتعاىل وأحكامه إال أداة وسبيل للنهوض هبذا االستخالف الذي 
 اإلنسان. 

وما أعلم صفة يثين هبا اهلل سبحانه وتعاىل على عباده يف حمكم تبيانه أمسى من صفات التخلق 
بصفات اهلل سبحانه وتعاىل. ولقد تأملت يف الكثري والكثري من آي كتاب اهلل عز وجل اليت تتضمن 

اليت  اىل لعباده فلم أجد صفات أمسى من هذه الصفاتمصدر الثناء وأسبابه، املدح من اهلل سبحانه وتع
حدثتكم عن طائفة منها يثين هبا اهلل سبحانه وتعاىل على عباده، تأملوا معي يف بعض هذه اآليات، يقول 

]آل  ْلُمتَِّقنيَ لِ  َوَسارُِعوْا ِإىَل َمْغِفرٍَة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض ُأِعدَّتْ اهلل عز وجل: 
 .[122عمران: 

َعاِفنَي الَِّذيَن يُنِفُقوَن يِف السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِمنَي اْلغَْيَظ َوالْ  وأقول هنا: من هم املتقون يا موالي.
ز هبا اهلل عأرأيتم إىل هذه الصفات اليت يثين  .[124 :]آل عمران َعِن النَّاِس َوالّلُه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

الَّ َخيْ َر يِف َكِثرٍي مِّن جنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر وجل على اخلليقة املتميزة من عباده، تأملوا يف قوله سبحانه: 
 َأْجراً َعِظيماً  ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصاَلٍح بَ نْيَ النَّاِس َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك ابْ تَ غَاء َمْرَضاِت الّلِه َفَسْوَف نُ ْؤتِيهِ 

 .[114]النساء: 
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الَّ َخيْ َر  من عباده عن أكثر من هذه الصفات مل حيدثنا اهلل عز وجل بصدد الثناء على هذه الثلة
ووجوه املعروف كثرية ال حصر هلا تشملها القيم  يِف َكِثرٍي مِّن جنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروفٍ 

 .ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصاَلٍح بَ نْيَ النَّاسِ مجعاء اإلنسانية 

أال أدلك على يف الصحيح من حديث أيب أيوب األنصاري:  صلى اهلل عليه وسلميقول املصطفى 
ورسوله،  ، أال أدلك على صدقة حيبها اهللما حيبه اهلل ورسوله، تصلح بني املتفاسدين وتقرب املتباعدين

على هاتني اخلصلتني  مصلى اهلل عليه وسلتصلح بني املتفاسدين وتقرب بني املتباعدين، مل يزد رسول اهلل 
 اللتني مها ضمانة حمبة اهلل ورسوله ملن اتصف هبما.

اإلُيان بضع وسبعون شعبة، أعالها فيما صح عنه أيضًا:  صلى اهلل عليه وسلمويقول املصطفى 
. أي أن األعمال اإلنسانية والوظائف اجللة اليت أقام هلل وأدناها إماطة األذى عن الطريققول ال إله إال ا

اهلل اإلنسان خليفة عنه هبا يف هذه احلياة الدنيا كثرية جداً وهي جمتمعة بني ما يشبه الغالفني، أما الغالف 
، قول ال إله ا هو الغالف األولاألول فاملعتقد الذي تنبع منه إمكانية تطبيق القيم اإلنسانية مجعاء، هذ

ية املربورة جمماًل مستعرضًا كل األعمال اإلنسان صلى اهلل عليه وسلمإال اهلل، مث ينتهي حديث رسول اهلل 
 اليت جتمع وال تفرق، تبين وال هتدم، حتقق احلب وال تستثري مشاعر البغضاء، يستعرضها كلها إىل أن يصل

 أبسط عمل إنساين أال وهو إماطة األذى عن الطريق.  إىل الغالف األخري الذي يتمثل يف

أرأيتم إىل هذه اخلالفة اليت شرف اهلُل عز وجل اإلنساَن هبا واليت هبا يثين اهلل عز وجل على هذه 
اخلليقة املتميزة من عباده. مث إين أقول لكم: ما حاق غضب اهلل عز وجل على قوٍم من الناس لسبب من 

باب اليت ستسمعوهنا من خالل بيان اهلل عز وجل. لقد استعرضت كتاب اهلل األسباب إال هلذه األس
وحاولت أن ألتقط أخطر ما يثري غضب اهلل عز وجل على اإلنسان فلم أجد إال هذا الذي أحدثكم عن 

ِإنَّ  قول:بإهالك فرعون وملئه وقومه، يّنوذج منه. امسعوا احليثيات اليت مبوجبها قضى اهلل عز وجل 
ْحِيي ِنَساءُهْم إِنَُّه  ْوَن َعاَل يِف اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهلََها ِشيَعًا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة مِّنْ ُهْم ُيَذبُِّح أَبْ نَاءُهْم َوَيْستَ ِفْرعَ 

 .[4]القصص:  َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 
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رون وبني لنا قا حدثنا عن اهلل سبحانه وتعاىل فرعون ومأله.تلك هي احليثية اليت مبوجبها أهلك 
ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمن  َيسف به وبداره األرض: السبب ذاته يف غضب اهلل عز وجل عليه الذي اقتضى أن

ُمُه اَل تَ ْفرَْح ْذ قَاَل َلُه قَ وْ إِ  قَ ْوِم ُموَسى فَ بَ َغى َعلَْيِهْم َوآتَ يْ نَاُه ِمَن اْلُكنُوِز َما ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتَ نُوُء بِاْلُعْصَبِة أُويِل اْلُقوَّةِ 
اَر اآْلِخرََة َواَل تَنَس َنِصيَبَك مِ  ،لََّه اَل حيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ ِإنَّ ال َن الدُّنْ يَا َوَأْحِسن َكَما َوابْ َتِغ فِيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ

ولكن  .[22-20]القصص:  ينَ ُمْفِسدِ َأْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك َواَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ الْ 
َفَخَسْفنَا ِبِه االستكبار طاف برأسه، ولكن العناد والصلف حجباه عن هويته فحاق به قرار اهلل القائل: 

 .[21]القصص:  َوِبَدارِِه اأْلَْرضَ 

اهر وقشور ظعباد اهلل: إن يف الناس كثرة تتوهم أن الدين الذي يقرهبا إىل اهلل عز وجل إّنا يتمثل يف م
يغطون أنفسهم هبا، مث إهنم يبيحون ألنفسهم أن يتحركوا حتت الغطاء كما يشاؤون  –إن جاز التعبري–

إيغااًل يف الفساد، إمعانًا يف الظلم، عكوفًا على اإلهالك والتقتيل، ولكنهم يسرتون أنفسهم مباذا؟ مبظاهر 
هم  عز وجل َُيْدَع وأنه يكتفي من انقيادالدين، وأنا ال أدري أهم خمدوعون بأنفسهم يتصورون أن اهلل

لدينه واستجابتهم حلكمه هبذه املظاهر اليت رمبا يتصورون أهنم حيجبون اهلل عما وراءها؟! أهكذا يقودهم 
الغباء؟! أم إهنم َيادعون اهلل إذ َيادعون الناس؟! يتسابقون يف املظاهر، يتسابقون يف بناء املساجد 

آذن الباسقة الصاعدة إىل جو السماء، يتسابقون رمبا يف ذرع الطريق ما بينهم الفخمة، يتسابقون يف امل
وبني بيت اهلل احلرام جيئة وذهابًا، يتسابقون فيما بينهم يف ركيعات، واخرتق هذه الظاهرة لتجد بعد ذلك 

 ضأن نفسك مع خليفة من خلفاء قارون يف الوصف الذي وصفه اهلل سبحانه وتعاىل به، يفسد يف األر 
وُيعن يف الظلم وينقاد لدوافع أحقاده وضغائنه ومشاعر عدوانه، يستجيب هلذه املشاعر منصرفًا عن 
االستجابة ألمر اهلل عز وجل ولكأنه يقول: إذا ُسئِْلُت أقول: انظر كم بنيت من املساجد، تأمل كم كانت 

 مرتفعة تلك املآذن. 

مثلني  خوة أيضًا أن يتأملوا كتاب اهلل فيتبينوالنفسي ولكم وهلؤالء اإل –أيها اإلخوة  –ولكن أحب 
لشجرتني إحدامها متثل اإلنسان الذي استجاب ألمر اهلل ظاهراً وباطنًا، غرس عقيدة اإلُيان بني جواحنه، 
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غذَّى هذه العقيدة باالستجابة ألمر اهلل عز وجل فأمثرت شجرة اإلُيان بني جواحنه شىت أنواع الثمار 
خادم كما أمر اهلل لرقابة العدل، حتول إىل خادم لتحقيق احلكمة، حتول إىل خادم ملد  اإلنسانية، حتول إىل

املسلم من سلم مشاعر األلفة والرمحة بينه وبني سائر عباد اهلل سبحانه وتعاىل، مسع رسول اهلل يقول: 
ول الذي وصف رسمظهراً هلذا  فطأطأ الرأس وانقاد هلذا األمر فكان يف سلوكه املسلمون من يده ولسانه

تُ ْؤيت ُأُكلََها   ،َماءَأملَْ تَ َر َكْيَف َضَرَب الّلُه َمَثاًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍة طَيَِّبٍة َأْصلَُها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها يِف السَّ  اهلل
 .[30-34]إبراهيم:  ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن رَب َِّها

يتصف  ف باخلالفة عن اهلل فاصطبغ باألخالق الذيهذا هو املثل الذي يضربه اهلل لإلنسان ملن تشر 
 قَ رَارٍ  َوَمثُل َكِلَمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجرٍَة َخبِيَثٍة اْجتُثَّْت ِمن فَ ْوِق اأَلْرِض َما هَلَا ِمن هبا، مث يقول:اهلل عز وجل 

 .[30]إبراهيم: 

يثة ولكنها كن يف األصل خبتأملوا يف دقة البالغة القرآنية، تأملوا يف دقة الوصف، إهنا كلمة مل ت
استحالت إىل كلمة خبيثة عندما مل يكن هلا قرار يف القلب، عندما اجتثت من داخل الفؤاد فلم تكن هلا 
جذور خفية تتلقى الغذاء لتتنامى، حتولت من الطهر إىل اخلبث، حتولت من الفائدة إىل الضرر، تنامت 

تينع لتصبح أشواكًا ولتينع بالسموم واحلناظل، ل هذه الشجرة اليت اجتثت جذورها من فوق األرض لكن
 باحلناظل املهلكة والسموم املبيدة. 

يا عجبًا ملن ُير هباتني الصورتني يف كتاب اهلل عز وجل فال يعيد مث ال يعيد وال يسجد هلذا البيان 
ت هذه اجلذور ذالرباين إذ يصف حال فئتني من الناس، الفئة اليت غرست عقيدة اإلُيان بني اجلوانح مث غ

من هذه الشجرة حىت أينعت الشجرة أغصانًا تدىل منها مثار اإلنسانية مجعاء، الرمحة، العدل، اإلحسان، 
األلفة، الود، البناء، اجلمع بداًل من التفريق. ويا عجبًا ملن ُير بالصورة األخرى فيقفز فوقها أو ُير هبا مر 

 إنسان غيب أمحق ال يستبني هلا أي معىن.

أن أقول أيها اإلخوة هلؤالء اإلخوة الذين آثروا أن يكونوا من البيان اإلهلي كاملثل الثاين، كالشجرة بقي 
اخلبيثة اليت اجتثت من فوق األرض فأينعت احلناظل وأينعت السموم، عاشوا ليستجيبوا ألحقادهم 
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اهلل عز وجل  إلصالح وإن كانوضغائنهم ال لشيء آخر، جعلوا رسالتهم اليت ُكلُِّفوا هبا اإلفساد بداًل من ا
، جعلوا رسالتهم التهدمي بداًل من البناء، جعلوا رسالتهم اإلحراق ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ يقول: 

واإلتالف بداًل من مد جسور األلفة والود. أقول هلؤالء اإلخوة: إن هذا احلجاب الذي حيجبكم عن 
احلجاب الذي حيجبكم عن هوياتكم عبيدًا أذالء هلل عز وجل، هذا  الشرف الذي شرفكم اهلل به، هذا

احلجاب سيتمزق عما قريب، ولعلكم ترونه بعيدًا ولكنه أراه قريبًا، أجل، نعم سيتمزق هذا احلجاب 
ْرُه نُ َنكِّْسُه يِف اخْلَْلِق أََفاَل يَ ْعِقلُو عندما يرتاجع منكم اخللق، وصدق اهلل القائل:   .[02]يس:  نَ َوَمْن نُ َعمِّ

سيرتاجع منكم اخللق ولسوف تذبل الرعونات ولسوف ترتاجع الشهوات واألهواء ولسوف تقفون 
أمام هويتاكم وقد متزق احلجاب الذي كان حيجبكم عن الرؤيا، أمل يقل اهلل عز وجل يف حمكم تبيانه، 

نَساَن َونَ ْعَلُم َما تُ َوْسِوُس ِبِه ن َ َولََقْد َخلَقْ  ن أول السورة لكي نتبينها كاملة:وها أنا أقرأ البيان م ْفُسُه نَا اإْلِ
َما يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل  ،اِل قَعِيدٌ ِإْذ يَ تَ لَقَّى اْلُمتَ لَقِّيَاِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِّمَ ، َوحَنُْن أَقْ َرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ 

َونُِفَخ يِف الصُّوِر َذِلَك يَ ْوُم  ،ُة اْلَمْوِت بِاحلَْقِّ َذِلَك َما ُكنَت ِمْنُه حتَِيدُ َوَجاءْت َسْكرَ  ،ِإالَّ َلَدْيِه رَقِيٌب َعتِيدٌ 
َبَصُرَك ْفنَا َعنَك ِغطَاءَك ف َ لََقْد ُكنَت يِف َغْفَلةٍ مِّْن َهَذا َفَكشَ  ،َوَجاءْت ُكلُّ نَ ْفٍس مََّعَها َساِئٌق َوَشِهيدٌ  ،اْلَوِعيدِ 

 .[33-10: ]ق اْليَ ْوَم َحِديدٌ 

هذا وصف يضعنا اهلل منه أمام حدث سنلقاه مجيعًا يوم القيامة لكين أقول لكم عن مقدماته، 
مقدماته ستتحقق يف دار الدنيا، أجل، أقول لنفسي ولكم وألولئك اإلخوة الذين يسعدون إذ ُيعنون يف 

 دار الدنيا تتمزق يفاإلتالف واحلرق والظلم بداًل مما وظفهم اهلل عز وجل به، أقول هلم هذه احلجب س
قبل أن ترحلوا منها، وهذه الرعونات اليت تقودكم وسرتة الضغائن واألحقاد اليت هتيمن عليكم كل ذلك 
سينجاب، ستنجاب سحبه ولن يبقى إال الندم الذي يأكل أفئدتكم والت ساعة ندم، نعم تلك هي 

و أنه عاد اد ليصلح ما أفسد، يتمىن لالساعة اليت ُيتد كل واحد منكم على فراش املوت ويتمىن أنه لو ع
ليقوَِّم ما اعوج، يتمىن لو أنه عاد ليستسمح املظلومني ولكن أىن له العود، واملعاصي كلها تغتفر إال معصية 
يرحل هبا اإلنسان إىل اهلل حتمل الظلم فوق األعناق، حتمل الظلم الذي مارسه وهو ينتشي به يف حياته 
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لِّي َأْعَمُل لَعَ  ،َمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعونِ َحىتَّ ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم الْ  مهما قال. يا، لن يستطيع أن يرجعالدن
 [155 - 88]املؤمنون:  َصاحِلاً فِيَما تَ رَْكُت َكالَّ إِن ََّها َكِلَمٌة ُهَو قَائِلَُها َوِمن َورَائِِهم بَ ْرزٌَخ ِإىَل يَ ْوِم يُ بْ َعثُونَ 

 لكنه لن يعود.

ة ما أكثر ما قضى اهلل عز وجل أن أحاور مالحدة وأن أناقشهم وأحاورهم، ولقد أكرمين أيها اإلخو 
اهلل عز وجل حبب احلجاج حتت مظلة املنطق والعلم ليس إال، قلت يف هناية كل حجاج هلؤالء اإلخوة، 
قلت لكل واحد منهم: لك أن تستمر على هذا النهج الذي تؤمن وتتمسك به لكن بشرط واحد أن 

عدم الندامة، أن تضمن بقاءك مؤمنًا سعيدًا هبذا املبدأ إىل أن ترحل من هذه الدنيا، إن كنت  تضمن
تضمن أنك ستبقى كذلك فأنا أهنئك من اآلن، أما إن كنت تعلم أنك ستندم وأن احلوافز اليت حتملك 
على التمسك هبذا الذي تتصوره كل ذلك سينجاب عنك، كل ذلك سيبتعد ولن يبقى أمامك من 
صديق، صديقك الذي ينبغي أن تتخذه من اآلن جتهالته، تنكرت له، إن كنت تعلم أنك لن تندم فابق 
على مبدئك هذا كما جئت وأنا أهنئك، لكن موعد ما بيننا سيذكرك بأنك ستندم وبأن هذه املشاعر 

مك، فيد من ندتستنجاب سحبها ولسوف تستبني هويتك عبدًا مملوكًا هلل ولكنك لن تستطيع أن تس
 ،ْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعّداً أَ لََقْد  ،الَّ آيت الرَّمْحَِن َعْبداً ِإن ُكلُّ َمن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض إِ  وصدق اهلل القائل:

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. .[80-82: ]مرمي َم اْلِقيَاَمِة فَ ْرداً وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ وْ 
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 12/23/2212|  زاج املسيطر على كثير من املسلمينمشكلة امل -113

 

املسجد  من املسجد احلرام إىل صلى اهلل عليه وسلمنزلت تعليقًا على مكرمة اإلسراء باملصطفى 
األقصى آيٌة واحدة ولكن تلتها بضع آيات ما أكثر ما تساءل املفسرون عن وجه العالقة بني األوىل منها 

داً اليت جاءت بعد احلديث عن مكرمة اإلسراء اليت أكرم اهلل هبا رسوله حمم وبني تلك اليت تلتها. اآليات
اىل تتحدث عن بين إسرائيل وعن جولتني من الطغيان والبغي قضى اهلل سبحانه وتع صلى اهلل عليه وسلم

ز عبأن ختوض غمارها، أما اجلولة األوىل فقد انقضت وأما اجلولة الثانية فهي آتية كما يقول بيان اهلل 
وجل. ترى ما وجه العالقة بني اآلية اليت افتتحت هبا السورة وبضع آيات جاءت من بعدها؟ تعالوا نقرأ 

ِجِد ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل مَِّن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإىَل اْلَمسْ  اآليات أواًل، يقول اهلل عز وجل:هذه 
 .[1]اإلسراء:  ْوَلُه لُِنرَِيُه ِمْن آيَاتِنَا إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَبِصريُ األَْقَصى الَِّذي بَارَْكنَا حَ 

وَِكياًل *  َوآتَ يْ نَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجَعْلنَاُه ُهًدى لَِّبيِن ِإْسرَائِيَل َأالَّ تَ تَِّخُذوْا ِمن ُدوين  مث يقول مباشرة:
اْلِكتَاِب لَتُ ْفِسُدنَّ يِف اأَلْرِض  َوَقَضيْ نَا ِإىَل َبيِن ِإْسرَائِيَل يِف ، َكاَن َعْبدًا َشُكوراً   ُذرِّيََّة َمْن مَحَْلنَا َمَع نُوٍح إِنَّهُ 

َل  بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخالَ فَِإَذا َجاء َوْعُد أُوالمُهَا بَ َعثْ نَا َعلَْيُكْم ِعبَاداً لَّنَا أُْويِل  ،َمرَّتَ نْيِ َولَتَ ْعُلنَّ ُعلُّواً َكِبرياً 
ِإْن  ،َعْلنَاُكْم َأْكثَ َر نَِفرياً مُثَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعلَْيِهْم َوأَْمَدْدنَاُكم بِأَْمَواٍل َوبَِننَي َوجَ  ،الدِّيَاِر وََكاَن َوْعداً مَّْفُعوالً 

 -اخلطاب للمسلمني-واْ ُوُجوَهُكْم رَةِ لَِيُسوؤُ َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأمتُْ فَ لََها فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلخِ 
 .[2-3]اإلسراء:  اً َكَما َدَخلُوُه أَوََّل َمرٍَّة َولِيُتَب ُِّروْا َما َعلَْوْا تَ ْتِبري   -أي بنو إسرائيل-َولَِيْدُخلُوْا اْلَمْسِجَد 

ًة ليت تالعالقة بني اآلية األوىل اليت افتتحت هبا السورة وبني هذه اآليات األخرى ا لتها أصبحت بي َِّن
واضحة يف هذا العصر يا عباد اهلل. الرابطة اليت يلفت البيان اإلهلي نظرنا إليها بني املكرمة اليت أكرم اهلل 

 إذا سرى به من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى وبني هذا الذي صلى اهلل عليه وسلمهبا رسوله حممداً 
ا ان الذي ُيارسه بنو إسرائيل يف دولتني سجل التاريخ القصي أوالمهيذكره بيان اهلل عز وجل عن الطغي

وها هو ذا يسجل اليوم الثانية منهما، العالقة واضحة، ها حنن نرى أيها اإلخوة هذه اجلولة الثانية اليت 
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متارسها إسرائيل منذ ما يقارب سبعني عامًا، ها هي ذي متارس كل أنواع الطغيان والبغي، ها هي ذي 
ب األرض واملال والعرض، وها هي ذي تطرد الناس من بيوهتا، هتدم بيوهتم وتستلب مساكنهم تغتص

ومزارعهم على مرأى منهم، متارس ذلك كله وأكثر دون أن يتحرك لسان بإنكار هلذا الطغيان الثاين الذي 
فإهنا اليوم قد قة سابأخرب عنه بيان اهلل سبحانه وتعاىل. هذه الرابطة لئن مل تكن جلية يف العصور ال

يُتَب ُِّروْا فَِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخرَِة لَِيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم َولَِيْدُخلُوْا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوُه أَوََّل َمرٍَّة َولِ  أصبحت جلية
 .[2]اإلسراء:  َما َعلَْوْا تَ ْتِبرياً 

ألنا عنه أن يتخذه املسلمون؟ هذا ما يسقتاًل فتكًا إهالكًا، فما موقفنا حنن؟ ما املوقف الذي ينبغي 
 بيان اهلل سبحانه وتعاىل.

عباد اهلل: أقوهلا لكم باختصار، ليس عجيبًا أن نرى أن أمريكا قد جندت كل قوهتا وسائر سلطاهنا 
املادي واملعنوي على املؤسسات الدولية خلدمة هذا العدو الذي أخرب البيان اإلهلي عن جولته الثانية يف 

والبغي، فنحن نعلم مجيعًا أن أمريكا اليوم إّنا هي مستعمرة إسرائيلية كبرية، هذه حقيقة ينبغي  الطغيان
أن نعلمها، وأهنا ال تبايل يف خدمة هذا العدو أن متزق سائر النظم وسائر القوانني واملبادئ اإلنسانية 

يد واملطاع، اخلادم مع الس والدولية يف سبيل ذلك، وها هي ذي تظهر عالقتها مع إسرائيل كعالقة العبد
ولكن األمر الغريب الذي ال يستطيع العقل أن يستبني له سببًا أن جند إخوة لنا من حولنا قد جعلوا من 
أنفسهم أدوات يتقاذفها السيد املخدوم والعبد اخلادم كما يتقاذف الناس الكرة بني أقدامهم، هذا هو املر 

 العجيب يا عباد اهلل. 

ألصوات اليت كانت إىل عهد قريب قد حبت وهي تنادي بضرورة اجلهاد يف فيم وكيف صمتت ا
سبيل اهلل لتطهري األرض املقدسة من رجس اليهود وإعادهتا إىل مالكها وأصحاهبا الشرعيني؟ فيم خفتت 
تلك األصوات اليت كنا نسمعها إىل فرتة قريبة وهي تدعو أقول إىل اجلهاد يف سبيل اهلل ضد العدو 

بًا ي املغتصب الذي ُيارس جولته الثانية كما يقول بيان اهلل سبحانه وتعاىل طغيانًا وبغيًا واستالاإلسرائيل
لألرض واألوطان واحلقوق؟ ملاذا سكتت تلك األصوات وملاذا أصغينا إليها وإذا هي تنطق بنقيض ما  
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لكل عام مثانية ا كانت تنطق به باألمس؟ سلوا شيوخ الدين وشيوخ احلكم يف قطر ملاذا رفعت عقريهتا
وتسعني وتسعمائة وألف وهي تدعو إىل اجلهاد يف سبيل اهلل وتدعو إىل الوقوف يف وجه هذا العدو 
الغاصب، تدعو اجلميع العرب واملسلمني إىل أن ينهضوا ويؤدوا حق اهلل عز وجل يف أعناقهم جهاداً يف 

لم روجيه ناسبة تكرمي ذلك املفكر املسسبيل اهلل تطهريًا هلذه األرض املقدسة من الغاصب، كان ذلك مب
غارودي يف ذلك املكان، نعم يطيب يل أن أوجه هذا السؤال لشيوخ الدين وشيوخ احلكم كيف كانوا 
يدعون آنذاك إىل اجلهاد وأصغي السمع اليوم وإذا بذلك الصوت قد خفت، وإذا باحلديث الذي أمسعه 

إهنم ه يقول إن بين إسرائيل دولة وإن اإلسرائيليني إخوة و نقيض ذلك احلديث متامًا، وإذا بالكالم يف جممل
  .على حنو إجيايب بناء فيما بينهم أصحاب حق وإن األمور ينبغي أن تسري

أنا أسأل يا عباد اهلل، وليتين أمسع اجلواب: أََوْحٌي جديد هبط من مساء اهلل عز وجل إىل األرض 
وضحوا أنبياء بعد خامت الرسل واألنبياء قد بُعِثُوا ليينسخ شرعة ويضع يف مكاهنا شرعة أخرى؟! أرسل و 

أن فلسطني حق شرعي سائغ هلؤالء الذين يسرحون وُيرحون ويتربون كما قال اهلل عز وجل ما علوا تتبرياً؟! 
هل بُِعَث رسل وأنبياء بشرعة جديدة تقول: بل اإلسرائيليون هم الناس الربآء املظلومون أصحاب احلق 

 هم الظاملون، هم العتاة وهم الباغون وهم الذين يتربون اليوم ما علوا تتبرياً؟! كيف؟  وأن الفلسطينيني
 كيف؟! 

أريد أن أمسع اجلواب، وإىل أن أمسع اجلواب أقول لكم متربعًا باختصار شديد اجلواب: اجلواب يا 
احل مع اإلسالم، حنن صعباد اهلل يتمثل يف فرق ما بني تعامل املسلمني اليوم مع اإلسالم وتعامل سلفهم ال

اليوم، أو كثريون من املسلمني اليوم يتعاملون مع ما يسمى اليوم اإلسالم السياسي أي اإلسالم اخلاضع 
للرؤى السياسية املختلفة، أما املسلمون الصادقون مع اهلل وكتابه ورسوله باألمس فقد كانوا يتعاملون مع 

 اضعة لإلسالم وانظروا إىل فرق ما بني املبدأين، انظروا إىلما يسمونه السياسة اإلسالمية أي السياسة اخل
سلفنا الصاحل الذين نشرف بأننا نسري على أقدامهم، نسري على هنجهم، نتمسك بالقيم اليت متسكوها 

اضعة ، مبدؤهم إتباع السياسة اإلسالمية أي اخلصلى اهلل عليه وسلممعتصرة من كتاب اهلل وسنة رسوله 
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مع أوامر اهلل عز وجل، أما اليوم فقد آل األمر إىل النقيض متامًا، اإلسالم نعم ولكن على لإلسالم املتفقة 
أن َيضع للسياسة، اإلسالم نعم ولكن على أن َيضع للرؤى املزاجية، اإلسالم نعم ولكن على أن َيضع 

  العظيم.فر اهللحملالفة ما بيننا وبني العدو، عدو اهلل وعدو الدين وعدو األمة، أقول قويل هذا وأستغ
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أرأيتم إىل سفينة عمالقة متخر بركاهبا الكثريين املتنوعني عباب حبر هائج متالطم األمواج مما جيعلها 
رتفع آناً آخر تمتيد آناً ذات اليمن وآناً ذات الشمال مما جيعل مقدمتها تتنكس آناً لتغيب يف مياه البحر و 

لتدنو إىل الوضع العمودي بكل من فيها، وهكذا تنقطع آمال اجلميع عن أسباب احلياة والنجاة وتتقطع 
عنهم السبل الكونية واملادية كلها ويدنو منهم شبح املوت املخيف املرعب، عندئٍذ تستيقظ مشاعر الفطرة 

 إهلهم الذي نوا يعتنقوهنا، وعندئٍذ يتجه اجلميع إىلاإلُيانية بني جوانح كل منهم أيًا كانت العقائد اليت كا
قيقة حتذكروه بعد نسيان وعندئٍذ يتعاملون مع حقيقة عبوديتهم هلل سبحانه وتعاىل بعد طول إمهال، هذه 

 .[02راء: ]اإلس َوِإَذا َمسَُّكُم اْلضُّرُّ يِف اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن ِإالَّ إِيَّاهُ  نعرفها، وصدق اهلل القائل:

أيها الناس، يا عباد اهلل: تلك هي حالنا اليوم، تلك هي حالنا اليت ّنر هبا اليوم. أما السفينة فهي 
هذه األرض املقدسة اليت أقامنا اهلل عز وجل عليها، وأما األمواج املتالطمة عن ُيني ومشال فإّنا هي الفنت 

بقة نرتكب جرُية اقرتفناها ودون أن نرتكب مو  اليت ُتَصدَُّر إلينا أسباهبا من كل حدب وصوب دون أن
اقتطفناها، وأما االنقطاع عن اآلمال، وأما السبل اليت تقطعت بنا عن األسباب املادية املختلفة اليت كنا 
ّنارسها فتتمثل يف إخوة لنا كنا حنسب أهنم ُيارسون األخوة يف سبيل اهلل عز وجل بيننا وبينهم وُيارسون 

الح ولكنا نظرنا فوجدنا أهنم ُيارسون بداًل من هذه األخوة يف سبيل اهلل العداوة يف سبيل ذلك اإلص
 َوَأْصِلُحوْا َذاَت بِْيِنُكمْ والبغضاء يف سبيل الشيطان، ورأيناهم بداًل من أن ينفذوا أمر اهلل القائل: 

طاعوا اإلفساد ما استرأيناهم يؤثرون أن يفسدوا بداًل من أن يصلحوا، وأن يرسلوا صواعق  [1]األنفال: 
مازال جربيل إىل ذلك سبياًل، ونظرنا إىل جرياٍن لنا حسبنا أهنم أو كبريهم مسع ووعى قول رسول اهلل 

واحلديث متفق عليه، ونظرنا وإذا هبؤالء اجلريان ال يفتؤون يرسلون  يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه
ة كما قلت لكم اقرتفناها، دون أي موبقة ارتكبناها، إلينا أسباب الدمار وأسباب اهلالك دون أي جرُي

وننظر إىل العامل البعيد البعيد وإذا باجلميع يكيدون لنا، وإذا باجلميع يرسلون سهام عداوهتم من قوٍس 
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واحدة، وهكذا فأنا جند السبل املادية اليت ُيكن أن نتمسك بواحد منها، ها هي ذي السبل كلها تقطعت، 
 اب املادية كلها حتولت إىل بالء وإىل نكال ضدنا بداًل من أن تكون عونًا لنا. وها هي ذي األسب

إذاً فها حنن ننظر ُيينًا ومشااًل، ننظر إىل كل حدب وصوب وإذا بالكون كله قد حتول إىل عدو، وإذا 
لصاحب ا باألسباب املادية العلمية املتنوعة اليت كنا نستأنس هبا ونعتمد عليها قد اّنحت وزالت. من هو

الذي بقي لنا؟ إنه واحد ال ثاين له يا أيها الناس، إنه الصاحب الذي ال يرتكنا سواء أقبلنا إليه أو أعرضنا 
عنه، إنه صاحبنا الذي سنرحل عن هذه احلياة الدنيا وخنوض غمار اإلقبال على اآلخرة وهو يظل معنا، 

 فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكم مِّْنهُ  احلال:يف مثل هذه  إنه اهلل سبحانه وتعاىل، إنه اإلله الذي يقول لنا السيما
 .[05]الذاريات:  َنِذيٌر مُِّبنيٌ 

 .[105]آل عمران:  َبِل الّلُه َمْوالَُكْم َوُهَو َخيْ ُر النَّاِصرِينَ  يقول لنا:
 .[33وت: ]العنكب َوَما َلُكم مِّن ُدوِن اللَِّه ِمن َويِلٍّ َواَل َنِصريٍ يقول لنا: 

 .[8]األنفال:  ِإْذ َتْستَغِيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكمْ  ول لنا:يق
 .[42]األنعام:  فَ لَْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوْا َولَ ِكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهمْ  يقول لنا:

 لنا وال أقول نه وتعاىلهذا هو الصاحب الذي بقي لنا يف هذه احلالة املدهلمة اليت قضاها اهلل سبحا
علينا. ولكن اهلل عز وجل وهو صاحبنا يف كل حال يريد منا أن نعلن الطلب الذي حنتاج إليه، يريد منا 

أن نعلن عن احتياجنا إليه كما كنا نعلن عن احتياجنا إىل عباده، كما   –موالنا وخالقنا  –صاحبنا هذا 
نعلن جل كما شاء، ينتظر اهلل عز وجل منا أن نلتفت إليه فكنا نُ ْهرَع إىل األسباب اليت جندها اهلل عز و 

عن طلب حاجتنا، ينتظر اهلل عز وجل منا أن نلجأ إليه فهل فعلنا؟ هل وقفنا أذالء على بابه؟ هل مددنا 
يد احلاجة إىل بابه؟ هل أقبلنا إليه قائلني: ها حنن جندد العهد معك، ها حنن نعود تائبني إليك، ها حنن 

عبوديتنا لك وبإعراضنا الذي تطاول أمده عنك؟ ال يا أيها اإلخوة، على الرغم من أن السبل   مقرون بذل
كلها قد ُسدَّْت وأن الوسائل كلها قد تقطعت مما بيننا وبني ما نأمله وننتظره ومل يبق أمامنا إال مسبب 

نقبل إليه؟ أمل  ء فلماذا الاألسباب، مل يبق أمامنا إال ذاك الذي قلوب العباد بني إصبعيه يقلبها كما يشا
التجئوا إليه،  فَِفرُّوا ِإىَل اللَّهِ ملاذا ال نفر إليه؟ وما معىن  فَِفرُّوا ِإىَل اللَِّه ِإينِّ َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر مُِّبنيٌ يقل: 
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 فروا من املصائب اليت تالحقكم فروا من الفنت اليت حتيط بكم، فروا منها إيلَّ ولسوف جتدون مين خري
 مالذ. أين هم الذين يفرون إىل اهلل.

 .َوُهَو َخيْ ُر النَّاِصرِينَ ال غريه  َبِل الّلُه َمْوالَُكمْ أمل يقل 

أين هم الذين قالوا مبلء أفواههم بعد أن أيقنوا بذلك مبلء قلوهبم أنت موالنا يا رب ال موىل لنا 
 سواك، أين؟ أين؟

إىل  ا وبني الفرج خطوة واحدة، إهنا تتمثل يف صدق االلتفاتأيها الناس، يا عباد اهلل مسافة ما بينن
 اهلل، إهنا تتمثل يف صدق الرجوع إىل اهلل، يف صدق التوبة إىل اهلل سبحانه وتعاىل. ما الفرق بني حالنا اليت
 أصفها وبني هؤالء الذين أحبروا فاهتاج البحر عن ُيينهم ومشاهلم واهتاجت األمواج عن ُيني ومشال وعرفوا

أن األمل باحلياة قد انقطع وأن أسباب اخلالص والنجاة قد غابت ماذا يكون حاهلم لو كانوا مالحدة، 
لو كانوا فالسفة، لو كانوا موابذة، لو كانوا فسقة؟ الكل يقبلون إىل اهلل آنذاك، ينشدون نشيدًا واحداً 

ن الذين أحبرنا ادية املوت وبيننا حنبلغة واحدة، نعم. أقول ما الفرق بني أولئك الذين أحبروا فطافت هبم ع
ك؟ أولئك ئداخل هذه الفنت اليت وصفتها لكم ووصفت مبعثها إليكم؟ ملاذا ال نعود إىل اهلل كما يعود أول

 .[02]اإلسراء:   َوِإَذا َمسَُّكُم اْلضُّرُّ يِف اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن ِإالَّ إِيَّاهُ  الذين يقول اهلل عنهم:

قد أحيط بنا، ها هي الدنيا كلها قد أعلنت عن عداوهتا لنا دون أن نرتكب موبقة، وبقي ها حنن 
لنا صاحب، هذا الصاحب هو من ُيلكنا، هذا الصاحب هو من سيؤول إليه أمرنا، هذا الصاحب هو 
الذي وسعت رمحته السموات واألرض والدنيا واآلخرة، ولكن هذا اإلله ينتظر منا أن نطلب، أن نستغيث 

 وكأنه يقول: أنا املوجود فاطلبين جتدين لكن إن رمت السواء فلن جتدين.

أقوهلا لنفسي ولكم يا عباد اهلل قادًة وشعبًا على كل املستويات، على كل الفئات: آن لنا أن نصطلح 
 ْهدُِكمْ أَْوفُوْا بَِعْهِدي أُوِف بِعَ   يديه، آن لنا أن نستجيب لقوله:مع ربنا، آن لنا أن جندد التوبة بني

 .[45]البقرة: 
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ِثرياً ِإَذا لَِقيُتْم فَِئًة فَاثْ بُتُوْا َواذُْكُرواْ الّلَه كَ  ملوا وتصوروا، يقول اهلل عز وجل:هل وفينا بعهد؟ ال، تأ
 .[40]األنفال:  لََّعلَُّكْم تُ ْفَلُحونَ 

ألعداء، يقول: إذا ن ايقوهلا للجنود، يقوهلا للذين يقفون على الثغور، يقوهلا ألولئك الذين يواجهو 
 لقيتم فئة من األعداء فاثبتوا واستعينوا على الثبات بالذكر، بذكري.

امر اهلل و وذكرك هلل أو ذكرهم هلل يكون بالتوبة أواًل وباالصطباغ بذل العبودية ثانيًا وباالنضباط بأ
 .[14]طه:  أَِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكِري جهد االستطاعة ثالثًا.

 اً يل، لكي تظل العالقة بيين وبينك عامرة.لكي تظل ذاكر 

يا عباد اهلل: آن لنا أن نلتفت إىل اهلل، ليس من فرق بيننا اليوم وبني أولئك الذين أحبروا فرأوا املوت 
قد أحاط هبم ورأوا أسباب اهلالك قد ُنِسَجْت كلها لتأخذ منهم باخلناق فصاحوا مقتنعني بنشيد واحد: 

قد عدنا إليك، ها حنن تائبون إليك، ها حنن نعاهدك على أن ننفذ األوامر  اللهم أنت ربنا، ها حنن
 وننتهي عن النواهي، هال فعلنا مثل ما يفعل أولئك؟

أقوهلا ثانية: مسافة ما بيننا وبني الفرج واهلل الذي ال إله إال هو خطوة واحدة، هذه اخلطوة هي لفتة 
، نستجدي يات، نتوب إليه، نعود إليه، نعم، نقف على بابهإىل اهلل، لفتة صادقة إىل اهلل على كل املستو 

 الفرج من جنابه، نفذوا وانظروا، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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م أنين ال كإين ألرجو أن يكون الزمن املتبقي لزوال هذه احملنة أيامًا قليلة معدودة، ولكين أؤكد ل
أنطلق إىل هذا الرجاء من رؤية أسباب مادية وأنشطة سياسية وحنوها تتحرك على األرض، وما كنت 
معتمدًا على هذه األسباب أيضًا يوم حتدثت عن مقدم هذه احملنة قبل سنتني أو أكثر تقريبًا، وإّنا هي 

ه يف إقباهلا انه وتعاىل أن حيقق ما قد أرانيرؤيا ُأرِيْ تُها عند قدوم هذه احملنة ولدى زواهلا، وأسأل اهلل سبح
 باألمس ويف إدبارها اليوم. 

ذكرت لكم هذا مقدمة بني يدي تذكرة أتوجه هبا إىل نفسي أواًل وإليكم ثانيًا أن ننفذ مجلة من 
 األوامر بل الواجبات اليت َياطبنا اهلل عز وجل هبا على أعقاب زوال هذه احملنة اليت ستنقضي قريبًا بإذن

 اهلل عز وجل. 

هنالك عدة واجبات ما ينبغي أن نعرض عنها وما ينبغي أن نستهني هبا، أول هذه الواجبات أن 
علينا أن نعلم أن اهلل عز وجل أقامنا يف كونه هذا يف عامل امسه عامل األسباب، الشك يف هذا وال ريب، 

 فما من قضاء يقضيه اهلل عز وجل إال وجيعل بني يديه سببًا. 

ذه احملنة كان هلا أسباهبا يوم أقبلت ولسوف جند أن هلا أسباهبا يوم تدبر، ولكن جيب أن نعلم إن ه
مجيعًا أن هذه األسباب شكلية ال فاعلية هلا وإّنا الفاعلية ملسببها، ينبغي أال حتجبنا األسباب وال حيجبنا 

متتد إلينا بالعطاء  جبنا اليد اليتعامل األسباب عن املسبب األوحد وهو اهلل سبحانه وتعاىل، ينبغي أال حت
أو متسنا ببأساء ينبغي أال حتجبنا هذه اليد عن صاحبها الذي هو الذي يفيد ويضر، يأمر وينفذ، جيب 
أال حيجبنا حترك اجلنود عن القائد الذي يأمر والذي ينهى والذي إليه التنفيذ، هذا الواجب ينبغي أن 

آن عن بر كتاب اهلل جنده مليئًا هبذه التذكرة، تأملوا يف حديث القر نعلمه جيدًا يا عباد اهلل، وعندما نتد
َُسبِّ بين إسرائيل واحملنة اليت أرسلها اهلل عز وجل إليهم، تأملوا يف

َوَقَضيْ نَا ِإىَل َبيِن  ِب: السبب وتأملوا يف امل
فَِإَذا َجاء َوْعُد أُوالمُهَا بَ َعثْ نَا َعلَْيُكْم ِعبَاداً  ،اً نَّ ُعلُّواً َكِبري لَتَ ْعلُ ِإْسرَائِيَل يِف اْلِكتَاِب لَتُ ْفِسُدنَّ يِف اأَلْرِض َمرَّتَ نْيِ وَ 
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الرائي إىل الوضع يظن  [0-4]اإلسراء:  لَّنَا أُْويِل بَْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوْا ِخاَلَل الدِّيَاِر وََكاَن َوْعدًا مَّْفُعوالً 
بَ َعثْ نَا َعلَْيُكْم  ى ولكن تأملوا يف قوله تعاىل:قض أن يختنصر هو الذي فعل وهو الذي نفذ وهو الذي

وما يعلم جنوده إال هو. تأملوا يف هذه احلقيقة كيف تتجلى  -جنود بيد اهلل  ِعبَاداً لَّنَا أُْويِل بَْأٍس َشِديدٍ 
بًا مِّن ُكْم َعَذاُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأن يَ بْ َعَث َعلَيْ  يت متس واقعنا اليوم بشكل مباشر:يف هذه اآلية ال

 .[00]األنعام:  فَ ْوِقُكْم أَْو ِمن حَتِْت َأْرُجِلُكْم أَْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَعًا َوُيِذيَق بَ ْعَضُكم بَْأَس بَ ْعضٍ 

هل هذا الذي نراه حمبوس ومسجون يف عامل األسباب املادية؟ معاذ اهلل، جيب أن نعلم أهنا أشكال 
 هلل، واملسري هو اهلل، فهذا هو أول واجب ينبغي أن نتبينه دائمًا.حيركها اهلل عز وجل، واحملرك هو ا

الواجب الثاين: قد نتساءل فما هو السبب الذي جعل هذه احملنة تقبل وما السبب الذي جعلها 
اليوم تدبر؟ ينبغي أن نعلم أيها اإلخوة انطالقًا من الواجب األول الذي ذكرته لكم أن السبب يف قدوم 

يف إرسال اهلل عز وجل هلا إلينا معاٍص ارتكبناها، جتاوزات جتاوزناها، جتاوزنا اخلطوط احلمراء هذه احملنة أو 
اليت بني لنا كتاب اهلل عز وجل أن على املؤمن أال يتجاوزها، جتاوزناها، ولعلكم تذكرون، ومل يُ َتح لكثري 

ة والسكوت خرى، وقوع املنكر مصيبممن كان يعيشون يف هذه البلدة أن ُيذَكِّروا وأن ينبهوا وهذه مشكلة أ
على املنكر مصيبة أخرى، فهذا هو سبب إقدام هذه احملنة، ولعلي أوضحت ذلك يف مناسبة مرت، أما 
سبب زوال هذه احملنة اليت ستذهب عما قريب جدًا فإّنا هو الضراعة اليت يتضرعها عباٌد هلل عز وجل 

ل، وقوف كثري من عباد اهلل عز وجل الذين قد ال فوق هذه األرض املباركة، التجاءات، دعاء، ابتها
نعرفهم ولكنهم أصفياء، ولكنهم أولياء هلل عز وجل وفيهم األبدال، هذا التضرع الدائب، هذا االلتجاء 

 املستمر السيما يف اهلزيع األخري من الليل هو السبب يف زوال هذه احملنة. 

عم، فال نرى مظهراً هلذا االلتجاء! أنت ال ترى نلعل فيكم من يقول: ولكننا نلتفت ُيينًا ومشااًل 
رأيت شيئًا وغابت عنك أشياء، صحيح أنت ال ترى ولكنك لو حكمت عقلك لبصرك عقلك هبذه 

لذين موجودون نعم، واألصفياء اصلى اهلل عليه وسلم احلقيقة، األبدال الذين أخرب عنهم رسول اهلل 
رب أشعث أغرب ذي ن وصفهم رسول اهلل قائاًل: يستجيب اهلل عز وجل دعاءهم موجودون، والذي
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موجودون، ومن شأن رمحة اهلل عز وجل  طمرين باليني مدفوٍع باألبواب لو أقسم على اهلل ألبرَّ قسمة
أنه يرحم الطاحل بالصاحل، حنن يف كثري من األحيان نركب رؤوسنا يف ارتكاب احملرمات ولكن اهلل عز وجل 

كة هؤالء الصاحلني، فهذا هو الواجب الثاين الذي جيب أن نعلمه. إذا علمنا سريمحنا حنن الطاحلني برب 
 هذا فلننتقل إىل الواجب الثالث الذي جيب أنبه نفسي وأنبهكم إليه.

ُربَّ قائل يقول غداً: إذا غربت هذه احملنة وغدت حديثًا من أحاديث التاريخ والتفت ُيينًا ومشااًل 
ىل ربوع شامنا هذه لعله يقول: مل يعد مثة حاجة إىل االلتجاء إىل اهلل، لقد وإذا باألمن والطمأنينة عادا إ

نّفذ اهلل ما قد التجأنا إليه من أجله، مل تعد مثة حاجة إىل الضراعة، بل لرمبا قال: مل تعد مثة حاجة إىل 
 االستقامة أيضًا على أوامر اهلل عز وجل. 

د لشيطان يف طريقنا. اإلنسان يف كل األحوال بأشال ال يا عباد اهلل، هذه خطيئة قاتلة يضعها ا
ما أكثر أصناف و  -احلاجة إىل أن يضرع ويلتصق بأعتاب اهلل عز وجل، إن كان ُير مبحنة، ُير بابتالء 

فحاجته إىل الضراعة واضحة، يلتجئ إىل اهلل عز وجل لريفع عنه هذا البالء، وإذا عافاه اهلل  -االبتالءات 
 بالء أيًا كان فحاجته مستمرة يدعو هلل عز وجل أن يبقي له نعمة هذه العافية، يدعوسبحانه وتعاىل عن ال

اهلل سبحانه وتعاىل أن يبقي له هذه النعمة وال يستبدهلا بنقمة، إذاً فاإلنسان يف كل األحوال حمتاج إىل 
تذهب  سوفول -اهلل عز وجل، واحلصن الذي يقي أمن هذه البلدة والذي يضمن أال تعود هذه احملنة 

اَب ِإْذ َتْستَغِيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتجَ هذه الضراعة، وانظروا إىل كتاب اهلل كيف يذكِّر وكيف ينبه:  -إن شاء اهلل 
]األنعام:  فَ لَْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعواْ  جعل االستغاثة سببًا لالستجابة. .[8]األنفال:  َلُكمْ 
ُقْل َما يَ ْعبَُأ ِبُكْم . [42 :]األنعام اءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوْا َولَ ِكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهمْ ِإْذ جَ أي هال  . [42

 ُقْل َما يَ ْعبَُأ ِبُكْم َريبِّ لَْواَل ُدَعاؤُُكمْ الحظوا هذا الكالم العجيب  [22]الفرقان:  َريبِّ لَْواَل ُدَعاؤُُكمْ 
 .[85]األنبياء:  َوَرَهبًا وََكانُوا لَنَا َخاِشِعنيَ  َيْدُعونَ نَا َرَغباً وَ  الدعاء نعم.

ينبغي أن نعلم هذه احلقيقة أيها اإلخوة، االلتجاء إىل اهلل وظيفة العبد يف كل األحوال، عندما أكون 
مبتلى أدعوه كي يرفع عين البالء، وعندما يرفع عين البالء أدعوه أن يبقي هذه العافية، أن يبقي هذه 
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رسل على أعقاهبا النقمة، إذاً فالعبد دائمًا دائمًا مضطر إىل أن يكون ملتصقًا بأعتاب املوىل النعمة وال ي
 سبحانه وتعاىل.

الواجب األخري الذي أذكر نفسي وأذكركم به، إذا أكرمنا اهلل عز وجل عما قريب وغابت هذه احملنة 
ن شكر لعل فيكم من قد يظن أ وتنفسنا الصعداء بعدها فإياكم أن تنسوا شكر اهلل عز وجل على ذلك،

اهلل هو أن حيرك لسانه بكلمة احلمد هلل، الشكر هلل، ال يا أخي، هذا شكر تقليدي ال قيمة له عند اهلل 
 عز وجل. 

شكر اهلل عز وجل على زوال هذه النقمة وجميء النعمة بعدها أن ننقذ أوامر اهلل عز وجل وأن نعاهد 
ٍج ا، أال نعكف على حمرم ال حيبه اهلل لنا، أال نشرد عن صراطه إىل هناهلل أال نعكف على لغو ال يرضاه لن

ال حيبه لنا، شكر اهلل أن نعلن اصطالحنا مع اهلل على كل املستويات أيها اإلخوة، هذا هو الشكر العملي 
ن موإّنا يكون اللسان غطاًء هلذا الشكر العملي، وهل رأيتم غطاًء بدون وعاء؟ نعم يا عباد اهلل، البد 

أن نشكر اهلل عز وجل عندما تغيب هذه احملنة عنا، نشكره على مستوى القيادة، نشكره على مستوى 
جيشنا الباسل نعم، نشكره على مستوى وظائفنا وعمَّالنا ونشكره على مستوى الشعب كله، نعم ينبغي 

عد زوال هذه احملنة شكره بأن نكون مجيعًا ألسنة عهد هلل وألسنة توثيق منا مع اهلل سبحانه وتعاىل أننا سن
 وقبل زواهلا أيضًا، نشكره الشكر الذي يرضيه.

هذه واجبات ذكرهتا ملخصة، أبدأ بنفسي نعم، أذكر نفسي هبا مث أتوجه هبا إىل أحبايب مجيعًا، 
أتوجه هبا إىل إخواين، أتوجه هبا إىل قيادة هذه األمة، أتوجه هبا إىل جيشنا الذي هو أوىل الناس بأن يشم 

ائحة االستشهاد هو أوىل الناس بأن تقر عينه برؤية اهلل عز وجل عما قريب، أخاطب به كل فئات هذه ر 
 األمة، إذا عاهدنا اهلل عز وجل على ذلك فإن نعمة األمن ستحصن، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 31/29/2212|  أوامر إلهية يمارس منها النقيض -118

 

ان التحضري للحملة الصليبية التاسعة، ولعلكم تعلمون أن الغزو الصلييب ك منذ عشرات السنني يتم
عبارة عن سلسلة محالت متتالية انتهت باحلملة الثامنة، ولعلكم تعلمون أيضًا أن مل يكن السم الصليب 
  وال ملضمونه أي دور يف الدفع إىل تلك احلرب أو تلك احلمالت وإّنا كان الدافع الطمع باخلريات اليت

كانت تتمتع هبا األمة العربية واإلسالمية آنذاك والطمع يخنق احلضارة اإلسالمية اليت كانت تغزو بنورها 
ظلمات اجملتمعات األوروبية آنذاك، ولكن أمريكا تصر أن تكون القيادة يف هذه احلملة التاسعة هلا، ومنذ 

رت طور التنفيذ، ولكن أمريكا أص عقدين من الزمن أستطيع أن أأكد أن هذا املشروع دخلت مقدماته يف
على أن تستأجر من ينوب عنها يف هذه احلملة ويف التوجه إىل قتال املسلمني، وعجمت أمريكا سهامها 
وعيداهنا واستعرضت خدمها وأعواهنا فلم جتد خريًا من أن تستأجر املسلمني لقتال املسلمني يف هذه 

 ن يتبينها كل من يتتبع األحداث. احلملة الصليبية التاسعة، هذه حقيقة يستطيع أ

والذي جيري يا عباد اهلل اليوم إّنا هو السعي احلثيث إىل تنفيذ هذه احلملة الصليبية التاسعة بقيادة 
أمريكا ولكنها تقف يف الظل بعد أن استأجرت من وجدت أهنم قادرون على أن ينفذوا ما تراه دون أن 

ن هذه احلرب أو هذه احلملة التاسعة كيف بدأت ولكنها تراق قطرة دم جلندي أمريكي، ها أنتم ترو 
 -وكلمة كبري هنا من األضداد اللغوية كما قالت العرب  -ُغطَِّيْت بعنوان آخر، الشرق األوسط الكبري 

فاملراد بالكبري هنا نقيض الكلمة أي الشرق األوسط املتفتت، ومسوا هذه احلملة التاسعة مرة أخرى بالربيع 
لمة من خداع العناوين، ومعىن الربيع العريب اإلعصار العريب املدمر، وها أنتم ترون يا عباد العريب، والك

اهلل كيف غطيت أو تغطى اليوم هذه احلملة التاسعة أو هذه احلرب الصليبية التاسعة بكل أغلفة اإلسالم، 
  .دسقال إهنا اجلهاد اإلسالمي املقبكل عناوينه، بكل مبادئه من أجل أن يتسىن أن ي

ولكن كيف السبيل وكيف استطاعت أمريكا أن تتخذ من املسلمني جندًا هلا تستأجرهم يف هذه 
احلرب؟ كيف ُيكن للجسد الواحد أن ينقسم إىل شطرين فيكون الواحد منهما حربًا على اآلخر؟ أم  
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تهارج؟ تكيف ُيكن لألعضاء املتآلفة املتعاونة أن تنقسم هي األخرى إىل شطرين فتتعادى وتتخاصم و 
شعرت أمريكا هبذه املشكلة فاستعانت مبجلس األمن القومي األمريكي، كان ذلك عام واحد وتسعني 
وتسعمائة وألف وحتدث أعضاء هذا اجمللس وحبثوا عن احلل وانتهوا إىل احلل وأودعوا حلهم هذا تقريراً 

طه الصحافة عز وجل شاء أن تلتقصدر آنذاك، بقي هذا التقرير خفيًا يف األدراج لعدة سنوات، مث إن اهلل 
األمريكية، مث أن تلتقطه الصحافة األوروبية، مث أن يتسرب إىل الصحافة العربية، فماذا يقول هذا التقرير 

 يف حل هذه املشكلة؟ 

يقول بعد املقدمة: هنالك عدة بنود ينبغي العمل عليها من أجل تقسيم املسلمني إىل فئتني، فئة 
  .رب املسلمني اآلخرينأمريكا لتحا تستأجرها

  .يةالبند األول: ضرورة إثارة التناقضات يف الفكر واملعتقدات اإلسالم
ليت جيب ا البند الثاين يقول: ضرورة تأليب املسلمني بعضهم على بعض بناًء على هذه التناقضات

  .استثارهتا أو اختالقها
 ما أحسب. إىل آخر البنود الثمانية في .يقاع بني املسلمني وغري املسلمنيالبند الثالث: ضرورة اإل

نعم هكذا ُحلَّْت املعضلة، إثارة التناقضات يف املعتقدات اإلسالمية ومن مث جعل املسلمني يتأّلب 
بعضهم على بعض انتصارًا هلذه التناقضات اليت جيب العثور عليها. ها أنتم ترون مصداق هذا الذي 

مل  تاسعة، ولقد قلت لكم: ال الصليب وال مضمون الصليب جيري اليوم، إهنا يف احلقيقة محلة صليبية
يكن له دور يف هذه احلرب ال باألمس وال اليوم، وها أنتم ترون كيف تغطى هذه احلرب بكل األغلفة 

 -اإلسالمية، بكل العناوين اإلسالمية، بكل املبادئ اإلسالمية، يف حني أهنا يف احلقيقة متزق اإلسالَم 
شر ممزق ولكن حتت غطاء اجلهاد اإلسالمي، واجلهاد اإلسالمي إذا ارتفعت رايته  -معتقداته، شرائعه 

البد أن يكون أمام اجملاهدين من ينبغي أن يُ َقت َّلُوا، وفيم يُ َقتَّلون؟ البد من اهتام الكفر، إذاً فلكي تكون 
ملقدس حى هذا اجلهاد اهذه احلرب جهاداً إسالميًا مقدسًا ينبغي أن يوجد من ُيَكفَّر من أجل أن تدور ر 

يقول بيان  ،على هؤالء الناس، والواقع أنه متزيق عجيب ال عهد للتاريخ به للشريعة اإلسالمية ومشرعها
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َا قَ َتَل النَّاَس مجَِيعاً  اهلل سبحانه وتعاىل: ]املائدة:  َمن قَ َتَل نَ ْفسًا بَِغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يِف اأَلْرِض َفَكَأّنَّ
 ل املستأَجرون هلذه احلرب: بل سنتقل ونسفك دماء ونذبج وباسم اهلل نذبح.ويقو  .[23

ُه َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّتَ َعمِّدًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا فِيَها َوَغِضَب الّلُه َعلَ ويقول البيان اإلهلي:  ْيِه َولََعَن
ل قائلهم: البأس، سنذبح الربآء متعمدين وباسم اإلله الذي ويقو  .[82]النساء:  َوَأَعدَّ َلهُ َعَذابًا َعِظيماً 

 منع نذبح.

ويتحدث  .[00]األعراف:  َواَل تُ ْفِسُدوْا يِف اأَلْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَهاويقول اهلل سبحانه وتعاىل: 
ْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َوي ُ َوِإَذا تَ َوىلَّ َسَعى يِف اأَلْرِض لِيُ ْفِسَد فِيَِها عن أناس، يتحدث عن ّنوذجهم قائاًل: 

ويقول قائلهم: أما حنن فنحب الفساد، ها حنن جنتث األجشار  .[350]البقرة:  َوالّلُه اَل حيُِبُّ الَفَسادَ 
واخلضرة من احلدائق والبساتني ونعيد األرض اخلضراء املمرعة إىل أرض قاحلة يباب، وها حنن نفجر 

ب ابيب البرتول وننسف السكك وهندم البيوت وحنرقها، لئن كان اهلل ال حيأنابيب املياه وأنابيب الغاز وأن
 الفساد أما حنن فنحبه. هذا هو لسان احلال إن مل يكن هو اللسان الذي يُ ْهَمُس به يف اخللوات، أجل.

ْبتَ غُوَن َعَرَض احْلَيَاِة ًا ت َ َواَل تَ ُقولُوْا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم السَّالََم َلْسَت ُمْؤِمنويقول اهلل سبحانه وتعاىل: 
اَل تَ ُقولُوْا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم السَّالََم َلْسَت تبتغون الدوالء متلؤون به جيوبكم  [84]النساء:  الدُّنْ يَا
 ويقول قائلهم: بل سنكفر ونقول له لست مؤمنًا، وها حنن ُنَكفِّر رشًا ال دراكًا، ها حنن ُنَكفِّر. ُمْؤِمناً 

باد اهلل: قرأت يف التاريخ، قرأت كثرياً فلم أجد فيمن ناصبوا العداء لدين اهلل من سخروا منه سخرية ع
أوقح وأغرب من هذه السخرية اليت جتري اليوم لدين اهلل سبحانه وتعاىل، لشريعته بل باملشرع، هذا ما 

الك عقد استئجار، أما ابة عنه، هنيتم، وكل هذا يتم بالنيابة عن البيت األبيض إن جاز التعبري، يتم بالني
حنن فماذا نقول يا عباد اهلل: إن كانت هنالك نسبة ما هلؤالء الذين استؤِجروا إليقاد احلملة التاسعة من 
احلمالت الصليبية، إن كانت هنالك عالقة ما تتمثل يف خيط واٍه دقيق بينابيع اإلسالم املتمثلة يف القرآن، 

 ة أصحاب رسول اهلل فها أنا أقول لكم وهلم: هل َكفََّر رسول اهلل صلى اهلليف سرية رسول اهلل، يف سري 
عليه وسلم أشد الناس سوءاً إليه؟ لو كان مكفِّراً ألحد لكان أوىل من ينبغي أن يكفِّره ذاك الذي قال 
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كفِّره، ي عنه وعن أصحابه: ما أرانا وجالبيب قريش إال كما قال املثل مسِّْن كلبك يأكل، فهل كفَّره؟ مل
 صلى عليه عندما مات.

يف عصر الصحابة تكاثرت الفرق اإلسالمية الشاردة عن منهج أهل السنة واجلماعة، اجلهمية، 
املرجئة، احلشوية، القدرية، اخلوارج، إىل آخر ما هنالك، هل مسع أحد منهم أو أحد منكم أن يف أصحاب 

عمن   إن كان هنالك من مسع فليأت بشاهده وليحدثنا رسول اهلل من َكفَّر فرقة من هذه الفرق؟ معاذ اهلل،
َكفََّر ومن ُكفَِّر. علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وكرم اهلل وجهه، ذاك الذي ُميِنَ من اإليذاء ما ُميِنَ به 
عن طريق اخلوارج، سأله بعض أصحابه عن هؤالء اخلوارج من هم فقال هلم: هم إخواننا بغوا علينا، لو 

 أيب طالب كرم اهلل وجهه أن ُيَكفِّر أحداً لَكفَّر أولئك الذين قتلوه. جاز لعلي بن

أمحد بن حنبل ذاك اإلمام املبجل الذي يزعم كثري ممن استأجرهتم أمريكا أهنم أتباع له هل كفََّر 
نه عأولئك الذين كانوا سببًا يف احملنة اليت دارت رحاها عليه؟ كم وكم أوذي. اإلمام أمحد رضي اهلل تعاىل 

ورمحه اهلل عندما ارتفعت عنه احملنة وعاد إىل سدة اجملد واعتذر له من اعتذر له وكان ذلك يف عهد املوكل 
ل: ماذا قا -وهو رأس من رؤوس االعتزال  -قال له بعض أصحابه: أال تدعو اهلل على ابن أيب دؤات 

املغفرة والعفو وتعاىل الصفح و ينفعك أن يعذب أخوك يف النار من أجلك؟ ورفع يديه يسأل اهلل سبحانه 
 ألولئك الناس.

إسالمنا الذي ورثناه من قرآننا ومن نبينا وحبيبنا حممد ومن أصحابه الربرة الكرام ومن أتباعهم هذا 
هو. أما إن كانت هنالك أمور مناقضة خمتلفة فإّنا طُِبَخْت يف جملس األمن القومي عام واحد وتسعني، 

 -فكرية والعقائدية التناقضات ال -البنود، البند القائل: جيب إثارة تناقضات  نعم طُِبَخ ذلك كله يف تلك
داخل العقيدة اإلسالمية، البند الثاين: جيب تأليب املسلمني بعضهم على بعض عن طريق هذا التناقض، 

يَ نْ َهاُكُم اَل  نا:غري املسلمني، بينما يقول رب البند الثالث: جيب توغري صدور املسلمني على اآلخرين على
ْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ لَ اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يُ َقاتِلُوُكْم يِف الدِّيِن وملَْ َُيْرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا إِ 

 .[2]املمتحنة:  اْلُمْقِسِطنيَ 
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ن يف ناس من الناس باإلسالم، أما حنعباد اهلل: الناس مشرقون أو مغربون يستطيعون أن يتالعبوا أل
هذه البلدة املقدسة اليت أقامنا اهلل عز وجل فيها فإسالمنا حمصن بالوعي، إسالمنا حمصن باإلخالص 
لدين اهلل، إسالمنا حمصن مبا بيننا وبني هذه األرض املقدسة وموالنا وخالقنا الذي اجتبانا لإلقامة فوق 

ا َُيدع الناس عن حقيقة اإلسالم فتنزلق منهم األقدام ذات اليمني هذه األرض املقدسة، ال ُيكن، عندم
وذات الشمال حنن نظل حمصنني يف كتاب اهلل، نظل حمصنني يف سنة رسول اهلل، نظل حمصنني فيما كان 
عليه السلف الصاحل، حنن السلفيون الذين ال خنرج عن نصوص كتاب اهلل، ال خنرج عن هدي رسول اهلل، 

 ي أصحاب رسول اهلل، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.ال خنرج عن هد
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 28/23/2212|  إلى من يوظفون محنة الفقراء ليجعلوها منحة لهم -192

  

اَل تَ ْفرَْح ِإنَّ اللََّه اَل  بحانه وتعاىل، يقول اهلل عز وجل:تعالوا نتأمل يف هذه اآليات من كتاب اهلل س
اَر اآْلِخرََة َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّنْ يَا َوَأْحسِ  ،حيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ  ن َكَما َأْحَسَن اللَُّه َوابْ َتِغ فِيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ

 .[22-20]القصص:  إِلَْيَك َواَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِدين

من قبل اهلل سبحانه وتعاىل، وهو ذاك الذي حتدث البيان اإلهلي تلك هي وصايا خوطب هبا قارون 
مل عن الكنوز املالية الكثرية اليت متعه اهلل عز وجل هبا واليت بلغت مبلغًا تَ نُوُء اْلُعْصَبِة أُويِل اْلُقوَِّة حب

ذ ه اهلل أخذمفاتيحها، مفاتيح تلك الكنوز، ولكنه مل يلتفت إىل هذه النصائح ومل يرعو عن استكباره فأخ
 .[21]القصص:  َفَخَسْفنَا ِبِه َوِبَدارِِه اأْلَْرضَ  عزيز مقتدر، وصدق اهلل القائل:

مث إن هذه اآليات البينات ُخلَِّدْت يف كتاب اهلل عز وجل خطابًا للناس مجيعًا السيما ألولئك الذين 
لوكيتهم يل عن الوقوف أمام حقيقة ممأعمتهم النعمة عن املنعم وألولئك الذين أسكرهم املال الكثري أو القل
. َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّه إِلَْيكَ  وعبوديتهم هلل سبحانه وتعاىل، يقول هلم، لكل واحد واحد منهم:

واإلحسان إىل اهلل عز وجل إّنا يقصد به اإلحسان إىل عباده كما تعلمون، واهلل هو الغين، يقول اهلل عز 
َأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّه  الذين كان هلم حظ من النعمة اليت أوتيها قارون وجل لكل واحد من هؤالء

، ال تنس أن هذه النعمة مل ختلقها أنت بقدرتك ولكنها تنزلت عليك بفضل من اهلل سبحانه إِلَْيكَ 
 كما  –عمته النعمة . هذا اخلطاب ورثه بعد قارون كل من أَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّه إِلَْيكَ وتعاىل لك، 
 عن املنعم وأسكره املال عن يقني عبوديته ومملوكيته هلل. –قلت لكم 

عباد اهلل: كما أن يف الناس من تسكره اجلرعة الواحدة من الشراب املسكر فإن يف الناس من يطغيهم 
 لمسها. ناملال القليل حىت عندما جيدون كيف يتزايد يف جيوهبم أو يف صناديقهم، هذه حقيقة نراها و 
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ولقد قلت باألمس يف موقف كهذا املوقف: إن هنالك أقواتًا أنبتتها أراضينا بفضل من اهلل سبحانه 
وتعاىل وإنعامه أو حاكتها أو أبدعتها أيدي أناس من أمتنا يف هذه البلدة، مل تستقدم من اخلارج ومل 

 وهذه السلع اإلتاوات والضرائبوقد رأينا من حيمل هذه األقوات  –ُتْسَتَجْر من بلٍد عدو ومع ذلك 
 واجلمارك نفسها اليت محلتها تلك البضائع اليت تفد إلينا من اخلارج. 

ال أكد أن الذي  صلى اهلل عليه وسلمقلت هذا وحذرت وأعدت وأكدت وقلت: إن املصطفى 
 . التاريخ وأن الرتاحم إّنا هو سدى وحلمة سعادة األمة، هكذا قضى اهلل وهكذا يشهد َيرحم ال ُيرحم

وتأملت أن أجد استجابة ولو جزئية هلذا التحذير هلذا البيان ولكين أنظر وإذا هبذه املصيبة ال تزال 
ملمون بكثري من التجار يل –وال أقول بكل  –مستمرة ولكن أضيف إليها شيء آخر. أنظر وإذا بكثري 

من أجل أن يدخروها، من أجل أن األقوات من األسواق كلها ويبتاعوهنا من جتار اجلملة حيثما وجدوا 
يرتبصوا هبا الغالء، ما من سلعة يتأملوهنا فيجدون أهنا تصَّاعد فلي ُسلَِّم الغالء تدرجيًا إال وحياولون أن 
يلملموها كما قلت لكم  وجيمعوها من أيدي جتار اجلملة، ال لكي ينثروها وينشروها بني أيدي احملتاجني 

 هبا الغالء. وإّنا لكي حيتكروها ويرتبصوا 

يسأل  –وهم قلة  –ولقد ُحدِّْثُت من قبل بعض التجار الذين َيافون اهلل والذين يلتزمون بشرع اهلل 
ن أن جند استجابة بداًل م ،ْشتَ َرى لُتْحَتَكْر ال لكي تنثرماذا أصنع؟ كيف أصنع وأنا أعلم أن بضاعيت تُ 

ابتالهم بنا بالفقراء الذين ابتالنا اهلل هبم و  ولكي تطوف احملنة، ا التحذير الذي ذكرت وجدت نقيضههلذ
وبصغار الكسبة، ولكي تكون احملنة خانقة هلم من سائر األطراف ننظر فنجد أن القطع أو النقد األجنيب 
َُيْتَ َفى بإحدى طريقتني؛ إما بالتهريب إىل أولئك الذين ينفخون يف نريان احلرب والعداوة والبغضاء ضدنا 

 ة يف بالدهم أو بوسيلة أخرى هي أن َيتفى هذا القطع، َيتفى يف األدراج، َيتفى يفليتمتعوا هبا أرصد
أي جهة من اجلهات، وأنظر وإذا هبذا النقد قد فُِقَد تقريبًا ومن مث يرتفع سعره مث يرتفع ال بشكل طبيعي 

 بسائق العرض والطلب ولكن بسائق هذا التخطيط اإلجرامي. 
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نتيجة اليت البد أن حنصدها من هذا الواقع؟ تنهار القوة الشرائية، وننظر نعم هذا ما يتم اليوم. ما ال
إىل الفقراء وإذا هبم َيتنقون حببال هذه احملنة، هي حمنة بالنسبة هلم ولكنها منحة بالنسبة هلؤالء اآلخرين 

 الذين يوظفون احملن وأيام الشدة الستجرار املزيد من املال إىل جيوهبم أو صناديقهم. 

جب املضحك املبكي أن كثرياً من هؤالء يذرعون الطريق إىل مكة واملدينة ذاهبني آيبني ال أقول والع
يف كل عام مرة بل يف كل عام مرات ورمبا كرات، يف هؤالء من يصلون ومن يصومون ولكنهم لعلهم ال 

وق العباد ة أما حقيعلمون أن الدين إّنا هو املعاملة ولعلهم ال يعلمون أن حقوق اهلل مبنية على املساحم
 فمبنية على املشاحة. 

أيها اإلخوة لكم أن جتمعوا من املال ما  –وأرجو أن يبلغهم كالمي  –أعود فأقول هلؤالء اإلخوة 
متتلكون به الدار الواسعة الرائعة وقد امتلكتموها، لكم احلق أن جتمعوا من املال ما حتققون به الفرش 

رية ققتم بذلك، لكم احلق أن متتلكوا املركب بل املراكب الفارهة الكثواألثاث الفخمني الرائعني ولقد حت
ولقد حققتم ذلك، لكم احلق أن تضمنوا ألوالدكم املستقبل الفاره ولقد حققتم، ما احلاجة بعد هذا إىل 

وا داملزيد، ما احلاجة بعد هذا إىل أن حُتَْبَس أعينكم يف األرقام كيف تتزايد؟ عجيب ألناس يكادون أن يعب
 األرقام ال لشيء إال ألنه يسعد بأن املال ارتفع من مليون إىل مليونني ف    ف    ف    وهكذا.

أيها اإلخوة: املال إّنا يكرمنا اهلل عز وجل به حلوائجنا، ومرحبًا باملال عندما تقضى به احلوائج، 
نَساَن  اهلل عز وجل:ذلك ينطبق عليه قول ولكن عندما نستزيد من املال من وراء ما حنتاج إليه ف ِإنَّ اإْلِ

وإن عاقبة الطغيان وخيمة يا عباد اهلل، عاقبة الطغيان وخيمة .[2-0]العلق:  َأن رَّآُه اْستَ ْغىَن  ،لََيْطَغى
 يف الدنيا ويف اآلخرة. 

أقول هذا وأنا أعلم أن يف هؤالء الناس من يضيقون ذرعاً بكالمي كما ضاقوا ذرعًا من قبل يف يوم 
يام، ولعل الواحد منهم يتمىن أن لو أطربته بداًل من هذا الكالم باحلديث عن أخطاء الدولة بنقد من األ

املسؤولني، باحلديث عن احنرافاهتم، لعلهم يتمنون أن لو أطربتهم هبذا بداًل من احلديث عن نقائصهم 
 خوة. واحلديث عن هذا الذي أذكركم به، وإن القلب ليُ ْعَتَصر أملًا من هذا أيها اإل
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ولعلي لو فعلت ذلك لعددت يف نظرهم من األبطال ولعددت يف نظرهم ممن حقق اجلهاد األعظم 
الذي يتمثل يف كلمة حق عند سلطان جائر، لكين أقول أيها اإلخوة إن كاًل من املنطق والشرع يقول لنا: 

، فيهم العامل، فيهم لكل مقاٍم مقال. عندما أجد نفسي واقفًا أمام إخوة كهؤالء اإلخوة الذين أراهم
الفالح، فيهم صغار الكسبة، فيهم التجار، فيهم أصحاب رؤوس األموال، إذاً ينبغي ان يكون حديثي 
هلم، إذاً ينبغي أن أذكرهم بنقائصهم، إذاً ينبغي أن أذكرهم باألخطاء اليت يقعون فيها، فإذا حتققت يل 

نوا وأيًا كانت ني، بعض املمثلني للدولة أيًا كافرصة بعد ذلك ووجدتين يف جملس أمامي فيه بعض املسؤول
مستوياهتم إذًا جيب علي يف هذه احلال أن أتوجه بالنصح إليهم، جيب علي يف هذه احلال أن آمرهم 
باملعروف وأن أهناهم عن املنكر، جيب علي يف هذه احلال أن أذكرهم باالحنراف إن كان هنالك احنراف 

اهلل عز  هبا إىل اهلل عز وجل، فإذا خرجت ال جيوز يل أن أتكلم مبا قد وفقين وبالتوبة اليت ينبغي أن يعودوا
وجل له أمام الناس، ال جيوز يل أن أجلس هنا وهنا وهناك ألحدثهم عما قد فعلت وعن اجلهاد الذي 
قد وفقت إليه ال، جيب أن أسكت، جيب أن أدخر هذا الذي وفقين اهلل عز وجل إليه ليوم احلسرة، ليوم 

فزع، يوم يقوم الناس لرب العاملني، أقدم هذا بني يدي آثامي واملعاصي اليت محلتها لعل اهلل يشفع يل ال
  .إذاً لكل مقام مقال أيها اإلخوة هبذا املوقف، هذا ما أقوله هلؤالء اإلخوة،

 عز وأنا أقول أخرياً: إن هذه احملنة ما وفدت إلينا إال ويف داخلها نعمة، كل ما يأيت من عند اهلل
وجل خري لكنه إما أن يكون خرياً ظاهراً وإما أن يكون خرياً مقنعًا، وإن من مظاهر اخلري الكامل يف هذه 
احملنة اليت هبت لتدبر أن اهلل عز وجل أيقظ كثرياً من الناس إىل احلق بعد الضياع، أن اهلل عز وجل أهلم  

، أجل. ل قد أصلح كثريًا من أمورنا بعد احنرافكثريًا من التائهني إىل التوبة بعد شرود، أن اهلل عز وج
ولكن أرأيتم إن بقي هذا الظلم، أرأيتم إن كانت أمتنا قد انقسمت إىل قسمني، قسٍم ُيثله األغنياء 
املرتفون دأهبم أن يستجروا املال من جيوب الفقراء الذين جيمعون قروشهم ولرياهتم بعرق جبينهم، جيمعون 

 زين مث املزيد مث املزيد مث املزيد، ليس هلم بطن يشبع وليست هلم آمال تتحقق منهذه األموال ليدخروا امل
وراء اآلمال املشروعة، أرأيتم إن بقي هذا األمر هكذا فإن هذه احملنة قد تذهب ولكن لتقبل إلينا حمنة 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. .أخرى
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حدثتكم يف األسبوع املاضي عن مشكلة تتمثل يف هذا اإلسالم األمريكي الذي ُيراد فرضه على 
منطقتنا اإلسالمية هذه، ذلك اإلسالم الذي ال يستبني فيه حكم من أحكام اهلل املنزلة يف كتابه وال شيء 

فيه  سالم األمريكي الذي ال تستبنيالذي صح عنه، ذلك اإل صلى اهلل عليه وسلممن هدي رسول اهلل 
معىن من معاين اإلنسانية وال يتجلى فيه أثر من آثار الرمحة وال جتد فيه معىن من معاين القيم الفطرية اليت 
فطر اهلل عز وجل اإلنسان عليها، وأرجأت احلديث عن احلل إىل هذا اللقاء، ووفاًء مبا قد وعدتكم به 

 به هذا الوقت. أختصر احلل بالقدر الذي يسمح 

وهو الركن  –حل هذه املشكلة املنوط بنا حنن يتمثل يف ثالثة أركان هلذه املعاجلة أو هلذا احلل، أوهلا 
رع إىل يتمثل يف أن نتجه مجيعًا إىل اهلل عز وجل باالستغفار أواًل والتوبة ثانيًا والتض –التأسيسي للعالج 

اهلل واصطالحنا مع حكمه وشرعه، ولعلكم تقرؤون كتاب اهلل عز وجل وإعالن أننا جمددون لبيعتنا مع 
اهلل وجتدون الدليل على ما أقول مكرراً يف حمكم تبيانه، أليس يوجه ربنا يخطابه إىل الناس مجيعًا على 

 َوَأِن اْستَ ْغِفُرواْ رَبَُّكْم مُثَّ تُوبُواْ اختالف فئاهتم وعلى اختالف عصورهم أليس يوجه إليهم خطابه قائاًل: 
 .[2]هود:  إِلَْيِه ُُيَت ِّْعُكم مَّتَاعًا َحَسنًا ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى َويُ ْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلهُ 

ضمانة عودة املتعة اإلنسانية والسلم واألمن تتمثل يف هذا الذي أناط اهلل عز وجل به هذه املتعة 
ل أنواع ينا مقابل ما ارتكبنا من أوزار، مقاباالستغفار؟! االستغفار أي أن نستنزل مغفرة اهلل عز وجل عل

اجلنوح اليت تورطنا فيها على اختالف فئاتنا وعلى اختالف درجات هذه الفئات، مث يلي االستغفار التوبة 
أي اإلعالن بني يدي اهلل أننا لن نعود وأننا ها قد جددنا البيعة سنسري على صراطه ولن حنيد عن هنجه 

ما وسعنا ذلك، هذا هو معىن التوبة، واهلل عز وجل يعدنا إن حنن فعلنا  ولسوف نظل نتمسك بشرعته
 ذلك أن تعود إلينا متعة السالم وأن يؤيت اهلل عز وجل كل ذي فضل فضله. 
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ملاذا أقول إن هذا الركن هو الركن التأسيسي يف العالج يا عباد اهلل؟ ألن هذه املصيبة اليت وفدت 
 إلينا بسبب سوء ارتكبناه بل بسبب أنواع من السوء عكفنا عليها، أال إلينا من شىت اجلهات إّنا وفدت

 َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعن َكِثريٍ تقرؤون يف كتاب اهلل عز وجل قوله: 
 َأىنَّ َه َذا ُقْل ُهَو ِمْن َأَصْبُتم مِّثْ لَيْ َها قُ ْلُتمْ  أََوَلمَّا َأَصابَ ْتُكم مُِّصيَبٌة َقدْ  أو ما تقرؤون قوله: .[25]الشورى: 

ولعلي حدثتكم عن بعض االحنرافات  .[100]آل عمران:  ِعنِد أَنْ ُفِسُكْم ِإنَّ الّلَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
 و الركن األول.هاليت تورطنا فيها قبل أن تطرق هذه املصيبة أبوابنا وقبل أن تتسرب وتتسلل إلينا؟ إذن هذا 

الركن الثاين يا عباد اهلل هو أن ننفذ أوامر اهلل املتكررة واملتكررة يف حمكم تبيانه أال نتفرق، أال نتنازع 
 ة على اجلدران:وكم رأيناها مثبت وأنتم تقرؤون أيضًا كتاب اهلل عز وجل، واآلية املشهورة واملعروف اليت كم

 َِيعًا َواَل تَ َفرَّقُواْ َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مج  :قرأمت قوله:  .[152]آل عمران َواَل تَ نَاَزُعوْا فَ تَ ْفَشلُوْا َوَتْذَهَب
 .[40]األنفال:  رحُِيُكمْ 

أقول هنا: إن الناس الذين يشدون أنفسهم إىل هذه األرض املباركة باسم املواطنة عليهم أن يتناسوا 
ثور فارق ما بني اإلسالم واملسيحية وأن حييلوا خصام ما ُيكن أن يالفوارق بني األديان، عليهم أن يتناسوا 

بني املنتصرين هلذا واملنتصرين لذاك إىل حمكمة اهلل عز وجل يوم القيامة وأن يستبدلوا باخلصام والشقاق 
احلوار والتناصح، احلوار الندي الذي يتجه من هذا الطرف إىل هذا على هنج سواء، أما الذين يشدون 

م إىل هذه األرض املباركة باالنتماء اإلسالمي فإن عليهم أن يتناسوا فارق ما بني من ينعتون أنفسهم أنفسه
بالسنة ومن ينعتون أنفسهم بالشيعة، عليهم أن يتناسوا فارق ما بني ينعتون أنفسهم بالسلفية والذين 

ملتنوعة، واألمر يف ملختلفة اينعتون أنفسهم بالتصوف، عليهم أن يتناسوا فارق ما بني الفرق اإلسالمية ا
هذا كاألمر بالنسبة ملن يشد نفسه إىل هذه األرض باسم املواطنة، حنيل اخلصام بني فئات املسلمني 
ومذاهبهم إىل حمكمة الديان، حنيل اخلصام بني الفرق اإلسالمية واحلكم هلا أو عليها إىل حمكمة الديان، 

ن قبلك املعروف والنهي عن املنكر يأيت من قبلي إليك ويأيت مونستبدل باخلصام احلوار، التناصح، األمر ب
]آل  َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل الّلِه مجَِيعًا َواَل تَ َفرَّقُواْ  ملتجاورتني، األوىل قوله عز وجل:إيّل، أال ترون إىل اآليتني ا
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َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ  َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخْلرَْيِ والثانية:  [152عمران: 
أي إياكم أن تلجؤوا إىل خصام بني أطراف خمتلفة، ُسدُّوا  .[154]آل عمران:  َوأُْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

و الركن هثغرات اخلصام واستبدلوا باخلصام الدعوة إىل اخلري، األمر باملعروف والنهي عن املنكر. نعم هذا 
 الثاين الذي ينبغي أن نتذكره وأن نتبينه جيداً. 

ولكي نزداد يقينًا بأمهية هذا الركن يا عباد اهلل ينبغي أن نعلم مجيعًا أن العدو الذي حدثتكم عنه يف 
األسبوع املاضي، أن عدو الدين من خالل عداوته هلذه األمة ال يصطفي مذهبًا ضد مذهب، ال يصطفي 

ل إنه يسعى إىل اقتالع شجرة الدين من حيث هي، هذا ما يسعى إليه، وهذا ما تنطق دينًا ضد دين ب
به تقاريرهم فال يتصورن أحد من الناس أن الغرب يريد أن ينتصر لنصرانية ضد إسالم أو إلسالم ضد 
 نصرانية أو لفئة من املسلمني ضد فئة أخرى، ال يا عباد اهلل، إنه يسعى إىل أن يضرب هؤالء بأولئك

 وألئك هبؤالء لكي يتحطم اجلميع ويصبحوا جذاذاً وأثراً بعد عني. 

ينبغي أن نعلم هذه احلقيقة، إذًا ينبغي أن يكون قرارنا الفعلي والعملي الذي يرضي اهلل قبل أن 
يرضي أنفسنا أو ينجينا من خصومنا وأعدائنا هو أن نتالقى مجيعًا يف خندق واحد لكي نقف يف وجه 

لقذرة اليت يراد منها كما قلت لكم اختالق إسالم أمريكي ال شأن له بكتاب اهلل وال بسنة هذه املؤامرة ا
رسول اهلل، والغريب أن املطلوب أن يتجلى هذا اإلسالم األمريكي الذي يثري االمشئزاز على املسرح السوري 

 قبل كل شيء.

ق من كتاب اهلل ننفذ اإلسالم املنبث أما الركن الثالث فيتمثل يا عباد اهلل يف أن نعاهد اهلل عز وجل أن
ومن سنة رسول اهلل واحلاكمة على أمزجتنا وعلى سياساتنا وعلى سياسة الدول والفئات واجلماعات 
األخرى كلها أيًَّا كانت، أي علينا أن نعلن بني يدي اهلل قرارنا الذي جيب أن نتخذه هو أن يكون اإلسالم 

املختلفة ال أن نتبع اآلخرين من حولنا إذ أصروا إصرارهم على الذي نتمسك به حاكمًا على السياسات 
أن جيعلوا من اإلسالم تابعًا للسياسات، يتلون اإلسالم حسب تلون السياسة، وها هو اإلسالم األمريكي 
انظروا إليه إنه ملون بلون الراية األمريكية، ملون بلون السياسة األمريكية، ال، يريد اهلل عز وجل منا أن 
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ن اإلسالم حاكمًا ال حمكومًا، يريد اهلل عز وجل منا أن يكون اإلسالم متبوعًا ال تابعًا، هذه هي يكو 
األركان الثالثة اليت البد منها لتحقيق احلل للمشكلة أو املعضلة اليت حدثتكم عنها يا عباد اهلل، ولكن 

لك إىل ميقات قريب، لنرجئ ذبقيت بقية تتعلق باملشكلة اليت حدثتكم عنها وباحلل الذي أحدثكم عنه ف
 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.

عباد اهلل: منذ عقدين من الزمن أو يزيد ظهرت يف أمريكا مجاعة تدعى باملسيحية املتهودة أو 
املسيحية املتصهينة، والغريب أن هذه اجلماعة سرعان ما تكاثرت مث تكاثرت مث ترسخت هلا جذور وننظر 

ير قيادة األمور ومتسك بزمام القيادة يف أمريكا من وراء ستار، فما هي هذه اجلماعة اليت وإذا هي اليوم تد
مست نفسها باملسيحية املتهودة؟ هي اليت تعلن بأهنا متثل طالئع املسيح الدجال الذي حدثنا عنه نبينا 

ن فتنته من خالل م ووصفه لنا وحذَّرَنَا من فتنته ونصحنا آمراً بأن نستعيذ صلى اهلل عليه وسلمحممد 
أحاديث صحيحة كثرية بلغت مبلغ التواتر املعنوي، فهؤالء يعدون أنفسهم من طالئع املسيح الدجال، 
وهم يعتقدون اعتقاداً جازمًا بأن مسيحهم هذا لن يظهر إال على أعقاب مقتلة كربى وحروب عظيمة 

اجم من اء ولن يقيم عرشه إىل على مجخطرية ترتعد هلا القلوب ولن يُ ْقِدم إال ساحبًا يف خضم من الدم
الناس الربآء، هكذا يعتقدون، ومن مث فإهنم يستعجلون ظهوره بنفخ نريان احلروب وبنفخ نريان القتال 
الكيفي الذي ال يقف عند قوانني، أصول إنسانية، القتل للقتل، يستعجلون أسباب ظهور مسيحهم هذا، 

النية ساحات أمريكا الكربى يف بعض بلداهنا الشهرية لوحة إع نعم يا عباد اهلل، ويف الناس من رأى ببعض
ضخمة ثابتة ال تتبدل كتب عليها: عندما حيكم امللك ذو العني الواحدة العامل، وامللك ذو العني الواحدة 

إن هذه الظاهرة اليت ترون واليت يتعجب هلا أول  .صلى اهلل عليه وسلمهو الدجال كما وصف رسول اهلل 
البصائر مقتلة تستحر بالناس مجيعًا على اختالفهم صغاراً، كباراً، مظلومني، أيًا كانوا، القتل األبصار و 

للقتل، واهلدف من ذلك أن يتكاثر سيل الدماء وأن تتكاثر اجلماجم اليت ُيكن أن يتخذ منها دجاهلم 
 أو مسيحهم عرشًا لنفسه. 
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 قت ذلك الشعار القائل الفوضى اخلالقةوليس سراً ما تعلمون من أن سوداء أمريكا تلك اليت أطل
هي واحدة من أعضاء هذه اجلماعة، هي ترمجة هلذا الذي أقول لكم، الفوضى اخلالقة، الفوضى تعبري 
عن القتل املستحر، القتل للقتل، اخلالقة أي اليت تستعجل مقدم مسيحهم الدجال، إهنم هكذا يتصورون، 

أيًا كانوا،  لطريق ينبغي اكتساح حياة الربآء من على وجه هذا الطريقجيب أن يُ َعبََّد له الطريق ولكي يعبد ا
لعله ليس و  –هذه احلقيقة أيها اإلخوة جزء مما قد ذكرته لكم يف األسبوع املاضي، والشيء العجيب 

أن اإلدارة األمريكية اليوم إّنا تدار بيد هذه اجلماعة لكن من وراء ستار، فهل لنا  –عجيبًا عند الدقيق 
ندرك احلقائق، هل لنا أن نعلم ما الذي جيري من حولنا؟! أما املنفذون هلذه اخلطة اليت تستعجل هبا  أن

  .واننا وأبناء عمومتنا وجريان لناهذه اجلماعة مقدم مسيحهم هذا فهم إخ

يا عجبًا عجبًا ال ينتهي، مستأَجرون لتنفيذ هذه اخلطة، لتنفيذ هذا االستعجال، لتعبيد الطريق أمام 
مسيحهم الدجال، مستأَجرون لتنفيذ هذا األمر، إذا من الذي ينبغي أن يأخذ األجر؟ األجري! لكن يا 
عجبًا، األجري يقوم بالعمل ويكدح ويعرق مث إنه يدفع األجر أيضًا للمستأِجر، هذا ما يتم اليوم، وينبغي 

العربة، جنين فيه  يأيت جنين فيه أن تعلموا هذه احلقائق وينبغي أن تدخروها يف أذهانكم لعل يومًا قريباً 
الدرس، بقي أن أقول ملاذا تدور هذه اخلطط كلها حول هذه األرض املباركة ذاهتا، ما هلم ال يتحولون 
ُيينًا ويساراً؟ ذلك ألن األمر كما قد قلت لكم، سوريا مطموع هبا ألهنا قلب الشام، ونظراً إىل ذلك فهم 

قد لب الشام فلسوف ينتشر يف البقاع األخرى أيضًا ولكننا أعتيتصورون أن الفساد إىل استشرى يف ق
مجيعًا سنجين من هذه املصيبة بل من هذه احملنة اليت هي منحة يف باطنها العربة، لسوف جندد العهد مع 

 اهلل على املستوى الرمسي والشعيب، ولسوف نقود دولة اإلسالم كما أمر اهلل ال كما أوصت به أمريكا.

 ذا واستغفر اهلل العظيم يل ولكم.أقول قويل ه
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 18/12/2212|  نحن مع عدالة هللا ال مع ديمقراطية النفاق -192

 

إن اإلسالم الذي شرََّف اهللُ عز وجل به األسرةَ اإلنسانية منذ فجر وجودها يقوم على أساسني اثنني 
إلنسان ق فإّنا يراد منها أن يعلم اال ثالث هلما، أوهلما معرفة احلق، ثانيهما ممارسة العدل. أما معرفة احل

مكون هذه املكونات اليت يعيش يف رحاهبا ومبدأها ومنتهاها وأن يعلم هوية نفسه عبدًا مملوكًا هلل عز 
وجل، منه االبتداء وإليه االنتهاء، وأما ممارسة العدل فخالصة ما تعنيه هذه الكلمة أو هذا األساس الثاين 

اجب يف نساين على التنسيق فيما بينهم بني احلقوق والواجبات، فال يضحَّى بو أن يتالقى أفراد اجملتمع اإل
سبيل التمتع حبق وال يضحَّى حبق يف سبيل التمسك بواجب، بل جيب إعطاء كلٍّ من هذا اجلانبني حقه  

هم تكاماًل غري منقوص، تلك هي العدالة يف كل ما يتصوره ويتلمس حبثه عنها العقالء مجيعاً أيًا كانت حنل
 وأيًا كان مذهبهم. 

غري أن العدالة اليت رمستها الشريعة اإلسالمية إّنا شاءها اهلل عز وجل ثوبًا سابغًا ُفصَِّل على قدر 
اإلنسانية يف أوسع معانيها، فال يضيق من هذه العدالة اختالف يف دين، ال يضيق منها اختالف يف 

 حدود هذه العدالة اإلنساين املطلقة املصاحلعرق، اختالف يف لغة، اختالف يف مذهب، ال يضيق من 
  . من معانيهاجوانب العدالة، مبعىناجلانبية اليت قد تدفع أصحاهبا إىل التضحية يف وقت ما جبانب من 

ز كم من خالل ما يقوله اهلل عوتأملوا يف هذا الذي أقول لكم، تأملوا يف مصداق هذا الذي أقوله ل
أي ال  .[2]املائدة:   ُكْم َشنَآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدلُوْا اْعِدلُواْ ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوىَواَل جَيْرَِمنَّ يقول:  .وجل

  .دالة فال تعدلوا ما بينكم وبينهمحيملنكم بغضكم ألقوام على أن تنسوا الع

  .[103]األنعام:  أَْوفُواْ َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدلُوْا َولَْو َكاَن َذا قُ ْرىَب َوبَِعْهِد الّلِه ويقول: 
اْلَعْدِل ِإنَّ ِإنَّ الّلهَ يَْأُمرُُكْم َأن تُؤدُّواْ األََمانَاِت ِإىَل َأْهلَِها َوِإَذا َحَكْمُتم بَ نْيَ النَّاِس َأن حَتُْكُمواْ بِ ويقول: 

 .[02]النساء:  الّلَه نِِعمَّا يَِعُظُكم ِبهِ 
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]النحل:  ُمنَكرْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيتَاء ِذي اْلُقْرىَب َويَ نْ َهى َعِن اْلَفْحَشاء َوالْ ِإنَّ الّلهَ يَْأُمُر بِاْلعَ ويقول: 
85]. 

تلك هي عدالة اإلسالم اليت شرف اهلل هبا عباده املسلمني فيما مضى، وتلك هي عدالة اإلسالم 
ب وإالم آل ف كان الغر اليت شرفنا اهلل عز وجل هبا يف هذا العصر. هكذا كنا وهكذا حنن وال نزال، فكي

 حاله اليوم؟ تعالوا نقارن يا عباد اهلل مقارنة سريعة.

فيما مضى استعمر الغرب بالد الشام وبالد مصر وبالدًا كثرية أخرى، كانت الشام مستعمرة رومانية 
 وكان احلكم الروماين يظل يوقع بني النصارى وبني اليهود وينفخ يف نريات البغضاء والعداوة بينهم من

 أجل أن يستغل احلكم الروماين الفرصة ملزيد من االستقرار فوق هذه األرض، ملزيد من البقاء فوقها.

ويف مصر تظاهر احلكم الروماين بالدخول يف املسيحية، اختارت اإلمرباطورية الرومانية مذهبًا من 
ة الدينية والواقع القناعمذاهبها وراحت تلزم بقية املذاهب باالخنراط يف مذهبها حبسب الظاهر بدافع من 

أهنا من أجل فوائد سياسية، وكم وكم قُِهَر املسيحيون وأوذوا وقٌ ت ِّلُوا من خالل هذه السياسة، يف يوم واحد 
يا عباد اهلل يف مذحبة بيزنطية واحدة قُِتَل ما ال يقل عم مائيت ألف من اليعاقبة املسيحيني، ذلك هو مثال 

 اليت كان ُيارسها الغرب آنذاك، فكيف كان اإلسالم ُيارس العدالة آنذاك؟ -أو قل الدُيقراطية  -للعدالة 

فُِتَحْت بالد الشام كما تعلمون وأصر املسيحيون السيما رجال الدين فيهم على أن يأيت أمري املؤمنني 
اليت   ةعمر فيتشرفوا بلقائه ومعرفته وَيطُّوا كتاب الصلح معه. وجاء عمر فبدأ أن اجته إىل الصخرة املقدس

كان يبجلها اليهود وإذا هبا مثابة ألتربة وأوساخ وأقذار، كان النصارى ُيْدفَ ُعون إىل ذلك بأمر من احلكم 
الروماين الستثارة البغضاء بينهم وبني اليهود، سرعان ما خلع أمري املؤمنني عمر رداءه وراح ينظف ذلك 

له فأعانوه أو أخذوا عنه هذه املهمة، مث إنه املكان من األقذار بردائه، وسرعان ما أقبل كل من كان حو 
اجته إىل املكان الذي يقدسه املسيحيون والذي يعتقدون أن ُصِلَب فيه ونظر فوجد فيه أقذاراً أو أتربة قد 
مُجَِّعْت هناك وكانت تسمى القمامة مث ملا بُنَِيْت الكنيسة أصبح االسم كنيسة القيامة، نعم، ذلك ألن 

 فَ ُعون بدورهم إىل تقذير ذلك املكان الذي يقدره ويقدسه املسيحيون لنفخ مزيد من البغضاءاليهود كانوا ُيدْ 
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بني هؤالء وأولئك بسياسة من احلكم البيزنطي، خلع أمري املؤمنني عمر رداءه وراح ينظف ذلك املكان 
 وأقبل اجلميع يساعدونه يف هذا العمل.

من  ورمحته وبعد نظره، ال، وإّنا فعل ذلك بسائقعباد اهلل: إن عمر مل يفعل هذا بسائق من رقته 
تربيته اإلسالمية، فعل ذلك ألنه يعلم أن دين اهلل يأمره بذلك. هكذا كانوا وهكذا كنا، وفتح الشام خري 

 مثال على ذلك.

استوصوا باألقباط خرياً عنها فيما صح عنه:  صلى اهلل عليه وسلمفُِتَحْت مصر، وقد املصطفى 
قال ذلك يف حياته وقبل أن تفتح مصر وقبل أن تفتح بالد الشام، فكيف كان فتح  رمحافإن هلم ذمة و 

مصر؟ أفكان فتح مصر تضييقًا على املصريني؟ أفكان فتح املصريني إيذاًء وقتاًل للمصريني؟ ال يا عباد 
ملسلمني حترير ااهلل، كان فتح مصر عماًل فرح به املصريون أُيا فرح، فرح به األقباط أُيا فرح، كان عمل 

مصر من براثن احلكم الروماين. وتأملوا يف املعاملة اليت كانت بني املسلمني وبني األقباط، مل يكن هنالك 
ن وأنا الذي أزعم هذا الكالم وأتكفل به وأنا املسؤول ع -فيما يتعلق بتنفيذ شرعة اإلسالم أي تفاوت 

منهم إىل أن  ثريًا جداً مل يلجئ املسلمون بعد الفتح أياً هنائيًا. ولقد كان عدد األقباط كبرياً وك -حتقيقه 
أال ال يُ ْفتَ َننَّ نصراين عن نصرانيته وال يهودي يغري دينه، نعم، بل كانت الشرعة اليت هتيمن على اجلميع 

ولعلكم تعلمون مجيعًا قصة اقتصاص عمر بن اخلطاب من ابن عمر بن العاص لشاب  عن يهوديته
 واحد من أوالد عمر بن العاص، والقصة معروفة وال أريد أن أطيل احلديث فيها. قبطي أوذي من قبل

النصارى يف بالد الشام ظلوا يساوون عدد املسلمني بل يزيدون إىل أن كان الغزو الصلييب، عندئٍذ 
 وبسائق من ردة الفعل ضد الغزو الصلييب زاد عدد املسلمني ودخل من دخل من النصارى يف اإلسالم.

كان أولئك الذين هم أجداد وسلف الغربيني بالشطرين الغريب واألورويب وهكذا كنا، أولئك   هكذا
يعتزون مبا يسمونه دُيقراطية وحنن نعتز مبا مساه اهلل عز وجل العدل والعدالة، وكيف أصبحنا وكيف 

على موازين و أصبحوا. أما حنن املسلمني فال نزال حنن أمناء على شرع اهلل سبحانه وتعاىل وعلى دينه 
العدالة، ها حنن ما نزال نعلن متسكنا مبا أمرنا اهلل أن نتمسك به من موازين العدل، ال ُيكن أن نضيق 
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شيئًا من حدود العدالة اإلنسانية من أجل اختالف دين، من أجل اختالف مذهب، من أجل اختالف 
َواَل  ل:اهلل سبحانه وتعاىل به العدها عرق، إننا ال نسمي هذه دُيقراطية، لكننا نسميها االسم الذي مسا

 .[2]املائدة:  جَيْرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدلُوْا اْعِدلُوْا ُهَو أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى

واليوم حياول يا عباد اهلل الغربيون فيما حياولون أن يزرعوا اختالقًا مشاعر الكراهية، مشاعر اخلوف، 
عر البغضاء بني املسلمني وغري املسلمني السيما املسيحيني، إن عن طريق النصح مشاعر الرعب، مشا

الذي يهمسون به إىل آذاهنم أن اخرجوا من هذا البلد الظامل أهله أو عن طريق التقتيل والتفخيخ واالغتيال 
ق الغرب فوما إىل ذلك، قصارى ما يطمحون إليه أن تقع الظنة مث تتحول الظنة إىل عداوة وبغضاء مث يص

للنتيجة اليت تعبوا يف سبيل حتقيقها، ولكن هيهات، احلصن الذي ُينع الغرب من النجاح يف مسعاه إّنا 
ا وال نهو حصن اإلسالم، احلصن الذي ال ُيكن أن َُيْتَ َرق لتنفيذ هذه اخلطة إّنا هو كتاب اهلل وحنن ك

  .نزال أمناء على كتاب اهلل

كون البلدة املقدسة ومتمثلني يف قيادهتا ويف جندها البد أن يوأقول: حنن متمثلني يف شعب هذه 
مبدؤنا الذي نقدسه ونرباسنا الذي نستضيء به ودستورنا الذي نسري عليه هو كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، 
فليفعل الغرب ما يشاء، وليحاول أن يدخل عوامل البغضاء بني الفرق اإلسالمية، وليحاول أن يدخل 

ني املذاهب اإلسالمية، وليحاول أن يدخل عوامل البغضاء والظنة والعداوة بني املسلمني عوامل البغضاء ب
 وغريهم، ال، لن ينالوا منا منااًل، ولن يصلوا إىل ما يبتغون قط. 

إسالمنا أيها اإلخوة دين ودولة ولكن فلتعلموا أن هذه الدولة هي اليت حتتضن العدالة، وإذا أراد 
ي و أي فئة من الفئات أن تستظل بظل العدالة احلقيقية فال واهلل لن جتد مثابة تأو املسيحيون أو اليهود أ

إليها إال ظل هذا الدين، لن جتد مثابة تأوي إليها لتطمئن على أهنا تتحرك يف أحضان العدالة إال عندما 
له الرومان من عجتد نفسها حتت سلطان الدولة اإلسالمية، الدولة اإلسالمية ما كانت يومًا ما لتفعل ما ف

قبل وما يفعله الغربيون اليوم، الدولة اإلسالمية تعترب نفسها بأمر من اهلل خري خادم لوحدة األمة، خري 
 خادم لوحدة اإلنسانية، هذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن نعلمها، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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امسي نسجوا لباس هذه اهلدنة، سداها وحلمتها، ب عباد اهلل: بامسي وبامسكم مجيعاً أهنئ اإلخوة الذين
وبامسكم مجيعًا أهنئهم على هذا التوفيق وأشكرهم متمثلني يف جيشنا العزيز، متمثلني يف املسلحني سواء 
الذين ُغرَِّر هبم أو الذين ُخِدُعوا ولُبَِّسْت عليهم هذه املدينة بغريها، أو الذين أغراهم املال، أهنئهم مجيعًا 

ذا التوفيق الذي شاءه اهلل عز وجل هلذه اهلدنة، وأسأل اهلل عز وجل أن يوفقهم مجيعًا ألن يغذوها على ه
بروح االستمرار، ألن يغذوها بروح الدوام، يف ظل هذه اهلدنة يستيقظ العقل، يف ظل هذه اهلدنة ترقد بل 

فناه يف هو الشأن الذي عر  متحي مشاعر العداوة، مشاعر البغضاء، تستيقظ الفطرة اإلنسانية، نعم، هذا
لى اهلل صالتاريخ وهو الشأن الذي نرجو أن يتحقق اليوم، وأقول للجميع أقول هلم: يقول لكم رسول اهلل 

ه النسائي فيما رواه فيما رواه مسلم وفيما روا صلى اهلل عليه وسلمنعم يقول لكم رسول اهلل  عليه وسلم
من خرج من أميت على أميت يضرب برها وفاجرها قال:  وسلم صلى اهلل عليهوما رواه أمحد أن رسول اهلل 

 .وال يتحاشى مؤمنها وال يفي بذي عهدها فليس مين

أي  -من قاتل حتت راية عمية فيما رواه الشيخان:  صلى اهلل عليه وسلميقول لكم رسول اهلل 
 -ية العمية تلك هي الرا راية ال يعلم من هو املتمسك هبا حقيقة وإىل أين تساق وإىل أي غاية تنتهي،

 .من قاتل حتت راية عمية فُقِتْل فقتلته جاهلية
 فيما رواه البخاري والرتمذي من حديث هشام بن عامر: صلى اهلل عليه وسلميقول لكم رسول اهلل 

من رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله .أي فهو كما لو قتله 
ال ترجعوا بعدي  الشيخان البخاري ومسلم:فيما رواه  صلى اهلل عليه وسلميقول لكم رسول اهلل 

 .ضالاًل يضرب بعضكم رقاب بعض
املسلم أخو فيما رواه البخاري وغريه من حديث عمر:  صلى اهلل عليه وسلميقول لكم رسول اهلل 

 .املسلم ال يظلمه وال يسلمه، املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده

شك أنكم ، أنا ال أصلى اهلل عليه وسلمون باتباعكم حملمد أيها اإلخوة أنا ال أشك يف أنكم تعتز 
ام الناس أيهون عليكم أن يطردكم رسول اهلل إذا ق -أمة االستجابة  -تعتزون بأنكم متثلون بعضًا من أمته 
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فيما رواه  لمصلى اهلل عليه وسلرب العاملني من حوله، ال، ال يهون عليكم ذلك، امسعوا، يقول املصطفى 
 -أال ليذادن رجال عن حوضي وطئه وآخرون بأسانيد كثرية صحيحة وقد زار البقيع قال: مالك يف م

كما يذاد البعري الضال، أقول: أال هلم أال هلم فيقال: إنك ال تدري    -أي ليطردن رجال عن حوضي 
 .كم بدلوا من بعدك فأقول: فسحقًا فسحقًا فسحقاً 

ومهما ُغِدَر بكم ومهما قيل لكم عن هذا البلد إنه ال أيها اإلخوة أيًا كنتم ومن أي صقع جئتم 
إسرائيل أو إنه كذا، ومهما كانت املغريات املالية، ال، ال ُيكن هنائيًا أن تقبلوا أن تكونوا واحدًا ممن 
يطردكم غداً رسول قائاًل: فسحقًا فسحقًا فسحقًا. أنا أعلم أنه ال يهون عليكم ذلك، ليس بينكم وبني 

علنوا العودة إىل احلق، ليس بينكم وبني االصطالح مع اهلل ومع عباد اهلل سوى أن تعلنوا األمر سوى أن ت
التوبة النصوح بني وبني يدي اهلل عز وجل السيما يف ظل هذه اهلدنة، ال، بل السيما يف ظل هذه األيام 

اداً من نوا، سواء كانوا أفر املباركة، السيما يف ظل هذا اليوم األغر، أنا ال أتصور أبدًا أن إخوة لنا أيًا كا
اجليش أو من هؤالء الذين ُيَسمَّون اإلرهابيني أو املسلحني، ال ُيكن أن يقبلوا أن يكونوا غداً ممن يطردهم 

 رسول اهلل مبلء فمه قائاًل سحقًا سحقًا سحقًا.
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 | أيهما أسوأ املبالغة في حب رسول هللا أم املبالغة في العصبية للذات -193

21/12/2212 

 

إن اهلل عز وجل قد ابتعث حممدًا صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم باهلدى ودين احلق كما تعلمون 
لََقْد   عصر ويف كل زمان فقال جل جالله: وجعل من أخالقه السامية وسلوكه املقدس قدوة ألمته يف كل

 .[31]األحزاب:  لََّه َكِثرياً ُجو اللَّهَ َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر الَكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَّهِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ رْ 
 .[25]النساء:  مَّْن ُيِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع الّلهَ وقال: 

وال أعلم أن يف القرآن آيًة أشد من هذه اآلية يف األمر بطاعة املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله 
ذ أكثر من قرن من الزمن تصر على أن جتعل من قناعاهتا الفكرية وسلوكها وسلم، ولكن فرقة نشأت من

بدياًل عن كثرٍي مما جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم. والعجيب أن هذه الفرقة تنهج يف 
 الدعوة إىل قناعاهتا الفكرية والسلوكية أشبه ما يكون مبنهج من يصحح أخطاء وقع فيها رسول اهلل صلى
اهلل عليه وعلى آله وسلم، ودعوين أضرب لكم أمثلة لنماذج من هذا الذي جيسد ويربز هذه احلقيقة 

 العجيبة.

ال يؤمن أحدكم حىت أكون  يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان وغريمها:
، ويقول اليت بني جنبيه ونفسه ويف رواية صحيحة بزيادة: أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

قادة هذه الفرقة البدعية الناشئة: ال، بل ال جتوز املبالغة يف حمبة رسول اهلل، مسعت هذا الكالم بأذين 
 ورأيت قائلها بعيين، الحظوا عملية التصحيح.

وقد ورد من حديث الرتمذي وأيب داود وابن ماجه وغريهم من حديث عثمان بن حنيف أن قتادة 
أقبل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يشكو إليه حاله وعجزه عن اجمليء إىل مسجد رسول  وكان ضريراً 

اهلل حلضور صلوات اجلماعة وسأله أن يدعو اهلل له بالشفاء وبأن تعود إليه عيناه البصريتان، فقال له 
بيك يك جباه نأسبغ الوضوء وصل ركعتني مث قل اللهم إين أتوجه إلاملصطفى صلى اهلل عليه وسلم: 
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حممد نيب الرمحة، يا حممد إين توجهت بك إىل ربك يف حاجيت لتقضى اللهم فشفعه يفَّ واذكر حاجتك 
ذهب الرجل ففعل ما ذكره رسول اهلل وأكرمه اهلل فعادت إليه عيناه بصريتان، ولكن قادة هذه  بعد ذلك

فقد  أو رجاء رسول اهلل، ومن فعل ذلك الفرقة يقولون ال جيوز هذا الكالم، ال جيوز التوسل برسول اهلل
 أشرك.

روى الشيخان البخاري ومسلم وغريمها أحاديث كثرية بلغت مبلغ التواتر املعنوي أن أصحاب رسول 
اهلل رضوان اهلل عليهم كانوا يتباركون بعرق رسول اهلل وكانوا يتباركون مبا دونه أي املاء الذي يتقاطر من 

ة انوا يتباركون بالشعرات اليت تتساقط من حليته أو رأسه، ولكن هذه الفرقوجهه ويديه أثناء الوضوء وك
 الناشئة البدعية تقول ال، هذا غري جائز ومن تربك بشيء من هذه الفضالت وغريها فقد أشرك.

وقد صح فيما رواه اإلمام أمحد يف مسنده أنه عليه الصالة والسالم ملا ابتعث معاذ بن جبل إىل 
لعلك يا معاذ إن عدت لن تراين بعد هذا العام ولعلك إن عدت إىل املدينة أن دعًا: اليمن قال له مو 

وعاد معاذ من اليمن فعاًل وقد حصل ما قد قال له رسول اهلل، علم أن  متر مبسجدي هذا وقربي
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم حلق بالرفيق األعلى فما لبث حىت توجه للتو إىل مسجد رسول اهلل صلى 

هلل عليه وسلم ووقف على قربه الشريف يسلم عليه، ولكن هذه الفرقة صححت اليوم وقالت ال جيوز ا
 القصد إىل زيارة قرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم. أأزيدكم؟

صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه اإلمام أمحد بسند صحيح وغريه أن رسول اهلل 
وصح عن رسول اهلل صلى  أميت هذه أمة مرحومة، متاب عليها مغفور هلاسلم قال: صلى اهلل عليه و 

أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أين رسول اهلل، ما يلقى اهلل فيهما عبٌد اهلل عليه وسلم أنه قال أيضًا: 
أن الناس  أي ولكن هذه الفرقة تصر على أهنا هي وحدها الفرقة الناجية يوم القيامة، فتحجب عنه اجلنة

الذين كانوا قبل وجود هذه الفرقة شركيون ضالون وأن الناس الذين ال يتبعون هذه الفرقة كلهم شركيون  
كافرون، وإن سأل أحُد الناس واحداً من هؤالء ما هو مذهبك أشافعي أنت أم حنفي مثاًل؟ يقول أنا 
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و ٍج مثلي وإال فاعلم أنك ضال  حشمن الفرقة الناجية، أي إن كنت على النهج الذي أنا فيه فأنت نا 
 جهنم يوم القيامة.

إن ربكم حيي  كرمي يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه كثرٌي من أصحاب السنن: 
ويقول هؤالء: ال، ما ينبغي أن يبسط اإلنسان   يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة

هذه املواقف يا عباد اهلل، إنه يكاد أن يكون تصحيحًا ملواقف وأوامر  كفه بالدعاء قط. ما هو تفسري
ووصايا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أليس كذلك؟! األمر خطري جداً ولكن املسألة تتعلق مبصدر 
أساسي ال بديل عنه هو احلب، واحلب يا عباد اهلل انفعال قسري ما كان يومًا فعاًل اختياريًا قط ومن مث 
فال معىن لقول قائلهم ما ينبغي أن نبالغ يف حمبة رسول اهلل، أهي مسألة اختيارية أو هو قدر معياري تأخذ 
منه ما تشاء وتدع منه ما تشاء؟! احلب انفعال قسري وليس أمرًا اختياريًا، من عرف اهلل حق معرفته 

 اء أم أىب. حيب رسول اهلل شوعرف حممداً صلى اهلل عليه وسلم معرفة حقيقية البد أن حيب اهلل وأن 

والروح اليت أهبطت إلينا من املأل األعلى كانت وال تزال حتن حنني شوق وحب إىل بارئها، إىل العامل 
ولكننا واهلل  -وكلنا مقصرون  -الذي أهبطت منه. صحيح أننا قد نقصر فيما قد طلبه اهلل عز وجل منا 

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقد جاء يسأله قائاًل: مىت حنبه وإننا نقول كما قال ذلك األعرايب لرسول
ما أعددت هلا؟ قال: ما أعددت هلا كثري صوم وال ه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:الساعة؟ قال ل

، وإننا لنقول هذا الذي قاله صالة ولكين أحب اهلل ورسوله، قال له رسول اهلل: أنت مع من أحببت
كثرية نرحل هبا إىل اهلل مطمئنني، ليس لنا كثري صالة وال صوم وال نسك   األعرايب: ليست لنا طاعات

ولكننا واهلل حنب اهلل ورسوله وليس مثة حد  هلذا احلب وليس مثة معيار اختياري هلذا احلب، هذا هو النهج 
ي رب دالذي نسري عليه يف حياتنا وهبذا نلقى اهلل عز وجل يوم يقوم الناس ليوم احلساب وللوقوف بني ي

العاملني سبحانه وتعاىل، وهل لنا يا أيها اإلخوة من بضاعة نأمل هبا العفو واملغفرة والشفاعة غري بضاعة 
احلب، ليس لنا شيء غري ذلك، ولكن ما أسوأ عاقبة من عاش وقلبه فارغ من حمبة رب العاملني ومن حمبة 

 ناعة العقلية ال جتدي إن كان القلبرسوله، واحلب شيء والقناعة العقلية شيء آخر أيها اإلخوة، الق
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فارغاً من احلب عندئٍذ يهجم على القلب حب األشياء األخرى، حب الذات، حب الدنيا، حب املكانة، 
حب الزعامة، حب الرئاسة، وما أكثر األمور الثانية اليت هتجم على القلب عندما يبعد القلب من حمبة 

 وال حرج، اهلل إنا نسألك أن جتعل قلوبنا أوعية حلبك أنت، مثاهلل، حدِّْث عندئٍذ عن أنواع االحنرافات 
حلب رسولك حممد صلى اهلل عليه وسلم حبًا ال حدَّ له، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه 

 يغفر لكم.

إن من شأن االغتياالت الغدرية أن تنال األفراد واآلحاد فيما بينهم، أما احلروب اليت هتتاج وتقوم 
بني الدول والشعوب فالشأن فيها أن تقوم بني جهات متقابلة مستعلنة بشرف اإلعالن، بشرف املواجهة 
 املعلنة فيما بني الفرقاء واألطراف، هكذا يقول التاريخ وهكذا يعلم املؤرخون وال أعتقد أن يف األمر شذوذ. 

ها الدهر املاضي، اعدة املاضية اليت طواأما اليوم فإن التاريخ يرى شيئاً آخر، يرى شيئًا خمالفاً هلذه الق
اليوم نرى سوريا وكيف تواجه املشاعل االغتيالية الغدرية اخلفية دون أي مواجهة شريفة، سوريا طرف اليوم 
حرب حقيقية شاملة كربى ولكن من الطرف اآلخر فيها؟ الطرف اآلخر إّنا هو االغتياالت الغدرية اخلفية 

ف يف اإلعالن عن ذاهتا، وهكذا فإن سوريا اليوم تعاين من حرب شاملة اليت تأىب أن تقف موقف الشر 
حقيقية كربى والطرف اآلخر هو هذا الذي ذكرته لكم ومن حق سوريا كدولة أن تقدم على ما ينبغي أن 
تقدم عليه أي دولة حتاَرب يف مثل هذه احلال، من حقها أن تستدعي االحتياط، من حقها أن تستعني 

نوعة من األوساط الداخلية ألن سوريا دولة، شخصية اعتبارية متثلها الفئة احلاكمة وُيثلها بالقدرات املت
الشعب بكل فئاته وقدراته واختصاصاته، ومن هنا فإن الشريعة اإلسالمية تنص على أن التسلل خارج 

 أقول ال هذه البلدة يف مثل هذه احلال دون ضرورة تدعو إىل ذلك فرار من الزحف، والفرار من الزحف
 أمر حمرم بل هو كبرية من الكبائر بنصٍّ تقرؤونه يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. 

ال شك أن لكل قاعدة فقهها، الناس الذين ُشرُِّدوا عن بيوهتم اليت هدَِّمت أو اليت اغتصبت عنهم 
ق أن يغادروا ووجدوا أنفسهم أصبحوا يف العراء وكانت هلم أرحام، أقارب يف بالد جماورة أخرى فلهم احل

إىل حيث يبتعدون عن اهلالك وأسبابه، هذه حالة استثنائية يستثنيها علماء الشريعة اإلسالمية، أما 
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العكس، الذين أكرمهم اهلل ال أقول بالضروري من الرزق بل باحلاجي من الرزق وأكرمهم اهلل مبنزل فاره 
روا هذه األرض ألن خطر حرب من النوع وأكرمهم اهلل باألمن حوهلم وفيما حييط هبم هل هلم أن يغاد

الذي ذكرته لكم قد دامههم، هل هلم أن يذهبوا فينتجعوا يف أقطار الدنيا مزيدًا من الرزق، هل هلم أن 
 َيرجوا من هذه األرض فينتجعوا مكانًا أكثر أمنًا وطمأنينة هلم؟ 

اهلل عليه  منه رسول اهلل صلى ال يا عباد اهلل، هذا ما ينهى عنه ربنا يف حمكم تبيانه وهذا ما حذر
وسلم يف أكثر من مناسبة. أمين جزء من أمنك وأمنك يا أخي جزء من أمين، نتعاون معًا من أجل إجياد 
نسيج األمن على النحو الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل منه. أمسع وأنظر وإذا بكثري من الناس قد غابوا ُيينًا 

صاهبم ضيم؟ ال، هل أصاهبم ضر  دخل دورهم؟ ال ولكنهم فضلوا األمن ومشااًل، شرقاً وغربًا، ملاذا؟ هل أ
َا  ألنفسهم، فضلوا أن ينتجعوا مزيداً من ضمانات حلياهتم، أفهكذا يكون تنفيذ قول اهلل عز وجل: ِإّنَّ

  .[15]احلجرات:  اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ 

كاجلسد الواحد إن اشتكى منه عضو بَّه رسول اهلل به املسلمني إذا قال: أفهكذا يكون تنفيذ ما ش
، هذا كله يف كفة وكالم رسول اهلل عن الشام يف كفة أخرى تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

خريته من عباده، من خرج منها فبسخط اهلل ومن دخل  -أي إىل الشام  - اجيتيب إليهعندما قال: 
. ينبغي أن نقول هذا الكالم أيها اإلخوة. املضطرون يدخلون حتت اهلل سبحانه وتعاىل إليها فربمحة

قاعدة الضرورات تبيح احملظورات، أما الذين ال يدخلون يف دائرة هذه الضرورة فليتقوا اهلل، فليعودوا إىل 
 دورهم وليتعاونوا مع إخواهنم يف درء هذا اخلطر ولسوف يدرؤه اهلل عز وجل. 

لفون قادة وجيشًا وشعبًا أن نكون يف خندق واحد وأن تكون خللُِقنَا اإلنسانية سدى وحلمة حنن مك
واحدة متصلة وأن يكون أساس ذلك كله االنضباط بأوامر اهلل واالنتهاء عما هنى اهلل والتوبة نكررها 

تكون عليه  ي أنونعيدها يف كل صباح ومساء، هذا ما ينبغي أن تكون عليه حال قادة األمة وهذا ما ينبغ
حال جيشنا القائم وهلل احلمد على تنفيذ ما ينبغي أن ينفَّذ وإننا لنخجل من اهلل أن نكون جالسني يف 
بيوتنا ننظر إىل جهود هؤالء األبطال وحنن جالسون ال نفعل شيئًا. أسأل اهلل عز وجل لنا مجيعًا وهلم 
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إال أن يرعوا  أن يكونوا يف رتبة أصحاب رسول اهلل التوفيق والسداد. واهلل ليس بني أفراد هذا اجليش وبني
 حق اهلل يف أنفسهم وأن يقبلوا إىل اهلل وهم تائبون وهم ملتزمون بأمر اهلل جهد استطاعتهم ال أقول أكثر.
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 كل ما كتبوه ودونوه: إن رأيت يف جنبات األرض آثار دمار وختريب، مظاهر حرق قول املؤرخون يف
وقتل، مظاهر إفساد هنا وهناك فاعلم أن ذلك كله إّنا مت على يد اإلنسان، وإن رأيت يف جنبات األرض 
 مظاهر بناء وعمران واخضرار للجنان ومظاهر حضارة تتألق ومدنية إنسانية باسقة فاعلم أن ذلك أيضاً 

إّنا مت على يد اإلنسان، فكيف جيتمع هذان النقيضان يف تصرفات اإلنسان وعمله؟ كيف يتأتى ليده أن 
تبين وهتدم، أن تصلح وتفسد؟ كيف يتأتى ليد هذا اإلنسان أن تستنبت غراس السالم وأغصانه يف األرض 

 ت اإلنسان وعمله. اويف الوقت ذاته تدمر وتفسد وتقتل وحترق؟ كيف يتأتى هذان النقيضان يف تصرف

حديثي إليكم اليوم يا عباد اهلل يتضمن إجابة عن هذا السؤال. إنكم لتعملون أن اهلل عز وجل قد  
كرَّم اإلنسان وفضله على كثرٍي ممن خلق، وإنكم لتعلمون أيضًا أن اهلل عز وجل جعل من اإلنسان خليفة 

، وتعلمون أيضًا ل اليت شاءها اهلل سبحانه وتعاىلعنه يف أرضه يقيم فيها اجملتمع اإلنسان طبق موازين العد
 عز من قائل: لأن اهلل سبحانه وتعاىل كلََّف اإلنسان بعمارة األرض مبعنييها احلضاري واملادي، أمل يق

 َْلنَاُهْم َعَلى َكِثرٍي ممَِّّْن َخلَْقنَا ضَّ َولََقْد َكرَّْمنَا َبيِن آَدَم َومَحَْلنَاُهْم يِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ نَاُهم مَِّن الطَّيِّبَاِت َوف
 .[25]اإلسراء:  تَ ْفِضيالً 

 .[25]البقرة:  َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالَِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يِف اأَلْرِض َخلِيَفةً  أمل يقل جل جالله:
 .[01]هود:  َمرَُكْم فِيَهاُهَو أَنَشَأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْستَ عْ أمل يقل جل جالله عن ذاته العلية: 

مث إن اهلل عز وجل حبكمته الباهرة علم أن اإلنسان ال يستطيع النهوض هبذه  أي كلََّفَكم بعمارهتا؟
املهام اليت ُكلَِّف هبا إال إن حتققت له األجهزة والوسائل اليت البد أن يسخرها يف هذا املضمار ولتحقيق 

متعه اهلل  اىل مبدارك العقل وما يتفرع عنها من العلم واملعرفة اإلبداع،هذه الوظيفة، فأكرمه اهلل سبحانه وتع
عز وجل بالقدرة ألوانًا وسيلة لتحقيق هذه الوظيفة اليت أنيطت به، بسط اهلل عز وجل يده على كثرٍي من 
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ل باحلرية جاملمتلكات من األموال وغريها وأشعره مبعىن الذات واالعتداد هبا مبعىن األنانية، متعه اهلل عز و 
والقدرة على اختاذ القرار، حرره من أسر قانون الغرائز الذي قيد البهائم واحليوانات األخرى هبا، هذه هي 

  .نيطت بهء ذلك بالوظيفة اليت قد أاألجهزة اليت متع اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان هبا لينهض من ورا

العلم الصفات إّنا هي من صفات الربوبية، فولكن فلتعلموا يا عباد اهلل أن هذه األجهزة أو أن هذه 
من صفات اهلل، والقدرة صفة خاصة باهلل عز وجل واإلرادة املطلقة صفة هلل سبحانه وتعاىل وإّنا أكرم 
اإلنسان بظالل من هذه الصفات ليستطيع أن يسخرها يف النهوض بعمارة األرض على النحو الذي أمر 

ادة من الصعوبة مبكان إن استعمله يف وجهها الصاحل حققت سعاهلل سبحانه وتعاىل به. هذه الصفات 
على وجه األرض ما مثلها، وإن استعملت هذه األجهزة أو هذه الصفات أو هذه األسلحة من وجهها 

إِنَّا َعَرْضنَا  وتعاىل األمانة، أليس هو القائل:الثاين دمرت وأفسدت وأشقت، ومن هنا مساها اهلل سبحانه 
نَساُن إِ اأْلََماَنَة  نَُّه َكاَن ظَلُومًا َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِبَاِل فَأَبَ نْيَ َأن حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمنْ َها َومَحَلََها اإْلِ
 .[23]األحزاب:  َجُهوالً 

نزل ألكي ال ُتْستَ ْعَمَل هذه األسلحة أو هذه األجهزة من حده املهلك الضال أنزل البيان اإلهلي بل 
اهلل سبحانه وتعاىل عن طريق رسله وأنبيائه إىل هذا اإلنسان الذي كرمه اهلل عز وجل وميزه عن سائر 
اخلالئق بيانًا يلجمه وحيجزه عن استعمال هذه األجهزة من حدها الضار، أنزل إليه بيانًا يعرفه أواًل على 

، مث إن اهلل ف وال يتحرك إال يف قبضة اهللذاته أنه مملوك هلل وليس مالكًا، أنه عبٌد هلل عز وجل ال يتصر 
َ له أن هذه الصفات اليت متعه هبا، العلم وما يتبعه، القدرة وما يتفرع عنها، االمتالك،  سبحانه وتعاىل بنيَّ

َ البيان اإلهلي لإلنسان بنص َ له أن اإلنسان ينفعل هبا قسراً وال يفعل شيئًا منها باختيار، بنيَّ وص احلرية بنيَّ
ة قاطعة صرحية أن اإلنسان يفد إىل هذه احلياة الدنيا جاهالً ال يعلم شيئًا وإذا بالقدرة بدأت تسري واضح

يف كيانه من حيث ال يعلم، تبقى هذه القدرة أمانة بني جواحنه ويف كيانه إىل حني وإذا هي بعد حني 
العلم يعي شيئًا وإذا بتتملص منه وتعود من حيث جاءت، ينظر اإلنسان إىل ذاته وقد ولد جاهاًل ال 

سرى إىل كيانه من حيث ال يدري، تبقى هذه األمانة لديه إىل حني مث إهنا تودعه إىل غري رجعة ويغدو 
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اللَُّه الَِّذي َخلََقُكم مِّن َضْعٍف مُثَّ َجَعَل ِمن  بعد علم، وهكذا، أليس هو القائل:هذه اإلنسان جاهاًل 
َوَمْن أليس هو القائل:  .[04]الروم:  ِمن بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعفًا َوَشْيَبًة ََيُْلُق َما َيَشاءُ  بَ ْعِد َضْعٍف قُ وًَّة مُثَّ َجَعلَ 
ْرُه نُ َنكِّْسُه يِف اخْلَْلقِ   .[02]يس:  نُ َعمِّ

فمن الناس من أصغى السمع إىل هذا البيان اإلهلي الذي يعرف اإلنسان أواًل على ذاته، مث أصغى 
فية استعماله هلذه األجهزة، أصغى السمع إىل ذلك كشأن الذي يبتاع جهازاً من السمع إىل التعريف بكي

السوق فال يستعمله إال بعد أن ينظر إىل صفحة التعليمات، كيف يستعمل، كيف يصان، نعم. فهؤالء 
رض ألالذين أصغوا السمع إىل بيان اهلل عز وجل قاموا بالوظيفة اليت أمرهم اهلل عز وجل هبا، قاموا بعمارة ا

على النحو الذي شاءه اهلل، طبقوا موازين العدالة اليت أنزهلا اهلل عز وجل إليهم ووضعها بني أيديهم 
فكانت صورة هذا العمران الذي يذكره التاريخ ويشهده مثرة أعمال هؤالء، أما فئة أخرى وقد رأت هذه 

 ُيتاز هبا، باالمتالك، ، بالقدرات املتنوعة اليتاملزايا اليت ُمت َِّعْت هبا، شعر الواحد منهم بالعلم الذي يتمتع به
باحلرية، وقد قلت لكم إهنا مجيعًا من صفات الربوبية، مل يصغ السمع إىل بيان اهلل، مل يتلفت إىل صفحة 

 البيانات املقرونة باجلهاز فإىل ما آل أمر هؤالء؟ 

اليت  صهوة هذه الصفات أسكرهتم هذه الصفات يا عباد اهلل، تنظر إىل الواحد منهم وقد امتطى
متعه اهلل عز وجل هبا ليشد نفسه هبا إىل أعلى درجات البغي، إىل أعلى درجات الطغيان، ملاذا؟ ألنه مل 
يصغ السمع إىل صفحة التعليمات، ظن أن العلم علمه وظن أن القدرة قدرته، وظن أنه هو الذي ُيلك  

ر ومن مث سكر ومن مث اختذ من هذا السك كل ما بسطه اهلل عز وجل حتت سلطان بل بسط يده عليه،
مركبًا ويصَّاعد به إىل قمة البغي، إىل قمة الطغيان، وهكذا فقد آل حال الواحد منهم إىل بركان من البغي 
يتحرك وينتقل من مكان إىل مكان يقذف ما حوله أيًا كان بالشواظ، يغلي داخله مبرجل من احلقد الذي 

يها اإلخوة إياكم أن تنعتوا حال هذا اإلنسان بالوحشية فتظلموا الوحوش، ال هناية له، وهكذا، وإياكم أ
ال، إنه بركان بشري يتنقل ويتحرك من مكان إىل آخر يقذف كما قلت لكم بالشواظ أيًا كان ويغلي 

 داخله مبرجل من األحقاد اخلفية لكل من خالفه الرأي. 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2323
 

ا، حياة بط اهلل سبحانه وتعاىل عامل البهائم هبالوحوش ملتزمة أدق قوانني من قوانني الغرائز اليت ض
هذه البهائم ال تتحرك إال طبق قانون، نعم، أما هؤالء فإن الواحد منهم كما قلت لكم عبارة بركان بشري 

َع يتحرك ملاذا؟ ألنه مل يصغ إىل بيان اهلل، مل يصغ إىل صفحة التعليمات اليت تبني له هذه األجهزة اليت ُمتِّ 
السمع إىل من يقول له وحيك إنك منفعل بصفة القدرة ولست فاعالً هلا، جاءتك من حيث  هبا، مل يصغ

ال تدري ولسوف تتحول عنك إىل ما ال تدري، وحيك إن العلم الذي تتمتع به ليس علمك، لقد تسرب 
إىل كيانك من حيث ال تعلم وقد كنت جاهاًل وغدًا سيتحول هذا العلم إىل جهل وإىل نسيان، سيأيت 

 وم ال تعرف فيه امسك، مل يتأت له أن يعرف هذه احلقيقة. ي

والسؤال الذي يقفز إىل الذهن يا عباد اهلل من وراء هذا الذي أقوله لكم هو ملاذا ال يعاقب اهلل عز 
وجل هؤالء الذين سكروا بنعمة اهلل عز وجل، سكروا باألجهزة اليت متعهم هبا إىل حني وهو القائل يف 

وََكَذِلَك َأْخُذ رَبَِّك ِإَذا َأَخَذ الُْقَرى   من الطغاة الذين خلوا من قبل:أكثر من مرة عن كثريٍ حمكم تبيانه يف 
 .[153]هود:  َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديدٌ 

ملاذا ال يأخذهم؟ ملاذا يرتكهم يسرحون ويلعبون؟ ملاذا يرتكهم وقد آل أمرهم إىل ما قد ذكرنا، براكني 
بشرية تتحرك، يأنس الواحد منهم أمام منظر األطالل الباقية واألبنية اخلربة، ينتعش الواحد منهم لرائحة 
الدماء الربيئة الزكية، يطرب الواحد منهم ألنني القتلى وهو جيودون باألرواح، أجل، ملاذا ال يأخذهم اهلل 

 أخذ عزيز مقتدر؟ أتدرون اجلواب يا عباد اهلل؟ 

ه وتعاىل مل يهلك الطغاة الذين خلوا من قبل إال بعد أن امتطوا من طغياهنم صهوة إن اهلل سبحان
مسوا هبا مث مسوا مث مسوا إىل أن وصلوا إىل أعلى درجات الطغيان حيث التأله، حيث تصوروا أهنم غدوا 

سان ال نآهلة من دون اهلل سبحانه وتعاىل ومن مث رماهم اهلل من حالق، حكمة اهلل عز وجل تقول إن اإل
يسقط عندما يسقطه اهلل من احلصري وإّنا يسقط من على العرش أو السرير، إن هؤالء الذين ركبهم 
الطغيان والبغي ظنوا العلم علمًا هلم من دون اهلل سبحانه وتعاىل، وظنوا القوة قوة امتلكوا ناصيتها فلن 

د يف كتاب هلم ومل يعلموا أنه ال توجتتحول عنهم قط، ظنوا املال الذي بسط اهلل عز وجل أيديهم عليه ما
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]احلديد:  َوأَنِفُقوا ممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخلَِفنَي فِيهِ اهلل آية واحدة تعلن عن امتالك اإلنسان للمال، يقول: 
َمن َفَذْرين وَ نعم، يقول اهلل عز وجل:  .[22]النور:  َوآتُوُهم مِّن مَّاِل اللَِّه الَِّذي آتَاُكمْ يقول:  [.2

-44]القلم:  ِدي َمِتنيٌ َوأُْمِلي هَلُْم ِإنَّ َكيْ  ، يَ ْعَلُمونَ ُيَكذُِّب هِبََذا احلَِْديِث َسَنْسَتْدرُِجُهم مِّْن َحْيُث اَل 
40]. 

ملاذا يستدرجهم؟ هلذا الذي ذكرته لكم، وإذ يرميه إّنا يرميه من حالق، ولكي يرميه من حالق البد 
يان، ألن اإلنسان كما قلت لكم إذا سقط ال يسقط من على احلصري، أن يسمو إىل أعلى درجات الطغ

  .هذه حقيقة

بقي أن أقول لكم شيئًا: إن قضاء اهلل عز وجل نافٌذ يا عباد اهلل، وإن سنن اهلل سبحانه وتعاىل ال 
 يلحقها ُخْلف وال حيلقها شذوذ، فكل من ركب رأسه واجته يف طريق البغي والطغيان خمالفًا أمر اهلل

سبحانه وتعاىل الذي حيذر من الفساد واإلفساد مكرراً ومتوعدًا ومكررًا ومتوعدًا البد أن حييق به قضاء 
اهلل، ولكأين أرى مصرع هؤالء الذين تأهلوا عن طريق البغي والطغيان والفساد واإلفساد، لكأين أرى 

وجه إىل جل يف كونه، بقي أن أتمصارعهم الواحد تلو اآلخر، وإّنا أقول ذلك يقينًا مين بسنة اهلل عز و 
إخوة لنا رمبا تاهوا ورمبا أخطأوا الطريق فركبوا هم أيضًا هذه املطية وتاهوا هبا عن صراط اهلل سبحانه 
وتعاىل، تاهوا عن هوياهتم عبيدًا أذالء هلل عز وجل، تاهوا عن املصري الذي لن يفلتوا منه، تاهوا عن 

 كيانه قول اهلل:  هلل وقد جتسد يفمنكسراً مهينًا معلنًا عن عبوديته الساعة اليت سيذل الواحد منهم فيها 
 ِّداً لََقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم عَ  ،الَّ آيت الرَّمْحَِن َعْبداً ِإن ُكلُّ َمن يِف السََّماَواِت َواأْلَْرِض إ  :[84-82]مرمي. 

ونه من ند اهلل أحق  هذا الذي يفعلأناشدهم اهلل، أسأهلم بآيات اهلل، أسأهلم بالكتب املنزلة من ع
التدمري، من التخريب، من القتل، من الذبح، من اغتصاب الفتيات، أحق  هذا ُيارسونه، أسأله الواحد 
منهم أناشده بكل آية أنزهلا اهلل عز وجل على رسوله، أناشده بالكتب السماوية كلها، أسأله بيقينه إن 

 حق هذا الذي ُيارسونه أم إنه حرب معلنة أو غري معلنة على اهللبقيت لديه بقية يقني باهلل عز وجل أ
عز وجل، حيذر اهلل من قتل الربآء فيصرون على أن يقتلوا الربآء أُيا كانوا، حيذر اهلل عز وجل من التخريب 
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 ليف فعولكنه يصر على أن يركب رأسه  [04]املائدة:  اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ والفساد ويعلن قائاًل إنه: 
  .ما ال حيبه اهلل سبحانه وتعاىل

أليس هذا حربًا على اهلل معلنة أو غري معلنة؟ ما لكم أيها اإلخوة؟ أين أنتم من شرع اهلل عز وجل؟ 
أين أنتم من هوياتكم عبيداً هلل سبحانه وتعاىل؟ ما لكم ال ترجعون؟ ما لكم ال تعودون؟ واإلنسان َيطئ 

طلح واحنه بقايا من إُيانه باهلل وارتباطه باهلل يعود، يصلح الفساد، يصولكن اإلنسان الذي بقيت بني ج
مع اهلل سبحانه وتعاىل، ها أنتم ُتْدَعْوَن إىل االصطالح، ها أنتم ُتْدَعون إىل تغميد األسلحة دون شرط 

اذا؟ أمل ملوال قيد ملاذا ال تستجيبون؟ ملاذا ال تعودون عن الغي، عن هذا الذي حرمه اهلل سبحانه وتعاىل؟ 
الَّ َخيْ َر يِف َكِثرٍي  ن لواء اجلهاد، أمل تقرؤوا قوله:تقرؤوا كتاب اهلل وأنتم تعلنون اجلهاد، تقولون إنكم ترفعو 

ِت اللِّه ْرَضامَ  مِّن جنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو ِإْصاَلٍح بَ نْيَ النَّاِس َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك ابْ تَ غَاء
 .[114]النساء:  َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً 

اإلصالح بني الناس، هذا ما يقول اهلل عنه وهذا هو األجر الذي يدخره له، أآل بكم األمر إىل أن 
 متستغنوا عن اهلل، أآل بكم األمر إىل أن تديروا ظهوركم لتعليمات اهلل؟ ال أيها اإلخوة، مل يصل األمر بك

 الشَّْيطَاِن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْدُخلُواْ يِف السِّْلِم َكآفًَّة َواَل تَ تَّبُِعوْا ُخطَُواتِ  هذا احلد، عودوا فاصطلحوا:إىل 
 . أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.[352]البقرة:  إِنَُّه َلُكْم َعُدو  مُِّبنيٌ 
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|  ي رسالة هللا إلى املسلحينادخلوا في السلم كافة .. تلك ه -192

11/21/2213 

 

إن من احلقائق القرآنية اليت تزداد جالًء مع الزمن وتزداد رسوخًا مع األحداث اليت تتجدد هنا وهناك 
ما هو ثابت من أن القرآن مل يتنزل خطابًا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وللناس الذين كانوا من حوله 

بعده أو الذي من بعده فقط وإّنا تنزل القرآن خطاباً للناس كلهم على اختالف  فقط وال للجيل الذي من
أمكنتهم واختالف عصورهم، يرافقهم يف أحداثهم وتقلباهتم ويظل يقدم هلم النصائح حلل مشكالهتم 

لعلمية ااملختلفة املتنوعة، ها حنن جند املزيد واملزيد من األدلة على هذه احلقيقة اليت هي مظهر من املظاهر 
 الناطقة بأن القرآن كالم اهلل، كالم اخلالق وليس كالم املخلوقني. 

تعالوا نصغ السمع بتدبر وتأمل إىل هذه اآليات اليت تصف األحداث املؤملة، اجلرائم املنكرة اليت 
بحانه وتعاىل س تُ ْرَتَكْب يف هذه الفرتة اليت متر بنا، وتأملوا يف التحذير الكبري واخلطري الذي يوجهه بيان اهلل

للمتورطني يف هذه اجلرائم املنكرة مث تأملوا كيف يأمر بيان اهلل عز وجل اجلميع، كيف يأمر اجلاين واجملين 
 ز وجل:يف هذا الذي يقوله اهلل ع عليه، يأمر األطراف مجيعًا بالتالقي يف مظلة األمن والسلم، تأملوا

 َوِإَذا تَ َوىلَّ  ،َو أََلدُّ اخلَِْصامِ احْلَيَاِة الدُّنْ يَا َوُيْشِهُد الّلَه َعَلى َما يِف قَ ْلِبِه َوهُ َوِمَن النَّاِس َمن يُ ْعِجُبَك قَ ْوُلُه يِف
َوِإَذا قِيَل َلُه اتَِّق الّلَه َأَخَذْتُه  ،َسَعى يِف اأَلْرِض لِيُ ْفِسَد فِيَِها َويُ ْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َوالّلُه اَل حيُِبُّ الَفَسادَ 

 .[350-354]البقرة:  ِعزَُّة بِاإِلمثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَبِْئَس اْلِمَهادُ الْ 

طَاِن إِنَُّه َلُكْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْدُخلُواْ يِف السِّْلِم َكآفًَّة َواَل تَ تَّبُِعوْا ُخطَُواِت الشَّيْ مث يقول بعد ذلك: 
  -أي ركبتم رؤوسكم يف االستمرار على الزلل واإلجرام  - فَِإن زَلَْلُتمْ [ 352]البقرة:  َعُدو  مُِّبنيٌ 

 ٌفَِإن زَلَْلُتْم مِّن بَ ْعِد َما َجاءْتُكُم اْلبَ ي ِّنَاُت فَاْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َعزِيٌز َحِكيم  :[358]البقرة. 
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ول اهلل أو يف عصر رسأرأيتم إىل هذه اآليات، أهي حتل مشكلة كانت يف عصر رسول اهلل؟! أفكان 
يف عصر التابعني أو تابعيهم من يتصفون هبذا الذي ذكره بيان اهلل، يشهدون اهلل على أنفسهم أهنم 
مؤمنون وجماهدون مث إهنم ينحطون يف إفساد احلرث والنسل واإلهالك والقتل وما إىل ذلك، أفكان يف 

 هذا الوصف الذي يذكره بيان اهللذلك العصر من يفعل هذا؟! مل يكن هنالك قط من ينطبق عليه 
ولذلك فإن املفسرين أمجعوا على أن هذا احلديث الرباين إّنا َياطب اهلل عز وجل به من قد يتصفون هبذه 

 الصفة من الناس الذين سيأتون من بعد. 

إذًا فالبد أن أتوجه أيها اإلخوة بامسي وبامسكم مجيعًا إىل هؤالء الذين يشهدون فعاًل موالهم 
لقهم الذي يعلم السر وأخفى، يشهدونه على أنفسهم أهنم مؤمنون بل جماهدون وأهنم يتقربون إىل وخا

اهلل عز وجل مبا يفعلون مث إهنم ينحطون يف نقيض ما أمر اهلل به، مث إهنم يتحدون بيان اهلل عز وجل يف 
نعم  اَعى يِف اأَلْرِض لِيُ ْفِسَد فِيِهَ َوِإَذا تَ َوىلَّ سَ اإلمعان بارتكاب ما حيذرهم به، بارتكاب ما ُينعهم منه. 

بداًل من أن يرعوي عن اإلفساد انقياداً ألمر اهلل وهتديده، يقول إن بلسان حاله أو بلسان مقاله: بل 
َوِإَذا تَ َوىلَّ َسَعى شأننا يف جهادنا الذي نسري فيه أن ّنعن يف األرض فساداً وإن كنت تنهى عن ذلك 

، يقول قائلهم: حنن جماهدون َد فِيَِها َويُ ْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َوالّلُه اَل حيُِبُّ الَفَسادَ يِف اأَلْرِض لِيُ ْفسِ 
وجهادنا يتمثل يف مناقضة ما يقوله بيان اهلل سبحانه وتعاىل، جهادنا يتمثل يف أن نقتلع الزرع وهنلك 

بيان اهلل  لربآء، هذا هو جهادنا وليقلالضرع وحنرق النبات ونسرق األقوات وحنطم وهندم البيوت ونذبح ا
 بعد ذلك ما يشاء. 

البد أن نقول هلؤالء اإلخوة: ملاذا متعنون يف أن ختالف ألسنتكم سلوكاتكم؟ ملاذا متعنون يف أن 
تشهدوا اهلل على ما يف قلوبكم وأنتم متارسون نقيض هذا الذي تشهدون اهلل عليه؟ ملاذا؟ البد أن أسألكم 

ل الدين، باسم العقالنية قبل الدين أأنتم صادقون يف إُيانكم باهلل عز وجل ربًا خالقاً لكم باسم املنطق قب
وبأنكم عبيٌد مملوكون هلل عز وجل البد لكم من وقفة بني يديه يوم يقوم الناس مجيعًا لرب العاملني؟ إذا  
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لوبكم؟ على ما يف ق فلماذا ختالفون أمر إهلكم الذي تشهدونه -وهذا هو املظنون بكم  -كنتم كذلك 
 ملاذا متعنون يف نقيض ما أمر اهلل عز وجل به؟ 

وأنا إّنا أخاطب الذين يتسلحون ويعلنون اجلهاد على إخواهنم وأبناء جلدهتم ووطنهم وهم جزء من 
هذا الوطن بل من هذه الدولة، وال أتكلم اآلن عن أولئك الوافدين الذين يقفزون من مكان إىل مكان، 

يهم الدائرة رجعوا إىل جحورهم، إىل أوكارهم البعيدة، إّنا أحتدث مع هؤالء اإلخوة الذين فإن دارت عل
هم جزء من هذا الوطن، أقول هلم: ها هي ذي فرصة ساحنة قد فُِتَحْت أمامكم، فُِتَحْت أبواب هذه 

 ىلالفرصة على مصارعها، فتحها أول مسؤول عن هذه الدولة يف هذه البلدة، يدعوكم بصدق وجد إ
ماذا، ال على أن ينصحكم فتصغوا السمع إىل نصيحته بل يدعوكم إىل أن تنصحوه وتنصحوا القائمني 
هبذا األمر ليصغوا هم السمع إىل نصائحكم مادامت هذه النصائح جتعل هلذا الوطن الذي يطمع فيه 

ت من القوة، ه ضماناالكثري والكثري من أعداء اهلل عز وجل جيعل هلذا الوطن سياجًا من احلماية، جيعل ل
جيعل له سباًل من الوحدة اآلمنة، جيعل له ضمانات للسري على الصراط الذي يرضي اهلل عز وجل، ها 

ال لكي  -وأقوهلا مرة أخرى  -هي ذي األبواب قد فُ تَِّحْت مبصاريعها كما قلت لكم، وها أنتم تدعون 
ذلك من شرط إال املسؤولون منكم، وليس لتسمعوا النصح فتتقبلوه ال، بل لكي تقدموا النصح فيتقبله 

، وقدُيًا الدين النصيحةأن تكون هذه النصائح نصائح فعاًل، وقدُيًا قال رسولنا صلى اهلل عليه وسلم 
  .إن أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائرقال رسولنا صلى اهلل عليه وسلم: 

عون موقفكم وحنن نظل حنسن الظن، إّنا تندفها أنتم ُتدَعون إىل أن تنطقوا بلكمة احلق هذه، فما 
إىل هذا الذي تندفعون به غرية منكم على مصاحل األمة، غرية منكم على مكانة هذه البلدة بل هذا 
الوطن الشريف، فإذا كان األمر كذلك فهال تبتم وعدمت إىل اهلل لتجعلوا جهادكم متناغمًا مع شرع اهلل، 

ح بداًل من اإلفساد، باإلحياء بداًل من القتل، هال فسرمت جهادكم لتجعلوا جهادكم مفسَّرًا باإلصال
بالنصح تقدمونه لويل األمر أي هال فسرمت جهادكم بكلمة حق ولتكن نعم عند سلطان جائر، تعالوا 

 فانطقوا بكلمة احلق هذه. 
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ه هذأما إن كان اهلدف يتمثل يف إعدام  -وإننا لنرجوا أن نكون خمطئني  -أما إن كان اهلدف 
األرض، يف القضاء على هذه الدولة، يف حمو ما امسه سوريا من هذه اخلريطة فإنين أنصحكم ال من قبيل 
أن الدين النصيحة فلعلكم ال تصغون إىل النصيحة عندما يكون معينها الدين ولكين أقوله لكم من منطلق 

ا قضي على ان هذا املصري، إذعقالين: إذا مت هذا الذي تسعون إليه فلسوف تكونون أول من يتقد يف نري 
هذه البلدة، على هذه الدولة فلسوف ينمحي امسها من اخلارطة، ولسوف تتحول ال أقول إىل دويالت 
بل إىل مجاعات وفئات متناحرة متقاتلة يشتد األوار بينها وال يهدأ، أجل يتقد اللظى وال ينطفئ، ولسوف 

 تكونون أول من يتقد هبذه النريان. 

وا أيها اإلخوة أن العيدان اليت تتقد هبا النريان العظيمة هي أول ما حيرتق يف مشروع هذه أال فلتعلم
النريان، امسعوا هذا الذي أقوله لكم جيداً. أما الدوالرات اليت فرحتم هبا أو تفرحون هبا حينًا من الزمن إذ 

ة الشمس، ت أشعتتجمع يف جيوبكم فاعلموا أهنا ستنمحي ولسوف تذوب كما يذوب هذا الثلج حت
ولسوف تفتحون أيديكم وتنظرون وتفتشون يف جيوبكم فال جتدون إال العدم ولسوف جتدون أمنكم أول 
من حيرتق يف هذا الذي ُسخِّْرمتُْ به، فهال رجعتم إىل الفكر العقالين الذي ينبغي أن حتاكموا به تصرفاتكم 

أ من أقوهلا إلخواننا، أقوهلا ملن هو جزء ال يتجز وعالقاتكم يف هذا الذي يتم، أنا أقوهلا ألبناء جلدتنا، 
هذه البلدة، من هذا الوطن، وأنا ال أوجِّه كالمي إىل أناس ُأْرِسلُوا من وراء البحار رمبا، ُأْرِسلُوا من أماكن 
بعيدة ال يعلمون إىل أين يتجهون وإّنا يعلمون أن هنالك مراوضة وقعوا عليها، يعلمون أن هنالك عقداً 

 أنفسهم به، أنا ال أكلمهم، ومصريهم إىل اهلل عز وجل، وإّنا أكلم أبناء جلدتنا.  ألزموا

نعم، ملاذا تضعون نصب أعينكم ما يضعه العدو القريب أو البعيد بدافع من األحقاء اليت عاملوا 
يرقص و معها، ملاذا تتناغم أهدافكم مع أهدافه؟ وإذا مت األمر كما يشاء أما هو فلسوف يرتبع على كرسيه 

الليل ويسكر يف النهار فرحًا مبا مت ولكن مصريكم ما هو؟ مصريكم اهلالك. ينبغي أن تعلموا هذه احلقيقة. 
حنن نقول الوطن، وأنا أقول الدين، أقول االنقياد ألمر اهلل، ال على أنين أنكر قيمة األوطان ولكن فلتعلموا 

ملن أقامنا عليها، ولكننا مستخلفون على هذه ولنعلم مجيعًا أن األوطان كلها ملك هلل، ملن خلقها و 
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األوطان، حنن مستخلفون على هذه األرض املباركة اليت هي أرض اهلل، مستأمنون عليها، أمل تعلموا أن 
القرآن ينص يف أكثر من موضع على اإلنسان خليفة اهلل؟! خليفة اهلل يف ماذا؟ خليفة اهلل يف محاية األرض 

ة اهلل يف محاية األقوات واألرزاق اليت أكرمهم هبا إن على ظاهر األرض أو يف اليت أقامهم عليها، خليف
الَّ َتْطغَْوا أَ ، َوالسََّماء رَفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ باطنه، مستخلفون برعاية ميزان العدل الذي أقامه فيما بينهم: 

إن تعظيمنا للوطن إّنا هو انقياد  .[8-2]الرمحن:  ُروا اْلِميزَانَ َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َواَل خُتْسِ  ،يِف اْلِميزَانِ 
 ألمر اهلل يف احملافظة على ما استأمننا اهلل عز وجل عليه، اعلموا هذا جيداً.

أما إذا أصر إخوتنا أن يولوا ظهورهم إىل بيان اهلل هذا وأن يعرضوا عن أمره وهنيه وأن جيعلوا والءهم 
اًل من أن جيعلوا والءهم هلل، أما إن أصروا إصرارهم على أن َيدموا أعداء اهلل وهو ألعداء اهلل عز وجل بد

َأملَْ تَ َر  أذكرهم هبذه اآلية من كتاب اهلل:يف احلقيقة أعداؤهم أيضًا بداًل من أن َيدموا دين اهلل فإنين 
 َلى اْلَكِذِب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ ُكْم َواَل ِمنْ ُهْم َوحَيْلُِفوَن عَ ِإىَل الَِّذيَن تَ َولَّْوا قَ ْومًا َغِضَب اللَُّه َعلَْيِهم مَّا ُهم مِّن

يا أيها الذين يتم االعتداء  َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن تَ َولَّْوا قَ ْومًا َغِضَب اللَّهُ َعلَْيِهم مَّا ُهم مِّنُكمْ  [.14]اجملادلة: 
هذا الكالم خوطب به أصحاب رسول اهلل، أترون  من هؤالء املعتدين. أترون أن َواَل ِمنْ ُهمْ عليهم، 

أن هذا الكالم خوطب به املنافقون يف عصر رسول اهلل، أترون أن هذا الكالم خوطب به التابعون ومن 
بعدهم. ارعووا، عودوا، والعود إىل احلق أمحد، أجل، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له، وفرح اهلل بتوبة 

 م.ل قويل هذا وأستغفر اهلل العظيقلت لكم يف األسبوع املنصرم، أقو عباده ال تعدهلا فرحة كما 
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ال ريب أن اهلل سبحانه وتعاىل قد أقامنا من كونه هذا يف عامل األسباب، أمرنا أن نتخذها وأن 
مد يف كونه ومن مث يف عباده. ولقد كنا وما نزال حبنتعامل معها، وإهنا لسنة ماضية من سنن اهلل عز وجل 

اهلل عز وجل نتعامل مع األسباب الكونية اليت وضعها اهلل عز وجل يف طريقنا ملعاجلة هذه األزمة بل هذه 
احملنة اليت متر بنا، ها حنن نتعامل مع األسباب املادية واألسباب الكونية املختلفة املتنوعة، مستجيبني يف 

اهلل وأمره وسنته، ولكن ماذا عن التعامل مع مسبب األسباب سبحانه وتعاىل، وقد تعاملنا مع  ذلك لقرار
 اجلنود بكل أوجه التعامل، ولكن ماذا عن القائد األعلى هلذه اجلنود؟ 

إنين أخشى أن أقول يا عباد اهلل إننا استغرقنا استغراقًا كبرياً وطوياًل يف أغصان األسباب املتنوعة اليت 
مها اهلل عز وجل إىل درجة أننا قد ُحِجبْ نَا عن اجلذع الذي إليه مرجع هذه األغصان وهذه األسباب  أقا

كلها، تقلبنا بل سبحنا يف عامل األسباب الكثرية الكونية املادية العلمية املتنوعة إىل درجة أننا رأينا أنفسنا 
يف مثل هذه  سبحانه وتعاىل، ينبغيمسجونني يف عامل األسباب ومن مث حمجوبني عن املسبب وهو اهلل 

احلال أن نتذكر احلقيقة، وإنين ألقوهلا باختصار وبكلمات موجزة، صحيح أن اهلل عز وجل أقامنا من  
 د بيد اهللقت ذاته أعلن أهنا جنو كونه يف عامل األسباب وأمرنا أن نتخذها وأن نتعامل معها ولكنه يف الو 

 َُّهَو َوَما ِهَي ِإالَّ ِذْكَرى لِْلَبَشرِ َوَما يَ ْعَلُم ُجنُوَد رَبَِّك ِإال   :[21]املدثر. 

األسباب البد أن نتعامل معها، لكن شأهنا كشأن اجلسد من الروح، ال تستقر الروح إال يف جسد 
ولكن ماذا عسى أن يغين اجلسد بدون روح، لقد ُحِجبْ نَا عن التعامل مع املسبب، بل كدنا أن حُنَْجَب 

ملسبب وهو موالنا خالق الكون وخالق األسباب كلها، ولعلكم تقولون يا عباد اهلل: ها عن التعامل مع ا
حنن نؤمن بوجود املسبب وهو اهلل وها حنن نتعامل معه من منطلق اإلُيان به ومبعىن التعرف عليه فهل من 

 شيء آخر ُيْطَلُب منا بعد ذلك؟ 
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ليت بل يف سائر األحوال فضاًل عن هذه احلالة انعم، املطلوب منا عندما ّنر هبذه احملنة أو متر بنا 
حنن هبا، املطلوب منا أن نعود فنصطلح مع اهلل وأن جندد التوبة إىل اهلل وأن ّند يد البيعة من جديد مع 

قائلني  –ها باب مسبب األسباب كل –اهلل وأن جنأر إليه بالضراعة وبالذل والبؤس واملسكنة، نطرق بابه 
و بلسان املقال: أي رب، ها حنن قد فرغنا من التعامل مع األسباب اليت أمرتنا أن له إن بلسان احلال أ

نتعامل معها، ها حنن قد أدينا الواجب الذي قد فرضته علينا، وها حنن عدنا إليك، ها حنن نطرق باب  
كرمك وجودك، أنت مسبب األسباب كلها، أنت قائد هذه اجلنود الكونية اليت متأل رحاب كونك هذا، 
فيا ذا اجلالل واإلكرام لقد وضعنا األسباب اليت تعاملنا معها اآلن وراءنا ظهريًا، وها حنن نستمطر من 
مساء رمحتك التوفيق والنصر والفرج، هكذا ينبغي أن نتعامل مع املسبب، وهل من دليل على هذا أجلى 

ذه اآليات اليت تذكرنا هبوأوضح من دليل كتاب اهلل عز وجل أيها اإلخوة؟ امسعوا إىل طائفة من هذه 
َواَل تُ ْفِسُدوْا يِف اأَلْرِض  .[00]األعراف:  اْدُعواْ رَبَُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَيًة إِنَُّه الَ حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ الوظيفة: 

 .[00]األعراف:  بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعًا ِإنَّ َرمْحََت الّلِه َقرِيٌب مَِّن اْلُمْحِسِننيَ 

وحيدثنا البيان اإلهلي عن أناس من أمثالنا مرَّ هبم مثل هذه احملنة، هزهتم هزاً ليتذكروا االلتجاء إىل 
ْم َوَما يَ َتَضرَُّعونَ  اهلل فما تذكروه، يقول عنهم:  َولََقْد َأَخْذنَاُهم بِاْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا ِلَرهبِِّ

 .[20]املؤمنون:
 ،ونَ َتَضرَّعُ َولََقْد َأْرَسلنَا ِإىَل أَُمٍم مِّن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساء َوالضَّرَّاء لََعلَُّهْم ي َ ن أمثاهلم: ويقول ع

-43]األنعام:  نَ و فَ لَْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعواْ َولَ ِكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوْا يَ ْعَملُ 
42]. 

 أي من األعداء يف عادية حرب كهذه يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا ِإَذا لَِقيُتْم فَِئةً يقول اهلل عز وجل: 
 َيَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا ِإَذا لَِقيُتْم فَِئًة فَاثْ بُتُوْا َواذُْكُرواْ الّله ي ذقرن الباري سبحانه وتعاىل بني الوضع ال

رياً لََّعلَُّكْم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا ِإَذا لَِقيُتْم فَِئًة فَاثْ بُتُوْا َواذُْكُرواْ الّلَه َكثِ  وضه اليوم وبني ذكر اهلل عز وجلخن
 .[40]األنفال:  تُ ْفَلُحونَ 
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اللتجاء إىل ا هذا ما يقوله بيان اهلل وها هي ذي احملنة اليت طال أمدها تقرع على آذاننا الدعوة إىل
مسبب األسباب بعد أن فرغنا من التمسك باألسباب والتعامل معها، فأين هم الذين استجابوا يا عباد 

فَِفرُّوا ِإىَل  من احملنة إىل الذي ابتالنا هبا؟اهلل، أين هم الذين استجابوا لدعوة اهلل، أين هم الذين يفرون 
 .[05]الذاريات:  اللَِّه ِإينِّ َلُكم مِّْنُه َنِذيٌر مُِّبنيٌ 

أنظر إىل واقعنا، إىل جمتمعنا وحنن خنوض هذه احملنة فما الذي أراه؟ أرى فئات من الناس ممن يعانون 
من هذا البالء يوظفون هذه احملنة لرتسيخ الالدينية يف جمتمعنا، لرتسيخ شعار العلمانية أي الالدينية يف 

وسيلة  ن صباح مساء يف سبيل أن يعتصروا من هذه احملنةجمتمعنا، إهنم يتالقون صباح مساء، إهنم َيططو 
لفرض هذه الالدينية علينا، وما احلجة؟ احلجة أن املصيبة مل تقرع أبوابنا إال بأيدي املتدينني، مل تقرع 
أبوابنا ومل تزجنا يف هذه املصيبة إال بشعارات الذين يريدون أن يبنوا عروشهم على اإلمارات الدينية 

إذاً فينبغي أن نتخلص من هذا السبب بإعالن الالدينية والعلمانية، تلك هي حال فئة، وال  واإلسالمية،
 أدري كم نسبتها من جمتمعنا السوري هذا. 

أنظر إىل فئات أخرى وإذا هم حياولون جاهدين أن يوظفوا هذه املصيبة بل أن يوظفوا حال الذين 
ة ما يوظفوا حال من زجتهم هذه املصيبة يف اجملاعة، جماع ُشرُِّدوا من بيوهتم، شردوا من دورهم، يريدون أن

مثلها، يُهرعون ليوظفوا هذه احلال كوسيلة يصلون هبا إىل أمنية أستطيع أن أقول إهنا من القذارة مبكان، 
ف الواقع ودعوين أص -حلمهم أن متتلئ جيوهبم على حساب الشاردين من بيوهتم، يعمد الواحد منهم 

هم إىل داٍر زائدة عن حاجته فيقسمها إىل قطٍع قطع، يقسم البيت إىل بيوتات مث إنه يعمد الواحد من -
يؤجر كل قطعة من هذه القطع بأغلى األمثان أو اآلجار، فإذا قال له املسكني الذي يبحث عن مكان 

طلب منك أيأوي إليه هو وأوالده، قال له: أال ختفف الرقم قلياًل ؟ يقول: لقد ُدِفَع يل فيه أكثر، وأنا 
 أجرة ستة أشهر كامالت، وُيضي الرجل ليستقبله العراء، لرتمحه احلدائق، ألستم تعلمون هذا.

آخرون، َيرج الرجل زوجه وأوالده وكامل أفراد أسرته من البيت ليقفوا على املخبز وكأن كل واحد 
راد األسرة  هذا عاد أفمنهم ال يعلم اآلخر، ليشرتي كل منهم ما استطاع من ربطات اخلبز، فإذا جنحوا يف
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بأربعني أو مخسني أو ستني ربطة يبيعوهنا بأضعاف أضعاف مثنها يف السوق السوداء، أال ترون ذلك؟ من 
 هؤالء الذين يفعلون هذا؟ أخوهتم.

واآلخرون الذين جيدون أن الناس يتسابقون إىل شيء من الوقود، إىل شيء من املازوت لينجوا فيه 
ذا بثلة من الناس ينتهزوهنا فرصة ليسرقوا هذا الوقود مث ليبيعوه يف السوق السوداء أوالدهم من املرض، وإ

بأمثان باهظة، إن شاؤوا اشرتوا بالثمن الذي يفرض عليهم وإن شاؤوا فليذهبوا وليمت أطفاهلم من الربد  
هذه احملنة  نكما يشاؤون. هذه هي حالنا اليوم. أنا ال أستطيع أن أقول كم هي نسبة أولئك الذين يوظفو 

لفرض الالدينية على جمتمعنا، أنا ال أستطيع أن أقول كم هي نسبة الذين يسعون الهثني مللئ جيوهبم 
على حساب اجلياع، على حساب العراة، على حساب الشاردين من بيوهتم لكنهم موجودون يا عباد 

 اهلل. 

الرمحة اإلهلية  زل من علياءكيف السبيل إىل أن نستدفع هذه املصيبة؟ كيف السبيل إىل أن نستن
من ال الرمحة اليت تعيد األمن والسالم إىل ربوع شامنا؟ السبيل هو أن نستقيم على صراط اهلل أواًل، 

هكذا يقول رسول اهلل يف احلديث الصحيح. وحنن ما هي هويتنا يا عباد اهلل؟ بأي هوية  يَ ْرَحم ال يُ ْرَحم
اإلخوة الذين يسعون جاهدين ليل هنار لفرض الالدينية على جمتمعنا، نرحل إىل اهلل؟ أنا أقول هذا سائاًل 

من أنتم أيها اإلخوة؟ إذا طرق ملك املوت باب أي واحد منكم، بأي عقيدة، بأي فكرة، بأي مذهب 
ِإن ُكلُّ َمن يِف  ة هي العبودية احلقة هلل عز وجل:سرتحلون إىل اهلل، واهلل لن ترحلوا إال هبوية واحد

]مرمي:  ْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة فَ ْرداً وَُكلُّهُ  ،لََقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعّداً  ،اَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آيت الرَّمْحَِن َعْبداً السَّمَ 
82-80]. 

كيف يا عباد اهلل نتجاهل هويتنا بل نسعى إىل متزيقها وربنا سبحانه وتعاىل هو الذي يوقظنا عن 
نة لنعود إليه وكأننا نقول له: إن احملنة اليت طافت بنا من جراء قضائك وقدرك ستجعلنا نثور طريق هذه احمل

عليك، جتعلنا نثور على هويتنا وعبوديتنا لك، ها حنن مصرون على أن نغرس الالدينية يف جمتمعاتنا، ال 
ض إىل أسباب ن يفر من املر يا عباد اهلل، ال ُيكن للعاقل أن يفر من احلمى إىل الطاعون، ال ُيكن للعاقل أ
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اهلالك، ال. شامنا هذا، سوريا هذه دولة إسالمية مدنية، أو قل دولة مدنية إسالمية، لسوف نصر إصرارنا 
 على هذه احلقيقة، تلك هي هويتنا، هبذه اهلوية نستدفع البالء، نعم يا عباد اهلل. 

املسبب،  يق التعامل مع األسباب ووصلنا إىلإذاً البد من عالج االلتجاء إىل اهلل، ِسْرنَا طوياًل يف طر 
إذاً ينبغي أن نقف هنا، ينبغي أن نطرق باب اهلل، بل باب اهلل ال يُغلق دون أحد، ينبغي أن نلج هذا 
الباب ملتجئني متضرعني، عباد اهلل، كثريون منا يتصورون أن االلتجاء إىل اهلل إّنا ينبغي أن يتداعى الناس 

اء، عندما حتبس األمطار وُيتد أجل ذلك يتداعى اإلخوة بل يأمر املسؤولون عامة إليه مبناسبة االستسق
الناس أن يتداعوا إىل صالة االستسقاء، ولقد شهد هذا املسجد أكثر من مرة اجتماع الناس لصالة 

ف ياالستسقاء، وأذكر قبل عقد بل يزيد من الزمن كيف أنا التجأنا إىل اهلل الستنزال الغيث من السماء وك
أن بعض الصاحلني بل بعض األولياء وقفوا يف هذا احملراب يدعون اهلل عز وجل فأكرمنا اهلل يف اليوم الثاين 
أو الثالث مع األمطار بالثلوج، أذكر ذلك وال أنساه، لكن من قال إن املصيبة اليت جتعلنا نلجأ إىل اهلل 

 فقط هي مصيبة احتباس املطر. 

ي تلى هبا اإلنسان إّنا هي عصا تسوق اإلنسان إىل رحاب اهلل، إّنا هاملصائب كثرية، وكل مصيبة يب
عصا توقظ اإلنسان أواًل مث تسوقه إىل االلتجاء إىل باب اهلل سبحانه وتعاىل، فلنتداعى الستسقاء آخر 
نستسقي به من اهلل سبحانه وتعاىل الرمحة اليت تنجينا من هذه احملنة، وكله استسقاء، باألمس استسقينا 

هلل عز وجل أن ينزل علينا الغيث فاستجاب، واليوم ينبغي أن نتداعى لنصلي صالة احلاجة املشروعة ا
 ولكي نستمطر من اهلل سبحانه وتعاىل رمحاته اليت هي الكفيل األوحد إلهناء هذه احملنة يا عباد اهلل. 

 أين هم الذينأقول هذا لكم وال أريد أن أزج نفسي أو أزجكم يف اليأس لعل فيكم من يقول: 
يلتجئون إىل اهلل، حنن حفنة من الناس مسعنا وأصغينا والتجأنا لكن الكثرة الكاثرة تائهة، ولكن الكثرة 
الكاثرة زائغة، لعل فيكم من يقول: إذاً فاحملنة باقية. ال يا عباد اهلل، احملنة زائلة، واإلله الذي أراين هذه 

ن اإلله ين هذه احملنة يف إدبارها، وأنا على يقني بأهنا ستدبر، لكاحملنة يف إقباهلا كما قلت لكم باألمس أرا
 الذي يبشرنا بإدبارها يأمرنا بأن نسلك السبيل إىل إدبارها، االلتجاء إىل اهلل. 
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أدعو نفسي وأدعو قادة األمة بكل فئاهتا وبكل درجاهتا وأدعو الناس مجيعًا إىل التوبة النصوح، إىل 
وخالقنا الذي سنرحل إليه عبيدًا ال غري، امللحد والتائه والفاسق والفاجر كلهم جتديد البيعة مع موالنا 

سريحلون إىل اهلل هبوية واحدة عبيد هلل مقرين بعبوديتهم هلل عز وجل، أدعو نفسي وأدعوهم مجيعًا إىل 
ع مقدمة مصدق االلتجاء إىل اهلل، أدعو نفسي وأدعوهم مجيعًا إىل أن نتداعى إىل مثل عملية االستسقاء 

من الصيام، مع مقدمة من إعطاء كل ذي حق حقه، مع مقدمة من التوبة وأنا ضامن وأنا ضامن وأنا 
ضامن بأن الفرج آٍت ويخارقة، يخارقة من اخلوارق اليت سيكرمنا هبا رب العاملني، أقول قويل هذا وأستغفر 

 اهلل رب العاملني.
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حادثٌة سأفتتح هبا حديثي إليكم يف هذا اليوم، جرت عند عوديت من الالذقية إىل دمشق يف يوم 
شاٍت من شتاء السبعينات يف القرن املنصرم املاضي. كانت احلافلة اليت عدت هبا إىل دمشق مليئة بالشباب 

ئة على نفوسهم أهواء الشباب، وكانت احلافلة ملي الذين تطوف برؤوسهم مشاعر املرح اجملوين هتيمن
 بضحكاهتم الصارخة ونكاهتم املتنوعة. 

ما إن انطلقت احلافلة بنا حىت تالقت الغيوم من شىت أحناء السماء وما هي إال أطبقت وتكاثفت 
 مل وغطت زرقة السماء أمجع، وما هي إال دقائق حىت أخذت األمطار الشديدة هتمي من حولنا، مث إهنا

تكن إال دقائق حىت غابت األمطار وحتولت إىل عاصفة ثلجية اشتدت وما تزال تشتد ومل ترتاجع. حىت 
إذا وصلنا إىل النبك كان ظالم الليل قد اشتد ومل يعد يرتاءى حتت ظالم الليل إال بياض الثلج يعم اآلفاق 

من  أن يالزم كل واحد منا مقعدهمجعاء، كان قرار سائق احلافلة أن نبيت يف ذلك املكان تلك الليلة و 
 احلافلة. 

ويف ضحى اليوم الثاين كانت الدنيا اليت من حولنا حتولت إىل كرة كبرية بيضاء ال يستبني فيها مساء 
من أرض وال يستبني فيها ُيني من يسار وال يتجلى فيها شيء من معىن الطريق وأثره، ولكن السائق أصّر 

احلافلة  ذاكرته يف معرفة الطريق تعارجيه واستقامته والتواءاته. سارت بنا هذه على أن يغامر بنا اعتماداً على
مرتحنة ترتنح ذات اليمني وذات الشمال يف بطٍء شديد وكأهنا شارب مثل يرتنح ويكاد أن يسقط أرضاً، 

ين كانوا  الذ -إىل هؤالء الشباب  -وهذه هي نقطة العربة  -شعرنا مجيعًا بأننا بني شقَّي اهلالك، ونظرت 
نظرت إليهم وهم كثرة وإذا هبم ما بني مستغفر ومسبح وداع، ونظرت  -كما قلت لكم مثال املرح اجملوين 

إىل واحد منهم وكان أشدهم عبثًا ولعله أشدهم جمونًا، وقف وسط احلافلة َياطب من فيها قائاًل: أيها 
ّد كلها يتجه منا إىل اهلل ال ُيكن أن تر األخوة حنن أكثر من أربعني راكب وإين ألعتقد أن أربعني دعاًء 

 خائبة. 
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أصدقكم أيها األخوة أين نظرت إىل نفسي فوجدتين تلميذًا يف جمال التبتل واالنقياد إىل اهلل أمام 
إن هي  -ال أقول حتولوا من جمون إىل التزام بل خلقوا خلقاً آخر  -هؤالء األخوة الذين خلقوا خلقاً آخر 

السحب تتفرق وإذا بزرقة السماء تستبني هنا وهناك، وما هي إال دقائق حىت جتلت إال دقائق حىت بدأت 
الشمس وأخذت ترسل أشعتها إلينا من هنا وهناك، وتفرقت السحب وعادت مشاعر األمن والطمأنينة 

 تسري إىل قلوبنا مجيعًا.

، ولكن هذه السنة لناسهذه احلادثة اليت وقعت يف تلك احلافلة سّنة من سنن اهلل يف عباده يا أيها ا
ل تتسع مث تتسع مث تتسع، قد تقع يف حافلة وقد تقع يف قرية وقد تقع سنة اهلل هذه يف دولة كما هي احلا

بالنسبة إلينا اليوم، هي سنة من سنن اهلل سبحانه وتعاىل املاضية، املعىن واحد واحلقيقة واحدة والفرق ال 
  يستبني إال ما بني صغر الدائرة واتساعها.

إنكم لرتون يا عباد اهلل أننا ّنر يف األزمة ذاهتا اليت مر هبا أصحاب تلك احلافلة وإنكم تعلمون أننا 
طرقنا أبواب املؤسسات اليت ترعى حقوق اإلنسان نستثريها لرعاية احلقوق املذحبة املبددة املظلومة فلم 

معية ألمن إىل هيئة األمم إىل اجليلتفت إلينا أحد بل أي من تلك املؤسسات أبداً، شكونا إىل جملس ا
العمومية وعرضنا احلال ولكن اجلميع اختذوا موقفًا يقول إن سوريا ليست موجودة يف قائمة تلك الدول 
اليت تكلف هذه املؤسسات اإلنسانية الدولية برعايتها، سوريا ليست واحدة ممن ينبغي أن ينظر يف شأهنا، 

 واب عن سؤال ملاذا، والتفتنا إىل اجلوار احمليط بنا نستثريهم باسمملاذا؟! كل شيء ُيكن أن يقال إال اجل
اجلوار اإلنساين، هنتف هبم باسم األخوة اإلسالمية، نناديهم باسم املروءة، ونسائلهم عن ظلم اقرتفناه، 
عن سوء جنيناه، عن بادرة ارتكبناها يف حق غرينا لنتوب ولنؤوب، لكن اجلوار أمجع جتاهل النداءات 

 سانية، ومزق األخوة اإلسالمية، اإلن

أجل. والتفتنا إليهم مجيعًا نسائلهم عن السبب يف أهنم فاجؤونا بشيء مفاجئ، ُيدون أيديهم إىل 
العدو الذي كنا إىل األمس القريب متفقني على أن علينا أن حنارهبم يف خندق واحد لنعيد الوطن إىل 

األخوة حتولتم إىل نقيض واختذمت من العدو األرعن  أصحابه ولنعيد احلقوق إىل مالكها، ما لكم أيها
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اختذمتوهم أعداء وأي أعداء؟! ما  -الصادقني املخلصني لكم  -صديقًا خملصًا؟! واختذمت من األخوة 
اَل ِمنْ ُهْم وَ  َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن تَ َولَّْوا قَ ْومًا َغِضَب اللَُّه َعلَْيِهم مَّا ُهم مِّنُكمْ السبب؟! ذكرناهم بقول اهلل: 

 .يَ ْعَملُونَ  َأَعدَّ اللَُّه هَلُْم َعَذابًا َشِديداً إِن َُّهْم َساء َما َكانُوا ،َوحَيْلُِفوَن َعَلى اْلَكِذِب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 

ذكرناهم، فماذا كانت النتيجة وماذا كان املوقف من هذه التذكرة؟ مل يكن املوقف إال اهلزء والسخرية، 
الظاهر، أين ذهب اإلسالم الذي كان خفيًا  يف الباطن؟! ما الذي استوجب أن يصبح  أجل مسلمون يف

األخوة الذين عقد اهلل عز وجل بيننا وبينهم رباط األخوة؟! ما الذي اقتضى أن متزق هذه األخوة وأن 
ضب غ أولئك الذين -تلقى دبر اآلذان أو حتت األقدام؟! ما الذي جعلكم تصطفون أعداء اهلل عز وجل 

ما الذي جعلكم تصطفوهنم أصدقاء مناقضني بل حماّدين قرار  -اهلل عليهم وأكد ذلك مرة ومثىن وثالث 
 اهلل سبحانه وتعاىل؟! 

أعود فأقول التفتنا ُيينًا ومشااًل وإذا األبواب كلها موصدة وإذا السبل كلها مقطعة، تأملنا فلم جند 
هو ، مل جند أمامنا إال بابًا واحداً ال بديل عنه وال ثاين له أال و أمامنا إال سبياًل واحداً هو السبيل املفتَّح

باب التعرف على اهلل، تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة، هذا هو الباب املفتح أمامنا، هل من 
ريب يف ذلك؟ طرقنا سائر األبواب والتفتنا إىل القريب إىل الصديق إىل األخ وإذا اجلميع مدبرون، وإذا 
اجلميع يناصبون العداوة ويرسلون إلينا البالء املاحق من سهم واحد، من قوس واحد، باب واحد بقي 
مفتَّحًا أمامنا هو باب اإللتجاء إىل اهلل، باب التعرف على اهلل سبحانه وتعاىل، وإنكم لتعلمون أن نداء 

 ْلُمْعَتِدينَ ْم َتَضرُّعاً َوُخْفَيًة إِنَّهُ الَ حيُِبُّ ااْدُعواْ رَبَّكُ  ا ويصك أمساعنا، أال ترونه يقول:اهلل عز وجل يهتف بن
 ََولََقْد َأْرَسلنَا ِإىَل أَُمٍم مِّن قَ ْبِلَك فََأَخْذنَاُهْم بِاْلبَْأَساء َوالضَّرَّاء لََعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعون  :[43]األنعام . فَ لَْوال

 .[42]األنعام:  ونَ ْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوْا يَ ْعَملُ ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوْا َولَ ِكن َقسَ 

اٍن َفَكَفَرْت َوَضَرَب الّلُه َمَثاًل قَ ْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمئِنًَّة يَْأتِيَها ِرْزقُ َها َرَغداً مِّن ُكلِّ َمكَ أال ترونه يقول: 
 .[113]النحل:  الّلُه لِبَاَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوْا َيْصنَ ُعونَ  بِأَنْ ُعِم الّلِه فََأَذاقَ َها

 أذاقها اهلل هذا اللباس يف انتظار أن تلتجئ إىل اهلل، يف انتظار أن تعود إىل اهلل سبحانه وتعاىل. 
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لثة أقوهلا لكم، وثاحنن اآلن أيها األخوة من هذه املصيبة أمام هذه املرحلة، إهنا مرحلة هنائية مرة ثانية 
لكن هذه املرحلة النهائية تستبطن دعوة متكررة من اهلل ختاطب كل واحٍد واحٍد فينا، بدءًا من القيادة 
بدءًا من القائد األعلى إىل القيادة فما دوهنا فما دوهنا إىل القاعدة الشعبية العامة أن عودوا إىل اهلل 

 ا عبوديتكم هلل عز وجل، حتققوا هبوياتكم. بااللتجاء الصادق، عودوا إىل اهلل فاستعلنو 

ها هي ذي الدنيا كلها جتاهلتكم، رمحن واحد هو الذي ينجيكم هو الذي ينتشلكم من هذا 
العذاب، واألمر اآلن حيتاج إىل جهد كبري تبذلونه لكنه حيتاج إىل قلب صادق نابض هبوية العبودية هلل 

وحنن الذي  -بض به الفؤاد، ما الفرق بيننا أيها األخوة ولسان شاهد على هذا الذي جيول يف القلب وين
وبني تلك الثلة من الشباب املاجن؟! ما الفرق؟! ما الذي حوهلم  -أقامنا اهلل فوق هذه األرض املباركة 

من اجملون الشديد إىل التبتل إىل الضراعة؟! ما الذي جعلهم ألسنًا ما بني مستغفر وما بني مسبح وما بني 
ل إىل اهلل عز وجل؟! أليست القصة واحدة؟! أليست السّنة هي هي؟! وهل من فرق إال فرق ما داٍع ومبت

بينها ّنوذج صغري وما بني احلايل الذي يغطي الدولة كلها؟! ملاذا؟! ملاذا ال نعود إىل اهلل كعودة أولئك 
اهلل مزقوا األخوة  ، إخواننا يفالشباب؟! ملاذا ال نلتجئ إىل اهلل كالتجاء أولئك الشباب؟! جرياننا تنكروا لنا

الربانية وألقوها ال أقول وراءهم ظهريًا بل ألقوها حتت األقدام، أما حنن أما حنن فال نزال نعلن عن والءنا 
 هلل، نعلن عن عبوديتنا هلل سبحانه وتعاىل. 

عة يف بيوهتا؟! بقلنا وكررنا القول أنكم حتاربون النظام لسبب ما تستبطنه أفئدتكم، فما بال األسر القا
ما بال األطفال يف مدارسهم؟! ما بال العمال يف معاملهم؟! ما بال الناس الذين يسعون يبتغون أن يعودوا 
برزقهم إىل أهليهم وأوالدهم؟! ما بال هؤالء ترسلون إليهم محم املوت؟! عداءكم لنظام ولعل حقدكم 

األرض  على حمق هذه -فيما يبدو  -عنه يتجه إىل شخص، حسنًا، فما بالكم تعزمون عزمًا ال عودة 
املباركة بكل من فيها وبكل ما فيها، سؤاٌل طرحناه ولكن ما من جميب، اجلواب يأيت من عند اهلل سبحانه 

  يقل اهلل عز وجل هذا الكالم؟! أمل. [2]حممد:  ِإن تَنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ  وتعاىل:
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نَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد الّلِه اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ َوَما ال  :[130]آل عمران  ْفَ لَْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوا 
 .[42]األنعام: 

أيها األخوة أنا أحبث عن الناس الذين شرفهم اهلل عز وجل يف املقام فوق هذه األرض املباركة، أحبث 
 يف احلافلة، كم هم الذين تابوا إىل اهلل بعد شرود؟ كم هم أولئك الذين عّمن حيقق مسرية أولئك الشباب

يستغفرون اهلل بعد جمون؟ أيبلغون عشرة يف املئة؟! أيبلغون مخس عشر يف املئة؟! ما أظن. البقية الكل 
يركب رأسه، الكل عاكف على غيه، الكل عاكف على شهواته وأهوائه، نعم وأرجو أن أكون خمطئًا يف 

أمل يئن لنا مجيعًا أن نتوب إىل اهلل؟! أمل يئن لنا مجيعًا أن حنرك ألسنتنا بعد قلوبنا باالستغفار نتجه هذا، 
 به إىل اهلل سبحانه وتعاىل؟! أين؟ أين هم هؤالء؟! 

أنظر وأتأمل فأجد أمامي أناس يفكرون، مباذا؟ أن هذه األزمة إذا انتهت وأن هذه املصيبة إذا انطوت 
عىن ن دولة ال دينية، ينبغي أن نستعلن الدولة البعيدة عن اهليمنة اإلسالمية والدينية بكل مينبغي أن نستعل

الكلمة، ملاذا؟ ليكون ذلك ردة فعل جتاه أولئك املرتزقة الذين يعلنون أهنم فيما يزعمون يريدون أن يقيموا 
م مسه، أجل. يعدمون اإلسالخالفة، إهنم لون جديد من أخطر ألوان حماربة اإلسالم، حياربون اإلسالم با

حبباله، والشر ما ُيكن أن تتصوروه من حرب كائدة لإلسالم، تلك احلرب املقنعة باسم اإلسالم، وردة 
أن نرجع  تقول ينبغي -وال أريد أن أقول من هم  -الفعل وردة الفعل تقول على ألسن كثري من الناس 

شف عنا هذا أن نعود إليه، أن نتضرع إليه، ولسوف يكهبم إىل الالدينية، وربنا سبحانه وتعاىل يهيب بنا 
الغم وسحابة هذا البالء كما كشف عن تلك احلافلة سحابة اخلطر املدهلم الذي كاد أن يودي حبياة مجيع 

 من فيها، أجل. أين هم؟ أين هم الذين يعلنون توبة نصوحًا إىل اهلل عز وجل؟! 

تها يف أن لو مشمت عبري هذه التوبة تستعلن كما رأيمتنيت أن لو مشمت رائحة هذه التوبة، متنيت 
 -مظهر أولئك الشباب، صورة رأيتها وال أنساها ما بني ساعات وساعات. مظهر من اجملون الشايب 

 وإذا هبؤالء الناس َُيلقون خلقًا آخر عندما طافت -وإنكم لتعلمون هذه املرحلة اليت ُير هبا اإلنسان 
ذا هبم من أقرب الناس عبودية هلل، إذا هبم من أقرب الناس التجاءاً وضراعًة إىل احملنة وعندما أحيط هبم، إ
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اهلل، وإذا هبم يقودون كل من يف احلافلة إىل اهلل ليتوبوا إىل اهلل وليؤوبوا إليه. يا أيها األخوة ما الفرق ملاذا 
 ال جند أولئك التائهني يف األمس تعود فتصطلح مع اهلل اليوم؟ ملاذا؟! 

ل اهلل عز وجل أن يرينا من هذه املصيبة فجاءة اخلري، وأسأل اهلل عز وجل  أن يبدد سحابة هذه أسأ
الفتنة كما بددها باألمس استجابًة حلال أولئك الذين كانوا ماجنني باألمس مث أصبحوا عبيداً متبتلني هلل 

 من بعد. أقول قويل هذا واستغفر اهلل.
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ال يشك أحد يف أن هذه الفتنة اليت متر هبا سورية تنطوي على مصائب شنيعة مرعبة ليس يف دنيا 
ُر فيه الناس من بيوهتم  اإلنسانية مجعاء من يقرها، من الذي يصدق أنه سيأيت يوٌم على سورية يُ َهجَّ

يدي عليهم؟! من الذي يصدق أنه سيأيت يوم من أيام الزمن تتالقى فيه أ ومساكنهم أو حُتَرَُّق هبم وتُ َهدَّمُ 
اإلجرام آتيًة من جنبات األرض مجعاء لتجتث كل نعمة ولتزرع كل مفسدة ولتقضي على كل صالح 
ولتحرق النسل والزرع ولتتعقب أنابيب الغاز والنفط فتفجر هذه وهذه وتلك وتتعقب مولدات النور 

جهد االستطاعة، من الذي كان يصدق أن ُير مثل هذا اليوم على هذه البلدة؟! من والكهرباء فتدمرها 
 الذي يصدق أن يومًا سيأيت حُتَْمُل فيه األعني املبصرة على أن ترى من املرعبات ما مل خُتَْلق األعنُي لرؤيتها،

رؤية الربآء الذين  َمل علىحُتَْمُل على رؤية األطفال الذي يُ َقتَّلون يف أحضان أهليهم أو يف مدارسهم، حتُْ 
ون ذبح النعاج، حُتَمل هذه األعني على رؤية الناس الذين يُقَذف هبم من قمم األبنية الباسقة، حُتمل  ُيَذحبَّ
هذه األعني على رؤية النساء الاليت يُغتصنب مث يُقت َّْلن ويبضََّعن، من الذي كان يتصور أن سوريا هذه 

والسلم على جرياهنا ُير هبا مثل هذا اليوم العاصف، وفيم وملاذا وحتت أي  البلدة اآلمنة اليت توزع األمن
غطاء قانوين جيري كل ذلك؟! كل ذلك جيري ويتم حتت غطاء قانون واحد ال ثاين له أال وهو قانون 
احلقد الذي من شأنه أن يشرعن كل ممكن يف سبيل حتقيق كل مطلوب، هذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن 

 اًل. نعلمها أو 

ولكين أريد يا عباد اهلل أن ألفت أنظاركم إىل مصيبة أدهى وأعىت وأخطر من هذه املصائب اليت 
استعرضت جانبًا منها لكم، إهنا مصيبة حماربة اإلسالم بطريقة حديثة ال عهد للتاريخ هبا من قبل قط، 

سالم هبذه نفسه بيده، حُيمل اإلإهنا الصورة اليت بوسع كلٍّ منا أن يراها إذ حُيمل اإلسالم على أن ينحر 
الطريقة العجيبة على أن ينحر ذاته بيده، حُيارب اإلسالم بسالحه، بسالح اإلسالم ذاته، أال ترون كيف 
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إليها من وراء  دخولأن كل تلك اجلرائم تُنتهك وُترتكب حتت اسم اجلهاد، حتت اسم طرق باب اجلنة لل
  .هذه اجلنايات

 هؤالء الذين جتمعوا فوق هذه األرض املباركة من أطراف الدنيا كلها كيف أال ترون يا عباد اهلل إىل
ع ومعذرة لشعائر الدين إن قلت هذا الكالم تعبريًا عن الواق –يضعون كتاب اهلل وشرائعه حتت أقدامهم 

  .ى جباههمدة اإلسالم استخفافاً علأجل يضعون كتاب اهلل وشرائعه حتت أقدامهم مث إهنم يرمسون شها –

أال ترون هذا يا عباد اهلل، هل من فرق بني هذه الظاهرة اليت نراها وبني من يعكف على شرب 
اخلمرة حيتسي منها الكأس إثر الكأس مصراً على أال يزدرد الشربة الواحدة منها إال ذاكراً اسم اهلل بالتكبري 

ة ما مثلها، هل وُيستهزأ بطريقواحلمد والبسملة، هل من فرق بني هذه الظاهرة اليت ُيستخف هبا اإلسالم 
من فرق بينها وبني من يقدم على الفاحشة جهاراً هناراً مث يصر على أال يرتكبها إال مكرباً، إذا ذاكراً اسم 

 اهلل سبحانه وتعاىل. 

لقد مرَّ يخاطري الشيء الكبري والكثري وأنا أقرأ يف تاريخ العامل مرَّ الكثري من صور اهلزء، من صور 
ولكين مل أعهد مثل هذه الصورة قط يا عباد اهلل. باسم اإلسالم ُيزق اإلسالم، باسم اجلهاد يف السخرية 

سبيل اهلل مُتزق شرعة اجلهاد اليت نقرؤها يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل. باسم حتقيق اإلسالم والسعي إىل 
 . تنفيذه َُيلق أسباب الكراهية، أسباب التذمر من اإلسالم عند كثري من الناس

ها هي ذي النتائج األوىل تبدو أمام أبصارنا جلية، ها هم أوالء الذين كانوا إىل األمس القريب 
يبحثون عن حجٍج لعلمانيتهم اليت يصرون على رفع لوائها، كانوا إىل األمس القريب يبحثون عن احلجج 

وال فرح من عثر على   يفرحون لرفع لواء ال دينيتهم اليت يسعون إىل تنفيذها فما كانوا يعثرون، إهنم اليوم
كنز كان قد افتقده مث رآه على حني غرة، نعم لقد اتسعت أمامهم ميادين األنشطة املختلفة سعيًا إىل 
فرض الالدينية يف جمتمعاتنا اإلسالمية، لقد أمسكوا باملربر إثر املربر من أجل أن جيدوا املربرات لغرس راية 

وا أفكان يعثرون على شيء من ذلك لوال هؤالء الذي وفدوا إلينا أو أوِفد العلمانية يف جمتمعاتنا اإلسالمية،
إلينا من أقطار العامل ووقفوا على مسرح األحداث على مرأى من العامل كله حيكمون على اإلسالم بأن 
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ينحر نفسه بيده، حيكمون على اإلسالم بأن ينحر ذاته بسالحه، أال ترون، أليس هذا هو الذي جيري يا 
 اهلل؟!  عباد

اجلهاد يف اإلسالم، قرأنا يف كتب الشريعة اإٍلسالمية وأصغينا إلدراكه ومعرفته إىل كتاب اهلل وتدبرنا 
بعد ذلك ما يقوله رسول اهلل فال واهلل مل جند اجلهاد الذي شرعه اهلل عز وجل إال سعيًا باإلسالم املسلم 

الرمحة  ذي يرقى باإلنسان إىل قمة العدالة، ال بل إىل قمةإىل قمة العمل اإلنساين، مل جند فيه إال السُّلَّم ال
باإلنسانية مجعاء. اجلهاد اإلسالمي يبيح ارتكاب الفاحشة! اجلهاد اإلسالمي يربر هنب األرزاق والثروات 
من الربآء املسلمني اآلمنني املؤمنني! اجلهاد يف اإلسالم يربر استالب اللقمة من أفواه أصحاهبا اجلائعني! 

هاد يربر تفجري كل منابع الرزق الذي سخره اهلل عز وجل لعباده فوق هذه األرض! اجلهاد يربر السعي اجل
 .[00]األعراف:  َواَل تُ ْفِسُدوْا يِف اأَلْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها ما يأمر به اهلل عز وجل إذ يقول:إىل نقيض 

! ونقضي على كل ما هو صاحلاجلهاد يقول على لسان أصحابه: ال بل سنفسد كل ما هو صاحل 
من الذي يقول هذا؟! ولكن ها هم أوالء الذين ينشدون الالدينية يعقدون لقاءاهتم هنا وهنا وكأن لسان 
احلال يقول هلم: هذه هي الفرصة اليت قد ال تعود، لقد ُفِسَح أمامنا الطريق ولقد تلقينا اإلشارة اليت تعلن 

م ولفرض الالدينية يف هذه اجملتمعات، أال ترون؟! ولكن هل أن ساعة الصفر قد جاءت حملاربة اإلسال
هنالك ما جيعل اإلنسان العاقل املتدبر وإن اإلسالم ليدعو إىل العقالنية قبل العلم، كم عامل أمحق أوداه 

 علمه إىل سوء املصري. 

يق إىل اإلسالم طر اإلسالم يربينا على أن نعقل األشياء مث نتوجها بالعلم. ما من عاقل إال ويعلم أن ال
ال ُير عرب البيت األمريكي، ما من عاقل إال ويعلم أن السري إىل اإلسالم ال ُير عرب تل أبيب، ما من 
عاقل إال ويعلم أن نظام السعي إىل اإلسالم ال َيططه برنارد ليفي، ما من عاقل إال ويعلم هذا وإسالمنا 

دَع وال م احلقائق ومصادرها، إسالمنا يربينا على أال خنُْ يربينا على العقالنية، إسالمنا يربينا على أن نعل
نراه  . نعم، كل هذا الذيمنا يقول لنا ما كان يقوله عمر: لست باخلب وال اخلب َيدعينخَنْدَع، إسال
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من املصائب املتنوعة املختلفة يهدف إىل شيء أساسي واحد ال ثاين له أال وهو امتالخ اإلسالم من تربة 
 كة واملدينة، نعم، هذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن نعلمها يا عباد اهلل. اإلسالم بعد م

أقول هذا ولكين ال أخفي ما جعله اهلل عز وجل بشرى راسخة ثابتة بني جواحني وال ُيكن أن يأيت 
يوم أو تأيت ساعة أشك فيها هبذه البشارة اليت أكرمين اهلل عز وجل هبا: إن هذه الفتنة ستمر وتنتهي عما 

قطوا منها العربة يلتريب، ولسوف تتحول إىل أثر بعد عني، ولسوف يلهج الناس بذكرياهتا من أجل أن ق
  .والدرس

فحذار حذار يا عباد اهلل أن حتملكم فرحة اخلروج من هذه املصيبة إىل سكرة النفس، إىل سكرة 
أقوهلا لقيادة هذه نفسي، و حتجبكم عن نعمة اهلل، حتجبكم عن الشكر هلل سبحانه وتعاىل، حذار، أقوهلا ل

األمة، وأقوهلا لسائر القائمني بأمرها، وأقوهلا للجيش الذي ينهض مبا أمر اهلل عز وجل به، حذار أن 
تسكركم النعمة فتنسوا شكر املنعم، عاهدوا اهلل، جددوا البيعة معه على أن تكونوا عبيدًا سائرين على 

وتعاىل  على النهج الذي ُير بتل أبيب، عاهدوا اهلل سبحانهصراطه ملتزمني بأمره على النهج الذي رسم ال 
على أن تكونوا رقباء على بيوتكم، على أسواقكم، على جمتمعاتكم أال يشرد هذا اجملتمع يومًا واحداً عن 
صراط اهلل سبحانه وتعاىل، عاهدوا اهلل من اآلن، قولوا له بألسنة أحوالكم وبألسنة أفواهكم، قولوا: ها 

اآلن نعاهدك على أن نسري على الصراط الذي أمرت، وها حنن من اآلن نستغفرك من الشرود حنن منذ 
الذي وقعنا فيه، حنن عبادك الضعفاء ولكننا اليوم نعود إىل صراطك وها حنن نعود إىل هديك، هذا ما 

وا أن يصطادوا لينبغي أن تعاهدوا اهلل عليه، ولسوف نتالقى لنتذكر هذه احلقيقة، املصيبة ستمر والذين حاو 
 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.  .عكر لن ينالوا من وراء ذلك شيئاً عن طريقها باملاء ال
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 28/21/1888|  مؤسسات العالم إلاسالمي تغط في رقاد سمج ثقيل -198

 

مي من ة وكبرية، مل يكن حيظى هبا العامل اإلساليزدان العامل اإلسالمي اليوم مبؤسسات إسالمية كثري 
قبل. ولو عددنا هذه املؤسسات لطال بنا احلديث؛ وكلها أمساء ضخمة ومؤسساٌت تبعث على األمل 

 .املزدهر الكبري

 .هنالك منظمة املؤمتر اإلسالمي وما يتفرع عنها من فروع وجمامع
 .رجاء العامل العريب واإلسالميوهنالك املؤسسات الثقافية اإلسالمية املنتشرة يف أ

 .وهنالك املؤمترات اإلسالمية املنبثقة عن هذه املنظمات واملؤسسات
 .وهنالك اجلامعات اإلسالمية اليت تتكاثر وال تنقص حبمد اهلل

 .وهنالك االحتفاالت الضخمة اليت تُقام باملناسبات اإلسالمية الكثرية اليت متر خالل كل عام
نانة اليت تتجاوب زوايا العامل اإلسالمي بأصدائها. كل هذا موجوٌد حبمد اهلل وهنالك الكلمات الر 

 .عز وجل يف عاملنا اإلسالمي اليوم

ولكننا ننظر ونبحث عن الثمرات اليت تقدمها هذه املنظمات فال جند شيئًا، نبحث عن األعمال 
ء. بل إننا لننظر  نعثر على شياليت تنهض هبا هذه املؤسسات يف سبيل اإلسالم وإلرضاء اهلل عز وجل فال

فنجد أن مهجية القرن العشرين جتتث حقوق اإلنسان أمجع مبا فيها اإلنسان املسلم وغري املسلم. وتقتلع 
 .دعائم العدالة من كل صقع من أصقاع هذا العامل العريب واإلسالمي

ن أصقاع من كل صقع م وننظر وإذا بأيد أولئك الذين قد آلوا على أنفسهم أن جيتثوا شأفة اإلسالم
العامل سواء العامل اإلسالمي أو غري العامل اإلسالمي، ننظر فنجد أن هؤالء الناس يفعلون فعلهم ويدأبون 
على تنفيذ خططهم وليس مثة من ينكر، وليس مثة من يقف يف وجه هؤالء الناس إطالقًا. وكل عاقل من 

 ...املسلمني يقف أمام هذه الظاهرة حمتاراً 

أصوات منظمة املؤمتر اإلسالمي؟ أين هي أصوات ما تفرع عنها من مؤسسات وجمامع؟ أين هي 
أين هي أصوات اجلامعات اإلسالمية املتنوعة؟ أين هي أصوات قادة اإلسالم واملسلمني يف بالدهم؟ أين 
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هي مثرات هذه املؤسسات الضخمة؟ أين هي أصوات الذين جيلجلون خالل العام بكلماهتم الطنانة يف 
حتفاالهتم الضخمة باملناسبات اإلسالمية املختلفة؟ ماهلذه األصوات قد خفتت اآلن؟ وماملنظمة املؤمتر ا

اإلسالمي قد اختبأت يف الظالم؟ وماهلا ال تنبس ببنت شفة؟ ومال هذه املؤسسات والقائمني عليها ال 
 يقولون كلمة وال يرفعون صوهتم بأي استنكار؟

عامل  الغرب الذي يفعل ما يفعل هبمجيته اليت ال مثيل هلا يف تاريخ ال بل أقول: مالنا ننظر فنجد أن
كله جند فننظر هو الذي يف الوقت ذاته يتظاهر بالرمحة اليت يرسلها هلؤالء الذين يهجرون من بالدهم 
وديارهم وأوطاهنم؟ هؤالء الذين يرتكبون جرائمهم املنكرة بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر، هم 

ين يقومون قيامًا مزيفًا طبعًا بواجب الرمحة بأولئك الذين يُهجرون ويُقتلون وُيشردون، بينما أنفسهم الذ
ننظر إىل املؤسسات العظيمة الضخمة يف العامل اإلسالمي وإذا هي صامتة تتقلب يف رقادها السمج 

 الثقيل. ما السبب؟

ضاء وباجملتمع، له بعد ذلك يف األعالسبب هو التايل أيها اإلخوة: اإلسالم يبدأ من القلب مث يفعل فع
اإلسالم يبدأ عبوديًة هلل عز وجل يف القلب ُيطهر القلب من سائر األدران ومن سائر األغيار وجيعل الفؤاد 
مليئًا حبٍب ولكن هلل وحده، يخوٍف ولكن من اهلل وحده. مث إن اإلسالم بعد هذا يتجاوز من الباطن إىل 

لت اليت وكل إليها ومن مث ينهض اجملتمع اإلسالمي بالوظائف اليت وك الظاهر فتنهض األعضاء بالوظيفة
 .إليه، وهذا هو اإلسالم يف حقيقته

عرب البيان اإلهلي  َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّينَ أمل تقرأوا قول اهلل سبحانه وتعاىل: 
 .قّيد هذه العبودية باإلخالص التام عن الشوائبعن اإلسالم بالعبودية هلل عز وجل مث 

لَُّكْم يَا أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم لَعَ أمل تقرأوا قول اهلل عز وجل: 
 تَ ت َُّقونَ 

العبادة إّنا تكون يف القلب معينها ، و اْعُبُدوا رَبَُّكمُ انظروا كيف بىن التقوى على العبادة والعبودية: 
القلب، العبادة سٌر ال يهيمن إال على الفؤاد وال وجود له إال يف حناياه، وإذا مل توجد مشاعر العبودية هلل 
مل يوجد التقوى، ذلك ألن التقوى مثرة العبادة والعبودية والتقوى هي البوتقة الفعالة يف اجملتمع، بالتقوى 
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وى يقف املسلمون درعًا حلماية حقوقهم وأنفسهم من أعداء اهلل وأعدائهم، بالتقوى يتحقق اجلهاد، بالتق
 يَا أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكمْ هتون الدنيا وتغلو وتعلو اآلخرة. أجل: 

 .يمنة على القلب لن يوجد التقوىأي فإن مل تكن العبادة هي امله لََعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

اإلسالم له أصوات ال صوت واحد جيلجل يف أحناء العامل العريب واإلسالمي اليوم، واإلسالم له 
مؤسساته الكبرية والضخمة هنا وهنا وهناك، واإلسالم له الذين يتكلمون بامسه شعراً ونثرًا يف املناسبات 

تطوهنم ون هذا اإلسالم جتد أهنم يستغلونه ملصاحلهم، جتد أهنم ُياليت متر، لكن انظر إىل هؤالء الذين ُيارس
لسياساهتم، جتد أهنم جيعلون منه ترسًا لكي يتقوا بأنفسهم من سهام املاكرين وسهام الذين يرتبصون 

 .مبصاحلهم

 انظروا أيها اإلخوة إىل اإلسالم الذي ُيارس اليوم جتدون أنه ُيارس استغالاًل له، ُيارس كما ُيارس
الرجل مطيته يركبها عند احلاجة إليها مث يُعرض عنها عندما ال يكون حمتاجًا إليها. منظمة املؤمتر اإلسالمي، 
منظمة سياسية أجل، ولكنها تستغل اإلسالم وتعتمد على اإلسالم وتبتز مشاعر املسلمني من أجل 

مي وحاولنا  منظمة املؤمتر اإلسالمصاحل ال أكثر من ذلك، وقد رأينا كثرياً ممن يتحملون مسؤولية العمل يف
أن نبحث عن مكاٍن ملشاعر العبودية هلل يف قلوهبم فلم جند، حاولنا أن نبحث عن معىن من معاين األداء 
الذي ينبغي أن ينهض به املسلم حبقوق اهلل، عباداٍت ومل جند، وكلهم يدورون يف فلك مؤسسة امسها 

وهنا إىل احتفاالت تقام مبناسبات شىت من املناسبات اليت تعرفمنظمة املؤمتر اإلسالمي. كم وكم أصغينا 
خالل العام، ورأينا التسابق، التسابق يف مضمار البالغات الكالمية، التسابق يف مضمار القصائد الشعرية، 
التسابق يف مضمار التمثيليات الفنية، التسابق يف مضمار هذه الكلمات وحبثنا عن أبطال هذه الكلمات 

م وال زلنا جندهم شاردين عن صراط اهلل، ال جتد حظًا يف أفئدهتم ملعىن العبودية هلل سبحانه لوجدناه
 .وتعاىل

هذه الظاهرة اليت يراها كٌل منا، عالم تدل؟ تدل على أن هنالك مصاحل شىت متنوعة كٌل يسعى 
 ما تكون األداة اليت . كثرياً إليها، وكثري ما تكون الوسيلة اليت البد منها لبلوغ هذه املصاحل امتطاء اإلسالم

ال بد منها للوصول إىل املبتغيات الدنيوية واملصاحل الشهوانية متمثلًة يف اإلسالم يُتخذ ترسًا. واإلسالم 
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الذي ابتغاه اهلل لنا إّنا هو حقيقٌة هتيمن على القلب، اإلسالم الذي شرفنا اهلل عز وجل به هو عبارة عن 
 .عز وجل هتيمن على عرش الفؤاد العبودية الصافية التامة هلل

أرين هؤالء الذين هيمن اإلسالم على أفئدهتم فاستهانوا بالدنيا يف سبيل اهلل، واستهانوا حبظوظهم 
يف سبيل أوامر اهلل، واستهانوا مبصاحلهم يف سبيل أن يغذوا مشاعر عبوديتهم هلل عز وجل ممن يقودون 

حانه عاىل سلطان الدنيا إليه، أريك كيف جيعل اهلل سبهذه املؤسسات ُأرك كيف جيعل اهلل سبحانه وت
 .وتعاىل هيبتهم تغزو أفئدة هؤالء املاكرين واألوغاد الذين يرتبصون حبياة الربءاء من املسلمني، أجل

فإن شك شاٌك يف هذه احلقيقة اليت أقوهلا فلينظر إىل أول مثرة تتحقق لدى هيمنة اإلسالم على أفئدة 
هي التضامن والتآلف، جيعلهم اإلسالم مبثابة رجل واحد، فإن حتول هؤالء الثالثة  ثالثة من املسلمني:

إىل ثالمثئة وكان اإلسالم مهيمنًا حقًا على أفئدهتم رأيت هؤالء الثالمثئة قد حوهلم اإلسالم إىل رجل واحد 
على قلوهبم  يهيمن إىل قلب واحد. فإن حتول هؤالء الثالمثئة إىل اآلالف أو املاليني وكان اإلسالم حقاً 

بعد أن هيمن على عقوهلم واصطبغت أفئدهتم حبقيقة العبودية هلل سبحانه وتعاىل، تنظر فتجد أن هذه 
املاليني قد تساقطت الفوارق مما بينهم، وأن فوارق ما بني دولة ودولة قد هتاوت مما بينها، وأن اإلسالم 

 :ظهر منها ويتجلى فيها مصداق قول اهلل عز وجلقد مجعهم يف بوتقٍة واحدٍة خرّجت منهم أمة واحدًة ي
َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اللَِّه مجَِيًعا َواَل تَ َفرَّقُوا. 

ولكنك تنظر فتجد أن املسلمني اليوم مثال التفرق، بل مثال التدابر ومثال التخاصم، ولو كان 
ن، حاضر عند اللزوم على األلساإلسالم حاضراً ملا وقع شيء من هذا، اإلسالم غائب عن القلوب، ولكنه 

اإلسالم غائب عن املشاعر واألفئدة ألن املصاحل الدنيوية املختلفة هي اليت هيمنت عليها ولكنه حيضر 
عند احلاجة إليه حيضر عند لزومه، حيضر عند استدعاءه، أرأيتم إىل مسلمني يستدعون إسالمهم عند 

سالمه؟ ىت يكون اإلنسان مستغنيًا عن ربه ليستغين عن إاحلاجة إليه ويصرفونه عند زوال احلاجة إليه، وم
 مىت؟

أيها اإلخوة كان البد أن أقول هذا الكالم ألن يف الناس من ينظر إىل العامل اإلسالمي نظرًة سطحية 
فيعتب من خالل نظرته السطحية هذه على اهلل يقول: العامل اإلسالمي اليوم مليء باألنشطة اإلسالمية 
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جودة من قبل منظمة املؤمتر اإلسالمي، اجملامع اإلسالمية املتنوعة املوجودة، اجلامعات اليت مل تكن مو 
اإلسالمية الكلمات والشعارات اإلسالمية، الكتب اإلسالمية الدعوات اإلسالمية إىل اهلل عز وجل عاملنا 

ولوحوش القرن  ريناإلسالمي يفور هبذا كله، ومع ذلك يدعنا اهلل عز وجل لقمة سائغة هلمجية القرن العش
 !العشرين من أقصى أمريكا إىل اوروبا

اجلواب أيها اإلخوة: اهلل ال يظلم أحداً، لو كان هؤالء الناس انطلق اإلسالم عبوديًة هلل يف أفئدهتم 
الَِّذيَن وَ  يَا أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخلََقُكمْ وصدقوا اهلل عز وجل وطبقوا على أنفسهم معىن قوله: 

إذاً لرأيت ما يسرك ولرأيت أن أعداء اإلسالم ليسوا إال حشرات تظهر يف  ِمْن قَ ْبِلُكْم لََعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 
 .الظالم مث تغيب لدى ظهور أشعة الشمس اإلسالمية الضاهجة

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل.
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ول اهلل سبحانه ، اآلية قفآية يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل تتضمن قرارًا قضى به وحكمًا أمر به
َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ  وتعاىل: . والقرار الذي تضمنته هذه اآلية [15]احلجرات:  ِإّنَّ

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ  وله عز وجل:هو ق فََأْصِلُحوا بَ نْيَ . أما احلكم الذي أمر به بعد ذلك فهو قوله: ِإّنَّ
 .َأَخَوْيُكمْ 

وقد شرح وبني لنا كل  من كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله وجوه هذا اإلصالح الذي أمر به اهلل 
َلى َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا عَ تعاىل: سبحانه وتعاىل. حسبكم من ذلك قول اهلل سبحانه و 

 .[3 :]املائدة اإِلمثِْ والُعْدَوان

]آل   رِ َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخْلرَْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ نْ َهْوَن َعِن اْلُمنكَ وقوله عز وجل: 
 .[154عمران: 

املسلم أخو فيما أودع يف سنته فحسبكم من ذلك قوله:  صلى اهلل عليه وسلمأما بيان املصطفى 
شر أن حيقر حبسب امرئ من ال –وأشار إىل قلبه  –املسلم ال يظلمه وال َيذله وال يسلمه، التقوى هاهنا 

 .أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه

املؤمنون يف توادهم وحتاهبم   صلى اهلل عليه وسلم: ا اإلخوة قول رسول اهللذلك أيه وحسبكم من
 .  كاجلسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

فذلك هو قرار اهلل عز وجل الذي قضى به وهذا هو احلكم الذي بينه لنا كل من كتاب اهلل عز 
 .فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ ؤوليات هذا احلكم الذي أرمنا به إذ قال: وجل وسنة رسوله. حنن احململون مس

عباد اهلل: إن عاملنا الذي حييط بنا والذي حنن جزء منه يسمى العامل العريب اإلسالمي، وما مسي 
بًا، هو عامل ال و عربيًا إال ألن العروبة ُسلَُّم اإلسالم. هو عامل يعتز وال يزال بانتمائه إىل اإلسالم قادة وشع
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يزال يعلن أنه ينتمي إىل دين اهلل عز وجل، من مل يكن ينتمي إىل ذلك باالعتقاد ينتمي إىل ذلك ويعلنه 
مراراً من اجلانب احلضاري، هو مسلم حضاري، هذه حقيقة نعلمها، ولكن تعالوا نتساءل أين هو التنفيذ 

، أين هي مظاهر اإلصالح اليت ا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ فََأْصِلُحو للحكم الذي أمر اهلل عز وجل به إذ قال: 
؟ أين هي مظاهر اإلصالح اليت بينها املصطفى َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوىبينها كتاب اهلل إذ قال: 

املسلم أخو املسلم ال يظلمه، ال َيذله، ال يسلمه، كل املسلم على املسلم إذ قال:  صلى اهلل عليه وسلم
. أنظر وتنظرون فال جند إال انصرافًا عن تنفيذ هذا احلكم الذي شرفنا اهلل عز حرام؛ دمه وماله وعرضه

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ وجل به، وإنه لغطاء شرَّف به قراره إذ قال:   .ِإّنَّ

سالمي إلأنظر إىل األلقاب واألمساء الضخمة فأجد فيها ما يثلج الصدر وما يبشر: منظمة املؤمتر ا
 جامعة الدول العربية، هي جتمع، أمر عاون اإلسالمي، تعاون! شيء رائع.اليت آل امسها إىل منظمة الت

 ية.احتاد الربملانات العربية اإلسالم احلكم الذي قضى اهلل عز وجل به. رائع وإنه جلزء ال يتجزأ من

شيئًا،  دون العناوين فال أجد عناوين رائعة مبشرة، ولكين أهبط عن مستوى العناوين ألنظر إىل ما
بل دعوين أكون أكثر صراحة أجد ما يؤمل، أجد ما َييب اآلمال، بداًل من أن تكون مضامني هذه 
األلقاب قائمة بالعمل على توحيد األمة أنظر فأجد أهنا ممعنة يف تفريقها، أتأمل يف هيكلية اجلسد 

كاجلسد الواحد إن اشتكى منه عضو  قال:إذ  صلى اهلل عليه وسلماإلسالمي كما وصف رسول اهلل 
. فأجد أن عاملنا العريب واإلسالمي مبختلف ألقابه الكربى ُيعن تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

بتفكيك أوصال هذا اجلسد وحتويله إىل قطع متنافرة متنابذة يشمت كل عضو منها باألسى الذي ُيارسه 
 هلل، وإنه لشيء مؤمل وشيء مؤسف.العضو اآلخر، هذا ما أجده يا عباد ا

وإنين فكْرُت مليًا ترى كيف يتم التناقض يف عامٍل حنن نعلم مجيعًا أن شعائر اإلسالم تربق وتلتمع 
فيه، مساجد هذا العامل ما تزال عامرة، مآذنه ال تزال باسقة، أصوات قرَّاء كتاب اهلل عز وجل ترتفع 

ْخبَ ُر أصدؤها إىل عنان السماء، وال يزال اسم ا
َ
إلسالم مرتدداً هناك، حسنًا، كيف يكون املظهر هكذا وامل

نقيضه؟ كيف!؟ مل أجد جواباً عن هذا السؤال إال أن عاملنا العريب واإلسالمي قد استخذى اليوم يا عباد 
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اهلل وأصبح مستسلمًا ملا يسميه بالوحي الدويل والرغبات الدولية أو رغبات الدول العاملية، ولقد قلت لكم 
باألمس إن هذه الدول ليست أكثر من أمريكا وذيوهلا اخلادمة وإسرائيلها املستخدمة، كيف، كيف هذا! 

كيف أتصور   –وأنا أعتز بإسالمي قبل إنسانييت  –ُيكن أنا إنسان أعتز بإنسانيته، إن مل أقل بإسالمه 
ذا ي ذكرته لكم، هأن يؤول األمر بعاملنا العريب واإلسالمي إىل أن يستخذي حتت سلطان هذا الذ

 الثالثي، وينسى أمر اهلل وقراره، ينسى االلتزام بينه وبني مواله وخالقه سبحانه وتعاىل.

دعوين يا عباد اهلل أتوجه بامسي وبامسكم إىل هذا العامل العريب اإلسالمي احمليط بنا متمثاًل يف قادته 
يدوا يف عاملنا قادته الذين يصرون على أن يعوال أقول يف شعوبه، دعوين أتوجه إىل هذا العامل املتمثل يف 

اإلسالمي سرية ملوك بين األمحر يف األندلس يوم تضامنوا وتعاونوا ولكن على حفر قرب صغرٍي صغري دفنوا 
فيه دولة إسالمية كبريًة كبرية عاشت ما ال يقل عن سبعة قرون، دفنوها فيه مث إهنم حتولوا إىل العامل 

إلخواننا هؤالء الذين يصرون على أن يعيدوا سرية ملوك بين األمحر يف جمتمعاتنا وأصبحوا شذر مذر، أقول 
اإلسالمية هنا أواًل: ال ُيكن أن تُعاد هذه السرية هنا أبداً، بالدنا هذه إّنا هي القلب النابض لإلسالم، 

قد الذي لنعرف ذلك من عرف وجهله من جهل، ولكن املهم أنين أتوجه إليهم قائاًل: لكم أن توجهوا ا
تشاؤون إىل جارتكم سورية هذه، لكم ذلك، بل لعل هذا هو الواجب الذي ينبغي أن تنهضوا به ولكن 
بدافع من الغرية اإلسالمية اليت شرفكم اهلل هبا، بدافع من الشعور بالوحدة اإلسالمية اليت متعنا اهلل سبحانه 

عثوا إلحياء مواقف دولية كما تقولون، ال. ابوتعاىل هبا، ال استجابة إلحياء عدوٍّ مشرتك، ال استجابة 
انتقاداتكم ولكن من خالل أبصاركم اإلسالمية أو إن شئتم أبصاركم اإلنسانية، ال تستعينوا مبناظري 
إسرائيلية مكربة تلمحون وحتللون واقع بلدنا هذا من خالل ذلك، ال. ال تنظروا إىل واقع بدلنا وأمتنا هذه 

ؤمها، مها قناتان ُعرِفَا بدجلهما وافرتائهما وكذهبما وأنا أول من يعلم َمْنَشؤمها وِمْنشِ من خالل عينني زرقاوتني 
ال، ال. انظروا بأعينكم اجملرد، أعينكم اإلنسانية، بل ينبغي أن أقول لكم بأعينكم اإلسالمية. لكم أن 

وه، نعم، ولكن من مسعتم تنتقدوا كما تشاؤون، مسعتم ورددمت أن يف سوريا قتاًل كثريًا يستحر ورددمت ما
القاتل ومن املقتول، تعالوا فانظروا لتعلموا اجلواب، ولست أنا الذي أجيب، ملاذا ال تأتون، ملاذا ال ترسلون 

وقد جاء  –وفودًا منكم كأولئك الذين أرسلوا وفودًا مشرقني ومغربني، دخلوا فنظروا ووجدوا وقال قائلهم 
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السري يف شوارع شيكاغو أكثر بكثري من السري يف هذه البالد من أمريكا: إين ألخشى على نفسي من 
اآلمنة اليت رأيت. تعالوا فانظروا من هم أولئك الذين يزرعون ميادين بالدنا باملتفجرات الضخمة الثقيلة 

الربآء، تعالوا لتعلموا  –ال أقول عشرات  –اليت يُ ْقَصُد منها أن تتفجر يف ميقات معني فتقضي على مئات 
 لذين يفعلون ذلك، من هو القاتل ومن هو املقتول. من ا

تعالوا فانظروا من هم الذين يرسلون باألسلحة الفتاكة املتطورة، بأثقال بل بأطنان من املتفجرات 
تأيت من نوافذ من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن اجلنوب، ماذا فعلت سورية حىت تُ ْرَسَل إليها هذه 

  ول؟ أجيبوا، أجيبوا أيها اإلخوة.من القاتل ومن املقت األثقال بل هذه األطنان،

 َوُخِلَق اإِلنَساُن َضعِيفاً عرتف مبا وصفنا اهلل عز وجل به: وشيء أخري ينبغي أن أقوله: حنن ن
لسنا معصومني يف جنبات األرض هذه، حنن مسلمون ومؤمنون ولكنا لسنا مبعصومني،  .[32 :]النساء

نرتكب املعاصي وقد نركن إىل بعض املنكرات ولكن هل نرفض نصيحة قد تند منا األخطاء وقد 
فََأْصِلُحوا الناصحني، هل رفضنا من يأيت ليأمرنا باملعروف وينهانا عن املنكر كما أمر اهلل عز وجل إذ قال: 

نا الوا فمرو !؟ ال يا أيها اإلخوة. أقول هلؤالء اإلخوة قادة عاملنا العريب واإلسالمي: تعبَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ 
باملعروف ولسوف جتدون من يستجيب، وأنا فرد ال أحتمل أية مسؤولية وليست يل أية صفة غري كوين 
واحداً من هذه األمة، لقد رأيت منكرات فحذرت منها فتحققت االستجابة، حبثت عن معروف غائب 

خطاء وخري  كل بين آدمطلبت أن يتحقق فوجدت االستجابة، والتقصري ال يزال، حنن مقصرون 
ولكن فرق بني من يقصر ويعرتف أنه مقصر ويقول تعالوا لنتعاون يف سبيل أن نتفادى  اخلطائني التوابون

تقصرينا ونتسامى فوقه وبني من يقصر ويعد تقصريه عماًل مربوراً، ال. حنن ال ُيكن أن نستجيب ملن 
فز يطلب منا أن نشطح أو أن نقيطلب منا أن نستبدل بآي القرآن غريه. ال، ُيكن أن نستجيب ملن 

فوق بعض اآليات عندما نتلوا كتاب اهلل على مأل أو يف حمفل، ال، لن يتحقق ذلك وإن أصغى السمع 
 إىل هذا من أصغى السمع ممن حولنا، هذا هو واقعنا.
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أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ال َيلي أمتنا من الشرف الذي مت ََّعَها به، وأي شرف أجل وأعظم من 
َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ رف قرار وحكم: ش أقول ملوالنا الذي يسمع الساعة   .فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ مث  ِإّنَّ

نت أ كالمنا ويرى قلوبنا ويعلم أسرارنا أقول: عهٌد ألزمنا به أنفسنا جتاهك يا موالنا يا ذا اجلالل واإلكرام
 .[180]األعراف:  لِيِّ َي الّلُه الَِّذي نَ زََّل اْلِكتَاَب َوُهَو يَ تَ َوىلَّ الصَّاحلِِنيَ ِإنَّ وَ ولينا من دون الناس مجيعًا 

هي أنشودتنا نرددها صباح مساء، أقوهلا يا رب العاملني: حنن ملتزمون باألمر الذي وجهته إلينا أن 
أنفسنا  لغرية علىنصلح إخواننا، سنكون آمرين باملعروف، سنكون ناهني عن املنكر لكن بدافع من ا

وعلى إخواننا، بدافع من احلب، ال أن نأمر باملعروف وننهى عن املنكر وحنن حنمل معاول التهدمي ومعاول 
التخريب، بيعة أجددها بامسي وبامسكم مجيعًا يا عباد اهلل ملوالنا جل جالله، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل 

 العظيم.
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تعالوا أضعكم مرة أخرى أمام هذه اآلية من كتاب اهلل سبحانه وتعاىل اليت غدت غريبة عن أكثر 
َا اْلُمْؤِمُنوَن  ا، إهنا قول اهلل سبحانه وتعاىل:جمتمعاتنا اإلسالمية واليت غدا أكثر جمتمعاتنا غريبة عنه ِإّنَّ

 .[15]احلجرات:  بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا 

وإنكم لتالحظون يا عباد اهلل أن الشطر األول من هذه اآلية تقرير وبيان، وأن الشطر الثاين منها 
َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ أمر وتوجيه، أما التقرير فهو قوله:  وصدق اهلل فيما قال وقرر، وأما األمر واإلعالم،  ِإّنَّ

 .فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ توجيه فهو قول اهلل سبحانه وتعاىل: وأما األمر وال

ولكن كيف يتم هذا اإلصالح الذي أُِمْرنَا به من خالل هذا النص الصريح اجللي يف كتاب اهلل عز 
وجل؟ لقد أحالنا بيان اهلل عز وجل يف اجلواب عن هذا السؤال إىل آية أخرى جامعة، قصرية األلفاظ 

َلى َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا عَ جامعة ملنهاج اإلصالح أمجع، إنه قول اهلل عز وجل: لكنها 
 .[3]املائدة:  اإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ 

مها أمران اثنان، يف االنقياد هلما يتحقق اإلصالح ما بني اإلخوة. هذا الذي أمر به اهلل سبحانه 
 تَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َوالَ اجلواب عن هذا السؤال القائل كيف يكون اإلصالح؟ اجلواب وتعاىل هو 

 .تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ 

يا عباد اهلل: تعالوا أضعكم أمام التفسري الدقيق العجيب هلذا الكالم الرباين الذي ُفصَِّل على قدر 
خطاب للمؤمنني عامة يدعوهم اهلل  َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى به يف هذا العصر. عطفنا الذي ّنرمن

عز وجل فيه إىل التعاون بالرب أي بفعل اخلري والتقوى أي االبتعاد عن املنكرات والشرور بأنواعها، يف كل 
 يف املعاصي واألوزار، حىت األحوال؟ نعم يف كل األحوال، حىت عندما يكون األخ اجملاور لك منحطاً 
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ء اإلخوة التناصح هؤالعندما يكون متورطًا يف الظلم والقتل، يف كل األحوال ينبغي أن تكون عالقة ما بني 
 . فيما بينهم

وحيذر اهلل عز وجل من الشرود إىل خارج دائرة هذه األخوة اليت ينبغي أن يكون التناصح حمصوراً يف 
إياكم أن حتملكم تورطات إخوة لكم،  .َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ : داخلها، حيذر من ذلك قائالً 

وقوعهم يف خطأ أو يف احنرافهم أيًا كان نوعه، إياكم أن يدفعكم ذلك إىل استعداء أعدائكم وأعدائهم 
 والتقوى. ولقد الربعليهم، ينبغي أن يكون األمر فيما بينكم بكل األحوال ويف كل الظروف تعاونًا على 

انصر أخاك ظاملًا أو مظلومًا، قيل عن هذا فشرح وأجاب وقال:  صلى اهلل عليه وسلمُسِئَل املصطفى 
 .له: هذا نصرته مظلومًا فكيف أنصره ظاملًا؟ فقال: متنعه من ظلمه فذلك هو انتصارك له

واجبك أن  تعينه وإذا رأيته ظاملاً  أرأيتم إىل هذا الذي يقوله رسول اهلل، إذا رأيته مظلومًا واجبك أن
ق تعينه، إذا رأيته سائراً على النهج السليم ملتزمًا بالقيم واملبادئ اإلنسانية الرفيعة ادعمه، أعنه، َعبِّْد الطري

بينه وبني هذه الغاية، وإن رأيته متنكبًا عن هذا النهج، متورطًا يف حمرم أيًا كان فليكن أمرك معه على 
عنه على الرب، كيف؟ بأن تنصحه وأن متنعه من هذا الذي تورط فيه، ويف كل األحوال العالقة النهج ذاته، أ

ينبغي أن تكون حمصورة ما بينك وبني أخيك، ما بينك وبني جارك، إن أحسن تدعمه يف إحسانه، وإن 
سول ر  أساء تغار عليه وتنصحه لكي يقلع عن إساءته. ولقد روى احلاكم يف مستدركه بشرط الشيخني أن

من أعان ظاملًا على أخيه ليدحض به احلق فقد برئت منه ذمة اهلل قال:  صلى اهلل عليه وسلماهلل 
 .ورسوله

عباد اهلل: أرأيتم إىل هذا الكالم؟ أليس هذا الذي يقول اهلل مشروحًا ببيان رسول اهلل ثوبًا مفصاًل 
 على قدر واقعنا ومنعطفنا الذي ّنر به يا عباد اهلل؟

عد هذا: أين هو مصداق هذا الذي يقوله بيان اهلل والذي شرحه وأوضحه لنا حبيبنا رسول أقول ب
اهلل، أين مصداق هذا من الشعار الكبري الكبري الذي ُيأل اآلفاق طواًل وعرضًا، شعار )منظمة التعاون 

هذا  من واقع اإلسالمي( وكان امسها من قبل )منظمة املؤمتر اإلسالمي(؟ أين هو مصداق الكالم الرباين
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الشعار، إنه شعار يلتمع وإنه ليمأل كما قد قلت لكم، وإهنا لدائرة كبرية كبرية حتتضن الدائرة الصغرية اليت 
يقال منها )جامعة الدول العربية(، هذه اجلامعة هي الدائرة الصغرى اليت حتتضنها دائرة ما يُ َقال عنها: 

َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ من االنقياد لقول اهلل عز وجل:  ن)منظمة التعاون اإلسالمي(، أين هو هذا العنوا
 .[3]املائدة:  َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ 

هاهم أوالء الذين ُيثلون الشخصية االعتبارية ملنظمة التعاون اإلسالمي وجلامعة الدول العربية يديرون 
ونصحه، وُيعنون يف العمل على النقيض مما أمر اهلل عز وجل به إذ حذر قائاًل: ظهورهم إىل بيان اهلل 

 َِواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَوان .ال تنقلوا مشكالتكم إىل أعدائكم وأعداء موالكم وأعداء عباد اهلل ،
صلى اهلل اهلل  اب به رسولُيعنون يف تنفيذ النقيض، ويعرضون عن التعاون الذي أمر به اهلل والذي أه

َواذُْكُرواْ نِْعَمَة الّلِه َعلَْيُكْم َوِميثَاَقُه الَِّذي  به، والباري عز وجل يقول:أن يظل ميثاقًا التزمنا  عليه وسلم
 .[2]املائدة:  َواثَ َقُكم ِبِه ِإْذ قُ ْلُتْم مسَِْعنَا َوَأطَْعنَا

وأعداء دينه وأعداء عباده، إهنم يضعون مشكالتنا  هاهم أوالء يضعون املشكلة أمام أعداء دين اهلل
هنا إىل أمريكا يرفعوهنا إىل برنارد ليفي، يرفعو  –ولنفرض أهنا أخطاء ارتكبناها، أهنا إساءات وقعنا فيها  –

اليت آلت على نفسها أن ختدم الصهيونية واليت قررت من قبل أهنا مستعدة أن هتلك البشرية اليت تعيش 
أمجع يف سبيل أن حتيا إسرائيل، أين هو تنفيذ هؤالء اإلخوة على املستويني والدائرتني فوق هذه األرض 

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ  و تنفيذ قول اهلل سبحانه وتعاىل:الكربى والصغرى، أين ه  ِإّنَّ
  .[15]احلجرات: 

وْا َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُ  ما قال موالنا:قرآين لإلصالح عندأين هو تنفيذ الشرح ال
ذ قال: إ صلى اهلل عليه وسلمأين هو االلتزام مبا أوصانا به رسول اهلل  .[3]املائدة:  َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ 

املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه وال َيذله .نعم 

ين إذ أقول هذا الكالم ال أحايب ناسًا على حساب ناس ولكين أَُأصُِّل حكما شرعياً عباد اهلل: إن
ينبغي أن يعلمه القاصي والداين وال أعلم خالفًا فيه، وما كان لشرع اهلل يف يوم من األيام ليتحيز ألناس 
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االجنذاب  ينعلى حساب أناس، شرع اهلل ميزان، شرع اهلل هو امليزان املتسامي املتسامي على كل معا
َوالسََّماء رَفَ َعَها َوَوَضَع  لقائل:والتحيز، شرع اهلل هو امليزان الذي حيصن القسط والعدل، وصدق اهلل ا

هذا ما أقوله،  .[8-2]الرمحن:  َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َواَل خُتِْسُروا اْلِميزَانَ  ،َأالَّ َتْطغَْوا يِف اْلِميزَانِ  ،اْلِميزَانَ 
 هذا ما ينبغي أن نعلمه.و 

إنين أعود فأقول لنفسي أواًل: من أنا؟ ينبغي أن أعلم هوييت وأستمسك هبا، ينبغي أن أتبني ذاتييت 
وأن أفتخر هبا، مث إنين أقول إلخواين مجيعًا، أباعد وأقارب: من أنتم أيها اإلخوة؟ ألستم أولئك الذين 

َواذُْكُرواْ نِْعَمَة الّلِه َعلَْيُكْم َوِميثَاَقُه الَِّذي  م اهلل إذ قال:ولئك الذين خاطبهواثقوا اهلل وعاهدوه؟ ألستم أ
يَا أَي َُّها  ن شرفكم اهلل باخلطاب عندما قال:ألستم الذي .[2]املائدة:  َواثَ َقُكم ِبِه ِإْذ قُ ْلُتْم مسَِْعنَا َوَأطَْعنَا

 .[1]املائدة:  الَِّذيَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعُقودِ 

ا التنكر عقد بيننا وبني اهلل البد أن حياسبنا به اهلل عز وجل ملاذ –أيًا كنتم وأينما كنتم  –أيها اإلخوة 
مَُّذْبَذِبنَي بَ نْيَ َذِلَك اَل ِإىَل َه ُؤالء َواَل  ن قال اهلل سبحانه وتعاىل عنهم:هلذا العهد؟ ملاذا نؤثر أن نكون مم

لة عصفت مبجتمعاتنا أيا كانت، قد يكون سبب هذه املشكلة مشك .[142]النساء:  ِإىَل َه ُؤالء
أخطاًء تورطنا فيها، قد يكون سبب هذه املشكلة ظلمًا تورطنا فيه، لسنا معصومني، ولكن ما العمل يف 
هذه احلالة؟ العمل هو أن يتداعى اإلخوة فيتناصحوا، العمل هو أن يتداعى اإلخوة فيتذاكروا، العمل هو 

، انصره مظلومًا بأن تدافع عنه، انصر أخاك ظاملًا أو مظلوماتاب اهلل وأمر رسول اهلل أن ننفذ وصايا ك
لى اهلل صانصره ظاملًا بأن تنتشله من ظلمه، لكن العالقة بينك وبينه حصراً هكذا يقول لك رسول اهلل 

 .عليه وسلم

 ل، وقد قلت لكم يفينبغي أن تكون حملبوبنا األو  –إن جاز أن تكون  –أيها اإلخوة: احملاباة 
األسبوع املاضي: إن حمبويب األول هو اهلل والفضل يف ذلك له، هو الذي غرس بني جواحني حبه، وإذا 
هيمنت حمبة اهلل على القلب البد أن أحب عباده الذين كرمهم اهلل، فكيف بإخواين الذين تشد بيين 
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ق ولكن اهلل عز الطري د خنطئ، قد يشرد بناوبينهم آصرة اإلُيان باهلل، آصرة االجتماع على كلمة اهلل، ق
َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ وجل يقول:   .[15]احلجرات:  ِإّنَّ

إنين قد أحايب لكن اهلل يعلم أين ال أحايب إال موالي، ال أحايب غريه ولسوف أختذ من ذلك زاداً 
ديه، ل من حيب له وحتيزي إليه زاداً أستفيد منه يوم أن أقف بني يأحتفظ به إىل يوم اللقاء، لسوف أجع

وإهنا لوقفة آتية طال العهد أو قصر، سأقف بني يدي اهلل ولسوف نقف مجيعًا، ولسوف يطلعنا اهلل على 
ما مضى من أعمالنا، ولسوف جند أن كل جزئية من جزئيات حياتنا متثل مسجلة نقية واضحة أمام 

ل آنذاك، ما الذي يشفع يل آنذاك؟ لن يشفع يل إال صدق التمسك هبديه، لن يشفع األبصار، ما العم
يل إال صدق التمسك مبيزانه، وها أنا أقول ميزاننا يف هذه البلدة شرع اهلل، هو مرجعنا ولن نعدل عنه إىل 

صر وما قأي شرع آخر، ال ُيكن ألرضنا هذه أن تدنسها الالدينية قط، سرينا إىل اهلل طال الطريق أو 
أحسب إال أنه قد قصر، ومرة أخرى أقول: أظن أن ليس بيين وبني لقاء اهلل إال زمنًا قصريًا من أيام أو 
ساعات أو سنوات، ماذا أصنع مبدح املادحني إن كالوا يل املديح؟ ماذا أصنع يا عباد اهلل بقدح القادحني 

 املآل هو األساس.  إن رموين بقدحهم؟ لن يفيدين ولن يضرين كل ذلك شيئًا، إّنا

فيا عباد اهلل أدعوكم إىل ما أدع إليه نفسي، اصطلحوا مع اهلل، ال خترجوا عن دائرة الشرف اليت 
متعكم اهلل عز وجل هبا، دائرة األخوة اإلُيانية، دائرة األخوة اإلسالمية، أصلحوا مشكالتكم فيما بينكم، 

ه احلوار الذي أمرنا بلنهج القومي عن طريق هذا أصلحوا أموركم، أعيدوا إخوانكم وأنفسكم إىل جادة ا
أي ال جتعلوا من  .[3]املائدة:  َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ  اهلل، أجل:

دائكم، ي أعقضاياكم مسألة ترمون هبا إىل أعدائكم لتجعلوا من ذلك حجة لكم على إخوانكم بني يد
 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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سلسلة من اآليات القرآنية لو مسعها منكم أحٌد ألول مرة ملا ارتاب يف أهنا نزلت للتو خطابًا ملن 
صريًا بالسبل عليقًا على احملنة اليت ُيرون هبا وتبشرفهم اهلل عز وجل باإلقامة فوق هذه األرض املباركة، ت

ذه اليت يرتفعون هبا فوقها، تعالوا نتلوا بعضًا من هذه اآليات وتأملوا يف اآلية البيانية اليت افتتحت هبا ه
هَتِنُوا َواَل حَتْزَنُوا َوأَنُتُم  َوالَ  ،َه َذا بَ يَاٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقنيَ لسلة، يقول اهلل سبحانه وتعاىل: الس

ُنَداوهُِلَا بَ نْيَ النَّاِس  ِإن ُيََْسْسُكْم قَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح مِّثْ ُلُه َوتِْلَك األيَّامُ  ،اأَلْعلَْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ 
َولُِيَمحَِّص الّلُه الَِّذيَن آَمنُوْا َوُيََْحَق  ،الّلُه اَل حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ َولِيَ ْعَلَم الّلُه الَِّذيَن آَمنُوْا َويَ تَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء وَ 

إىل آخر اآليات، أرأيتم إىل هذا اخلطاب الرباين الذي يبدو وكأنه نزل للتو؟ خطابًا يشرفنا اهلل  اْلَكاِفرِينَ 
تبصريًا للحكمة اليت هذه احملنة، و عّز وجّل به تبصريًا بالسبل اليت ينبغي أن نتخذها للتسامي هبا فوق 

 تكمن وراء هذه احملنة اليت هي منحٌة يف حقيقتها الباطنة.

َواَل  له تعاىل:ة، تعالوا نتأمل يف قو تعالوا نقف اليوم أمام اآلية الثانية من سلسلة هذه اآليات البياني
ال تضعفوا، ال تيأسوا، ال متلوا،  .[128]آل عمران:  ِننيَ هَتِنُوا َواَل حَتْزَنُوا َوأَنُتُم اأَلْعلَْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤمِ 

ألنكم األعلون من حيث القوة وألنكم األعلون من حيث النصر وألنكم األعلون من حيث الغىن، ولكن 
 .[128]آل عمران:  َوأَنُتُم اأَلْعلَْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ بشرط واحد هو أن تكونوا مؤمنني. 

أو املؤمنني كلمٌة هينٌة يف هذا العصر لدى كثري من الناس على األلسن، كلمٌة سهلٌة وكلمة اإلُيان 
ولكن البيان اإلهلي ما حدثنا مرة عن اإلُيان واملؤمنني إال وقّيده بالعمل  ،بينٌة يف مدلوهلا على األذهان

ِإنَّ الَِّذيَن ه عز وجل: ان، أال ترون إىل قولالصاحل، وما ذكر مرًة العمل الصاحل إال وقّيد جدواه باإلُي
 [ 152]الكهف:  آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزالً 

]النحل:  َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ لَُنْحيِيَ نَُّه َحيَاًة طَيَِّبةً أال ترون إىل قوله: 
82]. 
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، البيان اإلهلي أّن بني اإلُيان باهلل عز وجل والعمل الصاحل تالزماً دائماً بينًا غري قابٍل لالنفكاك يوضح
 ولكن ما هو العمل الصاحل؟ 

هذه الكلمة تعرّب عن جنس ال تكاد جتد حدوداً له لألعمال الصاحلة الكثرية املتنوعة، تدخل مجيعًا 
فرداً  عة اإلسالمية مبصاحل العباد، فكّلما كان مصلحًة لإلنسانفيما يعرب عنه اإلسالم أو يعرب عنه الشري

أو جمتمعًا فهو من العمل الصاحل بدءاً من العبادات اليت ُيارسها اإلنسان بينه وبني ربه إىل شىت األعمال 
االجتماعية املختلفة املتنوعة اليت تدخل حتت عنوان كبري، عنوان مصلحة اإلنسانية. ولكن أهم هذه 

 حل يا عباد اهلل، تلك اليت يلفت البيان اإلهلي أنظارنا إليها، إّنه التعاون االجتماعي على الرب والتقوىاملصا
 َوانِ َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعدْ  هي عن املنكر والعدوان، أمل يقل:والتنا

 .[3]املائدة: 

فت البيان اإلهلي أنظارنا إليه، أهم ما يدخل حتت اسم العمل الصاحل، أهم ما يدخل هذا الذي ل 
حتت اسم املصلحة اإلنسانية، ولو أن مبدأ التعاون على الرب والتقوى والتناهي عن املنكر والعدوان كان 

لها، وحُلصِّنت ضد ك  حياً موجوداً مطبقاً يف جمتمعاتنا اإلسالمية إذاً حُلصِّنت هذه اجملتمعات ضد املؤامرات
اخلطط العدوانية مجعاء، والرتدت أسهم االعداء إذ تصطدم هبذا احلصن، حصن التعاون اإلسالمي عائدًة 

 إىل صدور أصحاهبا، ولكن أين هو التعاون اإلسالمي الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل به يا عباد اهلل؟ 

إىل  ين فارغة، إىل أشكاٍل ومظاهر ميتة،لقد حتولت حقائق اإلسالم يف أكثر جمتمعاتنا إىل عناو 
مؤسسات إسالمية يف ظاهرها ولكنها سياسيٌة يف حقائقها ومبتغياهتا، وباجلملة وقد أصبح اإلسالم اليوم 

اسة، وليت أّن أصبح ُيستخدم للسي -وال أقول يف سائر اجملتمعات  -ُيستخدم يف كثرٍي من اجملتمعات 
 احل السياسية، ال بل إهنا ُتستخدم لألهواء السياسية. حقائق اإلسالم كانت ُتستخدم للمص

منظمة التعاون اإلسالمي عنوان فوسفوري متألق وكبري، كان من املأمول أن يُعرّب هذا العنوان عن 
الشخصية االعتبارية ملليار ونصف مليار مسلم يعيشون يف هذا العامل اليوم، كان املأمول أن يكون هذا 

رِع لشخصية االعتبارية الفعالة باسم هذا املليار ونصف املليار مسلم يف العامل، ولقد هُ العنوان تعبرياً عن ا
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املنكوبون، املنكوبون وفيهم األطفال الذين يُتموا، والنساء الالئي رُّملن، والربئاء الذين ُقطِّعوا وُشوهوا، 
ذا العنوان، م وآماهلم، الئذين هباجتهوا إىل هذا العنوان الكبري تسوقهم مآسيهم، حتنوا هبم دموعهم وآالمه

منظمة التعاون اإلسالمي، لكنهم مل يعثروا على شيء، مل يعثروا على شيٍء يا عباد اهلل، ولتمنيت أن 
يكون هذا العنوان حيًّا، معرباً فعاًل عن الشخصية االعتبارية الفعالة للمسلمني يف العامل كما هو املفروض، 

الفضائيات  م يف احلقائق اليت ُشبِّهت علينا يف جمتمعاتنا اليوم بفعل كثرٍي منإذاً جلعلنا إليهم القضاء املرب 
العدوانية، حقائق كثرية ُشبهت اليوم، منذا الذي يقضي باحلق فيها ؟! أنا أول من يعود يف هذا إىل 

ا هل املسلمني  الذين يكمل عددهم تقريبًا مليار ونصف مليار مسلم، وإّنا متثلهم هذه املنظمة، أقول
وللقائمني على شؤوهنا: تعالوا فانظروا وتأملوا وقرروا وحنن معكم، تعالوا فحدثونا من القاتل ومن املقتول؟! 
من الظامل ومن املظلوم ؟! من هم الذين يرتكبون اجلنايات واجلرائم ومن هم أصحاب األيدي اليت ُيسكون 

 مبيزان القصاص العدل ؟! 

د الظامل أيًا كان، حنن مع املقتول ظلمًا أيًا كان وحنن ضد القاتل حنن مع املظلوم أيًا كان وحنن ض
أيًا كان، وحنن مع سرعة القصاص وحنن ضد العاكفني على اجلرائم أيًا كان هؤالء العاكفون عليها، لكن 

ما  قتعالوا فقرروا، تعالوا فادلوا بقراركم متحرراً من األسبقيات، متحرراً من وحي التقارير، متحرراً من فار 
بني القارات، متحرراً من السياسات الرعناء، وحنن معكم، وأنا أول من يعلن أين تابع لقرار األمة اإلسالمية 
متمثلًة يف هذه املنظمة، لكن أين هو مضمون هذا العنوان ؟! لقد ُهرِع هؤالء املنكوبون تقودهم مننهم، 

 الئذين هبذا العنوان، لكنهم مل جيدوا شيئًا. 

 يا عباد اهلل أن أستعني بفن الكاريكاتري الذي يلجأ إليه أولئك الذين ختوهنم اللغة وإذا جاز يل
حبقائقها وجمازها عندما يريدون أن يعربوا عن مشاعر دقيقة جدًا فإنين أقول: لقد هرع هؤالء الباكون 

رٍب كبري مسنم على قاملظلومون حبثًا عم مضمون هذا العنوان، ساحوا وذهبوا ُيينًا ومشااًل فلم يعثروا إال 
تعلوه شهادٌة رخاميٌة كتب عليها هذا قرب منظمة التعاون اإلسالمي ماتت يف اليوم األغر الذي ولدت 
فيه، ولكن كل منا يسأل أليس مثة من وريث؟ أمل َُيلِّف هذا امليت وريثًا من بعده ؟! ويأيت اجلواب الذي 
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و روسيا ه ن الغرابة، أجل هنالك وريث، إّن الوريثيقوله التاريخ متعجبًا مستغربًا قد شابت ذؤابته م
  .والصني، ذلك هو الوريث

وأنا أيها األخوة أريد أن أقول لكم شيئاً مسعته أذناي ووعاه عقلي، ولكين إىل اآلن أعجب وأعجب 
 هلذا الذي مسعته أذناي ووعاه عقلي، مسؤوٌل كبري يف وزارة اخلارجية الروسية وجه منذ أيام نصيحًة إىل

جرياننا املسلمني يقول هلم: وحيكم عودوا فتعاملوا مع إسالمكم، حققوا النصائح اليت يأمركم هبا إسالمكم 
من الود والتآلف والتعاون، مسعت أذناي هذا وكاد عقلي أال يصدق، لكن إذا كان التاريخ الذي قد 

 شابت ذؤابته قد صدق فلماذا ال أصدق! 

الوريث ملنظمة التعاون اإلسالمي الذي شهد هؤالء املنكوبون نعم إذا كان هنالك من يسأل من هو 
قربها يأيت اجلواب عن الوريث الفعال اليوم، إّنا هو روسيا والصني واهلل عز وجل له خرق العوائد. أقول 

 قويل هذا وأستغفر اهلل.
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 22/12/2211|  اإلاسالم والسياسة وعالقة ما بينهم -183

 

ما اإلسالم أ سالم والسياسة وعالقة ما بينهما.دعوين أبدأ حديثي إليكم اليوم بتعريف لكلٍّ من اإل
لسياسة فهي إدارة وأما ا مع اخلضوع لسلطانه وتطبيق شرعه. فهو الدينونة الكاملة بالعبودية هلل عز وجل

ابع كم هو اإلسالم وهذه هي السياسة، فأيهما التذل نتهى ما ُيكن حتقيقه من احلكمة.األمور أيًا كانت مب
 وأيهما املتبوع؟ أيهما اخلادم وأيهما السيد املطاع؟

ك يف أن من يش –سواء كان فرداً يف مجاعة أو حاكمًا يف دولة  –ليس يف املسلمني يا عباد اهلل 
تََّبع، وأما السياسة اليت هي إدار 

ُ
نت وال ة األمور حبكمة فقد كااإلسالم هو احلاكم املطاع وهو القائد امل

تزال هي اخلادم، كانت وال تزال هي اجلندي الذي َيضع لسلطان اهلل سبحانه وتعاىل وحكمه ومن مث 
 َيضع لسلطان اإلسالم وشرعه.

أتساءل بعد هذا: أفقادة العامل العريب الذين تتألف منهم اجلامعة العربية، تلك اليت حيتضنها ما 
إلسالمي، أفقادة البالد العربية هؤالء مسلمون متلزمون هبذه احلقيقة جيعلون من يسمى مبنظمة التعاون ا

إسالمهم يف سائر تصرفاهتم احلاكم األول مث جيعلون من سياساهتم اخلادم املطاع ألمر اهلل عز وجل 
الء ؤ إن كان األمر كذلك وإن كان ه –وحنن ُكلِّْفنَا حبسن الظن  –وسلطانه وشرعه؟ إن كان األمر كذلك 

اإلخوة ال يزالون على العهد، مسلمني جيعلون من اإلسالم حاكمًا على السياسة وسلطاهنا فلماذا ال 
 انِ َوتَ َعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدوَ جيبون ألمر اهلل عز وجل القائل: يست

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكمْ  مر اهلل القائل:ملاذا ال يستجيبون أل .[3]املائدة:   ِإّنَّ
 .[15]احلجرات: 

 أَْو الَّ َخيْ َر يِف َكِثرٍي مِّن جنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروفٍ  ا ال يستجيبون ألمر اهلل القائل:ملاذ
 [114]النساء:     َمن يَ ْفَعْل َذِلَك ابْ تَ غَاء َمْرَضاِت الّلِه َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً ِإْصاَلٍح بَ نْيَ النَّاِس وَ 
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]احلجرات:  َوِإن طَائَِفتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقْ تَتَ لُوا فََأْصِلُحوا بَ يْ نَ ُهَما هلم ال ينفذون قول اهلل عز وجل: ما
8]. 

ذا البيان اإلهلي  رافًا عن ههؤالء القادة الذين متثلهم اجلامعة العربية انصملاذا ننظر فنجد انصرافًا من 
ملاذا ننظر فنجدهم يتولون عدو اهلل عز وجل وعدو املؤمنني قاطبة بداًل من أن يتولوا موالهم  كله؟

 ملاذا جيعلون من عدوهم األرعن وليًا هلم من دون اهلل سبحانه وتعاىل؟ وخالقهم سبحانه وتعاىل؟

ذا يتخذون من الرشوة احَلَكَم العدل بداًل من شرع اهلل سبحانه وتعاىل فينقادون لسلطان هذه ملا
الرشوة مث يتوجهون حتت هذا السلطان إىل إخواهنم يف اإلنسانية ويف اإلسالم، يرمسون العقوبات اليت 

رزق واملعيشة عن المتنعهم رزقهم، اليت متنعهم من أسباب عيشهم، ُيعنون يف قطع روافد احلياة، روافد 
سلطان  أقوهلا: خضوعًا حتت –نعم  –إخواهنم يف اإلنسانية ويف اإلسالم خضوعًا حتت سلطان الرشوة 

 الرشوة َكبُ َرْت أو َصُغَرْت؟

إن  –ووصاياه وراء ظهورهم  صلى اهلل عليه وسلميلقون بيان رسول اهلل  –وهم مسلمون  –ملاذا 
املسلم أخو املسلم ال يظلمه، ال ُيسلمه، ال  عليه وسلم: صلى اهلل إذ يقول –مل أقل كلمة أخطر 

 .َيذله، كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه

: إهنم ال يزالون مسلمني، إذًا ملاذا أداروا ظهورهم إىل اإلسالم –وأنا أوثر حسن الظن  –أقول 
ا من ذلك لوا من ذلك حاكمًا على اإلسالم، جعلو واختذوا من السياسة اليت رأوها واليت لُقِّنُوا أجبديتها، جع

 قائداً يقود اإلسالم؟

وما هلذه الشقيقة اإلسالمية األخرى اجملاورة لنا قد قلبت لنا ظهر اجملن، قاطعتنا بعد وصال، خاصمتنا 
بعد وفاق؟ وما لرئيسها الذي ما عهدناه إال مصليًا صائمًا ما له قد نسي دروس الدين اليت تلقاها يوم  
كان يدرس دين اهلل؟ ما له نسي الوصية النبوية الشريفة اليت أمسعنا إياها بفمه واليت توصي املسلمني بأن 
يكونوا حمتفني رمحاء بعضهم ببعض؟ ما له نسي كل هذا؟ ما له يواصل اليوم تل أبيب وما أكثر ما أعرض 

رك ولبئس امليثاق نعم امليثاق الذي تول –عنه؟ ما له اليوم حيج إىل واشنطن ليستبدل هناك ميثاقًا مبيثاق 
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؟ ملاذا ويف سبيل أي غرض وأي سياسة رعناء يدير ظهره إلخوانه املسلمني الذين أوصى –الذي أخذ 
 بإصالح ما بينهم؟ صلى اهلل عليه وسلماهلل وأوصى رسول اهلل 

 أن اهلل عز نيعباد اهلل: بوسعكم أن تقرؤوا يف سورة احلجرات وغريها من كتاب اهلل عز وجل ما يب
اء وقد وقع بينهم الشقاق أو وقعوا يف أخط –وجل جيعل من عبده املؤمن قاضيًا عندما جيد إخوانًا له 

جيعله القرآن قاضيًا، يدخل فيما بينهم وحيقق يف أمرهم، اعتماداً على قرائن األحوال والبينات  –وأغالط 
 ه، بوده، بغريته. وشهادة الشهود، فإن رأى خطأً أصلح اخلطأ بلسانه، بنصح

إن رأى احنرافاً نبَّه إىل ذلك االحنراف طبقًا ملا أمر اهلل سبحانه وتعاىل، نقرأ يف سورة احلجرات، نقرأ 
يف بقية ما نقرأه من كتاب اهلل عز وجل هذه احلقيقة، وأبوابنا مفتحة يا عباد اهلل لكل من يغار على هذه 

َم ليقبل بداف –واخلطأ موجود  –َوقَ َعْت فيه  األمة أو على هذه البلدة فيأيت ليصلح خطأً  ع من الغرية فيُ َقوِّ
 اعوجاجًا متَّ. 

األبواب مفتحة والسبل ميسرة، أال ترون إىل الوفود اآلتية من هنا وهناك، الكل يلقى الرتحيب والكل 
يات فينظر ويبحث وينتقل من صقع إىل صقع ومن بلد إىل بلد لريى بعينه الواقع ولريى ببصريته خل

األمور، فما هلؤالء اإلخوة ال يتخذون هذا املنهج الذي أمر اهلل به، ما هلم ال يُ ْقبِلُون إلينا ليصلحوا 
ْم جيب أن يوضع يف قفص  –األخطاء اليت وقع فيها النظام  وحنن ال نربئ أحدًا وحنن نقول كل من اهتِِّ

اخلطأ وليُ َقوَِّم  على إخوانه فينقاد إليهم ليصلحولكن فرق بني املسلم الذي يغار  –االهتام وحُيَقََّق بشأنه 
االعوجاج بدافع من غريته وحبه وبني من ينتهز هذه الفرصة ليطرق باب العدو وليقول للعدو: تفضل 

 فتحكم.

ْرتَ نَا بآيٍة  أقول لرئيس هذه الدولة الشقيقة: ألست أنت الذي درست دين اهلل؟ ألست أنت الذي ذكَّ
ل اهلل؟ فما لك أعرضت عن هذا الذي درسته وتعلمته يف سبيل رشوة بلغت بل حبديث من كالم رسو 

املليارات؟ أئن ُطرَِق بابك برشوة بلغت املليارات جعلت منها احَلَكَم األول لتقضي مبوجب هذا احَلَكم 
على إخوانك بالعقوبات املختلفة، بالعقوبة يف أرزاقهم، بالعقوبة يف قطع أسباب معايشهم دون جريرة 
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تكبوها، دون موجب يقتضي ذلك إال اللهم شيء واحد هو أن هذه الرشوة أحرجتك وجعلك تنقاد ار 
 ملن أمرك وهناك.

هذه حصيلة ما ينبغي أن نعلم من عالقة ما بني اإلسالم والسياسة أيها اإلخوة. وهذه األسئلة اليت 
ذا الذي ة ال أجد من خالل هتساءلت عنها يف حق جامعة الدول العربية ويف حق الدولة اجملاورة الشقيق

فوِجَئْت به أمتنا اإلسالمية من أقصى الدنيا إىل أقصاها إال جوابًا واحداً يتنزل من علياء الربوبية، ال أجد 
 نِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اَل تَ تَِّخُذوْا اْلَكاِفرِيَن أَْولِيَاء ِمن ُدو  اب، إنه قول اهلل سبحانه وتعاىل:إال هذا اجلو 

 يِف الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلن جتََِد ِإنَّ اْلُمنَافِِقنيَ  ،اْلُمْؤِمِننَي أَُترِيُدوَن َأن جَتَْعلُوْا لِّلِه َعلَْيُكْم ُسْلطَانًا مُّبِيناً 
 .[140-144]النساء:   هَلُْم َنِصرياً 

نا وال نراقب أنفسنا أال خنطئ، وك وبعد فإنا لسنا ممن يغمضوا أبصارهم عن اخلطأ بل كنا وال نزال
نزال ننبه إخواننا وقادتنا إىل اخلطأ ولكن اخلطأ الذي نراه ال يربر أن نضع على أعيننا أقنعة تعمينا عن 
رؤية املؤامرة القذرة اليت أطبق على حتقيقها والتخطيط هلا والتنفيذ هلا أعداء اهلل عز وجل وأعداء دينه يف 

ط مهما َكبُ َرْت ال تربر أن نتعامى عن مؤامرة ما أعلم يف العامل كله، يف تاريخ العامل أمجع، هذه األغال
العامل اإلسالمي كله مؤامرة أخطر من هذه اليت تطرق اليوم بابنا، نعم، ُوِجَدْت مصيبة الصليبيني لكن 

 يدع ملهذه املصيبة مل تدع رؤوس املسلمني تتطأطأ، نعم دخل املغول إىل عاملنا هذا ولكن دخوهلم 
 املسلمني يذلوا ويهونوا على أنفسهم قط.

قرأت التاريخ وأعدت النظر فيه، ما وجدت أبداً أن فتنة دامهت املسلمني جعلتهم يذلون ويهونون 
ويطأطئون الرأس ألعداء اهلل وأعدائهم إال مرتني؛ هذه هي املرة الثانية، أما املرة األوىل فتلك املصيبة اليت 

ناطة وقرطبة، والوقت يضيق عن احلديث عن ذلك، وما سقطت غرناطة وقرطبة سقطت على أعقاهبا غر 
بسبب كيد ولكنها سقطت بسبب الرؤوس اليت ذلَّْت وهانت للعدو، ذلكم هو عبد اهلل الصغري واليوم 

 نُ ْبتَ َلى بصغراَء آخرين، أقول قويل هذا وحسيب اهلل العظيم.
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واألحط  ية اإلسالمية اجملاورة شاؤوا أن يضربوا املثل األدىنوبعد، عباد اهلل: إن إخوانكم يف بالدنا العرب
خلذل املسلمني مبناقضة كالم رسول اهلل بفرض العقوبات اليت حترم إخواهنم املسلمني من لقمة عيشهم، 
من رزقهم، من أسباب معايشهم، هكذا شاؤوا وهكذا اقتضت احِلطَّة أن يضربوا املثل املنحط هذا، أما 

اإلخوة املواطنون علِّموا إخوانكم أولئك، علِّموا القريب والبعيد كيف يكون الرتاحم، كيف  أنتم فيا أيها
يكون التناصر، ابسطوا الرزق الذي أكرمكم اهلل عز وجل به جتاراً، بائعني، متعاملني، ابسطوا الرزق أمام 

 لئك الناس. لذي شاءه أو احملتاجني، ال تتدخروا شيئًا حيتاج إليه إخوانكم، ال تستغلوا هذا املنعطف ا

الرامحون أقول لنفسي وللتجار وألصحاب األموال: اليوم بوسعكم أن تتقربوا إىل رسول اهلل القائل: 
، إياكم أن تتالعبوا باألسعار ألن إخوانًا لكم شاؤوا أن يقطعوا لقمة العيش وأسباب يرمحهم الرمحن

 أيها اإلخوة. احلياة عن إخواهنم، اضربوا املثل بالنقيض لذلك يا 

ال يَ رََينَّ فقري اليوم إخواناً هلم أغنياء وقد منعوهم من رفدهم. أال فلتشعروا أن الربد الذي يلف أجسام 
هؤالء الفقراء إّنا يلسع ظهوركم، أال فتشعروا أن اجلوع الذي يعض على أمعاء الفقراء إّنا يعض عليكم 

املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص صلى اهلل عليه وسلم:  أنتم، أال فلتشعروا اليوم وتتذكروا قول رسول اهلل
املؤمنون يف توادهم وحتاهبم كمثل اجلسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له  يشد بعضه بعضاً 

 .سائر اجلسد بالسهر واحلمى

ثل ملحنن هنا يف شامنا املكرمة اليت كرمها اهلل عز وجل سنضرب املثل بالرتاحم، بالتواصل، سنضرب ا
أن  –بعدوا أم قربوا  –بالتضحية بالنفس يف سبيل الغري، سنضرب املثل بنقيض هذا الذي شاء إخوة لنا 

 بإبعادهم وفطمهم عن لقمة يضربوا املثل به، خذالن، مقاطعة، إساءة، عمل على أن يشقوا إخواهنم
نثرونه وا من ذلك درسًا تال، ال يا أيها اإلخوة، أثبتوا للعامل كله أنكم لستم كذلك، ولتجعل عيشهم.

 وتنشرونه يف العامل كله.
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 من أطياف الحوار في الشام -181
 
 12/21/2211|  إلاسالم ليس طيفا

 

 أو ذلك لمع وتعاىل، سبحانه هلل مملوك عبد واقعه يف وهو إال األرض هذه فوق يعيش إنسان من ما
 َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  يِف  َمن ُكلُّ  ِإن :القائل وجل عز اهلل وصدق عليه، استكرب أو بذلك اعرتف جهل،

 [.80-82: مرمي] فَ ْرداً  اَمةِ اْلِقيَ  يَ ْومَ  آتِيهِ  وَُكلُُّهمْ  َعّداً، َوَعدَُّهمْ  َأْحَصاُهمْ  لََقدْ  َعْبداً، الرَّمْحَنِ  آيت  ِإالَّ 

 يف املباركة امالش هذه يف باالستيطان وجل عز اهلل شرفنا الذين حنن أننا كلها الدنيا علمت ولقد
 بشراشرهم تسلمواواس العقل وأخضعوا الرأس وأنغضوا وتعاىل، سبحانه هلل العبودية حلقيقة دانوا من مقدمة
 الشام ألهل صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول شهادة من ذلك على أدل ال هلم، وتعاىل سبحانه اهلل ملالكية
 ريتهخ إليها جيتيب أرضه من اهلل خرية الشام: عنه صح مافي صلى اهلل عليه وسلم املصطفى يقول بذلك،

 .عباده من

 هلل بوديةللع دانوا وجل، عز هلل العبودية حلقيقة – دانوا من مقدمة يف وهم – الشام أهل دان ولقد
 الشام أهل هبا ْشُرفُ يَ  حقيقة هذه عليه، وتعاىل سبحانه اهلل بايعوا وعهداً  بأنفسهم ألزموه عقداً  وجل عز
 للشام ليه وسلمصلى اهلل ع اهلل رسول هبا شهد اليت الشهادة هذه تبقى أن اهلل لنسأل وإننا اهلل، عباد يا

 .وتعاىل سبحانه العاملني لرب الناس يقوم أن إىل الساعة، تقوم أن إىل وأهلها

 لنا لوج زع اهلل لتشريف بطواعية واستسلمنا لنا وجل عز اهلل اختاره الذي اإلسالم فإن هنا ومن
 اإلسالم اهذ. وإسالمنا بديننا له ُدنَّا للذي أعناقنا يف مربم – لكم قلت كما – عقد اإلسالم هذا به،
 َعلَْيُكمْ  َوَأمْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَ ْومَ  :به شرَّفنا خطاباً  يقل أمل. عليه وتعاىل سبحانه اهلل بايعنا بيعة

 .[2: املائدة] ِديناً  اإِلْسالَمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت 
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 تشريفاً  اهلل خاطبَ نَا واحد، طرف من عقداً  يكن مل ولكنه وجل عز اهلل خاطبَ نَا. العقد صيغة هذه
 .الدين يوم إىل أعناقنا يف وضعناه وعهداً  نلناه شرفاً  له وأذعنا وقبلناه

 عز هلل إلنسانا عبودية حقيقة من ثقينب والذي لنا وجل عز اهلل ارتضاه الذي اإلسالم هذا: اهلل عباد
 وصحيح لوج عز اهلل كتاب صريح من ينبثق الذي احلقيقي اإلسالم ذلك احلق، اإلسالم ذلك هو وجل
 .صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول سنة

 ويعتزون ناً دي باإلسالم يصطبغون الذين الناس كان ولئن األطراف مرتامي اإلسالمي العامل كان لئن
 عقداً  الشام أهل له أذعنت الذي اإلسالم أن كلها الدنيا علمت فلقد وجل عز اهلل وبني ينهمب عقداً  به

 صحيح ومن لتق كما اهلل كتاب صريح من املنبثق احلقيقي اإلسالم ذلك هو وجل عز اهلل وبني بينهم
 ذلك هو م،طحي وال يبين يفرق، وال جيمع الذي اإلسالم ذلك هو ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول كالم

 سبحانه باهلل املؤمنني رسائ مع يأتلف فإنه مث ومن وتعاىل سبحانه باهلل املطلق اإلُيان حيتضن الذي اإلسالم
 إفراط ال مإسال الشام، أهل به يتمتع الذي إسالمنا هو هذا السواء، على وكتابيني مسلمني من وتعاىل

 نسوقه ال فيه، بتداعا ال إسالم عوج، وال فيه ُغلُوَّ  ال إسالم والسنة، القرآن من املنبثق ألنه تفريط وال فيه
 عباد يا اإلسالم هذا .الذاهبة السريعة الزائفة مصاحلنا تقتضيه ما حسب نبدله وال أمزجتنا به حتكم ما إىل
 .قط حوار وال لتبديل ختضع أن ُيكن ال اليت الثوابت أجلِّ  من اهلل

 وللنقاش للحوار ضعخت فهي مث ومن للتطوير ختضع اليت املصاحل من كثرياً  حياتنا يف أن نعلم حنن
 ختضعأ الوطن وحدة إىل أرأيتم نقاش، أو جلدل وال حلوار ال ختضع أن ُيكن ال ثوابت هنالك ولكن

 احلقوق ذهه أفتخضع اإلنسان كيان يف الكامنة الذاتية أو املادية احلقوق إىل أرأيتم! والنقاش؟ للحوار
 وتعاىل بحانهس بارئها وبني األمة هذه بني املربم العقد كذلكم األمة، هذه هوية مكذلك واحلوار، للمناقشة

 .األشكال من بشكل قط للحوار ختضع أن ُيكن ال ثابتة حقيقة
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 كذلكمف داخله يف إال احلوار مسائل تتحرك أن ُيكن ال اليت املدى هو الوطن سقف كان ولئن
 على إالو  املهاد هذا من مرأى على إال احلوار مسائل تتحرك نأ ُيكن ال اليت الرتبة هو اإلسالمي املهاد
 .مجيعاً  هبا ندين فإننا مث ومن مجيعاً  نعلمها حقيقة هذه أن أعتقد املهاد، هذا من رقابة

 اإلسالم ثلُي طيفاً  البلدة هذه من انطلقت اليت احلوار أيام أو احلوار مسائل يف رأينا ما: يل قيل
 فلماذا؟ وأهله

. شةاملتناق املتحاورة الطيوف هذه من طيفٌ  هو إّنا وأهله اإلسالم إن: لك قال الذي ومن: قلت
 ابعاألص من إصبع اإلسالم إن: لك قال من كله، األطياف هذه منه تنبثق الذي املصدر هو اإلسالم
 ههذ من إصبع اإلسالم إن: قال من األمة، هذه ملسائل والنقاش احلوار ساحة يف تتحرك اليت الكثرية

 .كلها األصابع هذه منه تنبثق الذي املعصم هو اإلسالم إن األصابع،

 يتعلق يماف مديد قدسي وعمره بالقدم يتعلق فيما مديد عمره الثوابت، من ثابت أجلُّ  اإلسالم
 .قط هلهاجت ولن تنكرها لن هذه شامنا فإن ومشاالً  ُييناً  الناس جهلها لئن حقيقة هذه باملستقبل،

 بشكل دأح جيهلها ال حقيقة هذه! األمة؟ هلوية مرآة إال الدستور هل – اهلل عباد يا – والدستور
 شرفها اليت األمة هذه أن علمتم وقد األمة، هذه هلوية مرآة هو إّنا به نعتز الذي دستورنا. األشكال من
 أُيا تعتز وجل، زع هلل العبودية بذل مصطبغة تزال وال كانت املقدس شامه يف تستوطن بأن وجل عز اهلل

 اليت النهايةو  منه انطلقنا الذي املصدر األدلة هذه أجلِّ  من بذلك، الناطقة األدلة تعلم الذل، هبذا اعتزاز
 نزال وال كنا حنن. منها ئاً شي باختيار نفعل وال هبا ننفعل كياننا يف اهلل بثها اليت والطاقات إليها سنصري
 على هبديه تزاماالل صفقة بأمره، االلتزام صفقة له، وديةالعب صفقة وجل عز اهلل مع عقدوا الذين الناس
 ويعلمنا إسالمنا يبين احنراف، وال فيه بغي ال تفريط، وال فيه إفراط ال اهلل، كتاب عليه ربَّانا الذي النحو
 اَل : القائل هللا وصدق متآلفان، متعانقان والكتايب اإلسالمي بشطريه الدين. االئتالف يعلمنا البناء،

 اللَّهَ  ِإنَّ  إِلَْيِهمْ  َوتُ ْقِسطُوا تَ بَ رُّوُهمْ  َأن مْ ِديَارِكُ  مِّن َُيْرُِجوُكم وملَْ  الدِّينِ  يِف  يُ َقاتِلُوُكمْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  نْ َهاُكمُ ي َ 
 .[2:  املمتحنة] اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ 
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 حريته نم يتخذ أن أراد فمن دستورنا، هو إّنا ومرآتنا املرآة، يف يتجلى أن إال ُيكن ال الواقع هذا
 حرية به ُيتلخ الحاً س الفردية حريته من جيعل أن أراد من – هبا فردٍ  فردٍ  كل اهلل متَّع حرية وهي – الفردية
 يشاء الذي تقداملع اإلنسان َيتار أن ُيسخها، وأن احلرية حقيقة ينكس أن وحاول النُّْجَعة أبعد فقد األمة
َ  َقد الدِّينِ  يِف  ِإْكرَاهَ  الَ  الدنيا دار يف إياه هللا ملََّكهُ  ما هذا  .[300: البقرة] اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّْشدُ  ت َّبَ نيَّ

 وأن األمة ريةح على به تقتضي أن حتاول سالحاً  هبا اهلل متعك اليت هذه حريتك من جتعل أن أما
 وهذا إليك ليس شيء فهذا وجل عز وخالقها موالها وبني األمة هذه بني املربم العقد هذا ميقات تنهي
 .هلا وإساءة احلرية حق يف إجرام هو إّنا

 املشرَّفة امناش لكن ومشال ُيني عن حولنا من أناس هبا يغص قد اليت احلقيقة – اهلل عباد يا – هذه
 إذ عليه وسلم صلى اهلل اهلل رسول فيها لنا وشهد اهلل رسول هلا شهد اليت شامنا هبا، تغص أن ُيكن ال

 أن ُيكن وال احللم هلذا ختضع أن ُيكن ال عباده من خريته إليها جيتيب أرضه من اهلل خرية هي: قال
 بقوله يثبتنا نأ وتعاىل سبحانه اهلل وأسأل هذا قويل أقويل. اهلل عباد يا أجل قط، األمزجة هلذه ختضع
 .العظيم اهلل ستغفروأ هذا قويل أقول ،راضٍ  عنا وهو نلقاه أن إىل ودينه بشرعه باالعتزاز يكرمنا وأن الثابت

 

 

 

 

 

 



 إلامام الشهيد البوطي                                                                                                 املوسوعة املنبرية     

 موقع نسيم الشام   2112
 

 11/11/2211|  عالج ظاهرة اتباع الهوى  -182

 

إن كتاب اهلل سبحانه وتعاىل يقرر مؤكدًا ومكررًا أن الفساد الذي يرتتب على تأليه الشهوات 
لشرك ا والرعونات النفسية والعصبية للذات واجلماعة أو املذهب أشد وأخطر من الفساد الذي يتسبب عن

باهلل سبحانه وتعاىل وعبادة األصنام واحلجارة الصماء، هكذا يؤكد بيان اهلل سبحانه وتعاىل ويقرر، فتعالوا 
َولَِو ات ََّبَع احلَْقُّ َأْهَواءُهْم نصغي السمع إىل هذا الذي يؤكده بيان اهلل سبحانه وتعاىل، يقول عز وجل: 

 .[21]املؤمنون:  ن فِيِهنَّ لََفَسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َومَ 
 َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه أَفَ رَأَْيَت َمِن اختَََّذ إهَِلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى مسَِْعِه َوقَ ْلِبهِ ويقول: 

 .[32 :]اجلاثية ِغَشاَوًة َفَمن يَ ْهِديِه ِمن بَ ْعِد اللَِّه أََفاَل َتذَكَُّرونَ 
 .[32]الكهف:  َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلنَا قَ ْلَبُه َعن ِذْكرِنَا َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطاً قول: وي

َواَل تَ تَِّبِع اهْلََوى فَ ُيِضلََّك ويكرر البيان اإلهلي هذا املعىن الذي ألفت نظري وأنظاركم إليه، يقول: 
 .[30]ص:  َعن َسبِيِل اللَّهِ 

لتالحظون أن هذه املعاين؛ رعونات النفس، الشهوات، العصبية للذات، العصبية للجماعة،  إنكم
 للمذهب جيمعها البيان اإلهلي كلها يف كلمة معربة عنها مجيعًا هي اهلوى أو األهواء.

فريقان  –ين حسب التعبري القرآ –وينبغي أن نعلم يا عباد اهلل أن هؤالء الناس الذي يؤهلون أهواءهم 
ثنان، فريق مل يعرفوا اهلل عز وجل فلم يؤمنوا به ومل جيدوا أمامهم ما يتبعونه ويؤهلونه إال هذه األهواء ا

فعقدوا معها رباط العبودية هلا، ومعذرة هؤالء إن ناقشتهم أهنم ال يعرفون من يتبعونه ومن يدينون له 
كالم اهلل تذكرهم باهلل وأن تذكرهم ببالوالء غري هذه األهواء املهيمنة عليهم، فسبيل مناقشتك هلم أن 

وأن تذكرهم بدالئل عبوديتهم هلل عز وجل، وما أكثر من يتجاوبون بسرعة، يصغون السمع وما هي إال 
أيام أو مدة من الزمن طالت أو َكثُ َرْت وإذا هبم حترروا من أسر أهوائهم ودانوا ملنطق عبوديتهم هلل سبحانه 

 عتقد يسري.وتعاىل، اخلطب مع هؤالء فيما أ
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لى اهلل عليه صوأما الفريق الثاين فأناس عرفوا اهلل وآمنوا به وقرؤوا كتابه ودانوا له وعرفوا نبيهم حممد 
، وأيقنوا أنه جاء باهلدى ودين احلق، ولكن صراعاً قام بني هذا الذي آمنوا به وصدقوه وبني رعوناهتم وسلم

دقوه ي باألهواء، قام صراع بني هذه األهواء وبني ما صوأهوائهم وعصبياهتم اليت عرب عنها البيان اإلهل
ألهواء، كيف هلذه ا –ويا لألسف  –وآمنوا به من حقيقة هذا الدين الذي شرفنا اهلل به، فكانت الغلبة 

انعقد الصلح عند هؤالء الناس بني حقائق اإلُيان اليت دخلت شغاف عقوهلم وبني أهوائهم اليت هيمن 
 الصلح بالطريقة التالية.  سلطاهنا عليهم؟ انعقد

جعلوا من الدين الذي آمنوا به خادمًا ألهوائهم ورعوناهتم، جعلوا من حقائق هذا اإلسالم مطية 
ألهوائهم ومبتغياهتم، هكذا انعقد الصلح، إن صح أنه صلح، هبذه الطريقة مت األمر. وإننا لننظر إىل 

، إن أكثر ما جند من هذا الفريق. ناٌس مؤمنون باهللجنبات جمتمعنا بل جمتمعاتنا املرتامية األطراف فما 
ذكرهتم باهلل سبقوق إىل هذا الذي تذكرهم به، وإن حدثتهم عن خماوف يوم القيامة ذكروا لك األدلة 
الباهرة اليت ال تعرفها مما يدل على ذلك، ولكنك تنظر فتجد أهنم كلما وجدوا حكماً من أحكام الشريعة 

 يغضون الطرف عن ذلك احلكم، يتأولونه، –حسب التعبري القرآين  –اءهم اإلسالمية يتناقض وأهو 
يضعفونه، يبطلونه لينتصروا للعصبية اليت آلوا مع أنفسهم على أال يتنازلوا عنها وأن يصروا إصرارهم على 

 إتباعها، فما عالج هذه الظاهرة؟

فوهنا احلقيقة رأيت أهنم يعر عالج ذلك، الفريق األول يسري كما قلت لكم، أما هؤالء إن ذكرهتم ب
وإن ذكرهتم بضرورة االلتزام بأمر اهلل رأيت أهنم يسكتونك باألدلة تلو األدلة على ما تذكرهم به، فما 
السبيل إىل أن حنرر هؤالء الناس من التبعية ألهوائهم ومن هذا الوضع الذي حكموا على أنفسهم أو 

أن جيعلوا من الدين خادماً ألهوائهم، وها أنا أيها اإلخوة ألنفسهم به من أن جيعلوا من أهوائهم احلاكم و 
 أضرب لكم املثل بنفسي ألجسد هذه املشكلة اليت لن جند حاًل هلا إال باللجوء إىل اهلل.

وقفت على  –وأفرض نفسي والعياذ باهلل أنين ممن دان ألهوائه واختذ من الدين مطية له  –أنا اآلن 
احلاكم إال أن  حمذراً من اخلروج بالقوة على صلى اهلل عليه وسلمصطفى حديث يف الصحيح يقول فيه امل
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نرى كفرًا بواحًا لنا عليه من اهلل سلطان، أنظر إىل هذا احلديث وأتأمله وإذا هو َيالف العصبية اليت 
جعلت منها حاكمًا عليَّ يف حيايت، نظرت وإذا هبذا احلديث يتعارض مع مبتغيايت، مع عصبييت للجماعة 

و للمذهب أو للفئة، يتعارض مع مصاحلي اآلنية اليت أحلم هبا ليل هنار، فماذا أصنع؟ ما أيسر أن أقول: أ
احلديث غري ثابت، احلديث ضعيف، وأنا أعلم أن احلديث ليس ضعيفًا ولكين وقد أوتيت علماً من علوم 

ص لدين اهلل سبحانه خملص يل وخملهذا الدين ُأَسخُِّر ما قد عرفته لالنتصار لعصبييت وألهوائي، ويأيت أٌخ 
وتعاىل فيقول يل: ولكن هذا الذي رأيته ضعيفًا هو مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، أمل تسمع 

بايعناه فكان مما ف صلى اهلل عليه وسلمعبادة بن الصامت فيما يرويه الشيخان يقول: دعانا رسول اهلل 
 –كرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله قال بايعنا أن أخذ علينا أن ندين مبنشطنا وم

 إال أن تروا كفراً بواحًا لكم عليه من اهلل برهان. :-أي رسول اهلل 

هذا األخ الودود املخلص: ويف الصحيحني حديث آخر متفق عليه يقول فيه املصطفى  يل يقول
، فإنه من خرج على السلطان قيد شرب فمات مات من كره من أمريه شيئًا فليصربصلى اهلل عليه وسلم 

سر ما وما أي –يقول يل هذا الكالم من منطلق الغرية عليَّ واإلخالص يل ولكين أقول له  ميتة جاهلية
غري األزمان، أقول له: تتغري األحكام بت –أرى اجلواب يف خزانة معلومايت اليت مجعتها إذ كنت طالب علم 

 آنذاك، واليوم البد أن يتغري هذا احلكم حتت سلطان صلى اهلل عليه وسلم ذلك حكم أبرمه رسول اهلل
القاعدة القائلة: تتبدل األحكام بتبدل األزمان. فماذا أصنع أو ماذا يصنع هذا األخ الذي يأيت وقد دفعته 

، كلما نبهين إىل احلق يف جانب استخرجت له من خمزونات علمي شيئًا أسكته به، وأن أعلم  االغرية عليَّ
أنين إّنا أتبع فيما أقول عصبييت، وأنا أعلم أنين إّنا أتبع فيما أقول أهوائي حسب التعبري القرآين. منذ 

 سنوات استشهدت هبذا احلديث الذي أضعفه اليوم، نعم.

هذه الصورة ضربت من نفسي مثااًل عليها وأسأل اهلل العفو والعافية يا عباد اهلل، أسأل اهلل سبحانه 
 أال جيعل من عصبياتنا وأهوائنا سلطانًا على ديننا، سلطانًا على معتقداتنا. وتعاىل
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هذا الذي أصفه لكم هو فعاًل كما بني كتاب اهلل عز وجل، الفساد الذي يستشري من تأليه األهواء 
أشد من الفساد الذي يستشري من عبادة حجر أصم أو من اإلشراك باهلل أو عبادة األصنام. عابد الصنم 

س بينه وبني أن يرعوي إال أن تذكره من جهل وأن تنتشله من نسيان، أما هؤالء الذين عرفوا اهلل وعرفوا لي
احلق وعرفوا كتاب اهلل لكنهم عاهدوا أنفسهم أن جيعلوا من كتاب اهلل وحقائقه وسنة رسول اهلل وهديه 

ديهم؟ أتذكرهم لسبيل إىل أن هتخادماً لعصبياهتم، خادماً ألمزجتهم، كيف السبيل إىل أن تقنعهم، كيف ا
باملرجع الذي ُيكن أن يعودوا فيه ملعرفة هذا احلق؟ هم يعرفوه، أتذكرهم بأن األصل يف الكالم احلقيقة 
 وال جيوز أن نفر من احلقيقة اليت َياطبنا هبا اهلل يف قرآنه إىل جماز إال بعد تعذر احلقيقة؟ هو يعلم ذلك. 

كتاب اهلل عز وجل صرحية أُوَِّلْت ومت التالعب هبا من أجل أال يتغري   إذاً ما السبيل؟ كم من آية يف
هؤالء الناس عن الناس الذين عاهدوهم أن يسريوا على هنج معني وأن ينادوا بأفكار معينة، هذه مشكلة 

صور أ أعتقد أن قلَّ من ينبهنا إليها، لكن القرآن مليء باآليات اليت تذكرنا هبا، فما املالذ؟ ليس املهم أن
 لكم مشكلة، إّنا املهم أن أقود نفسي وإياكم إىل احلل.

واهلل الذي ال إله إال هو ال أجد حالً أمامي هلذه املشكلة وأمثاهلا إال حالً واحداً، هو صدق االلتجاء 
ُع َر والضراعة إىل اهلل، أقول صدق االلتجاء والضراعة إىل اهلل أي ال أعين االلتجاء التقليدي، ال أعين ما يُ هْ 

إليه أناس إذ حيفظون بعض األحاديث اليت قيلت إهنا تتضمن أدعية مستجابة إن دعا اإلنسان هبا 
فيحفظها مث إنه يكررها بلسانه مث إنه يقول ها أنا قد دعوت اهلل، هذا يسمى دعاًء تقليديًا، أنا أنشد 

ررة يف حياتك ساعة املتك صدق التضرع إىل اهلل، أنا أعين أن نبحث عن ساعة قدسية يف األربع وعشرين
يا أيها املسلم، ولن جتد أقدس من ساعة السحر تقوم فيها جهد استطاعتك، إن استطعت أن تقوم ساعة 
فذلك خري وإن مل تستطع فقم الدقائق اليت تستطيع أن تقوم فيها، أسبغ الوضوء، صل لربك وليس بينك 

يت حتب، اهلل بالكالم الذي تريد، باللهجة ال وبينه أحٌد يشغلك عنه، يف سجودك خاطب اهلل، التجأ إىل
بعاميتك اليت هتيمن على لسانك كما حتب بشرط واحد، أن يكون قلبك هو الذي حيرك لسانك، ناج 
اهلل وأنت تتجلبب بذل العبودية له، خاطبه، استنزل رمحته لنفسك، إلخوانك، لبلدك، لعباد اهلل مجيعًا، 
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ئهني أن يهديهم اهلل عز وجل إىل احلق، وأطل، أطل هذه املناجاة ما املؤمنني أن يصحوا إىل احلق والتا
طابت لك اإلطالة، ناج اهلل عز وجل واجعل من ذلك ورداً لك، أنا أواًل أخاطب نفسي وآمر نفسي هبذا 
وأخاطبكم مجيعًا، أذكركم هبذا، هذا هو الدواء، هذا هو العالج، وقسمًا لو أننا التجأنا إىل هذا العالج 

ول: يق –وإننا لنسمعه ببصريتنا، بسمع بصائرنا  –لوجدنا أن ربنا يقول  – أقول األفضل بل األوحد ال –
ْيطَاُن َما  فَ لَْوال ِإْذ َجاءُهْم بَْأُسنَا َتَضرَُّعوْا َولَ ِكن َقَسْت قُ لُوبُ ُهْم َوزَيََّن هَلُُم الشَّ  لبيك لبيك، التضرع إىل اهلل:

 .[42عام: ]األن َكانُوْا يَ ْعَملُونَ 

أيها اإلخوة: يا عجبًا، أنا أحتدث عن نفسي، بيين وبني احلفرة اليت سُأَغيَُّب فيها أيام، ساعات، 
شهور ال أدري وقد بلغت من العمر إىل هذا احلد، كيف أعكر صلة ما بيين وبني اهلل ألعبَِّد الصلة ما 

ين، ماذا أقول له، دي اهلل ولسوف حياسببيين وبني أهوائي وشهوايت كيف يا عباد اهلل؟! غداً سأقف بني ي
 ماذا أقول له أجل، أنا أحاور نفسي وأسأل نفسي أيها اإلخوة.

إن حنن أدركنا هذه احلقيقة وفررنا من أنفسنا، من رعوناتنا، من عصبياتنا إىل باب اهلل عز وجل 
طوف بنا من بعيد أو م اليت توالتجأنا إليه ضارعني، استنزلنا رمحته واستدفعنا نقمته، وما أكثر أنواع النق

قريب، واهلل الذي ال إله إال هو لنجدن اجلواب سريعا، لكن أين هم امللتجئون إىل اهلل، أين هم الذين 
يقومون يف األسحار بل أين هم الذين يتبوءون مراكز الدعوة إىل اهلل وبينهم وبني اهلل عهود ومواعيد يف 

ال ختطئ، هذا هو العالج، ذلكم هو اإلشكال الكبري  ساحات السحر، سهام األسحار أيها اإلخوة
 وهذا هو العالج الوحيد، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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 32/12/2211|  الطريق إلى الحرية -183

 

إن حرية اإلنسان واحدة من أقدس ما فطر اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان عليه. حرية اإلنسان هي 
 هبا إىل الشأو احلضاري اإلنساين األمثل. حرية اإلنسان هي السبيل الذي البد منه املرقاة اليت يتم البلوغ

لنسيج التعاون اإلنساين ولنسيج الود والتعايش فيما بني أفراده على النهج الذي يتفق مع العدالة اإلنسانية 
 املثلى. 

اب إىل هذه فُتحت األبو ولقد كانت كلمة احلرية هذه واحدة من الشعارات اليت مت اهلتاف هبا عندما 
الفتنة اليت أوصلتنا منها إىل هذا املنحدر. ولقد كان يف الناس من حلموا وهم يسمعون تلك اهلتافات 
بسم احلرية أن حرية قريبة ستتفتح أبواهبا وأن اجملتمع اإلنساين سيزداد سعادة يف ظلها، ولكن سرعان ما 

 وا فوجدوا أن احلرية ُتَذبَّح كما ُتَذبَّح الشاة حتتاستيقظوا من هذا احللم على سراب وسرعان ما نظر 
هتاف التكبري هلل. ولكن تعالوا نتحدث عن احلرية؛ حقيقتها والسبيل إليها ومثراهتا اليت البد أن جتنيها 

 اإلنسانية.

احلرية احلقيقية يا عباد اهلل هي أن ينعتق اإلنسان من كل سلطان داخلي يف نفسه وخارجي يف 
سلطان ذلك الذي خلقه فسواه فعدله يف أي صورة ما شاء ركبه، تلك هي احلرية احلقيقية  جمتمعه إال

طر أسر النفس وما أخ –املطلقة، وإذا ما متتع هبا اإلنسان ونال حظوهتا فإنه ينعتق بذلك من أسر نفسه 
 وينعتق من أسر جمتمعه بشىت صنوفه وأضرابه. –وأهوائها 

 ىل التحقق هبذه احلرية يا عباد اهلل؟ولكن كيف تتم الرحلة القدسية إ

إن اخلطوة األوىل يف السري إليها إّنا تتمثل يف أن يعلم اإلنسان هويته وأن يدرك أنه عبٌد مملوك خلالقه 
الذي أبدعه وصوره والذي إليه هو تدبريه والذي منه انطلق وجوده وإليه يتم رجوعه وأنه إّنا يتحرك يف 

دبر وتأمل وقضائه. وإّنا يتشبع اإلنسان هبذه احلقيقة عندما يصغي مليًا وبت قبضته وأنه يسري طبق إرادته
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َوَما ِبُكم مِّن ن ِّْعَمٍة َفِمَن إىل مرآة هذه اهلوية إذ يطالعه عليها بيان اهلل سبحانه وتعاىل، يصغي إىل قوله: 
 .[02]النحل:  الّلِه مُثَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فَِإلَْيِه جَتَْأُرونَ 
 َفاَل َوِإن ُيََْسْسَك الّلُه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإن ُيرِْدَك يِخَرْيٍ يتأمل يف قوله سبحانه وتعاىل: 

 .[152]يونس:   َرآدَّ لَِفْضِلهِ 
ا َجاء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ذَ َوُهَو اْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعبَاِدِه َويُ ْرِسُل َعلَْيُكم َحَفَظًة َحىتََّ إِ يتأمل يف قوله عز وجل: 

 .[01]األنعام:  تَ َوف َّْتُه ُرُسلُنَا َوُهْم اَل يُ َفرِّطُونَ 
 ،ورٍ أَمَّْن َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُّكْم يَنُصرُُكم مِّن ُدوِن الرَّمْحَِن ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإالَّ يِف ُغرُ يصغي إىل قوله: 
 .[31-35]امللك:  ِإْن أَْمَسَك ِرْزَقُه َبل جلَُّّوا يِف ُعتُ وٍّ َونُ ُفورٍ  أَمَّْن َهَذا الَِّذي يَ ْرزُُقُكمْ 

يصغي اإلنسان إىل هذا اخلطاب الرباين ويتأمل من خالله هويته عبدًا مملوكًا ذلياًل يف قبضة اهلل 
 سبحانه وتعاىل.

ن يعلم يقينًا أن أمره  لثانية أما اخلطوة الثانية اليت البد أن ينتهي إليها بعد هذه يا عباد اهلل؟ اخلطوة ا
كله بيد اهلل وحده، وأنه هو الذي يضحكه إن شاء ويبكيه عندما يشاء، هو الذي يسعد وهو الذي 

مًا هلذا اإلله تعظي –شاء أم أىب  –يشقي، بيده ملكوت أمره، يعلم ذلك متامًا، وإذا أدرك هذا فاض قلبه 
ي حاله بعد هذا؟ إالم ينته اض قلبه حبًا هلذا اإلله اخلالق.اخلالق، فاض قلبه مهابة هلذا اإلله اخلالق وف

أيًا كان  –ينعتق من أسر نفسه وشهواته وأهوائه، مل يبق ملزاجه النفسي سلطن عليه، مل يبق لعصبيته 
سلطان عليه، مل يبق ألهوائه اليت ترده وتصده أي سلطان عليه، فهذا هو االنعتاق األول وهو  –نوعها 

 طر واألمثل. االنعتاق األخ

مث إنه ينعتق بعد ذلك من أسر اخلالئق أمجع، لن َييفه هتديد خميف ولن يطمعه تطميع مطمع، 
ومن هم؟ إن هم إال عبيد أمثاله، إن هم إال عبيد مملوكون مثله هلذا اإلله الذي خلق، هلذا اإلله الذي 

وهذا  عرف مملوكيته هلل، هذا الذي –بيده كل شيء وإليه مصري كل شيء. أفيمكن أن يطأطئ الرأس 
 أفيمكن أن يطأطئ الرأس ملخلوق؟! أفيمكن أن ُيد يد الذل واهلوان –الذي فاض قلبه من مث تعظيمًا هلل 
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إىل خملوق؟! أفيمكن أن َييفه خملوق مهما أزبد وأرغى ومهما هدد وأنذر؟! أفيمكن أن يطمع يف غري 
 مطمع؟! أن يطمع من يد خملوف؟! ال يا عباد اهلل.

هكذا فلتعلموا أن احلرية احلقيقية املطلقة إّنا هي الوجه الثاين لعبودية اإلنسان ومملوكيته هلل عز و 
وجل. كن عبداً حقيقيًا ملوالك وانظر كيف تكون حراً احلرية املطلقة، احلرية اليت تعتقك من أهواء نفسك، 

ر إليك من ة إال إىل األمر الصاداحلرية اليت تعتقك من سلطان جمتمعك. ولن تكون مصغيًا يف هذه احلال
 الواحد الذي ال ثاين له وهو موالك األوحد سبحانه.

 صورتان أضعكم أمامهما يا عباد اهلل جتسيداً هلذه احلقيقة:
الصورة األوىل يف كتاب اهلل عز وجل: سحرة فرعون كانوا أشباحًا تتحرك يف ظالل آمرية فرعون 

 بِِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا لََنْحُن اْلغَالِبُونَ ماهلم السحرية قال أحدهم: وحكمه وسلطانه، وكانوا إذا مارسوا أع
 ، وهكذا.[44]الشعراء: 

 آخر، اً فلما عرفوا هوياهتم، وملا أدرك كل  منهم هويته عبداً مملوكًا هلل ال لغري اهلل عز وجل ُخلُِقوا َخْلقَ 
آَمنُتْم َلُه قَ ْبَل َأْن آَذَن  قَالَ  ،جَّداً قَالُوا آَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسىفَأُْلِقَي السََّحرَُة سُ  وامسعوا وتبينوا الصورة:

بَ نَُّكْم يِف ُجُذوِع لِّ َلُكْم إِنَُّه َلَكِبريُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحَر َفأَلَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخاَلٍف َوأَلُصَ 
 .[21-25]طه:  َلُمنَّ أَي ُّنَا َأَشدُّ َعَذابًا َوأَبْ َقىالنَّْخِل َولَتَ عْ 

 ، ما الذي قالوه بعدبِِعزَِّة ِفْرَعْوَن إِنَّا لََنْحُن اْلغَالِبُونَ فماذا كان جواب أولئك الذين كانوا يقولون: 
نَا فَاْقِض َما أَنَت ي ِّنَاِت َوالَِّذي َفَطرَ قَالُوا َلن ن ُّْؤِثَرَك َعَلى َما َجاءنَا ِمَن اْلب َ  أن عثروا على هوياهتم احلقيقية؟

َا تَ ْقِضي َهِذِه احْلَيَاَة الدُّنْ يَا ْهتَ نَا َعلَْيِه ِمَن السِّْحِر َواللَُّه إِنَّا آَمنَّا ِبرَب ِّنَا لِيَ ْغِفَر لَنَا َخطَايَانَا َوَما َأْكرَ  ،قَاٍض ِإّنَّ
ية اإلنسان هلل عز وجل، ال تأيت إال من خالل هذا تلك هي مثرة عبود. [22-23]طه:  َخيْ ٌر َوأَبْ َقى

 السبيل.

الصورة الثانية صورة تكاد تكون معاصرة، رجل معروف لدى من يبحثون عن الدعاة الصادقني 
املستقيمني املخلصني هلل عز وجل، إنه سعيٌد النورسي ذاك الذي لُقَِّب ببديع الزمان، اشرتك يف احلرب 
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أسرياً حتت يد القياصرة الروس آنذاك، وذات يوم دخل ضابط من الضباط الروس إىل العاملية األوىل وقِْيَد 
إليهم  كان اجلميع يقومون عندما يصل  –معسكر األسرى يتفقدهم، ومرَّ أثناء جتواله ببديع الزمان هذا 

قال:  ،ولكن بديع الزمان هذا مل يتحرك من مكانه، لفت ذلك نظره وأقبل إليه قائاًل: لعلك ال تعرفين –
بل أنا أعرفك، أنت ذاك الذي ُيسمى نيقوال، قال: فأنت إذاً تستهني بعظمة القياصرة الروس؟ قال: ال، 
ولكن اإلله الذي أنا عبده ُينعين من أن أذل وَأُهْوَن لغريه. سرعان ما أحيل إىل احملكمة امليدانية وُحِكَم 

كتفه قائاًل:   ه القائد الروسي يتأمله مث رََبَت علىعليه باإلعدام، وملا جيء به إىل ساحة التنفيذ أقبل إلي
 إنين معجب هبذا الدين الذي أعزَّك إىل هذا احلد وعفا عنه.

صورتان ما أظن أننا حباجة إىل مزيد. هنتف باحلرية، لنا ذلك، أما أن نتنكب عن طريق احلرية فذلك 
 زيف أي زيف.

اين ن نعلم هوياتنا وأن ندرك أننا مملوكون لواحد ال ثالطريق القدسي إىل احلرية هو هذا يا عباد اهلل، أ
له وأن نعاهده على السري يف الطريق الذي شرع، عندئٍذ سنعلم أي معجزة ستتحقق بني جواحننا، إهنا 
املعجزة اليت هي أقوى من كل قوة، إهنا املعجزة اخلارقة اليت تتسامى على كل أنواع األسلحة، إهنا املعجزة 

تأخذ سلطاهنا من لدن موالنا عز وجل، من َشدَّ ِصلََتُه باهلل عبداً أكرمه اهلل سبحانه وتعاىل اخلارقة ألهنا 
 بصفاته رَبًَّا. 

هذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن نتبيَّنها، وكم أود وأود لو بلغت كلمايت هذه أمساع الذين كانوا باألمس 
ريق إىل احلرية، صادقني يف البحث عنها فهذا هو الط القريب يهتفون باحلرية احلرية احلرية ليعلموا إن كانوا

ستجمعنا من نثار وستؤلُِّف سبيلنا بالود ولسوف تصعد بنا من خالل مرقاة العز إىل الشأو احلضاري 
 األمثل، أما إن كانوا يتاجرون هبذه الكلمة وَيلصون لنقيضها فذلك شيء آخر.

ًا له، ع كالمي، تعالوا جندد البيعة مع اهلل عبيدأما حنن فتعالوا أقوهلا لنفسي ولكم ولكل من يسم
قويل  لعبيدًا حقيقيني له ومن مث فلسوف يكرمنا اهلل عز وجل يخوارق النصر وخوارق التأييد والسلم، أقو 

 هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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وبعد: فإن العامل كله قد احتفل باألمس بوالدة املسيح سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم، ولقد 
أحسن رجال الدين إخواننا يف بلدتنا املباركة هذه صنعًا إذ وقفوا مضمون هذا االحتفال هبذه املناسبة 
العظمى على االلتجاء إىل اهلل وعلى التضرع على أعتاب اهلل وعلى صلوات أن ينزل اهلل سبحانه وتعاىل 

 علينا من شآبيب رمحته وكرمه وغفرانه.

ون على هذا سائر  –يف سورية اإلسالمية املباركة  –البلدة املباركة وما أظن إال أننا مجيعًا يف هذه 
النهج، وما أظن إال أن احتفاالت سورية برأس السنة امليالدية ما أظن إال أهنا ستكون امتداداً الحتفالنا 

 عمبيالد سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم، كما كان ذلك االحتفال وقفًا على االلتجاء إىل اهلل والتضر 
على أعتاب اهلل، فلسوف تكون ليلة السنة امليالدية اجلديدة كذلك فيما أحسب. ولئن كان رجال الدين 

 املسيحي أعلنوا ذلك فما أحرانا مجيعًا أن نعلن أيضًا ذلك.

إن احتفاء الفنادق وغري الفنادق واملالهي يف مثل هذه الليلة وعاملنا منكوب مبا تعلمون وسورية متر 
تعلمون شيء ال يتفق ال مع الذوق وال مع الشرف وال مع الكرامة. أرأيتم إىل بيوتاتنا اليت  بالفتنة اليت

دخلها الكرب، أرأيتم إىل القلوب اليت هيمن عليها احلزن أفيتفق ذلك مع برنامج ساعات هَلٍْو يُ ْعَلُن عنها 
مثل هذا  ي يتهيأ الستقبالعلى رؤوس األشهاد ويف الشوارع رقصًا وهلوًا وعربدة وحنو ذلك. من هذا الذ

 .وليت أنه كان من النشاز املعهود، إنه من أحط أنواع النشاز –األمر؟! إنه نشاز 
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| رسول هللا يوصينا بالتوجه إلى املسجد ألاقص ى والصالة فيه  -181

22/21/2212 

 

تصبح  إلسالميإن مما أمجع عليه علماء املسلمني أن أي بقعة من بقاع األرض امتد إليها الفتح ا
بذلك دار إسالم، كما أمجع علماء املسلمني أن البقعة اليت اتصفت هبذه الصفة ال تنحسر عنها هذه 
الصفة إىل يوم القيامة، أي تظل دار إسالم مهما امتد إليها العدوان ومهما تطاول عليها أمد البغي 

حيح قائاًل: يف احلديث الص وسلم صلى اهلل عليهأعلن املصطفى  –وهلذا السبب  –واالحتالل، ومن هنا 
اجلهاد ماٍض يفَّ ويف أميت إىل يوم القيامة  أي اجلهاد القتايل، ملاذا؟ ألن البقاع اليت شاء اهلل عز وجل

أن تفتح فتحًا إسالميًا دخلت حتت اسم دار اإلسالم، والبد أن هنالك من حياول أن يطغى وأن يبغي 
 هذه احلالة من حراسة هذه البقاع اإلسالمية، والبد عندئٍذ من وأن حيتل دور اإلسالم هذه، والبد يف

 جماهدة كل من يريد أن يطغى أو أن يبغي عليها. 

والسؤال الذي ينبغي أن يقفز إىل أذهاننا مجيعًا يا عباد اهلل هل يتسبب عن احتالل فئة ما لبقعة من 
ة أوضح جهات هذه البقعة؟ وبعبار  بقاع اإلسالم أن يُنَسخ بسبب ذلك حكم شرعي يتعلق جبهة ما من

 أن بغيًا ما اعتدى على مثوى رسول اهلل –إن افرتضنا  –نقول: أئن احتلت القدس واحتل مسجدها أو 
 فاحتله واعتدى على بيت اهلل احلرام فاحتله أفيكون هذا االحتالل موجبًا لتغيري صلى اهلل عليه وسلم

رآنه أو ون ذلك موجبًا لنسخ حكم أعلنه بيان اهلل يف قحكم ثابت مستقر يف شريعة اهلل عز وجل؟ أفيك
 يف تبيانه النبوي؟ صلى اهلل عليه وسلمأعلنه حممد 

لقد احتلت القدس واحتل املسجد األقصى ونفرض أن بقاعًا أخرى قد حُتَتل أفيكون ذلك مربراً  
ه أم أيكون والصالة فيمن زيارة املسجد األقصى  صلى اهلل عليه وسلملنسخ ما ندبنا إليه رسول اهلل 

يه مربرًا لنسخ ما ندبنا إليه من زيارة مسجده والصالة ف صلى اهلل عليه وسلماحتالل مثوى رسول اهلل 
وبيان األجر العظيم الذي يناله املصلي فيه؟ أفإن احتل بيت اهلل احلرام أيكون ذلك مربرًا لنسخ فريضة 
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]آل عمران:  َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً  َولِّلهِ نص عليها بيان اهلل القائل: احلج اليت 
82]. 

أفيكون ذلك نسخًا للتوجه إىل بيت اهلل احلرام للصالة فيه وقد ندبنا عليه الصالة والسالم إىل ذلك؟ 
ويف املسجد  هعندما حتدث عن الصالة يف مسجد صلى اهلل عليه وسلموالغريب أيها اإلخوة أن املصطفى 

احلرام مل يزد على أن ندبنا إىل ذلك مبينًا فضيلة الصالة يف كل منهما ولكن ملا حتدث عن املسجد 
 إيتوهاألقصى وجََّه إلينا األمر للصالة فيه فقال فيما رواه ابن ماجه والبيهقي بسند جيد صحيح قال: 

ومرة أخرى أعود فأقول: أيف  ةفصلوا فيه فإن صالة فيه تعدل ألف صال –أي املسجد األقصى  –
املسلمني من جيرؤ أن يقول لنا أن ننسخ ما قد نص عليه بيان اهلل يف حمكم تبيانه وما قد ندبنا إليه رسول 

يف أحاديثه الصحيحة، لنا أن ننسخ ذلك بسبب االحتالل الذي قد مت وهيمن  صلى اهلل عليه وسلماهلل 
وا: ألن غشيان هذا املكان من املسلمني والصالة يف املسجد على املسجد األقصى وما حوله ملاذا؟ قال

األقصى اعرتاف بأحقية هذا االحتالل واعرتاف بأن هلؤالء احملتلني أن يطمئنوا أن عملهم مربور وموافق 
 عليه. أيف العقالء من يتصور ذلك؟! 

وقد   يتوه فصلوا فيهإمتحدثًا عن املسجد األقصى:  صلى اهلل عليه وسلمإذاً ملاذا قال رسول اهلل 
كان املسجد األقصى آنذاك يرزح حتت احتالل اإلمرباطورية الرومانية كما تعلمون. ولقد توجه كثري من 
أصحاب رسول اهلل يف عهد أيب بكر ويف عهد عمر قبل الفتح، توجهوا إىل املسجد األقصى الذي كان 

قد رأينا يقول إن هذا اعرتاف باالحتالل، وليعاين من االحتالل الروماين فصلوا فيه، ومل نسمع فيهم من 
يتوجه مع ثلة كثرية من أصحابه إىل مكة وهي دار كفر، وكل من فيها   صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

لى اهلل عليه صكانوا حمارِبني وحمارَبني، هم الذين حاربوا رسول اهلل يوم أحد، هم الذين حاربوا رسول اهلل 
لى اهلل عليه صلذين حاربوا رسول اهلل يوم بدر ومع ذلك فقد توجه رسول اهلل يوم اخلندق، ويوم ا وسلم
إىل مكة ليعلن ألهلها احملارِبني واحملارَبني أنه جاء ليعتمر، أنه جاء ليطوف بالبيت آمنًا مؤمنًا ومل  وسلم

  .نهم، معاذ اهلليًا للصلح بينه وبَيطر منه على بال أن ذلك سيكون اعرتافًا مبحاربة املشركني له وإعالن
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سار األمر على هذا املنوال قرونًا متطاولة من الزمن حىت جاء عهد االحتالل الصلييب لبيت املقدس 
وما حوله وتطاول ذلك االحتالل وامتد أجله إىل ما يقارب ثالثة قرون وما أكثر الناس والعلماء والصاحلني 

رسول  توجهوا إىل زيارة املسجد األقصى منفذين أمرالذين توجهوا أثناء هذه احملنة ويف ظل ذلك االحتالل 
 . إيتوه فصلوا فيه فإن صالة فيه تعدل ألف صالة يف غريهاهلل القائل: 

إال  –صر ال أقول يف هذا الع –أيها اإلخوة مل نسمع هبذه الفتوى العجيبة اليت طرقت أمساعنا إال 
 ئمة، كل اجملتهدين انقادوا لتطبيق أمر رسول اهلليف هذه السنوات، أما ما قبل ذلك فكل العلماء، كل األ

، واألمر الذي نطق به رسول اهلل أمر مطلق، واملطلق جيري على إطالقه ما مل يكن صلى اهلل عليه وسلم
إيتوه هنالك قيد على مستوى املطلق ذاته، وحنن ال نعلم أن هنالك قيداً قُ يَِّد به كالم رسول اهلل القائل: 

 كالمه أو من إمجاع أصحابه أو من بيان اهلل سبحانه وتعاىل. من   فصلوا فيه

لقد كانوا إبان االحتالل الصلييب يزورون املسجد األقصى ولكنهم مل يكونوا يتصورون أن زيارهتم هلم 
اعرتاف هلؤالء الصليبيني بأن عملهم حق ولكنهم كانوا يعلمون ويتصورون أن زيارهتم للمسجد األقصى 

 مواصلة وجتديد لعهد اهلل عز وجل الذي أبرموه يف حق أنفسهم أن يصدوا ذلك العدوان. حتدٍّ لوجودهم و 

فيا عجبًا من أين انبثقت هذه الفتوى الغريبة العجيبة وأنا أيها اإلخوة كنت وال أزال ممن حيتاط يف 
، نبشت وحبثت واهتمت علمي، اهتمت إدراكي ولكن مل أجد  يف أمور دينهم وهذا من فضل اهلل عليَّ

األئمة السالفني من قال هذا، مل أجد يف أصحاب رسول اهلل من انقطع عن زيارة بيت املقدس أثناء 
 احتالل الرومان له، مل أجد هذا هنائيًا.

مث إين أنظر فأجد العجب الذي ال تفسري له، أنظر إىل الذين يروجون هذه الفتوى ويتبنوهنا، أتأمل  
قوى اليت احتلت فلسطني واملسجد األقصى، جمالسهم على موائد فيهم وإذا هم يغدون ويروحون مع ال

مستديرة معروفة وموثقة ومصورة مث إهنم بعد هذا يقولون ما ينبغي أن نزور املسجد األقصى ألن ذلك 
اعرتاف بأحقية االحتالل. كيف نوفق بني هذا اإلخاء الغريب العجيب الذي ال عهد لنا به بينهم وبني 

اب هذه الفتوى الغريبة والعجيبة؟ أمسعتم قصة ذاك الذي اخرتق شرع اهلل واجته إىل ارتكقوى إسرائيل وبني 
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الفاحشة ولكنه أصر على أن ال يباشرها إال حبائل كي ال ينتقض وضوؤه، أُيكن أن نتصور هذا أيها 
حولنا  ناإلخوة؟ لكن كأين بكم تسألون فما احلكمة من هذا األمر؟ احلكمة مل تعد خفية، العامل الذي م

قد تضافر واجتمعت كلمته حتت لواء القوى الصهيونية العاملية وحتت لواء إسرائيل اليت تعيش إىل جانبنا، 
اجتمعت كلمتهم على اجتثاث كل ما امسه مقاومة وختويف ألم هذا العدو الذي جاء يعلن حربه على 

العداوة وأن  أن تتمركز –كبري لنا وهذا شرف   –اإلسالم واملسلمني مجيعًا، هذه هي القصة. وقد شاء اهلل 
يتمركز احلرب من هذه القوى املتضافرة على هذه األرض املباركة، على هذه األرض املقدسة وعلى شرفهم 

رة صاهلل باملقام فيها، لكن ما املستقبل؟ وكيف ينبغي أن نتحاشى هذا العدوان؟ أقوهلا بكلمات موجزة خمت
]األنعام:  نَ يَن آَمنُواْ ومََلْ يَ ْلِبُسوْا ِإُيَانَ ُهم ِبظُْلٍم أُْولَ ِئَك هَلُُم األَْمُن َوُهم مُّْهَتُدو الَّذِ نابعة من بيان اهلل القائل: 

23]. 

أمسعتم؟ أيها اإلخوة الذين يرونين ويسمعونين، أيها اإلخوة الذين يسمعونين من بعيد: أرجوا أن نتدبر 
ْمُن َوُهم الَِّذيَن آَمنُوْا وملَْ يَ ْلِبُسوْا ِإُيَانَ ُهم ِبظُْلٍم أُْولَ ِئَك هَلُُم األَ لى ي اهلابط إلينا من املأل األعهذا البيان اإلهل

 مُّْهَتُدونَ 

تعالوا نعاهد اهلل يف ظل هذا الكالم قادة، وشعبًا وجيشًا وأمنًا على اختالف الفئات، تعالوا أيها 
اهلل عز وجل على أن نرسخ إُياننا مبوالنا، هل لنا تعالوا نعاهد  –وأنا أول من يعاهد اهلل اآلن  –اإلخوة 

موىل غريه؟ معاذ اهلل، تعالوا نرسخ عهدنا مع اهلل على أن نتحاشى الظلم، والظلم نوعان أخطرمها ظلم 
اإلنسان لنفسه، تعالوا نعاهد اهلل عز وجل على أال نظلم أنفسنا، نتوب إىل اهلل من سائر األدران، من 

د اهلل وصغارها، فإن زلت بنا القدم نعود فنتوب إىل اهلل واهلل يقبل التوبة، تعالوا نعاه سائر املعاصي كبارها
على التوبة، نعاهد اهلل على أال نظلم أنفسنا باملعاصي وبالعكوف على ما يغضب اهلل، مث تعالوا نعاهد 

له، تعالوا نعاهد وأهاهلل عز وجل على أال يظلم بعضنا بعضًا، إن اهلل عز وجل يكره الظلم، يبغض الظلم 
اهلل على أن نكون حراسًا للعدالة، على أن نتسامى عن الظلم، أقوهلا لنفسي وأدعو إىل هذا العهد مع 
اهلل قادتنا، وأسأل اهلل هلم التوفيق والسري على صراطه، جيشنا، وأسأل اهلل عز وجل له التوفيق وأن جيعله 
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إلخوة ه واختالف مستوياته، أدعو نفسي وأدعو هؤالء امن حراس مبادئه وقيمه، شعبنا على اختالف فئات
مجيعًا الذين حتتضنهم هذه األرض املباركة، الذين شرفهم اهلل باملقام فوق هذه األرض، وإنه لشرف كبري 

إذاً  ظُْلمٍ بِ  الَِّذيَن آَمنُوْا وملَْ يَ ْلِبُسوْا ِإُيَانَ ُهم ه اآلية الكرُية يف كتابه املبنينلناه مجيعًا أن نكون مصداق هذ
 ُأُْولَ ِئَك هَلُُم األَْمن  نعم ََوُهم مُّْهَتُدون. 

، إن صدقنا اَل يَْأتِيِه اْلبَاِطُل ِمن بَ نْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفهِ له إال هو إنه لكالم حق واهلل الذي ال إ
بحانه وتعاىل، من قبل اهلل سفعاهدنا اهلل عز وجل على هذا فلسوف تظلنا سحابة رمحانية من األمن اآليت 

ولن يستطيع عدو أن يتغشانا بسوء، ولن تستطيع عداوة العامل أمجع أن تنال من األرض املباركة منااًل وأن 
 منااًل، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم. صلى اهلل عليه وسلمتنال من أمة املصطفى 
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د نسيجها تال أعرف يف كتاب اهلل تعاىل صفة يثين هبا اهلل عز وجل على عباده كصفة الرمحة إذ ُي
 حمَُّمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاءتأملوا يف هذا الذي يقوله اهلل سبحانه وتعاىل:  فيما بني أفراد عباده.

أي الذين يناصبوهنم العداء من  َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّارِ . [38]الفتح:  مْ َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاء بَ يْ نَ هُ 
 تلك هي الصفة العليا اليت وصفهم هبا وشهد هلم هبا. ُرمَحَاء بَ يْ نَ ُهمْ اجلاحدين، 

تأملوا يف قوله عز وجل وهو يتحدث عن العقبة الكؤود اليت ينبغي لعباد اهلل املسلمني أن يتجاوزوها 
بذلوا اجلهد كله يف اقتحامها وجتاوزها، ما هي األداة الوحيدة اليت هبا يقتحمون هذه العقبة؟ إهنا وأن ي

أَْو ِإْطَعاٌم يِف يَ ْوٍم ، َفكُّ رَقَ َبةٍ  ،َوَما َأْدرَاَك َما اْلَعَقَبةُ  ،َفاَل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبةَ  الرتاحم، تأملوا يف قوله سبحانه:
 ،َواَصْوا بِالصَّرْبِ َوتَ َواَصْوا بِاْلَمْرمَحَةِ مُثَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوت َ  ،أَْو ِمْسِكيناً َذا َمتْ رََبةٍ  ،ا َمْقرََبةٍ يَتِيمًا ذَ  ،ِذي َمْسغََبةٍ 

 .[12-11 :]البلد أُْولَِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ 

يت كان يعامل وعذابه كالرمحة الوما أعلم يا عباد اهلل أن شفيعًا حيجز العبد يوم القيامة من سخط اهلل 
هبا عباد اهلل يف دنياه، تأيت هذه الرمحة فتحول بينه وبني سخط اهلل وحتول بينه وبني عذاب اهلل، وإّنا 

 شفيع اإلنسان يف املآل عمله.

 وما أعلم يا عباد اهلل سالحًا أمضى يف التوفيق الذي قَ يََّضُه اهلل لرسوله، أمضى أداَة فَ ْتٍح حققه اهلل
فَِبَما َرمْحٍَة مَِّن الّلِه لِنَت هَلُْم َوَلْو   سبحانه: سبحانه وتعاىل لرسوله كسالح الرمحة، أال تتأملون يف قوله

]آل عمران:  ُكنَت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنْ ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف األَْمرِ 
108]. 

وإّنا الفتح املعترب فتح القلوب، أما فتح البالد والبقاع فذلك شيء يأيت على أعقاب فتح القلوب، 
 افتتح رسوُل اهلل القلوَب بالرمحة، ذلك هو السالح األمضى.
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. كتاُب اهلل سبحانه وتعاىل  نهاهلذه احلقيقة اليت بيَّ  صلى اهلل عليه وسلموتأملوا يف تأكيدات رسول اهلل 
تأملوا يف قوله  .من ال يَ ْرَحُم الناس ال يرمحه اهللفيما اتفق عليه الشيخان:  اهلل عليه وسلمصلى يقول 

فيما رواه اإلمام أمحد والرتمذي وأبو داود واحلاكم يف مستدركه من حديث عبد اهلل بن عمر أن رسول 
 .األرض يرمحكم من يف السماءالرامحون يرمحهم اهلل الرمحن، ارمحوا من يف قال:  صلى اهلل عليه وسلماهلل 

عباد اهلل: أنا أحبث اليوم على ضوء هذا الذي ذكرته لكم عن الرمحة يسري نسيجها بني عباد اهلل 
املؤمنني يف هذه البلدة فلم أعثر على هذه الرمحة جتيش هبا صدور أكثر الناس اليوم، نعم حبثت فوجدت 

ما ليت هي أساس حمبة اهلل سبحانه وتعاىل للعبد السيأن صدور كثرٍي من الناس خاليٌة عن هذه الرمحة ا
َصْدر أولئك الذين أختمتهم النعمة، أولئك الذين يستغرقون يف نعم اهلل عز وجل فأورثتهم تلك النعم اليت 

ين أسداها اهلل سبحانه وتعاىل إليهم قسوة يف القلب، َغيَّبَتْ ُهم عن الرمحة، َغيَّبَتْ ُهم عن هذه املشاعر اليت يث
 اهلل سبحانه وتعاىل على عباده بسببها، ولعلي لست مبالغًا يف هذا الذي أقوله لكم.

بل  –لََفَت نظري إىل هذه احملنة اليت أعدها حمنة خطرية كبرية ذلك اإلجراء االقتصادي اجلزئي 
َذ محاية ملدخرات األمة أال تتبدد وأال تناهلا أيدي األعداء، إن هي إال  –الشكلي   –اعات سالذي اختُِّ

إن هي إال ساعات مرت بعد انتشار خرب هذا اإلجراء وإذا بأصحاب األموال الوفرية  –ال أقول أيام 
والتجارات الكبرية واملصانع الفخمة يتسارعون إىل شد األسعار إىل األعلى جهد االستطاعة، إذا هبم 

هذا  بل قبل أن يوضعيبسطون سلطان الغالء على األسواق جهد االستطاعة بدون موجب أو مبوجب، 
اإلجراء من الناس موضع التنفيذ. هذه الظاهر هي اليت جعلتين أتساءل عن الرمحة اليت هي أول ما ينعت 

 اهلل عز وجل به عباده املؤمنني.

عباد اهلل: إن املثل العريب يقول: مصائب قوم عند قوم فوائد. وإنه ملثل منطقي وواقعي ومقبول عندما 
أما  ،قوٍم من األقوام مصيبة ألعدائهماألقوام فائدة ألعدائهم أو عندما تكون نعمة  تكون مصيبة قوٍم من

عندما تكون مصيبة أناٍس فائدة ألشقائهم فحدث عن شدة هذه املأساة وال حرج، حدِّْث عن األمل 
 املمض الذي جيتاح اإلنسانية من هذه الظاهرة وال حرج. 
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املتخمون بالنعم، هؤالء الذين تسارعوا إىل ما فعلوا وملؤوا سيما وإن اجلميع ليعلم أن هؤالء اإلخوة 
جيوهبم بالعالوة اليت طمحوا إليها وطمعوا هبا إّنا سرت إىل جيوهبم من استنزاف أولئك الذين يعيشون 
بالكفاف من الرزق، استُ ْنزَِفْت هذه العالوة من جيوهبم، استُ ْنزَِفْت هذه العالوة نعم من جيوب أولئك 

 يتمتعون من الرزق الذي متعهم اهلل عز وجل به إال بالكفاف.  الذين ال

وأنا أقول ناصحًا ومذكراً: هذا املقدار الذي استُِلَب أو استُ ْنِزَف من جيوب هؤالء ذوي الدخل 
احملدود أصحاب الكفاف يف الرزق أال يعلمون أنه مبقدار ما كان يف جيوب أصحابه سببًا للعافية، سببًا 

ذ سرى إىل جيوب أولئك املتخمني سرى إليهم وهي جراثيم، وهي عبارة عن أسباب للصحة، حتول إ
ألدواء علم اهلل أنواعها وعلم اهلل كيف تغزو أجسام أناس فقدوا الرمحة اليت ميز اهلل عباده الصاحلني هبا، 

سواق ألأقول هلؤالء الذين أسرعوا فشدوا األسعار إىل أغلى ما استطاعوا وبسطوا سلطان الغالء يف ا
املختلفة جهد استطاعتهم أقول هلم: ما قيمة املليارات وأضعافها إذا انتابك صداع اشتد عليك، أفقدك 
راحة يومك وأفقدك منام ليلك وأفقدك االستقرار يف حياتك؟ قل يل أي قيمة تبقى مللياراتك أو ألضعافها 

ى ا أن ُتْسَلَب ضياء عينيك وتبقلديك؟ قل يل يا أخي إذا جاءك من يقول ليس لك إال أحد األمرين إم
وكلنا  –لك ملياراتك أو يبقى لك ضياء هاتني العينني وُتْسَلَب فضول أموالك، ماذا تقول؟ إنين ألعلم 

 أنك ستنفض اليد عن فضول مالك كلها من أجل أن يبقي اهلل عز وجل يف عينيك ضياءمها. –يعلم 

ستستغين  وبني بقاء ملياراتك هذه؟ أنا ال أشك أنكماذا تقول ملن َيريك بني الصمم الكلي تبتلى به 
 عن فضول مالك يف سبيل أن يبقي اهلل لك هاتني األذنني تسمع هبما.

ماذا تقول ملن َيريك بني املليارات اليت متتلكها وبني بقاء الذاكرة يف كيانك ودماغك، إما أن تصبح 
ين حولك ولك ملياراتك وإما أن تستغ غداً وقد نسيت حىت اسم نفسك، نسيت ذاتك والدنيا اليت من

ن هذا اجلواب املعروف ع عن فضوهلا يف سبيل أن يبقي اهلل لك هذه النعمة. هل هنالك خالف يف
 [.32 :]امللك الَِّذي أَنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة قَلِياًل مَّا َتْشُكُرونَ  السؤال؟!

 مَّا َتْشُكُرونَ قَلِياًل. 
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اشكر  – بلسانك ال –العافية يا عباد اهلل هي أغلى كنٍز متعك اهلل به، فإذا عرفت ذلك فاشكر اهلل 
 اهلل بالرمحة تسديها إلخوانك من حولك أيًا كانوا.

استسقى أمري املؤمنني هارون الرشيد بعض خدمه ماًء وكان يف اجمللس ذلك العامل الرباين الفقيه 
 –اووس بن كيسان اليماين، جيء باملاء إىل هارون الرشيد، قال له طاووس: مه يا أمري املؤمنني احملدث ط

أصغى السمَع هارون إليه، قال له طاووس: يا أمري املؤمنني أرأيت لو أنك ُحرِْمَت هذه الكأس  –انتظر 
: يا أمري توى قالعلى ظمأ مب كنت تشرتيها؟ قال: بكل ما أملك. قال: فاشرب هنيئًا، وملا شرب فار 

املؤمنني أرأيت لو ُحرِْمَت خروج هذا املاء من جسدك مب تشرتي إخراجها؟ قال: بكل ما أملك. قال: يا 
 أمري املؤمنني اتق اهلل يف ملك ال يساوي جرعة ماء.

أقول هذا الكالم لنفسي، وأقول هذا الكالم لكل أٍخ يف اإلنسانية ويف اهلل: ماذا أصنع، ماذا تصنعون 
ملزيد من املال جعلُت من هذا املال حجابًا بيين وبني هذا الرمحة تسري من قليب إىل عباد اهلل عز وجل با

الذين ابتالين اهلل عز وجل هبم وابتالهم يب؟ ماذا يفيدين فضل املال، ماذا تفيدين فضوله إذا أُْبُت غداً إىل 
 ا لبست ومن وراء ما سكنت فيه مث ذهبتاهلل وقد نفضتُّ يدي عن الزائد من وراء ما أكلت ومن وراء م

إىل اهلل عز وجل أحبث عن الشفيع الذي حيط عين أوزاري فلم أجد هذا الشفيع ألنين مل أدخره لذلك 
يقول اإلنسان مايل، مايل، وهل لك من مالك إال ما أكلت اليوم، وصلى اهلل وسلم على من قال: 

 .فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت

ي أقوله أيها اإلخوة دفعتين إىل ذلك حرقة إىل أن أقوله آماًل أن يسري كالمي ال إىل آذان هذا الذ
هؤالء اإلخوة بل إىل قلوهبم، دفعين إىل ذلك هذا املنعطف الذي ّنر به اآلن، هذه العصي اليت تتهاوى 

، لتوقظنا إىل يدعلينا من لدن رب السموات واألرض لتوقظنا من سبات، لتعيدنا إىل صراطه العزيز احلم
التوبة، لتجعلنا نؤوب ونتوب عن االحنراف وما أكثره وعن الشرود وما أدومه، أجل حنن ّنر هبذه احملنة وال 
توقظنا هذه احملنة إىل الرتاحم؟! وواهلل الذي ال إله إال هو إن أول دواء وأول وسيلة ناجحة تنجينا من هذه 

سري من لدن رب العاملني، أجنع دواء لذلك إّنا هو الرتاحم ي احملنة وتنهي هذه العصي اليت تتهاوى علينا
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بني قلوب عباد اهلل عز وجل. أمر مل أكن أتوقعه، مل أكد أصدق أذين عندما قيل يل إن األسعار قد 
هبَّْت وإن الغالء قد بسط سلطانه، ال بالنسبة لألمور اليت ُيكن أن جيري فيها النقاش بل يف كل شيء. 

 ؤمن؟! أهكذا يكون الرتاحم؟! أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم فاستغفروه يغفر لكم.أهكذا يكون امل
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إذا تذكرنا احلقيقة القائلة بأن األمة بشطريها القادة والشعب إن هي إال شخصية اعتبارية واحدة، 
ذه احلقيقة فلنعلم أن على هذه الشخصية متمثلة يف سائر أفرادها أن تعكف على ساعة إذا تذكرنا ه

قدسية من نقد الذات وأن تعيد تنسيق املسؤوليات فيما بني أجزائها وأعضائها، فما أكثر ما ترامت هذه 
لوا يا عباد ماألعضاء مسؤولياهتا بعضها على بعض. هذه احلقيقة يذكرنا هبا دائمًا كتاب اهلل عز وجل، وتأ

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُوا ات َُّقوا اللََّه َوْلتَنُظْر نَ ْفٌس مَّا ليت تأمرنا هبذه الساعة القدسية:اهلل يف هذه اآليات ا
َبِل : تأملوا يف قوله سبحانه وتعاىل .[12]احلشر:  َقدََّمْت لَِغٍد َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي مبَا تَ ْعَملُونَ 

نَساُن َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريَةٌ   .[10-14]القيامة:  َولَْو أَْلَقى َمَعاِذيرَهُ   ،اإْلِ

بوسعه أن يعلم نقائصه وأراد أن يقف أمام هوية ذاته، تأملوا يف قوله سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه 
وهذا العلم إّنا هو يف دار الدنيا كما  .[0]االنفطار:  َعِلَمْت نَ ْفٌس مَّا َقدََّمْت َوَأخََّرتْ وهو يقول: 
 قال العلماء.

اسبة نقد الذات، حم –عباد اهلل: إن مل تنطلق األمة أفراداً من العكوف على هذه الساعة القدسية 
فإن القوانني مهما ُرِصَفْت ال تصلح فاسداً وال تقوُِّم اعوجاجًا، وإن موادها مهما تناسقت أيضًا  –النفس 

تصلح فاسدًا وال تقوُِّم اعوجاجًا، املنطلق هو الفرد، املنطلق إّنا يتمثل يف نقد الذات. هي األخرى ال 
 تعالوا نضرب بعض األمثلة اليت جتسد هذه احلقيقة اليت يضعنا أمامها بيان اهلل سبحانه وتعاىل.

لزوجة حقوق ا ما أكثر ما تظامل أفراد األسرة الواحدة، ما أكثر ما يتظامل الزوجان ألن الزوج قد أهدر
فيما يتعلق حبقها باملهر وحنوه، وما أكثر ما أهدر حق الزوج من قبل الزوجة يف كثري مما شرع اهلل وأمر ألن 
أيًا منهما مل يعكف على ساعة قدسية من نقد الذات، ما أكثر ما يتظامل األوالد ذكوراً وإناثًا ألن اإلناث 

  تعلمون هذه الظاهرة اجلاهلية اليت ال تزال تسري إىل حرمن من حقهن يف املرياث ألهنن إناث، ولعلكم
 كثرٍي من البيوت، ومن مث فإن األحقاد والضغائن هي اليت تتوضع يف مكان احملبة والوئام.
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تعالوا ننظر إىل أسواق التعامل، ما أكثر ما يتظامل رجال املال واألعمال مع الناس املستهلكني الذين 
قتصاد، ذلك ألن التجار ورجال األعمال منصرفون إىل أبواب الرشاوي يغشون أسواق العمل وأسواق اال

اليت جتعلهم يفرون من القوانني والشرائع وجتعلهم يتملصون منها ذات اليمني آنًا وذات الشمال آنًا، أو 
، ميعكفون على ابتداع وسائل الغش واخلداع والغرر وما أكثر هذه األنواع وما أكثر ما يُبَتدَُع منها اليو 

ومن مث فإن عالقة ما بني هؤالء الناس بعضهم مع بعض تتحول إىل أحقاٍد وضغائن بداًل من أن ُيتد 
فيما بينها نسيج األخوة، نسيج التعاون والوئام، ترى ماذا عسى أن تصنع الشرائع املكتوبة وماذا عسى 

ة العكوف على النقد، ساعأن تفعل القوانني املرسومة عندما تغيب هذه الساعة القدسية، ساعة العكوف 
 .حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبواعلى نقد الذات وحماسبة النفس، وصدق من قال: 

عباد اهلل: تعالوا نتأمل يف الليايل وما حُتشى هبا هذه الليايل وساعاهتا، تعالوا نتأمل يف العمر الثمني 
ل هذه هق هذه الساعات، فيم تتبدد بالذي ال أقول ملكنا اهلل عز وجل إياه بل ائتمننا عليه، فيم تز 

الدقائق وهي أمانة وضعت يف أعناقنا وحنن نعلم أيها اإلخوة مما مسعنا اآلن من بيان اهلل عز وجل أن 
اإلنسان مدفوع إىل هذه الساعة القدسية من حماسبة النفس ونقد الذات، مدفوع إىل ذلك من اليقني 

لك اليوم من حياتنا هذه يف ممر نعربه إىل مقر، من مل يؤمن بذباحلقيقة اليت ال ريب فيها وهي أننا نعيش 
 طوعًا فال بد أن يستيقنه غداً قسراً واضطراراً، هذه هي احلقيقة ينبغي أن نتبينها.

أجل  –أما ثالثة بل رابعة األثايف فتتمثل يف هذه الصورة اليت ال يكاد يصدقها العقل، صور إنسان 
عمد بلده وإحراق بنياهنا يف سبيل أن تعمر جيبه ببضعة آالف، نعم، ييعمل إىل ختريب  –يسمى إنسان 

إىل ختريب بلده، يعمد إىل حتريق بنيانه من أجل أن تعمر جيبه ببضعة آالف من املال وهو يعلم لو عكف 
على ساعة من نقد الذات أن هذه اآلالف لن تبقى حبيسة يف جيبه بل ستسري بأخبث األمراض إىل 

ه قر ناراً كاوية من الندامة يف قلبه وبني طوايا جواحنه ولسوف تقيمه الندامة مث ال تقعدجسده ولسوف تست
ولسوف يذيبه ضرام هذه الندامة شيئًا فشيئًا كما يذوب الدهن فوق نار كاوية، يعلم هذا لو أنه عكف 

 على ساعة قدسية من نقد الذات.
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زهق جل أن يُ ْفرَِح عدوه؟! هل مسعتم عاقاًل ييا عباد اهلل، يا ناس هل مسعتم عاقاًل َيرب داره من أ
نفوس إخواٍن برآء يف سبيل أن يضمن أمن عدوه؟! هل مسعتم هبذا؟! مهما كان الذل مهيمنًا على كيان 
اإلنسان، مهما كانت املهانة آخذة منه بالعنق فإن إنسانيته ستجمح به دون اإلقدام على هذا األمر، 

هذا حيل بينه وبني إنسانيته ألنه مل يقف حلظة واحدة أمام مرآة ذاته وقفة لكن هذا يتم اليوم، ملاذا؟ ألن 
وحقًا ما قالوا  –نقد، وقفة حماسبة. قالوا: إن العاقل يف الناس هو من ال يفعل فعاًل يعلم أنه سيندم عليه 

هم يلطم نهذه احلقيقة ال ريب فيها والشك يا عباد اهلل. لقد رؤي بعض من هؤالء الناس وإن الواحد م –
وجهه، وإن الواحد منهم يسب ذاته، ولقد آل األمر ببعض منهم إىل االنتحار ليتخلص من عقابيل هذه 
الندامة. أرأيتم يا عباد اهلل إىل ما أمر اهلل عز وجل به وذكَّر ونبَّه إليه من ضرورة الوقوف أمام ساعة قدسية 

 ا األمة مجعاء يا عباد اهلل. من نقد الذات هذه احلقيقة َياطب هبا القادة وختاطب هب

نعم جيب أن نتذكر إىل جانب هذا املعىن الذي قلته لكم احلقيقة القائلة: إن اهلل ليزع بالسلطان ما 
ال يزع بالقرآن. صحيح أن القوانني ُتَشلُّ إذا مل يقف اإلنسان الفرد ساعة قدسية لنقد ذاته ولكن احلقيقة 

 ا ال يزع بالقرآن. لئن تاهت األمة عن هذا العالج الذي ذكَّر به اهللهكذا تقول: إن اهلل ليزع بالسلطان م
سبحانه وتعاىل فإن عالجًا آخر ال يزال موجوداً، هو العالج الذي أمكن اهلل عز وجل السلطان منه، 

قدسية، لسلطان الرتبية، الرتبية اليت تعلو باألمة ُصُعداً شيئًا فشيئًا إىل أن يعانق كل فرٍد منها هذه الساعة ا
قر 

َ
إىل أن يصبح كل واحٍد منهم يعكف كل واحد منهم على حماسبة نفسه وعلى نقد ذاته على ضوء امل

 الذي هو آيٌل إليه بعد هذا املمر الذي هو فيه.

الرتبية؛ من الذي ُيلك أمرها؟ السلطان، أي قادة األمة. الرتبية اليت تقوم على القيم قبل أن تقوم 
العلوم شيئًا إن أصبحت مكنة أو سالحًا يف أيدي من مل يُ َربَّ هذه الرتبية اليت  على العلوم، وما أفادت

 نيتحدث عنها بيان اهلل سبحانه وتعاىل. إن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن عن طريق املراقبة، ع
  .طريق احملاسبة، عن طريق العقاب
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مهما كان دقيقًا ومهما َصُلَح أمره ولكنه  أجل. ولقد قلت لكم: إن القانون ال يوجد شيئًا معدوماً 
حيرس ما هو موجود، القوانني كلها يف العامل أمجع مبا فيها شرائع اهلل سبحانه وتعاىل ال توجد شيئًا معدومًا 
وإّنا حترس ما هو موجود، أوجد املعدوم أواًل، املعدوم الذي البد أن يوجد عن طريق العقيدة السلمية، 

باهلل عز وجل، مث عن طريق حماسبة النفس عن طريق الوقوف على هذه الساعة القدسية عن طريق اإلُيان 
من حماسبة الذات ومن نقد النفس والذات، أجل، هذا هو املنطلق. إذا وجدت هذه احلقيقة جاء دور 

ة قالقانون ليحرس هذه احلقيقة أُيا حراسة. الرتبية هي الغذاء الذي ينمي ويغذي ويرسخ جذور هذه احلقي
املثلى، حقيقة اإلُيان باهلل، حقيقة الرتبية على هذا األساس، وأنتم تعلمون أين تقع املؤسسات الرتبوية 

 وكيف ينبغي أن متاِرس وكيف ينبغي لألمة أن متاَرس من خالل هذا الواجب.

 نمرة أخرى أقول أيها اإلخوة كلنا حباجة إىل أن نقف وقفة قدسية مع نقد الذات وأهم هؤالء الذي
جيب عليهم أن يقفوا هذه الوقفة القدسية هؤالء اإلخوة الذين أشفق عليهم أكثر مما أحقد أو أنتقد 
عليهم، هؤالء الذين عمدوا إىل إحراق بالدهم وإتالفها وختريب دورهم من أجل بضعة آالف توضع يف 

 كيانك، واهلل راض إىلجيوهبم، يا هذا واهلل إن لن تستمتع هبذه اآلالف، واهلل إهنا ستسري بأخبث األم
الذي ال إله إال هو إهنا ستوقد ضرامًا من نار الندامة بني جواحنك مث إهنا ال ُيكن أن ختمد بشكل من 

 –األشكال حىت تذيبك، أنا أشفق على هؤالء األخوة وأرجو أن يبلغهم كالمي ونصحي. يا ناس كلكم 
حنن اليوم نتحرك فوق هذه األرض وغداً تعالوا نقف ساعة قدسية أمام نقد الذات،  –وأبدأ بنفسي 

سيحتضننا باطن هذه األرض، أجل، يا من يبحثون لنفسهم عن قصور فوق هذا الركام احبثوا عن قصوركم 
احد لنفسه و  يف باطن األرض، أقول لكم كما قلت قبل أيام: قصورنا قبورنا فاجهدوا جهدكم أن يبين كل

  .قصراً يف باطن األرض

 ستغفر اهلل العظيم.أقول قويل هذا وأ
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 12/22/2222|  حرية الرأي -222

 

يشهد العامل يف هذه األيام مفارقات عجيبة يذهل هلا عقل اإلنسان اللبيب وتناقضات هبلوانية غريبة، 
حيار هلا اإلنسان الذي يبحث عن مقاييس العقل ومقاييس اإلنسانية والرشد . وال أشك أن هذه 

العقول، ة وإن كانت يف ظاهرها شراً تشمئز منه النفوس وتتسامى فوقه األلباب و التناقضات البهلوانية الغريب
اآلفَاِق َويِف  يِف  اتِنَاَسُنرِيِهْم آيَ )خرٌي لإلسالم واملسلمني ولعله من مظاهر قول اهلل عز وجل إال أنه يف باطنه 

َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ  َحىتَّ  أَنْ ُفِسِهمْ   .  (يَ تَبَ نيَّ

شهر أصدرت حمكمٌة بريطانيٌة حكماً مبعاقبة كل من يشكك من خالل أي حبث أو حتقيٍق منذ قرابة 
علمي مبا يسمى احملرقة األملانية اليت  يقوم ويقعد هبا دعاة الصهيونية يف العامل وانتشر خرب هذا احلكم 

 يف إسالمهم نيالذي أصدرته احملكمة الربيطانية يف العامل . وباألمس اهتاجت ثلة من املسلمني الصادق
مع رهبم يف القاهرة استنكاراً لروايٍة تستهني باإلسالم وتنال منه ال بنقاٍش علمي بل بسخريٍة وشتائم من 
خالل روايٍة يقال إهنا أدبية ونظرنا وإذا بربيطانيا اليت أصدرت ذلك احلكم تعرض كل من يشكك بالبحث 

ية إذا بربيطانيا ية تلك احملرقة أو كميتها احلقيقالعلمي تعرض كل من يشكك بالتحقيق الوثائقي مبدى أحق
هذه تستنكر هؤالء الذين قاموا يدافعون عن دينهم، وتقف منهم يف إذاعتها موقف اخلصم وُتذكر حبرية 
الرأي وحبرية القول وُتذكر بضرورة أن تكون األقالم وأصحاهبا أحراراً فيما يقولون وفيما يرتأون أليست 

ت ة من نوع التناقض البهلواين الذي تشمئز منه النفوس وتتسامى فوقه العقول أيًا كانهذه املفارقة العجيب
تلك العقول ؟ أن يبحث إنساٌن حبثًا وثائقيًا من خالل براهني علمية عن حجم تلك احملرقة وكمها أو  

تُنوسيت  ةكيفيتها هذا ما ينبغي أن تنطق به األلسن وما ال ينبغي أن تتحرك به األفواه وأين هي احلري
احلرية كلها، أما أن ينال إنساٌن ال عن طريق حبٍث علمي وال عن طريق استحضار دالئل وثائقية بل أن 
ينال اإلسالم بسباب والشتائم والسخرية كما فعل اآليات الشيطانية الذي يلقى احلماية والرعاية التامة 

  اليوم يف بريطانيا فتلك جرُيٌة ينبغي أن تذهب ضحية للحرية .
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غدت الصهيونية ديناً مقدساً ُيضحى باحلرية وُيضحى بالبحث العلمي يف سبيلها أما اإلسالم والدفاع 
عن اإلسالم ومحاية حقائق اإلسالم فغدا كل ذلك جرُية ينبغي أن ُيضحى هبا يف سبيل احلرية يف سبيل 

ب ناقض البهلواين الغريأن يكون الناس أحرارا، ينطقون كما يشاؤون . أتالحظون أيها اإلخوة هذا الت
العجيب! وصدقت القاعدة القائلة إذا مل تستح فاصنع ما شئت. وكم وكم هنالك فئات على مسرح هذه 
احلياة ممن خلعوا آخر كسوة احلياء ومن مث فال يبالون بأن يضعوا العقول حتت أقدامهم آنًا وأن ُيثلوا من 

 أنفسهم الدفاع عن هذه العقول آنًا آخر آنًا آخر. 

عندما مسعت منذ شهر أنباء تلك احملكمة اليت قضت مبا قضت به من معاقبة كل من حيرك فمه 
اعتماداً على دليٍل علمي أو وسائل وثائقية مبسألة احملرقة أو يبث أي نوع فيها أو يف حجمها فإنه يُعرض 

والبد أنه  هلذلك عقاب صارم قلت يف نفسي البد أن سلمان رشدي سيبحث بعد اليوم عن مقٍر آخر ل
سيعلم أن بريطانيا صحت إىل أن احلرية هلا حدود وأن القيم اإلنسانية ما ينبغي أن يُنال منها ولعلها تعد 
ما فعلته أملانيا النازية باليهود أمراً خمالفًا للقيم اإلنسانية والقيم اإلنسانية وحدٌة ال تتجزأ وكٌل ال يتناقض، 

ه شيطانية سيجمع أمتعته ويبحث لنفسه عن مستقٍر آخر لقلت يف نفسي البد أن صاحب اآليات ال
ألنه مل ُيزق القيم اإلنسانية بوسائل وثائقية وليته فعل ذلك، مل ُيزق قيم اإلسالم مبناقشات علمية وليته 
فعل ذلك وإّنا مزق القيم اإلسالمية بسبابه املرذولة وشتائمه السوقية اليت َيجل السوقة من أن ينطقوا 

قد قرأت روايته ووقفت على الفكر الذي يقال ينبغي أن يكون حراً مل أعثر على سطٍر واحد هبا، أجل و 
فيه فكر وإّنا عثرت على سباب على شتائم كما قلت لكم َيجل السوقة الذين تعودت ألسنتهم على 

ة وإّنا يالشتائم املستقذرة َيجلون من التطق هبا . هذا اإلنسان مل ُيزق القيم اإلنسانية بتحقيقات علم
بسباب وشتائم وكالٍم ساقط قلت يف نفسي البد أنه سيجمع أمتعته وسيضطر حبكم هذا احلكم الذي 
صدر إىل اخلروج من بريطانيا، لكن احملكمة اليت أصدرت هذا احلكم طمأنت اجملرم أن يبقى إنك مل 

ولكنك فيما قد   حملرقةتتطاول على الصهيونية وإّنا سببت اإلسالم فال جرُية لك إنك مل تتطاول على ا
كتبت سببت اإلسالم فأبقى فإنك مكلوء بالعناية والرعاية أجل مث إن بريطانيا أصرت على أن تُأكد 
موقفها هذا الغريب والعجيب بل الساقط عندما دافعت عن الروائي الذي كتب روايًة وسرب من خالهلا 

قفها املواقف اليت حيق لإلنسانية أن تما سرب من السخرية باإلسالم أنكرت احتجاج احملتجني أنكرت 
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إىل جانب اليهود الذين يدافعون عن الظلم الذي ناهلم وأصاهبم أنكرت موقف هؤالء من حيث أيدت 
موقف أولئك اآلخرين ولقد مسعت كيف يدافع املذيع عن رواية صاحب الرواية وكيف يسفه املسلمني 

 لفكرية عن استنكارهم هلذا املوقف وهلذا األمر ومسعتالذين اهتاجوا بالكالم وأعلنوا عن طريق احلرية ا
من يقول إهنا رواية خيالية وهذا الراوي من حقه أن ينسج على قلمه أخيلًة وحوارات يستقيها من صور 
واقعية وال ُيشرتط أن تكون هذه الصور حقيقية ومهما قال ومهما نال من اإلسالم من خالل ذلك فالذي 

عني ولكن املسلمني ال يتقنون قراءة الروايات، هل بلغت السخرية بدين اهلل واملدافيشفع له أنه كتب رواية 
 من دين اهلل إىل هذه الدرجة ؟! 

لو أن كاتبًا روائيًا كتب روايًة يتخيل فيها ويستنطق فيها األحداث ويسلسل من خالل استنطاقه 
ن العامل العريب اليوم أو برئيٍس ماألحداث حوارات مث سرب من خالل هذا احلوار سخرية مبلك من ملوك 

رؤساء العامل اليوم أفكان يشفع له أن سخريته جاءت حتت مظلة روايٍة أدبية ؟ أفكان يشفع له أن الناس 
ال يتقنون قراءة األدب وقراءة الروايات األدبية ؟ أما بريطانيا فتقول نعم ينبغي للناس وللمسلمني بالذات 

قنوا قراءة األدب إال إذا نامت مشاعرهم وإال إذا تنكروا النتساهبم إىل دين أن يتقنوا قراءة األدب ولن يت
اهلل سبحانه وتعاىل فتقبلوا السخرية مث تقبلوها دون أي استنكار عندئٍذ يكونون قد أتقنوا فن قراءة الرواية. 

 من ذا الذي يسمع هذا الكالم وال يشعر بالقرف من هذا الكالم التافه ؟ 

ت لكم رب ضارة نافعة أعتقد أن هذا الذي جيري يف العامل اليوم من هذه املكاييل أيها اإلخوة قل
املتناقضة اليت تلتقي على جامع مشرتك واحد أال وهو انتقاص العامل الغريب من اإلسالم واتفاقه من أقصى 

يت لالشرق إىل أقصى الغرب على الوقوف يف وجهه وعلى القضاء عليه جهد االستطاعة هذه الظاهرة ا
غدت حقيقة واضحة هي يف الظاهر ضرر ولكنها تستبطن يف باطنها خرياً لإلسالم واملسلمني . مثل هذا 
األمر البد أن يوقظ املسلمني مثل هذا األمر البد أن يُعيد الشاردين إىل صراط اهلل مثل هذا األمر البد 

انية اليت رمبا ا مع اهلل للجذوة اإلُيأن يُعيد الضالني ليصطلحوا مع اهلل سبحانه ذلك ألهنم إن مل يصطلحو 
مل تكن حارًة بني جواحنهم فال بد أن يصطلحوا معه بدافٍع من الشعور الوطين إن كانت لديهم بقايا من 
هذا الشعور وإذا مل تكن بني جواحنهم جذوٌة من هذا الشعور الوطين فالبد أن يصطلحوا مع اهلل سبحانه 

ليت جتعل من اإلسالم هوية وحيدًة للمسلمني يف مسرح العامل اليوم فإن مل وتعاىل إذاً بدافٍع من الكرامة ا
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تكن بني جواحنهم جذوٌة حارة بالشعور بالكرامة فالبد أن يصطلحوا مع اهلل سبحانه وتعاىل بدافٍع من 
 . األرعنالعقالنية اليت تشمئز من هذا املوقف املتناقض 

أما ينبغي يف عصر احلرية أن نطلق للناس سبياًل  رب قائل يقول وما موقف اإلسالم من احلرية ؟
ممارستهم هلذه احلرية املقدسة ؟ وأقول يف اجلواب أختم به حديثي هذا كالمًا أختم به حديثي هذا : ليس 
هنالك من يرعى احلرية احلقيقية كما رعاها اإلسالم دين اهلل عز وجل عندما يأيت من يريد أن يكتب عن 

من خالل فكره الذي مل يعتقد بواسطته بدين اهلل عز وجل من خالل املشكالت اإلسالم منتقضًا لكن 
اليت تطوف بذهنه ال أحد ُينعه من أن يقول ما يقول ال أحد ُينعه من أن يعرب عن شبهاته يف كتاب أو 

ع مينطق لسانه هبا أمام أناس آخرين وكم وكم يف تاريخ اإلسالم واملسلمني من قاموا هبذا فاحتضنهم اجملت
اإلسالمي من خالل حوار من خالل نقاش، مل تكمم أفواه املرجئة مل تكمم أفواه اخلوارح مل تكمم أفواه 
احلشوية وإّنا نوقشوا وجودلوا . أما عندما يكون احلوار تعبرياً عن أن ُيد لسانًا قذراً بالسب عندما تكون 

فمن ذا الذي  خالل استنطاٍق ألبطال رواية احلرية تعبرياً عن أن حيرك لسانه القذر بالشتائم بالسخرية من
قال إهنا حرية مقدسة!؟ أي جمنون هذا الذي يقول عن إنساٍن قد سكر فهذى فسب وشتم دعوه ألنه 
ُيارس حريًة مقدسة يف التعبري عن الرأي!؟ التعبري عن الرأي خيط ما بني اللسان والعقل الرائد يف استنطاق 

ان احلر يتحرك بدافٍع من قناعات فمرحبًا واإلسالم يف هذه احلالة يدعو احلر هو العقل وعندما يكون اللس
 إىل احلوار ويقول: 

( أما إذا كانت احلرية عبارة نُ َوَجاِدهْلُم بِالَّيِت ِهَي َأْحسَ  ۖ   َسبِيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ  ِإىَلَٰ  دْعُ )ا
بة ات اليت تقدسها بريطانيا عندما تكون احلرية ترديداً ملثل كلمة القحعن ترديٍد وأقل كلمة من هذه الكلم

أو القحبات وال أريد عن من يتحدث فمن ذا الذي خرج من البيمارستان فاراً وقال إهنا احلرية اليت ينبغي 
ية من ر أن تقدس مث رأى جمانني أمثاله قالوا نعم ينبغي أن تكون هذه هي احلرية ؟! إسالمنا علم العامل احل

حيث عّلم العامل ما هي احلرية أما الغرب اليوم فإننا نشهد كيف ينسخ هذه احلرية وكيف حييل احلرية 
 املقدسة إىل حرية سباب إىل حرية سخرية إىل حرية شتائم .

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم .
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 كما أمر وأشهد أن ال إله إال هللا 
 
 كثيرا

 
الحمد هلل حمدا

 ب
 
 ملن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا إقرارا

 
ربويته وإرغاما

 عبده ورسوله وصفّيه وخليله خير نبي أرسله 
 
ونبينا محمدا

م   
ّ
 اللهم صّل  وسل

 
 ونذيرا

 
، أرسله هللا إلى العالم كله بشيرا

وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صالة 

 دائمين متالزمين إلى يوم الدين . عباد هللا
 
ا هللا اتقو  وسالما

فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حبَّ الدنيا 

من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر ، وأعلموا أن هللا أمركم 

بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بمالئكة قدسه فقال عز من قائل 

 
 
إن هللا ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليما

 
 
اللهم صّل  وسلم وبارك على  صلوا عليه وسلموا تسليما

سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا 

ابراهيم وآل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى 

آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وآل سيدنا 

إبراهيم في العاملين إنك حميد مجيد ورض ي هللا عن 

علي أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدين ذو الفخر ال

وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان 

 إلى يوم الدين
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	116- متى يدرك الإنسان حقيقة الدنيا؟! | 12/02/1999
	117- المال مال الله والعبد عبد الله | 11/09/2009

	قسوة القلب
	118- ضرورة ملازمة التوبة والاستغفار  | 25/10/1985
	119- يا عجباً من غفلة الناس |  16/10/1987
	120- شح الماء.. رسالة تحذير للمستكبرين | 09/08/1991
	121- فويل للقاسية قلوبهم | 22/04/1994
	122- إياكم واللؤم الذي انحط فيه كثير من الناس | 29/11/1996
	123- معالجة قسوة القلب | 15/05/2009

	شكر النعمة والفرح بالمنعم
	124- عطاء الله وفضله.. ما ضمانة استمراره؟؟! | 13/02/2009
	125- هل جزاء الإحسان إلا الإحسان | 27/03/2009
	126- قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون | 25/01/2008
	127- الفرح الممدوح... والفرح المذموم | 01/02/2008
	128- المؤمن لا يتأذى بمصاب جاءه من ربه | 12/02/1982

	الرضى
	129- في كل محنة منحة | 02/08/2012
	130- مفتاح النعمة بعد النقمة  | 2010/10/29
	131- عندما يتشاءم العبد من الموت | 11/11/1988

	الموت
	132- الموت دواء ونعمة.. لكننا عنه غافلون | 24/07/1992
	133- ليبلوكم أيكم أحسن عملاً | 11/08/2000
	134- متى يكون الموت مصيبة ومتى يكون نعمة؟ | 04/01/2002
	135- الموت والحياة | 23/05/2008
	136- مَنْ حسُنَتْ بدايته حَسُنَتْ نهايته | 20/02/2009
	137- بوابة الموت | 03/07/2009
	138- حقيقة الموت | 08/01/2010
	139- فرق ما بين المؤمن بالله والموقن بلقائه والجاحد والمنكر للقائه | 30/04/2010
	140- صورة السعادة في مقابل صورة الشقاء | 08/10/2010
	141- أهمية ذكر الموت في حياة المسلم | 21/01/2011
	142- فلنتذكر ضجعة الموت | 10/08/2012

	محاسبة النفس
	143- اتهام النفس.. حال لا يعرفه مسلمو اليوم | 10/03/1989
	144- من لم يتهم خواطر نفسه لا يعد من الرجال | 03/06/1994
	145- ساعة في نقد الذات ضرورة للأمة وقادتها | 09/09/2011

	الخوف والرجاء
	146- واعلموا أن الله يعلمُ ما في أنفسكم فاحذروه | 05/11/1993
	147- وعد ووعيد | 02/10/2009
	148- المرشد الرباني .. صفاته؟ وأهميته؟ | 24/11/2000


	الدعوة إلى الله
	منهج الدعوة
	149- بين الدعوة إلى الله والرحمة بالناس: تلازم تام | 25/10/1991
	150- أهمية تزكية النفوس.. وخاصة الدعاة | 24/01/1992
	151- ذكر الله يورث الأدب مع عباد الله | 20/10/1992
	152- السبيل إلى الحُبٌّ الذي تفتقر إليه الأمة | 25/11/1994
	153- رسالة الله تعالى إلى المرشدين والمريدين | 27/06/1997
	154- أين هم الدعاة إلى الله؟! | 21/07/2000
	155- رسالتنا وواجبنا وشعارنا | 28/03/2008
	156- آداب النصيحة | 12/02/2010
	157- نصيحة لكل أخ في الله (وخاصة منهم الدعاة) | 23/03/2012

	أهمية الدعوة
	158- لتَنْهَونّ عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم | 10/08/1990
	159- حراسة الدين.. شرف يمنحه الله للموفقين من عباده | 06/06/1997
	160- بلغوا عني ولو آية فَرُبَّ مُبَلَّغٍ له أوعى ممن سمع | 09/07/2010

	مشكلات الدعوة
	161- آداب يفتقدها الدعاة والمدعوون إلى الله سبحانه وتعالى |  50/10/1984
	162- العصبية.. آفّة تتربص بالعلم والدين | 05/06/1987
	163- الإسلام ليس دين طقوس .. وإنما مسؤوليات تعتريها عقبات | 30/11/1990
	164- الآفة الكبرى | 29/04/1994


	سنن الله في عباده
	165- يا أيها الناس أنتم الفقراءُ إلى الله | 04/12/1981
	166- عندما تتداعى عليكم الأمم وأنتم غثاء | 04/10/1985
	167- القوة من الله والنصر من عند الله | 24/08/1990
	168- لماذا لا ينصر الله عباده المؤمنين؟ | 01/02/1991
	169- الذي أحال قوة المسلمين وغناهم إلى ضعف وفقر  | 08/02/1991
	170- أخطر عقاب يعاقب به المعرضون | 11/12/1992
	171- العبرة بالصدق وعدمِ الصّدقِ لا بكثرةٍ أو قلّة | 60/01/1995
	172- لهذا ملأ الله سبحانه وتعالى الدنيا بالغصص والمنغصات | 22/12/1995
	173- سنن الله في عباده إذا كثر فيهم الخبث | 19/04/1996
	174- سبب المهانة التي أُصيبت بها الأمة | 20/09/1996
	175- قتل الإنسان ما أكفره | 13/12/1996
	176- مياهكم تقلصت.. والسبب؟ | 21/11/1997
	177- رُب نعمةٍ تحولت إلى نقمة! | 28/01/2000
	178- فإن مع العسر يسرا | 11/07/2008
	179- الصراع بين الحق والباطل | 01/08/2008
	180- ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب | 07/08/2009
	181- نعمة خفية يكرمنا الله عز وجل بها | 16/10/2009
	182- السجن الذي حَبَسْنَا أنفسنا فيه بأيدينا | 01/01/2010
	183- الأسباب والمُسَبَّبات والعلاقة بينها |  03/12/2010
	184- سبب تفوق المجتمعات الغربية وتخلف المجتمعات العربية في المعارف والعلوم | 31/12/2010
	185- وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ |  17/02/2012
	186- إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِم | 13/07/2012
	187- لو عرفوا سنة الله لما ارتابوا في حكمة الله |  15/02/2013

	قضايا اجتماعية
	مشكلات اجتماعية
	188- مشكلة كثير من (الجمعيات الخيرية) | 17/07/1992
	189- مصيبة اختفاء طلاب العلم الليليين من أسواق دمشق |19/11/1993
	190- ترويج الصعاليك للفساد | 26/04/1996
	191- سبب فساد المجتمعات الإسلامية | 07/06/1996
	192- هذه مشكلاتنا.. حقائق وحلول |  16/50/1997
	193- إلى الشباب والفتيات اللذين يتخوفون من قوانص الشهوات | 12/09/1997
	194- الكآبة... أسباب وعلاج | 17/10/1997
	195- أصل أمراض المجتمع والسبيل إلى صلاحه | 13/02/1998
	196- أول ضحايا خرافات الجن والسحر | 24/07/1998
	197- أثر الأطباق المتكاثرة على أسطح المنازل | 31/03/2000
	198- من أين يبدأ حل كل المشكلات؟ | 14/04/2000
	199- رسالة إلى أصحاب الأعشاش | 28/04/2000

	الأسرة والمجتمع
	200- قِيَم عظيمة في ديننا تغنينا عن قيم الغرب المزيفة | 29/60/1984
	201- مسؤولية الآباء تجاه أبناءهم وبناتهم في العطلة الصيفية 10/07/1992
	202- واجب الأهل تجاه التربص بالأمة عبر استهداف الناشئة |05/08/1994
	203- حذار من متصيدي أولادكم وبناتكم في هذا الصيف | 28/07/1995
	204- قنبلة امتلأت بها سطوح المنازل نجني دمارها | 22/03/1996
	205- من ثمرات الإسلام الاجتماعية | 19/01/2001


	قضايا فكرية
	إسلاميات
	206- الوسطية.. ومن هم الذين يألفون ويؤلفون؟ | عام 1985
	207- عجباً لمن ينتقي من الإسلام زاوية يصبغ نفسه بها | 80/60/1990
	208- الوازع الديني سبيلنا إلى التخلص من التخلف | 26/06/1992
	209- الإسلام دين السلم والسلام والحوار.. ولكن متى وكيف؟ | 09/01/1998
	210- لتخلي الأمة عن مبدأ الخلافة الواحدة.. التاريخ يكرر نفسه | 20/02/1998
	211- أخلص للإسلام يخلص لك الإسلام | 27/02/1998
	212- دواء المصائب الذي أعرض عنه المسلمون | 13/03/1998
	213- لهذا تدور رحى الهلاك على مسلمي (بورما) اليوم | 02/04/1999
	214- موقف الإسلام من المخترعات الحديثة | 24/03/2000
	215- هل كُتب على إسلامنا أن يُيَتَّم؟ | 19/05/2000
	216- ما أصيبت أمة بالذلة وهبطت من أوج العز إلا بسبب ضياعها عن الهوية | 02/11/2007
	217- قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين | 08/02/2008
	218- العرب... لا يبقي ملكهم إلا تمسكٌ بالدين |  22/02/2008
	219- الانتصار للإسلام. . . . سبيله وأدواته | 29/02/2008
	220- العمل الصالح | 18/04/2008
	221- المسلم الذي وقف أمام مرآة ذاته | 01/10/2008
	222- ينادون بالعودة إلى فلسطين وننادي بالعودة إلى يثرب؟!! | 21/11/2008
	223- جند من جنود الله يستيقظ | 01/05/2009
	224- دور المسجد في بناء المجتمع الإنساني المتماسك السليم | 29/05/2009
	225- الوازع الديني وتأثيره في الأمة | 14/08/2009
	226- النظام التكويني والنظام التشريعي | 25/09/2009
	227- الوازع الديني | 25/12/2009
	228- عروبة وعربية القرآن | 2010/05/07
	229- الوصايا الإلهية تشريف قبل أن تكون تكليفاً | 17/09/2010
	230- الاعتصام بحبل الله هو المحور الجاذب لوحدة الأمة | 24/09/2010
	231- هويتنا الإيمانية سلاحنا الأمضى | 18/03/2011
	232- موقف الدين الإسلامي من التصنيف الطائفي | 09/12/2011
	233- التطرف والغلو... مصدرهما وموقف الإسلام منهما | 20/01/2012
	234- محور شرائع الإسلام إقامة العدالة التامة | 16/03/2012
	235- الافتتان بالدنيا أبرز العوائق أمام نهضة حضارتنا | 30/03/2012
	236- ديمقراطيتنا خادمة للإسلام وليس العكس | 04/05/2012
	237- وجه الشبه بين سيدنا يوسف والإسلام | 05/06/1998
	238- الإسلام خطاب للعقول والقلوب لا ثورة على الحياة والعمران | 08/02/2013
	239- محاربة الدين تولد التطرف | 29/06/2012

	الحضارة
	240- أساس رقي الأمم يتمثل في دعامتين | 12/06/1998
	241- لهذا يتطوح العرب بأودية الذل | 01/09/2000
	242- منهج امتلاخ الفساد والإفساد من المجتمع | 19/10/2007
	243- عوامل النهضة والانحدار | 30/05/2008
	244- مزايا الشام وأهلها | 31/10/2008
	245- الوظيفة والضمان | 27/11/2009
	246- سبب التخلف والتقدم | 11/12/2009
	247- الأخلاق الإنسانية الفاضلة |  21/05/2010
	248- إن الله تَكَفَّلَ لي بالشام وأهلِها | 28/05/2010
	249- الإنفاق | 20/08/2010
	250- صرخة إنسانية في وجه حصار غزة | 12/12/2008
	251- إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم | 11/06/2010
	252- دور المؤسسات الدينية | 09/01/2009
	253- لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين | 16/01/2009
	254- إسرائيل تحفر قبرها | 23/01/2009

	التربية
	255- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته | 21/06/1985
	256- عندما غابت المرجعية | 18/09/1998
	257- لهذا خُلقنا ... | 23/07/1999
	258- فطرة الله | 13/06/2008
	259- صلاح الأمة وفسادها | 2008/07/18
	260- الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً | 18/06/2010
	261- التربية الدينية هي مفتاح الوصول إلى كل معاني الخير والسعادة | 14/01/2011
	262- الإنسان أعتى حيوان لولا لجام الدين | 11/05/2012
	263- نقاط ثلاث ذات أهمية كبرى  | 01/06/2012

	الغرب
	264- هل انتصر الغرب على الإسلام!؟.. | 30/01/1998
	265- هل يمكن للعدو أن يحيل المودة إلى تدابر  | 06/03/1998
	266- بشارة ... ومأساة | 05/11/1999
	267- إلى المفتونين بأخلاق المجتمعات الغربية | 30/06/2000
	268- سكرة الموت تحيق بالنظام الرأسمالي | 24/10/2008
	269- الفرق بيننا وبينهم ... | 24/04/2009


	شبهات ومكائد
	الكيد للإسلام
	270- حذار من حرب شعارات ضد الإسلام | 09/06/1989
	271- الذين يزيدهم كتاب الله تعالى تيهاً وضلالاً | 23/11/1990
	272- خوارج اليوم في ميزان التعامل مع الخلق (لنا الظاهر والله يتولى السرائر) | 17/01/1992
	273- واقعٌ.. مبشِّر ومؤلم!! | 10/09/1993
	274- الاقتصاد.. سلاح الغرب في محاربة الإسلام | 19/08/1994
	275- الشام تنفي التطرف كما نفته من قبل | 29/07/1994
	276- ما هي التحديات التي تواجه المسلمين اليوم | 12/01/1996
	277- عندما ينسى المسلمون فاعلية الله سبحانه وتعالى | 12/70/1996
	278- الإسلام الحقيقي لا يقهر  | 25/10/1996
	279- حتى لا تقع في شَرَك الدجاجلة | 20/06/1997
	280- أُكلت يوم أُكِل الثور الأبيض | 11/07/1997
	281- لماذا غدا الإسلام كلأً مباحاً لكل متصدر جاهل | 05/09/1997
	282- تذكير لليائسين (إن لهذا الدين إقبالاً وإدباراً) | 12/12/1997
	283- عندما يفتي الدجالون بالبقاء في دار الكفر  | 23/03/2001
	284- التمسك بالثوابت | 04/04/2008
	285- واقع المسلمين اليوم | 09/05/2008
	286- مقاصد الشريعة الإسلامية ووحدة الصف | 16/05/2008
	287- الفتن والنجاة منها | 04/07/2008
	288- يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ | 14/09/2012

	الوهابية
	289- هكذا استُعملت الوهابية أداةً لتمزيق شمل المسلمين | 04/09/1992
	290- التّنازع والشّقاق أخطر المصائب التي حذر الله منها | 16/90/1994
	291- الفرق بين السلف الصالح وخلف اليوم | 21/04/1995
	292- التجائي إلى رسول الله أدبٌ مع الله عز وجل | 02/08/1996

	الإسلام السياسي
	293- أيهما الضامن لحرية المعتقد الإسلام أم العلمانية؟ | 21/09/2012
	294- عندما يتحول الإسلام إلى أداة بيد السياسة | 07/12/2012
	295- عندما يكون الحكم سياسياً والقناع إسلامياً | 14/12/2012
	296- حتى لا تُأخذوا بما يسمى الفكر الإسلامي | 25/04/1997

	الجهاد
	297- لهذا سمي الجهاد في سبيل استعادة الحق إرهاباً | 15/03/1993
	298- الحوار.. هو رأس مال الجهاد | 26/12/1997
	299- للجهاد مقدمات | 03/11/2000
	300- الجهاد كلٌّ لا يتجزأ | 05/02/2010
	301- الجهاد وجمع الشمل | 26/03/2010

	القرآنيون
	302- لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنه | 21/01/1994


	المناسبات
	الهجرة
	303- أهمية التاريخ الهجري في حياة المسلمين | 28/90/1984
	304- مدلولات ضياع التاريخ الهجري.. واستبداله بالميلادي | 12/70/1991
	305- الهجرة إلى دار الإسلام دليل على صدق الإيمان | 03/07/1992
	306- لهذه الأسباب كانت الهجرة تبعث على الاعتزاز والفخار | 10/06/1994
	307- عندما يهتم المسلمون بما ألزم الله به ذاته ويُعرضون عما ألزمهم به | 09/05/1997
	308- لو أنها استنطقت.. هذا ما ستقوله لنا ذكرى الهجرة | 16/04/1999
	309- التنكر لمعاني الهجرة وعظاتها | 02/01/2009
	310- الهجرة: دروس وعظات | 18/12/2009

	عاشوراء
	311- سر فضيلة يوم عاشوراء؟ | 10/07/1992
	312- ليس الدواء بالبكاء بل أن أحيل الهدم إلى بناء | 17/06/1994

	المولد النبوي
	312- أحبوني لحب الله إياي | 14/03/2008
	313- واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم | 19/02/2010
	314- لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم | 26/02/2010
	315- واقع المسلمين في ذكرى المولد | 22/11/1985
	316- في شهرِ ربيع تهبُّ رياحُ حبِّ رسولِ اللهِ | 21/10/1988
	317- تأصيل فقهي لمشروعية الاحتفال بالمولد | 27/09/1991
	318- أين هي ثمرة احتفالنا بعيد المولد في حياتنا | 03/09/1993
	319- حقائق ينبغي أن تذيب المتنكرين للمولد خجلاً | 11/08/1995
	320- هل الاحتفال بذكرى المولد بدعة؟ | 19/07/1996
	321- محبتنا لرسول الله... دعوى تحتاج لبرهان | 25/07/1997
	322- الانضباط بوصايا رسول الله هو الاحتفال الحقيقي | 20/03/2009
	323- عبّر عن حبك وحنينك لرسول الله بالطريقة التي تشاء | 18/02/2011
	324- العلاقة بين الاحتفال بذكرى مولد رسول الله وواقع الأمة | 11/02/2011
	325- مأساة الأيدي التي انفضت عن رسول الله وامتدت بالبيعة إلى أعداءه | 01/02/2013

	رجب
	326- قصة شهر رجب مع صلة الرحم | 15/10/1999
	327- نصيحة بين يدي شهر رجب | 18/05/2012

	الإسراء والمعراج
	328- مشكلات يغض المحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج الطرف عنها | 04/05/1984
	329- سبيل القضاء على مشكلاتُ العالم الإسلامي | 15/01/1993
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	425- [عيد الجيش] خير الخطائين التوابون  | 03/08/2012


	الفتن والابتلاءات
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	430- منهجية نبوية في مواجهة الفتن  | 11/11/1994
	431- الفتنة هي الباب الذي يدخل منه العدو إلى ديار المسلمين | 11/03/2005

	الفتن ... أسباب وعلاج
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	434- واقعنا الحالي وخطأ الحكام والمحكومين والحل لهذه الأزمة | 15/02/1991
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	452- الشام فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى  | 10/09/2010
	453- لن يغلبَ منافقو الشّامِ صالِحيها

	فتنة التكفير
	454- الإسلام التبشيري في القرآن والإسلام التكفيري عند خصومه | 12/10/2012
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	493- الإسلام والسياسة وعلاقة ما بينهما | 02/12/2011
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