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 خمس بخمس .. أسباب ونتائج
 الدكتور محمود رمضان البوطي

وصدقوا فيما قالوا؛ ألن من أفلح ابلتشخيص   الدواء،                     ن تشخيص الداء نصف  إالعقالء:    ولقي
وحنن   -اليوم  لو أننا اجتهدان  و   وضع يده على مكمن املشكلة، وتوقى أسباهبا، مث تفرغ لعالجها،

يف تشخيص الداء وتلمس أسبابه اليت أوصلتنا إىل ما وصلنا إليه،    -  نتقلب يف مصائب وأدواء كثرية
 الدواء. احلل و الوصول إىل يف سبيل لقطعنا نصف الطريق 

من حتليالت وانتقادات وتوقعات واقرتاحات، وعند التأمل جتد أن    تسمع ما ال حصر له وال عد
روب إىل األمام كما ال املشكلة ال أسباهبا، وهذا ما يسمى                                     كل ما تسمعه يدور يف ف  ل ك نتائج  

إىل النار فنقطع عنها  واألمر يتطلب أن نعود   ؛يقولون، ما هو إال إضاعة للوقت فيما ال طائل منه 
 رفدها، نقطع عنها ما يؤججها. 

                                                                                   مع ذلك فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قد اختصر علينا الطريق ووص ف الداء كما بّي  األسباب،  و 
نتأفف من اليت  من املصائب الكثرية                  سبب كل مصيبة             كي بدقة  حديث نبوي عجيب، حيوذلك يف  

عن النيب صلى هللا عله وسلم أنه  ابن ماجة والطرباين يف الكبريوذلك فيما رواه ، ثقلها على حياتنا
رين ، خ صال  مخ س  إذا نزل ن  بكم  )قال:   هاج 

 
                                      اي معشر  امل
 
                                               وأعوذ  ابهلل  أن  ت د ر كوهن : مل تظه ر  الفاحشة   -          

                                 يت مل تك ن  مض ت  يف أسالف هم ال ذين                                                                   يف قوم  قط  حَّت  ي  ع ل نوا هبا، إال  فشا فيهم الط اعون  واألوجاع  ال  
د ة  املؤنة  وجور  الس لطان  عليهم، ومل  نّي  وش  ذ وا ابلس                                                                                                              م ض وا قبل هم، وال انتق صوا املكيال  وامليزان  إال  أ خ 

                   قضوا عهد  هللا  وعهد                                                                                              َي  نعوا زكاة  أموال م إال  م ن ع وا الق ط ر  من الس ماء ، ولوال البهائم  مل َي  ط روا، ومل ي  ن  
                                                                                                     رسول ه إال  سل ط  هللا  عليهم عد و ا من غري هم، فأخ ذ  بعض  ما يف أيديهم، وما مل حي  كم  أئم ت هم مبا أنز ل   

وا فيما أنز ل  هللا  ع ز  وج ل ، إال  جع ل  هللا  أب س هم بينهم ري   . (                                                                هللا  وَت 
من هذه اآلاثم اليت حذر منها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يتورط هبا سواد املسلمّي         أاي     ترى

ومل أتخذ منا   ،من العواقب الوخيمة اليت تنتج عن كل إمث من هذه اآلاثم مل تنل منا منالا               اليوم، وأاي   
نتحدث   .. أم  نسمع كل يوم عن اسم جديد منهااليت  واألمراض  أنتحدث عن األوجاع  حظها.  
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مما ينذر مبزيد من القلة يف املوارد ومزيد من الغالء، أم نتحدث عما ينحط   عن السنّي وشدة املؤنة
                  بل سلبنا بعضا  من   نايا يف أيدمم         بعضا    ذالعدو الذي أخأم نتحدث عن    علينا من ظلم هنا وهناك، 

                        شامتا  ومؤججا ، فلم يدر   والعدو ينظر من بعيد  الذي جعله هللا فيما بيننا  اءعن البأسم  ، أأراضينا
 .. ل    ت                     ل وال املقتول فيم ق     ت                 القاتل فيم ق   

قر ويعرتف أبن كل ما ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم من أدواء ومصائب جتري اليوم           واملنصف ي  
من بنود هذا احلديث النبوي الشريف،  كل بند  قد كان لنا حظ فيها، لذا فجدير بنا أن نتوقف عند  

فنلنضع   الداء، فنكفى   قتطفالنقاط على احلروف،  أن نوفق يف رفع أسباب  العربة، عسى  منه 
 التفكري ابلدواء. وصدق من قال: "درهم وقاية خري من قنطار عالج". 

 تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع  مل"البند األول: 
 ".  مضوااليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين 

                                     يسمع هبا أسالفنا من قبل، بدءا  من مرض  مل  جديدة  مراض  ألأبمساء  نسمع  بّي حّي وآخر  
وال ندري ما َتبئه لنا قادمات كذا .. وانفلونزا كذا .. فإيبوال .. ف  ف  والقائمة تطول،  ون  اإليدز فجن

ابملعمورة من أقصاها ألقصاها حَّت هذا الذي أمل                             وأخريا  ظهر ما يسمى كوروان؛  األايم من أمساء ..  
 عمال واألشغال. األ، وعطل شغل البشرية مجعاء

املرض    أو لقاح حيمي البشرية من براثنعقار                                    يغدو شغل العامل الشاغل الوصول  إىل  ويف كل مرة  
األسباب اليت أججت هذه األدواء، زيل  ن خيتصر على نفسه الطريق ويألعاقل  واألجدر اب.  اجلديد

   .أن يشغل نفسه يف البحث عما حيميه من نتائجه         بدال  من
من وحنن عبحث عن الدواء  نتحرى ون  ،ساهون غافلون  هاأرسلنتأفف من األمراض وحنن عمن  

والسبب الذي أوصلنا إىل هذه األمراض إمنا هو كما قال    ون الطرف ومعرضون.     غاض  بيده األمر  
 الفاحشة، نعم لقد شاعت الفاحشة ..  سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصدق فيما قال:

أسباهبا،   النفوس  األعراض  لقد يسروا لضعاف  اليت حتمي  القوانّي  وصنفوها  خففوا من وطأة 
                                                                                   ضمن خانة احلرية الشخصية ما دامت بتوافق الطرفّي، فرتكوا احلبل على الغارب، مث صبوا مزيدا  
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الشهو  انر  اآلمن  املرأة ات  امتهنوا  الزوجية،  اخليانة  شجعوا  والفتيات،  الشباب  غرائز  على  سنة 
وهكذا شاعت    .(وسائل إعالنحتت مظلة )، ونشروا الصور اخلليعة  حبجة الرتويج للبضاعة  وجسدها

الفاحشة. وأعوذ ابهلل من أن يدركين ويدرككم زمن قال عنه النيب صلى هللا عليه وسلم فيما رواه  
الذي نفسي بيده ال تفىن هذه األمة حَّت يقوم  و )  :أيب هريرةاين وغريمها من حديث  احلاكم والطرب 

 . (ئطلو واريتها وراء هذا احلا  :الرجل إىل املرأة فيفرتشها يف الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول
واألزقة واحلدائق والفنادق والنوادي تنيب  خيزي.  خيجل و   عهم تستنطق مبار                    وبيوت  املسلمّي وشوا

مبا َتلفه الشاشات  اليوم املسلمونلقد استهان . اإلسالمي اجملتمعنخر يف كيان مرض خطري يعن 
، فلئن كانت حتمل يف طيها من اخلري الكثري، فإن ما حتمله من شر  يف بيتهم  أو الكبرية  الصغرية

صلى هللا عليه   والنيب.  أضعاف أضعاف، والنظر احلرام بريد الزان، ومعظم النار من مستصغر الشرر 
                ل ك  ال حم  ال ة                                                                     إ ن  اَّلل   ك ت ب  ع ل ى اب ن  آد م  ح ظ ه  م ن  الز  ان  أ د ر ك  ذ  ): يف احلديث املتفق عليهوسلم يقول 

بدأ .  (                                                                            و الن  ف س  َت  ىن  و ت ش ت ه ى و ال ف ر ج  ي ص د  ق  ذ ل ك  أ و  ي ك ذ  ب ه    ،                                                       ف ز ان  ال ع ّي   الن ظ ر  و ز ان  الل  س ان  ال م ن ط ق  
القدم  مل كذلك زان اليد ابللمس واالختالط، وزان  يش  لزانالفاحشة، وابزان العّي ألنه البوابة إىل  

الفواحش  على  بعدها  املقد  مات جترأ  على هذه  أقد م  املوبقات، ومن  وأماكن  احلرام  إىل                                                                                   ابلسعي 
  .واملنكرات

رسول هللا  سيدان  كالم  الدابرون، و عرفها  ن سبب هذه األمراض اليت مل يفهال حتدث العقالء ع 
قوم قط حَّت يعلنوا هبا    تظهر الفاحشة يف)ملصلى هللا عليه وسلم صريح ال حيتاج إىل شرح وبيان.  

 . (إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا

د ة  املؤنة  وجور  الس لطان   "البند الثاين:   نني  وش  ذ وا ابلس                                                                                      وال انتق صوا املكيال  وامليزان  إال  أ خ 
 ". عليهم

                                                 ل  إجحاف وغ نب وانتقاص وظلم يلحق أحد املتعاقدين يف                                  إن انتقاص الكيل وامليزان يشمل ك  
يف بيع أو شراء أو إجارة أو شركة أو قرض وغري ذلك منها  أي من عقود املعامالت املالية سواء  

 من العقود. ولو أتملنا يف أسواقنا ومعامالتنا، فماذا جند؟ 
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 قيمة  ذمة أخيه، حبجة هبوطكم من إنسان اليوم ال يتورع عن طلب زايدة على املال الذي له يف  
 ، وهذا وهللا عّي الراب. احمللية العملة

                                                                                كم من إنسان حيلف كاذاب  أبن البيع ال يفي معه ويوهم املشرتي أنه خاسر وما هو خباسر، وإمنا و 
 رحبه ليس بفاحش. 

املشرتي أهنا سلعة يتوهم  ف  ،                 تزويرا  وتدليسا                      امسا  جتاراي  رائجا  ى وعائها  وضع عل  قدسلعة    وكم من
 وما هي كذلك.  أصلية

                                                                                وكم من بضاعة قد خلط فيها اجليد ابلرديء، أو س رت الرديء ابجليد الذي يرتاءى ألعّي الناس.  
 كل هذا من قبيل انتقاص املكيال وامليزان.  

واملضطر حتت غطاء  تغرير  ال               شركات َتص صت يف   احملتاج  استغالل  نفسية ابلناس عرب  دراسة 
     ا  َتفيض   األسعار َتفيض  عرب                                ون  تورع عن املبالغة والكذب،عرب الرتويج د،  ما يقولونكاملستهلك  

. وما  اشرتى السلعةمن حقائق ملا  واألساليب  مبا تسرته هذه العبارات  املشرتي  ، ولو كوشف     ا  ومهي
 .من هذا القبيللتسويق الشبكي الرمي اب اليوم يسمى

وفق    تاألسواق مدموغ عليها كلمة حالل وما هي حبالل، ذحبطعمة وأشربة تباع يف  أكم من  
ليست و   ،مكتوب على وعائها )خالية من الدهون أو الشحوم أو الكحول(  ..  الشريعة اإلسالمية

 كل هذا من قبيل انتقاص املكيال وامليزان. هي كذلك.  
سحت عن طريق    ساع للثراء السريع وملء جيبه مبال كم من  و ،  يف أسواقناابلناس                كم من مغر  ر  

   .يف وسائل النقل العامة واخلاصةللمضطرين استغالل من ال مأوى له، وكم من مستحكم 
فما هي النتيجة اليت أخربان هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسالم إخبار جزم، ال حميد عنه وال  

د ة  املؤنة  وجور   الهي ما نشهده من    ؟زوال نّي  وش    واتقوا فتنة ال ). وهللا تعاىل يقول:          س لطان  ال                             س  
  .(تصينب الذين ظلموا منكم خاصة
بعد أن كنا نكتال من الثمرات  ف  ،سنة  إثر                    اجل دوب والقحوط سنة  أما السنّي وشدة املؤنة فهي  

قد بتنا اليوم نكتال منها ابلعدد والواحدة  وخالل سنوات قليلة،  والفاكهة واخلضار ما نشاء وما نريد،  
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على أبواب البيوت  الفائض منه يرمى  فنرى                ستزيد بطرا ،  نمث  تاج  حن. كنا نشرتي من اخلبز ما  ثنتّيواال
ال أقول الكسرة والكسراتن بل الربطة والربطتان، واليوم حنافظ على الكسرة    -  وإىل جانب القمامة

 صيل هذا الذي مل نكن نقدر له قدره. من أن تتفلت من أيدينا لصعوبة حت
وقوة  يعين كل ذي سلطة  إمنا  السلطان،  عن جور  عندما حدثنا  وسلم  عليه  والنيب صلى هللا 

والناس ال يتجزأ،       ل            اإلنساين ك  إذ يظلم القوي الضعيف على كل مستوى، ألن اجملتمع    ،ومسؤولية
السواد األعظم  و مهما تفاوتت رتبهم االجتماعية ومراتب حتملهم للمسؤولية إمنا هم أفراد اجملتمع،  

كل يف موضع املسؤولية اليت أقامه هللا عز وجل به، من أب وموظف   ؛قد تورط يف الظلممنهم  اليوم  
                       وكثريا  ما جتده مظلوما   ه،  ض                                 ويدخل يف هذا اجملتمع كل ه بقضه وقضي وطبيب وعامل ورب عمل،  

                                                                               مستضعفا  قد س لب حقا  من جانب، لكنه يف نفس الوقت ال يتورع عن ظلم من هو أضعف منه  
فلتعلموا أنه انعكاس من تقصري موضع مسؤولية  يف            أو ظلما                      لئن رأيتم تقصريا  و من جانب آخر،  
الشعبية،   النيب  قد أوضحهذه احلقيقة  و القاعدة  يرويه  صلى هللا عليه وسلم يف  ها  الذي  احلديث 

  ىستشر ا  االفساد إذف                                             )ع م ال كم أعمالكم، كما تكونوا يوىل  عليكم(احلسن البصري رضي هللا عنه:  
ويتبدى يف دائرة املسؤولية، ولوال انتشاره يف                                            إمنا ينتشر أوال  يف القاعدة مث يتسامى ويتعاىل  ابجملتمع  

العامة ملا تبدى يف مواضع املسؤولية. ولو أن الناس اتفقوا حبزم على أن ال يدفعوا رشوة للمرتشي،  
ا مصاحل  تعطلت  وقد  ذلك  على  إبجبارهم  املرتشي  يفلح  الر ألمة  فهل  دفع  على  بل                   أتبيا   شوة، 

  ؟سيفتضح أمره ويزدرى بّي أقرانه، فمن الذي عود املرتشي على قبض الرشوة
يتهم   حماسبة أنفسنا وانتقاد ذواتنا. تراهعلى  واملشكلة أننا اعتدان على انتقاد اآلخرين، وما اعتدان  

           وأن فالان  ،     س  فالن من النا                        تصو ر  أن  هذا من شؤم   ي            إال نفس ه، و   ابلفساد والظلم                   كل  أحد  من حوله
      أيضا  ، ورمبا  وخطأينزه نفسه عن كل زيغ  ويف ذات الوقت    ،سبب التخلف الذي يتقلب فيههذا هو  
وصدع رؤوسنا وهو حيدثنا عما تناهى  عن مثاليات يتقلب هبا الغرب ويفتقدها املسلمون،  حدثنا  

..  تالشت منهم األخالق  قد ..الناس من قبيل: يكرر عبارات ، و أخالقيات الكفار   إىل مسعه من
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يشم رائحة كفه كما يقولون، واهتام النفس وانتقاد الذات دليل كمال عاقل هو من  وال  القيم. وافتقدوا  
 ال دليل نقصان.  
 "                                                                                     ومل َي  نعوا زكاة  أمواِل م إال  م ن ع وا الق ط ر  من الس ماء ، ولوال البهائم  مل َي  ط روا"البند الثالث: 
  هللا عز وجل قد فرض الزكاة على املال والزرع واملاشية وعروض التجارة، وللزكاة من املعلوم أن  

                                                      تكون ابلدراسة والتلقي، وعلى كل مسلم غنيا  كان أم فقريا  الزكاة ات، ومعرفة أحكام جباو و شروط 
 أن يكون على دراية أبحكام هذه الفريضة، كما هو األمر ابلنسبة ألحكام الصالة والصوم واحلج. 
واألصل يف الزكاة أن خيرج الغين بنفسه فيطرق أبواب الفقراء ليعطيهم زكاة ماله، فيجلس إليهم 

ابألخوة السارية عليه، يشعرهم  املتفضلون  هم  م  طيهم املال وهو يشعرهم أهنويسألم عن أحوالم مث يع 
أان ويؤدي حقه من خاللم، لسان حاله يقول:  تعامل مع هللا عز وجل  ، يشعرهم أبنه يوبينهم  هبين

وأان مل   بلسان حاله:  الفقري   يقولمن خاللك، وابملقابل    هللاأعطي    لكين               َتننا  وتفضال ،  مل أعطك  
هللا عز وجل هو الذي أرسل يل هذا املال، ألستغين به وألسد به    وإمنا أخذته من هللا،  آخذه منك

 حاجيت، وسخرك لذلك. ترى هل حيدث يف هذه األايم شيء من هذا القبيل؟!
نعم .. هناك من يؤدي حق هللا عز وجل للفقراء ابلشكل الذي أقول، لكنهم يف احلقيقة أندر  

عندما يرقى اجملتمع إىل مستوى هذا الترب يف جوف الرتاب األغرب،  من الكربيت األمحر، أندر من  
أداء حق هللا يف عنقه، فأي مشكلة اجتماعية سنشهدها؟ بل أي  الرتاحم ، ويبادر كل غين إىل 

، تغسل قلب  بو قلالتغسل   ألن الزكاة  ، ىتذوب وَتحمشكلة طبقية ستبدو وتظهر، كل املشاكل س
 .يتحول من الفقر إىل الغىنس               شيئا  فشيئا  و ستغين الفقري مبال الزكاة  الغين والفقري على حد سواء. وسي

سيدان   عن  فيما رواه الطرباين يف الصغري واألوسط  أمل تسمعوا قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
إن هللا فرض على أغنياء املسلمّي يف أموالم بقدر الذي يسع فقراءهم،  )رضي هللا عنه قال:   علي
أغنياؤهم، أال وإن هللا حياسبهم حسااب شديدا  ولن   إذا جاعوا وعروا إال مبا يضيع  الفقراء  ،                                                                              جيهد 

أكثر    ولكن  ،لئن وجدت أن الفقر يزداد فاعلم أن أموال الفقراء موجودةف  .(       أليما                 ويعذهبم عذااب  
 .األغنياء اليوم ال يؤدون حق الزكاة يف املال الذي أكرمهم هللا عز وجل به
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                        و ال ذ ين  ي ك ن ز ون   )قوله تعاىل:  إال ودخل يف مغبة    ،األصحاهبالزكاة  َيتنع عن أداء  ين  وما من غ
ر ه م ب ع ذ اب  أ ل يم                                                ي  و م  حي  م ى  ع ل ي  ه ا يف  ان ر  ج ه ن م    *                                                                                           الذ ه ب  و ال ف ض ة  و ال  ي نف ق وهن  ا يف  س ب يل  اَّلل   ف  ب ش  

و ظ ه ور ه م    ب اه ه م  و ج ن وهب  م   ت ك ن ز ون       ۖ                                                           ف  ت ك و ى  هب  ا ج  م ا ك نت م   ف ذ وق وا  م ا ك ن  ز ُت   أل  نف س ك م   قال    (                                                                     ه  ذ ا 
: املال املكنوز ابن عباس وجابر وأيب هريرةو بن عمر ومنهم ا -رون يف بيان معىن املال املكنوز املفس

 .هو املال الذي ال تؤدى منه الزكاة
ربوية يف بالد جماورة      ا                                                                    ولقد قدرت رؤوس  األموال اليت أخرجها أغنياء هذه البلدة وأودعوها بنوك

قد سلب أو خسره أصحابه بّي عشية وضحها  مما  مليار دوالر، وجلها    40من حولنا. قدرت بنحو  
مليار دوالر.   :                                                              مقدار زكاة هذه األموال اليت غدت أثرا  بعد عّي حبساب الورقة والقلمو مسعتم،    اكم

هذه البلدة لو أن أصحاب هذه    ترى كيف سيكون حال الفقراء يف  .كاة األربعّي مليار مليار ألن ز 
األموال فقط قد دفعوا زكاة أموالم؟ كم من بيت سيبىن؟ وكم من أسرة ستؤوى؟ وكم من شاب 

 سيتزوج؟ وكم من فقري سيغىن؟ وكم من أرملة ستجرب؟ وكم من يتيم سيسعد؟. 
ؤدى للفقراء ابلشكل الذي يرضي هللا ملا ضاعت وملا تالشت.                                لو أن زكاة هذه األموال كانت ت  و 

 . (َيحق هللا الراب ويريب الصدقات)                                            ألن هللا تعاىل خيرب عن نفسه واعدا  ومتوعدا  فيقول: 
تحسسوا حال الفقراء وحاولوا أن فت قلوهبم      رق  لذين يكنزون املاليّي بل املليارات  الو أن  ترى  

.  املال أعطوهم مث  ،مهب واستأنسوا مإليه فجلسوا               بيتا  إثر بيت  م بيوهتيتسقطوا أخبارهم مث اجتهوا إىل
وال لدموع َتاسيح هتمي    لسنا حباجة ملعونة أحد وال لعطف دول ..  ؟بلدانؤول حال  سيكان  إالم  

املطلوب  من عيون أانس يكنزون املليارات يف اخلارج ترثي حال بلدان مث ال يؤدون حق هللا يف أموالم،  
 . فقرائناأن يردوا حق هللا املتوجب يف أموالم على 

لقد كانت   واحلالة هذه،  النتيجة  مثل  فما هي  املدينة مضر ب  اليت تشق                        هذه  السبعة  أبهنارها 
مث إن اخلري   .                                                       وكأن لسان احلال يقول كلوا واشربوا هنيئا  مبا كنتم تعملون  ،متألقة فياضة غزيرةها  أحيائ
، تفيض ابلروائح النتنة اليت تعرفون  ،غاضت تلك املياه وحتولت تلك األهنر إىل مكان للوحلو ،  طوي
ما يغيث جدب قلة وقحط ولئن كنا نرى اليوم من فضل هللا عز وجل  إىل نقيضه،  احلال  حتول    لقد

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura9-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura9-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura9-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura9-aya35.html
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رمى لعيون األغنياء الذين امتنعوا عن أداء زكاة أموالم؟..                                      أرضنا ابحلد األدىن. فهل تظنون أن هذا ك  
ألطفال رضع وشيوخ رتع منطر. ألن النيب صلى هللا عليه وسلم   وإمنا كرمى لعيون البهائم منطر، كرمى

أبو يعلى   قد روىو   .(ومل َينعوا زكاة أموالم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم مل َيطروا)يقول:  
مهال عن هللا مهال، لوال  )ل:  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا أيب هريرة يف مسنده عن املوصلي

والنيب صلى .  (ا                 عليكم العذاب صب                                          شيوخ ركع، وأطفال رضع، وهبائم رتع، لصب  شباب خشع، و 
 ( هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم؟)هللا عليه وسلم يقول: 

                                                                              ومل ي  ن قضوا عهد  هللا  وعهد  رسول ه إال  سل ط  هللا  عليهم عد و ا من غري هم، فأخ ذ   "البند الرابع:  
 ."                 بعض  ما يف أيديهم

 يسأل البعض: ما هو العهد الذي أبرمناه مع هللا عز وجل. ومَّت كان هذا العهد؟ قد 
                                       ما إن ينطق هبا العبد موقنا  هبا حَّت يدخل   "ال إله إال هللا حممد رسول هللا".إن هذا العهد هو 

                                                                                  حتت مظلة العبودية هلل عز وجل، فيغدوا مطالبا  أمام هللا عز وجل حبقوق هذه الكلمة. والتقصري  
أبداء حقوق الشهادتّي بعد اإلقرار هبما يستوجب العقاب يف الدنيا كما يضمن للموقن هبا عدم  

ال إله  من مات وهو يعلم أنه)ه وسلم قال فيما رواه مسلم:  ألن النيب صلى هللا علياخللود يف النار.  
 .(إال هللا دخل اجلنة

قوله  يف منها  ،                                                                        وكم ذك ران الباري سبحانه وتعاىل مبا تستوجبه هذه الكلمة من التزامات وواجبات
لنا  يقول  (.                                        إ ذ  ق  ل ت م  مس  ع ن ا و أ ط ع ن ا                                                                           و اذ ك ر وا  ن ع م ة  اَّلل   ع ل ي ك م  و م يث اق ه  ال ذ ي و اث  ق ك م ب ه  )سبحانه وتعاىل:  

إل  سبحانه: الذي دعوتكم  امليثاق  إىل  أصغيتم  أنتم  يهلقد  وها  إذ،            مس  ع ن ا  )قلتم:    عاهدَتوين عليه 
                                                                         وشهدُت أبن ال إله غريي يف هذا الكون، وأن حممدا  عبدي ورسويل الذي أرسلته إليكم،   ،(            و أ ط ع ن ا

 ق وحتقيق الزم هذا العهد من طاعة وعبادة وعبودية .. فأنتم مطالبون ابلتطبي
                الذي وق  ع ت م    (                    أ و ف وا  ب ع ه د ي)  (                                         و أ و ف وا  ب ع ه د ي أ وف  ب ع ه د ك م  ):  هللا عز وجل يف آية أخرىيقول  و 

أعطيكم  و    من غريكم،                      ، فال أسلط عليكم عدوا                        أ وف  ب ع ه د ي جتاهكم يب وبرسويل    آمنتمعليه عندما  
 . وعدتكمالذي األجر 
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مل هبا اللسان ويؤطر هبا الكيان، اإلسالم اعتقاد  ي هيمن            شعارات                   فاإلسالم ليس جمرد    على                                                       جي 
قال فما أيسرها من                            ولو كان اإلسالم جمرد كلمة ت   ،                             سلوك  ينسجم مع هذا االعتقاد       ومن مث  اجلنان، 

لو كان اإلسالم جمرد   .      أبدا    اعرضها السماوات واألرض خالدين فيه                               كلمة نلفظها فننال عليها جنة   
              ن حممدا  رسول  ن أبلسنتهم أن ال إله إال هللا وأوهم يشهدو   قال، الستحق املنافقون اجلنة        كلمة ت  

، إال أن مآلم كما أخرب هللا عز وجل يف الدرك األسفل من النار. لو كان اإلسالم جمرد كلمة ملا  هللا
، لكنهم أدركوا أنه  شكالاإل  ، لقالوها وانتهىلسنوات طويلة  سيدان رسول هللا ارب  حتقريش  ظلت  

 ليست جمرد كلمة تقال.  
                               عند الرخاء، صابرا  عند البالء،         شاكرا  والشواهد على صدق إسالم املسلم كثرية منها: أن يكون 

نفسه عند اخلصاصة، وج   على حتري احلالل                                   ال  من هللا يف حركاته وسكناته، حريصا                                   مؤثرا  على 
                          ااب  بعد كل شرود ومعصية.                                             واجتناب احلرام، ال يفرط بفريضة وال عبادة، أو  

؛ أعزهم هللا، وجعل خوفهم مؤدين حلقوق الشهادتّي عندما كان املسلمون موفّي ابلعهد مع هللا
م عندما أسلموا بعقول   لكنمن هللا يسري يف قلوب أعدائهم، فكان لم هيبة وشأن بّي األانم.  

، فصارت استعمرهتا األهواء وامللذات، بل  من حمبة هللا  موفرغت قلوهب  فقط، مث تنكروا للوازم اإلَيان؛
 هم.                      لبوا بعضا  مما يف أيدي   س  ، فمن قلوب أعداء هللا  همسقطت هيبت   ،                             مرتعا  خصبا  للشهوات والغفالت

وخطب راننة ومنشورات طنانة           كلمات  اليوم                                            اليوم قنوات دينية، ومواقع إسالمية، إسالم          إسالم  
من    املسلمّي  فما هو حظ  .تاريخ املسلمّيجد بابإلسالم وَتتغىن  على وسائل التواصل تومقاطع  

                            حيرك قلبا  وال يقوم اعوجاجا                                                           هذا الكلمات واملنشورات؟ ال شيء، إمنا هو تفاعل  عقلي جمرد، ال  
ال،                 وال يصلح سلوكا   زال  والكلمات  ن يتداولو ممن    ونكثري وما  واملقاطع عاكفّي على    املنشورات 

  ون          ، ال حيك مممعىن للتبتل يف حياهتوقوا   يذمل  ،ملقرآهن  تّيملتف      غري  هم، متكاسلّي عن صالهتم،      غي  
 ..   مهنو شؤ يف سائر بل ، ميف خصوماهتو  ممعامالهتيف شرع هللا 

 (                                         عد و ا من غري هم، فأخ ذ  بعض  ما يف أيديهم)  املسلمّيهللا قد سلط على    أن  اليوم  فإذا رأيتم
 يؤدوا حق ال إله إال  مل  ؛صلى هللا عليه وسلماملصطفى  أخرب عنه  السبب هو ما    فاعلموا السبب، 
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أهنم قد غدوا من الضعف والذلة أن يتحكم هبم أعداؤهم، يسلبوهم أرزاقهم نفطهم إذا رأيتم  هللا.  
                                                                                   أرضهم سواء أكان ذلك قسرا  أو حتت مسمى اتفاقيات تعاون ومحاية، فاعلموا أنه عقاب وأتديب  

 اه.مقتضلقاء نقض العهد الذي أذعنوا إليه وقصروا يف تنفيذ 
)ال إله إال هللا   سيد املرسلّي،ين، وانضوائنا حتت راية  لذا الدإن علينا أن ندرك معىن انتمائنا  

قال ابللسان، ولكنها بيعة مع هللا عظمى، وعهد مع هللا له شأن،    ت              ليست كلمة   حممد رسول هللا(
 . (                    إن عهد هللا كان مسؤوال  )                     يقول حمذرا  ومنذرا :وهللا تعاىل 

وا فيما أنز ل  هللا  ع ز  وج ل ، إال  جع ل  هللا  اخلامس: "البند   ري                                                                                     وما مل َي  كم  أئم ت هم مبا أنز ل  هللا  وَت 
 "             أب س هم بينهم

أما أن هللا تعاىل جعل أبس املسلمّي بينهم، فالسنوات العجاف اليت خلت شاهدة على ذلك،  
يتألف من  ، لوجدان أنه  لى هللا عليه وسلمسيدان رسول هللا صالذي ذكره    ولو أتملنا يف السبب

 يتعلق بعامة الناس.     ق                                      رين للفتوى والقائمّي على األحكام، وش       صد              يتعلق ابملت      ق         قّي، ش     ش  
:  ها فإن احلديث عنها حديث طويل الذيل متشعب األركان، ولعل أبرز  ،أما مظاهر الشق األول

مظاهر فيها من  واليت  جترؤ الكثريين على إصدار الفتاوى العجيبة اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان،  
 ما فيها .. األقوال الشاذة وتلقف  َتييع األحكام

تت أن  ال  الظروف  حسب  ت كيف  الفقهية  األحكام  جتد  أن  حسب                                                       واألدهى  الظروف  كيف 
يباح لم ابلراب ألهنم                 إذا  ينبغي أن                                     اب جيدون عنتا  عندما يتمسكون بدين هللا  و األحكام، ففي أور 

أوالدهم على النهج اإلسالمي القومي، فال مانع أن يبقوا هناك  يف تربية  صعوبة  جيدون    ،مضطرين
وا شرعة هللا يف مأكلهم  ال يستطيعون أن يطبقولو كان على حساب ضياع دينهم وضياع أوالدهم،  

ال  ،                                                                               ومشرهبم إذا  فينبغي أن نغض الطرف عن الشروط اليت شرعها هللا عز وجل للذابئح واملأكوالت
  . حرج يف بقاء أو زواج املسلمة من غري املسلم حبجة أننا يف جمتمع مدين متعدد الطوائف والنحل 

                              رمات ت  ن  ت  ه ك ألننا نعيش يف احملالعصاة وأن نرى  جمالسة    يف  النساء، ال حرجيف مصافحة  ال حرج  
 ..  إلسالماجمتمع ال يعرف 
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صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام عليهم رضوان هللا تركوا وطنهم وغامروا يف مع أن النيب  و 
 ف ذلك                 ر الكفر ولو كل  ، إال أن الدجالّي أفتوا جبواز الجرة إىل دايل تطبيق أوامر هللابحياهتم يف س

حمرومون من الرفاهية   -       مثال     -والتخلي عن ثوابت اإلَيان، ألهنم يف الشام    احلجاب  املسلمات نزع
 ويعانون من صعوابت املعيشة والضائقة االقتصادية. 

رين للفتوى والقائمّي على األحكام، أما الشق الذي يتعلق                               هذا ابلنسبة للشق املتعلق ابملتصد  
يقدم مصاحله املادية واملكاسب الدنيوية على شرع هللا عز وجل، وهو ابلناس، فكم من مسلم اليوم  

نفسه أن احلق ليس معه، يرضى لنفسه أن حيتكم للشيطان وال خيضع حلكم الرمحن عز                 يعلم بقرارة  
             حي  ك  م وك         ح َّت                                    ﴿ف ال  و ر ب  ك  ال  ي  ؤ م ن ون  . وهللا تعاىل يقول:  ، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلوجل

 .                              ف يم ا ش ج ر  ب  ي  ن  ه م ﴾
من  وبيوتنا، كم نسمع  أسواقنا وخصوماتنا  وكم من جراءة على شرع هللا عز وجل حتصل يف 
عبارات فيها من التطاول على أمر هللا ما فيها. يقول قائلهم أو قائلتهم: ليست العربة ابحلجاب  

، مع أن هللا تعاىل أمر  بواحلشمة فكم من سافرة قلبها طيب وكم من متحجبة قلبها ليس بطي
 طيبة القلب وال لونه. ن يعلق احلكم على أابحلجاب دون 

وليست لديه املكنة والعلم،                             يصدر األحكام جزافا  وابجلملة                                 كم من مسلم قد نصب نفسه مفتيا     
                                                                                  هذا جيوز وهذا ال جيوز، كل  مؤهالته معلومات  شردت إىل ذهنه مسعها عرضا  من قناة فضائية أو 

أجرؤكم على الفتيا  )  قرأها من االنرتنت .. والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول فيما رواه الدارمي: 
احلكم الشرعي كذا.   :وآخر يعمل رأيه يف مقابل كتاب هللا عز وجل. تقول له.  (أجرؤكم على النار 

  ! فيقول لك: رأيي أنه ما ينبغي أن نشدد على الناس. ومن أنت حَّت تعمل رأيك أمام حكم هللا
   .!ض نفسك للنار                            ما كان أغناك اي أخي أن تعر  

سمع ما زلنا ن  هرج ومرج..    أخيهواليوم حنصد النتائج .. كم من مسلم قد أريق دمه على يد  
مساء، أفعال  أفعال  أخباره صباح  َت    تقرتف  جرائمو   وردود  ال  بصلة     ت                   وأعمال مهجية    لإلسالم 

سواء يف بلدان هذا أم يف ليبيا أم يف اليمن أم يف العراق أم يف غريها   ل.                    حصلت أو ما زالت حتص  
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البلدان،   بعضا          يقتل    مسلمونمن  النيب  ،              بعضهم  أن  وسلم  رغم  عليه  رواه  صلى هللا  فيما  يقول 
 ق ت ول  يف الن ار  )البخاري:  

 س ل م ان  بس ي  ف ي ه ما ف الق ات ل  وامل
                   إذ ا الت  ق ى امل

                                         
تال  تال َيكن ملسلمّي أن يقو   .(                
 ا.همييف قلبزغل إذا دخل إال ومها حتت مظلة اإلَيان 

رغم    بعضا  بعضهم  يقتل  وسلم  أن  مسلمون  عليه  ماجه  فيما  يقول  النيب صلى هللا  ابن  رواه 
من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي هللا عز وجل )والبيهقي يف سننه وأبو يعلى يف مسنده:  

عن النظر وتتأمل فيمن يقوم هبذه األعمال فتجد أن الفاعل َت.  (                             مكتواب  بّي عينيه آيس من رمحة هللا
أم ملصلحة من؟. ال تدري،  ي غاية ترجى  ألألي هدف أم  سلمّي.                             من املسلمّي، والضحااي أيضا  م

 النيب عليه الصالة والسالم.ل، كما وصف    ت                     ل وال املقتول فيم ق     ت                           بل ال يدري القاتل فيم ق   
حصلت اجلراءة على الدماء، وعلى األعراض وعلى األموال وعلى البيوت .. واحلجج   نعم ..

أو اسرتداد حق مسلوب، أو رد ظلم   الدماء: نيل حرية موهومة،  أو اليت سفكت مبوجبها  واقع 
مل جيين املسلمون    دليل أنهب  ؛ احلقيقة أن ما جيري عقاب من هللا عز وجلو   ..  . هكذا يظنونمتوقع

األع مثمن هذه  يوما   األعمال  تثمر هذه  مل  والنكبات،  احلناظل  فائدة إسالمية    رة                                                   مال سوى  وال 
وال هنضة اقتصادية، ما حصلوا سوى على املصائب واآلالم واألحزان. وحسبكم هذا  اجتماعية  

 دليل على أهنا عقاب من هللا عز وجل.  
*** 

وأمراض مل  أوجاع  أنتجت ما نتقلب به من نكبات وبليات،    أسبابخالصة القول: هي مخسة  
ومزيد من القلة يف املوارد والغالء، ظلم ينحط علينا   سنّي وشدة مؤنةيسمع هبا أسالفنا من قبل،  

عله هللا فيما ج  اء، أبس                          بل سلبنا بعضا  من أراضينا  نايبعض ما يف أيد  ذعدو أخ  من هنا وهناك،
و   بيننا املت..  تسأل  ذهبت  ما لو  التفنيدات عن سبب  أوقاهتم يف  واملضيعّي  للتحليالت  صدرين 

                                                        ، ألشبعك كالمك سطحيا  حول مؤامرة كونية، أو خمططات خارجية،  للمسلمّي من نكبات  حصل
حَّت نؤوب  من هللا عز وجل    عقاب وأتديبأن القضية  أو تدخالت دولية .. واللبيب الفطن يدرك  

 العقاب. ، فإذا ما رفعت األسباب، ارتفع ونرعوي


