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 موسوعة
 من 

 اخلطب املنربية
 يف البالد الشامية

 

 مايقسب مً أزبع مئة خطبة 

 مت مجعَا مً موقع ىطيه الشاو 

 للدكتوز

 حمند ضعيد زمضاٌ البوطي

 زمحُ اهلل تعاىل
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 املقدمــة

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 في ميداف الدعوة إلى اهلللما كاف المنبر 
 مية كعاالي  سيد البررةة صلى اهلل عليو كسل ىو صلة الوصل بين األمة اإلسبل

 جنباعوي درجاعو كةقف على ةرعقكاف حتما الزما على من 
 ملك عقبل ملئ فكرا ةاف ةكوف صاحب فؤاد ملئ شفقة كاف  

 ةتألموف  عبلجان لما ةاانوف  كةكوف كبلمو بلسمان  كبما ةفهموفما ةحتاجوف بفيخاطب الناس 
د بوصلة القلوب الى خطى يةاأف المطلوب من القائ  بها  فخطبة الجماة ساعو أسبوعية
 المحبوب صلى اهلل عليو كسل 

اف ةحسن القيادة فأمواج الرهوات كالربهات عاالت اصواعها  لقائدىاكسفينة نجاة ةنبغي  
 الفاظها ككثر دعاعها كعنوعت

سايد رمضاف البوطي  كإننا لو عأملنا ىذا التراث الطيب الذم عركو موالنا كشيخنا الدكتور محمد
لوجدناه كما عهدناه في جميع كتاباعو كمؤلفاعو ةخاطب الاقل كةنادم الفؤاد  رحمو اهلل عاالى

ئ شفقو كرحمة كمحبة فخرجت الكلمات من القلب لتدخل بكلمات نسجت حركفها في فؤاد مل
 الى سوةداء القلوب 

 عاالى على منبر رسوؿ اهلل صلى فيسر اهلل جمع ما ةقرب من اربع مئة خطبة صدع بها رحمو اهلل
 اهلل عليو كسل  في مساجد ببلد الراـ

كأضع بين ةدةك اخي الخطيب المنهج الذم التـز بو الريخ محمد سايد رمضاف البوطي رحمو 
 اهلل عاالى

كىو المنهج ذاعو الذم خاطب الدعاة الى اهلل كالى دةن اهلل اف ةلزموا بو انفسه  حتى ةكوف 
   اثر في الساماين لكبلمه  كخطابه

 كذلك في كتابو القي  ) ىكذا فلندعوا الى اإلسبلـ(
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 ىكذا فىلنىدعي إلى اإلسبلـى
* نػػػػػدعو إليػػػػػو باػػػػػد أف نتحلػػػػػى بػػػػػو عقيػػػػػدةن كخلقػػػػػانن كسػػػػػلوكانن كال ننسػػػػػى أف نغػػػػػذم أفئػػػػػدعنا       

 خبلؿ ذلكن بأسباب الرغبة في ثواب اهلل كالرىبة من عقابون كالمراقبة الدائمة لو.
 
*نػػػػػػدعو إليػػػػػػو مػػػػػػن منطلػػػػػػع الرػػػػػػفقة علػػػػػػى عبػػػػػػاد اهلل جمياػػػػػػانن كػػػػػػي ال ةقاػػػػػػوا غػػػػػػدان فػػػػػػي  الـ        

كاكةػػػػة مػػػػن الندامػػػػة التػػػػي ال عغنػػػػيه  شػػػػيئان. فػػػػاف رب الاػػػػالمين جػػػػل جبللػػػػو مػػػػا دعػػػػا عبػػػػاده إلػػػػى 
دةنػػػػو ىػػػػذان إال رحمػػػػة بهػػػػ  كحبػػػػان إلسػػػػاادى ن فػػػػأكلى بػػػػك كأنػػػػت جنػػػػدم عػػػػدعو النػػػػاس بدعوعػػػػون 

 ال الرحمة كالرفقة كالغيرة عليه .أال عدفاك إلى ذلك إ
 

*نػػػػدعو الاقػػػػوؿ عػػػػن طرةػػػػع الحجػػػػة كالبرىػػػػاف إلػػػػى اليقػػػػين باقائػػػػد اإلسػػػػبلـن كنػػػػدعو النفػػػػوس عػػػػن 
طرةػػػػع منهػػػػاج التزكيػػػػة النفسػػػػية إلػػػػى االلتػػػػزاـ بسػػػػلوؾ اإلسػػػػبلـن كلػػػػن نػػػػنج  فػػػػي ذلػػػػك إال باػػػػد أف 

 نبدأ فنزكي نحن نفوسنا من أكضارىا كأمراضها جهد استطاعتنا.
* نركػػػػل مػػػػن طرةػػػػع مػػػػا بيننػػػػا كبػػػػين ااخػػػػرةن كػػػػل عالػػػػبياعنا كأنانياعنػػػػا كرغباعنػػػػا فػػػػي االنتالػػػػار       

للػػػػذاتن حتػػػػى عتػػػػاح الفرصػػػػة لهػػػػ  أةضػػػػان أف ةفالػػػػوا مثػػػػل ذلػػػػك فينحػػػػوا عالػػػػبياعه  كأنػػػػانيته  عػػػػن 
 الطرةع حتى عنفذ إليه  كلمة الال  كالحع صافية سائغة.

 
وقػػػػػػػػاتن كزكائػػػػػػػػد الرػػػػػػػػهوات كاألىػػػػػػػػواءن كال * ال عخلػػػػػػػػ  بأعمػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػدعوة شػػػػػػػػوائب الما      

نرػػػػػغل بػػػػػاؿ الناشػػػػػئة بهػػػػػان فانهػػػػػا ال عػػػػػوقاه  إال فػػػػػي رىػػػػػع ال جػػػػػدكل منػػػػػون كال عاػػػػػود إلػػػػػيه  إال 
 بببلبل فكرةة عورث الفتنة كال عحقع الخير.

 
* سػػػػػبلح الػػػػػداعي إلػػػػػى اهلل أكالنهلل الالػػػػػ  بكتػػػػػاب اهلل كسػػػػػنة رسػػػػػولو كمػػػػػا أجمػػػػػع عليػػػػػو سػػػػػلف       

هلل الااطفػػػػػة اإلسػػػػػبلمية التػػػػػي غػػػػػذةت بػػػػػالال  كارعبطػػػػػت بحػػػػػدكده. فمػػػػػن حمػػػػػل ىػػػػػذه األمػػػػػة. ثانيػػػػػان 
لػػػػػواء الػػػػػدعوة إلػػػػػى اهلل بػػػػػدفع مػػػػػن عاطفتػػػػػو كحػػػػػدىا ال ةسػػػػػل  مػػػػػن الوقػػػػػوع فػػػػػي غواةػػػػػة أك إغػػػػػواء. 
كمػػػػػن حمػػػػػل لواءىػػػػػا بػػػػػدافع مػػػػػن علمػػػػػو المجػػػػػردن ال ةاػػػػػدك أف ةكػػػػػوف مفتيػػػػػان ةضػػػػػع أمػػػػػاـ النػػػػػاس 

 اـن ةختلف عن الدعوة إلى اإلسبلـ.قائمة أحكاـ الحبلؿ كالحراـ. كعالي  األحك
 

ػػػػػا  * شػػػػػاار الابػػػػػد الػػػػػذم أخلػػػػػه فػػػػػي الػػػػػدعوة إلػػػػػى اهللن ىػػػػػو قولػػػػػو عػػػػػز كجػػػػػلهلل        ٍر ًإن مى فىػػػػػذىكٍّ
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فهػػػػػو ةػػػػػؤدم باملػػػػػو كظيفػػػػػة كلفػػػػػو اهلل بهػػػػػا. أمػػػػػا ىداةػػػػػة  أىنٍػػػػػتى ميػػػػػذىكٍّره * لىٍسػػػػػتى عىلىػػػػػٍيًهٍ  ًبميالىػػػػػٍيًطرو 
 الربانية التي ةت  على أساسها عدبير األمور.الناس كاستجابته  لو فريء مناطو اإلرادة 

 
*سػػػػػػبلح القػػػػػػائ  بػػػػػػدعوة اهللن كثيػػػػػػر ذكػػػػػػر كدعػػػػػػاءن كعضػػػػػػرع كبكػػػػػػاءن ككثيػػػػػػر اسػػػػػػتغفار فػػػػػػي       

 األسحارن كعبلكة للقر ف. كحراسة دائمة للقلب أال عسيطر عليو األىواء.
 ككل التدابير األخرلن على أىميتهان إنما ةأعي كراء ذلك.      
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 اإلهداء

 ... وضله عليُ صلى اهلل اهلل زضول ميرب صعد مً كل ىلإ

 ...اهلل اىل الدعوة لواء محل مً كلىل إ

 اخلطباء مً إىل العله طالب ىلإ وضله عليُ صلى اهلل وزضولُ اهلل عً التبليغ ميصب تقلد مً كلىل إ

 ... تعاىل اهلل زمحُ البوطي زمضاٌ عيدض دالدكتوز حمن اجمليد موالىا بإذٌ الطعيد الشَيد الشيخ ىلإ

 املتواضع العنل ٍرا أٍدي

 احتوت اليت ةميربي خطبمً  وكوٌامل

 الشبَات دحض اليفظ تصكية على 

 الشَوات مً والتحريس 

  لألشمات املثلى احللولو 

  تصفحَا او قسأٍا مً كل مً وازجو

 الغيب ظَس يف الدعاء

 الوكسيه خالصًا لوجَُ العنل ٍرا اهلل جيعل اٌ 

 

 

 الناشر
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 فهرس احملتويات
 

 اٌّؾز٠ٛبد
 ٙ ................................................................................... المحتوٌات فهرس

لِ  بٌن ما المعكوس نشاطنا  ٕٕ ............................................. وآخره رمضان شهرِ  أوَّ

 2ٕ ...................................................... الرجال من ٌعد ال نفسه خواطر ٌتهم لم من

ًّ  العلم بطلبةِ  الفتن ضدَّ  محّصنة   الّشام  ٖٖ ....................................................الّشرع

 3ٖ ............................................................... رمضان شهر فً العاصً خسارة

 ٖٗ .................................................................................. الفطر عٌد خطبة

 2ٗ .......................................................... ربه من جاءه بمصاب ٌتؤذى ال المإمن

 ٔ٘ ............................................................. منه ومخافة هلل حبا   قلبك ٌفٌض كٌف

 ٘٘ ................... [ودورها فرضٌتها] الزكاة ،[وخصوصٌتها وقتها] القدر لٌلة: مهمان أمران

 4٘ ............................................................................... رمضان شهر ٌةنها

 ٖٙ .......................................................................... السعٌد الفطر عٌد خطبة

 2ٙ ....................................................... المجتمع من واإلفساد الفساد امتالخ منهج

 2ٕ .............................................. بصٌر خبٌر بعباده وهو ٌشاء، ما بقدر ٌنزل ولكن

 2٘ ..................... الهوٌة عن ضٌاعها بسبب إال العز أوج من وهبطت بالذلة أمة أصٌبت ما

 23 .................................. معصٌة غدت معصٌة ارتكاب استلزمت إذا المبرورة الطاعة

 3ٔ ............................................................... القٌامة ٌوم ظلمات الظلم..  حسبك

 3ٗ ............................ هللا إلى االلتجاء صدق هو المسلمٌن حٌاة فً المادٌة األسباب روح

 33 ...................................................................... لنا ٌستجاب فال ندعو مابالنا

 4ٗ ................................................. اإللهً البٌان ٌستعملها كلمة أعم: الصالح العمل

 43 ......................................................... هامة شروط ٌدٌها بٌن: االستسقاء صالة

 ٕٓٔ ................................ ٌجمعون مما خٌر هو فلٌفرحوا فبذلك وبرحمته هللا بفضل قل

 ٙٓٔ ............................................................. المذموم والفرح... الممدوح الفرح

 ٔٔٔ ............................................................. مبٌن وكتاب نور هللا من جاءكم قد

 ٘ٔٔ ...................................................................... الحب لٌوم....الحب رسالة

 4ٔٔ .................................................... بالدٌن تمسك   إال ملكهم ٌبقً ال..... العرب

 ٖٕٔ ................................................................................. ٌضرعون لعلهم

 2ٕٔ ........................................................................... إٌاي هللا لحب أحبونً
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 ٖٔٔ ............................................................ .وأدواته سبٌله....لإلسالم االنتصار

 ٖ٘ٔ ................................................................................... اإلسالم شجرة

 4ٖٔ ................................................................................... الصالح العمل

 ٖٗٔ ......................................................... واحد؟ بآن ودواء   داء   الحب ٌكون هل

 2ٗٔ ............................................................................. الٌوم المسلمٌن واقع

 ٔ٘ٔ ...................................................... الصف ووحدة اإلسالمٌة الشرٌعة اصدمق

 ٘٘ٔ ................................................................................... والحٌاة الموت

 4٘ٔ ...................................................................... واالنحدار النهضة عوامل

 ٗٙٔ ..................................................................... وجل عز هللا خطاب تعظٌم

 3ٙٔ ......................................................................................... هللا فطرة

 2ٕٔ .................................................................. ذلك وعاقبة لإلنسان هللا تكرٌم

 2ٙٔ ............................................................................... منها والنجاة الفتن

 3ٓٔ ............................................................................. ٌسرا العسر مع فإن

 3ٗٔ ........................................................................... وفسادها األمة صالح

 33ٔ ..................................................................... والباطل الحق بٌن الصراع

 4ٕٔ .................................................................................. االحتٌاط منطق

 4ٙٔ ..................................................................................... الروح غذاء

 ٕٓٓ ................................................................ المبارك رمضان شهر ٌدي بٌن

 ٕٗٓ ............................................................................... المستشري الفساد

 3ٕٓ .............................................................................. أقبل الخٌر باغً ٌا

 ٕٕٔ ........................................................................... االستقامة على الثبات

 ٕٙٔ ............................................................... ذاته مرآة أمام وقف الذي المسلم

 ٕٙٔ ....................................................................... السعٌد الفطر عٌد خطبة"

 ٕٕٕ ............................................................. العباد حق – االستقامة على الثبات

 2ٕٕ ................................................................................ القذف أنواع شر  

 ٖٕٔ ........................................................................ وغذاإها الطٌبة الشجرة

 ٖٕ٘ ......................................................... الرأسمالً بالنظام تحٌق الموت سكرة

 3ٖٕ .............................................................................. وأهلها الشام مزاٌا

 ٕٔٗ ............................................................ الحج صحة وشروط لوٌاتاألو سلم

وا  ٕٙٗ .................................................................................... هللا إلى َفِفر 

 ٕٔ٘ ..................................... !!ٌثرب؟ إلى بالعودة وننادي فلسطٌن إلى بالعودة ٌنادون
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 3ٕ٘ ................................................... وعالجها تشخٌصها...العصر مشكلة الثنائٌة

 ٕٕٙ ...................................................................................... العٌد خطبة

 ٕٙٙ .................................................................................. إنسانٌة صرخة

 2ٕٓ ................................................................. وعظاتها الهجرة لمعانً التنكر

 2ٕٙ .......................................................................... الدٌنٌة المإسسات دور

 3ٕٔ ...................................................... المنافقٌن صادح فٌها فإن الفتن تكرهوا ال

 3ٕٙ ............................................................................ قبرها تحفر إسرائٌل

 4ٕٓ ........................................................................ !؟؟ الناجٌة الملة هً من

 4ٕ٘ ................................................... !؟؟ استمراره ضمانة ما.. وفضله هللا عطاء

 44ٕ ................................................................. نهاٌته َحُسَنتْ  بداٌته َحُسَنتْ  َمنْ 

 ٖٖٓ .......................................................... وجل عز هلل العبودٌة بمشاعر التحقق

 2ٖٓ ....................................................................................... بحب حب  

 ٖٔٔ ...................... الحقٌقً االحتفال هو وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول بوصاٌا االنضباط

 ٖ٘ٔ ................................................................ اإلحسان إال اإلحسان جزاء هل

 4ٖٔ ................................. األغر الغابر تارٌخنا فً المسلمٌن وعلماء خلفاإنا كان هكذا

 ٖٕٖ ...................................................... !منها؟ نحن نفؤٌ.. العبودٌة العبادة أساس

 3ٕٖ ........................................................................... ....وبٌنهم بٌننا الفرق

 ٕٖٖ ....................................................................... ٌستٌقظ هللا جنود من جند

 ٖٖٙ .............................................................................. القلب قسوة معالجة

 ٖٓٗ ........................................................................... الباسقة اإلسالم شجرة

 ٖٗٗ ...................................... السلٌم المتماسك اإلنسانً المجتمع بناء فً المسجد دور

 2ٖٗ ............................................................................ الصالة على حافظوا

 ٖٓ٘ ........................................................................ القدسٌة الوظٌفة هللا ذكر

 ٖٗ٘ ................................................. قٌنالمت إال عدو لبعض بعضهم ٌومئذ   األخالء

 4ٖ٘ ..................................................................................... الموت بوابة

 ٖٖٙ ................................................................... والمعراج اإلسراء ذكرى فً

 2ٖٙ .....................................................................األٌوبً ٌنالد صالح البطل

 2ٖٔ .............................................................................. لدٌنه ٌحتاط المسلم

 2ٖ٘ ............................................................ الكتاب أهل أمانً وال بؤمانٌكم لٌس

 24ٖ ............................................................. المجتمع على رمضان شهر حقوق

 3ٖٖ .................................................................... هللا عبد والعبد هللا مال المال
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 32ٖ ..................................................................... األمر على والثبات اإلنفاق

 4ٖٔ .............................................................. التشرٌعً والنظام التكوٌنً النظام

 4ٖ٘ ...................................................................................... ووعٌد وعد

 44ٖ .................................... ألوزاروا اآلثام رجس من المغتسل هً الخمس الصلوات

 ٕٓٗ ............................................................. بها وجل عز هللا ٌكرمنا خفٌة نعمة

 ٙٓٗ ....................................................................... االستسقاء صالة مقدمات

 ٓٔٗ ...................................................................... وإحسانه هللا بفضل ُمِطرَنا

 ٗٔٗ ....................................................................... الحل مفتاح هللا إلى التوبة

ً   هللّاُ } نَ  ٌُْخِرُجُهم آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  َولِ لُمَ  مِّ ُورِ  إِلَى اتِ الظ   2ٔٗ ....................................... { الن 

 ٕٕٗ .......................................................................اإلنسان أٌها شؤنك عجٌب

ة   ِمنُكمْ  َظلَُمواْ  الَِّذٌنَ  ُتِصٌَبنَّ  الَّ  فِْتَنة   َواتَّقُواْ }  3ٕٗ ..............{ اْلِعَقابِ  َشِدٌدُ  هللّاَ  أَنَّ  اْعلَُمواْ وَ  َخآصَّ

 ٖٗٗ ............................................................... األمضى سالحنا اإلٌمانٌة هوٌتنا

 4ٖٗ ....................................................... والمرج الهرج فً لنا هللا رسول وصاٌا

 ٕٗٗ ............................ٕ  - والمرج الهرج فً لنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وصاٌا

 ٘ٗٗ ................................................... منه نعانً الذي االبتالء هذا فً النعمة وجه

 4ٗٗ ....................................................................... الحل مفتاح هللا إلى التوبة

 ٖ٘ٗ ........................................................................... بالجهاد الهرج التباس

 3٘ٗ ......................................................... بنا تحدق عندما المصائب من المخرج

 ٖٙٗ ........................... الشام فً الغربة من تعانً وسلم علٌه هللا صلى المصطفى وصاٌا

 2ٙٗ ................................................................................... مقال مقام لكل

 2ٔٗ ............................................................... علٌكم حرام وأموالكم دماءكم إن

 2٘ٗ ................................................................... التكفٌر بدعة من حذار حذار

 3ٓٗ ...................................................نعمتً علٌكم وأتممت دٌنكم لكم أكملت الٌوم

 34ٗ ........................................................................ وعظات دروس: الهجرة

 4ٖٗ ................................................................................... الدٌنً الوازع

 4ٙٗ ........................................................... ٌدٌنابؤ فٌه أنفسنا َحَبْسَنا الذي السجن

 ٓٓ٘ .................................................................................... الموت حقٌقة

 ٗٓ٘ ....................................................................... النعم تدوم والشكر بالحب

 3ٓ٘ .................................................................... هللا رسول عةوطا هللا طاعة

 ٕٔ٘ ............................................................................. ٌتجزأ ال كل   الجهاد

 ٙٔ٘ ................................................................................... النصٌحة آداب
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 4ٔ٘ .................................................................... (هللا رسول فٌكم أن واعلموا

 ٖٕ٘ ............................................................ لعنتم األمر من كثٌر فً ٌطٌعكم لو

 2ٕ٘ ............................................................. وعسرها ٌسرها الشرعٌة التكالٌف

 ٕٖ٘ ..........................................................................بٌنكم الفضل تنسوا وال

 3ٖ٘ ............................................................. والرخاء الشدة فً هللا إلى االلتجاء

 والمنكر وتعالى سبحانه باهلل والجاحد بلقائه والموقن وتعالى سبحانه باهلل المإمن بٌن ما فرق

 ٖٗ٘ ............................................................................................. للقائه

 4ٗ٘ .......................................................................... القرآن وعربٌة عروبة

 ٗ٘٘ .................................................................................. والطلب الدعاء

 4٘٘ ............................................... الدٌنٌة التربٌة مكان األخالق تحل أن ٌمكن هل

 ٘ٙ٘ ..................................... عقولهم العقول ذوي سلب وقدره قضائه إنفاذ هللا أراد إذا

 2ٓ٘ ................................................................................ ودواء داء الحب

غ   َفُربَّ  آٌة ولو عنً بلغوا
 2ٙ٘ ............................................. سمع ممن أوعى له ُمَبلَّ

 3ٔ٘ .................................................................... اختٌار ال اضطرار العبودٌة

 4ٕ٘ ................................................................... رمضان فً للصائمٌن مكٌدة

 42٘ .............................................................. والزكاة اإلنفاق وسٌاسة القدر لٌلة

 ٕٓٙ ...................................... أنزور وصف كما لما هللا رسول وصفهم كما الشام أهل

 ٙٓٙ ................................................... تكلٌفا   تكون أن قبل تشرٌف اإللهٌة الوصاٌا

 ٔٔٙ .......................................... مةاأل لوحدة الجاذب المحور هو هللا بحبل االعتصام

 ٙٔٙ ................................ هللا بؤخالق نتخلق ال فلماذا وجل عز هللا بستر مستورون كلنا

 ٕٔٙ ........................................................ الشقاء صورة مقابل فً السعادة صورة

 ٕٙٙ ............................................................. هللا بوجود تنطق التً الكبرى اآلٌة

 ٖٔٙ .................................................................. وعالجه سببه والمرج؛ الهرج

 ٖ٘ٙ .................................................... وجل عز هلل ٌتهعبود اإلنسان ٌمارس كٌف

 ٘ٗٙ .............................................................. والزكاة اإلنفاق وسٌاسة القدر لٌلة

 ٔ٘ٙ .......................................... األمة لوحدة الجاذب المحور هو هللا بحبل االعتصام

 2٘ٙ ................................ هللا بؤخالق نتخلق ال فلماذا وجل عز هللا بستر مستورون كلنا

 2ٙٙ ................................................................................ االستجابة شرائط

 2ٕٙ ...................................... المباركة األرض هذه بركة تلوث أن ٌد ألي كنٌم كٌف

 2ٙٙ .................... منا به أولى الغرب المعاصٌلكان بكثرة القحط كان لو: مقولة على جوابا  

 3ٔٙ ............ والعلوم المعارف فً العربٌة المجتمعات وتخلف الغربٌة تمعاتالمج تفوق سبب
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 4ٔٙ ............................ والسعادة الخٌر معانً كل إلى الوصول مفتاح هً الدٌنٌة التربٌة

 4ٙٙ .............................................................. المسلم حٌاة فً الموت ذكر أهمٌة

ِ  إِلَى َوُتوُبوا َها َجِمٌعا   هللاَّ  ٌ  2ٓٔ ............................................ ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  اْلُمْإِمُنونَ  أَ

 2ٓٙ ................................................ تعالى هللا كتاب وتعهد انرمض مع االصطالح

 2ٔٔ ............................................................... علٌكم حرام وأموالكم دماءكم إن

 2ٔ٘ ....................................................... إخمادها وعوامل تغذٌتها سبل: هللا فطرة

 2ٔ4 ................................................ الشام فً الحوار أطٌاف من طٌفا   لٌس اإلسالم

 2ٕٖ ........................................................... رمضان فً هللا شعائر على حافظوا

 2ٕ2 ............................................................ المبارك رمضان شهر بلنستق بماذا

 2ٖٙ ........................................................... والباطنة الظاهرة هللا نعم مع التعامل

 2ٗٔ .................................................................. الناجزة والهدٌة المخبؤة الهدٌة

 2ٗٙ ...................................................................... (السعٌد الفطر عٌد خطبة)

 2٘ٓ ................................................... هذه الشام لكنانته وتعالى سبحانه هللا ضمانة

 2٘٘ .................................................... وقادتها لألمة رةضرو الذات نقد فً ساعة

ًَ  إِنَّ } ـ ٌِّ لَ  الَِّذي هللّاُ  َولِ َتَولَّى َوُهوَ  اْلِكَتابَ  َنزَّ الِِحٌنَ  ٌَ  2٘4 ....................................... {الصَّ

 2ٖٙ .............................................................................. الشام ألهل نصٌحة

ْرَحم ال َمنْ   2ٙ3 ............................................................................ ٌُْرَحم ال ٌَ

 222 ............................................................. ودواء داء اإلنسان، حٌاة فً الحب

 23ٖ ................................................... منها والعاصم لإلنسان الشٌطان عداوة سبب

 234 ........................................... األمة مشكالت حل فً وأثره المبرور الحج صفات

 24ٗ .......................... واإلفساد بالفساد منها بقً وما األٌام هذه أضاع من على واحسرتاه

 244 ........................................................................ الحج شرعة من الحكمة

 3ٖٓ ...................................................................... الهوى اتباع ظاهرة عالج

ْقَوى اْلبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنواْ }  3ٓ3 .................................................................. {َوالتَّ

 3ٖٔ ................................................................... وتعالى سبحانه هلل اإلخالص

 3ٔ4 ............................................................ بٌنهما ما وعالقة والسٌاسة اإلسالم

 3ٕٗ .................................................. الطائفً التصنٌف من اإلسالمً الدٌن موقف

 3ٖٓ ............................................................... واحد عدونا...  فلسطٌن تنسوا ال

ْلبُِسواْ  َولَمْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ ) ْهَتُدونَ  َوُهم األَْمنُ  لَُهمُ  أُْولَـئِكَ  ِبُظْلم   إٌَِماَنُهم ٌَ  3ٖٙ ......................... (م 

 3ٗٔ ............................................................................. الحرٌة إلى الطرٌق

ا}  َها ٌَ  ٌ قُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ اِدِقٌنَ  َمعَ  َوُكوُنواْ  هللّاَ  اتَّ  3ٗٙ .......................................... { الصَّ
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ٌَّايَ  ِبَعْهِدُكمْ  أُوفِ  ِبَعْهِدي َوأَْوفُواْ }  3٘ٔ ................................................. {َفاْرَهُبونِ  َوإِ

 3٘ٙ ............................................ منهما اإلسالم وموقف مصدرهما والغلو، التطرف

 3ٕٙ ............................................................. عباده مع تعاملنا فً هللا أّدبنا هكذا

 3ٙ2 ..................................................................................... الحب طقمن

 32ٕ ..................................................... هللا إلى والتضرع الدعاء األمضى سالحنا

نُصَرنَّ  ٌَ ُ  َولَ نُصُرهُ  َمن هللاَّ ٌَ ....................................................................... 322 

قُواْ  َوالَ  َجِمٌعا   هللّاِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ )  33ٕ .......................................................(َتَفرَّ

 332 ............................................. اإلسالمٌة مجتمعاتنا فً غرٌب عنوان..  التعاون

 34ٔ ............................................. لهم منحة لٌجعلوها الفقراء محنة ٌوظفون من إلى

 34٘ ...................................................... التامة العدالة إقامة اإلسالم شرائع محور

 4ٓٓ ................................................. (الدعاة منهم صةوخا) هللا فً أخ لكل نصٌحة

 4ٓٙ ............................................ حضارتنا نهضة أمام العوائق أبرز بالدنٌا االفتتان

 4ٕٔ ..................................... اإلفساد ال اإلصالح تستوجب األرض فً اإلنسان خالفة

 4ٔ3 ................................................................ هلل عبودٌته اإلنسان حرٌة َمعٌن

 4ٕٕ ................................ فٌه والصالة األقصى المسجد إلى بالتوجه ٌوصٌنا هللا رسول

 4ٕ2 ................................................................. الٌوم ننشده الذي هو اإلخالص

 4ٖٕ ...................................................... العكس ولٌس لإلسالم خادمة دٌمقراطٌتنا

 4ٖٙ ........................................................... الدٌن لجام لوال حٌوان أعتى اإلنسان

 4ٗٔ ................................................................... رجب شهر ٌدي بٌن نصٌحة

 4ٗٙ .................................................................... هللا إلى الرجوع الحل مفتاح

 4٘ٔ ................................................................... كبرى أهمٌة ذات الثث نقاط

 4٘٘ ................................................................................... قرآنٌة لطائف

 4ٙٓ .............................................. المسلمٌن من كثٌر على المسٌطر المزاج مشكلة

وا) ِ  إِلَى َفِفر   4ٙ٘ .................................................................................. (هللاَّ

 4ٙ4 ..................................................................... التطرف تولد الدٌن محاربة

 42ٗ ...................................................................................... القلب قسوة

ٌِّرُ  الَ  هللّاَ  إِنَّ  ٌُِّرواْ  َحتَّى بَِقْوم   َما ٌَُغ  43ٔ ................................................ بِؤَْنفُِسِهمْ  َما ٌَُغ

 43ٙ ....................................................................... رمضان ٌدي بٌن نصٌحة

 44ٔ ............................................................ هللا إلى وااللتجاء التوبة إلى حاجتنا

 442 ......................................................................... التوابون الخطائٌن خٌر

 ٕٓٓٔ ........................................................................ الموت ضجعة فلنتذكر
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 ٙٓٓٔ ............................................................ صاحبها تنفع ال عبودٌة بال عبادة

 ٔٔٓٔ ......................................................................... وسٌلة ال غاٌة الدعاء

 ٘ٔٓٔ ............................................................................ منحة محنة كل فً

 4ٔٓٔ ............................................................. النقٌض منها ٌمارس إلهٌة أوامر

 ٕٗٓٔ ............................................................. ... غابت إذا المحنة تعود ال لكً

 4ٕٓٔ ....................................................... (ِبؤَْفَواِهِهمْ  هللّاِ  ُنورَ  ٌُْطِفُإواْ  نأَ  ٌُِرٌُدونَ )

 ٖٗٓٔ .............................. والعمران الحٌاة على ثورة ال والقلوب للعقول خطاب اإلسالم

 4ٖٓٔ .................................................. هللا حكمة فً ارتابوا الم هللا سنة عرفوا لو

 ٘ٗٓٔ ............................................ الالدٌنٌة على ٌصر ومن بالخالفة ٌخدع من بٌن

 ٔ٘ٓٔ ............................. رٌخالتا ٌلعنهم ممن تكونوا وال التارٌخ لهم سٌشهد ممن كونوا

 2٘ٓٔ .......................................... ؟ العلمانٌة أم اإلسالم المعتقد لحرٌة الضامن أٌهما

 ٔٙٓٔ ............................................... الٌوم المنسٌة القرآنٌة القٌمة تلك..  اإلخالص

 2ٙٓٔ .............................. خصومه عند التكفٌري واإلسالم القرآن فً التبشٌري اإلسالم

 2ٖٓٔ ............................................................ الحج من للمحرومٌن موجه عزاء  

 24ٓٔ ................................................... النفاق دٌمقراطٌة مع ال هللا عدالة مع نحن

 3٘ٓٔ ..................................................... اإلسالم لتشوٌه المستؤَجر الطابور قصة

 4ٔٓٔ ................................................. أمرٌكا هوىت كما ال القرآن أمر كما إسالمنا

 42ٓٔ ................................................... السٌاسة بٌد أداة إلى اإلسالم ٌتحول عندما

 ٖٓٔٔ ................................................... إسالمٌا   والقناع سٌاسٌا   الحكم ٌكون عندما

 4ٓٔٔ ...................... للذات العصبٌة فً المبالغة أم هللا رسول حب فً المبالغة أسوأ أٌهما

 ٗٔٔٔ .......................................... ذلك ٌبغضهم من عباده وفً عباده بتوبة هللا ٌفرح

 3ٔٔٔ ............................................... الجهاد بحبال اإلسالم خنق على ٌصّرون إنهم

 ٕٕٔٔ ...................................المسلحٌن إلى هللا رسالة هً تلك..  كافة السلم فً ادخلوا

 2ٕٔٔ ........................................................... الفرج واستنزال للتوبة ملّحة دعوة

 ٖٖٔٔ ........................................................... الحب فً ودواءنا الحب من بالإنا

 4ٖٔٔ ...................... أعداءه إلى بٌعةبال وامتدت هللا رسول عن انفضت التً األٌدي مؤساة

 ٘ٗٔٔ ................................... المسلمٌن دٌار إلى العدو منه ٌدخل الذي الباب هً الفتنة

 4ٗٔٔ ...................................... وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عنها تحدث التً الفتن

 ٗ٘ٔٔ ......................................................................... والفتن المسلمٌن واقع

 4٘ٔٔ ............................... األزمة لهذه والحل المحكومٌن و الحكام وخطؤ الحالً واقعنا

 ٗٙٔٔ .............................. وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول على بالصالة مشكالتنا عالج
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 2ٓٔٔ ............................................................. حرف على هللا نعبد أن باهلل نعوذ

 2ٗٔٔ ................................................ نعمة؟ ٌكون ومتى مصٌبة الموت ٌكون متى

 24ٔٔ ............................................... األٌام هذه مثل فً اتباعه علً ٌجب الذي من

 3ٖٔٔ ........................ عنها الطرف والمعراج اإلسراء بذكرى المحتفلون ٌغض مشكالت

 33ٔٔ ........................................................... خطٌر بالء..  بالدٌن المقنع الهوى

 4ٕٔٔ ........................................................ والدٌن بالعلم تتربص آّفة..  العصبٌة

 42ٔٔ ............................................................. هللا إلى الفقراءُ  أنتم الناس أٌها ٌا

م ٌَ  ٕٕٓٔ ........................................... المزٌفة الغرب قٌم عن تغنٌنا دٌننا فً عظٌمة ِق

 2ٕٓٔ ..................................................... الشٌطان كٌد من للشباب العاصم الحرز

 ٕٔٔٔ ........................................................... رمضان شهر فً العاصً خسارة

 ٕٙٔٔ ...................................................... ربه من جاءه بمصاب ٌتؤذى ال المإمن

 ٕٕٓٔ ..................................... وتعالى سبحانه هللا إلى والمدعوون الدعاة ٌفتقدها آداب

 ٕٕ٘ٔ ......................................................... رعٌته عن مسإول وكلكم راع كلكم

 ٖٕٔٔ ........................................................ غثاء وأنتم األمم علٌكم تتداعى عندما

 ٖٕ٘ٔ ................................................ العشر هذا فً طاعاتهم هللا ٌقبل الذٌن هم من

 ٕٓٗٔ ............................................................... عرفة ٌوم فرصة النتهاز دعوة

 ٖٕٗٔ ........................................ منها هللا حذر التً المصائب أخطر والّشقاق الّتنازع

 4ٕٗٔ ...................................................................... الهجرة عبر من عبرتان

 ٕٗ٘ٔ .................................................... المسلمٌن حٌاة فً الهجري التارٌخ همٌةأ

 4ٕ٘ٔ .......................................................... واالستغفار التوبة مالزمة ضرورة

 ٖٕٙٔ ............................................. العبادات كثرة ال العباد حقوق..  الحساب معٌار

 2ٕٙٔ ................................................. وٌإلفون؟ ٌؤلفون الذٌن هم ومن..  الوسطٌة

 2ٕٕٔ ............................................ ٌتنبهوا فلم تؤدٌبا   االبتالءات هللا من جاءتهم أناس

 2ٕٙٔ ....................................................... هللا تشكر فال القلوب تقسو أن المصٌبةَ 

 3ٕٓٔ ....................................................................... الناس غفلة من عجبا   ٌا

 3ٕٗٔ .................................................... هللاِ  رسولِ  حبِّ  رٌاحُ  تهب   ربٌع شهرِ  فً

 34ٕٔ .............................................................. المولد ذكرى فً المسلمٌن واقع

 4ٕٗٔ ........................... [منها الوقاٌة وسبل..  أسبابها] الساعة قٌام ٌدي بٌن خطٌرة فتن

 44ٕٔ ................................................................. الموت من العبد ٌتشائم عندما

 ٖٖٓٔ ................................................... االستسقاء صالة إلى نهرع أن ٌنبغً لهذا

 3ٖٓٔ .......................................................................... الناس؟ أغنى هو نم
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 ٖٓٔٔ ............................................................................. الّدنٌا الحٌاة حقٌقة

 ٖٗٔٔ ................................................... الٌوم مسلمو ٌعرفه ال حال..  النفس اتهام

 3ٖٔٔ ................................................................ هللا محبة إلى للوصول السبٌل

 ٖٕٖٔ ....................................................... اإلسالم ضد شعارات حرب من حذار

 3ٕٖٔ ....................................................... فٌه روح ال جسدا   اإلسالم ٌكون عندما

 ٖٖٖٔ .................................................................. باهلل إال صبرك وما واصبر

 3ٖٖٔ ......................................... بها هللا متعك التً حقوقك من أولى..  فتنة باب سد

 ٕٖٗٔ ................................................................... الطاعات روح.. اإلخالص

 ٖٙٗٔ .......................................... بها نفسه ٌصبغ زاوٌة اإلسالم من ٌنتقً لمن عجبا  

 ٖٔ٘ٔ ............................................ شراركم علٌكم هللا لٌسلطن أو المنكر عن لَتْنَهونّ 

 ٖٙ٘ٔ .......................................................... هللا عند من والنصر..  هللا من القوة

 ٖٓٙٔ ........................................................... الٌوم واقعنا عن ٌتحدث هللا رسول

 ٖ٘ٙٔ ................................................. إلٌه وصلنا فٌما ودورها..  الدنٌا الحٌاة فتنة

 2ٖٓٔ ................................ عقبات تعترٌها مسإولٌات وإنما.. طقوس دٌن لٌس اإلسالم

 2ٖٗٔ .................................. حاقد قلب صاحب تشمل ال شعبان من النصف لٌلة فضٌلة

 24ٖٔ ....................................................... الٌوم مصٌبتا عن متحدثا   الشهٌد اإلمام

 3ٖٖٔ ................................................... الشدائد زمن فً هللا رحمة عن ٌبحث لمن

 33ٖٔ .......................................... وفقر ضعف إلى وغناهم المسلمٌن قوة أحال الذي

 4ٖٖٔ ........................................................ الفطر زكاة وأحكام تعود ال قد فرصة

 43ٖٔ ............................................. به فرط من وحال رمضان شهر اغتنم من حال

 ٕٓٗٔ ........................ لمواجهتها المثلى والطرٌقة..  الفتن هذه من المستهدف( جدا   هامة)

 2ٓٗٔ .............................................. تام تالزم: بالناس والرحمة هللا إلى الدعوة بٌن

 ٖٔٗٔ ....................................................... للمستكبرٌن تحذٌر رسالة..  الماء شح

 3ٔٗٔ ........................................ الناس منها ٌتؤفف التً واآلالم المصائب من الحكمة

 ٕٕٗٔ .......................................... عٌنٌه نصب فقره هللا جعل..  همه الدنٌا كانت من

 3ٕٗٔ ............................................................ العام هذا الحج من الممنوعٌن إلى

 ٕٖٗٔ ..................................................................... المٌزان فً الٌوم خوارج

 ٖٙٗٔ ........................................ والخالف الشقاق من مزٌد لتحقٌق الحج ٌُستغل هكذا

ٌّعوها ال..  فرصة  المباركة  األٌام  هذه  ٔٗٗٔ ................................................ ُتض

 ٘ٗٗٔ ............................................................................. عرفة ٌومُ  هو هذا

 ٓ٘ٗٔ ....................................................... الدعاة وخاصة..  النفوس تزكٌة أهمٌة
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 ٙ٘ٗٔ .................................... بالمٌالدي واستبداله..  الهجري التارٌخ ضٌاع مدلوالت

 ٔٙٗٔ .................................................................... عاشوراء؟ ٌوم فضٌلة سر

 ٙٙٗٔ ............................................... التخلف من التخلص إلى سبٌلنا الدٌنً الوازع

 2ٕٗٔ ......................................................غافلون عنه لكننا..  ونعمة دواء الموت

 23ٗٔ ......................................... المسلمٌن لشم لتمزٌق أداة   الوهابٌة اسُتعملت هكذا

 3ٗٗٔ ............................................................ هللا عباد مع األدب ٌورث هللا ذكر

 34ٗٔ ................................................................... خطٌئة كل رأس الدنٌا حب

 4ٗٗٔ .............................................................. اإلسالم فً والشكر الصبر قٌمة

 44ٗٔ ..................................... اإلسالمً المجتمع على وأثرهما..  وباطنه اإلثم ظاهر

 ٙٓ٘ٔ .................................................. هللا لسخط سببا   باألنبٌاء الفرح ٌكون عندما

 ٔٔ٘ٔ .................................................... بالمولد االحتفال لمشروعٌة فقهً تؤصٌل

 2ٔ٘ٔ ........................................................... المإمنٌن؟ عباده هللا ٌنصر ال لماذا

 ٔٗ٘ٔ ........................................................................ !!ومإلم مبشِّر..  واقع  

 23٘ٔ ....................................................................... ) قلوبهم للقاسٌة فوٌل( 

 3ٗ٘ٔ .................................... الناشئة ستهدافا عبر باألمة التربص تجاه األهل واجب

 34٘ٔ ................................................ قلّة أو بكثرة   ال الّصدقِ  وعدمِ  بالصدق العبرة

 ٔٓٙٔ ........................................ عاما   ٕ٘ قبل الشهٌد اإلمام إلٌها نبه نبوٌة تحذٌرات

 3ٓٙٔ ................................................ اإلسالمً العالم مشكالتُ  على القضاء سبٌل

 ٕٔٙٔ .................................... الصٌفٌة العطلة فً وبناتهم أبناءهم تجاه اآلباء مسإولٌة

 ٕ٘ٙٔ ....................................................... شعبان شهر الغتنام منها بد ال شروط

 4ٕٙٔ ..................................................... وعالج أسباب..  وتشرذمها األمة تفرق

 ٖ٘ٙٔ ........................................ دمشق أسواق من اللٌلٌٌن العلم طالب اختفاء مصٌبة

 4ٖٙٔ ....................................................... األمة إلٌه تفتقر الذي الُحب   إلى السبٌل

 ٙٗٙٔ ......................................................... (الخٌرٌة الجمعٌات) من كثٌر مشكلة

 ٕ٘ٙٔ ................................................................ آتاكم الذي هللا مال من وآتوهم

 3٘ٙٔ ................................................ .." هللا ذكر إال فٌها ما ملعون   ملعونة   الدنٌا"

 ٖٙٙٔ ................................................ مكة فتح إلى الصحابة منها دخل التً البوابة

 4ٙٙٔ ............................................................ (الفتن مواجهة فً نبوٌة منهجٌة)

 2٘ٙٔ ........................................................ الكثٌرون عنه ذهل الذي المحنة دواء

 3ٕٙٔ .................................................. وجل عز هللا ذكر عن اإلعراض نتائج من

 34ٙٔ ...................................................................................الكبرى اآلفة
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 4ٗٙٔ .................................................. فاحذروه أنفسكم فً ما ٌعلمُ  هللا أن اواعلمو

 43ٙٔ ........................................................ غثاء إلى المسلمون تحول السبب لهذا

 2ٓٗٔ ............................................ اإلٌمان صدق على دلٌل اإلسالم دار إلى الهجرة

 2ٓ4ٔ ................................... والفخار االعتزاز على تبعث الهجرة كانت األسباب لهذه

 2ٔ٘ٔ .............................................. بناء إلى الهدم أحٌل أن بل بالبكاء، الدواء لٌس

 2ٕٔٔ ............................................... اإلسالم محاربة فً الغرب سالح..  االقتصاد

 2ٕٙٔ ........................................................................... هالك سبب أم نعمة

 2ٖٔٔ ............................................................... صالِحٌها الّشامِ  منافقو ٌغلبَ  لن

 2ٖ2ٔ ...................................................................... وأثره حقٌقته...  التكبٌر

 2ٖٗٔ ............... تشاء التً بالطرٌقة وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول وحنٌنك حبك عن عّبر

ً   هللّاُ } نَ  ٌُْخِرُجُهم آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  َولِ لَُماتِ  مِّ ُورِ  إِلَى الظ   2ٗ3ٔ ..................................... { الن 

 2٘ٙٔ .....................................................................اإلنسان أٌها شؤنك عجٌب

ة   ِمنُكمْ  َظلَُمواْ  الَِّذٌنَ  ُتِصٌَبنَّ  الَّ  فِْتَنة   َواتَّقُواْ }  2ٙٔٔ ............{ اْلِعَقابِ  َشِدٌدُ  هللّاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  َخآصَّ

 2ٙٙٔ ............................................................. مضىاأل سالحنا اإلٌمانٌة هوٌتنا

 22ٓٔ ............................... والمرج الهرج فً لنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وصاٌا

 22ٖٔ ........................ - ٕ - والمرج الهرج فً لنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وصاٌا

 22ٙٔ ................................................. منه نعانً الذي االبتالء هذا فً النعمة وجه

 23ٓٔ ....................................................... بنا تحدق عندما المصائب من المخرج

 23٘ٔ ......................... الشام فً الغربة من تعانً وسلم علٌه هللا صلى المصطفى وصاٌا

 234ٔ ................................................................................ مقال مقام لكل     

 24ٖٔ ............................................... خجال   للمولد المتنكرٌن تذٌب أن ٌنبغً حقائق

 244ٔ .................................................. حٌاتنا فً المولد بعٌد احتفالنا ثمرة هً أٌن

 3ٓ٘ٔ ........................... ءاألدوا من استشرى ما ضد والتحّصن السماء الستمطار السبٌل

 3ٔٔٔ ................................... والمنغصات بالغصص الدنٌا وتعالى سبحانه هللا مأل لهذا

 3ٔ2ٔ ....................................................... الٌوم وخلف الصالح السلف بٌن الفرق

 3ٕٕٔ ................................................. الٌوم المسلمٌن تواجه التً التحدٌات هً ما

 3ٕ3ٔ ...................................................................... ٌقهر ال الحقٌقً اإلسالم

 3ٖٗٔ .................................................. الناس من كثٌر فٌه نحطا الذي واللإم إٌاكم

 3ٗٓٔ ........................................................................ (أكفره ما اإلنسان قتل

 3ٗٙٔ ..................................................... ُمْشِرُكونَ  َوُهمْ  إاِل ِباهللَِّ  أَْكَثُرُهمْ  ٌُْإِمنُ  َوَما

 3ٕ٘ٔ ............................................. إرهابا   الحق استعادة سبٌل فً الجهاد سمً لهذا
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 3ٙٗٔ ....................................................... الخبث فٌهم كثر إذا عباده فً هللا سنن

 32ٔٔ ........................................ الجماعً والذكر المكتوبة الصلوات بعد الدعاء حكم

 322ٔ ............................................................. اإلسالمٌة المجتمعات فساد سبب

 33ٔٔ ................................. األرض فً علوا   ٌرٌدون ال نللذٌ نجعلها اآلخرة الدار تلك

 332ٔ ............................................ وتعالى سبحانه هللا فاعلٌة المسلمون ٌنسى عندما

 34ٖٔ .......................................................... األمة بها أُصٌبت التً المهانة سبب

 344ٔ ................................ ... والمعراج اإلسراء بذكرى باحتفالهم المسلمون صدق لو

 4ٓٗٔ ................................. وأزمات محن من به نتقلب ما ظل فً شعبان شهر نفحات

 4ٓ4ٔ ....................................... ٌفتنون ال وهم آمنا ٌقولوا أن ٌتركوا أن الناس أحسب

 4ٔٗٔ ................................................................. خفً شركا   الحب ٌغدو عندما

 4ٕ4ٔ ....................................................... هللا بذكر المستهترون؛ ردونالمف سبق

 4ٖ٘ٔ .................................................. قلوبنا فً رمضان شهر غراس ستثمر هل

 4ٗٔٔ .............................................هللا إلى العبد به ٌتقرب ما أجل  ..  الخواطر جبر

 4ٗ2ٔ .................................................... اإلسالمً الفكر ٌسمى بما ُتؤخذوا ال حتى

 4ٕ٘ٔ ............................................................... وحلول حقائق..  مشكالتنا هذه

 4٘2ٔ ........................................................... الراشدة القدوة باتباع األمة صالح

 4ٙٗٔ ........................................ عباده من للموفقٌن هللا ٌمنحه شرف..  الدٌن حراسة

 4ٙ3ٔ ........................................................... الرٌح مهب فً العروبة غدت لهذا

 42٘ٔ ............................................................... الدجاجلة َشَرك فً تقع ال حتى

 43ٓٔ ........................................................... الرٌح مهب فً العروبة غدت لهذا

 432ٔ ............................................................... الدجاجلة َشَرك فً تقع ال حتى

 44ٕٔ ................................................... والمرٌدٌن المرشدٌن إلى تعالى هللا رسالة

 443ٔ ............................................... حتمٌة ضرورة العشر هذا فً هللا إلى لرجوع

 ٖٕٓٓ ....................................... ..! المنغصات من وطّهرها مبهجات الدنٌا هللا مأل لو

 3ٕٓٓ ................................. الشهوات قوانص من ٌتخوفون اللذٌن والفتٌات الشباب إلى

ٌُعرضون ذاته به هللا ألزم بما المسلمون ٌهتم عندما  ٖٕٔٓ ....................... به ألزمهم عما و

 ٕٕٓٓ .............................................. !واستشهاد؟ جهاد أم وفتن هرج..  الٌوم واقعنا

 ٕٕٙٓ ............................................................ المسلمٌن كل على الواجب الجهاد

 ٖٕٔٓ ...................................................................... وعالج أسباب...  الكآبة

 ٖٕٙٓ ................................................................... هو إال ربك جنود ٌعلم وما

 ٕٔٗٓ .................................................................. والسبب؟..  تقلصت مٌاهكم
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 2ٕٗٓ ............................................... (وإدبارا   إقباال   الدٌن لهذا إن: )للٌائسٌن تذكٌر

 ٕٕ٘ٓ ............................................. جاهل متصدر لكل مباحا   كأل   اإلسالم غدا لماذا

 3ٕ٘ٓ ............................................................ بدعة؟ المولد بذكرى االحتفال هل

 ٖٕٙٓ ......................................... لماذا؟.. دزلإلٌ بٌوم االحتفال السخافات أسخف من
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ِي شِٙو هِؼبْ ٚآفوٖ َّٚ  ٔشبؽٕب اٌّؼىًٛ ِب ث١ٓ أ
 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ا أثنيت على عليك أنت كم ثناءاؾلجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 

ى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف  من عادًة أكثًر الناسن أن وي إذا دخلى شهري رمضافى المبارؾن ىيرًعيوا إلى المساجدن كأقبلوا نريطينى 
للقياـً بحٌقًو على خيًر كجون حت ى  إلى صبلًة الت راكة ن ك استأنسوا بهذا الرهًر كقدكمون كاع جهوا

إذا مر  من ىذا الرهًر أسبوعه أك أسبوعافن فترى الن راطن كعناقهى اإلقباؿن كعنظري إلى المساجًد 
التي كانت مكتظ ةن بالماللٍّينى كالقائمينى في أك ًؿ الٌرهرن كإذا بها قد أصبحت فارغةن إال من نالًف 

ى األسبوعي الثٌالثن ككادى أف ةدخلى الارري األخيرن رأةتى أكثرى الذةن كانوا ةملؤكنهان كإذا مض
المساجدن كقد كادت أف عالب ى فارغةن أةنى ذلكى النراط؟ كأةنى ذلكى اإلقباؿ؟ كذلكى االستئناسي 
باقباًؿ شهًر رمضاف؟ أةنى ىذا مما سماناهي عن المالطفى عليًو الالبلةي كالسبلـ؟ كمن كصفًو لهذا 

  الرهًر المبارؾ؟

كاف النبيُّ عليًو الالبلةي كالسبلـ فيما ص   عنوي أجودى الناسن ككافى أجودى ما ةكوفي في شهًر 
رمضافن ككافى أجودى ما ةكوف في الارًر األخيًر من ىذا الرهرن كافى عطاؤهي عليًو الالبلةي كالسبلـ  

لالبلةي كالسبلـ أنوي كافى إذا كالرةً  المرسلةن في ىذه األةاـً التي عفدي إلينان كقد ص   عنوي عليًو ا
دخلى الارري األخيري من ىذا الرهًر المبارؾن طول الفراشن كشد  المئزرن كالزـى المسجدن كابتادى 
عن الدنيا كأسبابهان ككاف ةقوؿي فيما ةركةًو الريخافهلل "التمسوا ليلة القدر في الارًر األخيًر من 

كعررةنن أك خمسو كعررةنن أك عسعو كعررةنن  شهًر رمضافن في ليلًة إحدل كعررةنن أك ثبلثو 
ـى ليلةى القدًر إةمانان  أك  خًر ليلةو من ليالي رمضاف"ن ككاف ةقوؿي عليًو الالبلةي كالسبلـهلل "من قا

ـى من ذنوبون مهما كانت ذنوبيو"ن ركل ذلكى الريخافن البخارمُّ كمسل .  كاحتسابانن غيًفرى لوي ما عقد 
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ينى كاقانان نراطنا الماكوس ما بين أك ًؿ ىذا الرهًر ك خرهن كبينى كصي ًة قارنوا ةا عبادى اهلًل ب
 المالطفى عليًو الالبلةي كالسبلـ كعملون عبلـى ةدؿُّ كاقاينا الذم كصفٍت؟

إنوي إف دؿ  على شيءن فانما ةدٌؿ على أف  إقبالنا إلى المساجدن كسايىنا لقياـً ليالي رمضافن إنما 
 النفًس بريءو جدةدن كمن قبيًل نراطو نفسيٍّ ال استجابةو قلبٌيةو هلًل عز  كجل. ىو من قبيًل إمتاعً 

شهره جدةدن لوي طابعه ماٌينن كلوي عقاليدي ماركفةن كالناسي ةحبُّوفى الجدةدن كلذلكى عجدى  شبابان 
ملي كشيبان كأطفاالن ةهرعوفى إلى المساجدن كعغهُّ به  المساجدن كةرل اإلنسافي ىذه الحاؿ فيأ

ـي الفضلى من ىذا الرهرن  خيرانن كةتفاءىؿي بالكثيًر من رحمًة اهلًل عز  كجلن كلكن عندما عأعي األةا
كعندما عأعي علك الليالي التي ةنبغي أف ةتار ضى اإلنسافي فيها لرحمًة اهلًل عز  كجلن إذ عتضاعفي 

تقه ي اهللي منى النيراًف في شهر رمضافن فيها الرحمةن فلئن كاف في كلٍّ ليلةو عدده كبيره من الاتقاًء ةا
 فاف  اهللى عز  كجٌل ةاتعي في ليالي الارًر األخير بمقداًر ما أعتعى في علكى الليالي المدبراًت كٌلها.

كيفى ةرضى المسل  أف ةقبلى في أكائًل ىذا الرهًر نريطان مستأنسان إلى المساجدن ث   ةالن بواقع 
ترؾي صبلةى التراكة ن كةترؾي حضورى الجماعاتن كةترؾي ما كافى مرتغبلن بًو حالًو عن مللو كسآمتون في

مقببلن إليًو منى الطٌاعات؟ ربٌما كافى ةقبلي على عبلكًة القر ًف بهٌمةو في الارًر األٌكًؿ من ىذا الرهرن 
ف  أعمالنا فاذا انتالفى الرهرن عرؾ أك عناقهى إقبالوي على التبلكةن أخرى أف ةكوف ىذا دليبلن على أ

غيري صادقةن كأننا ال نبتغي بها كجوى اهلًل عز  كجٌلن كأف  الهول ىو الذم ةسوقينان كأن وي ىو قائدينان 
أخرى أف ةكوفى األمري كذلكن كعلى اإلنساًف أف ةمحه نٌيتون كاإلنسافي كما قاؿى اهللي عز  كجٌل 

 ةره((. عنوهلل ))بًل اإلنسافي على نفسًو باليرة * كلو ألقى مااذ

عبادى اهللهلل إنني أكصيك  كأكصي نفسين بأف نضاعفى من نراطنا فيما عبقى من ىذا الرهرن كأف 
نضاعفى من إقبالنا على اهلًل عز  كجٌل في الليالي المتبٌقيًة منون إف كافى إقبالنا على الطاعات 

اًت كالمكركىاتن فلنضاعف ذلك بدالن من أف ننقهى ىذا اإلقباؿن كإف كافى ابتاادان عن المحرم
فلنحمل أنفسنا على مزةدو من الرٌدًة في ىذه األةٌاـً كالليالي المتبٌقيةن ال عىدىعيوا صبلةى التراكةً  
لسأمةو أك مللن أذكري في أكائًل ىذا الرهرن أف  مسجدك  ىذا كافى ةمتلئ بالماللينن ال صبلة 

في صبلًة التراكة ن فبل أجدي منه  إال  الاراء بل صبلة التراكة ن أما اليـو فأنظري إلى الثابتين
الثلثن كالثلثي كثيرن لماذا ىذه الظاىرة؟ لماذا ىذا الزىد؟ رسولك  المالطفى عليو الالبلةي 

كالسبلـن كاف إذا أقبلى الارري األخيري ةضاعفي من طاعاعون ةضاعفي من جهودهن ةضاعفي من كلٍّ 
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فى كعنقالوفى كعاكسوفى ما كافى ةفالوي نبٌيك  عليًو الالبلةي خيرو ةوفٌقوي اهللي عز  كجٌل لون كأنت  عيدبرك 
 كالسبلـ.

ليلةي القدرن كحسبك  منها ما قالوي اهللي عز  كجٌل عنها في محكً  عبيانوهلل ))إنا أنزلناهي في ليلًة القدر * 
فيها باذًف ربه  كما أدراؾى ما ليلةي القدر * ليلةي القدًر خيره من ألًف شهر * عنز ؿي المبلئكةي كالركحي 

 من كلٍّ أمر * سبلـه ىي حٌتى مطلًع الفجر((.

ـي اهلًل لنا في ىذًه الليلةن مزةٌةه ما  خاليالةه من خالائًه ىذًه األمة كما كردى في الالحي ن إكرا
أكرمت بها أٌمةه غيري ىذه األٌمةن فاحمدكا اهللى عز  كجل  على ىذه الٌنامةن كحاكلوا أف عنتهزكا ىذه 

أف ال عفوعك ن كلئن كٌنا عاجزةنى عن قياـً ليلها حع  قياـو كما كافى ةفالي المالطفى عليًو الفرصة ك 
الالبلةي كالسبلـن فلقد كردى في الالحي  أف  اهللى عز  كجل ةاطي ثوابى القياـً الكامل لمن شهدى 

ـى الذم سن وي رسوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسل ـى القيا   في علكى الليلةن أم صبلةى الجماعًة ليلهان كقا
صبلة التراكة ن شهدىا مع الجماعةن ث   شهدى صبلةى الفجًر أةضان مع الجماعةن كل  ةرعكب فيما 

بينهما محٌرمان من المحٌرماتن فالمظنوف بكرـً اهلًل عز  كجلن أف ةسٌجلى ىذا اإلنسافى في القائمينن 
ـى ليلةى القدر.  كأف ةٌدخرى لوي أجرى من قا

رحمًة اهلًل بابادهن أن وي أخفى ىذه الليلةن نا ن علكى ظاىرةه من ظواىًر الٌرحمًة اإللهٌيًة  كمن مظاىرً 
بابادهن حت ى ةدعوى  ذلكى إلى مزةدو من اإلقباؿن كحٌتى ةدعوى  ذلكى إلى مزةدو من االحتياطن لال  

ليلةى ىي ليلةى الحادم كالاررةن ليلةى القدًر عكوفي اليـو عكوفي غدان عكوفي بادى غدن كما أدرمن لال  ال
ـي عندما  أك لال  الغدن كمن ذا الذم ةال ي كةقطع ذلك؟ كصدؽى المالطفى عليًو الالبلةي كالسبل

قاؿهلل "عجبى رٌبك  من قوـو ةقادكفى إلى الجٌنًة بالسبلسل"ن ىذا مظهره من مظاىًر سوًؽ اهلًل لنا إلى 
الحيطة إلى أف ناٌمر ليالي ىذا الرهرن بل الليالي  جنانون أف أخفى عٌنا ليلةى القدر حٌتى عدعونا

المتبٌقيةى من ىذا الرهرن بمزةدو من النراطن بمزةدو من اإلقباؿن بمزةدو من الطاعاتن بمزةدو من 
 التنٌزًه عن المحٌرمات.

نوي كال بد  اف أذٌكرك  بادىا بما أنت  مقبلوف عليون من شايرًة زكاًة الفطرن التي جالها اهللي سبحا 
كعاالى فرةضة على المسلمينى برركطو سأعحٌدثي عنهان كردى ذلكى في الالحي ن عن عبًد اهلًل بًن 
عمرى رضيى اهللي عنوي قاؿهلل فرضى اهللي سبحانوي كعاالى زكاةى الفطًر صاعانن من بػيرٍّ أك شايرو أك عمرو على  

رضيى اهللي عنوي قاؿهلل كٌنا نخرجي زكاةى  كلٍّ مسل و حرٍّ كعبدون ذكرو كأنثى. ككردى عن أبي سايدو الخدرمٍّ 
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ن فما زلتي أخرجي ذلكى   الفطًر صاعان من عمرو أك صاعان من شايرو أك صاعان من بػيرٍّ أك صاعان من أًق و
 كل  عاـو ما حييت.

كقد قٌررى الالماءي أف  من شركًط كجوبها أف ةكوفى اإلنسافي مسلمانن كأف ةكوفى ىذا المبلغي الذم كٌلفوي 
 عز  كجٌل باخراجًو كالذم سأحددهي لك ن فائضان عن نفقتًو كنفقًة من جالوي اهللي مسؤكالن عنه ن اهللي 

ةوـى الايًد كليلتون فاذا بقيت بقٌيةه لدةًون زائدةه عن نفقتو كنفقًة عيالون كمسكنو ىو بحاجةو إليون فقد 
 من ىو مسؤكؿه عنه  ثانيان. كجبى عليًو إخراجي زكاًة الفطرن عن نفسًو أكالنن ث   عن كلٍّ 

كإنما عجبي صدقةي الفطًر ىذه بمغيًب شمًس  خًر ةوـو من أةاـً شهًر رمضافن أم بدخوًؿ ليلًة 
الفطرن عندى ذلكن ةتاي ني الوجوبن فبل عجبي زكاةي الفطًر مثبلن على من كلدى بادى مغيًب شمًس ذلكى 

ن كال عجبي على من مات قبلى غركًب شمًس ذلكى  ن ىذا عندى اإلماـً الرافاٌين أٌما عندى  اليـو اليـو
ـى أبا حنيفة جالى من شرًط   الفطرن كما أف  اإلما

اإلماـً أبو حنيفةن فقاؿى إنها عجبي ببزكًغ صبً  ةوـً
كجوبها أف ةكوفى الرجلي ةملكي نالابانن أم غنٌيان ةملكي نالابان زكوةٌانن فاذا ملكى ىذا الٌنالابن فقد 

 زكاًة الفطًر عن نفسًو كعم ن جالوي اهللي مسؤكالن عنه . كجبى عليًو إخراجي 

زكاةي الفطًر عيخرىجي من غالًب قوًت البلدن كغالبي قوًت البلًد اليـو كما عالموفى ىو البيرن كقد حيدٍّد  
دى بالاعو من غالًب قوًت  كما سمات  من حدةًث أبي سايدو الخيدرٌمن كسٌيدنا عبًد اهلًل بًن عمر حيدٍّ

 ن كعندى اإلماـً أبي حنيفةهلل نالفي صاعن كلكن  الاٌلاعى عندهي أكبر فالكٌمٌيةي عتقاربي أخيران.البلد

كإذا أردنا اف نحددى الاٌلاعى كيبلنن فهوى كما قالوي الالماءهلل عبارةه عن أربًع حفناتو بكفٍّ رجلو ماتدؿن 
ن أربع حفناتن كأٌما إذا أردنا أف نحوٍّؿى ىذا الكيلى إلى كزفن الوزًف  المتاارًؼ عليًو في عالرنا اليـو

فهو ال ةزةدي على كلٍّ حاؿن عندى اإلماـً أبي حنيفة كعندى اإلماـً الرافاٌين ال ةزةدي على ألفي غراـن 
أم ال ةزةدي على اثنين كيلو من غالًب قوًت البلدن فانظركا ك  ةساكم كيلو البير في ىذه األةاـن 

ضوي اهللي سبحانوي كعاالى عليك ن كال بأس أف نقٌلدى مذىبى عستطياوفى أف عحٌددكا المبلغ الذم فر 
اإلماـً أبي حنيفة رحموي اهللي عاالىن فنخرجى قيمةى ىذا القوت بدالن من أف نخرجى القيمةى ذاعهان ألف  
ذلكى ىو األفضلن كىوى األكلى للمحتاجينى في ىذًه األةاـن أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةوفٌقنا في 

ىذا الرهر لمزةدو من الطٌاعةن كلمزةدو من اإلقباًؿ على اهلًل عز  كجلن كما أسأؿي اهللى لي كلك ي  أكاخرً 
الثباتن الثباتى على ما كٌفقنا إليون ذلكى ىو عنوافي قبوؿ اهلًل عز  كجٌلن فمن رأل نفسوي كقد عابى 

ن فليالٍ  أن وي مقبوؿه عندى اهلًل عز  في ىذا الرهًر ك بى إلى اهللن منررحان لبلستقامةن ميوف قان للثبات
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كجٌلن أٌما إف نكه اإلنسافي على عقبون كارعد  إلى سوًء حالون فأسأؿي اهللى لوي كليى الاافيةن كأسأؿي 
اهللى سبحانوي كعاالى لنا جمياان أف ةبادنا عن مطارًح الٌردلن كأف ةجالنا من المقبولينن كأف ةتغٌمدنا 

 ستغفركهي ةغفر لك ن فيا فوزى المستغفرةن.  بألطافًو الخفٌيةن فا
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 ِٓ ٌُ ٠زُٙ فٛاؽو ٔفَٗ ال ٠ؼل ِٓ اٌوعبي
 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
كما أثنيت على   لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 

إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

رأةتي في كبلـً باًض الٌربانيين من الٌسلًف الالال ن رأةتوي ةقوؿهلل )من ل  ةزف أعمالوي كأحوالوي في كلٍّ 
. أم ال ةادُّ منى الٌرجاًؿ الذةنى قاؿى اهللي كقتو بالكتاًب كالسٌنةن كةٌته  خواطرهين فبل عادُّه منى الٌرجاؿ(

فيه هلل ))رجاؿه صدقوا ما عاىدكا اهللى عليًو فمنه  من قضى نحبوي كمنه  من ةنتظري كما بٌدلوا 
 عبدةبلن((. 

استوقفني ىذا الكبلـ من ىذا الاالً  الٌربٌانٌين الذم ىو من أعياًف السلًف الالال  من أرباًب 
ىن كىو ةقوؿهلل )من ل  ةزف أعمالوي كأحوالوي في كلٍّ كقتو بالكتاًب كالسٌنةن كل  القركًف الثبلثًة األكل

ةٌته  خواطرى نفسون فبل عاٌدهي من الٌرجاًؿ الذةنى قاؿى اهللي فيه هلل ))رجاؿه صدقوا ما عاىدكا اهللى 
ـي سائًر الٌربٌانٌيين من سل فنا الاٌلال . عليو((ن كعدتي بهذا الكبلـً الذم ةقولوي ال كاحدن بل ىو كبل

ن كعساءىلتي عًن األفئدًة التي عستوعبي ىذًه  عدتي بهذا الكبلـن إلى كاقًع المسلمينى في ىذا اليـو
الٌناليحةن كالتي عقفي عندىا باجبلؿو كعقبُّلن فرأةتي أف  ىذا الكبلـى غرةبه غربةن كبرل في عالرنا 

. كال أقوؿي أنوي غرةبه في مجتمااتو غيًر إسبلمٌيةن ف هذا شيءه كاض ن كلكٌني أعني أف  ىذا اليـو
الكبلـى غرةبه في مجتمااعنا اإلسبلمٌية. أةنى ى ي المسلموف الذةنى ةاودكفى فيزةنوفى أعماله  

 كأحواله  في كلٍّ كقتو بميزاًف الكتاًب كالسٌنة؟ 

ـى عالٌوراتو كاجتهاداتن عادكا فاعٌ  هموا ث   أةنى ى  الذةٌن إذا سنحت له  خواطرن ككقفوا أما
أنفسه ؟ اٌعهموىا ربٌما باعٌباًع الهولن أك اٌعهموىا بالخطًأ في الفه ن أك اٌعهموىا بالٌسطحٌيًة في 

 االرعباًط كالٌرجوعن ىذًه غدٍت قٌلةن قليلةن جٌدان في مجتمااعنا اإلسبلمٌية.
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بهذا الكبلـ؟  كقفزى إلى ذىني عساؤؿه أعل ي أف  كثيرةن ككثيرةن ةطرحونون من أةنى جاءى ىذا اإلنسافي 
ـي  ةةن في كتاًب اهللن كال حدةثان من كبلـً رسوًؿ  ـي سٌنة؟ ليسى ىذا الكبل ـي قر فو أـ كبل كىل ىذا كبل

اهلل. ففي ى الوقوؼي عندى كبلـً إنسافو ةال ُّ منوي الخطأي كالاٌلواب؟ كىذًه ظاىرةه من أمراًض ىذا 
 لسؤاؿن فما الجواب؟الاالر. قفزى إلى ذىني اف  في الناًس من ةسأؿي ىذا ا

كالجوابن ىو أف  رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ى قاؿى في الحدةًث الاٌلحي ن أجل في الحدةًث 
الاٌلحي  الذم ال ةاجبي اليوـى باضى الًفرىٍؽهلل "عليك  بسٌنتي كسٌنًة الخلفاًء الٌراشدةنى المهدةينن 

هللي عليًو كسٌل ى ىذا الكبلـن فانٌوي ةدلي من عٌضوا عليها بالٌنواجذ". عندما ةقوؿي المالطفى صٌلى ا
خبللًو برهادةو لهذًه الاالوًر النٌيرةن التي عمٌثلي فجرى انببلًج اإلسبلـً بادى باثًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي 

 عليًو كسٌل .

قرفو  كعندما أجد ثناءى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ن على القركًف الٌثبلثة التي عاشى ىو في أٌكؿً 
ـى شهادةو ثانيةن بأف  ىؤالًء  منهان "خيري القركًف قرنين ث   الذةنى ةلونه ن ث   الذةنى ةلونه ".  فأنا أما
الرجاؿ المسلمين الذةنى نرؤكا في ظبلًؿ كتاًب اهلًل كسٌنًة رسولون في فجًر ىذه القركًف الٌثبلثةن 

بلمه  ىدمن كأف  نالائحه  سٌنةه مٌتباةن بادى ىذًه شهادةه من المالطفى صلى اهللي عليو كسٌل  أف  ك
 سٌنًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليو كسٌل . 

ث   إنني أقفي ألعساءىٍؿن أفكافى ىؤالًء الٌربٌانٌيوف ةنزحوف في ىذا الكبلـً كأمثالًو من أفكارى ن مما 
أحدى  ةتفٌوهي بكبلـو إال  عملي عليه  أنفسه ؟ ىؤالًء الٌربٌانٌيوف كانوا رقباءى على ألسنته ن فما كافى 

بادى اف ةقتطفوي من نالوصو من كتاًب اهلًل عز  كجٌلن أك أف ةأخذهي غٌضان طرةٌان من كبلـو قالوي سٌيدنا 
رسوؿي اهلل صلى اهللي عليوو كسٌل . كلكن  اإلنسافى الذم ةاجبي برأةون ةتيوي عن كبلـً رسوًؿ اهلًل صلى 

 الئًل الاقبلنٌيًة التي عدٌلوي على صراًط اهلًل سبحانوي كعاالى.اهللي عليو كسٌل ن كةتيوي عن الد

أليسى ىذا الكبلـ الذم ةقولوي ىؤالًء الٌربٌانٌيوفن كليسوا كاحدانن أليسى ىذا الكبلـ ىو ذاعيو الذم 
ا ةقولوي المالطفى عليًو الالبلةي كالٌسبلـن فيما ركاهي الٌنسائيُّ كالترمذمُّ كابني ماجو بسندو صحي هلل "إذ
رأةتى شٌحان مطاعانن كىولن مٌتباانن كدنيان مؤثرةنن كإعجابى كلٍّ ذم رأمو برأةون فاليكى بخاٌصًة نفسكن 

 كدع عنكى أمرى الااٌمة".
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ما مانى أف ةاجبى اإلنسافي برأةو؟ مانى ذلكن ىذا الذم ةحٌذري منوي ىذا الاال ي الربٌانيُّ الجليلن 
طرى نفسًو بالخطأن بالنسيافن بتسٌرًب الزغل الٌنفسيٍّ إليهان )من ل  ةٌته  خواطره( من ل  ةٌته  خوا

من ل  ةفال ذلكن فبل شك  أنٌوي ممن قاؿى عليًو الاٌلبلةي كالسبلـ عنه هلل "إذا رأةتى شٌحان مطاعانن 
كىولن مٌتباانن كإعجابى كلٍّ ذم رأمو برأةون كدنيان مؤثرةنن فاليكى بخاٌصًة نفسكن كدع عنكى أمرى 

 من ىذا الكبلـن استقى ىؤالًء الالماءي ىذا الٌنال .الااٌمة". 

كأعودي فأقوؿهلل أةنى ةكمني الخطأن بًل الخطرن في أف ال ةٌته ى اإلنسافي نفسوي في قرارو ةدلي بون أك 
في رأمو ةرعئيون أك في خاطرةو حامت حوؿى قلبون أةنى ىو مكمني الخطًر في ذلك؟ مكمني الخطرن 

أعلنى لنا في محكً  كتابون كأف  رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليًو كسل  ى أٌكدى لنا في  أف  اهللى سبحانوي كعاالى
ـي رسوًؿ اهلل صلى اهللي  الالحيً  من سٌنتون أف  "أعدل عدٌكؾ نفسكى التي بينى جنبيك"ن ىذا كبل

 عليو كسٌل .

بينى جنبيون كإذا عل ى أف    كإذا عرؼى اإلنسافي أف  أعدل عدكٍّ لوي في ىذه الٌدنيا ىي نفسوي الكامنةي  
كيدى الٌريطاًف ضايف بالٌنسبًة لكيًد نفسون كأف  الٌريطافى ةجالي من كيًد النفًس سبلحان لوي في 

 ماركتًو مع عباًد اهلًل سبحانوي كعاالى.

إذا عرؼى اإلنسافي المسل ي ىذان ككافى مسلمان حٌقانن ككافى ةسيري على صراًط اهلًل عز  كجل  على 
جىٍلن من أف ةرذ  عن الطرةعن كمن أف ةرردى عن الاٌلراطن فبل شك  أنوي كٌلما سنحت في فكرًه كى 

خاطرةن ةحاكؿي أف ةتبٌينن أليست في ىذه الخاطرًة شائبةه من شوائًب نفسون أليست ىذًه الخاطرةي 
ٌنفسن رغبةن التي ظهرت أمامي مقٌناةن بقناًع اإلسبلـن أليست ىي في الحقيقة شهوةن من شهواًت ال

 من رغائًب الهول؟ 

ةنبغي أف أٌعه ن ةنبغي أف أمٌحهن ةنبغي أف أراقبى كأنظرن كمقياسي النظرن إنما ىو التباٌلري بكتاًب 
 اهللن كالتباٌلري الٌدقيعن الٌدقيعن بسٌنًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليو كسٌل .

سان منيران أمامون كما عل منا رسوؿي اهلًل فاف غم ت عليو السبلن فليجال من كبلـً ىؤالًء الربٌانيين قب
صلى اهللي عليًو كسٌل ن كليجال من كبلـً أكلئكى السلًف الاٌلال  مالباحان منيران ةبادهي عن الٌتيون 

 كةاينوي على اٌعهاـً نفسون ليتبٌينى الخطأ من الالواب من  راًء نفسو.
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لذةنى أشارى إليه  أكلئكى الٌربٌانٌيوف كاٌلذةنى قاؿى إف فالى اإلنسافي ىذان فبل شك  أنوي كافى من الٌرجاؿن ا
اهللي عز  كجل  في حٌقه هلل ))رجاؿه صدقوا ما عاىدكا اهللى عليو فمنه  من قضى نحبوي كمنه  من 

 ةنتظر((.

ـي مفتوحن ةرملي األجياؿى كٌلها إلى ةوـً القيامةن إف ى  كانوا ممن كصفه  اهلل سبحانوي كعاالى  كالكبل
 صف.بهذا الو 

أٌما إف كافى ىذا اإلنساف ممن إذا كصلى إلى رأمو ةرعئيون أك كقفى على خاطرةو سنحت لون أك ركنى 
إلى اجتهادو أعجبى بون عاٌلعى بهذا الٌرأًم كاالجتهادن كرأل أف  الحع  كل  الحع ىو ما قد اىتدل إليًو 

راًء كاألفكاًر كالخواطًر األخرلن من ىذا الرأمن كأف  الضبلؿى كل  الضبلؿن ىو ما ةتمٌثلي في اا
كعادى ةٌته ي ااخرةنى بدالن من أف ةٌته ى نفسون فهذا إنسافه عائوه عن صراًط اهلل. كىوى ممن صدؽى في 

 حقٍّه  قوؿي رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسل  هلل "كإعجابى كلٍّ ذم رأمو برأةو".

عبلحظوفى أةها اإلخوة أف  جل  المسلمينى فماذا نجد من حاًؿ المسلمين في ىذا الاالر؟ ألست  
ن قد غدكا عٌراقان ارائه ؟ ةضاوفى أنفسه  موضعى الاالمًة من حياعه ن إذا سنحت فكرةه  اليـو

ـي اهلًل سبحانوي كعاالى الذم ال ةأعيًو باطله من بيًن ةدةًو  ألحدو منه ن ر ىا ىي القر ف ذاعيون كىي كبل
ن جاءا ليوضحا لوي خطأهي كخطلون ل  ةرعو عن الرأًم الذم عار قوي كال من خلفون فلو أف  الثٌقلي

 كعمس ك بو. 

أةنى ىو مكافي اٌعهاـ المسل  لنفسون فيما ةقولوي ىؤالًء الٌربٌانٌيوف؟ أةنى ىو التاامل مع قولًو صلى اهللي 
م ةوضحوي بيافي عليًو كسٌل ىهلل "أعدل عدٌكؾ نفسكى التي بينى جنبيك"؟ أةنى ىو الٌتاامل مع ىذا الذ

اهلًل سبحانوي كعاالى في كثيرو من  ةاًت كتابو؟ أما ةنبغي أف أعل  أف  كياني مروبن خلي ي خيرو ًبرىٌرن 
أملكي عقبلن نٌيرانن كأملكي نفسان عأمرني بالسوءن كإف  كيدى النفًس شرٌّ من كيًد الريطافن أما ةنبغي أف 

ي أف أمٌحه؟ أما ةنبغي أف أٌعه ى نفسي؟ ىذا ما قد أصب ى أعل ى ىذه الحقيقة؟ فاف علمتيهان أما ةنبغ
ن كىو مظهره من مظاىًر الخوارًؽ التي أكرـى اهللي بها رسولوي صلى  غرةبان في مجتمااعنا اإلسبلمٌية اليـو

 اهللي عليو كسٌل ن إذ كرفى لوي عن سجاؼ الغيبن كأراهي كثيران مما ةجرم في حياًة أٌمتو من باده. 

ن ىذه االختبلفات الكبيرة كالكثيرة كالتي ىذا الٌتها رجي الذم ةقعي في مجتمااًت المسلمينى اليـو
عتحٌوؿي إلى صراعاتو مرةرةن ةالطادىا أعداءي المسلمين كةوظفونها لخططه  كمالالحه ن ىذه 
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انٌيوفن االختبلفاتي التي عركف أك التي عسماوف عنهان نتيجةي ىذا الذم ةحٌذري منوي أكلئكى الالماءي الٌربٌ 
كةحٌذري منوي من قبله  سٌيدنا رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ن فاندما أرعئي رأةان باسً  ىذا الٌدةنن 
ث   أعاٌرقوي كال أرةدي أف أٌعه ى نفسي بأني لاٌلي منوي على خطأ. كعندما عسن ي لكى أنتى ااخري فكرةن 

الفكرةن كعضعي نفسكى منها موضعى الاالمةن كعندما فيما ةتاٌلعي بهذًه المسألًة نفسهان فتتاٌرعي ىذه 
ـى  ةرعئي ثالثه في ىذًه المسألًة رأةان  خرن كةأبى أف ةٌته ى ىو الثٌالثي نفسون كةضعي نفسوي من رأةًو أما
ـى عنتهي األمور؟ عنتهي األموري إلى مقارعاتن كعنتهي األموري إلى مالادماتو عدكانٌيةن  الاالمةن إال

 لى شقاؽو ث   عنابذو مما قد نهى اهللي سبحانوي كعاالى عنوي كمما ال أرةدي أف أخوضى فيو.كعنتهي األموري إ

ن كإال فاننا ال نال  أف  الخبلؼى كافى موجودان في عالوًر الٌسلًف الالال  كما  كىذا ما ةجرم اليـو
ن لكن  ىذه الخبلفات كافى ةذةبيها األدبي اإلسبلمٌي. كافى الرجلي  إذا ارعأل رأةانن من  ىو موجوده اليـو

أجًل خدمًة دةًن اهلًل عز  كجلن قد رى أنوي ربٌما كافى على صواب كربٌما كاف على خطأن كحٌتى لو ل  
عل  لوي دالئلي كونًو مخطئانن فهو ةفرض احتماؿى خطئًو مرجوحانن كلذا فانوي ةتقٌبلي الرأمى المخالف 

 ألنوي ةسدُّ االحتماؿى الذم عالٌورهي علمو.

دما أجن ي إلى رأمو كأراهي أقربى إلى الالواب ال الالوابى باينون فبل شك  أف  احتماالن كلو ةسيران عن
ةبقى أنني ربما أكوفي على خطأن ىذا االحتماؿ الذم لوي فسحةه في نفسي كفي قلبي ةٌتسع للرأم 

ف  الهدؼ إنما ااخر الذم ةرعئيًو ااخركفن كلذلك فل  ةكن ةقعي شقاؽن كل  ةكن ةقعي عالادـن أل
ىو السايي إلى مرضاًة اهللن ال الٌسايي إلى االنتالاًر للنفًس كللذاتن كمن ث   فلقد كافى المسلموفى 

 من قبلي مٌتحدةنن بمقداًر ما كانوا مختلفينى في أمورى  االجتهادةًٌة المتنٌوعة.

ن فقد غدٍت  راؤنا االجتهادةٌةي المتنٌوعة غذاءان نغٌذم بوً  أنفسنان نغٌذم بًو ذكاعنان نغٌذم بًو  أٌما اليـو
شهواعنان نغٌذم بًو أنانٌياعنان كلذلكى فهيهاتى أف أعنازؿى عن رأمو ارعأةتيو مهما كانًت الظركؼن كمهما  

كانًت الٌدالئلن ألنني لو عنازلتي عنو لجرحتي بذلكى كرامتين كألنزلتي بذلكى نفسي من برًج 
ني أف ةتنازؿى عن رأةًو مهما الحت لوي البوارؽي أنٌوي مخطئن ألنوي عالمتهان ككذلكى المقابلي لين ال ةمك

إف فالى ذلك سيجرحي ىو ااخري كرامتون كلسوؼى ةنزؿي نفسوي من علياًء عالمتهان ما النتيجةي إذان؟ 
ـي ةودم إلى عدكافن كالادكافي ةودم إلى شركخو مما قد عركفن  النتيجةي ال بد  من التالادـن كالتالاد

 كظٌفوي الغربي لنفسًو أةٌما عوظيف. كمما قد
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عندما ةكوفي حاؿي المسلمينى ىكذان ما الابلج؟ الابلجن ةتمٌثلي في ىاعين الكلمتين اللتيًن قالهما 
رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل هلل "عليكى بخاٌصًة نفسكن كدع عنكى أمرى الااٌمة". كالخاٌصة عتمٌثلي 

كجةن األكالدن كلُّ من ةلوذكف بك. "كدع عنكى أمرى الااٌمة"ن ألف  في الذاتن كفي األىلن الزكجن الز 
الخوضى في أمًر الااٌمًة خوضه في طرةعو مسدكدن لن عجدى من نتيجتًو إال جداران مسدكدان عقفي 

 أمامو. 

كلكٌني أعودي فأقوؿهلل إنني أبحثي في خيالي كذىني في ىذا الاالرن عن شبابو ةسيركفى على صراًط 
ـى كلماًت ىؤالًء  اهلًل عز   كجٌلن كةٌتجهوفى ربٌما إلى سبًل الٌدعوًة إلى اهللن أبحثي عن أناسو ةقفوفى أما

 الربٌانٌيينن كةتلٌقوفى منه  الٌتربيةن كةالغوفى إلى نالائحه ن فبل أجد. 

أصبحٍت كلماتي ىؤالًء الٌناس غرةبةن عٌنا أةها اإلخوةن كأصبحت نالائحه  موضوعةن في أماكنى 
لى رفوؼن كالكتبي التي عحوم ىذه الٌنالائ  أصبحت غرةبةن كربٌما أصبحت مجهولة من قالٌية ع

أذىاًف كثيرو من الرباًب المثٌقف الذةنى حريت أذىانه  بمئاتو من الكتًب الحدةثًة الفكرةًٌة 
 المتنٌوعةن كلكنه  عن ىذه النالائ  مارضوف. 

ةى عن سلفهان أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى كإنها لظاىرةه عدؿُّ على مرضو خطيرن ةفاللي ىذه األمٌ 
 سبحانوي كعاالى أف ةالل ى أحوالنا جمياان فاستغفركهي.  
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 ّٟ  اٌّشبَ ِؾّظٕخٌ ػلَّ اٌفزٓ ثطٍجِخ اٌؼٍُ اٌّشوػ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 

 ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

لقد شاءى اهللي سبحانوي كعاالى ببالًغ حكمتو أف ةفاكتى بينى األزمنًة في الفضلن كما شاءى أف ةفاكتى 
ي الفضل. كهلًل عز  كجل  في ذلكى حكمةه بالغةن ىذا معى الال  بأف  األزمنةى بحدٍّ بينى األمكنًة أةضان ف

ذاعها ال عختلفن كبأف  األمكنةى أةضان بحدٍّ ذاعها ال عتفاكتن كلكٌنوي عجلٍّ من عجٌلياًت اهلًل سبحانوي 
األمكنة  فتالوا كعمتازي  كعاالىن ةٌتجوي إلى باًض األزمنة فتالوا كعمتازي عن غيرىان كةٌتجوي إلى باضً 

 ىذه األمكنةي عٌما سواىا. 

كمن أفضًل البقاع التي مٌيزىا اهللي سبحانوي كعاالى عن سائًر بقاًع الدنيان أرضي الراـ. علكى التي نٌوهى 
البيافي اإللهيُّ بفضلهان إذ قاؿهلل )سبحافى الذم أسرل بابدًه ليبلن من المسجًد الحراـً إلى المسجًد 

 ذم باركنها حولو(.األقالى ال

عحد ثى البيافي اإللهيُّ عًن األرًض المحيطة بالمسجًد األقالىن كنٌبوى إلى البركة التي مٌيزىا اهللي 
سبحانو كعاالى بها عٌما سواىان علكى ىي األرض التي قاؿى اهللي سبحانوي كعاالى عن سٌيدنا إبراىي هلل 

 لاالمين(ن ىيى أرضي الٌراـً ىذه. )كنٌجيناهي كلوطان إلى األرًض التي باركنا فيها ل

كانظركا أةها اإلخوة إلى قولًوهلل )كباركنا فيها للاالمين(ن فهيى ليست بركةن محالورةن ألىلهان كإنما 
ىي بركةه متاٌدةةه متجاكزة عرٌع بنوًر الهداةًة كالارفاف لسائًر الوافدةنى إليهان كال شك  أف  المالطفى 

بأحادةثى كثيرة عن فضًل الٌراـن بل عحٌدثى عن فضًل دمرعى ىذه التي صلى اهللي عليًو كسٌل  نٌوهى 
ىي قلبي الراـن كمن أص  ما كردى في فضًل الٌراـً قوؿي المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌل هلل "بينا أنا 
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نائ  إذ استلبى عمودي اإلسبلـً من عحًت رأسين فأعباتوي بالرم فاذا ىو نوره ساطعه في ببلًد الراـن 
األمنى كاألمافى عندما عكوفي الفتنهلل في الراـ"ن كلقد ص   عن المالطفى صٌلى اهللي عليًو  أال إف  

كسٌل ى قولوهلل "فسطاطي المسلمينى ةوـى الملحمًة الكبرل على أرضو ةقاؿي لها الغوطةن إلى جانبها 
 مدةنةه اسمها دمرعن ىي خيري منازًؿ المسلمين ةومىئذو". 

ي نو هى بها كتابي اهلًل عز  كجلن كنٌبوى إليها سٌيدنا رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كمن مظاىًر ىذه البركة الت
ـى مهول قلوًب المسلمينن كجالى الٌراـ مهول عقوًؿ  كسٌل ن أف  اهللى عز  كجٌل جالى البلدى الحرا

الحراـن  المسلمينن فاذا كانت عواطفي المسلمين عتجو من مرارًؽ األرض كمغاربها إلى بيًت اهللً 
لتكتحل بمرأل بيًت اهلًل الحراـن فاف  عقوؿى المسلمين مرٌرقةن كمغٌربةن عتجوي إلى ببلًد الراـ لتنهلى 
 الررةاة. لتنهلى من مااني كتاًب اهلل سبحانوي كعاالىن كجالى ىذا مانىن من مااني قوًؿ اهلًل 

من علوـً
 عاالىهلل )باركنا فيها للاالمين(. 

قلتي لك  محالورة في أىل الٌراـن كإنما ىي بركةه عرعُّ بالال  كالارفافن فهي ليست بركةن كما 
 عرعُّ إلى الاالً  شرقًو كغربو كشمالًو كجنوبو.

كإف  من مظاىًر ىذه البركةن بل من مظاىًر ىذه المزةٌة التي ميٌػزى اهللي عز  كجل  بها شامنا ىذهن بل 
ىذه األرض غدٍت ملتقىن للمسلمينى من أقطاًر األرًض  ىذه البلدة بذاعهاهلل ما عركنوي جمياانن من أف  

جمااءن عجدي فيها من جاءى من الاٌلينن من جاءى من مختلًف بقاًع جنوب شرقٌي  سيان عجد فيها 
من جاءى من مختلف بقاع أفرةقيان عجد فيها من جاء من شماًؿ أفرةقيان عجد فيها الوافدةن إليها 

جاؤكا لغرضو كاحدن جاؤكا ةنهلوفى علـو الررةاةن جاؤكا ةتاٌرفوفى  من أكركبان كمن أمرًةكان كٌله 
على دةًن اهلل سبحانوي كعاالىن كلماذا إلى الراـً دكفى غيرىا؟ كلماذا ننظر فنجد أف  أرضى الٌراـً 

غدت كعاءن لهذه الاقوؿ الجائاةن المتاٌطرة لمارفًة دةًن اهلًل عز  كجل؟ ىنالكى الٌسرن جذبه  إلى 
األرضن إنٌوي البركة التي نٌوهى بها بيافي اهلًل عبارؾى كعاالىن إنٌوي المانى الذم أكضحوي لنا المالطفى ىذه 

 صلى اهللي عليًو كعلى  لًو كسٌل .

أقوؿي ىذا أةها اإلخوةن ألىنئى نفسين كأىنئى أىل الراـ بهذه المزةٌةن التي ميٌػزى اهللي سبحانوي كعاالى 
نبيوى إلى ذلك في محك  عبيانون كال شٌك أف  الٌسبب الذم جالى األمنى بها ىذه األرضن ككٌررى التٌ 

كاألماف ةكوناف موفورةن في أرًض الراـ عندما عدله ُّ الفتنن إنما سببي ذلكى ىذا الذم أقولوي 
لك ن كيف ةمكن ألرضو عحتضني الوافدةن الذةنى جاؤكا ةنتجاوف مارفةى الٌدةن؟ جاؤكا عطاشان 
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أف ةتاٌرفوا على كتاًب اهللن ةرةدكا أف ةدرسوا شرةاةى اهلل سبحانوي كعاالىن كيفى  ظامئين ةرةدكفى 
ةمكني لهذه األرض إذ عستقبله  بتكرة ن كإذ عحتضنه ن كإذ عهٌيءي له  سبلى المارفةن كإذ عهٌيءي 

ل  أرح ي له  طمأنينةى الايشن كيفى ةمكني لهذه األرض أف عغدكى مكانان للفتن؟ الن إف  اهللى عز  كج
 بأىًل الٌراـً من ذلك.

ىذا ىو الٌسببن أرأةت  إلى األرض التي قضى اهللي عز  كجل  أف ةرٌبى فيها حبيبنا المالطفى رضياانن 
كيفى غدت علكى األرض التي احتضنت حبيبنا المالطفى صلى اهلل عليو كسٌل  مخضر ةن ةاناةن 

ى صٌلى اهللي عليو كسٌل ن أرضي الٌراـ ىذهن ممرعة بادى أف كانت قاحلةن ألنها حنت على المالطف
التي شاءى اهللي سبحانوي كعاالى أف عكوفى ملتقىن للوافدةنى لطلًب الال  الٌررعٌي المقرٍّب إلى اهلل عز  
كجلن ال بد  أف ةكافئى اهللي أىلها بهذا الذم قالوي المالطفى صلى اهللي عليو كسٌل هلل "أال إف  األمنى 

 كوفي الفتنهلل في الٌراـ".  كاألماف عندما ع

كانظركا أةها اإلخوة إلى أىمٌيًة طلًب الال ن كإلى فضيلًة طالًب الال ن كإلى الٌنوًر الذم ةرعُّ ماوي 
أةنما كيجد كحيثما ارعحل. ةركم أبو الدرداء عن حبيبنا المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسٌل  

كأبو داككد كالبيهقٌي بأسانيدى صحيحةهلل "من سلكى طرةقان إلى أنٌوي قاؿى فيما ركاهي الترمذمُّ كابني ماجو 
 الال ن سه لى اهللي بًو طرةقان إلى الجٌنةن كإف  المبلئكة لتضعي أجنحتها لطالًب الال  رضان بما ةالنع".

كانظر إلى موقًف المالطفى صلى اهللي عليو كسٌل  مٌمن جاءى كافدان ةطلبي الال ن كانظركا كيفى كاف 
بيبنا المالطفى صلى اهلل عليو كسٌل  باستقباًؿ طالًب الالً  خيرى استقباؿن ةقوؿي صفوافي ةوصي ح

ـي أحمد كابني ًحٌباف كالحاك ي في مستدركوهلل "جئتي إلى  بني عٌساؿ رضي اهللي عنو فيما ركاهي اإلما
رسوؿى اهلل جئتي  رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  ككافى متكئان على بردو لوي أحمرن فقلتي لويهلل ةا

أطلبي الال "ن فقاؿهلل "مرحبان بطالًب الال ن مرحبان بطالًب الال ن إف  المبلئكةى لتحفُّ بأجنحتها 
 طالبى الال ". 

كانظركا أةها اإلخوة إلى ىذا الذم ةقولوي المالطفى صلى اهللي عليو كسٌل  مؤٌكدان لهذه الحقيقة فيما 
 عليًو كسل  ى أنٌوي قاؿهلل "فضلي الاالً  على الاابدن كفضلي ةركةًو أبو أمامة عن المالطفى صلى اهللي 

على أدناك ن كإف  المبلئكةى كأىلى الٌسماكاًت كأىلى األرضن حٌتى الٌنملةى في جحرىان كحٌتى 
 الحيتافن لتالٌلي على مالًٍّ  الٌناًس الخير".
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إليه  ىؤالء الظٌامئوفى لدراسًة الٌدةنن  فليهنأ أىلي الٌراـن الذةنى شاءى اهللي عز  كجٌل أف ةوًفدى له  أك
ىؤالء الظامئوف لدراسًة الٌررةاةن ليهنؤكا باستقباله  له ن كبتاليمه  الخير الذم جاءى بًو كتابي اهلًل 

 سبحانوي كعاالىن كالذم جاءت بًو سٌنةي المالطفى صٌلى اهللي عليو كسٌل . 

بحمًد اهلل عستقبلي ىؤالًء الوافدةنن على ثبلًث ببلدي الٌراـً ىذهن كانت كال عزاؿي إف شاءى اهلل ك 
ـي لهي  الماونةى الماٌدةٌةن ليايروا مطمئنينى  منينن ال ةهمه  إال أف ةٌتجهوا  درجاتو من التأكيدن عقٌد
بأفكارى  إلى الٌررةاًة التي جاؤكا ليتاٌلموىان كعتفت  ي له  أبوابي المااىًد الٌررعٌية لتقوؿى له  مرحبان  

المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌل هلل "مرحبان بطالًب الال "ن كعيٌسري له  الٌدكلة اإلقامةى اامنةى  كما قاؿ
المطمئٌنةن كلٌّ ةابٌػري بهذا عن عرحابًو سيران كراءى حبيبنا المالطفىن كاعٌباعان لترحيًب المالطفى صلى 

 اهللي عليو كسٌل  بهؤالء الذةن شاءى اهللي أف ةميٌػزى أىل الٌراـً به .

كىنا أقوؿي لك  شيئانهلل أعلموي كأعل ي دالئلون عرؼى ذلكى من عرؼ كجهلى ذلكى من جهلن إف  ىذه 
الٌراـ محاٌلنةه ضد  الفتنن كضد  كلٍّ الخط  التي ةرمي بها أعداءي اهلًل سبحانوي كعاالى إلى اإلساءًة 

رو من كثيرو من الحالوًف ألىلهان شامينا ىذه محاٌلنةه بحالنو غيًر مرئٌين كىوى أجلُّ كأى ُّ بكثي
 المرئٌيةن أعالموفى ما ىو ىذا الحالن؟

إنٌوي الحالني الذم ةتمٌثلي في ىذا الذم قلتوي لك ن عندما شاءى اهللي عز  كجٌل أف عكوفى ىذه األرضي 
مباركةنن كعندما جاءى عفسيري البركًة ىذه بهذا الذم قلتوي لك ن جالها اهللي منتجاان لطلًب الال ن 

هللي ماينان للظامئينى لدراسًة الٌررةاةن جالها اهللي ماينان للوافدةنى المترٌوقين إلى مارفًة اهلًل جالها ا
سبحانوي كعاالىن ث   إف  ىذه البلدةى أخذت عفيضي كعفيضي كعفيضن بهؤالًء الٌرباب الذةنى رحلوا 

اى ن لياانقوا دةنى اهلل متاٌلمينن عاركينى أكطانه ن عاركينى أىليه ن عاركينى ربٌما زكجاعه ن عاركينى دني
 كليجدكا األملى المزدىر في ىذه البلدة. 

بلدةه عستقبلي ىؤالًء الوافدةنن كعاطيه  الحقائعى التي جاؤكا من أجلهان ال ةمكن أف عتسٌربى إليها 
ن كإٌني الفتنن ىذا ىو الحالن الغيري المرئٌين كإٌني ألسأؿي اهللى عز  كجٌل أف ةبقى ىذا الحالني قائمان 

ألحٌذر من أف ةيزىىعى ىذا الحالن فتتسر بى الفتنن  كلقد كانت شامنا ىذه كال عزاؿي بحمًد اهلل 
سبحانوي كفضلو مكلوءةن باينو متمٌيزة من عناةًة اهلل عز  كجٌلن كأقوؿي باسمي كباسً  أىًل الٌراـً 

 ى لالفوافى بًن عٌساؿ رضي جمياان على جميًع المستوةاتن ما قالوي المالطفى صلى اهلل عليو كسلٌ 
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اهللي عنون أقوؿي لخلفائو مرحبان بطلبًة الال ن مرحبان بطلبًة الال ن مرحبان بطلبًة الال  الٌررعٌي. أقوؿي 
 قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي .
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 فَبهح اٌؼبطٟ فٟ شٙو هِؼبْ

 

فئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ةنقضي من بادىا شهري رمضافن كةفطري ثبلثةي أك أرباةي أةٌاـو بقينى من أجىًل ىذا الٌرهًر المبارؾن ك 
الاٌلائ ن كةربعي الجائعن كةرعوم الظمآفن كةاودي الاٌلائ ي الملتزـي بأمًر اهلًل عز  كجٌل سواءن بسواءن 

مثلى ذاؾى الذم أعرضى عن أمًر اهلًل سبحانوي كعاالى خبلؿى ىذا الٌرهرن فل  ةلبٍّ لوي أمرانن كل  ةحٌقع 
ةاوداًف من حيثي الواقعي البررٌم بمستولن كاحدنإال أف  أحدىما فازى باألجًر  لوي نداءانن كبل الفرةقين

الاظيً  عندى اهلًل سبحانوي كعاالىن كأصل ى اهللي بهذا الاٌلياـً سرةرعوي كنفسو. كااخري باءى بغضًب اهلًل 
 سبحانوي كعاالى كشدةًد عقابو.

 

الااصي؟ كما ىو الخسراف الذم خسرهي الطٌائع؟ ما  أال فقولوا ةا عبادى اهلل ما ىو الٌرب ي الذم ربحوي 
ىو الٌرب ي الذم عادى بًو ذاؾى الذم قطعى ىذا الٌرهرى المبارؾنمجاىران باإلفطارن مارضان عن أمًر اهلًل 
 سبحانوي كعاالىن ناسيان نفسوي كناسيان حقوؽى موالهي عليون ماذا رب ؟ كما ىي الحاليلةي التي عادى بها؟

عىرىضه زائلن كىول الٌنفس ظلٌّ ةزكؿن كاألمري كما قالت علكى المرأةي الاٌلالحةهلل ك  من  لٌذةي المااليةً 
 مااليةو ذىبت لٌذعها كبقيى حسابها.

نا ن ما ىو ىذا الٌرب ي الذم عادى بًو ىذا اإلنساف؟ الذم قطعى الاٌللةى بينوي كبين موالهن فساحى في  
ما ىي الخسارة التي عادى بها من أعابى نفسوي في أةٌاـً ىذا أرجاًء ىذه الٌدنيا كما ةسي ي الابدي اابعنك 
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الٌرهر؟ فأجاعى نفسون مستراران أنوي ةطٌبعي أمرى موالهن كأظمأى حلقون مستراران أنوي ةابٌػري بهذا عن 
االنالياًع ألمًر موالهي عٌز كجٌلن ةاودي بادى ذلكى بالٌرزًؽ الاظي ن كاألجًر الخفيٍّ الذم ال ةال ي 

 حقيقتو.

ك  من ماليبةو ةبادىا اهلل عز  كجٌل عن ىذا اإلنساف الذم اصطل ى مع ربًٌو خبلؿى ىذا الٌرهرن كك  
من نامةو ةزجيها إليًو كىو ال ةدرمن كك  من كربو ةبادهي اهللي سبحانوي كعاالى عن قلبًو كفؤادهن ىذا 

ةوـى القيامة؟ كيفى إذا قاـ عندما ةنادم بالٌنسبًة للااجلًة الٌدنيان فكيفى باألجًر الذم ةٌدخرهي اهللي غدان 
منادم اهلل سبحانوي كعاالى باألركاًح أف عاودى إلى أجسادىان ككقفى بينى ةدم المولى عٌز كجٌلن 

كسمعى الٌنداءى الذم ةٌتجوي إليًو كإلى إخوانًو من أمثالًو قائبلنهلل ))كلوا كاشربوا ىنيئان بما أسلفت  في 
يذكري أحدنا  نذاؾ؟ من صاوبًة ىذه األةاـن ماذا عسى أف ةذكر من األةٌاـً الخالية((ن ماذا س

المرٌقاًت التي عحٌملهان كلُّ ذلكى ةنقضي كعبقى لٌذةه ال انقضاءى لهان عبقى ساادةه ال عنطوم ىي 
ساادةي رضى اهلل عن الابدن ساادةي دخوًؿ اإلنساف في ىذه ااةة الكرةمةهلل))كلوا كاشربوا ىنيئان((ن 

 الاالمين لابادههلل ))ىنيئان بما أسلفت  في األةاـً الخالية((.  ةقولها ربُّ 

 عبادى اهللهلل ال أعالو ري انقضاءى ىذا الٌرهر المبارؾ إال كمثًل انقضاًء ىذه الٌدنيا.

ـه مادكداعهكما  ىذا الٌرهري مثابةي ابتبلءن كمثابةي عمل كٌلفى اهللي عز  كجل  بو عبادهن ثبلثوفى ةومانن أةٌا
هللي عٌز كجل  عنهنن كةنقضي الرهرن كعحيعي الفرحةي بمن التزـى أكامرى اهلًل عز  كجٌل خبللون قاؿى ا

انقضاءي ىذا الٌرهًر الاٌلغير ذم األةاـً المحدكدة كانقضاًء الٌدنيا عمامانن إننا لنرل عمرى الٌدنيا كنحني 
ا من دائرعهان كإذا عخطٌفنا الموتن نسي ي في أرجائها ااف عمران كبيران متطاكالنن كلكن غدان إذا خرجن

كانالاعى ملكي الموًت ألمًر اهلًل عز  كجٌل الذم أخبرنا عنوي في قولوهلل ))قل ةتوفٌاك  ٌمٌلكي الموًت 
 اٌلذم كيكٍّلى بك  ث   إلى رٌبك  عيرجىاوف((.

 

كرلن فلسوؼى نجدي إذا عخط فىنا مٌلكي الموتن كخرجنا من دائرًة ىذه الٌدنيان كنظرنا إليها بايًن الذٌ 
أنٌها ىي األخرل قاليرةه كًقالىًر شهًر رمضافى بادى زكالون كلسوفىيالب ي اإلنساف بادى خركجًو من إطاًر 

 ىذه الٌدنياأحدى رجلينهلل

 



  

 ~41 ~ 
 

رجلو كٌفقوي اهللي عز  كجٌل لبلنالياًع ألمًر اهلًل عز  كجٌل جهدى االستطاعةن فهذا إنسافه فرحه جزؿن ىذا 
ـى كل  ةنحرؼنكعلى أنوي  إنسافه ةنطعي كلُّ  ذرٌةو من كيانًو بحمًد اهللن على أنٌوي كيفٍّعن كعلى أنٌوي استقا

 كبيلةن لو أنوي انحرؼن كحسبها منسارى جهدى استطاعتو على صراًط اهللن كإال فك  كانت عاقبتوي 
 فرحةو عخلعي الٌساادةى في كيانو.

ضرن كةرل نفسوي كقد حاقت عليًو خدعةي كرجلو  خر ةنظر باين المفاجأة إلى الماضي كإلى الحا
الٌريطافن ةرل نفسوي كقد خسرى ذاعو قبلى أف ةخسرى أكامرى ربٌونخسرى ساادعون فهو الٌرقاء ةجتٌرهي 

ـي التي عمٌزؽي كبدهي إلى ما ال نهاةةن كإنٌوي ليقوؿي بلساًف الحاًؿ كالمقاؿهلل ))ربٍّ  إلى ما ال نهاةةن كااال
لحان فيما عركت((ن لكن ىذا ىو الٌدعاءي الذم ال ةستجابن نا ن ىذا ىو ارجاوًف لاٌلي أعملي صا

 االستثناءي الوحيد من قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))كقاؿى رٌبك  ادعوني أستجب لك ((.

إذا انقضت ىذه الٌدنيان كحاؿى حىيلي اإلنسافن ككقفى بينى ةدم موالهي عز  كجٌلن كأصب ى بالرهي كما 
ةيبالري الغائبن كةرل ما كاف ةسخري منون عندئذو إذا دعا اهلل فتلكى دعوةه ال قاؿى اهللي حدةدانن 

 عستجابنكإنما من كرائًو شيءه كاحدهلل ىو الاذابي األلي ي الذم ةترٌبهي بو.

انقضاءي الٌدنيا كانقضاًء ىذا الٌرهرن كالمخدكع ىو ذاؾى الذم خيدع بالٌطرًؽ الاٌلبيانٌيةن أجل الطُّريًؽ 
ذاعهان ذلكى الطٌفل الذم ةحميًو أىلو عن ألوافو من الطٌااـً ألنٌوي مرةضن كةجٌرعونوي الٌدكاءى الاٌلبيانٌيًة 

ألنوي عبلجون كلكن  لاابى ىذا الطٌفًل الاٌلغير ةسيلي على المرتهياًت أمامون فهوى ال ةملكي قٌوةى 
ـى الٌدكاء عميٌػزى منوي  غيظاننكعما رى منوي كجهون كابتادى  إرادةو ليستجيبى بها ألمًر الطٌبيبن كإذا كيضعى أما

فارٌان من ىذا الٌدكاًء كمرارعون علكى ىي المراعري الاٌلبيانٌية التي ةتحٌرري منها الاقبلءن كلكٌن ىناؾى 
صبيانان كبارانن ال ةزاؿي عمري المراىقًة ةستابدى ن ال ةزاؿي لاابه  ةسيل على مااصي اهلل عز  كجٌلن 

 رًة الٌدكاء الذم ةأخذى  بو طبيبه ننا .كال ةزالوف ةجزعوف من مرا

 

فاحمًد اهلل ةا أخي المسل ن على أف كٌفقك لبلستقامًة على أمرهنكاىنأ بأف  عمرى الٌدنيا قاليرن نا ن 
 كأف الحياةى التي نقبلي إليها ىي الحيوافي الحقيقيُّ كما قاؿى اهللي عز  كجٌل.

فتي ااف بايًن الخياؿن إلى المئات التي عضرب لقد انقضى ىذا الرهر أك كادى ةنقضين كأنا ألت
ـى ىذا الٌرهًر المبارؾن كالدخائن  بأمثالها من المسلمين الذةن نراى  ةجوبوف شوارع ىذه البلدة أةا
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ـى اإلفطارن كشهري رمضافى غرةبه مزدرلن فيما بينه ن ننظر بأعيننا  على أفواىه ن كى  ةجتٌركفى طاا
ىذا الذم أقوؿن المطاع ى المليئةى برٌكادىان كاألندةةى المليئةى أك أعين الخياؿن ككٌلك  رأل 

بالمفطرةنن رأةنا كل  ذلكن فماذا عسى استفادى ىؤالء الٌناس؟ بل رأةتي أكثرى من ىذا كما قلتي 
باألمسن رأةنا الٌررطة الذةنى كانوا ةيٌكل فوفى باألمًس القرةًب بمبلحقًة المفطرةن كمااقبته نرأةناى  

ارسوفى اإلفطارن كرأةنا الٌدخائنى على أفواىه ن كلقد قلتي في نفسي ةا عجبانن سبحافى من ى  ةم
ةػيٌبدٍّؿي كال ةتبٌدؿن أةنى أكلئكى الٌررطة الذةنى كانوا باألمًس ةبلحقوفى المفطرةن كةسوقونه  إلى 

كى المااقبوف إلى الاقاب الٌرمزمٍّ أك الحقيقٌي؟ لقد انقلبى المراقبوفى إلى لالوصن لقد انقلبى أكلئ
ـى المقٌدسةى التي   ـى ليست الٌرا أكلئكى المجرمينن ككأف  البلدة غيري البلدة التي عهدناىان ككأف  الٌرا

كٌرمها اهللي عز  كجل  كنٌوهى بقداستهان انقضى ىذا الٌرهري المبارؾن فليقل لي أكلئكى الذةنى كانوا 
ا؟ كبأمٍّ رب و عادكا؟ نا ن كغدان سيموعوفن كستلتقطه  ةمٌزقوفى حرمةى ىذا الٌرهرن بأمٍّ خيرو رجاو 

القبورن ث   سياودكفى كاقفينى بينى ةدم اهلًل عز  كجٌلن فماذا عسى أف ةكوفى جوابي ىؤالًء الاٌلبية 
المراىقيننالذةنى كافى ةسيلي لاابه  في الٌدنيا على المرتهياًت الٌدنيئةن على المااصي المبتذلة؟ 

وا ال ةملكوفى من قٌوًة اإلرادة ما ةاٌبركفى بو عن حقائع ىوةٌاعه ن ما ةاٌبركفى بو عن أكلئك الذةن كان
انالياعه  لموالى ن ما ةينطقوفى بو أنفسه  بأنه  عبيدن هلًل عز  كجٌلن كأنا أقوؿي ةا عبادى اهلل كما 

 أقوؿي دائمانن المااليةي قسمافهلل

 

ىا ةسير عندى اهلًل عز  كجٌلن كماذا أعني بهيكًل ىيكلي المااليًة كسرىانأٌما ىيكلي المااليًة فأمر 
 الماالية؟

ىيكلي المااليةهلل الٌضاف الذم ةسوؽي اإلنسافى إلى االنحراؼن فيقعي في الخطيئًة كىو لها كارهن 
ةيفًطري كىو ةخجلي من نفسون كةقوؿي بينوي كبينى نفسًو لقد أسأتي ككلُّ الٌناًس خيره مٌنين ىذا من 

 الية. ارعكبى ىيكلى الما

أٌما ركحي المااليةهلل فهي الٌتباىي بهان ىي عبرةرىان ىي أف ةجاىرى اإلنسافي بهذه المااليةن ةخرجي من 
داره كةقوؿي ىذا أنا ذان ىكذا ةنبغي أف ةفالى ااخركفى مثلين نا ن ىذه ىي المااليةي الكبرل التي 

المحي  الذم ةايشي فيًو أةضان عستنزؿي غضبى الٌرٌبن ال على ىذا اإلنساًف المتجٌبًر كحدهن بل على 
 ىذا اإلنساف.
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أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةخت ى حياعنا بأحبٍّ األعماًؿ إليون كأسأؿي اهللى سبحافي كعاالى أف ةسلٍّ ى 
رمضافى لنا كأف ةتسٌلموي مٌنا متقٌببلنن كأف ةكتبنا بفضلًو كمٌنًو ككرمًو من عتقاء ىذا الٌرهًر المبارؾن 

 ىذا كأستغفري اهللى الاظي ... أقوؿي قولي
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 فطجخ ػ١ل اٌفطو

 

اهللي أكبري ما أقبلى الٌناسي إلى ربٌه   ةبينى عائبينن اهللي أكبري ما زانت المساجدي في أنحاًء األرض 
 بالٌذاكرةنى كالمسٌبحينن اهللي أكبر ما أقبلى اهللي على عباده في شهًر رمضافى بالمغفرًة كالٌرحمةً 

 كالٌرضوافن اهللي أكبرن اهللي أكبرن اهللي اكبر.

اهللي أكبر ما عجٌلى اهللي سبحانوي كعاالى على عبادًه في صبيحًة ىذا اليـو بالٌرحمًة كالٌرضوافن اهللي 
أكبر ما عالافحت قلوبي عباًد اهلًل في ىذا اليـو بالمحٌبًة كالٌترابً  كالٌتضامنن اهللي أكبرن اهللي أكبرن 

 أكبر.اهللي 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلًل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربٌنا لك الحمدي كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظيً  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنتى كما أثنيتى على 

عبده كرسولون  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان 
كصفيُّوي كخليليون خيري نبيٍّ أرسلون أرسلو اهلل إلى الاالً  كٌلًو بريران كنذةرانن الله   صلٍّ كسٌل  كبارٍؾ 

 على سٌيدنا محمدو كعلى  ًؿ سٌيدنا محمدن صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن.

 أٌما بادي فيا عبادى اهللهلل

و في جملًة عقائده كأحكامًو ك دابون على جمًع ىذه األٌمة على كلمةو إف  مبنى ىذا الٌدةًن كلٌ 
كاحدةن كعكوةن الٌرابطًة اإلنسانٌيًة فيما بينهان كسحًب أسباًب الخبلفاًت مما بينهان فلئن كجدع  أف  

 ا الهدؼ.اهللى عز  كجٌل ةأمري عبادهي بمارفًة ربٌه  كعوحيدهن فاف  الفائدةى عالبُّ من كراًء ذلكى في ىذ

كإف رأةت  أف  اهللى عز  كجل  ةأمري عبادهي بأف ةكونوا قانتين خاشاين عابدةنى لون فاف  ذلكى أةضان ةالبُّ 
 في ىذا الهدؼ.

كإف رأةت  أف  اهللى سبحانوي كعاالى جالى لؤلزمنًة مواس ن كما جالى لؤلمكنًة مقٌدساتو ساميةن فاف  
 ذلكى أةضان ةالبُّ في ىذا الهدؼ.

كما الايد الذم جالوي اهلل سبحانوي كعاالى مثابةى لقاءو كعضامنو كإعادًة ألفةو بينى المسلمينن إال أساسان 
 لهذا المانى أةضان؟
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كلقد سبعى من عقدةًس اإلسبلـً لجمًع الكلمة كإقامًة الٌرابطًة اإلسبلمٌيًة فيما بيًن عباًد اهلًل سبحانوي 
جٌلها كأبرزىا في الٌراائر أساسان لهذه الوحدةن فلقد شرعى اهللي كعاالىن أف جالى أعظ ى الابادات كأ

سبحانوي كعاالى اجتماعى المسلمين على مستول الحيٍّ الواحدن كجالى ضمانةن لذلك مرركعٌيةى صبلًة 
 الجماعة.

كما شرعى اهللي سبحانوي كعاالى له  االجتماع كالٌتبلقيى كالتآلف على مستول البلدًة كلها كضمن 
 إذ شرعى له  صبلةى الجماةن التي عتكرري في كلٍّ أسبوعو مٌرة.ذلك 

ث   إنٌوي شرعى له  الٌتبلقيى كالٌتآلف كاالٌعحاد على مستول الاال  كٌلون كشرعى لذلك الحج  إلى بيتًو 
الحراـن كجالوي ةتكرري في الااـً مٌرةن كاحدةن فانظركا إلى مدل أىٌمٌيًة التآلًف في ميزاًف الٌنظًر 

 إللهين كانظركا إلى قدسٌيًة اٌعحاًد المسلمين في ميزاًف مرضاًة اهلًل سبحانوي كعاالى.ا

بل انظركا كيفى ةتجٌلى ذلكى كاضحان في قولًو عز  كجٌلهلل ))إنما المؤمنوف إخوة فأصلحوا بينى 
 ى  خًر ااةة.أخوةك ((ن كفي قولًو سبحانوي كعاالىهلل ))كاعتالموا بحبًل اهلًل جمياان كال عفر قوا..((نإل

ن ما الايدن كما الفائدةي التي  ةنبغي أف نتمٌكنى ىذ المانى كنتفٌه ى قدسٌيتوي في صبيحًة مثًل ىذا اليـو
ةاودي بها اإلنسافي من كراًء ىذا الايًد الذم شرعوي اهلل؟ كالذم أعلنى في كتابو أنوي ةتجلى على عباده 

 بوا بو إلى اهلل في شهرى  الٌسالف.في ىذا اليـو بالٌرحمة كالمغفرةن كقبوؿ ما عقرٌ 

ما الفائدةي التي ةاودي الٌناسي بها من كراًء ىذا الايد؟ الفائدةي الاظمى ىي أف ىذا اليـو ةايدي ما عناثر 
من عماسكه  ككحدًة كلمته ن ىذا اليـو ةجمعي شمله  من جدةدن كةسدُّ ما عفٌت ى من الثٌغراًت في 

 ٌرةن أخرل إلى الوئاـً كإلى كحدًة الٌرمل.  حياعه  ألسبابو شٌتىن كةايدى  م

مانى الايد أنٌوي ةايد المسلمينى مٌرةن أخرلن على صراًط اهلًل الازةًز الحميدن فاذا عرفنا ىذا المانى 
القدسٌي من خبلًؿ ىذا اليوـً المبارؾن أدركنا ضركرةى الٌساًي إلى عحقيًع ىذا المانىن كإلى إعادًة 

الذم ةرةدهي اهللي عز  كجٌلن أال ك  من ايسىرو مسلمةو عااني من الٌتفٌكك  ىذا الٌرمل إلى المانى
كاالضمحبلًؿ كالٌتدابر؟ ةمرُّ بنا ىذا الايدن كأفرادي ىذه األسرة غيري عابئينى بنداًء اهلًل عز  كجٌل له ن 

.  أف ةاللحوا من شأنه ن كأف ةايدكا كحدعه  إلى ما ةنبغي أف عكوف عليو من عآلفو

  من إخوةو كأصدقاء شاعًت الفيرقةي بينه  بدالن من الحبٍّ كالوئاـن كشاعًت القطياةي فيما أال كك
بينه  بدالن من الموٌدًة كالقربىن ةمرُّ به  ىذا اليـو فبل عحرٍّؾي قدسٌيةي ىذا اليوـً في فؤادى  ذرٌةن 
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ابر كالٌتقاطعن ىؤالء كاحدةن ىؤالء الناسي إف مر  به  مثلي ىذا اليـو كى  على حالته  من الٌتد
الناس ةبادكف الٌسبيلى الواض  من سلوكه  على غضًب اهلل عليه ن كعلى مقتًو له ن كأسأؿي اهللى 
سبحانوي كعاالى الافوى كالاافية من قطياةو عتمٌثلي في أخطًر أنواعهاهلل أال كىي قطياةي الٌرح ن كنسأؿي 

ىذا ث   ناطيوي ظهورنا كال نالغي إلى خطورعوهلل ))ةا  اهللى الافوى كالاافية من أف نالغيى إلى كبلـً اهللً 
أةها الناس اعقوا ربك  الذم خلقك  من نفسو كاحدةو كخلعى منها زكجها كبث  منهما رجاالن كثيران 

 كنساءان كاعقوا اهللى الذم عساءلوفى بو كاألرحاـ إف  اهللى كافى عليك  رقيبان((.

قلبن كالتي عهمسي ىمسةى رٌقةو إلى كلٍّ أذفن أف  على كلٍّ مسل و كصٌيةي ىذا الايد التي عفدي إلى كلٍّ 
أف ةنظرى إلى الٌرمل الذم ةربطوي باخوانون بأفراًد أسرعون بأصدقائون بأىًل حٌيون ةايدي ىذا الٌرملى مٌرةن 

ن  أخرل إلى الٌنسًع الٌسلي ن كإلى البناء الثٌابت الٌراسخ القوة ن علكى ىي الحكمةي من ىذا اليـو
 كىذا ىو خطاب ىذا الايًد المبارًؾ ةا عبادى اهلل.

كةقينان لو كافى ىنالكى سبيل لجمًع كلمًة عباًد اهلًل عز  كجٌل عحتى مظٌلةو غيًر مظٌلًة ىذا الٌدةنن 
 ألمرى  اهلل بالخضوًع لتلكى المظلةن كلجال ذلكى بدةبلن له  عن اإلسبلـ.

 ةمكن أف ةجتمعى شملي عبادًه فوؽى ىذه األرض كقد خيًلقوا كلكن  اهللى الالي ى الحكي  عل  أنٌوي ال 
بطبائعى شٌتىن كميوؿو مختلفةن كبأنانٌياتو متنٌوعةن عل ى اهللي أنوي ال ةمكن أف عوجدى جاماةه عضفرى  
 كعؤٌلفي ما بينه ن إال جاماةي الخضوًع لوحدانٌيًة اهلًل عز  كجٌلن كالٌسير على منهًج الابودةًٌة هلًل عز  

هلل األسرةي  كجٌلن كقد كضعى اهللي أمامنا لكي ندرؾى ىذه الحقيقة نموذجان صغيران بهذا المانىن أال كىوى
الاٌلغيرةن أرأةت  إلى األسرًة التي عتكٌوفي من أبوةًن كأكالدو شٌتىن إف  ىذه األسرة ال ةمكن أف عساد 

ن ال ضمانةى إلى ذلك إال خضوعي إال إذا اجتمعى شمليهان كلكن ما ضمانةي اجتماًع شمًل ىذه األسرة
 أفراًد ىذه األسرة لربٍّ ىذه األسرة.

فاندما ةخضعي الاٌلغاري كالكباري كالذكور كاإلناث لرب ىذه األسرة ةجتمعي شملي أفرادىان كمن ث   
ةسادكفن كما زادى اف  أفرادى ىذه األسرة ال ةتاٌرفوفى على ربٍّ له ن كمن ث   ال ةدةنوف لو بالوالء 

الطٌواعيةن فانٌه  ةتفٌرقوفى كةتبٌددكفن كةتنافسوفى فيما بينه  كعريعي بينه  البغضاءن كىكذا ةريعي ك 
من ث   بينه  الٌرقاءن ما ةنطبعي على كاقًع األسرًة الاٌلغيرًة ىذهن ىو ذاعو الذم ةنطبعي على كاقًع 

إلى أف ةجتمعى ةرمله  لكي األسرًة اإلنسانٌيًة الكبيرة. كذلك  الٌناس فوؽى ىذه األرض مدعوكفى 
ةسادى باضه  بباضن كال ةت ُّ ذلك إال إذا دانوا بالوالًء كالٌطواعيًة لربٍّ ىذه األسرًة الكبيرةن فمن 
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ـى قيومان كربان مجازةان لؤلسرًة  ربُّ ىذه األسرًة اإلنسانٌية؟ اهللي الواحدي األحد. عمامان كما أف  اهللى أقا
ةى ىذه األسرًة الاٌلغيرة ال عت ُّ إال بالتآلفن كال ةت ُّ التآلف إال بالبرٍّ لربٍّ الاٌلغيرة كأعلمنا أف  سبلم

 ىذه األسرةن من الذم ةركُّ في ىذه الحقيقة؟

فلنجدد كالءنا لربٍّ ىذه األسرًة اإلنسانٌية بل لربٍّ ىذا الكوًف كٌلو. كلنالطل  مع اهلًل عز  كجٌل إف  
عنوي فيما مضى من أةٌاـً حياعنان لكي نايد عبلقتنا مع إخواننا  كٌنا قد نسيناهن كإف كٌنا قد أعرضنا

 فوؽى ىذه األرًض جمياان على أساسو من الوئاـن كعلى أساسو من التآلف كالاطًف كالٌتراح .

أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى عز  كجٌل أف ةجالى من عوحيدنا الخالًه لربٌنا أساسان لهذا المانى 
 ثي عنون فاستغفركهي ةغفر لك .القدسيٍّ الذم نتحدٌ 
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 اٌّئِٓ ال ٠زؤمٜ ثّظبة عبءٖ ِٓ هثٗ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف  من شأًف المؤمن أف ةحيا عمرهي كٌلوين ةراقبي من نفسًو عنفيذى حقيقتين اثنتينن أكالىماهلل عنفيذي أمًر 
 قلبو.اهلل سبحانوي كعاالى جهدى استطاعتون كالثانيةهلل الرضا بحكً  اهلًل سبحانوي كعاالى كقضائو ملء 

علكى ىي الحقيقةي المختالرة التي ةنبغي أف ةتحٌلى بها المؤمنن بل كعلكى ىي الحقيقةي الاظمى التي 
اًعي ًلٌلًو رىبٍّ اٍلاىالىًمينى ال  ةفهمها من قولًو سبحانوي كعاالىهلل )قيٍل ًإف  صىبلىًعي كىنيسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمى

 شرةكى لو كبذلك أيمرت كأنا أٌكؿي المسلمين(.

فالمؤمن ةنٌفذي أمرى اهلًل عز  كجٌلن كةراقبي كل  أحكامًو فبل ةند عن كاحدةو منها كال ةنحرؼن ث   مهما 
استقبلو من أحداثن كمهما رأل من نتائجن ةال ي أف  ذلكى كٌلوي بتقدةر من اهلل سبحانوي كعاالى 

اانن لطيفه به  على كلٍّ حاؿن كىو كبتدبيره. كىو ةال ي أف  اهللى عادؿه ال ةظل ن رحي ه بابادًه جمي
ةتقٌبلي كل  ما ر هين كىو ةذكري في ىذا قوؿى ربٌنا سبحانوي كعاالىهلل )كعسى أف عكرىوا شيئان كىو خيره 

 لك  كعسى أف عحٌبوا شيئان كىو شرٌّ لك  كاهللي ةال  كأنت  ال عالموف(.

ما أكثرى األمثلة التي نستطيعي أف نجسد كإذا أردنا أف نػيبىسٍّ ى شرحى ىذه الحقيقة بباًض األمثلةن ف 
 بها ىذا المانىهلل

المؤمن ةخرجي في صباًح ةومًو الباكًر إلى حقلًو الذم ةرتغلي بون أك إلى مخزنًو الذم ةتاجري فيون أك 
 إلى أمٍّ عملو ةستدرُّ بًو الٌرزؽن فيقوـي بكلٍّ ما كٌلفوي اهللُّ عز  كجٌل بو. كبادى ذلك ةستسل  لما ةأعي بو
قضاءي اهلل كقدرهن فاف جاءىًت الٌنتائجي كما ةرةدهلل حمدى اهللى سبحانوي كعاالىن كعل ى أف  ذلكى إنما جاءى 



  

 ~48 ~ 
 

بفضلًو ال بجهده. أٌما إف فوجئى بما ةكرهن إف فوجئى بما ل  ةكن في الحسبافن جاءعو الخسارةي 
ظاىرهي فق  بل ةستسل ي باطنوي بدالن من الٌرب ن استسل ى لحكً  اهلًل عز  كجٌل كقضائون ل  ةستسل  

أةضانن ألنوي ةال ي كىو مؤمنه باهلًل عز  كجٌلن ةال ي ملئى قلبو أف  اهللى حكي ن ال ةضعي األمورى إال في 
نالابهان كأنٌوي رحي ه بو أكثرى من رحمتًو ىو بنفسون كأنٌوي عادؿه ال ةظل ن فلئن رأل الٌنتائج كىي 

ما ةأعي الٌرب ي كظاىرهي على غيًر حقيقتون كما أكثرى ما ةأعي الخير  بحسب الظٌاىًر خسرافن كما أكثرى 
 كظاىرهي لذكم الاقوًؿ القاصرة أنٌوي شر كمكركه.

الرجلي المؤمن إذا كقع قرةبه لوي في مرضن ىيرعى بو إلى الطٌبيبن متذٌكران قوؿى رسولنا محٌمدو عليًو 
"ن فيطبب -أم إال الموت  -ؿى لوي شفاءن إال الٌساـ الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "ما أنزؿى اهللي داءن إال كأنز 

كةستال ي الٌدكاءى كالابلجن  ث   ةستسل  لقضاءى اهلًل عز  كجٌل كقدرهن فاف شفيى كعوفين ازدادى حمدان 
ن  رضيى بقضاًء اهلًل عز  كجٌل كقدرهن كأةقنى بملًء قلبًو كعقلون  هلًل كشكرانن كإف جاءهه األجله المحتـو

 جل ىو الحاك ي الغبٌلبي بأمًر اهلل كليسى المرضي الذم انتابو.أف  األ

إنما جاءى المرضهلل جندان من جنوًد األجلن كإنما جاءًت ااالـهلل جندان من جنوًد األجلن فلو ل  ةأًت 
ن ال بد  أف عنتهيى حياعوي في ذلكى الميااًد المحٌدد.  ىذا الجند لجاءى جنده غيرهن كاألجلي محتـو

المؤمًن أةٌها اإلخوةن منٌفذان ألمًر اهللن كاقفان على صراطًو جهدى استطاعتون كىو ةذكري  كىكذا شأفي 
دائمان قوؿى اهللهلل ))فاعٌقوا اهللى ما استطات ((ن ث   إنٌوي مستسل  راضو بحكً  اهلًل سبحانوي كعاالى جهدى 

 استطاعتًو أةضانن بل كبملء قلبو.

ئمةن من ىناهلل كافى المؤمني في رضىن دائ و عن ربٌون كعن الٌدنيا  كمن ىناهلل كافى المؤمني في ساادةو دا
كٌلهان كلذلك ةقوؿي رسولنا محٌمده عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "عجبان ألمًر المؤمن إن وي بخيرو على كلٍّ 
حاؿن إف أصابتوي سٌراء شكرن فكافى ذلكى خيران لون كإف أصابتوي ضٌراء صبرن فكافى ذلكى خيران لون 

ان للمؤمًن إن وي بكلٍّ خيرو على كلٍّ حاؿن إف  نفسي لتتقاقعي بينى جنبيو كىو بخير"ن أم إنٌوي ليجودي عجب
 بنفسو كىو راضو عن ربًٌو سبحانوي كعاالى.

ىذه الحقيقة التي أقولها لك  أةها اإلخوةن من الذم ةفقىهيها؟ ةفقىهيها من ذاقها باقلو كبوجدانو 
 ؤمنوف الالادقوف باهلل سبحانوي كعاالى.كقلبون كما ذاقها إال الم
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أما من عاشىوا على ىامًش اإلةماًف باهلًل سبحانون سماوا بهذه الحقائع كما عاشوىان سماوا بها كما  
عذٌكقوىان ألف  إةمانه  باهلل عز  كجٌل ل  ةستحك  في جوارحه  كفي أركاًف قلوبه  كنفوسه ن 

 فى الحقيقةى التي أقولها كأشرحها لك .فهؤالًء ال ةفهموفى ما أقوؿن كال ةدركو 

إف  المؤمن الحقيقٌي ال ةال ي للاذاب كللتازةًة كااالـً مانىن ال ةحتاجي المؤمني إلى من ةاٌزةًو في 
مالابو ماليٍّ جاءهن كال في أجلو محتوـو عخٌطفى قرةبان لون كال في أمٍّ ماليبةو طافت بون كلماذا 

اذا عاٌزةو؟ لكي عخٌففى مالابو! إنٌوي مؤمنه باهللن كإنٌوي مستسل ه لسلطاًف عاٌزةو؟ إذا عالٌورنا الحقيقة لم
اهلًل عز  كجل  كحكمتون كاهللي عز  كجٌل ةداكم عبده كلكٌنوي ال ةضيمون كرب  شفوؽو داكل من ةحبو 

قٌرري الطٌبيب كةرفعي عليون بدكاء كٌلوي أل ه كأكجاعن أرأةتى إلى المرةًض ةيهرعي إلى الطٌبيًب لياالجون في
أنٌوي ةحتاجي إلى عملٌيةن عملٌيةو جراحٌية عستنزؼي الكثيرى من دمائون كعجالوي ةخضعي االـو شٌتىن إف  
المرةض ةستسل ي لما ةحك  بًو الطٌبيبن كةمتٌد ىادئان ساكنان عحتى أجهزًة ىذا الطٌبيًب كعحتى 

اًف الذم ةتأٌكهي بون ألنٌوي ةال  أف  الطٌبيبى حركاعًو كماالجاعون ربٌما عأكه لكٌنوي ةركوهي بنفًس اللس
طبيبن كأف  الٌطب ليسى مقياسوي فيما ةتجٌلى لنا من ظاىًر األكجاًع كااالـن كلكن  المقياسى في 

 الٌنتائج التي ال نالمها كمرضى كإنما ةالمها األطٌباءي الذةنى ةالموفى ىذه الحقيقة.

اهللى عز  كجل  ىو الحكي ي به ن الٌرؤكؼي به ن فاذا كافى اإلنسافي  إف  اهللى ىو الطٌبيبي لابادهن كإف  
مسلمان بربٌون إذا كافى مالطبغان بحقائًع الابودةًٌة لموالهي كخالقون كإذا كافى ةقوؿي بلساًف حالًو كمقالًو 

رسوًؿ  صباحى مساءهلل )إف  صبلعي كنسكي كمحيامى كمماعي هلًل ربٍّ الاالمين(ن إذا كاف ةكرر عاالي ى 
اهلًل لناهلل "رضيتي باهلًل ربٌانن كباإلسبلـً دةنانن كبمحٌمدو نبٌيان كرسوالن"ن فما أبادى أف ةؤذل ىذا اإلنساف 
بحكً  ربًٌو سبحانوي كعاالىن كما أقربى أف ةكوفى ىذا اإلنساف محفوفان دائمان بألطاًؼ ربٌون ماتنىن بًو 

نساف ةنبغي أف ةال  أف  مقاةيسى اللطًف اإللهي ال في كلٍّ حاؿن كعلى كلٍّ شاكلةن كلكن  ىذا اإل
عخضعي لمقاةيسًو الٌضٌيقًة التي ةتالٌورىان كما أف  المرةضى ةال  أف  مقاةيسى الٌطب ال عخضعي 

 لمقاةيًس  المًو كأكجاعًو الخاٌصًة بو.

أقالر بأكامرًه كٌلهان نا ن ىكذا حاؿ المؤمني باهلًل سبحانوي كعاالىن أنا عندما أكوفي مؤمنان برٌبي ال 
كلكٌني بادى ذلكى أنظرن فبل أجد جرحان جاءني من رٌبي إال على أنٌوي دكاءه كعبلجه لحالي. كىذه ىي 

 الحقيقةن كىذا ىو الواقعن كما أكثرى ما أكض  لنا ربٌنا ىذا المانى.
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ـ لحكً  اهلًل عز  كلكن إذا كافى الٌناسي بايدةنى عن اإلةماًف باهللن إذا كانوا بايدةنى عن االستسبل
كجٌلن إذا كانت شهواعه  ىي ألهته . إذا كانوا ةٌتخذكفى أىواءى  أربابان ك لهةن له  من دكفو اهللن 

فاف  اهللى عز  كجٌل قد ةبتلي ىؤالًء الٌناسى بالمالائب كالرزاةان كىذه المالائبي كالٌرزاةا عندئذو ليست 
اظن فالخيري كلُّ الخيرهلل أف ةستيقظى اٌلذةنى ةيؤد بوفن إال رةاضة لين كليست إال سياطى عنبيوو كإةق

كالببلءي كلُّ الببلءهلل في أف عتهاكل الٌسياطي عليه  ث   ال ةستيقظوفن ث   ةظلوف سيكارل في ظٌله ن 
 ةتقٌلبوفى في شهواعه  كلهوى  صباحه  كمساءى .

ن نامًة اإلةماًف باهلًل عز  كجٌلن اإلةماف نا  ما من نامةو في الٌدنيا كٌلها أةٌها الٌناسن أعظ ي لئلنساف م
ىو الحالني الذم ةقي اإلنسافى من الرقاءن اإلةماف ىو الٌنامة التي عقي فؤاد اإلنساًف من الضيًع 
كالكيركبن اإلةماف ىو بابي الٌساادًة الاظمىن اإلةماف ىو الٌنافذةي التي ةستنرعي فيها الٌنسي ى الاليلى  

ىذا اإلةماف ريزؽى ساادةن ال شقاءى بادىان أٌما من ل  ةيرزؽ ىذا اإلةماف  كلُّ مكركبن فمن ريًزؽى 
 فاليًو أف ةبحثى لنفًسًو عن ىذه الٌنامة ليجدى الحقيقةى التي أقولها لك .

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ن فاستغفركهي ةغفر لك ن فيا فوزى المستغفرةن...
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 ِٚقبفخ ِٕٗ و١ف ٠ف١غ لٍجه ؽجبً هلل

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عب
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

فانك عسألني ةا أخي المسل ن كعركو إلي  أٌنكى مؤمنه باهلل سبحانوي كعاالىن كلكن كى عبحثي عن 
أقالًر طرةعو إلى أف ةفيضى قلبيكى حٌبان هللن كأف ةفيضى فؤاديؾى ىذا مخافةن منوي في الوقًت ذاعون 

 فكيفى الٌسبيلي إلى ذلك؟

 عليك فاضى قلبيكى حٌبان هلًل سبحانوي كعاالىن كإذا أقوؿي بكلمةو جاماةو مختالرةن إذا عذٌكرتى فضلى اهللً 
 عذ كرتى موقفكى بينى ةدةو فاضى قلبيكى خريةن منى اهلًل عاالى.

فتذك ر دائمان عظي ى فضًل اهلًل سبحانوي كعاالى عليك ليمتلئى قلبيكى حٌبان لون كعذٌكر دائمان كقفتكى 
بالكى رةبن ليمتلئى فؤاديؾى خريةن منى اهلًل سبحانوي الاظيمةى بينى ةدةون كأنتى مقبله عليها ما في 

 كعاالى.

كال ةسيري المؤمني إلى اهلل إال بقدميًن منى الحبٍّ كالخوًؼ ماانن فاف أحب  كل  ةىخىًف اهللى سبحانوي 
 كعاالى ل  ةىاًلٍلن كإف خاؼى اهلل سبحانوي كعاالى كل  ةيًحب ون عقطٌاٍت بًو السُّبيلي أةضان.

ضلى اهلل عليكن عساءىؿ من الذم ةينًا ي عليك بالنػٍّاىً  الظٌاىرًة كالخفٌية؟ مًن الذم ةيحيطيكى عذك ر ف
 بالاناةة؟ مًن الذم ةرعاؾى في نومك؟ كةرعاؾى في ةقظتٍك؟

ـى  مًن الذم ةجاليكى إذا مريت عمري باستقامة؟ كإذا جلستى عجلسي بطمأنينة؟ كإذا مضغتى الطٌاا
ـي إلى مادعكن عفاعلًت مضغتوي على الوجًو السٌ  وٌم؟ كإذا ابتلاتوي ل  عختنع بو؟ كإذا نزؿى الطٌاا

 المادةي مع ىذا الطٌااـً على الوجًو الذم ةرةحيٍك؟ كعلى الوجًو الذم ةيًمدُّؾى صٌحةن إثرى صٌحة؟
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تػٍّايكى بًنايً  الرُّقاد؟ كمًن الذم ةيمتػٍّايكى براحًة اليقظًة بادى ذلك؟ مًن الذ ةيمى م ةجاليكى بايدان مًن الذم ي
عًن األخطاًر التي عيحًدؽي بكن كما أكثرىا كأنتى ال عتنب وي إليهان كقالارل ما في ىذان عليكى أف 

عذكيرى قوؿى اهلل عز  كجٌلهلل )لوي مياقٍّباته من بيًن ةدةًو كمن خلفًو ةحفظونوي من أمًر اهلل(ن ةحفظوفى الابدى 
ىن كلئن ل  عكن عرل ىؤالًء الحفظةن فاف  بوساكى أف عراى  حفظان  عيان من أمًر اهلًل سبحانوي كعاال

باقلكن كأف عراى  بباليرعكن كك  قلنا في مثًل ىذه المناسباتهلل إف  اإلنسافى ةنفالي بطاقاعًو 
كملكاعًو التي كىبوي اهللي إةٌاىان كال ةفاليهان فهوى ال ةدرم كيفى أكرموي اهللي عز  كجل  بقدراعون ألنٌوي ليسى 

حبى ىذه القيديراتن كغدان ستذىبي ىذه القيدرات إذا انتهت كظيفتيها كحافى أف ةأخذى صاحبي صا
 األمانًة أمانتون كال عال ي كيفى ذىبت منكى ىذه الطٌاقاتي كلُّها.

ما أغربى أمرى اإلنساف عندما ةسأؿي كيفى أحبُّ اهللى عز  كجٌل؟ كىذا اإلنسافي نفسيو إف شارى أف  
اًس أكرموي بًنامةو عابرةن غبر حياعوي كٌلها كىو ةحمدهي على ىذه الٌنامةن إذا ذكرهي كذكرىا رجبلن من النٌ 

 اىتز  قلبوي حٌبان لذلكى الٌرجل.

كموالؾ؟ الذم أنا ى عليكى بالخلًع أكالنن كأنا ى عليكى بمدًد استمراًر ىذا الوجوًد ثانيانن كرعاؾى كال 
 رفًة سبيلو لكي عسلكوي فتاللى منوي إلى حٌبكى لو.رعاةةى األٍـّ لطفلهان عحتاجي إلى ما

الطٌفلي ماذكر إف ىو ل  ةال  أف  أٌموي ىي التي عرعاهن ألنٌوي ال ةملكي عقبلنن كلكن  اإلنسافى الٌسوم  
الٌرشيدى الااقل ليسى ماذكران عندما ةرل نفسوي كطفلو صغير ةايشي في مهدو من كرـً اهلًل سبحانوي 

ـي اهللي عز   كعاالى كرعاةتو. نا ن عذٌكر دائمان فضلى اهلًل عز  كجل  عليكن كعذٌكر كأنتى عمري كيفى ةقوٍّ
ءى اهللي عز   ـي ممدكده على مائدعًو بينى ةدةك كيفى ىي  كجٌل جذعكى فبل عترٌن ي كعقعن كعذٌكر كالطٌاا

عتكٌل ي كعأكلي كعرربي  كجل  لكى ىذا كٌلون كعذٌكر كأنتى عمدُّ ةدؾى إلى شرابك كإلى طاامك كأنتى 
كعركضي كعتيٌقظن عذٌكر من الذم ةفالي كل  ىذا بكن ةمتلئ قلبيكى حٌبان للمناً  الذم ىوى اهللي سبحانوي 

 كعاالى.

فاذا أردتى أف عتٌوجى حٌبكى ىذا بالخوًؼ منون كالخريًة من عظمتون فتذٌكرن عذٌكر سلسلةن منى 
ـه عليها كال رةبن عذ  ٌكر أكالن ضجاةى الموتن عندما عمتدُّ على فراشون كقد المواقًف أنتى قاد

نفضتى ةدةكى من دنياؾن كذاؾى ىوى مانى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )كجاءت سكرةي الموًت بالحٌع ذلكى 
ما كنتى منوي عحيد(ن في علكى الٌساعة عالغري الٌدنيا التي طالما كنتى عاٌظمها في عينكن كةىاظي ي اإللوي 
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ما كنتى عنساهي في عقٌلباعكن كلكن ال ىذا الٌتاظي  ةفيديؾى  نذاؾن كال ذلكى الاظي  الذم طال
 الٌتحقير ةفيديؾى  نذاؾ.

كإنٌما عليكى أف عال ى ااف كقائعى علكى الٌساعةن كمراعرىا التي ستنتابكن عذٌكر بادى ذلكى الموت 
جنازة إلى مقٌرىا األخير؟ أل  كالٌرقادى في القبر. أل  عقف ةومان ما على شفيًر قبرو كقد حيًملًت ال

عمان باينيك بالمٌيت كى  ةسللونوي من عابوعًو كةمٌدكنوي في لحده؟ كليسى ماوي من كلٍّ ما جمعى 
فأكعى إال كفنيو؟ ماذا ةنتابيكى في علكى الٌساعة؟ أال عتقٌززي علكى الٌساعة منى الٌدنيا كالمااصي 

 بينٌك كبينى ىذه الحفرة ربٌما ساعات أك دقائع؟كالٌرهواًت التي عاكف عليها؟ أال عرار بأف  

ث   عذٌكر بادى ذلك اليقظةى الثٌانيةن نا  اليقظةى الثٌانيةن كالموت ليسى نهاةةى الٌنهاةاتن كإنما ىي 
المرحلةي إلى علكى اليقظًة الكبرلن عذٌكر في ذلكى قوؿى اهلل عز  كجٌلهلل )فاذا نيًقرى في الٌناقور فذلكى 

 عسير على الكافرةنى غيري ةسير(.ةومئذو ةوـه 

عذٌكر ذلكى المرهدى الاظي  الذم ةقوؿي عنوي ربٌنا سبحانوي كعاالىهلل )فاصبر صبران جميبلن * إنٌوي ةركنوي 
بايدان * كنراهي قرةبان * ةوـى عكوفي الٌسماءي كالمهل * كعكوفي الجباؿي كالاهن * كال ةسأؿي حمي ه حميما 

ـي لو ةفتدم من عذاًب ةوًمئذو ببنيو * كصاحبتًو كأخيو * كفاليلتًو التي عؤةو * * ةػيبىال ركنه  ةودُّ المجر 
كمن في األرًض جمياان ث   ةنجيو * كبل إنها لظى(. عذٌكر ذلكى اليـو الذم أنتى مقبله عليًو كال 

 رةب.

ـى اهلًل سبحانوي كعاالىن كعلكى ىي الوقفةي الاظمىن عذٌكر ف ي ذلكى قوؿى ث   عذٌكر كقفةى الحساب أما
ـى ىذه ااةًة الاظيمًة  اهلًل عز  كجٌلهلل )فورٌبكى لنسألٌنه  أجماين عٌما كانوا ةاملوف(ن أما كقفتى أما
(ن ةيقًس ي اهللي عز  كجٌلهلل )فوربٍّكى لنسألٌنه  أجماين(هلل  على صغرىا كعلى إةجازىا ةومان؟ )فورٌبكى

 وف(ن نا .الاٌلال ى كالطٌال ن الفاسعى كالادؿ )عٌما كانوا ةامل

ةقوؿي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل هلل "ال عزكؿي قدما عبدو ةوـى القيامة حٌتى ةيسأىؿى عن أربعهلل عن 
عمرًه فيمىا أفناهن كعن علمًو ما عملى بون كعن مالًو من أةنى اكتسبون كعن جسدًه في ى أببله". 

فسكى عنها قبلى أف ةسألكى عنها ربُّنا لتيسأىلن  ةا أخي المسل  عن ىذه األموًر األرباةن فاسأؿ ن
 سبحانوي كعاالى.
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اذكر ذلكى المرهد ث   اذكر بادههلل الٌسيرى على الاٌلراط بادى الحسابن الاٌلراط كما أدراؾى ما 
الاٌلراط؟ ةقوؿي عنوي رسولنا صٌلى اهللي عليو كسٌل هلل "ث   ةنالبي الاٌلراط على متن جهن ن كإنٌوي ألدؽُّ 

منى الٌسيف" كةطلب منك أف عمر على ىذا الطرةعن فهل جٌربتى ذاتى ةوـو أف  منى الٌرارًة كأحدُّ 
عمر  على ىذا الٌطرةع؟ فهل جٌربتى ذاتى ةوـو أف عمر  على حاٌفًة سطً  بناء كل  عترٌن ؟ فكيفى بكى 

الٌرارًة  إذا دعيتى أف عسيرى على طرةعو ىكذا ةالفوي رسوؿي اهلل فيما اعٌفعى عليًو الٌريخاف؟ "أدؽُّ من
كأحدُّ منى الٌسيف"ن كلكٌنوي ةٌتسع قدرى ما كافى ةضيٍّعُّ الابدي على نفسًو في الٌدنيا ابتغاءى مرضاًة اهلل عز  

 كجل.

فانظًر اليـو ك  عضيٍّعي على نفسك في طرةقكى إلى الرهواًت كاألىواء من أجًل أف عرضيى رٌبك كلو  
ٌيعي اليوـى على نفسكى في سبيًل أف ةرضى عنكى كافى ذلكى على حساًب شهواعك؟ بمقداًر ما عض

 موالؾن ةوٌسعي اهللي سبحانوي كعاالى من ذلكى الٌطرةًع الضٌيًع غدان.

كإذا مر  المؤمني على ىذا الٌطرةع كىو ةحملي زاده الذم كافى قد نهضى بو في داًر الٌدنيان على 
كبلـو فالي و بٌينهلل جز ةا مؤمنن جز ةا مؤمن أساسو من حبٍّ اهلل عز  كجل  كخوفون قالت لوي الٌناري ب

 فاف  نورى إةمانكى قد أطفاى لهبي.

 أال ةكفي ىذا كٌلو من أجًل أف ةمتًلئى قلبيكى حٌبان هلًل أكالنن ث   مخافةن منوي ثانيان ةا أخي المسل ؟

الخفٌيًة  عذٌكًر المنا  كانظر مًن الذم ةكرمك بجبلئًل الٌنا ؟ كمًن الذم ةفيضي عليك بالمكارـً 
كالظٌاىرةن كاذكر قوؿى اهلل عز  كجٌلهلل ))كأسبغى عليك  ناموي ظاىرةن كباطنة((ن عذٌكر ىذا ككن دائمان 

 على ذيكرو من ذلكن فاف  الٌنفوسى جيبلت على حبٍّ من أحسنى إليها.

كىو متجٌرده ث   عذٌكرهلل مراحلى حياعكى التي أنت مقبله عليهان فواهللهلل ما فٌكرى إنسافه في ىذا كذاؾ 
عًن الاالبٌياًت كاألىواءن إال كامتؤلى قلبوي حٌبان هلًل كمخافةن منون كىذا ىو خيري عوفو لوي في الٌطرةًع أف 

ال ةااليى اهللن كإذا عالى اهللى أف ةسرعى فيتوبى إليون كإذا عابى إليًو عاىدهي أف ال ةاودى إلى علك 
حانوي كعاالى أف ةمؤلى قلبي كقلوبك  حٌبان هلًل عز  كجٌل المااصي أبدانن أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى سب

 كخريةن منون فاستغفركهي ةغفر لك .
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 أِواْ ِّٙبْ: ١ٌٍخ اٌمله ]ٚلزٙب ٚفظٛط١زٙب[، اٌيوبح ]فوػ١زٙب ٚكٚه٘ب[

 

أما بادهلل فيا عباد اهللن ىما أمراف عقتضي المناسبة أف أعحدث عنهمان كأف ألفت أنظارك  إليهمان 
مر األكؿ فهو ليلة القدر التي أنبأ بياف اهلل سبحانو كعاالى عن أىميتها كعن عظي  فضلهان أما األ

ره ًمٍن أىٍلًف شىٍهرو  ]القدرهلل  يػٍ لىةي اٍلقىٍدًر خى [ أنزؿ في حقها سورة مستقلة ّ/ٕٗكذلك عندما قاؿهلل }لىيػٍ
لة السابع كالاررةن من كاملة. كثيركف ى  الذةن ةتالوركف في ىذا الاالر أف ليلةى القدر منوطةه بلي

شهر رمضافن استقر ىذا في أذىاف كثير من الناس. كالسبب في ذلك ىذا االحتفاؿ المتكرر 
المنوط بهذه الليلة ال ةتقدـ عنها كال ةتأخرن كاف من نتيجة ذلك أف كقر في أذىاف كثير من الناس 

لتماسها في الليالي أف ليلة القدر ىي ىذهن ككاف من  ثار ذلك أف أعرض ىؤالء الناس عن ا
األخرلن في حين أف المالطفى صلى اهلل عليو كسل  أنبأ أنها كاردة في ليالي رمضاف كلهان كلكن 
قاؿهلل ))التمسوىا في الارر األخير من شهر رمضاف((. كأنا أبرر ىذا االحتفاؿ المتكرر في ليلة 

رحمة من رحمات اهلل سبحانو السابع كالاررةنن على كلٍّ ىي دعوة إلى عبادةن كدعوة إلى عارُّض ل
كعاالى في ىذه الليلةن كلكن ةنبغي أف عالموا كأال عنسوا أف ليلة القدر ليست محالورة في ليلة 
السابع كالاررةن من رمضافن بل احتماؿ كجودىا في ىذه الليلة كفي غيرىا سواءن كمن ثى  فمن 

لمسلموف في كثير من الببلد الاربية الخير لئلنساف أف ةحتفي بها في ىذه الليلة التي ةحتفل بها ا
كاإلسبلميةن كلكن على أال ةكوف ىذا سببان في إعراضه  عن التماسها في الليالي األخرلن كال 

سيما في الليالي المفرىدىةن ليلة الحادم كالاررةنن الثالث كالاررةنن الخامس كالاررةنن السابع 
 كالاررةنن التاسع كالاررةن

 

ية أخرل ةنبغي أف نتنبو إليهان أف فضيلة ىذه الليلة ليست  عية من طبياتهان ىذه ناحية. كمن ناح 
كليست ناباة من طبياة الزمنن كإنما ىي  عية من عجليات اهلل سبحانو كعاالى على عباده في ىذه 

لىةي  لىةي اٍلقىٍدًرن لىيػٍ لىًة اٍلقىٍدًرن كىما أىٍدراؾى ما لىيػٍ ره ًمٍن أىٍلًف شىٍهرو   الليلةن }ًإنٌا أىنٍػزىٍلناهي ًفي لىيػٍ يػٍ اٍلقىٍدًر خى
[. من أةن جاءت ىذه الخيرةة؟ ىل جاءت من طبياة زمن؟ األزمنة كلُّها ّ-ُ/ٕٗ]القدرهلل 

كاحدةهن ال فرؽ بين زمن كزمنن كما أنو ال فرؽ بين مكاف كمكاف من حيث الطبياةن من حيث 
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على عباده فيهان كلذلك ثبت أف ليلة التربةن كلكٌن الخيرةة  عية من عجليات اهلل سبحانو كعاالى 
 القدر عنتقل من ليلة من ليالي رمضاف إلى التي عليها أك التي قبلها مع مركر السنوات كعطاكلها

أما األمر الثاني الذم أعود إلى بيانو باد أف ذكرعو كنب هت إليو في األسبوع الماضين فهو ضركرة  
ن بل ركن من األركاف اإلسبلمية الاظمىن أال كىو ركن عذكُّر فرةضة من الفرائض اإلسبلمية الكبرل

الزكاةن كأنت  عالموف أف ركن الزكاة ىذا منوط برمضافن ذلك ألف الزكاة إنما ةبتغي بها السنة 
الهجرةةن كال ةبتغي بها السنوات الميبلدةة كما عالموفن كأفضل ميقات إلخراج اإلنساف زكاة مالو 

ي لئلنساف أف ةتخله فيو من بخلون كةنبغي أف ةتخله فيو من إنما ىو ىذا الرهرن الذم ةنبغ
 شحون كأنت  عالموف أف أجر المنفع في ىذا الرهر ال ةىًقل عن أجر الالائ ن بل لالو ةزةد أةضان 

ىذه حقيقة ال داعي إلى عكرار التنبيو إليهان فهي حقيقة عتكرر على أسماعك  في كل عاـن كلكن  
ةنبغي أف نكوف على حذر منهان كةنبغي أف نتنبو إليها  -عباد اهلل ةا  -ىنالك مداخل للريطاف 

دائمانن ليست كسيلة الريطاف دائمان الال د عن الطاعة التي أمر اهلل عز كجلن كثيران ما ال ةستطيع 
الريطاف أف ةالدؾ عن الطاعةن كلكن ىنالك كسائل أخرل خفية ال ةتنبو إليها إال من كاف حذران 

ئد الريطافن ىنالك خط  شيطانية عنتهي إلى شل فاعلية الزكاةن عنتهي إلى على نفسو من مكا
مسخ كجود الزكاةن بحسب الالورة الزكاة موجودةن كعتألع فاعليتها في المجتمااتن لكن اخترًؽ 
الالورة عجد أف الزكاةى قد شيل تن كأف كجودىا ميًسخن كأف سبيلها إلى الفقراء قد عقط عن من ىذه 

يطانية؛ أف عجد صاحب الماؿ قد عالقت زكاعو بالسيولة المالية التي في صندكقو الوسائل الر
ةػيٍاًرض عن إخراج زكاة مالو من ىذه السيولة التي عالقت الزكاة بهان كةاقد أك ةبس  الموائد 

ةرسل األمواؿ الكثيرة أك القليلة إلى ىنا كىناؾن حيث  -كما قد قلت لك  باألمس   -الرمضانية 
ائد الرمضانية المختلفةن كباألسماء المتنوعةن ث  إنو ةىٍحًسب ذلك على اهلل زكاةن بل عبس  المو 

ةمتن على اهلل عز كجل بأنو قد أخرج زكاة مالون أفتاتبر ىذه الاملية دفاان للزكاة؟ ىذا ىو المسخ 
 -ية لزكاة الماؿن كعلك ىي الوسيلة لرل فاعليتهان أمواؿ كثيرة عدفع في سبيل الموائد الرمضان

كىذا شيء جيدن كقد أنبأنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عن األجر الاظي  الذم ةدخره اهلل 
كلكن من قاؿهلل إف المالطفى صلى اهلل عليو كسل  قالد بذلك أف عػيٍفًطر  -لمن أفطر صائمان 

كاة صائمان من ماؿ زكاعك؟ من الذم قاؿ ىذا؟ عػيٍفًطر الالائ  ث  عقوؿ هلل عز كجلهلل لقد أعطيت ز 
مالي. متى؟ أىٍفطىرتي ىذا الالائ  باألمسن كالالائ  ااخرن كأىٍفطىرتي كثيران من الناسن كبسطت له  
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مائدة متنوعة. ىذا ال ةػياىدُّ زكاة ق ن إلفطار الالائ  طرةع ةالل اإلنساف من كرائو إلى األجر الذم 
ة طرةع  خرن فمن خل  ىذا ةدخره اهلل لو ةـو القيامةن لكنو مختلف كليان عن طرةع الزكاةن كللزكا

ن ث  احتسبو على اهلل زكاةنن باء بوزر كبير  قولوىا  -بذاؾن كمن أىٍفطىرى الالائ  بماؿ كثيرو أك قليلو
 بدالن من أف ةكتب اهلل لو األجر الوفير -على لساني 

 عتالع بالماؿن كةجب أف ةيٍخًرج اإلنساف الزماة من جنس الماؿ الذم -أةها اإلخوة  -الزكاة  
عالقت بو الزكاةن عندؾ قىٍدره من السيولة المالية التي عتالع بالنقدةن الفضة أك الذىبن أك التي 

عتالع باألكراؽ النقدةة التي حىل ت اليـو محل الذىب كالفضةن إذف ةنبغي أف عيٍخًرج الزكاة من ىذه 
تجت زراعة كثيرةن األمواؿن ةنبغي أف عيٍخًرج الزكاة من جنس ما عالقت بو الزكاةن لك أرض أن

عالقت الزراعة بهذا المزركع بهذا الميٍستىٍحالىدن ةنبغي أف عيٍخًرج الزكاة من عين ما عالقت بو ىذا 
إلى الوسائل التي كانت عمر من خبللها أمواؿ الزكاة من  -ةا عباد اهلل  -الماؿن كلذلك انظركا 

ن كأنظر فأجد أف ىذا االندفاع جيوب األغنياء إلى أفواه الفقراءن فأجد أف ىذه السبل عقلالت
الزكوم عراجعن كأسأؿ ما السبب؟ السبب أف ىذه الوسيلة عحولت إلى الموائد الرمضانيةن ىذا ىو 
شلل الزكاةن حتى ما ةسمى بالندكؽ حفظ النامةن عمل عظي  جدانن كل ما ةمكن أف نتالور من 

اف في ذلك أال ةكوف ىذا عن الوسائل التي عت  عحت اس  حفظ النامة أمر رائعن لكن صماـ األم
طرةع أمواؿ الزكاةن أمواؿ الزكاة لها طرةعن كىذه األمواؿ المتمثلة في األطامة التي عرسل إلى 

 الفقراء في األدكةة فيما ةربو ذلك لو طرةع  خر

 

إلى سيرة سلفنا الالال ن ك  كاف الكـر جليان في حياعه ن كعبلقة ما بين  -ةا عباد اهلل  -كانظركا  
غنياء كالفقراءن الزكاة كانت جانبان من ىذه الجوانبن زاكةة من ىذه الزكاةان الجوانب األخرل األ

الكثيرة كانت مختلفة عن الزكاة؛ األمواؿ الوقفية المختلفةن األطامة المتنوعة الكثيرةن األمواؿ 
عحت قاعدة ))إف  التي عػيٍغدىؽ على الفقراءن كل ذلك كاف ةت  بمنألن عن الزكاةن بايدان عن الزكاةن

في الماؿ حقان سول الزكاة((. ننظر كنقارف بين ما كاف عليو سلفنا الالال  باألمس كما  ؿ إليو 
. ماذا أجد؟ أجد شيئان ةخيفن في الظاىر ىو قربى إلى اهللن كفي الباطن  حاؿ المسلمين اليـو

أم حىدىب كدرب ةستنزؿ غضب اهللن موائد رمضانية ال أدرم من الذةن ةجتماوف عليهان كمن 
اجتماوا عليهان كمن ى . أىعيدُّىا زكاة؟! أىٍدفىع مليوف من الماؿ في سبيل بس  مائدة رمضانية ث  
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أسجل مساءن على اهلل عز كجل أنني دفات مليوف ليرة زكاة من حسابي؟ كاهلل سبحانو كعاالى 
 ميط لعن ةرل الحقائع

 

ال أعمالنا خالالةن لوجهون كأسأؿ اهلل عز كجل أف ةا عباد اهلل.. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةج 
ةطٌهر قلوبنا من الرةاءن كمن النفاؽ كأال ةجالنا ممن ةستخدـ الدةن أيطيران من أجل المالال ن من 
أجل المالال  الدنيوةةن من أجل المظاىرن من أجل السماةن الله  ارزقنا اإلخبلص لوجهكن 

 الاالمينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي الله  طهٍّر قلوبنا من الروائب ةا رب  
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 ٔٙب٠خ شٙو هِؼبْ

 

أما بادهلل فيا عباد اهللن مسألتاف عقتضي المناسبة أف أعحدث إليك  فيهمان المسألة األكلىهلل أف كثيران 
من الناس اعتادكا في أكؿ شهر رمضاف كفي  خره أف ةجالوا من الحدةث عن بداءة الرهر 

ن أفكانت بداءة الرهر عندنا صحيحة أـ كنهاةتو  فاكهة مجالسه ن ةجتماوف كةتداكلوفى التساؤؿى
ل  عكن صحيحة؟ أفكاف إخطارنا في نهاةة ىذا الرهر صحيحان أـ ال؟ إف الدكلة الفبلنية كالفبلنية 
ل  عفطران أك أفطرعا كل  نفطر نحنن فأةه  الالحي  كأةه  المخطئ؟ كةتحوؿ الحدةث في ىذا 

إلى عسلية ممتدةن كلربما عحولت التسلية إلى باب للفتنةن ككسيلة للرقاؽ كالخبلؼن كك  األمر 
رأةنا أناسان ل  ةقتانوا بما أعلنو المسؤكلوف عن نهاةة الالـو كبداءة الايدن فواصلوا الالـو فيما 

افن بينه  كبين أنفسه ن كك  رأةنا أناسان ل  ةقتناوا بما أعلنو المسؤكلوف عن بداءة شهر رمض
فقرركا اإلخطار فيما بينه  كبين أنفسه ن كىذه ظاىرة عتكرر في كل عاـن كةنبغي أف نقف عند 

 ىذه الظاىرة بكلمة علفت أنظارنا جمياان إلى الحع الذم ةنبغي علينا أف نتمسك بو

 

في ىذا األمر من اللغو الباطلن كىو دخوؿ فيما ال ةانين كقد قاؿ  -ةا عباد اهلل  -ىذا الخوض  
لمالطفى صلى اهلل عليو كسل  فيما ص  عنوهلل ))من حيسًن إسبلـ المرء عركيو ما ال ةانيو((. ا

الواجبات التي خاطب اهلل عز كجل بها عباده قسماف اثنافهلل قس  منها خاطب اهلل عز كجل بو 
األفرادى مباشرةن فكل كاحد منا مسؤكؿ عن عمحيه األمر فيما خاطبو اهلل عز كجل بو. كالقس  

ي خاطب اهلل عز كجل بو عباده عن طرةع أئمة المسلمينن كعن طرةع أكلياء أمورى ن كمن ثى  الثان
فاف المسؤكلية في ىذا القس  الثاني ةتحملها أكلياء أمور المسلمينن ةتحملها كلي أمر المسلمينن 
ز إف أصاب فذاؾن كإف أخطأ فذنبو على جنبون كفي كلتا الحالتين إف ىو أصاب أك أخطأ فبل ةجو 
لاامة الناس إال االعباعن ال ةجوز لاامة المسلمين كأفرادى  إال االنقياد لما ةمليو عليو كلي أمر 

المؤمنينن كذلك انقياد لقوؿ اهلل سبحانو كعاالى في محك  عبيانوهلل }ةا أىةُّها ال ًذةنى  مىنيوا أىًطيايوا الل وى 
[. من ثى  فبل ةجوز لي كقد أعلن كلي أمر ٗٓ/ْ]النساءهلل كىأىًطيايوا الر سيوؿى كىأيكًلي األىٍمًر ًمٍنكيٍ   

ن كأف أكؿ أةاـ الايد ىو الغدن ال ةجوز لي أف أعدخل  المسلمين أف الالـو ةنتهي بمساء ىذا اليـو
في ىذا األمر باجتهادن كال ةجوز لي أف أجال من ىذا الموضوع عسلية أك فاكهة مجالس بيني 
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رف بين دكلة كدكلة أخرلن لماذا أفطر أكلئك كصمنا؟ كلماذا كبين ااخرةنن كال ةجوز لي أف أقا
حالل ىذا الخبلؼ؟ ىذا باب ةفتحو الريطافن كليس من كراء ىذا الباب الذم ةفتحو الريطاف 

 إال الرقاؽ كإال الخبلؼ

 

أمر ل  ةكلٍٍّفك اهلل سبحانو كعاالى الدخوؿى فيون ل  ةيحىمٍّلك اهلل سبحانو كعاالى مسؤكلية كجع  
ك في ىذا األمرن فلماذا عتالدر المجالس لتنفع الوقت الطوةل أك القالير في الرأم الذم رأس

عبدةو كفي القرار الذم عمليو؟ أمر ةدخل فيما ال ةانيك كقد نهاؾ اهلل سبحانو كعاالى عنون كمن ثى  
ن ما فك  أعمنى لو أف ىذه الاادة المستمرة في كل عاـ طوةت كانتهتن كلكنها إلى اليـو ل  عنطوً 

من عاـ ةػيٍقًبل فيو شهر رمضاف إال كنجد الحدةث كالجدؿ ةمتد في اليـو األكؿ كالثاني كالثالث 
منون أكانت البداءة صحيحة أـ ليست صحيحة؟ أفطرت الدكلة الفبلنيةن كالدكلة الفبلنية صامتن 

ز كجل من صومها الالحي ؟ في حين أف اهلل عز كجل أراحنا عن ىذه المسألةن ذلك ألف اهلل ع
 حكي 

 

األمور االجتماعية ل  ةجاٍلها اهلل عز كجل منوطة باألفرادن كإنما جالها اهلل عز كجل منوطة  
بالقادة كأكلي األمرن عقولوفهلل ربما أخطأ كلي األمر. خطؤى  لسنا نحن المسؤكلين عنون خطؤى  

تاددة في كتاب اهلل على جنبه ن أما نحن فمكلفوف باالنقياد له ن مكلفوف بطاعته  بآةات كثيرة م
 سبحانو كعاالىن كبأحادةث كثيرة ذكرىا لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  

 

أقوؿ ىذا أكصي نفسي كأكصيك  إذا رأةت  من ةجالسك  غدان ليستثير من ىذا الموضوع عسلية  
حنا اهلل لون أكصيك  بأف عغلقوا باب الحدةث في ىذان قولواهلل أمر ال ةانينا ل  نتدخل فيون أمر أرا

عز كجل منو لن نتاب أنفسنا بون ىذا لغو من الكبلـن نخوض في أمر ةفيدنان نخوض في أمر 
أناطو اهلل سبحانو كعاالى بنان كما أكثر األمور التي نحن بحاجة إلى أف نتبادؿ أطراؼ الحدةث 

 فيها
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ةا  -ىذه شايرة عامة أما المسألة الثانية التي عقتضيها المناسبة أةضان فهي مناسبة زكاة الفطرن  
جال اهلل سبحانو كعاالى منها بابان ةلج فيو كل المسلمين عقرةبانن كلكأني أرل الحكمة  -عباد اهلل 

كاضحة جلية في ىذا. الحكمة ىي أف عمتد كشيجة األلفةن أف عمتد كشيجة الحبن شبكة المودة 
اردن كدكف أف ةرٌذ عنها فرد كالقربى بين ىذه األسرة اإلنسانية المسلمةن دكف أف ةررد عنها ش

 من الناس

زكاة الفطر شرعها اهلل سبحانو كعاالى كأكجبها على كل من دخلت عليو ليلة الايد كىو ال ةزاؿ  
حيانن إذف أصبحت زكاة الفطر ىذه كاجبة عليون كمن كجبت عليو زكاة الفطر كجبت أةضان عليو 

كما عالموف قبيل صبلة الايدن كةحـر عأخيرىا   لمن علزمو نفقتو كالزكجة كاألكالدن كةيسىن إخراجها
عن ةـو الايدن كىذا كبلـ مكركر نكرره كنذكر بو في كل مناسبةن أما الررط الذم ال بد منو 

لوجوب ىذه الرايرة فهي أف ةملك اإلنساف من الماؿ ما ةزةد على احتياجاعو لنفسو كألسرعو في 
اعو المالية على ىذا الذم ةحتاج إليو اإلنساف؟ إذف ليلة الايد كةومون كمن ذا الذم ال عزةد ممتلك

ما منا إال كىو مكلف عقرةبان باخراج زكاة الفطرن من كانت عنده نفقة أىلو كنفقة نفسو التي ةحتاج 
 إليها ليلة الايد كةومون ككجد مزةدان على ذلكن فقد كجب عليو إخراج زكاة الفطر

ي كل عاـهلل ك  ىي زكاة الفكر في ىذه السنة؟ ككأف كىنا أذكرك  بسؤاؿ ةسألو كثير من الناس ف 
مقدار زكاة الفطر ةختلف من عاـ إلى عاـن من الذم قاؿ ىذا؟ زكاة الفطر ال عختلف من عاـ إلى 
عاـ منذ أف شرعها اهلل عز كجل إلى ةـو القيامة؛ ىي صاع من غالب قوت البلد كما قاؿ رسوؿ 

قوت البلد التي ةيٍخرىج الزكاة فيهان ىذه ىي زكاة  اهلل صلى اهلل عليو كسل  ن أم ملء صاع من
الفطرن كىذا ىو مقدارىان ال عزداد كال عنقهن كغالب قوت البلد كما عالموف عندنا ىو الحنطةن 
كصاع من الحنطة ال ةزةد على ألفي غراـن كىو حدةث مكركر كمااد ذكرعو مراران كعكرارانن فلينظر  

من الحنطة من الماؿن كليخرج زكاة فطره بهذا القدرن ىذا  كل كاحد منك  ك  ةساكم ىذا القدر
القدر ال ةختلف من عاـ إلى عاـن كلكن على كل منا أف ةنظر ك  ىو ثمن ىذا القدر من الحنطة 
في ىذا الااـن ىل اختلف عن الااـ الماضي أك ل  ةختلف؟ ىذا شيء ةتالع بالسوؽ كال ةتالع 

 بحك  الررع
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هلل ىي شايرة صغيرة في كىمهان كلكنها كبيرة جدان جدان في  ثارىان ككبيرة ىذه الرايرة ةا عباد ا 
جدان في نتائجهان كلكأف اهلل عز كجل ةطلب منا من خبلؿ ىذه الرايرة أف نفت  قلوبنا إلخواننان 
كأف نزةل كل ما ةمكن أف ةتجمع في أفئدعنا من مراعر البغضاءن من مراعر الحقد كالضغينةن 

ا ىذه إلى قلوب نقية بيضاءن ال عجاه أقاربنا كأرحامنان بل عجاه إخواننا المسلمين كأف نحيل قلوبن
جمياانن بل عجاه إخواننا في اإلنسانية جمااءن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الاظي ن فاستغفركه 

 ةغفر لك 
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 فطجخ ػ١ل اٌفطو اٌَؼ١ل

 

 برن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبراهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أك

 

اهلل أكبر ًمٍن طغياف الطاغينن اهلل أكبر ًمٍن عناد المستكبرةنن اهلل أكبر ًمٍن مركؽ التائهين  
كالملحدةن كالجانحينن اهلل أكبر كبيران كالحمد هلل بكرة كأصيبل. سبحاف اهلل ملء الميزافن سبحاف 

هلل الميسىب   على كل لسافن سبحاف اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل الميسىب   في كل مكافن سبحاف ا
 اهلل كاهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر

 

الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي   
أف ال إلو إال  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كأشهد

اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل 
إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد 

موف كنفسي المذنبة بتقول اهلل صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها المسل
 عاالى. أما باد فيا عباد اهلل

 

في ىذا اليـو األغر عريع الفرحة في قلوب عباد اهلل المؤمنين الذةن رأكا أنه  أنجزكا ما قد طيًلبى  
منه  في ىذا الرهر المبارؾ الذم كدعناه باألمسن ةفرحوف برحمة اهلل عز كجل له ن ةفرحوف 

عز كجل لاللواعه  كصومه  كقيامه ن ةفرحوف باألمل باتع اهلل عز كجل له   باألمل في قبوؿ اهلل
ًمٍن عذابو كنيرانو. كإنها لفرحة ةرار بها كلٌّ منان كلالها الدليل األقول على عجليات اهلل عز كجل 
على عباده بالرحمة كاللطف. فانرراح صدر اإلنساف في ىذا اليـو كشاوره بالفرحة إنما ىو ثمرة 

ت اهلل سبحانو كعاالى في ىذا اليـو المبارؾ. إنها فرحة ةتقرب بها اإلنساف إلى اهلل عز لتجليا
كجل. كلكن فينا مىٍن قد ةرار بمركلة. إنو ةقرأ في كتاب اهلل عز كجل قولوهلل }قل بفضل اهلل 

 كبرحمتو فبذلك فليفرحوا ىو خير مما ةجماوف . كةقرأ أةضان قوؿ اهلل سبحانو كعاالى كىو ةحدثنا
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عن قاركفهلل }إذ قاؿ لو قومو ال عفرح إف اهلل ال ةحب الفرحين . فكيف ةت  الجمع بين ىذةن 
الخطابين الربانيين؟ كيف ةت  الجمع بين نهي اهلل سبحانو كعاالى عباده عن الفرح كبين أمر اهلل عز 

اس كجل له  في مكاف  خر بالفرح؟ كالجواب ةا عباد اهلل هللأف الفرحة التي عغمر أفئدة الن
المؤمنين باهلل عز كجل في ىذا اليـو ليست فرحة منبثقة عن مزاج نفسانين ليست فرحة منبثقة 
عن مراعر اللهو كعن دكافع األىواء كالرهوات المستكنة بين الجوان ؛علك ىي الفرحة التي 

رهواعو حذر اهلل عز كجل منها؛ الفرحة المزاجية التي ىي ثمرة لهو البلىينن كثمرة انقياد اإلنساف ل
كرعوناعو عندما عتفت  سبلها أمامو كاساة عرةضةن ةفرح بها كةسكر بها كةحجب بها عن اهلل 

سبحانو كعاالى. المؤمن ال ةال  ىذه الفرحةن ليس لهذه الفرحة سبيل إلى قلبو ق . المؤمن الذم 
يان. ككيف ةفرح المؤمن ةتاامل مع إةمانون عقيدةن أكالن ث  سلوكان كانقيادان ألمر اهلل سبحانو كعاالى ثان

ىذا النوع ًمنى الفرحن الفرح المنبثع ًمنى الرعونات النفسيةن الفرح المنبثع ًمنى االستكبار على 
ااخرةنن الفرح المنبثع ًمٍن نًاىً  اهلل عز كجل إذ ةسكر بها كةحجب بها عن المنا  األجىلٍّ أال 

ة إلى قلب اإلنساف الذم عرؼ اهلل عز كىو اهلل سبحانو كعاالى. كيف ةمكن أف عسرم ىذه الفرح
كجل كىو ةال  أنو عبدهن كىو ةال  أنو ال ةملك شيئان مما ةرةد أف ةفرح بون ال ةملك شيئان ًمنى 

الماؿ الذم ةرةد أف ةسكر كةتطوح بون ال ةملك شيئان ًمنى القوة التي عسرم أمانةن ككدةاة في كيانو. 
كًمٍن ثى   فاف عبودةتو هلل عحجبو عن ىذا النوع ًمنى الفرح.  المؤمن ةال  أنو عبد هلل سبحانو كعاالى

إنها الرعونة التي ةارفها مىٍن جهل اهللن أما الذةن عرفوا اهلل عز كجل فبل ةالموف ىذا النوع ًمنى 
الفرحن كىو الذم نهى اهلل سبحانو كعاالى قاركفى كأمثالىو منوهلل }إذ قاؿ لو قومو ال عفرح إف اهلل ال 

رحين ن أم ال عفرح بهذا الذم أعطاؾ اهلل عز كجل إةاه فرحى المستكبرةنن فرح ةحب الف
المتطاكلين على اهلل سبحانو كعاالى. أما فرحة المؤمن التي دعا إليها اهلل عز كجل عندما قاؿهلل }قل 

بفضل اهلل كبرحمتو فبذلك فليفرحوا ىو خير مما ةجماوف  فانها نوع ًمنى الابادة ةتقرب بها 
ف إلى اهلل عز كجل. فرح المؤمن كظيفة عقبلنية عنبثع ًمٍن عقلو أكالن ث  ةالطبغ بها كيانو اإلنسا

ثانيان. فرح المؤمن باهلل عز كجل ةنبثع ًمٍن شاوره بأف اهلل عز كجل قد قىًبلو. كىل ىنالك فرحة 
 عز كجل أف عغمر اإلنساف لسبب ًمنى األسباب أجٌل ًمٍن ىذا السبب؟ عندما عأعيك البرارة ًمنى اهلل

اهلل سبحانو كعاالى قد قىًبلكن قًبل صيامكن قًبل قيامكن قًبل صلواعكن كقًبل دعائك كالتجاءؾ 
إليو عز كجل فأصبٍحت مقبوالن لدةو. ىل ىنالك فرحة عغمر كياف اإلنساف أجٌل من ىذه الفرحة إذ 

لمبارؾ األغر بالتجليات ةتلقى ىذه البرارة ًمٍن مواله كخالقو؟ عندما ةرار الابد في ىذا اليـو ا
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الرحمانية ًمنى اهلل سبحانو كعاالى على عباده إذ ةكرمه  بأجزةته  مقابل طاعاعه  كقرباعه  كإنابته  
إلى اهلل سبحانو كعاالى. عندما ةرار الابد المؤمن بأف اهلل سبحانو كعاالى ةتجلى عليو عجلي 

نو كعاالى؟ بل إف أحدنان عندما ةقرأ كبلـ اهلل رحمةن كيف ال عغمره الفرحة ااعية ًمٍن عند اهلل سبحا
سبحانو كعاالى في محك  عبيانو كىو ةخاطب عباده أك ةتحدث عن عباده المؤمنين بون 

المستقيمين على أمرهن عندما ةسمع نداء اهلل أك خطاب اهلل ةقوؿهلل }اهلل كلي الذةن  منوا ةخرجه  
لى اهلل عز كجل ًمٍن خبلؿ ىذا الخطاب الربانين من الظلمات إلى النور  كةتأمل فيرار بانتمائو إ

كلييٍّ ىو اهلل عز كجل. أنا منسوب إلى اهلل سبحانو كعاالى عن طرةع ىذه الوالةةن إذف أنا لست 
ميتمان في جنبات األرضن أنا لست عائهان في ىذا الكوفن أنا منسوب إلى اهلل عز كجلن كيف ال 

لنو بياف اهلل سبحانو كعاالى لي؟ ك  كك  ًمٍن فرؽو بين عغمرني الفرحة عندما أرل ىذا النسب ةا
علك الفرحة الهابطة القذرة التي عنبع ًمٍن سخائ  النفس كأىوائها كالمراعر الحيوانية المستكٌنة في  
كياف اإلنساف كبين الفرحة الهابطة ًمٍن علياء الربوبية؛ عجلياتو رحمانية إلى قلب الابد المؤمن باهلل 

ى. كًمٍن ىنا نال ن ةا عباد اهللن كيف علتقي ىذه الفرحة التي ىي كظيفة نتقرب بها إلى سبحانو كعاال
اهلل عز كجل مع مراعر األسى كالحزف لاباد اهلل عز كجل المنكوبين الذةن عطوؼ به  المحن 

كالردائد. ك  كك  عالور أناس أف الجمع بين ىذةن األمرةن غير ممكن فهما نقيضافن كيف  سى 
ف لي عطوؼ به  المحن كالردائد كأفرح في الوقت ذاعو بأنني أعلقى البرائر ًمنى اهلل على إخوا

سبحانو كعاالى؟ الن ىذه كظيفة كعلك كظيفةن كىما ةتاانقاف كةتناغماف كبينهما كامل االنسجاـ. 
حماةة عندما أفرح بتوفيع اهلل لي كعندما أفرح بنسبي إلى اهلل عبدان كبوالةة اهلل سبحانو كعاالى لي 

كعوفيقان فهي كظيفة عقبلنية عستقر في عقلي ث  عهب  إلى كياني. كعندما أشار باألل  كاألسى 
بسبب كاقع إخوة لي ةاانوف ًمنى الردائد ما ةاانوف فهو أةضان كظيفة أعقرب بها إلى اهلل سبحانو 

ةتقرب بها إلى اهلل كعاالى. كالابد المؤمن ال ةتقلب ةمينان أك شماالن إال كىو ةؤدم في ذلك كظيفة 
عز كجلن مراعره كلها قرباتن سلوكو كلو قربة إلى اهلل سبحانو كعاالى. عندما ةاي المؤمن إةمانو 
كعندما ةخضع في كاقاو كسلوكو لحقائع إةمانو باهلل سبحانو كعاالى. فهنيئان لنا نحن المسلمين أف 

الغامرة التي عهيمن على أفئدعنان كىينئان  جالنا اهلل سبحانو كعاالى نتقرب إليو في ىذا اليـو بالفرحة
لنا إذ جال في أفئدعنا أماكن مهيئة الستقباؿ الحزف كاألسى بسبب إخوة لنا ةاانوف ما ةاانوف. 

قلب المؤمن ةتسع لهذا كذاؾن ألف فرحة المؤمن كما قلت لك  ليست فرحة مزاجية كفرحة أكلئك 
ليالي الرهوات كاألىواء كى  عائهوف عن الذةن ال ةارفوف موالى  كخالقه ن ةتطوحوف في 
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ىوةاعه ن عائهوف عن أنفسه ن الن المؤمن ال ةال  ىذا ق  كال ةمكن أف ةسير في ىذا الطرةع كال 
خطوة كاحدةن إنما المؤمن ىو ذاؾ الذم اصطبغ كيانو بمانى الابودةة هلل سبحانو كعاالى كًمٍن ثى   

و كعاالىن مىٍن ل  ةهت  بأمر المسلمين فليس منه ن إذف عهيأ قلبو كاعسع لكل ما ةرضي اهلل سبحان
البد للمؤمن أف ةهت  بأمر ااخرةن }قل بفضل اهلل كبرحمتو فبذلك فليفرحوا  إذف البد إذف البد 
أف أفرح بما ةفرحني بو اهلل سبحانو كعاالىن ةبررني اهلل برحمتو كيف ال أفرح بون ةبررني اهلل عز 

هذا الفضل الذم ةمتاني بو كةبررني بو؟ ىذا ىو الجواب عن مثل كجل بفضلو كيف ال أفرح ب
ىذا السؤاؿ كىي مزةة ةمتاز بها عباد اهلل المؤمنوف بو. ال ةارؼ ىذه المزةة أحد غير الذةن 

اصطفاى  اهلل عز كجل لمارفتون اصطفاى  ألف ةكوف ىو كليه  }اهلل كلي الذةن  منوا ةخرجه  من 
كفركا أكلياؤى  الطاغوت ةخرجونه  من النور إلى الظلمات  ث  إف اهلل الظلمات إلى النور كالذةن  

ةلقننا ىذه الحقيقة فيقوؿهلل }إف كليي  اهلل  ىكذا ؛أم قولوىا  }إف كليي  اهلل  كعندما ةقولها 
اإلنساف ةستخرج ىذه الكلمة ًمٍن قلبو كيف ال ةفرح؟ ىذه الفرحة ىي ذاعها الفرحة التي ةرار 

دما ةسمع نداء اهلل كىو ةقوؿهلل }قل ةا عبادم الذةن أسرفوا على أنفسه  ال عقنطوا بها اإلنساف عن
من رحمة اهلل  ىذا الذم ةخاطبنا اهلل عز كجل بو ةنسبنا إليو عبادان }ةا عبادم ن أىجىلُّ ما ةمكن أف 

لىن ةباث مراعر الفرحة الغامرة التي قد عسكر لكنها عسكر باهلل كال عسكر عن اهلل سبحانو كعاا
 نا . كرح  اهلل ذاؾ الذم قاؿ

 

 كمما زادني فرحان كعيهان ككدت بأخمالي أطأ الثرم 

 دخولي عحت قولك ةا عبادم كأف صيرت أحمد لي نبيا 

فالله  أع  فرحتنا بك في ىذا اليـو المبارؾ ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـن عػىوٍّج الله  فرحة عبادؾ  
زر قرةب أنت أىل لو كإف ل  نكن نحن أىبلن لون المؤمنين بك في ىذا الالباح األغر بنالر مؤ 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ِٕٙظ اِزالؿ اٌفَبك ٚاإلفَبك ِٓ اٌّغزّغ

 

أما بادهلل فياد عباد اهللن من المالـو أف أسباب الفساد في المجتماات مهما عنوعت إنما عنحالر 
ىذا ىو السبب للفساد أةان كاف نوعو عندما في عدـ شاور اإلنساف بوجود رقابة عبلحقو بالجزاءن 

 ةستررم في المجتمع

كلقد شار علماء االجتماع بهذه المركلةن كبحثوا عن عبلج بهان فاثركا على عبلج المؤةدات  
القانونيةن كجالوا من القوانين الرادعة كسيلة لدرء الفسادن كلمنع اإلنساف من الدخوؿ في ساحة 

و المختلفةن كلكن الذم ظهر كثبت أف ىذه الوسيلة ل  عيٍجًد نفاانن اإلفساد في المجتمع بأنواع
كىي ال عجدم في مستقبل األةاـ أةضان أم نفع؛ ألف الذم ةرس  القوانين الجزائية إنما ىو 
اإلنسافن كالذم ةفسد في األرض ىو اإلنسافن كما أةسر لئلنساف المفسد أف ةتحاةل على 

لقوانين مؤةدات جزائيةن ما من قانوف ةػيٍرسى  لدرء الفساد إال اإلنساف القانوني الذم ةرس  من ا
كعجد في اليـو الثاني من استخراج كسيلة للتاالي فوؽ ىذا القانوفن كللمركر بجنبو دكف أم نظر 

 إليو أك التفات إليو

 

كجاء الفبلسفة فقالواهلل إف الرادع األكحد الذم ةردع اإلنساف عن الفساد في المجتمع إنما ىو  
لضميرن فالضمير إذا استيقظ ىو الذم ةردع صاحبو عن الفسادن عن اغتالاب الحقوؽن عن ا

التحاةل على حقوؽ ااخرةنن عن التربه بها بأم كسيلة من الوسائل. كنىظىرى الناسي إلى ىذا 
كرأكا أنو عبلج خيل بي ال مانى لو ق ن ذلك ألف الضمير ليس إال مر ة  -عبلج الضمير  -الابلج 
ة صاحبون ليس الضمير شيئان رادعان اإلنساف عن الفسادن أك ةمناو عن السلوؾ في طرةع مان لنفسي

أك ةدفاو إلى السير في طرةع مان كإنما الضمير ىو الراورن كىو بمانى  خر مر ة لنفسية 
اإلنسافن نفسية زةد من الناس بالرعونات كبالرغبة في استبلب حقوؽ ااخرةنن كبالرغبة الاارمة 

لتاالي عليه ن فاف الضمير لهذا اإلنساف ليس أكثر من مر ة لنفسيتو ىذهن كلقد عل  الاقبلء في ا
جمياان أف الله إنما ةمارس لالوصيتو بدافع من الضمير الذم ةدفاو إلى ذلكن كالمتحاةل على 
حقوؽ ااخرةن باستبلبها كالامل على اقتناصها إنما ةندفع إلى ذلك بسائع من ضميرهن فضمير 

ه ةدفاو إلى السرقةن كضمير المرعري ةدقاو إلى الرشوةن كضمير الذم ةنهب كةسلب الل
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الحقوؽ ةدفاو إلى ذلك كلون كعبين أخيران أف ىذه الوسيلة ال عجدم نفاانن كال عحقع فائدةن كال 
 عطٌهر المجتمع من الفساد شركل نقير

 

ةتاالى اإلنساف عن الوقوع في  إذف ما الوسيلة التي بها ةزكؿ الفساد من المجتمعن كالتي بها 
عل على  -أةها اإلخوة  -دركات اإلفساد في مجتماو كالتربه باخوانو؟ االستقراء التاـ الالحي  

أنو ليس ثمة إال كسيلة كاحدةن ىي كسيلة مراقبة اهلل عز كجل باد اإلةماف باهلل سبحانو كعاالىن 
ىذا اإلةماف ةقول كةرتد عوده إلى أف ةهيمن على ةػيٍغرىس اإلةماف باهلل أكالن في طواةا الاقلن ث  إف 

 مكمن الوجداف في النفس كالقلبن ةأعي باد ذلك دىكر رقابًة اإللو سبحانو كعاالى

 

ىذا ىو الابلج األكحد المتبلىخ الفساد بكل أنواعو من المجتمعن ةقرأ اإلنساف الذم  من باهلل  
ل ًذم خىلىعى الس ماكاًت كىاألىٍرضى ًفي ًست ًة أىةٌاـو ثي   سبحانو كعاالى خطاب اهلل عز كجل القائلهلل }ىيوى ا

ا اٍستػىوىل عىلىى اٍلاىٍرًش ةػىٍالى ي ما ةىًلجي ًفي األىٍرًض كىما ةىٍخريجي ًمٍنها كىما ةػىٍنًزؿي ًمنى الس ماًء كىما ةػىٍاريجي ًفيه
[  من باهلل كأبقن أف ىذا كبلـ ْ/ٕٓره  ]الحدةدهلل كىىيوى مىاىكيٍ  أىةٍػنىما كيٍنتيٍ  كىالل وي ًبما عػىٍامىليوفى بىاًلي

اهلل عز كجل من خبلؿ ىذا الذم قرأ أف اهلل ةراقبو أةنما كاف }سىواءه ًمٍنكيٍ  مىٍن أىسىر  اٍلقىٍوؿى كىمىٍن 
 [. قرأ قوؿ اهلل سبحانوَُ/ُّجىهىرى بًًو كىمىٍن ىيوى ميٍستىٍخفو بًالل ٍيًل كىساًربه بًالن هاًر  ]الرعدهلل 

ٍبًل اٍلوىرًةدً  لىٍقنا اإًلٍنسافى كىنػىٍالى ي ما عػيوىٍسًوسي بًًو نػىٍفسيوي كىنىٍحني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى ن ًإٍذ كعاالىهلل }كىلىقىٍد خى
ٍةًو رىًقيبه عىًتي د  ]ؽهلل ةػىتػىلىق ى اٍلميتػىلىقٍّياًف عىًن اٍليىًميًن كىعىًن الرٍّماًؿ قىًايدهن ما ةػىٍلًفظي ًمٍن قػىٍوؿو ًإالٌ لىدى

[. ىذا اإلنساف  من باهلل أكالنن كغيذٍّم إةمانو بماء التربية ثانيانن حتى ىيمن إةماف ُٖ-ُٔ/َٓ
الاقبلني على مكمن الوجداف في قلبون ث  قرأ ىذه ااةات كعل  أنو ميراقىب من ًقبىل اهلل عز كجلن 

راقبة القانوف كالقانونيين؟ ال أن ى لو كىل ةستطيع أف ةتحاةل على مراقبة اهلل كما كاف ةتحاةل على م
ةستطيعن باألمس كاف من اليسير عليو أف ةتحاةل على القانوف؛ ألف كاضاي القانوف برر مثلون  

كما ةستطياوف أف ةقيدكه بقوانينه  ةستطيع ىو أف ةتحاةل على قوانينه  بقدراعون كاإلنساف أخو 
 اإلنسافن كىذه الظاىرة ماركفة كلك  ةارفها
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ل التجربةن كبحك  المنطعن كلدل االستقراء أف الذةن ةكرىوف الفسادن كةتأففوف منو إذف ثبت لد 
كةبحثوف عن مخرج من ىذا الفساد ال سبيل له  إال عغذةة اإلةماف باهلل عز كجلن كمن ثى  عغذةة 

 مراقبة اهلل سبحانو كعاالى

 

ربة من التجارب التي أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليه  مظهر من مظاىر ىذه الحقيقةن كعج 
مرت في التارةخ إلثبات ىذا المانىن كيف كاف الواحد منه  قبل اإلسبلـ؟ أستطيع أف أقوؿ كال 

أبالغهلل كاف الكثيركف منه  مظهران لرتى أنواع الفسادن كلرتى أنواع االنحراؼ عن السلوؾ 
ذاؾن كلكن ما الذم اإلنسانين كال أقوؿ عن السلوكات القانونيةن كل  عكن قوانين عرد عنه   ن

صيرى  إلى النقيض من ذلك؟ ما الذم صيرى  باد أف كانوا مظهران للفساد كاإلفساد إلى رقباء 
للالبلح كاإلصبلح؟ ىذه المراقبة؛ مراقبة اهلل سبحانو كعاالى ىي التي جالت الالانع ةخرى اهلل 

أمة مراقبة ثغر جالو  عز كجل في صناتو فبل ةفسدىان ىي التي جالت الذم كيكٍّلىت إليو مراقبة
أمينان على ىذا الذم عيًهد إليون كفيان لهذا الذم طيًلب منون إنها ليست مراقبة قانوفن كليست 
فاعلية ضميرن كلكنها رقابة اهلل سبحانو كعاالى التي أةنات بين جوانحو عن طرةع إةمانو باهلل 

ما شهد بو التارةخ القالي سبحانو كعاالىن كما عحقع باألمس من خبلؿ األجياؿ المتالرمةن ك 
 كالقرةب ىو الحقيقة التي عفرضها على المجتماات كعلى األم  في ىذا الاالر أةضان أةها اإلخوة

 

نحن نركو اليـو من أنواع كثيرة من الفسادن كل الفئات عركو من الفسادن كال نستطيع أف نته   
عنا في مجتمااعنا من قمة المسؤكلية إلى أحدان بأنو ميٍاًرض عن ىذا الفساد كال ةبالي بون الن كل فئا

القاعدة الرابية عركو الفساد كعبحث عن مخرج من ىذا الفسادن لكن كثيركف ى  الذةن ل  
على المنهج األكحد الذم ةطهر المجتمع من  -كلال في الناس من ال ةرةدكف أف ةاثركا  -ةاثركا 

ف ةؤخذ بها الجيلن التربية اإلةمانية اإلسبلمية الفساد كاإلفساد؛ إنو التربية اإلةمانية التي ةنبغي أ
الحقيقةن كال أعني بها التربية التقليدةة الركلية التي ال جذكر لهان ىذه التربية عندما عوجد ةؤخذ 
بها الجيل فاف الفساد عندئذ ةضمرن كإنو ةذكبن كال ةزاؿ ةذكب إلى أف ةختفي باذف اهلل سبحانو 

 كعاالى
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دكائرى ن كعتأمل في ىؤالء الذةن عخرجوا من دكرات عربوةة إةمانية  عنظر إلى الموظفين في 
إسبلميةن كإذا بالواحد منه  ةؤدم كظيفتو التي عيًهدىت إليو على خير منواؿن ال ألف القانوف 

ا ةبلحقون ىو ةستطيع أف ةتحاةل على القانوفن كلكن اهلل ةراقبو }كىىيوى مىاىكيٍ  أىةٍػنىما كيٍنتيٍ  كىالل وي ًبم
 [ْ/ٕٓعػىٍامىليوفى بىاًليره  ]الحدةدهلل 

عنظر إلى ىؤالء الاماؿ الذةن ةملؤكف المالانع في ببلدنان كك  كك  رأةنا فيه  مظاىر  -نا   
اإلىماؿ كمظاىر الفسادن كلربما مظاىر اإلفساد في كثير من األحياف عمدانن كلكنك عندما عنظر 

أجل  -تربوةة اإلسبلمية عن طرةع كزارة التربية فتجد ىؤالء الاماؿ قد عخرجوا من ىذه الدكرات ال
عنظر فتجد أف الواحد منه  ةاكف على عملو كىو في منتهى األمانة لهذا الذم عيًهدى بو إليون  -

ال خوفان من القانوفن كال غيرة على الامل كصاحب الاملن لكن خوفان من اهلل سبحانو كعاالى 
ن كةأخذ بناصيتو غدان   الذم ةراقبو اليـو

كما أكثر مسؤكليات  -عنظر كعتأمل إلى الذةن عيًهد إليه  باألنظمة االجتماعية في الروارع  
كعبحث عمن ةفسدن عبحث عمن ةمد ةده لرشوة فبل  -األنظمة المختلفة في الروارع ىنا كىناؾ 

ريبُّوا في عجد. لماذا؟ ألنه  ريبُّوا في ظبلؿ الخوؼ من اهللن ريبُّوا في ظبلؿ اإلةماف باهلل عز كجلن 
ظبلؿ مراقبته  هلل كمراقبة اهلل سبحانو كعاالى له ن عربات أفئدعه  كعقوله  بقولو سبحانوهلل 

قٍّباته ًمٍن }سىواءه ًمٍنكيٍ  مىٍن أىسىر  اٍلقىٍوؿى كىمىٍن جىهىرى ًبًو كىمىٍن ىيوى ميٍستىٍخفو بًالل ٍيًل كىساًربه بًالن هاًرن لىوي مياى 
ٍةًو كىًمنٍ  ٍلًفًو  ]الرعدهلل  بػىٍيًن ةىدى  [ُُ-َُ/ُّخى

 

ىذا ىو الدكاءن كىذا ىو الابلجن كىذا الابلج ةنطع بو التارةخن كةنطع بو أصحاب رسوؿ اهلل  
)ص(ن كعنطع بو ماال  أٌخاذة في عارةخنا الاربي كاإلسبلمين كلكن الوقت ةضيع عن استاراض 

 ىذه الماال 

يس خطان موازةان لؤلنرطة الدنيوةةن من قاؿ ىذا؟ ليس ةا عباد اهلل. دةننا اإلسبلمي ةا عباد اهلل ل 
الدةن خطان ةسير ىكذان كالدنيا خ   خر ةسير ىكذان كىما خطاف متوازةاف ال ةلتقياف في بداةةن 
كال ةجتمااف في نهاةة. من قاؿ ىذا؟ الدةن جاء من أجل الدنيان كالدنيا جاءت من أجل الدةنن 

ع ريبٍّي أفراده التربية اإلسبلمية اإلةمانية الحقيقية إال كعنظف كبينهما عفاعل عاـن كال ةوجد مجتم
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ىذا المجتمع من كل أنواع السوءن نىظيف ىذا المجتمع من اإلفراط كالتفرة  كالغلون نىظيف ىذا 
المجتمع من الفساد بكل أنواعو كأشكالون كعجلت األنرطة الدنيوةة على خير منواؿن كازدىرت 

راطات االقتالادةةن النراطات االجتماعيةن النراطات الثقافية كالاملية النراطات التجارةةن الن
 كالسياسية كلها دكف أف عتسرب إليها شائبة من شوائب اإلفساد

ىذه الحقيقة ماركفةن كإذ كنا نارؼ ىذه الحقيقة فما لنا ال نلتفت إلى مبدأ التربية اإلةمانية  
مسؤكلي التربية في مجتمااعنان ما لنا ال نيحىمٍّله   اإلسبلمية في مجتمااعنا؟ كما لنا ال نيحىمٍّل

مسؤكلية الفساد الذم ةت ؟ مسؤكلية البل مباالة التي عت ؟ إٍف في دكائر الدكلة أك في المالانع أك 
في المتاجر أك في الروارع كاألزقةن المسؤكلية عكمن ىناؾ. ىذه حقيقة أعمنى لو أف إنسانان 

خطأ قد كقات فيو في ىذا البيافن أك إلى ثغرة ناقالة في ىذه ةناقرني فيها ليلفت نظرم إلى 
 الحقيقةن كلكن أحدان ال ةستطيع أف ةناقش في ىذا الذم قرره اهلل عز كجل

القوانين التي كضاها البرر ما أةسر أف ةتحاةل عليها البررن كالضمير ىو مر ة الامل اإلنسانين  
مير المفسد إنما ةفيض بمااني اإلفساد كصورهن ضمير الله إنما ةتؤلأل فيو مانى اللالوصيةن ض

 كضمير اإلنساف الذم  من باهلل عز كجل ةفيض مراقبة هللن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الاظي 
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 ٌٚىٓ ٠ٕيي ثمله ِب ٠شبء، ٚ٘ٛ ثؼجبكٖ فج١و ثظ١و
 

))إف من عبلمات قرب أما باد فيا عباد اهلل كرد عن المالطفى صلى اهلل عليو ك لو كسل  أنو قاؿهلل 
قياـ الساعة عناقه األمطار((. أم أف عناقه األمطار عامان باد عاـو باد عاـ. كقد كرد عنو صلى 
اهلل عليو كسل   أف من أشراط الساعة كثرة الظل  كىدر حقوؽ الناسن كقد رب  علماء الررةاة 

قياـ الساعة شيوع الظل   اإلسبلمية ىذا الحدةث بذاؾن كبٌينوا أف سبب عناقه األمطار عند قرب
كضياع حقوؽ الناسن كاستخفاؼ الناس بحقوؽ ااخرةنن ةريع ىذا الظل  فيما بينه  فتتقله 

الرحمة اإللهيةن كعناقه األمطار التي ىي مظهره من أجلٍّ مظاىر رحمة اهلل سبحانو كعاالى بابادهن 
من حدةث أبي ىرةرة رضي كصدؽ المالطفى صلى اهلل عليو كسل   إذ ةقوؿ فيما اعفع الريخاف 

اهلل عنوهلل ))مىٍن ال ةػىٍرحىٍ  ال ةػيٍرحىٍ ((. كأصرح ًمٍن ذلك في ىذا المانى ما قالو رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسل   أةضان فيما اعفع عليو الريخاف من حدةث جرةر بن عبد اهللهلل ))من ال ةرح  ال ةرحمو 

 سبحانو كعاالى لقياـ الساعة ال بد أف عتجلى اهلل(( عندما عدنو المدة التي ال ةالمها إال اهلل
كىي عبلمات  -الابلمات التي حد ث عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ن من ىذه الابلمات 

انترار الظل ن كعضييع الناس باضه  لحقوؽ باضن كمن ثى   عظهر الابلمة األخرل التي  -صغرل 
األمطار عامان إثر عاـ. عنقه األمطار في ىذا  ىي أةضان من عبلمات قرب قياـ الساعةن عناقه

الااـن كةركو الناس من القلةن فاذا جاء الااـ الذم ةليو عناقالت أكثر أةضانن كلما انترر الظل  
عقلالت رحمة اهلل سبحانو كعاالى عن عباده في األرضن الرحمة المتمثلة في األمطارن كمن ىنا 

في ذلك خبلفانن أف من شركط االستسقاء التي ندب إليها  قرر علماء الررةاة اإلسبلميةن كال أعل 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   كأداىا مع أصحابون من شركط االستسقاء رد المظال ن ذلك ألف 
األمطار ل  عحبس إال لهذا السببن أك ألسباب عدةن إال أف ىذا ةقف في مقدمة األسباب. ال بد 

تسقين كالمتضرعينن أف ةبدؤكا قبل كل شيء فيردكا لكي ةستجيب اهلل عز كجل دعاء المس
المظال ن ةردكا الحقوؽ إلى أصحابهان إف ل  ةتحقع ىذا الررط ال فائدة من صبلة االستسقاءن 
ىي عبادة ةتقرب بها اإلنساف إلى اهلل عز كجل لكنها ال عثمر ىذه الفائدة الدنيوةة إال إذا عحقع 

ن أي  ذىكٍّري نفسي كأيذىكٍّريك  بهذه السنة الربانية التي نبهنا إليها رسوؿ فيها ىذا الررط  أقوؿ ىذا اليـو
اهلل صلى اهلل عليو كسل  ن بل أكدىا لنا في أكثر من مناسبةن كفي أكثر من حدةثن كبأكثر من 
أسلوب ))من ال ةرح  الناس ال ةرحمو اهلل سبحانو كعاالى((. كىذا في دار الدنيا بقطع النظر عن 
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تهي إليو الناس غدان إذا قاموا لرب الاالمين  إذا كنان كنحن في أكائل ىذا الرتاء المآؿ الذم ةن
المقبلن نرةد أف نقرع باب الرحمة اإللهيةن كإذا كنا نيالٌر على أف نتلقى الجواب إكرامان من اهلل 

 سبحانو كعاالى كرحمة فينبغي أف نال  الطرةع المؤدم إلى ذلكن ىا أنت  عركف مالداؽ كبلـ رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسل  ن كلما أقبلت سنة رأةنا أف السنة الماضية كانت خيران من ىذهن كإذا 

جاءت األخرل رأةنا أف التي قبلها خيره من علك أةضانن كىذا ىو كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
اإللهية  كسل   كىو ةنبهنا إلى شرط من أشراط قرب قياـ الساعة  إذا أردنا أف نطرؽ باب الرحمة

فلنطرؽ ىذا الباب بيد الرحمةن بيد التراح ن فلنطرؽ باب الرحمة اإللهية عن طرةع إعادة الحقوؽ 
إلى أصحابهان عن طرةع مكافحة الظل ن كأنت  عالموف أنواع الظل  التي عستررم في مجتمااعنا 

إال من رح  ىذهن ال أخه فئة من الفئاتن كال طبقة من الطبقاتن كلما موغلوف في ىذا الظل  
ربكن األغذةة التي عقدـ إلى عباد اهلل عز كجل فيها من اإلىدار لحقوؽ الناس ما فيهان فيها من 

عسبب الكوارث كاألمراض ما فيهان في سبيل ماذا؟ في سبيل الجرعن في سبيل الوصوؿ إلى مزةد 
ـو الناقاة في داخلهان من الرب ن األغذةة الهرمونيةن كما أدراؾ ما ىذه األغذةةن كما أدراؾ ما السم

كما أكثر ما عستامل ىذه األغذةة الهرمونية لهان الن ال أقوؿ من الدكاجن فق  بل األنااـ أةضانن 
ىذا إلى جانب كثير من السمـو الناقاة في النباعات المختلفة. من الذةن ةمارسوف ىذا الظل ؟ 

الفبلحة كالزراعة كخدمة عباد اهللن أناس كانوا باألمس الدابر أناسان ةتقربوف إلى اهلل عز كجل ب
كاليـو ةتقربوف إلى الريطاف بما عالموف. الظل  اليـو ال ةمكن أف نخالالو في فئة أك طبقة من 

الناسن بمقدار ما كاف الناس في األمس الدابر متراحمين متآلفين متواٌدةن ةريع فيما بينه  اإلةثارن 
يض ذلكن عربع األىثػىرىةن ةحاكؿ اإلنساف أف ةمتٌه إةثار اإلنساف أخاه على نفسون ةريع اليـو نق

حياة ااخرةن من أجل أف ةمؤل صندكقون من أجل أف ةمؤل جيبو  كمرة أخرل أقوؿ لك هلل ىذا 
ن ال أشير فيو إلى فئة ماينةن بل الفئات كلها في ذلك سواءن كرسوؿ اهلل  الظل  الذم ةنترر اليـو

و الريخافهلل ))من ال ةرح  الناس ال ةرحمو اهلل سبحانو صلى اهلل عليو كسل   ةقوؿ فيما اعفع علي
كعاالى((. كلقد قلت باألمسن كأقولها جوابان ةوسوس الريطاف إليو قائبلنهلل ىا ىي ذم دكؿ البغي 

عتقلب في رحمة إلهية غامرةن فما من شتاء ةأعي إال كاألمطار فيو كافرةن كالثلوج فيو عامرة. كلالي 
  بكبلـ نقرأه في كتاب اهلل سبحانو كعاالىن كخبلصة ما ةنبغي أف نالمو أجبت عن ىذا كذىك ٍرعيكي 

مأخوذ من صرة  كبلـ اهلل عز كجل أف الناس الذةن ةتراحموف في دار الدنيان أف الناس الذةن 
عريع فيما بينه  األلفة ى  رقباء باضه  على باضن ىؤالء إف كانوا مؤمنين ةفالوف ىذا ابتغاء 
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  اهلل بثوابي الدنيا كااخرةن أما إف كانوا غير مؤمنين باهلل عز كجلن ةبتغوف من مرضاة اهللن أكرمه
ذلك إصبلح حاله  الدنيومن ةتااملوف مع فطرعه  اإلنسانيةن فاف اهلل عز كجل ةثيبه  على ذلك 
ياةى في الدنيان كليس له  في ااخرة من أجر كال ثوابن ىذا كبلـ اهلل عز كجلهلل }مىٍن كافى ةيرًةدي اٍلحى 

نٍيا كىزًةنىتىها نػيوىؼٍّ ًإلىٍيًهٍ  أىٍعمالىهيٍ  ًفيها  ]ىودهلل  [ أم ناطيه  جزاء أعماله  الالالحة فيها ُٓ/ُُالدُّ
ث  ةقوؿهلل }أيكلىًئكى ال ًذةنى لىٍيسى لىهيٍ  ًفي ااًخرىًة ًإالٌ الٌناري كىحىًب ى ما صىنػىايوا ًفيها كىباًطله ما كانيوا 

[. فاألمة التي ةتراح  فيها أفرادىان األمة التي ةكوف فيها رقباءن أال ُٔ/ُُةػىٍامىليوفى  ]ىودهلل 
ةريع ظل ن أال عريع إساءة إلى ااخرةنن التي فيها رقباء ةرقبوف األغذةةن ةرقبوف حقوؽ ااخرةن 
أال عهدرن األمة التي عاامل أفرادىا كما عاامل األـ الرؤـك أطفالها ةرحمها اهلل عز كجل في دار 

ان كلكن إف كانت بايدة عن األمل في ااخرة كال عتاامل مع ااخرةن بهذه المااملة اإلنسانية الدني
إال بدافع من الفطرة اإلنسانيةن فاف اهلل عز كجل ةثيبه  في دنياى ن ةكرمه  باألمطار السخيةن 

[  ُٔ/ًُُإالٌ الٌناري  ]ىودهلل ةكرمه  بالثلوجن ةكرمه  بالاطاء }أيكلىًئكى ال ًذةنى لىٍيسى لىهيٍ  ًفي ااًخرىًة 
ىذا القانوف ال فرؽ فيو بين مسل  كجاحدن األمة المسلمة إذا شاع فيها الظل ن كشاع فيها إىدار 
الحقوؽن كعخلى الناس باضه  عن باض ال بد أف ةواجهه  اهلل سبحانو كعاالى بنقيض ذلكن ال 

 سبحانو كعاالى((  كىؤالء حسابه  بد أف ةقابل الامل بمثلون ))من ال ةرح  الناس ال ةرحمو اهلل
عند اهلل أةضان عسير؛ ألف الذةن ةسيئوف إلى إخوانه  في دار الدنيا ظلمان كإىداران لحقوقه  إنما 

ةسيئوف إلى اهللن إنما ةهدركف قبل ذلك حقوؽ اهلل عز كجلن ث  إنه  ةهدركف حقوؽ أخوانه  في 
ًفي ااًخرىًة ًإالٌ الٌناري كىحىًب ى ما صىنػىايوا ًفيها كىباًطله ما كانيوا  اإلنسانيةن }أيكلىًئكى ال ًذةنى لىٍيسى لىهي ٍ 

ٍن نيرًةدي ثي   جىاىٍلنا لىوي ُٔ/ُُةػىٍامىليوفى  ]ىودهلل  ٍلنا لىوي ًفيها ما نىراءي ًلمى [ن }مىٍن كافى ةيرًةدي اٍلااًجلىةى عىج 
[  ةا عباد اهلل ليكن كل كاحد منك  رقيبان على ُٖ/ُٕجىهىن  ى ةىاٍلبلىا مىٍذميومان مىٍدحيوران  ]اإلسراءهلل 

نفسو أال ةظل  أخاهن أال ةظل  جيرانون إف كاف موظفان إال ةستامل كظيفتو في ىدر حقوؽ ااخرةن 
كظلمه ن إف كاف صاناان ال ةتخذف من صناتو خيانة للذةن شاء اهلل عز كجل أف ةكوف عامبلن 

 عز كجل فيما ةفل  كةزرعن إف كاف ذا مدجنة ةنبغي أف عندى ن إف كاف فبلحان ةنبغي أف ةتقيى اهلل
ةتقيى اهلل سبحانو كعاالى في األإذةة التي ةقدمها لدكاجنو أك ألناامون كإف كاف مسؤكالن في ىذه 

األمة ةنبغي أف ةنظر إلى األمة نظر األـ إلى أطفالهان عندئذو ةرحمنا اهللن عندئذو ةكرمنا اهلل عز كجل 
 كالثلوج الوافرةن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الاظي  باألمطار السخية
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 ِب أط١جذ أِخ ثبٌنٌخ ٚ٘جطذ ِٓ أٚط اٌؼي اال ثَجت ػ١بػٙب ػٓ ا٠ٌٛٙخ

 

أما باد فيا عباد اهلل  إف  عػىاىرُّؼ األمة على ىوةتها إنما ىو البوابة األكلى للدخوؿ في مدارج 
قدار ما عكوف الهوةة التي عتارؼ عليها األمة مطابقةن الحضارة كالمارفة كالقوة كالثقافة كالرشدن كبم

ن كةكوف كصوليها إلى قمة الحضارة أسرعىن كبمقدار ما عكوف  لحقيقتها عكوف انتالاراعيها أقربى
الهوةة التي عتارؼ عليها األمة مخالفةن لحقيقتها عتيو عن الوصوؿ إلى ىذه المبتغيات كاألىداؼن 

د باثة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ن التي كانت إةذانان بتجدةد كما انتالرت أمتنا اإلسبلمية عن
اإلسبلـن إال باد أف عرفت ىذه األمة ىوةتها باد ضبلؿن ككقفت أماـ مر ة ذاعهان كاستالنت عن 

  ىذه الهوةة قائلة على لساف كل مؤمنهلل } ًإف  صىبلًعي كىنيسيًكي كىمىٍحيامى كىمىماًعي لًل ًو رىبٍّ اٍلاالىًمينى 
[. إنها ىوةة الابودةة هلل سبحانو كعاالىن ىوةة االنتماء إلى اهلل سبحانو كعاالى ُِٔ/ٔ]األنااـهلل 

بالمملوكية كالابودةة لون كالتررؼ بوالةة اهلل سبحانو كعاالى عليهاهلل }ًإف  كىلًيٍّيى الل وي ال ًذم نػىز ؿى 
[  ىكذا عىرىفىت ىذه األمة نفسها كعرىفىت ُٔٗ/ٕاٍلًكتابى كىىيوى ةػىتػىوىل ى الاٌلاًلًحينى  ]األعراؼهلل 

كلًي ها؛ كلي  أمرىان كمن ثى   ص  لها أف عدخل في مدارج الحضارة كالثقافة كالالـو كالقوة كالرشد. 
؛ كباختالار أقوؿ لك  ةا عباد اهللهلل إف المرض الذم عااني منو أمتنا إنما ةتمثل في ضياعها  كاليـو

النتماء الحقيقي الذم عبينو السلف من قبل. إف أمتنا اليـو عااني من عن الهوةةن في ضياعها عن ا
انتماءات مزدكجة متناقضةن كاف شأنيها أٍف عيمىزٍّؽ ىذه االنتماءات ىوةتها الحقيقيةن كمن ث  فهي 
عتطوح بين انتماءات شتىن كما أصيبت أمةه بالٌذؿ كالمهانةن كما ىىبىكىٍت من أكج الاٌز إلى أكدةة 

كالذٌؿ إال بسبب ضياعها عن الهوةةن كبسبب الجواذب المتناقضة المختلفة التي عردىا  المهانة
إلى انتماءات شتى  أمتنان كأقوؿهلل الاربية اإلسبلميةن ىي في الظاىر عالن انتماءىا إلى ىيوةتها 
 الحقيقيةن ىي عالن عن عبودةتها هلل عز كجلن كعالن عن اعتزازىا بوالةة اهلل عز كجل لهان كال

عزاؿ عػيٍنًغض الرأس لقرار اهلل القائل على لساف عباد اهللهلل }ًإف  كىلًيٍّيى الل وي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتابى كىىيوى 
[ن كلكنها في السلوؾ كفي اإلدراؾ كفي التاامل عتمزؽ ما ُٔٗ/ٕةػىتػىوىل ى الاٌلاًلًحينى  ]األعراؼهلل 

اعتزازىا بهيوةتهان كجال لاابها ةسيل على كل ما بين انتماءات شتىن ىذا التمزؽ أنساىا ذاعًيتىها ك 
عراه من قرةب أك بايدن جال لاابها ةسيل على كل ما عتبينو من أىلىعو في حياة أعدائهان في حياة 

المتربالين بهان كمظاىري ىذا الضياع عن االنتماء إلى الذات كثيرة جدانن كإنها ألمراض عفر عت عن 
ـ أرةد أف أعحدثى عن مرض كاحد من ىذه األمراضن كعىرىض ىذا المرض الخطيرن لكنني اليو 
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كاحد من أعراض ضياع أمتنا عن ذاعيتهان إنها عنادم بكل مناسبةن على المستوةات المختلفة 
ال  -الرسمية كالرابيةن أنها أمة عربيةن كلكننا ننظر إلى الواقع فنجد أف سلوكها ةتجو إلى طرؽ 

اءن كعدكس على مااني ىذا االنتماء كحقائقها  أمة عربيةن إذان ةنبغي عيمىزٍّؽ ىذا االنتم -أقوؿ طرةع 
أف عاتز  باركبتهان كأنا أعحدث اليـو عن الاركبةن كىي فرع من أى  فركع اإلسبلـ كما عالموفن أمة 

عاتز باركبتهان كأنظر إلى أفراد ىذه األمة ذاىبين ك ةبينن فأجد ثيابه  مغموسةن في نقائض ىذا 
ن كقد لىفىتى ىذا نظرم أكثر من مرةن إلى القمالاف التي ةرعدةها شباب الارب  االنتماءن عأملتي

الذةن ةايروف في مجتمع ةاتز بانتمائو إلى الاركبةن كإذا بهؤالء الرباب ةطربوف ال للنقوش الزاىية 
على قمالانه ن كإنما ةاتزكف بالحركؼ األجنبية التي عحمل في كثير من األحياف كلمات أجنبية 
كماافو أجنبيةن كفي باض األحياف ال عحمل شيئان إال ما عحملو من ىذه الحركؼ األجنبيةن عػيٍرسى  

على الظهر  نانن كعػيٍرسى  على الالدر  نانن كعػيٍرسى  على األسافل  نان  خرن ةاتزُّ الرباب ذكوران كإناثان 
رعدكف ىذه الثياب من أجل ذاىبين  ةبين بهذه األلبسةن كمكافي األسى ال ةتمثل في ىؤالء الذةن ة

أف ةالنوا عن البل انتماءن من أجل أف ةالنوا عن الضياع عن الهوةةن كلكن المأساة عتمثل في 
أكلئك الذةن ةالناوف ىذه الثياب المبتذلة التي عترج  الذؿ كعترج  المهانة في أشخاص 

رهورة الماركفة الالاناينن كفي أشخاص المتاجرةنن كفي أشخاص البلبسين  أجوب الروارع الم
في دمرقنا الاربيةن كمرة أخرل أقوؿهلل إنني أعحدث في ىذا المقاـ عن الاربية التي ةاتز بها من 
ةاتز أجوب شهر الروارعن كألتفت ةمينان كشماالنن فيخيل إلي  أنني أسير في شوارع بارةسن ةخيل 

نات التجارةةن أك أكثر إلٌي أنني أسير في شارع من أزىى كأبهى كأشهر شوارع لندفن كل اإلعبل
ىذه اإلعبلنات التجارةةن إنما عتألف بأحرؼ أجنبية كبكلمات أجنبيةن كالريء المضحك أف 

الكلمات في كثير من األحياف عكوف عربية لكنها صيغت بحركؼ أجنبيةن أنظر ةمينان فبل عطالاني 
تن كك  عرار باألسى عينام إال على ىذه اإلعبلناتن كأنظر شماالن فبل أرل إال ىذه اإلعبلنا

عندما عمري في الليل في ىذه الروارع لتجد أضواء )النيوف( كىي عترج  الذؿ كالمهانة لهذه 
األمة التي طوت انتماءىا الذم كانت عاتز بو باألمسن كأخذت عرفع الرأس عاليان بالذؿن عرفع 

مظهر الساخر الذم الرأس عاليان بالمهانةن عسكر بالوضيع  أجل. كالمظهر المؤسف الاجيبن ال
ةيٍضًحك كةػيٍبًكي بآف كاحدن أنك عنظر إلى ىذا الرارع كلالو من أشهر كأبرز كأبهى شوارع دمرع 
فتجد في كس  ىذا الرارع بناءن كيًتبى عليو في األعلىهلل مىٍجمىع اللغة الاربية! مجمع اللغة الاربيةن 

فو ما ةتبر أ من ىذا الانوافن مجمع كعن ةمينو كشمالو ما ةبالع على ىذا الانوافن كأمامىو كمن خل
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اللغة الاربية مغموس في إعبلنات عجارةة ال عارؼ انتماءن إلى اللغة الاربية ق ن فل  عطالاني عينام 
على الحقيقةن أىذا صورة قبر لتارةخ ك  كك  اعتزت بو أمتنان عارةخ الاركبة في حياة ىذه األمة؟! 

ال ةتأعى من أمره شيءن كاف فيما مضى فا االنن كاليـو أـ ىو عبارة عن شخه بل كائن ميحىن   
أصب  أثران باد عينن كاف فيما مضى حٌيانن كاليـو أصب  كائنان محنطان؟! ال أدرم. المه  أنك عنظر 
إلى اإلعبلنات التجارةة التي من حوؿ ىذا البنياف فبل عبالر إال ما ىو عكذةب لهذا الانواف  علك 

ع اذاتن ضياع الهوةة. شااراعنا في كاد كأىواؤنا في كادو  خرن كلماعنا ىي مركلتنا الكبرل؛ ضيا 
في كاد كنفوسنا كعطلااعها في كادو  خرن كىذه الحقيقة التي أقولها ال عغيب عن باؿ أمٍّ منك ن 
كليس فيك  إال من ةجوب في ىذه الروارعن إف نظرتى إلى الثياب كجدتى فيها عرجمة التنكر 

ألعداء الذةن ةتربالوف بنا الدكائرن كإف نظرتى إلى المالانع كالتجارة كالتجار للذاتن كعػىاىرُّع ا
رأةته  مغموسين في الحقيقة ذاعهان كإف رأةت إلى اإلعبلنات التجارةة كجدتى ىذا الذم أقولو 

لك   ماذا بقي؟ ماذا بقي من الحقيقة فيما نرفع الرأس بو عاليانن أك في الراارات المتألقة البراقة 
ي نرددىا بين الحين كااخر؟ انظٍر إلى ما دكف الراارات ال عجد شيئان  كباألمس عحد ث رئيسنا الت

في مجلس الراب حدةثان مطوالن عن اللغة الاربيةن كال شك أف من ةسمع حدةثو ةيًحسُّ باألسى 
ىذا من أى  الذم ةنتابون كما أظن إال أف ىذا األسى الذم ةنتابو إنما ةنتابو من عدة عواملن كلكٌن 

ىذه الاوامل. كىذه الظاىرة لها سببن كليتنا نالحو لهذا السبب حتى ناالجو كحتى نقضيى عليو. 
ماالجة ىذا السبب عبدأ في التربية كمؤسساعهان عبدأ في اإلعبلـ كمؤسساعو المرئية كالمسموعة 

زان ألف ناالج األمرن المختلفة  فأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجال من ىذا األسى الذم ةنتابنا حاف
كأال نراكح في أماكننا كنحن نتأسفن كنحن نطلع الزفراتن الزفرات كحدىا ال عفيد ةا عباد اهللن 

كأيذكٍّريكي  بأننا جمياان عندما نقف في الالبلة نتذكر ىيوةاعنا كنخضع أماـ ربٍّ الاالمين باةماننا بهذه 
ًإةٌاؾى  [ علك ىي ىيوةتنا  فأسأؿ اهلل عز ٓ/ُنىٍستىًايني  ]الفاعحةهلل  الهيوةةن نحن نقوؿهلل }ًإةٌاؾى نػىٍابيدي كى

كجل أال ةجالنا من المنافقينن كأال ةجالنا من الكاذبينن نخاطبو في الالبلة ميٍاًلنين عن ىذه 
الهوةة؛ فاذا عحولنا عن الالبلة إلى الروارع كإلى المجتمع نسينا ىذه الهوةةن كأىٍماىن ا فيها عمزةقان. 

 ىذا كأستغفر اهلل الاظي أقوؿ قولي 
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 اٌطبػخ اٌّجوٚهح اما اٍزٍيِذ اهرىبة ِؼظ١خ غلد ِؼظ١خ

 

أما بادن فيا عباد اهلل  ةقوؿ موالنا سبحانو كعاالى في محك  عبيانوهلل }اٍلحىجُّ أىٍشهيره مىٍاليوماته فىمىٍن 
[. الفسوؽ كما ُٕٗ/ِ]البقرةهلل  فػىرىضى ًفيًهن  اٍلحىج  فىبل رىفىثى كىال فيسيوؽى كىال ًجداؿى ًفي اٍلحىجٍّ 

عالموف ىو الرركد كالخركج عن أكامر اهلل سبحانو كعاالىن كالتلبُّسي بما قد حىر ـ كنهى عنون كىا 
أنت  عركف كعسماوف كيف أف اهلل سبحانو كعاالى ةنهى عن الفسوؽ في الحجن كالنهي عن الفسوؽ 

اء مناسكو بالفسوؽن أك أف ةكوف اعجاىيو في الحج شامل لحالتين اثنتين؛ أف ةتلبس اإلنساف أثن
إلى الحج كسيريه إليو متلبسان بالفسوؽ. كبلىما داخل في ىذا الذم ةنهى اهلل سبحانو كعاالى عنون 

فمن كجد أف الطرؽ إلى الحج لبيت اهلل الحراـ مغلقةن كليس أمامو إال طرةعه فيو فسوؽن كفيو 
عنون عمامان كما لو ارعكب أسباب الفسوؽ أثناء  عاليافن فقد علبس بهذا الذم نهى اهلل عز كجل

مناسك الحج كأدائو لو  كمن ىنا اعفع علماء الررةاة اإلسبلمية على قاعدة ال نال  فيها خبلفان؛ 
كىي أف الطاعة المبركرة إذا استلزمت ارعكات محـر عحولت الطاعة من جراء ذلك إلى مااليةن 

اقو الاقاب من جراء ذلكن الماالية التي عتوقف كعحوؿ استحقاؽ الطائع المثوبة إلى استحق
الطاعة عليها عػيٍهًدر مانى الطاعةن كعيًحيليها إلى مااليةن فاإلنساف الذم ةرةد أف ةاللي صبلة 

ةتقرب بها إلى اهلل عز كجلن إذا التزمت صبلعو أف ةغتالب أرضان كةقفى فيالليى عليهان عحولت 
تظره إلى عقاب ةنبغي أف ةتوقاون بل في الفقهاء من صبلعو إلى مااليةن كعحوؿ األجر الذم كاف ةن

قرر بطبلف ىذه الالبلةن كإذا عوقفت عبلكعك لكتاب اهلل عز كجل على أف عغتالب مالحفان من 
فيما عظن كىي عبلكعك لكتاب  -صاحبو فتقرأ فيو دكف إذف منو عحولت الطاعة التي عتلبس بهان 

رفها عتحقع في كل أنواع الطاعات؛ ما من طاعة إلى ماالية  قاعدة ةنبغي أف نا -اهلل عز كجل 
عؤدةها لتتقرب بها إلى اهلل إال كةرترط أف ةكوف الطرةع إليها طرةقان مبركرانن كأف ةكوف سبيلك إلى 
أداء ىذه الطاعة سبيبلن صافيان عن شوائب المحرماتن ةنبغي أف نال  ىذه القاعدةن إذا علمناىا 

ف على ميحىر ـ؟ الذم ةتوقف على فسوؽ ةرعكبو الحاج؟ مما فلنتساءؿهلل ما حك  الحج الذم ةتوق  
ال رةب فيو ف ىذا الحج ةتحوؿ من طاعة إلى مااليةن اإلنساف الذم سيٌدٍت أمامو السبل لبلوغ 
بيت اهلل الحراـن كل  ةجد أمامو إال سبيبلن كاحدان؛ سبيل دفع الرشوة لزةدو من الناسن ةنبغي أف 

قد حو ؿ ىذه الطاعة الكبرل المبركرة إلى ماالية؛ ذلك ألنو رب  بين  ةال  أنو إف فال ذلك فانو
ىذه الطاعة المبركرة كىذا الامل المحـر باالعفاؽن كاهلل طيب ال ةقبل إال طيبان ةا عباد اهلل  كما 
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أكثرى الذةن ةػيٍهرىعوف في ىذا الاالرن في ىذه السنوات حجاجان إلى بيت اهلل الحراـن كى  ةرعكبوف 
قه  إلى ىذه الطاعة ىذه الماالية الخطيرة؛ الرشوةن كالرشوة أمر محـر كما عالموفن في طرة

التأشيرات التي عباع في األسواؽ السوداء رشوة من أخطر أنواع الرشواتن ال ةجوز لئلنساف أف 
ةتقرب إلى اهلل بما قد حرمون ال ةجوز لئلنساف أف ةتقرب إلى مواله كخالقو بماالية حذ ره اهلل 

نو كعاالى منهان أكلئك الذم ةتجهوف كةػيٍهرىعوف إلى بيت اهلل الحراـ حجاجانن كةتقن اوف بأقناة  سبحا
كاذبة؛ ةجال الواحدي منه  نفسو صاحب صناة؛ جزارانن صاحبى صناة ةحتاج أكلئك الناس إلى 
أصحابها ىناؾن كما ىو من ىذه الالناة بريءن كال عبلقة لو بها ق ن كىو إف ذىب حاجان إلى 

بيت اهلل الحراـ لن ةمارس ذلك بركل من األشكاؿن عمل محـر عدخل في شهادة الزكر 
كادعاءات الزكرن كال ةجوز إطبلقان إلنساف أف ةتقرب إلى اهلل بحج أك صبلة أك نسك عن طرةًع 
اهلل  أمرو حر موي اهلل سبحانو كعاالى عليون ىذا ما ةقرره فقهاء الررةاة اإلسبلميةن بل ىذا ما قرره بياف

عز كجل عندما نهى عن الفسوؽ في الحجن عندما أمر بأف ةكوف ىنالك فاصل بين الحج المبركر 
كالفسوؽن سواء كاف الفسوؽ في الطرةع إليون أك كاف الفسوؽ داخبلن في مناسك الحج  عندما 
عكوف القالود متجهة إلى مرضاة اهللن صافية عن حظوظ النفس ال ةمكن للحاج أف عنزلع قدماه 

ن ال ةمكن أف ةبذؿ مالون كال أف ةبذؿ جهده في عمل ةيخي ل إليو أنو ةتقر ب بو إلى إ لى ىذا المحـر
اهللن كىو إنما ةرعكب بذلك عمبلن محذكرانن نا  حجو صحي ن كلكنو ال ةملك أم ثواب على ىذا 

ريضى بين أف عكوف الحجن بل إنو ةتحم لي بدالن عن الثواب الوزر كالاقابن كةنبغي أف نال  أنو ال عاا
الابادة صحيحة كأف ةتحمل اإلنساف الوزر عليهان الالبلة في األرض المغالوبة صحيحة عند 
جمهور الالماءن كلكن ال ثواب للماللي عليهان بل ةتحمل الوزر بسبب أنو شىغىل بهذه الالبلًة 

ت مالحفان أرضان ليست ملكان لون كدكف إذف صاحبهان كعبلكة القر ف عمل مبركرن لكنك لو أخذ
لتقرأ بو كتاب اهلل عز كجل دكف إذف صاحبون بل أعلن لك أنو غير راضو بذلكن فاف عبلكعك 

لكتاب اهلل عز كجل عكوف مناط كزرو كعقاب؛ ألنك ربطت بين طاعة كماالية. كحقوؽ اهلل مبنية 
بةن كإنك إف على المسامحة لكن  حقوؽ الاباد مىٍبنية على الميراح ة. ال عيالىلٍّ في األرض المغالو 

صليت فاهلل سبحانو كعاالى ةستغني عن صبلعك ىذهن لكنو ةيحىمٍّليكى كزران بسبب إىدارؾ لحقوؽ 
ااخرةن  أمر الحج إلى بيت اهلل الحراـ داخل في ىذه القاعدةن كلقد ذكرتي ىذا في الااـ 

كمع ذلك أنظر  في كتابات كمناسباتن -ةا عباد اهلل  -الماضي كالذم قبلون كلقد بػىيػ ٍنتي ذلك 
كأسمع كإذا بهذه الظاىرة الميحىر مة عتنامى بدالن من أف عتقله كعتراجعن ما أكثرى الذةن ةدفاوف 
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الرشاكل كى  ةتالو ركف أنه  ةرحلوف حجاجان إلى بيت اهلل الحراـ ليكتسبوا األجرن ما أكثرى الذةن 
ةلبسوف أقناة الزكر التي حرمها اهلل ةرعدكفى أقناة الالناعات المختلفة التي ال عبلقة له  بهان أم 

أف ةذىب حاجان إلى بيت اهلل الحراـ. ىذا األمر ال ةمكن  -فيما ةزع   -سبحانو كعاالى من أجل 
أف ةياالىجى إال بالرجوع إلى الدكافع الخفيةن عندما عكوف الدكافع الخفية للابادة كالحج إلى بيت 

ى بها إال مرضاةي اهللن األمر محلوؿن كاالنقياد إلى أمر اهلل اهلل الحراـ صافيةن عن الروائبن ال ةػيٍبتىغ
عز كجل نافذن كلكن عندما عكوف الالورةي صورةى عبادةن كالهدؼي من كراء ذلك عنفيذى حظ من 

حظوظ النفسن عغذةةى شهوة من شهوات النفسن فما أكثر الذةن ةستماوف ىذا الكبلـ ث  ةضربوف 
 ةقبل إال طيبان. أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الاظي  عنو صفحانن كاهلل عز كجل طيب ال
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 ؽَجه .. اٌظٍُ ظٍّبد ٠َٛ اٌم١بِخ

 

أما بادن فيا عباد اهلل  ىا ىي ذم رحمة اهلل عز كجل عهمي إلينا من سمائون كىا ىو ذا فضل اهلل 
التي ةرسلها اهلل عز سبحانو كعاالى ةقبل إلينا بكرمو كصفحو كجودهن فلنحافظ على ىذه النامة 

كجل إلينان كلنحالن ىذه الرحمة التي ةكرمنا بها اهلل سبحانو كعاالى بالركرن كالركر ليس كما 
قد ةخطر بالباؿ أنو كلمة عرددىا األلسن كما عالموفن بل الركر الحقيقي الذم أمرنا اهلل عز كجل 

كجل بها لما ةحقع مرضاعون لما  بو كالذم بو عدـك النا  ىو أف نسخر النا  التي ةكرمنا اهلل عز
قد أمىرىنا اهلل سبحانو كعاالى بون الريء الذم ةحالن الرحمة اإللهية التي عقبل إلينا إنما ىو أف 
نتراح ن كقد صدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   القائلهلل ))من ال ةػىٍرحىٍ  ال ةػيٍرحى ((. كاهلل عز 

ه كخالقون بل الابد ىو الذم ةنتظر دائمان رحمة اهلل كجل غني عنان ال ةتأعى للابد أف ةرح  موال
سبحانو كعاالى كإحسانون كلكن المراد بالرحمة التي عحدث عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   
إنما ىو عراح  الناس باضه  مع باضن كمن ثى   قاؿهلل ))مىن ال ةػىٍرحى  ال ةػيٍرحى ((. أم األمة التي ال 

ح  بدالن من الظل  كالتباغض كالتكاره عتقله عنها رحمات اهلل سبحانو ةريع فيما بينها الترا
كعاالىن فاذا أردع  دكاـ ىذه النامةن فحالنوىا بركر اهلل عز كجلن حالنوىا بالتراح   كالحطوة 
األكلىن التي ال بد منها في الطرةع إلى التراح ن إنما ىي االبتااد عن الظل / ال ةمكن لؤلمة أف 

منترر فيما بينهان كلقد حذرنا كتاب اهلل سبحانو كعاالى من الظل  أةما عحذةرن  عتراح  كالظل 
كحذرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   من التظال  أةما عحذةرن كأنبأعنا شرةاة اهلل عز كجل أنهما 

حمة حقافهلل حعٌّ هلل عز كجل على الابادن كحعٌّ للاباد على الابادن فأما حع اهلل عز كجل فمآلو الر 
كمبني على المسامحةن كأما حع الاباد فمبني على المراححةن ال عسامي  في حع الاباد ق ن كمن 
ثى   فاف كاجبان ةتالع بنا جمياان على كل المستوةاتن كىو أف نتذكر ضركرة التراح  عندما نستقبل 

رسائل الحب  رحمة اهلل عز كجل الوافدة إلينان أف نتذكر ضركرة االبتااد عن الظل  عندما نجد
التي عفد إلينا من اهلل سبحانو كعاالى  أىأيحدثك  عن خطورة الظل  كالتظال  ةا عباد اهلل؟! كما أظن 

أف فيك  من ل  ةسمع عهدةدات كتاب اهلل كعهدةدات المالطفى صلى اهلل عليو كسل   قاؿهلل 
ا قالو رسوؿ اهلل صلى ))اعقوا الظل  فاف الظل  ظلمات ةـو القيامة((  كإف أردع  المزةد فحسبك  م

اهلل عليو كسل  هلل ))أال إف دماءك  كأموالك  كأعراضك  حراـ عليك  كحرمة ةومكن ىذا في بلدك  
ىذا في شهرك  ىذان أال قد بل ٍغتن أال ال عاودكا بادم ضيبل الن )كفي ركاةة كٌفاران( ةضرب باضك  
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أبي أمامة رضي اهلل عنو أف  رقاب باض((  حسبك  من ىذا ما ركاه مسل  في صحيحو من حدةث
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   قاؿهلل ))من اقتطع حع امرئ بيمينو(( )امرئن ل  ةقل من اقتطع 
حع مسل ( ))من اقتطع حع امرئ بيمينو أكجب اهلل لو النار كحـر عليو الجنة((. قاؿ رجلهلل كإف  

راؾ((  كلالك  جمياان عارفوف حدةث كاف شيئان ةسيران ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل ))كإف كاف قضيبان من أ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   الذم ةركةو مسل  في صحيحو من حدةث أبي ىرةرة أف رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كسل   قاؿهلل ))أعدركف من المفلس؟(( قالواهلل المفلس فينا من ال درى  لو كال 

بالبلة كصياـ كزكاةن كقد شت  ىذان دةنار كال متاع. قاؿهلل ))إف المفلس من ةأعي ةـو القيامة 
كقذؼ ىذان كأكل ماؿ ىذان كسفك دـ ىذان كضرب ىذان فييؤخىذي له  من حسناعون فاف فنيت 

حسناعو أخذت من سيئاعه  كطرحت عليو ث  طيًرح بو في النار((  ىذه األحادةث باض مما ذكره 
ه  من الظل ن من أكل المالطفى صلى اهلل عليو كسل   محذران المسلمين على اختبلؼ درجاع

ماؿ ااخرةن دكف حعن من اإلساءة إلى ااخرةن دكف حعن من اقتطاع شبر من أرض لمالكو دكف 
حعن كإف أردنا أال عنقطع عنا رحمات اهلل سبحانو كعاالى فلنتذكر ىذا الذم أمرنا بو اهلل كمن ث  

قفوا أماـ ىذا الذم ةحذرنا منو اهلل أمرنا بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ن ةنبغي لقادة األمة أف ة
كةحذرنا منو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ن كةنبغي لرتى فئات األمةن نجارىان قادعهان عمالهان 
زراعهان ةنبغي أف ةتبنوا ىذه الحقيقةن ةنبغي أف ةبتاد كل منا عن الظل ن الظل  ظلمات كما ةقوؿ 

س بيننا كبين أف عستمر رحمات اهلل سبحانو كعاالى المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن كلي
مقبلة إلينا عهمي من السماء كعنفجر من األرضن ليس بيننا كبين أف عاود األنهار ممرعة ممتلئة إال 

شيء كاحد ىو أف نتراح . ككما قلت لك  التراح  ال ةكوف بكلمة ةرددىا أحدنا على سبيل 
اف اهلل سبحانو كعاالىن كإنما ةكوف التراح  بأال نظل ن المجاملةن المجاملة ال مكاف لها في ميز 

أكؿ خطوة من الخطوات إلى غاةة التراح  أف نبتاد عن الظل ن خطاب ةخاكب اهلل عز كجل بو 
أكلي األمرن ةخاطب اهلل سبحانو كعاالى شتى طبقات المجتمع أف ةبتادكا عن الظل ن كمن ث  

حمو اهللن ارحموا من في األرض ةرحمك  من في ةنبغي أف ةريع بينه  التراح ن فمن رح  ر 
السماءن كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   القائلهلل ))مىٍن ال ةػىٍرحى  ال ةػيٍرحى ((. كإن ما ةػيفىس ر 

نىةن أىعىاٍلًبريكفى  ]الفرقافهلل  ىذا الكبلـ الرباني الذم ةخاطبنا بو قائبلنهلل }كىجىاىٍلنا بػىٍاضىكيٍ  لًبػىٍاضو ًفتػٍ
[. إنما ةػيفىس ر بهذا المانى. ةبتلي اهلل عز كجل الناس باضه  بباضن فاف شاع فيما بينه  َِ/ِٓ

التراح ن استامل القوم فيه  قوعو في الرحمةن في الاناةة بالضايفن في السهر على حقوقون 
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رحمه  اهلل جمياانن كإف استامل القوم أك المتنفذ قوعو أك نفوذه في الظل ن في أخذ الحع فاف 
هلل سبحانو كعاالى ال بد أف ةقطع رفده عنه ن ال بد أف ةقطع اهلل سبحانو كعاالى بركة األرض ا

كالسماء عنه   نحن اليـو نستقبل رحمة اهلل سبحانو كعاالىن كالقرار كضاو اهلل عز كجل بأةدةنان 
 على كل فاما أف عستمر ىذه الرحمة كإما أف عنقطعن األمر كضاو اهلل بأةدةنان إف عبنا إلى اهلل

المستوةاتن أقوؿهلل على كل المستوةاتن إف عبنا إلى اهلل عز كجلن فابتادنا عن الظل ن ابتادنا عن 
استبلب حقوؽ ااخرةنن كشاع التراح  في مكاف ذلك فيما بيننا امتدت ىذه الرحمة الربانيةن 

ارفو كعارفوفن كعزاةدت ث  عزاةدت دكف انقطاعن أما إف ركبنا رؤكسنا كسرنا على النهج الذم ن
كأىملنا حقوؽ باضنا لباضن كشاع الظل  أشكاالن كألوانان فيما بيننان فانتظركا انقطاع ىذه النامة.  

 كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى الافو كالاافية لنا جمياانن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الاظي 
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 زغبء اٌٝ هللاهٚػ األٍجبة اٌّبك٠خ فٟ ؽ١بح ا١ٌٍَّّٓ ٘ٛ طلق االٌ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

و كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسول
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
اب المسل  في أةاـ الايد المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما بادن فيا عباد اهلل  عنت

مراعر متناقضة ةحار فيما بينها؛ ةنظر فيجد داره مغموسة بالفرحةن عامرة بالسركرن أٍمنيو ميٍستىًتبن 
طمأنينتو عسود الدارن كةنظر إلى كجوه الالغار كالكبار فيرل الفرحة عغمرىا نكةرل بسمة السركر 

ك قرةبان منو فيجد خبلؼ ذلك ؛ةجد األمن عالو الوجوه .ث  ةلتفت إلى خارج داره ةنظر بايدان أ
غائباننكةنظر كةبحث عن الطمأنينة فيراىا غير موجودة ن كةزداد عأمبلن فيرل الجراحات التي ال 

عنتهي كالدماء التي ال عجف كالظل  الذم ال ةتوقف عند حد. ةنظر إلى األطفاؿ فيجدى  ةاانوف 
غىب كالجوع. كةاود بهذه المراعر المتناقضة من الرركدن ةاانوف من الييٍت ن ةاانوف من الس  

المتمازجة ال ةدرم كيف ةتحك  بنفسو أماـ ىذه المراعر. كلربما ساقتو إلى لوف من االعتراض 
على اهللن كلربما ساقتو في أحسن األحواؿ إلى الوقوؼ أماـ إشكاالت ال ةجد حبلن لها. ىذه ىي 

ن عندما ةتجلى اهلل عز الحالة التي عنتاب المسلمين في ىذه الاالور ع ندما ةمر مثل ىذا اليـو
كجل على عباده في مثل ىذه األةاـ عجليات رحمةن عجليات لطف كإكراـ. فكيف السبيل 

للتخله من ىذه المراعر المتناقضة؟ ككيف السبيل إلى أف ال عتحك  بنا ىذه المراعر كعزيٌجنا 
سجناء في داخلو؟. ةنبغي أف نال  ةا  في حالة من االنتقادن في حالة من اإلشكاؿ نجد أنفسنا

عباد اهللهلل أف اهلل سبحانو كعاالى حكي  كرحي  دائمان في سائر التقلبات كفي سائر األحواؿ؛ ما من 
أمر من ىذه األمور التي نراىا في مجتمااعنا البايدة كالقرةبة إال كلها أسباب كجذكرن كما من 

ي عزاح  فرحة الايد في مثل ىذه األةاـ إال كىو مرهد من ىذه المراىد التي عدمي القلوب كالت
ةاود إلى نتيجة سنة من سنن اهلل سبحانو كعاالى في عباده. ربنا سبحانو كعاالى كضانا أماـ السبل 
التي عنجينا من الكوارث كالتي عحررنا من الظل  كالتي عسمو بنا إلى صايد الازة كاألمن كالطمأنينة 

ال  الجواب عن ىذا السؤاؿ ةا عباد اهلل. أمرنا اهلل عز كجل أف فهل سلكنا ىذه السبل؟ كلك  ة
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ننتالر لدةنو ككعدنا إف نحن استجبنا لهذا األمر أف ةنتالر لنان أف ةنالرنا على كل من ةتربه بنا 
الدكائرن فهل انتالرنا لدةنو؟. كاهلل عز كجل غني ال ةحتاج إلى من ةنالره أك ةنالر دةنو كلكنها 

أف نستالن بها كةنبغي أف نالطبغ بها. ىذا ىو السر في األكامر التي ةخاطبنا  الابودةة التي ةنبغي
اهلل سبحانو كعاالى بها أك النواىي التي ةحذرنا اهلل عز كجل منها. كلقد اقتضت سين ة اهلل سبحانو 
 كعاالى أف ةأخذنا بريء من المخاكؼ كأمرنا في مثل ىذه الحاؿ أف نػيٍهرىعى إلى اهلل كقاؿهلل }ففركا
إلى اهلل . حدثنا اهلل عز كجل عن مالائب كذكر أنو شاء أف ةبتلينا بها. علك سين ة من سينىن اهلل 

نث  “ كلنبلونك  بريء من الخوؼ كالجوع كنقه من األمواؿ كاألنفس كالثمرات”سبحانو كعاالى 
اهللن الدعاء  إف اهلل عز كجل كضانا أماـ الدكاء الناجع. من أبرز ىذا الدكاء الناجع؛االلتجاء إلى

عند الكربنالفرار من الكرب إلى اهلل بالدعاء كالتضرع كالتذلل كاالنكسارن فهل فالنا ذلك؟ كأنا 
عندما أقوؿهللىل فالنا ذلك ال أعني بضمير الجماعة ىذا الجمع المجتمع في ىذا المسجد 

كالذةن عطوؼ كأمثالون كإنما أعني بضمير الجمع سائر المسلمين الذةن ةاانوف من ىذه المالائب 
به  من قرةب أك بايد ىذه الرزاةا. ىل التجأنا إلى اهلل سبحانو كعاالى؟ دل نا الخالع األجلُّ سبحانو 

كعاالى على المركبلت التي سنراىا في الطرةع عن ةميننا كشمالنا ككضانا أماـ السبل التي 
إلى أف  الخبلص منها باد األخذ عخلٍّالنا من ىذه المالائب التي قد عٍحتىًوشنا أك عطوؼ بنا كنب هنا 

باألسباب كمع األخذ باألسباب إنما ةكمن في الرجوع إلى اهللن في التضرع على أعتاب اهلل 
سبحانو كعاالى. فهل أخذنا أنفسنا بالدكاء الذم أمرنا اهلل سبحانو كعاالى بو؟ لالنا حاكلنا أف نأخذ 

ركحها. األسباب المادةة ةنبغي أف ةأخذ باألسباب الظاىرة كلكننا ل  نتوٍّج ىذه األسباب ب
المسلموف أنفسه  بها كلكنها بمثابة الجسد؛ ال ةمكن للجسد أف ةفال شيئان أك أف ةحقع أم 
جدكل إال إذا سىرىت الركح  في الجسد. كركح األسباب المادةة في حياة المسلمين إنما ىو 

كجل نكقد ذكر المالطفى صلى اهلل صدؽ االلتجاء إلى اهللن الدعاء كالتبتل على باب اهلل عز 
عليو كسل  فيما ص  عنوهلل )الدعاء ىو الابادة( أمهلل ىو أيسُّ الابادة. كاف المالطفى صلى اهلل 
عليو كعلى  لو كسل  عندما ةجد المالائب عدنو إليو كإلى المسلمين ةأخذ نفسو باألسباب 

عي إلى باب اهلل عز كجل ةستنجده المادةة التي أمره اهلل عز كجل بها لكنو مع ذلك كباد ذلك ةػيٍهرى 
ةدعوه ةتبت ل. في غزكة بدر جم ع من األسباب كل ما ةستطيع كلكنو ل  ةكتف بذلكن أمضى الليل  

كلو كىو ةتضرع إلى اهلل سبحانو كعاالى ةدعوهن ةستنػزؿ النالر من سمائو. في غزكة األحزاب 
باألسباب كلهان حفركا الخندؽن قاموا أخذ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  نفسو كالمسلموف ماو 
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بما كراء ذلك من األسباب المادةة كلكنو صلى اهلل عليو كسل  أقبل باد ذلك في الليل ةتضرع 
كةدعو كةنكسر على باب اهلل عز كجل ذالن كضراعة كافتقاران. في كل المواقف؛ ةـو فت  مكة ىيأ 

لى أف ةحقع لو النالر الذم ةطم  إليو األسباب كلها كلكنو أخذ ةلتجأ إلى اهلل سبحانو كعاا
كةستنػزؿ النالر من عند اهلل عز كجل أف ةكوف نالر مرحمة كًسٍل  ال نالر ملحمة كقتاؿ. كىكذا 

إذ عستغيثوف ربك  فاستجاب لك  أني ممدك  بألف من ”فاف اهلل سبحانو كعاالى استجاب نا هلل 
من باده ةسيركف على ىذا النهج ككاف أصحاب رسوؿ صلى اهلل عليو كسل  “. المبلئكة مردفين

؟ ىل “ففركا إلى اهلل إني لك  منو نذةر مبين”عمامان. فهل نف ذنا أكامر اهلل عز كجل عندما قاؿهلل 
؟ ىل استغثنا باهلل كما كاف “كقاؿ ربك  ادعوني أستجب لك ”نفذنا أكامر اهلل عز كجل القائلهلل 

المو. في أحسن األحواؿ ناتمد على المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ةستغيث؟ الجواب كلك  ة
الوسائل المادةةن كلالنا نؤلٍّوي الوسائل المادةة كالوسائل المنظورة التي نجدىا أمامنان كلكن ةنبغي أف 

نال  أنها ال عفال شيئان كإنما ىو عنفيذ ألكامر اهلل سبحانو كعاالى. أما الرجوع إلى اهللن أما بس  
كجل فهذا شيء غائب كىو شيء مطوم عن حياة أكثر الكفين عضرعان على باب اهلل عز 

ىو ركح   -ةا عباد اهلل -المسلمين الذةن شاء اهلل عز كجل أف عكوف بيدى  قيادة األمور. الدعاء
كل األنرطة التي ةقـو بها المسلموف من أجل رد غوائل المالائب كاالعتداءات عليه  على 

ن ىذا الدكاءن بل أكاد أقوؿ شيئان  خرهلل أما اختبلفها أةان كانت. كالمسلموف اليـو غائبوف ع
المحجوبوف عن اهلل فسبب ابتاادى  عن ىذا الدكاء حجابه  عن اهلل سبحانو كعاالى كربما أضيف 
إلى ذلك في كثير من األحياف الفسوؽ كاالنحراؼ عن أكامر اهلل عز كجلن كلكن حتى كثير من 

كح الابلجات كلهان كثيركف ى  المسلموف الذةن المسلمين ةستهينوف اليـو بهذا الدكاء الذم ىو ر 
ةستًخفُّوف بالدعاءن ال بل كثيركف ى  المسلموف الذةن ةحاربوف الدعاء كةركنو بدعة ةنبغي أف 
ةتحرر اإلنساف منو؛ إذا انتهى اإلنساف من صبلعو كانفتل عنها كبس  كفيو ةسأؿ اهلل عز كجل 

ء من ةقوؿهلل إف الدعاء باد الالبلة بدعة. كإذا رفع القبوؿ كةستنػزؿ النالر إلخوانو المسلمين جا
ىذا اإلنساف كفيو ضارعان إلى اهللن قاؿهلل إف بس  الكفين بالدعاء بدعة. فاذا كاف التائهوف عن اهلل 
ميٍاًرضين عن ىذا الدكاء الناجعن ككاف جمع كبير من المسلمين ةحاربوف ىذا الدعاء ألنه  ةناتونو 

كوف حاؿ المسلمين؟. رسوؿ صلى اهلل عليو كسل  ةيٍسأىؿ فيما ةركةو بالبدعة؛ فماذا عتالور أف ة
أمُّ الدعاء أسمع؟ ةقوؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل )الدعاء في -كالحدةث حسن صحي  -الترمذم

جوؼ الليل ااخرة كالدعاء دبر الالبلة( أمهلل باد الالبلة. قاؿ قائل من ىؤالء الذةن ةحذٍّركف من 
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دبر الالبلةن أمهلل في  خر الالبلة قبل التسلي ن مىٍن الذم ةقوؿ ىذا إال الدعاءهلل إنما المرادن في 
المستهزئوف بدةن اهلل عز كجل. قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  لفاطمة رضي اهلل عنها كقد 
سألتو خادمان ةيًاينها على أمر الدار فقاؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل )أكى أديٌلك على خير من ذلك؟. 

دبر كل صبلة ثبلثان كثبلثين كعحمدةنو ثبلثان كثبلثين كعكبرةنو ثبلثان كثبلثين(. لال عسبحين اهلل 
ىؤالء الذةن ةحاربوف الدعاء باد الالبلة ةقولوفهلل مانى ذلك أف عليو قبل التسلي  أف ةسب  اهلل 

ةقوؿ ثبلثان كثبلثين كةحمده ثبلثان كثبلثين كةكبره ثبلثان كثبلثين ث  ةسل . من الذم ةقوؿ ىذا؟. 
 -المالطفى صلى اهلل عليو كسل هلل )إف ربك  حييٌّ كرة  ةستحي من عباده إذا بسطوا أكفه  إليو

أف ةريد ىا خائبة(. كةقوؿ ىؤالءهلل إف ارعفاع الكف بالدعاء بدعة. كاف -إذا بسطوا أكفه  إليو 
كفال  رسوؿ صلى اهلل عليو كسل  إذا دعا رفع كفيو حتى ةػيرىل بياض إبطيون فال ذلك ةـو بدر

ذلك عند االستسقاء ككاف صلى اهلل عليو كسل  ةػيٍهرىعي إلى اهلل عز كجل بالدعاء دائمانن كاف ذلك 
غذاءه ككاف ذلك سبيل عابيره عن مراعر الابودةة هللن كاف ذلك سبيل عابيره عن مراعر المهابة 

بة البدعة بل نجد من اهلل كالحب هلل سبحانو كعاالى. أما اليـو فنجد من ةحارب السنة باس  محار 
من ةغرس في مجتمااعنا البدعة باس  محاربة البدعة. الدعاء بدعة! الدعاء باد الالبلة بدعة! 

التضرع كالتذلل إلى اهلل باليدةن المبسوطتين إلى سماء اهلل بدعة!. ىذا ىو المالير أةها اإلخوة إف 
اهلل سبحانو كعاالى في علك سنة  -ىي ليست متناقضة-أردنا أف نتخله من المراعر المتناقضة

عبادهن رحمتو موجودة كغامرةن كعقابو أةضان الااجل كااجل موجود أةضانن كمن عار ض لرحمة اهلل 
أكرمو اهلل عز كجل بهانكمن عار ض للاقاب ل  ةكن بايدان عن أف ةااقبو اهلل سبحانو كعاالى. نسأؿ 

أعمالنا كأنرطتنا المختلفة كسياساعنا الراشدة اهلل سبحانو كعاالى أف ةلهمنا رجوعان إليو كأف ةتوٍّج 
بالدؽ االلتجاء إلى اهلل عز كجل دائمان كعلى كل المستوةات كاألصادة كبالنسبة لسائر الناس 

 كالطبقات. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ِبثبٌٕب ٔلػٛ فال ٠َزغبة ٌٕب

جاب لو كةدعو لاامة المسلمين فبل ةأعي على الناس زماف ةدعو الرجل فيو لخاٌصة نفسو فيست
 تجاب لوةس

اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل 
أكبر ما طاؼ الطائفوفن اهلل أكبر ما ساى الساعوفن اهلل أكبر ما ازدلف المزدلفوف إلى موالى  

كبر ما استغفر مستغفر كعاب عائب فافا اهلل عز كجل كغفرن اهلل أكبرن كخالقه  عز كجلن اهلل أ
اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل أكبر من طغياف الطاغينن اهلل أكبر من بغي الباغينن اهلل أكبر من عتو 

المستكبرةنن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. سبحاف اهلل ملء الميزافن سبحاف اهلل الميسىب ً  في كل 
زماف كمكافن سبحاف اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل ك اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. الحمد هلل 

حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةده. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
و نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفي

كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

ل في صباح ىذا اليـو المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  كلنا نستقب
عجليات الرحمة اإللهية مقبلة إلى عباده جمياان في مرارؽ األرض كمغاربهان ال ةستثنى منه  إال 
من استكبر على اهلل كعتى عتٌوه الدائ  كأنكر ىوةتو عبدان مملوكان ضارعان هلل سبحانو كعاالى. إنها 

شاملة لاباد اهلل جمياان في مرارؽ  عجليات رحمانيةه ليست حكران للحجيج في عرفة بل ىي متساة
األرض كمغاربهان ةناؿ ىذه الرحمات كل من عارض لها كةيحـر منها كل من استكبر عليها كأعرض 
عنها. كلكن أحب أف أجيب عن سؤاؿ ةتطارحو كثير من الناس في مثل ىذا اليـو عندما ةجدكف 

األرض كمغاربها إلى بيت اهلل الحراـ الك  الهائل من عباد اهلل المؤمنين الذةن جاؤكا من مرارؽ 
طائفينن راكاينن ساعينن مبتهلينن متضرعين؛ إنه  ليسوا مئات كال ألوفان كلكنه  مبلةين. ةتساءؿ  
كثير مناهلل كيف ال عستجاب أدعية ىؤالء الذةن أقبلوا عسوقه  مراعر الابودةة هللن ةدعوف لهذه 

نه  إلى دكةرة أىلون إلى بلدهن ةنفض الجمعن األمة بالنالر كالتأةيدن كننظر عندما ةاود كل م
كةتفرؽ كل إلى المكاف الذم أعى منو كننظر إلى حاؿ المسلمين فنجد أنها كما كانت؟. أةن ىي 
استجابة اهلل عز كجل لدعائه  كالكل ضارعن كالكل متبتلن كالكل خاشعن كالكل ةدعو لهذه 

ةفها كلكننا ننظر فبل نجد أثران بيػٍّنىان لهذه األمة أف ةضمد البارم عز كجل جراحاعها كأف ةوقف نز 
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ن فما الجواب عن ذلك؟ كرد في  األدعية الكثيرة التي عال اعد إلى السماء في مثل ىذا اليـو
أنو) ةأعي على الناس زماف ةدعو الرجل فيو لخاٌصة نفسو فيستجاب لو كةدعو  -ةا عباد اهلل-األثر

ثر ىو الذم ةتضمن الجواب عن ىذا السؤاؿ. ةدعو لاامة المسلمين فبل ةستجاب لو(. ىذا األ
الرجل لخاصة نفسو؛ سرعاف ما ةجد دالئل االستجابةن ةاود فيدعو لاامة المسلمين كلكنو ال ةجد 

شيئان من ىذه االستجابة التي كجدىا في نفسو كخاصتو. سبب ذلك؛ أف ىناؾ شركطان البد منها 
اركفة ذكرناىا ككررنا الحدةث عنها في مناسبات  ةنبغي أف عتحقع بين ةدم الدعاءن كىي شركط م

كثيرة مر ت. إذا عحققت ىذه الرركط عحققت االستجابةن أما إف ل  عتحقع ىذه الرركط في 
شخه الداعي فاألمر عائد إلى فضل اهلل عز كجل كحكمون كالمفركض أال ةستجاب الدعاء في 

ئ  االستجابة في شخالو؛ ةملك أف ىذه الحاؿ. اإلنساف الذم ةدعو لنفسو ةملك أف ةحقع شرا
ةتوب إلى اهللن ةملك أف ةااىد اهلل عز كجل أال ةاود إلى المااصي التي كاف عاكفان عليهان ةملك 
أف ةايد الحقوؽ إلى أربابها كمن ث  ةدعو فتأعي االستجابة. كلكن عندما أدعو اهلل عز كجل لاامة 

هلل قبل أف ةستجيب اهلل دعاءى  فيالل   المسلمين من لي بأف ةستجيب ىؤالء المسلموف جمياان 
ـي االعوجاج كةتوب إلى اهلل عز كجل كةايد الحقوؽ إلى أصحابها كةجددكف بياته  هلل  الفاسد كةػيقىوٍّ

عز كجل سائرةن على أمرهن منتهيين عما نهى؟. أنت عدعو لهؤالء الناس كلكن مىٍن لك بأف 
ة في أنفسه ؟ نظران إلى أف ىذا الررط غير ةستجيب ىؤالء الناس هلل كةحققوا شركط االستجاب

هلل )ةأعي على الناس زماف ةدعو -كقد ص  ما قالوا -محقع ؛لذلك ص  كبلـ ىؤالء الذةن قالوا
الرجل فيو لخاصة نفسو فيستجاب لو كةدعو لاامة المسلمين فبل ةستجاب لو(. كأف ملكان ةقوؿ 

ي ذم االستجابة كصىلىٍتكى نأما ىؤالء لوهلل دعوتى لنفسك باد أف حققتى شرائ  االستجابة كىا ى
المسلموف الذةن عدعو له  فىميٍرىيٍ  قبل أف عدعو له  أف ةحققوا شركط االستجابة؛ أف ةحققوا 
شركط استجابة الدعاء التزامان بأكامر اهللن انتهاءن عما نهى اهلل عز كجل؛ عندئذو ةستجيب اهلل عز 

؛ إنه  مسلموف في كجل دعاءؾ له  كما استجاب دعاءؾ لنفسك. كن نظر إلى المسلمين اليـو
االنتماء؛ نا ن إنه  مسلموف في عرداد شهادة أف ال إلو إ ال اهللن نا  كلكننا ننظر إلى كاقع 

الحاؿن ننظر إلى السلوؾن ننظر إلى كالةته  لمن ىي؟ أىي هلل عز كجل أـ ألعداء اهلل سبحانو 
ه  كعاء ةتمثل في كلماتن كننظر إلى داخل ىذا كعاالى؟ ننظر كنتأمل فنجد أف اإلسبلـ في حياع

الوعاء فبل نجد شيئانن الن ليت أننا كجدناه فارغانن نجده مليئان بما ةتنافى مع أكامر اهلل سبحانو 
كعاالى؛ حٌذرنا اهلل سبحانو كعاالى من أف نخضع بالوالةة ألعداء اهلل عز كجلن قاؿهلل }ال ةتخذ 
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المؤمنين كمن ةفال ذلك فليس من اهلل في شيء  كننظر كإذا  المؤمنوف الكافرةن أكلياء من دكف
بماظ  المسلمين خاضاين لوالةة أعداء اهلل عز كجل؛ إف كجدكا األكامر  عيةن من عند اهلل عز 

كجل أعرضوا عنها نكإف كجدكىا  عية من لدف أعداء اهلل عز كجل طأطؤكا الرأس لها كخضاوا لها. 
ي بأكامر اهلل كأحكامون بررعتون بأنظمتون باألخبلؽ اإلسبلمية قد ننظر فنجد أف االلتزاـ الحقيق

طيًومى ذلك كلو كاستبدؿ بو بما ةسمى الحداثةن استبدؿ بو ما ةسمى التوجو إلى األليع كاألنسبن 
األليع في نظر مىٍن؟ في نظر أعداء اهللن كاألنسب في نظر مىٍن؟ في نظر أعداء اهلل سبحانو كعاالى. 

بحانو كعاالى كقد أكرمنا بأرض جالها كنػزان للمدخراتن جالها كنػزان للخيراتن أكرمنا أمرنا اهلل س
بل جالنا أغنى عباد  -ال أقوؿ من أغنى عباد اهلل في األرض -اهلل سبحانو كعاالى بهذا كلو فجالىنا

طنةن أمرنا اهلل عز كجل في األرضن كأمرنا اهلل سبحانو كعاالى أف نسخٍّر كنوز األرضن الظاىرة كالبا
اهلل أف نسخٍّرىا لما ةرضيون أف نسخٍّرىا إلقامة المجتمع اإلسبلمين أف نسخٍّرىا لجمع الرمل 

كعحطي  أسباب الفيرقة؛ كننظر كإذا بهذه الكنوز عػيقىد ـ ماالن حبلالن زالالن ألعداء اهلل سبحانو كعاالىن 
مىتٍّع بو أحدان من عبادهن ننظر فنجد جيل  ننظر فنجد أننان كقد مت انا اهلل عز كجل بالغنى الذم ل  ةي 

المسلمين قد خلاوا ىذه الخلاة التي ميزى  اهلل بها كقد موىا إلى أعداء اهلل كارعضوا ألنفسه  
الفقر باد الغنى الذم مت اه  اهلل عز كجل بو. ةقولوفهللإف المسلمين ةاانوف من الض ٍنكن ةاانوف من 

األرض أمة أغنى من األمة اإلسبلمية. ك ةة ذلك؛ أف اهلل عز كجل الفقرن كال كاهلل ليس على كجو 
ل  ةجال كنوز األرض إال عحت أقداـ المسلمينن ل  ةجال اهلل عز كجل الطاقات التي عتفج ر  

كنوزان كأمواالن ال عنتهي إال عحت أقداـ المسلمينن كلكن المسلمين عندما ارعضوا ألنفسه  المهانة 
لطاف اهللن بخضوعه  لوالةة غير كالةة اهلل عز كجل له ؛ عحو ؿ غناى  بخضوعه  لسلطاف غير س

إلى فقر ميٍدًقعنكعحو ؿ عٌزى  إلى ذؿ كمهانةنفأن ى ةستجاب لي عندما أدعو اهلل لهذه األمة 
اإلسبلمية التي  ؿ أمرىا إلى ما عركف؟ ص  فابلن كبلـ من قاؿهلل) ةأعي على الناس زماف ةدعو 

نفسو فيستجاب لون كةدعو لاامة المسلمين فبل ةستجاب لو(. قلت قبل  الرجل فيو لخاص ة
كاردة كمرركعة في  -فيما درسناه كعرفناه من أحكاـ الررةاة اإلسبلمية-أةاـهللإف الوكالة 

الماامبلت الماليةن في الماامبلت التجارةةن في الرركاتن في البيوعن في اإلةجارن في الرىنن في 
فيما درسناه من أحكاـ دةننا  -أف الوكالة مرركعة في الابادةن ما عهدنا نحو ذلكنكلكن ما عهدنا

أف الوكالة مرركعة في االلتجاء إلى اهللن في التوبة إلى اهلل عز كجل. كيف ةػيتىال ور أف  -الحنيف
أقوؿ إلخوة ليهلل عوبوا إلى اهلل بدالن عني كادعوا اهلل لي كي ةستجيب دعائين التجئوا إلى اهلل بدالن 
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ني ث  ادعوا اهلل عز كجل أف ةخلالني من ىذا الذؿ الذم أعاني منو؟. أةقبل اهلل ىذا الكبلـ؟! ع
ألستى عبدان كأخيك ىذا الذم عوٌكلو بهذا األمر؟! ألستى أنت أةضان مكلفان بالتوبة كاإلنابة إلى 

لمهانة عند اهلل؟! ألست أنت ااخر مكلفان بأف علتجئ إلى اهلل كعلتالع بأعتابو كعنكسر بالذؿ كا
أعتابو؟! كيف ةتأٌعى التوكيل في مثل ىذه األمور؟! لساف حاؿ األمة ىكذا ةقوؿ. جيٌل المسلمين 

التائهين عن صراط اهلل عز كجل البايدةن عن أكامره في أحسن أحواله  ةقولوف لهؤالء القلة الذةن 
وا اهلل عنا هلل سبحانو ةتجهوف حجاجان إلى بيت اهلل الحراـهلل التجئوا عنا إلى اهلل عز كجلن ادع

كعاالىن عوبوا هلل عنان أما نحن فلسوؼ نظل عاكفين على غينان لسوؼ نظل عاكفين على شؤكننا. 
في أف المبلةين التي عتقاطر مزدحمة حوؿ بيت اهلل الحراـ كعجتمع  -أةها اإلخوة-ىذا ىو السبب

ئه . فبل ةستركلن  أحد ىذا كال في ذيرل عرفة ةدعوف اهلل عز كجل لهذه األمة فبل عجد أثران لدعا
ةرعابن  أحد في رحمة اهلل كفضلو كال ةدخلن الرك في قلب أم منك  في كبلـ اهلل عز كجل 

القائلهلل }كقاؿ ربك  ادعوني أستجب لك  .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي   اهلل أكبرن اهلل 
أكبر. الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل 

مزةده. ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي لجبلؿ كجهك كعظي  سلطانكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل 
كحده ال شرةك لو كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلو. الله  صل على 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن.  عبدؾ كنبيك محمد النبي األمي كعلى  لو كصحبو صبلة
عباد اهللهلل ظاىرةه البد أف ألفت النظر إليها؛ ةيخىي لي أف ىناؾ دةنان جدةدان ال عهد لنا بو نراه في ىذه 
السنوات؛ إنو ةتمثل ىذا الدةن الجدةد الغرةب الاجيبن ةتمثل في زةارة القبور في مثل ىذا اليـو 

بارؾ. أنظر إلى ىذه الظاىرةن أناس ةهرعوف سراعان إلى ماذا؟ إلى صباح عيد األضحى الايد الم
المساجد لييالىلُّوا ؟! ال. إلى الابادات ليركاوا كةسجدكا ؟! ال. كإنما إلى القبور. أنا أعل  أف في 
الناس مىٍن ال ةيالىل وفن مىٍن ال ةلتفتوف إلى القبلةن كلكن إذا أشرقت شمس ىذا اليـو خرجوا من 

عان ةحملوف ىذه الخضرةن ىذه الحرائش الخضراء كةهرعوف إلى ىذه القبور. ما الذم فرشه  سرا
ةدعوك  إلى ذلك؟ أىو الخوؼ من اهلل؟ مااذ اهلل. لو كاف السائع إلى ذلك الخوؼ من اهلل لهرعوا 

إلى المساجد قبل ذلك. أىو استجابة لسنة كاردة عن رسوؿ؟ أبدان. ل  نقرأ في دةن اهللن ال في 
كال في سنة رسولو كال فيما قالو الالماء أنو ةسن زةارة القبور صباح الايد نهائيان. نا . كةخيل  قر نو

إلي أف الريطاف ةقهقو في صباح ىذا اليـو ضاحكان على ىؤالء الناسن كأنظر إليه  شبابانن شيوخانن  
مت بهؤالء كهوالن مسرعين متجهين إلى ىذه القبورن عنظر إلى ىذه المقابر كإذا ىي قد ازدح
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الوافدةن. ما ىو دافاك ؟ دافع دةني متالل باإلسبلـ؟ ال. ةخيل إلي أنو دةن جدةد. دةن التوجو 
إلى زةارة القبور صباح الايد ىكذا دكف أم ارعباط بكتاب اهلل كسنة رسولو. ككما قلت لك  هللجيلُّ 

عن الواجبات الدةنية  ىؤالء الناس عائهوف عن دةن اهلل؛ فيه  من ال ةاللين فيه  من ال ةارؼ شيئان 
التي خاطبه  اهلل بها كالنواىي التي نهاى  اهلل عز كجل عنها. ىناؾ أمر عاـ كارد عن رسوؿ اهلل 

ةقوؿهلل )كنت نهيتك  عن زةارة القبور أال فزكركىا(ن كقاؿ الالماءهلل إف حكمة ىذه الزةارة أنها عثير 
يو كمن ث  عالغر قيمة الدنيا أماـ بالره الابرةن أنها عجال اإلنساف ةذكر المآؿ الذم ىو صائر إل

كباليرعو كىو أمر عاـ ل  ةقيده اهلل سبحانو كعاالى في صباح عيد األضحى كال عيد الفطر بركل 
من األشكاؿ. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجال أعمالنا منضبطة بالالـو التي ىي أساس الدةنن 

كأف ةحررنا من التقاليد الاىًفنة كالاادات كأسأؿ اهلل عز كجل أف ةجال أعمالنا خالالة لوجهو 
ااسنة الله  لك الحمد كإليك المرتكى كأنت المستااف كعليك التكبلف كال حوؿ كال قوة إال 
باهلل الالي الاظي ن الله  صل أفضل صلواعك على أساد مخلوقاعك سيدنا محمد النبي األمي 

برضاؾ ضافنا كخذ إلى الخير بنواصينا  كعلى  لو كصحبو كسل  عسليمانن الله  إنا ضافاء فقوٍّ 
كاجال اإًلسبلـ منتهى رضانان الله  إنا ضافاء فقوٍّنا كإنا أذالء فأعزنا كإنا فقراء فأغننا برحمتك ةا 
رب الاالمينن الله  أنت ربنا الواحد الذم ال ثاني لون أنت عرل مكاننا كعسمع كبلمنا كعال  سرنا 

بائس المسكين الفقير الذليل الذم ال ةملك من أمر نفسو شيئانن كعبلنيتنان ندعوؾ دعاء الابد ال
ندعوؾ دعاء من ذل ت لك عنقو كخضع لك كيانو كفاضت لك عبرعون ملتالقين بأعتابكن الئذةن 
بجنابكن استجب دعاءنا كحقع رجاءنا كال عخيٍّبنا في  مالنا ةا رب الاالمينن عىجىل ى علينا عىجىلٍّيى 

ن كما عتجلى على الحجيج في صباح ىذا اليـو  رحمة كما عتجلى على عبادؾ في صباح ىذا اليـو
ةا رب الاالمينن الله   ال عػيٍبًادنا عن جىنىا رحمتكن أذقنا برد إحسانك كلطفك ةا رب الاالمينن 
الله  إف ل  نكن أىبلن ألف نبلغ رحمتك فرحمتك أىل ألف عبلغنا ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـ فانها 

اجال الله  ىذه البلدة بلدة  منة مطمئنة رخي ة مستظلة بظل كتابك ملتزمة كسات كل شيءن 
بهدم نبيك محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  كسائر ببلد المسلمينن الله  من أراد باإلسبلـ 

كالمسلمين خيران فخذ بيده الله  إلى كل خير كمن أراد باإلسبلـ كالمسلمين شران فخذه الله  
ر ةا قيـو السموات كاألرض ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـن الله  ةا ىادم المضلينن ةا أخذ عزةز مقتد

ميقيل عثرات الااثرةن خذ بنواصي قادة المسلمين إلى ما ةرضيكن خذ بنواصينا كنواصيه  جمياان 
إلى ما ةرضيك كاصرفنا كاصرفه  عما ال ةرضيك ةا رب الاالمين ةا أرح  من سئل كةا أكـر من 
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لله  عبدؾ ىذا الذم مل ٍكتىو زماـ أمورنا للسير على صراطك كالعباع سنة نبيك أعطىن كفع ا
محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن امؤل الله  قلبو بمزةد من اإلةماف بك كبمزةد من الحب 
لك كبمزةد من التاظي  لحرماعك كاجمع الله  بو أمر ىذه األمة على ما ةرضيك كحقع لو في 

ة الالالحة ةا رب الاالمينن ربنا اغفر لنا كلوالدةنا كإلخواننا الحاضرةن ككالدةه  سبيل ذلك البطان
كلمراةخنا كألرباب الحقوؽ علينا كلسائر المسلمين أجماينن  مين  مين  مين كالحمد هلل رب 

 الاالمين  كل عاـ كأنت  بخير
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 اٌؼًّ اٌظبٌؼ: أػُ وٍّخ ٠َزؼٍّٙب اٌج١بْ اإلٌٟٙ

 

د هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامون كةكافئ مزةدهن ةاربنا لك الحمد كما ةنبغي الحم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو 

ير نبيو أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صلٍّ كسل  كبارؾ على كخليلون خ
سيدنا محمدن كعلى  ؿ سيدنا محمد؛ صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  

كجٌل قد  كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى  أما بادن فيا عباد اهلل  إف اهلل عزٌ  -أةها المسلموف  –
قرف ساادة اإلنساف في الااجلة كااجلة بريء كاحد أال كىو الامل الالال ن فهو األمر الذم 
أناط اهلل عز كجل بو ساادة اإلنساف في كثير من  ًم كتابو المبينن كإننا ننظر فنبلحظ أف البياف 

ال ًذةنى  مىنيوا كىعىًمليوا  اإللهي ال ةبغي عن كلمة الامل الالال  بدةبلن؛ ةقوؿ اهلل عز كجل مثبلنهلل }ًإف  
[ن كةقوؿهلل }ًإف  ال ًذةنى  مىنيوا َّ/ُٖالاٌلاًلحاًت ًإنٌا ال نيًضيعي أىٍجرى مىٍن أىٍحسىنى عىمىبلن  ]الكهفهلل 

[ن كةقوؿهلل }ًإف  ال ًذةنى َُٕ/ُٖكىعىًمليوا الاٌلاًلحاًت كانىٍت لىهيٍ  جىٌناتي اٍلًفٍردىٍكًس نػيزيالن  ]الكهفهلل 
يىٍجاىلي لىهي ي الر ٍحمىني كيٌدان  ]مرة هلل  مىنيوا  [ن كلكن  في الناس من ةتالور ٔٗ/ُٗكىعىًمليوا الاٌلاًلحاًت سى

أف المانى المراد بكلمة )الالالحات( أك )الامل الالال ( إنما ىو جملة ةسيرة من الابادات التي  
من الناس أف المراد كثيران ما عتحوؿ إلى عادات أك إلى أعماؿ عقليدةةن ةيخي ل إلى الكثير 

)باألعماؿ الالالحة( ىذه الطائفة اليسيرة من الاباداتن كاألمر ليس كذلك ةا عباد اهللن كلمة 
)الامل الالال ( كلمة عامةن بل لالها أع  كلمة ةستاملها البياف اإللهي للتابير عن المهاـ التي 

ذلك ةدخل في الامل الالال ن  خلع اهلل عز كجل اإلنسافى في ىذه الحياة الدنيا للنهوض بهان كل
ن ًطٍبع المقاصد الررعية التي عدكر  ما من عمل ةياٍلًل  حاؿ األسرة اإلنسانيةن أفرادان أك جماعاتو
عليها أحكاـ الررةاة اإلسبلمية إال كىو داخل عحت مانى الامل الالال   كإذا الحظنا األكامر 

ف إلى الاكوؼ على الامل الالال  أدركنا اإللهية التي عتكرر في كتاب اهلل عز كجل داعية اإلنسا
أف الابادة التي شرعها اهلل كشر ؼ اهللي اإلنسافى بها ىي كل ما ةياٍلل  األسرة اإلنسانية على أف 
ةػيتػىوٍّج قالده في النهوض إلى ذلك باستنزاؿ مرضاة اهلل سبحانو كعاالىن فالطبيب أقامو اهلل عز 

يةن الامل الالال  ةتمثل في أف ةكوف مخلالان في خدمة كجل على نوعو من الخدمة لؤلسرة اإلنسان
عباد اهلل سبحانو كعاالى من الزاكةة التي كج هىو اهلل سبحانو كعاالى إليهان كعندما ةقوؿ المالطفى)هلل 
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))من غش فليس منا((. فلنال  أف الغش الذم أراده المالطفىاللى اهلل عليو كسل  ليس ذلك 
كشراءن؛ كإنما ةتمثل في كل خيانةو ةقـو بها اإلنساف بالنسبة  المحالورى في الامل التجارم بياان 

لاملو ما من األعماؿ اإلنسانية التي أقامو اهلل عز كجل عليها. فغش الطبيب أف ال ةيٍخًله في 
عملو الذم ةنهض بو للمرةض الذم جاءهن غش الطبيب أف ةتفع مع طبيب  خر أف ةتبادال 

ز كل منهما بمزةد من الماؿ ةدخره في جيبون ككل كاحد المرضى فيما بينهما من أجل أف ةفو 
منهما ةٍجًزم ااخر الجزاء األكفى على ىذه الخدمةن كالمرةض ىو الذم ةذىب ضحية ما بينهمان 

غش المال  في مدرستو أك جاماتو أف ةبلحظ الذخر الذم ةنالو كالماؿ الذم ةدخره بايدان عن 
تالي  الذم كيلٍّفى بون كغش الموظف الذم أقامو اهلل عز اإلخبلص في الامل الذم أيني  بو في ال

كجل على خدمة عباد اهلل عز كجل في جانب من الجوانب المىاٍللىًحي ة التي عتالع بحياة المجتمعن 
الغش بالنسبة إلى ىذا اإلنساف إنما ىو أف ةنظر إلى ماللحة شأنون كأف ةلقي االىتماـ بحاؿ ىذا 

ةا عباد  –كثيرة جدان   –خيانة الموظف  –الوسائل التي عتمثل في الخيانة اإلنساف كراءه ًظٍهرةانن ك 
كالوقت ةضيع عن ذكرىان غش الاامل في الامل الذم كيلٍّف بو عجاه رب الامل أف ال  –اهلل 

ةيٍخًله لرب الامل في الاهد الذم بينو كبينو أك الاقد الذم أيٍبًرـى بينو كبينون أف ال ةيٍخًله في 
هزة التي كضات بين ةدةون أف ال ةيٍخًله في إعقاف الامل الذم كيلٍّف بون كلال من أبرز رعاةة األج

مظاىر ىذه الخيانة أف ةتظاىر بالذىاب إلى أداء حع اهلل عز كجل في أكقات الالبلة المفركضةن 
فيفس ي لذلك من الوقت ما طاب لون بحجة الوضوءن كبحجة صبلة النافلةن كبحجة قراءة شيء 

 ف ةغطي راحتو غير المرركعة بابادة مرركعة في الظاىرن كل ذلك من الغش الذم حذر من القر 
اهلل سبحانو كعاالى منو. غش المزارع الذم نهى اهلل سبحانو كعاالى عنو ىو أف ةستامل الوسائل 

في سبيل أف ةتسارع الخير إلى جيبون كأف ةتسارع الرب  إلى  –ال للحررات  –المبيدة لئلنساف 
غير سائل عن النتيجة التي عؤكؿ إليها حاؿ من ةأكلوف من زرعو كمن ةستفيدكف من جهده؛ دارهن 

ىذه الخيانة ىي من الغش الذم حذر اهلل سبحانو كعاالى منون غش التاجر أف ةخوف المستهلك 
الغش في البضاعةن الغش في الثمنن الغش في دعول  -كما أكثر أنواع الخيانة للمستهلك! –

جاءت السلاة منون إلى  خر ما ىنالك من أنواع كثيرة من الغش في األعماؿ المالدر الذم 
التجارةة التي لو عحدثنا عنها عفاليبلن لجالت الراب ةريب من ىوؿ ىذه األنواع من الغشن 
الغش الذم حذر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  منو بالنسبة لمن أناط اهلل عز كجل بو زماـ 

الغش ىو أف ةناـ ىذا اإلنساف المسؤكؿ عن خدمة  –اطان لقيادة األمة جىاىلىو من –المسؤكلية 
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األمةن عن رعاةة حالهان عن نسج أسباب الطمأنينة كاألمن كرغد الايش لهان كأف ةيجىنٍّد كظيفتو 
كعملو في سبيل ذاعون في سبيل استغبلؿ الفرصة كانتهاز الساعة التي قد ال عػياىو ض باد أةاـ من 

نفسو على حساب األمة مزةدان من الرب ن مزةدان من أسباب الخير الااجل الذم أجل أف ةجني ل
ه شقاء  جل مستمر  كل ذلك من أنواع الغش الذم حذر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  البد أف ةتلوى

كسل  منون بل ىدد الغاش إذا قاؿهلل ))من غش فليس منا((. الامل الالال  كلُّ ىذه الجوانب التي 
 سبحانو كعاالى عباده بها ةوزعها مسؤكليات فيما بينه ن فاٍف ى  نهضوا بها على قد ةكلٍّفي اهلل

النحو السلي  المفيد لؤلمة كابتغاء مرضاة اهلل سبحانو كعاالى فقد قاموا باألعماؿ الالالحةن حتى 
كإف ل  عكثر عباداعيه  األخرلن حتى كإف ل  ةذىب الواحد منه  كل عاـو ذاىبان  ةبان إلى الحج 
كالامرةن حتى كإف ل  ةكن لو حظٌّ من القياـ في الليلن كل ذلك من األعماؿ الالالحةن إعقاف 

الامل الذم أناط اهلل سبحانو كعاالى باإلنسافن كقد ص  عن المالطفىاللى اهلل عليو كسل  قولوهلل 
))إف اهلل ةحب من الابد إذا عمل عمبلن أف ةتقنو((. كلئن ضا فو باض الباحثين كالدارسين 

للحدةث كأصولون فالحقيقة أنو صحي  كماناه صحي ن كرر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىذا 
المانى في أحادةث كثيرة أخرلهلل ))إف اهلل ةحب من الابد إذا عمل عمبلن أف ةتقنو((  أقوؿ ىذا  

كل و بين ةدم جوابو عن سؤاؿهلل مساجدنا عكتظ بالماللين كالسيما في مواس  الابادةن كمااىدنا 
كمع ذلك فاننا ننظر في مواس  الرتاءن كإذا برحمة اهلل  –كهلل الحمد  –الررعية عستقبل الوافدةن 

عز كجل المتمثلةى في األمطار السخية عتقلهن ث  إنها عتقلهن كما من عاـ إال كننظر فنجد أف 
كىا ى  الخير قد عقله فيو عن الااـ الذم سبعن فما الحكمة كىا ى  أكالء الماللُّوف ةكثركفن 

أكالء الذةن ةحجوف إلى بيت اهلل ةتضاعفوف؟ الجواب ىذا الذم أقولو لك  ةا عباد اهلل. من الخطأ 
الفادح بل المميت أف نحتكر أك أف نحاًلر الطاعة في أعماؿ جزئية صغيرة  ؿ ماظمها إلى 

اهلل أعماؿ عقليدةة بل إلى عاداتن ك فة الابادة أف عتحوؿ إلى عادة  نا . ىذا ىو السببن 
سبحانو كعاالى كعدنا بأف ةكرمنا بالرزؽ الوفير كاألمطار السخيةن كأف ةخرج لنا من نبات األرض 
ما طاب كلىذ ن كلكن بررط كاحد؛ أف ننهض باألعماؿ الالالحة التي كلفنا اهلل سبحانو كعاالى بهان 

بون أقامك اهلل ىو أف ةتقن اإلنساف الامل الذم أناطو اهلل  –كما قلت لك    –كالامل الالال  
عامبلن في ماملن أك أقامك زارعان في مزرعةن أك أقامك اهلل موظفان في دائرةن أك أقامك اهلل مسؤكالن 
عن األمةن أك أقامك اهلل سبحانو كعاالى عاجران أك طبيبان أك مهندسانن إذف فابادعك التي عتقرب بها 

أناطو اهلل عز كجل بكن كأف عخله هلل عز  إلى اهلل باد أداء أكامره الماركفة أف عتقن الامل الذم
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كجل في ىذا الاملن ك  من مهندسين ةهت  الواحد منه  أف ةجمع الماؿ في جيبون كلكنو ال ةهت  
أبدان بأف ةجال عملو الالمي في خدمة أمتون كمن ث  فهو ال ةبالي بأف ةقي  المرركع ىنا 

المرارةع إلى قبورن أجل إلى قبورن كالمرركع ىنا كالمرركع ىناؾن كباد سنوات عتحوؿ ىذه 
عيٍدفىن فيها األحياء الذم كانوا ةايروف فيهان أىذا من الامل الالال ؟! أـ ىذا أمر ال عبلقة للدةن 
بو؟  نا . كىذا الجواب الذم أقولو لك  ةتضمن جوابان  خر عن سؤاؿ  خرهلل لماذا ةكـر اهلل عز 

ة في كل شتاءن في حين أنه  بايدكف عن اإلةماف كجل الغربيين باألمطار السخية كالثلوج الوافر 
باهلل عز كجل اإلةماف الحقيقي؟ الجواب ىذا الذم ذكرتن كلقد سبع أف ذكرت أةضان جوابان عن 

ىذا السؤاؿهلل اهلل عز كجل ةيٍكرًـ اإلنساف في الدنيا إف ىو أقاـ ميزاف الادؿ بينو كبين األسرة 
نان باهلل جمع اهلل لو بين ساادعي الدنيا كااخرةن كإف ل  اإلنسانية حيث ةايشن فاف كاف أةضان مؤم

ةكن من المؤمنين باهلل عز كجل أكرمو بساادة الدنيا كحاسبو ةـو القيامة كأشقاه بناره الخالدةن 
ىؤالء الذةن نتحدث عنه ؛ انظركا إلى األعماؿ التي ةنهضوف بهان انظركا إلى المهاـ التي أنيطت 

قةن انظركا إلى القوانين كيف عبلحقه ن كيف عثيب المحسن ككيف به  كيف ةنهضوف بها بد
عااقب المسيءن انظركا إلى اإلنسانية كيف عكوف مكلوءة بالاناةة كالرعاةة كالحراسة الدائمةن نا  
إنه  غير مؤمنين ربما بالاقبىن كلكنه  ةنفذكف أكامر اهلل عز كجل فيما ةتالع بالامل الالال  فيما 

د األسرة اإلنسانية في دار الدنيان كاهلل عز كجل ةقوؿهلل }كيبلًّ نيًمدُّ ىىؤيالًء كىىىؤيالًء ًمٍن بينه  كبين أفرا
[  كونوا متقنين لؤلعماؿ التي كل فك  َِ/ُٕعىطاًء رىبٍّكى كىما كافى عىطاءي رىبٍّكى مىٍحظيوران  ]اإلسراءهلل 

الامل الذم كيلٍّفى بو أةان كاف نوع ىذا  اهلل بها كأقامك  عليهان كال ةخونٌن الواحد منا أمتو من خبلؿ
الاملن كليكن رائدنا في ذلك عنفيذ أكامر اهلل عز كجلن كانظركا إلى عطاء اهلل سيستمر دكف 

 انقطاع  أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الاظي 
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 طالح االٍزَمبء: ث١ٓ ٠ل٠ٙب شوٚؽ ٘بِخ

 

نامون كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو 

بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّوً 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

المؤمنوف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد ن فيا عباد اهلل  شاء اهلل سبحانو كعاالى أف 
حىبلًّ لبلبتبلء كالمالائب المختلفةن فهو إما أف ةكوف ماانيان ةكوف اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا مى 

منهان كإما أف ةكوف متارضان لهان كىو في كل األحواؿ ال ةخلو عن ىذةن الواقاينن إما أف ةكوف 
ماانيان من ابتبلء أك ماليبة من المالائب الكثيرة المتنوعةن كإما أف ةكوف متارٍّضان لها ةمكن أف 

ٍنسىافي ضىًايفان  عنتابو في كل لحظة ن كىذا الحاؿ ىو من مااني قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }كىخيًلعى اإٍلً
[ ن أم إنو ال ةستطيع أف ةحالٍّن نفسو ضد المالائب مهما صنعن كال ِٖ]النساءهلل من ااةة

ةستطيع أف ةجال نفسو_ بأم حيلة من الحيل_ في مأمن منهان ىو إما أف ةكوف متقلبان في ىذه 
باض منهان كإما أف ةكوف متارضان لها في كل لحظةن فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة  المالائب أك

من ذلكن أف ةفر اإلنساف من ىذه الحاؿ إلى اهلل عز كجلن كأف ةتمثل قولو سبحانوهلل }فىًفرُّكا ًإلىى 
ىذه الحاؿ كةنفذ  [ن ث  ةاود إلى نفسو كةكترفى فيهآَالل ًو ًإنٍّي لىكيٍ  ًمٍنوي نىًذةره ميًبينه  ]الذرةاتهلل

قولو سبحانوهلل }فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ن علك ىي الحكمة في مجمل القوؿن أما إف أردنا أف نركن إلى 
شيء من التفاليل فينبغي أف نال  أف اإلنساف مفطور على الابودةة هلل سبحانو كعاالى أةان كاف 

ضع عبودةتو هلل موضع التنفيذن أم مذىبو كأةان كاف دةنون ىو عبد شاء أـ أبىن كالمطلوب منو أف ة
أف ةمارس عبودةتو هلل عز كجل بسلوكو االختيارمن كما أنو مفطور على الابودةة هلل عز كجل بواقاو 
االضطرارمن كلكن كيف السبيل إلى أف ةمارس اإلنساف عبودةتو هلل؟ سبيل ذلكن أف ةقف دائمان 

جاعو كل ها إلى اهلل عز كجل مالنان عن فقرهن مالنان بباب اهلل متذلٍّبلن متبتبلن منكسرانن كأف ةارض حا
عن منتهى ضافون كلكن ما الذم ةقوده إلى باب اهلل عز كجل منكسران متضرعان إف كاف ةتقلب في 
طمأنينة دائمة من الايش كإف كاف مطمئنان إلى أف المالائب ال عطوؼ بو كال عنوشو؟ في  ةلتجئ 

ة من رغد عيرو؟ كانت الحكمة الربانية عقتضي أف ةكوف إلى اهلل كىو ةايش في مأمن كطمأنين
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اإلنساف مار ضان للمالائب دائمانن إما أف ةكوف مياىانيان منهان كإما أف ةكوف متارٍّضان لهان إذا عل  
ن كإذا  من باهلل عز كجل كعل  أف اهلل بيده   اإلنساف من نفسو ىذه الحاؿ ال بد أف ةلتجئ إلى مفرٍّ

فر إلى اهللن كأنو ال مبلذى لو من مخاكفو إال اهلل سبحانو كعاالىن فهو في كل كل شيء عل  أف الم
األحواؿ ةحتاج إلى أف ةكوف كاقفان على باب اهلل سبحانو كعاالىن إف كاف ماافى ةلجأ إلى اهلل عز 
كجل ةسألو أف ةدة  عليو عافيتىون كأال ةبتليو بريء من المالائب التي عوشك أف عنتابو في لحظة 

دةن كإف كاف ةااني من باضو منها التجأ إلى اهلل سبحانو كعاالى لكي ةاافيىو منهان فهو في كل كاح
األحواؿ بحاجة إلى أف ةفر إلى اهللن كىكذا ةمارس ىذا اإلنساف عبودةتو هلل عز كجل.  كةخطئ 

اىمان ةتفيأ ظبلؿ األمن كالرخاءن ةاود إلى نفسو فيرل أنو ممت ع بتما ـ الالحة من ةرل نفسو مينػٍ
كالاافية فيطمئن باالن كةحجب نفسو عن اهللن ىذا غبي من الناس كمغفلن صحي  أنو في علك 

اللحظات التي عمر بو ماافىن عن األسقاـ كااالـ كالمالائبن لكنو ميار ض لهان ليس بينو كبين أف 
كجل كيف ةنبهنا ةبتلى بها إال أمر اهلل سبحانو كعاالى كحكمون كانظركا في ىذا إلى قوؿ اهلل عز 

ًإذىا مىس كي ي الضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىٍن عىٍدعيوفى ًإال  ًإة اهي فػىلىم ا نىج اكيٍ  ًإلىى اٍلبػى  رٍّ إلى ىذا المانى }كى
ٍنسىافي كىفيورانن أىفىأىًمٍنتيٍ  أىٍف ةىٍخًسفى ًبكيٍ  جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك ةػيٍرًسلى عى  لىٍيكيٍ  حىاًصبان ثي   ال أىٍعرىٍضتيٍ  كىكىافى اأٍلً

ـٍ أىًمٍنتيٍ  أىٍف ةيًايدىكيٍ  ًفيًو عىارىةن أيٍخرىل فػىيػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍ  قىاًصفان ًمنى الرٍّة ً  فػىيػيٍغرًقىكيٍ   عىًجديكا لىكيٍ  كىًكيبلنن أى
نىا بًًو عىًبياان  ]االسراءهلل  ما مانى ىذا الكبلـ؟  [نٗٔ-ٖٔ-ًٕٔبمىا كىفىٍرعيٍ  ثي   ال عىًجديكا لىكيٍ  عىلىيػٍ

ماناه أف اإلنساف ةخطئ خطأن فادحان عندما ةجد أف الماليبة قد ابتادت عنون كأنو قد أصب  في 
مأمن كرخاء نإذف فليحجب نفسو عن اهللن كليبتاد عن السؤاؿ كالمسألة كالتضرع كالدعاءن ىو 

لتي عطوؼ بو من بايد في كل لحظة ميار ض لاذاب اهلل عز كجل كللمالائب المختلفة المتنوعة ا
أك من قرةب.  ىذه الحقيقة ةنبغي أف ندركها جمياانن كإذا عرفناىا كأدركناىا فبل شك أف من 

مقتضى إدراكنا لها أف نظل في كل األحواؿ ملتجئين إلى اهلل عز كجلن في حاؿ الاافيةن في حاؿ 
ب عنا ىذه النا  كألف نفاجىأ الرخاءن في حاؿ الغنىن في حاؿ القوةن ذلكن ألننا ميار ضوف ألف عغي

بنقائضهان فما بالك عندما ةكوف أحدنا مبتلى بماليبة من ىذه المالائب؟! ما بالك عندما ةكوف 
اإلنساف أك المجتمع ةااني فابلن من باض ىذه المالائب كالرزاةان كيف ةكوف غافبلن عمن بيده 

ببلء الذم ىو فيو؟!  علك ىي عافيتو؟! كيف ةكوف غافبلن عمن بيده إسااده كإنقاذه من ىذا ال
حالنا ةا عباد اهلل في ىذه المرحلة التي نمر بهان نحن ال أقوؿهلل مياىر ضوف للمالائبن بل نحن 

نااني من المالائبن كإنها لمالائب متنوعة مختلفة ككثيرةن كلال من أبرزىا كأكضحها لكل منا 
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البرد القارص كىي الزمة من لواـز  ىذه الماليبة التي نمر بها في ىذه األةاـن احتباس القطر عنان
الرتاء نااني منون ثمرة ىذا البرد القارص مبتادة عنها محجوبة عنان نااني من غـر الرتاء كال 

نتمتع بريء من مغانمون كل منا ةبلحظ ىذه الظاىرةن أما برد الرتاء فواقعن بل كاقع كشدةدنكأما 
ن على الرغ  من برائر األرصاد الجوةة التي ناي  الرتاء المتمثل في أمطاره فبايد كمحجوب عنا

علقيتموىا قبل عررة أةاـ عقرةبانن أرصادنن كشأنها الكذبن كشأنها التوٌقعن كلكٍن في الناس من 
ةأبى أف ةتلقى ىذه التوقاات إال على أنها حقائع علميةن كىذه ماليبة أخرلن كنظٍرنا فوجدنا خيبة 

اهلل إف دمرع سترعدم ثوبان أبيض من الثلوج في ةـو كذا؛ ىؤالء الذةن أنبؤكا عن عوقااعه ن قالو 
كجاء ذلك اليـو كإذا ىو ةـو ىارب من أةاـ الاليفن كىا أنت  عركف النتائجن ىذه الحالة التي نمر 

بها ىي ليست حالة التارُّض للببلءن بل ىي حالة المااناة من المالائب كالببلءن فكيف ةكوف 
ين عن اهللن كعن االلتجاء إليون كعن التضرع بين ةدةون كعن حاؿ المسلمين عندما ةكونوف محجوب

االنكسار في الدعاء لو حتى عندما ةاانوف من ىذه الماليبة كأمثالها؟ في ىذه الحالة عكوف 
المخاكؼ من عقاب اهلل عز كجل الااجل مخاكؼ  نية كشدةدة ةا عباد اهللن ةنبغي أف نال  ذلك   

شىاىر أىلو بحاجته  إلى األمطار فتداعوا إلى صبلة االستسقاء  في صيقع من أصقاع عالمنا الاربي
كخرجوا في كل صيقع من أصقاع ىذه الدكلة إلى المالليات ألداء صبلة االستسقاءن ككانت ىذه 
الاللوات المتاددة في أماكن مختلفة بقيادة أكلي األمر فيهان كاف ألو األمر في الالفوؼ األكلىن 

لجميعن ككاف االنكسار كارعفاع األةدم المرعجفة بالدعاء إلى اهلل أةدمى ككاف التضرع مهيمنان على ا
الجميعن فماذا كانت النتيجة؟ قاؿ اهلل له هلل لبيكن ىطلت في علك المناطع أمطار ما رأكا مثلها 
منذ سنوات طوةلةن كلقد شهدت ىذه األمطار باينين ىذه الحقيقة ل  عاد محل رةب كال محل 

ال فينا من ةقوؿهلل فلنتداعى نحن أةضان إلى صبلة االستسقاءن نا  ةنبغي أف شك ةا عباد اهللن كل
نتداعى إليهان لكن أرأةت  إلى إنساف أقبل إلى المسجد لياللي كىو غير متوضئ أفتيقبىل صبلعو إف 

ىو أسرع فوقف متجهان إلى القبلة ككبر كركع كسجد دكف أف ةتوضان؟ ىذه صبلة في الركل 
ت صبلة مقبولةن كذلك  صبلة االستسقاء بين ةدةها شركط ىامةن من أى  كلكنها عند اهلل ليس

شركطها ردُّ المظال ن التوبة إلى اهلل بالدؽن ث  من أى  شركطها أف ةكوف القادة ى  في مقدمة 
الماللينن كأف عكوف اإلمامة له ن كأف ةكوف الناس جمياان مقتدةن به ن فما ةنبغي أف ةغيب قادة 

تجاء إلى اهلل عز كجلن أما عندما عكوف الالبلة شكليةن مظهران من ركااتو أك األمة عن باب االل
ركاتين ةركاونها ككلمات ةلقيها الخطيب ث  إنه  ةتفرقوف كقد كقر في نفوسه  أنه  أدكا صبلة 
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االستسقاء فما ىي بالبلة االستسقاء عند اهللن ال بد من أف عػينػىف ذى شركطهان نا  ىكذا قاؿ أئمتنان 
ـى كعندم ا صيلٍّيىٍت صبلة االستسقاء في عهد رسوؿ اهلل كاف اإلماـ فيه  رئيسى الدكلةن إما

المسلمينن كىو رسوؿ اهللن كعندما صلى عمر بن الخطابن عندما دعا الناس إلى صبلة 
االستسقاء كانت الالبلة بقيادة كإمامة أمير المؤمنين رئيس الدكلة كىو عمر بن الخطابن كما من 

د صيلٍّيىٍت فيو صبلة االستسقاء في عارةخنا اإلسبلمي األغٌر إال ككانت صبلة عهد من الاهو 
االستسقاء بقيادة أئمة المسلمين كخلفائه .  نا ن كقد حد ثتك  عن عبد الرحمن الناصرن كىو 
خليفة المسلمين في األندلسن عندما دعا إلى صبلة االستسقاء كنظر القاضي كىو ةلتفت ةمينان 

ةرهن طلب من مدةر مكتبو أف ةذىب كأف ةقوؿ لو هللإف القـو ةنتظركنك كلن ةاللوا كشماالن فل  
حتى عأعين فقاؿ لوهلل ةا سيدم إف أمير المؤمنين ميٍنتىًبذه في مكاف متطرؼ ىنان كأشار لو إلى 

المكافن فذىب كإذا ىو ةلبىس ثيابان رًثٌةن كإذا ىو ةمرٍّغ كجهو في التراب كةناجي اهلل قائبلنهلل ةا رب 
نأعرةد أف عهلك الرعية بسبػبي؟ ىاأنذا ماثل بين ةدةكن عائب إليكن ةا رب ال عهلك الرعية بسببين 
هلل لقد سيقيت ن إذا خضع جبار األرض رح  جبار السماءن  لىم ا رأل حالىو ىذه رجع ةقوؿ إلى القـو

ىذه الحقيقة  ىذه الحقيقة ليت أننا جمياان نالمهان ليت أننا جمياان نتفاعل ماهان كعندما ندرؾ
كنتقرب إلى اهلل عز كجل بقضٍّنا كقضيًضنا متجهين إلى بابون كاقفين على أعتابو بانكسار كذؿ 

 سيكرمنا اهلل عز كجل بالغيث الن مير             أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 لً ثفؼً هللا ٚثوؽّزٗ فجنٌه ف١ٍفوؽٛا ٘ٛ ف١و ِّب ٠غّؼْٛ

 

  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال نحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو 

رسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلون خير نبي أ
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

كما عالموف   -المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  فيًطرى اإلنساف
على الفرح بالنامة التي ةكرمو اهلل سبحانو كعاالى بهان كعلى األسى كالحزف للمالائب  -ياان جم

التي قد ةتارض لهان علك ىي طبياة أقاـ اهلل سبحانو كعاالى عليها الناس جمياانن ةيٍكرًـ اهللي سبحانو 
كجة صالحة ةىٍدخيل إلى كعاالى اإلنساف بدارو فارىة فيفرح بهذه النامة التي أكرمو اهلل بهان ةكرمو بز 

قلبو الفرح بهذه النامة التي جاءعون ةيٍكرًـ اهلل سبحانو كعاالى البلدة بالغيث المنهمر باد الجدب 
المتطاكؿ فيفرح الناس لهذه النامة التي جاءعه  باد طوؿ غياب. ىي طبياة فىطر اهلل سبحانو 

هى عن الفرح في كثير من  م كتابو كعاالى عليها الناس جمياانن كلكن  اهلل سبحانو كعاالى ةن
المبينن من ذلك قولو سبحانو كعاالى على لساف ذلك الرجل الالال  الذم كاف ةنال  قاركفهلل }ال 

[ن كمن مثل قوؿ اهلل سبحانو كعاالى منكران ٕٔعػىٍفرىٍح ًإف  الل وى ال ةيًحبُّ اٍلفىرًًحينى ]القالههلل من ااةة
ند رؤةة النا ن ةقوؿهلل }الل وي ةػىٍبسي ي الرٍٍّزؽى ًلمىٍن ةىرىاءي كىةػىٍقًدري ىذا الراور الذم ةسرم إلى الفؤاد ع

نٍػيىا ًفي اٍاًخرىًة ًإال  مىتىاعه  ]الرعدهلل نٍػيىا كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ [ن فكيف السبيل إلى ِٔكىفىرًحيوا بًاٍلحىيىاًة الدُّ
اف فيها؛ مع النهي القر ني الالرة  استرضاء اهلل سبحانو كعاالى بهذه الفرحة التي ال اختيار لئلنس

-ةا عباد اهلل -الذم نقرؤه دائمان في كتاب اهلل عز كجل؟ أما النهي الذم نهانا اهلل عز كجل عنو
فهو أف ةفرح اإلنساف للنامة التي عػيٍقًبل إليو بحدٍّ ذاعها؛ أكرمو اهلل عز كجل برزؽو كفيرن عالع قلبو 

دقو اهلل عز كجل عليون فًرح بالماؿ لذاعون أكرمو اهلل عز بهذا الرزؽن كفرح بهذا الماؿ الذم أغ
كجل بالدارن أكرمو اهلل عز كجل بالزكجة الالالحةن أكـر اهلل سبحانو كعاالى األمة بالسقيان فىج رى 
يػ رى لها األنهار باد عوقفن فرحت األمة بهذه النامة بحد ذاعها. ىذا ما  لها الينابيع باد جفاؼن سى

جل منو كنهى عنو. ما السبب ةا عباد اهلل؟ السبب أف اإلنساف إذا علقى النامة حذر اهلل عز ك 
الدنيوةة من مثل ما قد ذكرعو لك  ففرح بها؛ فلنال  أف فرحو بهذه النامة ال بد أف ةحجبىو عن 
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المنا . عندما أفرح بالتجارة الرابحة التي أكرمني اهلل سبحانو كعاالى بهان من حيث ىين ال بد أف 
بني ىذه النامة عن المنا  الذم عفضل بها علٌي   كعندما أفرح بالاافية التي أعمتع بهان من عحج

حيث ىي؛ نظٍرتي إلى المر ة فأعجبني منظر الاافية في كيانين كعراقالت الفرحة بين جوانحي من 
 جراء ذلك فؤلعل  أف ىذه الفرحة ال بد أف عحجبني عن المنا  المتفضل. كإذا حىجىبىت النا ي 
اإلنسافى عن المنا  الذم أرسلها إليو فقد باء بالخسراف الكبيرن كلن عاود إليو ىذه النا  التي 
ةفرح بها بأم متاة. من أجل ذلك نهى اهلل سبحانو كعاالى قاركف كالفراعنة كأمثاله  عن الفرح 

[ن كمن أجل ٕٔمن ااةة كقاؿ لو ذلك القائلهلل }ال عػىٍفرىٍح ًإف  الل وى ال ةيًحبُّ اٍلفىرًًحينى ]القالههلل
ذلك قاؿ اهلل عز كجل مستنكران لهؤالء الذةن عراقالت الفرحة بين جوانحه  لمنظر الحياة الدنيا 

نٍػيىا ًفي اٍاًخرىًة ًإال  مىتىاعه ]الرعدهلل من ااةة نٍػيىا كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ [.  ِٔكنايمهاهلل }كىفىرًحيوا بًاٍلحىيىاًة الدُّ
ا علقى النامة من اهلل عز كجل أف ةخترقها إلى المنا ن كأف ةفرح بالمنا  المطلوب من اإلنساف إذ

الذم أرسل ىذه النامة إليون عندما أجد الاافية التي أعمتع بها كقد أسبغها اهلل عز كجل علي  
فضبلن منو كإحسانانن كحماني من السوء كمن أسباب األمراض المختلفة المتنوعة فؤلعل  أنها رسالة 

ي من اهلل عز كجلن أفينبغي أف أفرح بالرسالة أـ بالمرسل؟ ةنبغي أف أفرح بالمرًسل حب كصلتن
الذم أرسل إلي  ىذه النامةن كعندما ةجد التاجرن رجل األعماؿن أف عجارعو رابحةن كأف اهلل عز 

كجل قد أكرمو بالماؿ كالرزؽ الوفير فليال  أنها رسالة عحبُّب كصلت إليو من اهلل سبحانو 
ىنفاف فرح؛ فليفرح بهذه الرسالة التي أعتو من اهلل عز كجلن أم ليفرح بهذا الذم ةىديؿُّ على كعاال

أف اهلل قد أحبون بهذا الذم ةدؿ على أف اهلل قد رحمو كعفضل عليو.  باألمس أكرمنا اهلل سبحانو 
شأنو دائمان كعاالى بالسقيان كلبى الدعاءن كاستجاب اهلل سبحانو كعاالى برحمتو كفضلون كذلك ىو 

ن أفينبغي أف ةفرحوا بهذه القطرات التي  اللتجاء الناس كعضرعه  هلل سبحانو كعاالىن كفىًرحى الناسي
عهمي من السماءن أـ ةنبغي أف ةفرحوا باألرض التي عخضر باد ىذه السقيان أـ بالينابيع التي 

كجل كناجيناه كالتجأنا إليو ستتفجرن أـ باألنهر التي عسيل؟ ال. المطلوب منان كقد عرفنا اهلل عز 
فأجابنا اهلل سبحانو كعاالى كأكرمنان المفركض أف عغمير أفئدعنا الفرحة؛ لكن لمن؟ لهذا اإللو الذم 

استجابن المطلوب أف عغميرىنا الفرحة لهذا الذم ةدؿ على أف اهلل قد رحمنان على أف اهلل عز 
قد أحب ىؤالء  -جو أال أكوف مبالغان كأر  -كجل قد عفضل علينان على أف اهلل سبحانو كعاالى

المتضرعين فاستجاب له . كىذا الذم أقولو لك  ىو الذم ةدؿ عليو قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 
ره ًمم ا ةىٍجمىايوفى  ]ةونسهلل يػٍ ًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى ًتًو فىًبذى [.  الحظوا التنسيع ٖٓ}قيٍل ًبفىٍضًل الل ًو كىًبرىٍحمى
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كالنهي عنو ؛ عندما عكوف الفرحة بالماؿ ذاعون بالنامة ذاعهان كعندما ةأمرنا اهلل عز إذف بين الفرح  
كجل بالفرح؛ كلكن عندما عكوف الفرحة باهلل سبحانو كعاالىن عندما عكوف الفرحة بالمانى الذم 

عتضمنو ىذه النامة التي أقبلت إلينا؛ كىو محبة اهلل لئلنسافن رحمتو باإلنسافن عفضلو على 
ًتًو اإل نسافن }قيٍل ًبفىٍضًل الل ًو الذم عجلى في نامتو التي أغدقها عليك ن }قيٍل ًبفىٍضًل الل ًو كىًبرىٍحمى

ره ًمم ا ةىٍجمىايوفى  ]ةونسهلل يػٍ [ الماؿ الذم ةجماونون بل حتى األمطار ٖٓفىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى
ك ليست الابرة بهذان كإنما الابرة باليد التي عهمي إليه  نحتى النباعاتن حتى األنهرن كل ذل

اإللهية التي عفضلت علينا فأكرمتنا بالسقيا. ىذا ىو التوفيع بين ما أمر اهلل سبحانو كعاالى بو في 
مثل ىذه ااةة كما نهى اهلل سبحانو كعاالى عنون أما أف أنظر إلى النا  كأحبس كياني كمراعرم في 

ء.  عندما عفرح بالماؿن أك عندما عفرح بالاافيةن أك عندما داخلها فهذا سجن ةباثني على الرقا
عفرح باألمطار الهاطلة فمانى ذلك أنك حجبت نفسك عن اهلل سبحانو كعاالى؛ كإذا حيًجبى 
ن كإذا استمر على ىذه الحاؿ  ؿ إلى اهلل سبحانو كعاالى  اإلنسافي عن اهلل عز كجل بنامو شًقيى

باألمس أكرمنا اهلل سبحانو كعاالىن كأسألو عز كجل أف ةكوف   غير مرحـو كغير سايد في الااقبة.
ذلك اإلكراـ فاعحة خير. كلكي ةكوف ذلك اإلكراـ فاعحة خيرن ةنبغي أف نفرح بمانى التحبب 
الذم عضمنو ذلك اإلكراـ نًاى  اهلل كلُّهان أقوؿ لك . إنها رسائل حب  عية من عند اهلل سبحانو 

ه لما قد عضمنتو ىذه الرسائل كال ةرقه لما عدؿ عليو ىذه الرسائلن كعاالى. فيا عجبان لمن ةرق
من محبة اهلل سبحانو كعاالىن من رحمة اهلل سبحانو كعاالىن من فضل اهلل سبحانو كعاالى لهؤالء 
الذةن أكرمه  اهلل بهذه النا .  كمن  ثار الفرح بالنامة أف ةجالها اإلنساف سبيبلن إلى المااصي 

 سبحانو كعاالى. كجدت األمة النالر اإللهي قد أقبل فبماذا عابر عن فرحتها؟ التي حرمها اهلل
عبرت عن فرحتها بالمااصين بالمرحن بالطغياف الذم ىو الحاؿ الغالب على كثير من األم  في  
كثير من األحيافن ىذا الوضع من الطغياف نتيجة الفرح بالنامة كاالحتجاب عن المنا  سبحانو 

بمزةد من  -كىذا ىو ظننا باهلل عز كجل -ةكرمنا اهلل سبحانو كعاالىن كسيكرمناكعاالىن عندما 
السقيا كبمزةد من رزؽ السماء كنًا  األرض؛ ربما عجد أناسان ةسيل لاابه  على ارعكاب المااصي. 
كجدكا األنهر عادت عتألع كعادت عجرم متألقة بين الخمائل كالبساعين كالجنافن كنظركا فوجدكا 

ع عادت متفجرة؛ ةحلو له  أف ةبنوا عليها أعراشه  التي حرمها اهلل عز كجل. علك طبياة الينابي
الفرح بالنامة كاالبتااد عن المنا  سبحانو كعاالى.  أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجال فرحنا بو ال 

ى أف نلتـز بالاوارض التي عأعينا من لدنون كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجال فرحنا بو حامبلن عل
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الجادةن كأف ننضب  باألكامرن كأف نالطبغ بذؿ الابودةة هلل سبحانو كعاالى. أقوؿ قولي ىذان 
 كأستغفر اهلل الاظي ن فاستغفركه ةغفر لك 
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 اٌفوػ اٌّّلٚػ... ٚاٌفوػ اٌّنَِٛ

 

بنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ر 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كسل  كبارؾ على  كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عز كجلن أما باد فيا عباد اهلل  ةقوؿ اهلل عز كجل في 
ًإلىيػٍ  نىةن كى ٍيًر ًفتػٍ ليوكيٍ  بًالر رٍّ كىاٍلخى [ن ففي الناس ّٓنىا عػيٍرجىايوفى  ]االنبياءهلل من ااةةمحك  عبيانوهلل }كىنػىبػٍ

من ةتالوركف أف الكوف فيو مادة خير لن عتحوؿ إلى نقيضهان كفيو مادة شر ال عتحوؿ إلى خيرن 
كأف اهلل سبحانو كعاالى ةستخدـ مادة الخير لمن أحب من عباده إناامان كإكرامانن كةستخدـ مادة 

كعاذةبانن كاألمر ليس كذلك ةا عباد اهللن فاف الكوف كلو جند هلل  الرر لمن أبغض من عباده انتقامان 
سبحانو كعاالىنكاهلل سبحانو كعاالى ةجال ما ةراء من مكوناعو خيران ةسخره لما أحبن كةجال من 

مكوناعون مما شاء من مكوناعون شران ةستخدمو أةضان لما ةحبن كلربما بدؿ اهلل سبحانو كعاالى 
الخير أداةن للرر كجال أداة الرر مادةن للخيرن ىذه حقيقة علمية اعتقادةة  الوظائف فجال مادة

ةجب أكالن أف نتبينها جمياانن كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   إذا سمع زمجرة الهواء دعا اهلل 
كال عز كجل قائبلنهلل الله  اجالها رةاحان كال عجالها رةحان" أمهلل الله  اجالها رةاحان منارة ميٍسًادة 

عجالها رةحان ميٍهًلكة مدمرةن كالهواء ىو الهواءن ككاف المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  إذا 
كجد المطر ةهمي من السماء أقبل إلى اهلل عز كجل بضراعة الابد الواجف ةقوؿهلل "الله  اجالها 

حى البياف سقيا رحمة كال عجالها سقيا عذاب"ن كالمطر ىو ىو ال ةختلف كال ةتبدؿن كلقد أن
اإللهي بالبلئمة على أناسو حبسوا أنظارى ن بل بالائرى  أةضانن في مظاىر المكوناتن فلما رأكا ما 

ةخيفه  عالوركا أف الخوؼ إنما ىو محبوس في داخل ذلك الريء كأنو بطباو ةورث الخوؼ 
او ًداللة الخير كةسبب الهبلؾن كإذا رأكا ما ةتجلى فيو دالئل الًبٍرر استبرركا كظنوا أنو ةحمل بطب

ًإذىا مىس كي ي الضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىٍن عىٍدعيوفى ًإال   كالبررلن فقاؿ البياف اإللهي مستنكران ذلكهلل }كى
ٍنسىافي كىفيورانن أىفىأىًمٍنتيٍ  أىٍف ةىٍخًسفى ًبكيٍ  جى  بى اٍلبػىرٍّ أىٍك انً ًإة اهي فػىلىم ا نىج اكيٍ  ًإلىى اٍلبػىرٍّ أىٍعرىٍضتيٍ  كىكىافى اأٍلً

ـٍ أىًمٍنتيٍ  أىٍف ةيًايدىكيٍ  ًفيًو عىارىةن أيٍخرىل فػىيػيرٍ  ًسلى عىلىٍيكيٍ  ةػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍ  حىاًصبان ثي   ال عىًجديكا لىكيٍ  كىًكيبلنن أى
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نىا ًبًو عى  ا كىفىٍرعيٍ  ثي   ال عىًجديكا لىكيٍ  عىلىيػٍ [ن ٗٔ-ٖٔ-ًٕٔبياان  ]االسراءهللقىاًصفان ًمنى الرٍّةً  فػىيػيٍغرًقىكيٍ  ًبمى
عأملوا ةا عباد اهلل في ىذا الذم ةخاطبنا بو بياف اهلل عز كجلن كأنو ةقوؿهلل كةحك  ليست البررل 
إال ما ةهب  إليك  من لدف خالع ىذا الكوف كلو نكليس الاذاب إال ما قد ةأعي أةضان من خالع 

اء كالرةاح نفكل ذلك جنود مجندة هلل ىذا الكوف كلون أما البحارن أما البر كاألرضن أما الهو 
سبحانو كعاالىن إف شاء كجهها بالخير إلى من شاء من عباده كإف شاء كجهها بالرر كالدمار إلى 

من شاء أةضان من عبادهن كانظركا إلى ىذا المانى كيف ةتجلى في ااةة األخرلهلل }أىفىأىًمٍنتيٍ  أىٍف 
[ن ىذه األرض التي ٍٖٔرًسلى عىلىٍيكيٍ  حىاًصبان  ]االسراءهلل من ااةةةىٍخًسفى ًبكيٍ  جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك ةػي 

 -جالها اهلل سبحانو كعاالى عحت أقدامنا مهدان كجالها ذخران لكثير من الخيرات الباطنة كالظاىرة
كمع ذلك فاف الخير الذم ةكمن في ىذه  -كك  امتن اهلل عز كجل على عباده بنامة ىذه األرض

من طباها كإنما ىو  تو من فضل اهلل سبحانو كعاالىن فمن سار في جنبات  األرض ليس ناباان 
األرض  منان مطمئنان كىو ةضرب بقدميو األرض كةرفع ىامتو إلى السماء مستكبران فقد أباد النجاة 
كجهل ما ةنبغي أف ةالمو كل عاقلن األرض جند من جنود اهلل ةحيلها إذا شاء نامةن كةجال منها 

ن كالهواء جند من جنود اهلل سبحانو كعاالى ةجالها إف شاء رةاحان منارةن كةجالها إف إذا شاء نقمة
نًٍبًو  شاء رةحان مزمجرة مهلكةن نا ن كانظركا في ىذا إلى بياف اهلل عز كجل القائلهلل }فىكيبٌلن أىخىٍذنىا ًبذى

ٍعوي  هيٍ  مىٍن أىخىذى هيٍ  مىٍن أىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًو حىاًصبان كىًمنػٍ هيٍ  مىٍن  فىًمنػٍ ٍفنىا ًبًو اأٍلىٍرضى كىًمنػٍ هيٍ  مىٍن خىسى الال ٍيحىةي كىًمنػٍ
[ن كلها أدكات الكوفن كلها أدكات ما ةسميو الباض بالطبياةن َْأىٍغرىقٍػنىا  ]الانكبوتهلل من ااةة

 -عندما ةراء اهلل -قضى اهلل سبحانو كعاالى أف ةكوف ىبلؾ من شاء إىبلكه  بمادة ىي ذاعها
ما أكثر ما عكوف مالدر خيرن بل مالدر  -كسبب الناي ن األصوات التي نسماهاسبب الحياة 

ىا ىو عز كجل ةنبئنا كيف جال اهلل عز كجل من الالوت صيحة مهلكةن كاألمطار التي  -طرب
نرل قطراعها عهمي من السماء مستبررةننىا ىو ذا ربنا عز كجل ةنبئنا كيف جال من ىذه المادة 

سببان للهبلؾ كاإلغراؽن ككذلك  البرؽن }ىيوى ال ًذم ةيرًةكي ي  -ار عند اإلنسافأداة االستبر -الخيٍّرة
[ن جل  ربنا القائل ىذا الكبلـن كك  نحن بحاجة إلى أف ُِاٍلبػىٍرؽى خىٍوفان كىطىمىاان  ]الرعدهلل من ااةة

ٍوفان كىطىمىاان  [ن نرل ُِ]الرعدهلل من ااةة نستوعب ىذا البياف الربانيهلل }ىيوى ال ًذم ةيرًةكي ي اٍلبػىٍرؽى خى
لمااف البرؽ ث  نسمع أزةز الرعد من بادهن عرل ماذا عحمل ىذه الظاىرة؟ لالها عحمل برارة 

خير؟ قد ةكوف ذلكن كلالها عحمل نذةر سوء؟ قد ةكوف ذلكن كيف السبيل إلى أف نوجهها إلى 
ا الكبلـ الذم نتبينو جمياان الخير كنبادىا عن الرر؟ اللجوء إلى اهللن ةا عباد اهلل أقوؿ لك  ىذ
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في كتاب اهلل عز كجل من أجل أف أصل بنفسي كبك  إلى نتيجة بالغة األىميةن أال كىي أال نفرح 
بالظاىرة الكونية التي نستبرر بمر ىا كإقبالها إلينان كإنما نفرح بفضل اهلل سبحانو كعاالىن باألمس 

ثلوج الوفيرةن عرل بماذا ةفرح الابد الذم عرؼ أكرمنا اهلل سبحانو كعاالى باألمطار السخية كبال
مواله كخالقو؟ أةفرح بهذه الظاىرة التي قد عكوف مظهر خير كقد عكوف مظهر شرن أـ بمن أرسل 
ره ًمم ا  يػٍ ًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى ىذا المظهر بل أرسل رسالة الحب ىذه؟ }قيٍل ًبفىٍضًل الل ًو كىًبرىٍحمى

[ن نحن عبيد مملوكوف هلل عز كجلن بسطنا أكف الضراعة إلى اهللن ٖٓفى  ]ةونسهللةىٍجمىايو 
أف نيٍحجىبى -ةا عباد اهلل  -استسقيناه فسقانان استنػزلنا كرمو كجوده فأكرمنا كجاد علينان ما ةنبغي

بالنامة عن المنا ن ما ةنبغي أف عكوف فرحتنا باألمطار التي ىطلتن بل ةنبغي أف عكوف فرحتنا 
 -لكرة  الذم أكرمنان باإللو الرحمن الذم عفضل علينان ةنبغي أف عكوف فرحتنا بما ناتبره دليبلن با

أال كىو محبة اهلل عز كجل لاباده الذةن أغدؽ عليه  من رزقو  -كنرجو أال نكوف مخطئين فيو
اهللن  كأكرمه  من عطائون فاذا علمنا أف ىذا الذم أكرمنا اهلل عز كجل بو إنما ىو رسالة حب من

أك عحبب من اهلل سبحانو كعاالى إلينان فاف الفرحة عندئذو عكوف عبادةن من أجلٍّ الاباداتهلل }قيٍل 
ًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا  ]ةونسهلل من ااةة [ن ىذه الفرحة عسوقنا إلى مزةد من ٖٓبًفىٍضًل الل ًو كىًبرىٍحمى

 سبحانو كعاالىنكلكن إذا رقالت أفئدعنا فرحان الابودةة هلل كعرقى بنا إلى شأكو عاؿو من محبة اهلل
بمظهر النامةن إذا رقالت نفوسنا فرحان باألمطار السخية كبالثلوج المنهمرة نفاف ذلك ىو الفرح 
الذم نهانا اهلل عز كجل عنون أل  عسماوا قولو على لساف ذلك الرجل الالال  الذم كاف ةنال  

[ ؟ن ىل في ٕٔرىٍح ًإف  الل وى ال ةيًحبُّ اٍلفىرًًحينى  ]القالههلل من ااةةقاركناهلل }ًإٍذ قىاؿى لىوي قػىٍوميوي ال عػىفٍ 
القر ف عناقضن مرة ةنهانا عن الفرح كمرة ةأمرنا بالفرح؟! ال ةا عباد اهللن ليس في القر ف أم 

ن الذم كاف ةطوؼ برأس قاركف كأمثالو ممن عاشوا في غابر األزماف  عناقضن أما الفرح المذمـو
ن فهو فرح اإلنساف بالنامة مفالولة عن  كممن له  أنداده في ىذا الاالرن أما الفرح المذمـو

المنا  الذم عك ـر اهلل سبحانو كعاالى بها علينان إنها فرحة عباث على الطغيافن فرحة عباث على 
ًتًو فىًبذىًلكى االستكبارن أما الفرحة التي أمرنا اهلل عز كجل بها إذ قاؿهلل }قيٍل ًبفىٍضًل الل ًو كىًبرىٍحمى 

[ ن إنها فرحة عرقى باإلنساف إلى صايد الابودةة الراضية هلل عز ٖٓفػىٍليػىٍفرىحيوا  ]ةونسهلل من ااةة
كجلن إنها فرحة عمؤل القلب حبان هلل سبحانو كعاالىن كاإلنساف ب  ةرقى إلى اهلل؟ ب  ةرعفع إلى 

تطامنة هللن كجناح الحب هلل سبحانو مرضاة اهلل؟ بجناحين اثنينن ىما جناح الابودةة الذليلة الم
كعاالىن فاذا شارت بذؿ عبودةتك كبأنك بين طرفي الخوؼ كالرجاءن عدعو اهلل عز كجل خوفان 
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كطماانن كإذا فاض قلبك حبان هلل عز كجل فاىنأ بأنك قد كضات نفسك في الطرةع الموصل 
عغلبت رعونات النفس عليك فاف  القرةب إلى اهلل سبحانو كعاالىن كمهما زىل ٍت القدـ بكن كمهما

لك في ىذةن الجناحين ما ةوصلك إلى اهلل عز كجل كما ةغفر لك ذنبكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 
 اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك  فيا فوز المستغفرةن

 

الله  اغفر للمسلمين كالمسلمات كالمؤمنين كالمؤمناتن األحياء منه  كاألمواتن كألٍٍّف بين  
ه  ةا رب الاالمينن الله  إنا عبيدؾ كأبناء عبيدؾ كأبناء إمائكن نواصينا بيدؾن ماضو فينا قلوب

حكمكن عدؿه فينا قضاؤؾن نسألك الله  بكل اس  لك سميت بو نفسكن أك أنزلتو في محك  
 عبيانكن أك عىل ٍمتىوي أحدان من خلقكن أك استأثرت بو في عل  الغيب عندؾن أف عجال القر ف الكرة 
ربيع قلوبنا كشفاء صدكرنا كجبلء غمومنا كىمومنا كأحزاننان كأف عجال من عبودةتنا لك شفياان ةا 

ذا الجبلؿ كاإلكراـ بين ةدم ما اجترحناه كما اكتسبناه من  ثاـ كعقالير في حقك ةا رب 
الاالمينن الله  أنت أنيسنا في الوحرة كأنت أملنا عند اليأس كأنت عوضنا عن كل ماليبةن ال 
عبادنا ةا ربي عن جنى رحمتكن أذقنا برد إحسانك كلطفك ةا رب الاالمينن اجال الله  ىذه 

البلدة بلدة  منة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدم نبيك محمدو صلى اهلل عليو كعلى 
ك  لو كسل  كسائر ببلد المسلمين ةا رب الاالمينن الله  إنا نسألك مزةدان من الغيث ةليع بكرم
كجودؾن نسألك الله  مزةدان من الاطاء ةليع باحسانك كفضلكن موالنا ليس لنا عمله صال ه 

نتقرب بو إليك لكننا نتقرب إليك بانكسارنا كبذؿ عبودةتنا كباةماننا بأنك اهلل الواحد األحد الفرد 
لجبلؿ الالمد الذم ل  ةلد كل  ةولد كل  ةكن لو كفوان أحد أف عنالر عبادؾ المسلمين ةا ذا ا

كاإلكراـ كأف عباد عنه  أةدم الطغاة كالمارقين ةا أرح  من سيًئل كةا أكـر من أعطى ةا ذا الجبلؿ 
كاإلكراـن ارح  الله  أمة سيدنا محمدن أصل  الله  أمة سيدنا محمدن انالر الله  أمة سيدنا 

لكتو زماـ أمورنا محمدن فرج الله  عن أمة سيدنا محمد فرجان قرةبانن الله  كفع عبدؾ ىذا الذم م
للسير على صراطك كال عباع سنة نبيك محمد صلى اهلل عليو كسل ن الله  امؤل قلبو بمزةد من 
اإلةماف بك كبمزةد من الحب لك كبمزةد من التاظي  لحرماعكن اجمع الله  بو أمر ىذه األمة 

غفر لنا كلوالدةنا على ما ةرضيك كحقع لو في سبيل ذلك البطانة الالالحة ةا رب الاالمينن ربنا ا
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كإلخواننا الحاضرةن ككالدةه  كلمراةخنا كألرباب الحقوؽ علينا كلسائر المسلمين أجماين ن مين 
  مين  مين كالحمد هلل رب الاالمين
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 لل عبءوُ ِٓ هللا ٔٛه ٚوزبة ِج١ٓ

 

ا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ة
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

صل كسل  كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  إف قول الرر في الاال  ال 
حقوؽ كالممتلكات ماضيةن في احتبلؿ األرض كاألكطاف؛ كاغتالاب ال-كما عالموف  -عزاؿ

؛كاالستخفاؼ بحياة األبرةاء المظلومين الضافاء؛ كالامل الدائب على إثارة الخالاـ بين األشقاء. 
كإف قيول الرر ىذه لتتخذن كىي ماضية في ىذا السبيلن لتتخذ من كلمات السبلـ كالهتاؼ بها 

ب عن الكمين المرصود ؛في كالدعوة إليها مخدران ةخدع الاقوؿ عن الهدؼ المرسـو كةػيغىيٍّب األلبا
حين أف السبلـ الحقيقي ىو مهول قلوب األسرة اإلنسانية جمااء. فما ىو الااص  من ىذا 

الخداع؟ كما ىو السبيل للتحرر من ىذا الكمين الذم ةػيرىادي لنا من خبلؿ الهتاؼ بهذه الكلمة 
بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ىو ما أمرنا  -ةا عباد اهلل -القدسية المتألقة؛ كلمة السبلـ؟ الااص 

كسل   عندما سألو علي رضي اهلل عنون كقد حدثو عن الفتن التي ستستررم من بادن قاؿ لوهلل ما 
الااص  منها ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل كتاب اهللن فيو نبأ مىٍن قبلك نكخبر ما بادك ن كىو الحيك  فيما 

ى  لو كسل . فلناد إلى كتاب اهلل عز بينك  ... "إلى  خر ما ذكره المالطفى صلى اهلل عليو كعل
كجل لنجد فيو السبيل الذم ةحررنا من كطأة ىذا الخداع؛ كالذم ةجالنا نتبالر مواطئ أقدامنا 

كنحن نسير فابلن إلى حقيقة السبلـن بل كنحن ندعو الاال  كلو إلى السبلـ. عباد اهللهلل ربنا سبحانو 
طابو للمؤمنينن إلى السبلـ الااـ الرامل فقاؿهلل }ةىا كعاالى دعا األسرة اإلنسانية كلهان من خبلؿ خ

ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍدخيليوا ًفي السٍٍّلً  كىاف ةن كىال عػىت ًبايوا خيطيوىاًت الر ٍيطىاًف ًإن وي لىكيٍ  عىديكٌّ مي  ًبينه أىةػُّهى
ث  إنو لفت [ن كلكنو لفت النظر إلى الطرةع المؤدم إلى السبلـ. دعا إلى السبلـ َِٖ]البقرةهلل

إلى الطرةع المؤدم إلى السبلـ كركز على ذلك أةػ ما عركيز ؛كعفنن البياف اإللهي في ذلك فقاؿ 
أكالن؛ككأنو ةجيب عبادىهي عن سؤاؿ ةقفز إلى أذىانه  قائبلنهلل فكيف السبيل إلى أف نتفيان ظبلؿ 

كىًكتىابه ميًبينهن ةػىٍهًدم ًبًو الل وي مىًن اعػ بىعى السبلـ؟ قاؿ اهلل عز كجل مجيبانهلل }قىٍد جىاءىكيٍ  ًمنى الل ًو نيوره 
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اًت ًإلىى النُّوًر  ]المائدةهلل من ااةة [ ما ىو الطرةع بل ًُٔرٍضوىانىوي سيبيلى الس بلـً كىةيٍخرًجيهيٍ  ًمنى الظُّليمى
لادؿ ةا ما ىو النور الذم ذكره بياف اهلل عز كجل الذم إف اعباناه أكصىلىنىا إلى كاحة السبلـ؟ ىو ا

عباد اهلل. كلذلك فقد فىس رى البياف اإللهي ىذا الكبلـ الرباني عندما قاؿهلل }قىٍد جىاءىكيٍ  ًمنى الل ًو نيوره 
وًر  كىًكتىابه ميًبينهن ةػىٍهًدم ًبًو الل وي مىًن اعػ بىعى ًرٍضوىانىوي سيبيلى الس بلـً كىةيٍخرًجيهيٍ  ًمنى الظُّليمىاًت ًإلىى النُّ 

[ فىس رى ىذا النورهلل بالادؿ؛ كركز البياف اإللهي على الادؿ أةما عركيزن كعفنن ُٔهلل من ااةة]المائدة
البياف اإللهي كصىر ؼ في الحدةث عن الادؿ كالدعوة إليو؛ قاؿ جل  جبللوهلل }ًإف  الل وى ةىٍأميريكيٍ  أىٍف 

ًإذىا حىكىٍمتيٍ  بػىٍينى  الن اًس أىٍف عىٍحكيميوا بًاٍلاىٍدًؿ ًإف  الل وى نًًام ا ةىًاظيكيٍ  ًبو   عػيؤىدُّكا اأٍلىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًلهىا كى
هىى عىًن ٖٓ]النساءهلل ًإةتىاًء ًذم اٍلقيٍربىى كىةػىنػٍ [. ث  عاد فقاؿهلل }ًإف  الل وى ةىٍأميري بًاٍلاىٍدًؿ كىاأٍلًٍحسىاًف كى

ؿ عز من قائلهلل }كىال ةىٍجرًمىن كيٍ  شىنىآفي [ ث  أكد ىذا فقاَٗاٍلفىٍحرىاًء كىاٍلميٍنكىر ]النحلهلل من ااةة
[ أم؛ ال ةحملنك  بغضك  ألعداء لك  على أال عادلوا ٖقػىٍوـو عىلىى أىال  عػىٍاًدليوا ]المائدةهلل من ااةة

[. كقاؿ ٖةة}كىال ةىٍجرًمىن كيٍ  شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  عػىٍاًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل ]المائدةهلل من اا
ا كىكىضىعى اٍلًميزىافى  ]الرحمنهلل [ كالميزاف ىوهلل الادؿ ةا عباد اهلل. ٕجل  جبللوهلل }كىالس مىاءى رىفػىاىهى

كانظركا كيف كرر الدعوة إلى ىذه الكلمة كبي ن قدسيتها من خبلؿ ىذا اإلطار الفني الذم خاطبػىنىا 
ال  عىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًفن كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسً  كىال عيٍخًسريكا بوهلل }كىالس مىاءى رىفػىاىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافىن أى 

[؛ ككأف اهلل عز كجل ةقوؿ لنا منبهان أف ال نيٍخدىع بمن ةحاكلوف أف ةجالوا من  ٗاٍلًميزىافى  ]الرحمنهلل
  ى  أةضان كلمة" السبلـ" جرعات مخدرة بين ةدم عملياعه  اإلجرامية كاالنتقامية؛ كىو ةخاطبه

في الوقت ذاعو قائبلنهلل إف مىن كاف متمسكان بالسبلـ حقان كداعيان إليو حقان ةنبغي أف ةتلمس الطرةع 
إليو؛ةنبغي أف ةسلك السبيل الموصل إليون كما ةنبغي أف ةتخيل أف بوساو أف ةقفز إلى السبلـ قفزان 

رض. بياف اهلل سبحانو فوؽ حطاـ المظلومين؛ كفوؽ أعماؿ الفساد المستررةة في جنبات األ
كعاالى ةخاطبنا كةخاطب ااخرةن جمياان ككأنوهلل ةقوؿ لئن كاف السبلـ حقيقة عكمن في بيرج باسع 
؛ فاف السُّل  ى الذم ةرقى إليو إنما ىو الادؿن كلئن كاف السبلـ كاحةن خضراء ممرعة عزداف بأنواع 

لادؿن كلئن كاف السبلـ كنػزان مخبوءان في الناي ؛ فاف البوابة الموصلة إلى ىذه الواحة إنما ىو ا
صندكؽ مقفل؛ فاف مفتاح ىذا الالندكؽ إنما ىو الادؿن ىكذا ةالمنا اهلل سبحانو كعاالى. كعودكا 

إلى كتاب اهلل عز كجل_ ةا عباد اهلل _كما أمر رسوؿ اهلل كأكصى ؛عجدكف شيئان عجبان في باب 
الحقيقي الذم ىو مهول قلوب الناس جمياان.  الادؿ ىذا الذم ىو السبيل األكحد إلى السبلـ

ىنالك عدؿ خاطب بو اإلنسافى الفرد ربػُّنىا سبحانو كعاالى؛ ىو عدؿ اإلنساف مع نفسو. كىنالك 
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عدؿ  خر خاطب اهلل سبحانو كعاالى بو األسرة؛ ىو عدؿ أفراد األسرة باضها عجاه باض. 
سرة اإلنسانية جمااء. عندما ةخاطب اهلل كىنالك عدؿه ثالث ذك دائرة أكسع كأشمل؛ إنو عدؿ األ

سبحانو كعاالى اإلنساف الفرد كةنهاه عن أف ةظل  نفسو فمانى ذلك؛ أنو ةدعوه إلى أف ةكوف 
عادالن مع ذاعو؛ ألنو إف عدؿ مع نفسو ابتاد عن التارض للظل  كأسبابون كلكنو إف جن  عن طرةع 

نفسو. انظركا إلى قولو عز كجل }سىاءى مىثىبلن الادؿ البد أف ةقع في الظل  كةكوفي ىو الذم ظل  
انيوا ةىٍظًلميوفى  ]ألعراؼهلل [؛ }ال ًذةنى عػىتػىوىف اىي ي اٍلمىبلًئكىةي ُٕٕاٍلقىٍوـي ال ًذةنى كىذ بيوا بًآةاعًنىا كىأىنٍػفيسىهيٍ  كى

لى أنو أماـ طرةقين [. ىذا البياف اإللهي المكركر ةنبو الفرد إِٖظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍ  ]النحلهلل من ااةة
ال ثالث لهما؛ إما طرةع الادؿ؛ أف ةادؿ مع نفسو. كيف ةادؿ اإلنساف مع نفسو؟ بأف ةؤمن 
بالحع كةتباون كأف ةبتاد عن الباطل كال ةغامر في السلوؾ إليو عبر السبل المتارجة؛ إذف فقد 

صية فبل شك أنو عدؿ مع نفسو كعندئذو ةبتاد عن الوقوع في الظل . أما إف أعرض عن ىذه الو 
انيوا أىنٍػفيسىهيٍ  ةىٍظًلميوفى ]النحلهلل من  ةكوف قد حك  على نفسو بالظل  }كىمىا ظىلىٍمنىاىيٍ  كىلىًكٍن كى

[؛ أم ألنفسه . ىذا ىو المستول األكؿ األدؽ من مستوةات الادؿ. المستول الذم ُُٖااةة
ا ال ًذةنى  مىنيو  اءى ًلل ًو كىلىٍو عىلىى ةليوهلل الادؿ بالنسبة لؤلسرة؛ }ةىا أىةػُّهى ا كيونيوا قػىو اًمينى بًاٍلًقٍسً  شيهىدى

ٍةًن كىاأٍلىقٍػرىبًينى ًإٍف ةىكيٍن غىًنٌيان أىٍك فىًقيران فىالل وي أىٍكلىى ًبًهمىا فىبل عػىت ًباي  وا اٍلهىوىل أىٍف عػىٍاًدليوا أىنٍػفيًسكيٍ  أىًك اٍلوىاًلدى
ز كجل إف ةخاطب أفراد األسرة كةطلب منه  أف [. ىذا خطاب اهلل عُّٓ]النساءهلل من ااةة

ةكونوا عادلين؛ كلٌّ في حع نفسو كحع صاحبو. ةلي ذلك؛ الادؿ الرامل الااـ الذم ةخاطب اهلل 
ٍمتي ٍ  ًإذىا حىكى  سبحانو كعاالى بو األسرة اإلنسانيةهلل }ًإف  الل وى ةىٍأميريكيٍ  أىٍف عػيؤىدُّكا اأٍلىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًلهىا كى

[. فيا عباد اهللهلل عالمنا اليـو ةفور بأمرةن ٍٖٓينى الن اًس أىٍف عىٍحكيميوا بًاٍلاىٍدًؿ ]النساءهلل من ااةةبػى 
ظل  ةنح  على الضافاء  -كسبحاف من ةجمع المتناقضات في ىذا الاالر-اثنين متناقضين

ادن كفي الوقت أشكاالن كألوانانن كال داعي أف أشرح لك  مظاىر ىذا الظل  الذم ةػيقىطٍّعي األكب
نفسو؛ ىتاؼ بكلمات السبلـن كدعوة إلى السبلـن كعبارات عنبئ أف ىؤالء الذم ةظلموف كةبغوف 

في األرض كةساوف في األرض فسادان إنما ى  عراؽ السبلـ. أال عركف إلى ىذه الظاىرة؟ إنها 
البراقة؛  سبيل ةػيٍبتىغى منو خداعنا نحن المستضافوف في األرض. فبل عخدعنك  ىذه الكلمات

كقفوا أماـ كبلـ اهلل سبحانو كعاالى في ىاعين ااةتين الاجيبتين؛ إذ ةقوؿ في ااةة األكلى منهماهلل 
ًإٍف جىنىحيوا لًلس ٍلً  فىاٍجنىٍ  لىهىا كىعػىوىك ٍل عىلىى الل ًو ًإن وي ىيوى الس ًميعي اٍلاىًلي ي  ]ألنفاؿهلل [  ؛) كإف ُٔ}كى

ٍل ؟ عندما عكوف في مستول من القوة راسخن كعندما ةكوف قرارؾ جنحوا(هللمتى ةجن  عدكؾ للس  
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بيدؾ. في ىذه الحالة إف دعا عدكؾ إلى الس ٍل ؛ إف جنحوا إلى السل  فاجن  لها كعوكل على اهللن 
فى إف اهلل ةحب المتوكلين. كلكنو عاد فقاؿ في ااةة األخرلهلل }كىال عىًهنيوا كىال عىٍحزىنيوا كىأىنٍػتي ي اأٍلىٍعلىوٍ 

[ ؛ ىو الس ٍل  الذم نيٍدعى إليو عندما نكوف ضافاءن عندما ةكوف ُّٗ] ؿ عمرافهلل من ااةة
القرار بأةدم أكلئك ااخرةن دعاة الررن عندما عكوف القيادة بأةدةه ن إنو ليس ًسلمان في الواقع؛ 

ندما عكونوف كإنما ىو استسبلـ مىًهين. فيا عجبان لبياف اهلل سبحانو كعاالى الدقيع الحكي ؛ ع
أقوةاءن كعندما ةكوف السٍٍّل  حقيقيان كعضاوف خطو كمنهجو طبقان للقي  اإلنسانية الراشدة فهذا ىو 
ًإٍف جىنىحيوا لًلس ٍلً  فىاٍجنىٍ  لىهىا . كلكن إذا كاف الذةن ةدعونك  إلى السٍٍّل  ةدعونك   المطلوبهلل }كى

  ككقائاه ؛ فاةاك  كىذا السل  فانما ىو إليو بألسنته  كةنحطوف في مجتمااعك  ظلمان بأعماله
مكيدة ةرةدكف أف ةتاليدكا حقوقك  من خبللها. أسأؿ اهلل عز كجل أف ةجالنا ممن ةنقادكا لوصية 

رسوؿ اهلل عندما حىد ثى عن الفتن التي ستستررم من باده كسيًئلى عن الابلج كالااص  فقاؿهلل 
ا بادك  كفيو الحك  لما بينك ". أسألك الله  أف "الااص  ىو كتاب اهلل فيو نبأ من قبلك  كخبر م

عوفقنا للاودة إلى كتابك كللتمسك بو كلتنفيذ أكامره كاالبتااد عن نواىيو  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 
 اهلل الاظي "
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 هٍبٌخ اٌؾت....١ٌَٛ اٌؾت

 

 

لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
لله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. ا

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما باد فيا عباد اهلل هلل 

راعرهن في الناس من سهركا الليلة الماضية مع الحبن ةحتفلوف بون كةهتفوف باسمون كةتغنوف بم
كالحب حقيقة فىطىرى اهلل سبحانو كعاالى الناس جمياان عليهان بل إنو لحقيقة فطر اهلل سبحانو كعاالى 
األحياء كلها على اختبلؼ أنواعها عليون لوال الحب لتناثرت الابلقات االجتماعيةن كلوال الحب 

حث عن المحبوبن لما كجد في الكوف عااكف كال عبلؽو على طرةعن كلكن المه  بل األى  الب
عندما ةكوف ىنالك حب ال بد أف ةوجد المحبوبن كما أنو عندما عكوف ىنالك الكراىية ال بد أف 

 ةكوف ىنالك مكركهن فمن المحبوب الذم فيًطرى اإلنساف على حبو؟

الجواب عن ىذا السؤاؿن ةا عباد اهللن إنو كاحد من أمور ثبلثة ال رابع لها؛ إما أف ةكوف 
 ةستولي على الفؤادن أك أف ةكوف إحسانان ةأخذ بمجامع النفسن أك أف ةكوف المحبوب جماالن 

عظمةن عبهر البالائر كاألبالارن ال ةمكن للحب أف ةتجاكز ىذه األمور الثبلثة ق ن فمن ىو 
 صاحب ىذه الالفات أجمع؟ 

من ىو الجميل الذم صدرت عنو لوحات الجماؿ أجمع؟ من ىو المحسن الذم عفرعت عن 
سبل اإلحساف كلها؟ من ىو الاظي  الذم بهر باظمتو البالائر كاألبالار؟ ىل ىنالك رةبة إحسانو 

أك شك لدل من عرؼ اهلل سبحانو كعاالى أف الجميل األكحد ىو اهللن كأف المحسن األكحد في 
 الكوف ىو اهللن كأف الاظي  الذم ىيمنت عظمتو على البالائر كاألبالار ىو اهلل سبحانو كعاالى؟ 
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ةا عباد اهلل ىو ذاؾ الذم أبدع ىذه اللوحات التي جالها متاة للاين إذ عرلن كجال منها  الجميل
متاة لآلذاف إذ عسمعن كجال منها متاة لؤلنوؼ إذ عر ن كجال منها متاة لؤلفواه إذ عتذكؽن ىذا 

ةضل ىو الجميل األكحد في الكوف ةا عباد اهللن كالمحسن كاحد ال ثاني لو ةا عباد اهللن كةخطئ ك 
من ةتيو في عال  األسباب فيقف عند األسباب كةرل أنها ىي ماين اإلحساف كمنباون الااقل الذم 
عرؼ اهلل عز كجل ىو ذاؾ الذم ةتجاكز الجداكؿ كالسواقي ليقف على الماينن المحسن األكحد 

تهي ىو اهللن من الذم ةنيمك عندما عتمدد على سرةرؾ ابتغاء الرقاد؟ من الذم ةوقظك عندما عن
حاجتك إلى الرقاد؟ من الذم ةطهرؾ من السمـو المختلفة القاعلة إذ عدخل إلى حمامك ث  

عخرج منو؟ من الذم أكرمك بالماء النمير عتطهر بو كعتخله بو مما ةجالك عرمئز من نفسك؟ 
من الذم إذا جلست إلى مائدة الطااـ رأةت ألوانان كأشكاالن من األطامة قد عوفرت لدةك؟ ىل 

 ثمرة سماء أمطرت كأرضو أنبتت كأنااـ سخرىا لك ألبانان كلحوما؟ من الاظي  الذم بهرت ىي إال
ًمياان قػىٍبضىتيوي ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  عظمتو البالائر كاألبالار؟ }كىمىا قىدىريكا الل وى حىع  قىٍدرًًه كىاأٍلىٍرضي جى

[ ن ذلك  ىو الجميلن ذلك  ىو المحسن ٕٔكىالس مىاكىاتي مىٍطًوة اته بًيىًميًنًو ]الزمرهلل من ااةة
 األكحدن ذلك  ىو الاظي ن 

إذان من ىو المحبوب الذم ةنبغي أف نبحث عنو عندما نهتف بألفاظ الحب؟ من ىو المحبوب 
الذم نلتفت ةمينان كشماالن بحثان عنو عندما نحتفل بالحب أةان كانت المناسبة؟ إنو اهلل سبحانو 

بىوي حبون  كعاالىن ربما ضل  اإلنسافي  كعاه كىو ةبحث عن الجميل الذم ةنبغي أف ةقف عنده لًيػىهى
ربما كقفن كىو ةسير في رحلتو بحثان عن المحبوبن ربما كقف أماـ صورو من الجماؿ عستثير 

الغرائزن عستثير الرهوات كاألىواءن كربما كقف ىذا الباحث مليان عند ىذه اللوحات ةيخىي لي إليو أنو 
غاهن لكن الحقيقة عقوؿ لو ًسر فاف مبتغاؾ أمامكن ال عقف عند ىذه قد كصل إلى مبت

االستراحاتن ذاؾ الذم ةنبض قلبك حبان لو كبحثان عنون ذلك المجهوؿ الذم عرةد أف عالل إليو 
لتمنحو حبك إنو أمامك بادن اخترؽ الالورن اخترؽ ىذه األشكاؿن ال عستجب لغرائزؾن ال 

لحقيقي ل  ةحرمك منهان ل  ةحرمك من غرائزؾن لكنو أراد عستجب ألىوائكن على أف محبوبك ا
أف ةجال من رغائبك كشهواعك استراحات على الطرةع الموصل إلى اهلل سبحانو كعاالىن من 

 الذم ةحب ىذا الباحث عن اهلل عز كجلن ذاؾ الذم ةقوؿهلل
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ٍلنىاىيٍ  ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحرً  ـى كىحىمى ًثيرو ًمم ٍن  }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى كىرىزىقٍػنىاىيٍ  ًمنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيٍ  عىلىى كى
[؟ ىل عجدكف عرجمة عنطع بحب الخالع لابده أبلغ من ىذه الترجمة َٕخىلىٍقنىا عػىٍفًضيبلن ]االسراءهلل

ٍلنىاىيٍ  ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كى  ـى كىحىمى رىزىقٍػنىاىيٍ  ًمنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيٍ  ةا عباد اهلل؟ }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى
لىٍقنىا عػىٍفًضيبلن ؟ ىو ربك القائلهلل }فىًاذىا سىو ةٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىايوا لىوي  ًثيرو ًمم ٍن خى عىلىى كى

لو [ن إذا سوةت ىذا المخلوؽ الذم ةتمثل فيو ىذا المجتمع اإلنساني كِٗسىاًجًدةنى ]الحجرهلل
 }فىًاذىا سىو ةٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىايوا لىوي سىاًجًدةنى(

أم عكرة  أجلُّ من أف ةنسب اهلل عز كجل ركحنا التي عخفع بين جوانحنا إلى ذاعو الالية؟ ىل  
 ىنالك ما ةترج  حب اهلل عز كجل لهذا المخلوؽ أبلغ من ىذا الكبلـ كأبين؟ 

خالقك حبان بحب؟ ةحبك أال عحبو؟ ةكرمك أال عدةن بالوالء لو؟ ةاطيكن  ةا ابن  دـ أال عبادؿ
ةرعاؾن ةربيك بتحناف ككد كال عحناف األـ لوليدىان أال عبادؿ ىذا اإللو حبان بحب؟ عارض عنو ث  
عجال من غرائزؾ بدةبلن عن ىذا اإللو الذم أحبك؟ عارض عنو ث  عجال من ما قد حرمو اهلل عز 

ةرقيك كال ةسادؾن عجال من ذلك بدةبلن عن االصطبلح مع موالؾ كخالقك كجل عليكن ألنو 
 سبحانو كعاالى؟

ةا عباد اهللن بلغوا ىؤالء اإلخوة الذةن ساىركا الليل باألمس مع الحبن ةهتفوف بو كةحتفلوف بو ث  
أال إنه  فىس ريكا محبوبه  بغير المحبوب الحقيقين بلغوى  أال ةتيهوا في المنارجاتن حذركى  

ةقفوا أماـ اللوحات التي ةركنها مرركعة أمامه  على ةمين الطرةع كةسارهن بلغوى  أف ةواصلوا 
السير لياللوا إلى المحبوب الحقيقي الذم فيًطرى اإلنساف على حبون قولوا له  إف ىذه األشكاؿ 

اؿ في الجميلة التي عنجذب إليها قلوبه  إنما أضفى الجماؿ عليها خالع الجماؿن ذاؾ الذم ق
ب ةن ًمنٍّي كىلًتياٍلنىعى عىلىى عىٍيًني ]طػوهلل من ااةة  [ن ّٗمحك  عبيانوهلل }كىأىٍلقىٍيتي عىلىٍيكى مىحى

المحبوب الذم عىٍجميلي مر ه كصورعو أماـ األبالار من الذم أضفى عليو ىذه السمة؟ إنو أجمل 
طلحوا مع الجميل األكحد جميل في الكوفن إنو اهلل سبحانو كعاالىن قولوا إلخوانك  ىؤالء أف ةال

في الكوفن أف ةالطلحوا مع المحسن األكحد في الكوفن أف ةالطلحوا مع الاظي  الذم بهرت 
عظمتو البالائر كاألبالارن ليالطلحوا ماو كلينتهوا عند محراب المحبة لو عندئذو سيذكقوف ألد 

نساف في فجاج طا  لمانى الحب ةمكن أف ةرار بو إنساف في ىذه الحياةن لئن طالت رحلة اإل
الالور كاألشكاؿ التي عجالنا الغرائز نتخيل أنها كل شيء في الكوفن مهما طالت ىذه الرحلة فاف  
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كل منا ةوشك أف ةالل إلى المحبوب الحقيقين كل منا ةوشك أف ةالل إلى المراد كلكن 
كبر من المطلوب أف نالل قبل فوات األكافن ك  كك  رأةتن ةا عباد اهللن أناسان أمضوا الرطر األ

حياعه  في منارجات ىذه الدنيا عائهين ضالينن ةقفوف أماـ الالور الزائفة للجماؿ مخدكعين 
كلكنه  ساركا كإذا به  كقفوا أماـ الينبوع الحقيقين ك  رأةت من أخذ ةستغفر من أةامو السالفة 

على  كةبكي عمره الذم مضى كةتغنى بمحبوبو الذم عرفو باد طوؿ عيو كضبلؿن عاالوا نتارؼ
محبوبنا ىذا كنحن في أكؿ الطرةعن عاالوا نتارؼ على موالنا األجل قبل أف ةنتهي الامر كعحين 

ساعة االرعحاؿ من ىذه الدنيا إلى علك الحياة البرزخية التي عنتظرنان إذا عارفنا على موالنا كخالقنا 
رنا بو كابتادنا عن األجل فبل شك أننا سنالطل  ماون كإذا اصطلحنا ماو التزمنا النهج الذم أم

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىاع ًبايوهي كىال  المنارجات التي حذرنا منها ككقفنا ملبين لقولو سبحانوهلل }كىأىف  ىىذى
 [ن كلنا ندةنُّٓعػىت ًبايوا السُّبيلى فػىتػىفىر ؽى ًبكيٍ  عىٍن سىًبيًلًو ذىًلكيٍ  كىص اكيٍ  بًًو لىاىل كيٍ  عػىتػ قيوفى ]األنااـهلل

للحبن كلوال الحب لما عرفنا موالنا كخالقنان لكن األى  أف نارؼ من المحبوب كأال نتيو في 
المنارجاتن كأال نجال من غرائزنا كأىوائنا ما ةخدعنا كةضانا أماـ الزةف كةقالينا عن الحقائعن 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك  فيا فوز المستغفرةن .

  

لخطبة الثاني  عباد اهللن قفوا ماي أماـ ىذه ااةة التي ةتحبب اهلل عز كجل فيها إلى ثلة من من ا 
ا ال ًذةنى  مىنيوا مىٍن ةػىٍرعىد  ًمٍنكيٍ   عباده كابسطوا أكفك  ضارعين أف ةجالنا منه ن إذ ةقوؿهلل }ةىا أىةػُّهى

( ن الحظوا ىذا التحبب ةا ْٓةيًحبُّونىوي )المائدةهلل من ااةةعىٍن ًدةًنًو فىسىٍوؼى ةىٍأًعي الل وي ًبقىٍوـو ةيًحبػُّهيٍ  كى 
عباد اهلل كيف بدأ البياف اإللهي فوضع مرعبة حبو له  قبل مرعبة حبه  لون ربنا سبحانو كعاالى ىو 

السباؽ إلى عباده بالحبن أسألك الله  أف عجالنا من ىؤالء الذةن أحببته  فأحبوؾن أسألك 
لوحات الكونية التي مؤلت بها رحاب كونك ىذا كأسألك الله  أف عايننا الله  أال عحبسنا في ال

على اختراؽ ىذه اللوحات لنقف أماـ مالورىان لنقف أماـ مبدعهان لنقف أماـ الجميل األكحد 
لله  [ن اجالنا آْعحت مظلة قولكهلل }فىسىٍوؼى ةىٍأًعي الل وي بًقىٍوـو ةيًحبػُّهيٍ  كىةيًحبُّونىوي ]المائدةهلل من ااةة

 ممن أحببته  فأحبوؾ

 

 



  

 ~119 ~ 
 

 اٌؼوة..... ال ٠جمٟ ٍِىُٙ اال رٌَّه ثبٌل٠ٓ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامون كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

لو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسكن كأشهد أف ال إ
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
ي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  إف كتاب اهلل عز كجل ةفيض المسلموف كنفس

بالقوانين كالسنن التي ةاامل اهلل عز كجل بها عباده جمياان في ىذه الحياة الدنيان كمن أى  ىذه 
 القوانين كالسنن سنتاف اثنتاف ةنبغي لكل منهما كالسيما في ىذا الاالر أف نتبين همان كأف نكثر

التأمل فيهما فاف في مارفتهما حبلن لكثير من المركبلت كإجابة عن كثير من التساؤالت   أما 
القانوف األكؿ فهو ذلك الذم ةقضي بأف أم أمة من األم  إذا نرطت سايان كراء غاةة كبذلت 

الجهد الذم ةنبغي أف عبذلو في الوصوؿ إليها كأفرزت في سبيل ذلك الجهد كالارؽ فاف اهلل عز 
كجل قضى بأف ةوصل ىذه األمة إلى غاةتها كأف ةحقع لها ىذا الهدؼ الذم عىًابىت في سبيل 

كصولها إليون مؤمنة كانت أك غير مؤمنةن مستقيمة كانت أك منحرفةن ىذا القانوف نقرؤه في  ةات  
نٍػيى  ا نػيوىؼٍّ كثيرة من كتاب اهلل عز كجلن من ذلك قولو سبحانوهلل }مىٍن كىافى ةيرًةدي اٍلحىيىاةى الدُّ ا كىزًةنىتػىهى

الىهيٍ  ًفيهىا كىىيٍ  ًفيهىا ال ةػيٍبخىسيوفى  ]ىودهلل [ أم نحقع له  ثمرات جهودى  في ىذه ًُٓإلىٍيًهٍ  أىٍعمى
الحياة الدنيا كال ةمكن أف نظلمه  باحتجابه  عن الغاةة التي ةهدفوف إليهان كمن ذلك قولو 

ا سبحانوهلل }مىٍن كىافى ةيرًةدي اٍلاىاًجلىةى عىج   ٍن نيرًةدي ثي   جىاىٍلنىا لىوي جىهىن  ى ةىاٍلبلىى ٍلنىا لىوي ًفيهىا مىا نىرىاءي ًلمى
[ إلى أف قاؿهلل }كيبٌلن نيًمدُّ ىىؤيالًء كىىىؤيالًء ًمٍن عىطىاًء رىبٍّكى كىمىا كىافى ُٖمىٍذميومان مىٍدحيوران  ]االسراءهلل

لثاني في كتاب اهلل عز كجل ىو ذلك الذم ةنطع [   القانوف اَِعىطىاءي رىبٍّكى مىٍحظيوران ]االسراءهلل
بأف أم أمة أصغت إلى بياف اهلل عز كجل الذم ةخاطب البارم عز كجل من خبللو عباده 

كاصبطغت بالبغة الابودةة الحقيقية هلل كنفذت الوصاةا التي أمرىا اهلل عز كجل بها عن طواعية 
باسع من الحضارة كالدراةة كالالـو  كإخبلص فاف اهلل عز كجل قضى بأف ةقفز بها إلى مستول

كالقوة كالتماسك كالتااضد كالوحدة قفزان فوؽ السبل كالوسائل التي عتاب في سبيلها األم  
األخرلن نقرأ في ذلك قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }مىٍن عىًملى صىاًلحان ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه 
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[ كنقرأ في ذلك قولو أةضان سبحانو كعاالىهلل }كىعىدى الل وي ٕٗبىةن ]النحلهلل من ااةةفػىلىنيٍحًييػىن وي حىيىاةن طىيٍّ 
ا اٍستىٍخلىفى ال ًذةنى ًمٍن قػىبٍ  ًلًهٍ  ال ًذةنى  مىنيوا ًمٍنكيٍ  كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيٍ  ًفي اأٍلىٍرًض كىمى

ٍوًفًهٍ  أىٍمنان ]النورهلل من ااةةكىلىييمىكٍّنىن  لىهيٍ  ًدةنػىهي ي ال ًذم ارٍ  لىنػ هيٍ  ًمٍن بػىٍاًد خى [   ىما ٓٓعىضىى لىهيٍ  كىلىييبىدٍّ
قانوناف ةا عباد اهلل عأملوا فيهما جيدانن ةنطبع القانوف األكؿ على أمثلة كثيرة من األم  كالناسن من 

ن إنها عتمتع بميراث كرثتو من   بائها كأجدادىان ميراث أبرز ىذه األم  المجتماات الغربية اليـو
حضارم عابت في سبيل الوصوؿ إليون ك  أقامت في سبيل ذلك السبيل الحضارم مؤسسات 

كجامااتن كك  سارت في سبيل ذلك عبر خط  متنوعة مختلفة كاف ال بد أف ةمتاها اهلل عز كجل 
ةنطبع القانوف الثاني بالغاةة التي سات إليها ككاف ال بد لهؤالء أف ةرثوا ذلك الميراث حقان له .  ك 

على كثيرو أةضان من األم  كالجماعاتن من أبرز ىذه األمثلة األمة الاربية التي كانت قبل أف 
ةررفها اهلل عز كجل باإلسبلـ مضرب المثل للتخلف كمضرب المثل للجهالة كمضرب المثل 

اف اهلل كألزمت للضاف كالفرقة فلما اصطبغت بحقيقة الابودةة هلل كأصغت السمع جيدان إلى بي
نفسها بتنفيذ ما أمر كاالبتااد عما نهى قفز بها قضاء اهلل سبحانو كعاالى دكف جهد مما قد بذلتو 
األم  األخرل إلى مستول باسع من الحضارة كالال  باد الجهل كالتخلفن إلى مستول باسع من 

ات خبلؿ خمسةو القوة باد الضافن إلى مستول باسع من التااضد كالوحدة باد الفرقة كالرت
كعررةن عامانن خبلؿ ربع قرفن ل  ةكلفها اهلل عز كجل أف عتاب في سبيل ىذا الهدؼ كأف 

عسلك السبل الطوةلة التي سلكتها علك األم  األخرل   ىذا ىو مالداؽ القانوف الثاني كذلك ىو 
اعين السُّنتين من مالداؽ القانوف األكؿ ةا عباد اهللن ما الفائدة التي ةنبغي أف نجنيها من مارفة ى

سنن اهلل التي نقرؤىا في محك  عبيانو ةا عباد اهلل؟ الفائدة األكلى أف علينا أال نستركل إذا رأةنا 
ن ةتمتع بقوةن ال ةقولن قائل ىؤالء كفرة كيف ةمتاه  اهلل بما ل   الغرب ةتمتع بحضارةن ةتمتع بالـو

لك  ةذكب ىذا اإلشكاؿ كنارؼ الجواب نتمتع بو نحن؟ عندما نال  القانوف األكؿ الذم ذكرعو 
الىهيٍ  ًفيهىا ا نػيوىؼٍّ ًإلىٍيًهٍ  أىٍعمى نٍػيىا كىزًةنىتػىهى  عنون ىذا ىو عدؿ اهلل في األرضن }مىٍن كىافى ةيرًةدي اٍلحىيىاةى الدُّ

اٍاًخرىًة ًإال   [  لكنو قاؿ باد ذلكهلل }أيكلىًئكى ال ًذةنى لىٍيسى لىهيٍ  ًفيُٓكىىيٍ  ًفيهىا ال ةػيٍبخىسيوفى  ]ىودهلل
انيوا ةػىٍامىليوفى  ]ىودهلل [ن إذان ال إشكاؿ في ىذا األمر كما ُٔالن اري كىحىًب ى مىا صىنػىايوا ًفيهىا كىبىاًطله مىا كى

ةنبغي أف نقف عند ىذه الظاىرة بريء من التساؤؿ   الفائدة الثانية ىي أف نال  أف ىذه األمة 
ن في التقنياتن في الاربية التي كاف السُّل   الذم رقى  بها إلى سدة الحضارة المتمثلة في الالـو

القوةن في التماسكن عندما نال  أف ىذا السل  إنما كاف سل  اإلسبلـ صاد به  قفزان فوؽ السبل 
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التقليدةة المادةة األخرل ةنبغي أف نال  عتمة ىذا القانوفن عتمة ىذا القانوف أةها اإلخوة ىي أف 
انن طالما كانت على الاهدن ىذه األمة الاربية طا لما كانت كفية لهذا السل  الذم رقى بها صيايدى

طالما كانت ال عزاؿ مالطبغة بذؿ الابودةة هلل على شتى المستوةات فاف قوعها عظل في إقباؿ دكف 
إدبار كإف المانى الحضارم الذم عتمتع بو ةظل في ازدىارن كلكن فلنال  أنها إذا عبرمت بهذا 

ذم رقى بها صادانن إذا عبرمت باإلسبلـ كالدةنن كإذا عمزقت ىوةتها التي كانت سر  السُّل   ال
انبااثها كقوعهان إذا عمزقت بين عيارات الاولمة كالحداثة كالالمانية كالتجدةد كما إلى ذلك فلنال  
 أف مآؿ ىذه األمة أف عاود إلى ما كانت عليون إف كاف لها ميراث حضارم بذلت في سبيلو عرقان 

عاود إلى ميراثها الحضارم كالغربن كأما إذا ل  ةكن لها من ىذا الميراث إال ما ألـز اهلل عز كجل 
بو ذاعو الالية اعجاىهان إال ىذا القانوف الذم قضى بو ربنا في حقها فلتال  إذان أنها ال بد أف عرجع 

هللن اقرؤكىا في كتاب اهللن إلى الحاؿ التي كانت عليها   ىذه الحقيقة ةنبغي أف نتبينها ةا عباد ا
اقرؤكا خطاب اهلل ألم  عربو ىذه األمة الاربية التي عبرمت بهذا السل  الذم رقى بها إلى ىذا 

األكج الحضارم عندما ةقوؿهلل }ال عػىرٍكيضيوا كىاٍرًجايوا ًإلىى مىا أيٍعرًفٍػتيٍ  ًفيًو كىمىسىاًكًنكيٍ  لىاىل كيٍ  عيٍسأىليوفى  
وا إلى ما كنت  عليون عنكرع  للفضل اإللهي الذم قفز بك  دكف حاجة إلى [ ارجاُّ]االنبياءهلل

جهدن عنكرع  لذلك إذان ارجاوا إلى رأسمالك  السابع   عباد اهلل ك  كك  عفاعل مع ىذه الحقيقة 
الربانية أصحاب رسوؿ اهلل كفي مقدمته  عمر بن الخطاب ةـو قاؿ ألبي عبيدة ةـو أقبل إلى 

ساء كأباطرة الراـ ىمس في أذنو أف لو أقبل بثوب غير ىذا الثوب كبمظهر الراـ كاستقبلو رؤ 
أكثر مناسبة من مظهره قاؿ لوهلل أكه ةا أبا عبيدة لو غيرؾ قالها نحن قـو أعزنا اهلل باإلسبلـ فهما 

طلبنا الازة بغير ما أعزنا اهلل بو أذلنا اهللن ل  نتاب كهؤالءن ل  نتاب كأصحاب اإلمبراطورةة 
نيةن اليونانيةن الفارسيةن ل  نبذؿ عرقانن سما بنا اهلل إلى ىذا الرأك الاالين أنتنكر لذلك باد الركما

أف انترينان باد أف طافت برؤكسنا النروة لهذا الذم أكرمنا اهلل بون كابن خلدكف اقرأكا مقدمتون 
عمسكه  اقرأكا عنواف ذلك الفالل الذم جالو ىكذا؛ فالله في أف الارب ال ةبقي ملكه  إال

بالدةن ألنه  بهذا الدةن امتلكوان بهذا الدةن نسجوا نسيج الحضارة ةا عباد اهلل   أنا أضرب أخيران 
المثل لمن ةتبـر بالتخلف الذم ةااني منو الارب المسلموف اليـو كلمن ةضيع ذرعان باأللع 

ل أسرة فقيرة قد الحضارم الذم ةراه في الغرب أقوؿهلل أرأةت لو أف رجبلن كرةمان شهمان غنيان رأ
ألقاىا الفقر كالاوز في الرارع فرؽ لها كرحمهان نقل ىذه األسرة إلى دارو منيفة بازخة كأجرل على 

أفرادىا جراةة من الماؿ كافية كأكرمها كأبقى إكرامو مستمران لهان لما رأت ىذه األسرة كيف أف 
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ع كالقوة كاألمن كالطمأنينة الواقع قد قفز بها من منتهى الاوز إلى أعلى درجات الغنى كالرب
طافت النروة برأسها كباد قليل نسيت الفضل الذم امتدت ةد ىذا اإلنساف بو إليها فأخذت 

 عتنكر لو بل أخذت عتسامى عليون ما الذم ةحدث فيما ةقر

ره عقل اإلنساف؟ ال بد أف ةأعي ىذا الرجل ةطرؽ باب ىذه األسرة كأف ةقوؿ لها ةبدك أنك  
بغير حاجةو إلي كةبدك أف غناك  قد سما بك  صادان فأصبحت  غير محتاجين إلى أصبحت  اليـو 

كاحدو مثلي إذان عفضلوا كاخرجوا من ىذه الدار كعودكا إلى ممتلكاعك  التي عتمتاوف بها كعاتزكف 
بهان ربما قاؿ رب ىذه األسرة كلماذا ال عيٍخًرٍج أصحاب البيوت األخرل الذةن ةتمتاوف مثلنا 

ةقوؿ لو في الجوابهلل أكلئك ى  الذةن بنوا دكرى ن ى  الذةن عابوا ككدُّكا في سبيل بدكرى ؟ 
أمنه  كطمأنينته  أما أنت  فقد فتحت  أعينك  كأنت  في غاةة الاوز على كجودك  كأنت  في أعلى 

اًكًنكيٍ  لىاىل   [ ُّكيٍ  عيٍسأىليوفى ]االنبياءهللدرجات القوة }ال عػىرٍكيضيوا كىاٍرًجايوا ًإلىى مىا أيٍعرًفٍػتيٍ  ًفيًو كىمىسى
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ٌؼٍُٙ ٠ؼوػْٛ
 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
 لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 
  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  قضى اهلل سبحانو كعاالى في 
سابع علمو كغيبو أف ةخلع اإلنساف ضايفان كأف ةرحل إليو ضايفان على الرغ  من التكرة  الذم 

ضن نحن متاو بو كعلى الرغ  من أنو عز كجل قد سخر لو ماظ  ما في السموات كما في األر 
جمياان نقرأ قرار اهلل سبحانو كعاالى ىذا في محك  عبيانو فهو القائل عز كجلهلل }ةيرًةدي الل وي أىٍف 

ٍنسىافي ضىًايفان ]النساءهلل ا الن اسي ِٖةيخىفٍّفى عىٍنكيٍ  كىخيًلعى اإٍلً [ كىو القائل في محك  عبيانوهلل }ةىا أىةػُّهى
ٍأ ةيٍذًىٍبكيٍ  كىةىٍأًت ًبخىٍلعو جىًدةدو  ]فاطرهللأىنٍػتي ي اٍلفيقىرىاءي ًإلىى الل ًو كىالل   ًميدين ًإٍف ةىرى [ ُٔوي ىيوى اٍلغىًنيُّ اٍلحى

[ن كليس المراد بالفقر ىنا الفقر ّٖكىو القائلهلل } كىالل وي اٍلغىًنيُّ كىأىنٍػتي ي اٍلفيقىرىاءي   ]محمدهلل من ااةة
عز كجل اإلنساف محتاجان في كل ما ةالبو  المالي كلكن المراد بالفقر االحتياج المطلعن خلع اهلل

إليو كفي كل ما ةرةد أف ةحققو لنفسو إلى من ةاينون فما ىي مظاىر ىذا الضاف التي قضى بها 
اهلل سبحانو كعاالى في حع اإلنساف كما الحكمة؟ من مظاىر الضاف أف اهلل عز كجل سل  عليون 

واعها المتنوعة الكثيرةن كمن شأف ذلك أف إلى جانب الاقل الهادمن رعونات النفسن أىواءىان شه
ةحاكؿ اإلنساف كقد ىيًدمى إلى الحع باقلو أف ةتاامل مع الحع كلكن رعونات نفسون أىواءهن 
شهواعو كل ذلك ةالده عن عنفيذ ما قد قرره لو عقلون من مظاىر ىذا الضاف الريطاف الذم 

ي فكره كنفسون كصدؽ رسوؿ اهلل صلى قضى اهلل عز كجل أف ةيسىل  ى على اإلنساف ةوسوس إليو ف
اهلل عليو كسل  القائل فيما اعفع عليو الريخاف من حدةث أنسهلل )إف الريطاف ةجرم من ابن  دـ 

[ن من ٔمجرل الدـ  كصدؽ اهلل القائلهلل }ًإف  الر ٍيطىافى لىكيٍ  عىديكٌّ فىاع ًخذيكهي عىديٌكان  ]فاطرهلل من ااةة
الكثيرة التي عحي  باإلنساف من حولو من قرةب أك بايدن كصدؽ مظاىر ىذا الضاف االبتبلءات 

نىةن  ]االنبياءهلل من ااةة ٍيًر ًفتػٍ ليوكيٍ  بًالر رٍّ كىاٍلخى لىويف  ًفي أىٍموىاًلكيٍ  ّٓاهلل عز كجل القائلهلل }كىنػىبػٍ { }لىتيبػٍ
ًثيران  ] ؿ عمرافهلل كىأىنٍػفيًسكيٍ  كىلىتىٍسمىاين  ًمنى ال ًذةنى أيكعيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبلً  كيٍ  كىًمنى ال ًذةنى أىٍشرىكيوا أىذلن كى
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ليوىن كيٍ  ًبرىٍيءو ًمنى اٍلخىٍوًؼ كىاٍلجيوًع كىنػىٍقهو ًمنى اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىنٍػفيًس كىالث مىرىاًت  ُٖٔمن ااةة [ }كىلىنىبػٍ
ى بو اإلنسافن [ ىذه ىي مظاىر الضاف الذم ابتلى اهلل سبحانو كعاالُٓٓ]البقرةهلل من ااةة

ٍلتىًني ىذه التباات من مظاىر الضاف كأنت ربٍّيى  ككأني ةا عباد اهلل بباضو منك  ةقوؿهلل فيا رب حم 
ا ال ًذةنى  مىنيوا اعػ قيوا الل وى حىع  عػيقىاعًًو كىال عىميوعين  ًإال  كىأىنٍػتيٍ  ميٍسًلميوفى ] ؿ  القائلهلل }ةىا أىةػُّهى

ٍلتىًني كل ىذه التباات من الضاف؟ أنى [ن كيف السبيل إلَُِعمرافهلل ى أف أنفٍّذى أمرؾ كقد حم 
لي أف أعحرر من ىذه القيود التي ابتليتي بها ألنفذ أمرؾ الالاـر }اعػ قيوا الل وى حىع  عػيقىاعًًو ؟ لكأف 

فيك  من ةسأؿ ىذا السؤاؿ ةا عباد اهلل كلكن الجواب سرعاف ما ةأعيو من لدف اإللو الذم قضى 
الضاف في حع اإلنسافن ةأعي الجواب من لدف رب الازة قائبلنهلل }فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيٍ  بهذا 

[ن ةأعي الجواب من لدف رب الازة سبحانو كعاالى قائبلنهلل }كىمىا ًَٓمٍنوي نىًذةره ميًبينه  ]الذرةاتهلل
[ن ةأعي ْٗبًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىاىل هيٍ  ةىض ر عيوفى  ]ألعراؼهللأىٍرسىٍلنىا ًفي قػىٍرةىةو ًمٍن نىًبيٍّ ًإال  أىخىٍذنىا أىٍىلىهىا 

ٍلنىا ًإلىى أيمى و ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء  الجواب من لدف رب الازة قائبلنهلل }كىلىقىٍد أىٍرسى
اءىىيٍ  بىٍأسي  [ن ىذه ىي الحكمة ةا ّْنىا عىضىر عيوا  ]األنااـهلل من ااةةلىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفىن فػىلىٍوال ًإٍذ جى

عباد اهلل من أف اهلل ابتلى اإلنساف بهذا الضافن جالو محتاجان إلى من ةاينون رك بى فيو الاوامل 
الكثيرة التي عقاليو عن انقياده للاقل المبالر من أجل أف ةقف أماـ مر ة ذاعو فيال  أنو عبد 

زماـ أمره بيدهن إنو مملوؾ لمن خلقو فسواه فادلو في أم صورة ما شاء  مملوؾ ليس حران ةملك
ركبون إنو الابد الذم ال ةأعى منو شيءن كما ىي كظيفة الابد ةا عباد اهلل؟ كظيفة الابد أف ةرحل إلى 
اهللن كظيفة الابد عندما ةجد ىذه األثقاؿ التي عراكمت عليون مظاىر ىذا الضافن ةتجو إلى اهلل 

[ن ةلتجئ إلى اهللن ةتجلبب بجلباب َٓألمره }فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو  ]الذرةاتهلل من ااةة منقادان 
االنكسار كالابودةة هلل سبحانو كعاالى كعندئذو ةكوف قد حقع مانى الابودةة في ذاعون كبهذا الامل 

كا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي ةالل اإلنساف إلى اهللن كمن أجل ىذا ميػ زى اهلل اإلنساف حتى عن المبلئكةن }فىًفرُّ 
[ن أجل إف اهلل عز كجل رك بى بين جوانحي نفسان أمارةن بالسوءن َٓلىكيٍ  ًمٍنوي نىًذةره ميًبينه  ]الذرةاتهلل

غرس في نفسي رعونات متنوعة كثيرة كلكن ما أةسر أف أعخله منها إف أنا كقفت أماـ باب اهلل 
ٍرني من ىذه التبااتن أرةد أف أطياك كلكن ال قبل لي ملتجئان متضرعان متذلبلن أقوؿ لوهلل أم رب حرٍّ 

بذلك إف ل  عوفٍقًني لطاعتكن ةبتليني اهلل عز كجل بالمالائب المتنوعةن ةسل  علي  األعداء من 
ٍيًل   ىنا كىناؾ كةأمرني اهلل أف أعخذ األسباب }كىأىًعدُّكا لىهيٍ  مىا اٍستىطىٍاتيٍ  ًمٍن قػيو ةو كىًمٍن رًبىاًط اٍلخى

[ نا ن كلكنو ةأمرني قبل ذلك كمع ذلك كباد ذلك أف ألجأ إلى اهللن أف َٔ]ألنفاؿهلل من ااةة
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أعضرع إلى اهللن أف أعبتل على باب اهللن }ًإٍذ عىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍ  فىاٍستىجىابى لىكيٍ  أىنٍّي ميًمدُّكيٍ  بًأىٍلفو ًمنى 
اليل }ًإٍذ عىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍ  فىاٍستىجىابى لىكيٍ  ن علك ىي [ن إذ أداة عٗاٍلمىبلًئكىًة ميٍرًدًفينى  ]ألنفاؿهلل

الحكمة ةا عباد اهلل من أف اهلل عز كجل قضى في سابع علمو كغيبو أف ةبتليى اإلنساف بألواف من 
الضاف عتجلى من فرقو إلى قدمو ليسوقو ذلك إلى مر ة الذات فيقف أماـ مر ة ذاعو ةتارؼ على 

وؾ هلل عز كجل كمن ث  ةلجأ إلى اهلل لكي ةحرره من  صار ىذا الضافن كال ىوةتون ىو عبد ممل
ةمكن أف ةلتجئ إلى اهلل بالدؽ كةستمر على ىذه الحاؿ إال كةأعيو نداء اهلل قائبلن لبيكن إف ل  

ةسماها بأذنو ةسماها باستجابة اهلل سبحانو كعاالى لتضرعو كدعائون عباد اهللن مالائبنا كثيرة 
التي ابتلى اهلل عز كجل بها المسلمين كثيرة جدان فكيف نتحرر من ىذه المالائب؟   كاالبتبلءات

كيف السبيل إلى أف نتغلب عليها؟ أمرىنىا اهلل عز كجل أف نيسىخٍّرى األسباب التي سخرىا لنان ما 
سخرىا لنا إلى لنستاملهان لكنها كالجسد الذم إف فرىغى منو الركح ل  ةتأعى منو شيءن الذم ةنالر 

األمة التجاؤىا إلى اهللن الذم ةحقع لؤلمة القوة كالازة عضرعها على باب اهلل سبحانو كعاالىن 
هي منكسرانن ما  الذم ةحررىا من كل مظاىر الضاف أف ةرحل بهوةتو إلى باب اهلل عز كجل كةدعوى

ازة من أمةو استاملت ىذا المفتاح إال كارعقت من خبلؿ مدارج الرقي إلى أعلى سدة القوة كال
كالنالر كالوحدةن عباد اهللن أضاك  أماـ ىذا المرهد الذم ةركةو الحافظ ابن كثير عن عقبة بن 

نافع رضي اهلل عنون مضى بثلة من أصحابو دعاةن إلى اهلل إلى شماؿ أفرةقيةن كلما كصل إلى األرض 
حيًريىٍت بأنواع من التي بيًنيىٍت عليها مدةنة القيركاف نظر فوجد أنها مجموعة سباخن مجموعة غابات 

السباع الضارةةن ككجد أف ذلك المكاف ىو المكاف االستراعيجي الذم ةنبغي أف عراد عليو مدةنة 
كعكوف منطلقان للدعوة إلى اهلل كالتارةف بدةن اهلل فماذا فال عقبة؟ جمع البقية الباقية من 

رعوف إلى اهلل من الالباح أصحاب رسوؿ اهلل الذةن كانوا ماو ككانوا خمسة عرر رجبل كأخذكا ةتض
إلى المساء أف ةطهر ىذه األرض من السباع الضارةة كالحياةا كالاقارب كما إلى ذلك ككقف عقبة 
ةخاطب ىذه السباع قائبلنهلل أةتها السباع لقد جئنا لنؤدم رسالة اهلل سبحانو كعاالى كلنحملها إلى 

  من ىذه البقاة إلى حيث عراؤكا؟ كفي عباد اهلل عز كجل فهبل ةسرع  لنا سبيبلن إلى ذلك كانتقلت
الالباح من اليـو الثاني فوجئ الناس بهذه السباع كىي عحمل صغارىا عرحل عن ىذا المكاف بايدان 

بايدانن مرهد من عررات المراىد ةا عباد اهلل ةوض  لنا أف بين الضاف الذم ابتلى اهلل بو 
صدؽ االلتجاء إلى اهلل عز كجلن كإذا قلنا  اإلنساف كبين القوة الاظمى التي عنتظره شيءه كاحد؛

صدؽ االلتجاء فينبغي أف ةكوف ىذا االلتجاء عامان ةرمل كل من كقف أماـ مر ة ذاعو فارؼ أنو 
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عبدن ال ةالو قـو عن قـو كال عالو فئة عن فئة في ذلكن الكل ةنبغي أف ةتضرعوا إلى اهللن عباد 
ف الوكالة عجوز في الاقود المختلفة المتنوعة عوكل من اهللن في أحكاـ الررةاة اإلسبلمية قالوا إ

عراء في عقد من الاقود الرضائية كلكن ىل ةجوز أف أككل زةدان من الناس بااللتجاء إلى اهلل عني؟ 
ىل ةجوز أك أككل شخالان صدةقان مثلي أك فوقي أك دكني أقوؿ لو اذىب فالتجئ عني إلى اهلل 

ال ةا عباد اهللن االلتجاء إلى اهلل ثمرة ىوةة ككل من كاف ةتمتع سبحانو كعاالى ليكرف عنا السوء؟ 
بهوةة الابودةة هلل عز كجل ةنبغي أف عتجلى أصداء ىذه الابودةة في كيانو عضرعانن التجاءن إلى اهلل 

عز كجلن لو كاف في الناس من كاف قد استثني من ىذا الامـو الرامل لكاف رسوؿ اهلل أكلى 
ن إنو النبي المحبوب إلى مواله كخالقون كمع ذلك فقد كاف الناس باالستثناءن  إنو اإلنساف الماالـو

سيد المتضرعينن كاف سيد المستغيثينن عباد اهلل األعداء كثر كاالبتبلءات كثيرة كلكن بيننا كبين 
االنتالار على أنفسنا كعلى األعداء الذةن ى  من حولنا من قرةب أك بايد شيءه كاحدن صدؽ 

[ن َٓلى اهلل كاالنقياد ألمره القائلهلل }فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكيٍ  ًمٍنوي نىًذةره ميًبينه  ]الذرةاتهللااللتجاء إ
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 أؽجٟٛٔ ٌؾت هللا ا٠بٞ

 

د كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

على  كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد

 

فيا عباد اهلل  في فالل الربيع من كل عاـ عنتري النفس اإلنسانية لاودة الخضرة ةاناة زاىية  
دن كعنتري لابع الوركد كالزىور كالرةاحين عنباث في اافاؽ من كيًسيىٍت بها األشجار من جدة

جدةدن علك ىي الطبياة اإلنسانية التي ال شذكذ فيهان كفي شهر ربيع األنور عنتري األركاح 
كعنتري القلوب لاودة الذكرلن لاودة ذكرل مولد حبيبنا محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن 

وؽ إليو كمراعر الحنين إلى رؤةتون كعهتاج المراعر نروةن بسبب كعهتاج بين الجوان  مراعر الر
حواجز القركف التي امتدت بيننا كبينو فحيل بيننا كبين أف عكتحل عيوننا بمر هن ىذه مراعر 

إنسانية ال مرد لها كال مجاؿ للنقاش فيهان كلالك  عالموف ةا عباد اهلل أف اإلةماف باهلل سبحانو 
ين اثنين ال غنى عنهمان أما الركن األكؿ فهو اليقين الاقبلني باهلل عز كجل كعاالى ةتوقف على ركن

كرسلو ككتبو كاليـو ااخر كأما الركن الثاني فهي المحبة إذ عهيمن على الفؤاد هلل عز كجل أكالن 
كمن ث  لرسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ثانيانن أما الدليل على محبة اهلل عز كجل كأنها أحد 

ادان ال ركنين اللذةن ال غنى عنهما فقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }كىًمنى الن اًس مىٍن ةػىت ًخذي ًمٍن ديكًف الل ًو أىٍندى
ن كأما حب المالطفى  ُٓٔةيًحبُّونػىهيٍ  كىحيبٍّ الل ًو كىال ًذةنى  مىنيوا أىشىدُّ حيٌبان ًلل ًو{ ]البقرةهلل من ااةة

قوؿ رسوؿ صلى اهلل عليو كسل  فيما ركاه الترمذم كالحاك  صلى اهلل عليو كسل  فدليل ذلك 
على شرط الريخين من حدةث عبد اهلل بن عباس )أحبوا اهلل لما ةغذكك  بو من نامو كأحبوني 

لحب اهلل إةام ن كإنما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىذا الكبلـ عبليغان ألمرو حم لو اهلل عز 
بنفسو كاستكبارانن حاشى هلل ذلكن ىذه المحبة ةا عباد اهلل البد أف  كجل إةاه كل  ةقلو إعجابان 
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عستثير بين الجوان  مراعر الذكرل كلما اىتاجت عواملها أماـ المراعر اإلنسانيةن كعوامل 
الذكرل ليست محالورة في ذكرل كالدة رسوؿ اهلل بل ما أكثر المنبهات كالمذكرات التي عرد 

إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بالحنين كالحبن قالوا إف أصحاب  الااطفة اإلنسانية المؤمنة
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ل  ةكونوا ةحتفوف بذكراه باد كفاعون قاؿ في الناس قائل ىذا 
الكبلـن من ذا الذم قاؿ ذلك؟ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كانوا أشد الناس 

ون ما منه  من كاحد مر  على شجرة عىًل ى أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو انجذابان إلى ذكراه باد كفاع
كسل  ناـ في ظلها أك صلى ركاتين عندىا إال كاستبد بو الحنين إلى رسوؿ اهلل لمرأل ىذه الرجرة 
كلربما عمدد فناـ في المكاف الذم ناـ فيو رسوؿ اهلل كلربما كقف فاللى في المكاف الذم صلى 

كما من كاحد كقف على مكافو كقف عنده رسوؿ اهلل ذاىبان إلى غزكو أك  ةبان من فيو رسوؿ اهللن 
غزك إال كىي جى ذلك المكاف ذكرل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بين جوانحون بل إف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسل  ىو سيد من ألهبت بين جوانحو مراعر الذكرةات المقدسةن أال عالموف أنو 

عليو كسل  عندما قفل عائدان من غزكة عبوؾ كالحت أمامو طيبة ببيوعها كالح أمامو الجبل صلى اهلل 
األش  أحد قاؿ صلى اهلل عليو كسل  كقد اىتاجت مراعر الذكرل كالحنين بين جوانحوهلل )ىذه 

طابة كىذا أحد جبل ةحبنا كنحبو ن ىل قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ىذا الكبلـ إال 
وؽو استبد بو إلى ذكرل ةـو أحد! ىل قاؿ ىذا الكبلـ متغزالن بجبل أحد إال ألف سفحو عرجمانان لر

ةحتضن شهداء غزكة أحد! قاؿ قائلوف أصحاب رسوؿ صلى اهلل عليو كسل  ل  ةكونوا ةارفوف 
إحياء الذكرةاتن أةن ىذا الكبلـ الرارد عن الحقيقة كالواقع من الواقع التارةخي الذم ال ةجهلو 

لو ثقافة ما بل مارفة ما بسيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كسيرة أصحابون بل  من كانت
الابادات ةا عباد اهلل أك جلها إنما ىي إحياء لذكرةاتن الطواؼ الذم أمر اهلل عز كجل بو عباده 

ًإٍذ ةػىٍرفى  عي ًإبٍػرىاًىي ي إنما ىو إحياء لذكرل خليل اهلل إبراىي  إذا أقاـ بنياف البيت مع ابنو إسماعيل }كى
ًإٍسمىاًعيلي رىبػ نىا عػىقىب ٍل ًمن ا ًإن كى أىٍنتى الس ًميعي اٍلاىًلي ي  ]البقرةهلل [ن كىل صبلة ُِٕاٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كى

الركاتين عند المقاـ إال إحياء لذكرل مقاـ سيدنا إبراىي ن كىل الساي الذم عساونو بين الالفا 
ل زكجة سيدنا إبراىي  كىي عنتقل من ىنا كىناؾ بحثان عن ماء عػيٍركم بو غيل ةى كالمركة إال إحياء لذكر 

ابنها الالغير! الذكرةات ثمرة لحبن الذكرةات عبع ةفوح من رائحة الحبن فمن اىتاجت بين 
جوانحو محبة اهلل عز كجل كمن ث  محبة رسوؿ صلى اهلل عليو كسل  البد أف عفوح رائحة 

ن إف لمناسبة مولده أك لمناسبة ىجرعو أك لمرأل أثرو من  ثارهن ذلك ىو الذكرةات ألدنى مناسبة
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منطع الحبن كمنطع الحب انفااؿ قسرم كليس فابلن اختياران ةا عباد اهللن لال فينا من ةقوؿ 
فكيف السبيل إلى أف أطرد محبة األغيارن الدنيا كالرهوات كاألىواءن التي ىيمنت على قلبي 

عرم محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كأقوؿ في الجوابهلل األمر كمراعرم ألستقبل بمرا
ةسير ةا عباد اهللن أال عؤمنوف بأف الحب مبادلة ما بين قلب كقلب؟ إذا أحبك زةد من الناس 

كعلمت ةقينان أنو ةحبك أال عبادلو حبان بحب؟ ليس لك اختيار في ىذان أما علمت  أف رسوؿ اهلل 
ك  ةا عباد اهلل؟ أجلن أال عالموف أننا كقد شرفنا اهلل عز كجل باإلةماف بو صلى اهلل عليو كسل  أحب

كشرفنا اهلل بحب رسولو كشرفنا اهلل باإلةماف برسولو صلى اهلل عليو كسل  كأنو جالنا من أمتون أال 
 عالموف أنو صلى اهلل عليو كسل  قد استبد بو الحنين إليك  كعبػ رى عن اشتياقو الردةد إليك ؟ ركل
اإلماـ مالك في موطئو أف رسوؿ صلى اهلل عليو كسل  خرج قبيل كفاعو إلى البقيع فسل  على أىل 

البقيع ث  قاؿن كحولو ثلة من أصحابوهلل كددت لو أني رأةت إخواننا فقاؿ لو أحد أصحابو ألسنا 
فرطان إخوانك ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل بل أنت  أصحابي كإخواني أكلئك الذةن ل  ةلحقوا باد كسأكوف 

له  على الحوضن أم سأستقبله  على الحوضن قاؿ قائل منه هلل أك عارفه  ةا رسوؿ اهلل؟ كيف 
عارؼ من ل  عرى ؟ قاؿ أرأةت  لو أف رجبلن لو خيوؿ غرٌّ محجلة بين خيوؿ دى  به ن أم سوداءن 

موف ةا عباد أفكاف ةارفها؟ قالواهلل نا  قاؿهلل فأنا أعرفه  غر ان محجلين من  ثار الوضوءن عندما عال
اهلل أف محمدان صلى اهلل عليو كسل  خاع  النبيين كأحب الرسل إلى اهلل قد اشتاؽ إليك  كعبػ رى عن 

عحنانو إليك  أفبل عبادلونو حبان بحب؟ ال ةمكن لئلنساف أف ةكوف صاحب اختيار في ىذان 
البد أف عتفجر الرسوؿ الذم ةقوؿ كددت لو أني رأةت إخواننان ىذا الكبلـ عندما ةقرع سماي 

بين جوانحي مراعر الروؽ إليون مراعر الحنين إليون ىذا ىو السبيلن بل ىو أقالر سبيل إلى أف 
نطرد محبة الدنيان محبة األغيار من بين جوانحنا لنستقبل بهذا القلب الذم ىو كعاء مقدس 

ااؿ القلب محبة اهلل عز كجل كمن ث  محبة رسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن على أف انف
بالذكرل كانفااؿ المراعر بالحنين ةنبغي أف نال  أنو كسيلة إلى غاةة كليس غاةة بحد ذاعهان إف 
الحبن حب اهلل عز كجل كحب رسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسل  كسيلة نتخذىا لتضميد 

ن فمن جراحاعنان لابلج مركبلعنان لتحطي  السدكد القائمة بيننا كبين موالنا سبحانو كعاالى
استامل الوسيلة أداة لغاةة كانت قدسية الوسيلة من قدسية الغاةةن أرأةت  إلى الذم ةرةد أف ةقـو 
من الليل فيتهجد كىو ال ةستطيع أف ةغالب رقاده باليقظة ةضع عند رأسو منبهانن عندما ةوقظو 

يةن كلكن إذا اعخذ المنبو فينهض للوقوؼ بين ةدةو أنا  بهذا المنبو سبيبلن إلى علك الغاةة القدس
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ىذا المنبو غاةةن بحد ذاعها ةوقظو المنبو فيسكتو لياود فيرقد فاف ىذا المنبو أصب  عبثان من الابث 
كقد انقطع عن غاةتو التي اعًُّخذى من أجلهان الحب كذلكن الذكرةات التي عهتاج بين جوانحنا 

عية كاالقتالادةة كاألخبلقية كالدةنية فنتفاعل ماها كذلكن عباد اهلل أنت  عالموف أف حياعنا االجتما
قد فاضت بالمركبلت المختلفة كالخط  الرامية من بايد كمن قرةب إلى اإلةقاع بنا دةنيانن 
أخبلقيانن اقتالادةانن اجتماعيان كثيرة متنوعة متاددة فما الخبلص من ىذه المركبلت؟ بكلمة 

إلى حل ىذه المركبلت باد اإلةماف  كاحدة أقوؿ لك هلل البوابة الكبرل التي ةنبغي أف نجتازىا
الاقبلني باهلل عز كجل إنما ىو الحبن إذا فاضت محبة اهلل كمن ث  محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسل  بين الجوان  طردت ىذه المحبة الرعوناتن طردت الاالبياتن طردت االستكبارن 

عحت مظلة قوؿ اهلل عز كجلهلل طردت األثػىرىة كجالت ىؤالء المحبين هلل كمن ث  لرسولو ةقفوف 
ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ   ]الحجراتهلل من ااةة ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى [ كمن ث  ةجدكف أنفسه  َُ}ًإن مى

قد عجاكزكا ىذه البوابة القدسية الكبرل إلى بوابة متفرعة عنها ىي بوابة األخوة في اهلل سبحانو 
 كعاالىن 

أسباب الرقاؽ التي عثور ما بين فئات األمة اإلسبلمية كالاربية الواحدةن  الرعونات كالخبلفات ك 
كل ذلك ةذكب كةنمحي في ضراـ ىذا الحب هلل كرسولو كمن ث  في ضراـ األخوة التي ةسرم 
نسبها بين عباد اهلل المؤمنين جمياانن فاذا عحقع لحمة األخوة كانتهت عوامل الرقاؽ كذابت 

ت من خبلؿ ذلك القوة كأسبابها كحيلٍّت المركبلت كلها كعغلبت كزالت إلى غير رجاة عفجر 
األمة على سائر الخط  الرامية إلى اإلةقاع بهان ىذا ىو الابلجن إنو عبلج قرةب ةا عباد اهلل ماثل 
أمامك ن موضوع على مقربة من أةدةك  عل  ذلك من عل  كجهل ذلك من جهلن كليت أف قادة 

الموف ىذه الحقيقة كةجتازكف إلى حل مركبلعه  بوابة الحب هلل األمة الاربية كاإلسبلمية ة
كرسولو أكالن ث  بوابة األخوة في اهلل سبحانو كعاالى ثانيان كإذا بالمركبلت كلها قد حيلٍٍّتن كإذا 

امىكيٍ   بالواقع الذم كعدنا بو اهلل سبحانو كعاالى إذ قاؿهلل }ًإٍف عػىٍناليريكا الل وى ةػىٍناليرٍكيٍ  كىةػيثىبٍٍّت أىقٍ  دى
[ قد غدا حقيقة ماثلة أماـ أبالارنان أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى ٕ]محمدهلل من ااةة

 أف ةجالنا ممن ةستماوف القوؿ فيتباوف أحسنو أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 االٔزظبه ٌإلٍالَ....ٍج١ٍٗ ٚأكٚارٗ.

 

ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي "الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ًو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّ 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  إف من سنن اهلل الماضية في 
كالباطلن إنو صراع مستمر ال ةهدأ ما عوالى الليل كالنهار  ىذا الكوف الالراع المستمر بين الحع

إلى أف ةرث اهلل األرض كما عليهان كما داـ في الناس أناس ةستجيبوف لوحي عقوله  ك خركف 
ةستجيبوف لنداء رعوناعه  كأىوائه  إذان ال بد أف ةظل الالراع بين الحع كالباطل مستمرانن كلكن 

ىذه السنة في كونو قضى كقرر في محك  عبيانو أف الباطل  اهلل عز كجل الذم شاء أف ةمضي
مهما جاؿ ال بد أخيران أف ةزكؿ كةندثرن كصدؽ اهلل عز كجل القائل في محك  عبيانوهلل }كىقيٍل جىاءى 

[.  كصدؽ اهلل عز كجل القائل في محك  ُٖاٍلحىعُّ كىزىىىعى اٍلبىاًطلي ًإف  اٍلبىاًطلى كىافى زىىيوقان  ]االسراءهلل
[ن أقوؿ لك  ُٖيانو }بىٍل نػىٍقًذؼي بًاٍلحىعٍّ عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدمىغيوي فىًاذىا ىيوى زىاًىعه  ]االنبياءهلل من ااةةعب

أكا إف سمات  أف ىنالك عىودان إلى  ىذا ةا عباد اهلل أذكرك  بهذه السنة الربانية لكي ال عػيفىاجى
عن طرةع علك األقبلـ التي كانت عبث  التطاكؿ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل 

ن ةنبغي أال عفاجىأكان إنها صورة من  سمومها كالتي عادت اليـو إلى بث نقيع  خر من ىذه السمـو
صور السنن الماضية كالتي قضى بها اهلل عز كجل صراعان بين الحع كالباطلن ككلما رأةنا صورة من 

ضي بأف ةمحع الحعُّ الباطلى مهما عطاكؿ أمد صور ىذا الالراع ةنبغي أف نتذكر قرار اهلل القا
الباطل كمهما جاؿ جولتون كإنني ةا عباد اهلل أؤكد لك  أنها خطة كيدةة عتمثل في مرحلتين اثنتينن 

أكالىما مرحلة االستفزاز كاستثارة المراعر الوجدانية لدل المسلمين لدفاه  إلى الالياح 
على أعماؿ التخرةب كالتحرةع كالنهب كالقتل إف كلدفاه  إلى الثأر كركح االنتقاـ كلحمله  

استطاعوان كبذلك عحقع ىاعاف المرحلتاف الهدؼ الاظي  الخطير الذم ةرمي إليو أكلئك الكائدكف 
لئلسبلـن الحاقدكف عليو الثائركف على انتراره في ربوع الغرب كالررؽ كلهان ةنبغي أف نكوف على 
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هللن إنها مكيدةن مرة أخرل أقوؿن عتمثل في مرحلتين اثنتين؛ بينة من ىذا الذم أقولو لك  ةا عباد ا
 المرحلة األكلى االستثارة للدفع إلى الرغب كاألعماؿ التخرةبية ك.. ك...

 

إلى  خر ما عالموف كمن ثى   إلى شغل الناس المسلمين عن عحقيع ذكاعه ن عن مراجاة ىوةاعه ن 
ى  عن ىذه المهمة كشغله  بهذا الذم ال طائل عن النهوض برسالته  اإلسبلميةن ةرمي إلى باد

من كرائو كإنما ىو عاوةض عن مراعر التخلف الذم ةااني منو المسلموف ما ةاانونو في ىذا 
الاالرن أرةد أف أعل  كأف عالموا جمياان أف االنتالار لئلسبلـ ال ةتمثل في حركة مفاجئةن في ةقظة 

ي الروارعن في ىتافاتن في عخرةبن حتى في باد رقدة متطاكلةن في ةقظة عتمثل في صراخ ف
مقاطاةن اليقظة اإلسبلمية ال ةمكن أف عتحقع بمثل ىذه اليقظة المفاجئة باد ذلك الرقاد الطوةلن 

اليقظة اإلسبلمية كاالنتالار لدةن اهلل سبحانو كعاالى إنما ةتمثبلف في أف ةلتفت المسلموف 
لى اهلل عليو كعلى  لو كسل  التي ةقوؿ فيها فيما كالسيما قادة المسلمين إلى كصية رسوؿ اهلل ص

ركاه مسل  كاإلماـ أحمد من حدةث الناماف بن بريرهلل )المؤمنوف في عوادى  كعراحمه  كعااطفه   
كالجسد الواحد إف اشتكى منو عضوه عداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى ن االنتالار لئلسبلـ 

ىذا الذم ةقولو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   فيتأكىوف  ةتجلى في أف ةػيٍقًبلى قادة المسلمين إلى
للمالائب التي عنػزؿ باخوانه ن ةتأكىوف للقتل الذم ةستحر باخوانه  كةابركف عن ىذا التأكه 

بالامل الجادن بالتضامنن االنتالار لئلسبلـ ال ةتمثل في اإلعراض عن ىذه الوصية النبوةة التي 
عليو كسل   بل خاطب بها قادة المسلمين قبل أف ةخاطب بها  كصانا بها رسوؿ اهلل صلى اهلل

عامته ن االنتالار لئلسبلـ ال ةتمثل في اإلعراض عن ىذه الوصية القدسية كإخضاع الرأس بدالن 
عن ذلك للادك الذم ةمضي في عمزةقو للحقوؽ كالذم ةمضي في قضائو على الحياة البرةئة 

األحقاد المستحرة بين جوانون االنتالار لئلسبلـ ال ةتمثل كالذم ةمضي في إشباع كيانو للنػزكات ك 
في ةقظة مفاجئة من باض ىؤالء القادة كإخوانه  ةستحر به  القتل كالادك ماضو في عقطيع صلة 

القربى مما بينه  كى  لذلك التخطي  خاضاوف كبرؤكسه  لهذه المكيدة ةطأطئوفن االنتالار 
ف ةنهض األمين الااـ لمنظمة المؤعمر اإلسبلمي بتنفيذ ما ع  لئلسبلـ ةا عباد اهلل إنما ةتمثل في أ

االعفاؽ عليو في أكثر من قمة إسبلمية مر ٍتن ةتمثل في أف ةقدـ على عنفيذ ما ع  االعفاؽ عليو من 
استحداث قناة فضائية إسبلمية ال عنتمي لدكلة ما كإنما عنتمي لهذه المنظمة اإلسبلمية عتجو إلى 
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عارفه  باإلسبلـن عبين له  حقيقة اإلسبلـن عوض  له  عن طرةع موازةن  الغرب بلغاتو شتى
كحقائع علمية عارةخ الحضارة اإلسبلميةن ىكذا ةكوف االنتالار لئلسبلـن كعندما ةت  ىذا ما ةنبغي 

أف نرغل أنفسنا بتلك األقبلـ السخيفة التي عرس  ما عرةد أف عرس ن ما ةنبغي أف نرغل أكقاعنا 
ينة بالرجوع إلى ىؤالء بقاؿو كقيل كال بمسيرات كال نحو ذلك فالوقت أسرع من ذلك الغالية الثم

بل لسوؼ نجد أنفسنا أماـ مالداؽ المثل الاربي القائلهلل الكبلب عاوم كالقافلة عسير كلكن 
فلنال  ةا عباد اهلل أف ىذا االستخفاؼ الذم عسماوف عودان إليو في باض الالحف األجنبية ىو 

استخفافان برسوؿ اهلل كال عطاكالن على سيرعو كحياعو ق  إنما ىو في الحقيقة  في حقيقتو ليس
استخفاؼ بما  ؿ إليو أمر المسلمينن إنما ىو باستخفاؼ بالحالة التي ةندل لها الجبين من كاقع 

المسلمين ال سيما كثير من قادة المسلمينن متى ةا عباد اهللن متى ةالحو النائ ؟ متى ةستيقظ 
تى عهتاج الكرامة؟ كقد علمت  سلسلة ىذه االعتداءات التي عستحر على إخوانك  في السادر؟ م

فلسطينن علمت  الخط  المتسلسلة الرابية الرامية إلى القضاء على كينونة ىذه األمةن الرامية إلى 
القضاء على حضارة ىذه األمة كمع ذلك فاننا نلتفت ةمينان ث  ناود فنلتفت شماالن فبل نجد في 

ر األحياف إال من ةطأطئ الرأس لهذه المكائد لماذا؟ ألف القدسية الكبرل عحولت إلى قدسية أكث
حراسة للكراسين عحولت إلى قدسية رعاةة للذات كللنفسن كما أصدؽ ما قالو الراعر الاربي 

 عجسيدان لهذا الواقع الذم نقوؿ  دع المكاـر ال عرحل لبغيتها

 

اد اهلل أرجوا من نفسي أكالن كمنك  ثانيان كمن قادة المسلمين كاقاد فانك أنت الطاع  الكاس  عب
من حولنا ثالثان أف عوقظه  ىذه المكائد المتوالية كأف ةتبينوا النهاةة التي ى  كنحن راحلوف إليها 
كأف ةقفوا مليان أماـ مر ة الذاتن نحن اليـو نايش فوؽ األرض كغدان سنكوف في باطنهان الملك 

بخر كعزكؿن القدرات كنروة اللذائذ عتبددن ما الذم ةبقى في رحلتك إلى اهلل؟ زائلن األمواؿ عت
ةبقى ما قد قدمتو لربكن ما قد حققتو ألمتكن ىذا ىو الذم ةبقىن أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف 
ةجال من صمود ىذه الدكلة عبرة للماتبرةنن كأسأؿ اهلل عز كجل أف ةرزقنا الثبات على النهج 

أف ةكرمنا بأف نتقدـ خطوة إثر خطوة إثر خطوة إلى ما ةرضي اهلل سبحانو كعاالى في الذم ةرضيو ك 
نفوسنان خيره من ىذه المسيرات التي سمانا أنباءىان كلربما سارت عدكاىا إلى كثير من الببلد 
األخرلن خيره من ىذه المسيرات التي ال عجدم شيئان أف ةاود المسلموف كقادعه  في المقدمة 
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حو جدةد مع اهلل سبحانو كعاالىن أف ةاودكا فينفذكا كصية حبيبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل إلى اصطبل
عليو كسل هلل  )المؤمنوف في عوادى  كعراحمه  كعااطفه  كمثل الجسد الواحد ن ىكذا ةقوؿ رسوؿ 

صلى اهلل عليو كسل  ن اليقظة اإلسبلمية التي عهيب بنا أف ناود فنالطل  مع اهلل عقتضي أقل 
عب أف ةكوف ىنالك صوت لمنظمة المؤعمر اإلسبلمي ةحاكر الاال  الغربين ةارفو اإلسبلـ المرا

بهدكءن ةبين لو حقائع اإلسبلـن ةبين لو أف ىذا القر ف ال ةأعيو باطلن ةضع الغرب أماـ حقيقة 
المالطفى صلى اهلل عليو كسل   كةمزؽ األغرية الزائفة الكاذبة التي عمتد سحبان على كجو 

ة اإلسبلميةن ىكذا ةنبغي أف ننتالر لدةننا ضد ىذه اإلساءات التي قد سمات  بهان أسأؿ الحقيق
 اهلل الالي القدةر أف ةوقظ األمة اإلسبلمية ةقظة عرضيون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 شغوح اإلٍالَ

 

ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

صل كسل  كبارؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  إف اإلسبلـ الذم شر فنا اهلل 
جرة باسقةن أما جذكرىا فتتمثل في سبحانو كعاالى بو بدءان من فجر ىذه الخليقة أشبو ما ةكوف بر

مراعر الابودةة الواجفة هلل سبحانو كعاالىن كأما جذعها الظاىر كأغالانها الظاىرة فيتمثل ذلك  
كلُّو في االنقياد ألكامر اهلل سبحانو كعاالى من عبادات كأكامر كنواىيى عامةن كأما ثمارىا فتتمثل 

هذه الرجرة متمثلة في ساادة الفرد كالمجتمعن في الساادة التي قيضها اهلل سبحانو كعاالى ل
متمثلة في القوة باد الضاف كالنالر باد الهزةمة كالغنى باد الفقر كاالعحاد باد التررذـ كالتفرؽن 
كانظركا إلى ىذا المثاؿ كيف ةبرزه كةجسده لنا كتاب اهلل سبحانو كعاالى إذ ةقوؿ }أىلىٍ  عػىرى كىٍيفى 

اًءن عػيٍؤًعي أيكيلىهىا كيل  ًحينو ضىرىبى الل وي مىثىبلن كى  ا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا ًفي الس مى ًلمىةن طىيٍّبىةن كىرىجىرىةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى
[ن إذان فاإلسبلـ جذكره من ِٓبًًاٍذًف رىبػٍّهىا كىةىٍضًربي الل وي اأٍلىٍمثىاؿى لًلن اًس لىاىل هيٍ  ةػىتىذىك ريكفى ]ابراىي هلل

 كجذع ث  أغالافه من االنضباط بأكامر اهلل سبحانو كعاالى كلها كثمرة من الابودةة الواجفة هلل
الساادة كعد اهلل سبحانو كعاالى بها المسلمين الذةن ةمثلوف ىذه الرجرةن كنحن ةا عباد اهلل 
عندما نتأمل في مانى الابادة كالابودةة قد نتساءؿ عن الفرؽ بينهمان ما الفرؽ بين الابودةة 

عز كجل؟ أما الابودةة فحاؿه ةالطبغ بها اإلنساف شاوران عتمثل في أقالى درجات  كالابادة هلل
الذؿن كلكن لمنن لقيـو السموات كاألرضن عتمثل في المراعر الربانية إذ عهيمن على فؤاد 

اإلنسافن فالابودةة إذان حاؿه خفيةه ضاربةه بجذكرىا في الفؤادن أما الابادة فسلوؾ اختيارم ةمارسو 
انقيادان ألكامر اهلل سبحانو كعاالى كانقيادان للنواىي التي حذره اهلل سبحانو كعاالى منهان  اإلنساف

ىذا ىو باختالار فرؽ ما بين الابودةة كالابادةن إذا عرفنا ةا عباد اهلل ىذا الفرؽ بينهما فقد  ف لنا 
تحقع إال إذا كانت أف نال  أف الابادة الحقيقية المقربة إلى اهلل سبحانو كعاالى ال ةمكن أف ع

موصولة بجذكر من الابودةة ضاربةو بها في باطن القلبن أما عندما عكوف الابادة في كياف اإلنساف 
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منفاللة عن ىذه الابودةة التي ىي جذكر ىذه الرجرة فاف مظاىر الابادة ال ةمكن أف عقرب 
ها ربنا سبحانو كعاالى أصحابها إلى اهلل شركل نقيرن كلقد كقفت ةا عباد اهلل على  ةات ةنات في

رسولو بالابودةة كعساءلت ىبل ناتو بالرسالة التي ابتاثو اهلل عز كجل بهان ىبل ناتو اهلل عز كجل 
بالنبوة التي ميػ زىه اهلل عز كجل بها؟ كلكني رأةتو كلما أراد أف ةنوه بمكانة حبيبو المالطفى ناتو 

[ }سيٍبحىافى ُقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلاىالىًمينى نىًذةران ]الفرقافهللبوصف الابودةة }عػىبىارىؾى ال ًذم نػىز ؿى اٍلفيرٍ 
ًإٍف  ُال ًذم أىٍسرىل ًباىٍبًدًه لىٍيبلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقالىى ]االسراءهلل من ااةة [ }كى

[ كنظرت إلى رسوؿ ِّعيوا ًبسيورىةو مٍٍّن ًمٍثًلًو ]البقرةهلل من ااةةكيٍنتيٍ  ًفي رىٍةبو ًمم ا نػىز ٍلنىا عىلىى عىٍبًدنىا فىأٍ 
اهلل صلى اهلل عليو كسل  فرأةتو ال ةنتري إذ ةالف نفسو بوصف إال عندما ةالف ذاعو بالابودةة 

هلل عز كجلن كمهما علقى من اهلل عز كجل مظاىر النالر كالتأةيد فانو ةزداد عطامنان كاصطباغان بهذه 
باد اهللن حاؿ الابودةة هلل سبحانو كعاالىن أال عذكركف ةـو فت  اهلل سبحانو كعاالى عليو الحاؿ ةا ع

مكة كطاؼ بالبيت الحراـ سباان ث  كقف ةخطب الناس باد أف أثنى على اهلل سبحانو كعاالى بما 
 ىو أىلو قائبلنهلل الحمد هلل الذم نالر عبده كأعز جنده كىـز األحزاب كحدهن نالر عبدهن ل  ةقل
نالر رسولون عباد اهلل حدثتك  بهذه المقدمة من أجل أف نتلمس جمياان مكاف ىذه الجذكر من 
ىذه الرجرة المقدسة الباسقة من قلوبنان التربة التي ةنبغي أف عضرب جذكر الابودةة في أقالاىا 

الى بين إنما ىي عربة القلبن أةن ىي مراعر الابودةةن كال أقوؿ الابادة السلوكيةن هلل سبحانو كعا
جوانحنا؟ أرجو أف أكوف مخطئان إف قلت لك  أكثرنا ةااني من قلوبو فارغةن كأكثرنا ةتمثل 

اإلسبلـ في حياعو كما لو كاف شجرة قد أثبتت على ظاىر من األرض ليس فيها جذكر عمخر 
ىذا عباب األرضن ىل ةينتظىري بهذه الرجرة إال الذبوؿ ث  االنمحاؽ؟ ىذه ىي حالنا إف ل  نتدارؾ 

النقه كنكمل شجرة اإلسبلـ التي متػ اىنىا اهلل سبحانو كعاالى بهان أرأةت  إلى االزدكاج الذم عااني 
منو مجتمااعنا اإلسبلمية كال ةبرأ منها إال قلةه فيما أحسب؟ إف سبب ىذا االزدكاج فقد جذكر ىذه 

رةن بل لاله  ةتكاثركف الرجرة اإلةمانية في القلوبن عنظر إلى الماللين في المساجد كإذا ى  كث
مع األةاـن كعتأمل في مظاىر الالياـ في موسمو الرمضاني فتجد مظاىره متألقة في األسواؽ كفي 
المساجد كربما في البيوت أةضانن كعنظر إلى الحجيج كإذا بأعداده ةتكاثر عامان إثر عاـن كلكن 

ن عأمل في اإلسبلـ الذم عأمل في اإلسبلـ الذم ةنبغي أف ةهيمن على األسواؽ كإذا ىو غائب
ةنبغي أف ةهيمن على الابلقات الرخالية بين اإلنساف كأخيو اإلنساف كإذا اإلسبلـ عن ىذه 

الابلقة غائبن عأملوا في حياة األسرة أفرادىا باضه  مع باض كإذا اإلسبلـ في أكثر األحياف عن 
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التي ةفور بها قالر  ىذه األسرة غائبن كإذا كنت  في شك مما أقوؿ فانظركا إلى المركبلت
الادؿن ىي مركبلت بين مسلمين كمسلمينن كلربما بحثت عن ىؤالء المسلمين فل  عجدى  إال 
في المساجدن كلربما عتبات سيرة الواحد منه  فوجدعو ةغرى مجالس الذكر كمجالس الال  كما 

حالوران في صبلة إلى ذلكن ةا سبحاف اهلل من أةن جاء ىذا االزدكاج كقد علمنا أف اإلسبلـ ليس م
كصوـو كحجٍّ كزكاةن اإلسبلـ لو سلطانو النافذ على الحياة اإلنسانية كلٍّهان أل  ةأمرنا اهلل عز كجل 

اًعي ًلل ًو رىبٍّ اٍلاىالىًمينى ]األنااـهلل [ أم كل ُِٔأف نقوؿهلل }قيٍل ًإف  صىبلًعي كىنيسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمى
ا إلى رب الاالمين سبحانو كعاالىن إذان لماذا أىًجديًني ملتزمان عقلباعي في الحياة ةنبغي أف أعوجو به

باإلسبلـ إذ عحين أكقات الالبلة كأيٍىرىعي إلى المساجد ألدائها مع الجماعة؟ لماذا أكوف كاحدان 
ممن عتألع مظاىر الالياـ في شكله  كعحركاعه  في شهر رمضاف؟ لماذا أكوف كاحدان من 

راـ في موس  كل حج؟ حتى إذا دخلتي عراؾ الابلقات المالية المتسابقين إلى بيت اهلل الح
كدخلت السوؽ من الالباح إلى المساء حيًجٍبتي عن اإللو الذم كنت أركع كأسجد لون لماذا؟ 

السبب أف عباداعنا السلوكية ل  عتالل بجذكر مستقرة في أعماؽ ىذه األفئدةن أفئدعنا ىي التربة 
ذه الرجرة اإلةمانية التي حدثنا عنها بياف اهلل عز كجلن عندما التي ةنبغي أف عستقر فيها جذكر ى

ةكوف قلبيى خاليان من مراعر الذؿ كالابودةة كالمملوكية هلل سبحانو كعاالى كمن ث  ةكوف شاورم 
خاليان عن مراقبة اهلل عز كجل لي فما أةسر أف أرضيىون فيما أعالورن بركاات أيؤدةها كبالياـ أصبر 

لطرةع ما بين بيتي كبين بيت اهلل الحراـ ذاىبان  ةبانن ماذا ةكلفني ذلك ىذه عليو كبحج أذرع ا
الابادة مقطوعة عن جذكرىا لن عقربنا إلى اهلل ةا عباد اهللن البد لكي عحيا ىذه الابادةن لكي 

عسرم فيها ركحهان البد من أف عكوف لها جذكرن الرجرة ال عحيا بدكف جذكرن كالجذكرن جذكر 
كما قلت لك  ىي الابودةة هلل عز كجلن لما  ؿ اإلسبلـ في حياة مجتمااعنا   ىذه الرجرةن

اإلسبلمية كأكثر المسلمين إلى ىذه المظاىر السلوكية دكف أف عكوف لها جذكر ضاربة في أعماؽ 
األفئدة أصبحنا نتالور اإلسبلـ فكرانن كما أكثر ما ةيناىتي اإلسبلـ بالفكرن كما أكثر ما ةنات 

اهلل بالمفكرةنن المفكرةن اإلسبلميينن عأملوا من أةن جاءت ىذه الكلمةن من أةن جاء الدعاة إلى 
ىذا اللقب لئلسبلـ كالداعين إلى اهلل عز كجلن ىل سمات  ىذا اللقب قبل مئة كخمسين عامان أك 
قبل مئة عاـ؟ الن ىل سمات  باس  الفكر اإلسبلمي كالمفكر اإلسبلمي قبل مئتينن قبل ثبلث مئةن 

ل أربامائةن قبل ستمائة عاـ؟ إطبلقانن ألف اإلسبلـ ليس فكران منباثان من ىذا الدماغ كإنما قب
اإلسبلـ شجرة جذكرىا القلبن كالقلب مكمن لمراعر الابودةة هلل سبحانو كعاالىن عندما عضرب 
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 جذكر ىذه الرجرة في فؤادم كعستقر في حناةا ىذا الفؤاد فانني سأعحوؿ إلى إنساف ةراقب اهلل
في كل حاؿن عندما أذىب إلى السوؽ أًجديًني عابدان هلل في سوقين عندما أذىب إلى مدرستي أك 
جاماتي مالمان أك متالمان أجدني عابدان هلل عز كجل في جاماتين عندما أجدني ذا عبلقة بيني كبين 

بودةة هلل إخوةو لي في اهلل عز كجل أك  خرةن من خارج الدائرة اإلسبلمية أجدني في محراب الا
عز كجلن عندما أدخل دارم في المساء كأجلس مع أىلي كزكجي أجدني عدت إلى محراب 

الابودةة هلل سبحانو كعاالىن نحن بحاجة ةا عباد اهلل إلى أف نتفقد جذكر ىذه الرجرة التي عب ر 
اهلل عز كجل بها عن شجرة اإلسبلـن أسأؿ اهلل عز كجل أف ةجال قلوبنا أكعية لجذكر ىذه 

الرجرة أال كىي الابودةة الواجفة هلل عز كجلن إف ل  نالطبغ بها اليـو فلسوؼ نالطبغ بها عند 
رحيلنا من ىذه الحياةن لسوؼ نالطبغ بها عندما نمتد على فراش الموت كنجد ملك الموت 

ةستلب ركحنا شيئان فريئان سنال  عندئذو أننا عبيد كاجفوف أذالء هلل عز كجلن فلنالطبغ اليـو بهذه 
الحقيقة قبل أف ةفوت األكاف فبل ةفيدنا االصطباغ بها عندما نرحل إلى اهلل عز كجلن أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل عز كجل
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 اٌؼًّ اٌظبٌؼ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

ةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبل
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  دأىبى الناس أف ةتخذكا من 

مظاىر اإلقباؿ على المساجد ماللين راكاين ساجدةن كمن مظاىر عزاةد الحجيج المتجو إلى بيت 
سلمين ال ةزالوف بخير كأنه  ملتزموف بأكامر اهلل عز كجل مبتادكف الحراـ دليبلن له  على أف الم

عن نواىيون كلكن البياف اإللهي ةضانا أماـ مقياس  خر ةا عباد اهلل فتاالوا نتأمل في ىذا المقياس 
ي الذم نقرؤه في كتاب اهلل عز كجلن ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }كىًمنى الن اًس مىٍن ةػيٍاًجبيكى قػىٍوليوي فً 

نٍػيىا كىةيٍرًهدي الل وى عىلىى مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ اٍلًخالىاـً ]البقرةهلل [ن }ةػيٍاًجبيكى قػىٍوليوي ًفي َِْاٍلحىيىاًة الدُّ
نٍػيىا  مسترهدان باللواعون بركوعو كسجودهن مسترهدان بتطوافو حوؿ بيت اهلل الاتيع لكن  اٍلحىيىاًة الدُّ

ًإذىا عػىوىل ى سىاىى ًفي  ذلك ليس دليبلنن ةقوؿهلل }كىىيوى  أىلىدُّ اٍلًخالىاـً  ن لماذا ةا رب؟ ةأعي الجواب }كى
[ن إذان ىذا ىو َِٓاأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىةػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالل وي ال ةيًحبُّ اٍلفىسىادى ]البقرةهلل

اهلل كيف ةؤكد البياف اإللهي  المقياسن إصبلح المجتمع أك الاكوؼ على إفسادهن كعأملوا ةا عباد
ىذا المقياس عندما ةقيد ربنا اإلةماف دائمانن ال بالبلة كحجن كلكن بالامل الالال ن }ًإف  ال ًذةنى 

انىٍت لىهيٍ  جىن اتي اٍلًفٍردىٍكًس نػيزيالن ]الكهفهلل [ن }كىعىدى الل وي ال ًذةنى َُٕ مىنيوا كىعىًمليوا الال اًلحىاًت كى
اًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيٍ  ًفي اأٍلىٍرًض ]النورهلل من ااةة مىنيوا ًمٍنكي  [ن ىذا ىو المقياس ٍٓٓ  كىعىًمليوا الال اًلحى

ةا عباد اهللن كلست أعني بهذا أف الالبلة غير ذات جدكل كلكن الالبلة البد لها من ثمرات 
الثمرات  كالثمرات عكمن في رعاةة إصبلح المجتمع كاالبتااد عن إفسادهن فاف ل  عتحقع ىذه

فالبلة ىذا اإلنساف ربما كانت مردكدةن كقد ركل الطبراني من حدةث عبد اهلل بن عباس عن 
النبي صلى اهلل عليو كسل  أنو قاؿهلل من ل  عنهو صبلعو عن الفحراء كالمنكر ل  ةزدد من اهلل إال 

عن كاقانا المااش  بادانن عاالوا ةا عباد اهلل نتخذ من ىذا المقياس الذم رسمو لنا بياف اهلل سؤاالن 
اليـو أىو ةتجو صادان إلى مرضاة اهلل عن طرةع إصبلح المجتمع أـ ىو ةرجع القهقرل بسبب 
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عكوفنا على الفساد كاإلفساد فيون ىل اختفت الرشوة من مجتمااعنا اإلسبلمية؟ علك الجرةمة 
لقوانين كالررائعن التي عسرم ما بين الراشي كالمرعرين علك الجرةمة التي كادت أف عرل فاعلية ا

إف كانت ىذه الظاىرة قد اختفت أك عقلالت فلنال  أف المسلمين بخير كما ةقوؿ بياف اهلل 
سبحانو كعاالىن ىل أقلع التجار كالبائاوف عن الغش كأنواعون كما أكثر أنواع الغش إف في السلاة 

صيل التي ال داعي إلى كنوعها أك في الثمن كاألكاذةب التي عحاؾ من حولهان كأنت  عالموف التفا
ذكرىان ىل أقلع ىؤالء التجار كالبائاوف عن الغش كأنواعو ك ثركا أف ةكونوا في عمله  خدامان 

لمجتمااعه ؟ إف كانوا قد أقلاوا عن ذلك أك عقله ذلك من حياعه  فلنال  أف المسلمين بخير 
دت المرافي الاامة كأنه  متجهوف إف بب ء أك بسرعة إلى مرضاة اهلل سبحانو كعاالىن ىل غ

مظهران بكل من فيها لخدمة المرضى كرعاةته  كالسهر عليه ؟ ىل أصب  األطباء المناكبوف 
ةقضوف لياليه  إلى جانب مرضاى  ةؤنسونه ن ةرعونه ن ةخدمونه ؟ ىل ةاكف الممرضوف 

ن كالممرضات في ىذه الليالي على ىذا الواجب األقدس أـ إنه  ةتخذكف من لياليه  ساعة سمر
ساعة أنس كفكاىة كماال أدرم ما أقوؿ؟ إف كانت ىذه المرافي قد أقلات عن ىذا الذم أقولو 

لك  فلنال  أف المسلمين بخير كأنه  متجهوف إلى مرضاة اهلل سبحانو كعاالىن ىل أقلع الفبلحوف 
 كالمزارعوف عن استنبات مزركعاعه  كثمارى  بواسطة السمـو المهلكة التي عارفوف من أجل أف

ةجمل مر ىا في أعين الناظرةن كإف عحولت إلى سمـو لآلكلين؟ ىل أقلع ىؤالء المزارعوف عن 
ىذه األسمدة الكيميائية التي ال حاجة كال ضركرة إليها إال لمزةد من عحقيع األطماع؟ إف كانوا قد 

ىل  أقلاوا عن ذلك فلنال  أف المسلمين بخير كأنه  متجهوف إلى مرضاة اهلل سبحانو كعاالىن
أقلع عجار المداجن عن عغذةة فرارةجه  باألغذةة الهرمونية ابتغاء أف عضخ  في أقرب كقت كأف 

ةث اقل كزنها في الميزاف من أجل أف ةناؿ أصحابها مزةدان من األرباح كإف عحولت في جسـو 
الوا ااكلين إلى أمراض خبيثة ككبيلة؟ ىل أقلع ىؤالء عن ىذا الذم أقولو لك ؟ إف كانوا قد ف

ذلك فالمسلموف كهلل الحمد ما ةزالوف بخيرن الموظفوف كالمسئولوف على اختبلؼ مراعبه  ىل 
أقلاوا عن أف ةجالوا من كظائفه  مطاةا لمالالحه  الرخالية كعادكا فااىدكا اهلل عز كجل على 

أف ةجالوا من أنفسه  مطاةا لماللحة األمة؟ إف كانوا قد عاىدكا اهلل على ذلك فالمسلموف 
خيرن عباد اهلل لالك  عالموف أف أكياسان كبيرة من الرحـو عيملئ في فالل الربيع من كل عاـ ب

لتمؤل بها شاحنات كةػيت جىو بها إلى البادةة من أجل أف عمزج بأكؿ غذاء أكـر اهلل عز كجل بو 
  من اإلنساف أال كىو غذاء السمن الطبياين لئن كاف عجار البادةة أقلاوا عن ىذا رحمة باخوانه
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خبلؿ الخوؼ من اهلل عز كجل فلنال  أف المسلمين بخير كأنه  متجهوف إلى مرضاة اهلل سبحانو 
كعاالىن فما الجواب عن ىذه األسئلة ةا عباد اهلل؟ الواقع ىو الذم ةجيبن كإني ألرجوا اهلل 
إلى  سبحانو كعاالى أف ةالل  كاقانان الالبلة كحدىا ستار ةستر ىذا السوء كليس ىو الذم ةقرب

اهللن الامل الالال ن ىذا ما ةقرره بياف اهلل سبحانو كعاالىن ككأني بك  ةا عباد اهلل عسألوف سؤاؿ 
اإلنساف المؤمن الحائرهلل كيف السبيل إلى أف نيخًرج حب الدنيا من قلوبنان كحب الدنيا ىو 

كأف عزةد السبب لكل ىذه المفاسد التي قد نتورط فيها؟ السبيل سبيل قالير سهل كىو أف عمتن 
من حب اهلل عز كجل بين جوانحكن كلكن كيف السبيل إلى أف عزداد حبان هلل؟ سبيل ذلك أف 
عرب  النامة بالمنا ن افال ذلك عارع ربكن إذا أكةت في المساء إلى فراشك فاذكر أف الذم 
ةكرمك بنامة الرقاد ربك كاحمد اهلل على ذلكن فاذا استيقظت باد ساعات كرأةت نفسك قد 

طت من عقاؿ اذكر اإللو الذم أةقظك باد نـو كأحياؾ باد موتن إذا دخلت الحماـ فاذكر عنر
أف ىذه النامة التي أسداىا اهلل إليك إذ حر رىؾ من سمومك أعتك من عند اهلل سبحانو كعاالى 
كاشكر موالؾ على ذلكن إذا خرجت عغسل ةدةك بالماء النمير اذكر اإللو الذم أكرمك بهذا 

هور الطاىر المطهرن كىكذا ارب  نا  اهلل عز كجل بالمنا  عارع المنا  كعندئذو عتجو الماء الط
إلى أف عضحي بدنياؾ في سبيل من عحب باد أف كنت عضحي بأكامر اهلل عز كجل كأحكامو في 
سبيل دنياؾن كمن أخه النا  التي ةنبغي أف ال ننساىا ةا عباد اهلل أف اهلل سبحانو كعاالى أكـر 

مة بجبلء المستامر عنهان كلست أذكر جبلء المستامر الالورم كما ةقوؿ باض الناس ىذه األ
كلكني أحب أف عتذكركا أف اهلل عز كجل أكرمنا بجبلء المستامر عن أرضنا كبجبلء سلطانو عن 

نفوسنان ىما مرضاف اثنافن مرض االستامار الماركؼ التقليدم كمرض قابلية االستامارن كثيرة ىي 
التي كلٌى االستامار عنها في الظاىر فل  ةاد لبلستامار ةد على أرض كال على ثركة المجتماات 

أك ممتلكات كلكن قابلية االستامار جالتها ال عزاؿ عااني من ىذه األمراضن عأعيها األكامر من 
كراء البحارن عأعيها المطاليب من أقالى ببلد الغرب ةنبغي عطبيع ذلك كةنبغي عحقيع ذلكن أما 

قد أكرمنا اهلل عز كجل إلى جانب الجبلء التقليدم من األرض جبلء المستامر من نحن ف
النفوسن أحسبن كأرجوا أال أكوف مخطئانن أف أمتنا قد حررىا اهلل عز كجل من قابلية االستامارن 

تحذةر كالدليل على ذلك أننا ما زلنا نرفع الرأس عاليانن عأعينا األكامر فنلقيها كراءنا ظهرةان ةأعينا ال
علو التحذةر فنلقي التحذةر من كراء ذلك ظهرةان انظركا كقارنوا بين ىذه النامة التي أسداىا اهلل 
عز كجل إلينا كبين كاقع مجتماات أخرلن لكنني أرةد أف أقوؿهلل من أةن جاءت ىذه النامة؟ ال 
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كىرن كلكن اهلل عتالورا أنها جاءت بحيلة عقل كال بقوة إنسافن الوسائل موجودة كاألسباب ال عػينٍ 
الذم خلع األسباب ىو الذم أكرمنا بهذه النامة فيا عباد اهلل اربطوا نا  اهلل عز كجل بالمنا ن 
اربطوا ىذه النا  بمالدرىان عودكا باد ذلك إلى قلوبك  عجدكف أف ىذه القلوب غدت أكعية 

مزارعوف إخوانه  لحب كاحد ال ثانيى لو أال كىو اهللن في  ةخدع التجار إخوانه ن في  ةغش ال
كأصحابه ن لماذا ةكوف ىذا كلو؟ من أجل الدنيا؟ الدنيان إذا ىيمنت محبة اهلل على القلبن 

خرجت كأصبحت عبارة عن قمامة عداس على األرضن الله  اجال قلوبنا أكعية لحبكن اهلل كفقنا 
ا ًبكيٍ  ًمٍن نًٍامىةو فىًمنى الل ًو ثي   ًإذىا ألف نرب  نامك بكن أنت المنا ن }كىمىا ًبكيٍ  ًمٍن نًٍامىةو فىًمنى ن }كىمى 

 [  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهللّٓمىس كي ي الضُّرُّ فىًالىٍيًو عىٍجأىريكفى ]النحلهلل
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 ً٘ ٠ىْٛ اٌؾت كاًء ٚكٚاًء ثآْ ٚاؽل؟

 

الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كبارؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  إف السر في صبلح المجتماات 

يت إنما ىو الحبن التي صىليحىٍت إنما ىو الحب كالسر في فساد المجتماات التي فىسىدىٍت كشق
بالحب ةتحوؿ اإلنساف إلى ملك ةمري على األرضن بالحب ةتحوؿ إلى غيرمٍّ ةنسى حظوظ 
نفسو كةؤثر ااخرةن عليها بدالن من أف ةستأثر بهان كبالحب ةتحوؿ اإلنساف إلى مجـر سفاؾ 
للدماء ةأخذ الحقوؽ من أصحابها كةستلب األكطاف من ذكةها كةستمرئ الظل  في األرضن 

كىكذا دؿ التارةخ كدلت حقائع الكوف على ىذا الذم ةنبغي أال نتيو عنون كلكن كيف ةت  ذلك؟  
كيف ةكوف الحب داءن كدكاءن بآف كاحد؟ كيف ةكوف الحب سلمان للرقي كأداةن للهبوط كالسقوط 

في كقت كاحد؟ إليك  الجواب عن ىذا السؤاؿ ةا عباد اهللن ال شك أف قلب اإلنساف ملك 
خالقو فاذا عوجو القلبن قلب اإلنسافن بالحب إلى من فطره كسواه كأبدعو في أحسن لبارئو ك 

عقوة ن إذا عوجو قلب اإلنساف بالحب إلى اإللو الذم كرمو كفضلو على كثير من المخلوقات كما 
قاؿ في محك  عبيانون إذا عوجو قلب اإلنساف بالحب إلى ىذا الذم فطر ىذا الكوف كسخره 

إذا كجو اإلنساف قلبو لحب ىذا اإللو نسي ىذا المحب ذاعو في ضراـ محبتو هلل لخدمة اإلنسافن 
عز كجل كمن ث  نسي حظوظون نسي شهواعو كأىواءهن نسي عالبياعو كاستكبارهن نسي األنا التي 
عهتاج بين جوانحو كالتي عتحقع منها الكبرةاء المهلكةن نسي ذلك كلو في غمار حبو لمن أبدعو 

أحسن عقوة ن فاذا رىب ى ىذا الحب اإلنسافى ىذه التربية أصب  مؤثران لآلخرةن  كسواه كأخرجو في
على نفسو بدالن من أف ةكوف مستأثرانن أصب  خادمان لاباد اهلل عز كجل بدالن من أف ةستخدمه  
كةستغله ن أصب  ىذا اإلنساف أداة خير لاباد اهلل عز كجل جمياانن أصب  ىذا اإلنساف مضحيان 

ضحيان برغائبو كشهواعو في سبيل اإللو الذم أحبون في سبيل اإللو الذم مىحىضىوي كدهن بحظوظو م
في سبيل اإللو الذم ةنبض قلبو حبان خالالان لو ال لغيره كال ألم شيءو سواه كمن ث  ةالب  اإلنساف 
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ف أداة ساادة لنفسو كأداة ساادة إلخوانو الذةن ةايش بين ظهرانيه ن أما إذا عوجو قلب اإلنسا
بالحب لذاعون بالحب لؤلنا أك األنانية الكامنة بين جوانحو فاف ىذا الحب ةوقظ مراعر الاالبية 
في كيانون ةوقظ مراعر االستكبار في نفسون ةوقظ مراعر الارقية كمراعر األنانية التي لها أنواع 

بدالن من أف  مختلفة شتى كمن ث  ةالب  مستأثران لنفسو بدالن من أف ةؤثر ااخرةنن ةالب  أنانيان 
ةالب  غيرةان كمن ث  ةضحي بكل شيء في سبيل حظوظ نفسون ةضحي بمالال  ااخرةن في 
سبيل أىوائون في سبيل شهواعو كرغائبون كىكذا ةا عباد اهللن حب ةالاد باإلنساف إلى قمة 

الساادة كالخير كحب  خر ةهب  باإلنساف كبالمجتمع اإلنساني إلى أسوء دركات الرقاءن ىذا 
نىا بياف اهلل عز كجل إلى أف ىو ا لجواب عن السؤاؿ الذم قد ةخطر في الباؿن كمن ىنا نبػ هى

اإلةماف الاقبلني ال فائدة منو إف ل  ةتوج بالحبن لمن؟ لبارئ ىذا الكوفن لالاحب ىذا القلبن 
ادان ةيًحبُّونػىهي  ٍ  كىحيبٍّ الل ًو كىال ًذةنى  مىنيوا أىشىدُّ لمالك اإلنساف }كىًمنى الن اًس مىٍن ةػىت ًخذي ًمٍن ديكًف الل ًو أىٍندى

[ن كمن ىنا أكض  لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أف المؤمن ُٓٔحيٌبان لًل ًو  ]البقرةهلل من ااةة
ال ةتكامل إةمانو إال إذا كاف اهلل كرسولو أحب إليو مما سواىما كأحب إليو من نفسو التي بين 

ر الالدةع رضي اهلل عنون ك  كك  عساءؿ سائلوفهلل لماذا ىذه الردة جنبيون أل  ةقل ذلك ألبي بك
كىذا االشتراط الاسير لكي ةبلغ اإلنساف ذركة اإلةمافن أف ةحب اهلل كرسولو أكثر مما ةحب 
نفسون نا  ألنك إف ل  عحب اهلل عز كجل أكثر مما عحب نفسك فلسوؼ عضحي باةمانك 

ن في سبيل استكبارؾن في سبيل شهواعك كبحبك هلل في سبيل نفسكن في سبيل حظوظها
كأىوائك كىذا ما ةجرم اليـو في الكوفن إذان البد لكي ةكوف اإلنساف مؤمنان باهلل عز كجل اإلةماف 

الذم ةرقى بو فردان كمجتماان إلى قمة الساادة أف ةوجو قلبو بالحب إلى بارئو الذم فطرهن إلى 
كثير منك  عندما ةسمع ىذا الكبلـن قد ةقوؿ   مواله الذم خلقو  سؤاؿ  خر قد ةقفز إلى ذىن

أفبل ةكفي إدراؾ الحقيقةن كمكاف ذلك الدماغ كالاقلن سائقان لئلنساف إلى درب الساادة كقمة 
الهداةة كالتوفيع؟ ال ةا عباد اهللن اإلدراؾ الاقبلني مهما قوم كمهما كصل إلى ذركة اليقين ال ةقود 

ةماف؟ دكر اإلةماف كدكر المالباح المثبت في مقدمة الاربةن صاحبو إلى سلوؾن إذان ما فائدة اإل
أرأةت  إلى المالباح الذم ةرع في الليل المظل  في مقدمة الاربة التي عسوقها ما ىو دكره؟ دكر 
ىذا المالباح أنو ةرةك الطرةع كما ىو ماوجان مابدان أك غير مابد مستقيمان أك غير مستقي  ث  إف 

الحدن المالباح ال ةحرؾ الاربة كال ةقودىان إف الذم ةحرؾ الاربة  دكر المالباح ةقف عند ىذا
إنما ىو الوقود الذم في داخلهان الذم ةحركك في الطرةع إلى مرضاة اهلل إنما ىو كقود الحبن 
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كالذم ةقودؾ في الطرةع إلى مرضاة الريطاف كالنفس كالهول إنما ىو الحب أةضانن أما الاقيدة 
كانت صحيحة كدقيقة فاف دكرىا أنها عرةك الطرةع السلي  سليمانن عرةك الجاثمة في الرأس مهما  

الحع حقان كعرةك الضبللة ضبللةن ث  إنك البد من كقود ةحركك إلى ما عرةدن ىذا ىو الجواب 
عن ىذا السؤاؿ ةا عباد اهللن أال عركف في فجاج الكوف ك  كك  ةاج بمستررقينن بأناس عرفوا اهلل  

ل  ةحركوا ساكنان إلى مرضاة اهلل ألف الوقود الذم بين جوانحه  إنما ةخدـ كما عرفناه لكنه  
رغائبه  إنما ةخدـ شهواعه ن ألف الحب الموجود بين جوانحه  حب ىاب  كليس حبان صاعدان إلى 

اهلل سبحانو كعاالىن ىذا المانى الذم ةنبغي أف أقولو لك  كةنبغي أف أكرره على مساماي 
ـى ةتجو؟ أفيتجو إلى أىوائنا كمساماك  ةنبغي أف ةى  ٍحًفزىنىا إلى البحث عن كقود ىذا الحب إال

كشهواعنا كرغائبنا أـ ةتجو إلى اهللن إلى صاحب ىذا القلبن ةتجو إلى اإللو الذم كرمنان إلى اإللو 
الذم أغرقنا في بحارو من النا  التي ال عتوقف؟ أغلب الظن أنا إف عساءلنا ىذا السؤاؿ فلسوؼ 

جواب المخيب كالمؤل ن الجواب ىو أف حبنا في أغلب األحياف كبالنسبة ألكثر الناس نال  ال
إنما ىو متمحض لرغائبنا كشهواعنا كأىوائنا فهو ذلك الحب الهاب  الذم ةزج المجتماات إلى 
الرقاء إلى ضراـ الفسادن كإذا عرفنا أننا نااني من ىذا الداء فتاالوا نسرع كنبادر إلى استاماؿ 

ءن ال سبيل ةا عباد اهلل لالبلح المجتماات اإلسبلميةن كأنا أعحدث عن المجتماات الدكا
اإلسبلميةن إال إذا طىهيرىٍت قلوبي من فيها من قادة كشاوب من شوائب الحب للذاتن من شوائب 
الحب لؤلىواء كالرهوات كاعجهت بالحب إلى بارئنان إلى خالقنان إلى من كرمنان إلى من ال عنقطع 

نا كال لحظة كاحدةن فاذا عالجنا أنفسنا كإذا طهرنا قلوبنا من محبة األغيار كجالنا محبة نامو ع
اهلل ىي المتغلبة صلحت مجتمااعنا كال داعي إلى كثير من الفلسفة كالتخطيطات النظرةة التي 
ةتجادؿ حولها الناسن ككأني بك  عسألوفهلل فما السبيل إلى أف نطهر أكعية قلوبنا من المحبة 

هلكة كالمفسدة للفرد كالمجتمع كنتوجو بها إلى موالنا كخالقنا فنمحضو حبنا؟ كيف السبيل الم
إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك ميسور ةا عباد اهلل كلالي أشرت إلى ذلك في خطبة مرتن عقوؿ 

القاعدة اإلنسانية التي ال شذكذ فيهاهلل جيًبلىٍت النفوس على حب من أحسن إليها فاسألوا أنفسك  
و المحسن األكحد في الكوف؟ من الذم ةنيمك إذا عمددت مساءن على فراشك للرقاد؟ من من ى

الذم ةوقظك إذا أخذت حظك الكافي من الرقاد؟ من الذم ةطهرؾ من السمـو عندما عدخل 
الحماـ؟ من الذم أرسل إليك ىذا الماء نقيان طاىران مطهرا؟ من الذم أكرمك عندما عجلس على 

األلواف من األطامة التي جالها اهلل مناسبة لكيانكن إف ىي إال نتيجة سماء  مائدة الطااـ بهذه
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أمطرت كأرضو أنبتت كأنااـ سخرىا اهلل لك لحومان كألبانا؟ إذا نظرت إلى نفسك في المر ة كرأةت 
الاافية عتضرج في كيانك سائل نفسك من الذم ةكرمك بالاافية من فرقك إلى قدمك؟ سائل 

لى كجهك بالفكر المهيمن في كيانكن كلو أف الفكر غاب عن اإلنساف نفسك من الذم جىم  
ألصب  جمالو مظهران من مظاىر القب  أماـ ااخرةنن سل نفسك كأنت عسير في طرةقك من الذم 

ةجال قامتك ماتدلة ال عترن  ذات اليمين كال ذات اليسار؟ ستال  الجواب أنو اهللن أنو المنا  
[ن إذا ًّٓمٍن نًٍامىةو فىًمنى الل ًو ثي   ًإذىا مىس كي ي الضُّرُّ فىًالىٍيًو عىٍجأىريكفى  ]النحلهللاألكحدن }كىمىا ًبكيٍ  

علمت ىذا عفجرت ةنابيع محبة اهلل عز كجل بين جوانحكن ث  إف ىذا الحب بذكره موجودة في 
نا اهلل قلب المؤمن كالفاجرن في قلب المؤمن كالملحدن بذكر ىذا الحب موجودة منذ أف فطر 

سبحانو كعاالى كأخرجنا من بطوف أمهاعنان فاما أف عتاهد ىذه البذكر بالسقيا فتنبت كعهيمن كإما 
أف عارض عنها فتكوف أنت المسؤكؿ عما قد فالتو بنفسكن ىذا ىو الجواب عن ىذا السؤاؿ 

ر السوء  أةها اإلخوةن فاذا شكونا باد اليـو من السوء الذم ةسرم كةنترر في مجتمااعنان كمظاى
كثيرة كأنواع الفساد شتىن فلتالموا أف سبب ذلك الحبن الحب الهاب ن الحب الذم ةسق  

باإلنساف من علياء الفطرة اإلةمانية اإلنسانية إلى درؾ الرقاءن فلنبادر إلى الدكاءن فلناالج الحب 
ليو أال كىو الداء بالحب الدكاءن فلناالج حب أىوائنا كشهواعنا بالحب الذم ةنبغي أف ةتغلب ع

حب موالنا كخالقنا سبحانون الناس الذةن ةدخلوف في كل ةوـو ذرافات ككحدانان إلى دةن اهلل في 
ربوع الغرب ما الذم ةقودى ؟ أعظنوف أف الذم ةقودى  إلى اإلةماف ىو الاقل الهادم؟ الن 

الحبن حب  عقوله  أدركت الحقائع منذ أمدو بايد إنما الذم ةقودى  كةوجهه  إلى اإلةماف ىو
اهلل عز كجل الذم أعتقه  من حب السولن من حب األغيارن كصدؽ عليه  قولو اهلل عز كجلهلل 

ا ال ًذةنى  مىنيوا مىٍن ةػىٍرعىد  ًمٍنكيٍ  عىٍن ًدةًنًو فىسىٍوؼى ةىٍأًعي الل وي بًقىٍوـو ةيًحبػُّهيٍ  كىةيًحبُّو  نىوي أىًذل ةو عىلىى }ةىا أىةػُّهى
اًفرًةنى  ]المائدةهلل من ااةةاٍلميٍؤًمًنينى أىعً  [ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  ْٓز ةو عىلىى اٍلكى

 فاستغفركه ةغفر لك 
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 ٚالغ ا١ٌٍَّّٓ ا١ٌَٛ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ه  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الل

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  المسلموف اليـو ةزةدكف على 

ثلث الاال  المامور في ببلد اهلل الواساةن كشااع الحضارة اإلسبلمية ةسرم إلى عمع ببلد الغرب 
سلموف جاله  اهلل عز كجل أغنى الناس بما أكرمه  في برطرةها األمرةكي كاألكركبين كالم

أكطانه  من كنوز المدخرات كاألمواؿ الظاىرة كالباطنة كمع ذلك فاف كثيران من قادة المسلمين 
ٍبًل الل ًو  اليـو ةركنوف إلى الفرقة كالتدابرن كإذا ذيكٍّريكا بأمر اهلل سبحانو كعاالى القائل }كىاٍعتىاًلميوا ًبحى

[ اعتذركا بأف التحدةات التي عواجهه  ال َُّكىال عػىفىر قيوا   ] ؿ عمرافهلل من ااةة جىًمياان 
ةستطياوف صمودان أمامهان كأكثر قادة المسلمين اليـو ةركنوف إلى دع  أعدائه  الذةن ةمانوف في 
 اغتالاب الحقوؽ كاستبلب األكطاف كقتل البر ء كمحاصرعه  في أكطانه ن فاذا ذيكٍّريكا بقوؿ اهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ  ]الحجراتهلل من ااةة ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى [ن كإذا ذيكٍّريكا َُعز كجلهلل }ًإن مى
بقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل هلل )المسلموف في عوادى  كعحاببه  كمثل الجسد 

مى  اعتذركا بأف التحدةات التي الواحد إف اشتكى منو عضوه عداعى لو سائر الجسد بالسهر كالح
عأعيه  من كراء البحار أقول منه  كأنه  ال ةستطياوف صمودان أمامهان أكثر قادة المسلمين اليـو 
ةركف أعداءى  كى  ةمانوف في كضع أةدةه  على ممتلكاعه  كمدخراعه ن ةمانوف في عجرةدى  

لى قيمه  كمبادئه  كمع ذلك عن كل ما ةملكوفن ةمانوف في رس  الخط  المتبلحقة للقضاء ع
فه  عاكفوف على دع  ىذا الادكاف كالخضوع لمؤامراعون فاذا ذيكٍّريكا بقوؿ اهلل عز كجلهلل }ةىا أىةػُّهىا 

[ عادكا ُال ًذةنى  مىنيوا ال عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاءى عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍ  بًاٍلمىوىد ًة  ]الممتحنةهلل من ااةة
ةاتذركف بأف التحدةات التي عحي  به  أقول من صمودى  كمن ث  فانه  ال ةستطياوف إال 
استسبلمان لذلك كلون عاالوا ةا عباد اهلل كىذه ىي حاؿ المسلمين اليـو نقارف بين المسلمين 
ن عاالوا نقارف بين ذلك الفجر  كاإلسبلـ في األمس الدابر كبين حاؿ اإلسبلـ كالمسلمين اليـو
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د البايد ةـو أطل اإلسبلـ خيطان دقيقان من النور في الجزةرة الاربية كس  بحر من الظبلـ الباي
الدامسن ةـو كانوا المسلموف قلة ضايفة فقيرة ال ةؤبو بها محالورةن داخل جزةرعه  الاربية كبين 
اإلسبلـ الذم ةتؤلأل نوره فوؽ كل صايد كالتي عسرم أشاتو الحضارةة كما قلت لك  إلى عمع 
ببلد الغرب برطرةها األمرةكي كاألكركبين عاالوا نقارف بين ذلك األمس الدابر ةـو أطل الفجر 

اإلسبلمي مع باثة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كالدنيا كلها قيوده من عداكة عتربه بهذا 
اإلسبلـ ذم النور البسي  كذم األعداد البسيطة من المسلمينن مسلموف كالاداكة مستررةة 

ل جزةرعه  الاربيةن مسلموف كالحضارات اإلنسانية كلها عالن الاداكة كالبغضاء له ن مسلموف داخ
كالحضارات قيد عحي  به  من الرماؿ كالجنوب كالررؽ كالغربن كاليـو اإلسبلـ كما قلت لك  
قومه في ربوعو كخارج ربوعون ما من أسبوع ةمر إال كثلةه من التائهين الجانحين ةدخلوف في دةن 
اهلل عز كجل كعرهد دةار الغرب على ذلك في كل أسبوعن عاالوا نقارف بين قوة اإلسبلـ اليـو 
كبين ضافو باألمس عندما انبزغ فجره نوران من الخي  بسيطان كما قلت لك ن ىل شكا أكلئك 

المسلموف من ىذا الذم ةسمونو اليـو بالتحدةاتن ىل قاؿ المسلموف القلة كى  ةنقذفوف إلى 
اال  كغربو ةحملوف رسالة اهلل عز كجل إلى الاال  كةقتحموف أسوار الدنيان ىل شكوا شرؽ ال

التحدةات التي ةتدلل بها اليـو كثيره من قادة المسلمين على اهللن ل  عكن ىذه الكلمة ماركفة في 
 قاموسه ن التحدةاتن كل  ةراركا بها ق  في ةـو من األةاـ أبدانن رسالة حيمٍّليوىىان كاف ذلك
الررؼ ةمثل النروة التي طافت برؤكسه ن أنسته  الضافن أنسته  القلةن أنسته  الاجزن 
أنسته  كل شيء إال شرؼ النهوض بهذه الرسالة التي حمله  اهلل عز كجل إةاىان جاءعه  

التهدةداتن نا  كلكن ىذه التهدةدات ذابت كاضمحلت كسقطت في ضراـ قوؿ اهلل سبحانو 
[ن جاءعه  ُّٗوا كىال عىٍحزىنيوا كىأىنٍػتي ي اأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍ  ميٍؤًمًنينى  ] ؿ عمرافهللكعاالىهلل }كىال عىًهني 

التهدةدات من الحضارة الساسانية كالحضارة الركمانية كاليونانيةن جاءعه  التهدةدات عترل كلكن 
الل وي مىٍن ةػىٍناليريهي ًإف  ىذه التهدةدات كلها سقطت في ضمار قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }كىلىيػىٍناليرىف  

[ن قارنوا ةا عباد اهلل بين االستخذاء الذم نراه أك نسماو َْالل وى لىقىًومٌّ عىزًةزه  ]الحجهلل من ااةة
اليـو في عهدو اإلسبلـ فيو ةتؤلأل على كل صايد كحضارة اإلسبلـ عالن عن نفسها في كل رىٍبعو من 

من قادة المسلمين عفيض قلوبه  ىلاان مما ةسمونو ربوع الاال  كمع ذلك فالكثرة الكاثرة 
التحدةات التي عواجهه  كمن ثى   فه  مستسلموف لادك اهلل كعدكى  محجوبوف عن قولو اهلل عز 

[ن كمع ذلك فانه  ةقدموف ُكجلهلل }ال عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاءى  ]الممتحنةهلل من ااةة
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ألعدائه  كي ةزةدكا إماانان في ظل  البر ء ككي ةزةدكا إماانان في قتل  قواى  كممتلكاعه  عربونان 
البر ء رجاالن كنساءن كأطفاالن كليزةدكا إماانان في محاصرة الناس داخل أكطانه ن لماذا؟ ألف ىنالك 
عحدةات ال ةستطياوف اقتحامهان ىذا ىو كاقع اإلسبلـ اليـو كىذا كةا لؤلسف كاقع كثيرون ال أقوؿ  

كثيرو من القيادات اإلسبلمية في الاال ن عحدةات! كلمة ال ةارؼ قاموس التارةخ اإلسبلمي   كلن
عردةدان لها أبدانن كلمة ل  ةدنس لساف اإلسبلـ كال ألسنة المسلمين أنفسه  بها في ةـو من األةاـ 

على اهللن في عهودنا الغابرة ق ن لكنها اليـو كألكؿ مرة عطرؽ أسماعنا مظهران من مظاىر الدالؿ 
مظهران من دالؿ الكسل عن النهوض بالرسالة التي شرفنا اهلل سبحانو كعاالى بهان عحدةات عأعينا 
من كراء البحار! ال ةا عباد اهللن ليست عحدةات عأعينا من شرؽ كال غرب كإنما ىي عكمن في 

ما ةنبغي أف نفوسنا نحنن إف ىذه التحدةات عنباث من نفوس مىٍن ةتحدثوف عنو كمن ةرددكنهان 
نظل  الحقائعن عندما ةهوف اإلنساف على نفسو ةهوف على أعدائون عندما ةذؿ المرء في حع نفسو 
فانو ةباث رسائل الذؿ في حع نفسو ألعدائون ىذا ىو الواقع ةا عباد اهلل كالمرء كما ةقوؿ المثل 

و اهلل عز كجل الاربي حيث ةضع نفسون فاف كضع اإلنساف نفسو في موضع الكرامة كالسمو كضا
في ىذا الموضع الذم اختاره لنفسون كإف أبى اإلنساف إال أف ةسق  نفسو كةجالها عتربع في 

أكدةة الذؿ كالمهانة فبل شك أنها رسالة إلى ااخرةنن إلى أعدائون أف ةااملوه بمثل ما ةاامل بو 
ـى نفسون ربنا سبحانو كعاالى كرمنا كأعلن عن ىذا التكرة  في محك  عبيانوهلل  }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى

لىٍقنىا  ًثيرو ًمم ٍن خى ٍلنىاىيٍ  ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيٍ  ًمنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيٍ  عىلىى كى عػىٍفًضيبلن  كىحىمى
[ن ربنا سبحانو كعاالى باد أف كـر ىذه الخليقة بمجملها شرفنا نحن بحمل ىذه َٕ]االسراءهلل

سالة إلى الاال  كلون رسالة السمو إلى األلع الحضارم اإلنساني الالافي عن الروائبن رسالة الر 
األخوة اإلنسانية التي عمد  صرة الود ككشيجة القربى داخل األسرة اإلنسانية جمااءن شرفنا اهلل 

كـر بها أحدان بهذا كلو كأكرمنا بكنوز من الماؿ ل  ةكـر بها غيرنا كمتانا بقوةو مانوةة كمادةة ل  ة
سوانان كرثنا ذلك كلون كرثنا الكنوز التي نتربع عليهان كرثنا الازة التي ك  كك  انترت رؤكسنا بها 
كمع ذلك فاف نظرة كاحدة إلى الادك المتربه بالقي  كباإلنسانية كبالحقوؽ جالت إخوةن لنا عهلع 

ينا كىو ذلك الذم ال ةملك أماـ قلوبه  كعرعاد فرائاله  من ىذا الذم ةاادةنا كةباث عهدةداعو إل
أمر اهلل كأماـ عررةف اهلل لنا مثقاؿ نقير إطبلقانن فاضت قلوبنا رعبان من ىذا الادك الذم ىو عبد 
ذليل من عباد اهلل كل  عفض قلوبنا ثقة اهلل عز كجل القائلهلل }كىلىيػىٍناليرىف  الل وي مىٍن ةػىٍناليريهي  ]الحجهلل 

ثقة بوعد اهلل سبحانو كعاالى القائلهلل }كىال عىًهنيوا كىال عىٍحزىنيوا كىأىنٍػتي ي [ن ل  عفض قلوبنا َْمن ااةة



  

 ~151 ~ 
 

[ن ل  نقف كقفة اعتبار أك دراسة أما قوؿ اهلل عز ُّٗاأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍ  ميٍؤًمًنينى  ] ؿ عمرافهلل
ا أىنٍػتيٍ  أيكالًء عيًحبُّونػىهيٍ  كىال ةيًحبُّونىكيٍ  كىعػيٍؤًمنيوفى بً  ًإذىا خىلىٍوا كجلهلل }ىى ًإذىا لىقيوكيٍ  قىاليوا  مىن ا كى اٍلًكتىاًب كيلًٍّو كى

اًت الالُّديكًرن ًإٍف عىٍمسى  ٍسكيٍ  عىضُّوا عىلىٍيكي ي اأٍلىنىاًملى ًمنى اٍلغىٍيًظ قيٍل ميوعيوا بًغىٍيًظكيٍ  ًإف  الل وى عىًلي ه ًبذى
ًإٍف عياًلٍبكيٍ  سىيٍّئىةه ةػىٍفرى  ٍيديىيٍ  شىٍيئان ًإف  الل وى ًبمىا حىسىنىةه عىسيٍؤىيٍ  كى ًإٍف عىاٍلًبريكا كىعػىتػ قيوا ال ةىضيرُّكيٍ  كى حيوا ًبهىا كى

[ ذلك ىو المرض الاضاؿ الذم نااني منون الادك َُِ-ُُٗةػىٍامىليوفى ميًحي ه  ] ؿ عمرافهلل
ل كأقل من أف الذم ةرس  الخط  كةباثها إلينا من كراء البحار متحالفان مع الالهيونية الاالمية أق

عكوف خططو ذات فاعلية مهما كانت قليلة كلكن الماليبة عكمن في نفوس أكلئك الذةن أصابوا 
أنفسه  بميس  الذؿ كأحضاوا رؤكسه  لهذا الذؿ كحكموا على أنفسه  بذلك فكاف البد أف 
ىذا ةحك  الاال  عليه  بمثل ما حكموا على أنفسه  بون ىذه خبلصة األمراض التي نااني منها ك 

ىو الدكاء الماثل أمامنا ةا عباد اهللن كاإلسبلـ قبل ىذا الداء كباده عزةز ال ةذؿن قوم ال ةضافن 
متساـو ال ةػيٍهزىـ بركل من األشكاؿ كالدليل على ىذا ةا عباد اهلل أف حرب أعداء اإلسبلـ لئلسبلـ 

في عدكاعو لئلسبلـ  إنما ةندفاوا إليها بسائع خوؼ منو ال بسائع حقد عليو كمن ث  فهو ةتحرؾ
كالمسلمين باألساليب التي عارفونها حركة مذبوح كحركة المذبوح ال ةمكن أف عنج  كلكن بررط 
أف ةاي المسلموف مكانته  كأف ةرعفاوا إلى الرأك الذم أعزى  اهلل عز كجل بو كأف ةالحوى قادةي 

ي ىذا كأستغفر اهلل المسلمين من حولنا إلى الحع الذم حمله  اهلل عز كجل إةاهن أقوؿ قول
 الاظي 
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 ِمبطل اٌشو٠ؼخ اإلٍال١ِخ ٚٚؽلح اٌظف

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامون كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو نفسكن كأشهد أف ال 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
فسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  إف ىذا الدةن الذم شرفنا اهلل المسلموف كن

عز كجل بون في ضركرةاعو الكلية التي ال عقبل اختبلفان كال اجتهادانن كفي حاجياعو المنبثقة منهان 
لواحد كفي عحسينياعو الكثيرة الخاضاة لبلختبلؼ كاالجتهادن أشبو ما ةكوف برجرةن أما جذعها ا

فضركرةات ىذا الدةنن كأما فركعها الغليظة المنبثقة من الجذع فحاجياعون كأما أغالانها الرقيقة 
الكثيرة الظاىرة في أعلى الرجرة فهي التحسينيات الكثيرة الخاضاة لبلجتهاد كاالختبلؼن كقد 

عقبل خبلفان  أجمع علماء الررةاة اإلسبلمية على أف ضركرةات الدةن ىي الكليات الراسخة فيو ال
كال عقبل اجتهادانن كلقد أجماوا على أف عاارضان إذا كقع بين ىذه الضركرةات كباض الحاجيات 

كجبت التضحية بالحاجيات في سبيل اإلبقاء على الضركرةاتن كإذا قاـ عاارض ما بين 
ى التحسينيات كىذه الضركرةات أك الحاجيات كجبت التضحية بالتحسينيات في سبيل اإلبقاء عل

أنو ال عوجد ضركرة من ضركرةات الدةن في  -ةا عباد اهلل-الحاجيات كعلى الضركرةات   كلنال  
ىذا الاالر أخطر كال أى  من الوقوؼ في كجو اإلعبلف على الحرب المتسلسلة الدائمة ضد 

اإلسبلـن ال ةمكن أف ناثر على ضركرة ال ةجوز االختبلؼ فيها كال ةجوز عجاكزىا أك االجتهاد في 
أمرىا أى  من الوقوؼ في كجو ىذا الادكاف المالن على اإلسبلـن كفي كجو الخط  الرامية إلى 

أف الحرب على اإلسبلـ كانت إلى  -ةا عباد اهلل-عحقيع ىذا الهدؼ الخطيرن كلالك  عالموف 
األمس القرةب ىمسان ةسرم بين أفواه قادة الغرب البرةطاني كاألمرةكي ك ذانه ن كلكن ىذا 

اليـو عحوؿ إلى قرار مالنن عحوؿ إلى قرارو مستالن بوسع الاال  الاربي كاإلسبلمي أف  الهمس
ن كالوثائع الكثيرة ال عاجز أحدان الوقوؼ عليها بركل من األشكاؿ ةا عباد اهللن  ةسماو في كل ةـو

من  كنحن نال  أف الغرب األمرةكي كالبرةطانين إذ جال قراره ىذا مالنا على األسماع بقدر كبير
التحدمن دأبو أف ةغطي ىذا الهدؼ بأغطية متنوعة شتىن كبأسباب مختلفة كثيرةن كالحدةث عن 
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اإلرىابن ككالحدةث عن حماةة إسرائيل ككوقوفها اليـو في كجو حرةة كاستقبلؿ ىذا البلد 
 المجاكر لنا لبنافن ةنبغي أف نال  أةها اإلخوة أف ىنالك كثائع عنه على أف إسرائيل ماضيةه في
عحقيع ىدؼ ةتمثل في جال لبناف بوابة عدخل منها إلى الاال  الاربي كاإلسبلمي لتبس  عليو 
سلطانها السياسي كسلطانها االقتالادمن بل كربما سلطانها الاسكرم أةضانن كل ذلك أغطية 

كأسباب شتىن كالهدؼ البايد منها ىو اجتثاث اإلسبلـ كالقضاء على اإلسبلـ   ىذا الواقع الذم 
ه ةمثل أمامنا ضركرة من ضركرةات ىذا الدةن ال ةجوز إطبلقان االجتهاد فيون ضركرةات عقتضينا نرا

أف نطوم أمامها كل الفوارؽ المذىبيةن عقتضينا أف نطوم أمامها كل االختبلفات الارقية 
 كاالجتهادةة المتنوعةن ضركرة عدعونا إلى الوقوؼن الوقوؼ باصغاءو ث  باصطباغو بذؿ الابودةة هلل
يىافه  أىنػ هيٍ  بػينػٍ ًبيًلًو صىٌفان كى عز كجل أما قولو سبحانو كعاالىهلل }ًإف  الل وى ةيًحبُّ ال ًذةنى ةػيقىاعًليوفى ًفي سى

يىافه مىٍرصيوصه  أم ةحبه  مجتماين ْمىٍرصيوصه  ]الالفهلل أىنػ هيٍ  بػينػٍ [ كمانى قولو عز كجلهلل }صىٌفان كى
ةحبه  مجتماين متبلصقينن كقد عساقطت مما بينه   كقد سيد ت مما بينه  ثغرات االختبلؼن

ن كلكن المطلوب أف عطول  الفوراؽ المذىبية المختلفةن ىي موجودةن كليس المطلوب أف عيذىك بى
أماـ ىذه الضركرة التي ال اختبلؼ فيها كال اجتهاد فيها بركل من األشكاؿن أل  نقلهلل إف 

ية بالحاجيات في سبيل الضركرةات؟ ىذا ما الحاجيات إذا عاارضت مع الضركرةات ةجب التضح
ةنادةنا إليو كتاب اهللن ىذا ىو النداء الذم ةالك أسماع قادة المسلمين كشاوبه  ةا عباد اهلل   
حسنان كما الواقع الذم نااني منو في الاالر ةا عباد اهلل؟ ننظر كنتأمل فنجد ظاىرة من الذؿ ما 

بلمي األغرن جيلُّن كال أقوؿ كلن جيلُّ قادة المسلمين أحسب أنٌا مررنا بمثلها في عارةخنا اإلس
منهمكوف في اإلبقاء على كراسيه ن منهمكوف في االلتالاؽ باركشه ن كى  في سبيل ذلك 

ةبسطوف أكف البياة ال إلى اهلل سبحانو كعاالىن كلكن إلى الادك المرترؾ الذم ةالن اليـو دكف 
الادكٍّ الوحيًد الذم بقي باد انهيار االعحاد السوفييتين ىوادة قراره المتخذ للقضاء على اإلسبلـن 

قادةي المسلمين أك أكثرى  ةركف الخط  الماكرة التي عتربه بهذا الدةنن كالتي عتربه بالمسلمين 
على اختبلؼ مذاىبه  كمستوةاعه ن كى  خاضاوف ةطأطئوف الرأس انقيادان لما ةرةده ىذا الادك 

إذف ى  مختلفوفن ةرةدى  أف ةارضوا عن نداء اهلل عز كجل كعن األرعنن ةرةدى  أف ةختلفوان 
نداء إخوانه  الذةن ةػيقىت لوف كةيرىر دكف إذان فليستجيوا لما ةرةد ىذا الادكن كالغرةب أف ىذا الادك 
مع ذلك ةجردى  من حقوقه  كةارةه  من ممتلكاعه  كةحيل أغنياءى  إلى فقراءن كىو ماضو في 

ك فه  ماضوف أةضان في ىذا الخضوع الذليل المهينن ةنادةه  اهلل عز كجل ىذا المخط ن كمع ذل
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ا ال ًذةنى  مىنيوا ال عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاءى عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍ  بًاٍلمىوىد ةً  ]الممتحنةهلل من   قائبلنهلل }ةىا أىةػُّهى
مارضوف كإنا لفي شغل شاغل عنو؛ ألف  [ كلكن لساف حاله  ةقوؿهلل إننا عن ىذا النداءُااةة

مالالحنا اانية عقتضينا أف نلقي ىذا النداء كراءنا ظهرةانن ةتباه  بياف اهلل كةبلحقه  قائبلنهلل }ًإٍف 
اءن كىةػىٍبسيطيوا ًإلىٍيكيٍ  أىٍةًدةػىهيٍ  كىأىٍلًسنىتػىهيٍ  بًالسُّوًء كىكىدُّكا لىٍو عىكٍ  فيريكفى  ةػىثٍػقىفيوكيٍ  ةىكيونيوا لىكيٍ  أىٍعدى

[ كلكنه  إلى الوجهة التي قرركا أف ةتجهوا إليها ماضوفن كعن نداء اهلل مارضوفن ِ]الممتحنةهلل
ا ال ًذةنى  مىنيوا ال عػىت ًخذيكا ًبطىانىةن ًمٍن ديكًنكيٍ  ال ةىٍأليونىكيٍ   ةبلحقه  نداء اهلل عز كجل قائبلنهلل }ةىا أىةػُّهى

ًت اٍلبػىٍغضىاءي ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍ  كىمىا عيٍخًفي صيديكريىيٍ  أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكي ي اٍاةاًت خىبىاالن كىدُّكا مىا عىًنتٍُّ  قىٍد بى  دى
[ كلكن جيل قادعنا في الاال  الاربي كاإلسبلمي عن ىذه ًُُٖإٍف كيٍنتيٍ  عػىٍاًقليوفى  ] ؿ عمرافهلل

كراءى  ظهرةان   ىذا ىو كاقع  الوصية مارضوفن ىذا النداء الذم ةبلحقه  بو اهلل عز كجل ةلقونو
كإني كلما عدت إلى علك الالفحة السوداء التي سجلها عارةخنا  -ةا عباد اهلل-المسلمين اليـو 

اإلسبلمي لملوؾ الطوائف في األندلسن ىذه الالفحة التي عذةب اإلنساف خجبلن من المهانةن 
دلس إلى ًمزىؽو كريقىعو من خجبلن من الذؿن أكلئك الذةن قسموا فردكس دكلة اإلسبلـ في األن

األرضن كاستأثر كل كاحدو منه  ببقاةو فيها جال منها عرشو القابع فيون ث  إنه  ل  ةكتفوا بذلكن 
بل استاانوا بالجيش اإلسبانين استااف كل منه  بالجيش اإلسباني لكي ةكوف ناليران لو على أخيون 

ئك الناس ذلك الفردكس إلى أعدائه  كىكذا عمزؽ ذلك الفردكس بين ماضغي الفرنجةن كسل  أكل
كأعداء دةن اهلل عز كجلن عندما أعود إلى ىذا الواقع  ةكاد دكار ةطوؼ برأسي من األل  من ىذا 
الذؿن ألقي ىذه الالفحة كرائي ظهرةٌان كأقوؿ؛هلل فؤلعناساىا كلكني أفاجأ بهذه الالفحة ماثلة أمامي 

لبارحة   عباد اهللن ىذا كاقانان كإني ألنادم من ىذا مرة أخرل في الالورة ذاعهان كما أشبو الليلة با
المقاـ  مبلن أف ةبلغ ندائي ىذا كل أخو ةاتز ببقية باقية من االرعباط باهلل عز كجلن كمن الدةنونة 
لسلطاف اهلل عز كجل أقوؿ له هلل إف عز عليك  أف علتفتوا إلى بياف اهلل عز كجلن كأف عاودكا مرة 

اهلل كعنفذكا كصاةاهن فأمامك  عبلج بسي  بوساك  إف أخذع  أنفسك   أخرل فتجددكا البياة مع
بو أف عاود إليك  عزعك  القاساءن كأف ةزكؿ ىذا الذؿ الذم ضرب بأطنابو على كياناعك ن التجئوا 
إلى اهللن التجئوا بقدر جادو من الذؿ كالمسكنة إلى باب اهلل عز كجلن كقفوا أماـ محراب الابودةة 

ولو سبحانو كعاالىهلل }الل وي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوا ةيٍخرًجيهيٍ  ًمنى الظُّليمىاًت ًإلىى النُّور  المتجسد في ق
[ ن قولواهلل ىا نحن مؤمنوف ةا موالنا ةا رب الاالمينن ىا نحن قد جددنا ِٕٓ]البقرةهلل من ااةة

ا إليك فاقبل عودة صبغة الابودةة في كياناعنا لكن أنت كلينان ال كلي لنا سواؾن كىا نحن عدن
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الاائدةن إلى رحابك ةا رب الاالمينن التجئوا إلى اهللن كاصدقوا في االنكسار على باب اهلل عز 
كجلن كانظركا كيف عستيقظ في كياناعك  مراعر الازةن عزة الابودةة هلل عز كجلن كانظركا كيف 

ةه فىأىٍصًلحيوا عاودكف إخوة متحابين متوائمين عنفذكف قوؿ اهلل عز كجل القائلهلل }إً  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى ن مى
[ن التجئوا إلى اهلل بالدؽ كمارسوىا عبلجان مستمرانن َُبػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ   ]الحجراتهلل من ااةة

مارسوا ذلك عبلجان مستمران عجدكا أف اهلل سبحانو كعاالى قد باث في قلوب أعدائك  رىبة منك ن 
انو كعاالى كلسوؼ عجدكف أنفسك  أماـ مالداؽ قوؿ اهلل عز كباث في قلوبك  االعتزاز باهلل سبح

يىافه مىٍرصيوصه  ]الالفهلل أىنػ هيٍ  بػينػٍ [   أعجو ْكجلهلل }ًإف  الل وى ةيًحبُّ ال ًذةنى ةػيقىاعًليوفى ًفي سىًبيًلًو صىٌفان كى
ذا الدكاء بهذا النداء إلى نفسي أكالنن كإلى كل قادة المسلمين في ببلد اهلل ثانيان ليتخذكا من ى

عبلجان له ن ىذا أقالر عبلجن كأنجع عبلج كانظركا كيف عكوف النتائجن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر 
 اهلل
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 ٚاٌؾ١بح اٌّٛد

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك ا

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

ان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلم
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  سيًئٍلتي أكثر من مرة لماذا قد ـ 
البياف اإللهي الموت على الحياة في قولو عز كجلهلل }عػىبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو 

ليوىكيٍ  أىةُّكيٍ  أىٍحسىني عىمىبلن{ ]الملكهلل من ااةةقى  لىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحىيىاةى لًيىبػٍ ن ال ًذم خى [ كقد علمنا أف ًِدةره
الحياة متقدمة في الرعبة كالوجود على الموت فما الجواب عن ىذا السؤاؿ ةا عباد اهلل؟ الجواب 

لكن الموت ىو كاب  الحياةن كالكاب  كإف ىو أف الحياة فابلن متقدمة في الوجود على الموت ك 
متأخران في الوجود كالظهور كلكنو دائمان متقدـ في االعتبار كأخذ الحيطةن أداة االنطبلؽ في الاربة 

مقدمة على كابحها كلكن السائع البد أف ةضع نالب عينيو الكاب  قبل أف ةستامل أداة 
السؤاؿ الذم قد ةطوؼ بذىن كثير من االنطبلؽن ىذه الحقيقة ىي باختالار الجواب عن ىذا 

الناسن شاء اهلل سبحانو كعاالى بلطفو كحكمتو كرحمتو كقد بس  أسباب الايش لاباده في ىذه 
الحياة الدنيان شاء أف ةضع بين أةدةه  الكاب  الذم ةمناه  من أف عطغيه  مااةرها كالذم 

ذم ةمكن أف ةؤدم في حياة عباد ةمناه  من أف عسكرى  متاها كلذائذىان فما ىو ىذا الكاب  ال
اهلل عز كجل ىذه المهمة؟ إنو الموتن إنو الكفة الثانيةن كمن ىنا كاف البد من عقدة  الكاب  على 
انطبلقة اإلنساف في فجاج الحياة الدنيا ةتقلب في رغدىا كنايمها كما ةراءن كمن ث  فاف علينا 

تبين كيف ةتجلى ىذا الذم أحدثك  عنو من أةها اإلخوة أف نتبين حالتين اثنتين لئلنساف كأف ن
رحمة اهلل عز كجل كلطفو بابادهن أما اإلنساف الذم أقبل إلى ىذه الحياة الدنيا ةتقلب في نايمها 
كةذكؽ من لذائذىا كقد نسي أك عناسى ىذا الكاب ن نسي الموت الذم ةتربه بو كمضى ةاكف 

اإلنساف أف ةػيٍقًبلى إلى الدنيا إقباؿ المتارع لهان على لذائذ الدنيا كمتاها فاف الرأف بالنسبة لهذا 
إقباؿ المتالع بهان كلما ازداد عذكقان للذة من لذائذىا ازداد سكران بها كازداد عكوفان عليها بل 
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ازداد ظمأن إليهان إنو ةااني من ظمئو ةيخىيٍّلي إليو أف بحار الدنيا كلها ال عستطيع أف عركم ظمأه 
ل منطلقان إلى الحياة الدنيا ناسيان الكاب  الذم كضاو اهلل عز كجل في كالسر في ذلك أنو أقب

االعتبار األكؿ أمامون كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إذ ةالور لنا ىذا المانى في حدةثو 
المتفع عليوهلل لو كاف لئلنساف كادو من ماؿ البتغى إليو ثانيا كلو كاف لئلنساف كادةاف من ماؿ 

ثالثان كال ةمؤل جوؼ ابن  دـ إال الترابن أم ال ةوقفو عند حد كال ةراره بربع إال  البتغى إليهما
عذكره الموتن عب ر عنو المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ككن ى عنو بالترابن كال ةمؤل جوؼ ابن 
 دـ إال الترابن ىذا اإلنساف الذم نسي الموت كخييٍّلى إليو أنو مخلد ةقبل كما قلت لك  إلى 

نيا رغدىان أموالهان متاهان إقباؿ الااشع لهان ةغامر في سبيلها مستأثران كقد نسي اإلةثارن ةغامر الد
في سبيلها ظالمان كقد نسي الادؿ كحقوؽ ااخرةنن ةغامر في سبيل متاو كأىوائو كقد خييٍّلى إليو أنو 

ب دكف حدٍّ لربع كدكف حدٍّ الوحيد الذم كيًضاىٍت مائدة الدنيا كلُّها أمامو ليأكل منها ما لذ  كطا
لرمن كأما اإلنساف ااخر الذم أقبل إلى ىذه الحياة الدنيا كقد كضع نالب عينيو الكاب  الذم 

نب و إليو بياف اهلل سبحانو كعاالىن عل  أف الموت ةتربه بو كأنو ةقف من بوابة الموت في طابور ال 
أـ في نهاةتو أـ في كسطو دكف أف ةكوف ةال  كما قلت أكثر من مرة أىو ةقف في مقدمة الطابور 

أثران في ىذا لريخوخة أك لرباب أك طفولة كضع نالب عينيو ىذا كمن ث  فهو ةقبل إلى الدنيا 
كةتقلب في رغدىا كلكنو ةقبل إليها إقباؿ الموظف كيلٍّفى بالقياـ بمهمةن ةقبل إليها إقباؿ من كيلٍّفى 

لك ىذه األرض كمالك الكوف كلون ةقبل إلى الدنيا بامارة ىذه األرض على النحو الذم ةراء ما
ا كىكيليوا ًمٍن  كىو ةالغي إلى بياف اهلل القائلهلل }ىيوى ال ًذم جىاىلى لىكي ي اأٍلىٍرضى ذىليوالن فىاٍمريوا ًفي مىنىاًكًبهى

ًإلىٍيًو النُّريوري{ ]الملكهلل كيٍ  ًمنى اأٍلىٍرًض [  كةالغي إلى قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }ىيوى أىٍنرىأى ًُٓرٍزًقًو كى
ن كلفك  بمهمةو عتمثل في عمارعها الامارة المادةة كالامارة  ُٔكىاٍستػىٍامىرىكيٍ  ًفيهىا{ ]ىودهلل من ااةة

الحضارةةن ةالغي ىذا اإلنساف إلى خطاب اهلل فيقوؿ لبيك ةا ربي ىا أنذا أنهض ألداء الوظيفة 
رغد الايشن ةبني المالانعن ةبني المؤسسات التي كلفتني بهان ةتمتع موظفان عند اهللن ةتقلب في 

التجارةة كلكنو ةرار في كل ساعة بل في كل دقيقة أنو موظف في ىذا ةؤدم مهمة كلفو اهلل 
سبحانو كعاالى بها كمن ث  فاف ىذا الكاب  ةالده عن الرط ن ةالده عن المغامرة كالدخوؿ فيما 

رةنن كاب  الموت الذم ةنتظره ةمناو من حرمو اهلل عز كجلن كاب  الموت ةمناو من أف ةظل  ااخ
أف ةلته  حقوؽ ااخرةن ليمؤل جيبو كليملئ رصيده بأمواؿ ااخرةن كحقوقه ن ىذا اإلنساف الذم 
ةضع كاب  الموت نالب عينيو ال ةمكن أف ةستلب كطنان لابادو من عباد اهلل عز كجلن ال ةمكن أف 
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أجل أف ةستىًجر ى  إلى عرش ةرةد أف  ةجردى  من حقوؽن ال ةمكن أف ةتبلعب عليه  من أف
ةتربع فوقو على حسابه  كظل  لحقوقه ن ىذا ىو الفارؽ ما بين اإلنسانػىٍيًن ةا عباد اهللن أرأةت  إلى 

الموت ككظيفتون أرأةت  إلى الموت ك  ىو رحمة خفية من رحمات اهلل سبحانو كعاالى بابادهن 
  إف الذم ةضع الموت نالب عينيو فرةقاف من كلكن ةنبغي أف أستدرؾ أةها اإلخوة ألقوؿ لك

الناسن أنا أعحدث عن الفرةع الذم عرىؼى ىوةتو كعرؼ ربو كأدرؾ أف الموت بوابة ةنفذ منها إلى 
لقاء اهللن إلى لقاء خالقو الذم أحبو كاشتاؽ إلى رؤةتون عن ىذا الفرةع أعحدثن ىذا اإلنساف إف 

دى بها كإف عاجلو الموت رقالت الفرحة بين جوانحو ألنو امتدت بو الحياة سىًادى بالدنيا كأىٍساى 
ةستبرر بأنو على موعد قرةب من لقاء اهلل سبحانو كعاالى كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل من أحب 
لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه كمن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءهن قالت عائرة ةا رسوؿ اهلل أىو الموت 

كلكن الابد إذا كفاه الموت كبيرٍّرى برحمة اهلل كلقائو ل  ةكن  فكلنا ةكره الموتن قاؿ ليس ذاؾ
شيءه أحب  إليو من لقاء اهلل كإذا بيرٍّرى الابد بسخ  اهلل سبحانو كعاالى كعقابو ل  ةكن شيءه أشد 

كأصاب عليو من لقاء اهلل سبحانو كعاالىن اإلنساف الذم عرؼ حقيقة الموت كأدرؾ أنو ليس 
ىو انتقاؿ عبر بوابة من حياة إلى حياة أخرل أرسخ قوة من ىذه الحياة ىي  عبارة عن عدـ كإنما

الحياة التي ةلقى فيها الابد ربو سبحانو كعاالىن أما الذم عرؼ الموت كلكنو ل  ةدرؾ ماناهن 
عرؼ الموت متوىمان أنو عدـ باد كجود كأنو الغبلؼ األخير لقالة ىذه الحياة التي ةايرهان ىذا 

نو أف ةسير في طرةقو إلى ىذه النهاةة عمامان كانساف ةسير في نفع ذم اعجاه كاحد اإلنساف من شأ
كىو ةال  أف نهاةتو سدٌّ ال ةيٍختػىرىؽن كلما أكغل في ىذا النفع كلما شار بالوحرة عأخذ بخناقون  
كلما أكغل كأكغل كدنا إلى السد شار أنو ةكاد أف ةختنعن علك ىي قالة اإلنساف الذم عرؼ 

كن ظن أنو عدـ باد كجودن عباد اهلل أنا أحمد اهلل كاحمدكا ماي مولك  جل جبللو أف الموت كل
بالرنا بحقيقة الموتن أنو بي ن لنا أنهما كفتاف موت كحياة ككل منهما ضب  لآلخرن نحمد اهلل عز 

ن كجل على أنو أك د لنا أف الموت بوابة نرحل منها إلى لقائون ألست  في شوؽو شدةد إلى لقاء اهلل
إنك  عسألوف اهلل صباح مساءن عجأركف إليو بالركول كالضراعةن عتنػزؿ عليك  نامو من كل حدب 

كصوب كلكنك  ال عركنون أل  عتروقوا إلى ىذا الذم ةأعيك  منائحو كلما عركه بادن الموت ىو 
لذم شار بو الذم ةرفع الحجاب بيننا كبين اهلل سبحانو كعاالىن الموت ىو الذم ةيٍرًارينا باألنس ا

ببلؿ كىو ةجود بنفسو إذ قاؿهلل كا طرباه غدان نلقى األحبة محمدان كصحبون ىذه نامة ال أجل  منها 
كال أعظ ن كمن مظاىر ىذه النامة أنها عضطبنا بسير مستقي  لرغد الايشن نتمتع بناي  الدنيان 
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كر بمتاها ةستأثر نتقلب في رغدىا لكن ضمن ضواب  ال مثل ذلك الذم ةقبل إليها عاشقان قد س
بها عن ااخرةنن الن نقبل إلى الدنيا كلكننا نتقاسمها مع إخواننا عحت مظلة الادؿن نقبل إلى 
الدنيا كلكننا ال نظل  أحدان حقون نقبل إلى الدنيا كال نستأثر بها بل نؤثر كال نستأثرن بهذا ةوحي 

هلل سبحانو كعاالى أف ةجال من الموت الذم ىو بوابة الوصوؿ إلى اهلل سبحانو كعاالىن أسأؿ ا
الموت ىذا الكاب  لنا كأف ةجالنا مطبقين كمنفذةن لوصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إذ 

ةقوؿهلل أكثركا من ذكر ىادـ اللذات كمفرؽ الجماعات فانو ما ذكر في كثيرن أم من المااصين إال 
ن أم من الطاعاتن إال كث رهن أس أؿ اهلل عز كجل أف ةجال عااملنا مع قل لىو كما ذكر في قليلو

الموت قبل أف ةالل إلينا سببان في أال نقع في الندامة التي سيقع فيها من نسوا أك عناسوا الموت 
حتى إذا فوجئوا بو ىيمنت حرقة من الندـ على قلوبه  ال ةمكن أف عخمد بركل من األشكاؿن 

جل في قوؿ هلل   (حىت ى ًإذىا جىاءى أىحىدىىي ي أل  عتالوركا ىذه الندامة التي ةجسدىا بياف اهلل عز ك 
ًلمىةه ىيوى قىائًليهىا{ ]المؤم ا عػىرىٍكتي كىبل  ًإنػ هىا كى نوفهلل من اٍلمىٍوتي قىاؿى رىبٍّ اٍرًجايوًفن لىاىلٍّي أىٍعمىلي صىاًلحان ًفيمى

ٍلميٍجرًميوفى ن أل  عقفوا على قولو عز كجل كىو ةجسد ىذا المانىهلل }كىلىٍو عػىرىل ًإًذ ا ََُااةة
  ُِجدةهللنىاًكسيو ريؤيكًسًهٍ  ًعٍندى رىبًٍّهٍ  رىبػ نىا أىٍبالىٍرنىا كىسىًمٍانىا فىاٍرًجٍانىا نػىٍامىٍل صىاًلحان ًإن ا ميوًقنيوفى{ ]الس

 ؟! أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~159 ~ 
 

 ػٛاًِ إٌٙؼخ ٚاالٔؾلاه

 

 

هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أرس
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  إف في كتاب اهلل سبحانو كعاالى 

وانين ةبين لنا اهلل عز كجل من خبللها عوامل نهضة األم  كاألشخاص كالحضارات في سننان كق
مدارج الرقي كالتقدـن كةبين من خبلؿ ىذه السنن عوامل انحدار األم  كاألشخاص كالحضارات 
إلى مهاكم التخلف كالهبلؾن ةرد البياف اإللهي من خبلؿ ىذه السنن على من ةتالور اليـو أف 

كؿ أعماران كأعمار األشخاص فهي عبدأ من ضاف كضاف الطفل ث  عتحوؿ إلى للحضارات كالد
قوة فقوة متزاةدة ث  عتراجع ث  عذبل ث  عنطفئ جذكة علك الحضارة كالحياةن أم أنها عوامل 

طبياية ال عبلقة لها بسلوؾ األشخاص بأخطائه  أك انحرافاعه ن كلكن البياف اإللهي ةرد على ىذا 
ه السنن التي نتبينها في كتاب اهللن كلقد جسد البياف اإللهي ىذه السنن من التالور من خبلؿ ىذ

خبلؿ قالة شخهو بين لنا عنقلو كإقبالو إلى الحياة متمتاان بمقومات البقاء ث  بين لنا عراجاو إلى 
الذبوؿ فالضاف فالهبلؾ من خبلؿ ىذا القانوف الذم ةحدثنا البياف اإللهي عنون إف ىذا الرخه 

فن كك  ةمر في المجتماات اإلنسانية كرثة لقاركف ىذا كإنه  لجمياان ةنطبع عليه  قانوف ىو قارك 
اهلل سبحانو كعاالى كسنتون فتأملوا في ىذا الذم ةقولو لنا اهلل سبحانو كعاالىهلل }ًإف  قىاريكفى كىافى ًمٍن 

نىاهي ًمنى اٍلكينيوًز مىا ًإف   ًة{ ]القالههلل  قػىٍوـً ميوسىى فػىبػىغىى عىلىٍيًهٍ  كى عػىيػٍ مىفىاًعحىوي لىتػىنيوءي بًاٍلاياٍلبىًة أيكًلي اٍلقيو 
ن ىذه ىي المرحلة األكلى من حياة قاركف ىذا الذم ةجسد لنا البياف اإللهي في  ٕٔمن ااةة

 ٕٔشخالو مظهران لقانونو ىذا؛ }ًإف  قىاريكفى كىافى ًمٍن قػىٍوـً ميوسىى فػىبػىغىى عىلىٍيًهٍ { ]القالههلل من ااةة
بغي ةا عباد اهلل أشد أنواع الظل ن البغي ىو اجتماع االستكبار مع الاتو كالظل ن كىكذا كاف كال

قاركفن كلكأف فيك  من ةسأؿهلل فاذا كاف قاركف قد كصل بو الظل  كالاتو إلى ىذه الدرجة فلماذا 
نىاهي ًمنى اٍلكينيوًز مىا ًإف  مىفىاًعحىوي  ًة{  أكرمو اهلل عز كجل بالكنوز كقاؿهلل }كى عػىيػٍ لىتػىنيوءي بًاٍلاياٍلبىًة أيكًلي اٍلقيو 
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؟ لماذا متاو اهلل بهذا الزخ  الكبير من الغنىن ذلك الغنى الذم بلغ إلى  ٕٔ]القالههلل من ااةة
درجة أف مفاعي  كنوزه ال عكاد الاالبة عستطيع أف عحملو؟ ما الجواب عن ىذا ةا عباد اهلل؟ 

ا كقع ال ةمكن أف ةقع من على الحالير كإنما ةقع من الجواب ىو ما ةقولو المنطع أف اإلنساف إذ
على الارش أك السرةرن إذا كاف اإلنساف على أرض مستوةة فبل مانى لوقوعو منها كإنما ةرعفع ث  
ةرعفع ث  إنو ةهوم من حالعن ىذا المنطع ىو الجوابن اقتالت سنة اهلل سبحانو كعاالى أف ةرفع 

  الاتو كاالستكبارن اقتضت سنة اهلل عز كجل أف ةمد له  الطغاة الباغين الذم جماوا إلى الظل
في الرخاء كأف ةرفاه  إلى شأكو فوؽ شأكو فوؽ شأك لكي ةأعي الهوم باد ذلك لو ماناه المهلك ةا 

تػ ايوا  عباد اهللن علك سنة أخرل في كتاب اهلل عز كجلن أل  عقرؤكا قولوهلل }ذىٍرىيٍ  ةىٍأكيليوا كىةػىتىمى
[ن كقد كرر البياف اإللهي ىذه السنةن كىكذا سما اهلل ّمىلي فىسىٍوؼى ةػىٍالىميوفى  ]الحجرهللكىةػيٍلًهًه ي اأٍلى 

ا بين ةدم اإلىبلؾ الذم ةنتظره كالذم حاؽ بون كلكن أةضان  عز كجل بحياة ىذا الطاغية صيايدى
رسل إليو اقتضت سنة اهلل سبحانو كعاالى إذا استدرج الظال  الباغي أف ةرسل إليو من ةنالحون أف ة

من ةاظون من ةحذره كةنذرهن كىكذا أنبأنا بياف اهلل عز كجلن أرسل إليو من ةقوؿ لوهلل }ال عػىٍفرىٍح ًإف  
ن ال عفرح الفرح الذم ةباث على الطغيافن  ٕٔالل وى ال ةيًحبُّ اٍلفىرًًحينى{ ]القالههلل من ااةة

ا  عىاؾى الل وي الد ارى اٍاًخرىةى كىال  نٍػيىا كىأىٍحًسٍن كىمىا أىٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى كىال }كىابٍػتىًغ ًفيمى عػىٍنسى نىاًليبىكى ًمنى الدُّ
ن نالائ  جاماة باثها اهلل  ٕٕعػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإف  الل وى ال ةيًحبُّ اٍلميٍفًسًدةنى{ ]القالههلل

فىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض  ن سبحانو كعاالى إليو من خبلؿ رسل كمن خبلؿ صالحين ناصحينن } عػىٍبًغ الٍ 
كالفساد ىي الكلمة الجاماة التي عحوم كل أنواع الرركرن }كىال عػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض  ن الظل  

لوف من أشد ألواف الفسادن عجرةد الناس من حقوقه  كممتلكاعه  كأكطانه  من أشد أنواع 
واع الفسادن } كىال عػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض الفسادن الابث بالحرث كالنسل كإفساد البيئة من أشد أن

ًإف  الل وى ال ةيًحبُّ اٍلميٍفًسًدةنى{  ن انظركا إلى المرحلة األخرل من حياة قاركفن إنها سنة ماضية في 
عباد اهلل عز كجل عبينت لنا في التارةخ القالي المدبر كفي كاقانا الحالي كفي مستقبل األةاـ 

ا أيكعًيتيوي عىلىى ًعٍل و ًعٍنًدم{]القالههلل من ااةةااعيةن قاؿهلل }قى  ن ىي الكلمة التي ةقولها  ٖٕاؿى ًإن مى
الاتاة كالطغاة دائمانن إنها القدرةن إنها الميٍكنىةي الالميةن إنها التكنولوجيان إنها مفاعي  أكعيتها بقوةو 

ا أيكعًيتيوي منين بارؽ جبينين ليس في الكوف من قد عفضل علي  بريءو مما قد أك  عيتو؛ } قىاؿى ًإن مى
شىدُّ عىلىى ًعٍل و ًعٍنًدم ن كةأعي الجواب }أىكىلىٍ  ةػىٍالىٍ  أىف  الل وى قىٍد أىٍىلىكى ًمٍن قػىٍبًلًو ًمنى اٍلقيريكًف مىٍن ىيوى أى 

ٍماان كىال ةيٍسأىؿي عىٍن ذينيوًبًه ي اٍلميٍجرًميوفى{] القالههلل من ن ىذه السنة أةها  ٖٕااةة ًمٍنوي قػيو ةن كىأىٍكثػىري جى
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اإلخوة نقرؤىا في كتاب اهلل كنجد مالداقها في حياعنا اليـو في عالمنا القرةب كالقالين ث  إف 
البارم سبحانو كعاالى ةضانا أماـ ىذه الالورة األخرلن صورة افتتاف الناس بمظهر ىذا الغنىن ىذا 

ةستارض قوعو }   ًٕٗو ًفي{ ]القالههللاإلقباؿ الحضارم الخلبي الكاذب؛ }فىخىرىجى عىلىى قػىٍومً 
نٍػيىا ةىا لىٍيتى لىنىا ًمٍثلى مىا أيكًعيى قىاريكفي ًإن وي لىذيك حىظٍّ عى  ن كىقىاؿى زًةنىًتًو قىاؿى ال ًذةنى ةيرًةديكفى اٍلحىيىاةى الدُّ ًظي و

اؿى ال ًذةنى أيكعيوا اٍلًاٍل ى ؛ أكعوا الال ن ل  ةقلهلل أكعوا اإلةمافن } كىقى  َٖال ًذةنى أيكعيوا اٍلًاٍل ى{]القالههلل
ا ًإال  الال اًبريكفى{] القالههلل ره ًلمىٍن  مىنى كىعىًملى صىاًلحان كىال ةػيلىق اىى يػٍ ن لماذ  َٖكىةٍػلىكيٍ  ثػىوىابي الل ًو خى

اهلل  قاؿ } كىقىاؿى ال ًذةنى أيكعيوا اٍلًاٍل ى  أل  ةكن أكلى أف ةقوؿ كقاؿ الذةن أكعوا اإلةماف؟ كضىاىنىا بياف
عز كجل أماـ الماينن ما ىو ماين اإلةماف ةا عباد اهلل؟ إنو الال ن ما من إنساف أسل  عقلو 

لموازةن الال  بالدؽ إال كىداه الال  إلى اإلةماف باهلل عز كجلن ما من إنساف عرر بى عقلو حقائع 
بدان مملوكان ذليبلن الال  كاستامل مالباحو في الطرةع الذم ةسير فيو إال كىداه الال  إلى ىوةتو ع

هلل سبحانو كعاالىن كما من إنساف عنك بى عن طرةع الال  إال كعاه في منارجات الحياة ث  زجتو 
ره ًلمىٍن  مىنى  يػٍ ىذه المنارجات في الرقاء الوبيلن  } كىقىاؿى ال ًذةنى أيكعيوا اٍلًاٍل ى كىةٍػلىكيٍ  ثػىوىابي الل ًو خى

ن ما ىي المرحلة األخيرة في قالة ىذا  َٖاىىا ًإال  الال اًبريكفى{] القالههللكىعىًملى صىاًلحان كىال ةػيلىق  
اإلنساف بل في ىذه السنة الربانية التي ةجسدىا لنا اهلل عز كجل من خبلؿ ىذا اإلنساف؟ 

}فخسفنا بو كبداره األرض فما كاف لو من فئة ةنالركنو من دكف اهلل كما كاف من المنتالرةن ن 
األرض  عأملوا في مظهر جبلؿ الربوبية في ىذا الكبلـ؛ عبد مثلي كمثلك  ةقوؿ  }خسفنا بو كبداره

فخسفنا بو كبداره األرض؟! إنساف من الناس كليكن نبيان أك رسوالن ةتأعى لو أف ةقوؿ لو ىذا 
الكبلـ؟! إنما ةقوؿ ىذا الكبلـ من كانت ناصية الدنيا بيدهن إنما ةقوؿ ىذا الكبلـ من ةتحرؾ 

بضتو كةتقلبوف في مملكتون إنو اهلل سبحانو كعاالىن الذم ةقوؿ ىذا الكبلـ ىو ذاؾ الناس في ق
الذم ةقوؿهلل }أأمنت  من في السماء أف ةخسف بك  األرض فاذا ىي عمورن أـ أمنت  من في 

السماء أف ةرسل عليك  حاصبان فستالموف كيف نذةر ن }فخسفنا بو كبداره األرض ن ما الذم 
هاةة؟ إنو الاتو كالطغياف كليست الطبياة التي جالت عمر األشخاص قضى بو إلى ىذه الن

كالحضارات أشبو بامر المولود الذم ةولدن الن إنو الاتو كالطغيافن كلو ل  ةسل  نفسو إلى ىذا 
الاتو لجمع اهلل لو بين ساادعي الدنيا كااخرةن }كأصب  الذةن عمنوا مكانو باألمس ةقولوف كةكأف 

لمن ةراء من عباده كةقدرن لوال أف من  اهلل علينا لخسف بنا كةكأنو ال ةفل  اهلل ةبس  الرزؽ 
الكافركف ن ىذه ىي سنة رب الاالمين جسدىا لنا اهلل عز كجل في ىذه القالةن كك  مر  بمابر 
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التارةخ أناس من أمثاؿ قاركف فحاؽ به  ما حاؽ بقاركفن كك  في الناس اليـو من كرث من قاركف  
يانو فحاؽ به  أك سيحيع به  ىذا الذم حاؽ بقاركفن ث  عأملوا في عالارة ىذه كبرةاءه كطغ

القالة بل في عالارة ىذه السنة؛ }علك الدار ااخرة نجالها للذةن ال ةرةدكف علوان في األرض كال 
فسادان كالااقبة للمتقين ن أعرةد أف عمسك بمفتاح حضارة عظل في مستول شبابها كألقها خبلفان لما 

شبنجلر كأمثالو؟ كن متمسكان بهذه الناليحة التي ةقولها بياف اهلل }علك الدار ااخرة نجالها  ةقولو
للذةن ال ةرةدكف علوان في األرض كال فسادان  ن ما من أمة اصطبغت بهذا النال ن ما من أمة 

حضارات اصطبغ أفرادىا قادة كشاوبان بذؿ الابودةة هلل سبحانو كعاالى إال كمد اهلل له  من عمر ال
قرنان إثر قرف إثر قرفن نا ن ىذه حقيقة ةضاها اهلل سبحانو كعاالى أماـ أبالارنا }علك الدار ااخرة 
نجالها للذةن ال ةرةدكف علوان في األرض كال فسادان ن ما الذم ةرةده ربنا منا؟ ةرةد أال نفسدن ةرةد 

نأخذ حظنا من الحياة أال نجال  أال ةطغى باضنا على باضن ةرةد ربنا سبحانو كعاالى إذا أردنا أف
حظنا من الحياة ىيمنة على عباد اهلل ااخرةنن ةرةد اهلل عز كجل منا أف نأخذ حظنا من الحياة 

كلكن على أف نسير في مناكب األرض كما أكساها ال نظل ن ال نسلب حقوقان ألصحابهان ال نأخذ 
ؿ اهلل ) قائبلنهلل لو كاف البن  دـ كادو ممتلكات ألصحابهان ال نكوف كالناس الذةن حد ث عنه  رسو 

من ماؿ البتغى إليو ثانيا كلو كاف لو ثافو البتغى إليهما ثالثان كال ةمؤل جوؼ ابن  دـ إال الترابن 
حذار ةا عباد اهلل أف نجال عراب الموت ىو الذم ةوقظنا من رقادن ىو الذم ةوقظنا من ظل  

فيها رائحة الموت ممزكجة بتراب القبرن علك الندامة  ااخرةنن حذار فاف علك الساعة التي عوقظنا
ال عغني  نذاؾ ةا عباد اهللن بقي أف أقوؿ ىل ىذا الذم جسده لنا بياف اهلل في قالة قاركف كاف 

بدعان من التارةخ كالزمن؟ عأملوا ةا عباد اهلل عجدكنها سنة نافذةن عالوركا كأغمضوا أعينك  كعذكركا 
قاركفن أال عذكركف ذلك الطاغية الذم ال ةزاؿ اليـو ةايش كلكن في ة ٍّ من عجدكف أمثاالن كأمثاالن ل

النسيافن ال ةال  اليـو ذاعو كال ةال  من ىو بل ىو نسياف أشبو بالجنوف منو بالرقادن إنو ذاؾ الذم 
قاد الوالةات المتحدة ردحان من الزمنن أال عذكركف طاغية إسرائيل الذم ةايش اليـو سجينان مالقان 
بين حالتي الموت كالحياةن ال ىو ةناؿ حظان من الحياة ةتنفس بها الالاداء كال ىو ةسترة  مع 
الموعى الذةن أراحه  الموتن أال عتذكركف أكلئك الطغاة الذةن أعلنوا عن ظايانه  في عيٍرًض 
اه  البحر قبل سنوات كيف قضى اهلل سبحانو كعاالى بأف عتفت  قيااف البحر أفواىان فاغرة لتبتل

كعبتلع قواعدى  الاسكرةة؟! اذكركا ذلك أةها اإلخوة لتالموا أف سنن اهلل ماضيةه في عبادهن 
كالابرة التي ةنبغي أف نقطفها من ىذا الكبلـ ألنفسنا أف نتفيأ ظبلؿ الادؿ كأف نقف أماـ مر ة 
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 سبحانو كعاالى كأف الذات جمياان فنال  أننا عبيد هلل كأننا مملوكوف بقبضة اهلل كأف نواصينا بيد اهلل
مآلنا مهما فالنا كمهما صادنا أك ىبطنان مآلنا إلى الوقوؼ بين ةدم اهلل }إف كل من في السموات 
كاألرض إال  ت الرحمن عبدان لقد أحالاى  كعدى  عدا ككله   عيو ةـو القيامة فردا ن أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ي ٚعًرؼظ١ُ فطبة هللا ػ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
 نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو

كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

مة الناس طرؽ المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  مواطن من عا
باب داره طارؽ فخرج لينظر كإذا بو رسوؿ رئيس الدكلة جاءه برسالة منون كيف ةتلقى ىذا 

المواطن ىذه الرسالة ةا عباد اهلل؟ إنو ةفضها بيد مضطربة كةحملع فيها عحدكه إلى قراءعها أطياؼ 
لقى ىذا من المراعر مختلفةن شاور عاظي  كمهابةن شاور أمل كفرحةن شاور خوؼن ىكذا ةت

المواطن من عامة الناس رسالة من عبد مثلو كلكنو ةتبوأ مكاف رئيس الدكلةن كلقد علقى اإلنساف 
مثل ىذه الرسالة كلكن من خالع الكوف كلون علقاىا ممن بيده األمر كالخلعن أنفذ إليو ىذه 

  من علك الرسالة ةخاطبو فيهان كما أعل  أف مكرمة أكـر اهلل عز كجل بها اإلنساف أجل كأعظ
المكرمة التي أى لىو اهلل عز كجل من خبللها لخطابون أى لىو اهلل عز كجل من خبللها لهذه الرسالة 

[ن كيف علقى اإلنساف ىذه الرسالة؟ ٔٓالتي خاطبو فيها قائبلنهلل }ةىا ًعبىاًدمى  ]الانكبوتهلل من ااةة
ابرة كال عن السلف كأنا أعحدث عن المسلمين في ىذا الاالرن ال أعحدث عن الاهود الغ

الالال ن خاطب اهلل سبحانو كعاالى اإلنساف الفتان نظره إلى رسالتو الهابطة إليو من عند اهلل عز 
بػ ريكا  ةىاعًًو كىلًيىتىذىك رى أيكليو اأٍلىٍلبىاًب{ ]ٌصهلل ن ةقوؿهلل  ِٗكجل ةقوؿهلل }ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي ًإلىٍيكى ميبىارىؾه لًيىد 

اعًًو كىلىٍن عىًجدى ًمٍن ديكنًًو ميٍلتىحىدان{ ]الكهفهلل }كىاٍعلي مىا أيكًحيى  ًلمى  ًِٕإلىٍيكى ًمٍن ًكتىاًب رىبٍّكى ال ميبىدٍّؿى ًلكى
ـٍ عىلىى قػيليوبو أىقٍػفىاليهىا{ ]محمدهلل بػ ريكفى اٍلقيٍر فى أى ن ىذه التذكرة بألوانها  ِْن ةقوؿ مقرعانهلل }أىفىبل ةػىتىدى

وبنا فأةن ىي االستجابة التي رأةناىا في شخه ذلك المتنوعة عالك أسماعنا كعسرم إلى قل
المواطن إذ ةتلقى رسالة من رئيس الدكلةن جل المسلمين ةا عباد اهلل عن خطاب اهلل عز كجل 

مارضوفن جل المسلمين عن ىذه الرسالة الربانية الهابطة إليه  من عند اهلل عائهوفن ةبلحقه  بياف 
ةن ةتحبب إليه  بآالئو كنامو كى  عن ىذا كلو مارضوف اهلل عز كجلن ةارفه  على ذاعو الالي
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كبدنياى  كأىوائه  منرغلوفن ةحدثه  اهلل عز كجل عن المهمة التي خلقوا من أجلها كعن المآؿ 
الذم ى  صائركف إليو كى  عن ىذا النداء كىذا التنبيو مارضوف غافلوفن كةأعي بياف اهلل سبحانو 

ةبينها ككأنها  ةات نزلت في ىذا الاالر ةا عباد اهللهلل }كىقىاؿى كعاالى ةجسد حالة المسلمين ىذه ك 
ا اٍلقيٍر فى مىٍهجيوران{ ]الفرقافهلل ن ىذا قوؿ صيغ باليغة  َّالر سيوؿي ةىا رىبٍّ ًإف  قػىٍوًمي اع خىذيكا ىىذى

 ٖٔ-ٕٔضيوفى{ ]ٌصهللالماضي لكنو سيقولو لربو ةـو القيامة عنان }قيٍل ىيوى نػىبىأه عىًظي ه  أىنٍػتيٍ  عىٍنوي ميٍارً 
ن كةزةد البياف اإللهي حدةثو إلينا كنحن عائهوف عاكفوف على إعراضنا كغفلتنا ةنبهنا إلى القسوة 
ا اٍلقيٍر فى عىلىى جىبىلو لىرىأىةٍػتىوي خىاًشاان ميتىالىدٍّعان ًمٍن خىٍريىةً   التي منيت بها أفئدعنان ةقوؿهلل }لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى

أم لو أنا كجهنا خطابنا ىذا ال إلى بني اإلنساف الذم أكعي قلبان  ُِاةةالل ًو{ ]الحررهلل من ا
نابضان بالمراعر اإلنسانية بل إلى جبل جامد لرأةتو خاشاان متالدعان من خرية اهلل كلكن ىا ىو ذا 
اإلنساف في ىذا الاالر ةبرىن على أف لو قلبان أقسى من الحجارة كصدؽ اهلل القائلهلل }ثي   قىسىٍت 

ا ةػىتػىفىج ري ًمٍنوي اأٍلى قػيليو  ًإف  ًمنى اٍلًحجىارىًة لىمى ةن كى اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى نٍػهىاري{ بيكيٍ  ًمٍن بػىٍاًد ذىًلكى فىًهيى كى
ن ىذا بياف اهلل سبحانو كعاالى ةالك أسماعنا فهل من مستيقظو عن ىذه  ْٕ]البقرةهلل من ااةة

تاب اهلل ةتأملو كقد سما بنا ربنا إلى مستول خطابو؟ عباد الغفلة ةا عباد اهلل؟ ىل من عائد إلى ك
اهلل ماليبة المسلمين اليـو أنه ن بل جله  كال أقوؿ كله ن ال ةتارفوف على كتاب اهللن دعوك  من 

شباب نذركا أنفسه  لدراسة دةن اهلل كحفظ كتاب اهللن ضاوا ىؤالء جانبانن دعوك  من أناس 
ات من كتاب اهلل ما بين كل حين ك خر لكن عاالوا ننظر إلى ةستأنسوف كةستبرركف بقراءة  ة

السواد األعظ  من المسلمين في ىذا الاالرن عاالوا ننظر إلى السواد األعظ  على اختبلؼ 
فئاعه  كعلى اختبلؼ رعبه  ىل فيه  من ةتارؼ على كتاب اهلل كةفرؽ بينو كبين كبلـ من سنة 

ك مساء ليقف على شيء من كتاب اهلل ةتأملو كةتدبره رسوؿ اهلل؟ ىل فيه  من ةجلس في صباح أ
كإنها لرسالة ىبطت إلينا من علياء الربوبيةن من موالنا كخالقنا سبحانو كعاالى؟ كلك  ةال  
الجوابن كليت أف المسلمين إذ أعرضوا في ىذا الاالر ىذا اإلعراض المخجل عن كتاب 

كقفوا عند حدكد اإلعراض كلكنك  عالموف موالى  كخالقه  ليت أنه  إذا أعرضوا ىذا اإلعراض 
أف الكثيرةن منه  أضافوا إلى ىذا اإلعراض االستهانة بكتاب اهلل عز كجلن االستخفاؼ برسالة 
اهلل الهابطة إلينان إنه  اعخذكا كتاب اهلل بوقان لئلعبلف عن ماليبة الموت التي كقات في بيت من 

ير الجنازة إلى مقرىا األخيرن إف فيه  من أصب  البيوتن إنه  ةتخذكنو اليـو عرنيمات أثناء س
ةجال من كتاب اهلل سبحانو كعاالى ةنبوع رزؽ بوسائل شتى ال داعي إلى الحدةث عنهان حتى 



  

 ~166 ~ 
 

إنك  لتالموف أف في الناس من أصب  ةستوحش من كتاب اهلل عز كجل إذا سمع  ةاتو عتلى في 
د حل ت بالدار؟! ك  كك  سمانا مثل ىذان كربنا المنػزؿ كلربما قاؿ قائله  ما ىذا أىنالك ماليبة ق

سبحانو كعاالى ىو المطلعن صاحب ىذا الخطاب الذم سما ث  سما بنا إلى رعبة لسنا أىبلن لها 
لوال فضل اهلل عز كجل كعظي  إحسانون ةرل ىذا الذم فالناه من االستهانةن من االستخفاؼ 

على كتاب اهلل من القائمين على أمور ىذه األمة  بكتاب اهلل سبحانو كعاالىن أال ليت أف الغيارل
ةمناوف ىؤالء الناس من ىذه االستهانة التي بلغت إلى أدنى درجات االستخفاؼ بكتاب اهلل عز 

كجلن أال ليت أنه  ةالدركف صكوكان بالمنع عحت طائلة الاقوبة لكل من ةرةد أف ةجال من 
ن ةرةد أف ةجال من القر ف عرنيمات عتلى أثناء القر ف بوقان لئلعبلف عن موت كقع في دارن لكل م

ن ةت  اليـو  سير الجنازة إلى مقرىا األخيرن ىذا أضاف اإلةماف ةا عباد اهللن كىذ الذم ةت  اليـو
ا اٍلقيٍر فى عىلىى  بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لكتاب صدؽ اهلل عز كجل في كصفو إذ قاؿهلل }لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى

ٍريىًة الل ًو{ ]الحررهلل من ااةة جىبىلو لىرىأىةٍػتىوي  ن ك  كك  في كتاب اهلل عز  ُِخىاًشاان ميتىالىدٍّعان ًمٍن خى
كجل من مراىد لو عأملناىا ةا عباد اهلل لذابت منا الحراشة خجبلن من اهلل عز كجلن ك  في 

ن ك  كك  القر ف من مراىد لو علوناىا ككقفنا عندىا بتدبر لفاضت أفئدعنا حبان كعرقان لهذا اإللو
في القر ف من مراىد لو عأملناىا لفاضت أفئدعنا مهابةن كعاظيمان لهذا اإللون عاالوا فتأملوا في ىذا 
ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلًئكىًة اٍسجيديكا  المرهد الذم ةخجل اإلنساف إف كانت فيو ذرة من بقاةا اإلنسانيةهلل }كى

ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى الٍ  ًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبًٍّو أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًني كىىيٍ  ًادى
ىل عأملت  في ىذا الاتاب الرقيعن كرمتك  كأمرت  َٓلىكيٍ  عىديكٌّ بًٍئسى لًلظ اًلًمينى بىدىالن{ ]الكهفهلل

ستكبر إبليس كأبىن طردعو من مبلئكتي بالسجود لك  في شخه أبيك   دـ ككاف فيه  إبليسن ا
ساحة رحمتي من أجلك  كاليـو عارضوف عني كعتخذكف من ىذا الذم استكبر عليك  ك لى على 

نفسو أف ةاادةك  إلى قياـ الساعةن عتخذكنو كليان لك  من دكني كعارضوف عني! ك  كك  قرأت ىذا 
د أف عذكب منو الحراشة خجبلن البياف اإللهي كعأملتو كرددعون كل إنساف إذا عبل ىذا الكبلـ الب

ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإٍبًليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمرً  ًة اٍسجيديكا ًادى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلًئكى رىبًٍّو  من اهلل }كى
أقوؿ ال ةا   ًَٓلًمينى بىدىالن{ ]الكهفهللأىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًني كىىيٍ  لىكيٍ  عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ ا

رب ما اعخذنا الريطاف كليان من دكنكن حاشىن لكنو الضاف ربما ساقنا إلى ما ال ةنبغي أف نساؽ 
إليون ىكذا ةنبغي أف نقف أماـ كتاب اهللن أعرضنان ل  ناد نتبين فيو شيئان من ىذه المراىدن 

ن انظركا إلى ىذا المرهد الثانين كلماتن  ةة جالناه أداة كمنادةل للتابير بها عن أحزاننا
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بىاًف{ ]الرحمنهلل ن ةا  ُٔمختالرةهلل }ىىٍل جىزىاءي اأٍلًٍحسىاًف ًإال  اأٍلًٍحسىافين فىًبأىمٍّ  الًء رىبٍّكيمىا عيكىذٍّ
عبادم ىل جزاء اإلحساف الهاب  إليك  من عندم نامان ك الءن كحماةة إال أف عقابلوا إحساني 

حساف منك  ةالاد إلين ىذا ىو المانى األكؿن المانى الثاني ةا عبادم ىل جزاء الهاب  إليك  با
اإلحساف الذم ةتاالى منك  إلي التزامان بأمرم كانقيادان لوصاةام كنالائحين ىل جزاء اإلحساف 

الالاعد إلي منك  إال أف أكرمك  بمثل ىذا اإلحسافن ااةة محبوكة من طرفيهان ىل جزاء 
الابد إال اإلحساف الالاعد من الابد إلى اهلل كىل جزاء اإلحساف الالاعد من  اإلحساف الهاب  من

الابد إلى اهلل إال أف ةكـر اهلل بالمقابل إحسانان ةهب  من اهلل عز كجل إلى اإلنسافن أال نخجلن أال 
نستحي من أف نجال ىذا الكبلـ الرباني أداة نالن بو عن مالائبنان عراني  في سير الجنائز إلى 

مقابرن عرل ما الموقف الذم سنقفو غدان ةـو القيامة إذا أخذنا بالنواصي كحاسبنا على ىذا ةا ال
عباد اهلل؟ انظركا كعأملوا في قوؿ اهلل سبحانو كعاالى كىو الذم ةتحبب إليناهلل }مىٍن ذىا ال ًذم ةػيٍقًرضي 

ًثيرىةن{ ]ال [ ةاطيني ربي الماؿ كةمؤل ِْٓبقرةهلل من ااةةالل وى قػىٍرضان حىسىنان فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضاىافان كى
بيتي بالنا  كالاطاء ث  ةقوؿ لي أال عقرضني شيئان من مالكن أعدؾ أنني سأكفيك مقابل ما عقرضني 

أضااؼ أضااؼ ذلكن ةا رب أنت الذم أعطيتني الماؿ ث  أنت الذم عطلب مني أف أقرضك 
نا سبحانو كعاالى إلينان ىذا الكبلـ كلو مرهد ىذا الماؿن انظركا إلى ىذا التحبب من موالنا كخالق

كراء مرهد كراء مرهدن مئات المراىد في كتاب اهلل عز كجل مطوةة عن بالائرنان مطوةة عن 
 ذاننان أصبحنا نستخدـ كتاب اهلل عز كجل أداة الستثمار الماؿن أصبحنا نستخدـ كتاب اهلل عز 

وف من اإلصغاء إلى كبلـ اهلل عز جل في كجل لما عالموف حتى أصب  كثير من الناس ةترائم
البيوتن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  كأسألو أف ةالل  أحوالنا كأال ةكلنا إلى نفوسنا كال 

 ركه ةغفر لك اهلل الاظي  فاستغفإلى شياطيننان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 
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 فطوح هللا

 

 

ي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةواف
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّوً 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  ما من مولود من بني  دـ ةيٍخلىع 

بفطرعين اثنتينن أكالىما فطرة اإلةماف باهلل سبحانو كعاالى إال كقد جهزه اهلل سبحانو كعاالى 
كالركوف إلى مراعر الابودةة للخالع األكحد جل جبللون الثانية فطرة الغرائز الحيوانية التي أكدعها 
اهلل عز كجل أةضان بين جوان  اإلنسافن ككبل الفطرعين عكوف راقدة عنتظر المناخ المناسب ليقظتهان 

ىذا قوؿ اهلل عز كجل  }كىنػىٍفسو كىمىا سىو اىىان فىأىٍلهىمىهىا فيجيورىىىا كىعػىٍقوىاىىا{  ككلنا نقرأ في
ٍةًن{ ]البلدهلل ٖ-ٕ]الرمسهلل ةٍػنىاهي الن ٍجدى ٍيًنن كىىىدى ٍيًنن كىًلسىانان كىشىفىتػى نػى ن  َُ-ٖن }أىلىٍ  نىٍجاىٍل لىوي عىيػٍ

الفطرة اإلةمانية فانما الذم ةوقظها في   ىما كناةة عن ىاعين الفطرعين اللتين أحدثك  عنهمان فأما
كياف اإلنساف إنما ىو التربية الدةنية المثلىن فاذا علقى اإلنساف من مجتماو ىذه التربية الدةنية 

الالحيحة من خبلؿ عواملها الماركفة كأبرزىا البيت كالمدرسة كاإلعبلـ فاف ىذا اإلنساف ةيتاحي لو 
ةتارؼ على نفسو عبدان مملوكان خاضاان لسلطاف اهلل سبحانو عندئذو أف ةقف أماـ مر ة ذاعو كأف 

كعاالى كأف ةتارؼ على مواله كخالقو إلهان كاحدان ال شرةك لو كعندئذو عستيقظ فطرعو اإلةمانية بين 
جوانحو باد أف كانت برعمان ةنتظر المناخ المبلئ ن ىذا اإلنساف الذم أعي  لو أف ةتلقى ىذه 

لى ةتحوؿ إلى ملك ةمري على األرضن عتفجر بين جوانحو األخبلؽ التربية اإلةمانية المث
اإلنسانية الراشدةن ةتالف باألمانة كال ةمكن أف ةركن إلى أم لوف من ألواف الخيانةن ةركن إلى 
الالبلح كاإلصبلح كال ةمكن أف ةميل إلى أم لوف من ألواف الفساد أك اإلفسادن ةؤثر ااخرةن 

مضحيان بااخرةنن ةضحي بمالالحو الذاعية في سبيل مرضاة ربون في  على نفسو كال ةستأثر لنفسو
سبيل حماةة أرضو ككطنو كحماةة أمتون ىكذا عفال الفطرة اإلةمانية في كياف صاحبها كلكن بادما 

عستيقظن كإنما الذم ةوقظها كما قلت لك  المناخ التربوم المبلئ  كقد قلت إف للتربية عوامل  
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كالمدرسة كاإلعبلـن أما الذم ل  عتهيأ لو ىذه التربية كمضى في حياعو قيديمىان  كثيرة من أبرزىا البيت
كإنها لتػيٍاويزًهي كىو بايد عنها فلسوؼ عبقى ىذه الفطرة اإلةمانية راقدة بين جوانحو كإنما الذم 

فاف  ةستيقظ فطرة الغرائز الحيوانية المهتاجة التي ابتبلنا اهلل سبحانو كعاالى جمياان بهان كىكذا
ىذه الغرائز الحيوانية عستبد بالاحبها إف ل  ةجد غذاءه التربوم الذم ةحرره منهان ةستبد كةالب  

عونان لمالالحو الرخاليةن ةستأثر بدالن من أف ةؤثرن ةضحي بالبلد كاألرض كالوطن في سبيل 
هوات عرض من الدنيا قليلن ةسيل لاابو كراء كل ما عهفو إليو نفسو من المبلذ كاألىواء كالر

المنحطةن كىكذا ةالب  ىذا اإلنساف كباالن على نفسو ككباالن على مجتماو ةا عباد اهللن ىذه 
حقيقة ال ةرعاب فيها أحدن كالواقع المجرب قدةمان كفي ىذه الاالور الراىنة أكبر شاىد على ما 

الحقيقة  أقوؿن كإف أردنا أف نضع أماـ أبالارنا كبالائرنا البرىاف الساطع الذم ةبرز كةجسد ىذه
فتاالوا إلى ىذا المثل الواقاي المتكرر في سائر المجتمااتن رجل ةملك مؤسسة مالية كبرل 

ةبحث عن موظف ةكوف أمينان لالندكقو المالين كأقبل إليو الكثيركف ةارضوف لو خدماعه ن فيه  
ب ىذه ملحد ال ةؤمن باهلل كاليـو ااخر كلكنو ةتمتع بخبرات عؤىلو لهذه الوظيفةن كلال صاح

المؤسسة ىو ااخر ال ةقي  للدةن كزنان بل لالو ملحد من المبلحدةن كةنظر فيجد إلى جانبو إنسانان 
 خر لالو ةتمتع بخبرة أقل من الناحية الفنية لكنو ةتفحالو كإذا ىو مؤمن باهلل عز كجلن كإذا ىو 

عنها فهو ةضب  نفسو في  مرعب  بمراقبة اهلل سبحانو كعاالى لون قد علقى ىذه التربية التي أحدثك 
عقلباعو كلها بأمر اهلل عز كجلن من ىو الذم سيختاره رب ىذه المؤسسة كلالو ةكوف ملحدان؟  

كلك  ةال  الجوابن إنو ال ةختار إال ىذا اإلنساف المتدةن الملتـز على الرغ  من أنو ىو شخاليان 
ة هلل ككضع عبودةتو هلل موضع ال ةقي  للدةن كزنانن ذلك ألنو ةال  أف من اعالف بالفات الابودة

التنفيذ كعاش حياعو كىو ةراقب اهلل الذم ةراقبون ةال  أف ىذا اإلنساف لن ةخونون ةال  أف ىذا 
اإلنساف لن ةغدر بون أما ذلك ااخر فهما بلغت خبراعو الفنية فاف عدـ انضباطو بالمخافة من اهللن 

عليو أف ةقدـ حظوظو الرخالية على  إف عدـ انضباطو بمراقبة اهلل عز كجل البد أف ةفرض
مالال  ااخرةنن كىي فلسفة كل إنساف إف عحرر من رقابة اهلل سبحانو كعاالىن ىذا كاقع مرئي ةا 
عباد اهلل كىو دليل كاض  على ما أقولو لك ن الفطرة اإلةمانية عندما عستيقظ بين جوان  اإلنسافن 

لدةنية المثلىن فانما عنقل ىذا اإلنساف من حاؿو كسبيل استيقاظها كما قلت لك  إنما ىي التربية ا
إلى حاؿن ىذا اإلنساف ةالب  في كل عقلباعو مع اهلل سبحانو كعاالىن ىذا اإلنساف ةضع نالب 

عينيو في كل ساعة من كل ةـو أنو ربما سيرحل في نهاةة ىذا اليـو إلى اهلل عز كجلن ةضع نالب 
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ةحاسبو فيها على الكبير كالالغيرن أفتركف أف ىذا  عينية أف كقفةن عنتظره بين ةدم اهلل عز كجل
اإلنساف كىو ةايش حياعو ىذه مرعبطان برقابة اهلل عز كجل ةمكن أف ةخوف أمتو؟ ةمكن أف ةنحرؼ 
عن الالدؽ إلى النفاؽ؟ ةمكن أف ةخوف كطنو؟ ةمكن أف ةمد ةده إلى عرضو من الدنيا قليلن أجران 

حاشىن ال ةمكن أف ةكوف ذلك ق ن كلكن اإلنساف  زىيدان إلعراضو عن مالال  بلده كأمتو؟
ااخر ةا عباد اهلل منطقي مع نفسو عندما ةلتفت ةمينان كشماالن فبل ةرل سلطانان غير سلطاف غرائزه 

الحيوانية عقودهن ال ةرل أمامو ماللحة ةنبغي أف ةساى إليها إال مالالحو اانية الااجلةن شيء 
لها في سبيل ذاعون في سبيل أىوائون قد ةبياك كبلمان لذةذان طبياي أف ةضحيى بالمالال  األخرل ك

ممتاانن قد ةخدرؾ بأحادةث طنانة رنانة عدؿ على الحب كالتضحية كما إلى ذلك كلكنو باد أف 
ةارض عنك كةػيٍقًبلى إلى شأنو كعملو عجده ةمارس نقيض ذلكن كصدؽ اهلل القائلهلل }كىًمنى الن اًس 

ًإذىا عػىوىل ى سىاىى مىٍن ةػيٍاًجبيكى قػىٍوليوي  ن كى نٍػيىا كىةيٍرًهدي الل وى عىلىى مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ اٍلًخالىاـً ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ
ًإذىا ًقيلى لىوي اع ًع ا ٍعوي لل وى أىخىذى ًفي اأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىةػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالل وي ال ةيًحبُّ اٍلفىسىادىن كى

ٍثً  فىحىٍسبيوي جىهىن  ي كىلىًبٍئسى اٍلًمهىادي{ ]البقرةهلل ن ىذا عالوةر دقيع من كبلـ اهلل  َِٔ-َِْاٍلًاز ةي بًاأٍلً
سبحانو كعاالى لهذه الحقيقة ةا عباد اهللن كىكذا نتبين ةا عباد اهلل من خبلؿ ىذه الحقيقة التي 

ا عتحقع بالضواب  الدةنية القائمة على الال  ألفت نظرم كأنظارك  إليها أف الدكلة الدةنية عندم
كعلى الوعي ماان فانما عقود أمتها إلى كاحةو ظليلة عتحقع فيها المودة كةتحقع فيها الوحدة كالنظاـ 
كالوفاؽن عارةخنا األغر ةدؿ على ذلك ككاقانا الذم نايرو ةدؿ على ذلكن كلكن ىاىنا ساحة قد 

ناسن للناس الذةن ةرةدكف أف ةالطادكا بالماء الاكرن ىنالك ةسرم عليها التباس بالنسبة لباض ال
فارؽ كبير ةا عباد اهلل بين الدكلة الدةنية كالدكلة الطائفيةن أما الدكلة الدةنية فهي علك التي علتـز 
ىذا النهج الذم حدثتك  عنون عقف بأمتها ككل فئاعها على اختبلؼ الدرجات كالمراعب عحت 

ابودةة هلل كعرضع جيلها لباف التربية اإلسبلمية المثلىن ىذه ىي الدكلة الدةنية مظلة اإلةماف باهلل كال
بالمانى الذم رسمو لنا بياف اهلل عز كجلن ىذه الدكلة ةقودىا سلطاف الدةن إلى ىذه الواحة الذم 

حدثتك  عنهان كاحة الودن كاحة األلفةن كاحة التبلقي على التااكف لماللحة ىذه األمةن كاحة 
ؽن دةننا ةدعو إلى ذلك كلون أما الدكلة الطائفيةن كىي الدكلة التي عظل قول الرر عنفخ في الوفا

أكارىا فانما عقود أصحابها إلى حياة من الخالاـ كالرقاؽ كإلى ىرج كمرج بين المذاىب 
كاألدةاف المختلفة كمن ث  ةتبدد الوطن كعتبدد مالال  األمة في ضراـ ىذا االختبلؼ كىذا 

ؽ كفرؽ ما بين السماء كاألرض بين ىذةن األمرةن ةا عباد اهللن الدةن الذم عالطبغ بو الرقاؽن فر 
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األمة متمثلة في قادعها كمتمثلة في شاوبها ال ةمكن أف عفت  باب الرقاؽ بين أفرادىا كفئاعها ما 
اختلفت منه  المذاىبن ال ةمكنن ىذا الدةن ال ةمكن إال أف ةحقع نسيج األلفةن نسيج الوحدة 

التضامن على أساس من الجذع الجامعن جذع الوحدة اإلةمانية التي عركل الجامع المرترؾ بين ك 
ىذه الفئات كلهان كالوعي الدةني كاإلةماني الراسخاف الماتىمىدىاف على الال  ىما الضمانة لهذه 

الى كنسياف الحقيقة التي أقولها لك ن أما الركوف إلى الطائفية كنسياف كصاةا كتاب اهلل سبحانو كعا
كصاةا محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  فذلك ىو الذم ةباث على الهرج كالمرجن ذلك  

ىو الذم ةبدد قوة األمة كةحيلها إلى ضافن ذلك ىو الذم ةبدد كحدة األمة كةحيلها إلى 
ؽ شقاؽن نا ن كرأس ماؿ البغاة كالطغاة الذةن ةتربالوف بمالالحنا كمبادئنا ىو إثارة ىذا الرقا
كىذا الخالاـن أما موقف الدةن الحع الذم ابتاث اهلل بو الرسل كاألنبياء جمياان فهو سد 

الثغراتن ىو جمع الرملن ىو إزالة أسباب الرقاؽن كعارةخنا األغر خير شاىد على ىذه الحقيقة 
مية حتى التي أقولها لك ن أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةهيأ لنا أسباب ةقظة فطرعنا اإلةمانية اإلسبل

عتغلبن كال أقوؿ عقضين حتى عتغلب على طبياة الغرائز الحيوانية كالرهوانية المتوضاة في  
 كياناعنان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 رىو٠ُ هللا ٌإلَٔبْ ٚػبلجخ مٌه

 

مد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الح
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبار 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  عجيب شأف ابن  دـ مع مواله 

كعن شكر  كخالقو عز كجلن متاو اهلل سبحانو كعاالى بسلسلة من المكركمات كىو مارض عنها
اهلل سبحانو كعاالى عليهان عاكف على االستجابة لرغائبو كأىوائو إال من رح  ربكن خلقو اهلل 
سبحانو كعاالى بيدةو كما قاؿ في محك  عبيانون أسجد لو مبلئكتو أجمعن بث  فيو الركح التي 

ئر المخلوقات نسبها إلى ذاعو الاليةن أعلن عن إكراـ اهلل سبحانو كعاالى لو كعن عميزه عن سا
ٍلنىاىيٍ  ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر  ـى كىحىمى بهذا التكرة  المالن عنو كصدؽ اهلل إذ قاؿهلل }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى

لىٍقنىا عػىٍفًضيبلن{ ]االسراءهلل ًثيرو ًمم ٍن خى ن سخر لو  َٕكىرىزىقٍػنىاىيٍ  ًمنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيٍ  عىلىى كى
لتي من حولها كجالها خدمان لمالالحو كرغائبون ث  إنو فوؽ ذلك كلو سما بو إلى المكونات ا

مستول أىلية الخطاب لو فخاطبو عز من قائل بكبلـ اهللن بكبلمو الذم أنزلو إليو عن طرةع الرسل 
كاألنبياء فماذا كانت عاقبة ىذه السلسلة من المكركمات التي أغدقها اهلل على ىذا المخلوؽ 

ماذا كاف موقفو من اإللو الذم كرمو بها كأنا  بها عليو؟ إنو بقي عاكفان على رغائبو اإلنساف ك 
مارضان عن ذكره منالرفان عن شكر نامائو ناسيان كصاةاه كأكامره التي ةخاطبو بهان كمرة أخرل 

أقوؿهلل إال من رح  ربكن إنما ةالدؽ ىذا على الكثرة التي قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل }كىمىا أىٍكثػىري 
ن ةهيب اهلل عز كجل بو باد ىذا التكرة  كلو أف  َُّالن اًس كىلىٍو حىرىٍصتى ًبميٍؤًمًنينى{ ]ةوسفهلل

ةذكره كال ةنساهن أف ةركر نامو التي أغدقها عليون أف ةستجيب لوصاةاه التي ةخاطبو بهان 
ي شأنو ةظل ةخاطبو بذلك متحببان  نان كمنذران كمهددان  نان كمع ذلك فاف ىذا اإلنساف الاجيب ف

عاكفان على رغائبو ماانقان أىواءه كشهواعون منالرفان عن كصاةا اهلل كأكامرهن ةخاطبو اهلل متحببان ةقوؿهلل 
ليو عىلىٍيكيٍ   ةىاعًنىا كىةػيزىكٍّيكيٍ  كىةػياىلٍّميكي ي اٍلًكتىابى كىاٍلًحكٍ  ٍلنىا ًفيكيٍ  رىسيوالن ًمٍنكيٍ  ةػىتػٍ ا أىٍرسى مىةى كىةػياىلٍّميكيٍ  }كىمى

ن كلكن  ُِٓ-ُُٓمىا لىٍ  عىكيونيوا عػىٍالىميوفىن فىاذٍكيريكًني أىذٍكيرٍكيٍ  كىاٍشكيريكا ًلي كىال عىٍكفيريكًف{ ]البقرةهلل
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اإلنساف ةظل مارضانن ةخاطبو مهددان كمنذرانن ةقوؿهلل }كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكًرم فىًاف  لىوي مىًايرىةن ضىٍنكان 
ًة أىٍعمىىن قىاؿى رىبٍّ ًل ى حىرىٍرعىًني أىٍعمىى كىقىٍد كيٍنتي بىاًليرانن قىاؿى كىذىًلكى أىعػىٍتكى  ةىاعػينىا كىنىٍحريريهي ةػىٍوـى اٍلًقيىامى 

ا كىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى عػيٍنسىى{ ]طػوهلل ن أليس عجيبان شأف ىذا اإلنساف ةا عباد اهلل؟! كإنك  ُِٔفػىنىًسيتػىهى
عات على اختبلفها كإلى الحيوانات المتنوعة التي لتنظر بالمقابل إلى الجمادات بأنواعها كإلى النبا

عسي  في أرض اهلل أك الطيور التي عسب  في فضاء اهلل سبحانو كعاالى فتجد كبلن عاكفان على 
صبلعو كعسبيحون عجد كبلن منالرفان إلى عسبي  اهلل كحمده كإلى الاكوؼ على الوظيفة التي أقامو 

ٍمًدًه كىلىًكٍن ال عػىٍفقىهيوفى اهلل عز كجل عليها كصدؽ اهلل القائل  } ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحى كى
كصدؽ اهلل القائلهلل }كيلٌّ قىٍد عىًل ى صىبلعىوي كىعىٍسًبيحىوي{ ]النورهلل   ْْعىٍسًبيحىهيٍ { ]االسراءهلل من ااةة

 ن ذلك  ىو شأف اإلنساف المكـر عند اهلل كىذا ىو شأف الجمادات كالنباعات ُْمن ااةة
كالحيوانات التي سخرىا اهلل خادمان لبني اإلنسافن أليس في ىذا ةا عباد اهلل ما ةخجل؟ أليس في 
ىذا ةا عباد اهلل ما ةثير الاجب الذم أحدثك  عنو؟! كال ةقولن فيك  قائل جمادات كعسب  بحمد 

بي  اهلل! اهلل! جمادات ال عاي كعابد اهلل! نباعاتن حيوانات عجماكات عقوؿ إنها عاكفة على عس
نا  صدؽ اهلل الذم أعلن عن ذلك ككذب من خالفن أةها اإلخوة إنها حقيقة علمية قبل أف 

عكوف حقيقة دةنية علك التي أٍلًفتي أنظارك  إليهان خلع اهلل اإلنساف كأمره بركره كذكره كالتحقع 
 ةتخيلن أحد أف  بالابودةة لو كجال كسيلتو إلى ذلك ىذا الاقل كالفكر اللذةن جهزه اهلل بهما فبل

كل المخلوقات األخرل البد لكي عارؼ موالىا كخالقها كلكي عدةن لو بالابودةة من أف عتمتع 
بهذه الوسيلة ذاعهان كسيلة الاقل كسيلةه شاءىا اهلل لئلنساف أما الجمادات الخاضاة لسلطاف اهلل 

اقل الذم ميػ زىنىا اهلل بون كالااكفة على عسبي  اهلل عز كجل فلها إلى ذلك أداة أخرل إلى جانب ال
النباعاتن الحيوانات الماضية على عنفيذ كظائفها التي خيًلقىٍت ألدائها الااكفة على عسبي  اهلل 
سبحانو كعاالى لها إلى ذلك كسيلة أخرل غير كسيلة الاقل كالنطع اللذةن متانا اهلل سبحانو 

بأ خطبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعاالى بهمان أل  عقرؤكا في الالحي ن في صحي  البخارم ن
؟ أقبلت إليو امرأةن ككاف ةخطب صلى اهلل عليو كسل  ةـو الجماة مستندان  كسل  في مثل ىذا اليـو
إلى جذعو مثبت في جدار المسجدن أقبلت عستأذنو في أف عالنع لو منبران عن طرةع غبلـ لها نجار 

بر ذك ثبلث درجاتن أقالي ذلك الجذع إلى فقاؿ لهاهلل إف شئتن كباد أةاـ كيًضعى لرسوؿ اهلل من
مكاف بايد في المسجدن كذات ةـو كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةخطب سمع كل من في 

المسجد أزةزان ةنباث من جوؼ ذلك الجذع كأنو صوت الناقة الارراء أم الحامل التي أكشكت 
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كمضى إلى ذلك الجذع فاستلمو أف عضع مولودىان نزؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من المنبر 
كعانقو إلى أف ىدأ ما بو ككل من في المسجد كانوا شهودان على ذلكن أعقولوف إنو جذع جامد ال 

ةاي كال ةفقو؟ من قاؿ ىذا؟ ربما كاف اإلنساف أقسى قلبان من كثير من النباعات كالحيواناتن 
ةن{ ]البقرةهلل من كصدؽ اهلل القائل  }ثي   قىسىٍت قػيليوبيكيٍ  ًمٍن بػىٍاًد  اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى ذىًلكى فىًهيى كى

ن أجل ةا عباد اهلل إنو لريء مخجل ةطوؼ ىذا الخجل شاوران في كياني ةنبغي أف ةطوؼ  ْٕااةة
خجبلن بكياف كل كاحدو منك ن أقوؿ لك  شيئان  خر ال أنقلو عن طرةع شهادة أناس بل أنا الراىد 

نومي في المنػزؿ الذم أسكن فيو شجرة كبيرةن صباح كل ةـو باد الفجر  على ذلكن أماـ غرفة
عتجمع بين أغالاف ىذه الرجرة طيوره بأعداد كبيرة ككثيرة عؤدم كردىا في عرنيمة جماعية عجيبة 

ال عفتأ إلى أف عررؽ الرمسن فاذا أشرقت الرمس كانتررت أشاتها في اافاؽ عفرقت ىذه 
كل إلى شأنون أنظر إلى ىذه الوظيفةن إلى ىذا الوردن إلى ىذه الابادة الطيور ما بين ةمين كشماؿ  

التي علتقي إليها ىذه الحيوانات فوؽ ىذه الرجرة التي أراىا أمامي باد بزكغ الفجر إلى طلوع 
الرمس كألتفت ةمينان كشماالن فأرل ابن  دـ ما بين راقد ةغ  في رقاده كما بين إنساف ساىر الليل 

هواعو كأىوائو كأماـ إنساف ةتقلب في رغائبو كرعوناعون ةا ىذا أنت اإلنساف المكـر طوةبلن على ش
عند اهلل! أنت اإلنساف المبجل على عين اهلل! أنت اإلنساف الذم ميزؾ اهلل بخطابو عارض عنو! 
كعتناسى فضلو! ال عندما ةتحبب إليك عستجيب لتحببو كال عندما ةنذر كةحذر عستجيب خائفان 

ما ىذه القسوةن قارف بين كضاك كبين ىذه الحيوانات التي عراىان عباد اهلل  ةة في كتاب  إلنذارهن
اهلل ةنبغي لكل منك  إذا قرأىا أف ةذكب خجبلن من اهلل سبحانو كعاالى كىي  ةة سجدة سنقرأىا 

ي الس مىاكىاًت كىمىٍن ًفي كنسب  اهلل سبحانو كعاالى على أعقابها  }أىلىٍ  عػىرى أىف  الل وى ةىٍسجيدي لىوي مىٍن فً 
{ ]الحجهلل من ااةة ث  قاؿهلل   ُٖاأٍلىٍرًض كىالر ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي كىاٍلًجبىاؿي كىالر جىري كىالد كيابُّ

{  ]الحج ا لىوي ًمٍن ميٍكرًـو ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلاىذىابي كىمىٍن ةيًهًن الل وي فىمى ًثيره ًمنى الن اًس كىكى ن  ُٖهلل من ااةة}كىكى
رددكا ىذه ااةةن ال حظوا كيف أف اهلل عز كجل أعلن أف كل الكائنات عسجد هلل عز كجل سجود 
عبادةن سجود عقدةسن سجود عسبي ن كل؛ النجـو الجباؿ الرجر الدكاب كلهان لما كصل إلى 

ًثيره حىع  عىلىٍيًو ا ًثيره ًمنى الن اًس كىكى { ]الحجهلل من ااةةىذا المخلوؽ اإلنساف قاؿهلل }كىكى   ٍُٖلاىذىابي
لماذا؟ أألف اهلل عز كجل ابتبلؾ بما ابتبلؾ بو من شهوات كأىواء كلكنو قبل ذلك غرس بين 

جوانحك فطرة اإلةماف بون فطرة الحنين إليون فطرة الحب لو ث  إنو خاطبك كبػىي نى لك السبيل 
شهواعك كأىوائك فأبيت إال  الذم بو عستطيع أف عتاالى فوؽ رعوناعك كعستطيع أف عتحرر عن
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استجابة للريطاف الذم طرده اهلل عز كجل من رحمتو في سبيلك! الله  إنا نسألك أف عجذبنا 
إليك بجاذب الحب كأف عأخذنا إليك من أنفسنان نسألك الله  أف عستلبنا من رعوناعنا كأف 

حجابان بيننا كبينك ةا رب عستلبنا من أىوائنا كشهواعنان كأف ال عجال نامك التي أغدقتها علينا 
الاالمينن أةها اإلخوة زبدة ىذا الكبلـ الذم أقولو لك  أف نرجع ااف باد ىذا اللقاءن باد ىذا 

المجلس في ىذا اليـو األغر المبارؾ كقد جددنا الاهد مع اهلل على كل المستوةات بالنسبة لكل 
 الفئاتن 

ان من النباعات كالجمادات لال اهلل ةالل  شأننأف نكوف أكثر استجابة ألمر اهلل سبحانو كعاالى 
 لاظي أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~176 ~ 
 

 اٌفزٓ ٚإٌغبح ِٕٙب

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
يك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عل

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

لى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إ
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  ةنبغي أف نال  جمياان أف سيدنا 
رسوؿ صلى اهلل عليو كسل  كاف ةكثر من االستااذة باهلل من الفتن ككاف ةيحىذٍّري منها في كل مناسبة 

ي أعوذ بك من فتنة المحيا كالممات كمن فتنة ككاف من دعائو في نهاةة كل صبلة ))الله  إن
المسي  الدجاؿ((ن كقد ركم عنو عن طرةع أنس بن مالك أنو صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل الفتنة 
نائمة لان اهلل من أةقظهان كىا نحن نرل ةا عباد اهلل كيف أف نيراف الفتن عنقدح اليـو في جنبات 

نا من قرةب أك بايدن حتى إف ىذه الفتن أصبحت األرضن كىا نحن نرل ىذه الفتن كيف عطوؼ ب
الرصيد األكحد لؤلخبار اإلذاعية التي عتلقاىا ااذاف أك عتلقاىا األبالارن ىو الرصيد الوحيد لهذه 
األخبار التي ما عفتأ عتحدث عن اإلنسانية المهيضةن عن اإلنسانية المكلومة في جنبات األرضن 

ان إال من ىذا النوع ةا عباد اهلل؟! ىذه حقيقة ةنبغي أكالن كىل عسماوف في ساعة من الساعات خبر 
أف نتبينها ث  ةنبغي أف نال  أف ىذه الفتن ال عأعي مالادفة كال عسوقها رةاح الاروائية كإنما ىي 
نتيجة خط  ةرسمها الادك المرترؾ بين ةدم استبلب الحقوؽ كالقضاء على األكطاف كاستبلب 

ها كالقضاء على بقاةا الحضارة اإلنسانية المثلى التي عتملكها أمتنان الثركات المتنوعة على اختبلف
فهي خط  مرسومة كليست مالادفة جاءت بها رةاح الاروائيةن كألضرب لك  باض األمثلةن إف 

بغداد ما سقطتن إف جاز ىذا التابيرن إال باد مقدمات من الفتن خيطٍّ ى لهان أيلٍّبى فيها على 
حيوٍّلىٍت عبلقة الود السارةة فيما بينه  إلى عداكة كبغضاءن حيوٍّلىٍت عبلقة  األصدقاء كعلى اإلخوةن

التااكف السارةة بين الفئات كالجماعات إلى عدابر كبغضاء كعحطي  حتى إذا استحرت ىذه الفتن 
كأصيبت بغداد بالدكار كفقدت القدرة على التحك  انقض الادك المرترؾ ليجال منها فرةسة 

إذا إلى اليـو ةجتماوف فئات على نهرها باد أف ع  القضاء عليهان فلسطين ةا ةنهرها كىا ىو 
عباد اهلل ما اغتالبت كما أصبحت نهبة بين ةدم رعاع الدنيا إال باد أف عمت إليها مقدمة من ىذه 
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الفتن التي ع  النفخ المستمر المتواصل في أكارىا حتى إذا عحققت الخطة كعحولت المودة 
األشقاء إلى كقياة كعحوؿ التااكف الذم كاف سارةان ما بين الفئات إلى عدابر كبغضاء السارةة ما بين 

استطاع من ثى   الادك المرترؾ أف ةنتهبها كأف ةجالها فرةسة كأف عوزع فلسطين بين ةدم رعاع 
عان الدنيا كما قلت لك  كىؤالء الغاصبين كأنت  عالموف ةا عباد اهلل أف في الحيوانات المفترسة أنوا

ال عستطيع أف عنقض على فرةستها إال باد أف عزجها في دكار حتى إذا فقدت ىذه الفرةسة القدرة 
على التوازف ككقات في الدكار انقضت عليهان كاليـو ىذه الخطة عتجو إلى لبناننا الرقيع أةضانن 

ت في بغداد فها ىي ذم الوسائل ليل نهار عساى لتنفيذ ىذه الخطةن إثارة نيراف الفتنة التي عم
كفلسطين كأفغانستاف كفي أماكن كثيرة أخرلن ىا ىي ذم المحاكلة ذاعيها عستمر صباح مساء كىا 
ىو ذا الغراب األسود ةتردد ما بين لبناف كما كراء البحار مرة علو المرة من أجل أف ةنفخ في نيراف 

ةن ةساى ىذا الغرب سايو البغضاءن من أجل أف ةامد إلى كل عاددةةن عاددةة متااكنةن عاددةة بناء
ليحيلها إلى عاددةة مخربةن إلى عاددةة عتحوؿ إلى بركاف فتنةن ةساى ىذا الادك المرترؾ إلى 

ان إلى  عحوةل عاددةة المذاىبن كىي حقيقة ما كانت في ةـو من األةاـ أداة عخرةب بل كانت سيل مى
ةة المذاىبن عاددةة الفرؽن عاددةة عااكف لكنو ةحاكؿ أف ةجال منها أداة فتنة كأداة عدميرن عادد

االعجاىات السياسية المختلفة كل ذلك ننظر فنتبين ىذا المانى الذم أقولو لك  كالذم حذر 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أمتو منون إف ىذا الادك المرترؾ ةنفخ في نيراف ىذه الفتنة باد أف 

رلن ااف جاء دكر لبناف من أجل أف ةحوؿ نفخ فيها طوةبلن في بغداد كفي فلسطين كفي أماكن أخ
لبناف إلى بوابة كما قد قلت لك  باألمس عنفذ منها الالهيونية الاالمية بسلطانها الذم عحل  بو 
إلى ىذا الاال  أجمعن ىذه حقيقة ةنبغي أف نتبينها ةا عباد اهللن كإذا عػىبػىي نى لنا ىذا المانى فاف 

ح عحالن بو نفسها من كل مغبة من مغبات ىذا الادكاف بوسانا أف ندرؾ أف األمة عملك السبل
الذم ةتربه بنا الدكائرن أف نغلع باب الفتنةن أف نحيل بين ىذا الادك المرترؾ كالوصوؿ إلى ما 
ةبتغيو من عحوةل عبلقات الود بين اإلخوة إلى بغضاءن من عحوةل عبلقات التااكف بين الفئات 

ف فالنا ذلكن كسبيل ذلك ميسور كما سأقولو ااف فاف ىذا كالجماعات إلى عدابر كشقاؽن فانا إ
الادك مهما حاكؿ أف ةطوؼ ث  ةطوؼ لن ةجد منفذان ةتسرب منو إلينا بأم كقياة بل بأم 

اغتالابن ما الدكاء ةا عباد اهلل؟ ىذا السؤاؿ طيًرحى على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  
الالبلة كالسبلـ فيما ةركةو علي كـر اهلل كجهون قاؿ عليو  فكاف جوابو ىو ىذا الذم قالو عليو

الالبلة كالسبلـ النجاة منها أم من الفتن كتاب اهلل فيو خبر من قبلك  كنبأ ما بادك  كحك  ما 
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بينك ن من أعرض عنو من جبار قالمو اهلل كمن اىتدل بو ىداه اهلل سبحانو كعاالىن ىذا ىو 
هنا إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كىو كتاب اهلل ال عتمثل الابلجن كلكن ىذا الابلج الذم نب

االستجابة لو في اإلكثار من طبااعو كال في اإلكثار من الهداةا التي نتوجو بها إلى الناس إذ 
ندعوى  إلى الاقود أك األعراسن ال عتمثل االستجابة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  

ةيتلى في اإلذاعات المرئية أك المسموعة أك أف نسماو عرضان في أمسية  في أف نالغي إليو كىو
عازةة كنحو ذلك كإنما ةقالد المالطفى صلى اهلل عليو كسل  أف نتلوه فنتدبره فننفذ كصاةاهن ىذه 
الفتن ليست حدةثة الاهد بل ىي موجودة منذ أف كجد الادكاف فوؽ ىذه األرضن منذ أف كجدت 

اإلسبلـ بين قبيلتين طالما كانتا متحاربتين ىما األكس كالخزرجن عحولتا إلى  قول الررن كلقد أل فى 
مثاؿ للود كالتااكف كالوحدة كلكن اليهود الذةن كانوا ةايروف بين ظهراني المسلمين عجماه  

حياة مرتركة كةجماه  السل  المرترؾ الذم كانت عرعاه عين اإلسبلـ ضاقوا ذرعان بهذا فأقبل 
بن قيس ةحاكؿ أف ةؤلب األكس على الخزرج كالخزرج على األكس في أمور  رجل اسمو شاس

كطرةقة من الخبث كانت كال عزاؿ ىي رأس ماؿ ىذه الفئة إلى أف عقـو الساعةن فنسي لدقائع 
ىؤالء اإلخوة الذم كحدى  اهللن كحدى  اإلسبلـن نسوا ىذه النامة كاىتاجت لدقائع مادكدة 

كلكن كتاب اهلل عز كجل سرعاف ما صهر ىذا الراور فيه ن ما ذىك بى عوامل البغضاء فيما بينه  
ىذا الراور فيه  كأعادى  إلى ىذه النامة التي أغدقها اهلل عز كجل عليه  فأقبلوا ةتاانقوف كأقبل 

ا ال ًذةنى  مىنيوا ًإٍف عيًطيايوا فىرًةقان  ًمنى ال ًذةنى  الواحد منه  ةاتذر ألخيو كنزؿ قوؿ اهلل عز كجلهلل }ةىا أىةػُّهى
لىى عىلىٍيكيٍ   ةىاتي الل   اًفرًةنىن كىكىٍيفى عىٍكفيريكفى كىأىنٍػتيٍ  عػيتػٍ اًنكيٍ  كى ًو كىًفيكيٍ  أيكعيوا اٍلًكتىابى ةػىريدُّككيٍ  بػىٍادى ًإةمى

{ ] ؿ عمرافهلل ى أف قاؿهلل إل  َُُ-ََُرىسيوليوي كىمىٍن ةػىٍاتىاًلٍ  بًالل ًو فػىقىٍد ىيًدمى ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقي و
اءن فىأى  ًمياان كىال عػىفىر قيوا كىاذٍكيريكا نًٍامىتى الل ًو عىلىٍيكيٍ  ًإٍذ كيٍنتيٍ  أىٍعدى ٍبًل الل ًو جى ل فى بػىٍينى }كىاٍعتىاًلميوا ًبحى

ًتًو ًإٍخوىانان كىكيٍنتيٍ  عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى الن اًر فىأىنٍػقىذى  هىا{ ] ؿ عمرافهلل من قػيليوًبكيٍ  فىأىٍصبىٍحتيٍ  بًًنٍامى كيٍ  ًمنػٍ
ن ما أشبو الليلة بالبارحة ةا عباد اهللن ما الفرؽ بين ذلك الرعيل األكؿ كبيننا نحن؟  َُّااةة

المسلمين في ىذا الاالرن الوسائل التي كانت عستامل باألمس لئلةقاع كإلثارة براكين الفتنة ىي 
ن فلماذا استطاع أكلئك أف ة تساموا فوقها كلماذا عجزنا نحن عن ذلك؟ ذاعها التي عستثار اليـو

سلوا أنفسك  ىذا السؤاؿ عالموف الجوابن ةا عباد اهلل إف الذم ةنجي ىذه األمة من الفتن كمن 
ث  ةنجيها من الدمار كالهبلؾ إنما ىو الرجوع إلى كصاةا كتاب اهلل عز كجلن ةقوؿ لنا كتاب اهلل 

ن فيها من الفتن أةان كانتن الدائرة األكلى دائرة عز كجل إف ىنالك ثبلث دكائر كل دائرة عقي م
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األمة اإلسبلميةن على المسلمين مهما اختلفت مذاىبه ن مهما عاددت فرقه  أف ةجتماوا عحت 
مظلة ىذا اإلسبلـ كأف ةذةبوا فوارؽ ما بينه  كإذا بالفتنة ابتادت عنه ن الدائرة التي عليها كالتي 

لمتاددة التي علتقي كعنتهي عند جذع من الدةن الواحدن في ىذه ىي أكسع منها ىي دائرة األدةاف ا
الحالة على ىؤالء الذةن فرقته  األدةاف السماكةة المتاددة كلكنها عنتمي كما قلت لك  إلى جذع 
كاحد عليه  أف ةجالوا من ىذا الجذع الجامع كقاةة له  ضد كل فرقةن كقاةة له  ضد كل فتنةن 

كفي سلوكاعه  فليذكركا أف الجذع كاحدن أف المالدر كاحدن فهذه  لئن عادد الدةن في حياعه 
ىي الدائرة الثانيةن كالدائرة الثالثة كقد نبو إليها بياف اهلل عز كجل ىي الدائرة اإلنسانيةن فاف كاف 
في األمة من ال ةنتمي إلى إسبلـ كال إلى دةن كال شيءو  خر كىو ةايش بين ظهراني ىذه األمة 

تمي إلى دائرة كاساة جدان ىي اإلنسانية التي قدس اهلل سبحانو كعاالى حقوقها أةما فليال  أنو ةن
عقدةس كنبهنا بياف اهلل عز كجل إلى ضركرة رعاةتها عندما عب ر عنها باألسرة اإلنسانيةهلل }ةىا أىةػُّهىا 

ًثيران كىًنسىاءن الن اسي اعػ قيوا رىب كي ي ال ًذم خىلىقىكيٍ  ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدىةو كىخىلىعى مً  هيمىا رًجىاالن كى هىا زىٍكجىهىا كىبىث  ًمنػٍ نػٍ
ـى ًإف  الل وى كىافى عىلىٍيكيٍ  رىًقيبان{ ]النساءهلل ا ن األرحاـ أم الرح   ُكىاعػ قيوا الل وى ال ًذم عىسىاءىليوفى بًًو كىاأٍلىٍرحى
الفتن كما قاؿ رسوؿ اهلل اإلنسانين أرأةت  إلى كتاب اهلل عز كجل كيف ةكوف ىو الااص  لنا من 

صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن عباد اهلل من رأل الابرة في غيره فلياتبرن ىا أنت  عركف كيف أف 
عدكنا المرترؾ ةساى سايو البلىث إلى إةقاظ نيراف الفتنة بل إلى عفجير براكين الفتنة على مقربة 

حسنان لكنه  ةنتموف إلى جذعو كاحدو من منان بين منن بين األشقاءن بين فئات اختلفت مذاىبه ن 
الابودةة هلل عز كجل كمن االلتفاؼ على دةن اهلل سبحانو كعاالىن إف ىذا الادك ةساى سايو 

البلىث من أجل القضاء على بقاةا حضارعنان من أجل القضاء على بقاةا الثركات التي ل  عطلها 
دان إلى كتاب اهلل أةها األمةن أقولها لكل باد ةد ىذا الادك المرترؾ فاودكا إلى كتاب اهللن عو 

الفئات عودان إلى كتاب اهلل عمسكوا بون عودكا إليون عدبركهن نفذكا كصاةاهن أقوؿ قولي ىذا 
  كأستغفر اهلل الاظي 
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 فبْ ِغ اٌؼَو ٠َوا

 

 

ا ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
 كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  سنتاف نقرأىما في كتاب اهلل عز 

باألكلىن جال السنة  كجل ألـز بالواحدة منهما ذاعو الالية كألـز بالثانية عباده في مقابل التزامو
الثانية التي ألـز بها عباده شرطان للسنة األكلى التي عفضل بها على عبادهن أما السنة األكلى فهي 
علك التي ةابر عنها بياف اهلل عز كجل في قولو سبحانوهلل }فىًاف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسرانن     ًإف  مىعى اٍلايٍسًر 

عدة ألـز البارم عز كجل بها ذاعو الالية أنو ما من عسر ةبتلى ن قا ٔ-ٓةيٍسران{ ]الررح من ااةة 
بو اإلنساف إال كةأعي في أعقابو مباشرة اليسر الذم ةنسخو كلكن ذلك مرركط بأف ةلتـز اإلنساف 
بالاهد الذم ألزمو اهلل سبحانو كعاالى بون بالسنة التي ألـز اهلل سبحانو كعاالى بها عباده كىي أف 

ما ةقع في الاسر أةان كاف نوعون أف ةفر منو إلى التجمل بالرضا كالالبر أكالن ث  أف ةفر اإلنساف عند
ةفر من ىذا الاسر إلى اللجوء إلى أعتاب اهلل عز كجل كااللتالاؽ ببابو كالتمسكن عند جنابون 

علك ىي السنة الثانيةن كلقد قضى اهلل عز كجل بأف ةرب  األكلى بالثانية فقاؿ عز من قائل  
ًإة امى فىاٍرىىبيوًف{ ]البقرةهلل من ااةة}كىأىكٍ  ن أكفوا باهدم الذم ألزمتك   َْفيوا بًاىٍهًدم أيكًؼ بًاىٍهدًكيٍ  كى

بو كىو الالبر على الردائد التي عنتاب اإلنساف كعأعيو ابتبلءن من اهلل عز كجل ث  الفرار من ىذه 
ؤؿ عند جنابو كالتارض لالفحو الردائد إلى أعتاب اهللن إلى الوقوؼ على باب اهللن إلى التضا

ككرمون ككأف اهلل عز كجل ةقوؿ لاباده إف أنت  كفيت  بالاهد الذم ألزمتك  بو التجاءن إلي  كفراران إلى 
رحمتي كصفحي فلسوؼ إلـز ذاعي بما قد كعدعك  بو كىو أف ةاقب الاسرى ةسره دائ ن ىما 

ه السنة في حياعنا التي نايرها سواء كانت سنتاف إذان ةنبغي أف نتبينهما جيدانن كإننا لنبلحظ ىذ
ٍوًؼ كىاٍلجيوًع  ليوىن كيٍ  ًبرىٍيءو ًمنى اٍلخى حياة فردةة أك اجتماعيةن ىي مالداؽ دقيع لقولو سبحانو  }كىلىنىبػٍ

                             كىنػىٍقهو ًمنى اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىنٍػفيًس كىالث مىرىاًت{ ذلك ىو الاسرن ث  قاؿ  }كىبىرًٍّر الال اًبرًةنىن    
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ًإن ا ًإلىٍيًو رىاًجايوفى{ ]البقرة من ااةة  هيٍ  مياًليبىةه قىاليوا ًإن ا لًل ًو كى [ ن  إذان  ُٔٓ-ُٓٓال ًذةنى ًإذىا أىصىابػىتػٍ
سنة االبتبلء ماضية في عباد اهلل عز كجل كلكن اهلل عز كجل ألـز ذاعو بأف ةنسخ اليسري الاسرى باد 

كأكد ذلك فقاؿهلل }ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران{   ٓمباشرة }فىًاف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران{ ]الررحهلل ذلك بل
كلكن بررط االلتجاء إلى اهللن بررط الفرار من ىذا الاسر إلى أعتاب اهلل   ٔ]الررحهلل

علينا  كالتمسكن على باب اهلل سبحانو كعاالىن كانظركا إلى ىذا الاهد الذم قطاو اهلل عز كجل
ٍلنىا ًإلىى أيمى و ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىاىل هي ٍ   من خبلؿ قولو سبحانو  }كىلىقىٍد أىٍرسى

انيوا ةػىتىضىر عيوفىن فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوا كىلىًكٍن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مى  ا كى
ن ىذا ىو الاهد الذم قطاو اهلل عز كجل علينا كذلك ىو  ّْ-ِْةػىٍامىليوفى{ ]األنااـ من ااةة 

الاهد الذم ألـز اهلل بو ذاعو عجاىنا فهبل كفينا الاهد الذم قطاو اهلل علينا ليوفي الاهد الذم ألـز 
بيوًف{ ]البقرةهلل اهلل عز كجل بو ذاعو؟! ىبل كقفنا عند قولو  }كىأىٍكفيوا بًاىٍهدً  ًإة امى فىاٍرىى م أيكًؼ بًاىٍهدًكيٍ  كى

ن كمع ىذا فاف في الناس ربما من قد ةاترض أك ةستركل فيقوؿ كما الحكمة من أف  َْمن ااةة
ةبتلي اهلل اإلنسافى بالاسر ث  ةكرف عنو الاسر إذا التجأ إلى اهلل عز كجلن ىبل أقامو في حياةو  

كعلك النتائجن دكف السنة األكلى كال السنة الثانية؟ سؤاؿ قد  كلها اليسر دكف ىذه المقدمة
ةطوؼ بذىن كثير من الناس فما الجواب على ذلك؟ الجواب باختالار ةا عباد اهلل ىو أف ما 

نالمو من أف الحياة التي نايرها اليـو ليست مقران كإنما ىي ممرٌّ إلى مقر ىي مابر ىي جسر إلى 
ي عنتظرنا عبر بوابة الموتن إذا علمنا أف حياعنا ىذه ممر فهل من الحياة الباقية الخالدة الت

الحكمة الربانية أف ةجالها اهلل عز كجل نايمان مقيمان ال عروبو شائبة؟ ىل من الحكمة أف ةتقلب 
اإلنساف من ىذه الحياة في رغد من الايش أن ا ما عقلب ككيفما حل كسار إذان سيتربث اإلنساف 

الخالدةن كإذا أقبل إليو الموت فلسوؼ ةكوف اقتبلعو أك انقبلعو من ىذه بهذه الحياة عربث 
الحياة التي عارقها ألنها كلها متع لسوؼ ةكوف اقتبلعو من الحياة الدنيا أمران شدةدان جدان جدان 

كلالو أشبو ما ةكوف بمجموعة خيوط حرةرةة عربثت برجرة من الروؾ اجتذبتها بردة فتقطع من 
عقطع كبقي منها ما بقين الحكمة أف ةجال اهلل ىذه الحياة التي ىي ممر مزةجة علك الخيوط ما 

من خير كشر حتى نستفيد من الخير في طرةقنا إلى اهلل فاذا جاءنا الرر عأفننا من ىذه الحياة 
كعرفنا أف اإلنساف ما ةنبغي أف ةركن إليهان ما ةنبغي أف ةتارقهان ىي جسر كالجسر ما ةنبغي أف 

من المتع ما في الدار التي أنت مقبل إليها باد عبورؾ لهذا الجسر بدقائعن ىذه  ةكوف فيو
الحكمة األكلى أما الحكمة الثانية فهي أف عتجلى ىوةتك عبدان هلل عز كجلن أنا عبد أعلن ذلك 
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صباح مساء لكن كيف عفوح رائحة عبودةتي حقيقة هللن إذا جاءعني االبتبلءات سنة من سنن اهلل  
لك  ث  أقبلت إلى الاهد الذم ألـز اهلل عز كجل بو نفسي فالتجأت إليون شكوت أمرم كما قلت 

إليون عمسكنت على بابون أعلنت عن عجملي كصبرم على قضائو ىنا عفوح رائحة عبودةة اإلنساف 
هلل كالمطلوب أةها اإلخوة أف ةالن اإلنساف عن عبودةتو هلل ببرىاف ال أف ةالن عن عبودةتو هلل 

عحتاج إلى دليلن ىذه الحقيقة ك  كك  جسدىا اهلل عز كجل لنان ىذه الرابطة بين السنة بدعول 
كالسنة التي ألزمنا بها شرطان لؤلكلى   ٔالتي ألـز اهلل بها ذاعو الالية }ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران{ ]الررحهلل

ى التجاءن كعمسكنان أف نفي باهد اهلل عز كجل عجمبلن كصبران كأف نفي باهد اهلل سبحانو كعاال
كعضرعان على أعتاب اهلل سبحانو كعاالى كانظركا ةا عباد اهلل كيف ةجسد لنا موالنا الحكي  ىذه 

السنة برطرةها بل ىاعين السنتين في سيرة سيدنا ةوسف على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـن ضرب 
هلل لنا منو مثبلن للالبر كالتجمل اهلل لنا منو مثبلن لسلسلة االبتبلءات التي ابتًليى بها ث  ضرب ا

كااللتجاء الدائ  إلى اهلل ث  أرانا كيف أبدؿ اهلل سبحانو كعاالى عسره ةسرانن أال عركف؟ أل  عقرؤكا 
سورة ةوسف؟ رماه إخوعو كىو صغير في البئر دكف ذنب اقترفو ث  إف فئة من الناس أقبلت 

نخاسة بمالر ىذا ىو االبتبلء الثانين ث  إف فانترلتو من البئر كفازت بو عبدان باعتو في سوؽ ال
عزةز مالر اشتراه كاعخذه خادمان في دارهن كلما بلغ مبلغ الرباب كنضج كيانو كاشتد عوده راكدعو 
زكجة الازةز عن نفسو كذلك ىو االبتبلء األط  كاألشد فاستاال  كعافف كالتجأ إلى اهلل سبحانو 

ٍيدىىين  أىٍصبي ًإلىٍيًهن  كعاالى قائبلنهلل }قىاؿى رىبٍّ السٍٍّجني أى  ًإال  عىاٍلًرٍؼ عىنٍّي كى حىبُّ ًإلىي  ًمم ا ةىٍدعيونىًني ًإلىٍيًو كى
اًىًلينى{ ]ةوسفهلل ن ث  إنو سجن لبضع سنين كىو برمءن سلسلة من المالائب  ّّكىأىكيٍن ًمنى اٍلجى

الالبلة كالسبلـ ىي سنةن ىي الاسر الذم عحدث البياف اإللهي عنو لكن كيف قابل ةوسف عليو 
ىذا الاسر؟ قابلو بالتجمل كالرضان قابلو بااللتجاء إلى اهلل دائمان أف ةفرج عنون أف ةكرف عنو 

ىذا الضرن نا ن فماذا كانت عاقبة ذلك؟ كانت الااقبة أف أخرجو اهلل من السجن ث  كانت الااقبة 
مالر ث  إف اهلل عز كجل جمع  الثانية أف زكجو من علك التي راكدعو عن نفسو ث  إف اهلل بوأه عرش

الرمل كأعاد إليو أبوةو كإخوعون أرأةت  ىكذا ةكوف رب الاالمين في عالرفو مع عباده لكن عاالوا 
نالغي السمع إلى خواعي  ىذه الالورة التي عجلي لنا ىذا المانى الذم أقولو لك ن أقبل إخوة 

وف إليها لياودكا بها إلى ةوسف إلى مالر ةرةدكف أف ةأخذكا الميرةن الحاجات التي ةحتاج
الالحراء التي كانوا ةايروف فيهان إلى البادةةن دخلوا على عزةز مالر كى  ال ةارفونوهلل }فػىلىم ا 

نىا بًًبضىاعىةو ميٍزجىاةو فىأىٍكًؼ لىنى  ا اٍلاىزًةزي مىس نىا كىأىٍىلىنىا الضُّرُّ كىًجئػٍ الىد ٍؽ ا اٍلكىٍيلى كىعى دىخىليوا عىلىٍيًو قىاليوا ةىا أىةػُّهى
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ا ًقينىن قىاؿى ىىٍل عىًلٍمتيٍ  مىا فػىاىٍلتيٍ  بًييوسيفى كىأىًخيًو ًإٍذ أىنٍػتيٍ  جى نىا ًإف  الل وى ةىٍجًزم اٍلميتىالىدٍّ ًىليوفىن قىاليوا عىلىيػٍ
نىا ًإن وي مىٍن ةػىت   ا أىًخي قىٍد مىن  الل وي عىلىيػٍ ىٍنتى ةيوسيفي قىاؿى أىنىا ةيوسيفي كىىىذى ًع كىةىاٍلًبٍر فىًاف  الل وى ال أىًإن كى ألى

اًطًئينىن قىاؿى ال عػىٍثرً  ًإٍف كين ا لىخى نىا كى ةبى عىلىٍيكي ي ةيًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنينىن قىاليوا عىالل ًو لىقىٍد  ثػىرىؾى الل وي عىلىيػٍ
بيوا بًقىمً  ا فىأىٍلقيوهي عىلىى كىٍجًو أىًبي ةىٍأًت بىاًليران اٍليػىٍوـى ةػىٍغًفري الل وي لىكيٍ  كىىيوى أىٍرحى ي الر اًحًمينىن اٍذىى ياًلي ىىذى

ىًجدي رًة ى ةيوسيفى لىٍوال أىٍف عػيفى  ًاينىن كىلىم ا فىالىلىًت اٍلًايري قىاؿى أىبيوىيٍ  ًإنٍّي ألى نٍّديكًفن قىاليوا كىٍأعيوًني بًأىٍىًلكيٍ  أىٍجمى
أىٍف جىاءى اٍلبىًريري أىٍلقىاهي عىلىى كىٍجًهًو فىاٍرعىد  بىاًليران قىاؿى أىلىٍ  أىقيٍل عىالل ًو ًإن كى لىًفي ضىبلًلكى اٍلقىًدةً ن فػىلىم ا 

ٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا ًإن ا كين ا خىاطً  ًئينىن قىاؿى سىٍوؼى لىكيٍ  ًإنٍّي أىٍعلى ي ًمنى الل ًو مىا ال عػىٍالىميوفىن قىاليوا ةىا أىبىانىا اٍستػى
ٍغًفري لىكيٍ  رىبٍّ  ٍةًو كىقىاؿى اٍدخيليوا ًماٍلرى أىٍستػى ي ًإن وي ىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ين فػىلىم ا دىخىليوا عىلىى ةيوسيفى  كىل ًإلىٍيًو أىبػىوى

ٍةًو عىلىى اٍلاىٍرًش كىخىرُّكا لىوي سيج دا{   –سجود عكرة  ال سجود عبادة  -ًإٍف شىاءى الل وي  ًمًنينىن كىرىفىعى أىبػىوى
ٌقان كىقىٍد أىٍحسىنى ًبي ًإٍذ أىٍخرىجىًني ًمنى السٍٍّجًن }كىقىاؿى ةىا أىبى  ا عىٍأًكةلي ريٍؤةامى ًمٍن قػىٍبلي قىٍد جىاىلىهىا رىبٍّي حى ًت ىىذى

ا ةىرى  ىيوى  اءي ًإن وي كىجىاءى ًبكيٍ  ًمنى اٍلبىٍدًك ًمٍن بػىٍاًد أىٍف نػىزىغى الر ٍيطىافي بػىٍيًني كىبػىٍينى ًإٍخوىًعي ًإف  رىبٍّي لىًطيفه ًلمى
اًدةًث فىاًطرى الس مىاكىاتً  كىاأٍلىٍرًض  اٍلاىًلي ي اٍلحىًكي ين رىبٍّ قىٍد  عػىٍيتىًني ًمنى اٍلميٍلًك كىعىل ٍمتىًني ًمٍن عىٍأًكةًل اأٍلىحى

نٍػيىا كىاٍاًخرىًة عػىوىف ًني ميٍسًلمان كىأىٍلًحٍقًني بًالال اًلًحينى{ ]ةوسف من ااةة    َُُ-ٖٖأىٍنتى كىلًيٍّي ًفي الدُّ
مرهد جذاب ةا عباد اهلل ةنسيك الدنيا كما فيهان ةجالك عايش في بحار من حكمة اهلل كلطفو 

ككرمو كجودهن ما الردة عندما عفر منها إلى أعتاب اهللن ما الببلء عندما عال  أنك عتقلب في كفٍّ 
بر كااللتجاء من حكمة الرحمن سبحانو كعاالىن الله  ألهمنا الركر أماـ نامائك كألهمنا الال

 إليك بالدؽ كثبات أماـ ضرائك أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~184 ~ 
 

 طالػ األِخ ٚفَبك٘ب

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ا أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كم

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

دةنن كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو ال
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  إف من الحقائع التي ال عقبل 
الرةب أف صبلح األمةن أةان كانتن رىن برسوخ ىوةتها كأف فساد األمةن أةان كانتن رىن بضياع 

المحاكر األساسية في حياة ىوةتها كمن ث  فاف االىتماـ بالهوةة كالامل على رعاةتها من أى  
اإلنساف كمن ث  فاف الامل على حماةة ىذه الهوةة كعغذةتها ىو السبيل إلى عحقيع الالبلح بكل 

ما عرملو ىذه الكلمة من مانىن كإف عدـ االكتراث بالهوةة كعدـ االىتماـ بها ىو السبب 
الفساد من أنواعن كلكن المباًشر للفساد بكل ما في ىذه الكلمة من مانى كبكل ما عرملو كلمة 

ما ىي الهوةة ةا عباد اهلل؟ ةقوؿ الالماء أف ىوةة الريء ىي الذاعيات التي ةتحقع ذلك الريء 
بهان ىوةة الريء ىي الذاعيات التي عدخل في ًقواـ الريء كعبقي ببقائون أما ما كراء ذلك من 

ذلكن إف األثاث كالفرش األعراض فقد ةلتبس على كثير من الناس أنها من الهوةة كىي ليست ك
في الدار ليس شيء منهما من ىوةة الدارن كإف الطبلء الذم عزدىي بو الدار ليس من ىوةة الدار 
في شيء ألف الطبلء ةأعي كةذىب كإف الفرش كاألثاث كل ذلك ةأعي كةتطور كةتغير أما ىوةة الدار 

لدارن إذا عرفنا ىذا المثاؿ فهي الغرؼ التي عتألف منها كىي الجدراف كالسقوؼ علك ىي ىوةة ا
ةا عباد اهلل فلنال  أف ما عتمتع بو األـ من القوميات كاألعراؽ ليس داخبلن في مانى الهوةة 

اإلنسانية ق  ألف اإلنساف ةرحل من ىذه الحياة الدنيا كقد عركتو أعراقو كقد عركتو قوميتون ةرحل 
ا قد نتمتع بو من غنى أك ما ناانيو من فقرن عن ىذه الدنيا كقد كدعتو إلى غير رجاةو أك لقاءن إف م

إف ما نتمتع بو من عل  أف ما ناانيو من جهلن إف ما نمتع بو من قوة أك ما ناانيو من ضاف ليس 
شيء من ذلك داخبلن في مانى ىوةة اإلنساف أبدانن غدان سنرحل من ىذه الحياة الدنيا كقد كدعتنا 

فبل نجد ظبلن للغنى الذم كنا نتمتع بو أك حتى للفقر  ىذه الالفات كاألعراض كلهان ننظر كنلتفت
الذم كنا ناانيون نلتفت كنبحث فبل نجد ظبلن للقوة أك الضاف الذم كاف صفة من صفاعنا كإنما 
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نرحل من ىذه الحياة الدنيا إلى اهلل بهوةاعنان بذاعيتنان فما ىي ىوةة اإلنساف ةا عباد اهلل إذا عرفنا 
ات كاألعراض؟ ىوةة اإلنساف مملوكيتو لمن أبدعو ككونون ىوةة اإلنساف الفرؽ بينها كبين الالف

عبودةتو لمن ىو ملك لون لمن ةأخذ بناصيتو كةفال بو ما ةراءن علك ىي ىوةة اإلنسافن كبهذه 
الهوةة نرحل إلى اهلل سبحانو كعاالىن كصدؽ اهلل عز كجل القائلهلل }ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت 

ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدانن لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدانن كىكيلُّهيٍ   عًيًو ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان   كىاأٍلىٍرضً 
[ عارةان عن الالفات التي كاف ةتباىى بهان عارةان عن األعراؽ كالقوميات التي كاف ٓٗ-ّٗ]مرة هلل

كيتو هللن كصدؽ اهلل القائلهلل }أىفػىرىأىٍةتى ال ًذم كىفىرى ةنتمي إليهان عارةان عن كل شيء إال عن ىوةة مملو 
يكعػىيىن  مىاالن كىكىلىدانن أىط لىعى اٍلغىٍيبى أىـً اع خىذى ًعٍندى الر ٍحمىًن عىٍهدانن               كىبل  سىنىٍكتيبي   بًآةاعًنىا كىقىاؿى ألى

اًب مىٌدان  ]مرة [ن ىذه الحقيقة التي ةضانا بياف اهلل سبحانو ٕٗ-ٕٕ هللمىا ةػىقيوؿي كىنىميدُّ لىوي ًمنى اٍلاىذى
كعاالى أمامها ةنبغي أف نحتفي بها أةما احتفاءن ةنبغي أف نفرؽ بين الهوةة كالذات التي لن عفارقنا 

إال إلى ةـو كقوفنا بين ةدم اهلل عز كجل كبين الالفات كاألعراض التي عأعي كعذىب ككثيران ما 
نا ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل فما الذم ةجب علينا فالو في حياعنا الدنيا ةخدع اإلنساف بهان إذا عرف

ىذه؟ ةجب علينا أف نبذؿ كل ما نملك لحماةة ىذه الهوةة كلتغذةتها بكل الوسائل التي عضمن 
حوةتها كعضمن أف عكوف لها القيادة في حياعنا كعضمن عغلبها على األعراض كالالفات ااعية 

ذهن ةنبغي لنا على كل المستوةات أف نبذؿ كل ما نملك لتغذةة ىذه الهوةة كالذاىبة في حياعنا ى
على النحو الذم ذكرت كللغاةة التي أكضحتن لكن ما ىو الغذاء األمثل بل ربما األكحد لحماةة 

ىذه الهوةةن ىوةة المملوكية هللن الابودةة هلل عز كجل؟ إف غذاء ىذه الهوةة ةتمثل في التربيةن 
ةتلقاىا اإلنساف منذ ناومة أظفارهن كإف المجتمع ىو الذم ةتقاس  عبء ىذه التربية  التربية التي

متمثبلن في المدارس كمتمثبلن في اإلعبلف كمتمثبلن في البيوعات كمتمثبلن في الثقافةن كأقوؿ ىنا إف 
ة علينا كلما عحدثنا عن الثقافة أف نال  أف الثقافة لكي عكوف ثقافة حقيقية منسجمة مع ذاعي

اإلنساف ةنبغي أف عكوف متناغمة مع ىذه الهوةةن ثقافتنا ةنبغي أف عكوف متناغمة مع ىوةتنا أننا 
مملوكوف هللن أننا عبيده هلل كسنرحل إليو بهذه الهوةة عارةة عن كل األعراض كالالفات األخرلن 

لمجتمع من فاذا علقى األفراد ىذه التربية على ىذه المستوةات فاف ثمرات جيل ى ستتحقع في ا
كراء ذلكن ستتحقع الادالة التي ال ةمكن أف عرل نظيران لها في أم بقاة من بقاع الاال  خارج 

البقاة التي عتلقى ىذه التربية عغذةة للذاعية اإلنسانيةن من ثمرات ىذه التربية المساكاة الحقيقية  ال 
يات كحقائعن من ثمرات ىذه الخادعة الكاذبة التي عسماوف عنها أسماء كعناكةن كعفتقدكنها مسم
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التربية للهوةة اإلنسانية عربية كينونة اإلنساف عبدان مملوكان هلل عز كجل عحقُّعي األخبلؽ اإلنسانية 
الاظمىن عأملوا ةا عباد اهلل في مجتمع إنساني إسبلمي عربى أفراده كنرئوا في ظبلؿ ىذه التربيةن 

فارن انظركا عجدكف أف ىذا المجتمع ةتميز بهذه علقت ىوةة كل منه  ىذه التربية من ناومة األظ
الالفات الجيل ىن كما عارةخنا القرةب كالبايد إال شاىدان ةؤكد ىذه الحقيقة التي أقولها لك ن 

أأضرب لك  أمثلة كالوقت ةضيع عن ذلك ةا عباد اهلل؟ لكن عاالوا إلى ىذا المرهد الذم ىو 
مرك ابن الااص كاف كاليان على مالرن قامت خالومة ثمرة من ثمرات الهوةة التي علقت غذائهان ع

بين ابنو كبين أحد شباب األقباط من أىل مالر في فرس كاف لهذا الراب القبطي فأكسع ابن 
عىٍمًر بن الااص الراب القبطي ضربان بسوط كاف ماو كقاؿ لو خذىا كأنا ابن األكرىمىٍين فما كاف من 

نورة ةركو أمره إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطابن ىذا الراب إال أف اعجو إلى المدةنة الم
استقدـ عمر بن الخطاب عىٍمرى بن الااص كابنو كأحسن كفادة ىذا الراب كاستبقاه عندهن ةقوؿ 
أنس بن مالكهلل فاني في ذات ةـو من األةاـ عند أميًر المؤمنين عمر كإذا ًباىٍمًر بن الااص كابنو 

الراب المالرم فأقبل الراب ةقوؿ ىاأنذان أعطاه عمر الدرة ةدخبلف عليون قاؿ عمرهلل عىلىي  ب
كقاؿ لوهلل اضرب بها ابن األٍكرىمىٍين ث  إنو قاؿ للراب كجيٍل بها على صلاة عىٍمًر بن الااص فانو ما 

فال ذلك بو إال لسلطاف أبيو ث  التفت إلى عىٍمًر كقاؿ لوهلل أةا عمرك متى استابدع  الناس كقد 
رانن ربما قاؿ قائل أةها اإلخوة إنها مكرمة عميز بها عمر كإنها خاليالة ذكرىا كلدعه  أمهاعه  أحرا

التارةخ لرخه عمرن ال أةها اإلخوةن إنها مزةة لئلسبلـن إنها مزةة للهوةة اإلنسانية عندما عتلقى 
غذاءىا من ىذه التربية التي حدثتك  عنهان عندما ةتلقى الابد الذم عرؼ نفسو مملوكان هلل 

كعاالى ث  علقى التربية التي عغذم ىذه الحقيقة منذ ناومة أظفاره عن طرةع المدرسةن عن سبحانو 
طرةع اإلعبلفن عن طرةع البيوتن عن طرةع الثقافة البد أف ةكوف كل كاحدن كل فرد فرد في أمره 

 كسلوكو كعااملو مثلى عمرن ىذا ىو دةننان ىذه ىي حقيقة الادالة اس  كميسىم ىن ىذه ىي حقيقة
المساكاة إعبلف كعنواف كمن عحت ذلك الانواف المالداؽ الدقيع لهذا اإلعبلف كالانوافن أعرةدكف 

ةا عباد اهلل أف نبرز ىذه الحقيقة للاال  كأف نجال من بركزىا مع الالمت دعوة للناس جمياان 
ذه للدخوؿ إلى رحاب ىذه الهوةة كالتحقع بها؟ ليس بيننا كبين ذلك إال أف نحقع مجتمانا به

التربية إال أف ناود إلى نىٍرًئًنا فنغذةو بهذه التربية الحقيقيةن ماذا أصنع بالماؿ الوفير إذا كنت 
سأرحل كقد كدعني؟ ماذا أصنع بالالـو الجمة إذا كنت سأرحل عن ىذه الدنيا كقد عخلت عني 

رحل عن ىذه ىذه الالـو كلها؟ ماذا أصنع بالقوة التي أسكر بها كأعباىى بها إذا كنت غدان سأ
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الدنيا ككل كياني ضاف من الفرؽ إلى القدـ؟ ماذا أصنع بذلك كلو إذا كاف عرضان كظبلن زائبلن كلن 
أرحل إلى اهلل إال بهوةتي عبدان عبدان عبدان مملوكان هلل؟ كصدؽ اهلل القائلهلل }ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي 

لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدانن كىكيلُّهيٍ   عًيًو ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان  الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدانن 
 [ن أقوؿ قولو ىذا كأستغفر اهللٓٗ-ّٗ]مرة هلل
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 اٌظواع ث١ٓ اٌؾك ٚاٌجبؽً

 

 

ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو 
 كخليلو. خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  قضى اهلل سبحانو كعاالى أف 

ةرث اهلل ةكوف ىناؾ صراع دائب بين الحع كالباطلن ةبدأ مع بدء ىذه الخليقةن كةستمر إلى أف 
األرض كمن عليهان ىذا الالراع متفرع عن الالراع الذم شاءه اهلل عز كجل بين الخير كالررن كإف 

لذلك حكمةن باىرة ةضيع ىذا المقاـ عن ذكرىا كبيانها. فلئن رأةنا اليـو مظهر ىذا الالراع 
أمران بدعان من التارةخن مستررةان بين الحع كالباطل فبل ةفاجىئىن  أحده منا بذلك كال ةػىرىةىن  في ذلك 

ىي سلسلة مستمرة من سنة من سنن رب الاالمين سبحانو كعاالى في عباده   كلكننا عندما ننظر 
إلى الالراع الدائب الذم ىو ثمرة ىذه السنة الربانية في ىذا الاالر نكاد نرل أف الباطل محدؽ 

كلال في الناس الذةن بالحع من سائر الجهات كاألطراؼن حتى لكأنو سيأخذ منو بالخناؽن 
ةغاركف على الحع كةؤمنوف بو من قد ةخافوف على الحع من الباطلن كلكن ىذا الخوؼ ليس في 
محلو أةها اإلخوةن ةردُّه قوؿ اهلل سبحانو كعاالى }بىٍل نػىٍقًذؼي بًاٍلحىعٍّ عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدمىغيوي فىًاذىا ىيوى 

ان سنة من سنن رب الاالمين ماضية في عبادهن فالنالر [ ن كىذه أةضُٖ/ُِزىاًىعه  ]األنبياءهلل 
دائمان للحع كالذم ةيزىع إنما ىو الباطل.  كإذا كاف البد أف ةساكرنا الخوؼ في ىذه الحالة 

فليساكرنا الخوؼ على الحع من أنفسنا ال من الباطل الذم ةحدؽ بون ةنبغي أف ةساكرنا الخوؼ 
من إعراضنا عن النهج الذم أمرنا بو اهلل سبحانو كعاالى على الحع من مااصينان من انحرافاعنان 

كأكصانا بو. كانظركا ةا عباد اهلل ك  ةتجلى ىذا التنبيو الذم ألفت نظرم كأنظارك  إليو في بياف اهلل 
ا ال ًذةنى  مىنيوا ًإٍف عيًطيايوا فىرًةقان ًمنى ال ًذةنى أيكعيوا اٍلًكتى  ابى ةػىريدُّككيٍ  بػىٍادى سبحانو كعاالى القائلهلل }ةىا أىةػُّهى

اًفرًةنى  ] ؿ عمرافهلل اًنكيٍ  كى [ن ل  ةقل اهلل سبحانو كعاالى ةا أةها الذةن  منوا إف ََُ/ًّإةمى
استررل الباطل كىيمن على الحع فاف الباطل سيردك  إلى الكفر لكنو سبحانو كعاالى أناط األمر 
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ا ال ًذةنى  مىنيوا ًإٍف عي  قىًلبيوا خىاًسرًةنى  بطاعة الكافرم }ةىا أىةػُّهى نػٍ ًطيايوا ال ًذةنى كىفىريكا ةػىريدُّككيٍ  عىلىى أىٍعقىاًبكيٍ  فػىتػى
[ ن فانظركا إلى أنفسك  كعبينوا سلوكك  كموقفك  من كصاةا اهلل كأكامره.  ُْٗ/ّ] ؿ عمرافهلل

اعباع كالمراد بطاعة الذةن كفركا ليس محالورة في مباةاة الكافرةن جهرانن كلكن المراد بالطاعة 
سىنػىنىًه ن السير على نهجه ن سيبلف اللااب على ما عندى  من الموبقاتن ىذا ىو المراد بالطاعةن 

فلنتأمل كيف أف اهلل عز كجل ةوصينا عندما نرل ىذا الخطر أف نخاؼ على الحع من أنفسنان 
لحع أبدان نحن السببن ال أف نخاؼ على الحع من الباطلن لن ةستطيع الباطل ىيمنة كعغلبان على ا

بركل من األشكاؿن ث  انظركا كيف ةجلوا ىذا المانى في ااةة التي عليهاهلل }بىًل الل وي مىٍوالكيٍ  كىىيوى 
ري الن اًصرًةنى  ] ؿ عمرافهلل يػٍ [  ن ليس بينك  كبين انتالار الحع سول أف عتولوا اهلل َُٓ/ّخى

ف عتولوا موالك  األكحد الذم سبحانو كعاالىن أف عارضوا عن طاعة أعدائك  كالسير كراءى  كأ
ري الن اًصرًةنى  ] ؿ  يػٍ خلقك  كالذم منو البداءة كإليو االنتهاء كالمالير }بىًل الل وي مىٍوالكيٍ  كىىيوى خى

[  عباد اهلل إننا ننظر اليـو فنجد كما قد قلت لك  أف الباطل ةحدؽ بالحع من َُٓ/ّعمرافهلل
أذىاف كثير من الناسن مؤداه أف الباطل قد انتالر  سائر األطراؼن كىذا الذم ةباث كسواسان في

أك كاد أف ةنتالر على الحع. أعود فأقوؿ لك هلل إف كانت ىنالك مخافة فلتكن مخافة على الحع 
من أنفسنان ىنالك سلسلة من األخطاء عورطنا فيها ىي السبب في ىذا الذم حاؽ بنان فلئن بقينا 

ًإٍف عػىتػىوىل ٍوا ةىٍستىٍبًدٍؿ  عاكفين على ىذه األخطاء فلسوؼ ةنتالر الحع كلكن بأةدم أمة أخرل }كى
رىكيٍ  ثي   ال ةىكيونيوا أىٍمثىالىكيٍ   ]محمدهلل [ ن كإف عدنا إلى النهج األمثل فلسوؼ ّٖ/ْٕقػىٍومان غىيػٍ

عجدكف أف الحع قد انتالرن كىو البد أف ةنتالرن كلسوؼ ةكوف ذلك بيد ىذه األمةن كما أشبو 
طاؤنا كثيرة كةنبغي أف نمر على نماذج منهان من ىذه األخطاء أف اهلل عز كجل الليلة بالبارحةن أخ

[ ن أمرنا ْٔ/ٖنهانا عن التنازع كالتفرؽ قاؿهلل }كىال عػىنىازىعيوا فػىتػىٍفرىليوا كىعىٍذىىبى رًةحيكيٍ   ]ألنفاؿهلل 
ن  ثرنا باالعتالاـ بالمحور األكحد كىو حبل اهلل عز كجل كلكنا أعرضنا عن الذم أمرنا بو اهلل

التنازع كالرقاؽ على االعفاؽ كالوئاـن كلال ىذا الخطاب ةتجو أكؿ ما ةتجو إلى قادة األمةن إلى 
قادة المسلمينن كننظر فنجد في قادة المسلمين من إذا عبلقوا عسابقوا بالمالافحة كالاناؽن فاذا 

ا فيها أف اهلل سبحانو عفرقوا عانع كل كاحد منه  مالالحو كمتاو كأىواءه   من األخطاء التي كقان
كعاالى حذرنا من أف نغتر بزىرة الحياة الدنيا متمثلة فيما نسيمو دائمان الحضارة الغربيةن كحذرنا 
ًن اعػ قىى كىال عيٍظلىميوفى فىًتيبلن  ]النساءهلل ره ًلمى يػٍ نٍػيىا قىًليله كىاٍاًخرىةي خى  ككرر التحذةر قاؿ لناهلل }قيٍل مىتىاعي الدُّ

ن  ي كىبًٍئسى اٍلًمهىادي  [  }ال ةػىغي ٕٕ/ْ ر ن كى عػىقىلُّبي ال ًذةنى كىفىريكا ًفي اٍلًببلًدن مىتىاعه قىًليله ثي   مىٍأكىاىيٍ  جىهى
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[ ن أعرضنا عن ىذه الوصية الربانيةن كساؿ لاابنا على ما عند الادكن ُٕٗ-ُٔٗ/ّ] ؿ عمراف 
ي عقـو عليو الحضارة في كليت أف اللااب ساؿ على الحع الذم عندى ن على المجدم الت

حياعه ن كلكن لاابنان أك لااب الكثيرةن منان ساؿ على التافو الذم عند الغربيين كىكذا أعرضنا 
عن بياف اهلل عز كجلن بل ل  نكتف بذلكن رفانا شاار الحداثة دعوة إلى نبذ الماضي كثوابتون 

لى من أف نخوف أمانة الررةاة كلحاقان كراء الحداثة كنسيج كل جدةد. حذرنا اهلل سبحانو كعاا
اإلسبلمية التي اعأمننا عليها أحكامان كمبادئ كعظاتن حذرنا من أف نستبدؿ بهان كلكننا أمانا في 

في صدر اإلسبلـ من أشد ما ةرىب علماء الررةاة  -ةا عباد اهلل-التغيير كالتبدةلن كانت الفتول 
اهلل عنوهلل أم سماء عظلنين كأم أرض عقلني  اإلسبلمية كأئمة اإلسبلـن ةقوؿ أبو بكر الالدةع رضي

إف أنا قلت في كتاب اهلل ما ال أعل ؟ كفد إلى إماـ دار الهجرة اإلماـ مالك رجل من أقالى 
المغرب ةحمل في جابتو أسئلة لون كلما بدأ ةارض أسئلتو عليو أجاب عن ثلة ةسيرة منهان كقاؿ 

يث جئت؟ فماذا أقوؿ لمن ةسألونني ماذا قاؿ على الباقيهلل ال أعل ن قاؿ لو السائلهلل أأعود من ح
لك اإلماـ مالك؟ قاؿهلل قل له هلل ةقوؿ لك  مالكهلل ال أعل ن أما اليـو فأحسب أننا ال نجد شيئان 

أةسر على ف  أم كاحد منا أف ةفتين لقد غدت الفتول التي عسوؽ حسب الطلب أةسر من شرب 
[ ِّ/ِّ}كىمىا بىد ليوا عػىٍبًدةبلن  ]األحزابهلل   الماء البارد على الكبد الظمآفن كربنا عز كجل ةقوؿ

عن ذلك الرعيل األكؿ كمفهـو المخالفة ةنطبع علينان كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةقوؿ في 
نهاةة الحدةث الذم ةركةو مالكهلل )أال ليزادف رجاؿ عن حوضي كما ةزاد الباير الضاؿن فأقوؿهلل أال 

ك  بدلوا من بادؾن أقوؿهلل فسحقان فسحقان فسحقان.   أخطأنا ىل  أال ىل ن فيقاؿهلل إنك ال عدرم  
ا ًمٍن عػىٍقوىل  في الراائر التي أمرنا اهلل عز كجل بتاظيمهاهلل }ذىًلكى كىمىٍن ةػياىظٍٍّ  شىاىائًرى الل ًو فىًانػ هى

 [ كشاائر اهلل التي استخففنا بها كأىملناىا كثيرةن لكن من أبرزىا كتابِّ/ِِاٍلقيليوًب  ]الحجهلل
اهلل سبحانو كعاالىن أما الرعيل األكؿ فبل أعل  أنه  أغرقوه في ألواف من البذخ في إخراجو ككتابتو 

كعجليده كما إلى ذلكن كلكنو كاف ملء قلوبه  عاظيمان كعبجيبلن كعنفيذان ألكامرهن أما نحن فاننا 
ألواف األلع الظاىر في اليـو نتسابع إلى التفنن في بذخ ىذا الكتاب الربانين كإخراجو متفننين في 

طباعتو كعجليده كمظاىرهن نجال منو التابير عن مناسباعنا كلما مرتن كنجال منو التابير عن 
أفراحنا كلما حل ت في دكرنان فاذا عدنا إلى أفئدعنا كمركز ىذا الكتاب الرباني منها نجد أف قيمة 

فذكف أكامره؟ أةن الذةن ةطبقوف ىذا الكتاب غائبة عن أفئدعنا إال من رح  ربكن أةن الذةن ةن
أةها -أحكامو؟ أةن الذةن إذا رأكه ىيمنت مخافة اهلل سبحانو كعاالى على قلوبه   ىذه األخطاء 
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ىي التي ةنبغي أف نخاؼ منها عندما نرةد أف نخاؼ على الحع كماليره. الحع أبلجن كال  -اإلخوة
ا عن الحع   لال فينا من ةسأؿ إذانن ةمكن أف ةغلبن لكن ةمكن أف نػيٍغلىبى نحن في سياؽ دفاعن

كباإلجابة عن ذلك أنهي كلمتي ىذه لك ن كيف السبيل إلى أف نتوقى ىذه األخطاء؟ السبيل أةها 
اإلخوة أف ةكوف إسبلمنا عأسيسان في القلبن ث  عمارة على الظاىر كاأللسنن ىذا ىو باختالار. 

سلوكان دكف أف عكوف لو جذكر مستقرة في اإلسبلـ الذم لو مانى كاحد ةبرز في الكياف كبلمان ك 
القلب أشبو ببناء باسع ليس لو أساس في باطن األرضن ىل عنتظر بو إال الدمار كالزكاؿ؟ ككيف 
السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أف عامر محبة اهلل عز كجل قلوبنا. اإلةماف الاقلي كاجب 

ال ةحرككن إنما الوقود ىو الذم  لكنو ال ةكفين ىو مالباح لئلنارة في طرةقكن كالمالباح
ةحرككن كالوقود ىو الحب. املؤكا قلوبك  كلتمؤل ىذه األمة قادة كشاوبان أفئدعها بمحبة اهلل عز 

كجل كبتاظيمو عذكب ىذه األخطاء كلها   أسأؿ اهلل عز كجل أف ةامر قلوبنا بحبون بتاظيمون 
 بمهابتون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 االؽز١بؽ ِٕطك

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامون كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كصفيو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
إلى رجل أصيب بمرض  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  أرأةت 

عضاؿ أقامو من األل  كالضجر بين الموت كالحياةن إنو ةبحث جاىدان عن أم كسيلة ةػيقىاؿ إنها قد 
عحقع لو الرفاءن كةبحث جاىدان عن أم طبيب مهما سمت مالداقيتو أك عدانت ةػيقىاؿ إنو ربما  

ةخترؽ جميع كاف على ةدةو الرفاءن ةحتاط لنفسو ىذا المرةضن ةطرؽ سائر األبوابن ك 
االحتماالت أمبلن في الرفاء من الداء الذم ةااني منون كذلك  المسل  الالادؽ في إسبلمو الذم 
كجد نفسو مثقبلن عحت أعباء المااصي كاألكزارن رأل نفسو شاردان عن صراط اهلل عز كجلن عغلبت 

من حياء شدةدو من  -عندما ةكوف مسلمان صادقان في إسبلمو-نفسو األمارة بالسوء عليون إنو ةااني
اهلل عز كجلن كخوؼو شدةد من عقابون كإنو ةظل خائفان من أف ةرحل إلى اهلل عز كجل كىو مدنس 
بأكزاره كمااصيو ىذه. ماذا ةفال ىذا المسل ؟ ىو ااخر ةلجأ إلى كل باب من األبواب المحتملة 

ر عن النبي صلى اهلل عليو أف ةكوف في الولوج إليها مغفرة اهلل كرضوانو. ما ةسمع من دعاء مأثو 
كسل  ص  سنده أك حسن أك ضاف إال كةتخذ لنفسو كردان من ىذا الدعاء في البكور كااصاؿن 

كما ةسمع عن عبادة أيثًرت عن المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن كقيل لو إف ىو أقبل إليها متضرعان 
مااصيو إال كةلجأ إلى علك ملتجئان إلى اهلل سبحانو كعاالى صف  عنو أكزارهن كطهره من دنس 

الوسيلة. شأف ىذا المسل  الذم كقع عحت أعباء المااصي كاألكزار كرأف ذلك المرةض عمامان   
ىذا شأف كل مسل  ةا عباد اهللن ل  ةيٍحبىس اإلسبلـ فكران في عقلون بل ىيمن أةضان كجدانان كعاطفة 

تاظي  لحرمات اهللن بالمحبة هلل سبحانو على فؤاده كقلبون فكاف قلبو فياضان بالخوؼ من اهللن بال
ن ةمكن أف  كعاالىن كالمؤمن مهما كاف قبلو مليئان بمراعر التاظي  اهلل سبحانو كعاالى غير ماالـو
عزؿ بو القدـن كةمكن أف ةرعكب المااصي كاألكزارن إنو ةحتاط لنفسون إنو ةطرؽ األبواب كلها 

بالمأثورات كلها مهما كاف سندىا قوةان أك ضايفانن ىذا مهما كاف األمل قوةان أك ضايفانن إنو ةتمسك 
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 -ةا عباد اهلل-ىو منطع االحتياط ةا عباد اهللن ىل في ىذا األمر من شك أك رةب   أقوؿ ىذا 
كنحن أماـ فرصة من ىذه الفرص التي ةنتهزىا الااصوف من عباد اهلل عز كجلن ككلنا ذاؾ الرجلن 

ل  ةتدنس بدنس المااصي ق ن إنها شهر شاباف المبارؾن ىذا  ليس فينا من ةستطيع أف ةقوؿهلل إنو
الرهر الذم كردت أحادةث كثيرة في فضلون منها الالحي  المتفع عليون كمنها الحسنن كمنها 
الضايفن كلربما كاف ىنالك أحادةث متناىية في الضاف   كرد فيما ركاه الريخاف من حدةث 

ن أم ةكثر من الالياـن  عائرة رضي اهلل عنها أنها قالتهلل إف رسوؿ صلى اهلل عليو كسل  كاف ةالـو
ن كما رؤم  حتى نقوؿهلل إنو لن ةفطرن ككاف ةفطرن أم ةكثر من اإلفطارن حتى نقوؿ إنو لن ةالـو
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في شهر أكثر صومان منو في ىذا الرهرن أم في شهر شاباف   

و كسل  سيًئل عن سبب إكثاره للالـو في شهر شاباف كقد ركل النسائي في سننو أنو صلى اهلل علي
فقلهلل)ذلك شهر عرفع فيو األعماؿ إلى اهللن كأنا أحب أف ةرعفع عملي إلى اهلل كأنا صائ (  كركل 
البيهقي في سننو من حدةث عائرة رضي اهلل عنها أنها قالتهلل قاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  

ن فقمت فحركت إصباو فتحرؾن  ليلة فاللىن فسجد فأطاؿ السجودن حتى ظننت أنو قد قيًبضى
فاطمأنت عائرة أـ المؤمنين رضي اهلل عنها قالتهلل فسماتو ةقوؿ في سجودههلل )الله  إني أعوذ 
بافوؾ من عقابكن كأعوذ باافيتك من سخطكن كأعوذ بك منك ال أحالي ثناءن عليك( فلما 

خاسى بك؟( قلتهلل ال ةا رسوؿ اهللن كلكني انتهى من صبلعو قاؿ ليهلل)ةا عائرة أظننت أف النبي قد 
ظننت أنك قد قبضت لطوؿ سجودؾن قاؿهلل)أعدرةن أم ليلة ىذه؟( قالتهلل اهلل أعل ن قاؿهلل)إنها 

ليلة النالف من شابافن ةطلع اهلل عز كجل فيها على عباده فيقوؿهلل أال ىل من مستغفر فأغفر لو؟ 
(. ةقوؿ البيهقيهلل ىذا الحدةث من أال ىل من داعو فأستجيب لو؟ كةترؾ أىل الحقد كما ى 

مراسيل الابلء عن عائرة رضي اهلل عنهان كىو إرساؿ جيدن كمع ذلك فلال في ىذا الحدةث 
ضاف  ككرد أةضان فيما ةركةو ابن ماجو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أنو قاؿهلل )إذا كانت 

ضايف كلربما كاف بالغ الضاف   ليلة النالف من شاباف فقوموا ليلها كصوموا نهارىا(. ىذا حدةث 
إلى القاعدة التي انطلقنا منهان بل ةنطلع منها كل إنساف كقع من أمره  -ةا عباد اهلل-كلكنني أعود 

في ضنك إف كاف ضنكان ةتالع بالجسد كاألمراضن أك كاف ضنكان ةتالع بالركح كباللة ما بينو كبين 
ا ةسمع من باب إف كلج فيون ربما كاف كلوجو اهلل ماذا ةالنع ىذا اإلنساف؟ إنو ةحتاط لنفسون م

في ىذا الباب سببان من أسباب شفائو الجسدمن أك مغفرة اهلل لو من الذنوب إال ككلج في ىذا 
البابن ما ةيذىك رى بحدةث ص  أك حسن أك ضاف ةتالع مضمونو بدكاء ةتالع بمرضو الذم ةااني 
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كرد عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . إف   منو إال كةحتاط لنفسون فيستامل ىذا الدكاء الذم
كاف الحدةث صحيحان فاف إقبالو على ىذا الدكاء الذم ةتضمنو ىذا الحدةث سيجدةو كسينفاو 
كسيكوف سببان لمغفرة اهلل لون كإف كاف في الواقع كنفس األمر حدةثان غير ثابت ل  ةقلو رسوؿ اهلل 

سن ظنون ساقتو إليها نيتو  )كإنما األعماؿ بالنيات(  صلى اهلل عليو كسل  فهي عبادة ساقو إليها ح
كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل . أقوؿ ىذا كأنا أنال  إخوانان لنا إذا جاءت 
مناسبة ىذا الرهر المبارؾ أك مناسبة ليلة النالف من شاباف ضياوا أكقاعه  بالقيل كالقاؿ؛ إنو 

و كذان كفبلف صححون كلكن ريد  عليو بكذا ككذا ككذان ىذا حدةث ضايفن كإف فبلنان قد قاؿ في
عضييع للوقت ةضحك الريطاف بو علينان نحن نال  أنو ضايف لكنو ليس موضوعانن كمانى 

الحدةث الضايف أف احتماؿ نطع رسوؿ اهلل بو كاردن كلكنو ربما كاف نسبة عررةن بالمئة أك 
ا مرةضن أنا أعمسك بهذا الاررةن بالمئةن كأستجدم اهلل ثبلثين بالمئة أك ربما عررة بالمئة إذان أن

سبحانو كعاالى مغفرعو لين إف ل  ةكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  قد قاؿ ذلك فلال اهلل 
أنا اافن  -ةا عباد اهلل-سبحانو كعاالى ةرفع لي بحسن ظني  ىذا منطع ال ةناقش فيو أحد 

صلى اهلل عليو كسل  أنو قاؿهلل )من صلى علي  في ليلة  كأضرب المثل بنفسي بلغني عن رسوؿ اهلل
الجماة بهذه الاليغة؛ الله  صل على محمد النبي األمي الحبيب الاالي القدر الاظي  الجاه 

كعلى  لو كصحبو كسل  عسليمان. كنت أيٍلًحديهي بيدم(. ىذا حدةث ضايفن كأنا أعل  أنو ضايفن 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  قد قالو كارد كلو كاف لكن مانى أنو ضايف أف احتماؿ أف ةكوف 

بنسبة عررة أك عررةن بالمئة. إنني عندما أسمع ىذا الكبلـ ال بد أف أصلي في ىذه الليلة الغراء 
على حبيبنا المالطفى صلى اهلل عليو كسل  بهذه الاليغةن كأنا أقوؿ لربيهلل ةا ربي قد بلغني عن 

قاؿ ذلك حقان فؤلنل ىذه المزةة التي كعد بها رسوؿ اهلل صلى رسولك أنو قاؿ كذان فاف كاف قد 
اهلل عليو كسل  كإف ل  ةكن قد قاؿ ذلك فاشفع لي بحسن ظني بأف رسولك محمدان قد قاؿ ىذان 
كأكرمني بهذه المثوبة   المؤمن ةا عباد اهلل أحد رجلينن رجل قد حيًبسىٍت حقائع اإلةماف فكران في 

لرهواتن لؤلىواءن للمالال  الرخالية الذاعية أك للاالبيات المذىبيةن عقلو كبقي قلبو كعاءن ل
كرجل  خر غيًرسىٍت حقائع اإلةماف ةقينان كعقيدة في عقلون ث  عحولت ىذه الاقيدة كجدانان إلى 

قلبون أصب  قلبو كعاءن طاىران ةفيض بحب اهللن ةفيض بتاظي  اهللن ةفيض بالمخافة من اهللن ذلك 
عند ما ةسميو األحادةث الضايفةن ةناقش كةزجي كقتان طوةبلنن ةضيع كقتان الرخه األكؿ ةقف 

طوةبلن في المناقرة في ىذا الموضوع انتالاران للذاتن أجل انتالاران للذاتن أما ىذا اإلنساف 
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حبان كعاظيمان كمخافةن من اهلل سبحانو كعاالىن فهو دائمان  -كما قلت لك -الثاني الذم فاض قلبو 
ن ةال  أنو مثقبلن باألكزار كالمااصي حتى كلو ةقف أماـ مر   ة ذاعون كةحاًسبي نفسو قبل أف ةحاسىبى

أنو كاف ةؤدم الاللوات المكتوبةن كةؤدم الفرائض المكتوبةن ىو ةرل أنو ل  ةؤد ىا على النحو 
ًذةنى المطلوبن ل  ةرعًع بها إلى مستول أداء حقوؽ اهللن كالسيما كىو ةقرأ كبلـ اهلل القائلهلل }كىال  

[  أم ةؤعوف ما  عوا من َٔ/ِّةػيٍؤعيوفى مىا  عػىٍوا كىقػيليوبػيهيٍ  كىًجلىةه أىنػ هيٍ  ًإلىى رىبًٍّهٍ  رىاًجايوفى{ ]المؤمنوفهلل
الاباداتن من الطاعات كقلوبه  كجلةن ةقوؿ الواحد منه / ةا ربي ىل قبلت صبلعي؟ ىل قبلت 

ن إنني ل  أستطع أف أرقى بها إلى مستول حقوقك صيامي؟ إنني ل  أستطع أك أيأىدٍّةىها كما ةنبغي
علي  كربوبي ًتك لين أجل إنو ةخرى من أف ةرحل إلى اهلل عز كجل كقد رد  طاعاعو إليو في كجهون 

ىذا اإلنساف ةحتاط كذلك المرةضن ةحتاطن ةتالع باألحادةث الضايفة ما ل  ةكن فيها ما 
ك سنة رسوؿ اهلل. أسأؿ اهلل عز كجل أف ةوفقنا ألداء ةخالف حكمان ثابتان مقرران في كتاب اهلل أ

حقوؽ ىذا الرهر المبارؾن كأسألو سبحانو كعاالى أف ةجال من األكقات المباركة التي ةتجلى فيها 
 اهلل على عباده شفياان لنان أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الاظي 
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 غناء اٌوٚػ

 

 

 حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي "الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى ا
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  إف من الحقائع الهامة التي 
عن ذاعو أف اإلنساف أةان كاف مؤلف من ثبلثة عناصرن من القفه  ةجب على اإلنساف أف ةارفها

الجسدم الذم ةركح كةغدك بو دائمانن كمن الغرائز الحيوانية التي غرسها اهلل سبحانو كعاالى ابتبلءن 
لو في كيانون كمن الركح الهابطة إليو من المؤل األعلى علك التي عحدث عنها بياف اهلل عز كجل 

.  ِٗبلئكةهلل }فىًاذىا سىو ةٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو ًمٍن ريكًحي فػىقىايوا لىوي سىاًجًدةنى{ ]الحجرهللبقولو ةخاطب الم
كإف من شأف اإلنسافن إال من رح  ربكن أف ةذىب كل مذىب في الاناةة بالقفه الجسدم 

تة في كيانون ال الذم ةراه صباح مساء في مر ة ذاعو كأف ةػيٍانىى الاناةة التامة بالغرائز الحيوانية المثب
ةألو جهدان عن عقدة  الغذاء المطلوب لكل من جسده كلكل من غرائزه الحيوانية بل إنو ليتفنن 
في ذلك كةذىب في عقدة  ىذا الغذاء لكل من ىذةن الانالرةن كل مذىب. أما الركح كىو 

ت ىذه الانالر الفااؿ األكؿ في كياف اإلنساف فاف اإلنسافن إال من رح  ربكن غافل عن حاجا
الركحن غافل عن الغذاء الذم ةنبغي أف ةقدمو لهان بل إف كثيران من الالماء في ىذا الاالر إذا 

سماوا كلمة عن الركح أك الركحانيات استخفوا بها كجادلوا في ذلك كحاكلوا أف ةقناوا ااخرةن 
الذكؽ أم إال  بأف الال  ال ةؤمن إال بما عراه الاين أك عسماو األذف أك ةرمو األنف أك ةحس بو

برؤكف المادة أما ما كراء ذلك فهؤالء ةنكركنو كةستخفوف بو. كنحن ةنبغي أف نال  أةها اإلخوة أف 
الانالر الفااؿ في كياف اإلنساف ليس ىذا القفه الجسدم كليست الغرائز الحيوانية التي 

عناكس على حدثتك  عنها كإنما الانالر الفااؿ في كيانك ةا ابن  دـ إنما ىو ىذه الركحن 
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حجيرات الدماغ فيتكوف لك من ذلك الفكر كالوعين كةسرم إلى نسيج الخبلةا في كيانك 
فيتكوف لك من ذلك اإلحساسن كةناكس على عضلة القلب فيتكوف لك من ذلك الوجدافن 
عتكوف الاواطف الدافاة كالرادعة كالممجدة. ىذه ىي الركح كىذا ىو فالها في كيانك. فقولوا 

بالركح كمن ث  ةهمل الغذاء الذم عحتاجو ىذه الركح قولوا لو عندما عخرج من لمن ةستخف 
غرفتك صباحان إلى الررفة الملتالقة بها كعباث عينيك إلى اافاؽ الواساة ما الذم عرار بو؟ 

إنك عرار بانتااش عجيب ككأف حياة جدةدة سرت في كيانكن ىذا االنتااش أىو من أثر القفه 
اش أىو من شاور الغرائز الحيوانية؟ الن إنو انتااش الركح الحبيسة في ىذا الجسدم؟ ىذا االنتا

القفه الجسدمن نىظىرىٍت من خبلؿ عينيك إلى ىذه اافاؽ الواساة فتذكرت الاال  الواسع الذم  
كانت عجوب فيو قبل أف ةقضى عليها باالحتباس إلى حين في قفالك بل في محبسك الجسدم 

الركح كحقائقها ما الذم ةنارك بل ةطربك عندما عالغي إلى نغمات ىذان قولوا لهذا ةستخف ب
شجية عجالك عحن إلى المجهوؿ كعجالك عتروؽ إلى ما ال عدرم؟ أىو شاور القفه الجسدم 
أـ ىو شاور الغرائز الحيوانية؟ الن إنو حنين الركح استبد بها الروؽ عندما سمات ىذا الالوت 

هلل عز كجل الذم ال ةزاؿ صداه ةرف في كياف الركح أةان  الرجي بأنغامو الرجية عذكرت خطاب ا
ـى ًمٍن  ًإٍذ أىخىذى رىبُّكى ًمٍن بىًني  دى كانت ىذه الركحن ذلك الاهد الذم أشار إليو بياف ربنا القائلهلل }كى

ٍدنىا أىٍف عػىقيوليوا ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإن ا  ظيهيورًًىٍ  ذيرٍّةػ تػىهيٍ  كىأىٍشهىدىىيٍ  عىلىى أىنٍػفيًسًهٍ  أىلىٍستي ًبرىبٍّكيٍ  قىاليوا بػىلىى شىهً 
ا غىاًفًلينى{ ]ألعراؼهلل . خطاب قدة  منذ عهد الذر كجهو اهلل مباشرة إلى ىذه  ُِٕكين ا عىٍن ىىذى

الركح اإلنسانيةن إنها ال عزاؿ عطربن إنها ال عزاؿ عرار بالحنين كالرجو لهذا الخطاب الرباني 
ا القفه الجسدمن فيا عجبان لمن ةزع  أنو ةتاامل مع الال  ث  إنو كلكنها اليـو حيًبسىٍت في ىذ

ةامي عينيو عن ىذه الحقيقة الالمية الجاثمة في كيانون ةامي عينيو عن ىذه الحقيقة الالمية التي 
ةنبغي أف ةرار بها صباح مساء. ىذه الركح أةها اإلخوة ليست من جنس األركاح التي عتمتع بها 

من أسرار اهلل أىبطو اهلل سبحانو كعاالى إلى كيانك ةا ابن  دـ إلى حين  الحيواناتن إنو سر
كالمطلوب منك أف عقدـ لهذه الركح غذاءىان كرح  اهلل أبا علي بن سينا ةـو عبر عن ىذه 

 الحقيقة بقاليدعو السائرة الماركفة كالتي بدأىا بقولو عن الركح ىبطت إليك من المحل األرفع
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عمنع غذاء الركح أةها اإلخوة أىملناه أةما إىماؿ كمن ث  فانها عااني داخل ىذا كرقاء ذات عازز ك 
السجن الجسدم ال من الباد عن عالمها الذم كانت عتنقل فيو فق  بل ىي اليـو بايدة حتى عن 

غذائهان عغذم جسمك بما ةتطلبو مما عارؼ كعغذم غرائزؾ الحيوانية كأنت عارفها بكل ما 
ن أةن ىو غذاء الركح؟ كلالك عسأؿ ما ىو غذاء الركح؟ عستطيع أف عال  عستطيع من الوسائل

الجواب عندما عال  الاال  الذم أيٍىًبطىٍت الركح منو إلى جسدؾن إنو الاال  الالومن إنو عال  المؤل 
األعلىن إنو اليـو أصب  بايدان عن ذلك الاال  ةحتاج إلى من ةذكرىا بون ةحتاج إلى من ةحدثها 

ذكر اهلل عز كجلن إنو اإلكثار من اإلقباؿ على خطاب اهلل عز كجل عتلوه صباح مساءن  عنون إنو
إنك بهذا عقدـ للركح غذاءن كأم  غذاءن إنو اإلكثار من ذكر اهلل سبحانو كعاالى متمثبلن في 

التسبي ن في الحمدن في االستغفارن في التهليل كالتوحيد في البكور كااصاؿن إنو الغذاء الذم 
ال الركح عنتاش أةما انتااش ةا عباد اهلل. إف غذاء الركح ةتمثل في انتهاز الفرصن في انتهاز ةج

أةاـ عتجلى فيها على اإلنساف نفحات كأم نفحات من لدف مواله كخالقو. كلالك  عالموف أنو قد 
 كرد في األثرهلل )إف هلل في أةاـ دىرك  نفحات أال فتارضوا لها(ن ال عتارض لها بجسمك كال

عتارض لها بغرائزؾ بل عارض لها بركحك كليلة القدر التي نحن على موعد منهان ككهذا الرهر 
الذم سيقبل إلينا عما قرةب شهر رمضاف الذم نػىو هى بفضلو القر ف ككليلة النالف من شاباف التي 

و حدثتك  عنها في األسبوع الماضين نا  إف الحدةث الذم ريًكمى عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
كسل  في ذلك ضايف كال داعي إلى أف ةسابقنا من ةفتل عضبلت الال  كالمارفة أمامنا ليتفنن 

ببياف ضافون نحن نقوؿ إنو ضايفن )إذا كانت ليلة النالف من شاباف فقوموا ليلها كصوموا 
نهارىا(ن كلكننا نحتاط لدةننان قلت لك  إننا مرضىن كالمرةض ةبحث عن أم احتماؿ لنجاح في 

إف ل  ةفدني ىذا الدكاء فلن ةضرنين لال المالطفى قاؿ ىذا الكبلـ كاحتماؿ أنو قد قالو  دكاءن
كارد إف بنسبة عررة في المئة أك عررةن في المئة أك أقل أك أكثرن إذان فاحتياطي لتقدة  الغذاء 

عن  لركحي ةقتضي أف أىتبل ىذه الفرصة كأف أقـو ليلها كأصـو نهارىا كأقوؿ ةا رب ىذا ما بلغني
نبيك محمد صلى اهلل عليو كسل  فاقبلو مني إف كاف قد قالو أك ل  ةقلو إنها قربة أعقرب بها 

إليكن إنها غذاء مما ةنبغي أف أعقدـ بو إلى ركحين أرأةت  ةا عباد اهلل إف نحن قدمنا إلى الركح 
نتيجة أف غذاءىا ىذا المتمثل فيما أقولو لك  ما الذم سيحدثن ما النتيجة التي ستتحقع؟ ال

الركح عقول ث  إنها عزداد قوة كعزداد قوة إلى أف عتغلب على الغرائز الحيوانية التي عهتاج بين 
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جوانحكن كنت ةيخىي لي إليك أنو ىنالك كحيان كاحدان في كيانك إنو كحي الغرائز ةدعوؾ إلى أف 
كقد أخذت  عأخذ حظك األكفى من شهواعك كأىوائك كل  عكن عرار بوحي  خر ق ن أما اليـو

عقدـ للركح غذاءىا باستمرار كباستمرار كدكاـ فاف النتيجة ىي أف الركح عقول ث  عقول كإف 
مراعر الحنين إلى موالؾ كخالقك ىو الذم ةستبد بك كةتغلب عليكن كإف مراقبتك لموالؾ عن 

عستطيع  طرةع ىذه الركح ىي التي عهيمن عليك كعاود الغرائز فتتقله ث  عتقله فاعليتها كعندئذو 
أف عتحك  بغرائزؾ كأىوائكن كنت فيما مضى إذا أطربك الالوت الرجي كأنارتك الكلمات 

التي فيها غزؿ أك أم شيء كانت غرائزؾ ىي التي عفسرىا كمن ث  كنت عطرب كةهتز منك الرأس 
 عندما عسمع من ةقوؿ لي لذة في ذلتي كخضوعي

كحك بالغذاء الذم عقدمو لهان انتارت كأحب بين ةدةًك سفك دموعي أما اليـو كقد انتارت ر 
كقوةت فانك اليـو عندما عسمع ىذا الكبلـ عسماو بهذا الركل لي لذة في ذلتي كخضوعي 

)إليك ةا رب(     كأحب بين ةدةكى سفك دموعي أرأةت  كيف ةتحوؿ اإلنساف من حاؿو إلى حاؿن 
لقفه الجسدمن أناروىان أةها اإلخوة دعونا نقبل إلى الركح التي طاؿ احتباسها في ىذا ا

ذىكٍّركىا بالاال  الذم أيٍىًبطىٍت منون قدموا لها غذاءىا عنارك  كعسادك  كعحقع لك  ساادة 
 الااجلة كااجلةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي "
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 ث١ٓ ٠لٞ شٙو هِؼبْ اٌّجبهن

 

 

ةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مز 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  في مثل ىذه األةاـ كقبل حلوؿ 

سوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   خطبة شهر رمضاف المبارؾ بأةاـ قليلة كربما بساعات خىطىبى ر 
جاماة فيما ةركةو ابن خزةمة في صحيحو من حدةث سلماف الفارسي كاف في مقدمة خطابو قولوهلل 

)أةها الناس قد أظلك  شهر عظي  مبارؾن شهر فيو ليلة خير من ألف شهرن شهر جال اهلل 
كعاالى عوجو الابد إلى اهلل سبحانو كعاالى صيامو فرةضة كجال قيامو نافلةن جال اهلل سبحانو 

بخاللة من خالاؿ الخير بمثابة أداء فرةضة في سواه كالتقرب إلى اهلل عز كجل فيو بفرةضة  
كالتقرب إلى اهلل سبحانو كعاالى بسباين فرةضة فيما سواه ن عباد اهلل إف ىذا الذم خاطب بو 

من خبلؿ أصحابو البررة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   الناس إنما خاطب بو األجياؿ كلها 
الذةن كانوا ةالغوف إلى حدةثون كخطابو الذم قالو في مثل ىذه األةاـ ةتضمن بياف أف ىذا الرهر 
المبارؾ ةنطوم على حقين اثنين مثبتين في عنع كل من  من باهلل ك من برسلو ككتابون أما الحع 

ر المبارؾ كفي مقدمتها صياـ أةامو األكؿ منهما فالقياـ بالابادات المتميزة عن غيرىا في ىذا الره
ا ال ًذةنى  مىنيوا   كقياـ لياليون كقد نبو البياف اإللهي إلى ىذا الحع بقولو في محك  عبيانوهلل }ةىا أىةػُّهى

ـي كىمىا كيًتبى عىلىى ال ًذةنى ًمٍن قػىٍبًلكيٍ  لىاىل كيٍ  عػىتػ قيوفى  ]البقرةهلل [ إلى  خر ُّٖكيًتبى عىلىٍيكي ي الالٍّيىا
اةاتن أما الحع الثاني فهو رعاةة حرمة ىذا الرهر كرعاةة شاائره كعدـ التارض لراائر ىذا ا
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الرهر كقدسيتو كحرمتو بأم سوء كبأم ما ةجرح أك ةسيء أك ةؤذم كقد نبو البياف اإللهي إلى ىذا 
ًفيًو اٍلقيٍر في ىيدلن  الحع الثاني أال كىو رعاةة شاائر ىذا الرهر إذ قاؿهلل }شىٍهري رىمىضىافى ال ًذم أيٍنًزؿى 

[ن ااةة األكلى نبو فيها اهلل عز كجل ُٖٓلًلن اًس كىبػىيػٍّنىاتو ًمنى اٍلهيدىل كىاٍلفيٍرقىاًف  ]البقرةهلل من ااةة
إلى حع الابادة الكامن في أعناؽ الناس في ىذا الرهر أما ااةة الثانية فنبو اهلل عز كجل فيها إلى 

تو كعدـ التارض لحرمتو كشاائره بأم سوء كصدؽ اهلل القائلهلل شاائر ىذا الرهر كضركرة حراس
ا ًمٍن عػىٍقوىل اٍلقيليوًب  ]الحجهلل [ن عاالوا ةا عباد اهلل نقف كقفة ِّ}ذىًلكى كىمىٍن ةػياىظٍٍّ  شىاىائًرى الل ًو فىًانػ هى

ة فيو قاليرة أماـ كل من ىذةن الحقين الذم ةنطوم عليهما ىذا الرهر المبارؾن الابادة المتميز 
عن الابادات األخرل ما ىي؟ ىي الالـو أكالن ةا عباد اهللن كفي  عميز الالـو عن الابادات األخرل 
حتى إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   قاؿ لنا في الحدةث القدسي المتفع عليوهلل )كل عمل 

الالـو كبين ابن  دـ لو إال الالـو فهو لي كأنا أجزم بو ن من أةن انبثع ىذا الفرؽ الكبير بين 
الابادات األخرل؟ سائر الابادات األخرل عبادات ظاىرة عتلبس باألعضاء حركة ذىابانن إةابانن 
قيامانن قاودانن أعماؿ مجلوة أماـ األبالار كمن ث  فاف قيادة ىذه الطاعات كىذه الابادات بيد 

ىو استنزاؿ صاحبهان بامكانو أف ةجالها صافية عن الروائب كأف ةتوجو بها إلى ىدؼ كاحد 
مرضاة اهلل فق  كبامكانو أف ةجالها مطية لمغانمو كمالالحو كأىدافو الدنيوةة أم بامكانو أف 

ةجال أعمالو كلها مرا ة للناسن أما الالـو فهو عبادة سلبية ال ةتراءل فيها شيء أماـ األنظار كمن 
إلى المساءن ال  ث  فاف الرةاء ال ةمكن أف ةتسرب إلى صـو حقيقي صامو اإلنساف من الالباح

ةتأعى ذلكن المرائي الذم ةرم الناس أنو صائ  سرعاف ما ةدخل إلى داره كةغلع الباب كراءه 
كةأكل كةررب كما ةراء كمن ث  فهو ليس بالائ ن أما ذاؾ الذم ةالـو حقان كةمسك عن الطااـ 

لىن ىذا مانى كالرراب من لماة الفجر إلى المساء فبل ةمكن إال أف ةكوف عملو هلل سبحانو كعاا
حبيبنا المالطفى في الحدةث القدسي ةركم عن اهللهلل )كل عمل ابن  دـ لو  أم ىو الذم ةقودهن 
بامكانو أف ةجالو صافيان من الروائب كبامكانو أف ةجالو مطية لرغائبو الدنيوةة )إال الالـو فهو لي 

المتميزة عن سائر الابادات  كأنا أجزم بو  كإنني ألسأؿ اهلل لي كلك  أف ةوفقنا ألداء ىذه الابادة
األخرل على النحو الذم ةرضيو كأسألو عز كجل أف ةقلبها ىدةة منا عرعفع إلى علياء ربوبيتون عاالوا 
بنا إلى الحع الثانين الحع المتمثل في حماةة شاائر ىذا الرهرن في حماةة قدسية ىذا الرهرن 

عباد اهلل في أف ننبو أنفسنا كإخواننا جمياان  ةتجلى كاجب ىذه الحماةة الذم أناطو اهلل بأعناقنا ةا
إلى أنو ما ةنبغي أف عكوف ىنالك مجاىرة باإلفطار في األسواؽن في الميادةنن في المرافع الاامة 
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المختلفةن الماالية التي ةرعكبها اإلنساف بينو كبين ربو سرعاف ما ةتوب اهلل عز كجل على فاعلها 
ساف الناس بل ةجاىر بها ربو فهي ماالية خطيرة جدان عستنزؿ أما الماالية التي ةجاىر بها اإلن

غضب اهلل عز كجل ربما ال على ىذا المجاىر فق  بل األمة كلها التي ةوجد فيها ىؤالء 
المجاًىركف الميٍستػىٍهتػىريكفن ةنبغي أف ةقاؿ لهؤالء المجاىرةنن ةنبغي أف ةقاؿ لكل كاحد منه  ةا 

مااليتك كما عراء بينك كبين ربك كلربما غفرىا اهلل لك أما ىذا بوساك أف عدخل دارؾ فتمارس 
أف عالر على أف عجاىر بهذه الماالية أماـ الناس فانو لوف من أشنع ألواف االستكبار على اهلل 

سبحانو كعاالىن ةنبغي أف نتااكف جمياان على أف نطهر أسواقنان مرافقنان ميادةننا من ىذه المجاىرة 
المظهر الثاني الذم عتجلى فيو حماةة قدسية ىذا الرهر كحماةة التي عستنزؿ غضب الربن 

شاائره ىي ضركرة أال ةستالن أصحاب المقاىي كأصحاب المطاع  بأنرطته  المخالفة لهذا 
الرهرن المخالفة للابادة األكلى المتميزة في ىذا الرهرن مقاهو عػيٍنثىر مناضدىا ككراسيها أماـ الناسن 

كالكل ةنظر إلى مظاىر اختراؽ الناس لاريرة ىذا الرهرن ةنبغي أال  أماـ الغادةن كالرائحين
ةستالن ىؤالء الناس بأنرطته  ىذه في ىذا الرهرن كأنا ال أقوؿ ةنبغي إغبلؽ المطاع ن ىنالك 
مرضى كىنالك سائحوف كمسافركف كلكن ةنبغي أف عيٍحجىزى النوافذ كاألبواب لهذه المطاع  عن 

عحجب ىذه المطاع  كأف ةحجب دخائلها عن رؤةة الناظرةن الذاىبين رؤةة الرائينن ةنبغي أف 
ا ًمٍن عػىٍقوىل  كااةبينن ىذا مظهر من مظاىر حرمة الراائر }ذىًلكى كىمىٍن ةػياىظٍٍّ  شىاىائًرى الل ًو فىًانػ هى

[ن شيء ثالث ال عتكامل رعاةة شاائر ىذا الرهر إال بون ال عتكامل حماةة ِّاٍلقيليوًب  ]الحجهلل
قدسية ىذا الرهر مظهران إال بو ىو ضركرة عنبيو أصحاب األندةة الليلية إلى أف ةضاوا شيئان من 

الكواب   بينه  كبين غضب اهلل عز كجل في ىذا الرهر المبارؾن األندةة الليلية نحن ال نتحدث 
عنبثع من حبن عنها في األكقات الاامة كلكن البد أف نيذىكٍّرى أنفسنا كنذكر إخواننا جمياان عذكرة 

عذكرة عنبثع من غيرة نقوؿ له  أةها اإلخوة في ىذا الرهر المبارؾ أعرضوا عن نوادةك ن عوجهوا 
إلى اهللن أصلحوا ما بينك  كبين اهللن اجالوا بينك  كبين اهلل إف ل  أقل جسرانن اجالوا بينك  كبين 

ك  إلى رحمة اهلل عند الفوتن اهلل خيطان لال ىذا الخي  ةفيدك  عند الموتن لال ىذا الخي  ةرد 
عند الرحيل من ىذه الحياة الدنيان ما لهذه النوادم عتكاثر ث  عتكاثر في ضواحي شامنا القدسية 

الازةزةن أةها اإلخوة ةنبغي أال نيحىمٍّلى مسؤكلياعنا مراجب غيرنا }كىال عىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل{ 
كل فرد فرد فردن أقولها لنفسي كأقولها لك  كأقولها لسائر   ن إنها مسؤكلية ُْٔ]األنااـهلل من ااةة

اإلخوة ةنبغي أف نتقي غضب اهللن ىذا الذم أقولو لك  إف ل  ننتبو إليو كإف ل  نراعي شاائر ىذا 
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الرهر كالقدسية المتؤللئة لهذا الرهر فاننا نستنزؿ بذلك غضب اهلل كإذا عارضت األمة لغضب 
قد ةبتليها اهلل سبحانو كعاالى من جراء ىذا الغضب كال حرجن  اهلل فحدث عن المالائب التي

نحن أمة نااني من مركبلتن نحن في شامنا ىذه متاىر ضيوف لكل أنواع األذل بسبب مواقفنا 
الالامدةن بسبب استقامتنا على الواجب القدسي الذم أمر اهلل عز كجل بو كالذم عستلزمو حماةة 

رضن حماةة حرةة الذات كمن ث  فاف الخط  الرامية إلى اإلةقاع األمةن حماةة األرضن حماةة الا
بنا كثيرة ةا عباد اهللن ما الخبلص منها؟ البد من القياـ بالواجبات المادةة كاإلعداد كما قاؿ اهلل  

ذلك كلو بمثابة لكن   َٔ}كىأىًعدُّكا لىهيٍ  مىا اٍستىطىٍاتيٍ  ًمٍن قػيو ةو كىًمٍن رًبىاًط اٍلخىٍيًل{ ]ألنفاؿهلل من ااةة
الجسدن أرأةت  إلى جسد انفكت عنو ركحو ماذا عسى أف ةالنع ىذا الجسدن ركح ىذه الجهود 
كلها إنما عتمثل في االلتجاء إلى اهللن عاالوا بنا ةا عباد اهلل نهتبل فرصة ىذا الرهر المبارؾ نطرؽ 

ماو كجددنا البياة لموالنا األجل باب اهلل بذؿ الابودةة لو كقد أيبٍػنىا جمياان إليو كاصطلحنا جمياان 
األكحد على كل المستوةاتن على كل األصادة نتضرع إليون كلنا عبيدن كلنا مملوكوف هلل عز كجل 

نستنزؿ نالرهن نستنزؿ رضاهن نستنزؿ إكرامون نتارض الستجابتو للدعاءن كشهر رمضاف شهر 
أمر اهلل سبحانو كعاالى فيها الاباد  االستجابة للدعاء أةها اإلخوةن ىما ثبلث  ةاتن ااةة األكلى

بأداء حع الابادة في ىذا الرهرن ااةة الثانية أمر اهلل سبحانو كعاالى فيها عباده بحماةة قدسية 
ىذا الرهرن بحماةة شاائر ىذا الرهرن أما ااةة الثالثة فهي برارة من اهلل للابادن ىي ىدةة من 

ًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىنٍّي فىًانٍّي قىرًةبه اهلل للاباد عندما ةالوموف كعندما ةرعوف  حع ىذا الرهر }كى
ةى الد اًع ًإذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوا ًلي كىٍليػيٍؤًمنيوا ًبي لىاىل هيٍ  ةػىٍرشيديكفى{ ]البقرةهلل ن انظركا  ُٖٔأيًجيبي دىٍعوى

كجل بها عندما نؤدم الواجب  إلى عساكؽ ىاعين اامرعين ث  انظركا إلى الهدةة التي ةكرمنا اهلل عز
األكؿ كنؤدم الواجب الثانين الدعاء مستجابن االلتجاء إلى اهلل عز كجل مجابن التجئوا إلى 
اهلل بالدؽن أقولها لنفسي كأقولها لك  كأقولها ألمتنا جمااء بدءان من قادعنا إلى القاعدة الرابية 

كلسوؼ عجدكف    َٓنٍّي لىكيٍ  ًمٍنوي نىًذةره ميًبينه{ ]الذرةاتهللفيها عاالوا إلى باب اهلل }فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو إً 
مظاىر التوفيعن مظاىر الحماةةن مظاىر التأةيد بكل أنواعو ةكـر اهلل عز كجل بها ىذه األمة أقوؿ 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 اٌفَبك اٌَّزشوٞ

 

 

افئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةك
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن  سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن  كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كنذةرانن  الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلون  خير نبي أرسلون  أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن  كأكصيك  
أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن  أما باد فيا عباد اهلل  ةتفاق  في ىذه األةاـ من 

م في كثير من مجتمااعنا الاربية كاإلسبلمية ىذا الرهر المبارؾ الحدةث عن الفساد المسترر 
السيما ذلك الذم ةتمثل في اعساع الهوة كعمقها بين فئات األغنياء الموسرةن كبين أصحاب 
الضركرات المايرية من الفقراء الماوزةنن ككثيران ما عوعبتي لتقاليرم في الحدةث عن ىذه 

اؿ سببان لتقاليرم في ماالجة ىذه المركلة كعدـ ماالجتهان كالحقيقة أف الذم كاف كال ةز 
المركلة أنني إذا أردت أف أعحدث عن الداء فبل بد أف أيٍعًبعى الحدةث عنو بوصف الدكاء كالذم 
أعتقده أف الذةن ةنبغي أف ةستاملوا الدكاء مارضوف عنو كلسوؼ ةظلوف مارضين عنو كمع ذلك 

ا سأحاكؿ في ىذا الموقف ةا عباد اهلل فانني أعالور أنني ربما كنت مبالغان في إساءة الظن كىاأنذ
أف أعحدث عن ىذه المركلة كأرس  الابلج الذم البد منو للتغلب عليهان  أما كصف المركلةن 
كصف الفساد المستررم فأعتقد أنو ال داعيى إلى اإلطالة في ذكره فالحدةث عنو مكركر كمااد 

اء الناجع الذم البد منو فقد لخالو كمكرر كقد شبات ااذاف كاألسماع من الحدةث عنو أما الدك 
المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  في كلمات ةسيرة كذلك في الحدةث الذم ةركةو أحمد 
كالترمذم كأبو داكد كالحاك  من حدةث عبد اهلل بن عمرك بن الااص أنو  صلى اهلل عليو كسل   

نن ارحموا من في األرض ةرحٍمك  من في قاؿهلل )من ال ةػىٍرحىٍ  ال ةػيٍرحىٍ ن الراحموف ةرحمه  الرحم
السماء ن ىذا ىو الابلج باختالار أةها اإلخوة كموقفي الساعة أف أشرح ىذا الملخه الذم 

ذكره لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن  إف الرحمة التي نبػ هىنىا إليها رسوؿ اهلل كأمرنا 
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كلها أف ةؤدمى المسلموف الموسركف حقوؽ اهلل سبحانو بها عتمثل في درجات كثيرة متتاباة أدناىا كأ
كعاالى في أمواله  ألصحاب ىذه الحقوؽ كذلك ةتمثل في زكاة الماؿن ىذه ىي الدرجة الدنيا 
كاألكلى من التراح  الذم نبهنا إليو رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسل  ن  كقد أكض  لنا البياف 

ور أنو ماؿ للغني ىو ليس مالو كإنما ىو ماؿ ذلك الفقير اإللهي أف ىذا الحع المتمثل في ما ةتال
اىلىكيٍ  ّّأيكدًعى في صندكقون }كى عيوىيٍ  ًمٍن مىاًؿ الل ًو ال ًذم  عىاكيٍ  ]النورهلل من ااةة [ن }كىأىٍنًفقيوا ًمم ا جى

لمتمثل في [ن فهل الموسركف أك أكثرى  ةؤدكف ىذا الحع إميٍستىٍخلىًفينى ًفيًو  ]الحدةدهلل من ااةة
صنادةقه  كأمواله  هلل عز كجل عن طرةع إعطائو للماوزةن كالمحتاجين؟ أنا أقوؿ لك  ةا عباد اهلل 

بالرة  القوؿهلل على الرغ  من أف كثيران من الموسرةن ةتسابقوف إلى إقامة المآدب الكبيرة في 
في مكانو الر   المزارع الواساة بالمناسبات المختلفة التي عمر فاف ىذا الكـر ةختفي كةظهر

عندما ةيٍدعىى الواحد منه  إلى بذؿ حع اهلل سبحانو كعاالى في مالون عندما ةدعى الواحد منه  إلى 
بذؿ ىذا الحع الذم أكدعو اهلل سبحانو كعاالى في مالو أمانة للفقراءن  ما أكثر ما رأةت الكـر 

ي من كرائها ث  ك  رأةت كيف الذم ةتؤلأل عندما علوح المالال  كالمغان  الدنيوةة كااماؿ الت
ةختفي ىذا الكـر المتؤللئ كةنترر في مكانو الر  الاجيب مالداقان لقولو عاالىهلل }كىأيٍحًضرىًت 

[ن كلربما اعتذر أحدى  بمثل ما اعتذر بو المرركوف من ُِٖاأٍلىنٍػفيسي الرُّ    ]النساءهلل من ااةة
االى حع الفقراء في صنادةع األغنياء ث  طلب قبلن لربما قاؿ قائله هلل لماذا أكدع اهلل سبحانو كع

من األغنياء أف ةايدكا ىذا الحع إليه ؟ لماذا ل  ةضع ىذا الحع رأسان في جيوب الفقراء؟ كصدؽ 
ًإذىا ًقيلى لىهيٍ  أىٍنًفقيوا ًمم ا رىزىقىكي ي الل وي قىاؿى ال ًذةنى كىفىريكا  اهلل القائل كىو ةركم حدةث المرركينهلل }كى

[ن  كلربما قاؿ ْٕةنى  مىنيوا أىنيٍطًا ي مىٍن لىٍو ةىرىاءي الل وي أىٍطاىمىوي ًإٍف أىنٍػتيٍ  ًإال  ًفي ضىبلؿو ميًبينو  ]ةٌػسهلللًل ذً 
قائل أةضان ةا عباد اهلل أةن أنت من المؤسسات الخيرةة الكثيرة التي عنثر كعنرر في كل ةـو ربما 

قراء كالماوزةن؟ كأقوؿ في الجوابهلل نا  كجزا اهلل ىذه مئات الوجبات الغذائية عطرؽ بها أبواب الف
المؤسسات كأصحابها خيران كلكن ىذه الوجبات عربع الجائع كال عغني الفقيرن كهلل عز كجل 

حكمة عندما أمر بدفع زكاة الماؿ المتمثل في السيولة الماليةن ليس الهدؼ من المررع أف ةربع 
راكح في مكاف فقرهن ليس ىذا ىو المراد كإنما المراد من الفقير الجائع على أف ةبقى في مكانو ة

بذؿ ىذا الحع للفقراء أف ةتحوؿ الفقراء شيئان فريئان عن طرةع ذلك إلى مستول الغنىن كالقاعدة 
الفقهية في ىذا األمر عقوؿهلل إذا أعطيت  فأغنوان كالوقت ال ةتسع للحدةث عن  داب إخراج الزكاة 

لسبيل إلى أف ةستغني بها الفقراء شيئان فريئان كةتحولوا من الفقر إلى ككيف ةنبغي أف عكوف ككيف ا
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الغنىن أما الوجبات فهي عاود الفقير على أف ةرضى ببؤسو ككأنو ةسمع قوؿ الراعرهلل كاقاد فانك 
أنت الطاع  الكاسين  ةا عباد اهلل ىذا ىو الدكاء الذم كصفو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى 

زاده بيانان عندما قاؿ بالرة  القوؿهلل )إف اهلل فرض في أمواؿ األغنياء بالقدر الذم  لو كسل  ث  
ةسع فقرائه  أال كإف الفقراء إذا جيٍهديكا فجاعوا كعركا لن ةكوف ذلك إال بما ةفال أغنياؤى ن أال 

سبيل  كإف اهلل محاسبه  حسابان شدةدان فماذبه  عذابان كبيران(ن  فرؽ كبير بين أف أبذؿ الماؿ في
أف أحقع لنفسي ىالة بين الناس كفي سبيل أف أعاليد من كراء ذلك ماللحة دنيوةة أخط  لها 

كبين أف أعاامل مع اهلل في خلوة ال ةراني إال اهلل سبحانو كعاالىن أنظر إلى الماؿ الذم متاني اهلل 
[ كأقوؿ ًٕفيًو  ]الحدةدهلل من ااةةعز كجل بو كأصغي إلى قولوهلل }كىأىٍنًفقيوا ًمم ا جىاىلىكيٍ  ميٍستىٍخلىًفينى 

بيني كبين ربي إذان أنا خليفة على ىذا الماؿ عنك ةا ربن ىو ليس مالي كلكنو مالك ائتمنتني عليو 
لبيك لبيك ةا موالمن إف للفقراءن بل ىو لكن حقان في ىذا الماؿ فلسوؼ أيٍخًرجي ىذا الحع 

ني به  كأنت القائلهلل }كىجىاىٍلنىا بػىٍاضىكيٍ  لًبػىٍاضو بحساب دقيع بل أزةد عليو كألقى ىؤالء الذةن ابتليت
نىةن أىعىاٍلًبريكفى كىكىافى رىبُّكى بىاًليران  ]الفرقافهلل من ااةة [ن أخرج فأطرؽ باب ىؤالء اإلخوة كأنا ًَِفتػٍ

أشارى  بأنه  ى  المتفضلوف عندما ةقبلوف ىذا الحع كأشارى  باألخوة السارةة بيني كبينه  كأنا 
ما أعاامل مع اهلل عز كجل كلكأني بهذا الغني كىو ةاطي حع اهلل عز كجل لهؤالء في ىذا إن

الماوزةن ةقوؿ للواحد منه  أنا ل  أعطك ىذا الماؿ لكنو أعطيت هلل كلكأف الفقير ةقوؿ كأنا ل  
 خذه منك كإنما أخذعو من اهللن  عندما ةرقى المجتمع إلى مستول ىذا التراح  فاعلموا أف 

كب كعمحين  عبلج ىذه المركلة التراح  ةا عباد اهللن كإف صـو رمضاف ماين بل المركلة عذ
ةنبوع لهذا التراح ن إذا شار الالائ  بالجوع أةقظو الجوع إلى عبودةتو هلل كعل  أنو محبوس عن 
الطااـ كالرراب بسبب عبودةتو هللن ث  إف عبودةتو هلل إذا استيقظت ساقتو إلى الرحمةن عبودةة 

الالـو كالرحمة عنبثع من ىذه الابودةةن كلكن ماذا أقوؿ؟ كثير من ىؤالء الالائمين  عنبثع من
الموسرةن ةتارضوف لنفحات الرحمة اإللهية في النهار من خبلؿ صومه  كلكنه  في المساء 

ةتارضوف للملهيات كالمنسيات كةقبلوف إلى ما ةسمى بالسهرات الرمضانية في الليلن  في النهار 
  بمراعر الابودةة الراحمة كفي المساء عاود فتقسو قلوبه  بسبب ىذه السهرات عنتاش أركاحه

الرمضانية التي ال داعيى إلى أف أصفها لك ن  ةا عباد اهلل اجالوا سهراعك  الرمضانية قربة إلى اهللن 
 ال عجالوىا قربى إلى النفس كغوائلهان اجالوا سهراعك  الرمضانية سهراتو عنفقونها ركاان كسجدان 

هلل سبحانو كعاالىن اجالوا سهراعك  الرمضانية بياةن جدةدة مع اهلل عز كجل عجددكف فيها التوبةن 
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عجددكف فيها االستغفار كأنا أعل  أف اهلل عز كجل ةقوؿ لبيكن أسأؿ اهلل عز كجل أف ةػيٍقًدرىنىا على 
 استاماؿ الابلجن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي ن
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 ٠ب ثبغٟ اٌق١و ألجً

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن  سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ده كرسولو كصفيو نفسكن  كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عب
كخليلون  خير نبي أرسلون  أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن  الله  صل كسل  كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن  كأكصيك  

اد اهلل  مع دخوؿ ىذا الارر أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن  أما باد فيا عب
األخير من شهر رمضاف المبارؾ ةتسابع إلى الالائ  نداءاف اثناف أحدىما ةقوؿ ةا باغي الخير 
أقبلن ثانيهما ةقوؿ ةا باغي المتاة كالتسالي الرمضانية أقبلن  النداء األكؿ ةقوؿ ةا باغي الخير 

اينن اسجد مع الساجدةنن استغفر اهلل أقبل إلى محراب الابودةة لموالؾ كخالقكن اركع مع الراك
عز كجل كعب إليو كادعو بما شئت فهو مقبل إليكن ةغفر الذنب الذم عستغفر منون ةقبل التوبة 

التي عقبل بها إليون ةجيب دعاءؾ كةحقع رجاءؾن  كأما النداء الثاني فيقوؿ ةا باغي المتاة 
يات كملهيات عنتظرؾن أبهاء الفنادؽ  كالتسالي الرمضانية صاالت المطاع  بكل ما فيها من منس

كل ذلك قد ازةن بمناسبة ىذا الرهرن شهر رمضافن أقبل إلى الملهيات الرمضانية المتنوعة 
المختلفةن سلٍّ رمضانك من المساء إلى السحور فالى لماة الفجرن  عرل ةا عباد اهلل أم الندائين 

مبارؾن  قبل أف أجيب ما ةنبغي أف نحجز ةلقى استجابة من عباد اهلل الالائمين في ىذا الرهر ال
أعيننا عن اإلجابة الحقيقية بالور المساجد التي عزدىي بالماللينن المساجد التي ةقبل إليها 
الراكاوف الساجدكفن عاالوا نخترؽ ىذه الالور التي نارفها كنألفها جمياانن عاالوا نخترؽ ىذه 

سائر المقاىين أبهاء الفنادؽ على اختبلفها  الالور إلى ما كراءىا ماذا نجد؟ نجد سائر المطاع ن
نجدىا جمياان عغه بالوافدةن إليها من أجل المتاةن من أجل التسالي الرمضانيةن من أجل 

الملهيات الرمضانيةن الموائد التي عيٍحجىز عيٍحجىز قبل أسبوعن كل ىذه األماكن عغهن عغه بمن؟ 
يما علك الطبقات التي عسمى مخملية كليت أنها بهؤالء الذةن ةستجيبوف لهذا النداء الثاني الس

فابلن كانت مخمليةن علك الطبقات التي أكرمها اهلل عز كجل بالنا  فأبطرعها النامة بدالن من أف 
عقودىا إلى شكر اهلل سبحانو كعاالىن  كلربما كاف في ىؤالء الذةن ةتسابقوف إلى ىذه الالاالت 
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مضانية ربما كاف فيه  من ةفتت  أمسيتو كسهره بركاات كالمطاع  من أجل التمتع بالملهيات الر 
ةركاها مع الماللين في المسجد ث  إنو ةتجو إلى المائدة التي كاف قد حجزىا كقد أةقن أنو كف رى 

سلفان عن ىذا الذم ىو مقبل إليون أل  ةقل رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسل هلل من قاـ رمضاف إةمانان 
قدـ من ذنبون كفي ركاةةن غفر لو ما عقدـ كعأخرن إذان فليذىب إلى سهراعو كاحتسابان غيًفرى لو ما ع

مطمئن الباؿ ألنو كف ر عن ىذا الوزر الذم ىو مقبل إليون  ربما كاف في الالائمين من ةطمئن نفسو 
بهذه الفلسفةن كلكن ةا عباد اهلل ةنبغي أف عالموا كأف ةال  ىؤالء اإلخوة أف سر القبوؿ ال ةكمن 

كات الراكاين كالساجدةنن السر الذم بو ةغفر اهلل عز كجل الذنوب السابقة كالبلحقة ال في حر 
ةكمن في حركات الجسد صاعدان راكاان جالسان كإنما ةكمن في الاامل الخفي الذم ةقوده إلى 
ىذه الحركاتن  السرن سر القبوؿن سر التوبة ةكمن في الابودةة التي عهيمن على القلب كالتي 

حب للخالع كعاظي  لو كمخافة منو كةقينان بمملوكيتو لهذا اإللون ىذا السر عندما ةكوف  ىي مزةج
ىو الدافع إلى ركوع الراكاين كسجود الساجدةن ىذا السر ىو السبب في أف اهلل عز كجل ةغفر 
ةة لهذا اإلنساف ذنوبو السابقة كلربما البلحقة أةضان كلكن فلنال  أف الذم ةقوده إلى محراب الابود
هللن عبودةتو الضارعة هلل سبحانو كعاالىن ةقينو بمملوكيتو هللن ةقينو بأنو سيقف عما قرةب كقفة 

ٍنسىافي ًإن كى كىاًدحه ًإلىى رىبٍّكى كىٍدحان  ا اأٍلً ضراعة كذؿ بين ةدم اهللن ةقينو بقوؿ اهلل عز كجلهلل }ةىا أىةػُّهى
افع لهذا اإلنساف ألف ةركع مع الراكاين [ن  عندما ةكوف ىذا ىو الدٔفىميبلًقيًو  ]االنرقاؽهلل

كةسجد مع الساجدةن كأف ةقـو ليالي رمضاف فهيهات ىيهات أف ةػيٍفًسدى باد ما أصل ن ىيهات أف 
ةػيٍفًسدى إقبالو إلى اهلل سبحانو كعاالى بالتوجو باد ذلك إلى ليل المنسيات كالملهيات ىيهاتن إذا 

ن مالفدة في ىذا الرهرن إذا دعاه شيطاف من دعاه شيطاف من شياطين اإلنسن كشياطين الج
شياطين اإلنس إلى علك الملهيات الرمضانية قاؿ لوهلل مو أنا عبد مملوؾ هلل ال أخالف أمرهن حبي 

هلل عز كجل ةمناني من أف أخونون عاظيمي هلل عز كجل ةمناني من أف أكوف ذا كجهينن كجوو كنت 
كنن  كانظركا ةا عباد اهلل إلى ىذا المانى كيف بو أصلي لو ككجوو  خر كنت بو أعرض عنو ال ةم

ا ثىابً  ًلمىةن طىيٍّبىةن كىرىجىرىةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى ته ةتجلى في كبلـ اهلل عز كجلهلل }أىلىٍ  عػىرى كىٍيفى ضىرىبى الل وي مىثىبلن كى
اًءن عػيٍؤًعي أيكيلىهىا كيل  ًحينو بًًاٍذًف رىبػٍّهىا  ]ابراى [ن ىذه الرجرة ليس ِٓي هلل من ااةةكىفػىٍرعيهىا ًفي الس مى

السر في األغالاف التي عتراءل لك في أعبلىا كإنما السر في الجذكر الخفية الكامنة كس  التربةن 
ىذه الابادة كهذه الرجرةن سر الابادة كامن في جذكرىان كامن في أساسها الخفين أساس الابادة 

ف الابد ةال  أنو سائر إلى اهلل كال ةال  متى عبودةة اإلنساف هلل سبحانو كعاالىن أساس الابادة أ
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عأعي ساعة خركجو من ىذه الدنيا كإقبالو إلى اهللن ىو كاقف كما قلت مراران في طابور أماـ بوابة 
الموتن ال ةال  أىو كاقف في مؤخرة الطابور أـ في مقدمتها أـ في منتالفهان ربما دعاه الداعي 

يو! أأفسد صيامي الذم جالو اهلل مرقاةن لحبو لين سبيبلن باد ساعاتن أأعالي اهلل كأنا راحل إل
لمغفرعو لين سبيبلن الستجابتو لدعائين أأفسده باالستجابة لرياطين اإلنسن أأفسده لهذه 

المغرةات التي ةػيٍالىن عنها صباح كمساء ككأف شهر رمضاف شهر عقده اهلل عز كجل للهو كلئلقباؿ 
ات عيٍختػىرىعي اختراعان لتنسب إلى شهر رمضاف المبارؾ كفي أم فيو على المنسيات كالملهياتن ملهي

الليالين في الليالي التي فيها ليلة ىي خير من ألف شهر كما قاؿ ربنا سبحانو كعاالىن ىذه الليالي 
الارر استقبلوا فيها ىذه الليلة المباركةن كلحكمة باىرة عالية أخفاىا اهلل عز كجل عنا كي نقبل 

ليلة من لياليها نتلمسها كي نتأمل أننا قد ناليبها كنتاليدىا في أم ساعة من  إلى اهلل في كل
الساعات كربك ةقبلن كربك ةاطيك األجر الوافر في كل ليلة على ىذا الذم قد أصبتن كقد 
ص  عن أحمد ما ةركةو في مسنده عن رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسل  أنو قاؿهلل التمسوىا في 

أك الثالث كالاررةن أك الخامس كالاررةن أك السابع كالاررةن أك التاسع ليلة الحادم كالاررةن 
كالاررةن أك  خر رمضاف كىذا ةاني أف ليلة القدر ليست حكران كال محالورة في ليلة السابع 
كالاررةن كما ةظن الباض كلكنا نتاليدىا في كل ساعة من الساعاتن  أةجدر باإلنساف الذم 

هلل أف ةجال من ىذه الليالي ساعة إقباؿ إلى لهوهن ساعة إقباؿ إلى عرؼ ربو كفاض قلبو عبودةة 
شهواعو ةا عباد اهللن  بقي أف أقوؿ لك  شيئان ىو جواب عن أناس فيه  من ةستركلوف األمر 

بحسن نية كفيه  من ةتاليدكف ىذا اإلشكاؿ لياكركا صفو الاقائد اإلةمانية في أفئدة أصحابهان 
عكوف ىنالك ليلة خاصة ىي ليلة القدر عند اهلل كقد علمنا أف ةقوؿ أحدى هلل كيف ةمكن أف 

الليالي كاألةاـ عتناكب في الكرة األرضيةن فالساعة التي ىي منتالف الليل ىنا ربما كانت في 
الجهة المقابلة من األرض ىي منتالف النهار ىناؾ فكيف عكوف ليلة القدر ىنا في منتالف الليل 

ىذا كبلـ من ةظن أف سر ليلة القدر كامن في طبياة الزمافن في  كعكوف في راباة النهار ىناؾن 
طبياة الفلكن الرمس كالقمر الدائرةنن ال ةا عباد اهللن األزمنة كلها بحد ذاعها سواء كاألمكنة  

كلها في حد ذاعها سواءن عربة عرفة كتربة أم مكاف في عال  اهلل سبحانو كعاالىن كذلك  األزمنةن 
يلة القدر من عجليات اهلل عز كجل على عباده في علك الليلةن ةتجلى اهلل عز كإنما ةنباث فضل ل

كجل على عباده في ىذا الالقع من الاال  في الليلة التي ةراءن ةقبل فيها على عباده ليقبلوا إليون 
كةتجلى اهلل عز كجل على عباده في صقع  خر في ليلة أخرل كىكذا فاهلل سبحانو كعاالى الذم 
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أزمنة الليل كالنهار ةال  كيف ةوزع قيمة ىذه الليلة بين عباده سواء كانوا في مرارؽ ناكب بين 
األرض أك في مغاربهان ىذه اللوثة ال ةجوز أف علتالع باقل إنساف أسل  عقلو كةقينو هلل عز كجلن  

كأعود فأقوؿ لك  إف الذم ةرفع لنا غدان بين ةدم اهلل ةـو القيامة ىو سر الابادات ال مظهر 
الاباداتن الذم ةرفع لنا غدان بين ةدم اهلل عز كجل ةـو القيامة ىو عبودةتنا هلل عز كجل إذ 

عقودنا إلى الركوع كالسجودن ىي ةقيننا بمملوكيتنا هلل سبحانو كعاالىن ىي مراعر الحبن مراعر 
 التاظي ن مراعر المهابة كالخوؼ إذ عهيمن على قلب اإلنسافن  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل

 الاظي  فاستغفركه ةغفر لك 
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 اٌضجبد ػٍٝ االٍزمبِخ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن  سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسكن  كأشهد أف ال إلو
كخليلون  خير نبي أرسلون  أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن  الله  صل كسل  كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن  كأكصيك  

فسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن  أما باد فيا عباد اهلل  ما ىي إال أةاـ ثبلثة أةها المسلموف كن
كلسوؼ ةغيب عنا إشراؽ ىذا الرهر المبارؾ كلسوؼ ةنطوم عنا بساط أنسو كلسوؼ عتحوؿ 

أةامو إلى ذكرةات عطوؼ باألذىاف كلكن سنة اهلل سبحانو كعاالى ماضية في كونو كخبلئقون  البد 
هر كل عاـ ما داـ كل من الفرقدةنن الليل كالنهارن ةتناكباف كماداـ الفلك ةقـو أف ةتكرر ىذا الر

بالواجب الذم أناطو اهلل سبحانو كعاالى بو كلكن إذا عاد ىذا الرهر كانترر إشراقو مرة ثانية في 
ربوع األرض عرل أنكوف نحن ممن ةايش كال ةزاؿ على ظهرىا أـ سنكوف ممن عحولوا إلى جثة 

ل بطنها؟ ىذا مما ال ةالمو أم منا ق  كال ةملك اإلنساف أم مقياس ةدؿ على طوؿ ىامدة داخ
حياعو أك قالرىان ال الرباب في حياة اإلنساف برىاف على طوؿ حياعو كال الريخوخة دليل على 
قالر حياعو كأف الموت قد دنا منون أمر مغيب اخته اهلل سبحانو كعاالى بو ذاعىوي الاليةن  إذان 

ال  ىل بوسانا أف نستقبل ىذا الرهر مرة أخرل كنحن أحياء نتقلب فوؽ ىذه األرض فنحن ال ن
أـ لن ةتاحى لنا ذلكن إذان عاالوا ةا عباد اهلل نبذؿ الجهد كنااىد المولى سبحانو كعاالى على أف ال 

نفسد الالبلح الذم حققناه كعلى أف ال نتحوؿ إلى االعوجاج باد االستقامة على أمر اهللن 
كض ةا عباد اهلل أننا اصطلحنا مع اهلل عز كجل في ظبلؿ ىذا الرهرن جددنا البياة لون المفر 

استغفرناه من ذنوبنا كلهان كالريء الذم ال نرعاب فيو أف اهلل سبحانو كعاالى قد قبل أكبة ااةبين 
ةملك من كقبل عوبة التائبين كغفر للمستغفرةن فيا عباد اهلل ةنبغي على كل منا أف ةبذؿ قالارل ما 

جهد في سبيل أال عاود ىذه الالفحة البيضاء النقية بافو اهلل كمغفرعو إلى شائبة سواد باد ذلك 
بسبب سوء السلوؾن علينا أف نااىد اهلل عز كجل على الثبات على ما قد اصطلحنا عليو ماو من 

يل إلى اهللن أجل أف نرحل إلى اهلل عز كجل كصحائفنا بيضاء نقية كال ندرم متى عكوف ساعة الرح
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ال ندرم أىي باد أةاـ أك باد ساعات أك باد أشهر أك سنواتن رزقنا اهلل سبحانو كعاالى حسن 
األكبة إليو كرزقنا المغفرة التامة من خبلؿ ىذا المغتسل النقي في ظبلؿ ىذا الرهر المبارؾ فما 

ة التي عاىدنا اهلل ةنبغي أف نفسد ما أصلحنا كما ةنبغي أف نسلك طرةع االعوجاج باد االستقام
سبحانو كعاالى عليهان كلكن لال فينا من قد ةسأؿ فكيف السبيل إلى أف نظل على ىذه 

االستقامة مترفاين فوؽ المغرةات كاألىواء كالرهوات؟ كيف السبيل إلى أف نحافظ على ذخر 
ةا عباد اهلل ىذا الرهر الذم أكرثنا اهلل عز كجل إةاه إلى أف عحين ساعة االرعحاؿ إليو؟ السبيل 

ةمكن أف ةلخه بواجبين اثنين أكلهما أداء حع الربوبية الكامن هلل في أعناقنان الثاني أداء حقوؽ 
الاباد هلل سبحانو كعاالى علينان  أما حع اهلل سبحانو كعاالى فامكاننا أف نحققو كأف نالطبغ بو 

ة هلل سبحانو كعاالىن أف بطرةقة كاحدة ىي جماع األمر كلو أال كىي أف نالطبغ بحقيقة الابودة
نستيقن أننا عبيد مملوكوف هلل عز كجل ال ةتأعى منا ساي إلى نفع أك ابتااد عن ضر إال عن طرةع  
كـر اهلل سبحانو كعاالى كمىٍنًحًو كعطائو بحيث ندرؾ أننا ممن قاؿ اهلل سبحانو كعاالى عنه  في 

اًت ًإلىى النُّوًر  ]البقرةهلل من ااةةمحك  عبيانوهلل }الل وي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوا ةيٍخرً  [ن ِٕٓجيهيٍ  ًمنى الظُّليمى
[ن  ٓٓبحيث نال  كندرؾ أننا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل }ًإن مىا كىلًيُّكي ي الل وي  ]المائدةهلل من ااةة
ي لو ىو إذا أدرؾ اإلنساف عبودةتو الضارعة الكاملة هلل سبحانو كعاالى أدرؾ أف لو كليان كاحدان ال ثان

اهلل جل جبللو ذاؾ الذم أنا عبدهن عبودةتي هلل عز كجل عساكم كالةتو لين عبودةتي هلل عز كجل 
عستلـز الدخوؿ عحت سلطاف كالةتو لين ىو كحده كليٍّ من دكف الخبلئع أجمعن ىو المالك 

ن على ألمرمن ىو الذم ةقودني كةتالرؼ بي كما ةراءن إذا أدركنا ىذه الحقيقة كىيمن ىذا اليقي
مراعرنا كعلى قلوبنا فاف االستقامة على دةن اهلل عالب  أمران ةسيرانن كحراسة الالحيفة النقية أف 

عبقى نقية عالب  أمران بسيطان كسهبلنن كإذا رحل ىذا اإلنساف المالطبغ بذؿ عبودةتو هلل إلى اهلل لقي 
عغلب عليو الوقوع في الخطأ  ربان كرةمان غفوران رحيمان حتى كإف زلت بو القدـ في الطرةعن حتى كإف

كىو ةسير إلى اهلل عز كجلن عبودةتو عرفع لون  كلكن لال فينا من ةقوؿ فأنى لي أف أصبطغ بهذا 
الراور؟ سبيل ذلك سهل سائغ ةا عباد اهللن سبيل ذلك أف ةرار اإلنساف فاقػىتىو كفقرىهي الكلين 

ةخيل إليو أنو القوم الذم ال كىل من صاوبة في استراار اإلنساف بذلكن ىل في الناس من 
ةيغلىبن أنو الغني الذم ال ةفتقرن أنو الباقي الذم ال انتهاء لون  كلنا نال  باد اإلةماف باهلل عز كجل 
أف حياعنا لحظةن فلحظةن فلحظةن إنما عأعي بمدد من اهلل عز كجل كأف عافيتنا لحظة فلحظة فلحظة 

ى كأف الماؿ الذم ةأعيك كالذم عتخيل أنك عملكو إنما إنما عأعينا بامدادو من اهلل سبحانو كعاال
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ةكرمك اهلل سبحانو كعاالى بو كما ةراءن ةرزقك إف شاء كةستل الرزؽ الذم أعطاؾ إةاه في لحظة 
كاحدة ةستلو منك إف شاءن إذا أدركت فاقتك ىذه كإذا أدركت أنك ال شيء في مملكة اهلل 

خلت في باب الابودةة هلل سبحانو كعاالى كأدركت كلكنك كل شيء باطاء اهلل سبحانو كعاالى د
أنك عبد مملوؾ هلل سبحانو كعاالىن كإذا دخل اإلنساف في ساحة الابودةة هلل عن طرةع شاوره 
بفاقتو الحقيقية كافتقاره الدائ  فاف عبودةتو هلل عسلمو إلى محبة اهلل عز كجلن بينهما عبلـز ال 

عبد مملوؾ هلل كأف كل ما ةأعيني إنما ةأعيني برفد من اهلل  انفكاؾ لو ةا عباد اهللن  عرفتي أني
سبحانو كعاالى كأف اهلل عز كجل إذا شاء أخذ ما كىب كاسترد ما أعطىن عندما أدرؾ ىذا كأنظر 
فأجد أف الاافية التي أعمتع بها من فرقي إلى قدمي كأنظر فأجد الوعي الذم ةكرمني اهلل عز كجل 

مع الذم أعمتع بو كالبالر الذم ةكرمني اهلل عز كجل بو كاللساف الذم بو في رأسي كأنظر إلى الس
ةتدفع كبلمان في فمي كما عسماوف كعندما أنظر فأجد أف رقادم إنما ةأعيني بفضلو كةقظتي باد 

ذلك إنما عأعيني باكراـ منو كالماؿ الذم ةأعيني إنما ةأعيني باكرامو كعطائو فاف ىذا ةفجر مراعر 
أعطى كالذم أنا  كالذم بيده كل شيءن كمن ىنا كاف اإلنساف الذم ةرل الدنيا الحب هلل الذم 

التي من حولو متمثلة في المغرةات كالرهوات كاألىواء فيمنحيهىا قلبىوي حبان بدالن من أف ةمن  قلبىوي 
مواله الذم أعطاه ىذه النا ن ىذا اإلنساف لئي ن ىذا اإلنساف بايد عن رحمة اهلل عز كجلن 

ًإٍخوىانيكيٍ  كىأىٍزكىاجيكيٍ  كىعىًريرىعيكيٍ  كىأىٍموىاؿه كصدؽ  اهلل القائلهلل }قيٍل ًإٍف كىافى  بىاؤيكيٍ  كىأىبٍػنىاؤيكيٍ  كى
هىادو ًفي اقٍػتػىرىفٍػتيميوىىا كىًعجىارىةه عىٍخرىٍوفى كىسىادىىىا كىمىسىاًكني عػىٍرضىٍونػىهىا أىحىب  ًإلىٍيكيٍ  ًمنى الل ًو كىرىسيوًلًو كىجً 

[ن ىذا الكبلـ ِْيًلًو فػىتػىرىب اليوا حىت ى ةىٍأًعيى الل وي بًأىٍمرًًه كىالل وي ال ةػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقينى  ]التوبةهللسىبً 
ةػيقىاؿ لنا كماناه أةها الناس ادخلوا في باب الابودةة هلل عنقلك  الابودةة هلل عز كجل إلى صايد 

طاءه كراءك  ظهرةان كعلتفتوف بالحب كالتاظي  كالمهابة إلى المحبة هلل كعندئذو عضاوف أرزاؽ اهلل كع
ادان ةيًحبُّونػىهيٍ    المنا  ىذا اهلل أعطاؾن كصدؽ اهلل القائلهلل }كىًمنى الن اًس مىٍن ةػىت ًخذي ًمٍن ديكًف الل ًو أىٍندى

ىذا ىو السبيل األكؿ لبقاء   [نُٓٔكىحيبٍّ الل ًو كىال ًذةنى  مىنيوا أىشىدُّ حيٌبان ًلل ًو  ]البقرةهلل من ااةة
صحائفنا بيضاء نقية عند رحيلنا إلى اهلل عز كجلن أف نالطبغ بحقيقة الابودةة هللن سبيل ذلك أف 

نال  فاقتنا كفقرنا هلل عز كجلن ىذه الفاقة عدخلنا في باب الابودةة كباب الابودةة عسلمنا إلى 
اد اهللن كإف كاف ىذا الكبلـ غير كاؼو الحب للواحد الذم ال ثاني لون فاف قست القلوب ةا عب

لكي نال  ىوةاعنا فنالطبغ بها كنقف في محراب الابودةة هلل فاني أنال  ىذا اإلنساف أف ةغدك 
في ةـو ما إلى أم مرفى قرةب منو لينظر إلى شحوب المرضى كأشكاله  المضنيةن ليالغي 
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كاف كل كاحد من ىؤالء المرضى قبل   السمع إلى أن اعًًه  المرعفاة إلى عناف السماء كليتالور كيف
أةاـ أك شهور كٍليػىايٍد إلى نفسو فليتساءؿ أىو ضامن إذا أمسى ذات ليلة أال ةالب  كقد عوضع 

مرض من ىذه األمراض بين جوانحون ىل ةملك قوة ذاعية لرد ىذه الغائلة عنون ىل ةملك كسيلة 
جو ىذا المنظر في ىوةتو كةاود إلى ليتسامى بها عن ىذه الحاؿن فاف كاف القلب أقسى من أف ةز 

نفسو مؤمنان بأنو عبده هلل فليسر مع جنازة من الجنائز التي ةنتظر بها الحفرة التي فتحت فمها لون 
ما الذم ةوجد داخل ىذا الالندكؽ الذم ةحمل إلى حفرعون لالو فتاة كانت أثناء حياعها مضرب 

ٍضرىبي بها المثل ما بالها اليـو كقد أصبحت المثل في الجماؿن كانت عتمتع بقامة ميساءن كاف ةي 
ىيكبلن عظميان ةثير منظره الرعبن أك لال ما في داخل ىذا الالندكؽ قائد عظي ن إنساف مهيب  

كاف باألمس إذا حك  خضع الجميع لحكمو كإذا سار دخلت ىيبتو في قلوب الرائين لون ةقضي 
! أصب  متمددان داخل ىذا الالندكؽ بما ةراء كةحك  بما ةرةدن ذا صولة كصولجافن ما بال و اليـو

قفالان عظميان ال حراؾ بون  ألست أنت الذم ستؤكؿ إلى ىذه الحاؿ! إذان أنت في قبضة كائلن من 
ىو ىذا الذم أنت في قبضتون إنو اهللن إنو موالؾ }ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا ]محمدهلل من 

الذم أقوؿ ىو أةضان ال ةرقع قلبك كال ةايدؾ إلى ىوةتك فاعل  أنك [ن  فاذا كاف ىذا ُُااةة
ةن  اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى إذان ممن قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل }ثي   قىسىٍت قػيليوبيكيٍ  ًمٍن بػىٍاًد ذىًلكى فىًهيى كى

ًإف  مً  ا ةػىتػىفىج ري ًمٍنوي اأٍلىنٍػهىاري كى ًإف  ًمنى اٍلًحجىارىًة لىمى ا ةػىٍهًب ي كى هىا لىمى ًإف  ًمنػٍ ا ةىر ق عي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاءي كى هىا لىمى نػٍ
[ن  ىذا ىو السبيل األكؿ؛ أداء حع اهللن حع اهلل ةتمثل في ًْٕمٍن خىٍريىًة الل ًو  ]البقرةهلل من ااةة

ساادةن  أما الابودةة هلل كعبودةتك هلل عسلمك إلى الحب هلل كحبك هلل ةزجك في ساادة ما مثلها 
الررط الثاني فيتمثل في أداء حقوؽ الاباد كلكن لال الوقت ةا عباد اهلل ضاؽ عن الدخوؿ في 

الحدةث مفالبلن في ىذا الررط الثاني فلنرجئ الحدةث عن حقوؽ الاباد كما أناطو اهلل في أعناقنا 
 فر لك نعجاىه  إلى فرصة قادمةن  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغ
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 اٌٍَُّ اٌنٞ ٚلف أِبَ ِوآح مارٗ

 

 

 "فطجخ ػ١ل اٌفطو اٌَؼ١ل

 

اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل  
وف إلى أكبر ما غيالت المساجد في ليالي رمضاف بالراكاين كالساجدةنن اهلل أكبر ما عكاثر ااةب

رحابون عائبين مستغفرةن فتاب عليه  كصف  عنه  كغفرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل أكبر 
ما عبلقت الوجوه في ىذا الالباح األغر باد عدابرن اهلل أكبر ما عاانقت القلوب باد التهاجرن اهلل 

اهلل أكبر من صلف المتجبرةن. أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل أكبر من طغياف الطغاة في األرضن 
اهلل أكبر من كيد الكائدةن كعربه أعداء الدةنن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. سبحاف اهلل 

الميسىب ً  في كل مكافن سبحاف اهلل الميسىب ً  على كل لسافن سبحاف اهلل رب السموات كاألرض 
اهلل أكبر. اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. كمن فيهنن سبحاف اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل ك 

الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي لجبلؿ كجهك كلتاظي  
سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال 

ليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو اهللن كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخ
بريران كنذةران. الله  صل على محمد كعلى  ؿ محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو 

 الدةن. أما باد فيا عباد اهلل  دعوني أ

 

ف ذكر نفسي كأذكرك  بمزةة متع اهلل سبحانو كعاالى بها عباده المسلمين الالادقين في حين أ
ااخرةن قد حيرًميوا منها. إننا لنال  جمياان أف الدنيا مسرح للمبهجات كالمنغالات كصدؽ اهلل 

فأما التائهوف عن مارفة الذاتن الراردكف عن “. كنبلوك  بالرر كالخير فتنة كإلينا عرجاوف”القائلهلل 
ن كرائو فاف أحدى  صراط اهلل عز كجلن أكلئك الذةن ةيخىي لي إليه  أنه  ةايروف في ةـو ال غدى م

إذا صادؼ من الدنيا مبهجاعها ىيمنت على كيانو أجمع كطافت من ذلك برأسو نروة كأنها 
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الخمر كىيمنت عليو مراعر ىذا االبتهاج حتى ل  ةاد ةتسع في قلبو مكاف لنقيض أك لمخالف. 
ينن رأل فاذا رأل ىذا اإلنساف الذم أخذت منو نروة ىذا االبتهاج مأخذىىان رأل صورة لبائس

صورة لمنكوبين ىيهات أف عدخل مؤثرات ىذه الالورة إلى شيء من طواةا نفسو ق ن ذلك ألف 
مراعر االبتهاج ىيمنت على كيانو كلو فل  ةبع في قلبو متسع لخبلؼ ذلك. أما إف كاجو ىذا 

أخذ اإلنساف من الدنيا الرر كنكباعون الرر كأنواعو فاف ىذا أةضان البد أف ةأخذ من كيانو كل م
كالبد أف عهمين مراعر األسى على فؤاده كلون كالبد أف ةزجو ذلك في لوفو من األمراض النفسية 
كالكآبة أك أف ةزجو ذلك في طرةع إلى االنتحار. أما المسل  الذم كقف أماـ مر ة ذاعون عرؼ 

صادفو من نفسو عبدان مملوكان هلل سبحانو كعاالىن كعرؼ منهج رحلتو في ىذه الحياة الدنيان فاف 
الدنيا مبهجاعها كظفها لما ةقربو إلى اهلل عز كجلن عفاعل مع المبهجات أنواعان كأشكاالن كلكن 

بركح الوظيفةن ةال  أنو موظف عند مواله كخالقون ةسخر ىذه المبهجات لما ةقربو إلى اهللن فاذا 
مر الثاني كما رأل أمامو صورة لنقيض ذلكن صورة لبؤسن لماليبةن لنكبةن اعسع قلبو لهذا األ

اعسع لؤلكؿ كعفاعل مع ىذا األمر الثاني كما عفاعل مع األكؿن ذلك ألنو ةستقبل كل ما ةالادفو 
في الكوف من مبهجات كمن مؤلماتن من سراء أك من ضراءن ةستقبل ذلك على أنو موظف عند 

ل من ىذا اهلل كمن ث  فهو ةسخر ذلك سلما للقرب من اهلل عز كجل. كدعوني ةا عباد اهلل أجا
اليـو األغر نموذجان حيان مجسدان لهذه الحقيقة. لقد طلات علينا شمس ىذا الايد المبارؾ كلقد 

عجلى اهلل عز كجل في صباح ىذا اليـو على عباده باألنس الذم نرار بو جمياانن باد قليل 
الفرحة  سيذىب كل منا إلى داره كلسوؼ ةدخل كل منا إلى بيتو ليجد البسمة على الوجوه كليجد

الغامرة في زكاةا الدار كفي النفوسن ماذا ةالنع ىذا اإلنساف كقد رأل مظاىر ىذه البهجة أمامون 
ةال  أنو موظف عند اهلل عز كجلن ةغرس في أفئدة الالغار كالكبار مزةدان من أسباب الفرحةن مزةدان 

ك كىو ةال  إنما ةفال من أسباب البهجةن ةرس  مزةدان من االبتساـ على كجوه ىؤالء كأكالء كأكلئ
ذلك قربى إلى اهللن ث  إنو ةغدك إلى دار جاره كدكر أصدقائو كأقاربو ةالل ما انقطع من الرح  

كةجدد ما عقادـ من الودن ةقي  مرة أخرل نسيج ىذا التضامن الذم شاءه اهلل عز جلن إنها بهجة 
عز كجل. فاذا خرج ىذا  دخلت الدار كعسربت إلى النفوس كلكن المسل  ةوظفها قربى إلى اهلل

اإلنساف كمرى في طرةقو كعذكر ما جرل قبل أةاـن عالور ثلة من الناس قد خرجوا من دكرى  كإف 
شهر الالـو ةظله  كإف األنس الرمضاني ةطوؼ به ن غادةن لمهامه  كلربما ةحققوف أسباب 

اس إلى أثر باد الفرحة للايد الذم أزؼ قدكمو كما ىي إال لحظات حتى عؤكؿ ىذه الثلة من الن
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عينن منه  من قضى نحبو كمنه  من ىو بين الموت كالحياة. ىذا الذم كظف البهجة قبل قليل 
بين جوانحو سلمان إلى مرضاة اهلل ىل ةتسع قلبو لهذا المنظر الثاني؟ نا  ةتسع قلبو ألنو ةمارس 

أماـ ىذه المأساة  ىذا كذاؾن ةتفاعل مع ىذا كذاؾ قربى إلى اهلل سبحانو كعاالىن البد أف ةقف
متفاعبلن ماهان كيف ةتفاعل؟ ما الذم حالل؟ ما الذم استوجب ىذا الدمار؟ من الذم قضى بأف 

ةكوف ىؤالء البر ء اامنوف الذةن أظله  أنس ىذا الرهر كطاؼ به  كـر اهلل سبحانو كعاالى 
بغي أف ننسى قليبلن علك كعجلياعو التي ةقبل بها على عباد اهلل الالائمينن إنها جرةمة كقاتن إذان ةن

البهجة لنتفاعل مع ىذا األسىن قالوا إنها جماعة من الميكىفٍّرةنن قلت من ى  الكفار الذةن أرادكا 
أف ةلحقوا به  كأرادكا أف ةنفذكا حك  اهلل المزعـو في حقه ن لاله  ىؤالء الراذلة الذةن صدؼ 

ىي التي ساقته  إلى ذلك المكاف مركرى  في ذلك المكاف لاله  ى  الكفرةن كلكن المالادفة 
كلربما كانت فئات أخرل عحل محله  عجوب في علك المنطقة ذاعها كعندئذو ةكوف الدمار قد 
حاؽ به  ال بأكلئك ااخرةنن إذان لال كل من ةايروف فوؽ ىذه األرض المباركة كفرةن أفهذا 

خرن إنها كانت كال عزاؿ منطع ةقبلو عقل؟ ةا أةها اإلخوة إف الجرةمة كانت عستهدؼ شيئان  
عستهدؼ االستقرار الذم عتمتع بو ىذه البلدةن عستهدؼ األمن كالطمأنينة اللتين عتمتع بهما ىذه 
البلدة كلالك  عالموف أف االستقرار ىو رأس الماؿ الخفي لكل نهضة كلكل عقدـ في حياة األمةن 

لطمأنينة ىما الكافراف اللذاف ةنبغي إذان االستقرار ىو الكافر الذم ةنبغي القضاء عليون األمن كا
عنفيذ حك  الريطاف فيهما. أةها اإلخوة إنها حرب مالنة على اهلل عز كجل من خبلؿ قولو 

نىا عىلىى بىًني ًإٍسرائيلى أىن وي مىٍن قػىتىلى نػىٍفسان بًغىٍيًر نػىٍفسو أىٍك فىسىادو  تىبػٍ ًفي سبحانو كعاالىهلل }ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى
ًمياان{ ]المائدةهلل من ااةةاأٍلىٍرًض فى  ا أىٍحيىا الن اسى جى أىن مى ًمياان كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكى ا قػىتىلى الن اسى جى أىن مى ن  ِّكى

إنها حرب مالنة على رسوؿ اهلل القائل فيما ةركةو مسل  كالنسائي كأحمدهلل من خرج من أمتي على 
كال ةفي بذم عهدىا فليس مني كلست  أمتي ةقتل برىا كفاجرىان ال ةفرؽ بين قاعل كمقتوؿ منو

منون إنها حرب مالنة على اهلل عز كجل كعلى رسولون أما ىذا الراار الذم ةامل بو بين الحين 
كااخرن مبلحقة الكفر كالكافرةن فهو غطاء شفاؼ ال ةسترن كىو الغطاء الذم ةستاملو الزنادقة 

ربان قذرة ضد اإلسبلـ كالمسلمين كقد استاملوه فيما مضى. الزندةع ىو ذاؾ الذم ةمارس ح
كلكنو ةغطي نفسو براارات اإلسبلـ كىذا ىو عارةف الزندقة كالزنادقةن ىؤالء فرةع من الزنادقة ةا 

عباد اهلل. كأعود فأقوؿ أنا مسل  أكظف كل ما ةواجهني في دربي إلى اهلل عز كجل أكاجو ذلك  
ي المبهجات فوظفتها كعقربت بها إلى اهللن كلو ألجال منو مرقاة إلى مرضاة اهلل عز كجلن كاجهتن
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كاجهتني البأساء في أمتي أك في أم جهة من جهات ىذا الاال  اإلنساني البد أف أعفاعل مع ىذه 
الظاىرة أةضانن ىذا ىو فرؽ ما بين المسل  كغير المسل ن فؤاد المسل  ةتسع للتازةة بالمالائب 

ألف عبودةة اإلنساف هلل عز كجل عجالو أماـ ىذةن كللتهنئة باألفراح في لحظة كاحدةن نا ن ذلك 
البابين المررعين دائمان. كلكني أرةد أف أنتقل من ىذا الذم أكضحتو باختالار إلى سؤاؿ أحاكؿ 

أف أجيب عنو باختالار أةضان. ما الابلج الذم ةنبغي أف نمارسو لتحالين أرضنا كلحماةة أمتنا كلها 
ذةن أعلنوا الحرب ماان على اهلل كعلى رسولو؟ الجواب أةها من ىذه الزندقة كىؤالء الزنادقة ال

اإلخوة أنهما سبيبلف ال ثالث لهمان أما السبيل األكؿ فهو أف نمان في عحقيع المزةد من التضامن 
الذم شاءه اهلل لنا بل الذم شرفنا اهلل عز كجل بون ال نألوا جهدان في عحقيع مزةد من التآلفن 

ب التي ةمكن أف ةتسرب منها شياطين اإلنس كالجنن ثغرات الخبلفات نسد الثغراتن نسد الجيو 
المذىبيةن ثغرات الخبلفات الفكرةةن ثغرات الخبلفات أةان كاف نوعهان ةنبغي أف نتقرب إلى اهلل عز 
كجل بسد ىذه الثغرات كلها ما استطانا إلى ذلك سبيبلنن الخبلؼ موجود كلكن على كل منا أف 

نو كبين نفسون ما ةنبغي أف نجال من أرائنا االجتهادةة كمذاىبنا الفكرةة أك ةجتر مذىبو كفكره بي
الدةنيةن ما ةنبغي أف نجال منها عالا فرقةن ما ةنبغي أف نجال منها سبب خالاـ كشقاؽن إذا 

سيرقه الادك على ىذا الذم سنفالن كعندما ةمارس ىؤالء التكفيرةوف عمله  إنما ةستغلوف ىذه 
غلوف ىذا الخبلؼ الذم ةبدك له  فيتكئوف عليو كةمارسوف زندقته  التي حدثتك  الفرقةن إنما ةست

عنهان نحن أمة جذعها اإلسبلـ الواحد أغالانها المذاىب المتاددة التي عالل جمياان إلى مرضاة 
اهلل عز كجلن فلنتمسك بالجذع ةا عباد اهللن فلنتمسك بالجذكر ةا عباد اهللن دعوا ااراء 

خبلفات كلها كراءك  ظهرةان أثناء مد األةدم باضنا إلى باضن أما عندما نابد اهلل االجتهادةة كال
عز كجل كنسير إلى مرضاعو فليمارس كل كاحد منا قناعاعو كأفكاره. ىذا ىو السبيل األكؿن أما 

السبيل الثاني فهو صدؽ االلتجاء إلى اهلل على كل المستوةات كفي كل األكقاتن نطرؽ باب اهلل 
ا أىٍسمىعي بأةدم  الذؿ بأةدم المسكنةن بأةدم االنكسارن كربنا ةرلن كجل من قاؿهلل }ًإن ًني مىاىكيمى

ن نطرؽ باب اهلل عز كجل نستنزؿ نالرهن نطرؽ باب اهلل عز كجل  ْٔكىأىرىل{ ]طػوهلل من ااةة
نستدفع الضر الذم ةبلحقنا. ىكذا شاء اهلل عز كجل أف عكوف بلدنا ىذه مح  أنظار الكثيرةن 

كأنها عتمتع بنا  ةحسدنا عليها األقربوف كاألبادكفن ىكذا شاء اهلل سبحانو كعاالىن نتضرع إلى ك 
اهلل سبحانو كعاالى بانكسار على كل المستوةات كفي السر قبل الالن أجل ةا عباد اهللن دعوني 
رض أضاك  أماـ ىذا المرهد الذم ةجسد كةبرز حقيقة ما أقوؿن عقبة بن نافع الذم كصل إلى أ
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القيركاف قبل أف عبنىن نظر فوجد أف ىذه األرض سبخة غابات محروة بالسباع الضارةة كالوحوش 
المختلفة كرأل أف ىذه األرض ىي المنطلع االستراعيجي للدعوة إلى اهلل كللتبالير بدةن اهلل في 

ياض علك المنطقة فأخذ ةبحث عن بقاةا الالحابة الذةن كانوا ماون عثر على عدد منه ن أمضى ب
ةوـو من الالباح إلى المساء كى  ةتضرعوف إلى اهلل أف ةباد البارم عز كجل ىذه الوحوش الضارةة 
عن ىذا المكاف الهاـ من أجل أف ةنطلقوا إلى الواجب الذم أقامه  اهلل عز كجل فيو كلما أقبل 

بلغ رساالت المساء قاـ عقبة ةخاطب ىذه الوحوش قائبلن أةتها الوحوش أةتها السباع لقد جئنا لن
اهلل عز كجل فهبل ابتادع  عن ىذا المكاف لتمكنونا من أداء رسالة اهلل. كفي صباح اليـو الثاني 

رؤةت ىذه السباع كىذه الوحوش ةحملوف صغارىا إلى أماكن بايدة بحيث ال ةال  إلى أم مكاف 
ك ىي سنة اهلل عز رحلت. ىذه حقيقة عارةخية كاقاة ةا عباد اهلل. نحن ابتلينا بالخير كالررن عل

كجل كعهدنا مع اهلل عز كجل أف نركره على السراء كأف نالبر على الضراء كمهما ةكن فانني 
أحمد اهلل عز كجل أف الاال  كلو ةا عباد اهلل بررقو كغربو كشمالو كجنوبو قد نددكا كاستنكركا 

من الثبات كإلى مزةد  كعزكا ما عدا جهتين اثنتنينن إسرائيل كاحدة منهمان ىذا ةدعونا إلى مزةد
من شكر اهلل سبحانو كعاالى على نامو الظاىرة كالباطنةن كال ةفد إلى الابد من المولى إال النامة 
كلكن ربما كانت مقناة غير مرئية كربما كانت ظاىرة جليةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  

اهلل أكبرن اهلل أكبر. الحمد هلل حمدان كثيران كما اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن 
أمر كأشهد أف ال إلو إال اهلل أقراران بربوبيتو كإرغامان لمن جحد بو ككفر كأشهد أف محمدان عبده 

كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. عباد اهلل اعقوا اهلل 
عما نهى عنو كزجر كأخرجوا حب الدنيا من قلوبك  فانو إذا استولى أسر كاعلموا فيما أمر كانتهوا 

تىوي  أف اهلل أمرك  بأمر بدأ فيو بنفسو كثنا بمبلئكة قدسو فقاؿ عز من قائل علميانهلل }ًإف  الل وى كىمىبلًئكى
ا ال ًذةنى  مىنيوا صىلُّوا عىلىٍيًو كى  ن الله  صل  ٔٓسىلٍّميوا عىٍسًليمان{ ]األحزابهللةيالىلُّوفى عىلىى الن ًبيٍّ ةىا أىةػُّهى

على محمد كعلى  ؿ محمد كما صليت على إبراىي  كعلى  ؿ إبراىي  كبارؾ على محمد كعلى 
 ؿ محمد كما باركت على إبراىي  كعلى  ؿ إبراىي  في الاالمين إنك حميد مجيد كرضي اهلل عن 

ن. الله  اغفر للمسلمين كالمسلمات الالحابة كالتاباين كمن عباه  باحساف إلى ةـو الدة
كالمؤمنين كالمؤمنات األحياء منه  كاألموات كألف بين قلوبه  ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـن الله  ىا 
ىو ذا عبدؾ برار األسد قد كفد إلى بيتك ىذا ماتزان بذؿ عبودةتو لك مستغنيان باظي  افتقاره 

كراـ كإننا لنال  أنو ال ةألو حراسة ىذه األرض إليك مستنالران بقدرعك كعوفيقك ةا ذا الجبلؿ كاإل 
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المباركة كحراسة عباد اهلل الذةن ةتقلبوف في مناكبهان لقد علمنا ةا موالنا ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـ أنو  
كاف كال ةزاؿ ةقف أماـ الخط  الكائدة التي عتجو إلينا كإليو عن ةمين كشماؿ كال ةزاؿ ةردىا كال 

ىذه األمة كقيمها كمبادئها في سبيل أال عمسن في سبيل أال ةنالها عدك  ةزاؿ كما قد أمرت ةحرس 
كائد فأسألك الله  أف عكرمو بمزةد من الاوفن أسألك الله  أف عكرمو مزةد من التوفيعن أسألك 
الله  أف عمؤل قلبو بمزةد من اإلةماف بك كبمزةد من الحب لك كبمزةد من التاظي  لحرماعك كأف 

األمة على ما ةرضيك كأف عحقع لو في سبيل ذلك البطانة الالالحة ةا موالنا ةا عجمع بو أمر ىذه 
ذا الجبلؿ كاإلكراـن الله  إنا ال نملك عمبلن صالحان نتقرب بو إليك كلكنا نتقرب إليك بذؿ 
عبودةتنا لك كباظي  افتقارنا إليكن ةا من ةرل الساعة مكاننان ةا من ةسمع كبلمنان ةا من ةال  

نيتنان ةا من ال ةرغلو سمع عن سمعن ةا من ال عغلطو كثرة المسائلن ةا من ال ةتبـر من سرنا كعبل
إلحاح عباده المحبين عليو أذقنا برد رحمتكن أذقنا كـر استجابتكن اجال اهلل ىذه البلدة بلدة 
 منة مطمئنةن رخيةن مستظلة بظل كتابكن ملتزمة بهدم نبيك محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو 

كسائر ببلد المسلمينن الله  من أراد باإلسبلـ كالمسلمين خيران كفقو الله  إلى كل خير كسل  
كمن أراد باإلسبلـ كالمسلمين شران خذه الله  أخذ عزةز مقتدر ةا قيـو السموات كاألرض ةا ذا 
الجبلؿ كاإلكراـن نسألك حبك كحب من ةحبك كحب عمل ةقربنا إلى حبكن نسألك الله  أف 

لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآف كإذا حانت ساعة رحلتنا عن ىذه الحياة  عجال حبنا
الدنيا فنسألك الله  أف عيكىرٍّهى إلينا الدنيا بكل ما فيها كأف عحبب إلينا لقاءؾ كأف عمؤل أفئدعنا شوقان 

  َٔكيٍ { ]غافرهلل من ااةةإليكن الله  استجبن الله  إنك قلتهلل }كىقىاؿى رىبُّكي ي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لى 
كىا نحن قد دعوناؾ كما قد أمرت فاستجب اهلل دعاءنا كما كعدتن ربنا اغفر لنا كلوالدةنا 

كإلخواننا الحاضرةن ككالدةه  كلسائر المسلمين أجماينن  مينن  مينن  مين كالحمد هلل رب 
 الاالمين ككل عاـ كأنت  بخير"
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 اٌؼجبكؽك  –اٌضجبد ػٍٝ االٍزمبِخ 

 

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
يو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصف

كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

ثتك  عن منهج المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  باألمس حد
الرحلة إلى اهلل سبحانو كعاالى كالطرةع الموصل إلى مرضاعو كقلت إنو ةتلخه في أداء حقين 
اثنين أكلهما حع اهلل سبحانو كعاالى كالثاني حع الاباد كقلت إف حع اهلل عز كجل على الابد 

عن الحع الثاني ةتمثل في الخضوع التاـ لابودةتو هلل سبحانو كعاالى كشرحت كبينتن أما الحدةث 
كىو حقوؽ الاباد فقد أرجأت الكبلـ فيو إلى فرصة قادمةن كلال ىذه الفرصة مناسبة للحدةث 

عما أرجأت الكبلـ فيون لئلنساف حع على أخيو اإلنسافن كىذا الحع أةها اإلخوة ةت  عحقيقو من 
قوؽ األسرة خبلؿ ثبلث دكائرن الدائرة األكلى كىي الدائرة المحورةة الالغيرة عتمثل في ح

كاألرحاـن أما الدائرة الثانية كىي التي عحي  بها فهي حع األخوة في اهلل سبحانو كعاالىن األخوة 
اإلسبلميةن كأما الدائرة الثالثة الواساة التي عحي  بالدائرعين فهي حع األخوة اإلنسانيةن كألبدأ 

كما ةحي  بها المتمثل في  بالحدةث عن النقطة المحورةة ضمن ىذه الدكائر أال كىو حع األسرة
حع األرحاـن األسرة ةا عباد اهلل كضاها كتاب اهلل عز كجل ضمن ىالة من القداسة كضمن ىالة 

من األىمية كأفرد للحدةث عن قدسيتها سورة كاحدة عقرةبان كجال فاعحة ىذه السورة عذكيران بحع 
ا الن اسي اعػ قيوا رىب كي ي ا هىا زىٍكجىهىا كىبىث  األسرة كقدسيتو }ةىا أىةػُّهى ةو كىخىلىعى ًمنػٍ ل ًذم خىلىقىكيٍ  ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدى

ـى ًإف  الل وى كىافى عىلىٍيكي  ا ًثيران كىًنسىاءن كىاعػ قيوا الل وى ال ًذم عىسىاءىليوفى بًًو كىاأٍلىٍرحى هيمىا رًجىاالن كى ٍ  رىًقيبان{ ًمنػٍ
ما األصوؿ فهما الزكجاف كأما الفركع فه  ن كاألسرة عتكوف من أصوؿ كفركعن أ ُ]النساءهلل
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األكالدن كالحدةث عن حقوؽ األسرة حدةث طوةل الذةل بل حدةث ذك شجوف ال مجاؿ لتفاليل 
القوؿ فيو في ىذا المقاـ لكني ألفت نظرك  إلى شيءن اضبطوا حقوؽ األسرة بالرجوع إلى ما 

وا حع ىذه األسرة بالسور الذم ةذكر ةذكرك  بو كتاب اهلل في سورة النساء كفي غيرىا أةضان كحالن
اهلل سبحانو كعاالى بو في محك  عبيانون إنو السور الذم ةحمي األسرة أال كىو صلة الرح ن صلة 
الرح  عبارة عن سور ةحي  األسرة المحورةة الالغيرةن إذا حيًفظىٍت حقوؽ األرحاـ ركعيت األسرة 

خرل للضياعن كحسبك  في بياف أىمية صلة كإذا ضييػٍّاىٍت صلة األرحاـ عارضت األسرة ىي األ
األرحاـ كخطورة قطاها قوؿ اهلل عز كجلهلل }فػىهىٍل عىسىٍيتيٍ  ًإٍف عػىوىل ٍيتيٍ  أىٍف عػيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض كىعػيقىطٍّايوا 

ن كلالك   ِّ-ِِ أىٍرحىامىكيٍ ن أيكلىًئكى ال ًذةنى لىاىنػىهي ي الل وي فىأىصىم هيٍ  كىأىٍعمىى أىٍبالىارىىيٍ { ]محمدهلل
عالموف ةا عباد اهلل أف قول الرر في الاال  عتربه بأسرعك  اإلسبلمية أةما عربه كعضع الخط  
الماكرة الخفية كالمالنةن كالخفية منها ىي األخطرن في سبيل القضاء على األسرة كعميياها ث  

لت إليو األسرة الغربية إذ عذكةبها لتؤكؿ األسرة اإلسبلمية في المجتماات اإلسبلمية إلى مثل ما  
قيًضيى عليها كعحولت إلى ما ةربو أطبلالن من بناءن ىذا ىو الحع المحورم األكؿ الذم ىو قلب 
ىاعين الدائرعينن أما الحع الثاني من ىذه الحقوؽ أك الدائرة الثانية من ىذه الدكائر الثبلثة فتتمثل 

نفسي كأذكرك  بااةة الجاماة الماناة التي ال  في حماةة كأداء حقوؽ األخوة اإلسبلميةن كأنا أذكر
ةه  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى عنسى في كتاب اهلل عز كجل كالتي عحملنا جمياان مسؤكلية ىذه األخو هلل }ًإن مى

ن عأملوا ةا عباد اهلل في ىذةن الرطرةن من  َُفىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ {]الحجراتهلل من ااةة
ا اٍلميٍؤًمنيوفى ن أما الرطر الثاني فأمر رباني ااةةن الرطر األك  ؿ قراره مالنن قراره إخبارم مال  }ًإن مى

ةأعي على أعقاب ذلك القرار }فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ  ن أما قرار اهلل عز كجل فبل داعي إلى أف 
لقرار الراسخ نبحث الدليل عليون كالحدةث في ىذا أةضان حدةث طوةل الذةلن كالشك أف ىذا ا

ةستدعي منا القياـ بتطبيع مقتضاهن كمقتضاه أف نالل  ما بيننا كبين إخواننا في اهلل عز كجل 
}فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ  ن أصلحوا كلمة جاماة عحتضن مااني عفاليلية شتىن مدكا بينك  كبين 

ن ذىكٍّبيوا مما بينك  كبين إخوانك  حباؿ المودةن حباؿ القربىن حباؿن كال أقوؿ خيوطن التضامن
إخوانك  عوامل الفرقة أةان كانت ىذه الاواملن مزقوا مما بينك  كبين إخوانك  الحواجز التي عقطع 
باضك  عن باض أةان كانت ىذه الحواجز كلتكن الحواجز المذىبيةن الحواجز الفكرةةن الحواجز 

كجل في محك  عبيانو كأمرك  بالنهوض االجتهادةةن إةاك  أف عضحوا باألخوة التي قررىا اهلل عز 
بواجباعهان إةاك  أف عضحوا بهذا القرار الكبير في سبيل قضاةا جزئية أكاد أقوؿ إنها عافهةن كسل  
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األكلوةات منهج ماركؼ في شرع اهلل عز كجلن نضحي بالجزئي اليسير البسي  في سبيل حماةة 
أال ةيمىسن المؤمن للمؤمن كالبنياف المرصوص الكلي الخطير الهاـن األخوة اإلسبلمية بناء ةنبغي 

ةرد باضو باضانن القضاةا االجتهادةةن الخبلفات المذىبية عمثل الجزئيات التي ال قيمة لها أماـ 
ىذا الالرح الذم أمرنا اهلل سبحانو كعاالى بحماةتون أقامو في القرار كأمرنا بحماةتو في الحك  

نالك مؤامرات من قول الرر كخططان كائدة عهدؼ عمزةع الذم أعباو بذلكن كإنك  لتالموف أف ى
ةه{ ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى ىذه األخوةن القضاء على ىذا القرار الذم أقامو اهلل بقولوهلل }ًإن مى

ن كإنني أحتفظ بوثائع ةابر من خبللها أعداء ىذا الدةن عن الحل  الذم ةراكدى ن  َُمن ااةة
ديى  من حيث إنو ةرقينا عندما ةركف أف المسلمين قد عأل بى باضه  على عن الحل  الذم ةيٍساً 

باضن عوصي ىذه الوثيقة بأف ةت  بذؿ ما ةمكن في سبيل عأليب المسلمين باضه  على باض 
كفي سبيل جال االجتهادات اإلسبلمية سببان للاداكات كالخالومات التي ةنبغي أف عكوف سارةة 

رقة ككل عوامل التدابر كاستحيوا كاستنبتوا المزةد من ىذه األخوة التي بينه ن مزقوا كل حواجز الف
شرفنا اهلل سبحانو كعاالى بها كال عنسوا ىذا القرار الرباني الذم ةضع في أعناقنا مسؤكلية كأم 

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ {]الحجراتهلل من ااةة ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى ذه ىي الدائرة ن ى َُمسؤكلية }ًإن مى
الثانيةن أما الدائرة الثالثة فهي األخوة اإلنسانيةن ىل األخوة في اإلسبلـ عجالنا نتيو أك نارض عن 

األخوة اإلنسانية؟ ال ةا عباد اهللن كال عالغوا إلى من ةتيهوف عن الحقيقة في ىذا األمرن ةقوؿ 
الكبير كالبيهقي في شاب  المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  فيما ةركةو الطبراني في

اإلةماف كغيرىما أةضانن أبو ةالى في مسنده عن ابن مساود رضي اهلل عنو أف النبي عليو الالبلة 
كالسبلـ قاؿهلل الخلع كله  عياؿ اهلل فأحبه  إلى اهلل أنفاه  لايالون الخلع كله  عياؿ اهللن ككلمة 

بطوف بنسب الابودةة إلى اهلل سبحانو كعاالىن عياؿ ىنا عاني أنه  المكلوؤكف برعاةة اهلل أنه  المرع
فاف أردع  القرب إلى اهلل فاةاك  أف عسيئوا إلى عياؿ اهلل أم إلى ىؤالء الابيدن كال حظوا أةها 

ـى  اإلخوة أف اهلل عز كجل قد أعلن عن عكرةمو لهذه الخليقةن لئلنساف أةان كافهلل }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى
ٍلنىاىيٍ  فً  لىٍقنىا عػىٍفًضيبلن{ كىحىمى ًثيرو ًمم ٍن خى ي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيٍ  ًمنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيٍ  عىلىى كى
ن قرار عاـ ةرمل عباد اهلل جمياان إذان ةنبغي علينا أف نكـر من كرمه  اهللن ةنبغي  َٕ]االسراءهلل

أما المآؿ الذةن رفضوا ىذا التكرة  فتاىوا في  علينا أال نستهين بهذه الخليقة التي كرمها اهلل
جنبات األرض فهذا شأف ال ةخالنا نحن كإنما مرد ذلك بين اهلل كبين ىؤالء الناسن إذان ةنبغي أف 
نلحظ ىذه الدائرة الثالثة أةضانن كيف؟ ننال  ىؤالء الذةن كرمه  اهلل كالذةن ةنتسبوف إلى اهلل عز 
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ؿ اهلل عنها بكلمة الاياؿ مجازانن عكرةمنا لهذه الخليقة ةقتضي كجل بنسب الابودةة التي عبر رسو 
أكالن النال  له ن ندعوى  إلى اهلل بسائع من الحبن بسائع من الغيرةن بسائع من الرفقة كالرحمة 

ال بسائع من الاالبية ضد من ندعوى  إلى اهلل لكي نتغلب عليه ن ةنبغي أف نتبين ىذان نحقع 
ؤدم كاجباعها هلل عز كجل عجاه ىؤالء اإلخوة بأف عكوف عبلقة ما بيننا ىذه األخوة اإلنسانية كن

كبينه  عبلقة رحمةن عبلقة كد ال عبلقة بغضاء ألشخاصه ن نيبغض فيه  مااصيه  إف عالوا اهلل 
كلكننا نرح  الااصين انظركا في ىذا إلى بياف اهلل إذ ةركم من كبلـ سيدنا لوط كقد علمو اهلل ما 

ن إني لاملك  من المبغضينن  ُٖٔنٍّي ًلاىمىًلكيٍ  ًمنى اٍلقىالًينى{ ]الراراءهلل من ااةةةقولو لقومو }إً 
لماذا ل  ةقل إني لك  من المبغضينن ألف المطلوب منا أف نبغض ماالية الااصي ال أف نبغض 

الااصي ذاعون كىكذا كاف أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليه ن كلو شئت لوضاتك  أماـ صور 
عجسد ىذه الحقيقة كلكن الوقت أضيع من ذلك ةا عباد اهللن ندعوى  إلى اهلل كالدافع كمراىد 

إلى ذلك الرفقةن عمتد ما بيننا كبينه  صلة ىذا الرح  اإلنساني الذم أشار إليو المالطفى بقولو 
عليو الالبلة كالسبلـهلل الخلع كله  عياؿ اهللن فاذا كجدنا أناسان عالاة شردكا عن صراط اهلل إما 

شركدان سلوكيان أك شركدان فكرةان نسأؿ اهلل له  الاافية كالهداةةن نسأؿ اهلل سبحانو كعاالى له  حسن 
اإلنابة إلى اهلل سبحانو كعاالىن لئن كجدنا ااخرةن ةقطاوف ما بينه  كبيننا صلة القربى كرح  

اجهه  بمثل ما إنساني كةضاوف الخط  علو الخط  لئلةقاع بنا كللقضاء علينا فما ةنبغي أف نو 
ةواجهوننا بون ةنبغي أف ةكوف لساف حالنا ىوهلل أما نحن فربنا سبحانو كعاالى ةنهانا عن أف نيسىوٍّدى 

قلوبنا باألحقاد كالضغائنن نحن ندافع عن أرضنا كندافع عن حقنا إذا امتيًهنى أك طافت بو األخطار 
كأشخاصن كالحظوا ىذا المانى  كلكنا في الوقت ذاعو ال نضمر حقدان لمن كرمه  اهلل عز كجل  

كيف ةتجلى ةا عباد اهلل في عالرفات الربانيين من عباد اهلل سبحانو كعاالىن ماركؼ الكرخي رجل 
ماركؼ في علمو ككرعو كربانيتون كاف ةمري على شاطئ دجلة مع ثلة من مرةدةو كعبلمذعون رأكا 

وف باض المحظورات فقاؿ أحدى  في عيٍرًض النهر الغمر الكبير شبابان ةقالفوف كةلهوف كةرعكب
للريخ ةا سيدم انظر إلى ىؤالء الفسقة الماجنين ادع اهلل عليه ن فرفع ةدةو كقاؿهلل الله  كما 
أدخلت السركر على أفئدعه  في الدنيا فأدخل السركر على أفئدعه  ةـو القيامةن ىذا ةجسد ةا 

خوة في اإلنسانية كفي الابودةة هلل عباد اهلل منهج الدعوة في حياعنا كعبلقة ما بيننا كبين اإل
سبحانو كعاالىن ىل خالف ىذا اإلنساف مبدأ األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر؟ الن إذا 

استجاب اهلل دعاء الريخ فمانى ذلك أنو سيغفر له  كةتوب عليه  كةلهمه  الرشد إذ ال ةمكن 
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فجوره ككفره كفسقون ىكذا  أف ةتوب اهلل عز كجل على كافر أك فاسع أك فاجر كىو عاكف على
ةنبغي أف نػياىلٍّ ى الغرب الذم ةتاجر بمراعر الحقد ضد عباد اهلل سبحانو كعاالى الذةن أرادكا أف 
ةقفوا في محارةب الابودةة هلل سبحانو كعاالىن كلربما كاف التالي  الالامت أدعى إلى التأثير من 

للقلب كالمراعر اإلةمانية منون إذا رحل  الخطاب اللساني الموجو السيما إذا كاف خطابان ال حظ
اإلنساف إلى اهلل كقد أدل حع الابوةة هلل كأدل حع األسرة كالرح  التي جالها اهلل سوران لؤلسرة 

كأدل حع الاباد الذةن كرمه  اهلل عز كجل بقطع النظر عن األدةاف كالمذاىب فانو مهما رحل اهلل 
ان كرةمان غفوران رحيمانن عبودةتي هلل سترفع لين صلتي ما بالقالير كالقليل من الامل فلسوؼ ةجد رب

ا اٍلميٍؤًمنيوفى  بيني كبين عباد اهلل الذةن غذةت عبلقتي ماه  باصبلح ىذا الرأف كما قاؿ اهللهلل }ًإن مى
ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ { ]الحجراتهلل من ااةة  عرفع لي عند اهلل عز كجلن الابودةة هلل  ًَُإٍخوى

ىي السبيل إلى أف أمارس حقيقة األخوة مع عباد اهلل المسلمين كأف أمارس حقيقة األخوة 
اإلنسانية مع الدائرة الكبرلن منطلع ذلك كلو أف أمارس عبودةتي هلل عز كجلن إذا رحلت إلى اهلل 

حتى كلو كاف عملي قليبلن فلسوؼ عرفع لي عبودةتي كرح  اهلل عز كجل ذلك الرجل الرباني 
م عوفي فر ه صدةع لو شأنو كرأنو في الال  كالالبلح كالتقولن ر ه في الرؤةان قاؿ لو ماذا الذ

صنع اهلل بك؟ قاؿ أكقفني بين ةدةو كقاؿ ب  جئتنين أةن ىي الطاعات التي كفدت إلي بها؟ قلت 
ني كأنا ةا ربي أنا عبد أنا ال أملك شيئانن أنا ال أملك شيئان ق ن أنا جئت أنتظر عطاءؾن أفتنتظر م

عبد أف أعطيك فكاف ىذا شفياان لي بين ةدم اهللن أسأؿ اهلل أف ةلهمنا ىذه الحجة إذا كقفنا غدان 
ن سبيل  بين ةدةون ككيف السبيل إلى أف نػيٍلهى ى ىذه الحجة؟ سبيل ذلك أف نغذم عبودةتنا هلل اليـو

سرة كإلى حماةة الرح  ذلك أف نتحقع بذؿ الابودةة هلل كأف عقودنا ىذه الابودةة إلى حماةة األ
كإلى حماةة الابلقة اإلنسانية ما بيننا كبين إخواننا المسلمين كإخواننا في اإلنسانيةن أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك 
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 شوُّ أٔٛاع اٌمنف

 

 

الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كبارؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  ةقوؿ ربنا عز كجل في محك  

ٍر قػىٍوـه ًمٍن قػىٍوـو  ا ال ًذةنى  مىنيوا ال ةىٍسخى هيٍ  كىال ًنسىاءه ًمٍن ًنسىاءو  عبيانوهلل }ةىا أىةػُّهى ٍيران ًمنػٍ عىسىى أىٍف ةىكيونيوا خى
هين  كىال عػىٍلًمزيكا أىنٍػفيسىكيٍ  كىال عػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍس ي اٍلفيسيوؽي  ٍيران ًمنػٍ بػىٍادى عىسىى أىٍف ةىكين  خى

ةمىاًف{ ]الحجراتهلل من ااةة ةحذر اهلل عز كجل فيها عباده من ن ىذه ااةة كما عبلحظوف  ُُاأٍلً
أف ةواجهوا باضه  باضان بالتنابز بالرتائ  كالسباب كالقذؼ بأنواعو المختلفة كقد أجمع الالماء 
على أف شر أنواع القذؼ إنما ىو أف ةتوجو اإلنساف إلى أخيو اإلنساف باعهاـ الكفر دكف عثبت أك 

أنواع التنابز باأللقابن كلقد حذر المالطفى عأكدن أجمع الالماء على أف ىذا االعهاـ ىو شرُّ 
صلى اهلل عليو كسل  في أحادةث كثيرة من ىذا النوع من القذؼ فقاؿ فيما ركاه الريخاف من 

حدةث أنس رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل إذا قاؿ الرجل ألخيو ةا كافر 
لي ن كركل الريخاف أةضان عن رسوؿ اهلل صلى فقد باء بها أحدىما إف كاف كما قاؿ كإال رجات ع

اهلل عليو كسل  أنو قاؿهلل إذا رمى الرجل أخاه بالكفر فهو كقتلو ؿ ن كفي ركاةة فهو كمن قد قتل ن 
كاألحادةث في ىذا كثيرة كال داعي إلى استقالائهان كمن ىنا فقد ألـز السلف الالال  متمثبلن في 

بادى  باإلمساؾ عن االعهاـ بالكفرن بل إف المالطفى أصحاب رسوؿ اهلل كفي التاباين كفي من 
صلى اهلل عليو كسل  ىو القدكة لنا في ذلكن كاف بين الالحابة رضواف اهلل عليه  منافقوف مردكا 

على النفاؽ كلكن المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ل  ةتهمه  بالكفر كل  ةاامله  إال مااملة 
الموف عبدى اهلل بن أبي بن سلوؿ ل  ةااملو المالطفى المسلمين كلقد كاف رأس المنافقين كما ع

على الرغ  من سوء فاالو إال على أنو مسل ن كلما مات أرسل إليو رسوؿ اهلل ثوبىو الذم ةرعدةو 
على جسده عنفيذان لرغبة ابنو ليكفن بو كلما جيء بو لييالىل ى عليو كاف رسوؿ اهلل في مقدمة من 
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قد ارعكب جرةمةن عسمى اليـو بالخيانة الاظمى كمع ذلك فاف صلى عليون ككاف في المدةنة من 
سمة اإلسبلـ ل  عنقطع عنو كعن أمثالو ق ن حاطب بن أبي بلتاة كاحد من ىؤالء أرسل سران إلى 
مرركي قرةش في مكة ةخبرى  بما قد عـز عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من التوجو إلى 

كاطلع المالطفى صلى اهلل عليو كسل  على رسالتو الخفية  مكة فاعحان كقاؿ له  خذكا حذرك ن
التي أرسلها فل  ةتهمو بالكفر بل إف اهلل عز كجل شهد لو باإلةماف في عتاب رقيع كجهو إليوهلل }ةىا 

ا ال ًذةنى  مىنيوا ال عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاءى عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍ  بًاٍلمىوىد ةً     ُ{ ]الممتحنةهلل من ااةةأىةػُّهى
ا ال ًذةنى  مىنيوا  ل  ةقطع البياف اإللهي سمة اإلةماف عنون كل ىذا لما عرفوه من أف االعهاـ  }ةىا أىةػُّهى
بالكفر شرُّ أنواع القذؼ الذم حرمو اهلل سبحانو كعاالىن بل إنك  لتالموف ةا عباد اهلل أف فرقان ذر  

اتزلة كالجهمية كالمرجئة كالخوارج كلقد شردكا شركدان كبيران عن قرنها في أكاخر عهد الالحابة كالم
صراط اهلل سبحانو كعاالى كبحثنا كنقبنا فل  نجد في الالحابة كالتاباين من اعهمه  بكفرن ل  نجد 
من اعه  الخوارج أك الماتزلة أك المرجئة أك غيرى  بكفرن كلما سيًئلى عليٌّ كـر اهلل كجهو عن ىؤالء 

ا عليو كأرادكا قتلو أمسلموف ى  أـ ال؟ قاؿ إخواننا بغوا علينان أقوؿ باد ىذا ةا عباد الذةن خرجو 
اهلل إف في ىذا الاالر الذم نايش فيو أناسان استمرؤكا االعهاـ بالكفر ككجهوا ىذا االعهاـ إلى عباد 

كتاب اهلل أك   اهلل جملة ال عفاليبلنن رشان ال دراكانن عرل ما ىي الحجة التي دفاته  إلى ذلك إف في
سنة رسوؿ اهللن كما رأةنا في كتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل إال ما ةحذرن إال ما ةهدد من ىذا األمرن 

باد البحث عبين أنه  ةحتجوف بفه  خاطئ عجيب للحدةث الذم ركاه أصحاب السنن عن 
فرقة  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  أنو قاؿهلل افترقت اليهود إلى إحدل كسباين

كافترقت النالارل إلى اثنتين كسباين فرقة كستفترؽ أمتي إلى ثبلثو كسباين فرقةن زاد الترمذم 
كأبو داكد ىذه الجملة التاليةهلل كلها في النار إال ملة كاحدةن قيل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  

بل على ىذه  ما ىي قاؿ ما أنا عليو كأصحابين ىؤالء التكفيرةوف ةاتمدكف على ىذا الحدةث
الزةادة؛ كلها في النار إال أمة كاحدةن احتكركا الفئة الناجية كسماعها في أنفسه ن احتكركىا 
لذكاعه ن فاذا سيًئلى الواحد منه  من أةن أنت ةقوؿ أنا من الفرقة الناجيةن أم إف كل الفرؽ 

كأف ةسفك الدماء األخرل التي عختلف عن مزاجو كقناعاعو كفرة فجرة كمن ث  فيحل لو أف ةقتل 
إلى  خر ما ىنالكن قلت لك  إف سبب ىذا الولوغ في الباطل كالضبلؿ فه  خاطئ كعجيب 

لحدةث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن الحظوا أةها اإلخوة كدققوا النظر إنها مسألة أكادةمية 
ترقت كلكن البد من بيانهان ةقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  افترقت اليهود كةقوؿ اف
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النالارلن كانت المقابلة عقتضي أف ةقوؿ كسيفترؽ المسلموف كلكنو صلى اهلل عليو كسل  ل  ةقل 
كسيفترؽ المسلموف كإنما قاؿ كستفترؽ أمتي إال ثبلث كسباين فرؽ ن كالمراد باألمة ىنا أمة 

قياـ الساعة  الدعوة كليس المراد أمة االستجابةن كل الذةن أرسل إليه  رسوؿ اهلل من ةـو باثتو إلى
مررقين كمغربين من أمة المالطفى سواء استجابوا أـ ل  ةستجيبوان إنه  من أمة الدعوةن كالواقع 
أف أمة الدعوة ىذه عفرقت في سبل عقائدةة شتىن ىذا ما ةانيو المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن 

كاحد ن ل  ةقل إال  كدليل  خر في ىذه الزةادة التي زادىا الترمذم قاؿهلل كلها في النار إال ملة
فرقة كاحدة كما ةهول التكفيرةوفن ل  ةقل إال فرقة كإنما قاؿهلل إال ملة كاحدة ككلمة األمة عطلع 
على الدةن أم إال دةن كاحد ىو دةن اإلسبلـ بكل فرقو كبكل فئاعون ىل ىنالك دليل  خر على 

المانوم كالتي عمتاز جمياان ىذا ةا عباد اهلل؟ نا ن األحادةث الكثيرة التي بلغت مبلغ التواعر 
بالالحة أف كل من مات كىو ةرهد ال إلو إال اهلل دخل الجنةن ةقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو 
كسل  فيما ركاه الريخاف من حدةث أنس رضي اهلل عنوهلل من لقي اهلل ال ةررؾ بو شيئان حيرٍّمىٍت 

يخاف أةضانهلل أشهد أف ال إلو إال اهلل عليو النا ن كةقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  فيما ركاه الر
كأشهد أني رسوؿ اهلل ما ةلقى عبد بهما اهلل سبحانو كعاالى إال حيًجبىٍت عنو النا ن كاألحادةث في 
ىذا كثيرة جدانن ىذه البرارة التي ةبرر بها المالطفى صلى اهلل عليو كسل  عنطبع على المسلمين 

ذاىبه  الجدةدةن فما من كاحد من ىؤالء الناس جمياان برتى فرقه  القدةمة كعلى اختبلؼ م
رحل إلى اهلل إال كةحمل بيمناه بل بقلبو شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهللن كيف 

ةمكن أف نجمع بين ذلك الفه  الخاطئ لحدةث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إذ ةقوؿ كلها 
يرة الكثيرة التي بلغت مبلغ التواعر كالتي عؤكد أف كل في النار إال ملة كاحدة كبين األحادةث الكث

من رحل إلى اهلل سبحانو كعاالى كىو ةؤمن أف ال إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهلل البد أف ةكرمو اهلل 
برضوانو كمغفرعو كجنانو! أقوؿ ىذا  مبلن أف ةكوف ىؤالء التكفيرةوف الذةن ةتسربوف إلى ببلد اهلل 

أف ةكوف ىؤالء التكفيرةوف ةنطلقوف من اجتهادات قلبية كأال ةكونوف مخالب  اإلسبلمية الواساةن
ألعداء لهذه األمة على اختبلفهان لاله  إف كانوا كذلك ةرعوكفن لاله  إف كانوا كذلك ةرجاوف 

إلى ما كاف عليو السلف إف كانت له  نسبة حقيقية إلى السلف الالال ن أصغيت السمع جيدان ةا 
الذم درس سيرة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ككتب فيهان ىل ىنالك صحابي   عباد اهلل كأنا

كىف رى إنسانان في عالره؟ ل  أعثر على كاحدو فال ذلكن أصغيت السمع جيدان إلى عهد التاباين ىل 
ن فيه  من كىف رى ماتزليانن ىل فيه  من كىف ر جهميانن ىل فيه  من كىف رى خارجيانن إلى  خر ما ىنالك م
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الفرؽ؟ ل  أعثر إطبلقان على شيء من ىذان أةن ىو اعباع السلف من أناس استمرؤكا كلمة الكفر 
كالتكفيرن اعخذكا ىذه الكلمة المتكررة كالتسبي  الذم ةتقرب بو اإلنساف إلى مواله كخالقو 

اهلل سبحانو كعاالىن عباد اهللن ىذا الاالر الذم نايرو ىو الاالر الذم أشار إليو المالطفى صلى 
ثػيرى الهر   ال ةدرم القاعل فيما قػىتىلى  -القتل -عليو كسل  عندما سيًئلى عن أشراط الساعة فقاؿ إذا كى

كال المقتوؿ فيما قيًتل ن أجل ال ةدرم القاعل فيما قػىتىلى ألنو مدفوع إلى ذلكن ألنو مخلب لمن قد 
فيما قيًتلىن برمء ل  ةفال شيئان حملو على ذلك كمن ث  فهو ال ةال  فيما قػىتىلى كال ةدرم المقتوؿ 

ةستوجب القتلن إنني أقوؿ ىذا الكبلـ بهذا الركل المختالر  مبلن أف ةبلغ ىذا الكبلـ سمع 
ىؤالء الذةن عاىوا في ىذه الطرؽ الضبللية الموحرة لاله  ةاودكفن لاله  ةؤكبوف كةرجاوفن 

د اهلل كاألكبة إلى اهلل قرةبة كالموقف الامر الذم ةمتع اهلل بو اإلنساف في ىذه الدنيا قالير ةا عبا
بين ةدم اهلل خطير فلنتب إلى اهلل كليرجع ىؤالء اإلخوة إلى كتاب اهلل كإلى سنة رسوؿ اهلل 
كليمدكا جسور األلفة ثانية بينه  كبين عباد اهلل سبحانو كعاالىن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 الاظي  فاستغفركه ةغفر لك 
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 اٌط١جخ ٚغناإ٘ب اٌشغوح

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ولو كصفيو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرس
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
األسبوع الماضي ذكرت  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  في

لك  طائفة من األحادةث الالحيحة الدالة على أف من لقي اهلل عز كجل ال ةررؾ بو شيئان حـر اهلل 
عز كجل عليو النار كأدخلو الجنةن ففي الناس من دفاه  ىذا الذم ذكرت إلى التواكلن إلى أف 

كلكي ةتقي من سخطو كناره ةاتقدكا أنو ليس على اإلنساف لكي ةناؿ رضواف اهلل عز كجل كجنتو 
سول أف ةحمل ماو عقيدة أف ال إلو إال اهلل كأف ةخت  بها حياعو ك ال عليو باد ذلك إف أعرض 
عن الطاعات كال عليو باد ذلك إف كلغ فيما ةمكن أف ةلغ فيو من المااصي كفيما ةمكن أف 

ه كسوسة شيطانية ةرعكبو من المحرماتن ذلك ألف ضمانة ساادعو إنما ىي ىذه الرهادةن كىذ
عباد باض الناس عن المانى المراد بهذا الذم أكده لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو 

كسل ن كىا أنا أضاك  ةا عباد اهلل أماـ المانى الدقيع لهذا الذم أكده لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
ةتضمنو من ماتقد إةماني عليو كسل ن عالموف أف اهلل عز كجل شبو لنا كلمة ال إلو إال اهلل كما 

ًلمىةن طىيٍّبىةن   بالرجرة الراسخة الضاربة جذكرىا في األرض فقاؿهلل }أىلىٍ  عػىرى كىٍيفى ضىرىبى الل وي مىثىبلن كى
ا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا ًفي الس مىاًء{ ]ابراىي هلل ن كالكلمة الطيبة إنما ىي شهادة أف  ِْكىرىجىرىةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى

هللن ىل ىنالك شجرة غرست في األرض كضربت بجذكرىا في باطنها دكف أف عحتاج ال إلو إال ا
إلى غذاء؟ كلنا ةال  أف ىذه الرجرة إذا عركت دكف غذاء مدة من الزمن ذىبػيلىٍت ث  إف الرةاح 

عاالف بها كبأكراقها ذات اليمين كذات الرماؿ كإذا ىي باد قليل حطب للوقود فكذلك  شهادة 
ن أنا غرستها في عقلي ةقينان كغرست جذكرىا في قلبي عاطفة كحبان كعاظيمان هلل عز أف ال إلو إال اهلل

كجل فأةن ىو غذاء ىذه الرجرة اإلةمانية حتى عبقى ماي رفيقان إلى الموت؟ غذاء ىذه الرجرة 
أداء الاباداتن غذاؤىا اإلكثار من ذكر اهلل عز كجل في القلب قبل اللسافن غذاؤىا االبتااد عن 

حرمات كالمااصين فمن غذ ل شجرة إةمانو كماتقده بهذا الغذاء صاحبتو ىذه الرجرة رفيقان الم
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ـى اهللي  أمينان كفيان إلى الموت كلقي اهلل عز كجل كما قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  كقد حىر 
ا قد ملكت ضمانة عليو النارن أما من قاؿ ىا أنا ذا قد  منت باهلل إلهان كاحدان فردان صمدان إذان فأن

الساادة في الاقبى ث  إنو أعرض عن الابادات التي كلفو اهلل بها كعقلب في أنواع الملهيات 
كالمنسيات من المحرمات التي نهى اهلل عز كجل عنها ما الذم ةحالل؟ الذم ةحالل أف شجرة 

موت ك الـ الموت إةمانو ىذه المتمثلة في كلمة ال إلو إال اهلل عذبل ث  إنها عذبل ث  إف رةاح ال
عاالف بهذه الكلمة فػىيػيزىجُّ ىذا اإلنساف في ةى ٍّ من النسياف عندئذن كلكي ةرعس  ىذا الكبلـ في 

أذىانك  بطرةقة علمية ةا عباد اهلل أضاك  أماـ ىذه الحقيقة التي ةدركها كل مثقف كعال ن 
لسطحية المتجماة في ذىنو اإلنساف عندما ةػيزىجُّ بو في  الـ الموت كسكراعو عتبدد كل األفكار ا

بل في قلبو أةضان كال ةبقى جاثمان في نفسو من األفكار كالذكرةات إال ما كاف مخزكنان في عقلو 
الباطنن كما الذم ةختزف في عقل اإلنساف الباطن؟ الذم ةختزف في عقلو األمور التي كاف في 

ةنر  في سبيلهان ىذه األفكار حياعو ةحبها حبان شدةدان ككاف ال ةفتأ ةحل  بها كةتحدث عنها ك 
ىي التي عبقى مخزكنة في عقلو الباطن أما األفكار السطحية فاف سكرات الموت كبرحاء الموت 

ةجلاها عتطاةر كما عتطاةر عالافير عجمات في شجرة من األشجار عندما عمتد ةده فتهز ىذه 
فكار السطحية التي عمر بذىنو الرجرة ىزان عنيفانن فلينظر اإلنساف إذا أقبل إليو الموت ما ىي األ

بل بااطفتو كما ىي األفكار الجاثمة في كيانو كالتي ةوليها محبتو كالتي ةايش ماها فكران كذكران 
كنراطانن إف كانت أفكاره السطحية التي ةمر بها ىي الدنيا التي ضمنها اهلل لو ن ىي الرزؽ التي 

الى لو ككانت حقيقة اإلةماف كشجرة التوحيد ىي عكفل اهلل لو بون ىي المااةش التي ضمنها اهلل عا
التي عستولي على فكره الدائ  كىي التي عستولي على عواطفو حبان هلل كعاظيمان لو كمخافةن منو 

فليطمئن ىذا اإلنساف حتى كلو قال ر في جنب اهلل عز كجل في السلوؾن ليطمئن إلى أف الموت 
علك األفكار السطحية الدنيوةة التي ل  ةكن ةابأ بها  إذا جاءه فاف الذم ةتطاةر من فكره إنما ىو

ألف اهلل قد عكفل لو بها أما األفكار المخزكنة في عقلو الباطن فانما ىي علك الرجرة اإلةمانية 
علك الرجرة اإلةمانية التي كاف دائمان ةغذةها بذكر اهللن ةغذةها بالطاعات كالاباداتن ةغذةها 

ر إليو كىو ةااني من برحاء الموت كيف عجد أنو ةكرر ىذه الكلمةهلل باالبتااد عن المحرماتن انظ
ال إلو إال اهللن اهللن اهللن أما الدنيا فهو مارض عنها في علك الساعة ال ةبالي بهان فهذا ىو الذم 
ـى اهلل عز كجل عليو النار  عناه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إذ قاؿهلل من لقي اهلل ال ةررؾ بو حىر 

لو الجنةن إنك  لتالموف ةا عباد اهلل ىذا الذم أقولو لك  من خبلؿ مثل صغيرن إنساف عمدد كأدخ
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على فراش المرض ث  استسل  لمبضع طبيبو الجراح ةجرم لو عملية جراحيةن قدـ إليو المخدر 
قبل ذلك ليقاليو عن  الـ الامليةن انظر إليو ما الذم ةتحرؾ بو لسانو؟ ةتحرؾ لساف ىذا اإلنساف 

لذم غىي بىو المخدر عن الدنيا التي من حولون ةتحرؾ بما ىو مخزكف في عقلو الباطنن ةارع ا
الماؿن ةسأؿ عن عجارعون عن الماؿ الذم اغتالبو فبلفن عن الماؿ الذم استدانو منو فبلفن عن 
ذا  عن ننن الخن كإف كاف ةتالع قلبو بفتاة أك نحو ذلك عجد أنو ةهتف باس  ىذه التي ةحبهان أما إ

كاف ىذا اإلنساف من الذاكرةن اهلل كثيران فاف لسانو ال ةفتأ ةردد ذكر اهللن كذلك  سكرات الموتن 
كانظركا إلى ىذا المانى كيف ةنبهنا إليو بياف اهلل سبحانو كعاالى إذ ةقوؿهلل }كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكًرم 

مىًة أىٍعمىىن قىاؿى رىبٍّ ًل ى حىرىٍرعىًني أىٍعمىى كىقىٍد كيٍنتي بىاًليران{ فىًاف  لىوي مىًايرىةن ضىٍنكان كىنىٍحريريهي ةػىٍوـى اٍلًقيىا
ن كنت أؤمن في حياعي بأف ال إلو إال أف }قىاؿى كىذىًلكى أىعػىٍتكى  ةىاعػينىا فػىنىًسيتػىهىا  ُِٓ-ُِْ]طػوهلل 

ارعباطان سطحيان  ن ىذا شأف اإلنساف الذم جال دنياه مرعبطة بو ُِٔكىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى عػيٍنسىى{ ]طػوهلل
ألنو كثع بأف اهلل ضمن لو ساادة الدنيا كلكن مهمتو أف ةوفر لنفسو ساادة الاقبىن أما اإلنساف 
الذم كثع بأنو ةردد كلمة ال إلو إال اهلل صباح مساء كسمع ىذه األحادةث الكثيرة فوثع أنو من 

منسياعها كملهياعهان ةارض عن الناجين كأنو من الساداء الذةن سيغفر اهلل له  فأقبل إلى الدنيا 
ذكر اهلل كةرغل نفسو بالماؿن بالمحرماتن بالمتعن باللذائذن ال أقوؿ المباحة بل المحرمة كأمضى 
حياعو كىو على ىذه الراكلةن نا  إف لسانو ةردد أف ال إلو إال اهلل كلكن حظو من ذلك إنما ىو 

ا التي ىو مرغوؿ بهان كقع ىذه الكلمة محالور في اللساف أما القلب كالاواطف فمرعبطاف بالدني
في حياعو كالرجرة التي انبت عنها الغذاء الذم ةنبغي أف عنالو دائمانن ما المآؿ بالنسبة لهذا 

اإلنساف الذم كثع أف جواز سفر إلى اهلل سيمتاو بالساادة ألنو جواز ةقوؿ ال إلو إال اهللن عندما 
خل عليو ملك الموت ليقبض ركحو كةقع في سياؽ عمتد قدماهن بل كيانو على فراش الموت كةد

الموت ك المو كبرحائو عتطاةر من فكره كل الالور كالماتقدات السطحية ككاف حظو من ال إلو إال 
اهلل لسانان ةردد ذلكن ةنسى كإنما ةبقى ما كاف مخزكنان في عقلو الباطنن كإنما اختزف عقلو الباطن 

اون لذائذه كنحو ذلكن كك  رأةنا أناسان كانوا ةرهدكف أف ال ما قد قلتو لك ن شهواعون أىواءهن مت
إلو في عقلباعه  الحياعية فلما كقع الواحد منه  في سكرات الموت نظرنا كإذا ىو ةهتف بتجاراعون 

ةهتف بأموالون ةهتف ةستادم أىلو على خالومون ةهتف بمن ةحب من األصدقاء أك من 
نسي الاقيدة التي عاشهان مضى إلى اهلل كىو بهذه الالدةقاتن أجلن كقد مضى إلى اهلل كقد 

الحالةن ةنبغي أف نال  ىذه الاقيدةن اضمن لنفسك أف عموت كرفيقك ال إلو إال اهلل ةضمن لك 
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اهلل الساادة لكن كيف عضمن إذا مت أف عبقى ىذه الرهادة رفيقان لك في رحلتك إلى اهللن إذا 
كا إلى قولو عز كجلهلل }قىٍد أىفٍػلى ى اٍلميٍؤًمنيوفى{ غذةتها بحياعك بما قد أمرؾ اهلل بون انظر 

ىذا ىو الذم ةفل  اإلةماف لكن البد لئلةماف من غذاءن سىرىدى أنواع األغذةة }قىٍد   ُ]المؤمنوفهلل
ال ًذةنى ىيٍ  أىفٍػلى ى اٍلميٍؤًمنيوفىن ال ًذةنى ىيٍ  ًفي صىبلعًًهٍ  خىاًشايوفىن كىال ًذةنى ىيٍ  عىًن الل ٍغًو ميٍاًرضيوفىن كى 

انػيهي ٍ  اًة فىاًعليوفىن كىال ًذةنى ىيٍ  ًلفيريكًجًهٍ  حىاًفظيوفىن ًإال  عىلىى أىٍزكىاًجًهٍ  أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٍةمى ري  لًلز كى فىًانػ هيٍ  غىيػٍ
ًن ابٍػتػىغىى كىرىاءى ذىًلكى فىأيكلىًئكى ىي ي اٍلاىاديكفىن كىال ًذةنى ىيٍ  أًلىمى  انىاعًًهٍ  كىعىٍهًدًىٍ  رىاعيوفىن كىال ًذةنى مىليوًمينىن فىمى

ن ما الابلقة بين اإلةماف  َُ-ُىيٍ  عىلىى صىلىوىاعًًهٍ  ةيحىاًفظيوفىنأيكلىًئكى ىي ي اٍلوىارًثيوفى{ ]المؤمنوفهلل
كىذه األمور التي ذكرىا اهلل؟ اإلةماف ىو الرجرة التي ذكرىا اهلل عز كجل كىذه األمور األخرل 

ي ةنبغي أف عتاهد شجرة إةمانك بها لكي عرحل إلى اهلل عز كجل كأنت مؤمنن أةها ىي الغذاء الت
اإلخوة اإلنساف الذم عاش ةذكر اهلل بقلبو قبل لسانون الذم أكرثو ذكر اهلل حبان لمواله كعاظيمان لو 
ال خوؼى عليو كإذا كقف بين ةدم اهلل سيلهمو اهلل حجتو كلسوؼ ةكرمو اهلل بالمغفرة عن طرةع 

ذه الحجة التي ةكرمو كةلهمو بها كلسوؼ ةكوف مثل ذلك الرجل الالال  الذاكر هلل المتاهد ى
شجرة إةمانو بالغذاءن عوفين ر ه في الرؤةا صدةع صال  مثلو قاؿ لوهلل ما فال اهلل بك؟ قاؿهلل 

 أكقفني بين ةدةو كقاؿ لي  ب  جئتنين أةن ىي الطاعات التي جئتني بها ؟ قلت ةا رب أنا عبدن أنا
ال أملك شيئانن أن ى لي أف أملك شيئان  عيك بون أنا الذم جئت أطمع في عطائك لين أنت ربي 
كأنا عبدؾ عرةد أف أعطيك ما ال أملك؟ غفر اهلل لو بهذان لكنني فكرت أةها اإلخوة كيف لنا أف 

اهلل  نملك ىذه الحجة نقولها بين ةدم اهلل غدان؟ إذا عاهدنا شجرة إةماننان شجرة ال إلو إال
بغذائهان اإلكثار من ذكر اهللن اإلكثار من الطاعات كالابادات عندئذو سيلهمنا اهلل عز كجل ىذه 
الحجة ذاعهان كرح  اهلل ابن عطاء اهلل السكندرم إذ ةقوؿ في حكمة من حكموهلل من أشرقت 

نهاةتك بداةتو أشرقت نهاةتون فلتررؽ أةاـ حياعك في البداةة بالطاعات كبذكر اهلل ةررؽ اهلل 
 بمغفرة كعفوو كبيرن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ٍىوح اٌّٛد رؾ١ك ثبٌٕظبَ اٌوأٍّبٌٟ

 

سنرةه   ةاعنا في اافاؽ كفي أنفسه  حتى ةتبين ”ةقوؿ لنا ربنا سبحانو كعاالى في محك  عبيانوهلل 
ربانية التي أنبأ عنها كىا ىي ذم ااةات ال“ له  أنو الحع أكل  ةكف بربك أنو على كل شيء شهيد

ربنا سبحانو كعاالى عتوالى علينا ما بين الحين كااخر كي ةستيقظ السادر ككي ةتنبو الغافل كلم ا. 
 خر ىذه ااةات التي ةنبئنا عنها كتاب اهلل سبحانو كعاالى ىذه السكرةن سكرة الموتن التي 

ااةات التي أنبأنا عنها بياف ربنا حاقت بالنظاـ الرأسمالي االقتالادم الاليل. ىي  خر  ةة من 
سبحانو كعاالى. كلقد سماته  ةسمونها أزمةن ةسموف ىذه السكرة التي حاقت بهذا النظاـ أزمة 

كاألزمة ةا عباد اهلل حالة عأعي كعمرن عأعي كعنقضين أما ىذه فهي سكرة الموت حاقت بهذا النظاـ 
كذاعو كاليـو ةرهد الاال  حالة النػزع الذم  الاليل الذم كاف ةااني من المرض المتوضع في كيانو

ةااني منها. كلقد سمات من ةقوؿ إنها أخطاء عسربت إلى ىذا النظاـ كالحل أك الابلج ةكمن في 
انتراؿ ىذه األخطاء كإزاحتها كاألمر ليس كذلك ةا عباد اهللن إف الخطأ ةتمثل في النظاـ ذاعون 

اإلنساف الذم ميًنيى بداء ما ةنبغي أف ةبحث عن األخطاء فهذا النظاـ الرأسمالي ذاعو ىو الخطأ. ك 
الكامنة في الداء إف الداء بحد ذاعو ىو الببلء. ىذه الحقيقة إف ل  ةدركها أكلئك الناس الذةن 
ةايروف بايدةن عن مارفة الذات ةنبغي أف ال عغيب عنا نحن الذةن شر فػىنىا اهلل سبحانو كعاالى 

ىناؾ في الغرب ضخوان كال ةزالوف ةضخوفن مئات المبلةين بل ربما  باإلسبلـ. كلقد قالوا إنه 
 الؼ المبلةين من الدكالرات من أجل التخله من ىذه األزمة كالتغلب عليها كىذه الظاىرة 
عضحك كعزج عالمنا ىذا في مزةد من األسى كاألل  بسبب سوء الفه  باد سوء التاامل. ىذا 

ذم عخرؽ ثوبو الذم ةرعدةو فامد فاقتطع جوانب من ثوبو ىذا الذم ةقولوف أشبو ما ةكوف بذاؾ ال
ليستر بو الخرؽن ماذا عسى أف ةالنع ىذا الامل في كياف ىذا اإلنساف األخرؽن رجل أخرؽ 
ةااني من الخرؽ في ثوبو كلكي ةسد ىذا الخرؽ ةقتطع من ثوبو ذاعو ما ةستر بو خرقو. ىذا 

اس الذةن نسأؿ اهلل عز كجل لنا كله  الهداةة. أةها عجسيد للماالجة التي ةاالج بها أكلئك الن
اإلخوة أةن ةكمن الخطأ الذاعي في ىذا النظاـ الذم ىو ذاعو من أكلو إلى  خره خطأ كبيًنيى على 
ن أجل إنو عبادة النقدن  خطأ؟ ةكمن الخطأ في عبادة النقدن ىذا الذم  ؿ إليو أمر الغرب اليـو

تاجرة بالنقد مفالوالن عن المنفاة التي ما خيًلعى النقد إال ضمانة ىذه الابادة التي استجرت إلى الم
لهان ما أكجد اهلل سبحانو كعاالى النقد إال سبيبلن إلى المنفاة كلكن عيب ادى النقد راحوا ةتاجركف 
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بالنقد ذاعو بايدان عن المنفاة. ىذا األمر استجر إلى شيء  خرن استجر إلى ما ةسمونو ى  ىناؾ 
ن الخداع الذم ةتسابع عليو ىؤالء الذةن ةلهثوف في أسواؽ األكراؽ الماليةن أجل خداع النقد

خداع النقدن كما أدراؾ ما خداع النقدن لوال أف الموقف ال ةتحمل التفاليل كالتطوةل لررحت 
لك  ىذا الخداع. خداع النقد ىذا كاف من نتائجو انتزاع الثقة بين من ةتااملوف إف بالتجارة أك 

أك األكراؽ المالية أك األسه ن سمها ما شئت. زالت الثقة ةا عباد اهللن ذلك أف رائحة الالناعة 
الخداع أصب  ةزك  أنوؼ الذةن ةتااملوف بالنقد كليس بالمنفاة في ىذه األسواؽ. لما أصب  

الحادم الذم ةحدك رجاؿ األعماؿ كرجاؿ االقتالاد إلى المنافسة كالتسابع متمثبلن في الجرعن 
في الطمعن كانت النتيجة التالادـ ككاف المخله من التالادـ الخداعن خداع النقد ككانت  متمثبلن 

نتيجة خداع النقد أخيران زكاؿ الثقةن كزكاؿ الثقة ةاني انتهاء ىذا النظاـ إلى ساعة النػزعن إلى حالة 
ستحياء السكرات التي البد أف عاقبها النهاةة كأف ةاقبها الموت. كسمات أصواعان عرعفع على ا

عدعو إلى التجربة الثالثة الباقية التي ال رابع لهان لقد ع  عجربة االشتراكية المتطرفة التي عالمونها 
باألمسن كعمت عجربة النظاـ الرأسمالي الاليل الذم نرل نهاةتو اليـو فتاالوا نتجو إلى النظاـ 

قالدكف بذلك النظاـ الثالث الباقي فلنجربو ىو ااخرن سماتي من ةدعو إلى ىذان كإنما ة
اإلسبلمي االقتالادم. كأنا أسأؿ ةا عباد اهلل ألجيب عرل ىل سيجد الاال  الغربي في التجائو إلى 
النظاـ اإلسبلمي االقتالادم منجاةن من ىذا الببلء الطاـن ىل سيجد الاال  الغربي في لجوئو إلى 

ف كةركف البدةل المساد له ؟ النظاـ االقتالادم اإلسبلمي ما ةجاله  ةتنفسوف الالاداء كةنتارو 
ال أةها اإلخوةن لن ةجدكا في ىذا النظاـ ما ةحلموف بو ق ن لماذا؟ ألف النظاـ االقتالادم 

اإلسبلمي إنما ةيٍستػىٍنبىت في عربة األخبلؽ التي ىي حزاـ االقتالاد أةان كاف مذىبون كاألخبلؽ إنما 
عز كجلن في عربة مارفة الذات كمارفة حقيقة عيٍستػىٍنبىت في عربة الاقيدةن في عربة اإلةماف باهلل 

الميكىو نىاًت كميكىوٍّنًهىا كمارفة قالة ىذه الرحلة اإلنسانية التي ةقف اإلنساف اليـو على رأسها كال 
ةستطيع أف ةحيد عنها شاء أـ أبى. إذا ل  ةتمتع الاال  الغربي أك اإلنساف بهذه المارفةن مارفة 

ات كمارفة ميكىوٍّنًها كمارفة منهاج ىذه الرحلة التي نحن بالددىا كالتي الذاتن مارفة ىذه الميكىو نى 
البد أف عكوف نهاةتها كقفةن بين ةدم الميكىوًٍّف األجٌل موالنا كخالقنا عز كجلن إذا ل  ةوجد ىذا 

االعتقاد فهيهات أف عوجىدى األخبلؽ التي ىي حزاـ النظ  االقتالادةة أةان كانت. ةا عباد اهلل 
ؽ ةمكن أف عوجىد كةمكن أف ةتاامل بها الناس باضه  مع باض عندما ال ةكلفه  التاامل األخبل

مع األخبلؽ أم عضحية كلكن عند التاامل مع ىذا االقتالاد الغربين النظاـ الرأسمالين ال ةمكن 
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إال أف عغيب األخبلؽ طالما ل  ةوجد ىذا اإلةماف الذم ةستجره كةوجدهن ذلك ألف التاامل 
م في حياة من ل  ةارفوا ربه  كخالقه  البد أف ةقـو على دعامة الجرعن البد أف ةقـو االقتالاد

على دعامة الطمع. كعندما ةكوف الحادم في سوؽ األمواؿ إنما ىو الجرع كىو الطمع فكيف 
عتالور أف ةكوف ىنالك عااكف حقيقي عكلؤه األخبلؽ الراشدة؟ ال ةمكن. ىذا ةتناقض مناقضة 

جرعن مع منطع الطمع. ىذه األسواؽ المالية ليست قائمة على منهج ةساد حادة مع منطع ال
األمة أك الاال  كإنما ىي قائمة على الالراع الاجيب الذم ىو أخطر بكثير من صراع الحركب. 
كلقد دخلت مبنى البورصة في نيوةورؾ كرأةت الوجوه الراحبة كرأةت األحداؽ الجاحظة التي 

ات التي عتراقه فيها األرقاـ صاعدة ىابطةن كما ذيًىٍلتي ألمر  عبسمرت كانحبست أماـ الراش
كذىولي لهذا المنظرن ث  رأةت إلى جانب ىذا المبنى مبنىن لئلسااؼن ما حاجة اإلسااؼ؟ ذلك 
ألف في كل ةـو البد أف ةيٍستىجىر  عدده من ىؤالء الناس في حاالت بين الموت كالحياة. ىذه صورة 

قتالادم الرائد إنما ةحدكه الجرعن ةحدكه الطمعن ةحدكه عربه الناس أةها اإلخوة للنظاـ اال
باضه  بباض كمن ث  البد أف ةتحط  ىذا النظاـ بين ىؤالء المتالارعينن كىذا ما نرهده اليـو 

كىذا عحليل علمي مختالر ةا عباد اهلل لهذا الذم نراهن المه  أف علينا أف نأخذ الابرة. نحن كهلل 
السبل باد بيننا كبين خالقنا عز كجلن نحن ال نزاؿ نال  ىوةاعنا عبيدان مملوكين الحمد ل  عػيقىط ع 

هللن مازلنا نال  حقيقة ىذا الكوف الذم أقامنا اهلل فيون مازلنا نال  كظائفنا التي أقامنا اهلل عز كجل 
قفة التي البد منها فيها كمازلنا نال  رقابة اهلل عز كجل لنا في السر كالالنن كمازلنا نال  النهاةةن الو 

بين ةدم اهلل عز كجل. فهبل اقتطفنا من ىذا الببلء الماحع الذم نراه في الغرب عبرة كدرسان لنا. 
نظامنا االقتالادم اإلسبلمي إف استيٍثًمرى ىنا ةػيٍثًمرن ذلك ألنو ةيٍستػىٍنبىتي في عربة األخبلؽ كليس في 

ؽ عيٍستػىٍنبىت في مجاؿ الاقيدة كنحن كهلل عربة الجرع كالطمع كالالراع كمن ث  فاف عربة األخبل
الحمد مازلنا نتمتع بالاقيدة اإلسبلمية الراشدة. فيا قادة ىذه األمة استيقظوا من سباعك ن ةا قادة 

ىذه األمة قفوا أما كبلـ اهلل عز كجل باعتبار كاصطباغ بحقيقة ىوةتنا أماـ اهلل أال كىو قولو عز 
كقد عبين لنا أنو الحع “ كفي أنفسه  حتى ةتبين له  أنو الحع سنرةه   ةاعنا في اافاؽ”كجلهلل 

بلى ةا رب إنك على كل شيء شهيد كىا نحن نتبع “ أكل  ةكف بربك أنو على كل شيء شهيد”
شهادعنا برهادعك كىا نحن نالن عن عبودةتنا لك كأف ال نظاـ ةيٍسًادي ىذه األمة في دنياىا كفي 

 هعقباىا إال نظاـ االلتزاـ بهد
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 ِيا٠ب اٌشبَ ٚأٍ٘ٙب

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
دعوني أفتت  حدةثي إليك  اليـو   المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل

بطائفة من األحادةث النبوةة الالحيحة التي ةحدثنا فيها رسوؿ اهلل ) عن المزاةا التي اخته اهلل 
بها الراـن ةركم الارباض بن سارةة أف رجبلن سأؿ رسوؿ اهلل ) فقاؿ ةا رسوؿ اهلل اختر لي بلدان من 

بك بدةبلن فقاؿ لو عليو الالبلة كالسبلـهلل عليك بادؾ فاني لو علمت أنك عبقى لن أختار عن قر 
بالراـ فاف اهلل سبحانو كعاالى جالها خيرة أرضو ةجتبي إليها خيرة عباده كإف اهلل قد عكفل لي 
بالراـ كأىلو. كةركم عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عاالى عنو أف رسوؿ اهلل ) قاؿهلل بينا أنا نائ  إذ 

ن عحت كسادعي فأعباتو بالرم فاذا ىو نور ساطع عيًهدى بو إلى رأةت كأف عمود الكتاب استيًلبى م
الراـ أال إف األمن كاألماف عندما عكوف الفتن في الراـ. كةركم أبو الدرداء عن رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كعلى  لو كسل  أنو قاؿهلل فسطاط المسلمين ةـو الملحمة الكبرل على أرض ةػيقىاؿ لها 

ةقاؿ لها دمرع ىي خير منازؿ المسلمين ةومئذ. ةا عباد اهلل ىذه من الغوطة إلى جانبها مدةنة 
أص  األحادةث التي ريًكةىٍت عن رسوؿ اهلل ) في بياف المزاةا التي اخته اهلل عز كجل بها الراـ 
كلقد عبين لنا أف دمرع ىي قلب الراـ. كةراء اهلل عز كجل أف ةرةنا مالداؽ كبلـ رسولو ) في  

ل عجسيد ما قالو رسوؿ اهللهلل أال إف األمن كاألماف عندما عكوف الفتن في كل عالرن كىا نحن نر 
الراـ في ىذه األسابيع القرةبة التي مرتن سلسلة متوالية من المحاكالت التي استهدفت أمن ىذه 

البلدة كاستهدفت إقرار ىذه البلدة عن طرةع الامل على بث القتل كالرعب فيما بين بيوعاعها 
أما جنود ىذه السلسلة من المحاكالت فمخالب من مخالب الوحرية األمرةكيةن  البرةئة اامنةن

كأما الهدؼ من كراء ىذه السلسلة التي عمت فهو ما قد قلت لك  عحوةل أمن ىذه البلدة إلى 
فوضى كاضطراب كعمزةع استقرارىا كعحوةل ىذا االستقرار إلى بؤرة ةريع فيها التطرؼ كاإلرىاب 

سوؿ اهلل ) عجسدن باء أبطاؿن بل جنودن ىذه السلسلة بالخزم كالخيبة كلكن مالداؽ كبلـ ر 
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كارعد الكيد إلى نحورى  كأحي  به  كأصبحوا في قبضة الادؿ كالقالاصن فهذا ةا عباد اهلل مظهر 
من مظاىر نبوة المالطفى ) كىو عالدةع لما قالون كالتارةخ كلو من قبل كإلى ىذا اليـو ةالدؽ 

سمع الدىر كلو صدؽ ىذه المزةة التي أنبأنا بها رسوؿ اهلل. كلكن  المالطفى ) بل ةسجل على
الذم فوجئ بو الناس باد ذلك أف مراكح أمرةكية اعجهت إلى ىذه البلدة فأمطرت كاببلن من 

نىا بو  أسباب دمارىا بين البيوعات اامنة المطمئنة البرةئة كذىب الناس في عفسير ىذا الذم فوًجئػٍ
التفسير كاض  ةا عباد اهللن إف الطغياف األمرةكي عندما راقب كنظر فوجد أف ةمينان كشماالن كلكن 

جنوده قد باؤكا بالخيبة كالخزم كأنه  قد أيحي ى به  كأف الكيد عاد فاستقر في نحورى  قاـ الغيظ 
كل  ةقاد بين جوان  الطغياف األمرةكي كالتهب الحقد في نفس ىذا الطغياف فكاف أف جال من 

مي ىذا رسالة عازةة أرسلها إلى جنوده لالها عػيٍبرًدي لظى األل  الذم انتابه  كلالها عملو اإلجرا
عنسيه  الخزم الذم كقاوا فيون إنها رسالة عازةة ةا عباد اهلل كإنها كسيلة إلشفاء الغليلن أجل ىذا 

بهذا  ىو التفسير الذم ال عفسير من دكنو. عندما اغتاظ الطغياف األمرةكي من أف جنودى  باؤكا
الخزم المرةى عًٍلوى المرًة عًٍلوى المرة كاف البد أف عهتاج لظى الحقد كالضغينة على اإلنسانيةن على 

األمن كالطمأنينةن على االستقرار كمن ث  كاف البد أف ةت  إشفاء ىذا الغليل عن طرةع ىذه 
ها ةا عباد اهلل. كإني الجرةمة التي كانت ضحاةاىا بيوعان بر ء  منين. ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالم

ألقوؿ باد ذلك من على ىذا المنبر في ىذا المسجد الذم سجل منذ أقدـ الاالور إلى ةومنا 
ىذا مظاىر النالر الرباني الذم أكـر اهلل بو أمتنا ىذهن أقوؿ إف أمتنا في شامنا ىذه كانت كال 

نا في شامنا ىذه كعالدره عزاؿ عاكف على نسج بػيٍردو من الحب كالود كالتآلف كالبر عكسو بو أمت
رسالة ال أقوؿ إلى الاال  اإلسبلمي فق  بل إلى الاال  كلو. أما سىدىل ىذا النسيج فهو صدؽ 

الابودةة هللن ىو إخبلص ىذه األمة في محبة اهلل عز كجل كعاظيمو كااللتزاـ ما استطاعت بأمرهن 
ةنبغي أف عنرره ىذه األمة فيما كأما ليٍحمىةي ىذا النسيج فهو ما ةتفرع عن ذلك من الحب الذم 

بينها كأف عالدره لجيرانها بل للاال  كلو شرقيو كغربيون شااره كدافاو في ذلك قوؿ المالطفى 
صلى اهلل كسل  عليو فيما قد ص  عنوهلل الخلع كله  عياؿ اهلل كأحبه  إلى اهلل أنفاه  لايالو. 

لمالطفى ) فيما ركاه مسل  في صحيحو شاارنا الثاني الذم نرفاو فوؽ رؤكسنا قادة كأمة ىو قوؿ ا
كغيرههلل من خرج من أمتي على أمتي ال ةفرؽ بين برىا كفاجرىا كال ةفي بذم عهدىا فليس مني. 
ىذه ىي رسالتنان كإذا عبين لنا ذلك فاني أقوؿن كلست أنا الذم أقوؿن بل إف أمتنا ىذه كلها 

بتر أم ةدو عمتد لتابث بهذا النسيج  عقوؿ إف بلساف الحاؿ أك بلساف المقاؿهلل إنها لن عتردد في
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الذم ىو رسالتنان لتابث بنسيج الود كالتآلف كالحب الذم ةمتد منو لباس كارؼ لرامنا ىذه 
كالذم نجال منو رسالتنا نالدرىا إلى الاال  كلو. إف الذةن ةحاكلوف أف ةابثوا بنسيجنا ىذا كأف 

د كالوئاـ إلى عطرؼ كإرىاب عػيفىج ري بو أرضنا ىذه ةيحىوٍّليوا ما نتمتع بو من األمن كرسالة الحب كالو 
فاف ىذه األمة لن عتردد في بتر ىذه اليد التي عساى إلى ذلك. ىذه الرسالة كانت كال عزاؿ أةها 
اإلخوة أنرودة أمتنا ىذهن ككيف عنساىا كعلى أساسو أقاـ اهلل عز كجل كجودنا الحضارمن على 

ونتنا فيما ةتالع بهوةتنا التي ناتز بهان كيف ةمكن أف نتخلى عن أساسو أقاـ اهلل سبحانو كعاالى كين
رسالتنا ىذه أك أف ننساىا أك أف نوليها ظهورنا كنحن نتلو كتاب اهلل سبحانو كعاالى كنردد قولوهلل 

اهلل كلي الذم  منوا ةخرجه  من الظلمات إلى النور كالذةن كفركا أكلياؤى  الطاغوت ةخرجونه  ”
ن كىلًيػُّنىا اهلل كلن ةكوف لنا كليٌّ غيره ال من قبل كال من باد إطبلقان. كالكلمة “لماتمن النور إلى الظ

األخرل التي ةنبغي أف أقولها ىي أف أذىكٍّر نفسي كأذىكٍّر أمتي كأذىكٍّر قادعنا بأال نبتغي النالر إال من 
حانو كعاالىن أكصي ماين كاحدن أال كىو ماين االنضباط كاالرعباط كالتررؼ بذؿ الابودةة هلل سب

إف ”نفسي كأكصي أمتنا كقادعنا بأف نقف دائمان أماـ محراب الابودةة متمثلين قوؿ اهلل عز جلهلل 
ةنالرك  اهلل فبل غالب لك  كإف ةخذلك  فمن ذا الذم ةنالرك  من باده كعلى اهلل فليتوكل 

الربوبية كاملة  ن نا  نحن مقالركف في جنب اهلل كمن ذا الذم ةستطيع أف ةؤدم حقوؽ“المؤمنوف
هلل كلكنا نمد جسوران بيننا كبين موالنا عز كجلن جسوران من ذؿ الابودةة لون جسوران من اإلةماف 
بون جسوران من البياة لو نجددىا في كل مناسبة أننا على الاهدن لن ننحرؼ عن ىذا الاهد ةمنة 

 عؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنان ربنا ال”كال ةسرة ما استطانا إلى ذلك سبيبلن كنردد باد ذلك قولوهلل 
ربنا كال عحمل علينا إصران كما حملتو على الذةن من قبلنان ربنا كال عحملنا ما ال طاقة لنا بو كاعف 

ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل “عنا كاغفر لنا كارحمنا أنت موالنا فانالرنا على القـو الكافرةن
 الاظي 
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 ٍٍُ األ٠ٌٛٚبد ٚشوٚؽ طؾخ اٌؾظ

 

لحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي ا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلون 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

كالوعاظ المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  دأب كثير من الخطباء 
في مثل ىذه األةاـ من كل سنة على عرجيع الناس إلى التوجو حجاجان إلى بيت اهلل الحراـن 

ةستثيركف من بين جوانحه  مراعر الروؽ كالحنين إلى بيت اهلل الحراـ كإلى زةارة سيدنا محمد 
نا بحاجة صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  خير األناـن كالحقيقة أننا في ىذه الاالور المتأخرة لس

إلى استثارة ىذه الاواطف كاألشجاف في قلوب الناس من أجل أف ةزدادكا شوقان إلى الحج كالتوجو 
إلى بيت اهلل الحراـن ذلك ألف كسائل أداء ىذا النسك أصبحت ةسيرة سهلة كألف الحوافز 

حراـ ثانية الدنيوةة المتنوعة المختلفة أصبحت عستقل بدفع أكثر الناس إلى الحج إلى بيت اهلل ال
كثالثة كراباة كربما في كل عاـن نحن نبلحظ ةا عباد اهلل أننا نايش الفترة التي ةتجلى فيها مالداؽ  
كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  فيما ركاه الدةلمي في مسند الفردكس من حدةث 

ج فيو األغنياء للنػزىة أنس رضي اهلل عنو أنو صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل ةأعي على الناس زماف ةح
كالمتوسطوف للتجارة كالقرُّاء للرةاء كالفقراء للمسألةن خيره من أف نستثير الاواطف الجياشة 

المتجهة بالروؽ إلى بيت اهلل الحراـ كمثول حبيبو محمد صلى اهلل عليو كسل ن أقوؿهلل خير من 
صحة الحج إلى بيت اهلل ذلك أف نبين للناس في ىذه المناسبة شرائ  كجوب الحجن بل شرائ  

الحراـن خيره من ىذا أف نيذىكٍّرى عباد اهلل عز كجل بأف ةلجأكا إلى مبدأ سل  األكلوةات عندما 
عتزاح  الواجبات أك عتزاح  السنن أك األمور المرركعةن نحن في ىذا المناطف الذم أحدثك  

اهللن أنا أنظر إلى كثير من  عنو بحاجة ماسة إلى أف نحدث الناس عن ىذه األمور الهامة ةا عباد
المساجد في موس  الحج إلى بيت اهلل الحراـ فأجد أف خطيب المسجد غائب كأف أحدان ل  

ةحل محلو بالركل الذم ةرضي اهلل عز كجلن كأنظر فأرل أف إماـ ىذا المسجد غائب كال أجد 
االىن كأعأمل في دكائر من قد حل محلو أك سىد  مىسىد هي على النحو الذم ةرضي اهلل سبحانو كع
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الموظفين كإذا بكثير من ىؤالء الموظفين غائبوف عن مهامه  المنوطة بأعناقه ن غائبوف عن 
الوظائف التي كيلٍّفيوا بها فأصبحت كاجبان ملقىن على كواىله ن أةن ىؤالء الناس الذةن كيلٍّفيوا بهذه 

كاف الواحد منه  قد حج مثنى كثبلث   المهاـ؟ إنه  عوجهوا حيجاجان إلى بيت اهلل الحراـ كلربما
كرباع كأكثر لكنون كما ةقولوفن الروؽ البلىب ةحدك به  إلى بيت اهلل الحراـ كزةارة المالطفى 
صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن كأنا ال أستطيع أف أدخل إلى القلوب كأنبش أسرارىا كال أستطيع 

صادقوف في الروؽ الذم ةتحرؾ بين جوانحه  أف أعه  ىؤالء اإلخوة بالمبالغة أك الكذب كلاله  
كلكنا علينا جمياان في ىذه الحالة أف ناكف على مارفة أحكاـ الررةاة اإلسبلمية كأف نتبين 

كاجبنا في مثل ىذه الحالة السيما عندما عزدح  أمامنا الواجباتن مكلفوف نحن في ىذه الحالة 
يت اهلل الحراـ مرة كثنتين كثبلث مرات مثبلن كأنا بأف نلجأ إلى سيل ً  األكلوةاتن أنا حججت إلى ب

مكلف بمثل ىذا الموقف الذم أقف فيو كقد ديًعيت اليـو إلى الحج ثانية أك ثالثة أك راباةن ما 
الذم عقولو لي شرةاة اهلل عز كجل؟ ةضاني البارم عز كجل أماـ سيل ً  األكلوةاتن الذم ةدعوني 

ه الحالة ىو أف أعكف على المهمة التي أينيطىٍت بين ىو أف إليو البارم سبحانو كعاالى في ىذ
أمضي في ىذه الوظيفة التي أقامني اهلل عز كجل عليهان سيل  ي األكلوةات في دةن اهلل عز كجلن 
ىكذا ةقوؿ لين كالروؽ الذم ةحدك بي إلى بيت اهلل الحراـن ىذا الروؽ لن ةذىب سدلن ةا 

على ىذه الحرقة التي عهتاج بين جوانحي كسيكتب اهلل عز كجل عباد اهللن سيكتب اهلل لي األجر 
لي األجر على الروؽ الذم ةقيمني كال ةقادني إلى مثول رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن إف 
لساف حالي ةقوؿ ةا رب أنت إلهي المطلع على ما في نفسي كعلى ما ةجوؿ في خاطرم كعلى 

ى بيتك كإلى زةارة نبيك محمد صلى اهلل عليو كسل  اللهب الذم ةتالاعد بين جوانحي شوقان إل
كلكنك أقمتني في ىذه الوظيفة لخدمة الناسن لتوجيهه  فأنا أستجيب ألمرؾ كأضع شوقي إلى 
بيتك الحراـ أمانة بين ةدةكن لن ةيضىيٍّعى اهلل عز كجل شوقك أبدانن ىذا المانى أةها اإلخوة ةنبغي 

من كل عاـ إخواننا الذةن ةتحركوف بدافع من الروؽ إلى بيت  أف نيذىكٍّرى بو في مثل ىذا الموس 
اهلل الحراـن ىذا شيءن شيءه  خر ةنبغي أف ناود بو إلى الررةاة اإلسبلميةن إلى الرركط التي 
ةنبغي أف عتوفر لالحة الحجن كال أقوؿ لوجوب الحجن ريب  رجل ةيخيل إليو أنو ةتجو حاجان إلى 

ى من كراء سايو كجهده مثوبة ةدخرىا لنفسو عند اهلل كلكنو ةاود باث  بيت اهلل الحراـ كأنو قد جن
ةتحملو بدالن من أف ةاود بثواب ةكرمو اهلل عز كجل بون الذةن ةرتركف عأشيرات الدخوؿ بالسوؽ 

السوداءن الذم ل  ةػيتىٍ  له  أف ةيسركا أك أف ةفتحوا سبل ذىابه  إلى بيت اهلل الحراـ إال 
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أنواعهان ىؤالء ةتحملوف من ذلك كزران كبيرانن ال ةجوز له  أف ةخلطوا عمبلن  بالرشاكمن كما أكثر
محرمان في الطرةع إلى شايرة من شاائر اهلل سبحانو كعاالى التي أمرنا اهلل بهان إف اهلل طيب ال ةقبل 

ن إال طيبان ةا عباد اهللن ةأعي أحدى  فيالطنع لنفسو حرفة ما ىو بأىل لهان ةالطنع لنفسو حرفة م
الحرؼ التي ةوفد بها كثير من الناس إلى بيت اهلل الحراـ من أجل أف ةخدموا الحجيج؛ ممرضينن 
أطباءن خدمات عتالع بالجزارة كنحوىان ما أكثر الذةن ةالطناوف حرفة من ىذه الحرؼ كما ى  
منها بريء كإنما ةفالوف ذلك في سبيل أف ةتخذكا من ذلك غطاءن ةبرر عوجهه  إلى بيت اهلل 

لحراـن أفأنت حقان قد ألزمت نفسك أف عخدـ الحجيج من خبلؿ ىذه الحرفة التي لست أىبلن ا
لها؟ ىو ةال  أنو إذا ذىب نسي ىذا الغطاء الذم غطى نفسو بو إذ كاف ىنان ىذا الامل محـر ةا 
 عباد اهللن كالامل الذم ةمارسو أحدنا قربى إلى اهلل عز كجل ةنبغي أف ةاود الواحد منا في ذلك
إلى قلبو أىو مندفع إلى ذلك بدافعو كاحد ال ثاني لو ىو استنػزاؿ مرضاة اهلل إذان ةنبغي أف ةكوف 
عملو منضبطان بررةاة اهللن اإلنساف الذم ركبتو الدةوف كقد حج قبل اليـو إلى بيت اهلل الحراـ ال 

ستأذف من الدائن ةجوز لو شرعان أف ةخرج من دكةرة أىلو إلى حجو أك إلى غير ذلك إال باد أف ة
الذم قد استداف منو الماؿ قل  الدةن أك كثر فاذا أذف لو ذىب كإف ل  ةأذف لو فليس لو الحع في 

دةن اهلل عز كجل أف ةتجو ال إلى حجٍّ كال إلى غيره كما أكثر الذةن ةجهلوف أك ةتجاىلوف ىذه 
ل نتدبره عندما نقرأه؟ كلنا ةقرأ الحقيقة التي نقولها ةا عباد اهللن نحن نقرأ كتاب اهلل كلكن عرل ى

ا ًإلىهيكيٍ  ًإلىوه كىاًحده فىمىٍن كىافى  ا أىنىا بىرىره ًمثٍػليكيٍ  ةيوحىى ًإلىي  أىن مى  أك ةسمع قوؿ اهلل عز كجلهلل }قيٍل ًإن مى
[ن ةجال عملو َُُ]الكهفهلل ةػىٍرجيوا ًلقىاءى رىبًٍّو فػىٍليػىٍامىٍل عىمىبلن صىاًلحان كىال ةيٍرًرٍؾ ًبًابىادىًة رىبًٍّو أىحىدان 

لوجهو فق  كال ةجوز أف أخل  دافاين اثنين إلى عملي الذم أنهض بون الدافع الرئيسي ىو 
مرضاة اهلل كأخل  بو دافاان ثانيان  خرن ماللحة من مالالحي الدنيوةةن إذا امتزج ىذا بذاؾ فسد 

عىمىبلن صىاًلحان كىال ةيٍرًرٍؾ بًًابىادىًة رىبًٍّو أىحىدان ن اإلخبلص الامل كلو } فىمىٍن كىافى ةػىٍرجيوا ًلقىاءى رىبًٍّو فػىٍليػىٍامىٍل 
لدةن اهلل عز كجل ىو ركح الطاعةن عالور جسدان استلت منو ركحو ماذا ةاني ىذا الجسدن مآلو أف 

ةدفن كةتحلل باد ذلك كةستحيل إلى عرابن الطاعة كهذا الجسد ال ةمكن أف عحيا الطاعة 
عز كجل إذا خبل قالد اإلنساف إليها من اإلخبلص الالافي عن الروائب  كعقرب صاحبها إلى اهلل

هلل سبحانو كعاالىن كإذا عحققت نامة اإلخبلص فاف كل أعماؿ الابد ةالب  قربى هلل سبحانو 
كعاالىن إذا أكرمك اهلل بهذا الكنػز ةا أخين إذا متاك بنامة اإلخبلص لوجهو فاف ذىابك إلى 

دة ةكرمك اهلل سبحانو كعاالى عليها بالمثوبة كاألجرن إذا عدت إلى دارؾ السوؽ كادحان مرعزقان عبا
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مساءن عؤنس أىلك كعكرمه  بالاطاء فتلك عبادة ةكرمك اهلل سبحانو كعاالى بهان إذا غدكت في 
صباح اليـو الثاني إلى كظيفتك كعملك الذم أني  بك فاف ىذا الامل عبادة ثالثة أخرل ةكرمك 

باألجر الوفير عليهان إذا ذىبت إلى جاماتك متالمان أك مالمان فاف اهلل عز كجل  اهلل سبحانو كعاالى
ةجال منك متابدان لو كل ذلك بموجب شيء كاحدن ىذا القلب الذم احتضن ىدفان كاحدان ال ثاني 
لو استنػزاؿ رضى اهلل سبحانو كعاالىن أجلن ىذا اإلخبلص أةها اإلخوة ةنبغي أف نبحث عن مكانو 

نحنان كلقد كرد في األثر أف اإلخبلص نامة ةكـر اهلل سبحانو كعاالى بها من أحب من بين جوا
عبادهن قيل لي كلكن محبة اهلل للابد ال سبيل لنا إلى ذلك إذان فاإلخبلص ىو ااخر ال سبيل لنا 
اؿ إليون إذا أحبنا أخلالنا كإذا ل  ةحبنا ىيهات أف ندرؾ ىذه النامة أك أف نحاللها بطرةقة مان فم
الجواب ةا عباد اهلل؟ بوسع كلٍّ منا أف ةناؿ محبة اهلل سبحانو كعاالىن ارب  النا  التي عفد إليك 

بالمنا ن ارب  ىذه النا  التي ال عنقطع سلسلتها بالمنا  المتفضل عليك عجد أف مانى من مااني 
 سبحانو كعاالى الروؽ إلى اهلل عز كجل عفجر بين جوانحك كليس ذلك إال أثران من  ثار محبة اهلل

ليو عىلىٍيكيٍ   ةىاعًنىا كىةػيزىكٍّيكيٍ   ٍلنىا ًفيكيٍ  رىسيوالن ًمٍنكيٍ  ةػىتػٍ ا أىٍرسى لكن أل  عقرأ قوؿ اهلل عز كجلهلل }كىمى
كيريكا ًلي كىال كىةػياىلٍّميكي ي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىةػياىلٍّميكيٍ  مىا لىٍ  عىكيونيوا عػىٍالىميوفىن فىاذٍكيريكًني أىذٍكيرٍكيٍ  كىاشٍ 

ن اذكركني بالركر على النا  التي عفد إليك  أذكرك  باللطفن أذكرك   ُِٓعىٍكفيريكًف{ ]البقرةهلل
بالحبن السبيل إلى محبة اهلل لنا مفتوح كميسر كىو ال ةحتاج إال إلى ىذا الذم أقولو لك  ةا 

كطهان لها شركط كجوبها ث  عباد اهللن كأعود إلى كنت بالددهن الحج إلى بيت اهلل فرةضة كلها شر 
لها شركط الالحةن أما الذم حج مرعين كثبلث أك أربع مرات ككاف دأبو أف ةذىب في كل عاـ 
حاجان إلى بيت اهلل الحراـ فلياد كلينظر إلى مبدأ سل  األكلوةات في دةن اهلل عز كجلن الامر 

إلى مرضاة اهلل عز كجلن قالير كالواجبات كثيرةن التق  من الواجبات ما ىو أى ن ما ىو أقرب 
حقوؽ الاباد مقدمة على حقوؽ الربن حقوؽ الاباد مبنية على المراحة أما حقوؽ الرب فمبنية 
على المسامحةن كأنا أعل  قالالان في عارةخنا الغابر كقد استايدت في عالرنا الحاضرن أناسان ل  

يئان فريئان كىو في شوؽو ةت  له  أف ةحجوا إلى بيت اهلل الحراـن جمع أحدى  الماؿ شيئان فر
شدةد إلى اليـو الذم ةتاح لو أف ةذىب حاجان إلى بيت اهلل الحراـ كقبيل أف ةخطو الخطوة األكلى 
فرحان نظر فوجد أسرة فقيرة إلى جانبو بحاجة ماسة إلى ماونة ماليةن عاعب نفسو كرأل أنو ةستحع 

شأنهان قدـ ىذا الماؿ كلو لهذه  عقاب اهلل عز كجل ألف ىذه األسرة بجواره كل  ةكن قد عل 
األسرة كقاد ةجتر شوقون قاد ةجتر حنينو إلى بيت اهلل الحراـن قىًبلى اهلل عاالى حج أكلئك الحجاج  
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كله  برفاعة ىذا الذم ل  ةحجن أال فلنال  أةها اإلخوة أف الروؽ لو أجره المستقلن كالروؽ ال 
م كلفنا اهلل عز كجل بون أسأؿ اهلل عز كجل أف ةاني أف ننفذه كنحن نغمض أعيننا عن الواجب الذ

ةكرمني كإةاك  بنامة اإلخبلص لوجهو كأال ةميتنا إال كنحن نستمسك بنامة ىذا اإلخبلص الذم 
نرجو أف ةكوف شفيانا بين ةدم موالنا كخالقنا إذا قاـ الناس غدان لرب الاالمينن أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل الاظي 
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ٚا اٌٝ هللافَ   فِوُّ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

رسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده ك 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
إننا جمياان بحمد اهلل عز كجل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  

نال  كناتقد أف اهلل كاحد ال شرةك لو كأنو الفااؿ لما ةرةدن ليس ماو شرةك في ذاعو كال في 
صفاعو. كإننا جمياان بين الحين كااخر نتلو قوؿ اهلل عز كجلهلل }اهلل ال إلو إال ىو الحي القيـو  

ات أف اهلل عز كجل ىو ال غيره القائ  بأمر كندرؾ من ىذه ااةة الاظيمة التي نرددىا في المناسب
السموات كاألرض المدبر لرؤكف الكوف كلون حتى إذا أقبلنا إلى الدنيا كشؤكنها نتاامل ماها نسينا 

نىا عن ىذا اليقين المهيمن علينا باألسباب  ىذه الاقيدة التي ىي ملئ عقولنا كملئ قلوبنا كحيًجبػٍ
نىا عن ذلك بهذه األ دكات التي استخدمها اهلل عز كجل لكونون ننسى المسبب الظاىرةن حيًجبػٍ

كنتذكر األسباب ك ال نتاامل إال مع األسباب كىذه ثنائية خطيرة ةا عباد اهلل في كيانات أكثرنا 
نحن المسلمينن عقيدة سليمة من حيث اإلةماف كالفكر النظرةين كغياب عن ىذه الحقيقة عند 

كالرزؽ كعند التاامل مع المالائب االحتياجات. عػيٍنتػىقىهي التاامل مع الدنيا كأسباب المايرة 
أكطاننا كعستلب حقوقنا كننظر فبل نتذكر إال األةدم التي عابث كال نرل إال األسباب التي جالها 
اهلل عز كجل خدمان لقضائو كحكمو كأمره. عيٍحتىبىسي األمطار كةمر الرتاء أك ةكاد كاألرض ال عزاؿ 

سبب الذم نؤمن بو عندما نقرأ قوؿ اهلل عاالىهلل }اهلل ال إلو إال ىو الحي جافة قاحلة فننسى الم
القيـو  كنقوؿ إنها دكرة ثبلثينية اقتضت الطبياة أف عفاجئنا بهذا الجفاؼ أك ىو خرؽ لطبقة 

األكزكف عركلت عنها ىذه الظاىرة أك ىو احتباس حرارم أك نحو ذلك كننسى أف ىذا كلو خدـ 
لذم ةدةر مملكتو الكونية ىذه كما ةراء. ىذه ماليبة ةنبغي أف نتحرر منها إف بيد موالنا القيـو ا

صدقنا باةماننا بقيومية اهلل سبحانو كعاالى. كيف السبيل ةا عباد اهلل إلى أف نتحرر من ىذه الثنائية 
كحدهن كأف ةكوف عااملنا مع الحياة كمع عقلبات الدنيا منطبقان كل االنطباؽ مع إةماننا بألوىية اهلل 

مع إةماننا بأنو ىون ال غيرهن قيـو السموات كاألرض؟ سبيل ذلكن باد اإلةماف الراسخ في الاقل 
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كالكيافن أف نتساءؿ عمن أرسل إلينا ىذه الحاجات التي نرار بهان كأف نتساءؿ عن المالدر 
ب التي جاءعنا منو ىذه االبتبلءاتن نتساءؿ عن المالدر الذم جاءعنا عن طرةقو ىذه المالائ

كلسوؼ نال  أف مالدر ذلك كلو إنما ىو اهلل عز كجلن ىو الذم كضانا أماـ حاجاعنا المايرية 
كىو الذم ةبتلينا عندما ةراء أف ةبتلينا بما ةراء من المالائب كنحوىا من الرزاةان فاذا عرفنا 

أرسلها  مالدر ذلك كلو كعرفنا أنو اهلل فاف المنطع ةقوؿ لنا لن ةرفع المالائب التي جاءت إال من
كلن ةحقع االحتياجات التي كضانا أمامها إال من قد ابتبلنا بها كلسوؼ نجد أنفسنا أماـ ىذا 

البياف اإللهي المقتضب الاظي  الذم ةذكرنا بهذه الحقيقة أال كىو قوؿ اهلل عز كجلهلل }ففركا إلى 
إليك ن فركا من  اهلل إني لك  منو نذةر مبين  ففركا من الببلةا التي عطوؼ بك  إلى من أرسلها

المالائب التي عتهددك  أك عتسلل إلى دةارك  فركا منها إلى من ابتبلك  بهان كعندما عتأملوف لن 
عجدكا إال ةدان كاحدة ىي التي عتحك  بالكوف كلون كمن ىنا فاف الذم عرؼ عبودةتو هلل كعل  أف 

  بو إنما ةفر منها إلى اهلل عز كجل ىو المتحك  بناصية الكوفن عندما ةرل المالائب التي عحي
من أرسلها إليون عندما ةرل النكبات التي عتقرب منو ال ةفر منها إال إلى ذلك اإللو الذم ابتبله 

بها. كةا عجبان ةا عباد اهللن إف اإلنساف عندما ةتاامل مع مالالحو الدنيوةة ال ةتورط في ىذه الثنائية 
لؤلسباب الركليةن ىل سمات  عن إنساف جاءعو ق  بل ةتاامل دائمان مع المالدر كال ةقي  كزنان 

جائزة مالية طرؽ بابو بها ساعي البرةد فلما خرج كاستل  الجائزة من ساعي البرةد أخذ ةقبل ةدةو 
كةرل أنو ىو الذم أنا  عليو بها كىو الذم عفضل عليو بهذه الجائزةن ىل في الناس الحمقى أك 

رةد كسيلة كسبب أما فكره فيذىب إلى علك السذج من ةفال ذلك؟ إنو ةال  أف ساعي الب
المؤسسة التي أرسلت إليو ىذه الجائزة أك إلى ذلك الثرم الذم أكرمو بها كإف نظر إلى ىذا 

الساعي نظرة شكرو كنظرة عقدةر ألنو الواسطة كالسبب. ىل في الناس من إذا رأل السيارة عنهب 
لداخلة فيها كالمولد الذم ةتحرؾ في مقدمتها الطرةع متجهة إلى مكاف ما ةاطي الفاعلية لؤلجهزة ا

أك مؤخرعها؟ ىل ىنالك من السذج من ةاطي الفاعلية للمقود الذم ةتجو ذات اليمين  نان كذات 
الرماؿ  نان؟ ال أةها اإلخوةن ليس في الناس أةان كانت مستوةاعه  الاقلية من ةتاامل مع ىذه 

الذم ةجلس خلف المقود كةحرؾ السيارة كما  األسباب التافهة كةنسى المسببن ةنسى اإلنساف
ةرتهي كةرةد. فلماذا عختفي ىذه الثنائية في مااملتنا الدنيوةةن في مالالحنا المختلفة كعتجلى 

الثنائية بركل مخيف بل ربما مرعب عندما نتاامل مع اهلل عز كجل؟ في مثل ىذا المكاف نذكر 
لحي القيـو  كأغلب الظن أننا نال  مانى الحي كنردد قوؿ اهلل عز كجلهلل }اهلل ال إلو إال ىو ا
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ن نتلوا قوؿ اهلل عاالىهلل }ففركا إلى اهلل إني لك  منو نذةر مبين ن فاذا خرجنا إلى السوؽ كإذا  القيـو
نىا عن الحي القيـو ككجدنا أمامنا األسباب الركلية كلربما ذىب  خرجنا إلى شؤكننا كأعمالنا حيًجبػٍ

نؤلٍّهىهىا في باض األحياف. ةا عباد اهللن ىذه الثنائية ماليبة مهلكة ةنبغي  عقدةرنا إليها إلى درجة أف
أف نتحرر منها كةنبغي أف ةهيمن إةماننا باهلل عز كجل الجاث  في عقولنان ةنبغي إف ةهيمن على 

سلوكنا. نا  التاامل مع األسباب أمر أخبلقي كأدب نتاامل بو مع اهللن أقامنا اهلل في عال  
ذف نتأدب مع اهلل عز كجل كنتاامل مع ما قد جالو سببان لمااةرنا كلكنا في الوقت ذاعو األسباب إ

نال  أف المسبب ىو كل شيءن نال  أف المالطفى ) قاؿهلل ل  ةركر اهلل من ل  ةركر الناس. 
الوسائل التي جالها اهلل عز كجل خادمان ألمرهن خادمان لقضائو كحكمو نتاامل ماها من منطلع 

اهلل كمن منطلع أدبي نتأدب بتااملنا ماها مع اهلل سبحانو كعاالى كلكن ما ةنبغي أف  أخبلقي مع
عحجبنا األسباب ساعة كاحدة عن المسبب. ما النتيجة التي أرةد أف أصل بك  إليها ةا عباد اهلل؟ 

منا النتيجة ىي أنا إذا علمنا أف المالائب التي قد عطوؼ بنان كنسأؿ اهلل الافو كالاافيةن إذا عل
أنها  عيةه من قيـو السموات كاألرض فلسوؼ نطرؽ بابو كنلتجئ إليو كنستنػزؿ رحمتو بنا كصفحو 

عنا من سمائو كننظر كإذا بالجواب قد جاء كإذا برحمة اهلل عز كجل قد نىسىخىٍت ذلك الرـؤ 
ا كمحت علك الماليبة. إذا كجدنا أف عدكان ةحاكؿ أف ةنتقه من أرضنا أك أف ةستلب من حقوقن

أك ةثير فتنة ما فيما بيننا فينبغي أف نال  أف الذم ابتبلنا بها إنما ىو اهللن ةنبغي أف نال  أف الذم 
ةتاامل مانا على أساس ىذا إنما ىو قيـو السموات كاألرض إذان ةنبغي أف نفر إلى اهلل عز كجل 

نا ماون نفر إلى اهلل بالتوبةن من ىذا االبتبلءن نفر إلى اهلل بااللتجاء إليون نفر إلى اهلل باصبلح حال
نفر إلى اهلل بالرجوع إلى الذات كمحاسبتهان ك  من ماالية اقترفناىان ك  من لىٍهوو انغمسنا في 
ًون ناود إلى اهلل عائبين كإذا بهذا االبتبلء قد طوم كزاؿن كىذا ال ةاني أال نتاامل مع  بحاره كةىمٍّ

رس كنغلع باب الفتنة بالوسائل المادةة كلها كلكن األسباب بل نقاـك الماتدم كنقاـك الادك الر
علينا أف نال  أف ذلك كلو إنما ىو عاامل مع اهللن خيليعه نتاامل على أساسو مع اهلل كأدب مع اهلل 
من خبلؿ عااملنا مع أسبابو أما الحقيقة فهي ماثلة ملء عقولنا كقلوبنا عجسد حقيقة قوؿ اهلل عز 

عبارؾ اهلل أحسن الخالقين ن بخالقيتو أكجد كبأمره حرؾ كنر  كدبرن كجلهلل }أال لو الخلع كاألمر 
ال الخلع بيد المخلوقات كال التدبير بيد أحد من الناس }أال لو  لو ال لغيره }لو الخلع كاألمر ن 
نتاامل مع الدنيا كمع أسبابها كملء عقولنا كقلوبنا قولو عز كجلهلل }أال لو الخلع كاألمر ن ىذا 

ف نتجلبب دائمان بذؿ الابودةة هلل كأف نال  أف مالدر الخير كالرر كلو إنما ىو اهلل ةدعونا إلى أ
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سبحانو كعاالى كمن ث  نفر إليو كلسوؼ نسمع إف بآذاننا أك ببالائرنا قولو عاالىهلل لبيك. بهذا 
ه المانى ننتهي كنتحرر من ىذه الثنائية التي ابتلينا بها في ىذا الاالرن كلما عحرر أسبلفنا من ىذ
الثنائية ككاف إةمانه  الاقبلني متناغمان كمنسجمان مع سلوكه  في الدنيا مع الخير كالررن مع 

المن  كالمحن أكرمه  اهلل كرد عنه  غوائل الماتدةن كفت  أماـ نوافذ الفتوحات ةمينان كشماالنن 
ف نجتثها من ىذا شرقان كغربان. عباد اهلل اذكركا التارةخ كادرسوه كعودا إلى الابرة التي ةنبغي أ

التارةخ األغرن عارةخنا الاربي اإلسبلمي المبين. أذكرك  بمثاؿ كاحدن كما أكثر األمثلة التي على 
ىذه الراكلةن محمد الفاع  كاحد من أبرز خلفاء بني عثمافن الخلفاء الاثمانيين كىو الذم فت  

ينية فلنا  األمير أميرىا كلنا  اهلل على ةدةو القسطنطينية مالداؽ كبلـ رسوؿ اهلل لتفتحن القسطنط
الجيش ذلك الجيشن كيف فتحها؟ ل  ةااف من ىذه الثنائية التي نااني منهان جن د كل الوسائل 
كاألسباب المادةة علمان منو بأف اهلل استخدمها إذان ةنبغي أف ةكوف أدةبان مع اهلل فيستخدمهان 

نها كشرحها كلما استنفد ذلك كلو كقاـ استخدـ كل الوسائل كاألسباب التي ةضيع الوقت عن بيا
بكل ما قد أمره اهلل بو من عجنيد الوسائل المادةة اعجو إلى باب اهلل ةطرقو بذؿو كمسكنة كضراعة 
كافتقارن دخل عليو ةاكىرىهين خادمو أك مسترارهن في جن  الليلة الحساسة ليلة الفت  كإذا ىو في 

فاصل ةمرغ رأسو كجبينو في عراب األرض كىو  خبائو ساجد ليس بين جبهتو كعراب األرض أم
ةجأر إلى اهلل بالركولن ةجأر إلى اهلل عز كجل ةستنػزؿ نالرهن ةنادةو لقد نفذت أمرؾ ةا موالم 
جندتي كل الوسائل التي استخدمتىها كأمرعني باستخدامها كلكن أعل  أف الفت  بيدؾ كأف النالر 

األمر. كقف الياكىري كقفة الاسكرم أماـ القائد ةنتظر أنت ربو كاألمر كلو إليكن بيد الخلع كبيدؾ 
فراغو من صبلعو كسجوده. بهذا فت  اهلل عز كجل على ذلك الرعيل القسطنطينيةن أمراف اثناف 
التاامل مع األسبابن كىو في الظاىر مع األسباب كفي الباطن عاامل مع المسبب كلجوء إلى 

كانوا ماو في ىذا ككل الذةن كانوا ماو في ذلك الفت   اهللن التجأ إلى اهلل عز كجل كجنده كله   
كله  كانوا ألسن التجاء إلى اهلل عز كجلن ما أشبو الليلة بالبارحةن الادك ةتربه بنا كاالبتبلءات 
عطوؼ بنا عن ةمين كشماؿ كامتحاف اهلل عز كجل ةقوؿ لنا ماذا ستالناوفن ىل عنفذكف أمر اهلل 

لك  منو نذةر مبين  إذان ستجدكف ماجزات النالر كالتوفيع أـ إنك  القائلهلل }ففركا إلى اهلل إني 
ستتااملوف مع األسباب كعنسوف المسببن ستتااملوف مع المظاىر الدنيوةة كعنسوف من بيده 
الخلع كاألمر؟ أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجال عقولنا المؤمنة باهلل متفقة مع سلوكنا الذم 

أسألو سبحانو أف ةنػزؿ علينا نالره كعأةيده كعوفيقو باد عجنيد األسباب ةتاامل مع الدنيا كالحياة ك 
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كالوسائل المادةة كلها بل قبلها أةضان بالدؽ االلتجاء إلى اهللن بالدؽ التاامل مع اهللن بالدؽ 
االستقامة على دةن اهلل سبحانو كعاالى إذان سنجد أف مالائبنا قد طوةت عنا كلسوؼ نجد أف 

 رضنا ستنبت كأف نامنا ستزداد أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي سماءنا ستمطر كأف أ
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 ٠ٕبكْٚ ثبٌؼٛكح اٌٝ فٍَط١ٓ ٕٚٔبكٞ ثبٌؼٛكح اٌٝ ٠ضوة؟!!

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما 
انك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبح

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  ليس من دأبي أف أيسىخٍّرى مثل 
ىذا المنبر في مثل ىذا المقاـ لماالجة المركبلت السياسية مهما كانتن كلكن عندما عجدُّ 

ـي  فيها الدةن للسياسة في طرةقة من المزج شائنة فبلبد أف ننتالر في مثل  حوادث ةيسىخ ري كةيٍستىٍخدى
الموقف للدةن الحع كالبد أف نحرر الدةن الحع من السياسة التي عرةد أف عستخدمو كأف عقوده 
لالالحهان كاهلل المستااف أف ةجال أعمالنا كأقوالنا كلها خالالة لوجهون في لقاء ض  طائفة من 

  الاربي في أمرةكا عحت قيادة كعبرةك كلي أمرىا الراحل عحت عنواف حوارات رؤساء كملوؾ الاال
األدةاف قاـ فتكل  رئيس الكياف اإلسرائيلي الذم كاف ةتبوأ مكاف الالدارة في ذلك اللقاءن قاـ 

فقاؿ إف كاف ىنالك من ةنادم بضركرة الاودة إلى فلسطين فاننا بدكرنا ننادم بضركرة الاودة إلى 
إلى المدةنة المنورةن كنظران إلى أف رئيس الكياف اإلسرائيلي ل  ةجد من ةجيبو على ةثربن أم 

جرأعو ىذه التي عجاكزت حدكد الادالة كالحع كعجاكزت حدكد األدب كاللياقة إذان البد أف نجيب 
عن أكلئك الرؤساء كالملوؾ الذةن عقاصركا أك جبنوا في اإلجابة عن ىذا الكبلـ الذم عجاكز 

كد اللياقةن نقوؿ إف عدالة اإلسبلـ رحبت بالقبائل اليهودةة التي كانت عقي  في المدةنة أقالى حد
المنورة في ظل الدكلة اإلسبلمية الفتية التي أعلنها كأقامها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  على 

  أساس من التااةش كالتااكف كالمساكاة التامةن كلقد استالدر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل
 نذاؾ كثيقة عتألف مما ةقارب عساين بندانن كىي علك التي عسمى في المالطل  الحدةث اليـو 
الدستورن نه فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  على ىذه الحقيقة التي أقولها لك ن جاء فيها 
فانو ما نالوهلل ةهود بني عوؼ أمة مع المسلمينن لليهود دةنه  كللمسلمين دةنه  إال من ظل  كأث  
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ال ةوًعغي إال نفسون أم ال ةهلك إال نفسون البند الذم ةليوهلل على اليهود نفقته  كعلى المسلمين 
نفقته  كعلى أىل ىذه الالحيفة النالر على من حاربه ن ىكذا أعلنت عدالة اإلسبلـ كىكذا 
لتي عرج  اإلسبلـ ىذه الادالة إلى كاقعن فما الذم حدث باد ذلك؟ الذم حدث أف الخيانة ىي ا

قذفت باليهود خارج المدةنة المنورةن ال بل إنها سلسلة الغدر كالخيانة التي ل  عقف عند حد ىي 
التي أخرجت اليهود من المدةنة المنورةن بل الذم اقتضى ذلك ميثاؽ الادالة الذم نه عليو بياف 

النماذج من  اإلسبلـ كالذم نطع كاستكتبو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن إليك  باض
ىذه الخيانة الفاقاة التي عرمئز منها اإلنسانية في أم عالر عاشت كإلى أم مذىب من 

المذاىب انتمتن خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إلى حي ةهود بني النضير ليطلب منه  
تور الذم ماونة لتقدة  الدةة لقتيلين قيًتبل خطأن من بني كبلب طبقان لما عنه عليو الوثيقة أك الدس

ثٍػتيك  عنون كلما عوس  ى بيوعات بني النضير كطلب منه  برفع عقدة  الماونة التي عمكنه  قالوا  حد 
نفال ةا أبا القاس ن كعركوه كاقفان في ظل منػزؿو من منازله  كبدالن من أف ةأعوا إليو بالاوف عراكضوا 

أحدى  سأعلوا فوؽ ىذا المنػزؿ  فيما بينه  كاعفقوا على قتلو في فرصة سانحة ما مثلهان كقاؿ
الذم ةقف محمد في ظلو كلسوؼ أطرح عليو صخرة عميتو كننتهي من أمرهن كلكن الوحي الرباني 
أخبر المالطفى صلى اهلل عليو كسل  فتسلل من ذلك المكاف عائدان مع صحبو إلى المدةنةن كلما 

 عز كجل بذلكن فهذه كاحدة سألو أصحابو عن ذلك قاؿ بيت بنو النضير بسوء كغدر كأنبأني اهلل
من صور الغدر بل الخيانة التي غدت مضرب مثل في الاال  كلون كإليك  ىذا النموذج الثانين في 

غزكة األحزابن عندما اجتمات أحزاب المرركين بتخطي  من اليهود أنفسه ن عندما أحدؽ 
لسوار بالماال  كخرج المرركوف بأحزابه  المختلفة بالمدةنة المنورة كأحاطوا بها كاحاطة ا

المسلموف كله  ليواجهوا ىذا الادكاف الذم أطبع عليه  من كل الجهات كليس بينه  كبين 
أكلئك المرركين إال الخندؽ كاف ةهود بني قرةظة ةايروف  نذاؾ  منين سالمين ةتااةروف مع 

ين كعليه  ما المسلمين في مستولن كاحدو من الندةة ال ةدفاوف جزةة كال غرامةن له  ما للمسلم
على المسلمينن في علك الساعة الحرجة كالمسلموف كله  عركوا بيوعاعه  ليستقبلوا ىذا الادكاف 
الذم أحاط به  من كل الجوانب ةالن كاب بن أسد القرظي سيد بني قرةظة في قومو اليهودن 

مدةنة المنورة ةالن نقض الاهدن ةالن الخيانةن ةالن عمزةع ىذا االعفاؽ كةالن الحرب من داخل ال
على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كأصحابون بلغ الخبر رسوؿ اهللن ما صدؽن ال ةيالىد ؽ! أناس 

ةايروف في ظل ظليل من األمن كالحرةة كالمكانةن في ظل من األساس اإلنسانين ليس في 
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لساعات كفي حياعه  أم مانى من مااني الدكنية كال التبايةن في  ةالنوف ىذه الحرب في أحلك ا
أحرج األكقات! لماذا! إنو الحقد كال شيء غير الحقدن كباث رسوؿ صلى اهلل عليو كسل  من 

ةأعيو الخبر الحع كإذا باألمر حقيقةن كإذا األمر ةيٍذًىلي اإلنسانية عمامان كما أذىل رسوؿى اهلل صلى 
ة الفاقاة الغادرة التي اهلل عليو كعلى  لو كسل ن فهذا نموذج  خر ةا عباد اهلل من ىذه الخيان

قذفت باليهود  نذاؾ إلى خارج المدةنة المنورةن فاف كانت لليهود اإلسرائيليين اليـو عػىٍرةىة كإف  
كانت له  دعاةة كإف كاف له  حع ةرةدكف أف ةحاكموا بو فليخاصموا الخيانة التي ىي المسؤكلة 

ف ةحاكموه في خركجه  من عن إخراجه  من المدةنة المنورةن إذا كاف له  خال  ةرةدكف أ
المدةنة المنورة فليحاكموا غدرى  كليحاكموا خيانته  كإنو لطبع قدة  متجدد في ىذه الطغمة من 

الناس عرؼ ذلك التارةخ كلون على أف الماليبة ةا عباد اهلل ال عكمن في كلمات أفرغتها ىذه 
التي نقوؿ عنها شنرنة الطبياة على لساف رئيس الكياف اإلسرائيلين ليست ىذه ىي الماليبة 

أعرفها من أخزمي كلكن الماليبة أف عواجو كلماعو ىذه جدران صامتةن ال عاي كال عسمعن الماليبة  
كل الماليبة أال ةوجد في أكلئك الذةن عجرأ ىذا الوق  كقاؿ ما قاؿ أمامه ن أال ةوجد فيه  من 

عليو إنما ىو غدرك ن إنما ةقوؿ ىذا الكبلـن من ةقوؿ له  إف الذم بوساك  أف عرفاوا دعواك  
ىو خيانتك ن كلكن أحدان ل  ةواجهو بريءن كبياف اهلل سبحانو كعاالى الخالد المخلد ةتكرر على 
أسماعنا ةالور لنا ىذا الببلء الذم كاجو المسلمين من خارج المدةنة ث  عفجر عليه  من داخل 

ًإٍذ زىاغىًت اأٍلىٍبالىاري كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي اٍلحىنىاًجرى المدةنة }ًإٍذ جىاءيككيٍ  ًمٍن فػىٍوًقكيٍ  كىًمٍن أىٍسفىلى مً  ٍنكيٍ  كى
[ن كالذم ُُ-َُكىعىظينُّوفى بًالل ًو الظُّنيونىان ىينىاًلكى ابٍػتيًليى اٍلميٍؤًمنيوفى كىزيٍلزًليوا زًٍلزىاالن شىًدةدان  ]األحزابهلل

دةث الابرة كالدرس اللذةن ةنبغي أف أرةد أف أقولو أةها اإلخوة  مبلن أف نقطف جمياان من ىذا الح
نستفيد منهما في مركبلعنا المتجددة اليـو ىو أف ىذا الادكاف الذم أحاط بالمدةنة المنورة من 

خارجها إلى جانب ىذا الغدر القذر الذم عفجر من داخل المدةنة المنورة كل ذلك ل  ةياًلٍب 
موف النالر الذم قػىي ضىوي اهلل عز كجل المسلمين بأم رشاشو من أذلن أك ذؿ أك ىوافن كأنت  عال

للمسلمين ةـو الخندؽن ةـو غزكة األحزابن ال الحرب الخارجية استطاعت أف عناؿ من 
المسلمين مناالن كال الغدر الداخلي استطاع أةضان أف ةناؿ ىو ااخر من المسلمين مناالنن كيف 

ون إنما كاف ذلك بتأةيدو من اهلل عز ذلك؟ إنما كاف ذلك بنالر من اهلل عز كجل عنػزؿ عليه  من عل
كجل كف ى اهلل عز كجل بو كعده الذم قطاو لرسولو كألصحابو الذةن من حولون كلكن ماذا كاف 

ثمن ذلك النالر؟ ىذا ما ةنبغي أف نالمون كاف ثمن ىذا النالر باد اإلعداد الذم البد منون 
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ن كفي مقدمته  رسوؿ اهلل صلى كحسبك  من مظاىر ىذا اإلعداد حفر المسلمين للخندؽن الكل
اهلل عليو كسل  ةؤدم ىذا الواجب المادمن ىذا اإلعداد المادم كلكن الثمن من كراء ذلك ىو 

صدؽ االلتجاء إلى اهللن صدؽ التاامل مع اهللن صدؽ البياة هلل عز كجلن إعبلف الابودةة هلل 
ف كلكن بسلوؾ كبقلب مفا  بتاظي  اهلل سبحانو كعاالى ال بألفاظ عقليدةة متكررة عاو دى عليها اللسا

عز كجل كعاظي  حرماعو كالتمسك بمبادئون ماذا فالت خيانة اليهودن ةهود بني قرةظة؟ ما فالت 
شيئانن ما فال غدر بني النضير الذةن خططوا لقتل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عن طرةع 

بك بالمرصادن ألف اهلل سبحانو كعااؿ صخرة ةلقونها عليو من علون ما فال كل ذلك شيئان ألف ر 
ٍن ذىا  ًإٍف ةىٍخذيٍلكيٍ  فىمى كليُّ كل من انتالر لدةن اهلل عز كجلهلل }ًإٍف ةػىٍناليرٍكي ي الل وي فىبل غىاًلبى لىكيٍ  كى

كاجبانن لال [ن كاف ذلك َُٔال ًذم ةػىٍناليريكيٍ  ًمٍن بػىٍاًدًه كىعىلىى الل ًو فػىٍليىتػىوىك ًل اٍلميٍؤًمنيوفى  ] ؿ عمرافهلل
المسلمين جمياان كقاوا في إث  عدـ القياـ بو عندما نطع ذلك اإلنساف رئيس الكياف اإلسرائيلي 
بما نطع بو ةطلب الاودة إلى مدةنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فرضه كفائي كاف علي  أف 

 أف عبلغ مرارؽ األرض أرفاو عن كاىلنا ككاىل األمة اإلسبلمية كلها بهذه اإلجابة التي أسأؿ اهلل
 كمغاربهان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما 
ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسكن كأشهد أف ال إلو إ
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
ليس من دأبي أف أيسىخٍّرى مثل   مذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهللالمسلموف كنفسي ال

ىذا المنبر في مثل ىذا المقاـ لماالجة المركبلت السياسية مهما كانتن كلكن عندما عجدُّ 
ـي فيها الدةن للسياسة في طرةقة من المزج شائنة فبلبد أف ننتالر في مثل  حوادث ةيسىخ ري كةيٍستىٍخدى

موقف للدةن الحع كالبد أف نحرر الدةن الحع من السياسة التي عرةد أف عستخدمو كأف عقوده ال
لالالحهان كاهلل المستااف أف ةجال أعمالنا كأقوالنا كلها خالالة لوجهون في لقاء ض  طائفة من 

 رؤساء كملوؾ الاال  الاربي في أمرةكا عحت قيادة كعبرةك كلي أمرىا الراحل عحت عنواف حوارات
األدةاف قاـ فتكل  رئيس الكياف اإلسرائيلي الذم كاف ةتبوأ مكاف الالدارة في ذلك اللقاءن قاـ 

فقاؿ إف كاف ىنالك من ةنادم بضركرة الاودة إلى فلسطين فاننا بدكرنا ننادم بضركرة الاودة إلى 
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جيبو على ةثربن أم إلى المدةنة المنورةن كنظران إلى أف رئيس الكياف اإلسرائيلي ل  ةجد من ة
جرأعو ىذه التي عجاكزت حدكد الادالة كالحع كعجاكزت حدكد األدب كاللياقة إذان البد أف نجيب 

عن أكلئك الرؤساء كالملوؾ الذةن عقاصركا أك جبنوا في اإلجابة عن ىذا الكبلـ الذم عجاكز 
ي  في المدةنة أقالى حدكد اللياقةن نقوؿ إف عدالة اإلسبلـ رحبت بالقبائل اليهودةة التي كانت عق

المنورة في ظل الدكلة اإلسبلمية الفتية التي أعلنها كأقامها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  على 
أساس من التااةش كالتااكف كالمساكاة التامةن كلقد استالدر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  

ل  الحدةث اليـو  نذاؾ كثيقة عتألف مما ةقارب عساين بندانن كىي علك التي عسمى في المالط
الدستورن نه فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  على ىذه الحقيقة التي أقولها لك ن جاء فيها 

ما نالوهلل ةهود بني عوؼ أمة مع المسلمينن لليهود دةنه  كللمسلمين دةنه  إال من ظل  كأث  فانو 
يهود نفقته  كعلى المسلمين ال ةوًعغي إال نفسون أم ال ةهلك إال نفسون البند الذم ةليوهلل على ال

نفقته  كعلى أىل ىذه الالحيفة النالر على من حاربه ن ىكذا أعلنت عدالة اإلسبلـ كىكذا 
عرج  اإلسبلـ ىذه الادالة إلى كاقعن فما الذم حدث باد ذلك؟ الذم حدث أف الخيانة ىي التي 

ة التي ل  عقف عند حد ىي قذفت باليهود خارج المدةنة المنورةن ال بل إنها سلسلة الغدر كالخيان
التي أخرجت اليهود من المدةنة المنورةن بل الذم اقتضى ذلك ميثاؽ الادالة الذم نه عليو بياف 
اإلسبلـ كالذم نطع كاستكتبو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن إليك  باض النماذج من 

اشت كإلى أم مذىب من ىذه الخيانة الفاقاة التي عرمئز منها اإلنسانية في أم عالر ع
المذاىب انتمتن خرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إلى حي ةهود بني النضير ليطلب منه  
ماونة لتقدة  الدةة لقتيلين قيًتبل خطأن من بني كبلب طبقان لما عنه عليو الوثيقة أك الدستور الذم 

ثٍػتيك  عنون كلما عوس  ى بيوعات بني النضير كطلب منه  برف ع عقدة  الماونة التي عمكنه  قالوا حد 
نفال ةا أبا القاس ن كعركوه كاقفان في ظل منػزؿو من منازله  كبدالن من أف ةأعوا إليو بالاوف عراكضوا 
فيما بينه  كاعفقوا على قتلو في فرصة سانحة ما مثلهان كقاؿ أحدى  سأعلوا فوؽ ىذا المنػزؿ 

رة عميتو كننتهي من أمرهن كلكن الوحي الرباني الذم ةقف محمد في ظلو كلسوؼ أطرح عليو صخ
أخبر المالطفى صلى اهلل عليو كسل  فتسلل من ذلك المكاف عائدان مع صحبو إلى المدةنةن كلما 
سألو أصحابو عن ذلك قاؿ بيت بنو النضير بسوء كغدر كأنبأني اهلل عز كجل بذلكن فهذه كاحدة 

في الاال  كلون كإليك  ىذا النموذج الثانين في من صور الغدر بل الخيانة التي غدت مضرب مثل 
غزكة األحزابن عندما اجتمات أحزاب المرركين بتخطي  من اليهود أنفسه ن عندما أحدؽ 
المرركوف بأحزابه  المختلفة بالمدةنة المنورة كأحاطوا بها كاحاطة السوار بالماال  كخرج 

من كل الجهات كليس بينه  كبين  المسلموف كله  ليواجهوا ىذا الادكاف الذم أطبع عليه 
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أكلئك المرركين إال الخندؽ كاف ةهود بني قرةظة ةايروف  نذاؾ  منين سالمين ةتااةروف مع 
المسلمين في مستولن كاحدو من الندةة ال ةدفاوف جزةة كال غرامةن له  ما للمسلمين كعليه  ما 

بيوعاعه  ليستقبلوا ىذا الادكاف على المسلمينن في علك الساعة الحرجة كالمسلموف كله  عركوا 
الذم أحاط به  من كل الجوانب ةالن كاب بن أسد القرظي سيد بني قرةظة في قومو اليهودن 

ةالن نقض الاهدن ةالن الخيانةن ةالن عمزةع ىذا االعفاؽ كةالن الحرب من داخل المدةنة المنورة 
ؿ اهللن ما صدؽن ال ةيالىد ؽ! أناس على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كأصحابون بلغ الخبر رسو 

ةايروف في ظل ظليل من األمن كالحرةة كالمكانةن في ظل من األساس اإلنسانين ليس في 
حياعه  أم مانى من مااني الدكنية كال التبايةن في  ةالنوف ىذه الحرب في أحلك الساعات كفي 

ؿ صلى اهلل عليو كسل  من أحرج األكقات! لماذا! إنو الحقد كال شيء غير الحقدن كباث رسو 
ةأعيو الخبر الحع كإذا باألمر حقيقةن كإذا األمر ةيٍذًىلي اإلنسانية عمامان كما أذىل رسوؿى اهلل صلى 

اهلل عليو كعلى  لو كسل ن فهذا نموذج  خر ةا عباد اهلل من ىذه الخيانة الفاقاة الغادرة التي 
اف كانت لليهود اإلسرائيليين اليـو عػىٍرةىة كإف  قذفت باليهود  نذاؾ إلى خارج المدةنة المنورةن ف

كانت له  دعاةة كإف كاف له  حع ةرةدكف أف ةحاكموا بو فليخاصموا الخيانة التي ىي المسؤكلة 
عن إخراجه  من المدةنة المنورةن إذا كاف له  خال  ةرةدكف أف ةحاكموه في خركجه  من 

ته  كإنو لطبع قدة  متجدد في ىذه الطغمة من المدةنة المنورة فليحاكموا غدرى  كليحاكموا خيان
الناس عرؼ ذلك التارةخ كلون على أف الماليبة ةا عباد اهلل ال عكمن في كلمات أفرغتها ىذه 
الطبياة على لساف رئيس الكياف اإلسرائيلين ليست ىذه ىي الماليبة التي نقوؿ عنها شنرنة 

جدران صامتةن ال عاي كال عسمعن الماليبة   أعرفها من أخزمي كلكن الماليبة أف عواجو كلماعو ىذه
كل الماليبة أال ةوجد في أكلئك الذةن عجرأ ىذا الوق  كقاؿ ما قاؿ أمامه ن أال ةوجد فيه  من 
ةقوؿ ىذا الكبلـن من ةقوؿ له  إف الذم بوساك  أف عرفاوا دعواك  عليو إنما ىو غدرك ن إنما 

اهلل سبحانو كعاالى الخالد المخلد ةتكرر على  ىو خيانتك ن كلكن أحدان ل  ةواجهو بريءن كبياف
أسماعنا ةالور لنا ىذا الببلء الذم كاجو المسلمين من خارج المدةنة ث  عفجر عليه  من داخل 

ًإٍذ زىاغىًت اأٍلىٍبالىاري كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي اٍلحىنىاجً   رى المدةنة }ًإٍذ جىاءيككيٍ  ًمٍن فػىٍوًقكيٍ  كىًمٍن أىٍسفىلى ًمٍنكيٍ  كى
[ن كالذم ُُ-َُ]األحزابهلل  كىعىظينُّوفى بًالل ًو الظُّنيونىان ىينىاًلكى ابٍػتيًليى اٍلميٍؤًمنيوفى كىزيٍلزًليوا زًٍلزىاالن شىًدةدان 

أرةد أف أقولو أةها اإلخوة  مبلن أف نقطف جمياان من ىذا الحدةث الابرة كالدرس اللذةن ةنبغي أف 
ليـو ىو أف ىذا الادكاف الذم أحاط بالمدةنة المنورة من نستفيد منهما في مركبلعنا المتجددة ا

خارجها إلى جانب ىذا الغدر القذر الذم عفجر من داخل المدةنة المنورة كل ذلك ل  ةياًلٍب 
المسلمين بأم رشاشو من أذلن أك ذؿ أك ىوافن كأنت  عالموف النالر الذم قػىي ضىوي اهلل عز كجل 
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حزابن ال الحرب الخارجية استطاعت أف عناؿ من للمسلمين ةـو الخندؽن ةـو غزكة األ
المسلمين مناالن كال الغدر الداخلي استطاع أةضان أف ةناؿ ىو ااخر من المسلمين مناالنن كيف 

ذلك؟ إنما كاف ذلك بنالر من اهلل عز كجل عنػزؿ عليه  من علون إنما كاف ذلك بتأةيدو من اهلل عز 
قطاو لرسولو كألصحابو الذةن من حولون كلكن ماذا كاف  كجل كف ى اهلل عز كجل بو كعده الذم

ثمن ذلك النالر؟ ىذا ما ةنبغي أف نالمون كاف ثمن ىذا النالر باد اإلعداد الذم البد منون 
كحسبك  من مظاىر ىذا اإلعداد حفر المسلمين للخندؽن الكلن كفي مقدمته  رسوؿ اهلل صلى 

ا اإلعداد المادم كلكن الثمن من كراء ذلك ىو اهلل عليو كسل  ةؤدم ىذا الواجب المادمن ىذ
صدؽ االلتجاء إلى اهللن صدؽ التاامل مع اهللن صدؽ البياة هلل عز كجلن إعبلف الابودةة هلل 

سبحانو كعاالى ال بألفاظ عقليدةة متكررة عاو دى عليها اللساف كلكن بسلوؾ كبقلب مفا  بتاظي  اهلل 
دئون ماذا فالت خيانة اليهودن ةهود بني قرةظة؟ ما فالت عز كجل كعاظي  حرماعو كالتمسك بمبا

شيئانن ما فال غدر بني النضير الذةن خططوا لقتل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عن طرةع 
صخرة ةلقونها عليو من علون ما فال كل ذلك شيئان ألف ربك بالمرصادن ألف اهلل سبحانو كعااؿ 

ٍن ذىا كليُّ كل من انتالر لدةن اهلل عز كجل ًإٍف ةىٍخذيٍلكيٍ  فىمى هلل }ًإٍف ةػىٍناليرٍكي ي الل وي فىبل غىاًلبى لىكيٍ  كى
[ن كاف ذلك كاجبانن لال َُٔ] ؿ عمرافهلل  ال ًذم ةػىٍناليريكيٍ  ًمٍن بػىٍاًدًه كىعىلىى الل ًو فػىٍليىتػىوىك ًل اٍلميٍؤًمنيوفى 

اإلنساف رئيس الكياف اإلسرائيلي المسلمين جمياان كقاوا في إث  عدـ القياـ بو عندما نطع ذلك 
بما نطع بو ةطلب الاودة إلى مدةنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فرضه كفائي كاف علي  أف 

أرفاو عن كاىلنا ككاىل األمة اإلسبلمية كلها بهذه اإلجابة التي أسأؿ اهلل أف عبلغ مرارؽ األرض 
 كمغاربهان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 اٌضٕبئ١خ ِشىٍخ اٌؼظو...رشق١ظٙب ٚػالعٙب

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك ل
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
ن أما باد فيا عباد اهلل  مركلة ةااني منها اليـو جل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

المسلمين في مختلف ببلدنا الاربية كاإلسبلميةن إنها مركلة الثنائية في السلوؾ كفي الفكرن 
الواحد من المسلمين اليـو في إةمانو الاقبلني مسل  كامل مؤمن باهلل كرسولون مؤمن باهلل ككتابو 

كلربما ناف  كجادؿ عن ىذه الحقائع أكثر مما كاف ةناف  كةجادؿ  كاليـو ااخر كعوابع ذلك كلون
عنها السلف الالال  الذةن خىلىوا من قبلن حتى إذا نظرت إلى كاقاو السلوكي كجدعو شاردان إال 
فيما ندر عن صراط اهلل سبحانو كعاالىن كجدعو في ماامبلعو المختلفة مع ااخرةن ةجن  إلى 

ذلك أف ةكيد إلخوانو كأف ةغش كأف ةخدع كأف ةكذب كأف مالالحو الرخالية كإف اقتضى 
ةمارمن كىو اإلنساف الذم إذا ناقرتو في دالئل كجود اهلل ككحدانيتو كعوابع ذلك ظهر لك منو 

إنساف فىذٌّ في علومو االعتقادةةن فىذٌّ في دفاعو عن الحع كدفاعو عن اإلسبلـن ىذه الثنائية ةا عباد 
كلالها ل  عكن موجودة في سالف األزماف اإلسبلمية السيما في عالر  اهلل ىي مركلة ىذا الاالرن

السلف كلربما في الاالور التي علت ذلك أةضانن فما سبب ىذه الثنائية؟ ىذا االزدكاج كالتخالف 
بين الفكر الذم ةحتضن اإلسبلـ كبين السلوؾ الذم ةنأل عن ضواب  اإلسبلـ كعن أخبلقيات 

ا عباد اهلل االختبلؼ الذم ةت  بين الاقل كالقلبن الاقل من اليسير اإلسبلـ كأكامره؟ سبب ذلك ة
جدان أف ةحتضن حقائع اإلةماف ألنو ال ةمكن أف ةفارؽ الحقائع الالميةن الاقل ال ةمكن أف 

ةختلف ماك في أف الواحد زائد كاحد ةساكم اثنينن كالاقل ىو المالباح الذم ةنير الطرةع أماـ 
السدةد كالفرؽ بينو كبين المنهج الملتوم البايد الذم ةورث صاحبو صاحبو كةبين لو المنهج 

الرقاء كالتيو كالضبلؿن أما القلب فهو مخزف الوقود في حياة اإلنسافن كالوقود الذم ةحرؾ 
اإلنساف ليست قناعاعو الاقلية كإنما الوقود الذم ةحرؾ اإلنساف الحب المهيمن على القلبن 

الفؤادن ىذه الاواطفن ىذا الحبن ىذا التالع ىو الذم ةقود  الاواطف المهيمنة على جوانب
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اإلنسافن كعندما ةختلف الاقلن كىو المالباح الذم ةضيء الطرةع أماـ صاحبون مع القلب الذم 
ىو مركز لوقود الاواطف فاف الغىلىبىةى إنما عكوف للقلب كال عكوف الغىلىبىةي للاقلن أنا مؤمن باهلل إةمانان 

كن قلبي المحرو بالرغائب كالرهوات كاألىواء كحب الذات كالتالع بالدنيان القلب عقليان نا  كل
ىو الذم البد أف ةقودنين كلقد ذكرت لك  فيما أحسب مثاالن ةجسد ىذا المانىن إنو مالباح 
السيارةن إنو ةضيء لك الطرةع كةبين لك الطرةع المابد كالطرةع الذم فيو أخادةد كحفر كلكن 

عستطيع بمالباحها أف عتحرؾ إنما الذم ةحركها الوقود الذم في داخلهان  ىذه المركبة ال
كاإلنساف مثل ىذه المركبة ةا عباد اهللن أما الاقل فمالباح فق  كأما القلب فهو مخزف الوقود 
فانظر إالـ ةتجو ىذا الوقود الذم في قلبكن إالـ ةتجو الحب المهيمن على فؤادؾن في أكثر 

القلبية متجهة إلى أىوائنان إلى دنيانان إلى شهواعنان إلى رغائبنا الذاعيةن كمن  األحياف عكوف عواطفنا
ن ةستأذف الاقلي القلبى ليغرس فيو شتبلن أك نواةن من  ىنا عنبثع الثنائية في حياة أكثر المسلمين اليـو

محبة اهللن من مراقبة اهللن كةبحث الاقل كةبحث كةبحث فبل ةجد في قلب صاحبو أم متسعن 
ةرعد الاقل خائبانن ةبحث الاقل في جوانب قلب صاحبو عن متسع إلببلغو الرسالة الربانية التي 
ةقوؿ فيها المولى عز كجل بأسلوب رقيع من الاتب كالتحببهلل }أىلىٍ  ةىٍأًف ًلل ًذةنى  مىنيوا أىٍف عىٍخرىعى 

ال ًذةنى أيكعيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبلي فىطىاؿى عىلىٍيًه ي اأٍلىمىدي قػيليوبػيهيٍ  ًلذًٍكًر الل ًو كىمىا نػىزىؿى ًمنى اٍلحىعٍّ كىال ةىكيوني  وا كى
هيٍ  فىاًسقيوفى{ ]الحدةدهلل ًثيره ًمنػٍ [  كلكن الاقل إذ ةحاكؿ أف ةبلغ القلبى ىذه ُٔفػىقىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىكى

و المتمثلة الرسالة ال ةجد في القلب متساان ألف القلب مرغوؿ بدنياهن ألف القلب مرغوؿ بمحاب
في الرهواتن في األىواءن المالال  الذاعيةن كمن ىنا عنظر إلى ىذا اإلنساف إذ ةتحدث عن 

اإلسبلـ بلسانو عجده ذا لساف زىًلعن عجده ذا فكر إسبلمي مستنيرن فاذا نظرت إلى سلوكو في 
نماذج كثيرة المجتمع رأةتو ال ةبالي أف ةكذبن ال ةبالي أف ةخدعن ال ةبالي أف ةغشن ككلك  ةال  

ا ال ًذةنى  مىنيوا ًل ى عػىقيوليوفى مىا ال  من ىذا الذم أقوؿن ىذا المانى ك  كك  ةحذرنا منو بياف اهلل }ةىا أىةػُّهى
بػيرى مىٍقتان ًعٍندى الل ًو أىٍف عػىقيوليوا مىا ال عػىٍفاىليوفى{ ]الالفهلل ن كانظركا ةا عباد اهلل إلى قالة  ّ-ِعػىٍفاىليوفىنكى

نا بياف اهلل مثبلن بو ليجسد لنا ىذه الثنائيةن ىذا الذم ذىب جيلُّ المفسرةن إلى ىذا الذم ضرب ل
أنو بلااـ بن باعوراءن ةخبرنا اهلل عز كجل أنو قد متاو بالـو كثيرة شتىن علوـو عتالع بالمزةد 

 كالمزةد من دالئل كجود اهللن من دالئل عبودةة اإلنساف هللن من دالئل المالير الذم سيؤكؿ إليو
اإلنساف كالذم سيقف فيو بين ةدم اهللن كل ذلك  عاه اهلل لكن ذلك كلو حرو الاقلن كالاقل  
كما قلت لك  مالباحن ل  ةستفد من ذلك كلو ألنو أخلد إلى األرضن كانظركا إلى ىذا التابير 
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ان القر نين كيف أخلد كبماذا أخلد؟ أخلد إلى األرض ماؿى إلى الدنيان ماؿى إلى شهواعهان أىوائه
مبلذىان إلى مالالحو اانية الرخاليةن ماؿ إليها باقلو؟! ال ماؿى إليها باواطفون بقلبون بهذا الوقود 
هىا  نىاهي  ةىاعًنىا فىاٍنسىلىخى ًمنػٍ الذم أحدثك  عنو فما نفاتو علك ااةات ق  }كىاٍعلي عىلىٍيًهٍ  نػىبىأى ال ًذم  عػىيػٍ

ثػىليوي  فىأىعٍػبػىاىوي الر ٍيطىافي فىكىافى ًمنى الٍ  نىا لىرىفػىٍانىاهي ًبهىا كىلىًكن وي أىٍخلىدى ًإلىى اأٍلىٍرًض كىاعػ بىعى ىىوىاهي فىمى غىاًكةنىن كىلىٍو ًشئػٍ
ريٍكوي ةػىٍلهىٍث ذىًلكى مىثىلي اٍلقىٍوـً ال ًذةنى كىذ بيوا بًآةا عًنىا فىاٍقاليًه كىمىثىًل اٍلكىٍلًب ًإٍف عىٍحًمٍل عىلىٍيًو ةػىٍلهىٍث أىٍك عػىتػٍ

ن عندما ةالب  اإلنساف أسيران لقلبو كةكوف  ُٕٔ-ُٕٓقىالىهى لىاىل هيٍ  ةػىتػىفىك ريكفى{ ]ألعراؼهللالٍ 
القلب مركزان للوقود المتجو إلى الرهواتن إلى األىواءن إلى المبلذن إلى الدنيا ماذا عسى أف 

عالمها من دةن عنفاو ااةات البيناتن ماذا عسى أف عنفاو الحقائع كالدقائع الالمية التي كرثها ك 
اهلل عز كجل؟ ال لن ةنتفع من ذلك شيئان كةؤكؿ أمره إلى مثل الكلب إف شبع كارعول ةظل لسانو 

ةلهث كإف ظًمأ كجاع ةظل لسانو على ىذه الحاؿن الطمع مستمر كالتوجو إلى الدنيا التي ال ةربع 
الثنائية لالنا نتحرر  منها مستمرن ىذا مثل ةخاطبنا بو اهلل عز كجل لالنا ناتع أنفسنا من ىذه

أنفسنا من أسر القلب عندما ةكوف مخزنان لوقود األىواء كالرهوات المختلفةن كااف لالك  
عسألوف ةا عباد اهلل فكيف السبيل إلى أف نتحرر من ىذا األسر الذم ةقالينا عن الاقل كةحجبنا 

ير على من ةس رىهي اهلل عز عن دالئلو كبراىينو؟ سبيل ذلك شيء ةسيرن كربما كاف عسيران كلكنو ةس
كجل لون سبيل ذلك أف عقتح  قلبك الذم حيًريى باألىواء المخلتفةن أف عقتحمو بذكر اهلل عز 

كجلن كأنا لست أعني في ىذا المقاـ الذكر اللساني أك الذكر المتمثل في فرقاة السبحة في اليد 
ٍر رىب كى ًفي نػىٍفًسكى عىضىرُّعان كىًخيفىةن كىديكفى كإنما أعني بالذكر التذكر كما حدثنا اهلل عز كجلهلل }كىاذٍكي 

ٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ بًاٍلغيديكٍّ كىاٍاصىاًؿ كىال عىكيٍن ًمنى اٍلغىاًفًلينى{ ]ألعراؼهلل ن ذكرؾ اهللى عز كجل  َِٓاٍلجى
ةحرؽ كل ما عجمع في الفؤاد من مظاىر الدنيا كأىوائها التي جالتك عخلد إلى األرض كما قاؿ 

عز كجلن ذكرؾ اهلل عز كجل ةفجر حبان في قلبك للمولى عز كجل كمن ث  البد أف ةطرد حب  اهلل
اهلل في قلبك محبة سائر األغيارن ل  أجد أةها اإلخوة إنسانان ةداـك لسانو كقلبو على ذكر اهلل عز 
كجل كل  ةتمتع بناي  الحب هلل أبدانن كيفن كيف ةكوف ذكرؾ هلل عز كجل؟ أةكوف ذلك بذكر 

ذاعو؟ الن ال ةمكن لئلنساف أف ةتخل ربون كل ما خطر في بالك فاهلل بخبلؼ ذلك كلكن ذكرؾ هلل 
ةاني أف عذكر صفاعون أف عذكر نامون أف عذكر رحمتو بكن أف عذكر عدبيره لكن أف عذكر حماةتو 

لكن ارب  النا  بالمنا ن إذا جلست إلى المائدة عأكل فاذكر اهلل عز كجل كأنت عنظر إلى 
صناؼ الطااـ التي ىيأىا اهلل لك على مائدعكن إذا كضات اللقمة في فمك عمضغها فاذكر نامة أ
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اهلل عز كجل إذ أقدرؾ على استساغة ىذا الطااـ كل  ةجالك عختنع فيون إذا قمت إلى فراشك 
لترقد اذكر نامة اهلل عز كجل عليك إذ رزقك ىذه اإلجازة التي لو ل  ةمتاك اهلل عز كجل بها 

كت خبلؿ ثمافو كأرباين ساعةن إذا استيقظت من رقادؾ اذكر نامة اهلل عز كجل إذ أةقظك لهل
باد رقاد بل أحياؾ باد موت كقل ما كاف رسولك محمد صلى اهلل عليو كسل  ةقولوهلل الحمد هلل 
الذم أحياني باد ما أماعني كإليو النرورن إذا دخلت الحماـ اذكر النامة اإللهية المتمثلة في 

ء ىذه السمـو عن كيانك كعخيل لو أف اهلل ل  ةمتاك بهذه النامة إالـ كاف ةؤكؿ أمرؾن إقالا
خرجت إلى الميضئةن عذكر نامة اهلل المتمثلة في ىذا الماء النمير الاجيب السياؿ الذم ليس لو 
لوف كال رائحة كلو أف اهلل ل  ةمتاك بهذه النامة لمللت من ذاعك كالشمأزت نفسك من ذاعكن 

ا عذكر اهلل بالفاعو ك الئو كعرب  النا  بالمنا  كعدـك على ذلك ال ةمكن إال أف ةتفجر حب عندم
اهلل عز كجل بين جوانحك كمن ث  ةطرد حبُّ األعلى حب  الدكفن ةطرد حبُّ المولى حب  

األغيارن فاذا صفا قلبك من األغيار ةالطل  الاقل عندئذو مع القلب كةتجهاف ماان إلى السير على 
الراط الذم اختطو لنا ربنا سبحانو كعاالى كعنطوم الثنائية  نذاؾن ىذا ىو الابلج ةا عباد اهللن ال

عاالوا ناالج قلوبنا التي أصبحت مركزان بل مخزنان لوقود الرهوات كاألىواءن عاالوا نطهر قلوبنا من 
ٍلنىا ذلك باإلكثار من ذكر اهللن كانظركا كيف ةدعونا ربنا إلى ىذا الدكاء بتحبب ع ا أىٍرسى جيبهلل }كىمى

ليو ًفي عىلىٍيكيٍ   ةىاعًنىا كىةػيزىكٍّيكيٍ  كىةػياىلٍّميكي ي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىةػياىلٍّميكيٍ  مىا لىٍ  عىكيونيوا كيٍ  رىسيوالن ًمٍنكيٍ  ةػىتػٍ
بودةة هللن بمارفة ن اذكركني بتذكر النا ن بمارفة الا ُِٓعػىٍالىميوفىن فىاذٍكيريكًني أىذٍكيرٍكيٍ { ]البقرةهلل

صفات الربوبية أذكرك  باللطفن أذكرك  بالمغفرةن أذكرك  بالرحمةن أذكرك  باإلساادن أسأؿ اهلل 
سبحانو كعاالى أف ةجال قلوبنا عامرة بذكره كأف ةطهرىا من كل كصف ةباعدنا عن مراىدعو 

 كمحبتو أؽ
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 فطجخ اٌؼ١ل

 

 

برن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.. اهلل أكبر ما اجتمع اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أك
المسلموف من كل حدب كصوب أماـ بيت اهلل الحراـن اهلل أكبر ما استغفر المستغفركف كعاب 
التائبوف فأقبل إليه  اهلل بالرحمة كالتوبة كغفرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر... اهلل أكبر ما 

كالمستغفرةن كااةبين كالخاشاين في عرفة إلى عناف السماء فتاب عليه   ارعفات أصوات التائبين
اهلل سبحانو كعاالى كجددكا البياة لو عبيدان صالحين سائرةن على نهجو فقبل اهلل عز كجل منه  

عوبته  كصف ن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.. سبحاف اهلل ملئ الميزافن سبحاف اهلل الميسىب ً  في 
كافن سبحاف اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.. كل م

الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي  
ال سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كأشهد أف ال إلو إ

اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل 
إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد 

ة ىذا اليـو األغر صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. أما باد فيا عباد اهلل  في صبيح
عهب ذكرل أبي األنبياء سيدنا إبراىي  خليل الرحمنن كما من مالمة من ماال  الحج إلى بيت اهلل 
الاتيع كما من شايرة من شاائره إال كىي ناطقة بذكرل أبي األنبياء إبراىي  على نبينا كعليو الالبلة 

عزاؿ جسران ممتدان بين الماضي  كالسبلـن كهلل في ذلك حكمة باىرةن كلقد كانت الذكرةات كال
كالحاضرن بين القدة  كالجدةدن ةتلقى المتأخركف منها دركسان كعبران مما جرل بالسابقين كجدةره بنا 

نحن المسلمين ةا عباد اهلل أف نوظف ىذه الذكرل التي أحياىا ربنا سبحانو كعاالى من خبلؿ 
بها كأف نتلقى منها دركسان كعبران كسببلن ناالج شاائر الحج إلى بيت اهلل الحراـ جدةر بنا أف نحتفي 

ًإًذ ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىي ى رىبُّوي  بها مركبلعنا كأدكاءنا كما أكثرىا. كلنا نقرأ بياف اهلل عز كجل القائلهلل }كى
ي ىذه [ن ىل عأملت  فًُِْبكىًلمىاتو فىأىعىم هين  قىاؿى ًإنٍّي جىاًعليكى ًللن اًس ًإمىامان ]البقرةهلل من ااةة

ًإًذ ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىي ى رىبُّوي ًبكىًلمىاتو فىأىعىم هين  ن نج   الكلمات التي ابتلى اهللي عز كجل بها نبي و إبراىي  }كى
في االبتبلء ككاف على مستول ما طلبو منو مواله جل جبللو. بماذا ابتبله اهلل عز كجل؟ ابتبله اهلل 
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لى ببلد الراـن عرؾ زكجو كعرؾ طفلو الالغير في أرض غير سبحانو كعاالى أكالن بأف ةهجر قومو إ
ذم زرع عاركان أىلو هلل سبحانو كعاالى مستجيبان لما طلبن ابتبله اهلل سبحانو كعاالى بالنمركدن 

أرسلو اهلل سبحانو كعاالى إليون حط  االهة المزةفة التي كانت عػيٍابىدي من دكف اهلل سبحانو كعاالىن 
مركد فحكموا عليو باإلحراؽ بالنار كأكقدت النيراف كما عالموف ةا عباد اهلل كاجتمات محكمة الن

ككًضعى خليل الرحمن في القاذؼ كجيء بو ليػيٍقذىؼى في نار ملتهبة متالاعدة إلى عناف السماء 
كجاءه جبرةل ةسألو قائبلن أليست لك حاجة قاؿهلل أما إليك فبل. أما إليك فبل؛ كاف إبراىي   نذاؾ 

ساعة من كحدة الرهود ال ةرل في الكوف كلو إال المدبر األكحد كىو اهلل عز كجل ةتقلب في 
فلما قيًذؼى بو كقد أع  ىذا االبتبلء على خير كجو جاءت محكمة اهلل قائلةهلل }قػيٍلنىا ةىا نىاري كيوًني 

 ًلهىتىكيٍ  ًإٍف كيٍنتيٍ  فىاًعًلينىن قػيٍلنىا ةىا [ن }قىاليوا حىرٍّقيوهي كىاٍناليريكا ٗٔبػىٍردان كىسىبلمان عىلىى ًإبٍػرىاًىي ى  ]االنبياءهلل
نىاري كيوًني بػىٍردان كىسىبلمان عىلىى ًإبٍػرىاًىي ى . عىل مىنىا اهلل ةا عباد اهلل أف محكمة اهلل ىي الغالبة كأف حك  

كما  اهلل دائمان ىو النافذ. ابتبله اهلل عز كجل باد ذلك بابنون بفلذة كبده إسماعيلن أمىرىهي بالذب ن
ىو إال ابتبلء لًييرًةػىنىا اهللن ال لًييرًةىو ن لًييرًةػىنىا اهلل عز كجل كيف عكوف حقيقة الابودةة هلل ككيف عكوف 
االستجابة الحقيقية لسلطاف اهلل عز كجل كأمره ككيف ةنبغي أف ةبرىن من ةقوؿ أنا عبد اهللن كيف 

الذم ةدعيو كةالنو. نج  إبراىي  ةنبغي أف ةبرىن على ذلك بأف ةضحي بكل شيء في سبيل ىذا 
خليل الرحمن في علك االبتبلءات كلهان كاف عبدان ةالن عن أنو ال ةملك شيئان إال عبودةتو هلل 
ًإًذ ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىي ى رىبُّوي ًبكىًلمىاتو  سبحانو كعاالى. علك ىي الكلمات التي أشار إليها بياف اهلل }كى

[ن فما الدرس الذم ةنبغي أف نتلقاه ًُِْعليكى لًلن اًس ًإمىامان ]البقرةهلل من ااةةفىأىعىم هين  قىاؿى ًإنٍّي جىا
من ذلك إف في ذرل عرفة أك حوؿ بيت اهلل الاتيع أك في أم مالمة من علك الدةار المباركة أك 
في أم صقع من أصقاع عالمنا اإلسبلمي ىذان ما ىو الدرس الذم ةنبغي أف نتلقاه في صبيحة 

ـ األغر من ىذا الذم ةنبئنا بو بياف اهلل؟ إنو التضحية ةا عباد اهللن ةالمنا اهلل عز كجل  ىذا اليو 
كيف ةنبغي أف ةمارس الابد عبودةتو هللن ال بالدعاكل الكبلميةن ال بالطقوس السلوكية كحدىا بل 
بو  ةنبغي أف ةالن عن عبودةتو هلل عز كجل بأف ةضحي بكل ما ةملك كبكل ما ةحب كبكل ما ةاتز

في سبيل محبوبو األكؿن في سبيل عزةزه األقدسن ىذا ما ةنبئنا عنو بياف اهلل كةدعونا إليو. كليس 
المطلوب منا ةا عباد اهلل إذ نتلقى ىذا الدرس في صبيحة ىذا اليـو من ذكرل أبي األنبياء إبراىي  

قذفنا في النارن أف نضحي بمثل ما ضحى بو سيدنا إبراىي ن ليس المطلوب منا أف نستسل  لمن ة
ليس المطلوب منا أف نذب  كليدان كال طفبلن كإنما ةكفي أف نضحي بحظوظنا الرخاليةن المطلوب 
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منا أف نضحي بمالالحنا اانية الدنيوةة كأف نؤثر عليها أمر اهللن ال بل أف نؤثر عليها الماللحة 
أف نضحي بحظوظنا الذاىبة  الباقية. المطلوب منا ةا عباد اهلل أف نضحي بالفاني في سبيل الباقين

ااةلة كأف نستبقي ما ةكوف ضمانة لساادعنا كساادة أمتنا. ما ىي االبتبلءات التي ةبتلينا اهلل عز 
كجل بها اليـو في مقابل علك االبتبلءات الثقيلة التي ابتلى اهلل عز كجل بها خليلو إبراىي ؟ إنو 

اهلل عز كجل باألخبلؽ اإلنسانية الراشدة عندما  ةبتلينا بالالبر على المكاره التي نراىان ةبتلينا
ةتاامل الواحد منا مع أخيو إف في اإلسبلـ أك في اإلنسانيةن أال نغشن أال نخدعن أال نمؤل جيوبنا 
أك صنادةقنا باألمواؿ على حساب صحة إخواننان على حساب عافيته . ةرةد اهلل عز كجل منا أف 

سبيل أف نبقي على إخواننا أعزةن في سبيل أف ننتالر له  نضحي بحظوظ النفس كبراحة الباؿ في 
ضد الادك المرترؾ الذم استلب دةارى  كاغتالب حقوقه ن ىذا ما ةطالبنا بو اهلل عز كجل. كلو 
أننا نجحنا في ىذا الذم ةبتلينا اهلل عز كجل بو لرفع لنا اهلل عز كجل عنده مكانان عليان كلكن أةن 

في مثل ىذا الالباح األغر لياودكا فيقولوا لموالى  عز كجل لبيك  ى  الذةن ةتلقوف ىذا الدرس
كسادةك ىا نحن نسير على خطى أبي األنبياء إبراىي . إخواننا في فلسطين أك في غزة لماذا 
ن كالاياذ باهللن من المولى سبحانو كعاالى أف ةنتالر له !  ةاانوف من ىذا الذم ةاانوا! أىو عجزه

ع االبتبلء الذم ابتلى اهلل عز كجل بو أبا األنبياء إبراىي ن عرل ىل نبرىن مااذ اهللن كلكنو من نو 
على صدؽ إسبلمنان ىل نبرىن على صدؽ عبودةتنا هلل عز كجلن ىل نبرىن على أننا فابلن 

لىى على مسامانا كفي األقنية المختلفة الكثيرة  ناء الليل كأطراؼ  مستمسكوف بكتاب اهلل الذم ةػيتػٍ
ما الذم نراه؟ نرل الثنائية التي حدثتك  عنها في األسبوع الماضي كالذم قبلو. النهار! كلكن 

مسلموف بألسنتنان مسلموف بحركات الركوع كالسجود إف ركانا أك سجدنان مسلموف بطبع المزةد 
لىى فيها كتاب اهلل صباح مساء كلكن عندما  كالمزةد من المالاحف كباإلكثار من األقنية التي ةػيتػٍ

ىذا االبتبلء الذم ابتبلنا اهلل عز كجل بون إخوة لنا محاصركف عن شماؿ كجنوبن ننظر إلى 
محاصركف عن طرةع أعدائنا كعن طرةع إخواننان ةموعوف موعان بطيئان بالوسائل كاألمراض المختلفة 
التي ال داعي إلى ذكرىا كنداء اهلل عز كجل ةالك أسماعنا كأسماعه  أف انتالركا لدةن اهللن أف 

ا إلخوانك  الذةن ةيٍضط هىدكف كةيحىاصىرىكف كةػيقىتػ ليوف عقتيبلن بطيئانن سيركا خطوات كئيدة بسيطة انتالرك 
في الطرةع التي سار فيها أبو األنبياء إبراىي ن كخطب ىذا اليـو الرنانة عيٍسمىعي في صقع كعهتز من 

كةػيقىتػ ليوف كةيحىاصىريكف كال عحتها المنابر في كل مسجد ىنا كىناؾ كلكن إخوانك  في غزة ةيٍخنػىٍقوف 
من مستجيب ق ن ةيحىاصىريكف من قبل أعدائنا كأعداء اهلل كةيحىاصىريكف من قبل إخواننا كإخوانه  في 
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اهلل. كيف ةمكن أةها اإلخوة أف نخاطب اهلل عز كجل في صبيحة مثل ىذا اليـو األغر الذم عفوح 
ي ةضانا اهلل منها أماـ مبدأ التضحيةن كاهلل ال ةرةد فيها ذكرل أبي األنبياء إبراىي ن ىذه الذكرل الت

منا أف نضحي بمثل ما ضحى بو إبراىي  لكنو ةرةد منا الالدؽ في سيرنا على صراطون ةرةد منا أال 
نخدع كال نغش كال عيكىذٍّبى ألسنتينا قلوبىنان ةرةد اهلل عز كجل منا إذا كجدنا أف اهلل قد ابتبلنا بهؤالء 

بين صدؽي الالادقين ككذبي الكاذبينن ةرةد اهلل عز كجل منا أف نالن أننا عبيدهن األعداءن لكي ةت
أف نقوؿ لو ةا رب ىا قد عدنا إليك كىا قد جر ٍدنا كل قوانا في سبيل أف ننتالر لدةنك من خبلؿ 
االنتالار إلخواننا. إخواننا ىناؾ ةستالرخوف كةنادكف إخوانه  في اهللن أكلئك الذةن قاؿ اهلل عنه  

ا اٍلميٍؤًمنيوفى  ]الحجراتهلل  [ن كال من مجيبن كال من مجيب ق ن إنما ىنالك شيء َُ-}ًإن مى
 خرن ىنالك كعده ةػينػىف ذي بين المسلمين كأعداء الدةنن قدسية من الوعد ةنبغي أف عػينػىف ذن كالريطاف 

في صبيحة  ىو الراىد كىو الموقعن أما الالدؽ مع اهلل فغائب كمطوم! ماذا أقوؿ أةها اإلخوة
ىذا اليـو الذم سياود فيو كل كاحد منك  إلى داره كىو ةرل ألع الفرحة في ىذا الالباح ةرعس  

على كجوه الالغار كالكبارن كيف؟ كيف ةمكن أال عالب  ىذه الفرحة غالة في الحلع عندما 
إذا سألنا  نتذكر إخواننا ىؤالء! بل كيف نواجو موالنا كربنا غدان إذا سألنا أةن ىو مالداؽ دعواك ن

اهللي عز كجل حكامان كمحكومينن قادة كشاوبانن ابتليتك  بأعدائي كطلبت منك  االنتالار لدةني 
ككعدعك  النالر إف أنت  صدقت  في التوجو إلى ما أردتن فهبل استجبت  لدعائين ىبل كنت  
حولت  صادقينن ىبل كضات  في حجك  إلى بيت اهلل الحراـ ماناه الذم أردت أف عضاوهن ىبل ع

من التاامل مع الطقوس إلى التاامل مع الرب سبحانو كعاالى. أنا ال أقوؿ إف ىنالك عناقضان بين 
الفرحة الغامرة في دار كل مسل  كبين األسى الذم ةاتالر القلوب لحاؿ إخواننا ىؤالء ذلك ألف 

ها إلى اهللن قلب المسل  ةتسع لهذا كذاؾ. فرحتنا ليست عبارة عن رعونة إنما ىي كظيفة نتقرب ب
كاألسى الذم ةاتالر قلوبنا ليس كمدان نفسيان كلكنو ىو ااخر قربى نتقرب بها إلى اهللن كالابد 
المؤمن ةسير إلى اهلل بفرحتو التي ةحتسبها أجران عند اهلل كةسير إلى اهلل عز كجل بمأساعو التي 

ها اإلخوة أف نغمض أعيننا ث  ةحتسبها عند اهلل كلكننا نرةد أف نضع المااني في ألفاظهان نرةد أة
نفتحها كإذا بقادةو من حولنا قد  بوا إلى اهلل كعادكا فاصطلحوا مع اهلل كعادكا ةباةاوف موالى  

 كربه  كةنفضوف اليد عن مالافحة أعداء اهلل عز كجل. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 طوفخ أَب١ٔخ

 

ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ًو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّ 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  ىنالك صوره عرمئز منها 
ن أف عمارسهان مجموعة من الناس ةتحلقوف حوؿ مائدة اإلنسانية كال عقول على عخيلها فضبلن ع

ريًصفى عليها الطااـ ألوانان كأنواعانن عليها من الطااـ كل ما لذ  كطابن ةتناكلوف منها كةناموف 
بخيراعهان كعلى مقربة من ىذه الجماعة أرحاـ كأقارب له  عمدى  إليه  صلة القربى كاألخوة 

عانن ةنظركف باين من التوسل كالضراعة إلى ىؤالء الذةن ةلتهموف اإلنسانية كاإلةمانية ةتضوركف جو 
ألواف الطااـ المتوافر على مائدعه  كى  عن ىؤالء الذةن ةتضوركف جوعان مارضوفن كى  عن أعين 
ىؤالء الجائاين المتوسلة المتضرعة مارضوف كعائهوف كمحجوبوفن صورة أخرل؛ أناس ةتقلبوف في 

لناي  كطمأنينة النفس كالباؿن ال ةطوؼ به   خطر كال ةطوؼ به  أم رغد من الايش كأنواع من ا
ببلء أك خوؼ كعلى مقربة منه  جيراف بل إخوة له  ةيساطوف بأسواط الاذابن ةالرخوف 

كةتوسلوف كةرفاوف أصواعه  ةتوسلوف إلى إخوانه  في اإلنسانية أف ةنجدكى  بما ةستطياوف كأف 
وف منو كلكن أصحاب الناي  عطوؼ به  سكرة الناي  كمن ث  ةخففوا عنه  ىذا الببلء الذم ةاان

فه  عن إخوانه  كعن أقاربه  كجيرانه  مارضوفن ال عالك أصوات االستنجاد  ذانه  كال عسرم 
أصوات البكاء إلى قلوبه ن ىل ةمكن لئلنسانية أف عتخيل فضبلن عن أف عمارس ىذا التالور الذم 

ستحيل في كثير من األحياف ةتحوؿ إلى شيء ممكنن في أضاك  أمامو ةا عباد اهلل! كلكن الم
المخلوقات التي عنتمي إلى صنف اإلنساف من كاف مظهران لهذا الرذكذ الغرةب الذم عنأل 
كعرمئز عنو اإلنسانية عجلى ىذا التالور جيدان في الايد الذم مر  بك ن أىالي غزة ال ةزالوف 

ؽ الحالار عليه  من كل جانب ضد أبس  محاصرةن كال ةزاؿ الادك اإلسرائيلي ةحك  طو 
الحاجات اإلنسانية التي ى  بأمس الحاجة إليهان ضد أى  الضركرات المايرية التي عذكب أمامها 

الخالومات كعنطوم بين ةدةها الاداكات كجيراف لهؤالءن جيراف له  في المناخن إخوة له  في 
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ا ًصريكنىه  ليزةدكا الطوؽ عليه  إحكامان اإلنسانيةن إخوة له  في الدةن ةاينوف أكلئك الذم ةيحى
كليزةدكا الببلء الذم ةحيطوا به  ليدنو منه  بالخناؽن ىذا الذم عرمئز منو اإلنسانية مر  بنا في 
ن ىؤالء إخوة لنا في المناخن إخوة لنا في اإلنسانيةن إخوة  ىذا الايد الذم مر  كال ندرم كيف مر 

لمبادئ الدةنية على اختبلفها كل ذلك ةستالرخ ضمائر من لنا في الدةنن القي  اإلنسانية كا
ةقولوف إنه  ةتمتاوف بذرة من اإلنسانيةن ةستالرخه  أف ةهونوا عليه  ىذا الببلء كأف ةخففوا 

عليه  ىذا الطوؽ كأف ةبادكا ىذا الحالار عن خناقه  كلكن ىا أنت  عركف كيف أف جيرانان له  
كفي الدةن أبوا كةأبوف إال أف ةاينوا أعداء اهلل عز كجل في المناخن إخوةن له  في اإلنسانية 

كأعداءنا جمياان في مزةد من إحكاـ ىذا الحالار عليه ن كىنا أعود ةا عباد اهلل إلى الثنائية التي 
حدثتك  عنها في األسبوع الذم مضى كربما في الذم قبلون ىذه الثنائية التي عرمئز منها القي  

لى اإلسبلـ في الظاىر كةجملوف ألسنته  بألفاظ من الدةن كالقي  كما كاألخبلؽن أناس ةنتموف إ
إلى ذلك كةرفاوف فوؽ رؤكسه  شاار االنتماء إلى ىذا الدةن كلكن سلوكه ن عالرفاعه ن كل ذلك 
ةكذب ما عنطع بو ألسنته ن كل ذلك ةكذب علك الراارات التي ةرفاونها فوؽ رؤكسه ن ربنا عز 

ا الٍ  ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ  كىاعػ قيوا الل وى لىاىل كيٍ  عػيٍرحىميوفى  كجل ةقوؿهلل }ًإن مى ميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى
[ن قراره كأمرهن جملتاف ةجمع البياف اإللهي فيهما بين القرار كبين األمر المترعب َُ]الحجراتهلل

صبلحن األمر بالحماةةن على ىذا القرارن أما القرار فهو إعبلف األخوة كأما األمر فهو األمر باإل
ةه   ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى األمر بالدفاعن األمر بالتضحية في سبيل ىذه األخوة اإلةمانية كاإلنسانيةن }ًإن مى
ذلك  ىو القرار } فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ  كىذا ىو األمر كالحك  كلكن ىؤالء الناس جالته  

اني بل كةتساىلوف فيو كلربما ةستهزئوف بون ةقوؿ المالطفى ثنائيته  ةارضوف عن ىذا األمر الرب
صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل هلل مثل المؤمنين في عوادى  كعراحمه  كعااطفه  كمثل الجسد 
الواحد إف اشتكى منو عضو عداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمىن حدةث حفظناه ةـو كنا 

ؤالء الجيراف عن ىذا الحدةث عائهوف كعن أمر صغاران في المدارس كاألمة كلها عارفو كلكن ى
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  مارضوفن كةقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  المسل  أخو 

المسل  ال ةظلمو كال ةخذلو كال ةسلمون كلكن ىؤالء اإلخوة ةالركف على أف ةناقضوا أمر رسوؿ 
 عليو كسل  المسل ى إلى أف ال ةظل  أخاه اهلل صلى اهلل عليو كسل ن لئن دعا المالطفى صلى اهلل

المسل  كإلى أف ال ةخذلو كإلى أف ال ةسلمو فاف لساف حاؿ ىؤالء الناس ةقوؿ ال بل مبدؤنا أف 
نظلمو كأف نخذلو كأف نسلمو ذلك ألف بيننا كبين أعداء اهلل عز كجل كعودان كعهودان كلسنا قاطاي 
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أحرل بنا أف نؤدم حقوؽ ىذه األخوة له  من أف نؤدم ىذه الوعودن بيننا كبينه  اعفاقات كأخوة 
حقوؽ ىذه األخوة التي ةأمرنا اهلل عز كجل بهان كمع ذلك ةا عباد اهلل فاف الدنيا في كثير من 

األحياف قد عغر عندما ةجد أناس أف ىنالك صفقة رابحة عضمن له  إف ى  باعوا دةنه  أف ةنالوا 
من أمتاة الدنيان أف ةنالوا رغدان من الايش كبسطة في الحياةن  دنيا مؤثرة عندى ن أف ةنالوا متاعان 

ربما عاه ىؤالء الناس كساؿ اللااب منه  على ىذه الفائدة الدنيوةة أك على ىذا المغن  الذم قد 
ةنالونو من خبلؿ ىذه الالفقة كلكن الببلء األط  أف ةبيع اإلنساف دةنو بدنيا غيرهن الببلء األط  أف 

ف صفقة عجارةة ةبيع فيها متاعو كةخسر الثمن الذم باع بو ذلك المتاع فياود ال ىو ةمارس اإلنسا
على متاعو أبقى كال ىو على الثمن الذم باع بو متاعو حاللن علك ىي صورة حاؿ باض إخوافو 

لنا كجيراف لنان أبرموا عهودان كعقودان مع عدك اهلل كأعدائه  كنزلوا على الرركط التي أملوىا عليه  
نتهى الاقد كأبـر الاهد فماذا استفاد ىؤالء الذم باعوا دةنه ؟ نظركا كإذا به  قد زجوا شاوبه  كا

في مزةد من الفقرن زجوا شاوبه  في مزةد من الضنك كالكرب الذم ةأخذ اليـو منه  بالخناؽن 
أف عأعيه  زجوا شاوبه  في الاولمة االقتالادةة التي جالته  أعباعان لآلخرةن ةنتظركف لقمة الطااـ 

عن ةمين أك عن شماؿن علك ىي الماليبة الكبرل أف ةيخدىعى اإلنساف ببرةع من الماؿ ةدخل جيبون 
ربما استغلو الريطاف كعغلب عليو فزجو في مثل ىذه الحاؿن ىي حالة من الرب  لكنو رب  عاجل 

قاء ال شيءن ةؤكؿ إلى خسراف  جلن كلكن الببلء األط  أف ةبيع اإلنساف مكانتو كشرفو لادكه ل
الن ال لقاء ال شيء بل لقاء فقر ةزج بو شابون لقاء ضنىن كضنك كبؤسن ةزج بو أمتون ىذا ىو 

الببلء الماحع ةا عباد اهللن مر  بنا ىذا الايد بحلوه كمرهن أما الحلو فقد ذقناه كأما المر فينبغي أف 
عراحمه  كعااطفه  كمثل نذكقو لكي نرار بمانى كبلـ رسوؿ اهللهلل مثل المؤمنين في عوادى  

الجسد الواحد إف اشتكى منو عضو عداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمىن حلو كميٌر ةنبغي أف 
نتقرب إلى اهلل عز كجل بكل منهمان أما الابرة التي ةنبغي أف نجنيها من ىذا الذم أقولو لك  فهي 

لى الالراط الذم أمرنا اهلل عز كجل أف نزداد عمسكان بالنهج الذم شرفنا اهلل بون أف نزداد سيران ع
ا ال ًذةنى  مىنيوا ًإٍف  بون أف نزداد اصطباغان بالوصاةا التي ةأمرنا اهلل عز كجل بها ليل نهارهلل }ةىا أىةػُّهى

قىًلبيوا خىاًسرًةنى  ] ؿ عمرافهلل نػٍ  [ن }بىًل الل وي ُْٗعيًطيايوا ال ًذةنى كىفىريكا ةػىريدُّككيٍ  عىلىى أىٍعقىاًبكيٍ  فػىتػى
ري الن اًصرًةنى  ] ؿ عمرافهلل يػٍ نػيٍلًقي ًفي قػيليوًب ال ًذةنى كىفىريكا الرٍُّعبى ًبمىا َُٓمىٍوالكيٍ  كىىيوى خى [ن  }سى

[ن انظركا إلى قولو عز كجل نتلوه ُُٓأىٍشرىكيوا بًالل ًو مىا لىٍ  ةػينػىزٍٍّؿ بًًو سيٍلطىانان  ] ؿ عمرافهلل من ااةة
ا ال ًذةنى  مىنيوا ال  كنالطبغ بو كنااىد اهلل عز كجل على أف نكوف كما أمر ال كما نهىهلل }ةىا أىةػُّهى
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[ ىذه البطانة ةنبغي أف عكوف من إخواننا ُُٖعػىت ًخذيكا ًبطىانىةن ًمٍن ديكًنكيٍ  ال ةىٍأليونىكيٍ   ] ؿ عمرافهلل
ا ال ًذةنى  مىنيوا ال الذةن عجمانا به   صرة اإلنسانية التي عػىو جىهىا دةن اهلل سبحانو كعاالى؛ }ةىا أىةػُّ  هى

ًت اٍلبػىٍغضىاءي ًمٍن أىفٍػوىاًىهً  ٍ  كىمىا عيٍخًفي عػىت ًخذيكا ًبطىانىةن ًمٍن ديكًنكيٍ  ال ةىٍأليونىكيٍ  خىبىاالن كىدُّكا مىا عىًنتٍُّ  قىٍد بىدى
ا ال ًذةنى  مىنيوا ال ُُٖفهللصيديكريىيٍ  أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكي ي اٍاةاًت ًإٍف كيٍنتيٍ  عػىٍاًقليوفى  ] ؿ عمرا [ن }ةىا أىةػُّهى

عٍّ  ]الممتحنةهلل عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاءى عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍ  بًاٍلمىوىد ًة كىقىٍد كىفىريكا ًبمىا جىاءىكيٍ  ًمنى اٍلحى 
أمة أف نزداد عمسكان [ن نحن في شامنا ىذه التي باركنا اهلل عز كجل ةنبغي قادة كشابان ك ُمن ااةة

بأمر اهللن أف نزداد عمسكان بوصاةا اهلل سبحانو كعاالى كةنبغي أف نكوف دثاران كشااران إلخواننا أكلئك 
الذةن ةحاصركف جهد االستطاعةن بالقدر الذم أمكننا اهلل سبحانو كعاالى بون ةنبغي أف نوفر 

رؽ الممكنة إلى ىؤالء اإلخوة الذم امتحننا الكثير كالكثير مما رزقنا اهلل عز كجل إةاه كنوجهو بالط
اهلل سبحانو كعاالى بهذه الماليبة التي زجه  فيهان عرل ما الموقف الذم سنقفو؟ ىل سيكوف 
خيانتنا لدةن اهلل عز كجل كإعراضنا عن جيراننان إخواننا في اإلنسانيةن إخواننا في دةن اهلل عز 

سيكوف سببان في نامة ننالها؟ ال كاهلل ةا عباد اهلل؛ كجل ىل سيكوف سببان في عزة نطم  إليها؟ ىل 
[ن من أعرض عن أكامر اهلل ُِْ}كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ًذٍكًرم فىًاف  لىوي مىًايرىةن ضىٍنكان  ]طػوهلل من ااةة

كخاف حرمات اهلل كخاف شرعو البد أف ةزجو اهلل عز كجل في ضنك من الايش كىا نحن عركف 
لنا كنسأؿ اهلل سبحانو كعاالى له  النجاة كالخبلصن مىر  الايد كما قلت  كةنبغي أف ناتبر باخوة

نىا في قىٍدرو من الحلو منو كلكن ةنبغي أف نجني المر أةضان كةنبغي أف  لك  بحلوه كميرٍّهن ربما عقل بػٍ
الها نذكؽ مرارة ىذا الايد لنكوف شركاء مع جيراف لنا كمع إخوة لنان كالازة إنما ىي الازة التي ةن
اإلنساف من خبلؿ استرضاء مواله كخالقو سبحانو كعاالىن انظركا إلى البؤس الذم ةتقلب بو 
أكلئك الذةن مدكا ةد المالافحة إلى الادك ماذا استفادكا؟ باعوا دةنه  بدنيا غيرى  بل باعوا 

دةنه  بالخسراف الذم ركبه ن باعوا دةنه  بالذؿ الذم ركبه  كالذم لبسوهن باعوا دةنه  
بالنكباتن بالفقر الذم زيج ٍت بو شاوبه ن أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةرزقنا االعتبارن أسأؿ اهلل 
سبحانو كعااؿ أف ةػيٍقًدرىنىا على االعتزاز بدةنون على االعتزاز بأكامرهن على التمسك بوصاةاهن أقوؿ 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 اٌزٕىو ٌّؼبٟٔ اٌٙغوح ٚػظبرٙب

 

 

د هللن الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل الذم ىدانا لهذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهللن الحم
الحمد هلل على سابغ نامون كالحمد هلل على كل حاؿ كناوذ باهلل من حاؿ أىل النارن الحمد هلل أف 

إال اهلل كحده ال جالنا من أمة محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  خير األناـ. كأشهد أف ال إلو 
شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلون خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال   

كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
لمذنبة بتقول اهلل كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي ا

عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  كنا نتوقع أف ةستقبل عالمنا اإلسبلمي فاعحةى الااـ الهجرم بتجدةد 
البياة هلل سبحانو كعاالى كبمزةد من االلتزاـ باظات الهجرة كدركسها التي عركها لنا رسوؿ اهلل صلى 

ض ذلكن فوجئنا بما قد رأةناه من أف ماظ  اهلل عليو كسل  من كرائو كلكنا كةا لؤلسف فوجئنا بنقي
قادة الاال  الاربي كاإلسبلمي متنكركف لمااني الهجرل كعظاعهان مارضوف عنها مستخفوف بها. 
أكصانا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من خبلؿ ىجرعو من مكة إلى المدةنة بأف نضحي بالدنيا  

كاألىواء التي عتألع فيها في سبيل القي  كلهان بمظاىر الرئاسة فيها ككل أنواع المرتهيات 
اإلنسانية كالمبادئ التي شرفنا اهلل سبحانو كعاالى بها. كننظر كإذا بجل ىؤالء القادة ةسيركف على 

النقيض من كصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ةضحوف بالمبادئ اإلنسانية كالقي  السامية 
سبيل استبقاء الكراسي كالاركش. أكصى رسوؿ اهلل الراسخة في سبيل المرتهيات كاألىواء كفي 

صلى اهلل عليو كسل  مىٍن باده من خبلؿ ىجرعو من مكة إلى المدةنة كمن خبلؿ إعبلنو األخوة 
اإلسبلمية كعرسيخو لجذكرىا في أكؿ دكلة إسبلمية أقامها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أكصى 

حقوقهان كننظر كإذ بجل قادة عالمنا الاربي بأف نكوف أمناء على ىذه األخوة كأف نؤدم 
كاإلسبلمي ةتنكركف لهذه األخوة كةتنكركف لوصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كةضحوف بأخوة 
اإلسبلـ في سبيل عرسيخ الكراسي كفي سبيل مزةد من نسج الرهوات كاألىواء كاألمواؿن أما قوؿ 

ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإخٍ  ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ { ]الحجراتهلل من ااةةاهلل عز كجلهلل }ًإن مى فقد أصب    َُوى
لىى كةيامىلي بنقيضون ةيسمىع كةيستىخىفُّ برأنو. عباد اهلل إف ىذا القتل الذم ةستحر  أمران منسيان ةػيتػٍ

اليـو باألطفاؿ كالنساء كالريوخ ككل البر ءن ىذا القتل الذم عحوؿ إلى ماين لدـ ال ةجفن ليس 
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مالدره بقاة ماينةن ليس الماني بو أىالي غزة كإنما الماني بهذا القتل الذم ةستحر الاال  
اإلسبلمي كلو كإنما أىل غزة ىو الرمز األقدس لهذا الاال  اإلسبلمي كلهذا الهدؼ المرسـو الذم 

رضها ليس ل  ةاد خفيان على أحد. كإف المساجد التي ىيدٍّمىٍت فيها كالمالاحف التي ميزٍّقىٍت على أ
الماني بها بقاة ماينة كإنما الماني بها القضاء على اإلسبلـ كلو حيثما كيًجد كأةنما انتررت 

شمسو كإلى أم جهة كصلة أشاتون كإنما غزة كأىل غزة ىو الرمز األقدس لهذا الهدؼ المرسـو ةا 
دة الوحوش في عباد اهلل. كإف قول الرر التي عتربه باألبرةاء كعفال فالها الذم عذكب لو أفئ

أدغالهان ىذه القول ليست متمثلة في شرذمة من الناس أبدان كإنما ىي حاليلة الفئات الاالمية  
كلها علك التي اجتمات على عداكة اإلسبلـ كعلك التي عضافرت جهودىا بدافعو من األحقاد 

إسرائيل  كالضغائن للقضاء على ىذه الرمس الساطاة التي انتررت أشاتها في  فاؽ الدنيان كما
. ىما رمزاف اثناف؛  كذةولها من األعباع الخونة إذا الرمز األقذر لهذه القول التي عفال فالها اليـو
غزة الرمز األقدس للاال  اإلسبلمي الذم ةيراد القضاء عليون الرمز األقدس لئلسبلـ الذم ةيراد 

ئيل ىذه رمز لقول الرر إطفاء نورهن أما الرمز األقذر فهو إسرائيل كذةولها من الخونةن إسرا
المتضافرة في الجهات األربع للاال  كالتي قررت قرارىا كأجمات على أف عقضي على ىذا 

اإلسبلـ أةنما كجد كأف عقضي على خطره كأف عتخله من االضطراب الذم عااني منو من جراء 
جدةد خطر انترار اإلسبلـ ىنا كىناؾ. عباد اهلل في الوقت الذم أشرقت شمس عاـو ىجرم 

كاألمة اإلسبلمية عايش ذكرل ىجرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كعايش ذكرل أكؿ دكلة 
إسبلمية مسالمة أقامها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن في فاعحة ىذا الااـ كأمتنا 
اإلسبلمية عايش ذكرةات ىجرة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ننظر فماذا نرل؟ نرل أقناة 

سبلـ الزائفة كىي عتساق  من كجوه أكلئك الذةن كانوان كربما ال ةزالوفن ةتظاىركف باإلسبلـن اإل
اليـو عتساق  ىذه األقناةن اليـو أماـ ىذا االمتحاف الربانين امتحاف الدعوة إلى االنتالار 
الرسل لئلسبلـن إلى االنتالار للقي ن إلى االنتالار للسل  الذم دعا إليو ربنا من خبلؿ باثة كل 

كاألنبياء كاإلسبلـ ةدعوا إلى االنتالار لئلخوة المظلومين الذةن ةػيقىت لوف كعيٍسفىكي دماؤى  صباح 
مساءن ننظر كإذا به  ةنحازكف إلى صفوؼ الادك األرعنن ننظر كإذا بأقناة اإلسبلـ التي ك  كك  

بلساف الحاؿ لمن  كك  خيًدٍعنىا بها عتساق  من كجوىه ن كلكأنه  ةقولوف إف بلساف القوؿ أك
ةدعوى  إلى أف ةحققوا الاهد الذم أيقي  في أعناقه  لكأنه  ةقولوف كمن قاؿ لك  إننا نمثل ىذه 
األمة التي نتربع على كرسي فوؽ صدرىان إننا نمثل قول الررن إننا نمثل إسرائيل التي ىي الرمز 
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 لها ظاىر كباطنن لها مظهر األقذر كاألنجس لقول الرر في الاال  كلو. ىذه المحنة ةا عباد اهلل
جلي كلها باطن خفين أما الظاىر الجلي فمأساة عتقطع لها القلوبن محنة ما أظن أف عارةخنا 

اإلسبلمي بحلوه كمره سجل مثل ىذه الظاىرةن الخيانات الكثيرة التي مرت في الاال  اإلسبلمي 
ا ما بلغت ىذا المبلغ ق ن ىذا ىو إف في ربوع غربنا اإلسبلمي أك في ربوع شرقنا ىذا كثيرة كلكنه

الظاىر محنة كببلء أما الباطن فانما ىو منحة من من  اهلل عز كجل ليستبين الالادؽ من الكاذب 
كلكي عتمزؽ أقناة النفاؽ ةا عباد اهلل. أما غزة كأىاليها فبل أستطيع أف أرسل إليه  من فوؽ ىذا 

اهلل عز كجل أرجو أف ةبلغ كل منهما  ذاف  المكاف إال عزاءن كاحدان ةتمثل في  ةتين في كتاب
ىؤالء اإلخوة الالامدةن الالابرةنن أما األكلى فقوؿ اهلل عز كجلهلل }ًإٍف ةىٍمسىٍسكيٍ  قػىٍرحه فػىقىٍد مىس  

ا بػىٍينى الن اًس كىلًيػىٍالى ى الل وي ال ًذةنى  مىنيوا كى  اًكليهى ـي نيدى اءى كىالل وي اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ًمثٍػليوي كىعًٍلكى اأٍلىة ا ةػىت ًخذى ًمٍنكيٍ  شيهىدى
اًفرًةنى{ ] ؿ عمرافهلل ن كأما ااةة  ُُْال ةيًحبُّ الظ اًلًمينىن كىلًييمىحٍّهى الل وي ال ًذةنى  مىنيوا كىةىٍمحىعى اٍلكى

الثانية فهي قوؿ اهلل عز كجل كلكأنما أنزلت في ىذا الاالر خطابان لهؤالء اإلخوة عبرةدان للظى 
ةػىقيوؿي }ًإالٌ عػىٍناليريكهي فػىقىٍد نىالىرىهي الل وي ًإٍذ أىٍخرىجىوي ال ًذةنى كىفىريكا ثىاًنيى اثٍػنػىٍيًن ًإٍذ ىيمىا ًفي اٍلغىاًر ًإٍذ قلوبه هلل 

ا  هي ًبجينيودو لىٍ  عػىرىٍكىى ًلمىةى ال ًذةنى  ًلالىاًحًبًو ال عىٍحزىٍف ًإف  الل وى مىاىنىا فىأىنٍػزىؿى الل وي سىًكينىتىوي عىلىٍيًو كىأىة دى كىجىاىلى كى
ًلمىةي الل ًو ًىيى اٍلايٍليىا كىالل وي عىزًةزه حىًكي ه{ ]التوبةهلل الحظوا أةها اإلخوة فرؽ ما   َْكىفىريكا السٍُّفلىى كىكى

ًلمىةى ال ًذةنى كىفىريكا السٍُّفلىى   بين ىاعين الجملتين لتدركوا المدل البايد من مانى كل منهما }كىجىاىلى كى
  ةقل ككلمة اهلل الاليان ل  ةسل  عليها الجال الزماني الخاص بوقت ماين كإنما جالها جملة ل

ًلمىةي الل ًو ًىيى اٍلايٍليىا  في كل عهد كفي كل كقت عل   ًلمىةى ال ًذةنى كىفىريكا السٍُّفلىى كىكى مستأنفة }كىجىاىلى كى
سبلمي فأقوؿ له ن كلست أنا القائل ذلك من عل  كجهلو من جهل. أما قادة الاال  الاربي كاإل

كلكنو اإلسبلـن كلكنو إنذار اهلل عز كجل أك عبريرهن كلكل أف ةسلك أحد السبيلين أقوؿ لهؤالءهلل 
عمر الزمن قالير فما بلك بامر اإلنسافن كلال الواحد منه  ةكمن موعو خلف أذنون كلالو 

لى اهلل؟ أةن سيحمل كرسيو عندما سيالب  غدان كلن ةمسين عرل ما ىي الكنوز التي سيرحل بها إ
ةرحل إلى اهلل عز كجل من خبلؿ القبر الذم سيتمدد فيو ث  من خبلؿ الموقف الذم ةقف بين 

ةدم موالنا رب الاالمين فيون من ذا الذم ةظن منه  أنو سيقف أماـ اهلل جالسان على عرشو مترباان 
ا قاؿ اهلل سبحانو كعاالىن لن عرحل إلى على كرسيون لن عرحل إلى اهلل إال عارةان من ذلك كلو كم

اهلل عز كجل إال فقيران من ذلك كلون كةحك عدارؾ الساعات الباقية من عمرؾ قبل أف عرحل إلى 
اهلل كعجتر الرقاء الذم ال نهاةة لون إخوانك الذةن ةلتجئوف إليك كةستنالركف اهلل عز كجل عن 



  

 ~273 ~ 
 

هلل كلكنو ابتبلء ةبتلي اهلل عباده باباده من أجل طرةقك ةنبغي أف عال  أف النالر إنما ىو من عند ا
أف ةثيب ىؤالء بهؤالء أك أف ةاذب ىؤالء بجرةمته  في حع ىؤالء. ةا عجبان لحاؿ إنساف أغمض 
عينية عن الحقيقة الساطاةن خذ الماؿ كلكن ال عابدهن اجلس على الكرسي الذم أقامك اهلل فيو 

ل عن ىذه الدنيا }ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كلكن ال عابد كرسيك صباح مساءن أنت راح
 ٓٗ-ًِٗإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدانن لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدانن كىكيلُّهيٍ   عًيًو ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردا{ ]مرة هلل

يقك كعنفيذؾ لموالؾ ن سترحل إلى اهلل بريء كاحدن باملك الالال ن بخدمتك إلخوانكن بتحق
ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ {]الحجراتهلل من ااةة ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى }أىٍصًلحيوا  ةا    َُإذ ةقوؿ  }ًإن مى

عجبان لمن ةسمع كبلـ اهلل كةالك أذنيو ث  ةأبى إال أف ةفسد ما بينو كبين أخوةون ةستالرخو إخوانو 
أماـ مرضاى ن أماـ جرحاى ن أماـ المحتاجين منه ن ليالاف   في اهلل أف ةفتحوا السبل أمامه ن

األخ أخاهن لياانع األخ أخاهن لياين األخ أخاه فبل ةستجيب ىؤالء القادة إال باغبلؽ األذف 
غىضى لها الرأس بذؿ. ىذه المحنة أسأؿ اهلل  كباغبلؽ السبل أما إسرائيل فتأمر لتطاعن عحك  ليػينػٍ

ا عبرة كأسألو سبحانو كعاالى أف ةوفقنا ألف نقطف منها الابرة. أما سبحانو كعاالى أف ةجال منه
شامنا ىذه فأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى لها مزةدان من الالبرن أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى لها مزةدان من 
التوفيعن أف عمد ما أمكن أف عمده من جسور التااكفن من جسور النالرن من جسور األخوة التي 

كجل بها كأسأؿ اهلل عز كجل أف ةجال دكافانا جمياان بلوغ مرضاة اهللن استنػزاؿ رضى أمرنا اهلل عز 
اهلل سبحانو كعاالىن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك   الحمد هلل حمدان  

أف محمدان  كثيران كما أمر كأشهد أف ال إلو إال اهلل إقراران بربوبيتو كإرغامان لمن جحد بو ككفر كأشهد
عبده كرسولو كصفيو كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. عباد اهلل 
اعقوا اهلل فيما أمر كانتهوا عما نهى عنو كزجر كأخرجوا حب الدنيا من قلوبك  فانو إذا استولى 

لمؤلمةن كما أظن إال أنها أسر. أةها اإلخوة ما أظن إال أف قلوبك  قد فاضت بالمراعر الحارة ا
عنتظر أف عابركا عنها بما ةثلج صدركك  كبما ةخفف لظى ىذه الحرقة في أفئدعك . لقد أصغيت  

ا ك ف ااف أف عابركا أنت  عن مراعرك  المهتاجة التي إف دلت على شيء  إلى الكلمات التي قلتػيهى
وة في سبيل اهلل. باد أف ننتهي من فانما عدؿ على مزةد من اإلةماف باهلل كمن التالع بمانى األخ

صبلة الجماة بوساك  أف عجتماوا في صحن ىذا المسجد لترفاوا أصواعك  مابرةن عن 
مراعرك  كلتطلقوا زفراعك  عرفاونها إلى عناف السماءن عباثونها أدعية ضارعة إلى اهلل عز كجل أف 

ا عبلغ  ذاف القادة الراقدةن ةستجيبن زفرات بوساك  أف عرفاوىا كأف عنرركىا في اافاؽ لاله
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ربما أةقظته  زفرة من ىذه الزفرات كربما نبهته  قبل حلوؿ المماتن ربما. اخرجوا باد صبلة 
ن أخوة كاحدة عابركف  الجماة إلى ساحة ىذا المسجد لتالنوىا صرخةن في صىرىخىاتن مانىن في ماافو

أؿ اهلل عز كجل أف ةجال منا من ةدعو بها كعالمونها الذةن دأبه  أف ةتررذموا كأف ةتفرقوان كأس
نىا إةاىا رسوؿ اهلل صلى اهلل  فيستجاب لدعائو. كشيء  خر أرةد أف أقولو لك ن ىي سنة ماضية عل مى
عليو كسل  في مثل ىذه الحاؿ كفي مثل ىذا الكرب الخانع أف ندعوى بدعاء النازلة عند االعتداؿ 

اؿ من الركاة الثانية من صبلة الجماة ااف ىو دعاء في الركاة األخيرة من الالبلة أم عند االعتد
النازلة نستجيب فيها ألمر اهلل سبحانو كعاالىن ككلك  ةؤمن كالشك أف فيك  من سيستجيب اهلل 
عز كجل دعاءه  الله  صل على محمد كعلى  ؿ محمد كما صليت على إبراىي  ك ؿ إبراىي  

براىي  ك ؿ إبراىي  في الاالمين إنك حميد كبارؾ على محمد كعلى  ؿ محمد كما باركت إلى إ
مجيد كرضي اهلل عن الخلفاء الراشدةن كمن عباه  باحساف إلى ةـو الدةن  الله  اغفر للمسلمين 

كالمسلمات كالمؤمنين كالمؤمنات األحياء منه  كاألموات كألٍٍّف بين قلوبه  ةا ذا الجبلؿ 
نا عند اليأس كأنت عوضنا عن كل ماليبة ال كاإلكراـ. الله  أنت أنيسنا في الوحرة كأنت أمل

عباٍدنا ةا ربي في ىذه الساعة عن جنى رحمتكن أذقنا برد إحسانك كلطفك ةا ذا الجبلؿ 
كاإلكراـ. الله  استجب دعاءنان حقع الله  رجاءنا. الله  إننا نتوسل إليك باةماننا بك كبحسن 

ةيًجيبي اٍلميٍضطىر  ًإذىا دىعىاهي كىةىٍكًرفي السُّوءى{ ظننا بك كنتوسل إليك بقولك في محك  عبيانك }أىم ٍن 
ن نتوسل إليك بحبك لمحمد صلى اهلل عليو كسل  إال استجبت دعاءنان  ِٔ]النملهلل من ااةة

اكرف الله  الغيم ة عن إخواننا أىًل غزة كعن سائر المسلمين المظلومين المنكوبين في مرارؽ 
كيد الكائدةنن الله  إنا نجالك في نحورى  كناوذ بك الله  من   األرض كمغاربهان الله  ريد  عنه 

شركرى  ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـ. الله  إنا نسألك بدموع الثكالى كنسألك بالدماء الزكية التي عيراؽ 
كال عجف على أرض غزة كنسألك ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـ بالريوخ الركع كباألطفاؿ الرضع نسألك 

ظي  افتقارنا إليك إال استجبت دعاءنان نحن عبادؾ المضطركف فاكرف بذؿ عبودةتنا لك كبا
الضر عنا. نحن عبادؾ البلئذكف بابك ال عقطانا عن بابك ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـ بقبائ  عيوبنان 
أنت الغفورن أنت الودكدن اصف  الله  عنا صفحك الجميل ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـن ال عهلكنا ةا 

بنان ال عهلكنا بجرةرة غيرنا ةا رب الاالمينن ال عهلكنا بجرةر القادة الذةن  ثركا أرح  الراحمين بذنو 
دنياى  على أمرؾن الذةن  ثركا كراسيه  كعركشه  على شرؼ الابودةة لك ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـن 

انتالر لابادؾ المسلمين في غزة ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـن أعد قولك في محك  عبيانك }ًإالٌ 
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ن الله  إف ىذا كعده ال زمن لو ليس حكران في كقت  َْريكهي فػىقىٍد نىالىرىهي الل وي{ ]التوبةهلل من ااةةعػىٍنالي 
من األكقاتن أنت الناصر دائمان كأنت الملجأ دائمان كأنت المبلذ دائمان }ًإالٌ عػىٍناليريكهي فػىقىٍد نىالىرىهي 

الاالمينن ى  الئذكف بك ةا ذا الجبلؿ  الل وي ن انالر الله  عبداؾ المؤمنينن ى  مؤمنوف بك ةا رب
كاإلكراـ. الله  إف عركش الدنيا كلهان طغاة األرض أضمع ال ةستطياوف أف ةفالوا شيئان أماـ 

نالرؾ المؤزر الذم عنالر بو عبادؾ المؤمنين ةا رب الاالمينن نالرؾ الذم  عيتو رسولك باألمس 
اغفر لنا ذنوبنان اصف  عنا صفحك الجميل ةا   عو لابادؾ المسلمين اليـو ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـن

رب الاالمين ةا أرح  من سيًئل كةا أكـر من أعطى كةا أكـر من استجاب ةا رب الاالمينن أنت 
ن أنت أكدعت في قلب نبيك  ُٗٓالقائل }فىًبمىا رىٍحمىةو ًمنى الل ًو لًٍنتى لىهيٍ { ] ؿ عمرافهلل من ااةة

ارحمنا كإف كنا عائهين عن صراطك ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـن لكننا محمد الرحمة لابادؾ التائهين ف
عبيدؾ المؤمنوف بكن لكننا عبيدؾ المتمسكوف بهدةك ةا أرح  الراحمينن نحن عبيدؾ الماتزكف 

باسبلمك الماتزكف بررعتك ةا اهللن ةا اهلل استجب دعاءنان ةا من ةرل مكاننا كةسمع الساعة  
 كبلمنا كةال  سرنا كعبلنيتنا
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 كٚه اٌّئٍَبد اٌل١ٕ٠خ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أ
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
فيا عباد اهلل  حقيقة البد من بيانها ككرف المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد 

الغطاء عنها حتى نتبينها كعتحمل ىذه األمة اإلسبلمية مسؤكليتها من كراء ذلك. إف المأساة 
الكبرل ال عتمثل في ىذا الحالار الذم عطاكؿ أمده على أىل غزة كال في القتل الذم استحر كال 

مثل المأساة الكبرل في شيء  خرن عتمثل المأساة ةزاؿ بريوخها أطفالها كنسائها البر ء كإنما عت
الكبرل في السبب الذم أكدل إلى ىذا المالير. إف المأساة الكبرل عتمثل في أناس ةزعموف أنه  
ال ةزالوف مسلمين ةمدكف جسور الود كالتواصل كالقربى إلى أعداء اهلل عز كجل كأعدائه  كأعداء 

ن أصوات االستغاثة التي عتجو إليه  من إخوانه  في اإلنسانيةن ىؤالء الذةن أصموا  ذانه  ع
اإلنسانية كفي اإلسبلـن ةارضوف عن مد ةد الاوف إليه ن ةارضوف عن مد االستنالار استجابة 

لرغائبه  مخالفين في ذلكن بل مخاصمينن حك ى اهلل سبحانو كعاالى القائلهلل }ال عػىت ًخذيكا عىديكٍّم 
ن مخالفين بل مخاصمين في ذلك  ُوفى ًإلىٍيًهٍ  بًاٍلمىوىد ًة{ ]الممتحنةهلل من ااةةكىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاءى عػيٍلقي 

ًت اٍلبػىٍغضىاءي ًمٍن  قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }ًمٍن ديكًنكيٍ  ال ةىٍأليونىكيٍ  خىبىاالن كىدُّكا مىا عىًنتٍُّ  قىٍد بىدى
ن مخالفين بل مخاصمين في  ُُٖافهلل من ااةةأىفٍػوىاًىًهٍ  كىمىا عيٍخًفي صيديكريىيٍ  أىٍكبػىري{ ] ؿ عمر 

ةًن فػىاىلىٍيكي ي الن اٍلر { ]ألنفاؿهلل من ااةة ًإًف اٍستػىٍنالىريككيٍ  ًفي الدٍّ  ٕذلك قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }كى
ًبيًل الل ًو  [ن مخالفين بل مخاصمين في ذلك قوؿ اهلل عز كجلهلل }كىمىا لىكيٍ  ال عػيقىاعًليوفى ًفي سى

اًف{ ]النساءهلل من ااةةكىاٍلميٍستى  . ىؤالء الذةن ةقفوف من  ٍٕٓضاىًفينى ًمنى الرٍّجىاًؿ كىالنٍّسىاًء كىاٍلًوٍلدى
أكامر اهلل عز كجل كأحكامو الالرةحة القاطاة موقف المخالف بل المخاص  كما ذكرت ىو 
على السبب في ىذه المأساة كمن ث  فهي المأساة الكبرل. رأل الادك األرعن أنو ةقف بقدميو 

أرض راسخة من رؤكس ىؤالء الذةن ةتظاىركف باإلسبلـن رأل الادك األرعن أنو ةقف على أرض 
ثابتة مستقرة من رؤكس ىؤالء المسلمين الذةن ةدعموف كةؤةدكف كةواصلوف في الوقت الذم 
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ا الٍ  ميٍؤًمنيوفى ةارضوف فيو عن إخوانه  في اهلل عز كجل كةمزقوف باستهانة بالغة أمر اهلل القائلهلل }ًإن مى
ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ { ]الحجراتهلل من ااةة [ن ةنبغي أف نال  أةها اإلخوة أف المأساة ًَُإٍخوى

الكبرل عتمثل في الينبوع كاألصل كال عتمثل في النتائج كالفركع. فما المنجاة من ىذه الماليبةن 
ةا عباد اهللن كىا أنا أضع النقاط  ما السبيل للتحرر من سبب ىذه المأساة الكبرل؟ سبيل ذلك

على الحركؼن أف عتحرؾ ىذه األمة على محورةن اثنينن أكلهما المحور السياسين ثانيهما المحور 
الدةني. أما المحور السياسي فهنالك بقاةا من القيادات الراشدة عحركت كال عزاؿ للنهوض بهذا 

لك  عالموف أف سورةة في مقدمة الببلد التي الواجب ابتغاء الترفع على ىذه المأساة الكبرلن كلا
عحركت على كل األصادة كفي كل االعجاىات في النطاؽ السياسي من أجل التخله من ىذه 
المأساة الكبرل التي سببت النتائج الكثيرة المؤلمة. أما التحرؾ على صايد المحور الدةني فبل 

ى الرغ  من الضركرة القالول التي عدعو إلى ةزاؿ أمنية في النفس كال ةزاؿ فكرة عراكد األذىاف عل
ذلك. كأنا أةها اإلخوة ال أعني بالتحرؾ على المستول الدةني األنرطة التي ةقـو بها األفراد من 
أمثالين ال أعني خطبان عػيٍلقىى كال مواعظ عيسمىع كال بيانات فردةة عيكتىب فاف ذلك كلو في الغالب 

حور الدةني علك المؤسسات اإلسبلمية التي ةيفترض أنها ةذىب أدراج الرةاحن إنما أعني بالم
عهيمن على قناعة األمة كعستوثع من الثقة التامة بهان ىذه المؤسسات ىي التي ةنبغي أف ةتمثل 
فيها المحور الدةني المتحرؾن إنها ال عزاؿ جاثمة ساكنة ىادئة ىدأة الموت. المجمع الفقهي 

أةن ىو صوعو؟ الجامع األزىر الذم كافن كإنها لذكرل نرجوا  المنبثع من منظمة المؤعمر اإلسبلمي
أال عكوف قد طوةت كذابت كذىبت مع الرة ن الجامع األزىر الذم كاف صوعيو صوتى اإلسبلمي 
المدكم على كل األصادة أةن ىو صوعون ال أعني األفراد المتناثرةن فيون كإنما أعني صوت ىذه 

المسلمينن كىو اس  لالك  سمات  بو منذ أةاـ كأنا أةضان المؤسسةن االعحاد الاالمي لالماء 
سمات بو منذ أةاـ كإنو الس  كبير كبير كال أدرم أةن ةكمن مسماهن أةن ىو التحرؾ من ىذه 

المؤسسات على الالايد الدةني الذم ةوازم خ  التحرؾ السياسين كعندما أقوؿ التحرؾ الدةني 
األسلوب السياسي باألسلوب الدةنين ال أعني الزفرات  ال أعني بذلك البيانات التي ةمتزج فيها

االصطناعية أك الحقيقية التي ةطلقها باض ىذه المؤسسات ىنا كىناؾ كإنما أعني أف عجتمع ىذه 
المؤسسات كلها على إصدار فتول عالن من خبللها حك  اهلل سبحانو كعاالىن عالن من خبللها 

ةد التواصل كالود كالقربى إلى أعداء اهلل كأعداء  قرار الررةاة اإلسبلمية في حع من ةمدكف
اإلنسانية كأعداء إخوانه  في الدةنن أعني بتحرؾ ىذه المؤسسات فتول ةنبغي أف عالدر كاحدة 
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متفقة باس  ىذه المؤسسات عنطع بحك  الررةاة اإلسبلمية في حع ىؤالء اإلخوة لنا في 
ى القتل عليه  رجاالن شيوخان نساءن أطفاالن دكف اإلنسانية كفي الدةن ةذبحوف بدكف جرةرةن عدكر رح

حساب مخالفينن بل كما قلت لك  مخاصمين قرار اهلل عز كجل كمخاصمين كصاةا رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسل  القائلهلل المؤمنوف في عوادى  كعحابه  كمثل الجسد الواحد إف اشتكى منو 

لهلل المسل  أخو المسل  ال ةظلمو كال ةخذلو عضوه عداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى. كالقائ
كال ةسلمو. المجمع الفقهين ما ىي مهمتو؟ كانت مهمتو كال عزاؿ إصدار الفتاكل كإنو إلى اليـو 
ماضو في إصدار الفتاكل في القضاةا المنثورة الجزئية في الررةاة اإلسبلمية كالتي أشهد أنها ل  

وٍّـ لها اعوجاجان. أما ىذا األمر الماليرمن أما ىذا التحرؾ الذم  عقدـ األمة إلى األماـ قيديمىان كل  عػيقى 
كلف اهلل سبحانو كعاالى بو ىذه المؤسسات باس  األمة اإلسبلمية جمااء فاف المجمع الفقهي 
عن ىذا الواجب غافل بل إنو لراقد بل إنو ربما قد حيًك ى عليو بالرقودن المجمع الفقهي المنبثع 

سبلمي. عاالوا نتساءؿ ةا عباد اهللن ما كظيفة منظمة المؤعمر اإلسبلمي باد من منظمة المؤعمر اإل
أف ةرقد رقدة الموت عن النطع بكلمة في مجاؿ الفتول أما ىذه المأساة المدمرة؟ ما كظيفتها؟ ال 
كظيفة لها كال مانى لوجودىا ق . االعحاد الاالمي لالماء المسلمينن ىذا االس  ةنسج  انسجامان 

مع فتول ةنبغي أف عالدر من ىذا االعحاد كلكنو ال ةنسج  أبدان مع عحرؾ أعضاء ىذا عامان 
االعحاد ةمينان كشماالن حركات سياسية عنافس أك عسابع أك عزاح  الناس المختالين بالسياسة 
كالذةن ةتحركوف بطبياة الحاؿ في ىذا الالدد كعلى ىذا المستول. مؤسسة األزىرن في  ىذا 

مرة أخرل أقوؿ لك  ال أعني باألزىر نثار األشخاص الذةن ةتكلموف كاحد من الالمت القاعلن ك 
ىنا ككاحد من ىنا كىناؾ كإنما أعني المؤسسة متمثلة في شيخهان متمثلة في إدارعها. األمة 

اإلسبلمية عنتظر من ةنطع باسمها عن حك  اهلل سبحانو كعاالى في ىذا األمر الماليرم. كلربما 
ا أف ىذه المؤسسات قامت بواجبها كأصدرت مجتماة الفتول الماركفة التي عتساءلوف فلو فرضن

ال ةمكن أف ةختلف فيها اثناف ألف كتاب اهلل عز كجل صرة  في بياف ىذا الحك  كألف كبلـ 
المالطفى صلى اهلل عليو كسل  صرة  في ذلك كلون لالك  عتساءلوف فماذا عسى أف عفيد ىذه 

بين أفراد ةتكلموف من ىنا كىنا كىناؾ على منبر مثل ىذا المنبر  الفتول؟ نا  ستفيد. فرؽ كبير
كبين مؤسسات عابر عن مراعر األمة اإلسبلميةن عابر عن عقيدة األمة اإلسبلميةن عابر عن 
التزامات األمة اإلسبلميةن عندما عستالن ىذه المؤسسات بهذه الفتول كعالن حك  الررةاة 

فاف ىؤالء الذةن كانوا كال ةزالوف ةتجاىلوف حك  اهلل كى  اإلسبلمية باس  األمة اإلسبلمية 
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ةتظاىركف باإلسبلـ كالذةن كانوا كال ةزالوف ةمدكف أةدم الود كالتناصر كالمحبة إلى أعداء اهلل 
كأعدائه  كالذةن ةارضوف عن صيحات إخوانه  المستغيثة به  البد أف ةرعوكان البد أف ةتضاءلوا 

إما أف ةكرمه  اهلل بالهداةةن كىذا ما ننتظره كندعوا بون كإما أف ةرحلوا  كالبد أف ةتحركوا كعندئذو 
بقرار من أمة اإلسبلـن فاما الهداةةن كىذا ما نأملون كإما الرحيل كىذا ما ال ةمكن أف نرك فيو 
باد أف عقـو ىذه المؤسسات بواجباعها. مرة أخرل أقوؿ لك  أةها اإلخوة المجمع الفقهي الذم 

ر كالكثير من الفتاكل التي ل  عحرؾ ساكنان كل  عقـو اعوجاجان أةن ىو صوعو المدكم أصدر الكثي
؟ االعحاد الاالمي لالماء المسلمين ما ةنبغي أف ةغطي نفسو بحركات من بلد إلى بلد كإنما  اليـو
ن ةنبغي أف ةالدر الفتول التي عنبئ عن حك  الررةاة اإلسبلمية في ىذا األمر  أما باد ةا عباد اهلل

إف عز  الاثور على السبيل الذم ةنهي ىذه المأساة فالسبيل األكبر كاألعظ  كاف كال ةزاؿ مفتوحان 
أمامنا كال جدكل من اختراؽ أك السير في السبل كلها إف ل  نسلك ىذا السبيل الكبير؛ سبيل 

إلى اهلل عز  الرجوع إلى اهللن سبيل التوبة النالوح على أعتاب اهلل ث  التضرع كااللتجاء الدائ 
كجل السيما في األكقات الخاصة كأكقات السحر. أكصي نفسي كأكصي كبلن منك  بالتوبة كاإلنابة 

إلى اهلل عز كجل ث  إني أكصي نفسي كأكصي كبلن منك  بالوقوؼ موقف الذؿ كاالنكسار على 
من ذلك أعتاب اهللن على باب الكـر اإللهين ندعوه كنستغيث برحمتو كجوده دكف عوقفن نجال 

كردان دائمان كلسوؼ عجدكف االستجابةن إف ل  نحن أىبلن لذلك ففينا من ىؤالء الذةن كصفه  
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسل  ريب  أشاث أغبر مدفوعان في األبواب ذم طمرةن باليين لو أقس  

ا ألننا أىل على اهلل ألبر قسمون فينا أةها اإلخوة من ىذا القبيل كثيرن لئن ل  ةستجب اهلل دعاءن
لبلستجابة فلسوؼ ةستجيب دعاءنا بحرمة ىؤالء الذةن عحدث عنه  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل . أةن أنت  من قوؿ اهلل عز كجلهلل }ًإٍذ عىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍ  فىاٍستىجىابى لىكيٍ  أىنٍّي ميًمدُّكيٍ  بًأىٍلفو ًمنى 

أنت  أةها اإلخوة من قوؿ اهلل عز كجلهلل }كىلىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ًإلىى أيمى و ن أةن  ٗاٍلمىبلًئكىًة ميٍرًدًفينى{ ]ألنفاؿهلل
ر عيوا كىلىًكٍن ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفىن فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىىيٍ  بىٍأسينىا عىضى 

انيوا ةػىٍامىليوفى{ ]األنااـهللقىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر يٍ  . أنا أدعو نفسي في ىذا  ّْ-ِْطىافي مىا كى
المكاف كأدعوك  كأدعو القادة كأدعو كل من ةسمع كبلمي إلى التوبة النالوح بين ةدم اهلل ث  إلى 
التضاؤؿ على أعتاب اهلل كاالنكسار كالذؿ أماـ باب الكـر اإللهي. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 استغفركه ةغفر لك الاظي  ف
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 ال رىو٘ٛا اٌفزٓ فبْ ف١ٙب ؽظبك إٌّبفم١ٓ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

هد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأش
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
سلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  كرد عن رسوؿ اهلل صلى اهلل الم

عليو كعلى  لو كسل  بسند ضايف أنو قاؿهلل ال عكرىوا الفتن فاف فيها حالاد المنافقين. كمانى 
نه  ىذا الكبلـ النبوم أف المسلمين عندما ةكونوا في أمن كطمأنينة كعندما عكوف الفتن بايدة ع

ةنبغي أف ةستايذكا باهلل منها كما كاف ةفال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كلكن إذا كقات الفتنة 
فليال  المسل  أف هلل عز كجل في ذلك حكمة كأنها في الظاىر فتنة كابتبلء كلكنها في الباطن 

عليو كسل  في  منحة كنامة من النا  الخفيةن ىذه النامة الخفية ةرير إليها المالطفى صلى اهلل
ىذا الحدةث إذ ةقوؿهلل فاف فيها حالاد المنافقينن أم إف المنافقين عندما ةكونوف في ظلٍّ من 
األمن كالطمأنينة كرغد الايش فاف نفاقه  ةختفي كال ةستبين ألنه  ال ةيكل فوف بمغرـو إسبلمي 

إذا انتابت المجتمعى  ةدفاونو كإنما ىي المغان  ةقتطفونها مع إخوانه  المسلمين الالادقين كلكن
اإلسبلمي ًىز ةه كعسرب إليها زلزاؿي فتنة فاندئذو ةختفي غطاء النفاؽ كةتجلى ما ىو مستكن في 
القلوب فهذا ىو المانى الذم أراده المالطفى صلى اهلل عليو كسل  بقولوهلل فاف فيها حالاد 

كجل في محك  عبيانو  المنافقين. قلتي لك  إف الحدةث مركمٌّ بطرؽ ضايفة كلكن بياف اهلل عز
ةدع  ىذا الحدةث كةقوةو. ىنالك  ةات كثيرة ةبين اهلل سبحانو كعاالى فيها الحكمة من الفتن 

التي ةباثها بين الحين كااخر في حياة المجتماات اإلسبلميةن إنو ةقوؿ مثبلنهلل }كىمىا أىصىابىكيٍ  ةػىٍوـى 
ٍماىاًف فىًبًاٍذًف الل ًو كىلًيػىٍالى  ًبيًل اٍلتػىقىى اٍلجى  ى اٍلميٍؤًمًنينىن كىلًيػىٍالى ى ال ًذةنى نىافػىقيوا كىًقيلى لىهيٍ  عػىاىالىٍوا قىاعًليوا ًفي سى

عػ بػىٍانىاكيٍ { ] ؿ عمرافهلل من ااةة [ن الحظوا كيف ُٕٔ-ُٔٔالل ًو أىًك اٍدفػىايوا قىاليوا لىٍو نػىٍالى ي ًقتىاالن الى
ء أك الفتنة التي أصابت المسلمين كرسوؿ اهلل صلى أف البياف اإللهي ةوض  لنا الحكمة من االبتبل

اهلل عليو كسل  بين ظهرانيه ن ما الحكمة؟ أجاب البياف اإللهي عن ذلك } كىمىا أىصىابىكيٍ  ةػىٍوـى 
ٍماىاًف فىًبًاٍذًف الل ًو كىلًيػىٍالى ى اٍلميٍؤًمًنينىن كىلًيػىٍالى ى ال ًذةنى نىافػىقيوا   أم ليستبين عل  اهلل الخفي  اٍلتػىقىى اٍلجى
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السابع حقيقة ساطاة كاضحة للناس جمياانن كعأملوا في قولو عز كجلهلل }مىا كىافى الل وي لًيىذىرى اٍلميٍؤًمًنينى 
عمرافهلل  عىلىى مىا أىنٍػتيٍ  عىلىٍيًو حىت ى ةىًميزى اٍلخىًبيثى ًمنى الط يًٍّب كىمىا كىافى الل وي لًييٍطًلاىكيٍ  عىلىى اٍلغىٍيًب{ ] ؿ

ًإٍف عياًلٍبكيٍ  سىيٍّئىةه  ُٕٗن ااةةم ن كعأملوا في قولو عز كجلهلل }ًإٍف عىٍمسىٍسكيٍ  حىسىنىةه عىسيٍؤىيٍ  كى
ا بػىيىافه لًلن اًس   َُِةػىٍفرىحيوا ًبهىا{ ] ؿ عمرافهلل من ااةة كانظركا إلى قولو سبحانو كعاالىهلل }ىىذى
ن ًإٍف ةىٍمسىٍسكيٍ  قػىٍرحه كىىيدلن كىمىٍوًعظىةه ًلٍلميت ًقينىن كىال عىًهنيوا كى  ال عىٍحزىنيوا كىأىنٍػتي ي اأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍ  ميٍؤًمًنينى

ا بػىٍينى الن اًس كىلًيػىٍالى ى الل وي ال ًذةنى  مىني  اًكليهى ـي نيدى وا كىةػىت ًخذى ًمٍنكيٍ  فػىقىٍد مىس  اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ًمثٍػليوي كىعًٍلكى اأٍلىة ا
اءى كىالل   اًفرًةنى{ ] ؿ عمرافهلل شيهىدى وي ال ةيًحبُّ الظ اًلًمينىن كىلًييمىحٍّهى الل وي ال ًذةنى  مىنيوا كىةىٍمحىعى اٍلكى

. أرأةت  كيف أف البياف اإللهي جاء عبيانان لسنة من سينىًن اهلل في الكوف عبػ رى عنها  ُُْ-ُّٖ
كقوعهان فاف فيها حالادى المالطفى صلى اهلل عليو كسل  بقولوهلل ال عكرىوا الفتنن أم باد 

المنافقين. كإنك  لتركف مالداؽ كبلـ رسوؿ اهلل بل مالداؽ كبلـ اهلل سبحانو كعاالى في ااةات 
التي علوعيها على مساماك  في ىذا المناطف الخطير الذم عمر بو أمتنا اإلسبلمية. عبادى اهلل ما 

لتالي؛ عندما ةستالن الذةن ةبينوف رأةت مظهران من مظاىر النفاؽ عفوح رائحتو النتنة كالمظهر ا
للناس مظاىر إسبلمه  كةمضغوف شااراعو ككلماعو في كل مناسبة عندما ةجدكف عدكان هلل كلرسولو 
كلاباد اهلل المؤمنين قد استررل طغيانو كاعجو بالطغياف الذم ةربو ىذا الطغيافى الهمجي الذم 

وف موقفه  دع  ىذا الادك إف بالكبلـ كإف نراه اليـو ةكوف موقفه  ىو االنحياز إلى الادكن ةك
بالفال كإف بالسكوتن كالساكت على ظل  الظال  إنما ةاتبر سكوعو لونان من أخطر ألواف الدع  

لو. ما رأةت نفاقان عبرز حقيقتو كعنترر رائحتو كالنفاؽ الذم عظهر دالئلو في ىذا األمرن إنها 
ا ال ًذةنى  مىنيوا ال عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  مخالفة حادة ألمر اهلل سبحانو كعاالى القائل هلل }ةىا أىةػُّهى

ن كقد علوت عليك   ةات كثيرة كلها عحذةر  ُأىٍكلًيىاءى عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍ  بًاٍلمىوىد ًة{ ]الممتحنةهلل من ااةة
نتالار إف للمسلمين الالادقين من أف ةارضوا عن االنتالار إلخوانه  المسلمين ث  ةتجهوا باال

باللساف أك باليد أك بالالمت ألعداء اهلل سبحانو كعاالى كأعداء عباده المسلمينن كقد ص   عن 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أنو قاؿ فيما ركاه الحاك  في مستدركو من حدةث عبد اهلل بن 

المالطفى صلى عباسهلل من أعاف ظالمان ليدحض بباطلو حقان فقد برئت منو ذمةي اهلل كرسولون كقد 
اهلل عليو كسل  المانى ذاعىو بألفاظ أخرل في حدةث  خر من أعاف ظالمان سيلٍّ ى عليو.  ةات بيٍّنات 
من كتاب اهلل عز كجل عحذر المسلمين من أف ةارضوا عن االنتالار إلخوانه  المسلمين عندما 

ين من أف ةارضوا عن ةحيع به  الببلء كعندما عدكر عليه  رحى الظل  ةحذر اهلل عز كجل المسلم
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إخوانه  ىؤالء ث  ةتجهوا بالدع  كاالنتالار ألعداء اهلل سبحانو كعاالى }ال عىًجدي قػىٍومان ةػيٍؤًمنيوفى بًالل ًو 
ن عباد اهلل أنا لست أخرى  ِِكىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر ةػيوىادُّكفى مىٍن حىاد  الل وى كىرىسيولىوي{ ]المجادلةهلل من ااةة

ياف المستررم الذم عركف أك الذم عسماوفن ىذا الطغياف الذم لال التارةخ من خبلؿ ىذا الطغ
الغابر ل  ةرهد لو مثيبلن ق ن ىذا الطغياف الذم ةتجو باإلفساد إلى الحرث كالنسل كةتجو للقضاء 
على الحياة اامنة البرةئة المطمئنة دكف حساب كدكف عوقفن نا  أنا ال أخرى على اإلسبلـ من 

ق ن الشك أف ىذا الطغياف سياود كبالو عليو كالشك أف هلل عز كجل في عباده سننان ىذا الطغياف 
عدؿ على أف الباطل لو جولة كلكن جولتو ستاود عليو بالوباؿ }فىأىم ا الز بىدي فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىم ا مىا 

فىعي الن اسى فػىيىٍمكيثي ًفي اأٍلىٍرًض{ ]الرعدهلل من ااةة لمراد بما ةنفع الناس الحع الذم [  كإنما إُةػىنػٍ
نزلو اهلل سبحانو كعاالى على عباده في مختلف كتبو التي أنزلها عن طرةع الرسل كاألنبياء كلكن 
الذم أخراه أف ةتحوؿ الحك  كاألمرن أف ةتحوؿ الاز الذم متع اهلل عز كجل ىذه األمة بو إلى 

رىكيٍ  ثي   ال ااخرةنن الذم أخراه أف ةحيع بنا قوؿ اهلل عز كجلهلل } ًإٍف عػىتػىوىل ٍوا ةىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍ كى
ن الذم أخراه أف ةحيع بنا قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }ةىا  ّٖةىكيونيوا أىٍمثىالىكيٍ { ]محمدهلل من ااةة

ا ال ًذةنى  مىنيوا مىٍن ةػىٍرعىد  ًمٍنكيٍ  عىٍن ًدةًنًو فىسىٍوؼى ةىٍأًعي الل وي بًقىٍوـو  ةيًحبػُّهيٍ  كىةيًحبُّونىوي{ ]المائدةهلل من أىةػُّهى
ن ىذا ىو الذم أخراه. عباد اهلل ىل رأةت  في المجتماات اإلسبلمية بػىايدىٍت أك قػىريبىٍت  ْٓااةة

سواء كانت من المجتماات اإلسبلمية أك التائهة الضالة أك الملحدة من ال ةػيقىدٍّسي الوحدة! من ال 
الوحدة! كأف الضاف كالهواف إنما ةتبدل من مغرب الوحدةن  ةال  أف القوة إنما عنبع من مررؽ

من التفرؽ كأسبابو! إنك  لتركف عندما علتفتوف إلى الاال  اإلسبلمي كالاربي بل إلى الاوال  األخرل 
إنك  لتجدكف كيف أف المجتماات كلها عنرد الوحدة كعتحرر من التفرؽ إال مجتمانا اإلسبلمي 

االى إلى االعفاؽن ىذا المجتمع الذم ناداه بياف اهلل قائبلنهلل }كىاٍعتىاًلميوا الذم دعاه اهلل سبحانو كع
ًمياان كىال عػىفىر قيوا{ ] ؿ عمرافهلل من ااةة ٍبًل الل ًو جى ن ىذا المجتمع ةيٍدعىى إلى الوحدة  ًَُّبحى

منالور  فينبذىا كةارع التفرؽ كالخالاـن ىذه الظاىرة ىي الظاىرة المخيفةن أما اإلسبلـ فاإلسبلـ
في كل عهد كفي كل كقت كلكن اهلل عز كجل ةػيقىيٍّضي لو في كل عالر جنودىه المخلالين لو. إنني 
أخرىن كىذا ىو الذم ةقضُّ المضجع كىذا ىو الذم ةخيفن أخرى أف ةستلب اهلل عز كجل 

 من ىذه األمة عز حضارعها كمجدىا كسؤددىا ث  ةاطي األمانة ألم  أخرلن أةها اإلخوة كاألمل ال
ةزاؿ ماقودانن كربك ىو الذم ةهدم كىو الذم ةوجو القلوب كىو الذم ةقلبها كما ةراء. إننا ال 
نزاؿ ننتظرن ال أقوؿ من الدكؿ كالحكومات الاربية كاإلسبلمية بل من المؤسسات اإلسبلمية التي 
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ظر من عنتمي أكؿ ما عنتمي إلى الراوب اإلسبلمية كلها كجود رسمي أةضان في الوقت ذاعون أنت
ىذه المؤسسات كما قلت باألمس كقبل األمس أف عالن عن حك  اهلل عز كجل في ىذا الذم 

ةستررم اليـو على أرض غزة كفيما ةنبغي أف ةكوف عليو حاؿ المسلمين عجاه ىذا الادك األرعن 
ب حو  ف كعستلب الطاغي كفيما ةنبغي أف ةكوف عليو حاؿ المسلمين عجاه إخوانه  الذةن ةػيقىتػ ليوفى كةيذى

ـي عليه  دكرى  بدكف حساب. إننا ننتظر منظمة المؤعمر اإلسبلمي التي ةنبثع عنها  حقوقه  كعػيهىد 
المجمع الفقهي كمهمتو كانت كال عزاؿ عقدة  الفتاكلن رابطة الاال  اإلسبلمي التي ةنبثع منها 

تناثرة ىنا كىناؾن أقوؿ المجمع الفقهين الجامع األزىرن كال أقوؿ الجاماة التي عتمثل في كليات م
الجامع األزىر المتمثل في مريختو كفي إدارعون ال أزاؿ بل ال ةزاؿ الاال  اإلسبلمي ةنتظر من 
ىذه المؤسسات أف عالن حك  اهلل سبحانو كعاالى في ىذا الذم ذكرتن إف ل  ننفٍّذ فالى أقل 

اء أف ةقوؿهلل كلكننا ضااؼ ال عقدةر ةنبغي نالنهان ةنبغي أف نالن حك  اهلل عز كجل كليقل من ةر
نستطيع أف نطبع ىذا الحك . أما أف نركغ عما أمر اهلل عز كجل بو سلوكان ث  نغطي ركغاننا بتبرةر 
من السكوت عن بياف حك  اهلل كالاالى  ةطلب كالاالى  ةنتظر فهذا شيء مخيف كمرعب. أسأؿ 

كجل أف ةهدةنا جمياان إلى سواء اهلل سبحانو كعاالى أف ةجمع أمتنا على ما ةرضيو كأسألو عز 
صراطو المستقي ن أما أنا بوصفي فردان أقف على ىذا المنبر الذم عيًهدى إلي  بالخطابة فيو بل 

بوصفي عالمان من علماء المسلمين كما ةقولوف فلسوؼ أقرأ عليك  في الخطبة الثانية نه الفتول 
كاهلل ةال  كإنما نقلتها كما ىي من الررةاة التي ل  أجتهد فيها كاهلل ةال  كل  أخترعها من عندم 

اإلسبلمية الغراء قائمة على دعامة من كتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل كإجماع علماء المسلمينن أقوؿ 
قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي   أما باد فها أنا أعلو عليك  نه الحك  الذم أنقلو إلى مساماك  

رسوؿ اهلل كصرة  ما أجمات عليو األمة فاسماوا أةها مأخوذان من صرة  كتاب اهلل كصرة  سنة 
اإلخوة كلن أعزةد من عندم كلمة كاحدة في ىذا األمر  ىذا ىو حك  الررةاة اإلسبلمية فيما 

ةنبغي أف عكوف عليو عبلقة المسلمين مع إسرائيل كفي الموقف الذم ةجب عليه  أف ةجددكا مع 
كالمقاعلين بيد الادك اإلسرائيلي في غزةن في إخوانه  أف ةجددكا مع إخوانه  المحاصرةن 

ا ال ًذةنى  مىنيوا ال  الموقف الذم ةنبغي أف ةتخذكه من ىذا الادكاف  أكالنهلل ةقوؿ اهلل عاالىهلل }ةىا أىةػُّهى
وؿ عز كجلهلل ن كةق ُعػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاءى عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍ  بًاٍلمىوىد ًة{ ]الممتحنةهلل من ااةة

ن  ِِة}ال عىًجدي قػىٍومان ةػيٍؤًمنيوفى بًالل ًو كىاٍليػىٍوـً اٍاًخًر ةػيوىادُّكفى مىٍن حىاد  الل وى كىرىسيولىوي{ ]المجادلةهلل من ااة
ةًن كىأىٍخرىجيوكيٍ  ًمٍن ًدةىارًكيٍ  كىظى  هىاكي ي الل وي عىًن ال ًذةنى قىاعػىليوكيٍ  ًفي الدٍّ ا ةػىنػٍ اىىريكا عىلىى كةقوؿهلل }ًإن مى
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ن كعليو فقد ع  إجماع  ًٗإٍخرىاًجكيٍ  أىٍف عػىوىل ٍوىيٍ  كىمىٍن ةػىتػىوىل هيٍ  فىأيكلىًئكى ىي ي الظ اًلميوفى{ ]الممتحنةهلل
المسلمين على أنو عحـر على المسلمين مواالة الادك اإلسرائيلي كةحـر مد ةد أم نوعو من أنواع 

قات الدبلوماسيةن كل  نجد فيما قرره علماء المسلمين منذ التااكف ماه  بما في ذلك إقامة الابل
صدر اإلسبلـ في باب الجهاد أم خرؽ لهذا اإلجماعن ككيف ةجرؤ مسل  عال  بكتاب اهلل على 

ًبيًل الل ًو  خرؽ بيانو المحك  القاطع  ثانيانهلل ةقوؿ اهلل عاالىهلل }كىمىا لىكيٍ  ال عػيقىاعًليوفى ًفي سى
اًف{ ]النساءهلل من ااةة كىاٍلميٍستىٍضاىًفينى  ا اٍلميٍؤًمنيوفى  ًٕٓمنى الرٍّجىاًؿ كىالنٍّسىاًء كىاٍلًوٍلدى ن كةقوؿهلل }ًإن مى

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ  كىاعػ قيوا الل وى لىاىل كيٍ  عػيٍرحىميوفى{ ]الحجراتهلل ن قاؿ المفسركف المراد  ًَُإٍخوى
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فيما ركاه مسل  كغيرههلل  باإلصبلح رد غائلة البغي عنه . كةقوؿ

المسل  أخو المسل  ال ةظلمو كال ةسلمو كال ةخذلو. كعليو فقد ع  إجماع المسلمين على أنو 
ةجب على كل مسل  عقدة  الاوف الممكن إلخوانه  الذةن ةقاوف في أم نوعو من أنواع الضي  

اهلل على حياعه  كأكطانه  كسائر حقوقه  كىذا ةاني السيما ذاؾ الذم ةتمثل في اعتداء أعداء 
أنو ةجب على المسلمين جمياان اليـو الامل بكل السبل الممكنة على رد غائلة الادكاف الهمجي 
الضارم الذم ةمارسو الطغياف اإلسرائيلي دكف عوقف على إخواننا في غزة كما ةجب عليه  الامل 

ئر الماابر المغلقة في كجوىه  السيما مابر رف  على رفع الحالار المضركب عليه  كفت  سا
الذم ىو السبيل الطبياي المفتوح بينه  كبين إخوانه  في مالر. إف عجاىل المسلمين لهذا 
الواجب اإللهي الذم ةالرح بو كتاب اهلل عز كجل كإف إصرار أكلئك الذةن ةتحدكنو كةقرركف 

لحرب على اهلل كعلى عباده المؤمنين ةنذر المضي في مخالفتو عقربان من الطغاة الذةن أعلنوا ا
نىةه أىٍك  اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف عياًليبػىهيٍ  ًفتػٍ ًر ال ًذةنى ةيخى بغضب رباني كشيك كصدؽ اهلل القائلهلل }فػىٍليىٍحذى

. ىذا كاجب رباني أخرجتو من عنقي كأسأؿ اهلل أال  ّٔةياًليبػىهيٍ  عىذىابه أىلًي ه{ ]النورهلل من ااةة
نػين وي ًللن اًس كىال عىٍكتيميونىوي فػىنىبىذيك  ةجالني يػٍّ ًإٍذ أىخىذى الل وي ًميثىاؽى ال ًذةنى أيكعيوا اٍلًكتىابى لىتيبػى هي ممن قاؿهلل }كى

. أرجو من إخواننا في مرارؽ األرض كمغاربها الذةن  ُٕٖكىرىاءى ظيهيورًًىٍ { ] ؿ عمرافهلل من ااةة
 الرباني كراء ظهورى ن كالفرصة ال عزاؿ سانحة ةالموف حك  اهلل أال ةلقوا ىذا األمر
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 اٍوائ١ً رؾفو لجو٘ب

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
لمذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل المسلموف كنفسي ا

عليو كعلى  لو كسل  أنو قاؿهلل ال عقـو الساعة حتى عقاعلوا اليهود فيقتل المسلموف اليهود حتى 
ةختبئ اليهودم كراء الرجر كالحجر فيقوؿ الرجر كالحجر ةا مسل  ةا عبد اهلل ىذا ةهودم 

اقتلو إال الغرقد فانو من شجر اليهود. أةها اإلخوة الشك أف في الناس من إذا سمع كرائي فتاالى ف
ىذا الحدةث ذىب بو الاجب منو مذىبان قد ةوصلو إلى اإلنكارن لالو ةقوؿ ما شأف الحجر 

كالرجر كما عبلقتو بما ةفالو اليهود كليس لو من شاور بريء من ذلك كلكني أقوؿ لك  إذا أراد 
ي أى أسبابو. إذا ل  ةحن باد كقت ظهور الريء الذم أراده اهلل عز كجل كسماو الناس اهلل شيئان ى

غيبان ربما عجبوا منو كاستبادكه ألف اهلل عز كجل ل  ةهىيٍّئ أسباب ىذا األمر باد كلكن عندما 
ب ةخلع اهلل مقدماعو كةهيٍّئ أسبابو ةزكؿ الاجب. أرأةت  لو أف في الناس قاؿ قبل سنوات إف الغر 

برطرةو األكركبي كاألمرةكي سيثور على الالهيونية الاالمية كعلى إسرائيل كلسوؼ ةتخذ من كلٍّ 
منهما موقف المؤدب كالزاجر إذان لذىب الاجب بهؤالء الناس أةضان إلى حدٍّ اإلنكار ربمان كلربما 

ل أف الغرب قاؿ قائل الغرب ةقف من إسرائيل كالالهيونية الاالمية موقف الثائر المؤدب كنحن نر 
ليس إال خاعمان ذليبلن في إٍصًبًع إسرائيل عفال بهذا الخاع  ما عراء كعقلبو كيفما عرةد! كلكني أعود 
فأقوؿ لك  إذا أراد اهلل شيئان ىي أ أسبابو كمن ث  ةزكؿ الاجب. إنك  عالموف أف الرارع الغربي كاف 

المية كإسرائيل فق  بل لليهود قاطبةن كال ةزاؿ ةستبطن كراىية ما مثلهان ال أقوؿ للالهيونية الا
كلكن الرجل الغربي ل  ةكن قادران على أف ةبوح بهذه الكراىية ذلك ألف السياسة التي زمامها بيد 
الالهيونية الاالمية كانت عكم  األفواه ككانت عمنع اإلنساف الغربي من أف ةبوح بغيظو كبكراىيتو 

ني أقوؿ مرة ثالثة إذا أراد اهلل شيئان ىي أ أسبابو. لقد الردةدة للالهيونية الاالمية كإلسرائيل كلك
سمات كل ذم أذف كرأل كل ذم عينين الوحرية الضارةة التي عزلزؿ لها دماغ التارةخ كفكرهن 
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ىذه الوحرية التي ل  ةكن في الاال  كلو طاغو أك باغو ةستطيع أف ةضرب بها المثل األعتى الذم 
. ىا أنت   عركف كيف عحولت غزة إلى نهر من الدماء عاـو فيو أشبلء ضربت بو إسرائيل اليـو

األطفاؿن أشبلء النساءن ىا أنت  سمات  كربما رأةت  كيف أف رجاالن من رجاؿ الدةن كانوا ةباركوف 
ىذا اإلجراـ الوحري الذم عزلزؿ لو كياف التارةخ كلون ىذه الوحرية ضج  لها الرجر كالحجر 

ر ككاف ذلك سببان أك مقدمة بين ةدم الحقيقة التي أخبر عنها أجلن ضج  منها الرجر كالحج
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن نظرنا كإذا باألمر البايد أصب  قرةبانن كإذا بالرأف 

الاىجىب أصب  أمران طبيايانن نظرنا إلى اإلنساف الغربي كإذا بالكراىية التي كانت دفينة كراء صدره 
ي كل صايدن إذا بالغيظ الذم كاف كامنان بين جوانحو كأعود فأقوؿ لك ن أقوؿ أصب  ةزمجر بها ف

ىذا عن الغرب برطرةو األمرةكي كاألكركبين عادت األفواه عنطع كعالن عن ىذا الغيظ الكامنن 
عن ىذه الكراىيةن أجل ىذا الذم رأةناه كسماناهن كانت السياسة من قبل عكم  األفواه كلكن 

ر ىذا الس د  السياسين ل  عاد السياسة عستطيع أف عكم  فمان كل  عاد عستطيع بركاف الغضب فىج  
أف عمنع الرارعى الغربي من أف ةستالن بمراعره التي كانت كظلت إلى أمدو ما خفية. ىذا الذم 

ن اسى بػىٍاضىهيٍ  نراه أمامنا اليـو ةا عباد اهلل ةجلٍّي لنا حكمة رب الاالمين إذ ةقوؿهلل }كىلىٍوال دىٍفعي الل ًو ال
[ن كك  كك  كراء ىذه الجملة البليغة القر نية من وُِٓبًبػىٍاضو لىفىسىدىًت اأٍلىٍرضي  ]البقرةهلل من ااةة

ماافو ةضيع الوقت عن بيانها كلكن األحداث ستكرفها كعضع منها النقاط على الحركؼ. الرجر 
ياف أف ةالفهان ةذكب البياف قبل أف كالحجر لقد ضج  كلٌّ منهما من الوحرية التي ال ةستطيع الب

ةنطع بو اللسافن أجلن كمن قاؿ إف الرجر كالحجر ال ةملكاف شاوران؟ إذا طف  الالاع كعحولت 
الوحرية أك اإلجراـ إلى ىذه الحاؿ التي ةذىل لها التارةخ فاف األمر ةه  الرجر كةه  الحجر 

ا الٍ  ٍريىًة الل ًو كصدؽ اهلل عز كجل القائلهلل }لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى قيٍر فى عىلىى جىبىلو لىرىأىةٍػتىوي خىاًشاان ميتىالىدٍّعان ًمٍن خى
ا ةػىتػىفىج ري ًمٍنوي اأٍلىنٍػهىاري ُِ]الحررهلل من ااةة ًإف  ًمنى اٍلًحجىارىًة لىمى [ن كصدؽ اهلل عز كجل القائلهلل }كى

ًإف   هىا لىمىا ةىر ق عي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاءي كى ًإف  ًمنػٍ ٍريىًة الل ًو  ]البقرةهلل من ااةة كى ا ةػىٍهًب ي ًمٍن خى هىا لىمى [ن ًْٕمنػٍ
ىذا البياف اإللهي ةكوف غرةبان عن األذىاف كعن األسماع كلكن عندما ةحين عنفيذ اهلل عز كجل 
لوعده ةتحقع المناخ الذم ةقرب البايد كالذم ةجال األمر الاجيب أمران كما قلت لك  طبيايان. 

المسؤكؿ عن ىذا الكبلـ لن عجدكا الغرب باد اليـو ةخفي مراعره عجاه ىذا  أقوؿ لك  كأنا
الادك األرعن لئلنسانية بل للجنس البررمن لقد أخفى مراعره كصبر أمدان من الزمن إذا كاف قػيٍفلي 
السياسة ىو الذم ةكم  فمو لكن بركاف الغضب المزمجر عغلب اليـو على أقفاؿ السياسة الغربية  
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ىنا فاف الاقبلء كله  ةالموف أف إسرائيل فما فالت إلى األمس في غزة مما عارفوف كلهان كمن 
كمما ال أرةد أف أصفو إنما كانت عحفر بذلك قبرىا كلسوؼ ةدفنها الغرب في ىذا القبرن عىًل ى 
ذلك من عل  كجهلو من جهل. كىذا الذم أقولو لك  ىو الذم ةزةل الاجب كةزةل االستغراب 

هلل  صلى اهلل عليو كسل هلل ال عقـو الساعة حتى عقاعلوا اليهودن ال عقـو الساعة من قوؿ رسوؿ ا
حتى ةقاعل المسلموف اليهودن فيقتل المسلموف اليهود حتى ةختبئ اليهودم كراء الرجر كالحجر 

فيقوؿ الرجر كالحجر ةا مسل  ةا عبد اهلل ىذا ةهودم كرائي فتاالى فاقتلو إال الغرقد فانو من 
ود. الاجب مما فالت إسرائيل ةكافئ الاجب مما قالو رسوؿ اهللن الاجب من ىذا شجر اليه

الذم أقدمت عليو إسرائيل ليس أقل  أبدان من الاجب الذم أنبأ عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل  إذ ةنطع الرجر كةنطع الحجر ثائران على ىذه الوحرية ةهيب بالمسل  أف ةقـو فيثأر 

سانيةن ةثأر للطفولةن ةثأر للدماء الزكيةن ىذه حقيقة ةنبغي أف نالمها كةنبغي أف للادؿن ةثأر لئلن
نزداد إةمانان بكل ما أنبأ بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

ها من الاظي  فاستغفركه ةغفر لك   أما باد فيا عباد اهلل إنك  لتركف الخطر األعظ  الذم ةطل علي
سماء اهلل عز كجل كالذم عركف دالئلو على أرضنا ىذهن المياه الجوفية غارت أك كادت كبردل 

جف كأصب  أرضان ةابسة قاحلة كةىنبوع الفيجة ةتقله ةومان إثر ةـو فما أنت  فاعلوف ةا عباد اهلل إف 
تامل ىذه غارت مياىك  كإلى من علجؤكف  نذاؾ. أقوؿ ىذا من أجل أف نخترؽن مرةن أخرل أس

الكلمةن من أجل أف نخترؽ حاجز الغفلة عن اهللن حاجز الغفلة عن ىوةتنا عبيدان مملوكين هلل 
سبحانو كعاالى قبل فوات األكافن أقوؿ ىذا من أف أجل أف نؤكب كنتوب إلى اهلل عز كجلن ذلك 

حد أك لسبب ألف علماء الررةاة جمياان قالوا كأكدكا أف مياه السماء ال عيٍحبىسي إال لسبب كا
ري الحقوؽ كعيضىي عي ألصحابها  رئيسي كاحد ىو الظل ن عندما ةريع الظل  في المجتمع كعندما عػيٍهدى
عندئذو ةطل ىذا الخطر على علك األمة أك ذلك المجتمع فاما أف ةٍرعىًومى أفراد ذلك المجتمع قبل 

أك ةظلوف سادرةن في غيه  فوات الفرصة كةؤكبوا كةتوبوا كةردكا المظال  كالحقوؽ إلى أصحابها 
ٍن ةىٍأعًيكيٍ   كغفلته  كعندئذو سيأخذ ىذا الببلء منه  بالخناؽ }قيٍل أىرىأىةٍػتيٍ  ًإٍف أىٍصبى ى مىاؤيكيٍ  غىٍوران فىمى

[. قلت لك  باألمس كأقولها اليـو أةضان ةا عباد اهلل إف اهلل عز كجل ًَّبمىاءو مىًاينو  ]الملكهلل
في الدنيا أك في ااخرة كإف كاف الاادؿ كافران كةكره الظل  كةااقب ةحب الادؿ كةثيب عليو إف 

عليو إف في الدنيا أك في ااخرة كإف كاف الظال  مسلمان أك مؤمنانن ىذه حقيقة أنقلها إليك  من 
بياف اهلل سبحانو كعاالى كما أجمات عليو أمتنا اإلسبلميةن فيا عباد اهلل ل  ةفت األكاف بادن عاالوا 
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نىا حقوقان للابادن كأنا أ خاطب نفسي أكالنن عاالوا نتب إلى اهلل من ذنوبنا السيما الذنوب التي حىم لىتػٍ
عاالوا نتب إلى اهللن عاالوا نرد المظال ن عاالوا نرد الحقوؽ إلى أصحابها كإالن إف ل  نتب إلى اهلل 

فلتنا فاني أخرى أف عز كجل عوبةن نالوحان كظللنا على ىذا النهج راكبين رؤكسنا سادرةن في غ
ةتحوؿ اإلنذار إلى كاقع كإني أخرى أف نستيقظ ذات ةـو كإذا بهذا الينبوع الذم كاف كال ةزاؿ 
ن ما أنت  فاعلوف  نذاؾ. بلغوا ىذا الذم أقولو لنفسي  ةكـر اهلل بو عباده ماءن نميران إذا بو قد جف 

ع الببلء عن ىذه البلدة كىذه األمة أكالن كلكل منك  ثانيان لكل إخوانك ن لكل من ةرةد أف ةرف
 كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجالنا ممن ةستماوف القوؿ فيتباوف أحسنو
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 ِٓ ٟ٘ اٌٍّخ إٌبع١خ ؟؟!

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

بلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد ص
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  إف األمة التي عتمتع بسبلح 

الوحدة كالتضامن لن ةناؿ البغي منها أم مناؿ مهما استررل كمهما استااف بو من أسلحة الفتك 
عركن إلى عوامل الخالومة كالرقاؽ كالتي عالدعت إلى ًفرىؽو كفئات  كالدمارن كإف األمة التي

متخاصمة متاادةة ال ةمكن أف ةيٍكتىبى لها النالر مهما عمتات كاستاانت بو من األسلحة الفتاكة 
المتنوعةن بهذا نطع بياف اهلل كبهذا شهد التارةخ القرةب كالبايد كلوال ىذه الحقيقة ما قرأنا في  

و كعاالى الدعوة الملحة كالمتكررة إلى التضامنن إلى الوحدةن إلى نبذ الرقاؽ كتاب اهلل سبحان
كالتفرؽن ككلنا ةقرأ في كتاب اهلل سبحانو كعاالى ىذه الدعوة المتكررة بأساليب شتىن ةقوؿ  نانهلل 

ًمياان كىال عػىفىر قيوا كىاذٍكيريكا نًٍامىتى الل ًو عىلىيٍ  ٍبًل الل ًو جى اءن فىأىل فى بػىٍينى }كىاٍعتىاًلميوا ًبحى كيٍ  ًإٍذ كيٍنتيٍ  أىٍعدى
هىا  ] ؿ  ًتًو ًإٍخوىانان كىكيٍنتيٍ  عىلىى شىفىا حيٍفرىةو ًمنى الن اًر فىأىنٍػقىذىكيٍ  ًمنػٍ عمرافهلل من قػيليوًبكيٍ  فىأىٍصبىٍحتيٍ  بًًنٍامى

رىليوا كىعىٍذىىبى رًةحيكيٍ  كىاٍصًبريكا ًإف  الل وى [ن كةقوؿهلل }كىأىًطيايوا الل وى كىرىسيولىوي كىال عػىنىازىعيوا فػىتػىفٍ َُّااةة
[ن كةقوؿهلل }كىال عىكيونيوا كىال ًذةنى عػىفىر قيوا كىاٍختػىلىفيوا ًمٍن بػىٍاًد مىا جىاءىىي ي ْٔمىعى الال اًبرًةنى  ]ألنفاؿهلل

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان [ن كةقوؿهلل }كىأىف  َُٓاٍلبػىيػٍّنىاتي كىأيكلىًئكى لىهيٍ  عىذىابه عىًظي ه  ] ؿ عمرافهلل ىىذى
[ ُّٓاألنااـهللفىاع ًبايوهي كىال عػىت ًبايوا السُّبيلى فػىتػىفىر ؽى ًبكيٍ  عىٍن سىًبيًلًو ذىًلكيٍ  كىص اكيٍ  ًبًو لىاىل كيٍ  عػىتػ قيوفى  ]

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىاع ًبايوهي كىال  عػىت ًبايوا السُّبيلى أم ال عتفرقوا بين المذاىب المتطاحنة }كىأىف  ىىذى
ًبيًلًو ذىًلكيٍ  كىص اكيٍ  بًًو لىاىل كيٍ  عػىتػ قيوفى  ]األنااـهلل [. كإني ألقولها ةا عباد اهلل ُّٓفػىتػىفىر ؽى ًبكيٍ  عىٍن سى

كال أعحفظ كل مجتمع ةركن أفراده إلى عوامل الفرقة كالتراحن كةضحي أفراده بواجب الوحدة 
ا في سبيل االنتالار للرأم كللمذىب كلبلجتهاد ليسوا صادقين في التي أمرنا اهلل عز كجل به

إسبلمه  كليسوا مخلالين في التمسك بأكامر موالى  كخالقه  سبحانو كعاالىن ىذه حقيقة ةنبغي 
أف نقولها كةنبغي أف نتأمل في ىذا الذم ةقرره التارةخ كةنطع بو بياف اهلل كعرهد بو كقائع 
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ة. عباد اهلل إف عوامل الفرقة كالرقاؽ كثيرة كمتنوعة كلكن أخطر األحداث قرةبة كانت أك بايد
ىذه الاوامل علك التي عفال فالها باس  الدةن نفسو. عندما أجد من ةحاكؿ أف ةحيل كحدة أمتي 
إلى شتات كفرقة كىو ال ةؤمن باهللن كىو ةرفع لواء اإللحاد ما أةسر أف أنبذ دعوعو كما أةسر أف 

ةدعو إليو كلكن عندما أجد من ةدعو إلى الرقاؽ كالفرقة كىو ةرفع فوؽ  أعجو إلى النقيض مما
رأسو شاار الدةنن شاار اإلسبلـن ك  كك  من أناس ةيٍخدىعيوف بدعوعو كمن ث  ك  من الناس 
ةضحوف بالوحدة التي أمر اهلل بها كةقاوف فيما حذ ر اهلل عز كجل منو من الترظي كالتالدع 

شتى. كلال من أخطر ىذه الاوامل التي عتحرؾ باس  الدةن فه   كالتحوؿ إلى فئات متفرقة
مقلوب منكس لحدةث صحي  ركاه أصحاب السنن عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   أنو 

قاؿهلل افترؽ اليهود إلى إحدل كسباين فرقة كعفرقت النالارل إلى اثنتين كسباين فرقة كستفترؽ 
الترمذم على ذلك ىذه الزةادة على لساف رسوؿ اهلل  أمتي إلى ثبلثو كسباين فرقةن زاد اإلماـ

صلى اهلل عليو كسل   قائبلنهلل كلها في النار إال ملة كاحدةن قيل لو ما ىي ةا رسوؿ اهلل قاؿهلل ما أنا 
عليو كأصحابين فهذا الحدةث حدةث صحي  كلو مانى ةزةد األمة إلى االجتماع كاأللفة كلكن في 

ير ىذا الحدةث مذىبان باطبلنن مذىبان منكسان عحوؿ بذلك ىذا الناس اليـو كثرة ذىبت في عفس
الحدةث إلى عامل من أخطر عوامل الفرقة بين المسلمينن كثيران ما ةرل الرجل صاحبو من ىؤالء 

الذم فهموا ىذا الحدةث فهمان باطبلنن ةقوؿ لو صاحبو سائبلنهلل من أم الببلد أنتن ةسألو عن 
يبو أنا من الفرقة الناجية كمانى ىذا الكبلـ بالرة  القوؿ أف مسق  رأسون ةسألو عن كطنو فيج

الذةن ةسيركف على خبلؼ مذىبو كمنهجو ليسوا من الفرؽ الناجية بل ىي ممن قاؿ رسوؿ اهلل 
عنه  كلها في النار. من ىنا انتررت عوامل التكفير كالتبدةع كالتضليل كما إلى ذلكن كىا أنا 

ى الدقيع الذم عناه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   كإف كاف  أضاك  ةا عباد اهلل أماـ المان
كبلمي ىذا ةتحوؿ إلى حدةث أكادةمي علمي كلكن ال حرج عأملوا لتالموا فنحن في ىذا الاالر 
بل في ىذا المناطف الخطير بأمس الحاجة إلى أف نػيقىيٍّدى ضواب  الاظة في كلماعنا كخطبنا بالال . 

بلغ التواعر المانوم عفيد أف من مات كىو ةرهد أف ال إلو إال اهلل كردت أحادةث كثيرة بلغت م
دخل الجنةن من ىذه األحادةث ما ركاه الريخاف من حدةث أبي ىرةرة رضي اهلل عنوهلل من لقي اهلل 
ال ةررؾ بو شيئان حر ـ اهلل عليو النارن كمن ذلك ما ركاه النسائي من حدةث أبي عمرة األنالارم 

اهلل عليو كسل   قاؿهلل أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أني عبده كرسولو ال ةلقى  أف رسوؿ اهلل صلى
اهللى عبده ةؤمن بهما إال حيًجبىٍت عنو النار ةـو القيامةن كركل أبو داكد كالحاك  من حدةث مااذ 
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رضي اهلل عنوهلل من كاف  خر كبلمو ال إلو إال اهلل ل  عمسو النارن كص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسل   أنو قاؿهلل من قاؿ ال إلو إال اهلل مخلالان بها دخل الجنةن كأنت  عالموف أف ىؤالء الذةن 

ةقولوف ال إلو إال اهلل كةموعوف كى  مستمسكوف بها فيه  كثيره ممن عبنى فرقة من الفرؽن عبنى 
ليو كسل   مذىبان من المذاىبن اجتهد في إعباع فئة من الفئات كىا ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل ع

ةالن في أحادةث بلغت مبلغ التواعر المانوم أف ال حرجن كله  ناجوف ككله  ةكرمه  اهلل بالجنةن 
أفيمكن أف ةناقض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   نفسو فيقوؿ في ىذا الحدةث ما ةناقض 

تي إلى ثبلث مناقضة حادة ىذه التأكيدات التي ذىكىٍرتي لك  طائفة ةسيرة منها فيقوؿ كستفترؽ أم
كسباين فرقة كلها في النار إال ملة كاحدة كةاني بذلك الفرؽ اإلسبلمية كالمذاىب اإلسبلمية 
المتنوعة إذان فرسوؿ اهلل ةناقض نفسو! كحاشاه. إذان فما مانى الحدةث؟ عأملوا ةا عباد اهلل فيما 

كسباين فرقة  أقولو لك ن ةقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل   افترقت اليهود إلى إحدل
كافترقت النالارل إلى اثنتين كسباين فرقةن مقتضى ببلغة المالطفى ككونًو حجة في البياف 

كالفالاحة ككونو أكًعيى جوامع الكل  أف ةقابل كلمة اليهود كالنالارل بكلمة المسلمين فيقوؿ 
كستفترؽ  كسيفترؽ المسلموف إلى ثبلثو كسباين فرقة لكنو عىدىؿى عن كلمة المسلمين كإنما قاؿ

أمتي إلى ثبلثو كسباين فرقة كالمراد باألمة ىنا أمة الدعوة ال أمة االستجابةن كل من كيًجدى في 
عالر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   ككل من كيًجدى فيما باد إلى قياـ الساعة من أمة رسوؿ اهلل 

ستجابةن ةقوؿ صلى اهلل عليو كسل   لكنو من أمة الدعوة كمن  من منه  أصب  من أمة اال
المالطفى صلى اهلل عليو كسل  هلل كستفترؽ أمتين أم أمة الدعوةن إلى ثبلثو كسباين فرقةن أم 
إلى أدةاف مختلفة متناقضة شتىن كالدليل الناطع على ىذا أنو قاؿ باد ذلكهلل كلها في النار إال 

إلسبلـ بكل فئاعهان ملة كاحدة كل  ةقل إال فرقة كاحدةن كلها في النار إال ملة كاحدة ىي ملة ا
بكل مذاىبهان بكل أقوامهان الجامع المرترؾ بينها كالذم ةجال لها ىوةة الرحمة من اهلل سبحانو 
كعاالى كةجالها عدخل إلى بوابة الرحمة اإللهية كالواساة أنها جمياان لىًقيىت اهلل عز كجل كىي عؤمن 

المانى الذم قالده المالطفى صلى اهلل  أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان عبد اهلل كرسولون ىذا ىو
عليو كسل   كىيهات ىيهات أف نفسر ىذا الحدةث بما ةركؽ لنا كبما ةبرر المذىبية التي نتاالب 
لها أك بما ةبرر الفرقة التي نتاالب لها كالتي نرل أف غيرنا ممن ال ةتبناىا  ةله إلى النار ك ةله إلى 

ك إذان لناقض نفسو كإذان لوقانا أماـ مركلة عجاه ىذه الدمارن ىيهات أف ةكوف قالد رسوؿ اهلل ذل
األحادةث الكثيرًة الكثيرة التي بلغت مبلغ التواعر كالتي حدثتك  عن باضو منها. إذا عرفنا ىذا 
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الذم نقوؿ أةها اإلخوة فالمسلموف اليـو بكل مذاىبه ن بكل فرقه ن كال أرةد أف أذكر األسماءن  
هللن كله  له  ىوةاعه  التي ةدخلوف بها غدان في رحمة اهلل عز كجل كله  ةستظلوف بظل اإلةماف با

أال كىي شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهللن إذان ال ةجوز لي كقد اعبات أنا مذىب 
أىل السنة كالجماعة الكثرةى الكاثرة التي كانت في عالر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   ال ةجوز 

ا كحدم من الفرقة الناجية كااخركف ليسوا ناجين إذا ى  كفرةن ىل ةجوز لي أف لي أف أقوؿ أن
أقوؿ ىذا؟ ىل ةجوز لي أف أيكىفٍّرى أخان بيني كبينو رح  شهادًة أف ال إلو إال اهلل؟ ىل ةجوز لي أف 

هلل أقطع صلة ما بيني كبينو كقد مد  اهلل عز كجل صلة ما بيني كبينو باللة األخوة في اهلل إذ قاؿ
ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ   ]الحجراتهلل ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى [؟ أرجو ك مل من كل مسل  أف َُ}ًإن مى

ةتربع بهذا المانى الذم ذكرعو لك  من مانى حدةث رسوؿ اهلل حتى عفوعوا الفرصة على من ةرةد 
نبلة موقوعة عيالىدٍّعي أمتنا ىذه أف ةيحىوٍّؿى مانى ىذا الحدةث كأف ةفرغو من مضمونو ث  ةجال منو ق

كعحيلها إلى مزةد من الرظاةا ككأف ما قد منينا بو ال ةكفي. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةرزقنا 
نامة اإلخبلص لوجهو كأسألو عز كجل أف ةايننا على أف عذةب حرقةى اإلخبلص هلل مااني الاالبية 

ية للمذىب مهلكة كأم مهلكة ةا عباد اهلل. التي قد عكوف بين جوانحنان الاالبية للذاتن الاالب
غدان إذا امتد أحدنا على فراش الموت كش  رائحتو كطرؽ ملك الموت بابو ماذا عسى أف عفيده 
الاالبية؟ ماذا عسى أف عفيده دعول أنو من الفرقة الناجية كأف إخوانو جمياان إلى النار؟ ال بل 

ميع عباد اهلل الذةن  لوا إليو مؤمنين بو ى  في ةنبغي أف أرحل إلى اهلل عز كجل ككلي أمل أف ج
ظل رحمتو كفي كنفو كلطفو كجوده أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي   عباد اهلل كرد في األثر أنو 
سيأعي على الناس زماف ةدعو فيو الرجل لخاصة نفسو فيستجاب لو كةدعو لاامة المسلمين فبل 

مان صحيحان نراه في كتاب اهلل كنراه أةضان في الالحي  ةستجاب لون ىذا األثر ةتضمن مانى سلي
من كبلـ رسوؿ اهلل كماناه أف الستجابة اهلل الدعاء شركطان. إذا دعا اإلنساف في كقت السحر أك 
ـى بين ةدم دعائو شركط االستجابة فيتوب إلى اهلل  في أم كقت من أكقاعو الخاصة بامكانو أف ةػيقىدٍّ

ما اعوج كةايد للناس حقوقه  ث  ةدعو كإذا باالستجابة عحققت لكنو كةالل  ما أفسد كةػيقىوٍّـ 
عندما ةدعو لاامة الناس كأف ملكان ةقوؿ لو ىل ضمنت أف ةتحقع ىؤالء الذةن عدعو له  بتنفيذ 

شركط الدعوةن أنت عدعو اهلل له  فهل ردكا المظال ن ىل أصلحوا الفسادن ىل قػىو ميوا االعوجاجن 
لى اهلل عز كجلن ادع لنفسك فاذا أصل  ىؤالء الناس أنفسه  كعحققوا برركط ىل عابوا كأنابوا إ

الدعوة حانت االستجابة لدعائه  أةضان. ىذا الذم أقولو لك  أةها اإلخوة ةركل الغالة التي ال 
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نستطيع أف نردىا كال أف نبتلاها بين ةدم رغبة ملحة في االجتماع إلى صبلة االستسقاء. لالبلة 
ط البد منهان البد لكي ةكرمنا اهلل عز كجل بالغيث السخي من سمائو كبالنبات االستسقاء شرك 

ةتفجر من أرضو البد أف ةتوب ىؤالء الناس إلى اهلل أك أكثرى ن البد أف ةردكا المظال ن البد أف 
ةؤدكا حقوؽ ااخرةن إليه  أك ةستسمحوى ن ما الامل؟ أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةهيئ عما 

التداعي على أعلى مستول إلى صبلة االستسقاء برركطها ك دابها كقيودىا كإنا لنرجو قرةب سبل 
اهلل عز كجل أف ةحقع ذلك ببركة شامنا ىذه التي أكد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   رعاةة اهلل 

كحماةتو لهان انتظركا عما قرةب دعوةن عتجو باذف اهلل عز كجل من أعلى المستوةات إلى ىذه 
ن إلى ىذه البلدة لالبلة االستسقاء نجتمع عليها في ذؿ كخروع كضراعة كانكسار كقد األمة

ىيرًٍعنىا إلى ىذا المسجد عائبين  ةبين كقد رددنا المظال  كعاىدنا اهلل عز كجل على أف نلـز خ  
 االستقامة كأف نسير على صراطو إلى أف نلقى كجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~295 ~ 
 

 اهٖ ؟؟!ػطبء هللا ٚفؼٍٗ.. ِب ػّبٔخ اٍزّو

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
يو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصف

كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

ا في ىذةن اليومين المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  عايش أمتن
أجواءى ااةة القر نية الاظيمة التي ةقوؿ فيها موالنا كخالقنا جل جبللوهلل }كىىيوى ال ًذم ةػينػىزٍّؿي اٍلغىٍيثى 

ن فتاالوا نتأمل في باضو من  ًِٖمٍن بػىٍاًد مىا قػىنىطيوا كىةػىٍنريري رىٍحمىتىوي كىىيوى اٍلوىًليُّ اٍلحىًميدي{ ]الرورلهلل
إنها ألسرار كثيرة كلكن ما ال ةدرؾ جلو ال ةترؾ كلون أكالن قد ةقفز إلى ذىن أسرار ىذه ااةة ك 

أحدنا السؤاؿ القائلهلل فلماذا ةا رب حبستى قطر السماء عن عبادؾ إلى أف عسرب إلى قلوبه  
اليأس كداخلته  مراعر القنوط كأنت الرب الكرة  الذم ال ةنقطع رفده عن عباده؟ كالجواب ةا 

نساف في حالة الرخاء قلما ةال  مالدر الرزؽ الذم ةأعيو كقلما ةال  أف األمر كلو عباد اهلل أف اإل
بيد اهلل عز كجل كأف األسباب شكلية ال فاعلية لهان ذلك ألف اإلنساف في حالة الرخاء السيما إذا 

ما قيل لوهلل }ةىا فيًتحىٍت أمامو أبواب المارفة كالال  كثيران ما ةؤلٍّو ماارفو كةؤلٍّو علومو كاكترافاعو فمه
اًء كىاأٍلى  ري الل ًو ةػىٍرزيقيكيٍ  ًمنى الس مى اًلعو غىيػٍ ٍل ًمٍن خى ا الن اسي اذٍكيريكا نًٍامىتى الل ًو عىلىٍيكيٍ  ىى ٍرًض{ ]فاطرهلل أىةػُّهى

ا ال ًذم ةػىٍرزيقيكيٍ  ًإٍف أىٍمسىكى   ّمن ااةة ًرٍزقىوي  قاؿ إنو الال  كإنها الطبياةن كمهما قيل لوهلل }أىم ٍن ىىذى
قاؿ بل إنها الطبياة كالمارفة كاالكترافات التي كضانا   ُِبىٍل لىجُّوا ًفي عيتػيوٍّ كىنػيفيورو{ ]الملكهلل

أةدةنا عليهان فاذا جاءت المرحلة التي ةتحدث عنها بياف اهلل في ىذه ااةةن ةحبس عنه  قطر 
وة الماارؼ كاالكترافاتن السماء كةستمر ىذا الحبس إلى أمد كةجرب ىؤالء الذةن أسكرعه  نر

ةجربوف حظوظه  كإذا بها ال عستجيب كال عنجد في كقت الحاجة كالضركرةن في ىذه الحالة 
عرعفع الحجب عن بالائر أكلئك الذةن كانوا ةؤلهوف علومه  كماارفه  كعندئذو ةالموف األجوبة 

ا ال ذً  م ةػىٍرزيقيكيٍ  ًإٍف أىٍمسىكى ًرٍزقىوي  إنو اهلل الالحيحة الكامنة كراء قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل } أىم ٍن ىىذى
سبحانو كعاالى كةغيب اللجج كالاتو اللذاف ةرير إليهما بياف اهلل بقولوهلل }بىٍل لىجُّوا ًفي عيتػيوٍّ كىنػيفيورو 
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ن فمن أجل ىذا ةراء اهلل عز كجل أف ةحبس قطر السماء إلى أمد كي عرعفع الحجب ككي ةذؿ 
ئو فيال  الجميع أف اهلل ىو الرزاؽن ىذا ىو الجواب عن ىذا السؤاؿ }كىىيوى المتاال  ككي ةاود التا

علك ىي الحكمةن ث  عاالوا فلنقف   ِٖال ًذم ةػينػىزٍّؿي اٍلغىٍيثى ًمٍن بػىٍاًد مىا قػىنىطيوا  ]الرورلهلل من ااةة
تىوي ن لماذا عبر عن قطر السماء بالرحمة كإنو لغيث ة همي من السماء أماـ قولوهلل }كىةػىٍنريري رىٍحمى

كمطر كلكن البياف اإللهي كن ى عن ذلك بالرحمة؟ لكي نال  أف اإلنساف كاف كال ةزاؿ كفورانن 
اإلنساف كاف كال ةزاؿ ةركن إلى لهوهن ةركن إلى رعوناعون ةنهاه اهلل عز كجل عن الظل  كالتظال  

يزاف الادؿ كأف ةاطي لكل كلكنو ال ةزاؿ ةنح  فيهمان ةأمره اهلل سبحانو كعاالى بأف ةسهر على م
ذم حعٍّ حقو كلكنو ةظل عائهان عن ىذا الذم ةأمر بو اهلل عز كجل كمع ذلك فاف اهلل سبحانو 
كعاالى ةأمر سماءه فتمطر كةأمر أرضو فتنبتن كمن أجل ىذا سمى البياف اإللهي قطرى السماء 

لع عز كجل كمن أكلى رحمةن كالرحمة إنما عكوف لمن ال ةستحقها إنما عأعي بسبب صفات الخا
صفاعو الكـر كالالف  كالمغفرةن ث  عاالوا نقف أماـ قولوهلل }كىىيوى اٍلوىًليُّ اٍلحىًميدي  كىو كحده كلًيُّكي  
الذم ةاطيك  عندما ةراء كةمنع عندما ةراءن إذا أعطى فبل ممسك لاطائو كإذا منع فبل ماطي 

و الذم ةمنعن ىذا مانى قولوهلل }كىىيوى لما قد أمسكن ىو كحده الرزاؽ كىو كحده الذم ةاطي كى
اٍلوىًليُّ اٍلحىًميدي ن كلكن متى ةظهر للابد مانى قولو عز كجلهلل }كىىيوى اٍلوىًليُّ اٍلحىًميدي ؟ عندما ةحبس 

اإللو الحكي  الاادؿ الرحي  قطر سمائو عن عباده أمدان من الزمن كةتبين للقاصي كالداني أال 
إف أعطى اهلل سبحانو كعاالىن لما عبينت ىذه الحقيقة عندما ماطي إف أمسك اهلل كأال ممسك 

ابتلى اهلل عز كجل عباده بهذا المنع الذم مررنا بو عبين لنا مانى قولو سبحانو كعاالىهلل }كىىيوى اٍلوىًليُّ 
اٍلحىًميدي ن أرأةت  إلى ىذا الذم ةستبين في خطاب اهلل عز كجلن إنو مزةج من الحكمة كمزةج من 

زةج من عثبيت الاقيدة الحقيقية بين جوان  اإلنساف أف ةال  أف اهلل ال غيره ىو الماطي الرحمة كم
كىو المانع كىو الولي كىو الرازؽن كااف ةا عباد اهلل ما ىي الضمانة ألف ةستمر عطاء اهلل 

كفضلون ما ىي الضمانة ألف عستمر رحمة اهلل عز كجل عهمي إلينا من سمائو؟ ضمانة ذلك عتمثل 
أمرةن اثنين ةا عباد اهلل ال ثالث لهمان أما األكؿ فركر اهلل سبحانو كعاالى على نامون كلست في 

أعني بالركر الكلمات التقليدةة التي عاو دىٍت عليها األلسن كليس ىذا ما ةانيو بياف اهلل عز كجل 
ما المراد بركر الخالع (   إنُّعندما ةقوؿهلل   ( كىقىًليله ًمٍن ًعبىاًدمى الر كيوري()سػبأهلل من ااةة

سبحانو كعاالى أف نقف عند أكامره كأف نيسىخٍّرى نامو للوظيفة التي قد خيًلٍقنىا من أجلهان شكرنا هلل 
عز كجل ةتمثل في صدؽ التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن ةتمثل في أف نقلع عن التظال  كقد 
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أف نكوف أعينان ساىرة على الادالة بكل  نهانا اهلل سبحانو كعاالى عن ذلكن شكر النامة ةتمثل في
ماناىا كعلى كل مستوةاعهان شكر اهلل سبحانو كعاالى ةتمثل في الترفع عما حذ ر كنهى فاذا سارت 

األمة على ىذا النحو فقد عمثلت فيها حقيقة الركر كإف كاف لسانها صامت عن الكلمات 
نة فتاالوا قبل أف ننتقل إلى الجزء الثاني التقليدةة التي عارفوفن ىذا ىو الجزء األكؿ من الضما

نجدد البياة مع اهلل أف ال نتظال  كأف نكوف كما أمر رقباء على أنفسنا كعلى مجتمااعنا أف نحقع 
[ن ٖ-ٕميزاف الادالة كما قاؿهلل }كىالس مىاءى رىفػىاىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافىن أىال  عىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًف{ ]الرحمنهلل

ن عاالوا نباةع اهلل عز  ٗميوا اٍلوىٍزفى  أم كزف الادالةن }اٍلًقٍسً  كىال عيٍخًسريكا اٍلًميزىافى{ ]الرحمنهلل}كىأىًقي
كجل أف ننفذ ما قد أمرن كأحب أف أقوؿ لك  ما قد ذك ٍرعيكي  بو من قبل ةا عباد اهلل حقوؽ اهلل 

عو أك سها عن صيامو أك عن مبنية على المسامحةن ما أكثر ما ةغفر اهلل للابد إف سها عن صبل
ذكره أك عن حجو كلكن حقوؽ الاباد مبنية على المراحة كمن أجل ىذا ةقوؿ المالطفى صلى 
اهلل عليو كسل هلل من ال ةػىٍرحىٍ  ال ةػيٍرحى ن كىذا ةنطبع على الفرد كما ةنطبع على الجماعةن ارحموا 

اهللن كإف عمثلتموىا عرفت   من في األرض ةرحمك  من في السماءن ىذه حقيقة عمثلوىا ةا عباد
الجواب عن أسئلة كثيران ما عتردد على باض األلسنن لماذا ةكـر اهلل باض األم  التائهة عن حدكد 
اهلل كأكامره برزؽ السماء ةهمي إليه  دائمان؟ الجواب ىذا الذم ذكرعو لك ن حقوؽ اهلل مبنية على 

زء الثاني من الضمانة استمرار االلتجاء المسامحة كلكن حقوؽ الاباد مبنية على المراحةن الج
إلى اهللن استمرار التضرع على أعتاب اهللن ىي كظيفة اإلنساف إف في حالة الرخاء أك في حالة 
الردةن في حالة الرخاء ةقود اإلنساف إلى االلتجاء إلى اهلل خوفو من أف عزكؿ النامةن اهلل الذم 

ا منا في كل لحظةن إذان ةنبغي أف نلتجئ إليو كنقوؿ أكرمنا بنامو التي ال عحالى ةوشك أف ةستلبه
ةا رب أبع ىذه النا  التي أكرمتنا بها ال عقطع رفدؾ عنان كأما في حالة الردة فالذم ةقود 

اإلنساف إلى االلتجاء إلى اهلل عز كجل ضافو عن عحمل ىذه الردائدن حاجتو إلى أف ةكرمو اهلل 
أعلن بياف اهلل سبحانو كعاالىن ىذه ىي كظيفة اإلنساف  عز كجل بالراحة ألف اإلنساف ضايف كما

ٍلنىا ًإلىى  في كلتا حالتي الردة كالرخاءن كلالنا جمياان نقرأ كنكرر قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }كىلىقىٍد أىٍرسى
ٍوال ًإٍذ جىاءىىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوا كىلىًكٍن أيمى و ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفىن فػىلى 
انيوا ةػىٍامىليوفى{ ]األنااـهلل ن نسأؿ اهلل عز كجل أال  ّْ -ِْقىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مىا كى

ةبتلينا بقسوة القلب كأال ةزةن لنا الريطاف سوء فاالنا ةا عباد اهللن كعندما أقوؿ ىذا ىو الجزء 
الثاني من الضمانة ةنبغي بل ةجب أف أقوؿ لك  إف كاجب االلتجاء إلى اهلل ليس كقفان على فئة 
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دكف أخرل كإنما ىو كاجب أناطو اهلل بأعناؽ عباده جمياان فانظركا ىل ىنالك من ىو مستثنىن من 
ٍحمىًن عىٍبدانن لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  شرؼ الابودةة هلل! } ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر  

ن إذان كل من قد اصطبغ بالبغة الابودةة هلل  ٓٗكىعىد ىيٍ  عىٌدانن كىكيلُّهيٍ   عًيًو ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان{ ]مرة هلل
عز كجل البد أف ةأكم إلى ركن ركين من االلتجاء إلى اهللن من االنكسار كالتضرع أماـ باب اهلل 

عبتون مهما كانت مزةتو ىاعاف ىما الضمانتاف لبقاء ىذه النامة كاستمرارىان كاهلل عز مهما كانت مر 
كجل إذا كعد فوعده صادؽ ال ةلحقو خلفه أبدانن كاهلل عز كجل ال ةجرب كلكنها الحقيقة التي 

ف نقرؤىا في بياف اهلل عز كجل كنيذىكٍّري اليـو أنفسنا بهان عباد اهلل نقطة الضاف في حياة اإلنسا
حتى كلو كاف مؤمنان أنو إذا عمتع بالنا  الكثيرة الوفيرة من ىنا كىناؾ نسجت لو ىذه النا  حجبان 
عحجبو عن اهلل كجالتو ةسير في مدارج الطغياف كال عدرم إلى أم مدلن عسير بو ىذه النا  إلى 

ن المنا ن كةا الطغياف كالبغي كنسياف المنا  المتفضل فبل عبطرنك  النامة كال عحجبنك  النامة ع
عجبان لحكمة اهلل عز كجل ةضانا من ىذه الحقيقة أماـ عبرة في عال  النملن انظر إلى عال  
النماؿ ككيف ةطالاك من ىذا الاال  مرحلتاف اثنتافن المرحلة األكلى المرحلة التي ةتمثل فيها 

دكف كللو أك الضاف لهذا المخلوؽ الضايفن الضاف كاالستكانة كالتواضع كالسير دكف عوقف ك 
ملل للامل الذم أينًي  بهذا الاال ن ةايش بين األعربة كبين شقوؽ الحجارة كالالخور راضيان 

متواضاان بسيطان ذليبلن كةأعيو رزقو الذم قد ضمنو اهلل لكل المخلوقاتن حتى إذا نظر النمل فوجد 
طافت برأسو نروة  أف جناحين قد ظهرا في جنبيو كعأمل فوجد ىذه النامة التي ل  ةكن ةتوقاها

الطغيافن طافت برأسو نروة البغي فل  ةاد ةقتنع باألرض مهدان لو كسبيبلن لرزقون ل  ةاد ةقتنع 
بالرقوؽ التي كاف ةأكم إليها كأصب  ةالر على أف ةتخذ مطية لو من أجواء الفضاء فما الذم 

ركلية التي ةتمثل ةحالل عندئذو؟ ةحالل أف ةتحوؿ ىذا المخلوؽ الضايف الذم خيدًعى بالقوة ال
بها ةتحوؿ إلى رزؽ للطيورن ةا عباد اهلل عبر اهلل كثيرة كالمااني التي ةنبغي أف نقف عندىا لنارؼ 

ىوةاعنا كفيرةن عاالوا نقف في محراب الابودةة هلل فقد شردنا طوةبلن عن بابون عاالوا قبل فوات 
ب الابودةة الذم ىو حقيقتنا كلن األكاف نلتالع بأعتابون عاالوا قبل فوات األكاف نستذؿ بجلبا

ةمكن أف ةنفالل عنا ىذا الجلباب أبدانن علك ىي الضمانة ألف ةرزقنا اهلل من سمائو كأف ةرزقنا من 
أرضو كألف ةاود فيفجر لنا ةنابيع األرضن الله  ارزقنا الهداةةن الله  كجو قلوبنا إلى ما ةرضيك 

 اهللكاصرفنا عما ال ةرضيك أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 
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ََُْٕذ ٔٙب٠زٗ َْٕذ ثلا٠زٗ َؽ َُ ْٓ َؽ َِ 

 

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
ثٍػتيكيٍ  عن المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاا لىن أما باد فيا عباد اهلل  منذ أسبوعين حد 

األحادةث الكثيرة التي بلغت مبلغ التواعر المانوم كالتي عنه على أف من مات كىو ةرهد أف ال 
إلو إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهلل حر ـ اهلل عليو النار كمن ذلك قولو صلى اهلل عليو كسل   في 

ال إلو إال اهلل كأشهد أني عبده كرسولو ما ةلقى اهللى بهما عبده ةـو  الحدةث الالحي هلل أشهد أف
القيامة فتحجب عنو الجنةن ففي الناس من فه  من ىذا الذم ذكره رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل   كأكده مانىن ل  ةقالد إليو المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ن في الناس من عالوركا أال 

تقلب في أنواع الفسوؽ كالمااصي كأف ةناؿ حظو ما شاء من حرج على اإلنساف في أف ة
الرهوات كاألىواء كالمحرمات ماداـ أنو ةحتفظ بقلبو كلسانو بهذه الرهادة عند الموتن كىذه 
رقية من رقى الريطاف كليس مانى ىذا الذم ذكره المالطفى صلى اهلل عليو كسل   ما قد طاؼ 

فهموهن إف نهاةة اإلنساف ليس إال صدلن لحياعو التي  بمخيلة باض الناس من ىذا المانى الذم 
كانت من قبل أرأةت  إلى النبات ةينع من باطن األرض ث  ةتطاكؿ ث  ةثمرن إف الثمرة التي عأعي في 

أعقاب ذلك إنما ىي نتيجة للتربة التي ريًعيىٍت كللنبات الذم غيذٍّمن ىذه الحقيقة ةنبغي أال نتيو 
تخيلو الباض إذان لما كاف ثمة مانى لقوؿ اهلل عز كجلهلل }ًإف  ال ًذةنى عنهان كلو ص  ىذا الذم ة

ن إذان لما كاف ثمة  َّ مىنيوا كىعىًمليوا الال اًلحىاًت ًإن ا ال نيًضيعي أىٍجرى مىٍن أىٍحسىنى عىمىبلن{ ]الكهفهلل
افى الل وي لًييًضيعى ًإةمىانىكيٍ { ]البقرةهلل من ا ن إذان لما كاف ثمة  ُّْاةةمانى لقولو عز كجلهلل }كىمىا كى

مانى لقوؿ اهلل عز كجلهلل }فىاٍستىجىابى لىهيٍ  رىبػُّهيٍ  أىنٍّي ال أيًضيعي عىمىلى عىاًملو ًمٍنكيٍ  ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى{ 
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ن من زرع في شبابو ككهولتو كشيخوختو استحالد ذلك الزرع في  ُٓٗ] ؿ عمرافهلل من ااةة
لذم عتاب نفسك فيو كانظر ما ىو الامل الذم عاكف عليو البد ساعة موعو فانظر ما ىو الزرع ا

أف عجد ثمرات ىذا الامل الذم أنت ماضو فيو عاكف عليو ساعةى رحيلك من ىذه الحياة الدنيان 
قلت لك  كأقوؿن كىو الحع الذم ال ًمٍرةىةى فيون إف الحاؿ التي ةكوف فيها أحدنا عند رحيلو عن 

صدلن كنتيجةه للحاؿ التي كاف عليها ىذا اإلنساف في سابع حياعو ىذه الحياة الدنيا إنما ىي 
كإليك  التفاليل بل الدليل الذم ةبرز ىذه الحقيقة أةها اإلخوةن اإلنساف عندما ةقع صرةاان عحت 
براثن الموت ك المو ةغيب عقلو الظاىر من شدة ااالـ كةستيقظ بين جوانحو عقلو الباطنن األمور 

اامل ماها عتطاةر من شدة األل  من كيانو كشاوره كةظهر في علك الساعة ما  الظاىر التي كاف ةت
كاف حبيسان في عقلو الباطنن ما ىو الذم ةكوف في علك الحالة حبيسان في عقلو الباطن ث  إنو 

ةظهر على اللساف كةبقى ىذا اإلنساف محتفظان بو في ذاكرعو؟ علك األمور التي كاف شدةد التالع 
ور التي كاف ةتاامل ماها في شبابون في كهولتون في سائر عقلباعو ككاف شدةد الحرص بهان علك األم

عليها ككاف شدةد المراقبة لهان ىذه ىي األمور التي ةمتالها الاقل الباطن فتكوف مختبئة داخل 
ىذا المخزف إلى ساعة الحاجةن عند الموت ةفرزي اللساف ىذا الذم كاف خبيئان في مخزف الاقل 

كةتحرؾ اللساف بون فاذا كاف ىذا اإلنساف قد اعكل على ما قالو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو الباطن 
كسل   من أف من قاؿ ال إلو إال اهلل مخلالان بها دخل الجنة كاطمأف إلى أنو ةستطيع أف ةمارس 
ما لغوه كأف ةتقلب في عاليانو كأف ةمارس أىواءه كشهواعو كما ةرةد ألف مفتاح دخوؿ الجنة بيدهن 

الذم ةحالل؟ عقلباعو المتجهة إلى األىواء كالرهواتن إقبالو بالحب إلى الدنيا كزخارفها 
كأىوائهان إلى األمواؿ بكل أصنافهان عااملو مع ىذه الرهواتن عذكقو للمتع المحرمة ىذا التذكؽ 

ن أما الذم ةزةده عالقان بها كل ذلك ةختبئ ث  ةختبئ في مخزف عقلو الباطنن أما كلمات اإلةماف
الرهادة التي عحد ثى عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ن أما مراعره اإلةمانية فبل شك أنها 
عكوف على ظاىرو من كلماعو كلسانو كمراعره ليس لها حظٌّ من فؤادهن ليس لها حظٌّ من الحب 

اسبات بين الكامن في سوةداء قلبو كإنما ىي كلمات ةرددىا لسانو كمراعر عفوةة عطوؼ بو بالمن
الحين كااخرن فاذا حانت ساعة رحلة ىذا اإلنساف من الدنيا كجاءه ملك الموت ككقع في براثن 
النػزاع ك الـ سكرات الموت أعظنوف أف الكلمات السطحية التي كاف ةرددىا ةبقى لها ذيٍكره في 

كجود في علك  فؤاده! أعظنوف أف المراعر الافوةة التي كانت عطوؼ في ذىنو بمناسبات ةكوف لها
الساعة! ال أةها اإلخوة إنما ةكوف الوجود في علك الساعة لما ىو مخزكفن ةتذكر دنياه التي ىو 
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راحل عنهان ةهتف بما ىو مخزكف في صندكقون ةهتف باألمور التي قد عالع بها أة ان كانتن ةكوف 
ادة أف ال إلو إال اهلل لن ىواه ذكرةات متالقة بذلك الماضي الذم كاف ةتقلب فيو كمهما ذيكٍّرى بره

ةلتفت إليها ألف  الـ الموت عحجبو عن حظوظ اللساف كعيذىكٍّريهي بما استقر في الجنافن على 
النقيض من اإلنساف الذم أقبل إلى اهلل عز كجل في شبابون بدأ رحلتو إلى اهلل باإلةماف الاقلي بو 

قو فسواه فادلو في أم صورة ما شاء ركبون ث  عىحىو ؿ اإلةماف الاقلي إلى حب لهذا اإللو الذم خل
عىحىو ؿى ىذا اإلةماف إلى حب لهذا اإللو الذم ال عنقطع عنو نامو كال متاون ةتحوؿ ىذا الحب باد 
ذلك إلى عاظي  كمن ث  ةغذم حقائقو اإلةمانية بالطاعاتن ةغذةها بالاباداتن ةغذةها بكثير من 

كعاالىن الدنيا عكوف عبلقتها بو عبلقة سطحية ذلك ألف ذكر اهلل كبدةمومة المراقبة هلل سبحانو 
مراعره اإلةمانية ىيمنت على مجامع فؤاده كعلى زكاةا نفسو كمن ث  فاذا حانت ساعة رحلتو عن 
ىذه الحياة الدنيا كأقبل إليو ملك الموت كدخل في حالة النػزع ما الذم ةغيب عن بالو كما الذم 

تي ىو راحل عنها كةتذكر ما احتفظ بو في سوةداء قلبو فهو ةلهج ةتذكره؟ عغيب عن بالو الدنيا ال
باس  اهلل كىو ةابر عن شوقو إلى لقاء اهلل كىو ةكرر كلمة ال إلو إال اهلل كىكذا ةرحل إلى اهلل عز 
كجل بهذه الخاعمةن نا  الابرة بالخاعمة لكن الخاعمةى نتيجةه لما كاف ةفالو ىذا اإلنساف من قبل 

ًمًو مىٍن حىسينىٍت بداةتو  ذلك إف خيران  فخير كإف شران فررن كصدؽ ابن عطاء اهلل القائل في ًحكى
حىسينىٍت نهاةتون كليس مانى ىذا الذم أقولو لك  ةا عباد اهلل أف على اإلنساف لكي ةحتفظ برهادة 

ـ أال ال إلو إال اهلل أف ةكوف ماالومان الن ليس فينا ماالـو حاشى الرسل كاألنبياءن كل بني  د
خطاء كلكن الرسوؿ قاؿهلل كخير الخطائين التوابوف كلكن المانى الذم ةرمي إليو بياف اهلل كالذم 

نبهنا إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   أف اإلنساف في عقلباعو أثناء حياعو التي ةايرها ةنبغي أف 
أف ةال  أف ىذه الابودةة ةغذم مراعر عبودةتو هللن ةنبغي أال ةنسى ىوةتو عبدان مملوكان هلل كةنبغي 

ىي جواز رحلتو إلى اهللن أجل ةغذم عبودةتو هلل دائمان بالذكرن بالدعاءن بااللتجاء إلى اهللن مثل 
ىذا اإلنساف إذا زل ٍت بو القدـ كارعكب ماالية من المااصي سرعاف ما عهتاج مراعر عبودةتو هلل 

ـ كمن ث  ةغفر اهلل لو ما فالن كلو أنو كقع في باد ذلك فتدعوه إلى التوبةن عدفاو إلى اإلنابة كالند
علك الماالية أك غيرىا مرةن كمرةن أخرل كمرةن راباة كخامسة فاف عبودةتو هلل بالمرصادن البد أف 

عدعوه إلى اإلنابة كالتوبة كإذا عاب الابد عاب اهلل سبحانو كعاالى عليو كمن ث  ةكرمو اهلل عز كجل 
ها قبل أسبوعينن كىذا المانى ىو الذم قالد إليو رسوؿ اهلل صلى بهذه الخاعمة التي عحدثنا عن

اهلل عليو كسل   في الحدةث المتفع عليو من ركاةة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو قاؿهلل أيًعيى 
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بأسرل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  فرأةنا بين األسرل امرأة عسرع بحثان عن 
شيء ث  إنها كقات على طفل صغير فأمسكتو كألالقتو بالدرىا  شيءن عسرع متلهفة بحثان عن

عبين أنو طفلها ككانت عبحث عنو فقاؿ عليو الالبلة كالسبلـ ألصحابو أرأةت  إلى ىذه المرأة 
أملقية كليده في النار قلنا ال ةا رسوؿ اهلل قاؿهلل هلل أرح  باباده من رحمة ىذه بوليدىان ال ةقولن 

للناس جمياان ألف ىذه ىي سيرة األـ مع أكالدىا مهما شقوا كمهما  قائل إذا فاف اهلل سيغفر
ابتادكان الن األمر أدؽ من ىذان كن في عبلقتك مع اهللن حتى كإف كنت عاصيانن كابلقة ىذا 

الطفل مع أمو ةالدؽ عليك ىذا الذم ةقولو رسوؿ اهللن الطفل قد ةلهو كقد ةحط  كقد ةخالف 
ر كأقبل إليو شيء ةخافو ماذا ةالنع؟ رأسان ةػيٍهرىعي إلى حجر أمون أكامر أمو كلكن إذا طاؼ بو خط

رأسان ةتربث بأمون كن في رجوعك إلى اهلل كعربثك برحمة اهلل عندما ةطوؼ بك الخطر كعندما 
عقع في الماالية كهذا الطفل ةكن لك اهلل سبحانو كعاالى كاألـ البنهان ىذه الحقيقة أةها اإلخوة 

كجملة القوؿ كزبدة الكبلـ أف اإلنساف كما قاؿ ابن عطاء اهلل إذا حىسينىٍت  ةنبغي أال نتيو عنهان
بداةتو مع اهلل حىسينىٍت نهاةتو كإف عقلب في ألواف من المااصي في أثناء حياعون أما إف كانت حياعو 

األكلى محجوبان فيها عن اهلل برهواعو كأىوائو فلسوؼ ةرحل إلى اهلل كىو محجوب عنو بلفظون 
 قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك أقوؿ 
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 اٌزؾمك ثّشبػو اٌؼجٛك٠خ هلل ػي ٚعً

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لى لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت ع

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على 

يك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكص
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  لقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسل  فيما ةركةو الحاك  كغيره أنو قاؿهلل إف أمتي ىذه أمة مرحومة كإنها مغفور لهان ففي 

سل  كثير فجالوا منو الناس من سماوا ىذا الحدةث كأمثالو من كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 
متكأن للتحرر من سائر الضواب  الدةنية كجالوا منو ماتمدان لئلعراض عن كل ما قد أمر بو اهلل 

سبحانو كعاالى كعن كل ما قد نهى اهلل عز كجل عنو كإذا كجد ىؤالء من ةذكرى  بأمر من أكامر 
كعاالى ارعفات أصواعه   اهلل أك ةحذرى  من الوقوع في باض المااصي التي حرمها اهلل سبحانو

بالنكير كقالوا ل  عضيقوف كاساان كل  عملؤكف قلوب الناس بالخوؼ كالرعب كإف اهلل سبحانو 
كعاالى غفور رحي  ةغفر الذنوب كلهان فما حقيقة ىذا الموقف من الدةن ةا عباد اهلل ككيف ةمكن 

اهلل عز كجل القائلهلل }قيٍل ةىا ًعبىاًدمى أف ةػيٍفهى ى كبلـ رسوؿ اهلل ىذا بل كيف ةنبغي أف ةػيٍفهى ى كبلـ 
ًمياان ًإن وي  ًة الل ًو ًإف  الل وى ةػىٍغًفري الذُّنيوبى جى  ىيوى اٍلغىفيوري ال ًذةنى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍ  ال عػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍحمى

استهتار ىؤالء  [ن كىا أنا أجيب ةا عباد اهلل عن ىذه المركلة بما ةوض ّٓالر ًحي ي  ]الزمرهلل
الذةن ةتدللوف على اهلل سبحانو كعاالى كةستمرئوف التوغل في المااصي كالمحرمات اعتمادان على 
األمل بأف اهلل ةغفر الذنوب جمياانن اإلنساف أحد شخالين؛ إما أف ةكوف ممن قد فاضت مراعر 

ملوؾه لبارئو األكحد جل قلبو بالابودةة هلل سبحانو كعاالى فأدرؾ بقطع النظر عن سلوكو أنو عبده م
جبللو كإما أف ةكوف ىذا اإلنساف قد فرغ قلبو من مراعر الابودةة اهلل عز كجل أك رقدت ىذه 

المراعر رقدة الموت بين جوانحو كعندئذو البد أف ةمتلئ القلب بنقيض مراعر الابودةة هلل 
نيا إلى كاحدة من كنقيض ذلك إنما ىو االستكبارن البد أف ةكوف مالير اإلنساف في ىذه الد

ىاعين النهاةتينن إما أف ةكوف ماترفان كموقنان بهوةتو عبدان ذليبلن مملوكان هلل عز كجل كبأف مآلو 
الوقوؼ بين ةدةو أك أف ةكوف قلبو فارغان عن ىذا الراور كمن ث  البد أف عحتل فيو الكبرةاءن فأما 
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حانو كعاالى فاف األمر في حقو كما قاؿ األكؿن أما اإلنساف الذم عرؼ نفسو عبدان مملوكان هلل سب
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إف أمتي ىذه أمة مرحومة كإنها مغفور لها كلكن كيف!نن ىذا الابد 
الذم فاض قلبو شاوران بابودةتو هلل عز كجل لن ةكوف ماالومانن نفسو األمارة بالسوء موجودة بين 

الذم ابتلى اهلل بو عباده ةوسوس ليل نهار كمن ث  جوانحو كالرعونات عهتاج في نفسو كالريطاف 
البد أف ةقع في أخطاء كالبد أف ةرعكب بين الحين كااخر ذنبان من الذنوب كلكن من أةن عأعيو 

الرحمة كمن أةن عأعيو المغفرة؟ إذا أذنب الابد ذنبان استيقظت مراعر عبودةتو هلل باد ذلك 
دـ كاألسى فأقبل إلى اهلل عز كجل مستغفران  ةبان كاىتاجت بين جوانحو بسبب ذلك مراعر الن

مالنان عن ضافو ةستغفر اهلل عز كجل كةستالفحو كمن ث  فاف اهلل ةغفر لو كلربما ارعكب الذنب 
ثانية كثالثة كلكن عبودةتو في كل مرة عقوده إلى االستغفار كإلى األكبة إلى اهلل عز كجل كمن ث  

قد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  الحدةثي القدسي فلسوؼ ةجد ربان غفوران رحيمانن كل
الذم ةقوؿ فيو اهلل عز كجلهلل أذنب عبده ذنبان فقاؿ أم رب لقد أذنبت ذنبان فاغفر لي ذنبين قاؿ 
اهلل عز كجلهلل عل  عبدم أف لو ربان ةغفر الذنب كةأخذ بون ث  أذنب ذنبان ثانيان فقاؿ أم رب لقد 

ين قاؿ اهلل عز كجلهلل عل  عبدم أف لو ربان ةغفر الذنب كةأخذ بون ث  إنو أذنبت ذنبان فاغفر لي ذنب
أذنب ذنبان ثالثان قاؿ ربي لقد أذنبت ذنبان فاغفر لي ذنبين قاؿ اهلل عز كجلهلل عل  عبدم أف لو ربان 
ةغفر الذنب كةأخذ بو فليفال عبدم ما ةراء فقد غفرت لون ما مانى ىذا؟ مانى ىذا الذم ةقولو 

الحدةث القدسي أف ىذا الابد كلما ارعكب ذنبان ثارت مراعر الندـ بين جوانحو ك ب إلى اهلل في 
ربو ةستغفره كةتوب إليو كاهلل غفور عواب كمن ث  فاف مآؿ ىذا الابد إذا رحل إلى اهلل أف ةكوف قد 

ًلفىًت اٍلجىن ةي غيًفرىٍت لو ذنوبو كغيًسلىٍت عنو أدرانو كلها كىذا مانى قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }كىأيزٍ 
ًفيظو  ]ٌؽهلل ا مىا عيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو حى رى بىًايدون ىىذى [ن ككلمة أكاب مبالغة من ِّ-ُّلًٍلميت ًقينى غىيػٍ

 ةب أم راجعن ىذا ما عوعدكف لكل رج اعو إلى اهلل كال ةكوف اإلنساف رج اعان إلى اهلل إال باد أف 
كعاالىن كىذا ما عناه البياف اإللهي في حوارو نقرؤه في كتاب ةكوف كثير الرركد عن اهلل سبحانو 

اهلل عز كجل مع إبليس الذم  ؿ على نفسو أف ةغوم ىذا الابدن ىذا اإلنساف الذم كرمو اهلل عز 
عًيػىنػ هيٍ  ًمنٍ  ىقٍػايدىف  لىهيٍ  ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًقي ىن ثي   اى ةٍػتىًني ألى ا أىٍغوى بػىٍيًن أىٍةًدةًهٍ  كىًمٍن  كجل عليوهلل }قىاؿى فىًبمى

ائًًلًهٍ  كىال عىًجدي أىٍكثػىرىىيٍ  شىاًكرًةنى  ]ألعراؼهلل انًًهٍ  كىعىٍن شىمى ٍلًفًهٍ  كىعىٍن أىٍةمى [ن كلكن فبماذا ُٕ-ُٔخى
ا ًصرىاطه عىلىي   أجابو اهلل عز كجلن كنقرأ ىذا في أكثر من موقع في كتاب اهلل عز كجلهلل }قىاؿى ىىذى

[ن فما ِْ-ًُْعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍ  سيٍلطىافه ًإال  مىًن اعػ بػىاىكى ًمنى اٍلغىاًكةنى  ]الحجرهلل ميٍستىًقي هن ًإف  
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ٍهتػىريكف  مانى قولوهلل } ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍ  سيٍلطىافه ن الملحدكف من عباد اهلل كالمٍستػى
ىؤالء الناس جمياان في رحمة اهلل! ال ليس ىذا  المستىٍكًبركف على اهلل أةضان من عباد اهللن أفيدخل

ىو مانى ااةة كإنما مانى قولو سبحانوهلل } ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍ  سيٍلطىافه ن  أم إف الذةن 
عحققوا بمراعر الابودةة لي ستكوف عبودةته  حالنان له  ضد كساكسكن ضد عآمرؾ عليه ن } 

لىٍيًهٍ  سيٍلطىافه ن ن ذلك ألف الذم عحقع بمراعر الابودةة هلل عز كجل ربما ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عى 
عالى اهلل كلكن عبودةتو البد أف عقوده إلى التوبةن كلما عالى اهلل قادعو عبودةتو بالدؽ إلى 

اإلنابة كالتوبة إلى اهلل عز كجل كمن ث  فاف الريطاف ةخسأ كإف الابد ةناؿ حظوة كبرل من رحمة 
كجل كمغفرعو فهذا ىو الفرةع األكؿ كعنه  ةتحدث المالطفى صلى اهلل عليو كسل  إذ اهلل عز 

ةقوؿهلل إف أمتي ىذه أمة مرحومة مغفور لها كعنه  ةقوؿ اهلل عز كجلهلل }قيٍل ةىا ًعبىاًدمى ال ًذةنى أىٍسرىفيوا 
ًة الل ًو ًإف  الل وى ةػىٍغًفري  ًمياان ًإن وي ىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي   عىلىى أىنٍػفيًسًهٍ  ال عػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍحمى الذُّنيوبى جى

[ن أما ذاؾ الذم رقدت مراعر الابودةة هلل بين جوانحو كل  عستيقظ أك عيًدمىٍت ىذه ّٓ]الزمرهلل
المراعر بين جوانحو البد في ىذه الحالة من أف ةفيض قلبو بنقيض ذلكن كنقيض الابودةة هلل 

ز كجلن فهذا اإلنساف إف كاف من المؤمنين باهلل كسمع مثل ىذا إنما ىو االستكبار على اهلل ع
الحدةث أك سمع مثل ىذه ااةة التي ةبرر اهلل عز كجل فيها عباده بالمغفرة كالرحمة جال من 
ىذه ااةة كذلك الحدةث غذاءن لكبرةائون جال من ذلك مبرران لمااصيو كراح ةتقلب في لهوه 

ذلك كةجال من كبلـ المالطفى متكئان لئلمااف في عملو كعاليانو كىو مرفوع الرأسن ةبرر 
االنحرافي الرارد عن صراط اهلل عز كجل كلالو ةقوؿ مثل ذلك الذم كصفو لنا بياف اهلل عز 

قىلىبان  ]الكهفهلل من ااةة هىا مينػٍ ٍيران ًمنػٍ ىًجدىف  خى [ن نا  ىؤالء ال ّٔكجلهلل }كىلىًئٍن ريًدٍدتي ًإلىى رىبٍّي ألى
وا ى  المانيين بقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  إف أمتي ىذه مرحومةن ىؤالء ةمكن أف ةكون

ًمياان ًإن وي ىيوى  ال ةمكن أف ةكونوا ى  المانيين بقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }ًإف  الل وى ةػىٍغًفري الذُّنيوبى جى
 من أكلو إلى  خره فما [ن عباد اهلل لقد عدبرت كتاب اهللّٓاٍلغىفيوري الر ًحي ي  ]الزمرهلل من ااةة

كجدعو ةػيٍيئس الاالاة من رحمة اهلل بل ةبررى  بمغفرة اهلل كلكني عأملت في حاؿ المستكبرةن فما 
كجدت في كتاب اهلل  ةةن إال كىي عنذر المستكبرةن بمقت اهلل عز كجل كسخطو كل  أجد في 

نو كعاالى لون }ًإف  ال ًذةنى شيء من  م الكتاب المبين ما ةبين أف المستكبر ربما غفر اهلل سبحا
[ ن }سىأىٍصًرؼي عىٍن  ةىاًعيى َٔةىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًعي سىيىٍدخيليوفى جىهىن  ى دىاًخرًةنى ]غافرهلل من ااةة

ًإٍف  ًإٍف ةػىرىٍكا كيل   ةىةو ال ةػيٍؤًمنيوا ًبهىا كى بػ ريكفى ًفي اأٍلىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحىعٍّ كى ةػىرىٍكا سىًبيلى الرٍُّشًد ال ال ًذةنى ةػىتىكى
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انيوا ًبيلى اٍلغىيٍّ ةػىت ًخذيكهي سىًبيبلن ذىًلكى بًأىنػ هيٍ  كىذ بيوا بًآةاعًنىا كىكى ًإٍف ةػىرىٍكا سى ا غىاًفًلينى   ةػىت ًخذيكهي سىًبيبلن كى هى عىنػٍ
هىا ال عػي ُْٔ]ألعراؼهلل اًء كىال [ن }ًإف  ال ًذةنى كىذ بيوا بًآةاعًنىا كىاٍستىٍكبػىريكا عىنػٍ فىت  ي لىهيٍ  أىبٍػوىابي الس مى

[ن أرأةت  ةا عباد اهلل إلى َْةىٍدخيليوفى اٍلجىن ةى حىت ى ةىًلجى اٍلجىمىلي ًفي سى ٍّ اٍلًخيىاًط  ]ألعراؼهلل من ااةة
الفرؽ بين عبدو ةحمل ىوةتو عبدان مملوكان ذليبلن هلل عز كجل ةرحل بها إلى اهلل إف اهلل سيغفر ذنوبو  

ن عبودةتو عكوف شافاان لو عند اهلل سبحانو كعاالىن ىذه حقيقة ةبررنا اهلل عز كجل بهان كلها
السبب أف الابد ال ةمكن إال أف ةجال من عبودةتو مغتسبلن لدرف المااصي التي عورط فيهان ىذا 
 شأنو كىذه حالون كإذا دنا الموت من ىذا الابد فلسوؼ ةرحل إلى اهلل كىو ممتلئ انكساران كذالن 

لقيـو السموات كاألرضن ةالن عن ضافو كعن عجزه كةالن أنو ما عالى اهلل حين عالاه استكباران 
على أمره كلكن لسابقة سبع بها قضاؤه كمن ث  ةجد أمامو ربان غفوران رحيمان ةالف  عن الذنوبن 

كامر أما الذم ةرحل إلى اهلل كىو مستكبر مااند فحتى لو أطاع اهللن حتى لو أنو كاف ةؤدم األ
الركلية من صبلة كصياـ كصدقة فاف استكباره ةذةب كل ىذه الطاعات التي ةمارسهان ذلك ألف 

القلب متناقض مع الظاىر الذم رحل بو إلى اهلل عز كجل كإف اهلل ال ةنظر إلى صورك  كال إلى 
مر أشكالك  كلكن ةنظر إلى قلوبك  كإلى أعمالك ن ىذا ما ةنبغي أف عقولوه لمن ةارض عن أكا
اهلل كةستخف بحرمات اهلل عز كجل مرددان ااةات كاألحادةث التي عدؿ على أف اهلل سبحانو 

كعاالى غفور رحي  عواب كلربما رأةتو ةثور على الذةن ةيذىكٍّريكف بمقت اهلل عز كجل كسخطون أقوؿ 
ال من ىذه قولي ىذا كأسألو اهلل عز كجل أف ةجال من عبودةتنا الضارعة لو سببان للمغفرة كأف ةج

الابودةة شفياان لنا بين ةدةو ةـو القيامة أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي   أةها اإلخوةهلل عذكرة 
ةنبغي أف أضاها أمامك ن ىذا المجلس بمثل ىذه الساعة المباركة جزء من الالبلةن خطبة الجماة 

فقد عمت أربع ركاات كمن ث  عقـو مقاـ ركاتي الظهر كالركاتاف اللتاف عليها ىما عتمة صبلة الظهر 
فاف اإلنساف الذم ةجلس ليسمع الخطبة ما ةنبغي أف ةرغل نفسو بريء غير اإلصغاء إلى 

الخطبة كإف التفت إلى صاحبو ةكلمو لغت جماتون ىكذا قاؿ لنا رسوؿ اهلل فما بالك بمن ةحمل 
بلعه ن أم لوف من ألواف  الت التسجيل الالوعية أك المالوٍّرىة كما أرل أمامي اافن ىؤالء علغو ص

االنرغاؿ عن اإلصغاء إلى الخطبة كالتأدب عند سماعها ةبطل ذلك ألف ىذا المجلس حكمو 
حك  الالبلةن أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةبالرنا باألدب مع موالنا كخالقنا سبحانو كعاالى كأف 

 ةجالنا نتبالر بأكامر اهلل كشرائاو

 



  

 ~317 ~ 
 

 ؽتٌّ ثؾت

 

ن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  عاالوا بنا في ىذا اليـو المبارؾ 

لرهر األغر نقف على مراىد من عأثر المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  من ىذا ا
بذكرةات كقف عليها سواء كانت حلوة أك مرةن عاالوا نتأمل فيما فالت بنفسو ىذه الذكرةات كما 
باثت بين جوانحو من الرجون ةركم الريخافن البخارم كمسل ن أف المالطفى صلى اهلل عليو 

عاد من غزكة عبوؾ ككصل إلى دةار ثمود قاؿ ألصحابوهلل ال ةمر ف  أحده كعلى  لو كسل  عندما 
منك  بدةار القـو الذةن أىلكه  اهلل عز كجل إال باكين خاشاين أف ةاليبك  مثل ما قد أصابه ن 
كقن ع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  رأسو بردائو كمر  مسرعان حتى عجاكز الدةارن كركل الريخاف 

لى اهلل عليو كعلى  لو كسل  عندما قفل عائدان من غزكة عبوؾ ككصل إلى مرارؼ أةضان أنو ص
المدةنة المنورة كالحت أمامو بيوته من بيوعها كالح أمامو جبل أحد األش  قاؿ عليو الالبلة 

كالسبلـهلل ىذه طابة كىذا أحد جبل ةحبنا كنحبون كركل مسل  في صحيحو أنو صلى اهلل عليو 
ن ىو اليـو الذم أنجى اهلل عز كجل فيو سيدنىا كسل  عندما عل  أف  ةـو عاشوراءن الااشر من محـر

موسى من فرعوف أمر باليامون ىذا ما فالتو الذكرةات بين جوان  المالطفى صلى اهلل عليو كعلى 
 لو كسل  كالسر في ذلك ةا عباد اهلل أف الحادثة عقع كعمر كلكن كبلن من الزماف كالمكاف 

الحادثة موجودة في طي المكاف كما عبقى موجودة أةضان في طي الزمافن إف  ةحتضنهان عبقى ىذه
ل  ةرىا البالر المثبت في الوجو رأعها الباليرة المثبتة في القلوبن ىذه حقيقة ال مرةة فيهان فاذا  
كاف الزماف كالمكاف عندما عادا إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بالحادثة التي كقات كمر  

د بايد أك قرةب فأثارت بين جوانحو ىذا الرجو سواء عمثل في خوؼ من اهلل أك عمثل عليها عه
في حنين كحب فماذا عسى أف ةفال بين جوانحنا ىذا الزماف الذم استدار اليـو كعاد ةحمل إلينا 
 حادثة الرحمة اإللهية التي أكـر اهلل سبحانو كعاالى بها عبادىهي أجمع ةـو كالدة المالطفى صلى اهلل
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عليو كعلى  لو كسل ن أعود فأقوؿ إذا كاف الزماف كالمكاف الذم أعاد كل منهما إلى رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسل  حادثة مرت فأثارت بين جوانحو ما أثارت من الرجو كالمراعر التي 

حدثتك  عن طرؼ منها ماذا عسى أف ةفال بنا ىذا الزمن الذم استدار اليـو كعاد كىا نحن 
ةحمل إليها حادث الرحمة اإللهية المتمثلة في مولد المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو نستقبلو 

كسل ؟ ىل أنا بحاجة إلى أف أجيب عن ىذا السؤاؿ؟ لالنا جمياان نال  أف الجواب بدىي كلكن 
البد لذلك من شرط ىو في الواقع جامع مرترؾ بين ما اىتز لو شاور المالطفى صلى اهلل عليو 

ما ةنبغي أف عهتز لو مراعرنا الجامع المرترؾ ىو الحبن الحب ىو الذم جال كسل  كبين 
المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ةقوؿهلل ىذا أيحيد جبل ةحبنا كنحبون الحب ىو الذم جال 

المالطفى أكاد أقوؿ ةتغزؿ بذلك الجبلن إنو ليس حب ذلك الجبل علك الحجارة كالالخور 
ضنه  سف  ذلك الجبل األش ن الحب ىو الذم فال ما كلكن حب أكلئك الذةن استرهدكا فاحت

فال بمراعر المالطفى صلى اهلل عليو كسل  كالحب ىو الذم جال باليرعو عرل الحادثة ككأنها 
عقع  نذاؾن الحب ىو الذم رفع الحجب عن الماضي كقد مرت عليو سنوات كبالرعو ككأنو كاقع 

ن كإذا كيًجدى مثل ىذا الحب بين جوانحن ا لحبيبنا المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو حاضر اليـو
كسل  فبلبد أف عطوؼ بنفوسنا المراعر ذاعها كالبد أف نتبين ىذا الحدث الاظي  الجليل الذم 

ةجسد رحمة اهلل سبحانو كعاالى باباده أجمع كالمتمثل في كالدة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  
حنفية السمحاء التي بيًاثى بها سائر الرسل كما أعقبها من باثةن كما أعقبها من نرر ىذه ال

كاألنبياءن فتاالوا ةا عباد اهلل نتلمس مكاف الحب لحبيبنا المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن دعوني 
أقل لك  إف اإلةماف الاقبلني كحده ال ةكفي بل أقوؿ إف اإلةماف الاقبلني كحده ال ةنجي صاحبو 

الاقبلني المثبت ةقينان في الفكر كالاقل إلى حب كعاظي  ةـو الماادن البد من أف ةتحوؿ اإلةماف 
كمهابة في القلبن اإلنساف بقطع النظر عن قفالو الجسدم مؤلف من حقيقتين اثنتينن عقلو بو 
ةدرؾ كقلبو بو ةحب كةاظ  كةبجل أك ةبغض كةكرهن كالرحيل إلى اهلل عز كجل ال ةمكن أف ةت  

اح اليقين الاقلي بحقائع ىذا الدةن الاظي  كجناح الحبن على نحوو ةرضيو إال بجناحين اثنينن جن
الحب لموالنا كخالقنا عز كجل كمن ث  الحب لمن أحبو اهلل عز كجل كابتاثو رحمة للاالمين 

محمدو صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن فاذا عحققت مراعر ىذا الحب فاف االحتفاؿ كاالحتفاء 
  ةالب  انفااالن قسرةان كال ةكوف فابلن اختيارةانن أرأةت بذكرل مولد المالطفى صلى اهلل عليو كسل

إف كاف فؤادؾ قد ىيمنت عليو مراعر الحب لرسولكن مراعر الحنين إليو كالروؽ إلى 
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المجالس التي اكتحلت بها أعين أصحابو ث  رأةت نفسك أماـ الزمن الذم ةحمل في طياعو ىذا 
جو بين جوانحك؟! ىل عستطيع أف عيًنٍي ى مراعر الحدث األغر ىل عستطيع أف عيًنٍي ى مراعر الر

الحنين إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في نفسك؟! لن ةكوف لك إلى ذلك من سبيل ق ن 
فكيف إذا كقفت على أحادةث ةتكل  فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بل ةابر فيها 

لى إخوانو الذةن ل  ةرى ن أال عبادلو المالطفى صلى اهلل عليو كسل  عن شوقو إليكن عن اشتياقو إ
حبان بحب؟! ركل اإلماـ مالك في موطئو كغيره أف المالطفى صلى اهلل عليو كسل  دخل قبيل 

كفاعو إلى البقيع فسل  على أىل البقيع ث  قاؿهلل كددت لو أني رأةت إخواننان قاؿ لو أحد أصحابو 
واني الذةن ل  ةلحقوا باد كسأكوف فرطان ألسنا إخوانك ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل بل أنت  أصحابي كإخ

له  على الحوضن قاؿ قائل منه  أك عارفه  ةا رسوؿ اهلل؟ كيف عستقبل من ل  عر؟ قاؿهلل أرأةت  
ن أم سوداءن أفكاف ةارفها؟ قالوا نا  قاؿهلل  لو أف رجبلن لو خيوؿ غرٌّ محجلة كس  خيوؿ دى و به و

أنت عرل كيف أف المالطفى صلى اهلل عليو كسل   فأنا أعرفه  غران محجلين من  ثار الوضوءن ىا
ةحن إلى إخوانو كعبر عن ىذا الحنين ببليغ كبلمون كإني ألسأؿ اهلل عز كجل أف ةجالني 

كةجالك  جمياان من إخوانو الذم اشتاؽ إليه ن أفبل نبادلو حنينان بحنين؟! أفبل نبادلو شوقان 
ـى لنا مجددان  ىذه الهدةة المطوةة في كيانون كياف ىذا الزمنن كأعاد  بروؽ؟! كإذا رأةنا أف الزمن قىد 

إلينا الحدث األجل ةـو كالدة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  أفبل عهتاج كعضاعف مراعر الحنين 
إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بين جوانحنان كإذا اىتاجت ىذه المراعر فهل من سبيل إلى 

ختنع اإلنسافن البد من أف ةتحدث عن شجوهن البد من أف أف ال نابر عنها بألسنتنا إذان ال
ةتحدث عن حنينو إلى المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن كلكن الحب ةا عباد اهلل سائع 
ةسوؽ إلى ما ةرضي المحبوبن الحب حادو كلكنو ةحدك بنا إلى ما ةرضي اهلل كرسولون الحب ال 

المحبوبن محبوبنا اهلل كمن ث  فاف محبوبنا  ةمكن أف ةحمل صاحبو على الرركد عن صراط
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن الحب ال ةمكن أف ةحمل المحب على أف ةبدؿ كةغيرن الحب 

[ن كلقد ِّةجالنا مالداؽ قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }كىمىا بىد ليوا عػىٍبًدةبلن  ]األحزابهلل من ااةة
برر كلكني أمسكت عن الرطر الثاني فؤلذكره حدثتك  عن الرطر األكؿ من ذلك الحدةث الم

لك  لكي نحاذر أف ال نقع فيما حذر منو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن ةقوؿ صلى 
اهلل عليو كسل  في الرطر الثاني من ىذا الحدةثهلل أال ليزادف رجاؿ عن حوضي كما ةزاد الباير 

الضاؿ كقع بين مجموعة جماؿن فأقوؿ أال  الضاؿن أم ليطردف رجاؿ عن حوضي كما ةطرد الباير
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ىل  أال ىل  فيقاؿ إنك ال عدرم ك  بدلوا من بادؾ فأقوؿ فسحقان فسحقان فسحقان عباد اهلل 
كصيتي التي أخاطب بها نفسي كأخاطب بها كل أخو في اهللن كل أخو في اإلنسانيةن أخاطبك  بها 

ج التي عركنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عليون جمياان أال نبدؿن أال نغيرن أف نظل حير اسان للنه
أال نررد عن ىذا النهج إلى اليمين أك إلى الرماؿن أف نتمثل عحذةر ربنا عز كجل إذ ةقوؿهلل }كىأىف  

ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمان فىاع ًبايوهي كىال عػىت ًبايوا السُّبيلى فػىتػىفىر ؽى ًبكيٍ  عىٍن سىًبيًلًو ذىًلكيٍ  كىص   اكيٍ  بًًو لىاىل كيٍ  ىىذى
[ن إف كنا حير اسان على النهج الذم عػىرىكىنىا عليو رسوؿ اهلل ل  نبدؿ كل  نغير ُّٓعػىتػ قيوفى  ]األنااـهلل

على الرغ  من الدكاعي كالمغرةات الكثيرة المتنوعة فاني أستطيع أف أبرر نفسي كأبررك  بأف 
الافو كالمغفرةن أسألو سبحانو كعاالى أف ةوفقنا الوقوؼ أماـ اهلل عز كجل كبين ةدةو ةحمل برارة 

كةوفع ىذه األمة قادة كشاوبان على التمسك بحبل اهللن على التمسك بما أمر اهلل عز كجل 
كاالنتهاء عن كل ما قد نهى اهلل عز كجل عنو كىي أقل ما عفرضو علينا ضرةبة الحب لسيدنا 

إال فرعان عن شجرة حبٍّنا لموالنا كخالقنا جل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كليس حبُّنا لو 
 جبللون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك 
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 االٔؼجبؽ ثٛطب٠ب هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٘ٛ االؽزفبي اٌؾم١مٟ

 

الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كبارؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  مررت صباح ىذا اليـو بسوؽ 

مولد رسوؿ اهلل صلى  الحميدةة ىذا فأعجبني مار أرةت من انغماسو بمظاىر الزةنة ابتهاجان لذكرل
اهلل عليو كعلى  لو كسل  كلكن سرعاف ما قفز إلى ذىني عساؤؿن عساءلت عرل ىل عترج  ىذه 
الزةنة الجميلة انقياد أصحاب ىذا السوؽ كاألسواؽ األخرل لوصاةا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

سواؽ األخرل كسل  في المااملة؟ ىل عترج  ىذه الزةنة حقان انقياد أصحاب ىذا السوؽ كاأل
للنهج الذم رسمو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ألمتو من باده في التااملن في الابلقات 

االجتماعية كاالقتالادةة المختلفة؟ كلالك  عالموف ةا عباد اهلل حقيقةن ما ةنبغي أف ةجهلها أحد 
خادمان لحماةة ىذه  كىي أف اإلسبلـ باقائده كباباداعو كبررائاو إنما جالو اهلل سبحانو كعاالى

األسرة اإلنسانية من الابلقات السيئة كلحماةة الفطرة اإلنسانية الداعية إلى الوئاـ كالداعية إلى 
الحب كالوفاؽ كالداعية إلى التااكف في سبيل إسااد الفرد كالمجتمعن كلو عل  اهلل عز كجل أف 

نية من كل سوء كًلمىدٍّ جسور الود ىنالك عبلجان خيران من عبلج ىذا الدةن لحماةة األسرة اإلنسا
كالوفاؽ فيما بينها لوج وى عباده إلى ذلك الدكاءن كعدت أعساءؿ ىل ىذه الزةنة كأمثاليها عرجمة 
دقيقة لبلنقياد لما عركنا عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  القائلهلل عركتك  على بيضاء نقية 

ناود إلى ىذه الوصاةا التي أكصانا بها رسوؿ اهلل  ظاىرىا كباطنها ال ةزةغ عنها إال فاجرن عندما
صلى اهلل عليو كسل  نجد أف الدةن إنما ةتمثل في المااملة كنجد أف شرائع اإلسبلـ عالب 

جمياها في األخبلؽ الفاضلةن كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل إنما باثت ألعم  مكاـر األخبلؽن كإف 
هلل عليو كسل  ككضاها أمانة في أعناقنا كثيرة ةضيع عن الوصاةا التي عركىنىا عليها رسوؿ اهلل صلى ا

استاراضها ىذا الوقت المبارؾ الذم نتبلقى فيو للتوصية كالتذاكر برأف ىذا الدةنن ةقوؿ 
المالطفى صلى اهلل عليو كسل  فيما ةركةو أحمد كالحاك  في مستدركو من حدةث عليهلل من 
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كبىًرئى اهلل عز كجل منون كةقوؿ فيما ةركةو مسل  في  احتكر الطااـ أرباين ةومان فقد بىًرئى من اهلل
صحيحو أف النبي صلى اهلل عليو كسل  دخل السوؽ ةومان فوجد رجبلن ةبيع طاامان فأعجبو فأدخل 
ةده فيو فرأل بلبلن فقاؿ عليو الالبلة كالسبلـ للرجل ما ىذا ةا بائع الطااـ؟ فقاؿ أصابتو السماء 

التو من فوؽ لكي ةراه الناسن من غرنا فليس منان كالحدةث أم أصابو مطر فقاؿ لوهلل ىبل ج
ةركةو مسل  من حدةث أبي ىرةرة رضي اهلل عنون كةركم جرةر بن عبد اهلل فيما اعفع عليو 

الريخافن قاؿ عندما باةات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  على اإلسبلـ كذىبت ألنالرؼ 
فادت فاشترط علي  الناليحة لكل مسل  أم في  جذبني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من ثوبي

المااملةن كةركم كاثلة بن األسقع أف النبي صلى اهلل عليو كسل  قاؿ فيما ةركةو الحاك  كالبيهقي 
بسند صحي  أنو صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل ال ةحل المرئ أف ةبيع متاعان إال أف ةبين ما فيو من 

ن  فةن كاألحادةث في ىذا كثيرة ةا عباد اهللن إف الدةن في عيبن كفي ركاةة إال أف ةبين ما فيو م
عقائده كعباداعو كشرائاو إنما ةالب في ىذه المااملةن عاالوا نتساءؿ مرة أخرل عرل ىل الزةنة 

التي غيًمسىٍت أسواقنا في ىذا الرهر األغر فيها ىل ىي عرجمة صحيحة دقيقة لبلنضباط بوصاةا 
دقيقة لبياة صادقة مع اهلل سبحانو كعاالى ث  مع رسوؿ اهلل صلى رسوؿ اهلل ىذه؟ ىل ىي عرجمة 

اهلل عليو كسل ؟ ةقوؿ ربنا جل جبللوهلل }كىأىٍكفيوا اٍلكىٍيلى ًإذىا ًكٍلتيٍ  كىزًنيوا بًاٍلًقٍسطىاًس اٍلميٍستىًقيً  ذىًلكى 
ره كىأىٍحسىني عىٍأًكةبلن  ]االسراءهلل يػٍ كىضىعى اٍلًميزىافىن أىال  عىٍطغىٍوا ًفي [ن كةقوؿهلل }كىالس مىاءى رىفػىاىهىا كى ّٓخى

ًإذىا  ٖ-ٕاٍلًميزىاًف  ]الرحمنهلل ن ال ًذةنى ًإذىا اٍكتىاليوا عىلىى الن اًس ةىٍستػىٍوفيوفىن كى [ن كةقوؿهلل }كىٍةله لًٍلميطىفًٍّفينى
ايوثيوفى  ]ا اليوىيٍ  أىٍك كىزىنيوىيٍ  ةيٍخًسريكفىن أىال ةىظينُّ أيكلىًئكى أىنػ هيٍ  مىبػٍ [ن عباد اهلل عاالوا ْلمطففينهللكى

نخترؽ الظواىر إلى شيء من الباطن ال إلى الباطن كلون ماذا نجد؟ نجد إعراضان خطيران عن ىذا 
الذم أكصى بو رسوؿ اهللن عن ىذا الذم أمر بو رسوؿ اهلل باد أف أمر بو اهلل سبحانو كعاالىن 

في ذلكن مزارعنا منطوةة على كثير  مالانانا منطوةة على كثير من الغش كال مجاؿ لتفاليل القوؿ
ن ادخل إلى أم مزرعة من ىذه  من الزغل كالغش كاافات التي عسرم بأخطر األمراض إلى الجسـو

المزارع أك إلى أكثرىا عجد ىذه المبالغة الزائدة في استاماؿ المبيداتن في استاماؿ األسمدة 
كأف عمؤل جسـو ااكلين باألمراض  الكيميائية التي من شأنها أف عمؤل جيوب أصحابها بالماؿ

الوبيلة الخطيرةن ىل أنا مبالغ في ىذا الذم أقولو لك ؟ ةقوؿ ربنا عز كجلهلل }كىال عػيٍفًسديكا ًفي 
[ أم أصلحت لك  األرض كجالتها أداة لرزؽ كفير ٔٓاأٍلىٍرًض بػىٍادى ًإٍصبلًحهىا  ]ألعراؼهلل من ااةة

من السماء فتسرم من ظاىر األرض إلى باطنها منقاة  كطااـو نقيٍّ طاىرو مطهرن عتنػزؿ األمطار
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مالفاة من الروائب ث  عستقر في خزائن داخل ىذه األرض ث  إنك  عرربوف منها الماء النقي 
فمالك  أفسدع  ىذه التربة حتى أصب  الماء ةمتزج بهذه اافات الخطيرة الوبيلة التي عباث 

؟ ادخل إلى  أم مدجنة من ىذه المداجن ماذا عرل؟ عرل أمراضان متنوعة مختلفة في الجسـو
األغذةة الهرمونية التي عضمن ألصحاب ىذه المداجن الماؿ الوفير عفيض بو جيوبه  كعضمن 
المرض الخطير ةسرل في جسـو ااكلينن أليس ىذا الذم أقولو أمران مرئيان ظاىران ةا عباد اهلل؟ 

ملين على اختبلفه  كلكن ما أكثر الذةن قوانينا عرعى حقوؽ الناس جمياانن عرعى حقوؽ المتاا
ةحاكلوف أف ةرلوا فاعلية ىذه القوانين بالرشوةن كما أكثر أصنافها كأنواعهان فاف جاء من ةحذٍّر 
من القوانين كالذةن كضاوىا كالمتربالين بالمتبلعبين بها قاؿ الكبلـ الذم ةدؿ على االستهانة 

ره من كقفة قرةبة ال رةب فيها بين ةدم اهلل عز كجل التامة بهذه القوانين كلهان كإف جاء من ةحذ
عدلل قائبلن إف اهلل غفور كرحي ن كليس ىذا من قبيل الرجاء بافو اهلل كإنما ىو من قبيل الدالؿ 
على اهلل سبحانو كعاالىن نا  إف اهلل سبحانو كعاالى ةتوب على عباده عندما ةقالركف في أداء 

و كعاالى ةغفر لاباده إىدارى  لحقوؽ عبادهن مرة أخرل أقوؿ حقوقو كلكن من قاؿ إف اهلل سبحان
لك  حقوؽ اهلل مبنية على المسامحة أما حقوؽ الاباد فمبنية على المراحةن في ىذا الرهر األغر 
في مناسبة ىذه الذكرل التي نحتفي بها كما قلت ةومان كال ةمكن أف أقوؿ إف إعبلف الفرحة بذكرل 

عليو كسل  أمر غير شرعي بل ىو أمر شرعي بل ىو عرجمة الحب  مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل
لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  كلكن إما أف ةكوف ىذا الذم ةرفع مظاىر الفرحة 

بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  صادقان كإما أف ةكوف كاذبانن فاف كاف صادقان أجزؿ اهلل 
كاألجر على ىذه الزةنة التي ةابر بها عن مكنوف قلبو كعن فرحتو بذكرل  سبحانو كعاالى لو المثوبة

مولد رسوؿ اهلل كأثابو اهلل عز كجل بالدؽ عابيره أةضانن بانطباؽ ظاىر قولو على كاقع سلوكو 
كعااملو مع عباد اهلل عز كجلن أما إف كاف كاذبان فاقابو بين ةدم اهلل عز كجل شدةد ةا عباد اهللن 

ت لك  إف المالطفى صلى اهلل عليو كسل  إذ ةستقبل أمتو على حوضو ةـو القيامة كباألمس قل
ةجد أناسان من الناس ةيطردكف كما ةيطرد الباير الضاؿ فيقوؿ أال ىل  أال ىل  فيقاؿ لو إنك ال 

عدرم ك  بدلوا من بادؾن أكصيته  بالدؽ التاامل فوضاوا كصيتك كراءى  ظهرةانن قلتى له  من 
ن غروا كألقوا كصيتك كراءى  ظهرةانن أمرعه  بالدؽ التاامل فغروا ككذبوا في غش فليس منا

التاامل كفالوا كل ما ةضمن له  الرب  كل  ةسألوا عن كل ما قد ةسبب لاباد اهلل عز كجل 
األمراض الخطيرة التي عودم به  إلى الهبلؾ كمن ث  فاف عاقبة ىؤالء أف ةطردكا من حوض رسوؿ 
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وض رسوؿ اهلل إنما ىو عرجمة لطرد اهلل له  عن جنتون عقابه  كبيلن كأغلب اهللن كطردى  من ح
الظن أف الذةن ةموعوف كةرحلوف عن ىذه الدنيا كى  عاكفوف على ىذا الذم أقولو لك  أغلب 
الظن أف إةمانه  سيفارقه  كأنه  لن ةموعوا على كلمة ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهللن فيا عباد 

دكا البياة مع رسولك  محمد صلى اهلل عليو كسل ن اجالوا ىذه البياة عتوةجان للزةنة اهلل عودكان جد
التي عابركف بها عن فرحتك ن اجالوا ىذه البياة عتوةجان لبلحتفاالت التي عابركف بها عن فرحتك ن 

اف باةاوا المالطفى صلى اهلل عليو كسل  مجددان كنفذكا بياتك  كي ال عكوف كبلمان ةدكر على اللس
ث  ةكوف القلب بايدان عن ىذا الذم نطع بو اللسافن الله  أصل  لنا شؤكننا كلهان الله  ألهمنا 
أف نجدد البياة لك كأف نجدد البياة لرسولك محمد صلى اهلل عليو كسل  في الرهر المبارؾ 

 األغرن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ً٘ عياء اإلؽَبْ اال اإلؽَبْ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على كخليل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

في محك  المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  ةقوؿ اهلل عز كجل 
نىا عػيٍرجىايوفى ]االنبياءهلل من ااةة ًإلىيػٍ نىةن كى ٍيًر ًفتػٍ ليوكيٍ  بًالر رٍّ كىاٍلخى [ن لقد رأةنا ةا عباد اهلل ّٓعبيانوهلل }كىنػىبػٍ

مالداؽ ىذه ااةة الاظيمة في كتاب اهلل عز كجل بكبل شطرةها األكؿ كالثانين رأةنا ابتبلء اهلل 
كيف انطول الرر كابتبلنا اهلل عز كجل باد ذلك بهذا الخيرن سبحانو كعاالى لنا بالرر ث  رأةنا  

رأةنا فيما مضى كيف احتيًبسى قطر السماء ككيف جفت الينابيع ككيف عوقفت األنهار عن الجرةاف 
كرأةنا كيف ذيبػيلىٍت األشجار ككيف ظمأت األرض كالنباعات كمر  على ذلك عهدن كل  ةكن شيء 

نية قضى اهلل عز كجل أف ةأخذ عباده بها كقد حدثنا بياف اهلل من ذلك إال مالداقان لسنةو ربا
سبحانو كعاالى عن ىذه السنة ككرر بيانها كعفنن البياف اإللهي في ذلكن من ذلك قولو عز كجلهلل 

اًء كىاأٍلىٍرًض  كىلىًكٍن كىذ بيوا فىأىخىٍذنىاىيٍ  }كىلىٍو أىف  أىٍىلى اٍلقيرىل  مىنيوا كىاعػ قىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍ  بػىرىكىاتو ًمنى الس مى
انيوا ةىٍكًسبيوفى  ]األعراؼهلل انىٍت  ًمنىةن ًٔٗبمىا كى [ن كمن ذلك قولو سبحانوهلل }كىضىرىبى الل وي مىثىبلن قػىٍرةىةن كى

ا الل   ا ًرٍزقػيهىا رىغىدان ًمٍن كيلٍّ مىكىافو فىكىفىرىٍت بًأىنٍػايً  الل ًو فىأىذىاقػىهى ًئن ةن ةىٍأعًيهى وي لًبىاسى اٍلجيوًع كىاٍلخىٍوًؼ ًبمىا  ميٍطمى
انيوا ةىاٍلنػىايوفى  ]النحلهلل [ن ىذا الذم مر بنا من ابتبلء اهلل عز كجل لنا بالرر كاف عطبيقان ُُِكى

لهذه السنة الربانية ككاف صدلن لواقع مررنا بو كإنك  لتذكركف كمثاؿ على ىذه الحقيقة التي ةذكرنا 
المدخل الغربي لهذه المدةنة مضرىب مثل للجماؿ ككيف كانت بها بياف اهلل عز كجل كيف كاف 

موضوعان ثرةان كثر ان لرار الراراء كلغزؿ المتحدثين عن ذلك الوادم الجميل الساحر األخاذن كانت 
األنهر في ذلك الوادم متألقة ككانت فياضة غزةرة ككانت المياه عالاف  كعبلمس الضفتين من كل 

ي ظبلؿ علك األشجار كعلى ضفاؼ علك األنهار نزىات برةئة أةاـ كاف نهر أةاـ كانت النػزىات ف
اللهو  نذاؾ لهوان مباحان ككانت ةد المولى الكرة  عزةد ىذه األمة من الاطاء ككانت المياه عزداد 
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عدفقان ككأف لساف الحاؿ ةقوؿ كلوا كاشربوا ىنيئان بما كنت  عاملوفن كلكن ما الذم حالل باد 
ى ضفاؼ علك األنهر األعراش التي عالموف كبيًنيىٍت على ضفافها النوادم الليلية ذلك؟ بيًنيىٍت عل

التي ال حاجة إلى الحدةث عنها كإلى عدنيس ىذه الساعة المباركة بريء من أكصافها كاستمرأ 
أكلئك الناس كفراف النامةن استمرؤكا احتجابه  بالنامة عن المنا  فكانت الااقبة التي حدثتك  

مى الخير كاستيٍبًدؿى بو الررن غاضت علك المياه كعحولت علك األنهر إلى مكاف للوحل عنهان طيوً 
كأصبحت عفيض بالركائ  النتنة التي عارفوف كأصب  اإلنساف المار بذلك الوادم ال ةرار إال 

بمرارة الذكرلن ال ةرار إال باألل  الممض من انقضاء ذلك اليـو الذم ك  كك  عحن إليو 
كك  عتخيلو األخيلة كلكن األمر عحوؿ إلى نقيضون ذلك  ىو مالداؽ اهلل عز كجلهلل  المراعر كك 

ا ًرٍزقػيهىا رىغىدان ًمٍن كيلٍّ مىكىافو فىكىفىرىٍت بًأىنٍػايً  الل ًو ]النحلهلل من ااةة ًئن ةن ةىٍأعًيهى [ن كليس ُُِ}ميٍطمى
اماؿ النامة لما ةغضب اهلل المراد بالكفراف ىنا كفراف الاقيدة كلكن المراد بالكفراف ىنا است

سبحانو كعاالىن كاليـو ةا عباد اهلل ىا أنت  عركف كيف أف الرحمة اإللهية طوت عهد الرر الذم 
عانينا منو ما عانينان أكرمنا اهلل سبحانو كعاالى باألمطار سخيةن عهطل من سمائو كأكرمنا اهلل 

سبحانو كعاالى لؤلنهر أف عاود فتسير كعسيلن سبحانو كعاالى بالينابيع أف عاود فتتفجر كأىًذفى اهلل 
علك ىي سنة أخرل من سنن اهلل سبحانو كعاالى في عباده رأةنا كهلل الحمد ىذا كلو كلما ةقلع 

إخواننا أكلئك عن المااصي التي كانت سببان لذلك المحع كالقح ن لما ةقلاوا عن ذلك السبب 
لك األمطار كجفاؼ علك الينابيعن علك سنة من الذم كاف من كرائو جفاؼ علك األنهار كانحباس ع

سنن اهلل عز كجل ةتحبب اهلل عز كجل من خبللها إلى عبادهن لال رساالت الحب التي عتنػزؿ من 
علياء الربوبية إلى الابادن لالها عوقظ السادرةنن لالها عايد الراردةن إلى صراط اهلل عز كجلن لال 

و ىو الذم ةجال ىؤالء الراردةن ةخجلوف من المنا  الحب كاللطف كعودة النا  لال ذلك كل
كةستحيوف من ىذا اإللو المتكـر فيؤكبوف إلى اهلل كةتوبوف إليو كةقلاوف عن علك األسباب التي 

قطات الخير بل قطات دابر الخير كفتحت أبواب الررن نحن نمر ةا عباد اهلل في ىذه المرحلةن 
الذم ةمتانا بون ىا أنت  عركف كيف أف الينابيع عادت  أبدؿ اهلل عز كجل بذلك الرر ىذا الخير

فتفجرت ككيف أف األنهر عادت ففاضت ككيف أف مظهر الحدائع كالخضرة عاد فتألع كلكن كل 
ذلك منوط بقرارنا الذم سنتخذهن ىل عسانا أف نظل عاكفين على ىذا الرركد عن صراط اهلل؟ 

في اعخاذ النا  التي ةنا  اهلل بها علينا سببان  ىل عسانا أف نظل سادرةن في ىذا النهج المتمثل
لغضبون سببان لنقمتو؟ أغلب الظن أننا إذا ظللنا على ىذا النهج كبقينا نسير في ىذا الطرةع فاف 
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ىذا الخير سياود فينقطع كإف ببلءن شران من ذلك الببلء الماضي سيحيع بنا ةا عباد اهللن ربنا 
ل إلينا رسائل حبو كال ةنبغي أف نتيو عنهان رسائل متمثلة في ةتحبب إلينا بهذا الذم عركفن ةرس

أمره للسماء بأف عمطر كفي أمره للينابيع بأف عاود فتتفجر كلؤلنهار بأف عاود فتسيل كعسير متألقة 
فياضةن رسائل حب ةباثها اهلل عز كجل إلينان أفبل نبادلو حبان بحب ةا عباد اهلل! أفبل نترج  ىذا 

ي أف نبادؿ موالنا كخالقنا بو بتوبة نالوح! باودو إلى صراطو! أفبل نترج  حبنا الحب الذم ةنبغ
لموالنا سبحانو كعاالى بأف نستامل نامو فيما ةرضيو كأال نستامل شيئان منها فيما ةغضبو! أال 

عذكركف قولو سبحانو في ىذه ااةة التي عأخذ باأللباب كعذةب مراعر اإلنسانية لمن كاف لو أدنى 
بل بقاةا من الراور باإلنسانية! أال عقفوف كقفة عدبر كعأمل عند قولو سبحانو كعاالىهلل }ىىٍل  شاورو 

[ن عأملوا ىذا المانى اللطيف الذم غيًمسى ىذا البياف َٔجىزىاءي اأٍلًٍحسىاًف ًإال  اأٍلًٍحسىافي  ]الرحمنهلل
ٍحسىاًف ًإال  اأٍلًٍحسىافي  اإللهي فيون عأملوا ىذا الخطاب الرباني المتحبب }ىىٍل جىزىاءي اأٍلً 

[ن أم ةا عبادم ىا أنا قد أحسنت إليك  أفبل عحسنوف إلي! أليس جزاء اإلحساف َٔ]الرحمنهلل
الهاب  من علياء الربوبية إلى الابد إال إحساف ةالو من عالرفات الابد إلى مواله كخالقو! ىبل 

بب ةغضي كةستر الحقيقة التي أحسنت  إلي في مقابل إحساني إليك ! على أف ىذا البياف المتح
ةنبغي أف نالمها نحنن من الذم قاؿهلل إف اهلل عز كجل عندما ةحسن إلينا فنقابلو باحساف مثلو من 

الذم قاؿ أنو نحسن إليو؟ كىل اهلل بحاجة إلى أف نحسن إلي؟ كىل كاف اهلل قبل أف ةخلقنا 
ككل من عدان اهلل سبحانو كعاالى  محتاجان إلى عباد ةخلقه  ليحسنوا إليو! ىو المولىن ىو الغني

ٍأ ةيٍذًىٍبكيٍ  كىةى ” فقراءهلل  ًميدين ًإٍف ةىرى ا الن اسي أىنٍػتي ي اٍلفيقىرىاءي ًإلىى الل ًو كىالل وي ىيوى اٍلغىًنيُّ اٍلحى ٍلعو }ةىا أىةػُّهى ٍأًت ًبخى
لطف الرباني [ن كلكنو التحبب ةا عباد اهللن كلو أننا عأملنا في ىذا الُٔ-ُٓجىًدةدو  ]فاطرهلل

كنحن نتمتع بانسانيتنا كقد عرفنا عبودةتنا كربوبية موالنا كخالقنا لذابت منا الحيراشة كلذابت منا 
األفئدة خجبلن من اهلل عز كجل إذ ةقوؿ لقد أحسنت إليك  أفبل عحسنوف إلين كال شك أف الابد 

كمن أنا حتى أحسن إليكن الاال  بالحقيقة سيقوؿ لمواله كخالقو حاشاؾ ةا ربن أنا أحسن إليك! 
إف أحسنت مقابل إحسانك إلي فاف ثمرة ذلك عاود إلي  أنان عندما أحسن إليك فيما عأمرني بو 
فانما أحسن إلي أنا في الواقع كالحقيقةن ىذا مثل قوؿ اهلل عز كجلهلل }مىٍن ذىا ال ًذم ةػيٍقًرضي الل وى 

ًإلىٍيًو عػيٍرجىايوفى  ]البقرةهللقػىٍرضان حىسىنان فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضاىافان كى  [ن ةقوؿ ًِْٓثيرىةن كىالل وي ةػىٍقًبضي كىةػىٍبسي ي كى
لي اهلل عز كجل أال عقرضني شيئان مما ماك كعهد علي أف أعيده إليك أضاافان مضاعفة كأنت عال  

 كأنا أعل  أف ىذا الذم أملكو إنما ىو عطاء من اهلل كالمالك كالمملوؾ ملك هلل سبحانو كعاالى
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[ن أما الابد ِْٓكمع ذلك فيتحبب إلي كةقوؿهلل }مىٍن ذىا ال ًذم ةػيٍقًرضي الل وى قػىٍرضان حىسىنان  ]البقرةهلل
الذم عرؼ عبودةتو كعو جها بمراعر إنسانيتو فبلبد أف ةذةبو ىذا التلطف من مواله كخالقو عز 

المالك لذاعي كأنت  كجل كالبد أف ةقوؿ إف بلساف الحاؿ أك بلساف القوؿهلل موالم أنت ربي أنت
المالك لما منحتني إةاه فيا ربي أنت المالك للابد كما في ةده كىا أنا ذا  أعود بنفسي كبكل ما 
ماي إليكن ىكذا ةنبغي أف ةقوؿ كىذا ىو ذاعو المنطع الذم نراه في قولوهلل }ىىٍل جىزىاءي اأٍلًٍحسىاًف 

طوؿ األمطارن أحسنت إليك  إذ أمرت [ن لقد أحسنت إليك  بهًَٔإال  اأٍلًٍحسىافي  ]الرحمنهلل
الينابيع أف عتفجر فتفجرتن أحسنت إليك  بالمياه الغامرة التي عتؤلأل ما بين األشجار أفبل 

عحسنوف إلين ماذا قررع  في مواجهة ىذا اللطف الرباني ةا عباد اهللن أال فاعلموا أننا إف عاىدنا 
ء الذم جاء باد علك الردة كصدقنا في بياتنا اهلل عز كجل في ظل ىذه النامةن في ظل ىذا الرخا

مع اهلل سبحانو كعاالى كعاىدناه على أف نقلع عن المااصين أف نزةل علك األعراش التي كنا 
نستثير غضب اهلل بنامو عن طرةقها كطوةنا عهد علك األندةة الليلية التي عستثير غضب اهلل عز 

نني على ةقين بأف اهلل سيزةدنا من نامو كجل حوؿ علك األنهر التي غاضت باد أف فاضت فا
كسيزةدنا من عطائو كلن ةنقطع ىذا الرفد أبدان فتاالوا ةا عباد اهلل نااىد اهلل على كل المستوةاتن 

على مستول القمة التي شاء اهلل عز كجل أف عدةر أمورنا كأف عحك  فيما بيننا كعلى مستول 
نااىد اهلل على أف نتوبن عاالوا نقل هلل بلساف الحاؿ  الفئات المتنوعة المختلفة المتفاكعة عاالوا

نا  ةا رب جزاء اإلحسافي اإلحسافن كلقد أحسنت إلينا بما رأةنا عهد صادؽ نتوجو بو إليك أف 
نحسن إليك كإف ىو إال إحساف إلينا كليباث كل كاحد منك  ىذه الرسالة لمن ةستطيع أف ةباثها 

ةواجهو بهان ذكٍّريكا إخوانك ن ذكٍّريكا إخواننا بأال ةقابلوا نامة اهلل  إليو أك ليواجهو بها إف استطاع أف
بكفرافن بأال ةواجهوا ىذه النامة بما ةثير غضب اهلل سبحانو كعاالىن ىذا ابتبلء ابتبلنا اهلل عز 

كجل بو لكنو ابتبلء بخيرن عرل ماذا سنالنعن ما القرار الذم سنتخذهن أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى 
لغ ىذا النال  الذم أعوجو بو أكالن إلى نفسي ث  إليك  أسألو سبحانو كعاالى أف ةيسٍّرى إببلغ أف ةب

النال  لكل أخو في اإلنسانية كفي اهلل من أجل أف نحالن النامةن من أجل أف نحالن الاطاء 
! أقو  ؿ قولي الرباني بل ألجل أف نترج  حبنا لموالنا بما ةنبغي أف نترجمو بو أفبل نبادلو حبان بحبو

 ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ٘ىنا وبْ فٍفبإٔب ٚػٍّبء ا١ٌٍَّّٓ فٟ ربه٠قٕب اٌغبثو األغو

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ى لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت عل

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 
ك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصي

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

أضاك  اليـو أماـ ثبلثة مراىد ال أعلع على شيء منها كأعركها عترج  لك  الابرة التي عيؤخىذي منها 
كالحاليلة التي ةنبغي للااقل أف ةقطف ثمراعو منها. عبد الرحمن الناصر ثالث خلفاء األندلس 

الااـ الثبلثمئة إلى خمسين كثبلثمئةن بنى قالره الزاىر الماركؼ كغمسو في كل ما  حك  من
استطاع أف ةغمسو فيو من الزخارؼ كأنفع عليو األمواؿ الطائلة الكثيرة كجىم لىوي بلبنات من الذىب 

 كالفضةن بلغ ذلك قاضيو المنذر بن سايد فداخىلىوي من ذلك غى ٌّ شدةد ككاف رجبلن كرعان زاىدان 
صالحان عالمانن كانتظر المنذر مجيء ةـو الجماة كمجيء عبد الرحمن الناصر إلى صبلة الجماة 
عندهن ككاف ةاللي الجماة دائمان عند قاضيو المنذر بن سايدن افتت  المنذر خطابو بقولو عاالىهلل 

عقوا أعبنوف بكل رةع  ةةن عابثوف كعتخذكف مالانع لالك  عخلدكف كإذا بطرت  بطرت  جبارةن فا”
اهلل كأطياوف كاعقوا الذم أمدك  بما عالموفن أمدك  بأنااـ كبنين كجناتو كعيوفن إني أخاؼ 

ن ث  “سواء علينا أكعظت أـ ل  عكن من الواعظين”ن ث  قاؿهلل كال عقولوا “عليك  عذاب ةـو عظي 
زخارؼ أخذ المنذر ةحذر من االستغراؽ في المبالغة في البنياف كإشادعها كغمسها كإغراقها بال

الزائدة عن الحاجة كأخذ ةحذر عن نسياف الرحلة إلى اهلل سبحانو كعاالى كذلك اليـو القرةب 
الذم ستيٍطوىل فيو الدنيا بكل ما فيها من متعو كزخارؼ حتى اجتاح الماللين التأثر البالغ ككاف في 

يفة البنو مقدمة من عأثر عبد الرحمن الناصرن كلما انقضت الالبلة كرجع إلى داره قاؿ الخل
الحك  إف المنذر ذىب في عقرةاي مذىبان شدةدان كما أظنو إال أنو كاف ةرةدني أنا بما كاف ةقوؿ 
كةحذر فقاؿ لو ابنو فما ةمناك من عزلو كإبااده عن الالبلة كعن الخطبة؟ فقاؿ لو الخليفة 
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ان مما قاؿن أجابو الكبلـ التالين كىاأنذا أنقلو لك  بنالو خوفان من أف أغير أك أبدؿ كلمة أك حرف
الخليفة فقاؿ ال أـ لك أمثل المنذر بن سايد في فضلو كخيره كعلمو ةػيٍازىؿ من أجل نفس عاصية 
ناكبة عن الرشد سالكة غير سبيل القالد! ىذا ما ال ةكوف كإني ألستحيي من اهلل أال أجال بيني 

ياعو كلها كحياعنا إف شاء كبينو في صبلعي شفياان مثل المنذر في كرعو كعقواه بل ةاللي بالناس ح
اهلل عاالىن ث  اعجو إلى القالر الذم بناه فنقض لبنات الذىب كالفضة من أبهائو كمحا علك 

 الزخارؼ التي أنكرىا عليو قاضيو المنذر بن سايد. فهذا ىو المرهد األكؿ.

. رأل عبد أما المرهد الثانين كبطبله أةضان الخليفة عبد الرحمن الناصر كقاضيو المنذر بن سايد
الرحمن الناصر داران جميلةن كاساةن أعجبتون أراد أف ةرترةها إلحدل نسائون ككانت ملكان لباض 

ـي علك الدارن كلما قػيوٍّمىٍت كأراد عبد الرحمن الناصر أف ةرترةها أراد كصي  اليتامى فأرسل من ةػيقىوٍّ
لى الثمن رأل أنو ثمن بخس اليتامى أف ةسترير في ذلك القاضي المنذرن كلما استراره كأطلاو ع

كأف الدار عستأىل أكثر من ذلك فأرسل إليو ةنهاه عن شرائها بهذا الثمن كطلب منو أف ةاطي 
المزةد كعندئذو أظهر الخليفة إعراضو عن علك الدارن كلكن القاضي خري أف ةكوف الخليفة قد 

ندئذو اليتامى فامد القاضي المنذر عالع بها كأنو ربما سيغتالبها بالثمن الذم عيًرضى عليو كةػيٍغبىني ع
إلى نقض جانب من علك الدار كباع علك األنقاض فكاف ثمنها أعلى من الثمن الذم ريًصدى لتلك 
الدار كبلغ األمر الخليفة فأرسل إليو ةقوؿ ما الذم دعاؾ إلى ىذا فقاؿ عملت بما قاؿ اهلل عز 

ردت أف أعيبها ككاف كراءه ملك ةأخذ  أما السفينة فكانت لمساكين ةاملوف في البحر فأ”كجلهلل 
كلقد بات أنقاض ىذا الجانب من الدار فكاف ثمنها أعلى من الثمن الذم ذيًكرى “ كل سفينة غالبان 

لك فقاؿ لو الخليفة نحن أكلى باعباع الحع كجزاؾ اهلل عني خيران إذ أكضحت ما ةنبغي أف أف 
 عاالىن ىذا ىو المرهد الثاني.أفال كحذرعني من الدخوؿ فيما ال ةرضي اهلل سبحانو ك 

أما المرهد الثالث فقد ص  أف عامان من الجدب كالقح  مر  بقرطبة جف ٍت فيها الينابيع كاحتيًبسى 
قطر السماء كعانى الناس ما عانوا من الجفاؼن دعا المنذر بن سايد إلى صبلة االستسقاء 

كأخذ المنذر ةنتظر مجيء الخليفة كاجتمع الناس في اليـو الموعود في الماللى خارج المدةنة 
فاستبطؤكا مجيئون أرسل المنذر رسوؿ الخليفة إليو كقاؿ لو إف الناس ةنتظركنو كالبد من مجيئو 

بنفسو ليرهد ماه  صبلة االستسقاء فقاؿ لو رسوؿ الخليفة ةا سيدم الخليفة موجود كقد انتبذ 
ا بالخليفة قد امتد على األرض الاراء منتبذان مكانان منفردان ىنان ذىب المنذر إلى حيث ذيًكرى لو كإذ
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منفردان بنفسو كقد ارعدل ثيابان خرنة كما ريًئيى في ةـو أكثر انكساران كذيالن منو في ذلك اليـو كقد 
اضطجع برأسو كلحيتو على التراب األغبر كىو ةقوؿهلل أم رب ىذه ناصيتي بيدؾ أعراؾ عهلك 

أحك  الحاكمين كلن ةفوعك مني شيء ةا ربين كلما نظر  الرعية بسببي كأنت أرح  الراحمين كأنت
المنذر إلى حاؿ الخليفة كرأل بكاءه كذلو كضراعتو عهلل كجهو سركران كعاد إلى الماللين فقاؿ 
له  أةها الناس لقد أيًذنٍػتيٍ  بالسقيا فانالرفوا إذا خضع جبار األرض رح  جبار السماءن ىذا ىو 

 المرهد الثالث.

ركف أني بحاجة إلى أف أعرج  لك  ما عدؿ عليو ىذه المراىد؟ أعركف أني أملك من ةا عباد اهلل أع
البياف كببلغة القوؿ ما ةالو على حدةث ىذه المراىد كببلغتها كبيانها كحدةثها إلى كل ذم عقل 
كذم باليرة؟ أعتقد أنني لست بحاجة إلى أف أعلع على ىذه المراىد شيئان كلكني أقوؿ ىكذا  

في عارةخنا الغابر األغر كىكذا كاف علماء المسلمين في عارةخنا الغابر األغرن أما كاف خلفاؤنا 
اليـو فبل الخلفاء كالقادة كالرؤساء كالملوؾ ةربهوف ذلك الرعيل الذم مضى كال نحن الذةن 
ةسموف علماء ةربهوف أكلئك الالماء ذلك الرعيل الذم مضى كانطول عهده. أعتقد أف من 

وحي الذم عوحي بو ىذه المراىد في صمت إلى  ذانك  كإلى كعي كل منك  الخير أف أعرؾ ال
 كإلى الباليرة اإلةمانية التي نتمتع بحمد اهلل عز كجل بهان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

أما باد فيا عباد اهللن كثيران ما سيًئٍلتي من قبل أناس ل  ةذكقوا باد لذة عبودةته  هلل سبحانو 
يل لي في  ةكلفنا اهلل سبحانو كعاالى بابادعو كالدةنونة ًبذيؿٍّ الابودةة لو كما أغناه عن أف كعاالىن ق

ةكلفنا بذلك؟ كك  كك  أجبت كلكن جوابي ل  ةقع الموقع الرافي من نفوس ىؤالء الذةن أسأؿ 
لماذا اهلل له  الهداةة كأسألو اهلل عز كجل أف ةذكقوا لذة بل نروة الابودةة هلل عز كجل. قلت 

ةقب  بالقذـ أف ةرعدم ثياب المردة الطواؿن قل لي لماذا ةقب  بالفقير الجائع الذم ةمته الجوع 
أحراءه أف ةجال من نفسو ذلك الغني البازخن ذلك اإلنساف الذم ال ةحتاج إلى لقمة طااـ. 

أنا عبد  المطلوب من اإلنساف أف ةتحقع بهوةتو كمرد ذلك إلى نفسون فائدة ذلك عائدة إلى ذاعو.
مملوؾ لست مالكانن إذان ةنبغي أف أعحقع بهوةة الابودةة كةنبغي أال أعمطى إلى ما ال ةتفع مع 

ىوةتين ةنبغي أال أعكلف نقيض ذاعيتي عمامان كالقـز الذم ةقب  بو أف ةتردم ثياب المردة الطواؿ 
اتك دراستك الالمية علك الثياب التي عجر على األرض بقاةاىا من كرائون نا ن إف كنت حرانن طال

على ذلكن إف كنت عال  أنك أنت الذم غرست بين جوانحك الالفات المثلى التي عتباىى بهان 
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أنت الذم غرستها في كيانك كعحافظ عليها أال عتبدد عنك كأال عنطوم عنك في ةـو من األةاـ 
ست فاعبلنن فلك الحع أف عتباىى بحرةتك كلكنك عال  أنك منفال بالالفات التي عتمتع بها كل

داخلتك القوة باد الضاف كعما قليل ستدبر عنك كستنطوم أةامها عنكن أنت عال  أنك منفال 
بهذا الذكاء الذم عتمتع بو كعما قرةب سيزكؿ ىذا الذم عتمتع بون كذلك كل الالفات التي عتمتع 

 نتاامل مع بهان كإذا ثبت أنني كأنت كنحن جمياان عباده مملوكوف هلل سبحانو كعاالى فلماذا ال
ىوةتنا كال نحقع ما عقتضيو عبودةتنا هلل سبحانو كعاالىن لماذا ال نذؿ لموالنا الذم ةملك رقابنا 
كةأخذ بنواصينان لماذا ال نضرع إليو عند الردائدن لماذا ال نستنػزؿ النالر من لدنو عندما عطبع 

  بالبأء كالضراء لاه  كلقد أرسلنا إلى أم  من قبلك فأخذناى”المالائب علينا من كل جانبن 
ةتضرعوف فلوال إذ جاءى  بأسنا عضرعوا كلكن قست قلوبه  كزةن له  الريطاف ما كانوا ةاملوف 
فلما نسوا ما ذكركا بو فتحنا عليه  أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أكعوا أخذناى  بغتة فاذا 

خوة الذةن ال ةزالوف التائهين أقوؿ لنفسي أةها اإلخوة كأقوؿ لك  كأقوؿ لهؤالء اإل“. ى  مبلسوف
في مناكب األرض إف استطات  أف عتباىوا بحرةتك  الذم عهتفوف بها عندما ةفاجئك  ملك الموت 

كةأخذ منك  بالغبلص  فاني أىنئك  بهذه الحرةة التي أنت  لهان أما إذا علمت أنك في علك 
ر كالضآلة كالذؿ كالمسكنة بيد الساعة ستفقد كل ما عتباىى بو كلسوؼ عتحوؿ إلى كتلة من الالغا

من أنت عبد لو كمملوؾ لو فلماذا ال عحقع ىذا المانى في ذاعك اليـو قبل أف عدركك علك 
 الساعة التي ةنكرف فيها عنك الغطاء كلكن دكف فائدة.
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 أٍبً اٌؼجبكح اٌؼجٛك٠خ.. فؤ٠ٓ ٔؾٓ ِٕٙب؟!

 

 

نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو ب
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 
األم  كما عداعى األكلة إلى قالاتهان قالوا أمن  عليو كعلى  لو كسل  أنو قاؿهلل ستداعى عليك 

يػىٍنزًعىن  اهلل الرىبة  قلة نحن ةا رسوؿ اهلل ةومئذ؟ قاؿهلل بل أنت  كثير كلكنك  غثاء كغثاء السيل كسى
منك  من قلوب أعدائك  كسيقذفن في قلوبك  الوىن قاؿ قائل ما الوىن؟ قاؿهلل حب الدنيا 

 من استركل ىذا الحدةثن قاؿ قائله  لماذا ةكونوف غثاء  ككراىية الموتن في الناس ةا عباد اهلل
كغثاء السيل كى  مسلموف بكبلـ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  كشهادعو؟ لماذا ةكوف 

المسلموف غثاء كغثاء السيل كإف المساجد لتغه به  ركاان سجدان ماللين كإف البيت الحراـ على 
كإنه  ليقبلوف على صياـ رمضاف في كل عاـ كإنه   اعساعو ةغه بالطائفين كالحاجين كالماتمرةن

ليقبلوف إلى كثير من الطاعات كفي مقدمتها عبلكة كتاب اهلل سبحانو كعاالى؟ فما الجواب عن ىذا 
االستركاؿ أةها اإلخوة؟ الجواب أف ىؤالء الذةن كصفه  رسوؿ اهلل بأنه  غثاء كغثاء السيل 

  ىذه ليس لها جذكر من الابودةة مهيمنة على كياناعه  ةتالفوف من الدةن باباداعو كلكن عباداعه
الداخليةن ىذا ىو الجواب باختالارن كلربما قاؿ قائل كىل من فرؽ بين الابادة كالابودةة؟ نا  

ىناؾ فرؽ كبير بينهما كما أحرل المسلمين اليـو أف ةتبينوا ىذا الفرؽن أما الابادة فكسوة ةتحلى 
إلنساف من صبلةن من ركوع كسجودن من عسابع إلى الحجن من بها الجس  كعظهر على أعضاء ا

عطواؼو حوؿ بيت اهلل كساي بين الالفا كالمركةن من عبلكة لكتاب اهلل عز كجلن علك ىي الابادة 
كىي كسوة ةتحلى بها الجس  كعظهر على األعضاءن أما الابودةة فغذاء ةنالو الكياف اإلنساني 

ن غذاء للمراعرن ىذا الغذاء ةتمثل في عظي  المهابة هلل عز الداخلين غذاء للقلبن غذاء للنفس
كجلن ةتمثل في االنكسار الدائ  كالدائب على باب اهلل سبحانو كعاالىن ةتمثل في التذلل 
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كااللتالاؽ الدائ  على أعتاب اهلل سبحانو كعاالىن علك ىي الابادة كىذه ىي الابودةةن كإنك  
ة الابودةة في الكياف الداخلي لئلنساف من الابادة التي لتبلحظوف من ىذا الذم قلت أف عبلق

عتجلى على أعضائو كظاىره أشبو ما عكوف ىذه الابلقة بابلقة الركح من الجسدن المسلموف اليـو 
ربما كانوا فابلن ةتسابقوف إلى الطاعات كالابادات الكثيرة كلربما كجدنا أف المساجد عفيض به  

لنجد أف عدد الحجيج ةزداد كل عاـ عن الااـ الذم سبعن ماللين راكاين ساجدةنن كإننا 
كالمقبلوف إلى كتاب اهلل المتفننوف في إخراجو مالاحف متنوعة كالمتفننوف في عبلكعو كالمتفننوف 
في اإلصغاء إليو كالطرب لسماعو ىؤالء كثر كلكنها الابادة التي ال حىظ   إال للجسد منها فأةن 

أةن ىو التذلل على أعتاب اهلل عز كجل؟ أةن ىي المهابة عفيض بها ىي الابودةة ةا عباد اهلل؟ 
قلوب ىؤالء الاابدةن؟ إذا كجدت الابادة منبتة كمنفاللة عن جذكر الابودةة المهيمنة على النفس 
كالقلب فما أكثر ما ةتاليدي الابادةى االستكباري ةستكبر بها على الناسن ما أكثر ما ةتاليد الابادةى 

بي باباداعو كطاعاعو على األقرافن على ااخرةنن ما أكثر ما ةتاليد الابادةى المالال ي الاجبي ةػيٍاجى 
الرخالية التي ةبتغي بها اإلنساف لنفسون ما أكثر ما ةوظف اإلنساف في ىذه الحالة عباداعو 

لمالالحون ألىوائون لمبتغياعون للرئاسةن للرهرةن لما عالموف من المنافع الدنيوةة األخرلن كلكن 
ندما عتحقع الابودةة مهيمنة على النفس ةتكوف من ذلك سياج ةحمي الابادة من ىذا االصطيادن ع

ةحمي الابادة من أف عػيوىج وى إلى غير اهلل سبحانو كعاالىن كانظركا ةا عباد اهلل كيف نػىبػ هىنىا كتابي اهلل 
ثػىنىا عن طائفة من الرسل كاألنبياء كأكليائو الالالحين  عز كجل إلى الفرؽ بين الابادة كالابودةةن حد 

ـى  ًإقىا رىاًت كى يػٍ نىا ًإلىٍيًهٍ  ًفٍالى اٍلخى يػٍ الال بلًة  ث  أثنى عليه  قائبلنهلل }كىجىاىٍلنىاىيٍ  أىئًم ةن ةػىٍهديكفى بًأىٍمرًنىا كىأىٍكحى
اًة ]االنبياءهلل من ااةة ًإةتىاءى الز كى انيوا [ن فتلك ىي الابادة ث  لفت النظر إلى الابودةة فقإّكى ؿهلل }كىكى
[ن ال عتوىموا أف الكلمة فيها عكرار فمااذ اهلل أف ةكوف في  ّٕلىنىا عىاًبًدةنى  ]االنبياءهلل من ااةة

انيوا لىنىا عىاًبًدةنى  أم ككانت عباداعه  علك من إقاـ الالبلة كإةتاء  كتاب اهلل عكرار ال مانى لون }كىكى
انيوا لىنىا عىاًبًدةنى ن الزكاة كنحوىا كانت مؤسسة على الابودةة هلل عز  كجل فذلك ىو مانى قولوهلل }كىكى

انيوا لىنىا عىاًبًدةنى ن فمن  كالمزةة كل المزةة إنما عتمثل في ىذه الجملة األخيرة من  خر ىذه ااةة }كىكى
أجل ىذا ةالف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  المسلمين في ىذه الاالور المتأخرة بهذا الذم 

ع للواقعن المسلموف كثر كما عالموف كى  ةنترركف في أصقاع األرض كلها عركف كإنو لرس  دقي
كلكنه  كما قاؿ عليو الالبلة كالسبلـ غثاء كغثاء السيلن فما الابلج باد أف عرفنا الفرؽ بين 

الابادة كالابودةة؟ الابلج أةها اإلخوة أف نؤسس عباداعنا المرئية الظاىرة التي نجمل بها أعضاءنا 
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لابلج أف نؤسس ذلك كلو على حقيقة الابودةة التي ال مركز لها إال القلب كال كجود كجسومنان ا
لها إال في الكياف الداخلي من اإلنسافن عبودةتك هلل إنما ىي عبلقة بينك كبين ربك ال ةراىا أحده 

ل  إلى اهلل سبحانو كعاالى أما الابادة فظاىرة عتاامل بها مع الناس كما أكثر ما عتاليدىا المالا
المختلفة المتنوعة كما قد قلت لك ن كإذا أردنا أف نتمثل حقيقةن مجسدةن عمثل كعجسد لنا ىذه 
الابودةة التي عنقه المسلمين في ىذا الاالر فلننظر إلى حياة محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو 

لماذا قاؿ  كسل  كلننظر إلى مظاىر الثناء من اهلل سبحانو كعاالى عليون أل  عسائلوا أنفسك  ةومان 
اهلل عز كجلهلل }سيٍبحىافى ال ًذم أىٍسرىل ًباىٍبًدًه لىٍيبلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقالىى 

[ ىبل قاؿ سبحاف الذم أسرل بنبيون برسولو؟ رك ز على الابودةة كطول ُ]االسراءهلل من ااةة
 صلى اهلل عليو كسل  التي كاف ةمارسها ذالنن الحدةث عن النبوة كالرسالةن ألف عبودةة رسوؿ اهلل

انكساران التجاءن إلى اهلل عز كجل أسمى في الحقيقة من نبوعو كرسالتون أال عسائلوف أنفسك  أةن 
ىو مكاف النروة كالزىو في كياف المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ةـو أكرمو اهلل عز كجل بالنالر 

مكةن كما عالموفن من أعلى قم  النالرن لماذا ل  ةػيٍزهى كما  الفرةد المؤزر إذ أكرمو فت  مكةن دخل
ةػيٍزىىى عادة القادة كالحكاـ كالملوؾ في مثل ىذه الحاؿ؟ لماذا ل  عأخذه النروة؟ لماذا ل  ةأمر 

نىى أقواس النالر لكي عكوف عرجمانان لنروعو كلكي عكوف عرجمانان للسركر المهيمن على   بأف عػيبػٍ
ف المالطفى صلى اهلل عليو كسل  في علك الحالة كاف ةتالف بنقيض ذلك  كيانو؟ نظرنا فوجدنا أ

كلون ما رًؤمى عليو الالبلة كالسبلـ في ساعة من الساعاتن كال أقوؿ في ةـو من األةاـن ىو أكثر 
عذلبلن كانكساران كعضاؤالن منو في ذلك اليـو الذم كاف ةدخل مكة فاعحان من أعلى قم  النالرن كاف  

الالحيحين قد قو س رأسو على ظهر راحلتو كأدنى رأسو من عنع راحلتو حتى إف كما ريًكمى في 
عثنونون ىذه الرارات عحت الرفة السفلىن ليكاد ةمس كاسطة رحلو من شدة ما قوس ظهره 
كمن شدة ما عذلل هلل جل جبللون كاف ةتلو في علك الساعة سورة الفت  كةترن  بهان كلما دخل 

ى أكلئك الذم ك  كك  ناصبوه الاداءن ك  كك  أكذم منه  في سبيل مكة كطاؼ بالبيت كنظر إل
اهللن نظر إلى أكلئك الذةن ىاجر كطنو كمسق  رأسو بسببه ن نظر إليه  كى  كاجموف خائفوفن ل  
عطف نروة الظفر كالنالر برأسو ألف الابودةة هلل حالت بينو كبين ذلكن كانت النروة التي عطوؼ 

كخالقون كانت النروة التي عأخذ بكيانو نروة االنكسار كالضراعة على  برأسو نروة الذؿ لمواله
أعتاب مواله كخالقون ظهر ذلك كعجسد في الكلمات التي افتت  بها خطابو أماـ المرركينهلل ال 
إلو إال اهلل كحده صدؽ كعده كنالر عبدهن عبده؛ ل  ةقل نالر نبيون ل  ةقل نالر رسولون كنالر 
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الابودةة ةا عباد اهلل التي عنقالنا كالتي ةنبغي أف نتلمس مكانها من عبده كأعز جندهن ىذه ىي 
أفئدعنا كأسرارنا كنفوسنان فاذا أردع  أف عتبينوا كيف السبيل إلى ذلك فاجالوا من نبيك  المالطفى 
صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  قائدان كإمامان لك  في ىذا كلون كيف عتحقع الابودةة أساسان كجذكران 

ة؟ ةتحقع ذلك بريئين اثنين؛ اإلكثار من ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كأعود فأقوؿ لك  مثنى للاباد
كثبلث ليس المراد بالذكر عردةد اللساف لكلمات ربما كانت مقطوعة كمفالولة عن الجناف كإنما 

ؾ المراد بالذكر عىذىكُّري القلبن أف ةتذكر القلب عبلقتو بالخالع جل جبللون أف عتذكر أنك مملو 
لمن فطرؾن أف عتذكر أنك عتحرؾ في قبضة من قد خلقكن أف عتذكر أف بداءعك منو كنهاةتك 
إليون أف عتذكر أف كل ما عتمتع بو من ًميىزو كأعطياتو عميػ ٍزتى كعمتٍاتى بها أنت أةها اإلنسافن ال 

م عنطع بون عملك شيئان منهان ال عفال شيئان منها إنما أنت منفال بهان ذكاؤؾن فكرؾن لسانك الذ
قوعكن عافيتكن ريكىاؤيؾ كل ذلك أعطيات ال عدرم كيف دىلىفىٍت إليك كلن عدرم كيف عتسلل عنك 
كعغيب عنكن عندما عمان عفكيران في ىذه الحقيقة عايش مانى كحدانية اهللن عايش مانى صمدةة 

ن عتحرؾ في اهلل سبحانو كعاالىن عايش مانى أنك عبده مملوؾ ال ةتأعى من شيء كإنما أنت كائ
ن عندما عدرؾ ىذه الحقيقة عالطبغ بذؿ الابودةة هلل كةفيض قلبك شاوره  قبضة اهلل كما قػيٍلتي
بتاظي  اهللن شاوره بالمخافة من اهللن شاوره بالحاجة الدائمة في رخائك كشدعكن في أمنك 
عز كطمأنينتك كخوفكن في كل األحواؿ أنت محتاج إلى االنكسار كالتضرع على أعتاب اهلل 

كجلن ىنا عتفجر مراعر الابودةة هلل عز كجل بين جوانحكن كإذا رحل اإلنساف أةها اإلخوة إلى 
اهلل عز كجل بقلب ةفيض عبودةة هلل عز كجل كانكساران كضراعةن لو فلسوؼ عكوف عبودةتو شافاان 

ف بهذه للكثير من عقاليراعو كلسوؼ عكوف عبودةتو بدةبلن عن الكثير من أخطائون إذا رحل اإلنسا
الابودةة فاف قليبلن من الابادات كالطاعات عكفين كلكن إذا رحلت إلى اهلل كأنت عتمتع كعػيٍزىىى 

بالكثير من صبلعكن بالكثير من حجكن بالكثير الكثير من صيامك كبالمرات الكثيرة التي 
دةة هلل عحاليها على اهلل عز كجل في قراءة كتابو دكف أف ةكوف ذلك كلو مؤسسان على مانى الابو 

عز كجل فانك ستكوف من رحلتك إلى اهلل على خطرن الابادة ال عكفين كعندما ةكوف المسلموف  
كثرة كبيرة من الناس كليس له  من صفات إسبلمه  إال الابادة ةرفاوف أعبلمها كشااراعها فوؽ 

ثاء رؤكسه  فاف مآله  إلى ما قد كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن أف ةكونوا غثاءن كغ
السيلن أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةكرمنا بذلك الابودةة لو كأف ةجال عبودةتنا لو شفيانا بين 
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ةدةو عندما ةحاسبنا على التقاليرن عندما ةحاسبنا على األخطاء كالنسيافن أقوؿ قولي ىذا 
 كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك 
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 اٌفوق ث١ٕٕب ٚث١ُٕٙ....

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ن خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

طفت ثمار المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  عجربة مررتي بها كق
الابرة منها أرجو أف نرترؾ في االستفادة من ىذه الابرة كأف نرترؾ في أخذ الدرس من ىذه 

التجربةن ما زرتي ةومان صقاان من أصقاع الاال  الغربي إال كعدت منو براورةن اثنينن أما أحدىما 
باب الطمأنينة فراور األسى كاإلشفاؽ كالرحمة ألناس ةظلوف ةبحثوف عن مفتاح ساادة الدنيا كأس

فيها حتى إذا عثر الواحد منه  على ما ظنو مفتاحان للساادة كركن إليو فوجئ منو بنقيض ما كاف 
ةتوقع كل  ةجد فيو إال ما ةزةده شقاءن بالحياة كاستيحاشان منهان كأما الراور الثاني فهو االستغراؽ 

والنا عز كجل أف شرفنا بضواب  ىذا في ةى ٍّ ال ساحل لو من الثناء على اهلل كمن الركر لخالقنا كم
الدةنن أف شرفنا بقواعد ىذه الررةاة التي عكف لىٍت لنا ساادة الااجلة كبررعنا بساادة الاقبىن ىذا 

الغرب الذم أنا عائد منو قبل ساعات إذا أظل  فيو الليل كامتد سواده في األرجاء نظٍرتى إلى 
إذا ىي قد أصبحت فارغة كل قد عاد إلى داره ساحات ذلك الالقع كشوارعو كميادةنو كأزقتو ك 

كمثواه أك مأكاه من الليلن ذلك ألف األمن غير مستتب كألف الجرائ  كثيرة كىذا ىو ميقاعهان 
كعندما عأكم إلى دارؾ في علك الساعة كعطل من خبلؿ شرفة أك عأكم إلى نػيزيؿو عطل على الرارع 

بات الذاىبة كااةبةن كفي الليل ال ةمكن أف ةهدأ من خبلؿ النافذة ال عجد في الروارع إال الار 
ضجيج عربات النجدة كعربات اإلسااؼ إلى  خر الليلن ذلك ألف مهاـ ىؤالء الناس عبدأ عقرةبان 
باد الهزةع األكؿ من الليل فهذا مرهد من المراىد التي عباث الراور األكؿ في نفسين كعنظر 

ن حياعه  كدخلوا في مدارج الريخوخةن عتأمل في ىذه إلى كجوه الذةن عجاكزكا مرحلة الكهولة م
الوجوه فتجد أف ماظمها قد اكتست قناع الكآبةن قناع الحزف كاألسى ذلك ألف أصحاب ىذه 
الوجوه قد كدعوا ليالي لهوى  كأةاـ عبثه  إلى غير رجاة كظهر من كراء ذلك المالير المحتـو 

يه ن ذلك المالير الذم ةدنوا إليه  ركةدان ركةدان الذم ال مفر منو بل المجهوؿ أةضان بالنسبة إل
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فهذا ىو المرهد ااخر الذم ةباث األسى كالرفقة في نفس كل متأمل كمتدبرن كالمهنن ةا عباد 
اهللن المهن القاسية كالحرؼ القاسية المحرجة في الغرب كثيرة كلكن الغرةب أف ناليب المرأة من 

عربات القمامة ما أكثر ما عقودىا النساءن عربات النقل ىذه المهن أكفر كأكثر من مهن الرجاؿن 
كما ةتباها من حمل لؤلثقاؿ ما أكثر ما عقودىا النساءن صيانة شبكات الالرؼ الالحي ما أكثر ما 

عػينىاط بالنساء دكف الرجاؿن ما أرةد أف أذكر لك  أنواعان من ىذه المهن المؤلمة القاسية كلكن 
المهن أكفر حظان من الرجاؿن فهذا مرهد  خر من المراىد  الغرةب أف ناليب المرأة من ىذه

التي عباث األسى كالرفقة على أكلئك المجتماات في علك الربوعن فأعود كأنظر إلى مجتمااعنا 
اإلسبلمية التي ما عزاؿ عتمتع ببقية إف ل  أقل بكل ما قد شرع اهلل سبحانو كعاالى كأمر فأجد أىل 

ذه المآسي التي عاتالر القلوبن ةمر الهزةع األكؿ من الليل ىذه المجتماات متحررةن من ى
كةتباو الهزةع الثاني كعنظر إلى األسواؽ كالروارع كالساحات كالميادةن في ببلدنا كإذا ىي ال عزاؿ 
عاج بالذاىبين كااةبين كال ةزاؿ كثير من المىحىاؿٍّ قد بقيت أبوابها متفتحةن ال خوؼ كال ىلع كال 

من مستتب كألف عين الررةاة اإلسبلمية الحارسة عكلؤ أمتنا اإلسبلمية كألف رعب ذلك ألف األ
األخبلؽ اإلسبلمية ال عزاؿ موجودة في مغارسها كال ةزاؿ دةننا الذم شرفنا اهلل عز كجل بو ال ةزاؿ 

من عمل صالحان من ذكر أك ”ىو الذم ةباث األمن كالطمأنينة في النفوسن كصدؽ اهلل القائلهلل 
ن كصدؽ اهلل “مؤمن فلنحيينو حياة طيبة كلنجزةنه  أجرى  بأحسن ما كانوا ةاملوف أنثى كىو
ن نا ن “اليـو أكملت لك  دةنك  كأعممت عليك  نامتي كرضيت لك  اإلسبلـ دةنان ”القائلهلل 

كعنظر إلى كجوه أكلئك الذةن دخلوا في مدارج الريخوخة من رجالنا الذةن عاشوا في ظل اإلسبلـ 
وا على مائدة ىذا الدةن فتجد األلع ةزدىر بو كجوىه  كعجد مظاىر األمن كالطمأنينة كالذةن عػىرىب  

قد ىيمنت على كياناعه ن لماذا؟ ألنه  قد علموا قالة ىذه الرحلة اإلنسانيةن أطلاه  اهلل عز 
كجل عليهان علموا المبدأ كعلموا المنتهى كعلموا مانى الموت كحسبك  من ماناه المؤنس كمن 

[ن ُٖٓلمبرر قولو سبحانو كعاالىهلل }كىلىًئٍن ميتٍُّ  أىٍك قيًتٍلتيٍ  إًللىى الل ًو عيٍحرىريكفى  ] ؿ عمرافهللماناه ا
أال ما أجل ىذه النامةن ما أجل ىذه المكرمة التي أكرمنا اهلل سبحانو كعاالى بهان أما ةنبغي أف 

تن أكلئك الذةن حرموا من عهيمن الرفقة في قلوبنا على أكلئك الذةن حرموا من فه  مانى المو 
فه  مانى ىذه الحياة كمنهاجها كبرامجهان كعنظر إلى المرأة التي نمت كعرعرعت في ظل أسرة ال 
عزاؿ عاتز بهذا الدةن كال عزاؿ عاتز بررائاو كأخبلقو فتجدىا عتربع من حياعها على عرش الكرامةن 

جها الاوز أك زجتها الضركرة إلى عقود على عرش الازةن ىل كجدع  في مجتمااعنا اإلسبلمية امرأة ز 
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سيارة القمامةن ىل كجدع  في مجتمااعنا اإلسبلمية امرأة زجتها الضركرة إلى أف عقود سيارة النقل 
كأف عيٍضطر  إلى أف عحمل أثقاؿ الناس من مكاف إلى مكاف؟ ال أةها اإلخوةن ما أظن أف أعينك  

كعاالى كر ـ المرأةن أمر األب أف ةكوف ىو الحارس رأت شيئان من ىذا ق ن ذلك ألف اهلل سبحانو 
على كرامتهان أمر األب أف ةكوف ىو الذم ةمنع أف عػيزىج  في عوزو كضركرة حتى إذا عزكجت أمر 
الرارع الزكج أف ةقـو بما كاف ةقـو بو الوالد من قبل فهي مكرمة مكفية إف كانت عايش في دار 

ف الرارع ل  ةمناها من الامل لكن ال بسائع ضركرة كإنما أبوةها أك عايش في دار زكجهان على أ
بسائع رغبةن إذا كجد الامل الذم ةناسبها كالذم ةتبلئ  مع ضواب  ااداب الررعية التي أكصاىا 

اهلل سبحانو كعاالى بها فبل حرجن نا ن ىذا ىو مجتمانان كعندما أقارف مجتمااعنا اإلسبلميةن 
ك المجتماات كأنظر كأقارفن أما ةنبغي أف نرار بهذا الذم كشامنا مجتمع ةقف في مقدمة عل

أقوؿ لك ؟! أما ةنبغي أف نرار بًيى ٍّ ال ساحل كال حدكد لو من الركر هللن من الثناء على اهلل عز 
كجل الذم أكرمنا بهذه الررعة كشرفنا بهذا المنهاجن الذم جالنا ممن قاؿ عنه هلل }ال ًذةنى  مىنيوا 

انػىهيٍ  ًبظيٍل و أيكلىًئكى لىهي ي اأٍلىٍمني  ]األنااـهللكىلىٍ  ةػىٍلًبسيو  [ن عأملوا } أيكلىًئكى لىهي ي اأٍلىٍمني ن األمن ِٖا ًإةمى
في الدنيا كاألمن في ااخرةن لن ةقاوا في خوؼو من الجرائ ن لن ةجدكا أنفسه  بايدةن عن 

من كالطمأنينة كرغد الايش الطمأنينة كأسبابهان سيجدكف أنه  ةتفيؤكف ظبلن كارفان من ظبلؿ األ
كسبلمة الايش في ىذه الدنيا الااجلةن ىذا إلى جانب ما بررنا اهلل عز كجل بو من ساادة الاقبىن 

كلكن الذم ةؤلمنا ةا عباد اهلل أف في مجتمااعنا من ال ةزاؿ ةسيل لاابه  على الالور كالمظاىر 
جود في داخل الغبلؼن ليت أف ىؤالء الغبلفية لتلك المجتماات الغربية كى  في غفلة عما ىو مو 

اإلخوة كاألخوات ةتجاكزكف صور الغبلؼ التي ىي صور لقلة من ممثبلت ىوليودن لقلة من  
النساء المترفاتن أال ليت أف إخوة لنا كأخوات لنا ةخترقوف صور الغبلؼ ىذه كةدخلوف في 

لال فيك  كثيرةن ذىبوا كرأكا  داخل علك المجتماات ليركا المآسين ليركا ما ةاتالر القلوب ألمانن
ما رأةتن كأنا كاهلل ال أبالغ أةها اإلخوةن أصف لك  جزءان مما رأةت كلو أنني عتبات لرأةت أكثر 
كأكثرن الماليبة التي أسأؿ اهلل أف ةاافينا كةاافي أبناء جلدعنان إخواننا كأخواعنان منها أف فينا من 

اف أحدى  إذا رأل ىؤالء الذةن ةاانوف من مرض قد عافاى  اهلل عز كجل من الجرب كمع ذلك ف
الجرب كإف الواحد منه  ةكاد ةمزؽ جلده حكان ةحاكؿ أف ةقلده في الحك أةضانن كةحك أنت 
ماافىن أنت لست مرةضانن عافاؾ اهلل مما ابتلى بو أكلئك الناسن لماذا عمد أصاباك بل أظافرؾ 

يد باإلنساف الااقل الحر إلى ىذه الدرجة ةا إلى جلدؾ فتحك كما ةحك أكلئك الناسن أةالل التقل
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عباد اهللن رأةت المرأة التي عجاكزت مرحلة الكهولة إلى الريخوخة كقد اجتواىا الالدةع بل 
األصدقاء كاجتواىا الزكجن ىجر كل  ةطلع عايش كحيدة في منػزؿ قالي لها عنتظر النهاةة التي 

لرقاء ةاتالرىا اعتالارانن ال كلد ةتارؼ عليها عخرجها من ىذه الحياة كعتأمل في مظهرىا كإذا با
كال أخ أك أخت ةارفها كإنما الببلء كالرقاء ىما صدةقاىا فق ن أما المرأة في مجتمااعنا 

اإلسبلمية عندما عدخل في مدارج الريخوخة فاف ىالة الكرامة عزداد حراسة لهان كإف عرش الازة 
لكل ةرجع إليهان الكل ةػيقىبٍّلي ةدةها صباح مساءن ةا عزداد رسوخان فوقون ال ةػيٍقضىى دكنها بأمرن ا

ىؤالء الناس احمدكا اهلل على ىذا الذم أكرمنا بو من حيث ةفتقر إليو أكلئك الناسن نا  ىذه ىي 
ن الحضارة اإلنسانية ىي ىذهن نحن ال الغرب الذةن  الحضارةن قلتها باألمس كأؤكد لك  ذلك اليـو

تمثلة فيما ذكرت لك ن نحن متخلفوف في شيء كاحد ىي الناحية نتمتع بالحضارة اإلنسانية الم
الالمية التقنية فق  كالغرب متخلف في كل مظاىر الحضارة اإلنسانية إال ىذا الجانب التقني 

فق ن عاالوا ناد مرة أخرل إلى ىذه المنة الربانية التي طوؽ اهلل بها أعناقنا إذ قاؿهلل }اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي 
[ن رضينا ّكيٍ  كىأىٍعمىٍمتي عىلىٍيكيٍ  نًٍامىًتي كىرىًضيتي لىكي ي اأٍلًٍسبلـى ًدةنان  ]المائدةهلل من ااةةلىكيٍ  ًدةنى 

 الله  إسبلمك دةنان لنا فوفقنا الله  للتررؼ بو كلتطبيقو كما أمرت أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 عٕل ِٓ عٕٛك هللا ٠َز١مع

 

ن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  إف من سنن اهلل عز كجل في 
تررل الطغياف بالطغاةن كركبوا رؤكسه  في االستكبار على اهلل كعلى عباد اهللن عباده أنو إذا اس

كاستمر به  األمر على ىذه الحاؿ إلى أف جاء الميقات المحدد في عل  اهلل عز كجل إلىبلكه ن 
أرسل إليه  من كسائل اإلىبلؾ كالدمار أحقرى ما ال ةقي  الناس لو كزنانن كأعفو ما ال ةأبو بو ىؤالء 

لطغاة بل الناس جمياانن علك ىي سنة من سنن اهلل عز كجلن كىا أنا أضاك  أماـ نماذج كأمثلة ا
من ذلك جسدىا التارةخن كأحالاىا كخل دىا بياف اهلل عز كجل في محك  عبيانو للابرة كالاظة.  

لطغاة أبرىة ذاؾ الذم قاده استكباريه إلى مكة ليطي  ببيت اهلل الحراـن كاستاؽ ماو جندان من ا
عتقدمه  الفيلة الاظيمة التي جاء بهان كصل إلى مكة كأىلكو اهلل عز كجلن كلكن بماذا أىلكو؟ 

ىل أرسل عليو جندان  خىرى أخرجو لو من باطن األرض؟ أـ ىل أنزؿ لو فيلة أخرل من السماء 
مون طيور لتتغلب على فيلتو؟ الن كإنما أرسل أليو طيوران من جهة البحر سىد ٍت األفع الذم أما

صغيرة جدان عحمل في مناقيرىا كبين أظافرىا حالان صغيرة عقذؼ بها أبرىة كجندهن ما عاليب 
ن كعاد أبرىة مسرعان فاران إلى بلدهن  الحالا منه  كاحدان إال فالت فيو أشد مما عفالو الرصاصة اليـو

أف الرار  كل  ةالل إلى ذلك المكاف إال كقد عناثر جسمو كحاؽ بو الهبلؾن كلالك  عارفوف
الجاىلي خىل دى ىذه الحادثة في شار أمية بن الاللت ككثيرو من الراراء ااخرةنن كلماذا أسترهد 

بالرار الجاىلي كال أيذىكٍّريكيٍ  بقولو عاالىهلل }أىلىٍ  عػىرى كىٍيفى فػىاىلى رىبُّكى بًأىٍصحىاًب اٍلًفيًلن أىلىٍ  ةىٍجاىٍل  
ن كىأىٍرسىلى  اىلىهيٍ  كىاىاٍلفو كىٍيدىىيٍ  ًفي عىٍضًليلو ن فىجى عىلىٍيًهٍ  طىٍيران أىبىابًيلىن عػىٍرًميًهٍ  ًبًحجىارىةو ًمٍن ًسجٍّيلو

[.  كىا ىو ذك نواس الذم عأىل و كدعا الناس في نجراف إلى عبادعو ٓ-ُ/َُٓمىٍأكيوؿو  ]الفيلهلل
ن كأنكركا ألوىيتون من دكف اهلل عز كجلن كلكن كثيران من قومو أصٌركا على عبادة اهلل الواحد الدةٌاف

فحفر له  خنادؽ في األسواؽ كمؤلىا بالنيراف الملتهبةن كقذؼ بهؤالء المتمردةن على ألوىيتو في 
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علك النارن كلما جاء ميقات إىبلؾ اهلل عز كجل لو ما الذم كاف كسيلةن إلىبلكون ل  ةواجو اهلل عز 
ن بل أرسل كباءن إليو كإلى جندهن كل ما رأل الوباء ةطوؼ بو كبجنده اعجو كجل طغيانو بجيش لىًجبو

إلى البحر متالٌوران أف ىواء البحر فيو منجاة من ىذا الوباءن كلكن البحر استقبلو ليختنع فيو  كىا 
ىو ذا فرعوف الذم استكبر كطغى كاستكبر على الرسالة التي حملها إليو سيدنا موسى على نبينا 

بماذا عالج البياف اإللهي بل الحكمة اإللهية كعليو الالبلة كالسبلـن لما طاؿ بو االستكبار 
ـى  ةىاتو  استكباره؟ ةقوؿ عز كجلهلل }فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًه ي الطُّوفىافى كىاٍلجىرىادى كىاٍلقيم لى كىالض فىادًعى كىالد 

انيوا قػىٍومان ميٍجرًًمينى  ]ألعراؼهلل وفى كجنوًده [ن ل  ةحتًج استكباري فرعُّّميفىال بلتو فىاٍستىٍكبػىريكا كىكى
إلى شيء أكثر من ىذا }فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًه ي الطُّوفىافى . قاؿ جيلُّ المفسرةنهلل المراد بالطوفاف الوباء 

انيوا قػىٍومان  ـى  ةىاتو ميفىال بلتو فىاٍستىٍكبػىريكا كىكى الذم طاؼ بو كبجنده }كىاٍلجىرىادى كىاٍلقيم لى كىالض فىادًعى كىالد 
ىو الذم أرسلو اهلل سبحانو كعاالى إليو  كعاالوا إلى قالة نمركد التي اجتمات ميٍجرًًمينى  ىذا 

محكمتو كقضت باحراؽ سيدنا إبراىي  خليل الرحمن بالنارن كجرةمتو التي اقتضت ذلك أنو حط  
األكثاف كاألصناـن قضت محكمة النمركد باحراؽ إبراىي  في النارن كلكن محكمة اهلل نطقت 

[ن ث  إف محكمة اهلل عز كجل ٗٔا نىاري كيوًني بػىٍردان كىسىبلمان عىلىى ًإبٍػرىاًىي ى  ]االنبياءهللقائلةهلل }قػيٍلنىا ةى 
عادت فقضت بأف ةت  ىبلؾ النمركد بباوضةن باوضة كاحدة ل  عخطئ أنفون دخلت أنفو 

كعغلغلت منو إلى مخو كعرارت ىذه الباوضة في مخون فكاف ةااني من جراء ذلك من مرض 
أعز الناس عنده أكلئك الذةن ةضربوف رأسو بالنااؿ أك بما شابو ذلكن كإف ىي إال أةاـ كبيلن ككاف 

حتى قضى نحبو  علك ىي سنة اهلل عز كجل في عباده باألمسن كىي ذاعها سنة اهلل في عباده 
ن كصدؽ اهلل القائلهلل }سين ةى الل ًو ال ًتي قىٍد خىلىٍت ًمٍن قػىٍبلي كىلىٍن عىًجدى ًلسين   ًة الل ًو عػىٍبًدةبلن  اليـو

[ن فيركس إنفلونزا الخنازةرن ىذا االس  مهما ابتغى لو الباحثوف مانى كعحليبلن علميان ِّ]الفت هلل
مختلفان فلن عجدكا لهذا االس  إال مسمى كاحدان في الحقيقةن إنو جنده من جنود اهلل عز كجل 

يقظوا إلى ىوةاعه  عبيدان مملوكين ةرسلو في الميقات الذم ةراء على المستكبرةن من عباده ليست
هلل عز كجلن إنو جند من جنود اهلل عز كجل ةخترؽ بو عرسانة القول الوىمية التي ةستكبر بها 

ىؤالء الذةن ةحردكف قول الهبلؾ كالدمار ةيًذلُّوف بها عباد اهللن ةستلبوف بها حقوؽ 
رضية عحت  باطه ن كظنوا أنه  المستضافينن كقد ظنوا أنه  استطاعوا بذلك أف ةضاوا الكرة األ

قادركف على أف ةقودكا الناس بأزًم ًة الاولمة التي ابتدعوىا كاخترعوىا كما ةراؤكف  إنون ىذا 
الفيركسن جند من جنود اهلل كتلك الجنود التي أىلك اهلل بها أبرىةن كالتي أىلك اهلل بها ذا نواسن 
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اة ااخرةن. ىذه الحقيقة ةنبغي أف نقولها لنجتث كالتي أىلك اهلل سبحانو كعاالى بها أكلئك الطغ
منها الابرةن كلنقطف منها الدرس الذم ةحب اهلل عز كجل منا أف نتبينو كنالمو  قالواهلل إنها حقيقة 
طبيايةن كراحوا ةررحوف كةتكلفوف لبياف خلفيات ىذا الذم ةسمونو الفيركسن كأنا أقوؿهلل أكاف 

؟ كما الذم دفاو ىذا الفيركس المتوضع في الخنازةر م وجودان أـ ل  ةكن؟ ما لو كاف راقدان إلى اليـو
إلى اليقظة في ىذا الميقات بالذات؟ لقد علمنا أنو قبل عالور طوةلة خلت استيقظ ىذا الفيركس 
مرةن كفال ما فالن كأعلف ما أعلفن كىلك ما ىلكن ث  عاد إلى الرقادن ما الذم جالو ةستيقظ 

سببان؟ كما الذم جالو ةرقد رقدة الموت حتى لكأنو غير موجود؟ ىذا حيث نفاجىئ كال نال  لذلك 
السؤاؿ ةنبغي أف نالغي إلى الجواب الالمي عنون إنها حقيقةن جند من جنود اهلل موجود ةتلقى 
األمر من مواله كخالقو ليتحرؾ في الوقت الذم ةراءن كلينفذ األمر الذم ةػيوىج وي إليو كما ةراءن 

ليبقي من ةبقين كعندما ةتلقى ىذا الجندي األمرى من اهلل بأف ةاود إلى مرقده كليتلف من ةتلفن ك 
ةاود إلى مرقده  عباد اهللن نحن اليـو بأمس الحاجة إلى أف نستيقظ إلى عبودةتنان أما نحن فانا 
ناجز عن الركر البلئع لموالنا كخالقنا أف جالنا ال نبالر الكوف إال من خبلؿ مكونون كال نرل 

ب إال كةد اهلل سبحانو كعاالى ىي المحرؾ لهان نحن ناتز باةماننا ىذان كنسألو سبحانو أف األسبا
ةبقي ناي  ىذا اإلةماف في عقولنا ككجدانان في قلوبنا إلى أف نلقاهن إلى أف نقف بين ةدةون أما 

الفرصة ااخركف فها نحن نتوجو إليه ن لال حدةثي ةبلغه  أك ةبلغ من قد ةبلغه هلل ةا أةها الناس 
باقية ل  عيٍطوى بادن عودكان قفوا أماـ مراةا ذاعك  ليقف كل كاحد منك  أماـ مر ة ذاعون ليتذكر أنو 

ٍأ ةي  ًميدين ًإٍف ةىرى ا الن اسي أىنٍػتي ي اٍلفيقىرىاءي ًإلىى الل ًو كىالل وي ىيوى اٍلغىًنيُّ اٍلحى ٍذًىٍبكيٍ  عبدن أنو ضايفن }ةىا أىةػُّهى
ٍلعو  [  ةا أةها الناسن ال عسكركا بالقوة التي أكدعها اهلل عز كجل ُٔجىًدةدو  ]فاطرهلل كىةىٍأًت ًبخى

لدةك  إلى حينن إنها قوة اهللن ال عسكرنك  القابليات كاإلمكانيات التي متاك  اهلل بها إلى حينن 
عك  إنك  عنفالوف بها كلكنك  ال عفالونهان إنها غيًرسىٍت في كياناعك  كما ال عالموفن كلسوؼ عود
إلى غير رجاة كما ال عالموفن }ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدانن لىقىٍد 

[  جنود اهلل سبحانو كعاالى ٓٗ_ّٗأىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدانن كىكيلُّهيٍ   عًيًو ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان  ]مرة هلل
ننتاش بو كنمارس عن طرةقو الرهيع كالزفير جند من جنود اهللن إف شاء جالو كثيرةن الهواء الذم 

سبب ىبلكنان الماء الذم جالو اهلل أساس كل حياة }كىجىاىٍلنىا ًمنى اٍلمىاًء كيل  شىٍيءو حىيٍّ ]االنبياءهلل من 
اؿ اهلل عز [ ما أسرع ما ةجالو اهلل سببان للهبلؾن ىذه الدكةبة الالغيرةن الباوضة التي قَّااةة

ا فػىٍوقػىهىا ]البقرةهلل من ااةة [ إذا ِٔكجل عنهاهلل }ًإف  الل وى ال ةىٍستىٍحًيي أىٍف ةىٍضًربى مىثىبلن مىا بػىايوضىةن فىمى
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شاء اهلل عز كجل أىلك بها أمة بقضها كقضيضها. ما أضاف اإلنسافن كما أشد ضافو عندما 
اهلل بها إلى حين  الله  ال عحجبنا عن ىوةاعنا  ةنسى ضافو كةسكر بقوة ال عبلقة لو بهان قوةو أمتاو

عبيدان لكن الله  أكرمنا بذؿ الابودةة لكن الله  إذا رحلنا إليك اجال من ةقين عبودةتنا لك خير 
 شافعو ةرفع لنا كةالف  عن عقاليرنا في جنبكن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الاظي 
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 ِؼبٌغخ لَٛح اٌمٍت

 

 ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نب
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

ن المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  كثيره من الناس ةسألونني بي
الحين كااخر عن السبب في أنه  ال ةجدكف لذة الابادة عندما ةػيٍقًبليٍوفى بها إلى اهلل عز كجلن 

ةحاكلوف أف ةتمتاوا بالخروع كال ةتأع ى له  ذلكن ةحاكلوف أف عكوف مراعرى  متجهة إلى اهلل عز 
مين كذات كجل في كقوفه  بين ةدةو كلكن ال ةتأع ى له  ذلكن كعررد به  أفكارى  ذات الي

الرماؿ. كالجواب أف السبب في ذلك حجاب النا  التي ةغدقها اهلل سبحانو كعاالى على عباده  
كالقوة التي ةتمتاوف بها كالغنى الذم ةكرمه  اهلل عز كجل بو كالماارؼ كالالـو التي ةمتاه  اهلل 

اف عجزه سبحانو كعاالى بهان من شأف ىذه النا  أف عنسي اإلنساف ضافون أف عنسي اإلنس
كمخلوقيتو كمملوكيتو هلل سبحانو كعاالى كأف عزجو في كىٍى و من االستقبلؿ بالذاتن في كى  من 

الغنى كالقوة الذاعية كمن ث  فاف ىذا الذم ةقف بين ةدم اهلل عز كجل كقد حيًجبى عن اهلل 
فما الذم سبحانو كعاالى بهذه النا  ةنسى حاجتو إلى اهلل كةنسى فقره بين ةدم اهلل عز كجل 

ةجالو ةخرع كىو ةتخيل كةتالور غناه كاستقبللو؟ ما الذم ةجالو ةدرؾ أنو بين ةدم اهلل كأنو 
ةخاطب اهلل كأف اهلل ةراقبو كإف النا  التي ةكرمو اهلل عز كجل بها عطوؼ بالنروة في رأسو؟ ىذا 

جز كأف الفقر ىو السببن كلكن فما الابلج؟ الابلج أف ةال  اإلنساف أنو كتلة من الضاف كالا
ىوةة ذاعية موجودة في كيانو كأف النا  التي ةتمتع بها أةان كانت إنما ىي عوارض عأعي اليـو كعذىب 
غدانن إف الذم أبرز اإلنساف إلى الوجود إنما ىو الخالع عز كجلن أكجده عارةان إال من فقرهن عائهان 

ىذه الحقيقة كعل  أنها ىي ىوةتو  إال من ذلون عاجزان بل جاىبلن إال بضافو. إذا أدرؾ اإلنساف
دائمان مهما رأل نفسو غنيان كمهما رأل نفسو قوةان كمهما رأل نفسو متمتاان بالماارؼ كالالـو فاف 
إدراكو لهوةتو ةجذبو إلى الخروع بين ةدم مواله كخالقون كانظركا إلى ىذا المانى كيف جسده 

ٍنسىافي  بياف اهلل عز كجل في قولو سبحانو كعاالىهلل }ةيرًةدي  الل وي أىٍف ةيخىفٍّفى عىٍنكيٍ  كىخيًلعى اإٍلً
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ٍلًع اإلنساف كل  ةأت   ِٖضىًايفان{]النساءهلل ٍنسىافي ضىًايفان  أم إف الضاف كيًجدى مالاحبان ًلخى ًلعى اإٍلً } ي
ٍلًعن كانظركا إلى قولو سبحانو كعاالىهلل خيًلعى اإلنساف من ضافن أم كينونتو ىي  من باد الخى

ان كإنما ةرةد البارم عز كجل من ىذا أف ةبين لنا أف نامة القوة كنامة الال  كالرفاىية الضاف ذاعه
كالغنى ما ةنبغي أف ةنسينا كل ذلك الهوةة التي خيًلٍقنىا بهان ةنبغي أف نال  أف ىذه النا  الوافدة 

الذم إلينا إنما ىي عوارض كالاوارض عأعي اليـو كما قلت لك  كعذىب غدانن ىذا ىو الابلج 
ةنبغي أف ةأخذ اإلنساف نفسو بون فاف ىو فػىاىلى ذلك عخله من ىذه المركلة التي ةركو منها. 

كلننظر ةا عباد اهلل إلى بالغ لطف اهلل سبحانو كعاالى إذ ةبتلي اإلنساف بين الحين كااخر 
تليو بو باد باالبتبلءات المتنوعة كالمرض ةباثو في جسمو ككالفقر ةبتليو بو باد الغنى ككالضاف ةب

ٍيًر  ليوكيٍ  بًالر رٍّ كىاٍلخى القوة كاالضطراب ةرسلو إليو باد األمن كالطمأنينةن كصدؽ اهلل القائلهلل }كىنػىبػٍ
نىا عػيٍرجىايوفى{ ]االنبياءهلل من ااةة ًإلىيػٍ نىةن كى ليوىن كيٍ  ًبرىٍيءو ًمنى اٍلخىٍوًؼ كىاٍلجيوًع كىنػىٍقهو ًمنى  ًّٓفتػٍ ن }كىلىنىبػٍ

ن لماذا؟ أةن ىو مظهر اللطف الرباني في  ُٓٓكىاأٍلىنٍػفيًس كىالث مىرىاًت{ ]البقرةهلل من ااةة اأٍلىٍموىاؿً 
ىذه االبتبلءات؟ مظهر اللطف أف موالنا جل  جبللو ةحب منا أال نىٍسكىرى بالنا  التي ةغدقها علينا 

ضاف ك ةلوف إلى كأال عحجبنا ىذه النا  عن مراقبتون كأال عنسينا ىوةتنا أننا مخلوقوف من ال
الضافن كيف السبيل إلى ذلك لو أف كانت النامة مستمرة دائمة إذا لكانت حاجزان كألنستنا ىذه 
النا  ىوةاعنا كضافنا كلكن اهلل عز كجل عندما ةبتلي عباده بين الحين كااخر بهذه المالائب التي 

منو الاافية ليرسل إليو نوعان  عالموف ةخفي الماؿ كالغنى ليرسل إليو عوضان عنو الفقرن ةخفي كةستل
من األمراضن ةستل منو األمن الطمأنينة ليرسل إليو طائفان من الخوؼ كاالضطراب لكي ةالحو 

اإلنساف بهذا إلى حقيقة أمره كليال  أف ىذه النا  التي عفد إليو إنما ىي كما قلت لك  عوارضن 
ساسيةن ربنا عز كجل ةقوؿهلل }كىالل وي كالنا  الاارضة ال ةمكن أف عحل محل الهوةة اإلنسانية األ

اًعكيٍ  ال عػىٍالىميوفى شىٍيئان كىجىاىلى لىكي ي الس ٍمعى كىاأٍلىٍبالىارى كىاأٍلىٍفًئدىةى{ ]ال نحلهلل من أىٍخرىجىكيٍ  ًمٍن بيطيوًف أيم هى
ؾى ن أم أنك ةا ابن  دـ ضايف في كينونتون كتلة عاجز في ىوةتون أما النا  التي عيٍسًكري  ٖٕااةة

بين الحين كااخر فانما ىي عوارض أرسلتها إليك فبل عحجبنك ىذه الاوارض عن ىوةتك. إذا 
عل  اإلنساف ىذه الحقيقة كأدركها السيما عندما ةجد المحن التي عمتزج مع المن  كالنا  

فلسوؼ ةزكؿ ىذا اإلشكاؿ كلسوؼ لن ةسأؿ ىذا اإلنساف سؤالو ىذا عندما ةال  عجزه. إف  
  مقبلة إليو التجأ إلى اهلل ةسألو أف ةستبقيها كإف كانت النا  أك باضها مدبرة عنو التجأ كانت النا

إلى اهلل أف ةايدىا إليو فهو في كل األحواؿ ملتجئ إلى اهلل عز كجلن ىذه حقيقة ةنبغي أف نالمها 
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حتاج إلى ةا عباد اهلل. كإف ألقوؿ لك  إف من الاجيب المؤسف أف اإلنساف في كثير من األحياف ة
أف ةأخذ الاظة كالدرس من األطفاؿ الالغار كىو الرجل الكبير الذم ةتمتع بالوعي كالالـو 

كالماارؼن أرأةت  إلى الطفل ةمسكو كالده من عضدةو كةلالقو بالدره كةررؼ بو على كادو سحيع 
عر ماذا ةالنع ىذا الطفل كاألب ةحتضنو كىو ةمسك بو؟ إنو ةرعجف خوفان كةرسل إلى أبوةو مرا

االستاطاؼ كاالسترحاـ من خبلؿ عينيو إلى أبوةو أال ةتركو كأف ةظل ممسكان بو كأف ةظل متربثان بو 
كىو ةال  أنو في حضن أبيو كىو ةال  كيف أف كالده ةمسكو من عضدةو كمع ذلك فهو ةال  أنو 

ائلة األذل عاجزن الطفل ةال  ىوةتون ةال  أنو ال ةملك من أمر نفسو شيئانن ال ةستطيع أف ةرد غ
عن نفسو إف ىو استقل بأمره كلذلك فهو ةرسل نظرات االستاطاؼ إلى أبيو متربثان بو في حالةو 
من االزدةاد كالتالع الردةد بالدره كي ال ةرسلو كةتركون لماذا ال ةكوف شأننا مع موالنا كخالقنا  

استقللت بأمر نفسين كرأف ىذا الطفل مع أبيو؟ أنا أعل  كما ةال  ىذا الطفل أنني ال أملك إف 
ال أملك شيئان من حياعين ال أملك أم ميقىوٍّـو من مقومات عيرين في اللحظة التي ةتخلى اهلل عز 
كجل فيها عني أعحوؿ إلى ال شيءن فلماذا ال ةكوف شأني مع موالم كخالقي كرأف ىذا الطفل 

أعل  أنني مارض للهبلؾن مع أبيو؟! حتى كلو كانت الحفاكة موجودة مرسلة من اهلل إلي ةنبغي أف 
ةنبغي أف أعل  أنني ال أستطيع أف أستقل بأمر نفسي شيئان. ىذا ىو جوابي لهذا الذم ةسألني ىذا 
السؤاؿ. كلكن إذا كانت قسوة القلب فينا نحن المسلمين قد بلغت مبلغان عتغلب حتى على ىذه 

بالريء الذم قلتو باألمسن  الحقيقة التي أبينها لك  فاني أنال  نفسي كأنال  مثلى ىذا السائل
زيٍر المرافي بين الحين كااخر انظر إلى حاؿ المرضى كى  ةاانوف من األمراض المتنوعة 

المختلفةن عأمل في حاؿ ىؤالء المرضى الذةن ذىكىٍت منه  الوجوه كضؤلت فيه  األجساـن أصًغ 
نتابه  كالتي ةتقلبوف في إلى األنين الذم ةرعفع من صدكرى  كحلوقه ن أصًغ إلى األكجاع التي ع

غمارىا صباح كمساءن كانوا مثلك في الاافية بل أقول ككانوا ةتمتاوف بمثل ما عتمتع بو من الاافية 
كرغد الايشن سىٍلهيٍ  عن الكنوز المالية كقيمتها ةقل لك كل كاحد منه  خيٍذ كل ما أملكو من  

افية. أليس ىذا دليبلن على اإلنساف خيًلعى كنوزن خيٍذ كل ما أملكو من مدخرات كأىًعٍد إلي نامة الا
من ضاف كأنو  ةله إلى الضاف؟! فاف كانت القسوة القلبية ما عزاؿ مالاحبة لك فأضف إلى 

ذلك زةارة القبورن انظر إلى ىذه القبور كانظر إلى األرض المحروة بجثث بل باظاـ أناسو كانوا 
يشن كانوا محجوبين مثلك بالنا  عن المنا  من أمثالكن كانوا فارىينن كانوا ةتمتاوف برغد الا

كانظر إلى ما  ؿ أمرى ن عأمل في الجنائز التي عيٍحمىل لتلقى في الحفر التي أعدت له ن ربما كاف 
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داخل ىذا الناش فتاة ذات قامة ميساء كجماؿ باىر كعينين ساحرعين لماذا  ؿ أمرىا إلى ىذا 
تد داخل ىذا الناش ملفوفان في أكفانو قائدان عظيمان الرب  المرعب لماذا؟! ربما كاف ىذا الذم ةم

إذا نطع أصغت الدنيا كلها إلى قراره كحكمون ذك إرادة نافذةن ذا سلطاف قاىرن لماذا ةستسل  
اليـو إلى ىؤالء الذةن ةحملونو إلى حفرعو؟! عأمل في ىذا الذم أقولو لك عاد إلى دارؾ كأنت 

عالمانن مهما كنت قوةان فأنت ضايف كأنت كتلة ضاف عال  أنك مهما كنت غنيانن مهما كنت 
كعجزو بين ةدم موالؾ كخالقك سبحانو كعاالى. أليس ىذا الدكاء كافيان ةا عباد اهلل أليس ىذا 

الابلج كافيان لكل من أسكرعو نامة القوةن لكل من أسكرعو نامة الحك ن لكل من أسكرعو نامة 
ٍلًع{]ةٌػسهلل من الال  كاالكترافات كالرفاىية؟! صدؽ اهلل  القائلهلل }كىمىٍن نػياىمٍٍّرهي نػينىكٍٍّسوي ًفي اٍلخى

ن غبلفاف من الضافن غبلؼ ضاف انطلقنا منو ةـو الوالدة كغبلؼ من الضاف كالاجز  ٖٔااةة
ننتهي إليو عند الموت. الله  ال عنسنا فضلكن الله  اجالنا إذا كقفنا بين ةدةك ال نتيو عن 

 عبودةتنا لكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  ربوبيتك كال نتيو عن ذؿ
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 شغوح اإلٍالَ اٌجبٍمخ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولون كصفيو نفسكن 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صلٍّ كسل  كبارؾ على 

ها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أة
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  بوسانا أف نتالور اإلسبلـ شجرة 
باسقة ةاناة مثمرةن أما جذكرىا الضاربة في طواةا األرض فتتمثل في ىيمنة مراعر الابودةة هلل عز 

ة الواحدة كالموحٍّدىةن كجل على طواةا النفس كالفؤادن كأما جذعها فانما ةمثلها الاقيدة اإلسبلمي
كالتي ال مجاؿ للخبلؼ فيهان كأما أغالانها فهي علك األحكاـ كالررائع السلوكية كالمبادئ 

األخبلقية المتنوعةن كأما ثمارىا فهي الساادة التي كعد اهلل سبحانو كعاالى بها كل من عررؼ بهذا 
لى قلبو كجدانان كحبانن ىذه الحقيقة اإلسبلـن ككل من ىيمنت عقائده اإلةمانية على عقلو ةقينانن كع

جس دىىا لنا بياف اهلل عز كجل في ىذه الالورةن كقد صدؽ ربنا القائل في محك  عبيانوهلل }أىلىٍ  عػىرى  
اًءن عػيٍؤًعي أي  ا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا ًفي الس مى ًلمىةن طىيٍّبىةن كىرىجىرىةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى لىهىا كيل  كي كىٍيفى ضىرىبى الل وي مىثىبلن كى

[ن ىذه ِٓ-ِْ/ًُْحينو بًًاٍذًف رىبػٍّهىا كىةىٍضًربي الل وي اأٍلىٍمثىاؿى لًلن اًس لىاىل هيٍ  ةػىتىذىك ريكفى  ]إبراىي هلل
خبلصة البنياف اإلسبلمي بدءان من جذكره الخفية في طواةا الكياف كالنفس عبودةة هلل عز كجلن 

ةا  -ز كجل بها عباده المؤمنين  كإذا عرفنا ىذه الحقيقة كانتهاءن بثمار الساادة التي كعد اهلل ع
فبوسانا أف نال  أف عبودةة اإلنساف هلل عز كجل ىي ماين التزاماعو بأحكاـ الررةاة  -عباد اهلل 

كالمبادئ اإلسبلمية المتمثلة في الاقائد كاألخبلقيات كغيرىان ىيمنةي سلطاف الابودةة على 
كامر اهلل عز كجلن كىي مالدر االنتهاء عن النواىي التي حذ رىنىا منها اإلنساف ىي مالدر االلتزاـ بأ

بياف اهلل عز كجلن كإذا ىيمنت حقيقة الابودةة هلل عز كجل على نفس اإلنساف أةٌان كاف اصطبغت 
بحقيقة الابودةة هلل عز  -حتى ما نحسبو منها من األعماؿ الدنيوةة المختلفة  -أعمالو كلها 

عبادة ةتقرب بها ىذا اإلنساف إلى اهلل سبحانو كعاالىن فاذا ساقت األقدار  كجلن كعحولت إلى
ىذا اإلنساف الذم ىيمنت مراعر الابودةة هلل على كيانو الداخلين إذا ساقتو إلى فبلحة األرض 
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كحراثتها كاستخراج الخيرات منهان فاف عملو الدائب ىذا ةالب  عبادة من أجٌل الابادات إلى 
ٍتو األقدار إليو إال أف ةستنزؿ رضا اهلل اهللن كال ةبلح ظ من خبلؿ نراطو في ىذا الذم كج هى

سبحانو كعاالى من خبلؿ كدٍّه كجهده  كإذا ساقتو األقدار إلى إشادة مالانعى كإنراء صناعاتو فانو 
ب إنما ةتجو بالبناء الذم شاده كبالالناعة التي أقامها إلى ىذا الذم ةرضي اهلل سبحانو كعاالىن عغي

عن مراعره فكرة األرباح الدنيوةةن عغيب عن مراعره فكرة األىواء كالحظوظ النفسية المختلفةن 
ذلك ألف سلطاف الابودةة المهيمن على كيانو الداخلي ةقوده إلى حيث رضا اهلل سبحانو كعاالىن 

لى كةحجبو عن حظوظ نفسو المختلفة  كإذا ساقت األقدار ىذا اإلنساف إلى كظائف مختلفةن كإ
رعب حكومية متفاكعةن فانو ةنسى في عملو الذم ةنهض بو مانى المهنة التي ةمارسهان كةيٍحجىبي 
عن حظوظو النفسية التي ىو بالددىان كال ةتالور إال أنو إنما كيظٍّفى لهذا الامل من قبل مواله 

ةال  حدكدهن كخالقو سبحانو كعاالىن الامل اإلدارم الذم أني  بو لو مظهر ككلنا ةارفو كةتبينو ك 
كلكٌن لو مضمونان أةضانن كمضموف ىذا الامل إنما عارٍّفو كعحدده مراعر عبودةتو هلل سبحانو 

كعاالىن إذا عاد ىذا اإلنساف أةان كاف مستواه في الامل الوظيفي أك اإلدارم الذم ةمارسو إنما 
عنكبتي الجادة  ةسأؿ نفسوهلل ماذا صنات في ىذا اليـو من األعماؿ التي عقربني إلى اهلل؟ ىل

كفالتي شيئان ال ةرضي اهلل عز كجل؟ لقد أنيطت بي مهمة قدسية عتمثل في رعاةة ىذه األمةن 
عتمثل في نقلها إلى المستول الذم ةنبغي أف عتبوأه كالذم ارعضاه اهلل سبحانو كعاالى لهان عرل ىل 

ع أف أجال من فالتي ما أملك في ىذا السبيل؟ عرل ىل إذا عدت إلى اهلل عز كجل أستطي
خدماعي ىذه شفياان بين ةدم عقاليرم أماـ اهلل سبحانو كعاالى؟ عرل إذا عخطٌفني الموت عما 

عباداتو عنبض  -التي ىي بحسب الظاىر دنيوةة  -قرةب عرل ىل أستطيع أف أجال من المهاـ 
ىذا ما عفالو بها مراعر عبودةتي هلل سبحانو كعاالى  علك  ىي كظيفة الابودةة في كياف اإلنسافن ك 

الابودةة عوجيهان في حياة اإلنساف كفي صبغ األعماؿ أةٌان كانت بالبغة الابادة كالتقرب إلى اهلل 
أف عبودةة اإلنساف لئلنساف ىي أبلغ مظهر من  -ةا عباد اهلل  -سبحانو كعاالى  كمن المالـو 

وة التي ال ةمكن أف مظاىر الرقاء كالضي ن كلكن عبودةة اإلنساف هلل سبحانو كعاالى ىي النر
عالوىا نروة مسادةن شاور اإلنساف بأنو منسوب إلى اهلل بالابودةة لو مباث ساادة ما بادىا 

ساادةن شاور اإلنساف بذؿ عبودةتو هلل عز كجل ةجالو ةنتري كال كنروة السكير بسكره  انظركا 
انظركا إلى كلماعو التي  إلى كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةـو فت  مكةن -أةها اإلخوة  -

افتت  بها خطابو كقد أحدؽ المرركوف بون قاؿهلل ال إلو إال اهلل كحدهن صدؽ كعدهن كنالر عبده"ن 
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أنا أستطيع أف أعبين مدل النروة التي كانت عطوؼ برأس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كقد 
ي علك الساعة إلى اهلل بنسب نسي نبوعو كرسالتو كعذكر عبودةتو هلل سبحانو كعاالى كنسب نفسو ف

الابودةة لو  عأملوا في قولو صلى اهلل عليو كسل  لاائرة رضي اهلل عنهان كقد جاءت عقوؿ لوهلل 
لماذا عتاب نفسك كل ىذا القدر في قياـ الليل حتى عتوـر قدماؾ كقد غفر اهلل لك ما عقدـ كما 

و أف ةقوؿهلل أفبل أكوف شاكرانن لكنها عأخر؟ أجابها قائبلنهلل "أفبل أكوف عبدان شكوران"ن كاف بوسا
نروة الابودةة جالتو ةطرب لهذه الكلمةهلل "أفبل أكوف عبدان شكوران"  كعندما عحدث البياف اإللهي 

عن رسولو محمد صلى اهلل عليو كسل  بمناسبة المكرمة التي أكرمو اهلل بهان مكرمة اإلسراء ث  
ل بًاىٍبًدًه لىٍيبلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقالىى الماراجن ماذا قاؿهلل }سيٍبحىافى ال ًذم أىٍسرى 

[ن كلو كانت ىنالك صفة عرضي المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن كعباث ُ/ُٕ]اإلسراءهلل
ًإٍف كيٍنتيٍ  ًفي  الساادة في كيانو أجٌل من ىذه الكلمة الستبدؿ البياف اإللهي علك الكلمة بهذهن }كى

[  كلكن كأني بك  عسألوفهلل ما مانى ِّ/ِم ا نػىز ٍلنىا عىلىى عىٍبًدنىا فىٍأعيوا ًبسيورىةو مٍٍّن ًمٍثًلًو ]البقرةهللرىٍةبو مً 
عبودةة اإلنساف هلل عز كجل؟ أك ما مانى شاور اإلنساف بالابودةة هلل عز كجل؟ مانى ىذه الابودةة 

ىل لهذا الذؿن كأف ةسترار اإلنساف أف ةسترار اإلنساف منتهى الذؿ لمن ىو أ -أةها اإلخوة  -
ن ىذه ىي  منتهى المملوكية لمن ىو المالك أال كىو اهلل سبحانو كعاالىن لذلك اإللو الحي القيـو
حقيقة عبودةة اإلنساف هلل سبحانو كعاالىن كإذا حيًجبى اإلنساف عن ىذه الحاؿن حاؿ الابودةة 

كياف ىذا اإلنساف مجرد أفكارن مجرد رؤلن   التي عهيمن على طواةا النفسن فاف اإلسبلـ ةغدك في
مجرد نقاشاتن مجرد مواقف من مثل ىذا الموقف الذم أقف بو أمامك ن كاألفكار اإلسبلمية ما  
كانت لتأعي بأم حقيقة ق ن األفكار اإلسبلمية كحدىا دكف أف عتالل بجذكر الابودةة هلل عز كجل 

من مجتمااعنا اإلسبلميةن إسبلـ الفكر ال ةحقع ال عفال شيئانن كلالك  عركف دالئل ذلك في كثير 
شيئانن ىذا اإلسبلـ الذم ةتمثل في ألسنة ذىًلقىةن كفي بيانات ساميةن كفي مؤلفات عيالىد ري كعسىو ؽ 
ذات اليمين كذات الرماؿن ىذا كلو إذا ل  ةكن مٌتالبلن بهذا الذم أحدثك  عنون إذا ل  ةكن 

ثػيرىٍت كمهما كانت صائبة مٌتالبلن بوقود الابودةة هلل عز كج لن ال ةمكن لهذه األفكار مهما كى
كمنطقية ال ةمكن أف عفال في كياف أصحابها شيئان  كىنا ال بد أف ألفتى نظرك  إلى شيء ةجب أف 
نتبينون كلالو ةدخل في شاار من الراارات التي ةيحىارىبي بها اإلسبلـ بركل خفين كلمة فوجئنا 

إلسبلـ كاإلسبلميات كاإلسبلميين دكف أف نجد فيما مضى ذكران لهذا بها في ىذا الاالر علتالع با
الكلمة أك لهذه النسبةن ىذه الكلمة ىي )الفكر اإلسبلمين األفكار اإلسبلميةن المفكر اإلسبلمين 
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المفكركف اإلسبلميوف(ن ىل سمات  بهذه الكلمة في القركف التي خلت؟ ما أظن أف فيك  من 
ىذه الكلمة؟ ىنالك خطةن كأنا المسؤكؿ عن البرىاف عليهان ىي أف ةستقر سماهان لماذا عػيرىك جي 

شيئان فريئان في أذىاف الناس أف اإلسبلـ إف ىو إال أفكار بررةة عكاثرت ث  عكاثرتن ث  إنها 
عناسقتن ث  إنها اصطبغت بالبغة الدةنن كىكذا فالدةن في عقائده كشرائاو ليس كحيان من عند 

ىو رؤل كأفكاره عجمات ث  عناسقت ث  عرسخت كعحولت إلى دةنن ىذا ىو اهلل لابادهن كإنما 
المقالد من عركةج ىذه الكلمةن كلك  قيدٍٍّمتي في مؤعمرات كمناسبات باس  المفكر اإلسبلمي  

كأعود فأقوؿ لك هلل اإلسبلـ عبودةة هلل سبحانو كعاالىن ث  إف شجرة اإلسبلـ عنبثع من ىذه 
أغالانو عمثل شرائاون ثماره عمثل الوعد الذم قطاو اهلل على ذاعو  الجذكرن عقائده عمثل جذعون

الالية باسااد كل من ةتمسك بهذه المبادئن ىي شرعة اهللن ىي الررؼ الذم شرفنا بو اهلل عز 
كجل عن طرةع رسلو كأنبيائو الذةن أعوا مع الزمن  الله  ال عحرمنا نامة الابودةة لكن الله  إذا 

من عبودةتنا الضارعة لك شفياان بين ةدم عقاليرنا ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـن أقوؿ أيبٍػنىا إليك اجال 
قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي   أةها اإلخوة أنا قرةب الاهد باودةو أخيرةو من ببلد الغربن كإنني 

ألشهد أنو ما عروؽ الرارع الغربي إلى مارفة اإلسبلـن كما عبػ رى عن ظمئو إلى مارفة حقيقة 
بلـ كما ةابػٍّري عن ذلك في ىذه األةاـن في ىذا المناطف الذم نايش فيون كإني ألعل  أف اإلس

قمة من قم  الاال  اإلسبلمي اعخذت قراران بضركرة إنراء قناة فضائية ىوةتها ىوةة الاال  
اإلسبلمين ىوةتها االرعباط بمنظمة المؤعمر اإلسبلمين موجهةن إلى الاال  الغربين عنجدىا 

ابة لما عرةدن عنجدىا للتارةف باإلسبلـ الالافي عن الروائبن عنجدىا للتارةف باإلسبلـ لبلستج
البايد عن التطرؼن البايد عن الغلون فما لهذه القناة ال عظهر؟ ما لهذه القناة ال ةػيبىر ري بها الرارع 

 من ةرةو رؤلن الغربي الذم ةبحث ةمينان كشماالن متلهفان لمن ةررح لو اإلسبلـن كلكنو ال ةجد إال
مختلفة متناقضة بالنسبة لهذه الحقيقة اإلسبلمية التي شرفنا اهلل بها  أسأؿ اهلل عز كجل أف ةوفع 
قادة المسلمين لبرارة نتلقاىا نحن ث  ةتلقاىا الرارع الغربي عما قرةب ةنطع بأكثر من لساف من 

 موالنا كخالقنا" علك األلسنن كىذا كاجب كفائي إف ل  ننهض بو فكلنا مسؤكلوف عجاه
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 كٚه اٌَّغل فٟ ثٕبء اٌّغزّغ اإلَٔبٟٔ اٌّزّبٍه ا١ٌٍَُ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسكن كأشهد أف
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صلٍّ كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
وف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  إف مما ةلفت النظر أف سيدنا المسلم

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عندما ىاجر من مكة إلى المدةنة المنورةن كاستقر لو المقاـ فيهان 
من ذلك كلو كاعجو إلى إقامة أكؿ مجتمع إسبلمين كاعجو إلى بنائو على أركانو الثبلثة الكبرل بدأ 

أف ةبدأ باستكتاب الوثيقة أم الدستور   -كما نارؼ اليـو   -بالمسجدن مع الال  بأف من المتوقع 
ن أك باقد رباط األخوة بين المسلمين باضه  مع باض كبين المهاجرةن  كما ةػياىبػ ري عنها اليـو

ألمر بالمسجدن خط  كاألنالارن كلكنو صلى اهلل عليو كسل  ل  ةبدأ بهذه كال بتلكن كإنما بدأ با
للمسجدن كعٌين لو مكانانن كأمر أصحابو بالمبادرة كاإلسراع إلى بنائون فلماذا كىو الذم ةقوؿ فيما 

ص  عنوهلل جيًالىٍت لي األرض مسجدان كطهوران"ن أةنما حل ميقات الالبلة لئلنساف أف ةاللي في 
ي قبل الركن المه  الذم ذلك المكافن لماذا أسرع إلى ىذا الركن من أركاف المجتمع اإلسبلم

ةا عباد اهلل  -ةتمثل في الدستور كةتمثل في عقد رباط األخوة بين المسلمين؟ الجواب عن ىذا 
أف المجتمع ال ةمكن لو أف ةتماسك كأف عترسخ جذكره إال باالنضباط باألخبلؽ اإلسبلميةن  -

عترسخ جذكره كال كإنما عنضج األخبلؽ اإلسبلمية داخل المسجدن كالمجتمع اإلسبلمي ال 
ةتماسك كجوده إال عن طرةع الود كالتراح  كالتآلفن كإنما ةنضج ذلك أةضان في رحاب المسجدن 

كالمجتمع اإلسبلمي ال ةمكن أف ةتكامل بنيانون كال ةمكن أف عترسخ جذكره إال بوجود مبدأ 
 أف عنضج الادؿ كالمساكاة كخضوع المجتمع لقانوف كل منهمان كال ةمكن أف ةنضج الادؿ كال

المساكاة إال في رحاب المسجدن كالمجتمع اإلسبلمي ال ةمكن أةضان أف ةتماسك بنيانو كال أف 
عترسخ جذكره إال بالوحدةن كحدة األمة علتقي على حبل اهلل سبحانو كعاالى الذم أمر اهلل عز كجل 

نبغي أف نالمهان باالجتماع عليون كال ةمكن للوحدة أف عنضج إال في داخل المسجد  ىذه حقيقة ة
كذلك ىو السر في أف المالطفى صلى اهلل عليو كسل  بدأ ببناء المسجدن كجالو أكؿ ركن كأخطر 
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ركن من أركاف المجتمع اإلسبلمين كانظركا في ىذا إلى قوؿ اهلل عز كجلهلل }قيٍل أىمىرى رىبٍّي بًاٍلًقٍسً  
أىكيٍ  عػىايوديكفى  كىأىًقيميوا كيجيوىىكيٍ  ًعٍندى كيلٍّ مىٍسًجدو كىاٍدعيوهي  ا بىدى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّةنى كىمى

[ن }كىأىًقيميوا كيجيوىىكيٍ  ًعٍندى كيلٍّ مىٍسًجدو  عابير عن أدؽ مااني الابادة كالابودةة هلل ِٗ/ٕ]ألعراؼهلل
عز كجلن رب  البياف اإللهي بين الابادة كالمسجد لهذا السبب الذم أقولو لك ن كلما كاف 

المهاـ األربع التي حدثتك  عنهان أمر ربنا عز كجل بسبب ذلك كبلًّ منا إذا  المسجد ةؤدم ىذه
اعجو إلى المسجد أف ةز ة نن كأف ةتطيبن كأف ةتهيأ لكل ما ةنبغي أف ةوجد من أجل اإلةناس كمن 

ـى خيذيكا زًةنىتىكيٍ  عً  ٍندى  أجل عحقيع رسالة المسجد التي حدثتك  عنهان أليس ىو القائلهلل }ةىا بىًني  دى
[ ألنك عندما عأعي إلى المسجد إنما عمد  صرة الود كاإلخاء ُّ/ٕكيلٍّ مىٍسًجدو  ]ألعراؼهلل

كالمؤانسة كالمساكاة بينك كبين إخوانكن كال ةت  ذلك إال بهذه ااداب التي ةلفت البياف اإللهي 
اسماوا ةا النظر إليها  ىذا باختالارن أما عفاليل ذلك بالقدر الذم ةسم  بو مثل ىذا المقاـ ف

عباد اهللن المجتمع اإلنساني ال ةمكن أف ةنهض إال عن طرةع خدمات متنوعة مختلفةن كمن جر اء 
ذلك ال بد أف ةختلف الناس في اختالاصاعه ن كال بد أف ةتفاكعوا في رعبه ن كال بد أف ةتفاكعوا 

إلنساني على في مااشاعه  كدخله ن ىكذا ةقتضي التااكف الذم أقاـ اهلل عز كجل المجتمع ا
أساسون كلكن ما السبيل إلى أف ةال  اإلنساف أف مظاىر التفاكت ىذه التي عقتضيها الخدمات 

االجتماعية إف ىي إال مظاىر زائفةن كأننا إذا طرحناىا كعدنا بها إلى حقيقة اإلنساف كجدنا الناس  
ما الذم ةػينىبٍّو اإلنساف  كله  سواسية كأسناف المر ن كأنه  جمياان ةتساككف في الهوةة عبيدان هلل؟

إلى أف الرعب التي ةقتضيها المجتمع في أسواقو كحوانيتو كشوارعو كدكائره إف ىي إال رعب زائفة 
ما ةنبغي أف ةيٍخدىعى اإلنساف بها؟ إنو المسجد الذم ةلفت نظر اإلنساف إلى ذلكن المسجد ىو 

عندما ةدخل  -ةا عباد اهلل  -ا الذم ةنبهك إلى أف كل علك الرعب زائفة عارضة كعزكؿ  عأملو 
الداخلوف إلى المسجد كى  رعب متفاكعةن مستوةات مختلفةن ال بد أف ةضع كل كاحد منه  رعبتو 
كمكانتو حيث ةضع حذاءه كةدخل إلى رحاب اهلل مجردان من ذلك كلون مجردان من شاراعون مجردان 

كأبهتون كل ذلك ةتجرد عنون كةقف من مكانتون مجردان من كظيفتو مهما عسامتن مجردان من غناه 
بين ةدم اهلل عز كجل عبدان ذا ىوةةو أصلية ىي األساسن كةنظر عن ةمينو كشمالون كإذا الكل قد 
عساككا على ىذه الراكلة  ةدخل الداخل إلى المسجدن كربما كاف غنيان من األغنياءن كربما كاف 

ئرعو أك بين قومون ةدخل كال ةمكن أف ةاللي مترفان من المترفينن كربما كاف ذا مكانة باسقة في دا
إال حيث انتهى بو الالفن ةقف فياللي كةسجدن كلال رأسو عكوف بين قدمي رجل لو ر ه في 

الطرةع لما التفت إليون ةنظر فيجد أف رأسو الساجد هلل قد أصبحت بين قدمي إنساف ةقدمو في 
فى صلى اهلل عليو كسل ن ىل الالفن رجل ال ةؤبو بون مدفوع في األبوابن كما قاؿ المالط
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ةستطيع أف ةحتج؟ ىل ةستطيع أف ةغير من ىذه الحقيقة شيئان؟ الن كىذا ةتجدد كلما عكرر دخوؿ 
اإلنساف على اختبلؼ الرعبة إلى المسجدن كعاهد نفسو باإلقباؿ إلى المسجد كل ةـو خمس 

الناس من عوارض مرات كما شرع اهلل سبحانو كعاالى كنبون ما الذم ةحدث؟ ةتجرد ىؤالء 
مراكزى  كأبهاعه  كمستوةاعه ن كةالموف أنها أمور عارضةه ةنبغي أف عػيٍلقىى حيث عػيٍلقىى األحذةةن 

فاذا خرج عاد فاستامل ىذه الرعب من أجل المالال ن من أجل إزجاء حاجات المجتمعن 
كا الالبلة التي كعحقيع مبادئ التااكف الذم ةنبغي أف ةكوف فيو  الذةن ةختلفوف إلى المسجد ليؤد

شرعها اهلل عز كجل جماعة في المسجد ال فرادل في بيوعه  عذكب الفوارؽ المختلفة شيئان فريئان 
مما بينه  كبين ااخرةنن كعمتد كشيجة التآنس بين التاجر الكبير كالفقير الالغيرن بين الموظف 

التاارؼ بينه ن كىكذا الكبير كاإلنساف الذم ال ةؤبو لون عسيل كعسير جسور القربى كالتآنس ك 
عذكب في المسجد الفوارؽ المختلفة التي نراىا في المجتمع كاألسواؽ كالدكائر كنحو ذلكن 

كعندما ةكوف أحدى  ممن ةغرى المسجد دائمان كىو ذك مكانة عالية ةلتفت في كثير من األحياف 
في رحاب ىذا المسجد ةمينان كشماالن فيجد مسكينان من المساكين الذةن كانوا أةضان ةجتمع به  

كإذا بو ةفتقدهن ةبحث عنو ةومان كةومين كثبلثة أةاـ فبل ةراهن ةسأؿ عنون ةػيقىاؿ لوهلل إنو مرةضن كإنو 
في بيتو ال ةستطيع أف ةخرج إلى الالبلةن فيقوؿهلل أما ةنبغي أف نزكره؟! أما ةنبغي أف ناوده؟! 

و ذك مكانة باسقة ةبحث عن ةخرج ىو كصحبه لو من المسجد إلى زةارعون ما الذم جالو كى
مثل ىذا اإلنساف المسكين الفقيرن كةجد حاجة ماسة في نفسو كبين جوانحو إلى أف ةزكره كإلى 
أف ةاوده؟ المسجدن كلو أف ىذا اإلنساف ل  ةكن ةلتفت إلى المسجدن كل  ةكن من رٌكاده لما 

ةسل  عليون فضبلن عن أف  شار بهذه الطبقة من الناسن كلما شار بوجود مسكن أك فقير ةنبغي أف
ةدخل دارهن فضبلن عن أف ةزكره  أرأةت  إلى المسجد ماذا ةالنع؟ بوعقة عنضج فيها األخبلؽن بوعقة 

عنضج فيها مراعر الود كالرحمةن بوعقة عنضج فيها مبادئ المساكاة كالادؿن بوعقة عنضج فيها 
بون ىل عبلقت فيما بينه  الوحدةن كانظركا إلى سيرة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  كأصحا

مراعر الود إال في المسجد؟ ىل صفت قلوبه  من فوارؽ القومية كالاالبية كالارقية كما إلى 
ذلك إال في المسجد؟ ىل عاشوا جسدان كاحدان كقلبان كاحدان ةنبض براور كاحد إال في المسجد  

ى صلى اهلل عليو كسل  كىذا ىو السبب في أف المالطف -ةا عباد اهلل  -علك ىي رسالة المسجد 
أعلن أف صبلة المرء جماعةن في المسجد عفضل صبلة الفذن أم الفردن سباةن كعررةن درجةن من 
أجل ىذا ةنبغي أف نتواصى باالىتماـ بالمساجد كاالختبلؼ إليهان ةنبغي أف نجال في كل سوؽ 

ف في كل دائرة عجارةةن أك بناء ةنهض للتسوؽن مسجدان أك ماللى في داخلهان ةنبغي أف ةكو 
مسجد ةتبلقى فيو اإلخوة ليزداد شاور األخوة فيما بينه ن ةنبغي أال عكوف ىنالك مؤسسة إال كفي 
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داخلها ماللى ةنهض بهذه الرسالة التي حدثتك  عنو  ىذه ىي كظيفة المسجدن كإني ألسأؿ اهلل 
ذا المانى الذم عز كجل أف ةوقظنا للتحقع بهذه الرسالةن كلرفع مستول مساجدنا إلى عحقيع ى

شرعو اهلل عز كجل كالذم لىفىتى نىظىرىنىا إليو عندما قاؿهلل }قيٍل أىمىرى رىبٍّي بًاٍلًقٍسً  كىأىًقيميوا كيجيوىىكيٍ  ًعٍندى  
أىكيٍ  عػىايوديكفى  ]األعراؼهلل [  ِٗ/ٕكيلٍّ مىٍسًجدو كىاٍدعيوهي  في المساجد }ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّةنى كىمىا بىدى

 ىذه الراكلة عاودكف إلى اهلل برحمة كصف ن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل" إف بدأع  على
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽبفظٛا ػٍٝ اٌظالح

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ا أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كم

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
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كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صلٍّ كسل  كبارؾ على 
الدةنن كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو 

المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فيا عباد اهلل  أرأةت  إلى جنودو ةنترركف في 
فبلةو كاساة األرجاءن كةنتثركف ىنا كىناؾ في كل أطرافها كقد أنيطت به  مهمة خطيرةن مما ال 

اؿ بينه  كبين قائدى  األعلى شك فيو أف نجاحه  في المهمة التي أنيطت به  رىن بربكة االعال
القابع في غرفة عملياعون فاف كانت شبكة االعالاؿ ىذه موفورة كموجودة فاف ضماف نجاحه  في 
المهمة التي أنيطت به  موجوده كمتحقعن كإال فبل شك أف عاقبة أمرى  الخيبة بل ربما الهبلؾن 

عكوف سارةة بين عباد اهلل عز  كنحن إنما نرةد أف نتحدث ىنا عن شبكة االعالاؿ التي ةنبغي أف
كجل في األرض كموالى  كخالقه  الذم ال ةحده زماف كال مكافن إف كجدت ىذه الربكةن 

كعحققت الاللة من جر ائها بين عباد اهلل عز كجل كموالى  كخالقه  عحقع له  النالرن كعحققت 
جل أخراى ن كأما إف له  الساادةن كأكرمه  اهلل عز كجل باألمن كالرخاء في عاجل دنياى  ك 

انقطات مما بينه  كبين اهلل ىذه الربكة فبل رةب أف مآله  إلى الخسراف  كلكن ما ىذه الربكة 
ةا عباد اهلل؟ إنها شيءه كاحدن ىو الالبلة التي ك  كك  ةيذىكٍّرينىا بها بياف اهلل سبحانو كعاالى في 

ىميتهان كإنا لنقرأ جمياان كتاب اهلل محك  عبيانون كك  كك  ةحدثنا عن خطورة ىذه الربكة كمدل أ
عز كجلن كعمر بنا ااةات الكثيرة التي ةنبهنا اهلل عز كجل من خبللها إلى أىمية ىذا الركنن بل 
أىمية ىذه الربكة التي عالل بين عباد اهلل عز كجل المتناثرةن في األرض كبين موالى  كخالقه  

انىٍت عىلىى اٍلميٍؤًمًنينى ًكتىابان  جل جبللون أال ةكفي من ذلك قولو عاالىهلل }ًإف   الال بلةى كى
ًإنػ هىا َُّ/ْمىٍوقيوعان{]النساءهلل [ ؟ أـ أال ةكفي قوؿ اهلل عز كجلهلل }كىاٍستىًاينيوا بًالال ٍبًر كىالال بلًة كى

اًشًاينى{ ]البقرةهلل ًبيرىةه ًإال  عىلىى اٍلخى الىهلل [ ؟ بل أما ةكفي من ذلك كلو قوؿ اهلل سبحانو كعآْ/ِلىكى
! أق  الالبلة لكي عكوف فاعحةى ذكرؾ لين أق  الالبلة لكي  ُْ/َِ}كىأىًقً  الال بلةى ًلذًٍكًرم{]طػوهلل

عكوف فاعحةى ذكرم لكن كأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أف نستارض سائر ااةات المذٌكرة بضركرة 
كنت أعجب لريء فانو   سرةاف ىذه الربكة بيننا كبين موالنا كخالقنا سبحانو كعاالى  عباد اهللن إف

ليرتد عجبي ممن ةزع  أنو مؤمن باهللن كةزع  أنو ماظ  هلل عز كجل كحرماعون كأنو محب هلل 
سبحانو كعاالىن فاذا ذيكٍّرى بهذه الربكةن شبكة الوصل بينو كبين اإللو الذم ةزع  أنو ةحبو كةجلو 

بل ربما دعا ااخرةن أةضان إلى أف  كةاظمون إذا ذيكٍّرى بها أعرض عنهان بل أعرض عنها أةما إعراضن
ةارضوا عنهان ةا عجبان.. نبينا محمد صلى اهلل عليو كسل  ىو قدكعنان ىو الذم ةقوؿهلل جيًالىٍت قرة 
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عيني في الالبلة"ن كيف ةوجد مسل  مؤمن صادؽ في إةمانو باهلل عز كجلن ث  عكوف قرة عينيو 
ن الالبلة؟  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في االبتااد عن الالبلةن في الركوف إلى ما ةلهيو ع

ةقوؿ فيما ص  عنو لببلؿ مؤذنو رضي اهلل عنوهلل "أرحنا بها ةا ببلؿ"ن كننظر فنجد أف في 
المسلمين كثيرةن إذا ديعيوا إلى الالبلة شاركا بالتاب كالجهدن كمن ثى   ةفركف من الالبلة إلى 

كيف أكوف محبان لموالم كخالقي   -ةا عباد اهلل -الراحة التي ةتالوركنها الراحة  ىذا ما أعجب لو 
كةدعوني موالم ىذا إلى حضورهن إلى حضرعون إلى محاكرعو ث  ال أستجيب؟ ةدعوني اهلل سبحانو 
كعاالى إلى حضوره حبان بين إكرامان لين عندما أكوف متمتاان ًبذىر ةو من الحب لهذا المولى ةنبغي أف 

يك ةا موالمن ك  أنت حفي بي إذ ل  عحجبني عنك كإذ أقوؿ بكل مراعرمن بكل عواطفيهلل لب
دعوعني إلى الوقوؼ بين ةدةكن ك  ىي سايدة علك اللحظة بل ك  ىي باعثة للنروة علك الدقائع 

ًإة اؾى نىٍستىًايني{ ]الفاعحةهلل [ ن ٓ/ُالتي أقف فيها بين ةدم اهلل عز كجل أخاطبو قائبلنهلل }ًإة اؾى نػىٍابيدي كى
كةأعي الجواب كإف ل  أسماو باذنين   ٔ/ُاٍىًدنىا الالٍّرىاطى اٍلميٍستىًقي ى{ ]الفاعحةهللأدعوه قائبلنهلل }

ةأعيني الجواب من موالم كخالقيهلل حبان ككرامةن سأعينك على ما قد عزمت عليو من التوجو إلي 
بالابادةن سأىدةك إلى سواء صراطي المستقي ن كلسوؼ أسادؾ عن طرةع االلتزاـ بهذه الالراط 

ياؾ التي عتقلب فيهان كفي الغد الذم أنت ستقبل إليو. كيف ةدعوني الخالع إلى رحابو ث  في دن
أعرض عنون ث  أبتاد عن ىذه الدعوة كأنا أزع  أنني مؤمن بون أزع  أنني ماتز باسبلمي؟ ىذا 
ما شيءه عجيب ةا عباد اهلل  شيءه  خر ةنبغي أف نتذكره جمياانن إذا قاـ الناس غدان لرب الاالمين 
إجازة المركر التي عجال من موقف الحساب أمران سهبلن ليػٍّنىان بين ةدم اهلل؟ إجازة مركرؾ ىذه 

الالبلةن ما اإلجازة؟ إجازة المركر التي عجالك عسير على صراط اهلل عز كجل كالبرؽ الخاطف 
عجالك  منان مطمئنان ال عخرى لهب النيراف المتالاعد من حولك؟ إنها الالبلةن ما السيما التي 

أماـ اهلل سبحانو كعاالى ذا حقيقة ال رةب فيهان ىي أنك عبد من عباد اهلل الطائاين لون ىي أنك 
عرت حياعك في الدنيا كأنت متجو إلى اهلل بذؿ الابودةة لو؟ ما السيما التي عبرز ىوةتك ىذه 

انيوا ةيٍدعىٍوفى  ًإلىى السُّجيوًد كىىيٍ   غدان عندما ةدعى اإلنساف إلى السجود فبل ةتأعي لو }كىقىٍد كى
[ ؟ ما السيما التي عبرز ىوةتك أنك كنت في دار الدنيا ذاؾ الذم ةقف ّْ/ٖٔسىاًلميوفى{]القل هلل

بين ةدم اهلل راكاان ساجدان ملتجئان مالليان متابدان؟ إنها الالبلةن إنها الالبلة ةا عباد اهللن أل  عقرؤكا 
نػىهيٍ  عػىرىاىيٍ  قوؿ اهلل سبحانو كعاالى }ميحىم ده رىسيوؿي  الل ًو كىال ًذةنى مىاىوي أىًشد اءي عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاءي بػىيػٍ

 ِٗ/ْٖريك اان سيج دان ةػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن ًمنى الل ًو كىًرٍضوىانان ًسيمىاىيٍ  ًفي كيجيوًىًهٍ  ًمٍن أىثىًر السُّجيوًد{]الفت هلل
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ن بمقدار ما ةكوف الابد منتريان في سجوده على ؟ قاؿ الالماءهلل ىذه السيما عكوف ةـو القيامة
األرض المتربة هلل سبحانو كعاالى ةناجيو دكف أف ةراهن ةحن إلى مواله كىو محجوب عنون عكوف 

ىذه السيما متؤللئة على كجهو ةـو القيامةن عكوف ىذه السيما ىي عنواف مغفرة اهلل سبحانو كعاالى 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في الحدةث الالحي ن كىو  لو مهما كاف مقالرانن أل  عسماوا كبلـ

ةؤكد أنو سيستقبل إخوانو الذةن ل  ةرى  ةـو القيامة على الحوضن قيل لوهلل أك عارفه  ةا رسوؿ 
اهلل؟ ل  عرى  كيف عارفه ؟ قاؿهلل هللأرأةت  لو أف رجبلن لو خيل غرٌّ محجلة كسى ى خيوؿ دى  به  

ؿهلل "فأنا أعرفه  غير ان محجلين من  ثار الوضوء"ن ىذا الوضوء الذم أفكاف ةارفها؟" قالواهلل نا . قا
ىو التمهيد إلى الالبلةن ىذا الوضوء الذم ىو التهيؤ للوقوؼ بين ةدم اهلل سبحانو كعاالى  أعود 
فأقوؿهلل ةا عجبان لمن ةزع  أنو مسل  حقانن كأنو مؤمن باهلل حقانن كأنو محبٌّ هللن ماظ  هلل كيف ةفر 

اهلل لو إلى رحابو؟ كيف ةفر من إكراـ اهلل لو إذ ةدعوه إلى الوقوؼ بين ةدةون ةقوؿ لوهلل من دعوة 
عاالى ناجنين كلمني أكلمكن أذكرني أذكرؾ  عباد اهللن ىذه الربكة حافظوا عليهان إف عمت 
المحافظة التامة عليها فاعلموا أننا أمة منتالرةن فاعلموا أننا أمة ةكرمها اهلل بجمع الرملن 

ـى منها فا علموا أننا أمة ةكرمها اهلل بالقوة كالغلبةن شكبة االعالاؿ ىي الالبلةن ةنبغي أال عيٍحرى
مؤسسةن ةنبغي أال عحـر منها دائرة مدنية أك غير مدةنة أك عسكرةةن صلة ما بيننا كبين اهلل ىي 

لة القربى التي الالبلةن صلة القربى التي نأمل أف عكوف شفياان لنا كنحن مقالركفن  ثامنا كثيرةن ص
نأمل أف عكوف شفياان لنا بين ةدم اهلل عز كجل ىي ىذه الالبلةن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل 

 الاظي .

 

 

 

 موو هللا اٌٛظ١فخ اٌمل١ٍخ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن
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نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صٌل كسل  كبارؾ على 

بلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد ص
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  إف اهلل عز كجل أقاـ اإلنساف 
في ىذه الحياة الدنيا على كظيفة قدسية عتمثل أكالن في الدةنونة بالابادة كالابودةة لو عز كجلن 

الخضوع لررعون كإقامة المجتمع اإلسبلمي على المبادئ كالنهج التي رسمها اهلل  كعتمثل ثانيان في
سبحانو كعاالى لئلنسافن ث  إف اهلل عز كجل ضمن لئلنساف في مقابل ذلك أمنو كطمأنينتو كرغد 
عيرو كرزقو الموفورن ضمن لو ذلك كلو في مقابل أف ةنهض بهذه الوظيفة القدسية التي أقامو 

ى عليهان أل  عقرؤكا في ذلك قولو سبحانوهلل }مىٍن عىًملى صىاًلحان ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى سبحانو كعاال
انيوا ةػىٍامىليوفى{ ]النحلهلل يىاةن طىيٍّبىةن كىلىنىٍجزًةػىنػ هيٍ  أىٍجرىىيٍ  بًأىٍحسىًن مىا كى [ ن ذلك ٕٗ/ُٔميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى

  عقرؤكا قولو سبحانو كعاالىهلل}كىٍأميٍر أىٍىلىكى بًالال بلًة كىاٍصطىًبٍر ىو األمرن كىذه ىي الضمانةن أكل
هىا ال نىٍسأىليكى ًرٍزقان نىٍحني نػىٍرزيقيكى كىاٍلاىاًقبىةي لًلتػ ٍقوىل{ ]طػوهلل [  ث  كاف من شأف كثير من ُِّ/َِعىلىيػٍ

ليهان ث  عوٌجهوا أف أعرضوا عن الوظيفة التي أقامه  اهلل سبحانو كعاالى ع -كةا للاجب-الناس 
باىتماماعه  كمخاكفه  كاضطراباعه  إلى ىذا الذم ضمنو اهلل سبحانو كعاالى له ن كإنو لىداء 

خطير ىذا النهج المااكس لما قد كصى بو اهلل سبحانو كعاالى عبادهن كلما أخبرى  بو كأخذه على 
ي االصطباغ بذؿ الابودةة نفسو له  من ضمانات  أما الوظيفة التي أقامه  اهلل عز كجل عليهان كى

كالابادة لو عز كجلن ث  االنضباط بررعون كإقامة المجتماات اإلنسانية على النهج الذم أمرن 
كعلى المبدأ الذم خططو له ن فانه  ةارضوف عن ىذه الوظيفة التي كلفه  بها. أما الضمانة التي 

ماـ بالغ كباضطراب دائ  كبخوؼ أخذىا له  اهلل عز كجل على ذاعو الاليةن فيٌتجهوف إليها باىت
مستمرن ىذا ىو الداء الخطير الذم ةااني منو كثير من المسلمين في كثير من مجتمااعنا 

ن مااكسة النهج الذم خاطبنا اهلل سبحانو كعاالى بون كاالىتماـ بما قد ضمنو اهلل  اإلسبلمية اليـو
بمناسبة عذكر  -ةا عباد اهلل-ثي إليك  لنان كاإلعراض عما قد كظفنا اهلل سبحانو كعاالى فيو  كحدة

ىذا الداء الخطير ىو التساؤؿ عن الابلجن ما الابلج الذم ةايدنا إلى النهج القوة ن كةخرجنا من 
ىذه الطرةقة المااكسة لما أمر اهلل سبحانو كعاالى بو؟ ما الابلج الذم ةجالنا نقف على النهج 

التي أناطها اهلل بأعناقنان كنجال اضطرابنا كقلقنا  القوة  كالالراط المستقي ن حتى نؤدم الوظيفة
في سبيلون ث  نطمئن باالن إلى الحياة الرغدة كإلى الرزؽ الذم ضمنو لنا اهلل سبحانو كعاالى؟ عبلج 
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ذلك ةتمثل في شيء بسي  في الحدةث عنون كما أكثر ما استخف بو كثير من الناسن ما أكثر ما 
و ذكر اهلل عز كجلن ذلك الذكر الذم ةنبثع من القلب كةترجمو استخف بو كثير من المسلمينن إن

اللسافن كال أعني بو الذكر الذم ةتحرؾ بو اللساف مفالوالن عن شاور القلبن ذكر اهلل الذم ةنبثع 
من الفؤاد ىو الابلج لهذا الداء أةها اإلخوة  ذكر اهلل سبحانو كعاالى ةحقع نتيجتين قد عبدكاف 

األكلى الطمأنينة النفسية التي عتحقع من كراء االستمرار على ذكر اهلل عز متاارضتينن النتيجة 
كجلن كالنتيجة الثانية الخوؼ كالقلع كاالضطرابن علك المراعر التي عهتاج بين الجوان  عند 
ذكر اهلل سبحانو كعاالى كلدل االستقامة الدائمة على ذكرهن أجل ىما نتيجتاف أخبر عنهما بياف 

عاالىن كلال في الناس من ةتالور أنهما نتيجتاف متناقضتافن ةقوؿ اهلل سبحانو اهلل سبحانو ك 
{ ]الرعدهلل ًئنُّ اٍلقيليوبي ًئنُّ قػيليوبػيهيٍ  ًبذًٍكًر الل ًو أىال ًبذًٍكًر الل ًو عىٍطمى [ ن ِٖ/ُّكعاالىهلل}ال ًذةنى  مىنيوا كىعىٍطمى

ا اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذةنى ًإذىا  [ ن ىما نتيجتاف؛ ِ/ٖذيًكرى الل وي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍ {]األنفاؿهللكةقوؿ أةضانهلل}ًإن مى
الوجل كاالضطراب اللذاف ةسرةاف في القلب من جراء ذكر اهلل عز كجلن كالطمأنينة التي عتحقع 
أةضان من ذكر اهلل سبحانو كعاالىن فما حل ىذا التناقض فيما ةبدك ةا عباد اهلل؟ ذكر اهلل سبحانو 

ـك عليو اإلنساف ةحقع في كياف اإلنساف الطمأنينة عجاه رزقون ةحقع في كياف كعاالى إذا دا
اإلنساف الطمأنينة عجاه رغد عيرون ةحقع في كياف اإلنساف الطمأنينة عجاه حياعو الدنيوةة التي 
ةايش فيهان ذكر اهلل عز كجل ةزةدؾ ثقة بما كعدؾ بو اهلل عاالىن عال  عندئذو أف اهلل سبحانو لن 

عنكن سيرزقكن سيمتاك بالناي  كبرغد الايشن كسيحقع لك الطمأنينة كاألمن في الحياة  ةتخل  
التي عايرها إف أنت عحققت بالوظيفة التي أقامك اهلل سبحانو كعاالى عليها  كىكذان فذكر اهلل عز 

كجل إذ ةنبثع من نبضات الفؤاد ةحقع طمأنينة النفس عجاه ما ضمنو لك اهلل سبحانو كعاالى ن 
كذكر اهلل عز كجل ةفجر بين جوانحك الخوؼ كاالضطراب كالقلع مما أنت مقبل عليو باد موعك 

عندما عرحل إلى اهلل سبحانو كعاالىن ذكر اهلل عز كجل ةفٌجر بين جوانحك القلع كاالضطراب 
حع  عجاه الوظيفة التي أقامك اهلل سبحانو كعاالى عليهان كالتي ل  عق  بها كما ةنبغين كل  عؤدٍّىا

ا اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذةنى ًإذىا ذيًكرى الل وي  األداء كما أيمرتن كىذا ىو الماني بقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل}ًإن مى
[  لالك عقوؿهلل إف في الناس من ل  ةقالركا في جنب اهللن في ِ/ٖكىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍ { ]األنفاؿهلل

ن كاصطبغوا بكسوة الابودةة كالابادة هللن الناس من استطاعوا أف ةسلكوا الطرةع الذم أمر بو اهلل
ليس في الناس ناسه أدكا  -ةا عباد اهلل-ففي  ةراركف بالوجل كاالضطراب عند ذكرى  هلل؟ ال 

حقوؽ الابودةة لموالى  كخالقه  ق ن ليس في الناس ناسه استطاعوا أف ةنهضوا بكل ما أمر بو 
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دائ  كفي قلع مستمر عجاه شاورى  بأنه   اهلل عز كجلن حتى الرسل كاألنبياء ةظلوف في خوؼ
مقالركف في أداء حقوؽ اهللن مقالركف في شكر اهلل عز كجلن أك ل  ةكن ةقـو رسولنا صلى اهلل 

عليو كسل  ماظ  الليل على قدميو ةناجي اهلل كةقف بين ةدةو حتى ةتوـر منو القدمافن كحتى ةقوؿ 
ذلكن قاؿ لهاهلل أكال أكوف عبدان شكوران؟" فما لاائرة كقد سألتو عما ةفال بنفسو كعن السبب في 

بالك بأمثالنا نحن الذةن نتطوح في شهواعنا كأىوائنان كنتطوح في أكدةة التقالير كإنو ألشكاؿ 
كألوافن أمرنا اهلل سبحانو كعاالى أف نقي  مجتمااعنا على النهج الذم أمرن كعلى الدعائ  الدةنية 

مة مجتمااعنا عليهان فأعرضنا عن ىذه الوظيفة التي أناطها التي كلفنا اهلل سبحانو كعاالى باقا
بأعناقنان كقلناهلل الن بل األىكلى أف نقي  مجتمااعنا على نظ  مدنيةن بل األىكلى أف نقي  مجتمااعنا 
بايدان بايدان عن الدةن ككحيون عن الررعة كأمرىان ث  نقوؿهلل إف ذكر اهلل سبحانو كعاالى ما ةنبغي 

كاإلنساف المقالر أحد رجلينن  -ةا عباد اهلل-ي القلبن كيف؟ نحن مقالركف أف ةباث الوجل ف
رجل ماترؼ بتقاليره من شأنو أف ةلتجأ إلى اهلل كأف ةذكر اهلل عز كجل دائمان مستغفران مسٌبحان 
مهٌلبلن مكٌبرانن كةجال من ذكره هلل سبحانو كعاالى أداةى رجوع إلى اهلل كلسافى عوبةو إليون في ىذه 

ال بد أف عتفٌجر بين جوان  ىذا الذاكر مراعر الوجلن مراعر االضطرابن مراعر الخوؼ  الحاؿ
مما ىو مقبل عليو باد الموتن كلسوؼ ةكوف كجليو ىذا شفياان لو عند اهللن لسوؼ ةكوف 

اضطرابو الذم ةنباث من خبلؿ ذكره هلل عز كجل شفياان لو بين ةدم اهلل عز كجلن أما الرجل 
الذم ةبٌرر إعراضو عن اهللن ىو ذاؾ الذم ةبٌرر سيره على النهج الذم عراؤه لو  ااخرن فهو ذاؾ

أىواؤه كرعوناعون ىو ذاؾ الذم ةقوؿهلل الن بل الحداثة أىكلىن الحداثة التي نيٍدعىى إليها أىكلى من 
ةا -االنقياد ألمر اهلل عز كجلن كمن عحقيع ما طلب اهلل سبحانو كعاالىن فهذا اإلنساف محجوب 

عن رحمة اهللن محجوب عن مغفرعو ككرمو ال بسبب الذنبن فاف اهلل ةغفر الذنوب  -باد اهللع
ًة  جمياانن أل  ةقل ربنا سبحانو كعاالىهلل}قيٍل ةىا ًعبىاًدمى ال ًذةنى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍ  ال عػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍحمى

ًمياان  [ن كلكن الذم ةحجب ّٓ/ًّٗإن وي ىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي{ ]الزمرهللالل ًو ًإف  الل وى ةػىٍغًفري الذُّنيوبى جى
اإلنساف عن رحمة اهلل استكبارهن الذم ةحجب اإلنساف عن رحمة اهلل عتوهن ةيذىك ري باهلل فيارضن 

ةػيقىاؿ لوهلل ةا ىذا إننا عبيد مملوكوفن كظائفنا في ىذه الحياة الدنيا أف نتحقع بذؿ الابودةة لون كأف 
ض بتطبيع شرعتون كأف نقي  مجتمااعنا اإلنسانية على الدعائ  التي بىال رىنىا بها كأمرنا أف نقيمها ننه

على أساسهان فيارض كةقوؿهلل ذىب ذلك الموقفن كذىب ذلك الوقتن كذىب ذلك الاالر 
الذم عدعوننا إلى الرجوع إليون ىذا ما ةحجب اإلنساف عن رحمة اهلل سبحانو كعاالى كمغفرعو  
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اهللن أعود فأقوؿ لك هلل إنو داء كبيل أف نارض عن الوظيفة التي أقامنا اهلل سبحانو كعاالى  عباد
عليهان كأف نهت  كنقلع كنضطرب عجاه ما قد ضمنو اهلل عز كجل لنان فما عبلج ىذا الداء؟ 

{]الرعدهلل ًئنُّ اٍلقيليوبي ا الٍ ِٖ/ُّعبلجو ذكر اهلل }أىال ًبذًٍكًر الل ًو عىٍطمى ميٍؤًمنيوفى ال ًذةنى ًإذىا ذيًكرى [ن}ًإن مى
[ن ىما نتيجتافهلل كجله كاضطرابن كك  نحن بحاجة إلى ىذةن ِ/ٖالل وي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍ {]األنفاؿهلل

الدكائين؛ كجله مما نحن مقبلوف إليو غدانن كطمأنينة عجاه ما قد ضمنو اهلل سبحانو كعاالى لنا 
ن أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الا  ظي "اليـو
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الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

 كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صٌل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  كرد في أسباب النػزكؿ أف عقبة  المسلموف كنفسي المذنبة

بن أبي مياىي ن كىو من مرركي قرةشن أقاـ في داره كليمة دعا إليها باض كجوه المرركين من 
قرةشن ككاف فيمن ديًعيى إلى ىذه الوليمة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن فلما حضرت 

بالطااـن أبى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أف ةطا  من طاامو إال إف شهد  المائدةن كجيء
شهادة اإلسبلـن فاز  على عقبة بن أبي ماي  أف ةخرج محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  من 
داره كقد كضات مائدة الطااـ دكف أف ةطا  منهان فرهد شهادة اإلسبلـ أماـ الجمع كله ن ككاف 

أيبٌي بن خلف كاف غائبان عن مكة  نذاؾن كلما عاد إليها قيل لوهلل إف صاحبك قد لو صدةع اسمو 
صبأن فأسرع أيبٌي إلى عقبة ةقوؿ لوهلل أحقان أنك قد صبأت؟ فقاؿ لوهلل لقد دخل الرجل دارمن كأصر 

على أال ةأكل من طاامي إال إف شهدت شهادة اإلسبلـ لون فأحببت أف أطيٍّبى خاطره بكلمةن 
هلل كجهي من كجهك حراـ إف ل  علع محمدان كعبالع في كجهو كعرد عليو دةنون كفال فقاؿ لو أيبيٌ 

عقبة ما طلبو صدةقو منون عحين فرصة لقاء لقي فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كأعلن 
ارعداده عن اإلسبلـن كبالع في كجهون فارعدت البالقة شظية إلى كجهو أحرقت طرفان من كجهو  

كىو الذم ركاه علماء السيرة كأصحاب النػزكؿن كإليك  عاليع بياف اهلل عز  ىذا ىو الذم حدثن
ٍةًو ةػىقيوؿي ةىا لىٍيتىًني اع خىٍذتي  كجل على ىذا الذم حدثن ةقوؿ اهلل عاالىهلل}كىةػىٍوـى ةػىاىضُّ الظ اًل ي عىلىى ةىدى

ًليبلنن لىقىٍد أىضىل ًني عىًن الذٍٍّكًر بػىٍادى ًإٍذ جىاءىًني مىعى الر سيوًؿ سىًبيبلنن  ةىا كىةٍػلىتىى لىٍيتىًني لىٍ  أىع ًخٍذ فيبلن ان خى
[  عباد اهللن ما أكثر الذةن ةخلفوف اليـو  ِٗ-ِٕ/ِٓكىكىافى الر ٍيطىافي ًلئٍلًٍنسىاًف خىذيكالن{ ]الفرقافهلل

م كبلًّ من عقبة بن أبي ماي  كأيبٌي بن خلفن ما أكثر ىؤالء الضالين كالميضٌلينن كحدةث البار 
سبحانو كعاالى في بيانو ليس عن ىذةن الرخالين اللذةن اقتضت المناسبة أف عنػزؿ ىذه ااةات 
عنهمان كإنما عاني ااةة كل من سار على نهج أيبٌي بن خلفن فل  ةكتف بالضبلؿ الذم ةتالف 
بون بل أصر  على أف ةضل ااخرةن أةضانن إف كبلـ اهلل سبحانو كعاالى ةرمل كل من ذاؽ لذة 

لقرب من اهلل عاالىن كذاؽ نروة التوبة كالاودة إلى حظيرة اإلةمافن ث  استبدؿ بهذه النروة ا
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كبهذه اللذة الرجوع إلى الضبلؿ كالكفر  ك  كك  من قرةن صد  قرةنو عن الهداةة باد أف كصلت 
جلن إليون صد  قرةنو عن الوقوؼ بين ةدم اهلل سبحانو كعاالىن صده عن لذة المناجاة هلل عز ك 

صده عن السجود في األسحارن صده عن مناجاة اهلل سبحانو كعاالى في الخلواتن حيل بينو كبين 
علك اللذة التي ك  كك  عقل ب فيهان ما أكثر الذةن ذىبوا ضحية الخلة الفاسدة كصدؽ اهلل 

ءي ةػىٍومىًئذو بػىٍاضيهيٍ  لًبػىٍاضو عىديكٌّ ًإال  اٍلميت ًقينى{  [ن كعن ىؤالء كعما ٕٔ/ّْ]الزخرؼهللالقائلهلل}اأٍلىًخبل 
ةحيع به  غدانن كعن الندامة التي عأكل قلوبه  ةقوؿ اهلل عز كجلهلل}ةػىٍوـى ةيٍكرىفي عىٍن سىاؽو كىةيٍدعىٍوفى 

انيوا ةيٍدعىٍوفى ًإلىى السُّجيو  ًد كىىيٍ  ًإلىى السُّجيوًد فىبل ةىٍستىًطيايوفىن خىاًشاىةن أىٍبالىاريىيٍ  عػىٍرىىقيهيٍ  ًذل ةه كىقىٍد كى
[ن ىكذا ةقوؿ اهلل عز كجل عن أناس انقادكا إلضبلؿ أخبلء أك ِْ-ّْ/ٖٔسىاًلميوفى{ ]القل هلل

أصدقاء أك قادة له  في دار الدنيان فانقطاوا عن السجود هلل باد أف ذاقوا لذعون انقطاوا عن 
أف ةاود فيسجد  الوقوؼ بين ةدم اهلل عز كجل باد أف ذاقوا نروعون ةـو القيامة ةرةد الواحد منه 

ليتذكر لذة سجودهن كلكن ال ةتأعى لو }ةػىٍوـى ةيٍكرىفي عىٍن سىاؽو كىةيٍدعىٍوفى ًإلىى السُّجيوًد فىبل 
انيوا ةيٍدعىٍوفى ًإلىى السُّجيوًد كىىيٍ  سىاًلميوفىن فى  ٍرًني كىمىٍن ةىٍستىًطيايوفىن خىاًشاىةن أىٍبالىاريىيٍ  عػىٍرىىقيهيٍ  ًذل ةه كىقىٍد كى ذى

ًدةًث سىنىٍستىٍدرًجيهيٍ  ًمٍن حىٍيثي ال ةػىٍالىميوفى{ ]القل هللةيكى  ا اٍلحى [  عباد اهللن بياف ْْ-ّْ/ٖٔذٍّبي ًبهىذى
اهلل عز كجل ةالور لنا بطرةقة أٌخاذة الندامة التي عفرم قلوب ىؤالء الذةن كانوا في دار الدنيا إما 

الرخالية ألنفسه ن ةالور البياف  ضحاةا لمن أضله ن أك كانوا ميضٌلين غير مقتناين بضبلالعه 
ا اإللهي الندامة التي عحيع به  }ةػىٍوـى عػيقىل بي كيجيوىيهيٍ  ًفي الن اًر ةػىقيوليوفى ةىا لىٍيتػىنىا أىطىٍانىا الل وى كىأىطىٍانى 

اًب  الر سيوالن كىقىاليوا رىبػ نىا ًإن ا أىطىٍانىا سىادىعػىنىا كىكيبػىرىاءىنىا فىأىضىلُّونىا الس ًبيبلن رىبػ نىا  عًًهٍ  ًضٍافىٍيًن ًمنى اٍلاىذى
ًبيران{ ]األحزابهلل هيٍ  لىٍانان كى [.أرأةت  إلى ىذه الالورة ةا عباد اهلل؟! أرأةت  إلى ٖٔ-ٔٔ/ّّكىاٍلاىنػٍ

صورة الاذاب الذم ةيااقىبي بو ىؤالء الذةن استجابوا لئلضبلؿن كالذةن أصركا بدكرى  على 
وىيهيٍ  ًفي الن اًر{ صورة عأملوىا }ةػىٍوـى عػيقىل بي كيجيوىيهيٍ  ًفي الن اًر ةػىقيوليوفى ةىا اإلضبلؿ}ةػىٍوـى عػيقىل بي كيجي 

ا الس ًبيبل{ كةحكن ىل لىٍيتػىنىا أىطىٍانىا الل وى كىأىطىٍانىا الر سيوالن كىقىاليوا رىبػ نىا ًإن ا أىطىٍانىا سىادىعػىنىا كىكيبػىرىاءىنىا فىأىضىلُّونى 
؟! كةحكن ىل لك كبير ةنا  عليكن ةرأؼ بكن ةحنو عليكن بيده حياعكن إليو لك سيد غير ربك

ماليرؾ غير كاحد ال ثاني لو؟! كيف عنسى من بيده أمرؾ؟! كيف عنسى من إليو ماليرؾن ث  عتخذ 
من دكنو سيدان أك كبيران؟! كلكن ىكذا عاىوا في دار الدنيان كىكذا أخذت الندامة عفرم قلوبه ن 

لتي عنطع على ألسنته  بهذا الكبلـ }كىقىاليوا رىبػ نىا ًإن ا أىطىٍانىا سىادىعػىنىا كىكيبػىرىاءىنىا فىأىضىلُّونىا إف الندامة ىي ا
الس ًبيبل{ صور كليست صورة من الندامة التي ةبرزىا أمامنا بياف اهلل عز كجلن كإف الفرصة ال عزاؿ 
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حياة الدنيان مرحلة التكليفن الفرصة سانحةن كإف الدىر ال ةزاؿ في المرحلة األكلىن مرحلة ال
سانحة لآلةبين باد شركدن للتائبين باد ضبلؿ  عباد اهللن لقد استارضت ألواف الاقاب التي أعدىا 
ربنا سبحانو كعاالى للمستكبرةنن التي أعدىا اهلل سبحانو كعاالى ال للضالين بل للذةن أصركا على 

خره اهلل عز كجل للااعين كالطغاة من عباده أشد من أف ةيًضلُّوا ااخرةنن فما كجدت عقابان اد
الاقاب الذم أعده لمن أصركا على أف ةيًضلُّوا عباد اهللن ل  أجد عقابان في بياف اهلل عز كجل أشد 
من الاقاب الذم بيػ نىوي لنا كتاب اهلل عز كجلن كأعده لمن كقف في طرةع السالكين إلى اهللن لمن 

لابادعه  أك لابودةته  هلل سبحانو كعاالىن عأملوا في ىذه الالورةن  كقف في طرةع الممارسين إف
هىىن عىٍبدان ًإذىا صىل ىن أىرىأىٍةتى ًإٍف كىافى عىلىى اٍلهيدىلن  كإنها لواحدة من الالور الكثيرة }أىرىأىٍةتى ال ًذم ةػىنػٍ

لىٍ  بًأىف  الل وى ةػىرىلن كىبل  لىًئٍن لىٍ  ةػىٍنتىًو لىنىٍسفىاان بًالن اًصيىًةن أىٍك أىمىرى بًالتػ ٍقوىلن أىرىأىٍةتى ًإٍف كىذ بى كىعػىوىل ىن أىلىٍ  ةػىاٍ 
اًطئىةون فػىٍليىٍدعي نىاًدةىوين سىنىٍدعي الز بىانًيىةىن كىبل  ال عيًطٍاوي كىاٍسجيٍد كىاقٍػتىًرٍب{ ]الال اًذبىةو خى -ٗ/ٔٗعهللنىاًصيىةو كى

اهللن كاهلل أكبرن سبحاف اهللن كالحمد هللن كال إلو إال  [  سبحاف اهللن كالحمد هللن كال إلو إالُٗ
اهللن كاهلل أكبرن سبحاف اهللن كالحمد هللن كال إلو إال اهللن كاهلل أكبرن سبحاف اهللن كالحمد هللن كال 

من بطلها في دار الدنيان إنو أبو جهلن  -ةا عباد اهلل  -إلو إال اهللن كاهلل أكبرن صورة عأملوىا 
محمد صلى اهلل عليو كسل  ةهدده إف ىو ر ه مرة أخرل ةاللي في البيت أف ةدؽ عنقو  كقف أماـ

هىىن عىٍبدان ًإذىا صىل ىن أىرىأىٍةتى ًإٍف كىافى  بقدمون جاء بياف اهلل عز كجل ةخاطبو بلطف }أىرىأىٍةتى ال ًذم ةػىنػٍ
ى طرةع الهداةةن لالو عىلىى اٍلهيدىل{ لال ىذا الذم ةالٌلي ةسير على طرةع الحعن لالو ةسير إل

ةتاامل من اإلنسانية المثلىن لماذا عمناو؟ }أىرىأىٍةتى ًإٍف كىافى عىلىى اٍلهيدىلن أىٍك أىمىرى بًالتػ ٍقوىلن أىرىأىٍةتى ًإٍف  
كىذ بى كىعػىوىل ىن أىلىٍ  ةػىٍالىٍ  بًأىف  الل وى ةػىرىل{ لكن الرجل مارس طغيانون كعاد فهدده قائبلنهلل لئن رأةت 

دان ةاللي باد اليـو في البيت الحراـ ألقتلنون فجاء بياف اهلل عز كجل ةقوؿهلل }كىبل  لىًئٍن لىٍ  محم
ًصيىةو  ةػىٍنتىًو لىنىٍسفىاان بًالن اًصيىًة{ لنسحبنو من ناصيتو إلى النار }كىبل  لىًئٍن لىٍ  ةػىٍنتىًو لىنىٍسفىاان بًالن اًصيىًةن نىا

اًطئىةو{ ىد دى بدعو  اًذبىةو خى ة نادةو قاؿهلل }فػىٍليىٍدعي نىاًدةىوين سىنىٍدعي الز بىانًيىةىن كىبل  ال عيًطٍاوي كىاٍسجيٍد كىاقٍػتىًرٍب{   كى
صورة ةضانا بياف اهلل أمامهان أك ةضاها بياف اهلل أمامنان كالفرصة سانحة لكي نال  أف كلينا كاحد 

عاالى }الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا كىأىف  ىو اهللن كبيرنا كاحد ىو اهللن موالنا كاحد ىو اهلل سبحانو ك 
اًفرًةنى ال مىٍولىى لىهيٍ { ]محمدهلل نحن  -ةا عباد اهلل  -[  لسنا ةتامى في جنبات األرض ُُ/ْٕاٍلكى

منسوبوف إلى اهللن نحن عبيدهن ىو كلينان كليس باد كالةة اهلل لنا من سيد كال كبيرن ال ةمكن إال 
كبيرنا األكحدن جل جبللو سبحانو كعاالىن الفرصة ال عزاؿ سانحةن   أف نطيع سيدنا األكحدن



  

 ~358 ~ 
 

كالالور التي عتكرر في كتاب اهلل عز كجل عنطع قائلةهلل إةاك  أف عضياوا الفرصةن إةاك ن ليفترض  
كل كاحد منك  أنو ارعحل عبر بوابة الموت إلى الحياة ااخرةن ككقف في عرصات القيامةن ليتخذ 

الموقف الذم ةال  ةقينان أنو لن ةزجو في ندـن كليكن ىذا الموقف أةان شاءن الموقف اافن ليتخذ 
المه  أف عال  ةقينان أف الموقف الذم عتخذه ااف لن ةزجك في الندـن كلن ةحرؽ فؤادؾ ندامة 
كأسىن عندما عقف في عرصات القيامة بين ةدم اهلل سبحانو كعاالىن حاذر الندامةن ث  اسلك في 

ءي{ن من ىو ىذه الدنيا ال طرةع الذم عراءن ىذا ما ةقولو لنا بياف اهلل سبحانو كعاالى }اأٍلىًخبل 
خليلك في ىذه الدنيا ةا عبد اهلل؟ خليلك الذم ةأخذ بيدؾ إلى اهلل فيكرمكما اهلل عز كجل بحبو 

"كجبت باد أف ةكرمكما اهلل سبحانو كعاالى بجزاءهن المتحابٌين في  على سرر من نور ةـو القيامة"ن 
محبتي للمتحابين فٌي"ن ىذا ىو خليلك ةا أخين خليلك ذاؾ الذم ةدلُّك على اهللن إةاؾ أف عتخذ 

من شيطاف من شياطين اإلنس خليبلن لكن إةاؾ أف عتخذ من شيطاف من شياطين اإلنس صدةقان 
جل لكن فيزجك ةـو القيامة في ضبلؿن ث  ةزجكما ىذا الضبلؿ ماان في ندامةن كصدؽ اهلل عز ك 
ٍمتي القائلهلل}قىاؿى قىرًةنيوي رىبػ نىا مىا أىٍطغىٍيتيوي كىلىًكٍن كىافى ًفي ضىبلؿو بىًايدون قىاؿى ال عىٍختىاًلميوا لىدىم  كىقىٍد قىد  

ـو لًٍلاىًبيًد{ ]ٌؽهلل  أقوؿ قولي ىذان  ِٗ-ِٕ/ًَٓإلىٍيكيٍ  بًاٍلوىًعيًدن مىا ةػيبىد ؿي اٍلقىٍوؿي لىدىم  كىمىا أىنىا ًبظىبل 
 كأستغفر اهلل الاظي "
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 ثٛاثخ اٌّٛد

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ن كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لو
كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةرانن الله  صٌل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
. أما باد فيا عباد اهلل  عاالوا أحدثك  اليـو في موضوع المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

ةستوحش كثيره من الناس بذكرهن بل ةستوحروف ممن ةحدثونه  عنون إنو الموت الذم قضى بو 
 -ةا عباد اهلل-اهلل سبحانو كعاالى على عباده جمياانن بل قضى بو على سائر األحياء  كالموت 

الذم ةػيقىلٍّ ي مخالب البغي في الحياةن كعذٌكر الموت مع مارفة بالنسبة لمن ذىكىرىه كعرؼ ماناه ىو 
حقيقتو ىو الذم ةحط  أنياب الظل  كالطغياف في الكوفن كعذٌكر الموت مع مارفة حقيقتو ىو 
الذم ةجتث شأفة الفساد بكل أنواعو من المجتمعن كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  

أم من -كمفرؽ الجماعاتن فانو ما ذيًكرى في كثير القائلهلل أكثركا من ذكر ىاذـ اللذات 
إال كثػ رىه". لذا عاالوا أحدثك  عن  -أم من الطاعات-إال قللو كما ذيًكرى في قليل  -المااصي

الموت الذم ةرمئٌز من الحدةث عنو السكارل الذةن ةتطوحوف بين عوامل األىواء كالرهوات 
ىؤالء من الحدةث عنو فرار طير النااـ من الحقيقة  المتنوعةن عاالوا أحدثك  عن الموت الذم ةفر

الراىنة التي عراىان ةفركف من الحدةث عن الموت كبياف اهلل سبحانو كعاالى ةبلحقه  قائبلنهلل }قيٍل 
[ن ةفركف من الحدةث عن الموت ٖ/ًِٔإف  اٍلمىٍوتى ال ًذم عىًفرُّكفى ًمٍنوي فىًان وي ميبلًقيكيٍ {]الجماةهلل

ةستوحروف ممن ةحدثه  عنون كبياف اهلل سبحانو كعاالى ةبلحقه  قائبلنهلل }أىةٍػنىمىا كةرمئزكف بل 
[  كلكن ما الموت ةا عباد اهلل؟ ٖٕ/ْعىكيونيوا ةيٍدرًٍككي ي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كيٍنتيٍ  ًفي بػيريكجو ميرىي دىةو{]النساءهلل

المجتماات الغربيةن كمن  ىل الموت عدـه كما ةتالور كثير من الناس؟ كإنها لادكل سرت إلينا من
األفكار الخرافية التي عوٌضات في رؤكسه ن ةتالٌوركف أف الموت عدـهن كمن ث  ةقوؿ أحدى هلل 

حيًك ى على فبلف باإلعداـن كلقد سرت ىذه اللوثة كىذا الوى  الخرافي إلى كثير من الناس 
الموت المرحلة الثالثة كإنما  -ةا عباد اهلل-المسلمين في عالمنا اإلسبلمين الموت ليس عدمان 

من مراحل أرباة جال اهلل عز كجل مجموعها منهاج رحلة اإلنساف إلى اهلل سبحانو كعاالىن 
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المرحلة األكلى عتمٌثل في حياة األجنةن حياة األرحاـن كالمرحلة الثانية عتمٌثل في الحياة الدنيا التي 
ن كالمرحلة الثالثة عتمٌثل في الحياة البرزخ ية التي ننتقل إليها عبر بوابة الموتن أما نايرها اليـو

المرحلة الراباة فهي المرحلة التي عبدأ بالوقوؼ بين ةدم رب الاالمين سبحانو كعاالى  الموت إذان 
ةا -ليس عدمانن بل أقوؿ لك  حقيقة علمية قبل أف عكوف حقيقة دةنيةن اإلنساف ثنائي التركيب 

دنيا ىذهن أك كاف قد انتقل إلى حياعو البرزخية ااعيةن ىو سواء كاف ةتقلب في حياعو ال -عباد اهلل
على كلٍّ ثنائي التركيبن مركب من جسد كركحن أما اإلنساف في ىذه الحياة الدنيا فتكوف ركحو 

محبوسة لحساب جسدهن ال عستطيع الركح أف عتحرؾ إال بمقدار ما أكعيو الجسد من القوةن فاذا 
الثةن كدخل في مرحلة الحياة البرزخيةن انقلب األمرن فأصب  ارعحل اإلنساف إلى المرحلة الث

الجسد ىو التابع للركحن عنطلع الركح بايدة عن الجسدن كلكن كما عنطلع الرمس بايدة عن 
األرضن ىي بايدة عن األرض في ذاعهان كلكنها متاللة باألرض عبر أشاتهان الركح عكوف كذلك 

رهن كلكنها عسي  في الاال  الذم عراءن كأشاة ىذه أةضانن عنفك عن الجسد الذم امتد في قب
الركح موصولة بالجسدن كمن ث  ةتهٌيأ الجسد للناي  إف كاف من أىل الناي ن كةتهٌيأ للاذاب إف  

كاف من أىل الاذابن أل  ةقل اهلل عز كجل عن ذلك الذم أعلن إةمانون كأخبرنا البارم عنو في 
ن ةى  سورة )ةس( أنو قتلن فماذا قاؿ باد أف قيًتلى طبقان لما أخبرنا اهلل عز كجل بو؟ }ًقيلى اٍدخيًل اٍلجى

[ن ىل ِٕ-ِٔ/ّٔقىاؿى ةىا لىٍيتى قػىٍوًمي ةػىٍالىميوفىن ًبمىا غىفىرى ًلي رىبٍّي كىجىاىلىًني ًمنى اٍلميٍكرىًمينى{ ]ةٌػسهلل
س كله ن كلكنو قاؿ ذلك في ةـو القيامة؟ الن إذ لو كاف ذلك القوؿ في ةـو القيامة الجتمع النا

قالها في الحياة البرزخية }قىاؿى ةىا لىٍيتى قػىٍوًمي ةػىٍالىميوفىن ًبمىا غىفىرى ًلي رىبٍّي كىجىاىلىًني ًمنى اٍلميٍكرىًمينى{. 
كانظركا إلى بياف اهلل عز كجل إذ ةتحدث عمن ةاذبوف في الحياة البرزخية كمنه   ؿ فرعوفهلل 

هىا غيدي  اًب{ ث  قاؿهلل }الن اري ةػيٍارىضيوفى عىلىيػٍ ٌكان كىعىًرٌيان كىةػىٍوـى عػىقيوـي الس اعىةي أىٍدًخليوا  ؿى ًفٍرعىٍوفى أىشىد  اٍلاىذى
ةا -[  إذان الموت ليس عدمان ْٔ/َْ}كىةػىٍوـى عػىقيوـي الس اعىةي أىٍدًخليوا  ؿى ًفٍرعىٍوفى أىشىد  اٍلاىذىاًب{]غافرهلل

ليس ماليبة بالنسبة لمن ماتن كإنما ىو حسنان ىل الموت ماليبة؟ كذلك  الموت  -عباد اهلل
ماليبة بالنسبة ألقراف الميتن بالنسبة ألىلون زكجون أكالدهن ذكم رحمون كعتمٌثل ماليبته  في 

كحرة االبتااد عن قرةبه ن عمٌثل الماليبة في الحاجز الذم أيٍسًدؿى بينه  كبينون كانوا ةستأنسوف 
نون أما المىٍيت فهو الذم ةضع في مانى موعو ما ةراءن بالقرب منون كإذا ىو اليـو بايده عنه  ال ةرك 

المىٍيت في دنياه التي ةايرها ىنا ةضع في الموت إما مانى الارس إف شاءن أك ةضع في موعو مانى 
الماليبة الفادحة إف شاءن فاف ىو كضع الموت نالب عينيون كاستاد لون كاصطبغ بالبغة الابودةة 
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الموت كابحانن فهو ةسير في المنػزلقات  منان مطمئنان ماتمدان هلل سبحانو كعاالىن كجال من ذكر 
على كاب  الموت أال ةجالو ةقع في ىذا المنػزلع على أيٍـّ رأسون ىذا الذم  من باهللن كعىذىك رى 

الموتى غدكان كركاحانن كاستاد لون فاف الموت سيأعيو عرسان كال كاألعراسن أما ذاؾ الذم كضع 
اعخذه منسيان من بالو كفكرهن كأخذ ةستوحش ممن ةحدثو عن الموت كىو الموت كراء ظهرهن ك 

 ةله إليون فلنال  أف ىذا اإلنساف ةضع في الموت مانى الماليبةن فاذا جاءه الموت رأل الماليبة 
الفادحة التي عأخذ منو بالخناؽن كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  القائل فيما اعفع عليو 

سيدة عائرة رضي اهلل عنهاهلل "إذا أحب الابد لقاء اهلل أحب اهلل لقاءهن كإف  الريخاف من حدةث ال
كره الابد لقاء اهلل كره اهلل لقاءه"ن قالت عائرةهلل أذلك الموت ةا رسوؿ اهلل؟ فكلنا ةكره الموتن 
فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل هلل "ليس كذاؾن كلكن المؤمن إذا دنا موعو بيرٍّرى بلقاء اهلل عز 

كجلن فل  ةكن أمامو شيء أحب إليو من لقاء اهللن كأما الكافر أك الفاجر فاذا دنا منو الموت بيرٍّرى 
بسخ  اهلل سبحانو كعاالىن فل  ةكن شيء أمامو أبغضى إليو من لقاء اهلل عز كجل". كلكنو  ةله 

واحد منا نفسو إلى ىذا اللقاء  عباد اهللن أنا أسأؿ نفسي كأسأؿ كل كاحد منك هلل لماذا ةجال ال
في مثابة رجلين اثنينهلل أحدىما أحمع قد استغرؽ في الحمع كالغفلةن كالثاني ذك باليرة ككعي؟ 
لماذا نحاكؿ أف نجال من أنفسنا مثاالن لذلك األحمع؟ أعرفت  قالة ىذةن االثنينن كقد ذكرت 

اقد ةمتد أجلو ذلك مرة كأنا أقوؿ لك هلل أضع ىذا المثاؿ دائمان نالب عينين رجل استأجر داران ب
عرر سنواتن كلو دار خىرًبة على مقربة من الدار التي استأجرىان لما دخل الدار كىي مفركشةن 

كفي زكاةاىا كل أسباب الناي  كالمتاة كما لذ  كطاب انح  في ىذا الناي  كىذه المتاة كنسي داره 
نايمها ناسيان أنو راحل الخربة التي عحتاج إلى عرمي  كعجدةدن كنسي كراح ةنح  في ىذه الدار ك 

عنها عما قرةبن كلما انتهت السنوات الارر أقبل صاحب الدار ةطلب منو الخركج ألف أجل 
الاقد قد انتهى عذكر دارهن التفت إليها كإذا بها ككأنها عقوؿ لوهلل أنا  سفةن لست مهيئة لك ق ن 

لاررة أعواـن فقد كضع  خرج إلى الاراءن أما ذاؾ ااخر ذك الباليرةن ذاؾ الذم استأجر الدار
منهاجان ماينان في حياعون ةذىب في كل ةـو ساعتين أك ثبلث ساعات ليتاهد خربتون كليرممهان 

كليجددىا على عينيو ككما ةراءن ما إف انتهت السنوات الارر كجاء الرجل ةطالبو بالخركج من 
د اهلل أنا أسأؿ نفسي داره حتى كانت داره كأنها الاركس عقوؿ لوهلل ىا أنا قد عهيأت لك. عبا

كأسألك هلل ىل من فرؽ بين ىذا اإلنساف الذم استأجر داران إلى أجل كلو دار خربة ةملك أف 
ةتركها كةملك أف ةجددىان كبين كاقانا المااش في حياعنا التي سنرحل عنها عما قرةب؟ ال كاهلل 
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ن ىؤالء الذةن ةستهينوف ليس ىنالك من فرؽ  عباد اهلل أنا أسأؿ نفسي كأسألك هلل لو أف كاحدان م
بحرمات اهلل عاالىن كةستهينوف بالابادات كأركاف اإلسبلـ من صبلة كنسك كصدقة كنحو ذلكن 

أيٍخًبرى أف الموت قادـ إليو باد عررة أةاـن كصد ؽى ىذا الخبر الذم كفد إليو كىو مؤمن باهلل 
كتاب اهلل كضد دةن اهلل عز كجل؟ إجماالنن ماذا ةالنع؟ أال ةقلع عن غيٍّو؟ أال ةقلع عن موقفو ضد  

أال ةؤكب كةتوب إلى اهلل عاالى ليستدرؾ عقاليره؟ حسنان من منا ةضمن أنو سيايش باد عررة 
أةاـ؟ لالك  عفاجؤكف بأف ىذا الذم ةقف أمامك  خطيبان قد رحل إلى اهلل باد أقل من عررة أةاـن 

ى اهللن أقوؿ ىذا لمن ةراني كلمن ةسمانين إذان عاالوا نجدد الاهد مع اهللن عاالوا نجدد التوبة إل
أةها الناس نحن عبيد هلل سواء استكبرنا على اهلل أـ أد ةٍػنىا حقوؽ اهلل عز كجلن نحن راحلوف إلى 

عىٌدان{ اهلل عبيدان }ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدانن لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  
[ لماذا ال نتهيأ للرحيل؟ لماذا ال نرم  الخربة؟ لماذا ال نجدد الدار؟ حتى ْٗ-ّٗ/ُٗ]مرة هلل

إذا جاء ملك الموت ةطلب منا الرحيل رأةنا دارنا قد عهيأت لنان كرأةنا أف الموت قد أصب  عرسان 
ا لزراعة علك الحياة لنا  أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجالني كإةاك  ممن غنموا ىذه الحياة الدني

 التي نحن مقبلوف إليهان أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الاظي "
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 فٟ مووٜ اإلٍواء ٚاٌّؼواط

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
اء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثن

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

مين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلز 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

باد ةومين سيحتفل الاال  الاربي كاإلسبلمي بذكرل اإلسراء كالماراج على كلٍّ من المستوةين 
ر في ىذا الرهر الرسمي كالرابي كالبد أف نقوؿ كلمة في ىذه الساعة المباركة من ىذا اليـو األغ

المبارؾ عن ىذه المكرمة التي أكـر اهلل عز كجل بها رسولو محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو 
كسل ن كلكنا لن نجن  إلى الحدةث عن قالة ىذه المكرمة كما ةفال الباض كلن نخوض في 
أنها  الحدةث عن عارةخها كالخبلؼ الذم كقع في ذلك كلن نتحدث عن األدلة التي عقطع كعجـز ب
كانت رحلة بكل من الجسد كالركح من األرض إلى األرض ث  من األرض إلى السموات الابل 
فلقد غدا ىذا الكبلـ كبلمان عقليدةان مكركران ماادان كبوسع كل من شاء أف ةاود إلى ىذه المااني 
غي ااكادةمية الالمية في أم مرجع من المراجع كفي أم مالدر من مالادر السنة كلكن الذم ةنب

أف ألفت نظرم كأنظارك  إليو في الحدةث عن ىذه المناسبة ىو أف حدةثنا عن ىذه المكرمة التي 
ةنبغي أف ةتضمن شيئان كاحدان ال ثاني لو إف كنا صادقين في  rأكـر اهلل عز كجل بها رسولو محمدان 

 عز كجل كمن االحتفاء كاالحتفاؿ بهذه الذكرل المباركةن ةنبغي أف ةتضمن حدةثنا بياة جدةدة هلل
ث  لرسولو المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن أف ننفذ ما انطوت عليو ىذه المكرمة التي 
أكـر اهلل بها رسولو محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  كالتي شر ؼى أمتو بها في علك الليلة 

الاظمى. ما ىي  ذاعهان ىكذا ةنبغي إف كنا صادقين أف نحتفل كنحتفي بذكرل ىذه المكرمة
في علك الليلةن ىذه المكرمة التي  rالمكرمة الثانية التي شرؼ اهلل عز كجل بها أمة محمد 

اعخذت شكل عكليف كلكنها في الحقيقة ليست إال عررةفان من أجل أنواع التررةف. عندما عيًرجى 
نو المبلئكة إلى السموات الابل ككصل إلى ذلك المكاف األقدس التي عقاصرت ع rبرسوؿ اهلل 

كخاطبو رب الازة خطابان مباشران ماذا قاؿ لو كبماذا شرفو بو كمن ث  شر ؼى أمتو؟ فرض عليو كعلى 
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أمتو خمس صلوات في اليـو كالليلة كقاؿ ىي خمس في الامل كاألداء كىي خمسوف في المثوبة 
كألمتون  rسوؿ اهلل كاألجرن علك ىي المكرمة الثانية التي ليست خاصة برسوؿ اهلل بل ىي عامة لر 

إنها ىذا التكليف الذم عبدل عكليفان في الظاىر كىو ليس إال عررةفان من أجىلٍّ ما شر ؼى اهلل بو أمةى 
محمدو صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  في الباطن. فاذا أردنا أف نحتفل بذكرل ىذه المكرمة 

ميزاف القبوؿ عند اهلل إال مانى فلنال  أف ىذا االحتفاؿ لن ةكوف في حساب رسوؿ اهلل كال في 
كاحد ىو أف نجدد البياة هلل كمن ث  لرسولو أف نكوف على مستول ىذا الررؼ الذم شرفنا اهلل 
عز كجل بو كأف ننهض بهذه االستضافة التي ةكـر اهلل عز كجل بها أمة محمد صلى اهلل عليو 

ياة هلل كلرسولو أف ننضب  كأف كعلى  لو كسل  في كل ةـو كليلة خمس مراتن فاف نحن جددنا الب
نالى إلى مستول ىذا الررؼ كأف ال نضيع ىذا التكليف الذم شرفنا اهلل عز كجل بو فانو 

الحتفاؿ مقبوؿ كإف الحتفاء ةرقى بنا إلى القبوؿ عند اهلل كعند رسولو. أةها اإلخوة الاللوات 
لى السموات الابل ما ىي؟ إف ىي ليلة عيًرجى بو إ rالخمس التي شر ؼ اهلل عز كجل بها أمة محمد 

إال استضافة من اهلل عز كجل لك ةا أةها اإلنسافن استضافةن نا ن ليست استضافة من رئيس 
دكلةن ليست استضافة من ملك من الملوؾ الذةن ةمروف على ىذه األرض كممن ةرحلوف عبيدان 

سموات كاألرضن استضافة هلل سبحانو كعاالى في عاقبة أمرى  كإنما ىي استضافة لك من قيـو ال
لك ممن خلقك فسواؾن استضافة لك من ذلك اإللو الذم أبدع مكو ناعو كالذم كر مىكى بما ل  
ةكرٍّـ بو أحدان من مخلوقاعون فمن ذا الذم ةارض عن ىذه المكرمة ةا عباد اهلل ممن  من باهلل 

 المون ةضع بين ةدةو شكول  كعرفون من ذا الذم ةستضيفو اهلل ليقف بين ةدةو ةخاطبو ةركو إليو
جراحون ةسألو ما ةرةد كقد كعد أف ةستجيبن من ذا الذم عأعيو دعوة اهلل مستضيفان لو إلى لقائو 
ث  ةارض عنون ال ةتالور عقلي ىذا أبدان ةا عباد اهلل. إنساف عرؼ اهلل ك من بو كذاؽ لذة انتمائو 

هلل ةارض عن استضافة اهلل عز كجل لو! كىل  بالابودةة إلى اهلل ككاف صادقان في إسبلمو كالدةنونة
ىنالك متامة ألذ لك ةا ابن  دـ من الدقائع التي عقف فيها بين ةدم اهلل كأنت عال  أنو ةراؾن 

كأنت عال  أنك عناجي من ةسماك كةراؾ كةرل دقائع مراعرؾ! من ىذا الذم ةارض عن 
ثل ما كاف ةرار بو رسوؿ اهلل صلى اهلل استضافة اهلل سبحانو كعاالى لو! من الذم ال ةرار منا بم

عليو كعلى  لو كسل  إذ كاف ةقوؿهلل أرحنا بها ةا ببلؿن أرحنا بالالبلة ةا ببلؿن إذ كاف ةقوؿ جيًالىٍت 
قرة عيني في الالبلة. ماذا أقوؿ ةا عباد اهللن الراور الذم ةغامر اإلنساف الذم عرؼ اهلل أعلى 

التابير عنو. أنا من أنان ةستضيفني اهلل ألقف بين ةدةو شأكان كأكسع مدل من أف عستطيع اللغة 
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ن علك ىي المكرمة الثانية “إةاؾ نابد كإةاؾ نستاين إىدنا الالراط المستقي ”أخاطبو كأقوؿ لوهلل 
إلى السموات الابل.  rالتي عحققت إلى جانب المكرمة األكلى ليلة أيٍسًرمى كعيًرجى برسوؿ اهلل 

منها ىذه األعطية كانظركا إلى ما ةقولو رسولو اهللهلل أعطيت خمسان ل   أعطيات أكـر اهلل بها رسولو
ةاطهن أحد من األنبياء من قبلين األعطية الثانية جيًالى لي األرض مسجدان كطهوران فأةما رجل 

أدركتو الالبلة من أمتي في مكاف فلياللن مزةة أكرمك اهلل بها ةا ابن  دـن جال لك األرض كلها 
شرقها كغربها مسجدان عحت قدميكن مسجدان ةستقبل جبهتك الساجدة هلل  ةمينها كشمالهان

سبحانو كعاالىن نا  ىذه ىي المكرمة التي أرةد أف ألفت نظرم كأنظارك  إليها بمناسبة االحتفاء 
كاالحتفاؿ بذكرل اإلسراء كالماراج برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل . أةها اإلخوة كنحن 

فابلن بهذه المكرمة كذكراىا اذكركا ىذا الاهد كال عضايوهن جددكا البياة التي  نرةد أف نحتفل
شر فػىنىا اهلل عز كجل بهان بياة ىذه االستضافة التي عتكرر في كل ةـو كليلة خمس مراتن قولوا 

بقلوبك  قبل ألسنتك  لموالنا الواحد األحد لن نضيع ىذه المكرمة الثانية التي شرفتنا بهان لسوؼ 
ظل نركع كنسجد لوجهك أةنما حللنا كأةنما كجدنا كأةنما الحقتنا الدعوة إلى الوقوؼ بين ةدةك ن

ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـ. ث  إنها في الحقيقة بياة أخرل بل عهد  خر ةنبغي أف نذكره بيننا كبين 
كل  ةنطع  حبيبنا محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن إنها كصية ةا عباد اهلل ل  عيخى  على كرؽ

بها لساف كلكن الذم عبػ رى عن ىذه الوصية بسمات رسوؿ اهلل التي طف  بها كجهو صباح االثنينن 
فجر االثنين عندما بدأت  الـ السكرات عتسرب إلى كيانو رفع الستر الذم بين بيتو كبين 
ىذه المسجد كإذا بأصحابو كله  صفوفان ةاللوف الفجر خلف أبي بكر الالدةع رضي اهلل عنون 

اللوحة التي ر ىا رسوؿ اهلل كالتي كانت  خر عهده بأمتو ىي التي جالتو ةغالب  الـ الموتن 
عغلبت ىذه اللوحة على  الـ الموت حتى غلبتها ففاضت االبتسامة الضاحكة على كجو رسوؿ 

كأنو ةرةد أف  حتى كاد أف ةػيٍفتىتىنى الناس عن الالبلة ظنان منه  بأف رسوؿ اهلل قد أىبىل  من مرضو rاهلل 
ةدخل فياللي ماه  كلكنو أشار إليه  أف أعموا صبلعك  كأرخى الستر. ارعحل رسوؿ اهلل من دنيانا 
ىذه إلى اهلل كىو ةحمل ىذه اللوحة األخيرة ةقوؿ لربوهلل لقد عركته  ةا موالم كقد أصب  كله  ال 

كته  ركاان سجدان ةتجهوف ةابدكف إالؾن ال ةابدكف غيرؾن عحولوا من عبادة األصناـ كاألكثافن عر 
إليكن ال ةدعوف إالؾن ال ةتقربوف بالابودةة إال لك ةا رب الاالمين. ىذا ىو الاهد األخير الذم 

كاالبتسامة عغالب  الـ السكراتن ىو الاهد الذم أنت  أبطالون الاهد الذم  rارعحل بو رسوؿ اهلل 
جان عن ىذه األمة كى  كاقفوف ركاان نيًسجى في خياؿ رسوؿ اهلل لالورة أمتو ككاف أصحابو نموذ
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سجدان هلل سبحانو كعاالى فيا أخي المسل ن ةا أخي المسل ن ةا أخي المسل  الاهد الاهد الذم 
كىو راضو ةتبس  ن ال عضياوا ىذا الاهدن إف كنتى شاردان إلى ااف عن  rفارقك عليو رسوؿ اهلل 

ٍد بياتك هلل منذ التوجو إلى قبلة اهللن عن االستجابة لدعوة اهلل ال ستضافتك فتب منذ اافن جدٍّ
اافن اعجو إلى اهلل عز كجل ككن كاحدان ممن اشتركوا في رس  البسمة الالادقة على كجو رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  ساعة ارعحالو عن ىذه الحياة الدنيا. أقوؿ ىذا لكل أخو في 

ةا ىذا أنت عبد هللن ضع عبودةتك هلل على مستول  اإلنسانيةن في اإلسبلـ ةسماني أةنما كافن
التطبيع من حياعكن إف كنت لست عبدان فلك الحع أف عتمرد على صفة الابودةة التي عبلحقك 
كإف كنت عال  أنك لن عرحل إلى اهلل إال كأنت كتلة ضافن كتلة ال شيءن لن عرحل إلى اهلل إال 

ع التنفيذن اعجو إلى اهلل بالالبلة التي ةستضيفك كأنت عبده شئت أـ أبيت فضع عبودةتك هلل موض
ن اذكر كال عنس “إف الالبلة كانت على المؤمنين كتابان موقوعان ”إليها كاذكر كال عنس قولو عز كجل 

ن ك  ىو حلو ىذا الكبلـ؛ أق  الالبلة لتذكرنين “كأق  الالبلة لذكرم”قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 
عباد “. أق  الالبلة لذكرم”ي عتاانع ذكراؾ مع ذكرام لك أق  الالبلة ألذكرؾن أق  الالبلة لك

اهلل ىذه الالبلة عنهى عن الفحراء كالمنكرن عنهى عن الفساد ككلنا ذاؾ الذم ةفر من الفسادن  
كلنا نساى ساينا لتطهير مجتمااعنا من الفساد فهبل التفت  إلى الدكاء الذم ةالفو لنا ربنا عز 

ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه “كالمنكر إف الالبلة عنهى عن الفحراء”كجل 
 ةغفر لك .
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 اٌجطً طالػ اٌل٠ٓ األ٠ٛثٟ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدة
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل  عهب في ىذه األةاـ ذكرل 
بطوالت عاتٌز بها شامنا ىذه أةما اعتزازن إنها ذكرل الثورة على اغتالاب الحقوؽ كالدفاع عن 

كرل الثورة على اإلباحية الحعن إنها ذكرل الثورة على االحتبلؿ كالدفاع عن الحرةة كالحعن إنها ذ 
كالدعوة إلى االنضباط بالمبادئ كالقي ن ذكرةات مرت بها دمرعن كمر بها شامنا كلكن التارةخ ل  

ةتركها عمرن خلدىا التارةخن كةنبغي كفاءن منا لهذه الذكرل أف نتذكرىان كأف نتحدث عنهان كأف 
ار الفرنسين ذلك االستامار الذم نستخرج الابر كالدركس منهان إنها ذكرل الثورة على االستام

أصر  نذاؾ إال أف ةػىايد  نفسو حلقةن في سلسلة الغزكات الالليبية التي مرت كانقضتن أصر قادعها 
إال أف ةاتبركا أنفسه  كرثةن ألكلئك الالليبيينن أل  ةقل كاحد من جنراالت فرنسةن كقد كقف أماـ 

جانب ىذا المسجد الجامعن قاؿ كىو ةركىل  قبر بطل اإلسبلـ صبلح الدةنن ىذا الذم ةرقد إلى
القبر بقدموهلل ىا قد عدنا ةا صبلح الدةنن إذان إنو ةاد نفسو كاحدان من كرثة أكلئك الالليبيينن كةاد 

ذلك االستامار حلقة في سلسلة علك الغزكات الالليبيةن فماذا كاف جواب بطوالعنا في شامنا 
لغزاة الالليبيينن فنحن كرثة لبطل اإلسبلـ صبلح ىذهن قاـ من ةقوؿهلل لئن كنت  كرثة ألكلئك ا

الدةن الذم طه ر الراـ كبيت المقدس من رجس الالليبيينن قاـ ةوسف الاظمةن قاـ إبراىي  
ىنانون قاـ إخوة لكل منهما ةدافاوف عن الحعن ةدافاوف عن القي ن ةلبوف نداء اهلل سبحانو 

ؿهلل قد سق  شهيدانن بل ارعقى شهيدان في ىذا كعاالى. كأنت  عالموف أف ةوسف الاظمة قد ال أقو 
اليـو أك في مثل ىذه األةاـ  ىذا الذم كقع ما ةنبغي أف ةمر في كل عاـ دكف حدةث عنون لقد 
انطول ذلك االستامارن كأةد اهلل عز كجل اإلخوة المجاىدةن الثائرةن على الباطلن كالمدافاين 

نو االستامار  نذاؾن أصر على أف ذلك عن الحعن لكن ةنبغي أف نقف أماـ ىذا الذم أعل
االحتبلؿ إنما ىو حلقة في سلسلة الغزكات الالليبيةن إذان الثأر ل  ةرقد بادين كالحقد ل  عنطفئ 
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جذكعو بادين بل أصٌركا على أنه  ى  أحفاد أكلئك الالليبيين ككرثته ن كىذا ىو الذم جال أبطالنا 
لذةن كرثنا عن صبلح الدةن القي  كالدفاع عنهان ةقولوفهلل إذان نحن أحفاد صبلح الدةنن كنحن ا

كالمبادئ كاالستبساؿ دكنها  نا  أةها اإلخوةن عاالوا ناد إلى ةنبوع المأساة عندما اعجهت فلوؿ 
الالليبية إلى ببلدنا ىذهن بقيت ىذه الفلوؿ أكثر من مئتي عاـ كما عارفوفن ث  إف اهلل عز كجل 

 سبحانو كعاالى أف ةرٌرفو بمسؤكلية عطهير ىذه األرض من قٌيض لتخليه ىذه الببلد من شاء اهلل
رجس ذلك الغزكن إنو بطل اإلسبلـ حقان صبلح الدةن األةوبي. ماذا كاف ةالنع؟ ةسمع عن 

الغزكات التي ةيفاجىئ بها المالرةوف في مالر ىنا كىناؾن فينقذؼ من الراـ إلى مالرن كةخمد 
جل عجيبن ث  ما ةلبث أف ةأعيو الخبر بأف فلوؿ علك الحركب ىنا كىناؾ بتوفيع من اهلل عز ك 

ىذا الغزك ةنترركف في الراـن كأف حربان أيٍلًهبىٍت جذكعها ىنان كحربان ألهبت جذكعها ىنا كىناؾ من 
ببلد الراـن فيكر عائدان من مالر إلى ببلد الراـن كىكذا ةذىب إلى مالر كةاود منهان ةذىب 

اله كخالقو سبحانو كعاالى  نظر فوجد أف الخبلفات مستررةة إلى الراـ كةاود منها ملبيان نداء مو 
بين كثيرو من األمراء الذةن ةستظلوف بالخبلفة الاباسيةن فاعجو مستاينان باهللن مستاينان باةمانو 

القومن كعلمو الغزةر بدةن اهلل عز كجلن كإخبلصو هللن اعجو إلى رأب الالدعن كجمع الرملن 
  كثير من الناس أف من أجلى مظاىر بطوالعو أنو قضى على علك كسد ثغرات الخبلؼن كال ةال

الخبلفاتن جىمىعى الرملن كىح دى القلوب قبل أف ةوحد الالفوؼن كاف فاعحة انتالاراعو الاظمة في 
طبرةا كما حولهان نالره اهلل أةما نالرن أةده أةما عأةيدن كأسر ثلة كبيرة من قادة أكلئك الالليبيينن 

فيما  -ةا عباد اهلل-تل من استحع القتلن ث  إف صبلح الدةن نظرن عأملوا فافا عمن عفان كق
أقوؿن كأنا أنقل لك  عرجمة ىذا البطل الذم ةرقد إلى جانبك ن عأمل فوجد أنو بحاجة إلى جيش 

ال عزداد كميتو إلى القدر الذم ةنبغي أف ةطمئن إلى االعتماد عليون ال بل شار أنو بحاجة إلى 
الكيفية ذم إةماف كامل باهلل عز كجلن مالطبغ بحقيقة الابودةة هللن متربع جيش ىو من حيث 

بمارفة دةن اهلل عز كجلن فزرع القاىرة بالمااىد كالمدارس الالمية اإلسبلميةن كعاد فاعجو إلى 
الراـن زرع سف  قاسيوف ىذا بالمدارس الالمية كالررعية المختلفةن كلالك  عجدكف اليـو كثيران 

ن كىكذا أنرأ عررات المااىد كالمدارس الالمية اإلسبلمية في كل من الراـ كمالرن  من أطبللها
كاف ةرعاىا مباشرةن ككاف ةحضر فيها  نان مدرسان ك نان متالمانن حتى إذا استطاع أف ةيكىوٍّفى من 

خرةجي ىذه المااىد كالدارسين فيها سدل كلحمة الجيش الذم كاف ةحل  بون كنظر فوجد أنو 
موصوؿ الاواطف باهللن موصوؿ اليقين بوعد اهللن مالطبغو بذؿ الابودةة هللن اعجو بهذا  أماـ جيش
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الجيش مٌتكبلن على كعد اهلل كنالره إلى بيت المقدسن كسرعاف ما كتب اهلل لو النالر كالتأةيد  
كلالك  جمياان عالموف أف الغرب الذم كاف ةسمى  نذاؾ بببلد الفرنجة عجبوا من ىذا النالر أةما 
عجبن كاستغربوا منو أةما استغرابن كزاد استغرابه  فتحوؿ إلى عقدةر كعبجيلن ألف ىذا البطل 

اإلسبلمي كاف ةستله  سيره من عاالي  اهللن من كتاب اهلل عز كجلن فكاف ةجمع بين صرامة 
قوؿ اهلل الحك  كالتنفيذ دكف ىوادةن كبين الرأفة كالرحمة كشفافية القلبن ككاف مىثػىلىو األعلى دائمان 

نٍػفىضُّوا ًمٍن حىٍوًلكى  ا رىٍحمىةو ًمنى الل ًو لًٍنتى لىهيٍ  كىلىٍو كيٍنتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الى  عز كجل لرسولوهلل }فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍ  كىشىاًكٍرىيٍ  ًفي اأٍلىٍمًر{ ث  قاؿهلل }فىًاذىا عىزىٍمتى فػىتػىوىك ٍل عىلىى الل ًو إً  هيٍ  كىاٍستػى ف  الل وى فىاٍعفي عىنػٍ

[ن كك  كاف ةردد ىذا الوعدن بل ىذا البياف القاطع في  ُٗٓ/ِةيًحبُّ اٍلميتػىوىكًٍّلينى{] ؿ عمرافهلل 
ٍن ذىا ال ًذم ةػىٍناليريكيٍ  ًمٍن بػىٍاًدًه كى  ًإٍف ةىٍخذيٍلكيٍ  فىمى عىلىى كتاب اهلل }ًإٍف ةػىٍناليرٍكي ي الل وي فىبل غىاًلبى لىكيٍ  كى

ذلك ىو صبلح الدةن  -ةا عباد اهلل-[  أجل َُٔ/ًِل اٍلميٍؤًمنيوفى{ ] ؿ عمرافهللالل ًو فػىٍليىتػىوىك  
البطل اإلسبلمي الذم قيضو اهلل لتطهير ببلد الراـ من غزك الالليبيينن ث  جاء أحفاد صبلح 

الدةن ةـو أعلن االستامار الفرنسي أنو ليس إال حلقة في سلسلة الغزكات الالليبيةن فقاؿ ىؤالء 
أما نحن فنحن إذان من أحفاد بطل اإلسبلـ صبلح الدةنن كأنا أعل  أف ىؤالء األحفاد األحفادهلل 

ساركا سيرة صبلح الدةنن قرأت عرجمة ةوسف الاظمةن قرأت عرجمة إبراىي  ىنانون كانوا ةسيركف 
على نهجون كلاله  كانوا ةنفذكف كصيتو التي أكصى بها البنون كىا أنا أقرأ لك  فقرات منهان 

أال أغيػ رى شيئان من الكلمات التي نيًقلىٍت عن فمون ةقوؿ صبلح الدةن األةوبي البنوهلل  محاكالن 
)أكصيك بتقول اهلل عاالىن فانها رأس كل خيرن ك مرؾ بما أمر اهلل بون فانو سبب نجاعكن حافظ 
على عباداعك كأكثر منهان كالسيما الالبلة في مواقيتهان كأكصيك بحفظ قلوب الرعية كاألمراء 
كأرباب الدكلةن فاني ما بلغت ما بلغت إال بمداراة الناسن كال عحقد على أحدن فاف الموت ال 

ةبقي على أحدن كاحذر حقوؽ ما بينك كبين الناسن فانو ال ةغفر اهلل إال برضاى ن كما بينك كبين 
وا باألمس اهلل ةغفره اهلل بتوبتك إليو فانو كرة (ن أجل أظنن كلالي أعتقدن أف ىؤالء الذةن أعلن

لبلستامار الفرنسي الذم عد نفسو حلقة في سلسلة الحركب أك الغزكات الالليبية قالواهلل إذان 
فنحن أحفاد بطل اإلسبلـ صبلح الدةنن ساركا سيرة صبلح الدةنن استلهموا النالر من موالى  

ل  ةقع  األجلن باد أف التزموا بأكامره كابتادكا عن نواىيو  أما صبلح الدةن فكيف قضى نحبو؟
صرةاان في حرب من الحركبن بل أعاد سيرة خالد بن الوليدن ذاؾ الذم قاؿ كىو ةتقلب على 

فراش المرضهلل ما من كقاة من المواقع إال شهدعهان كما من شبر في جسمي إال كىو محل لطانة 
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بسيف أك ضربة برم ن كمع ذلك فها أنا ذا أموت على فرشي حتف أنفي كما ةموت البايرن فبل 
مت أعين الجبناء. ىكذا عوفي صبلح الدةن األةوبي باد أف أكصى بهذه الوصية المقتضبةن قاؿهلل نا

أكصيك  بأف عدفنوا سيفي الذم جاىدت فيو ماي في قبرمن فلالو ةكوف ةـو القيامة خير شاىد 
كشفيع لي  في ذكرل ةوسف الاظمة التي ما ةنبغي أف عمر دكف حدةث عنهان كدكف اقتطاؼ 

ا من موقفو كمن موقف إخوانون كفي ذكرل ىذه الحلقة التي عاود بنا إلى الغزكات للابرة منه
الالليبية كالبطل الذم قيضو اهلل عز كجل لتطهير شامنا ىذه من رجس علك الغزكات ةنبغي أف 

نأخذ دركسان كثيرة من ذلكن إلى جانب ىذه الدركس ةنبغي أف نتالف بالوفاءن كأف ةتمثل الوفاء 
لهذا الذم ةرقد إلى جانبنان ىذا الذم قيضو اهلل لتطهير الراـ من رجس الالليبيين فينان الوفاء 

ىل أعطيناه حقو؟! ىل أقمنا متحفان ةنطع بآثاره كةتحدث عن عارةخون ىل فالنا ذلك؟! ىل كضانا 
عارةخو في كلمات على الجدراف ندرسها صباح مساءن كنلقنها ألطفالنا لكي نرث البطولة كابران عن  

؟  أسأؿ اهلل الالي القدةر أف ةرزقنا نامة الوفاءن كأف ةكرمنا بمثل ما أكـر بو أكلئك األبطاؿن كابر
حتى نسير سيرعه ن كحتى نجال من اعالالنا باهلل ةقينان في الاقلن ككجدانان في القلبن ثمنان لنالر 

 اهلل عز كجل لنان أقوؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الاظي 
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 ٌل٠ٕٗ اٌٍَُّ ٠ؾزبؽ
 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
 نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو

كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

حد رجلينن فاما أف ةكوف اإلسبلـ الذم ىيمن ةقينان على عقلو كفكره عحوؿ عاطفة إف المسل  أ
من الحب كالمهابة كالتاظي  هلل إلى قلبو كإما أف ةكوف من ذلك الفرةع الذم احتيًبسى اإلةماف 

كاليقين الاقلي في طواةا فكره كبقي قلبو الذم ىو مكمن الاواطف نهبان لحب الرهوات كاألىواء 
ب كلؤلغيار جملة. فأما الرجل األكؿ الذم انتقل اليقين اإلةماني من داخل عقلو فكران كالرغائ

كاعتقادان كىيمن على قلبو حبان كعاظيمان كمهابةن فالرأف فيو أف ةكوف دائ  الخوؼ كالوجل من اهلل 
كجل كمن كالرأف فيو أف ةكوف قلبو نابضان دائمان بمحبة اهلل كأف ةكوف كثير االشتياؽ إلى اهلل عز 

ث  فانو كلما الح لو ما ةمكن أف ةكوف سبيبلن لمزةد قربو من اهلل أك ةكوف سبيبلن لالف  اهلل عز 
كجل عنو ساى إلى ىذا السبيل كاعخذه غير مباؿو بأف ةكوف ىذا السبيل حدةثان صحيحان أك ضايفان 

ان بكتاب اهلل كسنة أك حسنانن أليس ىذا الذم ر ه ةدخل في فضائل األعماؿ الثابتة ثبوعان ةقيني
رسولو بما ال ةدع مجاالن للرك إذان فبل عليو أف ةكوف ىذا السبيل الذم الح لو حدةثان ضايفان أك 
ربما منكران أك ربما حسنانن شأف اإلنساف المحب أف ةحتاطن شأف الخائف من مواله كخالقو أف 

لك  عتجسد كاضحة في فضائل  ةكوف كثير االحتياط هلل سبحانو كعاالى. ىذه الحقيقة التي أقولها
ىذا الرهر المبارؾن شهر شابافن فقد كردت أحادةث صحيحة في فضل ىذا الرهر عمومان كفي 
فضل اإلقباؿ عليو بالابادات المختلفة ككردت أحادةث ضايفة أةضان في فضلو كلكن المحتاط ال 

هلل كألنو ةرار دائمان بأنو ةبالي كال ةنظر ألنو ةايش في ى ٍّ من اليـو الذم سيقف فيو بين ةدم ا
مقالر كبأف عليو أف ةبحث ةمينان كشماالن عن أم كسيلة ةتفادل بها عقاليره. كرد فيما اعفع عليو 

كاف ةفطر حتى ةظن الالحابة الالحابة أنو   rالريخاف من حدةث عائرة رضي اهلل عاالى عنها أنو 
مى في شهر أكثر منو صيامان منو في لن ةالـو كةالـو كةستمر صائمان حتى ةيظىنُّ لن ةفطر كما ريؤً 
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شهر شاباف كلقد سيًئلى عن ذلك فقاؿهلل ذلك شهر ةغفل عنو الناس بين رجب كرمضاف كىو شهر 
عػيٍرفىعي فيو األعماؿ إلى اهلل فأحب أف ةرفع عملي فيو إلى اهلل كأنا صائ ن الحدةث متفع عليو كىو 

لبيهقي من حدةث عائرة رضي اهلل عنها ةابر عن فضيلة ىذا الرهر من أكلو إلى  خره. كةركم ا
قاؿهلل أعاني جبرةل فقاؿ ىذه ليلة النالف من شاباف ةاتع اهلل عز كجل فيها من الناس  rأةضان أنو 

بقدر شار غن  بني كلبن أم قبيلة اسمها قبيلة بني كلبن أم ةاتع اهلل عز كجل عددان ال ةحالى 
ها على مررؾو كال مراحنو كال قاطع رح  كال في ىذه الليلة من النارن ال ةطلع اهلل عز كجل في

مسبل كال مدمن خمرن كالحدةث ربما كاف صحيحان أك ضايفان إلى  خر ما ىنالك كال أرةد أف 
أدخل في ىذا الفن الذم لست بالدده ااف. كركل البيهقي أةضان عن عائرة رضي اهلل عنها أنها 

د حتى ظننت أنو قد قيًبضى فقمت إليو ليلة فاللى فسجد كأطاؿ السجو  rقالتهلل قاـ رسوؿ اهلل 
كحرٍكتي إصباو أم إصبع قدمو فتحرؾ فرجات كسماتو ةقوؿهلل اهلل إني أعوذ بافوؾ من عقوبتك 

كأعوذ بك منك ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على نفسكن فلما انتهى من صبلعو قاؿ ليهلل 
كلكني خريت أنك قد قيًبٌضتى ةا عائرة أظننًت أف النبي قد خاس بك قلت ال ةا رسوؿ اهلل 

فقاؿهلل أعدرةن أم ليلة ىذه قلت اهلل كرسولو أعل  قاؿهلل إنها ليلة النالف من شاباف ةطلع اهلل فيها 
على عباده فيقوؿ أال ىل من مستغفر فأغفر لون أال ىل من سائل فأعطيون أال ىل من داعو 

ن نا  كةقوؿ البيهقي ىو من فأستجيب لو كةترؾ أىل الرحناء كاألحقاد كما ى . الحدةث مرسل
مراسيل الابلء بن الحارث كىو من المراسيل الجيدة كلكني أفترض أنو حدةث ضايف. المؤمن 
الذم عحوؿ اإلةماف الاقبلني في رأسو إلى عاطفة من الحب مهتاجة كالتاظي  كالمهابة هلل عز 

ان عن أم سبيل ةمكن أف كجل كيف ةكوف شأنو؟ أال ةكوف محتاطان لدةنو؟ أال ةكوف متحوطان باحث
ةجد فيها الالف  عن ذنوبو من اهلل سبحانو كعاالى؟ الالـو عبادة من الابادات التي ةػيتػىقىر بي بها 

إلى اهلل في أم ةـو كاف كفي أم شهر كافن كقياـ الليل من الابادات المندكبة لنا كالمفركضة على 
ع  االعفاؽ على ضافوهلل إذا  كلنفرض أف الحدةث ضايف بل ىنالك حدةث  خر  rرسوؿ اهلل 

كانت ليلة النالف من شاباف فقوموا ليلها كصوموا نهارىا كلكني إنساف أخاؼ من موالم كأشار 
بتقاليرم كسمات أف اهلل عز كجل ةطلع في ىذه الليلة على عباده الاالاة التائهين الذةن 

ا عباد اهلل؟! قيل لي ةتارضوف لمغفرة اهلل عز كجل كعفوه فيتوب عليه  كةالف  عنه  أال أحتاط ة
ىذا الحدةث ضايف أعرؾ ىذا الكبلـ للذةن ةبحثوف عنو في المجالس األكادةمية الالمية 
كأحاكؿ أف أعمسك بهذا الحدةث الضايف ألف الحرقة عدعوني إلى أف أحتاط كأنا أعل  أف 
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الليل كما  الالبلة عبادةن الالبلة خير مرركع فأكثر منها أك أقلن الالـو قربة كالالـو جنة كقياـ
أدراؾ ما قياـ الليلن ىل ةالبر على قياـ الليل إال من غيًرسىٍت في أفئدعه  محبة اهلل فوقفوا 

ةنتروف بلذة مخاطبتو كمناجاعون ةا عجبان ةا عجبان لمن ةحجب نفسو عن ىذه الطاعة التي أجمع 
صحة ىذا الالماء على أنها قربة إلى اهلل عز كجل ث  إنو ةحجب نفسو عنها بالحدةث عن 

الحدةث أك ضافو أك أك ... إلى  خر ما ىنالكن أمره غرةبه ةا عباد اهللن نا  لو كرد ىذا الحدةث 
الضايف في أمرو ىو بين الحل كالحرمة إذان لكاف من الواجب أف نتحرل صحتو لكن ىذا أمره 

اف إلى اهللن ةتالع بموضوع الشك في أنو من القرب إلى اهللن من الابادات التي ةتقرب بها اإلنس
ليلة النالف من شاباف أليست ليلة من ليالي شابافن أليست ليلة من علك الليالي التي كاف رسوؿ 

ةقـو الليل فيهان أليس صياـ نالف من شاباف صياـ ةـو من ىذا الرهر الذم كاف رسوؿ اهلل  rاهلل 
ع اإلةماف فكران في عقلو ةيٍكًثر الالياـ فيو. أةها اإلخوة إةاك  أف عالغوا السمع إلى من حبس حقائ

ث  جال قلبو نهبان لحب الرهواتن لحب األغيارن لحب الرغائبن لحب الرهرةن لحب ما 
عارفوف من كل ما ىو بايد كمن كل ما ةحجب اإلنساف عن اهلل عز كجلن إةاك  أف عالغوا السمع 

نين نرقى بهما إلى إلى ىؤالءن حاكلوا جاىدةن أف عكونوا ممن اعجهوا إلى اهلل عز كجل بجناحين اث
اهلل جناح اإلةماف الاقبلني الذم ال غنى عنو أبدان كجناح الحبن جناح الااطفة التي عتمثل في 

محبة اهلل كعتمثل في الخوؼ من اهلل كعتمثل في مهابتون لن ةالل إنساف إلى اهلل إال بهذةن 
نا اهلل إةاه للتفرةع بين الحع الجناحين ةا عباد اهلل. الفكر أمره ضركرمن الاقل ىو الميزاف الذم كىب

كالباطل كلكن الال  كما قاؿ الالماء صفة ميٍاًلمىة كليست صفة مؤثرةن الال  صفة كاشفة عكرف 
هيًضكى  لك الحع كالباطلن عقوؿ لك صفة الال  ىذا ىو الحع كىذا ىو الباطل كلكن الال  ال ةػينػٍ

. الال  مالباحن أرأةت إلى المالباح إلى السير في طرةع الحع كاالبتااد عن ذلك الطرةع ااخر
الذم في ميقىد مىة السيارة أىو الذم ةسيرىان إف الذم ةحرؾ اإلنساف كةجالو ةساى قدمان إلى 

مرضاة اهلل القلب الفياض بااطفة الحب هللن المهابة كالتاظي  هللن الخوؼ من اهلل عز كجلن ىذا 
وجد ىذا الوقود ث  نجد أنفسنا أماـ أحادةث ىو الوقود الذم ةحركنا إلى اهلل عز كجلن كعندما ة

نجد فيها أدكةة ألمراضنان أجل نجد فيها ضمادان لجراحاعنا ال نسأؿ أىي أحادةث صحيحة أـ 
ضايفة مادامت عتضمن قربات اعفع الالماء على أنها قربات عقرب اإلنساف إلى اهللن كدالئل ىذا 

اف في سياؽ الموتن عندئذو ةتبين لكل منا أف الذم أقولو لك  عتجسد لكن متى؟ عندما ةقع اإلنس
حقائع الال  مهما حيًريى بها الدماغ كمهما عكاثرت فلسفات اليقين كاإلةماف باهلل كلكن القلب  
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كاف غافبلن عن ذلك كلون كاف القلب مستامران للرعونات كاألىواء كالرهوات فاف األفكار التي  
ـ الموتن عغيب عنك ةا أخين األفكار التي كنت كانت محروة في داخل الدماغ عتطاةر عند  ال

قد حروت بها دماغك عزكؿ من شدة السكرات التي شاء اهلل أف ةبتلينا بها كلكن الذم ةطفو 
على فكرؾ  نذاؾ كربما ةطفوا على لسانك ىو الحبن ىو التاظي  فانظر من ىو الذم عمحضو 

ن إف كنت عحب شهواعكن أىواءؾن حبكن انظر من ىو الذم عاظمو  ناء الليل كأطراؼ النهار
رعوناعك فاعل  أنها ىي التي ستطفوا على لسانك كلسوؼ عهتف بها كأنت عرحل من ىذه الدنيا 
إلى اهلل أما أفكارؾ فتطول كعذىب أدراج الرةاحن أما إف كنت ممن جال قلبو كقفان لحب كاحدو ال 

ىو موالؾ الذم خلقني كخلقكن أما  ثاني لو ىو اهللن أما إف كنت جالت قلبك كقفان لتاظي  كاحدو 
إف كنت جالت قلبك كقفان لمخافة كاحدو ال ثاني لو فأىنئك بأف الرحلة إلى اهلل عز كجل عحمل 
لك برائر شتىن قولوا لمثل ىؤالء الذةن ةذكركننا كةالموننا في مثل ىذا الرهر بل في مثل ىذه 

ثٍػنىا عن المناسبة أف ىذا الحدةث ضايف كىذا مرسل كىذا عظي  ال نكارة كىذا... قولوا لو حدٍّ
ىذا الذم عقوؿ عندما ةكوف الحدةث في أمر كقع الخبلؼ بين إباحتو كحرمتو عندئذو نحتاط 
باالبتااد عنو لكن عندما ةكوف مضموف الحدةث الضايف متالع بابادة قد اعًُّفعى عليهان ةتالع 

جاؿ فيو للحدةث عن ضاف كقوة. الله  إنا إليها فاألمر ىنا ال م rبقربة ك  كك  دعانا رسوؿ اهلل 
نسألك أف عجال قلوبنا كقفان لحبك حتى نجال من حبنا لك شفياان بين ةدم عقاليرنا كسوء حالنا 
إف رحلنا إليك كإف كقفنا بين ةدةك ةـو ةقـو الناس لرب الاالمينن أقوؿ قوؿ ىذا كأستغفر اهلل 

 الاظي .

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~375 ~ 
 

 ىزبة١ٌٌ ثؤِب١ٔىُ ٚال أِبٟٔ أً٘ اٌ
 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على ك 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

النػزكؿ أف ثلة من اليهود عباىوا على النالارل كعلى المسلمين قائلين إف نبينا كرد في أسباب 
موسى الكلي  ناجاه ربو سبحانو كعاالى مباشرة كعيانان كىي مزةة انفرد بها عن سائر األنبياءن فقالت 

ثلة النالارل إف نبينا عيسى ابن مرة  ماجزة اهلل عز كجل في األرض أحيا بو اهلل عز كجل 
تن كقالت ثلة من المسلمين إف نبينا محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  ىو  خر الرسل األموا

ليس بأمانيك  كال أماني أىل الكتاب من ”كاألنبياء كبيًاثى للاال  كلو فأنزؿ اهلل عز كجل قولوهلل 
ع األمنية كاألمنية األماني ةا عباد اهلل جم“. ةامل سوءان ةيٍجزى بو كال ةجد من دكف اهلل كليان كال ناليران 

ىي الرغبة التي عهيمن على كياف اإلنساف دكف أف ةسلك أم سبيل للوصوؿ إليهان علك ىي 
األمنيةن كمانى كبلـ اهلل عز كجل الذم عوجو بو البارم عز كجل إلى كل ىذه الفئات أف ىذه 

سل كاألنبياء كاعتزاز األماني ال عقربك  إلى اهلل شركل نقير اعتزاز المسلمين بانتمائه  إلى  خر الر 
النالارل بايسى ابن مرة  الذم ميزه اهلل عز كجل على سائر األنبياء بما ميزه بو كاعتزاز اليهود 
أةضان بسيدنا موسى الكلي  كل ذلك من األماني التي ال عفيد أصحابها شركل نقير إنما الذم 

اد لما قد أمر بو اهلل سبحانو ةفيدى  السلوؾن إنما الذم ةقربه  إلى اهلل سبحانو كعاالى االنقي
كعاالى كاالبتااد عما قد نهى عنو اهلل عز كجل كمن ث  فاف كل من ةتورط كةرعكب سوءان البد أف 

ةيجزل بو مؤمنان كاف مسلمان كاف أك غير مسل ن كالمفهـو المخالف لذلك ةاني أف كل من قاـ 
جل الجزاء األكفىن إف كاف مسلمان بامل من األعماؿ الالالحة للمجتمع البد أف ةجزةو اهلل عز ك 

فجزاؤه في الدنيا كااخرة ماان كإف كاف غير مسل  فبلبد أف ةاجل اهلل عز كجل لو الجزاء األكفى 
كيبلن نمد ىؤالء كىؤالء من عطاء ربك كما كاف عطاء ربك ”في دار الدنيا كصدؽ اهلل القائلهلل 

ة كسبب نزكلها في ىذا المناطف الخطير عباد اهلل ك  ىو ضركرم أف نتذكر ىذه ااة“. محظوران 
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الذم ةمر بو الاال  أجمع عندما نجد الاال  اإلسبلمي كقد ركن ماظ  المسلمين فيو قادة كشاوبان 
إلى األماني دكف أف عحركه  ىذه األماني إلى النهوض بأم كاجبن ةاتزكف بانتمائه  التراثي إلى 

مية حتى إذا جاء ميااد التطبيع كالتنفيذ كااللتزاـ اإلسبلـن ةاتزكف بانتمائه  إلى الحضارة اإلسبل
كالسماء رفاها ككضع الميزاف أال ”بهذا الميزاف الذم شرفنا اهلل عز كجل بو كألزمنا بو إذا قاؿهلل 

رأةنا ماظ  ىؤالء الذةن ةاتزكف بانتماءاعه  اإلسبلمية كةتازكف باللة التراثن “ عطغوا في الميزاف
ضارة اإلسبلمية نجدى  قد أعرضوا عن ىذه التاالي ن نجدى  قد التراثن الذم ةربطه  بالح

عجاىلوا الررائع التي قد شرفنا اهلل عز كجل بهان نجدى  ةترفاوف أك ةخجلوف من أف ةالطبغوا 
بالابادات التي كلفه  اهلل عز كجل بها السيما رأس الابادات كىي الالبلة. ةنبغي ةا عباد اهلل 

ليس ”نا الاربي كاإلسبلمي أف نتذكر ىذا البياف اإللهي المخيف كنحن نرل حالنا ىذه في عالم
ن أمانيك  ال عفيدك  شيئانن اعتزازك  “بأمانيك  كال أماني أىل الكتاب من ةامل سوءان ةيٍجزى بو

باإلسبلـ التراثي ال ةقربك  إلى اهلل عز كجل شركل نقير. عباد اهلل ك  ىو عجيب عجبان ال ةنتهي 
ثير من المسلمين قادة كشاوبانن كال أقوؿ كل المسلمينن فأجدى  ةخجلوف من أف أنظر إلى حاؿ ك

أف ةػيتػىوٍّجيوا اعتزازى  التراثي باإلسبلـ بالسلوؾ الذم أمر بو اهلل عز كجلن ةخجلوف أف ةالطبغوا 
أماـ الراحي كااعي كالغادم بالبغة الابودةة هلل سبحانو كعاالى السيما الالبلة التي ىي شبكة 

بين الابد كربو سبحانو كعاالى في حين أنني أنظر إلى كثير من أعضاء المجتماات الغربية االعالاؿ 
كى  ةالموف أنه  ةرعبطوف من دةنه  بتقاليد كطقوس كلربما ةالموف أف موازةنه  الالمية ال عتفع 
مع علك الطقوس كلكنك عنظر فتجد أنه  ةضاوف ىذه الطقوس من حياعه  في موضع السلوؾ 

جلن كعنظر إلى لقاءاعه  المتنوعة المختلفة كإذا باللواعه  في كثير من األحياف جزء ال القدسي أ
ةتجزأ من اجتماعاعه  كلقاءاعه  علكن كلك  كيًجدتي في مناسبات شتى فيما بينه  فرأةته  ال 
من ةبدؤكف عمبلن ةمارسونو أةان كاف إال باللوات ةؤدكنها على طرةقته  الخاصة كلقد كيلٍٍّفتي ةومان 

األةاـ بأف أبدأ أنا مجلسه  ذاؾ باللوات أم ابتهاؿ كدعاء أعوجو بو إلى اهلل باسمه  جمياانن أال 
ةثير ىذه الظاىرة الاجبى ةا عباد اهلل! نحن الذةن نال  أننا نرعب  بحقائع دةنية عسجد لها قواعد 

عارةخنا القالي  الال ن نرعب  بقي  إسبلمية دةنية جالها اهلل سبحانو كعاالى موئل النالر في
كالقرةبن جالها اهلل سبحانو كعاالى ماين حضارة إنسانية بازخة كىسىفىٍت نور الحضارات األخرلن 
نال  ىذا كلو ث  إننا نخجل أف نجال من انتمائنا إلى ىذا اإلسبلـ الذم عسجد لو حقائع الال  

ودةة لهذا اإللو الذم نخجل من أف نحيل ارعباطنا بو إلى سلوؾن نخجل من أف نالطبغ بالبغة الاب
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كالسماء رفاها ”شرفنا بهذه التاالي ن شرفنا بهذا الميزاف الذم جالو أمانة في أعناقنا إذ قاؿهلل 
ن كيف ىذا؟ أىو “ككضع الميزاف أال عطغوا في الميزاف كأقيموا الوزف بالقس  كال عخسركا الميزاف

رىا كنرفع الرأس بها عاليان عند ازدكاج في الرخالية نااني منو! لنا شخاليتاف شخالية دةنية نذك
االنتماء كىو انتماء عراثي ككثير ما نيًل ُّ على ىذه الكلمة عراثي حتى إذا حاف االنضباط بهذا 

االنتماء الذم شرفنا اهلل عز كجل بو عبرمنا أك عجاىلنا أك خجلنا كعرفانان كيف ةمكن أف نحل ىذه 
أنا أرل ذلك بايني فيما أذىب ك عي. لقد عالمت الظاىرة بل ىذه المقارنة التي كضاتك  أمامها ك 

من ىذا الذم عأملتو كرأةتو في ربوع الغربن عالمت مزةدان من االعتزاز بهذا الدةن الذم شرفنا اهلل 
بو. أنا ماتز بو كلكني عندما أجد ىؤالء الغربيين ال ةالنوف عن صلته  بطقوسه  الدةنية انتماءن 

انتماءى  إلى ىذه الطقوس بالسلوؾ كباالعتزاز بل بلقاءات في  على طرةقتنا نحن بل ةالنوف عن 
كثير من األحياف رسمية علمني ذلك أف أزداد اعتزازان بهذا الذم شرفنا اهلل عز كجل بو. الابودةة 

 ىي عاجن عاج ك  كك  انتريت براورم بأنني أصطبغ بهذا الذم شرفني اهلل عز كجل بو

 ككدت بأخمالي أطأ الثرةا              كمما زادني شرفنان كعيػػػهان     

 دخولي عحت قولك ةا عبادم                    أف صيرت أحمد لي نبيػان 

نا ن ىذا الذم علمني أال أشار بأم حرج عندما عحين ساعة الالبلة كأنا في مكاف كطائرة عقلني 
ا قمت كأعلنت أنني إلى مكاف ما كال ةمكن أف أجمع ىذه الالبلة إلى غيرىا مما قبلها أك بادى

أرةد أف أؤدم فرةضة ربين أما عندما كنت على متن طائرة من الطائرات الاربية كاإلسبلمية فما 
أكثر ما ككجهت باالستخفاؼن ما أكثر ما ككجهت بالمنع كاالزدراء إف بركل مباشر أك غير 

قلت لطق  مباشر كلكن عندما كنت مسافران على متن طائرة أكركبية كحاف ميقات الالبلة ك 
المضيفين إنني بحاجة إلى أف أؤدم شايرة ربي أقبل فرةع المضيفين جمياان كبحثوا عن مقاد 

فارغن طوكا ىذا المقاد ككساوا منو مكافو للالبلة كأقبلوا إلي  ةطلبوف مني أف أقـو فأصلي كعندما 
قولو لك  عالمت قمت ألصلي اعجهوا إلي  ةرجونني أف أدعو اهلل له  بالهداةةن نا  ىذا الذم أ

قسطان منو من اعتزاز أكلئك الناس بطقوسه  الدةنية. كإنني ألذكر ساعة ما أعل  أنني انتريت في 
عبادة لوجو ربي فيها مثل علك الساعةن في مطار من علك المطارات األكركبية أنتظر ميقات 

قمت بسطت اإلقبلع حانت الالبلة كخفت أف عفوعني كالماللى في المطار موجود لكنو بايدن 
ردائي الخاص بالالبلة كاجتهدت في القبلة ككقفت أصلي كعذكرت حدةث رسوؿ اهلل الذم ةركةو 
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مسل  الابادة في الهرج كهجرة إلٌين الابادة في الهرج أم في الالخب كالضجيج كاللهو المنسي 
ف عن اهلل عز كجل كهجرة إلٌين كقفت أصلين كقفت أناجي اهلل عز كجل كالقـو من حولي غادك 
رائحوف في شؤكنه  كأعماله  كلكني أناجي الخالعن أناجي موالم كخالقين شارت بنروة ما 

مثلها نروةن كأنا أصدقك  ما من عين رمقتني كأنا أصلي هلل كحيدان في ذلك المكاف إال ككانت 
ال نظرة صاحب ىذه الاين إلٌي نظرة إكبارن نظرة إجبلؿن عػيرىل ما سر ىذه الظاىرة ةا عباد اهلل؟ ل
سرىا ةكمن في التاليهلل كثيران ما ةكوف المحرـك متروقان إلى النامة التي حيًرـى منها فاذا رأل من 
ةتمتع بها اىتاجت مراعر الروؽ بين جوانحو لهذا الذم متاو اهلل عز كجل بو ككثيران ما ةكوف 

امتو ىذه كثيران اإلنساف الميمىت عي بالنامة كالذم مضى عالر بل دىر بل سنوات عليو كىو ةتمتع بن
ما ةكوف قد شبع منها كعبـر منها فهو ةنظر إلى البدةل لال ىذا ىو السر. أعود فأقوؿ لك  ةا 

ليس بأمانيك  كال أماني أىل الكتاب ”عباد اهلل أذىكٍّري نفسي كأذىكٍّريك  بهذا البياف اإللهي المخيف 
االعتزاز باإلسبلـ كحده ال ةكفين “. ناليرامن ةامل سوءان ةيٍجزى بو كال ةجد لو من دكف اهلل كليان كال 

االنتماء التراثي إلى اإلسبلـ ال ةكفين اإلصبلح ىو الذم ةػيقىرٍّبي الابد في ميزاف اهلل كالفساد ىو 
الذم ةػيٍبًادي الابد في ميزاف اهلل عز كجل سواء كاف ىذا اإلنساف مسلمان أك غير مسل ن أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ؽمٛق شٙو هِؼبْ ػٍٝ اٌّغزّغ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف
كخليلو. خير نبي سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو 

 الدةن. كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ن حقيقة لىفىتُّ إليها األنظار باألمس كأرل أف من الخير أف ألفتى إ ليها أنظارك  أنت  أةضان اليـو
كلالي سأعيد بياف ىذه الحقيقة كسألفت األنظار إليها في كل مناسبة خبلؿ شهر رمضاف المبارؾ 
ىذا. شهر رمضاف الذم كفد إلينا من جدةد ىو ضيف كما عالموف كفد إلينا من عند رب الاالمين 

كأصحاب الرهامة أف ةكرموا  سبحانو كعاالى كإنو لمن المالـو أف من شأف أكلي المركءات
ضيوفه  اإلكراـ البلئع برهامته ن اإلكراـ البلئع بمراعرى  اإلنسانية كبمركءاعه  فكيف عندما 
ةكوف ىذا الضيف كافدان إلينا من لدف رب الاالمين سبحانو كعاالى. أنا ال أرةد أف أحدثك  في 

ـً ىذا الضيفن ىذا  ىذه المناسبة عن الحقوؽ التي أناطها اهلل عز كجل في أعناؽ األفراد أماـ مىٍقدى
الرهر المبارؾ الذم خل دى القر ف اسمو كما ل  ةذكر اس  أم شهر  خر من أشهر الااـن لن 

أعحدث عن حقوؽ ىذا الرهر في أعناؽ األفرادن الالياـ ماركؼن كاجب أناطو اهلل في عنع كل 
لو ماركؼن اإلقباؿ فيو إلى األذكار كإلى فرد فرد منان قيامو الذم ندبو إلينا رسوؿ اهللن قياـ لي

اإلكثار من عبلكة القر ف أةضان ماركؼ كاالبتااد فيو عن المحرمات كل ذلك أمر ماركؼ كلكني 
أرةد أف أحدثك  عن حقوؽ ىذا الرهر على المجتمعن كإنما أعني بالمجتمع الرخالية االعتبارةة  

رةة للمجتمع أسواقون شوارعون ميادةنون حوانيتون كما ةػياىبػٍّري القانونيوفن أعني بالرخالية االعتبا
دكائره الرسميةن أبهاء الفنادؽ التي فيون ىذا ما أعنيو بكلمة المجتمعن كالمجتمع بهذا المانى 

الذم أقولو لك  إنما ىو شخالية اعتبارةة عختلف عن األفراد الذم خاطبه  البياف اإللهي 
ةالوموا شهر رمضاف فالى المجتمع ىو أةضان أف  بواجبات ىذا الرهر. كما أف على األفراد أف

ةالـو ىذا الرهرن كصياـ المجتمع لرمضاف ةختلف اختبلفان جذرةان عن صياـ األفراد من أمثالنا 
لهذا الرهر. مانى صياـ المجتمع لرهر رمضاف المبارؾ أف عدخل إلى أسواقو فبل عجد فيو ما 

أك شماالن لن عجد ما ةتناقض مع قدسية ىذا ةتنافى مع قدسية ىذا الرهرن مهما نظرت ةمينان 
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الرهرن صياـ المجتمع لرهر رمضاف ةاني أف عنظر إلى المطاع  كالحوانيت المفتحة عن ةمينك 
ن ال عجد فيها ما ةتحدل شاار ىذا الرهرن ما  كشمالك فبل عجد فيها ما ةتحدل شهر الالـو

ف عدخل إلى دكائره المختلفة فبل ةتحدل قدسية ىذا الرهرن مانى صياـ المجتمع لرهر الالـو أ
عجد أطباؽ الرام كفناجين القهوة عدخل مآل كعخرج فارغةن مانى صياـ المجتمع لرهر رمضاف 
المبارؾ أف عنظر إلى أبهاء الفنادؽ فبل عجد فيها من اللهو ما ةتناقض مع قدسية ىذا الرهرن ال 

لفن بما ةتناقض مع قدسية ىذا عجد فيها من الالخب كاالنحطاط إلى أسوأ مااني ما ةسمونو ا
الرهر المبارؾن كأنا أرةد أف أيذىكٍّرى نفسي كأذكرك  كأذكر مجتمااعنا أف اهلل عز كجل كما أمر 

األفراد بالياـ ىذا الرهرن كمانى صياـ األفراد لو ماركؼن كذلك أمر المجتمع من حيث ىو 
و أةضان من الالائمين في ىذا شخالية اعتبارةة أف ةتمثل ىو أةضان فيو شهر رمضافن أف ةكوف ى

الرهر المبارؾن أما أف أسير في المجتمعن أسير في شوارعون أسواقون ساحاعون ميادةنو فأنظر كإذا 
بي أجد بين كل  فو ك خر من ةررع دخينتو إلى فيو في صىلىفو كفي استكبار كإباء ناسيان أنو ةتقلب 

ىذا الرهر كىذا ةاني عمزةع شايرة ىذا في أقدس شهر من شهور الااـ فهذا ةاني عمزةع قدسية 
نا . إذا دخلت “ ذلك كمن ةاظ  شاائر اهلل فانها من عقول القلوب”الرهر المبارؾ كربنا ةقوؿهلل 

إلى دائرة من الدكائر كظننت أنك كدعت رمضاف خارج ىذه الدائرة أما في داخلها فأنت في شهر 
لالـو الذم كلفو اهلل عز كجل بون كىنا أحب  خر من أشهر الااـ فاعل  أف المجتمع إذان ل  ةال  ا

أةها اإلخوة أف أضاك  أماـ حقيقتين كي ال ةقع االلتباس بينهما في ذىن أمٍّ منا. فرؽ كبير بين 
أف ةاالي الابدي رب و بينو كبين موالهن ةفطر كال ةالـو الرهرن ةارض عن الالبلة التي أمره اهلل عز 

ا إلى اهلل كالمجتمع ال كجل بها ال ةالليها لكنو ةفال ذلك بي نو كبين موالهن ىذه الماالية أٍمريىى
ةتدخل فيها إال بطرةقة األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر كبررط أف ةكوف ذلك مضمخان أةضان 
باللطف كبالحكمة كالموعظة الحسنة كليس ألحدنا أف ةجبر عاصيان اإلقبلعى عن مااليتو لكن 

كبدافع من الغيرة كالرفقة كالحبن ىذا عن الماالية التي ةرعكبها  علينا أف ننال  كعلينا أف نيذىكٍّرى 
اإلنساف بينو كبين مواله كخالقون أما أف ةجاىر اإلنساف بالمااليةن ةخرج في بياض أةاـ رمضاف 

كالناس صائموف كقدسية ىذا الرهر عتألع فيأبى إال أف ةالن مااليتو ىذه كةأبى إال أف ةرفع 
فيو مستكبران مبرران مارضان عن قدسية ىذا الرهرن مارضان عن األذل دخينتو كما قلت لك  إلى 

الذم ةواجو بو مراعر الالائمينن اإلجهار بالماالية ماالية مستقلة كلربما ال ةغفرىا اهللن أما 
الماالية التي ةجترىا اإلنساف بينو كبين مواله كخالقو فما أكسع باب المغفرة كال نملك أمامها إال 
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لكن عندما نجد أف ىذا الضيف الازةز قد كفد إلينا من لدف موالنا رب الاالمين ما قد حدثتك  ك 
سبحانو كعاالى كقد ذىك رىنىا ربُّنا في سورة البقرة بحقوؽ ىذا الرهر في أعناقنان ذىك رىنىا بقدسية ىذا 

ين نفسو الرهر التي ةنبغي أف ةالطبغ بها مجتمانان عندما نجد من ةأبى أف ةفطر ىذا اليـو بينو كب
بل ةياًلر على أف ةجاىر بافطاره ىذا لكي ةرفي غليلو بتمزةع قدسية الرهر كلكي ةرفي غليلو 

باإلساءة إلى مراعر الالائمين فهذا صاحب جنحة ةػياىاقىبي عليها ألنو ارعكب ما ةنبغي أف ةػياىاقىبى 
اى  كىو ةبرز له  عليو أمراف اثناف؛ عمزةع قدسية الرهر كاإلساءة إلى مراعر الالائمين فهو ةتحد

نوعان من المحاربة لمبدئه ن نوعان من الحرابة اللتزامه  بأكامر اهلل كىو ةالن بذلك عن استخفافو 
لدةن اهلل عز كجل كشرعو كىو لوف من ألواف االستكبار الذم ةحذر بياف اهلل عز كجل منون ىذا ما 

اسان على مجتمااعنا لكي عكوف مجتمااعنا ىي ةنبغي أف أيذىكٍّرى نفسي كأيذىكٍّرىكي  بون ةنبغي أف نكوف حر 
األخرل صائمة كما ةالـو األفرادن صـو األفراد مالـو كصـو المجتمع حدثتك  عنون كإني ألذٍكيري 
عهدان مر  بهذه البلدة المباركة كاف الذم ةػيتػىلىب سي بالمجاىرة باإلفطار في األسواؽ كالروارع ىكذا 

الرهر ألنو علىب سى بأمرةن اثنين ةنبغي أف ةػياىاقىبى عليهما؛ أكالن عمزةع  علنان كاف ةيٍسجىني إلى  خر ىذا
قدسية ىذا الرهر ثانيان اإلساءة إلى مراعر الالائمين ككأف رب الاالمين ةقوؿ لو ةا ىذا كاف 

بوساك أف عدخل دارؾ فتأكل ما طاب لك الطااـن كاف بوساك أف عمارس إفطارؾ بينك كبين 
ان كرةمان غفوران ةغفر لك أما أف عضيف إلى ىذا الذم فالتو االستكبار على موالؾ كلالك عجد رب

اهلل بالمااليةن االستكبار على المجتمع الالائ  المالطبغ بقدسية ىذا الرهر فهذا أمر  خر 
سأصرؼ عن  ةاعي الذةن ةتكبركف في ”كالاقاب عليو عند اهلل عز كجل كبيل كصدؽ اهلل القائلهلل 

ةركا كل  ةةو ال ةؤمنوا بها كإف ةركا سبيل الرشد ال ةتخذكه سبيبلن كإف ةركا  األرض بغير الحع كإف
ىذا كبلـ اهللن كاالستكبار إنما ةكوف بأف ةاالي الابد ربو مع الاللف “ سبيل الغي ةتخذكه سبيبلن 

كالتبرةر كاالستخفاؼن ىذا مانى االستكبار الذم ةحدث عنو بياف اهلل. عباد اهلل لقد كفد ىذا 
المبارؾ مرة أخرل كال ندرم ىل نايش عودعو ثانية أـ الن لالي أنا ممن لن ةايش عودعو الرهر 

ثانية إذا فلننتهز الفرصةن إف كنا عائهين عاالوا ننهي أةاـ عيهنان عاالوا نالطل  مع ربنا عز كجلن إف  
أمامنا كنا شاردةن ملتبسين بالاالياف عاالوا نطهر أنفسنا من دنس ىذا الااليافن مغتسل التوبة 

موجود كباب الرجوع إلى اهلل مفتوح السيما ىذا الرهر المبارؾ الذم جالو اهلل عز كجل مثابة 
رجوعو إلى اهلل كاصطبلح مع اهلل سبحانو كعاالى. غدان إذا طرؽ بابنا ملكي الموت ك ذنػىنىا بالرحيل 

ن أقوؿ ىذا لنفسي كلكل نكوف قد أخذنا مانا إلى اهلل عز كجل بطاقة التوبةن بطاقة اإلنابة إلى اهلل
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فردو فردو منك  على كل المستوةات كعلى كل الدرجاتن نحن راحلوفن نحن ذاىبوف من ىذه 
ىو الذم أنرأك  من نفس ”الحياة الدنيان نحن نايش في مستودع كغدان نتجو إلى المستقر 

لدنيوم أةضان ن ةا عباد اهلل  عوا المستقر حقو كما أعطيت  المستودع ا“كاحدة فمستقر كمستودع
 حقو أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 اٌّبي ِبي هللا ٚاٌؼجل ػجل هللا

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ا أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كم

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

دةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو ال
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 ةات في كتاب اهلل عز كجل استوقفتني باألمس كزجتني في حاؿو كددتي لو أف كل مسل  اصطبغ 
فأما من أعطى كاعقى كصدؽ بالحسنى فسنيسره ”بهان ىذه ااةات ىي قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 

“. كأما من بخل كاستغنى ككذ ب بالحسنى فسنيسره للاسرل كما ةغني عنو مالو إذا عرد للليسرل 
أصدقك  أةها اإلخوة أف الماؿ ما صىغيرى في عيني مرة كما صغير كأنا أعلو ىذه ااةات البينات من  

كما كبلـ اهلل عز كجل كما سىميجى البخل في عيني كفي نفسي كعرائى لي فيو مانى المهانة كالذؿ  
كأما من أعطى كاعقى كصدؽ ”عرائى لي ذلك كأنا أعلو ىذه ااةات من كتاب اهلل سبحانو كعاالى 

ككذب بالحسنى ”عظاىر بالغنى كىو فقير “ بالحسنى فسنيسره لليسرل كأما من بخل كاستغنى
إنو الستفهاـ عجيب ةحيل الماؿ الذم ك  كك  “ فسنيسره للاسرل كما ةغني عنو مالو إذا عردل

ٍفتىني بو الناس إلى شؤـو على صاحبون أجل إنو استفهاـ ةجال من الماؿ شؤمان على صاحبون ذلك ةػي 
ماذا عسى أف ةستفيد من “ كما ةغني عنو مالو إذا عردل”االستفهاـ المنباث من قولو عز كجلهلل 

الماؿ الذم جماو من ىنا كىناؾ ث  ظل ةرقد عليو كما عرقد الدجاجة على بيضها ماذا عسى أف 
ةستفيد من ذلك عندما ةػيفىاجىئ بأنو قد عردل في ىاكةة الرقاء؟ أةن ىو الماؿ الذم ةنبغي أف 
ةنجده؟ أةن ىي الثركة التي ةنبغي أف عنترلو؟ أةن ىو الغنى الذم كاف ةػيٍزىىى بو ةنترلو في ىذه 

أضاك  الساعة من الهاكةة التي عردل فيها كالتي ال مجاؿ للخركج منها ق ؟ عباد اهللهلل دعوني 
أماـ صورعينن األكلى صورة اإلنساف الذم شاء باختياره أف ةجال من الماؿ شؤمان لون أف ةجال من 

الماؿ مادة شقاء لو كإف خييٍّلى إليو أنو ساد بهذا الماؿن أرأةت  إلى ذاؾ الذم ةلهث كراء جمع 
أرقامان في الماؿ من أم جهة الح الماؿ لو فيهان ةجماو من كل حدب كصوب ث  إنو ةمؤل بو 

صندكقو كةنرره رصيدان ىنا كىناؾ في المالارؼ كةنظر كةرمع باينيو إلى البائسين الذةن عض  
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عليه  الجوع كالذةن ناؿ منه  الارم كالذةن أعوزى  الًكٌن كالاش الذم ةنبغي أف ةأككا إليون ةمرؽ 
كمن أجل ذلك جمات  إليه  باينو شذراء مستاليان مستكبران كلربما عفلسف كقاؿ أنا عابت كعرقت

ما جمات أما ىؤالء فاف الكسل ىو الذم زجه  في سوء المالير فلينالوا جزاء كسله  ىذا 
كذلك ىو الكبلـ الذم كاف ةقولو الجاىليوف في صدر اإلسبلـ عندما كانوا ةسماوف نداء القر ف 

كفركا للذةن  منوا   كإذا قيل له  أنفقوا مما رزقك  اهلل قاؿ الذةن”إلى البذؿ  rكنداء رسوؿ اهلل 
إلى  خر ااةة التي ةناي فيها بياف اهلل سبحانو كعاالى على “ أنطا  من لو ةراء اهلل أطامو

المستكبرةن باطاء اهلل سبحانو كعاالىن ىذه ىي الالورة األكلىن ما ىي عاقبة ىذا اإلنساف الذم 
ـ ةا عباد اهلل بأف ىذا جمع الماؿ من كل حدب كصوب ث  إنو استكبر كعتى بهذا الماؿ؟ أنا أجز 

اإلنسافن ىذا الفرةع من الناس لن ةساد بهذا الماؿ ق ن ىو في الالورة مباث ساادة كمظهر 
برةعن ىذا الماؿ الوفير لكنو في الحقيقة ةباث في كيانو شتى ألواف البؤس كالرقاءن ال عجد ىذا 

إلى شـؤ في كيانون ةورثو اإلنساف سايدان في ساعة من ساعاعون ىذا الماؿ ةتحوؿ كما قلت لك  
أسباب الرقاء كما أكثرىا عتسلل جمياان إلى دارهن عتسلل جمياان إلى جسمو بألواف من األمراض 

المختلفةن الماؿ كفير كصندكقو مليء كاألرصدة كثيرة كلكنو ةااني في ليلو كنهاره من األسى ةااني 
على ذلكن ك  كك  رأةت أناسان في ليلو كنهاره من الضيعن من الكرب الخانعن كأنا الراىد 

عجسدت ىذه الحقيقة في ظواىرى . أما الالورة األخرل فتاالوا نتبينهان أرأةت  إلى ذلك الرخه 
ااخر الذم أكرمو اهلل سبحانو كعاالى ىو ااخر بمثل ما أكـر بو األكؿ من الماؿ الوفير كالغنى 

ةزكرى  في أعراشه ن ةدخل إليه  في الكثير كلكنو ةبحث عن الفقراء كالماوزةن أةنما كانوان 
بيوعه  المتداعيةن ةخل  نفسو به ن ةؤنسه  بنفسو كةؤنس نفسو به ن عاالوا أضاك  أماـ ىذه 

الالورة كىي ليست مجتثة من خياؿ كليست نسيجة كىٍى و بل ىي صورة لواقع ةا عباد اهللن صورة 
عز كجل بالاطاءن ةبحثن كذلك ىو سر  رجلن كأمثالو كثير أكرمو اهلل عز كجل بالغنىن أكرمو اهلل

ساادعون عن حاؿ البائسينن دخل إلى بيت كاحد منه ن دخل إلى ىذه األسرة كجلس ماها في 
بيتها المتداعي كمظاىر الدار كلها عنطع بالبؤس كالحزف كالكرب كظيلىلي األسى كاضحة على أفراد 

ماؿ ىو في نظره شيء عافو كلكنو في األسرةن األب كاألـ كاألكالدن أخرج من جيبو قدران من ال
نظر األسرة التي نظرت إليو كنػزه ل  عكن عحل  بون كنػزه ل  عكن عتوقاون لما كقع ىذا الكنػز في 
نظر ىذه األسرة كىو ماؿه ضئيل في نظر ذلك الماطين لما كقع ذلك الكنػز في ةد رب ىذه 

سرعاف ما زالت عبلئ  الحزف كالكرب  األسرة سرعاف ما زالت ظيلىلي الرقاء كاألسى من الوجودن
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من النفوسن نظر الرجل كإذا بالفرحة الغامرة عامر قلوب أكلئك الذةن كانوا قبل قليل ةاانوف من  
كرب خانعن نظر إلى الوجوه كإذا باشراقة الفرحة عتؤلأل على سيماى ن نظر ىذا اإلنساف فوجد أف 

ؤالء البائسين رجاالن كنساءن كباران كصغارانن باثت اهلل عز كجل سخ ره ألف ةرس  الفرحة على كجوه ى
ىذه البلغة اليسيرة من الماؿ في نظره نروة في رأس ىذا اإلنساف ما مثلها نروةن باثت في كيانو 

ساادة ما مثلها ساادة كأخذ ةساءؿ نفسو أأنا استطات في لحظة كاحدة أف أنقل أفراد ىذه 
إلى صايد الساادة كالفرحة؟! نا  الماؿ أةها اإلخوة نا   األسرة من دنيا الكآبة كمن ظبلـ الرقاء

ـي الماؿ  ان إلى مثل ىذا الاملن ما أعظ  ماناه كأجل  أثره عندما ةيستٍخدى الماؿ عندما ةكوف سيل مى
لرس  ماال  الفرحة على الوجوه الحزةنةن عندما ةستامل لغرس مااني الساادة في القلوب الكئيبة 

أسوأه كما أذلو كإنها لقمامة ما مثلها قمامة عندما ةرقد صاحب ىذا الماؿ عليو  كما أعفو الماؿ كما 
كما قلت لك  كما عرقد الدجاجة على بيضها ث  إنو ةجال من ىذا الماؿ سىكىرىان لنفسون ةجال من 
ىذا الماؿ أرقامان ةتذكرىا لينتري بهان ما أعفو الماؿ عندما ةكوف في ةد إنساف على ىذه الراكلة 

أثمن ىذا الماؿ كما أسماه كما أبقاه عندما ةكوف أداةن إلدخاؿ الفرحة في القلوبن شيء ةا  كما
عباد اهللن شيءه  خرن من ذا الذم ةستطيع أف ةزع  أنو ىو المالك للماؿ الذم ةفيض صندكقو 
هلل بو؟ من ذا الذم ةزع  أنو ىو الذم امتلك ىذا الماؿ بارؽ جبينو؟ الماؿ ماؿ اهلل كالابد عبد ا

كالمآؿ إلى اهللن ىذه ىي الحقيقة كاإلنساف مستخلف في الماؿ الذم كضاو اهلل أمانة بين ةدةون 
ن فهذا الغني عندما ةاطي إنما ةاطي من “كأنفقوا مما جالك  مستخلفين فيو”أل  عقرؤكا قولوهلل 

دةك جالك الماؿ الذم استأمنو اهلل عز كجل عليو ث  إف ىذا اإللو الذم كضع الماؿ أمانة بين ة
في صورة من ةملك حقان كجال ذاعو الالية في صورة من ةقترض منك ىذا الماؿ حقان فهو ةقوؿهلل 

ن ما ألطف ىذا البياف اإللهين ربي “من ذا الذم ةقرض اهلل قرضان حسنان فيضاعفو لو أضاافان كثيرة”
كةقوؿ لي أال المالك لي كلمالي ةاطيني الماؿ الذم ىو ملكو ث  إنو ةجال من نفسو مقترضان 

عقرضني شيئان من مالك ىذا كأنا أعدؾ بأنني سأعيده لك مضاعفان عرر مرات على األقلن ىل في 
ىذا الكبلـ خيٍلفه ةا عباد اهللن ىل ةلحع كبلـ اهلل خيٍلف؟ صدؽ اهللن ال ةمكن إلنساف ةتاامل مع 

األغنياء به  إال كةالدؽ كعده  اهلل باالستجابة ألمره بالحنو على الفقراء الماوزةن الذةن ابتلى اهلل
الذم ألـز ذاعو الالية بو كاسألوا الذةن ةتااملوف مع اهلل على ىذا المنواؿن ما من إنساف قد ـ لذم 
حاجة مبلغان من الماؿ إال كأعاد اهلل سبحانو كعاالى مالو إليو مضاعفانن ال ةػيٍبًقي اهلل ًمن ةن على ذاعو 

يقة كضربت لك  ىذةن المثلين في ىذا الارر األخير من رمضاف الالية لابد. أقوؿ لك  ىذه الحق
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لال كبلمي ةبلغ من ال ةوجد في ىذا المسجد كلال اإلخوة الذةن ةسماوف كبلمي ىذا ةتفاعلوف 
كمن “ فأما من أعطى كاعقى كصدؽ بالحسنى فسنيسره لليسرل”مع قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 

“ ا من بخل كاستغنى ككذب بالحسنى فسنيسره للاسرلكأم”اليسرل أف ةاوض اهلل عز كجل عليو 
لن ةغني عنو مالو شيئان فالله  “ كما ةغني عنو مالو إذا عردل”كقفوا ماي أماـ ىذه الكلمة األخيرة 

ألهمنا جمياان كأله  األغنياء الذةن قست قلوبه  بسبب الماؿ أكرمته  بو ألهمه  الرشدن رقٍّع 
قلوبه  الرحمة حتى عرحمنان ألهمه  أف ةرحموا الفقراء كالماوزةن أفئدعه  ةا رب الاالمينن أكزع 

نىبىاًت ىذه البلدة حتى عرحمنا كما أحوجنا في ىذه األةاـ إلى  الذةن ابتليتنا به  كما أكثرى  في جى
 رحمتك أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 اإلٔفبق ٚاٌضجبد ػٍٝ األِو

 

حمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن ال
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

د استرهدعموه خبلؿ أةامو كلياليو على أنك  ىا ىو شهر رمضاف قد ىب  ليودعك  كلتودعوهن كلق
عائدكف إلى اهللن مالطلحوف ماون ملتزموف بأكامرهن عؤدكف كاجباعون عنتهوف كعبتادكف عن محرماعو 
فاةاك  ةا عباد اهلل أف عخونوا استرهادك  لو فتكونوا كذلك الذم أشهد قرةبان لو أك أشهد أحدان من 

ب على أةدةه  أشهده أنو عائب إلى اهلل كأنو ملتـز بأكامر اهلل أىل الال  أك من المرشدةن الذةن عا
سائر على صراطو حتى إذا أدبر ىذا المرشد كابتاد عنو عاد فأكغل مرة ثانية في مااصيو كابتاد 
مرة أخرل عن أكامر اهلل سبحانو كعاالىن خاف الرهادة كخاف من استرهدهن ال ةكونن الواحد 

د رمضاف أثناء عودةاو لو على أنو عائب سائر على صراط اهلل عز منك  مثل ىذا اإلنساف ةستره
كجل حتى إذا كىؿ  الرهر عاد مرة أخرل إلى دأبو الذم كاف عليون ىذه كاحدة من النقاط التي 

ةنبغي أف أيذىكٍّرى نفسي كأيذىكٍّرىكيٍ  بها. شيء  خرن لقد قيل إف المساجد بحمد اهلل فاضت ال 
فق  بل فاضت بمن أٍحيىوا ليلة القدر بل ربما كثيران من الليالي التي قد  بالقائمين الركع السجد

عكوف ىي ليلة القدرن كلقد كاف ىذا حقيقة كلكني أسائل نفسي كأسائلك  ك  نسبة الذةن 
سيدأبوف ثابتين ملتزمين ىذا النهج الذم ألزموا أنفسه  بو باد أف ةنطوم رمضاف كباد أف عزكؿ 

أكلئك ال أقوؿ الذةن ةحيوف الليالي بل الذةن ةرهدكف صلوات الجماعات  أةامو كلياليون ك  ى 
كالجمااتن ك  ى  أكلئك الذةن سيبتادكف عن المحرمات كةبتادكف عن الولوغ في الماؿ الحراـن  

ك  ى  من الذةن أحيوا ليلة القدر الفائتة ك  ى  الذةن سيواصلوف إخوانه  ال بالمالافحة 
بالتراح ن بالاطاءن باإلنفاؽن ك ؟ إذا كاف ىؤالء الذةن فاضت به  كالبسمة الظاىرة فق  بل 

المساجد كى  ةحيوف ليلة القدر قد عاىدكا اهلل عز كجل على أف ةثبتوا على أكامره كأف ةلتزموا 
حقوؽ اهلل عز كجل التي بينه  كبينو كأف ةنهضوا بالحقوؽ السارةة بينه  كبين عباد اهلل فأشهد أف 
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لرحمة عظمى ةكرمنا اهلل سبحانو كعاالى بها كلهذه الرحمة  ثارىا الكثيرة  ىذا سيكوف سببان 
كالكثيرة كلكن الذم أعلمو ةا عباد اهلل كأرجوا أف أكوف خاطئان فيما أعل  أف النفوس ال عزاؿ عااني 
من الر  إال ما رح  ربك كأف التراح  الحقيقي الذم أمر اهلل عز كجل بو غائب عن الساحة إال 

. التوجو إلى الالبلة السيما في المواس  أمر سهل على النفوس السيما كإف المواس  عجال ما ندر
النفوس عستأنس بهذا الريء الذم ةمر علينا كةطل علينا كل عاـ مرةن مزاج ةدعونا إلى أف نجتمع 
كناللي كنركع كندعو كأف نالن أصواعنا كنحن ندعو كنجأر إلى اهلل بالدعاء نحيل ىذه األصوات 

ى المآذف عوقظ النائمين كعقض مضجع المرضى ككل ذلك دليل على أننا إنما نندفع إلى ذلك إل
مزاجيان ال من أجل استنػزاؿ رضا اهلل سبحانو كعاالى كرحماعو. مرة أخرل أعود فأقوؿ لك  أةها 
 اإلخوة إف الناس الذةن ال ةتراحموف ال ةرحمه  اهلل كمقياس التراح  اليد كليس مقياس التراح 

البسمة التي عكوف على الوجون حدثتك  عن طرؼ من ىذا في األسبوع الماضي كأعود فأقوؿ لو 
أف ىؤالء الذةن فاضت المساجد به  باألمس ركاان سجدان إلى لماة الفجر أدكا حقوؽ اهلل عز 

كجل في أمواله  كما أمر إذان لذاب الفقر في المجتمع كلفاض الخير كلتؤلألت رحمة اهلل سبحانو 
عاالى عطل على عباده في ىذه البلدة. عباد اهلل الاللوات التي أمرنا اهلل بهان الحج الذم دعانا ك 

إليون الالياـ الذم أمرنا بو كل ذلك كسيلة لتراح  الناس باضه  مع باضن كل ذلك كسيلة ألف 
اعنا ةكـر الغني الفقير كألف ةاطف القوم على الضايف فاذا ل  عتحقع ىذه الثمرة من كراء عباد

فلال ذلك دليل على أف عباداعنا غير مقبولة كال مىٍرًضي ة عند اهلل عز كجلن كلقد حذر اهلل سبحانو 
كعاالى من الذةن ةكنػزكف الذىب كالفضة أم الذةن ال ةخرجوف زكاة أمواله  حذر ىؤالء الناس 

أل  عقرؤكا قولوهلل كأنذرى  كما ل  ةنذر المارضين عن الالبلةن كما ل  ةنذر المارضين عن الالياـن 
كالذةن ةكنػزكف الذىب كالفضة كال ةنفقونها في سبيل اهلل فبررى  باذاب ألي  ةـو ةحمى عليها ”

في نار جهن  فتكول بها جباىه  كجنوبه  كظهورى  ىذا ما كنػزع  ألنفسك  فذكقوا ما كنت  
ًة ىذا اإلن“ عكنػزكف ذار الذم ةحذرنا منو ككما قلت لك  من أخرج زكاة مالو بدقة خرج من عيٍهدى

بياف اهلل سبحانو كعاالى. كثيركف ى  الذةن ةتوقاوف الفقر من الماؿ الوفير الذم ةنبغي أف ةاطيو 
أحدى  للفقيرن مبلةين من الليرات ةنبغي أف ةدفاها كل ىذا ةنبغي أف أيٍخرًجىو من مالي! إذا 

الريطاف ةادك  الفقر كةأمرك  ” سأفتقرن ةرد اهلل عز كجل على ىؤالء ىذا الوى  الباطل قائبلنهلل
مثل الذةن ةنفقوف ”ن ةؤكد ىذا فيقوؿهلل “بالفحراء كاهلل ةادك  مغفرة منو كفضبلن كاهلل كاسع علي 

أمواله  في سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة كاهلل ةضاعف لمن ةراء 
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وؿهلل ما نقه ماؿه من صدقة. عباد اهلل ليت ىذه الحقيقة فيق ن كةؤكد المالطفى “كاهلل كاسع علي 
أف الذةن فرض اهلل عز كجل عليه  الزكاة في أمواله  كى  متفاكعوف في الغنى ليت أنه  ةطرقوف 
أبواب الفقراء الذةن ةايروف بين ظهرانيه ن ليت أنه  ةدخلوف إلى بيوعاعه  ليجدكا مظاىر األسى 

قلوبه  ظيلىبلن على كجوىه ن ليت أنه  ةركف ىذا  كليجدكا مظاىر ااالـ الممضة التي عتجلى من
ث  ةاودكف إلى اإلنسانية الراقدة بين جوانحه  لالها عستيقظ. أدركوا الساعات الباقية من شهر 

رمضاف ةا عباد اهللن عوجوا طاعاعك ن لياليك  التي أحييتموىا عوجوىا بهذا التواصلن عوجوىا بهذا 
 عاطي ثمارىا غير مقبولة عند اهلل كإف كانت مقبولة قضائيان في التراح  كإال فاعلموا أف عبادة ال

دار الدنيان كىنا ألفت نظرك  إلى أمرو عجيب باىر ةبرز لنا حكمة عجيبة بل مظهران من مظاىر 
رحمة اهلل عز كجلن أما عبلقة األغنياء بالفقراء فربكة التواصل كما قلت لك  طرةقها اإلنفاؽ 

و كمن شأف ىذه الربكة إذا امتدت ما بين الماطي كااخذ أف عقدح الذم أمر اهلل عز كجل ب
مراعر الحب كاأللفة كالود فيما بينه  لكن ماذا عسى أف ةكوف الرأف في ىذا بين الفقير 

كالفقيرن بين مجموعة من الفقراء ليس فيه  من ةاطي كليس فيه  من ةأخذ فيما بينه ن الفقراء 
بكةن شبكة سرةاف الود لن عتحقع فيما بينه ن الفقير ليس مكلفان مع الفقراء كمن ث  فاف ىذه الر

بالاطاء كالفقير ااخر لن ةاطيو كمن ث  فلن عمتد ةده بالاطاء كلن عمتد ةده أخرل باألخذن كلكن 
اهلل الرحمن الرحي  شرع أمران  خر ةغطي ىذه الحاجةن شرع زكاة الفطر كزكاة الفطر قدر ةسير 

اهلل عز كجل بانع كل من ةستطيع أف ةؤدةو كلن عجد فقيران ال ةستطيع أف ةسير من الماؿ أناطو 
ةؤدم زكاة فطره ألف زكاة الفطر عبارة عن ما قيمتو ألفي غراـ من غالب قوت البلد ةخرج ىذا 

القوت أك ةخرج قيمتو إلنساف فقير من الفقراء كريب  فقير عجده ةخرج زكاة فطره كفي اليـو الثاني 
ره من إنسافو مثلون شرع اهلل سبحانو كعاالى ىذا كأمر الناس جمياان لكن الحكمة من ةأخذ زكاة فط

ذلك أف عسير ىذه الربكة شبكة الاطاء كاألخذ بين جماعات الفقراء فيما بينه  أةضان حتى 
عسرم مراعر الود ما بينه   خذان كماطيان كى  جمياان فقراءن عجب على من مىلىكى قوت نفسو 

اهلل عز كجل باإلنفاؽ عليه  ليلة الايد كةومو فاف فاض عن ذلك مبلغ كجب عليو  كقوت من كلفو
إخراج زكاة فطرهن ىذا المانى الذم أقولو لك  ةلفت نظرنا إلى أىمية التراح  كةبين لنا أف التراح  

اء لن ةكوف ببسمة كاذبة عتاجر بها بين عباد اهلل سبحانو كعاالى كال بالمالافحة بيد فارغة من الاط
ةا أةها الذةن  منوا أنفقوا مما رزقناك  من ”كإنما ةكوف التراح  باإلنفاؽ الذم أمر اهلل عز كجل بو 

ن قولوا إلخوة لنا أكرمه  “قبل أف ةأعي ةـو ال بيع فيو كال خلة كال شفاعة كالكافركف ى  الظالموف
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أف ةػىايد هن ال ةرقدف الواحد  اهلل بالماؿ الوفيرن أكرمه  اهلل بالماؿ الذم ربما ال ةستطيع اإلحالاء
منه  على ىذا الماؿ كما عرقد الدجاجة على بيضهان أنفقوا ةا ىؤالء الناس من ماؿ اهلل الذم 

أعطاك ن كلئن أجاب ىؤالء الناس إلى أمر اهلل سبحانو كعاالى فأنا على ةقين أف الفقر الذم ةتنامى 
سينمحي كإذا انمحى الفقر أكرمنا اهلل عز بين ظهرانينا كفي حواشي ىذه البلدة كسائر أطرافها 

كجل بالقوة أكرما اهلل بالاطاء أكرمنا اهلل بالنالر أكرمنا اهلل سبحانو كعاالى بالازة فبل عغلقوا أبواب 
ىذه المن  كلها دكنك  كافتحوا أبوابها بهذه الطرةقة التي أمرنا اهلل عز كجل بها. ىذه كلمتي في 

او لنا صدلن لهذا الكبلـ الذم أقولو لك  كأسأؿ اهلل عز كجل أف عودةانا لرمضاف فاجالوا عودة
 ةثبتنا بقولو الثابتن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 إٌظبَ اٌزى٠ٕٟٛ ٚإٌظبَ اٌزشو٠ؼٟ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

حمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا م
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

عاالوا بنا إلى ىذا المثل الذم البد أف نقرب بو حقيقة عظمى كهلل المثل األعلى. شركة أبدعت 
لتي ةحتاج إليها الناس في أعماله  كشؤكنه  كبيث  ىذا الجهاز بين الناس جهازان للتو من األجهزة ا

كسيوٍّؽى في المدف كالببلد المختلفة البد أف عجد مع ىذا الجهاز كمقركنان بو كتيبان ةتضمن ىذا 
الكتيب كيفية استاماؿ ىذا الجهاز على النحو السلي  ككيفية المحافظة عليو كالسبيل األمثل 

رةب أف من أدرؾ ضركرة شكر ىذا المالنع الذم أخرج ىذا الجهاز كأبدعو ةدرؾ في لاليانتو كال 
ـى للناس مقركنان بو كيفية استامالو كطرؽ صيانتو كسبل  الوقت ذاعو ضركرة شكر ىذا المالنع إذ قد 

المحافظة عليون ىذه حقيقة ما أحسب أف في الناس من ةمترم بها كةرعاب. عاالوا نتجاكز ىذا 
الحقيقة التي أرةد أف أضع نفسي كإةاك  أمامها. ىذا الكوف الذم أقامنا اهلل عز كجل  المثل إلى

فيو ىو الجهاز األكبر الذم نتقلب في غماره كال ةمكن لااقل أف ال ةتبين مدل رحمة اهلل باباده 
من خبلؿ ىذا الجهاز الذم أخضاو لحاجات اإلنسافن انظر إلى الاال  الالوم كاألفبلؾ التي 

ؾ لخدمة اإلنساف كالتي ةنقس  الزمن من خبلؿ حركتها إلى ليل كنهارن ىذا الجهاز الذم عتحر 
ةطيل الليل عندما ةحتاج اإلنساف إلى طولو على حساب النهار كةطيل النهار عندما ةحتاج 

اإلنساف إلى طولو على حساب الليلن ىذا الجهاز الذم ةتمثل في الهواء السارم ما بين السماء 
مة لئلنساف كحياعون ىذا الجهاز الذم ةتمثل في األرض التي كط أىا اهلل سبحانو كاألرض خد

كعاالى كجالها مهادان عحت أقدامنا كجالها كنػزان للمدخرات المختلفة المتنوعة التي نحتاج إليها 
من عركؽ مياهن من ماادف مختلفةن ث  ىذه األرض التي فجر منها النباعات المتنوعة المختلفة 

عقدـ لئلنساف احتياجاعو المتنوعة من الثمار كالفواكو كاألغذةة المختلفةن ةاطيك اهلل عز  كالتي
كجل في الاليف منها ما عحتاجو من ثمار الاليف كةاطيك اهلل عز كجل في الخرةف منها ما 
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ةحتاج إليو جسمك من الثمار في ىذا الفالل كةقدـ إليك اهلل عز كجل منها في الرتاء ما ةحتاج 
سمك في فالل الرتاءن أقامك اهلل سبحانو كعاالى من ىذا الجهاز على خدمة عجيبة إليو ج

كمسخرات عدكر حوؿ ماللحتك حوؿ حياعك كنبهك اهلل عز كجل إلى ىذا الجهاز كأىميتو 
كاهلل أنزؿ لك  من ”لخدمتك في  ةات كثيرة منثورة في كتاب اهلل عز كجلن انظر إلى قولوهلل 

كإف لك  ”ن انظر إلى قولوهلل “ض باد موعها إف في ذلك اةة لقـو ةسماوفالسماء ماءن فأحيا بو األر 
ن انظر إلى “في األنااـ لابرة نسقيك  مما في بطونو من بين فرثو كدـو لبنان خالالان سائغان للراربين

كأكحى ربك إلى النحل أف اعخذم من الجباؿ بيوعان كمن الرجر كمما ةارشوف. ث  كلي من  ”قولوهلل 
فاسلكي سبل ربك ذلبلن ةخرج من بطونها شراب مختلف ألوانو فيو شفاء للناس إف كل الثمرات 

ىذا ىو حدةث القر ف عن الجهاز الكبير الكبير الذم أقامو اهلل عز “. في ذلك اةةن لقوـو ةتفكركف
كجل لخدمة اإلنسافن فماذا عن الكتيبن كقد ذكرت لك  مثالون ماذا عن التاليمات التي كضاها 

كجل أمامنا كالتي بها نال  كيف نتاامل مع ىذا الجهاز الكونين كيف نالونون كيف نرعاهن اهلل عز 
ىذا ما ةسمى بالنظاـ التررةاين نظاـ عكوةني ىو ىذا الجهاز أما الكتيبن كأعيدك  إلى المثاؿ 
؟ الذم ذكرت كىو ما ةسميو الناس اليـو بالكتلوؾن فهو النظاـ التررةاين كما ىو النظاـ التررةاي
ىو التاليمات ااعية من قبل رب الاالمين عقوؿ لناهلل ىكذا ةنبغي أف عتااملوا مع الجهاز الكوني 
الذم سخرعو لالالحك ن إةاك  أف عرردكا عن ىذه التاليمات فيرقيك  ىذا الجهاز بدالن من أف 

ل مدل ةسادك ن ىذا النظاـ المتكامل ىو ىذا النظاـ التررةاين فيا أةها اإلخوة ىل من عاقل ةر 
ما في جهاز أنتجتو شركة من خير كفائدة لئلنساف كللمجتمع اإلنساني ةلهج بلساف حالو أك قولو 
بكلمات الركر لتلك الرركة أك لذلك المالنع ث  ال ةلهج بالركر ذاعو للكتيب المقركف بذلك 

الذم الجهاز؟! ىل من عاقل ةأخذ الجهاز كةقدره كةقدسو ث  ةرمي بالكتيب أرضان؟! مجنوف ذاؾ 
ةفال ىذا. ىذا النظاـ الكوني الذم ةنبض كلو بكل دقائقو بمااني اللطف من اهلل بابادهن بمااني 
الرحمة من اهلل سبحانو كعاالى بابادهن عبلقة النظاـ التررةاي بهذا النظاـ الكوني كابلقة ذلك 

ر رحمتو عتؤلأل الكتيب بالجهاز الذم أنتجتو شركتون فاف رأةت ألطاؼ اهلل سبحانو كعاالى كمظاى
في ىذا النظاـ الكوني الذم جالو اهلل خادمان لك فبلبد أف عتبين أةضان ألطاؼ اهلل عز كجل كرحمتو 

الغامرة بالنظاـ التررةاي الذم قرنو اهلل سبحانو كعاالى لك مع نظامو الكونين فيا عجبان لمن 
ا نظر إلى النظاـ التررةاي ةستقبل ىذا النظاـ الكوني كةتقلب فيو كةتمتع بما فيو من خير فاذ

الذم كضاو اهلل أمامنا قائبلن إف أردع  أف عسادكا بهذا النظاـ الكوني فطبقوا ىذه التاليمات التي 
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كضاتها بين أةدةك . في الناس من ةػيٍقًبلي إلى ىذا النظاـ التررةاي فيزدرةون ةلقيو كراءه ظهرةان 
ل جهازان من مامل أك مالنع كلما كقف على كةتبـر بون أليس ىذا عمامان كرأف ذاؾ الذم اشتر 

الكتيب المقركف بو ألقى الكتيب جانبان كأخذ ةنظر إلى ىذا الجهاز ةتاامل بو عاامبلن أعمى أةاد 
ىذا من الاقبلء ةا عباد اهلل! كلكن ما الفرؽ بين ىذا المثاؿ الذم كضاتو أمامك  كبين الحقيقة 

برموف اليـو بررةاة اهللن ما أكثر الناس الذةن ةضيقوف التي نتكل  فيها! ما أكثر الناس الذةن ةت
ذرعان بأحكاـ اهلل عز كجل إف كانت مما ةتالع بحياة اإلنساف الفردةة أك مما ةتالع باألسرة كنظاـ 
األسرة أك مما ةتالع بابلقة الناس باضه  مع باض فيما ةتالع بتنسيع عبلقاعه  االجتماعية أك 

ذرعان كةتبـر السيما عندما ةجد أحدى  نفسو أماـ النظاـ التررةاي  االقتالادةة أك نحوىان ةضيع
الذم كضاو اهلل أمامنا من أجل حماةة األسرة من السوء الذم قد ةتسرب إليهان من أجل حماةة 
األسرة من أسباب الرقاء التي قد عتسرب إليهان ةضيع ذرعان بذلكن فاذا كجد النظاـ الكوني 

ؿ أف ةاتالره إلى النهاةةن كةحك إف النظاـ التررةاي غطاءه البد منو عقل بى فيو كساد بو كحاك 
للنظاـ الكونين إف أردت أف عفالل بين نظاـ اهلل الكوني كنظامو التررةاي فاعل  أف النظاـ الكوني 

الذم صاغو اهلل عز كجل إلساادؾ لسوؼ ةتحوؿ إلى سببو لرقائك عمامان كالذم ةستامل 
كن دكف أف ةستامل صفحة التاليماتن دكف أف ةستامل كسيلة الجهاز الذم أخذه للتو كل

الاليانةن البد أف ةزجو ىذا الجهاز في سببو من أسباب الرقاء قوالن كاحدان كما عارفوف جمياان ةا 
عباد اهلل. أما عتاجبوف من أناسو مؤمنين باهللن أناسو ةركف لطف اهلل في نظامو الكوني الذم سخره 

الالوةة إلى ما بين السماء كاألرض من رةاح عهب إلى األرض كما على ظهرىا لنا بدءان من أجرامو 
كما في دخائلها إلى النظاـ الذم أقامو اهلل عز كجل في كياف اإلنساف الداخلين ةرل لطف اهلل 

كةرل رحمة اهلل بو في ىذا فاذا التفت إلى النظاـ التررةاي الذم ىو في جملتو عاليمات لكيفية 
لنظاـ الكوني عبـر بو كضاؽ ذرعان بو كأخذ ةتلفت إلى الحداثة كةلتفت إلى التاامل مع ا

االبتداعات التي ةرةد أف ةتقىم مىها من ىنا كىناؾ كلربما اعه  بياف اهلل الذم ةدعوه إلى النظاـ 
التررةاي الذم ةحمي عبلقتو مع النظاـ الكوني ربما اعه  الذةن ةرةدكف أف ةنضبطوا بهذا النظاـ 

ةاي بأنو دعوة إلى الاود إلى الظبلـ كإلى الحياة الظبلمية السابقةن ىذه ظاىرة غرةبة كعجيبة الترر 
ةا عباد اهللن أال ةؤمن اإلنساف باهلل ىذا ةزج اإلنساف في مثل ىذا التالور األخرؽن غير مؤمن بأف 

ال ةنتهي من  لهذا النظاـ مكونان كمن ث  فهو ال ةؤمن بأف لهذا اإللو مررعان أةضان كلكن الاجب
إنساف ةؤمن بوجود اإلنساف الخالع المنظ  لهذا الكوف ث  ال ةؤمن بحاجة ىذا النظاـ الكوني إلى 
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صفحة عاليمات لئلنساف كيف ةتاامل مع ىذا النظاـ الكونين ىذا أمر غرةب جدان أةها اإلخوة. 
باألسرة كإف فيما من أراد أف ةتبين مدل لطف اهلل عز كجل في نظامو التررةاي إف فيما ةتالع 

ةتالع بابلقة اإلنساف بربو كإف فيما ةتالع بربكة الابلقة اإلنسانية مع إخوانون من أراد أف ةتبين 
مدل رحمة اهلل كمدل لطف اهلل سبحانو كعاالى في نظامو التررةاي فليتأمل في النظاـ الكوني 

ىذا اإلنساف في نظامو الكونين  كليتدبر مظهر نامة اهلل كلطف اهلل كرحمة اهلل باإلنساف أةان كاف
نظاـ كوني سخره اهلل لك من أعلى األجراـ الكونية إلى أدقهان سخره اهلل لساادعكن سخره اهلل 

سبحانو كعاالى من أجل أف عجد فوؽ ىذه األرض أسباب رخاءؾن أسباب طمأنينتكن من أجل أف 
البدنية كالركحية كغيرىان اإللو  عجد في ىذه الحياة الدنيا مقومات ساادعك الفردةة كاالجتماعية

الذم رحمك بنظامو الكوني ىو الذم ةلطف بك كةرحمك بنظامو التررةاي فبل ةأعين من ةرةد أف 
ةفرؽ بين النظاـ الكوني الذم سخره اهلل عز كجل لنا كنظامو التررةاي الذم أىداه اهلل سبحانو 

ةأخذكف الجهاز من الرركة أك المامل كعاالى لنا إال إف كاف ىذا اإلنساف من المجانين الذةن 
الذم أنتجو ث  ةمزقوف الكتيب الذم ةتضمن بيانان لكيفية التاامل مع ىذا الجهاز. أسأؿ اهلل عز 

كجل أال ةحرمنا من نامة الاقل كالباليرة التي عبين لنا مدل فضل اهلل عز كجل إذ أكرمنا بكلو من 
 ي. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .ىذةن النظامين النظاـ الكوني كالنظاـ التررةا

عباد اهلل إف الذم ةتراغل في ىذا المسجد في ىذا الوقت بما ةالرفو كةحجبو عن كظائف ىذه 
الابادة محجوب عن قبوؿ ىذه الالبلةن أجهزة الجواؿ ما ةنبغي استخدامها كنحن ناللين الخطبة 

ي أربع ركاات فمن شغل نفسو بهذه بمثابة ركاتين كصبلة الركاتين عتمة لالبلة الظهر التي ى
 األجهزة فليال  أف صبلعو مردكدة عليون ىكذا قرر الفقهاء
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 ٚػل ٚٚػ١ل

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت ك

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

لدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو ا
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

أما باد ةا ابن  دـ إذا أردت أف عرهد صفات الرحمة كالمغفرة كالالف  كالجود ااعية من اهلل عز 
كجل إليك كالتي عنسيك بطرو كعقابو فانظر إلى ما ةالل إليك من عند اهلل سبحانو كعاالى من 

أردت أف عرهد كعيده كبطرو كانتقامو كعذابو فتأمل فيما ةالل إلى اهلل سابغ نامو ك الئون كإذا 
سبحانو كعاالى منك. عاالوا نتأمل في النا  التي عاللنا من عند اهلل سبحانو كعاالى. إف اإلنساف أةان  
كاف ةسب  في ة ٍّ متبلط و ال شطآف لو كال قرار من نا  اهلل الكثيرة كالوفيرة التي ال عيٍحالىىن إف 

رت إلى الاال  الالوم رأةت أنو عال  سخره اهلل بقضو كقضيضو لراحتك كحياعك أنت ةا ابن نظ
 دـن األفبلؾ عتحرؾ فيو لخدمتكن الرمس كالقمر دائباف فيو من أجل عوفير أسباب رغد الايش 
لحياعكن من أجل عقسي  الزمن الذم عتقلب فيو إلى سنوات فرهور فأةاـ كليالي فساعاتن كإف 

ي األرض التي عحتضنك رأةت أف اهلل سبحانو كعاالى قد جالها مخزنان للكثير كالوفير عأملت ف
كالمتنوع من رزقك كاحتياجاعك المتنوعةن عأملت في ظاىر األرض رأةتها عتفجر بأمر من اهلل عز 

تٍّعي ناظرةك كفيها من الركائ  الابقة ما  ةيمىتٍّعي كجل بأنواع شتى من النباعاتن فيها من األلواف ما ةيمى
أنفك كفيها من الطاـو المتنوعة المختلفة ما ةلتذ أكلك لو كفيها الرزؽ الوفير الذم كفػ رىهي اهلل عز 
كجل ألناامكن كإف عأملت في الرةاح الهابة من حولك فيما بين السماء كاألرض كجدت مزةدان من 

 عز كجل خادمان لحياعك النا  التي ال عيٍحالىىن عنظر فتجد ىذا الغبلؼ الجوم الذم أقامو اهلل
ساىران على استمرار ىذه الحياة ةدرأ عنك الرهب كالنيازؾ كاألجراـ الملتهبة المختلفةن عتأمل في 
الرةاح الهابة من حولك كل ذلك مسخر لكن عنقل السحب من ىنا إلى ىناؾ كىكذا عاود فتنظر 

ان من أجزاء كثيرة متراكبة إلى كيانك من فرقك إلى قدمك فماذا عجد؟ عجد جهازان ماقدان عجيب
متآلفة كل جزء منها ةسهر على رعاةتكن كل جزء منها عاكف على خدمتكن ىذا ما عراه عندما 
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عتأمل فيما ةالل إليك من عند اهلل عز كجلن حقان أف اإلنساف عندما ةتأمل في ىذا الذم ةالل إليو 
انتقامون ةنسى كعيدهن كل من عند اهلل عز كجل ةنسى أنو ذك عقاب أةضانن ةنسى بطرون ةنسى 

ذلك ةيٍطوىل من ذىنو بل من ناظرةو أماـ ىذا الي  المتبلط  من نا  اهلل التي ال عيٍحالىى كحسبك  
كلقد كرمنا ”ن “كإف عادكا نامة اهلل ال عحالوىا إف اإلنساف لظلـو كفار”من ذلك قولو عز كجلهلل 

ضلناى  على كثير ممن خلقنا بني  دـ كحملناى  في البر كالبحر كرزقناى  من الطيبات كف
كأما إذا نظرت ةا ابن  دـ إلى ما ةرقى إلى اهلل منك فماذا عجد؟ عجد ما ةنسيك رحمة “. عفضيبل

اهلل عز كجل كفضلو كنامون عجد ما ةضاك كجهان لوجو أماـ كعيد اهلل كبطرون أسجدى اهلل سبحانو 
م استكبر عليكن طرده من جنانو كعاالى لك ةا ابن  دـ مبلئكتو كطرد في سبيلك الريطاف الذ

كرحمتو ث  أكصاؾ ىذا اإللو الذم أكرمك ىذا اإلكراـ بأف عالغي إلى عااليمو كأف عحقع ما بو 
ساادعك كحذرؾ من كساكس عدكؾ ىذا الذم طرده اهلل عز كجل من أجلك من جنتو فماذا 

بٍاتى كساكس ىذا فالت؟ كضٍاتى كصاةا اهلل عز كجل كراءؾ ظهرةان كاعبٍاتى كساكس عدكؾن اع
الريطاف كاعخذعو كليان لك من دكف اهللن عأمل ةا أةها اإلنساف في ىذا الاتاب الرقيع من اهلل أال 

كإذ قلنا للمبلئكة اسجدكا ادـ فسجدكا إال إبليس  ”ةدعوؾ إلى الخجل الذم ةذةب إنسانيتك 
لك  عدكن بئس كاف من الجن ففسع عن أمر ربو. أفتتخذكنو كذرةتو أكلياء من دكني كى  

أال ةخجلك ىذا. عندما عتأمل في الادك الذم حذرؾ اهلل عز كجل من الخضوع “ للظالمين بدال
لون ىو عدكه كعدكؾن ىذا الذم عراه في صورة إنساف كىو في داخلو ككيانو الداخلي كحشه 

ن مستكبر على اهلل عز كجلن كأنا ال أقالد ىنا شياطين الجن كإنما أقالد الكثرة الكاثرة م
شياطين اإلنسن حذرؾ اهلل سبحانو كعاالى من كثيرو من الطائفة التي مؤل بيانو الرباني من الحدةث 
عنها كمن بياف خيانتها كمن بياف سوءىا كك  كك  حدثك عن النا  التي أغدقها اهلل عز كجل عليها 

الذةن كفركا من  ليًانى ”ث  إنها استكبرت على اهلل كسكرت بنامون إنها علك الفئة التي قاؿ عنهاهلل 
ن أجل حذرؾ اهلل عز كجل من أف عتخذ من عدكؾ “بني إسرائيل على لساف داكد كعيسى ابن مرة 

كعدكه كليان كأمرؾ بأف عكوف ساىران على حقوقك كعلى حقوؽ اهلل عز كجل في عنقك كعلى 
صنات؟  األكطاف التي متاك بها كعلى المقدسات التي أقامك اهلل عز كجل حارسان عليها فماذا

أعرضت عن ىذا الذم كصاؾ اهلل عز كجل بو كعخاذلت أماـ عدكؾ كعدكهن ةقوؿ لك في بيانو 
ةا أةها الذةن  منوا ما لك  إذا قيل لك  انفركا في سبيل اهلل اثاقلت  إلى األرض ”الذم ةبلحقك بو 

إال ”ةقوؿ لكهلل ك “ أرضيت  بالحياة الدنيا من ااخرة فما متاع الحياة الدنيا في ااخرة إال قليل
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ن فماذا “عنفركا ةاذبك  عذابان أليمان كةستبدؿ قومان غيرك  كال عضركه شيئان كاهلل على كل شيء قدةر
صنانا؟ أعرضنا عن ىذا البيافن أعرضنا عن ىذه الوصاةا ث  أعرضنا عن ىذا التحذةر كبدالن من أف 

لى كما أمر كنقف في كجو ىذا الادك  نلبي أمر اهلل فنكوف صفان كاحدان ننتالر لدةن اهلل سبحانو كعاا
كما أكصى بدالن من أف نفال ذلك لجأنا إلى التخاذؿن لجأنا إلى التخاص ن لجأنا إلى التفرؽ 
كاستررل الادك كفال كل ما قد طاب لو كىا ىو ذا ةقتح  بين المقدس كما عالموف كىا ىو 

التي ةواجو الاال  اإلسبلمي أجمع بها ال ةػيقىتٍّل من شاء أف ةػيقىتػٍّلىهي  كىا ىي ذم كعيده بل غطرستو 
عتناىى ق ن ما ىو موقف المسلمين الذةن شرفه  اهلل بنامو التي حدثتك  عنهان الذةن شرفه  اهلل 

“ إال عنالركه فقد نالره اهلل“ ”إف عنالركا اهلل ةنالرك ”سبحانو كعاالى ببيانو الذم ةخاطبه  بوهلل 
كىو ليس بحاجة إلينان شر فػىنىا بأف نكوف حراسان للقي ن كلكن اهلل عز كجل شر فػىنىا بهذه المهمة 

حراسان للمقدساتن حراسان لحقوقنان ألكطاننا فماذا صنانا؟ أعرضنا عن ىذا الذم أكصانا اهلل عز 
كجل بو ككما اعخذنا من الريطاف الجني كليان لنا من دكف اهلل اعخذنا من ىذا الادك كليان لنا من 

و ل  نكن قد أعلنا ذلكن ال أدؿ  على ذلك من التخاذؿن من التخاص ن دكف اهلل عز كجل أجل كل
ال أدؿ على ذلك من ىذا الذم عارفوف مما ةضيع الوقت عن ذكره كالخوض في عفاليلو. حذرىنىا 

ال ةغرنك  ”كقاؿ لناهلل “ إنما ىذه الحياة الدنيا متاع”البياف اإللهي من أف نركن إلى الدنيا كقاؿ لناهلل 
اعلموا أنما الحياة الدنيا لاب كلهو كزةنة كعفاخر بينك  كعكاثر في األمواؿ كاألكالد “ ”باهلل الغركر

كاضرب له  مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختل  بو نبات ”إلى  خر ااةةن ...“ 
مقران  كأنبأنا أف المقر ىناؾن با بني  دـ ال عتخذكا من الممر“ األرض فأصب  ىريمان عذركه الرةاح

كال عضاوا المقر كراءك  ظهيرانن أنت  راحلوف من ىذه الحياة الدنيان فماذا صنانا؟ عانٍقنىا زىرة 
الحياة الدنيا على خبلؼ ما أمرن جالنا من الدنيا سكرانن اعتالرنا الدنيا بكل ما عارفوف من مزاةاىا 

بػىنىا عن الررؼ الذم م بػىنىا عن كصاةا اهللن حىجى تػ اىنىا اهلل سبحانو كعاالى بون ىذا ما ةفد سىكىرىان لنا حىجى
إلى اهلل منا فما الذم ةيذىكٍّرك  ىذا الذم أقوؿ؟ إنو ال ةيذىكٍّرينىا إلى ببطرون ال ةذكرنا إلى باقابون ال 
ةذكرنا إال بوعيده ةا عباد اهللن أال ال ةقولن كاحد فيك  أما أنا فل  أعخذ من الريطاف كليان لقد 

اهلل كلها كأدةت حقوؽ اهلل في عنقين حتى الرسل كاألنبياء ما قالوا ىذا الكبلـن ما نػىف ٍذتي أكامر 
كلو ةؤاخذ اهلل الناس بما كسبوا ما عرؾ على ”ادعوا ىذه الدعول الارةضة ق ن كصدؽ اهلل القائلهلل 

أنت أدةت حقوؽ اهلل! أدةت حقوؽ عينيك! “ ظهرىا من دابة كلكن ةؤخرى  إلى أجل مسمى
ىذه الحياة التي عتمتع بها! أدةت حقوؽ أنفاسك الالاعدة كالهابطة! من ىذا الذم أدةت حقوؽ 
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ةستطيع أف ةقوؿ إنني ل  أقالر في جنب اهلل سبحانو كعاالى ال الرسل كال األنبياء كال الربانيوف من 
عباد اهلل سبحانو كعاالى قالوا ىذا الكبلـ. كااف ما الموقف الذم ةجب أف ةتخذه اإلنساف 

ن باهلل عز كجل؟ ىل ةنبغي أف ةركن إلى الالورة التي عذكرنا بفضل اهلل كرحمتون ىل ةنبغي أف المؤم
نركن إلى ما ةاللنا من عند اهلل أـ ةنبغي أف نركن إلى ما ةرعقي إلى اهلل من عندنا. أما البارم 

ف بين سبحانو كعاالى فقد ربانا على أف نمزج ىاعين الحالتين الواحدة منهما باألخرل كأف نكو 
أجل ىكذا ةقوؿ اهلل عز كجلهلل “ كانوا ةدعوننا رىبان كرغبان ”الرجاء كالخوؼ كصدؽ اهلل القائلهلل 

فلنكن على ىذا المنواؿن عردنا ااماؿ “ عتجافى جنوبه  عن المضاجع ةدعوف ربه  خوفان كطماان ”
ا ةنبغي أف ةكوف برحمة اهلل  نان كعخيفنا مظاىر كعيد اهلل كبطرو بسبب سوء فاالنا  نان  خرن ىكذ

اإلنساف ماداـ ةتمتع بالحياة الرغيدة كالقوة كالقدرة على الحركة كعنفيذ أكامر اهللن فاذا غاضت من  
كياف اإلنساف قواه كإذا انقضى عهد القوة كالنراط من كيانو ككجد نفسو متمددان على فراش 

د كليتذكر كعد اهلل الموت كش  رائحة الموت عزك  أنفو فلينس الخوؼ كالبطشن فلينس الوعي
كليتذكر رحمة اهلل سبحانو كعاالى كليقل إف بلساف قولو أك بلساف حالو ىا أنا أفد إليك ةا ربي 
ضايفان كما قد كلدت ضايفانن ىا أنا أفد إليك ال أملك حوالن كال قوةن ال أملك طاقةن ىكذا 

ا ةنبغي أف ةكوف مآؿ خلقتني كىكذا أفد إليك فارحمني بضافين ال عؤاخذني بسوء فاالين ىكذ
اإلنساف كلكني أعود فأقوؿ لك  ىذا الواجب الذم ةأمرنا اهلل عز كجل بو؛ ردع الادك الذم نهب 

األرض كسيطر على الحقوؽ كاغتالب الوطن كىا ىو ذا ةتوعد المؤمنين كالمسلمين في الاال   
اللتين أكـر بهما  كلو بأف ةستلب منه  بيت المقدس الذم شرفو اهلل بماجزة الماراج كاإلسراء

اهلل رسولو محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  فيا عباد اهلل اعفقوان ةا عباد اهلل كفاك  عخاذالن ةا 
عباد اهلل أجماوا أمرك  ث  اعو صفان كنفذكا أمر اهلل سبحانو كعاالى الذم شرفك  بون إف ل  عفالوا 

إال عنفركا ةاذبك  عذابان ”الدنيا قبل ااخرة ذلك فلتالموا أنك  أماـ كعيد اهلل الذم سينفذ في 
أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل “ أليمان كةستبدؿ قومان غيرك  كال عضركه شيئان كاهلل على كل شيء قدةر

 الاظي .

 

 

 



  

 ~399 ~ 
 

 اٌظٍٛاد اٌقٌّ ٟ٘ اٌّغزًَ ِٓ هعٌ ا٢صبَ ٚاألٚىاه

 

زةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ م
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ة سواءه منها إنك  لتالموف أف كل كاحد منا ةتارض في عقلباعو المختلفة لؤلكساخ كاألقذار المتنوع
ما عحملو إليو الرةاح من الغبار كاألعربة كسواءه منها ما كاف مالدره اإلنسافى ذاعو فما ىو المغتسل 

الذم ةنبغي أف ةػيٍهرىعى إليو كلما كجد نفسو قد ابتلي بريء من ىذه األكساخ؟ المغتسل الذم ةػيٍهرىعي 
اهلل عز كجل بو كصدؽ اهلل القائلهلل  إليو اإلنساف كما عالموف ىو ىذا الماء الطهور الذم ةنجدنا

ن كقد عىًل ى اهلل عز كجل أف اإلنساف ةتارض دائمان لهذه “كةنػزؿ عليك  من السماء ماءن ليطهرك  بو”
األكساخ المختلفة فجال نامة الماء كفيرة ككثيرة ةراىا اإلنساف من حولو أٌنى عقل بى كنظر. 

ار ىذه الحياة الدنيا بمختلف أعمالها كأنرطتها البد كاإلنساف أةضان ةا عباد اهلل عندما ةخوض غم
أف ةاليبو رشاش كثير من المااصين البد أف ةاليبو رشاش كثير من األكزار فما ىو المغتسل الذم 
ىيأه ربنا الرحمن الرحي  من أجل أف ةتخله اإلنساف من رجس  ثامو كأكزاره باد أف أكرمنا بالماء 

عربة كالغبار كاألقذار المادةة؟ إنو الاللوات الخمس الذم ةتخله بو أحدنا من رجس األ
المكتوبةن ىذا ىو المغتسل الذم ةنجدنا اهلل سبحانو كعاالى بو. كلماذا كانت خمس صلوات في 
اليـو كالليلة؟ ذلك ألف اإلنساف دائمان كلما خاض غمار ىذه الدنيان كالبد أف ةخوض غمارىان 

ب كمن ث  فقد كانت رحمة اهلل عز كجل لو سيجد أنو قد أصيب برشاش باضو من الذنو 
بالمرصادن ةدخل كقت الالبلة فيػيٍهرىعي إليها كةقبل إلى اهلل عز كجل بأدائها على النحو الذم أمر 
كإذا بالحيفتو السوداء عادت بيضاء كإذا بثقل األكزار قد ذاب من كاىلو فاذا عاد إلى سوقو 

ى الالبلة في الميقات الثاني كإذا بهذه الالبلة كمخاضتو كأصابو رشاش من األكزار ثانية عاد إل
ىي األخرل طهرعو كأعادت صحيفتو الملوثة إلى البياض كالطهرن ىذا ىو المغتسل الذم ةنبئ عن 

مدل رحمة اهلل عز كجل باباده ىيأه اهلل عز كجل لنا كي نمحوى  ثار رشاش المااصي التي قد 
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قاؿهلل أرأةت  لو أف نهران غمران  مسل  كغيره أنو فيما ركاه  نتارض لهان كقد ص  عن رسوؿ اهلل 
بباب أحدك  ةغتسل منو في اليـو خمس مرات أكاف ةبقى عليو درف قالوا ال ةا رسوؿ اهلل قاؿ 

فكذلك  الاللوات الخمس عمحو  ثاـ الابد كأخطاءه. بل إف الاللوات الخمس من شأنها أنها 
لمااصي متالقة بحقوؽ الابادن كقد ص  عمحو المااصي التي عستوجب الحد ما ل  عكن ىذه ا

في المسجد قبل الالبلة فأسر إليو أنو قد  فيما ركاه الريخاف أف رجبلن دخل إلى رسوؿ اهلل 
كسكت عنو ث  عاد الثانية ةذكر لو ذلك فأعرض عنو  ارعكب موجب حد فأعرض رسوؿ اهلل 

ابو عاد الرجل ةيذىكٍّري رسوؿ كأصح رسوؿ اهلل كسكت عنو كلما أقيمت الالبلة كصلى رسوؿ اهلل 
أرأةت أنك عندما خرجت من بيتك أل  عتوضأ فتحسن كضوءؾن أل   بما قاؿ فقاؿ لو  اهلل 

عرهد مانا الالبلة قاؿ بلى قاؿ فقد غفر اهلل لك ذنبكن ىذا ىو دكر الالبلة في حياة اإلنساف ةا 
حياعه  بأمراضو شتى نفسية مختلفةن عباد اهللن بل أقوؿ لك  شيئان  خرهلل ما أكثر الذةن ابتلوا في 

ما أكثر الذةن ابتلوا بالكآبة فكاف دكاؤى  الذم انترله  من ىذا المرض ىو اإلقباؿ إلى الالبلةن 
ما أكثر الذةن عقلبوا في أمراضو نفسيةو مختلفة كلكن صلته  باهلل جالته  ةػيٍهرىعيوف إلى الوقوؼ 

ألمراضه  المختلفةن كما أكثر المالائب التي بين ةدم اهلل عز كجل فكانت صبلعه  خير دكاء 
طرقت أبواب كثيرو من المجتمااتن مالائب مختلفةن من ذلك القح  كاحتباس األمطارن كاف 

الريء الذم رفع ىذا الببلء عنه  كأعادى  إلى أمن الطمأنينة كرغد الايش ىذه الاللوات 
ا عباد اهلل في الالورة كالمظهر الخمسن كلماذا ال عكوف الاللوات الخمس بهذه المثابة! إنها ة

عكليف كلكنها في الحقيقة استضافة كعررةفن فاذا استجبت الستضافة اهلل سبحانو كعاالى 
ككقفت بين ةدةو حامدان ث  مثنيان ث  مستاينان ث  داعيان أف ةهدةك كأف ةكؤلؾ باين عناةتو أعتوقع أال 

تو دكف إكراـ كىو ربه كرة ! فيا عجبان ةقوؿ اهلل لك لبيك ةا عبدم! أعتوقع أف ةالرفك من ضياف
ةا عباد اهلل ةا عجبان لجسوـو ال عارؼ لذة الالبلة كالوقوؼ بين ةدم اهلل كةا عجبان لجباهو ل  عذؽ 
لذة السجود لوجو اهلل سبحانو كعاالى لقد قلت لك  كأؤكد أف الالبلة في ظاىرىا عكليف كلكنها 

نجد ًقطىاعان كثيرة من المسلمين قد قىطىايوا أنفسه   في الحقيقة استضافة من اهلل كعررةف فلماذا
عن استضافة اهلل عز كجل؟ لماذا نجدى  قد أعرضوا عن نداء اهلل عز كجل ةستضيفه ؟ أليس 
ىذا أمران عجيبان ةا عباد اهلل؟ مسلموف! كلو كانوا غير مسلمين لزاؿ الاجبن مسلموف ةقرؤكف  

كةسماوف أك “ بلة كانت على المؤمنين كتابان موقوعان إف الال”كتاب اهلل عز كجل كةرددكف قولوهلل 
كأمر أىلك بالالبلة كاصطبر عليها ال نسألك ”كةقرؤكف قولوهلل “ كأق  الالبلة لذكرم”ةقرؤكف قولوهلل 
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كمع ذلك ةستضيفني اهلل عز كجل للوقوؼ بين ةدةون أعرض! “ رزقان نحن نرزقك كالااقبة للتقول
ه الاقل ق . ث  إف البياف اإللهي ةضانا أماـ صور مرعبة أعرض عن استضافتو لي! شيءه ال ةتالور 

كمخيفة لمالير اإلنساف ةـو القيامةن ذاؾ الذم كاف في دنياه مارضان عن ىذه الالبلةن عن ىذه 
ةـو ةيٍكرىفي ”االستضافةن ةقطع نفسو كربما ةقطع ااخرةن عنهان اسماوا قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 

د فبل ةستطياوفن خاشاة أبالارى  عرىقه  ذلة كقد كانوا ةدعوف إلى عن ساؽ كةيٍدعىوفى إلى السجو 
كجوه ةومئذو ناضرة إلى ربها ناظرة ”ن اسماوا قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل “السجود كى  سالموف

أم إذا بلغت “ ككجوه ةومئذو باسرة عظن أف ةػيٍفاىلى بها فاقرهن كبل إذا بلغت التراقي كقيل من راؽ
ة إذا بلغت ”كقيل أليس من راؽن أليس من طبيب ةايد الركح إلى مكانها من الجسد  الركح التػ ٍرقػيوى

التراقي كقيل من راؽ كظن أنو الفراؽ كالتفت الساؽ بالساؽ إلى ربك ةومئذو المساؽن فبل صدؽ 
الحظوا ةا عباد اهلل كيف قرف البياف اإللهي الكفر بترؾ الالبلة كل  “ كال صلى كلكن كذب كعولى

عبادةو غيرىا ألف اإلنساف إذا  ب إلى ربو بالبلة عامة غفر اهلل لو بقية ذنوبو أما إذا ةتحدث عن 
 ب إلى اهلل مارضان عن الالبلة قد قطع نفسو عن استضافة اهلل عز كجل فمآلو ىذا الذم ةقولو 

ن ةا عجبان للمسل  الذم ةال  أنو عما قرةب “فبل صدؽ كال صلى كلكن كذب كعولى”اهلل عز كجل 
حين طاؿ الحين أك قالر سيتمدد على فراش الموت كلسوؼ ةدخل عليو ملك الموت باد 

كلسوؼ ةراه باينيو كلسوؼ عنطوم قواه كلها لتؤكؿ إلى ال شيء كلسوؼ ةجد نفسو كتلة من 
الابودةة هلل كلكن فات األكافن فاعت الفرصةن أنا أعل  أنني صائره إلى ىذان لماذا ال أصطل  مع 

ال أستجيب الستضافتو كلماذا ال أيةىسٍّري السبيل للناس كي ةستجيبوا لهذه  موالم كربين لماذا
فيما ص  عنوهلل أعطيت خمسان  االستضافة التي ةدعوى  اهلل عز كجل إليها كقد قاؿ المالطفى 

ل  ةاطهن أحده من قبلين الثانية منهنهلل كجالت لي األرض مسجدان كطهوران فأةما رجل من أمتي 
مكاف فليالل. إف أدركتك الالبلة في السوؽ فلتالل ألف اهلل ةأمرنا أف نؤدم أدركتو الالبلة في 

الاللوات في مواقيتهان إف أدركتك الالبلة في مقهىن فق  كصلن إف أدركتك الالبلة في مطا ن إف 
أدركتك الالبلة في قارعة الطرةع كسمات المؤذف ةقوؿ اهلل أكبر قل بلساف حالك أك بلساف 

عباد اهلل أنا مكلف بأف أخبرك  عن نذةر ةنطوم في ىذا الرتاء القادـ قولك لبيك الله  لبيك. 
إف ل  نالطل  مع موالنا كخالقنا فلسوؼ ةكوف شتاءن قاسيان كلسوؼ نااني من انقطاع المطر 

كاحتباسها ما ل  نرهده في سنوات خلتن أنا أقوؿ ىذا كالحب ةوجب علي ذلكن الغيرة على 
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فلنالطل  مع اهلل قبل فوات األكافن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر  أمتي كعلى بلدم عوجب علي  ذلك
 اهلل الاظي .

 

 

 

 

 ٔؼّخ فف١خ ٠ىوِٕب هللا ػي ٚعً ثٙب

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

قلت لك  في  خر خطبتي األسبوع الماضي إنني أحمل إليك  من اهلل عز كجل نذةران برتاء جاؼ 
موصوؿ قيظو بقيظ الاليف الذم انطول كمضى فسأؿ سائلوف أكحيه عنػزؿ من باد باثة خاع  

حتى بلغك منو ىذا النذةر؟ كالجواب ةا عباد اهلل أف الوحي قد انقطع  كاألنبياء محمد  الرسل
بباثة خاع  الرسل كاألنبياء بدكف رةب كال شك كلكن سنن اهلل كقوانينو في عباده ماضية كقراراعو 

هلل عز التي ةتاامل على أساسها مع عباده ما عزاؿ ناطقةن كالنذةر الذم ةنبغي أف نتلقاه من عند ا
كجل ليس محالوران في كحي ةأعي بو رسوؿ أك نبي كلكنو ةخاطبنا كةتالل بنا عن طرةع سنن اهلل 

بل عن طرةع دستوره كقوانينو التي ةأخذ اهلل عز كجل بها عباده. نحن أمة مسلمة كهلل الحمدن إذان 
ا اإلسبلـ الذم فقد باةانا اهلل عز كجل على اإلسبلـ كىذا ةاني أننا عاىدناه بأف نؤدم حقوؽ ىذ

أكفوا باهدم أكؼ باهدك  كإةام ”باةانا اهلل عز كجل عليو كقانوف اهلل عز كجل ةقوؿ لنا عندئذوهلل 
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ن لقد ألزمت  أنفسك  بأف عنفذكا عهد اإلسبلـ الذم باةاتموني عليو كىو عهد مستقر في “فارىبوف
ه الدةن الذم شرفتك  بو أعناقك ن نفذكا ىذا الاهد الذم ألزمت  أنفسك  بو عجاه أكامرمن عجا

كأنا ألـز ذاعي بأف أنفذ عهودم عجاىك  نامات جيل ى ال عنقطعن سأكرمك  ببركات السماء 
كسأكرمك  بنبات األرض كرزقو كلسوؼ أكف أةدم الظُّبلـ كالطغاة عنك  كلسوؼ أحمي 

يذ ما حقوقك  من الناىبين كالمغتالبين كلكن إف باةاتموني على اإلسبلـ ث  أعرضت  عن عنف
اذكركا نامتي التي أنامت عليك  ”عاىدعموني عليو فانتظركا نقيض ذلكن ىذا ما ةقولو قرار اهلل 

كلربما قاؿ قائل فلماذا ةكـر اهلل عز كجل الطغاة “. كأكفوا باهدم أكؼ باهدك  كإةام فارىبوف
كةنطع دستوره كالمارقين كالجاحدةن لدةن اهلل عز كجل في شرؽ الاال  كغربو؟ كةأعي قانوف اهلل 

قائبلن أكلئك ليس بيني كبينه  عهدن ل  ةباةاوني على الخضوع لهذا الدةنن ل  ةباةاوني على 
االستسبلـ لابودةته  لي فليس بيني كبينه  أم عبلـز أما أنت  فهنالك عقد بيني كبينك ن أل  

فقد عحملت  في عباةاوني على اإلسبلـن أل  عالنوا أنك  ماتزكف باةمانك  باهلل عز كجل إذان 
أعناقك  حقوؽ ىذا اإلةماف في حين أف أكلئك ل  ةتحملوا في أعناقك  علك الحقوؽ ك ثركا 
من  ”الحياة الدنيا على ااخرة التي كعد اهلل بها عباده الالالحين كقانوف اهلل سبحانو كعاالى ةقوؿهلل 

بخسوف أكلئك الذةن مأكاى  كاف ةرةد الحياة الدنيا كزةنتها نوؼ إليه  أعماله  فيها كى  فيها ال ة
ىذا قانوف اهلل عز كجلن ليس ث  حاجة إلى استمرار كحي مادمنا نقرأ كتاب اهلل. كأعود “ النار

فأقوؿ إنو شتاء ةحمل في داخلو النذةر كأم  نذةرن كالذم ةنطع بذلك قانوف اهلل المقركء في كتابو 
في كتاب اهلل سبحانو كعاالىن فتاالوا ةا كسننو التي عطرؽ أسماعنا صباح كمساء إف ل  نكن نقرؤىا 

عباد اهللن عاالوا ناكف على ساعةو قدسيةو من نقد الذات أدعوا إلى ذلك نفسي كأدعوك  جمياان 
كأدعوا أمتنا جمااء شاوبان كقادةن إلى أف ناكف ساعةن قدسيةن على النقد الذاعين عاالوا نر  رائحة 

رؼ كبير عوجنا كجودنا الذاعي كالحضارم بو الشك في أكفنان ماذا صنانان نحن مسلموفن كىذا ش
ىذا كال رةب لكن ىل أدةنا حقوؽ ىذا الدةن الذم باةٍانىا اهلل عز كجل عليون ىل احترمنا شاائر 
اإلسبلـ كأنت  عالموف أركاف اإلسبلـ باد الرهادعينن أكلها إقامة الالبلة كل  ةقل المالطفى أداء 

كفرؽ كبير بين األداء كاإلقامةن المطلوب منا أف نقيمها على خير  الالبلة كإنما قاؿ إقامة الالبلة
كجو كأف ندافع عنها بكل شكل كأف ناتز بها أةنما كيًجٍدنىا ىذا مانى إقاـ الالبلةن إلى  خر األركاف 

األخرل. باةٍانا اهلل عز كجل على اإلسبلـن ىل اعتززنا بما ةتضمنو اإلسبلـ من مبادئ كقي  أـ 
لى ما عند ااخرةنن أعرضنا عن النظ  التي قضى اهلل عز كجل فضبلن منو كإحسانان أف ساؿ لاابنا ع
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ةحالن األسرة اإلسبلمية بحالن الوقاةة كالساادة كالحقوؽ الدائمة فأعرضنا عن ىذا الذم ضمنو 
اهلل عز كجل لنا كساؿ لاابنا على األحواؿ التي ةتقلب فيها ااخركفن كأنت  عالموف أف األسرة قد 

بحت أطبلالن كبقاةا أبنيةن أل  ةؤؿ حالنا مع اهلل إلى ىذا ةا عباد اهلل؟! أمرنا اهلل سبحانو كعاالى أص
بكثير من األحكاـ التي عتالع برخالية كل فرد على حده كالتي عتالع بالنظ  االجتماعية 

علك التي ال كاالقتالادةة كعبلقة ما بين المسلمين كغيرى  كنظرنا ةمينان كشماالن كإذا بالقلة فق  
عزاؿ على الاهد كأما األكثرةة فمفتونوف بما لدل الغربيين كأقوؿ لك  أةها اإلخوة في ىذه 

المناسبة باألمس الحقيقي أم في ةـو الخميس استقبلت ثلةن من األجانب في قاعة ىذا المسجد 
اىد كنحاكؿ أف رجاالن كنساءن فكاف فيمن سأؿن كالسائل امرأةن عقوؿهلل إننا إلى اليـو في الغرب نج

ن إننا مازلنا نناضل إلى اليـو في سبيل أف  عكوف أجور المرأة كأجور الرجل كل  نفل  إلى اليـو
عكوف المرأة لها من القيمة في نظر الرجل مثل ما للرجل في مجتمااعنا كلكنا ل  نفل  بادن امرأة 

ف عنجحوا فيما ل  ننج  فرنسية مثقفة قامت عقوؿ لي ىذا الكبلـ ث  قالت عرل ىل من المأموؿ أ
بو نحن؟ قلت لها ككياني كلو من الفرؽ إلى القدـ ةحمد اهللهلل أما األجور فررةاتنا عنه على أال 

فرؽ بين الرجل كالمرأة في األجر إنما المقياس الجودة في الامل كليس المقياس الهوةة في الاامل 
 سبحانو كعاالى عليو إذ ةقوؿهلل كأما نظر المجتمع إلى المرأة فمتفرع عما رب انا كتاب اهلل

إنها الوالةة المتبادلةن المرأة عتمتع بالوالةة على الرجل “ كالمؤمنوف كالمؤمنات باضو أكلياء باض”
كفي الوقت ذاعو ةتمتع الرجل أةضان بالوالةة على المرأةن إنها الوالةة المتبادلة التي ال عارفها 

جتمااعنا اإلسبلمية فنجد من قد سىًكرى بهذا الذم القوانين الوضاية باد. كمع ذلك ننظر إلى م
ةااني منو الغربيوفن قد سىًكرى بهذا الببلء المحاؽ الذم ةتأفف منو الغربيوف كاهلل عز كجل ةقوؿهلل 

ىذا ىو مالدر اإلنذار الذم “. اذكركا نامتي التي أنامت عليك  كأكفوا باهدم أكؼ باهدك ”
ا أكثر مالادر ىذا اإلنذار في كتاب اهلل عز كجل حدثتك  عنو فاف أردع  مالدران  خرن كم

علك “ كلقد أرسلنا إلى أم و من قبلك فأخذناى  بالبأساء كالضراء لال  ةتضرعوف”فاسماوا قولوهلل 
ىي سنة رب الاالمين. سنة رب الاالمين في عباده أف الناس الذةن عاىدكا اهلل عز كجل على 

الذم ألزموا أنفسه  بو فانو ةطبع عليه  القاعدة السمع كالطاعة إذا أعرضوا عن عنفيذ الاهد 
القائلةهلل من ل  ةػيٍقًبٍل إلى اهلل بلطائف اإلحساف سيع إليو بسبلسل االمتحافن أم سيع إليو 

بسبلسل االبتبلءاتن بسبلسل المالائبن بسبلسل الحرمافن بالسبلسل المتملثة بتسلي  الطغاة 
لنا إلى أم و من قبلك فأخذناى  بالبأساء كالضراء كلقد أرس”عليه ن ىذا ىو قانوف اهلل عز كجل 
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ىبل عضرعوا عندما جاءى  بأسنان كما “ فلوال إذ جاءى  بأسنا عضرعوا”قانوف اهلل “ لال  ةتضرعوف
المراد بالتضرع أةها اإلخوةن ليس المراد بالتضرع المسكنة الظاىرةةن ليس المراد بالتضرع 

  ةاود كل كاحد إلى شأنون المراد بالتضرع عجدةد البياة األكف التي عرعفع مرعجفة إلى السماء ث
مع اهلل عز كجلن المراد بالتضرع إصبلح الفسادن المراد بالتضرع عقوة  االعوجاجن المراد 

بالتضرع أف ةقف كل كاحد منا ساعةن قدسية مع نقده لذاعو ماذا صنات؟ ماذا أسأت؟ ث  ةجدد 
فلوال إذ جاءى  بأسنا عضرعوا كلكن قست قلوبه  كزةن ” البياة مع اهلل عز كجلن ىذا مانى قولوهلل

ىذه المرحلة التي نحن فيها أةها اإلخوة مرحلة عنوانها نامة خفية “. له  الريطاف ما كانوا ةالموف
ةكرمنا اهلل عز كجل بهان الحرماف الذم نػيٍبتىلى بو في ىذه المرحلة نامة كصدؽ من قاؿهلل ربما 

نػىاىك أم ربما كاف الاطاء في المنعن ةمناك فتستيقظ فتتوب مىنػىاىكى فأعطاؾ كربما أعطا ؾ فىمى
فتؤكب إلى اهلل عز كجل فتاود نامو عترل في حياعكن أجلن كلكن إذا ركبنا رؤكسنا كل  عامل 

اإلنذارات في أنفسنا كل  نلتفت إلى اهلل على اختبلؼ المستوةات أقوؿن فلربما عحيع بنا المرحلة 
فلوال إذ جاءى  بأسنا عضرعوا ”ها اهلل في ىذه السن ة الماضية في عباده األخرل التي ةخاطبنا ب

فمبل نسوا ما ذيكٍّريكا بو فتحنا ”اسماوا “ كلكن قست قلوبه  زةن له  الريطاف ما كانوا ةالموف
أخرى ما “. عليه  أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أكعوا أخذناى  بغتةن فاذا ى  مبلسوف

ا ىذه المرحلة الثالثةن نركب رؤكسنا في اإلعراض ث  في اإلعراضن النُّذيري ال أخراه أف عحيع بن
عامل شيئان في مراعرنا كعندئذو عأعي المرحلة الثالثةن ةفت  اهلل عليو نامو عترل كلها كنسكر بنا  

اهلل الوافدة من السماء كالناباة من األرض كلكن إف ىي إال فترة ةسيرة من الزمن كعأعي ساعة 
محع كالهبلؾن أجل عباد اهللن إف اهلل عندما ةهلك أمة ال ةهلكها كىي مستضافة إنما ةهلكها ال

عندما عبلغ األكج في عالورىا كصدؽ المثل القائلهلل ال ةسق  أحد من الحالير كإنما ةسق  من 
الارش أك السرةر. اإلنساف الذم ةكوف على حاليره ال مانى لسقوطو كلكن الناس الذةن ةرةد اهلل 

كجل أف ةمحقه  ةردى  كةملي له  ث  ةملي له  حتى إذا سكركا بالنامة ككصلوا إلى أعلى  عز
ن أجل ةسقطوف من الارش أك السرةر كال ةسقطوف من  من حد البطر عندئذو ةقاوف من حالعو

الحالير. أةها اإلخوة ىذا ىو مالدر اإلنذار الذم حدثتك  عنو في األسبوع الماضي كأنا أكجو 
إلى نفسي أكالن ةنبغي أف أش   رائحة كفي كلسوؼ أٍقًبلي إلى اهلل عائبان كأسألو أف ةاينني ىذا اإلنذار 

على االستقامة على دةنو كعوبوا إلى اهلل جمياان أنت  أةضان ةا عباد اهللن أسألو سبحانو كعاالى أف 
  الاظي .ةكرمنا بالتوفيع إلى الاود  منان متطمئنان إلى دةنون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 ِملِبد طالح االٍزَمبء

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد  
كما ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت 

محمدان عبده كرسولو كصفيو  على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 يا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد ف

في الناس من ةل  على ضركرة التداعي إلى صبلة االستسقاءن كالشك أف صبلة 
كصبلىان كصبلىا كثير من الخلفاء  االستسقاء سنة ماضية إلى ةـو القيامة دعا إليها رسوؿ اهلل 

عندما اقتضت الحاجة كفيًت ى السبيل إلى ذلكن كلكن صبلة االستسقاء كالاللوات المفركضة 
رل لها مقدمات البد منهان ىذه المقدمات بالنسبة لالبلة االستسقاء كالركح من الجسدن األخ

فاذا ل  عتحقع مقدماعها كانت صبلة االستسقاء كجسد انفاللت عنو ركحو. صبلة االستسقاء  
كالاللوات األخرلن أرأةت إلى رجل أقبل ةاللي قبل أف ةتطهرن قبل أف ةطهر ثيابون قبل أف ةتأكد 

لمكاف الذم ةقف عليون قبل أف ةتحرل القبلة فيتجو إليهان كذلك  صبلة االستسقاء من طهارة ا
البد لقبوؿ اهلل لها من أف عسرم فيها ركحها كركحها ىي الرركط التي أخبرنا عنها كتاب اهلل 

كبيػ نىها لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن البد بين ةدةها من التوبة إلى اهلل عز كجل 
من االستغفار بين ةدم اهلل سبحانون كالبد أف ةابر المسلموف عن صدؽ عوبته  بالاود ك 

كاالصطبلح مع اهلل سبحانو كعاالىن البد من أف ةايدكا الحقوؽ إلى أصحابهان حقوؽ اهلل عز كجل 
ن  الضائاة ةنبغي أف ةتوب اإلنساف عنها كةجدد البياة مع اهلل عز كجل أنو لن ةضياها باد اليـو

وؽ الاباد ةنبغي أف ةايدىا إليه  كاملة غير منقوصةن كباختالار البد بين ةدم صبلة االستسقاء حق
من االصطبلح مجددان مع اهلل سبحانو كعاالى كمن عجدةد البياة مع اهلل عز كجل على كل 
المستوةات كعلى عفاكت الناس كاختبلفه  في الرعب. ىذه الحقيقة ةنبغي أف نهت  بها قبل 

بالتداعي إلى صبلة االستسقاءن كعجبي الذم ال ةنتهي من أناس ةلحوف كةلحفوف في  االىتماـ
الدعوة إلى صبلة االستسقاء ممثلة في ركاتين عاللى كفي خطبة علقى أما الحدةث عن األسباب 
التي اقتضت احتباس المطرن أما التأمل في األسباب التي ةنذرنا اهلل سبحانو كعاالى بسببها بسنة 

ؼ ل  ةسبع لها ربما نظير فهؤالء عن ذلك كلو مارضوفن كل ما في األمر أنه  ةتداعوف من الجفا
إلى صبلة االستسقاء كلكن أعتقد أنا جمياان نقرأ القر ف فاف ل  نكن ممن نقرؤه فنحن في أقل 

فقلت استغفركا ربك  إنو  ”المراعب ممن ةالغي إليون لقد قرأنا أك استمانا إلى قوؿ اهلل عز كجلهلل 



  

 ~417 ~ 
 

غفاران ةرسل السماء عليك  مدراران كةمددك  بأمواؿ كبنين كةجال لك  جنات كةجال لك   كاف
ن البد من عوفر الررط كي ننتظر “استغفركا ربك  إنو كاف غفاران ”ن الحظوا الرب  أةها اإلخوة “أنهاران 

ةقوؿ اهلل كلكن لمنن “ كإني لغفار”عوفر الجزاءن أل  نقرأ أك نالغي إلى قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 
ن الحظوا الراب  بين المقدمة “كإني لغفار لمن عاب ك من كعمل صالحان ث  اىتدل”عز كجلهلل 

كإني لغفار لمن عاب ك من كعمل ”كالنتيجةن ل  ةقل كإني لغفار كأطلع كل  ةقيٍّد كإنما قاؿهلل 
فيو إلى كثيركف ى  الذةن ةنتظركف استجابة الدعاء بمجرد أف ةرفع أحدى  ك“. صالحان ث  اىتدل

السماء كةسأؿ اهلل سبحانو كعاالى حاجاعو كمتطلباعو كلكن قليلوف ى  الذةن ةتأملوف في الررط 
الذم نبهىنا إليو بياف اهلل عز كجلن عرةد من اهلل عز كجل أف ةستجيب دعاءؾ إذف فاستجب طلبو 

دعاف  كإذا سألك عبادم عني فاني قرةب أجيب دعوة الداع إذا”ةستجب اهلل عز كجل دعاءؾ 
عرةدكف أف ةستجيب ربك  الدعاء الذم عتوجهوف بو “. فليستجيبوا لي كليؤمنوا بي لاله  ةرشدكف

إليو إذف فما عليك  إال أف عستجيبوا أنت  أةضان ما قد طلبو منك ن أما أف ةطلب اهلل عز كجل مني 
لمرة كأعرض عنهان أكامر ةذكرني بضركرة عنفيذىا فأعرض عنهان كةذكرني بها المرة علو المرة علو ا

كةذكرني كةحذرني كأظل مارضان عنها ث  إنو عأعي ضائقة كهذه الضائقة التي نتحدث عنها كنسمع 
أف اهلل عز كجل قد كعد عباده أف ةتسجيب دعاءى  فيرفع ةدةو إلى السماء ةدعو اهلل سبحانو 

تي كعدنا بها اهلل عز كعاالى ث  إنو إف ل  ةجد االستجابة شكا كانتقد كقاؿ أةن ىي االستجابة ال
كجل!. ةا أةها الناس عأملوا في خطاب اهلل الذم أرسلو اهلل عز كجل إلينا كعتدبركه كنفذكا أكامره 

كإذا سألك عبادم عني فاني قرةب أجيب دعوة ”ةنفذ اهلل سبحانو كعاالى لك  ما قد كعدك  بو 
وا ألكامرمن دعوعه  إلى ةستجيب“ فليستجيبوا لي”لكن ماذا قاؿ باد ذلك “ الداع إذا دعاف

عبادات ما ةنبغي أف ةارضوا عنهان دعوعه  إلى طاعاتو كدعوعه  إلى احتراـ شاائرىا ما ةنبغي أف 
ةتساىلوا كأف ةستخفوا فيهان دعوعه  إلى اعباع أحكاـ ىي في مالالحه  كلكنه  أعرضوا عن ىذا 

أةها اإلخوة كلالك  عذكركف كىذا كذاؾ ث  راحوا ةطالبوف بحقوقه ن ل  ةبتاد عهد رمضاف عنا 
الكثرة الكاثرة من الذةن كانوا ةتحدكف شايرة رمضاف في األسواؽن في المقاىين في المطاع  
المفتحة األبوابن في كثيرو من الدكائرن كلك  ةذكر ذلكن ىذه الحقيقة ةنبغي أةها اإلخوة أف 

جل كىو ليس خطابان لبني إسرائيل نالمها جيدانن كذك ٍرعيكيٍ  في األسبوع الماضي بقوؿ اهلل عز ك 
ن لي عليك  عهد “أكفوا باهدم أكؼ باهدك  كإةام فارىبوف”فق  كإنما ىو خطاب لاباده جمياان 

باةاتموني عليون كعدعموني بتنفيذهن متىن عندما قلت  نحن مسلموف نحن مؤمنوفن عندما شهدع  
إذف ما لك  ال عوفوف ىذا “ دلكالذم خلقك فسواؾ فا”أال ال إلو لك  إال ىذا اإللو الواحد 

إلى  الاهد الذم طيوٍّؽى في أعناقك  إذف ةوؼ اهلل سبحانو كعاالى عهدك  أجلن خرج المالطفى 
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االستسقاءن كإنما حيًبسىٍت األمطار في عهده عبيينان لنان من أجل أف ةارفنا البارم عز كجل على 
ال من رسوؿ اهلل كسيلة إةضاح كإال فل  سنتو في مااملة عباده بينها لنا في حياة رسوؿ اهللن ج

ةكن في عهد رسوؿ اهلل من الالحابة من أكغل في اإلعراض عن حقوؽ اهلل لكنها سنة أنبأنا اهلل 
بها بطرةقة عمليةن خرج ةستسقين جدد التوبة كأمر أصحابو بذلكن استغفر اهلل كأمر أصحابو 

سماء اهلل عز كجل فاستجاب اهللن كأصب   بذلكن عذلل عذلبلن عجيبان كىو ةرفع ةدةو ةبسطهما إلى
ةدعوا ةقوؿ الله  إلى ااكاـ كالظراب كبطوف األكدةة الله  حوالينا كال علينا أجلن كفي عهد عمر 
في عاـ الرمادة خرج عمر ةستسقي لكن باد التوبة كباد االستغفار كباد أف ذك رى عمر المسلمين 

اهللن ةؤدكا حقوؽ عباد اهلل سبحانو كعاالى كخرج  بأف ةاودكا فيؤكبوا إلى اهللن ةؤدكا حقوؽ
ةستسقين كما أدراك  بالمنهج كالركل الذم كاف عليو عمر كىو ةستسقين ك  عذلل كك  كاف في 
حالة انكسار كمسكنة كىو ةدعو اهلل سبحانو كعاالىن استجاب اهلل دعاءه كعحقع األملن كما من 

قان كأصلحوا الفساد كقوموا االعوجاج ك بوا كعابوا عهد من الاهود  ب فيو المسلموف إلى اهلل ح
إلى اهلل عز كجل ث  طرقوا باب اهلل عز كجل عن طرةع االستسقاء إال أجابه  اهلل سبحانو كعاالىن 
كاليـو أةها اإلخوة عندما ةطلب مني أف أقـو فأدعو أف نتداعى إلى صبلة االستسقاء دكف التفات 

ذم أخراه إليها اإلخوةن أشد ما أخراه أف ندعو اهلل دعاءن ل  إلى شركطها كإلى مقدماعها ما ال
عتوفر شركط االستجابة فيو كعندئذو نتفرؽ دكف أف نجد استجابةن كما أقرب أف ةستغلها الراردكف 

عن دةن اهلل البايدكف عن اإلةماف باهلل فيالقوف التاليقات التي عارفوفن ةقوؿ أحدى  ىا ى  
كىا ىي ذم السماء ال عزاؿ كما ىي. ال نرةد أةها اإلخوة أف عكوف  المراةخ قد اجتماوا كدعوا

صبلعنا بطرةقة عثمر نقيض ما نرةدن نرةد إذا عداعينا إلى صبلة االستسقاء أف عكوف قيودىا كلها 
كافرةن قاؿ الفقهاءهلل ةدعوا إليها إماـ المسلمين أجل كةأمرى  بالتوبة كإعادة الحقوؽ إلى أصحابها 

هلل كاالصطبلح ماون الذم كاف شاردان عن صبلعو ةاود فيتوب إلى اهلل كةبدأ فياللين كالرجوع إلى ا
الذم كاف شاردان عن صيامو ةؤكب إلى اهللن الذم كاف عاكفان على فواحش أك على منكرات ةؤكب 
كةاود إلى اهللن كلٌّ ةااىد ربو عز كجل على التوبة كاإلنابة ث  إنه  ةجتماوف كةدعوف دعاء الابد 

منكسر األكاب إلى اهلل سبحانو كعاالىن ما أسرع ما ةجد ىؤالء المسلموف االستجابة. أةها ال
اإلخوة ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمهان المسكنة على باب اهلل عبادة كأم عبادةن انظركا إلى كبلـ 

؟ رسوؿ اهللهلل الله  أحييني مسكينان كعوفني مسكينان كاحررني في زمرة المساكينن من المسكين
ليس المسكين ىو الذم ةطرؽ أبواب الناس كةمد ةد المسألة إليه  ال أةها اإلخوةن المسكين ىو 
ذلك الذم ةقف موقف انكسار كمسكنة كذؿ لكن بين ةدم خالقو عز كجلن المسكين ىو ذاؾ 
الذم ةقف موقف المضطر ةسأؿ اهلل سبحانو كعاالى التوبة كاإلنابةن ةافر كجهو بالتراب عابيران عن 
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كىكذا كاف مظهره دائمان. ألسنا أعباع  ذلو كعبودةتو هلل عز كجلن ىكذا كاف رسوؿ اهلل 
المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ! قلتها أكثر من مرة كأنا أقولها مرة أخرل أةها اإلخوة مرهداف 

من اثناف كلٌّ منهما ةباث في نفسي نروة ما مثلها نروة كسركران ما باده سركر بل طربان ما باده 
طربن المرهد األكؿ مرهد إنساف أعرفو موغبلن في المااصي شاردان عن صراط اهلل عز كجل 
متقلبان في حمأة الفواحش المختلفة ألوانان كأشكاالن كأنظر إليو ذات ةـو كإذا ىو متبدؿ متذلل 

ةجلس في الالف األكؿ مع الماللين في مسجد من المساجد أنظر إليو فبل عكاد عينام عالدقاف 
عرةاف كإذا بو قد  ب كعاد إلى اهللن ىذا المنظرن ىذا الذؿ الذم ةتبدل على كياف ىذا الرجلن ما 

ىذا االنكسارن ىذه المسكنة التي ةتوجو بها إلى اهلل عباث في نفسي نروة ما مثلها نروة كأعتقد 
 أنها عباث في نفس كل منك ن المرهد الثاني مرهد إنساف أكعي بسطة من الماؿ كأكعي عزان 

كملكو اهلل عز كجل ناصية حك ن إذا أمر نػيفٍّذى أمره كإذا حك  أيٍبًرـى حكمون لو السلطة المطلقة كلو 
القوة التي ال عقف عند حدن أنظر إليو في ساعةو كهذه الساعة كإذا ىو خاشع متبتل قد خلع من  

جلن أنظر إلى كيانو عوارض قوعو كعزعو كحكمو كما إلى ذلك كعارل إال من ذؿ عبودةتو هلل عز ك 
ىذا المرهد فأطرب منو أةما طرب كال أرةد أف أشبو ىذا الطرب بريءو ما ةنبغي أف أقولو. أةها 
اإلخوة ما أحوجنا إلى ىذا الذؿ ما أحوجنا إلى مسكنتنا بين ةدم اهلل عز كجلن أقوؿ لك  شيئانهلل 

حد أف ةذةبها اإلنساف إف ربنا ةغفر الذنوب كلهان ةغفر الذنوب كلها على اختبلفها لكن بررط كا
بالمسكنة كالذؿ الحقيقيين على باب اهلل عز كجلن أف ةذةب اإلنساف مااصيو باألل  من انحرافو 
عن الجادة التي أمره اهلل بالتزامهان أف ةؤكب إلى اهلل كىو ةقوؿ إف بلساف حالو أك بلساف قولو ةا 

ين عاليتك استكباران على أمرؾ ربي أنا ضايفن أنا ال أملك من أمر نفسي شيئانن ما عاليتك ح
كلكن لسابقة سبع بها قضاؤؾن ىا أنا ذا بين ةدةكن عبت إليك لكن أعني ةا رب الاالمينن أيٍبتي 

إليك لكن خذني إليك ةا رب الاالمينن خذني من نفسي ةا رب الاالمينن إف نفسي األمارة عغلبت 
التذللن نحن عبيد أةها اإلخوةن قوانا علين أجل كفقني الله  للتغلب عليهان كلنا بحاجة إلى ىذا 

عزعنا أموالنا كل ذلك عوارض ستمحي كعزكؿن كجدنا في ضاف كسنرحل إلى اهلل في ضاف أما 
القوة التي بين ضافين فانها لاوارضن ال عغرنك  ىذه الاوارض أةان كنت ن إف أيبنا إلى اهلل بهذا 

اهلل عز كجل سقانا اهلل عز كجل كعحوؿ ىذا  الركل سقانا اهللن إف عبنا إلى اهللن إف اصطلحنا مع
الخوؼ الذم نراه من شتاء جاؼ إلى برائرن أسأؿ اهلل عز كجل أف ةكرمنا بذلك كأف ةجالنا أىبلن 

 لذلك أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
 

 



  

 ~411 ~ 
 

ِطؤَب ثفؼً هللا ٚاؽَبٔٗ ُِ 

مزةدهن ةا ربنا لك الحمد  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ 
كما ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل
 ركل البخارم في صحيحو من حدةث زةد بن خالد الجهني قاؿهلل صلى بنا رسوؿ اهلل 

الفجر في الحدةبية فلما انالرؼ قاؿهلل ىل عدركف ما قاؿ ربك  الليلةن قالوا اهلل كرسولو  صبلة
أعل  قاؿهلل قاؿ اهلل عز كجل أصب  الليلة من عبادم مؤمن بي ككافرن فأما من قاؿ ميًطٍرنىا بفضل 

فر بي اهلل كإحسانو فهو مؤمن بي كافر بالكواكب كأما من قاؿ ميًطٍرنىا بنوء كذا كنوء كذا فهو كا
مؤمن بالكواكبن كأقوؿ أما نحن كقد أكرمنا اهلل عز كجل بفيض من رحمتو كبمطر غامر من 

إحسانون أما نحن فنقوؿ الله  إنا ميًطٍرنىا بفضلك كإحسانك كجودؾن أكرمتنا بالاطاء كلسنا أىبلن 
كل  نتحقع لون أكرمتنا بالرزؽ الوفير كل  نؤد شيئان من حقوؽ ذلك في أعناقنان استجبتى الدعاء 

باد بالرركط التي ةنبغي أف عتوفر الستجابة الدعاء فأسألك الله  أف عؤةدنا عندؾ من المؤمنين 
الثابتين على إةمانه  المستزةدةن من دالئل قربه  منك كمن مقومات رضاؾ عنه  كإنا نااىدؾ 

كلين على أف نركر نامك الركر الذم ةرضيك عنا كلكنا في الوقت ذاعو نالن عن عجزنا ال
نالن أال حوؿ لنا كال قوة إال بك فنسألك الله  ةا أرح  من سيًئل كةا أكـر من أعطى أف عمدنا 

بمددؾ من عندؾ كبتوفيع من لدنك حتى نركرؾ دائمان كال نبدؿ نامك كفران. عباد اهلل ىذا الذم 
كىو ةقوؿ ىذا أقولو ال أقولو خطابان هلل عز كجل من نفسي أنان أعتقد أنو ما منك  من أحدو إال 

الكبلـ خطابان لربو إف بلساف حالو أك بلساف قولون ما من مؤمن إال كةىًادي اهلل عز كجل كىو ةرل 
نامو الغامرة بالركر كلكن ةنبغي أف ألفت نظرم كأنظارك  جمياان إلى أف شكر اهلل عز كجل ليس  

مساء صباح في  كما ةظنو باض الناس كلمات عتردد على األلسن كةاتاد الناس في عردادىا
المناسبات المختلفة حتى أصبحت ىذه األلفاظ كلمات عقليدةة اعتادت عليها األلسن دكف أف 
عكوف بينها كبين القلوب كبين الوعي أم صلةن لو كاف الركر ىكذا لكاف الناس كله  أك جله  

ن “م الركوركقليل من عباد”شاكرةن هلل عز كجل كلما قاؿ اهلل سبحانو كعاالى في محك  عبيانوهلل 
الركر الذم ةنبغي أف نااىد اهلل عز كجل عليو ىو أف نجند النا  التي ةغدقها علينا كأف نسخرىا 
لما ةرضي اهلل سبحانو كعاالى كأال نستامل شيئان منها لما ةبغض اهلل عز كجل كلما ةناقض أكامره 
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إذان نااىد اهلل عز كجل كقد ككصاةاه التي ةخاطبنا بهان ىذه ىي حقيقة الركر ةا عباد اهللن عاالوا 
أرانا من ذاعو الالية صفحة اإلكراـن صفحة اإلنااـ كالالف ن أرانا اهلل عز كجل من ذاعو الالية ىذا 
المظهرن عاالوا نبادر إلى شكرهن كلن نستطيع أف نؤدم حقوؽ ىذا الركر كلكنا نااىده كنتوج 

ضافنا قوة كعجزنا إرادةن عاالوا نكرر كنردد عهدنا ىذا باالستاانة بون نستاينون نلجأ إليو أف ةحيل 
ن ظني الذم ال ةخيب ىو أننا إف “إةاؾ نابد كإةاؾ نستاين”ما نقولو بين ةدم موالنا في كل صبلة 

عاىدنا اهلل عز كجل على شكر نامو الركر الذم ةرضيو بالمانى الذم ذكرعو لك  إف شكرنا اهلل 
اطاء كلن عنقطعن لسوؼ عمتد سلسلة ىذه عز كجل على نامو فلسوؼ عمتد سلسلة ىذا ال

األمطار سخية عهمي كرمان من سماء اهلل سبحانو كعاالى كفضلو كلسوؼ عتجاكب ماو األرض 
الماطاءة كلسوؼ عتفجر الينابيع كلسوؼ عاود األنهار متألقة كلسوؼ ةاود ماضي بردل األغر 

ي جيد دمرع كلسوؼ عاود الذم ك  كك  عغزؿ بو الراراءن لسوؼ ةاود بردل عقدان ةتألع ف
األنهار المتفرعة منو ماطاءة مغدقة عتسرب في بقاةا غوطة دمرع ىذا ىو ظني باهلل عز كجل كلن 

ةخيب ظن الابد باهللن كيف كىو القائل في حدةثو القدسي الالحي هلل أنا عند ظن عبدم بين 
لسلة الاطاء كلكن ةا عباد اهلل ىل عسيت  إف أكرمنا اهلل عز كجل بذلك كلو كاستمرت س

كاستمرت سلسلة ىذه األمطار سخية كرأةنا األنهر كيف عادت إلى ألقها كرأةنا الينابيع كيف 
عادت فتفجرت من ىنا كىناؾ ىل عسيت  أف عستيقظ بين جوانحك  المطامع كأف ةسيل اللااب 

اطين على ااماؿ كالمطامع الدنيوةة المختلفة كأف عستجيبوا لوساكس الرياطينن سواء كانت شي
إنس أك جنن كننظر فنجد من ةاود فيبني على جوانب ىذه األنهر األعراش التي عستثير غضب 
اهلل سبحانو كعاالىن األعراش التي عتحدل نا  اهلل سبحانو كعاالى بالكفرن األعراش المحروة 
ون بكل ما قد حـر اهلل سبحانو كعاالى كنهى عنو مما عارفوف كمما ال داعي إلى دخوؿ في عفاصيل

أل  عر إلى الذةن بدلوا نامة اهلل كفران كأحلوا ”ىل عسيت  أف عكونوا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل 
ن أفترض ىذا كأسأؿ اهلل عز كجل أف ةجالنا فوؽ “قومه  دار البوار جهن  ةاللونها كبئس القرار

أل  ”كالجنن ىذا االحتماؿ كأف ةجالنا في نجوة من ىذا الذم قد عوسوس بو إلينا شياطين اإلنس 
أم قابلوا نامة اهلل التي أغدقها اهلل عليه  باإلعراض عن “ عر إلى الذةن بدلوا نامة اهلل كفران 

أكامرهن بالجحود لنامو فاستغرقوا في حمأة الرذةلة كعقلبوا في دنيا الرهوات كاألىواء المحرمةن 
عقبون أسألو عز كجل أال  الن أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أال ةجالنا ممن عاىد اهلل ث  نكه على

ةجالنا ممن عاد فجدد البياة مع اهلل ث  كىذىبى على اهلل سبحانو كعاالىن أسأؿ اهلل عز كجل أال 
استغفركا ”ةجال فينا من ةنهج ىذا المنهج بل أسألو سبحانو أف ةجالنا ممن استجاب لقولوهلل 

ؿو كبنين كةجال لك  جناتو كةجال ربك  إنو كاف غفاران ةرسل السماء عليك  مدراران كةمددك  بأموا
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ن ىذا أملي أةها اإلخوة بل أعتقد أف ىذا ىو أمل كل كاحدو منان قد نركو الاجز “لك  أنهاران 
كلكنا بوسانا أف نتوج عجزنا بااللتجاء إلى اهلل أف ةبدؿ عجزنا قوة كأف ةبدؿ ضاف إرادعنا عزةمة 

ألناس كما قلت ةسيل لاابه  على المطامع  كاهلل عز كجل ةستجيب الدعاء. ةا عجبان أةها اإلخوة
عندما ةجدكف نا  اهلل عز كجل عترل إف ىبوطان من سمائو أك عفجران من أرضو ةسيل لاابه  على 

المطامع كااماؿ فيحوٍّلوف ىذه النا  إلى أداة لما حـر اهللن أداة للبغين أداة للطغياف أمبلن في رزؽو 
من الدخوؿ في األبواب التي حرمها اهلل سبحانو كعاالىن أغاب  ةنالونون أمبلن في عطاءو ةستثمركنو

“! فابتغوا عند اهلل الرزؽ”عنه  أف الرزاؽ كاحد ىو اهلل سبحانو! أغاب عنه  قوؿ اهلل عز كجلهلل 
كأمر أىلك بالالبلة كاصطبر عليها ال نسألك رزقان نحن ”أغاب عنه  قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 

لقد طمع أناس فغامركا كدخلوا فيما حـر اهلل سبحانو كعاالى ألنه  رأكا “! نرزقك كالااقبة للتقول
نا  اهلل عتألع أماـ أبالارى ن ألنه  رأكا الينابيع عتفجر كألنه  رأكا بردل ةتألع كةفيض بمائو الغامرن 

طماوا فماذا كانت النتيجة؟ بنوا أعراشه  كفالوا ما فالوا فكانت عاقبة ما فالوا خسرانان له  
مته ن غارت المياه كجفت الينابيع كانتهينا إلى الخسارة الفادحة التي عارفوف كأصب  اإلنساف كأل

ةنظر إلى ىذا النهر الغمر التارةخي إلى بردل كقد عحوؿ إلى كتل من الوحل منتنة كعحوؿ إلى 
. مثابة للجرذافن ىذه ىي نتيجة البغين ىذه ىي نتيجة من بدؿ نامة اهلل سبحانو كعاالى كفران 
كلوا ”أذك رك  ةا عباد اهلل بما قالو اهلل عز كجل لبني إسرائيلن كإنما أخبرنا بما قالو له  عبرة لنان 
ىول “ من طيبات ما رزقناك  كال عطغوا فيو فيحل عليك  غضبي كمن ةحلل عليو غضبي فقد ىول

ابو كندع الباب إلى الرقاء في الدنيا كفي ااخرةن لماذا نطمع في الرزؽ الوفير من بابو غير ب
الذم فتحو اهلل عز كجل لنا برزؽ ال ةنفدن سلوا ةا عباد اهلل الذةن كانوا عاكفين على محرمات في 

مطاعمه  أك في مقاىيه  ث  عابوا ك بوا إلى اهلل عز كجل سلوى  كيف ضاعف اهلل له  الرب ن 
ثٍ  تي مرةن عن باض سلوى  كيف أكرمه  اهلل عز كجل بأكثر مما عوقاوه من الرزؽن لالي حد 

الفنادؽ ذات النجـو الخمسة في عركيا ىدل اهلل سبحانو كعاالى أربابها إلى االلتفات إلى اهلل كإلى 
التوبة إليو كإلى عجدةد البياة ماون طه رى كلٌّ منه  فندقو ىذا من المحرماتن طهركىا من الخمورن 

في فنادقه  ىذه ميالىل يىاتو حضارةة  جالوا أحواض السباحة منفاللة ما بين الرجل كالمرأةن فتحوا
لكل من ةرةد أف ةػيٍقًبلى فيؤدم حقوؽ اهلل عز كجل في ليلو أك نهار فماذا كانت النتيجة؟ كاف ىناؾ 
من حذ ر أنه  سيخسركف كأنه  سيقاوف في حمأة اإلفبلس كلكن اهلل عز كجل أكرمه  بأضااؼ 

كىا ىي ذم ىذه “ فابتغوا عند اهلل الرزؽ”ئلهلل أضااؼ ما عوقاوهن جاءى  الجواب من عند اهلل القا
الحقيقة عنطع على رؤكس األشهاد بوسع كل منك  أف ةتبين عفاصيلهان أقوؿ ىذا كلو لنػزداد إةمانان 
باهلل كلنػزداد ثقة باطائو ث  لنػزداد عمسكان بأكامره كابتاادان عن نواىيو مستاينين باهلل ملتجئين إليون 
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نا على ىذا المنواؿ فبل رةب أةها اإلخوة أف قطر السماء لن ةنقطع كأف نا  إف نحن فالنا ىذا كثبت
اهلل ستهمي من سمائو كعتفجر من أرضو كأف نامتين سيلتقياف على غدؽو من الرزؽ لهذه األمة 
كلكن إف اعخذنا من نا  اهلل سىكىرىان كإف جالنا من نا  اهلل سببان لبطرن سببان لاكوؼو على البغي 

كالمااصي فلنال  أف الاطاء سيتحوؿ إلى نقيضون أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةتم  كالطغياف 
فضلون الله  كما رزقتنا النامة من سمائك فنسألك الله  أف عقدرنا على شكرؾن نسألك الله  أف 
عبدؿ عجزنا قوة كأف عغرس في كياف كلٍّ منا قوة اإلرادة كأف عمؤل قلوبنا حبان لك كعاظيمان لذاعك 

لالية كخوفان مما عهدد بو عبادؾ الجانحين عن دةنك كصراطكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل ا
 الاظي .
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 اٌزٛثخ اٌٝ هللا ِفزبػ اٌؾً

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحان

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

بلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كس
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ةنبغي أف نال  جمياان أف المااصي أةان كانت ال عحجب اإلنساف عن مواله كخالقو كال عقطع عنو 
كخالقو أف ةاكف على الماالية  أمل الرحمة كالمغفرة ق ن إنما الذم ةحجب اإلنساف عن مواله

 ث  ةستمرئها كال ةلتفت إلى نداء اهلل الذم ةبلحقو قائبلنهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل   [.ُّ)كىعيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًمياان أىةػُّهى

الاة إلى التوبة مهما ارعكب اإلنساف األكزار كلكنو كاف ةالغي السمع إلى نداء اهلل الذم ةدعو الا
ككاف ةتوجو جهد استطاعتو إلى باب اإلنابة إلى اهلل فاف المااصي ال عضره كال عحجبو عن مواله 

 كخالقو.

كإذا أحب اهلل عز كجل الابد أك أحب أمةن عرعكب المااصي كعوغل في ارعكاب الخطاةا فاف اهلل 
رب الاالمين عجاه الاالاة عز كجل ةسوقها إلى التوبة باالي المالائب كاالبتبلءاتن ىذه سنة 

الذةن أحبه  اهلل عز كجلن ةسوقه  إلى التوبة باالي المالائب كاالبتبلءات المختلفةن فاف ى  
عابوا إلى اهلل عز كجل كإف ى  جددكا البياة ماو عز كجل فاف اهلل سبحانو كعاالى ةغفر الذنوب 

كجل عباده عندما ةوغلوف في  جمياان كإف كل عاصو ةالب  كيـو كلدعو أمو. ىكذا ةربي البارم عز
 المااصي كةستمرؤكنها ث  ةنسوف التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل القائلهلل

ابان مٍّن فػىٍوًقكيٍ  أىٍك ًمن عىٍحًت أىٍرجيًلكيٍ  أىٍك ةػىٍلًبسىكيٍ  شً  اىثى عىلىٍيكيٍ  عىذى يىاان )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىف ةػىبػٍ
  بىٍأسى بػىٍاضو انظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي ااةىاًت لىاىل هيٍ  ةػىٍفقىهيوفى . كىكىذ بى ًبًو قػىٍوميكى كىىيوى اٍلحىعُّ كىةيًذةعى بػىٍاضىكي 

 [.ٕٔ-ٓٔقيل ل ٍستي عىلىٍيكي  ًبوىًكيلو . لٍّكيلٍّ نػىبىاو مٍُّستػىقىرٌّ كىسىٍوؼى عػىٍالىميوفى( ]األنااـ هلل 



  

 ~415 ~ 
 

المين في عبادهن كمن ث  فأنا أعوجو إلى نفسي أكالن ث  ىذا الذم أقولو لك  سنة من سنن رب الا
 –أعوجو إلى كل كاحد منك  كمن أمتنا في ىذه الراـ المباركة ثانيان أدعو نفسي كأدعوك  جمياان 

إلى عوبة صادقة إلى اهلل سبحانو كعاالىن كالخي   –على اختبلؼ الفئات كعلى اختبلؼ الدرجات 
يس خيطان كاىيانن إنو خي  ماليرم بو نلقى اهلل عز كجلن ىو إةماننا الذم بيننا كبين اهلل عز كجل ل

بو إلهان كاحدان ال شرةك لون ىو ةقيننا بأننا عباده الذةن ال نتحرؾ إال في قبضتو كليس لنا من مالير 
إال إليون ما الذم بقي أذان؟ بقي أف نػيٍهرىعى إلى باب التوبة كاإلنابة فنتوب صادقين إلى اهلل عز كجل 

ن سائر الذنوب كااثاـن كأخطر ىذه الذنوب علك التي فيها إىدار لحقوؽ الابادن كالوقت ال م
ةتسع ألنواع ىذه الحقوؽ كأنواع اإلىدار التي عستنزؿ غضب الرب سبحانو كعاالىن إف حقوؽ اهلل 

كجل إال مبنية على المسامحة ةا عباد اهلل أما حقوؽ الاباد فمبنية على المراحة ال ةغفرىا اهلل عز 
 باد أف عود ل ىذه الحقوؽ أك باد أف عريع المسامحة بين المستلبين لها كبين أصحابها.

كأقوؿ بحعهلل إذا عبنا إلى اهلل عز كجلن كأظن أننا أك أكثرنا قد عاب في ىذه الفترة الااليبة إلى اهلل 
لى اختبلفه  قد عز كجلن ىذا ما أظنو كأرجوا أال ةكوف ظني مخالفانن أعتقد أف الكثيرةن منا ع

عوجهوا إلى اهلل كقد أعلنوا إما بينه  كبين اهلل أك على مؤل أعلنوا التوبة كاإلنابة إلى اهلل سبحانو 
 –ىذه حقيقة  –كعاالىن إذان فاستبرركا بأف ىذه الزمة قد ىبت لترحل كأنها قد  ذنت باالنالراؼ 

ة المتمثلة في عأدةب اهلل عز كجل ذلك ألنها ل  عقبل إلينا إال كىي عالا من عالي الرحمة اإللهي
 عبادهن المتمثلة في إةقاظو له  إلى اإلنابة إلى اهلل عز كجل.

ليست مهمة خاصة بفئة من الناس دكف أخرل كما ةتالور الباضن سيد  –ةا عباد اهلل  –كالتوبة 
 ن كحسبك  أف عقفوا أماـ اهلل عز كجلهلل rالتائبين رسوؿ اهلل 

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل  )كىعيوبيوا ًإلىى الل وً   [.ُّجىًمياان أىةػُّهى

كلنا مقالركف في أداء حقوؽ الربوبيةن كلنا عائهوفن نفوسنا المتسلطة علينان شيطاننا المسل  
علينان كل ذلك شاء اهلل عز كجل أف ةجالو سببان لؤلخطاءن سببان للوقوع في باض المااصين كلكن  

ك ب إلى اهلل عز كجل لقي ربان كرةمان مجيبانن كحسبك  أف عالغوا السمع إلى قولو  كل من عاب
 سبحانوهلل

ا مىا عيوعىديكفى( ]ؽ هلل  رى بىًايدو . ىىذى ن ةي لًٍلميت ًقينى غىيػٍ  [ِّ-ُّ)كىأيٍزًلفىًت اٍلجى
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 لمن؟

( ]ؽ هلل  ا مىا عيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو حىًفيظو  [.ِّ)ىىذى

لغة من  ةب ك ةب بمانى راجعن أم ىذا ما عوعدةن لكل رجاع إلى اهللن كلن كأكاب ىذه صيغة مبا
 ةكوف اإلنساف رجاعان إلى اهلل إال إذا كاف كثير الرركد عن اهلل سبحانو كعاالى.

فدعوني أيذىةٍّل ىذه التذكرة التي أعوجو بها إلى نفسي أكالن كإليك  جمياان  –ةا عباد اهلل  –كباد 
ةٍّل ىذه التذكرة بالسؤاؿ التاليهلل عػيتػ هى ي سورةة اليـو بأنا ضالاة في إىدار حقوؽ ثانيانن دعوني أيذى 

اإلنسافن كأنا ال أبرئ سورةة كال غير سورةة من عامة الناس كقادعه  من الولوغ في األخطاءن ىا 
أنت  عسماوف أف اهلل عز كجل أف ةكوف اإلنساف خطاءنن )كل بني  دـ خطاء( كما ةقوؿ رسوؿ اهلل 

كخير الخطائين التائبوفن فأنا ال أبرئ سورةة كال غير سورةة من الوقوع في الخطأ لكن دعونا 
ةناةر من عاـ كاحد كعساين كعسامائة كألف إلى الاراؽ  ُٔنتساءؿهلل أسورةة ىي التي أقبلت ةـو 

ماعية بأعتى األسلحة المدمرة الحدةثة متجهة بالقالف إلى مراكز الحياة المدنية كالتجارةة كاالجت
كمقارٍّ األعماؿ كالاماؿ كالمدارس كالمرافي كالمساجد كالكنائس كإلى ضواحي المدف كإلى 

أكواخ األرةاؼ عقالفها جمياان بأعتى األسلحة ابتغاء القضاء على البنية التحتية لها كالقضاء على 
سبوع كجودىا اإلنساني كالحضارمن حتى كاف عدد الذةن استحرى  القتل في أسبوع كاحد ىو األ

األخير من الحرب الاراقية كما قررت جمايات الهبلؿ األحمر كمنظمات حقوؽ اإلنسافن كاف 
عدد الذةن استحرى  القتل في أسبوع كاحد مائة كثبلثة عرر ألف قتيلن ستوف بالمائة منه  

أطفاؿ. عرل أسورةة ىي التي فالت ذلك؟ لئن كانت سورةة ىي الضالاة في ىذا فواهلل ةنبغي أف 
سىاؽى إلى أعتى المحاك  اإلنسانية لتلقى جزاءىا الادؿ فيما أقدمت عليون كلكنك  جمياان عي 

عالموف كالاال  كلو ةال  أف الذم فال ذلك كلو ىو الوحش األمرةكي ذك األنياب الناقاة 
المتطاكلة بين شقيون ذك المخالب السوداء المنبسطة فوؽ كفيون ىذا الوحش ىو الذم أقدـ على 

ا ىو ذا ةتمرس كةتمرف ليال  كيف ةجلس فوؽ كرسي القضاءن كما إخالو أصب  قادران ذلكن كى
على إعقاف الجلوس فوؽ ىذا الكرسين إنو بمخالبو ىذه كبأنيابو الناقاة ىذه ةته  ىؤالء كىؤالء 

 كأكلئك بالضلوع في إىدار حقوؽ اإلنسافن ىذه الحقيقة ةنبغي أف أيذىةٍّلى خطابي ىذا كأقوؿهلل

 ؿ األرض السماءى سفاىة        كفاخرت الرهبى الحالى كالجنادؿإذا طاك 
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 فيا مػػػػػوت ذيٍر إف الحػػػػيػاة ذميمػػػػػػػػة كةا نفػػػػػػػػػػس ًجدٍّم إف دىٍىرىًؾ ىازؿي 

كغفران ةا ربي على استرهادم بالرار في مثل ىذا الموقف ألف ببلغة الكبلـ مطابقة الكبلـ  
ئان ةوافع مقتضى الحاؿ سول ىذا الذم ختمت بو حدةثي. أقوؿ لمقتضى الحاؿن كل  أجد شي

 قولي ىذا كأستغفر اهلل.

  

 

 

 

 

 

ِه { ُٛ بِد اٌَِٝ إٌُّ َّ َٓ اٌظٍُُّ ِِّ ُْٕٛا ٠ُْقِوُعُُٙ  َِ َٓ آ ُّٟ اٌَِّن٠ ٌِ َٚ  }هللّاُ 

 

ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

يدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها س
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 

 ةة في كتاب اهلل عز كجل استوقفتني قبل قليل طوةبلن كباثت في كياني شاوران غامران من األمن 
 تزاز كالنروةن علك ىي قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهللكالطمأنينة كاالع
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اًت ًإلىى النػُّويًر كىال ًذةنى كىفىريكٍا أىٍكلًيىآؤيىي ي الط   اغيوتي )الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى
 [.ِٕٓةيٍخرًجيونػىهي  مٍّنى النُّوًر ًإلىى الظُّليمىاًت( ]البقرة هلل 

 

من النروة طاؼ برأسي عندما كقفت عند ااةة األخرل التي عؤكد كعزةد من مانى  ث  إف مزةدان 
 ىذه ااةة التي استوقفتنين علك التي ةقوؿ اهلل فيهاهلل

 

اًفرًةنى الى مىٍولىى لىهيٍ ( ]محمد هلل   [ُُ)ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

 

المقي  في أكنافون أنا عبده المكلوء بوالةتو كبرعاةتو ألنني ممن  من بو  إذان فأنا عبد اهلل المدلل
كممن عرفو ربان كاحدان فردان صمدان منو االبتداء كإليو االنتهاء. أجلن أنا لست مضياان في جنبات 

األرضن أنا لست ةتيمان كال مييىت مان في صحارم الدنيان لن عتخطفني االضطرابات النفسيةن لن 
ي أمراض الكآبةن لن عتاليدني أفخاخ الطغاة كقول الرر في الاال  ألنني مكلوء بوالةة عتخطفن

 اهللن ألنني من أكلئك الذةن قاؿ اهلل عنه هلل

 

 [.ُُ)ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا( ]محمد هلل 

 

نت على شاورم. أنا! إف نروة غامرة طافت بكياني كركحان من االعتزاز ىيم –أةها اإلخوة  –حقان 
من أنا؟! أنا عبد اهلل المدلل كما قلت لك  في أكنافو كأعتقد أف ىذا الراور الذم طاؼ بكياني 
عندما استوقفتني ىذه ااةة في كتاب اهلل عٌز كجٌل البد أف ةطوؼ برأس كل كاحد منك ن البد 

 لكٌل كاحد منك  إف أكقفتو ىذه ااةة كأخذ ةتأمل فيهاهلل

 

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل )الٌلوي كىلً   [ِٕٓيُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى
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البٌد أف عطوؼ بك  ىذه النروة الغامرةن البد أف عطمئنوا إلى أنك  لست  مضي اين فابلن في جنبات 
بات النفسية األرضن لست  اليتامى أك المييىت مين في صحارم الدنيان أجلن لن عتخطفك  االضطرا

كال أمراض الكآبةن لن عقودك  االضطرابات النفسية المختلفة إلى المخدرات كالمسكرات 
كنحوىا ذلك ألنك  عايروف في كبلءة من كالةة اهللن عايروف في كبلءة من حماةة اهللن )ذىًلكى بًأىف  

اًفرًةنى الى مىٍولىى لى   هيٍ (.الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

 

البد أف ةنرد كل كاحد منك  كقد طافت النروة بكيانو النريد الذم لق نػىنىا اهلل عز كجل إةاه إذ 
 خاطبنا ملقنان قائبلنهلل

 

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى ةػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل

 

 الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى ةػىتػىوىل ى الال اًلًحينى(.)ًإف  كىلًيٍّػيى ن أجل ةا ربيأجل

بل إني ألعتقد أف ىذا الراور ةنبغي أف ةطوؼ برؤكس المسلمين جمياانن ةنبغي أف ةطوؼ بكياف 
الاال  اإلسبلمي كلٍّو ممثبلن في شاوبو كقياداعو. مادمنا قد شىريفٍػنىا باإلةماف باهلل إةمانان حقيقيانن 

كالةتو لنا  –منا قد شىريفٍػنىا بمارفة أننا عبيده المملوكوف لو كبأننا موصولوا النسب إلى كالةتو ماد
ذلك ىو خالع الكوف كلٍّون ذلك ىو مدةر الاال  أجمعن البد أف عطوؼ ىذه  –كحماةتو إةانا 

 ي قياداعو.في شاوبو كف –كما قلت لك    –المراعر بكياف الاال  اإلسبلمي كلٍّو أةنما كاف ممثبلن 

ةا عجبان ةا عباد اهللن ةا عجبان لمن عرؼ اهلل كعرؼ كيف أنو مكلوء بوالةة اهلل لو كعرؼ كيف أنو 
مكلوء بكنفو كحماةتو ث  إنو ةالر على أف ةهب  من عرش كالةة اهلل لو ليستسل  للطغياف كقول 

ن ةستبدؿ بوالةة اهلل الرر ث  ليجال من نفسو سجينان بين أةدةه ن سجينان لطغيانون ةا عجبان لم
 كالةة الطغاة من عباد اهلل سبحانو كعاالى.
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قول الرر ىذه التي عتقاذؼ المسلمين من ةسار إلى ةمين كمن ةمين إلى ةسار عابث به  كاىبىًث 
األقداـ بالكرة. عنادم بالدةمقراطية كعدعو إليها كعهدد الذةن ل  ةأخذكا أنفسه  بها مادامت 

عمتطيو لتالل إلى مالالحها كما دامت الخادـ األمين الذم عستطيع أف  المركب الذم عستطيع أف
عسوقو إلى مغانمها كمغتالباعهان فاذا رأت أف الدةمقراطية ال عخدـ إال أصحابها كأف الدةمقراطية 
إنما عهدم أصحابها إلى الحع فيتمسكوف بو كعالرفه  عن الباطل فيارضوف عنو إذان سرعاف ما 

ى المناداة باالستبدادن إلى الدعوة إلى االستبدادن إلى حماةة االستبداد عركغ قول الرر ىذه إل
كالمستبٌدةن إلى  خر قطرة. إنها ليست دةمقراطية كال استبدادان كإنما ىي المالال  الرعناء عبتغي 

 قول الرر أف عجٌندىا لهان عبتغي قول الرر أف عمتطينا رىكيوبىان لبلوغ مغانمها كلبلوغ أىدافها.

 

جبان لمن ةستبدؿ بوالةة اهلل ككنفو فيالرُّ على أف ةهب  من عرش ىذه الوالةة الربانية لو ث  ةا ع
 ةستسل  لسجن ىذا الطغياف أك ةستسل  لقول الرر ةا عباد اهلل.

أما نحنن فنحن عباد اهلل المؤمنوف بون نحن عباد اهلل الذةن عرفناه ربٌان كاحدان لنا ال شرةك لو 
لون عاىدناه على أف نكوف عند النهج الذم أمرنا بالسير فيو جهد استطاعتنان  كعرفنا أنفسنا عبادان 

عاىدناه على أف نيارض عن كل ما حذ رىنىا اهللي عز كجل منو جيهد استطاعتنان إذان فولينا ىو اهلل 
سبحانو كعاالىن علك ىي ىوةتنا ةا عباد اهللن علك ىي حقيقتنان لن نهب  من عرش كالةة اهلل لنا 

بدانن لن نولي كجوىنا شطر أم جهة من جهات الاال  التي عجتذبنا إليها لمالالحهان لمغانمها أ
ابتغاء الهيمنة علينا كعلى حقوقنان ككيف؟ كيف نستبدؿ بالساادة شقاء! كيف نترؾ الساادة التي 

ةجتذبو طمأننا اهلل عز كجل فيها ليسيل لاابنا على الرقاء! كمن ذا الذم ةسيل لاابو على الرقاء 
 لنفسو ةا عباد اهلل!

 

ىذه خبلصة ذكرعها لك  من كحي النروة التي طافت بكياني. كالحٌع أقوؿهلل عندما كنت أقف قبل 
 فترة من ىذا اليـو أماـ ىذه ااةة الحبيبة المحٌببة إلينا

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البق  [.ِٕٓرة هلل )الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى
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كإنني أقوؿ لك  بحٌع مبرران كأقوؿ لنفسيهلل مادمنا نايش داخل كبلءة اهلل عٌز كجٌلن مادمنا ناتز 
بوالةة اهلل لنان مادمنا صادقين في مااىدة اهلل عز كجل أننا لن نتخذ من دكنو كليان فانني أبرر 

ـز لنا كبأف نروة الساادة نفسي كأبررك  بأف األمن لن ةغادرنا كبأف الطمأنينة ستظل الظٌل المبل
ستظٌل عطوؼ بنان كمن ذا الذم ةرٌك في أف  حماةة اهلل سبحانو كعاالى إذا عابات أم ة فاف  ىذه 

 األمة عناؿ كل مانى من مااني الساادة.

 

عباد اهللهلل الريء األخير الذم أرةد أف أقوؿ لك هلل جواب عن سؤاؿ ربما ةطوؼ بذىن كثيرو من 
ه الفتن التي عتدج ى من حولنا في مرارؽ األرض كمغاربها أف ةالل شيء من منك ؛ عرل ىل لهذ

عدكاىا إلينا؟ أقوؿ لك  في الجوابهلل اسماوا كبلـ اهلل سبحانو كعاالىن إنو ةجيبك  كلكأنو نزؿ 
 البارحةن إنو الجواب الذم ةحمل في طياعو البررل لك هلل

 

انػىهي   [.ِٖ  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى( ]األنااـ هلل )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

 أسمات ؟! أعدبرع  ىذا الكبلـ؟!

انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى(.  )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

منا ىذه أننا مؤمنوف باهلل كأننا كاثقوف بأننا سنلتـز إنني أعلن باسمي كباسمك  كباس  أمتنا في شا
باهد اهلل عز كجل ما كىًساىنىا ذلكن إذان فلسوؼ ةكوف األمن حليفنا كلسوؼ لن ةغادرنا األمن أبدانن 

 علك ىي برارة رٌب الاالمين لنا.

انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي   األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى(.)ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

اجالنا الله  جمياان من  –قادة كشابان  –الله  إنا نرهدؾ أننا مؤمنوف بك فاجالنا الله  جمياان 
( حتى نكوف من اامنين في دنيانا كعقبانا. أقوؿ قولي ىذا  انػىهي  ًبظيٍل و )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

 كأستغفر اهلل الاظي .
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 ػغ١ت شؤٔه أ٠ٙب اإلَٔبْ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 اهللهلل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد

 

عجيب شأف ىذا اإلنسافن أغدؽ اهلل عز كجل عليو سلسلةن من المىٍكريمىات ميزه بها عن سائر 
الخبلئعن خىلىقىوي في أحسن عقوة  كبث  فيو من ركحو التي نسبها اهلل سبحانو كعاالى إلى ذاعو الاليةن 

نو استكبر عليو كرفض أسجدى لو المبلئكة سجود عكرة ن طرد في سبيلو إبليس من رحابو كإناامو أل
االستجابة ألمر اهلل في السجود لون ث  إنو جل  جبللو أعلن عن عكرةمو لهذا المخلوؽ كعن عمييزه 

 عن سائر المخلوقات األخرل قائبلنهلل

ٍلنىاىيٍ  ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىي  مٍّنى الط يٍّبىاًت كى  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن )كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى فىض ٍلنىاىيٍ  عىلىى كى
 [.َٕخىلىٍقنىا عػىٍفًضيبلن( ]اإلسراءهلل 

ث  إف ىذا اإللو المتفضل بهذه السلسلة من المكرمات خاطب ىذا اإلنساف ةأمره بأف ال ةارض 
عن ذكرهن ةأمره بأف ال ةارض عن شكرهن ةأمره بأف ةالغي إلى كصاةاه التي سيخاطبو اهلل عز كجل 

 ع الرسل كاألنبياء ةقوؿ لوهللبها عن طرة

 [.ُِٓ)فىاذٍكيريكًني أىذٍكيرٍكيٍ ( ]البقرة هلل 

 ةقوؿ لوهلل

 [.ُِٓ)كىاٍشكيريكٍا ًلي كىالى عىٍكفيريكًف( ]البقرة هلل 
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ةأمر اإلنساف بأف ةتوج وى إلى الوصاةا التي سيخاطبو بها كأف ةنفذىا ال لريء إال ألنها الضمانة 
 اهلساادعو في عاجل حياعو كفي عقب

 

ا ةيٍحًييكيٍ ( ]األنفاؿ هلل  ا ال ًذةنى  مىنيوٍا اٍستىًجيبيوٍا لًٌلًو كىلًلر سيوًؿ ًإذىا دىعىاكي  ًلمى  [.ِْ)ةىا أىةػُّهى

 فماذا كاف موقف ىذا اإلنساف؟

أف أعرض عن ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كاف موقفو أف عراغل  –إال من رح  ربك  –كاف موقفو 
وع إلى أىوائًو كشهواعون كاف موقفو أف أعرض عن ىذه التاالي  التي عن شكر ىذا المنا  بالرج

الحىقىوي اهلل عز كجل بها ال لريء إال لكي عكوف ضمانة لساادعون عانع شهواعو كأىواءىهن عكف من 
الدنيا كلها على ةومو مارضان عن الغد الذم ىو مقبل إليون كمرةن أخرل أقوؿ إال من رح  ربكن 

 باد اهلل أف ةكوف شأف اإلنساف ىكذا.أليس عجيبان ةا ع

سىخ رى اهلل عز كجل لك ةا ابن  دـ سماءه كأرضو كسىخ رى لك ما بينهما من الرةاح الهاب ة كالسحب 
المتراكمةن سىخ رى لك نبات األرضن سىخ رى لك ضركع األنااـ كلحومها فما لك عارض عن ىذا 

 قوؿ اهلل عز كجلهلل –كةا لؤلسف  –اإللو الذم أكرمك كنامكن صدؽ على اإلنساف 

 [.ِّ)كىبل  لىم ا ةػىٍقًض مىا أىمىرىهي( ]عبس هلل 

 

 كك  أشار بالخجل كاألسى عندما أمرُّ على ىذه ااةة ث  أرددىان ةقوؿ ربنا عن اإلنسافهلل

 [.ِّ)كىبل  لىم ا ةػىٍقًض مىا أىمىرىهي( ]عبس هلل 

لمنفاتك كلضماف ساادعك في عاجل  متى عقضي ةا ابن  دـ ىذا الذم أمرؾ اهلل عز كجل بو
 حياعك ك جلها.

كمن الاجيب أةها اإلخوة أف المسخ رات الكونية التي استخدمها اهلل عز كجل لنا على اختبلفها 
 ماضية في الاكوؼ على االستجابة ألمر اهللن ماضية في عسبي  اهلل

ًه كىلىػًكن ال  عػى   [.ٍْْفقىهيوفى عىٍسًبيحىهيٍ (     ]اإلسراء هلل )كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحىٍمدى
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عىوي كىعىٍسًبيحىوي( ]النور هلل   [.ُْ)كيلٌّ قىٍد عىًل ى صىبلى

من الاجب أف ىذه المخلوقات كلُّها عينفٍّذ أمر اهلل عاكفة على عسبي  اهلل كعبادعو إال ىذا اإلنساف 
نع كصاةا اهلل عز كجل لياكف الذم اشمخر منو األنف كعانع أىواءه كما قلت بدالن من أف ةاا

 على عنفيذىا.

 ةةه في كتاب اهلل البد أف أقرأىا كإف كانت  ةة سجدةن عثير ىي األخرل ألمان شدةدان لدل كل من  
 كاف ةتمتع بحساسية مرىفة أك ةتمتع بذكؽو إنساني سلي ن اسماواهلل

ن ًفي اأٍلىٍرًض كىالر ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي كىاٍلًجبىاؿي )أىلىٍ  عػىرى أىف  الل وى ةىٍسجيدي لىوي مىن ًفي الس مىاكىاًت كىمى 
( ]الحج هلل   [ُٖكىالر جىري كىالد كىابُّ

 ث  قاؿهلل

( ]الحج هلل  ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلاىذىابي ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى  [.ُٖ)كىكى

 بو؟! الحيواناتن الجباؿن أال عبلحظوف ةا عباد اهلل األل  الذم ةنتابنا في ىذا الذم ةخبرنا اهلل
الرجرن الدكاب كل ذلك عاكف على االستجابة ألمر اهللن كل ذلك عاكف على أداء الوظيفة 

 التي أقامها اهلل عز كجل عليهان حتى إذا جاء الحدةث عن اإلنساف قاؿهلل

ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلاىذىابي كىمىن ةيًهًن الل وي فى  ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى ( ]الحج هلل )كىكى ا لىوي ًمن مٍُّكرًـو  [.ُٖمى

 ةةه أخرلن أذكٍّري نفسي كأذكرك  بهان عجال اإلنساف ةذكب خجبلن من الاتاب الرقيع الذم 
 ةتضمنو ىذا الخطاب الربانيهلل

ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عى  ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى ٍن أىٍمًر رىبًٍّو( ]الكهف )كى
 [.َٓهلل 

 ث  قاؿ خطابان لناهلل

 [.َٓ)أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍ  لىكيٍ  عىديكٌّ بًٍئسى لًلظ اًلًمينى بىدىالن( ]الكهف هلل 
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ى أمرم طردت إبليس من أجلك ن عكرةمان لك ن عركت  االلتفات إلى كصاةامن عركت  االلتفات إل
 كاعخذع  من ىذا الريطاف الذم طردعو في سبيلك  كلٌيان من دكني! أةكوف ىذا!

 اقرأ ىذا الكبلـ كردده عجد أنو ةذةب كيانك خجبلن من اهلل عز كجل.

كإف إةماف المؤمن البد أف ةقوؿهلل ال ةا رب حاشاؾن ما اعخذنا من دكنك كليانن ما اعخذنا الريطاف 
أكلياء لنان )أىنتى كىلًيػُّنىا( في الدنيا كااخرةن لكنو الضاف ىيمن على  كال غيره من جنود الريطاف 
 كياناعنا كأنت ربنا القائلهلل

 [.ِٖ)كىخيًلعى اإًلنسىافي ضىًايفان( ]النساء هلل 

 عباد اهللهلل عندما أقوؿ ما قالو اهللهلل

ًه كىلىػًكن ال  عػىٍفقىهيوفى عىسٍ   [.ًْْبيحىهيٍ (     ]اإلسراء هلل )كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحىٍمدى

كثيركف ى  الذةن عسرم الرةبة إلى قلوبه  كعقوله  من ىذا الكبلـن كثيركف ممن خيًدعيوا 
براارات الال  كعاشوا فقراء إلى مضمونو ةتساءلوفهلل أفيمكن ىذا؟! جماده ةسب  اهلل! كةثني على 

 ف حقيقة دةنية.اهلل! كةذكر اهلل! كأقوؿ لك  إنها حقيقة علمية قبل أف عكو 

إف اهلل سبحانو كعاالى جال كسيلة اإلقباؿ إلى اهلل عز كجل الاقل الذم ةتمتع بو كالركح التي 
عسرم في كيانو فهل عتالوركف أنها ىي الوسيلة الوحيدة للتوجو إلى مارفة اهلل كللاكوؼ على 

 عسبي  اهلل كعبادعو؟! ال ةا عباد اهلل.

ي حياعنا نحن البرر الركح كالاقل جال كسائل أخرل في كما جال اهلل عز كجل كسيلة ذلك ف
حياة النباعاتن في الجماداتن في كل ما خلع اهلل سبحانو كعاالى. فبل عتالور أف الوسيلة التي بها 

 ةارؼ اإلنسافي رب وي محتكرة في كيانكن نا  ةا عباد اهللن قلت لك  مرة كىا أنا أعيدهلل

ع الرمس عتجمع طيوره كثيرةه ككثيفة بين أغالاف الرجرة في كل صباح ما بين بزكغ الفجر كطلو 
التي عواجو غرفتي التي أرقد فيها كعنطلع ىذه الطيور ما بين الفجر كطلوع الرمس في عرنيمة 

جماعيةن في عسبي  هلل سبحانو كعاالىن حتى إذا طلات الرمس كانترر نورىا عفرقت ىذه الطيور  
 فغافلوف راقدكف في علك الساعة. –الناس أك ماظ   –كل إلى شأنون أما اإلنساف 

 أل  عالموا الحدةث الالحي  المتواعر عواعران مانوةان عن حنين الجذع إلى رسوؿ اهلل؟
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كاف المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ةخطب في أكؿ أمره مستندان إلى جذع في قبالة المسجد 
غبلمان نجاران أفتأذف لي أف  مره  كعند جدار قبلتون ث  إف امرأة جاءت عقوؿهلل ةا رسوؿ اهلل إف لي

بالنع منبر لك؟ فقاؿهلل إف شئت. كباد أةاـو أك أسابيع دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  
المسجد في مثل ىذا اليـو كإذا بمنبر قد نياًلبى لو في مكاف ذلك الجذع كأٍبًادى الجذع إلى زاكةة 

مياان ةسماوف أنينان ةنباث من ذلك قاصيةو من المسجدن كقف رسوؿ اهلل ةخطب كإذا بالقـو ج
الجذع كالوت الناقة الارراءن نزؿ رسوؿ اهلل من المنبر كاعجو إلى الجذع فاحتضنو كاستلمو حتى 

 ىدأ ما بون ث  أمىرى صلى اهلل عليو كسل  أف ةيٍدفىنى ذلك الجذع عحت منبره.

من ىذا الجذع الذم حن  إلى اإلنساف أقسى قلبان من الجمادات ةا عباد اهللن اإلنساف أقسى قلبان 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل .

علك ىي مركلة اإلنسافن علك ىي مركلتنا في أننا نايش نتقلب في ةى ٍّ متبلط  من نًاىً  اهلل 
كعكرةمو ث  إنا نظل مارضين عن ذكر اهلل عز كجلن مارضين عن عنفيذ كصاةاهن لو نف ٍذنىاىا لما 

ن لو نف ٍذنىاىا لما عسرب إلينا سوءه من أم أنواع السوء التي نسماها قد دنت إلينا فتنة من الفتن
 عنبع ىنا أك ىنا أك ىناؾ.

 ما المركلة في حياة ىذا اإلنساف؟

 

المركلة أف اإلنساف ةايش بين جاذبين ةا عباد اهللن أكلها جاذب الركح الهابطة إليو من المؤل 
عجذبو بالحنين إلى االستجابة ألمر اهلل سبحانو  األعلىن عجذبو إلى الالاود إلى مرضاة اهللن

 كعاالى.

 

أما الجاذب الثاني فيتمثل في الرهواتن في األىواءن في الريطاف الذم أخبر رسوؿي اهلل صلى 
 اهلل عليو كسل  كىو الالادؽ المالدكؽ أنو )ةجرم من ابن  دـ مجرل الدـ(.
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لجاذب الركحن صاد إلى األعلى كجاىد اإلنساف ةايش بين ىذةن الجاذبينن فمنه  من استجاب 
في سبيل أف ةالاد إلى األعلى كأف ةتحرر من المحرماتن من شهواعو كأىوائون كمنه  من رىكىنى إلى 

 الدكف فاستجاب لداعي الرهوات كاألىواء كلكن اهلل ةقوؿهلل

 

 [.َُّ)كىمىا أىٍكثػىري الن اًس كىلىٍو حىرىٍصتى ًبميٍؤًمًنينى( ]ةوسف هلل 

 

النا بمنك كجودؾ من ىؤالء الذةن عوجهوا إلى األعلى كاستجابوا لنداء الركح التي عظل الله  اج
عبث حنينها إلى الاال  الالومن التي عظل عبث حنينها إلى اهللن عبث حنينها كشوقها إلى ةـو اللقاءن 

بلؿ كاإلكراـن الله  اجالنا منه ن الله  كفػٍٍّقنىا أال نستجيب للمحـر من شهواعنا كأىوائنا ةا ذا الج
أباٍدنىا على الفتن كلها ما ظهر منها كما بطن كعجلى علينا جمياان برحمتك كفضلك كإحسانكن 

 إنك كليُّ التوفيعن كلي كل عوفيعن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 ِِ ْٛا  ُّ َٓ ظٍََ َّٓ اٌَِّن٠ ارَّمُْٛا فِْزَٕخً الَّ رُِظ١جَ َٚ ٌِْؼمَبِة {} َّْ هللّاَ َشِل٠ُل ا ْٛا أَ ُّ اْػٍَ َٚ خً  ُْ َفآطَّ  ُٕى

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 بة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذن

لقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فيما ركاه أحمد كأبو داكد كالحاك  في مستدركو 
كالطبراني في ماجمو من حدةث ثوباف رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل 

ا( قالواهلل أمن ًقلٍّةو نحن ةا رسوؿ اهلل ةومئذ؟ )ستداعى عليك  األم  كما عداعى األكلة إلى قالاته
قاؿهلل )بل أنت  كثير كلكنك  غثاء كغثاء السيلن كسيخرجن اهلل عز كجل من قلوب أعدائك  الرىبة 
منك ن كسيقذفن في قلوبك  الوىن( قاؿ قائل منه هلل ما الوىن ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )حب الحياة 

 ككراىية الموت(.

ىذا الحدةث ةا عباد اهللن كىو حدةث صحي . كالغثاء عبارة عن الزبد لالك  عالموف أك سمات  
بٍّوي المالطفى  الطافي كالفقاقيع التي عظهر على كجو السيل عند اشتدادهن ىذا ىو مانى الغثاء. ةيرى
صلى اهلل عليو كسل  المسلمين في ىذا الاالر بهذا الذم ةربو على كجو السيلن ةمؤل مر ه الاينن 

 وي زاؿ كغاب.فاذا مىسىٍستى 

عرل لماذا ةحيع بالمسلمين ىذا الذم أخبر عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كقد ع  ذلك  
كما عركف.  ؿ حاؿ المسلمين في مرارقه  كمغاربه  إلى ما ةربو المائدة من الطااـ ةتحل عي 

 حولها ااكلوفن عربيو دقيع كاقع ماثل أماـ أبالارنا كبالائرنا.

 

 به  ىذا الذم أخبر عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ؟ كلكن لماذا حاؽ
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الجوابهلل حاؽ بالمسلمين ىذا ألنه  حكموا على أنفسه  بذلكن ىذا ىو الجواب باختالارن أما 
 عفاليل الحدةث عن ذلك فهو ما ةنبغي أف أقوؿ لك  كما ةنبغي أف عسماوه.

 

 كصف اهلل سبحانو كعاالى عباده المسلمين بأنه هلل

 

اًفرًةنى( ]المائدة هلل )أىًذل    [.ْٓةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنينى أىًعز ةو عىلىى اٍلكى

 

هلل بل قرارنا الذم اعخذناه أف نكوف أعزة  كأىاب به  أف ةكونوا دائمان كذلكن فقاؿ المسلموف اليـو
على المؤمنين أذلة على الكافرةنن ةأمركننا فنطيع ةستخدموننا فنخدمه ن ةغتالبوف حقوقنا فننغض 

 الغتالابه . الرأس

 

 قاؿ لنا اهلل سبحانو كعاالىهلل

 

 [.ْٔ)كىالى عػىنىازىعيوٍا فػىتػىٍفرىليوٍا كىعىٍذىىبى رًةحيكيٍ ( ]األنفاؿ هلل 

 

كأىاب بنا أف نكوف كذلك دائمانن فقاؿ المسلموف في ىذا الاالرهلل بل البد أف نتنازع على الفتات 
كرامتنا من كراء ذلك كإف ضاعت   كالبد أف نتخاص  على الدكف من البضائع كالماؿ كإف عبددت

 كحدعنا من كراء ذلك.

 

 كلال ىذا قرره المسلموف إف بلساف القوؿ أك بلساف الحاؿ ةجاله  مالداؽ قوؿ الراعرهلل

 



  

 ~431 ~ 
 

 دع المكاـر ال عرحل لبغيتها كاقاد        فانك أنت الطاع  الكاسي

 خاطب اهلل المسلمين قائبلنهلل

ٍبًل الٌلًو( ] ؿ  [.َُّعمراف هلل  )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

هلل بل إنو حبل عطاكؿ أمده كعقادـ بنا  –أم بررع اهلل كأكامرهن فقاؿ المسلموف  أك جلُّه  اليـو
عهدهن لقد مىلىٍلنىاهي كعبرمنا بون كقرارنا أف نتركو كأف نبحث ةمينان كشماالن عن الحداثةن عن أمورو 

 ىنا كىنا كىناؾ.جدةدةن لسوؼ نلتق  الحبلى الذم سنتمسك بو شرعة كمنهاجان من 

 

 ىكذا ةقوؿ المسلموف اليـو أك جله  إف بلساف القوؿ أك بلساف الحاؿ.

 

 ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

 

ةى كىاعػ بػىايوا الر هىوىاًت فىسىٍوؼى ةػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مرة  هلل   [.ٗٓ)فىخىلىفى ًمن بػىٍاًدًىٍ  خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

 

نكوف كذلكن فقاؿ قائلوف من المسلمينهلل بل سنارض عن ذلك كلو  كأىاب بنا البياف اإللهي أال
 كلسوؼ نكوف ىذا الخىٍلف

 

ةى كىاعػ بػىايوا الر هىوىاًت فىسىٍوؼى ةػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مرة  هلل   [.ٗٓ)فىخىلىفى ًمن بػىٍاًدًىٍ  خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

 

ر كجدنا فيه  من ال ةارؼ ًجٍذعيوي الركوع كنظرنا فوجدنا الكثرةى الكاثرةى من المسلمين في ىذا الاال
 كال ةارؼ جبينو السجودن قد أكغلوا في الرهوات كاألىواء.
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 قاؿ اهلل سبحانو كعاالى لناهلل

 

 [.ِْاـ هلل )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمى و مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفى( ]األنا

 

أىاب بنا أال نكوف كأكلئك الناسن أعرضوا عن االلتجاء إلى اهلل كأمرنا عن الضيع كعندما عطوؼ 
بنا المحن كعتهددنا الفتن أف نفر منها إلى اهللن طلب منا أف نلتجئ بضراعة كمسكنة إلى اهلل عز 

الذم حفظناه كجلن قلنا بلساف الحاؿ أك بلساف القوؿهلل الن بل سنقبل إلى الال ن سنابد الال  
برؤكسنا كلن نلتجئ إلى اهلل سبحانو كعاالى. أليس ىذا مالداؽ ما أقوؿ لك  ةا عباد اهلل؟ أف 

المسلمين في ىذا الاالر ى  الذةن حكموا على أنفسه  بأف ةكونوا )غثاء كغثاء السيل(ن كإنما  
كإنما أخبرنا كاف دكر المالطفى صلى اهلل عليو كسل  أف أخبرنا بهذا الذم سيؤكؿ إليو أمرنان 

رسوؿ اهلل عن ذلك كىو ل  ةره كبينو كبين ىذا الواقع جدار ةبلغ ًغٍلظيوي القركف المتطاكلة كلكنو 
 الوحي الرباني أكحى بو البارم إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل .

 

أقوؿ لك  ىذا ةا عباد اهلل حتى ال ةاترض ماترض كال ةتساءؿ سائلهلل ألسنا مسلمين باد؟ ألسنا 
 ؤمنين باهلل عز كجل؟ أليست مساجدنا عامرة؟ أليست قبابنا كمآذنا باسقة صاعدة؟م

 

الجوابهلل كل ذلك شاائرن كل ذلك عقاليد كمظاىرن كلكن الواقع ىو ىذا الذم ذكرعو لك . أمىرىنىا 
 اهلل عز كجل فأعرضنا ككصانا رسوؿي اهلل صلى اهلل عليو كسل  فاجتنبنا كصاةاه.

 

مسلمين قلة باقين على الاهدن ثابرةن على مباةاة اهلل عز كجلن صابرةن نا ن ال ةزاؿ في ال
متالابرةنن نا ن كلكنك  عالموف سنة من سنن اهلل عز كجلن علك السنة التي قالها رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسل  لزةنب رضي اهلل عنهان قالتهلل ةا رسوؿ اهلل أنهلك كفينا الالالحوف؟ قاؿهلل 

ثػيرى الخب  ث(.)نا  إذا كى
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نىةن ال  عياًليبىن  ال ًذةنى ظىلىميوٍا ًمنكيٍ  خىآص ةن كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى شىًدةدي اٍلًاقىاًب( ]األ نفاؿ هلل )كىاعػ قيوٍا ًفتػٍ
ِٓ.] 

 

 ىكذا ةقوؿ ربنا سبحانو كعاالىن كىكذا بػىي نى لنا رسوؿ صلى اهلل عليو كسل .

 

 رعو لك ن كىا أنت  عركف مالداؽ ما أقوؿ.حىكى ى المسلموف على أنفسه  بهذا الذم ذك

 

 عنازعنا كقد أمرنا اهلل عز كجل باالعحاد كأمرنا اهلل عز جل بالتضامن.

 

أمرنا اهلل عز كجل أف نضحي بالفتات كالتافو من الماؿ في سبيل أف نتضامن فػىاىكىٍسنىا ما أمرنا اهلل 
سبيل التافو من البضاعة كالماؿن عز كجل بو. ضحينا باالعحاد كالتضامن في سبيل الفتاتن في 

عخاصمنا كعقارعنا كإذا باألمة الواحدة أصبحت جذاذان كأصبحت فئات كما عركف متقارعة 
 متخاصمة.

 

كإذا بوالء المسلمين الذم كاف هلل إذا بو قد عحو ؿ  –من بايد أك من قرةب  –ننظر كنتأمل 
ن بل أصب  خدمة ميٍالىنىة للادك الذم كأصب  كالءن للادك المرترؾن أصب  كالءن للادك المغتالب

 عقاسمنا كال ةزاؿ ةتقاسمنان نا .

 

كننظر إلى خداع ىذا الادك المرترؾ كمع ذلك فنحن نغمض الاين عن خداعو كعن دجلو من 
 أجل أف نترامى على خدمتو.
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قراطية أال عركف إلى ىذا الادك المرترؾ ةاانع كةدعو في الظاىر كاللساف كالالراخ ةدعو إلى الدةم
كإلى رعاةة حقوؽ اإلنساف كلكنو ةدافع دفاع المستميت عن االستبداد كعن الظل  كالطغيافن في 
سلوكو األرعن الالامت ةغذم االستبدادن نا ن كفي أقوالو كشااراعو ةخادعنا بكلمات الدةمقراطية 

دمان لهذا كحقوؽ اإلنسافن كمع فالمسلموف إال من رحمه  اهلل عز كجل مالركف على أف ةكونوا خ
الادك المرترؾن مالركف على أف ةارضوا عن نداء اهلل سبحانو كعاالىن مالركف على أف ةارضوا 

 عن الوعد الذم قطاو اهلل عز كجل على ذاعو عندما قاؿهلل

 

تىٍخلىفى ال ًذةنى ًمن )كىعىدى الل وي ال ًذةنى  مىنيوا ًمنكيٍ  كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هي  ًفي اأٍلىٍرًض كىمىا اسٍ 
 [.ٓٓقػىٍبًلًهٍ ( ]النور هلل 

 

كنحن نال  أف ىذا كبلـ اهلل كنال  أف كعد اهلل ال ةحلقو خيٍلفن كىذا شيء ةتجلى في حياة 
الرعيل األكؿ الذم سبقنا من قبلن كمع ذلك فقد أعرضنا عن اإلكراـ الذم كعدنا اهلل بون أعرضنا 

جل بو في األرضن أعرضنا عن ذلك كلو في سبيل أف نكوف عن االستخبلؼ الذم كعدنا اهلل عز ك 
خدمان للمغتالبينن في سبيل أف نكوف خدمان للادك المرترؾ. ىذا مانى كبلـ رسوؿ كىذا ىو 
السبب فيما قد حاؽ بنا عندما رأةنا كنظرنا فوجدنا فابلن أننا قد أصبحنا كما كصف رسوؿ اهلل 

ننا شيبػٍٍّهنىا بالسيلن السيل ةفال األفاعيلن السيل ةفال بدقةن أصبحنا غثاءن كغثاء السيلن كليت أ
 أفاعيل كثيرةن لكننا لسنا السيلن نحن الغثاء الذم ةربو على ىذا السيل.

 

كمع ذلك فنحن لسنا من المترائمين كلسنا من اليائسين. نحن نظل من المتفائلين بتوفيع اهلل 
قان لوصاةاه. لن نلتجئ إلى شرؽ كال إلى غربن ككرمون كلسوؼ نلتجئ إلى اهلل عنفيذان ألمره كعحقي

 لن نخضع الرأس إال لمن خلع ىذا الرأس. أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل الاظي . 
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 ٠ٛ٘زٕب اإل٠ّب١ٔخ ٍالؽٕب األِؼٝ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  
اظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كل

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

يدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ س
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 

أعود اليـو مرة ثانية ألحدثك  عن الراـ كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عن الراـ. 
د كالحاك  في مستدركو كابن حباف بسند صحي  كحسبك  من ذلك الحدةث الذم ركاه أبو داك 

من حدةث عبد اهلل بن حوالة أنو كاف في مجلس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فتحدث عن 
فتنو ستقع في المستقبل فقاؿ لو عبد اهلل بن حوالةهلل اختر لي ةا رسوؿ اهللن أم اختر لي المكاف 

عنهان فقاؿ لوهلل )عليك بالراـ فانها خيرة اهللي من الذم ةنبغي أف أفر  إليو من الفتن التي عتحدث 
 أرضو ةجتبي إليها خيرعو من عباده(ن ث  قاؿهلل )إف اهلل عكفل لي بالراـ كأىلو(.

 

عباد اهللهلل ىذه شهادة من رسوؿ اهلل الالادؽ المالدكؽ بحع الراـ كأىل الراـن أفما ةنبغي أف 
؟ ىذه الرهادة التي شهد بها لنا كألرضنا نكوف أكفياء مع صاحب ىذه الرهادة التي شهد بها لنا

المباركة ىذه؟ ككيف ةنبغي أف ةكوف الوفاء منا لهذه الرهادة التي أعلنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل ؟ كلنا ةال  أف الوفاء إنما ةتمثل في أف نستالن بالهوةة التي شرفنا اهلل سبحانو كعاالى بهان 

ةة اإلةمانيةن الهوةة الدةنية التي ىي سر اجتباء اهلل عز كجل لنا إذ الوفاء ةتمثل في أف نستالن بالهو 
 أقامنا في ىذه األرضن بل ىو سر اجتباء اهلل األرض كالبركة التي أغدقها على ىذه األرض.
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إنك  لتالموف ةا عباد اهلل أف شاارات كثيرة مىر ٍت ببلدعنا ىذهن أقيمت سياسة ىذه البلدة على 
تنوعة كثيرة كلكنها جمياان أخفقت أماـ مواجهة الادك المرترؾ الذم ةتربه أساسهان شاارات م

في مواجهة عحدةات  –كما عزاؿ عنج   –بنا الدكائر كما عالموف. لغة كاحدة ىي التي نجحت 
ىذا الادك المرترؾ الذم كفد إلينا من كراء البحار. ل  ةتجو إلينا ىذا الادك في سبيل محاربة 

ينا من أجل أف ةحارب ةساران ضد ةمين أك ةمينان ضد ةسارن ال ل  ةتوجو إلينا من قوميةن ل  ةتجو إل
أجل طمع في أرضو فق  كإنما عوجو إلينا كاضاان نالب عينيو بل في قراره الذم اعخذه أف ةجتث 

ىوةتنا اإلةمانية كاإلسبلمية من أفئدعنا بل من أرضنا المباركة ىذه أةضان. إنك  لتالموف ىذه 
ةا عباد اهلل. إذان فهوةتنا اإلةمانية كالدةنية ىي السبلح األكؿ بل األكحد الذم ةخرى منو الحقيقة 

 عدكنا الذم أقبل إلينا كما قلت لك  من كراء البحار.

 

إذ ا كاف ىذا ىو السبلح الذم ةخيفو فلماذا ال نستمسك بو؟ لماذا ال نحرص عليو؟ بل لماذا ال 
هلل عليو كسل  إذ شهد لنا بهذه الرهادة إذ شهد بهذه نستالن الوفاء مع رسوؿ اهلل صلى ا

 الرهادة التي حدثتك  عنها؟

 

ىي اللغة الوحيدة التي أعلنت عن نجاحها كأعلنت  –لغة ىذه الهوةة  –عباد اهللهلل إف لغة الدةن 
الذةن ةتربالوف بنا الدكائر. إذا أردنا أف  –ال أقوؿ في كجو  –عن قدرعنا على الثبات في كجوه 

رب الغلو فاف الغلو ال ةيحىارىب إال داخل دائرة اإلسبلـن كإف شئنا أف نحارب التطرؼ فلنال  نحا
أف التطرؼ ال ةمكن أف ةيحىارىب إال ضمن دائرة اإلسبلـن أما اإلرىاب فلقد بحثت كثيران فل  أجد 

طوم كخفي لها ثبتان في قاموس اإلسبلـ كال في قاموس الررةاة اإلسبلميةن إف مانى ىذه الكلمة م
في صدكر من ابتدعوىان ماناىا خفي كثابت في صدكر من ةالدركنها إلينا ث  ةتااملوف مانا على 

أساسها. نحن نال  أف اإلسبلـ ةحاًربي في ماتقده كةحاًربي في أحكامو السلوكية كفي مبادئو 
ن ةحاًربي التطرؼ.  األخبلقية الغلو 
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نستحي فيو من استابلف ىوةتنا اإلةمانية  أعود فأقوؿهلل لقد مضى الاهد الذم كاف لنا أف
كاإلسبلميةن مر  ذلك المناطف الذم كنا نخجل فيو من أف ناتد كأف نرفع الرأس بهوةتنا اإلةمانية 

ىذهن  ف لنا أف نالنها ك ف لنا أف نال  أف كجودنا الحضارم رىن برفع ىذه الهوةةن  ف لنا أف 
لهوةةن  ف لنا أف نال  أف عحررنا من الغلو رىن بهذه نال  أف عحررنا من التطرؼ رىن برفع ىذه ا

الهوةة ةا عباد اهلل فلماذا نخجل من االستابلف بها كنحن الذةن نحارب فابلن الغلو كالتطرؼ كال 
 أعتقد أف لئلرىاب مانى في خارج ىاعين الكلمتين ق .

 

ننا ال نرةد أف نثير لقد كاف في الناس من ةقوؿهلل إف الذم ةمنانا من أف نستالن ىذه الهوةة أ
حساسية بيننا نحن المسلمين كااخرةنن كأنا أنظر اليـو كأنت  عنظركف أةها اإلخوة كإذا بكثير من 
مواطنينا غير المسلمين ةاتزكف بهذا الدةن كىذا اإلسبلـ أكثر مما ةاتز بو باض المسلمينن نحن 

حمة اهلل ةـو قاؿهلل إف المسلمين في نرل ىذا كنتبين ىذان كرح  اهلل ذلك القائد الذم سبقنا إلى ر 
ىذه البلدة ةنتموف إلى اإلسبلـ بماتقدى  كإف غير المسلمين ةنتموف إلى اإلسبلـ عن طرةع 
الوطن كعن طرةع التارةخ الذم ةجمانا كةجماه . ىذه حقيقة ال عزاؿ في الباؿ كال ةمكن أف 

 عػيٍنسىى على مر الزمن.

 

ل في الناس من قاؿهلل إف األقباط كانوا مواطنين في الدرجة فه –كما عالموف   –لقد فيًتحىٍت مالر 
الثانية عحت مظلة الفت  اإلسبلمي؟ ىل في الناس من ال ةال  أف مالر بكل ما احتضنتو من 

مسلمين كأقباط كغيرى  كانوا ةايروف على مستول كاحدن كاف اإلسبلـ صهرى  في بوعقة كاحدة 
 عحت قانوفهلل لنا ما له  كعلينا ما عليه .

 

لقد فيًتحىٍت ببلد الراـ فهل في الناس من ال ةال  أف المسلمين كالنالارل  نذاؾ كانوا مضرب 
المثل للحمةن كانوا مضرب المثل للتااكف كالتواصل؟ ىل في الناس من ال ةال  أف المسلمين 
أف كالنالارل كقفوا صفان كاحدان في كجو الغزكات الالليبية المتوالية؟ ىل في الناس من ال ةال  

 المسلمين كالنالارل كانوا جنبان لجنبو في خندؽ كاحد في مواجهة الادك المرترؾ.
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لقد نرأت علك الدكلة المتألقة الحضارةة اإلسبلمية في األندلس فهل في الناس من ال ةال  أف 
اإلسبلـ الذم ىيمن على علك الدكلة ل  ةنسج الدكلة اإلسبلمية عن طرةع سدل كلحمة اإلسبلـ 

كاليهود؟ ىل في الناس من ال ةال  ذلك؟ جامااعها كانت عفور بالمسلمين كغيرى ن  كالنالارل
 مسترفياعها كذلكن ثقافتها كذلك.

 

 ىذا ىو اإلسبلـ. اإلسبلـ ةحتضن كل من عحتضنو األرض الذم ةهيمن عليها اإلسبلـ.

 

أنظارنا كأال نطوةها أعود فأقوؿ ةا عباد اهللهلل  ف لنا أف نرفع الرأس بهذه الهوةة كأال نطوةها عن 
 –سبلحان في كجو خالومنا كأعدائنا الذةن ةتربالوف بنا الدكائرن كإنك  لتالموف أنه  ةمارسوف 

ىؤالء األعداء ةمارسوف ألوانان من التحدةات ةواجهوننا بهان كإنك   –كأعحدث عن الادك المرترؾ 
دة كانت كال عزاؿ عمتاز بأنها ل  هلل إف ىذه البل -كأنا أقوؿ كلست مغاليان كلست مبالغان  –لتالموف 

عنغض الرأس ألم ضغ ن ل  عنغض الرأس ألم عحد ككًجٍهنىا بو ق ن كلنا ةال  أف ىذه البلدة عمتاز 
بأف كل من فيها على كل المستوةات كانوا كال ةزالوف أعينان ساىرة على الحقوؽن أعينان ساىرة على 

  فما ضر  أف نجال من ىذه المبادئ كالقي  األرض كالوطنن أعينان ساىرة على المبادئ كالقي
سبلحنا األكؿ ةا عباد اهلل في كجو من ةرةد أف ةقضي على قيمنا كمبادئنان كال كاهلل ما اجتمع 

الررؽ كالغرب في عهد من الاهود إال على ىدؼ كاحد ىو اجتثاث ىذا اإلسبلـن عرفت  ذلك 
ف انهار االعحاد السوفييتي عندما أعلنت قبل أف ةنهار االعحاد السوفييتي كعرفت  ذلك باد أ

رئيسة كزراء دكلة برةطانيا  نذاؾ باس  أكركبا كلها أف الادك المتبقي كالذم ةنبغي القضاء عليو ىو 
اإلسبلـن إذان اإلسبلـ سبلح خطير نواجو بو أعدائنان إذان اإلسبلـ حالننا األكؿ كاألخير الذم 

 نستايد بو حقوقنان نا .
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نطول ذلك الاهد الذم كنا نخجل من أف نستالن ىوةتنا اإلةمانية كالدةنية التي أعود فأقوؿهلل ا
عجمع كال عفرؽن كعبني كال عهدـن كعقي  كال عترؾ االعوجاج ق ن كعجمع نثار القلوب لكي 

 عالوغها في قلب كاحدن كحسبنا من ذلك الررؼ الذم عوجنا اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل

 

ـى ًدةنان( ]المائدة هلل  اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكي ٍ )  [.ًّدةنىكيٍ  كىأىٍعمىٍمتي عىلىٍيكيٍ  نًٍامىًتي كىرىًضيتي لىكي ي اإًلٍسبلى

 

 إنها ىدةة ما مثلها ىدةةن إنو لتاج عػىو جى اهللي عز كجل بو عقولىنا كالبد أف نيتو جى بو قلوبنا كعواطفنا.

 

كرمنا بمالداؽ ما قالو رسوؿ اهلل عن شامنا أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةثبتنا بقولو الثابت كأف ة
 ىذه كقد فالن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ٚطب٠ب هٍٛي هللا ٌٕب فٟ اٌٙوط ٚاٌّوط

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
حانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سب

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

عهدم بهذا المسجد أف ةكوف في مثل ىذه الساعة من كل أسبوع فػىي اضان بأىلون متؤلألن بوجوه 
ـو فارغان من ركادهن ما لي أراه في صمتو الماللين فيون فما لي أراه اليـو موحرانن ما لي أراه الي

أخبرنا بما  rةترج  األسى كةترج  مانى من مااني اليت ن لال السبب ةا عباد اهلل ىو أف المالطفى 
أكرمو اهلل بو من كحي ةنبئ عن الماضي السحيع كعن الحاضر كعن المستقبل البايد أةضان كصف 

نو نىالىحىنىا كأمرنا بما ةنبغي أف نفال فكانت الكثرة لنا الحالة التي نمر بها اليـو أدؽ كصفن ث  إ
كأصغى السمع إلى الادك المرترؾ الذم ةتربه بنا  rفينا مىٍن أعرض عن ناليحة رسوؿ اهلل 
 الدكائر فكانت الااقبة ىذا الذم عركف.

قينان بأنو عاالوا أحدثك  عن طائفة مما كصف بو رسوؿ اهلل حالنا اليـو لنزداد إةمانان بنبوعو كلنزداد ة
 مانا اليـو في مراعره كفي ما أطلاو اهلل عليو من حالنا كإف ل  ةكن مانا بجسموهلل

فيما ركاه مسل  من حدةث أبي سايد الخدرمهلل )لتتبان سنن من  صلى اهلل عليو كسل ةقوؿ 
أم الرـك شبران بربرو كذراعان بذراع حتى لو دخل أحدى  جحر ضبٍّ لدخلتموه( كفي  –قبلك  
لحاك  في مستدركو بسندو صحي  بزةادةهلل )كلو أف أحدى  جامع أمو في الطرةع لفالتموه(. ركاةة ل

.  ىذا كصف مما ذكره اهلل لحاؿ أمتنا اليـو

كةقوؿ أةضان فيما ركاه مسل هلل )أما إنها ستكوف فتن من بادم ال ةال  القاعل فيها فيما قػىتىل كال 
أم القتاؿ  –ك ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )إنو الهرج( ةال  المقتوؿ فيها فيما قيًتل( قيل لوهلل ككيف ذل

 كالقاعل كالمقتوؿ في النار(. –الاروائي 



  

 ~441 ~ 
 

ككل ذلك في الالحي هلل )سألتي ربي ألمتي ثبلثان فأعطاني اثنتين كمناني  rكاسماوا ما ةقولو 
 فأعطانيون كسألتو أال –أم ال ةقضي عليها جمااء بمجاعة  –الثالثةن سألتو أال ةهلك أمتي بسنة 

 –فأعطانيون كسألت ربي أال ةجال بأس أمتي فيما بينها فمنانيو  –بغرؽ  –ةهلك أمتي بجائحة 
 كعبل قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل -مناني ربي ذلك

ابان مٍّن فػىٍوًقكيٍ  أىٍك ًمن عىٍحًت أىٍرجيًلكيٍ  أىٍك ةػىٍلًبسىكيٍ  شً  اىثى عىلىٍيكيٍ  عىذى يىاان )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىف ةػىبػٍ
ٍلحىعُّ كىةيًذةعى بػىٍاضىكي  بىٍأسى بػىٍاضو انظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي ااةىاًت لىاىل هيٍ  ةػىٍفقىهيوفى ن كىكىذ بى ًبًو قػىٍوميكى كىىيوى ا

 [.ٕٔ-ٓٔقيل ل ٍستي عىلىٍيكي  ًبوىًكيلو ن لٍّكيلٍّ نػىبىاو مٍُّستػىقىرٌّ كىسىٍوؼى عػىٍالىميوفى {]األنااـ هلل 

من خبللو حالنىا. أما األمرن أما الناليحة التي انطلع منها إلينا  rكصف رسوؿ اهلل  ىذه طائفة مما
 رسوؿ اهلل بدافع حبون بدافع شفقتو فاليك  طائفة مما ذكر.

من حدةث أبي  صلى اهلل عليو كسل عن المالطفى  –كغيره  –ةركم مسل  في صحيحو أةضان 
خير من الماشي كالماشي خير من الساعي إليهان ىرةرةهلل )أما إنها ستكوف فتنه بادم القاعد فيها 

فاذا نزىلىٍت بك  فليلحع صاحب إبلو بابلوو كصاحب غن  بغنمو كصاحب أرضو بأرضو(ن قاؿ لو 
قائلهلل أرأةت ةا رسوؿ اهلل رجبلن ليس لو غن  كال إبل كال أرض؟ قاؿهلل )ةامد إلى سيفو فيدؽ حد هي 

 كىو على علك الحاؿ(. بحجر ث  ةاتزؿ علك الفرؽ حتى ةأعيو الموت

أنو قاؿهلل )إذا  صلى اهلل عليو كسل ةركم أبو داكد كابن ماجو كالترمذم ك خركف عن المالطفى 
رأةت شحان مطاعان كىول متباان كدنيا مؤثرة كإعجاب كل ذم رأم برأةو فاليك بخاصة نفسك كدع 

 عنك أمر الاامة(.

ة بن اليماف قاؿهلل كاف الناس ةسألوف كاسماوا ىذا الذم ةركةو البخارم كمسل  من حدةث حذةف
عن الخير ككنت أسألو عن الرر مخافة أف ةدركنين قلت لوهلل ةا  r صلى اهلل عليو كسل رسوؿ اهلل 

رسوؿ اهلل لقد كنا في جاىلية كشر فجاءنا اهلل بهذا الخير فهل باد ىذا الخير من شر؟ قاؿهلل نا ن 
قلتي كما  –في ذلك الخير دىخىن  –خىن قلتهلل فهل باد ذلك الرر من خير؟ قاؿهلل نا  كفيو دى 

دىخىنيوي؟ قاؿهلل قـو ةستنوف بغير سنتي كةهتدكف بغير ىدمن عارفوف منه  كعنكركفن قلتهلل فهل باد 
ذلك الخير من شر؟ قاؿهلل نا ن أناس على أبواب جهن  ةدعوف إليها فمن استجاب قذفوه فيهان 
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دىعي علك الفرؽ كلها كلو أف عاض على قلتهلل فما عأمرني ةا رسوؿ اهلل إف أدركت ذلك؟ قاؿهلل عى 
 أصل شجرة حتى ةأعيك الموت كأنت على ذلك(.

مبنية على ماذا؟ على رؤةةو دقيقة مىتػ اىوي اهلل  صلى اهلل عليو كسل ىذه طائفة من نالائ  رسوؿ اهلل 
 امة.عز كجل بهان كلقد أنبأنا أنو في موقف من المواقف أيًرمى كل ما ستمر بو أمتو إلى ةـو القي

 ىذه النالائ  إنما انبثقت من ىذا الوصفن من ىذه المارفة التي أطلاو اهلل عز كجل عليها.

فيا عباد اهللهلل زبدة ىذا الذم أقولو لك  أكجهو نالحان إلى نفسي كإليك  جمياانن ما لنا نسينا صلتنا 
كأصغينا  rاهلل  برسوؿ اهللن ما لنا نسينا شفقة رسوؿ اهلل علينان ما لنا أعرضنا عن ناليحة رسوؿ

السمع إلى أعدائنا الذةن ةتربالوف بنا الدكائرن الذةن ةرسموف الخارطة المستقبلية لهذا البلدن 
 خارطة ر ىا من ر ىان خارطة التقسي  كالتبضيع لهذه األمة بل لهذه البلدة.

 نا ن قاؿ قائل ليهلل إف قوؿ رسوؿ اهلل في الحدةث الذم ذكرت )إذا رأةت شحان مطاعان كىول
متباان( على أف قاؿهلل )فاليك بخاصة نفسك( ىذا أمر سلبي كنحن أف نكوف في الموقف 

 اإلةجابي. فما الجواب أةها األخوة عن ىذا السؤاؿ الذم ةنبئ عن جهل عجيب؟

قلتهلل ىل كج وى رسوؿ اهلل ىذه الناليحة لرخهو كاحد أـ كجهها لكل أفراد أمتو رجاالن كنساءن؟ 
 حسنان. كجهها ألفراد أمتو جمياان 

إذا أصغى السمع كل كاحدو كاحدو من أفراد أمتو إلى ىذان عادة إلى خاصة نفسو ةراعان كةحرسها 
كابتاد عن عواصف علك الفتن المختلفةن إالـ ةؤكؿ األمر؟ سيظهر ركاد الفتنة منفردةن ظاىرةنن 

ةهمس رسوؿ ىذه ناليحة ال  . rال ةتأعى له  أف ةندسوا كس  ىذه األمة التي باةات المالطفى 
بل لهذه األمة جماهان أقوؿ قولي ىذا  –اهلل بها في أذف فرد بل ىي كصية شاملة عامة للمسلمين 

 كأستغفر اهلل الاظي 
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 2 -ٚطب٠ب هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٌٕب فٟ اٌٙوط ٚاٌّوط 

 

 

لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 إنو ألمر ةلفت النظر كةثير الاجب كاالستغراب ىذا الذم سأضاك  أمامو كأحدثك  عنو.

عن  صلى اهلل عليو كسل دةث الالحيحة الكثيرة التي ةحدثنا فيها رسوؿ اهلل نالغي إلى األحا
الفتن التي عستررم في ىذا الاالر كنتأمل فيما أطلاو اهلل عز كجل عليو من الغيب المكنوف 

المتالع بالمستقبل البايد البايدن كنتأمل في مراعر الرفقة التي عستبين من خبلؿ حدةث رسوؿ 
عن ىذه الفتن كنالائحة التي ةرسلها إلينا من كراء القركفن نتدبر كنتأمل  كسل  صلى اهلل عليواهلل 

ىل نبادؿ رسوؿ اهلل  –كىا ىنا ةستبين كجو الغرابة كالاجب  –ذلكن ث  إننا ناود إلى أنفسنا 
ىذا االىتماـ الذم ةتوجو بو إلينا؟ ىل نالغي السمع إلى نالائحو التي عنبثع  صلى اهلل عليو كسل 

إلينا كنال  ما  صلى اهلل عليو كسل كنحن نال  أنو رسوؿ اهلل  –و الاارمة علينا؟ ىل من شفقت
أخبرنا بو من أنو مانا في حياعو كموعون أليس ىو القائل فيما ص  عنوهلل )حياعي خير لك  كمماعي 

خير لك ن عيٍحًدثيوف كةيٍحدىثي لك ن ما كجدت من خير حمدت اهلل عليو كما كجدت من شر 
 اهلل لك (ن ىذا ىو اىتمامو بنا من كراء القركفن فكيف ىي حالنا كنحن من أمتو؟استغفرت 

كإذا بنا أك بأكثرنا مارضوف عن الرفقة التي ةبلحقنا بهان عائهوف منرغلوف  –ةا عباد اهلل  –نتأمل 
نراه  عن النالائ  التي ةزجيها إلينان أليس ىذا أمران عجيبان ةا عباد اهلل؟ أطلاو اهلل على دقائع ما

اليـو كأخبر بو كدكنك  فاقرؤكا أحادةث الفتنن ث  إنو عبػ رى عن شفقتو المتناىية علينا كحبو لنا كمن 
ث  أزجى إلينا نالائحو كالسبل التي ةنبغي أف نسلكها للتخله من عقابيل ىذه الفتنن فما ىو 
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تجاىل لهذه موقفنا كما عالموف؟ إنو موقف اإلعراض عن ىذا الذم ةنالحنا بون إنو موقف ال
 بنالائحو. صلى اهلل عليو كسل الرفقة المتناىية التي ةابػٍّري عنها رسوؿ اهلل 

أال ننقاد لمجهوؿ كأال نسير كراء عاصفة  عية من حيث ال  صلى اهلل عليو كسل نىالىحىنىا المالطفى 
 نال  كحذ ر من ذلك أةما عحذةر في أكثر من مناسبةو كفي أكثر من حدةثن قاؿ عليو الالبلة

أم راةة ال ةػيٍالى ي غاةتها  –كالسبلـ فيما ةركةو مسل  كالنسائي ك خركفهلل )من قيًتلى عحت راةة عيمٍّي ة 
لىتيوي جاىلية(ن ىكذا قاؿ رسوؿ  –كال ةػيٍالى ي مالدرىا  أك غضب لاالبة أك انتالر لاالبة فػىقيًتلى فىًقتػٍ

ن كراء القركف. كنظرنا إلى كىو ةتحدث عن الفتنن كىو ةقدـ لنا نالائحو كما قلت لك  م rاهلل 
ي ة التي حذ ر منها رسوؿ اهلل  –أك بكثير منا  –أنفسنا كإذا بنا  ن ةنقاد للمجهوؿن rةنقاد للراةة الايمٍّ

نىا إلى الاقابيل التي سنراىا من كرائو  rالذم حذرنا منو رسوؿ اهلل  –كالمجهوؿ  إف  –بل نبػ هى
ن أليس rا باد ذلك إلى ما نرةدن ىكذا ةوض  لنا رسوؿ اهلل ةوردنا إلى ما ةبتغي كلكنو ال ةياٍلًدرين

عجيبان ةا عباد اهلل كنحن المؤمنوف بًنيبػيو عًًو كنحن الماتزكف بأننا من أمتو أف نارض عن نالائحو 
 المرفقة كعن دالئل حبو كرأفتو كرحمتو بنا في ىذا الذم ةالف ث  في ىذا الذم ةنال .

نىا في غمار ىذه الفت rأكصانا رسوؿ  يػٍ ن التي ةالفها أدؽ كصفن ةأمرنا إذا نالحنا أك أىمىٍرنىا أك نػىهى
ن ال نبتغي  أك دىعىٍونىا أال نبتغي بذلك إال مرضاة اهللن ال نبتغي بذلك استرضاء حاك  كال محكـو

أف نبتغي  rبذلك عالفيع أناس من الاامة كال التقرب إلى القادة من الخاصةن ةأمرنا المالطفى 
نقوؿ كجو اهلل ذاعون فهو ةقوؿ لناهلل )من استرضى الناس بسخ  اهلل ككلو اهلل إلى  فيما ننال  كفيما

 الناس كمن أسخ  الناس برضا اهلل سبحانو كعاالى كفاه اهلل مؤكنة الناس(.

البليغة أرسلها إلينا من كراء ما ةقارب خمسة عرر قرنان )من استرضى  rاسماوا ناليحة المالطفى 
 إلى الناس كمن أسخ  الناس برضا اهلل سبحانو كعاالى كفاه اهلل عز الناس بسخ  اهلل ككلو اهلل

 كجل مؤكنة الناس(

أك  –؟ ننظر إلى حالنا كإذا بنا rفماذا كاف موقفنا باد ىذا الذم بػىلىغىنىا من ناليحة رسوؿ اهلل 
إف إذا نال  فهو إما أف ةبتغي من كراء ذلك التغلب إلى الدىماء كالاامة من الناس ك  –بأكثرنا 

أسخ  بذلك القادة كالحكاـ أك ةتوج وي بذلك إلى استرضاء القادة كالحكاـ كإف أسخ  بذلك 
الناسن كعبحث عمن ال ةبالي بهؤالء كال بهؤالء كإنما ةستنزؿ رضا اهلل فبل عاثر من ذلك إال على 

 النذر اليسير. ىذه ىي حالنا ةا عباد اهلل.
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يس ىذا الواقع أمران ةلفت النظر كةثير الاجب أعود فأقوؿ لك  كما بدأت حدةثي إليك هلل أل
من خبلؿ الرعونات التي ىيمنت ث  ىيمنت ث  ىيمنت  rكاالستغراب؟ أفحيل بيننا كبين محمد 

 علينا؟ أفنسينا أننا من أعباعو كأمتو؟ أفنسينا قوؿ اهلل عز كجلهلل

ا أى  ًفيظان( ]النساء هلل )م ٍن ةيًطًع الر سيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى الٌلوى كىمىن عػىوىل ى فىمى ٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍ  حى  [.ٍَٖرسى

 .rأبلغ  ةةو في كتاب اهلل عحذر من اإلعراض عن كصاةا رسوؿ اهلل 

عباد اهللهلل حكمة بالغة اعتالرىا لنا رسوؿ اهلل من نالائحون إنها عقوؿهلل إف إعباعنا للمجهوؿ ةوردنا 
 قوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .إلى ما ةرةد كلكنو ال ةالدرنا باد ذلك إلى ما نرةد نحنن أ
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 ٚعٗ إٌؼّخ فٟ ٘نا االثزالء اٌنٞ ٔؼبٟٔ ِٕٗ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لى لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت ع

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

يك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكص
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف الابد المؤمن ال ةتلقى من اهلل سبحانو كعاالى في كل أحوالو كظركفو إال الخير كالنامةن كلكنها 
 إما أف عكوف نامة ظاىرة جلية أك أف عكوف نامة باطنة مقىنػ اىةن بريء من االبتبلء كالردةن كصدؽ

 اهلل عز كجل القائلهلل

ةن كىبىاًطنىةن( )أىلىٍ  عػىرىٍكا أىف  الل وى سىخ رى لىكي  م ا ًفي الس مىاكىاًت كىمىا ًفي اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍ  نًاىمىوي ظىاًىرى 
 [.َِ]لقماف هلل 

ال الخيرن إ –إف كاف مؤمنان  –فمهما عقل ب اإلنساف في ظركؼ كأحواؿ ال ةمكن أف ةتلقى من اهلل 
 إال النامةن كلكنها كما قلت لك  قد عكوف مقىن اةن بظاىر من االبتبلءن بظاىر من الردة.

كما كانت ىذه الهزة التي ابتبلنا اهلل سبحانو كعاالى بها إال محنة في الظاىر فق ن أما في الباطن 
 من االبتبلء.فهي نامة من النا  المقىن اة بالردة كالمقىن اة بالخوؼ كبما قد علمت  

 كلالك  عسألوف ما كجو النامة في ىذه الهزة التي عانينا كلربما ما زلنا نااني منها؟

أنها عالا من عالي التأدةب ةؤدب اهلل سبحانو كعاالى بها عباده  –ةا عباد اهلل  –كجو النامة 
 كةربيه  بها.

لطرةع إليها؟ ىل في كىل في الناس من ةرعاب في أف التأدةب نامة من أجل النا  مهما كاف ا
 الناس من ةرعاب في أف التربية من أجلٍّ النا  التي ةأخذ اهلل عز كجل بها عباده؟
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 كلكنا ناود فنتساءؿهلل ما كجو ىذه النامة في ىذا االبتبلء الذم نااني منو؟

ـي االعوجاج كأنها عدعو اإلنسا ف كجو النامة في ذلك أةها اإلخوة أنها عوقظ من غفلة كأنها عػيقىوٍّ
المؤمن إلى عجدةد االصطبلح مع اهلل كالتوبة كاإلنابة إلى اهلل سبحانو كعاالى. كجو النامة ككجو 
الخير في ىذا االبتبلء أنو ةدعو المؤمنين إلى أف ةجتثوا الفساد مما بينه  كأف ةاودكا فيمدكا 

 اف نوعو. صرة الحب ك صرة الوداد كاألخوة فيما بينه  على االختبلؼ كعلى التفاكت أةان ك

كأرجوا أال نتالور أف الفساد إنما ةستررم في جانب أك في جهة كاحدة فق  كما ىو شأف باض 
 المتالورةن أك المتخيلين.

إننا جمياان على اختبلؼ فئاعنا نااني من الغفلة التي ةنبغي أف عنتهي إلى ةقظةن نااني من فساد 
 ةنبغي أف نتااكف جمياان على اجتثاثو.

 التي ةريع فيها الفساد كالظل  كالوقت ال ةتسع للررح كالبياف.ما أكثر البيوت 

ما أكثر األسواؽ التي ةريع فيها الفساد بل ةريع فيها الظل ن كحسبك  من الظل  أنواع الغش 
 قائبلنهلل )من غش فليس منا(. صلى اهلل عليو كسل كالخدةاة التي حذر منها رسوؿ اهلل 

امل كالمالانع متمثبلن في الظل  الذم ةنح  على عمالو ما أكثر الفساد الذم ةستررم في الما
 كعلى كثير من الموجودةن فيو.

 ما أكثر أنواع الفساد كالظل  التي عستررم في عبلقات الناس كالمؤسسات باضها مع باض.

عندما نقوؿهلل إف ىذا االبتبلء ةوقظ من غفلة ةنبغي أف نال  أنو ةوقظ الجميعن كعندما نقوؿهلل إف 
ةدعو إلى اجتثاث الفساد فانما ناني أف ةتااكف الجميع على اختبلؼ فئاعه   من شأنو أف

 الجتثاث الفساد بكل أنواعو.

في ىذا االبتبلء الذم قد نراه نقمة في الظاىر كلكنو نامة  –ةا عباد اهلل  –ىذا ىو كجو النامة 
ونا إلى عجدةد التوبة من أجلٍّ النا  في الباطن. أجل فالرأف فيو أف ةوقظنان كالرأف فيو أف ةدع

 كاإلنابة إلى اهلل سبحانو كعاالى.

على أف ىذا االبتبلء أك ىذه المحنة قد ىب ٍت اليـو لتدبرن أجل ةا عباد اهللن ىذا ما ناتقده 
 كنتالوره.
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فاف اهلل عز كجل ل  ةرسل إلينا ىذه المحنة لتستقر كعبقىن كلكنو أرسلها إلينا كىو اللطيف الرحي  
 لها لكي عمر فتوقظ السادر كعنبو الغافل كعدعو األمة إلى أف عهب إلصبلح شأنها.كالودكدن أرس

كلقد كنت أيرًٍةتي ىذه المحنة قبل أشهر كأيرًٍةتي كيف  –كةنبغي أف أقولها صراحة  –كلقد كنت 
عقبل كأيرًٍةتى كيف ستدبر. كىاىي ذم أقبلت كما قد رأةت ككما قد حذرت ككاف الناس  نذاؾ بين 

 مكذب كمتاجبن كلكنني أيرًٍةتي أةضان كيف عهب لتدبرن كىي اليـو في مرحلة اإلدبار.ساخر ك 

ما ىي الابرة التي نبغي أف عقتطفها ةا عباد اهلل من ىذه المحنة سواء في إقبالها أك في إدبارىا؟ ما 
 الدرس الذم ةنبغي أف ناود بو؟

جمياان كألمتنا على اختبلؼ فئاعها  كأقولها لنفسي أكالن كلك  –الدرس الذم ةنبغي أف ناود بو 
ةنبغي أف نجدد الاودة إلى اهللن ةنبغي أف نتوب إلى اهلل سبحانو كعاالىن ةنبغي أف  –كدرجاعها ثانيان 

من أجل اجتثاث  –جمياان أقوؿ  –نالل  ما بيننا كبين اهلل عز كجلن ث  إنا علينا أف نتااكف جمياان 
إلصبلح بكل أنواعو كبكل متطلباعهان كال ةمكن ةا عباد اهلل الفساد بأنواعو كمن أجل زرع مبادئ ا

أف ةت  اإلصبلح عندما ةوكل أمره إلى فئة كاحدة من الناس أة ان كانتن كإنما ةت  اإلصبلح عندما 
عت  حقيقة التااكف بين األمة على اختبلؼ فئاعها كعلى عنوع قدراعها. ىذه ىي الحقيقة. كسدل 

 مر ىو اإلخبلص هلل سبحانو كعاالى.كلحمة النجاح في ىذا األ

الدرس الذم ةنبغي أف نقتطفو من ىذه المحنة التي أقبلت كىا ىي ذم ااف في طرةقها إلى 
اإلدبار ىي أف نمد  صرة الحب فيما بين فئات ىذه األمةن كلنا مسؤكلوف عن مد ىذه الوشيجةن  

ى اختبلفهان على عنوعها أة ان  كلنا مسؤكلوف عن مد كشيجة الحب فيما بين أفراد ىذه األمة عل
كانت صورعهان ىكذا ةأمرنا دة انػينىا موالنا سبحانو كعاالى. أجل الحب ىو الذم ةكوف رقيبان على 

 الالبلح أف ةستمرن الحب ىو الذم ةكوف سببان الجتثاث الفساد كحراسة أال ةاود.

 ؟ -ن فئات ىذه األمة  صرة الحب فيما بي –ما الغذاء الذم ةنبغي أف نغذم بو ىذه ااصرة 

الغذاء ىو اإلصغاء إلى ناليحة رسوؿ اهللن ىو اإلصغاء إلى كصية رسوؿ اهلل عوج وى بها إلى القادةن 
إلى األمةن إلى مختلف مؤسساعها كفئاعهاهلل )ال عباغضوان ال عحاسدكان ال عدابركان ال عحسسوان ال 

كلمة )عباد اهلل( منادلن أم كونوا ةا عباد عجسسوان كونوا عباد اهلل إخوانا(ن كألفت نظرك  إلى أف  
 اهلل إخوانا.
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نحن عندما نغيب عن حقيقة ىوةتنا عبيدان مملوكين هلل ننسى ىذا الغذاء أف نغذم بو أنفسنا 
كإخواننان كلكن عندما نستيقظ لهذه الهوةةن عندما ةوقظنا إليها رسوؿ اهلل قائبلنهلل كونوا ةا عباد اهلل 

 إذان  صرة األخوة ممتدة بين عباد اهلل جمياان. –د علمنا أننا عباد اهلل كق –إخوانانن فاندئذو 

كيف ةمكن أف ةستررم الظل  بين أناس علموا أنه  عباده هلل؟ كيف ةمكن أف عستررم األنانية 
بين أناس علموا أنه  مملوكوف أرقاء بيد اهلل سبحانو كعاالى؟ كيف ةمكن أف ةستغل أناس األمة أك 

لياتالر منها الخير لنفسون لياتالر منها الغنى لنفسو كقد عل  أنو عبد مملوؾ هلل عز  فئة من األمة
 كجلن )كونوا ةا عباد اهلل إخوانا(.

أجلن أجل موالم ةا رب الاالمينهلل ىا قد عدنا إليكن ىا قد عبنا إليكن سنكوف كنحن عبادؾ 
ن عكوف ساادعنا كقفان على فئة بل إخوانان متآلفينن إخوانان متحابين ةحرس كلٌّ منا ساادة ااخرن ل

 ستكوف قسمة عادلة بين عبادؾ جمياانن كيف ال نفال كنحن الذةن نسمع كنقرأ قوؿ اهلل عز كجلهلل

ٍ   عًيًو )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدان. لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدان. كىكيلُّهي 
 [.ٓٗ-ّٗ –ٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان. ]مرة  ةػى 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 اٌزٛثخ اٌٝ هللا ِفزبػ اٌؾً

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ث

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

زمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ةنبغي أف نال  جمياان أف المااصي أةان كانت ال عحجب اإلنساف عن مواله كخالقو كال عقطع عنو 
لى الماالية أمل الرحمة كالمغفرة ق ن إنما الذم ةحجب اإلنساف عن مواله كخالقو أف ةاكف ع

 ث  ةستمرئها كال ةلتفت إلى نداء اهلل الذم ةبلحقو قائبلنهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل   [.ُّ)كىعيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًمياان أىةػُّهى

مهما ارعكب اإلنساف األكزار كلكنو كاف ةالغي السمع إلى نداء اهلل الذم ةدعو الاالاة إلى التوبة 
اف ةتوجو جهد استطاعتو إلى باب اإلنابة إلى اهلل فاف المااصي ال عضره كال عحجبو عن مواله كك

 كخالقو.

كإذا أحب اهلل عز كجل الابد أك أحب أمةن عرعكب المااصي كعوغل في ارعكاب الخطاةا فاف اهلل 
الاالاة عز كجل ةسوقها إلى التوبة باالي المالائب كاالبتبلءاتن ىذه سنة رب الاالمين عجاه 

الذةن أحبه  اهلل عز كجلن ةسوقه  إلى التوبة باالي المالائب كاالبتبلءات المختلفةن فاف ى  
عابوا إلى اهلل عز كجل كإف ى  جددكا البياة ماو عز كجل فاف اهلل سبحانو كعاالى ةغفر الذنوب 

ةوغلوف في جمياان كإف كل عاصو ةالب  كيـو كلدعو أمو. ىكذا ةربي البارم عز كجل عباده عندما 
 المااصي كةستمرؤكنها ث  ةنسوف التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل القائلهلل
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ابان مٍّن فػىٍوًقكيٍ  أىٍك ًمن عىٍحًت أىٍرجيًلكيٍ  أىٍك ةػىٍلًبسىكيٍ  شً  اىثى عىلىٍيكيٍ  عىذى يىاان )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىف ةػىبػٍ
انظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي ااةىاًت لىاىل هيٍ  ةػىٍفقىهيوفى . كىكىذ بى ًبًو قػىٍوميكى كىىيوى اٍلحىعُّ كىةيًذةعى بػىٍاضىكي  بىٍأسى بػىٍاضو 

 [.ٕٔ-ٓٔقيل ل ٍستي عىلىٍيكي  ًبوىًكيلو . لٍّكيلٍّ نػىبىاو مٍُّستػىقىرٌّ كىسىٍوؼى عػىٍالىميوفى( ]األنااـ هلل 

من ث  فأنا أعوجو إلى نفسي أكالن ث  ىذا الذم أقولو لك  سنة من سنن رب الاالمين في عبادهن ك 
 –أعوجو إلى كل كاحد منك  كمن أمتنا في ىذه الراـ المباركة ثانيان أدعو نفسي كأدعوك  جمياان 

إلى عوبة صادقة إلى اهلل سبحانو كعاالىن كالخي   –على اختبلؼ الفئات كعلى اختبلؼ الدرجات 
إنو خي  ماليرم بو نلقى اهلل عز كجلن ىو إةماننا الذم بيننا كبين اهلل عز كجل ليس خيطان كاىيانن 

بو إلهان كاحدان ال شرةك لون ىو ةقيننا بأننا عباده الذةن ال نتحرؾ إال في قبضتو كليس لنا من مالير 
إال إليون ما الذم بقي أذان؟ بقي أف نػيٍهرىعى إلى باب التوبة كاإلنابة فنتوب صادقين إلى اهلل عز كجل 

ثاـن كأخطر ىذه الذنوب علك التي فيها إىدار لحقوؽ الابادن كالوقت ال من سائر الذنوب كاا
ةتسع ألنواع ىذه الحقوؽ كأنواع اإلىدار التي عستنزؿ غضب الرب سبحانو كعاالىن إف حقوؽ اهلل 
مبنية على المسامحة ةا عباد اهلل أما حقوؽ الاباد فمبنية على المراحة ال ةغفرىا اهلل عز كجل إال 

 د ل ىذه الحقوؽ أك باد أف عريع المسامحة بين المستلبين لها كبين أصحابها.باد أف عو 

كأقوؿ بحعهلل إذا عبنا إلى اهلل عز كجلن كأظن أننا أك أكثرنا قد عاب في ىذه الفترة الااليبة إلى اهلل 
عز كجلن ىذا ما أظنو كأرجوا أال ةكوف ظني مخالفانن أعتقد أف الكثيرةن منا على اختبلفه  قد 

جهوا إلى اهلل كقد أعلنوا إما بينه  كبين اهلل أك على مؤل أعلنوا التوبة كاإلنابة إلى اهلل سبحانو عو 
 –ىذه حقيقة  –كعاالىن إذان فاستبرركا بأف ىذه الزمة قد ىبت لترحل كأنها قد  ذنت باالنالراؼ 
ةب اهلل عز كجل ذلك ألنها ل  عقبل إلينا إال كىي عالا من عالي الرحمة اإللهية المتمثلة في عأد

 عبادهن المتمثلة في إةقاظو له  إلى اإلنابة إلى اهلل عز كجل.

ليست مهمة خاصة بفئة من الناس دكف أخرل كما ةتالور الباضن سيد  –ةا عباد اهلل  –كالتوبة 
 ن كحسبك  أف عقفوا أماـ اهلل عز كجلهلل rالتائبين رسوؿ اهلل 

 [.ُّا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل )كىعيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًمياان أىةػُّهى 

كلنا مقالركف في أداء حقوؽ الربوبيةن كلنا عائهوفن نفوسنا المتسلطة علينان شيطاننا المسل  
علينان كل ذلك شاء اهلل عز كجل أف ةجالو سببان لؤلخطاءن سببان للوقوع في باض المااصين كلكن  
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كجل لقي ربان كرةمان مجيبانن كحسبك  أف عالغوا السمع إلى قولو كل من عاب ك ب إلى اهلل عز 
 سبحانوهلل

ا مىا عيوعىديكفى( ]ؽ هلل  رى بىًايدو . ىىذى ن ةي لًٍلميت ًقينى غىيػٍ  [ِّ-ُّ)كىأيٍزًلفىًت اٍلجى

 لمن؟

( ]ؽ هلل  ا مىا عيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو حىًفيظو  [.ِّ)ىىذى

مانى راجعن أم ىذا ما عوعدةن لكل رجاع إلى اهللن كلن كأكاب ىذه صيغة مبالغة من  ةب ك ةب ب
 ةكوف اإلنساف رجاعان إلى اهلل إال إذا كاف كثير الرركد عن اهلل سبحانو كعاالى.

فدعوني أيذىةٍّل ىذه التذكرة التي أعوجو بها إلى نفسي أكالن كإليك  جمياان  –ةا عباد اهلل  –كباد 
بالسؤاؿ التاليهلل عػيتػ هى ي سورةة اليـو بأنا ضالاة في إىدار حقوؽ ثانيانن دعوني أيذىةٍّل ىذه التذكرة 

اإلنسافن كأنا ال أبرئ سورةة كال غير سورةة من عامة الناس كقادعه  من الولوغ في األخطاءن ىا 
أنت  عسماوف أف اهلل عز كجل أف ةكوف اإلنساف خطاءنن )كل بني  دـ خطاء( كما ةقوؿ رسوؿ اهلل 

ائبوفن فأنا ال أبرئ سورةة كال غير سورةة من الوقوع في الخطأ لكن دعونا كخير الخطائين الت
ةناةر من عاـ كاحد كعساين كعسامائة كألف إلى الاراؽ  ُٔنتساءؿهلل أسورةة ىي التي أقبلت ةـو 

بأعتى األسلحة المدمرة الحدةثة متجهة بالقالف إلى مراكز الحياة المدنية كالتجارةة كاالجتماعية 
عماؿ كالاماؿ كالمدارس كالمرافي كالمساجد كالكنائس كإلى ضواحي المدف كإلى كمقارٍّ األ

أكواخ األرةاؼ عقالفها جمياان بأعتى األسلحة ابتغاء القضاء على البنية التحتية لها كالقضاء على 
كجودىا اإلنساني كالحضارمن حتى كاف عدد الذةن استحرى  القتل في أسبوع كاحد ىو األسبوع 

لحرب الاراقية كما قررت جمايات الهبلؿ األحمر كمنظمات حقوؽ اإلنسافن كاف األخير من ا
عدد الذةن استحرى  القتل في أسبوع كاحد مائة كثبلثة عرر ألف قتيلن ستوف بالمائة منه  

أطفاؿ. عرل أسورةة ىي التي فالت ذلك؟ لئن كانت سورةة ىي الضالاة في ىذا فواهلل ةنبغي أف 
محاك  اإلنسانية لتلقى جزاءىا الادؿ فيما أقدمت عليون كلكنك  جمياان عيسىاؽى إلى أعتى ال

عالموف كالاال  كلو ةال  أف الذم فال ذلك كلو ىو الوحش األمرةكي ذك األنياب الناقاة 
المتطاكلة بين شقيون ذك المخالب السوداء المنبسطة فوؽ كفيون ىذا الوحش ىو الذم أقدـ على 

مرف ليال  كيف ةجلس فوؽ كرسي القضاءن كما إخالو أصب  قادران ذلكن كىا ىو ذا ةتمرس كةت
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على إعقاف الجلوس فوؽ ىذا الكرسين إنو بمخالبو ىذه كبأنيابو الناقاة ىذه ةته  ىؤالء كىؤالء 
 كأكلئك بالضلوع في إىدار حقوؽ اإلنسافن ىذه الحقيقة ةنبغي أف أيذىةٍّلى خطابي ىذا كأقوؿهلل

 فاىة        كفاخرت الرهبى الحالى كالجنادؿإذا طاكؿ األرض السماءى س

 فيا مػػػػػوت ذيٍر إف الحػػػػيػاة ذميمػػػػػػػػة كةا نفػػػػػػػػػػس ًجدٍّم إف دىٍىرىًؾ ىازؿي 

  

كغفران ةا ربي على استرهادم بالرار في مثل ىذا الموقف ألف ببلغة الكبلـ مطابقة الكبلـ 
الحاؿ سول ىذا الذم ختمت بو حدةثي. أقوؿ لمقتضى الحاؿن كل  أجد شيئان ةوافع مقتضى 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 اٌزجبً اٌٙوط ثبٌغٙبك

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أ

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

أف ةلتبس على اإلنساف الااقل الربيوي بالربيو فذلك شيء ةقعن كىو من األمور التي قد ةقع فيها 
الاقبلء كله  من الناسن أما أف ةلتبس على اإلنساف الااقل النقيضي بالنقيضن أف ةلتبس عليو 

سود القاع  باألبيض الناصعن أف ةلتبس عليو الموجود الذم ةراه بالمادـك الذم ال ةراهن أف األ
ةلتبس عليو الكبير الكبير الذم ةسدُّ منظره اافاؽ بالالغير الالغير الذم ال عكاد الاين المجردة 

ك  عنها عراهن أما أف عجد عاقبلن ةلتبس عليو النقيضي بالنقيض من مثل ىذه األمثلة التي أحدث
 فذلك شيء ال عل  للاقبلء بو ق .

الفرؽ جليان في سنتو الثابتة بين  rلقد فر ؽ اهلل سبحانو كعاالى في محك  عبيانو كبي نى رسوؿ اهلل 
كحذر منو   rالجهاد المبركر الماضية شرعتو إلى ةـو القيامة كالهرج الذم حذر منو رسوؿ اهلل 

 كبي نى رسوؿ اهلل الفرؽ بينهما فرقان جليان كبيران ال ةترؾ بينهما كتاب اهلل سبحانو كعاالى. بي نى اهلل
. أنبأنا المالطفى  أف الجهاد إنما ىو مقاعلة الكافرةن الذةن أعلنوا الكيد لئلسبلـ  rمجاالن ًللىٍبسو

كالمسلمين كاستمرؤكا السير إلى اغتالاب حقوقه  كالنيل من مبادئه  كقيمه ن كىو ما قد بيػ نىو  
 هلل بابارة صرةحةو كاضحةو ال عقبل عأكةبلن كال التباسان عندما قاؿهللكتاب ا

ةًن كىأىٍخرىجيوكي  مٍّن ًدةىارًكيٍ  كىظىاىىريكا عىلىى ًإخٍ  هىاكي ي الل وي عىًن ال ًذةنى قىاعػىليوكيٍ  ًفي الدٍّ ا ةػىنػٍ رىاًجكيٍ  أىف )ًإن مى
 [.ٗالظ اًلميوفى( ]الممتحنة هلل عػىوىل ٍوىيٍ  كىمىن ةػىتػىوىل هيٍ  فىأيٍكلىًئكى ىي ي 
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ىذا ىو الجهاد كىؤالء ى  المجاىدكف بي ن ذلك كتاب اهلل بنهٍّ صرة  قاطعن كبي نو لنا رسوؿ اهلل 
 بابارات شارحة ال عدع مجاالن لًلىٍبس. صلى اهلل عليو كسل 

ف الهرج ىو أف بي نى لنا الهرج كميز بينو كبين الجهاد كأكض  لنا أ صلى اهلل عليو كسل ث  إنو 
ي ة  أم  –ةتالادـ المسلموف فيما بينه  بقتاؿ انتالاران لاالبة أك غضبان لاالبة أك سيران عحت راةةو عيمٍّ

ىذا ىو الهرج الذم بيػ نىو لنا رسوؿ  –سيران عحت راةةو ال عال  من ةحملها كإلى أم غاةةو ةسير بها 
فيما ركاه مسل  في صحيحو كغيرههلل )من ث  حذر منو أةما عحذةر فقاؿ  صلى اهلل عليو كسل اهلل 

خرج من أمتي على أمتي ةضرب برىا كفاجرىا كال ةتحاشى مؤمنها كال ةفي بذم عهدىا فليس 
 مني(.

صلى اهلل كمن ث  شرح لنا رسولنا محمد  –كتاب ربينا جل جبللو   –إذان قد أكض  الكتاب المبين 
ـ القيامة كبين الهرج الذم ىو عبلمة من الفرؽ بين الجهاد المبركر الماضي إلى ةو  عليو كسل 

عبلمات قياـ الساعة كالذم ىو أخطر بابو كأكسع بابو إلى الفتنة الدىماءن كمع ذلك فاننا 
لنسمع كنرل ما ال ةالدقو الاقلن نرل أناسان ةزعموف أف الجهاد قد التبس عليه  بالهرجن ةدعوف 

صلى اهلل يل اهللن ةأمركف بما نهى رسوؿ اهلل إلى الهرج كةرفاوف لواءه كةزعموف أنو الجهاد في سب
عنون ةأمركف بما حذر منو كتاب اهلل عز كجل كةقولوف إنو الجهادن كةارضوف عن  عليو كسل 

كةخذٍّلوف منون كنحن نرل أمامنا الكفرة الذةن  صلى اهلل عليو كسل الجهاد الذم أمر بو رسوؿ اهلل 
  على المسلمينن نرل أمامنا كمن حولنا الكفرة أعلنوا حقدى  كعدكانه  على اإلسبلـ كمن ث

الذةن عالتك أسنانه  كيدان على اإلسبلـن ةستلبوف الحقوؽ كةستمرئوف القتل كةغتالبوف الدكر من 
أصحابها كةسرحوف كةمرحوف مهددةن المسلمين باسبلمه  كمهددةن المسلمين بقيمه  كحقوقه ن 

 r عز كجل أف نقاعله  كةأمركف بما نهى رسوؿ اهلل ةخذٍّلوف عن الجهاد مع ىؤالء الذةن أمرنا اهلل
عنو إذ قاؿهلل )من خرج من أمتي على أمتي ةضرب برىا كفاجرىا كال ةتحاشى مؤمنها كال ةفي بذم 

 عهدىا فليس مني(.

كأصغوا  rعباد اهللهلل أصحي  أف في الاقبلء الذةن  منوا بكتاب اهلل كقرؤكه ك منوا بنبوة رسوؿ اهلل 
ليمون أعتالوركف أف في الاقبلء من ةلتبس عليو الهرج الذم حذر منو اهلل كحذر منو السمع إلى عاا

رسولو بالجهاد الذم أمر اهلل سبحانو كعاالى بو؟ أعتقد ةا عباد اهلل أف الاقل ال ةمكن أف ةتالور 
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مثل ىذا اللبس أبدانن كإنما ىو اصطناع ًلل ٍبس من أناس ةارفوف الحقيقة ألىداؼ ال نرةد أف 
 تبطنها كال أف نتحدث عنها.نس

ث  إننا ةنبغي أف نتساءؿ عن النتيجة التي ةحققها الجهاد الذم أمر بو اهلل عز كجل كالنتيجة التي 
 ةستثمرىا الهرج الذم نهى عنو رسوؿ اهلل بل نهى عنو كتاب اهلل عز كجل.

 أما الجهاد المبركر الذم أعلن عنو بياف اهلل قائبلنهلل

هىاكي ي  ا ةػىنػٍ ةًن كىأىٍخرىجيوكي  مٍّن ًدةىارًكيٍ  كىظىاىىريكا عىلىى ًإٍخرىاًجكيٍ  أىف  )ًإن مى الل وي عىًن ال ًذةنى قىاعػىليوكيٍ  ًفي الدٍّ
 [.ٗعػىوىل ٍوىيٍ  كىمىن ةػىتػىوىل هيٍ  فىأيٍكلىًئكى ىي ي الظ اًلميوفى( ]الممتحنة هلل 

اد ةرفع رأس األمة عاليانن ةجالها عتفيأ عنفيذ ىذا األمر اإللهي كالسير إلى ما أمر اهلل بو بالجه
ظبلؿ األمن كالسل  الحقيقيينن ةجالها عمتلك حقوقها المادةة كالمانوةةن ةجالها عزةزة في 
نفسها منياة في أعين أعدائهان ىذه ىي ثمرة الجهاد الذم أمر بو كتاب اهلل عز كجل كأمر بو 

 على الدعوة إلى الهرج.ن الجهاد الذم ةخذٍّؿ منو الذةن ةالركف rرسوؿ اهلل 

فما ىي عاقبة الهرج ةا عباد اهللن ما ىي عاقبة  – rكىي عسمية اختارىا رسوؿ اهلل  –أما الهرج 
عالادـ المسلمين بالقتاؿ؟ ال ةدرم كما قاؿ رسوؿ اهلل القاعل فيما قػىتىل كال ةدرم المقتوؿ فيما 

لمين باضه  مع باضن كأف عتحوؿ قيًتل. عاقبة ذلك أف عتسع دائرة األحقاد السائرة بين المس
األحقاد إلى ثأر ةهيمن على النفوس كالقلوبن كمن ث  فاف الوطن ةهلك كةتمزؽ عحت سنابك 
ىؤالء المتقاعلينن األغنياء ةتحولوف إلى فقراء مدقاين كالفقراء ةتحولوف إلى جائاين ةهلكه  

ى قطع ميبىض اىةو كةتحوؿ إلى الجوع كةريع فيما بينه  البؤس كالهبلؾن ةتحوؿ الوطن الواحد إل
فئات متقاعلة متخاصمةن فئات عغرؽ في بحار من الدماء فيما بينهان كاإلصبلح الذم ةتحدث عنو 

المسل  أةن مكانو؟ ليس لو مكاف إطبلقان أماـ ىذا الببلء الماحعن أماـ ىذا الهبلؾ الذم ةحيع 
حوؿ إلى أنهرن كمتى ةمكن لهذه األمة أف باألمة كبالوطن. الدةار عتهاكل كالقتل ةستحر كالدماء عت

عنهض من كبوعهان لسوؼ ةمر الاقد كالاقداف كثبلثة عقود كال عستطيع ىذه األمة أف عستيقظ من 
الببلء الماحع الذم أحاط بهان ال ةمكن للخراب أف ةتحوؿ إلى عمراف خبلؿ ىذه المدةن كما 

 السبب؟ السبب ىو الهرج.
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ققها الجهاد بالمانى الذم شرعو اهلل كبالمانى الذم بيػ نىو لنا رسوؿ اهللن أرأةت  إلى النتيجة التي ةح
أرأةت  إلى األثر المهلك المرعب الذم ةثمره الهرج الذم ىو عبلمة كما قاؿ رسوؿ اهلل من أقسى 

 كأخطر الابلمات الدالة على قرب قياـ الساعة.

ـى صاحب  ىذا الذم أقولو لك  أةها اإلخوة من شأنو أك ةوقظ السادر كأف ةنبو الغافل كأف ةػيقىوٍّ
 االعوجاج في سيره.

ن rكنحن كهلل الحمد المؤمنوف بكتاب اهلل المنتموف إلى سيدنا رسوؿ اهلل  –عاالوا ةا عباد اهلل 
عاالوا نحالن أنفسنا كعقولنا بحالن  –نحن من أمتون نحن من أمة االستجابة بحمد اهلل عز كجل 

 ةناشدنا القربىن أال نػىٍهلىك كأال نػيٍهًلك إخواننا. صلى اهلل عليو كسل  الحماةة كالرعاةةن كرسوؿ اهلل

 أقوؿ ىذه الكلمة لي كلك  جمياان كلكل من قد عبلغو.

أما إخواننا أكلئك الذم ةنقادكف ألمر الغرةب في خارج ىذا الوطن ألسباب ال أرةد أف أعحدث 
نيراف ىذه الفتنةن في نيراف ىذا الهرجن  عنهان أما أكلئك اإلخوة الذةن ةنفخوف كى  متستركف في 
أةها  –كليت أف كبلمي ةبلغه   –كلما خىبىٍت ةحاكلوف أف ةايدكىا إلى الوقودن أقوؿ لهؤالء 

اإلخوةن أةها األحبة كاهلل إني ألقولها لك  من منطلع شفقةن كاهلل إني أقولها لك  من منطلع حبن 
طالت أك قالرت إلى اهللن ستحمل أعناقك  الحظوا النتيجة التي ستؤكلوف بها باد سنوات 

الضايفة أثقاالن كأثقاالن كأثقاالن مما ةحيع بهذه البلدة كبهذه األمة بسبب ىذا النفخ الذم عمارسونون 
بسبب ىذا التهييج الذم ال علبثوف عسيركف في طرةقون لماذا؟ انقيادان ألمر  ًمرن استفادة من ماؿو 

حلت  من دنياك  إلى اهلل كشارع  بالثقل الكبير الكبير الذم ةسير ةوضع في الجيبن غدان إذا ر 
عحملونو في أعناقك  لسوؼ عتلظى مراعر الندامة بين جوانحك  ةا عباد اهلل كلسوؼ عتمنوف أف 
لو رجات  إلى ىذه الدنيا لتيكىفٍّريكا عن ىذا الامل الذم فالتموهن لًتيكىفٍّريكا عن ىذا التخرةب الذم 

و كلسوؼ عجدكف الااقبة السوداءن الااقبة الخطيرةن شقاء ال ساادة بادهن شقاء أكغلت  أنفسك  في
ال بارقة أمل في أف عجدكا أنفسك  أماـ ساادة أك أمن أك طمأنينة إنما ىو الرقاء األبدم. فيا أةها 

اهلل بدالن  اإلخوة ال عزاؿ الفرصة كامنة كال عزاؿ أةاـ الاودة إلى اهلل كاإلنابة إلى اهلل كاالنقياد ألمر
من االنقياد ألمر المجهوؿ ال عزاؿ الفرصة سانحةن فهبل رجات ن ىبل عبت ن ىبل أيبٍػتيٍ  إلى اهلل 

سبحانو كعاالى. كما داـ اإلنساف ةايش فوؽ ىذه األرض في ىذه الحياة الدنيا فاف باب اإلنابة 
 إلى اهلل مفتوحن باب التوبة إلى اهلل سبحانو كعاالى مفتوح.
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وة أةان كنت  كمهما كاف ماضيك  سواء كاف فيك  من خرجوا باألمس من السجوف لجرائ  أةها اإلخ
ارعكبوىا أك كاف فيك  من ةحقدكف على أناس ألسباب ال أرةد أف أذكرىان أةان كانت أحوالك  فاف 
 اهلل ةتوب عليك ن فاف اهلل ةقبل عوبة التائبينن عودكا فاصطلحوا مع اهلل سبحانو كعاالى فذلك خير
لك  من أف عنقادكا للمجهوؿن انقادكا لموالك ن استجيبوا دعوة ربك  سبحانو كعاالى. اإلصبلح 

إنما ةنبع من الداخل كال ةمكن أف ةيٍستىجىر  من الخارج. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجمانا 
رةن ككيد كإخواننا كأحباءنا على ما ةرضيون كأسألو سبحانو كعاالى أف ةقي ىذه البلدة مكر الماك

 الكائدةن كأف ةايدنا جمياان إلى حظيرة دةنو. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 اٌّقوط ِٓ اٌّظبئت ػٕلِب رؾلق ثٕب

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
له  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك ال

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف المالائب التي ةبتلي اهلل عز كجل بها عباده  عيةه بقضاء من عنده كبحك  من حكمتو كىي 
أف نيٍحجىبى عن ىذه  عالي عأدةب ىابطة إلى الابد من لدف قيـو السموات كاألرضن فما ةنبغي

الحقيقة بما ةجند اهلل سبحانو كعاالى لقضائو من أسبابن ما ةنبغي أف نيٍحجىبى عن رؤةة الميسىبٍّب 
باألسباب المادةة الجزئية التي كثيران ما نحبس أنفسنا داخل أقطارىا. عاالوا ةا عباد اهلل نتجاكز 

ائو النافذن عاالوا نقف أماـ الحاك  أقطار ىذه الجنود التي ةجندىا اهلل عز كجل لحكمو لقض
 األكحد الذم ةقضي في عباده بما ةراء.

أال فلنالغ السمع أكالن إلى باضو من ااةات التي ةؤكد لنا فيها بياف اهلل عز كجل أف المالائب 
كاالبتبلءات التي ةػيٍبتػىلىى بها الاباد إنما عأعي من لدف رب الاالمين مباشرةن عاالوا نالغي إلى قولو 

 ز كجلهللع

نىةه أىٍك ةياًليبػىهيٍ  عىذىابه أىلًي ه( ]النورهلل  اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىف عياًليبػىهيٍ  ًفتػٍ ًر ال ًذةنى ةيخى  [.ّٔ)فػىٍليىٍحذى

 ما أظن أني بحاجة إلى أف ألفت نظرم كأنظارك  إلى الرب .

 عاالوا نالغ السمع إلى قولو عز كجلهلل

ًثيرو(     ]الرورلهلل )كىمىا أىصىابىكي  مٍّن مُّاًليبىةو فىبً  ا كىسىبىٍت أىٍةًدةكيٍ  كىةػىٍافيو عىن كى  [.َّمى

 عاالوا نتدبر قولو سبحانو كعاالىهلل
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ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعنًد أىنٍػفيًسكيٍ  ًإف   ػذى ا قػيٍلتيٍ  أىن ى ىى هى  الٌلوى عىلىى كيلٍّ )أىكىلىم ا أىصىابػىٍتكي  مُّاًليبىةه قىٍد أىصىٍبتي  مٍّثٍػلىيػٍ
 [.ُٓٔةره( ] ؿ عمرافهلل شىٍيءو قىدً 

إذان المالائب أةان كانت إنما ىي عالي عأدةب ىابطة إلى الاباد من لدف رب الاباد سبحانو كعاالىن 
 أما األسباب الظاىرة فجنود هلل عز كجلهلل

 [.ُّ)كىمىا ةػىٍالى ي جينيودى رىبٍّكى ًإال  ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  ًذٍكرىل لًٍلبىرىًر( ]المدثرهلل 

ا نتساءؿ ةا عباد اهللهلل ما المخرج من ىذه المالائب عندما عحدؽ بنا كما السبيل إلى كلكن عاالو 
 أف عبتاد عنا؟

 أكالن البد أف نالغي السمع إلى ما ةقولو المنطعهلل

الذم ةرفع الببلء إنما ىو الذم أرسلون كالذم ةكرف الغماء إنما ىو ذاؾ الذم باثون ىذه حقيقة 
ئب  عية بقضاء كحك  من موالنا كخالقنا عز كجل فلنال  ةقينان ال ةجهلها أحدن فاذا كانت المالا

بما ةجـز بو المنطع أنها ال عرعفع إال عن طرةع من قد أنزلها أال كىو اهلل سبحانو كعاالىن عاالوا 
 نالغي السمع في ىذا إلى ما ةبينو لنا اهلل سبحانو كعاالىهلل

ًإف ةىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي  ًإف ةيرًٍدؾى ًبخىٍيرو فىبلى رى د  ًلفىٍضًلًو ةيالىيبي ًبًو مىن ةىرىاءي  )كى ًإال  ىيوى كى
 [.ًَُٕمٍن ًعبىاًدًه كىىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي( ]ةونسهلل 

 ىذا ىو قرار اهلل.

( إال اهلل سبحانو  ًإف ةىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي( لهذا الضر )ًإال  ىيوى  كعاالى.)كى

حسنان عاالوا نسأؿ موالنا كخالقناهلل كيف السبيل ةا ربي إلى أف عرفع عنا ىذا الببلء؟ لقد مسنا 
الضر كقد علمنا أنو ل  ةمسنا إال بقضاء من لدنك فكيف السبيل إلى أف عكرف عنا ىذا الذم 

 مسنا بحك  من لدنك؟ كةأعي الجواب من لدف موالنا الذم نتوجو إليو بهذا السؤاؿهلل

تػٍٍّاكي  م تىاعان حىسىنان ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى كىةػيٍؤًت كيل  ) ًذم فىٍضلو فىٍضلىوي كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍ  ثي   عيوبيوٍا ًإلىٍيًو ةيمى
ًبيرو( ]ىودهلل  ابى ةػىٍوـو كى ًإف عػىوىل ٍوٍا فىًانٍّيى أىخىاؼي عىلىٍيكيٍ  عىذى  [.ّكى

 ىذا ىو الجواب.
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تػٍٍّاكي  م تىاعان حىسىنان( عنقرع الغمة كةرعفع الببلء كةأعي دكر )كىأىًف اٍستػىغٍ  ًفريكٍا رىب كيٍ  ثي   عيوبيوٍا ًإلىٍيًو ةيمى
تػٍٍّاكي  م تىاعان حىسىنان ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى كىةػيٍؤًت كيل  ًذم فىٍضلو فىٍضلىوي(.  التمتيع بالنا  )ةيمى

 ىا ىنا الدكاء الذم ةبالرنا بو بياف اهلل عز كجل. كىا ىنا النقطة التي ةنبغي أف نقف عندىان

كأنا ةا عباد اهلل إنما أخاطب نفسي مؤمنان بأني عبد من عباده كأنو ةراني الساعة كةسمع كبلمي كأف 
ماليرم إليون كأقوؿ ىذا لك  مؤمنان بأنك  جمياان موقنوف بابودةتنا هلل كبأننا نتحرؾ في قبضة اهلل 

 رةب فيها بين ةدم اهلل عز كجل. كأف ماليرنا إلى كقفة ال

ما الابلج الذم بو عنكرف الغمة كالذم بو عاود المتاة بل سلسلة المتع التي ةكـر اهلل عز كجل 
بها عباده؟ إنما ىي التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن ىكذا ةقوؿ اهللن كىذا ىو الدكاء الذم ةرير 

 لنا إليوهلل

 [.ّ   عيوبيوٍا ًإلىٍيًو( ]ىودهلل )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍ  ثي 

عباد اهللهلل أنا أدعو نفسي أكالن كأدعوك  جمياان كأدعو كل من ةالغي السمع إلى كبلمي الساعةن 
أدعو أنفسنا جمياان كإخواننا جمياان كقد  منا باهلل عز كجل أف ناود إليون أف نالطل  ماون أف 

ا عن األكزار التي خضنا فيها خوضان طوةبلن كأننا نتوب إليون أف نالن بين ةدةو بالدؽ أننا قد انقطان
 قد أيبٍػنىا إليو كعدنا إليو كعبنا إليو فاقبل الله  عوبة التائبين إليك.

عاالوا ةا عباد اهلل نتوجو إلى اهلل بقلوب نابضة بالدؽ اإلنابة إليون إف نحن فالنا ىذا الذم أمرنا 
 اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل

تػٍٍّاكي  م تىاعان حىسىنان( ]ىودهلل  )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكاٍ   [.ّرىب كيٍ  ثي   عيوبيوٍا ًإلىٍيًو ةيمى

إف نحن صدقنا في التوبة إلى اهلل كأصلحنا ما أكغلنا فيو من الفساد كقػىو ٍمنىا ما خضنا فيو من 
االعوجاج فأنا أضمن بضمانة اهلل أف الببلء سيرعفع كأف الغمة ستنقرع كلكن أةن ى  الذةن 

بوف لنداء اهلل؟! ألتفت ةمينان كشماالن فأجد أف القـو أك جله  ةخوضوف في متاىات متنوعة ةستجي
من المااصي كاألكزارن عرل ىل أةقظ ىذا الببلء الذم ةطوؼ بنا أك نطوؼ بو ىل أةقظ باضان من 

 ىؤالء الناس إلى عوبة؟ ىل نبهه  من غفلة؟ ىل أعادى  للنظر إلى ىوةاعه ؟
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في مجتمااعنا من أناس ةقتنالوف أمواؿ ااخرةن بالرشاكم كبالماامبلت الباطلة  عباد اهللهلل ك  كك 
الفاسدة كأنت  عالموف ذلك. ىل ةوجد فيه  عررة فق  عابوا إلى اهلل عز كجل كرجاوا إليو كأعلنوا 

أنه  عائدكف عائبوف كأنه  سيبتادكف عن الظل  كلسوؼ ةايدكف الحقوؽ إلى أصحابها؟ إنك  
ثرة كثيرة كبرل من عباد اهلل عز كجل ذكوران كإناثان ال ةارفوف شيئان من مانى الالبلح لتالموف أف ك

كال ةتوجهوف في ةوـو من األةاـ إلى قبلة اهللن عمر السنة علو السنة كال ةقرؤكف  ةة في كتاب اهللن 
ى اهلل عرل ىل فيه  عررة استيقظوا بسبب ىذه الاالي التي عنتابنا من عند اهلل فتابوا ك بوا إل

كعوجهوا إلى قبلة اهلل كعوجهوا ساجدةن لاظمة اهلل كأقبلوا إلى كتاب اهلل ةتلونو أك ةالغوف إليو؟ 
إنك  لتالموف أف ليالي ببلدنا ىذه عحتضن الكثير كالكثير من الااكفين على الغين من الااكفين 

ن عرل ىل فيه  عررة أةقظته  عالي التأد ةب اإللهي على الفسوؽ كالطغياف كاللهو المحـر
فأقلاوا عن ىذا الغين عادكا كعابوا ك بوا إلى اهلل عز كجل؟ ىل فيه  عررة استجابوا لنداء اهلل 

 القائلهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]النورهلل   [ُّ)كىعيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًمياان أىةػُّهى

ىذا الببلء الموقظ المنبون كإذا كنا  ىذا سؤاؿ أطرحو على نفسي كأطرحو عليك  جمياان. فاذا مر  
نال  أنو  تو من عند اهلل عز كجل كل  نكن نسجن أنفسنا في األسباب المادةة الجزئية التي نراىا 
فلنال  إذان أف ىذه المحن إذا بقيت كبقينا ماها سادرةن في الغين إذا بقيت كبقينا ماها عاكفين 

ماها مارضين عن دعوة قيـو السموات كاألرض فلنال  على الظل  كعلى الفسادن إذا بقيت كبقينا 
أف األمر جد خطيرن كليست خطورة ىذا األمر بتالور أك بتخيل من عندم كإنما ىو قرار من اهلل 

 القائلهلل

ًبيرو( ]ىودهلل  ًإف عػىوىل ٍوٍا فىًانٍّيى أىخىاؼي عىلىٍيكيٍ  عىذىابى ةػىٍوـو كى  [.ّ)كى

 نحن فيو  ىذا الكبلـ ةتحدث عن ىذا الوضع الذم

ًإف عػىوىل ٍوٍا( أم كإف عتولوا كعارضوا عن دعوعي لك  إلى التوبةن إلى الاودة إلى اهلل عز كجل فاني  )كى
 أحذرك  من عذاب كبير قادـ.

كقد  منا باهللن كقد  منا بهوةاعنا عبيدان مملوكين أذالء لسلطاف  –كحاليلة القوؿ ةا عباد اهلل أننا 
مياان على اختبلؼ الفئات كالرعب إلى التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز أدعو نفسي كأدعوك  ج –اهلل 
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 ةبوفن عائبوفن لربنا حامدكف(. قولوىا ةا عباد اهلل في ) :rكجلن نقوؿ كما كاف ةكرر رسوؿ اهلل 
أسرارك  قبل أف عقولوىا بجهر فيما بينك ن قوموا في األسحار كاطرقوا باب الملك الجبار 

وبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن إف نحن فالنا ىذا انحسرت الغمة كأنا الضامن كاستنزلوا الرحمة بالت
 بهذا بقرار أنقلو إليك  من لدف رب الاالمينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 رؼبٟٔ ِٓ اٌغوثخ فٟ اٌشبَ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٚطب٠ب اٌّظطفٝ

 

 

هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ن شدةد االىتماـ برؤكننان كثير االستغفار لنان  مردكد الااطفة إلينا صلى اهلل عليو كسل رسوؿ اهلل 
 كثير التحناف كالروؽ إلينان أجل بهذا كردت أحادةث صحيحة كثيرة.

كننظر إلى حاؿ المسلمين اليـو فنجد أف قدران كبيران من المسلمين مارضوف عن ىذا الرسوؿ الذم 
علك ىي المأساة الكبرل من ةتروؽ إليه  كةهت  به  كةستغفر له  كةبلحقه  بالوصاةا كالنالائ ن 

 كراء المآسي التي نرار بها أك نتحدث عنهان نا  علك ىي المأساة الكبرل.

مرسبلن خطابو لهذه األجياؿ من كراء أسوار القركفن ةقوؿ  صلى اهلل عليو كسل ةقوؿ المالطفى 
ىل بلغتن مخاطبان في حجة الوداعهلل )أال ال عرجاوا بادم ضيبل الن ةضرب باضك  رقاب باضن أال 

الله  فاشهد(ن كننظر فنجد القتل اليـو ةستحر بالمسلمين على أةدم المسلمينن كنتأمل في حاؿ 
من ةنسبوف أنفسه  إلى رسوؿ اهلل كإلى اإلسبلـ كإذا بلساف حاله  ةقوؿهلل لسنا من كصية رسوؿ 

أك ىناؾ كالبد لنا أف اهلل في شيءن لقد أيًمٍرنىان البد أف ننفذن كلقد اعجهت إلينا المتطلبات من ىنا 
نحقع. كعنظر كإذا بالسلوكات الرائنة ىذه قد قط اىت أكىى الخيوط الواصلة بيننا كبين رسوؿ اهلل 

 .صلى اهلل عليو كسل 

فيما ص  عنوهلل )من خرج من أمتي على أمتي ةضرب برىا  صلى اهلل عليو كسل ةقوؿ المالطفى 
فليس مني( كنقوؿ ىذا كنبلٍّغ كما أمر رسوؿ كفاجرىا كال ةتحاشى مؤمنها كال ةفي بذم عهدىا 

اهللهلل )أال فليبلغ الراىد منك  الغائب فرب ميبػىل غو أكعى لو من سامع( ىكذا قاؿ رسوؿ اهللن نبلٍّغ 
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ىذا الذم قالو رسوؿ اهلل كإذ بالوجوه عري  عن ىذه الوصية النبوةةن كإذا بالكلمات عستخف 
نبوم إذ ةقوؿهلل )من خرج من أمتي على أمتي ةضرب برىا بهذا األمر النبوم بل بهذا التحذةر ال

كفاجرىا كال ةتحاشى مؤمنها كال ةفي بذم عهدىا فليس مني( ك  رأةنا من ةسخر من ىذا التحذةر 
النبوم كننظر فنجد أك نسمع أف عررات المسلمين قد قػيتػٍّليوا بأةدم المسلمينن ل  ةػيقىتػ ليوا بأةدم 

 بو رسوؿ اهللن على النقيض مما حذر منو رسوؿ اهلل. أعدائه  على النقيض مما أكصى

لىتيو جاىلية( أم  صلى اهلل عليو كسل رسوؿ اهلل  ةقوؿ كةحذرهلل )من قاعل عحت راةة عمية فػىقيًتل فىًقتػٍ
من سار كراء قيادة ال ةالمها كال ةال  الغاةة التي عسير بو إليها فليال  أنو إف قيًتلى فاف قتلو سيرمي 

لىتيوي جاىليو( كننظر كننقل ىذا الكبلـ كنايده كنبلغ ىذا الذم أمر بو إلى ما كرا ء سور اإلسبلـ )فىًقتػٍ
بتبليغو كإذ بنا نسمع من ةقوؿهلل بل البد أف ننفذ األمر الذم كيجٍّوى  صلى اهلل عليو كسل رسوؿ اهلل 

وؿ اهلل إلينا من غرب أك من شرؽ أك من ىنا كىناؾن البد أف نارض عن ىذا الذم قالو محمد رس
كنفضل عليو عنفيذ ما ةػيتىطىل بي عنفيذه منا من خط  خارجيةن ما ندرم ما ةراد بنا من كرائهان كك  

 نقوؿ كلكن رسوؿ اهلل حذ رى فبل نجد إال اإلعراض كاالستخفاؼ.

إنها ستكوف فتن من بادم(ن قاؿ سيدنا ) :صلى اهلل عليو كسل عباد اهللهلل ةقوؿ لنا رسوؿ اهلل 
 لمخرج منها؟ قاؿهلل )المخرج منها كتاب اهلل( أم االنضباط بو كعنفيذ أكامره.عليهلل فما ا

ننظر  –أقوؿ عمر كال أقوؿ عتلبثن كىذا ىو ةقيني كهلل الحمد  –كاليـو كإف ىذه الفتنة لتمر بنا 
فنجد موالنا كربنا أرسى أمران خاطب بو عباده عنبثع من خبلؿ ىذا األمر قاعدة ىامة عسمى قاعدة 

 رائعن ةقوؿهللسد الذ

{األنااـ  أم إذا كاف األمر  َُٖ}كىالى عىسيبُّوٍا ال ًذةنى ةىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلًو فػىيىسيبُّوٍا الٌلوى عىٍدكان ًبغىٍيًر ًعٍل و
ةكوف ذرةاة إلى جرةمة أك محـر  –بل األمر المطلوب كالمسنوف كربما كاف الواجب  –المرركع 

فيجب أف عترؾ ىذا األمر المرركع ألنو ةتحوؿ إلى محـر أكثر خطورة من الواجب الذم عنفذه 
 بل ةتحوؿ إلى جرةمةن كلقد ضرب البياف اإللهي لذلك بمثل بسي  بالنسبة لما نرلن قاؿهلل

( ألف  )كىالى عىسيبُّوٍا ال ًذةنى ةىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلًو( أم ال عسبوا أصنامه  )فػىيىسيبُّوٍا الٌلوى عىٍدكان بًغىٍيًر ًعٍل و
ىذا الذم عفالوف ةكوف ذرةاة إلى أف ةسبوا إلهك  الحقيقي كىو اهلل عز كجلن إذان ل  ةاد سب 
األصناـ مرركعان ألنو ةودم إلى سب اإللون سب اهلل عز كجلن فكيف إذا أكدل إلى قتل النفوس 
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بر ءن البرةئة؟ فكيف إذا عسبب عن فالو كليكن مرركعانن إذا عسبب عنو قتل البر ءن إزىاؽ حياة ال
حتى كلو كاف مرركعان في أصلو كلو كاف مسنونان بل لو كاف كاجبان من درجة  –ةالب  ىذا األمر 

دنيا ةالب  ذلك محرمانن كننظر فنجد كثيران من المسلمين الذةن قطاوا مما بينه  كبين رسوؿ اهلل 
حرمةن كنالائحو أكىى الخيوط نجد أنه  ةوغلوف في ارعكاب الذرائع التي عوصل إلى جرائ  م

ن  عالرفات قد عكوف في أصلها جائزة مرركعة كلكنها عستثير إلى فتنن ةتذرع بها الفاعل إلى محـر
عػيٍزىىعي من كرائها أركاحن ةالب  ىذا الامل جرةمة أةها اإلخوة كالمتسبب عن ذلك ةالب  في شرع 

ةكن ةرار بذلك ألنو اهلل قاعبلن ةكل في بدفع الدةة كةحاسىبي ةـو القيامة على أنو قاعل حتى كإف ل  
ل  ةحمل سبلحان كل  ةقتل برةئان كلكنو خرج ةهتفن خرج ةتحدلن خرج ةمارس فابلن كردكد فال 
فكانت الااقبة ىذا الذم أقولو لك ن كخطاب اهلل عز كجل ةقوؿهلل إف المباح ةتحوؿ إلى محـر بل 

وغلوف في ارعكاب إلى جرةمة إذا أصب  ذرةاة إلى محرمانن ننظر فنجد كثيران من المسلمين ة
الذرائع إلى جناةاتن كأنا ال أفرٍّؽي ةا عباد اهلل بين فئة كأخرلن ال أفرٍّؽي بين طرؼو كطرؼو  خرن كل 
ن ما ةاد أك ةكوف ذرةاة إلى جرةمة قتل عكوف ىذه  من ةوغل في ارعكاب ما ةاد ذرةاة إلى محـر

 الذرةاة بحك  القتل ذاعو.

بلقتنا اليـو بمحمدو رسوؿ اهلل؟ أنحن موقنوف بأنو نبينا كأننا عباد اهللن أحب أف أعساءؿ ما ىي ع
منتسبوف إليو نالغي إلى أكامره إذان لماذا ىذا اإلعراض عن كصاةا رسوؿ اهلل؟! ةبلحقنا المالطفى 
بحبون بروقون بتحنانون بوصاةاهن ةلهث رحمةن كإشفاقان علينان ةسرع لحاقان بناهلل ال عفالوان ال عفالوان 

 ك ن أحذرك ن ستقاوف في عقابيل ىذا الببلء إذانن كنحن مارضوف.إةاك ن إةا 

إف كانت نسبتنا إلى رسوؿ اهلل باقية فتاالوا نباةع رسوؿ اهلل على السمع كالطاعةن عاالوا ننفذ 
 كصاةاهن ىو رسوؿ إلينا كما كاف رسوالن إلى الارب في عالره.

 كمن ث  فهو ةسير في النقيض مما أما إف كاف فينا من قد قرر أف ةقطع نسبتو إلى رسوؿ اهلل
أكصى رسوؿ اهلل مطمئن الباؿن كاثقان من ىذا النهج فليالن ذلك حتى عتميز الفئات باضها عن 

 باض.

 –أما نحن فاننا نالن في كل ةـو السيما في ىذه المناسبة بأننا ال نزاؿ من أمة رسوؿ اهللن لسنا 
مة الدعوة كاالستجابة ماانن إننا ال نزاؿ نالن بأننا من أمة الدعوة فق  بل نحن من أ –كهلل الحمد 

نتمسك بوصاةا رسوؿ اهلل التي أرسلها إلينا من كراء القركفن نالن بأننا حرةالوف على أف ال نخرج 
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عن أمرهن األكامر التي ننفذىا ىي التي عأعينا من لدنون أما األكامر التي عأعينا من ظلمات ما كراء 
 .صلى اهلل عليو كسل ااذ اهلل كحاشى أف نفضلها على أكامر رسوؿ اهلل البحارن من المجهوؿ فم

أنا أدعوك  كأدعو كل من ةسمع كبلمي كأدعو نفسيهلل ما دمنا ماتزةن بنسبتنا إلى رسوؿ اهلل أف 
نجدد البياة لون أف نالغي السمع إلى كصاةاهن أف نطبع أكامرهن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 ر لك .الاظي  فاستغفركه ةغف
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 ٌىً ِمبَ ِمبي

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك ل
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 . أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

من شطرةن اثنينن أما  –أك في الغالب  –إف المجتمع اإلنساني كل ال ةتجزأن كىو ةتألف دائمان 
الرطر األكؿ فالقادة كأكلو األمر في ذلك المجتمعن كأما الرطر الثاني فاامة الناس أك من 

اىتيوف بالمواطنين أك الراب. ىذه حقيقة ماركفة ال ًمٍرةىةى  فيها. فاذا عرفنا ذلك فلنال  أف كبل  ةػينػٍ
الرطرةن من المجتمع أة ان كاف مارض الرعكاب المفاسد كمطالىبه بالالبلح كاإلصبلحن كما ةنبغي 

أف نتالور أف شطران كاحدان من المجتمع ىو الذم ةبلحقو الفساد كمن ث  فهو الذم ةطالىب 
رطرةن ةنطبع عليو كبلـ رسوؿ اهللهلل )كل بالالبلح أك اإلصبلح. المىاين ىو األمة كمن ث  فكبل ال

 بني  دـ خطاء كخير الخطائين التوابوف(.

بل ةنبغي أف نال  أف الفساد إذ ةستررم إنما ةنترر أكالن في القاعدة ث  ةتسامى كةتاالى إلى أف 
ةالل رذاذه إلى القمة. كذلك  الالبلح كاإلصبلح إنما ةنترر أكالن في القاعدة ث  إنو ةناكس إلى 

ىذا في الحدةث الذم ةركةو الحسن البالرم رضي اهلل عنوهلل  rمة كقد أكض  لنا رسوؿ اهلل الق
 )عيم اليك  أعمالك ن كما عكونوا ةول ى عليك (. ىذه حقيقة ثانية إذان ةنبغي أف نالمها كأف نتبيػ نىها.

الرطرةنن إذا أما الحقيقة الثالثة فهي أف علينا إذا عرفنا ذلك أف نتوجو بالنال  إلى كبل ىذةن 
عرفنا ىذه الحقيقة فاف علينا أف نحذٍّر كبل شطرم المجتمع من الفساد كالركوف إلى الفساد. إف 

مع اإلعراض عن الرطر  –كليكن شطر القاعدة الرابية أك القمة  –االلتفات إلى شطر كاحد 
حقيقة أخرل  الثاني شأنو كمن ةتاامل مع كفة كاحدة من الميزاف مارضان عن الكفة األخرل. ىذه

ا ةا عباد اهلل.  ةنبغي أف نتبيػ نػىهى
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عاالوا إذان إلى مرحلة التطبيع التي ةبلحقنا بها بياف اهلل عز كجل في كثيرو من  م كتابو المبين من 
 مثل قولوهلل

هىٍوفى عىًن الٍ  ٍيًر كىةىٍأميريكفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ مينكىًر كىأيٍكلىػًئكى ىي ي )كىٍلتىكين مٍّنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمراف هلل 

عقوؿ الحكمة الالائبة الماركفةهلل )لكل مقاـ مقاؿ(ن ةنبغي أةها اإلخوة أف نضع ىذه الحكمة إمامان 
نالب أعيننا عندما نرةد أف نتوجو إلى شطرم ىذه األمة بالدعوة إلى اهللن بالتذكير بأكامر اهللن 

 د كاإلفسادن باألمر بالالبلح كاإلصبلحن القاعدة عقوؿهلل )لكل مقاـ مقاؿ(.بالنهي عن الفسا

كأنا أعل   –ممن شر فىو اهلل عز كجل بالوقوؼ على منبر رسوؿ اهلل  –أةها اإلخوة  –أنا ااف كاحد 
أنظر إلى الناس الذةن أمامي  –أنني لست أىبلن لذلكن كلكنها كظيفة أقامني اهلل عز كجل فيها 

من الرطر الثانين كإذا ى  من دىماء الناس كعامته ن إذان ةنبغي أف أعوجو باألمر كإذا ى  
بالماركؼ كالنهي عن المنكر إليه ن ةنبغي أف أيذىكٍّرىىي  ى  باإلقبلع عن الفساد كاإلفساد كالسير 
في طرةع الالبلح كاإلصبلحن فاف أنا أعرضت عن الناس الذةن ى  أمامي كأخذت أعحدث عن 

اني  مرى  كأنهاى  كأذكٍّرى  كأحذٍّرى  فقد خالفت المنطع كسلكت مسلك الاابث في الرطر الث
أمره كنهيون الناس الذةن أمامي أعرضت عنه  كالناس الذةن ال ةسماوف كبلمي كى  بايدكف عني 

 الحقته  بالتذكرة كاألمر كالنهي.

األمة كالقائمين على كلكن إذا كجدت أف فرصة سانحة قد عهيأت أمامي كنظرت فوجدت أف قادة 
شؤكنها ى  الذةن أراى  أمامي إذف ةنبغي أف أعوجو بالنال  إليه  كةنبغي أف أعحدث عن دكرى  
ى  في التسامي عن الفساد كفي الاكوؼ على الالبلح كعلى اإلصبلح. أليس ىذا مانى المثل 

 المنطقي القائلهلل لكل مقاـو مقاؿ أةها اإلخوة؟ عاالوا نطبع ذلك.

أىٍشريؼ بأنني أقف أماـ ثلة من عباد اهلل عز كجل ممن ةسىم وف دىماء الناس كعامته  أك إنني ااف 
المواطنين أك الراب إذان فيجب أف أحمله  مسؤكلية اإلصبلح كالالبلح المنوطة به ن كىذا ما 
 سأفالو ااف ماتمدان على التلخيه كاإلجماؿ سائبلن اهلل عز كجل أف ةرزقني كإةاك  نامة اإلخبلص

 لوجهو.
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أكالن أناشد إخواننا الفنانين الذةن ةاكفوف اليـو على عحضير البرامج الفنية لرمضاف المقبلن 
أناشدى  أف ةأخذكا الابرة مما ع  في رمضاف الااـ الماضين أناشدى  كأنا أقدر رسالة الفنن كأنا 

لرفع المستولن  كاحد ممن ةال  قيمة الفنن أناشدى  أف ةستخدموا الفن رسالةن إلصبلح الحاؿن
لرد األمة إلى مزةد من االنضباط بالقي ن إلى مزةد من االنضباط باألخبلؽ اإلنسانية الرضيةن إلى 
مزةد من االنضباط بأخبلؽ األسرةن بالود الذم ةنبغي أف ةريع داخل أفراد األسرةن أبواب كثيرة 

ه األبواب كلها ث  ةالركف مفتحة أماـ الذةن ةمارسوف ىذا الفنن ما له  ةغلقوف على أنفسه  ىذ
على أف ةسلكوا بابان كاحدان ال ثاني لو ىو باب إثارة الغرائز؟ ال ةا أةها اإلخوةن ال أةها اإلخوةن 
 خذكا الابرة من الااـ الماضي كإةاك  أف عدفاوا أمتك  إلى الوقوع في ماليبة أك فتنة أخرل.

النامة التي أغدقها اهلل عليه  سكرانن رجاؿ الماؿن رجاؿ األعماؿ أناشدى  اهلل أال ةجالوا من 
أناشدى  اهلل أال ةجالوا من الرشاكل سبيبلن للقفز فوؽ ضواب  الررةاة في المااملةن فوؽ ضواب  
القانونين المرعية في المااملةن أناشدى  اهلل أف ةؤدكا حقوؽ اهلل كاملة في أمواله ن الماؿ ةذىب 

نجيك غدانن كفاؤؾ لحقوؽ اهلل في عنقك ىو الذم كالقي  كاإلةماف ةبقىن إةمانك ىو الذم ة
 ةسادؾ غدان.

الناس الااكفوف على غيه  الذةن ةقطاوف الليالي سهارل عاكفين على عغذةة غرائزى ن شهواعه ن 
ال ةارفوف مانى ألركاف اإلسبلـ كفي مقدمتها الالبلةن عمر السنة علو السنة علو السنة كال ةلتفت 

 ةمسكو ةقرأ فيو  ةةن غرةب عن كتاًب اهلل ككتابي اهلل عز كجل غرةب الواحد منه  إلى كتاب اهلل
 عنو.

كأكله  كما قلت لك  اإلخوة األعزة الذةن ةاكفوف على الفن  –أناشد ىؤالء اإلخوة جمياان 
 أناشدى  اهلل أال ةجالوا من أنفسه  مالداؽ قوؿ اهللهلل –كعحضير البرامج الفنية لرمضاف 

ًبيًل الل ًو بًغىٍيًر ًعٍل و كىةػىت ًخذىىىا ىيزيكان أيكلىًئكى لىهيٍ  )كىًمنى الن اًس مىن ةى  ٍرتىًرم لىٍهوى اٍلحىًدةًث لًييًضل  عىن سى
 [.ٔعىذىابه مًُّهينه( ]لقماف هلل 

 رجاؿ الماؿ كاألعماؿ أناشدى  اهلل أال ةجالوا من أنفسه  مالداؽ قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ا ًإلىى اٍلحيك اـً لًتىٍأكيليوٍا فىرًةقان مٍٍّن أىٍموىاًؿ الن اًس بًاإًلٍثً  )كىالى عىٍأكيليوٍا أىٍموىالى  نىكي  بًاٍلبىاًطًل كىعيٍدليوٍا ًبهى كي  بػىيػٍ
 [.ُٖٖكىأىنتيٍ  عػىٍالىميوفى( ]البقرة هلل 
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ٍيني  إخواننا الذةن ةاكفوف على سهراعه  التي عحجبه  عن ىوةاعه  كى  ال ةالموف متى ةحين الحى
   الموتن أناشدى  اهلل أال ةكونوا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنه هللكةتخطفه

ةى كىاعػ بػىايوا الر هىوىاًت فىسىٍوؼى ةػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مرة  هلل   [.ٗٓ)فىخىلىفى ًمن بػىٍاًدًىٍ  خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

نىا إةاه رسوؿ ا  هلل.أةها اإلخوةهلل ىذا ىو المنهج الذم بال رىنىا بو كتاب اهلل كعل مى

عندما أكوف أماـ ىؤالء اإلخوة ةنبغي أف أذكرى  باألمانة التي حيمٍّليوىىان ةنبغي أف أحدثه  عن 
 اإلصبلح المنوط بأعناقه  كأف أحذرى  من الفساد الذم ةمكن أك ةوقاوا أنفسه  فيو.

ل كه  اهلل فاذا حانت الفرصة كةس رى اهلل سبحانو كعاالى أف أرل نفسي أماـ ثلة من إخواننا الذةن م
عز كجل قيادة ىذه األمة فلذلك حدةث  خرن عندئذو ةنبغي أف أحدثه  عن األمانة المنوطة في 

أعناقه ن ةنبغي أف أحدثه  عن الالبلح كاإلصبلح المنوطين به ن كلكن مااكسة األمر إف ىي إال 
 عبثه ةنبغي أف نتنزه عنو.

  لك .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر 
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 اْ كِبءوُ ٚأِٛاٌىُ ؽواَ ػ١ٍىُ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شر 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 االى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل ع

 rإف مما كعيناه كحفظناه كنحن على رىحاؿ المكاعب كفي مقاعد الدرس حدةث رسوؿ اهلل 
مثل المؤمنين في ) :rالمرهور كالماركؼ كالذم اعفع على ركاةتو الريخاف الذم ةقوؿ فيو 

و سائر األعضاء عوادى  كعراحمه  كعااطفه  كمثل الجسد الواحدن إف اشتكى منو عضو عداعت ل
 بالسهر كالحمى(.

في ظل ىذا الحدةث عنامت عربيتنا اإلنسانيةن كفي ظل ىذا الحدةث شارنا بقدسية اإلنساف 
ةٍػنىا بوهلل  كأدركنا سمو حياعون ث  إف ذلك كلو عػيوٍّجى بقرار اهلل سبحانو كعاالى الذم طالما غيذٍّ

نىا عىلىى بىًني ًإٍسرىائًي أىن مىا )ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كىتىبػٍ لى أىن وي مىن قػىتىلى نػىٍفسان بًغىٍيًر نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي األىٍرًض فىكى
ًمياان( ]المائدة هلل  ا أىٍحيىا الن اسى جى أىن مى ا فىكى ًمياان كىمىٍن أىٍحيىاىى  [.ِّقػىتىلى الن اسى جى

 .rىذه عربيتنا التي علقيناىا من كتاب ربنا كمن ىدم نبينا محمد 

لقد شاء اهلل عز كجل أف ةمتد بي الامر إلى ىذا الرأك الذم عركف أك عارفوفن كما كنت عباد اهللهلل 
في ىذا الذم قرر كفي ىذا المبدأ الذم ريبػٍّيىٍت عليو  rأعالور أف ةأعي من ةخطئ رسوؿ اهلل 

ن إلى أف فوجئت منذ بضاة أسابيع بمن ةقرر أف ال  rاألجياؿ منذ باثة رسوؿ اهلل  إلى ىذا اليـو
في أف ةستحر القتل بالمسلمين كأف ةسطو الباض منه  على الباضن ال حرج في أف  حرج

ةخرج المسلموف إلى الروارع فيستثيركا كةحرضوا ث  ةستثيركا كةحرضوا على القتل. قاؿ قائله هلل 
كليحدث القتلن كليسق  الاررات في سبيل التغيير من المسلمين فهذا جائز.. كىذا أةها اإلخوة 
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كسايان إلى كسايان إلى عالحي  موقفو. ما كنت أعالور  rة كاضحة لسيدنا رسوؿ اهلل ةتضمن عخطئ
أف أعيش كأف أرل بايني من ةخطئ المالطفى فيما ةكتب أك ةخطئو فيما ةقوؿ كةيٍسًمع. كربما 

قاؿ قائله هلل إف الذم ةبرر ىذا إنما ةبرر التسبب كالحرج على المباشر كليس الحرج على 
خبلفان ق .  –في ىذه المسألة  –ب  خر بررةاة اهلل التي ال أعل  فيها المتسبب. كىذا عبلع

المتسبب الرعكاب الجرةمة شرةك كلكن مسؤكلية المتسبب أعتى كأشدن إذا كانت الجرةمة قتبلن 
فالمتسبب ةيكل في بالدةةن ةيكىل ف بالكفارةن من الذم قاؿهلل لك أف عنفخ في نيراف الفتنة كما عراءن 

كأف عستثير فاذا استثير فبلف كفبلف كاىتاج فبلف كفبلف فمن باشر القتل أك باشر لك أف عحرض 
اإلجراـ عكوف أنت البرمء كىو المرعكب كأنت الذم عنفخ في نيرانها! ةا عجبان لهذا التبلعب 

 الغث بررةاة اهلل سبحانو كعاالى.

نحن من كراء األجياؿن  عباد اهللهلل ةقوؿ حبيبنا المالطفى في خطبة الوداع كبلمان ةرسلو إلينا
ةخاطب من خبلؿ أصحابو األجياؿ المتتاباة التالية إلى ةومنا ىذان ةقوؿهلل )أال ال عاودكا بادم 
ضيبل الن ةضرب باضك  رقاب باضن أال ىل بل غتن أال ىل بل غتن أال ىل بل غت الله  فاشهد( 

بأف من فال ىذا  rإةذانان منو كفي ركاةة )أال ال عاودكا بادم كفاران ةضرب باضك  رقاب باض( 
 فقد كقع في مزلع الكفر.

ةقوؿ رسوؿ اهلل مخاطبان لنا في خطابو الوداعي في حجة الوداعهلل )أال ال عاودكا بادم ضيبل الن 
ةضرب باضك  رقاب باض( كةأعي من ةقوؿهلل ال أنت مخطئن بل سيضرب باضنا رقاب باض في 

 أةضان جهادانن كيف!سبيل الهدؼ الذم نساى إليون بل ةسمى ذلك 

كيف ةيسىل  ي المؤمن على المؤمنن إف عن طرةع التسبب أك عن طرةع المباشرة ث  ةرفع فوؽ عملو 
 ىذا لواء الجهاد كاس  الجهاد.

أعود فأقوؿ ةا عباد اهللهلل إنني في حيرة عجيبة من ىذا األمر المفاجئ الذم كنت أعالور أف 
من أف أفاجىئ بهذا الكبلـ الذم ةتضمن عخطئة رسوؿ  الموت الذم أنا على ميااد ماو أقرب إلي

 اهلل فيما أكصى كفيما قرر كحك .

 كيف؟ متى عسربت إلينا ىذه اللوثة؟
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كأخيران علمت إف اللوثة عسربت إلينا من خبلؿ عجوز أمرةكية حيمٍّلىٍت ذات ةوـو مهمةن اخترعت 
لمة الفوضى التي عتمثل بالقتل عنفيذان ألحقادىا ما سمتو )الفوضى الخبلقة( كعاني بهذه الك

المستحر من أةن جاء ككيف جاءن الفوضى المتمثلة في اإلحراؽ كالتخرةب كالتقتيل كما إلى ذلك 
بطرةقة عروائية ال عرسمها القوانينن بررط أف عكوف ىذه الفوضى المتمثلة في القتل كاإلحراؽ 

وز أمرةكا. ىذه الفوضى الخبلقة كالتخرةب كفنوف اإلفساد ضامنة للنتيجة التي عساى إليها عج
أيٍرسىلىٍت سبلحان متطوران حدةثان إلى المجتماات اإلسبلمية التي عرةد أف عتمرد على سياسة القطب 

األمرةكي الواحدن كلال فيك  من عرؼ ىذا الذم أعرفون كلال فيك  من كضع ةده على كثائع في 
 ىذا األمر.

 اإلرىاب عجاكزان كبيران جدان جدان. )الفوضى الخبلقة( سبلحه جدةد عجاكز أسلحة

 من الذم ةالدره؟ أمرةكا ىي التي عالدره.

 كمن الذم ةتناكلو؟ عمبلء أمرةكا.

 –من ىنا جاء ىذا القراء القائلهلل كليكن ىنالك قتلن كليستحر القتل بالاررات بل ربما باألكثر 
ن كليكونوا مؤمنين من المسلمين ماداـ ذ –كال أرةد أف أبالغ في النقل  لك ضمانان للهدؼ المرسـو

إنها )الفوضى الخبلقة( التي رسمتها أمرةكا من خبلؿ عجوزىا التي ذكرعها لك  كالتي عػيبىثُّ كةامل 
 عاملوف على عنفيذىا فيما بيننا.

كما عرت في حياعي أزجي األخيلة كاألكىاـ ألجال منها حقائعن مااذ  –ىذه حقيقة أةها اإلخوة 
 حقيقة أركةها لك  باد أف عرفتها كعحققت منها.ىذه  –اهللن مااذ اهلل 

 حسنانن ما الابلج؟ نحن الضحاةا ةا عباد اهللن أك نحن الذم ةػيرىادي منا أف نكوف الضحاةا.

عهدم بأىل الراـ إلى ىذا اليـو أنه  ةمتازكف عن سائر الببلد الاربية كاإلسبلمية األخرل التي 
عز كجل عجاله  ةقفوف بين قرار الاقل كحوافز الااطفةن زرعها أنه  ةتمتاوف بمارفة بررةاة اهلل 

عجاله  ةسيركف على النهج األكس  بين جواذب الاقل كجواذب الااطفة. ل  أعرؼ في ةـو من 
األةاـ أف المسلمين الالماء طباان في سورةا كانوا ضحاةا لاواطفه  الهوجاءن كما أعل  أنه  في ةـو 

   الجافة أةضانن ىذه المزةة أعرفها.من األةاـ كانوا ضحاةا لاقبلنيته
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ما الذم ةنبغي أف عتو ج بو ىذه المزةة؟ الوعي. كالوعي ىو سيد حوافز السلوؾ في حياة اإلنساف. 
أف نتمتع بدراةة كافية بررةاة اهلل مع عاطفة حارة عسير بنا على صراط  –عباد اهلل  –ال ةكفي 

ما الذم ةػيرىادي بنان حتى نر  رائحة المخططات التي اهللن ال. البد من أف نتمتع بالوعي حتى نال  
عيطىبخي كعػيٍنضىجي في لياؿو سود ث  إنها عػيٍرسىلي إلينان البد من الوعي أةها اإلخوةن أجل ىذا الوعي ىو 

 الدكاء كىو الابلج.

الدعوات التي نتلقاىان نتلقاىا من مجهوؿن كحاكلتي جاىدان أف أعرؼ ىذا المجهوؿ كلو كانت 
 شخالية كلكني ل  أعمكن من ذلك. مارفة

ىذه المحاكلة ةنبغي أف ال نكوف ضحاةا لهان ةنبغي أف ةكوف اإلنساف المؤمن المسل  في ىذه 
 البلدة المباركة أسمى من أف ةكوف ضحية لها.

من أنت ةا من عقودني إلى ما عراء؟ كالنتيجة التي ستالل إليها إف نجحتى ما ىي؟ أرني النتيجةن 
ن أرني الفئات التي عرةد أف عجاله  ةحلُّوف محل  ااخرةنن أرني كعندئذو  أرني المنهاج المرسـو

ةمكن أف أنقاد لك. أما أف عقوؿ ليهلل ًسٍر كال عسأؿن امش كال عسأؿن نف ٍذن الن لقد كاف اإلنساف 
دان أكـر من ىذا. حتى ربنا ل  ةلـز اإلنساف بأف ةنقاد باين مغمضةن حتى ربنا ل  ةلـز اإلنساف أب

 بأف ةنقاد للمجهوؿهلل

اإلسراء هلل )كىالى عػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍل ه ًإف  الس ٍمعى كىاٍلبىالىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلػًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسؤيكالن( ]
ّٔ.] 

ماء ىذا ىو الدكاءن كال أزاؿ إلى ىذه اللحظة أرفع رأسي عاليان بالمزةة التي أكـر اهلل بها نقاةة الال
 في ىذه البلدةن الال  الذم ةجاله  ةقفوف بين الاقل كالااطفة كالوعي.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي ن فاستغفركه ةغفر لك .
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 ؽناه ؽناه ِٓ ثلػخ اٌزىف١و

 

  

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

لى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كع
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

كلك  ةال  ك  ةهيب كتاب اهلل سبحانو كعاالى المسلمين بأف ةتحدكا كبأف ةتضامنوا كبأف ال 
ان كما منك  إال من قرأ أك سمع كثيران من ااةات التي ةهيب ةتفرقوا كبأف ال ةتنازعوا كةتخاصمو 

 فيها البياف اإللهي المسلمين باالنقياد لهذا األمرن من مثل قوؿ اهلل عز كجلهلل

ًمياان كىالى عػىفىر قيوٍا( ] ؿ عمراف هلل  ٍبًل الٌلًو جى  [.َُّ)كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

 كقولوهلل

 [.ْٔىىبى رًةحيكيٍ ( ]األنفاؿ هلل )كىالى عػىنىازىعيوٍا فػىتػىٍفرىليوٍا كىعىذٍ 

 كقولوهلل

( ] ؿ عمراف هلل  يػٍّنىاتي  [.َُٓ)كىالى عىكيونيوٍا كىال ًذةنى عػىفىر قيوٍا كىاٍختػىلىفيوٍا ًمن بػىٍاًد مىا جىاءىي ي اٍلبػى

كلكن ما ىي الضمانة التي شرعها البياف اإللهي لكي ةستطيع المسلموف أف ةنفذكا ىذا األمر 
بياف اهلل عز كجل على أسماعه ؟ ما ىي االيات التي بها ةمكن أف عتحقع  القدسي الذم ةكرره

 ىذه الوحدة كأف ةتخله المسلموف من المنازعات كأسباب التفرؽ؟

 ىنالك ضمانات شرعها اهلل سبحانو كعاالىن عاالوا أحدثك  عن طائفة منهاهلل

وةة الابودةة هلل سبحانو الضمانة األكلىهلل دعوة اهلل عباده أف ةتبلقوا على جامع مرترؾ من ى
 كعاالى. كلالك  جمياان عقرؤكف قولوهلل
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 )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدان * لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدان( ]مرة  هلل
ّٗ-ْٗ.] 

ة كغذاء الابودةة هلل إذ عسرم غذاءن عتنامى بو كشيجة األخوة اإلنساني –ةا عباد اهلل  –كما أعل  
مراعره بين عباد اهلل جمياان فتحوله  مراعر الابودةة هلل إلى ما ةربو أفرادان من أسرة كاحدة 

 ةتبلقوف بمراعر الحب كالوئاـ كالتااكفن فهذه ىي الضمانة األكلى.

الدرةها القر ف أما الضمانة الثانية فتتمثل في القرار التي أرستو الررةاة اإلسبلمية بناء على م
كالسنةن أال ةتاامل الناس في دنياى  إال بالظواىر التي عتبدل عليه  كأال ةقتح  أحده بواطن 

ااخرةن في ىذه الدنيان فبل الحاك  األعلى كال القاضي كال المفتي حتى الرسل كاألنبياء ال ةملك 
الية إنساف ما ال ةملك إال أحد منه  إذا أراد أف ةحك  أك إذا أراد أف ةتبين الخير كالرر من شخ

أف ةقف عند األدلة الظاىرةن فاذا أراد أف ةقتح  ذلك إلى الباطن جاء التحذةر من لدف رب 
الاالمين لينبهو إلى أف المحكمة الباطنة موكولة إلى اهلل سبحانو كعاالىن فهذه ىي الضمانة الثانية. 

 ل لو.ال ةجوز لئلنساف أف ةحك  على ااخرةن إال بظاىر ما ةتبد

أما الضمانة الثالثة فهي ما ةقرره بياف اهلل عز كجل من أنك إذا رأةت احتمالين ةتجاذباف شاورؾ 
عجاه أخو لك أحدىما حسن الظن كااخر سوء الظنن ةأعي بياف اهلل عز كجل ليأمرؾ بأف عنبذ سوء 

 الظن كعلقيو ظهرةان كراءؾ كأف عاتمد على حسن الظنهلل

ا ال ًذةنى  ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه(   ]الحجرات هلل )ةىا أىةػُّهى  [.ُِ مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى

ىذه الضمانات الثبلث ىي التي عضمن ةا عباد اهلل أف عتحقع الوحدة المنرودة بين المسلمين في 
 أم عالر من الاالور. ىي الضمانة أال ةتسرب إليه  الرقاؽ كأسبابو.

باد اهلل لنجد عطبيقات ىذه الضمانات التي أرستها شرةاة اهلل سبحانو كعاالى فيما عاالوا ااف ةا ع
 بيننا.

من أى  عطبيقات ذلك ما قرره علماء المسلمين باإلجماع من أف زةدان من الناس إذا طافت بو 
ؿ احتماالت الكفر ككانت احتماالت كثيرة كل  ةبع إال احتماؿ كاحد في المائة العتبار أنو ال ةزا
مسلمان فاف ىذه الضمانات الثبلث التي حدثتك  عنها عجبرنا بأف نتمسك باالحتماؿ الباقي 

 ن انظركا إلى مالداؽ ىذا الكبلـ.rالواحد كأف نطوم دالئل كفرهن ىكذا بي نى لنا المالطفى 
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قاؿهلل )ةخرج من النار من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة  rركل الريخاف في صحيحيهما أف رسوؿ اهلل 
 ةماف(.من إ

أف ىذه  rفذرة اإلةماف ىذه ىي التي عساكم أقل من كاحد في المائةن كلقد أعلن المالطفى 
الذرة عبقيو مسلمان كال ةجوز لنا أف نلتفت إلى االحتماالت الكثيرة األخرل. أرأةت  إلى ىذه الداللة 

 في ىذا الحدةث الذم اعفع عليو الريخاف.

كاف جالسان مع أصحابو إذ دخل   rلريخاف أةضان أف النبي عاالوا إلى ىذا الدليل الثانيهلل ركل ا
رافاان صوعو  rرجل فىسىار هي في أذنون ةقوؿ راكم الحدةثهلل فل  ندر ما سار ه حتى أجابو رسوؿ اهلل 

أال ةرهد أف ال إلو إال ) :rكإذا بو ةستريره في قتل شخهو ةرل أنو غير مسل ن قاؿ لو رسوؿ اهلل 
 شهادة لون قاؿهلل )فأكلئك الذم مناني اهلل سبحانو كعاالى منه (.اهلل؟( قاؿهلل بلى كال 

عاالوا أةها اإلخوة إلى مزةدو من األدلة على ىذا المانى الذم عتمثل فيو الضمانات الثبلثة التي 
حدثتك  عنهان أحادةث صحيحة كثيرة كصلت إلى درجة التواعر المانوم كلها عتضمن مانى 

 كاحدانهلل

 اهلل مخلالان بها دخل الجنة()من قاؿ ال إلو إال 

 )من عاش ال ةررؾ باهلل شيئان دخل الجنة(

 )من كاف  خر كبلمو في الدنيا ال إلو إال اهلل دخل الجنة(

 كأحادةث كثيرة أخرل بلغت كما أقوؿ لك  مبلغ التواعر المانوم.

ةستأىل أف ةيكىف رى عاالوا إلى عملية عطبيقية مارسها رسوؿ اهلل. عباد اهللهلل لو كاف في المسلمين من 
لذنب مان لدليل ما لكاف أكلى الناس بأف ةيكىف رى ىو عبد اهلل بن أبي بن سلوؿن ذاؾ الذم أمان 

من إحدل الغزكاتهلل ما  rن ذاؾ الذم قاؿ بملء صوعو أثناء رجوع رسوؿ اهلل rإةذان لرسوؿ اهلل 
ا أيرانا كجبلبيب قرةش إال  م –أم رعاع قرةش ةقالد رسوؿ اهلل كأصحابو  –أرانا كجبلبيب قرةش 

ن كلكنو   كما قاؿ المثل سمٍٍّن كلبك ةأكلك كاهلل لئن رجانا إلى المدةنة لييٍخرًجن األعزي منها األذؿ 
 كاف ةرهد أف ال إلو إال اهلل ككاف في ظاىره ملتزمان باإلسبلـ كمبادئو كأركانو.
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عبد اهلل ابن أبي بن سلوؿ أف  إف فتحنا باب التكفير لسبب ما فليس أكلى في الناس جمياان من
ن كإذا كاف في الحكاـ كفي القضاة كفي الالماء كالمفتين من ةحع له  أف ةيكىفٍّريكا فليس  ةيكىف رى

اهلل بن أبي بن سلوؿ. كلما مات كاف  rفيه  أكلى من رسوؿ اهلل  بأف ةيكىفٍّرى كلكنو ل  ةيكىفٍٍّر عبدى
 رسوؿ اهلل في مقدمة من صلى عليو.

ككاد أف ةنطوم عهد الالحابة كجاء عهد التاباين عنامت فرؽ  rهللهلل عندما عوفي رسوؿ اهلل عباد ا
إسبلمية شاردة عن منهج اإلسبلـن عكاثرت في كياف الدكلة اإلسبلمية كما عتكاثر الثآليل على 
الجسد السوم من أمثاؿ المرجئة كالجهمية كالحروةة كالمجٍّسىدة كالخوارج كما إلى ذلكن ىل  

رى المسلموف أم فرقة من ىذه الفرؽ؟ نهائيان. أصغينا السمع إلى مواقف بقاةا الالحابةن إلى كىف  
ل  نسمع ق  أف فيه  من كىف رى خارجيان أك كىف رى  –كىؤالء ى  السلف الالال   –مواقف التاباين 

سبحانو كعاالى.  مرجئيان أك كىف رى أة ان من ىذه الفئات أك الفرؽ التي شذ ٍت كشردت عن صراط اهلل
كةذكرني ىذا باإلماـ أحمد الذم ةزع  اليـو باضي المتطرفين أنه  ةسيركف كراءه كأنه  ةتباوف 

نهجو. أحمد بن حنبل ىو الذم أكًذمى أشد أنواع اإلةذاء عن طرةع الماتزلة القائلين بأف القر ف 
في عهد المأموفن ث  إف اهلل  مخلوؽن ل  ةكن كبلـ اهلل ث  كجدن أكًذمى كحيًبسى كضيًربى مدة طوةلة

عز كجل شاء أف عرعفع عنو المحنة في عهد المتوكل. جاء باض أصحابو ةقولوف لو ةا سيدم ادع 
اهلل على ابن أبي ديؤات رأس الماتزلةن قاؿ لو هلل كما ةفيدؾ أف ةاذب اهلل عز كجل ةـو القيامة أخان 

 من أجلكن ال بل أدعو اهلل سبحانو كعاالى لو.

هلل ىذا ىو نهج السلفن كىذا ىو المبدأ الذم أرساه ربنا في محك  عبيانو كطبق و حبيبنا عباد اهلل
 في حياعو. rمحمد 

عاالوا ااف إلى ىذا الفجور الذم ةأبى باضه من الناس إال أف ةركنوا إليو بدافع من ماذا؟ ال كاهلل ال 
 كلكن بدافع من أحقاد بدافع من  مو في كتاب اهلل كال بدافع من كبلـ أكصى بو رسوؿ اهلل

ىيمنت على مراعرى  ككياناعه ن عتنامى في نفس أحدى  مراعر الحقدن ةبحث ةمينان كشماالن عن 
متنفس فبل ةاثر لذلك إلى على سبلح التكفيرن سبلح التكفير ىو الذم ةرفى غليلون ىو الذم 

لخالتها لك  كراءى   ةحقع عنفسان عن حقدهن كمن ىنا ةتركوف كبلـ اهلل عز كجل كبياناعو التي
 ظهرةان ث  إنه  ةتباوف بدالن عن ذلك مراعر أحقادى ن مراعر الضغائن التي عهيمن على كياناعه .
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أةها اإلخوةهلل شرةاة اهلل عقوؿ إذا طافت احتماالت أكثر من مائة باإلنساف دال ةن على كفره بقي 
ةقوؿهلل علك ىي الذرة التي  r احتماؿ كاحد فوؽ المائة ةدؿ على أنو ال ةزاؿ مسلمانن رسوؿ اهلل

ستنجيو ةـو القيامة من عذاب اهلل عز كجلن )ةخرج من النار من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من 
 إةماف(.

عباد اهللهلل نحن نتداعى إلى الوئاـ كىذا ما ةأمرنا بو اهللن نتداعى إلى الحب كىذا ما ةأمرنا بو كتاب 
قرأه في كتاب اهلل لكن ةا عجبان لمن ةمسك بالمااكؿ اهللن نتداعى إلى الوحدة كىذا ما نسماو كن

 ليهدـ ما ةأمر بو كتاب اهللن ىذا ىو اإلشكاؿ الذم نايرو كرح  اهلل من قاؿهلل

 متى ةبلغ البنياف ةومان عمامو          إذا كنت عبنيو ك خر ةهدـ

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ّذ ػ١ٍىُ ٔؼّزٟا١ٌَٛ أوٍّذ ٌىُ ك٠ٕىُ ٚأرّ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرس
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

النا  التي امتن  اهلل عز كجل بها على عباده كثيرة كمتنوعة كلكن ليست ىنالك نامة امتن  اهلل  إف
عز كجل بها على عباده كنامة اإلسبلـ الذم شر فه  بون عأملوا في ىذا التمنُّن الذم نتبينو في  

نامتي  اليـو أكملت لك  دةنك  كأعممت عليك ”كبلـ اهلل عز كجل كىو ةخاطبنا بون ةقوؿهلل 
أم كل النا  “ اليـو أكملت لك  دةنك  كأعممت عليك  نامتي”ن “كرضيت لك  اإلسبلـ دةنا

التي أغدقها اهلل عز كجل على اإلنساف منذ نرأعو إلى قياـ الساعة نا  ناقالة ال ةتممها إال شرؼ 
عممت اليـو أكملت لك  دةنك  كأ”ىذا الدةن الذم كلفه  بو بل الذم شرفه  اهلل عز كجل بون 

أم لقد عخيرت المذاىب كالسبل كالمبادئ كلها فما “ عليك  نامتي كرضيت لك  اإلسبلـ دةنا
كجدت سبيبلن ةضمن لك  ساادة الااجلة كالاقبى إال ىذا الذم اخترعو لك ن إال ىذا المبدأ الذم 

في أحببتو لك  كرضيت أف علتزموا بو فهو الذم ةضمن لك  ساادة الااجلة في الدنيا كااجلة 
الاقبىن كلالك  عالموف ةا عباد اهلل أف ىذا اإلسبلـ الذم شرفنا اهلل بو كامتن علينا بو ليس خاصان 
بأمة دكف أمة كل  ةررٍّؼ بو باثة نبي دكف نبي بل ما أيٍرًسلى األنبياء كالرسل جمياان إال بهذا الدةن 

اهلل سبحانو كعاالى علينا بون  كما شرفه  اهلل عز كجل كشر ؼ أممه  كأقوامه  إال بهذا الذم ةمتن
أليس ىو القائل عن سيدنا “ ىو الذم سماك  المسلمين من قبل كفي ىذا”أليس ىو القائلهلل 

فلما أحس عيسى منه  الكفر قاؿ من أنالارم إلى اهلل ”عيسى ابن مرة  على نبينا كعليو السبلـهلل 
أل  ةخبرنا اهلل سبحانو كعاالى عن  “قاؿ الحوارةوف نحن أنالار اهلل  منا باهلل كاشهد بأننا مسلموف

أـ كنت  شهداء إذ حضر ةاقوب الموت إذ قاؿ لبنيو ما عابدكف من بادم قالوا ”ةاقوب قائبلنهلل 
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ن ىذا ىو الدةن “نابد إلهك كإلو  باءؾ إبراىي  كإسماعيل كإسحع إلهان كاحدان كنحن لو مسلموف
ودىا إلى أف ةقـو الناس لرب الاالمين. الذم شرؼ اهلل عز كجل بو اإلنسانية جمااء منذ فجر كج

عباد اهلل لو أف اإلنساف عرؼ قيمة ىذه النامة لرفع رأسو عاليان بها كلما شار كىو ةايش دنياه 
ىذه بنروة من خبلؿ نامة كفدت إليو من عند اهلل عز كجل كما ةرار بالنروة التي عطوؼ برأسو 

قد اصطبغ بهذه القي  التي شرفو اهلل سبحانو إذ ةجد نفسو قد اصطبغ بهذا الدةنن إذ ةجد نفسو 
كعاالى بهان ىذه حقيقة ةنبغي أف نتبينهان كما شرع اهلل عز كجل ما شرع من مبادئ خاطبنا بها 

لمنفاة عاود إلى ذاعو الاليةن حاشاهن فهو إلو قبل أف ةخلقنا كقبل أف ةخاطبنا بهذه المبادئ كىو 
ه المبادئ كبهذه القي  ألنها مفتاح ساادعنا كألنو السبيل الغني عن عباده جمياان لكنو شرفنا بهذ

األكحد إلى النهضة الحضارةة المثلى التي ةساد بها الفرد كعساد بها الجماعةن ىل رأةت  مركلة 
من المركبلت المتنوعة المتمثلة في المركبلت االجتماعية أك االقتالادةة أك الالمية أك التي 

الفرقة باد االعحاد كل  عجدكا في دةن اهلل عز كجل الذم شرفنا  عتمثل في الضاف باد القوة أك
اهلل بو دكاءن لهذا الداءن ةا عجبان ةا عباد اهلل لمن ةرمي بهذا الدكاء إلى أقالى الررؽ أك الغرب 
كةفاللو عن دائو ليباده عما جالو اهلل عز كجل دكاءن لو ةفالل بينهما فالل ما بين المررقينن 

التارةخ القالي البايد كالقرةب على أف أدكاءنان أمراضنا المختلفة إنما جال  لماذا؟ ىذه نامة دؿ  
اهلل عز كجل دكاءىا في ىذه الرٍٍّرعىة التي امتن علينا بهان في ىذا المبدأ الذم أخذنا اهلل عز كجل 

 بون مركبلعنا حيل ٍت باألمس عن طرةع ىذه القي  كال ةمكن أف عيحىل  اليـو إال عن طرةع ىذه
القي . باألمس قبل شهر كنيف ديًعٍيتي إلى لقاء مع ثلة من السواح األجانب فجلست إليه  في 

قاعة من ىذا المسجد المبارؾ كقاـ القـو ةسألونني كلٌّ ةسألني عما بدر إلى ذىنو كعن 
المركبلت التي عطوؼ برأسون قامت امرأة عر فىٍت على نفسها أنها امرأة فرنسية ذات مكانة 

في أمتها كدكلتهان قالت ليهلل مركلتاف اثنتاف إلى اليـو ل  نستطع أف نحل أة ان منهمان  مرموقة
األكلى مجتمااعنا الغربية الرجاؿ فيها ةنظركف إلى النساء نظرة دكفن عند التاامل ةتجلى ىذا 
بركل كاض  كحاكلنا جاىدةن أف عكوف المستوةات في مختلف مجاالت التاامل بين الرجل 

ن مااملة الرجل للمرأة عنبئ عن نوعو من االزدراء لها كل  كالمرأة ك  احدة كلكنا ل  نفل  إلى اليـو
نستطع إلى اليـو حبلن لهان أما المركلة الثانية فهي أننا كنا كال نزاؿ نناضل في سبيل أف ةكوف 
أجر المرأة على الامل كأجر الرجل عمامان كلكننا ل  نستطع أةضان حل ىذه المركلةن ىل من 

سبيلو عندك  لحل ىاعين المركلتين؟ طافت بذىني نروة للجواب الذم ل  أنطع بو باد عندما 
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سمات ىذا السؤاؿن قلت لهاهلل أما ما ةتالع بسوء التاامل من الرجل للمرأة عندك ن ىذا السوء 
الذم ةنبئ عن نظرة دكنية فلقد عالج ىذه المركلة كتاب اهلل عز كجلن عالج ىذه المركلة 

كالمؤمنوف ”لذم خاطبنا اهلل عز كجل بو كأمىرىنىا أف نأخذ أنفسنا بو كذلك إذ قاؿهلل المبدأ ا
ن أرسى بياف اهلل ما عسميو الررةاة اإلسبلمية الوالةة المتبادلة بين “كالمؤمنات باضه  أكلياء باض

الرجل الرجل كالمرأة أم أف المرأة في مبدأ اإلسبلـ كشرعتو عمارس الوالةة على الرجل في األسرة ك 
أةضان ةمارس في الوقت ذاعو الوالةة على المرأة في األسرة ككبل الوالةتاف عتاانقاف في سبيل عحقيع 
الساادة إف في المنػزؿ أك في المجتمعن الوالةة المتبادلة شرعة اهلل التي ال ةال  القانوف الوضاي 

أجر المرأة في الامل عن أجر  إلى اليـو مانى أك عطبيقان لهان أما المركلة الثانية كىي مركلة دنو
كال ”الرجل فلقد حل ها البياف اإللهي كمن ث  حل ٍتها الررةاة اإلسبلمية عندما قاؿ لنا اهلل عز كجلهلل 

ن إذا قد ٍمتي لك الجهد البلئع بما قد طلٍبتىوي “عبخسوا الناس أشياءى  كال عاثوا في األرض مفسدةن
أك امرأةن شرةاة اهلل عز كجل عقرر أف األجر في الامل  ما ةنبغي أف عبخسو لي سواء كنتي رجبلن 

على اإلعقاف في الامل كليس على ىوةة الااملن ال عبلقة لهوةة الاامل باألجر الذم ةستحقو 
كال ”الاامل كإنما المناط إعقاف الاملن ىكذا قررت الررةاة اإلسبلمية استجابة ألمر اهلل القائل 

ررت في كلٍّ من باب الجاالة كاإلجارةن أجبتن لساني كاف كىكذا ق“ عبخسوا الناس أشياءى 
ةجيب ببياف الحك  كفكرم كانت عطوؼ بو نروة حمدان هلل عز كجل على ىذه الررعة الغراء التي 

سما اهلل سبحانو كعاالى بهان سما باإلنساف إليها. عباد اهلل أل  ةئن لنا جمياان كإلخوة لنا أف 
ي منهان ال كاهلل ليس لها من دكاء إال ىذا الذم شرفنا اهلل بو كمن ث  ةالموف أف أدكاءنا التي ناان

امتن علينا اهلل عز كجل بون أعرةدكف دليبلن فوؽ دليل البياف الواقاي الميداني عاالوا أقل لك  دليبلن 
مختالران ال ةسم  ىذا الوقت بأكثر منون إنما عنهض األمة نهضتها الحضارةة المثلى عن طرةع 

أكالنن ىي الخطوة األكلىن كلكن البد لكي ةؤعيى التااكف ثماره أف عريع بين المتااكنين التااكف 
الثقة فلئن ل  عكن ىنالك ثقة بين الجهات المتااكنة فاف التااكف ةالب  أنكاثان ال جدكل من كرائون 

األخبلؽ الثقة ىي ركح التااكف بين الجهات المتااكنةن كالثقة من أةن عأعي؟ إنما عأعي الثقة من 
اإلنسانية المثلىن أخبلقك اإلنسانية المثلى عندما عتؤلأل في كيانك عباث في نفسي الثقة بك 

كأخبلقي اإلنسانية المثلى عندما عتجلى لك عباث في نفسك الثقة بي كلكن من أةن عأعي 
اإلنساف  األخبلؽ اإلنسانية المثلى؟ ال كاهلل لن عأعي األخبلقية اإلنسانية المثلى إال عندما ةقف

أماـ مر ة ذاعو فيال  أنو عبد مملوؾ هلل عز كجل كأنو إنما ةتحرؾ بقبضة اهلل كأف اهلل الذم أمره 
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كإف أساء فلو “ ةـو ةقـو الناس لرب الاالمين”كنهاه ةراقبون إف أحسن لو األجر الكبير ةـو القيامة 
األخبلقية اإلنسانية المثلى  الاقاب الوبيل الذم ةنتظرهن عندما أصطبغ بهذه الحقيقة عنبع مبادئ

في كيانين عندئذو أكثرؾ على نفسين عندئذو إذا اضطًررتي أضحي بماللحتي في سبيلكن عندئذو 
ةتحقع التااكف الذم عسرم فيو ركحون كركحو كما قلت لك  الثقةن ىذا ىو الدليل الذم ةنبغي أف 

 الحمد نرل أف المسلمين بخيرن نرل نتبينو جمياان ةا عباد اهلل. لال فينا من قد ةقوؿ كىا نحن كهلل
المسلمين مالطبغين باسبلمه  كال أدؿ على ذلك من أف مساجدى  عفيض كما ىو الحاؿ ااف 
بالماللينن بالراكاين الساجدةن فما لنا نجد مركبلعنا عتفاق  دكف حل؟ كأقوؿ لهذا الذم قد 

ند المظاىرن اخترؽ ةسأؿ ىذا السؤاؿ ال عقف عند المراىد كالالورن ال عحبس عينيك ع
المراىد كالمظاىر إلى ما كراء ذلك عجد نقيض ىذا الذم عقوؿن ما الذم عراه إف اخترقت صورة 
المساجد التي عفيض بالماللين؟ ما الذم عراه إف اخترقت صورة الناس الذاىبين ااةبين إلى بيت 

ن ال ةالموف من إسبلمه  اهلل الحراـ حجاجان كماتمرةن؟ عجد الًقطىاعاًت الكثيرة من الناس الذة
الذم شرفه  اهلل بو شيئانن لو سألت كاحدان منه  عن مبدأ بدىي من مبادئ اإلسبلـ لرفع رأسو 

ماتزان كىو ةقوؿ لست متخالالان بالدةن ككأف الدةن الذم شرفنا اهلل بو اختالاص ةخته بو أناس 
جن كاإلنس إال ليابدكف ما أرةد كما خلقت ال”دكف ناس ككأننا لسنا نحن الذةن خاطبنا اهلل قائبلنهلل 

ن عجاكز الظاىر عجد الكثير كالكثير ممن ةنات ىذه الررعة “منه  من رزؽو كما أرةد أف ةطاموف
التي شرفنا اهلل بها كالتي ىي الدكاء لكل مركبلعنا ةناتنا بالاود إلى الاهود الظبلمية الغابرةن ةنات 

  التي شرفنا اهلل عز كجل بها ةنات ىذه الرجاة إلى الذةن ةرةدكف عودان حميدان إلى المبادئ كالقي
رجاة إلى نوعو من الظبلـن إلى نوعو من التخلف ككأنما اإلسبلـ ليس ىو السُّل   الذم صاد منو 
أكلئك األعراب أعراب البادةة إلى الحضارة المثلى خبلؿ عررةن عامانن عأمل فيما كراء ىذه 

يما كراءىان قل لي ك  ى  عدد الذةن ةستجيبوف ألمر اهلل المراىد التي عحبس نفسك فيها عأمل ف
ن ك  ى  الذةن ال ةستخفوف بالالبلة إذا “إف الالبلة كانت على المؤمنين كتابان موقوعان ”القائلهلل 

حاف ميقاعهان ك  ى  الذةن ةتساموف كةترفاوف عن االستجابة لهذا األمر الربانين الن األمر ليس  
لكن اإلشكاؿ ل  ةنتو بادن إف فينا من قد ةقوؿ فهاى  أكالء أم  كما نتالور ةا عباد اهللن ك 

الغربن ىا ىي ذم المجتماات الغربية عتمتع بحضارة متقدمة كعتمتع بتقدـو عقني كعلمي كحضارم 
كاجتماعي كاقتالادم دكف أف علتـز بهذا الررؼ الذم امتن اهلل عز كجل علينا بو فما الجواب؟ 

واب لحدثتك  في الجواب عنها حدةثان ةرفي الغليلن حدةثان ةضانا لو أف الوقت ل  ةضع عن الج
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أماـ الحع األبلج كلكن الوقت ضاؽ كأسأؿ اهلل عز كجل إف متاني بالحياة كجماني بك  في 
األسبوع القادـ أف أجيب عن ىذا السؤاؿ مفالبلنن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظيمسبب 

 التخلف كالتقدـ

هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

سلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أر 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

سبب عخلف المسلمين كاالبتبلءات كالمالائب التي إف في الناس من ةسأؿ مستركبلن إذا كاف 
عنح  فيما بينه  إعراضىهي  عن اإلسبلـ كإعراضىهي  عن االلتزاـ بررائاو كأحكامو فما باؿ دكؿ 

الغرب كىي مغرقة في الكفراف كاإلعراض عن الدةن كلون ما باؿ دكؿ الغرب متقدمة ال عااني من 
التي عنح  فيما بيننا؟ ىذا السؤاؿ ىو ما قد كعدت عخلف كال عااني من االبتبلءات كالمالائب 

أف أجيب عنو في ىذا اليـو المبارؾ كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى لنا التوفيع. عباد اهلل إف الكتاب 
الذم أنزلو اهلل على رسولو خطابان لنا ةتضمن سننان كقوانين ألـز اهلل عز كجل بها ذاعو الالية عجاه 

لسُّنىن ل  ةستركل من مثل ىذه األسئلة شيئان كلكن ماظ  الناس عن عبادهن من عأمل في ىذه ا
سنن اهلل في كتابو غافلوف كمارضوف. ىنالك سين تىاف أك نقوؿ قانوناف ألـز اهلل عز كجل بكل منهما 
ذاعو الالية أحدىما عجاه عباده المؤمنين كااخر قانوف ألـز اهلل عز كجل بو ذاعو الالية عجاه عباده 

كعد اهلل الذةن  منوا منك  كعملوا الالالحات ”ينن أما القانوف األكؿ فهو قولو عز كجلهلل المارض
ليستخلفنه  في األرض كما استخلف الذةن من قبله  كليمكنن له  دةنه  الذم ارعضى له  

ن كأما القانوف الثاني الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاعو الالية عجاه “كليبدلنه  من باد خوفه  أمنان 
من كاف ةرةد الحياة الدنيا كزةنتها ”اده الراردةن عن أكامره كشرائاو فهو قولو سبحانو كعاالىهلل عب

نوؼ إليه  أعماله  فيها كىو فيها ال ةبخسوف أكلئك الذةن ليس له  في ااخرة إال النار كحىًب ى 
القانونين؟ عاالوا  ن ىل عأملت  ةا عباد اهلل في كلٍّ من ىذةن“ما صناوا فيها كباطل ما كانوا ةاملوف

كعد اهلل الذةن أمنوا منك  كعملوا ”نتأمل في األكؿ منهمان ةقوؿ موالنا كخالقنا عز كجلهلل 
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أم ليجالن زماـ الحضارة “ الالالحات ليستخلفنه  في األرض كما استخلف الذةن من قبله 
أم “ ه  أمنان كليمكنن له  دةنه  الذم ارعضى له  كليبدلنه  من باد خوف”اإلنسانية في أةدةه  

ليبادف  عنه  أخطار األعداء كالطغاة كمن ث  فلسوؼ ةايروف أمناء مطمئنين ةتقلبوف في نامه  
كأكطانه ن لكن لمن ىذا الوعد؟ لمن  من باهلل حع  اإلةماف كلمن فس ر إةماف الالادؽ ىذا 

ةنفٍّذي شرائاو كىو  ن“كعمل صالحان ”باالنضباط بأكامر اهلل كاالبتااد عن نواىيو كىذا مانى قولوهلل 
كاثع بأنها ىي التي عساد كىي التي عحقع لئلنساف رغد الايش في دنياه ك خرعو كل من التـز بهذا 
البد أف ةمتاو اهلل عز كجل بالتقدـ بدالن من التخلف كالبد لهذه األمة أف ةجال اهلل عز كجل زماـ 

ان عن المخاكؼ كبايدان عن طغياف الحضارة في أةدةها كأف ةكرمها بطمأنينة الايش كاألمن بايد
الطغاة فهل التزمنا بهذا الذم ألزىمىنىا اهلل عز كجل بو؟ أجبت عن ىذا في األسبوع الماضين نا  
مساجدنا عفيض بالماللين لكن عاالوا نضع إلى جانب ىذا الك ٍّ الك   الهائل ااخر من أكلئك 

لكلورةةن عاالوا ننظر إلى الك  الهائل الذةن الذةن جالوا نسبته  إلى اإلسبلـ نسبة صورةة شكلية ف
إف الالبلة كانت على المؤمنين كتابان ”أعرضوا عن شاائر اهلل ككجباعو كفي مقدمتها الالبلة 

ن عاالوا إلى أكلئك الذةن ةرفاوف فوؽ رؤكسه  لواء الحداثة كةنظركف إلى التارةخ األغر “موقوعان 
مية كعىوده إلى القيود التي عتاارض مع الحضارة اإلنسانية اإلسبلمي الماضي على أنو عىوده إلى الظبل

المثلىن أليس كذلك! ىذا ىو السبب في أف اهلل عز كجل ل  ةنفذ في حقنا ما ألـز بو ذاعو الاليةن 
أةن ىو الامل الالال ن كالامل الالال  كلمة عستوعب كل  ما في كتاب اهلل من شرائع كأكامر 

من كاف ةرةد الحياة الدنيا ”نوف الثاني الذم ةابر عنو بياف اهلل بقولوهلل كعحذةر من النواىي. أما القا
نوؼ إليه  أعماله  ”انظركا إلى قولوهلل “ كزةنتها نوؼ إليه  أعماله  فيها كى  فيها ال ةبخسوف

أم كل من بذؿ جهدان في سبيل الوصوؿ إلى غاةةن كل من بذؿ عرقانن كل من أضنى نفسو “ فيها
أف ةكرمو اهلل عز كجل بتحقيع الغاةة التي ساى إليها مؤمنان كاف أك كافرانن كل في سبيل ىدؼ البد 

أمة أضنت نفسها كأعابت أةامها كلياليها في سبيل الوصوؿ إلى حضارةن في سبيل الوصوؿ إلى 
مظهر من مظاىر الايش الرغيد أك نامة من النا  أةان كانت كأعابت نفسها في ذلك فاف اهلل قد 

الية أف ةوصلها في الدنيا إلى الغاةة التي كانت عػىتىطىل بيها ىذه األمةن فاف كانت مؤمنة ألـز ذاعو ال
فذلك ناي  عاجل ككعد بناي   جلو أةضان كإف كانت غير مؤمنة فاف اهلل ةكرمها بما سات إليو في 

ما كانوا أكلئك الذةن ليس له  في ااخرة إال النار كحب  ما صناوا فيها كباطل ”الدنيا ث  ةقوؿهلل 
ن إذان عيًرؼى الجواب ةا عباد اهلل. ىذه األم  التي عايش في الغرب كننظر فنرل حضارعها “ةاملوف
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هىا كبذلها من قبل ااباء كاألجدادن  لىتػٍ عتألع بالركل على أقل عقدةرن حضارعها نتيجة جهود بذى
ن نسيج جهاد بذلتو علك  األم  ككرث اليـو الحضارة الركمانية إنما ىي نسيج جهودن نسيج علـو

أحفاد علك األم  جهود  بائه  بل جهود أنفسه  أةضان فما االعتراض على أناس ألـز اهلل عز كجل 
من كاف ةرةد الحياة الدنيا كزةنتها نوؼ ”ذاعو الالية أف ةحقع له  في الدنيا ما قد ساوا من أجلو 

اءؿهلل الحضارة اإلنسانية البازخة ن أما نحن فتاالوا نتس“إليه  أعماله  فيها كى  فيها ال ةبخسوف
التي عمتع بها عارةخنا األغر نتيجة ماذا كانت؟ أفكانت نتيجة جهودو بذلها الارب في جزةرعه  

الاربية كالجهود التي بذلها الركماف كاليوناف؟ أفكانت الحضارة التي أشرقت للتٌو فجأة في الجزةرة 
جهودو قاـ بها كدراساتو علمية عكف عليها أكلئك  الاربية ث  انترر إشراقها إلى الاال  كلو نتيجة

األعراب الجاىلوف؟ ال ةا عباد اهللن كلك  ةال  أف الجزةرة الاربية كانت مضرب المثل في الجهالة 
مجدٍّدىةن رسالة اإلسبلـ التي ارعضاىا اهلل عز كجل  كالتخلف كلكن لما أشرقت باثة المالطفى 

لرسالة فآمنوا بها أكالن كأخلالوا هلل في عنفيذىا ثانيان كااللتزاـ بها لاباده سرعاف ما أقبلوا إلى ىذه ا
كالجهاد دكنها ثالثان عندئذو قفز به  قضاء اهلل عز كجل كإحسانو إلى قمة التقدـ فجأة كطفرة دكف 

أف ةتخذكا إلى ذلك مسلك التال  كمسلك الالـو كمسلك الجاماات التي أقيمت كمسلك 
الحضارة كما فالت اإلمبراطورةة الركمانية كاليونانيةن طفرة قفز به  الجهاد كالضنى في سبيل 

إحساف اهلل عز كجل إلى قمة الحضارة خبلؿ عررةن عامانن بأم سر؟ بسر انضباطه  بأكامر اهللن 
كعد اهلل الذةن  منوا ”بسر عمسكه  بالدؽ برسالة اهللن فحع عليه  أف ةنفذ اهلل فيه  قولوهلل 

ن كاليـو إلى ما “ليستخلفنه  في األرض كما استخلف الذةن من قبله  منك  كعملوا الالالحات
 ؿ حاؿ أكلئك الناس بل أحفاد أكلئك الذةن أخلالوا هلل؟ إنك  لتسماوف كإنك  لتركف أف كثرة  

كبرل من الناس عتبـر بهذه الرسالة التي شرفت عارةخنا كشرفت سلفنا كأجدادنان إنك  لتالموف أف 
ها بالظبلمية كةالفوف الحنين إلى ذلك التارةخ بالرجوع إلى عهود الظبلـن في الناس كثرة ةالفون

كإنك  لتالموف أف في أحفاد ذلك الرعيل من ةسيل لاابو على أنظمة الغربن من ةرةد أف ةبتاد 
عن نظاـ األسرة اإلسبلمية التي شرفها اهلل بالحضارة اإلنسانية المثلى كةرةد أف ةقتفي كراء  ثار 

ر األسرة التي عحولت اليـو إلى أطبلؿن إنك  لتالموف ذلك فما الغرابة في أف ةاود الغرب في أم
األمر بنا نحن المسلمين شيئان فريئان إلى ما كنا عليو قبل باثة المالطفىن لساف الحاؿ ةقوؿ ةا 
عباد اهللن لساف حاؿ سنن اهلل ةقوؿهلل لقد رأةت  ألع الحضارة كعمتات  بو عندما كنت  صادقين 

الين لرسالة اهلل التي ىبطت إليك  من السماء كرأةت  كيف أف اهلل قفز بك  قفزان كبطفرة كمخل
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كخبلؿ عررةن عامان إلى قمة الحضارة اإلنسانية كأنواع التقدـن كاليـو ما دمت  قد اجتوةت  ىذا 
ـ السل  الذم رقى بك  كما دمت  قد عبرمت  بو عنظركف إليو نظرة اشمئزاز كنظرة من أكل من طاا

ن إف كانت لك  “فارجاوا إلى ما أعرفت  فيو كمساكنك ”ث  أكل حتى مل  كقػىرىؼى منو إذان فتاالوا 
جهوده بذلتموىا في سبيل حضارة فلك  أف عحالنوا حضارعك  بجهودك  التالدة كأما إف كانت 

حضارعك  ككاف عقدمك  كل ذلك جاء طفرة بسبب صدقك  مع اهلل كبسبب التزامك  ألكامر اهلل 
كاليـو أردع  أف عخلاوا رداء ىذا الاز الذم متاك  اهلل بو إذان عليك  أف عرجاوا إلى ما قد كنت  
عليون ما الغرابة في ىذا! فاف جاء من ةقوؿ كلكن لماذا ال ةرجع أكلئك الناس في غرب الاال  

عودكا أةضان إلى التخلف كى  أةضان مارضوف بل أكثر منان مارضوف عن رساالت اهللن الجوابهلل 
إلى القانوف الثاني الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاعو الاليةن أكلئك ناس بذلوا الارؽ في سبيل ما 

كصلوا إليون أكلئك أناس كرثوا ىذه الحضارة عن أبو عن جدٍّ عن عارةخو أغر  قدة  فمن حقه  أف 
إليها كأنا ال أظل  ةنالوا ثمرات جهودى ن من حقه  أف ةنالوا الغاةات التي حفيت أقدامه  سايان 

عاالوا أضرب “. من كاف ةرةد الحياة الدنيا كزةنتها نوؼ إليه  أعماله  فيها كى  فيها ال ةبخسوف”
لك  ىذا المثل ةا عباد اهلل لالو ةجسد ما أقوؿن رجل شه  كرة  غني مر  بأسرة عايش في الاراءن 

ىذه األسرة فحلمها كأسكنها في عااني من الفقرن عااني من الادـ كالضنىن أخذعو الرفقة على 
دارو رائاة منيفة فيها كل أنواع الناي ن فيها كل ما لذ  كطاب كأجرل على ىذه األسرة أةضان جراةةن 
من الماؿ ال عنقطعن مرت مدة من الزمن كاألسرة ال عنكر فضل ىذا اإلنساف كلكن لما عكاثرت 

ىية كطاؼ سكر الناي  برؤكس أفراد ىذه األسرة النامة أمامها كلما عقلبت بمزةد من الرفاىية فالرفا
نسي أفرادىا ىذا الذم عفض لى عليه  كأخذكا ةظهركف لو اإلعراض عنو كالتاالي عليو كنسياف 
فضلون شيءه منطقي كطبياي أف ةطرؽ عليه  الباب فيقوؿ ةبدك أنك  استغنيت  ااف عني كل  

تلكاعك  التي عابت  في سبيل الحالوؿ عليها عاودكا بحاجة إلي فاخرجوا كانطلقوا كعيروا في مم
فاف قاؿ قائله  كلكن أال عرل إلى البيوعات األخرل لماذا ال عخرج أصحابها منها أةضان سيقوؿ 

له  ال أكلئك عابوا كملكوا ىذه األرض كابتنوا عليها ىذه البيوت فنالوا حظوعه  بارؽ جبينه  ال 
انن لالك  عملكوف خارج ىذه الدار أشياء فاخرجوا إلى ةنبغي أف أخرجه  أما أنت  فبل عملكوف شيئ

ممتلكاعك ن أقس  بالالي األعلى ةا عباد اهلل أف ىذا المثل صورة مالغرة عن حاؿ المسلمين في 
ىذا الاالر كأسأؿ اهلل عز كجل أف ةوقظ المسلمين إلى الررؼ الذم متاه  بو كأف ةايدى  إلى 

اه  اهلل عز كجل بها عندما كانوا صادقين مع اهللن عندما  ألع الحضارة اإلنسانية المثلى التي مت
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كانوا أمناء مع شرع اهللن عندما كانوا ةرفاوف الرأس عاليان بذؿ عبودةته  هللن أقوؿ قولي ىذا 
 كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 اٌٙغوح: كهًٚ ٚػظبد

 

 

حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الا
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

المدةنة ةحتضنها عاـ ىجرم  من مكة إلى كىكذا عمر بنا مرة أخرل ذكرل ىجرة المالطفى 
جدةدن عمر بنا ىذه الذكرل كاادعها في صمت كعواضع ال عػياىبػٍّري عنها إال الاطلة الرسمية التي 
علفت األنظار كعنبو السادرةن كعوقظ الغافلينن كلالو صمت عواضع كخرية كلالو صمت عدبر 

كللوقوؼ أماـ باضو من دركس كعأملن إذان عاالوا نستثمر ىذا الالمتن نستثمره القتطاؼ الابرة 
ىذه. عباد اهلل دعونا نتساءؿ أفكانت ىجرة النبي عليو الالبلة كالسبلـ اجتواءن  ىجرة المالطفى 

من مكاف ألنو فض ل عليو مكانان  خر؟ مااذ اهللن ل  ةكن فضل مكة أقل من فضل المدةنة المنورة 
أف ةهجر مكة كىي البلدة ذات القداسة إلى  عند اهلل كعند رسولون إذان ما الذم دعا المالطفى 

التي ال رةب فيها؟ الذم دعاه إلى أف ةهاجر عنها االبتااد عما ةبغض اهللن االبتااد عن رؤةة 
المحرمات التي ل  ةاد ةستطيع القضاء عليهان الذم دعاه إلى الهجرة أف المدةنة المنورة عنتظره 

يها المجتمع اإلسبلمي الذم ةحتضن كةتبنى ليريد عليها أكؿ دكلة من دكؿ اإلسبلـن ليريد عل
مبادئ اإلسبلـ كشرائاو كالذم ةػىٍبتىًادي كةػيٍبًادي سائر ما حرمو اهلل سبحانو كعاالى عن علك األرضن إذان 

ل  عكن اجتواءن لمكاف ألنو فضل مكانان  خر عليو كلكن ىجرعو كانت إلى علك  ىجرة المالطفى 
مبادئ اإلسبلـ كأف ةنفذ شرائع اهلل عز كجل كأف ةطهرىا من  األرض التي ةتسنى لو فيها أف ةطبع

الموبقات كالمحرماتن كإذا كاف األمر كذلك فالهجرة بهذا المانى باقية إلى ةـو القيامة ألنو مبدأ 
بسلوكو قبل أف ةنطع بو بلسانو أف األرض التي ةجد المسل  نفسو فيها غرةبان  نطع بو المالطفى 

ها أكامر اهلل كال ةستطيع فيها أف ةتقي رشاش المااصي التي قد عاليبو من ال ةستطيع أف ةنفذ في
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ةبتغي  ىنا أك ىناؾ إذان ةنبغي بل ةجب عليو أف ةدع علك األرض كةهاجر منها كما فال رسوؿ اهلل 
ـى اهلل سبحانو كعاالىن  أرضان أخرل ةستطيع فيها أف ةؤدم رسالة اهللن ةستطيع فيها أف ةبتاد عما حر 

الذةن عوفاى  المبلئكة ظالمي ”الذم فالو المالطفى ىو ذاعو الذم ةنطع بو بياف اهلل القائلهلل  ىذا
أنفسه  قالوا في  كنت  قالوا كنا مستضافين في األرض قالوا أل  عكن أرض اهلل كاساة فتهاجركا 

 فيها فأكلئك مأكاى  جهن  كساءت ماليران إال المستضافين من الرجاؿ كالنساء كالولداف ال
كااف كنحن نمر بهذه الذكرل أك قل إف ىذه الذكرل الازةزة “. ةستطياوف حيلة كال ةهتدكف سبيبلن 

عمر بنا كما قلت لك  في خروعو كىدكءو كعواضعو كصمتو أةن ى  الذةن ةقطفوف منها ثمار الابرة؟ 
 أةن ى  المسلموف الذةن ةقطفوف من ىذه الذكرل الدركس كالاظات التي نطع بها رسوؿ اهلل

بسلوكو كالتي بيػ نىها بياف اهلل عز كجل بأبلغ بياف؟ كثيركف ى  المسلموف الذةن طاب له  الميقاـ 
في مجتماات اإلسبلـ فيها غرةب بل اإلسبلـ فيها محكوـه كليس حاكمان ةقوؿ أحدى  إف بلساف 

ايش الذم ةنبغي حالو أك بلساف مقالو إف عطبيع اإلسبلـ الذم أمر اهلل عز كجل بو ال ةتأع ى مع ال
أف نوفره ألنفسنان الايش المترؼن الايش الباذخن إذان فلنغمض الاين عن كثير مما أمر اهلل بو مما 

ال ةتأع ى لنا عنفيذه في ىذا المكاف الغرةبن إف المجتمع ليس مجتماان إسبلميان كإف التيارات 
ن كلنالدر الفتول التي عنطع الحاكمة فيو ليست عيارات مهتدةة بهدم اإلسبلـ إذان فلنغمض الاي

بأف الربا ل  ةاد محرمان ذلك ألف الضركرة عقتضي ذلكن كما الضركرة؟ الضركرة ىي البقاء مع 
الايش الباذخن الضركرة ىي التقلب بناي  كرغدو من الايشن ىذه ىي الضركرةن إف النظاـ اإلسبلمي 

ض الاين عن كثيرو مما شرع اهلل عز كجل لؤلسرة ال ةتأع ى عطبيقو ىناؾ كالبد من البقاء إذان فلنغم
من أحكاـو عتالع باألسرة كلنالدر الفتول المؤكدة بأنو ال حرج من أف عتزكج الفتاة المسلمة من 
رجل غير مسل  مخالفين لنه كتاب اهلل سبحانو كعاالىن كةقوؿ قائله  إننا نايش في مجتمع 

ر اهلل مما نقرؤه في محك  عبيانو أك مما نردده اإلسبلـ فيو غرةب كال ةتأع ى لنا أف ننفذ ما قد أم
على لساف نبيو محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  إذان فبل حرج من أف نحتك بالمحرمات 

كنجالس الاالاة كنجلس مع المااصين ال حرج من أف نرل المااصي في المجالس كال حرج من 
جتمع ال ةارؼ مانى لئلةماف كال لئلسبلـ أف نرل محرمات اهلل عز كجل عػيٍنتػىهىك ألننا نايش في م

كالضركرة عقتضينا البقاءن ما ىي الضركرة؟ الضركرة كما قلت لك  أف الواحد منه  ال ةتأع ى منو أف 
ةترؾ عيرو الباذخن ال ةتأع ى منو أف ةترؾ نايمو الذم ةتقلب فيون لقد عاود على ذلك كالبد أف 

ةستجيب ألمر ربو فيهاجر األرض  د عليها. رسوؿ اهلل ةبقى كأف ةستمرئ ىذه الحياة التي اعتا
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التي أحبهان ةهجرىان األرض المقدسة التي ال عقل قداسةن عن المدةنة المنورة ألنو ةرةد أف ةهجر 
المااصين ةرةد أف ةهجر المحرماتن بل ألف عليو أف ةبتاد عن رؤةة المحـر الذم ال ةستطيع 

ذا ةفال رسوؿ اهلل كىكذا ةوصينا كىكذا ةالمنا بل ىكذا إنكاره كال ةستطيع القضاء عليون ىك
ةأمرنا كتاب اهلل عز كجل كفي المسلمين كثرة كاثرة عارض عن ىذا الذم فالو رسوؿ اهلل كعتناسى 
في ةـو ذكراهن ةـو ىجرعو ىذا المانى الذم أقولو لك ن عيالىن عي الفتاكل علو الفتاكل علول الفتاكل 

يو الظركؼ. كشيءه  خر ةا عباد اهللن كثيركف ى  الذةن ةقيموف في حسب الطلبن حسب ما عقتض
علك المجتماات ةخدموف إف باختالاصاعه  الالمية كإف بأعماله  الوظيفية المختلفة ةخدموف 
أكلئك الذةن ةخططوف للقضاء على حضارعنان ةخططوف للقضاء على حقوقنان ةخططوف لترسيخ 

سرائيل في ببلدنا كمع ذلك فاف حسه  الدةني ال ةدعوى  إلى أف أقداـ الالهيونية الااعية كربيبتها إ
ةتركوا ذلك المكاف كأف ةوفركا علومه  لبلدى  كأف ةوفركا اختالاصاعه  لمجتمااعه  اإلسبلميةن 
ذىبوا إلى ىناؾ ليتالموان عالموا كعخالالوا ث  إف الميقاـ طاب له  ىناؾ ألف الايش ىنالك رغيد 

بل أكثر من كفير كالنفس عتارع ذلك كلو كلذلك طاب له  أف ةارضوا كألف الماؿ الوفير كفير 
الذةن عتوفاى  المبلئكة ”عن نداء رسوؿ اهلل بل طاب له  أف ةارضوا عن أمر اهلل سبحانو كعاالىهلل 

ن كالاجب أةها اإلخوة أنني رأةت في ىؤالء الناس من ةقرأ  ةةن في كتاب اهلل عز “ظالمي أنفسه 
إف الذةن كفركا ”أنو ال ةجد مالداقهان ااةة التي عبلىا ىي قولو عز كجلهلل  كجل ث  إنو ةستنكر

ن قاؿ قائله  “ةنفقوف أمواله  ليالدكا عن سبيل اهلل فسينفقونها ث  عكوف عليه  حسرة ث  ةغلبوف
شرة ىا ى  ةنفقوف أمواله  ث  إنه  ةػىٍغًلبيوف كال ةػيٍغلىبيوفن كأقوؿ في الجوابهلل اقرأ ااةة التي عليها مبا

ليميز اهلل الخبيث من الطيب كةجال الخبيث باضو على ”فاف فيها الجواب عن سؤالك ةا ىذا 
أرني الطيب ككيف ةتميز “ ليميز اهلل الخبيث من الطيب“ ”باض فيركمو جمياان فيجالو في جهن 

من الخبيث ألرةك كيف ةتغلب الطيب على الخبيث كلكن عندما أنظر فأجد أف الخبيث قد 
لطيب بل عمازجا حتى إنك ال عستطيع أف عستبين فرقان بينهما فليس لك أف عاترض على امتزج با

بياف اهلل ق ن ىذه عبرة من الابر بل ىو درس من الدركس التي ةنبغي أف نقف عندىا كأف عتربع 
عقولنا منها ث  نطبقها في حياعنا فهل عسيت  ةا عباد اهلل أف عجددكا اليـو البياة مع موالنا 

فيما فالن الضركرة! الضركرة ىناؾ كليست الضركرة  نان أف نكوف على قدـ المالطفى كخالق
متمثلة في حياة من ةستمرئوف الايش الرغيد في المجتماات الغربيةن الضركرة عتمثل في أكلئك 
الذةن عركوا بيوعه ن عركوا بلغة عيره  بل فيه  من عرؾ زكجتون من عرؾ ضركرةات عيرو ليلحع 
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الطفىن ليوجىدى فوؽ أرض ةستطيع أف ةتنفس فيها الالاداء مابران عن استجابتو ألمر اهلل بحبيبو الم
عز كجلن ىكذا ةكوف المسلموف الالادقوفن كعندما نايد سيرة ذلك الرعيل األكؿ بسلوكنا 

الذةن كفركا ةنفقوف أمواله  ليالدكا عن سبيل اهلل ”فلسوؼ نجد مالداؽ قوؿ اهلل عز كجلهلل 
 ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .“وف عليه  حسرة ث  ةغلبوففسينفقونها ث  عك
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 اٌٛاىع اٌل٠ٕٟ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

كصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأ
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف ازدىار التضامن كالتااكف بكل أشكالو في المجتماات الاربية كاإلسبلمية رىن بريء كاحدو 
البد منو أال كىو كجود الوازع الدةنين فاذا كيًجدى الوازع الدةني مهيمنان على قلوب أفراد المجتمع 

كإذا خضاوا لهذا القرار الرباني “ إنما المؤمنوف إخوة”اوا لقرار اهلل القائل في محك  عبيانوهلل خض
“ فأصلحوا بين أخوةك ”فبلبد أف ةخضاوا باد ذلك كةنقادكا ألمر اهلل القائل باد ذلك مباشرةهلل 

كاإلصبلح كلمة عرمل كل مااني التااكف كعرمل كل مظاىر الود كالتآلف كعرمل كل مظاىر 
ىذه الكلمة عرمل كل ىذه المااني اإلنسانية اإلةجابيةن “ فأصلحوا بين أخوةك ”عبادؿ المنافعن 

كالوازع الدةني من ثى   ةخضاه  “ إنما المؤمنوف إخوة”فالوازع الدةني ةيٍخًضٍع لقرار اهلل القائلهلل 
البد أف عغيب فأصلحوا بين أخوةك ن كلكن إذا غاب الوازع الدةني ”ألمر اهلل عز كجل القائلهلل 

األخوة اإلسبلمية بل اإلنسانية أةضان من كراء ذلك كالبد أف عحل محل األخوة عندئذو األنانية 
كالفردةة كعندئذو ةغيب اإلةثار كعحل األثرة في مكاف ذلكن كةغيب التااكف كالتآلف كعتجلى في 

كعحل محل ذلك مكاف ذلك األنانية كاالستكبارن عغيب مراعر الرفقةن مراعر الحب كالرحمة 
مراعر الرماعةن ىذه حقيقة ةنبغي أف نالمها كأال نرعاب فيها ق . لالك  عسألوف عن الدليلن 

كنحن إنما نتحدث عمن أعلن أنو مؤمن باهلل عز كجل كلو أنو كاف ةقوؿ ذلك بلسانون الدليل على 
ى التااكفن قرف ذلك قػىرىفى عااكف المسلمين كعآلفه  كعسابقه  إل ىذا ةا عباد اهلل أف المالطفى 

بالتقولن قاؿ ذلك من خبلؿ أسلوب ةلفت النظر قاؿهلل المسل  أخو المسل  ال ةظلمو كال ةخذلو 
كال ةحقرهن التقول ىاىنان التقول ىاىنان التقول ىاىنان كةرير إلى صدرهن كل المسل  على 
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لتقول ىاىنا ةكررىا المسل  حراـن دمو كعرضو كمالون أال عركف إلى قولو عليو الالبلة كالسبلـهلل ا
ن بحسب الظاىرن ال عبلقة لو بالتقولن المسل   ثبلث مرات ككأنها جملة اعتراضية في موضوعو

ليقفز إلى شيء  خر فيقوؿهلل  أخو المسل  ال ةظلمو ال ةخذلو ال ةحقرهن ما المناسبة التي دعتو 
وةة الغالية التي ةوجهها إلينا التقول ىاىنا ةكررىا ثبلثان كةرير إلى صدره لنال  أف ىذه الوصية النب

لن عتحقع إال بالوازع الدةني ةهيمن على القلبن كىل التقول إذ عهيمن على القلب إال عرجمة 
الخلع كله  عياؿ اهلل دقيقة للوازع الدةني ةا عباد اهلل. الدليل على ذلك أةضان قوؿ المالطفى 

لى اهلل عدغدغ قلب من؟ن قلب من فاض قلبو فأحبه  إلى اهلل أنفاه  لايالون ىذه الكلمةهلل أحبه  إ
حبان هللن عدغدغ قلب من ىيمنت مراعر التقول عليون عدغدغ قلب من ىيمن الوازع الدةني عليو 
كمن ث  فهو ةساى جاىدان ليتقرب إلى اهلل بمزةد من الحب ةنالو من اهلل كمن ث  بمزةد من الحب 

اهلل فأحبه  إلى اهلل أنفاه  لايالو. لال فينا من  ةكرمو بو اهلل سبحانو كعاالىن الخلع كله  عياؿ
ةقوؿ كإنا لنحمد اهلل عز كجل أننا نتمتع بالوازع الدةنين لال ىذا الذم ةقوؿ ىذا الكبلـ ةتالور 
أف الوازع الدةني ةتؤلأل من خبلؿ شاارات عرعفعن لال ىذا الذم ةقوؿ ىذا الكبلـ ةخيل إليو أف 

مفخمة عتلوا كتاب اهلل عز كجل في الرائي أك اإلذاعات أك الوازع الدةني ةنبثع من أصوات 
الحفبلتن ال ةا عباد اهللن الوازع الدةني ةنبثع من الداخل كال ةأعي إلى اإلنساف كال ةتسرب إليو 
من الخارجن الوازع الدةني شاور مهيمن ةنبثع من داخل القلب ث  إنو ةتجلى على ظاىر اإلنساف 

 الوازع الدةنين ث  إف لهذا الوازع الدةني  ثاران كنتائج ذكرىا المالطفى  سلوكان كالتزامانن ىذا ىو
عندما قرف ىذه ااثار كالنتائج بتقول اهلل عز كجلهلل المسل  أخو المسل  ال ةظلمون ال ةخذلون ال 

ةحقرهن كل المسل  على المسل  حراـن دمو كعرضو كمالون أةن ى  المسلموف الذةن ةنتالركف 
  أكالء ةىٍستىًحرُّ به  القتل صباح مساء؟ أةن ى  المسلموف ةنتالركف إلخوانه  إلخوانه  كىا ى

ـي على رؤكسه  كعتحوؿ ما بين عرية كأخرل  كةدافاوف عنه  كىا ىي ذم بيوعه  عيٍستػىلىب كعػيهىد 
إلى قبور؟ أةن ىو االنتالار لؤلخوة اإلسبلمية بل اإلنسانية كىا نحن نرل في مواس  الفرحةن ننظر 

أكلئك الناس ةجتركف ااالـ الممضةن ةجتركف الرقاء الذم ةجاله  بين ماًضغىٌي الموت  فنجد
كالحياةن الوازع الدةني! ليس ىنالك كازع دةني عتمتع بو مجتمااعنا الاربية كاإلسبلمية كما قد 

عن كتاب  ةخيل إلينا أف نتالور كلكن عاالوا ةا عباد اهلل لكي نزداد ةقينان بهذا الذم أقولو لك  نقبلن 
اهلل عز كجلن عاالوا نضع صورة اإلةجاب أماـ السلب كنضع الطرد أماـ الاكس كنضع الداء أماـ 
الدكاء لكي نقارف كلكي ةتبين لنا مزةده من البرىاف عن طرةع الضدن كبضدىا عتميز األشياء كما 
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وف بالوازع الدةنين قالوا. إف الناس الذةن ةمسكوف اليـو بزماـ الحك  في عركيا ى  من الذةن ةتمتا
ةتمتاوف بو عربيةن إةمانية منذ ناومة أظفارى ن كقد شاء اهلل عز كجل أف أكوف كاحدان ممن ةال  ىذه 

الحقيقة ال اليـو بل قبل اليـو أةضانن كرح  اهلل ذلك المرشد الرباني الذم أنبته  ىذا النبات 
ن إف ىذا الوازع الدةني ةجاله  الحسن كالذم بث بين جوانحه  الوازع الدةني الذم نتحدث عنو

ةنظركف إلى شامنا ىذه على أنها أرضه مقدسة كما قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن 
ةقفوف من ىذه األرض كقفة عبرؾن كقفة عقدةسن أجلن ما الذم ةجاله  ةنظركف إلى شامنا ىذه 

م ةجاله  ةمدكف ةد الود كالتآلف ىذه النظرة؟ الوازع الدةني كمن ث  فاف الوازع الدةني ىو الذ
إلى شامنا كأىلو كالقائمين برؤكنون ىذا الوازع الدةن ىو الذم ةجاله  ةمدكف جسور التااكف 
بكل مانى الكلمةن ةمدكف جسور عبادؿ المنافعن إف الدافع إلى ذلك ةا عباد اهلل استراعيجية 

عىًل ى ذلك من عىًل  كجهلو من جهلن نا  إةمانية ثابتة مستقرة كليس عكتيكان سياسيان مرحليان ةمرن 
إف ألسنته  قد ال عتقن النطع بلغة القر ف كلكن فلنال  أف سلطاف القر ف كلغتو ةهيمن على 

مجامع نفوسه ن ةهيمن على قلوبه ن كإنك لتنظر إلى أحدى  كىو ةتلو القر ف أك ةالغي إليو كإذا 
باد اهلل ما ضر ٍت عجمة اللساف إذا كانت بدموع عينيو عترج  مااني ما ةسمع أك ةقرأن أجل. ع

عركبة القلب ةترجمها سلطاف القر ف المهيمن على النفوسن كماذا عفيد عركبة اللساف إذا كاف 
القلب ةااني من عجمة الفه  كالخضوع لكتاب اهلل كسلطانو! ىذه الحقيقة عضانا أماـ برىاف  خر 

ااني منو في مجتمااعنا كااخر إةجابي رأةتموه على ىذا الذم أقولو لك ن دليبلف أحدىما سلبي ن
باألمس كلسوؼ عركف مزةدان من دالئلو قرةبانن فهل لنا ةا عباد اهلل أف نقطف ثمرة ىذه الحقيقةن 

ىل لنا أف نوقظ إخواننا في مجتمااعنا الاربية كاإلسبلمية كفي مقدمته  قادة ىذه األمة أف ةاودكا 
ن جوانحه ! ةا أةها الناس إف سلطاف اإلسبلـ ال ةمكن أف فيتحسسوا مكاف الوازع الدةني بي

ةتمثل إال بريء كاحد ال ثاني لو ىو ىذا الوازع الدةني الذم ةهيمن على القلب فاف ل  ةوجد ىذا 
الوازع الدةني فاأللسنة التي عنطع بالفلسفات المختلفة ال قيمة لها كالراارات التي عرعفع كعتؤلأل 

ؿ ال مانى لها. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةكرمنا باالعتزاز بهذا الدةن ذات اليمين كذات الرما
الذم شر فػىنىا اهلل عز كجل بو كأسألو سبحانو أف ةغرس بين جوان  أفراد ىذه األمة الوازع الدةني 
حتى ةتآلف أفرادىا كحتى ةاطف الناس باضه  على باضن حتى ةاطف الذةن ةتفيؤكف ظبلؿ 

طمأنينة على إخوانه  الذةن ةػيقىتػ ليوف كعيٍسفىكي دماؤى  كعدكر رحى الموت عليه . الرخاء كاألمن كال
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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َٕب أٔفَٕب ف١ٗ ثؤ٠ل٠ٕب َْ  اٌَغٓ اٌنٞ َؽجَ

 

 

كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد  
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
لى كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ ع

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

لقد  ف لنا أف نتجاكز الالور كالمراىد المختلفة للظل  كالادكاف التي عفد إلى عالمنا اإلسبلمي 
من شرؽ الاال  كغربون  ف لنا أف نتجاكز ىذه الالور كالمراىد إلى ما كراءىا  من كل الجهات

كأف نقف على اليد التي عحرؾ كأف نقف على سلطاف الربوبية المهيمن على كل ما نراه من ىذه 
المظاىر الادكانية التي عفد إلينا من كل الجهات. أما كقفت  أماـ قرارات اهلل عز كجلن أما كقفت  

كلوال دفع اهلل الناس باضه  بباضو لفسدت األرض ”ل أماـ قوؿ اهلل سبحانو كعاالى مثبلنهلل كقفة عأم
قل ىو القادر على ”ن أل  عقفوا كقفة عأمل أماـ قولو عز كجلهلل “كلكن اهلل ذك فضل على الاالمين

أف ةباث عليك  عذابان من فوقك  أك من عحت أرجلك  أك ةلبسك  شياان كةذةع باضك  بأس 
ظر كيف نالرؼ ااةات لاله  ةفقهوفن ككذب بو قومك كىو الحعن قل لست  عليك  باض ان

ن من ىو الذم ةرسل الاذاب إلى من ةراء من فوقه  كمن “بوكيلن لكل نبأ مستقر كسوؼ عالموف
الذم ةفجر أسباب الاذاب من عحت أقدامه  كمن الذم ةلبس باض الناس شياان بأس باض؟ إنو 

انو كعاالى كلكن هلل جنودان كال ةال  جنود ربك إال ىون إنها أصداء ألعمالنا اهللن إنها ةد اهلل سبح
كإنها مفرزات كنتائج للفساد المتوضع في حياعنان كىل أحدثك  عن أنواع الفساد المستررم في 

عالمنا الاربي كاإلسبلمي الذم عحتضنو شاوب ىذا الاال  اإلسبلمي كةتبناه كثيره من قياداعو؟ 
عن ذلك ةا عباد اهلل. المه  أف نال  أف ىذه الالور كالمظاىر التي نراىا إف ىي إال الوقت ةضيع 

نتائج قانوف ةاامل اهلل عز كجل بو عباده كلن عجد لسنة عبدةبل كال عحوةبل ةا عباد اهلل. إسرائيل 
ادو التي جال اهلل عز كجل منها كاحدان من الًاالين ًعالي الظل ن ًعالي الادكاف التي عنهاؿ على عب
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مظلومين بائسين في مجتمااعنان إسرائيل ىذه خاضاة لهذا القانوفن كفي ةوـو من األةاـ مرت 
كقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدف في ”بالمحنة التي نمر بهان أل  عقرؤكا قولو عز كجلهلل 

لي بأسو شدةد األرض مرعين كلتالن علوان كبيران فاذا جاء كعد أكالىما باثنا عليك  عبادان لنا أك 
ن فساده أكغل فيو أكلئك الناس في ذلك الاالر ةربو “فجاسوا خبلؿ الدةار ككاف كعدان مفاوالن 

الفساد الذم أكغل فيو كثير من المسلمين في عالمنا الاربي كاإلسبلمي اليـو فأرسل اهلل عز كجل 
البارم سبحانو كعاالىهلل  إليه  ًعالي التأدةب متمثلة في أناسو حل ٍت أمرةكا اليـو محله ن أل  ةقل

فاذا جاء كعد أكالىما باثنا عليك  عبادان لنا أكلي بأسو شدةد فجاسوا خبلؿ الدةار ككاف كعدان ”
ن أعود فأقوؿهلل  ف لنا ةا عباد اهلل أف نطلع أنفسنا من السجن الذم حىبىٍسنىا أنفسنا فيو “مفاوالن 

ينا من ىنا أك ىناؾن كأف ظلمان ةنح  علينا بأةدةنان سجن ىذا التالور أف عدكانان ةستررم قادمان إل
 عيان من خط و راميةو عدكانية عتجو إلى عالمنا الاربي كاإلسبلمين أجل إنها صور كإنها مظاىر 

لجنود كلكن عجاكزكا الجنود إلى القيادةن عجاكزكا ىذه الظواىر إلى اليد التي عحرؾن إنها ةد اهلل 
ىل فالنا ما نستأىل بو ىذا الادكاف؟ نا  ةا عباد اهللن إف  كإنو القانوف الرباني الذم ال ةتبدؿن

المسلمين اليـو كما عالموف ةناىزكف المليار كنالف المليارن إنه  من الكثرة بمكاف كلكنه  كما 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  غثاءه كغثاء السيلن مظهر كبير لكنو فارغ عن 

ن أفي شكو أنت  من أف المسلمين أك لتي كصفنا بها رسوؿ اهلل المضموفن ما أدؽ ىذه الالفة ا
جيل المسلمينن شاوبان كقياداتو أك كثيران من قياداعه  قد عحولوا إلى غثاء إذان عاالوا أىجيٍب بك  
كأجوؿ في شوارع المسلمينن في منتدةاعه ن في أماكن أسمارى  كحاناعه ن عاالوا أطلاك  على 

مخافة اهللن التي فرغت من ىيمنة سلطاف اهلل سبحانو كعاالى عليها القلوب التي فرغت من 
كعسرب إليها في مكاف ذلك سلطاف أكلئك الذةن ةاادكف اهلل كمن ث  ةاادكف عباد اهلل عز كجلن 
أصب  السلطاف الذم ةهيمن على قلوب كثيرو من الناس المسلمين في مرارؽ األرض كمغاربها 

الذم ةهيمن على قلوبه  سلطاف ىؤالء الماتدةنن سلطاف ىؤالء  شاوبان كقيادات أصب  السلطاف
الذةن ةرفاوف شاارات الادكاف كالحقد كالظل  لهذه األمةن أأقف بك  على القلوب التي فرغت 
من  خر مانى من مااني الرحمة باباد اهللن بل فرغت من  خر قطرة من قطرات الرحمة بأخوعه  

ذةن ةايروف بايدان عنه ن أال عبلحظوف كيف أف ىذه القسوة قد الذةن ى  إلى جانبه  فضبلن عن ال
حل ت في قلوب كثيرو منه ن كال أقوؿ في قلوب الكلن في قلوب كثيرو منه  حتى أصبحوا ةضنوف 
باللقمة عمر به  إلى أكلئك المظلومين ليتبلغوا بها في طرةع ىبلكه ن أصبحوا ةضنوف بالجرعة من 
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ء ةمر إلى أكلئك البائسينن أكلئك الذةن عنح  عليه  سياط الظل  الرراب كالقاركرة من الدكا
كالادكافن أكلئك الذةن ةستحر به  القتل ظلمان كعدكانانن ةضنوف بالجرعة من الررابن باللقمة من 

الطااـن بريءو من الدكاء ةمر به  إلى أكلئك الناس ألف القسوة إلخوانه  حل ت محل الرحمة 
وؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل هلل كلكنك  غثاء كغثاء به ن أليس ىذا مالداؽ ق

السيلن إنو خطاب لنا كليس خطابان ألصحابو رضواف اهلل عاالى عليه ن أجل لقد عدنا فابلن 
كأصبحنا غثاء كغثاء السيل. كباد فما الفائدة من كصف ىذا الذم أقولو لك  كلالو ال ةباث في 

بلءن ال ةا عباد اهللن إف األمل فيما إذا عرفنا ىذه الحقيقة كاخترقنا النفوس إال األسى كمرارة الب
صور المآسي التي عطوؼ بنا ككقفنا على اليد التي عحرؾ ككقفنا على سنن اهلل سبحانو كعاالىن 

قادةن كشاوبان مراعر اإلةماف باهلل مرةن  المأموؿ أف عستيقظ بين جوانحنا بل بين جوان  أمة محمد 
فع الاودة بياة جدةدةو مع اهلل سبحانو كعاالىن إف أمبلن عظيمان ةراكدني كةطوؼ بنفسي أف ثانيةن دكا

ةقظة إسبلمية قرةبة ربما بل أرجو أف عسرم إلى قلوب عامة المسلمين في عالمنا الاربي 
كاإلسبلمي متمثبلن في قادعو كشاوبون المأموؿن كىو أمل ةراكدني أف عستيقظ ىذه الحقيقة بين 

ا كجوانحه  جمياان فتمتد إليه  األةادم مرة إلى سلطاف اهلل ةباةاونو من جدةد كةنتالركف جوانحن
ألحكامو كشرعتو كنظامو كمنهجو من جدةدن أجل. األمل ةراكدني كىو قرةب باذف اهلل عز كجل 

أف قادة المسلمين سياودكف فيراركف بثقل المهمة القدسية التي أنيطت بأعناقه  كلسوؼ 
أحفاد أك خلفاء أكلئك القادة الذةن قضوا نحبه  باد أف أدكا رسالة اهلل في أعناقه  ةجدكف أنه  

كلسوؼ ةسيركف مسيرعه ن لسوؼ ةقفوف على حياة نور الدةن محمود زنكي ىذا الذم ةجث  إلى 
مقربةو منا ةا عباد اهللن ىذا الذم فت  ما بين خمسين كستين حالنان من حالوف الفرنجة كأخضاه  

 سبحانو كعاالى كحكمون إنني أعالور أنه  ةقفوف في الطرةع ذاعو الذم ساركا فيو من لسلطاف اهلل
قبله ن إنه  ةراركف بالمجد بل بالررؼ الاظي  الذم بوأى  اهلل إةاه إذ سيرى  في الطرةع ذاعون 

كما أظنه  إال أنه  سيسيركف مسيرة أكلئك الناسن سيقفوف على الجهاد األقدس الذم قاـ بو 
الدةن الذم ةرقد على مقربة منا ككيف أل ف جندان ةقف في كجو الادكاف الالليبي من صبلح 

طبلب الررةاة في مختلف المااىد التي أسسها كغرسها في سفوح قاسيوف ىنا كفي ربا القاىرة 
ىناؾن جماه  من ىنا كىناؾ كأل ف منه  جيران ةاتز برسالة اهلل كةاتز بالهوةة التي ةمتاوف بهان 

ـى بين ةدم استفت   باب النالر بيدو مرعجفةو من االلتجاء إلى اهللن من التذلل على أعتاب اهلل كقد 
التجائو ىذا قربانان إلى اهلل ىؤالء الجنود التي كانت مراعرى  عنبض بتوحيد اهلل ككانت جباىه  
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فت  اإلسبلمي عالوىا ماال  السجود لموالنا كخالقنا عز كجلن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ال
األغرن كانت النتيجة أف طه رى اهلل سبحانو كعاالى أرضو المقدسة من فلوؿ الالليبيةن ما أشبو الليلة 
بالبارحة ةا عباد اهلل. نا  إف أمبلن كبيران ةراكدنين سياود قادة المسلمين كستاود الراوب اإلسبلمية 

كفي أمتي إلى ةـو القيامةن أقوؿ قولي  القائلهلل الخير في   لتجدد ذلك الاهدن كصدؽ رسوؿ اهلل 
 ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ؽم١مخ اٌّٛد

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لى لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت ع

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

يك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكص
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

عاالوا أحدثك  اليـو عن حقيقة طالما عأفف منها كثيره من الناسن طالما اشمأز من الحدةث عنها  
كثير من الناس أال كىي حقيقة الموتن كةا عجبان ألناس ةرمئزكف من الحدةث عن ىذه الحقيقة 

ىو القائلهلل أكثركا من ذكر ىادـ اللذات كمفرؽ  فركف منها كى  ةالموف أف رسوله  كةتأففوف كة
ن أم من الطاعاتن  الجماعات فانو ما ذيًكرى في كثيرون أم من المااصين إال قل لىو كما ذيًكرى في قليلو

دةث إال كث ره. ةا عجبان ألناس ةرمئزكف من الحدةث عن الموت كةتأففوف من ذكره كفت  ملف الح
عنو كقد أكد البياف اإللهي لئلنساف أنو على موعدو مع ىذه الحقيقة لن ةستطيع شركدان كال فراران 

ن أليس ىو الذم “كل نفس ذائقة الموت كإنما عوفوف أجورك  ةـو القيامة”منهان أليس ىو القائلهلل 
أليس ىو الذم  ن“أةنما عكونوا ةدرك  الموت كلو كنت  في بركجو مريدة”أكد ىذه الحقيقة فقاؿهلل 

ن أليس ىو الذم “قل إف الموت الذم عفركف منو فانو مبلقيك ”زاد ىذه الحقيقة عأكيدان فقاؿهلل 
عباد اهلل إف عذكر الموت مع “. إنك ميت كإنه  ميتوف”زاد األمر عأكيدان كعبيانان إذ قاؿ لرسولوهلل 

لموت مع مارفة حقيقتو ىو الذم مارفة حقيقتو كما كراءه ىو الذم ةػيقىلٍّ ي أظافر البغين كإف عذكر ا
ةحط  أنياب الظل  كالادكاف كىو الذم ةجتث الفساد بأنواعو من المجتمع. الموت ةا عباد اهلل 
جالو اهلل عز كجل كابحان ليستاين بو اإلنساف في منػزلقات الرهوات كاألىواء كالرعونات التي 

نػزلقات الرعوناتن الرهواتن األىواء ةجد نفسو سائران إليهان كلنا نااني من ىذه المنػزلقاتن م
الجانحةن البد لئلنساف لكي ةتغلب على ىذه الرعونات باقبلنيتو من كاب ن فما ىو الكاب  الذم 

ةحمي اإلنساف من ىذه المنػزلقات؟ إنو الموت ةا عباد اهلل. أال عركف إلى الاربة التي ةقودىا 
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و إلى الكاب  ةكوف أسبع من ىذه البداءةن البد صاحبهان نا  إف اإلقبلع ىو الذم ةبدأ كلكن التنب
لهذا اإلنساف قبل أف ةقلع باربتو أف ةتبين الكاب  كأف ةتبين مدل أدائو لوظيفتون فالكاب  في 

ـه على عوامل اإلقبلع كإف كانت عوامل اإلقبلع ىي السابقة من حيث ما نرلن من  األىمية ميقىد 
ـى البياف اإللهي عبارؾ الذم بيده ”الموت على الحياة عندما خاطبنا فقاؿهلل  أجل ىذه الحقيقة قد 

ن كثيران ما “الملك كىو على كل شيء قدةرن الذم خلع الموت كالحياة ليبلوك  أةك  أحسن عمبلن 
سأؿ أناسه لماذا قد ـ البياف اإللهي الموت كالحياة قبلها؟ الجواب ىو ىذان ألف اإلنساف ةنبغي أف 

أىميتو كأف ةدرؾ ضركرة التاامل ماو قبل أف ةػيٍقًلعى في المسير. عاالوا إذان  ةستبين الكاب  كأف ةتبين
بنا نتأمل في ىذا الذم ةفر منو كثيره من الناس كال فرار منون عاالوا نتأمل في حقيقة الموت التي 
قضى بها اهلل سبحانو كعاالى على اإلنساف. ىل الموت ماليبة ةا عباد اهلل؟ في الناس من قد 

ٍيًت كإنما ىو ماليبة ألقاربو كأحبابو  ةخطئوف فيتالوركف أف الموت ماليبةن الموت ليس ماليبة للمى
كذكم رحمون ماليبته  عتمثل في االستيحاش من غياب قرةبه ن حبيبه  الذم غاب عنه ن 

الماليبة عتمثل في حنين األقارب كاألحباب إلى ىذا الذم غاب عنه ن أما المىٍيتي ذاعيو فهو الذم 
قيقة الموت ماناه عندما كاف حيانن أم أف اإلنساف المقبل على الموت ةملك أف ةضع ةضع في ح

في الموت مانى الارس إف شاء كةملك أف ةضع في الموت مانى الماليبة الفادحة التي ال عوجد 
ماليبة أفدح منها إف شاءن فاإلنساف الحي ىو الذم ةضع في الموت حقيقتو كمن ث  فما ةنبغي 

ؽ الكبلـ أف الموت ماليبة. متى ةكوف الموت ماليبة للحي؟ عندما ةسير ىذا أف نتالور باطبل
اإلنساف في فجاج الحياة كقد عرؼ خالقو كصاناو كمواله كاصطبغ بحقيقة الابودةة لهذا اإللو ث  

أصغى إلى أكامره ككصاةاه فنفذ ىا كما طلبن سار في فجاج الحياة ةمسك بموازةن الادؿن ال 
ةاتو كال ةستكبرن سار في فجاج الحياة كىو ةغرس في جنباعها أسباب الالبلح  ةظل ن ال ةبغين ال

كعوامل الحب كالود كعوامل صلة القربىن ال أقوؿ بين األقارب فق  بل بين أفراد الرح  اإلنساني 
أجمعن ىذا اإلنساف الذم ةتسامى على البغين ةتسامى على الادكافن ةتسامى على الغشن ال 

إلنسانيةن ال ةغره  في مااملة أةان كاف نوعهان ال ةفسد في األرض باد أف ةخدع إخوانو في ا
كال عفسدكا في األرض ”أصلحها اهلل عز كجل كسل مها اهلل لاباده صالحةن نف ذ قوؿ اهلل عز كجلهلل 

“ ال عفرح إف اهلل ال ةحب الفرحين”ن أصغى إلى بياف اهلل سبحانو كعاالى القائلهلل “باد إصبلحها
أقبل إلى “ كابتغ فيما  عاؾ اهلل الدار ااخرة كال عنس ناليبك من الدنيا”ان كطاعةن ةا رب فقاؿ سما

قاؿ نا  ةا رب عاىدعك أال أفسدن “ كال عبغ الفساد في األرض”اهلل قائبلن سماان كطاعةن ةا رب 
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ن لن عاىدعك أال أبغي كال أظل ن عاىدعك أف أمسك بميزاف الادالة الذم أنزلتو لابادؾ في األرض
أسير بين الناس إال محتكمان إلى ىذا الميزاف. ىذا اإلنساف ةا عباد اهلل سيقبل الموت إليو عرسانن 

أجلن عل  ذلك من عل  كجهلو من جهل. أما اإلنساف الذم أعرض عن ىوةتون أعرض عن 
مملوكيتو هلل سبحانو كعاالىن أما اإلنساف الذم استجاب لرعونات نفسو فطغى كبغيى كاستكبر 
كأخذ ةفسد في األرض كةٍبًدؿي إصبلح اهلل لها فسادان كأخذ ةغش كةخدع كةستلب الحقوؽ إف 
بالورة بارزة أك بالورة خفية كسار على ىذا النحو فلسوؼ ةستقبل الموت ماليبة كأم ماليبةن 
كعندما ةدخل عليو ملك الموت ةتبين ذلك عمامانن كانظركا في ىذا إلى قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

على  لو كسل هلل من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه كمن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءهن قالت عليو ك 
عائرةهلل أىو الموت ةا رسوؿ اهلل فكلنا ةكره الموت قاؿهلل ليس ذاؾ كلكن المؤمنن أم المؤمن 

ب إليو الالال  الذم كصٍفتيو لك  اافن إذا دنا إليو الموت بيرٍّرى بلقاء ربو فل  ةكن شيءه أمامو أح
من الموت كأما الكافر أم الطاغي كالباغي كالمفسد في األرض فاذا دنا منو الموت بيرٍّرى بمقت 
اهلل كسخطو فل  ةكن شيءه كأبغضى كأخوؼى إليو من الموتن ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمها عباد 

ليفة سليماف بن اهلل. كانظركا إلى ىذا الكبلـ الذم قالو ذلك الاال  الرباني سلمة بن دةنار للخ
عبد الملك كقد جاء ةزكرهن جلس إليو كما ةجلس المرةد بين ةدم شيخون نا  ىو خليفة جلس 

بين ةدم سلمة بن دةنار كما ةجلس المرةد بين ةدم شيخون قاؿ لوهلل ةا أبا حاـز لماذا نكره 
إلى دار  الموتن قاؿهلل ألنك  عمرع  دنياك  كخرىبٍت   خرعك  فكرىت  أف عنتقلوا من دار عمارو 

خرابن سكت ث  قاؿهلل ليت شارم كيف القدـك غدان على اهلل؟ قاؿ لوهلل أما المحسن فكالغائب 
ةقدـ على أىلون كأما المسيء فكالابد اابعن أم الهاربن ةقدـ على موالهن استابر سليماف بن 

ذم أنت عبد الملك باكيان. إذان ىذا ىو الموت ةا عباد اهلل. أنت عستطيع أف عجال من الموت ال
مقبل إليو عرسان كأم عرس كعستطيع أف عجال من الموت الذم أنت مقبل إليو ماليبةن عنسيك 
لذائذ الدنيان عنسيك كل ليالي لهوؾ كفرحك كشؤكنكن فيا عجبان لمن ةل  على أف ةجال من 
الموت الذم ىو مقبل إليو ماليبة كىو ةملك أف ةجال من الموت الذم ىو مقبل إليو عرسان. 

هلل لماذا ال نتاامل مع عقولنا كقد متانا اهلل عز كجل بالاقلن نحن في ىذه الدنيا نربو أحد عباد ا
رجلين في المثل التالين رجل استأجر داران إلى عرر سنوات كلو داره خربة على مقربة من ىذه التي 

فيها  استأجرىان أما الفرةع األكؿ من الناس فاندما دخل الواحد منو إلى ىذه الدار كقد رأل
أسباب المتع كعوامل رغد الايش كرأل فيها كل ما ىو بازخه من الفرش كاألثاث كنحو ذلك أنساه 
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ذلك كلو خربتو التي ىي على مقربة منو فل  ةتادىا بالترمي  كأسكرعو الدار التي استأجرىا كظل 
ر أقبل إليو ةتقلب في ناي  علك الدار التي سيرحل عنها عما قليل حتى إذا مر ٍت السنوات الار

صاحب الدار كقاؿ لقد انتهت مدة اإلةجار فاخرجن صحا في علك الساعة ىذا اإلنساف من سكر 
نايمو كنظر إلى الدار الخربة التي ىي على مقربة منو فقالت لو بلساف حالها أنا  سف لست مهيأةن 

ا ن في نايمها لكن خرج إلى الاراءن أما ااخر الذم استامل عقلو استأجر ىذه الدار كعقلبن ن
كعمتع برغد الايش فيها لكنو كاف ةتاهد داره الخربة كل ةـو ساعةن أك ساعتين ةالل  منها ما فسد 
كةرم  منها ما اعوج كةجددىا جهد استطاعتو حتى إذا مر ٍت السنوات الارر كجاء ميقات خركجو 

ككأنها عركس مٍجليو ة من ىذه الدار كجاءه صاحب الدار ةطلب منو الخركج منها نظرت إليو الدار 
عقوؿ لو مرحبان بك لقد عهيأت لكن عهيأت لك ألنك أعطيتني من حياعك حقانن ألنك كنت عتاامل 
مع الدنيا من خبلؿ كفتي ميزاف كفة الحياة التي عايرها ككفة الحياة التي أنت مقبل إليها. عباد 

ه ن ليس عدمانن الموت مرحلة اهلل الموت ليس كما ةتالور الغربيوفن كقد كصلت إلينا اللوثة من
ثالثة من مراحل أرباة للحياةن احفظوىا كأنا أقوؿ بلساف الال  كلست أقوؿ بلساف الخرافة التي 
ةايش كثيره من الناس في عررها؛ المرحلة األكلى ىي حياة األجنةن ىي حياة الجنين في عال  

فجاجهان أما المرحلة الثالثة فهي  الرح ن المرحلة الثانية ىي ىذه الحياة الدنيا التي نتقلب في
الحياة البرزخية التي نحن على موعدو ماهان كأما المرحلة الراباة فهي الحياة األخيرة التي نحن 
على موعدو ماهان كلتالموا أف كل مرحلة من ىذه المراحل األربع أكسع كأقول من المرحلة التي 

ماها من خبلؿ بوابة الموت أقول كأكسع من  قبلهان فمرحلة الحياة البرزخية التي نحن على موعدو 
ىذه الحياة التي نتقلب فيهان ةتهيأ فيها اإلنساف للناي  إف كاف أىبلن للناي  كةتأىل اإلنساف فيها 

 للاذاب إف كاف مؤىبلن للاذابن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 ثبٌؾت ٚاٌشىو رلَٚ إٌؼُ

 

 

 ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد  الحمد هلل
كما ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نب
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ظمأ ةلتفت ةمنة كةسرة فبل ةجد جرعة ماءو ةركم بها ظمأه أرأةت  إلى إنساف ةااني من 
كةفتش في أنحاء داره كزكاةاىا عن قطرة ماءو أك جرعة شراب فبل ةاثر على شيءو مما ةبحث عنو 
ه كفيما ىو كذلك إذ طلع عليو إنساف أقبل  كاستمر بو الحاؿ كذلك حتى كاد الظمأ أف ةػيقىطٍّعى كبدى

يو كمدت ةده إليو بكأسو عرف عن ماءو عذبو فراتن أخذ الكأس كشربها في لهفةو إنسانيةو عارمة إل
كشار بالرم باد الظمأ المحرؽ كشار بلذة ىذه النامة باد أف كاف محركمان منهان ىل من رةب في 
أف ىذا اإلنساف الذم عانى من ظمئو ما عانا سيتوىج قلبو بالحب لهذا الذم أنجده بالرراب باد 

ما أظن أف فينا من ةرعاب في ىذه الحقيقة فكيف إذا أجرل ىذا اإلنساف  أف أحرؽ الظمأ قلبو؟
الكرة  المتلهفن كيف إذا أجرل لو في داره جدكالن من الماء الاذب الفرات ةسرم في أنحائهان 
ةررب من ماءه كلما ظمئ كةغتسل بالماء كلما احتاج إلى ذلك كةغسل ما اعسخ من ثيابو كأدكاعو 

الاذب الفرات ةسرم في أنحاء دارهن ىل من شك في أف ىذا اإلنساف الذم   كةتمتع برؤةة الماء
كجالنا ”كاف قلبو ةحترؽ ظمأن سيفيض ااف بالحب لهذا الذم أنجده بالماءن كجل  اإللو القائلهلل 

ن “. من الماء كل شيء حي ىذه حقيقة ال ةرعاب فيها أحد ةا عباد اهلل فكيف إذا كاف ىذا المتكـر
لماطي الرحمن ال ةجود على أسرة بماءو في جدكؿ كإنما ةجود على اإلنسانية كلهان إذا كاف ىذا ا

كىو ”ةجود على عباد اهلل أجمعن ةغيثه  من باد ما قنطوا أك كادكا أف ةقنيطيوان كجل اإللو القائلهلل 
اـ قفوا بنا أم“ ةنرر رحمتو”ن “الذم ةنػزؿ الغيث من باد ما قنطوا كةنرر رحمتو كىو الولي الحميد

ن ةنررىا بين الناس جمياانن ةنررىا بين فئاعه  على اختبلفهان على “كةنرر رحمتو”ىذه الكلمة 
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اختبلؼ المذاىبن على اختبلؼ النا ن ةنرر رحمتو بين الطائاين كبين الاالاةن مائدعو عامرة 
ن ىل من شك في أف اإلنساف الذم ةرل ىذا المتكـر المتفضل “ةنرر رحمتو”أبوابها مفتحة 

ذم ةركم عباده من ظمأ كةكرمه  باد ةأس كةنػزؿ عليه  من بركات سمائو كةفجر له  من ةنابيع ال
أرضو كةجال األرض ممرعة بالخضرة كالرةاحين كالنا  لئلنساف كألناامو ىل من شكٍّ في أف قلب 

اإلنساف البد أف ةتوجو إلى ىذا الماطي بالحبن ىل من رةب في أف الذم ةتلقى ىذه المكرمة  
ها ىل من رةب في أف قلبو سيالب  كعاءن لحب ىذا المنا  المتفضل السيما كفضلو ال ةفرؽ كل

باألمس كاد “. كبلًّ نمد ىؤالء كىؤالء من عطاء ربك كما كاف عطاء ربك محظوران ”بين فئة كأخرل 
 أف ةطوؼ اليأس بالقلوب إذ رأةنا األةاـ عتوالى كرائحة الاليف عاود إلى قػيرٍّ الرتاء ث  نظرنا

فوجدنا أف اليأس عحوؿ إلى النقيض ككجدنا أف الكـر الرباني الحاني ةقبل على عباده ليبطل اليأس 
الذم كاف ةطوؼ بنفوسه  كةحيلو ال إلى أمل بل إلى برارة متحققةن كانت األنهر جافة أك عكاد 

ا النهر عكوف جافة كىا ىي اليـو فياضة ممرعةن كىا ىي اليـو عايد ذكرل أةاـ بردل ةـو كاف ىذ
مضرب المثل للراـ كأىلو كةـو كاف ىذا النهر عقدان ةتألع في جيد الراـن ىا نحن نرل الماضي  

كيف عاد كىا نحن نرل أف النامة التي كادت أف عغرب أك عغيب لقد عادت فمن الذم أعادىا ةا 
ن من ذا عباد اهلل؟ ىل من عل  كرثو اإلنساف اعتالر السحب فتحوؿ اليأس إلى برارة! مااذ اهلل

الذم ةقوؿ ىذان ىل من طبياة عادت فاصطلحت مع عباد اهلل عز كجل! ىل من طبياة شارت 
بنبضات الرحمة للناس الذةن ةاانوف من ظمأن لؤلرض التي عااني من جدبن لؤلنااـ التي عبحث 
عز في مراعيها عن عركؽ خضراء! ال ةا عباد اهللن ال عحجبوا أنفسك  عن الاقوؿ التي متاك  اهلل 

فطرة اهلل ”كجل بها  ال عحجبوا كياناعك  عن الفطرة التي متانا اهلل عز كجل بهان فطرة اإلةماف 
ن إنو اهلل سبحانو كعاالى أكرمنا كأعطانا كرزقنان رزقنا من السماء الرزؽ “التي فطر الناس عليها

ألرض ألوانان الذم سيتحوؿ إلى رزؽو ةتفجر ةنابيع من األرض كةتحوؿ إلى رزؽو ةخضر بو كجو ا
كأشكاالن كما قاؿ اهلل سبحانو كعاالى فما الذم بقي ةا عباد اهلل؟ بقي أف نكوف مثاالن لذلك الظمآف 

الذم عوىج قلبو بالحب لمن أنجده بكأس من الماء البارد على ظمأن بقي أف نكوف مثاالن لذاؾ 
تع بمر ه ككاف ةغتسل بو  الذم أيٍجًرمى جدكؿه من الماء في داره فكاف ةررب منو كلما ظمئ كةتم

كلما احتاج إلى ذلكن ةنبغي أف عتوىج قلوبنا نحن من بابو أكلى لهذا الذم أكرمنا بالاطاءن رزقنا 
من السماءن كيف ةكوف الركر ةا عباد اهلل؟ ةكوف الركر أكالن بأف عفيض قلوبنا حبان لهذا اإللون 

ن باألمس القرةب أك البايد أكرمنا اهلل أةضان اإلةماف األعزؿ إذا ل  ةػيتػىو ٍج بحب ال ةقدـ كال ةؤخر
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باد انقطاع لؤلمطار كباد ةأس كاد أف ةسرم إلى القلوب أكرمنا اهلل بالماء النمير كبالثلوج الكثيرةن 
قلت كقاؿ غيرم أةضان ةنبغي أال نبدؿ نامة اهلل كفرانن ةنبغي أف نتوب إلى اهلل فبل نبني أعراش 

ر الفياضة باطاء اهلل سبحانو كعاالىن كنظرنا فل  نجد االستجابة المحرمات كالمااصي على األنه
أجل ل  نجد استجابةن لماذا؟ أمن أجل أنه  غير مؤمنين باهلل؟ ال ى  مؤمنوف ةا عباد اهللن ىؤالء 

الذةن ةستخدموف نامة اهلل فيما ةسخطو مؤمنوف باهلل لكنه  محركموف من حب ىذا اإللون 
كجل أشبو ما ةكوف بمالباح الاربة التي عرةد أف عقودىان ىو أمر ضركرم  كاإلةماف األعزؿ باهلل عز

ةرةك الطرةع كما ىو مابدان أك ماوجان نا  لكن المالباح ال ةحرؾ السيارةن ال ةمكن أف ةقودىان 
إنما الذم ةحرؾ الاربة كقودىا كالوقود اإلةماني الذم ةوجو اإلنساف إلى االلتزاـ بأكامر اهلل 

نواىيو إنما ىو كقود الحبن ما أكثر المستررقين الذةن ةؤمنوف باهلل كلربما ةملكوف كاالنتهاء عن 
من األدلة على كجوده ككحدانيتو أكثر مما نملك كلكنه  ال ةنقادكف ألكامره كإنما ةنقادكف 

لرعوناعه  كلرغائبه ن ما السبب؟ السبب أف إةمانه  عقلي أعزؿ أما قلوبه  ففارغة عن محبة ىذا 
الذم  منوا بو كمن ث  فاف قلوبه  فياضة بحب األغيارن بحب الرهوات كاألىواءن كىكذا اإللو 

باهلل عز كجل ال ةقود صاحبو بدافع عقبلني مجرد إلى السلوؾ كلكن الحب عندما ةػيتػىو جي باإلةماف 
ىو الذم ةقود إلى االلتزاـ بأكامر اهللن الحب ىو الذم ةقرب البايدن الحب ىو الذم ةلين 

دةدن الحب ىو الذم ةجال األمر الاسير ةسيران كسهبلنن ككأني بك  عتساءلوف فكيف السبيل الح
إلى أف نطهر أفئدعنا من حب األغيار كنمؤلىا بحب موالنا الذم ةتفضل علينا بجبلئل النا  التي 

ال عحالى؟ كيف السبيل إلى أف نكوف مثل ذلك الظمآف الذم عوىج قلبو بالحب لمن قد ـ لو  
لماء باد أف كاف قلبو ةحترؽ بنيراف الظمأ؟ السبيل إلى ذلك أةها اإلخوة سبيل مفتوح كأس ا

ميسرن اربطوا النا  بالمنا ن اربطوا النا  التي عهمي إليك  بالمتفضل الذم أرسلهان انظركا إلى 
رسائل الحب التي عأعيك  من اهلل عز كجلن ال عحبسوا أنفسك  في أقطارىان اربطوا ىذه الرسائل 
بمرسلهان أنت عتمتع بالاافية من فرقك إلى قدمكن أال عتساءؿ من الذم ةمتاك بها؟ أنت عقبل 

في المساء إلى مضجاك كعتمدد لتستقبل نامة الرقاد فمن الذم ةقوؿ لك لبيك ىا ىي ذم نامة 
الرقاد عسرم في أكصالك من؟ كإذا أخذت حظك من الرقاد من الذم ةايد إليك الحياة باد أف 

ٍت عنك؟ من الذم إذا جلست إلى المائدة كىو فى لك ىذه األطامة كقدـ لك منها المذاؽ طيًوةى 
الذم ةفيدؾ؟ إف ىو إال سماء أمطرت كأرض أنبتت كأنااـ سخرىا اهلل لك لحومان كألبانان؟ أال 

عز عارع ىذا اإللو عندما عرب  نامو بون عندما عرب  الرسائل التي عأعيك منو بالمرسل أال كىو اهلل 
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كجل؟ ال ةمكن لئلنساف كىو إنساف إال أف ةحب المنا  المتفضل عليو فاذا اإلنساف ربو انقاد 
ألمرهن إذا أحب اإلنساف مواله عن طرةع رب  نامو بو ال ةمكن أف ةبني األعراش المحرمة على 

لنا  المياه الغامرة التي ةكرمنا اهلل عز كجل بهان ال ةمكن أف ةمارس ما ةسخ  اهلل عن طرةع ا
التي عأعي من عند اهلل سبحانو كعاالى. عباد اهلل؛ ىذه النامة التي أسداىا اهلل عز كجل إلينان ىذه 

األنهار الفياضة باد أف كانت ذكرل جافة ةنبغي أف عستثير كوامن الحب لموالنا كخالقنان أال 
ال عسألوني عن كيف فاعلموا أف ىذا الحب إذا عفجرت ةنابياو في قلوبنا حيل ٍت مركبلعنا كلها ك 

كال عن ىذه المركبلت كلكن التارةخ الماضي ةنبئك  عن ذلك كلو كةضع أمامك  الدليل على 
ذلك كلو ةا عباد اهللن أصحاب رسوؿ اهلل نا  فاضت عقوله  باإلةماف باهلل لكن الذم سيػ رىى  في 

رسوؿ اهلل كالذةن  طرةع مرضاة اهلل إنما ىو الحبن السلف الالال  الذةن جاءكا من باد أصحاب
أدكا رسالة اإلسبلـ كما أمر اهلل فتحوا مغاليع الررؽ كالغرب ل  ةفتحوىا بمجرد الاقوؿ المؤمنة 

كلكنه  فتحوا ىذه المغاليع بالقلوب التي عرقت اهلل سبحانو كعاالىن ألسنا أحفاد أكلئك 
لذلك اإللو الذم ةكرمنا   السلفن ألسنا نتمتع بهذه القلوب التي كانوا ةتمتاوف بهان ألسنا عبيدان 

كما أكرمه ن ةاطينا كما أعطاى ن أال عبدلوا نامة اهلل كفران فانك  إف فالت  ذلك عقلالت النامة 
 مرة أخرل كلربما ابتلينا بالحرماف مرة ثانيةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ؽبػخ هللا ٚؽبػخ هٍٛي هللا

 

 

الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

 إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

نساف مسل  أف مبنى اإلسبلـ كأساسىوي إنما ىو من الحقائع البدىية التي ال عغيب عن فكر أم إ
على طاعة اهلل كطاعة رسولون كمن األمور البدىية التي ةنبغي أال عغيب عن باؿ أم مسل  أف بين 
طاعة اهلل كطاعة رسولو عبلزمان دائمان فبل عنفالل طاعة اهلل عن طاعة رسولو كال عنفالل طاعة رسوؿ 

كأطياوا اهلل كأطياوا الرسوؿ كأكلي األمر ”صدؽ اهلل القائلهلل اهلل عن طاعة اهلل سبحانو كعاالىن ك 
قل أطياوا اهلل ”كصدؽ اهلل القائلهلل “ من ةطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل”كصدؽ ربنا القائلهلل “ منك 

ن كلكن فلنتساءؿ ما المراد بطاعة اهلل كرسولو؟ ليس “كالرسوؿ فاف عولوا فاف اهلل ال ةحب الكافرةن
كرسولو كما قد ةتالور الباض أداء عبادات مألوفة ماركفة كمحدكدة كالالبلة المراد بطاعة اهلل 

كالالياـ كالحج كنحو ذلك كإنما عتمثل طاعة اهلل كطاعة رسولو بالامل الالال  الذم ةكرر بياف 
اهلل عز كجل األمر بو كاالنتهاء عن الفساد كاإلفساد الذم ك  كك  ةحذر اهلل سبحانو كعاالى منون 

عز كجل عتمثل في كل عمل ةالل  األمة اإلنسانية كاالبتااد عن الفساد كاإلفساد باد فطاعة اهلل 
كال عفسدكا في األرض باد ”أف أقامنا اهلل عز كجل على الالبلح في كل ما ةتالع بحياعنا كمايرتنا 

ن كطاعة اهلل عز كجل عتمثل إذان في كل ما ةالل  اإلنسانية جمااءن طاعة اهلل عز كجل “إصبلحها
مثل في أف ال ةجال التاجر من خداع الناس كمن غره  في المااملة كفي السلاة التي ةتاجر بها عت

أساسان كموردان لرزقون طاعة اهلل سبحانو كعاالى عتمثل في أف ةكوف الطبيب أمينان على أركاح الناس 
سبحانو فبل ةتاجر بأجسادى  كال ةتاجر بأركاحه  في سبيل جمع المزةد من الماؿن طاعة اهلل 

كعاالى عتمثل في أف ةكوف المزارع أمينان على أقوات الناس فبل ةيجىمٍّل مزركعاعو كأغذةتو التي 
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ةقدمها للناس ال ةيجىمٍّليها في أعينه  بالسمـو كالمبيدات المهلكة ليجال من طامها سببان لموعه  
مطاع  أمناء على كأمراضه  كىبلكه ن طاعة اهلل سبحانو كعاالى عتمثل في أف ةكوف أصحاب ال

حياة الناس كعلى صحة كل كاحدو منه  فبل ةقدموا لآلكلين عندى  األطامة التي ةترفاوف ى  عن 
أكلهان ال ةقدموا لآلكلين في مطاعمه  اللحـو الفاسدةن األغذةة المحرمةن طاعة اهلل سبحانو 

ـي للناس أال كىو كعاالى عتمثل في أف ةكوف أصحاب المواشي في البادةة أمناء على أكؿ قوت ةػي  قىد 
السمنن ال ةستقدموا أكياس الرحـو الحيوانية باد قليل عندما ةأعي موس  الربيع ليمزكجها بأغذةة 

الناس ث  ةقدموىا له  سببان لؤلمراض كالهبلؾ من أجل أف ةملؤكا جيوبه  بمزةد من الماؿن 
إف الذةن  منوا كعملوا ”أأزةدك  أمثلة ةا عباد اهلل! كلك  ةال  مانى قوؿ اهلل عز كجلهلل 

كال عفسدكا في األرض ”ن علك ىي الالالحاتن ككلك  ةال  مانى قوؿ اهلل عز كجلهلل “الالالحات
ن كلك  ةال  ذلك كلكن عرل لماذا ال ةستجيب ىؤالء الناس كى  مسلموف كفيه  “باد إصبلحها

جان إلى بيت اهلل الكثير ممن ةغروف المساجد كةاللوف كةؤدكف الاللوات في أكقاعها كةذىبوف حجا
الحراـ كلكنه  ال ةنقادكف لهذا الذم نقوؿن ال ةالغوف السمع إلى االبتااد عن الفساد كاإلفسادن 
ال ةالغوف السمع إلى ىذا الامل الالال  الذم أمر اهلل عز كجل بون لو نظرنا إلى المجتمع كإلى 

وجدنا أف الجميع إال من القائمين برؤكنو من عجار كأطباء كمزارعين كأصحاب المواشي كغيرى  ل
رح  ربك عاكفين على اإلفسادن عاكفين على عقدة  أسباب الفساد كالهبلؾ كاألمراض الوبيلة 

إلخوانه  في اإلنسانية كفي اهلل سبحانو كعاالىن لماذا ال ةالغوف السمع؟ الجواب أةها اإلخوة ما 
ن ىؤالء الناس ا عتمدكا على شطرو كاحدو من قد قلتو لك  باألمس كالبد أف أعود فأكرره اليـو

اإلةماف أال كىو ذلك الذم ةستقر ةقينان في الاقل كافتقدكا الرطر الثاني أال كىو الااطفة التي 
ةنبغي أف عهيمن على القلب المتمثلة في حب اهلل كحب رسولون المتمثلة في عاظي  اهلل كعاظي  

وله  لكن قلوبه  فارغة عن محبة اهلل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن ىؤالء مؤمنوف باق
عز كجلن كالقلب مر ة أةها اإلخوة ال ةمكن أف ةفرغ من اناكاس شيءو ما إليو بالحب كالتاظي  
فاف فرغ القلب عن محبة اهلل البد أف عستبع إليو محبة الرهواتن محبة األىواءن محبة الماؿن 

ء كمن ث  عكوف قيادة اإلنساف بيد ىذه محبة المناصبن البد أف عحتل القلب محبةي ىذه األشيا
الرهوات كاألىواء كال ةستطيع اإلةماف الاقلي األعزؿ أف ةقودى  على ما ةرضي اهلل سبحانو 

كعاالىن ىذا ىو الداء ةا عباد اهللن كقد حدثتك  باألمس عن الوسيلة التي ةنبغي أف نتباها لنحقع 
طرد محبةي اهلل محبةى األغيارن كأنا اليـو أؤكد لك  محبة اهلل كمحبة رسولو بين جوانحنا من أجل أف ع
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ىذا المانى كأضيف إليو شيئان ل  أقلو باألمس أال كىو محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو 
كسل ن من أحب اهلل البد أف ةحب رسولون بينهما عبلـز ال ةنفكن كنحن إنما نتبع أكامر اهلل عن 

اهلل جاءعنا عن طرةع كاحد كمن خبلؿ نافذةو ال ثاني لها أال كىي  طرةع اإلصغاء إلى رسولون أكامر
متمثبلن في أقوالون متمثبلن في أفاالون متمثبلن في أخبلقون كلذلك أمرنا بياف اهلل عز  رسوؿ اهلل 

ةا ”كجل بتاظي  رسولون أمرنا ربنا سبحانو كعاالى باألدب مع مالطفاه كحبيبو كصدؽ اهلل القائلهلل 
ال ”ن ما مانى “ منوا ال عقدموا بين ةدم اهلل كرسولو كاعقوا اهلل إف اهلل سميع علي أةها الذةن 

أم ال عسرعوا بالحك  في األمر قبل أف ةحك  بو رسوؿ اهللن ال “ عقدموا بين ةدم اهلل كرسولو
ةا أةها الذةن ”في ذلكن  عسرعوا بالحدةث عن أم شيءو ما قبل أف عالغوا إلى ما قالو رسوؿ اهلل 

منوا ال عرفاوا أصواعك  فوؽ صوت النبي كال عجهركا لو بالقوؿ كجهر باضك  لباض أف عحب   
ىكذا ةأمركنا ربنا سبحانو كعاالى بأف نذىب في احتراـ حبيبو كعوقيره كعاظيمو كمحبتو “ أعمالك 

إلى درجة أف ال نجهر بأصواعنا فوؽ صوعون ال بل ةنبغي أف نخفض أصواعنا عن صوت المالطفى 
الحدةث موجو ألصحابو الذةن كانوا ةااةرونو كةجالسونو لكنو أمر لنا أةضان بتوقير المالطفى ن 

ةا أةها الذةن  منوا ”كبمحبتو كعاظيمو كاألدب ماو كحسبك  أف ربنا عز كجل ةأمرنا بالالبلة عليو 
هلل إذا ىيمنت محبة اهلل عز كجل على القلب كىيمنت محبة رسوؿ ا“. صلوا عليو كسلموا عسليما

على الفؤاد عن طرةع دراسة سيرعو كالوقوؼ على ماال  حياعو طردت محبةي اهلل كمحبةي رسولو  
محبةى الرهوات كاألغيار من القلب كىيمنت عندئذو ىذه المحبة الربانية التي عتمثل في فرعين 

لب حب محبة اهلل كرسولو ىيمنت على القلب كمن ث  ال ةمكن لئلنساف أف ةنقاد لرهواعو التي عغ
اهلل عليهان ال ةمكن أف ةنقاد ألىوائون الماؿ ةضاو عحت قدميو في سبيل طاعة اهلل كطاعة رسولون 

التجارة ةجالها خاضاة في سبيل اهللن الطبيب ةجال طبو عبادة ةتقرب بها إلى اهللن أصحاب 
ةماف الاقلي األغذةة كالمطاع  ةجالوف من أعماله  ىذه قربى ةتقربوف بها إلى اهلل ال بدافع اإل

األعزؿ كإنما بدافع الحب هلل كرسولون ةا عباد اهلل انظركا إلى سيرة المالطفى عجدكف أف اهلل عز 
كجل جهزه بالفات كأخبلؽ عجال اإلنساف السوم في طباو ةارقون أجلن لماذا؟ من أجل أف 

صدؽ اهلل كمن ث  ةيسر سبيل ابتاعون ةيسر سبيل االنقياد ألكامره ك  ةيسر ربنا سبيل محبتو 
ن صفة صاغ “فبما رحمة من اهلل لنت له  كلو كنت فظان غليظ القلب النفضوا من حولك”القائلهلل 

رب الاالمين نبيو المحبوب عليها من أجل ماذا؟ من أجل أف ةيسر لنا أصحاب القلوب اإلنسانية 
االنقياد ألمره  كمن ث  ةتيسر لنا سبيل الطبياية سبيل التالع برسوؿ اهللن سبيل محبة رسوؿ اهلل 
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كإعباع كصاةاه التي أكصانا بهان عرل ىل سنتجو بقلوبنا إلى محبة اهلل كرسولو؟ عرل ىل نأمل من 
إخواننا في اإلنسانية الذةن ةتاجركف على حساب اإلفساد في المجتمعن على حساب أركاح 

المكدسة كغدان الناسن على حساب مالال  الناسن من أجل أف ةملؤكا صنادةقه  المالية باألمواؿ 
سيودعونها إلى غير لقاءن عرل ىل سياالجوف أمراضه  ىذه؟ ىل سيطهركف قلوبه  من حب 

الرهوات كاألىواء كةغالبوف بها محبة اهلل عز كجل كرسولو؟ إذف سيالل  المجتمعن إذان ستختفي 
الغش مظاىر الفساد كاإلفساد كإذان لن نسمع األحداث التي عقرار لها األبداف من ألواف من 

كألواف من الخداع كأنواع من اإلساءة لمالال  الناسن ألركاح الناسن أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف 
 ةجال قلوبنا كقلوب إخواننا مليئة بحب اهلل كرسولو كأس

 

 ألو عز كجل أف ةيسر لنا جمياان سبل ذلكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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ًٌّ ال ٠زغيأ  اٌغٙبك و

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ذا استررت كح دت المراعر كجمات الرمل كقضت على أسباب الخبلؼ قالوا إف المالائب إ
كصدؽ ما قالوان فاف مجتمااعنا اإلسبلمية عايش اليـو عالر المالائب المستررةة من جراء عسل  
قول البغي كالرر على حقوقها المادةة كالمانوةة بل على كجودىا الحضارمن كما البغي اإلسرائيلي 

اإلسبلمية جمااء في فلسطين إال الكتلة السرطانية التي عنرر  المها المهيمن على حقوؽ أمتنا 
كأكجاع مالائبها في مختلف بقاع مجتمااعنا اإلسبلميةن كنحن نالغي إلى مراعر الناس كى  
ةاانوف من ىذه المالائب كةركف انترارىا كاعساعها كإذا بمراعرى  عتبلقى على ىدؼ كاحدو 

واء الجهاد في سبيل اهلل سبحانو كعاالى على اختبلؼ مراعرى  فابلنن كإذا به  جمياان ةرفاوف ل
كعلى اختبلؼ مراربه  كمذاىبه  كعوجهاعه  كىذا ىو مالداؽ ما قالواهلل إف المالائب عوحد 

المراعر كعجمع الرملن كلكن الذم ةفوت جيل  المسلمين مارفتيو ىو أف الجهاد في سبيل اهلل 
د اهللن ىو كلٌّ متكامل ةأخذ باضو ًبحيجيًز باض كال ةتأعى فالل سبحانو كعاالى كيلٌّ ال ةتجزأ ةا عبا

جزء منو عن األجزاء األخرل فالجهاد القتالي جزءه من الجهاد الكلي الذم شرعو اهلل سبحانو 
كعاالى كال ةستقي  نهوض األمة بهذا الجزء إال إذا عكامل نهوضها بكلي مانى الجهاد الذم شرعو 

اهلل سبحانو كعاالى الجهاد منذ فجر الباثة النبوةة أم قبل أف ةهاجر  اهلل سبحانو كعاالىن شرع
من مكة إلى المدةنة أم قبل أف ةررع البارم سبحانو كعاالى الجهاد القتالي كمع ذلك فاف  النبي 

األمر بالجهاد كاف ةتنػزؿ بين الحين كااخر على المسلمين من خبلؿ الوحي الرباني من مثل قوؿ 
كجاىدكا في اهلل حع ”كقولو عز كجلهلل “ كالذةن جاىدكا فينا لنهدةنه  سبلنا” اهلل عز كجلهلل
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مع أف الجهاد القتالي ل  ةكن مرركعان بادن فما المراد بالجهاد الذم كاف ةدعو البارم “ جهاده
سبحانو كعاالى عباده إليو كى  ةايروف في أكائل عهد الباثة النبوةة؟ المراد من الجهاد الذم كاف 

على سمع المسلمين  نذاؾ ىو أف ةجاىدكا باقوله  في سبيل مارفة الحع كفي سبيل ةتكرر 
اليقين بو كفي سبيل أف ةارفوا حقيقة الكوف كاإلنساف كالحياة كعبلقة اإلنساف بهذا الكوف الذم 
ةايش فيو كأف ةال  عبودةتو كمملوكيتو هلل سبحانو كعاالى فهذا أكؿ مانى من مااني الجهاد الذم 

و اهلل سبحانو كعاالىن المراد بالجهاد الذم خاطب اهلل عز كجل بو عباده  نذاؾ جهاد أمر ب
النفسن التسامي بها فوؽ الرهوات المحرمةن التسامي بها فوؽ األىواء الجانحة ىذه الرهوات 
كاألىواء التي ك  كك  أفسدت الحرث كالنسلن ك  كك  أفسدت المجتمااتن ك  كك  فتحت 

إلى األمة كإلى استنػزاؼ حقوقها كمبادئهان المراد بالجهاد الذم أمر اهلل  سبل عسرب األعداء
سبحانو كعاالى بو التجمل باألخبلؽ اإلنسانية اإلسبلمية الفاضلة السيما داخل األسرةن األخبلؽ 
اإلسبلمية التي عتمثل في عبلقة الزكج بالزكجة كالزكجة بالزكج كالمتمثلة في كاجبات ااباء عجاه 

اء كاألبناء عجاه ااباءن المراد بالجهاد الذم أمر اهلل سبحانو كعاالى بو التحلي باألخبلؽ األبن
اإلنسانية اإلسبلمية في السوؽ في أعماؿ التااملن في أخبلؽ الماامبلت المالية المختلفة ث  إف 

ىذا ىو المراد بالجهاد باد ذلك الوقوؼ في كجو الادك المستررم كرد غائلة الادكاف عن األمةن 
الجهاد كلٌّ ال ةتجزأن كاألمر الاجيب ةا عباد اهلل أف في الناس بل لاله  أكثر الناس من إذا عبلقوا 

في سهرات له ن في أمسيات سلول في ساعات لهو جلسوا ةتذاكركف أمر ىذه المالائب 
ذلك المستررةة في مجتمااعنا فاعفقوا جمياان على أال عبلج إال الجهاد في سبيل اهللن ةؤكد 

أحدى  كىو ةنفخ دخينتو كةؤكد الثاني على قولو كىو ةزداد اعكاءن على أرةكتو كالكل ةؤكدكف ىذا 
كى  عن بقية مانى الجهاد غافلوفن كى  عن بقية ما أمر اهلل سبحانو كعاالى بو مارضوفن ك  كك  

ة الماتقد في ىؤالء الذةن ةرفاوف لواء الجهاد القتالي في سبيل اهلل من إذا سألتو عن حقيق
اإلسبلمي قاؿ لك أنا لست مختالان بالدةن أنا مهندس أنا طبيبن ككأف اصطباغ اإلنساف بالهوةة 
اختالاص من االختالاصاتن أليس ىذا ىو الواقع المرئي في مجتمااعنا ةا عباد اهلل؟! ك  في 

سبيل من دكنو  ىؤالء الذةن ةرفاوف لواء الجهاد في سبيل اهلل كةؤكدكف أنو السبيل األكحد الذم ال 
ك  في ىؤالء من ةتمرغوف في أكحاؿ الرهوات المحرمةن من ةتمرغوف في أكحاؿ األىواء 

الجانحة كأم األىواء كأم الرهواتن علك الرهوات التي عفسد الحرث كالنسل كما قلت لك ن 
 علك الرهوات كاألىواء التي عػيقىطٍّعي صلة القربى بين اإلنساف كأخيو اإلنسافن علك الرهوات
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كاألىواء التي عفت  السبل أك النوافذ أماـ الادك المستررم ليتسلل منها إلى أكطاننا كإلى حقوقنان  
ك  كك  في ىؤالء الذةن ةرفاوف لواء الجهاد في سبيل اهلل عز كجل في سهراعه  كأمسياعه  من 

ج للزكجة إذا دخلت دار أحدى  كبحثت عن األخبلؽ اإلنسانية اإلسبلمية المثلى في مااملة الزك 
أك الزكجة للزكج كجدت ذلك كلو غائبانن ةدخل الزكج كال ةبالي باىدار شيءو من حقوؽ الزكجةن  
ك  كك  سمانا في الماللينن في الحجاجن في المتجهين بين الحين كااخر إلى أداء الامرة من 

قاؿ ألنني ةمان داخل داره بظل  زكجتو كةنهاؿ عليها ضربان كلىٍكمان لماذا؟ لماذا عفال ىذا؟ 
أكرىهان عكرىها! كىل كراىيتك لها جرةمة ارعكبتها في حقك! أنت الذم عرفع لواء الجهاد 

كعاشركىن بالماركؼ فاف  ”بكبلمكن أل  عقرأ قوؿ اهلل عز كجل في صبلعك أك في نسككهلل 
زكجة ن كما أقولو عن مااملة الزكج لل“كرىتموىن فاسى أف عكرىوا شيئان كةجال اهلل فيو خيران كثيران 

أقولو ربما عن مااملة الزكجة أةضان في باض األحياف للزكجن الكبلـ ذاعو ةقاؿ لدل البحث 
كالتدقيع في الواجبات التي ةنبغي أف ةنهض بها ااباء عجاه أبنائه ن التربية اإلةمانية المثلى التي 

ىكذان ك  في كضاها اهلل عز كجل مسؤكلية في أعناقنا غائبة ىذه المسؤكليةن كذلك  األبناء ك 
الناس الذةن ةرفاوف لواء الجهاد في سبيل اهلل متحمسين ميحىمٍّسين ك  في ىؤالء من إذا دخلوا 

السوؽ كمارسوا الالفع بالتجارة كالماامبلت المالية ل  ةبالوا باختراع ألواف الغش بل سلسلة الغش 
ت ةضيع عن أنواع ىذا الغشن المتنوعة التي ةػيٍبتىدىعي منها كل ةوـو بدعة جدةدةن ىل أحدثك  كالوق

عن أنواع ىذا التكالب على حقوؽ ااخرةن باس  الماامبلت الماليةن ىل أعود فأحدثك  كما 
ذكرت لك  باألمس عن أكلئك الذةن ةقدموف األغذةة الفاسدة المتنوعة كال ةبالوف بأف ةملؤكا 

المهلكة في جسومه ن  جيوبه  بالماؿ ثمنان لقتل الناسن ثمنان لبث أسباب األمراض الوبيلة
أأحدثك  كما ذكرت باألمس عن المطاع  كما عقدمو من أصناؼ األطامة المجلوة جماالن في 
األعين كالتي عمؤل البطوف بأسباب الهبلؾ عند األكل كالطا ن لن أعيد ما قد ذكرتن الجامع 

سبيل إال الجهاد المرترؾ بين ىؤالء كله  أنه  إذا عبلقوا عنفسوا الالاداء كأجماوا على أف ال 
في سبيل اهلل عز كجلن إذا عبلقوا في سهراعه  أك في أندةته  أك في أم مناسبة من المناسبات 
الوطنية المختلفة صاحوا كىاجوا كرفاوا لواء الجهاد في سبيل اهلل كاهلل ةنظر كاهلل ةرل ككأف اهلل 

ن كلو شيل  كمات كفارقتو الحياةن ركح ةقوؿ لاباده الجهاد كيلٌّ متكامل ال ةتجزأ فاف قط ٍاتى جزءان م
الجهاد في سبيل اهلل األخبلؽ اإلسبلمية )إنما باثت ألعم  مكاـر األخبلؽ(ن ركح الجهاد في 

سبيل اهلل التراح  الذم ةنبغي أف ةسرم ماناه دائمان بين أفراد األمة على اختبلفهان ركح الجهاد 
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البيتن داخل األسرةن أف ةال  الزكج كىو ةدخل  القتالي في سبيل اهلل أف ةريع الوئاـ في داخل
إلى داره أف عقربو إلى اهلل عز كجل بالبسمة في كجو زكجتون أف عقربو إلى اهلل سبحانو كعاالى 

باللطف مع زكجتو ةثيبو أكثر من حجو النافلة إلى بيت اهلل الحراـن كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل إف 
بأىلون ىذا ىو مانى الجهاد الكلين كلال غياب كلي  أقربك  مني مجالس ةـو القيامة ألطفك 

مانى الجهاد ىو السبب في أننا نرفع لواء الجهاد في سبيل اهلل صباح كمساء كال نجد ركحان 
 عسرم في ىذا اللواءن ال نجد ركحان عسرم في ىذا التوجو ألنو أقوؿ لك 

فر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر بالدؽ عوجوه كاذب في أكثر األحيافن أجلن أقوؿ قولي ىذا كأستغ 
 لك .
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 آكاة إٌظ١ؾخ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 بة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذن

لقد أمر اهلل سبحانو كعاالى كما عالموف أف ةكوف في المسلمين في كل عالرن في كل زماف 
كمكاف من ةأمركف بالماركؼ كةنهوف عن المنكر كةقوموف بواجب النال  لؤلمة كصدؽ اهلل 

كةأمركف بالماركؼ كةنهوف عن المنكر كلتكن منك  أمة ةدعوف إلى الخير ”سبحانو كعاالى القائلهلل 
القائلهلل الدةن الناليحةن قلنا لمن؟ قاؿ هلل كلكتابو  كصدؽ رسوؿ اهلل “ كأكلئك ى  المفلحوف

كلرسولو ألئمة المسلمين كعامته ن كلكن فلنال  ةا عباد اهلل أف لواجب الناليحة التي ةنبغي أف 
المنكر  دابان ةنبغي أف ةتحل وا بهان كأنا أكجز ةقـو بها الناصحوف كاامركف بالماركؼ كالناىوف عن 

لك  كلنفسي بياف ىذه ااداب. أكالن ةنبغي لآلمر بالماركؼ كالناىي عن المنكر مهما كانت 
ماارفو دقيقة كمالوماعو بدةن اهلل كاساة كمهما كاف مستقيمان على صراط اهلل عز كجل أال عكوف 

ال ةوجو أمره بالماركؼ كنهيو عن المنكر للناس كىو ناليحتو من مستول التاالي على المنالوح كأ
ةتالور أنو ةتاالى فوقه  كةتسامى عنه  في برجو عاجيٍّ ى  كله  دكنو في ذلكن ةنبغي أف ةال  أنو 
ربما كاف في ىؤالء الااصين الذةن ةذكرى  باهلل كالذةن ةأمرى  بالماركؼ كةنهاى  عن المنكر من 

كالنتيجة كمن ث  فينبغي إف ىو نال  كإف ىو أمر بالماركؼ كنهى ى  خيره منو كلو كاف في المآؿ 
عن المنكر أال ةيكىفٍّرى كأال ةػيفىسٍّعى كأال ةنسبى ىذا الذم ةنهاه عن المنكر إلى كفرو أك عبدةعو أك 

فسعو أك زندقةو أك نحو ذلك بل ةنبغي أف ةال  أنها كظيفة أقامو اهلل عز كجل عليها كربما  ؿ األمر 
كوف ىذا الااصي غدان خيران منو كربما  ؿ األمر إلى أف ةكوف ىذا الناص  قد كقع في إلى أف ة

غضب اهلل عز كجل كسخطون ما ةنبغي أف ةنظر الناص  إلى األمة نظر المترائ ن نظر من ةتالور 
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أف األمة ل  ةاد فيها خير كأنه  جمياان فسقةن ىذه نظرة شيطانية ةوسوس بها الريطاف الناصحين 
نبئ عبادم أني أنا الغفور ”مرةن بالماركؼ كالناىين عن المنكرن ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل أك اا
قل ةا عبادم الذةن أسرفوا على أنفسه  ال عقنطوا من رحمة اهلل إف اهلل ةغفر الذنوب ”ن “الرحي 

ال ةررؾ فيما اعفع عليو الريخافهلل من لقي اهلل  ن كةقوؿ المالطفى “جمياان إنو ىو الغفور الرحي 
بو شيئان دخل الجنةن كةقوؿهلل من قاؿ ىلك الناس فهو أىلكه  كفي ركاةة فهو أكله  ىبلكانن نا  

ةنبغي للناص  أال ةجال من ناليحتو سىكىرىان ةطوؼ برأسون ةنبغي لآلمر بالماركؼ كالناىي عن 
ىذا الااصي ربما كاف في المنكر أال ةتالور أنها مكانةه باسقة بػىو أىه اهلل إةاىا بل ةنبغي أف ةتالور أف 

المآؿ خيران منون ربما لقي اهلل كىو كاحده من أكلياء اهلل عز كجلن ذلك ىو األدب الذم ةنبغي أف 
ةتحلى بو الناصحوف اامركف بالماركؼ كالناىوف عن المنكر فماذا عن الذةن ةتلقوف الناليحة؟ 

اب التي ةنبغي أف ةتحلوا بهان إذا ىؤالء أةضان ةخاطبه  اهلل عز كجل كةذكرى  بأدبو من أى  ااد
علقيتي الناليحة من ناص و ةنبغي أف أعطامن لها كةنبغي أف أعذكر أنني برره ةجوز عليو الخطأ 

كالنسياف كلست ملكان من المبلئكة فما أسرع أف أخطئ كما أسرع أف أعنكب عن الالواب كمن 
و باالمتناف كأعوجو إلى اهلل ث  ةنبغي أف أصيغ السمع إلى ىذا الذم ةنالحني فأستقبل ناليحت

باالستغفارن أستغفره من الذنب الذم أعل  كمن الذنب الذم ال أعل ن فاف قاؿ قائل كلكني 
نظرت إلى نفسي كل  أجد أني ارعكبت إثمان أك أني عورطت في ماالية ففي  أستغفر؟ ذكرعو بقوؿ 

ن خطاب عاـ شمل حتى “وفكعوبوا إلى اهلل جمياان أةها المؤمنوف لالك  عفلح”اهلل عز كجلهلل 
ن أذكره بقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى “كعوبوا إلى اهلل جمياان أةها المؤمنوف”األنبياء كالرسل 

ل  ةجد   لو كسل هلل إنو ليغاف على صدرم فأستغفر اهلل في اليـو مئة مرةن أذكره بأف المالطفى 
ظاىرني منو فما الامل؟ قاؿ لها ما  غضاضة في أف ةالن لتلك المرأة التي جاءت عقوؿ إف زكجي

أراؾ إال قد حىريٍمًت عليو ث  عبين لو أنها ل  عحـر عليو كأف ذلك ليس طبلقان كإنما ىو ظهار 
غضاضة في أف ةستقدمها كأف ةبػىيٍّنى لها أف جوابو  كللظهار شأف كحك   خرن ل  ةجد رسوؿ اهلل 
متااؿو عن االنحراؼ كالولوغ في  جلن كرسوؿ اهلل لها ل  ةكن ىو الحع كأنبأىا بما أنزلو اهلل عز ك 

لنان بياف منو عليو الالبلة كالسبلـ ألمثالنا بل لمثلي إذا عورطتي في مثل  الخطأ لكنو عالي  منو 
ىذا الموقف في خطأ كجاءني طفله فذكرني بأني قد أخطأت ةنبغي أف أقف ىذا الموقف ذاعو 

قد أصاب كأرسلو اهلل إلي لكي ةوقظني من خطأم  فيما باد كأعلن عن خطأم كأعلن أف طفبلن 
كلال ذلك دليل محبة اهلل عز كجل لين إف قاؿ قائل لقد ذيكٍٍّرت كنياًلٍحت كلكنني ل  أعورط في 
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خطأ أذكٍّريه بالخلفاء الراشدةنن أذكٍّريه بامر بن الخطاب أمير المؤمنين كيف كاف ةتلقى نال  
بل عخطئة امرأة خط أعو فأغضى الطرؼ كالرأس لها الناصحينن ةنغض الرأس لذلكن كيف استق

كأذعن ألنها ىي التي أصابت كأنو ىو الذم أخطأن ىذا ىو األدب الذم ةنبغي أف ةتحلى بو 
الناص  إذا نال  كىذا ىو األدب الذم ةنبغي أف ةتحلى بو اإلنساف المنالوح إذا علقى الناليحةن 

باد اهلل نحن جمياان عباده اصطبغت كياناعنا بذؿ إذا علقى األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر. ع
الابودةة هلل كمن أبرز مظاىر ىذه الابودةة أننا خطاؤكف كما قاؿ رسوؿ اهلل كأننا لسنا ماالومين 
فاذا رأةتن أنا أقولها عن نفسين إذا رأةت من كقف في طرةقي ناصحانن مذكرانن  مران بالماركؼ 

ف الررع ةؤةده ةنبغي أف أيقػىبٍّلى ةده كةنبغي أف أعلن أنني قد ناىيان عن المنكر كنظرت فوجدت ميزا
أخطأت كأرسل اهلل لي عفضبلن منو كإحسانان من ةنالحنين كلكن في الناس ةا عباد اهلل من عحك  

عليه  الاالبيات كعسيرى  األىواء كالرهواتن في الناس اليـو من إذا سماوا نقد الالماء كالدعاة 
  كقادة األمة طربوا لذلك كربما صفقوا لذلك كأيٍعًجبيوا بذلك أة مىا إعجاب متوجهان إلى رجاؿ الحك

فاذا حو ؿ ىذا اإلنساف نقده إليه  كعوجو بالنال  إليه  كذكرى  بأخطاءو ةرعكبونها كبمااصو 
ةوغلوف فيها ضاقوا بذلك ذرعان كعألموا لهذا كذاؾ ما السبب ةا عباد اهلل؟ السبب غياب نامة 

سبحانو كعاالىن إف ل  نجد في الناصحين من ةتحلوف باألدب الذم ذكرعو لك   اإلخبلص هلل
فىمىرىدُّ ذلك إلى أف ىؤالء الناصحين ال ةخلالوف في عمله  هلل سبحانو كعاالى كربما كانت له  

دكافع نفسية متنوعة مختلفةن كإف رأةنا في الناس الذةن ةتلقوف الناليحة كاألمر بالماركؼ كالنهي 
ر من ةتبرموف كةضيقوف ذرعان بذلك فانما مىرىدُّ ذلك أةضان إلى غياب اإلخبلص لوجو اهلل عن المنك

عز كجلن فيا رب أن ى لنا أف نتلقى منك نامة اإلخبلصن كيف السبيل إلى عغرس في قلوبنا كبين 
جوانحنا نامة اإلخبلص لوجهك حتى ال نرل في الكوف سواؾ كحتى ال نقي  كزنان ألنفسنا كال 

ءو سواؾ؟ ةأعي الجواب فيقوؿهلل اإلخبلص سرٌّ من أسرار اهلل  ةودعو اهلل في قلوب من أحب لري
من عبادهن فيا ذا الجبلؿ كاإلكراـن ةا ذا الطوؿ كاإلنااـ نسألك الله  أف عرزقنا حبك حتى عكرمنا 

قـو بنامة اإلخبلص لوجهك عغرسها بين جوانحنا كي نلقاؾ كىو رأس مالنا إذا أيبنا إليك ةـو ة
 الناس لرب الاالمينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 (ٚاػٍّٛا أْ ف١ىُ هٍٛي هللا

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 
أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

في ىذا الرهر شهر ربيعو األنور عهب رةاح أقدس ذكرلن ذكرل كالدة الحبيب األعظ  خاع  
الرسل كالنبيين محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن في ىذا الرهر المبارؾ عهتاج مراعر 

كسرت مراعري من مراعًر الحب إلى قلبون  كل من عرؼ رسوؿ اهلل الرجو كالحنين بين جوان   
في ىذا الرهر ةرد الحنين كالرجو كل الناس من أمة المالطفى صلى اهلل عليو كعلى على  لو 

كسل  إلى مرابع سيرعو النبوةةن إلى مراىد حياعو القدسيةن في ىذا الرهر المبارؾ عستيقظ مراعر 
المالدؽ لقلبو أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف محمدان عبده الحب لدل كل من قاؿ بلسانو 

كل  عحجزنا  كرسولون كلكني أحب أف أقوؿ لك  ةا عباد اهلل إننا ل  ننفالل عن حياة رسوؿ اهلل 
عن حياعو القركف كالسنوات المتباعدة كما قد نتالور أك كما قد ةيخىي لي إلى كثير منان إف محمدان 

حيٌّ في مراعرنان ىو صلى   لو كسل  ال ةزاؿ فينان كال أقوؿ مانا بل إنو  صلى اهلل عليو كعلى
اهلل عليو كعلى  لو حىيٌّ في قلوبنان ىذا كبلـ اهلل عز كجل كليس عخيبلن مني أك افتئاعان كعالوران على 

ن كلالك  “كاعلموا أف فيك  رسوؿ اهلل”لساني أل  ةقل ربنا سبحانو كعاالى خطابان لنا جمياانهلل 
جمااء في كل الظركؼن في كل األماكن كفي كل  عالموف أف القر ف إنما عنػزؿ خطابان ألمة محمد 

األزمنة فهو ليس خطابان ألصحاب رسوؿ اهلل كحدى  كليس خطابان لقرف أك قرنين من الزمن ذلك 
اىتي باالر السلف كإنما ىو خطاب لكل من بيًاثى إليه  رسوؿ اهلل  ستٌنوا فآمنوا بو كا الذم ةػينػٍ

كاعلموا أف فيك  رسوؿ اهلل لو ةطياك  في  ”سن تىو كباةاوه على السير على النهج الذم بيًاثى بو 
كثيرو من األمر لانت  كلكن اهلل حبب إليك  اإلةماف كزةنو في قلوبك  ككره إليك  الكفر كالفسوؽ 
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ىذه ااةة  دعوني أقف اليـو عند ىذه الجملة في مفتت “. كالاالياف أكلئك ى  الراشدكف
فيه  بجسده  ن أما أصحابو البررة الكراـ فقد كاف رسوؿ اهلل “كاعلموا أف فيك  رسوؿ اهلل”

كركحون كانوا ةجلسوف إليو ككانوا ةسماوف منو ككانت أعينه  عكتحل بمر ه فهو فيه  جسدان 
ذةن جاؤكا من باد ال ةزاؿ في الناس ال كركحان كبيانان كنطقان كنالحان كلكن فما مانى أف رسوؿ اهلل 

ال ةزاؿ حيان فينا كليس مانا فق ؟ إنها ماية الحب ةا عباد  عالر الالحابةن ما مانى أف رسوؿ اهلل 
اهللن ماية حب المالطفى ألمتون لكل من سيأعي مع الزمن مؤمنان بو ملتزمان بأكامره إلى أف عقـو 

الذةن  منوا بو كل  ةرى  كل  ةركهن  الساعةن إنها ماية الحنين منو عليو الالبلة كالسبلـ إلى أكلئك
الحنين إليه ن إنها ماية الدعاء له ن ماية الدعاء  إنها ماية الروؽ إلى أكلئك الذةن استبد  بو 

الضارع له  متجهان بدعائو إلى اهلل سبحانو كعاالى كأنا  بها من مايةن أل  عسماوا ما قد ص  عن 
ى لساف عيسى بن مرة  على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـ أنو عبل قوؿ اهلل عز كجل عل رسوؿ اهلل 

ث  عبل قوؿ اهلل عز كجل على “ إف عاذبه  فانه  عبادؾ كإف عغفر له  فانك أنت الازةز الحكي ”
ربي إنه  أضللن كثيران من الناس فمن عباني فانو مني كمن عالاني فانك ”لساف إبراىي  الخليل 

دئذو إلى أمتون إلى الناس الذةن لن ةرى  كالذةن سيأعوف من بادهن استبد  بو الحنين عن“ غفوره رحي 
بكى عليو الالبلة كالسبلـ كقاؿهلل الله  أمتين الله  أمتين جاءه جبرةل ةسألوهلل ما الذم ةبكيك ةا 
محمد؟ فقاؿهلل أمتين أكحى اهلل عز كجل إليو عن طرةع جبرةل ةقوؿ لوهلل لن نسوءؾ في أمتك. أل  

حي  أةضان مما ركاه مالك في موطئو كغيره أنو صلى اهلل عليو كعلى  لو ةبلغك  ما كرد في الال
كسل  زار البقيع قبيل كفاعو فسل  على أىل البقيع ث  قاؿهلل كددت لو أني رأةت إخواننان قاؿ لو 
أحد أصحابو الذةن كانوا من حولو ألسنا إخوانك ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿ بل أنت  أصحابي كإخواني 

حقوا باد كسأكوف فػىرىطىان له  على الحوضن سأستقبله  على الحوضن قالوا لو أكلئك الذةن ل  ةل
أكعارفه  ةا رسوؿ اهلل؟ كيف كأنت ل  عرى ؟ قاؿ أرأةت  لو أف رجبلن لو خيوؿه غرٌّ محجلة كس  
خيوؿ دى  به ن أم سوداءن أفكاف ةارفها قالوا نا  قاؿهلل فأنا أعرفه  غير ان من  ثار الوضوءن 

كاعلموا أف فيك  ”مايةن ةا عباد اهللن أليس ىذا مالداؽ قولو عز كجل خطابان لناهلل أليست ىذه 
إلينا نحن الذةن عررفنا باإلةماف بو كلكن أعيننا ل   ن أنا  بها من ماية الحنين منو “رسوؿ اهلل

ك ةتروؽ إلينان أنا  بها من ماية عل عكتحل برؤةتون أنا  بها من مايةو علك التي عجال المالطفى 
التي ةادنا من خبللها المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  أنو سيستقبلنا على الحوض كأنو 

سيسقينا من ةده الررةفة شربة ال نظمأ بادىا كال رةب أف ذلك عنواف لريء أجل كأعظ  أال كىي 
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التي  فتلك ىي الماية الرفاعة التي سيكرمنا اهلل سبحانو كعاالى بها عن طرةع رسولو المالطفى 
ن علك ىي الماية “كاعلموا أف فيك  رسوؿ اهلل”عب ر عنها البياف اإللهي خطابان لنا كألمتو جمااء 

التي بينها البارم سبحانو كعاالى كالتي عتجو من رسوؿ اهلل إلينا حنينان كشوقان كحبان فأةن ىي الماية 
؟ أةن ىو نا إلى حبيبنا محمد ؟ أةن ىو الحنين الذم ةستبد بقلوبالتي عرقى منا إلى رسوؿ اهلل 

؟ الرجو الذم ةهيمن على القلًبن قلوبًنا التي ةفترض أف عكوف ملتاعة بالروؽ إلى رسوؿ اهلل 
أةن ىو مالداؽ ىذا الحنين إف قلنا نا  إننا لنرار بالحنين؟ مالداؽ الحنين أف نسير على النهج 

مر كالوصاةا التي عركها لنا من باده الذم سار عليو رسوؿ اهللن مالداؽ الحنين أف نلتـز باألكا
رسوؿ اهللن إف مالداؽ الحنين كالروؽ إلى رسوؿ اهلل أف نلتـز بوصاةاه التي كجهها إلينا بل إلى 
أمتو جمااء ةـو كاف ةؤدم حجة الوداع كةـو خاطب أجياؿ المسلمين ااعين من باد من خبلؿ 

ن ىو االلتزاـ بهذا الذم أكصانا بو رسوؿ اهلل خطابو المودع المليء بالوصاةا كالنالائ  كاألكامرن أة
ليس ذا  كعركو كصيةن عل قها بأعناقنا من باده؟ أةن؟ أال كلتالموا ةا عباد اهلل أف المالطفى 

شخالية كاحدة كما ةتالور كثيره من الناس اليـو أنو رسوؿ بيًاثى إلى الناس فهو ةبلغ عن اهلل عز 
الن علك ىي شخالية النبوة كىذه حقيقة كلكن لو شخالية  كجل ما ةوحىى بو إليو كانتهى األمرن

ٍت بل كيًلدىٍت عندما ىاجر المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  إلى المدةنة كأقاـ  أخرل كيًجدى
أنو   باد باثتو المررفةن الرخالية الثانية للمالطفى  أكؿ دكلة إسبلمية شدعها أمة المالطفى 

يس دكلةن بهذه الرخالية كاف ةيجىيٍّشي الجيوشن بهذه الرخالية  كاف إماـ المسلمينن أنو كاف رئ
كاف ةالن الحرب عندما ةجد أف الضركرةى داعيةه إلى إعبلنهان بهذه الرخالية كاف ةبـر الالل ن 

ن ىي  بهذه الرخالية كاف ةسوس حاؿ الغنائ  كاألسرلن بهذه الرخالية كاف ةػيٍقًطعي كةيمىلٍّكي
بالرفيع األعلى  رئيس الدكلةن كعندما لحع رسوؿ اهلل  شخالية إماـ المسلمينن ىي شخالية

انقطات الباثة ألنو خاع  الرسل كالنبيين كلكن ل  عنقطع حقيقة الرخالية الثانيةن بقيت متسلسلة 
إلى ةومنا ىذا كلسوؼ عبقى متسلسلة إلى أف عقـو الساعةن ما مانى خبلفة أبي بكر لرسوؿ اهلل؟ 

هلل أف ةأعيى نبيٌّ باد المالطفىن إنها خبلفة رئاسة الدكلة عسلسلت منو أما الباثة فقد انتهت كمااذ ا
إلى أبي بكر فامر فاثماف فاليٍّ كةنبغي أف نال  من ىنا أف اإلسبلـ دةنه كدكلةن أف اإلسبلـ دةنه 

ىدةان كعررةاان كىو دكلة عتمثل في  ةتمثل في الوحي الذم أنزلو اهلل عز كجل على رسولو محمدو 
التي أناطها رب الاالمين برخه محمدو صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  ث   لت من باده اإلمامة 

إلى من ةنبغي أف ةكونوا حراسان على دةن اهللن حراسان على أكطاف المسلمينن حراسان على الحقوؽ 
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عبذؿ   أال عػيٍغتىالىبن حراسان على كياف األمة اإلسبلمية المتمثلة في الدكلة اإلسبلمية التي ةنبغي أف
كل ما عملك في سبيل ردع كرد الادكاف الذم ةطمع في النيل منهان ةنبغي أف نتمثل ىاعين 

الرخاليتين في حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن أما بقية ااةة كأما المااني الكثيرة 
ها في موقف  خرن التي عحضنها الجمل التالية منها فأرجو أف ةوفقنا اهلل سبحانو كعاالى للاودة إلي

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ٌٛ ٠ط١ؼىُ فٟ وض١و ِٓ األِو ٌؼٕزُ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت ك

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

لدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو ا
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

التي عهب علينا رةاحها القدسية عاالوا نستمر في  مع استمرار نفحات ذكرل مولد المالطفى 
  كاعلموا أف فيك  رسوؿ اهلل لو ةطياك”اإلصغاء إلى ىذا البياف اإللهي الذم ةخاطبنا فيو قائبلنهلل 

في كثيرو من األمر لانت  كلكن اهلل حبب إليك  اإلةماف كزةنو في قلوبك  ككر ه إليك  الكفر 
ىو فينا كمانا كأف صلتو بنا  علمنا باألمس أف محمدان “. كالفسوؽ كالاالياف أكلئك ى  الراشدكف

ا صلة ل  عنقطعن كانت باألمس مع أصحابو البررة الكراـ صلة جس  كرؤةة كركح كىي اليـو مان
حنين كشوؽو كحب كمراقبة كلكن فاسماوا كبلـ اهلل سبحانو كعاالى باد ذلك كىو ةالف لنا جانبان 

ن كثيران ما كاف الالحابة عدفاه  محبة اهلل “لو ةطياك  في كثيرو من األمر لانت ”من رحمتو بأمتو 
ةمناه   و فكاف المالطفى كرسولو إلى أف ةيحىمٍّليوا أنفسه  أكثر مما ةطيقوف بل أكثر مما كيلٍّفيوا ب

من ذلك مبينان أف طاقة اإلنساف أقل بكثير من حبون قد ةكوف حب الابد للرب قوةان جدان ةجالو 
ةحل  بأف ةنهض بالخوارؽ كالماجزات التي عتكافأ مع حبو كلكن اهلل ابتلى اإلنساف بالضاف 

اف من المتخلفين عن غزكة جاءه كاب بن مالك رضي اهلل عنون كقد ك“. كخيًلعى اإلنساف ضايفان ”
قائبلنهلل ةا رسوؿ اهلل إف من عوبة  عبوؾن جاءه باد أف عاب اهلل عز كجل عليو ةػيٍهرىعي إلى رسوؿ اهلل 

بل أمسك عليك باض مالك فذلك اهلل علي  أف أنخلع من مالي كلو صدقةن قاؿ لو المالطفى 
في سبيل التابير عن حبكن عن خيره لكن أم نا  إف حبك ىذا ةدفاك إلى أف عضحي بكل شيء 

عبودةتك هلل كلكن كيانك الجسمي الذم أقامو اهلل عز كجل في كياف كل إنساف ال ةقول على 
ذلك. كةركم اإلماـ مسل  كغيره عن أبي ىرةرة رضي اهلل عنو أنو خطب في الناس فقاؿهلل ةا أةها 
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لكل عاـ؟ سكت عنو الناس إف اهلل قد فرض عليك  الحج فحجوا فقاؿ رجل ةا رسوؿ اهلل أ
حتى رددىا الرجل ثبلثان فقاؿهلل لو قلت نا  لوجبت كال عستطياوف أةها الناس اعركوني  المالطفى 

ما عركتك  إذا أمرعك  بأمرو فافالوه ما استطات  كإف نهيتك  عن شيء فدعوهن فذلك ىو مانى 
ي أكدعها اهلل عز كجل في ن إنها الرحمة الت“لو ةطياك  في كثير من األمر لانت ”قوؿ اهلل عز كجل 

قلب رسولو ألمتو ةبلغه  رساالت اهلل كلكنو في الوقت ذاعو ةاطف عليه  كةحنو عليه ن ال ةرةد 
أف ةيحىمٍّلوا أنفسه  شططانن ما ةرةد أف ةيحىمٍّلوا أنفسه  عنتان كلكن ما البدةل؟ إذا كاف اإلنساف 

لظى حبو إال بالنهوض بكل ما ةحل  بو كلو  عهتاج بين جوانحو مراعر الحب كال ةستطيع أف ةػيٍبًردى 
ل  ةكن قادران على ذلك ما الذم ةػيٍبرًدي لظى حبو في ىذه الحاؿ؟ ةأعي الجواب عن ىذا في بياف 

كلكن اهلل حبب إليك  اإلةماف كزةنو في قلوبك  ككر هى إليك  الكفر كالفسوؽ ”اهلل القائلهلل 
عباد اهلل؟ أم إف ىنالك ما قد ةرفع لك  في ن ما المانى ةا “كالاالياف أكلئك ى  الراشدكف

عجزك  عن القياـ بما عحلموف بون ىنالك ما ةرفع لك  في عجزك  عن القياـ بحع حبك  
المهتاج بين جوانحك  هلل سبحانو كعاالىن صحي  أف ىذا الحب ةدعوك  إلى أف عقوموا الليل كلو 

ةدعوك  إلى أف عخلاوا عن أف عساىركه ساجدةن راكاين مناجين هللن صحي  أف ىذا الحب 
أنفسك  انتسابك  إلى الماؿ كلو كما أراد أف ةفال كاب كلكن ىنالك شيئان ةايضك  عن ذلك  
كلون إنو ىذا اإلةماف الذم حببو إلى قلوبك ن إنو ىذا الذم غرسو اهلل في قلوبك  من كراىية 

األحياف ةاالي كالمؤمن في   الفسع كالاالياف كالكفرن ربما قاؿ قائلهلل كلكن المؤمن في كثيرو من
كثيرو من األحياف ةنح  في الفسع  كالمؤمن في كثيرو من األحياف ةررد عن أكامر اهلل سبحانو 

كعاالى فكيف ةكوف ذلك عوضان لو عن القياـ بضرةبة الحب الذم ةهتاج لظاه بين جوانحو؟ عاالوا 
اف المؤمن ال ةكوف مؤمنان إال كاإلةماف فتأملوا في الجواب الذم عانيو ىذه ااةة ةا عباد اهللن اإلنس

مرعكزه في زاكةة الحب من فؤادهن ال ةكوف اإلنساف مؤمنان إال كىو كارهه للااليافن كاره للفسوؽ 
كالكفر كلكن كيف ةفال ذلكن كيف ةاالي إذان؟ قد ةندلع إلى الماالية بسائعو من شهوعون بسائع 

ررد عن صراط اهلل عز كجل كىو مؤمن بسائع من من غرةزعو التي ابتلى اهلل اإلنسافى بهان قد ة
الغرةزة التي عهتاج فتتغلب عليو في كثيرو من األحياف كلكنو في الوقت ذاعو كىو مؤمن ةكره ىذا 
الذم اندلع فيون ةكره ىذا الذم زل ٍت بو القدـ إليون ةكره ذلكن ىذه الكراىة عحفزه باد أف كقع 

اهلل عز كجل عائبانن عحفزه ىذه الحالة من كراىية الماالية  في ما كقع من عالياف إلى أف ةقبل إلى
التي ارعكبهان من كراىية الفسوؽ الذم جن  إليون عحفزه ىذه الكراىية إلى أف ةقبل إلى اهلل متألمان 
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نادمان باكيان عائبان كإذا بالذنب قد ذىب كإذا بالماالية قد ذابت كقبل اهلل سبحانو كعاالى أكبتو إلى 
كلكن اهلل حبب إليك  اإلةماف كزةنو في ”سبحانو كعاالىن ىذا مانى قولو عز كجلهلل رحاب اهلل 

ن ال ةقولن قائل كيف ىذا كفي المؤمنين من “قلوبك  ككر ه إليك  الكفر كالفسوؽ كالاالياف
ةرعكبوف المااصي كاألكزار كةجنحوف إلى الفسوؽ كالاالياف؟ أجل كلكنه  في الوقت ذاعو 

وا فيو كةتألموف من ىذا الذم غيًلبى على أمرى ن ةتألموف من ىذه الغرةزة ةكرىوف ىذا الذم كقا
التي اىتاجت بين جوانحه  فدفاته  إلى الاالياف كمن ث  ةاودكف إلى رحاب اهلل عائبينن ةاودكف 

إلى رحاب اهلل سبحانو كعاالى راجاين مستغفرةن. ىذا الذم ةقولو لنا اهلل عز كجل ما مؤداه ةا 
اناه ال أيحىمٍّليكي  عنتانن ىذا كبلـ اهلل عز كجلن ال أيحىمٍّليكي  عنتان في ىذا الذم كلفتك  عباد اهلل؟ م

بون نا  إف مراعر الحب إذا اىتاجت في القلب دفات صاحب ىذا الحب إلى أف ةفال 
الماجزات ليالن بذلك عن حبون ةدفاو ذلك إلى أف ةنفذ كل ما ةمكن أف ةجالو ضحيةن لحبو 

هلل عن حبون حبو ةدفاو إلى ىذا كلكن ضافو الذم ابتبله اهلل عز كجل بو ةقف في ليالن بذلك 
طرةقو بالمرصاد ةمناو من أف ةنفذ ما قد فالن نا  لقد كاف ذلك الرجل الالال  المحب هلل عز 

 كجل ةردد كلمة ما ةفتأ ةابر بها عن حبو هلل ةقوؿهلل

 فكيف ما شئت فامتحني  كليس لي في سواؾ قالده 

حب كاف ةحرؾ لسانو بهذه النجول هلل عز كجل كلكن ىل استطاع أف ةنج  في منطع ال
االمتحافن جاء الجواب من اهلل لون من اإللو الرحمن الرحي ن ابتبله اهلل بمرضن ابتبله اهلل بحالر 

البوؿن صبر ث  إنو صبر ث  إف صبره نفد ث  إنو عىذىك ر أف بين حبو المهتاج بين جوانحو كبين الحالة 
جسمية التي أقامو اهلل فيها عناقضانن الحب ةدفاو إلى أف ةفال الماجزات كالضاف الجسمي ال

ةقوؿ لو الن عل  أنو أخطأ في ىذا فكاف ةخرج إلى السوؽ ةلقى األطفاؿ ةاطيه  الحلول كةقوؿ 
ادعوا اهلل لامك  الكذابن إنو ليس كذابان كلكن منطع الحب عغلب عليو كأنطع لسانو بهذا الذم 

ؿ إال أف ضافو ككينونتو الجسمية كل ذلك كاف مناقضان للحالة التي كاف ةابر بها عن حبو. ىذا قا
ىو الذم ةانيو بياف اهللن أم لك  في ىذا الحب الذم غرسو اهلل بين جوانحك ن حب اإلةماف 
باهلل عز كجلن لك  في ىذا الذم غرسو اهلل عز كجل بين جوانحك  من كراىية الكفرن كراىية 

الياف كالفسوؽ ما ةغني عن أف عستجيبوا للحب الالادؽ المهيمن على قلوبك  فتحاكلوا أف الا
عضحوا بجسومك  أك أف عتركوا أموالك  كلها كأف عنخلاوا عنها نهائيانن لك  في ذلك غنىن ما 
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الذم ةغنيك  عن ذلك؟ حب اإلةمافن كراىية الكفر كالفسوؽ كالااليافن ىذا سيكوف شفياان لك  
ىذا الحب إلى التوبة كاألكبة. كإف اهلل سبحانو كعاالى عندما ىي أ جناف الخلد لاباده  كسيدفاك 

الطائاين ل  ةهيئ ىذا الناي  للماالومين أبدانن ل  ةهيئ ىذا الناي  لمن ارعقوا إلى درجة المبلئكية 
ةاني كاألكاب صيغة مبالغةه من  ةب ككلمة  ةب “ ىذا ما عوعدكف لكل أكاب حفيظ”كإنما قاؿهلل 

ن أم ىذا الناي  ما عوعدكف لكل رجاعو إلى اهلل سبحانو كعاالىن كال ةكوف “ىذا”راجع كمانى ااةة 
الابد رجاعان إلى اهلل إال إذا كاف كثير الرركد عن اهلل. المؤمن كاىن راقع فطوبى لمن مات على 

ا كمن كراىية الكفر رقاو. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجال من اإلةماف الذم زة نى بو قلوبىن
كالفسوؽ كالاالياف شفياان لنا إذا أيبٍػنىا إليو ةـو ةقـو الناس لرب الاالمينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 

 اهلل الاظي .
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 اٌزىب١ٌف اٌشوػ١خ ٠َو٘ب ٚػَو٘ب

 

 

ما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد ك
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
ى كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ عل

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف التكاليف الررعية التي خاطبنا اهلل سبحانو كعاالى بها مهما اختلفت كعنوعت ليس فيها ما ىو 
لئلنساف الذم استقبلها ماتمدان على نفسون ماتمدان على ما ةتخيل من قوعون كإف ةسير بالنسبة 

التكاليف الررعية التي خاطبػىنىا اهلل عز كجل بها على عنوعها كاختبلفها ليس فيها ما ىو عسير ق  
بالنسبة لئلنساف الذم استقبلها ماتمدان على مواله كخالقون ملتجئان إلى قوة ربو سبحانو كعاالى 

 تبرئان من حولو كقوعون ىذه حقيقة ةنبغي أكالن أف نتبينها جمياان.م

كالمركلة التي ةااني منها أكثر المسلمين اليـو أنه  عندما ةتلقوف التكاليف الربانية التي 
ةخاطبه  اهلل سبحانو كعاالى بها ةتلقونها ماتمدةن على أنفسه ن ماتمدةن على أكىاـ قوعه  

جز كةفاجىؤكف بالضاف كمن ث  ةتراجاوف كةنًكالوف على أعقابه  بالدد كقدراعه  فيفاجىؤكف بالا
ىذه التكاليف أك أكثرىا. إذا ذيكٍّرى أحدى  بضركرة االبتااد عما حر ـ اهلل سبحانو كعاالى من 

الفواحشن عما حر ـ اهلل سبحانو كعاالى من الموبقات كاالستجابة للغرائز المنحرفة شكا عجزه 
تحدةات التي عفاجئون كإذا ذيكٍّرى أحدى  بضركرة االلتزاـ بضواب  التاامبلت كشكا ما ةسميو بال

الررعية في السوؽ كاالبتااد عن أسباب الفساد كاإلفساد فيو كاالبتااد عما حر ـ اهلل سبحانو 
كعاالى من ألواف المنكرات الماركفة في السوؽ كمن ألواف الماامبلت التائهة كالراردة عن أكامر 

حانو كعاالى شكا كعأف ف مريران إلى عجزهن مريران إلى التحدةات التي عواجهو كمن ث  اهلل سب
عجالو عاجزان عن االستجابة ألمر اهلل سبحانو كعاالى فيها كمن ث  ةظل عاكفان على انحرافاعو 
المختلفة في السوؽ في الماامبلت كما أكثر أنواع التيو التي عارفونها في الماامبلت المالية 
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مختلفةن كإذا ذيكٍّرى أحدى  بضركرة االلتزاـ باألخبلؽ اإلنسانية الفاضلة في البيت داخل األسرة ال
إذا ذيكٍّرى أحدى  بضواب  عاامل الزكج مع الزكجة كالزكجة مع الزكج كمسؤكلية ااباء عن األبناء 

ي المجتمع كمن عاد ةتأف ف كعاد ةالن عن عجزه كعاد ةابٍّر عما ةسميو التحدةات التي عواجهو ف
ث  عجالو عاجزان عن االنضباط بأكامر اهلل سبحانو كعاالى. ما السبب في ذلك؟ السبب أف ىؤالء 

الناس استقبلوا أكامر اهلل عز كجل كعكاليفو ماتمدةن على أكىاـ قوعه ن ماتمدةن على أكىاـ 
اعية مستقلة ةمارس قدراعه ن كأنا أسأؿ ىل في الناس قدةمان كحدةثان من امتلك أك ةمتلك قدرة ذ

بها شؤكنو فضبلن عن أف ةستجيب بها إلى أكامر سبحانو كعاالى كعكاليفو؟ ىل في الرسل كاألنبياء 
من اعتمدكا على قواى  كقدراعه  الذاعية بالدد االستجابة ألكامر اهلل عز كجل فيما خاطبه  بو؟ 

أمر ما دكف أف ةػيٍقًدره اهلل ىل ىنالك من صبر دكف أف ةالبٍّره اهلل؟! ىل ىنالك من قىدىرى على 
 سبحانو كعاالى سبحانو كعاالى؟! أل  عقرؤكا قوؿ اهلل عز كجلهلل

 كخيًلعى اإلنساف ضايفان ] [

 أل  عقرؤكا قوؿ اهلل عز كجلهلل

 لقد خلقنا اإلنساف في كبد ] [

في منتهى الاجزن في منتهى الضاف الذم ةجالو ةتحمل المراؽ كالجهد بالدد ما ةرةد أف ةنفٍّذه 
 من أحكاـ.

 أل  عقرؤكا قوؿ اهلل عز كجلهلل

 ففركا إلى اهلل إني لك  منو نذةر مبين ] [

فركا إلى اهلل من ماذا؟ فركا إلى اهلل من ضافك ن فركا إلى اهلل من عجزك ن فركا إلى اهلل مما 
 عسمونو التحدةات.

 ففركا إلى اهلل إني لك  منو نذةر مبين ] [

. ككلمة التحدةات كلمة   علك ىي المركلة التي ةااني منها كثيره من المسلمين في عالرنا اليـو
حدةثة ل  عارفها األجياؿ السابقة كإنما ىي كلمة عدكر على ألسن الذةن فوًجئوا باجزى  عندما 

اعتمدكا على أنفسه ن فوًجئوا بضافه  عندما اعكلوا على قدراعه  فراحوا ةابركف عن ذلك بكلمة 



  

 ~529 ~ 
 

ها أصحاب رسوؿ اهلل كلقد كانت الجهود التي عحملوىا أضااؼ ما التحدةات كإنها لكلمة ما عرف
ةتحملو كثيره من المسلمين اليـو مما ةسمونو التحدةات. استقبل التاباوف أكامر اهلل كعكاليفو 

كفتحوا مرارؽ األرض كمغاربها منفٍّذةن أكامر اهلل عز كجل كل  ةتأف ف أحد منه  كل  ةٍرك أنو 
 -أك باض المسلمين -اليـو بالتحدةاتن ما الفرؽ بينه  كبين المسلمينةواجو ما ةسميو باضه  

؟! أكلئك اعكلوا على عوفيع اهلل كاعتمدكا على قدرة اهللن ككاف عرجماف اعتمادى  على قدرة  اليـو
اهلل عز كجل االلتجاء الدائ  كالتضرع المستمر على أعتابو كاالنكسار الدائ  بين ةدم موالى  

كسيلة  –بهذه الطرةقة استنػزلوا القدرة من عند اهلل عز كجلن كبهذه الوسيلة  كخالقه  عز كجل.
الوقوؼ على باب اهللن كسيلة التضرع الدائ  على أعتاب اهللن كسيلة االنكسار كالتذلل الدائ  بين 

استنػزلوا القدرة كمن ث  عحو ؿ عجزى  إلى قوة كعحوؿ ضافه  إلى ميٍكنىةن كلكنها  –ةدم اهلل 
 قدرعه ن إنها قدرة اهلل سبحانو كعاالى. ليست

كاليـو لو أف المسلمين الذةن ةتلقوف ما علقاه أسبلفه  من أكامر اهلل سبحانو كعاالى كعكاليفو 
اعجهوا إلى ما اعجو إليو أسبلفه  من التضرع على أعتاب اهلل كمن التمسكن أماـ باب اهلل كمن 

ائ  إذف لوجد ىؤالء المسلموف أف الماجزات التي التذلل كاالنكسار داعين متضرعين باستمرار د
مت ع اهلل بها عبادىه من األجياؿ السابقة ةمتٍّاه  بمثلها اليـو أةضان. سين ةي اهلل عز كجل كاحدة في 

مرتقة من الكيٍلفىةن كالكلفة عاني  –أةها اإلخوة  –عباده ال عتبدؿ كال عتغير. كلمة التكاليف 
في أنو حم لىنىا ما حم لنا من المراؽ التي ةػياىبػ ري عنها بالتكاليفن من أجل  المرقةن كهلل حكمة باىرة

ماذا؟ من أجل أف عوقظنا أعباء ىذه المراؽ إلى ذيلٍّنىان إلى عجزنا كمن ث  إلى عبودةتنا هلل سبحانو 
ال في كعاالى فتستيقظ مراعر ىذه الابودةة بين جوانحنا كمن ث  نلتجئ إلى اهللن كةكوف التجاؤنا 

ساعةو من نهارن الن بل ةكوف التجاؤنا غذاءن مستمران بين ةدم نهوضنا بالتكاليف التي أمرنا اهلل 
 سبحانو كعاالى بها. أال عقرؤكف في كل ةـو بين ةدم اهلل عز كجل كأنت  كاقفوف بين ةدةوهلل 

 [ٓ)إةاؾ نابد كإةاؾ نستاين( ]الفاعحةهلل 

 نابد(؟ما عبلقة )كإةاؾ نستاين( بقولنا )إةاؾ 

)إةاؾ نابد( دعول نقولهان نقالد بذلك الاـز كالاقد بيننا كبين اهلل عز كجل على االستجابة ألمره 
ث  إننا نالن مع ذلك عمامان عن عجزنا كعن ضافنا كعن أنا ال نملك أم قدرة على أف نستجيب 

نستاين( ىي كنتحقع بما عاىدنا اهلل عز كجل عليو كمن ث  نقوؿهلل )إةاؾ نستاين(. كلمة )إةاؾ 
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كىو ةتحدث عن  –التي عيٍدًخلي الركح كالحيوةة في قولناهلل )إةاؾ نابد(. أل  عقرؤكا اهلل عز كجل 
 ىذه السُّنة الربانيةهلل

)كلقد أرسلنا إلى أم  من قبلك فأخذناى  بالبأساء كالضراء لاله  ةتضرعوفن فلوال إذ جاءى  
كانوا ةاملوفن فلما نسوا ما ذيكٍّريكا بو   بأسنا عضرعوا كلكن قست قلوبه  كزةن له  الريطاف ما

 فتحنا عليه  أبواب كل شيءن حتى إذا فرحوا بما أكعوا أخذناى  بغتةن فاذا ى  مبسلوف( ] [.

لكن لماذا؟ من أجل  -أجل –علك سنة ماضية في عباد اهلل عز كجلن ةأخذ اهلل عباده بالردائد 
 كا إلى اهلل سبحانو كعاالى.أف عسوقه  عالي الردائد إلى اهللن من أجل أف ةفرُّ 

ةا عباد اهللهلل أكامر اهلل التي عبلحقنا ما أةسر أف ننفٍّذىا إف نحن التفتنا إلى اهللن إف نحن ىيرًٍعنىا 
 جاىدةن ملتالقين بأعتاب اهللن إف نحن نف ٍذنىا قوؿ اهلل القائلهلل

 )ففركا إلى اهلل إني لك  منو نذةر مبين( ] [

ف أنه  ال ةستطياوف أف ةنضبطوا بضواب  الماامبلت المالية الررعية ما أةسر على الذةن ةركو 
في السوؽن ما أةسر أف ةتلزموا بها إف ى  في الغدك كااصاؿ التجؤكا إلى اهلل كاستنػزلوا التوفيع 

من عند اهلل بالدؽ كبحرقة كانكسارن عنظر عندئذو كإذا التجار ةلتزموف الجادة التي شرعها اهللن ال 
لسوؽ فساد كال إفساد ال في أقوات الناس كال في الماامبلت كال في الرشاكم كال في ةوجد في ا

شيءو غير ذلك. ما أةسر لمن ةتاامل مع أىلو في الدار ث  ةركو أنو ةااني من مركبلت داخل 
داره كال ةستطيع أف ةنفٍّذى أكامر اهلل عجاه زكجتو أك عجاه أكالدهن ما أةسر أف ةجد االنقياد ألكامر 

اهلل ةسيران إف ىو فال ما قلتو لك ن إف ىو عبر أ من حولو كقوعو كالتجأ إلى اهلل التجاءن صادقان 
منكسران ةقف موقف الر ح اذ أماـ باب اهلل عز كجل ةقوؿ لوهلل ةا رب أمرعني كأنا عاجز كل ٍفتىًني كأنا 

بدؾ الضايف ألتجئ إليك ضايفن ىبل  أبدلتى ضافي قوةنن ىبل  أبدلتى عجزم مكنةن الله  إني ع
كأفرُّ من عجزم إليك؟ كإذا بالبارم عز كجل ةستجيب. ما من شاب من الرباب الذةن ةركوف 
إلي  أنه  ةرةدكف االستقامة على صراط اهلل كلكن غرائزى  المهتاجة عدعوى  إلى االنفبلتن إلى 

ى اهللن قل كاشك إلى اهلل الرركدن ماذا نالنع؟ الباب مفتوح كالدكاء أمامك. الدكاء أف علتجئ إل
حالكن اشك إلى اهلل ضافك. كقف أحدى  في بػىٍهوو في الجاماة ةركو إلي  ضافو كعجزهن ةركو 
إلي  بحرقة أنو ال ةرةد أف ةاالي اهلل كلكنو عاجز كىو طالب في الجاماةن نفسو عجم  بو كعدعوه 
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كسار الذم عبدةو إلي ن عوجو إلى ارعكاب المحرماتن ماذا أصنع؟ قلت لوهلل أرأةت إلى ىذا االن
بهذا االنكسار ذاعو كلكن ال إلي ن أنا ضايف مثلكن عوجو بهذا االنكسار إلى ربكن عوجو بهذا 
الضاف إلى موالؾن عوجو بهذا التذلل إلى خالقكن قل لو في جن  الليالين قل لو في أكقاعك 

عاجز كما قد كصفتى الخاصةهلل ةا رب أنا أحب أف أطياك كال أحب أف أعاليك لكني ضايف 
عبادؾ فيا رب أمكنٍّي أف أكوف عند أكامرؾن أقدرني على أف أستجيب لحكمك. افال ىذا 

 كلسوؼ عجد أف اهلل ةقوؿ لكهلل لبيك ةا عبدم.

 -ىذا دكاء المسلمين اليـو ةا عباد اهلل. قولوا لكل من ةركو ما ةسميو التحدةات على اختبلفها 
قولوا  –أك  خر المرارؽ أك علك التي عنبع من مجتمااعنا سواء علك ااعية من  خر المغرب 

لهؤالء الذةن ةركوف ما ةسمونو بالتحدةات دكاؤك  موصوؼ كعبلجك  موجودن استاملوهن إنو 
االلتجاء إلى اهللن إنو التضرع الدائ ن إنو االنكسار على أعتاب اهلل كانظركا كيف عجدكف 

 االستجابة باد االستاماؿ.

  كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك . أقوؿ قولي ىذا
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 ٚال رَٕٛا اٌفؼً ث١ٕىُ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أ
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 ف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلمو 

 جزءه من  ةةو في كتاب اهلل سبحانو كعاالى استوقفني طوةبلن. أما ااةة فقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ا عػىٍامىليوفى بى  نىكيٍ  ًإف  الٌلوى ًبمى ( ]البقرة هلل )كىأىف عػىٍافيوٍا أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل كىالى عىنسىويٍا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ  [ِّٕاًليره

 كأما الجزء من ااةة فقوؿ اهلل عز كجلهلل

نىكيٍ (  )كىالى عىنسىويٍا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

ىذه الجملة من ىذه ااةة الاظيمة لو أردنا أف نتحدث عما عتضمنو من المااني كالمبادئ لضاؽ 
 .الوقت كلربما أيٍنًفعى في ذلك مجلد كامل كلكن ما ال ةدرؾ كلو ال ةترؾ كلو

 عاالوا نقف على ملخه ما عدؿ عليو ىذه الجملة أك ىذه الفقرة من ااةة القر نية 

نىكيٍ (.  )كىالى عىنسىويٍا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

ةحب اهلل سبحانو كعاالى أف عمتد بين عباده  صرة األيلفةن  صرة المحبة كالود كمن ث   صرة 
االى لتحقع ىذه ااصرة كالمتدادىا بين عباد التااكف. كلكن فما السبيل الذم ةس رىهي اهلل سبحانو كع

 اهلل جمياان؟

حاشى الرسل  –سبيل ذلك ما قد شاءه اهلل سبحانو كعاالى من أف ال ةكوف اإلنساف أةان كاف 
ماالومان عن األخطاء كالايوب كااثاـ. ىكذا قضى اهلل سبحانو كعاالى ببالغ حكمتو  –كاألنبياء 

ماالـو عن األخطاء كااثاـ كالايوب. كما شاء  –كاألنبياء  حاشى الرسل –أال ةكوف في الناس 
اهلل سبحانو كعاالى أف ةقس  بين عباده المزاةا كالمبادئ األخبلقية الساميةن شاء اهلل عز كجل أف 
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ةجال منها قسمةن عريع فيما بينه  جمياان. كمن ث  فقد فػىو تى البارم سبحانو كعاالى بحكمتو 
أف ةتباىى على أنداده كإخوانو بالاالمة. ال ةمكن أف ةتأع ى لو  –أةان كاف  –الباىرة على اإلنساف 

 خطاؤكف كخير الخطائين التوابوف. ذلك ألف الناس كله  كما قاؿ المالطفى 

أف ةتباىى بمزةة من  –كأنا أستثني دائمان الرسل كاألنبياء  –كذلك  ال ةتأعى لئلنساف أةان كاف 
بادئ األخبلقية متاو اهلل عز كجل بها. ال ةتأعى لو أف ةتباىى على االلتزاـ كاالستقامة على الم

ااخرةن بذلك ألنو كما ةرار بأف اهلل قد أنا  عليو بباض ىذه المزاةا فانو ةنبغي أف ةال  أف 
ااخرةن ةتمتاوف بمزاةا أخرل فاعتو كل  ةتمتع بها. كمن ث  فبل ةتأعى لئلنساف أف ةقف فيفىضٍّل 

هلل جمياان ألنو مستقي  على أكامر اهلل غير شاردو عن صراط اهلل عز كجل. من ىو نفسو على عباد ا
ىذا الذم ةزع  أف ذلك. فػىو تى البارم عز كجل ىذه الفرصة على عباده جمياان. فػىو تى اهلل سبحانو 
 كعاالى الفرصة على عباده جمياان أف ةتباىى أحدى  بأنو ةتمتع بخلع فاضل ل  ةتمتع بو ااخركف.
إف كاف قد عمتع بخلع فاضل حسن فقد أكـر اهلل عز كجل ااخرةن من األخبلؽ الفاضلة كالمزاةا 
الحميدة بما ل  ةتمتع بو ىو. كسبحاف من كزع المنائ  بين عباده كما كزع فيما بينه  االبتبلءات 

 بالنقائه.

د أنك عتمتع بمزاةا كىكذا فانني عندما أنظر إليك البد أف أفضٍّلىكى على نفسي ألنني أنظر فأج
 حميدة ل  أعمتع بهان كألنني أعأمل فأجد أنك كيًقٍيتى من كثيرو من االنحرافات ابتيًلٍيتي أنا بها.

ككذلك أنت إذا نظرتى إلي  ستفضلني على نفسك ألنك ستجدني قد أيٍكرًٍمتي بباض المزاةا التي 
 قائه التي قد ابتيًلٍيتى بها.فاعتك كفاعك التحلي بها كألنك ربما عجدني ماافى من باض الن

 كىكذا ةتبادؿ الناس الفضلى فيما بينه .

 فهذا ملخه مانى قولو عز كجلهلل

نىكيٍ (.  )كىالى عىنسىويٍا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

 الى عىنسىويٍا أنني قد مىيػ ٍزتي كبلًّ منك  على ااخر.

بها من حسن خلع الى عىنسىويٍا أف  الى عىنسىويٍا أف الواحد منك  إذا حىًمدى اهلل على نامة قد أكرمو اهلل
 إخوانك  ةتمتاوف بأخبلؽ أخرل ل  عيمىت اوا أنت  بها.
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كالى عىنسىويٍا أف إخوانك  الذةن عتأملوف في أحواله  إف رأةت  أف فيه  من قد انح  في باض األكزار 
لو عظي  لقولو فلتالموا أنك  قد ابتليت  بمثل ىذه األكزار أك باضو منها ىكذا نقف أماـ مانى جلي

 سبحانو كعاالىهلل

نىكيٍ (  )كىالى عىنسىويٍا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

 باد أف قاؿهلل

 )كىأىف عػىٍافيوٍا أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل(.

ىذه ىي الوسيلة التي شاءىا اهلل عز كجل ألف عمتد من خبللها  صرةي األلفةن  صرة المودة كمن ث  
  صرة التااكف كالتآلف بين عباد اهلل جمياان.

د اهللهلل ىذا الذم أقولو لك  سين ةه من سنن اهلل عز كجل نقرؤىا في محك  عبيانون ال ةيستثنى من عبا
ىذه السنة التي ذكرت لك  خبلصة عنها إال المستكبركف. فالمستكبر ىو ذاؾ الذم أىٍكدىل 
ميدة استكباره بكل ما قد ةتمتع بو من المزاةا كالمحامد. المستكبر ال ةمكن أف علتق  لو مزةة ح

 قد عكوف شفياان لو ةـو القيامة. كصدؽ اهلل القائلهلل

ًإف ةػىرىٍكٍا كيل   ةىةو ال  ةػيٍؤًمنيواٍ  بػ ريكفى ًفي األىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحىعٍّ كى ًإف ةػىرىٍكٍا  )سىأىٍصًرؼي عىٍن  ةىاًعيى ال ًذةنى ةػىتىكى ًبهىا كى
ًإف ةػىرىكٍ   [.ٍُْٔا سىًبيلى اٍلغىيٍّ ةػىت ًخذيكهي سىًبيبلن( ]األعراؼ هلل سىًبيلى الرٍُّشًد الى ةػىت ًخذيكهي سىًبيبلن كى

ىذا الذم ةىٍذكيريهي لنا بياف اهلل عز كجل من خبلؿ جملة صغيرة في  ةةو عظيمة ةضانا أماـ مبدأن 
ةأخذنا اهلل سبحانو كعاالى بو في مجاؿ األخبلؽ الحميدة. ةطلب اهلل عز كجل مني كمنك إذا 

كاقع إخوانون في سلوكاعه ن ةطلب اهلل عز كجل منا أف نتبين فضائله  كي نقتدم عأم لى كلٌّ منا في 
 بها كأف ال نبحث كنلتق  عثراعه  لكي نمد ألسنة االستاابة عليه  بها.

 من المااني البايدة التي ةخاطبنا اهلل سبحانو كعاالى بها. –بل مانىن  –ىذا ىو المانى 

ابحث عن المزاةا  -ه ن عحتك به ن عتاامل ماه  عتارؼ علي -عندما عتاامل مع إخوانك 
 الالالحة التي متاه  اهلل بها مما قد فاعك التمتع بو. ىذا ىو الذم ةفيدؾ.

كإنو ليتمتع من ذلك بمزاةا كثيرة  –كإةاؾ أف عري  بوجهك عن المزاةا التي ةتمتع بها أخوؾ ىذا 
 لتلتق  الهنات كلتلتق  الايوب التي انح  فيها. –
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من المبلئكة الماالومين لكاف لك ذلك. أم ا كأنت عال  أنك كاحد ممن صىدىقىٍت عليو  لو كنت
 بقولوهلل سنة رب الاالمين سبحانو كعاالى التي عب ر عنها المالطفى 

 )كل بني  دـ خطاء(

 كالتي عب ر عنها البياف اإللهي بقولوهلل

 [ِٖ)كىخيًلعى اإًلنسىافي ضىًايفان( ]النساء هلل 

مطى على مستول المبلئكية في حع نفسك ث  عضع المناظير المكبرة أماـ فليس لك أف عت
 عينيك لتلتق  بها عيوب كىنات إخوانك.

كإف كاف في الفقهاء  –كإنو ليطيب لي أف أسترهد في ىذا المقاـ بما قالو اإلماـ الرافاي شاران 
 .-من كىر ىيوا االسترهاد بالرار في مثل ىذا المقاـ

 فكلك عورات كللناس ألسن  عورة امرئو لسانك ال عذكر بو 

ىذه الحقيقة ةػيبىالٍّرينىا بها كتاب اهللن كىذا من األخبلؽ اإلنسانية الحميدة التي عقف من األىمية 
 ربما فوؽ مستول كثيرو من الطاعات كالابادات.

 صدؽ المثل القائلهلل –ةا عباد اهلل  -من أجل ىذا 

 كل  من رأةت فالخضر اعتقد.

سانان متطوحان في باض المااصين متلبسان بباض ما ىو سيءه أك مرذكؿ من األخبلؽ إذا رأةت إن
فاةاؾ أف عحك  عليو كعلى ماليره من خبلؿ ىذا الذم عراه بل قل في سرؾ كاستيقن في ضميرؾ 

 بأف ىذا اإلنساف ربما  لى إلى اهلل كليان من أكليائو كربما كاف ىو الخضر ذاعو.

ةتس  بالاالمة كاستطات أف عحالي لو باض الهنات كاالنحرافات إذا رأةت في الناس من ل  
فىأىًشٍ  بوجهك عن انحرافاعو كابحث في كيانو عن فضائلو ستجد فيو من الفضائل من أنت بحاجة 
ماسة إليو كمن ث  حىسٍّن الظن بو كاعتقد أنو ربما كاف ىو الخضر. إف ل  ةكن ىو الخضر اليـو 

 ب  في مستول الخضر غدان.فلربما  ؿ بو األمر إلى أف ةال
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كإنك  لتالموف كما أعل  أف كثيرةن ى  الذةن عاشوا ردحان طوةبلن من حياعه  منحرفينن عائهينن 
عاكفين على ألوافو من الغي ث  إف اهلل انترله  باالجتباء فآلوا إلى اهلل سبحانو كعاالى كى  من 

 أكليائو المحبوبين.

  ىذا األمر. أفأنت موقن أف ىؤالء الذةن عراى  من كلنا ةال  أف في الناس من ةالدؽ عليه
التائهين كالمنحرفين لن ةنترله  اهلل عز كجل برفاعة خيليعو حميد ةتمتاوف بو؟ برفاعة استقامة 
على باض المزاةا التي كز عها اهلل عز كجل رحمةن كلطفان بين عباده؟ أفموقن أنت أف ىؤالء الذةن 

 بحانو كعاالى إال بخاعمة حسنة.عنتقاله  لن ةؤكلوا إلى اهلل س

ماذا كاف فضيل بن عياض في شبابو؟ ماذا كاف برره الحافي في شبابو؟ ك  كك  من الالالحين 
 الذةن نايش اليـو على مناقبه  كانوا في أكائل أةامه  من التائهين.

 مالك بن دةنار ذلك الذم كاف شيرىطي ان في األسواؽن كيف كاف كإالـى صار أمره.

قوؿ لك ىذا ناصحان أقوؿ لنفسي كلكهلل ال عكن أمينان من مكر اهلل عز كجل السيما إف كما أ
عباىيت باستقامتك كبما متاك اهلل عز كجل بباض المن ن أموقن أنت أف سببان من أسباب السخ  

ل  عتلبث بو كمن ث  فاف اهلل عز كجل قد ةحك  عليك بالرقاء باد أف سرتى أشواطان في طرةع 
 الساادة؟

 [ٗٗفىبلى ةىٍأمىني مىٍكرى الٌلًو ًإال  اٍلقىٍوـي اٍلخىاًسريكفى( ]األعراؼ هلل )

 كالكافركف أةضان.

 باضه ةسير مما ةدؿ عليو قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل -أةها اإلخوة  –ىذا 

نىكيٍ (  )كىالى عىنسىويٍا اٍلفىٍضلى بػىيػٍ

 ى على الواحد منه  كأف أقوؿ لو أدٍع اهلل إنني عندما أنظر إلى التائهين من عباد اهلل أكاد أف أيسىلٍّ 
. في سرٍّؾ أجل لالو في سرٍّه ةجأر إلى اهلل بالركول كلالو في سرٍّه ةتضاءؿ ث   لي في ًسرٍّؾى

ةتضاءؿ كلال البكاء ةذةب حراشتو للسوء الذم قد علبس بون كلال اهلل عز كجل ةرفع لو ةـو 
 القيامة بهذا الذم أقولو لك.
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و كعاالى أف ةجالنا عجاه أخطائنا من التوابين كأف ةجالنا عجاه ما متاىنىا بو من أسأؿ اهلل سبحان
 صال  األعماؿ من الراكرةن. اقٍػبىًل الله  منا ذلك.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 االٌزغبء اٌٝ هللا فٟ اٌشلح ٚاٌوفبء

 

 

وافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ة
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ًو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّ 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 إف اهلل عز كجل قد كصف حاؿ باضو من عباده في محك  عبيانو فقاؿهلل

ًإذىا مىس كي ي اٍلضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىن عىٍدعيوفى ًإال  ًإة اهي فػىلىم ا نىج اكيٍ  ًإلىى اٍلبػىرٍّ أىٍعرىٍضتي ٍ  افى اإًلٍنسىافي  )كى  كىكى
ـٍ كىفيوران. أىفىأىًمنتيٍ  أىف ةىٍخًسفى ًبكيٍ  جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك ةػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍ  حىاًصبان ثي   الى عىجً  ديكٍا لىكيٍ  كىًكيبلن. أى

   الى عىًجديكٍا أىًمنتيٍ  أىف ةيًايدىكيٍ  ًفيًو عىارىةن أيٍخرىل فػىيػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍ  قىاًصفا مٍّنى الرٍّةً  فػىيػيٍغرًقىكي  ًبمىا كىفىٍرعيٍ  ثي 
نىا ًبًو عىًبياان( ]اإلسراء هلل   [ٗٔ-ٕٔلىكيٍ  عىلىيػٍ

حاله  بهذا الكبلـ البليغ. إنه  إذا فوجئوا بالماليبة ىناؾ باض من عباد اهلل عز كجل ةالف 
ةيخىي لي إليه  أف ببلءىا نابعه من ذاعها كأنها إذا انجابت عحولوا من الخطر إلى ساحة األماف. قد 
ةػيٍبتىلى الواحد منه  بالفقر فبل ةرل الماليبة إال ىذه الحالة التي فاجأعو كشار من جرائها بالضر 

 الحالة إذا زاةلتو فانو ةالب  في أمن كطمأنينة. كاألل  كعالور أف ىذه

كلربما ابتلي بمرض ةستقر في ذىنو أف الببلء إنما ىو نابع من ىذه الحالة التي ابتيًليى بهان من ىذا 
ائًو ك المو استطاع أف ةضمن لنفسو األمن  المرض الذم انح   في كيانو فاذا عيوًفيى كاناتع من بػيرىحى

 .كساحة الرغد من الايش

كلربما كاجهو عدك أفقده أمنو كطمأنينتو ةستقر في ذىنو أف الببلء محالور في ىذا الذم كاجهون 
فاذا زاؿ الادك كانحسر الادكاف عاد إلى الطمأنينة كعاد إلى األمن متالوران أف الببلء قد زاةلو كأنو 

 ةايش ااف في حالن من األماف.
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اهلل سبحانو كعاالى إلى خطورة ىذا الخطأ الذم ةقع كلكن ىذا التالور عالور خاطئ ةػينىبػٍّهينىا بياف 
 فيو كثير من الناس.

ليست الماليبة أف ةهتاج البحر كأف ةهددؾ بالغرؽ حتى إذا رأةت نفسك على اليابسة عخيلت أف 
 الببلء قد زاةلك كأف الخطر قد انجاب عنكن ال.

 الببلء ةهب  إليك من علياء الربوبية كال ةنبثع لك من الطبياة.

إللو الذم شاء أف ةبتليك بفقر ربما ابتبلؾ بالغنى فكاف الغنى أشد ببلءن من الفقر الذم كنت ا
 عااني منو.

كاإللو الذم ةبتليك بمرض أفقدؾ الراحة كأفقدؾ األمن ربما عافاؾ اهلل عز كجل باد ذلك ففج ر 
 من الاافية التي عتمتع بها ببلءن أط  كماليبة أشد.

  عز كجلهللأجلن ىذا مانى كبلـ اهلل

إلسراء هلل )أىفىأىًمنتيٍ  أىف ةىٍخًسفى ًبكيٍ  جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك ةػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍ  حىاًصبان ثي   الى عىًجديكٍا لىكيٍ  كىًكيبلن( ]ا
ٖٔ.] 

 كىذا المانى ذاعو ةلفت البياف اإللهي نظرنا إليو عندما ةقوؿهلل 

اء أىف ةػيٍرًسلى )أىأىًمنتي  م ن ًفي الس مىاء أىف ةىٍخًسفى ًبكي  ـٍ أىًمنتي  م ن ًفي الس مى  ي األىٍرضى فىًاذىا ًىيى عىميوري. أى
تػىٍالىميوفى كىٍيفى نىًذةًر( ]الملك هلل   [ُٕ-ُٔعىلىٍيكيٍ  حىاًصبان فىسى

ما أكثر ما ةتالور اإلنساف أف األرض مهده جالها اهلل عز كجل سببان للساادة كاألمن كالرخاء كجال 
 -إف شاء  -ر مبتغياعو كلكنو ةنسى أف ىذا اإللو الذم جال فابلن من األرض مهدان منها كنػزان لسائ

جال لك منها سببان للدمارن جال منها أفواىان فاغرة عبتلاك بل عبتلع أيم ةن بأسرىا. كاسماوا ةا عباد 
باده. في إىبلؾ من أىلك من ع –إف جاز ىذا التابير  –اهلل بياف اهلل عز كجل كيف ةرةنا التفنن 

 أىلكه  بوسائل كثيران ما نراىا أسبابان للساادة. أىلك باضه  بالماء الذم جالو اهلل سران للحياة.

( ]األنبياء هلل   [َّ)كىجىاىٍلنىا ًمنى اٍلمىاء كيل  شىٍيءو حىيٍّ

 أىلك اهلل عز كجل كثيران من األم  بنسمات الهواء الرخية التي نراىا سببان لبلنتااش كسببان الستمرار
 الحياة.
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أىلك اهلل سبحانو كعاالى أناسان عن طرةع ىذه األرض التي جالها اهلل سبحانو كعاالى لئلنساف 
 مهدان كال كمهد األـ الذم عبسطو للطفل.

هي  ٍعوي الال ٍيحىةي كىًمنػٍ هي  م ٍن أىخىذى هي  م ٍن أىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًو حىاًصبان كىًمنػٍ نًبًو فىًمنػٍ ٍذنىا ًبذى   م ٍن خىسىٍفنىا بًًو )فىكيبلًّ أىخى
انيوا أىنفيسىهيٍ  ةىٍظًلميوفى( ]الانكبوت هلل  هي  م ٍن أىٍغرىقٍػنىا كىمىا كىافى الل وي لًيىٍظًلمىهيٍ  كىلىًكن كى  [.َْاألىٍرضى كىًمنػٍ

أرأةت  إلى ىذا المانى التربوم الذم ةنبهنا إليو بياف اهلل عز كجلن إنو ةقوؿ لنا جمياان ةا عباد اهللهلل 
لوا خوفك  من الذم ةرسل عليك  الماليبة عندما ةراء كةمتاك  بالنامة عندما ةراءن ال اجا

عجالوا خوفك  من شب  الماليبة ذاعًهان الماليبة جنده من جنود اهلل عز كجل كما أكثر ما ةجال 
 من ىذا الجند سببان لنامةن سببان لساادةن أجل. ىذا ما ةنبهنا إليو بياف اهلل سبحانو كعاالى.

و أف اإلنساف كعى ىذه التبالرة الربانية لكاف خيالو كلكانت مراعره الوجدانية دائمان متجهةن إلى كل
اهلل سبحانو كعاالىن إف كاجهتو الماليبة التجأ إلى اهلل سبحانو كعاالى ةسألو بذؿ عبودةتو أف ةباد 

)إف عافيتك أكسع قائبلنهلل  عنو ىذه الماليبة كةسأؿ اهلل عز كجل الاافية كما سألها رسوؿ اهلل 
 لي(.

فاذا انجابت الماليبة بقي ةلتجئ إلى اهلل عز كجل ألنو ةال  أف الساعة التي ةتمتع فيها برغد 
الايشن ةال  أف الساعة التي ةتمتع فيها بالاافية كالالحة ربما عقل بىت كعحولت في لحظة كاحدة 

ال حد  لها كمن ث  فهو دائ  إلى سبب للرقاءن إلى سبب لضنك الايش كلآلالـ الميًمض ة التي 
 االلتجاء إلى اهلل.

ةلتجئ إلى اهلل في الردة ةسألو أف ةباد عنو الردةن كةلتجئ إلى اهلل في الرخاء ةسألو عز كجل أف 
ةبقي رخاءه ىذان ةسألو عز كجل أال ةحوؿ رخاءه إلى شدةن كةذكر في ىذا الوصية التي أكصى بها 

 قاؿ في كصيتوهلل رسوؿي اهلل عبدى اهلل بن عباس إذ

 )عار ؼ إلى اهلل في الرخاء ةارفك في الردة(.

عباد اهللهلل ىذه حاؿ كثيرو منان ةلتجئوف إلى اهلل عز كجل عند الردة فراران منهان حتى إذا عنفس 
أحدى  الالاداء كزالت الردة نسي اإللو الذم كاف ةلتجئ إليون غابت الردة غاب ماها االلتجاء 

 إلى اهلل.
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اسان ابتلوا بفقر باد غنى أك ابتلوا بمرض باد عافية كإذا بالواحد منه  ةطرؽ أبواب ك  رأةنا أن
الالالحين ةسأؿ ىذا كذاؾهلل أال عال  دعاءن لو أنني دعوت بو ةفرٍّجي اهلل عز كجل مني ىذه الردة 
التي أعاني منها؟ فاذا عل  صيغة من صيغ الدعاء أخذ ةكررىا كما لو كاف طفبلن ةحفظ كظيفتون 

ى إذا أكرمو اهلل عز كجل بالاافية باد المرض كأكرمو اهلل سبحانو كعاالى بالغنى باد الفقر نسي حت
ما كاف ةالنع ألف التجاءه إنما كاف خوفان من الماليبة ذاعها كل  ةكن خوفان من مرسلها كىو اهلل 

 سبحانو كعاالى.

إلى أمثالنا من الذةن متاه  اهلل  عباد اهلل أنا أقف مدىوشان أماـ صورة لطفل ال ةاي كأنظر بالمقابل
 بالاقل كعجربة الحياة فأجد أف ىذا الطفل أقرب إلى الفه  كالمارفة من كثيرو من أمثالنا.

ةحمل الوالد طفلو بين ذراعيو كةحتضنو كةطمئن الولد الطفل أنو مكلوءه باناةة كالده كةررؼ بو 
م السحيع حتى ةتربث بأبيون حتى كالده على كادو سحيعن ما إف ةنظر الطفل إلى ىذا الواد

ةلتالع بأبيو التالاقان عجيبان. ىو في أحضاف أبيون ذراع كالده ةحوط بون أجلن ىو ةال  أنو مكلوءه 
باناةة أبيو لكنو رأل الببلء على مقربة منو كةال  أف مالدر أمنو كالده كةال  أف مالدر شقائو 

متربثان بأبيون ةظل في كل حاؿو ملتالقان  كالخطر الذم قد ةطوؼ بو إعراض أبيو عنو كمن ث  ةظل
بالدر أبيو. ىذا حاؿ ىذا الطفلن أما اإلنساف من أمثالنان أما الااقل الذم أدرؾ أسرار الحياة 

 أليس أكلى بو أف ةال  ىذه الحقيقة.

كلنا أةها اإلخوة نطل ببالائرنا كأبالارنا على مالائب ىي قرةبة منا جمياانن نطل عليها كنال  أنها 
أف مالدر ىذه المالائب موالنا كخالقينان مالدر  –أك ةنبغي أف نال   –أف عقع بنان كنال   عوشك

 االبتبلء ىو اهلل عز كجلن أليس ىو القائلهلل

نىا عػيٍرجىايوفى( ]األنبياء هلل  ًإلىيػٍ نىةن كى ٍيًر ًفتػٍ ليوكي  بًالر رٍّ كىاٍلخى  [ّٓ)كىنػىبػٍ

الطفل؟! لماذا ال نتربث برحمة اهلل كلطفو؟! نال  ىذه الحقيقةن فلماذا ال نفال كما ةفال ىذا 
لماذا ال نظل نلتجئ إلى اهلل عز كجل في الرخاء كما نلتجئ إليو في الردة؟! لماذا ال ةكوف شأننا  

كرأف ىذا الطفل بل لماذا ال نتال  من ىذا الطفل إذ ةلتجئ إلى أبيو كإذ ةرمقو باينين عزةغاف 
ن ال عتركني ةا أبي للخطر المحدؽ الذم أراه من حولي بالخوؼ كأنو ةقوؿ ال عتخل عني ةا أبي
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كىو في حالة أمنن كىو في حالة طمأنينةن أةن نحن ةا عباد اهلل من ىذا المانى ندركو في عبلقة 
 ما بيننا عبيدان كبين ربنا كموالنا سبحانو كعاالى.

ا استجاب اهلل عز ةفر أحدنا إلى اهلل عندما عطوؼ بو محنةن فقرن مرضن عدك ةتهددهن أجل. فاذ
كجل دعاءه كفر جى عنو كربو عنظر إليو كإذا ىو ةاود إلى غفلتون ةاود إلى شأنو كدنياه ككأف الببلء 
قد زاؿ كال ةمكن أف ةاود إليون ككأف اليد الحانية التي أنقذعو من الفقر كأنقذعو من المرضن كأف 

 ك الببلء الذم أصابو.ىذه اليد الحانية ال عستطيع أف عاود فتبتليو بررٍّ من ذل

 ىذا شأف طائفةو من الناس كصفه  اهلل عز كجل بما قد سمانا.

كأعود فأذكٍّر نفسي كأذكرك  بهذا البياف الرباني البليغ مابران عن ىذا المانىن ةالو بنا إلى ىذه 
 التربية 

ًإذىا مىس كي ي اٍلضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىن عىٍدعيوفى ًإال  ًإة اهي  افى اإًلٍنسىافي   )كى فػىلىم ا نىج اكيٍ  ًإلىى اٍلبػىرٍّ أىٍعرىٍضتيٍ  كىكى
ـٍ كىفيوران. أىفىأىًمنتيٍ  أىف ةىٍخًسفى ًبكيٍ  جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك ةػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍ  حىاًصبان ثي   الى عىًجديكٍا لىكيٍ  كىكً  يبلن. أى

يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍ  قىاًصفا مٍّنى الرٍّةً  فػىيػيٍغرًقىكي  ًبمىا كىفىٍرعيٍ  ثي   الى عىًجديكٍا أىًمنتيٍ  أىف ةيًايدىكيٍ  ًفيًو عىارىةن أيٍخرىل فػى 
نىا ًبًو عىًبياان( ]اإلسراء هلل   [.ٗٔ-ٕٔلىكيٍ  عىلىيػٍ

أنت ةا ابن  دـ في قبضة الرحمنن أنت ةا ابن  دـ في قبضة اهلل سبحانو كعاالى ةفال بك ما 
ظل ةرمع باين االسترحاـ أباهن كن كهذا الطفل الذم ةلتالع بالدر ةراء. كن كهذا الطفل الذم ة

أبيون كلكن فلنال  أف كلينا ىو اهلل كلنال  أف مالدر الببلء كمالدر الناي  كمالدر الساادة 
كالرقاءن مالدر ذلك كلو ىو اهلل سبحانو كعاالى. كإذا كقف اإلنساف موقف الابودةة مع اهلل في 

أف اهلل عز كجل قد أجزؿ لو األجر كحقع لو ساادة الاقبى التي  حالتي الرخاء كالردة فليال 
 عنتظره باد الموت. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 فوق ِب ث١ٓ اٌّئِٓ ثبهلل ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚاٌّٛلٓ ثٍمبئٗ ٚاٌغبؽل ثبهلل ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚإٌّىو

 ٌٍمبئٗ

 

 

افي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةو 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ًو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّ 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

حد باهلل سبحانو كعاالى كالمنكر إف فرؽ ما بين المؤمن باهلل سبحانو كعاالى كالموقن بلقائو كالجا
 للقائو فرؽ ما بينهما ىو التاليهلل

أما المؤمن باهلل سبحانو كعاالى كالموقن بلقائو فاف كل ما مر  من عمره عاـ استبرر بأف لقاءه باهلل 
سبحانو كعاالى قد أصب  أكثر قربان كبأف ساعة رؤةتو هلل عز كجل ككقوفو بين ةدةو قد أزفت 

ةنظر في ماضي حياعو فاف كجد أف اهلل عز كجل قد كفقو لبلستقامة على أكامره كدنت. ث  إنو 
كاالبتااد عن نواىيو حىًمدى اهلل كاستبرر كإف رأل أف ميقىالٍّر عائو قد عوغل في باض المااصي 

كاألكزار استدرؾ كاستفاد من البقية الباقية من حياعو فتاب ك ب إلى اهلل سبحانو كعاالى كأحسن 
 و ـ اعوجاجون كىو في كلتا الحالتين في خير.سلوكو كقػى 

كأما الجاحد باهلل كالمنكر للقائو فهو إذا رأل أف عامان قد انقضى كانسلخ من حياعو ةرار بأف 
ساعة االختناؽ قد دنت منو كبأنو قد أصب  قرةبان من الجدار المغلع في داخل النفع المظل  

فانو ةرار بالوحرةن إذ ةرار بأف ساعة انقضائو  الذم ةسير فيون نفع ذم اعجاه كاحدن كمن ث 
قد أزفت كأف ساعة ابتااده عن مائدة المتع كالرهوات التي ةايبُّها قد   –فيما ةتالور  –كزكالو 

دنتن كمن ث  فاف ىذا الراور ةزجو في كحرة ما مثلها كحرة كال ةفر من ىذه الوحرة إال 
سبيل إلى النسياف إال عن طرةع الاكوؼ على كأس  بواسطة النسياف كأٌنى لو النسياف! ليس لو من

 ث  كأس ث  أخرل.
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ىذا ىو فرؽ ما بين المؤمن باهلل عز كجل كالموقن بلقائو كالجاحد باهلل سبحانو كعاالى كالمستيئس 
 من لقاء اهلل سبحانو كعاالى.

ال ةنتهي  ىذه المقارنة لكي نرجع بركر عظي  هلل عز كجل كبحمدو  –ةا عباد اهلل  –كأنا أعقد 
لموالنا سبحانو كعاالى إذ ل  ةقطانا عن مارفتون أكرمنا بمارفة ذاعو عن طرةع مارفة أنفسنان بال رىنىا 
يػ ٍناهن بىال رىنىا اهلل عز كجل بالمبدأ الذم  بقالة ىذه الرحلة التي نقطع ساعاعها طبع منهج مرسـو عػىبػى

بلن من ىذه الحياة ث  النهاةة الكبرل التي نحن انطلقنا منو كالنهاةة الالغرل التي عنتظرنا موعان كرحي
 على موعد ماها باوف اهلل سبحانو كعاالى كرحمتو كعوفيقو إذ نكوف كما كعد اهلل عز كجلهلل

 [.ٓٓ-ْٓ)ًإف  اٍلميت ًقينى ًفي جىن اتو كىنػىهىرو. ًفي مىٍقاىًد ًصٍدؽو ًعندى مىًليكو مٍُّقتىًدرو( ]القمر هلل 

د اهلل سبحانو كعاالى أف ل  ةجالنا من أكلئك الراردةن التائهين في صحراء عباد اهللهلل عاالوا نحم
ىذا الوجود ميت مين في جنبات ىذا الكوفن ال ةالموف مبدأن لرحلته  الحياعية التي ةقطاونها كال 
ةدركوف شيئان من مانى الموت إال أنو الادـ المطلع كمن ث  فاف أحدى  كلما دنا من الموت 

ـه   من عمره شار بالوحرة كشار باألسى ةكاد ةأخذ منو بالخناؽ.كانطول عا

 احمدكا اهلل أف ل  ةجالنا من ىؤالء الناس.

 احمدكا اهلل سبحانو كعاالى أف بىال رىنىا بحقيقة قولوهلل 

 [.ُُ)قيٍل ةػىتػىوىف اكي  م لىكي اٍلمىٍوًت ال ًذم كيكٍّلى ًبكيٍ  ثي   ًإلىى رىبٍّكيٍ  عػيٍرجىايوفى( ]السجدة هلل 

عاالوا نحمد اهلل عز كجل أف بىال رىنىا بالبرارة التي ةنطوم عليها حىدىثي الموت كذلك عندما قاؿ 
 مخاطبان لنا جمياانن مخاطبان لكل مؤمنهلل

 [ُٖٓ)كىلىًئن مُّتٍُّ  أىٍك قيًتٍلتيٍ  إًللىى اهلل عيٍحرىريكفى( ] ؿ عمراف هلل 

عندما ةجد أف  –بل منتريان بالساادة  –مؤمن سايدان )إًللىى اهلل عيٍحرىريكفى( أجلن ك  كك  ةكوف ال
أةاـ عمره في ىذه الحياة الدنيا قد انطوت كأنو قد  ف أف ةرحل إلى ىذا اإللو الذم قد طاؿ 

 حنينو كاشتياقو إليو.

كىل ىنالك ساادة أساد كأةاـ أركع كعرس أمتع من أف ةحين اللقاء الذم كعىدىؾى اهلل سبحانو 
 كعاالى بو!؟



  

 ~545 ~ 
 

 نالك ساادة أمتع من أف عجد نفسك أماـ ىذا الذم كعدؾ اهلل عز كجل بو!؟ىل ى

 )كىلىًئن مُّتٍُّ  أىٍك قيًتٍلتيٍ  إًللىى اهلل عيٍحرىريكفى(.

عباد اهللهلل لقد قضى اهلل سبحانو كعاالى أف أرل مرهدان ةػيقىطٍّعي القلوبن مرهد أكلئك الذةن ظننت 
 جدةد على إثر انتهاء عاـ أدبرن كلكن ماذا رأةت!؟أنه  ةحتفلوف احتفاؿ فرحة بوالدة عاـو 

سمات السخ ن سمات الكلمات التي عابٍّر عن األسىن عابٍّر عن اليأسن عابٍّر عن الوحرةن 
كرأةت مظاىر البؤس كرأةت كيف ةفر ىؤالء الناس كأنا أعأمل في ىذا المرهد من كثبن رأةت  

ئر األنحاء إلى شيء كاحد ال ثاني لون إنو كيف أنه  ةفركف من الوحرة التي علفُّ به  من سا
الررابن ةررب ث  ةررب ث  ةررب إلى أف ةرعمي أرضان ث  ةيجىرُّ جر ان إلى المكاف الذم أيًعد  لو 

 ث  ةأعي دكر الثاني فالثالث فالرابع فالخامس.

 إنو احتفاؿ لكنو احتفاؿ ةابٍّر عن مأساة ما مثلها مأساةن لماذا؟

ى بياف اهلل الذم أنبأنا عن قالة ىذه الرحلة من مبدئها إلى النهاةة الالغرل فيها ألنه  ل  ةالغوا إل
 إلى النهاةة الاظمى فاستوحروا من الموتن استوحروا من الامر الذم ال ةالموف حقيقتو.

أما نحن ةا عباد اهلل الذةن شر فىه  اهلل عز كجل بمارفتو فأحسب أننا جمياان نتبي ن كنرار بأننا 
 عحت حمى لطف اهلل عز كجل كرعاةتو كذلك عندما نتدبر قولوهلل داخلوف

اًفرًةنى ال مىٍولىى لىهيٍ (       ]محمد هلل   [ُُ)ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

نىا إليو نسب عبودة تنا نا ن لسنا مييىت ًمين في صحراء ىذه الحياةن نحن مردكدكف إلى موالنان ةريدُّ
 لو كلطفو ةستمر كةتجو إلينا من خبلؿ كالةتو علينان أل  عقرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل   [ِٕٓ)الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى

  بذلك لكي نستغرؽ في شكر اهلل ىذه حقيقة أمتػىاىنىا اهلل عز كجل بهان كإنما أيذىكٍّري نفسي كأيذىكٍّريكي 
أف ل  ةجالنا من أكلئك الذةن ةفسركف الحياة بالمآسين ةفسركف انقضاء ىذه الحياة كاستقباؿ 

 الموت بأسى ما مثلو أسى.

 عباد اهللهلل كنت الساعة أعلو قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 
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اةً  هيٍ  عيرًةدي  )كىاٍصًبٍر نػىٍفسىكى مىعى ال ًذةنى ةىٍدعيوفى رىبػ هي  بًاٍلغىدى نىاؾى عىنػٍ كىاٍلاىًريٍّ ةيرًةديكفى كىٍجهىوي كىال عػىٍادي عىيػٍ
نٍػيىا(  زًةنىةى اٍلحىيىاًة الدُّ

 ث  قاؿهلل

 [.ِٖ)كىال عيًطٍع مىٍن أىٍغفىٍلنىا قػىٍلبىوي عىن ًذٍكرًنىا كىاعػ بىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍمريهي فػيريطان( ]الكهف هلل 

 وهللقفوا بتأمل كعدبر عند قولو سبحان

 )كىال عيًطٍع مىٍن أىٍغفىٍلنىا قػىٍلبىوي عىن ًذٍكرًنىا(

إذف ىنالك أناس أغفل اهلل عز كجل قلوبه  عن ذكره فااشوا ةتقلبوف في فجاج ىذه الحياة كى  
 ال ةارفوف موالى  كخالقه  كمن ث  ال ةارفوف ىوةاعه  كأنفسه .

عية لذكرهن أكعية لحبون أكعيتو لتاظيمو أما نحن فقد أكرمنا اهلل سبحانو كعاالى بأف جال قلوبنا أك 
 كمهابتو كمخافتو.

 ك  ىي جليلة ىذه النامة.

ك  أنت لطيف بنا ةا موالنا ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـ إذ ل  عجالنا من أكلئك الذةن جالت قلوبه  
ٍىتى إلينا في غطاء عن ذكرؾن جالتى قلوبنا أكعية لذكرؾن حبٍبتى إلينا اإلةمافن زةػ ٍنتىو في قلوبنان كىر  

 الكفر كالفسوؽ كالاالياف.

 عجالنا نستبرر إذا دنا الموتن ال نأسى كال نرار ببؤسو كال برقاء. –أةها اإلخوة  –ىذه الحالة 

 الموت! ما الموت؟

 الموت عبارة عن الساعة التي ةرعفع مما بينك كبين اهلل الحجاب.

رسائل  –وه كال عراهن عأعيك رسائلو كأنتن أنت الذم ما زلت عسأؿ اهلل عز كجل كال عراهن عدع
 عأعيك استجاباعو لدعائك دكف أف عراه. –الحب 

الموت ىي الساعة التي ةػيقىاؿ لك من خبللها ىا لقد أزفت الساعة التي ستبالر إلهك الذم كنت 
عدعوه كال عراهن أزفت الساعة التي كنت عسأؿ اهلل عز كجل كال عدركو ببالرؾن أزفت الساعة التي 

 ؾ برسائل الحب كالنا  التي كانت عتوارد إليك من اهلل.عذكٍّري 
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ىذا ىو الموتن ىذه ىي حقيقة الموت ةا عباد اهلل لكن لمن؟ لمن عرؼ اهلل حتى كلو كاف عاصيان 
 ألنو سيؤكب إلى اهلل إف ل  ةكن مستكبران على اهلل سبحانو كعاالى.

ا علينا بمزةد من الركرن بمزةد من الحمد عاالوا ةا عباد اهلل نغذم ىذه النامة التي أنا  اهلل به
نقوؿ بل ةقوؿ كل كاحد منا   –إذا دنت ساعة الموت ككقانا في سكرات الموت  –لالنا بذلك 

كما قاؿ ببلؿ رضي اهلل عاالى عنو عندما كاف ةااني من سكرات الموت كسمع كاحدان من أقاربو 
 دان كصحبو.ةقوؿ كا كرباه قاؿهلل بل كا طرباه غدان نلقى األحبة محم

فالله  كفقنا أف نقوؿ في علك الساعة التي ستحيع بنا عما قرةبن كفقنا أف نقوؿ مثل ما قاؿ 
 كا طرباه غدان نلقى األحبة محمدان كصحبو. ببلؿ مؤذف رسوؿ اهلل 

كإف من رحمة اهلل باباده أنو خب أ له  بررل ةركنها في دار الدنيا قبل الرحيل منها إلى الدار 
 ااخرة.

 أةن عكوف ىذه البررل؟

قبيل الموتن ساعة السكرات ةرةك اهلل عز كجل برارة النامة التي عنتظرؾن كلسوؼ ةجال اهلل 
 عز كجل من ىذه البرارة مخدران ةنسيك  الـ سكرات الموت.

 أل  عقرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كعااؿهلل

نػىز ؿي عىلىٍيًه ي اٍلمىبلًئكىةي أىال عىخىافيوا كىال عىٍحزىنيوا كىأىٍبًرريكا بًاٍلجىن ًة )ًإف  ال ًذةنى قىاليوا رىبػُّنىا الل وي ثي   اٍستػىقىاميوا عػىتػى 
نٍػيىا كىًفي ااًخرىًة( ]فاللت هلل  يىاًة الدُّ  [ُّ-َّال ًتي كينتيٍ  عيوعىديكفى. نىٍحني أىٍكلًيىاؤيكيٍ  ًفي اٍلحى

 يا إذف ىذه برارة من المبلئكة عكوف كأنت حين كأنت في دار الدن

نٍػيىا كىًفي )أىال عىخىافيوا كىال عىٍحزىنيوا كىأىٍبًرريكا بًاٍلجىن ًة ال ًتي كينتيٍ  عيوعىديكفى. نىٍحني أىٍكلًيىاؤيكيٍ  ًفي اٍلحىيىاًة ا لدُّ
ا مىا عىٍرتىًهي أىنفيسيكيٍ  كىلىكيٍ  ًفيهىا مىا عىد عيوفى نػيزيالن مٍٍّن غىفيورو ر ًحي ( ]فاللتهلل ااًخرىًة كىلىكيٍ  ًفيهى -َّ و

ِّ.] 

نىا على النهج الذم ارعضيتو لنان الله  اجال قلوبنا أكعية لحبكن زدنا إةمانان  نىان الله  ثبٍّتػٍ الله  ثبٍّتػٍ
نىا على ىذا النهج حتى إذا جاءت سكرة  بكن زدنا ةا ربي حبان لكن زدنا عاظيمان لحرماعكن ثػىبٍّتػٍ
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ال أمتعى منو كال ألذ. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف الموت شارنا منها بالبرارةن شارنا منها بارس 
 ةجيب دعائي كدعاءك ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ػوٚثخ ٚػوث١خ اٌموآْ

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
نك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطا

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ألفت نظرم كأنظارك  جمياان إلى ىذه الظاىرة في كتاب اهلل عز كجل. إنو ةركٍّزي دائمان كمكرران على 
لهي من بياف ذلك مرة أك مرعين أك ثبلث مرات بل ةكرر عركبة كعربية القر ف. ال ةكتفي البياف اإل

 كةؤكد التكرةرن فهو ةقوؿهلل

( ]الزمر هلل  رى ًذم ًعوىجو  [ِٖ)قير نان عىرىبًٌيان غىيػٍ

 كةقوؿهلل

 [ِ)ًإن ا أىنزىٍلنىاهي قػيٍر نان عىرىبًٌيان ل اىل كيٍ  عػىٍاًقليوفى( ]ةوسف هلل 

 كةقوؿهلل

ا ًلسىافه عىرىًبيٌّ مًُّبينه(     ]النحل هلل )لٍّسىافي ال ًذم ةػيٍلًحديكفى ًإلىيٍ  ػذى  [ًَُّو أىٍعجىًميٌّ كىىى

 كةقوؿهلل

. بًًلسىافو عىرىًبيٍّ مًُّبينو( ]الراراء هلل  -ُّٗ)نػىزىؿى ًبًو الرُّكحي األىًميني. عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلمينًذرًةنى
ُٗٓ] 

 أفأسترسل كأستارض ماك  مزةدان من ااةات؟

 لحكمة من ىذا التأكيد المتكرر؟لماذا كما ا

ةؤكد لنا أف الاربية ستظل بخير مادامت األمة  –بل البياف الرباني الاربي  –إف البياف الاربي 
اإلسبلمية مردكدةن إلى ىذا الكتاب الذم شرفها اهلل سبحانو كعاالى بو كخاطبها بون مادامت 



  

 ~551 ~ 
 

التي عأخذ بجوانب النفس كعقف على  مردكدة إليو عتلوه بتدبر كعتبين صوره الجمالية الاجيبة
 بياناعو الماجزة التي ةتارقها الذكؽ اإلنساني.

كةؤكد لنا بياف اهلل عز كجل في الوقت ذاعو أف القر ف ستظل منافذه موصولة إلى عقوؿ األمة 
 كأفئدعها مادامت ىذه األمة عاود إلى اللغة التي اختارىا البياف اإللهي خطابان لابادهن مادامت ىذه

األمة عرجع إلى ىذه اللغةن عقف أماـ صورىا األخاذةن عقف أماـ بيانها الذم سمت بو إلى شأكو ل  
عبلغو أم لغة أخرلن مادامت األمة مردكدة إلى ىذه اللغةن إلى جماؿ بيانها كإلى صورىا البليغة 

اللة ث  إنها عاكف على دراسة قواعدىا فلسوؼ ةظل القر ف ىو الحك  كلسوؼ عظل منافذه مت
 إلى عقوؿ ىذه األمة كقلوبها.

كىكذا ةؤكد لنا بياف اهلل عز كجل أف بين القر ف كاللغة الاربية التي عػىنػىز ؿى بها عفاعبلن مستمرانن كل 
 منهما مفتاح لآلخرن كل منهما ةسوؽ القلب كالاقل إلى عارع ااخر كإلى التالع بو.

ية التي عتربه باإلسبلـ كعكيد لو عبينت ىذه عباد اهللهلل نظران إلى أف المؤسسات كالمحافل الغرب
الحقيقة كدرستها كعكفت طوةبلن على دراستها فانها كضات في أكاس  القرف الماضي خططان 

ماكرة للفالل بين ىذةن القطبين المتفاعلينن كضات خططان مالنة لفالل ىذه األمة عن لغتها بل 
الستئناس بالقر ف فالتالع بو فالتارع لغة القر ف كي ال عجد في ىذه اللغة ما ةسوقها إلى ا

لبياناعو فالخضوع لتااليمون كفالت فالها الماكر لالرؼ ىذه األمة عن القر ف كي ال ةقودىا 
القر ف في سمو بيانو كفي ألع ببلغتو إلى ماينو الذم عنػز ؿ بو أال كىو اللغة الاربيةن كي ال ةرد 

لركوف إليها ث  حبها كعارقها ث  الاكوؼ على دراسة القر في األمةى إلى الوقوؼ على ىذه اللغة كا
قواعدىا كببلغتهان كالوقت ةضيع عن كضع النقاط على الحركؼ كبياف الخط  التي رسمها 

اليونسكو كبياف الخ  التي ريًسمىت في ظبلـ ليل داى  ككل ذلك مالـو كمقركء كماركؼن كلكن 
علك الخط  بالفرل كالخيبة فل   من حسن الحظ كمن لطف اهلل عز كجل باباده أف باءت

ةستطع قادة علك المؤسسات كالمحافل أف ةحققوا شيئان من ىذا الذم ابتغوه بل الذم حالل 
نتيجة لخططه  المستالنة أف ظهرت ردكد فال لدل أمتنا الاربية كاإلسبلمية عجاه ىذا األمرن كمن 

كلقد كانت ردكد الفال كال عزاؿ  القواعد الماركفة أف الكيد المالن البد أف ةفجر ردكد الفال.
ىي أكؿ ما ةخنع كيد الكائدةن. خابت علك الخط  كنظرنا في أكاس  ذلك القرف كما باد فرأةنا 

ألع اللغة الاربية كيف ةاود متجددان على ألسن األدباء كالراراء التي كانت أمتنا الاربية كاإلسبلمية 



  

 ~551 ~ 
 

ة عتسامى فوؽ الاامية التي فرض عليها كالتي أرةد لها. كما عزاؿ عاتز به . رأةنا كيف أف أمتنا الاربي
رأةنا حتى كثيران من المسرحيات كالتمثيليات قد شيد  أصحابها كمنتجوىا إلى استاماؿ اللغة الاربية 

الفالحى على الرغ  من أف أكلئك الكائدةن قرركا القضاء على اللغة الاربية بسكين اللهجات 
 تحقع.الاامية كلكن ىذه الخطة ل  ع

 ىل عوقف أكلئك الكائدكف عن كيدى  ةا عباد اهلل؟

مااذ اهللن ل  ةتوقفوان كلكن الذم حالل أنه  خاضوا اليـو إلى األعماؽ كأخذكا ةخططوف 
كةكيدكف في الخفاءن أخذكا ةخططوف ككأنه  أخذكا الابرة من الغل  الذم ارعكبوهن ةخططوف في 

األمة الاربية المسلمة. كلكن الخط  الماكرة الظبلـ دكف أف ةرار بخططه  الارب بل ىذه 
الخفية عأبى إلى أف عالن عن نفسهان فما ىي الخطة الجدةدة التي ةرسمها أكلئك أنفسه  للقضاء 

 على الاربية في ألسن ىذه األمة كمن ث  للفالل بين ىذه األمة كقر نها؟

 سبيل ذلك ىو التاليهلل

سمىن كإنك  لتالموف أف النموذج األسمى للغة الاربية أكالن الفالل بين اللغة الاربية كنموذجها األ
إنما ىو القر فن كال أعل  أف لغة من لغات الاال  لها نموذج أسمى عاود بمقياسها الببلغي إليو إال 

 اللغة الاربية. الخطة األكلى ىي الفالل ما بين اللغة الاربية كنموذجها األسمى.

لاربية كمالدر ببلغتها كقواعدىا كألقها كصورىا البيانية أال الخطة الثانية ىي الفالل ما بين اللغة ا
 كىو الرار الجاىلي كالنالوص التي كصلت إلينا من صدر اإلسبلـ.

الخطة الثالثة ىي الامل على إبااد الالور الجمالية التي ةتارقها الذكؽ الاربي من أفكار الناشئة 
لبيانية الجمالية التي عأخذ بمجامع النفس كإباادىا عن ذكقه  الالافي المتألعن كما أكثر الالور ا

من مراىد نالوص عربية ناود فيها إلى ةنبوع عارةخ ىذه األمة. ث  ماذا؟ ث  إف النرئ حيمٍّلى 
كةيحىم لي باد ذلك أك قارىفى من القواعد الاربية الجافة عيٍحرىى بها أذىانه  من أجل أف ةراركا 

ه المهمة التي عيٍحرىى بها أذىانه  كأدمغته  كمن بالاوبة شدةدة كمن أجل أف ةراركا بثقل ىذ
أجل أف عتحقع من كراء ذلك عقدة نفسية عجاه قواعد الاربية. عػيٍقالىى ىذه األمة عن الجواذب 
التي عجذبها إلى ىذه اللغة الرائاة التي ك  كك  عارقتها أمة بل أجياؿ نفخر اليـو بها. الخطة 

عن النموذج األسمى للغة الاربيةن عن ةنبوع الببلغة  عرمي إلى فالل أذىاف الناشئة كأذكاقه 
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الاربية كقواعدىان عن الالور الجمالية المتألقة لهذه اللغة ث  عيٍحرىى أذىانه  بأكقارو من القواعد 
الجافة كي ةتبرموا بها ككي ةضيقوا ذرعان بها ككي عنرأ في نفوسه  ردكد فال عجاه ىذه القواعد. 

 تي ةمررىا أكلئك الناس على أمتنا اليـو لالها عنج .ىذه ىي الخطة البدةلة ال

 كسؤالي ااف ىل ستنج ؟

 ال كاهلل الذم ال إلو إال ىو.

 ال كمنػزؿ ىذا الكتاب لن عنج .

ذلك ألف ىذه األمة سوؼ عظل مردكدة إلى خطابها الرباني المنػزؿ عليها منذ قرابة خمسة عرر 
ةنابيع اللغة الاربية كلسوؼ عتررؼ األلسن بببلغة قرنان كمن ث  لسوؼ ةقودىا ىذا القر ف إلى 

ىذه اللغة كما عررؼ بها لساف مثل لساني كما أكثر األلسن األعجمية التي كيًلدىٍت كىي ال عال  
شيئان من ىذه اللغة كلكن القر ف ىو الذم صقل ألسنتها بلغة القر ف ىذه كأنا كاحد من أكلئك 

 الناس.

بين نقيضين؛ عرب كنحاكؿ أف نخنع اللغةى الاربية كنستخذم  نحن عربن كيف أستطيع أف أجمع
 لكيد الكائدةن!؟

ال لن ةمر ىذا كالسيما في ىذه البلدة المباركة التي شهدت في ةـو من األةاـ عارةب 
المالطلحات الالمية التي عاتز بها جاماتنا ىنا دكف كثير من الببلد األخرل. نحن الذةن عر بٍػنىا 

ة في الوقت الذم كانت كثير من األم  الاربية عضطر إلى استاماؿ المالطلحات الالمي
 المالطلحات األخرل. بلدة كهذه لن عمر فيها ىذه الخط  ناجحة بركل من األشكاؿ.

ال أعحدث عن الدةن. أعحدث عن اللغة الاربية كالخط   –أةها اإلخوة  –كأنا في ىذا المقاـ 
 رفوف.التي عكيد بها المؤسسات كالمحافل التي عا

أقوؿ لكل من ةتوجس خيفة من كتاب اهلل عز كجل عندما ناتمد عليو في صقل ألسنتنا باللغة 
الاربية المباركة ىذهن ىؤالء الذةن ةخافوف عندما ةركنوف إلى القر ف الستنباط الببلغة الاربية 

رارى  ىو كالالور البيانية منو ةخافوف أف عفترسه  المراعر الدةنية من جراء ذلك كمن ث  فاف ق
التضحية بالاربية في سبيل أال عفترسه  المراعر الدةنية عندما ةركنوف إلى القر فن أقوؿ كونوا  

كالمستررقين الذةن ةدرسوف القر ف لمالالحه  الرخالية كلكنه  ةحالنوف أنفسه  ضد افتراس 
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لاربية القر ف ألفكارى ن ةحالنوف أنفسه ن ةدرسوف القر ف من ألفو إلى بائو كةدركوف اللغة ا
الاجيبة التي عنػىز ؿى بها القر فن كما أكثر من اصطبغوا بهذه اللغة كى  مستررقوفن ىا ى  أكالء 

 اصطبغوا بها كدرسوىا كل  عفترسه  المراعر الدةنية في كتاب اهلل عز كجل.

أقوؿ ألبناء جلدعنا كونوا كأكلئك المستررقينن حالٍّنيوا أنفسك  ضد عسرب األفكار الدةنية 
 طوا ما ةهٌمك  من مبادئ اللغة كقواعدىا كبياناعها كصورىا المتألقة.كالتق

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةكـر أمتنا بوعيو ةػيبىالٍّريىا بكيد الكائدةن من بايد أك من قرةب. 
كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجال من بلدعنا المباركة ىذه درسان عقتدم بو األم  الاربية 

لنا فلقد كانت ىذه البلدة كال عزاؿ في مقدمة البلداف التي عاي ما عليها كعاي كاإلسبلمية من حو 
 ما ةراد بها.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 اٌلػبء ٚاٌطٍت

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

نحن نال  جمياان أننا عباده مملوكوف هلل سبحانو كعاالىن مبدؤنا منو كانتهاؤنا إليون نتحرؾ في 
 قبضتون الحك  حكمو كالملك ملكو.

 قة ال رةب أننا جمياان نالمها كنالطبغ بها.ىذه حقي

ةقيننا بهذه الابودةة ةقتضي أف نكوف دائمان ملتالقين بأعتاب اهلل عز كجلن مبلزمين بابون 
 متمسكنين في محراب الابودةة لو.

مارفتنا بهذه الابودةة عقتضينا أف نال  ةقينان أننا بحاجة دائمان إلى اهلل عز كجل كلسنا بحاجة إلى 
 سواه.أحدو 

في كل لحظةو نحن بحاجة إلى اهلل عز كجل كمن ث  فاف الابد الذم عل  عبودةتو هلل البد أف ةظل 
 ةدعو اهلل عز كجلن ال ةنفك عن الدعاء لون ال ةنفك عن استمطار رحمتو.

إف مر  بمرحلة رخاء دعا اهلل كسألو أف ةدة  رخاءه كأف ال ةسلب منو نامتو كأف ةدة  عليو فضل 
 كمننو كجوده.إحسانو 

كإف مر  بمرحلة ابتبلء دعا اهلل سبحانو كعاالى أف ةكرف عنو السوء كأف ةزةل عنو الضراء كأف 
 ةايد إليو الاافية.

 كىكذا فاإلنساف الذم عل  ذؿ عبودةتو هلل ال ةنفك عن شاور احتياجو إلى اهلل سبحانو كعاالى.

 كحماةتو.ىو في كل لحظة بحاجة ماس ةو إلى لطف اهلل ككبلءعو 
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 ىذه كاحدة ةنبغي أف نالمها جمياان.

األمر الثاني الذم ةجب على كل عبدو عل  ذؿ عبودةتو هلل عز كجل ةجب عليو أف ةال  أف دعاءه 
الذم ةتوجو بو إلى اهلل عز كجل دائمان ىو غاةةه بحد ذاعو كليس كسيلة إلى غاةةو أخرل. ىذه حقيقة 

 جمياان.ىي من األىمية بمكاف كةجب أف نالمها 

فالابد الذم عرؼ مملوكيتو هلل سبحانو كعاالى ةحب أف ةالن عن ذؿ عبودةتو هللن ةرل حاجةن 
ماسةن عدعوه إلى أف ةالن أنو مسكين بائسه منكسره على أعتاب اهلل سواء أجابو اهلل عز كجل أـ ل  

كيانو ةرةد أف ةالن عن   ةجبون قىًبلىوي اهلل أـ ل  ةػىٍقبػىٍلون ىو ةالن عن حقيقة ىي الهدؼ األساسي في
 أنو عبده هللن ةرةد أف ةالن أنو عبده مسكين بائس منكسر ملتالع بأعتاب اهلل عز كجل.

 كيف ةالن عن ذلك؟

ةالن عن ذلك من خبلؿ بؤسو الذم ةركوه إلى اهللن من خبلؿ حاجاعو التي ةارضها على باب 
 اهللن من خبلؿ مملوكيتو عحت سلطاف اهلل سبحانو كعاالى.

نساف الذم ذاؽ لذة الابودةة ةلىذُّ لو أف ةناجيى اهلل عز كجل بما ةاىبٍّر عن ىوةتو عبدان مسكينان اإل
بائسان شحاذان ةقف على باب اهلل عز كجل سواء أجابو اهلل إلى حاجاعو أـ ل  ةجبون قىًبلىوي اهلل أـ ل  

 دةتو كمملوكيتو هلل عز كجل.ةػىٍقبػىٍلو ىو شفى غليلو بالتابير عن ذلون شفا غليلو بالتابير عن عبو 

ىذه الحقيقة ألنها الجسر الذم ةنبغي أف ةتوفر بينك  كبين إقباؿ اهلل  –ةا عباد اهلل  –فاعلموا 
 سبحانو كعاالى إليك .

 إقباؿ الابد إلى اهلل بالدعاء غاةة بحد ذاعها كليس كسيلةن إلى غاةةو أخرل.

اهلل كالطالب الذم عسوقو رعونتو إلى عحقيع ما كالفرؽ بين الداعي الذم عسوقو عبودةتو إلى باب 
 ةطلب ىو ىذا الذم أقولو لك .

الداعي الذم ةقف في محراب الابودةة هلل ةتخذ من الدعاء غاةةن بحد ذاعهان أما الطالب الذم 
ةسيل لاابو على مغن ن على غاةةن على ماؿن على منالبن على أم شيء فذلك ما ةنطبع عليو 

الحاجة أرعن ال ةرـك إال قضاءىان كمااذ اهلل أف ةكوف الواحد منا كىو ةال  المثل القائل صاحب 
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أنو عبده مملوؾه هلل ةجال من عبودةتو هلل عز كجل أداة استثمار للوصوؿ إلى ما ةبتغيو من عرض 
 الدنيا أك من المغان  المختلفة أة ان كانت.

دنا من أجل عحقيع رغائبو كبين الدعاء بين الطلب الذم ةطلبو أح –ةا عباد اهلل  –فاعلموا الفرؽ 
الذم ةتوجو بو الابد إلى اهلل عز كجل متمسكنان ذليبلن كاقفان في محراب عبودةتو هلل ةلذُّ لو أف ةالن 

 عن مسكنتو كبؤسو بين ةدم اهلل سبحانو كعاالى.

ألف الدنيا كثيركف ى  الذةن ةخلطوف بين الدعاء كالطلبن ةػيٍاًرضي أحدى  عن اهلل سبحانو كعاالى 
عرقه أمامو كألف المتع عطوؼ من حولو كمن ث  فهو ناسو لمواله الذم أنا  عليو كعفضل عليو 
بهذه المتع كىذه النا  كلهان فاذا غابت النامة كظهر االبتبلء إف عمثل في مرضو سرل إلى كيانو 

على دعاءو أك في فقر باد غنى عسرب إلى كيانو أك داره عنظر كإذا ىو ةبحث عمن ةىديلُّو 
مستجابن ةبحث عن صيغ من الدعاء قيل لو إف دعا بها لىًقيى االستجابةن ةسأؿ ىذا كةسأؿ ذاؾ. 

ماذا ةبتغي؟ ىو ال ةبتغي في ىذه الحالة أف ةالن عن عبودةتو هللن ىو ةرةد أف ةطرؽ أم باب 
ان ديل ًني على من ةستطيع أف ةجد من خبلؿ طرقو لو عحقيقان لغاةتون عحقيقان لهدفو؛ خسر باد رب  إذ

 ةنجيني من ىذه الخسارة كليكن أةان كاف.

ىذا اإلنساف عندما ةفال ذلك ىو ةابر عن طلب ةطلبو كةجال من الدعاء خادمان لطلبون كنسأؿ 
اهلل عز كجل أال ةجالنا ممن مسخوا الدعاء كممن نسوا عبودةته  هلل سبحانو كعاالى فجالوا من 

جالوا من ىذا الدعاء  –كما كرد في الحدةث الالحي    –ودةة هلل الدعاء الذم ىو الابادة كالاب
 طلبان لغاةةن مغنمان ةسيل عليو اللااب. ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمها جيدان ةا عباد اهلل.

 الدعاء ىو الابادةن كفي ركاةة الدعاء مخ الابادة. ةقوؿ المالطفى 

لى اهلل عز كجل بأدعيةو كثيرة ث  إنه  ال كثيران ما ةتساءؿ كثيركف عن السبب في أنه  ةقبلوف إ
ةجدكف االستجابة. سؤاؿ ةتكرر كثيرانهلل دعونا اهلل عز كجل مراران كعكراران كلقد قرأنو قوؿ اهلل عز 

 كجلهلل 

 [َٔ)كىقىاؿى رىبُّكي ي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍ ( ]غافر هلل 

 كىا نحن قد دعونا فل  ةيٍستىجىٍب لنان ىكذا ةقولوف.

 كقد ذكرعو لك  ةا عباد اهلل. –عن ىذا كاض  الجواب 
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أكالن ةنبغي لئلنساف أف ةال  أنو بحاجةو إلى أف ةبلـز محراب دعائو كعبودةتو هلل دائمان سواء في 
 حالة الرخاء أك في حالة الردة كي ال ةكوف ممن قاؿ عنه  اهلل سبحانو كعاالىهلل

 ()كىًمنى الن اًس مىن ةػىٍابيدي الل وى عىلىى حىٍرؼو 

 أم في حالة كاحدة

نٍػيىا كىااًخرىةى ذى  نىةه انقىلىبى عىلىى كىٍجًهًو خىًسرى الدُّ ًإٍف أىصىابػىٍتوي ًفتػٍ ره اٍطمىأىف  بًًو كى يػٍ ًلكى ىيوى )فىًاٍف أىصىابىوي خى
 [ُُاٍلخيٍسرىافي اٍلميًبيني( ]الحج هلل 

 ب؟!أفأنت بحاجة إلى اهلل فق  عندما عاليبك الؤلكاءن عندما عنوشك المالائ

 أنت في كل لحظة بحاجة إلى اهلل. ىذا شيء.

 ث  ىل الدعاء عبارة عن خادـ جالو اهلل بين ةدةك لتناؿ رغائبك التي ةسيل عليها لاابك؟

 الن الدعاء إعبلف عن ذؿ عبودةتك هللن الدعاء إعبلف عن مسكنتك الدائمة الدائبة هلل.

بو عالقان شدةدانن انظر إليو كيف ةلذ لو أف ةالن ةا عجبان إنسافه عالع بانسافو أك فتاةن عالع بها أك 
لذلك المحبوب عن مسكنتون عن ذلو لون ال لريء إال ليابر بذلك عن ذلو هللن ةقوؿهلل لي لذة في 

 ذلتي كخضوعي.

ىذا حاؿ اإلنساف مع اإلنساف فكيف ةنبغي أف ةكوف حالة اإلنساف مع مواله؟ كيف ةنبغي أف 
لو الذم أنت في قبضتون اإللو الذم منو ابتدأت كإليو ستنتهين ةكوف حالك مع موالؾ كربكن اإل

اإللو الذم ىو الحاك  في ملكوعو كلون أال ةلذ لك أف عالن لو عن مسكنتكن عن ضراعتكن عن 
 بؤسك.

فلسوؼ عكوف االستجابة محققةن كبياف اهلل ال ةلحقو خيٍلفه بركل  –إذا عمثلناىا  –ىذه الحقيقة 
 هلل.من األشكاؿ ةا عباد ا

 أال ال ةستخفن  أحده بالدعاء عندما عتحقع فيو مواصفاعو التي ذكرعها لك .

 ك  من دعاءو قهر أمة كأباد حضارة كاستبدؿ بها حضارة أخرل.

 ك  من دعاءو قو ض عركشان كقضى على طغياف.
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 ك  من دعاءو أحاؿ النسي  الرخي الاذب إلى إعالار مهلك.

 سيالة الرقراقة إلى طوفاف كدمار.ك  من دعاءو أحاؿ خرةر المياه ال

 بل ك  من دعاءو أحاؿ الاافية في كياف أصحابها إلى داءو ككباء.

 كك  من دعاءو أحاؿ الداء في جس  أصحابو إلى عافيةو كشفاء.

 ىكذا ةنطع التارةخ كىكذا عنطع األةاـ كالليالي.

 ـو السموات كاألرض.أال ال ةستخفن  أحده بالدعاء إذ ةتاالى من ذؿ الابودةة إلى قيٍّ 

ال ةستخفن  أحده بالدعاء إذ ةنبثع من أفئدة منكسرة بائسة ذليلة عنبض بذؿ الابودةة هلل إذ ةتاالى 
 عبر الحناجر إلى ملكوت اهلل.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل فاستغفركه ةغفر لك .
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 ً٘ ٠ّىٓ أْ رؾً األفالق ِىبْ اٌزوث١خ اٌل١ٕ٠خ

 

الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرس
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 أنو قاؿهلل لقد ص  عن رسوؿ اهلل 

 )إنما بيًاٍثتي ألعم  مكاـر األخبلؽ(

 كفي ركاةة صحيحة أةضان أنو قاؿهلل

 )إنما بيًاٍثتي ألعم  صال  األخبلؽ(.

كمانى ىذا الكبلـ النبوم أف اهلل عز كجل قد جال من بنياف الاقيدة التي ةنبغي أف ةالطبغ بها كل 
أف ةتارؼ عليها كةلتزمها كل عبد من عباد اهلل عز كجل كمن بنياف الررةاة اإلسبلمية التي ةنبغي 

مؤمن باهلل عز كجلن مانى كبلـ المالطفى ىذا أف اهلل عز كجل كجل ذلك كلو سلمان ةرقى بو 
 اإلنساف إلى األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة.

كىذا المانى ىو ذاعو المراد بكلمة األعماؿ الالالحة أك الامل الالال  المكرر في كتاب اهلل عز 
 الفة اإلةماف باهلل سبحانو كعاالى كذلك في مثل قولوهللكجل كالمنوط دائمان ب

ن اتي اٍلًفٍردىٍكًس نػيزيالن( ]الكهف هلل  انىٍت لىهيٍ  جى  [.َُٕ)ًإف  ال ًذةنى  مىنيوا كىعىًمليوا الال اًلحىاًت كى

 كااةات التي عرب  الامل الالال  باإلةماف كثيرة جدان كما عالموف.

األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة التي عسرم بالتاامل بين الناس كإنما المقالود باألعماؿ الالالحة 
باضه  مع باضن بل ةنبغي أف نال  جمياان أف أحكاـ الررةاة اإلسبلمية التي عتمثل في أنواع 
ـى ىذه األعماؿ كىذه  الماامبلت المالية المختلفة كغيرىا إنما المراد بذلك كلو أف عيٍستىٍخدى
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فما حر ـ اهلل عز كجل مااملة من الماامبلت إال ألنها عتاارض مع  الماامبلت لؤلخبلؽ اإلنسانية.
أخبلؽ التاامل اإلنسانين كما أكجب نوعان من الماامبلت إال ألنو ىو المتفع مع األخبلؽ 

 اإلنسانية الفاضلة فهذا مانى قولو 

 )إنما بيًاٍثتي ألعم  مكاـر األخبلؽ(.

ٍنبىتي في أف مكاـر  –ةا عباد اهلل  –كلكن فلنال   األخبلؽ كأف األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة ال عيٍستػى
ٍنبىتى في عربة صالحة عرعى ىذه  فراغ كال ةمكن أف ةالطبغ بها المجتمع اإلنساني بدكف أف عيٍستػى

 األخبلؽ الفاضلة.

نا إلى البياف اإللهي كيف ةيجىلٍّي ىذه الحقيقةن إف اهلل سبحانو كعاالى ةضا –ةا عباد اهلل  –كانظركا 
 من ىذا اإلسبلـ الذم شرفنا بو أماـ ما ةربو شجرة باسقة.

أما جذعها فانما ىو الماتقدات اإلةمانية التي عترسخ بالذىن كعهيمن عاطفة من الحب كالتاظي  
 كالمهابة على القلب.

كأما أغالانها فاألحكاـ السلوكية المتنوعة بدءان من الابادات فما ةليها من أحكاـ الماامبلت 
 وعة الكثيرة.المتن

 كأما ثمارىا فاألخبلؽ اإلنسانية الفاضلة.

 ىكذا ةبالرنا كتاب اهلل عز كجلن كعأملوا في ىذا الذم ةقولو ربنا سبحانو كعاالىهلل

ا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا ًفي الس مىاء. ٍؤًعي عػي  )أىلىٍ  عػىرى كىٍيفى ضىرىبى الٌلوي مىثىبلن كىًلمىةن طىيٍّبىةن كىرىجىرةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى
 [.ِٓ-ِْأيكيلىهىا كيل  ًحينو بًًاٍذًف رىبػٍّهىا كىةىٍضًربي الٌلوي األىٍمثىاؿى ًللن اًس لىاىل هيٍ  ةػىتىذىك ريكفى( ]إبراىي  هلل 

)عػيٍؤًعي أيكيلىهىا(. ما ىو أيكيلي ىذه الرجرة؟ ما ىو أيكيلي الاقيدة التي عمثل جذع ىذه الرجرة؟ ما ىو 
 المتفرعة التي عمثل األحكاـ السلوكية في اإلسبلـ؟أيكيلي األغالاف الكثيرة 

 لرعاةتها كإلعمامها. إف األيكيلى إنما ىو األخبلؽ التي بيًاثى رسوؿ 

 أال فلنتبالر بهذه الحقيقة ةا عباد اهلل.
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أيذىكٍّري نفسي كأيذىكٍّرك  بهذا الذم ةقولو لنا ربنا سبحانو حتى ناود فنتأكد أف األخبلؽ اإلنسانية 
 ة ال ةمكن أف عتحقع في فراغ بدكف كازع.الفاضل

ٍنبىتى في الهواء.  األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة ال ةمكن أف عيٍستػى

إف الذم ةرةد أف ةربي المجتمع على األخبلؽ اإلنسانية المثلى قفزان دكف أف ةستنبتها في جذع 
لسلوكية الكثيرة عربية كعنبيهان الاقيدة اإلةمانية عاليمان كعربية كعنبيهان دكف أف ةستنبتها في األحكاـ ا

كعاليمانن إف ىذا الذم ةحل  بهذا ىو أشبو بمن ةػىٍرقي ي في الهواء أك بمن ةكتب على الماءن ال 
 ةتأعى ذلك.

كقدةمان فك ر الفبلسفة اليونانيوف كغيرى  بمسألة األخبلؽ كضركرة التاامل بها عند بناء 
ـى  حقيقة األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة كأف ةيراد بنيانها المجتماات اإلنسانيةن فكركا في أف عػيقىا

ىكذا رأسها دكف اعتماد على كازع فما انتهت محاكالعه  إال إلى خيبة كبيرة. كل الذةن حاكلوا 
أعلنوا عن خيبته  بدءان من أبيقور كزةنوف كأمثاله  من الذةن كانوا قبل الميبلد بما ةقارب ستة 

 وف في ىذا الاالر.أعواـ إلى الفبلسفة الذةن ةاير

ال ةمكن لؤلخبلؽ اإلنسانية المثلى أف عيٍستػىٍنبىتى في فراغن ال ةمكن لؤلخبلؽ اإلنسانية المثلى أف 
 ةنضب  بها اإلنساف بدكف كازع.

كلقد نبػ هىنىا إلى ذلك بياف اهلل. في سورة اإلسراء عرر من المبادئ األخبلقية ةذكرنا اهلل بها كةأمرنا 
 ل كلكنو ةبدؤىا بالركيزة اإلةمانية كةختمها بالركيزة اإلةمانيةن ةقوؿهللبها كاحدة إثر أخر 

 )كىقىضىى رىبُّكى أىال  عػىٍابيديكٍا ًإال  ًإة اهي(

 ث  قاؿهلل

ا أىٍك ًكبلىىيمىا فىبلى عػىقيل ل هيمىا أيؼٍّ كى  ليغىن  ًعندىؾى اٍلًكبػىرى أىحىديىيمى ٍةًن ًإٍحسىانان ًإم ا ةػىبػٍ هىٍرىيمىا كىقيل  الى )كىبًاٍلوىاًلدى عػىنػٍ
ا قػىٍوالن كىرًةمان( ]اإلسراء هلل   [ِّل هيمى

إلى  خر ااةات التي عذكرنا باررة من المبادئ ةأمرنا اهلل بها. كلو أنو أمرنا بالتمسك بهذه 
المبادئ األخبلقية دكف أف ةأمرنا أف نستنبتها في عربة الاقيدة إةمانان باهللن عاظيمان ألكامر اهللن 
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سلطاف اهللن كلو أنو ل  ةبالرنا باألحكاـ السلوكية لما أصغى أحد السمع إلى الدعوة  مخافة من
 إلى األخبلؽ.

األخبلؽ اإلنسانية قيدن من ذا الذم ةرضى بالقيد إف ل  ةكن ىنالك كازع ةدعوني إلى ىذا القيد 
 عن طرةع حب أك عن طرةع مخافة كعاظي ؟!

من ةغار على األخبلؽ اإلنسانية كةرةد حقان أف ةالطبغ كاف السبيل لكل   –ةا عباد اهلل  –من ىنا 
الجيل باألخبلؽ اإلنسانية المثلى كاف البد أف ةساى سايو إليها عن طرةع التربية اإلةمانية ةأخذ 
ىذا النشء بو. التربية اإلةمانية ةؤخذ ىذا النشء بو محاكرة مع الاقل كغرسان للحقائع اإلةمانية 

منطقية في الاقلن ث  عيحىو ؿي ىذه الحقائع الالمية التي عرسخت في ذات الدالالت الالمية كال
الاقل إلى عاطفة من الحب كالتاظي  كالمهابة في القلبن ث  ةػيٍؤخىذي ىذا النشء بمارفة غذاء 

 الاقيدةن غذاء شتل الاقيدة الذم ريسٍّخى في الاقل.

عاةة؟ ما ىي الرعاةة التي ةتحوؿ بها شتله ريسٍّخى في الاقل أال ةحتاج إلى سقيا؟ أال ةحتاج إلى ر 
 شتل اإلةماف باهلل إلى جذعو راسخ؟ إنو الاباداتن الابادات المتنوعة.

إذف البد أف ةػيٍؤخىذى النشء بهذه الابادات كأف ةرب ى عليها ث  البد أف ةستبين كيف أف اهلل عز كجل 
 أناط أحكاـ الماامبلت المختلفة بالمبادئ األخبلقية.

 الغرر في الماامبلت إال ألنو ةالادـ األخبلؽ اإلنسانية.فما حر ـ 

 كما حر ـ الغش في الماامبلت إال ألنو ةالادـ األخبلؽ اإلنسانية.

كما أمر بالادؿ في الكيل كالميزاف كالمحاكمة أثناء التااقدات المالية المختلفة إال ألف ذلك ىو 
 ركح الادؿن ركح األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة.

حاؿ إنساف ةلقي ىذه الحقائع كراءه ظهرةانن ةلقي السبيل الذم البد منو إلى اصطباغ فتالوركا 
النشء باألخبلؽ اإلنسانيةن ةلقي السبيل إلى ذلك كراءه ظهرةان ث  إنو ةتظاىر بأنو ةدعو إلى 

 األخبلؽ اإلنسانية كةحرص على أف ةرب ى النشء على األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة!

عفال ذلك كالفبلسفة من قبلك حفيت أقدامه  في ىذا الطرةع ث  أعلنوا  أنى لك ةا أخي أف
 الاجز عن ذلك!.
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أخبلؽ إنسانية عزرع في كياف النشء دكف كازعن دكف دافع! ىيهات. ال ةمكن أف ةتحقع ذلك 
 ق .

اإلةثار من أجلٍّ األخبلؽ اإلنسانيةن كىل ةمكن إلنساف أف ةؤثر أخاه على نفسو إال إذا كاف 
 كازع؟! كما ىو ىذا الوازع؟ ىنالك

الوازع ىو إةماني باهللن الوازع ىو أمر اهلل الالادر إلي ن الوازع ىو حبي هلل سبحانو كعاالى كمن ث  
 حبي لبللتزاـ بأكامره.

لكن عندما أشي  النظر عن الطرةع الطوةل الذم ةنبغي أف أربي النشء على أساسون الطرةع الذم 
ساسو من مبادئ الاقيدة اإلةمانيةن من السبيل إلى غرس محبة اهلل في ةنبغي أف أربي النشء على أ

القلبن من بياف الابادات كدكرىا في عغذةة الاقيدةن من بياف األحكاـ السلوكية ككيف أنها عخدـ 
األخبلؽ اإلنسانية. عندما ال أيرىب ى على ىذا النحون عندما ال أيٍأخىذي بهذه التربية ىيهات أف أيكثًرى 

م على مالالحين البد أف أكثر نفسين ىكذا عقوؿ لي ماللحتي الذاعيةن ىكذا ةقوؿ لي عقلي غير 
 في مثل ىذه األحواؿ.

كنحن نال  ةا عباد اهلل أف ربنا سبحانو كعاالى حكي  كأنو سبحانو لو عل  أف الناس ةمكن أف 
رأسان إلى ىذه المبادئ  ةضبطوا أنفسه  بأحكاـ التاامبلت اإلنسانية األخبلقية دكف كازع لوىج هىه 

األخبلقية كلما أمرى  أف ةؤمنوا بو كلما حذ رى  من عذابو كلما دعاى  إلى الابادات التي عغذم 
 حقائع الاقيدة اإلةمانية.

أقوؿ لمن ةرةد أف ةفالل بين أخبلؽ اإلسبلـ كبين الاقائد اإلسبلمية كمبادئ السلوؾ اإلسبلمية 
أقوؿ لمن ةرةد أف ةفرٍّؽى بين ىذا كذاؾ لك في الغابرةن عبرة كأم المتمثلة في التربية اإلةمانيةن 

 عبرة. عد إلى الفبلسفة الذةن حاكلوا ذلك كانظر أف جهودى  كيف باءت بخزمن أجل.

إف ل  عرد أف عاود كعغوص إلى الماضي السحيع فاف أمامك الفبلسفة األكركبيين الذةن ةؤكدكف 
ت ميلن عد إليو كاسألو ىل ةمكن أف عغرس األخبلؽ ىذه الحقيقةن عد إلى ما ةقولو ستوار 

اإلنسانية الفاضلة المثلى في غير عربة اإلةماف باهلل عز كجل؟ ىل ةمكن أف ةؤخذ الجيل بالتربية 
األخبلقية رأسان قبل أف ةالطبغ ىذا الجيل بالتربية اإلةمانية كالدةنية متمثلة في الاقيدة ث  الابادة 

 تلفة؟ث  األحكاـ السلوكية المخ
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مضى التارةخ باد أف كق ع عليو كمضى على ذلك قركف عدة ككل ةـو  –أةها اإلخوة  –أمر بدىي 
 ةأعي اليـو ةزةد فيو ىذا البياف عأكيدان كعزةد فيو ىذه الحقيقة بداىة.

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجال أعمالنا صادقة خالالة لوجو اهللن كأال ةجالنا ممن ةغار على 
ي الظاىر كلكنو ةرةد أف ةركلها في قدمو في الباطن. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل األخبلؽ ف
 الاظي .
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 اما أهاك هللا أفبم لؼبئٗ ٚللهٖ ٍٍت مٚٞ اٌؼمٛي ػمٌُٛٙ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجه

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

 ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ركل الدةلمي في مسند الفردكس من حدةث علي كأنس بن مالك رضي اهلل عنهما مرفوعان إلى 
ائو كقدره سلب ذكم الاقوؿ عقوله  حتى إذا نػىفىذى قضاؤه أنو قاؿهلل )إذا أراد اهلل إنفاذ قض النبي 

 كقدره كمضى أمره أعاد إلى ذكم الاقوؿ عقولىه  ككقات الندامة(.

كأقوؿهلل ىذا ةنطبع على من كاف ةتمتع باقل كدراةةو قبل ذلك. أما الطغاة الذم أسكرى  الطغياف 
 إليه  أىوف من ذلك. كسلب عقوله  فغدكا ةتالرفوف بدكف عقل كال دراةة فلو بالنسبة

ذلك ىو شأف الطغمة الطاغية الجاثمة فوؽ أرضنا الاربية اإلسبلمية في فلسطين. حدا بها الطغياف 
 إلى أف عسكر فتفقدى عقلىها لينفذ فيها قضاء اهلل سبحانو كعاالى.

ل  عاد عحارب من ةقف في كجهها مدافاان عن حقو كمدافاان عن أرضو بل أخذت عحارب 
في صمي  ذاعهان عحارب اإلنسانية أةنما كيًجدىٍت ألنها عال  أف اإلنسانية ال عيًقرُّ طغيانهان اإلنسانية 

عال  أف اإلنسانية أةنما كجدت ال عقر صلفها كال عقر استكبارىا كعتوىا كمن ث  فانها اليـو عاادم 
فسه  أك كال عاادم فق  الذةن ةدافاوف عن أن –كما أقوؿ لك    –اإلنسانية في صمي  ذاعها 

ةدافاوف عن حقوقه ن كمن ث  فاف ىذه الطغمة عنظر إلى الغذاء الذم قد ةأخذ طرةقو إلى 
اإلنساف القابع في سربو اامن في كىٍكرًه كما لو  كاف سبلحان ةت  إرسالو إليو كمن ث  فانها عقر 

لقمة  ضركرة ضرب الحالار على ىؤالء المساكين القاباين في أسرابه  الذةن ال ةنتظركف إال
طاامه  أك جرعة شرابه ن عضرب عليه  الحالار كعنظر إلى األقوات التي قد عأخذ طرةقها إليه   
كما عنظر إلى سبلح مدمر ةوضع بين أةدةه . كإذا رق ت اإلنسانية في الاال  فتوجهت إلى ىؤالء 

ة لهؤالء المحاصرةن ضد أقواعه  كضد أرزاقه  كضد مقومات عيره  كبقائه ن إذا رق ت اإلنساني
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فحاكلت أف عمد جسران من الماونة اإلنسانية ال غير إلى ىؤالء فقد حىع  لهذه الطغمة الباغية باس  
ن حىع  لها أف عالن الحرب على ىذه اإلنسانيةن حىع   مسيحها الدجاؿ الذم عنتظر ظهوره كل ةـو

ع  لها أف عدمر لها أف عالن الحرب عليها كإف كانت ال عحمل إال نبضات الحب كالرفقة كحى 
قافلتها اإلنسانية التي ال عحمل لها إال نبضات الرفقة كالحب متمثلة في أغذةة عؤكل كأردةة 

 علبس كأدكةة عساف.

.  نا ن ىذا ما ةراىده الاال  اليـو

 كأعود إلى الحدةث الذم افتتحت بو خطابي ىذا إليك  ةا عباد اهللهلل

 الاقوؿ عقوله (. )إذا أراد اهلل إنفاذ قضائو كقدره سلب ذكم

لقد سيًلبى ىؤالء الناس عقوله ن سيًلبىٍت عقوله  منه  إف كانت له  عقوؿ كال أظن أف عقبلن 
ةتااةش مع الطغياف أبدانن كلقد كاف شأنه  كال ةزاؿ ىو الطغيافن الطغياف ةسكر أكثر كأشد مما 

ىذه الطغمة البقية  عسكر الخمرةن كىا ىو ذا قرار رب الاالمين بل حكمة رب الاالمين أفقدت
الباقية من عقلها لكي عتخب  كلكي عزداد في التخب  كلكي ةالن الاال  الغربي عن كراىتو التي  

كانت كال عزاؿ خفية عزداد كراء الالدكر كلكي ةالن الغرب عن غضبو الذم كاف كال ةزاؿ 
لك بسبب غطاء مستررةان ىائجان كراء القلوب كلكن الرجل الغربي ل  ةكن ةستطيع أف ةستالن ذ

السياسة التي عهيمن عليو كعفقده حرةة النطع بما ةرةد كعفقد حرةة استابلف زفراعو الكامنة كراء 
 صدره.

كلكن ىذا الذم أعلنتو الطغمة الباغية على أرضنا اإلسبلمية الاربية من محاربتها لئلنسانية أةنما 
سياسةن عتغلب على غطاء كجدت جالت مراعر اإلنساف الغربي الخفية عتغلب على حجاب ال

 السياسة.

اف باألمس حجابان غليظان ةالاب على الرجل الغربي اختراقو لكن اليـو أصب  حجابان رقيقان ما لقد ك
 أسهل أف ةيٍختػىرىؽ.

نا ن لقد سلب اهلل عز كجل عن ىذه الطغمة البقية الباقية مما كاف لدةها من عقل كعدبير لينفذ 
 ى.فيها قضاء اهلل سبحانو كعاال
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كلقد رأةت باألمس جزءان من غضبة اإلنساف الغربي في ببلد الغرب كسمات باألجزاء الكثيرة من 
ذلكن كرأةت كيف ةستالن المسؤكلوف عن غضبه  كاستنكارى  لهذه الحرب المالنة ضد 

اإلنسانية في أصفى ماانيها كفي أصفى حقائقها كىوةاعها. رأةت ذلكن كرأةت من خبلؿ ذلك سنة 
إذ قاؿهلل )إذا أراد اهلل إنفاذ قضائو كقدره سلب ذكم الاقوؿ  مين التي أعلنها رسوؿ اهلل رب الاال
 عقولىها(.

أنه  متطوحوف في ندامة ال فائدة  –كإف ل  نتلع أخبار ما نال   –إنه  ةتخبطوف اليـو كإننا لنال  
ليه  عقوله  في  خر ىذا الحدةثهلل )ككقات الندامة( )أعاد اهلل إ منها كما قاؿ المالطفى 

 ككقات الندامة(.

ستجدكف أف مراعر  –كال أقوؿ السياسة الغربية  –عباد اهللهلل ستجدكف أف مراعر الرارع الغربي 
الرارع الغربي برطرةو األكركبي كاألمرةكي ةستالن شيئان فريئان غضبتو الاارمة ضد ىذه الطغمة 

 التي عالن كيدىا كحربها لئلنسانية.

الناس حوصركا في غزة أك غيرىا إنما عحارب اإلنسانية في ذاعها أةنما  إنها ال عحارب فئة من
 كجدت.

ن كإني ألعل  أف مراعر الكراىية ىائجة  إف ىذه الغضبة الاارمة ىناؾ عزداد اعساعان ةومان باد ةـو
كراء الالدكر ىناؾ كلكنها كانت خفية كالبركاف الذم كاف ةستخفي بما في داخلو كلكن البد أف 

 ةتفجر فيو البركاف بكل ما فيون كىا ىو اليـو بدأ باالنفجار. ةأعي ةـو

 ىذه حقيقة ةنبغي أف نتذكرىا كأف نربطها بهذه السنة الربانية التي أعلن عنها رسوؿ اهلل 

كلكن الريء المؤسف المؤل  الذم ةنبغي أال نتيو عنو أةضان أف ثمة فئة من أبناء جلدعنا كأبناء 
ه  أف ةتقلبوا في حمأة المهانة كالذؿ كأف ةستسلموا بكل شراشرى  لهذا عمومتنا ال ةزاؿ ةطيب ل

الذم ةالن الحرب على اإلنسانية أةنما كجدتن لهذا الذم ةجال من الغذاء كالقوت كالدكاء أمران 
ثػيرىٍت  –خطيران كما لو كاف سبلحان من أسلحة الدمارن ال عزاؿ فئة  من أبناء جلدعنا  –قػىل ٍت أك كى

أف ةتقلبوا في حمأة ىذا الذؿ كأف ةنقادكا إلشارات ىذا الذم أعلن الحرب على  ةطيب له 
اإلنسانية أةنما كجدت ضد سائر الررائع السماكةة كضد سائر القوانين الدكلية كضد سائر األنظمة 

 اإلنسانية.
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ف لو كإني ألقوؿهلل ربما كاف له  عذر أك أعذارن كالغائب ربما كاف لو عذر كمن الخير أف نتالور أ
عذران ةيلجئو إلى ىذان كلكن ما ىي الماذرة التي عجال أبناء عمومتنا ىؤالء ةضيقوف ذرعان بمن 
ةالنوف عن دفاعه  عن اإلنسانيةن ما ىو الموجب ألف ةرمئزكا من أكلئك الذةن عهتاج بين 
رعان جوانحه  مراعر الرفقة على اإلنسانية فيالنوف دفاعه  عنها أةنما كجدكا؟ لماذا ةضيقوف ذ

به ؟ لال له  عذران ةمناه  أف ةسيركا في ركابه  كلكن ما الاذر الذم ةجاله  ةتهجموف عليه  
كةتهمونه  كةرةدكف منه  أف ةنقادكا إليه  كأف ةقفوا مع صفه  كفي الخندؽ التباي الذةن ةقفوف 

 فيو.

ر اإلنسانية عركيا ليست إال كاحدة من الدكؿ أك من الجماعات التي عهتاج بين جوانحها مراع
 كمن ث  فهي عرةد أف عدافع عن اإلنسانية التي عايش في ذاعهان عايش ضمن كيانها.

بأنها عبحث من خبلؿ ىذا األمر عن عاجها الذم  –أك غير عركيا  –ما الموجب ألف عته  عركيا 
 افتقدعون عن عزعها التي ضياتها عندما ضاعت الخبلفة؟

بأنها إنما عفال ذلك من أجل أف عبس  لنفسها  –عركيا أك غير  –ما الموجب ألف عته  عركيا 
 عرشان أك سلطانان فوؽ ببلدنا الاربية كاإلسبلمية ىنا أك ىناؾ؟ ما الموجب لهذا كلو؟

أليس ىنالك ما ةدفع اإلنساف مخلالان بدافعو صاؼو عن الروائب إلى الدفاع عن اإلنسانية الذليلة 
 المهينة؟!

 اؿ موجودة نابضة؟!أليست إنسانية اإلنساف ما عز 

 أليست شفقة اإلنساف على اإلنساف ما عزاؿ حية نابضة؟!

أليس في ىذا الدافع ما ةكفي ألف عنهض عركيا كغير عركيا كألف ننهض نحن كإخواف لنا ىنا كىناؾ 
في الدفاع عن اإلنسانية التي أىمىرى اهلل سبحانو كعاالى اإلنسافى أف ةقف إلى جانبها في الردة كفي 

 ء؟!الرخا

 ىذا ىو األمر الاىجىب.

باضه من أبناء جلدعنا ةستنطقوف إعبلمه  الميسىخ ر المسموع أك المرئي أك المقركء لبث ىذا 
 التالور الذم ال ةمكن أف ةقبلو أحد.
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إما أف أقف موقف الذؿ كالمهانة كاالستسبلـ للادك الذم ل  ةاد ةحارب من ةدافع عن أرضو 
نية في أصفى مظاىرىا. إما أف أقف إلى جانب ىذه الطغمة فق  بل أصب  ةحارب حتى اإلنسا

التي عحارب اإلنسانية فبل عتب كال انتقاد كإما أف أرفع فوؽ رأسي شاار إنسانيتي كأدافع عن 
اإلنسانية في كياني كفي كياف إخواني في اإلنسانية إذف أنا أبحث عن عرشو افتقدعون إذف أنا أرةد 

 ا ىذا الكبلـن ما ىذا الهراء الاجيب ةا عباد اهلل.أف أبس  سلطانان على أناس! م

أعود فأقوؿ لك  إنها سين ة من سنن رب الاالمين أنبأنا بها رسوؿ اهللهلل )إذا أراد اهلل إنفاذ قضائو 
 كقدره سلب ذكم الاقوؿ عقوله ( لماذا؟

 ليحيع في أكلئك قرار اهلل القائلهلل 

اىثىن  عى  ًإٍذ عىأىذ فى رىبُّكى لىيىبػٍ اًب ًإف  رىب كى لىسىرًةعي اٍلًاقىاًب( )كى لىٍيًهٍ  ًإلىى ةػىٍوـً اٍلًقيىامىًة مىن ةىسيوميهيٍ  سيوءى اٍلاىذى
 [.ُٕٔ]األعراؼ هلل 

كىذا ليس عنبؤان كال عخبطان في الحدةث كإنما ىو قرار أعل  كقوعو  –أجلن ستجدكف ةا عباد اهلل 
لن اإلنساف الغربي منذ اليـو بمراعره ستزداد مراعر اإلنساف الغربي غضبان كلسوؼ ةستا –

 الكامنة عجاه ىذا الذم ةحاًرب اإلنسانية في أصفى حقائقها كمبادئها.

لسوؼ عجدكف الغضبة اإلنسانية المقدسة عستالن بها شوارع الغرب برطرةو األمرةكي كاألكركبي 
 ضد ىذه الطغمة كعندئذو ستجدكف قرار اهلل الماثل أماـ أبالارك  

ًإٍذ عى  اًب()كى اىثىن  عىلىٍيًهٍ  ًإلىى ةػىٍوـً اٍلًقيىامىًة مىن ةىسيوميهيٍ  سيوءى اٍلاىذى  أىذ فى رىبُّكى لىيىبػٍ

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
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 اٌؾت كاء ٚكٚاء

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلا

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

دنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سي
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 ىل سمات  عن عيقىارو خلقو اهلل سبحانو كعاالى ىو داء لئلنساف كدكاء لو في كقت كاحد.

 لحب.لقد خلع اهلل سبحانو كعاالى ىذا الاقار. إنو ا

الحب جالو اهلل سبحانو كعاالى دكاءن لمركبلت كمالائب اإلنساف كجالو في الوقت ذاعو داءن 
 ةتسبب عنو الكثير من مالائب عتوضع في كياف اإلنساف.

إذا اعجو القلب بالحب إلى الرغائب كالرهوات الدنيوةةن إذا اعجو القلب بالحب إلى الاالبية 
إلى رغبات األىواءن الرئاسةن الرهرةن جمع كنوز الماؿ  للذات كللنفسن إذا اعجو القلب بالحب

فاف الحب في ىذه الحالة ةغدك داءن كبيبلن من أخطر األدكاء التي عتوضع في كياف اإلنساف فردان 
 كمجتماان.

أما إف عػىوىج وى الحب في فؤاد اإلنساف إلى خالع اإلنساف عز كجلن إلى اإللو الذم بيده حياة 
و كضرهن إلى اإللو الذم ةتقلب اإلنساف أةان كاف في بحر متبلط  األمواج من اإلنسافن بيده نفا

نامو التي ال عيٍحالىىن أما إف كج وى اإلنسافي قلبىوي بالحب إلى إلهو ىذا فالحب عندئذو دكاءه ناجعن 
 دكاءه لكل المالائب التي ةااني منها اإلنساف فردان أك مجتماان.

كعاالى عن ىذةن األثرةن المتناقضين للحبن أنبأنا بياف اهلل سبحانو كلقد أنبأنا بياف اهلل سبحانو 
كعاالى عن الحب عندما ةكوف داءن كحذ رى منو أة مىا عحذةرن كأنبأنا عن الحب عندما ةكوف دكاءن 

 كأمىرىنىا أف نتحقع بو.
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ري  نىا اهلل سبحانو ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالى كىو ةوض  لنا كظيفة الحب عندما ةكوف داءن كعندما ةحذٍّ
 كعاالى منون ةقوؿهلل

ًإٍخوىانيكيٍ  كىأىٍزكىاجيكيٍ  كىعىًريرىعيكيٍ  كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىىا كىعً  جىارىةه عىٍخرىٍوفى  )قيٍل ًإف كىافى  بىاؤيكيٍ  كىأىبٍػنىآؤيكيٍ  كى
ًبيًلًو فػىتػىرىب اليوٍا حىت ى ةىٍأًعيى الٌلوي  كىسىادىىىا كىمىسىاًكني عػىٍرضىٍونػىهىا أىحىب  ًإلىٍيكي  مٍّنى الٌلًو كىرىسيوًلوً  كىًجهىادو ًفي سى

 [.ِْبًأىٍمرًًه كىالٌلوي الى ةػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقينى( ]التوبة هلل 

أرأةت  كيف ةنبػٍّهينىا اهلل عز كجل إلى الداء الكامن في الحب عندما ةتجو اإلنساف بحبو إلى ما ليس 
 أىبلن لحبو.

ري البياف اإللهي اإلنسافى من أف ةنقاد إلى ىذا الببلء الوخي ن إلى ىذه الماليبة بل أرأةت  كيف ةحذٍّ 
 إلى سلسلة المالائب التي عتفرع عن ىذا الداء؟!

 أما الحب الدكاء فيلفت البياف اإللهي أنظارنا إليو قائبلنهلل

ادان ةيًحبُّونػىهيٍ    كىحيبٍّ الٌلًو كىال ًذةنى  مىنيوٍا أىشىدُّ حيٌبان لٌٍّلًو( ]البقرة )كىًمنى الن اًس مىن ةػىت ًخذي ًمن ديكًف الٌلًو أىندى
 [ُٓٔهلل 

 ث  ةؤكد ىذا ببياف أدؽ  بل أكثرى عفاليبلنهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا مىن ةػىٍرعىد  ًمنكيٍ  عىن ًدةًنًو فىسىٍوؼى ةىٍأًعي الٌلوي بًقىٍوـو ةيًحبػُّهيٍ  كىةيًحبُّونىوي  لىى  أىًذل ةو عى )ةىا أىةػُّهى
اًفرًةنى( ]المائدة هلل   [.ْٓاٍلميٍؤًمًنينى أىًعز ةو عىلىى اٍلكى

 فهذا ىو الحب الذم ةكوف دكاءن لمركبلت المسلمين أةان كانت اجتماعية أك فردةة.

باد ىذا البياف اإللهي الذم ك  كك  عاهى المسلموف عنو السيما في ىذه الاالور  –عباد اهللهلل عاالوا 
الراسخة في كياناعنان إنها مركبلت كثيرة ةضيع الوقت عن استاراضها  عاالوا نتبين مراكلنا –

 كعفاليل الحدةث عنها.

 مركبلت عتمثل في عررذـ ىذه األمة كعفرقها.

 مركبلت عتمثل في افتقارىا عن غنى كما كانت ةومان ما فقيرة ق .
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من األةاـ إال  مركبلت عتمثل في الضاف الذم عوض عى في كيانهان كما كانت ىذه األمة في ةوـو 
 مضرب المثل للقوة.

مركبلت عتمثل في الذؿ باد الازن ككلنا ةال  أف عارةخ ىذه األمة ةنتري بالازة التي متػ اىهىا اهلل 
 سبحانو كعاالى بها.

ما أكثر ما نتبلقى للحدةث عنها كلتجاذب ااراء بحثان عن  –ةا عباد اهلل  –ىذه المركبلت 
 عبلجاعها.

سبيل البحث عن ىذه المالائب كعبلجاعها ندكاته كك  عبلقى الناس في  ك  كك  عحققت في
مؤعمراتن كك  كيًضاىٍت خط  كريًسمىٍت سبل في سبيل التخله من ىذه األمراض المتوضاة في  

 كياف أمتنا اإلسبلمية جمااء.

ة كلكن كل ىذه الجهود ل  عثمرن كل  عاد جهود المسلمين على اختبلفها إال بالخيبة كىي حقيق
 ما ةنبغي أف نتجاىلها.

الندكات التي عيًقدىٍتن المؤعمرات التي أقيمتن الخط  التي ريًسمىٍت في سبيل التخله من ىذه 
 المالائب التي عوضات في كياف ىذه األمة انتهت دكف أف نجد لها أم ثمرة.

 ما السبب ةا عباد اهلل؟

 ني فق .السبب أننا عدنا نفحه إةماننا باهلل عز كجل على مستول عقبل

 أنحن مؤمنوف باهلل؟ نا  نحن موقنوف ةقينان عقبلنيان باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو ااخر.

 أنحن موقنوف بررائع اهلل عز كجل كأحكامو؟ نا  نحن موقنوف بذلك كلو.

 بحثنا عن مكاف اإلةماف في عقولنا كلكنا ل  نبحث عن مكاف ىذا اإلةماف في قلوبنا.

ف ىذا اإلةماف في أفئدعنا التي ىي مكاف للاواطف اإلنسانية الدافاة كالرادعة ل  نبحث عن مكا
 كالممجدة.

ككاف ةنبغي أف نال  أف الاقيدة البد أف عستقر في الاقلن نا ن كلكنها ال عقود صاحبها إلى عنفيذ 
 لب.أكامر اهلل عز كجل إال باد أف عتحوؿ من ةقينو عقبلني إلى كىجو من الحب مهيمنو على الق
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ل  نفحه قلوبنا كل  نتساءؿ عن الحب المهيمن في أفئدعنان كلو أننا عفحالنا ىذا الحب 
المهيمن في أفئدعنا كعساءلنا عن االعجاه الذم ةتجو إليو ىذا الحب لرأةنا أف إةماننا الاقبلني 

 صاعده إلى األعلى أما الحب المهيمن على أفئدعنا كقلوبنا فهاب ه إلى األدنى.

الحب الذم ةهيمن على أفئدعنا كالوجهة التي ةتجو إليها لرأةنا أنو متالع بالدنيا كما لو عفحالنا 
 أكثر أنواع ما نسيمو الدنيا.

لرأةنا أف حبنا متالع بالماؿ كجماون متالع بالرهرةن متالع بالرئاسةن متالع بالاالبية للذاتن 
 متالع باألىواء كالرهوات الجانحة.

مؤمنوف باهلل عز  –كاهلل الحمد  –فحالنا عقولنا لناود فنقوؿ نحن لو أننا فحالنا أفئدعنا كما 
كجل لالمنا سبب الداء الذم نااني منو كلالمنا مالدر المالائب المتسلسلة كالمتوضاة في كياف 

 ىذه األمة.

ـي لو ةا عباد اهلل ال بدافع من ةقيننا الاقلي كإنما بدافع من الحب األرضي  ما أكثر ما ةيسىخ ري اإلسبل
 الهاب  المهيمن على قلوبنا.

انظركا ك  ةيسىخ ري اإلسبلـ ألىداؼ دنيوةةن ك  ةيسىخ ري اإلسبلـ لرغائبنا كأىوائنا كشهواعنا كمبلذنا 
المهيمنة حبان على أفئدعنا كقلوبنا كلكن اإلسبلـ ال ةيسىخ ري لذاعون ةيسىخ ري لكل شيء إال أف ةيسىخ رى 

 لذاعو.

 ؤمنين باهلل؟! ال.ىل سبب ذلك أننا غير م

مؤمنوف كأستطيع أف أقوؿ إف ملياران كنالف مليار بل أكثر من سكاف ىذه  –كهلل الحمد  –نحن 
 البسيطة مؤمنوف إةمانان عقبلنيان باهلل كمالطبغوف اصطباغان عقبلنيان بنامة اإلسبلـ هلل سبحانو كعاالى.

 الحب ةدع  ىذا اليقين الاقلي؟ كلكن ماذا عسى أف ةفيد اليقين الاقلي إف ل  ةكن ىنالك كقود

 ماذا ةفيد اليقين الاقلي السائر ذات اليمين إذا الحب ةقود صاحبو ذات اليسار؟

 لن ةفيد. ىذا ىو باختالار الداء الذم نااني منو ةا عباد اهلل.

إلى عاطفة من  –كهلل الحمد ةقينا في عقولنا  –كعندما ةتحوؿ اإلةماف الاقبلني الذم نتمتع بو 
هلل عز كجل في أفئدعنا عندئذو عيحىلُّ كل المركبلت التي نااني منهان عندئذو ةتحوؿ الحب 
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الخالاـ بين القادة كالحكاـ إلى كئاـن عندئذو ةتحوؿ التررذـ كالتفرؽ إلى كحدة راسخة في كياف 
ها ىذه األمةن عندئذو ةغيب الفقر كعاود ىذه األمة إلى ما كانت عليو من قبل من الغنى الذم مل كى 
اهلل سبحانو كعاالى إةاهن عندئذو ةغيب الضاف بل الذؿ المسيطر بل المهيمن على كيانات ىذه 
 األمة لتاود إلى سابع عزىان لتاود إلى عاًلًد مجدىا عن طرةع سيلُّ و كاحد أال كىو سيل  ي الحب.

ةكوف  ىو الذم ةجمع من شتاتن الحب هللن الحب الذم ىو الجذع كال –أةها اإلخوة  –الحب 
الحب جذعان عتفرع عنو األغالاف الكثيرة إال إذا كاف حبان لمن أكجدنان إال إذا كاف حبان لمن 

عنتسب أركاحنا إليون إال إذا كاف حبان لمن كاف منو المبتدأ كإليو االنتهاءن إال إذا كاف حبان لذاؾ 
 الذم عاللنا منو عباعان كباستمرار رسائل حبو.

و على قلوبنا ةغيب التررذـ كةحل محلو االعحادن ةغيب الخالاـ عندما عهيمن محبة ىذا اإلل
كةحل محلو الحب كالودادن ةغيب الفقر كةحل محلو الغنىن ةغيب الذؿن ةغيب الضافن عغيب 

 المهانة كعٍلبىسي ىذه األمة مرة أخرل كسوةى الاز كعتو جي بتاج المجد.

 ىذه ىي الحقيقة.

 ىذا ىو دكاؤنا كذلك ىو داؤنا.

أننا عوجهنا بأفئدعنا إلى محبة الرهواتن محبة األىواءن محبة المالال  اانية المار ًة داؤنا 
 الماضيةن إلى محبة الذاتن إلى محبة الرهرةن إلى محبة الكراسي.

ما الذم فر ؽى ىذه األمة؟ ما الذم جالها عغيب عن إنسانيتها؟ ما الذم جالها عستخذم للادك 
للذؿن جالو اهلل سبحانو كعاالى مضربان للمهانة؟ ما الذم جال  الذم جالو اهلل عز كجل مضربان 

 ىذه األمة عستخذم لهذا الادك؟ ما الذم جالها عػيغىي بي عن إنسانيتها؟

ألف الحب المهيمن على أفئدة أكثر ىذه األمة متجوه إلى األسفلن متجوه إلى الهاب ن متجوه إلى 
 األغيارن إلى األغيار نا .

ةنبئ القلب أف الذم ىو قمين بحبك ىو اهللن الذم ةطامك كةسقيك ىو اهللن  في حين أف الاقل
الذم ةاافيك من سائر ااالـ كاألسقاـ ىو اهللن الذم أضحك كأبكى ىو اهللن الذم إذا كقات في 

 ماليبة من المالائب كالتفت  ةمينان كشماالن لن عجد من ةنجدؾ من ماليبتك إال اهلل.
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 ب.ىذا ما ةقولو الاقل للقل

كلكن أفئدة كثيرو منا سكرلن سكرل بالرهواتن سكرل باألىواءن سكرل بالرغائب الذاعية كمن 
أجل ىذا حل  الخالاـ فيما بيننا محل  الوداد كحل ٍت المهانة كالمذلة محل الازة كحل الغياب عن 

 اإلنسانية التي ةنبغي أف عتقطع أفئدعنا لها في غزة كفي فلسطين غاب كل ذلك. لماذا؟

 ألف حبان أى  ىيمن على قلوبنا أال كىو حب الذات.

كال أحب أشرد بك  بحدةثي ىذا عن الخبلصة التي ةنبغي أف  –إذان أعود فأقوؿ أةها اإلخوة 
 نالمها لالنا نتخذ منها دكاءن ألمراضناهلل

الحب الذم ىو الدكاء ةنبغي أف نركن إليو كةنبغي أف نستبدلو بالحب الذم ىو الداء كالذم من 
 أجلو عوضات مالائب كثيرة ككثيرة في مجتمااعنا كفيما بيننا.

فهل عسيت  أف عجالوا إةمانك  باهلل عز كجل إةمانان عقبلنيان ةهيمن ةقينان في القلب كإةمانان عاطفيان 
 ةهيمن بالحب كالتاظي  على الفؤاد.

ىب األكاف كقبل أف ىل عسيت  أف عباةاوا اهلل ال مباةاة إةماف عقلي بل مباةاة حبٍّ قبل أف ةذ
 عنطوم الفرصة.

نحن عائدكفن نحن راجاوف إلى موالنا كخالقنا سبحانو كعاالى كعما قرةب سنقف بين ةدةو 
كلسوؼ عتبخر كل ىذه الرغائب التي عتجو اليـو أفئدعنا بالحب إليها كلن نجد أمامنا إال شيئان 

ط الااطفي حبان كعاظيمان كمهابةن كخوفان كاحدان ىو الذم ةنجينا إف عمسكنا بو اليـو أال كىو االرعبا
 باهلل سبحانو كعاالى. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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جٍٍََّغ ٌٗ أٚػٝ ِّٓ ٍّغ ُِ  ثٍغٛا ػٕٟ ٌٚٛ آ٠خ فَُوةَّ 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

أنو قاؿ خطابان ألمتو جمااءهلل )بلغوا عني كلو  ةة فػىريب  ميبػىل غو لو أكعى ممن  ص  عن رسوؿ اهلل 
 سمع(.

سلف الالال  من أصحاب رسوؿ اهلل كأعباعه  كالتاباين من بادى  ىذا عباد اهللهلل لقد كعى ال
إليه  كإلينا. سماوه فوعوه فنفذكه على خير كجو. انطلقوا إلى  األمر الذم كجهو رسوؿ اهلل 

مرارؽ األرض كمغاربهان انطلقوا إلى فجاج ىذه المامورة كلها ةبلغوف عن اهلل كعن رسوؿ اهللن 
 حانو كعاالى.ةبلغوف رساالت اهلل سب

كلالك  عالموف أنو ما من بقاة من بقاع األرض المامورة اليـو إال كعحتضن قبران لالحابي أك عاباي 
 أك عابع عاباي.

 كىكذا نفذكا ما خاطبه  بو رسوؿ كما خاطبنا نحن أةضان بو )بلغوا عني كلو  ةة(.

خلف أرباة عرر قرنان كبين  من كإننا لننظر فنجد صلة كثقى بين ىذا الذم أمرنا بو رسوؿ اهلل 
 سيبلغ ىذا األمر ما بلغ الليل كالنهار(.قولو 

ما بلغو الليل كالنهارن فما من عالى و من الاال  المامور  –بلغ اإلسبلـ  –حقان لقد بلغ ىذا األمر 
 اليـو إال كقد بلغو اإلسبلـن إال كىو ةتارؼ على األذاف ةطرؽ  ذانه  كل ةـو كليلة خمس مرات.

سيلغ ىذا األمر ما بلغ الليل كالنهار( ةنبغي أف كةنبغي أف نال  أف ىذا الذم قالو رسوؿ اهلل 
 نال  أنو إخباره كأمره في كقت كاحد. إنو إخباره ةتضمن ىذه البررل.
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كلكن كيف السبيل إلى أف ةبلغ ىذا األمر الدنيا كلها التي عبػ رى عنها رسوؿ اهلل بما بلغو الليل 
 كالنهار؟

سبيل ذلك أف ةجند اهلل عز كجل عبادان من عباده ةبلغوف رساالت اهلل سبحانو كعاالىن ةبلغوف  
 كلمة اإلسبلـن ةبلغوف الحع الذم بيًاثى بو رسوؿ اهلل 

كااف عاالوا فانظركا ةا عباد اهلل إلى ما فالو ذلك الرعيل األكؿن ذلك السلف الالال  أصحاب 
 اعو.رسوؿ اهلل كأعباعو كأعباع أعب

كما قلت لك ن انقذفوا إلى بقاع األرض كلها   استجابوا ألمر رسوؿ اهللن بػىل غيوا عن رسوؿ اهلل 
 المامورة  نذاؾ كطىه ركا األرض المستامرة من المستامرةن كأعادكىا إلى أربابها.

ن بل طهركا ببلد مالر كالراـ من االستامار الركماني كأعادكىما إلى حظيرة أرباب ىاعين الدكلتي
 البقاتين في الاال .

طهركا كثيران من بقاع إفرةقية من االستامار الركماني كغيره كعادكا باد أف أعادكا ىذه البقاع إلى 
 أصحابها  منةن مطمئنة.

إذان نفذكا أمر اهلل عز كجل كأمر رسولون حملوا رسالة اهلل إلى الاال  كلون أبلىغوى  عقائد اإلسبلـن 
بحانو كعاالىن حملوا إلى الاال  كلو ىداةةى اإلسبلـ حقان كنورانن نف ذكا ىذا أبلغوى  شرائع اهلل س

 الذم أمرى  بو رسوؿ اهلل )بلغوا عني كلو  ةة(.

 كإف بقاع األرض التي عحتضن قبور ذلك الرعيل األكؿ لخير شاىد على ىذا الذم نقوؿ.

؟  ىذا ما فالو ذلك السلف فماذا فال المسلموف اليـو

 ر ما قالو اهلل عز كجلهللأقوؿ باختالا

 [.ٗٓ)فىخىلىفى ًمن بػىٍاًدًىٍ  خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلةى كىاعػ بػىايوا الر هىوىاًت فىسىٍوؼى ةػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مرة  هلل 

بدالن من أف ةواصلوا ما فالو أسبلفه  فيكونوا أعينان رقباء على الحع ةطردكف البغي كأسبابو 
حظيرة اإلسبلـ بل من حظيرة اإلنسانية بدالن من ذلك طوكا شاار  كالطغياف كأسبابو ال أقوؿ من

الجهاد في سبيل اهلل ألف ىذه الكلمة ال عرضي أعداء اهلل عز كجل كأعداء اإلنسانيةن طوكىا عن 
الذاكرة إال من رح  ربكن أجل. كمك نوا لبلستامار األمرةكي أقدامان راسخة في ببلد المسلمينن 
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وقه ن من استبلب كنوزى  التي عستبطنها األرضن مك نوا البغي اإلسرائيلي مكنوى  من استبلب حق
 من أف ةزداد بغيانن من أف ةزداد عتو ان.

حالف من حالف ىذا البغي اإلسرائيلي ليزداد استبلبان لحقوؽ المضطهدةن أصحاب األرضن 
 أصحاب الممتلكات.

 ض مما أمر بو رسوؿ اهلل كىكذا نظرنا فوجدنا أف خلف ذلك السلف ساركا على النقي

ةقوؿ له  )بلغوا عني( أم الرسالة التي شر فٍػتيكيٍ  بها بل شر فك  اهلل عز كجل بها.  رسوؿ اهلل 
 –كبدالن من أف ةنهض ىذا الخلىفي بما قد نهض بو ذلك السلف ننظر فنجد ىؤالء المسلمين 

الحداثة أك شاار الالمنة  ةرفاوف فوؽ رؤكسه  شاار –كأقوؿ مرةن أخرل إال من رح  ربك 
كالالمانيةن كليت أف المراد بالالمنة ماناىا اللغوم الماركؼ كىو إعباع الال  كاالبتااد عما ال ةتفع 

مع الال  إذان لوجد أرباب الالمنة أنفسه  خاضاين لئلسبلـ الذم خضع لو الال  في عقائده 
ذه الكلمة ىو المانى الذم  ؿ إليو في كشرائاو كمبادئو كقيمو كلكن المانى الذم ةتمسكوف بو له

المجتماات الغربيةهلل إبااد سلطاف الدةن عن الحك  كاإلدارةن إبااد سلطاف الدةن عن المجتمع 
 اإلسبلمي متمثبلن في الحك  كاإلدارة.

ننظر كنقارف بين ذلك السلف كما فالوه استجابة لقوؿ رسوؿ اهلل )بلغوا عني( كبين ما فالو 
 يـو إال من رح  ربك إعراضان عن ىذا الذم أكصى بو رسوؿ اهلل.الخلف كةفالو ال

كالاجيب أنه  مع ذلك ةردكف أنفسه  بانتماء شكلي إلى اإلسبلـ كةردكف أنفسه  بانتماء إلى 
 رسوؿ اهلل 

عباد اهللهلل إف الريء الذم ةدمي القلبن إف الريء الذم ةدخل األسى كالحياء الممض المذةب 
كل كاحدو   عنظر فتجد كل ةـو ااالؼ المؤلفة ةقفوف أماـ مثول رسوؿ اهلل  في طواةا النفس أنك

منه  ةقوؿهلل أشهد ةا رسوؿ اهلل أنك قد بلغت األمانة كنالحت األمة كعركت أمتك على بيضاء 
 ناصاة ظاىرىا كباطنها.

ليس مكاف الراىد ىذا كإنما مكاف الراىد المؤل  المخجل الذم ةذةب حياءن من رسوؿ اهللن 
إلى ىذه ااالؼ المؤلفةن  الجواب الذم ةنبغي أف عالموه جمياان صاعدان من ف  رسوؿ اهلل 

 كرسوؿ اهلل ماثل فيناهلل



  

 ~579 ~ 
 

 [ٕ)كىاٍعلىميوا أىف  ًفيكيٍ  رىسيوؿى الل ًو( ]الحجرات هلل 

 ىكذا ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالى.

 إنو ةجيبه  جوابان ةضرب على أغوار النفوس كإف ل  عبلغو ااذاف.

نو ةقوؿ له هلل حقان لقد بل ٍغتي الرسالة كىا أنت  عاترفوف بذلك فلماذا ضياتموىا ككاف أسبلفك  إ
 أمناء عليها.

حقان لقد نالحت لك  كىا أنت  عاترفوف بذلك فلماذا ضيات  النال  الذم نقلتو إليك  ناليحة من 
 اهلل عز كجل في حين أف أسبلفك  حفظوه كنرركه كنثركه في سمع الاال  كلو.

صحي  أني عركتك  على بيضاء نقية ظاىرىا كباطنها كلكن ما لك  ضيات  ىذه الررعة البيضاء 
النقيةن ما لك  عرفاوف بدالن عن ذلك شاار الحداثةن ما لك  عبرمت  بل عتبرموف من ىذه الررعة 

الحداثة البيضاء التي استأمنتك  عليها عتبرموف منها كعستخفوف بها كعستبدلوف بها ما عسمونو  نان 
 كأنان الالمانية أك الالمنة لماذا؟

 ىذا ىو الريء المؤل  ةا عباد اهلل.

أصدقك  القوؿهلل ك  أعي  لي السبيل إلى أف أذىب إلى مثول رسوؿ اهلل فأسل  عليو كلكن الذم 
ةالدُّني عن الوقوؼ كالمثوؿ بين ةدةو ىذا الجواب الذم قد ال عسماو أذني كلكنو سيضرب في 

لكنو سيمتزج في دقات قلبين لسوؼ ةذةبني ىذا الذم ةقولو لي رسوؿ اهلل حياءن أغوار نفسين ك 
من التهدةد الذم كجه و رسوؿ  كخجبلنن كلسوؼ ةؤلمني أشد األل  ما قد ةىذىكٍّريني بو رسوؿ اهلل 

أم  –اهلل إلى المضيٍّاين ةـو قاؿ في حدةث طوةل قبيل كفاعوهلل )أال ليذادف رجاؿ عن حوضي 
كما ةذاد الباير الضاؿ فأقوؿ أال ىل  أال ىل  فيقاؿهلل إنك ال عدرم    –اؿ عن حوضي ليطردف رج

 ك  بدلوا من بادؾ فأقوؿهلل فسحقان فسحقان فسحقان.

 الله  ال عجالنا ةا رب من ىؤالء الذم ةيٍطرىدكف عن حوض رسوؿ اهلل ةـو القيامة.

موف من شفاعتون ةحرموف من ال عجالنا من ىؤالء الذةن ةقوؿ رسوؿ اهلل فسحقان فسحقانن ةحر 
 المغفرة التي ةكرمه  اهلل بها إرضاءن لرسولو.

 كباد فلال فيك  من ةقوؿ ىبل حدثتنا عن اإلسراء كالماراج كالوقت كقتو؟
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كالجواب باختالارهلل ماذا عسى أف أقوؿ في ىذه المناسبةن كىل أملك إال كبلمان مكركران كشيئان 
 مياادان أذىكٍّري أسماعك  بو؟

عسى ةفيدنا أف نتسلى بالكبلـ كىا ىي ذم فلسطين عػيبىض عن كىا ى  أكلئك أصحاب األرض ماذا 
ب  و كشارد كالمسلموف من حوؿ ىذا التيو عاكفوف على  كالحقوؽ كالبناء كالدكر بين مييىت  و كميذى

 أىوائه  إال من رح  ربكن عاكفوف على حظوظه ن متالقوف بكراسيه ؟!

 عجدكف فيو مفتاحان لحل مركلة؟ ماذا عسى أف أقوؿ كبلمان 

 ال أملك إال الكبلـ المكرر المردكد كلكني أملك ما ىو خيره منو؛ االلتجاء بالدعاء إلى اهلل.

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل.
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 اٌؼجٛك٠خ اػطواه ال افز١به

ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  ص
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ي حياعو لقد بي نى البياف اإللهي لئلنساف بابارة كاضحة قاطاةو الوظيفة التي كيلٍّفى بالنهوض بها ف
 الدنيا ىذه كذلك عندما قاؿهلل

هي  مٍّن رٍٍّزؽو كىمىا أيرًةدي أىف ةيٍطًاميوًف ًإف  ا لل وى ىيوى )كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإًلنسى ًإال لًيػىٍابيديكًف. مىا أيرًةدي ًمنػٍ
ًتيني( ]الذارةات هلل  ًة اٍلمى  [.ٖٓ-ٔٓالر ز اؽي ذيك اٍلقيو 

اإلنساف للنهوض بها إنما ىي عبادة اهلل سبحانو كعاالى كىي إنما عنبثع من  إذان فالوظيفة التي خيًلعى 
 شاور اإلنساف بابودةتو كمملوكيتو هلل عز كجل.

كلكن اإلنساف لن ةقتنع بهذه الوظيفة التي ةقوؿ لو اهلل عز كجل إنو قد كيلٍّفى بها ما ل  ةاد 
وساو أف ةؤمن بهذه الوظيفة كةخضع فيتارؼ على ذاعون ما ل  ةاد فيتارؼ على نفسون عندئذو ب

 لسلطانها.

إلى أف ةتارؼ اإلنساف على نفسو كي ةدرؾ الوظيفة التي حيمٍّلىهىا  –ةا عباد اهلل  –ككيف السبيل 
 كلكي ةنهض بها باد ذلك؟

ةارؼ اإلنساف نفسو عندما ةقف أماـ مر ة ذاعو كةتأمل طوةبلن في المزاةا التي متاو اهلل عز كجل 
 بها.

ةتأمل في مزةة السمع كالبالر كالحواس المختلفة ث  ةتأمل في الفكر كالاقل اللذةن ةتميز  عندما
بهما عن سائر الحيوانات األخرل ث  ةتأمل في القوة المودعة في كيانو ث  في الاافية التي عسرم 

 في أكصالو.
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الكان كمن ث  بوساو عندما ةتأمل اإلنساف في ىذه المزاةا بوساو أف ةال  عندئذو أنو مملوؾه كليس م
 أف ةال  أنو عبده كعليو أف ةؤدم حقوؽ الابودةة لمن ىو عبد لو.

 كيف؟

 أنا عندما أعأمل في ىذه المزاةا التي أعمتع بها البد أف أسأؿ نفسي أأنا فاعل لها أـ أنا منفال بها؟

عررد عني ككي  ىل أنا فاعل لها؟ أنا الذم مىتػ ٍاتي نفسي بهذه المزاةا كأنا الذم أحرسها كي ال
 عبقى رفيقي إلى الممات أك إلى األبد؟

أـ أنا لست فاعبلن لها كإنما أنا منفال بها أم أنني استقبلتها من حيث ال أدرم ث  عوض اىٍت ىذه 
المزاةا في كياني كما ال أعل  ث  إني أصبحت أعمتع بها دكف أف أدرم المالدر الذم جاءت إلي  

 ىذه المزاةا منو؟

 أنك منفال بهذه المزاةا كلست فاعبلن لها. –ةا ابن  دـ  –لت في ىذا علمتى إنك إف عأم

فتحتى عينيك على ىذه الدنيا كإذا أنت عتمتع بالسمع كالبالرن عتمتع بالذاكرة كبالاقلن كنظرتى 
فاذا بالقوة عسرم في كيانك من حيث ال عال  كعأملت كإذا بالاافية عسرم في كيانك من فرقك 

يث ال عال ن كعنظر كإذا بغدو قرةبو ةأعي كقد كد عىٍتكى ىذه المزاةا كلهان ستجهل إلى قدمك من ح
باد عل  كلسوؼ عنسى باد عذكر كذكرلن كلسوؼ عتحوؿ القوة الكامنة في كيانك إلى ضاف 

كلتنظر إلى الرباب الذم عتباىى بو كإذا ىو ةتقله عنك ركةدان ركةدا كإذا بو ةودعك ليحل محلو 
ال عملك استبقاء ىذه المزاةا في كيانك ق  بل أنت ال عال  كيف كجدت في  المريب كأنت 

 كيانك.

 إذان أنت منفال بهذه الالفات ةا ابن  دـ.

أم إنك بالابارة الالمية الدقيقة شاشة استقباؿن أنت جهاز استقباؿ ةستقبل الالور كاأللواف 
نت ىكذان أنت جهاز استقباؿ ال المتاددة كةستقبل التحركات المتنوعة الهادفة كغير الهادفة. أ

 أكثر.

فاذا علمت أنك كذلك أنك جهاز استقباؿ أفبل ةحملك عقلك على أف عسأؿ عن جهاز اإلرساؿ 
 الذم ةت  اإلرساؿ منو إلى شاشة كيانك فتتمتع بهذه المزاةا من حيث ال عدرم؟
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 عأمل في جهاز اإلرساؿ كفكر عجد أف مالدر اإلرساؿ ىو ذاؾ الخالع الذم قاؿهلل

 [.ٔٓ)كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإًلنسى ًإال لًيػىٍابيديكًف( ]الذارةات هلل 

عأمل فلسوؼ عجد أف المالدر الذم ةت  اإلرساؿ منو إليك بالاقل ىو اهللن المالدر الذم ةت  
إرساؿ الاافية منو إليك المالدر ىو اهللن المالدر الذم ةنجدؾ بالتذكر كالفكر ىو اهللن المالدر 

القوة ىو اهلل عز كجلن ك ةة ذلك أنك عندما استقبلت ىذه المزاةا ل  ةكن لك أم الذم ةنجدؾ ب
دكرو في استقبالهان كعندما عتمتع بها ليس لك أم دكرو في كيفية التمتع بهان كغدان عندما عرحل 
عنك لتبقى شاشة كيانك صافية عن األلواف كالالور كالحركات ال عستطيع أف عستبقي شيئان من 

 نك.ذلك في كيا

ألست جهاز استقباؿ ةا ابن  دـ؟ كإذا قلتى نا  أفما ةنبغي أف عسأؿ من أم جهاز إرساؿ عفد إلي  
ىذه المزاةا؟ اسأؿ عقلك كلسوؼ ةجيبك مستاينان بكل الالـو القدةمة كالحدةثة بأف مالدر ىذا 

ؾ لهذا اإلرساؿ إنما ىو اهلل عز كجل. فاذا عرفت ذلك عحققت بمارفة ىوةتكن علمتى أنك مملو 
 الذم ةرسل إليك مزاةاه كلسوؼ عتقله عنك عما قرةبن عندئذو عال  أنك عبده.

 كما ىي كظيفة الابد؟ كظيفة الابد أف ةضع عبودةتو موضع التنفيذ لمن ىو عبد لو.

 أال ةكفي الاقل لينبهك إلى ىذا ةا ابن  دـ؟

 إف ل  ةكن الاقل كافيان فاسمع كبلـ الخالع الذم ةذكرؾ بهذا.

ٍيبىةن )الل   وي ال ًذم خىلىقىكي  مٍّن ضىٍافو ثي   جىاىلى ًمن بػىٍاًد ضىٍافو قػيو ةن ثي   جىاىلى ًمن بػىٍاًد قػيو ةو ضىٍافان كىشى
( ]الرـك هلل   [.ْٓةىٍخليعي مىا ةىرىاءي كىىيوى اٍلاىًلي ي اٍلقىًدةري

 كأنت ال دكر لك إال االستقباؿ. اسمع كبلمو في مكاف  خرهلل

ليغيوا أىشيد كيٍ  كىًمنكي  م ن ةػيتػىوىف ى كىًمنكي  م ن ةػيرىدُّ ًإلىى أىٍرذىًؿ اٍلايميًر ًلكىٍيبل)ثي   نيٍخرً   ةػىٍالى ى جيكيٍ  ًطٍفبلن ثي   لًتىبػٍ
ٍيئان( ]الحج هلل   [.ًٓمن بػىٍاًد ًعٍل و شى

 أال ةكفي ىذا ةا ابن  دـ من أجل أف عال  ىوةتك كمن أجل أف عال  إذان كظيفتك؟

. ًفي أىمٍّ صيورىةو م ا أنت عب لىكى ده ل  أنت ملك ةدهن أنت مملوؾ لهذا )ال ًذم خىلىقىكى فىسىو اؾى فػىاىدى
( ]االنفطار هلل   [.ٖ-ٕشىاء رىك بىكى
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أرسل إليك ىذه المزاةا كلها كليس لك أم دكرو في استقبالها كلن ةكوف غدان أم دكرو في استبقائها 
 بركل من األشكاؿ.

 كظيفتو كةتجاكب عندئذو مع قولو سبحانوهلل ىنا ةال  اإلنساف

 [.ٔٓ)كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإًلنسى ًإال لًيػىٍابيديكًف( ]الذارةات هلل 

أم إنما حىم ٍلتػيهيٍ  كظيفةن كاحدة ىي أف ةالموا عبودةته  لي كمن ث  عليه  أف ةضاوا ىذه الابودةة 
 ال ةستبدلوف بالمملوكية امتبلكان كىميان. هلل موضع التنفيذن ال ةستبدلوف بالابودةة استكبارانن

 ىذه ىي الوظيفة التي كيلٍّفى اإلنساف بها.

عندما عال  ةا ابن  دـ ىوةتك كعال  ىذه الحقيقة ىل ةساكرؾ شك أك رةب في ىذه الوظيفة التي 
 ةنبغي أف عنهض بها؟ ما أخالك عرعاب في ذلك ق .

إلى أف أعبده؟ إذا كاف إلهان حقان فما أغناه عن  ربما سماتى باض المغفلين ةقوؿهلل ىل اهلل بحاجة
 أف أكوف عبدان لو!

أنك إنما أمٍرتى بأف عدةن لو بالابادة كالابودةة لكي عيكىمٍّلى  –ةا أةها المغفل  –كمن الذم قاؿ لك 
نقالان في ذاعو؟! من الذم قاؿ لك أف اهلل عز كجل قبل أف ةخلقك كاف بحاجة إلى أف ةوجدؾ 

 عكمل ألوىيتو؟! لكي عابده لكي

 إنما ةأمرؾ بالابادة كالابودةة لكي ةكوف سلوكك منسجمان مع كاقاكن ىكذا ةقوؿ المنطع كالال .

أرأةت إلى إنساف خيًلعى قػىٍزمىان كعاش قػىٍزمىان أفيحسن بو أف ةرعدم ألبسة المىرىدىًة الطواؿ؟ كإذا طمع 
قل ةزدرةو كةنتقالون ةقوؿ لو الاقلهلل كطم  إلى أف ةلبس ثياب المىرىدىًة الطواؿ فاف عقل كل عا

انسج  في سلوكك مع نفسكن لو كنت ماردان من الرجاؿ لكاف ةليع بك أف عرعدم ثياب المردة 
ن ًعٍش حياة األقزاـ كارعد ثياب األقزاـ كال عتجاكز حدكد األقزاـ.  الطواؿ كلكنك كما عال  قـز

 علك ىي كظيفة الابد.

هلل عز كجلن نتحرؾ كلكن في قبضتون نقول كلكن بسلطانون  نحن جمياان ةا عباد اهلل مملوكوف
 ناتز كلكن بأمرهن ال عستطيع أف عوجد في كيانك إال ما قد أكجده اهلل فيك.
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 فمن أنت إذان؟

 أنت شاشة االستقباؿ التي حدثتك  عنها.

كال  أنت ىذا اإلنساف الذم عوضات في كيانو ىذه المزاةا كل  ةال  من أةن جاءت كغدان سيودعها
ةستطيع أف ةستبقي منها شيئانن أفيليع بهذا اإلنساف أف ةستكبر! أفيليع بهذا اإلنساف أف ةقوؿ ال 

 بل أنا حرن أنا لست عبدان ألحد أنا أعالرؼ كما أشاءن ألـز نفسي بما أرةد كأبتاد عما ال أرةد!

 حتى عقوؿ ىذا الكبلـ؟ –ةا أخي  –من أنت 

كاهلل  –ال اليـو  –كاهلل ةمدؾ بقوعو  –ىذه الدعول ال اليـو أرني جرأعك كبقاءؾ كاستمرارؾ على 
أرني حرةتك كقدرعك ىذه عندما عمتد على فراش الموت  –ةكرمك بالفكر كالتدبر كالتأمل 

أجل  –كعندما عر  رائحتو عدنو إليك كعندما ةدخل عليك ملك الموت من حيث ال عدرم 
ن أرني علك الساعة قدرعك على أرني علك الساعة حرةتك ال –ستراه بايني رأسك  تي عزعمها اليـو

 الدفاع عن حرةتك فيما عرةد أف عفال كفيما عرةد أف عدع كفيما عرةد أف عتالرؼ بو.

إف كنت قادران على أف عػىٍثبيتى على ىذه الحالة اليـو في علك الساعة فهنيئان لك حرةتك التي 
 ضافن كتلة ضافن كتلة ذؿ كمهانة.عدعيهان كلكنك عال  كأعل  أنك ستكوف  نذاؾ كتلةن من 

 فيا عجبان لئلنساف ةال  أنو صائره إلى ىذا المالير لماذا ال ةتهيأ لو؟

ةال  اإلنساف أف صائره إلى ىذه النهاةة كمع ذلك ةتحدل مواله كخالقو عندما شرع كأمر ككصفن 
يانك كلكنت ةتحداه في كصاةاه ألنو حرن لو كنت حران لكنت أنت الذم غرس ىذه المزاةا في ك

 أف القادر على استبقائها لدةك.

 لو كنت حران ألبقيت شبابك المتألع في كيانك كلما عركتو ةودعك إلى غير رجاة.

 لو كنت حران الستبقيت قوعك في كيانك.

 لكنك عال  أنها كدائع استودعها اهلل عز كجل لدةك.

 الذم أنت في قبضتو. أنك مملوؾ! فابحث عن مالكك –ةا أخي اإلنساف  –أل  عقتنع باد 

 أل  عقتنع باد أنك عبد! فابحث عن موالؾ الذم أنت مملوؾ كعبد لو.
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 إذا عرفت ىذا انسجمت كل االنسجاـ مع قولو عز كجلهلل

هي  مٍّن رٍٍّزؽو كىمىا أيرًةدي أىف ةيٍطًاميوًف ًإف  ا ل وى ىيوى ل)كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإًلنسى ًإال لًيػىٍابيديكًف. مىا أيرًةدي ًمنػٍ
ًتيني( ]الذارةات هلل  ًة اٍلمى  [.ٖٓ-ٔٓالر ز اؽي ذيك اٍلقيو 

كالابادة سلوؾ في الطرةع الذم شرع اهلل كلكن السلوؾ ال ةتأع ى إال باد كجود الابودةة كالابودةة 
شاور ةهيمن على الكياف ةرارؾ أنك مملوؾن ةرارؾ أنك في قبضًة موالؾن ةرارؾ أنك عتحرؾ 

ةسادؾ ىذا الراور أةما ساادة. كلسوؼ عجد ىذا الراور ىو رفيقك عندما ةدنو عحت سلطانو ك 
 منك الموتن ىو صدةقك عندما عنتقل من رحاب ىذه الدنيا إلى الحياة البرزخية التي عنتظرؾ.

أسأؿ اهلل عز كجل أف ةبقي لي كلك ىذا الرفيع في الساعة النكراء التي نايش فيها غربة كأم غربة 
 نا الحقيقية.إال من ىوةاع

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

 

 

 عارةخ الخطبة

 ََُِ/ َٕ/ ِّ الموافع  ُُّْن  شاباف  ُِن  الجماة    

 كيف ةمارس اإلنساف عبودةتو هلل عز كجل

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك ك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

قلت لك  باألمس في األسبوع الماضي إف اإلنساف إذا عرؼ نفسو عرؼ ربون ةارؼ نفسو متمتاان 
ك منها شيئانن ةنفاله بها كال ةفال شيئان منهان كردت إليو بالفاتو كثيرة متنوعة متاددة كلكنو ال ةمل



  

 ~587 ~ 
 

ىذه الالفات دكف إرادة منو كال حك  كستودعو ىذه الالفات أةضان دكف إرادة منو كال حرةة أك 
 حك .

 إذان ىو جهاز استقباؿ ةستقبل ىذه الالفات المختلفة.

للالفات التي عتمتع بها من  كىل ةتأع ى أف ةوجىدى جهاز استقباؿ بدكف جهاز إرساؿ؟! من المرسل
؟  عل  كعقل كنطعو كإرادةو كعافيةو كسمعو كبالرو كحسٍّ

 إنها عأعي إليك من جهاز اإلرساؿ كجهاز اإلرساؿ مالدره اهلل عز كجل.

عندما ةال  اإلنساف ىذه الحقيقة ةدرؾ أنو عبد لمن ىو بيدهن لمن ىو بسلطانون كعندئذو البد أف 
 كجل. ةالطبغ بالبغة الابودةة هلل عز

ىذا ما قلتو لك  باألمسن كلكن عاالوا نتابع كيف ةمارس اإلنساف عبودةتو كقد أةقن أنو عبده هلل 
 عز كجلن أةقن أنو جهاز استرساؿ ةستقبل من عند اهلل عز كجل ما ةتمتع بو من صفات؟

 كيف ةمارس أحدنا عبودةتو هلل؟

 خرل الركر.ةمارسها بطرةقتين اثنتين البد منهما؛ أكالىما الالبر كاأل

كالالبر ال ةتحقع إال في المناخ المناسب لون كالمناخ المناسب للالبر ىو االبتبلءات كالمالائب 
المتنوعة الكثيرة. بدكف أف ةتلقى اإلنساف ابتبلءات متنوعة شتىن بدكف أف ةيفاجىأى بمالائب ال 

 مانى للالبر.

ساف من جهاز اإلرساؿ من عند اهلل كأما مناخ الركر فهو النا  كالمن  الكثيرة التي عفد إلى اإلن
 سبحانو كعاالى. كىل ةتأع ى لئلنساف أف ةركر اهلل عز كجل بدكف أف ةتلقى نامو.

مزةجان من المالائب كالنا ن مزةجان من اللذائذ كااالـن  –ةا عباد اهلل  –كمن ىنا كانت الدنيا 
 مزةجان من المن  كالمحن.

عبودةتو لهذا الخالع ةالبر عند االبتبلءات كةركر  من أجل أف ةؤدم اإلنساف الذم عرؼ ربو
 الركر الذم عر فىوي بياف اهلل عز كجل عند النا  كعند ااالء.

 كلكن كيف السبيل إلى أف ةالبر اإلنساف كاهلل ةقوؿ في محك  عبيانوهلل
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ريؾى ًإال  بًالٌلًو( ]النحل هلل   [.ُِٕ)كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ

ريؾى ًإال  بًالٌلًو(.ةا عجبانن ةقوؿ لي اهلل )كىاصٍ   ًبٍر( ث  ةقوؿ في الوقت ذاعو )كىمىا صىبػٍ

مانى ىذا الكبلـ إذا أردت أف عالبر التجئ إلى اهللن اعرض ضافك أماـ اهلل عز كجلن عضرع 
على أعتاب اهللن قل لو موالم ال حوؿ لي كال قوة إال بكن ابتليتني بالمالائب كااالـ كأنا ال أرةد 

أف أصبر كلكن أنت الذم عيالىبػٍّريًنين ال سبيل إلى ذلك إال أف عرسل إلي  نامة  أف أعاليكن أنا أرةد
 التالبير حتى أصبر على الؤلكاءن حتى أصبر على الردائد.

ريؾى ًإال  بًالٌلًو(.  ىذا مانى قولو عز كجلهلل )كىمىا صىبػٍ

 إم إذان فالتجئ إلى اهلل لكي ةيالىبػٍّرىؾ.

 عنا كأسوعنا أال كىو رسوؿ اهلل.إلى قدك  –ةا عباد اهلل  –كانظركا 

 أكؿ عبد اعتز بابودةتو هلل عز كجل. كاجهتو المالائبن كاجهتو الرزاةا كااالـ.

 كعاالوا أحدثك  عن نموذج من ىذه المالائب.

 عوفي عمو أبو طالب كقد كاف سندان لو ككاف الذم ةمناو من أذل المرركين فالبر.

خدةجة كقد كانت كزةر صدؽ لون كقد كانت أنيسو في  كما ىي إال أشهر مر ٍت حتى عوفيت زكجتو
 الوحرة ككانت عقدـ لو الاوف المادم كالمانوم في طرةع دعوعو إلى اهلل.

ث  جاءت الماليبة األدىىن ل  ةاد ةستطيع أف ةحرؾ فمو بكلمة دعوةن استراط أذل المرركين 
 لو كأحي  بو باد كفاة عمو أبي طالب.

أف ةتجو إلى الطائف لالو ةجد ىنالك من ةسمع كبلمون لالو ةجد من  كالماليبة الراباة أنو أراد
 ةتسع صدره لحدةثو كدعوعو كلكن الطائف خيبت  مالون ردعو على أعقابو كما عالموف.

 فكيف مارس عبودةتو هلل من خبلؿ ىذه المالائب؟ ىا ىي ذم المالائب عترل كاجهها محمد 

كثرة التضرع إلى اهللن مالنان أنو عاجز إف ل  ةانو اهلل عز مارسها عن طرةع كثرة االلتجاء إلى اهللن  
 كجل على الالبرن مالنان أنو ال ةملك حوالن كال قوة.
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كاف ةركون كلكنو ل  ةكن ةركو شكول ضجرن ل  ةكن ةركو شكول احتجاج على اهللن الن 
عز كجل. انظركا إلى  مااذ اهللن إنما كاف ةػياىبػٍّري بركواه عن عجزهن عن فاقتون عن ذؿ عبودةتو هلل 

 كبلمو كقد مرت بو ىذه المالائب األربعهلل

)الله  إليك أشكو ضاف قوعي كقلة حيلتي كىواني على الناسن أنت رب الابادن أنت رب 
 المستضافينن أنت ربي( إلى أف قاؿ باد ذلكهلل )إف ل  بك علي  غضبه فبل أبالي(.

إظهاران لابودةتو هلل سبحانو كعاالى كإظهاران  عابيران عن احتجاج كلكنها كانت إذان ل  عكن شكواه 
 لفاقتو كعجزه.

عندما عنوشنا  كقد جال اهلل عز كجل من مالطفاه أسوة لنان قدكةن فلنقتدم بحبيبنا محمد 
المالائب كعطوؼ بنا الرزاةان فلنجد سبيبلن إلى الالبر التجئوا إلى اهللن اطرقوا باب اهلل عجدكف أف 

 مة الالبر.اهلل عز كجل ةنجدنا بنا

كلكن األمر األى  من ىذا سنة من سنن اهلل ألـز اهلل عز كجل بها ذاعو الاليةن كلما عانى اإلنساف 
المؤمن باهلل الذم كضع عبودةتو هلل موضع التنفيذن كلما عانى من شدة في حياعو أك ماليبةو طافت 

سر باليسرن كانظركا في ىذا بو فواجهها بالالبرن كاجهها بالتجمل البد أف ةكرمو اهلل إلى جانب الا
 إلى قولو سبحانو كىو ةخاطب رسولوهلل

 [.ٔ-ٓ)فىًاف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران. ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران( ]الررح هلل 

 ل  ةقل إف باد الاسر ةسران الن قاؿهلل

 )ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران(.

 إلى جانب الاسر ستجد اليسرن لكن ىذا لمن؟

اهلل عز كجلن لمن فر  إلى المالائب التي عنوشو إلى باب اهلل سبحانو كعاالىن ةالن  لمن اعجو إلى
 عن ضراعتو كةالن عن مسكنتو كذلون كعلك ىي كظيفة اإلنساف في ىذه الحياةن أل  ةقلهلل

 [.ٔٓ)كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإًلنسى ًإال لًيػىٍابيديكًف( ]الذارةات هلل 

ي ىي سلوؾ ال عتحقع إال باد أف ةالطبغ اإلنساف بذؿ الابودةة هلل كالابادة سلوؾن كالابادة الت
 سبحانو كعاالى.
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كانت ىذه الحالة ىي دأب رسوؿ اهلل. كلو أنك  درست  سيرعو كىو رئيس دكلة كىو إماـ 
المسلمين كىو أفضل األنبياء عند اهلل كىو حبيب اهلل عز كجل كىو ذاؾ الذم قاؿ اهلل لو )فىًان كى 

إال كىو متالاغر متذلل على أعتاب  [ كمع ذلك فل  ةكن ةػيرىل رسوؿ اهلل ْٖنىا( ]الطور هلل بًأىٍعيينً 
إال كىو ملتالع باب اهلل ةستنجد فضلون ةستنػزؿ رحمتون ةستنػزؿ  اهللن ل  ةكن ةػيرىل رسوؿ اهلل 

 قدرعو كىو رئيس دكلةن كىو إماـ المسلمين ةا عباد اهلل.

أف نتبينها. مالائب المسلمين اليـو كثيرة كإنك  لتالمونها كالزمن ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمها ك 
 ال ةتسع لادىا كال لحالرىا.

 كلكن ما الذم ةنجي المسلمين من ىذه المالائب؟

دىٍعكيٍ  من الوسائل كاألسباب المادةةن ىذا شيء أمر اهلل باعداده لكن ال خير فيو إذا اعتمد 
 اإلنساف عليو كحده.

نتخله من مالائبنا المختلفة المتنوعة؟ االلتجاء إلى اهللن الوقوؼ على باب ما السبيل الذم بو 
 اهللن االنكسار كالتذلل على أعتاب اهلل.

أنت عبد ال عملك من أمر نفسك شيئانن إذان ةنبغي أف عايش حياعك عيرة الابيدن ما ةنبغي أف 
 ةرمخر منك الرأس عاليان كأنت ال عملك من أمر نفسك شيئان.

 رمخر؟ بفكر صائبو عتمتع بو! غدان ةسلب اهلل ىذا الفكر منك.بماذا ع

 بذاكرة عتمتع بها! غدان عستيقظ من رقادؾ كقد نسيت كل شيء.

بالاافية التي عتضرج في كيانك كعػيٍزىىى بها عندما عقف أماـ مر ة ذاعك! غدان ةسلبك اهلل ىذه 
 الاافية.

 من أنت حتى عقوؿ إني أملك شيئان منها؟

جهاز استقباؿ عتحرؾ صوره شتى عليك فسل من الذم ةرسل ذلك كلون  –كما قلت   –إذان أنت 
 ىو اهلل.

إذان ةنبغي أف ةكوف شأنكن دأبكن دائمان االلتجاء إلى اهللن االنكسار على أعتاب اهلل سبحانو 
 كعاالىن كانظركا كيف عجدكف مالادؽ قوؿ اهلل عندئذوهلل
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 )ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران(.

 جملتاف متكررعاف ل  أجد مثلهما في كتاب اهلل الن ىما

 )فىًاف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران. ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران(

لكن لمن؟ لمن كاف مبلزمان باب اهللن لمن كاف مالطبغان بذؿ الابودةة هللن لمن كاف دأبو أف ةتالور 
نقلو إلى الحياة البرزخية الساعة التي ةتمدد فيها على فراش الموت كةستقبل ملك الموت لي

 األخرل.

أةها اإلخوةهلل ما دمت أعحدث عن االلتجاء كفن االلتجاء كثمرة االلتجاء فدعنا نكتفي بهذا الكبلـ 
 النظرم لنوفر بقية الوقت لاملية االلتجاء إلى اهللن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 ِى١لح ٌٍظبئ١ّٓ فٟ هِؼبْ

 

د هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

رسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أ
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

كيف أقبل   -شهر النفحات القدسية  -هر الرحمة اإللهية أرأةت  كيف أقبل ىذا الرهر المبارؾن ش
إلى عباد اهلل عز كجل مالحوبان بألطافو الاظيمةن أرأةت  كيف اختفى الحركر البلىب كظهرت في 

 مكاف ذلك النسمات المنارة في ليلو كنهار. ذلك ىو نموذج لرحمة اهلل عز كجل كلطفو.

أف عػيٍقًبلى كاجبات ىذا الرهر إلى عباد اهلل ممزكجة لقد عوقع المتوقاوف كخاؼ كثير من الناس من 
بردة ىذا الجو البلىب كلكنه  أخطأكا إذ ل  ةالموا سنن رب الاالمين عز كجل. لقد عغلبت 

 األلطاؼ اإللهية على التوقاات الجوةة كعلى أرصادىا.

بذؿ عبودةتنا لون نركر ىذا اإللو الخالع اللطيف الالي  الركر البلئع  –ةا عباد اهلل  –فتاالوا 
 الركر البلئع برحمتو الغامرة كبلطفو الذم ال حد  لو.

عباد اهلل إنك هلل سمات  الكثير الكثير عن األجر الاظي  الذم ةنالو المقبلوف إلى اهلل عز كجل في 
ىذا الرهرن ةؤدكف كاجباعو كةتحلوف بآدابون كال أرةد أف أعيد ىذا الذم عرفتموه كسماتموه مراران 

 رانن لكنني أرةد أف الفت أنظارك  إلى حقيقة ىي من األىمية بمكاف.كعكرا

إنو بمقدار ما ةاظ  أجر المقبلين على اهلل في ىذا الرهر كالذاكرةن لو كالمالطبغين بآدابو فاف 
التائهين عن ىذا الرهر كالمارضين عن كاجباعو ك دابو ةتارضوف لسخ  كبير قد ال ةتوقاو أحده 

 من الناس.
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ف ماال  الرحمة اإللهية التي عمر بنا خبلؿ ىذا الااـ لها كجهاف اثنافهلل كجو من األجر كىكذا فا
الاظي  ةنالو المقبلوف إلى اهلل في ىذه الماال ن ككجو  خر من السخ  اإللهي القاع  ةتارض لو 

 المستًخفُّوف بهذه الماال  كالتائهوف عنها.

 أال فلتالموا ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل.

مت  ذلك فلتالموا أف ىنالك مكيدة عحاؾ لهذه األمة كلاباد اهلل الالالحين خبلؿ أحد إذا عل
عرر شهران من الااـن ةاكف أصحاب ىذه المكيدة من شياطين اإلنس كالجن على عحضيرىا 

كحبكها من أجل أف عيالىب  ىذه المكيدة في ىذا الرهرن في شهر رمضاف المبارؾ. أال فاحذركا 
أحد عرر  –كما قلت لك    –ه المكيدة الرعناء التي ةاكف على عحضيرىا على أنفسك  من ىذ

شهران من الااـ لتيالىب  ىذه المكيدة في ىذا الرهر فيتقطع عباد اهلل عز كجل منو كةػيغىي بيوا من شهر 
 رمضاف ككاجباعو ك دابو كمن ث  ليتارضوا للسخ  الذم حدثتك  عنو.

خبلؿ الااـ من أجل صبها في ىذا  –كما قلت لك    –إنها مكيدة المسلسبلت التي عيالىاغي 
الرهرن من أجل جالها حجابان ةحجب الابد المسل  في ىذا الرهر عن اهلل عز كجلن ةنرغل بها 
كةارض بها عن اهلل سبحانو كعاالى كىكذا ةبوء بسخ و كبير من اهلل بدالن من أف ةناؿ األجر الاظي  

 كجل.بسبب ذكره هلل كإقبالو على اهلل عز 

ـي  ـي من رحماعو بسبب المااصي كإنما ةيٍحرى عباد اهللهلل إف اإلنساف ال ةنأل عن اهلل عز كجل كال ةيٍحرى
من ألطاؼ اهلل عز كجل كةتارض لسخ  اهلل عندما ةغيب عن ذكر اهلل عز كجل كعندما علهيو 

ن أال فاسماوا مراغل الدنيا كأىواؤىا عن ذكره هلل عز كجلن كعلك ىي المكيدة التي أحدثك  عنها
 ما ةقولو اهلل عز كجلهلل

 [.ُِْ)كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم فىًاف  لىوي مىًايرىةن ضىنكان كىنىٍحريريهي ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى( ]طو هلل 

)كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم(. ل  ةقل من عورط في المااصين كل بني  دـ خطاء كاهلل ةتوب على من 
عن ذكر اهلل عز كجل بايد عن رحمة اهللن محكـو عليو باالحتجاب عن  عاب كلكن المارض

 ألطاؼ اهلل.
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ًني )كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم فىًاف  لىوي مىًايرىةن ضىنكان كىنىٍحريريهي ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى. قىاؿى رىبٍّ ًل ى حىرىٍرعى 
-ُِْكى  ةىاعػينىا فػىنىًسيتػىهىا كىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى عينسىى( ]طو هلل أىٍعمىى كىقىٍد كينتي بىاًليران. قىاؿى كىذىًلكى أىعػىتٍ 

ُِٔ.] 

ال عػيٍنًسيػىن كي  ذكرى اهلل عز كجلن ال عػيٍنًسيػىن كي   -كأقولها بالراحة  –ال عػيٍنًسيػىن كي  المسلسبلت 
اإلقباؿى على رحمات اهلل عز كجل التي عبلحقك  في ىذا الرهر فتتحوؿ رحماعو في حقك  إلى 

 سخ ن أقولها كأنا أعل  ما أقوؿ لك  ةا عباد اهلل.

 قاطاوا في ىذا الرهر المبارؾ ىذه الملهيات كلها كأنت  بذلك عحكموف بفرلها.

 ما الذم ةجال ىذه المسلسبلت عنج  كما ةقولوف؟ إقبالك  ىو سر نجاحها ةا عباد اهلل.

ئة كأمراض خبيثة ستسرم عما بأف في ىذه المسلسبلت ما عوضات فها أكب –كإني أخبرك   –أال 
قرةب إلى جسـو أصحاب ىذه المسلسبلتن منتجيهان مخرجيهان ممثليهان فاةاك  كإةاىا. ابتادكا 

 عنها ال عاليبنك  عدكاىا ةا عباد اهللن كأنا أقوؿ كأعل  ما أقوؿ.

لقد علمت أف في ىذه المسلسبلت ما ةستنزؿ غضب اهلل كسخطو بل مقتو كعذابون كلقد علمت 
ىذه المسلسبلت قد عوضات فيها جراثي  أكبئة كأمراض خبيثة ستسرم عما قرةب إلى جسـو أف 

 أصحابها. ابتادكا عنهان أنا ناص ن ابتادكا عنها ال عاليبنك  عدكاىا ةا عباد اهلل.

لسنا ممن ةارضوف عن  –كهلل الحمد  –ن كلكنا عباد اهللهلل نحن خطاؤكف كىكذا قاؿ رسوؿ اهلل 
 خطائين كلكنا في الوقت نفسو عوابوف بحمد اهلل. التوبةن قد نكوف

فاذا كاف الضاف قد حملنا على أف عزؿ بنا القدـ بين الحين كااخر فلنداك ىذه الحالة التي ىي 
نتيجة ضاف كصفو اهلل عز كجل بنا فلنداك ذلك بالتوبةن فلنداك ذلك بالخضوع كااللتجاء إلى اهلل 

 ذنوبن كمن ذا الذم ةغفر الذنوب إال اهلل سبحانو كعاالى.سبحانو كعاالى. اهلل عز جل ةغفر ال

ني  ًة الل ًو ًإف  الل وى ةػىٍغًفري الذُّ ًمياان ًإن وي )قيٍل ةىا ًعبىاًدمى ال ًذةنى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍ  الى عػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى وبى جى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي( ]الزمر هلل 

نوب جمياان لمن أقبل إلى اهللن لمن التفت إلى اهلل سبحانو كعاالىن كىذا الرهر كلكن ةغفر الذ
مثابة التفاعة إلى اهللن ىذا الرهر دعوة من اهلل للاالاة كالمارقين كالمرعكبين للكبائر المختلفة 
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بػىيٍّض ةقوؿ له  اهللهلل أال أقبلوا إلي أصف  عنك ن أال أقبلوا إلي أغفر لك  ذنوبك ن أال أقبلوا إلي أي 
 الالحائف السود من أعمالك .

فما المطلوب منا؟ المطلوب منا أال نغفل عن ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كمانى عدـ غفلتنا عن 
ذكر اهلل أف ةقودنا ذكره إلى التوبة أك أف ةقودنا ذكره إلى االلتجاء إلى اهلل كالتضرع على أعتاب 

 اهلل.

ف أعالي اهلل لكنني ضايف كشهواعي عارمة عتغلب سألني شاب منذ حين قاؿ ليهلل أنا ال أحب أ
ن أعوب إلى اهلل ث  إنني أعود إلى المااليةن ماذا أصنع؟ كأخذ ةتضرع كةتوسلن قلت لوهلل  علي 

أرأةت إلى ىذا الموقف الذم عقفون قف ىذا الموقف ذاعو لكن ال أمامي كال أماـ عبدو مثلي كلكن 
بها إلى من فطرؾن إلى من ابتبلؾ بهذه الرهوات أماـ ربكن موالؾ كخالقكن ىذه الركول عقدـ 

كاألىواءن قل لوهلل موالم ال أحب أف أعاليك كلكنني مندفع بالرهوات التي ابتليتني بها فيا رب 
 ال حوؿ لي كال قوة إال باونكن حررني ةا ربي من ىذه الرهوات كاألىواء.

أى إلى اهلل كىو عاصو كىو مسرؼ على نفسون أم ذكر اهلل سب حانو كعاالى كالتجأ كثابر على التجى
ذلكن أجابو اهلل لبيكن انترلو من أىوائون انترلو من شهواعون انترلو من سوء حالو كأصب  

 اإلنساف الذم ةتؤلأل قلبو طافحان بتجليات الرحمات اإللهية.

 كلنا ذاؾ الرجل ةا عباد اهلل.

الاةن للمارقينن لمرعكبي الكبائر شهر رمضاف ىو الفرصة التي ةفت  اهلل عز كجل فيها األبواب للا
لكن ال للمستكبرةنن ال للمااندةنن ال للذةن ةاكفوف طواؿ الااـ على الكيد لدةن اهللن على 
االستهزاء بكتاب اهللن ال. ىؤالء أعلن البياف اإللهي في قر نو أنه  مطركدكف من رحمة اهلل 

 سبحانو كعاالىهلل

بيوٍا بًآةىاعًنىا ن ةى حىت ى ةىًلجى  )ًإف  ال ًذةنى كىذ  هىا الى عػيفىت  ي لىهيٍ  أىبٍػوىابي الس مىاء كىالى ةىٍدخيليوفى اٍلجى كىاٍستىٍكبػىريكٍا عىنػٍ
ًلكى نىٍجًزم اٍلميٍجرًًمينى( ]األعراؼ هلل   [.َْاٍلجىمىلي ًفي سى ٍّ اٍلًخيىاًط كىكىذى

 كأنا ةكوف ذلك.
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المحب إلخوانيهلل قاطاوا ما ةرغلك  عن  ىذه ناليحة أزجيها أكالن لنفسي ث  إنني أقدمها عقدة 
اهلل في ىذا الرهرن قاطاوا المسلسبلت التي عيالاغ خبلؿ الااـ لكي عباد المسلمين في ىذا 

 الرهر عن اهلل سبحانو كعاالى.

كأنا أقوؿهلل إف ىؤالء الذةن ةوغلوف في ىذه األعماؿ التي ةحاربوف بها اهلل قبل أف ةحاربوا بها دةن 
ها نذةره لاقاب شدةدن إنها نذةر لسخ و رباني أسأؿ اهلل أف ةباده عن ىذه البلدة اهلل عز كجلن إن

المباركةن نا  ىي بلدة مباركةن كمانى أنها بلدة مباركة أف اهلل أقاـ فيها من ةكونوف حراسان لدةن 
 اهللن من ةكونوف حراسان لررةاة اهلل عز كجل.

عل  ذلك ةا عباد اهلل كلكن الفضائيات الكثيرة بلدعنا لن عقبل مسلسبلت عحارب دةن اهلل كأنا أ
 من حولك  عرسل ما عزاؿ سمومها فكيف السبيل؟ السبيل أف عحالنوا أنفسك .

جراثي  ألمراض كأكبئة خبيثة ستسرم  –كأنا أعني ما أقوؿ  –ىنالك مسلسبلت عوضات فيها 
. أقوؿ قولي ىذا عما قرةب إلى جسـو أصحابها فاةاك  كإةاىان ال عارضوا أنفسك  لادكاىا

 كأستغفر اهلل الاظي .
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 ١ٌٍخ اٌمله ١ٍٚبٍخ اإلٔفبق ٚاٌيوبح

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

شهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأ
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 مسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللال

 ىما أمراف اثناف ةنبغي أف أذكر نفسي كأذكرك  جمياان بهماهلل

أما األمر فهو ما عالموف من أننا نايش أفضل أةاـ ىذا الرهرن علك األةاـ كالليالي التي أكد 
 سبحانو كعاالىن كلالك  عالموف أك أف فيها ليلة ىي خير من ألف شهر كما قاؿ اهلل المالطفى 

أنو قاؿهلل )التمسوا ليلة القدر في ليالي الواحد  سمات  أف اإلماـ أحمد ركل عن رسوؿ اهلل 
كالاررةن كثالث كعررةن كخامس كعررةن كسابع كعررةن كعاسع كعررةن من ىذا الرهر 

 المبارؾ(.

ن الناس في ليلة السابع كالاررةن من كىذا ةاني أف ليلة القدر ليست محالورة كما ةتوى  كثير م
 ىذا الرهر المبارؾ.

 –الريء الذم أرةد أف الفت نظرك  إليو ىو أف في الناس من ةتسلوف بالجدؿ حوؿ ىذه الليلة 
عنظر إلى أحدى  كقد ألقى بدالن من أف ةنتهزكا الفرصة التي دعا إليها رسوؿ اهلل  –ليلة القدر 

ح ةناقش قائبلنهلل كيف عكوف ىنالك ليلة بحد ذاعها ىي ليلة القدر في جلستو ركبة على أخرل كرا 
كىي خير من ألف شهر في حين أف الليالي كاألةاـ عتوازعي الكرةى األرضية في عبادؿ مستمر؟ ىكذا 

ةقوؿ كىو ةظن أنو بهذا الكبلـ قد نسف بياف اهلل عز كجل كزلزؿ عقائد المؤمنين في قلوبه  
أف ىذه جهالة طام ة كةنبغي أف ألفت النظر إلى البدةهة التي ةنبغي أال  –أةها اإلخوة  –كالواقع 

 عغيب عن باؿ أم عاقل فضبلن عن عال .

إف فضيلة ليلة القدر ال عكمن في جوىر الزماف نهائيان فاألزمنة كلها في جوىرىا كاحدةن األزمنة 
كمن أىمية ىذه الليلة أك التي عتمثل في حركة الفلك ال فرؽ بين زماف كزماف فيها ق  كإنما ع

فضيلة ىذه الليلة في عجليات اهلل سبحانو كعاالى على عباده فيها بالرحمة كالالف  كالمغفرة 
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كاستجابة الدعاءن ةتجلى اهلل عز كجل فيها على عباده جمياان الطائاين كالااصين كله  بررط 
ليو كما ةػيٍقًبلي اهلل سبحانو كعاالى كاحد ىو أف ةلتفت اإلنساف إلى اهلل في ىذه الليلة كأف ةػيٍقًبلى إ

 إليو بالرحمة كالالف  كالمغفرة كاستجابة الدعاء.

إذان فسر ليلة القدر ليس كامنان في زمنو ماين حتى ةرد ىذا اإلشكاؿ كإنما السر كامن في الرحمة 
 اإللهية المتنزلة من السماء.

من ىذا الرهر فاف اهلل ةتجلى على فلو فرضنا أف ليلة القدر عكمن في الليلة الحادةة كالاررةن 
عباده في الليلة الحادةة كالاررةن ىنا كةتجلى على عباده في الليلة الحادةة كالاررةن في أمرةكا 
كةتجلى على عباده في الليلة الحادةة كالاررةن في أكركبا كىكذا. فهذا ىو األمر األكؿ الذم 

كقف أماـ مر ة ذاعو كعذكر أنو عبد مملوؾ هلل  ةنبغي أف نتبينو. كلو أف اإلنساف كقف أماـ ىوةتون
 عز كجل لما سخر ببياف ةؤكده اهلل عز كجل كأفرد لذلك سورة برأسهاهلل

ره مٍٍّن أىٍلًف شى  يػٍ لىةي اٍلقىٍدًر خى لىةي اٍلقىٍدًر. لىيػٍ لىًة اٍلقىٍدًر. كىمىا أىٍدرىاؾى مىا لىيػٍ -ٍُهرو( ]القدر هلل )ًإن ا أىنزىٍلنىاهي ًفي لىيػٍ
ّ.] 

نو الاتو كاالستكبار على اهلل عز كجل ةجال أحدى  ةجلس ليزجي الوقت كليتسلى بالجدؿ لك
بدالن من أف ةاود فيدرس كةتال  ما قد بيػ نىوي اهلل عز كجل لنا في محك  عبيانو كما قد ذكره لنا 

 في أحادةثو. رسوؿ اهلل 

لى الموسرةن كاألغنياء الذةن كأما األمر الثاني فهو ما ةنبغي أف أعود فأذكرك  بو مرة أخرل. ع
متاه  اهلل بالمزةد كالمزةد من الماؿ أف ةالموا أنه  ال ةملكوف شيئان من ىذا الماؿ الذم كضاو 

 اهلل عز كجل عحت أةدةه ن عليه  أف ةالموا الحقيقة التالية ةا عباد اهلل.

 األغنياء قسماف اثناف.ىذا الماؿ الذم كضاو اهلل عز كجل كثيران كفيران عحت ةد فبلفو من الناس 

أما القس  األكؿ منو فأعطاه اهلل عز كجل إةاه ليمتع بو نفسو كأىلو كأسرعو كذكةو كليحقع بواسطة 
 ذلك لنفسو كألسرعو المايرة كالحياة الرخية.

كأما القس  الثاني فهو كدةاةن كاسماوا ما أقوؿ لك  ةا عباد اهللهلل كدةاة استودعو اهلل سبحانو 
ألناس  خرةنن ائتمنو على ىذا الماؿ ليؤدةو إليه ن من ى  الذةن استودع اهلل ىذا كعاالى لدةو 

الماؿ عنده لالالحه ؟ إنه  من ةيسىم ٍوفى الفقراء كأنا أقوؿ من ةيسىم ٍوفى الفقراء كال أقوؿ الفقراء ألف 
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ا ىذا األغنياء الذةن نسوا ىذه الاهدة التي كضاها اهلل عز كجل بين أةدةه  ى  الذةن جالو 
الالنف الثاني ةيسىم ٍوفى فقراءن كلو أنه  أعادكا الحع إلى أصحابو إذان لرأةنا أف الجميع ةايروف في 

 ظل الرخاء كالكفاةة.

أرأةت  إلى رجل نزؿ ضيفان عند ثرمٍّ كبير كلما أراد الضيف أف ةرحل أعطاه بػيٍلغىةن كبيرة من الماؿ 
ىبت إلى بلدؾ لفبلف كفبلفو كفبلفن إنها كدةاة قاؿ ىذا لك كىذا القس  الثاني عاطيو إذا ذ

أيحىمٍّليكى االئتماف بها كإعطاءىا ألصحابها. كذلك  ىؤالء األغنياء الموسركف الذةن ةخيل إليه  
أنه  ةملكوف الماؿ ال ةملكوف شيئانن قس  منو متاه  اهلل عز كجل بو متاةن ألنفسه  كذكةه  

ًكًون ألصحابو كى  من ةيسىم ٍوف الفقراء. أال فليال  ىؤالء كقس  استودعو اهلل عز كجل لدةه  ًلميبل  
الموسركف أال كلييذىك ريكا إف ل  ةكونوا ةتذكركف أف مزارعه  التي ةتقلبوف فيها لهؤالء الفقراء شركة 
فيهان ليالموا أف بيوعه  التي ةتمتاوف فيها للفقراء شركة في ىذه البيوت التي ةسكنوف فيهان ال 

يارة بل السيارات التي عجث  في كل مساء حوؿ الدار ليالموا أف لهؤالء الفقراء شركة أقوؿ الس
 حقيقية فيها.

كيفن قد ةقوؿ قائلهلل كىل في سيارة ةملكها صاحبها الستامالو الرخالي زكاة؟ كىل على الدار 
كالتي  التي أسكنها زكاة؟ نا  ال زكاة فيها كلكن اسمعهلل إف المبلةين التي اشترةت بها المزرعة

اشترةت بها الدار الفارىة كالتي اشترةت بها السيارات الفارىة المتنوعة ىذه المبلةين التي اشترةت 
بها ىذا كلو إنما ىو صنفاف اثناف كما قلت لك ؛ صنف متاك اهلل عز كجل بو لتاود بو رخاءن إلى 

الف في المئة من نفسك كإلى أسرعك كصنف ائتمنك اهلل عليو ىو النسبة التي عارفوف اثنين كن
ىذه المبلةين الكثيرة كلكنك ل  عاد بهذه النسبة إلى أربابهان ل  عيسىلٍٍّ  الودةاة إلى أصحابها 

 فأصب  كل شيءو عرترةو بهذا الماؿ شركة بينك كبين ىؤالء الفقراء.

راء ث  أراد أف الفقهاء اعفقوا على أف اإلنساف الذم عال عى بمالو حعٌّ للفق –ةا عباد اهلل  –كلتالموا 
أف ةبياو قبل أف ةاطي ألصحاب الحع حقه  ال ةال  البيع في ىذا الجزء الذم ال ةملكون البيع 

ال ةال  في ىذا الجزء الذم ال ةتمتع بون حقيقة ةنبغي أف عالموىان قانوف بل قاعدة فقهية ال 
ف اهلل جال في أمواؿ القائلهلل )إ إشكاؿ فيها كال رةبن كلقد ذك ٍرعيكيٍ  من قبل بحدةث رسوؿ اهلل 

ًهديكا فاركا أك جاعوا إنما ةكوف ذلك بما  األغنياء بالقدر الذم ةسع فقراءى  كإف الفقراء إذا جى
 ةفال أغنياؤى  كإف اهلل محاسبه  فمااقبه  على ذلك عقابان كبيران(.
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أثقلته  قولوا لهؤالء الموسرةن كما أظن أنه  ةوجىدكف في أمثاؿ ىذه المجالس ألف أعباء الدنيا 
عن التحرؾ كالمجيء إلى ىذه األماكن كأمثالها للرجوع إلى حقيقة الابودةة القائمة في كياناعه  هلل 

 عز كجلن قولوا له  الماؿ ليس مالك ن الماؿ ماؿ اهللن أال عقرؤكف القر فهلل

 [.ّّ)كى عيوىي  مٍّن م اًؿ الل ًو ال ًذم  عىاكيٍ ( ]النور هلل 

 عز كجل كرمان منو كإحسانان متاك بجزء كبير منو كقاؿ عد بو إلى أىلك الماؿ ماؿ اهلل لكن اهلل
كنفسك كأسرعكن أما الجزء ااخر قاؿ لو ىذه كدةاةن إنها كدةاة أىًعٍد ىذه الودةاة إلى أصحابهان 
نحن نقوؿ ىؤالء فقراء كمساكينن من أةن التالقت به  ىذه التسمية؟ منا نحن لما حبسنا ىذه 

نا كصنادةقنا كل  نادىا إلى أصحابها نظرنا إليه  فوجدناى  أصبحوا فقراءن من الودةاة في جيوب
الذم جاله  فقراء؟ نا  اهلل عز كجل ىو مسبب األسباب كلكني لما حبستي الودةاة عن 

 أصحابها كلما حبسها الثاني كالثالث كالرابع عحقع الفقر عند ىؤالء كغدان ةأعي ةـو الحساب.

منى أف عستيقظ اإلنسانية بين جوان  ىؤالء الموسرةن الذةن كلما ازدادت عباد اهللهلل ك  كك  أع
نامة اهلل عز كجل عليه  ازدادت قلوبه  قسوة. ةا عجبان أعمنى لو أف إنسانيته  عحركت 

فاستيقظت فساقته  إلى بيوتو في ضواحي ىذه المدةنة مدةنتك  مدةنة دمرعن دخلوا إلى ىذه 
كرن دخلوا إلى أماكن ىي بالقبور أشبو منها بالبيوتن نا  ىي الكهوؼن دخلوا إلى ىذه المغا

بالقبور أشبو منها بالبيوت من الذم ةسكنونها أناس من أمثالنا كأمثالك ن كال كاهلل إف في ىذه 
 البيوت ما ال ةرضى كثير من الحيوانات أف ةستقر فيها.

نظركا إلى إخوةو له  ةموعوف عمنيت لو أف ىؤالء الموسرةن ساقته  أقدامه  إلى ىذه األماكن ك 
موعان متقطاانن لماذا؟ ألنه  حبسوا كدائاه  التي ىي ملك له  بقرار من اهلل في جيوبه  

 كصنادةقه .

ةا ىذا كيف ةتأعى لك أف عرقد الليل كأنت عنظر إلى ما جنتو ةداؾ من ىذه الظاىرة؟ كيف ةتأعى 
ا الذم رأعو عيناؾ إنما ىو نتيجة لك أف عضع اللقمة في ةدؾ فتستسيغها كأنت عال  أف ىذ

جرةمتك أنت عندما حبست ىذه الودةاة في صندكقك كل  عاد بها إلى أصحابها؟ كيف ةمكن أف 
ةهنأ لك مقاـ؟ كيف ةمكن أف ةهنأ لك عيش عندما عاود من ىذه الرحلة بل من ىذه الطوفة التي 

  اهلل كمتاه  اهلل بالماؿ الوفير أحدثك  عنها؟ كلكنني أعل  كأنت  عالموف أف ىؤالء الذةن أكرمه
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الوفير ال ةمكن أف ةلتفتوا إلى ىؤالء الناس ألنه  ال ةرةدكف أف ةاكركا متاته ن ال ةرةدكف أف 
ةاكركا صفو مايرته . إنه  إذا نظركا فوجدكا حاؿ ىؤالء الذةن ةايروف في الضنكن إذا نظركا 

ةكدركف صفو نايمه  كلذلك فالحل أف  فوجدكا حاله  ربما ةتخيلوف أنه  ةكدركف صفو حياعه ن
 ةطرحوا ىذا الواقع كراءى  ظهرةان كأف ةنسوا أك ةتناسوا كجود ىؤالء الذةن ةموعوف موعان بطيئان.

كاهلل الذم ال إلو إال ىو إف ىنالك إخوة لك  كاف دأبه  في ىذا الرهر أف ةطوفوا في ىذه 
بير عنها بالبيوعات كلكن ىذا الذم فالوه عاد األماكن كأف ةتنقلوا ضمن ىذه البيوعات إف جاز التا

إليه  بنروة ما مثلها نروةن ل  ةاكر أبدان صفو نايمه  بل أدخل في كيانه  نروة ال ةمكن 
لئلنساف أف ةحققها بأم كسيلة من الوسائل المادةة. دخلوا ىذه البيوعات كرأكا ىذا الوضع الذم 

طاع أف ةخرجن ما استطاع أف ةأعي بو كقذفو فيما كصفتو لك ن أخرج الواحد منه  من جيبو ما است
بينه  كإذا البأساء قد عحولت إلى رخاء كإذا األسى الذم خي  على الوجوه قد عحوؿ إلى فرحة 

كإذا الالغار ةرقالوف كإذا الكبار ةفرحوف. استطات بهذا الامل أف عدخل الفرحة في قلوب كئيبةن 
ن   ٍد لمثل ىذا؟ ما قيمة الماؿ إف حبستو في صندكقي أك ما قيمة الماؿ أةها اإلخوة إف ل  ةيجى

اكتنزعو ىنا كىنا كىناؾ في المالارؼ الاالمية المختلفة كل  أعد بو إلى ىؤالء الذةن استودع اهلل 
لدم  أمواله ن ما قيمة ذلك؟ غدان سأرحل. قولوا لهؤالءهلل إنها أةاـ أك أشهر أك سنوات كغدان 

ا منها إال ما طامت ن إال ما ارعدةت ن إال ما أكلت  كالباقي ماذا سترحل من ىذه الدنيا كلن عنالو 
عالناوف بو؟ كاهلل إنو لن ةكوف إال عبئان ثقيبلن أمامك  ةـو القيامة كلن عجدكا من كراء ىذا الذم 
جماتموه فلن عستفيدكا منو ال لطااـ كال لرراب كال لكساء لن عجدكا من كراء ذلك إال نيرانان 

 علتهب.

في ىذا المسجد ناسه من ىؤالء الناس ةسماوف كبلمي؟ ىل ةمكن ألناس من ىؤالء عرل ىل 
الناس أف ةبلغه  ىذا الذم أقوؿ؟ لال ىذا الذم أقوؿ ةرقع قلوبه  القاسيةن لال ىذا الذم أقوؿ 

 ةوقظ إنسانيته  الغافلة.

ذا كأستغفر اهلل أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةكرمنا بالتراح  حتى ةكرمنا برحمتو. أقوؿ قولي ى
 الاظي .
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 أً٘ اٌشبَ وّب ٚطفُٙ هٍٛي هللا ٌّب وّب ٚطف أٔيٚه

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف 

سيكوف محور حدةثي اليـو إليك  كلمة قالها رئيس جمهورةتنا الغالية في موقف من المواقف 
 فذىبت كلمتو مثبلن. قاؿهلل الراـ اهلل حاميها.

 اهلل  ىذه الكلمة عرجمة دقيقة اةاتو في كتاب اهلل عز كجل كأحادةث صحيحة ثبتت عن رسوؿ

أما ااةات فمنها قوؿ اهلل سبحانو كعاالى عن سيدنا إبراىي  باد أف ابتبله اهلل عز كجل بنيراف 
 نمركدن قاؿهلل 

ا ًلٍلاىالىًمينى( ]األنبياء هلل  نىاهي كىليوطان ًإلىى اأٍلىٍرًض ال ًتي بىارىٍكنىا ًفيهى  [ُٕ)كىنىج يػٍ

 إنها الراـ باعفاؽ المفسرةن.

يرة منها ما ركاه أبو داكد كابن حباف كالحاك  على شرط الريخين أف رسوؿ كأما األحادةث فكث
عليك بالراـ فانها خيرة  سيًئل عن خير منزؿ ةلجأ إليو اإلنساف عندما عدله  الفتن فقاؿ  اهلل 

 خيرعو من عباده كإف اهلل عكف ل لي بالراـ كأىلو. –أم ةالطفي إليها  –اهلل من أرضو ةجتبي إليها 

عن المبلذ الذم ةمكن ةلجأا    أةضان أف حذةفة بن اليماف كمااذ بن جبل سأال رسوؿ اهلل كقد ص
إليو إذا اشتدت الفتن كاعسع أكارىا فأكمأ إلى الراـن عادا ةسأالنو فأكمأ إلى الراـ كقاؿهلل عليكما 

 بالراـ فانها خير أرض اهلل عز كجل كإف اهلل ةسكنها خير عباده.
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قاؿهلل )بينا أنا نائ  إذ استيًلبى  فيما ركاه الحاك  بسندو صحي  أنو  اهلل  كقد ص  أةضان عن رسوؿ
عمود الكتاب من عحت كسادعي فأعباتو بالرم فاذا ىو نور ساطع عيًهدى بو إلى الراـن أال إف 

 األمن كاألماف عندما عكوف الفتن في الراـ(.

فيما ص  عنوهلل  لمالطفى كلقد علمنا أف قلب الراـ إنما ىو دمرع كما حولها فقد قاؿ ا
)فسطاط المسلمين ةـو الملحمة الكبرل على أرضو ةػيقىاؿي لها الغوطة إلى جانبها مدةنة اسمها 

 دمرع ىي خير منازؿ المسلمين(.

ليست ألرض الراـ من حيث  عباد اهللهلل ةنبغي أف عبلحظوا أف األفضلية التي ةالنها رسوؿ اهلل 
ور فتراب األرض شيء كاحدن ال عختلف حجارة األرض أنها عربةن من حيث أنها حجارة كصخ

كأعربتها ما بين مكاف كمكاف ق  كإنما الخيرةة لمن ةجتبيه  اهلل سبحانو كعاالى إليهان ةجتبي إليها 
 ن فاذا كانت ىنالك أفضلية للراـ أك لدمرع فؤلف خيرعو من عبادهن ىذا ما ةانيو كبلـ رسوؿ اهلل 

خير عباده. كمن ث  فاف الناس إذا عحدثوا عن اإلرىاب الذم عرفضو  اهلل عز كجل ةيٍسًكني فيها
شرةاة اهلل عز كجل كالذم ال ةتفع مع موازةن القي  اإلنسانية فاف الراـ أباد ما عكوف عن 

اإلرىابن كإذا عحد ث الناس عن اإلفراط كالتفرة  كالغلو فلنال  أف ىذه الراـ التي عحدث عنها 
الببلد كلها عن الغلو كعن اإلفراط كالتفرة  في فه  اإلسبلـ أك في ما سمات  أباد  رسوؿ 

 السلوؾ اإلسبلمي.

كعندما نتحدث عن التربية النسائية كالتزاـ المرأة بررةاة اهلل عز كجل باعتداؿ دكف إفراط كال 
رض عفرة ن بايدان عن الغلو كبايدان عن االنحراؼ فلنال  أف المرأة التي جباىا اهلل عز كجل في أ

الراـ السيما في قلب الراـ دمرع ىي مضرب المثل لهذه االستقامة كلهذه التربية كلهذا السير 
 على صراط اهلل عز كجل.

كإذا أردنا أف نبحث عن النفاؽ الذم ةتجلى ظاىره بركل كةستبطن شكبلن  خر كمانى  خر 
ناس الذةن ةضمركف أف شامنا ىذه أباد ما عكوف عن أكلئك ال –كما أكض  المالطفى   –فلنال  

 بين جوانحه  مانى كةيٍظًهريكف للناس مانى خبلفو.

ن إذا كاف الذةن ةايروف في ىذه األرض المباركة قد أليس ىذا من مقتضى كبلـ رسوؿ اهلل 
اجتباى  اهلل عز كجل إليها كمن ث  فه  خيرة اهلل من عباده إذان فه  مضرب المثل في الباد عن 
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ري  اإلسبلـ كعيحىذٍّري منو شرةاة اهلل عز كجلن كى  مضرب المثل في االلتزاـ  اإلرىاب الذم ةيحىذٍّ
الواعي البايد عن الغلو كالبايد عن اإلفراط كالتفرة ن كىن  مضرب المثل في األخبلؽ اإلسبلمية 
 الرضية كفي السلوؾ اإلسبلمي السلي  كفي المظهر اإلسبلمي السلي ن ىذا مانى كبلـ رسوؿ اهلل 

 ألىل الراـ كألىل دمرع بالذات. مضموف شهادة المالطفى كذلك ىو 

عباد اهللهلل إف الزمن الذم انطول كمر  من التارةخ القالي إلى ةومنا الحاضر خير شاىد على كبلـ 
 رسوؿ اهلل 

فمن طاؼ في ببلد اهلل سبحانو كعاالى مررقان كمغربان ث  عاد إلى ىنا كجد أف الوعي اإلسبلمي 
ا كأف االلتزاـ اإلسبلمي السلي  إنما ةستقر ىنا كأف التربية المثلى التي عػينىر أي في ظبللها ةيٍستػىٍنبىتي ىن

 األجياؿ ذكوران كإناثان إنما ىي ىنا نا .

ىذه الحقيقة ةنبغي أف نتبينهان كةنبغي أف أقوؿ لك  شيئان نرفع الرأس بو عاليانن الزماف ةرفع الرأس 
 ةرفع الرأس بو عاليانهلل –رةة الذم ىو سو  –بو عاليانن كالمكاف 

أف نسوة أك امرأة حفظت صحي  البخارم   ال ةاهد التارةخ الاربي اإلسبلمي منذ باثة رسوؿ اهلل 
كلو بأسانيده كصحي  مسل  كلو بأسانيده كباضان من السنن األخرلن ال ةاي التارةخ أف ىذا ع  ال 

ةخ أف ىذا ع  من حيث الزماف في ىذا في عالر الالحابة كال التاباين كال من بادى  كلكن التار 
الاالر كمن حيث المكاف في سورةةن فلنال  أف ىنالك فتياتو شاء اهلل عز كجل أف ةكرمهن بهذا 

التوفيع الاجيبن صحي  البخارم كلو من ظهر قلب سندان كمتنانن صحي  مسل  كلو من ظهر 
ات ىؤالء البلئي كفقهن اهلل سبحانو قلب سندان كمتنانن كأنا كاحده ممن كاف ال ةيالىدٍّؽ كلكني أخض

 كعاالى لله  الاجيبن أخضاتهن لبلمتحاف كإذا باألعجوبة التي أكـر اهلل بها شامنا قد عحققت.

ىذه الحقيقة التي أقولها لك  ىي عرجمة مفاللة نوعان ما لكلمة قالها الرئيس في موقف من 
 المواقف فذىبت فابلن مثبلن كحكمة.

ف نقطفها من ىذا الكبلـ أةها اإلخوة ىي أنو ةنبغي أف ناتز بهذه النخبة التي كالابرة التي ةنبغي أ
أقامها اهلل سبحانو كعاالى في شامنان بهذه النخبة التي اجتباىا اهلل عز كجل في شامنان ةنبغي أف 

ما ةنبغي أف نحاكؿ أف نجتث نرفع الرأس بها عاليان. قارنوا كعجدكف صدؽ ما قالو رسوؿ اهلل 
 قة بالناس الذةن اجتباى  اهلل عز كجل في بلدنا ىذا بأم كسيلة من الوسائل.الث
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مر ةن أخرل أقوؿ أةها اإلخوة ليهنأ كل من أقامو اهلل عز كجل من أرضو الواساة في شامنا ىذهن 
 ليهنأ ألنو من المجتبين الذةن عحدث عنه  رسوؿ اهلل 

القليل فأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةهدةنا كأف أما من ى  أقل من القليل بل ى  أقل من القليل 
 ةهدةه  إلى سواء صراطو المستقي .

ىذه نامة من النا  التي أكرمنا اهلل بهان كمن ث  فأنا أقوؿ إف المكائد التي عيحاؾي ضدنا  عيةن من 
ؿ الغرب أك من الررؽ أك من أم جهةو أخرل لن ةكوف لها أم أثر كلن عكوف نتيجتها إال أف عتحو 

إلى سهاـ عرعد إلى صدكر من ةحيكوف ىذه المؤامرة ضد أمن ىذه البلدةن ضد اجتماع ىذه األمة 
على كلمة سواءن ضد اللحمة الوطنية التي عتمتع ىذه األمة في ىذه البلدة. أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل الاظي .
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 اٌٛطب٠ب اإل١ٌٙخ رشو٠ف لجً أْ رىْٛ رى١ٍفبً 

  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

سلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أر 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ة الرحمن سبحانو كعاالى فيتناكؿ منها ألوانان ال عيٍحالىى مما عجيب شأف اإلنساف ةجلس على مائد
لذ  كطابن مما ةتمتع بو فمو من طاوـو كلذائذ مختلفة متنوعة كمما لو  ثاره الغذائية المتنوعة في 

 جسمو كجسده.

 ةمتع اهلل عز كجل عينيو بمراىد من الجماؿ المتنوع ةتيو عن كصفو الكبلـ كالبياف.

 و كعاالى أنفو بركائ  عطربو ةتيو عن كصفها أةضان البياف كالكبلـ.ةمتع اهلل سبحان

ةتقلب من األرض التي أقامو اهلل عليها في مهادو ل  عستطع أمو أف عهيأ لو مثل ىذا المهادن ةتقلب 
 في ذلك كلو كىو ةال  أف مالدر ذلك قرار اهلل القائلهلل

ٍلنىاىيٍ  فً  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن )كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى ي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىي  مٍّنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىيٍ  عىلىى كى
 [.َٕخىلىٍقنىا عػىٍفًضيبلن( ]اإلسراء هلل 

حتى إذا جاء كقت الوصاةا التي ةوجهها اهلل سبحانو كعاالى إلى ىذا اإلنساف المكر ـ ةوصيو بما 
قيو إذا بو ةري  بوجهو عن ىذه الوصاةا كإذا بو ةسيء الظن ةسافو كبما ةساده كةحذره عما ةر

 بها كبمن ةوصيو بها كةلتفت ليأخذ بدالن عن ذلك كصاةا عدكه كأعداء اهلل سبحانو كعاالى.

إنو ألمر غرةب! كيف أحسن الظن باهلل عندما أجلس على مائدعو كأعلقى منو النا  التي ال عحالى 
يني بهان ىذا على الرغ  من أف اهلل سبحانو كعاالى ةؤكد ث  أسيء الظن في كصاةاه التي ةوص

 لاباده أنو ما أكصاى  إال بما فيو خيرى  كما شرع له  إال بما ةضمن ساادعه 

ـى ًدةنان( ]المائدة هلل   [.ّ)اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍ  ًدةنىكيٍ  كىأىٍعمىٍمتي عىلىٍيكيٍ  نًٍامىًتي كىرىًضيتي لىكي ي اإًلٍسبلى
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ذم ةقوؿ ىذا الكبلـ ىو ذاعو الذم أقامنا فوؽ ىذه األرض المليئة بمظاىر اإلكراـ ألفواىنا ىذا ال
 كألنوفنا كألعيننا كلمراعرنا أجمع.

 كيف ةتأعى لئلنساف أف ةحسن الظن باهلل  نان ث  ةسيء الظن بو  نان  خر؟

كعاالى إلى عبد المكـر كلن  عباد اهللهلل لن ةيٍسًادى اإلنسافى شيءه  كالوصاةا التي كجهها اهلل سبحانو
 ةرقي اإلنسافى شيءه كاعراضو عن ىذه الوصاةا.

ليس من دأبي في مثل ىذه الموقف أف أسرد الحكاةات كالقاله كما أظن أني فالت ذلك مرةن 
كلكني اليـو سأقه عليك  خبران ألنو ةفيض بالابرة كألف الذم ةالغي إليو كةستامل عقلو إف كاف 

د أف ةنتقل خبلؿ دقيقة كاحدة من أقالى أكدةة التيو كالضبلؿ إلى أعلى أصادة عائهان أك ضاالن الب
 اإلةماف كالهداةة.

قبل سنوات خلت أقبلت إلي  في مكتبي في الجاماة فتاة قد سترت جزءان من شار رأسها بجزءو 
ر الهبلؾ من غطاء كارعدت ثيابان ىي أقرب إلى الارم منها بالسترن التجأت إلي  قائلة أنا على شفي

فهل لي أقه عليك خبرم لالك عنقذني من ىذا الهبلؾ الذم ةتربه بي؟ أصغيت إليهان قالتهلل 
نرأت في بيت ال ةارؼ اإلسبلـ ال فكران كال سلوكانن درست حتى كصلت إلى الجاماة كأنا ال 

اب أعقيد بريء ألنني ل  أيرىب  على أم منهجو دةني أك أخبلقي ق ن جالتي قلبي نػيزيالن للرب
كأصبحت أعارؼ على الواحد إثر ااخر ث  إني عالقت بواحدو منه  أحببتو كعرفت أنو أحبني أةضان 

كعواثقنا على الزكاجن ث  إنو في ساعةو من الساعات ناؿ مني كل ما ةبتغي كراح ةادني بالزكاج 
كقاؿهلل إنني  كرحت أستاجلو بالزكاج ث  إني أخذت أستاجلو كأضيٍّعي عليو األمر كذات ةوـو نظر إلي  

عندما أقرر الزكاج أختار فتاة مستقيمة ال أختار فتاة مثلك ال عرد ةد المسن قالتهلل في علك 
اللحظة استيقظت كفي علك اللحظة علمت أنني أسير في طرةع الهبلؾن ااف لو عل  أىلي بما ع  

ما المجتمع لي لقتلوني أك ذبحوني عحت قانوف جناةة الررؼ التي ال شرؼ لها في الحقيقةن أ
 فقد لفظني باد أف خدعني متمثبلن في شبابون ما الامل؟ ماذا أصنع؟

قلتي لهاهلل ااف عاترفين بأف الدنيا كلها عحولت إلى أعداء لكن أىلك عحولوا إلى أعداء كةوشكوف 
أف ةقتلوؾ لو علموا بما ع  لكن كالمجتمع أخذؾ لبابان كرماؾ قروران كىو سيفال ذلك في 

بك كل  ةبع لك إال صدةع كاحد أعالمين من ىو؟ قالتهلل من؟ قلتهلل إنو اإلسبلـن  المستقبل أةضان 
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صدةقك المتبقي ىو اإلسبلـن ىو كصاةا اهلل سبحانو كعاالىن فاف أنت صدقت ماي الاهد 
كاصطلحت مع اهلل سبحانو كعاالى في فكرؾ كسلوكك كالتزامك ك دابك أرجو أف اهلل ىو الذم 

قالتهلل ااف أعلن عن عوبتي إلى اهلل بين ةدةكن ااف أعلن عن رجوعي سينترلك من ىذا الرقاءن 
إليون ااف سأفال كل ما ةأمرني بو اهللن بال ٍرعيها بما ةنبغي أف عفال في فكرىا كفي مظهرىا كقلت 

 لها عرددم علي.

نو انظركا ةا عباد اهلل إلى رحمة اهللن ما ىي إال أةاـ حتى أقبل إلي في مكتبي شاب ةقوؿ لي إ
عحرل الفتيات لينتقي منها كاحدة عليع بالتزامو كدةنو كأخبلقو فل  ةاثر فهبل دللتني على فتاة 

أستطيع أف أجد فيها متاة دنياني كالتزامي في دةني؟ قلت لوهلل نا  ككصفت لو الحاؿ كذكرت لو 
سبحانو كعاالى قالة الفتاةن قلتهلل إف أنتى قبلتها زكجة لك كتب اهلل لك أجر الهداةة كمتػ اىكى اهلل 
 بناي  الزكاج في الدنيا فهل لك أف عجمع بين ساادعين؟ قاؿهلل نا  كلقد رضيت.

كشاء اهلل عز كجل بقدرعو كألطافو أف ةجتماا كأف ةتاارفا ث  أف ةتااىدا على الزكاج عن طرةع 
ـه أك عاماف كذات ةوـو كنت أعود من باض  األىل كانطوت القالة كنسيت الخبر كمر على ذلك عا

لمحافظات كنزلت من الاربة في استراحة من علك االستراحات كإذا بي أماـ فتاة محجبةو حجابان ا
عامان عرعدم ثيابان سابغة مع أناقة في المظهر كىي عحتضن طفبلن صغيران على صدرىا كإلى جانبها 

ض شابٌّ ل  أعرفون قالتهلل أل  عارفنا؟ قلتهلل الن قالتهلل أنا التي كنت عائهة في مناكب األر 
كانترلني اهلل عز كجل بدةنو عن طرةقكن ىا أنا ذا أعيش ساادة غامرة ما مثلها مع زكجي ىذا 
كأشهد في كل لحظة أف ساادعي ىذه ل  عتحقع إال من خبلؿ التزامي بأمر اهللن إال من خبلؿ 

 التزامي بهذا المظهر الذم أكصاني بو اهلل سبحانو كعاالى.

رة إلى ما قبل عاـ كعاـ كنالف كعذكرت صورعها عندما جاءت إلي  عذك ٍرتي كرجاتي القهقرل بالذاك
كىي نالف عارةة كقد خدعها المجتمع كراحوا ةأكلوف منها كما قلت لك  اللباب كةرمونها قرران 

 على نواصي الروارع لو سارت على ىذا المنواؿ.

ن باهلل أف كصاةا اهلل مليئة بالابرةن مليئة بالدرسن عبين لكل من  م –أةها اإلخوة  –ىذه القالة 
سبحانو كعاالى سواءه ما عالع منها بالفكر أك ما عالع منها بالمظهر كااللتزاـ كالسلوؾ كل ذلك 

عتمة لمظاىر إكراـ اهلل لئلنسافن كل ذلك عتمة لمظاىر إسااد اهلل عز كجل لئلنسافن أجلن كىذا 
بالنسبة إليها إلى كحوش ضارةة  الخبر الذم أقالو عليك  ةجسد ىذه الحقيقةن عحولت الدنيا كلها
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بدءان من األسرة إلى المجتمع كالسوؽ كاألصدقاء كالرباب. من الالدةع الذم انترلها؟ من ىو 
الالدةع الذم أسادىا باد شقاء؟ كانت عسير على شفا جرؼ إف ىي إال دقائع أك أةاـ كستذب ن 

بها ىذا ث  ىذا ث  ذاؾ كعرمى  أما المجتمع فكاف ةرةد أف ةتخذ منها كما قلت لك  ألاوبة ةتسلى
باد ذلك على نواصي الطرؽ كلكن اهلل الكرة  الاظي  من خبلؿ دةنو القوة ن من خبلؿ كصاةاه 

الحلوة المسادة كل ذلك ىو الذم انترلها من الرقاء كسما بها إلى صايد ساادةو ما مثلها 
 ساادة.

 ةنتهين ةتقلب من أرض اهلل في مهادو أليس من الحع أف أقوؿ مرة أخرل ةا عجبان لئلنساف عجبان ال
كال كمهاد األـ التي عرعى بو طفلهان ةمتع فمو من عطاء اهلل عز كجل بطاوـو ال حالر لهان بلذائذ 
ال حالر لهان ةمتع سماو عينو أنفو حياعو من إكراـ اهلل كعطائو بأمورو ال حالر لها كىو ةال  أنها 

ةوصيو اهلل عز كجل فيقوؿ لوهلل إذا جلست على   عيةه من عند اهلل عز كجل حتى إذا حاف أف
المائدة فافال كذا ككذان ألزـٍ نفسك بهذه الضواب  كبهذه النظ  لتتناكؿ طاامك على نحو شهي. 

عندما ةأعي ميقات الوصاةا التي جاءت من الميكىرٍّـً األكؿ كىو اهلل أعرض عنون أعرض عنو عند 
ذائذه كلهان عندما أجد الف  المحتاج كالجس  كصاةاه كأعقلب في نايمون طاامو كشرابو كل

 المحتاجن أليس ىذا لؤمان ةا عباد اهلل؟!

أعرض عن كصاةاه إف في  –إف كنت من صنف الرجاؿ أك النساء  –أعرض كأشي  عن كصاةاه 
الفكر أك في السلوؾ كىو الذم كرمني كىو الذم ةاطيني كةسقيني ث  ألتفت بدالن من اإلصغاء 

فت إلى كصاةا أعداء اهلل كأعدائين كيف ةنبغي أف أعيشن كيف ةنبغي أف ةكوف إلى كصاةاه ألت
مظهرمن كيف ةنبغي أف عكوف عبلقاعي في المجتمع؟ أعلقى األجوبة عن ىذا كلو ممن؟ من أعداء 
اهلل كأعدائي أنا! أى  الذةن كر موؾ على المائدة التي عتناكؿ عليها ما لذ  كطاب؟ أىؤالء ى  الذةن 

فمك بأنواع الطيبات؟ أىؤالء ى  الذةن جالوا من األرض مهدان كال كمهد األـ لطفلها كما  ةمتاوف
قلت لك ؟! ىؤالء ى  الذةن كر موؾ حتى عثع بوصاةاى ؟! أـ اهلل عز كجل ىو الذم كر مك 

كأعطاؾن سقاؾن أطامكن متاكن جال لك األرض مهدان كما قلت لك ث  إنو عو ج ىذا اإلكراـ 
ن إنو لاجب ال ةنتهي.باكراـ ال  وصاةا؟! عجبه

الله  لك الحمد أف جالتنا من المؤمنين بابودةتنا لك كبربوبيتك لنان أف جالتنا من المؤمنين 
بتكرةمك لنان  منا بأف عكرةمك لنا طرةعه أكلو متاة الدنيا بكل أصنافها ك خره الوصاةا التي عمتانا 
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بع علينا ىذه النامةن أبع علينا نامة االنضباط بوصاةاؾن ىا إذ ذك ٍرعىنا بهان إذ أمرعنا بهان فالله  أ
نادؾ أننا لن نكوف لؤماء ق ن لن نتلع  -ةا أرح  من سيًئل كةا أكـر من أعطى  -نحن نادؾ 

الوصاةا إلى من لدنك علك التي جاءعنا كحيان عن طرةع رسلك كأنبيائك جمياانن سلوكنا نأخذ 
نا نأخذ دستور ذلك من لدنكن كيف ال كأنت الذم كرمتنا دستوره من لدنكن أفكارنان ماتقداع

كأنت الذم  استخدمت أرضك كلها بل كونك كلو لمالالحنان جالت من ذلك كلو خدمان لنان 
بسبلـن أقوؿ  –دار الدنيا  –فأبع علينا الله  ىذه النامة حتى نلقاؾن حتى نخرج من ىذه الدار 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 االػزظبَ ثؾجً هللا ٘ٛ اٌّؾٛه اٌغبمة ٌٛؽلح األِخ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول 

ال أعل  أف أمران كج هىوي القر في إلى الناس ةتمتع بالقدسية كاألىمية التي عتمتع بها الدعوة إلى 
الوحدة كإلى التضامن كإلى نبذ أسباب الفرقة كالرتاتن بل أنا ال أعل  أف نامةن امتن  اهلل سبحانو 

اًت الفرقة كالتباغض  كعاالى بها على عباده كنامة عحوةلو له  كانترالو إةاى  من أقالى دىرىكى
كالتهارج كالتقاعل إلى أعلى قم  الود كالتآلف كالتضامن كالحبن أال عركف إلى ااةة التي ال 

ةجهلها ذك جناف كال ةكاد ةفتر عن عردادىا لساف كال ةخلو جدار في بناء أك قاعة إال كعجد لها 
 ي كتابة خطوطها أال كىي قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهللرسمان على جدرانها كعفننان ف

اء فىأى  ًمياان كىالى عػىفىر قيوٍا كىاذٍكيريكٍا نًٍامىتى الٌلًو عىلىٍيكيٍ  ًإٍذ كينتيٍ  أىٍعدى ٍبًل الٌلًو جى ل فى بػىٍينى )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى
ًتًو ًإٍخوىانان كىكينتيٍ  عىلىىى شىفى  هىا كىذىًلكى ةػيبػىيٍّني الٌلوي لىكيٍ  قػيليوًبكيٍ  فىأىٍصبىٍحتي  بًًنٍامى ا حيٍفرىةو مٍّنى الن اًر فىأىنقىذىكي  مٍّنػٍ

 [.َُّ ةىاعًًو لىاىل كيٍ  عػىٍهتىديكفى( ] ؿ عمراف هلل 

كإني ألعل  أف شاوب الاال  كالدكؿ الاربية كاإلسبلمية كانت في ىذه الاالور المتأخرة كال عزاؿ 
الوحدةن إلى استاادة ىذا التضامنن كإنها لترفع في سبيل عساى بكل الوسائل إلى استاادة ىذه 

ذلك الراارات المتنوعة في المناسبات المختلفة. كلكن الاجب أف ىذه الجهود التي نراىا 
بأعيننا أك عسماها  ذاننا ل  عأت إلى اليـو بأم طائلن بل إننا لننظر فنجد أف كاقع المجتماات 

 ايد التاارؼ كالتآلف كالتضامن كإنك  لتجدكف دالئل ذلك.اإلسبلمية ةتراجع إلى الوراء على ص

كلمة الوحدة لها شاارات متألقة براقة في ىذا الاالر على كل األصادة كننظر فنجد أف ىنالك 
كسائل فابلن عػيٍبذىؿ من أجل عحقيقها كلكننا ننظر فبل نجد مالداقان لذلك كةيذىكٍّرنا ىذا بالمثل 

  أرل طحنان. فما السبب؟الاربي القائل أسمع جاجاةن كال
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أف دائرة االعحاد بين أفراد أمة أك أفراد جماعة كثرت أك قلت ال ةمكن  –ةا عباد اهلل  –السبب 
أف عت  كعتكامل إال إذا كاف ىنالك محوره جاذبه ةجماها. دائرة االعحاد بين األفراد أة ان كانوا 

ذبن ةارؼ ذلك علماء الفلسفة كالمنطع كمهما كانوا من الكثرة كالقلة ال عتحقع بدكف محورو جا
 كةال  ذلك علماء الهندسة على اختبلفه .

من أجل ىذا كضع البياف اإللهي المحور الجاذب قبل أف ةأمر عباده بالتبلقي كالتضامن كالوحدة 
 فقاؿ أكالهلل

ًمياان( ٍبًل الٌلًو جى  )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

 اد ذلكهللىذا ىو المحورن االعتالاـ بحبل اهللن ث  قاؿ ب

 )كىالى عػىفىر قيوٍا(

 كلو أنو بدأ فقاؿهلل الى عػىفىر قيوٍا لن ةتأعى لاباده أف ةجتماوا عن عفرؽن كعبلـ ةجتماوف؟

ال ةمكن لؤلمة أف عتبلقى إال على ىدؼن إال على محور. كربنا سبحانو كعاالى حكي  كما عالموف 
ب اهلل كما ةتضمنو من عقيدة كلذلك كضع المحور المتمثل في حبل اهلل أم المتمثل في كتا

 كشرعة كمبادئن فلما استقر فيما بينه  ىذا المحور جاء دكر الدعوة إلى االعحاد.

كإنا لنتساءؿ ااف أةن ىو ىذا المحور؟ أةن ىو المحور الذم ةنبغي أف عتداعى األمة إلى االعحاد 
 بحبل اهلل؟ على أساسو؟ أةن ىو المحور الجامع الذم عبػ رى عنو بياف اهلل عز كجل

لقد عحوؿ المحور إلى محاكر شتى ةا عباد اهللن كإنك  لتالموف ذلكن كعندما ةغيب المحور 
الواحد الجامع كعحل محلو محاكر متاددة متناقضة البد أف عػيٍوًرثى األمةى ىذه المحاكري مزةدان من 

ك  أماـ طائفة من الفرقة كمزةدان من الرتات ةختلفوف على ىذه المحاكر المتاددةن كىا أنا أضا
 األمثلة عجسد ىذه الحقيقة التي أقولها لالنا نجال ألنفسنا من ذلك درسان.

ةقوؿ المحور الرباني مبينان المبدأ الذم بو ةسمو اإلنساف أك بو ةهب  في مجتماو الذم ةايش فيون 
 ةقوؿهلل

ا الن اسي ًإن ا خىلىٍقنىاكي  مٍّن ذىكىرو كىأينثىى كىجىاىلٍ  نىاكيٍ  شيايوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىاىارىفيوا ًإف  أىٍكرىمىكيٍ  ًعندى الل ًو )ةىا أىةػُّهى
ًبيره( ]الحجرات هلل   [.ُّأىعٍػقىاكيٍ  ًإف  الل وى عىًلي ه خى
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ننظر كإذا بأةدو قد غىي بىٍت ىذا المحورن كإذا بمحاكر أخرل حل ٍت محلون محاكر الاالبيةن محاكر 
ت المختلفة فكاف من نتائج ذلك أف عحولت ىذه المحاكر إلى المبالغة في االعتداد بالقوميا

 سبب جدةد للفرقة بدالن من السبب الذم رسمو بياف اهلل عز كجل.

 إليك  ىذا المثاؿ الثانيهلل 

ةضانا المحور الرباني أماـ عحذةر بابارات ال عقبل التأكةلن ةحذرنا المحور الرباني من أف نستسل  
 بلـ فيقوؿهللللسل  الذم ةأعي بمظهر الس

 [.ّٓ )فىبلى عىًهنيوا كىعىٍدعيوا ًإلىى الس ٍلً  كىأىنتي ي اأٍلىٍعلىٍوفى كىالل وي مىاىكيٍ  كىلىن ةىًترىكيٍ  أىٍعمىالىكيٍ ( ]محمد هلل

أم سىٍل و ةحذرنا منو بياف اهلل؟ ذلك السل  الذم ال ةأعي إال باد أف نتجرد من الحقوؽن باد أف 
نا فوجدنا إخوة كأبناء عمومةو لنا ةارضوف عن ىذا المحور الذم نتجرد من الممتلكاتن كنظر 

كضىاىنىا البيافي اإللهي أمامون ةنغضوف الرأس الستسبلـ ةأعي باليغة سبلـ كةغضوف الطرؼ عن 
 الحقوؽ المستلبة كاألراضي المغتالبة المستوطنةن أجل.

 ةثير الرقاؽ كالجداؿ.إذان الحظنا كيف غاب المحور الرباني كحل  في مكانو المحور الذم 

على أساسو إنساني من  –نحن المسلمين  –انظركا إلى ىذا المثل ااخرن ةضانا المحور الرباني 
 التااةش كالتآلف كالتااكف مع غير المسلمين من أىل الكتاب فيقوؿهلل 

ةًن كىلىٍ  ةيٍخرً  هىاكي ي الل وي عىًن ال ًذةنى لىٍ  ةػيقىاعًليوكيٍ  ًفي الدٍّ جيوكي  مٍّن ًدةىارًكيٍ  أىف عػىبػىرُّكىيٍ  كىعػيٍقًسطيوا )الى ةػىنػٍ
 [.ًٖإلىٍيًهٍ  ًإف  الل وى ةيًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى( ]الممتحنة هلل 

كنظرنا اليـو كإذا بأناس ةػيغىيٍّبيوف ىذا المحور الرباني كةحلوف محلو مراعر األحقاد كالضغائن كما 
 ةػياىبػ ري عنو اليـو باإلرىاب كنحو ذلك.

   بأمثلة أخرل؟ حسنانهلل عيك

ةضانا المحور الرباني من كتابو المبين بابارة ال عقبل التأكةل أماـ كفتين أك دعامتين متساكةتين 
لجهود كلٍّ من المرأة كالرجل في ىذا المجتمع اإلنساني لينهض المجتمع على جهود كلٍّ منهما 

 بتساكو فيقوؿهلل

( ]التوبة هلل )كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍاضيهي   [ٍُٕ  أىٍكلًيىاء بػىٍاضو



  

 ~614 ~ 
 

 ةرسخ مبدأ الوالةة المتبادلة التي ال عالمها إلى اليـو القوانين الوضاية.

 كةقوؿهلل

( ] ؿ  )فىاٍستىجىابى لىهيٍ  رىبػُّهيٍ  أىنٍّي الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو مٍّنكي  مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى بػىٍاضيكي  مٍّن بػىٍاضو
 [ُٓٗعمراف هلل 

نا فوجدنا اليـو من ةػيغىيٍّبي ىذا المحور أك ةتجاىلو أك ةلقيو كراءه ظهرةان ث  ةزع  كةته  أف كنظر 
القر ف إنما رسخ المجتمع الذكورم لينهض على حطاـ كأطبلؿ حقوؽ المرأة. غييٍّبى المحور 

 القر ني الذم نقرؤه ككضع مكانو ىذا الذم ةثير الجدؿ كالنقاش كالخالاـ.

 خرهللعاالوا إلى مثاؿ  

ةضانا المحور الرباني أماـ ما ةنبغي أف نالمو من عارةخ الباثة اإلسبلمية كحياة المالطفى مع 
 أصحابون ةضانا أماـ الالورة التالية كالرهادة الاالية ألصحاب رسوؿ اهلل فيقوؿهلل

نػى  هيٍ  عػىرىاىيٍ  ريك اان سيج دان ةػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن )مُّحىم ده ر سيوؿي الل ًو كىال ًذةنى مىاىوي أىًشد اء عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاء بػىيػٍ
نًجيًل  مٍّنى الل ًو كىًرٍضوىانان ًسيمىاىيٍ  ًفي كيجيوًىًه  مٍٍّن أىثىًر السُّجيوًد ذىًلكى مىثػىليهيٍ  ًفي التػ ٍورىاًة كىمىثػىليهيٍ   ًفي اإٍلً

عىلىى سيوًقًو ةػيٍاًجبي الزُّر اعى لًيىًغيظى ًبًه ي اٍلكيف ارى كىعىدى الل وي  كىزىرٍعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي فىآزىرىهي فىاٍستػىٍغلىظى فىاٍستػىوىل
هي  م ٍغًفرىةن كىأىٍجران عىًظيمان( ]الفت  هلل   [ِٗال ًذةنى  مىنيوا كىعىًمليوا الال اًلحىاًت ًمنػٍ

النيف علك ىي شهادة رب الاالمين ألصحاب رسوؿ اهللن كنظرنا فوجدنا من ةيحىكٍّ ي مزاجو في ع
 فيالنفه  بين صال  كطال  مارضان عن شهادة كتاب اهلل سبحانو كعاالى. أصحاب رسوؿ اهلل 

فوجدنا البياف  –ككل ذلك ةنبثع من الحبل الذم أمرنا اهلل باعتالامو  –كنظرنا إلى محور  خر 
 كبين زكجاعو فيقوؿهلل  اإللهي ةقرف بين مكانة رسوؿ اهلل 

اعػيهيٍ ( ]األحزاب هلل )الن ًبيُّ أىٍكلىى بًاٍلميؤٍ   [ًٔمًنينى ًمٍن أىنفيًسًهٍ  كىأىٍزكىاجيوي أيم هى

ةالفه  باألمومة لنا جمياان إلى ةـو القيامةن إذان ىن  جمياان برهادة كتاب اهلل عز كجل أمهات 
للمؤمنينن كنظرنا فوجدنا من ةػيغىيُّبي أك ةحاكؿ أف ةػيغىي بى ىذا المحور ليحكٍّ ى مزاجو بين زكجات 

 وؿ اهلل رس



  

 ~615 ~ 
 

ىذه نالوص ذكرعػيهىا كأمثلة على المحور الجامع ككلها نالوص قاطاة الداللة ال عقبل عأكةبلن ق ن 
كلكن الشك أف من كراء ىذه النالوص القاطاة الداللة جمبلن كبياناتو كألفاظان أخرل في كتاب اهلل 

ت الفرؽن ةنبغي أف عقبل التأكةل كعقبل أكثر من عفسير كمن ىنا كجدت المذاىب بل من ىنا كجد
نال  أف ىذه الفرؽ التي عكاثرت من خبلؿ عفسير النالوص الميٍحتىًملىة التي عقبل التأكةل ةنبغي أف 
عتسع صدكرنا لها جمياان كةنبغي أف نال  أنها جمياان عستظل بظل اإلةماف كأنها جمياان عسمو إلى 

تهاداعها ىذه كىي مثوبة إف بأجرو صايد اإلسبلـ كأنها ستلقى اهلل عز كجل إف كانت صادقة في اج
 أك بأجرةن.

ىذه خبلصة ما ةبغي أف نالمو أةها اإلخوة من أمر الوحدة كقدسيتها في كتاب اهلل كىذا ما ةنبغي 
أف نالمو من السبب الذم جال عودة األمة إلى ىذه الوحدة مستاالية كك  كك  من الناس 

 عساءلوا عن سبب ذلك.

ب للوحدة قد غاب كحل ت محلو محاكر متناقضة مختلفة. سبب ذلك أف المحور الذم ةجذ
 المحاكر المختلفة المتناقضة عمزؽ بدالن من أف عجمع كبدالن من أف عحقع كحدة ىذه األمة.

كخبلصة ما ةنبغي أف أقولو لنفسي كأف أقولو إلخواني في اإلسبلـ كاإلنسانية أف لنا أف نجتهد في 
كلكن على أف نتالور أننا  كفي فه  سنة رسوؿ اهلل  فه  كتاب اهلل عز كجل ما كسانا ذلك

قادركف على أف ندافع عن اجتهاداعنا ةـو نقف بين ةدم اهلل عز كجل إذ ةقـو الناس جمياان لرب 
الاالمينن فاذا علمتي أنني أستطيع أف أدافع عن اجتهادم في ذلك الموقف الخطير الاظي  

اة الدنيا كلكن إذا علمتي أف لسانيى سيتلجلج كأنني المخيف فيا مرحبان باجتهادم اليـو في الحي
لن أستطيع أف أدافع عن اجتهادم الذم عبنيتو اليـو عندما أقف بين ةدم رب الاالمين فؤلعد إلى 

نفسي كألمحه نظرعي ىذه كألحواؿ أال أرعحل من ىذه الدنيا إال بقلب سلي  كما دعا سيدنا 
 ـ.إبراىي  على نبينا كعليو الالبلة كالسبل

ىذه ىي ناليحتي لنفسي كإلخواني جمياان أنترلها كأعتالرىا من ىذا الكبلـ الجامع الذم ذكرعو 
 لك . أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 وٍٕب َِزٛهْٚ ثَزو هللا ػي ٚعً فٍّبما ال ٔزقٍك ثؤفالق هللا

 

ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 ةتاف في كتاب اهلل عاالى في خواعي  سورة الحجرات لو أٌف المسل  عدبٌرىما كعمل بهما لرحل 
إلى اهلل سبحانو كعاالى كىو عنو راض مهما قل ٍت طاعاعو كمهما كانت عباداعو قليلةن مزجاةن عأٌملوا 

 في ىذا الذم ةقولو اهلل سبحانو كعاالىهلل

هيٍ  كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسى  ٍر قىوـه مٍّن قػىٍوـو عىسىى أىف ةىكيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ ا ال ًذةنى  مىنيوا الى ةىٍسخى اء عىسىى )ةىا أىةػُّهى
هين  كىالى عػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍ  كىالى عػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍس ي اٍلفيسيوؽي بػىٍادى  ٍيران مٍّنػٍ ةمىاًف كىمىن أىف ةىكين  خى  اإٍلً

ًثيران مٍّ  ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى نى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى ل ٍ  ةػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ىي ي الظ اًلميوفى. ةىا أىةػُّهى
وا الل وى ًإف  عىجىس سيوا كىالى ةػىٍغتىب بػ ٍاضيكي  بػىٍاضان أىةيًحبُّ أىحىديكيٍ  أىف ةىٍأكيلى لىٍح ى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاعػ قي 

 [.ُِ-ُُالل وى عػىو ابه ر ًحي ه( ]الحجرات هلل 

مدلوؿ ىاعين ااةتين الاظيمتين في قولو فيما ركاه أبو داكد كالبيهقي  كلقد لخ هى المالطفى 
جوابان عن سؤاؿو كاجهو بو عقبة بن نافع قائبلنهلل ةا رسوؿ اهلل ما النجاة؟ أم كيف السبيل إلى النجاة 

 ةـو القيامة؟ قاؿ لوهلل كيف  لسانك كالـز بيتك كابك على خطيئتك.

 لهاعين ااةتين اللتين علوعهما عليك  الساعة. ىذه الكلمات الثبلث ىي علخيه كاؼو 

عباد اهللهلل عأٌملوا في كاقع المسلمين اليـو عجدكف أٌف المسلمين ةكادكف ةكونوف قد ىجركا ىاعين 
ااةتين من كبلـ اهلل سبحانو كعاالى كأعرضوا عنهما بل ساركا في عاامله  مع باضه  على النقيض 

كعاالىن عنظر إلى المسل  كعتأمل حالو كإذا بو ةيخىي لي ككأنما من ىذا الذم أكصى بو اهلل سبحانو 
أقامو اهلل على كظيفة من مبلحقة ااخرةن كمراقبته  كعتبع أحواله  كالتقاط ىناعه  كعيوبه  دكف 
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أف ةتأمل أنو مكلف بريء ةتالع بنفسو ق  بل إف ىنالك ما ىو أبلغ من ذلك. إف في المسلمين 
ير المكبرة التي علتق  عيوب الناس كأخطاءى  ث  عكبرىا كال عزاؿ عكبرىا اليـو من ةضاوف المناظ

بل إنٌه  ةساوف إلى أف ةخترقوا ظواىر الناس إلى ما استكن  في قلوبه ن إلى ما استكن  في بواطن 
نفوسه ن كمن ذا الذم ةال  البواطن إال اهللن من ذا الذم ةال  ما استكن  في النفوس إال بارئها 

 هلل سبحانو كعاالىن كإٌف أحدى  ليسمع كبلـ اهلل عز كجلهللكىو ا

ةٍػتيٍ ( ]المائدة هلل  ا ال ًذةنى  مىنيوٍا عىلىٍيكيٍ  أىنفيسىكيٍ  الى ةىضيرُّكي  م ن ضىل  ًإذىا اٍىتىدى  [.َُٓ)ةىا أىةػُّهى

حاؿ إخوانو فبل ةيًخجلو ىذا الكبلـ كال ةقف عنده بل ةلقيو كراءه ظهرةان كةتابع نسياف نفسو كعتبع 
 ةلتق  فيه  الهنات كالايوب ناسيان ىذا الذم علوعو عليك  من كبلـ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى عىجىس سيوا( ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى  )ةىا أىةػُّهى

ى حاؿ الناسن جاعبلن من سماو رقيبان على أم ال ةكن الواحد منك  جاعبلن من عينيو رقيبان عل
 أحداثو ةتقلب بها الناس.

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى عىجىس سيوا(  )اٍجتىًنبيوا كى

 استركلت ىذا الكبلـ  –ةا عباد اهلل  –كلقد مر ٍت مدة من الزمن 

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىاٍ   ضى الظ نٍّ ًإٍث ه()اٍجتىًنبيوا كى

قلت في نفسي ةقرر اهلل عز كجل أف باض الظن إث  كلكنو ةنهى عن الكثير من الظن فلماذا؟ أل  
عكن المقابلة عقتضي أف ةقوؿ اجتنبوا باض الظن ألف باض الظن إث ؟ كلكن إليك  الجوابن 

 المانى الدقيع الذم ةلفت إليو بياف اهلل عز كجل.

ًثيران  مٍّنى الظ نٍّ( ألف )بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه(ن ىل عستطيع أف عال  ىذا الباض الذم ىو إث ؟ ال  )اٍجتىًنبيوا كى
لن عستطيع ألنها أموره خفيةن فاذا كنت ال عال  ىذا الباض ككاف عليك أف عتجنبو إذان ةنبغي أف 

ون ىذا مانى  عتجنب مساحةن أكسع بكثير احتياطان حتى عال  أف ىذا الباض قد عجنٍبتى اإلساءة في
 كبلـ اهلل سبحانو كعاالى.

 )كىالى ةػىٍغتىب بػ ٍاضيكي  بػىٍاضان(

 قرر الالماء أف الغيبة من الكبائرن من كبائر المااصي
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 )كىالى ةػىٍغتىب بػ ٍاضيكي  بػىٍاضان(

 انظركا إلى ىذا التمثيل كالتجسيد 

 تيميوهي()أىةيًحبُّ أىحىديكيٍ  أىف ةىٍأكيلى لىٍح ى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًىٍ 

لماذا شبهو بأكل لح و مىٍيت؟ ألنك عندما عغتاب أخاؾ الغائب ال ةملك أف ةدافع عن نفسو 
 فكأنك عنهش منو لحمان ميتانن ىذا كبلـ اهلل سبحانو كعاالى.

ـى ربنا عز كجل الرحمن الرحي  ذاعو الالية بهان  عأملوا ةا عباد اهلل في ىذه السنة الربانية التي ألزى
عتلخه في أنو إذا رأل عمبلن صالحان قاـ بو عبده من عباده جال من ىذا الامل ىذه السنة 

الالال  ما ةربو الطيب عفوح رائحتو ذات اليمين كذات الرماؿن جال من عملو الالال  صوعان 
 ةلجلج ىنا كىنا كىناؾ كةنرر بين الناس علمو الالال  ىذا فكيف إذا كانت أعماالن صالحة!

ن إذا عورط في انحراؼ فاف اهلل عز كجل ةستره عن الناس كال ةفضحو أما إذا عورط في عمل  محـر
على رؤكس األشهاد أبدانن الله  إال المستكبرةن الذةن ةرعكبوف ما ةرعكبونو من األخطاء استكباران 
فهؤالء ةفضحه  اهلل عز كجل كلو كانت أخطاؤى  على فرشه  في غرؼ نومه ن كلكننا نتحدث 

ةتورطوف في األخطاء بسائع الضافن بسائع الرعوناتن ةستر اهلل عز كجل عن المؤمنين الذةن 
عن الناس أخطاءى ن فاذا قاموا بامل مما أمر اهلل عز كجل بو ةنرره كةنثره طيبان عفوح رائحتو ذات 
اليمين كذات الرماؿن أما المااصي فيسترىا إلى أف ةقـو الناس لرب الاالمينن ةدني البارم عز 

ةدنيو  –كما كرد في الالحي    –ارعكب في الدنيا مااصيو التي ستره اهلل عليها  كجل ىذا الذم
منو ث  ةسبل عليو ستره كةقوؿهلل أعذكر الماالية التي ارعكبتها ةـو كذا؟ ةقوؿ نا  ةا ربن ةقوؿ 
أعذكر الماالية األخرل التي ارعكبتها ةـو كذان ةقوؿ نا  ةا ربن ةقوؿ أعذكر الماالية األخرل 

تها ةـو كذان ةقوؿ نا  ةا ربن ةقوؿهلل فلقد سترعك في الدنيا كىا أنا ذا أغفر لك ىذه التي ارعكب
.  ااثاـ اليـو

عباد اهلل لماذا ال نتخلع بأخبلؽ اهلل؟ لماذا ال نتاامل فيما بيننا كما ةااملنا اهلل سبحانو كعاالى؟ 
 ةنرر اهلل سبحانو كعاالى الطيب ذات اليمين كذات الرماؿ كةستر القبي .

 لماذا ال نتاامل فيما بيننا نحن على ىذا النهج الذم ذكرعو لك ؟

 نا  ىو شأف رب الاالمين كعلك ىي سنتو في عبادهن بل أضاك  أماـ سنة أخرل.
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شاء اهلل عز كجل بسابغ فضلو ككاسع رحمتو أف ةجال للابد مهما عالى كمهما انحرؼ كارعكب 
 ال المستكبرةن.خيطان من الاللة بينو كبين ىذا الابدن الله  إ

مهما رأةت فبلنان من الناس موغبلن في المااصي بسبب رعوناعون بسبب ضافون البد أف ةترؾ اهلل 
عز كجل بين ىذا الابد كبينو خيطان للالل ن كال عدرم متى ةقـو ىذا الخي  بدكره الذم عيًهدى بو 

بو إلى اهلل قائبلن ىا لقد إليون البد أف ةأعي ةـو عجد أف ىذا اإلنساف استمسك بهذا الخي  كعاد 
 رجات إليك ةا ربين ىا قد عدت إليك ةا ربي فاقبلنين كةقبلو اهلل قائبلن لبيكن ةقبلو اهلل عز كجل.

حاؿ ىؤالء الذةن عرةد أف عطيل لسانك بالحدةث عنه  أك بغيبته  في  –ةا أخي  –ىل عال  
اض األخطاءن ىل عال  أف المجالس ألنك رأةته  موغلين في باض المااصين منحرفين إلى ب

لن ةنترلو غدان من أخطاءه كلن ةرقى بو إلى  –ىذا الخي  الخفي  –الخي  الذم بينو كبين اهلل 
حاؿو أفضل من حالك مع اهلل سبحانو كعاالى؟ علك ىي سنة رب الاالمين قضى بها في عبادهن 

حرفين كعدنا إلى أنفسنا لماذا؟ من أجل أف نتأدب مع عباد اهلل جمياانن فاذا كجدنا أناسان من
فوجدنا أنفسنا مستقيمين ال نمد ألسنتنا بقالة السوء عنه ن ال نطرب أنفسنا بالحدةث عنه  

كالغيبة له ن نا  لو كاجٍهتىوي بوساك أف عذكٍّرىهي باهللن عأمره بالماركؼ كعنهاه عن المنكر بأسلوب 
المجالس ىنا كىنا كىناؾ كأف مغموس في اللطفن مغموسو في الرحمةن أما أف عتحدث عنو في 

عرس  بين الناس لحياعو صورةن قبيحةن سيئةن ىل عال  أف ىذا اإلنساف لن ةنترلو اهلل غدان أك باد غدو 
أك فيما باد من انحرافو ىذا كعنظر كإذا بو أصب  من أفضل عباد اهلل الالالحينن كىل عال  أنك 

قي  كأال ةغضب اهلل عز كجل منك لغيبة قد ضمنت لنفسك أف عبقى على ىذا النهج السوم المست
امتد بها لسانك أك الستهزاء عحرؾ بو لسانك أةضان في حع عبدو من عباد اهلل؟ أعضمن أال ةغضب 

 اهلل عز كجل عليك كةزجك باد الهداةة في أكدةة التيون أعضمن ذلك؟

ف نمزؽ عنه  ىذا الستر ال ةا عبادى اهللن عبادي اهلل سبحانو كعاالى مستوركف بستر اهلل فبل ةجوز أ
كأنت منه ن كلنا مستوركف بستر اهللن كقلت لك  حدةث صحي ن ةدني البارم عز كجل الرجل 
مثقبلن باألكزار ةدنيو منو كةسبغ عليو ستره كةقوؿ لوهلل أعذكر الماالية الفبلنيةن أعذكر ماالية كذان 

صورعها أمامو ث  ةقوؿ لوهلل لقد أعذكر ماالية كذان ةذكٍّرىهي بمااصيو فيذكرىا كةرةو اهلل عز كجل 
.  سترعها عن الناس في الدنيا كىا أنا أغفرىا لك اليـو
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عباد اهللهلل عاالوا نااىد اهلل عز كجل أف ننفذ ىذه الوصٌية التي عتضمنها ىاعاف ااةتاف الاظيمتاف 
 المغموستين باللطف كالرحمة

ٍر قىوـه مٍّن قػى  ا ال ًذةنى  مىنيوا الى ةىٍسخى هيٍ  كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسىاء عىسىى )ةىا أىةػُّهى ٍوـو عىسىى أىف ةىكيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ
هين  كىالى عػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍ  كىالى عػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍس ي اٍلفيسيوؽي بػىٍادى  ٍيران مٍّنػٍ ةمىاًف كىمىن أىف ةىكين  خى  اإٍلً

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى ل ٍ  ةػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ىي ي الظ   ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى اًلميوفى. ةىا أىةػُّهى
وا الل وى ًإف  عىجىس سيوا كىالى ةػىٍغتىب بػ ٍاضيكي  بػىٍاضان أىةيًحبُّ أىحىديكيٍ  أىف ةىٍأكيلى لىٍح ى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاعػ قي 

 [.ُِ-ُُالل وى عػىو ابه ر ًحي ه( ]الحجرات هلل 

أٌما أف علقى أخاؾ المخطئ المنحرؼ فتقف أمامو كقفة حبٍّ كرحمة عذكره بخطئو كعدعوه إلى 
التوبة بطرةقة مغموسة بالحب كالرحمة فهذا شيء جيدن كأما أف عسكت إذا رأةتو كعلقي لو التحية 

ورة عنو عجالو أماـ الناس أسوأ الناسن عجالو أماـ المنافقة فاذا غبتى عنو نسجتى من كراءه ص
الناس رجبلن فاجران .. إلى  خر ما ىنالك فهذا ال ةدخل في مانى اإلصبلح كال ةدخل في مانى 
التوجيو كال ةدخل في مانى األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكرن كرح  اهلل امرءان عل  أنٌو مثقل 

 بالاورات كأٌف الناس له  أعين

 فكلك عورات كللناس ألسن  ال عذكر بو عورة امرئ  لسانك

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 طٛهح اٌَؼبكح فٟ ِمبثً طٛهح اٌشمبء

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائم
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

عاالوا أضاك  اليـو أماـ صورعين اثنتينن صورة الساادة إذ عتنامى كعترسخ جذكرىا في حياة 
لمحتـو قد دنا منون كصورة المؤمن إةمانان حقيقيان باهلل مهما امتد بو الامر كمهما رأل أف األجل ا

الرقاء إذ عترسخ جذكره أةضان في حياة اإلنساف الذم عاش محجوبان عن ذاعو كمن ث  عاش 
محجوبان عن مواله كخالقو جاحدان بربوبيتو أك مستكبران عليون ةزداد شقاءن كةزداد شقاؤه رسوخان في  

 منو. كيانو كلما امتد بو األجل ككلما رأل أف الموت قد أصب  قرةبان 

أما المؤمن باهلل حقان فهو البد أف ةايش كىو ةرب  النا  التي عفد إليو بالمنا ن البد أف ةتلقى من 
مواله كخالقو المكرمات التي ال عيحالى على أنها رسائل حب عأعيو من اهلل سبحانو كعاالى كمن ث  

ر ما عتنامى بين فاف المؤمن البد أف عتنامى بين جوانحو مراعر الحب لمواله كخالقو بمقدا
جوارحو مراعر الهيبة كمراعر التاظي  لذاعو الالية. ىذا المؤمن مهما رأل نفسو ةتقلب في رغد 
الايش كمهما رأل نفسو ةستجيب ألىواء شبابو كألحبلمها كألحبلـ شبابو البد أف عكوف مراعره 

ةزداد شاوران بالمآؿ  القلبية متجهة في الوقت ذاعو بالحب كالتاظي  إلى مواله كخالقو كالبد أف
الذم ةنتظرهن بالمآؿ الذم كعده اهلل عز كجل بو نايمانن رغد عيش ال ةبلى كال ةنتهين البد أف 

ةرار بذلك. فاذا انطول عهد الرباب من كيانو كدخل في مدارج الكهولة فالريخوخة نسي أك 
ن كلما دنت ساعة رحلتو عناسى عهد الرباب الذم كل ى من حياعو كاستأنس بقربو من مواله كخالقو

من الحياة التي ةتقلب فيها ازداد اشتياقان إلى مواله كازداد أنسان بما قد كعده بو اهلل سبحانو 
كعاالى. أما ماضي حياعون أما أةاـ لهوهن أما أةاـ شبابو فهذا اإلنساف المؤمن باهلل ال ةنظر إليها إال  

النتن فهو ةارض عنون ال ةاود إليو ال  كما ةنظر إنساف إلى طااـ  سن قد فاحت منو رائحة
بالذكرل كال بااماؿ أك األحبلـ كإنما عجده مردكدان إلى المستقبلن مردكدان إلى الساعة التي 

 كصفها بياف اهلل سبحانو كعاالى إذ قاؿهلل
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ئً  نػىز ؿي عىلىٍيًه ي اٍلمىبلى كىةي أىال  عىخىافيوا كىالى عىٍحزىنيوا كىأىٍبًرريكا بًاٍلجىن ًة )ًإف  ال ًذةنى قىاليوا رىبػُّنىا الل وي ثي   اٍستػىقىاميوا عػىتػى
نٍػيىا كىًفي اٍاًخرىًة كىلىكيٍ  ًفيهىا مىا عىٍرتىًهي أى  يىاًة الدُّ نفيسيكيٍ  ال ًتي كينتيٍ  عيوعىديكفى. نىٍحني أىٍكلًيىاؤيكيٍ  ًفي اٍلحى

( ]فاللتهلل كىلىكيٍ  ًفيهىا مىا عىد عيوفى. نػيزيالن مٍٍّن غىفيورو   [.ِّ-َّر ًحي و

ىكذا ةكوف شأف اإلنساف المؤمنن عاش في حياعو الدنيوةة ةستقبل متاها كةجلس على مائدة 
نايمهان  خذان ما ةكرمو اهلل عز كجل بو في عاجل حياعون فاذا انطوت أةاـ شبابو كعقلالت رغائبو 

بو. كك  كك  رأةت بايني   كرعوناعو اعجهت منو المراعر إلى المستقبل الذم كعده اهلل عز كجل
 ىذه الالورة التي أصفها لك .

رأةت شيوخان كل ى عهد الكهولة في حياعه  كأخذ الواحد منه  ةر  رائحة الموت ةدنو إليو ركةدان 
ركةدانن أخٍذتي أبحث عن مراعر األسى لالها عطوؼ بنفوسه  أك بأذىانه  خوفان من الموت الذم 

كاهلل ما رأةت في كجوىه  إال مظاىر األنس بما ى  مقبلوف إليون ما  ةدنو شيئان فريئان إليه ن ال
كجدت في مراعرى  التي عبدك على ألسنته  ككبلمه  إال مظاىر الروؽ إلى اليـو الذم كعدى  

 اهلل عز كجل بون األةاـ الخوالي من حياعه  أعرضوا عنها. نا ن ما السبب؟

  عبيدان لون عرفوا صلته  باهلل عز كجل كرحمانية اهلل السبب أنه  عرفوا اهلل باد أف عرفوا أنفسه
عز كجل له ن رأكا رسائل حبو التي عأعيه  عباعان من اهلل سبحانو كعاالىن ذلك في الااجلة الدنيا 

 فكيف إذا  ؿ الواحد منه  إلى مواله كخالقو.

باد ذلك في حتى الذةن كاف له  ماضو من الرركد عن صراط اهلل ث  أدركته  التوبة كدخلوا 
رأةت الرجاء ةهيمن عليه  كةتغلب على مراعر  –كال أزاؿ أرل  –مرحلة الريخوخة رأةت 

الخوؼ بين جوانحه ن رأةته  ةتقلبوف في مراعر من رحمانية اهلل سبحانو كعاالى كاألمل بمغفرعو 
 له ن رأةت الواحد منه  ةايش كال ةمل مع مانى قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

(  ]ؽ هلل  )كىأيٍزًلفىتً  ًفيظو ا مىا عيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو حى رى بىًايدو. ىىذى ن ةي لًٍلميت ًقينى غىيػٍ  [.ِّ-ُّاٍلجى

ةقوؿ قائله هلل لقد كنت أكابانن كنت أنحرؼ ث  أؤكب كأعود إلى اهللن كنت أعيو كسرعاف ما كنت 
كلكني أةضان كنت كثير  أعود إلى اهللن كىا ىي البررل عدركني لتقوؿ حتى كإف كنت كثير الرركد

 األكبة إلى اهلل عز كجل.
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رأةت في ىؤالء الناس من عمددكا على فراش المرض ككقاوا في ساعة النزع كلكن ضياء البررل 
كاف ةتلقى البرارة من ربو   –كأنا أعل  ىذا عل  اليقين  –ل  عكن عفارؽ كجوىه ن بل إف أحدى  

 لى ذاعو الالية لابادههللكىو ةااني من النزعن كىذا كعد اهلل قطاو ع

انيوٍا ةػىتػ قيوفى . لىهي ي  اٍلبيٍررىل ًفي  )أىال ًإف  أىٍكلًيىاء الٌلًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍ  كىالى ىيٍ  ةىٍحزىنيوفى. ال ًذةنى  مىنيوٍا كىكى
اًت الٌلًو ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي  نٍػيىا كىًفي ااًخرىًة الى عػىٍبًدةلى ًلكىًلمى  [.ْٔ-ِٔاٍلاىًظي ي( ]ةونس هلل اٍلحىياًة الدُّ

 كمن ى  أكلياء اهلل؟

انيوٍا ةػىتػ قيوفى(.  )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىكى

ربما كاف المتقي في ماضي حياعو متقلبان في حمأة المااصي كلكن ىذا اإلنساف ةالدؽ عليو ىذا 
 الذم ةقولو اهلل عز كجل.

ة اإلنساف المؤمن حقان الذم عرؼ أرأةت  إذان إلى الساادة كيف عتنامى كعترسخ جذكرىا في حيا
مواله كخالقو مهما امتد بو الامرن مهما عجاكز الرباب إلى الكهولة فالريخوخة لن ةزداد ىذا 

 إال ساادةن إال نروة. –كقد عرؼ ربو  –اإلنساف 

 عاالوا إلى الالورة األخرلهلل

مواله كخالقون ىذا  إنساف عاش حياعو محجوبان عن ىوةتون محجوبان عن ذاعون إذان ىو محجوبه عن
اإلنساف ةايش عبدان لرعوناعون ةايش عبدان ألىوائو كمبلذًٍّهن في رةااف الرباب ةجلس على مائدة 
الربابن ةقطف من ىذه المائدة كةناؿ منها كل ما لذ  كطاب دكف أم ضاب  كدكف أف ةلتـز بأم 

ع فيها على مائدة اللهو كالرعونات حدٍّ من الحدكدن إنو ال ةال  من الدنيا إال ىذه الساعة التي ةترب
كاألىواء. انقضى الرباب كجاءت الكهولة التي عنذر بالريخوخة كعقلالت المراعر كالرغائب 

التي كانت عتجو منو إلى ىذه األىواء كطوةت المائدة التي كاف ةجد فيها متاتون ما المراعر التي 
ةايش لتلك الساعات الخوالي كىا ىي  عغزك كيانو؟ إنها مراعر الوحرةن إنها مراعر األسىن كاف

ذم أدبرت عنو كفارقتون إذان ما الذم ةنتظره؟ إف ةنتظر الوصوؿ إلى كادم الادـن ةنتظر الوصوؿ 
إلى ظبلـ الادـن كىكذا فكلما امتد بو الامر ازداد كحرة كازداد كآبةن ألنو عاش ال ةارؼ مواله 

رعوناعو كأىواءه كمن ث  فانو اليـو ةلتفت ةمنة  كخالقو كألنو عاش ةابد ذاعون ةابد شهواعون ةابد
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كةسرة ال ةجد مابوده ىذا ةينجدهن ال ةجد مابوده ىذا ةنترلو من مراعر كآبتون من مراعر أساهن 
 من مراعر شقائو.

نا ن ىذه ىي حاؿ من عاش ال ةال  اهلل كال ةتارؼ على ىوةتون البد أف ةكوف مآلو ىذا الذم 
. كىذه الالورة أةضان رأةتهان ما رأةت إنسانان عاش حياعو مارضان عن اهلل أقولو لك  ةا عباد اهلل

جاحدان عبودةتو هللن ما كاحد من ىؤالء الناس رأةتو باد عهد الرباب في مرحلة الريخوخة إال 
ككجدت ظيلىلى الكآبة على كجهون إال ككجدت ظيلىلى األسى كالحزف كالرقاء عهيمن على كيانو 

جل كل  أجد ما ةرٌذ عن ىذه الحالة أبدان إال أف ةتدارؾ اهلل كاحدان من ىؤالء كعسرم في لسانون أ
فياود كةؤكب إلى اهللن كأنا أعل  أف سنة اهلل قضت أال ةنترل المستكبرةن كالجاحدةنن أال 
ةنترله  إلى الهداةة ق ن ةنترل الضافاء الذةن الذةن ساقه  ضافه  إلى المااصي كإلى 

 االنحراؼ.

قة ةنبغي أف نتمثلها ةا عباد اهلل. أضاك  أماـ مراىد عجسد ىذه الحقيقة التي أقولها ىذه الحقي
 لك .

عبد اهلل بن المبارؾ عاجر من أعظ  التجار الذةن كانوا في الاهد األمومن لما جاءت ساعة رحلتو 
من ىذه الحياة الدنيا ككقع في سياؽ الموت رأل الناسي الذةن من حولو رأكه ةضحك كةبتس  

 قائبلنهلل

ٍل اٍلاىاًمليوفى( ]الالافات هلل  ا فػىٍليػىٍامى  [.ُٔ)ًلًمٍثًل ىىذى

علك ىي البررل التي علقاىا عبد اهلل بن المبارؾ في سياؽ الموتن كلال ىذه البررل عغلبت 
 على ااالـ التي كاف ةراىا كىو ةجود بنفسو.

ولوف كا كرباهن رد  عليه  ببلؿ رضي اهلل عنو عندما كقع في سياؽ الموت سمع باضان ممن حولو ةق
 قائبلنهلل بل كا طرباه غدان نلقى األحبة محمدان كصحبو.

 ىذه الحقيقة بوساي أف أسرد لك  سلسلة من المراىد الدالة عليها.

ك  من إنساف  ب كعاب إلى اهلل عاش باد ذلك عمران قاليران أك طوةبلن ما ارعحل من ىذه الحياة 
نا ن ال أفترض ذلك افتراضان بل أقوؿ ذلك كأمامي صور ةمكن أف  الدنيا إال باد أف عقلى البرارةن

 عؤرخ في ىذا الاهد الذم نحن فيو.
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عالوركا إنسانان عاش محجوبان  –كأسأؿ اهلل لي كلك  الافو كالاافية  –كلكن الاكس أةضان صحي  
كقوعو في عن اهللن مستكبران على كلمات اهللن مستهزئان بكتاب اهلل سبحانو كعاالىن كيف ةكوف 

سياؽ الموت؟! رأةت نماذج من ىذا القبيل ال ةستطيع اإلنساف أماـ ذلك إال أف ةلتجئ إلى اهلل 
أف كاحدان من ىؤالء المستكبرةن على اهلل عز  –كىذه حقيقة  –ةسألو الافو كالاافيةن كلقد علمت 

أسرعوهلل  كجل مرض كاشتد بو المرض ث  كقع في سياؽ الموتن صاح ةقوؿ لمن حولو من أفراد
 عوني المسدسن أةن المسدس؟  عوني بالمسدس ألقتل ىذا الذم جاءن كقضى نحبو كىو ةالي هلل 
 عوني المسدسن كلو شئت لذكرت لك  اسمو. ىذه حقيقةن رأل ملك الموت كشاء اهلل عز كجل 

 أف ةفرز ماضي استكباره كلمات في ساعة رحيلو من ىذه الحياة الدنيا.

لالورة األكلى لئلنساف المؤمن الذم عرؼ ربون كالثانية للابد الذم عاه عباد اهللهلل ىما صورعاف؛ ا
 عن مواله كخالقو سبحانو كعاالى. األكؿ كالثاني كبلىما ةسيراف في نفعو ذم اعجاه كاحد.

أما المؤمن باهلل حقان فبل ةوغل في ىذا النفع إال كىو ةال  أنو إنما ةتجو إلى كاحةو فيها كل ما لذ  
أكغل في ىذا النفع ازداد ةقينان بأنو مقبل على ىذه الواحة كازداد كجهو سركران  كطابن فكلما

 كاستبراران.

أما ااخر فهو ةتالور كىو ةسير إلى جانبو في النفع ذاعو أنو ةسير إلى نهاةة سدن كلما أكغل في 
 .ىذا النفع كلما أطبع ظبلمو على خناقو ألنو ةال  أنو سينتهي إلى سد كال رجاة لو عنو

فلنحمد اهلل عز كجل أف أكرمنا كجاىلىنىا من الفرةع األكؿ كأسأؿ اهلل عز كجل أف ةخت  لنا 
 بالحسنى. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ا٠٢خ اٌىجوٜ اٌزٟ رٕطك ثٛعٛك هللا

 

 

د كما الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحم
ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف ىذا الكوف الذم أقامنا اهلل فيو مليء باألدلة كااةات الباىرة الكثيرة الناطقة بوجود اهلل 
االى كالدالة على كحدانيتو كعلى قاىرةتو كعلى سلطانو المنبس  على الكوف كلو. سبحانو كع

عجدكف ىذه الدالئل منتررة منبسطة في السماء الذم نراه في صباحنا كمساءنان عجدكف ىذه 
الدالئل المتنوعة منتررة كمنبسطة في فجاج األرضن في عال  النباعات كاألدغاؿ كالحيواناتن 

منبسطة كاضحة نيرة في عال  البحارن عجدكف ىذه األدلة ناطقة بوجود اهلل  عجدكف ىذه األدلة
 كعظي  سلطانو كعبودةة اإلنساف هلل في أنفسنا

 [ صدؽ اهللُِ)كىًفي أىنفيًسكيٍ  أىفىبلى عػيٍباًلريكفى( ]الذارةات هلل 

دليل كلكن ما رأةت دليبلن أكض  كأجلى في النطع بوجود اهلل ككحدانيتو كقاىرةتو من ىذا ال
 التالي.

عنظر إلى إنساف ةحمل في ذىنو أكقاران من الماارؼ كالالـو كأكعي ثقافة منبسطة متنوعة 
كلكنو ةالر على االستكبار على الحعن ةالر على الاناد انتالاران ألنانية النفسن عنظر إليو كإذا 

دثو عن الدالئل باينيو عنظراف إلى ملكوت اهلل عز كجل كلكنو ال ةبالر في ىذا الملكوت شيئانن عح
الناطقة بسلطاف اهلل كعبودةة اإلنساف هللن ةحدؽ باينيو ىنا كىناؾ كلكنو ال ةبالر من ذلك شيئانن 
عسماو  ةات اهلل الباىرة التي عنزلت علينا عن طرةع رسوؿ اهلل كإذا بو ال ةسمع ككأف في أذنيو 
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ل كإذا باقلو مطوم عن اإلدراؾ. كقرانن عناقرو كعحدثو باألدلة المنطقية كالالمية كإذا بقلبو مقف
 ىذه الظاىرة نراىا كثيرانن ما سببها كما ىي خلفيتها؟

ىذا إنساف استكبر على اهلل عز كجل فاج ل اهلل لو الاقاب في الدنيا فمد على عينيو غراكة 
ال ةبالر بسببهان ككذلك جال في أذنيو الالم  فهو ال ةسمعن ى  الذةن حدثنا البياف اإللهي 

 ئبلنهللعنه  قا

)خىتى ى الٌلوي عىلىى قػيليوًبهٍ  كىعىلىى سىٍمًاًهٍ  كىعىلىى أىٍبالىارًًىٍ  ًغرىاكىةه كىلىهيٍ  عىذىابه عًظي ه( ]البقرة هلل 
ٕ.] 

 ىذه ىي ااةة الكبرل التي عنطع بوجود اهلل.

 الاقل موجود كلكن اهلل شل و عن الفاعلية

 ىاعين الاينين عن فاعلية الرؤةة كاإلدراؾكالايناف عنظراف كعبالراف كلكن اهلل عز كجل شل  

 السمع موجود كلكن اهلل عز كجل عج لى عقاب صاحب ىاعين األذنين فأدخل فيهما الوقر.

ىذا ىو الدليل الباىر المخيف على سلطاف اهلل عز كجل قاىرةتون أف ةكوف اإلنساف عاقبلن 
رىه  أكقاران من األدلة الباىرة ا –كما قلت لك    –مثقفان ةحمل  لناطقة بوجود اهلل عز كجل كلكن ًكبػٍ

كاف سببان في عاجيل الاقاب اإللهي لون عجلى ىذا الاقاب بأف فالل ما بين حواسو كعقلو المدرؾ 
 كما بين الدالئل الناطقة بوجود اهلل عز كجل. ىؤالء ى  الذةن قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل

اهي ًإن ا جىاىٍلنىا عىلىى قػيليوًبًهٍ  )كىمىٍن أىٍظلى ي ًمم ن ذيكٍّرى بًآةىاًت رىبًٍّو فى  هىا كىنىًسيى مىا قىد مىٍت ةىدى أىٍعرىضى عىنػٍ
ًإف عىٍدعيهيٍ  ًإلىى اٍلهيدىل فػىلىن ةػىٍهتىديكا ًإذان أىبىدان( ]الكهف هلل   [.ٕٓأىًكن ةن أىف ةػىٍفقىهيوهي كىًفي  ذىانًًهٍ  كىٍقران كى

هىا(ىذا كبلـ اهلل عز كجلهلل )كىمىٍن أىٍظلى ي ًمم    ن ذيكٍّرى بًآةىاًت رىبًٍّو فىأىٍعرىضى عىنػٍ

 أعرض عنها استكباران 

ًإف عىٍدعيهيٍ  ًإلىى اٍلهيدىل فػىلىن  ةػىٍهتىديكا )ًإن ا جىاىٍلنىا عىلىى قػيليوًبًهٍ  أىًكن ةن أىف ةػىٍفقىهيوهي كىًفي  ذىانًًهٍ  كىٍقران كى
 ًإذان أىبىدان(

 ىؤالء ى  الذةن قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل 
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ًإف ةػىرىٍكٍا كيل   ةىةو ال  ةػيٍؤًمنيواٍ  بػ ريكفى ًفي األىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحىعٍّ كى ًبهىا  )سىأىٍصًرؼي عىٍن  ةىاًعيى ال ًذةنى ةػىتىكى
ًبيلى اٍلغىيٍّ ةػىت ًخذيكهي سىًبيبلن ذىًلكى بًأى  ًإف ةػىرىٍكٍا سى ًإف ةػىرىٍكٍا سىًبيلى الرٍُّشًد الى ةػىت ًخذيكهي سىًبيبلن كى نػ هيٍ  كىذ بيوٍا كى

ا غىاًفًلينى( ]األعراؼ هلل  هى انيوٍا عىنػٍ  [.ُْٔبًآةىاعًنىا( أم استكباران )كىكى

 ىؤالء ى  الذةن قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل 

اًء فىظىلُّوٍا ًفيًو ةػىٍاريجيوفى. لىقىاليوٍا ًإن مىا سيكٍّرىٍت أىٍبالىارينىا بىٍل نىٍحني  )كىلىٍو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًه  بىابان مٍّنى الس مى
 [.ُٓ-ُْقػىٍوـه م ٍسحيوريكفى( ]الحجر هلل 

عباد اهللهلل ال ةحوؿ بين اإلنساف كرؤةة مواله كخالقو باين باليرعو ال بالره إال شيء كاحد؛ 
الاناد كاالستكبار. كما كفر من كفر في الاهود الغابرة أك في ىذا الاالر إال بسبب االستكبار 

 سبحانو كعاالى. الذم عكوف منو حجاب بينو كبين اهلل

كإنك  لتالموف بل لتجدكف أك عسماوف النذر عًٍلوى النذر المخيفة عتنزؿ على أناس ىنا كىناؾ 
لتوقظه  كلتنبه  فأما المستكبركف فبل عحرؾ منه  ساكنان كال عنبو فيه  عقبلنن كأما الذةن عافاى  

لتي عأعي عباعان بالمناسبات اهلل عز كجل من االستكبار فه  ةالموف مانى ىذه الرسائل المخيفة ا
 لتخيف الرارد كلتوقظ النائ  كلتنبو الغافلن كصدؽ اهلل القائلهلل

كىٍعدي الٌلًو )كىالى ةػىزىاؿي ال ًذةنى كىفىريكٍا عياًليبػيهي  ًبمىا صىنػىايوٍا قىارًعىةه أىٍك عىحيلُّ قىرًةبان مٍّن دىارًًىٍ  حىت ى ةىٍأًعيى 
 [.ُّياىادى( ]الرعد هلل ًإف  الٌلوى الى ةيٍخًلفي اٍلمً 

 –أال عذكركف قاىرةة اهلل سبحانو كعاالى كبطرو الذم فاجأ الناس جنوب شرقي  سيا 
قبل سنوات طواؿ؟! أال عذكركف ذلك؟! كيف كاف موقف المستكبرةن المحجوبين  –سونامي 

ؿى البحر إلى باالستكبار عن اهلل. قالوا إنها غضبة الطبياةن إنها عمرد الطبياةن عمرد الطبياة حو  
 أفواه فاغرة عجيبة ابتلات في لحظة كاحدة كجودان كبيران في علك البقاع.

أال عذكركف أكلئك السهارل السكارل الذةن كانوا ةسهركف في منتجع بحرم في جهة من 
جهات عركيا كيف أف السكر دفاه  إلى أف ةترجموا سكرى  بالسخرةة من القر فن باالستهزاء 

 دـ أحدى  القر ف ليرفي غليلو كىو سكراف سخرةة منو. ما الذم حالل؟بكتاب اهللن استق

 فجأة عحوؿ ذلك المنتجع إلى ف و فاغر ابتلع كل من كانوا فيو بلحظة كاحدة.
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أما الذةن عحرركا من االستكبار كالذةن رأكا ىذا بأعينه  أك شاىدكه من بايدو أك قرةبو أك 
اظيمان لو كازدادكا إةمانان بو كازدادكا إةمانان بقاىرةة اهلل سماوا بو ففاضت أفئدعه  مخافة من اهلل كع

 كسلطانون كأما المستكبركف فما أفادى  ذلك شيئان كصدؽ فيه  قوؿ اهللهلل

اًء فىظىلُّوٍا ًفيًو ةػىٍاريجيوفى. لىقىاليوٍا ًإن مىا سيكٍّرىٍت أىٍبالىارينىا  نىٍحني بىٍل )كىلىٍو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًه  بىابان مٍّنى الس مى
 [.ُٓ-ُْقػىٍوـه م ٍسحيوريكفى( ]الحجر هلل 

أال عذكركف الاواصف بل سلسلة الاواصف التي جاءت إلى شطآف فلورةدا في أمرةكا 
ـ البنياف. ري الاربات ككانت عهدٍّ  فكانت عقتلع األشجار ككانت عيًطيػٍ

 -استكبار   -ة أما المستكبركف فنظركا إليها على أنها زمجرة الطبياة كعلى أنها عمرد الطبيا
 كأما الذةن ةتااملوف مع عقوله  فالموا أف ذلك مالداؽ قوؿ اهلل عز كجلهلل

كىٍعدي الٌلًو )كىالى ةػىزىاؿي ال ًذةنى كىفىريكٍا عياًليبػيهي  ًبمىا صىنػىايوٍا قىارًعىةه أىٍك عىحيلُّ قىرًةبان مٍّن دىارًًىٍ  حىت ى ةىٍأًعيى 
 [.ُّدى( ]الرعد هلل ًإف  الٌلوى الى ةيٍخًلفي اٍلًمياىا

 كنحن ةا عباد اهلل نحمد اهلل على أنا حيرٍٍّرنىا من كبرةائنان ىذا فضل كبير من اهلل.

نحمدؾ موالنا أف حررعنا من الكبرةاء كالاناد فل  عبتلينا بغاشيةو عمتد على أبالارنان ىا نحن 
ف ل  عبتلنا بوقرو نرل بأبالارنا دالئل كحدانيتك ككجودؾ كسلطانك الباىرن نحمدؾ الله  على أ

 في  ذاننا ألننا عبادؾ المؤمنوف بكن لسنا مستكبرةن.

عباد اهللهلل إنك  لتالموف أننا في أخرةات أةاـ الخرةف كأف رةاح الرتاء عهب علينا من قرةبن 
 أةن ىو الرتاء؟!

ألةاـ أةن ىي رحمة اهلل سبحانو كعاالى التي عو دىنا اهلل عليها في مثل ىذه األةاـ بل قبل ىذه ا
 أةضان.

 أةن الرتاء من ةوـو عرقى حرارعو إلى ما ةزةد على ثبلثين.

أال عبلحظوفن أال عتساءلوف ماذا لو أف ىذه الحاؿ امتدت أسابيع بل ربما أشهر إلى ما ةؤكؿ 
حالنا نحنن إلى ما ةؤكؿ حالك ةا ابن  دـ كأنت الذم عفت  فمك دائمان عنتظر قطر السماء 

فمك دائمان عنتظر رزؽ اهلل عز كجل ةهمي إليك من سمائو أك ةخرج  ليركةكن أنت الذم عفت 
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كةنباث لك من أرضو. ماذا عالنع أنت الذم ال عستغني عن ماءو عرربو كال عن طااـو عأكلو إف ظل 
األمر على ىذا المنواؿن أعقوؿ الطبياة؟ حسنان مفتاح الطبياة فيما ةزع  ىؤالء ىو الال  فما له  ال 

 الال  لييخضاوا الطبياة لالومه . ةستاملوف مفتاح

ىذا النذةر الذم ةطل علينا أةها اإلخوة نذةر خطير لو ما كراءهن كلقد قلت كحذرت كلقد 
نبهت نفسي كنبهت إخواني إلى أننا ما ةنبغي أف نتارض لغضب اهللن ما ةنبغي أف نتارض لسخ  

ل  عستيقن بذلك مراعرنا كقلوبنا  اهللن نحن عبيد كةنبغي أف نتاامل مع اهلل على أننا عبيدهن إف
كعقولنا اليـو فلسوؼ عستيقن بو كعخضع لو عما قرةب عندما نمتد على فراش الموت. أركني 

المستكبر الذم ةابث كالذم ةسخر بدةن اهلل أك بكتابو أركني حالو ةـو ةمتد على فراش الموت 
اينيو إلى ما ةؤكؿ استكباره؟ إلى كةـو ةقع في ساعة النزع كةـو ةدخل عليو ملك الموت كىو ةراه ب

 ما ةؤكؿ عناده؟!

بل أركني حاؿ المستكبرةن إذا أصبحنا في ةوـو من األةاـ كإذا بهذا النبع الثر قد انقطع 
كأصب  ماؤه غورانن ماذا ةالنع ىؤالء المستكبركف على اهلل؟ أبايده ىذا؟ ال كاهللن كاهلل إنو ليس 

كن ما أقرب أف عستيقظوا في ةوـو من األةاـ كإذا بهذا الماين ببايد كأسأؿ اهلل الافو كالاافية كل
 الذم ةكرمنا اهلل عز كجل بو على الرغ  من  ثامنا كأخطاءنا قد أصب  غوران.

( ]الملك هلل   [.َّ)قيٍل أىرىأىةٍػتيٍ  ًإٍف أىٍصبى ى مىاؤيكيٍ  غىٍوران فىمىن ةىٍأعًيكي  ًبمىاء م ًاينو

سلوا المستهزئين بدةن اهللن سلوا الذةن جالوا من أنفسه  سلوا المارضين عن كتاب اهللن 
كعقوله  عبيدان لما ةسمونو الطبياة ماذا عالناوف؟ من أةن عأعوف بالماء الذم عرككف بو ظمأك ؟ من 

 أةن عأعوف بالطااـ الذم عسكتوف بو جوعتك . اإلنساف ضايف.

 [.ِٖ)كىخيًلعى اإًلنسىافي ضىًايفان( ]النساء هلل 

في حياة ىذا اإلنساف الضايف أف  ةركبو االستكبارن على الرغ  من ضافو  كأشنع شيءو 
 ةنسى ذلون ةنسى عبودةتو هلل سبحانو كعاالى ث  إنو ةستكبر على اهلل كةفال ما عدعوه إليو رعونتو.

ىذه الحقيقة أةها اإلخوة ةنبغي أف نتمثلها. سائلوا أنفسك  إلى ما سيؤكؿ أمرنا إذا استمرت 
اؿ. دخل الخرةف كىاىو ذا ةهب ليمضي كىا ىي ذم رةاح الرتاء عقبل كال نزاؿ بنا ىذه الح

 نتقلب في الاليف الماضي.أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 اٌٙوط ٚاٌّوط؛ ٍججٗ ٚػالعٗ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجه

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

 ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف الرأف بنا أننا جمياان نتجو بين الحين كااخر لنستطلع  خر أنباء الاال  اإلسبلمي بل  خر أنباء 
 كنحن نتنقل بين المالادر السماية كالبالرةة ألخبار الاال  ىذه؟الاال  كلو فما الذم نسماو 

ال نطلع إال على أنباء القتل كاالنفجارات كأخبار السلب النهب كالادكاف  –كما عالموف   –إننا 
على الحقوؽ كاغتالاب األكطاف كالممتلكات كالخط  الكائدة الرامية إلى اإلةقاع بين األشقاء. 

 على شيء غيًر ىذا من أنباء الاال  عندما نحاكؿ أف نتبين ذلك. أعتقد أننا ال نكاد نطلع

أف أبطاؿ ىذه الفتن كىذه الخط  المختلفةن ىؤالء الذةن ةنفخوف  –ةا عباد اهلل  –كالاجيب حقان 
في نيراف الفتن كالقتاؿ كاالنفجارات كنحوىا كله  ةدعي أنو ةمارس من خبلؿ عملو الادؿى 

توف أنفسه  باعباع الادؿ كليس فيه  من ةزع  أك ةاترؼ بأنو إنما كاالنضباط بالحعن كله  ةنا
 ةبغي كةتجاكز الادؿ إلى الظل ن ىذه ظاىرة كلنا نتبينها كنالمها.

إنك  لتالموف أف نسبة عررة بالمئة من سكاف الاال  ةساوف جاىدةن إلى أف ةتحكموا ببقية 
دان لتحقيع مآربه  كلتنفيذ خططه ن سكانون ةساوف جاىدةن إلى أف ةجالوا من بقية الناس جنو 

ةحاكلوف جاىدةن أف ةجالوا من ببلد الاال  أسواقان استهبلكية لمنتجاعه ن كصدؽ اهلل عز كجل 
 القائل في محك  عبيانوهلل

 [.ُْ)ظىهىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍةًدم الن اًس( ]الرـك هلل 
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لهذا الهرج كالمرج الذم ةسود الاال  كالذم ال عكاد عاود بو أخبار  – ةا عباد اهلل –فما السبب 
 األجهزة المرئية كالمسموعة بغيره؟

السر في ذلك أف اإلنساف في كينونتو األصلية عندما ةكوف متحرران من المبادئ كالقي ن ىذا 
حيث قواه  اإلنساف أضرل كحشو في الاال  كلون ال من حيث قوعو التي ةسخرىا لمآربو بل من

الفكرةة التي ةسخرىا البتداع الوسائل كالختراع السبل ألفكاره التي ةحاكؿ أف ةهيمن بها على 
ااخرةنن كأنت  عالموف أف كحوش الغابات عتمتع بقوعها الذاعية كلكنها ال عتمتع بما ةتمتع بو 

 على ااخرةن.اإلنساف من مدراؾ ةسخرىا الختراع مزةدو من القول كمزةدو من كسائل الهيمنة 

كلذا فاف اإلنساف أةان كاف ال ةاللحو إال لجاـ محك  من الدةن الحع ةلجمو عندئذو عستيقظ 
اإلنسانية بين جوانحو كعندئذو ةتحوؿ ىذا المخلوؽ من كحشو شرس إنساف ةتمتع بكل ما نارفو 

 من مااني اإلنسانية.

للادالة الحقيقية. ذلك ألف  الدةن الحع ىو اللجاـ الوحيد الذم ةالل  حاؿ اإلنساف كةخضاو
الدةن الحع إنما ةاني أكالن أف ةتارؼ اإلنساف على ىوةتون ةقف أماـ مر ة ذاعو فيبالٍّريهي الدةن 
بهوةتو عبدان مملوكان ضايفان هلل عز كجلن ةبالٍّريهي الدةن باد ذلك بألوىية اهلل عز كجل لو كرقابتو 

 كبأف كقوفو ال ةمكن إال أف ةكوف بين ةدم اهلل كمن ث  الدائمة لون ةبالٍّريهي الدةن بأف مآلو على اهلل
ةتطامن لقرار اهلل عز كجل كةرمع بطرفو إلى السماء ليتلقى موازةن الادؿ من اهللن كال ةخترع ىذه 

 الموازةن انطبلقان من مالالحو الذاعية المختلفةن كصدؽ اهلل القائلهلل

ال  عىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًف. كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسً  كىالى عيٍخًسريكا اٍلًميزىافى( )كىالس مىاء رىفػىاىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى. أى 
 [.ٗ-ٕ]الرحمن هلل 

الميزاف الذم ةانيو بياف اهلل سبحانو كعاالى إنما ىو الادؿ. كالفرؽ بين الادالة التي عهب  من 
الة الزائفة التي ةدعيها اإلنساف كةخترعها علياء الربوبية أمانةن مستودىعىةن بين ةدم اإلنساف كالاد

انطبلقان من رعوناعو كرغائبو كقوعو التي ةتمتع بها أف الادالة التي عنزؿ من علياء الربوبية ال عفرؽ 
بين الناس ألم موجبو من الموجباتن عدالة اهلل عز كجل ال عفرؽ بين األدةاف كالمذاىبن عدالة 

قوم كضايفن ال عفرؽ بين عربي كأعجمين عدالة اهلل سبحانو اهلل عز كجل ال ةمكن أف عفرؽ بين 
 كعاالى ميزاف ةتسامى على ىذه االعتبارات كلها.
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أما اإلنساف عندما ةرةد أف ةستخرج موازةن الادالة من كيانو فاف منطلع ىذا الميزاف إنما ىو قوعو 
أعظ  كأكض  الفرؽ بين  أك ضافون منطلع ىذا الميزاف مالالحون منطلع ىذا الميزاف رعوناعون كما

 ىذا كذاؾ.

 اسماوا قرار اهلل عز كجل بل أمره القائلهلل

 [.ٖ)كىالى ةىٍجرًمىن كيٍ  شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  عػىٍاًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل(  ]المائدة هلل 

( بغضك  ألعدائك  )عى  لىى أىال  عػىٍاًدليوٍا اٍعًدليوٍا( كأنالفوى  )الى ةىٍجرًمىن كيٍ ( ال ةحملنك  )شىنىآفي قػىٍوـو
 )ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل(.

ةا عباد اهلل إلى ىذه الحادثة التي عجسد الادالة الربانية التي ك  كك   –أةها اإلخوة  –كانظركا 
 نحن بحاجة إليها السيما في ىذا الاالر.

وف لكن إةمانه  ضايف. سرقوا ن مؤمنأسرة مكونة من عدد من األشخاص في عالر رسوؿ اهلل 
أمتاة باىظة الثمن من عند إنساف من أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليه ن كطاب له  أف 

ةلالقوا ىذه الجرةمة بجارو ةهودم ةايش بلالع ىذا اإلنساف الذم سرؽ متاعو. حبكوا التهمة 
المسركؽ بحث كاعه  كأحكموىا أةما إحكاـ بوسائل ةضيع الزمن ااف عن ذكرىا كبيانها. ث  إف 

السارؽ الحقيقي  فيمن اعه  جاره اليهودم كاعه  أةضان السارؽ الحقيقي. كاستدعى رسوؿ اهلل 
فاستنكر كأظهر غضبو قائبلن ةا رسوؿ اهلل أنته  كنحن أىل بيت مسل  أال فلينظر ىذا المسركؽ 

ة حوؿ اليهودم الجار جاره الذم بلالقو كليتبين دالئل الجرةمة التي ارعكبها ىو. كحامت التهم
أف ةحك  عليو كأف ةقاضيو بجرةمة السرقة كإذا بارر  كضاقت سبل التهمة عليو ككاد رسوؿ اهلل 

 ةات من كتاب اهلل عز كجل عنزؿ دفاعان عن اليهودم البرمء كعجرةمان للسارؽ المسل  الحقيقين 
 كاسماوا بياف اهللهلل

ا أىرىاؾى الٌلوي كىالى عىكين لٍٍّلخىآئًًنينى خىاًليمان. )ًإن ا أىنزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى بًالٍ  حىعٍّ لًتىٍحكي ى بػىٍينى الن اًس ًبمى
اًدٍؿ عىًن ال ًذةنى ةىٍختىانيوفى أىنفيسىهيٍ  ًإف  اللٌ  ٍغًفًر الٌلوى ًإف  الٌلوى كىافى غىفيوران ر ًحيمان. كىالى عيجى وى الى ةيًحبُّ كىاٍستػى

ثًيمان. ةىٍستىٍخفيوفى ًمنى الن اًس كىالى ةىٍستىٍخفيوفى ًمنى الٌلًو كىىيوى مىاىهيٍ  ًإٍذ ةػيبػىيٍّتيوفى مىا الى ةػىٍرضىى مىن كىافى خىو انان أى 
نٍػيىا  هيٍ  ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ ادىٍلتيٍ  عىنػٍ اأىنتيٍ  ىىػؤيالء جى ا ةػىٍامىليوفى ميًحيطان. ىى ؿي فىمىن ةيجىادً ًمنى اٍلقىٍوًؿ كىكىافى الٌلوي ًبمى

هيٍ  ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىـ م ن ةىكيوفي عىلىٍيًهٍ  كىًكيبلن( ]النساء هلل   [.َُٗ-َُٓالٌلوى عىنػٍ
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 إلى أف نزؿ في  خر ااةات الارر

ًإٍثمان مًُّبينان( ]النساء هلل  ًطيئىةن أىٍك ًإٍثمان ثي   ةػىٍرـً ًبًو بىرًةئان فػىقىًد اٍحتىمىلى بػيٍهتىانان كى  [.ُُِ)كىمىن ةىٍكًسٍب خى

علك ىي عدالة اهللن كذلك ىو الفارؽ الكبير بين الادالة الربانية التي شر فػىنىا اهلل عز كجل بها منزلة 
من سماء كرمو كإحسانو كبين الادالة الزائفة التي عنبع من ىنا كىنا كىناؾ منطلقة من الرعونات 

ىذا الاال ن منطلقة من البررةةن منطلقة من مراعر القوة التي ةتمتع بها عرر بالمئة من سكاف 
 الرغائب كالمالال  الرخالية الزائفة كالاابرة.

 ما الابرة التي ةنبغي أف نقطفها ةا عباد اهلل من ىذا الكبلـ الذم أقولو لك ؟

الابرة التي ما أظن أنها عخفى على أمٍّ منا ىي أف من أراد أف ةحقع المجتمع الذم ةايش فيو 
الادالة ال ةمكن أف عنبع إال في عربة الدةن كال ةمكن أف عيٍستػىٍنبىٍت  بالادالة الحقيقية فليال  أف ىذه

إال في عربة اإلةماف باهللن إال في عربة مراقبة اهلل سبحانو كعاالىن فمن عالور أف بوساو أف ةقتطع 
الادالة عن مالدرىا الحقيقي أال كىو الدةن الحع كعالور أنو ةستطيع أف ةحقع الادالة الحقيقية 

س دكف أف عكوف ىذه الادالة موصولة بجذكرىان دكف أف عكوف موصولة باإلةماف باهللن بين النا
بالخوؼ من اهلل سبحانو كعاالى فقد أباد النجاة كلن ةقع إال على ىذه الالورة التي ذكرعها لك  
من صور الادالة الزائفة ذات األلع الركلي كالمضموف الذم ذكرعو لك ن قتل كقتاؿن عفجير 

ن عكفير ألسباب كأنواع شتىن عربه بحقوؽ الناسن خط  عرمي إلى اإلةقاع بين كانفجارات
األشقاءن علك ىي صورة الادالة عندما عػىٍنبىتُّ الادالة من رقابة اهلل عز كجل كعندما عكوف ىذه 

 الادالة ناباة من األرض كال عكوف نازلة من سماء اهلل عز كجل.

 رار اهلل القائلهللكمرة أخرل أذكٍّري نفسي كأذكٍّريكي  بق

ريكا اٍلًميزىافى( )كىالس مىاء رىفػىاىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى. أىال  عىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًف. كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسً  كىالى عيٍخسً 
 [.ٗ-ٕ]الرحمن هلل 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لي كلك .
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 ٛك٠زٗ هلل ػي ٚعًو١ف ٠ّبهً اإلَٔبْ ػج

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

رسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده ك 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

قلت لك  باألمس في األسبوع الماضي إف اإلنساف إذا عرؼ نفسو عرؼ ربون ةارؼ نفسو متمتاان 
بالفاتو كثيرة متنوعة متاددة كلكنو ال ةملك منها شيئانن ةنفاله بها كال ةفال شيئان منهان كردت إليو 

رةة أك ىذه الالفات دكف إرادة منو كال حك  كستودعو ىذه الالفات أةضان دكف إرادة منو كال ح
 حك .

 إذان ىو جهاز استقباؿ ةستقبل ىذه الالفات المختلفة.

كىل ةتأع ى أف ةوجىدى جهاز استقباؿ بدكف جهاز إرساؿ؟! من المرسل للالفات التي عتمتع بها من 
؟  عل  كعقل كنطعو كإرادةو كعافيةو كسمعو كبالرو كحسٍّ

 ز كجل.إنها عأعي إليك من جهاز اإلرساؿ كجهاز اإلرساؿ مالدره اهلل ع

عندما ةال  اإلنساف ىذه الحقيقة ةدرؾ أنو عبد لمن ىو بيدهن لمن ىو بسلطانون كعندئذو البد أف 
 ةالطبغ بالبغة الابودةة هلل عز كجل.

ىذا ما قلتو لك  باألمسن كلكن عاالوا نتابع كيف ةمارس اإلنساف عبودةتو كقد أةقن أنو عبده هلل 
 من عند اهلل عز كجل ما ةتمتع بو من صفات؟عز كجلن أةقن أنو جهاز استرساؿ ةستقبل 

 كيف ةمارس أحدنا عبودةتو هلل؟

 ةمارسها بطرةقتين اثنتين البد منهما؛ أكالىما الالبر كاألخرل الركر.
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كالالبر ال ةتحقع إال في المناخ المناسب لون كالمناخ المناسب للالبر ىو االبتبلءات كالمالائب 
نساف ابتبلءات متنوعة شتىن بدكف أف ةيفاجىأى بمالائب ال المتنوعة الكثيرة. بدكف أف ةتلقى اإل

 مانى للالبر.

كأما مناخ الركر فهو النا  كالمن  الكثيرة التي عفد إلى اإلنساف من جهاز اإلرساؿ من عند اهلل 
 سبحانو كعاالى. كىل ةتأع ى لئلنساف أف ةركر اهلل عز كجل بدكف أف ةتلقى نامو.

مزةجان من المالائب كالنا ن مزةجان من اللذائذ كااالـن  –باد اهلل ةا ع –كمن ىنا كانت الدنيا 
 مزةجان من المن  كالمحن.

من أجل أف ةؤدم اإلنساف الذم عرؼ ربو عبودةتو لهذا الخالع ةالبر عند االبتبلءات كةركر 
 الركر الذم عر فىوي بياف اهلل عز كجل عند النا  كعند ااالء.

 ر اإلنساف كاهلل ةقوؿ في محك  عبيانوهللكلكن كيف السبيل إلى أف ةالب

ريؾى ًإال  بًالٌلًو( ]النحل هلل   [.ُِٕ)كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ

ريؾى ًإال  بًالٌلًو(.  ةا عجبانن ةقوؿ لي اهلل )كىاٍصًبٍر( ث  ةقوؿ في الوقت ذاعو )كىمىا صىبػٍ

ز كجلن عضرع مانى ىذا الكبلـ إذا أردت أف عالبر التجئ إلى اهللن اعرض ضافك أماـ اهلل ع
على أعتاب اهللن قل لو موالم ال حوؿ لي كال قوة إال بكن ابتليتني بالمالائب كااالـ كأنا ال أرةد 
أف أعاليكن أنا أرةد أف أصبر كلكن أنت الذم عيالىبػٍّريًنين ال سبيل إلى ذلك إال أف عرسل إلي  نامة 

 التالبير حتى أصبر على الؤلكاءن حتى أصبر على الردائد.

ريؾى ًإال  بًالٌلًو(.ىذا م  انى قولو عز كجلهلل )كىمىا صىبػٍ

 إم إذان فالتجئ إلى اهلل لكي ةيالىبػٍّرىؾ.

 إلى قدكعنا كأسوعنا أال كىو رسوؿ اهلل. –ةا عباد اهلل  –كانظركا 

 أكؿ عبد اعتز بابودةتو هلل عز كجل. كاجهتو المالائبن كاجهتو الرزاةا كااالـ.

 ذه المالائب.كعاالوا أحدثك  عن نموذج من ى

 عوفي عمو أبو طالب كقد كاف سندان لو ككاف الذم ةمناو من أذل المرركين فالبر.



  

 ~637 ~ 
 

كما ىي إال أشهر مر ٍت حتى عوفيت زكجتو خدةجة كقد كانت كزةر صدؽ لون كقد كانت أنيسو في 
 الوحرة ككانت عقدـ لو الاوف المادم كالمانوم في طرةع دعوعو إلى اهلل.

دىىن ل  ةاد ةستطيع أف ةحرؾ فمو بكلمة دعوةن استراط أذل المرركين ث  جاءت الماليبة األ
 لو كأحي  بو باد كفاة عمو أبي طالب.

كالماليبة الراباة أنو أراد أف ةتجو إلى الطائف لالو ةجد ىنالك من ةسمع كبلمون لالو ةجد من 
 موف.ةتسع صدره لحدةثو كدعوعو كلكن الطائف خيبت  مالون ردعو على أعقابو كما عال

 فكيف مارس عبودةتو هلل من خبلؿ ىذه المالائب؟ ىا ىي ذم المالائب عترل كاجهها محمد 

مارسها عن طرةع كثرة االلتجاء إلى اهللن كثرة التضرع إلى اهللن مالنان أنو عاجز إف ل  ةانو اهلل عز 
 كجل على الالبرن مالنان أنو ال ةملك حوالن كال قوة.

شكول ضجرن ل  ةكن ةركو شكول احتجاج على اهللن الن  كاف ةركون كلكنو ل  ةكن ةركو
مااذ اهللن إنما كاف ةػياىبػٍّري بركواه عن عجزهن عن فاقتون عن ذؿ عبودةتو هلل عز كجل. انظركا إلى  

 كبلمو كقد مرت بو ىذه المالائب األربعهلل

)الله  إليك أشكو ضاف قوعي كقلة حيلتي كىواني على الناسن أنت رب الابادن أنت رب 
 المستضافينن أنت ربي( إلى أف قاؿ باد ذلكهلل )إف ل  بك علي  غضبه فبل أبالي(.

عابيران عن احتجاج كلكنها كانت إظهاران لابودةتو هلل سبحانو كعاالى كإظهاران  إذان ل  عكن شكواه 
 لفاقتو كعجزه.

عنوشنا  عندما كقد جال اهلل عز كجل من مالطفاه أسوة لنان قدكةن فلنقتدم بحبيبنا محمد 
المالائب كعطوؼ بنا الرزاةان فلنجد سبيبلن إلى الالبر التجئوا إلى اهللن اطرقوا باب اهلل عجدكف أف 

 اهلل عز كجل ةنجدنا بنامة الالبر.

كلكن األمر األى  من ىذا سنة من سنن اهلل ألـز اهلل عز كجل بها ذاعو الاليةن كلما عانى اإلنساف 
 موضع التنفيذن كلما عانى من شدة في حياعو أك ماليبةو طافت المؤمن باهلل الذم كضع عبودةتو هلل

بو فواجهها بالالبرن كاجهها بالتجمل البد أف ةكرمو اهلل إلى جانب الاسر باليسرن كانظركا في ىذا 
 إلى قولو سبحانو كىو ةخاطب رسولوهلل
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 [.ٔ-ٓ)فىًاف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران. ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران( ]الررح هلل 

 ل  ةقل إف باد الاسر ةسران الن قاؿهلل

 )ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران(.

 إلى جانب الاسر ستجد اليسرن لكن ىذا لمن؟

لمن اعجو إلى اهلل عز كجلن لمن فر  إلى المالائب التي عنوشو إلى باب اهلل سبحانو كعاالىن ةالن 
 في ىذه الحياةن أل  ةقلهللعن ضراعتو كةالن عن مسكنتو كذلون كعلك ىي كظيفة اإلنساف 

 [.ٔٓ)كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإًلنسى ًإال لًيػىٍابيديكًف( ]الذارةات هلل 

كالابادة سلوؾن كالابادة التي ىي سلوؾ ال عتحقع إال باد أف ةالطبغ اإلنساف بذؿ الابودةة هلل 
 سبحانو كعاالى.

و رئيس دكلة كىو إماـ كانت ىذه الحالة ىي دأب رسوؿ اهلل. كلو أنك  درست  سيرعو كى
المسلمين كىو أفضل األنبياء عند اهلل كىو حبيب اهلل عز كجل كىو ذاؾ الذم قاؿ اهلل لو )فىًان كى 

إال كىو متالاغر متذلل على أعتاب  [ كمع ذلك فل  ةكن ةػيرىل رسوؿ اهلل ْٖبًأىٍعييًننىا( ]الطور هلل 
اهلل ةستنجد فضلون ةستنػزؿ رحمتون ةستنػزؿ إال كىو ملتالع باب  اهللن ل  ةكن ةػيرىل رسوؿ اهلل 

 قدرعو كىو رئيس دكلةن كىو إماـ المسلمين ةا عباد اهلل.

ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمها كأف نتبينها. مالائب المسلمين اليـو كثيرة كإنك  لتالمونها كالزمن 
 ال ةتسع لادىا كال لحالرىا.

 كلكن ما الذم ةنجي المسلمين من ىذه المالائب؟

ٍعكيٍ  من الوسائل كاألسباب المادةةن ىذا شيء أمر اهلل باعداده لكن ال خير فيو إذا اعتمد دى 
 اإلنساف عليو كحده.

ما السبيل الذم بو نتخله من مالائبنا المختلفة المتنوعة؟ االلتجاء إلى اهللن الوقوؼ على باب 
 اهللن االنكسار كالتذلل على أعتاب اهلل.
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فسك شيئانن إذان ةنبغي أف عايش حياعك عيرة الابيدن ما ةنبغي أف أنت عبد ال عملك من أمر ن
 ةرمخر منك الرأس عاليان كأنت ال عملك من أمر نفسك شيئان.

 بماذا عرمخر؟ بفكر صائبو عتمتع بو! غدان ةسلب اهلل ىذا الفكر منك.

 بذاكرة عتمتع بها! غدان عستيقظ من رقادؾ كقد نسيت كل شيء.

في كيانك كعػيٍزىىى بها عندما عقف أماـ مر ة ذاعك! غدان ةسلبك اهلل ىذه بالاافية التي عتضرج 
 الاافية.

 من أنت حتى عقوؿ إني أملك شيئان منها؟

جهاز استقباؿ عتحرؾ صوره شتى عليك فسل من الذم ةرسل ذلك كلون  –كما قلت   –إذان أنت 
 ىو اهلل.

ن االنكسار على أعتاب اهلل سبحانو إذان ةنبغي أف ةكوف شأنكن دأبكن دائمان االلتجاء إلى اهلل
 كعاالىن كانظركا كيف عجدكف مالادؽ قوؿ اهلل عندئذوهلل

 )ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران(.

 الن ىما جملتاف متكررعاف ل  أجد مثلهما في كتاب اهلل

 )فىًاف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران. ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران(

اب اهللن لمن كاف مالطبغان بذؿ الابودةة هللن لمن كاف دأبو أف ةتالور لكن لمن؟ لمن كاف مبلزمان ب
الساعة التي ةتمدد فيها على فراش الموت كةستقبل ملك الموت لينقلو إلى الحياة البرزخية 

 األخرل.

أةها اإلخوةهلل ما دمت أعحدث عن االلتجاء كفن االلتجاء كثمرة االلتجاء فدعنا نكتفي بهذا الكبلـ 
 فر بقية الوقت لاملية االلتجاء إلى اهللن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.النظرم لنو 

 

 مكيدة للالائمين في رمضاف



  

 ~641 ~ 
 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

صيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأك 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

كيف أقبل   -شهر النفحات القدسية  -أرأةت  كيف أقبل ىذا الرهر المبارؾن شهر الرحمة اإللهية 
إلى عباد اهلل عز كجل مالحوبان بألطافو الاظيمةن أرأةت  كيف اختفى الحركر البلىب كظهرت في 

 النسمات المنارة في ليلو كنهار. ذلك ىو نموذج لرحمة اهلل عز كجل كلطفو.مكاف ذلك 

لقد عوقع المتوقاوف كخاؼ كثير من الناس من أف عػيٍقًبلى كاجبات ىذا الرهر إلى عباد اهلل ممزكجة 
بردة ىذا الجو البلىب كلكنه  أخطأكا إذ ل  ةالموا سنن رب الاالمين عز كجل. لقد عغلبت 

 ة على التوقاات الجوةة كعلى أرصادىا.األلطاؼ اإللهي

نركر ىذا اإللو الخالع اللطيف الالي  الركر البلئع بذؿ عبودةتنا لون  –ةا عباد اهلل  –فتاالوا 
 الركر البلئع برحمتو الغامرة كبلطفو الذم ال حد  لو.

هلل عز كجل في عباد اهلل إنك هلل سمات  الكثير الكثير عن األجر الاظي  الذم ةنالو المقبلوف إلى ا
ىذا الرهرن ةؤدكف كاجباعو كةتحلوف بآدابون كال أرةد أف أعيد ىذا الذم عرفتموه كسماتموه مراران 

 كعكرارانن لكنني أرةد أف الفت أنظارك  إلى حقيقة ىي من األىمية بمكاف.

و فاف إنو بمقدار ما ةاظ  أجر المقبلين على اهلل في ىذا الرهر كالذاكرةن لو كالمالطبغين بآداب
التائهين عن ىذا الرهر كالمارضين عن كاجباعو ك دابو ةتارضوف لسخ  كبير قد ال ةتوقاو أحده 

 من الناس.

كىكذا فاف ماال  الرحمة اإللهية التي عمر بنا خبلؿ ىذا الااـ لها كجهاف اثنافهلل كجو من األجر 
اإللهي القاع  ةتارض لو الاظي  ةنالو المقبلوف إلى اهلل في ىذه الماال ن ككجو  خر من السخ  

 المستًخفُّوف بهذه الماال  كالتائهوف عنها.

 أال فلتالموا ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل.
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إذا علمت  ذلك فلتالموا أف ىنالك مكيدة عحاؾ لهذه األمة كلاباد اهلل الالالحين خبلؿ أحد 
عحضيرىا  عرر شهران من الااـن ةاكف أصحاب ىذه المكيدة من شياطين اإلنس كالجن على

كحبكها من أجل أف عيالىب  ىذه المكيدة في ىذا الرهرن في شهر رمضاف المبارؾ. أال فاحذركا 
أحد عرر  –كما قلت لك    –على أنفسك  من ىذه المكيدة الرعناء التي ةاكف على عحضيرىا 

ي بيوا من شهر شهران من الااـ لتيالىب  ىذه المكيدة في ىذا الرهر فيتقطع عباد اهلل عز كجل منو كةػيغى 
 رمضاف ككاجباعو ك دابو كمن ث  ليتارضوا للسخ  الذم حدثتك  عنو.

خبلؿ الااـ من أجل صبها في ىذا  –كما قلت لك    –إنها مكيدة المسلسبلت التي عيالىاغي 
الرهرن من أجل جالها حجابان ةحجب الابد المسل  في ىذا الرهر عن اهلل عز كجلن ةنرغل بها 

 سبحانو كعاالى كىكذا ةبوء بسخ و كبير من اهلل بدالن من أف ةناؿ األجر الاظي  كةارض بها عن اهلل
 بسبب ذكره هلل كإقبالو على اهلل عز كجل.

ـي  ـي من رحماعو بسبب المااصي كإنما ةيٍحرى عباد اهللهلل إف اإلنساف ال ةنأل عن اهلل عز كجل كال ةيٍحرى
غيب عن ذكر اهلل عز كجل كعندما علهيو من ألطاؼ اهلل عز كجل كةتارض لسخ  اهلل عندما ة

مراغل الدنيا كأىواؤىا عن ذكره هلل عز كجلن كعلك ىي المكيدة التي أحدثك  عنهان أال فاسماوا 
 ما ةقولو اهلل عز كجلهلل

 [.ُِْ)كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم فىًاف  لىوي مىًايرىةن ضىنكان كىنىٍحريريهي ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى( ]طو هلل 

)كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم(. ل  ةقل من عورط في المااصين كل بني  دـ خطاء كاهلل ةتوب على من 
عاب كلكن المارض عن ذكر اهلل عز كجل بايد عن رحمة اهللن محكـو عليو باالحتجاب عن 

 ألطاؼ اهلل.

ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى. قىاؿى رىبٍّ ًل ى حىرىٍرعىًني  )كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ًذٍكًرم فىًاف  لىوي مىًايرىةن ضىنكان كىنىٍحريريهي 
-ُِْأىٍعمىى كىقىٍد كينتي بىاًليران. قىاؿى كىذىًلكى أىعػىٍتكى  ةىاعػينىا فػىنىًسيتػىهىا كىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى عينسىى( ]طو هلل 

ُِٔ.] 

عز كجلن ال عػيٍنًسيػىن كي   ال عػيٍنًسيػىن كي  ذكرى اهلل -كأقولها بالراحة  –ال عػيٍنًسيػىن كي  المسلسبلت 
اإلقباؿى على رحمات اهلل عز كجل التي عبلحقك  في ىذا الرهر فتتحوؿ رحماعو في حقك  إلى 

 سخ ن أقولها كأنا أعل  ما أقوؿ لك  ةا عباد اهلل.
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 قاطاوا في ىذا الرهر المبارؾ ىذه الملهيات كلها كأنت  بذلك عحكموف بفرلها.

 عنج  كما ةقولوف؟ إقبالك  ىو سر نجاحها ةا عباد اهلل. ما الذم ةجال ىذه المسلسبلت

بأف في ىذه المسلسبلت ما عوضات فها أكبئة كأمراض خبيثة ستسرم عما  –كإني أخبرك   –أال 
قرةب إلى جسـو أصحاب ىذه المسلسبلتن منتجيهان مخرجيهان ممثليهان فاةاك  كإةاىا. ابتادكا 

 ن كأنا أقوؿ كأعل  ما أقوؿ.عنها ال عاليبنك  عدكاىا ةا عباد اهلل

لقد علمت أف في ىذه المسلسبلت ما ةستنزؿ غضب اهلل كسخطو بل مقتو كعذابون كلقد علمت 
أف ىذه المسلسبلت قد عوضات فيها جراثي  أكبئة كأمراض خبيثة ستسرم عما قرةب إلى جسـو 

 باد اهلل.أصحابها. ابتادكا عنهان أنا ناص ن ابتادكا عنها ال عاليبنك  عدكاىا ةا ع

لسنا ممن ةارضوف عن  –كهلل الحمد  –ن كلكنا عباد اهللهلل نحن خطاؤكف كىكذا قاؿ رسوؿ اهلل 
 التوبةن قد نكوف خطائين كلكنا في الوقت نفسو عوابوف بحمد اهلل.

فاذا كاف الضاف قد حملنا على أف عزؿ بنا القدـ بين الحين كااخر فلنداك ىذه الحالة التي ىي 
فو اهلل عز كجل بنا فلنداك ذلك بالتوبةن فلنداك ذلك بالخضوع كااللتجاء إلى اهلل نتيجة ضاف كص

 سبحانو كعاالى. اهلل عز جل ةغفر الذنوبن كمن ذا الذم ةغفر الذنوب إال اهلل سبحانو كعاالى.

ًة الل   ًمياان ًإن وي )قيٍل ةىا ًعبىاًدمى ال ًذةنى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍ  الى عػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى ًو ًإف  الل وى ةػىٍغًفري الذُّنيوبى جى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي( ]الزمر هلل 

كلكن ةغفر الذنوب جمياان لمن أقبل إلى اهللن لمن التفت إلى اهلل سبحانو كعاالىن كىذا الرهر 
بين للكبائر المختلفة مثابة التفاعة إلى اهللن ىذا الرهر دعوة من اهلل للاالاة كالمارقين كالمرعك

ةقوؿ له  اهللهلل أال أقبلوا إلي أصف  عنك ن أال أقبلوا إلي أغفر لك  ذنوبك ن أال أقبلوا إلي أيبػىيٍّض 
 الالحائف السود من أعمالك .

فما المطلوب منا؟ المطلوب منا أال نغفل عن ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كمانى عدـ غفلتنا عن 
التوبة أك أف ةقودنا ذكره إلى االلتجاء إلى اهلل كالتضرع على أعتاب  ذكر اهلل أف ةقودنا ذكره إلى

 اهلل.
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سألني شاب منذ حين قاؿ ليهلل أنا ال أحب أف أعالي اهلل لكنني ضايف كشهواعي عارمة عتغلب 
ن أعوب إلى اهلل ث  إنني أعود إلى المااليةن ماذا أصنع؟ كأخذ ةتضرع كةتوسلن قلت لوهلل  علي 

قف الذم عقفون قف ىذا الموقف ذاعو لكن ال أمامي كال أماـ عبدو مثلي كلكن أرأةت إلى ىذا المو 
أماـ ربكن موالؾ كخالقكن ىذه الركول عقدـ بها إلى من فطرؾن إلى من ابتبلؾ بهذه الرهوات 
كاألىواءن قل لوهلل موالم ال أحب أف أعاليك كلكنني مندفع بالرهوات التي ابتليتني بها فيا رب 

 ة إال باونكن حررني ةا ربي من ىذه الرهوات كاألىواء.ال حوؿ لي كال قو 

أى إلى اهلل كىو عاصو كىو مسرؼ على نفسون أم ذكر اهلل سبحانو كعاالى كالتجأ كثابر على  التجى
ذلكن أجابو اهلل لبيكن انترلو من أىوائون انترلو من شهواعون انترلو من سوء حالو كأصب  

 جليات الرحمات اإللهية.اإلنساف الذم ةتؤلأل قلبو طافحان بت

 كلنا ذاؾ الرجل ةا عباد اهلل.

شهر رمضاف ىو الفرصة التي ةفت  اهلل عز كجل فيها األبواب للاالاةن للمارقينن لمرعكبي الكبائر 
لكن ال للمستكبرةنن ال للمااندةنن ال للذةن ةاكفوف طواؿ الااـ على الكيد لدةن اهللن على 

ء أعلن البياف اإللهي في قر نو أنه  مطركدكف من رحمة اهلل االستهزاء بكتاب اهللن ال. ىؤال
 سبحانو كعاالىهلل

هىا الى عػيفىت  ي لىهيٍ  أىبٍػوىابي الس مىاء كىالى ةىٍدخيليوفى ا بيوٍا بًآةىاعًنىا كىاٍستىٍكبػىريكٍا عىنػٍ ن ةى حىت ى ةىًلجى )ًإف  ال ًذةنى كىذ  ٍلجى
 [.ًَْلكى نىٍجًزم اٍلميٍجرًًمينى( ]األعراؼ هلل اٍلجىمىلي ًفي سى ٍّ اٍلًخيىاًط كىكىذى 

 كأنا ةكوف ذلك.

ىذه ناليحة أزجيها أكالن لنفسي ث  إنني أقدمها عقدة  المحب إلخوانيهلل قاطاوا ما ةرغلك  عن 
اهلل في ىذا الرهرن قاطاوا المسلسبلت التي عيالاغ خبلؿ الااـ لكي عباد المسلمين في ىذا 

 .الرهر عن اهلل سبحانو كعاالى

كأنا أقوؿهلل إف ىؤالء الذةن ةوغلوف في ىذه األعماؿ التي ةحاربوف بها اهلل قبل أف ةحاربوا بها دةن 
اهلل عز كجلن إنها نذةره لاقاب شدةدن إنها نذةر لسخ و رباني أسأؿ اهلل أف ةباده عن ىذه البلدة 

من ةكونوف حراسان لدةن  المباركةن نا  ىي بلدة مباركةن كمانى أنها بلدة مباركة أف اهلل أقاـ فيها
 اهللن من ةكونوف حراسان لررةاة اهلل عز كجل.
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بلدعنا لن عقبل مسلسبلت عحارب دةن اهلل كأنا أعل  ذلك ةا عباد اهلل كلكن الفضائيات الكثيرة 
 من حولك  عرسل ما عزاؿ سمومها فكيف السبيل؟ السبيل أف عحالنوا أنفسك .

جراثي  ألمراض كأكبئة خبيثة ستسرم  –ي ما أقوؿ كأنا أعن –ىنالك مسلسبلت عوضات فيها 
عما قرةب إلى جسـو أصحابها فاةاك  كإةاىان ال عارضوا أنفسك  لادكاىا. أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل الاظي .
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 ١ٌٍخ اٌمله ١ٍٚبٍخ اإلٔفبق ٚاٌيوبح

 

 

مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ان. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةر 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 ىما أمراف اثناف ةنبغي أف أذكر نفسي كأذكرك  جمياان بهماهلل

موف من أننا نايش أفضل أةاـ ىذا الرهرن علك األةاـ كالليالي التي أكد أما األمر فهو ما عال
أف فيها ليلة ىي خير من ألف شهر كما قاؿ اهلل سبحانو كعاالىن كلالك  عالموف أك  المالطفى 

أنو قاؿهلل )التمسوا ليلة القدر في ليالي الواحد  سمات  أف اإلماـ أحمد ركل عن رسوؿ اهلل 
رةن كخامس كعررةن كسابع كعررةن كعاسع كعررةن من ىذا الرهر كالاررةن كثالث كعر

 المبارؾ(.

كىذا ةاني أف ليلة القدر ليست محالورة كما ةتوى  كثير من الناس في ليلة السابع كالاررةن من 
 ىذا الرهر المبارؾ.

 –الريء الذم أرةد أف الفت نظرك  إليو ىو أف في الناس من ةتسلوف بالجدؿ حوؿ ىذه الليلة 
عنظر إلى أحدى  كقد ألقى بدالن من أف ةنتهزكا الفرصة التي دعا إليها رسوؿ اهلل  –ليلة القدر 

في جلستو ركبة على أخرل كراح ةناقش قائبلنهلل كيف عكوف ىنالك ليلة بحد ذاعها ىي ليلة القدر 
ستمر؟ ىكذا كىي خير من ألف شهر في حين أف الليالي كاألةاـ عتوازعي الكرةى األرضية في عبادؿ م

ةقوؿ كىو ةظن أنو بهذا الكبلـ قد نسف بياف اهلل عز كجل كزلزؿ عقائد المؤمنين في قلوبه  
أف ىذه جهالة طام ة كةنبغي أف ألفت النظر إلى البدةهة التي ةنبغي أال  –أةها اإلخوة  –كالواقع 

 عغيب عن باؿ أم عاقل فضبلن عن عال .
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ر الزماف نهائيان فاألزمنة كلها في جوىرىا كاحدةن األزمنة إف فضيلة ليلة القدر ال عكمن في جوى
التي عتمثل في حركة الفلك ال فرؽ بين زماف كزماف فيها ق  كإنما عكمن أىمية ىذه الليلة أك 
فضيلة ىذه الليلة في عجليات اهلل سبحانو كعاالى على عباده فيها بالرحمة كالالف  كالمغفرة 

ز كجل فيها على عباده جمياان الطائاين كالااصين كله  بررط كاستجابة الدعاءن ةتجلى اهلل ع
كاحد ىو أف ةلتفت اإلنساف إلى اهلل في ىذه الليلة كأف ةػيٍقًبلى إليو كما ةػيٍقًبلي اهلل سبحانو كعاالى 

 إليو بالرحمة كالالف  كالمغفرة كاستجابة الدعاء.

اإلشكاؿ كإنما السر كامن في الرحمة إذان فسر ليلة القدر ليس كامنان في زمنو ماين حتى ةرد ىذا 
 اإللهية المتنزلة من السماء.

فلو فرضنا أف ليلة القدر عكمن في الليلة الحادةة كالاررةن من ىذا الرهر فاف اهلل ةتجلى على 
عباده في الليلة الحادةة كالاررةن ىنا كةتجلى على عباده في الليلة الحادةة كالاررةن في أمرةكا 

ه في الليلة الحادةة كالاررةن في أكركبا كىكذا. فهذا ىو األمر األكؿ الذم كةتجلى على عباد
ةنبغي أف نتبينو. كلو أف اإلنساف كقف أماـ ىوةتون كقف أماـ مر ة ذاعو كعذكر أنو عبد مملوؾ هلل 

 عز كجل لما سخر ببياف ةؤكده اهلل عز كجل كأفرد لذلك سورة برأسهاهلل

لى  ره مٍٍّن أىٍلًف شىٍهرو( ]القدر هلل )ًإن ا أىنزىٍلنىاهي ًفي لىيػٍ يػٍ لىةي اٍلقىٍدًر خى لىةي اٍلقىٍدًر. لىيػٍ -ًُة اٍلقىٍدًر. كىمىا أىٍدرىاؾى مىا لىيػٍ
ّ.] 

لكنو الاتو كاالستكبار على اهلل عز كجل ةجال أحدى  ةجلس ليزجي الوقت كليتسلى بالجدؿ 
ا في محك  عبيانو كما قد ذكره لنا بدالن من أف ةاود فيدرس كةتال  ما قد بيػ نىوي اهلل عز كجل لن

 في أحادةثو. رسوؿ اهلل 

كأما األمر الثاني فهو ما ةنبغي أف أعود فأذكرك  بو مرة أخرل. على الموسرةن كاألغنياء الذةن 
متاه  اهلل بالمزةد كالمزةد من الماؿ أف ةالموا أنه  ال ةملكوف شيئان من ىذا الماؿ الذم كضاو 

 ه ن عليه  أف ةالموا الحقيقة التالية ةا عباد اهلل.اهلل عز كجل عحت أةدة

 ىذا الماؿ الذم كضاو اهلل عز كجل كثيران كفيران عحت ةد فبلفو من الناس األغنياء قسماف اثناف.

أما القس  األكؿ منو فأعطاه اهلل عز كجل إةاه ليمتع بو نفسو كأىلو كأسرعو كذكةو كليحقع بواسطة 
 كالحياة الرخية. ذلك لنفسو كألسرعو المايرة
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كأما القس  الثاني فهو كدةاةن كاسماوا ما أقوؿ لك  ةا عباد اهللهلل كدةاة استودعو اهلل سبحانو 
كعاالى لدةو ألناس  خرةنن ائتمنو على ىذا الماؿ ليؤدةو إليه ن من ى  الذةن استودع اهلل ىذا 

سىم ٍوفى الفقراء كال أقوؿ الفقراء ألف الماؿ عنده لالالحه ؟ إنه  من ةيسىم ٍوفى الفقراء كأنا أقوؿ من ةي 
األغنياء الذةن نسوا ىذه الاهدة التي كضاها اهلل عز كجل بين أةدةه  ى  الذةن جالوا ىذا 

الالنف الثاني ةيسىم ٍوفى فقراءن كلو أنه  أعادكا الحع إلى أصحابو إذان لرأةنا أف الجميع ةايروف في 
 ظل الرخاء كالكفاةة.

زؿ ضيفان عند ثرمٍّ كبير كلما أراد الضيف أف ةرحل أعطاه بػيٍلغىةن كبيرة من الماؿ أرأةت  إلى رجل ن
قاؿ ىذا لك كىذا القس  الثاني عاطيو إذا ذىبت إلى بلدؾ لفبلف كفبلفو كفبلفن إنها كدةاة 

أيحىمٍّليكى االئتماف بها كإعطاءىا ألصحابها. كذلك  ىؤالء األغنياء الموسركف الذةن ةخيل إليه  
  ةملكوف الماؿ ال ةملكوف شيئانن قس  منو متاه  اهلل عز كجل بو متاةن ألنفسه  كذكةه  أنه

كقس  استودعو اهلل عز كجل لدةه  ًلميبل ًكًون ألصحابو كى  من ةيسىم ٍوف الفقراء. أال فليال  ىؤالء 
لهؤالء الفقراء شركة الموسركف أال كلييذىك ريكا إف ل  ةكونوا ةتذكركف أف مزارعه  التي ةتقلبوف فيها 

فيهان ليالموا أف بيوعه  التي ةتمتاوف فيها للفقراء شركة في ىذه البيوت التي ةسكنوف فيهان ال 
أقوؿ السيارة بل السيارات التي عجث  في كل مساء حوؿ الدار ليالموا أف لهؤالء الفقراء شركة 

 حقيقية فيها.

الستامالو الرخالي زكاة؟ كىل على الدار كيفن قد ةقوؿ قائلهلل كىل في سيارة ةملكها صاحبها 
التي أسكنها زكاة؟ نا  ال زكاة فيها كلكن اسمعهلل إف المبلةين التي اشترةت بها المزرعة كالتي 

اشترةت بها الدار الفارىة كالتي اشترةت بها السيارات الفارىة المتنوعة ىذه المبلةين التي اشترةت 
ت لك ؛ صنف متاك اهلل عز كجل بو لتاود بو رخاءن إلى بها ىذا كلو إنما ىو صنفاف اثناف كما قل

نفسك كإلى أسرعك كصنف ائتمنك اهلل عليو ىو النسبة التي عارفوف اثنين كنالف في المئة من 
ىذه المبلةين الكثيرة كلكنك ل  عاد بهذه النسبة إلى أربابهان ل  عيسىلٍٍّ  الودةاة إلى أصحابها 

 شركة بينك كبين ىؤالء الفقراء. فأصب  كل شيءو عرترةو بهذا الماؿ

أف الفقهاء اعفقوا على أف اإلنساف الذم عال عى بمالو حعٌّ للفقراء ث  أراد  –ةا عباد اهلل  –كلتالموا 
أف ةبياو قبل أف ةاطي ألصحاب الحع حقه  ال ةال  البيع في ىذا الجزء الذم ال ةملكون البيع 

قة ةنبغي أف عالموىان قانوف بل قاعدة فقهية ال ال ةال  في ىذا الجزء الذم ال ةتمتع بون حقي



  

 ~648 ~ 
 

القائلهلل )إف اهلل جال في أمواؿ  إشكاؿ فيها كال رةبن كلقد ذك ٍرعيكيٍ  من قبل بحدةث رسوؿ اهلل 
ًهديكا فاركا أك جاعوا إنما ةكوف ذلك بما  األغنياء بالقدر الذم ةسع فقراءى  كإف الفقراء إذا جى

 به  فمااقبه  على ذلك عقابان كبيران(.ةفال أغنياؤى  كإف اهلل محاس

قولوا لهؤالء الموسرةن كما أظن أنه  ةوجىدكف في أمثاؿ ىذه المجالس ألف أعباء الدنيا أثقلته  
عن التحرؾ كالمجيء إلى ىذه األماكن كأمثالها للرجوع إلى حقيقة الابودةة القائمة في كياناعه  هلل 

 ماؿ ماؿ اهللن أال عقرؤكف القر فهللعز كجلن قولوا له  الماؿ ليس مالك ن ال

 [.ّّ)كى عيوىي  مٍّن م اًؿ الل ًو ال ًذم  عىاكيٍ ( ]النور هلل 

الماؿ ماؿ اهلل لكن اهلل عز كجل كرمان منو كإحسانان متاك بجزء كبير منو كقاؿ عد بو إلى أىلك 
لودةاة إلى أصحابهان كنفسك كأسرعكن أما الجزء ااخر قاؿ لو ىذه كدةاةن إنها كدةاة أىًعٍد ىذه ا

نحن نقوؿ ىؤالء فقراء كمساكينن من أةن التالقت به  ىذه التسمية؟ منا نحن لما حبسنا ىذه 
الودةاة في جيوبنا كصنادةقنا كل  نادىا إلى أصحابها نظرنا إليه  فوجدناى  أصبحوا فقراءن من 

الودةاة عن  الذم جاله  فقراء؟ نا  اهلل عز كجل ىو مسبب األسباب كلكني لما حبستي 
 أصحابها كلما حبسها الثاني كالثالث كالرابع عحقع الفقر عند ىؤالء كغدان ةأعي ةـو الحساب.

عباد اهللهلل ك  كك  أعمنى أف عستيقظ اإلنسانية بين جوان  ىؤالء الموسرةن الذةن كلما ازدادت 
ه  عحركت نامة اهلل عز كجل عليه  ازدادت قلوبه  قسوة. ةا عجبان أعمنى لو أف إنسانيت

فاستيقظت فساقته  إلى بيوتو في ضواحي ىذه المدةنة مدةنتك  مدةنة دمرعن دخلوا إلى ىذه 
الكهوؼن دخلوا إلى ىذه المغاكرن دخلوا إلى أماكن ىي بالقبور أشبو منها بالبيوتن نا  ىي 

في ىذه  بالقبور أشبو منها بالبيوت من الذم ةسكنونها أناس من أمثالنا كأمثالك ن كال كاهلل إف
 البيوت ما ال ةرضى كثير من الحيوانات أف ةستقر فيها.

عمنيت لو أف ىؤالء الموسرةن ساقته  أقدامه  إلى ىذه األماكن كنظركا إلى إخوةو له  ةموعوف 
موعان متقطاانن لماذا؟ ألنه  حبسوا كدائاه  التي ىي ملك له  بقرار من اهلل في جيوبه  

 كصنادةقه .

ك أف عرقد الليل كأنت عنظر إلى ما جنتو ةداؾ من ىذه الظاىرة؟ كيف ةتأعى ةا ىذا كيف ةتأعى ل
لك أف عضع اللقمة في ةدؾ فتستسيغها كأنت عال  أف ىذا الذم رأعو عيناؾ إنما ىو نتيجة 
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جرةمتك أنت عندما حبست ىذه الودةاة في صندكقك كل  عاد بها إلى أصحابها؟ كيف ةمكن أف 
ةهنأ لك عيش عندما عاود من ىذه الرحلة بل من ىذه الطوفة التي  ةهنأ لك مقاـ؟ كيف ةمكن أف

أحدثك  عنها؟ كلكنني أعل  كأنت  عالموف أف ىؤالء الذةن أكرمه  اهلل كمتاه  اهلل بالماؿ الوفير 
الوفير ال ةمكن أف ةلتفتوا إلى ىؤالء الناس ألنه  ال ةرةدكف أف ةاكركا متاته ن ال ةرةدكف أف 

ه . إنه  إذا نظركا فوجدكا حاؿ ىؤالء الذةن ةايروف في الضنكن إذا نظركا ةاكركا صفو مايرت
فوجدكا حاله  ربما ةتخيلوف أنه  ةكدركف صفو حياعه ن ةكدركف صفو نايمه  كلذلك فالحل أف 

 ةطرحوا ىذا الواقع كراءى  ظهرةان كأف ةنسوا أك ةتناسوا كجود ىؤالء الذةن ةموعوف موعان بطيئان.

إلو إال ىو إف ىنالك إخوة لك  كاف دأبه  في ىذا الرهر أف ةطوفوا في ىذه  كاهلل الذم ال
األماكن كأف ةتنقلوا ضمن ىذه البيوعات إف جاز التابير عنها بالبيوعات كلكن ىذا الذم فالوه عاد 

إليه  بنروة ما مثلها نروةن ل  ةاكر أبدان صفو نايمه  بل أدخل في كيانه  نروة ال ةمكن 
حققها بأم كسيلة من الوسائل المادةة. دخلوا ىذه البيوعات كرأكا ىذا الوضع الذم لئلنساف أف ة

كصفتو لك ن أخرج الواحد منه  من جيبو ما استطاع أف ةخرجن ما استطاع أف ةأعي بو كقذفو فيما 
بينه  كإذا البأساء قد عحولت إلى رخاء كإذا األسى الذم خي  على الوجوه قد عحوؿ إلى فرحة 

غار ةرقالوف كإذا الكبار ةفرحوف. استطات بهذا الامل أف عدخل الفرحة في قلوب كئيبةن كإذا الال
ن ٍد لمثل ىذا؟ ما قيمة الماؿ إف حبستو في صندكقي أك  ما قيمة الماؿ أةها اإلخوة إف ل  ةيجى

 اكتنزعو ىنا كىنا كىناؾ في المالارؼ الاالمية المختلفة كل  أعد بو إلى ىؤالء الذةن استودع اهلل
لدم  أمواله ن ما قيمة ذلك؟ غدان سأرحل. قولوا لهؤالءهلل إنها أةاـ أك أشهر أك سنوات كغدان 

سترحل من ىذه الدنيا كلن عنالوا منها إال ما طامت ن إال ما ارعدةت ن إال ما أكلت  كالباقي ماذا 
من كراء ىذا الذم عالناوف بو؟ كاهلل إنو لن ةكوف إال عبئان ثقيبلن أمامك  ةـو القيامة كلن عجدكا 

جماتموه فلن عستفيدكا منو ال لطااـ كال لرراب كال لكساء لن عجدكا من كراء ذلك إال نيرانان 
 علتهب.

عرل ىل في ىذا المسجد ناسه من ىؤالء الناس ةسماوف كبلمي؟ ىل ةمكن ألناس من ىؤالء 
ةن لال ىذا الذم أقوؿ الناس أف ةبلغه  ىذا الذم أقوؿ؟ لال ىذا الذم أقوؿ ةرقع قلوبه  القاسي

 ةوقظ إنسانيته  الغافلة.
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ؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةكرمنا بالتراح  حتى ةكرمنا برحمتو. أقو 
 الاظي .
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 االػزظبَ ثؾجً هللا ٘ٛ اٌّؾٛه اٌغبمة ٌٛؽلح األِخ

 

 

نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو ب
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ية التي عتمتع بها الدعوة إلى ال أعل  أف أمران كج هىوي القر في إلى الناس ةتمتع بالقدسية كاألىم
الوحدة كإلى التضامن كإلى نبذ أسباب الفرقة كالرتاتن بل أنا ال أعل  أف نامةن امتن  اهلل سبحانو 

اًت الفرقة كالتباغض  كعاالى بها على عباده كنامة عحوةلو له  كانترالو إةاى  من أقالى دىرىكى
لتضامن كالحبن أال عركف إلى ااةة التي ال كالتهارج كالتقاعل إلى أعلى قم  الود كالتآلف كا

ةجهلها ذك جناف كال ةكاد ةفتر عن عردادىا لساف كال ةخلو جدار في بناء أك قاعة إال كعجد لها 
 رسمان على جدرانها كعفننان في كتابة خطوطها أال كىي قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ًمياان كىالى عػىفىر   ٍبًل الٌلًو جى اء فىأىل فى بػىٍينى )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى قيوٍا كىاذٍكيريكٍا نًٍامىتى الٌلًو عىلىٍيكيٍ  ًإٍذ كينتيٍ  أىٍعدى
لً  هىا كىذى ًتًو ًإٍخوىانان كىكينتيٍ  عىلىىى شىفىا حيٍفرىةو مٍّنى الن اًر فىأىنقىذىكي  مٍّنػٍ كى ةػيبػىيٍّني الٌلوي لىكيٍ  قػيليوًبكيٍ  فىأىٍصبىٍحتي  بًًنٍامى

 [.ٍَُّ  عػىٍهتىديكفى( ] ؿ عمراف هلل  ةىاعًًو لىاىل كي 

كإني ألعل  أف شاوب الاال  كالدكؿ الاربية كاإلسبلمية كانت في ىذه الاالور المتأخرة كال عزاؿ 
عساى بكل الوسائل إلى استاادة ىذه الوحدةن إلى استاادة ىذا التضامنن كإنها لترفع في سبيل 

كن الاجب أف ىذه الجهود التي نراىا ذلك الراارات المتنوعة في المناسبات المختلفة. كل
بأعيننا أك عسماها  ذاننا ل  عأت إلى اليـو بأم طائلن بل إننا لننظر فنجد أف كاقع المجتماات 
 اإلسبلمية ةتراجع إلى الوراء على صايد التاارؼ كالتآلف كالتضامن كإنك  لتجدكف دالئل ذلك.



  

 ~652 ~ 
 

ر على كل األصادة كننظر فنجد أف ىنالك كلمة الوحدة لها شاارات متألقة براقة في ىذا الاال
كسائل فابلن عػيٍبذىؿ من أجل عحقيقها كلكننا ننظر فبل نجد مالداقان لذلك كةيذىكٍّرنا ىذا بالمثل 

 الاربي القائل أسمع جاجاةن كال أرل طحنان. فما السبب؟

قلت ال ةمكن  أف دائرة االعحاد بين أفراد أمة أك أفراد جماعة كثرت أك –ةا عباد اهلل  –السبب 
أف عت  كعتكامل إال إذا كاف ىنالك محوره جاذبه ةجماها. دائرة االعحاد بين األفراد أة ان كانوا 

كمهما كانوا من الكثرة كالقلة ال عتحقع بدكف محورو جاذبن ةارؼ ذلك علماء الفلسفة كالمنطع 
 كةال  ذلك علماء الهندسة على اختبلفه .

ي المحور الجاذب قبل أف ةأمر عباده بالتبلقي كالتضامن كالوحدة من أجل ىذا كضع البياف اإلله
 فقاؿ أكالهلل

ًمياان( ٍبًل الٌلًو جى  )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

 ىذا ىو المحورن االعتالاـ بحبل اهللن ث  قاؿ باد ذلكهلل

 )كىالى عػىفىر قيوٍا(

 كعبلـ ةجتماوف؟كلو أنو بدأ فقاؿهلل الى عػىفىر قيوٍا لن ةتأعى لاباده أف ةجتماوا عن عفرؽن 

ال ةمكن لؤلمة أف عتبلقى إال على ىدؼن إال على محور. كربنا سبحانو كعاالى حكي  كما عالموف 
كلذلك كضع المحور المتمثل في حبل اهلل أم المتمثل في كتاب اهلل كما ةتضمنو من عقيدة 

 .كشرعة كمبادئن فلما استقر فيما بينه  ىذا المحور جاء دكر الدعوة إلى االعحاد

كإنا لنتساءؿ ااف أةن ىو ىذا المحور؟ أةن ىو المحور الذم ةنبغي أف عتداعى األمة إلى االعحاد 
 على أساسو؟ أةن ىو المحور الجامع الذم عبػ رى عنو بياف اهلل عز كجل بحبل اهلل؟

لقد عحوؿ المحور إلى محاكر شتى ةا عباد اهللن كإنك  لتالموف ذلكن كعندما ةغيب المحور 
الجامع كعحل محلو محاكر متاددة متناقضة البد أف عػيٍوًرثى األمةى ىذه المحاكري مزةدان من  الواحد

الفرقة كمزةدان من الرتات ةختلفوف على ىذه المحاكر المتاددةن كىا أنا أضاك  أماـ طائفة من 
 األمثلة عجسد ىذه الحقيقة التي أقولها لالنا نجال ألنفسنا من ذلك درسان.
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لرباني مبينان المبدأ الذم بو ةسمو اإلنساف أك بو ةهب  في مجتماو الذم ةايش فيون ةقوؿ المحور ا
 ةقوؿهلل

ا الن اسي ًإن ا خىلىٍقنىاكي  مٍّن ذىكىرو كىأينثىى كىجىاىٍلنىاكيٍ  شيايوبان كىقػىبىاًئلى لًتػىاىارىفيوا ًإف  أىكٍ  رىمىكيٍ  ًعندى الل ًو )ةىا أىةػُّهى
ًبيره( ]الحجرات هلل  أىعٍػقىاكيٍ  ًإف  الل وى   [.ُّعىًلي ه خى

ننظر كإذا بأةدو قد غىي بىٍت ىذا المحورن كإذا بمحاكر أخرل حل ٍت محلون محاكر الاالبيةن محاكر 
المبالغة في االعتداد بالقوميات المختلفة فكاف من نتائج ذلك أف عحولت ىذه المحاكر إلى 

 اهلل عز كجل.سبب جدةد للفرقة بدالن من السبب الذم رسمو بياف 

 إليك  ىذا المثاؿ الثانيهلل 

ةضانا المحور الرباني أماـ عحذةر بابارات ال عقبل التأكةلن ةحذرنا المحور الرباني من أف نستسل  
 للسل  الذم ةأعي بمظهر السبلـ فيقوؿهلل

 [.ّٓن ةىًترىكيٍ  أىٍعمىالىكيٍ ( ]محمد هلل )فىبلى عىًهنيوا كىعىٍدعيوا ًإلىى الس ٍلً  كىأىنتي ي اأٍلىٍعلىٍوفى كىالل وي مىاىكيٍ  كىلى 

أم سىٍل و ةحذرنا منو بياف اهلل؟ ذلك السل  الذم ال ةأعي إال باد أف نتجرد من الحقوؽن باد أف 
نتجرد من الممتلكاتن كنظرنا فوجدنا إخوة كأبناء عمومةو لنا ةارضوف عن ىذا المحور الذم 

أس الستسبلـ ةأعي باليغة سبلـ كةغضوف الطرؼ عن كضىاىنىا البيافي اإللهي أمامون ةنغضوف الر 
 الحقوؽ المستلبة كاألراضي المغتالبة المستوطنةن أجل.

 إذان الحظنا كيف غاب المحور الرباني كحل  في مكانو المحور الذم ةثير الرقاؽ كالجداؿ.

اني من على أساسو إنس –نحن المسلمين  –انظركا إلى ىذا المثل ااخرن ةضانا المحور الرباني 
 التااةش كالتآلف كالتااكف مع غير المسلمين من أىل الكتاب فيقوؿهلل 

ةًن كىلىٍ  ةيٍخرًجيوكي  مٍّن ًدةىارًكيٍ  أىف عػىبػىرُّكىي ٍ  هىاكي ي الل وي عىًن ال ًذةنى لىٍ  ةػيقىاعًليوكيٍ  ًفي الدٍّ  كىعػيٍقًسطيوا )الى ةػىنػٍ
 [.ٖ( ]الممتحنة هلل ًإلىٍيًهٍ  ًإف  الل وى ةيًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى 

كنظرنا اليـو كإذا بأناس ةػيغىيٍّبيوف ىذا المحور الرباني كةحلوف محلو مراعر األحقاد كالضغائن كما 
 ةػياىبػ ري عنو اليـو باإلرىاب كنحو ذلك.

  عيك  بأمثلة أخرل؟ حسنانهلل
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تين متساكةتين ةضانا المحور الرباني من كتابو المبين بابارة ال عقبل التأكةل أماـ كفتين أك دعام
لجهود كلٍّ من المرأة كالرجل في ىذا المجتمع اإلنساني لينهض المجتمع على جهود كلٍّ منهما 

 بتساكو فيقوؿهلل

( ]التوبة هلل   [ُٕ)كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍاضيهيٍ  أىٍكلًيىاء بػىٍاضو

 لوضاية.ةرسخ مبدأ الوالةة المتبادلة التي ال عالمها إلى اليـو القوانين ا

 كةقوؿهلل

( ] ؿ  )فىاٍستىجىابى لىهيٍ  رىبػُّهيٍ  أىنٍّي الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو مٍّنكي  مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى بػىٍاضيكي  مٍّن بػىٍاضو
 [ُٓٗعمراف هلل 

كنظرنا فوجدنا اليـو من ةػيغىيٍّبي ىذا المحور أك ةتجاىلو أك ةلقيو كراءه ظهرةان ث  ةزع  كةته  أف 
ا رسخ المجتمع الذكورم لينهض على حطاـ كأطبلؿ حقوؽ المرأة. غييٍّبى المحور القر ف إنم

 القر ني الذم نقرؤه ككضع مكانو ىذا الذم ةثير الجدؿ كالنقاش كالخالاـ.

 عاالوا إلى مثاؿ  خرهلل

ةضانا المحور الرباني أماـ ما ةنبغي أف نالمو من عارةخ الباثة اإلسبلمية كحياة المالطفى مع 
 ضانا أماـ الالورة التالية كالرهادة الاالية ألصحاب رسوؿ اهلل فيقوؿهللأصحابون ة

نػىهيٍ  عػىرىاىيٍ  ريك اان سيج دان ةػى  ٍبتػىغيوفى فىٍضبلن )مُّحىم ده ر سيوؿي الل ًو كىال ًذةنى مىاىوي أىًشد اء عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاء بػىيػٍ
نًجيًل  مٍّنى الل ًو كىًرٍضوىانان ًسيمىاىيٍ  ًفي كيجي  وًىًه  مٍٍّن أىثىًر السُّجيوًد ذىًلكى مىثػىليهيٍ  ًفي التػ ٍورىاًة كىمىثػىليهيٍ  ًفي اإٍلً

كىعىدى الل وي  كىزىرٍعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي فىآزىرىهي فىاٍستػىٍغلىظى فىاٍستػىوىل عىلىى سيوًقًو ةػيٍاًجبي الزُّر اعى لًيىًغيظى ًبًه ي اٍلكيف ارى 
هي  م ٍغًفرىةن كىأىٍجران عىًظيمان( ]الفت  هلل ال ًذةنى  مىنيوا كى   [ِٗعىًمليوا الال اًلحىاًت ًمنػٍ

علك ىي شهادة رب الاالمين ألصحاب رسوؿ اهللن كنظرنا فوجدنا من ةيحىكٍّ ي مزاجو في عالنيف 
 فيالنفه  بين صال  كطال  مارضان عن شهادة كتاب اهلل سبحانو كعاالى. أصحاب رسوؿ اهلل 

فوجدنا البياف  –ككل ذلك ةنبثع من الحبل الذم أمرنا اهلل باعتالامو  –ور  خر كنظرنا إلى مح
 كبين زكجاعو فيقوؿهلل  اإللهي ةقرف بين مكانة رسوؿ اهلل 

اعػيهيٍ ( ]األحزاب هلل   [ٔ)الن ًبيُّ أىٍكلىى بًاٍلميٍؤًمًنينى ًمٍن أىنفيًسًهٍ  كىأىٍزكىاجيوي أيم هى
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ـو القيامةن إذان ىن  جمياان برهادة كتاب اهلل عز كجل أمهات ةالفه  باألمومة لنا جمياان إلى ة
للمؤمنينن كنظرنا فوجدنا من ةػيغىيُّبي أك ةحاكؿ أف ةػيغىي بى ىذا المحور ليحكٍّ ى مزاجو بين زكجات 

 رسوؿ اهلل 

ىذه نالوص ذكرعػيهىا كأمثلة على المحور الجامع ككلها نالوص قاطاة الداللة ال عقبل عأكةبلن ق ن 
لكن الشك أف من كراء ىذه النالوص القاطاة الداللة جمبلن كبياناتو كألفاظان أخرل في كتاب اهلل ك 

عقبل التأكةل كعقبل أكثر من عفسير كمن ىنا كجدت المذاىب بل من ىنا كجدت الفرؽن ةنبغي أف 
ةنبغي أف  نال  أف ىذه الفرؽ التي عكاثرت من خبلؿ عفسير النالوص الميٍحتىًملىة التي عقبل التأكةل

عتسع صدكرنا لها جمياان كةنبغي أف نال  أنها جمياان عستظل بظل اإلةماف كأنها جمياان عسمو إلى 
صايد اإلسبلـ كأنها ستلقى اهلل عز كجل إف كانت صادقة في اجتهاداعها ىذه كىي مثوبة إف بأجرو 

 أك بأجرةن.

يتها في كتاب اهلل كىذا ما ةنبغي ىذه خبلصة ما ةبغي أف نالمو أةها اإلخوة من أمر الوحدة كقدس
أف نالمو من السبب الذم جال عودة األمة إلى ىذه الوحدة مستاالية كك  كك  من الناس 

 عساءلوا عن سبب ذلك.

سبب ذلك أف المحور الذم ةجذب للوحدة قد غاب كحل ت محلو محاكر متناقضة مختلفة. 
 بدالن من أف عحقع كحدة ىذه األمة.المحاكر المختلفة المتناقضة عمزؽ بدالن من أف عجمع ك 

كخبلصة ما ةنبغي أف أقولو لنفسي كأف أقولو إلخواني في اإلسبلـ كاإلنسانية أف لنا أف نجتهد في 
كلكن على أف نتالور أننا  فه  كتاب اهلل عز كجل ما كسانا ذلك كفي فه  سنة رسوؿ اهلل 

 عز كجل إذ ةقـو الناس جمياان لرب قادركف على أف ندافع عن اجتهاداعنا ةـو نقف بين ةدم اهلل
الاالمينن فاذا علمتي أنني أستطيع أف أدافع عن اجتهادم في ذلك الموقف الخطير الاظي  

المخيف فيا مرحبان باجتهادم اليـو في الحياة الدنيا كلكن إذا علمتي أف لسانيى سيتلجلج كأنني 
ما أقف بين ةدم رب الاالمين فؤلعد إلى لن أستطيع أف أدافع عن اجتهادم الذم عبنيتو اليـو عند

نفسي كألمحه نظرعي ىذه كألحواؿ أال أرعحل من ىذه الدنيا إال بقلب سلي  كما دعا سيدنا 
 إبراىي  على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـ.
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ىذه ىي ناليحتي لنفسي كإلخواني جمياان أنترلها كأعتالرىا من ىذا الكبلـ الجامع الذم ذكرعو 
 لي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .لك . أقوؿ قو 
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 وٍٕب َِزٛهْٚ ثَزو هللا ػي ٚعً فٍّبما ال ٔزقٍك ثؤفالق هللا

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
نت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أ

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ة
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 ةتاف في كتاب اهلل عاالى في خواعي  سورة الحجرات لو أٌف المسل  عدبٌرىما كعمل بهما لرحل 
اةن عأٌملوا إلى اهلل سبحانو كعاالى كىو عنو راض مهما قل ٍت طاعاعو كمهما كانت عباداعو قليلةن مزج

 في ىذا الذم ةقولو اهلل سبحانو كعاالىهلل

هيٍ  كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسىا ٍر قىوـه مٍّن قػىٍوـو عىسىى أىف ةىكيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ ا ال ًذةنى  مىنيوا الى ةىٍسخى ء عىسىى )ةىا أىةػُّهى
هين  كىالى عػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍ  كىالى عػىنىابػى  ٍيران مٍّنػٍ ةمىاًف كىمىن أىف ةىكين  خى زيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍس ي اٍلفيسيوؽي بػىٍادى اإٍلً

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى  ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى  ل ٍ  ةػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ىي ي الظ اًلميوفى. ةىا أىةػُّهى
بػىٍاضان أىةيًحبُّ أىحىديكيٍ  أىف ةىٍأكيلى لىٍح ى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاعػ قيوا الل وى ًإف   عىجىس سيوا كىالى ةػىٍغتىب بػ ٍاضيكي 

 [.ُِ-ُُالل وى عػىو ابه ر ًحي ه( ]الحجرات هلل 

مدلوؿ ىاعين ااةتين الاظيمتين في قولو فيما ركاه أبو داكد كالبيهقي  كلقد لخ هى المالطفى 
كاجهو بو عقبة بن نافع قائبلنهلل ةا رسوؿ اهلل ما النجاة؟ أم كيف السبيل إلى النجاة  جوابان عن سؤاؿو 

 ةـو القيامة؟ قاؿ لوهلل كيف  لسانك كالـز بيتك كابك على خطيئتك.

 ىذه الكلمات الثبلث ىي علخيه كاؼو لهاعين ااةتين اللتين علوعهما عليك  الساعة.

يـو عجدكف أٌف المسلمين ةكادكف ةكونوف قد ىجركا ىاعين عباد اهللهلل عأٌملوا في كاقع المسلمين ال
ااةتين من كبلـ اهلل سبحانو كعاالى كأعرضوا عنهما بل ساركا في عاامله  مع باضه  على النقيض 

من ىذا الذم أكصى بو اهلل سبحانو كعاالىن عنظر إلى المسل  كعتأمل حالو كإذا بو ةيخىي لي ككأنما 
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ن مبلحقة ااخرةن كمراقبته  كعتبع أحواله  كالتقاط ىناعه  كعيوبه  دكف أقامو اهلل على كظيفة م
أف ةتأمل أنو مكلف بريء ةتالع بنفسو ق  بل إف ىنالك ما ىو أبلغ من ذلك. إف في المسلمين 
اليـو من ةضاوف المناظير المكبرة التي علتق  عيوب الناس كأخطاءى  ث  عكبرىا كال عزاؿ عكبرىا 

إلى أف ةخترقوا ظواىر الناس إلى ما استكن  في قلوبه ن إلى ما استكن  في بواطن بل إنٌه  ةساوف 
نفوسه ن كمن ذا الذم ةال  البواطن إال اهللن من ذا الذم ةال  ما استكن  في النفوس إال بارئها 

 كىو اهلل سبحانو كعاالىن كإٌف أحدى  ليسمع كبلـ اهلل عز كجلهلل

ا ال ًذةنى  مىني  ةٍػتيٍ ( ]المائدة هلل )ةىا أىةػُّهى  [.َُٓوٍا عىلىٍيكيٍ  أىنفيسىكيٍ  الى ةىضيرُّكي  م ن ضىل  ًإذىا اٍىتىدى

فبل ةيًخجلو ىذا الكبلـ كال ةقف عنده بل ةلقيو كراءه ظهرةان كةتابع نسياف نفسو كعتبع حاؿ إخوانو 
 و كعاالىهللةلتق  فيه  الهنات كالايوب ناسيان ىذا الذم علوعو عليك  من كبلـ اهلل سبحان

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى عىجىس سيوا( ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى  )ةىا أىةػُّهى

أم ال ةكن الواحد منك  جاعبلن من عينيو رقيبان على حاؿ الناسن جاعبلن من سماو رقيبان على 
 أحداثو ةتقلب بها الناس.

ًثيران   مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى عىجىس سيوا( )اٍجتىًنبيوا كى

 استركلت ىذا الكبلـ  –ةا عباد اهلل  –كلقد مر ٍت مدة من الزمن 

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه(  )اٍجتىًنبيوا كى

ثير من الظن فلماذا؟ أل  قلت في نفسي ةقرر اهلل عز كجل أف باض الظن إث  كلكنو ةنهى عن الك
عكن المقابلة عقتضي أف ةقوؿ اجتنبوا باض الظن ألف باض الظن إث ؟ كلكن إليك  الجوابن 

 المانى الدقيع الذم ةلفت إليو بياف اهلل عز كجل.

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ( ألف )بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه(ن ىل عستطيع أف عال  ىذا الباض الذم ىو  إث ؟ ال )اٍجتىًنبيوا كى
لن عستطيع ألنها أموره خفيةن فاذا كنت ال عال  ىذا الباض ككاف عليك أف عتجنبو إذان ةنبغي أف 
عتجنب مساحةن أكسع بكثير احتياطان حتى عال  أف ىذا الباض قد عجنٍبتى اإلساءة فيون ىذا مانى  

 كبلـ اهلل سبحانو كعاالى.

 )كىالى ةػىٍغتىب بػ ٍاضيكي  بػىٍاضان(
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 أف الغيبة من الكبائرن من كبائر المااصي قرر الالماء

 )كىالى ةػىٍغتىب بػ ٍاضيكي  بػىٍاضان(

 انظركا إلى ىذا التمثيل كالتجسيد 

 )أىةيًحبُّ أىحىديكيٍ  أىف ةىٍأكيلى لىٍح ى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي(

عن نفسو  لماذا شبهو بأكل لح و مىٍيت؟ ألنك عندما عغتاب أخاؾ الغائب ال ةملك أف ةدافع
 فكأنك عنهش منو لحمان ميتانن ىذا كبلـ اهلل سبحانو كعاالى.

ـى ربنا عز كجل الرحمن الرحي  ذاعو الالية بهان  عأملوا ةا عباد اهلل في ىذه السنة الربانية التي ألزى
ىذه السنة عتلخه في أنو إذا رأل عمبلن صالحان قاـ بو عبده من عباده جال من ىذا الامل 

ربو الطيب عفوح رائحتو ذات اليمين كذات الرماؿن جال من عملو الالال  صوعان الالال  ما ة
 ةلجلج ىنا كىنا كىناؾ كةنرر بين الناس علمو الالال  ىذا فكيف إذا كانت أعماالن صالحة!

ن إذا عورط في انحراؼ فاف اهلل عز كجل ةستره عن الناس كال ةفضحو  أما إذا عورط في عمل محـر
أبدانن الله  إال المستكبرةن الذةن ةرعكبوف ما ةرعكبونو من األخطاء استكباران على رؤكس األشهاد 

فهؤالء ةفضحه  اهلل عز كجل كلو كانت أخطاؤى  على فرشه  في غرؼ نومه ن كلكننا نتحدث 
عن المؤمنين الذةن ةتورطوف في األخطاء بسائع الضافن بسائع الرعوناتن ةستر اهلل عز كجل 

فاذا قاموا بامل مما أمر اهلل عز كجل بو ةنرره كةنثره طيبان عفوح رائحتو ذات عن الناس أخطاءى ن 
اليمين كذات الرماؿن أما المااصي فيسترىا إلى أف ةقـو الناس لرب الاالمينن ةدني البارم عز 

ةدنيو  –كما كرد في الالحي    –كجل ىذا الذم ارعكب في الدنيا مااصيو التي ستره اهلل عليها 
ل عليو ستره كةقوؿهلل أعذكر الماالية التي ارعكبتها ةـو كذا؟ ةقوؿ نا  ةا ربن ةقوؿ منو ث  ةسب

أعذكر الماالية األخرل التي ارعكبتها ةـو كذان ةقوؿ نا  ةا ربن ةقوؿ أعذكر الماالية األخرل 
التي ارعكبتها ةـو كذان ةقوؿ نا  ةا ربن ةقوؿهلل فلقد سترعك في الدنيا كىا أنا ذا أغفر لك ىذه 

.ااث  اـ اليـو

عباد اهلل لماذا ال نتخلع بأخبلؽ اهلل؟ لماذا ال نتاامل فيما بيننا كما ةااملنا اهلل سبحانو كعاالى؟ 
 ةنرر اهلل سبحانو كعاالى الطيب ذات اليمين كذات الرماؿ كةستر القبي .

 لماذا ال نتاامل فيما بيننا نحن على ىذا النهج الذم ذكرعو لك ؟
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 ن كعلك ىي سنتو في عبادهن بل أضاك  أماـ سنة أخرل.نا  ىو شأف رب الاالمي

شاء اهلل عز كجل بسابغ فضلو ككاسع رحمتو أف ةجال للابد مهما عالى كمهما انحرؼ كارعكب 
 خيطان من الاللة بينو كبين ىذا الابدن الله  إال المستكبرةن.

البد أف ةترؾ اهلل  مهما رأةت فبلنان من الناس موغبلن في المااصي بسبب رعوناعون بسبب ضافون
عز كجل بين ىذا الابد كبينو خيطان للالل ن كال عدرم متى ةقـو ىذا الخي  بدكره الذم عيًهدى بو 
إليون البد أف ةأعي ةـو عجد أف ىذا اإلنساف استمسك بهذا الخي  كعاد بو إلى اهلل قائبلن ىا لقد 

 هلل قائبلن لبيكن ةقبلو اهلل عز كجل.رجات إليك ةا ربين ىا قد عدت إليك ةا ربي فاقبلنين كةقبلو ا

حاؿ ىؤالء الذةن عرةد أف عطيل لسانك بالحدةث عنه  أك بغيبته  في  –ةا أخي  –ىل عال  
المجالس ألنك رأةته  موغلين في باض المااصين منحرفين إلى باض األخطاءن ىل عال  أف 

من أخطاءه كلن ةرقى بو إلى  لن ةنترلو غدان  –ىذا الخي  الخفي  –الخي  الذم بينو كبين اهلل 
حاؿو أفضل من حالك مع اهلل سبحانو كعاالى؟ علك ىي سنة رب الاالمين قضى بها في عبادهن 

لماذا؟ من أجل أف نتأدب مع عباد اهلل جمياانن فاذا كجدنا أناسان منحرفين كعدنا إلى أنفسنا 
طرب أنفسنا بالحدةث عنه  فوجدنا أنفسنا مستقيمين ال نمد ألسنتنا بقالة السوء عنه ن ال ن

كالغيبة له ن نا  لو كاجٍهتىوي بوساك أف عذكٍّرىهي باهللن عأمره بالماركؼ كعنهاه عن المنكر بأسلوب 
مغموس في اللطفن مغموسو في الرحمةن أما أف عتحدث عنو في المجالس ىنا كىنا كىناؾ كأف 

اإلنساف لن ةنترلو اهلل غدان أك باد غدو عرس  بين الناس لحياعو صورةن قبيحةن سيئةن ىل عال  أف ىذا 
أك فيما باد من انحرافو ىذا كعنظر كإذا بو أصب  من أفضل عباد اهلل الالالحينن كىل عال  أنك 

قد ضمنت لنفسك أف عبقى على ىذا النهج السوم المستقي  كأال ةغضب اهلل عز كجل منك لغيبة 
في حع عبدو من عباد اهلل؟ أعضمن أال ةغضب امتد بها لسانك أك الستهزاء عحرؾ بو لسانك أةضان 

 اهلل عز كجل عليك كةزجك باد الهداةة في أكدةة التيون أعضمن ذلك؟

ال ةا عبادى اهللن عبادي اهلل سبحانو كعاالى مستوركف بستر اهلل فبل ةجوز أف نمزؽ عنه  ىذا الستر 
لبارم عز كجل الرجل كأنت منه ن كلنا مستوركف بستر اهللن كقلت لك  حدةث صحي ن ةدني ا

مثقبلن باألكزار ةدنيو منو كةسبغ عليو ستره كةقوؿ لوهلل أعذكر الماالية الفبلنيةن أعذكر ماالية كذان 
أعذكر ماالية كذان ةذكٍّرىهي بمااصيو فيذكرىا كةرةو اهلل عز كجل صورعها أمامو ث  ةقوؿ لوهلل لقد 

.  سترعها عن الناس في الدنيا كىا أنا أغفرىا لك اليـو



  

 ~661 ~ 
 

د اهللهلل عاالوا نااىد اهلل عز كجل أف ننفذ ىذه الوصٌية التي عتضمنها ىاعاف ااةتاف الاظيمتاف عبا
 المغموستين باللطف كالرحمة

هيٍ  كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسىا ٍر قىوـه مٍّن قػىٍوـو عىسىى أىف ةىكيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ ا ال ًذةنى  مىنيوا الى ةىٍسخى ء عىسىى )ةىا أىةػُّهى
ةأىف ةىكي  هين  كىالى عػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍ  كىالى عػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍس ي اٍلفيسيوؽي بػىٍادى اإٍلً ٍيران مٍّنػٍ مىاًف كىمىن ن  خى

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف   ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى  ل ٍ  ةػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ىي ي الظ اًلميوفى. ةىا أىةػُّهى
وا الل وى ًإف  عىجىس سيوا كىالى ةػىٍغتىب بػ ٍاضيكي  بػىٍاضان أىةيًحبُّ أىحىديكيٍ  أىف ةىٍأكيلى لىٍح ى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاعػ قي 

 [.ُِ-ُُالل وى عػىو ابه ر ًحي ه( ]الحجرات هلل 

أمامو كقفة حبٍّ كرحمة عذكره بخطئو كعدعوه إلى  أٌما أف علقى أخاؾ المخطئ المنحرؼ فتقف
التوبة بطرةقة مغموسة بالحب كالرحمة فهذا شيء جيدن كأما أف عسكت إذا رأةتو كعلقي لو التحية 
المنافقة فاذا غبتى عنو نسجتى من كراءه صورة عنو عجالو أماـ الناس أسوأ الناسن عجالو أماـ 

الك فهذا ال ةدخل في مانى اإلصبلح كال ةدخل في مانى الناس رجبلن فاجران .. إلى  خر ما ىن
التوجيو كال ةدخل في مانى األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكرن كرح  اهلل امرءان عل  أنٌو مثقل 

 بالاورات كأٌف الناس له  أعين

 فكلك عورات كللناس ألسن  لسانك ال عذكر بو عورة امرئ 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

 لنا مستوركف بستر اهلل عز كجل فلماذا ال نتخلع بأخبلؽ اهللك

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

حده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل ك 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 ول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتق
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 ةتاف في كتاب اهلل عاالى في خواعي  سورة الحجرات لو أٌف المسل  عدبٌرىما كعمل بهما لرحل 
إلى اهلل سبحانو كعاالى كىو عنو راض مهما قل ٍت طاعاعو كمهما كانت عباداعو قليلةن مزجاةن عأٌملوا 

 في ىذا الذم ةقولو اهلل سبحانو كعاالىهلل

هيٍ  كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسىا ٍر قىوـه مٍّن قػىٍوـو عىسىى أىف ةىكيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ ا ال ًذةنى  مىنيوا الى ةىٍسخى ء عىسىى )ةىا أىةػُّهى
هين  كىالى عػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍ  كىالى عػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍس ي اٍلفيسيوؽي بػى  ٍيران مٍّنػٍ ةمىاًف كىمىن أىف ةىكين  خى ٍادى اإٍلً
ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى  ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى  ل ٍ  ةػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ىي ي الظ اًلميوفى. ةىا أىةػُّهى

أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاعػ قيوا الل وى ًإف   عىجىس سيوا كىالى ةػىٍغتىب بػ ٍاضيكي  بػىٍاضان أىةيًحبُّ أىحىديكيٍ  أىف ةىٍأكيلى لىٍح ى 
 [.ُِ-ُُالل وى عػىو ابه ر ًحي ه( ]الحجرات هلل 

مدلوؿ ىاعين ااةتين الاظيمتين في قولو فيما ركاه أبو داكد كالبيهقي  كلقد لخ هى المالطفى 
نجاة؟ أم كيف السبيل إلى النجاة جوابان عن سؤاؿو كاجهو بو عقبة بن نافع قائبلنهلل ةا رسوؿ اهلل ما ال

 ةـو القيامة؟ قاؿ لوهلل كيف  لسانك كالـز بيتك كابك على خطيئتك.

 ىذه الكلمات الثبلث ىي علخيه كاؼو لهاعين ااةتين اللتين علوعهما عليك  الساعة.

ين عباد اهللهلل عأٌملوا في كاقع المسلمين اليـو عجدكف أٌف المسلمين ةكادكف ةكونوف قد ىجركا ىاع
ااةتين من كبلـ اهلل سبحانو كعاالى كأعرضوا عنهما بل ساركا في عاامله  مع باضه  على النقيض 

من ىذا الذم أكصى بو اهلل سبحانو كعاالىن عنظر إلى المسل  كعتأمل حالو كإذا بو ةيخىي لي ككأنما 
ىناعه  كعيوبه  دكف أقامو اهلل على كظيفة من مبلحقة ااخرةن كمراقبته  كعتبع أحواله  كالتقاط 

أف ةتأمل أنو مكلف بريء ةتالع بنفسو ق  بل إف ىنالك ما ىو أبلغ من ذلك. إف في المسلمين 
اليـو من ةضاوف المناظير المكبرة التي علتق  عيوب الناس كأخطاءى  ث  عكبرىا كال عزاؿ عكبرىا 

ه ن إلى ما استكن  في بواطن بل إنٌه  ةساوف إلى أف ةخترقوا ظواىر الناس إلى ما استكن  في قلوب
نفوسه ن كمن ذا الذم ةال  البواطن إال اهللن من ذا الذم ةال  ما استكن  في النفوس إال بارئها 

 كىو اهلل سبحانو كعاالىن كإٌف أحدى  ليسمع كبلـ اهلل عز كجلهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا عىلىٍيكيٍ  أىنفيسىكيٍ  الى ةىضيرُّكي  م ن ضى  ةٍػتيٍ ( ]المائدة هلل )ةىا أىةػُّهى  [.َُٓل  ًإذىا اٍىتىدى

فبل ةيًخجلو ىذا الكبلـ كال ةقف عنده بل ةلقيو كراءه ظهرةان كةتابع نسياف نفسو كعتبع حاؿ إخوانو 
 ةلتق  فيه  الهنات كالايوب ناسيان ىذا الذم علوعو عليك  من كبلـ اهلل سبحانو كعاالىهلل
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ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍجتىنً  ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى عىجىس سيوا()ةىا أىةػُّهى  بيوا كى

أم ال ةكن الواحد منك  جاعبلن من عينيو رقيبان على حاؿ الناسن جاعبلن من سماو رقيبان على 
 أحداثو ةتقلب بها الناس.

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى    عىجىس سيوا()اٍجتىًنبيوا كى

 استركلت ىذا الكبلـ  –ةا عباد اهلل  –كلقد مر ٍت مدة من الزمن 

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه(  )اٍجتىًنبيوا كى

قلت في نفسي ةقرر اهلل عز كجل أف باض الظن إث  كلكنو ةنهى عن الكثير من الظن فلماذا؟ أل  
ؿ اجتنبوا باض الظن ألف باض الظن إث ؟ كلكن إليك  الجوابن عكن المقابلة عقتضي أف ةقو 

 المانى الدقيع الذم ةلفت إليو بياف اهلل عز كجل.

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ( ألف )بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه(ن ىل عستطيع أف عال  ىذا الباض الذم ىو إث ؟ ال  )اٍجتىًنبيوا كى
ال  ىذا الباض ككاف عليك أف عتجنبو إذان ةنبغي أف لن عستطيع ألنها أموره خفيةن فاذا كنت ال ع

عتجنب مساحةن أكسع بكثير احتياطان حتى عال  أف ىذا الباض قد عجنٍبتى اإلساءة فيون ىذا مانى  
 كبلـ اهلل سبحانو كعاالى.

 )كىالى ةػىٍغتىب بػ ٍاضيكي  بػىٍاضان(

 قرر الالماء أف الغيبة من الكبائرن من كبائر المااصي

 ٍغتىب بػ ٍاضيكي  بػىٍاضان()كىالى ةػى 

 انظركا إلى ىذا التمثيل كالتجسيد 

 )أىةيًحبُّ أىحىديكيٍ  أىف ةىٍأكيلى لىٍح ى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي(

لماذا شبهو بأكل لح و مىٍيت؟ ألنك عندما عغتاب أخاؾ الغائب ال ةملك أف ةدافع عن نفسو 
  سبحانو كعاالى.فكأنك عنهش منو لحمان ميتانن ىذا كبلـ اهلل

ـى ربنا عز كجل الرحمن الرحي  ذاعو الالية بهان  عأملوا ةا عباد اهلل في ىذه السنة الربانية التي ألزى
ىذه السنة عتلخه في أنو إذا رأل عمبلن صالحان قاـ بو عبده من عباده جال من ىذا الامل 
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من عملو الالال  صوعان  الالال  ما ةربو الطيب عفوح رائحتو ذات اليمين كذات الرماؿن جال
 ةلجلج ىنا كىنا كىناؾ كةنرر بين الناس علمو الالال  ىذا فكيف إذا كانت أعماالن صالحة!

ن إذا عورط في انحراؼ فاف اهلل عز كجل ةستره عن الناس كال ةفضحو  أما إذا عورط في عمل محـر
بونو من األخطاء استكباران على رؤكس األشهاد أبدانن الله  إال المستكبرةن الذةن ةرعكبوف ما ةرعك

فهؤالء ةفضحه  اهلل عز كجل كلو كانت أخطاؤى  على فرشه  في غرؼ نومه ن كلكننا نتحدث 
عن المؤمنين الذةن ةتورطوف في األخطاء بسائع الضافن بسائع الرعوناتن ةستر اهلل عز كجل 

ره طيبان عفوح رائحتو ذات عن الناس أخطاءى ن فاذا قاموا بامل مما أمر اهلل عز كجل بو ةنرره كةنث
اليمين كذات الرماؿن أما المااصي فيسترىا إلى أف ةقـو الناس لرب الاالمينن ةدني البارم عز 

ةدنيو  –كما كرد في الالحي    –كجل ىذا الذم ارعكب في الدنيا مااصيو التي ستره اهلل عليها 
ـ كذا؟ ةقوؿ نا  ةا ربن ةقوؿ منو ث  ةسبل عليو ستره كةقوؿهلل أعذكر الماالية التي ارعكبتها ةو 

أعذكر الماالية األخرل التي ارعكبتها ةـو كذان ةقوؿ نا  ةا ربن ةقوؿ أعذكر الماالية األخرل 
التي ارعكبتها ةـو كذان ةقوؿ نا  ةا ربن ةقوؿهلل فلقد سترعك في الدنيا كىا أنا ذا أغفر لك ىذه 

.  ااثاـ اليـو

ماذا ال نتاامل فيما بيننا كما ةااملنا اهلل سبحانو كعاالى؟ عباد اهلل لماذا ال نتخلع بأخبلؽ اهلل؟ ل
 ةنرر اهلل سبحانو كعاالى الطيب ذات اليمين كذات الرماؿ كةستر القبي .

 لماذا ال نتاامل فيما بيننا نحن على ىذا النهج الذم ذكرعو لك ؟

 نا  ىو شأف رب الاالمين كعلك ىي سنتو في عبادهن بل أضاك  أماـ سنة أخرل.

شاء اهلل عز كجل بسابغ فضلو ككاسع رحمتو أف ةجال للابد مهما عالى كمهما انحرؼ كارعكب 
 خيطان من الاللة بينو كبين ىذا الابدن الله  إال المستكبرةن.

مهما رأةت فبلنان من الناس موغبلن في المااصي بسبب رعوناعون بسبب ضافون البد أف ةترؾ اهلل 
ان للالل ن كال عدرم متى ةقـو ىذا الخي  بدكره الذم عيًهدى بو عز كجل بين ىذا الابد كبينو خيط

إليون البد أف ةأعي ةـو عجد أف ىذا اإلنساف استمسك بهذا الخي  كعاد بو إلى اهلل قائبلن ىا لقد 
 رجات إليك ةا ربين ىا قد عدت إليك ةا ربي فاقبلنين كةقبلو اهلل قائبلن لبيكن ةقبلو اهلل عز كجل.
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حاؿ ىؤالء الذةن عرةد أف عطيل لسانك بالحدةث عنه  أك بغيبته  في  –أخي ةا  –ىل عال  
المجالس ألنك رأةته  موغلين في باض المااصين منحرفين إلى باض األخطاءن ىل عال  أف 

لن ةنترلو غدان من أخطاءه كلن ةرقى بو إلى  –ىذا الخي  الخفي  –الخي  الذم بينو كبين اهلل 
هلل سبحانو كعاالى؟ علك ىي سنة رب الاالمين قضى بها في عبادهن حاؿو أفضل من حالك مع ا

لماذا؟ من أجل أف نتأدب مع عباد اهلل جمياانن فاذا كجدنا أناسان منحرفين كعدنا إلى أنفسنا 
فوجدنا أنفسنا مستقيمين ال نمد ألسنتنا بقالة السوء عنه ن ال نطرب أنفسنا بالحدةث عنه  

تىوي بوساك أف عذكٍّرىهي باهللن عأمره بالماركؼ كعنهاه عن المنكر بأسلوب كالغيبة له ن نا  لو كاجهٍ 
مغموس في اللطفن مغموسو في الرحمةن أما أف عتحدث عنو في المجالس ىنا كىنا كىناؾ كأف 

عرس  بين الناس لحياعو صورةن قبيحةن سيئةن ىل عال  أف ىذا اإلنساف لن ةنترلو اهلل غدان أك باد غدو 
د من انحرافو ىذا كعنظر كإذا بو أصب  من أفضل عباد اهلل الالالحينن كىل عال  أنك أك فيما با

قد ضمنت لنفسك أف عبقى على ىذا النهج السوم المستقي  كأال ةغضب اهلل عز كجل منك لغيبة 
امتد بها لسانك أك الستهزاء عحرؾ بو لسانك أةضان في حع عبدو من عباد اهلل؟ أعضمن أال ةغضب 

 جل عليك كةزجك باد الهداةة في أكدةة التيون أعضمن ذلك؟اهلل عز ك 

ال ةا عبادى اهللن عبادي اهلل سبحانو كعاالى مستوركف بستر اهلل فبل ةجوز أف نمزؽ عنه  ىذا الستر 
كأنت منه ن كلنا مستوركف بستر اهللن كقلت لك  حدةث صحي ن ةدني البارم عز كجل الرجل 

غ عليو ستره كةقوؿ لوهلل أعذكر الماالية الفبلنيةن أعذكر ماالية كذان مثقبلن باألكزار ةدنيو منو كةسب
أعذكر ماالية كذان ةذكٍّرىهي بمااصيو فيذكرىا كةرةو اهلل عز كجل صورعها أمامو ث  ةقوؿ لوهلل لقد 

.  سترعها عن الناس في الدنيا كىا أنا أغفرىا لك اليـو

ٌية التي عتضمنها ىاعاف ااةتاف الاظيمتاف عباد اهللهلل عاالوا نااىد اهلل عز كجل أف ننفذ ىذه الوص
 المغموستين باللطف كالرحمة

هيٍ  كىالى ًنسىاء مٍّن نٍّسىا ٍر قىوـه مٍّن قػىٍوـو عىسىى أىف ةىكيونيوا خىٍيران مٍّنػٍ ا ال ًذةنى  مىنيوا الى ةىٍسخى ء عىسىى )ةىا أىةػُّهى
هين  كىالى عػىٍلًمزيكا أىنفيسىكي  ٍيران مٍّنػٍ ةمىاًف كىمىن أىف ةىكين  خى ٍ  كىالى عػىنىابػىزيكا بًاأٍلىٍلقىاًب بًٍئسى ااًلٍس ي اٍلفيسيوؽي بػىٍادى اإٍلً

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى  ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى  ل ٍ  ةػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ىي ي الظ اًلميوفى. ةىا أىةػُّهى
ٍغتىب بػ ٍاضيكي  بػىٍاضان أىةيًحبُّ أىحىديكيٍ  أىف ةىٍأكيلى لىٍح ى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاعػ قيوا الل وى ًإف  عىجىس سيوا كىالى ةػى 

 [.ُِ-ُُالل وى عػىو ابه ر ًحي ه( ]الحجرات هلل 
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أٌما أف علقى أخاؾ المخطئ المنحرؼ فتقف أمامو كقفة حبٍّ كرحمة عذكره بخطئو كعدعوه إلى 
وبة بطرةقة مغموسة بالحب كالرحمة فهذا شيء جيدن كأما أف عسكت إذا رأةتو كعلقي لو التحية الت

المنافقة فاذا غبتى عنو نسجتى من كراءه صورة عنو عجالو أماـ الناس أسوأ الناسن عجالو أماـ 
 الناس رجبلن فاجران .. إلى  خر ما ىنالك فهذا ال ةدخل في مانى اإلصبلح كال ةدخل في مانى
التوجيو كال ةدخل في مانى األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكرن كرح  اهلل امرءان عل  أنٌو مثقل 

 بالاورات كأٌف الناس له  أعين

 فكلك عورات كللناس ألسن  لسانك ال عذكر بو عورة امرئ 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 شوائؾ االٍزغبثخ

 

 

 رن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.اهلل أكبرن اهلل أكب

اهلل أكبر من بغي الباغين كاستكبار المستكبرةنن اهلل أكبر من الخط  الكائدة لدةن اهلل كلاباده 
 المؤمنينن اهلل أكبر القائلهلل

اًفريكفى( ]الالف هلل )ةيرًةديكفى لًييٍطًفؤيكا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍ  كى   [.ٖالل وي ميًت ُّ نيورًًه كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

سبحاف اهلل ملء الميزافن سبحاف اهلل الميسىب ً  في كل مكافن سبحاف اهلل الملك الدةافن سبحاف 
 اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكبر.

 اهلل أكبرن اهلل أكبر.

مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي  الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ 
سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال 
اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل 

. الله  صل كسل  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران 
صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل 

 عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

اهلل  ما ةقارب ثبلثة مبلةين من المسلمين كقفوا باألمس على أرض عرفة كذراىا ةجأركف إلى
سبحانو كعاالى بالخرية كالدعاءن ةرفاوف أكفه  إلى سماكات اهلل سبحانو كعاالى ةستنزلوف 

مرضاعو كةستدفاوف نقمو كةسألونو إلخوانه  في مرارؽ األرض كمغاربها النالر كالحماةة كالتوفيع 
ةيد كالتأةيدن ةسألوف للمسلمين كلقادة المسلمين في مرارؽ األرض كمغاربها الحماةة كالتأ

 كالتوفيع.

كالفتنة التي قد عتسرب إلى باؿ كثيرو من المسلمين في مثل ىذه الحاؿ ىي أف فينا من ةقوؿهلل فها 
ى  أالء على كثرعه  كقفوا ةدعوف اهلل عز كجل في ةوـو ال ةػيرىدُّ فيو الدعاء كفي مكاف ال ةػيرىدُّ فيو 
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ء ذلك اليـو للمسلمين كلقادة الدعاء. كقفوا ةدعوف اهلل عز كجل من صباح ةـو عرفة إلى مسا
المسلمين كلؤلمة اإلسبلميةن كىا نحن ننظر فبل نجد مظهران الستجابة دعاء دليبلن على أف اهلل 

سبحانو كعاالى قد لب اى  في ما طلبوا كسألوان فأةن ىي القاعدة القائلة بأف الدعاء في ىذا اليـو ال 
ن ىذه فتنة قد ةدخلها الريطاف في أذىاف كثيرو من ةػيرىٌد كبأف الدعاء في عرفة ال ةمكن أف ةػيرىد  

الناس كربما باثت نوعان من الرةبة باإلةماف باهلل عز كجل في نفوسه . كأرةد أف أجيب عن ىذا 
 السؤاؿ بما ةحالن اإلنسافى المسل  ضد كل كسوسةو من كساكس شياطين اإلنس أك الجن.

ققوا شرائ  االستجابةن كشرائ  االستجابة أما دعاء الحجيج ألنفسه  فانو مستجاب فيما لو ح
عتلخه في أف ةبدأ الداعي فيتوب إلى اهلل عز كجل أكالن من سائر الذنوب كالمااصي كالررط 

الثاني أف ةرد المظال  إلى أصحابها أك أف ةستسم  المظلومين فيسامحوهن فاف فال الداعي ذلك 
اب رد المظال  فبل ةمكن إال أف ةستجيب اهلل كأقبل إلى اهلل عز كجل كدخل إليو من باب التوبة كب

 عز كجل لو دعاءه الذم ةدعوه لنفسو.

كلكن حتى الحجيجن حتى الذةن ةدعوف ألنفسه  لو أف أحدى  ل  ةتب إلى اهلل عز كجل من 
ذنوبو كلو عل  أف في عنقو حقوقان لآلخرةن ل  ةؤدىا له  كل  ةسامحوه بها فانو ال ةستجيب 

 قولو سبحانو كعاالىهللدعاءهن أما قرأع  

ةى الد اًع ًإذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوٍا ًلي كىٍليػيٍؤًمني  ًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىنٍّي فىًانٍّي قىرًةبه أيًجيبي دىٍعوى وٍا ًبي )كى
 [.ُٖٔلىاىل هيٍ  ةػىٍرشيديكفى( ]البقرة هلل 

 ٍستىًجيبيوٍا ًلي(.الحظوا أةها اإلخوة كيف قػىرىفى استجابتو لك باستجابتك لو )فػىٍليى 

 إف كنت عرةد أف ةستجيب اهلل دعاءؾ فاستجب أمره لكن استجب لوصاةاه التي أكصاؾ بها.

أما دعاء الحجيج كغير الحجيج للمسلمين عامة في مرارؽ األرض كمغاربهان أما دعاء الحجيج 
 لقادة المسلمين فريء  خر.

ررطين؛ البد من عوبة الداعي إلى اهلل كالبد قلت إنو البد الستجابة اهلل الدعاء من عحقع ىذةن ال
من إنابتو بلسانو كقلبو كالبد من رد المظال  إلى أصحابهان فهب أف الداعيى فال ذلك في حع 
نفسون ةستجيب اهلل دعاءه في حع نفسون كلكن من لك بأف ةحقع المسلموف ااخركف شرط 

المسلمين المستكبرةن على اهللن كثيره من االستجابة إذ عدعو اهلل له  في جنبات األرضن كثيره من 
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المسلمين الذةن أكغلوا في الاالياف كاستمرؤكه كبرركه ألنفسه  على اختبلؼ فئاعه  كعلى 
اختبلؼ درجاعه . كيف ةستجيب اهلل دعائي له  كى  على ىذه الحاؿ؟ كيف ةستجيب اهلل عز 

  بل إنه  ةبرركف أةضان كجل دعائي له  كى  موغلوف في المااصين ال من حيث السلوؾ فق
مااصيه  كةركف أنه  على حعٍّ في ارعكابهان في مثل ىذه الحالة ال ةيستجاب الدعاء. كىذا ىو 

.  الجواب عن السؤاؿ الذم ةطوؼ بأذىاف كثيرو من الناس اليـو

إف اإلنساف إذ ةاالي اهلل عز كجل أحد رجلينن إما أنو  –ةا عباد اهلل  –على أنني أقوؿ لك  
إلى الاالياف بسائع من الضافن بسائع من عغلب شهواعو كنفسو األمارة بالسوء عليو ةندفع 

كالشك أف لساف حاؿ ىذا الااصي ةقوؿ لربوهلل الله  إنني أعل  أني قد عاليتك كأعل  أنني قد 
أصبحت مستحقان لاقابك كلكنني كاهلل ما عاليتك استكباران كما عاليتك كأنا أبرر مااليتي لكنها 

ن لكنو الضاف الذم كصفت عبادؾ بو إذ قلتهلل  نفسي األمارة  عغلبت علي 

 [.ِٖ)كىخيًلعى اإًلنسىافي ضىًايفان( ]النساء هلل 

مثل ىذا اإلنساف البد أف ةغفر اهلل لون كالبد أف ةأعي ةوـه قبل رحيلو من ىذه الدنيا كقد عاب ك ب 
 إلى اهلل كاصطل  مع اهلل عز كجل.

رر عاليانون ةرعكب الموبقات كىو ةفلسف الموبقات التي كرجل  خر ةاالي اهلل عز كجل كىو ةب
ةرعكبها كةرل أنو في ارعكابها على حعن ةستكبر على اهلل سبحانو كعاالىن إذا ذيكٍّرى بأكامر اهلل عز 
كجل ربما سىًخرى بالميذىكًٍّر كاستهزأ بو كإذا ذيكٍّرى بآةاتو من كبلـ اهلل عز كجل ربما قاؿ الكبلـ الذم 

دنا لكفر. مثل ىذا اإلنساف ال ةمكن أف ةقبل اهلل الدعاءى لو ألف الحجاب الذم ةحجبو لو قالو أح
عن اهلل عز كجل ال ةتمثل في عاليافن اهلل ةغفر الذنوب جمياان كما قاؿن كإنما ةتمثل في استكبارو 

كعنادن ةتمثل في استكبار ىذا اإلنساف على اهلل عز كجل. كلقد بػىي نى كتاب اهلل ككرر أف 
ن ةى حىت ى ةىًلجى اٍلجىمىلي ًفي سى ٍّ اٍلًخيىاًط(ن ىكذا قاؿ اهلل عز كجل ا لمستكبرةن )الى ةىٍدخيليوفى اٍلجى

 كةقوؿهلل

اهي ًإن ا جىاىٍلنىا عىلىى قػيلي  هىا كىنىًسيى مىا قىد مىٍت ةىدى أىف  وًبًهٍ  أىًكن ةن )كىمىٍن أىٍظلى ي ًمم ن ذيكٍّرى بًآةىاًت رىبًٍّو فىأىٍعرىضى عىنػٍ
ًإف عىٍدعيهيٍ  ًإلىى اٍلهيدىل فػىلىن ةػىٍهتىديكا ًإذان أىبىدان( ]الكهف هلل   [.ٕٓةػىٍفقىهيوهي كىًفي  ذىانًًهٍ  كىٍقران كى
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من ىنا ننظر فنجد المبلةين الذةن اجتماوا في ذرا عرفات ةجأركف إلى اهلل بالدعاء كالبكاء 
مااء كننظر إلى حاؿ المسلمين كإذا كالتضرع ألنفسه  كإلخوانه  كللمسلمين في بقاع األرض ج

 به  ةنتقلوف من حالة إلى حالة أسوأ منها.

ال ةوسوسن  الريطاف إلى أمٍّ كاحدو منك  فيقوؿهلل ىا ى  أكالء دىعىوا اهلل في ةـو االستجابة كفي 
 مكاف االستجابة باكين متضرعين فل  ةيٍستىجىٍب له .

 اهلل ةستجيب كلكن إذا عحققت شركط االستجابة.

كأنت  عركف الحالة التي نمر  -ال أمل في أف نسأؿ اهلل عز كجل السقيا  –ةا عباد اهلل  –من ىنا 
إال إذا عحققت شركط االستجابةن ألف األمطار التي عهمي من  –بها كالخطر الذم ةحدؽ بنا 

ئهين سماء اهلل إلى أرضو لن ةكوف رزقان لي كلك أنت فق  كإنما ىو رزؽ  تو للناس جمياانن للتا
كللراردةن كللمستكبرةن كمن ث  فمثل ىذا الدعاء الذم ةتضمن رجاءن من اهلل عز كجل أف ةرفع 

 الببلء عن األمة جمااء البد لذلك من شركط.

كلقد حدثتك  عن ذلك الالحابي الذم جاء إلى رسوؿ اهلل ةسألو الدعاء لو فقاؿ لوهلل )أعني على 
و انحرافان كرأل فيو عقاليران فأراد أف ةذكٍّرىهي بضركرة رأل في نفسك بكثرة السجود(. لال المالطفى 

ن فما بالك االستقامة أكالن كالتوبة إلى اهلل ثانيان لكي ةستجيب اهلل دعاء مىٍنن دعاءى رسولو محمدو 
 بدعاء أمثالنا.

 أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةله  أمتنا اإلسبلمية جمااء في مرارؽ األرض كمغاربها قادة كشاوبان 
أف ةؤكبوا إلى ربه  كأف ةياٍلًلحيوا حاله  كأف ةالطلحوا مع اهلل سبحانو كعاالى كعندئذو سينالرى  
اهلل كسيؤةدى  بركحو من لدنو كما أة دى الرعيل األكؿ من أصحاب رسوؿ اهلل ث  الذةن جاؤكا على 

 أعقابه  ث  الذةن جاؤكا على أعقابه .

مين في بقاع األرض المختلفة ةلهثوف كراء التائهين أما إذا بقينا على ىذه الحاؿن قادة المسل
كالراردةن عن دةن اهللن ةتباونه  إعباع األعمى كةسيركف كراءى  كقد عبرموا من الدةن الذم 
شرفه  اهلل عز كجل بون ةنادكف بالحداثة  نان كالالمانية  نان  خر كى  في كل مناسبة ةنفضوف 

اةا االنتماء إلى الدةن كإلى اإلسبلـ أن ى لهؤالء الناس أف أفكارى  كعقوله  أماـ دكؿ الغرب من بق
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ةكتب اهلل له  التأةيد كأن ى له  أف عػيٍفتى ى أمامه  أبواب الالاود إلى مدارج الاز كمدارج التأةيد 
 الذم كانت أجدادى  قد عبوؤكىا.

هوف عن اهلل الجاحدكف ىذه الحقيقة ةنبغي أف نتبي نها كال ةقولن قائلهلل ىا ى  أكالء الغربيوف التائ
بدةن اهلل عز كجل ةسرحوف كةمرحوف كةتقلبوف في النا ن لقد أجبت عن ىذا السؤاؿ في موقف 

سابع كلالي أعود فأشرحو شرحان جدةدان في موعدو الحعو إف شاء اهلل عاالى. أقوؿ قولي ىذا 
 كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 ل أْ رٍٛس ثووخ ٘نٖ األهع اٌّجبهوخو١ف ٠ّىٓ ألٞ ٠

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 د فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما با

إف الماليبة الفادحة ال عكمن في المااصي إذ ةرعكبها اإلنساف أك عايش أك عريع في المجتمع 
 فقد علمت  أف اهلل سبحانو كعاالى نات نفسو بالتواب كعلمت  أف اهلل ىو القائلهلل

ًمياان ًإن وي )قيٍل ةىا ًعبىاًدمى ال ًذةنى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍ  الى عػىٍقنىطيوا ًمن ر   ًة الل ًو ًإف  الل وى ةػىٍغًفري الذُّنيوبى جى ٍحمى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي( ]الزمر هلل 

كإنما عكمن الماليبة الكبرل في أف عريع المااصي في المجتمع أك أف ةالطبغ بها األفراد مع 
كرة التوبة منها كمع عدـ االستهانة بها كمع عدـ االلتفات إلى خطورعها كمع عدـ التنبو إلى ضر 

االلتفات إلى النتائج الخطيرة كاالبتبلءات الكبرل التي قد ةبتلي البارم سبحانو كعاالى مثل ىذا 
المجتمع على أعقابها. علك ىي الماليبة الفادحة التي ةنبغي أف نتبينها حتى نتوقى من الوقوع 

 أعلنها اهلل عز كجل في محك  عبيانو. فيها. كإنها لسين ةه أخرل أك قانوف  خر من القوانين التي

ثػىنىا عن أم  ارعكبوا المااصي كشاعت ألواف من المااصي في مجتمااعه  فأخذى  اهلل عز كجل  حد 
بباض االبتبلءات ليستيقظوا كليتنبهوا كلتسوقه  علك االبتبلءات إلى اإلنابة إلى اهلل فل  ةلتفتوا 

أرسلها اهلل عز كجل إليه  منذران كمحذران فحاؽ به  إلى شيء من ذلك كأعرضوا عن الرسالة التي 
 الاقاب الكبير. عأملوا في قولو عز كجلهلل

ال ًإٍذ جىاءىيٍ  )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمى و مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفى. فػىلىوٍ 
انيوٍا ةػىٍامىليوفى( ]األنااـ هلل بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا كىلى   [.ّْ-ِْػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مىا كى
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ىكذا ةبين اهلل عز كجل لنا سبب ىبلؾ باض األم . ل  ةكن السبب مجرد الاالياف كلكن 
اهلل عز السبب كاف االستخفاؼ بالاالياف كعدـ التنبو إلى الرسالة المحذرة التي كصلته  من عند 

. كعأملوا في قولو عز كجل كىو ةوض   كجل متمثلة في ألواف من المالائب كالتي نااني منها اليـو
 مالداؽ ىذا القانوفهلل

انيوا ًلرىبًٍّهٍ  كىمىا ةػىتىضىر عيوفى(       ]المؤمنوف هلل  ا اٍستىكى اًب فىمى  [.ٕٔ)كىلىقىٍد أىخىٍذنىاىي  بًاٍلاىذى

 لتي ةتحدث عنها البياف اإللهي.علك ىي حيثية إىبلؾ علك األمة ا

كلقد أنبأنا بياف اهلل عز كجل عن  ةاتو أرل اهللي سبحانو كعاالى عن طرةع كليمو موسى فرعوفى 
كمؤله كقومىون نب هه  اهلل من خبلؿ علك ااةات إلى ضركرة اليقظةن إلى ضركرة اإلنابة كالتوبة إلى 

 بل البياف اإللهي عن استخفافه هلل اهلل فأعرضوا كاستخفوان كانظركا كيف ةابر اهلل

ا عىٍأعًنىا بًًو ًمن  ةىةو لٍّتىٍسحىرىنىا ًبهىا فىمىا نىٍحني لىكى ًبميٍؤًمًنينى(   ]األعراؼ هلل   [.ُِّ)كىقىاليوٍا مىٍهمى

 فكاف عاقبة ىذا االستكبار الاذاب األط هلل

ٍلنىا عىلىٍيًه ي الطُّوفىافى كىاٍلجىرىادى كىاٍلقيم لى كىا انيوٍا قػىٍومان )فىأىٍرسى ـى  ةىاتو مُّفىال بلىتو فىاٍستىٍكبػىريكٍا كىكى لض فىادًعى كىالد 
 [.ُّّمٍُّجرًًمينى( ]األعراؼ هلل 

أةضان ل  ةستيقظوان استيقظوا لكن االستكبار حاؿ بينه  كبين اإلنابة إلى اهلل كعندئذو كانت الااقبة 
 اصب.كما عالموفن نبذى  في الي  كأغرقه  في ذلك الاذاب الو 

عباد اهللهلل إننا نال  جمياان أسباب ىذه الماليبة التي عطل علينا من سماء اهلل عز كجلن ليس فينا 
من ةجهل األسباب الكامنة كراء ىذا الغضب اإللهي الذم ةتراءل لنا من سمائو كال ةنبع لنا من 

ابن كلكن أرضون ما أظن أف فينا من ةجهل ىذا السبب السيما الذةن ةكمنوف كراء ىذه األسب
االبتبلء الخطير ىو ىذا الذم أقولو لك . ىنالك من ةستكبر على ىذا الذم ةذكرنا اهلل عز كجل 

بون ىنالك من ةستخف بهذه الرسالة اإللهية التي ةخاطبنا بها كالتي عحمل بين طياعها النذةر 
لكنها مع ذلك ىي الخطيرن نا  إنها ماليبة فادحة ال أذكر أننا ابتلينا بمثلها في شامنا ىذه ق  ك 

 مقدمةن مقدمة لماليبة أط  كلغضب إلهي أشد.
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كامنةن في ماالية عزؿ بها األقداـ فكلنا ضافاء ككلنا   –مرةه أخرل أقوؿ لك   –ليست الماليبة 
مارضوف للمااصين ليست الماليبة كامنةن في أف ةنجرؼ المجتمع لسبب ما إلى باض 

اس أة ان كانوا ضافاء كما كصفه  بياف اهلل سبحانو االنحرافاتن فالمجتمع ىو الفرد المتكرر كالن
كعاالىن لكن الماليبة الكبرل التي عطل علينا من سماء اهلل عز كجل عكمن في اإلعراض عن 
التوبةن عكمن في االستكبار على الرجوع إلى اهلل سبحانو كعاالىن عكمن في االستخفاؼ بهذه 

ن ىذا ىو الريء المخيف ةا عباد اهلل كىذا ما الماليبة كمحاكلة عدـ االعتراؼ بها إلى ىذا ا ليـو
ةنبغي أف نحذره كما ةنبغي أف ناود بو إلى أنفسنا فاف كجدنا أننا من ىؤالء الذةن ةستخفوف 

باقابيل المااصي فلنسرع باإلنابة كالتوبة إلى اهلل عز كجل كلنذكٍٍّر إخواننان أقاربنا الذةن ةلوذكف بنا 
 لى اهلل سبحانو كعاالى كعندئذو ةرعفع الببلء.بضركرة التذلل كاإلنابة إ

الماالية التي ةيساؽ إليها اإلنساف بسائع من الضاف ال عحجب اإلنساف عن رحمة اهلل بل لالها 
عسوقو إلى رحمة اهللن كصدؽ من قاؿهلل ماالية أكرثت ذالن كانكساران خيره من طاعةو أكرثت عزان 

 كاستكباران.

ان على سين ةو قرأعيها كلالك  عقرؤكنها في كتاب اهلل عز كجلن أقوؿهلل إف إنني أقوؿ أةها اإلخوة اعتماد
ىذه الماليبة التي نااني منها اليـو كالتي ىي جدةدة في نوعها ستبقى بل ىي متجهة إلى 

 االستفحاؿ كإلى االعساع إف ل  ناالجها ماالجة عامة بتوبة صادقة كإنابة إلى اهلل سبحانو كعاالى.

سلمين متارضوف لهان أصحاب رسوؿ اهلل عارضوا للماالية. في عهد عمر أمير المااصين كل الم
المؤمنين ثاني خلفاء المسلمين كقع قح  في عاـ من األعواـ ةسمى عاـ الرمادةن خرج عمر بن 
الخطاب بوصفو أمير المؤمنين مع أصحاب رسوؿ اهلل جمياان ةستسقوف كالذكا كعوسلوا با  رسوؿ 

 –كىو ةجأر إلى اهلل متذلبلن بالدعاء كالتضرع  –ؿ الاباس ع  رسوؿ اهلل؟ قاؿ اهلل الاباس فماذا قا
الله  إنو ل  ةنزؿ ببلء إال بذنب كال ةكرف الببلء إال التوبة كىا ىي ذم أةدةنا ممتدة إليك 

باعترافنا بالذنب كىا ىي ذم نواصينا بين ةدةك بالتوبة فاسقنان نحن عائبوفن نحن راجاوف إليك. 
  رسوؿ اهللن قالها أمير المؤمنين عمرن قالها كل أصحاب رسوؿ اهلل. لما رجاوا إلى اهلل قالها ع

كلما أعلنوا التوبة كاإلنابة أماـ باب اهلل عز كجل سيقيوا في مساء ذلك اليـو كامتدت السقيا كامتد  
 كـر اهلل عز كجل كل  ةنقطع.
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لى االستسقاءن ال ةقولن قائل ىذان حسبنا عاالوا نتداعى إ –أةها اإلخوة  –كاليـو ال ةقولن قائل 
ىذا الكبلـ. إننا إف استجبنا لهذا التداعي كقمنا بما أمرنا اهلل عز كجل بو من االستسقاء دكف عوفر 
لرركط ىذا االستسقاء لن عتحقع االستجابة. إذا ل  نقدـ بين ةدم ىذا االستسقاء أماـ اهلل عوبةن 

ال  فاف االستسقاء ال ةفيد بل ربما كاف سببان لرماعة صادقة على كل المستوةات كردان للمظ
الرامتين ممن ال ةؤمنوف كال ةثقوف بأف اهلل عز جل ىو الرزاؽ كأف األسباب جند من جنود اهلل عز 

 كجل.

كمع ذلك فانني أبررك  بأف شامنا ىذه مكلوءة باناةة اهللن ككيف ال عكوف مكلوءة كقد نج  اهلل 
 إليها أنبياءههلل

ا ًلٍلاىالىًمينى( ]األنبياء هلل )كىنىج   نىاهي كىليوطان ًإلىى اأٍلىٍرًض ال ًتي بىارىٍكنىا ًفيهى  [.ُٕيػٍ

ىو سيدنا إبراىي  كلوط. ىذه األرض ىي ىذه األرض التي أنت  فيها. شامنا ىذه مكلوءة باناةة 
بلدة اهللن كمهما كفدت إلينا الخط  عن ةمين كشماؿ من أجل امتبلخ ىذا الدةن من ىذه ال

فلسوؼ عبوء علك الخط  كأربابها بالخذالف. كإنني أحدثك  عن كجوو من أحد كجهين للحركة 
التالحيحية التي عاود ذكراىا في ىذه األةاـ. لهذه الحركة التالحيحية كجو سياسي ككجو  خر 

 دةنين كأكثر الناس ةالموف كجهها األكؿ السياسين كأنا محدثك  عن الوجو ااخر الدةني.

جاءت  –رحمو اهلل  –ء من اللقاءات التي كتبها اهلل عز كجل لي مع رئيسنا الراحل في لقا
فقاؿهلل إف الذم دفاني إلى القياـ  –الحركة التالحيحية  –المناسبة للحدةث عن ىذه الحركة 

بهذه الحركة إنما ىو شيء كاحدن حماةة ماتقد ىذه األمة كدةنها مما كاف ةراد لهمان فلقد كانت 
لى األبواب كإف ىي إال خطوات كسيالن اإلعباع لئللحاد كالريوعية كلكن اهلل سخ رىًني الريوعية ع

فقمت بما قمت بو حماةةن لدةن ىذه األمة كماتقداعها اإلسبلميةن ث  قاؿ ليهلل كىذه محاضر 
 الجلسات خير شاىد على ىذا الذم أقولو لك.

بانية جاءت فأبادت شب  ىذا الخطر عن إذان باألمس كيًجدى من عربه بدةن ىذه األمة كلكن ةدان ر 
أرضنا المباركةن كاليـو اليد اإللهية الحانية موجودةن ىذه اليد ستدفع عنها الخطر كمن ث  فاألرض 

التي كصفها اهلل بالمباركة كيف ةمكن ألم ةد أف علوث بركتها؟! أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
 الاظي .



  

 ~676 ~ 
 

 ح اٌّؼبط١ٍىبْ اٌغوة أٌٚٝ ثٗ ِٕبعٛاثبً ػٍٝ ِمٌٛخ: ٌٛ وبْ اٌمؾؾ ثىضو

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أ
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد 

عاالوا نبتهل إلى اهلل سبحانو كعاالى كنخاطبو من أعماؽ قلوبو مؤمنةو بو قائلينهلل الله  إنا قد ميًطٍرنىا 
بفضلك كإحسانك ال باملنا كعدلكن كنا ننتظر أف عااقبنا لسوء أعمالنا كللكثير من مظاىر 

لمغفرة كاإلكراـ فنسألك الله  أف إعراضنا كلكنك أرةتنا من ذاعك الالية كجو الالف ن أرةتنا كجو ا
عقدرنا على شكر نامك كأف علهمنا القياـ بحع ىذا الركر لك كما ةنبغي كعلى النحو الذم 

 ةرضيك ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـ.

ةظل ةتكرر على كثيرو من األلسنن كمهما أجبنا عن ىذا السؤاؿ البد  –ةا عباد اهلل  –ث  إف سؤاالن 
ىذا السؤاؿ مرةن أخرلن ذلك ألف في الناس من ةحركوف ألسنته  بهذا أف نجد أف ألسنان علوؾ 

السؤاؿ أك االستركاؿ كلكنه  ال ةوجهوف  ذانه  ق  إلى سماع الجوابن فكيف السبيل لحل 
ىذه الماضلة؟ كيف نتابع اإلخوة الذةن ةكرركف سؤاله  ىذا في كل نادو كفي كل مجتمع كفي كل 

 اب ألنه  قد ال ةوجدكف في أماكن مثل ىذا المكاف المقدس.مناسبة ث  إنه  ةارضوف عن الجو 

السؤاؿ ىو ما قد أجبت عنو منذ عدة أسابيعن لماذا عربطوف حبس األمطار كاالبتبلءات المتنوعة 
بالمااصي التي قد نتورط فيها كىا ىي المجتماات الغربية غارقة إلى الحمأة في كل أنواع 

سوء كمع ذلك فاف نا  اهلل عز كجل ال عنقطع عنون كإف المااصي كفي كل مظاىر االنحراؼ كال
قىٍطرى السماء ةظل ةالاف  كل أرضو من علك األراضين في كل بقاة من علك البقاع؟ ىذا ىو 

السؤاؿن فما الجواب؟ أعود فأكرر الجواب مرة أخرلن كليت أف اإلخوة الذةن ةسألوف ةػيتىاح له  
 أف ةسماوا الجواب بطرةقة ما.
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إف في الناس من ةخاطبه  اهلل عز كجل ةطلب منه  التوقيع على ميثاؽ اإلةماف بو  عباد اهللهلل
كالابودةة لون كمن الناس من كقاوا على ىذا الميثاؽ ةخاطبه  اهلل عز كجل بضركرة عطبيع 

 مقتضيات الميثاؽن فانظركا إلى الفرؽ.

ل  ةدخلوا باد ساحة التارؼ ةخاطب اهلل سبحانو كعاالى التائهين الراردةن عن اإلةماف بو الذةن 
 عليو كساعة االلتزاـ بحقيقة الابودةة لو ةقوؿ له هلل

 [.ٕ )كىاذٍكيريكٍا نًٍامىةى الٌلًو عىلىٍيكيٍ  كىًميثىاقىوي ال ًذم كىاثػىقىكي  بًًو ًإٍذ قػيٍلتيٍ  سىًمٍانىا كىأىطىٍانىا( ]المائدة هلل

توقيع عليون كىا أنت  كقػ ٍاتىٍ  كذلك عندما ةقوؿ له هلل لقد أصغيت  إلى الميثاؽ الذم دعوعك  إلى ال
 قلت هلل )سىًمٍانىا كىأىطىٍانىا(ن إذان فأنت  مطالبوف بالتطبيع.

 ةقوؿ له  أةضانهلل

 [.َْ)كىأىٍكفيوٍا بًاىٍهًدم أيكًؼ بًاىٍهدًكيٍ ( ]البقرة هلل 

عجاىك  بارساؿ النا   )أىٍكفيوٍا بًاىٍهًدم( الذم كقػ ٍاتيٍ  عليو عندما قلت هلل  منا أيكًؼ أنا بًاىٍهًدم
 كحماةتك  من كل سوء كإعطائي لك  األجور التي كعدعك  بها.

عندما ةخاطب ربنا سبحانو كعاالى الراردةن عن ىذا التوثيعن الراردةن عن اإلةماف بو ةقوؿ له هلل 
(ن كعندما ةخاطب الذةن  منوا بو كةدعوى  إلى عطبيع مقتضيات الميثاؽ ةقوؿ ا الن اسي هلل )ةىا )ةىا أىةػُّهى

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا(ن فاسماوا كالحظوا الفرؽ.  أىةػُّهى

ا ةػىٍهتىًدم لًنػىٍفًسًو كىمىن ضىل  فىاً  ًن اٍىتىدىل فىًان مى ا الن اسي قىٍد جىاءكي ي اٍلحىعُّ ًمن ر بٍّكيٍ  فىمى ن مىا ةىًضلُّ )ةىا أىةػُّهى
هىا( ]ةونس هلل   [.َُٖعىلىيػٍ

 و إلى التوقيع على ميثاؽ الابودةة هلل كمارفتو.ىذا خطاب للناس جمياان ةدعوى  في

ا الن اسي قىٍد جىاءٍعكي  م ٍوًعظىةه مٍّن ر بٍّكيٍ  كىًشفىاء لٍّمىا ًفي الالُّديكًر( ]ةونس هلل   [.ٕٓ)ةىا أىةػُّهى

هى  ةو كىخىلىعى ًمنػٍ ا الن اسي اعػ قيوٍا رىب كي ي ال ًذم خىلىقىكي  مٍّن نػ ٍفسو كىاًحدى  [.ُا زىٍكجىهىا( ]النساء هلل )ةىا أىةػُّهى
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أالحظت ؟ الخطاب موجو إلى الناس الذةن ل  ةقاوا باد على صك عبودةته  هللن كعلى صك 
مارفته  هلل عز كجلن ال ةطالبه  اهلل إال بريء كاحدن ةطالبه  بالتوقيع على ىذا الميثاؽن فاف 

 لاقابه  الذم ةنتظرى  ةـو القيامة.كق اوا فيطالبوف باد ذلك بالتنفيذ كإف ل  ةوقاوا عركه  كشأنه  

أما الذةن  منوا كصد قوا ككق اوا على صك ىذا الميثاؽ بينه  كبين اهلل عز كجلن كق اوا على صك 
عبودةته  هلل كألوىية اهلل كاحدان ال شرةك لون كق اوا على الحقوؽ المترعبة في ذممه  كأعناقه  

 عجاه اهلل عز كجل فيخاطبه  قائبلنهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا أىٍكفيوٍا بًاٍلايقيوًد( ]المائدة هلل )ةىا   [.ُأىةػُّهى

 أىٍكفيوٍا بًاٍلايقيوًد التي التزمت  بها.

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا الى عػىٍقرىبيوٍا الال بلىةى كىأىنتيٍ  سيكىارىل حىت ىى عػىٍالىميوٍا مىا عػىقيوليوفى( ]النساء هلل   [.ّْ)ةىا أىةػُّهى

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا( إال ليذكٍّرى  بالاهد الذم كق اوا عليو عجاه ربه  كىكذان ال ةقوؿ له  هلل )ةىا أىةػُّهى
ا ال ًذةنى  مىنيوٍا( ليدعوى  إلى عنفيذ ىذا الاقد.  كخالقه ن ةخاطبه  بػ )ةىا أىةػُّهى

ٍانا فأعود فأقوؿهلل أما نحن المسلمين المؤمنين باهلل فلقد كقػ   –أةها اإلخوة  –إذا عبي نى لنا ىذا 
الاقدن كق انا صك عبودةتنا هلل كأعلنا عن ىوةتنا عبيدان مملوكين هلل ككقانا على حقوؽ اهلل عز كجل 
علينا ككق انا على أننا منقادكف لررةاة اهلل كأمرهن فاذا أعرضنا باد التوقيع عن أكامر اهلل عز كجلن 

نا سمانا كأطانا نستحع عندئذو الاقاب أعرضنا باد التوقيع عن الواجبات التي كاثقنا اهلل بها إذ قل
 في دار الدنيا قبل ةـو القيامة كما عوع دى ككما بي نى في محك  عبيانو.

أما أكلئك الناس الذةن ل  ةوقٍّاوا على صك ىذا الاقد كأعرضوا عن دعوة اهلل عز كجل له  
  كليوقٍّاوا على ضركرة ليوقٍّاوا على صك عبودةته  هلل كليوقٍّاوا على بالغ حقوؽ اهلل في ذممه

عنفيذ شرائع اهلل كأمره في حياعه  فاف اهلل عز كجل ال ةكلمه  كال ةخاطبه  كال ةأمرى  بتنفيذ ما 
ل  ةوقٍّاوا عليون ال ةأمرى  بتنفيذ الررائع التي ل  ةتارفوا عليهان كىذا من أدؽ مظاىر عدالة اهلل 

 عز كجل.

أف ىؤالء الذةن ل  ةوقٍّاوا على صك الابودةة هلل كعلى  بل أقوؿ لك  شيئان  خر ةا عباد اهلل. لو
التزامه  بتنفيذ أكامر اهللن لو أنه  عركوا الخمرة كلو أنه  عركوا المااصي كلها أفيثيبه  اهلل عليها؟ 
أفيجزؿ اهلل له  األجر على شيء من ذلك؟ أبدانن لن ةثيبه  على شيء من ذلك. كما أنه  لن 
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  ةوقٍّاوا مع اهلل على صك الابودةة هلل له  فكذلك ال ةااقبه  في دار ةثيبه  على عنفيذ شيء ل
 الدنيا أةضان.

ىؤالء الذةن ةايروف في الغربن نا  إنه  ةتقل بوف في حمأة الرذائلن إنه  ةتقلبوف في بحار 
متبلطمة من المااصي كلكن لماذا ةبلحقه  اهلل عز كجل كلماذا ةااقبه  على ذلك كى  ل  ةوقٍّاوا 

على الالك الذم دعاى  اهلل سبحانو كعاالى إلى التوقيع عليون ل  ةقولواهلل  منا بك ةا إلهنا كىا 
نحن خاضاوف لتطبيع أمرؾن ل  ةقولواهلل ىا نحن مؤمنوف بالرسل كاألنبياء الذةن ابتاثته  كىا نحن 

ا القر فن مؤمنوف بقر نك حتى ةخاطبه  اهلل كةحاسبه  على عدـ عنفيذ أكامر اهلل الواردة في ىذ
ل  ةوقٍّاوان ىؤالء ل  ةلتـز اهلل أف ةااقبه  في دار الدنيا كإنما التـز أف ةااقبه  على عدـ عوقياه  

 صك عبودةته  هلل ةـو القيامة.

أما نحن المسلمينن أما نحن المؤمنينن أما نحن الذةن نتلوا كتاب اهلل  ناء الليل كأطراؼ النهار 
ةيتلى على مسامانا في كل مناسبة ككسائل إعبلمنا المسموعة أك نالغي إلى كتاب اهلل عز كجل 

كالمرئيةن أما نحن الذةن نقوؿ صباح كمساءهلل إننا مؤمنوف بك كبوحدانيتكن مؤمنوف بقر نك 
 فبلشك أف اهلل عز كجل ةبلحقنا بتنفيذ ىذا الذم كق انا عليو

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا أىٍكفيوٍا بًاٍلايقيوًد( ]الم  [.ُائدة هلل )ةىا أىةػُّهى

عقده كق اتموهن عقد كصكٌّ مثبت في أعناقك  إذان ةنبغي أف عوقاوهن كق انا على ىذا الالك فاذا 
أعرضنا باد ذلك عن مقتضى التنفيذن إذا أعرضنا باد ذلك عن أكامرهن إذا انحططنا باد ذلك في 

فرؽ دقيع كلكنو  األكزار التي حذرنا اهلل عز كجل منها عندئذو نستحع الاقاب الدنيوم. كىذا
كاض ن فرؽ ما بيننا نحن المسلمين الموقاين لالك الابودةة هلل كاإلةماف بو إلهان كاحدان كاإلةماف 

 بكتبو كرسلو كأنبيائو كبين أكلئك الراردةن الذةن ل  ةوقاوا على ىذا الالك أبدان.

 ىل أزةدك  بيانان أةها اإلخوة لهذه الحقيقة؟

ة عنتهي إلى كضع مرركع عرةد أف علـز بو الدكؿ المختلفةن ماذا أرأةت  إلى ىيئة األم  المتحد
عالنع؟ عرسل ىذا المرركع إلى الببلد الاربية أك غير الاربية المختلفة لكي ةركا رأةه  في ىذا 
المرركعن فالذةن كق اوا على الموافقة ةبلحقوف بضركرة التنفيذن كالذةن ل  ةوقاوا على الموافقة 

 قتناين بو فاف ىذه الهيئة الدكلية ال عبلحقه  كليس من حقها أف عبلحقه .كأعلنوا أنه  غير م
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دقيقة كعجيبة كلكني أعود فأقوؿهلل عرل ىل أنا  –ةا عباد اهلل  –عدالة اهلل عز كجل في حع عباده 
بحاجة إلى أف أجيب عن ىذا السؤاؿ مرة ثالثة كراباة كخامسة؟ أغلب الظن أنني سأحتاج إلى 

طرحوف ىذا السؤاؿ ال نراى  في مثل ىذا المكاف كمن ث  فانه  ةرفوف غليله  ذلك ألف الذةن ة
 بطرح السؤاؿن ةحركوف ألسنته  بذلك كلكنه  ال ةوجهوف  ذانه  إلى اإلصغاء إلى الجواب.

أما ما ةتالع بالحضارة الغربية لماذا عألقت كأما حضارعنا اإلسبلمية لماذا خابت كعراجات فلهذا 
أجبت عنو أةضان في مرة من المرات من ىذا المكاف كلكني سأعود فأجيب  السؤاؿ جواب  خر

مرة أخرل عن ىذا السؤاؿ لنزداد ثقة بادالة اهلل كلنزداد ثقة برحمة اهلل التي عجاكزت حدكد ىذه 
 الادالةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 خ ٚرقٍف اٌّغزّؼبد اٌؼوث١خ فٟ اٌّؼبهف ٚاٌؼٍٍَٛجت رفٛق اٌّغزّؼبد اٌغوث١

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرة
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 الى. أما بادهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عا

فما ةزاؿ إخوة لنا ةطرحوف ىذا السؤاؿ الذم سبع أف أجبت عنو كىا أنا أعيد الجواب عنو مع 
 عودة السؤاؿ مرة أخرل.

ةقوؿ أحدى هلل لماذا عظل المجتماات الغربية متفوقة في ماارفها كعلومها المادةةن متميزة في 
قيادة في الاال  خاضع لسلطانه  كى  كفرة اإلبداع كاالختراعن ثركات الدنيا عحت أةدةه  كزماـ ال

فجرة عاكفوف على الغيٍّ كعلى كل أنواع المااصي كالفواحش في حين أف المجتماات الاربية اليـو 
عااني من كثير من التخلف في الماارؼ كالالـو المادةةن عااني من التخلف في اإلبداع كاالختراعن 

في الغنىن عنظر إلى كضاها كإذا ىي عاباة باد أف   عااني من الفقر كىي التي كانت مضرب المثل
كانت متبوعة مع أف أىل ىذه المجتماات مسلموف مؤمنوف باهلل سبحانو كعاالى؟ ىذا ىو السؤاؿ 

 المتكرر الذم سبع أف أجبت عنو كىا أنا ذا أعيد الجواب عنو مع عودة السؤاؿ.

ن ال مستفسرةن بل مستنكرةن كمنتقدةنن كلكن الغرةب ةا عباد اهلل أٌف الذةن ةطرحوف ىذا السؤاؿ
قائلين أةن ىي عدالة اهلل أماـ ىذا المظهر؟ الغرةب أف ىؤالء ال ةلتفتوف إلى ما ةقولو اهلل في كتابون 

ال ةلتفتوف إلى سنن اهلل سبحانو كعاالى في عبادهن مارضوف عن اإلسبلـ الذم ةيذىكٍّريكف الاال  بو 
 ة أمامو. فما الجواب عن ىذا السؤاؿ ةا عباد اهلل؟كةسألوف عن مالير الادالة اإللهي

 ىما سين تىاف من السنن الربانية التي ةأخذ اهلل عز كجل بها عباده كالتي أعلن عنها في محك  عبيانو.
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أما القانوف األكؿ فهو القانوف الذم ةقضي بأف كل  –أك بالابارة الحدةثة  –أما السُّن ةي األكلى 
ذؿ الجهد في سبيل الوصوؿ إلى غاةةن عحمل التاب كالضنى في سبيل إنساف أك كل مجتمع ب

ىدؼن بذؿ الاىرىؽ سخيان في سبيل ىدفو ىذا البد أف ةوصلو اهلل عز كجل إلى غاةتو كالبد أف 
ةاطيو ثمرة جهوده أةٌان كاف ىذا اإلنساف أك أةٌان كاف ىذا المجتمع مسلمان مؤمنانن جاحدان كافرانن فهذا 

 ألكؿن ةابر عنو بياف اهلل عز كجل بقولوهللىو القانوف ا

الىهيٍ  ًفيهىا كىىيٍ  ًفيهىا الى ةػيٍبخىسيوفى(  ا نػيوىؼٍّ ًإلىٍيًهٍ  أىٍعمى نٍػيىا كىزًةنىتػىهى ]ىود هلل )مىن كىافى ةيرًةدي اٍلحىيىاةى الدُّ
ُٓ.] 

 ث  قاؿهلل

ليوفى( ]ىود هلل )أيٍكلىػًئكى ال ًذةنى لىٍيسى لىهيٍ  ًفي ااًخرىًة ًإال  الن اري كىحىبً  انيوٍا ةػىٍامى  ى مىا صىنػىايوٍا ًفيهىا كىبىاًطله م ا كى
ُٔ.] 

كأما القانوف الثاني فهو ذلك الذم ةقضي بأف اهلل سبحانو كعاالى إف رأل فردان أك مجتماان اصطبغ 
بذؿ الابودةة هلل عز كجل كأصغى إلى كصاةاه كأكامره فنف ذىا بالدؽ كدقة فاف حقان على اهلل عز 

ًة  –كقد ألـز اهلل بذلك ذاعو كال ملـز لو  –ل كج ًة التقدـن إلى سيد  أف ةرقى بهؤالء الناس إلى سيد 
الحضارة قفزان فوؽ الجهود كفوؽ مقتضيات الزمن كمراحل الزمنن كقد عب ر البياف اإللهي عن ىذا 

 بقولوهلل

ا اٍستىٍخلىفى ال ًذةنى ًمن  )كىعىدى الل وي ال ًذةنى  مىنيوا ًمنكيٍ  كىعىًمليوا الال اًلحىاتً  لىيىٍستىٍخًلفىنػ هي  ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
 [.ٓٓقػىٍبًلًهٍ ( ]النور هلل 

 كةابر عنو البياف اإللهي أةضان بقولوهلل

يىاةن طىيٍّبىةن( ]النحل هلل   [.ٕٗ)مىٍن عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى

ناف نقرؤىما في كتاب اهلل ىما الجواب باختالار عن ىذا السؤاؿ الذم ةتطارحو اليـو ىذاف القانو 
 إخوة لنا.

المجتماات الغربية أصحابها كرثوا عن  بائه  كأجدادى  جهودان عحملوىا كعىرىقىان بذلوهن جامااعه  
ذلك على القدةمة كالحدةثة عرهد بذلكن عارةخ الحضارة الغربية ةرهد بذلكن إنه  اعتمدكا في 
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جهودى  الرخاليةن اعتمدكا في ذلك على قدراعه  الذاعية كل  ةاتمدكا في ذلك على دةن كل  
ةستنزلوا في ذلك نالران من عند رب الاالمين سبحانو كعاالى فحع  له  بمقتضى قانوف اهلل الذم 

ك غير سمات  بيانو أف ةكرمه  اهلل عز كجل بثمرات جهودى  كال فرؽ بين أف ةكونوا مؤمنين أ
 مؤمنينن عاكفين على الغيٍّ أك ملتزمين للرشدن نا .

أما نحن الارب الذةن نقوؿ إننا مسلموف في ىذا الاالر فاننا أحفاد ذلك الرعيل األكؿ الذم كاف 
قبل مجيء اإلسبلـ ممثبلن في باثة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  مضرب المثل في التخلف 

ى ىامش التارةخن إف ىي إال سنوات ةسيرة مضت من عمر كاألمية كالجهلن كانوا ةايروف عل
التزامه  الحع باإلسبلـ كاصطباغه  حقان بذؿ الابودةة هلل كانقيادى  بطواعية ألمر اهلل سبحانو 

كعاالى حتى سىمىا به  بياف اهلل بل قانونو إلى صايد الحضارة الباسقة قفزان فوؽ شركط الزمنن قفزان 
وؽ شركط األعااب التي بذلها أكلئك الغربيوف. ل  ةمض من عمر الفت  فوؽ شركط الجهدن قفزان ف

اإلسبلمي إال ربع قرف كإذا بأكلئك الذةن كانوا مضرب المثل في التخلف بكل أنواعو إذا به  
 غدكا مضرب المثل في التقدـ بكل أنواعو.

؟ حدثونين أكلئك حدثونين أكلئك المهندسوف من الارب الذةن بهركا الاال  من أم جاماة عخرجوا
األطباء الذةن بهركا الاال  كأبدع من أبدع منه  الدكرة الدموةة كغيرىا من أم جاماة عخرجوا؟ 
حدثونين أكلئك الالماء الذةن بٌثوا الاال  في عل  الفلك كالرةاضيات كغيرىا من أم جاماة 

 عخرجوا؟ إف ىو إال القفز الذم شاءه اهلل له ن إف ىو إال مالداؽ قولوهلل

 [.ِِٖاعػ قيوٍا الٌلوى كىةػياىلٍّميكي ي الٌلوي( ]البقرة هلل )كى 

ىذا ىو التارةخ الاربي الذم نارفون كقد ذكر الالماء في عرجمة أبي الحسن علي بن النفيس أنو  
كاف ةاكف على ماارفو الطبية كغيرىا فاذا كقف أماـ مركلة أك ماضلة ل  ةتأت لو حلها عرؾ ما 

ضئة فأسبغ الوضوء ث  صلى ركاتين ث  التجأ إلى اهلل أف ةلهمو الرشد. ىو بالدده كىيرًعى إلى المي
 أبو علي ابن سينا كذلك كاف شأنو.

ةتبرموف باإلسبلـ  –ال أقوؿ جله   –عندما ةتبـر أكثر المسلمين الارب  –ةا عباد اهلل  –كاليـو 
الحداثة كما أشبو كعتجو  كةمٌلوف من ال أقوؿ االلتزاـ بو بل من االنتماء أةضان إليون ةرفاوف لواء

منه  المطامع إلى عقليد المجتماات الغربية ىنا كىناؾ ماذا عنتظر من المنطع كماذا ننتظر من سنة 
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اهلل الثانية؟ البد أف ةقوؿ له  قانوف اهلل عز كجل إذان أنت  لست  ااف بحاجة إلى اإلسبلـ عاالوا 
 فاخلاوا ىذا الثوب إذان كارجاوا كما ةقوؿ اهللهلل

 [.ُّاٍرًجايوا ًإلىى مىا أيٍعرًفٍػتيٍ  ًفيًو كىمىسىاًكًنكيٍ ( ]األنبياء هلل )

علمسوا جهودك  كثمراعهان ارجاوا. إف كنت  قد بذلت  جهدان متمثبلن في أنفسك  أك أجدادك ن إف  
كنت  قد بذلت  عىرىقىان أك عحملت  جهدان في سبيل حضارة متاتك  بهان في سبيل عبٌوء مركز من 

لالمي كالتقني كاالقتالادم بوأعك  بو فارجاوا إليو كأسادكا أنفسك  بون ىذا ما ةقولو التقدـ ا
 قانوف اهلل سبحانو كعاالى.

أمتنا الاربية كاإلسبلمية اليـو عالن بلساف الحاؿ أنها ل  عاد بحاجة إلى من ًة اإلسبلـ كإف كانت 
ةن التزموا بو حع االلتزاـ كاصطبغوا عتجمل باالنتساب إليون كإف كانت عتجمل بالتباىي بأكلئك الذ

 –كما عالموف   –بذؿ الابودةة هلل حقان فسما به  قانوف اهلل إلى ما قد ذكرت لك ن لكنه  اليـو 
ةرفاوف لواء الحداثة كةنظركف إلى اإلسبلـ كمقوماعو على أنو شيء قدة  بائد أكل الدىر عليو 

ؿ؟ ةقوؿهلل حسنان ارجاوا إلى التارةخ الغابر إف كشرب إال من رح  ربك طباانن قانوف اهلل ماذا ةقو 
عثرع  على  ثارو لجهودو شخالية بذلتموىا كما بذؿ أىل الغرب فتمتاوا بثمرات جهودك ن أما إف  
كاف الماضي الذم عاتزكف بو ثمراعو التي سمت بك  إلى أكج التقدـ إنما كانت عن طرةع الرقي 

كأنت  ااف عالنوف أنك  لست  بحاجة إلى السُّل   فبل بد  في سيل ً  اإلسبلـ عبر درجات اإلسبلـ إذان 
 أف عرجاوا إلى ما كنت  عليو قبل اإلسبلـ.

 ىذا ىو قانوف اهللن بمقدار عراجانا عن االلتزاـ بهذا الدةن ةقضي اهلل علينا بمقدار ذلك عخلفان.

 رة أخرل.ضربت باألمس مثبلن لهذا كىا أنا ذا أعيد المثل م –ةا عباد اهلل  –كإني 

أسرة منكوبة عقي  في الاراءن ليس لها داره عأكم إليهان ليس لها طااـ ةسدُّ جوعتهان ليس لها لباس 
ةقيها من الحر كالبرد. مر  رجل ثرم كرة  ذك مركءة عالية نظر إلى ىذه األسرة فداخلتو الرفقة 

يها جراةة شهرةة مجزئةن عليهان حملها بأفرادىا كأقامها في دار منيفةن في دار باذخة كأجرل عل
عاش أفراد ىذه األسرة كى  ةتقلبوف في الناي  باد ذلك الضنكن مرت مدة كى  ةثنوف على ىذا 

اإلنساف الكرة  الذم انترله  من أسباب الهبلؾن كلكن ما ىي إال مدة حتى طافت نروة 
ن نسوا الذم الكبرةاءن طافت نروة الحياة الباذخة التي ةتمتاوف بهان طاؼ كل ذلك برؤكسه 



  

 ~685 ~ 
 

عفضل عليه ن نسوا الحالة التي كانوا فيها كاليد التي انترلته  منهان عنكركا للرجلن ماذا ةقوؿ 
القانوف المنطقي؟ ةقوؿ التاليهلل جاء ىذا اإلنساف فطرؽ عليه  البابن قاؿ لرب األسرةهلل ةبدكا 

مدك  بالاطاء إذان أنك  استغنيت  كةبدكا أنك  أصبحت  في غنى عن اليد التي أنقذعك  كالتي ع
عفضلوا كاخرجوا إلى الغنى الذم نسجتموهن اخرجوا إلى نتيجة كثمرات جهودك  التي بذلتموىا. 

كلكن ىا ىي ذم البيوت األخرل التي عحي  بنا لماذا ال  –كما نسمع اليـو   –ةقوؿ رب األسرة 
 ن أكلئك ى  الذةن عطردى  ى  أةضان من بيوعه  كما عطردنا؟ ةقوؿهلل الن فرؽ كبير بينك  كبينه

عابوا في بناء بيوعه ن أكلئك ى  الذةن أضنوا أنفسه  كبذلوا الجهد الطوةل كالكثير في سبيل 
حياعه  الباذخة المترفة التي ةتقلبوف فيها أما أنت  فما ىي جهودك ؟ ارجاوا إلى مساكنك  التي 

 بنيتموىا بجهودك .

الاربية اليـو بالنسبة للمجتماات الغربيةن كانظركا  كاهلل الذم ال إلو إال ىو ذلك ىو مثل مجتمااعنا
هلل  إلى بياف اهلل الذم كأنو ةخاطبنا اليـو

 [.ُّ)الى عػىرٍكيضيوا كىاٍرًجايوا ًإلىى مىا أيٍعرًفٍػتيٍ  ًفيًو كىمىسىاًكًنكيٍ ( ]األنبياء هلل 

ن ال عبحثوا ىنا كىنا عن أسباب الذؿ التي حاقت ب ك ن ال عستنكركا ىذا كبلـ اهلل ةخاطبنا بو اليـو
كال عاترضوا )اٍرًجايوا ًإلىى مىا أيٍعرًفٍػتيٍ  ًفيًو(ن أنت  مترفوفن أنت  أغنياءن أنت  لست  بحاجة إلي ن )اٍرًجايوا 

اًكًنكيٍ (.  ًإلىى مىا أيٍعرًفٍػتيٍ  ًفيًو كىمىسى

 خطاب عهكمي عوبيخي ةخاطبه  اهلل سبحانو كعاالى بو.

ةة في كتاب اهلل ال ةمكن إال أف أعالور أنها نزلت اليـو كأنها عخاطبنا ةا عجبانن مهما كر ٍرتي ىذه اا
هلل  اليـو

 [.ُّ)الى عػىرٍكيضيوا كىاٍرًجايوا ًإلىى مىا أيٍعرًفٍػتيٍ  ًفيًو كىمىسىاًكًنكيٍ  لىاىل كيٍ  عيٍسأىليوفى(   ]األنبياء هلل 

 نا ن ىذا ىو الجواب باد الجواب الذم ذكرعو لك  قبل أسبوعين.

 هلل عز كجل أف ةله  الماترضين أال ةفركا من الجواب.أسأؿ ا

 أسأؿ اهلل أف ةله  الذةن ةحركوف ألسنته  باالنتقاد أف ةوجهوا أسماعه  إلى الجواب.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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ا ال ًذةنى  مىنيوٍا اٍدخيليوٍا ًفي السٍٍّلً  كىآف ةن   ةىا أىةػُّهى

الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

 إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

كاف عندما ةرسل أصحابو في سرةة من السراةا لقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أنو  
لرد عدكاف ما ةوصي أصحابو أال ةتارضوا بأم عدكاف على الرىباف في أدةرعه  كال على المتابدةن 
الااكفين في كنائسه . كقد ص  أةضان عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أنو استقبل كفد نالارل 

أف ةيالىلُّوا صلواعه  في مسجده صلى اهلل عليو كسل . نجراف ضيوفان أنزله  في مسجده كأًذفى له  
التي عتضمن عنظي   –كثيقة المدةنة  –كص  أةضان أنو صلى اهلل عليو كسل  اكتتب في الوثيقة 

الحياة السارةة ما بين المسلمين كاليهود نالت الوثيقة على أف اليهود كالمسلمين ةتااةروف في 
 لليهود دةنه .ظل أمنو كسبلـ كأف للمسلمين دةنه  ك 

كلقد عل  الناس جمياان أف النالارل كانوا منذ أقدـ الاالور ةحتفلوف بيـو الميبلد كةحتفلوف بما 
ةسمونو عيد رأس السنة الميبلدةة. كل  نسمع أبدانن كل  ةسمع أحد أف في الالحابة من عوج وى بأم 

  أك كى  ةابدكف اهلل عدكاف على النالارل كى   منوف في مساكنه  أك كى  ةحتفلوف في أندةته
على طرةقته  في أدةرعه  ككنائسه . ل  ةسمع أحده أف في الالحابة أك في التاباين أك في من 

 عباه  قاـ بريء من ىذا الادكاف أبدان.

 كإنما عفر ع ىذا كلو من قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

هىاكي ي الل وي عىًن ال ًذةنى لىٍ  ةػيقىاعًليوكيٍ  ًفي ال ةًن كىلىٍ  ةيٍخرًجيوكي  مٍّن ًدةىارًكيٍ  أىف عػىبػىرُّكىيٍ  كىعػيٍقًسطيوا )الى ةػىنػٍ دٍّ
 [.ًٖإلىٍيًهٍ  ًإف  الل وى ةيًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى( ]الممتحنةهلل
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 كةتفرع من قولو عز كجلهلل

كىمىسىاًجدي ةيٍذكىري ًفيهىا اٍس ي الل ًو   )كىلىٍوالى دىٍفعي الل ًو الن اسى بػىٍاضىهي  بًبػىٍاضو ل هيدٍّمىٍت صىوىاًمعي كىبًيىعه كىصىلىوىاته 
ًثيران( ]الحج هلل   [.َْكى

كعندما ركبت الرعونة شخه كاحدو من أكالد عمرك بن الااص فاع  مالر فضرب باالاه شابان من 
أقباط مالر قائبلنهلل خذىا كأنا ابن األكرمينن استقدـ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضواف اهلل 

مرك بن الااص كالراب القبطي إلى المدةنة المنورة كأعطى عالاه للقبطي عليو كبلًّ من ابن ع
قائبلنهلل اضرب بها ابن األكرمينن قالاصان. كلما استجاب الراب ألمر أمير المؤمنين قاؿ لوهلل أىًجٍلهىا 

 على صلاة عمرك بن الااص فانما فال ذلك اعتمادان على مكانة أبيو. –أم أىًجل الاالا  –

ا نجد اليـو من ةخالف ىذا الذم قالو اهلل كىذا الذم قالو رسوؿ اهلل كىذا الذم عباد اهللهلل إف كن
فالو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كالذم سماناه باألمس فانما الذم أقدـ على ذلك زندةع 
عقن ع بقناع اإلسبلـ ةنطوم كرحو على حقد بالغ ال على النالارل أك أىل الكتاب كإنما ةنطوم 

ين على اإلسبلـ كالمسلمين كمن ث  فهو ةرةد أف ةنفث كيدان من كيده على اإلسبلـ على حقدو دف
 ذاعون بل إنو ليالن من خبلؿ ذلك الحرب كما ةتوى  على الذات اإللهية القائل في محك  عبيانوهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا اٍدخيليوٍا ًفي السٍٍّلً  كىآف ةن كىالى عػىت ًبايوٍا خيطيوىا ًت الر ٍيطىاًف ًإن وي لىكيٍ  عىديكٌّ مًُّبينه( )ةىا أىةػُّهى
 [.َِٖ]البقرة هلل 

كعندما ناود إلى التارةخن إلى أنواع األذل الذم عسرب إلى المجتماات اإلسبلمية بدءان من عالر 
الالحابة فاف التارةخ ليحدثنا أف جيل  أنواع األذل إنما عسرب إلى المسلمين من أكلئك الزنادقة 

تقناوف بقناع اإلسبلـ ث  إنه  ةوساوف في المجتمع اإلسبلمي أنواعان كأنواعان من الذةن كانوا ة
األذةة كالادكافن كالوقت ةضيع عن ذكر شواىد كثيرة لهذا الذم كاف ةفالو أكلئك الزنادقة 

 باألمس.

إف سلسلة الزندقة مستمرة كلن عنقطع ق ن ككيف عنقطع كإف خالـو اإلسبلـ عجماوا في ىذا 
اختبلؼ فئاعه  في فئة كاحدة عتمثل في الالهيونية الاالمية ث  عتمثل في الدكلة  الاالر على

 المزةفة التي عمثلها أال كىي إسرائيل.
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إف زنادقة اليـو الذةن ةمارسوف مثل ىذا الطغياف ما بين حين ك خر إنما ى  مخالب للالهيونية 
ذه المخالب بمنألن عن البيت الاالمية ةا عباد اهلل. كلقد عساءلت باألمس أفيمكن أف عكوف ى

األبيض؟ أفيمكن أف ةمارسوا عدكانه  ىذا دكف إذفو ةنالونو من كبرل الدكؿ التي عرةد أف عحك  
حكمها الظال  الطاغي بحع الاال  بأسره؟ ال ةمكنن كلكنا ال ندرم أةهما السبع الضارم كأةهما 

 المخلب. ىذه حقيقة ةنبغي أف نالمها ةا عباد اهلل.

اذا اختير ىذا الوقت بالذات لهذه الجرةمة النكراء التي عتمزؽ منها كبد اإلنسانية؟ لماذا كلكن لم
 اختير لها ىذا الوقت بالذات؟

ىذا  -ةت  اليـو بين الاال  اإلسبلمي كبين النالارل متمثبلن   –ةا عباد اهلل  –إف ىنالك عقاربان 
سية التي كانت عوحي بريء من مثل في أعلى المستوةات بايدان عن الروائب السيا –التقارب 

ىذا باألمسن إنو عقارب ةت  اليـو فااالن كجادان دكف أف ةكوف لو أم خلفية كتلك الخلفيات 
السابقة التي عاهدكف. إف ىذا التقارب ع  من خبلؿ ندكات عقدت باألمس القرةبن كىنالك ندكة 

إلى ىذا التقارب دكافع صافية عن  أخرل ستت  كةت  اإلعداد لها عما قرةبن كالمأموؿ أف الدكافع
الروائب. إف الالهيونية الاالمية عندما عرل نذةر ىذا التقارب الذم ةهددىا ىي بالذات كعندما 
عرل ربيبتيها إسرائيل ىذا النذةر الذم ةطوؼ بها ال ةمكن أف عالمت أك أف عسكتن كمن ث  فاف 

ا خيطٍّ ى لها من أجل أف ةتحوؿ التقارب إنم –كربما عتباها جرائ  مثلها  –ىذه الجرةمة النكراء 
إلى عدكاف كخالاـن من أجل أف ةتحوؿ الحوار المخله الفااؿ إلى كيدو كقتاؿ. ىذه حقيقة ال 

 أكرف حجابان ألضاك  منها أماـ سرٍّ غير ماركؼ إنها حقيقة ةنبغي أف عكوف جلية ناصاة.

ل بل جميع أىل الكتاب ضد ىذه فما الابلج الذم ةنبغي أف ةتحالن الاال  اإلسبلمي كالنالار 
الخط  الالهيونية كذةولها من ىذه المخالب الذليلة األجيرة الماكرة؟ ما الحالن الذم ةقي األمة 

 بمسلميها كغيرى  من مثل ىذا اإلجراـ؟

الوعي الاقبلني كالمراعر اإلنسانية. إف الحالن الذم ةقي ىذه  –ةا عباد اهلل  –إنو شيء كاحد 
ذه الخط  كأمثالها أف ةال  أىل الكتاب الذةن نتااةش ماه  على مستول من األمة من عقابيل ى

اإلنسانية المتكافئة ساداء بررةن ةنبغي أف ةالموا حقيقة اإلسبلـ كةنبغي أف ةالموا أف اإلسبلـ 
ةتسامى فوؽ ىذا الكيد الهاب ن ةنبغي أف ةالموا أف اإلسبلـ منذ أف ابتاث اهلل عز كجل بو الرسل 

ء كمنذ أف خت  اهلل سبحانو كعاالى رسالتو بمحمد عليو الالبلة كالسبلـن ىذا اإلسبلـ ةنأل كاألنبيا
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عن ىذه الجرائ ن ةنأل عن ىذه الموبقات كمن ث  فاف ىذا الحالن المتمثل في الوعي الذم 
أقولو لك ن كعيه ةتبادلو المسلموف مع ااخرةن ىو الذم ةقي األمة من عقابيل ىذه الخط  أة ان  

أنها الزندقة أةها اإلخوة ىي التي عفال فالها. ما  –كأف نال  جمياان  –تن ةنبغي أف ةالموا كان
الراار الذم عسماوف ما ةنبغي  –شاارات قاعدةن قائمةن أةان كاف  –ةنبغي أف نقف أماـ شاارات 

نما أعبر عن أف ةمته كىٍعيػىنىان ما ةنبغي أف ةمته ثقافتنا الدةنيةن كعندما أقوؿ ثقافتنا الدةنية إ
 جامع مرترؾ ةأكم إليو المسلموف كسائر أىل الكتاب.

إذا كعى أىل الدةانات الالادقوف في ارعباطه  بالدةنن الالادقوف في عاامله  مع اهلل سبحانو 
كعاالى فاف كيد ىؤالء الكائدةن سيتمزؽ القناع اإلسبلمي الكاذب الممتد فوقون كال أظن أف 

ىذه الوسيلة التي قي ضىها اهلل عز كجل قو ةن في عقولنا كنبراسان في ىنالك كسيلة فاالة أخرل غير 
 أفئدعنا ةا عباد اهلل.

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةكـر المسلمين أكالن بالدؽ انتمائه  إلى اإلسبلـن كأسأؿ اهلل عز 
عز كجل بحيث كجل أف ةكـر المسلمين ثانيان بتنفيذ الاقود التي التزموا بها عجاه موالى  كخالقه  

 ةنفٍّذكف قولوهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا أىٍكفيوٍا بًاٍلايقيوًد( ]المائدة هلل   [.ُ)ةىا أىةػُّهى

مسلموف ةنتموف إلى اإلسبلـ كمارضوف عن الاقد الذم بينه  كبين اهلل عز كجل أكاد أف أقوؿ إنو 
ًقلىٍت أعناقنا بهان أف نحـر الحراـ ربما كاف إسبلمان كاذبان. بيننا كبين رب الاالمين عقوده التزمنا بها أيثٍ 

فنبتاد عنو كأف نخضع للواجب فنطبقو كأنو نالن من خبلؿ ذلك صدؽ انتمائنا إلى اهلل كصدؽ 
التزامنا بالاقود التي التزمنا بها عجاه اهلل سبحانو كعاالى كعندئذو ننظر إلى مجتمااعنا فنجد أنها 

كانت ىنالك مااصي عقع في السر كالخفاءن طاىرة مطهرة من شوائب المااصي كاافاتن كإف  
كلقد علمنا أف المطلوب منا أف ننفذ الوصية القائلةهلل إذا ابتليت  بالمااصي فاستتركا. لن عجد 
مجتماان طاىران من الروائب أبدان. اإلنساف كاف كال ةزاؿ غير ماالـو لكن اإللو الرحي  الرحمن 

دما ةأبى المجتمع اإلسبلمي إال أف ةستالن ةأمرنا في مثل ىذه الحالة أف نستترن كلكن عن
ىذا المجتمع متمثبلن في أىليو  –بالمااصين إال أف ةستالن بما ةغضب اهلل عز كجل ككأنو ةقوؿ 

كأنو ةقوؿهلل إننا ال نبالي بهذا الاقد الذم أيثًٍبتى في أعناقنان ال نبالي بهذه المااصي التي   –أةان كانوا 
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ٍرعػىنىا منها فاف األمر  عندئذو ةختلف كإف الزنادقة عندئذو ةوغلوف أةما إةغاؿ في مجتمااعنا حذ 
 كةفسدكف عبلقة ما بيننا كبين إخوةو لنا من أىل الكتاب.

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةبالرنا بالدكاء كأف ةبادنا عن الداءن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
 الاظي .
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 اٌٛطٛي اٌٝ وً ِؼبٟٔ اٌق١و ٚاٌَؼبكح اٌزوث١خ اٌل١ٕ٠خ ٟ٘ ِفزبػ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

هد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأش
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما 

ليس في الناس من ال ةػيٍاجىبي باألخبلؽ اإلنسانية الفاضلة المثلىن كليس في الناس من ال ةتبـر 
 باألخبلؽ السيئة التي عتنافى مع إنسانية اإلنساف كما فطره اهلل عز كجل عليو.

 ذر منو؟!ىل في الناس من ال ةػيٍاجىبي بالالدؽ كةحبون كىل في الناس من ال ةكره الكذب كةح

 ىل في الناس من ال ةحب اإلخبلص كةكره النفاؽ؟!

 ىل في الناس من ال ةحب االستقامة كةكره الفساد كالخداع؟!

 ىذه حقائع ما أظن أف في الناس من ةرعاب أك ةجادؿ فيها.

فما ىي ضمانة ىذه األخبلؽ اإلنسانية المثلى كما السبيل إلى أف عػيٍغرىسى فتترعرع في كياف 
 اإلنساف؟

شيء كاحدن ىو التربية الدةنية الحقيقية. ىذه التربية الدةنية التي  –ةا عباد اهلل  –سبيل ذلك 
ةػيٍؤخىذي بها النشءن ةؤخذ بها اإلنساف منذ ناومة أظفاره ىي التي عحقع في حياعو األخبلؽ اإلنسانية 

 .المثلى كعردعو كعسمو بو عن األخبلؽ الذميمة التي عتنافى مع إنسانية اإلنساف

أف االلتزاـ باألخبلؽ اإلنسانية المثلى عتاارض مع ما جيًبلى عليو  –ةا عباد اهلل  –كبياف ذلك 
اإلنساف من غرائزن عتاارض األخبلؽ اإلنسانية المثلى مع غرةزة حب الذاتن مع غرةزة حب 

سانية الرهوات كاألىواء كالمنافسة كاالستكبار على ااخرةن كمن ث  فاف االلتزاـ باألخبلؽ اإلن
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المثلى ةحتاج إلى ركادع بحيث عتغلب ىذه الركادع في كياف اإلنساف على غرائزه الحيوانية. فمن 
أةن نأعي بالركادع؟ ككيف عتحقع الركادع في كياف النشء. ال سبيل إلى ذلك إال التربية الدةنية 

كعاالى كربوبيتون ىي المثلى. التربية الدةنية ىي التي عغرس في كياف النشء مانى كجود اهلل سبحانو 
محبتو هلل عز كجل. التربية الدةنية المثلى ىي التي  –باد إةمانو باهلل  –التي عغرس في كياف النشء 

عغرس في كياف النشء عاظي  اهللن مهابة اهلل سبحانو كعاالى كمن ث  عتجمع في كياف اإلنساف 
وكية األخبلؽى اإلنسانية المثلى التي ركادع عسمو بو فوؽ أىواءه كشهواعو كمن ث  عاانع حياعيو السل

ةتارقها اإلنساف أةان كافن كمن ث  فاف اهلل سبحانو كعاالى جال من كتابو الذم شرفنا بو خطابان ال 
أظن أف في الكوف شرفان ةسمو باإلنساف إلى مستول التكرة  كالخطاب الذم جاءنا من عند اهلل 

ةاءه إنما ىو منهج عربوم ةالفي في اإلنساف الروائب  كأى لىنىا اهلل لون ىذا الكتاب من ألفو إلى
ل  ةنج  في دعوعو كفي جمع  التي عالع بو كىي فطرة فطر اهلل اإلنساف عليها. كرسوؿ اهلل 

قلوب الناس على اإلةماف باهلل كالسير على صراط اهلل إال عندما مت او بهذا األدب بل بهذه التربية 
 كىو القائلهلل

 حسن عأدةبي(.)أد بىًني ربي بأ

 عأملوا في قولو عز كجلهلل

هي ٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍ  كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍ  كىشىاًكٍرىيٍ  ًفي األىٍمًر( ] ؿ عمراف هلل   [.ُٗٓكىاٍستػى

في أف اهلل عز كجل جال مرعبة المربين من عباد اهلل عز كجل  ىذا الذم أقولو لك  ىو السبب
على النهج الموصل إلى األخبلؽ اإلنسانية الفضلى جال مرعبته  فوؽ مرعبة المبلئكةن أليس ىو 

 القائل فيما ةركةو الترمذم من حدةث أبي أمامةهلل

ى النمل في جحوره )فضل الاال  على الاابد كفضلي على أدناك ن إف اهلل كمبلئكتو كعباده كحت
 كحتى الحيتاف في البحار لييالىلُّوف على مال  الناس الخير(.

ىي التي عؤىل اإلنساف للدعوة إلى اهلل كىي التي عسمو  –ةا عباد اهلل  –التربية اإلسبلمية المثلى 
 بو إلى النهج األمثل لؤلمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر.
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ظبلؿ التربية اإلسبلمية المثلى لن ةستطيع أف ةكوف  مران نا  إذا ل  ةكن اإلنساف قد نيرٍّئ في 
بالماركؼ كال ناىيان عن المنكر على النهج الذم أمر اهلل. قد ةأمر كقد ةنهى لكنو ةجال من أمره 

 كنهيو غذاءن لمالالحون غذاءن لرغائبو كعطلااعو بل ربما غذاءن لسياستو التي ةجن  إليها.

التربية اإلسبلمية المثلىن ىيمنت محبة اهلل على سوةداء قلبو كفاض  فأما اإلنساف الذم ريبٍّيى ىذه
قلبو عاظيمان هلل كعاظيمان كمهابةن لحرمات اهلل عز كجل فاف قلبو ةالفو عن الروائب كلهان ةالفو 
عن األحقاد كالضغائنن ال ةال  قلبو ضغينة على أحد من الناس أةان كاف. إف دعا إلى الخير فانما 

حب من ةدعوى  إلى الخير كإف نهى عن الرر فانما عدعوه إلى ذلك الرفقة  ةقوده إلى ذلك
على أكلئك الناسن ةحذرى  من الرر ألنو ةرل أنه  ةسيركف على شفا جيريؼو فهو ال ةرةد أف ةقاوا 

في مغبة شقاءن ةحب له  ما ةحب لنفسو. كل ذلك إنما ةتحقع في ظبلؿ التربية اإلسبلمية 
 ؿ اهلل عز كجلهلل المثلىن كىذا مانى قو 

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى  ٍيًر كىةىٍأميريكفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ ىي ي  )كىٍلتىكين مٍّنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمراف هلل 

لوحيد الذم ال عباد اهللهلل من البدىي أف الماارؼ كالالـو كلها مفيدة في حياة اإلنساف كالريء ا
ةحتاج إلى استثناء ىو ىذا القرار الذم أقولو لك ن كلكن الالـو كالماارؼ أسلحة ذات حدةن ال 
عحقع في أصحاب ىذه الالـو كالماارؼ الخير كال عىال اعد به  إلى سبل الساادة كاللقاء على ما 

كالالـو في أرضية من  عرضي اإلنسانية كعلى ما ةرضي اهلل عز كجل إال إذا استنبتت ىذه الماارؼ
التربية اإلسبلمية. علـو نرأت في أذىاف أصحابها كعرعرعت في عقوله  دكف عربية ىذه الالـو 
أسلحةه للفتك قبل أف عكوف أسلحةن للدفاع عن الحع. أال عركف إلى الالـو كالماارؼ التي عذخر 

غتالاب األكطاف؟ إلى بها الدنيا اليـو كيف أصبحت أداةن للقتل كالسفك كاستبلب الحقوؽ كا
عركف إلى الالـو كالماارؼ كيف غدت سىكىرىان ةطوؼ برؤكس أصحابها؟ لماذا؟ ألنها ل  عػينىر ئ فوؽ 

أرضية من التربية اإلةمانية باهلل سبحانو كعاالى. ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمهان كرح  اهلل أكلئك 
الماء في أصوؿ الحنظلنكلما ازداد رًةٍّان  الربانيين القائلينهلل زةادة الال  في الرجل السوء كزةادة

 ازداد مرارة.

من الاال  الاربي  –عباد اهللهلل أرةد أف أعتبر بهذا الذم أقولو لك  كأف عاتبركان كأرةد منا جمياان 
أف ةقطف ثمار ىذه الحقيقة. التربية الدةنية ىي مفتاح الوصوؿ إلى كل مااني الخير  –كاإلسبلمي 
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ىذه المفتاح ىيهات أف عالل األمة إلى مبتغياعها كأف عحقع شيئان من كالساادةن كإذا ضاع 
 أحبلمها.

ل  عاد عطمع فق  باستبلب الحقوؽ كقد استلبت الكثير كالكثير  –ةا عباد اهلل  –إف دكؿ البغي 
من ذلكن ل  عاد عكتفي باغتالاب األكطاف كلقد استلبت الكثير كالكثير من ذلكن إنها فالت 

للوصوؿ إلى غاةةو ىي األساس الذم عبتغيون أال كىو اجتثاث ىذه الحقيقة الدةنية  ذلك كلو عمهيدان 
 التي عتمثل في بوابة التربية الدةنية الحقيقية المثلى.

عأملوا كاصغوا السمع إلى ما ةمكن أف علتقطوه من كلمات ةفوه بها أكلئك الذةن ةقودكف الاال  
 لذم أقوؿ.من خبلؿ طغيانه  عجدكف مالداؽ ىذا الكبلـ ا

أنسيت  ما قالتو رئيسة الوزراء البرةطانية ةـو عهاكل صرح االعحاد السوفيتي؟ أنسيت  ةـو قالتهلل إف 
 الادك األخطر الذم بقي أمامنا إنما ىو اإلسبلـ.

أنسيت  ما قلو رئيس الوالةات المتحدة األسبعن نيكسوفن كأقوؿ اسمو ةـو عوج و إلى الاال  
من اإلسبلـ ااعي من ىذا المررؽ األقدسن ةـو أعلن أف الادك األلد  اإلسبلمي كأعلن عن خوفو

 الذم ةنبغي أف نحسب لو حسابو إنما ىو اإلسبلـ.

ن كالسبيل الذم ةت  عخطيطو للقضاء ىو عفرةغ أفئدة الناشئة في ببلد  ىذا الذم قالوه ةيطىب عي اليـو
سبلمية المثلى أك قل التربية الدةنية المثلىن اهلل الواساة اإلسبلمية كالاربية مما نسميو التربية اإل

نا  ةا عباد اهلل. إنه  ةبتغوف أف ةغزكا أفئدة الناشئة بما ةمكن أف ةسكرى  عن ىوةته ن بما ةمكن 
أف ةالدى  عن إةمانه ن إنه  ةغزكف نفوس الناشئة بالرهواتن باألىواءن بالموبقات لال ذلك 

تول التربية الدةنية الباسقة إلى كادم الغرائز الحيوانية ةنسيه  الهوةةن لال ذلك ةنزؿ به  عن مس
التي عجال الواحد منه  ةضحي باألرض كبالوطن كبالماؿ كالقي  في سبيل االحتفاظ بغرائزهن في 

سبيل االحتفاظ برهواعون في سبيل االحتفاظ باألضواء الساطاة أك الخافتة بليالي اللهو 
اس فما نحن فاعلوف؟ ما موقفنا نحن كىا ىو الادك ةال  المختلفة. ىذا ما ةخط  لو أكلئك الن

قيمة التربية الدةنية في مجتمااعنان ةال  قيمة الناشئة إذ عترعرع كىي عحنو على فؤاد مليء بمارفة 
اهللن مليء بمحبة اهللن مليء بتاظي  حرمات اهلل. ال ةمكن لناشئة ريبػٍّيىٍت ىذه التربية أف عيٍخدىعى عن 

أف عيٍخدىعى فيستلب منها جزء من أكطانها ألنها عالو دائمان فوؽ قيود الرهوات  حقهان ال ةمكن
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كاألىواءن عمارس رغباعها كشهواعها كأىواءىا طالما كاف ىنالك صل  بينها كبين شرةاة اهلل سبحانو 
كعاالى فاذا كقع التاارض ككقع التناقض نظىٍرتى كإذا بهذه الناشئة عتسامى ث  عتسامى لتاانع 

 خبلؽ اإلنسانية المثلى التي حدثتك  عنها.األ

عرل ىل ستنج  المخططات التي عػيٍرسى ي ىناؾ من كراء البحار كةػيٍرسىلي بها إلينا؟ ىل عجد علك 
 المخططات من ةرحب بها؟ ال ةا عباد اهلل أبدان.

شاوبها ال ن ىذه األمة بقادعها ك نحن أمة مكلوءة باناةة اهللن نحن أمة مرحومة كما قاؿ رسوؿ اهلل 
ةمكن إال أف عاود إلى فطرعها اإلةمانية التي عاتز بهان كالدعوة إلى اهلل في كل األحواؿ ال ةجوز أف 
عنطلع إال من عربية إنسانية مثلى غيذٍّمى بها المربين حتى عكوف دكافاو إف دعا إلى اهلل دكافع حبٍّ 

في سبيل ااخرن أقوؿ قولي  فق ن دكافع شفقة فق ن دكافع عضحية بالذات في سبيل األخن بل
 ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 أ١ّ٘خ موو اٌّٛد فٟ ؽ١بح اٌٍَُّ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
اء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثن

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

مين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلز 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

أحدثك  اليـو في أمرو ما أكثر من ةرمئزكف من الحدةث عنو كما أكثر الفئات التي عستوحش من 
 االستماع إلى حدةثون أال كىو الحدةث عن الموت.

عن الموت أك ةرمئز من االستماع إلى حدةثو كشأنو كقد  كةا عجبان لمن ةستوحش من الحدةث
 سمع رسوؿى اهلل صلى اهلل عليو كسل   ةقوؿ في الحدةث الالحي هلل 

إال  –أم من المااصي  –)أكثركا من ذكر ىادـ اللذات كمفرؽ الجماعات فانو ما ذيًكرى في كثيرو 
 (.إال كثػ رىه –أم من الطاعات  –قل لىون كما ذيًكرى في قليلو 

عذكُّر الموت مع فه  ماناه ىو الذم ةػيقىلٍّ  مخالب البغي في المجتمعن عذكر الموت مع مارفة 
حقيقتو ىو الذم ةحط  أنياب الظل  كالطغياف في المجتمعن عذكر الموت مع فه  حقيقتو ىو 

عذكر الموت مع فه  حقيقتو ىو  –ةا عباد اهلل  –الذم ةجتث الفساد من جوانب المجتمع. أجل 
لكاب  الذم ةقي المجتمع من االنزالؽ في مهاكم الفساد كمهاكم الضبلؿن ىو الكاب  الذم ا

ةوقظ األفراد كالمجتماات إلى الطرةع السوم كةبادى  عن المنزلقات المهلكةن كأنت  عالموف أف 
الكاب  كإف كاف دكره في الواقع المرئي ةأعي باد التالرؼ كلكن دكره في االعتبار ةكوف قبل 

ـى البياف اإللهي الموت على الحياة عندما قاؿهلل التال  رؼ. من أجل ىذا قد 

ليوىكي ٍ  . ال ًذم خىلىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحىيىاةى لًيىبػٍ أىةُّكيٍ   }عػىبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًدةره
 [ِ-ُ أىٍحسىني عىمىبلن كىىيوى اٍلاىزًةزي اٍلغىفيوري {]الملك هلل
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أف ةقوؿهلل الذم خلع الحياة كالموت. ذلك ىو الترعيب  –بحسب الظاىر  –كاف المقتضى 
المرئي في كاقانا المااش كلكنو الكاب  كالكاب  ةنبغي أف ةكوف دائمان مقدمان في الذىنن ةنبغي أف 

 ةكوف مقدمان في االعتبار.

سوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بأف فأنا إنما أرةد أف أذكر نفسي كأف أذكرك  بهذا الذم ةأمرنا ر 
نكثر من ذكره. أرةد أف أحدثك  عن الكاب  الذم ةنبغي أف ال ننساه في غمار حياعنا االجتماعية 
المختلفة. الموت الذم أك دى البياف اإللهي في أكثر من أسلوب كمناسبة بأف اإلنساف على موعد 

 بل على ميااد حتمي ماون أل  ةقلهلل

ًقيكيٍ { ]الجماة هلل }قيٍل ًإف  اٍلمى   [.ٍٖوتى ال ًذم عىًفرُّكفى ًمٍنوي فىًان وي ميبلى

 أل  ةقلهلل

ةو{ ]النساء هلل   [.ٖٕ}أىةٍػنىمىا عىكيونيوٍا ةيٍدرًككُّ ي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كينتيٍ  ًفي بػيريكجو مُّرىي دى

 أل  ةقلهلل

ا عػيوىفػ ٍوفى أيجيورىكي ٍ  ًإن مى  [.ُٖٓةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة{              ] ؿ عمراف هلل  }كيلُّ نػىٍفسو ذى ئًقىةي اٍلمىٍوًت كى

 أل  ةقل لحبيبو المالطفىهلل

ًإنػ هي  م يٍّتيوفى{ ]الزمر هلل   [.َّ}ًإن كى مىيٍّته كى

 كلكن ما ىو الموت ةا عباد اهلل؟

لقد عسربت إلينا عدكل من الغرب عقوؿهلل إف الموت ىو الادـ. كما أكثر ما عسربت إلينا من 
ل األفكارن عدكل الرااراتن عدكل الخرافات فتوضات فيما بيننان أال عسماوف الادكل عدك 

إلى قائله  ةقوؿهلل لقد حيًك ى على فبلف باإلعداـن ةػيفىس ري الموت بالادـن فهل الموت ىو الادـ ةا 
عباد اهلل؟ مااذ اهلل. الموت ىي مرحلة الحياة الثالثة من مراحل أربع البد أف ةتنقل فيها اإلنساف 
من كاحدة إلى أخرل. أما المرحلة األكلى فهي حياة األجنةن عليها ىذه المرحلة التي نايرها اليـو 
في غمار دنيانا ىذهن أما المرحلة الثالثة فهي الحياة البرزخية التي سننتقل إليها من خبلؿ بوابة 

الساعة. ككل مرحلة  الموتن كأما المرحلة الراباة كاألخيرة فهي التي عكوف في دار القرار ةـو عقـو
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من ىذه المراحل أكسع مجاالن كأقول حقيقة من المرحلة التي قبلها. أقوؿ لك  كبلمان ةنبثع من 
 قوانين الال  كال ةنبثع من األخيلة الخيالية أك الغيبية أبدان.

ثنائي التركيبن سواء كىو ةايش فوؽ األرض حياعىو الدنيوةة ىذه أك  –ةا عباد اهلل  –اإلنساف 
 يش حياعو البرزخية باد أف ةؤكؿ إلى القبر الذم ىو على موعدو ماون ىو على كلٍّ ثنائي التركيب.ةا

أما في حياعو الدنيا فتكوف الركح عاباة للجسدن عكوف الركح محبوسة في ىذه المرحلة لحساب 
الجسدن ال عستطيع الركح أف عتحرؾ إال ضمن النطاؽ الذم ةستطيع الجسد أف ةتحركون فاذا 

نتقل اإلنساف إلى الحياة البرزخية اناكس األمر كأصب  الجسد ىو التابع للركح كأصبحت الركح ا
أشبو ما عكوف بهذه الرمس التي عسرم في قبة السماءن ىي منفاللة عن األرض بذاعها كلكنها 
متاللة باألرض من خبلؿ أشاتهان علك ىي حركة الركح مهما عقلبت متاللة بالجسد الذم كاراه 

ن ىذه حقيقة علمية ةنبغي أف نالمها. كمن ىنا أمكن أف ةتارض اإلنساف في حياعو البرزخية التراب
للناي  كللاذابن كمن ىنا البد أف نالدٍّؽ بياف اهلل سبحانو كعاالى كىو ةحدثنا عن الحياة التي 

ن ةحياىا المٍيت إذ ةنتقل إلى حياعو البرزخيةن أال عقرؤكف قوؿ اهلل عز كجل عن ذاؾ الذم  م
بالرسل الذةن عحدثنا عنه  سورة ةس فكاف جزاؤه إذ أعلن إةمانو به  القتلن أخبرنا اهلل عز كجل 

 عنو قائبلنهلل

ن ةى قىاؿى ةىا لىٍيتى قػىٍوًمي ةػىٍالىميوفى. ًبمىا غىفىرى ًلي رىبٍّي كىجىاىلىًني ًمنى اٍلميٍكرىًمينى{ ]ةس  هلل }ًقيلى اٍدخيًل اٍلجى
ِٔ-ِٕ.] 

بدليل أنو  –ةـو عقـو الساعة  –)اٍدخيًل اٍلجىن ةى( ل  ةكن ذلك في اليـو ااخر  إذان عندما قيل لوهلل
اىلىًني ًمنى اٍلميٍكرىًمينى{.  قاؿهلل }ةىا لىٍيتى قػىٍوًمي ةػىٍالىميوفى. ًبمىا غىفىرى ًلي رىبٍّي كىجى

 كمن ىنا ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالى عن فرعوف ك لوهلل

هىا غيدي   [.ٌْٔكان كىعىًرٌيان{ ]غافر هلل }الن اري ةػيٍارىضيوفى عىلىيػٍ

 في ىذه الحياة البرزخيةن ث  قاؿهلل

اًب{ ]غافر هلل   [.ْٔ}كىةػىٍوـى عػىقيوـي الس اعىةي أىٍدًخليوا  ؿى ًفٍرعىٍوفى أىشىد  اٍلاىذى
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ىذه ىي حقيقة الموت ةا عباد اهلل. إذان الموت بحد ذاعو ليس ماليبة للمٍيت كلكنو ماليبة لؤلحياء 
رةبه  أك حميمه  أك صدةقه  أك حبيبه . الموت ماليبة لؤلحياء الذةن كد عوا الذةن ةفارقوف ق

المٍيتى الذم رحل قبله  إلى اهلل عز كجل. أما بالنسبة للمٍيت فهو الذم ةنسج للموت حقيقتو 
كماناهن ةنسج للموت حقيقتو في الحياة التي ةايرها في ىذه الدنيان إف شاء جال من الموت 

د ماو عرسان كأم عرسن كإف شاء جال من الموت الذم ىو على موعد ماو الذم ىو على مياا
شقاءن كأم شقاء. اإلنساف الذم التـز في حياعو الدنيا بأكامر اهللن نف ذى أكامره جهد االستطاعة 

كعسامى عن المنكرات التي حذره منها جهد االستطاعة ث  جاءه الموت كىو على ىذه الحاؿ 
 ن ةراىا بأـ عينيون أل  ةقل المالطفى صلى اهلل عليو كسل  فيما عركةو عائرةهللالبد أف ةتلقى البرارة

)من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءهن كمن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه(ن قالت عائرةهلل ةا رسوؿ اهلل 
أىو الموت؟ فكلنا ةكره الموت. قاؿ لهاهلل )ليس بذاؾ كلكن المؤمن إذا دنا أجلو ككقع في سياؽ 

ت بيرٍّرى بلقاء اهلل عز كجل كبالناي  الذم ةنتظره فبل ةكوف شيء أحب إليو من لقاء اهلل كمن المو 
الموتن كأما الكافر أك الفاجر فانو ةػيبىر ري بمقت اهلل عز كجل كعذابون ةرل مظاىر ذلك باينيو فبل 

 ةكوف شيء أبغض إليو من الموت كما ىو القيو باد الموت(.

 ة ةنبغي أف نكوف على ذكر منها كما أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل .عباد اهللهلل ىذه الحقيق

عرل لماذا ال ةكوف شأننا كرأف ذلك اإلنساف الحاليف كقد ضربت لك  فيما أذكر مثالو إلى 
جانب مثاؿ إنساف أحمع أةضان؟ ىما شخالاف استأجر كل منهما داران من صاحبها كالاقد ةنه 

ار باد عرر سنواتن أما أحدىما فأحمعن نظر إلى ىذه الدار كما على أنو البد أف ةخرج من الد
رًبىة عحتاج إلى رعاةةن عحتاج إلى عرمي ن  فيها من فاخر الفرش كالرةاش فسكر بها كنسي أف لو خى
نسي ىذه الحقيقة كسًكر بالدار التي استأجرىا كأخذ ةتقلب منها في ناي  حجبو عن الدار التي  

إلى رعاةة كعرمي ن كسرعاف ما انتهت المدة كأقبل صاحب الدار ةطلب كاف ةملكها كالتي عحتاج 
منو الخركج من داره ألف ميقات االستئجار قد انتهىن نظر إلى خربتون عذكرىا  نذاؾن كإذا ىي 

عقوؿ لوهلل أنا  سفةن لستي مؤىلة لك أبدانن خيره لك أف عكوف في الاراء من أف عضمك ىذه الخربة 
 ل  عػيٍانىى بها.التي ل  عنظر إليها ك 

أما ذلك ااخر الذم ةتاامل مع عقلون ةتاامل مع المستقبل الذم ىو على موعد ماو فكاف ةتمتع 
بالدار التي استأجرىا ككاف ةذىب في كل ةوـو لينظر إلى داره كخربتو التي عحتاج إلى رعاةةن عحتاج 
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ت ث  ةاود لينا  بداره التي إلى عرمي  فكاف ةنفع على رعاةتها في كل ةوـو ساعتين أك ثبلث ساعا
استأجرىان داره المستودعن ةايش في داره المستودع كةرعى داره المىقىرن فلما انتهت المدة 

كانطوت السنوات الارر كأقبل صاحب الدار ةطلب منو الخلو قاؿ لوهلل شكرانن كنظر إلى الدار 
نان لرعاةة دارؾ التي عملكها كىي جميلة مهيأة عقوؿ لوهلل مرحبان بك لقد أنفقت خبلؿ ىذه المدة زم

 كالتي ةاود إليها قرارؾ.

أليس ىذا كاقانا ةا عباد اهلل؟ ىل فينا من ةستطيع أف ةفر من ىذا الموت الذم نحن جمياان منو 
على ميااد؟ لماذا ال نجمع بين الحسنيين؟ لماذا ال نتقلب في رغدو من الايش في حياعنا التي 

ال نرعى دارنا التي سنرحل إليها لماذا ال نرعاىا من خبلؿ االلتزاـ  أقامنا اهلل عز كجل فيها كلماذا
بأكامر اهللن من خبلؿ اإلصغاء إلى كصاةا اهلل سبحانو كعاالى؟ أنحن عبيد أـ أحرار ةا عباد اهلل؟ 
سؤاؿ سألتو نفسي مراران كأحب أف أسألو كل كاحد منك ن أحب أف أطرح ىذا السؤاؿ على كل 

مين أنحن أحراره أـ عبيد؟ إف كنا أحرارن فلناش كما نهول كلنتقلب في ناي  من ةسمع الساعة كبل
نىا اهلل إةاىا كال  ال حدكد لو كلنفال كل ما عترهاه نفوسنان كإف كنا عبيدان نتفاعل بالمااني التي مل كى

دردىا في نفالهان إف كنا عبيدان ال نملك حياعنان ال نملك نومنا كال ةقظتنان ال نملك اللقمة التي نز 
حلوقنان إف كنا ال نملك الاقل الذم نفكر بو كنال  متى ةحوؿ الاقل إلى خرافة نااني منهان إف  

كنا عبيدان فلنال  من ىو الذم ةتحك  بنان فلنال  من ىو الذم نواصينا بيدهن فلنال  إالـ سيؤكؿ 
فلنسر سيرة  –بيد كنحن ع –أمرنان ما ىو ىذا الموت الذم ةتربه بنان إف كنا نال  أننا عبيد 

 الابيد كبوسانا أف نجمع بين أمرةن ةتاانقاف؛رغد الايشهلل

ـى زًةنىةى الٌلًو ال ًتيى أىٍخرىجى ًلًابىاًدًه كىاٍلط يٍّبىاًت ًمنى الرٍٍّزًؽ{       ]األعراؼ هلل   [.ِّ}قيٍل مىٍن حىر 

لمن سار على النهج الذم  كاالستاداد للرحيلن للحياة البرزخيةن أما كاهلل إنها لبرارة عند الموت
أمر اهللن أك نذةر عند الموت ةراه بأـ عينيو لمن أعرض كاستكبر على حك  اهلل. أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل فاستغفركه ةغفر لك .
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 َْ ُْ رُْفٍُِؾٛ َْ ٌََؼٍَُّى ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٙب ا ١ؼبً أ٠َُّ ِّ ِ َع رُٛثُٛا اٌَِٝ هللاَّ َٚ 

 

 

الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

 إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ه عز كجل كال عقاليو عن رحمتو كمغفرعو ق ن إف الماالية بحد ذاعها ال عحجب الابدى عن موال
كلكن الذم ةحجب الابدى الااصيى عن رحمة مواله كمغفرعو إنما ىو الاكوؼ على الماالية دكف 

أف ةلتفت إلى التوبة منهان إنما ىو الاكوؼ على الماالية مستمرئان لهان مبرران لهان مستخفان برأنها 
ب الابدى عن رحمة مواله سبحانو كعاالى. كأنت  كبنهي اهلل عز كجل عنهان ذلك ىو الذم ةحج

 عالموف كعقرؤكف قوؿ اهلل عز كجلهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل   [.ُّ)كىعيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًمياان أىةػُّهى

أال عبلحظوف أنها دعوة من اهلل عز كجل للناس جمياان على اختبلؼ فئاعه  كعلى عفاكت 
 ةاعه ن دعوة من اهلل جمياان له  إلى التوبة كاإلنابة من المااصي كاألكزار.مستو 

مهما كانت درجتو  –أما عامة الناس من دكف الرسل كاألنبياء فانك  جمياان عالموف أنو ليس فيه  
ليس فيه  ماالـو عن األكزار كالمحرمات. من منا ل  عزؿ بو القدـ في مهاكم  –من االستقامة 
دةة األكزار؟ من منا ل  عتغلب عليو شهواعو في ةوـو من األةاـ بل في كثير من األحياف. الماالية كأك 

 كمن ىنا فاف اهلل ةالن عن بابو المفتوح للرحمة كالمغفرةن إنو باب التوبةن ةالن عن ذلك قائبلنهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى(   [.ُّ]النور هلل )كىعيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًمياان أىةػُّهى

الذم  –فانما عوبته  من التقالير  –كنحن نال  أنه  ماالوموف من األكزار  –أما الرسل كاألنبياء 
ةراركف بو في أداء حقوؽ الربوبية في أعناقه ن كإنو لتقالير شامل حتى للرسل كاألنبياء. مىٍن ًمنى 
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بلن عن عامة الناس استطاع أف الناس استطاع أف ةؤدمى حقوؽ نامو؟ مىٍن ًمنى الرسل كاألنبياء فض
ةؤدمى حع الاافية السارةة في كيانو؟ مىٍن ًمنى الرسل كاألنبياء فضبلن عن عامة الناس ذاؾ الذم 

استطاع أف ةؤدمى حع  الاينين اللتين ةبالر بهما؟ مىٍن ًمنى الناس أة ان كاف استطاع أف ةؤدمى حع الاقل 
 ان. كًمٍن ىنا جاءت الدعوة إلى الناس جمياانهللالذم ةفكر بو؟ إنو عقالير شامل للناس جميا

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل   [.ُّ)كىعيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًمياان أىةػُّهى

عباد اهللهلل أقولها لك  بحعهلل إني ألخجل من اهلل عز كجل عندما أسماو ةدعوني كةدعو أمثالي من 
لى المغفرةن إلى الرحمة مهما كانت األكزار كثيرة كالمااصي كفيرة ث  ال عباده إلى اإلنابة كالتوبةن إ

 ألتفت إلى نداءهن عندما أسماو ةقوؿ في الحدةث القدسيهلل

 )ةا عبادم إنك  عخطئوف في الليل كالنهار كأنا أغفر الذنوب جمياان فاستغفركني أغفر لك (.

 ربو عز كجل قائبلنهلل  عندما أسمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كىو ةخبر عن

 )إف اهلل ةبس  ةدةو بالنهار ليتوب مسيء الليل كةبس  ةدةو بالليل ليتوب مسيء النهار(

مارضوف عن ىذا النداء  –أك ًبجيلٍّنىا  –أنظر إلى نفسي كإلى إخواني في الابودةة هلل كإذا بنا 
ئدة مغفرعو ككأنو دال ؿ المحببن مارضوف عن ىذه الدعوة الربانيةن ةدعونا اهلل عز كجل إلى ما

ةدعونا إلى الرحمةن إلى المغفرة كالالف ن ةدعونا إلى ساحة غفرانو كالناس بين عاكفو على لهوه 
كبين مستمرئ لمااصيو كبين مستمر في شركده عن اهلل عز كجل ةبلحقو نداء اهلل فبل ةلتفت إليو. 

 أفبل ةخجلنا ىذا ةا عباد اهلل؟

لوا نالطل  مع اهللن كليس اصطبلحنا مع اهلل متوقفان على الاالمةن كىل عاالوا ةا أةها اإلخوةن عاا
 لنا أف نكوف ماالومين كلقد قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل هلل

 )كل بني  دـ خطاء(.

 ىل لنا أف نكوف ماالومين عن األكزار كربنا عز كجل ةقوؿهلل

 [.ِٖ)كىخيًلعى اإًلنسىافي ضىًايفان( ]النساء هلل 

نالطل  مع اهلل بأةسر من ذلكن نستطيع أف نالطل  مع اهلل عز كجل بأف نػيٍقًبلى  كلكننا نستطيع أف
إليو بالتوبةن بأف نػيٍقًبلى إليو باإلنابة. إف ربنا الغفور الرحي  اللطيف الودكد ل  ةرترط لمرضاعو عنا 



  

 ~713 ~ 
 

ىو أف نكوف ماالومينن كلكنو اشترط شيئان كاحدانن أف نتوب كٌلما عقلبنا في غمار المااصين بل 
 ةالن عن محبتو لهؤالء التوابينهلل

 [.ِِِ)ًإف  الٌلوى ةيًحبُّ التػ و ابًينى كىةيًحبُّ اٍلميتىطىهٍّرًةنى( ]البقرة هلل 

كمتى ةكوف اإلنساف عوابان ةا عباد اهللن كأنت  عالموف أف كلمة عوابان مبالغة من عائب؟ متى ةكوف 
اهللن ةكوف كثير الرركد عن اهلل؟ نا  لكنو كلما اإلنساف عوابان إلى اهلل؟ إذا كاف كثير الرركد عن 

شرد عن اهلل عذك رى عبودةتو هلل فآب إليو قائبلنهلل رب ىا أنا قد عدت إليك. ريب ما شرد ثانية كثالثة 
لكن كلما شرد نادعو عبودةتو أف ارحل إلى اهللن ةاود إلى اهلل سبحانو كعاالى عائبان  ةبانن بل اسماوا 

 ني المحب ب الودكدهللىذا الكبلـ الربا

ا مىا عيوعىديكفى(]ؽهلل  رى بىًايدو. ىىذى ن ةي لًٍلميت ًقينى غىيػٍ  [.ِّ-ُّ)كىأيٍزًلفىًت اٍلجى

 لمن؟

. اٍدخيليوىىا ًبسى  . مىٍن خىًريى الر ٍحمىن بًاٍلغىٍيًب كىجىاء ًبقىٍلبو مًُّنيبو ا مىا عيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو حىًفيظو ـو )ىىذى بلى
ةٍػنىا مىزًةده( ]ؽهلل ذىًلكى ةػىوٍ   [.ّٓ-ِّـي اٍلخيليوًد. لىهي  م ا ةىرىاؤيكفى ًفيهىا كىلىدى

) ا مىا عيوعىديكفى ًلكيلٍّ أىك ابو رى بىًايدو. ىىذى ن ةي لًٍلميت ًقينى غىيػٍ  )كىأيٍزًلفىًت اٍلجى

د اهلل؟ إذا  أىك ابو ىذه مبالغة من  ةبن ك ةب بمانى راجع. متى ةكوف الابد رج اعان إلى اهلل ةا عبا
كاف كثير الرركد عن اهلل. ربنا ةطلب مٌنا ىذا فق ن ةطلب منا إذا شردنا أف نؤكب إلى اهلل بتوبة 
صادقةن كإذا عدنا فرردنا ث  عدنا فرردنا أف نؤكب إلى اهلل عز كجل بتوبة صادقة ةكوف الابد 

 فيها مخلالان في عوبتو مع اهلل.

مياان إلى أف نالطل  مع اهلل عز كجل على ىذا األساس عباد اهللهلل عاالوا أدعو نفسي كأدعوك  ج
الذم ةطلبو اهلل منان ال ةطلب منا مزةدان على ذلكن أمن الاسير عليك  إذا كجدع  أنفسك  في 
ساعة عغٌلبىٍت فيها عليك  شهواعيكي  كأىواؤيك  أف علتفتوا إلى اهلل بتوبةن أف علتفتوا إلى اهلل باودة؟ 

 جل منا.ىذا ما ةطلبو اهلل عز ك 

عباد اهللهلل رأةت في محك  بياف اهلل عز كجل  ةاتو ةالن اهلل عز كجل فيها عن حبو للمحسنينن 
شاقني أف أعل  صفات ىؤالء المحسنين في كتاب اهللن لالي أستطيع أف أبلغ شأكى ن لالي 
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كجل  أستطيع أف أرقى إلى درجاعه  أك إلى قرةبو من درجاعه ن كلكن ماذا رأةت في كتاب اهلل عز
 كىو ةالف ىؤالء المحسنين؟

 باد أف قاؿهلل

 [.ُّْ)كىالٌلوي ةيًحبُّ اٍلميٍحًسًنينى( ] ؿ عمراف هلل 

 كصفه  فقاؿهلل

ًفري الذُّنيوبى ًإال  )كىال ًذةنى ًإذىا فػىاىليوٍا فىاًحرىةن أىٍك ظىلىميوٍا أىنٍػفيسىهيٍ  ذىكىريكٍا الٌلوى فىاٍستػىٍغفىريكٍا ًلذينيوًبًهٍ  كىمىن ةػىغٍ 
 [.ُّٓوي كىلىٍ  ةياًلرُّكٍا عىلىى مىا فػىاىليوٍا كىىيٍ  ةػىٍالىميوفى( ] ؿ عمراف هلل اللٌ 

ىؤالء ى  المحسنوف. ظننتي أف المحسنين أكلئك الذةن ارعفات درجاعه  في مرقاة الابودةة هلل 
فأصبحوا من أكلئك الالٌدةقين كالربٌانيينن كإذا برحمة اهلل عز كجل أكسعن أكسع كأكسع من ذلك. 

 محسنوف الذةن ةالفه  بياف اهلل ى هللال

 )ال ًذةنى ًإذىا فػىاىليوٍا فىاًحرىةن أىٍك ظىلىميوٍا أىنٍػفيسىهيٍ  ذىكىريكٍا الٌلوى(.

إذان ةمكن أف ةرعكبوا المااصي بل ةمكن أف ةرعكبوا الفواحش أةضانن كلكنه  ما إف عالحيوا 
اهللن كإذا به  ةسماوف كبلـ اهلل عز عبودةته  بين جوانحه  إلى الحقيقة حتى ةؤكبوا كةتوبوا إلى 

 كجلهلل

 )كىمىن ةػىٍغًفري الذُّنيوبى ًإال  الٌلوي(.

 عاالوا نحاكؿ أف نكوف من ىؤالء المحسنين بالدؽ التوبة إلى اهللن بالدؽ اإلنابة إلى اهلل.

ـي ككقع  في ماالية عباد اهلل أقوؿ لك  شيئانهلل إف  الابد المؤمنى الالادؽى في إةمانو إذا زل ٍت بو القد
انتابو من ذلك شاوره كراور الذم لدغتو حيةه رقالاء فيٍهرىعي كةهربي من ىذا الراور إلى اإلنابة 
كالتوبة إلى اهلل عز كجل. الابد المؤمن ليس ماالومانن لكن و إذا ارعكب الماالية انتابو كراور 

 الذم لدغتو حية كةقبل إلى اهلل عز كجل كإذا بو ةسمع نداء اهلل ةقوؿ لوهلل

ًإنٍّي لىغىف اره لٍّمىن عىابى كى مىنى كىعىًملى صىاًلحان ثي   اٍىتىدىل( ]طو هلل   [.ِٖ)كى

 نا .
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أما الفاسعن أما الفاجر الذم ةوغل في المااصي فهو في أحسن األحواؿ ةنتابو عندما ةرعكب 
يرىا الماالية علو الماالية كراور اإلنساف الذم عنح  على أنفو ذبابة من ىنا أك من ىناؾ فيط

 بيده ةمينان أك شماالن ث  ةاود إلى شأنو.

قد ةرعكب  –ىكذا كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  حاؿ المؤمن الالادؽ في إةمانو 
 كحاؿ الفاجر المستمرئ للمااليةن ىكذا كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . –الماالية 

ا أكزارينا الكثيرةن كلكننا نطمع أف إننا ال نطمع أف نكوف ماالومين من األكزارن كيف كقد أثقلتن
 نكوف من أكلئك المحسنين الذةن كصفه  اهلل في محك  عبيانو.

كنحن الذةن غيًمٍرنىا في رحمات اهلل كفي مظاىر فضلو  –ةنبغي أف ةكوف كقع الماالية علينا 
نا أًعدي أف ةكوف شاورنا كراور الذم لدغتو الحٌية. إف كاف ىذا شأننا فأ –كإحسانو ككرمو كجوده 

نفسي كأًعديك  بأف مغفرة اهلل عز كجل ىي الموعد القرةبن كإف  صف  اهلل سبحانو كعاالى ىو 
 الذم سنفاجىئ بل كسنيبىر ري بو.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 االططالػ ِغ هِؼبْ ٚرؼٙل وزبة هللا رؼبٌٝ

 

 

الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

هلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو ا
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ةهمي إليها من السماءن كلقد علمنا جمياان أف  لقد علمنا أف ربيع األرض إنما ىو الغيث الذم
األرض عكوف ىامدةن موحرة المظهرن مستحجرة قاسيةن فاذا ىما عليها ىذا الغيث من السماء 
 ) عحولت من مواتو إلى حياةو كربت كازدىرت كأنبتت كما قاؿ اهلل عز كجلهلل )ًمن كيلٍّ زىٍكجو بىًهيجو

 [.ٓ]الحج هلل 

إنما ىو الكتاب الذم ةتضمن خطاب اهلل  –ةا عباد اهلل  –بيع القلب كلكن فما ىو ربيع القلب؟ ر 
سبحانو كعاالى لابادهن كتابو الذم ةتضمن خطابو للنخبة التي كر مها اهلل عز كجل من خليقتون ىذا 

 ىو ربيع القلب.

ن إف القلب الذم ل  ةػيتىٍ  لو أف ةتربع بهذا الغيث كبقي محركمان من خطاب اهلل سبحانو كعاالى
محجوبان عنون ةستحجر كما عستحجر األرض التي حيرًمىٍت من قطر السماءن كةقسو القلب كما 

 عقسو علك األرضن عتكدف بل عتحجرن ىذه حقيقة ةنبغي أف نتبينها جمياان ةا عباد اهلل.

ال ةمكن إلنساف جال من لسانو كسيلة إلى قلبون ةهدم إلى فؤاده خطاب اهلل عز كجلن ةتلوه 
ل كأطراؼ النهارن أك ةجال لنفسو كردان دائمان من عبلكة كتاب اهلل كعدبر خطابون ال ةمكن  ناء اللي

لالاحب ىذا القلب إال أف ةتمتع بكل ما بكل ما ةنبغي أف ةتمتع بو الابد المؤمنن ةكوف موصوؿ 
أعي من الاللة باهلل عز كجل دائمانن ةتمتع برقة ال عأعي من طبع كال عربية كال أسباب مادةة كإنما ع

غذاء القر ف الذم ةتاهد نفسو صاحب ىذا القلب بون ىذه حقيقة أقولها لك  باختالار. كمن 
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أجل ىذا المانى أمرنا اهلل سبحانو كعاالى في أكثر من  ةة بأف نقبل إلى خطاب اهلل عز كجل 
 فنتلوه كنتدبرهن عأملوا في قولو سبحانوهلل

اعًًو كىلىن عىًجدى ًمن ديكنًًو ميٍلتىحىدان( ]الكهف هلل )كىاٍعلي مىا أيكًحيى ًإلىٍيكى ًمن ًكتىاًب رى  ًلمى بٍّكى الى ميبىدٍّؿى ًلكى
ِٕ.] 

في األةاـ األكلى من باثتو  rعأملوا في الخطاب الذم كج هىوي ربنا سبحانو كعاالى إلى نبيو محمد 
 ةقوؿ لوهلل

ا اٍلميز مٍّلي * قيً  الل ٍيلى ًإال  قىًليبلن * ًناٍلفى  وي أىًك انقيٍه ًمٍنوي قىًليبلن * أىٍك ًزٍد عىلىٍيًو كىرىعًٍّل اٍلقيٍر فى عػىٍرعًيبلن )ةىا أىةػُّهى
 [.ٓ-ُ* ًإن ا سىنػيٍلًقي عىلىٍيكى قػىٍوالن ثىًقيبلن( ]المزمل هلل 

ىذا ىو القوؿ الثقيلن ةأمر اهلل عز كجل بالتوجو إليو عاليان متدبران رسولون ةأمر اهلل عز كجل بالتوجو 
 مياان.إليو عباده ج

أةن ىي عبلقتنا بكتاب اهلل سبحانو كعاالىن أةن ىو الموقف  –ةا عباد اهلل  –كااف عاالوا نتساءؿ 
الذم نقفو جمياان أك أقوؿ أكثر من ةنبغي أف نادى  مؤمنين مسلمين هلل سبحانو كعاالىن عاالوا 

 نتساءؿ عن موقفه  من ىذا الخطاب الرباني.

أف في المسلمين من ةمر عليو الااـ علو الااـ  –الغان كأظن أنني لست مب –الذم أعلمو 
أف  –كقد رأةت نماذج من ىذا بايني  –كالمالحف ال ةتحرؾ من زاكةة داره ق ن كالذم أعل  

في المسلمين من ةتراك  الغبار على المالحف المستودع في داره دكف أف ةلتفت أىل الدار حتى 
من ال  –كى  كيثير  –لذم أعرفو أف في المسلمين إلى عنظيفو من الغبار الذم عراك  عليون كا

ةستطيع أف ةقي  لسانو على عبلكة  ةةو كاحدة دكف علاث  من كبلـ اهلل سبحانو كعاالىن كالذم أعل  
ىو أف في المسلمين من ال ةستطيع أف ةفرؽ بين الكثير كالكثير من  م الكتاب المبين كأحادةث 

 –ةا عباد اهلل  –أفرادو من الالحابة أك التاباين. ىل أنا مبالغ أك  ثار ركةت من  rذكرىا رسوؿ اهلل 
 في ىذا الذم أقولو لك ؟! أرجو أف أكوف مخطئان أك مبالغان كلكن ىذا ما أعلمو كأعيقنو.

 –شهر اهلل  –فاذا عدنا إلى ىذه األةاـ التي عمر بنا أك التي نمر بهان إذا عدنا إلى ىذا الرهر 
تابو كعلمنا أف ىذا القر ف نزؿ جملة كاحدة في ىذا الرهر إلى السماء الماظ  في بياف اهلل كك

الدنيا كأيثًٍبتى كامبلن في اللوح المحفوظ خبلؿ ىذا الرهرن كإذا علمنا أف أى  ما ةتقرب بو اإلنساف 
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في ىذا الرهر إلى اهلل عز كجل إنما ىو الاكوؼ على عبلكة خطابون على عبلكة كتابون السيما في 
لن السيما أثناء الالبلةن إذا علمنا ذلك ث  عدنا إلى ىذا الواقع الذم كصفتو لك  فما جن  اللي

 الذم نتوقاو ةا عباد اهلل إذان؟!

نا  شهر رمضاف شهر الرحمةن شهر التجليات اإللهية ةتجلى فيها اهلل عز كجل على عباده 
اهلل كجهين اثنينن أما الوجو بالرحمةن لكن أال فلتالموا ةا عباد اهلل أف لهذا الرهر الماظ  عند 

األكؿ فهو كجو الرحمة المهداة إلى عباد اهللن لكن إلى من؟ إلى الذةن أقبلوا على كتاب اهلل عز 
كجل أك إلى الذةن عابوا باد إعراض كأقبلوا إلى اهلل عز كجل كعذكركه باد نسيافن أقبلوا إلى اهلل 

بهذا الوجو عندما ةتوافر ىذا المانى الذم  عز كجل فتداركوا ما فاعه . رمضاف ةقبل إلى الناس
 أقولو لك  ةا عباد اهللن كعندما ةتراح  المسلموفن كرسوؿ اهلل ةقوؿهلل )من ال ةػىٍرحى  ال ةػيٍرحى (.

فأما الوجو الثاني لهذا الرهر الماظ  فذلك ىو شهر االنتقاـن ىو شهر الوعيد الذم ةتضمنو ىذا 
فيما ركاه الحاك  بررط  rالىن كلقد ص  عن رسوؿ اهلل الرهر  عيان من عند اهلل سبحانو كعا

قاؿهلل )جاءني جبرةل فقاؿ من أدرؾ رمضاف كل  ةػيٍغفىر لو فأباده  rالريخين كغيره أف رسوؿ اهلل 
 اهلل فقاؿ لو رسوؿ اهللهلل  مين(.

 -كلكن من ىو ىذا الذم ةدرؾ شهر رمضاف ث  ال ةػيٍغفىري لو فيباده اهلل عز كجل من رحمتو 
لموا ةا عباد اهلل أف اإلبااد كالطرد كاللان ىذه الكلمات مترادفة سواءن فمن أيٍبًادى عن رحمة كلتا

من ىو ىذا اإلنساف الذم ةدرؾ شهر رمضاف ث  إنو ةكوف  -اهلل فقد طيرًد كمن طيرًدى فقد ليًان 
ن ىو طرةدان من رحمة اهللن طرةدان من فضلو كإكرامو؟ ىو ذاؾ الذم ةستقبل رمضاف باستخفاؼ

ذاؾ الذم ةستقبل شاائره كحقوقو باستكبارن ىو ذاؾ الذم ةستقبل أكامره بتمزةعن كليت أنو 
 –ةمزقها في دكةرة أىلو بينو كبين نفسون الن إنو ةحرص على أف ةمزؽ شاائر ىذا الرهر المبارؾ 

أك ةحرص أف ةمزقها على رؤكس األشهادن ةحرص على أف ةمزقها في األسواؽ  –كىي شاائر اهلل 
في الدكائرن كىكذا. ىؤالء ى  الذةن عناى  جبرةل عندما دعا عليه  بل أخبر قائبلنهلل )من أدرؾ 

 رمضاف فل  ةػيٍغفىر لو فأباده اهلل سبحانو كعاالى(.

عباد اهللهلل إذان لرهر رمضاف كجهاف اثنافن كجو ملؤه الرحمةن ملؤه المغفرةن كلو الوجو ااخر الذم 
 ةباث بالتهدةد كالوعيد.
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ا أدعو نفسي كأدعوك  جمياان كأدعو كل مؤمن باهلل عز كجل كأدعو كل من ةال  أنو مالطبغ أن
 بذؿ الابودةة هلل عز كجل أف نتارض للوجو األكؿ لهذا الرهر.

إف كنا إلى ىذا اليـو عائهين فلنبدأ حياة جدةدة كلنقطع سبيل ىذا التيو  –ةا عباد اهلل  –عاالوا 
و كليقل كل منا إف بلسانو أك بلساف حالوهلل )كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبٍّ بيننا كبين اهلل كلنالطل  ما

 [. كاهلل عز كجل ةقبل عوبة التائبين.ْٖلًتػىٍرضىى( ]طو هلل 

إف كنا قد أعرضنا عن كثير من األكامر كأركاف اإلسبلـ من صبلة كنسك كغير ذلك فما أةسر أف 
ر لرمضاف ةبررنا بالتوبةن ةبررنا بقبوؿ اهلل ناود إلى اهلل كنالطل  ماو كإذا بالوجو المررؽ األنو 

عز كجل. عاالوا نتب إلى اهللن عاالوا نستغفر من ذنوب الليالي كاألةاـن نا ن كأنت  عالموف أف اهلل 
 سبحانو كعاالى ةقبل عوبة التائبينن كعندما قاؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ًمياان ًإن وي )قيٍل ةىا ًعبىاًدمى ال ًذةنى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيسً  ًة الل ًو ًإف  الل وى ةػىٍغًفري الذُّنيوبى جى ًهٍ  الى عػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي( ]الزمر هلل 

إنما كاف ةاني التائبين الاائدةن إلى اهلل عز كجلن أما الذةن ةستكبركف على اهلل عز كجل كةلحوف 
ال عانيه  ىذه ااةة ق . شهر رمضاف كاد أف ةنتالف ككدنا أف  على أف ةستمركا في عيهه  فهؤالء

نالل إؿ سوةداء قلبون عاالوا نالطل  مع اهلل ةا عباد اهللن نحن إف اصطلحنا حقان مع اهلل عز كجل 
أصل  أمورنان إف اصطلحنا مع اهلل عز كجل حقان رفع ىذه الفتن مما بيننان إف اصطلحنا مع اهلل 

 اد الوئاـن أعاد األمن كالسبلـ إلى ربوع ببلدنا.سبحانو كعاالى حقان أع

عباد اهللهلل ال عحجبنك  األسباب المادةة الركلية عن المسببن األسباب موجودة لكن اخترقوىا 
لتركا المسببن لتركا اإللو الذم ةبتلي عباده باالي التأدةبن ككاهلل إنها لاالي رحمو كإف بدت 

لنقف أماـ  –كما ةنبغي أف نسجن أنفسنا داخلها  -اىر أنها عالي مؤلمةن عاالوا نخترؽ ىذه المظ
 اهلل عز كجل كلنمد ةد البياة إلى اهلل عز كجل من جدةد.

عباد اهللهلل ك  كك  سألت نفسي السؤاؿ التالي كىا أنا أكجو ىذا السؤاؿ إلى كل كاحد منك  لياود 
لقي زماـ أىوائي إلى كثير من بو إلى نفسوهلل أنا ااف أشتهي أموران كثيرة في حياعي التي أعيرها كأ

المبلذ التي أعمناىان عقودني الاالبيةن عقودني الرغائب كاألىواءن كلكن عما قرةب سأعمدد على 
فراش المرض كلسوؼ ةطرؽ بابي ملك الموت كلسوؼ أراه بايني كلسوؼ ةراه كل كاحد منك ن 
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رل ىل ستكوف عالبيتي عرل ىل ستبقى ىذه األىواء  نذاؾ مهيمنة على كياني كما ىي ااف؟ ع
ىي المتحكمة بي  نذاؾ كما أنها متحكمة بي ااف؟ عرل ىل سأظل محجوبان باال  األسباب عن 
مسببها كما أيٍحجىبي بها ااف؟ ال ةا عباد اهللن ستتمزؽ الحجب كلسوؼ أجد نفسي أماـ جبركت 

 لىهللاهلل سبحانو كعاالىن أال عالموف ىذا؟ أال عالموف بياف اهلل سبحانو كعاا

)كىجىاءٍت سىٍكرىةي اٍلمىٍوًت بًاٍلحىعٍّ ذىًلكى مىا كينتى ًمٍنوي عىًحيدي * كىنيًفخى ًفي الالُّوًر ذىًلكى ةػىٍوـي اٍلوىًعيًد * 
ا فىكىرىٍفنىا عىنكى ًغطىاءؾى فػىبىالىريؾى   كىجىاءٍت كيلُّ نػىٍفسو م اىهىا سىاًئعه كىشىًهيده * لىقىٍد كينتى ًفي غىٍفلىةو مٍٍّن ىىذى

 [.ِِ-ُٗيػىٍوـى حىًدةده( ]ؽ هلل الٍ 

كلال ىذا السؤاؿ الذم أكرره بين الحين كااخر  –ىذا السؤاؿ ك  كك  طرحتو على نفسي 
ىبل سألت  أنفسك  أنت  أةضان ىذا السؤاؿ أةها  –ةركل عامبلن من عوامل التربية اإللهية لي 

 اإلخوة؟

في باطنهان عأملوا في ىذا الذم  نحن اليـو نتحرؾ فوؽ ىذه األرض كعلى ظاىرىا كغدان سنكوف
أقولو لك . أال فلتالموا ةا عباد اهلل أف قالورنا إنما ىي قبورنان أجل أقولها لنفسي كلك  قالورنا 

 قبورنا فلنتهيأ لتلك القالورن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 اْ كِبءوُ ٚأِٛاٌىُ ؽواَ ػ١ٍىُ

 

 

دان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 rالدرس حدةث رسوؿ اهلل إف مما كعيناه كحفظناه كنحن على رىحاؿ المكاعب كفي مقاعد 
مثل المؤمنين في ) :rالمرهور كالماركؼ كالذم اعفع على ركاةتو الريخاف الذم ةقوؿ فيو 

عوادى  كعراحمه  كعااطفه  كمثل الجسد الواحدن إف اشتكى منو عضو عداعت لو سائر األعضاء 
 بالسهر كالحمى(.

الحدةث شارنا بقدسية اإلنساف في ظل ىذا الحدةث عنامت عربيتنا اإلنسانيةن كفي ظل ىذا 
ةٍػنىا بوهلل  كأدركنا سمو حياعون ث  إف ذلك كلو عػيوٍّجى بقرار اهلل سبحانو كعاالى الذم طالما غيذٍّ

نىا عىلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى أىن وي مىن قػىتىلى نػىٍفسان بًغىٍيًر نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي األىٍرًض فى  أىن مىا)ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كىتىبػٍ  كى
ًمياان( ]المائدة هلل  ا أىٍحيىا الن اسى جى أىن مى ا فىكى ًمياان كىمىٍن أىٍحيىاىى  [.ِّقػىتىلى الن اسى جى

 .rىذه عربيتنا التي علقيناىا من كتاب ربنا كمن ىدم نبينا محمد 

عباد اهللهلل لقد شاء اهلل عز كجل أف ةمتد بي الامر إلى ىذا الرأك الذم عركف أك عارفوفن كما كنت 
في ىذا الذم قرر كفي ىذا المبدأ الذم ريبػٍّيىٍت عليو  rر أف ةأعي من ةخطئ رسوؿ اهلل أعالو 

ن إلى أف فوجئت منذ بضاة أسابيع بمن ةقرر أف ال  rاألجياؿ منذ باثة رسوؿ اهلل  إلى ىذا اليـو
حرج في أف ةستحر القتل بالمسلمين كأف ةسطو الباض منه  على الباضن ال حرج في أف 

وف إلى الروارع فيستثيركا كةحرضوا ث  ةستثيركا كةحرضوا على القتل. قاؿ قائله هلل ةخرج المسلم
كليحدث القتلن كليسق  الاررات في سبيل التغيير من المسلمين فهذا جائز.. كىذا أةها اإلخوة 



  

 ~712 ~ 
 

كسايان إلى كسايان إلى عالحي  موقفو. ما كنت أعالور  rةتضمن عخطئة كاضحة لسيدنا رسوؿ اهلل 
أف أرل بايني من ةخطئ المالطفى فيما ةكتب أك ةخطئو فيما ةقوؿ كةيٍسًمع. كربما أف أعيش ك 

قاؿ قائله هلل إف الذم ةبرر ىذا إنما ةبرر التسبب كالحرج على المباشر كليس الحرج على 
خبلفان ق .  –في ىذه المسألة  –المتسبب. كىذا عبلعب  خر بررةاة اهلل التي ال أعل  فيها 

جرةمة شرةك كلكن مسؤكلية المتسبب أعتى كأشدن إذا كانت الجرةمة قتبلن المتسبب الرعكاب ال
فالمتسبب ةيكل في بالدةةن ةيكىل ف بالكفارةن من الذم قاؿهلل لك أف عنفخ في نيراف الفتنة كما عراءن 
لك أف عحرض كأف عستثير فاذا استثير فبلف كفبلف كاىتاج فبلف كفبلف فمن باشر القتل أك باشر 

كوف أنت البرمء كىو المرعكب كأنت الذم عنفخ في نيرانها! ةا عجبان لهذا التبلعب اإلجراـ ع
 الغث بررةاة اهلل سبحانو كعاالى.

عباد اهللهلل ةقوؿ حبيبنا المالطفى في خطبة الوداع كبلمان ةرسلو إلينا نحن من كراء األجياؿن 
ةقوؿهلل )أال ال عاودكا بادم ةخاطب من خبلؿ أصحابو األجياؿ المتتاباة التالية إلى ةومنا ىذان 

ضيبل الن ةضرب باضك  رقاب باضن أال ىل بل غتن أال ىل بل غتن أال ىل بل غت الله  فاشهد( 
بأف من فال ىذا  rكفي ركاةة )أال ال عاودكا بادم كفاران ةضرب باضك  رقاب باض( إةذانان منو 

 فقد كقع في مزلع الكفر.

ابو الوداعي في حجة الوداعهلل )أال ال عاودكا بادم ضيبل الن ةقوؿ رسوؿ اهلل مخاطبان لنا في خط
ةضرب باضك  رقاب باض( كةأعي من ةقوؿهلل ال أنت مخطئن بل سيضرب باضنا رقاب باض في 

 سبيل الهدؼ الذم نساى إليون بل ةسمى ذلك أةضان جهادانن كيف!

باشرة ث  ةرفع فوؽ عملو كيف ةيسىل  ي المؤمن على المؤمنن إف عن طرةع التسبب أك عن طرةع الم
 ىذا لواء الجهاد كاس  الجهاد.

أعود فأقوؿ ةا عباد اهللهلل إنني في حيرة عجيبة من ىذا األمر المفاجئ الذم كنت أعالور أف 
الموت الذم أنا على ميااد ماو أقرب إلي من أف أفاجىئ بهذا الكبلـ الذم ةتضمن عخطئة رسوؿ 

 اهلل فيما أكصى كفيما قرر كحك .

 متى عسربت إلينا ىذه اللوثة؟كيف؟ 
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كأخيران علمت إف اللوثة عسربت إلينا من خبلؿ عجوز أمرةكية حيمٍّلىٍت ذات ةوـو مهمةن اخترعت 
عنفيذان ألحقادىا ما سمتو )الفوضى الخبلقة( كعاني بهذه الكلمة الفوضى التي عتمثل بالقتل 

كالتخرةب كالتقتيل كما إلى ذلك  المستحر من أةن جاء ككيف جاءن الفوضى المتمثلة في اإلحراؽ
بطرةقة عروائية ال عرسمها القوانينن بررط أف عكوف ىذه الفوضى المتمثلة في القتل كاإلحراؽ 
كالتخرةب كفنوف اإلفساد ضامنة للنتيجة التي عساى إليها عجوز أمرةكا. ىذه الفوضى الخبلقة 

ية التي عرةد أف عتمرد على سياسة القطب أيٍرسىلىٍت سبلحان متطوران حدةثان إلى المجتماات اإلسبلم
األمرةكي الواحدن كلال فيك  من عرؼ ىذا الذم أعرفون كلال فيك  من كضع ةده على كثائع في 

 ىذا األمر.

 )الفوضى الخبلقة( سبلحه جدةد عجاكز أسلحة اإلرىاب عجاكزان كبيران جدان جدان.

 من الذم ةالدره؟ أمرةكا ىي التي عالدره.

 اكلو؟ عمبلء أمرةكا.كمن الذم ةتن

 –من ىنا جاء ىذا القراء القائلهلل كليكن ىنالك قتلن كليستحر القتل بالاررات بل ربما باألكثر 
ن  –كال أرةد أف أبالغ في النقل  كليكونوا مؤمنين من المسلمين ماداـ ذلك ضمانان للهدؼ المرسـو

ي ذكرعها لك  كالتي عػيبىثُّ كةامل إنها )الفوضى الخبلقة( التي رسمتها أمرةكا من خبلؿ عجوزىا الت
 عاملوف على عنفيذىا فيما بيننا.

كما عرت في حياعي أزجي األخيلة كاألكىاـ ألجال منها حقائعن مااذ  –ىذه حقيقة أةها اإلخوة 
 ىذه حقيقة أركةها لك  باد أف عرفتها كعحققت منها. –اهللن مااذ اهلل 

 ن أك نحن الذم ةػيرىادي منا أف نكوف الضحاةا.حسنانن ما الابلج؟ نحن الضحاةا ةا عباد اهلل

عهدم بأىل الراـ إلى ىذا اليـو أنه  ةمتازكف عن سائر الببلد الاربية كاإلسبلمية األخرل التي 
زرعها أنه  ةتمتاوف بمارفة بررةاة اهلل عز كجل عجاله  ةقفوف بين قرار الاقل كحوافز الااطفةن 

ن جواذب الاقل كجواذب الااطفة. ل  أعرؼ في ةـو من عجاله  ةسيركف على النهج األكس  بي
األةاـ أف المسلمين الالماء طباان في سورةا كانوا ضحاةا لاواطفه  الهوجاءن كما أعل  أنه  في ةـو 

 من األةاـ كانوا ضحاةا لاقبلنيته  الجافة أةضانن ىذه المزةة أعرفها.
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وعي ىو سيد حوافز السلوؾ في حياة اإلنساف. ما الذم ةنبغي أف عتو ج بو ىذه المزةة؟ الوعي. كال
أف نتمتع بدراةة كافية بررةاة اهلل مع عاطفة حارة عسير بنا على صراط  –عباد اهلل  –ال ةكفي 

اهللن ال. البد من أف نتمتع بالوعي حتى نال  ما الذم ةػيرىادي بنان حتى نر  رائحة المخططات التي 
نها عػيٍرسىلي إلينان البد من الوعي أةها اإلخوةن أجل ىذا الوعي ىو عيطىبخي كعػيٍنضىجي في لياؿو سود ث  إ

 الدكاء كىو الابلج.

الدعوات التي نتلقاىان نتلقاىا من مجهوؿن كحاكلتي جاىدان أف أعرؼ ىذا المجهوؿ كلو كانت 
 مارفة شخالية كلكني ل  أعمكن من ذلك.

اإلنساف المؤمن المسل  في ىذه  ىذه المحاكلة ةنبغي أف ال نكوف ضحاةا لهان ةنبغي أف ةكوف
 البلدة المباركة أسمى من أف ةكوف ضحية لها.

من أنت ةا من عقودني إلى ما عراء؟ كالنتيجة التي ستالل إليها إف نجحتى ما ىي؟ أرني النتيجةن 
ن أرني الفئات التي عرةد أف عجاله  ةحلُّوف محل  ااخرةنن أرني كعندئذو  أرني المنهاج المرسـو

ف أنقاد لك. أما أف عقوؿ ليهلل ًسٍر كال عسأؿن امش كال عسأؿن نف ٍذن الن لقد كاف اإلنساف ةمكن أ
أكـر من ىذا. حتى ربنا ل  ةلـز اإلنساف بأف ةنقاد باين مغمضةن حتى ربنا ل  ةلـز اإلنساف أبدان 

 بأف ةنقاد للمجهوؿهلل

ٍلبىالىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلػًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسؤيكالن( ]اإلسراء هلل )كىالى عػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍل ه ًإف  الس ٍمعى كىا
ّٔ.] 

ىذا ىو الدكاءن كال أزاؿ إلى ىذه اللحظة أرفع رأسي عاليان بالمزةة التي أكـر اهلل بها نقاةة الالماء 
 في ىذه البلدةن الال  الذم ةجاله  ةقفوف بين الاقل كالااطفة كالوعي.

 كأستغفر اهلل الاظي ن فاستغفركه ةغفر لك .أقوؿ قولي ىذا 
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 فطوح هللا: ٍجً رغن٠زٙب ٚػٛاًِ افّبك٘ب

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفس
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أة
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

أنو قاؿ ةركم عن ربو سبحانو كعاالىهلل )إني خلقتي عبادم حنفاء كله   rفقد ص   عن رسوؿ اهلل 
ن ما  rث  إف الرياطين أعته  فاجتالته  عن دةنه ( أم أف النبي  ةنقل عن ربو خبران ال ةلحقو خيٍلفه

كيًلدى فوؽ ىذه األرض إال كقد غيًرسى في كيانو اإلةماف باهلل عز كجلن إال كقد غيًرسىٍت في من إنساف 
طواةا عقلو حقائع الابودةة هلل سبحانو كعاالىن كلكن جاءت شياطين اإلنس كالجنن جاءت 
األىواء المختلفةن جاءت التربيات الجانحةن جاءت الاالبيات التي عهيمن على قرار الاقل 

اجتالته  أم أبادعه  عن ىذه الاقيدة التي فطرى  اهلل سبحانو كعاالى عليهان على أنها كالقلب ف
عظل باقية بين جوانحه ن قد عرقد كلكنها ال عموتن قد عرقد كلكنها ال عيٍجتىث من كياناعه . عاالوا 

 ةا عباد اهلل أضاك  أماـ عجسيد لهذا الذم ةخبر بو بياف اهلل عز كجل.

مفكر إسبلمي ذائع الاليت عاش في أكائل القرف الماضين ةقوؿهلل أبحرت من إنها قالة ةركةها 
مرسيليا إلى اإلسكندرةة كفي الطرةع كانت السفينة عسير على ىينتها كعسير مستقيمة كالناس 

الذةن فيها أخبلط من مذاىب شتىن من أدةاف كفلسفات كاعجاىات كأعراؽ مختلفة كل 
سحبه داكنة سرعاف ما علبدت فوؽ سماء السفينة كإذا  االختبلؼن كفيما نحن كذلك إذ أقبلت

برة  عاصف عطوؼ من حولنان كإذا باألمواج الااعية عالو عن ةمين السفينة كةسارىان كإذا 
بالسفينة عحولت إلى ما ةربو أرجوحة بين ةدم ىذه األمواج الااعية التي كانت من حولنان كأةقنا 

. كنظرت كإذا بالناس الذةن كانت عزدح  به  ىذه أننا قد أصبحنا بين شقي الموت كالهبلؾ
إذا به  جمياان  –أكلئك الذةن كانوا أخبلطان من مذاىب كأدةاف كفلسفات كأعراؽ شتى  –السفينة 
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أحدؽ الكل بي  –ككاف لهذا الرجل مظهره الذم ةدؿ على أنو لو ارعباطان بالدةن  –ةحدقوف بي 
مياان بدعاء ضارع أف ةنقذنا من الهبلؾ الذم قد أحاط كأصركا على أف علينا أف نتجو إلى اهلل ج

بنا. نظرت كإذا بالفوارؽ الكثيرة التي كانت بين ىؤالء جمياان قد ذابت كام حىٍتن كإذا بالكل 
ةهتف بنداء كاحد ةسأؿ اهللن ةقوؿهلل ةا اهللن كلٌّ بلغتو. دىعىٍونىا كالتجأنان ككاف الناس الذةن من حولي 

ن ميؤىمٍّن كما بين إنساف ةالرخ كةستغفر كلٌّ بلغتون ما ىي إال ساعة حتى رأةنا أف ما بين باؾو كما بي
الغمة قد انقرات كأف السفينة عادت شيئان فريئان إلى سىنىًنهىا الطبياي كاطمأف الكل إلى أف الخطر 

لينا قد زاؿن كنظرت كإذا بالقـو رجع كلٌّ إلى شأنون كإذا بالفوارؽ التي ام حىٍت عندما أطلت ع
 عوامل الهبلؾ إذا بهذه الفوارؽ عادت لتهيمن عليه  كما كانتن كصدؽ اهلل القائلهلل

ًإذىا مىس كي ي اٍلضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىن عىٍدعيوفى ًإال  ًإة اهي فػىلىم ا نىج اكيٍ  ًإلىى اٍلبػىرٍّ أىٍعرىٍضتي ٍ  افى اإًلٍنسىافي  )كى  كىكى
ـٍ  كىفيوران * أىفىأىًمنتيٍ  أىف ةىٍخًسفى ًبكيٍ  جىاًنبى اٍلبػىرٍّ أىٍك ةػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍ  حىاًصبان ثي   الى عىًجديكٍا لىكيٍ  كىًكيبلن * أى

   الى عىًجديكٍا أىًمنتيٍ  أىف ةيًايدىكيٍ  ًفيًو عىارىةن أيٍخرىل فػىيػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍ  قىاًصفا مٍّنى الرٍّةً  فػىيػيٍغرًقىكي  ًبمىا كىفىٍرعيٍ  ثي 
نىا ًبًو عىًبياان( ]اإلسراء هلل لى   [.ٗٔ-ٕٔكيٍ  عىلىيػٍ

علك ىي صورة الواقع الذم عركةو شخالية إسبلمية ةالمها كلٌّ منك ن كىذا ىو مالداؽ ذلك 
 ةرسمو البياف اإللهي في ىذه الجمل البليغة الاجيبة ةا عباد اهلل.

هان ما الذم ةجال اإلنساف كاافن ما الذم ةجال اإلنساف ةيٍحجىبي عن عقيدعو التي متاو اهلل ب
ةيٍحجىبي عن ىذا الكنز الذم أكدعو اهلل عز كجل في كيانو منذ فجر نرأعو؟ لماذا ةيٍحجىب؟ رأةت   
كيف ةيٍحجىبي اإلنساف عند األمن كالطمأنينة ث  كيف ةاود إلى ىذا الكنز الذم في كيانو عندما 

 عطوؼ بو المحن أك عطل عليو األخطارن لماذا؟

هلل أرجو أف ةكوف الجواب عن ىذا السؤاؿ درسان نتلقاه لناتبر بون لكي نحافظ على ىذا أةها اإلخوة
 الكنز الذم أكرمنا اهلل بو منذ فجر نرأعنا.

الذم ةجال اإلنساف ةيٍحجىبي عن ىذه الاقيدة بل ىذا الكنز الذم غرسو اهلل عز كجل في كينونتو 
يمن على الاقل كعلى الكيافن الاالبية التي إنما ىي األىواءن الرهوات التي عثور ث  عثور ث  عه

عقود اإلنساف إلى إشباعها على حساب الاقل كعلى حساب المنطعن الارؽن االنتماءن المالال  
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الاابرة الرخالية التي عجالنا نؤثرىا على قرار الاقل كحكمون ىذه ىي التي عجال اإلنساف 
 ؽ اهلل القائلهللةيٍحجىبي عن قلبو الذم ىو مركز ىذا الكنز الرباني كصد

 )كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى(

ىذا كبلـ اهلل سبحانو كعاالىن ىذا كبلـ ربنا سبحانو كعاالى عندما ةحذرنا من أف نلتفت إلى 
 الاالبيات كاألىواء كغير ذلك ةحذرنا قائبلنهلل

ٍرًء كىقػىٍلًبًو( ]األنفاؿ هلل   [.ِْ)كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى ةىحيوؿي بػىٍينى اٍلمى

؟لكن ل  ماذا ةىحيوؿي

ٍرًء كىقػىٍلًبًو( ألنو ةارض عن ىذا الكنز كسبل حماةتو كةستسل  كما قلت لك   )ةىحيوؿي بػىٍينى اٍلمى
 ألىوائون لرغباعون لرهواعون للاالبية التي عقودهن إلى  خر ما ىنالك مما عالموف.

ت ىذه الرحلة كقد عل  أنو ةسير في رحلة إلى اهللن إف ل  ةكن قد حان –كالمطلوب من اإلنساف 
دعونا ةا  –اليـو فلسوؼ عحين غدانن كإف ل  ةكن ذلك في الغد القرةب فباد أشهر أك باد أعواـ 

عباد اهلل إذا رحلنا إلى اهلل عز كجل نرحل كىذا الكنز عامر بين جوانحنان موجودن ل  ةتحوؿ من 
ردكد الفالن بأف  الرقاد إلى الموتن كيف ةكوف ذلك؟ بأف نتحرر من الاالبياتن بأف نتحرر من

نتحرر من األىواء كالرغائب كالرهوات كالمالال  الاابرة اانية. كىذا ىو داؤنا الذم نااني اليـو 
 ةا عباد اهلل.

أال عركف كيف أننا نرل الحع ناصاان بيػٍّنىان ةالن عنو بياف اهلل عز كجل كننظر فنجد إخوةن لنا ةايروف 
ن كال rضوف عن كصاةا اهللن ةارضوف عن كصاةا رسوؿ اهلل بين ظهرانينا ةارضوف عن بياف اهللن ةار 

أرةد أف أفاللن ال أرةد أف أذكرك  بوصاةا رسوؿ اهلل في مثل ىذا المناطف الخطير الذم نمر فيو 
عن كصاةا رسوؿ اهلل.  –أجل باشمئزاز  –ككيف أف إخوة لنا مؤمنينن مسلمين ةارضوف باشمئزاز 

أف ال نخطئ كأال عزؿ بنا القدـ في ىذا المناطف الخطيرن علوناىا ما أكثر ااةات التي عنبهنا إلى 
كذكرناىا كذك ٍرنىا بها كلكننا كجدنا إخوة لنا ةايروف بين ظهرانينا مسلمين ةارضوف عن ىذا الذم 
ةخاطبنا بو اهلل. بل األمر كصل إلى القمة التي ال ةمكن للاقل أف ةتالورىا. جهاده في سبيل اهلل 

 و أمرةكين جهاد في سبيل اهلل عز كجل ةقوده السفير األمرةكين جهاده في سبيل ةالن عحت عىلى 
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اهلل سبحانو كعاالى ةخط  لو السفير األمرةكي ث  ةالر إلى أف ةكوف ىو المررؼ على التنفيذ 
 كنسميو جهادانن ةقوؿ لنا ربناهلل

اٍاًخرىًة كىمىا ةىًئسى اٍلكيف اري ًمٍن أىٍصحىاًب اٍلقيبيوًر(  )الى عػىتػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل وي عىلىٍيًهٍ  قىٍد ةىًئسيوا ًمنى 
 [.ُّ]الممتحنة هلل 

 كنقوؿ بلساف الحاؿهلل بل سنتوالى ن نحن أعل .

 ةقوؿ لنا اهلل عز كجلهلل

 [.ُ)الى عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاء عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًه  بًاٍلمىوىد ًة( ]الممتحنة هلل 

ائله هلل ال بل نحن أعل ن سنتخذى  أكلياء كلسوؼ ةقودكننا. حسنانن ةقودكنك  إلى ماذا؟ كةقوؿ ق
إلى ماركة؟ الن ةقودكننا إلى الجهاد في سبيل اهلل. فيا عجبانن جهاد في سبيل اهلل ةقوده السفير 

 األمرةكي!

 ىذا ىو الببلء كذلك ىو الدكاء.

اهلل في الحدةث القدسيهلل )إني خلقت عبادم  كلنا أةها اإلخوة ةتمتع بالكنز الذم أعلنو رسوؿ
حنفاء كله (. فكيف السبيل إلى المحافظة على ىذا الكنز الذم ك  نحن بحاجة إليو عند رحيلنا 
إلى اهلل. إذا رحلنا إلى اهلل كىذا الكنز حيٌّ بين جوانحنا فلسوؼ ةغفر اهلل لنا زالعنا كلن ةحاسبنا 

ل إلى اهلل كىذا الكنز حيٌّ نابض ل  ةمت. سبيل ذلك أف على أخطائنان نا ن لكن المه  أف نرح
نتحرر من عالبياعنان أف نتحرر من عوامل الثأر الجاىلي الذم أنقذنا اإلسبلـ منون سبيل ذلك أف 
نتحرر من مالالحنا الجزئية اانية كأف نلحع كراء الماللحة الكلية التي ةدعونا بياف اهلل سبحانو 

حرر من األىواء كالرهوات الجانحةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل كعاالى إليهان دكاؤنا أف نت
 الاظي ..
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 اإلٍالَ ١ٌٌ ؽ١فبً ِٓ أؽ١بف اٌؾٛاه فٟ اٌشبَ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

بلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين مت
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ما من إنساف ةايش فوؽ ىذه األرض إال كىو في كاقاو عبد مملوؾ هلل سبحانو كعاالىن عل    
 ذلك أك جهلن اعترؼ بذلك أك استكبر عليون كصدؽ اهلل عز كجل القائلهلل

مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدان * لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدان * كىكيلُّهيٍ   )ًإف كيلُّ 
 [.ٓٗ-ّٗ عًيًو ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان( ]مرة  هلل 

اركة في كلقد علمت الدنيا كلها أننا نحن الذةن شرفنا اهلل عز كجل باالستيطاف في ىذه الراـ المب
مقدمة من دانوا لحقيقة الابودةة هلل سبحانو كعاالىن كأنغضوا الرأس كأخضاوا الاقل كاستسلموا 

ألىل الراـ  rبرراشرى  لمالكية اهلل سبحانو كعاالى له ن ال أدؿ على ذلك من شهادة رسوؿ اهلل 
يرعو من فيما ص  عنوهلل )الراـ خيرة اهلل من أرضو ةجتبي إليها خ rبذلكن ةقوؿ المالطفى 

 عباده(.

لحقيقة الابودةة هلل عز كجلن دانوا للابودةة  –كى  في مقدمة من دانوا  –كلقد داف أىل الراـ 
هلل عز كجل عقدان ألزموه بأنفسه  كعهدان باةاوا اهلل سبحانو كعاالى عليون ىذه حقيقة ةىٍرريؼي بها 

للراـ  rدة التي شهد بها رسوؿ اهلل أىل الراـ ةا عباد اهللن كإننا لنسأؿ اهلل أف عبقى ىذه الرها
 كأىلها إلى أف عقـو الساعةن إلى أف ةقـو الناس لرب الاالمين سبحانو كعاالى.
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كمن ىنا فاف اإلسبلـ الذم اختاره اهلل عز كجل لنا كاستسلمنا بطواعية لتررةف اهلل عز كجل لنا 
ا لو بدةننا كإسبلمنا. ىذا مبـر في أعناقنا للذم دين   –كما قلت لك    –بون ىذا اإلسبلـ عقد 

 اإلسبلـ بياة باةانا اهلل سبحانو كعاالى عليو. أل  ةقل خطابان شر فنا بوهلل

ـى ًدةنان( ]المائدة هلل   [.ّ)اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍ  ًدةنىكيٍ  كىأىٍعمىٍمتي عىلىٍيكيٍ  نًٍامىًتي كىرىًضيتي لىكي ي اإًلٍسبلى

ز كجل كلكنو ل  ةكن عقدان من طرؼ كاحدن خاطبػىنىا اهلل عررةفان ىذه صيغة الاقد. خاطبػىنىا اهلل ع
 كقبلناه كأذعنا لو شرفان نلناه كعهدان كضاناه في أعناقنا إلى ةـو الدةن.

عباد اهللهلل ىذا اإلسبلـ الذم ارعضاه اهلل عز كجل لنا كالذم ةنبثع من حقيقة عبودةة اإلنساف هلل 
سبلـ الحقيقي الذم ةنبثع من صرة  كتاب اهلل عز عز كجل ىو ذلك اإلسبلـ الحعن ذلك اإل

 .rكجل كصحي  سنة رسوؿ اهلل 

لئن كاف الاال  اإلسبلمي مترامي األطراؼ كلئن كاف الناس الذةن ةالطبغوف باإلسبلـ دةنان كةاتزكف 
بو عقدان بينه  كبين اهلل عز كجل فلقد علمت الدنيا كلها أف اإلسبلـ الذم أذعنت لو أىل الراـ 

بينه  كبين اهلل عز كجل ىو ذلك اإلسبلـ الحقيقي المنبثع من صرة  كتاب اهلل كما قلت  عقدان 
ن ىو ذلك اإلسبلـ الذم ةجمع كال ةفرؽن ةبني كال ةحط ن ىو rكمن صحي  كبلـ رسوؿ اهلل 

ذلك اإلسبلـ الذم ةحتضن اإلةماف المطلع باهلل سبحانو كعاالى كمن ث  فانو ةأعلف مع سائر 
اهلل سبحانو كعاالى من مسلمين ككتابيين على السواءن ىذا ىو إسبلمنا الذم ةتمتع بو المؤمنين ب

أىل الراـن إسبلـ ال إفراط فيو كال عفرة  ألنو المنبثع من القر ف كالسنةن إسبلـ ال غيليو  فيو كال 
مالالحنا  عوجن إسبلـ ال ابتداع فيون ال نسوقو إلى ما عحك  بو أمزجتنا كال نبدلو حسب ما عقتضيو

الزائفة السرةاة الذاىبة. ىذا اإلسبلـ ةا عباد اهلل من أجلٍّ الثوابت التي ال ةمكن أف عخضع لتبدةل 
 كال حوار ق .

نحن نال  أف في حياعنا كثيران من المالال  التي عخضع للتطوةر كمن ث  فهي عخضع للحوار 
أك نقاشن أرأةت  إلى كحدة  كللنقاش كلكن ىنالك ثوابت ال ةمكن أف عخضع ال لحوار كال لجدؿ

الوطن أعخضع للحوار كالنقاش؟! أرأةت  إلى الحقوؽ المادةة أك الذاعية الكامنة في كياف اإلنساف 
أفتخضع ىذه الحقوؽ للمناقرة كالحوارن كذلك  ىوةة ىذه األمةن كذلك  الاقد المبـر بين ىذه 

 عخضع للحوار ق  بركل من األشكاؿ.األمة كبين بارئها سبحانو كعاالى حقيقة ثابتة ال ةمكن أف 
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كلئن كاف سقف الوطن ىو المدل التي ال ةمكن أف عتحرؾ مسائل الحوار إال في داخلو فكذلك  
المهاد اإلسبلمي ىو التربة التي ال ةمكن أف عتحرؾ مسائل الحوار إال على مرأل من ىذا المهاد 

 ها جمياان كمن ث  فاننا ندةن بها جمياان.كإال على رقابة من ىذا المهادن أعتقد أف ىذه حقيقة نالم

قيل ليهلل ما رأةنا في مسائل الحوار أك أةاـ الحوار التي انطلقت من ىذه البلدة طيفان ةمثل اإلسبلـ 
 كأىلو فلماذا؟

قلتهلل كمن الذم قاؿ لكهلل إف اإلسبلـ كأىلو إنما ىو طيفه من ىذه الطيوؼ المتحاكرة 
عنبثع منو ىذه األطياؼ كلون من قاؿ لكهلل إف اإلسبلـ  المتناقرة. اإلسبلـ ىو المالدر الذم

إصبع من األصابع الكثيرة التي عتحرؾ في ساحة الحوار كالنقاش لمسائل ىذه األمةن من قاؿهلل إف 
 اإلسبلـ إصبع من ىذه األصابعن إف اإلسبلـ ىو الماال  الذم عنبثع منو ىذه األصابع كلها.

مدةد فيما ةتالع بالقدـ كعمره قدسي مدةد فيما ةتالع اإلسبلـ أجلُّ ثابت من الثوابتن عمره 
بالمستقبلن ىذه حقيقة لئن جهلها الناس ةمينان كشماالن فاف شامنا ىذه لن عنكرىا كلن عجهلها 

 ق .

ىل الدستور إال مر ة لهوةة األمة؟! ىذه حقيقة ال ةجهلها أحد بركل  –ةا عباد اهلل  –كالدستور 
اتز بو إنما ىو مر ة لهوةة ىذه األمةن كقد علمت  أف ىذه األمة التي من األشكاؿ. دستورنا الذم ن

شرفها اهلل عز كجل بأف عستوطن في شامو المقدس كانت كال عزاؿ مالطبغة بذؿ الابودةة هلل عز 
كجلن عاتز أةما اعتزاز بهذا الذؿن عال  األدلة الناطقة بذلكن من أجلٍّ ىذه األدلة المالدر الذم 

نهاةة التي سنالير إليها كالطاقات التي بثها اهلل في كياننا ننفال بها كال نفال باختيار انطلقنا منو كال
شيئان منها. نحن كنا كال نزاؿ الناس الذةن عقدكا مع اهلل عز كجل صفقة الابودةة لون صفقة االلتزاـ 

كال عفرة ن ال بغي  بأمرهن صفقة االلتزاـ بهدةو على النحو الذم رب انا عليو كتاب اهللن ال إفراط فيو
فيو كال انحراؼن ةبني إسبلمنا كةالمنا البناءن ةالمنا االئتبلؼ. الدةن برطرةو اإلسبلمي كالكتابي 

 متاانقاف متآلفافن كصدؽ اهلل القائلهلل

ةًن كىلىٍ  ةيٍخرًجيوكي  مٍّن ًدةىارًكي ٍ  هىاكي ي الل وي عىًن ال ًذةنى لىٍ  ةػيقىاعًليوكيٍ  ًفي الدٍّ أىف عػىبػىرُّكىيٍ  كىعػيٍقًسطيوا  )الى ةػىنػٍ
 [.ًٖإلىٍيًهٍ  ًإف  الل وى ةيًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى( ]الممتحنة هلل 
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ىذا الواقع ال ةمكن إال أف ةتجلى في المر ةن كمر عنا إنما ىو دستورنان فمن أراد أف ةتخذ من 
من حرةتو الفردةة سبلحان من أراد أف ةجال  –كىي حرةة مت ع اهلل كل فردو فردو بها  –حرةتو الفردةة 

ةمتلخ بو حرةة األمة فقد أباد النٍُّجاىة كحاكؿ أف ةنكس حقيقة الحرةة كأف ةمسخهان أف ةختار 
 اإلنساف الماتقد الذم ةراء ىذا ما مل كىوي اهلل إةاه في دار الدنيا 

( ]البقرة هلل ةًن قىد عػ بػىي نى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيٍّ  [ِٔٓ )الى ًإٍكرىاهى ًفي الدٍّ

أما أف عجال من حرةتك ىذه التي متاك اهلل بها سبلحان عحاكؿ أف عقتضي بو على حرةة األمة كأف 
عنهي ميقات ىذا الاقد المبـر بين ىذه األمة كبين موالىا كخالقها عز كجل فهذا شيء ليس إليك 

 كىذا إنما ىو إجراـ في حع الحرةة كإساءة لها.

تي قد ةغه بها أناس من حولنا عن ةمين كشماؿ لكن شامنا الحقيقة ال –ةا عباد اهلل  –ىذه 
إذ  rالمرر فة ال ةمكن أف عغه بهان شامنا التي شهد لها رسوؿ اهلل كشهد لنا فيها رسوؿ اهلل 

قاؿهلل )ىي خيرة اهلل من أرضو ةجتبي إليها خيرعو من عباده( ال ةمكن أف عخضع لهذا الحل  كال 
أجل ةا عباد اهلل. أقولي قولي ىذا كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى ةمكن أف عخضع لهذه األمزجة ق ن 

ن أقوؿ قولي  أف ةثبتنا بقولو الثابت كأف ةكرمنا باالعتزاز بررعو كدةنو إلى أف نلقاه كىو عنا راضو
 ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ؽبفظٛا ػٍٝ شؼبئو هللا فٟ هِؼبْ

 

 

ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ًو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّ 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ن ىذا الرهر الذم شاء اهلل عز إف ىي إال أةاـ ةسيرة كةقبل علينا شهر اهلل الماظ ن شهر رمضاف
كجل أف ةجالو برةد حب كرسالة رحمة كإعبلنان عن مغفرةن ىذا الرهر الذم أعلن عنو رسوؿ اهلل 

r  في خطبة قاؿ في افتتاحهاهلل )أةها الناس قد أقبل عليك  شهر عظي  فرض اهلل عليك  صيامو
نو شهر المواساةن أم شهر كسىنػىٍنتي لك  قيامو( ث  مضى ةتحدث عن ىذا الرهر ككصىفىوي بأ

اإلحساف كمىدُّ ةد المساعدة إلى ااخرةنن كشهر التراح ن أم شهر الذم عمتد فيو مراعر األخوة 
كمراعر الود كالتآلف بين عباد اهلل جمياانن ةتالال  فيو المتخاصموف كةتواصل فيو المتقاطاوفن 

 ىذا الرهر كما ةتضمنو. rىكذا كصف رسوؿ اهلل 

شااره مالنان ذلك بلسانون جال شااره قولوهلل )ةا باغي الخير أقبل كةا باغي  rطفى كلقد جال المال
الرر أقالر(. )ةا باغي الخير أقبل( ميد  ركاؽ األخوة كالود ك صرة الرحمة بينك كبين عباد اهلل 
جمياانن )كةا باغي الرر أقالر( أقالر أذاؾ عن عباد اهلل سبحانو كعاالىن ال عوغل في األذةة 

اءةن أقالر من األذل لاباد اهلل سبحانو كعاالىن ال عحاكؿ أف عمد براثن أذةتك كبغيك إلى كاإلس
الناسن إلى عباد اهلل عز كجل أةان كانوان ىذا مانى قولو الذم ذكره بل أعلنو شااران لرهر رمضاف 

 )ةا باغي الخير أقبل كةا باغي الرر أقالر(.

ذم قاؿ في حدةث صحي  متفع عليوهلل )من ال ىذا الرسوؿ الذم قاؿ ىذا الكبلـ ىو ذاعو ال
 ةرح  الناس ال ةرحمه  اهلل(.
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عرل ما ىو مالير من حاكؿ أف ةػيٍفرًغى ىذا الرهر الماظ  من المضموف الذم أحبو اهلل عز كجل 
لون حاكؿ أف ةفرغو من الرحمة التي أرسلها من خبللو إلى عبادهن حاكؿ أف ةجتث الرحمة التي في 

أف ةنرر في مكاف ذلك الرعب كالخوؼن حاكؿ أف ةجتث المواساة التي أجواء ىذا الرهر ك 
جالها اهلل سبحانو كعاالى مالمة ىذا الرهر كأف ةنثر كأف ةنرر في مكاف ذلك المخاكؼ كالفتن 

كأسباب القتل كالتخرةب. ما مالير ىذا اإلنساف إذ ةقف من الرهر ىذا الموقفن ةفرغو من 
ما أحبو اهلل سبحانو كعاالى لاباده في ىذا الرهر. ما مالير ىذا  مضامينو كةحاكؿ أف ةمؤله بنقيض

الذم ةقبل إلى مساجد اهلل عز كجل في أمسيات رمضاف ث  ال ةدبر عنها إال كىي خاكةة من 
ركادىان إال كىي مقفرة من الركع كالسجد الذةن ةغرونها ذكوران كإناثان. ما مالير ىذا الذم ةقبل 

ضاف إلى الروارع كالساحات ث  إنو ال ةغادرىا إال كىي موحرةن إال في كل أمسية من أمسيات رم
كىي بلقع باد أف كانت عفيض بالساعين ذكوران كإناثان إلى بيوت اهلل عز كجل كلساف حاؿ كلٍّ منه  

 [.ْٖةقوؿهلل )كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبٍّ لًتػىٍرضىى( ]طو هلل 

في ليالي رمضاف ث  ل  ةدعوىا إال كىي  ما مالير ىؤالء الذةن أقبلوا إلى مساجد اهلل عز كجل
 بلقع فارغة من أكلئك الذةن كانت عزدىر به .

إال كىي  –ليالي رمضاف المؤنسة المحببة  –ما مالير ىؤالء الذةن ل  ةدعوا شوارع الليالي 
موحرة ليس فيها داعو كال مجيبن أةن ى  أكلئك الذةن كانوا ةتسابقوف إلى المساجد لقياـ 

 كإناثان. رمضاف ذكوران 

ىل ةمكن ةا عباد اهلل أف ةيحىارىبى شهر رمضاف بأعتى من ىذه الحرب بهذه الالورة؟ عرل ىل ىذا 
 ىو األمر المبيت لرهر اهلل عز كجل عندما سيقبل عما قرةب؟

أنا أعساءؿن أنا أعالور ما قد بلغني كأرجوا أف ما قد بلغني خطأن كليس صحيحانن كلكني أفترض أف 
انن أفيمكن لرامنا ىذه أف ةكوف ىذا شأنها مع رمضاف ألكؿ مرة في عارةخها؟ ةكوف األمر صحيح

أجل ألكؿ مرة في عارةخها. حتى في أةاـ الحركب الالليبية كاف القـو ةهابوف ىذا الرهر ككانوا 
ةارفوف لو قيمتون نا ن أفياقل ىذا ةا عباد اهللن أف ةأعي رمضاف كلساف حاؿ األمة عاتذر لو بأف 

ير مؤىلة الستقبالو كبأف الروارع غير مؤىلة ألف عزداف بجمالون أفياقل أف ننظر فنجد المساجد غ
الناس الذةن كانوا ةهرعوف إلى بيوت اهلل ذكوران كإناثان راكاين ساجدةن أف نجدى  اليـو كقد حيًبسيوا 

ى من  في بيوعه  كحيل بينه  كبين اإلقباؿ على اهلل كأخذت ألسنته  عتوىج كعتوجو بالدعاء عل
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كاف السبب في الحيلولة بينه  كبين االستجابة لنداء اهلل سبحانو كعاالىن ةدعوف من قلوب 
 مكلومة مجركحة على من مناوى  من االستجابة ألمر رسوؿ اهلل القائلهلل 

 )ةا باغي الخير أقبل(.

ٍتو أخبار كأخبار في ذىني عالوران باطبلنن كلكني ع لى كل أرجو أف ةكوف ىذا التالور الذم نسىجى
حاؿو ةا عباد اهلل ىاأنذا أعوجو من ىذا المكاف إلى إخوةو لنا سواء كانوا في داخل ىذا البلد 

المبارؾ أك كانوا في خارجون أعوجو إليه  كأنا أعل  كأنا على ةقين من أننا بيننا كبينه  خيطان بل 
ةة إلى اهلل عز كجلن ىاأنذا حببلن ال ةزاؿ ممتدانن إنو حبل اإلةماف باهللن إنو حبل االنتماء بالابود

 أناشدى  بس  ىذا الحبل الجامع بيننا كبينه ن ىاأنذا أناشدى  بقوؿ اهلل عز كجل القائلهلل 

ةه( ]الحجرات هلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

أناشدى  بهذا القرار الذم أعلنو بياف اهلل عز كجل أال ةحاربوهن كأال ةستبدلوا بهذا القرار نقيضون 
أال ةستبدلوا باألخوة التي قررىا بياف اهلل عز كجل بيننا الاداكةى كالبغضاء كالتربه كالمخاكؼ 
كالرعب بكل أشكالو السيما في ليالي كأةاـ رمضافن أناشدى  القربىن أناشدى  ىذا الحبلى 
أمر اهلل  الجامع بيننا كبينه ن أناشدى  الجامع المرترؾ من عبودةتنا جمياان هلل عز كجل أال ةمزقوا

 عز كجل القائل باد قرارههلل

 [.َُ)فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجرات هلل 

أناشدى  إةمانه  باهلل عز كجل أال ةستبدلوا بالالبلح الفساد ككأنه  ةقولوفهلل ال بل إف شأننا أف 
 نحيل الالبلح الذم أمرت بو إلى فساد سنوغل فيو.

 لن بين ةدم شهر رمضاف الماظ .ىذا ما أقولو بين ةدم شهر اهلل عز كج

أنا ال أعوجو بهذه المناشدة إلى من كراءى ن إلى الملقنين داخل المسرح كما قلت باألمسن ىؤالء 
ليسوا منا في شيء كلسنا منه  في شيءن أكلئك الملقنوف ال ةقيموف كزنان ال لرمضاننا كال لقر ننا 

بملف  –أةها اإلخوة  –وؿ؟ ىذا الذم ةمسك كال لنبينا. متى كاف داكد ليفي ةهت  بهذا الذم أق
سورةا كقد راىن على أف كل ما قد قرره سىيػينػىف ذن ال أعوجو إليو كال إلى صحبو الغادةن كالرائحين ما 
بين إسرائيل كبارةس صباح مساء من أجل أف ةنضجوا الخطة كمن أف أجل ةقفزكا من رسمها إلى 

إلى إخوة أعزة لنان أعوجو إلى من ةجمانا به  نسب  عنفيذىان ليسوا منا في شيءن كلكني أعوجو



  

 ~726 ~ 
 

اإلةماف باهللن أعوجو إلى من ةجمانا به  نسب الابودةة هللن أعوجو إلى من ةجمانا به  اإلةماف 
 .rبقدسية شهر رمضاف كاإلةماف بوصاةا رسوؿ اهلل 

عن ركادىان ال  أةها اإلخوة ال عكونوا سببان في أف عقفر المساجد ألكؿ مرة في رمضاننا المقبل
عكونوا سببان ألف عقفر شوارع الراـ ألكؿ مرة عن المتسابقين رجاالن كنساءن إلى بيوت اهلل عز كجلن 
ال عكونوا سببان في أف عخفت أصوات التالين لكتاب اهلل عز كجلن ال عكونوا سببان في أف ننظر إلى 

لرمضاف عقوؿ لوهلل لسنا منك ىذا  الراـ ةمنة كةسرة أثناء شهر رمضاف المبارؾ ككأف الراـ عاتذر
 الااـ من شيء كلست منا في شيء.

أةاقل أف ةكوف مسل  سببان لهذا؟ ث  ماذا؟ ةفال ىذا كلو بس  الجهاد؟ أرأةت  إلى جهاد ةحارب 
شاارات رمضاف؟ أرأةت  إلى جهاد ةحارب شاار المالطفى القائل عن ىذا الرهر المبارؾهلل )ةا 

رر أقالر(؟ أرأةت  إلى جهاد ةدكر رحاه على المسلمينن على اامنين باغي الخير أقبل كةا باغي ال
بل ةستخف أصحابو بقوؿ رسوؿ اهلل  في  –المطمئنين؟ أرأةت  إلى جهاد ةارض أصحابو 

الالحي هلل )من خرج من أمتي على أمتي ال ةتحاشى مؤمنها كال ةفرؽ بين برىا كفاجرىا كال ةفي 
 بذم عهدىا فليس مني كلست منو(.

أخرل أقوؿهلل أنا أعالور كىو خياؿ نسجتو أخبار كصلت إلي كلكني إلى ىذه اللحظة ال أضع مرة 
ىذه األخبار من ذىني موضع اليقين. إخواننا المؤمنوف باهلل أسمى من أف ةكونوا على ىذه الحاؿن 

إخواننا المؤمنوف باهلل سيستيقظوف كلسوؼ ةقطاوف صلة ما بينه  كبين ليفين كلسوؼ ةقولوفهلل 
منك في شيءن لسنا جنودان لك على باب الريطافن لسنا جنودان لك مهما كصفتنا بأننا  لسنا

 أصدقاء مغفلوف. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ثّبما َٔزمجً شٙو هِؼبْ اٌّجبهن

 

 

 الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف ىي إال ساعات كةكرمنا اهلل سبحانو كعاالى بمقدـ شهره الماظ ن شهر رمضاف المبارؾن كإنها 
 ل هان فما ىو أكؿ ما ةنبغي أف نستقبل بو ىذا الرهر الماظ  ةا عباد اهلل؟لهدةة ما أعظمىها كما أج

إنو التوبةن التوبة من سائر األدراف كالمااصي كااثاـن أدعو إلى ذلك نفسين كأدعو إلى ذلك قادة 
أمتنا السيما في ىذه البلدة المباركةن كأدعو إلى ذلك المسلمين عامةن أدعوى  جمياان إلى التوبة 

الوحن إلى عجدةد البياة مع اهلل سبحانو كعاالىن إلى االصطبلح مع أكامره كشرائاو كأحكامون الن
 أدعو المتظالمين إلى أف ةقلاوا عن الظل  أةان كاف نوعو كأةان كاف مالدره كأةان كاف سببو.

كقد شرفه  اهلل سبحانو كعاالى بحراسة شاائر ىذا الرهر  –أدعو قادة األمة إلى أف ةكونوا 
إلى حماةة شاائر ىذا الرهرن في  –كقد شرفه  اهلل بذلك  –كأدعوى   –اانيو كحقوقو كقيمو كم

الروارعن في الميادةنن في المحاؿن في الدكائرن كأيذىكٍّري نفسي كأذكرى  بأف اهلل عز كجل أعطى 
أف الحرةة لئلنساف كللمسل  أف ةستجيب ألمر اهلل فيالـو أك أال ةستجيب فيفطرن كلكن ال ةجوز 
ةجال من حرةتو ىذه سببان ةمزؽ بو شاائر ىذا الرهرن ما ةنبغي أف ةجال من حرةتو ىذه أداةن 

 لبلستخفاؼ كلبلستهتار بحقوؽ ىذا الرهر.

 أدعوا المسلمين عامة إلى أف ةنهضوا بحقوؽ ىذا الرهر الذم شر فػىنىا اهلل سبحانو كعاالى بو.

أم القتل الذم ةتسلسل باضو من  –و كعاالى الهرج أما اإلمااف في الفتن التي سماىا اهلل سبحان
أما اإلمااف بهذا الهرج  –باض دكف مبرر لو إال الغيظن إال الثأرن إال الاالبية للمذىب كللطائفة 
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فما أعل  أف مسلمان  من باهلل كرسولو كقرأ كتاب اهلل  –rطبقان للتسمية التي سماىا رسوؿ اهلل  –
يو بهذه اللطمة السوداءن ما أعل  أف مسلمان  من باهلل حقان ك من كعرؼ قيمة ىذا الرهر ةتوجو إل

برسوؿ اهلل حقان كعبل كتاب اهلل سبحانو كعاالى ث  إنو ةالر على أف ةستقبل ىذا الرهر بهذه 
اللطمة السوداءن كحاشى أف ةىٍسوىد  كجوي رمضاف األغر ألم سبب من ىذه األسباب كلها ةا عباد 

ا المسل  بأنو إنما ةحقع بهذه الفتنة التي سماىا اهلل عز كجل الهرج إنما اهللن فكيف إذا عل  ىذ
ةحقع أماني الادكاف الخارجين إنما ةستجيب للادكاف الخارجي المالن كالذم ةهدؼ إلى 

اجتثاث اإلسبلـ من أرضو كةهدؼ إلى اغتالاب الحقوؽ كالثركات من أصحابها. كيف ةتأعى 
ةمانوف في الامل على إىبلكو كإىبلؾ أمتو ث  إنني أعل  أنه  للمسل  أف ةستجيب لهؤالء الذةن 

ةهدفوف إلى اجتثاث ىذا الدةن الذم شرفني اهلل عز كجل بون ةهدفوف إلى اجتثاثو من األرضن 
كالذم قرأ عقرةر كلي  كليفورد الذم ةالن عن ىذه الغاةة ةال  حقيقة ما أقوؿ كةال  أنني لست 

 مبالغان كال مفتئتان.

 الهرج؟! rكةحاكلوا أف ةلطموا ألىعى ىذا الرهر بهذه الفتنة التي سماىا رسوؿ اهلل مسلموف 

أك أف ةباةاوا ًقيى ى ىذا الرهر  rمسلموف كةباةاوف برنارد ليفي بدالن من أف ةباةاوا رسوؿ اهلل 
 كحقوؽ ىذا الرهر بل بدالن من أف ةباةاوا اهلل سبحانو كعاالى كةجددكا البياة لون كيف؟!

وف كعمتد أةدةه  حكمان أك حقيقة إلى مباةاةن أجل برنارد ليفي ذم الرخاليتين المزدكجتين مسلم
 ىذا الذم ةراىن على المالير الذم ةنتظره لهذه البلدة الواحدة؟! –اإلسرائيلية كالفرنسية 

من ىو ىذا المسل  الذم ةرضى أف ةجال من نفسو جندان لهذا الادكاف الخارجي الاجيب الذم 
ن إلى ةهدؼ إل ى عحطي  ىذه الكتلة الواحدة ألمتنا في ىذه البلدة المباركة ليحيلها إلى ميضىغو

 لقيمات عيٍمضىغي ث  عػيٍبتػىلىع؟!

ةػياىبٍّديكف  –كال أرةد أف أعيد ذكر ىذه األسماء  –مسلموف كةػياىبٍّديكف الطرةع أماـ ىذا كأمثالو 
 ققان في دةنها كدنياىا ماان؟! ال ةتأع ى ىذا.الطرةع عبلنية أماـ ىذا كأمثالو للكيد لهذه األمة متح

 مسلموف كةمانوف في ىذا؟! ىذا مستحيل. –ةا عباد اهلل  –كأنا أقوؿ 

بين شهر رمضاف الذم ابتاثو اهلل سبحانو كعاالى كعاء رحمةن كعاء عراح  كعتع من عذاب اهلل 
ؤالء اإلخوةهلل كثيران ما كبين ىذا الامل األرعن عناقض حاد ال ةمكن أف ةتحقع. كلكني أقوؿ له
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ةنح  أحدنا كىو مسل ن كىو مؤمن باهلل عز كجل في غفبلت من جراء رعوناتن من جراء أزمات 
نفسيةن من جراء بطالةن من جراء أطياؼ شقاء عطوؼ بالرؤكسن كثيران ما ةنسى أحدنا ىوةتو 

رعاف ما ةاودن اإلةمانية فيمان كىو ناسو لحقيقتو في السير في طرؽ من ىذا القبيل لكنو س
شهر اهلل عز كجل  –سرعاف ما ةتذكر كلئن ل  ةوجد ما ةذكره فيكفي أف ةكوف لو من ىذا الرهر 

ما ةذكره من نسياف كما ةوقظو من غفلةن أجل إنني ألعالور كال أعخيلن أعالوره حقيقة أف ىؤالء  –
ؤكبوف كةتوبوف اإلخوة سيستيقظوف من غفبلعه  كستستيقظ فطرة اإلةماف بين جوانحه  كلسوؼ ة

 كإف لساف حاؿ أحدى  ليقوؿهلل 

 [.ْٖ)كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبٍّ لًتػىٍرضىى( ]طو هلل 

 لسوؼ ةؤكبوف خاضاين مطأطئي الرؤكس لقرار اهلل القائلهلل

ةه( ]الحجرات هلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

 كلسوؼ ةخضاوف سلوكه  ألمر اهلل القائلهلل

 [.َُوىٍةكيٍ ( ]الحجرات هلل )فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخى 

ليس بين التيو الذم ةقع أحدنا فيو كبين االصطبلح مع اهلل إال لحظاتن التفاعة ةلتفتها اإلنساف 
 إلى اهلل كإذا بالكـر اإللهي ةقوؿ لوهلل أقبل فأنت مقبوؿ.

نك  أقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل إف كانت األزمة بطالةن إف كانت األزمة نفسية فأنا أبررك  كأطمئنك  بأ
إف أقبلت  إلى اهلل كجددع  االصطبلح ماو كجددع  التوبة إليو كاإلةماف بو فلسوؼ ةغنيك  من فقر 
كلسوؼ ةاطيك  باد منع كلسوؼ ةحقع لك  رغد الايش كطمأنينة النفسن ربنا ىكذا ةتاامل مع 

ذراعان أقبل  عبادهن إف خطوت إلى اهلل خطوة أقبل إليك اهلل سبحانو كعاالى ذراعانن كإف أقبلت إليو
اهلل عز جل إليك باعانن أقوؿ ىذا لهؤالء اإلخوة كإنني ألعتقد أف كبلمي ىذا سيوقظ كوامن الفطرة 

 الكامنة بين جوانحه ن كإنه  إلخوة مؤمنوف باهلل سبحانو كعاالى فيما أعتقد.

هجرة إذ قاؿهلل )عبادة في الهرج ك rفأذكرك  بما ص  عن رسوؿ اهلل  –ةا عباد اهلل  –أما نحن 
 إلي(.
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الابادة أثناء الفتن عتضاعف قيمتهان عالب  قيمتها كقيمة من ىاجر من مكة إلى المدةنة فراران من 
أدعو نفسي ث   –ةا عباد اهلل  –فاذا عرفت  ىذه الحقيقة فأنا  .rدار الكفر لحاقان برسوؿ اهلل 

 أدعوك  جمياان إلى أف عضاعفوا من طاعاعك  كعباداعك  في ىذا الرهر.

كاف منك  ةاللي التراكة  ثمانية فلياللها في ىذا الرهر عررةن كاملةن كمن كاف ال ةالليها أك   من
ةالليها في بيتو فليخرج كليرهد الجماعة كلياللها جماعةن في المساجد التي عتألع بابادة اهلل عز 

 كجل.

ن كاف ةتلو كمن كاف ةتلو من كتاب اهلل عز كجل صفحات فليتل في كل ةـو من كتاب اهلل جزءان كم
 منو الجزء الكامل فليلتو جزأةن.

كإذا كانت الروارع في ليالي رمضاف عفيض كعتألع بالساعين كالساعيات إلى بيوت اهلل لكي ةركاوا 
كةسجدكا كةؤكبوا كةتوبوا إلى اهلل فلتضاعف كمية ىؤالء الذةن عتألع به  الروارع كالطرؽ المؤدةة 

 إلى بيوت اهلل عز كجل.

ب  المساجد موحرة في ليالي رمضافن ال أعخيل ذلك أبدانن ال أعالور ذلك أبدانن إةاك  كأف عال
كإف ربنا ألرح  بنا من أف ةدع سبيبلن من السبل ةحقع ىذا الذم أقوؿن كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى 

 أف ةايذنا منو.

وث إقبالنا إلى كإذا كفقنا اهلل فأدةنا حقوؽ ىذا الرهر قيامان في لياليو فلناد باد ذلك دكف أف نل
اهلل بريء من الروائبن ناود إلى بيوعنا من حيث جئنان جئنا كقلوبنا طاىرة ال نرضى إال بقبوؿ من 
اهلل ةتنزؿ علينا من عليائون كناود إلى بيوعنا كنحن ال ننتظر إال ىذا القبوؿ. إةاك  كأف عيٍستىٍدرىجيوا 

لقد رأةت  ما كراء الكمينن إنها خطة برنارد إلى الكمينن لقد عبين أنها عبارة عن دعوة إلى كمين ك 
أف أم  –كىذا حك  ال أعل  فيو خبلؼ  –ليفي أةها اإلخوةن إةاك  ةا عباد اهلل. كلقد علمت  

عظاىرة من ىذا القبيل عكوف ذرةاة إلى ىذه الفتنة فانها محرمة قوالن كاحدان بقرار من كتاب اهللن 
 ماء كالمسلمين عامةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي كببياف من رسوؿ اهللن كباجماعو من الال

 

 برارة شهر رمضاف كضمانة عحققها
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الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ا سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةه
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

أنقل إليك  برارة ىذا الرهر الماظ ن شهر اهلل سبحانو كعاالىن الذم ةتجلى فيو ربنا على عباده 
بنفحاعو الرحمانيةن أنقل إليك  برارعو بأف ىذه الفتنةن بدأت عدبر كما أقبلت باألمس فانها 

ن كلكن ضمانة ذلك إنما عتمثل في التوبة النالوحن في التوبة إلى ستنحسر كعدبر با ذف اهلل اليـو
اهلل عز كجل كاألكبة إليو كعجدةد البياة ماو كاالصطبلح ماو على كل المستوةات كبالنسبة لسائر 

 الفئات.

كلالك  عقولوفهلل أليست ىي برارة ىذا الرهر؟! ككأنها ل  عاد بحاجة إلى شرط. نا  إنها برارة 
الرهر كلكن ىذا الرهر ةلفظ من ل  ةقبل إلى اهلل عز كجل بالتوبة. كلقد رسوؿ اهلل قائبلنهلل )بػىٍاد 

ث  بادن باد من دخل عليو رمضاف فل  ةٍغفىر لو( كمن ىو الذم ةدخل عليو شهر رمضاف فبل ةػيٍغفىر 
ره اهلل لو؟ ىو الذم ةظل عاكفان على غيون ىو ذاؾ الذم ةظل عاكفان على المحرمات التي حذ

كنهاه عنهان فبلبد لمن ةتلقى ىذه البرارة أف ةمد أكالن ةدان إلى اهلل بالتوبة ث  إنو ةمد ةده إلى ىذه 
 البرارة ليتناكلها.

كلقد ارعكبنا ةا عباد اهلل كثيران من الموبقاتن كلقد عكفنا على كثيرو من األكزارن كصدؽ ربنا 
 القائلهلل

ًثيرو(    ]الرورل هلل )كىمىا أىصىابىكي  مٍّن مُّاًليبىةو  ا كىسىبىٍت أىٍةًدةكيٍ  كىةػىٍافيو عىن كى  [.َّفىًبمى

كأرجو أف عكوف ىذه الفتنة بل ىذا االبتبلء الذم أقبل إلينا بارادة من اهلل عز كجل كبلوف من 
التربية عتمثل فيها نامة من نامو الباطنةن أرجو أف عكوف ىذه الفتنة قد أةقظتنا إلى االعتبار كقد 

ا إلى الاودة إلى اهلل كالتوبة بين ةدةون كلئن كانت قلوبنا قد بلغت من القسوة بحيث عمر ىذه نبهتن
االبتبلءات متوالية متتاباة  عية من عند اهلل ث  ال عستيقظ قلوبنا كعبقى على حالها من اليأس كمن 
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ا إلى اهلل القسوة فانها لماليبة أخرل أط  كأخطرن كلكني أحسب أف الكثرة الكاثرة منا قد  بو 
 كقد أعادعه  المحنة إلى اهلل عز كجلن ىذا ما أحسبو كأرجوا أال أكوف مخطئان في ذلك.

إال أف ىنالك مااصيى خطيرة ربما كانت أخطر من علك التي كنا ناكف عليها فيما مضى قبل أف 
كال  عواجهنا ىذه الفتنةن كأظن أف من أبرز مظاىر خطورعها أف في المسلمين من ال ةأبهوف بها

ةلتفتوف إليهان أرجو أف ةنتبو المسلموف إلى أف ةتوبوا إلى اهلل من ىذه الماالية التي أحدثك  
 عنها.

حدثنا عن ىذه الفتن ككصفها بل كصف ىذا الذم مررنا بو بأدؽ كصف ث  إنو أمىرى  rرسوؿ اهلل 
ها ككرر ث  كرر ث  كررن أىٍمرى حىٍت و باالبتااد عنها كحذر عحذةر عحرة  من الدخوؿ فيها كالولوغ إلي

كأنظر كإذا بكثرة كاثرة من المسلمين ةستخفوف بهذا الذم حذر منو رسوؿ اهللن بل نظرت فرأةت 
أف في المسلمين من ةستهزئوف بهذا الذم أمر بو رسوؿ اهلل كمن ةقولوف بملء أفواىه  إف ىذا ما 

 ال ةقبل في ىذا الاالر.

أعتقد أنو أخطر من الفتنة التي نااني منها  rرسوؿ اهلل إف الولوغ في ىذه الماالية مخالفة ألمر 
من األحادةث التي عحدث رسوؿ اهلل فيها  –ال كبلن  –اافن كىا أنا أعيد على مساماك  باضان 

 عن ىذه الفتنة كأمثالها كحذر من االشتراؾ فيها كالولوغ إليها.

فردو من المسلمينهلل )عليك قاؿ في حدةث طوةل كصف فيو ىذه الحالة ث  قاؿ لكل فردو فردو 
 بخاصة نفسك كدع عنك أمر الاامة(.

كقاؿ في حدةث  خر اعفع عليو الريخافهلل )ستكوف بادم فتن من استررؼ لها عستررفو كمن 
 كجد ملجأن أك مااذان منها فلياذ بو(

فيما ص  عنو حكاةةن عن مثل ىذه الفتنة كعبلجان لهاهلل )أمسك عليك لسانك  rكةقوؿ رسوؿ اهلل 
 يساك بيتك كابك على خطيئتك(كل

كةقوؿ في حدةث  خر متفع عليون ةالف ىذه الفتنة كأمثالهان ةقوؿ لو حذةفة رضي اهلل عنوهلل ماذا 
عأمرنا إف أدركنا ذلك؟ ةقوؿ في الجوابهلل )اعمد إلى حجر فدؽ عليو حد سيفك كاعرؾ كل علك 

 ت على ذلك(.الفئات كالجماعات كلو أف عاض على أصل شجرة حتى ةدركك الموت كأن
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أف خمود ىذه الفتن إنما ىو في االعتزاؿ منهان في االعتزاؿ عنها  rكىكذا ةوض  لنا رسوؿ اهلل 
كةؤكد ىذا مثنى كثبلث كرباعن كأنظر كإذا بكثرة كاثرة من الناس أذىكٍّريىا بهذا الذم ةقولو رسوؿ 

ا ما ةت  اافن فماذا إف قلت اهلل فتفر من سماع كبلمو كعلقي بهذه الوصاةا كراءىا ظهرةانن نا  ىذ
لك  إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  قاؿ قبل كفاعو بأشهر كقد زار البقيع في حدةث طوةل 

فأقوؿهلل  –أم ليطردف رجاؿ عن حوضي  –أذكر محل الراىد منوهلل )أال ليذادف  رجاؿ عن حوضي 
 أال ىل  أؿ ىل  فيقاؿ إف ال عدرم ك  بدلوا من بادؾ(.

ا نارض أنفسنا لهذا التبدةل الذم ةحذر منو رسوؿ اهللن ىل قطانا صلة ما بيننا كبين ةا ناس لماذ
حبيبنا محمد؟! ىل عدنا ال ناترؼ بنسبتنا إليو ناسان من أمتو كنسبتو إلينا  خر الرسل كاألنبياء 

 المباوثين من قبل اهلل؟!

عمية فقيًتل فقتلتو  كىو ىذه الحالة التي نحن فيهاهلل )من قاعل عحت راةة rةقوؿ المالطفى 
 جاىلية(

ما الراةة الامية؟ ىي علك القيادة التي ال عال  أصحابها كال عال  الغاةة منها كال عال  النهاةة التي 
عوردؾ إليهان ىذه ىي الراةة الامية. كنحن إذا أردنا أف نبحث سنجد أف في الناس الذةن ةمسكوف 

لمركزةة األمرةكية كلسوؼ عأعيك  قرةبان أنباء عفاليلية بهذه الراةة الموساد اإلسرائيلي كالمخابرات ا
عضع النقاط على الحركؼ في ىذا األمرن فئات علتقي قبل أةاـ كعتواصى بتأجيج ضراـ الفتنة في 
الراـن في سورةة من أجل الوصوؿ إلى الغاةة التي ل  نرسمها نحن كلكن أكلئك الناس ى  الذةن 

ن بقر ف اهلل؟! أمؤمنوف نحن بأف ىذا القر ف كبلـ اهلل؟! ال رسموىان كأعود فأعساءؿ أمؤمنوف نح
 أدرم!

 كبلـ اهلل عز كجل ةقوؿهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا الى عػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍ  الى ةىٍأليونىكيٍ  خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّ   ًت اٍلبػىٍغضىاء )ةىا أىةػُّهى قىٍد بىدى
مىا عيٍخًفي صيديكريىيٍ  أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكي ي ااةىاًت ًإف كينتيٍ  عػىٍاًقليوفى( ] ؿ عمراف هلل ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍ  كى 

ُُٖ.] 

كبلـ من ىذا ةا ناس؟! ىذا كبلـ ربنا كأنت  عالموف أنو ل  ةكن في الالحابة من اعخذكا بطانة من 
 كبلـ موجو إلينا نحن.غيرى ن ل  ةكن في التاباين من اعخذكا بطانة من غيرى ن لكن ىذا  
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قلت لواحد من ىؤالء الرباب الذةن ةخرجوف في األمسياتهلل ما الهدؼ من خركجك ن سكتن 
 قلتهلل أحب أف أعل ن قاؿهلل عسلية. ةا عجبانن أفي الناس الاقبلء من ةهدـ بيتو لتسلية.

كن كقلت لباض من استحر الجدؿ كالنقاش بيني كبينو أنا سأمد ةدم إلى بياة حقيقية ماك  ل
على أف عضاوني أماـ النظاـ البدةل الذم عقرر أف ةكوف ىو النظاـ السارم في ىذه البلدة كأكتفي 
بأف ةكوف في السوء كالحسن مثل ىذا النظاـن أال ةكوف أكثر سوءان منون أرني النظاـ البدةل الذم 

مسؤكؿ سيت ن عند النقاش عبين أف المسؤكؿ أجهل من السائل أجل في ىذا الموضوعن ليس ال
 بهذا أعل  من السائل ق ن قلتهلل كلكني أعل  النظاـ ليس نحن الذةن نضاو كإنما كضع ىناؾ.

من؟ أعود فأقوؿ ةا عباد اهلل من ىو ىذا الااقل الذم ةامد فيهدـ داره كإف كانت داران عتيقة عافهة 
 ث  ةذكر أف ةبحث عن مأكل  خر ةأكم إليو؟ أم عاقل ةفال ىذا؟!

أف نتبالر كأف ةستيقظ منا الاقل؟ أكالنهلل إنكار المنكرن أف نلغي كبلـ رسوؿ اهلل  أل  ةأف لنا جمياان 
كأف نجال كصيتو الحارة الحارة ملقاة كراءنا ظهرةان كأف نستخف بها كأف نتفوه بالكبلـ الاجيب 
 برأنها ماالية كبرل أظن أنها أخطر من الببلء الذم ةمر بنان أرجو ك مل أف ناود إلى رسوؿ اهلل.

ناسن أحد شيئينن إما أف ىؤالء اإلخوة عبرموا بوصاةا رسوؿ اهلل فليالنوىا كإما أنه  موقنوف  ةا
 .rبنبوعو فليتباوا كبلمون أنا ال أعقوؿ على رسوؿ اهلل 

ةنبغي أف نال  أف اإلصبلح أمر ال رةب فيو كالبد منون كأنا مع الذةن ةدعوف إلى اإلصبلح كلكن 
ظامان بنظاـ كنضع النظاـ البدةل ااعي كنطمئن إليو كنتبين رسوخو عندما ندعوا إلى أف نستبدؿ ن

على أرضنا بركل سلي  عندئذو ال حرجن كىذا ما ال ةمكن أف ةرفضو عقل عاقل بركل من 
 األشكاؿ.

أعود فأقوؿ كأنا أعحدث عن شهر رمضاف كعما ةخاطبنا بو رمضافهلل إف شهر اهلل ىذا ةحمل برارة 
كلكن ىذه البرارة منوطة بالتوبة إلى اهللن دعك من ىذه الفتنةن حتى كلو كأم برارة إلينا جمياان 

ل  عكنن أما ةنبغي لمن استقبل شهر اهلل أف ةستقبلو بتوبة من الذنوب؟! أما ةنبغي أف ةستقبلو 
؟! دعك من ىذه rبتوبة من المااصي كااثاـ؟! أما ةنبغي أف ةجدد الاهد بينو كبين حبيبو محمد 

الك كالفتنة مستحرة كرمضاف ةنادم أف عودكا إلى نبيك ن اصطلحوا مع رسولك ن ال الفتنةن فما ب
عستخفوا بوصاةاهن ال علقوا بوصاةاه بل بأكامره كنواىيو كراءك  ظهرةان. إف نحن عبنا إلى اهللن كإف 
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نحن عدنا إلى اهللن كإف نحن مؤلنا مساجدنا ركاان سجدان ملتجئين إلى اهلل عز كجلن كإف نحن 
ونا كتاب اهلل عز كجل مابرةن عن رجوعنا من خبلؿ عبلكعنا لو إلى حمى ىذا الدةن الاظي  فأنا عل

أعود فأؤكد لك  أف ىذه الفتنة قد كلت كأدبرت كلسوؼ عجدكف خوارؽ إعجاز اهلل عز كجلن 
ن لكن ال عنسوا ىذا الررطن كأنا عندما أقوؿ ىذا أدعو نفسي كأدعو األمة كلها إلى التوبة بدءان م

 القادة إلى القاعدة إلى الفئات كلهان كلنا مكلفوف بأف نؤكب كنتوب إلى اهلل عز كجل.

أةها اإلخوة نحن اليـو نتحرؾ فوؽ ىذه األرض كغدان ستحتضننا  في باطنهان لماذا نتاامل مع أم 
شيء غير اهلل؟ لماذا نتاامل مع عالبياعنا؟ لماذا نتاامل مع أىوائنا؟ لماذا نتاامل مع أمور 

كاعفاقات فيما بيننا كبين  خرةن أةان كانوا؟ لماذا؟! الموقف بين ةدم اهلل كالرجوع إلى اهلل كأعوذ 
باهلل من ساعة عزجني في ندـ محرؽ أكال كىي ساعة سكرة الموت عندما أرحل من ىذه الدنيا 

 خاكم الوفاؽ. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 ٚاٌجبؽٕخاٌزؼبًِ ِغ ٔؼُ هللا اٌظب٘وح 

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

فيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كص
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 تدبر ىذه ااةة في بياف اهلل عز كجل كمحك  عنزةلوهللعاالوا ن

ةن كىبىاًطنىةن )أىلىٍ  عػىرىٍكا أىف  الل وى سىخ رى لىكي  م ا ًفي الس مىاكىاًت كىمىا ًفي اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍ  نًاىمىوي ظىاًىرى 
 [.َِل كىالى ًكتىابو مًُّنيرو( ]لقماف هلل كىًمنى الن اًس مىن ةيجىاًدؿي ًفي الل ًو ًبغىٍيًر ًعٍل و كىالى ىيدن 

إذان ىما نامتاف ةا عباد اهللن أكـر اهلل عز كجل بهما عبادهن نامة ظاىرة كنامة باطنةن أما النامة 
الظاىرة فقد عرفناىا جمياانن ىي الاافية التي عتمتع بهان الماؿ الذم جالو اهلل عز كجل في 

عز كجل ما بين سمائو كأرضو لماللحتكن األرزاؽ التي حوزعكن المسخرات التي استخدمها اهلل 
عهمي من السماء كالنباعات كاألرزاؽ التي عتفجر من ظاىر األرضن ىذه ىي النا  الظاىرة التي 

 ةمتن اهلل عز كجل بها على عبادهن كلكن فما ىي النا  الباطنة؟

التي عستتبع فائدة لئلنسافن النا  الباطنة ةا عباد اهلل ىي علك االبتبلءات أك المالائب كالمحن 
عستتبع ةقظة منو باد غفلةن عستتبع استقامة منو باد اعوجاجن عستتبع منو ةقظة إلى ىوةتو كمارفة 

لابودةتو هلل عز كجل كالتفاعة باالصطبلح إلى مواله كخالقو سبحانو كعاالىن علك ىي النا  الباطنةن 
اض من المحن كالمالائب. كلال النا  الباطنة ىي نا  خفية مقناة بما ةبدك أنو ابتبلء أك أنو ب

أى  لئلنساف من النا  الظاىرةن كلالها أكثر داللة على رحمة اهلل سبحانو كعاالى بابادهن إنها 
عالي التربيةن كلقد كانت التربية كما عزاؿ عنوانان على عطف المربي لمن ةربيون عنوانان على محبتو 

 د اهلل إلى ما ةجسد لونان من ألواف ىذه النا  الباطنة.لمن ةبلحقو بالتربية. عاالوا ةا عبا
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عرفت رجبلن قبل سنوات طوةلة في ىذه البلدة المباركة. رجل أكعي مكانة باسقة في المجتمعن 
ةتمتع بثقافة كاساةن ةتمتع بوظيفة متميزةن ةتمتع باافية عامة ككجو ةتضرج بالالحةن كلكن أفكاران 

و دعتو إلى أف ةنرر مقاالن في صحيفة سيارة في ىذه البلدة إلحادةة كانت عطوؼ بذىنو كرأس
عنوانهاهلل )متى علمت األمة الاربية أنها ىي سيدة قدرىا فانها عندئذو عتخله من التخلف(. كذاع 
مقالو كشاعن كأكدع في كبلمو ىذا ما شاء من األفكار اإللحادةة زاعمان أف اإلنساف ىو الذم ةملك 

 قدره.

كاف الرجل ةؤدم كظيفتو كالاادة في دائرعو ككاف كاقفان ةتحدث كما ىو إال أف   في ةوـو من األةاـ
كقع على حين غرة على األرضن كقع كال حراؾ بو في الظاىرن أيًخذى بو إلى داره كعيًهدى بو إلى 
المرافي كمضت على ذلك مدة ل  أعل  إالـ كانت عاقبة أمرهن رأةتو باد أشهر في مناسبةن 

ن رأةتو ذابل الوجون رأةتو ةمري الهوةنىن ضامر الجس ن سألتو عن حالو فنظر إلي سىل ٍمتي عليو
قائبلنهلل لقد جبر اهلل بالخاطر كلقد أكرمني بالاافية كلقد ذىبت فزرت بيتو ماتمران ث  ذىبت فزرت 

 ن كأخذ ةلهج لسانو بحمد اهلل عز كجل كشكرهن كعوفي الرجل.rنبيو محمدان 

إنها كاحدة من النا  الباطنةن أال عركف أنها ذات داللة كاضحة على محبة أرأةت  إلى ىذه الحاؿن 
اهلل لو؟ أال عركف أنها ذات داللة كاضحة على غيرة اهلل عز كجل عليو كلكأنو ةقوؿهلل أنا حبيب من 

 أطاعني كأنا طبيب من عالانين أجل. كالطبيب مظهر من مظاىر الرحمة كما عالموف.

بمثل ما مر بو ىذا الرجل الذم حدثتك  عنو كما عالموف. مرت أمتنا في عباد اهللهلل لقد مرت أمتنا 
ىذه البلد بمثل ىذه المحنةن بمثل علك النامة الباطنةن كال أرةد أف أصف شيئان عالموف كلكن ما 

الذم أعقبتو علك المحنة؟ إالـ  لت علك النامة الباطنة؟ لقد رد ٍعنا عن المنحدر الذم كدنا نهوم 
لقد أةقظتنا نا  إلى ىوةاعنا عبيدان مملوكين هلل سبحانو كعاالىن كلسوؼ عتجلى مظاىر  إلى قرارهن

مارفتنا لهذه الهوةة عما قرةبن رد عنا ىذه النامة الباطنة إلى جدةد من التمسك باهد اهلل كإلى 
كجل بها  جدةد من البياة مع اهلل سبحانو كعاالىن إذان ىذه نامة باطنة من النا  التي ةمتن اهلل عز

 على عباده في مثل ىذه ااةة التي علوعها عليك .

أقوؿ مرت ألنها فابلن مرت كألنني  –ما الذم بقي باد أف عرفنا أف ىذه المحنة التي مرت بنا 
على ةقين بأنها لن علبث كعلى ةقين بأنها انطوت كشمرت أذةاؿ الرحيلن نا  جاءت لتؤدم 

باطنة لتوقظنان لتلفت نظرنا إلى ىوةاعنان لتدعونا إلى عجدةد مهمةن باثها اهلل عز كجل إلينا نامة 
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فما الذم بقي باد ذلك؟ بقي أف نركر ىذا اإللو المنا ن بقي أف  –البياة مع اهلل سبحانو كعاالى 
نركر موالنا الذم ةقلٍّبػينىا ما بين نا  ظاىرة كنا  باطنة ككلٌّ منهما ةتطلب الركرن بقي أف نركر 

ىذه المحنة التي أطلت علينا بوجهها ث  إنها اليـو في دكر االنقراع كالذىابن  اهلل عز كجل على
 بقي أف نركر اهلل جل جبللو على كل المستوةاتن نا .

أما على مستول القادة فركرىا هلل سبحانو كعاالى ةتمثل في أف ناود فنتبين جمياان ىوةاعنا عبيدان 
لن نرحل إلى اهلل بريء  خر غير ىذه الابودةةن ىذه  هلل لن نرحل غدان إلى اهلل عز كجل إال بهان

الامل الدائب على  –أكرمه  اهلل سبحانو كعاالى بالحماةة كالتوفيع  –الهوةة عتطلب من قادعنا 
إنراء جيل مؤمن باهللن على إنراء جيل ال ةتيو عن ىوةتون ال ةتيو عن رشدهن شكر القادة ةتمثل 

يء غير الادؿن ةجالوف من أنفسه  حراسان كرعاةن لهذا الميزاف في أف ةمسكوا بميزاف الادؿ كال ش
فيما بينه  كبين األمةن فنحن بأمس الحاجة في دنيانا ىذه إلى أف نمد ركاؽ الادؿ بين إخواننا 

كبين من مل كنا اهلل عز كجل زماـ قيادعه ن كركاؽ الادؿ نحن الذةن نمدهن كنحن الذةن نال  كيف 
. أما أكلئك المنافقوف الذةن ةتحدثوف عن الادالة كال ةفسركنها في الباطن إال نيمىتٍّعي شاوبنا بها

 بالظل  فليس لنا حدةث عنه  في ىذا المجاؿ ق . ىذه ىي مهمة قادعنا.

أما الفئات األخرل من األمةن أما عامة الراب فاف شكر اهلل سبحانو كعاالى على ىذه النامة 
ف نمد ركاؽ األخوةن جسور األخوة التي قررىا اهلل عز كجل الباطنة التي جاءت كمرت عتمثل في أ

 في محك  عبيانو ث  أمرنا بأف نضاها موضع التنفيذ فيما بيننا.

ةه( ]الحجرات هلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

 ذلك  ىو القرار.

 [.َُ)فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجرات هلل 

 كىذا ىو األمر.

الل  ما بيننا كبين إخواننا في الماامبلت المختلفة المالية كالمادةة المختلفةن الغش ةنبغي أف ن
ن الماامبلت البايدة عن الحع كالواقاة في حمأة الظل   بكل أشكالو ةنبغي أف ةيطول باد اليـو

ن ةنبغي أف نجال أكقاعنان ليالينا كأةامنا مليئة بنبضات ا لابودةة ةنبغي أف نرفع أةدةنا عنها باد اليـو
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هلل سبحانو كعاالى السيما في ىذه األةاـ الباقية من ىذا الرهر األغر الذم أكرمنا اهلل سبحانو 
 كعاالى بون ىذا ىو شكر اهلل عز كجل ألمتنا بالورة عامة.

كلكن البد أف أعوجو إلى علك الفئة التي طاب لها أف عستجيب لؤلكامر الالادرة إليها من كراء 
عستجيب ألكامرىا في الخركج إلى الروارع كفي إعبلف الراارات المختلفة البحارن طاب لها أف 

الذم ةبلحقها كةأخذ منها  rالمتنوعة في الوقت الذم طاب لها أف عارض عن كصاةا نبيها محمدو 
بالحجز ةهيب بها أال عرترؾ في الفتنةن ةهيب بها أف عاتزؿ الفتنةن ةهيب بها أف عاود فتهت  

أصغي إلى ىذه الوصاةا بل األكامر المتكررة فأعبين مدل نبضات الحب في بخاصة نفسهان كأنا 
قلب رسوؿ اهلل لنا كإشفاقو علينان طاب لهؤالء اإلخوة أف ةستجيبوا لنداء أكلئك األعداء ااعي 
من كراء البحار كأف ةارضوا كةالموا  ذانه  عن كصاةا حبيبه  كرسوله  محمدو عليو الالبلة 

عتزلوا الفتنةن لتساك  دكةرة أىليك ن ةبين لنا أف خمود الفتنة إنما ىو في كالسبلـن ةقوؿ له  ا
عجنبها ةا ناسن أدعو ىؤالء اإلخوة اليـو كقد أكرمنا اهلل سبحانو كعاالى بهذه النامة الباطنة إلى 

جانب نا  ظاىر كثيرة أدعوى  إلى االصطبلح مع رسوؿ اهللن أدعوى  إلى ةاودكا فيمدكا ةد البياة 
أخرل إلى رسوؿ اهللن لقد ظهر له  أف نداء الادك إنما ةحملنا المغاـر كاألثقاؿ في حين أنو  مرة

ةاود بالكثير من المغان  كالحقوؽ التي ةستلبها من أرضنا كمن عباد اهلل عز كجلن لقد عبين ىذا 
لى كلسوؼ ةتبين أكثرن ىذه كصيتي لهؤالء اإلخوة األحبابن كأسأؿ اهلل أف ةلهمه  الرجوع إ

 .rاالصطبلح مع رسوؿ اهلل 

أما أكلئك ااخركف المقناوف الذةن جالوا من أنفسه  مخالب ألعدائه  كأعداء اهلل سبحانو 
كعاالى ث  أكساوا بهذه المخالب فتكان كعخرةبان كعقتيبلن كعحرةقان كإفسادان ألرضه ن إلخوانه ن 

كما أظن إال أنك  مؤمنوف باهلل  –كجل  لممتلكاعه ن أقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل إف كنت  مؤمنين باهلل عز
أقوؿ  –سبحانو كعاالى كلكن اإلنساف قد ةتيو كقد عهج  عليو حالة من الوحرية عنسيو إنسانيتو 

له  عودكا إلى إنسانيتك  فتااملوا ماهان عودكا قبل فوات األكاف فتوبوا إلى اهلل عز كجل كاهلل 
موهن أنت  لست  مخالب ألعداء اهلل كأعدائك ن أنت  ةقبل عوبة التائبينن عودكا عن ىذا الذم فالت

 إخوة عقيموف بنياف الحضارة التي كلفك  اهلل باقامتهاهلل 

 [.ُٔ)ىيوى أىنرىأىكي  مٍّنى األىٍرًض كىاٍستػىٍامىرىكيٍ  ًفيهىا( ]ىود هلل 
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ىذه ما أظن إال أف ىؤالء اإلخوة مؤمنوف باهللن كلسوؼ عوقظه  حقيقة إةمانه  باهلل عز كجل إلى 
الحقيقة كإذا بأمتنا قد اجتمات من نثارن كإذا بها قد عضامتن ىذا ىو شكر اهللن ىذا ىو الركر 
الذم ةتطلبو اهلل عز كجل منا على نامو الظاىر كالباطنة. لئن شكرنا اهلل سبحانو كعاالى فلسوؼ 

 نجد أنفسنا مالداقان دقيقان لقوؿ اهلل عندما قاؿ في محك  عبيانوهلل

ا اٍستىٍخلىفى ال ًذةنى ًمن )كىعىدى الل   وي ال ًذةنى  مىنيوا ًمنكيٍ  كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هي  ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
ٍوًفًهٍ  أىٍمنان( ]الن لىنػ هي  مٍّن بػىٍاًد خى  [.ٓٓور هلل قػىٍبًلًهٍ  كىلىييمىكٍّنىن  لىهيٍ  ًدةنػىهي ي ال ًذم اٍرعىضىى لىهيٍ  كىلىييبىدٍّ

 لسوؼ نكوف مالداؽ قولو عز كجلهلل

نيمىكٍّنى لىهيٍ  )كىنيرًةدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذةنى اٍستيٍضًافيوا ًفي اأٍلىٍرًض كىنىٍجاىلىهيٍ  أىئًم ةن كىنىٍجاىلىهي ي اٍلوىارًثًينى * كى 
انيوا ةىحٍ  هي  م ا كى ا ًمنػٍ  [.ٔ-ٓذىريكفى( ]القاله هلل ًفي اأٍلىٍرًض كىنيًرم ًفٍرعىٍوفى كىىىامىافى كىجينيودىىيمى

كلكل عالر فرعونو كىامانو كقاركنو ةا عباد اهللن كأنت  عالموف أف سلسلة الفراعنة ل  عنقطعن كىا 
 نحن نجد ىذه السلسلة كيف عابث بدنيا اهلل سبحانو كعاالى الواساة.

سأؿ اهلل أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل عز كجل أف ةجال لكبلمي منفذان إلى قلوب ىؤالء اإلخوة كأ
سبحانو كعاالى أف ةجمانا كأال ةفرقنا كأف ةجالنا جمياان نقف ساداء عحت مظلة الابودةة لون أقوؿ 

 .......قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 اٌٙل٠خ اٌّقجؤح ٚاٌٙل٠خ إٌبعيح

 

 

مد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الح
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبار 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

لقد جرت سنة اهلل سبحانو كعاالى في عباده أف ةالطفي في كل ةوـو من أةاـ رمضاف لنفسو عتقاء 
ةحالي عددى  إال اهللن فاذا جاءت الليلة األخيرة من شهر رمضاف أعتع اهلل سبحانو من النار ال 

 rكعاالى بقدر كل من أعتع من أكؿ الرهر إلى  خرهن كرد بذلك الخبر الالحي  عن رسوؿ اهلل 
في السنن كغيرىان علك الهدةة المخبأة أةها اإلخوة من اهلل سبحانو كعاالى لاباده في أخرةات ىذا 

المبارؾن كأعظ  بها من ىدةةن ةتحوؿ التائهوف كربما المارقوف كالضالوف كالجانحوف عن الرهر 
صراط اهلل عز كجل إلى المغفرةن إلى الافون إلى اإلكراـ الربانين لكنها ىدةة مخبأة إلى ةـو ةقـو 

ي  ىذا الناس فيو لرب الاالمينن فماذا عن الهدةة الناجزة التي سيكرمنا اهلل عز كجل بها في خواع
 الرهر المبارؾ ةا عباد اهلل؟

إف الهدةة الناجزة ىي ىدةة الفرج باد الردةن ىدةة اليسر باد الاسرن ىدةة عودة األمن كالسل  
 كطمأنينة الباؿ إلى ربوع ببلدنا المباركة ىذه ةا عباد اهلل.

الااكفين على  كلماذا نستباد ذلك إذا كانت رحمة اهلل سبحانو كعاالى اعسات ألف ةاتع التائهينن
الااليافن السائحين في أكدةة الجهالة كالضبلؿن إذا كانت رحمة اهلل الواساة اقتضت أف ةنترله  

من عيهه  في ةوـو كاحد كربما في لحظة كاحدة فيجاله  من الماتقين من ناره ال لسبب إنما 
عتسع ألف ألنه  صاموا ىذا الرهرن إذا كانت رحمة اهلل عز كجل قد اعسات لذلك فكيف ال 

ةكرمنا بهدةة ناجزة نراىا في دنيانا ىذهن ننظر فنجد أنو سبحانو كعاالى أىدل إلينا الفرج باد 
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الردةن أىدل إلينا اليسر باد الاسرن أىدل إلينا األمن كالسل  باد االضطراب كالفتنة التي 
 ىاجت كماجت.

ةا عباد اهللن فاف ىنالك دليبلن كىل أعوقع ىذا أمبلن من رحمة اهلل دكف دليل  خر أعتمد عليو؟ ال 
قاطاان ةجالنا نطمئن إلى أف ىذه الهدةة  عية كناجزةن أل  عتدبركا في ىذا الذم ةقولو اهلل سبحانو 

 كعاالىهلل

انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى( ]األنااـ هلل   [.ِٖ)ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

 عدبركا ىذا الكبلـ.

)ال ًذةنى  مىنيوٍا( كلقد  منان كنحن ماتزكف باليقين بأننا عبيد مملوكوف هلل عز كجلن كبأف إلهنا قيـو 
السموات كاألرض إلو كاحد ال شرةك لو إليو المرجع كالمآؿن إذا فنحن مؤمنوفن لكنو قاؿهلل )كىلىٍ  

( أم ل  ةخلطوا إ انػىهي  ًبظيٍل و ةمانه  بظل ن ىذا ىو الررط الذم ةجب أف نقف عنده ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى
انػىهي   كأف ناود بو إلى أنفسنا لنتساءؿ أخضانا أنفسنا لهذا الررط؟! )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

(ن ىما ظلماف اثناف ال ثالث لهمان ظل  اإلنساف لنفسون كظلمو إلخوانو.  ًبظيٍل و

ني االستكبار على اهلل سبحانو كعاالىن كما أكثر صور االستكبار كما أما ظل  اإلنساف لنفسو فيا
أكثر شواىده كدكافاون من الظل  للنفس أف ةنح  اإلنساف في المااصي ث  ال ةقلع عنهان كل 
إنساف مارض ألف ةقع في المااصي لكن المؤمن ةقع فيها ث  ةقلع عنهان نا  عزؿ بو القدـ إلى 

 سرعاف ما عنترلو من ذلك االنحراؼ. االنحراؼ لكن عبودةتو هلل

ظل  اإلنساف لنفسو أف ةجن  عن األكامر التي أمره اهلل عز كجل بها فيتجاىلها أك ةلقيها كراءه 
 ظهرةانن ىذا ىو الظل  للنفس.

أما ظل  اإلنساف لآلخرةن فهو كما عالموف كل نوعو من أنواع األذل ةسرم من اإلنساف إلى أخيو 
كاف ىذا اإلنساف ىو من الظل  بمكافن كل إساءة عتمثل في اإلساءة في في اإلنسانية أةان  

المااملةن عتمثل باإلساءة في الكذب كنقض الاهودن عتمثل في االستخفاؼ كاالستهزاء كاللمز 
 كالغمزن كل ذلك من أنواع الظل .

ذا ىو الظل  من ظل  اإلنساف لغيره أف ةنح  في نفخ نيراف الفتنن ةنفخ في نيرانها ىنا كىناؾن ى
الثاني. كربنا عز كجل ألـز ذاعو الالية بأف ةمد ركاؽ األمن في حياة عباده المؤمنين بررط كاحد؛ 
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أف ةترفاوا على الظل  كأف ال ةظلموا أنفسه  بالمانى الذم ذكرت لك  كأال ةنحطوا في ظل  
 أةها اإلخوة. إخوانه  في اإلنسانيةن كعفاليل ىذا الكبلـ طوةل الذةل كالوقت ال ةتسع لذلك

لكي ةكرمنا اهلل بهذا األمن الذم ألـز ذاعو الالية بو  –كأنا أبدأ بنفسي  –مطلوب منا أةها اإلخوة 
 أف نطهر أنفسنا من الظل  الذاعين أف نطهر أنفسنا من الظل  للذات.

وبة عاالوا أف نااىد اهلل عز كجل على أف نترفع عن الااليافن فاف زلت بنا القدـ فلنسرع إلى الت
 كاإلنابة إلى اهلل كاهلل ةقبل عوبة التائبين مهما كانت المااصي كثيرة.

عاالوا أةها اإلخوة نقطع صلة ما بيننا كبين الريطاف إذ ةهمس كةوسوس إليها أف نظل  إخواننا من 
أجل أف ننتالر ألنفسنا على حسابه ن من أجل أف نضحي به  لرب  بسي  ناود بو إلى جيوبنا أك 

أك إلى أنفسنان ال أةها اإلخوة. الرقيب الاتيد ةحذرنا من ىذا. إف نحن أكغلنا في  إلى سماتنا
 ذلك فلنال  أف ضمانة األمن عزكؿ كأف ركاؽ األمن سينطوم.

لال فيك  أةها اإلخوة من ةبادر فيسألنيهلل كماذا عن كاجب المسؤكلين؟ أنت عتحدث عن الناس 
كير المسؤكلين أةضان بالواجب المنوط في كاألمة كالراب كلكن أليس ىنالك ما ةقتضي عذ 

أعناقه ؟ كالجواب أةها اإلخوة أكالنهلل ما قد ذكرعو لك  قبل حين من أف لكل مقاـ مقاالن. عندما 
أجدني أماـ القاعدة الرابية فينبغي أف ةكوف حدةثي لها كةنبغي أف ةكوف نالحي موجو إليها 

فيما ةغضب اهلل عز كجلن فاذا رأةتيني باد حين كةنبغي أف ةكوف عحذةرم لها من أف ةزؿ بها القدـ 
 أماـ المسؤكلين فواجبي عندئذو أف أذكرى  بواجبه  المنوط في أعناقه .

كباألمس عحقع لقاء من ىذا القبيلن عحقع لقاء مع رئيس ىذه األمة كقاـ من ةناشد الرئيس أف 
بأف اإلسبلـ ليست كلمة عابرة ةفي بالاهد الذم أناطو اهلل في عنقو عجاه اإلسبلـ كقاـ من ذكره 

 ةقولها اإلنساف لكنو عهده ما بين الابد كربوهلل

 [.ٕ )كىاذٍكيريكٍا نًٍامىةى الٌلًو عىلىٍيكيٍ  كىًميثىاقىوي ال ًذم كىاثػىقىكي  بًًو ًإٍذ قػيٍلتيٍ  سىًمٍانىا كىأىطىٍانىا( ]المائدة هلل

على حدكده كأحكامو ك دابون قاـ من  قاـ من ناشده أف ةالن غيرعو على اإلسبلـ كأف ةكوف حارسان 
ناشده أف ةضرب على ةد من ةمارسوف مع الماتقلين الكفر كالتكفيرن نا ن ككاف الجواب مطابقان 
للظن الذم ظننا بو جمياانن أعلن عن التزامو بما ألزمو اهلل بون أعلن عن شرفو الذم لن ةتنازؿ عنو 

ذيكٍّرى بو عن أف الدستور الجدةد لن ةكوف إال  حارسان لدةن اهلل عز كجلن كأعلن فوؽ ىذا الذم
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عابيران عن الهوةة اإلسبلمية لهذه األمةن لن ةكوف إال عابيران للهوةة الدةنية لهذه األمةن كلسوؼ 
 الذةن عجاكزكا الحد فوقاوا في الكفر كالتكفير. –نا  ى  قلة  –ةحاسب القلة 

الساق  الذم عنبو ااذاف عن سماعو كةتاالى  كلكني أقوؿ أةها اإلخوة ربما كاف الكبلـ المرذكؿ
الذكؽ اإلنساني عن عالوره مرابهان بل قرةبان لهذا التكفير الذم نتحدث عنون السيما عندما ةكوف 
ىذا الكبلـ النابي ةػيٍالىني في الروارعن عندما ةتحوؿ إلى شاار ةيٍستػىٍالىني بو في الروارعن عرل أم 

؟ عرل أم منطع ةقره؟ كأنت  عالموف قانوف الفال كردات الفالن إنسانية عقره؟ عرل أم ذكؽو ةقره
 كمع ذلك فكل مأخوذه بجرمو.

 [.ُْٔ)كىالى عىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل( ]األنااـ هلل 

 لكن ةنبغي أف نال  ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل.

كاقون كلقد بدأ إذان أعود فأقوؿ لك هلل نحن موعودكف من قبل ربنا سبحانو كعاالى بأمن سيمتد ر 
 ركاقو ةمتدن كلقد استالن البياف اإللهي ذلك من خبلؿ قولوهلل

انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني( ]األنااـ هلل  [. في دار الدنيا )أيٍكلىػًئكى ِٖ)ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى
 [.ِٖلىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى( ]األنااـ هلل 

لكني أعود فأقوؿ أذكٍّر نفسي كأذكٍّرك  بأال نوغل في الظل ن بأال ننح  في أكدةة الظل  ال في ك 
حع أنفسنا استكباران على اهلل كإماانان في الدخوؿ في أقبية المااصي المظلمةن كأال ننح  في ظل  

 إخواننان كظل  ااخرةن كثير.

ان أف مسؤكلية األمة كإف انقسمت إلى قسمين كلمتي األخيرة التي ةنبغي أف عبقى في أذىاننا جميا
ىي في الحقيقة كاحدة كستظل كاحدن ذلك بأف ىذه األمة بقضها كقضيضها أمة كاحدةن كلها 
باضها من باضن فلئن رأةت  عقاليران في سدة الحك  فلتالموا أنو اناكاس من عقالير القاعدة 

دة الرابية فلتالموا أنو مظهر لتقالير من الرابيةن كلئن رأةت  عقاليران مستمران مستمران في القاع
المسؤكلينن كرح  اهلل الحسن البالرم كرضي اهلل عنون رأل رجبلن ةسب الحجاجن قاؿ لوهلل ال عقل 
ذلك ةرحمك اهلل فاني أخرى إف ىلك الحجاج أف ةتوالك  القردة كالخنازةرن ركةنا عن رسوؿ اهلل 

r  عليك(ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .أنو قاؿهلل )عمالك  أعمالك ن كما عكونوا ةولى 
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أةها اإلخوة مرةن  أخرل أقوؿ لك  إف ىذه الفتنة قد كل ٍت لتدبرن كلكن حذار من أف عاود فتتجدد 
كلن عجدد إال بالسبب الذم قد ذكرعو لك ن فاحرصوا على أف عالطلحوا مع اهلل على كل 

أقوؿ من ىنا كلمتي ألكلئك الذةن ةوغلوف في المستوةات االصطبلح الحقيقي ةا عباد اهللن كأنا 
القتل كقد علثموا كعنكركا أقوؿ له هلل كةحك  إف كنت  عتمتاوف بذرة باقية من اإلةماف الفطرم باهلل 
عز كجل فلتوقظك  ىذه الفطرة اإلةمانية إلى عودو حميدو إلى اهلل كاعلموا أف ربك  ةقبل التوبةن 

ث  إنو طرؽ باب التوبة كاإلنابة فقاؿ لو اهلل لبيكن عودكا  لك  أسوة بمن قتل عساة كعساين نفسان 
ةا ناس إلى اهللن ال عمسخوا إنسانيتك  إلى كحرية ال عهد لك  بهان ال عاودكا عنظركف إلى 

أنفسك  كقد نبتت فيها المخالب كاألنيابن بينك  كبين الرجوع إلى اهلل لحظاتن عودكا إلى اهللن 
ى أرضك  المباركةن إف ل  عاودكا فلتالموا أف الندـن بل نيراف الندـ عودكا إلى كطنك ن عودكا إل

قرةب منك ن كأنت  ال عالموف إذا كقات  في نيراف ىذا الندـ أم ندـ سيكوف ذلكن كيف ستكوف 
حالك ن أنت  ال عالموفن ربما كاف ألمان ةنرد أحدك  ماو الموت كال ةجدن لكني أحسن الظنن 

نا ىي قربى ما بيننان عودكا إلى اهلل في خواعي  ىذا الرهرن عوبوا بينك  أقوؿ أنت  إخوةن إنسانيت
كبين اهلل في خواعي  ىذا الرهرن كإذا بك  ارعفات  ث  ارعفات  إلى مالافي المبلئكة كاهلل ةغفر 

 الذنوب جمياان.
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 )فطجخ ػ١ل اٌفطو اٌَؼ١ل(

     

 اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن 

سبحاف اهلل الالي الدةافن سبحاف اهلل الميًسب ً  في كل مكافن سبحاف اهللن كالحمد هللن كال إلو إال 
 اهلل كاهلل أكبر.

 اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.

مد كما ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي  الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الح
سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال 
اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل 

ؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبار 
صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل 

 عاالى. أما بادهلل

فاف الرايرة الاظمة في صباح ىذا اليـو كأمثالو إنما ىي شايرة الرحمةن رحمة اهلل سبحانو كعاالى 
ى من أىمها الاتع من النار كالالف  كالافو عن ااثاـن رحمة ااباء باباده متمثلة بالور شت

كاألمهات باألكالدن رحمة األغنياء بالفقراءن رحمة األقوةاء بالضافاءن رحمة المسلمين إذ عريع 
فيما بينه  جمياان. علك ىي شايرة ىذا اليـو األغر الذم ةطلع علينا ممزكجان بالرحمات الربانية 

 ن ااثاـ.كمكرمة الالف  م

كلكني أرةد أف ألفت النظر إلى أف ىذه الرحمة ليست من صفات الناس في الحقيقة إنما ىي من 
صفات اهلل عز كجل. فبل رحمة األبوةن باألكالد كال رحمة األغنياء بالفقراء كال رحمة األقوةاء 

مات صادرة بالضافاء كال رحمة الحيوانات المختلفة بالغارىان ليست رحمة كاحدة من ىذه الرح
من المخلوؽ أة ان كاف ىذا المخلوؽ كإنما ىي من صفات الخالع جل  جبللون ىي محالورة في 

ذاعو الاليةن ىو الرحمنن ىو الرحي ن ىو الذم كزع جزءان من رحمتو ىذه بين عبادهن بل كزع ىذا 
أنا الذم أرح   الجزء بين األحياء جمياان على اختبلفه . لكن فينا من قد ةقوؿ كلكني أشار بأنني

أكالدم كأشار باللين الذم ةهتاج بين جوانحي فيدفاني إلى اإلكراـن إلى الاطاءن إلى المنن 
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كالمن ن إذا لماذا ال عكوف ىذه الرحمة صفة ناباة من كياني؟ ال ةا عباد اهللن ىي غلطة ةنبغي أف 
ةمانية بين جوان  نالححها. الرحمة  عية من عند اهلل عز كجل كلكن إذا استيقظت الفطرة اإل

اإلنساف عجلى اهلل سبحانو كعاالى على صاحب ىذه الفطرة بالفات شتى كلها لذاعو عز كجلن 
منها صفة الرحمة عسرم صفة الرحمة من موالنا عز كجل إلى فؤاد ىذا الذم استيقظت الفطرة 

لى الضافاء اإلةمانية بين جوانحو فبرحمة اهلل ةرفع على أكالدهن كبرحمة اهلل عز كجل ةرفع ع
 كالمساكين كاليتامى كالفقراءن أل  عقرؤكا قوؿ اهلل عز كجل خطابان لرسولوهلل

( ] ؿ عمراف هلل  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍ  كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى )فىًبمى
ُٓٗ.] 

هلل عز كجل رحمةى المالطفى إلى ذاعو الالية )فىًبمىا رىٍحمىةو الحظوان )فىًبمىا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو(ن نسب ا
مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍ (ن ل  ةكن لين المالطفى كلطفو مع ااخرةن مسلمين كانوا أك غير مسلمين إال 
نتيجة كثمرة لرحمة اهلل عز كجلن فلتالموا إذان أف الرحمة التي عريع في صباح ىذا اليـو سواء 

سماء اهلل عز كجل؛ صفحانن مغفرةن إعتاقان من النار أك علك التي عريع بين الناس  علك الهابطة من
باضه  مع باض كل ذلك أةها اإلخوة ماينو رحمة اهلل سبحانو كعاالى. أال فلنال  ىذه الحقيقة 
 أكالن لنزداد شكران هلل كلنال  أننا نتقلب في حياعنا الدنيا ىذه في بحار ال شطآف لها من رحمة اهلل
 –عز كجل كصفحو كغفرانون كلكن إذا اختنقت الفطرة اإلةمانية بين الجوان  بسائع االستكبار 

كال عختنع الفطرة اإلةمانية بين جوانحنا بسبب المااصي أكالن كإنما عختنع بسائع االستكبار على 
تنقت إذا عمادل اإلنساف في االستكبار على اهلل عز كجل اختنقت ىذه الفطرة كإذا اخ –اهلل 

الفطرة انقطات صلة ما بين الابد كربو فل  عاد ىنالك صلة بين رحمة اهلل كفؤاد ىذا اإلنساف 
بسبب اختناؽ الفطرة اإلةمانية في كيانون فاذا انقطات ىذه الاللة بين الابد كربو لهذا السبب 

 –عل  عحوؿ ىذا اإلنساف إلى النقيض من اإلنساف الذم ةتالف بالرحمة كاللطف كاألناة. كال أ
أنو ال ةوجد في مخلوقات اهلل عز كجل من ىو أعتى كأظل  كأطغى من  –بل إف الالماء قرركا 

اإلنساف عندما عنقطع مما بينو كبين اهلل سبحانو كعاالى صلة الرحمة ااعية من لدنو كالسارةة في  
الرحمة كيانو. إذا اختنقت الفطرة بسائع من االستكبار على اهلل عز كجل حل في محل مراعر 

ااعية من عند اهلل عز كجل الطغياف كالبغي كالظل ن فحدث عن ظل  ىذا اإلنساف كال حرجن 
عحدث عن طغيانو كال حرج. في الناس من ةربهوف أمثاؿ ىذا الطاغية بالوحوشن بما ةسمونو 
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الوحوشن كإنو لظل  شنيع للوحوش. كلمة الوحوش أةها اإلخوة ال عاني مانى من مااني الظل  
ما عاني اسمان من األسماء التي عطلع على الحيوانات التي خلقها عز كجل عايش في مناكب كإن

األرض. الوحوش ةنبغي أف نتال  منها الرحمةن ةنبغ أف نتال  منها اللطف كاألناةن كرحمة اهلل عز 
كجل كما عسرم من سمائو إلى قلوب عباده المتطامنين لذؿ الابودةة لو عسرم أةضان إلى أفئدة 

الحيوانات كلهان فالحيواف الذم ةحنو على صغاره إنما ةحنو على صغاره برحمة  عيةو من عند اهلل 
سبحانو كعاالىن الوحوش إذا افترست فافتراسها طبع قانوف مرده إلى ضركرة إبقائها على حياعهان 

صطياد االفتراس عبارة عن منهج قانوني رسمو اهلل عز كجل لها كالمنهج الذم ناتمد عليو في ا
الحيوانات كالساي إلى أف عكوف غذاءن لنا في صباحنا كمسائنان ك ةة ذلك أف الحيواف إذا أحس 

بالربع زاةلتو طبياة االفتراس كانفاللت عنو كقاد رابضان في مكانو عمر بو الحيوانات من ىنا 
يس عبارة عن كىناؾ غير  بوو بها كال ملتفت إليها ألف االفتراس في حياة ىذا الذم نسميو كحران ل

بغي كالذم ةتالف بو اإلنساف كإنما ىو عبارة عن قانوف لئلبقاء على الذاتن ىذه ىي الحقيقة 
التي ةنبغي أف نالمها. فاذا كجدنا أنفسنا ةا عباد اهلل في صباح ىذا اليـو أماـ أمرةن متناقضين؛ 

ففاضت أفئدعه   عال  من المالطبغين بذؿ الابودةة هلل قد أحنوا الرأس لسلطاف اهلل عز كجل
رحمةن عجلى اهلل عز كجل عليه  برحمتو كعبركا عن ىذه الرحمة في صباح ىذا اليـو بكل ما 
ةملكوفن سواء لما بينه  كبين أكالدى  كأسرى  أك بالنسبة لما بينه  كبين إخوانه ن إذا نظرنا 

عال  األناسين ةنبثع من فوجدنا ىذه الالورة ث  التفتنا فوجدنا نقيضان لهان ككبل النقيضين ةنبثع من 
اإلنسافن الالورة األخرل صورة أناسو ل  ةالموا للرحمة رائحة كل  ةالموا للطف اإلنساني مانى 

كإنما استمرؤكا القتل كالفتكن استمرؤكا إثارة الفتنن استمرؤكا كل ما ةمكن أف ةكوف سببان لدكراف 
لدماء عسيل في األزقة كالروارعن رحى الهبلؾ كالقتل على عباد اهلل عز كجلن ةطربوف لمرأل ا

ةتمتاوف بأصوات األنين عنباث من صدكر األطفاؿ اليتامى كاألمهات األراملن ةستمتاوف بالرقاءن 
ةنسجوف أسبابو ىنا كىناؾ. ةا عجبان ىل ىنالك بقاةا من المسخ الذم حدثنا اهلل عز كجل عنو في 

لئلنساف أف ةمسخ ال في ظاىره فق   محك  عبيانو عندما عكل  عن ماضو قدة  قالي؟! ىل ةمكن
بل في كينونتو اإلنسانية أةضان؟! سبحانك ربين ىذا شأف اإلنسافن عندما ةتارؼ إلى مواله ةالب  

خيران من المبلئكةن كعندما ةنكه على عقبيو كةتجاىل مواله كةستكبر عليو ةالب  شران من 
 الخبلئع كلهان علك ىي سيرة اإلنساف باختالار.
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نستقبل من موالنا كخالقنا الهدةة الاظمىن ىدةة الاتع من النارن عتع الاالاة ال كاليـو نحن 
المستكبرةنن كىذه حقيقة ال رةب فيهان كنستقبل أةضان بحمد اهلل كعوفيقو كاألمل الذم ال ةخبو 
كال ةنقطع ننتظر الهدةة الثانية أةضانن ىدةة الفرج باد الردةن اليسر باد الاسرن أقوؿ قولي ىذا 

 ستغفر اهلل الاظي .كأ
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 ػّبٔخ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌىٕبٔزٗ اٌشبَ ٘نٖ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

أشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. ك 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 لمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللا

عاالوا نفتت  حدةثنا اليـو بطائفة من  م كتاب اهلل سبحانو كعاالى ذات التالع بالموضوعن عاالوا 
 نتدبر ىذه ااةات البينات من كتاب اهلل عز كجلن ةقوؿ سبحانو كعاالى في محك  عبيانوهلل

ا ال ًذة نى  مىنيوٍا مىن ةػىٍرعىد  ًمنكيٍ  عىن ًدةًنًو فىسىٍوؼى ةىٍأًعي الٌلوي بًقىٍوـو ةيًحبػُّهيٍ  كىةيًحبُّونىوي أىًذل ةو عىلىى )ةىا أىةػُّهى
ًبيًل الٌلًو(    ]المائدة هلل  اًفرًةنى ةيجىاًىديكفى ًفي سى  [.ْٓاٍلميٍؤًمًنينى أىًعز ةو عىلىى اٍلكى

 ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ٍيئان()ًإال  عىنفً  رىكيٍ  كىالى عىضيرُّكهي شى ابان أىلًيمان كىةىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍ ٍبكيٍ  عىذى  ريكٍا ةػياىذٍّ

 [.ّٗ]التوبة هلل 

 كةقوؿ ربنا سبحانو كعاالى عن أعدائو كأعداء دةنوهلل

اًفريكفى( ]الالف هلل  )ةيرًةديكفى لًييٍطًفؤيكا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍ  كىالل وي ميًت ُّ نيورًًه كىلىٍو كىرًهى   [.ٖاٍلكى

 كةقوؿ في مكاف  خرهلل

اًفري  كفى( ]التوبة هلل )ةيرًةديكفى أىف ةيٍطًفؤيكٍا نيورى الٌلًو بًأىفٍػوىاًىًهٍ  كىةىٍأبىى الٌلوي ًإال  أىف ةيًت   نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى
ِّ.] 

األقولن فماذا عن ضمانة ىذا عن ضمانة اهلل سبحانو كعاالى لبقاء دةنو ىو األعز كىو األغلب ك 
 اهلل سبحانو كعاالى لكنانتو الراـ ىذه؟
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 ةقوؿ اهلل عز كجل عن سيدنا إبراىي  خليل الرحمن كلوطهلل

ا ًلٍلاىالىًمينى( ]األنبياء هلل  نىاهي كىليوطان ًإلىى اأٍلىٍرًض ال ًتي بىارىٍكنىا ًفيهى  [.ُٕ)كىنىج يػٍ

ىذا الدةن الاظي  فيها كرسوخ جذكر ىذا الدةن في ىي الراـن كأكؿ مانى من مااني البركة ازدىار 
 عربة ىذه األرض.

فيما ص   عنوهلل )بينا أنا نائ  إذ رأةت كأف عمود الكتاب استلب من عحت  rكةقوؿ المالطفى 
 رأسي فأعباتو بالرم فاذا ىو نور ساطع في الراـن أال إف اإلةماف عندما عكوف الفتن في الراـ(.

ا من أحادةث رسوؿ اهلل كافية في ىذا الالدد الذم نرةد أف نفالل القوؿ لال ىذه ااةات كما عباه
 فيو جهد االستطاعة.

عباد اهللهلل على الرغ  من ىذا البياف المكرر المؤكد في كتاب اهلل سبحانو كعاالى فاف قول الرر  
كانت كال عزاؿ عامل جاىدة كعبذؿ كل ما في الوسع كعنفع كل ما ةمكن من ماؿ للقضاء على 

ا اإلسبلـ كخنقو كاجتثاثو من جذكرهن كالوقت ال ةتسع لئلصغاء إلى ما كرد في الوثائع الكثيرة ىذ
التي كلها عحت األةدم كلكنك  عركف كعالموف أف ىذه الجهود الكثيرة التي بيًذلىٍت كأف األمواؿ 

كبقي اإلسبلـ الكثيرة التي أيٍنًفقىٍت كأف المتاباة الدائمة على ىذا الهدؼ كل ذلك ل  ةأت بطائل 
راسخان في عربتو كبقيت شمسو عتألع كبقي ألقها ةسرم إلى شرؽ الاال  كغربو كما عالموفن كلكن 
الذم ةلفت النظر أف التركيز في ىذه ااكنة األخيرة إنما ةت  على ىذه األرض المباركةن ةت  على 

غرةبة في سرعتها الاجيبة الراـ بكيفية مساورة عجيبةن ىنالك مساعو غرةبة في كيفيتها المساورةن 
عساى الجتثاث اإلسبلـ من ىذه األرض التي أعلن البياف اإللهي أنها أرض مباركة بهذا الدةنن 

كنستطيع أف نتبين عفاليبلن ال أرةد أف أدخل في غماره كلو ااف في اللقاء الذم ع  في اليـو الرابع 
ض  ىذا اللقاء ممثلين عن الموساد  من الرهر السابع الماضي في بلدة ال نرةد أف نذكر اسمهان

اإلسرائيلي كض  ممثلين عن المخابرات المركزةة األمرةكية ككاف الحدةث في ىذا اللقاء حوؿ 
مالير المستقبل السورم الذم ةنبغي الامل عليون كاف أكؿ ما ع  في ىذا اللقاء باإلجماع ضركرة 

المباركة في سورةة كضركرة عأسيس ما  حماةة أمن إسرائيل كضركرة عأجيج التالادـ في ىذه البلدة
ةسمى بالمجلس الثورم االنتقالي لسورةة كاختيار الغليوف رئيسان لهذا المجلسن كع  عطبيع ذلكن 
ع  إةجاد ىذا المجلس كاستيبلده كع  اختيار ىذا الغليوف رئيسان لو منذ أةاـن فمن ىو ىذا الغليوف 
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دان حتى اقتضى األمر أف ةكوف ىو المختار في ذلك كما ىي ماتقداعو التي ةرةد أف ةامل عليها غ
اللقاء؟ سأحدثك  عن طائفة من ماتقداعو التي ةبذؿ جهده الجهيد لتنفيذىان كلسوؼ أقرؤىا كما 
ىي لكي ال أزةد كلمة أك أنقه كلمةن ةقوؿ أكالنهلل ال أجد أم مبررو لادـ الوقوؼ بقوة كشدة في 

الواحد منا النهوض بحاؿ كطنو كمجتماو كالتوجو بو إلى  مواجهة التيارات اإلسبلمية إذا ما أراد
طور الحداثةن كةقوؿ ثانيانهلل التراثن الدةن كل ذلك ال ةملك مفاعي  عحسين شركط حياة اإلنساف 

 على األرض كإنما ىو جزء من عفكير اإلنساف الخاص بون إلى ما كراء ذلك.

الملحد ىو الذم عدعو الماارضة  فاف مرركع ىذا الحك  البلدةني –أةها اإلخوة  –كىكذا 
 السورةة اليـو إلى الجهاد كاالسترهاد في سبيلو.

الذم أرةد أف أقولو في أكؿ عاليع لي على ىذا الذم ذكرعو لك هلل ىل ةتأعى عطبيع ىذا الحل  
الذم عطاكؿ عمره كالذم عمثل في الامل بكل الوسائل على اجتثاث اإلسبلـ من ببلد اإلسبلـن 

يلة للنجاح بل كجد نقيض ذلكن كلكأف مساعي الذم فالوا ذلك عأعي مالداؽ ل  ةجد أم كس
 قوؿ الراعرهلل

 كناط  صخرة ةومان ليوىنها             فل  ةضرىا كأكىن قرنو الوعر

 لكن ىل ةتأعى عطبيع ىذا الحل  على أرض الراـ؟

 خر صليبي أراد أف  ةا عباد اهللهلل إف الراـ لفظت الخبث كنبذعو بايدان بايدا عندما نبذت كطردت
ةجوس خبلؿ ىذه الدةار كأراد أف ةظل  اإلسبلـ كالمسلمينن كلقد حاكؿ كثيركف من باد أف 

ةجددكا عهد الالليبية بألقاب أخرل كبوسائل أخرل فل  ةتأت ألحد منه  شيء من ذلك كبقي 
لى أرفع اإلسبلـ ةتألع بكتابو كسنتو كالراكاين كالساجدةن في مساجدهن بقي كل ذلك ةتألع ع

الذرلن كمن ىنا فأنا أقوؿ لكل خفافيش الكوفهلل ال ةمكن لئلسبلـ الذم بارؾ اهلل عز كجل ىذه 
على الراـ بسببون ال ةمكن لئلسبلـ  rاألرض بسببون ال ةمكن لئلسبلـ الذم أثنى رسوؿ اهلل 

ما الذم نال  المستنالحين كالمستريرةن لو في المكاف األفضل الذم ةمكن أف ةقيموا فيو عند
عدله  الخطوبن ةقوؿ له  جمياانهلل عليك  بالراـ فانها خيرة اهلل من أرضو ةختار لها خيرعو من 

نحن أكلئك  –التواضع الذليل  –عبادهن أقوؿ ةا عباد اهلل بل كلنا نقوؿ كال مانى ىنا للتواضع 
حمد اهلل عز ةجتبي اهلل عز كجل لو الخيرة من عبادهن نا  كإننا لن :rالذةن قاؿ عنه  رسوؿ اهلل 
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كجلن نحن الذةن شرفنا اهلل عز كجل بحراسة بركة الراـن نحن الذةن شرفنا اهلل سبحانو كعاالى 
بحراسة دةن الراـن نحن الذةن شرفنا اهلل عز كجل بحراسة البركةن ىذه الكلمة القر نيةن التي عوج 

كر الغليوف كالغبلةين اهلل عز كجل بها أرض الراـن نحن الذةن سنكوف حراسان لهذا الدةنن فليف
الذةن ماو ما طاب له  التفكيرن كليحاكلوا ما شاؤكا أف ةحاكلوان إنو حل  داعب أفكار الكثيرةن 
كالكثيرةن من حوله ن داعب ةومان أفكار عاعررن داعب أفكار كثيرةن من قبلها كمن بادىان مات 

ة ةنبغي أف نالمهان كليال  المفكركف كاختنقت األفكار كازدىر اإلسبلـ في ربوعون ىذه الحقيق
ذلك الذم اختير رئيسان لما سمي بالمجلس الثورمن ليال  ذلك الغليوف كالغبلةين الذةن ماو أف 
دةننا ال ةمكن إال أف ةزداد ازدىاران على أرض الراـ. أرض الراـ! كلماذا اختير أرض الراـ؟ 

 ألنه  ةالموف الاللة الوثقى بين اإلسبلـ كأرض الراـ.

أعوجو إلى إخواننا الذةن ةرفاوف لواء الماارضةن أعتقد كال أقوؿ أظن أف نياعه  سليمة كأف بقي أف 
الدافع الذم ةدفاه  إلى ما فالوا كةفالوف إنما شيء ةتفع مع اإلنسانيةن كلكن كثيران ما ةندفع 

اإلنساف إلى ىدؼ مقدس لكنو ةجانب السبيل الالحي ن ةجانب السبيل الذم ةنبغي أف ةسلكون 
ىدفان إنسانيان نبيبلن كلكن السبل التائهة اجتذبته   –كىذا ما نأمل أف ةكوف  –قد كاف الهدؼ ل

إليهان كما أظن إال أنه  كقد علموا أف الذم ةسيرى  ىو ىذا الذم ذكرعو لك ن أف الذم ةسيرى  
أظن إال أف ىذا الذم اختارعو الموساد اإلسرائيلية كالمخابرات األمرةكية رئيسان لهذا المجلسن ما 

إخواننا الذم كانوا كال ةزالوف ةرفاوف لواء الماارضة باألساليب التي ةستاملوف قد عرفوا الحقيقة 
اافن إنني أىيب به  كأخ غيورو عليه  بمقدار غيرعه  على أرض ىذه األمة كعلى دةن ىذه األمة 

لذم ةقودن أىيب به  كعلى مالال  ىذه األمةن أىيب به  أف ةقطاوا الاللة ما بينه  كبين ذلك ا
أف ةقطاوا الاللة بينه  كبين ذلك القرار الذم اعخذ في ذلك المجلس بأمر من الموساد 

اإلسرائيلي؛ ضركرة عأجيج الموقف التالادمي في سورةةن أجل فاف االستمرار في ىذا الطرةع إنما 
للمجلس ىو خدمة لهذا اإلنسافن خدمة لهذا الرخه الذم كضاتو إسرائيل كأمرةكا رئيسان 

الثورم السورمن نا . كرب ضارة نافاةن ما أعتقد أف في الناس من ةاتز بررؼ أك ببقاةا شرؼن ما 
أعتقد أف في الناس الذةن ةايروف فوؽ ىذه األرض من ةاتزكف بكرامة أك ببقاةا كرامةن ما أعتقد 

السنةن إلى الدةنن ما أف فوؽ ىذه األرض من ةاتزكف بنسبة إةمانية عزةزة إلى اهللن إلى القر فن إلى 
أعتقد أنه  سيظلوف ةسيركف كراء ىذا المجلس كرئيسو الذم ةالن أنو البد من الوقوؼ بقوة 
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كبردة في كجو كل المواقف اإلسبلميةن كةقوؿ شيئان  خر ل  أقرأهن ما أظن أف فينا من ةقوؿ نا هلل 
 سأسير في ركاب ىذا اإلنساف. ىذه كلمتين كىذا أملي.

عحتضن دةن اهلل سبحانو كعاالىن كلسوؼ نكوف نحن جمياان حراسان لهذا  أما الراـ فلسوؼ
عليه  إذا قاؿهلل )ةجتبي إليها خيرعو من عباده(. نحن  rالدةنن كيف كنحن الذةن أثنى رسوؿ اهلل 

بها. أسأؿ  rىذه الخيرةن ال أقولها عكبران كلكني أقولها اعتزازان بهذه الرهادة شهدىا لنا رسوؿ اهلل 
حانو كعاالى أف ةجالنا جنودان لحماةة دةنو كأف ةجالنا نسير في طرةع الجهاد الالحي  من اهلل سب

أجل حماةة الدةن كرعاةتون ال في طرةع الجهاد الزائف من أجل اجتثاث الدةن كالقضاء عليون 
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ػوٚهح ٌألِخ ٚلبكرٙب ٍبػخ فٟ ٔمل اٌناد

 

 

لحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي ا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

لقائلة بأف األمة برطرةها القادة كالراب إف ىي إال شخالية اعتبارةة كاحدةن إذا عذكرنا الحقيقة ا
إذا عذكرنا ىذه الحقيقة فلنال  أف على ىذه الرخالية متمثلة في سائر أفرادىا أف عاكف على 

ساعة قدسية من نقد الذات كأف عايد عنسيع المسؤكليات فيما بين أجزائها كأعضائهان فما أكثر ما 
عضاء مسؤكلياعها باضها على باض. ىذه الحقيقة ةذكرنا بها دائمان كتاب اهلل عز عرامت ىذه األ

 كجلن كعأملوا ةا عباد اهلل في ىذه ااةات التي عأمرنا بهذه الساعة القدسيةهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوا اعػ قيوا الل وى كىٍلتىنظيٍر نػىٍفسه م ا قىد مىٍت ًلغىدو كىاعػ قيوا الل وى  ا عػىٍامىليوفى(  )ةىا أىةػُّهى ًبيره ًبمى ًإف  الل وى خى
 [.ُٖ]الحرر هلل 

 عأملوا في قولو سبحانو كعاالىهلل

نسىافي عىلىى نػىٍفًسًو بىاًليرىةه * كىلىٍو أىٍلقىى مىاىاًذةرىهي( ]القيامة هلل   [ُٓ-ُْ)بىًل اإٍلً

في محك   بوساو أف ةال  نقائالو كأراد أف ةقف أماـ ىوةة ذاعون عأملوا في قولو سبحانو كعاالى
 عبيانو كىو ةقوؿهلل

 [.ٓ)عىًلمىٍت نػىٍفسه م ا قىد مىٍت كىأىخ رىٍت( ]االنفطار هلل 

 كىذا الال  إنما ىو في دار الدنيا كما قاؿ الالماء.
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نقد الذاتن محاسبة  –عباد اهللهلل إف ل  عنطلع األمة أفرادان من الاكوؼ على ىذه الساعة القدسية 
ـي اعوجاجانن كإف موادىا مهما عناسقت فاف القوانين مهما ريصً  –النفس  فىٍت ال عالل  فاسدان كال عقوٍّ

ـي اعوجاجانن المنطلع ىو الفردن المنطلع إنما ةتمثل في  أةضان ىي األخرل ال عالل  فاسدان كال عقوٍّ
نقد الذات. عاالوا نضرب باض األمثلة التي عجسد ىذه الحقيقة التي ةضانا أمامها بياف اهلل 

 ى.سبحانو كعاال

ما أكثر ما عظال  أفراد األسرة الواحدةن ما أكثر ما ةتظال  الزكجاف ألف الزكج قد أىدر حقوؽ 
الزكجة فيما ةتالع بحقها بالمهر كنحوهن كما أكثر ما أىدر حع الزكج من قبل الزكجة في كثير مما 

ا ةتظال  شرع اهلل كأمر ألف أةان منهما ل  ةاكف على ساعة قدسية من نقد الذاتن ما أكثر م
األكالد ذكوران كإناثان ألف اإلناث حرمن من حقهن في الميراث ألنهن إناثن كلالك  عالموف ىذه 

الظاىرة الجاىلية التي ال عزاؿ عسرم إلى كثيرو من البيوتن كمن ث  فاف األحقاد كالضغائن ىي التي 
 عتوضع في مكاف المحبة كالوئاـ.

ر ما ةتظال  رجاؿ الماؿ كاألعماؿ مع الناس المستهلكين عاالوا ننظر إلى أسواؽ التااملن ما أكث
الذةن ةغروف أسواؽ الامل كأسواؽ االقتالادن ذلك ألف التجار كرجاؿ األعماؿ منالرفوف إلى 

أبواب الرشاكم التي عجاله  ةفركف من القوانين كالررائع كعجاله  ةتملالوف منها ذات اليمين  نان 
ابتداع كسائل الغش كالخداع كالغرر كما أكثر ىذه األنواع كما كذات الرماؿ  نانن أك ةاكفوف على 

ن كمن ث  فاف عبلقة ما بين ىؤالء الناس باضه  مع باض عتحوؿ إلى  أكثر ما ةيبتىدىعي منها اليـو
أحقادو كضغائن بدالن من أف ةمتد فيما بينها نسيج األخوةن نسيج التااكف كالوئاـن عرل ماذا عسى 

كتوبة كماذا عسى أف عفال القوانين المرسومة عندما عغيب ىذه الساعة أف عالنع الررائع الم
القدسيةن ساعة الاكوؼ على النقدن ساعة الاكوؼ على نقد الذات كمحاسبة النفسن كصدؽ من 

 قاؿهلل )حاسبوا أنفسك  قبل أف عحاسبوا(.

لوا نتأمل في الامر عباد اهللهلل عاالوا نتأمل في الليالي كما عيحرى بها ىذه الليالي كساعاعهان عاا
الثمين الذم ال أقوؿ ملكنا اهلل عز كجل إةاه بل ائتمننا عليون في  عزىع ىذه الساعاتن في  عتبدد 
بل ىذه الدقائع كىي أمانة كضات في أعناقنا كنحن نال  أةها اإلخوة مما سمانا ااف من بياف اهلل 

بة النفس كنقد الذاتن مدفوع إلى عز كجل أف اإلنساف مدفوع إلى ىذه الساعة القدسية من محاس
ذلك من اليقين بالحقيقة التي ال رةب فيها كىي أننا نايش من حياعنا ىذه في ممر نابره إلى مقرن 
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من ل  ةؤمن بذلك اليـو طوعان فبل بد أف ةستيقنو غدان قسران كاضطرارانن ىذه ىي الحقيقة ةنبغي أف 
 نتبينها.

أجل  –في ىذه الالورة التي ال ةكاد ةالدقها الاقلن صور إنساف أما ثالثة بل راباة األثافي فتتمثل 
ةامل إلى عخرةب بلده كإحراؽ بنيانها في سبيل أف عامر جيبو ببضاة  الؼن  –ةسمى إنساف 

نا ن ةامد إلى عخرةب بلدهن ةامد إلى عحرةع بنيانو من أجل أف عامر جيبو ببضاة  الؼ من 
د الذات أف ىذه ااالؼ لن عبقى حبيسة في جيبو بل الماؿ كىو ةال  لو عكف على ساعة من نق

ستسرم بأخبث األمراض إلى جسده كلسوؼ عستقر ناران كاكةة من الندامة في قلبو كبين طواةا 
جوانحو كلسوؼ عقيمو الندامة ث  ال عقاده كلسوؼ ةذةبو ضراـ ىذه الندامة شيئان فريئان كما 

 عكف على ساعة قدسية من نقد الذات. ةذكب الدىن فوؽ نار كاكةةن ةال  ىذا لو أنو

ةا عباد اهللن ةا ناس ىل سمات  عاقبلن ةخرب داره من أجل أف ةػيٍفًرحى عدكه؟! ىل سمات  عاقبلن 
ةزىع نفوس إخوافو بر ء في سبيل أف ةضمن أمن عدكه؟! ىل سمات  بهذا؟! مهما كاف الذؿ 

الانع فاف إنسانيتو ستجم  بو دكف مهيمنان على كياف اإلنسافن مهما كانت المهانة  خذة منو ب
ن لماذا؟ ألف ىذا حيل بينو كبين إنسانيتو ألنو ل  ةقف  اإلقداـ على ىذا األمرن لكن ىذا ةت  اليـو
لحظة كاحدة أماـ مر ة ذاعو كقفة نقدن كقفة محاسبة. قالواهلل إف الااقل في الناس ىو من ال ةفال 

ىذه الحقيقة ال رةب فيها كالشك ةا عباد اهلل. لقد  –كحقان ما قالوا  –فابلن ةال  أنو سيندـ عليو 
رؤم باض من ىؤالء الناس كإف الواحد منه  ةلط  كجهون كإف الواحد منه  ةسب ذاعون كلقد  ؿ 
األمر بباض منه  إلى االنتحار ليتخله من عقابيل ىذه الندامة. أرأةت  ةا عباد اهلل إلى ما أمر اهلل 

و من ضركرة الوقوؼ أماـ ساعة قدسية من نقد الذات ىذه الحقيقة عز كجل بو كذك ر كنب و إلي
ةخاطب بها القادة كعخاطب بها األمة جمااء ةا عباد اهلل. نا  ةجب أف نتذكر إلى جانب ىذا 
المانى الذم قلتو لك  الحقيقة القائلةهلل إف اهلل ليزع بالسلطاف ما ال ةزع بالقر ف. صحي  أف 

ف اإلنساف الفرد ساعة قدسية لنقد ذاعو كلكن الحقيقة ىكذا عقوؿهلل إف القوانين عيرىلُّ إذا ل  ةق
اهلل ليزع بالسلطاف ما ال ةزع بالقر ف. لئن عاىت األمة عن ىذا الابلج الذم ذك ر بو اهلل سبحانو 

كعاالى فاف عبلجان  خر ال ةزاؿ موجودانن ىو الابلج الذم أمكن اهلل عز كجل السلطاف منون 
التربية التي عالو باألمة صيايدان شيئان فريئان إلى أف ةاانع كل فردو منها ىذه الساعة سلطاف التربيةن 
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القدسيةن إلى أف ةالب  كل كاحدو منه  ةاكف كل كاحد منه  على محاسبة نفسو كعلى نقد ذاعو 
 على ضوء المىقر الذم ىو  ةله إليو باد ىذا الممر الذم ىو فيو.

لسلطافن أم قادة األمة. التربية التي عقـو على القي  قبل أف عقـو التربية؛ من الذم ةملك أمرىا؟ ا
ن كما أفادت الالـو شيئان إف أصبحت مكنة أك سبلحان في أةدم من ل  ةػيرىب  ىذه التربية  على الالـو

التي ةتحدث عنها بياف اهلل سبحانو كعاالى. إف اهلل ليزع بالسلطاف ما ال ةزع بالقر ف عن طرةع 
ن طرةع المحاسبةن عن طرةع الاقابن أجل. كلقد قلت لك هلل إف القانوف ال ةوجد شيئان المراقبةن ع

مادكمان مهما كاف دقيقان كمهما صىلي ى أمره كلكنو ةحرس ما ىو موجودن القوانين كلها في الاال  
 أجمع بما فيها شرائع اهلل سبحانو كعاالى ال عوجد شيئان مادكمان كإنما عحرس ما ىو موجودن أكجد

المادـك أكالنن المادـك الذم البد أف ةوجد عن طرةع الاقيدة السلميةن عن طرةع اإلةماف باهلل عز 
كجلن ث  عن طرةع محاسبة النفس عن طرةع الوقوؼ على ىذه الساعة القدسية من محاسبة 
الذات كمن نقد النفس كالذاتن أجلن ىذا ىو المنطلع. إذا كجدت ىذه الحقيقة جاء دكر 

يحرس ىذه الحقيقة أةما حراسة. التربية ىي الغذاء الذم ةنمي كةغذم كةرسخ جذكر ىذه القانوف ل
الحقيقة المثلىن حقيقة اإلةماف باهللن حقيقة التربية على ىذا األساسن كأنت  عالموف أةن عقع 

 المؤسسات التربوةة ككيف ةنبغي أف عماًرس ككيف ةنبغي لؤلمة أف عمارىس من خبلؿ ىذا الواجب.

أخرل أقوؿ أةها اإلخوة كلنا بحاجة إلى أف نقف كقفة قدسية مع نقد الذات كأى  ىؤالء مرة 
الذةن ةجب عليه  أف ةقفوا ىذه الوقفة القدسية ىؤالء اإلخوة الذةن أشفع عليه  أكثر مما أحقد 
أك أنتقد عليه ن ىؤالء الذةن عمدكا إلى إحراؽ ببلدى  كإعبلفها كعخرةب دكرى  من أجل بضاة 

عوضع في جيوبه ن ةا ىذا كاهلل إف لن عستمتع بهذه ااالؼن كاهلل إنها ستسرم بأخبث   الؼ
األمراض إلى كيانكن كاهلل الذم ال إلو إال ىو إنها ستوقد ضرامان من نار الندامة بين جوانحك ث  
إنها ال ةمكن أف عخمد بركل من األشكاؿ حتى عذةبكن أنا أشفع على ىؤالء األخوة كأرجو أف 

عاالوا نقف ساعة قدسية أماـ نقد الذاتن  –كأبدأ بنفسي  –غه  كبلمي كنالحي. ةا ناس كلك  ةبل
نحن اليـو نتحرؾ فوؽ ىذه األرض كغدان سيحتضننا باطن ىذه األرضن أجلن ةا من ةبحثوف 

لنفسه  عن قالور فوؽ ىذا الركاـ ابحثوا عن قالورك  في باطن األرضن أقوؿ لك  كما قلت قبل 
ا قبورنا فاجهدكا جهدك  أف ةبني كل كاحد لنفسو قالران في باطن األرضن أقوؿ قولي أةاـهلل قالورن

 ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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} َٓ بٌِِؾ١ ٌَّٝ اٌظَّ َٛ َٛ ٠َزَ ُ٘ َٚ ٌِْىزَبَة  َي ا َٟ هللّاُ اٌَِّنٞ َٔيَّ ١ٌِِـّ َٚ  َّْ  }اِ

 

 

ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 ةات في كتاب اهلل سبحانو كعاالى ةخاطب فيها اهلل عز كجل عباده المؤمنين محذران من أف 
ذكا ألنفسه  كليان من دكنون محذران من أف ةستنجدكا بادكٍّ له  كعدكٍّ لموالى  كخالقه ن  ةات  ةتخ

كثيرة ةؤكد كةكرر بأساليب شتى بيافي اهلل عز كجل ىذا التحذةر على مسامع عباده المؤمنينن 
 عاالوا فأصغوا السمع إلى باض منهاهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا الى عػىت ًخذيكاٍ  ًت اٍلبػىٍغضىاء  )ةىا أىةػُّهى ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍ  الى ةىٍأليونىكيٍ  خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّ  قىٍد بىدى
ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍ  كىمىا عيٍخًفي صيديكريىيٍ  أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكي ي ااةىاًت ًإف كينتيٍ  عػىٍاًقليوفى( ] ؿ عمراف هلل 

ُُٖ.] 

 مر الخطير نفسوهللاسماوا قولو كىو ةحذر من األ

ا ال ًذةنى  مىنيوا الى عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاء عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًه  بًاٍلمىوىد ًة كىقىٍد كى  فىريكا ًبمىا جىاءكي  )ةىا أىةػُّهى
 [.ُمٍّنى اٍلحىعٍّ( ]الممتحنة هلل 

 ختلفهللأصغوا السمع أةها اإلخوة إلى ىذا الكبلـ ااخر بهذا األسلوب الم

اًفرًةنى أىٍكلًيىاء ًمن ديكًف اٍلميؤٍ  ابان أىلًيمان * ال ًذةنى ةػىت ًخذيكفى اٍلكى ًمًنينى أىةػىٍبتػىغيوفى )بىرًٍّر اٍلمينىاًفًقينى بًأىف  لىهيٍ  عىذى
ًمياان( ]النساء هلل   [.ُّٗ-ًُّٖعندىىي ي اٍلًاز ةى فىًاف  الًاز ةى لًٌلًو جى

 ز كجلهللاسماوا ىذا الذم ةقوؿ اهلل ع
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اًفرًةنى أىٍكلًيىاء ًمن ديٍكًف اٍلميٍؤًمًنينى كىمىن ةػىٍفاىٍل ذىًلكى فػىلىٍيسى ًمنى الٌلًو  ًفي شىٍيءو ًإال  )ال  ةػىت ًخًذ اٍلميٍؤًمنيوفى اٍلكى
( ] ؿ عمراف هلل  ًإلىى الٌلًو اٍلمىاًليري هيٍ  عػيقىاةن كىةيحىذٍّريكي ي الٌلوي نػىٍفسىوي كى  .[ِٖأىف عػىتػ قيوٍا ًمنػٍ

أأزةدك  ةا عباد اهلل؟! إنها عسع  ةاتن الباض منها ةفي كةكفي. ىذا ما قالو لنا اهلل عز كجل كىذا 
 ما ةالك مسامانا كةنبغي أف ةسرل إلى قلوبنا صباح مساء.

كلكن ثػيل ةن متنكرة التي عرسل عاليماعها من أقبية الظبلـ أرسلت في األسبوع الماضي عأمر بأف 
ماة بل من شاار الالبلة ةـو الجماة ةـو عمرد على ىذا الذم أعلنو اهللن ةـو ةػيت خىذى من ةـو الج

عمرد على الذم حذ ر اهلل عز كجل منو. أرسلت ىذه الفئة المتنكرة من أقبية ظبلمها عقوؿهلل اجالوا 
ةـو حماةة دكلية عيستدعىى للمسلمين في  –ةـو الجماةن أقدس ةـو من أةاـ األسبوع  –ذلك اليـو 

بلدة. ةا عجبانن ةا عجبانن أمؤمنوف ىؤالء أـ مبلحدة ىؤالء! أحاقدكف على كتاب اهلل ىؤالء! ىذه ال
أـ ماذا ىؤالء! ال جواب ألنه  متنكركفن عاشوا في الحفبلت التنكرةة على ما ةبدك أعمارى  كلها 

ضان. من كمن ث  فانه  ةرسلوف أكامرى  كعاليماعه  من جوؼ الظبلـ كةرسلونها من أفواه الظبلـ أة
ىذا الذم ةمكن أف ةالغي السمع إلى من ةأمرنا بأف نتمرد على عاليمات اهلل المتكررة عسع 

 مراتن من ةا عباد اهلل؟!

كلكن ليس الاجب كامنان في ىذا الذم أقولو لك ن إنما الاجب ةسرم متفاقمان إلى شيء  خرن 
ي المفاعي مفتين للموساد الاجب أننا اكترفنا أف في المراةًخ مراةخى للبيت األبيض كأف ف

اإلسرائيلين ىؤالء المفتوف كأكلئك المراةخ اجتمات كلمته  على فتول أصدركىا بأنو ةنبغي 
االستاانة بالادكن ةنبغي االستاانة بالدكؿ األخرلن ةنبغي االستنجاد بهان كما ىي الدكؿ األخرل ةا 

مةن علك ىي الدكؿ التي صدرت فتول عباد اهلل؟ إنها أمرةكا كذةولها الخادمة كإسرائيل المستخدً 
 من أكلئك كىؤالء بضركرة االستاانة به  كضركرة االستنجاد به .

بحٍثتي عن قر ف غير ىذا القر ف الذم أكحى اهلل بو إلى رسولو ةخاطبنا بو فل  أجدن بحٍثتي عن 
عن علماء  خاع  الرسل كاألنبياء فل  أجدن بحٍثتي  rسنة أخرل غير السنة التي عركها لنا محمد 

الررةاة في علماء الررةاة لالي ألتق  من أصدر فتول من ىذا القبيل فل  أعثر. أىو دةنه  خر 
نيدعىى إلى الخضوع لو! ىذا ىو األمر الاجبن كىذا ىو الريء الذم ال عكاد األذف عالدؽ أنها 

 قد سماتو.
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يهاتن ىيهات أف نا  لقد صدر مثل ىذا الفتول التي عناقض كعغالب قر ف اهلل عز كجلن كى
عغلب ىذه الفتول كتاب اهلل كقر نون ال ةمكنن ماذا نقوؿ ةا عباد اهلل؟ كلقد سمات  باألمس ىذا 
الذم ذكرتن كلالك  سمات  باد ذلك ىذه الفتول التي صدرت من مراةخ البيت األبيض كمن 

ذه األرض مفتي الموساد اإلسرائيلي. نحن المسلمينن نحن الذةن أقامنا اهلل عز كجل فوؽ ى
المباركةن نحن المؤمنين باهلل عز كجل كرسلو ككتبو أجمع نالنها صباح مساء في كل ةـو جماة أف 
 كلينا ىو اهلل عز كجلن كإننا لنردد ما ةلق ننا إةاه ربنا في محك  عبيانون لنردد قولو الذم ةلقننا إةاههلل

 [.ُٔٗةػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل )ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى 

ةـو الجماةن لن ةكوف ةـو عمرد على كتاب اهلل. ةـو الجماةن ليكونن ةـو عجدةد للبياة مع اهلل. 
ةـو الجماةن ليكونن عجدةدان للخضوع لوالةة اهلل علينا كللخضوع لسلطاف اهلل سبحانو كعاالى 

لطانون عحت ىذه الوالةة عريع بيننا األخوةن األخوة علينان أجل. نحن نتحرؾ عحت كالةة اهلل كس
اإلنسانيةن األخوة اإلةمانيةن نتناصر عحت سلطاف ىذه الوالةةن نتااكف عحت سلطاف ىذه الوالةةن 
نحرس ًقيىمىنىا كأكطاننا كببلدنا عحت سلطاف ىذه الوالةةن قد نخطئ كلكنا نتناص  فيما بادن قد 

ر بالماركؼن ننهى عن المنكرن كلنا  مر بماركؼ ككلنا ناهو عن ننسى كلكنا نتذاكر من بادن نأم
 منكرن ىكذا أحب لنا اهلل كىكذا عىل مىنىان أل  ةقلهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجرات هلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

راء البحار فهيهات. لؤلسرل أما أف نطأطئ الرأس ذالن لذاؾ الادك الذم سيقبل إلينا منجدان من ك 
الذةن ةركف أنفسه  خاضاين لسلطاف األسرن قاباين في جدراف السجود له  أف ةذلوا كةهونوا ما 
شاؤكا كلكن ليس له  أف ةأمركا األحرار بما ابتلوا بو ى  أنفسه ن نا . ىذا شأننان جباىنا ال عزاؿ 

 عزاؿ الحرةة الحقيقية عسرم في دمائنا بحمد اهلل ناصاةن رؤكسنا ال عزاؿ بحمد اهلل مرعفاةن ال
كذلك منذ أف أعلنا عن عبودةتنا هلل عز كجل كحده. كأنا أسأؿ ىل في ىذا التارةخ األغر من 

استجاب لفتول مراةخ البيت األبيض كفتول الموساد اإلسرائيلي؟ أبدان. عارةخنا األغر ال ةال  
نو الابرة علو الابرة كالدرس علو الدرسن إنها ذلكن نا ن ىنالك ةوـه أسود ال عزاؿ األمة علتق  م

خيانة ملوؾ بني األحمر الذةن قيًضيى على أعظ  دكلة حضارةة إسبلمية في األندلس بسبب 
خيانته . ماذا فالوا؟ استجابوا لفتول مريخة البيت األبيضن استجابوا لفتول الموساد 

جد كل طرؼ منه  بجناح من أجنحة اإلسرائيلي. عخاصموان كلما اشتد الخالاـ فيما بينه  استن
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األسباف. أنجدكى ن ث  إنه  طردكى  من القرطبة ث  إنه  طردكى  من غرناطةن كىكذا أيٍسًدؿى 
الستار على دكلة إسبلمية حضارةة ظلت شمسها عتألع في ربوع الغرب قرابة سباة قركفن كلما 

كلساف التارةخ لساف الدىر  –خرج  خر ملك من ملوؾ بني األحمر طرةدان ةبكي قاؿ لو التارةخ 
قاؿ لو التارةخهلل ةحع لك أف عبكي على ملك ضي اتىو كبكاء النساء ألنك ل  عحافظ  –ةا عباد اهلل 

عليو محافظة الرجاؿ. أما نحن فلن عدنوى إلينا لطمة التارةخ ىذه ق ن أما نحن لن نستبدؿ 
رة ملوؾ بني األحمر في التارةخ. بابودةتنا هلل عز كجل أم عبودةة أخرلن أما نحن فلن نايد سي

 ىكذا نحنن كىكذا سنايشن كىكذا سنموتن كىكذا سنلقى اهلل عز كجل.

ٍلتىوي عىلىى ال   نىا ًإٍصران كىمىا حىمى ًذةنى ًمن قػىٍبًلنىا )رىبػ نىا الى عػيؤىاًخٍذنىا ًإف ن ًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رىبػ نىا كىالى عىٍحًمٍل عىلىيػٍ
ٍلنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا بًًو كىاٍعفي عىن ا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرحىٍمنىا أىنتى مىٍوالىنىا فىاناليٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوـً رىبػ نىا كىالى عي   حىمٍّ

اًفرًةنى( ]البقرة هلل   [.ِٖٔاٍلكى

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ٔظ١ؾخ ألً٘ اٌشبَ

 

 

حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

اال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى ال
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

عن مستقبل الراـ كأىلو كاألحداث  rعاالوا بنا مرة أخرل نالغي السمع إلى حدةث رسوؿ اهلل 
التي سيمر بها. كلن نجد عزاءن عندما عمر بنا النكبات أك عطوؼ بنا المحنن لن نجد عزاءن أمامها 

عن الراـ كمستقبلون عاالوا  rخيران من اإلصغاء إلى ىذا الكبلـ الاجيب الذم ذكره رسوؿ اهلل 
 نالغي السمع إلى طائفة ةسيرة من ىذه األحادةث.

أبو داكد كابن حباف كالحاك  بأسانيد صحيحة من حدةث عبد اهلل بن حوالة كالارباض رضي  ةركم
قاؿهلل )إنها ستالير إلى أف عكونوا أجنادان مجندة؛ جنده باليمن كجنده بالراـ  rاهلل عنو أف رسوؿ اهلل 

حب أف كجنده بالاراؽن قاؿ عبد اهلل بن حوالة اختر لي ةا رسوؿ اهلل إف أدركت ذلكن أم أةن ع
أكوفن قاؿهلل عليك بالراـ إنها خيرة اهلل من أرضو ةجتبي إليها خيرعو من عباده كإف اهلل عكف لى لي 

 بالراـ كأىلو(.

قاؿهلل )إف رأةت   rركل الحاك  في مستدركو كالطبراني من حدةث عبد اهلل بن عمرك بن الااص أنو 
ىو نور ساطع عيًهدى بو إلى  كأف عمود الكتاب استيًلبى من عحت كسادعي فأعباتو بالرم فاذا

 الراـن أال إف األمن كاألماف عندما عقع الفتن في الراـ(.

قاؿهلل )طوبى للراـن  rركل الترمذم كابن حباف كالطبراني من حدةث زةد بن ثابت أف رسوؿ اهلل 
 إف مبلئكة الرحمة عبس  أجنحتها عليو(.



  

 ~764 ~ 
 

قاؿهلل  rدرداء أف رسوؿ اهلل ركل الحاك  في مستدركو على شرط الريخين من حدةث أبي ال
)فسطاط المسلمين ةـو الملحمة الكبرل في أرض ةقاؿ لها الغوطةن فيها مدةنة ةقاؿ لها دمرع 

 ىي خير منازؿ المسلمين ةومئذو(.

ركل اإلماـ أحمد في مسنده كالطبراني من حدةث علي رضي اهلل عنو كعوؼو بن مالك أف رسوؿ 
أرباوف رجبلن كلما مات منه  رجل أبدؿ اهلل بو رجبلن  خرن  قاؿهلل )األبداؿ في الراـ كى  rاهلل 

 به  عيٍسقىٍوف كبه  عػيٍنالىريكف كبه  ةػيرىدُّ عنك  الاذاب(.

عن الراـ كأىلون  rىذه ةا عباد اهلل طائفة من األحادةث الالحيحة التي ةتحدث فيها رسوؿ اهلل 
فتئت على اهلل كحيان كل  ةكذب على كقد علمنا جمياان أف محمدان رسوؿه من عند اهلل عز كجل ل  ة

اهلل فيما نقل عنو كبلمانن كىا أنت  عركف أف دالئل نبوعو كصدقو عتزاةد بل عغزك عقوؿ الاال  الغربي 
أجمعن إذان فهو الالادؽ المالدكؽ فيما قاؿ. فاذا علمنا ذلك فدعوني أكالن أعوجو إلى أىل الراـ 

ن كصدؽ رسوؿ اهلل فيما شهد كصدؽ rوؿ اهلل كأبررى  بهذه الرهادة التي شهد له  بها رس
فيما أخبرن لك  البررل ةا أىل الراـ إذ اجتباك  اهلل عز كجل للسكنى فوؽ أرضو  rرسوؿ اهلل 

المباركة. كأنا أعل  أف فينا من ةقوؿهلل كلكن أةن أنا من ىذا االجتباءن كأنا اإلنساف المقالر في 
عن الطرةع. ال ةا عباد اهللن األمر أىوف من ذلك. جنب اهللن ك  ارعكبت كك  جنحت كك  عػيٍهتي 

إذا اجتبى اهلل عز كجل الابد ذابت سيئاعو في ضراـ اجتباء اهلل سبحانو كعاالى لون األمر ةحتاج 
فق  إلى أف نستبرر بهذا الذم قالو رسوؿ اهلل كأف ننهض فنكوف على مستول ىذا الررؼ كأف 

 ننهض فنكوف على مستول ىذه البرارة.

د اهللهلل إنك  عالموف أف من سنن اهلل عز كجل في كونو أنو إذا أراد شيئان قػىي ضى لو أسبابون علك عبا
ىي عادة رب الاالمينن كاهلل ال ةحتاج إلى أف ةػيوىسٍّ ى أسبابو لما ةراء كلكنو القانوف الذم ألـز بو 

أف الراـ ستبقى دار  r ذاعو الالية في ىذه الدنيا التي نايرهان كقد علمت  مما أخبر بو رسوؿ اهلل
إةماف كأمن إلى قياـ الساعةن ىكذا شاء اهلل عز كجل. فما السبب كما الوسيلة التي شاء اهلل 

؟ ما ىي الاين التي عستر األمن rسبحانو كعاالى أف عكوف أداةن لهذا القرار الذم أنبأ بو رسوؿ اهلل 
 كاإلةماف فوؽ ىذه األرض المباركة؟

ل الراـهلل إف ىذه الاين ىي أنت ن إف ىذه الاين التي شرفها اهلل عز كجل بهذه ةا عباد اهللن ةا أى
الاين التي قػىي ضى اهلل عز  –رسالة السهر على أمن ىذه األرض كعلى إةماف ىذه األرض  –الرسالة 
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كجل منها حارسان أمينان ىي أنت  ةا عباد اهللن فاىنؤكا كاستبرركا مرة أخرل بهذه الرسالة التي 
  اهلل سبحانو كعاالى بها. كونوا أةنما كنت  أعينان ساىرة على األمن الذم قضى بو اهلل سبحانو شرفك

كعاالى سبحانو كعاالى لهذه األرض المباركة. ال عػىنيوا كال عتناسوا رسالتك  القدسية ىذهن كاعلموا 
ذلك عكمن في من خبلؿ أحادةثو الكثيرة لك ن عرجمة  rأف عرجمة االجتباء الذم أٍعلىنى رسوؿ 

 نهوضك  بهذه الرسالةن عكمن في نهوضك  بهذه الرسالة ةا عباد اهلل.

أما أكلئك الذةن ةالركف من بايد أك من قرةب على أف ةنفخوا في نيراف الفتنة فوؽ ىذه األرض 
المباركةن أما ىؤالء الذةن ةالركف على أف ةواصلوا سايه  إلى ىذا فأقوؿ له هلل إنه  إنما ةتحدكف 

وؿ اهللن ال ةتحدكف غيرهن كىيهات ىيهات أف ةتحدل كائنه ما في ىذا الكوف رسوؿى اهلل بهذا رس
المجتىبىى ث  عكوف لو النالرة على رسوؿ اهللن ىيهات. البد أف ةبوء من ةتحدل رسوؿ اهلل في 

قولوهلل )أال كإف الراـ دار األمن كاألماف عندما عقع الفتن( إف من ةتحدل رسوؿ اهلل في ىذا البد 
أقوؿ  –بػىايديكا أك قػىريبيوا  –ف ةبوء بالخزم كالبد أف ةبوء بالهوافن كلكني أقوؿ لهؤالء اإلخوة أ

للذةن عرفوا رسوؿ اهلل ك منوا برسوؿ اهلل نبيان أقوؿهلل له  أةها اإلخوة في  عحكموف على أنفسك  
إلى اهلل كأنت   بالرقاء األبدم؟! في  عحكموف على أنفسك  ةـو ةقـو الناس للحساب كقد حيًرٍرعي ٍ 

عحملوف أثقالك  من الموبقات في  قضيت  على أنفسك  اليـو بأف عقطاوا صلة القربى بينك  كبين 
رسوؿ اهلل حتى ال عجدكا من ةاينك  على كضع ىذه األثقاؿ عن كواىلك ن أال عحبوف إذا حررع  

كا في رسوؿ اهلل شفياان مع الناس في اليـو األعظ ن عند الوقوؼ بين ةدم اهللن أال عحبوف أف عجد
لك ؟! أال عحبوف أف عجدكا في رسوؿ اهلل المحبن الرفوؽن الرحي  الودكد الذم ما زاؿ ةفتأ كىو 

حيٌّ ةدعو ألمتو كلهان أال عحبوف أف عوضع عنك  األثقاؿ  نذاؾ؟! أال عحبوف أف عيٍحرىركا كإف 
خي ؟ أةها اإلخوة ك  أنا شفوؽ بينك  كبين رسوؿ اهلل خيطان من الاللة؟! لماذا عقطاوف ىذا ال
 على من ةقضي على نفسو بالرقاء. ىذه الدنيا أةامان قاليرة 

نٍػيىا قىًليله( ]النساء هلل   [.ٕٕ)قيٍل مىتىاعي الد 

ىكذا ةقوؿ اهلل عز كجلن كعما قرةب سنتمدد جمياان على فراش الموت كسيطرؽ بابنا ملكي 
حيع الندامة بمن أصر على أف ةجن  إلى طرةع الموت كلسوؼ نراه بأبالارنا كبالائرنان كلسوؼ ع

الباطل . ال أةها اإلخوة الن ال عسلكوا طرةقان عزجوف بو أنفسك  فيما باد في ندامة ال خبلص لك  
من نيراف كقودىان ال ةا عباد اهلل. كلنا عاصوفن ككلنا مقالركفن لكننا جمياان نأمل برفاعة رسوؿ 
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نا. اجالوا من صلة القربى بينك  كبين رسوؿ اهلل سببان لمغفرة اهلل ألننا نحب رسوؿ اهلل كألنو ةحب
اهلل إذا أيبٍػنىا إليو ةـو ةقـو الناس لرب الاالمينن اجالوا ثمن ذلك صلةى القربى بينك  كبين ىذه 

كونوا كاخوانك  أعينان  .rاألمةن اجالوا سبب ذلك االنتالار كالحماةة لهذا الذم قرره رسوؿ اهلل 
ن كالسبلـ كالطمأنينة لهذه البلدة كلمن ةايش فوؽ ىذه البلدة. كأعود فأقوؿ لمن ساىرة على األم

اجتباى  اهلل عز كجل كبررى  رسوؿ اهلل بهذا االجتباء فوؽ أرض الراـ ىذهن أقوؿ له هلل إف 
الرسالة التي خولتك  ىذا االجتباء ىي أف عكونوا حراسان لدكلة اإلسبلـ فوؽ ىذه األرضن كونوا 

لة اإلسبلـ فوؽ ىذه األرض أال عكوف متطرفةن أال عكوف كاقاة في غلوٍّ ذات اليمين أك حراسان لدك 
ذات الرماؿن كونوا قائمين على ىذا الذم كظفك  اهلل سبحانو كعاالى بون كغدان سيرل القاصي 

كالداني كيف أف ىذه الدكلة اإلسبلمية المسلمة قد لبست من دستورىا الجدةد ثوبان قريبانن 
كثر عابيران عن عقيدة ىذه األمة كلسوؼ ةكوف أكثر عرجمة عن ارعباطها بموالىا كخالقها سيكوف أ

سبحانو كعاالىن كلسوؼ عجدكف ىذا الدستور ةالو ث  ةالو ث  ةالو إلى أف ةالل إلى ذركة ذؿ 
أك الابودةة هلل كحدهن هلل كحده ال ألم كائن أةان كاف في حياة ىذه األمة ةمينان أك شماالنن جنوبان 

شرقان ةا عباد اهلل. ىذه كصيتي لنفسين كىذه كصيتي لكل أخو مؤمنن كموعدنا في مارفة جدكل 
 ىذه الوصية كفي جدكل ىذه القيمةن موعدنا ةـو ةقـو الناس لرب الاالمينن كإنو ليـو قرةب 

 [ٕ-ٔ)ًإنػ هيٍ  ةػىرىٍكنىوي بىًايدان * كىنػىرىاهي قىرًةبان( ]الماارج هلل 

 نا عز كجل ةقوؿهللعباد اهللهلل إف رب

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر( ] ؿ عمراف هلل  ٍيًر كىةىٍأميريكفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ )كىٍلتىكين مٍّنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
َُْ.] 

 كةقوؿهلل

 [ِ)كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف( ]المائدةهلل

كمن مقتضى ىذا الذم ةقولو بياف اهلل عز كجل أف أؤكد لك  أف نهوض ىذه األمة بواجبها الذم 
ذكرت كبحراسة دكلة اإلسبلـ فوؽ ىذه األرض كبرعاةتها لهذه الدكلة أف عكوف بايدة عن اإلفراط 

إف كالتفرة ن بايدة عن الغلو كالتطرؼن ىذا كلو ةقتضي أف أقوؿ باس  كل مسل  رعاة كرعيةهلل 
ىذه البلدة مفتحة األبواب لكل من ةرةد أف ةأعي فيتااكف مع أىلها للقياـ بما ةرضي اهلل إلحقاؽ 
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الحع كإزىاؽ الباطلن ىذه البلدة مفتحة األبواب لكل غيورو على دةن اهللن ةبتغي خدمة دةن اهلل 
بحانو كعاالى كرعاةة دةن اهلل عز كجل لذات اهللن لمرضاة اهلل عز كجلن ال ةستخدـ دةن اهلل س

ركوبان كمطية لغاةةن شامنا ىذه مفتحة األبواب لكل من ةرةد أف ةأعي فيمد ةد الاوفن عستقبلو الراـ 
بكل عرحابن عستقبلو الراـ بكل شكرن بل الراكر ىو اهلل كالمؤجر ىو اهلل سبحانو كعاالى. أما 

ما ةرةد فالرأف فيو عائده  من أراد أف ةمزج الحع بالباطل كأف ةجال من الباطل قائدان للحع إلى
 إلى ما اختارهن كنسأؿ اهلل سبحانو كعاالى لنا كإلخواننا جمياان الهداةة قبل فوات األكاف.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك  فيا فوز المستغفرةن كةا نجاة التائبين.
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ْٓ ال ٠َْوَؽُ ال ٠ُْوَؽُ َِ 

 

 

ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

فة ةثني بها اهلل عز كجل على عباده كالفة الرحمة إذ ةمتد ال أعرؼ في كتاب اهلل عاالى ص
 نسيجها فيما بين أفراد عباده.

 عأملوا في ىذا الذم ةقولو اهلل سبحانو كعاالىهلل

نػىهيٍ (      ]الفت  هلل   [ِٗ)مُّحىم ده ر سيوؿي الل ًو كىال ًذةنى مىاىوي أىًشد اء عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاء بػىيػٍ

نػىهيٍ ( علك ىي الالفة )أىًشد اء عى  لىى اٍلكيف اًر( أم الذةن ةناصبونه  الاداء من الجاحدةنن )ريحىمىاء بػىيػٍ
 الاليا التي كصفه  بها كشهد له  بها.

عأملوا في قولو عز كجل كىو ةتحدث عن الاقبة الكؤكد التي ةنبغي لاباد اهلل المسلمين أف 
اكزىان ما ىي األداة الوحيدة التي بها ةقتحموف ةتجاكزكىا كأف ةبذلوا الجهد كلو في اقتحامها كعج
 ىذه الاقبة؟ إنها التراح ن عأملوا في قولو سبحانوهلل

ـه ًفي ةػىٍوـو ًذم مىٍسغىبىةو *  ةىًتيمان ذىا )فىبلى اقٍػتىحى ى اٍلاىقىبىةى * كىمىا أىٍدرىاؾى مىا اٍلاىقىبىةي * فىكُّ رىقػىبىةو * أىٍك ًإٍطاىا
ًة * أيٍكلىًئكى مىٍقرىبىةو * أىٍك ًمٍسكً  رىبىةو * ثي   كىافى ًمنى ال ًذةنى  مىنيوا كىعػىوىاصىٍوا بًالال ٍبًر كىعػىوىاصىٍوا بًاٍلمىٍرحىمى ينان ذىا مىتػٍ

نىًة( ]البلد  ٍيمى  [ُٖ-ُُأىٍصحىابي اٍلمى
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كما أعل  ةا عباد اهلل أف شفياان ةحجز الابد ةـو القيامة من سخ  اهلل كعذابو كالرحمة التي كاف 
امل بها عباد اهلل في دنياهن عأعي ىذه الرحمة فتحوؿ بينو كبين سخ  اهلل كعحوؿ بينو كبين ةا

 عذاب اهللن كإنما شفيع اإلنساف في المآؿ عملو.

كما أعل  ةا عباد اهلل سبلحان أمضى في التوفيع الذم قػىي ضىوي اهلل لرسولون أمضى أداةى فػىٍت و حققو اهلل 
 ح الرحمةن أال عتأملوف في قولو سبحانوهللسبحانو كعاالى لرسولو كسبل

هي ٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍ  كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍ  كىشىاًكٍرىيٍ  ًفي األىٍمًر( ] ؿ عمراف هلل   [.ُٗٓكىاٍستػى

لقلوبن أما فت  الببلد كالبقاع فذلك شيء ةأعي على أعقاب فت  كإنما الفت  الماتبر فت  ا
 القلوبن افتت  رسوؿي اهلل القلوبى بالرحمةن ذلك ىو السبلح األمضى.

 لهذه الحقيقة التي بي نها كتابي اهلل سبحانو كعاالىهلل rكعأملوا في عأكيدات رسوؿ اهلل 

 س ال ةرحمو اهلل(.فيما اعفع عليو الريخافهلل )من ال ةػىٍرحى ي النا rةقوؿ 

عأملوا في قولو فيما ركاه اإلماـ أحمد كالترمذم كأبو داكد كالحاك  في مستدركو من حدةث عبد 
قاؿهلل )الراحموف ةرحمه  اهلل الرحمنن ارحموا من في األرض ةرحمك   rاهلل بن عمر أف رسوؿ اهلل 

 من في السماء(.

لك  عن الرحمة ةسرم نسيجها بين عباد اهلل  عباد اهللهلل أنا أبحث اليـو على ضوء ىذا الذم ذكرعو
ن نا   المؤمنين في ىذه البلدة فل  أعثر على ىذه الرحمة عجيش بها صدكر أكثر الناس اليـو

بحثت فوجدت أف صدكر كثيرو من الناس خاليةه عن ىذه الرحمة التي ىي أساس محبة اهلل سبحانو 
لنامةن أكلئك الذةن ةستغرقوف في نا  اهلل عز كعاالى للابد السيما صىٍدر أكلئك الذةن أعخمته  ا

هي  عن  كجل فأكرثته  علك النا  التي أسداىا اهلل سبحانو كعاالى إليه  قسوة في القلبن غىي بىتػٍ
هي  عن ىذه المراعر التي ةثني اهلل سبحانو كعاالى على عباده بسببهان كلالي لست  الرحمةن غىي بىتػٍ

 .مبالغان في ىذا الذم أقولو لك 

بل  –لىفىتى نظرم إلى ىذه المحنة التي أعدىا محنة خطيرة كبيرة ذلك اإلجراء االقتالادم الجزئي 
الذم اعًُّخذى حماةة لمدخرات األمة أال عتبدد كأال عنالها أةدم األعداءن إف ىي إال  –الركلي 
أصحاب إف ىي إال ساعات مرت باد انترار خبر ىذا اإلجراء كإذا ب –ال أقوؿ أةاـ  –ساعات 
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األمواؿ الوفيرة كالتجارات الكبيرة كالمالانع الفخمة ةتسارعوف إلى شد األساار إلى األعلى جهد 
االستطاعةن إذا به  ةبسطوف سلطاف الغبلء على األسواؽ جهد االستطاعة بدكف موجب أك 

بموجبن بل قبل أف ةوضع ىذا اإلجراء من الناس موضع التنفيذ. ىذه الظاىر ىي التي جالتني 
 أعساءؿ عن الرحمة التي ىي أكؿ ما ةنات اهلل عز كجل بو عباده المؤمنين.

عباد اهللهلل إف المثل الاربي ةقوؿهلل مالائب قـو عند قـو فوائد. كإنو لمثل منطقي ككاقاي كمقبوؿ 
عندما عكوف ماليبة قوـو من األقواـ فائدة ألعدائه  أك عندما عكوف نامة قوـو من األقواـ ماليبة 

ما عندما عكوف ماليبة أناسو فائدة ألشقائه  فحدث عن شدة ىذه المأساة كال حرجن ألعدائه . أ
حدٍٍّث عن األل  الممض الذم ةجتاح اإلنسانية من ىذه الظاىرة كال حرج. سيما كإف الجميع 
ليال  أف ىؤالء اإلخوة المتخموف بالنا ن ىؤالء الذةن عسارعوا إلى ما فالوا كملؤكا جيوبه  

طمحوا إليها كطماوا بها إنما سرت إلى جيوبه  من استنزاؼ أكلئك الذةن ةايروف  بالابلكة التي
بالكفاؼ من الرزؽن استػيٍنزًفىٍت ىذه الابلكة من جيوبه ن استػيٍنزًفىٍت ىذه الابلكة نا  من جيوب 
أكلئك الذةن ال ةتمتاوف من الرزؽ الذم متاه  اهلل عز كجل بو إال بالكفاؼ. كأنا أقوؿ ناصحان 

كرانهلل ىذا المقدار الذم استيًلبى أك استػيٍنًزؼى من جيوب ىؤالء ذكم الدخل المحدكد أصحاب كمذ 
الكفاؼ في الرزؽ أال ةالموف أنو بمقدار ما كاف في جيوب أصحابو سببان للاافيةن سببان للالحةن 
عحوؿ إذ سرل إلى جيوب أكلئك المتخمين سرل إليه  كىي جراثي ن كىي عبارة عن أسباب 

عل  اهلل أنواعها كعل  اهلل كيف عغزك أجساـ أناس فقدكا الرحمة التي ميز اهلل عباده ألدكاء 
الالالحين بهان أقوؿ لهؤالء الذةن أسرعوا فردكا األساار إلى أغلى ما استطاعوا كبسطوا سلطاف 
الغبلء في األسواؽ المختلفة جهد استطاعته  أقوؿ له هلل ما قيمة المليارات كأضاافها إذا انتابك 
صداع اشتد عليكن أفقدؾ راحة ةومك كأفقدؾ مناـ ليلك كأفقدؾ االستقرار في حياعك؟ قل لي 
أم قيمة عبقى لملياراعك أك ألضاافها لدةك؟ قل لي ةا أخي إذا جاءؾ من ةقوؿ ليس لك إال أحد 

لىبى األمرةن إما أف عيٍسلىبى ضياء عينيك كعبقى لك ملياراعك أك ةبقى لك ضياء ىاعين الاينين كعيسٍ 
أنك ستنفض اليد عن فضوؿ مالك كلها  –ككلنا ةال   –فضوؿ أموالكن ماذا عقوؿ؟ إنني ألعل  

 من أجل أف ةبقي اهلل عز كجل في عينيك ضياءىما.

ماذا عقوؿ لمن ةخيرؾ بين الالم  الكلي عبتلى بو كبين بقاء ملياراعك ىذه؟ أنا ال أشك أنك 
  لك ىاعين األذنين عسمع بهما.ستستغني عن فضوؿ مالك في سبيل أف ةبقي اهلل
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ماذا عقوؿ لمن ةخيرؾ بين المليارات التي عمتلكها كبين بقاء الذاكرة في كيانك كدماغكن إما أف 
عالب  غدان كقد نسيت حتى اس  نفسكن نسيت ذاعك كالدنيا التي من حولك كلك ملياراعك كإما 

. ىل ىنالك خبلؼ في الجواب أف عستغني عن فضولها في سبيل أف ةبقي اهلل لك ىذه النامة
 الماركؼ عن ىذا السؤاؿ؟!

ةى قىًليبلن م ا عىٍركيريكفى( ]الملك هلل   [.ِّ)ال ًذم أىنرىأىكيٍ  كىجىاىلى لىكي ي الس ٍمعى كىاأٍلىٍبالىارى كىاأٍلىٍفًئدى

 )قىًليبلن م ا عىٍركيريكفى(.

 –ال بلسانك  –ذلك فاشكر اهلل الاافية ةا عباد اهلل ىي أغلى كنزو متاك اهلل بون فاذا عرفت 
 اشكر اهلل بالرحمة عسدةها إلخوانك من حولك أةان كانوا.

استسقى أمير المؤمنين ىاركف الرشيد باض خدمو ماءن ككاف في المجلس ذلك الاال  الرباني 
الفقيو المحدث طاككس بن كيساف اليمانين جيء بالماء إلى ىاركف الرشيدن قاؿ لو طاككسهلل مو ةا 

أصغى السمعى ىاركف إليون قاؿ لو طاككسهلل ةا أمير المؤمنين أرأةت لو  –انتظر  –المؤمنين أمير 
أنك حيرًٍمتى ىذه الكأس على ظمأ ب  كنت عرترةها؟ قاؿهلل بكل ما أملك. قاؿهلل فاشرب ىنيئانن 

كلما شرب فارعول قاؿهلل ةا أمير المؤمنين أرأةت لو حيرًٍمتى خركج ىذا الماء من جسدؾ ب  عرترم 
 خراجها؟ قاؿهلل بكل ما أملك. قاؿهلل ةا أمير المؤمنين اعع اهلل في ملك ال ةساكم جرعة ماء.إ

أقوؿ ىذا الكبلـ لنفسين كأقوؿ ىذا الكبلـ لكل أخو في اإلنسانية كفي اهللهلل ماذا أصنعن ماذا 
ى عالناوف بالمزةد من الماؿ جالتي من ىذا الماؿ حجابان بيني كبين ىذا الرحمة عسرم من قلبي إل
عباد اهلل عز كجل الذةن ابتبلني اهلل عز كجل به  كابتبلى  بي؟ ماذا ةفيدني فضل الماؿن ماذا 
عفيدني فضولو إذا أيٍبتي غدان إلى اهلل كقد نفضتُّ ةدم عن الزائد من كراء ما أكلت كمن كراء ما 

ني لبست كمن كراء ما سكنت فيو ث  ذىبت إلى اهلل عز كجل أبحث عن الرفيع الذم ةح  ع
ن كصلى اهلل كسل  على من قاؿهلل )ةقوؿ  أكزارم فل  أجد ىذا الرفيع ألنني ل  أدخره لذلك اليـو

اإلنساف مالين مالين كىل لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت كلبست فأبليت كعالدقت 
 فأبقيت(.

لى ىذا الذم أقولو أةها اإلخوة دفاتني إلى ذلك حرقة إلى أف أقولو  مبلن أف ةسرم كبلمي ال إ
 ذاف ىؤالء اإلخوة بل إلى قلوبه ن دفاني إلى ذلك ىذا المناطف الذم نمر بو اافن ىذه 
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الاالي التي عتهاكل علينا من لدف رب السموات كاألرض لتوقظنا من سباتن لتايدنا إلى صراطو 
ما الازةز الحميدن لتوقظنا إلى التوبةن لتجالنا نؤكب كنتوب عن االنحراؼ كما أكثره كعن الرركد ك 
أدكمون أجل نحن نمر بهذه المحنة كال عوقظنا ىذه المحنة إلى التراح ؟! ككاهلل الذم ال إلو إال 

ىو إف أكؿ دكاء كأكؿ كسيلة ناجحة عنجينا من ىذه المحنة كعنهي ىذه الاالي التي عتهاكل علينا 
ز كجل. أمر من لدف رب الاالمينن أنجع دكاء لذلك إنما ىو التراح  ةسرم بين قلوب عباد اهلل ع

ل  أكن أعوقاون ل  أكد أصدؽ أذني عندما قيل لي إف األساار قد ىب ٍت كإف الغبلء قد بس  
سلطانون ال بالنسبة لؤلمور التي ةمكن أف ةجرم فيها النقاش بل في كل شيء. أىكذا ةكوف 

 ك .المؤمن؟! أىكذا ةكوف التراح ؟! أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر ل

 

 

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ { الحجرات ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  َُ}ًإن مى

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك.
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

 سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

فآةة في كتاب اهلل سبحانو كعاالى عتضمن قراران قضى بو كحكمان أمر بون ااةة قوؿ اهلل سبحانو 
 كعاالىهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجرات هلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

 ذم عضمنتو ىذه ااةة ىو قولو عز كجلهللكالقرار ال

ةه(. ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  )ًإن مى

 أما الحك  الذم أمر بو باد ذلك فهو قولوهلل
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 )فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ (.

كقد شرح كبين لنا كلٌّ من كتاب اهلل عز كجل كسنة رسولو كجوه ىذا اإلصبلح الذم أمر بو اهلل 
 من ذلك قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهللسبحانو كعاالى. حسبك  

 [.ِ)كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كالايٍدكىاف( ]المائدة هلل 

 كقولو عز كجلهلل

هىٍوفى عىًن اٍلمي  ٍيًر كىةىٍأميريكفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ نكىًر( ] ؿ عمراف هلل )كىٍلتىكين مٍّنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
َُْ.] 

فيما أكدع في سنتو فحسبك  من ذلك قولوهلل )المسل  أخو المسل  ال ةظلمو  rأما بياف المالطفى 
بحسب امرئ من الرر أف ةحقر أخاه  –كأشار إلى قلبو  –كال ةخذلو كال ةسلمون التقول ىاىنا 

 المسل ن كل المسل  على المسل  حراـ؛ دمو كمالو كعرضو(.

المؤمنوف في عوادى  كعحابه  كالجسد ) :rذلك أةها اإلخوة قوؿ رسوؿ اهلل  كحسبك  من
 الواحدن إف اشتكى منو عضو عداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى(.

فذلك ىو قرار اهلل عز كجل الذم قضى بو كىذا ىو الحك  الذم بينو لنا كل من كتاب اهلل عز 
الحك  الذم أرمنا بو إذ قاؿهلل )فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى كجل كسنة رسولو. نحن المحملوف مسؤكليات ىذا 

 أىخىوىٍةكيٍ (.

عباد اهللهلل إف عالمنا الذم ةحي  بنا كالذم نحن جزء منو ةسمى الاال  الاربي اإلسبلمين كما 
سمي عربيان إال ألف الاركبة سيل  ي اإلسبلـ. ىو عال  ةاتز كال ةزاؿ بانتمائو إلى اإلسبلـ قادة 

ل  ال ةزاؿ ةالن أنو ةنتمي إلى دةن اهلل عز كجلن من ل  ةكن ةنتمي إلى ذلك كشاوبانن ىو عا
باالعتقاد ةنتمي إلى ذلك كةالنو مراران من الجانب الحضارمن ىو مسل  حضارمن ىذه حقيقة 

نالمهان كلكن عاالوا نتساءؿ أةن ىو التنفيذ للحك  الذم أمر اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل )فىأىٍصًلحيوا 
خىوىٍةكيٍ (ن أةن ىي مظاىر اإلصبلح التي بينها كتاب اهلل إذ قاؿهلل )كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ بػىٍينى أى 

إذ قاؿهلل )المسل  أخو المسل  ال  rكىالتػ ٍقوىل(؟ أةن ىي مظاىر اإلصبلح التي بينها المالطفى 
كعنظركف  ةظلمون ال ةخذلون ال ةسلمون كل المسل  على المسل  حراـ؛ دمو كمالو كعرضو(. أنظر
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فبل نجد إال انالرافان عن عنفيذ ىذا الحك  الذم شرفنا اهلل عز كجل بون كإنو لغطاء شر ؼ بو قراره 
ةه(. ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  إذ قاؿهلل )ًإن مى

 أنظر إلى األلقاب كاألسماء الضخمة فأجد فيها ما ةثلج الالدر كما ةبررهلل

 ظمة التااكف اإلسبلمين عااكف! شيء رائع.منظمة المؤعمر اإلسبلمي التي  ؿ اسمها إلى من

جاماة الدكؿ الاربيةن ىي عجمعن أمر رائع كإنو لجزء ال ةتجزأ من الحك  الذم قضى اهلل عز كجل 
 بو.

 اعحاد البرلمانات الاربية اإلسبلمية.

 عناكةن رائاة مبررةن كلكني أىب  عن مستول الاناكةن ألنظر إلى ما دكف الاناكةن فبل أجد شيئانن
بل دعوني أكوف أكثر صراحة أجد ما ةؤل ن أجد ما ةخيب ااماؿن بدالن من أف عكوف مضامين 

ىذه األلقاب قائمة بالامل على عوحيد األمة أنظر فأجد أنها ممانة في عفرةقهان أعأمل في ىيكلية 
إذ قاؿهلل )كالجسد الواحد إف اشتكى منو عضو عداعى  rالجسد اإلسبلمي كما كصف رسوؿ اهلل 

سائر الجسد بالسهر كالحمى( فأجد أف عالمنا الاربي كاإلسبلمي بمختلف ألقابو الكبرل ةمان  لو
بتفكيك أكصاؿ ىذا الجسد كعحوةلو إلى قطع متنافرة متنابذة ةرمت كل عضو منها باألسى الذم 

 ةمارسو الاضو ااخرن ىذا ما أجده ةا عباد اهللن كإنو لريء مؤل  كشيء مؤسف.

يان عرل كيف ةت  التناقض في عال و نحن نال  جمياان أف شاائر اإلسبلـ عبرؽ كإنني فكٍرتي مل
كعلتمع فيون مساجد ىذا الاال  ما عزاؿ عامرةن مآذنو ال عزاؿ باسقةن أصوات قر اء كتاب اهلل عز 
كجل عرعفع أصدؤىا إلى عناف السماءن كال ةزاؿ اس  اإلسبلـ مترددان ىناؾن حسنانن كيف ةكوف 

ٍخبػىري نقيضو؟ كيف!؟ ل  أجد جوابان عن ىذا السؤاؿ إال أف عالمنا الاربي المظهر ىك ذا كالمى
كاإلسبلمي قد استخذل اليـو ةا عباد اهلل كأصب  مستسلمان لما ةسميو بالوحي الدكلي كالرغبات 
الدكلية أك رغبات الدكؿ الاالميةن كلقد قلت لك  باألمس إف ىذه الدكؿ ليست أكثر من أمرةكا 

ا الخادمة كإسرائيلها المستخدمةن كيفن كيف ىذا! ةمكن أنا إنساف أعتز بانسانيتون إف ل  كذةوله
كيف أعالور أف ةؤكؿ األمر باالمنا الاربي   –كأنا أعتز باسبلمي قبل إنسانيتي  –أقل باسبلمو 

كاإلسبلمي إلى أف ةستخذم عحت سلطاف ىذا الذم ذكرعو لك ن ىذا الثبلثين كةنسى أمر اهلل 
 هن ةنسى االلتزاـ بينو كبين مواله كخالقو سبحانو كعاالى.كقرار 
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دعوني ةا عباد اهلل أعوجو باسمي كباسمك  إلى ىذا الاال  الاربي اإلسبلمي المحي  بنا متمثبلن في 
قادعو كال أقوؿ في شاوبون دعوني أعوجو إلى ىذا الاال  المتمثل في قادعو الذةن ةالركف على أف 

بلمي سيرة ملوؾ بني األحمر في األندلس ةـو عضامنوا كعااكنوا كلكن على ةايدكا في عالمنا اإلس
حفر قبر صغيرو صغير دفنوا فيو دكلة إسبلمية كبيرةن كبيرة عاشت ما ال ةقل عن سباة قركفن دفنوىا 

فيو ث  إنه  عحولوا إلى الاال  كأصبحوا شذر مذرن أقوؿ إلخواننا ىؤالء الذةن ةالركف على أف 
ملوؾ بني األحمر في مجتمااعنا اإلسبلمية ىنا أكالنهلل ال ةمكن أف عيااد ىذه السيرة ىنا ةايدكا سيرة 

أبدانن ببلدنا ىذه إنما ىي القلب النابض لئلسبلـن عرؼ ذلك من عرؼ كجهلو من جهلن كلكن 
المه  أنني أعوجو إليه  قائبلنهلل لك  أف عوجهوا النقد الذم عراؤكف إلى جارعك  سورةة ىذهن لك  

ن بل لال ىذا ىو الواجب الذم ةنبغي أف عنهضوا بو كلكن بدافع من الغيرة اإلسبلمية التي ذلك
شرفك  اهلل بهان بدافع من الراور بالوحدة اإلسبلمية التي متانا اهلل سبحانو كعاالى بهان ال 
اداعك  استجابة إلةحاء عدكٍّ مرترؾن ال استجابة إلةحاء مواقف دكلية كما عقولوفن ال. اباثوا انتق

كلكن من خبلؿ أبالارك  اإلسبلمية أك إف شئت  أبالارك  اإلنسانيةن ال عستاينوا بمناظير إسرائيلية 
مكبرة علمحوف كعحللوف كاقع بلدنا ىذا من خبلؿ ذلكن ال. ال عنظركا إلى كاقع بدلنا كأمتنا ىذه 

كأنا أكؿ من ةال  مىٍنرىؤىما من خبلؿ عينين زرقاكعين ىما قناعاف عيرًفىا بدجلهما كافترائهما ككذبهما 
كًمٍنًرؤىمان الن ال. انظركا بأعينك  المجردن أعينك  اإلنسانيةن بل ةنبغي أف أقوؿ لك  بأعينك  

اإلسبلمية. لك  أف عنتقدكا كما عراؤكفن سمات  كرددع  أف في سورةا قتبلن كثيران ةستحر كرددع  ما 
لوا فانظركا لتالموا الجوابن كلست أنا الذم سماتموهن نا ن كلكن من القاعل كمن المقتوؿن عاا

أجيبن لماذا ال عأعوفن لماذا ال عرسلوف كفودان منك  كأكلئك الذةن أرسلوا كفودان مررقين 
كقد جاء من أمرةكاهلل إني ألخرى على نفسي من  –كمغربينن دخلوا فنظركا ككجدكا كقاؿ قائله  

ذه الببلد اامنة التي رأةت. عاالوا فانظركا السير في شوارع شيكاغو أكثر بكثير من السير في ى
من ى  أكلئك الذةن ةزرعوف ميادةن ببلدنا بالمتفجرات الضخمة الثقيلة التي ةػيٍقالىدي منها أف عتفجر 

البر ءن عاالوا لتالموا من الذةن ةفالوف  –ال أقوؿ عررات  –في ميقات ماين فتقضي على مئات 
عاالوا فانظركا من ى  الذةن ةرسلوف باألسلحة الفتاكة ذلكن من ىو القاعل كمن ىو المقتوؿ. 

المتطورةن بأثقاؿ بل بأطناف من المتفجرات عأعي من نوافذ من الررؽ كمن الغرب كمن الرماؿ 
كمن الجنوبن ماذا فالت سورةة حتى عػيٍرسىلى إليها ىذه األثقاؿ بل ىذه األطنافن من القاعل كمن 

 خوة.المقتوؿ؟ أجيبوان أجيبوا أةها اإل
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 كشيء أخير ةنبغي أف أقولوهلل نحن ناترؼ بما كصفنا اهلل عز كجل بوهلل 

 [.ِٖ)كىخيًلعى اإًلنسىافي ضىًايفان( ]النساء هلل 

لسنا ماالومين في جنبات األرض ىذهن نحن مسلموف كمؤمنوف كلكنا لسنا بماالومينن قد عند 
ل نرفض ناليحة منا األخطاء كقد نرعكب المااصي كقد نركن إلى باض المنكرات كلكن ى

الناصحينن ىل رفضنا من ةأعي ليأمرنا بالماركؼ كةنهانا عن المنكر كما أمر اهلل عز كجل إذ قاؿهلل 
)فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ (!؟ ال ةا أةها اإلخوة. أقوؿ لهؤالء اإلخوة قادة عالمنا الاربي كاإلسبلميهلل 

نا فرد ال أعحمل أةة مسؤكلية كليست لي عاالوا فمركنا بالماركؼ كلسوؼ عجدكف من ةستجيبن كأ
أةة صفة غير كوني كاحدان من ىذه األمةن لقد رأةت منكرات فحذرت منها فتحققت االستجابةن 

بحثت عن ماركؼ غائب طلبت أف ةتحقع فوجدت االستجابةن كالتقالير ال ةزاؿن نحن مقالركف 
ةقالر كةاترؼ أنو مقالر كةقوؿ )كل بني  دـ خطاء كخير الخطائين التوابوف( كلكن فرؽ بين من 

عاالوا لنتااكف في سبيل أف نتفادل عقاليرنا كنتسامى فوقو كبين من ةقالر كةاد عقاليره عمبلن 
مبركرانن ال. نحن ال ةمكن أف نستجيب لمن ةطلب منا أف نستبدؿ بآم القر ف غيره. الن ةمكن أف 

ما نتلوا كتاب اهلل على مؤل نستجيب لمن ةطلب منا أف نرط  أك أف نقفز فوؽ باض ااةات عند
أك في محفلن الن لن ةتحقع ذلك كإف أصغى السمع إلى ىذا من أصغى السمع ممن حولنان ىذا 

 ىو كاقانا.

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ال ةخلي أمتنا من الررؼ الذم متػ اىهىا بون كأم شرؼ أجل كأعظ  من 
ةه  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  ( ث  )فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ (.شرؼ قرار كحك هلل )ًإن مى

أقوؿ لموالنا الذم ةسمع الساعة كبلمنا كةرل قلوبنا كةال  أسرارنا أقوؿهلل عهده ألزمنا بو أنفسنا 
 عجاىك ةا موالنا ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـ أنت كلينا من دكف الناس جمياان 

 [.ُٔٗىيوى ةػىتػىوىل ى الال اًلًحينى(           ]األعراؼ هلل )ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كى 

ىي أنرودعنا نرددىا صباح مساءن أقولها ةا رب الاالمينهلل نحن ملتزموف باألمر الذم كجهتو إلينا 
أف نالل  إخواننان سنكوف  مرةن بالماركؼن سنكوف ناىين عن المنكر لكن بدافع من الغيرة على 

فع من الحبن ال أف نأمر بالماركؼ كننهى عن المنكر كنحن نحمل أنفسنا كعلى إخواننان بدا
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مااكؿ التهدة  كمااكؿ التخرةبن بياة أجددىا باسمي كباسمك  جمياان ةا عباد اهلل لموالنا جل 
 جبللون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

 

 

 

 

 

 

 اٌؾت فٟ ؽ١بح اإلَٔبْ، كاء ٚكٚاء

 

 

د هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إ
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ساادعو كمقومات عيرو فردان كمجتماان إف الحب في حياة اإلنساف ىي الجرثومة التي عفتك ب
كدكلةن كالحب ىو الدكاء الرافي كىو المالل الواقي من علك اافات كلها أةضانن كىكذا فاف 

 الحب في حياة اإلنساف داء كدكاء. كلكن متى ةكوف الحب داءن كمتى ةكوف دكاءن؟

توعب جواب ذلك أحسب ةا عباد اهلل أف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ من األىمية بمكافن فلنس
 .rمستخلىالان من كتاب اهلل كمستخلالان من حدةث رسوؿ اهلل 
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ةكوف الحب في حياة الفرد كالمجتمع كالدكلة داءن فتاكان كجرثومة مهلكة عندما ةتوجو اإلنساف 
بالحب لذاعون كمانى عوجو اإلنساف بالحب إلى ذاعو أف ةحب في ذاعو أىواءىا كرغائبها كغرائزىا 

ف ةحب في ذاعو رغائبها كمبتغياعها كعالبيتها للذات أك للجماعة التي عاتز بها الحيوانيةن كأ
كعنتمي إليها. عندما ةتوجو اإلنساف بالحب لذاعو من خبلؿ ىذه الرغائب كالرهوات التي ذكرعها 

 لك  ةكوف الحب جرثومة فتاكة كةكوف داءن كبيبلنن كيف كلماذا؟

ا الذاعية اانية متاارضة كربما متناقضةن كألف ذلك ألف رغائب الناس مختلفة كألف مالالحه
غذاءىا الاالبي متناقض كمختلف كمن ث  فبل بد أف عتالادـ الرغبات كالبد أف عتالادـ األىواء 
كالرهوات كالاالبيات كمن ث  فبلبد أف ةتحوؿ التالادـ إلى صراع كالبد أف ةتحوؿ الالراع إلى 

األم  السابقة ىل نيًكبىٍت بالاداكات عداء كخالومات كحركبن كدكنك  فتأملوا في حياة 
كالنكبات كالحركب المختلفة إال لهذا النوع من الحب الذم كاف جرثومة فتاكة في حياعها؟ فهذا 

 ىو الحب الداءن كىذا ىو الحب الذم ةركل جرثومة في حياة اإلنساف فردان كمجتماان كدكلة.

كاقيان من عقابيل علك الجرثومة ةا  كااف ما ىو الحب الدكاء؟ ما ىو الحب الذم ةكوف مالبلن 
 عباد اهلل؟

الحب الدكاء ىو أف عتجو ةا ابن  دـ بحبك إلى الواحد الفرد الذم ىو أىل لحبكن أف عتجو 
{ ]االنفطار هلل  لىكى * ًفي أىمٍّ صيورىةو م ا شىاء رىك بىكى  [ٖ-ٕبحبك إلى من }خىلىقىكى فىسىو اؾى فػىاىدى

 بية موالؾ من خبلؿ مارفة عبودةتك الضارعة إللهك ىذا.الحب الدكاء ىو أف عارؼ ربو 

كلكن كأنك  عقولوفهلل فما السبيل إلى ذلك؟ ما السبيل إلى أف أناتع من ذلك الحب الذم ىو 
داء كبيل كجرثومة فتاكة ألعلو إلى ىذا الالايد كأعاامل مع ىذا الحب المستاد؟ نا ن إليك  بياف 

 جزة التي عليع بهذا الموقف.السبيل إلى ذلك في ىذه الكلمات المو 

عباد اهللهلل إف اإلنساف إذا استثنينا منو ىذا القفه الجسدم ميرىك به من حقيقتين اثنتين؛ من الركح 
الهابطة إليو من المؤل األعلىن كمن الغرائز الحيوانية التي ابتلى اهللي عز كجل اإلنسافى بهان كصدؽ 

 اهلل سبحانو كعاالى إذ ةقوؿهلل

ٍيًل }زيةٍّنى ًلل ن اًس حيبُّ الر هىوىاًت ًمنى النٍّسىاء كىاٍلبىًنينى كىاٍلقىنىاًطيًر اٍلميقىنطىرىًة ًمنى الذ ىىًب كىاٍلًفض ًة كىاٍلخى
 [.ُْاٍلميسىو مىًة كىاألىنٍػاىاـً كىاٍلحىٍرًث{ ] ؿ عمراف هلل 
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 ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمها أكالن.

حيوانيةن عن النفس التي عحتضن شهواعها كأىواءىا كما إذان الركح حقيقة مختلفة عن الغرائز ال
نرار جمياانن الركح ىبطت إليك ةا ابن  دـ من المؤل األعلىن الركح منتسبة إلى موالىا كبارئها 

 جل جبللون كصدؽ اهلل القائل للمبلئكةهلل

 [.ًِٗجًدةنى( ]الحجر هلل )فىًاذىا سىو ةٍػتيوي كىنػىفىٍختي ًفيًو( أم في  دـ )ًمن رُّكًحي فػىقىايوٍا لىوي سىا

كمن ث  فاف ركحك التي عخفع بين جوانحك عظل عحن إلى الاال  الالوم الذم أيٍىًبطىٍت منون عظل 
عااني من الروؽ إلى إلهها الذم عنتسب إليون عظل عالن عن حبها إللهها الذم عنتسب إليون لكن 

 لماذا ال نرار بهذا الحنين؟

النفس األمارة بالسوءن أف ىياج الغرائز الحيوانية التي عبحث عن ًسرُّ ذلك ةا عباد اهلل أف ىياج 
مبتغياعها في كياف اإلنساف عظل عالن عن رغائبها كعثبت ىذه الرغائب في لوحة الراور اإلنسانين 
كإذا رأت حنين الركح إلى الاال  الالوم صادرت األىواءي الغرةزةةن األىواءي المنحطة صادرت ىذه 

لحسابها. فأنت عرار بالحنين ةيخىي لي إليك أنو حنين إلى الدكف كإلى األرض كما المراعر الركحية 
فيهان عرار بالحب ةيخىي لي إليك من مالادرة األىواء التي بين جوانحك لالوت الركح ةيخىي لي إليك 

أنو حبٌّ لاالبياعكن ألىوائكن لمراعرؾن نا . من أجل ىذا فاننا نرار برغائب الجسد بل 
لغرائز الحيوانية صباح مساء كنرل كيف أنها عدفانا إلى رغائبها كنرل كيف أف الاالبية برغائب ا

الذاعية كالجماعية كىي لوف من ألواف االستكبار عحفز بكل منا إلى عحقيع ما ةطلبن صوت الركح 
 خىًفيٌّ في ضراـ ىذا الالياح الذم نسماو للغرائز الحيوانية المختلفة. ىذا ىو السبب في أننا ال

 نتبين حنين الركح إلى عالمها الذم أيٍىًبطىٍت منو.

حسنان فما الابلج الذم بو نقف كجهان لوجوو أماـ الركح كنتبين نريدىا كنتبين حنينها كنتبين 
 محبوبها الذم عخفع حبان إليو؟ ما السبيل؟

ثار من ذكر سبيل ذلك اإلك –كأقولو لين لنفسي أكالن كلكل منك  ثانيان  –سبيل ذلك ةا عباد اهلل 
ىذا اإللو الذم من ابتداؤنا كإليو انتهاؤنان كأنا ال أعني بالذكر المانى التقليدم الذم قد ةقفز إلى 
أذىانك  كلكني أعني بالذكر ىذا المانى الذم أقوؿ كالذم أرجو أف ةثبت في أذىاف كلٍّ منا ث  

 أف ةستقر في قلبو.
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عين إف ىما إال ىدةة نزلتا إليك من ىذا اإللو أعني بالذكر أف نتبين أف ىاعين الاينين المبالر 
 الخالع.

 أف نتبين أف ىذا السمع الذم عتمتع بو إف ىو إال ىدةة ىبطت إليك من لدف موالؾ كخالقك.

أف عتبين أف الاقل الذم عتمتع بو كالذم جالو اهلل زةنة لوجهك كلتقاسي  كجهك إف ىو إال ىدةة 
 أنزلها اهلل سبحانو كعاالى عليك.

عتبين كأنت عجلس على مائدة الطااـ أف كل ىذه األلواف إف ىي إال نتيجة كحاليلة أمطار  أف
ىبطت كنباعات فيجٍّرىٍت كأنااـ سخ رىا اهلل لك ضركعان كلحمانن علك ىدةة أخرل من قبل اهلل 

 سبحانو كعاالى لك.

عها فتال  أنها صناة ذكر اهلل أف عنظر إلى الدنيا التي من حولك على اختبلؼ أشكالها كعنوع لوحا
 ذلك اإللو الحكي ن الحكي  فيما صنع الرحي  فيما أبدع.

ذكر اهلل جل جبللو أف عنظر إلى نباعات األرض كاخضرارىا كالرةاحين التي عرسل عبقها إلى أنفك 
 أف عال  أنها ىدةة اهلل إلى عينيك كأنفك.

كالوركد فتال  أنها رسائل حبٍّ من  –كما أكثر عنوعها كما أعجب ألوانها  –أف عتأمل في الزىور 
 اهلل إليكن أف عتبين ىذا دائمان.

إذا أيٍبتى مساءن إلى فراشك كعمددت عنتظر نامة الرقاد أف عال  أف ىذا الرقاد ىدةة من  –ذكر اهلل 
 خالقك الذم أبدعك كصورؾ كأكرمك.

أف  –د كالتاب إذا أخذت حظك من الرقاد ك بت إليك الركح كأنت نري  باد الك –ذكر اهلل 
 عال  أف ىذه اليقظة ىدةة من اهلل أرسلت إليك.

أف عال  أف ىذا الذم نق اؾى اهلل عز كجل منو من الدرف كمن  –إذا دخلت الحماـ  –ذكر اهلل 
 األرجاس إف ىو إال ىدةة اهلل لك.

 أف عال  أف ىذا الماء الطاىر المطهر إف ىو إال ىدةة اهلل سبحانو كعاالى لك.

أعنيو بالذكر. فاذا عاش أحدنا كىو ةرب  ىذه المظاىر بكـر اهلل كةال  أنها رسائل حب ىذا ما 
كعكرة  من اهلل عز كجل لك ما الذم ةحالل؟ ةخفت صوت الغرائز الحيوانية كةخبو ضراـ 
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الرهوات النفسية كةالو صوت الركحن ةالو حنين الركح إلى بارئها. ستنالت إلى ركحك فتسمع 
نريد الحب؟ ال  للغرائزن ال للاالبياتن ال للماؿن ال للرهوات كاألىواء  نريد الحب لكن لمن

 كلكنو نريد الحب لمن فطرؾن لمن أبدعكن لمن كر مك كصدؽ اهلل القائلهلل

ٍلنىاىيٍ  ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىي  مٍّنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىي  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن }كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى ٍ  عىلىى كى
 [.َٕخىلىٍقنىا عػىٍفًضيبلن{ ]اإلسراء هلل 

ىذا ما أعنيو بذكر اهللن ىذا ىو الابلج ةا عباد اهلل. ك  نحن بحاجة إلى ىذا الابلجن كما أةسر أف 
نستاملون ما أةسر أف نمزؽ الحجاب الكثيف القائ  بيننا كبين صوت الركحن ىذه الركح التي 

لمؤل األعلى كذلك عن طرةع رب  نا  اهلل بالمنا . ك  كك  ةحدثنا ربنا عن ىبطت إلينا من ا
 [.ٖٕالسمع كاألفئدة كةقوؿهلل }قىًليبلن م ا عىٍركيريكفى{ ]المؤمنوف هلل 

 لماذا ال نركرهن بل أقوؿ لماذا ال نتذكر ىذه الحقيقة؟

ون ذلك ألف اإلنساف عباد اهللهلل اإلنساف مفطور على محبة من خلعن اإلنساف مفطور على محبة إله
مفطور على محبة الجماؿ كاإلحساف كالاظمةن كىل ىنالك عوامل للحب غير ىذه الاوامل 

 الثبلثة؟

 من ىو الجميل األكحد الذم ةنبغي أف ةتالع القلب بجمالو؟ ىو اهلل.

 من ىو المحسن األكحد الذم ةنبغي أف نػىٍانػىوى إلحسانو؟

 يض القلب منا عاظيمان لو؟ ىذا ىو الابلج.من ىو الاظي  األكحد الذم ةنبغي أف ةف

كإذا رأةت  من الناس من ةارض عن ىذا الابلج في مراحل حياعون كثيركف ى  الذةن ةارضوف 
كةالغوف إلى أصوات الغرائز كالرهوات النفسانية المختلفةن لكن ما أسرع ما ةنقضي الرباب كما 

ساف قد دخل في مدارج الريخوخة عندئذو أسرع ما عنقضي الكهولة كما أسرع ما عجد أف ىذا اإلن
عذبل الرهوات كةخبو ضرامها بطبياة الحاؿ سواء ذكر اهلل أـ ل  ةذكرهن ةنظر ىذا اإلنساف في 
ىذه الحاؿ إلى كيانو كةالغي السمع فبل ةكاد ةسمع ما كاف ةهتاج بين جوانحو من الرغبة في 

ؿ من ىنا كىناؾن أةن ىذا الالوت الذم  عحقيع الغرائز كالرهوات كالاالبيات كاألىواء كجمع الما
كنت أسماو؟ ال ةوجد أم صوت. أةن ىذا الهياج الذم كنت أخضع لسلطانو؟ ال شيء ااف. 

كةالغي السمع كإذا بالوت الركح قد أصب  جليانن لماذا؟ ألف الضجيج انتهى. ةالغي السمع ىذا 
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عقوؿهلل أنا إنما أعرع  اإلنساف الذم دخل في مدارج الريخوخة فيالغي السمع إلى ركحو التي
المآؿن أنا إنما ىبطت من الاال  الالوم الذم سأعود إليون أنا حبيبي ىو اهللن كعندئذو عنظر إلى 

ىذا اإلنساف الذم دخل في مراحل الريخوخة كقد  ب إلى اهلل كقد أمسك بالسبحة كأخذ ةذكر 
ىواء سكتت كمن ث  ظهر اهلل كأخذ ةتوب إلى اهللن لماذا؟ ألف ضراـ الرهوات عوقفت كألف األ

 صوت الركحن ظهر حنين الركح إلى بارئها.

أسأؿ اهلل أف ةجالنا نالغي السمع إلى أركاحنا ىذه قبل أف عحيع بنا الريخوخةن قبل أف ندخل 
 في مدارج الريخوخة.

أسألك الله  أف علهمنا ذكرؾن كأسألك الله  أف عجالنا ممن ةرب  نامك بذاعك الالية حتى 
 نارقك.

 ا بأنك أنت الجميل األكحد فما ةنبغي أف نارع إال ىذا الجميل الواحد. من

  منت بأنك المحسن األكحد فما ةنبغي أف نحب إال ىذا المحسن األكحد.

  منا أنك أنت الاظي  األكحد.

 أسأؿ اهلل أف ةرزقني كإةاك  نامة لذة حبون مارفتون الروؽ إليو.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

  

 

 

 

 

 

 



  

 ~783 ~ 
 

 ٍجت ػلاٚح اٌش١طبْ ٌإلَٔبْ ٚاٌؼبطُ ِٕٙب

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرة
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 الى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عا

ما قرأت في كتاب اهلل عاالى عحذةران أبلغ كال أجلى كال أخطر من قولو عز كجل كىو ةخاطب 
 عباده قائبلنهلل

نٍػيىا كىالى ةػىغير ن كي  بًالل ًو الٍ  ا الن اسي ًإف  كىٍعدى الل ًو حىعٌّ فىبلى عػىغير ن كي ي اٍلحىيىاةي الدُّ ري * ًإف  الر ٍيطىافى غىريك )ةىا أىةػُّهى
ا ةىٍدعيو ًحٍزبىوي لًيىكيونيوا ًمٍن أىٍصحىاًب الس ًايًر( ]فاطر هلل   [.ٔ-ٓلىكيٍ  عىديكٌّ فىاع ًخذيكهي عىديٌكان ًإن مى

كلكن البد أف ةتساءؿ كل منا ةا عباد اهلل في  جال الريطاف من نفسو عدكان لئلنساف؟ لماذا جال 
ان لئلنساف كما ةقوؿ اهلل عز كجل ككما ةحذرنا من عقابيل مكره الريطاف من نفسو خالمان لدكد

كعدكانو؟ لقد أجاب بياف اهلل عز كجل عن ذلكن كلكن قبل أف أذكر لك  جواب اهلل عز كجل 
أجيب عما قد ةخطر في الباؿ بالنسبة لكثير من الناسن لال فيه  من قد ةقوؿهلل كأةن ىو ىذا 

 بياف اهلل عز كجل عن ذلك سلفان كذلك عندما قاؿهلل الريطاف؟ كلماذا ال نراه؟ لقد أجاب

 [.ِٕ)ًإن وي ةػىرىاكيٍ  ىيوى كىقىًبيليوي ًمٍن حىٍيثي الى عػىرىٍكنػىهيٍ ( ]األعراؼ هلل 

 كمتى كانت الاين ميزاف لما ىو موجود كمفقود؟

ةقوؿ  أجل عاالوا إذان نالغي السمع إلى السبب الذم بي نو اهلل عز كجل لاداكة الريطاف لئلنسافن
 اهلل سبحانو كعاالىهلل



  

 ~784 ~ 
 

ـى فىسىجىديكٍا ًإال  ًإبًٍليسى لى ٍ  ًة اٍسجيديكٍا ادى لىٍقنىاكيٍ  ثي   صىو ٍرنىاكيٍ  ثي   قػيٍلنىا ًلٍلمىآلًئكى ةىكين مٍّنى  )كىلىقىٍد خى
ره مٍّنٍ  يػٍ لىٍقتىوي ًمن ًطينو الس اًجًدةنى * قىاؿى مىا مىنػىاىكى أىال  عىٍسجيدى ًإٍذ أىمىٍرعيكى قىاؿى أىنىٍا خى لىٍقتىًني ًمن ن ارو كىخى وي خى

بػ رى ًفيهىا فىاٍخريٍج ًإن كى ًمنى الال اًغرًةنى( ]األعراؼ هلل  هىا فىمىا ةىكيوفي لىكى أىف عػىتىكى -ُُ* قىاؿى فىاٍىًبٍ  ًمنػٍ
ُّ.] 

كجل ذلك ىو السبب الذم دعا إبليس إلى أف ةالن عداكعو لك ةا ابن  دـن ألنو رأل أف اهلل عز 
طرده من حظيرة رحمتو كمن كاسع فضلو كًمنىًنًو كأعلن طردىهي من رحمتو كلانىتىوي من ألطافو في 

سبيلك أنت ألنو استكبر عليك فل  ةنفذ أمره إذ كر مىك كأمر مبلئكتو بالسجود لك في شخه 
لمخلوؽن  دـ سجود عكرة  ال سجود عبادةن فهذا ىو سبب الاداكة التي ةيًكنػ هىا الريطاف لهذا ا

 كمن أجل ذلك ةقوؿ ربنا محذرانهلل

ا ةىٍدعيو ًحٍزبىوي لًيىكيونيوا ًمٍن أىٍصحىاًب الس ًايًر( ]ف اطر هلل )ًإف  الر ٍيطىافى لىكيٍ  عىديكٌّ فىاع ًخذيكهي عىديٌكان ًإن مى
ٔ.] 

تكبر كلكن فما ىو الااص  ةا عباد اهلل من عداكة ىذا المخلوؽ الذم استكبر على اهلل كمن ث  اس
عليك ةا ابن  دـ؟ اسماوا بياف البارم عز كجل كحدةثو عن الااص  الذم ةاالمك ةا ابن  دـ من 

عداكة الريطاف كمكائدهن ةقوؿ اهلل عز كجل حكاةة لخطابو الذم أجاب بو إبليس إذ أعلن 
 استكباره على اإلنساف ألنو مخلوؽ من نار كاإلنساف مخلوؽ من طينهلل

ا ًصرىاطه عىلى  ي  ميٍستىًقي ه * ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍ  سيٍلطىافه ًإال  مىًن اعػ بػىاىكى ًمنى اٍلغىاًكةنى( )قىاؿى ىىذى
 [.ِْ-ُْ]الحجر هلل 

 متى قاؿ اهلل عز كجل إلبليس ىذا؟

عندما عوع دىؾى ةا ابن  دـ أال ةألو جهدان في أف ةزجك في أسباب الرقاكة كالطغيافن عندما  ؿ 
ال ةألو جهدان في أف ةجالك شرةكان ماو في اللان الذم حاؽ بو من قبل اهلل عز كجل على نفسو أ

 كذلك عندما قاؿهلل

ةٍػتىًني ألىقٍػايدىف  لىهيٍ  ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًقي ى * ثي   اعًيػىنػ هي  مٍّن بػىٍيًن أىٍةًدةًهٍ  كىًمنٍ  ا أىٍغوى ٍلًفًهٍ  كىعىٍن  )قىاؿى فىًبمى خى
انًًهٍ  كىعىن  [.ُٕ-ُٔشىمىآئًًلًهٍ  كىالى عىًجدي أىٍكثػىرىىيٍ  شىاًكرًةنى( ]األعراؼ هلل  أىٍةمى

 عندئذو أجابو بياف اهلل قائبلنهلل
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ا ًصرىاطه عىلىي  ميٍستىًقي ه * ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍ  سيٍلطىافه ًإال  مىًن اعػ بػىاىكى ًمنى اٍلغىا ًكةنى( )قىاؿى ىىذى
 [.ِْ-ُْ]الحجر هلل 

ىذا الكبلـ ةضانا أك ةزجنا أما إشكاؿ خبلصتو أف الناس كله  عباده هللن كله  بما فيه   كلكن
الفجرة كالطغاة كالمارقوف كالمؤمنوف كالملحدكفن كله  مالطبغوف بالبغة الابودةة هللن أةقنوا 

بذلك أك جحدكان فهل ىذا ةاني أف كل الناس إذان ميحىال نوف ضد عداكة الريطاف؟ ىل مانى ذلك 
ف الريطاف لن ةستطيع أف ةناؿ منه  مناالن؟ ال ةا عباد اهللن ليس ىذا مانى كبلـ اهلل عز كجلن إف أ

مانى قولوهلل )ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍ  سيٍلطىافه( أم إف كل من عحقع بمانى الابودةة لي كدخل 
فيو )لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍ  مدخل ىذه الابودةة باختياره كطوعو متحققان بهذا الوصف الذم أقمتو 

سيٍلطىافه(. إذان ىنالك في الناس فرةقاف؛ فرةع أعرض عن كاقع عبودةتو هلل عز كجل كذىل عنها كما 
ذىل الريطاف كعاش متجاىبلن مستكبران عليهان ليس الحدةث عن ىؤالء في ىذا الذم ةقولو اهلل 

افه(ن كإنما الحدةث عن الفرةع الثاني كى  أكلئك الذةن عز كجل )ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍ  سيٍلطى 
كضاوا عبودةته  هلل موضع التنفيذن عرفوا ىوةاعه  مملوكين عبيدان هلل سبحانو كعاالى كدانوا من ث  

هلل عز كجل بذؿ الابودةة لون ىؤالء ى  الذةن ةقوؿ اهلل عز كجل عنه هلل )ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى 
افه(ن كيف؟ أفيكونوف ماالومين من الذنوب؟! ال ةا عباد اهللن نحن نال  أف الناس  عىلىٍيًهٍ  سيٍلطى 

كله  كانوا كال ةزالوف خطائينن حاشى الرسل كاألنبياءن إذان ما مانى قولوهلل )ًإف  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى 
جل الواحد عىلىٍيًهٍ  سيٍلطىافه(؟ مانى ىذا أف كل من داف بالابودةة هلل كعل  أنو مخلوؽ هلل عز ك 

القهارن كعل  أف لو كقفة بين ةدم اهلل عز كجل لها ميقاعها الذم لن ةتقدـ كلن ةتأخرن كل من 
عل  ىذه الحقيقة كاصطبغ بهان مهما ارعكب من المااصي البد أف ةقوده شاوره بذؿ الابودةة هلل 

عوابان رحيمانن كصدؽ اهلل  إلى التوبةن إلى اإلنابةن إلى الندـ بين ةدم اهلل عز كجل كعندئذو ةلقى إلهان 
 القائلهلل

 [.ُّٓ)كىمىن ةػىٍغًفري الذُّنيوبى ًإال  الٌلوي( ] ؿ عمراف هلل 

كأضاك  أماـ صورة ىذا الابد الذم داف بمانى الابودةة هلل ككضع عبودةتو هلل موضع التنفيذن قد 
عنو لكنو ما إف  عزؿ بو القدـن قد عهتاج بو رعوناعون أىواؤه فيرعكب محظوران نهى اهلل عز كجل

ةتجاكز ىذا المنكر الذم اقترفو حتى عستيقظ مراعر عبودةتو هلل فياض على أكف الندـ كةقوده 
الندـ خجبلن إلى باب اهلل عز كجل ةالن التوبة كعندئذو ةتوب اهلل عز كجل عليون ةمري أةامان أك 
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كةمكر بو الريطاف كةدعوه  ساعاتو ربما كعزؿ بو القدـ مرة أخرل كعهتاج بو النفس األمارة بالسوء
كةغرةو فيقع الثانية في المااليةن ث  إف عبودةتو هلل عقوده باد ذلك مرة ثانية إلى اإلنابة كالتوبة كلن 

ماداـ أنو قد كضاها موضع  –ةجد إال ربان غفوران رحيمانن كمهما عالى اهلل عز كجل فاف عبودةتو 
توبة كاإلنابة هلل عز كجلن كمن ث  فاف الريطاف البد أف عقوده إلى محراب ال –التنفيذ كداف لها 

ةفرح في الساعة األكلى إذ زج و في الماالية كاستطاع أف ةكيد لو كلكن الفرحة ما علبث أف 
عتحوؿ إلى أسى كخيبة أمل إذ ةجد أف ىذا الااصي قد عاب إلى اهلل كأف اهلل عز كجل قد عاب 

كيف ةالورىا لنا بياف اهلل في ىذا الحدةث القدسي ىذه الحقيقة   –ةا عباد اهلل  –عليو. كاسماوا 
 المتفع عليوهلل

نموذج لمئات المبلةين من  –عن ربو قائبلنهلل ةقوؿ اهلل عاالىهلل أذنب عبده ذنبان  rةركم رسوؿ اهلل 
فقاؿ أم رب لقد أذنبت ذنبان فاغفر لي ذنبين قاؿ اهللهلل عل  عبدم أف لو ربان ةغفر الذنب  –أمثالو 

فرت لابدمن ث  أذنب ذنبان ثانيان فقاؿهلل أم رب لقد أذنبت ذنبان فاغفر لي ذنبين كةأخذ بو فقد غ
قاؿ اهلل عز كجلهلل عل  عبدم أف لو ربان ةغفر الذنب كةأخذ بو فقد غفرت لابدمن ث  إنو ةذنب 

ذنبان ثالثان فيقوؿهلل أم رب لقد أذنبت ذنبان فاغفر لي ذنبين قاؿ اهلل عز كجلهلل عل  عبدم أف لو ربان 
 فر الذنب كةأخذ بو فليفال عبدم ما ةراء فقد غفرت لو.ةغ

عن ربون فيقوؿ قائل منك  إذان  rإةاك  أف عتالوركا مانى خاطئان لهذا الكبلـ الذم ةركةو رسوؿ اهلل 
فلنفال ما شئنا من المااصي فلقد أعلن اهلل عز كجل لنا التوبة سلفانن ال ليس ىذا مانى كبلـ اهللن 

ـ أف ىذا الابد إذا كاف شأنو ىكذا كلما ارعكب ماالية ساقتو الندامة كلكن مانى ىذا الكبل
الحقيقية إلى التوبة كاإلنابة إلى اهلل فلسوؼ ةجد ربان عائبان عائبان مهما عالى اهلل عز كجل لكن 

بررط أف عكوف إنابتو إلى اهلل إنابة صادقة كأف ةاـز على أال ةاودن كلكن مهما أطغاه الريطاف 
 كمهما نج  في الكيد فاف التوبة عمحو السيئات كلها ةا عباد اهلل. كمهما كاد لو

ىذا ىو الابلج ةا عباد اهللن عبلجنا الذم ةنبغي أف نتخذه ضد مكائد الريطافن عبلجنا الذم 
ةنبغي أف نستاملو أماـ ىذا التحذةر الذم ةحذرنا بو بياف اهلل عز كجل أف نغذم مراعر عبودةتنا 

اهلل عز كجل كي ال نقع في الداء الذم أىلك الريطاف ككاف سببان لطرد اهلل  هلل كأال نستكبر على
 سبحانو كعاالى لو من رحمتو كفضلو.
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إننا ةنبغي أف نال  أف اهلل سبحانو كعاالى قد سبقت رحمتو غضبو كأف اإلنساف ليس بينو كبين أف 
ن ليس بينو كبين ىذه الساادة إال ةلقى ربان كرةمان غفوران رحيمان إال أف ةكوف صادؽ االلتجاء إلى اهلل

ىذه الخطوةن كانظركا إلى ىذا الحدةث الالحي  الذم ةركةو مسل  في صحيحو من حدةث عمر 
في أعقاب حرب كانت  –بن الخطاب رضي اهلل عنو قاؿهلل بينا نحن عند رسوؿ اهلل إذ أيًعيى بأسرل 

عن شيءن ث  إنها كقات على كنظرنا فوجدنا امرأة عركض في ىلع بين األسرل عبحث  – نذاؾ 
أعركف إلى ىذه المرأة  :rطفل صغير أخذعو كألالقتو بالدرىا كأخذت عرضاون قاؿ لنا رسوؿ اهلل 

أملقية كليدىا في النار؟ قلنا ال كاهلل ةا رسوؿ اهللن قاؿهلل لىٌلو أشد رحمة باباده من ىذه بوليدىا. 
 نا  لىل و أشد رحمة باباده من ىذه بوليدىا.

المانى الاميع لهذا الكبلـ؟ أم كن ةا ابن  دـ في عبلقتك مع اهلل كصلتك باهلل كهذا كلكن ما 
الطفل في عبلقتو بأمو عجد ربان رحيمان غفوران كرةمان ةالف  عنك كةغفر الذنوب كلهان أم أف الطفل 
ا مهما كاف ةتالف بالرقوة أشكاالن كأنواعانن مهما رأةتو ةكسر كةخرب كةفالن ماذا ةكوف شأنو إذ

طاؼ بو خطر؟ ماذا ةكوف من شأنو إذا أقبلت إليو مخافة؟ ةلجأ رأسان إلى أحضاف أمون ةلجئ إليها 
 كةترب ثي بها.

كن في كاقاك كهذا الطفلن عندما عرعكب المااصي كعرار بثقلها على كاىلك كأنت عمضي إلى 
ى أمون كن كهذا دةاف السموات كاألرض كن كهذا الطفل في التجائك إلى اهلل كما ةلتجئ ىو إل

الطفل عندما عطوؼ بك األخطارن االبتبلءاتن المالائب الدنيوةة أك األخركةة المختلفةن كن كهذا 
الطفل إذ ةلتجئ في مثل ىذه الحاؿ إلى أمو علتجئ إلى ربكن عالل  ما بينك كبينون إذان ستجد ربان 

 غفوران رحيمان كرةمان.

ءن في الردةن عند االبتبلءاتن عند المحنن عند لكن أرأةت إلى من ةستكبر على اهلل في الرخا
 المن  كال ةتارؼ على اهللن أرأةت  طفبلن صغيران ىكذا ةكوف شأنو.

 عباد اهللهلل ىذا ىو الداء كذلك ىو التحذةر كىذا ىو الابلج الذم ةضاو أمامنا بياف اهلل عز كجل.

سانية اإلنساف عندما عكوف ةقظة كااف عاالوا نقف أماـ ىذه الالورة من الاتاب الرقيع المذةب إلن
ظاىرةن عتاب رقيع ربانين ما كقفت في ةـو من األةاـ كأنا أعلوا كتاب اهلل عنده إال كأعدعو مثنى 

 كثبلث كرباع كأنا أشار باألل  الردةد كالحياء الكبير من اهللن اسماوا قولوهلل
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ـى فىسىجىديكا إً  ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى ال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبًٍّو أىفػىتىت ًخذيكنىوي )كى
 [.َٓكىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍ  لىكيٍ  عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى بىدىالن( ]الكهف هلل 

لانتو من أجلك ن كااف أعأملت  في ىذا الاتاب؟ أنا طردت إبليس في سبيلك  عندما كىر ٍمتيكي ن 
ـي لك  كعتخذكف من ىذا الادك الذم طردعو في سبيلك   عارضوف عني كأنا الرب الرحي  المكرٍّ

 عتخذكنو كليان من دكني! 

 )أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍ  لىكيٍ  عىديكٌّ بًٍئسى لًلظ اًلًمينى بىدىالن(

ك هلل ال ةا موالنان ال ةا رب الاالمين ما اعخذنا الريطاف كليان من دكنك ق ن أقوؿ باسمي كباسم
أنت كلينا في الدنيا كااخرةن أنت كلينان لكنو الضاف الذم ابتليتنا بو ةجالنا نقع في مكائد 

 الريطاف كالنفس كالهول كلكنا ال نلبث أف نتوب كأف نؤكب إليك ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـ.

 ربنا القائلهلل

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل )ا  [.ِٕٓلٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى

كىا نحن مؤمنوف بكن أخرجنا من ظلمات نفوسنان أخرجنا الله  من ظلمات أىوائنان أكرمنا بنور 
 المارفةن بنور الهداةة كالارفاف.

بها في دنيانا إذا  ؿ الناس إليك كإذا كقفوا بين الله  ثبتنا على ىذه الحقيقة التي ندةن لك 
 ةدةكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 طفبد اٌؾظ اٌّجوٚه ٚأصوٖ فٟ ؽً ِشىالد األِخ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطان

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ن بل إنها لمركبلت الاال  اإلسبلمي األجمعن كإننا  إف مراكلنا متفاقمة متزاةدة كما عركف اليـو
 بدقة إذ قاؿهلل r لننظر فنجد أنفسنا في اليـو الذم كصفو رسوؿ اهلل

كما عداعى األكلة إلى قالاتها قالواهلل أمن قلة نحن ةا   –أم الدكؿ  –)ستداعى عليك  األم  
 رسوؿ اهلل ةومئذ؟ قاؿهلل بل أنت  كثير كلكنك  غثاء كغثاء السيل(.

كالشك أف المركبلت أةان كاف نوعها ةجب أف عياالىجن كإف من بين الابلج الوسائل المادةة 
كن فلنال  جمياان ةا عباد اهلل أف ىذه الوسائل المادةة مهما كثرت كعوافرت لن عغني الماركفةن كل

المسلمين شيئان عن الابلج األكؿ األكحد أال كىو عبلج االلتجاء إلى اهلل كالفرار إلى اهلل سبحانو 
ا كعاالى. كلحسن الحظ ننظر فنجد أف موس  االلتجاء إلى اهلل كموس  التضرع على بابو ىا ىو ذ

ن نايش في قدسية ىذه األشهر التي نو ه بفضلها بياف  قد عادن فنحن اليـو نايش في األشهر الحـر
اهلل عز كجلن كىا ىو ذا موس  الحج إلى بيت اهلل الحراـ قد عاد ك بن إذان فاف األبواب اليـو 

تي للتخله من المركبلت التي رانت علينا بل ال –بل أكبر عبلج  –مفتحة أماـ أكؿ عبلج 
 عطوؼ بالاال  اإلسبلمي أجمع.

كلكن ةنبغي أف أنبو كأف أيذىكٍّر بأنو ليس كل من عوج و حاجان إلى بيت اهلل الحراـ أعي  لو أف ةاالج 
نفسو أك ةاالج أمتو بهذا الابلجن عبلج التضرع كااللتجاء كالفرار إلى اهلل عز كجل. ليست الابرة 

حدنا ثياب اإلحراـ كأف ةقوؿ بلسانو لبيك كلبيكن كليس ةا عباد اهلل بالحج المبركر أف ةرعدم أ
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الابرة بالحج المبركر أف ةندمج مع الناس الطائفين حوؿ بيت اهلل الحراـ فيطوؼ كما ةطوفوف 
كةتحرؾ كما ةتحركوف. ك  من أناس ةتوجهوف في ىذه األةاـ حجاجان في الظاىر إلى بيت اهلل 

ه  كجنبات نفوسه  أباد ما ةكوف عن مانى االلتجاء الحراـ كلكن المقالد الذم استقر في قلوب
إلى اهلل بل عن مانى الابادة كالابودةة هلل. فيه  من قد استبد به  الروؽ إلى لقاء رفقةن إلى لقاء 

أقارب كأرحاـ بر حى به  الروؽ إلى لقائه ن ةذىبوف حجاجان إلى بيت اهلل الحراـ من أجل ىذا 
 الغرض.

 ذه الرحلة عاود له  برب  مالي كبيرن ةذىبوف بقالد التجارة.فيه  الذةن كجدكا أف ى

فيه  أناس علموا أف منهاج رحلته  ستضمن سهرات كمتع كليالي أنس كسمر كطربن عردى  
 الرغبة إلى الحج ابتغاء ىذا.

أفيياد ىؤالء في ميزاف اهلل عز كجل حجاجا؟ أفيتأعى ألحدى  أف ةلتجئ إلى اهلل كقد أعرض عن 
 سيها كأقبل ةتذكر عرصات القيامة؟ ال أةها اإلخوةن لن ةتأعى منو ذلك.الدنيا كن

فيه  من عوجو حاجان إلى بيت اهلل الحراـ لكنو سلك إلى ذلك سبيبلن غير شرعين دفع الماؿ 
 الكثير أك القليل رشوة من أجل عأشيرة الدخوؿن اشتراىا بسار السوؽ السوداء.

ذىبوا باس  ىذه المهن إذ ل  ةتأت له  أف ةذىبوا إال عن فيه  الناس الذةن غطوا أنفسه  بمهنن 
طرةع ىذه النافذة كما ى  من ىذه المهن بريء كال شأف له  بها ق ن كإنك  لتالموف ىذان كاهلل 

 عز كجل طيب ال ةقبل إال طيبان.

فيه  أناس ركبته  الدةوف كعوجهوا حاجين إلى بيت اهلل الحراـ دكف أف ةستأذنوا أصحاب ىذه 
دةوف كقد عل  كل دارس لررةاة اهلل جل جبللو أف المدةن ال ةجوز أف ةتحرؾ من األرض التي ال

 فيها دائنوف إال باد أف ةوفي له  حقوقه  أك أف ةستأذنه .

ىؤالء ى  حجاج في الظاىر كةكثركف سواد الحجيجن كلكن فلتالموا أف حل المركلة ليس بيد 
 ه  ةاودكف بأكزار ل  ةكونوا ةتحملونها عندما ذىبوا.ىؤالء أبدانن ةاودكف كما ذىبوان بل لال

إنما الحاج ىو ذاؾ الذم نظر إلى قلبو فطهره من سائر الغاةات كاألىداؼ الدنيوةة كمؤله 
باإلخبلص لوجو اهلل عز كجلن نظر إلى الطرةع الذم شرعو اهلل عز كجل للحج فسلك ىذا الطرةع 

ةسرةن الحظ سيل  ى األكلوةات في الررةاة اإلسبلميةن كل  ةحد عن ىذا الطرةع المرركع ةمنة كال 
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عل  أنو قد حج قبل اليـو مثنى كثبلث كرباع كعل  أنو إف عوجو اليـو حاجان إلى بيت اهلل الحراـ 
فلسوؼ عيغلىع أبواب مالال  للناسن لاباد اهلل عز كجل بسبب غيابو كال بدةل عنو ةقـو مقامون 

لررع كاعجو حاجان إلى بيت اهلل الحراـ بهذا الدافع الطاىر المنقى أدرؾ ىذا فقي د نفسو بضواب  ا
عن الروائب كاألدرافن ىؤالء ى  الذةن نرجو أف عيحىل مركبلت الاال  اإلسبلمي عندما ةاللوف 
إلى بيت اهلل الحراـن عندما ةقفوف في ةـو عرفة في ذلك اليـو المالغر عن اليـو الذم ةقـو فيو 

ىؤالء ى  الذةن ةيرجىى أف عكوف مفاعي  حل مركبلت الاال  اإلسبلمي الناس لرب الاالمينن 
 بأةدةه .

أقوؿ لهذا الذم ةنضب  بسلوكو كقالده إذ ةتجو حاجان إلى بيت اهلل الحراـهلل ةا أخي إذا رأةت 
نفسك قد كصلت إلى بيت اهلل الحراـ كاكتحلت عيناؾ بمر ه كرأةت نفسك عطوؼ ببيت اهلل مع 

ك إنما عطوؼ حوؿ القي  التي كضاها اهلل عز كجل أمانةن في عنقكن عالور أنك الطائفين فتالور أن
عطوؼ حوؿ ذؿ الابودةة هلل متجهان بهذا الذؿ إلى قيـو السموات كاألرض. عذكر كأنت عطوؼ 

كىو ةطوؼ طوافك ىذاهلل )لبيك الله  حقان كصدقانن لبيك  rحوؿ ىذه األحجار قوؿ المالطفى 
 الله  عابدان كرقا(.

ألنك أمرعني بذلكن أدكر حوؿ ىذه البني ة ألنك أنت الذم أمرعني بذلك. فاذا أعي  لك أف  أطوؼ
علالع صدرؾ بالملتـز كبسطت ةدةك ةمينان كشماالن على الملتـز فتالور أنك عسأؿ اهلل عز كجل 

أف ةأخذؾ من نفسك إليون عالور أنك عسأؿ اهلل سبحانو كعاالى بذلك عبودةتك لو كباظي  
ليو أنك عترامى في ساحة رحمتو كأنك علالع نفسك بوابل فضلو ككرمو كجوده كادع اهلل افتقارؾ إ

بكل ما ةتحرؾ بو لسانك لنفسكن لذكةكن إلخوانك في اإلنسانيةن إلخوانك في الاال  
اإلسبلمين كاسأؿ اهلل سبحانو كعاالى له  الحل السرةع لمركبلعه  كالكـر الواسع الذم ةتجلى 

عليه  برحماعو. فاذا عوجهت باد ذلك إلى رابيتي الالفا كالمركة كأخذت  في مثل ىذه األةاـ
عساى مع الساعين بينهما فتالور كأنت عساى بين ىاعين الرابيتين أنك عقوؿ لموالؾ عز كجل ما 

 قالو كليمو من قبلهلل

 [.ْٖ)كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبٍّ لًتػىٍرضىى( ]طو هلل 

ؿ لموالؾ ىا أنا قد جئت من دكةرة أىلي )كىعىًجٍلتي عذكر كأنت عساى سايك ىذا كعالور أنك عقو 
ًإلىٍيكى رىبٍّ لًتػىٍرضىى(ن فاذا كصلت إلى رابية المركة فقف ىناؾ كاعل  أف شآبيب الرحمة اإللهية 
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عنهمر ىناؾ كال عنقطع ارفع ةدةكن ابس  كفيك إلى سماء الرحمة اإللهيةن ادع اهلل كاجال من 
 عجال من أعمالك المختلفة شفياان بل اجال عبودةتك هلل عز عبودةتك قربى بين ةدم دعائكن ال

كجل ىي الرفيع بين ةدم دعائكن ادع اهلل لنفسك كلذكةك كإلخوانك في اإلنسانية كفي 
 اإلسبلـن ادع اهلل للاال  اإلسبلمي.

حياف كإذا جاء ذلك اليـو المالغر من أةاـ القيامةن علك األةاـ التي ةادنا بل ةتوعد في كثير من األ
بها ربنا عز كجل ككقفت مع عباد اهلل عز كجل في ذرا عرفة كانس الدنيا كلها ةا أيخٌين انس 

عبلقتك باألرض الفانيةن انس عبلقتك بكل شيء في ىذه الدنيا كعذكر رحلتك إلى اهللن عذكر 
دم كقفتك التي ال رةب فيها بين ةدم اهلل سبحانو كعاالى. في علك الساعة عالور أنك عقف بين ة

اهلل للحسابن كإنها لوقفة قادمة ال رةب فيهان عالور أف الجنة أمامك كأف عذاب اهلل كسايره أةضان 
أمامك كال عدرم إلى أم الماليرةن ستنتهين كيف ةكوف حالك  نذاؾ؟ عالور أنك في علك 

 الساعةن ناًج اهللن قل لوهلل أم رب لقد سترعني في دنياني فأسبغ كأدـ علي سترؾ إذ ةقـو الناس
لرب الاالمينن سترعني كل  عفضحني ىا أنا قد جئتك مثقبلن باألكزارن أكزار أنت عالمها كلكن 

عبادؾ ال ةالمونهان أنت الستيرن أسألك الله  كما أسبغت سترؾ علي في دنياني أف عسترني ةـو 
ةقـو الناس لرب الاالمينن ةـو أقف ىذه الوقفة بين ةدةكن أسألك الله  بذؿ عبودةتي لك 

رحمتك التي كسات كل شيء أف عرح  عبادؾ البائسين التائهين في جنبات األرضن ألهمه  أف كب
ةاودكا إلى رشدى ن ألهمه  أف ةاودكا إلى صراطك القوة  كما أعدت أكلئك الناس الراردةن عن 
صراطك إذ باثت إليه  خاع  النبيين كالمرسلين فجالت منه  أمة كاحدة ىبل جالت من عبادؾ 

 ة كاحدة كما كانوا باألمس.اليـو أم

كمسجدهن فاذا  rكإف اهلل عز كجل سيكرمك كالشك باد ىذا أك قبل ىذا بزةارة رسوؿ اهلل 
عغسلت كعطيبت كدخلت مسجد رسوؿ اهلل كركات الركاتين عالور أنك في ضيافة رسوؿ اهلل 

 عاالىهللحقانن كاعل  أف رسوؿ اهلل حي ال رةب فيو كالشكن ةا عجبان لمن ةقرأ قوؿ اهلل 

 [.ُٗٔ)كىالى عىٍحسىبىن  ال ًذةنى قيًتليوٍا ًفي سىًبيًل الٌلًو أىٍموىاعان بىٍل أىٍحيىاء ًعندى رىبًٍّهٍ  ةػيٍرزىقيوفى( ] ؿ عمراف هلل 

ةؤمن بحياة الرهداء أشكاالن كألوانان كةضن بهذه الالفة لرسوؿ اهلل كىو سيد الرهداء. ةا عجبان 
ةتمتع بها رسوؿ اهلل اليـو كإنها لحياة أشد كأبلغ كأكثر فاعلية من لمن ةضن بالحياة الحقيقية التي 

 حياعنا نحن.
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سلٍٍّ  على رسوؿ اهلل كقل لو أشهد ةا رسوؿ اهلل أنك قد بلغت الرسالة كنالحت األمة فجزاؾ اهلل 
عن أمتك خير ما جيًزمى نبي عن أمتون ىا أنا قد ىيًدةت كلوال فضلك لما اىتدةتن لوال الرسالة 

ن ث  اشك إلى رسوؿ اهللن اشك الت ي بلغتها اافاؽ لكنت أعطوح في ظلمات الضبلؿ كالتيو اليـو
حالك كحاؿ أمتون قل لوهلل ةا رسوؿ اهلل ك  بكيت كأنت عناجي ربك قائبلن  rإلى رسولك المجتبى 

أمتي أمتي حتى جاءؾ الوحي عن طرةع جبرةل ةقوؿهلل ةقوؿ لك اهلل لن نسوءؾ في أمتكن قل لوهلل 
ي ذم أمتك عااني من المركبلت ألوانان ىا ىي ذم أمتك قد حل بها ما قد كعدتن ما قد ىا ى

ذكرتن ىا ىي ذم دكؿ البغي عطوؼ حولها كما عطوؼ األكلة على قالاته  كعلى مائدة طاامه  
فهبل ناجيت ربك اليـو كما ناجيتو باألمس أمتي أمتين ىبل أقبلت إلى اهلل كعضرعت كما كنت 

متك كشفقة ألمتك أف ةنقذىا اهلل عز كجل من براثن ىؤالء الطغاةن ةا رسوؿ اهلل إف عتضرع حبان أل
أعداء دةنك كأعداء موالؾ كخالقك كأعداءؾ ةا رسوؿ اهلل قد عحكموا برقاب المسلمين اليـو كىا 

ىي ذم األنياب منه  عبضع كعمزؽ كحدة المسلمينن ىا ىي ذم المخالب منه  عقطع أكصاؿ 
  أكلئك ةستقدموف جنودان له  في سبيل ذلكن قلهلل ةا رسوؿ اهلل لن أعحوؿ من المسلمينن كىاى

موقفي ضيفان لدةك كأنا ضيفك كأنت الكرة  حتى عقبل إلى ربك فتسألو أف ةنقذ عباده المسلمين 
 مما أصابه ن أف عنقذ عبادؾ المسلمين من الضي  الذم طاؼ به .

إلى بيت اهلل الحراـ أف عتطهر قلبك من النيات  ىذا ىو الحج المبركرن إذا أعي  لك كأنت عتجو
كالروائب السيئة كإذا أعي  لك أف عسلك الطرةع المرركع المنضب  بأكامر اهلل كإذا أعي  لك أف 
عذىب ملتجئان إلى اهلل كأف عاود متجلببان بذؿ الابودةة هلل فاىنأ بحج مبركر كمقبوؿ عاود منو إلى 

عليك من كزر عىٍسوىدُّ بو صحائفك. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف بيتك ككأنك خيًلٍقتى اليـو ليس 
ةجالنا من عباده المخلالينن كأسألو عز كجل أف ةجالنا من الملتزمين بأكامره كالمنتهين عن 

 نواىيون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 ٚاؽَوربٖ ػٍٝ ِٓ أػبع ٘نٖ األ٠بَ ِٚب ثمٟ ِٕٙب ثبٌفَبك ٚاإلفَبك

 

 

 ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نب
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ن األشهر الحـر التي نوه بو كتاب اهلل عز كجل في أكثر من إف شهر ذا الحجة ىذا كاحد م
 موضعن كأعلن أنو مالمة بين أشهر الااـ لؤلمن كالسل  كالتراح  فقاؿ عز من قائلهلل

هىا أىٍربػىاىةه  )ًإف  ًعد ةى الرُّهيوًر ًعندى الٌلًو اثٍػنىا عىرىرى شىٍهران ًفي ًكتىاًب الٌلًو ةػىٍوـى خىلىعى الس مىاكىات كىاألىٍرضى ًمنػٍ
ةني اٍلقىيٍّ ي فىبلى عىٍظًلميوٍا ًفيًهن  أىنفيسىكيٍ ( ]التوبة هلل  ـه ذىًلكى الدٍّ  [.ّٔحيري

جال البياف اإللهي أفراد المجتمع اإلنساني بمثابة النفس الواحدة كحذر كبالغ في التحذةر من أف 
 جل جبللوهلل ةتظال  أصحاب النفس الواحدة السيما في ىذه األشهر الحـر ذاعهان كقاؿ

( ]البقرة هلل  ًبيره  [.ُِٕ)ةىٍسأىليونىكى عىًن الر ٍهًر اٍلحىرىاـً ًقتىاؿو ًفيًو قيٍل ًقتىاؿه ًفيًو كى

ن كةحذر اهلل سبحانو كعاالى الذةن ةتىحىد كف  أم ةتضاعف كزر القتل ككزر الظل  في األشهر الحـر
 نحو ذلك.مزةة ىذه األشهر فيمانوف بالظل  ألنفسه  كالقتل كاإلفساد ك 

كإف األةاـ التي نمر بها ةا عباد اهلل من ىذا الرهر الحراـ ىي علك األةاـ كالليالي التي أقس  بها 
 اهلل عز كجل في محك  عبيانو عندما قاؿهلل

ٍعًر * كىالل ٍيًل ًإذىا ةىٍسًر * ىىٍل ًفي ذىًلكى قىسى ه لٍّذً  م ًحٍجرو( )كىاٍلفىٍجًر * كىلىيىاؿو عىٍررو * كىالر ٍفًع كىاٍلوى
 [.ٓ-ُ]الفجر هلل 
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ن كقد  إنها األةاـ كالليالي األكلى من شهر ذم الحجة التي نمر بهان كىي جزء من األشهر الحـر
 إلى ذلك عندما قاؿهلل rبالغ البياف اإللهي في خالوصية ىذه األةاـ كالليالي كنبو المالطفى 

 .)ما من أةاـ الامل الالال  فيهن أحب إلى اهلل منو في ىذه األةاـ(

خطورة الامل الطال  إذ  rككما أكض  أىمية الامل الالال  في ىذه األةاـ كقد بي نى لنا المالطفى 
 ةتحدل بو الابد مواله كخالقو فيحرو ىذه األةاـ كالليالي القدسية بسخ  اهلل سبحانو كعاالى.

ة كةـو عيد أال كعالموا ةا عباد اهلل أف ىذه الساعات الوضيئة التي نستقبلها بين ةدم ةـو عرف
األضحىن ىذه الساعات الوضيئة ىي براعة استهبلؿ بين ةدم الرحمة اإللهية الاظمى التي ةيذىك رينىا 
بها اهلل عز كجل من خبلؿ أمره لنا بالتراح ن أال عالموا قدسية ىذه الساعات التي نستقبلها ااف 

ا كما قلت لك  براعة استهبلؿ كالتي عمتد إلى ةـو عرفة ث  إنها عمتد إلى صباح عيد األضحى؟ إنه
عيذىكٍّرينىا بواجب التراح  من خبلؿ الرحمة التي ةغدقها اهلل سبحانو كعاالى على عباده في ىذه 

األةاـن إنها مناسبات ثبلث متداخلة كلها ةهيب بالمسلمين أف ةاودكا إلى اهلل فيتوبوا إليو 
عز كجل. ىذه المناسبات الثبلث  كةالطلحوا ماو كأف ةالنوا دخلوى  في السل  كافة كما أمر

 أف نقبل إلى اهلل كأف نالحو من ذنوبنا كأخطاءنا كانحرافاعنا. –أةها اإلخوة  –عهيب بنا 

عباد اهللهلل إف من عرؼ اهلل أحبون كمن أحب اهلل أحب عبادهن ىذه حقيقة ال مرةة فيهان ككيف ال 
 عز كجل عن عكرةمو له  إذ قاؿهلل ةحب من عرؼ اهلل كأحبون كيف ال ةحب عباده الذةن أعلن اهلل

ٍلنىاىيٍ  ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىي  مٍّنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىي ٍ  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن  )كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى عىلىى كى
 [.َٕخىلىٍقنىا عػىٍفًضيبلن( ]اإلسراء هلل 

كمن  –كىذا فضل كبير منو  –انو كعاالى على ذاعو كإني أقوؿ لك  بحعهلل لقد عرفني البارم سبح
ث  فقد غرس في قلبي قدران كبيران من حبو فكيف ال أحب عباده؟! كيف ال أحب عباده الذةن  

 كرمه  كقد غرس اهلل عز كجل في قلبي حبو؟!

 عاالوا نجدد مارفتنا لهذا اإللون إف ل  نكن قد عرفناه بادن عاالوا نغرس في أفئدعنا حبون كىل
الفؤاد إال كعاء لحب اهلل؟! عاالوا ةا عباد اهلل نغرس في أفئدعنا الفرع الذم البد أف ةتفرع من 
أصل محبة الابد للرب عز كجلن محبة اإلنساف لاباد اهلل سبحانو كعاالى. كيف نابر عن حبنا 

 لاباد اهلل الذةن أكرمه  اهلل سبحانو كعاالى كما قلت لك ؟
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سبيل نابر بو عن حبنا لاباد اهلل ذلك المتفرع عن حبنا هلل عز  عأملت كرأةت كعلمت أف خير
كجل ىو الناليحةن كل من عرؼ اهلل أحبون ككل من أحب اهلل أحب عباده كمن ث  البد أف ةقي  
حياعو كلها على خدمة عباد اهلل كالنال  له ن عاالوا نتناص ن رسولنا المالطفى ةقوؿهلل )الدةن 

  كلرسولو كألئمة المسلمين كعامته (.الناليحة( قالواهلل لمن؟ قاؿهلل )هلل

مانى الناليحة هلل أم االنقياد ألمر اهلل سبحانو كعاالى إذ نتجو إلى عباده بالتناص ن االنقياد ألمر 
 اهلل فيما قد شرع كفيما قد أمر كفيما قد نهى.

 عاالوا إذان نتناص  ةا عباد اهلل.

ها إذ ةطوؼ على محور كاحد ىو محور إف ىذا الدةن في ماتقداعو كفي أحكامو السلوكية كل
الدعوة إلى اإلصبلح كاالبتااد عن الفساد كاإلفسادن كمن ث  فقد جال البياف اإللهي الدليل 
األكحد على صدؽ الابد في التزامو بأكامر اهلل كالسير على صراطون جال الدليل األكحد على 

رض التي أقامو اهلل عليها ذلك أف ةبذؿ كل ما ةملك من جهد لبناء اإلصبلح فوؽ ىذه األ
كالجتثاث الفساد كأسباب الفساد أةان كانتن فاف ىو سار على ىذا النهج فهو صادؽ فيما أعلن 

 عن عبودةتو هلل كإةمانو بو كإف ىو عجاىل ذلك فهو كاذب فيما ادعىن كصدؽ اهلل القائلهلل

نٍػيى  ا كىةيٍرًهدي الٌلوى عىلىى مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ اٍلًخالىاـً * )كىًمنى الن اًس مىن ةػيٍاًجبيكى قػىٍوليوي ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ
ًإذىا عػىوىل ى سىاىى ًفي األىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفًيهىا كىةػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالٌلوي الى ةيًحبُّ الفىسىادى( ]البق رة هلل كى

َِْ-َِٓ.] 

ا( ]األعراؼ هلل كصدؽ اهلل القائلهلل )كىالى عػيٍفًسديكٍا ًفي األى   [.ٍٔٓرًض بػىٍادى ًإٍصبلىًحهى

كانظركا إلى الناليحة التي كجهها إلى قاركف فأعرض عنها كاستكبر ككاف عقابو أف خسف اهلل بو 
 كبداره كبممتلكاعو األرضن أل  ةقل لوهلل

نٍػيىا كىأىٍحًسن كىمىا أىٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى كىالى  )كىابٍػتىًغ ًفيمىا  عىاؾى الل وي الد ارى اٍاًخرىةى كىالى عىنسى نىاًليبىكى ًمنى الدُّ
 [.ٕٕعػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإف  الل وى الى ةيًحبُّ اٍلميٍفًسًدةنى( ]القاله هلل 

كانت جرةمة قاركف أنو استكبر على ىذه التذكرة فأكغل في الفساد ث  أكغل في الفساد كأعلن 
 البارم عز كجل قائبلنهلل
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ٍفنىا  ارًًه اأٍلىٍرضى فىمىا كىافى لىوي ًمن ًفئىةو ةىناليريكنىوي ًمن ديكًف الل ًو كىمىا كىافى ًمنى المينتىاًلرًةنى( )فىخىسى ًبًو كىًبدى
 [.ُٖ]القاله هلل 

ةا عباد اهلل إف بين اإلفساد كبين اإلصبلح عناقضان حادانن كال ةمكن للنقيض أف ةحتضن نقيضو 
اف أف ةقاـ الفساد أساسان لبنياف اإلصبلحن من ذا الذم ق ن ال ةمكن لااقل أف ةتالور أف باإلمك

ةتالور ذلك؟! ليس في الاقبلء من ةتالور أف دعائ  الفساد كالتخرةب ىي التي عكوف أركانان لبنياف 
 الالبلح أك اإلصبلحن ال ةتأعى ذلكن ال ةحتضن النقيض نقيضو بركل من األشكاؿ ةا عباد اهلل.

كنو ةػيبىالٍّري عباده بالسبل التي عمد فيما بينه   صرة الودن كالخالع عز كجل غني عن عباده كل
 صرة الحب كةهيب به  أف ةتمسكوا بهذه ااصرة كأف ةنهجوا النهج الذم شرعو اهلل له  لكي 

عكوف ىذه األرض مهدان للساادة كال عكوف سببان للتهارج كالتقاعل. أعود فأقوؿ كأيذىكٍّر بكبلـ رسوؿ 
 ة( لمن )ألئمة المسلمين كعامته (.الدةن الناليح) :rاهلل 

كىا أنا أعوجو بهذه الناليحة إلى نفسي أكالن ث  إلى أئمة المسلمين في ىذه البلدة كعامته ن أجلن 
 كال أعوجو بهذا إلى نفسي كإليه  جمياان إال من منطلع حبي هلل أكالن ث  حبي لاباد اهلل ثانيانهلل

سامي التسامي فوؽ مهاةع التخرةب كالفسادن إةاك  كأف عباد اهلل أةان كنت هلل اإلصبلح اإلصبلحن الت
 عوغلوا فيما أكغلت بو بنو إسرائيل إذ ذىك رىىي  اهلل عز كجل فاستكبركا على عذكرعون أل  ةقلهلل

نىا عىلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى أىن وي مىن قػىتىلى نػىٍفسان بًغىٍيًر نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي ا أىن مىا )ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كىتىبػٍ ألىٍرًض فىكى
ًمياان( ]المائدة هلل  ا أىٍحيىا الن اسى جى أىن مى ا فىكى ًمياان كىمىٍن أىٍحيىاىى  [.ِّقػىتىلى الن اسى جى

استكبركا على ىذا فكانت الااقبة أف أعلن اهلل عز كجل لانتو على ىؤالءن اقرؤكا كتاب اهللن اقرؤكا 
 قولو باد ذلكهلل

ابان عىًظيمان( )كىمىن ةػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان مُّ  اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى الٌلوي عىلىٍيًو كىلىاىنىوي كىأىعىد  لىوي عىذى ن  ي خى تػىاىمٍّدان فىجىزى ؤيهي جىهى
 [.ّٗ]النساء هلل 

إلى  –اليد اإلنسانية  –أجل أقوؿ ىذا لكل مؤمنن أقوؿ ىذا لكل إنسافهلل ما ةنبغي أف عمتد اليد 
ةن أةان كاف ىذا القاعل كأةان كاف ىذا المقتوؿن مهما كانت أخو في اإلنسانية بقتلن بظل ن باساء

مكانتو كسدعو في المجتمع إال بحعن كأنت  عالموف ضواب  الررةاة اإلسبلمية بل الضواب  
اإلنسانية التي عوض  لنا الحعن فكيف بمن نسي كصاةا اهلل كأكامره ككيف بمن ةتحدل ىذه 
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! كمتى؟! في الارر األفضل األفضل األفضل من كل الليالي من  األكامر كمتى؟! في األشهر الحـر
ن كمتى؟! في علك الساعات الوضيئة التي ىي براعة  ىذا الرهر الذم ىو كاحد من األشهر الحـر
استهبلؿ بين ةدم ةـو عرفةن بين ةدم ةـو عيد األضحىن علك الساعات التي ةتجلى ربك  فيها 

 عتراحموا. عليك  برحمتو لكن من خبلؿ دعوعو لك  إلى أف

ةا عباد اهللهلل أدعو نفسي أكالن كأدعو كل أخو لي في اإلنسانية ثانيان غرس اهلل في قلبي عكرةمو باد 
أف كر مو اهلل كغرس في قلبي كده باد أف أحبو اهللن أدعو نفسي كأدعو كل كاحد منك  إلى أف 

الساعاتن ال أعالور نالطل  مع اهلل في ىذه الساعاتن إلى أف نؤكب إلى اهلل عز كجل في ىذه 
أف فينا من ةارع اإلفساد كالتخرةبن ال أعالورن كيف أكوف إنسانان ث  إني أطرب كأنتري بمظاىر 

التخرةب كالفساد كالقتلن كيف؟! حتى لو كنت مسؤكالنن حتى لو كانت لي مرعبة أةان كانت في 
إلى اإلصبلحن ممن المجتمع اإلنسانين ال ةمكن. البد أف ةكوف اإلنساف كىو إنساف ممن ةطم  

ةطم  إلى محاربة الفساد كاإلفسادن قد نخطئن كلنا ةخطئن كقد ةوغل في طرةع حسبو ةؤدم 
إلى الغاةة فتبين أنو طرةع ال ةؤدم إلى الغاةةن كلكن الاود بابو مفتوح كالتوبة بابها مفتوحةن كمن 

 ةقبل التوبة إال اهللن من ذا الذم ةغفر الذنوب إال اهلل.

ن كفي ىذه األةاـ المباركةن في ىذه الليالي التي أقس  اهلل  عباد اهللهلل أجدني في ىذه األشهر الحـر
عز كجل بها كفي ىذه الساعات التي ىي براعة استهبلؿ بين ةدم ةـو عرفة كةـو عيد األضحى 
المبارؾ أجدني مدعوان إلى أف أقبل إلى اهلل فأعلن اصطبلحي الجدةد ماون أعلن عوبتي إليو أنا 

ني مثقل باألكزار فابلنن أجدني مدعوٌّ كبيني كبين الموت ال أدرم ك  من المسافات الزمانية ألن
أجدني مدعوان إلى أف أعلن عوبتي كإنابتي إلى اهللن فهبل اشتركنا ةا عباد اهلل في أف نطرؽ باب اهلل 

الاالمين فاقبل اهلل  الذم ال ةػيٍغلىع نقوؿهلل ىا قد عدنا إليك ةا رب الاالمينن ىا قد عبنا إليك ةا رب
 عوبة التائبينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 اٌؾىّخ ِٓ شوػخ اٌؾظ

 

 

اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. اهلل 
مو من طغياف الطغاة كالمتجبرةنن اهلل أكبر برحمتو من ماالية الااصينن اهلل أكبر بجبركعو كانتقا

 أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.

سبحاف اهلل ملء الميزافن سبحاف اهلل الميسىب ً  في كل مكافن سبحاف اهلل الميسىب ً  على كل لسافن 
 سبحاف اهلل كبحمده ك اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.

ي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةواف
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّوً 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

كعندما ننظر فنجد أف الاال  ما ةزاؿ أعداد الحجيج عتزاةد في كل عاـ بحمد اهلل سبحانو كعاالىن 
اإلسبلمي كلو ةهدر متجهان إلى بيت اهلل الحراـن متجهان إلى ذرل عرفةن متجهان إلى مثول رسوؿ اهلل 

r  ةهيمن التفاؤؿ على مراعر المسلمين أجمع كةهيمن عليه  الراور بأف المسلمين كهلل الحمد
لذةن ةتقاطركف من شتى أطراؼ الاال  ما ةزالوف بخير. كلو أف ىذا الك  الكبير من المسلمين ا

إلى بيت اهلل الحراـ اعجهوا إليو بدكافع خالالة كأفئدة مخلالة كبسلوؾ مستقي  ملتـز بأكامر اهلل 
سبحانو كعاالى لتكوف منه  عيار كبير مهيمن ذك سلطاف على الاال  كلو كلىتىكىو فى من ذلك التيار 

وع الاال  اإلسبلمي فق  بل في الاال  اإلنساني قبس من الهداةة ةهيمن كةررؽ ال أقوؿ في رب
أجمعن كلكنك عنظرن بل الدنيا كلها عنظر فتجد أرقامان كبيرة ككثيرة جدان من الناس عسيل به  
السبل كالطرؽ إلى مكةن إلى بيت اهلل الحراـ ذاىبين طائفين ماتمرةن ث  ما علبث ىذه األرقاـ 

فسها التي عتزاح  كعسيل به . كىكذا في كل عاـ عسيل به  ذاعها أف عىًكر  عائدة في ىذه السبل ن
السبل كالطرقات أرقامان كبيرة شتى كى  ةحملوف أكقاران من المركبلت في أنفسه  بل كعلى  
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كواىله ن ةتجهوف إلى بيت اهلل الحراـ كالاالبيات ملء نفوسه ن كالخبلفات المستررةة مهيمنة 
ه  بالزماـن ث  إنه  ةاودكف كما ذىبوان ةاودكف على حياعه ن كاألىواء ىي التي عأخذ من

بالاالبيات ذاعهان ةاودكف بالخبلؼ كاألىواء ذاعهان كىكذا دكاليك. كنحن نال  أف اهلل عز كجل 
كإنها ألى  عبادة من الابادات التي حمل مسؤكليتها عباد اهلل  –إنما شرع فرةضة الحج ىذه 

نبثع عنو مؤعمر ةتداعى إليو المسلموف من شتى أقطار إنما شرع اهلل الحج في كل عاـ لي –جمياان 
الاال ن ةجالوف منو القائد لحياعه  كالمهيمن على سلوكه  كالمفتاح لحل مركبلعه ن علك ىي 

الحكمة من شرعة الحج التي أمر اهلل سبحانو كعاالى بها عبادهن كدكنك  فانظركا إلى حجة 
لى الاال  إذ ذاؾ؟ كانظركا إلى الحجيج في عالر أل  عكن مؤعمران ىيمنت قراراعو ع rالمالطفى 

ىل كاف الحج إال ساحة لمؤعمر عالمي ةناقد  –بل في الاالور التي علت  –الخبلفة الراشدة 
ليقود الاال  كلو إلى الطرةع الذم شرعو اهللن إلى النهج الذم رسمو اهللن فما باؿ ىذه الرايرة قد 

رايرة قد  لت إلى مظهر بدكف ركح؟ أجاب عن  لت إلى شكل بدكف مضموفن ما باؿ ىذه ال
عندما قاؿ فيما ركاه الدةلمي في مسند الفردكسهلل )ةأعي على الناس زماف ةحج  rذلك رسوؿ اهلل 

فيو األغنياء للنزىةن كةحج فيو المتوسطوف للتجارةن كةحج فيو القراء للرةاءن كةحج فيو الفقراء 
ةنظر باين دقيقة أكثر من دقة ما ننظر نحن إلى ىذا  rللمسألة(. ىذا كبلـ رسوؿ اهلل كرسوؿ اهلل 

الواقع الذم نحن فيون علك ىي اإلجابة أةها اإلخوة عن ىذا السؤاؿن إنها إجابة ل  عالدر إال عن 
 ىذا الجواب إةضاحان عندما قاؿ فيما ص  عنوهلل  rن كلقد زاد المالطفى rرسوؿ اهلل 

قالواهلل  –إلى مائدعها  –األكلة إلى قالاتها  كما عداعى  –أم الدكؿ  –)ستداعى عليك  األم  
أمن قلة نحن ةا رسوؿ اهلل ةومئذن قاؿهلل بل أنت  كثير كلكنك  غثاء كغثاء السيلن كلينزعن اهلل 

الرىبة من قلوب أعدائك  كليقذفن في قلوبك  الوىنن قالواهلل ما الوىن ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل حب 
 الدنيا ككراىية الموت(.

الجواب الدقيع؟ عأملوه ث  انظركا إلى مالداقو في حياعنا التي نايرها. صحي  أال عركف إلى ىذا 
أف األرقاـ كبيرةن كأف الحجيج ةبلغوف ربما ما ال ةقل عن ثبلثة مبلةينن كل ذلك صحي  كلكنها 

ن فلماذا ألقى اهلل سبحانو كعاالى في قلوبنا المخافة كالهيبة rأرقاـ من الغثاء كما قاؿ رسوؿ اهلل 
عدائنان كلماذا انتزع اهلل سبحانو كعاالى الرىبة من قلوبه  عجاىنا؟ الجواب ىنا نحن الذةن من أ

نارفون نحن الذةن نايرو ةا عباد اهلل. عأملوا في المركبلت التي عاالف بالاال  اإلسبلمي من 
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ين. الذم ةستثيرىا؟ إنه  أعداء اهلل عز كجل كأعداء دةنو كمن ث  إنه  أعداء عباد اهلل المسلم
حسنانن فمن ى  الذةن ةاالجوف ىذه المركبلت كبأم منهجو ةاالجونو؟ إف الذةن ةاالجوف 

المركبلت إنما ةاالجونها بوحي من أكلئك الذةن ةستثيركنها. جيلُّ المسلمين الذةن ةسموف 
مسلمين ةػيٍقًدميوف إلى حل المركبلت التي عاالف باالمنا اإلسبلمي لكنه  ةستوحوف حلها من 

ألعداء الذةن أثاركىان كليت أنه  ةستلهموف حلها من اإللو الذةن ةدةنوف لو بالابادة أكلئك ا
كالابودةةن ليت أنه  إذ ةتجهوف إلى حل مركبلعه  ةالنوف أنه  خاضاوف لمولى كاحد ال ثاني 

 لون ةرددكف قوؿ اهلل الذم ةلقننا إةاههلل

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي( ]األعراؼ هلل 

 ا اهلل سبحانو كعاالىهللىكذا عل من

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى ةػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل

كلكن سلوكنا كنهجنا ةقوؿ بلساف الحاؿهلل إف أكلياءنا ى  أكلئك الذةن أثاركا ىذه المركبلت فيما 
ستوحينا الحلوؿ عن طرةقه ن أال عركف إلى ذلك؟! أال بيننان أثاركىا فتطامنا لهان أردنا أف نحلهان ا

 عركف إلى ىذا النهج؟!

إسرائيل ىيمنت على ربوع الاال  اإلسبلمين ىيمنت على بقاة مقدسة منو في الظاىر كلكنها 
ىيمنت على الاال  الاربي كاإلسبلمي كربكة كاحدة في الحقيقة كالباطن. عندما نرةد أف نحل 

من ىذا الادك الذم اغتالب الدةارن نستله  الحل من ىذا الادك الذم  مركبلعنا نستله  الحل
سلب الحقوؽن نستله  الحل من ىذا الادك الذم مازاؿ ةتمطى كةتوسع فيما ةغتالب كفيما 
ةطردن ككلك  ةال  ذلك. نستله  الحلوؿ من ىذا الادك لكن ال عن طرةقو مباشرة كإنما عن 

ةكاف. ىذا كاقانا باختالار. بدالن من أف نطرؽ باب اهلل كنحن طرةع الخادـ األكؿ لو أال كىو األمر 
نتجو إلى بيتو الحراـ طائفينن نطرؽ باب الادك األرعنن ماذا عأمرن ماذا نالنعن كةأعي األمر من 

ىناؾ باد أف ةيستىرىار الادك األرعن الذم ةتمطى كةتربع على ممتلكاعنا ىنان عأعي األكامر بالمنهج 
ةقوؿ إف بلساف الحاؿ أك  –ال أقوؿ الكل  –كو كعنظر فتجد أف الماظ  الذم ةنبغي أف نسل

بلساف القوؿ لبيك سنفالن كلكن المظاىر ال عزاؿ كما كانتن شاائر اإلسبلـ عرعفع ككلمات 
اإلسبلـ عػيرىد د كالتقاليد ال عزاؿ عػينػىف ذ كمن أكلها الحج. من ىنا كانت األعداد في كل عاـ عتزاةد 



  

 ~812 ~ 
 

ينن كمن ىنا كانت ذرل عرفات عحتضن ىذه المبلةين ث  عنظر فتتذكر المثل الاربي كعتزاةدن مبلة
القائلهلل أسمع جاجاة كال أرل طحنان أسمع ىدةران كال أعبين عوجهان إسبلميان ةرضي اهلل سبحانو 

 كعاالى.

 أرةد أف كمع ىذا فانني ال أرةد أف أيٍدًخلى بهذا الكبلـ اليأس ال إلى قلبي كال إلى قلوبك ن أجلن ال
نترؾ أفئدعنا لسلطاف اليأس ةهيمن عليهان )الخير ًفي  كفي أمتي إلى ةـو القيامة( ىكذا ةقوؿ 

ن كمهما انحرؼ الناس rن أملنا ماقود بهذه القلة التي أخبر عنها رسوؿ اهلل rالمالطفى 
ستبقى المسلموف عائهين عن ةمين السبيل أك عن ةسارهن فاف المالطفى بر رنا بأف شامنا ىذه 

على الاهدن فيها األبداؿ الذةن أعلن المالطفى عن كجودى  في أرباة أحادةث صحيحةن كلما 
عوفي منه  كاحد أبدؿ اهلل بو غيرهن أملنا كبير بأف الالالحين من عباد اهلل عز جل سيجلاه  اهلل 

حينان الله  شفااء للطالحين كإف كثركان فالله  ال عأخذنا بجرةرة فاالنان الله  ىب طالحينا لالال
أدخل إلى مظاىر الراائر التي ال نزاؿ نتمسك بها قبسان من ركحانية اإلخبلص لذاعك الاليةن 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ػالط ظب٘وح ارجبع اٌٜٙٛ

 

 

بغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةن
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

نا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيد
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف كتاب اهلل سبحانو كعاالى ةقرر مؤكدان كمكرران أف الفساد الذم ةترعب على عأليو الرهوات 
االبية للذات كالجماعة أك المذىب أشد كأخطر من الفساد الذم ةتسبب كالرعونات النفسية كال

عن الررؾ باهلل سبحانو كعاالى كعبادة األصناـ كالحجارة الالماءن ىكذا ةؤكد بياف اهلل سبحانو 
 كعاالى كةقررن فتاالوا نالغي السمع إلى ىذا الذم ةؤكده بياف اهلل سبحانو كعاالىن ةقوؿ عز كجلهلل 

 [.ُٕاٍلحىعُّ أىٍىوىاءىيٍ  لىفىسىدىًت الس مىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كىمىن ًفيًهن (  ]المؤمنوف هلل  )كىلىًو اعػ بىعى 

 كةقوؿهلل

ى بىالىرًًه )أىفػىرىأىٍةتى مىًن اع خىذى ًإلىهىوي ىىوىاهي كىأىضىل وي الل وي عىلىى ًعٍل و كىخىتى ى عىلىى سىٍمًاًو كىقػىٍلًبًو كىجىاىلى عىلى 
 [ٍِّهًدةًو ًمن بػىٍاًد الل ًو أىفىبلى عىذىك ريكفى( ]الجاثية هلل ًغرىاكىةن فىمىن ةػى 

 كةقوؿهلل 

 [.ِٖ)كىالى عيًطٍع مىٍن أىٍغفىٍلنىا قػىٍلبىوي عىن ًذٍكرًنىا كىاعػ بىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍمريهي فػيريطان(    ]الكهف هلل 

 كةكرر البياف اإللهي ىذا المانى الذم ألفت نظرم كأنظارك  إليون ةقوؿهلل

ًبيًل الل ًو( ]ص هلل   [.ِٔ)كىالى عػىت ًبًع اٍلهىوىل فػىييًضل كى عىن سى

إنك  لتبلحظوف أف ىذه المااني؛ رعونات النفسن الرهواتن الاالبية للذاتن الاالبية للجماعةن 
 للمذىب ةجماها البياف اإللهي كلها في كلمة مابرة عنها جمياان ىي الهول أك األىواء.
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 –حسب التابير القر ني  –اهلل أف ىؤالء الناس الذم ةؤلهوف أىواءى   كةنبغي أف نال  ةا عباد
فرةقاف اثنافن فرةع ل  ةارفوا اهلل عز كجل فل  ةؤمنوا بو كل  ةجدكا أمامه  ما ةتباونو كةؤلهونو إال 
ىذه األىواء فاقدكا ماها رباط الابودةة لهان كماذرة ىؤالء إف ناقرته  أنه  ال ةارفوف من ةتباونو 

ن ةدةنوف لو بالوالء غير ىذه األىواء المهيمنة عليه ن فسبيل مناقرتك له  أف عذكرى  باهلل كم
كأف عذكرى  بكبلـ اهلل كأف عذكرى  بدالئل عبودةته  هلل عز كجلن كما أكثر من ةتجاكبوف بسرعةن 

ثػيرىٍت كإذا به  عحرركا من أ سر ةالغوف السمع كما ىي إال أةاـ أك مدة من الزمن طالت أك كى
 أىوائه  كدانوا لمنطع عبودةته  هلل سبحانو كعاالىن الخطب مع ىؤالء فيما أعتقد ةسير.

ن كأةقنوا rكأما الفرةع الثاني فأناس عرفوا اهلل ك منوا بو كقرؤكا كتابو كدانوا لو كعرفوا نبيه  محمد 
ن رعوناعه  أنو جاء بالهدل كدةن الحعن كلكن صراعان قاـ بين ىذا الذم  منوا بو كصدقوه كبي

كأىوائه  كعالبياعه  التي عبر عنها البياف اإللهي باألىواءن قاـ صراع بين ىذه األىواء كبين ما 
لهذه  –كةا لؤلسف  –صدقوه ك منوا بو من حقيقة ىذا الدةن الذم شرفنا اهلل بون فكانت الغلبة 

شغاؼ عقوله  كبين  األىواءن كيف اناقد الالل  عند ىؤالء الناس بين حقائع اإلةماف التي دخلت
أىوائه  التي ىيمن سلطانها عليه ؟ اناقد الالل  بالطرةقة التالية. جالوا من الدةن الذم  منوا بو 
خادمان ألىوائه  كرعوناعه ن جالوا من حقائع ىذا اإلسبلـ مطية ألىوائه  كمبتغياعه ن ىكذا اناقد 

ر إلى جنبات مجتمانا بل مجتمااعنا الالل ن إف ص  أنو صل ن بهذه الطرةقة ع  األمر. كإننا لننظ
المترامية األطراؼ فما أكثر ما نجد من ىذا الفرةع. ناسه مؤمنوف باهللن إف ذكرعه  باهلل سبقوؽ 
إلى ىذا الذم عذكرى  بون كإف حدثته  عن مخاكؼ ةـو القيامة ذكركا لك األدلة الباىرة التي ال 

كلما كجدكا حكمان من أحكاـ الررةاة عارفها مما ةدؿ على ذلكن كلكنك عنظر فتجد أنه   
ةغضوف الطرؼ عن ذلك الحك ن  –حسب التابير القر ني  –اإلسبلمية ةتناقض كأىواءى  

ةتأكلونون ةضافونون ةبطلونو لينتالركا للاالبية التي  لوا مع أنفسه  على أال ةتنازلوا عنها كأف 
 ةالركا إصرارى  على إعباعهان فما عبلج ىذه الظاىرة؟

كن الفرةع األكؿ ةسير كما قلت لك ن أما ىؤالء إف ذكرعه  بالحقيقة رأةت أنه  ةارفونها عبلج ذل
كإف ذكرعه  بضركرة االلتزاـ بأمر اهلل رأةت أنه  ةسكتونك باألدلة علو األدلة على ما عذكرى  بون 

ى فما السبيل إلى أف نحرر ىؤالء الناس من التباية ألىوائه  كمن ىذا الوضع الذم حكموا عل
أنفسه  أك ألنفسه  بو من أف ةجالوا من أىوائه  الحاك  كأف ةجالوا من الدةن خادمان ألىوائه ن 



  

 ~815 ~ 
 

كىا أنا أةها اإلخوة أضرب لك  المثل بنفسي ألجسد ىذه المركلة التي لن نجد حبلن لها إال 
 باللجوء إلى اهلل.

كقفت  –من الدةن مطية لو كأفرض نفسي كالاياذ باهلل أنني ممن داف ألىوائو كاعخذ  –أنا ااف 
محذران من الخركج بالقوة على الحاك  إال أف  rعلى حدةث في الالحي  ةقوؿ فيو المالطفى 

نرل كفران بواحان لنا عليو من اهلل سلطافن أنظر إلى ىذا الحدةث كأعأملو كإذا ىو ةخالف الاالبية 
تاارض مع مبتغياعين مع التي جالت منها حاكمان علي  في حياعين نظرت كإذا بهذا الحدةث ة

عالبيتي للجماعة أك للمذىب أك للفئةن ةتاارض مع مالالحي اانية التي أحل  بها ليل نهارن 
فماذا أصنع؟ ما أةسر أف أقوؿهلل الحدةث غير ثابتن الحدةث ضايفن كأنا أعل  أف الحدةث ليس 

لبلنتالار لاالبيتي  ضايفان كلكني كقد أكعيت علمان من علـو ىذا الدةن أيسىخٍّري ما قد عرفتو
كألىوائين كةأعي أخه مخله لي كمخله لدةن اهلل سبحانو كعاالى فيقوؿ ليهلل كلكن ىذا الذم 

رأةتو ضايفان ىو مما اعفع عليو الريخاف البخارم كمسل ن أل  عسمع عبادة بن الالامت فيما ةركةو 
نا أف ندةن بمنرطنا فباةاناه فكاف مما باةانا أف أخذ علي rالريخاف ةقوؿهلل دعانا رسوؿ اهلل 

هلل إال أف عركا   -أم رسوؿ اهلل  –كمكرىنا كةسرنا كعسرنا كأثرة علينا كأف ال ننازع األمر أىلو قاؿ 
 كفران بواحان لك  عليو من اهلل برىاف.

ةقوؿ لي ىذا األخ الودكد المخلههلل كفي الالحيحين حدةث  خر متفع عليو ةقوؿ فيو المالطفى 
r: ( فليالبرن فانو من خرج على السلطاف قيد شبر فمات مات ميتة من كره من أميره شيئان

كما أةسر ما  –جاىلية( ةقوؿ لي ىذا الكبلـ من منطلع الغيرة علي  كاإلخبلص لي كلكني أقوؿ لو 
أقوؿ لوهلل عتغير األحكاـ بتغير  –أرل الجواب في خزانة مالوماعي التي جماتها إذ كنت طالب عل  

 نذاؾن كاليـو البد أف ةتغير ىذا الحك  عحت سلطاف  rوؿ اهلل األزمافن ذلك حك  أبرمو رس
القاعدة القائلةهلل عتبدؿ األحكاـ بتبدؿ األزماف. فماذا أصنع أك ماذا ةالنع ىذا األخ الذم ةأعي 
كقد دفاتو الغيرة علي ن كلما نبهني إلى الحع في جانب استخرجت لو من مخزكنات علمي شيئان 

إنما أعبع فيما أقوؿ عالبيتين كأنا أعل  أنني إنما أعبع فيما أقوؿ أىوائي  أسكتو بون كأنا أعل  أنني
ن نا .  حسب التابير القر ني. منذ سنوات استرهدت بهذا الحدةث الذم أضافو اليـو

ىذه الالورة ضربت من نفسي مثاالن عليها كأسأؿ اهلل الافو كالاافية ةا عباد اهللن أسأؿ اهلل سبحانو 
 ن عالبياعنا كأىوائنا سلطانان على دةننان سلطانان على ماتقداعنا.كعاالى أال ةجال م
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ىذا الذم أصفو لك  ىو فابلن كما بين كتاب اهلل عز كجلن الفساد الذم ةستررم من عأليو 
األىواء أشد من الفساد الذم ةستررم من عبادة حجر أص  أك من اإلشراؾ باهلل أك عبادة 

أف ةرعوم إال أف عذكره من جهل كأف عنترلو من نسيافن أما  األصناـ. عابد الالن  ليس بينو كبين
ىؤالء الذةن عرفوا اهلل كعرفوا الحع كعرفوا كتاب اهلل لكنه  عاىدكا أنفسه  أف ةجالوا من كتاب 

اهلل كحقائقو كسنة رسوؿ اهلل كىدةو خادمان لاالبياعه ن خادمان ألمزجته ن كيف السبيل إلى أف 
ف عهدةه ؟ أعذكرى  بالمرجع الذم ةمكن أف ةاودكا فيو لمارفة ىذا عقناه ن كيف السبيل إلى أ

الحع؟ ى  ةارفوهن أعذكرى  بأف األصل في الكبلـ الحقيقة كال ةجوز أف نفر من الحقيقة التي 
ةخاطبنا بها اهلل في قر نو إلى مجاز إال باد عاذر الحقيقة؟ ىو ةال  ذلك. إذان ما السبيل؟ ك  من 

ز كجل صرةحة أيكٍّلىٍت كع  التبلعب بها من أجل أال ةتغير ىؤالء الناس عن  ةة في كتاب اهلل ع
الناس الذةن عاىدكى  أف ةسيركا على نهج ماين كأف ةنادكا بأفكار ماينةن ىذه مركلة أعتقد أف 
قل  من ةنبهنا إليهان لكن القر ف مليء بااةات التي عذكرنا بهان فما المبلذ؟ ليس المه  أف أصور 

 كلةن إنما المه  أف أقود نفسي كإةاك  إلى الحل.لك  مر

كاهلل الذم ال إلو إال ىو ال أجد حبلن أمامي لهذه المركلة كأمثالها إال حبلن كاحدانن ىو صدؽ 
االلتجاء كالضراعة إلى اهللن أقوؿ صدؽ االلتجاء كالضراعة إلى اهلل أم ال أعني االلتجاء 

اس إذ ةحفظوف باض األحادةث التي قيلت إنها عتضمن أدعية التقليدمن ال أعني ما ةػيٍهرىعي إليو أن
مستجابة إف دعا اإلنساف بها فيحفظها ث  إنو ةكررىا بلسانو ث  إنو ةقوؿ ىا أنا قد دعوت اهللن 
ىذا ةسمى دعاءن عقليدةانن أنا أنرد صدؽ التضرع إلى اهللن أنا أعني أف نبحث عن ساعة قدسية 

رة في حياعك ةا أةها المسل ن كلن عجد أقدس من ساعة السحر في األربع كعررةن ساعة المتكر 
عقـو فيها جهد استطاعتكن إف استطات أف عقـو ساعة فذلك خير كإف ل  عستطع فق  الدقائع 
التي عستطيع أف عقـو فيهان أسبغ الوضوءن صل لربك كليس بينك كبينو أحده ةرغلك عنون في 

ـ الذم عرةدن باللهجة التي عحبن بااميتك التي عهيمن سجودؾ خاطب اهللن التجأ إلى اهلل بالكبل
على لسانك كما عحب بررط كاحدن أف ةكوف قلبك ىو الذم ةحرؾ لسانكن ناج اهلل كأنت 
عتجلبب بذؿ الابودةة لون خاطبون استنزؿ رحمتو لنفسكن إلخوانكن لبلدؾن لاباد اهلل جمياانن 

ه  اهلل عز كجل إلى الحعن كأطلن أطل ىذه المؤمنين أف ةالحوا إلى الحع كالتائهين أف ةهدة
المناجاة ما طابت لك اإلطالةن ناج اهلل عز كجل كاجال من ذلك كردان لكن أنا أكالن أخاطب نفسي 
ك مر نفسي بهذا كأخاطبك  جمياانن أذكرك  بهذان ىذا ىو الدكاءن ىذا ىو الابلجن كقسمان لو أننا 
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كإننا لنسماو  –لوجدنا أف ربنا ةقوؿ  –ل بل األكحد ال أقوؿ األفض –التجأنا إلى ىذا الابلج 
 ةقوؿهلل لبيك لبيكن التضرع إلى اهللهلل –بباليرعنان بسمع بالائرنا 

انيوٍا ةػىٍامىلي  وفى( ]األنااـ )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مىا كى
 [.ّْهلل 

ةها اإلخوةهلل ةا عجبانن أنا أعحدث عن نفسين بيني كبين الحفرة التي سأيغىي بي فيها أةاـن ساعاتن أ
شهور ال أدرم كقد بلغت من الامر إلى ىذا الحدن كيف أعكر صلة ما بيني كبين اهلل ألعبٍّدى 

وؼ الاللة ما بيني كبين أىوائي كشهواعي كيف ةا عباد اهلل؟! غدان سأقف بين ةدم اهلل كلس
 ةحاسبنين ماذا أقوؿ لون ماذا أقوؿ لو أجلن أنا أحاكر نفسي كأسأؿ نفسي أةها اإلخوة.

إف نحن أدركنا ىذه الحقيقة كفررنا من أنفسنان من رعوناعنان من عالبياعنا إلى باب اهلل عز كجل 
بنا من  كالتجأنا إليو ضارعينن استنزلنا رحمتو كاستدفانا نقمتون كما أكثر أنواع النق  التي عطوؼ

بايد أك قرةبن كاهلل الذم ال إلو إال ىو لنجدف الجواب سرةاان لكن أةن ى  الملتجئوف إلى اهللن 
أةن ى  الذةن ةقوموف في األسحار بل أةن ى  الذةن ةتبوءكف مراكز الدعوة إلى اهلل كبينه  كبين 

ذا ىو الابلجن اهلل عهود كمواعيد في ساحات السحرن سهاـ األسحار أةها اإلخوة ال عخطئن ى
 ذلك  ىو اإلشكاؿ الكبير كىذا ىو الابلج الوحيدن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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}ٜ َٛ اٌزَّْم َٚ ٌْجوِّ  ُْٔٛا َػٍَٝ ا َٚ رََؼب َٚ { 

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلا

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

دنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سي
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

عاالوا أضاك  مرة أخرل أماـ ىذه ااةة من كتاب اهلل سبحانو كعاالى التي غدت غرةبة عن أكثر 
 مااعنا غرةبة عنهان إنها قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهللمجتمااعنا اإلسبلمية كالتي غدا أكثر مجت

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

كإنك  لتبلحظوف ةا عباد اهلل أف الرطر األكؿ من ىذه ااةة عقرةر كبيافن كأف الرطر الثاني منها 
ةه( كصدؽ اهلل فيما قاؿ كقررن كأما األمر أمر كعوجيون أما التقرةر فهو قولوهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى )ًإن مى

 كاإلعبلـن كأما األمر كالتوجيو فهو قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل )فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ (.

كلكن كيف ةت  ىذا اإلصبلح الذم أيًمٍرنىا بو من خبلؿ ىذا النه الالرة  الجلي في كتاب اهلل عز 
ل؟ لقد أحالنا بياف اهلل عز كجل في الجواب عن ىذا السؤاؿ إلى  ةة أخرل جاماةن قاليرة كج

 األلفاظ لكنها جاماة لمنهاج اإلصبلح أجمعن إنو قوؿ اهلل عز كجلهلل 

 [.ِ)كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف( ]المائدةهلل 

مراف اثنافن في االنقياد لهما ةتحقع اإلصبلح ما بين اإلخوة. ىذا الذم أمر بو اهلل سبحانو ىما أ
كعاالى ىو الجواب عن ىذا السؤاؿ القائل كيف ةكوف اإلصبلح؟ الجواب )عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ 

 كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف(.
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االوا أضاك  أماـ التفسير الدقيع الاجيب لهذا الكبلـ الرباني الذم فيالٍّلى على قدر ةا عباد اهللهلل ع
 مناطفنا الذم نمر بو في ىذا الاالر.

)كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل( خطاب للمؤمنين عامة ةدعوى  اهلل عز كجل فيو إلى التااكف بالبر أم 
لمنكرات كالرركر بأنواعهان في كل األحواؿ؟ نا  في كل بفال الخير كالتقول أم االبتااد عن ا

األحواؿن حتى عندما ةكوف األخ المجاكر لك منحطان في المااصي كاألكزارن حتى عندما ةكوف 
متورطان في الظل  كالقتلن في كل األحواؿ ةنبغي أف عكوف عبلقة ما بين ىؤالء اإلخوة التناص  

 فيما بينه .

رركد إلى خارج دائرة ىذه األخوة التي ةنبغي أف ةكوف التناص  كةحذر اهلل عز كجل من ال
 محالوران في داخلهان ةحذر من ذلك قائبلنهلل

 )كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف(.

إةاك  أف عحملك  عورطات إخوة لك ن كقوعه  في خطأ أك في انحرافه  أةان كاف نوعون إةاك  أف 
ء أعدائك  كأعدائه  عليه ن ةنبغي أف ةكوف األمر فيما بينك  بكل ةدفاك  ذلك إلى استادا

عن ىذا فررح  rاألحواؿ كفي كل الظركؼ عااكنان على البر كالتقول. كلقد سيًئلى المالطفى 
كأجاب كقاؿهلل )انالر أخاؾ ظالمان أك مظلومان(ن قيل لوهلل ىذا نالرعو مظلومان فكيف أنالره ظالمان؟ 

 ىو انتالارؾ لو(. فقاؿهلل )عمناو من ظلمو فذلك

أرأةت  إلى ىذا الذم ةقولو رسوؿ اهللن إذا رأةتو مظلومان كاجبك أف عاينو كإذا رأةتو ظالمان كاجبك أف 
عاينون إذا رأةتو سائران على النهج السلي  ملتزمان بالقي  كالمبادئ اإلنسانية الرفياة ادعمون أعنون 

متنكبان عن ىذا النهجن متورطان في محـر أةان كاف فليكن  عىبٍٍّد الطرةع بينو كبين ىذه الغاةةن كإف رأةتو
أمرؾ ماو على النهج ذاعون أعنو على البرن كيف؟ بأف عنالحو كأف عمناو من ىذا الذم عورط فيون 
كفي كل األحواؿ الابلقة ةنبغي أف عكوف محالورة ما بينك كبين أخيكن ما بينك كبين جارؾن إف 

عغار عليو كعنالحو لكي ةقلع عن إساءعو. كلقد ركل الحاك   أحسن عدعمو في إحسانون كإف أساء
قاؿهلل )من أعاف ظالمان على أخيو ليدحض بو الحع  rفي مستدركو بررط الريخين أف رسوؿ اهلل 

 فقد برئت منو ذمة اهلل كرسولو(.
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مفالبلن عباد اهللهلل أرأةت  إلى ىذا الكبلـ؟ أليس ىذا الذم ةقوؿ اهلل مرركحان ببياف رسوؿ اهلل ثوبان 
 على قدر كاقانا كمناطفنا الذم نمر بو ةا عباد اهلل؟

أقوؿ باد ىذاهلل أةن ىو مالداؽ ىذا الذم ةقولو بياف اهلل كالذم شرحو كأكضحو لنا حبيبنا رسوؿ 
اهللن أةن مالداؽ ىذا من الراار الكبير الكبير الذم ةمؤل اافاؽ طوالن كعرضانن شاار )منظمة 

ها من قبل )منظمة المؤعمر اإلسبلمي(؟ أةن ىو مالداؽ الكبلـ التااكف اإلسبلمي( ككاف اسم
الرباني من كاقع ىذا الراارن إنو شاار ةلتمع كإنو ليمؤل كما قد قلت لك ن كإنها لدائرة كبيرة كبيرة 
عحتضن الدائرة الالغيرة التي ةقاؿ منها )جاماة الدكؿ الاربية(ن ىذه الجاماة ىي الدائرة الالغرل 

ئرة ما ةػيقىاؿ عنهاهلل )منظمة التااكف اإلسبلمي(ن أةن ىو ىذا الانواف من االنقياد التي عحتضنها دا
 لقوؿ اهلل عز كجلهلل 

 [.ِ)كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف( ]المائدةهلل 

ااكف اإلسبلمي كلجاماة الدكؿ الاربية ىاى  أكالء الذةن ةمثلوف الرخالية االعتبارةة لمنظمة الت
ةدةركف ظهورى  إلى بياف اهلل كنالحون كةمانوف في الامل على النقيض مما أمر اهلل عز كجل بو إذ 
حذر قائبلنهلل )كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف(ن ال عنقلوا مركبلعك  إلى أعدائك  كأعداء موالك  

وف في عنفيذ النقيضن كةارضوف عن التااكف الذم أمر بو اهلل كالذم أىاب كأعداء عباد اهلل. ةمان
 أف ةظل ميثاقان التزمنا بون كالبارم عز كجل ةقوؿهلل rبو رسوؿ اهلل 

 [.ٕ)كىاذٍكيريكٍا نًٍامىةى الٌلًو عىلىٍيكيٍ  كىًميثىاقىوي ال ًذم كىاثػىقىكي  بًًو ًإٍذ قػيٍلتيٍ  سىًمٍانىا كىأىطىٍانىا( ]المائدةهلل 

ىاى  أكالء ةضاوف المركلة أماـ أعداء دةن اهلل كأعداء دةنو كأعداء عبادهن إنه  ةضاوف 
ةرفاونها إلى برنارد ليفين  –كلنفرض أنها أخطاء ارعكبناىان أنها إساءات كقانا فيها  –مركبلعنا 

مستادة ةرفاونها إلى أمرةكا التي  لت على نفسها أف عخدـ الالهيونية كالتي قررت من قبل أنها 
أف عهلك البررةة التي عايش فوؽ ىذه األرض أجمع في سبيل أف عحيا إسرائيلن أةن ىو عنفيذ 

 ىؤالء اإلخوة على المستوةين كالدائرعين الكبرل كالالغرلن أةن ىو عنفيذ قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجرا ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُتهلل )ًإن مى

 أةن ىو عنفيذ الررح القر ني لئلصبلح عندما قاؿ موالناهلل

 [.ِ)كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف( ]المائدةهلل 
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كال إذ قاؿهلل )المسل  أخو المسل  ال ةظلمو كال ةسلمو  rأةن ىو االلتزاـ بما أكصانا بو رسوؿ اهلل 
 ةخذلو( نا .

عباد اهللهلل إنني إذ أقوؿ ىذا الكبلـ ال أحابي ناسان على حساب ناس كلكني أيأىصٍّلي حكما شرعيان 
ةنبغي أف ةالمو القاصي كالداني كال أعل  خبلفان فيون كما كاف لررع اهلل في ةـو من األةاـ ليتحيز 

المتسامي المتسامي على كل  ألناس على حساب أناسن شرع اهلل ميزافن شرع اهلل ىو الميزاف
 مااني االنجذاب كالتحيزن شرع اهلل ىو الميزاف الذم ةحالن القس  كالادؿن كصدؽ اهلل القائلهلل

ًسريكا )كىالس مىاء رىفػىاىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى * أىال  عىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًف * كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسً  كىالى عيخٍ 
 [.ٗ-ٕ]الرحمنهلل  اٍلًميزىافى(

 ىذا ما أقولون كىذا ما ةنبغي أف نالمو.

إنني أعود فأقوؿ لنفسي أكالنهلل من أنا؟ ةنبغي أف أعل  ىوةتي كأستمسك بهان ةنبغي أف أعبين ذاعيتي 
كأف أفتخر بهان ث  إنني أقوؿ إلخواني جمياانن أباعد كأقاربهلل من أنت  أةها اإلخوة؟ ألست  أكلئك 

 عاىدكه؟ ألست  أكلئك الذةن خاطبه  اهلل إذ قاؿهلل الذةن كاثقوا اهلل ك 

 [.ٕ)كىاذٍكيريكٍا نًٍامىةى الٌلًو عىلىٍيكيٍ  كىًميثىاقىوي ال ًذم كىاثػىقىكي  بًًو ًإٍذ قػيٍلتيٍ  سىًمٍانىا كىأىطىٍانىا( ]المائدةهلل 

 ألست  الذةن شرفك  اهلل بالخطاب عندما قاؿهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا أىٍكفي   [.ُوٍا بًاٍلايقيوًد( ]المائدةهلل )ةىا أىةػُّهى

عقد بيننا كبين اهلل البد أف ةحاسبنا بو اهلل عز كجل لماذا  –أةان كنت  كأةنما كنت   –أةها اإلخوة 
 التنكر لهذا الاهد؟ لماذا نؤثر أف نكوف ممن قاؿ اهلل سبحانو كعاالى عنه هلل

ػؤيالء كىالى إً  بًينى بػىٍينى ذىًلكى الى ًإلىى ىى ٍبذى ػؤيالء( ]النساءهلل )مُّذى  [.ُّْلىى ىى

مركلة عالفت بمجتمااعنا أةا كانتن قد ةكوف سبب ىذه المركلة أخطاءن عورطنا فيهان قد ةكوف 
سبب ىذه المركلة ظلمان عورطنا فيون لسنا ماالومينن كلكن ما الامل في ىذه الحالة؟ الامل ىو 

ذاكركان الامل ىو أف ننفذ كصاةا  أف ةتداعى اإلخوة فيتناصحوان الامل ىو أف ةتداعى اإلخوة فيت
انالر أخاؾ ظالمان أك مظلوما(ن انالره مظلومان بأف عدافع عنون انالره ) rكتاب اهلل كأمر رسوؿ اهلل 

 .rظالمان بأف عنترلو من ظلمون لكن الابلقة بينك كبينو حالران ىكذا ةقوؿ لك رسوؿ اهلل 
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كوف لمحبوبنا األكؿن كقد قلت لك  في ةنبغي أف ع –إف جاز أف عكوف  –أةها اإلخوةهلل المحاباة 
األسبوع الماضيهلل إف محبوبي األكؿ ىو اهلل كالفضل في ذلك لون ىو الذم غرس بين جوانحي 
حبون كإذا ىيمنت محبة اهلل على القلب البد أف أحب عباده الذةن كرمه  اهللن فكيف باخواني 

على كلمة اهللن قد نخطئن قد ةررد  الذةن عرد بيني كبينه   صرة اإلةماف باهللن  صرة االجتماع
 بنا الطرةع كلكن اهلل عز كجل ةقوؿهلل 

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

إنني قد أحابي لكن اهلل ةال  أني ال أحابي إال موالمن ال أحابي غيره كلسوؼ أعخذ من ذلك زادان 
ـ اللقاءن لسوؼ أجال من حبي لو كعحيزم إليو زادان أستفيد منو ةـو أف أقف بين أحتفظ بو إلى ةو 

ةدةون كإنها لوقفة  عية طاؿ الاهد أك قالرن سأقف بين ةدم اهلل كلسوؼ نقف جمياانن كلسوؼ 
ةطلانا اهلل على ما مضى من أعمالنان كلسوؼ نجد أف كل جزئية من جزئيات حياعنا عمثل مسجلة 

ـ األبالارن ما الامل  نذاؾن ما الذم ةرفع لي  نذاؾ؟ لن ةرفع لي إال صدؽ نقية كاضحة أما
التمسك بهدةون لن ةرفع لي إال صدؽ التمسك بميزانون كىا أنا أقوؿ ميزاننا في ىذه البلدة شرع 
اهللن ىو مرجانا كلن نادؿ عنو إلى أم شرع  خرن ال ةمكن ألرضنا ىذه أف عدنسها البلدةنية ق ن 

هلل طاؿ الطرةع أك قالر كما أحسب إال أنو قد قالرن كمرة أخرل أقوؿهلل أظن أف ليس سيرنا إلى ا
بيني كبين لقاء اهلل إال زمنان قاليران من أةاـ أك ساعات أك سنواتن ماذا أصنع بمدح المادحين إف  
كالوا لي المدة ؟ ماذا أصنع ةا عباد اهلل بقدح القادحين إف رموني بقدحه ؟ لن ةفيدني كلن 

كل ذلك شيئانن إنما المآؿ ىو األساس. فيا عباد اهلل أدعوك  إلى ما أدع إليو نفسين ةضرني  
اصطلحوا مع اهللن ال عخرجوا عن دائرة الررؼ التي متاك  اهلل عز كجل بهان دائرة األخوة 
اإلةمانيةن دائرة األخوة اإلسبلميةن أصلحوا مركبلعك  فيما بينك ن أصلحوا أمورك ن أعيدكا 

 أنفسك  إلى جادة النهج القوة  عن طرةع ىذا الحوار الذم أمرنا بو اهللن أجلهللإخوانك  ك 

 [.ِ)كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف( ]المائدةهلل 

لى أم ال عجالوا من قضاةاك  مسألة عرموف بها إلى أعدائك  لتجالوا من ذلك حجة لك  ع
 إخوانك  بين ةدم أعدائك ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 اإلفالص هلل ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لى لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت ع

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

يك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكص
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

قلت لك  باألمس إف اإلنساف إذا عرؼ ربو أحبو كإذا أحبو أحب عبادهن كأقوؿ لك  اليـو مضيفانهلل 
إف اإلنساف إذا عرؼ ربو أحبو كإذا أحبو أخله لو في عوجهو إليو كفي انقياده إلى األكامر التي 

إليو. أحدثك  اليـو عن ىذه الثمرة الاظمى من ثمرات مارفة الابد لمواله كخالقو سبحانو كجهها 
 كعاالى.

اإلخبلص هلل عز كجل ةاني أف ةقبل المسل  إلى االلتزاـ بأكامر اهلل  –ةا عباد اهلل  –اإلخبلص 
ر مانى كاالنتهاء عن نواىيو ال ةبتغي بذلك إال بلوغ مرضاعو كاعقاء سخطون ذلك  ىو باختالا

اإلخبلص هلل سبحانو كعاالىن كىذا ةاني أف من أقبل إلى اهلل عز كجل بكثير من الالبلة كبكثير 
من الالياـ كبكثير من الحج كالمناسك كلكن قلبو كاف فارغان عن ىذا اإلخبلص هلل سبحانو كعاالى 

 فلن ةرل عاقبة عباداعو ىذه إال ما قد كصف اهلل إذ قاؿهلل 

بىاء م نثيوران( ]الفرقافهلل )كىقىًدٍمنىا ًإلىى مى  اىٍلنىاهي ىى  [.ِّا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجى

 من أجل ىذا ةركز البياف اإللهي مكرران كمؤكدان على ضركرة اإلخبلص هلل عز كجلن ةقوؿهلل

ةى كى  ةػيٍؤعيوا الز كىاةى كىذىًلكى ًدةني )كىمىا أيًمريكا ًإال  لًيػىٍابيديكا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّةنى حينػىفىاء كىةيًقيميوا الال بلى
 [.ٓاٍلقىيٍّمىًة( ]البينةهلل 

 [.ُْ)قيًل الل وى أىٍعبيدي ميٍخًلالان ل وي ًدةًني( ]الزمرهلل 
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 [.ِ)فىاٍعبيًد الل وى ميٍخًلالان ل وي الدٍّةنى( ]الزمرهلل 

ضركرة اإلخبلص ككلما كرر كنبو إلى ضركرة اإلةماف باهلل عز كجل كااللتزاـ بأكامره قي دى ذلك ب
لوجهو كحذر من أف ىذا اإلخبلص إذا غاب البد أف ةػيزىجُّ صاحبو في لوف من ألواف الررؾن 

 كصدؽ اهلل القائلهلل

 [.َُٔ)كىمىا ةػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍ  بًالٌلًو ًإال  كىىي  مٍُّررًكيوفى( ]ةوسفهلل 

لهمان إما أف ةكوف  كإنك لتنظر في كتاب اهلل كعتأمل فتجد أنهما كفتاف من صفتين ال ثالث
اإلنساف صادقان في إةمانو باهلل كإقبالو إلى أكامره فهو المخله لون كإما أف ةغيب الالدؽ 

 كاإلخبلص إذان ىو النفاؽن ىكذا ةبين لنا كتاب اهلل سبحانو كعاالى.

عباد اهللهلل إننا عندما ننظر إلى الفتن التي عجتاح المسلمين في ببلدى  ألم سبب من األسبابن 
ذلك ىذا الذم نمر بو في ىذه المرحلة التي نراىا كنتقلب فيهان ىذه الفتن من شأنها أف  من

عمحه المنافقين كأف عميزى  من المؤمنين المخلالين الالادقين مع اهلل عز كجلن كقد كرد عن 
 أنو قاؿهلل rالمالطفى 

 )ال عكرىوا الفتن فاف فيها حالادى المنافقين(.

نساف إلى غاةاعون إلى مالالحو الذاعيةن فاف كاف قلبو خالالان عن إذا ادلهمت الفتنة استيقظ اإل
ىيمنة اإلةماف هلل كاإلخبلص هلل عز كجل ساى الىثان ةبحث عن مغانمو كغاةاعو كرغائبو كمالالحو 
الرخاليةن كجال من ىذه المالال  كالمغان  كالغاةات قائدان في حياعون كجال من دةن اهلل عز 

 و علك. عأملوا عجدكف مالداؽ ىذا الذم أقولو لك  ةا عباد اهلل.كجل عاباان ذليبلن لمالالح

كأما اإلنساف الذم ىيمن الالدؽ على قلبو كالذم دخل اإلخبلصي هلل عز كجل في شغاؼ فؤاده 
فبل ةذكر أثناء كجود الفتن أةان كاف نوعها إال ما ةرضي اهلل سبحانو كعاالىن ةجال من مغانمو 

اعية ضحية لتنفيذ أكامر اهللن ةجال من ذلك كلو أرضان ةدكسها كغاةاعو الرخالية كمالالحو الذ
 سايان إلى بلوغ مرضاة اهلل سبحانو كعاالى.

ال ) :rكااف عاالوا ننظر إلى مالداؽ ىذا الذم أقولو لك ن بل ىذا الذم ريًكمى عن المالطفى 
 عكرىوا الفتن فاف فيها حالادى المنافقين(.
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فنجد مسلمين ةتسابقوف إلى بناء المساجد كةتباركف في رفع  ننظر إلى مجتمانا الاربي اإلسبلمي
المآذفن كعنظر إلى ىؤالء المسلمينن إنه  مسلموف كةرسلوف عن طرةع كل حدب كصوب 

األسلحة المتنوعة المختلفة إلى عالابات من أجل أف ةستحر القتل بين المؤمنين األشقاءن كمن 
 ـ.أجل أف عتحوؿ المودة كالوئاـ إلى عداكة كخالا

مسلموف كعنظر فتجد أنه  ةباثوف عبر األنفاؽ الخفية المختلفة مئات المبلةين من األمواؿ 
 ليتقاسمها الميٍستىٍأجىريكف على القتل كالتخرةب كالتقطيع كاإلحراؽ.

مسلموف كعنظر فبل عكاد عيناؾ عالدؽ ما عرلن كعالغي السمع فبل عكاد أذناؾ عالدقاف ما 
 عسمع.

ةناشدكنه   –عدك اهلل كعدكى ن عدك المؤمنين  –كالمهانة أبواب الادك مسلموف كةطرقوف بالذؿ 
التدخلن ةناشدكنه  أف ةأعوا فيترباوا على كراسي الحك  كالقيادة كالوالةةن ةناشدكنه  أف عكوف 

 إليه  حلوؿ المركبلت.

 وؿهللمسلموف كةبلحقه  بياف اهلل سبحانو كعاالى في قر نو ناصحانن موصيانن  مرانن محذران ةق

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا الى عػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍ  الى ةىٍأليونىكيٍ  خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّ   ًت اٍلبػىٍغضىاء )ةىا أىةػُّهى قىٍد بىدى
ليوفى( ] ؿ عمرافهلل ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍ  كىمىا عيٍخًفي صيديكريىيٍ  أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكي ي ااةىاًت ًإف كينتيٍ  عػىٍاقً 

ُُٖ.] 

 ةبلحقه  بياف اهلل موصيانن ناصحانن  مرانن ناىيان ةقوؿهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوا الى عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاء عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًه  بًاٍلمىوىد ًة( ]الممتح  [.ُنةهلل )ةىا أىةػُّهى

 ةبلحقه  بياف اهلل عز كجل محذران ةقوؿهلل

اًفرًةنى أىٍكلًيىاء ًمن ديكًف اٍلميٍؤًمًنينى أى  )بىرٍّرً  ابان أىلًيمان * ال ًذةنى ةػىت ًخذيكفى اٍلكى ةػىٍبتػىغيوفى اٍلمينىاًفًقينى بًأىف  لىهيٍ  عىذى
ًمياان( ]النساءهلل   [.ُّٗ-ًُّٖعندىىي ي اٍلًاز ةى فىًاف  الًاز ةى لًٌلًو جى

ر فتجد أف ىؤالء المسلمين مارضين متناسين لبياف اهلل ةبلحقه  بياف اهلل مكرران مؤكدان كلكنك عنظ
الذم ةناشدى  كةبلحقه ن عنظر فتجدى  مستكبرةن على أكامر اهللن مستكبرةن على كصاةاه 
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أعداء اهلل أكالن كأعداء عباد  –كنالائحون ةالركف إصرارى  على أف عكوف الوالةة لهؤالء األعداء 
 صرارى  على أف عكوف الوالةة له  من دكف المؤمنين.ةالركف إ –اهلل المؤمنين باهلل ثانيان 

 ىذا الذم أقولو لك  ثمرة ماذا؟ ثمرة غياب اإلخبلص لوجو اهلل سبحانو كعاالى.

ليست الابرة في ميزاف اهلل عز كجل ةا عباد اهلل بأف ةتحرؾ لساني بكلمات اإلسبلـ كشااراعون 
ـ صبلةن صومانن حجان إلى  خر ما ىنالك كليست الابرة بأف ةتحرؾ كياني بتطبيع مبادئ اإلسبل

كلكن الابرة بما في ىذا القلبن الابرة باإلخبلص الذم ةنبغي أف ةحتضنو الفؤاد. لما غاب 
اإلخبلص هلل كعحوؿ اإلسبلـ إلى كلمات عتردد على األلسن غابت حقيقة اإلةماف من القلوب 

مما ال ةكاد عالدقو الاين إف كأصبحت صبغة كاذبة عالطبغ بها األلسن فكاف ىذا الذم عركف 
 رأتن كمما ال ةكاد عالدقو ااذاف إف سماتن نا  ةا عباد اهلل.

أما نحن الذةن اجتبانا  –ال أقوؿ الذةن أقامنا اهلل فوؽ ىذه األرض المقدسة بل أقوؿ  –أما نحن 
كل اهلل عز كجل كأقامنا من الدنيا كلها فوؽ ىذه األرض المقدسة فلن نخوف الاهدن لقد قاؿ  

 كاحد منا بلسانو كقاؿ ذلك بقلبو قبل لسانوهلل

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى ةػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل

عهد قطاناه على أنفسنا عجاه اهلل عز كجلن لن نخوف الاهدن لن نرجع عن ىذا الاهد ما حيينان 
 هذا الذم  منا بو كعاىدنا اهلل عليو كألسنتنا عردد ذلك.سنلقى اهلل كقلوبنا عخفع ب

الن لن نخوف الاهدن لن نتخذ من أعداء اهلل كأعدائنا أكلياء لنا نذؿ له ن أرضنا المباركةن شامنا 
التي باركها اهلل سنكوف حراسان لهان لن ندع شبران منها عتدنس بادك من أعداء اهلل عز كجل ةأعي من 

لنا كليدنس أرضنا التي باركها اهلل قبل أف ننتري ببركتها. نحن الذةن اجتبانا اهلل كراء البحار ليستذ
 عز كجل كأقامنا من الدنيا فوؽ ىذه األرض المباركةن سنكوف حراسان لدةنو.

أكؿ سبلح نمارسو في حراسة دةنو أعالموف ما ىو؟ ىو سبلح األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر 
 كأعظ  بو من سبلح

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى ىي ي )كىٍلتى  ٍيًر كىةىٍأميريكفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ كين مٍّنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمرافهلل 
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لسوؼ نأمر بالماركؼ كننهى عن المنكر في أبهاء األمراء كالحكاـن كىذا ما نفالون لسوؼ نأمر 
ن بالماركؼ كنن هى عن المنكر في قاعات السبلطين كأماـ كراسي الحكاـن كىذا ما نفالو اليـو

 كىذا ما أمرنا بو اهلل عز كجل.

كأنا أعل  أف في الناس من  –كمن ىنا فاف دكلتنا اإلسبلمية عولد اليـو من جدةدن كإني أقولها 
ة إسبلمية ةا عباد اهللن ةفرح كةنتري بما أقوؿ كفيه  من ةتميز غيظان بهذا الذم أقوؿهلل إنها دكل

كلسوؼ ةالن دستورىا عن مزةد من ىذه الهوةة اإلسبلمية لهذه األمةن كلسوؼ نكوف رقباءن 
كلسوؼ نكوف حراسان لدةن اهلل عز كجل ما حيينان ىذا ىو جهادنان ىكذا أقامنا اهلل سبحانو 

 كعاالىن كإننا لنأمل أف نكوف ممن قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل

 [.ّّني قػىٍوالن مٍّم ن دىعىا ًإلىى الل ًو كىعىًملى صىاًلحان كىقىاؿى ًإن ًني ًمنى اٍلميٍسًلًمينى( ]فاللتهلل )كىمىٍن أىٍحسى 

ندعو إلى اهلل ال من مستول فوقيٍّ أبدان أبدانن ال نباىى بال و عفضلنا أك زدنا بو على من ندعوى  
عن المنكر ككلنا ةقين بأف ىذا الذم إلى اهلل عز كجلن بل ندعو إلى اهللن نأمر بالماركؼ كننهى 

 ندعوه ربما أصب  غدان خيران مني كمن كثيرو من الدعاة إلى اهلل عز كجل.

 أنا أدعو إلى اهلل نا  كلكنني أخرى من مكر اهلل 

 [.ٗٗ)فىبلى ةىٍأمىني مىٍكرى الٌلًو ًإال  اٍلقىٍوـي اٍلخىاًسريكفى( ]األعراؼهلل 

يان عن المنكر لكن ما أدرم إالـ عنتهي نفسي بو إليو كأم المنزلقات أقامني اهلل  مران بالماركؼ ناى
أجدىا أمامي ىل أستطيع أف أنجو منها أـ ال؟ أدعو إلى اهلل كأنا أحذر على نفسي من التيو باد 

الرشدن أدعو إلى اهلل التائهين كأنا أعالور أف ىذا التائو ربما كاف غدان خيران منين كما أكثر ما رأةنان 
ثر ما رأةنا أناسان عاشوا صدر شبابه  عائهين عن الرشد ث  أصبحوا في مقدمة الربانيين من ما أك

عباد اهللن كىل نسيت  من كاف برره الحافين كىل نسيت  من كاف الفضيل بن عياضن كما أكثر 
الناس الذةن ةايدكف سيرة بلااـ بن باعوراءن دعا كأمر بالماركؼ كنهى عن المنكر ماتزان ماتدان 
بثقافة إسبلمية كرثها في ةـو من األةاـ ث  إف الكبر زجو في حالة من التيو كالباد عن اهللن كنظر 

كإذا ىو ةطأطئ الرأس لوالةة أعداء اهلل عز كجل لو. علك ىي سنة اهللن نسير في غمار ىذه 
لالراحة الحقيقة حراسان ألرضنا المباركةن حراسان لدةننان  مرةن بالماركؼن ناىين عن المنكر با

كبالحكمة اللتين أمرنا بهما اهلل عز كجلن ال نوقف ألسنتنا عن ىذه الوظيفة أماـ أكبر القادة 
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إف سيًئٍلنىا عن الجهاد فهذا  –كىذا ما نفالون كىذا ما ةجب على كل مسل  أف ةفالو  –كالحكاـ 
ف سيًئٍلنىا عن ىو جهادنان كإف سيًئٍلنىا عن حراسة األرض كالارض كالدةن فهذه ىي حراستنان كإ

الررؼ الذم نتمتع بو فانما ىو شرؼ حراسة ىذه األرض المباركة من أف عدنسها قدـ إنساف 
 أعلن عن عداكعو هلل كعداكعو لاباد اهلل عز كجل.

الن لن ندع الادك المرترؾ ةدخل فيما بيننا ليكوف ىو الحك  علينان الن لن نفال ذلك. على ىذا 
على ىذا المنهج نلقى اهلل سبحانو كعاالىن كموعدنا كموعد الذةن نايشن كبهذا المبدأ نموتن ك 

 –ةد الهواف كالذؿ  – ثركا التيو ك ثركا الذؿ ك ثركا اإلعراض عن كصاةا اهلل عز كجل كمد اليد 
إلى أعدائه  كأعداء موالى  كخالقه ن موعدنا ماه  ةـو ةقـو الناس لرب الاالمين. عندئذون سوؼ 

ر ىذه ىي الحقيقة التي ةنبغي أف نالمهان أجل سوؼ عرل إذا انجلى الغبار عرل إذا انجلى الغبا
 أفرس عحتك أـ حمار. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 اإلٍالَ ٚا١ٌَبٍخ ٚػاللخ ِب ث١ّٕٙب

 

 

ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 دعوني أبدأ حدةثي إليك  اليـو بتارةف لكلٍّ من اإلسبلـ كالسياسة كعبلقة ما بينهما.

 الكاملة بالابودةة هلل عز كجل مع الخضوع لسلطانو كعطبيع شرعو. أما اإلسبلـ فهو الدةنونة

 كأما السياسة فهي إدارة األمور أةان كانت بمنتهى ما ةمكن عحقيقو من الحكمة.

ذلك  ىو اإلسبلـ كىذه ىي السياسةن فأةهما التابع كأةهما المتبوع؟ أةهما الخادـ كأةهما السيد 
 المطاع؟

من ةرك في  –سواء كاف فردان في جماعة أك حاكمان في دكلة  –هلل ليس في المسلمين ةا عباد ا
أف اإلسبلـ ىو الحاك  المطاع كىو القائد الميت بىعن كأما السياسة التي ىي إدارة األمور بحكمة فقد  
كانت كال عزاؿ ىي الخادـن كانت كال عزاؿ ىي الجندم الذم ةخضع لسلطاف اهلل سبحانو كعاالى 

 ع لسلطاف اإلسبلـ كشرعو.كحكمو كمن ث  ةخض

أعساءؿ باد ىذاهلل أفقادة الاال  الاربي الذةن عتألف منه  الجاماة الاربيةن علك التي ةحتضنها ما 
ةسمى بمنظمة التااكف اإلسبلمين أفقادة الببلد الاربية ىؤالء مسلموف متلزموف بهذه الحقيقة 

وف من سياساعه  الخادـ المطاع ةجالوف من إسبلمه  في سائر عالرفاعه  الحاك  األكؿ ث  ةجال
إف كاف  –كنحن كيلٍٍّفنىا بحسن الظن  –ألمر اهلل عز كجل كسلطانو كشرعو؟ إف كاف األمر كذلك 

األمر كذلك كإف كاف ىؤالء اإلخوة ال ةزالوف على الاهدن مسلمين ةجالوف من اإلسبلـ حاكمان 
 ل القائلهلل على السياسة كسلطانها فلماذا ال ةستجيبوف ألمر اهلل عز كج
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 [.ِ)كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف( ]المائدةهلل 

 لماذا ال ةستجيبوف ألمر اهلل القائلهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

 مر اهلل القائلهلللماذا ال ةستجيبوف أل

قىةو أىٍك مىٍاريكؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بػىٍينى الن اًس كىمىن  ًثيرو مٍّن ن ٍجوىاىيٍ  ًإال  مىٍن أىمىرى ًبالىدى رى ًفي كى يػٍ ةػىٍفاىٍل ذىًلكى )ال  خى
 [ُُْابٍػتػىغىاء مىٍرضىاًت الٌلًو فىسىٍوؼى نػيٍؤعًيًو أىٍجران عىًظيمان(    ]النساءهلل 

 قوؿ اهلل عز كجلهللما له  ال ةنفذكف 

نػىهيمىا( ]الحجراتهلل   [.ٗ)كىًإف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

لماذا ننظر فنجد انالرافان من ىؤالء القادة الذةن عمثله  الجاماة الاربية انالرافان عن ىذا البياف 
 اإللهي كلو؟

عدك المؤمنين قاطبة بدالن من أف ةتولوا موالى  لماذا ننظر فنجدى  ةتولوف عدك اهلل عز كجل ك 
 كخالقه  سبحانو كعاالى؟

 لماذا ةجالوف من عدكى  األرعن كليان له  من دكف اهلل سبحانو كعاالى؟

لماذا ةتخذكف من الرشوة الحىكى ى الادؿ بدالن من شرع اهلل سبحانو كعاالى فينقادكف لسلطاف ىذه 
ف إلى إخوانه  في اإلنسانية كفي اإلسبلـن ةرسموف الرشوة ث  ةتوجهوف عحت ىذا السلطا

الاقوبات التي عمناه  رزقه ن التي عمناه  من أسباب عيره ن ةمانوف في قطع ركافد الحياةن 
 –ركافد الرزؽ كالمايرة عن إخوانه  في اإلنسانية كفي اإلسبلـ خضوعان عحت سلطاف الرشوة 

بػي  –نا    رىٍت أك صىغيرىٍت؟أقولهاهلل خضوعان عحت سلطاف الرشوة كى

إف ل  أقل كلمة أخطر  –ككصاةاه كراء ظهورى   rةلقوف بياف رسوؿ اهلل  –كى  مسلموف  –لماذا 
المسل  أخو المسل  ال ةظلمون ال ةيسلمون ال ةخذلون كل المسل  على المسل  ) :rإذ ةقوؿ  –

 حراـن دمو كمالو كعرضو(.
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مسلمينن إذان لماذا أداركا ظهورى  إلى اإلسبلـ هلل إنه  ال ةزالوف –كأنا أكثر حسن الظن  –أقوؿ 
كاعخذكا من السياسة التي رأكىا كالتي ليقٍّنيوا أبجدةتهان جالوا من ذلك حاكمان على اإلسبلـن جالوا 

 من ذلك قائدان ةقود اإلسبلـ؟

كما لهذه الرقيقة اإلسبلمية األخرل المجاكرة لنا قد قلبت لنا ظهر المجنن قاطاتنا باد كصاؿن 
خاصمتنا باد كفاؽ؟ كما لرئيسها الذم ما عهدناه إال مالليان صائمان ما لو قد نسي دركس الدةن 
التي علقاىا ةـو كاف ةدرس دةن اهلل؟ ما لو نسي الوصية النبوةة الررةفة التي أسمانا إةاىا بفمو 
و كالتي عوصي المسلمين بأف ةكونوا محتفين رحماء باضه  بباض؟ ما لو نسي كل ىذا؟ ما ل

ةواصل اليـو عل أبيب كما أكثر ما أعرض عنو؟ ما لو اليـو ةحج إلى كاشنطن ليستبدؿ ىناؾ ميثاقان 
؟ لماذا كفي سبيل أم غرض كأم –كلنا  الميثاؽ الذم عرؾ كلبئس الميثاؽ الذم أخذ  –بميثاؽ 

ما باصبلح  rسياسة رعناء ةدةر ظهره إلخوانو المسلمين الذةن أكصى اهلل كأكصى رسوؿ اهلل 
 بينه ؟

عباد اهللهلل بوساك  أف عقرؤكا في سورة الحجرات كغيرىا من كتاب اهلل عز كجل ما ةبين أف اهلل عز 
كقد كقع بينه  الرقاؽ أك كقاوا في  –كجل ةجال من عبده المؤمن قاضيان عندما ةجد إخوانان لو 

عتمادان على قرائن ةجالو القر ف قاضيانن ةدخل فيما بينه  كةحقع في أمرى ن ا –أخطاء كأغبلط 
األحواؿ كالبينات كشهادة الرهودن فاف رأل خطأن أصل  الخطأ بلسانون بنالحون بودهن بغيرعو. إف 
رأل انحرافان نب و إلى ذلك االنحراؼ طبقان لما أمر اهلل سبحانو كعاالىن نقرأ في سورة الحجراتن 

وابنا مفتحة ةا عباد اهلل لكل من ةغار نقرأ في بقية ما نقرأه من كتاب اهلل عز كجل ىذه الحقيقةن كأب
ليقبل بدافع  –كالخطأ موجود  –على ىذه األمة أك على ىذه البلدة فيأعي ليالل  خطأن كىقػىاىٍت فيو 

ـى اعوجاجان ع  . األبواب مفتحة كالسبل ميسرةن أال عركف إلى الوفود ااعية من ىنا  من الغيرة فيػيقىوٍّ
ةنظر كةبحث كةنتقل من صقع إلى صقع كمن بلد إلى بلد  كىناؾن الكل ةلقى الترحيب كالكل

ليرل باينو الواقع كليرل بباليرعو خلفيات األمورن فما لهؤالء اإلخوة ال ةتخذكف ىذا المنهج الذم 
كنحن ال نبرئ أحدان  –أمر اهلل بون ما له  ال ةػيٍقًبليوف إلينا لياللحوا األخطاء التي كقع فيها النظاـ 

كلكن فرؽ بين  –عًٍّهٍ  ةجب أف ةوضع في قفه االعهاـ كةيحىق عى برأنو كنحن نقوؿ كل من ا
ـى االعوجاج بدافع من غيرعو كحبو  المسل  الذم ةغار على إخوانو فينقاد إليه  ليالل  الخطأ كليػيقىوٍّ

 كبين من ةنتهز ىذه الفرصة ليطرؽ باب الادك كليقوؿ للادكهلل عفضل فتحك .
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ةهلل ألست أنت الذم درست دةن اهلل؟ ألست أنت الذم ذك ٍرعػىنىا أقوؿ لرئيس ىذه الدكلة الرقيق
بآةةو بل بحدةث من كبلـ رسوؿ اهلل؟ فما لك أعرضت عن ىذا الذم درستو كعالمتو في سبيل 

رشوة بلغت المليارات؟ أئن طيًرؽى بابك برشوة بلغت المليارات جالت منها الحىكى ى األكؿ لتقضي 
بالاقوبات المختلفةن بالاقوبة في أرزاقه ن بالاقوبة في قطع  بموجب ىذا الحىكى  على إخوانك

أسباب مااةره  دكف جرةرة ارعكبوىان دكف موجب ةقتضي ذلك إال الله  شيء كاحد ىو أف ىذه 
 الرشوة أحرجتك كجالك عنقاد لمن أمرؾ كنهاؾ.

ىذه األسئلة التي ىذه حاليلة ما ةنبغي أف نال  من عبلقة ما بين اإلسبلـ كالسياسة أةها اإلخوة. ك 
عساءلت عنها في حع جاماة الدكؿ الاربية كفي حع الدكلة المجاكرة الرقيقة ال أجد من خبلؿ 

ىذا الذم فوًجئىٍت بو أمتنا اإلسبلمية من أقالى الدنيا إلى أقالاىا إال جوابان كاحدان ةتنزؿ من علياء 
 هللالربوبيةن ال أجد إال ىذا الجوابن إنو قوؿ اهلل سبحانو كعاالى

اًفرًةنى أىٍكلًيىاء ًمن ديكًف اٍلميٍؤًمًنينى أىعيرًةديكفى أىف عىٍجاىلي  ا ال ًذةنى  مىنيوٍا الى عػىت ًخذيكٍا اٍلكى وٍا ًلٌلًو عىلىٍيكيٍ  )ةىا أىةػُّهى
ٍرًؾ األىٍسفىًل ًمنى الن اًر كىلىن عىًجدى لىهيٍ  نىالً  -ُْْيران( ]النساءهلل سيٍلطىانان مًُّبينان * ًإف  اٍلمينىاًفًقينى ًفي الد 

ُْٓ.] 

كباد فانا لسنا ممن ةغمضوا أبالارى  عن الخطأ بل كنا كال نزاؿ نراقب أنفسنا أال نخطئن ككنا 
كال نزاؿ ننبو إخواننا كقادعنا إلى الخطأ كلكن الخطأ الذم نراه ال ةبرر أف نضع على أعيننا أقناة 

ها كالتخطي  لها كالتنفيذ لها أعداء اهلل عز عامينا عن رؤةة المؤامرة القذرة التي أطبع على عحقيق
بػيرىٍت ال عبرر أف نتاامى عن مؤامرة ما  كجل كأعداء دةنو في الاال  أجمعن ىذه األغبلط مهما كى

أعل  في الاال  كلون في عارةخ الاال  اإلسبلمي كلو مؤامرة أخطر من ىذه التي عطرؽ اليـو بابنان 
ىذه الماليبة ل  عدع رؤكس المسلمين عتطأطأن نا  دخل  نا ن كيًجدىٍت ماليبة الالليبيين لكن

 المغوؿ إلى عالمنا ىذا كلكن دخوله  ل  ةدع المسلمين ةذلوا كةهونوا على أنفسه  ق .

قرأت التارةخ كأعدت النظر فيون ما كجدت أبدان أف فتنة داىمت المسلمين جالته  ةذلوف 
مرعين؛ ىذه ىي المرة الثانيةن أما المرة األكلى  كةهونوف كةطأطئوف الرأس ألعداء اهلل كأعدائه  إال

فتلك الماليبة التي سقطت على أعقابها غرناطة كقرطبةن كالوقت ةضيع عن الحدةث عن ذلكن 
كما سقطت غرناطة كقرطبة بسبب كيد كلكنها سقطت بسبب الرؤكس التي ذل ٍت كىانت للادكن 

  خرةنن أقوؿ قولي ىذا كحسبي اهلل الاظي . ذلك  ىو عبد اهلل الالغير كاليـو نػيٍبتػىلىى بالغراءى 
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كبادن عباد اهللهلل إف إخوانك  في ببلدنا الاربية اإلسبلمية المجاكرة شاؤكا أف ةضربوا المثل األدنى 
كاألح  لخذؿ المسلمين بمناقضة كبلـ رسوؿ اهلل بفرض الاقوبات التي عحـر إخوانه  المسلمين 

اةره ن ىكذا شاؤكا كىكذا اقتضت الًحط ة أف من لقمة عيره ن من رزقه ن من أسباب ما
ةضربوا المثل المنح  ىذان أما أنت  فيا أةها اإلخوة المواطنوف علٍّموا إخوانك  أكلئكن علٍّموا 
القرةب كالبايد كيف ةكوف التراح ن كيف ةكوف التناصرن ابسطوا الرزؽ الذم أكرمك  اهلل عز 

الرزؽ أماـ المحتاجينن ال عتدخركا شيئان ةحتاج إليو  كجل بو عجارانن بائاينن متااملينن ابسطوا
إخوانك ن ال عستغلوا ىذا المناطف الذم شاءه أكلئك الناس. أقوؿ لنفسي كللتجار كألصحاب 
األمواؿهلل اليـو بوساك  أف عتقربوا إلى رسوؿ اهلل القائلهلل )الراحموف ةرحمه  الرحمن(ن إةاك  أف 

شاؤكا أف ةقطاوا لقمة الايش كأسباب الحياة عن إخوانه ن  عتبلعبوا باألساار ألف إخوانان لك 
اضربوا المثل بالنقيض لذلك ةا أةها اإلخوة. ال ةػىرىةىن  فقير اليـو إخوانان له  أغنياء كقد مناوى  من 
رفدى . أال فلتراركا أف البرد الذم ةلف أجساـ ىؤالء الفقراء إنما ةلسع ظهورك ن أال فتراركا أف 

اض على أمااء الفقراء إنما ةاض عليك  أنت ن أال فلتراركا اليـو كعتذكركا قوؿ الجوع الذم ة
المؤمن للمؤمن كالبنياف المرصوص ةرد باضو باضان( )المؤمنوف في عوادى  ) :rرسوؿ اهلل 

 كعحابه  كمثل الجسد الواحد إف اشتكى منو عضو عداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى(.

مة التي كرمها اهلل عز كجل سنضرب المثل بالتراح ن بالتواصلن سنضرب نحن ىنا في شامنا المكر 
بادكا  –المثل بالتضحية بالنفس في سبيل الغيرن سنضرب المثل بنقيض ىذا الذم شاء إخوة لنا 

أف ةضربوا المثل بون خذالفن مقاطاةن إساءةن عمل على أف ةرقوا إخوانه  باباادى   –أـ قربوا 
 .كفطمه  عن لقمة عيره 

الن ال ةا أةها اإلخوةن أثبتوا للاال  كلو أنك  لست  كذلكن كلتجالوا من ذلك درسان عنثركنو 
 كعنرركنو في الاال  كلو.
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 ِٛلف اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ ِٓ اٌزظ١ٕف اٌطبئفٟ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

على  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد ك 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف اإلسبلـ ىو الدةن الذم ابتاث اهلل عز كجل بو رسلو كأنبياءه جمياانن بدءان من أكله   دـ عليو 
 كصدؽ اهلل القائل في محك  عبيانوهلل .rبآخرى  كىو محمد الالبلة كالسبلـ كانتهاءن 

نىا بًًو ًإبٍػرىاًىي ى كىميوسى  نىا ًإلىٍيكى كىمىا كىص يػٍ يػٍ ةًن مىا كىص ى بًًو نيوحان كىال ًذم أىٍكحى ى كىًعيسىى )شىرىعى لىكي  مٍّنى الدٍّ
 [.ُّأىٍف أىًقيميوا الدٍّةنى كىالى عػىتػىفىر قيوا ًفيًو( ]الرورل هلل 

ن ىنا فاف اإلسبلـ ل  ةضع في ةوـو من األةاـ ذرعان بأىل الكتابن بل إف اإلسبلـ متمثبلن في كم
الدكؿ اإلسبلمية المتوالية التي كانت عرعى الررةاة اإلسبلمية كعطبقها كما أمر اهلل عز كجل ككما 

رى ن عذكد أنزؿن كاف اإلسبلـ متمثبلن في ىذه الدكؿ اإلسبلمية عحتضن أىل الكتابن عرعاى ن عب
عنه ن عتقاس  ماه  الحقوؽ اإلنسانية بالادؿ كعلى السواء. كعأملوا ةا عباد اهلل في الفتوحات 
اإلسبلمية التي امتدت إلى ببلد الراـ ىذهن كالتي امتدت إلى مالر ل  ةػيٍلجىأ نالراني أك ةهودم 

لغزكات الالليبية إلى أف ةبدؿ دةنو ىنا أك ىناؾن كبقي النالارل في ببلد الراـ إلى أف جاءت ا
أعدادى  متكافئة مع أعداد المسلمينن ساداء بالفت  اإلسبلمي الذم طهر الراـ من االستامار 
 الركمانين ككاف أقباط مالر ساداء بالفت  اإلسبلمي الذم طهر مالر من اإلمبراطورةة الركمانية.

ضع ذرعان بالفرؽ ككما أف اإلسبلـ ل  ةضع ذرعان في ةوـو من األةاـ بأىل الكتاب فانو ل  ة
باإلسبلمية التي عنامت في أكاخر القرف األكؿ الهجرم. ظهرت كما عالموف فرؽ إسبلمية كالماتزلة 

كالمرجئة كالجهمية كالقدرةة كالحروةة كغيرىا فهل ضاؽ السواد األعظ  من المسلمين الذم 
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؟ بل احتضنته  ةركل بما ةسمى بأىل السنة كالجماعة ىل ضاؽ أىل اإلسبلـ ذرعان بهذه الفرؽ
الدكلة اإلسبلميةن عرعرعوا كنموا في عربة الحرةة الفكرةةن ث  إنه  بادكا باد أف سادكا عن طرةع 

 الحوار كالنقاش األخوم المتبادؿ.

كاعلموا أةها اإلخوة أف ىذا الذم أقولو لك  إنما عحقع عحت سلطاف القاعدة القائلةهلل )أال ال 
ةػيٍفتىنن ةهودم عن ةهودةتو(ن ىذا المبدأ كاف ىو الررعة المطبقة ةػيٍفتىنن نالراني عن نالرانيتو كال 
 خبلؿ القركف المتالرمة كلها.

كىذه حقيقة ناود بها إلى ألف باء عارةخنا الاربي اإلسبلمي الذم ما ةنبغي أف  –إذا عبين ىذا 
عه  الكفر إذا علمنا ىذه نال  أنو لو جاز للمسلمين أف ةغمضوا أعينه  كةنثركا  –ةجهلو أحد منا 

رشان ال دراكان على من ةراؤكف لجاز له  أف ةنثركا عهمة الكفر لتلك الفرؽ التي عنامت في أكاخر 
القرف األكؿ من الهجرةن الجهميةن المرجئةن الماتزلةن الحروةةن القدرةةن الخوارجن كلكن أصغوا 

ىذه الفرؽ بالكفر؟ لن السمع جيدان كابحثوا كنقبوا ىل عركف في أئمة المسلمين من نات أةان من 
عجدكا. القاعدة أف الذم ةيكىفٍّرى اإلنساف ىو نفسون ىو الذم ةيكىفٍّري نفسون فاذا ل  ةكفر المسل  

نفسو فاف أحدان ال ةملك أف ةكفره. لو أف إنسانان ارعكب الموبقات المكفرة ث  عاد فقاؿ أنا 
إعبلف بأف اهلل عز كجل قد قبل مسل  فاف كلمتو ىذه إعبلف بأنو قد عاب ك ب إلى اهللن كىو 

عوبتو. إذا عرفنا ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل عرفنا بالبداىة أف ال ةجوز في شرع اهلل عز كجل أف 
عهتاج طوائف من المسلمين باضه  على باضن ال ةجوز في شرع اهلل أف ةهتاج المسلموف على 

وف كأف ىؤالء كتابيوفن ىكذا قرر  الكتابيين كال الكتابيوف على المسلمين لمجرد أف ىؤالء مسلم
 كتاب اهلل كىكذا قررت سنة رسوؿ اهلل كىكذا قرر كاقع األمة اإلسبلمية فيما مضى.

ال ةجوز في شرع اهلل عز كجل أف عهتاج الحركب بين فرؽ المسلمين أةان كانت بسبب أنها فرؽ 
عنتمي إلى اإلسبلـن  مختلفة. فرؽ المسلمين انبثقت من داخل الوجود اإلسبلمين فرؽ المسلمين

ةنتمي كلٌّ منها إلى اإلسبلـن إذان ال ةجوز ذلك ق . ىذا الهياج الذم ةيسمى اليـو بالحرب 
الطائفية ةنبغي أف عالموا ةا عباد اهلل أف الذةن ةستثيركنها كةحاكلوف أف ةقدحوا زناد الاداكة 

أف عالموا أف ىؤالء ليسوا من  كالبغضاء في الحرب المرتالة بين الفرؽ اإلسبلمية المختلفة ةنبغي
علك الفرؽ في شيءن كإف عظاىركا بأنه  ةنتالركف لباضو منها ضد الباض ااخر. إف الذةن 

ةنفخوف في ضراـ ىذه الفتنة ليسوا من اإلسبلـ الذم شرفنا اهلل عز كجل بو في شيء. إذان من 



  

 ~826 ~ 
 

لسواعد غربية عالن الاداكة ى ؟ إنه  قد ةكونوف أصابع عربية كإسبلمية كلكنها مستابدة كخادمة 
هلل كعالن الاداكة كالبغضاء لاباد اهلل المؤمنين باهلل سبحانو كعاالى. لئن رأةت  سيما اإلسبلـ في 

ىذه األصابع التي عحاكؿ أف عرال نيراف البغضاء فالاداكة فالحركب بين فرؽ اإلسبلـ أك طوائفو 
اة التي عستر كجوه ىؤالء الناس بالسواد إنما أك بين المسلمين كالكتابيين فلتالموا أف ىذه األقن

ىي أقناة عستر حقيقة ةنبغي أف نالمهان إف ىؤالء كإف كانوا أصابع عربية كإسبلمية لكنه  في 
الحقيقة عبيد مستذىلوف مهانوفن خىدىـ لسواعد غربية أعلنت أخيران الحرب على اهلل كمن ث  

 الحرب على عباد اهلل المؤمنين بو.

 إنك  جمياان عقرؤكف قولو سبحانو كعاالىهلل عباد اهللهلل

ًمياان كىالى عػىفىر قيوٍا( ] ؿ عمراف هلل  ٍبًل الٌلًو جى  [.َُّ)كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

كما أكثر ما رأةت ىذه ااةة ملالقة على جدراف زيةنت بها أبهاء بيوت كقياافن كلكن ىل عأملت  
ًمياان( في مانى ىذا األمر اإللهيهلل )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحىٍبلً   الٌلًو جى

ىل الخطاب موجو فق  إلى السواد األعظ  من المسلمين الذم ةسمى بأىل السنة كالجماعة؟ 
ىل ااةة عقوؿ له  كحدى  اعفقوا ضد الفرؽ اإلسبلمية األخرل كإف كنت  عخطئونها؟ ال ةا عباد 

ًمياان( موجوه  ٍبًل الٌلًو جى إلى المسلمين كيبلًّ دكف عجزئةن  اهلل. الخطاب ىنا إذ ةقوؿ )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى
موجو إلى المسلمين بقضه  كقضيضه  بما فيه  السواد األعظ ن بما فيه  الفرؽ التي عنتمي إلى 
اإلسبلـ كعاتز بانتمائها إلى اإلسبلـن ىؤالء جمياان ى  الذةن ةقوؿ له  اهلل عز كجلهلل )كىاٍعتىاًلميوٍا 

ًمياان كىالى عػىفىر قي  ٍبًل الٌلًو جى وٍا(ن مهما اختلفت  كمهما عوزعتك  االجتهادات في طرؽ شتى فاف ًبحى
الجامع المرترؾ موجودن كإف الجامع المرترؾ ىو الذم ةدخلك  في رحاب الرحمة اإللهية غدانن 
الجزع اإلسبلمي موجودن عمسكوا بهذا الجزع كال عفرقوا. إذان فهذه ااةة الاظمى في كتاب اهلل 

نفخوف في نيراف الحركب الطائفية. ىذه ااةة الاظمى عهيب عز كجل علط  كجوه الذةن ة
 بالمسلمين أال ةستذلوا كأال ةهونوا كأال ةجالوا من أنفسه  عبيدان أذالء ألكلئك األعداء.

إف بركل مباشر أك  –ةا عجبان ةا عباد اهلل كيف ال ةىاٍلحيوا ىؤالء اإلخوة الذةن باةاوا أعداء اهلل 
نفسه  الهواف؟ أال ةركف أك ةسماوف بالكارةكاعير األجنبي الغربي كيف ةرضوف أل  –غير مباشر 

الذم ةسخر من ىؤالء الذةن أعلنوا بسلوكه  الابودةة لقادة الغربن الذةن أعلنوا بسلوكه  
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الابودةة كالذؿ كالهواف لمن ةرةد أف ةجتث شأفته  من أرضه ن لمن ةرةد أف ةأخذ خيراعه  
 ودى ن أال ةركف إلى الكارةكاعير الذم ةباث الذؿ كالهواف؟أجمعن لمن ةرةد أف ةقضي على كج

في الغرب جمهرة كبرل ماارضة لهذا الذم ةفالو قادة األم  الغربية. عاالوا فانظركا كيف ةابر 
الكارةكاعير عن ذؿ ىؤالء المسلمينن ككيف ةنظر إلى ىؤالء الالامدةن الثابتين على كلمة اهلل عز 

 ن نظر إعظاـ.كجلن ةنظر إليه  نظر إجبلؿ

كىو خيًلعى شرةفانن شرفو فطرة عنبض بين جوانحون خيًلعى  –ةا عجبان ةا عجبانن أةنتهي األمر باإلنساف 
أةغدك اإلنساف ممسوخان عغيب عنو مراعر  –كرةمان في حع نفسون كرامتو عنبض بين جوانحو 

ون في سبيل أف ةالب  شرفون عغيب عنو مراعر كرامتون كفي سبيل ماذا؟ في سبيل أف ةػيٍقضىى علي
 باد قليل ضرامان لهذه النار التي ةرالهان حطبان لهذه النار التي ةرالها.

األمور التي عجرمن كلها ةجرم ةا عباد اهلل عحت أغطية من القرارات المكتوبةن كلدم طائفة من 
ي ىذه القراراتن كاإلنساف الذم ال صلة لو بهذه القرارات ال ةايش في ىذا الاالرن ةايش ف

عالور غابرة قدةمة. كاحدة من ىذه القرارات صدرت من مجلس األمن القومي األمرةكي في 
أكاخر القرف الماضي عبرر الحرب الطائفية األىليةن عدعو إلى إشااؿ الحرب الطائفية األىلية بين 

المسلمين. التقرةر ةبدأ بالحدةث عن خطر اإلسبلـ الوارد كالداى  إلى المجتماات الغربية 
رةها األكركبي كاألمرةكين ث  إف التقرةر ةتحدث عن الابلج الذم ال ةالد الخطر اإلسبلمي برط

 عن الغرب فق  بل ةجتثو من ةنابياو أةضانن ةقوؿهلل

 )إف الدكاء ىو الامل على عأليب المسلمين باضه  على باض(

ن باضه  على باض كاهلل ىذه ىي الاليغة باد أف عػيتػىٍرجى ى إلى اللغة الاربيةن ةجب عأليب المسلمي
بحيث عهتاج بينه  الاداكة ث  عتحوؿ الاداكة إلى حركبن كمن الذم ةجني ثمرات ىذه الحركب 

 ذلك الادك الذم ةنتظر كةنفخ من ىناؾ في نيراف ىذه الفتنة.

ةا عباد اهللهلل أعرةدكف أف عارفوا الفرؽ بين موقف اإلسبلـ من الخالاـ الطائفي فضبلن عن الحرب 
ةدكف أف عارفوا الفرؽ بين موقف اإلسبلـ كبين موقف أعداء اهلل عز كجل؟ عاالوا الطائفية؟ أعر 

 فانظركا إلى ىذه الالورة أةاـ الفت  اإلسبلمي في الراـ.
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كلكن رجاؿ الدةن في بيت المقدس أصركا على أف ال ةوقاوا  –كما عالموف   –فيًتحىٍت الراـ 
ـى عمر على ىذه الببلدن كجاء إلى بيت صك الالل  كالتااكف إال مع أمير المؤمنين عمرن كا ستػيٍقًد

المقدسن عوجو أكؿ ما كصل إلى بيت المقدس إلى الالخرة المررفة فوجد ركامان من األقذار قد 
جيمٍّاىٍت فوؽ ىذه الالخرةن لماذا؟ ىكذا كاف ةفال االستامار الركمانين ةثير النالارل على 

ي ةقدسها اليهودن ث  ةثير اليهود بدافع من ردكد اليهودن ةدفاه  إلى استقذار الالخرة المقدسة الت
الفال إلى عقذةر مكاف كنيسة القيامة حيث كيًلدى سيدنا عيسىن كىكذا ةثير الطائفتين كيبلًّ منهما 
على ااخر لكي ةجد الادك موطئان مستقران لنفسو بين ذلك الضراـ من الحرب الطائفيةن ىكذا  

ىكذا ةفال اليـو أحفادى ن أما اإلسبلـ ممثبلن في عمل عمر كانت عفال االمبراطورةة الركمانية ك 
 فماذا صنع؟

عندما كجد ىذه األقذار خلع رداءه كأخذ ةنظف الالخرة المقدسة بردائو من ىذه األقذارن 
سرعاف ما عااكف ماو الذةن كانوا من حولون ث  إنو ذىب ةزكر مكاف كالدة سيدنا عيسى على نبينا 

 رأل ىنالك أةضان ركامان من األقذارن خلع رداءه كأخذ ةنظف ذلك المكاف.كعليو الالبلة كالسبلـن 

ن كىذا ىو  –عدك اإلنسانية كعدك اهلل  –ذلك  ىو عمل الادك  الذم ةتوارثو أعداء اهلل اليـو
موقف اإلسبلـن موقف اإلسبلـ قضى على علك الكراىية كجمع بين الدةنين كسرعاف ما عحقع 

 الالل .

 كحسبك  ىذا المانى ةا عباد اهلل.حسبي ىذه الالورةن 

أال فارعوكا ةا أةها اإلخوة قبل أف عتحوؿ حياعك  إلى الحياة البرزخية األخرل فتندموا كالت حين 
ندـ. ال عجالوا من أنفسك  أعداءن لربك  كعبيدان ألعداء موالك  كخالقك  سبحانو كعاالىن أقوؿ 

 ك .قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر ل

عباد اهللهلل مىر ةن أخرل أيذىكٍّرًكيٍ  كأذكر نفسي بأف اهلل عز كجل ال ةػىٍرحى  من ال ةػىٍرحى ن ىكذا أعلن 
في الحدةث الالحي ن كىذا المناطف الذم نمر بو ىي الفترة االمتحانية التي عتجلى  rرسوؿ اهلل 

الموسركفن حذار ةا أةها  فيها رحمة اإلنساف بأخيو اإلنسافن حذار ةا عباد اهللن حذار ةا أةها
المتارقوف للماؿ الذم ةجماونو في جيوبه  أك الذم ةملؤكف بو خزائنه ن حذار من أف عنتهزكا 
فرصة األسر التي عطوؼ بحياة إخواف لك  ةحتاجوف حاجة ماسة إلى كسائل التدفئةن إةاك  أف 
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  من ىذه األداة. إةاك  عمسخوا إنسانيتك  كعمزقوا رحمتك  باخوانك  فتنتهزكا الفرصة لتحرموى
 –أف عتكلفوا بأف عجالوا منها سوقان سوداء ةنظر الفقير فبل ةجد سبيبلن إلى جذبها إلى دارهن ةبيت 

ىو كأىلو ال أقوؿ على الطول فق  بل ةبيت كالجميع أجسامه  عرعاد من  –كأنا أعل  ذلك 
ةا أخي. إف كنت ممن ةؤمن  البردن كأنت عتمتع بالدؼء في زكاةا بيتك أجمعن أةن ىي إنسانيتك

باهلل عز كجل فأكلك إلى إةمانكن أىًكليكى إلى إنذار اهلل لكن كإف كنت ممن شردكا عن صراط اهلل 
كعن سبيل اإلةماف باهلل فاني أحيلك إلى إنسانيتك كىي فطرة فطرؾ اهلل عز كجل عليها. إةاؾ أف 

فيها سبيبلن الحتكار األرزاؽن سبيبلن لرفع  عجال من ىذه الحالة االمتحانية  التي ةزجنا اهلل عز كجل
أثمانها كأنت اشترةتها بثمن رخيه قبل أف عحيع ىذه الردة. لماذا ةا ىذا اإلنساف؟ لماذا عنتهز 

 فرصة حاجة أخيك لتقتلو فتحيا من كراء موعون لماذا؟ 

ثل األعلى في مرة أخرل بل مرة ثالثة أةضان أكصي نفسي كأكصي إخواننا في الراـ بأف ةضربوا الم
التراح . إف كاف من حولنا أناس ةضربوف المثل األح  في المقاطاة التي ال عبالي بالفقير كمآلو 

 فأنا أدعو نفسي كأدعوك  ةا أىل الراـ إلى أف عضربوا المثل بالتراح .
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 ال رَٕٛا فٍَط١ٓ ... ػلٚٔب ٚاؽل

 

 

ي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةواف
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّوً 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

أف عكونوا دائمان على ذيٍكرو  حقيقة إنسانية كإسبلمية كشرعية ةنبغي أف أعود فأحدثك  عنها كةنبغي
منهان إنها قضية فلسطين ىذه. إنها ليست كما قد ةتالور الباض قضية إقليمية عاود إلى بقاة من 

أرض كةيٍسأىؿي عنها جماعة من الناسن ال ةا عباد اهللن إنها قضية األمة اإلسبلمية جمااء قادة 
لمسلمين قاطبةن كلسوؼ ةوقفنا اهلل عز كجل كشاوبانن كإف المسؤكلية فيها ملقاة على أعناقنا نحن ا

 غدان بين ةدةون كلسوؼ ةحاسبنا على ىذه المسؤكلية إف حسابان عسيران أك ةسيران.

كالتأصيل الفقهي ةا عباد اهلل لهذه المسألة التي ةجب أف ناود فنتذكرىا ىو أف نال  أف الفت  
كقد دخلت ىذه  –ستامار الركماني اإلسبلمي عندما امتد إلى ببلد الراـ كعحررت الراـ من اال

كالقرار الفقهي المتفع عليو  –البقاة منذ ذلك اليـو في اإلسبلـ كأصبحت جزءان من دار اإلسبلـ 
ىو أف دار اإلسبلـ عبقى دار إسبلـ إلى أف عقـو الساعةن ال ةمكن أف عتحوؿ باد ذلك فتاود إلى 

ذه الدار ماتدكف مغتالبوف  ثموف فاف على ما كانت عليو قبل الفت ن كإذا اعتدل على شبر من ى
المسلمين قاطبة أف ةحرركا ذلك الربر من عدكاف الماتدةن كمن ظل  الظالمينن كإف ى  ل  

 ثموف  –فيما أعل  من شرع اهلل عز كجل  –ةفالوا ذلك كأعرضوا عن ىذه المسؤكلية فالجميع 
 هان ىذا من جانب.عاصوف متلبسوف بمسؤكليةو ةحاسبه  اهلل سبحانو كعاالى علي

كمن جانب  خر ةنبغي أف نال  ةا عباد اهلل أف ىذه المؤامرة عندما نػيفٍّذىٍت منذ أف امتدت ةد 
برةطانيا إلى عطبيقها كعنفيذىا كإلى ىذا اليـو ل  ةكن المراد  نذاؾ كال اليـو أف ةجد اليهود 

له ن الن ل  ةكن ىذا ىو مستقران له  من ىذه البقاة كأف ةتقاسموا الايش كأسبابو مع جيراف 
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المقالودن كإنما كاف المقالود كال ةزاؿ أف عػيت ٌخذى ىذه المسألة سرطانان ةستقر في أدؽ جزءو من 
أجزاء جس  األمة اإلسبلمية. الخطة المرسومة ىي أف ةػيت ٌخذى من ىذا الذم أقولو لك  كرمان خطيران 

سبلميةن ىذا ىو المراد. كإذا كاف ىذا سرطانيان ةستقر في القلب المقدس من جس  ىذه األمة اإل
إذان ةنبغي أف نال  أف الماليبة ليست  –كىو الريء الذم ةنبغي أف نالمو جمياان ىو الواقع  –

ماليبة إقلي ن كليست ماليبة فئة من الناس كإنما ىي ماليبة ىذه األمة جمااءن ىذه حقيقة ةنبغي 
 أف نالمها.

رةو األكركبي كاألمرةكي ةغذم ىذا الوـر السرطاني من كةنبغي أف نال  أف المجتمع الغربي برط
أجل أف عكوف المركلة التي عرل فاعلية األمة اإلسبلمية مركلة حاضرة كي ال عغيب ق ن 

كأمرةكا ىي التي عقود اليـو ىذه الخطة كىي التي عرعى ىذه الغاةة. صحي  أنها خرجت اليـو من 
كلكن عزائها  –األركاح كفي الماؿ كفي غير ذلك كىي عحمل أثقاالن من الخسارة في  –الاراؽ 

أنها نف ذىٍت األمر الالادر إليها من إسرائيل أف عزةل الخطر الوىمي المتمثل في أسلحة دمارن في 
أسلحة نوكةة عتحين الاراؽ الزماف المناسب الستامالها ضد إسرائيلن عزاء أمرةكا التي خرجت 

عزاؤىا ىذا الذم  –ارة في الركح كالماؿ كغير ذلك كىي عحمل أثقاالن من الخس –بخفي حنين 
 أقولو لك .

كاليـو ننظر فنجد أف الجرةمة قد استررت لدل ىذا الوـر السرطاني الذم أحدثك  عنو كما ل  
 ةسترر في عهد من الاهود الغابرة ق .

سرائيل اليـو إف إسرائيل اليـو عنتال القانوف الدكلي لالالحها كما ل  عنتالو قبل اليـو ق . كإف إ
عستابد األسرة اإلنسانية متمثلة في مؤسساعها الاالمية كالدكلية كما ل  عستابدىا من قبل ق . 
كإنك  لتجدكف دالئل ذلك كاضحة كال عجب أةها اإلخوةن ال عجبن ذلك ألف أمرةكا أكالن قد 

محافظة على أعلنت أكثر من مرة أنها على استادادو ألف عدمر الجنس البررم أجمع في سبيل ال
أمن ىذا الوـر السرطانين في سبيل المحافظة على أمن إسرائيلن كذلك ألننا نفت  أعيننا كنلتفت 
ةمينان كشماالن إلى مىٍن حولنا من أمتنا كإخواننا الارب كالمسلمين فننظر إلى أكلئك الذةن كانوا قبل 

ثان عن الساعة المبلئمة حينو من الزمن ةتسابقوف إلى مقاطاة إسرائيل كةلتقطوف أنفاسه  بح
لبلنقضاض إلعادة الحع المسلوب كالستاادة األكطاف المغتالبةن ننظر إلى ىؤالء كإذا به  اليـو 



  

 ~832 ~ 
 

ةتسابقوف لمد جسور التآلف كالتااكف كالتااةش ما بينه  كبين ىذا الوـر السرطاني الذم غيًرسى من 
 انية كالحضارةة.أجل القضاء على كجودى ن من أجل القضاء على كينونته  اإلنس

الن بل نظرنا فوجدنا ىنالك من الارب المسلمين من ةنادم بضركرة التاامل مع إسرائيل بالحكمة 
المتناىيةن أجلن سمانا ما ل  عالدقو  ذاننا كبلمان ةنبثع من أفواه عرب مسلمينهلل ةنبغي أف نتاامل 

بالخناؽ فهي عكاد علفظ مع إسرائيل بمنتهى الحكمةن كلكأف الارب كالمسلمين قد أخذكا منها 
أنفاسها كلذلك فاننا نستجدم الرحمة كننادم اإلنسانية رأفةن بهذا الذم نأخذ منو بالخناؽ كالذم 

 ةكاد ةلفظ أنفاسو.

 من أجل ذلك عمرد ىذا الادك عمردان ال عهد لنا بو من قبل فيما أحسب.

القطاعن كريًسمىٍت عليو ىا ىو ذا باألمس قد أحرؽ مسجدان بكاملو أعى النيراف على كلو في 
 شاارات ال أرةد أف أحدثك  عنها.

كىا ىو ذا باب المغاربة في بيت المقدس قد أيًغلع مقدمة بين ةدم كارثة عتهدد األمة الاربية 
 كاإلسبلمية بها.

ىذا ىو كاقانا نحن الارب كالمسلمين فلماذا ال عتمرد إسرائيلن لماذا ال عركل القانوف الدكلي 
اذا ال عبالع على القرارات التي عرةد أف عأخذ منها بالاناؽن القرارات التي عرةد أف بقدميهان لم

ن  عجردىان لماذا كقد أصب  الذةن ةتربالوف بها الدكائر باألمس أصبحوا المدافاين عنها اليـو
أصب  أكلئك الذةن كانوا ةدعوف إلى الجهاد ضد ىذا الادك الذم استلب األرض كالارض 

 اال  اإلسبلمي إلى أف ةتاامل مع إسرائيل بالحكمة كاللينن نا .أصبحوا ةدعوف ال

أال كلتالموا ةا عباد اهلل أف ىذه األسلحة التي عندلع إلينا من ةمين كشماؿ كىؤالء المسلحين 
الذةن ةمانوف عقتيبلن كعخرةبان كعحرةقان إنما ةت  ذلك كلو من أجل قرة عين إسرائيلن عل  ذلك من 

 عل  كجهلو من جهل.

ال أقوؿ على عرش  –عباد اهللهلل ذلك ىو الولي الذم ةحمي الظال ن الذم ةحمي المجـر المتربع 
؟ من ىو كىلًيػُّنىا  –فلسطين  بل المتربع على صدكر األمة اإلسبلمية جمااء. فمن ىو كلي المظلـو

 نحن ةا عباد اهلل؟

 كىلًيػُّنىا اهلل 
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اًت ًإلىى النػُّويًر كىال ًذةنى كىفىريكٍا أىٍكلًيىآؤيىي ي الط اغيوتي  )الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى
 [.ِٕٓةيٍخرًجيونػىهي  مٍّنى النُّوًر ًإلىى الظُّليمىاًت( ]البقرةهلل 

كىلًيػُّنىا اهللن كلكن ىذا الولين كلكن ربنا عز كجل ةرةد منا شيئان كاحدان عجدكنو في ىذا الذم ةقوؿ 
 اهللخطابان لن

 [.ُّٗ)كىالى عىًهنيوا كىالى عىٍحزىنيوا كىأىنتي ي األىٍعلىٍوفى ًإف كينتي  مٍُّؤًمًنينى( ] ؿ عمرافهلل 

ىذا ما ةطلبو اهلل عز كجل منا. ةطلب اهلل عز كجل منا أف نكوف مؤمنين بالدؽن ال أف نكوف 
لمستوةات فاف مؤمنين إةمانان عقليدةان. كعندما نكوف مؤمنين بالدؽ بقضنا كقضيضنا على شتى ا

أكؿ مانى من مااني إةماننا الالادؽ أف ناود فنتوب إلى اهللن ةنبغي أف نتوب إلى اهلل أةها اإلخوة. 
ما أكثر ما شردنا عن صراطون ما أكثر ما أمر فل  ننفذ أمرهن ما أكثر ما نهى فارعكبنا ما نهى. 

ع اهلل من خبلؿ عوبة نالوحةن أجلن أكؿ مانى من مااني إةماننا الحقيقي أف ناود فنجدد البياة م
ذلك ألنو ما من ماليبة عحل بالمسلمين إال كىي جزاء ماالية بل مااصو ارعكبوىان كصدؽ اهلل 

 القائلهلل

ًثيرو(    ]الرورلهلل  ا كىسىبىٍت أىٍةًدةكيٍ  كىةػىٍافيو عىن كى  [َّ)كىمىا أىصىابىكي  مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى

 كصدؽ اهلل القائلهلل

ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعنًد أىنٍػفيًسكيٍ  ًإف  الٌلوى عىلىى كيلٍّ )أىكىلىم ا أىصىابػى  ػذى ا قػيٍلتيٍ  أىن ى ىى هى  ٍتكي  مُّاًليبىةه قىٍد أىصىٍبتي  مٍّثٍػلىيػٍ
 [.ُٓٔشىٍيءو قىًدةره( ] ؿ عمرافهلل 

 نتوب إلى اهلل. كال ةقولن قائلهلل أما أنا فبل أعل  أنني قد ارعكبت كزران. عباد اهللهلل ليس فينا من ل 
ةقالرن أنا الذم أحدثك  بهذا الحدةث أكؿ المقالرةن. كلنا عبيد مملوكوف هللن ككلنا مقالركف في 

 جنب اهلل عز كجلن كاهلل ةدعو المؤمنين جمياان إلى التوبة فيقوؿهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]النورهلل   [.ُّ)كىعيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًمياان أىةػُّهى

اني لهذا اإلةماف الذم ةنبغي أف نجدده بين جوانحنا كفي سلوكنا ىو أف نتضرع على المانى الث
أعتاب اهللن ىو أف نذؿ خاشاين ملتجئين إلى ساحة فضل اهلل عز كجلن ىكذا ةقوؿ اهلل عز كجل 

 كىكذا ةذكرناهلل



  

 ~834 ~ 
 

 [.ٗ)ًإٍذ عىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍ  فىاٍستىجىابى لىكيٍ ( ]األنفاؿهلل 

 كعاالى بين االستغاثة باهلل عز كجل كبين االستجابة. ربنا عز كجل ةقوؿهلل رب  الرب سبحانو

ال ًإٍذ جىاءىيٍ  )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمى و مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفى * فػىلىوٍ 
انيوٍا ةػىٍامىليوفى( ]األنااـهلل بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليو   [.ّْ – ِْبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مىا كى

ما ةنبغي أف نكوف من ىؤالء الذةن قست قلوبه ن السيما كنحن نرل الماليبة التي أرسلها اهلل عز 
ارىان كجل إلينا لئلةقاظن ككاهلل إنها ستدبر كما أقبلتن كلقد رأةتها في إقبالها كرأةتها في إدب
 كلسوؼ عدبر كلكن اهلل ةنتظر منا صدؽ األكبة إليون ةنتظر منا صدؽ التوبة بين ةدةو.

أةها اإلخوةهلل إف التوكيل في كل األعماؿ سائغ كمرركعن كباب الماامبلت في الررةاة اإلسبلمية 
في ةنه على ذلك. ال حرج في أف أككلك أف عرترم لي عقاران أك أف عبيع لي دارانن أما التوكيل 

االلتجاء إلى اهلل فغير كاردن ال ةقولن قائل ألخيو أك صاحبو أك رجل ممن ةظن فيو الالبلحهلل ادع 
اهلل لنان التجئ إلى اهلل بدالن عنين ال ةا أةها اإلخوة. كلنا عبيد هلل عز كجل. ال عوكيل في طرؽ باب 

نتضرع على أعتاب اهلل عز اهلل عز كجل. ةنبغي أةها اإلخوة أف نلتجئ جمياان إلى اهللن كةنبغي أف 
كجل متمسكنينن أذالءن بائسينن فقراء نالن على كل المستوةات أننا عبيد لموالنا كخالقنان ال 

ندةن ألحدو بالابودةة إال لون ال نستنزؿ النالر إال من لدنون ننادةو باألسحارن في األكقات 
ةكوف عضرعو أقرب إلى االستجابةن الخاصةن نبكين نتضرعن ككلما كاف اإلنساف ةتبو أ مركزان أعلى 

 ةكوف عضرعو ذا مانى أى  كذا حقيقة أقربن ىذا ىو دكاؤنا أةها اإلخوة.

 نا ن إذا كاف الظال  عتواله أمرةكا فهي كليُّ ذلك الظال ن نحن ةتوالنا اهللن كىلًيػُّنىا اهلل عز كجل 

 [.ِٕٓاًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرةهلل )الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى 

لكن البد أف نجدد إةماننان كالبد أف نتوب إلى اهلل عز كجل من  ثامنا التي اقترفناىا في جنب 
اهللن ككلنا أةها اإلخوة  ثموفن كلنا مقالركف. من ىو الذم ل  ةقالر في جنب اهلل سبحانو كعاالىن 

 ث  ةنبغي أف نتضرع كنذؿ هلل سبحانو كعاالى.

الذؿ للمولى فوؽ ىذه األرض أعلى درجة ةتبوؤىا اإلنساف في الرضا عند اهلل سبحانو كعاالىن 
 كأةسر سبيل كأغلى ثمن ةقدمو اإلنساف الستنزاؿ النالر من عند اهلل.
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على أني ال أقوؿ لك  إف االلتجاء إلى اهلل ىو الدكاء األكحد كىو البدةل عن التدبيرن الن بل إف 
نتخذ كل األسباب المادةة الظاىرة كلكنو أنبأنا أف ىذه األسباب ال فاعلية لهان  شرعنا أمرنا بأف 

كل ما في األمر أننا نستجيب في ذلك ألمر اهلل عز كجلن أما الفاعلية فانما عكمن بأف نطرؽ 
بأةدم الذؿ باب اهلل سبحانو كعاالىن الفاعلية عكمن في البكاء في األسحار. النالر الذم كعدنا 

كجل بو ةكمن في أف نالن عن عبودةتنا لموالنا كخالقنا. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل اهلل عز 
 الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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) َْ زَُلٚ ْٙ ُِّ  ُُ٘ َٚ  ُٓ ِْ ُُ األَ ٌَـئَِه ٌَُٙ ْٚ ٍُ أُ ٍْ بَُُٔٙ ثِظُ َّ َُْٛا ا٠ِ ٍْجِ َ٠ ُْ ٌَ َٚ ُْٕٛا  َِ َٓ آ  )اٌَِّن٠

حمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن ال
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ها الكثير من التبرير كفيها الكثير من التحذةرن  ةةه في كتاب اهلل عز كجل استوقفتني طوةبلنن في
كلال من الخير أف نتدبرىا جمياان في مثل ىذا الموقفن لالها عوقظنا من رقادن كلالها عنبهنا من 
غفلة. في كتاب اهلل عز كجل في سورة األنااـ ةتحدث البياف اإللهي عن فرةقين اثنينن أحدىما 

كعاالىن الكافر بوعد اهلل ككعيدهن المستكبر على أكامره الفرةع الجان  عن صراط اهلل سبحانو 
كنهيون كالفرةع الثاني مؤمن بألوىية اهلل عز كجل كموقن بابودةتو للخالع سبحانو كعاالى كخاضع 

 لسلطاف ىدةو كلررائع أمره كنهيون ث  ةتساءؿ البياف اإللهي قائبلنهلل

 [.ُٖتيٍ  عػىٍالىميوفى( ]األنااـهلل )فىأىمُّ اٍلفىرًةقىٍيًن أىحىعُّ بًاألىٍمًن ًإف كين

 الفرةع األكؿ أـ الفرةع الثاني؟! كةجيب البياف اإللهي قائبلنهلل

انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى( ]األنااـهلل   [.ِٖ)ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

ت فيها كثيران من البرارة كلكني كقفت فيها على كثيرو علك ىي ااةة التي استوقفتني طوةبلن. علمس
 من التحذةر

( أم ال غيرى  )لىهي ي األىٍمني كىىي  انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى  )ال ًذةنى  مىنيوٍا( كلكنو عاد فقاؿهلل )كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى
 مٍُّهتىديكفى(.

مؤمنوف بابودةتنا  –اهلل عز كجل عليو كىذا شيء نحمد  –نحن ةا عباد اهلل مؤمنوف باهلل عز كجل 
نىا إةماننا ىذا من الروائبن ىل صفينا  لو كمؤمنوف بربوبيتو كاحدان فردان صمدان لنا كلكن ىل صف يػٍ

إةماننا ىذا من شوائب الظل  أـ عمازج اإلةماف باهلل عز كجل مع الظل  في حياعنا كسلوكنا 
 كشؤكننا؟ البياف اإللهي ةقوؿهلل 
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انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى( ]األنااـهلل )ال ًذةنى    [.ِٖمىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

كما الظل  ةا عباد اهلل؟ المراد بالظل  ىنا كل أنواع الفسوؽ كالاالياف كليس المراد بو الكفر ألف 
د بالظل  كل أنواع الفسوؽن فمن  من الكفر ال ةتااةش مع اإلةماف ق ن ىما نقيضاف. إذان المرا

باهلل عز كجل بلسانو كلكنو ل  ةخضع لسلطاف األكامر اإللهية بسلوكو فقد مزج إةمانو بظل . كل 
من أعلن بلسانو أنو مؤمن باهلل عز كجل كلكن سلوكو ل  ةالطبغ بذؿ الابادة كالابودةة هلل عز 

و السجودن ل  عارؼ أعضاؤه كل  عستل  كجل بكل أنواع الابادات التي عارفوفن ل  عارؼ جبهت
للابادات المختلفة المتنوعة التي أمره اهلل سبحانو كعاالى بها فقد مزج إةمانو بالظل . كل من 
ىيمنت محبة الدنيا متمثلة في الماؿن متمثلة في التجارةن متمثلة في فضوؿ األرزاؽ المختلفةن  

اطفات السيئة كالظركؼ االستثنائية كحاالت كل من ىيمن ذلك كلو على كيانو فراح ةستثمر المن
الضيع التي عطوؼ بالفقراء كالماوزةنن اعتالر من ىذه الحالة رأس ماؿو لتجارعون رأس ماؿو ألرباحو 

 فقد مزج إةمانو بالظل ن كأم ظل .

كل من  ثر االستئثار على كاجب اإلةثارن كل من طول مراعر الرحمة من قلبو كأبادىا إلى زاكةة 
بايدة كنرر في زكاةا قلبو بدالن من ذلك األثرةن حب الذاتن كراح ةنتهز ظركفان كهذا الظرؼ  بايدةو 

الذم نمر بون راح ةنتهز الضائقة االقتالادةة ملونة بألوانها التي عارفوفن راح ةستثمرىا لالالحون 
اوزةن راح ةستثمرىا ةلهث ذاىبان  ةبان ليمؤل من كراء ىذه المحنة جيبو على حساب أكلئك الم

المحتاجينن ةنظر حاجة ىؤالء الفقراء إلى المحركقات فيفال كل ما عوحي إليو بو نفسو األمارة بل 
ةوحي إليو بو شيطانو من السبل المتارجة لييحىوٍّؿى ىذه المادة إلى سوؽ سوداء كمن أجل أف ةجال 

لاالارة إلى ىؤالء الماوزةن ةاتالركف كجودى  المالي في سبيل شيء من الدؼء كلتاود ىذه ا
 جيب ىؤالء المتخمينن ىؤالء قد مزجوا إةمانه  باهلل بظل .

ىؤالء التجار الذةن اشتركا السلع المجتماة  –كدعوني أضع النقاط لك  على حركفها  –ىؤالء 
لدةه  بأساار ما قبل ىذه األزمة كلكن لما كجدكا ىذه الضائقة قد أطلت برأسها قفزكا بأساارىا 

ؤكفن لماذا ةا أخي؟! ألف الضائقة عأمرنا بذلك. ىل اشترةت من جدةد ىذه إلى الرق  الذم ةرا
السلع بأثمانها المرعفاة الجدةد؟ إف كنت فالت ذلك فلك الحعن أما أف عنتهز ىذه الفرصة 
فتضاعف من أرباحك متخيبلن أنك قد اشترةت ىذه السلاة بالثمن الجدةد المنسج  مع ىذه 
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الء كله  أةها اإلخوة ى  الذةن مزجوا إةمانه  بظل . كرسوؿ اهلل الضائقة فذلك ظل  كأم ظل . ىؤ 
r ةقوؿهلل 

 )مىٍن ال ةػىٍرحى  ال ةػيٍرحى ( كالحدةث صحي  ةا عباد اهلل.

كلالك  عقولوف فتلك ىي جرةرة ىؤالء الظالمينن علك ىي جرةرة ىؤالء الجراينن علك ىي جرةرة 
 ىؤالء الذةن قست قلوبه ن فما ذنب ااخرةن؟

ثػيرى الخىبىث(. rوؿ اهلل إف رس  ةقوؿ كقد سيًئلى أنهلك كفينا الالالحوف قاؿهلل )نا  إذا كى

 كصدؽ اهلل القائلهلل

نىةن ال  عياًليبىن  ال ًذةنى ظىلىميوٍا ًمنكيٍ  خىآص ةن( ]األنفاؿهلل   [.ِٓ)كىاعػ قيوٍا ًفتػٍ

ل صوت قلبي إلى أقولها في ىذه الساعة المباركة  مبلن ال أف ةالل صوت حلقي بل  مبلن أف ةال
ىؤالء اإلخوة الذةن ةنتهزكف كةبتهلوف مثل ىذه الحالة من الضيعن مثل ىذه المحنة أك مثل ىذا 

االبتبلء فينقضوف ةمينان أك شماالن من أجل أف ةنتهزكا الفرصة ال لرحمة ةنثركنها كةنرركنها بين عباد 
  أك لملء صنادةقه . ةا ىذا ماذا اهلل الماوزةنن الن من أجل أف ةنتهزكا ىذه الفرصة لملء جيوبه

عفال بالماؿ الذم ةزةد عن لقمة طاامك كالذم ةزةد عن لباسك كالذم ةزةد عن الدار التي 
أسكنك اهلل سبحانو كعاالى فيها؟ ماذا عفال إف جاءؾ ملك الموت فجر ؾ إلى ماليرؾن أفتأخذ 

ب بها إلى موالؾ كخالقك شيئان من كل ما قد جمات ماك؟ إف ىو إال لفافة الكفن التي ستذى
 سبحانو كعاالىن كلقد قاؿ المالطفى كصدؽ فيما قاؿهلل

)إذا أمسى أحدك   منان في سربو ماافى في بدنو عند قوت ةومو فكأنما حيزت إليو الدنيا 
 بحذافيرىا(.

أعود فأقوؿن ةقوؿ بياف اهلل عز كجل عن الناس الذةن كعدى  أف ةكرمه  باألمن في دنياى  
 ى ؟ ك خرعه ن من

( ]األنااـهلل  انػىهي  ًبظيٍل و  [.ِٖ)ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

ل  ةخلطوا إةمانه  بظل ن ىا نحن خلطنا إةماننا بظل ن كلقد علمت  أف الظل  أنواعن كالظل  كلو 
  عائد إلى كياف من ةظل  نفسون فظل  الفسوؽ ةاود إلى من ةمارس الفسوؽ ألوانان كأنواعانن كظل
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االبتااد عن أكامر اهلل كنواىيو إنما ةاود بظلمو إلى نفسون علك ىي الحقيقة. كالذم ةظل  إخوانو 
 في اإلنسانية إنما ةاود ظلمو في الحقيقة أةضان إلى نفسو ةا عباد اهلل.

عباد اهللهلل ىذا الواقع الذم ال أصفو أنا كإنما ةالفو بياف اهلل عز كجل ىو الذم جال الطغاة 
ن أطراؼ الاال  اإلسبلمي ةرموننا بسه  كاحد كةتجهوف إلينا لتنفيذ خط  كاحدة اجتماوا كالبغاة م

عليهان كال كاهللن لوال ىذا األمر الذم حاؽ بنان لوال ىذا اإلةماف الذم امتزج في كياننا بالظل  لما 
إلى مجتمااعنان أيعي ى لهذه الخط  أف عيٍستىٍثمىرن كلما أيعي  لهذه الخط  أف عالل إلينا كأف عتسرب 

ال كاهلل الذم ال إلو إال ىون كلكن أنظر كعنظركف إلى مجتمااعنا اإلسبلمية بادت أك قربت فماذا 
أجد؟ أجد شاائر لئلسبلـ علتمع كعتألعن مساجد ةتسابع كثيركف إلى عمارعهان مآذف ةتبارل كثيركف 

موجودن رسـو إسبلميةن في عطوةلهان أصوات القر ف عتلى ىنا كىناؾ بأجمل األصواتن كل ذلك 
شاائر إسبلمية عتألع ث  إنني أغوص إلى ما كراء ىذه الالور فماذا أجد؟ أجد ىذا الظل  الذم 

حد ثى عنو بياف اهلل عز كجلن كلالك  عالموف ما أعني. اذىبوا بأخيلتك  ةمينان كشماالن إلى أكلئك 
بالكنوز الالفراء كالسوداءن أكرمه  الذةن أغدؽ اهلل عليه  في الرزؽن الذةن أكرمه  اهلل عز كجل 

اهلل عز كجل بكنوزو عنبع من باطن األرض ككنوزو عتألع له  في ظاىرىا ماذا عجدكف؟ أما شاائر 
اإلسبلـ فكثيرة كةت  التسابع إليهان أما السلوؾ اإلسبلمين أما سلوؾ اإلنساف مع ربو في دارهن في 

تي ةرعونها فاف عنظر فتجد أف اإلسبلـ ىنالك مجتماون في جامااعه ن في المؤسسات التربوةة ال
غرةب. ىذا ىو الذم جال ىذه الخط  عتنامى ث  عورؽ ث  عثمرن كلالك  عالموف أف األمر ل  ةاد 
خفيان منذ أف انهار االعحاد السوفييتين أال عالموف أف رئيسة الوزراء البرةطانية أعلنت على المؤل أف 

أف الغرب قد أمن شدائده كمخاكفون بقي عدك أشرسن أال الادك الررس الوحيد قد غاب كزاؿ ك 
كىو اإلسبلـن كمنذ ذلك اليـو كماظ  قادة الغرب ةتوارثوف ىذا اإلعبلفن ةتوارثوف ىذا التقرةرن 
كلقد أصبحت الوثائع مكروفةن أصبحت التقارةر علنية ال داعي إلى أف ةهمس اإلنساف بأذف 

خر أك باض ىذه الوثائع ةقوؿهلل إف الخطر اإلسبلمي صاحبو برأنهان كلالك  جمياان عالموف  
ةتمثل في أنو ةتكاثر عكاثران نوعيان مرعبانن كيف ةتكاثر؟ ةتكاثر في ربوع اإلسبلـ عن طرةع النسل 

الذم ةتنامى بسرعةن كةتكاثر في ربوع الغرب بسبب قبوؿ كثيرو من المثقفين لئلصغاء إلى اإلسبلـ 
ةنبغي الساي البلىث للقضاء على ىذا الخطرن ككيف ةت  القضاء كمن ث  العتناؽ اإلسبلـ. إذان 

على ىذا الخطر؟ بوسيلتين اثنتينن أكالن شل فاعلية ىذه الدكؿ كالمجتماات اإلسبلمية عن طرةع 
إفقارىان كال كاهلل أةها اإلخوةن إف استبلب علك المجتماات الغربية بل الدكؿ الغربية لكنوزنا 
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ك لسبب مجرد افتقارىا إليها كلكن من أجل أف ةرلوا بذلك فاعلية الظاىرة كالباطنة ليس ذل
 المجتماات اإلسبلمية.

الوسيلة الثانية الامل على أف ةستحر القتل ىنا كىنا كىناؾ بالمسلمين حتى ةقاـك ذلك عنامي 
كزةادة التناسل في مجتمااعه ن ىذا شيء مقركء. لماذا ةستحر القتل ىنا كىناؾ؟ من أجل أف 

ذلك زةادة التناسل. ك  كك  قيًتلى عندما اغتالبت أمرةكا الاراؽن نا  اغتالبتها كاغتالبت  ةقاـك 
 كل ما فيها كمن فيها.

 ك  كك  ى  المسلموف الذةن استحر القتل به  في ليبيا.

 ك  كك  الذةن استحر القتل به  في الجزائر قبل ذلك.

كالء ةطرقوف بأةدةه  الحمراء ك  كك  ةستحر القتل بالمسلمين ىنا كىنا كىناؾن كىا ى  أ
مجتمااعنان بلدنا ىذان من أجل ماذا ةا عباد اهلل؟ من أجل القضاء على اإلسبلـن كالخطة كما 
أقولها لك  عتمثل في كسيلتين اثنتينن أما الوسيلة األكلى فرل فاعلية المسلمين عن طرةع 

ين عن طرةع التناسل المتزاةد إفقارى ن أما الوسيلة الثانية فهي الوقوؼ في كجو عنامي المسلم
الذم ةػيٍرًعب أعداء اهلل كأعداء اإلسبلـن ككيف السبيل إلى ذلك؟ بأف عدكر رحى القتل الجماعي 

بدكف موجب على المسلمين. ىا أنت  عركف كيف ةػيقىت لي المسلموف بأةد أعدائه  باس  محاربة 
هادن أال عركف ذلك؟! إذان فالمسلموف اإلرىابن ككيف ةػيقىت لي المسلموف بأةدم إخوانه  باس  الج

ةػيقىت لوف ىنا كةػيقىت لوف ىناؾن كأةن ىو النالير؟ النالير ىو اهللن كلكن حققوا الررط. ما الابلج؟ 
 الابلج كاض  في كتاب اهلل

انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىدي   [.ِٖكفى( ]األنااـهلل )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

 الابلج أف نالفي إةماننا من الروائب.

أقولها كما قلت لك  باألمس لنفسي أكالن كأقولها لك  جمياان كأقولها لقادعنا جمياانهلل ةا أةها اإلخوة 
نحن جمياان مؤمنوف باهلل لكن عاالوا نتااكف لنالفي إةماننا من شوائب الظل ن لنالفي إةماننا من 

كأشكالو المختلفةن إف نحن فالنا ذلك حقع اهلل سبحانو كعاالى الوعد الذم الفسوؽ بأنواعو 
أخذه على نفسو عجاىنان سيستتب األمن كستزكؿ المخاكؼن أقولها كأنا المسؤكؿ عن ىذا الكبلـ 

 الذم ةضمنو لنا رب الاالمين سبحانو كعاالىن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 اٌطو٠ك اٌٝ اٌؾو٠خ

 

 

 

د هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلو. خير
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ن أقدس ما فطر اهلل سبحانو كعاالى اإلنساف عليو. حرةة اإلنساف ىي إف حرةة اإلنساف كاحدة م
المرقاة التي ةت  البلوغ بها إلى الرأك الحضارم اإلنساني األمثل. حرةة اإلنساف ىي السبيل الذم 
البد منو لنسيج التااكف اإلنساني كلنسيج الود كالتااةش فيما بين أفراده على النهج الذم ةتفع مع 

نسانية المثلى. كلقد كانت كلمة الحرةة ىذه كاحدة من الراارات التي ع  الهتاؼ بها الادالة اإل
عندما فيتحت األبواب إلى ىذه الفتنة التي أكصلتنا منها إلى ىذا المنحدر. كلقد كاف في الناس 
من حلموا كى  ةسماوف علك الهتافات بس  الحرةة أف حرةة قرةبة ستتفت  أبوابها كأف المجتمع 

ساني سيزداد ساادة في ظلهان كلكن سرعاف ما استيقظوا من ىذا الحل  على سراب كسرعاف اإلن
ب   الراة عحت ىتاؼ التكبير هلل. كلكن عاالوا نتحدث  ب   كما عيذى ما نظركا فوجدكا أف الحرةة عيذى

 عن الحرةة؛ حقيقتها كالسبيل إليها كثمراعها التي البد أف عجنيها اإلنسانية.

قيقية ةا عباد اهلل ىي أف ةناتع اإلنساف من كل سلطاف داخلي في نفسو كخارجي في الحرةة الح
مجتماو إال سلطاف ذلك الذم خلقو فسواه فادلو في أم صورة ما شاء ركبون علك ىي الحرةة 

كما  –الحقيقية المطلقةن كإذا ما عمتع بها اإلنساف كناؿ حظوعها فانو ةناتع بذلك من أسر نفسو 
 كةناتع من أسر مجتماو برتى صنوفو كأضرابو. –نفس كأىوائها أخطر أسر ال

 كلكن كيف عت  الرحلة القدسية إلى التحقع بهذه الحرةة ةا عباد اهلل؟
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إف الخطوة األكلى في السير إليها إنما عتمثل في أف ةال  اإلنساف ىوةتو كأف ةدرؾ أنو عبده مملوؾ 
ه كالذم منو انطلع كجوده كإليو ةت  رجوعو كأنو لخالقو الذم أبدعو كصوره كالذم إليو ىو عدبير 

إنما ةتحرؾ في قبضتو كأنو ةسير طبع إرادعو كقضائو. كإنما ةتربع اإلنساف بهذه الحقيقة عندما 
ةالغي مليان كبتدبر كعأمل إلى مر ة ىذه الهوةة إذ ةطالاو عليها بياف اهلل سبحانو كعاالىن ةالغي إلى 

 قولوهلل

ةو فىًمنى الٌلًو ثي   ًإذىا مىس كي ي الضُّرُّ فىًالىٍيًو عىٍجأىريكفى(      ]النحلهلل )كىمىا ًبكي  مٍّن نػٍّاٍ   [ّٓمى

 ةتأمل في قولو سبحانو كعاالىهلل

ًإف ةيرًٍدؾى ًبخىٍيرو فىبلى رى د  ًلفىٍضًلًو( ]ةونسهلل  ًإف ةىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي ًإال  ىيوى كى  [.َُٕ)كى

 ولو عز كجلهللةتأمل في ق

ا كىىيٍ  الى )كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدًه كىةػيٍرًسلي عىلىٍيكي  حىفىظىةن حىت ىى ًإذىا جىاء أىحىدىكي ي اٍلمىٍوتي عػىوىفػ ٍتوي ريسيلينى 
 [.ُٔةػيفىرٍّطيوفى( ]األنااـهلل 

 ةالغي إلى قولوهلل

ا ال ًذم ىيوى جينده ل كيٍ  ةىناليريكي  مٍّن ديك  ا ال ًذم )أىم ٍن ىىذى اًفريكفى ًإال  ًفي غيريكرو * أىم ٍن ىىذى ًن ًإًف اٍلكى ًف الر ٍحمى
 [.ُِ-َِةػىٍرزيقيكيٍ  ًإٍف أىٍمسىكى ًرٍزقىوي بىل ل جُّوا ًفي عيتػيوٍّ كىنػيفيورو( ]الملكهلل 

 ةالغي اإلنساف إلى ىذا الخطاب الرباني كةتأمل من خبللو ىوةتو عبدان مملوكان ذليبلن في قبضة اهلل
 سبحانو كعاالى.

ما الخطوة الثانية التي البد أف ةنتهي إليها باد ىذه ةا عباد اهلل؟ الخطوة الثانية أف ةال  ةقينان أف 
أمره كلو بيد اهلل كحدهن كأنو ىو الذم ةضحكو إف شاء كةبكيو عندما ةراءن ىو الذم ةساد كىو 

 –شاء أـ أبى  –ذا فاض قلبو الذم ةرقين بيده ملكوت أمرهن ةال  ذلك عمامانن كإذا أدرؾ ى
عاظيمان لهذا اإللو الخالعن فاض قلبو مهابة لهذا اإللو الخالع كفاض قلبو حبان لهذا اإللو الخالع. 
إالـ ةنتهي حالو باد ىذا؟ ةناتع من أسر نفسو كشهواعو كأىوائون ل  ةبع لمزاجو النفسي سلطن 

ون ل  ةبع ألىوائو التي عرده كعالده أم سلطاف علي –أةان كاف نوعها  –عليون ل  ةبع لاالبيتو 
سلطاف عليون فهذا ىو االناتاؽ األكؿ كىو االناتاؽ األخطر كاألمثل. ث  إنو ةناتع باد ذلك من 
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أسر الخبلئع أجمعن لن ةخيفو عهدةد مخيف كلن ةطماو عطميع مطمعن كمن ى ؟ إف ى  إال عبيد 
لذم خلعن لهذا اإللو الذم بيده كل شيء كإليو أمثالون إف ى  إال عبيد مملوكوف مثلو لهذا اإللو ا

ىذا الذم عرؼ مملوكيتو هللن كىذا الذم فاض قلبو  –مالير كل شيء. أفيمكن أف ةطأطئ الرأس 
أفيمكن أف ةطأطئ الرأس لمخلوؽ؟! أفيمكن أف ةمد ةد الذؿ كالهواف إلى  –من ث  عاظيمان هلل 

كمهما ىدد كأنذر؟! أفيمكن أف ةطمع في  مخلوؽ؟! أفيمكن أف ةخيفو مخلوؽ مهما أزبد كأرغى
 غير مطمع؟! أف ةطمع من ةد مخلوؼ؟! ال ةا عباد اهلل.

كىكذا فلتالموا أف الحرةة الحقيقية المطلقة إنما ىي الوجو الثاني لابودةة اإلنساف كمملوكيتو هلل 
لتي عاتقك من عز كجل. كن عبدان حقيقيان لموالؾ كانظر كيف عكوف حران الحرةة المطلقةن الحرةة ا

أىواء نفسكن الحرةة التي عاتقك من سلطاف مجتماك. كلن عكوف مالغيان في ىذه الحالة إال إلى 
 األمر الالادر إليك من الواحد الذم ال ثاني لو كىو موالؾ األكحد سبحانو.

 صورعاف أضاك  أمامهما ةا عباد اهلل عجسيدان لهذه الحقيقةهلل

هلل سحرة فرعوف كانوا أشباحان عتحرؾ في ظبلؿ  مرةة فرعوف الالورة األكلى في كتاب اهلل عز كجل
كحكمو كسلطانون ككانوا إذا مارسوا أعماله  السحرةة قاؿ أحدى هلل )بًًاز ًة ًفٍرعىٍوفى ًإن ا لىنىٍحني 

 [ن كىكذا.ْْاٍلغىالًبيوفى( ]الراراءهلل 

ٍلقىان فلما عرفوا ىوةاعه ن كلما أدرؾ كلٌّ منه  ىوةتو عبدان مملوكان هلل ال ل غير اهلل عز كجل خيًلقيوا خى
  خرن كاسماوا كعبينوا الالورةهلل

وي )فىأيٍلًقيى الس حىرىةي سيج دان قىاليوا  مىن ا ًبرىبٍّ ىىاريكفى كىميوسىى * قىاؿى  مىنتيٍ  لىوي قػىٍبلى أىٍف  ذىفى لىكيٍ  ًإن  
يقىطٍّاىن  أى  ًبيريكي ي ال ًذم عىل مىكي ي السٍٍّحرى فىؤلى يصىلٍّبػىن كيٍ  ًفي جيذيكًع الن ٍخًل لىكى ؼو كىألى ٍةًدةىكيٍ  كىأىٍرجيلىكي  مٍٍّن ًخبلى

ابان كىأىبٍػقىى(       ]طوهلل   [ُٕ-َٕكىلىتػىٍالىمين  أىةػُّنىا أىشىدُّ عىذى

قالوه باد فماذا كاف جواب أكلئك الذةن كانوا ةقولوفهلل )بًًاز ًة ًفٍرعىٍوفى ًإن ا لىنىٍحني اٍلغىالًبيوفى(ن ما الذم 
 أف عثركا على ىوةاعه  الحقيقية؟

ا عػىٍقًضي ىى  يػٍّنىاًت كىال ًذم فىطىرىنىا فىاٍقًض مىا أىنتى قىاضو ًإن مى ًذًه )قىاليوا لىن نػٍُّؤثًرىؾى عىلىى مىا جىاءنىا ًمنى اٍلبػى
ٍغًفرى لىنىا خىطىاةىانىا كىمىا  نٍػيىا * ًإن ا  مىن ا ًبرىبػٍّنىا لًيػى ره كىأىبٍػقىى( اٍلحىيىاةى الدُّ يػٍ أىٍكرىٍىتػىنىا عىلىٍيًو ًمنى السٍٍّحًر كىالل وي خى

 [ّٕ-ِٕ]طوهلل 
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 علك ىي ثمرة عبودةة اإلنساف هلل عز كجلن ال عأعي إال من خبلؿ ىذا السبيل.

الالورة الثانية صورة عكاد عكوف مااصرةن رجل ماركؼ لدل من ةبحثوف عن الدعاة الالادقين 
كجلن إنو سايده النورسي ذاؾ الذم ليقٍّبى ببدةع الزمافن اشترؾ في  المستقيمين المخلالين هلل عز

الحرب الاالمية األكلى كًقٍيدى أسيران عحت ةد القياصرة الركس  نذاؾن كذات ةـو دخل ضاب  من 
كاف الجميع   –الضباط الركس إلى ماسكر األسرل ةتفقدى ن كمر  أثناء عجوالو ببدةع الزماف ىذا 

كلكن بدةع الزماف ىذا ل  ةتحرؾ من مكانون لفت ذلك نظره كأقبل  –إليه  ةقوموف عندما ةالل 
إليو قائبلنهلل لالك ال عارفنين قاؿهلل بل أنا أعرفكن أنت ذاؾ الذم ةيسمى نيقوالن قاؿهلل فأنت إذان 
عستهين باظمة القياصرة الركس؟ قاؿهلل الن كلكن اإللو الذم أنا عبده ةمناني من أف أذؿ كأىىيٍوفى 

عاف ما أحيل إلى المحكمة الميدانية كحيًك ى عليو باإلعداـن كلما جيء بو إلى ساحة لغيره. سر 
التنفيذ أقبل إليو القائد الركسي ةتأملو ث  رىبىتى على كتفو قائبلنهلل إنني ماجب بهذا الدةن الذم 

 أعز ؾ إلى ىذا الحد كعفا عنو.

ن أما أف نتنكب عن طرةع الحرةة صورعاف ما أظن أننا بحاجة إلى مزةد. نهتف بالحرةةن لنا ذلك
 فذلك زةف أم زةف.

الطرةع القدسي إلى الحرةة ىو ىذا ةا عباد اهللن أف نال  ىوةاعنا كأف ندرؾ أننا مملوكوف لواحد ال 
ثاني لو كأف نااىده على السير في الطرةع الذم شرعن عندئذو سنال  أم ماجزة ستتحقع بين 

من كل قوةن إنها الماجزة الخارقة التي عتسامى على كل  جوانحنان إنها الماجزة التي ىي أقول
أنواع األسلحةن إنها الماجزة الخارقة ألنها عأخذ سلطانها من لدف موالنا عز كجلن من شىد  ًصلىتىوي 
باهلل عبدان أكرمو اهلل سبحانو كعاالى بالفاعو رىب ان. ىذه ىي الحقيقة التي ةنبغي أف نتبي نهان كك  أكد 

بلغت كلماعي ىذه أسماع الذةن كانوا باألمس القرةب ةهتفوف بالحرةة الحرةة الحرةة كأكد لو 
ليالموا إف كانوا صادقين في البحث عنها فهذا ىو الطرةع إلى الحرةةن ستجمانا من نثار كستؤلٍّفي 

سبيلنا بالود كلسوؼ عالاد بنا من خبلؿ مرقاة الاز إلى الرأك الحضارم األمثلن أما إف كانوا 
 اجركف بهذه الكلمة كةخلالوف لنقيضها فذلك شيء  خر.ةت

أما نحن فتاالوا أقولها لنفسي كلك  كلكل من ةسمع كبلمين عاالوا نجدد البياة مع اهلل عبيدان لون 
عبيدان حقيقيين لو كمن ث  فلسوؼ ةكرمنا اهلل عز كجل بخوارؽ النالر كخوارؽ التأةيد كالسل ن 

 ظي .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الا
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كبادهلل فاف الاال  كلو قد احتفل باألمس بوالدة المسي  سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كلقد 
أحسن رجاؿ الدةن إخواننا في بلدعنا المباركة ىذه صناان إذ كقفوا مضموف ىذا االحتفاؿ بهذه 

أف ةنزؿ اهلل  المناسبة الاظمى على االلتجاء إلى اهلل كعلى التضرع على أعتاب اهلل كعلى صلوات
 سبحانو كعاالى علينا من شآبيب رحمتو ككرمو كغفرانو.

سائركف على  –في سورةة اإلسبلمية المباركة  –كما أظن إال أننا جمياان في ىذه البلدة المباركة 
ىذا النهجن كما أظن إال أف احتفاالت سورةة برأس السنة الميبلدةة ما أظن إال أنها ستكوف امتدادان 

بميبلد سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كما كاف ذلك االحتفاؿ كقفان على االلتجاء  الحتفالنا
إلى اهلل كالتضرع على أعتاب اهللن فلسوؼ عكوف ليلة السنة الميبلدةة الجدةدة كذلك فيما 
 أحسب. كلئن كاف رجاؿ الدةن المسيحي أعلنوا ذلك فما أحرانا جمياان أف نالن أةضان ذلك.

لفنادؽ كغير الفنادؽ كالمبلىي في مثل ىذه الليلة كعالمنا منكوب بما عالموف كسورةة إف احتفاء ا
عمر بالفتنة التي عالموف شيء ال ةتفع ال مع الذكؽ كال مع الررؼ كال مع الكرامة. أرأةت  إلى 
بيوعاعنا التي دخلها الكربن أرأةت  إلى القلوب التي ىيمن عليها الحزف أفيتفع ذلك مع برنامج 

اعات لىٍهوو ةػيٍالىني عنها على رؤكس األشهاد كفي الروارع رقالان كلهوان كعربدة كنحو ذلك. من س
كليت أنو كاف من النراز الماهودن إنو من  –ىذا الذم ةتهيأ الستقباؿ مثل ىذا األمر؟! إنو نراز 

 أح  أنواع النراز
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وُ  َٚ ُْٕٛا ارَّمُْٛا هللّاَ  َِ َٓ آ َٙب اٌَِّن٠ َٓ {} ٠َب أ٠َُّ بِكل١ِ َغ اٌظَّ َِ  ُْٛٔٛا 

 

 

 الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

حمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف م
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 عباد اهللهلل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا

إف عقد ما بيننا كبين اهلل سبحانو كعاالى في محك  عبيانو ىو اإلةماف بذاعو الاليةن ذلك ىو الاقد 
الذم ةكرره بياف اهلل سبحانو كعاالى كةؤكده على أسماع عباده؛ اإلةماف باهلل إلهان كاحدان فردان 

بياف اهلل عز كجل أف ةقيٍّدي اإلةماف  صمدان ال شرةك لون منو المبتدأ كإليو االنتهاء. كلكن الرأف في
الرأف في بياف اهلل عز كجل  .rبالالدؽن ةكرر ذلك كةؤكده في محك  عبيانو المنزؿ على رسولنا 

 كلما عحدث عن اإلةماف أف ةقي ده بضركرة الالدؽن عأملوا مثبلن في قولو سبحانو كعاالىهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا اعػ قيوٍا الٌلوى كى   [.ُُٗكيونيوٍا مىعى الال اًدًقينى( ]التوبةهلل )ةىا أىةػُّهى

 انظركا كعدبركا في قولو عز كجلهلل

 [ّّ)كىال ًذم جىاء بًالالٍٍّدًؽ كىصىد ؽى ًبًو أيٍكلىًئكى ىي ي اٍلميتػ قيوفى( ]الزمرهلل 

 عأملوا في قولو سبحانو كعاالىهلل

هي  م ن ةىنتىًظري كىمىا بىد ليوا )ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى رًجىاؿه صىدىقيوا مىا عىاىىديكا الل وى عىلى  هي  م ن قىضىى نىٍحبىوي كىًمنػٍ ٍيًو فىًمنػٍ
الل وى كىافى  عػىٍبًدةبلن * لًيىٍجًزمى الل وي الال اًدًقينى ًباًلٍدًقًهٍ  كىةػياىذٍّبى اٍلمينىاًفًقينى ًإف شىاء أىٍك ةػىتيوبى عىلىٍيًهٍ  ًإف  

 [.ِْ-ِّغىفيوران ر ًحيمان(          ]األحزابهلل 

كعحدث البياف اإللهي عن أم  ابتبلىا اهلل عز كجل بفتن كهذه الفتنة التي نمر بها اليـو ث  عحدث 
 عن أثر الالدؽ الذم ةستبين في ذلك فقاؿهلل
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اًذبًينى( ]ا  [.ّلانكبوتهلل )كىلىقىٍد فػىتػىن ا ال ًذةنى ًمن قػىٍبًلًهٍ  فػىلىيػىٍالىمىن  الل وي ال ًذةنى صىدىقيوا كىلىيػىٍالىمىن  اٍلكى

أجل ةا عباد اهللن الالدؽ ىو الريء الذم نفتقده كنكاد ال ناثر عليو في عالمنا اإلسبلمي 
ن الالدؽ ىو السر الكامن كراء اللسافن ما أةسر على اللساف أف  المترامي األبااد كاافاؽ اليـو

ىو الذم ةدعي اإلةماف كلكن الالدؽ إذ ةهيمن على القلوب ىو الذم ةقود كىو الذم ةسوؽ ك 
ةحقع الماجزات. لو عحقع الالدؽ مع اهلل سبحانو كعاالى لقادنا الالدؽ جمياان إلى التمسك 

 بحبل اهلل سبحانو كعاالى انقيادان ألمره إذ قاؿهلل

ًمياان كىالى عػىفىر قيوٍا( ] ؿ عمرافهلل  ٍبًل الٌلًو جى  [.َُّ)كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

ةقودنا إلى مراعر األخوة اإلةمانية ةسرم نسيجها  كإذان لوجدنا أف االعتالاـ بحبل اهلل عز كجل
في أرجاء الاال  اإلسبلمي كلون كإذا لوجدنا أف مراعر اإلخوة اإلةمانية عقودنا إلى التااكف الذم 

 أمر اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل

 [.ِ( ]المائدةهلل )كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىافً 

الالدؽ ةدفع إلى التمسًك بحبل اهللن كالتمسكي بحبل اهلل ةدفع إلى مراعر األخوة اإلةمانية 
ةسرم نسيجها بين أفراد الاال  اإلسبلمي أجمعن كاألخوة اإلةمانية عدفع بدكرىا إلى التااكفن 

نكر بدافع من كأشرح لك  التااكف بكلمة كاحدة موجزة ىي األمر بالماركؼ كالنهي عن الم
 اإلشفاؽ كالغيرة كالحب.

عباد اهللهلل إنو لمما ةحز في الفؤاد كأنو لمما ةرمض النفس كةباث األسى في المراعر أف ننظر إلى 
عالمنا اإلسبلمي المترامي األطراؼ الواسع األرجاء الكبير في حجمو الذم ةبلغ من حيث الك  

ى الاال  اإلسبلمي ىذا فنجده مارضان أك شامتان الاددم ما ةقارب المليار كنالف المليارن ننظر إل
. إنو لمما ةحز في الفؤاد   –ةا عباد اهلل  –أك متألبان عندما ةتأمل في ىذه الفتنة التي نمر بها اليـو

الكبير في حجمو الاددم  –كما قد قلت لك    –أف ننظر إلى الاال  اإلسبلمي المترامي األطراؼ 
كنبحث عن األةدم التي عمتد إلينا للتااكف الذم أمر اهلل بو كنبحث كإمكاناعو المادةة كالمانوةة 

عن األةدم التي ةنبغي أف عمتد إلينا إلصبلح الفسادن لتقوة  االعوجاجن لؤلمر بالماركؼن للنهي 
عن المنكرن نبحث ىنا كىناؾ فبل ناثر على ما ةنتظره الحل ن ال ناثر على ما ةتأملو فؤاد اإلنساف 

د إلى إخوانو المؤمنين بمراعر األخوةن بمراعر التااكفن بمراعر األلفةن عالمنا المؤمن المردك 
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اإلسبلمي ىذا عجسده علك المؤسسة المررقة في عنوانهان المتألقة بكلمتها القر نيةن منظمة 
التااكف اإلسبلمين كنتأمل فيما كراء ىذا الانواف فبل ناثر على شيءن نتأمل فيما كراء ىذا الانواف 

فبل ناثر  –منظمة التااكف اإلسبلمي  –ير كالذم عتألع فيو الكلمة القر نية كما قلت لك  الكب
على شيء. بينما ننظر كإذا بأةدو أخرل عمتد إلينا بالتااكفن عمتد إلينا بمراعر الغيرةن عمتد إلينا 

ن ليس بيننا باإلةناسن كإنها ألةدم دكؿ كأناسو ليس بيننا كبينه  إال رح  المراعر اإلنسانية فق 
 كبينه  كراء المراعر اإلنسانية أمُّ خيوطو عجمعن أمُّ عبلقة عدفع إلى عااكف أك ما ةربو التااكف.

ىناؾ في عالمنا اإلسبلمي الذم نحن جزء ال ةتجزأ منو اإلعراض أك الرماعة أك التألب مع الادك 
ماةن إف ىي إال المراعر حيث أناس ليس بيننا كبينه  أمُّ خيوط دةنية جا –على الالدةعن كىنا 
كننظر كإذا به  ةالنوف عن غيرعه ن ةالنوف عن استادادى  للتااكف إلى أقالى  –اإلنسانية كحدىا 

الحدكدن كننظر كإذا بالكلمات عترج  إلى ماافو كسلوؾ. لال في الناس من ةقوؿهلل إنها مالال  ىي 
بلمي مالال  مرتركة عدفاه  إلى التي عدفاه  إلى ىذا التااكفن حسنان أال ةوجد في عالمنا اإلس

مثل ىذا التااكف؟! أمالال  الاال  اإلسبلمي الذم عابر عنو مؤسسة التااكف اإلسبلمي مالال  
 متناقضة مع مالالحنا اإلسبلميةن كنحن جزء من أمتنا اإلسبلمية جمااء؟!

وفن بل كثير عباد اهللهلل أال ةحز ىذا الذم أقولو لك  في النفوس؟! إخواننا كأبناء عمومتنا مارض
منه  شامتوفن كالناس الذةن ليس بيننا كبينه  إال مراعر الرح  اإلنساني ةساوف ساي البلىث 

 إلنجادنا كللتااكف كلتقدة  كل كسائل الاوف المختلفةن ىذا ما ةحز في الفؤاد.

ه كإنني ألقوؿ لهذه المنظمة التي عمثل الرخالية االعتبارةة ألمتنا اإلسبلمية جمااءن أقوؿ لهذ
المؤسسة متمثلة في أمينها الااـن كعهدم بو أنو صادؽ في إةمانو كإسبلمون كعهدم بو أنو ذك 
محددو إسبلمي رفيعن كعهدم بو أف ةنحدر من أسرة إسبلمية متميزة مخلالةن أقوؿهلل أةن ىو 

 التااكف الذم أمر اهلل عز كجل بوهلل

 [.ِنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف( ]المائدةهلل )كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكى 

كإنني ألقوؿ ىنا كأيٍسًمعي نفسي كأسمع كل من ةيتاح لو أف ةسمع ىذا الكبلـهلل إنني ال أيبػىرٍّئ الحالة 
التي عمر بها سورةة اليـو من األخطاء المتاددة في النوع كالمختلفة في المالدرن نا ن نحن نااني 

ني من القتل أنواعان كأشكاالنن نااني من التخرةب كالتحرةع كالتفجير أشكاالن من أخطاء كثيرةن ناا
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كأنواعانن نااني من االعتداء على الحرمات كاألمواؿ كاألعراضن نااني من عقطيع األكصاؿ كعمثيل 
الجثثن نااني من اعتقاالتن ناانين ما الذم نرةده؟ نرةد ما ةرةده اإلسبلـن نرةد ما ةدعونا كأسرة 

 مانية إسبلمية إلى ما ةأمرنا بو اهلل عز كجلهللإة

 [.ِ)كىعػىاىاكىنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف( ]المائدةهلل 

 انالر أخاؾ ظالمان أك مظلومان(.) :rندعو إلى ىذا الذم ةأمرك  بو رسوؿ اهلل 

االوا فاردعوا الظال  عن ظلمو أةان كافن كانالر أخاؾ مظلومان انالره ظالمان بردعو عن ظلمون نا  ع
بأف عرد غائلة الظل  عنون ىذا ما نطلبو كىذا ما ندعو إليو ةا عباد اهلل. كل ما في األمرن كأقولها 
لكل من ةسمع ىذا الكبلـ برشده كعقلو كمراعر إةمانو بمواله كخالقون كل ما أرةد أف أقولو ىو 

تخذ من ىذه األخطاء ستاران كثيفان لدخاف عيمىر ري من كرائو أخطر كأخبث المؤامرات أنو ما ةنبغي أف ن
الالهيونية اإلسرائيلية الخطيرة التي عهدؼ إلى عدمير ىذه المنطقة كلهان كليست سورةا إال مظهران 

لاقدة التماس بالنسبة لهذه المنطقةن ىذا كل ما نبتغيون ىذا ما ننتظره من مؤسسة التااكف 
سبلمين ىذا ما ننتظره من كل أخو في أرجاء عالمنا اإلسبلمين عاالوا فأصلحوا األخطاءن كليس اإل

أجلن كل ما في األمر  –كأنا كاحده ممن نب و إلى أخطاءو كأنبو  –في الناس من ىو ماالوـه من خطأ 
ائو أنو ما ةنبغي أف نجال من ىذه األخطاء كما قلت لك  ستاران كثيفان لدخاف نمرر من كر 

المؤامرات الخبيثة التي ل  عػيٍبتىلى المنطقة بمثلها قبل ىذا اليـو من أجل عدمير ىذه المنطقة 
 كعحوةلها إلى لقيمات عستساغ ث  عادـن ىذا ما نرةده.

كلكن إذا عز ت االستجابة نادةنا كالتفتنا ةمينان كشماالن نبحث عن اإلخوة في اإلةمافن نبحث عن 
نجد إال إعراضان كشركدان فانو ةغنينا عن ذلك كلو أف نلتجئ إلى اهلل كنطرؽ اإلخوة في اإلسبلـ كل  

بابون كأنا ااف أقولها كأكرر ىذا الذم أقولون قلتو في مجلس خاصٍّ كأقولو ااف علنانهلل عاالوا نقبل 
 إلى اهللن عاالوا نتب إلى اهللن كاهلل ىو الذم ةدعونا إلى ذلك قائبلنهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]النورهلل )كىعيوبيوا ًإلىى الل    [.ًُّو جىًمياان أىةػُّهى

عاالوا نتلمس أخطاءنا كنالن أماـ بارئنا أن ا قد عبنا منهان عاالوا نالل  ما قد فسدن عاالوا نػيقىوٍّـ ما 
كجل  قد اعوجن عاالوا نحاسب أنفسنا كنالن األكبة إلى اهلل عز كجل كأنا الضمين بأف اهلل عز

 سيكرف الغمة كسيكرفها باذف اهللن كأنا الكفيل بأف اهلل سيكرف الغمة.
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لئن عز النالير فحسبنا اهلل ناليرانن كلئن عز المجير فحسبنا اهلل مجيرانن كلكن اجالوا سيل  ى ما بين 
 بينك  كبين نالر اهلل التوبة إلى اهللن األكبة إلى اهلل.

ة المباركةن كأقولها لكل كاحدو كاحدو كاحدو منا. ىؤالء اإلخوة أقولها للقائمين باألمر في ىذه البلد
الذةن شرفه  اهلل عز كجل باإلقامة فوؽ ىذه األرض المباركةن الراـهلل أةها الناس اجتباك  اهلل 
كأقامك  فوؽ ىذه األرض المباركة فكونوا على مستول ىذا االجتباءن كونوا على مستول ىذا 

كا إلى اهلل في مااملة ما بينك  كبين إخوانك ن عودكا إلى اهلل في الررؼن عوبوا إلى اهللن عود
عبلقتك  مع اهلل في أسرك  كبيوعاعك ن عودكا إلى اهلل أعطوا لكل ذم حعٍّ حقون كلسوؼ عجدكف 
االستجابة السرةاة  عية من اهلل كلسوؼ ةالك نداء اهلل في  ذاننا أك على قلوبناهلل لبيك  ةا عبادمن 

 قادـن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.ىا ىو ذا النالر 
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} ِْ َ٘جُٛ َٞ فَبْه ا٠َِّب َٚ  ُْ ِلُو ْٙ ِْٙلٞ أُِٚف ثَِؼ فُْٛا ثَِؼ ْٚ أَ َٚ { 

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

زمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف اهلل عز كجل ألـز ذاعو الالية باهدو عجاه عباده كألـز عباده باهدو عجاىون كقضى جل جبللو أف 
اهد الذم ألزمه  بو ةكوف كفاؤه لاهده الذم التزمو على ذاعو عجاىه  متوقفان على كفائه  بال

 عجاىو فقاؿ عز كجلهلل

ًإة امى فىاٍرىىبيوًف( ]البقرة هلل   [.َْ)كىأىٍكفيوٍا بًاىٍهًدم أيكًؼ بًاىٍهدًكيٍ  كى

ًإة امى فىاٍرىىبيوًف(ن إف كجدع  في عالر ما من حولك  مظهران من مظاىر اإلرىاب فبل عقيموا لريءو  )كى
ًإة   بيوًف(.من ذلك كزنان بل إةام فق  إرىبوف )كى  امى فىاٍرىى

 كىو سبحانو كعاالى القائلهلل

ٍيكيٍ  كىًفيبلن ًإف  )كىأىٍكفيوٍا بًاىٍهًد الٌلًو ًإذىا عىاىىدعٍُّ  كىالى عىنقيضيوٍا األىٍةمىافى بػىٍادى عػىوًٍكيًدىىا كىقىٍد جىاىٍلتي ي الٌلوى عىلى 
 [.ُٗالٌلوى ةػىٍالى ي مىا عػىٍفاىليوفى( ]النحل هلل 

 عز كجل ذاعو الالية باهدو عجاىنان كلكنو ألـز في الوقت ذاعو عبادهن ألزمنا كىكذا فقد ألـز اهلل
 باهدو عجاىون كجال األكؿ منوطان بالثاني. فما ىو الاهد الذم ألزمنا اهلل عز كجل بو؟

الاهد الذم ألزمنا اهلل عز كجل بو ىو أف نكوف مالدقي للدعول التي نالنها عجاه اهلل عز كجل. 
نا مؤمنوف بربوبية اهلل عز كجل علينا كمن ث  أعلنا عن عبودةتنا هلل سبحانو كعاالىن فنحن أعلنا أن

 ألسنا نقوؿ في مفتت  كل صبلةهلل
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 [.ٓ)ًإة اؾى نػىٍابيدي كًإة اؾى نىٍستىًايني( ]الفاعحة هلل 

 ألسنا نقوؿهلل

اًعي لًٌلًو رىبٍّ اٍلاىالىًمينى( ]  [.ُِٔاألنااـ هلل )ًإف  صىبلىًعي كىنيسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمى

ىذه دعول ةا عباد اهللن ةرةد اهلل عز كجل منا مالداقهان ةرةد اهلل عز كجل منا عطبيقهان فاف نحن 
صد قنا ما قد قلناه كفس ٍرنىا الدعول بالتنفيذ فذلك ىو الوفاء بالاهد الذم ألزمنا اهلل عز كجل بون 

عو الاليةن كال ملـز لو. ةقوؿ موالنا كخالقنا كالبد حينئذو أف ةنجز اهلل عز كجل عهده الذم ألزمو بذا
 جل جبللوهلل

ا ةيٍحًييكيٍ  كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى  ا ال ًذةنى  مىنيوٍا اٍستىًجيبيوٍا لًٌلًو كىلًلر سيوًؿ ًإذىا دىعىاكي  ًلمى  ةىحيوؿي بػىٍينى )ةىا أىةػُّهى
ٍرًء كىقػىٍلًبًو كىأىن وي ًإلىٍيًو عيٍحرىريكفى * كىاعػ   نىةن ال  عياًليبىن  ال ًذةنى ظىلىميوٍا ًمنكيٍ  خىآص ةن كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى اٍلمى قيوٍا ًفتػٍ

 [.ِٓ-ِْشىًدةدي اٍلًاقىاًب( ]األنفاؿ هلل 

 أرأةت  إلى ىذا الذم ةقولو لنا اهلل عز كجل

الذم التزمت  بو عجاه  )اٍستىًجيبيوٍا ًلٌلًو كىًللر سيوًؿ( نفذكا التاالي  التي ستكوف مالداؽ كفائك  للاهد
 اهلل سبحانو كعاالى ككفاؤك  لذلك لن ةاود بخير إلى موالك  الغني كإنما ةاود بالخير إليك  

ا ةيٍحًييكيٍ (  )اٍستىًجيبيوٍا ًلٌلًو كىًللر سيوًؿ ًإذىا دىعىاكي  ًلمى

يىاةن طىيٍّبىةن كىلىنىٍجزًةػىنػ هيٍ  أىٍجرىىي  بًأىٍحسىًن مىا  )مىٍن عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن   وي حى
انيوٍا ةػىٍامىليوفى( ]النحل هلل   [.ٕٗكى

ىذا ىو الاهد الذم ألزمنا اهلل عز كجل بو عجاىو مىرىدُّه إلى خيرنان مىرىدُّه إلى ساادعنا في الااجلة 
 كالاقبى ةا عباد اهلل.

إلينا بحكمة بالغة نؤمن بها كلسوؼ عرحل عنا برحمة بالغةو نؤمن  كأماـ فتنة كهذه الفتنة التي أقبلىتٍ 
بها أةضان. ىذه الفتنة ةدعونا اهلل عز كجل من خبللها إلى أكامر عدة ىي جزء من الوفاء بالاهد 

 الذم ألزمنا اهلل عز كجل بو. ةقوؿ لنا اهلل عز كجلهلل

ٍيًل عػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  الٌلًو كىعىديك كيٍ ( ]األنفاؿ هلل )كىأىًعدُّكٍا لىهي  م ا اٍستىطىٍاتي  مٍّن قػيو ةو كىمً  ن رٍّبىاًط اٍلخى
َٔ.] 
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 قفوا ماي ةا عباد اهلل أما ىذه الكلمةهلل )عػيٍرًىبيوفى ًبًو عىٍدك  الٌلًو كىعىديك كيٍ (

 إنو ةقوؿ لنا بالرة  الابارةهلل إف اإلرىاب اإلجرامي ال عبلج لو إال اإلرىاب الاقابين كاجهوا
اإلرىاب اإلجرامي باإلرىاب ااخرن كلكنو إرىاب الاقابن كمن أصر على أف ةخل  بين ىذا 

كذاؾ فهو مجـر كىو ضالع في اإلرىاب اإلجرامين من أراد أف ةوحٍّد بينهما ليجال األمرةن سواءن 
فهو سواء كاف في الدعوة إليو أك في االبتااد عنو فهو ضالع في اإلجراـ. أما بياف اهلل عز كجل 

ةفرؽ أةما عفرةع بين اإلرىاب اإلجرامي الذم ةجب أف نترصد كأف نتربه بو كاإلرىاب الاقابي 
الذم ةنبغي أف نتخذه سبلحان لدرء علك الجرةمة. ىذا جزء من الوفاء بالاهد الذم أمرنا اهلل عز 

 كجل بو. عاالوا إلى بقية األجزاء

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتي  ًثيران ل اىل كيٍ  عػيٍفلىحيوفى( ]األنفاؿ هلل )ةىا أىةػُّهى  [.ٍْٓ  ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى

ذكر اهلل مطلوبه دائمانن لكنو ةتأكد بالورة خاصة متميزة عندما عفاًجئ األمةى ماليبةه كهذه 
ةتربالوف  المالائبن عندما عفاجىأ األمة المسلمةن المؤمنة باهلل عز كجل بأعداء ةترصدكف لهان

 بقيمها كحقوقها عندئذو ةتأكد ذكر اهلل عز كجل 

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍ  ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا(  )ةىا أىةػُّهى

ما ىي الوسيلة للثبات ةا رب؟ كيف السبيل إلى أف نثبت كنالمد ث  ال عاالف بنا رةاح 
قلوبك  بالذكر ىيبةنن إةمانانن حبانن  المخاكؼ؟ سبيل ذلك اإلكثار من ذكر اهللن سبيل ذلك أف عتجو

 مخافةن إلى اهلل عز كجل كعندئذو البد أف ةكرمك  اهلل عز كجل بالنالر كالتأةيد

ًثيران ل اىل كيٍ  عػيٍفلىحيوفى( ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍ  ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى  )ةىا أىةػُّهى

عز كجل أكلئك الذةن ةقفوف في الخنادؽن أكلى الناس بذكر اهلل سبحانو أكلى الناس بذكر اهلل 
كعاالى أكلئك الذةن أقامه  اهلل عز كجل على شرؼ حماةة األمةن حراسة دةنهان حراسة مبادئها 
كقيمهان ىؤالء أكلى الناس بذكر اهلل سبحانو كعاالى كما قاؿ اهلل عز كجل. كاسماوا ةا عباد اهلل  

 الذم ةركةو مسل  في صحيحو كغيرههلل r كبلـ رسوؿ اهلل

 ))عبادة في الهرج كهجرة إلي ((
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))عبادة في الهرج(( أم أثناء الفتن عندما عدكر رحى القتل على عباد اهلل عز كجل دكف أف ةال  
القاعل لماذا قػىتىل كدكف أف ةال  المقتوؿ في  قيًتلن عبادة اهلل عز كجل أم اإلقباؿ إلى اهلل بالذكرن 

عندما أيًمرى  rادةن بااللتزاـ باألكامرن باالبتااد عن النواىي بمثابة الهجرة إلى رسوؿ اهلل بالاب
 أصحاب رسوؿ اهلل بالهجرة من مكة إلى المدةنة.

نا  ةا عباد اهللن ىذا مانى كفاء األمة بالاهد الذم ألزمها اهلل سبحانو كعاالى بو. فاف نحن كفينا 
 كعاالى باهده عجاىنا بهذا الاهد كف ى اهلل سبحانو 

ا ةيٍحًييكيٍ  كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى  ا ال ًذةنى  مىنيوٍا اٍستىًجيبيوٍا لًٌلًو كىلًلر سيوًؿ ًإذىا دىعىاكي  ًلمى  ةىحيوؿي بػىٍينى )ةىا أىةػُّهى
ٍرًء كىقػىٍلًبًو كىأىن وي ًإلىٍيًو عيٍحرىريكفى( ]األنفاؿ هلل   [.ِْاٍلمى

 لالية بهذا الاهد الذم ذكر فقاؿهللث  أنو أكد إلزامو ذاعو ا

ا بػىيىافه لٍّلن اًس كىىيدنل كىمىٍوًعظىةه لٍٍّلميت ًقينى * كىالى عىًهنيوا كىالى عىٍحزىنيوا كىأىنتي ي األىٍعلىٍوفى ًإف   كينتي  مٍُّؤًمًنينى * )ىىػذى
ا بػىٍينى الن اًس كىلًيػىٍالى ى الٌلوي ال ًذةنى ًإف ةىٍمسىٍسكيٍ  قػىٍرحه فػىقىٍد مىس  اٍلقىٍوـى قػىٍرحه مٍّثٍػليوي كىعًٍلكى األة   اًكليهى ـي نيدى ا

اء كىالٌلوي الى ةيًحبُّ الظ اًلًمينى * كىلًييمىحٍّهى الٌلوي ال ًذةنى  مىنيوٍا كىةىٍمحىعى  اًفرًةنى(   مىنيوٍا كىةػىت ًخذى ًمنكيٍ  شيهىدى اٍلكى
 [.ُُْ-ُّٖ] ؿ عمراف هلل 

اًفرًةنى(.أرأةت  إلى ىذه الكلمة )كىلًيي   مىحٍّهى الٌلوي ال ًذةنى  مىنيوٍا كىةىٍمحىعى اٍلكى

االبتبلء سبب من أسباب التمحيهن الفتنة سبب من أسباب التمحيهن عمحيه اهلل المؤمنين 
اًفرًةنى(.  الالادقين من المنافقين الكاذبين ةا عباد اهللن )كىلًييمىحٍّهى الٌلوي ال ًذةنى  مىنيوٍا كىةىٍمحىعى اٍلكى

رأةت  لو أف األمة كانت عايش في ظل من األمن كالطمأنينة كرغد الايش أفكنت عستطيع أف أ
عستبين المؤمنى الالادؽ في إةمانو كالمنافع الكاذب؟ الكل سواء. لكن الًهز ة ىي التي عفرؽ كمن 

 ث  ةستبين ىذا من ذاؾ.

 أال عركف كيف أف ىذه الفتنة ميػ زىٍت كفرقت.

اًفرًةنى(. )كىلًييمىحٍّهى الٌلوي   ال ًذةنى  مىنيوٍا كىةىٍمحىعى اٍلكى

ثمارىىا كأف نلتق   –التي ىب ٍت لتدبر  –أقوؿ ىذا ةا عباد اهلل من أجل أف نقطف من ىذه الفتنة 
منها ًعبػىرىىىا. الابر كثيرة لكنها عتلخه في أف نجدد عوبتنا إلى اهلل جمياانن عتلخه في أف نااىد 
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اهده لكي ةفي باهده عجاىنان الابرة عتلخه في أف نالل  ما أفسدنا اهلل عز كجل على أف نفي ب
ـى االعوجاجن كالحدةث عن إصبلح الفساد حدةثه ذك شجوفن كأنت  عالموف أنواع الفساد  كأف نػيقىوٍّ
التي عتراك  ألسباب شتى كلاواصف عأعي من ىنا كىنان كعالموف كيف ةتحقع اإلصبلحن كأسأؿ 

 ح كلو في جذكره كثماره في أقرب كقت عاجل ةا عباد اهلل.اهلل عز كجل أف ةت  اإلصبل

 بقي أف أقوؿ أمرةن اثنينهلل

األمر األكؿهلل عاالوا نتأسى بمن سبقنان بباضو من أسبلفنا إذ مرُّكا بمثل ىذه الفتنةن مىرُّكا بمثل ىذا 
 االبتبلءن ما الدكاء الذم استاملوه إلى جانب الدكاء األكؿ 

رًةنى ًمن )كىأىًعدُّكٍا لىهي  م   ٍيًل عػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  الٌلًو كىعىديك كيٍ  كى خى ا اٍستىطىٍاتي  مٍّن قػيو ةو كىًمن رٍّبىاًط اٍلخى
( الى عيٍظلىميوفى  ديكنًًهٍ  الى عػىٍالىميونػىهي ي الٌلوي ةػىٍالىميهيٍ  كىمىا عينًفقيوٍا ًمن شىٍيءو ًفي سىًبيًل الٌلًو ةػيوىؼ  ًإلىٍيكيٍ  كىأىنتي ٍ 

 [.َٔ]األنفاؿ هلل 

صدؽ االلتجاء إلى اهللن صدؽ التبتل على أعتاب اهللن البكاء في األكقات الخاصة. ال أرةد أف 
أبتادن بل أحب أف أيذىكٍّرىكي  بما مر ٍت بو ىذه األرض المباركة. ىا ىو ذا صبلح الدةن األةوبي 

ي غربي ىذا المسجدن أال الذم ةرقد في شرؽ ىذا المسجد كذاؾ نور الدةن زنكي الذم ةرقد ف
عالموف كيف طه ر اهلل عز كجل بهما ىذه األرض المباركة من رجس الالليبيين؟ أال عذكركف أف 
ملوؾ الفرنجة أجمع أقبلوا من أجل أف ةقتنالوا قدس اهلل سبحانو كعاالى كةستلبوه؟ كيف كانت 

الاهد الذم ألزمو عجاه ذاعو عندما النتيجة؟ صىد  اهلل ىؤالء الغاصبين كرد ى ن كف ى اهلل عز كجل ب
كف ى أكلئك المسلموف بقيادة كل من نور الدةن زنكي كصبلح الدةن األةوبي. ارجاوا إلى عرجمة 
نور الدةنن ك  كاف لو من البكاء في األسحارن ك  كاف ةناجي مواله كخالقو ةستنزؿ الرحمة من 

لذم ةرقد عن ةميننان كانظركا إلى سيرة علميذه علياء ربوبيتو كرحمتون عأملوا في سيرة ىذا اإلنساف ا
 كمرةده صبلح الدةن األةوبي.

ال أرةد أف أفيض في ذكر ااخرةن الذةن كاجهوا فتنان كهذه الفتنة بل أكثرن ث  إف اهلل عز كجل 
 استجاب دعاءى  كحقع رجاءى  كل  ةضيع دموعه ن حقع اهلل له  النالر كالتأةيدن نا .

كأنا أكثر دائمان حسن  –أرةد أف أقولهان أرةد أف أعوجو بها إلى ىؤالء الناس  الكلمة الثانية التي
ىؤالء الذةن رىخيالىٍت عليه  أركاحه  في سبيل أف عرخه عليه  أركاح عباد  –الظن ةا عباد اهلل 
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اهلل المؤمنينن ىؤالء الذةن قرركا أف ةجالوا من أركاحه  سبيبلن ال لحماةة أركاح عباد اهلل عز كجل 
إف كاف في  –أةها اإلخوة  –بل سبيبلن لتدمير أركاح عباد اهلل سبحانو كعاالىن أقوؿ له هلل إف كاف 

الناس من قد أقبلوا إلى أدمغتك  فغسلوىا فأكىموا أف ىذا الذم أنت  مقبلوف إليو جهاد في سبيل 
يحو كعن اهلل عز كجل أال فاسماوا رسالة رسوؿ اهلل التي أرسلها إليك  عن طرةع مسل  في صح

طرةع الحاك  في مستدركو كعن طرةع أحمد كغيرهن ةقوؿ لك  رسوؿ اهللهلل ))من خرج من أمتي 
 على أمتي ةضرب برىا كفاجرىا كال ةتحاشى مؤمنها كال ةفي بذم عهدىا فليس مني كلست منو((.

 أسمات  أةها الناس؟! أعرةدكف أف أعيد؟! لالك  ال عالموف حدةث رسوؿ اهللهلل

 –متي على أمتي ةضرب برىا كفاجرىا كال ةتحاشى مؤمنها كال ةفي بذم عهدىا ))من خرج من أ
 فليس مني كلست منو(( –أم أىل الكتاب 

كأما إف كاف ىذا الذم عقبلوف عليو ثمرة ماؿو ميًلئىٍت بها جيوبك  ث  ديًفٍاتيٍ  دفاان عن طرةع ىذا 
افع أال فاسماوا كبلـ اهلل ةقوؿ الماؿ الذم أسكرك  فأنساك  حتى أركاحك ن إف كاف ذلك ىو الد

 لك  كةقوؿ له هلل

ًبيًل الٌلًو فىسىيينًفقيونػىهىا ثي   عىكيوفي عىلىٍيًه ٍ   حىٍسرىةن ثي   )ًإف  ال ًذةنى كىفىريكٍا ةينًفقيوفى أىٍموىالىهيٍ  لًيىاليدُّكٍا عىن سى
ن  ى ةيٍحرىريكفى(   ]األ  [.ّٔنفاؿ هلل ةػيٍغلىبيوفى كىال ًذةنى كىفىريكٍا ًإلىى جىهى

أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل الالي القدةر أف ةلهمنا جمياان رشدنا كأف ةرحمنا جمياان بالهداةة ةكرمنا 
 بهان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

 

 

 اٌزطوف ٚاٌغٍٛ، ِظلهّ٘ب ِٚٛلف اإلٍالَ ِّٕٙب

 

هن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةد
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
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لله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. ا
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

دت إف مما ةلفت النظر حقان أف الناس الذةن ةايروف غرباء عن اإلسبلـ كعن دةاره كلما ازدا
نفوسه  استئناسان باإلسبلـ ككلما ازدادت عقوله  إقباالن إليو كعأمبلن فيو كاقتناعان بمبادئو ازدادت 

عداكة أعداء ىذا الدةن شراسة كفاح المزةد من رائحة الضغينة كالحقد كالكراىية عليو في 
ف بها للوقوؼ نفوسه . كلقد حدا به  ذلك إلى أف ةطوركا الوسائل التقليدةة التي كانوا ةستاينو 

في كجو المد اإلسبلمي الذم شاءه اهلل سبحانو كعاالى. ل  عاد كسيلته  اليـو كما كانت إرساليات 
عبريرةةن شكوكان عػيبىثُّ في عقائد اإلسبلـ كمبادئو كإنما اختيرًعى اصطيًنعى لذلك سبلح جدةد ربما رأكا 

هن إنو ةػيلىخ ه أنو أمضى سبلح كأةسري ما ةمكن أف ةػيت ٌخذى من سبيل للقضا ء على خطر اإلسبلـ كمدٍّ
 فيما ةليهلل –ةا عباد اهلل  –

ث  إنه  ةالدركف   –كما أكثر مااملهما ىناؾ  –ةالطناوف في دةارى  التطرؼ كةالطناوف اإلرىاب 
كبلًّ منهما إلى ربوع عالمنا الاربي كاإلسبلمي ث  ةػيٍلاًلقيوفى كبلًّ منهما باإلسبلـ من خبلؿ نسبة 

ةن فيقولوفهلل التطرؼ اإلسبلمين اإلرىاب اإلسبلمي. كةنترر ىذاف الرااراف ىنا مختلقة مالطنا
كىناؾ أمبلن في أف عؤمن عقوؿ المسلمين كفي أف عؤمن عقوؿ شاوبه  بأف اإلسبلـ إنما ىو ماين 
اإلرىاب كأنو ماين التطرؼ كالغلون فهل اإلسبلـ كذلك ةا عباد اهلل؟ ىذا ما أرةد أف أجيب عنو 

 ذا إليك .في موقفي ى

أذكرك  ةا عباد اهلل بأف دستور اإلسبلـ األكؿ ىو كتاب اهلل عز كجل المنزؿ على خاع  الرسل 
ن كإف الواقع الاملي الذم rكالنبيينن كأف قدكعنا في عنفيذ ىذا الدستور إنما ىو حبيبنا محمد 

فتاالوا نتأمل في ىذه  ةيااشي من خبللو كةيطىب عي ىذا الدستور إنما ىو شرةاة اهلل سبحانو كعاالىن
 المالادر المتاددة.

أما دستور اإلسبلـ الذم ىو القر ف فما رأةت فيو إال ما ةحذر من الغلو كالتطرؼ كاإلرىاب 
في ظل الرحمةن في ظل المسامحةن أل  ةقل كتاب اهلل  rاإلجرامي. كلقد نىر أى القر في رسوؿى اهلل 

 عز كجل لرسولوهلل
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ا رىٍحمىةو مٍّنى ا هيٍ  )فىًبمى لٌلًو لًنتى لىهيٍ  كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ
ٍغًفٍر لىهيٍ  كىشىاًكٍرىيٍ  ًفي األىٍمًر( ] ؿ عمراف هلل   [.ُٗٓكىاٍستػى

ليس خاصان بمااملتو بالمسلمين فق  بل بكل من قد أيٍرًسلى  rكىذا الكبلـ الموجو إلى رسولو 
يو. أليس كتاب اهلل عز كجل ىو الذم أرسى موازةن الادالة المطلقة متحررة من الاالبية للارؽن إل

 متحررة من الاالبية للمذىبن متحررة من الاالبية للدةن؟! أل  ةقلهلل

 [.ٖدة هلل )كىالى ةىٍجرًمىن كيٍ  شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  عػىٍاًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل(  ]المائ

أل  ةدافع كتاب اهلل عز كجل من خبلؿ عرر  ةات عن ةهودم ظيًل  عندما أيٍلاًلقىٍت بو عهمة سرقة 
كقد كاف برةئان منها كقد كاف السارؽ مسلمان من ضااؼ اإلةماف كاإلسبلـ؟! صيدٍّرىٍت ىذه ااةات 

 بقوؿ اهلل عز كجلهلل

ا أىرىاؾى الٌلوي كىالى عىكين لٍٍّلخىآئًًنينى خىاًليمان( )ًإن ا أىنزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٍلحىعٍّ  لًتىٍحكي ى بػىٍينى الن اًس ًبمى
 [.َُٓ]النساء هلل 

ىذا ىو الدستور كبهذا ةنطع. كلئن كاف ىناؾ من ةحارب التطرؼ كمن ةمزؽ اإلرىاب اإلجرامي 
كعاالى ةحارب  فلن عجد في الاال  كلو كال في التارةخ القالي كالقرةب مثل كتاب اهلل سبحانو

 التطرؼ كةمزؽ اإلرىاب اإلجرامي.

الذم رباه ربو في ظبلؿ الرحمةن نر أه في ظبلؿ المسامحة فتاالوا فتأملوا في سيرعو  rكأما محمد 
من أكلها إلى  خرىان ىل عجدكف في سيرعو إال نقيض ىذا الذم ةػيتػ هى ي بو كتاب اهلل سبحانو 

 كعاالى؟!

في كادو كثير  rعليو منتهزان فرصة رقاده  rالمررؾ سيفى رسوؿ اهلل أل  ةيٍرًهر ذلك األعرابي 
األشجار عند عوده من غزكة من الغزكاتن ركلو بقدمون أةقظو قائبلنهلل من ةنجيك مني ةا محمد؟ 
أجابو بهدكءهلل اهلل. سق  السيف من ةد األعرابي كجلس خائفان مرعادان فماذا صنع بو رسوؿ اهلل؟ 

 أى من ركعون كعاد األعرابي ةقوؿ لقوموهلل جئتك  من عند خير الناس.عفا عنو كالطفو كىد  

محمد رسوؿ اهلل الذم نر أىه اهلل على عينو في ظبلؿ الرحمةن المسامحةن الوسطية ىو الذم كاف 
ةاامل الناس جمياان بما ظهر منه  كل  ةكن ةخترؽ ظاىران إلى باطنن ل  ةكن ةتحسس البواطن 

؟ كيف عامل r. كاف في المدةنة منافقوف فكيف كاف ةاامله  رسوؿ اهلل ليغمض عينيو عن الظواىر
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ذاؾ الذم قاؿ بمناسبة ال نرةد أف نتحدث عن عفاصيلهاهلل ما أرانا كجبلبيب قرةش إال كما قاؿ 
المثل سىمٍٍّن كلبك ةأكلك كاهلل لئن رجانا إلى المدةنة ليخرجن األعز منها األذؿ. كجاء ابن ىذا 

ككاف من المسلمين الالادقين ةقوؿ لرسوؿ اهللهلل ةا رسوؿ  –بن أبي بن سلوؿ  عبد اهلل –الرجل 
 rاهلل لقد بلغني أنك قاعل أبي فيما قاؿ فاف كاف كذلك فمرني  عيك برأسو. عبس   رسوؿ اهلل 

قائبلنهلل بل نترفع بو ما كاف بيننا. كلما عوفي عبد اهلل بن أبي بن سلوؿ أرسل ابنو إلى رسوؿ اهلل على 
ياء ةرجوه أف ةاطيو قميالو الذم ةلبسو ملتالقان على جسده ليكفن بو أباه لال ذلك ةخفف استح

لياللي عليون  rعنو. خلع رسوؿ اهلل الثوب كأرسلو إليون كلما جيء بو لييالىل ى عليو أقبل رسوؿ اهلل 
كقف في كجهو عمر ةهمس في أذنوهلل ةا رسوؿ اهلل أعاللي عليو كقد فال كذا كقد قاؿ كذان 

وؿ اهلل ال ةلتفت إليون كلما أكثر عليو عمر التفت إليو رسوؿ اهلل قائبلنهلل أىخٍٍّر عني ةا عمر فلقد كرس
 على عبد اهلل بن أبي بن سلوؿ. rخيرني اهلل كاخترتن كصلى رسوؿ اهلل 

رائحة  rىذا ىو قدكعنا باد ذلك الدستور الذم حدثتك  عنون أفتجدكف في شيء من سيرعو 
 رائحة لغلون رائحة إلرىاب ةا عباد اهلل؟! rشيء من سيرعو  عطرؼ؟! أفتجدكف في

عاالوا كانظركا باد ىذا إلى سيرة أصحاب رسوؿ اهلل الذةن استظلوا بسيرة الررةاة اإلسبلمية علك 
ن كيف كانت حياعون نرأت كما عالموف rالتي اعتالرت من كتاب اهلل كمن سنة كسيرة رسوؿ اهلل 

ية شاردة عن المنهج األمثل الذم ةدعو إليو كتاب اهلل عز كجلن فرؽه إسبلم rباد رسوؿ اهلل 
جهمية كمرجئة كماتزلة ك خركفن أصغوا السمع جيدان ةا عباد اهلل كعأملوا ىل عجدكف في أصحاب 
رسوؿ اهلل من كف رى كاحدان من ىؤالء؟! ىل عجدكف كلمة التكفير فاحت رائحتها ىنا أك ىنا أك ىناؾ 

 –شردكا عما كاف عليو السلف الالال  أىل السنة كالجماعة؟ ال نال  قد  في كجوه ىؤالء الذةن
من كف رى أة ان من  rال نال  أف في أصحاب رسوؿ اهلل  –كقد درسنا التارةخ ككعيناه كنقبنا دخائلو 

ىذه الفرؽ. ىل عجدكف إال المسامحةن ىل عجدكف في كل ما ةمكن أف عتأملوه في حياة أصحاب 
 ة لتطرؼن رائحة إلرىابن ىل عجدكف؟ لن عاثركا على ذلك ق .رسوؿ اهلل رائح

عاالوا فتأملوا في سيرة التاباينن انظركا كابحثوان كاف النهج منضبطان بدستور اإلسبلـ القر فن كاف 
 –ن كدكنك  فانظركا إلى ىذا الموقف من اإلماـ أحمد بن حنبل rمنضبطان بسيرة حبيبنان المالطفى 

مكن أف ةلالع قالة السوء أك اإلرىاب أك التطرؼ باإلسبلـ فلالو ال ةجد كلئن كاف ىنالك من ة
غير اإلماـ أحمد لكي ةلالع بو ىذه التهمة النكراء. أنت  عالموف قالة المحنة التي دارت رحاىا 
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على اإلماـ أحمدن لما انجابت عنو ىذه المحنة في عالر المتوكل جاء باض عبلمذعو كمرةدةو 
كاحد من الماتزلة الذةن نفخوا في نيراف علك  –ع اهلل على ابن أبي دؤات ةقولوف لوهلل ةا سيدم اد 

قاؿ لوهلل ادع اهلل على ابن أبي دؤاتن قاؿ لو اإلماـ أحمدهلل ماذا ةفيدؾ  –المحنة ضد اإلماـ أحمد 
أف ةػياىذ ب أخوؾ ةـو القيامة من أجلك في النار؟ كرفع ةدةو ةدعو البن أبي دؤاتن كةدعوا لكل 

 ن عسببوا بالمحنة التي دارت رحاىا عليو.أكلئك الذة

ن ىل عجدكف إال rعباد اهللهلل ىذا ىو إسبلمنا متمثبلن في دستوره األمثل متمثبلن في سيرعو محمدو 
 اللطفن ىل عجدكف إال نقيض إال ما قد ةته  بو اإلسبلـ كمن ث  المسلموف؟!

يـو للقضاء على اإلسبلـ أقوؿ باد ىذاهلل عرل لو كاف ىذا السبلح الجدةد الذم ةيستخدـ ال
لو كاف ىذا السبلح من شأنو أف ةكوف ناجحان ةنبغي أف  –في ربوع اإلسبلـ  –كلخنقو في ربوعو 

ةتجلى نجاحو في ربوع علك الببلد قبل أف ةتجلى نجاحو في ربوعنان فهل نج  ىذا السبلح 
األمرةكي؟ لماذا ةاتنع بالوقوؼ في كجو المد اإلسبلمي الزاخر في ربوع الغرب برطرةو األكركبي ك 

في كل عاـ  الؼ الناس في ربوع الغرب دةنى اهلل عز كجل اإلسبلـ. كإني ألعل  أف الذةن ةدخلوف 
اإلسبلـ سران أكثر م  ةاتنقونو جهرانن لماذا ال ةيٍخدىعوف بهذه القالة؟! لماذا ال عخدعه  عهمة 

لماذا ىذا الخوؼ الذم ةستبد بأفئدة التطرؼ التي عػيٍلالىعي باإلسبلـ كالمسلمينن لماذا؟ كمن ث  
القائمين بأمور الغرب إف في أكركبا أك في أمرةكا؟ أم بابع ىذا الذم ةظهر له  من اإلسبلـ. 

 اإلسبلـ ةدعو إلى السل هلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا اٍدخيليوٍا ًفي السٍٍّلً  كىآف ةن( ]البقرة هلل   [.َِٖ)ةىا أىةػُّهى

الحضارة عندما عفسدنةقوٍّمها عندما عاوج. كلقد قلت لواحد علك ىي رسالتون اإلسبلـ ةالح  
منه  ممن لو قيادة في ربوع الغربن قلت له هلل إف الحضارة الغربية قد شاخت كإنك  عاترفوف بأف 
أةامها أصبحت مادكدةن أال أدلك  على كسيلة عاود حضارعك  بها إلى الرباب باد الريخوخة؟ 

حوا المجاؿ لئلسبلـ ةزدىر في ربوعك ن إف اإلسبلـ إذا ازدىر قاؿهلل ما ىي الوسيلة؟ قلتهلل أف عفت
في ربوعك  كإذا عركت  عقولك  عقبل على اإلسبلـ لتال  حقيقتو ال أكثر فانني أضمن بأف 

شيخوخة الحضارة الغربية ستولي كلسوؼ عاود إلى الربابن كنحن نرةد لك  أف عاود حياعك  إلى 
ج األمثلن على النهج اإلنساني الذم رضانا لبانو من خبلؿ اإلقباؿ باد اإلدبار كلكن على النه

 دةن اهلل سبحانو كعاالى.
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عباد اهللهلل ىذا ىو إسبلمنان عندما ةػيت ه  اليـو بالتطرؼ أك باإلرىاب كعندما أصغي السمع إلى 
مسؤكؿ فرنسي ةالن كما ل  ةالن من قبل عداءه الاجيب الردةد لئلسبلـ كعوعده لئلسبلـ 

كىي كلمتي  –من خبلؿ ما ةته  بو اإلسبلـ من التطرؼ كاإلرىاب فانني أقوؿ لك  كالمسلمين 
هلل إف ىذا الذم ةقولونو عن اإلسبلـ –األخيرة التي أرجو أف ناتالر منها الابرة كالدرس الواجبين 

ةالموف أنه  كاذبوف فيون كإف عمبلء له  ى  الذم ةلالقوف ىذا بذاؾن ةلالقوف التطرؼ الذم 
ا من ىناؾ باإلسبلـ ث  ةنسبونو إليو قائلين التطرؼ اإلسبلمين ةلالقوف اإلرىاب ةالدركنو إلين

باإلسبلـ ث  إنه  ةختلقوف نسبةن إليو فيقولوف اإلرىاب اإلسبلمي. كأنا أقوؿ إلخواننا كأبناء 
عمومتناهلل أةها اإلخوة ماليرنا كاحدن إسبلمنا ىو المظلة التي نستظل بهان دةننا إنما ىو ىوةتنان 

ةتنا هلل سبحانو كعاالى. عاالوا ناد إلى أمن كطمأنينة ىذا الدةنن عاالوا نالن عن عبودةتنا هلل عبود
 عز كجلن عاالوا ندخل جمياان عحت ظل قوؿ اهلل عز كجلهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجرات هلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

ةه( كأما األمر فقولو عز كجلهلل )فىأىٍصًلحيوا قراره كأمرن أما القرار فقولو ع ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى ز كجلهلل )ًإن مى
 بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ (.

 أال ىل عسيت  أف عالغوا إلى بياف اهلل؟ ىل عسيت  أف عدةنوا لهذا األمر الذم ةطالبنا بو اهلل.

ان سيبتلانا باطن األرض باد أةها اإلخوة إف مساحة ما بيننا كبين القبور قاليرةن قاليرة جدانن كغد
أال فاعلموا أف قالورنا إنما  –أةها اإلخوة من بايد كقرةب  –أف عرنا على ظاىرىا. أال فاعلموا 

ىي قبورنان نا  ةا أةها اإلخوةن فاضمنوان عاالوا نتااكف أف نجال من قبورنا قالوران لنان كإةاك  أف 
وناه ككل ما قد بنيناه ككل ما قد نسجناه كلن عاكفوا على أةاـ مادكدات سنترؾ فيها كل ما قد بل

إال الندـ كالت حين مندـ. أقوؿ قولي ىذا  –كاهلل الذم ال إلو إال ىو  –نأخذ مانا إلى حفرعنا 
 كأستغفر اهلل الاظي .
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 ٘ىنا أّكثٕب هللا فٟ رؼبٍِٕب ِغ ػجبكٖ

 

 

زةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ م
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

بيائون إف مما ةجب على كل مسل  أف ةالمو أف القر ف ىو  خر ما عنزؿ من الوحي على رسلو كأن
 .rعنزؿ للاال  أجمع على خاع  رسل اهلل كأنبيائو أجمع سيدنا محمد 

كإف مما ةجب أف ةالمو كل مسل  أف ىذا الكتاب الرباني ةتضمن أمرةن اثنينن األمر األكؿ بياف 
 ىوةة اإلنساف عبدان مملوكان هلل جل جبللون مبدأ كجوده منو كنهاةة رحلتو إليو.

ة التي أناطها اهلل سبحانو كعاالى باإلنساف الذم أعلن عن عكرةمو لو في األمر الثاني بياف الوظيف
محك  عبيانون كعتخله الوظيفة التي أناطها اهلل سبحانو كعاالى باإلنساف فيما عبػ رى عنو البياف 

 اإللهي بقولوهلل

 [.ُٔ)ىيوى أىنرىأىكي  مٍّنى األىٍرًض كىاٍستػىٍامىرىكيٍ  ًفيهىا( ]ىودهلل 

أف ةامر ىذا الكوكب األرضي الذم أقامو فيو عمرانان مادةان كعمرانان حضارةان على كظيفة اإلنساف 
 النهج الذم رسمو لو كطبقان للضواب  التي ألزمو بها في عررةاو المنزؿ.

ث  إف اهلل عز كجل قضى ببالغ حكمتو كرحمتو أف ةبلحع اإلنساف في حياعو الدنيا بالرقابةن ةراقبو 
 الرفاعو كأعمالو كقالوده كنياعون أليس ىو القائلهلل اهلل عز كجل في سائر ع

 [.ُ)ًإف  الٌلوى كىافى عىلىٍيكيٍ  رىًقيبان( ]النساءهلل 

 أليس ىو القائلهلل 
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 [.ِّٓ)كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى ةػىٍالى ي مىا ًفي أىنفيًسكيٍ  فىاٍحذىريكهي( ]البقرةهلل 

 أليس ىو القائلهلل 

نسىافى كىنػى  لىٍقنىا اإٍلً ٍبًل اٍلوىرًةًد * ًإٍذ ةػىتػىلىق ى )كىلىقىٍد خى ٍالى ي مىا عػيوىٍسًوسي بًًو نػىٍفسيوي كىنىٍحني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى
ٍةًو رىًقيبه عىًتيده( ]ؽهلل  -ُٔاٍلميتػىلىقٍّيىاًف عىًن اٍليىًميًن كىعىًن الرٍّمىاًؿ قىًايده * مىا ةػىٍلًفظي ًمن قػىٍوؿو ًإال  لىدى

ُٖ.] 

محكمتين لئلنساف ةبلحقانون إحداىما جالها اهلل سبحانو كعاالى في ىذه  ث  إف اهلل عز كجل عقد
الحياة الدنيا عهد بها إلى األئمة كالقضاةن المحكمة الثانية استقل ىو بها لذاعو كأرجأ بس  

 سلطانها إلى اليـو الذم ةقـو فيو الناس لرب الاالمين.

الدنيا إلى األئمة كالقضاة فقد حالر  أما المحكمة األكلى التي عهد اهلل عز كجل بها في دار
سلطانه  فيها ضمن ما ةظهر له  من الناس من أعماله  كسلوكاعه  كأقواله ن كمناه  من أف  

من أف ةتجاكزكا في  –منع األئمة كالقضاة أة ان كانوا  –ةتجاكزكا ذلك إلى بواطن األمورن مناه  
ودى ن إلى ما خفي من نياعه ن قضى حكمه  ظواىر الناس إلى بواطنه ن إلى ما خفي من قال

بذلك في حع الرسل كحع األنبياء كحع الالالحين من عباده كحع سائر األئمة كالقضاةن فليس 
ألحد من الناس أف ةقتح  سرةرة أمٍّ من عباد اهلل عز كجل بحك  لو أك عليون ذلك ألف الحك  

عو الالية بها كجال ميقات ذلك بالسرائر أك على السرائر إنما ىي خاليالة اخته اهلل عز كجل ذا
ال لرسوؿ كال لنبي كال ألم من  –ةـو ةقـو الناس لرب الاالمينن فليس ألحد غير اهلل عز كجل 

أف ةتجاكز في حكمو ظواىر الناس ةقتح  بواطنه  كأسرارىان ةقوؿ اهلل عز كجل في  –األئمة 
 ذلكهلل

ـى   [.ْٗلىٍستى ميٍؤًمنان( ]النساءهلل  )كىالى عػىقيوليوٍا ًلمىٍن أىٍلقىى ًإلىٍيكي ي الس بلى

قاؿ ذلك ةـو أراد أحد الالحابة أف ةقتح  سرةرة أحد من الناس اعهمو في إسبلمو فمناو اهلل عز 
 كجل من ذلكن ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه كى  ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى  [.ُِالى عىجىس سيوا( ]الحجراتهلل )ةىا أىةػُّهى

أم ال عقتحموا قلوب الناس بالظنوفن ذلك ىو الماني بالتجسس. إةاك  أف عخوضوا في بواطن 
 الناس كفيما ال عالموف من شؤكنه  الداخلية النفسية البايدة عن الظاىر.
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كال أف أشع على ما في ىذا الالدد ذاعوهلل )إنني ل  أكمر أف أينػىق بى قلوبى الناس  rةقوؿ المالطفى 
 في بطونه ( ركل ذلك اإلماـ مسل  في صحيحو كاإلماـ أحمد في مسنده.

 rفيما ركاه البخارمهلل )إةاك  كالظن فاف الظن أكذب الحدةث(ن كةقوؿ رسوؿ  rةقوؿ رسوؿ اهلل 
فيما ركاه البخارم أةضانهلل )من رمى مؤمنان بكفر فذلك كقتلو( أم فكأنما قتل ىذا الذم رماه 

 ر.بالكف

كلقد صادؼ أف قاؿ عمر بن الخطاب في مجلس رسوؿ اهلل عن حاطب ابن أبي بلتاو لالو 
 عليو كقاؿ لوهلل )ما أدراؾ بذلك(. rمنافعن اشتد إنكار رسوؿ اهلل 

كاف ةقوؿهلل )إنما أنا برر مثلك  كإنك  عختالموف   rكقد ص  فيما اعفع عليو الريخاف أف رسوؿ 
و من ااخر فأقضي لو على نحو ما أسمع فمن قضيت لو إلي كلال باضك  أف ةكوف ألحن بحجت

من حع أخيو فبل ةأخذه فانما ىي قطاة من النار( أم ل  ةيؤذىف أف أعجاكز الظاىر الذم أسماو 
 كأراه إلى البواطن التي خه اهلل عز كجل ذاعو الالية بها.

ةؤخذكف على عهد  كلقد كاف عمر بن الخطاب ةقوؿهلل فيما ركاه البخارم أةضانهلل لقد كاف الناس
بالوحي كقد انقطع الوحي اليـو كإنما نأخذك  اليـو بظواىر أعمالك  فمن أظهر لنا  rرسوؿ اهلل 

 خيران أًمٍناه كقبلناه كقربناه كككلنا سرةرعو إلى اهلل سبحانو كعاالى كاهلل ةحاسبو على سرةرعو.

ةجوز لمسل  أةان كاف أف ةحك  جمياان على أنو ال  –ةا عباد اهلل  –كمن ث  فقد أجمع المسلموف 
على أحد من عباد اهلل عز كجل عن طرةع اقتحامو باطن أمرهن ال ةجوز أف ةاتمد في حك  إلنساف 
أك على إنساف على ما ةظنو من بواطن أمره مما خفيي من سرةرعون من قالودهن ال ةجوز ذلك بل 

 ىي جرةمة أعلنها بياف اهلل سبحانو كعاالى.

ءؿ ما الحكمة من ىذا الذم قضى اهلل عز كجل بو؟ الجواب عن ىذا ةا عباد اهلل كااف عاالوا نتسا
ىو أف اهلل عز كجل لو أجاز للقضاة كالحكاـ كاألئمة كلؤلنبياء أف ةتجاكزكا ظواىر الناس بالدد 
األحكاـ له  أك عليه  إلى بواطنه  كإلى الظنوف التي ةاتمدكف عليها في قالودى  إذان لتقطات 

بى كالود مما بينه  كالىتاجت فيما بينه  الظنوف كاألكىاـ كلتحولت األخوة التي قضى كشيجة القر 
 اهلل عز كجل بها لتحولت إذان ىذه األخوة إلى عداكة كشقاؽ كإلى خالومة كبغضاء.
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كمن ىنا شاء اهلل عز كجل إبقاءن لوشيجة الودن إبقاءن لاللة القربىن إبقاءن لوسائل التااكف أف ةستقل 
فيما ةتالع بالحك  على الضمائرن فيما ةتالع بالحك  على القالود كالنياتن بل شاء اهلل  ىو بذاعو

عز كجل أف ةرجئ ذلك إلى ةـو القيامةن إلى اليـو الذم ةقف فيو الناس جمياان عبيدان أذالء بين 
اـ ةدم اهلل سبحانو كعاالىن علك ىي الحكمة ةا عباد اهلل. كإف مما ةبرز ىذه الحكمة كةضانا أم
صورة ميدانية كاقاية لذلك أننا نرل كنبلحظ أف الذةن ةحاكلوف أف ةضربوا األدةاف السماكةة 

باضها بباض أك أف ةضربوا المذاىب كالفرؽ اإلسبلمية باضها بباض ما ى  من علك الفرؽ كلها 
كاألدةاف كلها في شيءن إنه  ةمارسوف في الواقع عداكة شرسة ألصحاب ىذه الفرؽ كىذه 

ب كاألدةاف كلهان إنه  ةبتغوف من كراء ذلك أف عنقدح شرارة الاداكة كالبغضاء فيما بينه  المذاى
فيتهارجوف كةتخاصموف ث  ةتقاعلوف ث  ةقتل باضه  باضان بدالن عن عدكى  الذم لو ل  ةفال 

ذلك لقتلوا أنفسه  في سبيل الوصوؿ إلى ما ةبتغوف. إنه  في ىذه الحالة ال ةرةدكف أف ةخوضوا 
ارىا بأف ةستايركا أركاحان أخرل غير أركاحه  ابتغاءن للقالد الذم قد أرادكهن كقد ذكرت لك  غم

قبل بضاة أسابيع فقرات من بياف أصدره مجلس األمن القومي األمرةكي في أكاخر التساينات من 
القرف الماضي ةوصي فيو بضركرة عأليب المسلمين باضه  على باض كإثارة التناقض بين فئاعه  

فرقه ن كالتقرةر موجود. ىذا شيءن شيء  خر ةا عباد اهللن الابرة التي شاءىا اهلل عز كجل ببالغ ك 
حكمتو الخواعي ن الابرة في حياة اإلنساف بالخاعمة التي ةرحل بها إلى اهلل عز كجلن كمن ىو ىذا 

ن الدعاة إلى الذم ةال  الخواعي ؟ ك  من إنساف ةبدك أف من المؤمنين الملتزمينن بل ةبدك أنو م
اهللن بل ةبدك أنو من الذةن ةأمركف بالماركؼ كةنهوف عن المنكر كانساف مثلي كلكنو ةذىب 

ضحية استكبارهن عطوؼ برأسو نروة االستكبارن نروة الايٍجبن كةنظر الناس كإذا بهذا اإلنساف 
بني إسرائيل  قد خيًت ى لو بخاعمة السوءن أليس بلااـ بن باعوراء كاحدان من ىؤالء؟ أليس عقي

 الماركؼ كاحدان من ىؤالء خيًت ى لو بالسوء؟ كما أكثر من ةنطبع عليه  ىذا القانوف الرباني.

كبالمقابل فما أكثر الذةن ةذىبوف ضحية ضافه  اإلنسانين ةرعكبوف الموبقات كةتحملوف أشكاالن 
كك  ةرار بذلو كضافو  من األكزار كلكنك ال عال  ك  كك  ةتأل  الواحد منه  بينو كبين نفسون كك 

كباده عن ربو فتدركو رحمة اهلل عز كجل كإذا بو ةقبل إلى اهلل باد إدبار كةالطل  ماو كال عنتهي 
رحلتو من ىذه الحياة الدنيا إال كقد صن فو اهلل عز كجل في الالالحين من عبادهن أليس الفضيل بن 

من ىؤالء؟ أليس برر الحافي كاحدان عياض كاحدان من ىؤالء؟ أليس عبد اهلل بن المبارؾ كاحدان 
بقولو في الحدةث الالحي هلل )فوالذم نفسي  rمن ىؤالء؟ ىذه الحقيقة ىي التي عناىا رسوؿ اهلل 
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بيده إف أحدك  ليامل بامل أىل الجنة فيما ةبدك حتى ال ةبقى بينو كبينها إال ذراع فيسبع عليو 
امل بامل أىل النار فيما ةبدك حتى ما الكتاب فيامل بامل أىل النار فيدخلهان كإف أحدك  لي

 ةكوف بينو كبينها إال ذراع فيسبع عليو الكتاب فيامل بامل أىل الجنة فيدخلها(.

إذان عاالوا أسألك  ةا عباد اهلل من ىذا الذم ةستطيع أف ةالنف كاحدان من عباد اهلل عز كجل في 
ا الذم ةستطيع أف ةالنف عبدان من الضالين كالتائهين مهما رأل مظاىر التيو بادةة عليو؟ من ىذ

عباد اهلل عز كجل في الالالحين كالمستقيمين مهما رأل دالئل ذلك عليو؟ األمر خفي كالابرة 
 بالخواعي  ةا عباد اهلل.

ما الابرة أك ما الدرس الذم أرةد أف نقطفو من ىذا الكبلـ؟ الابرة التي ةنبغي أف عجتثها من ىذا 
ب مع عباد اهلل جمياان ةا عباد اهللن نأمر بالماركؼ كننهى عن المنكر الكبلـ ىي أف علينا أف نتأد

نا  كلكن دكف أف نالنف أنفسنا في الدرجة األعلى ممن نأمره أك ننهاهن ىكذا ةؤدبنا اهلل سبحانو 
كعاالى في محك  عبيانو كىكذا ةنبغي أف عكوف عبلقتنا مع عباد اهلل عز كجل. أال فلتالموا أف من 

رب األدةاف السماكةة باضها بباض باد الذم سماتموه كةحاكؿ أف ةضرب الفرؽ ةحاكؿ أف ةض
اإلسبلمية باضها بباض باد الذم سماتموه فلتالموا ةقينان أنو ليس من علك الفرؽ كال األدةاف في 
شيءن إنو عدك له  جمياان كإنو ةتربه به  جمياانن كإنو ةرةد أف ةجال كل كاحد منه  ناران علتهب 

 لو كأخيون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .على زمي
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 ِٕطك اٌؾت

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إ
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 مذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي ال

ريًؤمى ةـو االثنين صائمان فسئل عن ذلك فقاؿهلل ذلك ةـو كلدت  rكرد في الالحي  أف رسوؿ اهلل 
بذكرل أجلٍّ نامة أنا  اهلل عز كجل بها عليون إذ جال ةـو كالدعو ةـو  rفيو. ةحتفل المالطفى 

ال ةـو باثتو ةـو ىداةة للاال  أجمع. كقد جال رحمة مهداة إلى الاال  أجمعن كمن ث  ج
من شكره هلل عز كجل موضوعان الحتفائو بهذه الذكرلن كشاء أف ةترج  شكره هلل  rالمالطفى 

بابادة غير منقطاةن كال ةتأعى ذلك  –ةـو االثنين المتكرر  –سبحانو كعاالى برغل ذلك اليـو كلو 
ن فكاف احتفالو  كاف احتفالو بذلك عن طرةع   –شكران هلل عز كجل  –بذكرل كالدعو  rإال بالالـو

عبادة عقرب بها إلى اهللن كجال عرجمة ىذه الابادة شغل ذلك اليـو كلو بابادة مستمرة أال كىي 
. كلكن عاالوا نتساءؿ ةا عباد اهلل أكاف حبيبنا المالطفى  مندفاان إلى ىذا االحتفاء  rالالـو

كاف مسوقان على ذلك بسائع من الحب كالوجداف؟ الجواب المتكرر بدافع من القناعة الاقلية أـ  
ةا عباد اهلل أنو إنما كاف منساقان إلى ذلك بدافع من الحبن بدافع من المراعر الوجدانية المهيمنة 
على قلبون ذلك ألف اليقين الالمي مهما ىيمن على الاقل ال سلطاف لو على الفؤاد كال ةملك أف 

لال  ةظهر للاقل حقيقة كةبين لو الفرؽ بين علك الحقيقة كأضدادىا ةقود اإلنساف إلى أم عمل. ا
من أنواع الباطل ث  إنو ةتركو كذلكن أم إف الال  أشبو ما ةكوف بالمالباح المثبت في مقدمة 

الاربةن المالباح ةظهر الطرةع إف كاف ماوجان أك مستقيمان كلكنو ال ةدفع الاربة إلى السير. الذم 
لمارفة إنما ىو الحبن كمكاف الحب الفؤاد كما أف مكاف الال  الاقلن كإنما ةقود اإلنساف باد ا
لبلحتفاء بذكرل كالدعو عندما ريًؤمى صائمان كسئل فأجاب إنما اندفع إلى ذلك  rاندفع المالطفى 
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بسائع من كىج الحب المهيمن على كيانون الذم دفاو إلى أف ةرغل ذلك اليـو بركر اهلل كإلى 
ليـو من صباحو إلى مسائو بحمد اهلل عز كجل كإف أف ةتاامل مع نبضات قلبو أف ةحتفي ذلك ا

 المحب. ىذه الحقيقة ك  كك  عغيب عن كثير من الناس السيما في ىذا الاالر ةا عباد اهلل.

في ىذا الاالر اليقين الماتمد على الدالئل الالمية التي  –نحن المسلمين  –نحن ال ةنقالنا 
سبلمية كاإلةمانية باهللن كلالنا نملك اليـو من ىذه البراىين ما ل  ةكن عثبت حقائع الاقيدة اإل

ةملكها األكلوف من أجدادنا كمن رجاؿ السلف من قبل. ال عنقالنا الماارؼ كقد حيًريىٍت عقولنا 
بالكثير كالكثير منها كلكن الذم ةنقالنا إنما ىو نبضات الحب الذم ةسوؽن الحب الذم ةقود 

نا ةا عباد اهلل. كةقوؿ اإلماـ الراطبي في حدةث لو مفرقان بين سلطاف الاقل ىذا ىو الذم ةنقال
الهادم كسلطاف الحب القائد فيقوؿهلل إف المحب ةامل ببذؿ كل المجهود شوقان إلى المحبوب 
فيسهل عليو الالاب كةقرب لو البايد كعفنى منو القول كىو ةرل أف ل  ةوؼ باهد الحبن كىو 

وب الركر البلئع الذم ةنبغي أف ةنهض بو. نا  الحب ىو الذم ةقرب ةرل أنو ل  ةركر المحب
لك البايد كىو الذم ةسهل الالاب كىو الذم ةجالك عذةب حراشتك كعذةب إمكاناعك كأنت 

عتمنى لو كنت عملك المزةد من ذلك دكف أف عرار باألل  الذم عنفقو في سبيل حبكن كما 
باث بلذة متااةرة ماو إال أل  الحبن ليس في الكوف أل  علمت ةا عباد اهلل أف في الدنيا ألمان ةن

كفي ذلك عبرة كأم  –عنباث منو اللذة التي عقاـك ذلك األل  فتغلبو إال أل  الحبن كلقد قالوا 
أف كالد قيس أشفع على ابنو مما رأل من حالو التي عنتابو كااالـ التي عأخذه كال عرده  –عبرة 

إلى بيت اهلل الحراـ كأمره أف ةقف عن الملتـز كأف ةلتالع بو كقاؿ شوقان إلى محبوبتون فمضى بو 
لوهلل ادع اهلل أف ةحررؾ من حب ليلىن فرفع ةدةو قائبلنهلل الله  زدني حبان لها كزدني كلفان بها. نا  
ىذا ما ةفالو الحبن الحب ىو الذم ةقودن كالحب ىو الذم ةسوؽن كالحب ىو الذم ةجالك 

فيون كلكن انظر من ىو ىذا المحبوب الذم ةستأىل منك ىذا األل ؟ لن علتذ باألل  الذم عتقلب 
عجد محبوبان ةستأىل منك ىذا األل  إال ذاؾ المحبوب الذم ر ه رسوؿ اهللن لن عجد محبوبان عقدـ 
لو حياعك كلها قربانان كعقدـ لو إمكاناعك كلها لو ضحية في سبيل مرضاعو إال كاحدان ال ثاني لو أال 

 ذم خلقك كصورؾ فأحسن صورعكن ىداؾن رزقكن متاكن نا ن كرح  اهلل من قاؿهللكىو ذلك ال

 أنت القتيل بأمٍّ من أحببتو      فاختر لنفسك في الهول من عالطفي

 محبوبو األكحدن كقد قاؿ لنا ربنا عز كجلهلل rلقد اختار رسوؿ اهلل 
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ةه حىسىنىةه لٍّمى  ًثيران( )لىقىٍد كىافى لىكيٍ  ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى ن كىافى ةػىٍرجيو الل وى كىاٍليػىٍوـى اٍاًخرى كىذىكىرى الل وى كى
 [.ُِ]األحزابهلل 

 فلماذا ال نقتدم برسوؿ اهلل؟ كلماذا ال عهتاج منا الحراشة حبان إللهنان حبان لموالنا كخالقنا.

ه األمة من عباد اهلل أعود فأقوؿهلل إف المرض الذم عااني منو األمة اإلسبلمية اليـو ىو فراغ ىذ
ـي  الحب كلوعة الحبن الحقيقة الاقبلنية ال عقدـ كال عؤخر شيئانن إنما الذم ةالل  الفساد كةػيقىوٍّ

االعوجاج كةنهض باألمة إنما ىو لوعة الحبن لوعة الحب ال ةستطيع أف ةنكرىا أحد. كالذكرةات 
ت بالذكرةات المختلفة مما ةا عباد اهلل انفااالت قسرةة كليست أفااالن اختيارةةن فليست االحتفاال

ةدخل في التكاليف حتى ةثور النقاش حوؿ ىذان أةجوز االحتفاؿ بالذكرل أـ ال ةجوز االحتفاؿن 
أةجوز االحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل أـ الن ككأف مراعر االحتفاؿ عبارة عن أعماؿ اختيارةةن 

كل إنساف راجع نفسو ةال  ىذه األمر ليس كذلك. مراعر االحتفاالت بالذكرل انفااالت قسرةةن  
 الحقيقة.

ك  من مالمة زمانية عحتضن عهودان عزةزة عليكن إذا مر بك زماف من ىذه األزمنة كأنت عرل ىذا 
الزماف الذم أقبل إليك فاح منو عبع عهد قدة  عزةز عليك قد مضى كلسوؼ عرار باللواعج 

ن على كيانك أعستطيع أف عسكتون عهتاج بين جوانحك أعستطيع أف عالدىان عرار بالحنين ةهيم
 عرار باللوعة عحرؽ فؤادؾ أعستطيع أف عبرد لظاىا؟ ال عستطيع.

ككذلك ك  عهود مكانية عحتضن ذكرةات عزةزة عليكن ةمر بك مكاف من ىذه األمكنة أك عمر 
بون عنظر إليو كإذا بك أماـ مسق  رأسكن أماـ الدار التي كلدت فيهان أماـ عرعع صباؾن ىل 

يع أف عفالل قلبك عن مراعر ىذا الحنين الذم ةستبد بك؟ من قاؿ إف االحتفاؿ عستط
بالذكرةات أةان كانت عمل إرادم ةخضع للجواز أك عدـ الجوازن ةخضع للحرمة أك لادـ الحرمةن 

كقد عاد باد غياب لبضاة أشهر إلى  rإنو الحب ةا ىذان ىو الحب. انظركا إلى رسوؿ اهلل 
ةنة المنورةن لما أشرؼ على بيوعات المدةنة نظر إليها قائبلنهلل )ىذه طابة( ث  اليرموؾ عاد إلى المد

التفت إلى أحد الذم ةستقبلو عن ةمينو قاؿهلل )كىذا أحد جبل ةحبنا كنحبو(ن ما الذم ىىي جى قلب 
حتى ةتغزؿ بأحد كةقوؿ عنوهلل )جبل ةحبنا كنحبو(ن مكافن جاث  في مكانون مجموعة  rالمالطفى 

ن أحجارن لماذا حىن  رسوؿ اهلل إلى ىذه األحجار كإلى ىذه الالخور؟ ألنها عحتضن صخورن أعربة
مالمة عزةزة على القلبن ألنها عحتضن عهدان من الاهود الازةزة على الفؤادن ألف سف  ذلك 
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الجبل ةحتضن كثيران من أصحاب رسوؿ اهلل الذةن قضوا نحبه  في سبيل اهلل سبحانو كعاالى. ىذا 
التي  ىيًدةىٍت بسر  rحنين أمة المالطفى  –ى مكاف جاث  جامد فكيف بالحنين إل rحنينو 

المالطفى كبسر باثتون التي عرفت اهلل سبحانو كعاالى بفضلو. عندما ةمر بهذه األمة مثل ىذا 
الزمافن أال عفوح من ىذه األةاـ التي عمر بنا ركائ  عهد عزةز على قلوبنان عزةز غاؿو على أفئدعنا 

 اهلل؟ةا عباد 

الجوابهلل أما اإلنساف الذم فرغ قلبو من الحب فهو ال ةاي من ىذا الكبلـ الذم أقولو شيئانن 
كةنكر ىذا الذم أقوؿ ألنو ال ةتاامل إال مع قرارت الاقلن كأما من احتضن قلبو حبان لخالقو عز 

ؿ اهلل كالبد فبلبد أف ةستبد بو الحنين إلى رسو  rكجل كمن ث  احتضن قلبو حبان لحبيبو المالطفى 
أف ةستبد بو الروؽ إلى صاحب ىذه الذكرلن شهر ربيع ةفوح بو عبع من أقدس ما ةمكن أف 

 .rعهتاج لو مراعر أمة المالطفى 

كااف ةا عباد اهلل عاالوا نتساءؿ أةن ىي دالئل استمرارنا على الاهدن أةن ىي دالئل استجابتنا 
اؿ البد أف أزج نفسي كأزجك  في خجل ؟ إنني إف أجبت عن ىذا السؤ rلوصاةا رسوؿ اهلل 

ممضن في  الـ كاكةةن كلكن ال بأس إف كانت ىذه ااالـ عحمل لنا درسان كعوقظنا من سباتن لقد 
حن  رسوؿ اهلل إلينا عندما كقف قبل كفاعو بأشهر في البقيع قائبلنهلل )كددت لو أني رأةت إخواننا( 

نت  أصحابي كإخواني أكلئك الذةن ل  ةلحقوا قاؿ لو أحد أصحابوهلل ألسنا إخوانك؟ قاؿهلل )بل أ
باد(. أةن ى  الذةن ةبادلوف حنين رسوؿ اهلل الحنين؟ أنظر ةا عباد اهلل عن ةمين كشماؿ فبل أجد 

ن إال نسيانان لهذا اإلقباؿ القلبي rإال انالرافان عن التجاكب مع حنين رسوؿ اهلل  –في الغالب  –
عرؾ من كرائو لنا كصاةا حارة غالية كأىاب بنا أال  rوؿ اهلل المحب منو إلينان أال عركف ذلك؟! رس

نضياهان قاؿ لناهلل )ال عباغضوان ال عدابركان ال عحاسدكان كونوا عباد اهلل إخوانا( كنظرنا فوجدنا 
لساف الحاؿ ةقوؿ على ألسن كثير من المسلمينهلل بل سنتباغضن بل سنتدابرن بل سنتداعى كلسنا 

 rلنا في شيءن أال عركف لساف الحاؿ ةلهج بهذا المقاؿ؟ رسوؿ اهلل من كصاةاؾ التي عقولها 
ةقوؿهلل )المؤمنوف باضه  لباض كالبنياف المرصوص ةرد باضو باضان( كالحدةث متفع عليون 
كأنظر فأجد لساف حاؿ كثيرو من المسلمين ةقوؿهلل بل إننا سنجال من ىذا الجسد الواحد 

كل قطاة منها لتدمير القطاة األخرلن ىذا قرارنا كىذا ما للمؤمنين قطاان متدابرة متاادةة عهتاج  
ةضرب باضك  رقاب  –أك ضيبل الن  –أال ال عرجاوا بادم كفاران ) :rسنفالون ةقوؿ رسوؿ اهلل 
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من كراء سور القركف  rباض( كأنظر فأجد كثيران من المسلمين من حولنا ةقولوف للمالطفى 
نتاادل فيضرب باضنا رقاب باض. رسوؿ اهلل ةحن إلينا المتطاكلة بل قرارنا الذم اعخذناه أف 

كنحن مدبركف عنو مارضوف كمتناسوف لحنينون رسوؿ اهلل ةوصينا كةأمرنا كةحذرنا كلساف حالنا 
ةقوؿهلل بل قرارنا الذم اعخذناه ةنبع من رؤةتنا كال ةنبع من كصاةاؾن كلقد سمات من ةقولها بلساف 

ال عالل  لهذا الاهدن كلكأف رسوؿ اهلل ال ةال  ما  rةا محمد رأسو ال بلساف حالون ةقوؿهلل إف كصا
 rبما ةاللحنان رسوؿ اهلل  rالذم ةالل  أمتو كما الذم ال ةاللحهان كلكأننا أدرل من رسوؿ اهلل 

ةقوؿ لناهلل )كونوا عباد اهلل إخوانا( كونوا ةا عباد اهلل إخوانان متااكنينن كأنظر إلى النساء البلئي ريمٍٍّلن 
طفاؿ الذةن ةػيتٍٍّمن كإلى الدموع التي عختل  بالدماء البرةئة الزكية كأنظر إلى ىؤالء كىؤالء كإلى األ

كى  ةهرعوف إلى ما ةسمى بمنظمة التااكف اإلسبلمي أال ىل من عوف عقدمونو لنان أال ىل من 
سبيل عنتالركف لمظلـو عضربوف بو على ةد الظال ؟ كلكنو ال ةجدكف إال أصداء عتجاكب مع 

 حاعه  صي

 لقد أسمات لو نادةت حيان      كلكن ال حياة لمن عنادم

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 ٍالؽٕب األِؼٝ اٌلػبء ٚاٌزؼوع اٌٝ هللا

 

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

لى  ؿ محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها المسلموف محمد كع
 كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف أكؿ كاجب ةمليو الاقل كالمنطع كالال  على اإلنساف أف ةتبالر ذاعون كأف ةال  ىوةتو كعبلقتو 
إذا رجع اإلنساف إلى كلٍّ من المنطع كالال  كالاقل ةتبالر بالمكوىنات التي ةتقلب في غمارىان ك 

عن طرةقو ذاعو كةتارؼ على ىوةتو فاف الجواب الذم ةأعيو من ىذه المالادر الثبلثة أجمع أنو 
عبد كمملوؾ للخالع الذم أكجده كأقاـ أسباب حياعو كمااةرو كسٌخر لو المكوىنات التي من حولو 

ةتو عودان إليون علك ىي الحقيقة التي ةطالاها اإلنساف عندما ةقف كجال بداءة كجوده من لدنو كنها
 أماـ مر ة ذاعو ماتمدان على المنطع كالاقل كالال . 

كإذا كانت ىذه ىي الحقيقة كىي كذلك ةا عباد اهلل إذان فاف المنطع ةقوؿ أف على اإلنساف كقد 
بالسلوؾ كاالختيارن كما أف اهلل عل  أنو عبد هلل عز كجل بالجبر كاالضطرار أف ةكوف عبدان لو 

سبحانو كعاالى قد خلقني عبدان مملوكان لو بالجبر كاالضطرار ةنبغي أف ةكوف سلوكي منسجمان مع 
كاقاي االضطرارمن ةنبغي أف ةكوف سلوكي في كل عقلباعي ناطقان بذؿ عبودةتي كمملوكيتي هلل 

ودةة اإلنساف هلل عز كجل ةأعينا الجواب سبحانو كعاالى. كإذا عساءلنا عن أبرز مظهرو من مظاىر عب
إذ ةقوؿ فيما ركاه أصحاب السنن من حدةث الناماف بن بريرهلل  rمن لدف حبيبنا المالطفى 

 )الدعاء ىو الابادة(. 
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أبرز ما عحقع بو عبودةتك هلل عز كجل عن طرةع السلوؾ االختيارم الدعاء الضارع المنكسر 
ن كمن ثى  فاف كتاب اهلل عز كجل ةدعو كةكررن ةدعو عباد الدائ  على أعتاب اهلل سبحانو كعاالى

 اهلل سبحانو كعاالى إلى أف ةالطبغوا بذؿ الابودةة هلل عن طرةع اإلكثار من الدعاء. 

ةى الد اًع ًإذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوٍا ًلي كىٍليػيٍؤمً  ًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىنٍّي فىًانٍّي قىرًةبه أيًجيبي دىٍعوى نيوٍا ًبي }كى
 ( ىكذا ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالى. ُٖٔلىاىل هيٍ  ةػىٍرشيديكفى{ )البقرةهلل 

 كةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل }اٍدعيوٍا رىب كيٍ  عىضىرُّعان كىخيٍفيىةن ...{.

 أكـر شيء على اهلل مسألة الابد هلل سبحانو كعاالى أف ةتضرع إليو بالدعاء(. ) :rكةقوؿ المالطفى 

نساف مهما كاف عاصيانن مهما حيمٍّل من األكزارن كقف كقفة المسكنة كالذؿ إذا كقف اإل
كاالنكسار على أعتاب اهلل عز كجل ضارعان باكيان الجئان مستسلمان فانو بذلك ةجال من عبودةتو 
قربى كشفياان بين ةدم اهلل عز كجلن كإف ذلك ةذةب أكزاره كلها مهما كانت ثقيلة كمهما حيمٍّل 

 د اهلل. منها ةا عبا

ةنى{ }كىقىاؿى رىبُّكي ي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍ  ًإف  ال ًذةنى ةىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًعي سىيىٍدخيليوفى جىهىن  ى دىاًخرً 
 (. َٔ)غافرهلل 

الحظوا ةا عباد اهلل المقابلة بين ىاعين الجملتين في ىذه ااةةن جال إعراض اإلنساف عن الدعاء 
مظاىر االستكبارن كجال اإلقباؿ الضارع إلى اهلل عز كجل عالدةقان كإذعانان بابودةتو  هلل مظهران من

كمملوكيتو هلل سبحانو كعاالى. إذا عرفنا ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل فلنال  أف اإلنساف مدعوه دائمان 
الدعاء إلى أف ةيقبل إلى اهلل عز كجل بالدعاء في كل كقتن ىو بأمس الحاجة إلى أف ةبس  كفيو ب

الضارع إلى اهللن ألف اإلنساف بين حالتين اثنتينهلل إما أف ةكوف متقلبان في نًا  في عافية في أمل في 
رغدو من الايشن إذان ىو بحاجة إلى أف ةسأؿ اهلل عز كجل دائمان أف ةدة  عليو نامة الاافيةن أف 

ئب كباض االبتبلءاتن إذان ةدة  عليو نامة األمن كالطمأنينةن أك أف ةكوف متقلبان في باض المالا
ىو بحاجة إلى أف ةسأؿ اهلل عز كجل أف ةاافيو من االبتبلءاتن ىو بحاجة إلى أف ةسأؿ اهلل 

سبحانو كعاالى أف ةاافيو من المالائبن بحاجة إلى أف ةركو إليو ضافون كىكذا فاإلنساف في كل 
ف اإلنساف مدعوه إلى أف ةدعو أحوالو بحاجة إلى أف ةطرؽ باب اهلل الذم ال ةيغلع دكف أحدن ث  إ

 لنفسو كأف ةدعو إلخوانو أةان كانوا كعلى أم المستوةات كانوا. 
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 إذا دعا المسل  ألخيو في ظهر الغيبن قاؿ الملكهلل كلك مثل ذلك(. ) :rةقوؿ المالطفى 

إلى أف نكثر من الدعاء  rأم قاؿ الملك الموكل بو كلك مثل ذلكن كىذه دعوة من المالطفى 
في اإلنسانية كفي اهلل سبحانو كعاالىن كفي مقدمة من أجمات األمة على ضركرة الدعاء إلخواننا 

 له  أكلياء أمور المسلمين. 

حدةثو الماركؼ المتفع عليوهلل )الدةن الناليحة( قالواهلل لمن ةا رسوؿ اهلل؟  rكلقد ذكر المالطفى 
 قاؿهلل )هلل كلرسولو كلكتابو كألئمة المسلمين كعامته (. 

ء أف أكؿ مانىن من مااني الناليحة ألئمة المسلمين الدعاء له ن كإف أكؿ مانىن من قاؿ الالما
مااني الناليحة لاامة المسلمين أةضان الدعاء له ن كقد قاؿ الفضيل بن عياض ذلك الاال  الرباني 
الجليلهلل "لو كانت لي دعوة أعل  أنها مستجابة لاليرعها لولي أمر المسلمين" قاؿ لو عبد اهلل بن 

مبارؾهلل "كيف ذلك؟" قاؿهلل "ألني إذا صيرعها لنفسي ل  عتجاكزني كإذا صيرعها لولي أمر ال
المسلمين فاف إصبلحو إصبلح للاباد كالببلد جمياان"ن ككاف اإلماـ مالك ةقوؿ ىذا كةفتي بضركرة 
الدعاء لولي المسلمينن كيف؟ ةدعو لولي أمر المسلمين باالستقامة على صراط اهللن ةدعو لولي 

ر المسلمين بتقول اهللن ةدعو لولي أمر المسلمين بأف ةزةده اهلل عز كجل حبان لو عمسكان بهدةو أم
 حراسةن لررعون ىذه ىي الحقيقة التي ربانا عليها دةننا ةا عباد اهلل. 

ككاف قد عـز على أف ةذىب في شأف لو إلى ضاحية  tلامر بن الخطاب  rكلقد قاؿ رسوؿ اهلل 
اؿ لوهلل )ال عنسنا ةا أيخىي  من دعاءؾ( ال عنسنا ةا أيخىي  من دعاءؾن ةالن من ضواحي المدةنة ق

كىو رئيس دكلة إلى جانب كونو نبيان عن حاجتو إلى دعاء إخوانو المسلمين لو  rالمالطفى 
فكيف؟ فكيف باامة المسلمين؟ كيف بأكلياء أمور المسلمين؟ ى  بأمس الحاجة إلى أف ندعو 

 ة كالسير على سنن الرشد. له  بالالبلح كاالستقام

أدعى إلى أف  -الراـ كسورةا خاصةن  -عباد اهلل ال أعتقد أف ىنالك محنة مٌرت على بلدنا ىذه 
نلتجئ منها إلى اهلل عز كجل كأف نفر  منها إلى الدعاء الضارع بين ةدم اهلل عز كجل من ىذه 

ن كبوساي أف أكجز لك  حقيقة ىذه ا لمحنة بكلمتين اثنتينن إنها حرب المحنة التي نمر بها اليـو
حقيقة مالنة من إسرائيل على سورةان كانت إلى األمس القرةب حربان غير مالنة ككانت عختفي كراء 
كسائل مختلفة شتىن أما اليـو فقد غدت حربان حقيقيةن مالنةن أكبر رئيس إلسرائيل اعجو مسرعان 
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ؿ باللفو كاستكبار أف أقل ما نطالب بو قبل أةاـ إلى كاشنطن كىو ةقوؿ باللفو كاستكبارن ةقو 
سقوط ىذا الحك  القائ  اليـو في سورةان لن نقبل بأقل من ىذا الذم نتجو إلى كاشنطن للمطالبة 

بون إذان محنتنا ىذه عتلخه في أف إسرائيل قد أعلنت حربان حقيقيةن ضد ىذه البقاة من شامنا 
رب دكف أم جهد عبذلون كأف علتق  مغانمها المقدسةن كإنها لتراىن على أف عجني ثمار ىذه الح

دكف أف عتحمل شيئان من مغارمهان كأال عراؽ قطرة دـو في سبيلها من جندم من جنودىا. فيا أةها 
الارب مسلمين كغير مسلمينن ةا أةها المسلموف عربان كأعاج ن ةا من ةاتزكف بالررؼن ةا من 

ء الماحع الذم ةراد بك  قبل أف ةفوت األكاف ةاتزكف بالمركءةن استيقظوان استيقظوا إلى الببل
 فتالب  اليقظة سببان لندامة ال خير فيها كال فائدة منها. 

ةا عباد اهلل على أني أعود فأقوؿ لك  مهما اختلفت الوسائل كمهما عكاثرت الادد للوقوؼ في 
عيٌدة التوجو إلى  كجو ىذا الادكاف المستالن فاٌف الايٌدة األساسية التي ال غنى عنها ق  إنما ىي

اهلل كما قلت لك  اافن إنما ىي عيٌدة االصطبلح مع اهلل قبل كل شيء. صحي  أف أنواع 
اإلصبلح بين الناس باضه  مع باض من األىمية بما كافن كأف السير في طرةع اإلصبلح ضركرة 

ماوا ىذه الحقيقة ال بٌد منهان لكن بوابة ىذا اإلصبلح إنما ىو إصبلح ما بين الابد كربون أال فاس
ةا عباد اهللن بوابة اإلصبلح على اختبلفو كاختبلؼ أنواعو كسبلو إنما عتمثل في أف نالل  ما بيننا 
كبين موالنا كخالقنان نتوب إليون نجدد البياة بين ةدةون نالن عن االلتزاـ بأكامرهن نالن عن االبتااد 

لقدـ كإذا عغلبت علينا النفس األمارة ناود عن نواىيون نالن عن االعتزاز بررعون كإذا زٌلت بنا ا
إلى اهلل عز كجل بالتوبة كنسلو الالف  كاهلل عوابن لكن ال بد من أف نالل  ما بيننا كبين ربنا أكالنن 

أف ل  نفال ذلك فاف سبل اإلصبلح ستبقى شكبلن ال مضموف لون كلسوؼ عبقى مظهران ال ركح 
و على كل المستوةات ال بد من أف نتجلبب بجلباب المسكنة فيهان ث   إذا أيبنا إلى اهلل كعبنا إلي

الذؿ االنكسار هلل عز كجلن كىو ثوبنا البلصع بنا في الحقيقةن ىو ثوبنا الذم ال ةمكن أف ةفالل 
عٌنان نحن عبيد ةا عباد اهللن نحن مساكين شئنا أـ أبينان كاقفوف على أعتاب اهلل عز كجلن ةنبغي 

بكور كااصاؿ بانكسارن بدعاء كاجفن بضراعةن نالن بين ةدم موالنا أف نلتجئ إلى اهلل في ال
كخالقنا أاٌل مبلذ لنا غيرهن كأال مرجع لنا ال إليون ىو مبلذنا قبل أف نلوذن ىو عياذنا قبل أف ناوذن 
نفال ذلك على كل المستوةات. كقد قلتها باألمس كأقولها اليـو أةضان أف التوكيل في الماامبلت 

نان كشرعان كلكن التوكيل في االلتجاء إلى اهلل غير كارد ةا أخواننان غير كارد ةا ناسن ال كارد قانو 
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ةنبغي أف أقوؿ ألخي التجئ إلى اهلل عنين أدعو اهلل عز كجل عنين أنا عبدن كلنا عبيد هلل عز 
 كجل. 

* لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدان * كىكيلُّهيٍ  }ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدان 
  عًيًو ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان{

أقبل رجل من األعراب ةسأؿ رسوؿ اهلل أف ةدعو لون قاؿ لوهلل )سأفال كلكن أعٌني على نفسك 
 بكثرة السجود(.

الك إنساف برمء عن أعٌني على نفسك بكثرة السجودن ىذا ما ةقولو رسوؿ اهلل لكلٍّ منان ليس ىن
ذؿ الابودةة هلل عز كجلن فاذا أصلحنا ما بيننا كبين خالقنان كجددنا البياة لو أف نلتـز بنهجو كأمره 

جهد استطاعتنان ث  التالقنا بأعتاب ربنا داعين متضرعين باكين ال سيما في األسحارن دعاء 
ها أم رةبن دعاء األسحار عليك  األسحار سهاـ ال عخطئ ةا عباد اهللن حقيقةه أقولها لك  ليس في

بهذا السبلحن إف نحن فالنا ذلك فانني أقولها لك  كأنا متأكد كضامن أف  خوارؽ النالر اإللهية 
ستقبل إلينا من كل حدبو كصوب كما أف الببلء ةقبل اليـو إلينا من كل حدبو كصوب. فهل 

هللن ىل عسيت  أف عاللحوا ما بينك  عسيت  أف عتوبوا إلى اهلل ةا ناسن ىل عسيت  أف عقبلوا إلى ا
كبين موالك  كخالقك ن إذان لن عستطيع إسرائيل كإف أعلنت حربها على سورةا أف عناؿ منها مناالن. 
ربنا بالمرصادن خالقنا جل جبللو بالمرصادن كلكن كلكن الابلج ىذا ىو ةا أةها األخوةن كل أنوع 

هان لكنها جمياان جسده ال ركح فيو إف ل  ةيتوج ذلك األعتدة ال بد منهان كل أنواع الادد ال بد من
 بالدؽ التوجو إلى اهللن بالدؽ اإلنابة إلى اهلل سبحانو كعاالى. 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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ٓ ٠َُٕظُوُٖ  َِ  ُ َّْ هللاَّ ١ٌََُٕظَو َٚ 

كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ىو إةماننا باهلل عز ما من رةب في أف الذم حدا بنا إلى أف نتبلقى في ىذه الرحاب القدسية إنما 
كجل إلهان كاحدان فردان صمدان ال شرةك لو كبأننا عبيده ةنبغي أف نػيٍهرىعى إلى أداء الواجبات التي 
أناطها في أعناقنان إذان فنحن مؤمنوف كهلل الحمد بموالنا كخالقنا جل جبللو. ىذا اإلةماف باهلل 

ؤمن باهلل كىو غير مؤمن بنبوة رسلو كأنبيائو ن كال ةتأعى لئلنساف أف ةrةستلـز إةماننا بنبوة محمد 
ةستدعي بالضركرة إةماننا بأف ىذا القر ف  rكإةماننا برسوؿ اهلل  .rالسيما  خرى  كخاعمه  محمد 

ٍةًو  الذم بيًاثى بو كالذم أكًحيى إليو بو إنما ىو كبلـ اهلل سبحانو كعاالى )الى ةىٍأعًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٍيًن ةىدى
ٍلًفًو( كال ةتأعى عغيير حرؼ منو بزةادة أك نقالاف. إذان فتاالوا فاسماوا كبلـ اهلل عز كجلن  كىالى ًمنٍ  خى

ةقوؿ ربنا عز كجل في قر نو الذم أكحي إلى رسولو الذم  منا بو نبيان كالذم بيًاثى من عند موالنا 
 كخالقنا جل جبللو الذم  منا بو ربان كإلهانن ةقوؿ اهلل عز كجلهلل

 [.َْف  الل وي مىن ةىناليريهي ًإف  الل وى لىقىًومٌّ عىزًةزه( ]الحجهلل )كىلىيىناليرى 

عأملوا ةا عباد اهلل في ىذا الوعد المغموس بالتأكيد في أكؿ الفال كفي  خرهن )كىلىيىناليرىف  الل وي(ن 
الل وي(ن فهل  المؤكد األكؿ ىو ال القس  كالمؤكد الثاني في نهاةة الفال ىو نوف التوكيد )كىلىيىناليرىف  

ىل  –كقد  منت  باهلل كبأف ىذا كبلمو الموحى بو إلى رسولو  –ةجوؿ في خواطرك  ةا عباد اهلل 
ةجوؿ في خاطرك  الرةب في ىذا الوعد الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاعو الالية؟ ما أظن أف فينا من 

وي مىن ةىناليريهي(ن )مىن ةىناليريهي(ن كالبد أف ةرعاب في ذلكن كلكن عاالوا فتأملوا في القيد )كىلىيىناليرىف  الل  
أعساءؿ ماك  بادئ ذم بدء أفربنا ةحتاج إلى من ةنالره؟ أل  ةالن في أكثر من موضع في كتابو 

 الاظي  أنو اهلل الغني عن عباده

ًميدي(  ا الن اسي أىنتي ي اٍلفيقىرىاء ًإلىى الل ًو كىالل وي ىيوى اٍلغىًنيُّ اٍلحى  [.ُٓ]فاطرهلل )ةىا أىةػُّهى
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 فما مانى قولوهلل )كىلىيىناليرىف  الل وي مىن ةىناليريهي(؟

نالر اهلل عز كجل ىنا كناةة عن االلتزاـ بأكامره كاالنتهاء عن نواىيو كاالنضباط بررعتون فمن  من 
باهلل ربان كاحتضن الاقائد اإلةمانية في قلبو ةقينان ث  التـز بأكامر اهلل عز كجل كشرعتو سلوكان 

 اجان فكأنما نالر اهلل عز كجلن كاهلل ىو الغني الذم ال ةحتاج إلى من ةنالره.كمنه

كالسؤاؿ الذم أسائل بو نفسي كأرجو أف ةسألو كل كاحد منك  أفنالرنا اهلل بهذا المانى الذم 
 ةخاطبنا بو اهلل؟

كأعتقد أننا أما الماتقد فأحمد اهللن كأعتقد أننا جمياان نحتضن إةمانان حقيقيان بموالنا كخالقنان 
جمياان نال  كنؤمن بكل الفركع االعتقادةة المنبثقة عن إةماننا باهلل عز كجلن كلكن عاالوا نتساءؿ 

 أفنتالرنا لدةن اهلل عز كجل عن طرةع عطبيع أكامرهن عن طرةع االلتزاـ بررعتو؟ 

تين من كما قاؿ الالماء جمياان إلى طائف  –عباد اهللهلل إف أحكاـ الررةاة اإلسبلمية عنقس  
األحكاـن أما الطائفة األكلى فتتضمن حقوقان هلل عز كجل ةؤدةها اإلنساف ليطبع الحقوؽ اإللهية في 

 عنقون كأما الطائفة الثانية من األحكاـ فهي علك التي عضمن عحقيع حقوؽ الاباد.

هما أما األحكاـ التي عتضمن عنفيذ حقوؽ اهلل عز كجل فلتالموا أف أمرىا ةسير كأف اإلنساف م
قالر في عنفيذ ىذه الحقوؽ كل  ةكن عقاليره عن استكبار كل  ةكن عقاليره في ذلك عن عناد 

 فاف األرج  أف اهلل سبحانو كعاالى سيالف  عنون كىذا مانى قوؿ اهلل عز كجلهلل

ًة الل ًو ًإف   ًمياان ًإن وي  )قيٍل ةىا ًعبىاًدمى ال ًذةنى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍ  الى عػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى الل وى ةػىٍغًفري الذُّنيوبى جى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي( ]الزمرهلل 

كل من قال ر عن ضافن ال عن استكبارن مآلو إلى ىذه البرارة التي ةبرره بها اهلل عز كجلن أما 
 المستكبركف فه  الذم قاؿ اهلل عنه هلل

بػ ري  ًإف ةػىرىٍكٍا )سىأىٍصًرؼي عىٍن  ةىاًعيى ال ًذةنى ةػىتىكى ًإف ةػىرىٍكٍا كيل   ةىةو ال  ةػيٍؤًمنيوٍا ًبهىا كى كفى ًفي األىٍرًض ًبغىٍيًر اٍلحىعٍّ كى
ًإف ةػىرىٍكٍا سىًبيلى اٍلغىيٍّ ةػىت ًخذيكهي سىًبيبلن ذىًلكى بًأىنػ هيٍ  كىذ بيو  انيوٍا سىًبيلى الرٍُّشًد الى ةػىت ًخذيكهي سىًبيبلن كى ٍا بًآةىاعًنىا كىكى

ا غىاًفًلينى( ]األعراؼهلل عىنػٍ   [.ُْٔهى

 لذا البد أف نقف أماـ الطائفة الثانية من الحقوؽن حقوؽ الاباد.
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حقوؽ الاباد مبنية على الردة كالمراحةن على النقيض من حقوؽ اهلل سبحانو كعاالى كعندما 
حانو كعاالى أعود فأش  رائحة كف ي أشار بأننا مقالركف في إنجاز حقوؽ الاباد التي أناطها اهلل سب

بأعناقنان فتاالوا ةا عباد اهلل أضف إلى الضمانة التي ذكرعها لك  باألمس الدابر في األسبوع 
 الماضي ىذه التذكرة الهامة جدان.

حقوؽ الاباد ىامةن كك  كك  ضيانا ىذه الحقوؽن كالحدةث عنها طوةل الذةل لكن أضرب لك  
فترة التي نمر بها. نحن ةا عباد اهلل نمر بمحنة  بنموذجن كلالو أخطر النماذج السيما في ىذه ال

كما عالموفن كمن مظاىر ىذه المحنة ذلك الاقاب االقتالادم الذم كاجهنا من الاال  الغربي من 
ىنا كىناؾن كليس الحدةث عن أحقية ىذا القالاص أك ىذا الاقاب أك عدـ أحقيتو كلكن 

قاب الذم ككًجٍهنىا بو ةا عباد اهلل؟ كانت الحدةث ةتجو إلى جانب أى ن ماذا كاف عاقبة ىذا الا
عاقبة ذلك أف الفئة الفقيرة في ىذه البلدة كأف الفئة ذات الدخل المحدكد في ىذه البلدة ىي 

التي منيت أك ما منيت بنتائج ىذا الاقاب. أفكاف سبب ذلك الاقاب الوارد إلينا من البايدن من 
رنا نحن في النظر إلى ىؤالء اإلخوة كفي أف نتراح  الخارج؟ ال ةا عباد اهلل. كاف سبب ذلك عقالي

كفي أف نقدـ له  من أةدةنا فضبلن من فضوؿ أموالنان نقدـ له  ما ةرأب صدعه ن ما ةبادى  عن 
الراور بمأساة ىذا الاقاب الذم انتابنا بحسب الظاىر جملة كلكنو عنزؿ على ىذه الفئة من 

ةا عباد اهلل؟ مسؤكلياعنا كاضحة كما أظن أف فيك  من  الناس قبل كل شيء. ما مسؤكليتنا عجاه ىذا
ةجهلها. في األغنياء كفي الموسرةن كثيركف ممن بذلوا جهودى  أف ةوظفوا ىذه المحنة لمزةد من 
الثركة ةستجركنها إلى أرصدعه ن ةستجركنها من أةن؟ من جيوب الفقراءن ةستجركنها من جيوب 

لك سلع عالنع بأةدو سورةة في داخل ىذه البلدةن في داخل المساكينن كيف ذلك ةا عباد اهلل؟ ىنا
ـ من الخارج كل   ىذه األرضن ةت  إنتاجها بمواد أساسية أةضان من إنتاج ىذه البلدةن ل  عيٍستػىٍقدى

عػيٍفرىٍض عليها إعاكاتن نظرنا إلى أثماف ىذه السلع من قبل كإذا بها ارعفات كقفزت إلى ما ةقارب 
اإلخوة؟ ىل دفات  كأعطيت  مزةدان من رأس الماؿ الذم أنتجت  بو ىذه الضافن لماذا ةا أةها 

السلع حتى عستردكنها من الفقراء كالزبائن؟ الن األمر ل  ةختلف عما كاف عليو األمر سابقانن لكنها 
انتهاز لفرصةن لكنها عوظيف لمحنة. األرزاؽ التي ةكرمنا اهلل سبحانو كعاالى بها أقواعان عهمي قطران 

لسماء كعستنبت نباعان من األرض إلى جانب جهودو ةبذلها أصحاب األراضي كالفبلحوفن ىذه من ا
األقوات ل  عستقدـ من الخارجن ل  ةفرض عليها إعاكات من الخارج ق  كلكنني أنظر فأجد فرؽ 
ما بين أثماف من قبل كأثمانها اليـو ةكاد ةالل إلى الضاف. غدكت منذ أةاـ إلى سوؽ من أسواؽ 
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ة كنظرت كعأملت في األثماف كعدت بخيالي إلى ىذه األثماف سابقان كإذا بي أماـ ما ةقارب الخضر 
الضافن لماذا أةها اإلخوة؟ أفستقدمت  ىذه البضائع من أكركبا كفرضت عليك  إعاكات بسببها؟ 

من  كإنما أقوؿ إف كثيران  –كال أقوؿ كله   -ال. المسألة كما قلت أةها اإلخوة أف األثرةاء اليـو 
األثرةاء اليـو ةوظفوف ىذه المحنة من أجل أف ةزةدكا على ثرائه  ثراءن ةوظفوف ىذه المحنة 

بالطرةقة التي ذكرعها لك ن ةستجركف من خبللها مزةدان من الثركة لتضاؼ إلى أرصدعه ن لكنه  
 :rاستجركىا من أةن؟ من جيوب الفقراء من جيوب الماوزةنن رأةت ذلك باينين كرسوؿ اهلل 

ةقوؿهلل )صدقة السر عطفئ  rصنائع الماركؼ عقي مالارع السوء( كالحدةث صحي ن كرسوؿ اهلل )
ةقوؿهلل )من ال ةىرح  الناس ال  rةقوؿهلل )الالدقة عمنع ميتة السوء(ن ك rغضب الرب(ن كرسوؿ اهلل 
ةقوؿهلل )الراحموف ةرحمه  الرحمنن ارحموا من في األرض ةرحمك  من  rةرحمو اهلل(ن كرسوؿ اهلل 

 السماء( ىذا كبلـ رسولنا الذم  منا بو نبيان. في

ةا عباد اهلل أضاك  أماـ نموذج كاقاين لكنو نموذج ةتي  نادرن كاحد من األثرةاء زار أسرة من ىذه 
األسر المنكوبة الفقيرةن استقبلتو داره صغيرةه متهاكةةن نظر إلى الوجوه التي أحاطت بو من ىذه 

رأ على عقاسيمهان عأمل فيها فاذا بالهزاؿ قد ناؿ منالو من كل كاحد األسرةن كإذا بماال  األسى ةيق
منهان عأمل في األعين كإذا بالكآبة عنبثع من ىذه األعين جمياانن جلسن أخرج من جيبو حزمةن من 
األكراؽ النقدةةن لال أعضاء األسرة ل  ةرى الواحد منه  مثل ىذه الحزمةن ما إف رأكىا حتى شٌات 

ر كبالبررن كضع ىذه الحزمة بين أةدةه  كقاؿ إنها حقك ن بوساك  أف عتمتاوا بهان أعينه  بالسرك 
عحققوا ألنفسك  بها الوقود الذم ةقيك  من ىذا البردن بوساك  أف عنالوا بها األدكةة كالابلجات 
ألمراضك ن بوساك  أف عتوساوا بهان أنا أسأؿ ةا عباد اهلل أةهما ةباث النروة في الرأس كةمؤل 

قلب سركران؟ أف ةجٌند الماؿ من أجل طرد مظاىر النكبة كمراعر الحزف كاألسى من القلوبن ال
كغرس مااني الفرحة كالسركر فيها كرس  االنتااش على قسمات كجهون أـ أف أضع ىذا الماؿ 

كأعتالر منو طاامان أنثره على مائدة  كلو اليـو كةفنى غدانن أـ أف أعوسع بالمبلبس كالرةاش أعباىى 
بو أماـ الناسن أال ما أعظ  الماؿ كما أبقاه لئلنساف مالدران من مالادر الساادة عندما ةيسٌخر 

لرس  ماال  الفرحة في القلوب كعلى الوجوه كقسماعهان كما أباثها للذؿ في النفس عندما ةاتالر 
ىذا من ىذه األمواؿ أسباب األبهات أماـ الناسن أرأةتك  إلى ىذا النموذجن عرل ماذا لو أف 

النموذج أصب  دةدف األثرةاءن أقوؿ ماتالران الابرة من ىذا الكبلـ  مبلن أف أعخذ منو الدرس 
 لنفسين ك مبلن أف ةتخذه كل كاحد منك  ال سيما أثرةاءنا ىنا .. 
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أةها األخوة قلت لك  باألمس التوبة إلى اهلل .. التوبة الالادقة التي عفسر بالتطبيع كبالسلوؾ ىي 
ىذه المحنة كستذىبن كلكن ىذه التوبة لن عتحقع إال ببراىينهان ىذه التوبة ال  الضمانة لذىاب

عتحقع إال ببراىينهان من عاب إلى اهلل عز كجل من األثرةاء الذةن أكرمه  اهلل ببسطة من الايش 
ةنبغي أف ةبرىنوا على عوبته  بأف ةطرقوا أبواب الفقراء كالماوزةن كذكم الدخل المحدكدن ةرأفوف 

له ن ةنبغي أف ةبرىنوا على عوبته  بين ةدم اهلل سبحانو كعاالى بأف ةخفضوا أثماف السلع بحا
كاألقوات بدالن أف ةرفاوا أساارىا إلى ما ةقارب الضافن كنت أعوقع النقيضن فلماذا أنظر إلى 

 األسوؽ فأرل كأف نيراف األساار الملتهبة الغالية عغزك األسواؽ كلها لماذا؟

عن البضائع التي عستقدـ كعستورد كةفرض عليها إعاكاتن كإنما أعحدث عن أمواؿ أنا ال اعحدث  
أكرمنا اهلل بها فوؽ ىذه األرض الماطاءة. لماذا ةحاكؿ أصحاب الرياه كاأللباف كمرتقاعها أف 
ةرفاوا األساار. لماذا من أجل أف ةوظفوا من ىذه المحنة سببان المتالاص األمواؿ البسيطة التي 

قراء بارؽ جبينه  كبجهد شدةدن أال فاعلموا اف من ال ةىرح  ال ةيرح  أقوؿ قولي ىذا جماها الف
 كاستغفر اهلل.
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لُْٛا( الَ رَفَوَّ َٚ ١ؼبً  ِّ ًِ هللّاِ َع ْٛا ثَِؾْج ُّ اْػزَِظ َٚ ( 

 

 

ي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغ
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

شب و أمتو قادةن كشاوبان بالجسد الواحد كما عالموفن كانطبلقان من  rإف حبيبنا المالطفى محمدان 
أقوؿ لك هلل إف جسد ىذه األمة ةااني اليـو من  rعتمده حبيبنا المالطفى ىذا التربيو الذم ا

أمراضو خطيرة مستقرة في كيانون ةااني من أمراض ل  عفد إليو من الخارج بسبب ىواءو فاسد أك 
بسبب جراثي  أقبلت إليو من ىنا كىناؾ الن كإنما ىي أمراض انبثقت من داخل كيانون ىو 

مل كزرىان كلوال ىذه األمراض التي أحدثك  عنها لما استطاعت المسؤكؿ عنها كىو الذم ةتح
الاداكات المستررةة المختلفة أف عناؿ من ىذا الجس  مناالن ق ن كلوال ىذه األمراض المستررةة 

في كياف ىذا الجسد لما أصاب شيء من شـؤ أصدقاء إسرائيل كمؤعمرى  الذم ةػيٍاقىدي في ىذا 
ن أقولها لك  باختالار أة ها اإلخوةهلل إف أسباب الاداكات كالبغضاء التي عحي  بنا كاألسى اليـو

الذم ةيمىارىسي ضدنان أسباب ذلك أمراضنا الداخلية. كليست أمراضنا الداخلية متسببة عن علك 
المآسي كعلك األنواع من البغضاء كالاداكات المستررةة. كلقد قاؿ الارب في أمثاله هلل إف قطاة 

شجار الكثيرة كالكثيفة فذعرت األشجار من ىذا الادك المداى  فأس كقات في غابة بين األ
المفاجئن كلكن شجرة ىرمة أعت عليها السنوات الطواؿ اعجهت إليها نادعها قائلةهلل ال عيٍذعىركا كال 

عخافوا كال ةهولنك  أمر قطاة ىذا الفأسن فلو بقيت ىذه القطاة فيما بينك  دىران طوةبلن لن 
ناالن إال أف عبرع غالنه منك  بأف ةكوف مقبضان لها. كإنك  لتالموف أف  عستطيع أف عناؿ منك  م

كثيرة من األغالاف عتسابع من أجل عكوف مقابض لفأس الادكاف الذم ةستررم ضدنا. ىذه 
األغالاف منا كىي جزء ال ةتجزأ من أمتنان كىذا ما أرةد أف عالموه. أمراضنا منبثقة من داخلنان 
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حولنا من  ثار ىذه األمراض التي نااني منها. دعوني أضاك  أماـ  كالاداكات التي عستررم من
نموذج ةجسد ىذه الحقيقة التي أقولها لك .  ةةه في كتاب اهلل سبحانو كعاالى غدت اليـو غرةبة  
كل الغرابة عن عالمنا اإلسبلمي كالاربي غربة ال عهد للتارةخ بمثلها ق ن  ةةه ما أكثر ما افتتحت 

ندكاتن  ةةه ما أكثر ما صقلتها األسماع من كثرة عردادىان  ةةه ةرددىا الالماء بها الحفبلت كال
 كالجهاؿ بكل مناسبةن أفتالموف ما ىي ىذه ااةة أةها اإلخوة؟ إنها قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ًمياان كىالى عػىفىر قيوٍا كىاذٍكيريكٍا نًٍامىتى الٌلًو عىلىيٍ  ٍبًل الٌلًو جى اء فىأىل فى بػىٍينى )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى كيٍ  ًإٍذ كينتيٍ  أىٍعدى
لً  هىا كىذى ًتًو ًإٍخوىانان كىكينتيٍ  عىلىىى شىفىا حيٍفرىةو مٍّنى الن اًر فىأىنقىذىكي  مٍّنػٍ كى ةػيبػىيٍّني الٌلوي لىكيٍ  قػيليوًبكيٍ  فىأىٍصبىٍحتي  بًًنٍامى

  ةىاعًًو لىاىل كيٍ  عػىٍهتىديكفى(

 [َُّ] ؿ عمرافهلل 

ٍبًل الٌلًو( كلكن جمهرة المسلمين كالارب من حولنا ةقولوفهلل بل  ةقوؿ اهلل عز كجل )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى
ناتال  بحبل برنارد ليفين ناتال  بحبل ذلك الذم شفا غليلو إذ عوجو إلى ليبيا فأحالها إلى نارو 

رائيل أنو عضطـر كإلى أطبلؿ عتهاكلن ث  إنو اليـو ةركغ ليتجو إلى سورةا كةراىن أصدقاءه في إس
ٍبًل الٌلًو(  سيفال في سورةا مثل الذم قد فال بليبيا. إذان ةقوؿ اهلل عز كجل لناهلل )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

 كجمهرة من المسلمين قادةن كشاوبان بل ناتال  بحبل برنارد ليفي.

لمسلمين ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل )كىالى عػىفىر قيوٍا( كنالغي إلى إخوافو لنا من حولنا كى  جمهرة ا
اليـو كإذا به  ةقولوفهلل بل قرارنا الذم اعخذناه ىو أف نتفرؽ فنتخاص  فنتاادل فنجال من 

 الحك  فيما بيننا. –أجل الرخالية  –األحقاد الرخالية 

اء فىأىل فى بػىٍينى قػيليوًبكيٍ (ن  كلكن جمهرة كعذكرنا ااةة فتقوؿهلل )كىاذٍكيريكٍا نًٍامىتى الٌلًو عىلىٍيكيٍ  ًإٍذ كينتيٍ  أىٍعدى
المسلمين من حولنا ةقولوفهلل بل ننسى ىذا الوفاؽ الذم طيًومى عهده كانقضت أةامو كل  ناد اليـو 

بحاجة إليو كإنما سبيلنا اليـو أف ننفخ في نيراف الحركب المستارة فنالدرىا ناران عضطـر إلى 
أليس ىذا عحقيقان لما  جيراف لنا كإخوة في اهلل لنا نحك  فيما بينه  منجل الموت ةتحك  برقابه .

قد ذكرعو لك  ااف؟ أليس ىذا الذم أقولو لك  كاقاان ال مبالغة فيو؟ أليس ىذا مانى قولناهلل إف 
ىذه ااةة عااني من غربة ما مثلها في عارةخ المسلمين ق ؟ ىذه ىي الحقيقة أةها اإلخوة التي 

 ةنبغي أف نالمها.
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ةستطيع أف ةناقش في ىذا الواقعن فدعوني أعود إذا كاف ىذا ىو الواقع فما أظن أف فينا من 
فأقوؿ لك هلل إننا نحن المسؤكلوف عما ةستررم اليـو من حولنا من عداكات كمن مآسو كمن ظل  
ةنح  علينان نحن المسؤكلوف عن ذلكن لماذا؟ ألف أمراضنا المنحطة في مجتمااعنا كالتي ذكرعها 

ىذه ااةة القر نية ةجالنا نتحمل نحن أكزارنان  لك  بل ذكرت نموذجان عنها ةتمثل في موقفنا من
ةجالنا نحن نتحمل مآسينا. كاهلل الذم ال إلو إال ىو لوال ىذه األمراض المستقرة في جسد ىذه 

لما استطاع عدك من الخارج أف ةناؿ منا مناالن ق  كلكن كما قاؿ  rاألمة كما قاؿ المالطفى 
تجزأ منا نحن عتسابع متبرعة لتكوف مقبضان للفأس المثل الاربيهلل ىي الاالي التي ىي جزء ال ة

الذم ةتربه بنا الدكائر. كإنو ليخيل إلينا أننا لو عوجهنا إلى ىؤالء الذم ةخططوف ضدنا سبل 
 الاداكة كالبغضاء لو احتججنا عليه  لقالوا كما سيقوؿ الريطاف ألكليائو ةـو القياـهلل

ٍبتيٍ  ًلي فىبلى عػىليوميوًني كىليوميوٍا أىنفيسىكي  م ا أىنىٍا )كىمىا كىافى ًليى عىلىٍيكي  مٍّن سيٍلطىافو  ًإال  أىف دىعىٍوعيكيٍ  فىاٍستىجى
 [.ًِِبمياٍلرًًخكيٍ  كىمىا أىنتيٍ  ًبمياٍلرًًخي ( ]إبراىي هلل 

ىكذا ةقوؿ الريطاف ةـو القيامة ألكليائو. كلو أردنا أف نالن بالحجة على من ةخططوف سبل 
 دنا لقالوا ىذه الحجة التي سيحتج بها الريطاف على أكليائو ةـو القيامة.الاداكة كالبغضاء ض

 ما الابرة التي أرةد أف نتذكرىا كأف نأخذ أنفسنا بها ةا عباد اهلل؟

الابرة مما قد ذكرعو لك  باختالار أف نال  أف الضركرة المنطقية كالاقلية كالررعية كاإلةمانية 
شأنهان عقتضينا أف ناود أف أنفسنا فنطببهان ناالج األمراض عقتضي أف ناود إلى دارنا فنالل  من 

المستررةة فينان الابرة عقتضي أف نترؾ ما ةجرم حولنا في الخارج ىنا كىناؾ كأف ناود إلى ساعة 
قدسية نحاسب فيها أنفسنان نالل  فيها أحوالنا على ضوء المالير الذم ةنتظرنان نالل  مجتمانان 

ا بيننان نقي  سبل الود كالحب سخية حارة موصولة فيما بيننا. كإني نالل  دةارنان نالل  عبلقة م
ألقوؿ بهذه المناسبةهلل إف مرركع الدستور ىذا الذم طيًرحى منذ أةاـ فيما بيننا خطوة من أى  

خطوات ىذا الذم عدعونا إليو الابرةن خطوة من أى  الخطوات التي ناود من خبللها إلى أنفسنا 
 –راضنا كنمد جسور الود كاأللفة فيما بيننان كأقوؿ لك  بحع ةا عباد اهلل فنالل  ذاعنا كناالج أم

كال عانيني في ىذه الساعة كال في غيرىا المقاةيس السياسية فما كنت مانيان بها ةومان مان كال عانيني 
المقاةيس االجتماعية أةضان في ىذه الحالة كفي ىذا الموقف الذم أقفو بينك ن إنما ةانيني أف 

مرركع ىذا المرسـو ًصٍيغى باسمي  –ك  أماـ شرع اهلل كأماـ ما ةخاطبنا بو دةن اهلل عز كجل أضا
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كباسمك  جمياانن صيغ عابيران عن رغباعنا ك مالنا كأحبلمنان ل  عت  صياغتو باس  حكومةن باس  
كجل سلطةن باس  دكلةن ال ةا عباد اهللن عمت صياغتو باس  ىؤالء الناس الذةن شرفه  اهلل عز 

بالمقاـ في ىذه األرض المباركة سورةان نا ن كاللجنة التي اختيرت إنما اختيرت لتجتهد فتال  
رغبة ىؤالء الناسن إذان ىذا المرركع ةابر عن رغباعنا باجتهاد من كضاوه. ما الذم ةقولو لنا 

وافقتنا عليو الررع؟ الررع ةأمرنا بأف نلتفت إلى ىذا المرركع فنتبينو بدقة ث  أف نالن إما عن م
أك عن إعراضنا عنون كال ةجوز إلنساف أف ةقوؿ بل ةكفي أف أصمت كالالمت ةغنينين عقوؿ 

القاعدة الررعية المتفع عليهاهلل ال ةنسب إلى ساكت قوؿن الساكت ال ةخرج عن المسؤكليةن قيل 
ةنبغي أف أعبينو ليهلل إف ىذا البياف ًصٍيغى باسمكن قيل لي إف ىذا البياف صيغ عابيران عن رغبتك إذان 

ث  أف أعلن عن ما عكنو سرةرعي عجاه ىذا البياف فاما أف أقوؿ نا  إنو ةابر فابلن عن رغبتي أك 
 أقوؿ إنني  سف ألنو ال ةابر عن رغبتين أما الالمت فبل ةتأعي لي شرعان في ىذه الحالة.

ي نقولو إف درسناه كلالك  أةها اإلخوة عسألونني في ىذه المناسبة فما رأةك فيو كما الذم ةنبغ
ككعيناهن أقوؿ باختالار أةها اإلخوةهلل إف في مرركع ىذا الدستور ضمانتين اثنتينن إذا نفذ ىذا 
الدستور عنفيذان حقيقيان فاف ىاعين الضمانتين عسيراف بنا باذف اهلل عز كجل إلى مستول الساادة 

 كاألمن كالطمأنينة كرغد الايش.

كأنت  عالموف ىوةة ىذه  –ىذا الدستور ل  ةهمل ىوةة األمة  أما الضمانة األكلى فتتمثل في أف
كمن ث  فاف مرركع ىذا الدستور كضانا أماـ مر ة  –األمةن كأنت  عالموف أف سورةا دكلة إسبلمية 

دقيقة أمينة عابر عن ىوةة ىذه األمة كذلك في مادعها الثالثة ببندةها األكؿ المابر عن دةن رئيس 
لبند الثاني المابر عن أف الررةاة اإلسبلمية أك الفقو اإلسبلمي ىو مالدر الجمهورةة اإلسبلـ كا

التررةعن ىذه ىي الضمانة األكلى. ىذه الهوةة ستكوف لها الهيمنة على كل ما ةلي باد ذلك من 
 بنود كمواد ىذا الدستور.

د ىيمنة عليو الضمانة الثانية عتمثل في أف سورةا اليـو بالدد عجاكز الاهد الذم كاف للحزب الواح
كحك  راسخ عليو ةقوده. كك  كك  جادلنا كحاكلنا كجاىدنا كأنا كاحد ممن فال من أجل أف ةتحرر 

الرابن أف عتحرر األمة من سلطاف الحزب الواحد أك الفئة الواحدةن لقد عجاكزت األمة ىذا 
اب اليـو أف الحاجز بين الراب كبين الدكلةن بين الراب كبين القائمين على األمر. بوسع الر
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ةدلي برأةون ال بل أف ةحك  بما ةراء طبع األنظمة المرعية. ىذه ىي الضمانة الررعية ةا عباد 
 اهلل.

أبدع مما كافن الحظوا  –كما قاؿ اإلماـ الغزالي   –كأنا من ىذا المنطلع أقوؿهلل ليس في اإلمكاف 
فأقوؿ لك  إف الحالة التي كأعود  –الوضع الذم نمر بون الحظوا الحالة التي عستررم من حولنا 

أماـ  –عستررم من حولنا إنما ىي غيـو عجمات من أمراضنان أمراضنا الداخلية التي نااني منها 
ىذا الواقع أعتقد أنو ال ةتأعى كضع دستور ةابر عن ىوةة األمة كما ةرضي اهلل سبحانو كعاالى 

كسلطانها في التررةع  –بالتررةع  كةابر عن فاعليتها اإلةجابية مع الدكلة كسلطانها فيما ةتالع
شكلي كالواقع أف السلطة إنما ىي هلل عز كجل كلكن عندما عكوف األمة أمةن عالن عن عبودةتها هلل 
كعسكها بأىداب شرةاة اهلل عز كجل فاننا نقوؿ إنما عالنو في ذلك إنما ىو شرع لها ألف شرعها 

 إنما ىو شرع اهلل عز كجل.

نالمو. أمراضنا مستررةة من داخلنا نحنن كعندما نرفى من ىذه ىذه خبلصة ما ةنبغي أف 
األمراض عزكؿ كل علك الخط  كعتمزؽ شر ممزؽ. فيا أةها اإلخوة الذةن عسماوف كبلمي من 

قرةب أك من بايد ىبل رجات  في ساعة قدسية إلى مر ة ىوةاعك  إذان ستطالاك  ىذه المر ة على 
ك  الرهوات كاألىواء كمهما نالت منك  األحقاد كالضغائن أنك  عبيده مملوكوف هلل مهما أسكرع

كمهما أسكرك  الترؼ المالي الكثير كالوفيرن كل ذلك ةذىبن كل ذلك ةضمحلن كل ذلك ةذكم 
كلن نرحل إلى اهلل إال كنحن عراةا ال نملك إال ما قدمنان أجل ىكذا ةقوؿ كتاب اهلل كىكذا ةقوؿ 

لهلل )لو كاف البن  دـ كادو من ماؿ البتغى إليو ثانيان كلو كاف لو ن صدؽ رسوؿ اهلل القائrرسوؿ اهلل 
اثناف البتغى إليهما ثالثان كال ةمؤل جوؼ ابن  دـ إال التراب كةتوب اهلل على من عاب( أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

 

 

 

 

 



  

 ~887 ~ 
 

 اٌزؼبْٚ .. ػٕٛاْ غو٠ت فٟ ِغزّؼبرٕب اإلٍال١ِخ

 

 

لحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن ا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

 إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ألكؿ مرة لما ارعاب في أنها نزلت للتو خطابان سلسلة من ااةات القر نية لو سماها منك  أحده 
لمن شرفه  اهلل عز كجل باإلقامة فوؽ ىذه األرض المباركةن عاليقان على المحنة التي ةمركف بها 

كعباليران بالسبل التي ةترفاوف بها فوقهان عاالوا نتلوا باضان من ىذه ااةات كعأملوا في ااةة البيانية 
 سلةن ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل التي افتتحت بها ىذه السل

ا بػىيىافه لٍّلن اًس كىىيدنل كىمىٍوًعظىةه لٍٍّلميت ًقينى * كىالى عىًهنيوا كىالى عىٍحزىنيوا كىأىنتي ي األىٍعلىٍوفى ًإف   كينتي  مٍُّؤًمًنينى * )ىىػذى
ا بػىٍينى الن اًس كىلًيػىٍالى ى الٌلوي ال ًذةنى ًإف ةىٍمسىٍسكيٍ  قػىٍرحه فػىقىٍد مىس  اٍلقىٍوـى قػىٍرحه مٍّثٍػليوي كىعًٍلكى األة   اًكليهى ـي نيدى ا

اء كىالٌلوي الى ةيًحبُّ الظ اًلًمينى * كىلًييمىحٍّهى الٌلوي ال ًذةنى  مىنيوٍا كىةىٍمحىعى  اًفرًةنى(   مىنيوٍا كىةػىت ًخذى ًمنكيٍ  شيهىدى اٍلكى
ةبدك ككأنو نزؿ للتو؟ خطابان ةررفنا اهلل عٌز إلى  خر ااةاتن أرأةت  إلى ىذا الخطاب الرباني الذم 

كجٌل بو عباليران بالسبل التي ةنبغي أف نتخذىا للتسامي بها فوؽ ىذه المحنةن كعباليران للحكمة 
 التي عكمن كراء ىذه المحنة التي ىي منحةه في حقيقتها الباطنة.

 ن عاالوا نتأمل في قولو عاالىهلل عاالوا نقف اليـو أماـ ااةة الثانية من سلسلة ىذه ااةات البيانية

 [.ُّٗ)كىالى عىًهنيوا كىالى عىٍحزىنيوا كىأىنتي ي األىٍعلىٍوفى ًإف كينتي  مٍُّؤًمًنينى( ] ؿ عمرافهلل 

ال عضافوان ال عيأسوان ال عملوان ألنك  األعلوف من حيث القوة كألنك  األعلوف من حيث النالر 
 احد ىو أف عكونوا مؤمنين. كألنك  األعلوف من حيث الغنىن كلكن بررط ك 

 [.ُّٗ)كىأىنتي ي األىٍعلىٍوفى ًإف كينتي  مٍُّؤًمًنينى( ] ؿ عمرافهلل 
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ككلمة اإلةماف أك المؤمنين كلمةه ىينةه في ىذا الاالر لدل كثير من الناس على األلسنن كلمةه 
اف كالمؤمنين إال سهلةه بينةه في مدلولها على األذىاف ن كلكن البياف اإللهي ما حدثنا مرة عن اإلةم

كقٌيده بالامل الالال ن كما ذكر مرةن الامل الالال  إال كقٌيد جدكاه باإلةمافن أال عركف إلى قولو عز 
 كجلهلل 

ن اتي اٍلًفٍردىٍكًس نػيزيالن( ]الكهفهلل  انىٍت لىهيٍ  جى  [ َُٕ)ًإف  ال ًذةنى  مىنيوا كىعىًمليوا الال اًلحىاًت كى

 أال عركف إلى قولوهلل 

يىاةن طىيٍّبىةن( ]النحلهلل )مىٍن عى   [ًٕٗملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى

ةوض  البياف اإللهي أٌف بين اإلةماف باهلل عز كجل كالامل الالال  عبلزمان دائمان بينان غير قابلو 
 لبلنفكاؾن كلكن ما ىو الامل الالال ؟ 

ال عكاد عجد حدكدان لو لؤلعماؿ الالالحة الكثيرة المتنوعةن عدخل  ىذه الكلمة عاٌبر عن جنس
جمياان فيما ةابر عنو اإلسبلـ أك ةابر عنو الررةاة اإلسبلمية بمالال  الابادن فكٌلما كاف ماللحةن 
لئلنساف فردان أك مجتماان فهو من الامل الالال  بدءان من الابادات التي ةمارسها اإلنساف بينو 

شتى األعماؿ االجتماعية المختلفة المتنوعة التي عدخل عحت عنواف كبيرن عنواف كبين ربو إلى 
ماللحة اإلنسانية. كلكن أى  ىذه المالال  ةا عباد اهللن علك التي ةلفت البياف اإللهي أنظارنا 

 إليهان إنٌو التااكف االجتماعي على البر كالتقول كالتناىي عن المنكر كالادكافن أل  ةقلهلل

 [ِنيوٍا عىلىى اٍلبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىالى عػىاىاكىنيوٍا عىلىى اإًلٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف( ]المائدةهلل )كىعػىاىاكى 

ىذا الذم لفت البياف اإللهي أنظارنا إليون أى  ما ةدخل عحت اس  الامل الالال ن أى  ما ةدخل  
عن المنكر  عحت اس  الماللحة اإلنسانيةن كلو أف مبدأ التااكف على البر كالتقول كالتناىي

كالادكاف كاف حيان موجودان مطبقان في مجتمااعنا اإلسبلمية إذان لحيالٍّنت ىذه المجتماات ضد 
المؤامرات كلهان كلحيالٍّنت ضد الخط  الادكانية جمااءن كالرعدت أسه  االعداء إذ عالطدـ 

ف بهذا الحالنن حالن التااكف اإلسبلمي عائدةن إلى صدكر أصحابهان كلكن أةن ىو التااك 
 اإلسبلمي الذم أمر اهلل سبحانو كعاالى بو ةا عباد اهلل؟ 

لقد عحولت حقائع اإلسبلـ في أكثر مجتمااعنا إلى عناكةن فارغةن إلى أشكاؿو كمظاىر ميتةن إلى 
مؤسسات إسبلمية في ظاىرىا كلكنها سياسيةه في حقائقها كمبتغياعهان كبالجملة كقد أصب  
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أصب   -كال أقوؿ في سائر المجتماات  -من المجتماات  اإلسبلـ اليـو ةيستخدـ في كثيرو 
ةيستخدـ للسياسةن كليت أٌف حقائع اإلسبلـ كانت عيستخدـ للمالال  السياسيةن ال بل إنها 

 عيستخدـ لؤلىواء السياسية. 

منظمة التااكف اإلسبلمي عنواف فوسفورم متألع ككبيرن كاف من المأموؿ أف ةياٌبر ىذا الانواف عن 
ن كاف المأموؿ أف  الرخالية االعتبارةة لمليار كنالف مليار مسل  ةايروف في ىذا الاال  اليـو

ةكوف ىذا الانواف عابيران عن الرخالية االعتبارةة الفاالة باس  ىذا المليار كنالف المليار مسل  
ٌملنن في الاال ن كلقد ىيرًع المنكوبوفن المنكوبوف كفيه  األطفاؿ الذةن ةيتموان كالنساء البلئي ري 
كالبرئاء الذةن قيطٍّاوا كشيوىوان اعجهوا إلى ىذا الانواف الكبير عسوقه  مآسيه ن عحنوا به  

دموعه  ك المه  ك ماله ن الئذةن بهذا الانوافن منظمة التااكف اإلسبلمين لكنه  ل  ةاثركا على 
مابران فابلن عن شيءن ل  ةاثركا على شيءو ةا عباد اهللن كلتمنيت أف ةكوف ىذا الانواف حٌيانن 

الرخالية االعتبارةة الفاالة للمسلمين في الاال  كما ىو المفركضن إذان لجالنا إليه  القضاء 
المبـر في الحقائع التي شيبٍّهت علينا في مجتمااعنا اليـو بفال كثيرو من الفضائيات الادكانيةن 

ن منذا الذم ةقضي بالحع فيها ؟! أنا أكؿ  من ةاود في ىذا إلى حقائع كثيرة شيبهت اليـو
المسلمين  الذةن ةكمل عددى  عقرةبان مليار كنالف مليار مسل ن كإنما عمثله  ىذه المنظمةن 
أقوؿ لها كللقائمين على شؤكنهاهلل عاالوا فانظركا كعأملوا كقرركا كنحن ماك ن عاالوا فحدثونا من 

وف الجناةات كالجرائ  كمن القاعل كمن المقتوؿ؟! من الظال  كمن المظلـو ؟! من ى  الذةن ةرعكب
 ى  أصحاب األةدم التي ةمسكوف بميزاف القالاص الادؿ ؟! 

نحن مع المظلـو أةان كاف كنحن ضد الظال  أةان كافن نحن مع المقتوؿ ظلمان أةان كاف كنحن ضد 
القاعل أةان كافن كنحن مع سرعة القالاص كنحن ضد الااكفين على الجرائ  أةان كاف ىؤالء 

يهان لكن عاالوا فقرركان عاالوا فادلوا بقرارك  متحرران من األسبقياتن متحرران من كحي الااكفوف عل
التقارةرن متحرران من فارؽ ما بين القاراتن متحرران من السياسات الرعناءن كنحن ماك ن كأنا أكؿ 

ا من ةالن أني عابع لقرار األمة اإلسبلمية متمثلةن في ىذه المنظمةن لكن أةن ىو مضموف ىذ
 الانواف ؟! لقد ىيرًع ىؤالء المنكوبوف عقودى  مننه ن الئذةن بهذا الانوافن لكنه  ل  ةجدكا شيئان. 

كإذا جاز لي ةا عباد اهلل أف أستاين بفن الكارةكاعير الذم ةلجأ إليو أكلئك الذةن عخونه  اللغة 
وؿهلل لقد ىرع ىؤالء بحقائقها كمجازىا عندما ةرةدكف أف ةابركا عن مراعر دقيقة جدان فانني أق
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الباكوف المظلوموف بحثان ع  مضموف ىذا الانوافن ساحوا كذىبوا ةمينان كشماالن فل  ةاثركا إال على 
قبرو كبير مسن  عالوه شهادةه رخاميةه كتب عليها ىذا قبر منظمة التااكف اإلسبلمي ماعت في اليـو 

؟ أل  ةيخلٍّف ىذا الميت كرةثان من األغر الذم كلدت فيون كلكن كل منا ةسأؿ أليس ثمة من كرةث
باده ؟! كةأعي الجواب الذم ةقولو التارةخ متاجبان مستغربان قد شابت ذؤابتو من الغرابةن أجل 

ىنالك كرةثن إٌف الورةث ىو ركسيا كالالينن ذلك ىو الورةثن كأنا أةها األخوة أرةد أف أقوؿ لك  
أعجب كأعجب لهذا الذم سماتو أذنام ككعاه شيئان سماتو أذنام ككعاه عقلين كلكني إلى ااف 

عقلين مسؤكؿه كبير في كزارة الخارجية الركسية كجو منذ أةاـ ناليحةن إلى جيراننا المسلمين ةقوؿ 
له هلل كةحك  عودكا فتااملوا مع إسبلمك ن حققوا النالائ  التي ةأمرك  بها إسبلمك  من الود 

أال ةالدؽن لكن إذا كاف التارةخ الذم قد شابت كالتآلف كالتااكفن سمات أذنام ىذا ككاد عقلي 
 ذؤابتو قد صدؽ فلماذا ال أصدؽ! 

نا  إذا كاف ىنالك من ةسأؿ من ىو الورةث لمنظمة التااكف اإلسبلمي الذم شهد ىؤالء 
ن إنما ىو ركسيا كالالين كاهلل عز كجل لو  المنكوبوف قبرىا ةأعي الجواب عن الورةث الفااؿ اليـو

 وؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.خرؽ الاوائد. أق
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 اٌٝ ِٓ ٠ٛظفْٛ ِؾٕخ اٌفمواء ١ٌغؼٍٛ٘ب ِٕؾخ ٌُٙ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك.
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

 سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 عاالوا نتأمل في ىذه ااةات من كتاب اهلل سبحانو كعاالىن ةقوؿ اهلل عز كجلهلل

نىاًليبىكى ًمنى  )الى عػىٍفرىٍح ًإف  الل وى الى ةيًحبُّ اٍلفىرًًحينى * كىابٍػتىًغ ًفيمىا  عىاؾى الل وي الد ارى اٍاًخرىةى كىالى عىنسى 
نٍػيىا كىأىٍحًسن كىمىا أىٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى كىالى عػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإف  الل وى الى ةيًحبُّ اٍلميٍفسً  ( الدُّ ًدةنى

 [.ٕٕ-ٕٔ]القالههلل 

علك ىي كصاةا خوطب بها قاركف من قبل اهلل سبحانو كعاالىن كىو ذاؾ الذم عحدث البياف 
لكنوز المالية الكثيرة التي متاو اهلل عز كجل بها كالتي بلغت مبلغان عػىنيوءي اٍلاياٍلبىًة أيكًلي اإللهي عن ا

ًة بحمل مفاعيحهان مفاعي  علك الكنوزن كلكنو ل  ةلتفت إلى ىذه النالائ  كل  ةرعو عن  اٍلقيو 
 استكباره فأخذه اهلل أخذ عزةز مقتدرن كصدؽ اهلل القائلهلل

ٍفنىا ًبًو كىبً  ( ]القالههلل )فىخىسى ارًًه اأٍلىٍرضى  [.ُٖدى

ث  إف ىذه ااةات البينات خيلٍّدىٍت في كتاب اهلل عز كجل خطابان للناس جمياان السيما ألكلئك 
الذةن أعمته  النامة عن المنا  كألكلئك الذةن أسكرى  الماؿ الكثير أك القليل عن الوقوؼ أماـ 

ا حقيقة مملوكيته  كعبودةته  هلل سبحانو كعاالىن  ةقوؿ له ن لكل كاحد كاحد منه هلل )كىأىٍحًسن كىمى
(. كاإلحساف إلى اهلل عز كجل إنما ةقالد بو اإلحساف إلى عباده كما عالموفن  أىٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى

كاهلل ىو الغنين ةقوؿ اهلل عز كجل لكل كاحد من ىؤالء الذةن كاف له  حظ من النامة التي أكعيها 
(ن ال عنس أف ىذه النامة ل  عخلقها أنت بقدرعك كلكنها قاركف )أىٍحًسن كىمىا أى  ٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى
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(. ىذا الخطاب  عنزلت عليك بفضل من اهلل سبحانو كعاالى لكن )أىٍحًسن كىمىا أىٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى
عن المنا  كأسكره الماؿ عن ةقين  –كما قلت لك    –كرثو باد قاركف كل من أعمتو النامة 

 ةتو كمملوكيتو هلل.عبود

عباد اهللهلل كما أف في الناس من عسكره الجرعة الواحدة من الرراب المسكر فاف في الناس من 
ةطغيه  الماؿ القليل حتى عندما ةجدكف كيف ةتزاةد في جيوبه  أك في صنادةقه ن ىذه حقيقة 

نبتتها أراضينا نراىا كنلمسها. كلقد قلت باألمس في موقف كهذا الموقفهلل إف ىنالك أقواعان أ
بفضل من اهلل سبحانو كعاالى كإناامو أك حاكتها أك أبدعتها أةدم أناس من أمتنا في ىذه البلدةن 

ٍر من بلدو عدك كمع ذلك  كقد رأةنا من ةحمل ىذه األقوات  –ل  عستقدـ من الخارج كل  عيٍستىجى
ائع التي عفد إلينا من كىذه السلع اإلعاكات كالضرائب كالجمارؾ نفسها التي حملتها علك البض

أكد أف الذم ال ةىرح  ال  rالخارج. قلت ىذا كحذرت كأعدت كأكدت كقلتهلل إف المالطفى 
ةيرح  كأف التراح  إنما ىو سدل كلحمة ساادة األمةن ىكذا قضى اهلل كىكذا ةرهد التارةخ. 

هذه الماليبة ال كعأملت أف أجد استجابة كلو جزئية لهذا التحذةر لهذا البياف كلكني أنظر كإذا ب
بكثير من التجار  –كال أقوؿ بكل  –عزاؿ مستمرة كلكن أضيف إليها شيء  خر. أنظر كإذا بكثير 

ةلملموف األقوات من األسواؽ كلها كةبتاعونها من عجار الجملة حيثما كجدكا من أجل أف 
اعد فلي سيل ً  ةدخركىان من أجل أف ةتربالوا بها الغبلءن ما من سلاة ةتأملونها فيجدكف أنها عال  

الغبلء عدرةجان إال كةحاكلوف أف ةلملموىا كما قلت لك   كةجماوىا من أةدم عجار الجملةن ال 
لكي ةنثركىا كةنرركىا بين أةدم المحتاجين كإنما لكي ةحتكركىا كةتربالوا بها الغبلء. كلقد 

ةسأؿ  –كى  قلة  – حيدٍٍّثتي من قبل باض التجار الذةن ةخافوف اهلل كالذةن ةلتزموف بررع اهلل
ماذا أصنع؟ كيف أصنع كأنا أعل  أف بضاعتي عيٍرتػىرىل لتيٍحتىكىٍر ال لكي عنثر. بدالن من أف نجد 

استجابة لهذا التحذةر الذم ذكرت كجدت نقيضو. كلكي عطوؼ المحنة بالفقراء الذةن ابتبلنا اهلل 
  من سائر األطراؼ ننظر فنجد به  كابتبلى  بنا كبالغار الكسبةن كلكي عكوف المحنة خانقة له

أف القطع أك النقد األجنبي ةيٍختػىفىى باحدل طرةقتين؛ إما بالتهرةب إلى أكلئك الذةن ةنفخوف في 
نيراف الحرب كالاداكة كالبغضاء ضدنا ليتمتاوا بها أرصدة في ببلدى  أك بوسيلة أخرل ىي أف 

الجهاتن كأنظر كإذا بهذا النقد  ةختفى ىذا القطعن ةختفى في األدراجن ةختفى في أم جهة من
قد فيًقدى عقرةبان كمن ث  ةرعفع ساره ث  ةرعفع ال بركل طبياي بسائع الارض كالطلب كلكن بسائع 
. ما النتيجة التي البد أف نحالدىا من ىذا الواقع؟  ىذا التخطي  اإلجرامي. نا  ىذا ما ةت  اليـو
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ه  ةختنقوف بحباؿ ىذه المحنةن ىي محنة بالنسبة عنهار القوة الررائيةن كننظر إلى الفقراء كإذا ب
له  كلكنها منحة بالنسبة لهؤالء ااخرةن الذةن ةوظفوف المحن كأةاـ الردة الستجرار المزةد من 
الماؿ إلى جيوبه  أك صنادةقه . كالاجب المضحك المبكي أف كثيران من ىؤالء ةذرعوف الطرةع 

في كل عاـ مرة بل في كل عاـ مرات كربما كراتن في إلى مكة كالمدةنة ذاىبين  ةبين ال أقوؿ 
ىؤالء من ةاللوف كمن ةالوموف كلكنه  لاله  ال ةالموف أف الدةن إنما ىو المااملة كلاله  ال 
ةالموف أف حقوؽ اهلل مبنية على المسامحة أما حقوؽ الاباد فمبنية على المراحة. أعود فأقوؿ 

أةها اإلخوة لك  أف عجماوا من الماؿ ما عمتلكوف  –كأرجو أف ةبلغه  كبلمي  –لهؤالء اإلخوة 
بو الدار الواساة الرائاة كقد امتلكتموىان لك  الحع أف عجماوا من الماؿ ما عحققوف بو الفرش 

كاألثاث الفخمين الرائاين كلقد عحققت  بذلكن لك  الحع أف عمتلكوا المركب بل المراكب 
ع أف عضمنوا ألكالدك  المستقبل الفاره كلقد حققت ن الفارىة الكثيرة كلقد حققت  ذلكن لك  الح

ما الحاجة باد ىذا إلى المزةدن ما الحاجة باد ىذا إلى أف عيٍحبىسى أعينك  في األرقاـ كيف عتزاةد؟ 
عجبي ألناس ةكادكف أف ةابدكا األرقاـ ال لريء إال ألنو ةساد بأف الماؿ ارعفع من مليوف إلى 

 ذا.مليونين فػػػ فػػػ فػػػ كىك

أةها اإلخوةهلل الماؿ إنما ةكرمنا اهلل عز كجل بو لحوائجنان كمرحبان بالماؿ عندما عقضى بو الحوائجن 
 كلكن عندما نستزةد من الماؿ من كراء ما نحتاج إليو فذلك ةنطبع عليو قوؿ اهلل عز كجلهلل

نسىافى لىيىٍطغىى * أىف ر  هي اٍستػىٍغنىى( ]الالعهلل   [.ٕ-ٔ)ًإف  اإٍلً

ة الطغياف كخيمة ةا عباد اهللن عاقبة الطغياف كخيمة في الدنيا كفي ااخرة. أقوؿ ىذا كأنا كإف عاقب
أعل  أف في ىؤالء الناس من ةضيقوف ذرعان بكبلمي كما ضاقوا ذرعان من قبل في ةـو من األةاـن 

د كلال الواحد منه  ةتمنى أف لو أطربتو بدالن من ىذا الكبلـ بالحدةث عن أخطاء الدكلة بنق
المسؤكلينن بالحدةث عن انحرافاعه ن لاله  ةتمنوف أف لو أطربته  بهذا بدالن من الحدةث عن 

نقائاله  كالحدةث عن ىذا الذم أذكرك  بون كإف القلب ليػيٍاتىالىر ألمان من ىذا أةها اإلخوة. كلالي 
لو فالت ذلك لاددت في نظرى  من األبطاؿ كلاددت في نظرى  ممن حقع الجهاد األعظ  

لذم ةتمثل في كلمة حع عند سلطاف جائرن لكني أقوؿ أةها اإلخوة إف كبلن من المنطع كالررع ا
ةقوؿ لناهلل لكل مقاـو مقاؿ. عندما أجد نفسي كاقفان أماـ إخوة كهؤالء اإلخوة الذةن أراى ن فيه  

ةنبغي الااملن فيه  الفبلحن فيه  صغار الكسبةن فيه  التجارن فيه  أصحاب رؤكس األمواؿن إذان 
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اف ةكوف حدةثي له ن إذان ةنبغي أف أذكرى  بنقائاله ن إذان ةنبغي أف أذكرى  باألخطاء التي ةقاوف 
فيهان فاذا عحققت لي فرصة باد ذلك ككجدعني في مجلس أمامي فيو باض المسؤكلينن باض 

و بالنال  الممثلين للدكلة أةان كانوا كأةان كانت مستوةاعه  إذان ةجب علي في ىذه الحاؿ أف أعوج
إليه ن ةجب علي في ىذه الحاؿ أف  مرى  بالماركؼ كأف أنهاى  عن المنكرن ةجب علي في 
ىذه الحاؿ أف أذكرى  باالنحراؼ إف كاف ىنالك انحراؼ كبالتوبة التي ةنبغي أف ةاودكا بها إلى 

سن ال اهلل عز كجلن فاذا خرجت ال ةجوز لي أف أعكل  بما قد كفقني اهلل عز كجل لو أماـ النا
ةجوز لي أف أجلس ىنا كىنا كىناؾ ألحدثه  عما قد فالت كعن الجهاد الذم قد كفقت إليو الن 
ةجب أف أسكتن ةجب أف أدخر ىذا الذم كفقني اهلل عز كجل إليو ليـو الحسرةن ليـو الفزعن 

فع لي ةـو ةقـو الناس لرب الاالمينن أقدـ ىذا بين ةدم  ثامي كالمااصي التي حملتها لال اهلل ةر
بهذا الموقفن ىذا ما أقولو لهؤالء اإلخوةن إذان لكل مقاـ مقاؿ أةها اإلخوةن كأنا أقوؿ أخيرانهلل إف 
ىذه المحنة ما كفدت إلينا إال كفي داخلها نامةن كل ما ةأعي من عند اهلل عز كجل خير لكنو إما 

الكامل في ىذه المحنة التي أف ةكوف خيران ظاىران كإما أف ةكوف خيران مقناانن كإف من مظاىر الخير 
ىبت لتدبر أف اهلل عز كجل أةقظ كثيران من الناس إلى الحع باد الضياعن أف اهلل عز كجل أله   

كثيران من التائهين إلى التوبة باد شركدن أف اهلل عز كجل قد أصل  كثيران من أمورنا باد انحراؼن 
متنا قد انقسمت إلى قسمينن قس و ةمثلو أجل. كلكن أرأةت  إف بقي ىذا الظل ن أرأةت  إف كانت أ

األغنياء المترفوف دأبه  أف ةستجركا الماؿ من جيوب الفقراء الذةن ةجماوف قركشه  كليراعه  
بارؽ جبينه ن ةجماوف ىذه األمواؿ ليدخركا المزةن ث  المزةد ث  المزةد ث  المزةدن ليس له  

مرركعةن أرأةت  إف بقي ىذا األمر ىكذا بطن ةربع كليست له   ماؿ عتحقع من كراء ااماؿ ال
 فاف ىذه المحنة قد عذىب كلكن لتقبل إلينا محنة أخرلن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ِؾٛه شوائغ اإلٍالَ البِخ اٌؼلاٌخ اٌزبِخ

 

 

ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إنما اإلسبلـ في ىيكلو الكلي إنما ةتألف من الاقائد اإلةمانية التي عهيمن على القلب كالاقل كمن 
نوعة التي عنظ  عبلقة اإلنساف مع ربو كعنظ  عبلقة اإلنساف مع أسرعو كعنظ  عبلقة الررائع المت

اإلنساف مع مجتماو اإلسبلمي كعنظ  عبلقة اإلنساف مع مجتماو الدكلي كمع الناس غير 
المسلمين. كعندما ةتحقع اإلسبلـ بأركانو ككلياعو ىذه في أم مجتمع من المجتماات فذلك 

إلسبلميةن ذلك ألف أركاف الدكلة ال عزةد على ىذه الحقائع الكلية التي ةتألف إةذاف بقياـ الدكلة ا
منها اإلسبلـ ماتقدان كسلوكان. كلكن في الناس الذةن ل  ةمارسوا من اإلسبلـ إال رسومو كل  ةفهموا 

ةتوىموف أف الدكلة اإلسبلمية كلما قامت البد أف  –إف جاز التابير  –منو إال مظاىره كعقاليده 
نقس  منها خالاـ مع غير المسلمين الذةن قد ةوجدكف في المجتمع الذم أظلتو الدكلة ة

اإلسبلميةن في الناس من ةتوىموف ىذا األمر كةتالوركف أف ىنالك عبلزمان بين قياـ الدكلة اإلسبلمية 
ل كبين الخالاـ الذم البد أف ةنبثع ما بين المسلمين كغيرى  أك ما بين اإلسبلـ كالدةانات األخر 

السيما الكتابية. أةها اإلخوة أرةد أف أقوؿ لك  أف الحقيقة عقوؿ نقيض ذلك عمامانن كلالي أعمكن 
في ىذه الدقائع أف أبس  الدليل على ىذه الحقيقة التي عغيب عن باؿ كثيرو من المسلمين 

 السطحيين أك التقليدةين.

كىو إقامة الادالة التامة كأكاد شرائع اإلسبلـ كلها على عنوعها إنما عدكر على محور كاحد أال 
أقوؿ المطلقةن عدكر على إقامة الادالة التي عتسامى فوؽ فوارؽ الدةن كعتسامى فوؽ فوارؽ 
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الارؽن عتسامى فوؽ فوارؽ اإلقلي  كاللوف كاللغةن شرائع اإلسبلـ كلها إنما عدكر على ىذا 
 المحورن أل  عقرؤكا أك عسماوا قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

 [.ٖةىٍجرًمىن كيٍ  شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  عػىٍاًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل(  ]المائدةهلل  )كىالى 

 أل  عقرؤكا قولوهلل

ًإذىا قػيٍلتيٍ  فىاٍعًدليوٍا( ]األنااـهلل   [.ُِٓ)كى

 كقد كرر البياف اإللهي ىذا المانى في أكثر من موطن كفي أكثر من مناسبة.

ن قد ةقوؿهلل ىذا كبلـ نظرمن فما الدليل على أف الواقع مالداؽ لو؟ كأقوؿ لك  أةها كلال فيك  م
اإلخوةهلل الفتوحات اإلسبلمية التي عمت ىي نماذج لتالدةع ىذا الكبلـ النظرم. الفتوحات 

اإلسبلمية التي عمت كالتي قامت على أعقابها الدكؿ اإلسبلمية ىي مالداؽ ىذا الذم أقولو لك . 
ع الستاراض ىذه الفتوحات كحقيقة الدكؿ اإلسبلمية التي قامت على أعقابها كالوقت ال ةتس

 كلكن فؤلضاك  أماـ نموذجين.

مالر كانت مستامرة لبيزنطة ككانت عرزح عحت نير االستاماؿ البيزنطين ككانت االمبراطورةة 
 الركمانية قد اصطنات الدخوؿ في مذىب من المذاىب المسيحية لتستطيع أف عمكن لنفسها

جذكران أرسخ في علك األرض كلكي عبسي  مزةدان من السلطاف على الناس ىناؾن فما إف فالت 
ذلك حتى نررت الظل  كالقتل كالتركةع في أقطار مالرن كفي مجزرة كاحدة قتلت بيزنطة ما ال 
ةقل عن مئتي ألف من اليااقبة كى  الذةن ةسموف اليـو بالسرةاف األرثوذكسن نا ن ىكذا كانت 

كل  عتحرر مالر كل  ةتحرر أقباطها من ىذا االستامار الخانع الظال  إال عندما عحقع الفت  مالرن 
اإلسبلمي. لما عحقع الفت  اإلسبلمي كطهرت مالر من االستامار البيزنطي عنفس األقباط 

الالاداء كعثركا على حرةته  كعثر كل كاحد منه  على كرامتون ىل كاف فيه  من قد أكره على 
بدانن ىل كاف فيه  من قد أكره على أف ةغير دةنو؟ أبدانن نا ن لقد أظلته  الدكلة اإلسبلـ؟ أ

اإلسبلمية كاستظلوا بظل الررةاة اإلسبلمية كلكن الررةاة اإلسبلمية كانت حالنان رائاان لكرامته ن  
بن  كاف الدرع الذم ال بدةل عنو لحرةته  الفكرةة كالدةنيةن كلالك  عالموف أف أمير المؤمنين عمر
الخطاب أنالف شابان قبطيان من كاحدو من أكالد عمرك بن الااصن استقدـ عمرك بن الااص كابنو 
إلى المدةنة كاستقدـ الراب القبطي كاقته أمير المؤمنين عمر من ابن عمرك بن الااص كقاؿ لو 
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  كلمتو التي خلدىا التارةخهلل أم عمرك متى استابدع  الناس كقد كلدعه  –لامرك بن الااص  –
أمهاعه  أحرارانن ىذا مثل للحقيقة التي أقولها لك ن كمثل  خر؛ فت  الراـن فتحت الراـ أةضان 

فتحان إسبلميانن كلكن كيف كانت الراـ كببلدىا من قبل؟ كانت ىي األخرل عرزح عحت نير 
بيزنطةن عحت نير اإلمبراطورةة الركمانيةن كلقد مني أىل الراـ باذاب كاصب من االستامار 

يزنطي ككاف دأب بيزنطة أف عستثير اليهود على النالارل كأف عؤلب النالارل على اليهود كأف الب
عساى سايها البلىث ليظل القتاؿ مستررةان كالاداكة كالبغضاء مستمرةن بينهما في سبيل أف 
عرسخ بيزنطة قدمان راسخة فوؽ علك األرض. كانت بيزنطة عستثير اليهود لتقذةر المكاف الذم 

المسيحيوف أف سيدنا عيسى قد كلد فيو لكي ةتألب المسيحيوف على اليهودن ث  ما ةلبث ةاتقد 
الركماف أف ةؤلبوا النالارل على عقدةس الالخرة المررفة التي ةقدسها اليهود الستثارة مزةد من 

البغضاء بين ىؤالء كأكلئكن فكيف كانت النتيجة عندما شاء اهلل عز كجل أف عتحرر الراـ من نير 
ستامار الركماني؟ اجتمع المسلموف كرجاؿ الدةن في بيت المقدس ليوقاوا على صك الالل  اال

كالمااىدةن كلكن رجاؿ الدةن المسيحي أبوا إال أف ةوقاوىا بحضرة أمير المؤمنين عمرن كأخبر 
عمر باألمر فجاءن كبدأ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عندما كصل إلى القدس بدأ فاعجو إلى 

المررفةن كجد عليها األعربة كاألقذار الكثيرةن خلع رداءه كراح ةنظف الالخرة المقدسة الالخرة 
برداءه كعندئذو ىب كل من كاف حوؿ عمر فهرعوا ليسابقوه في ىذا الامل القدسين ث  إنو اعجو 

ما إف كصل  –مكاف كنيسة القيامة  –إلى المكاف الذم قاؿ النالارل إف سيدنا عيسى كلد فيو 
المكاف حتى رأل القمامة كاألقذار كاألكساخ متراكمة في ذلك المكاف أةضانن فخلع مرة إلى ذلك 

أخرل رداءه كراح ةنظف ذلك المكاف بردائون كلكن الناس الذةن من حولو ما لبثوا أف سابقوه إلى 
ذلك. عأملوا في الامل الذم كاف عمارسو بيزنطة من إثارة البغضاء كالحرب الطائفية بين أىل 

اب كما فالو اإلسبلـ كال أقوؿ عمر من نقيض ذلك. أكلئك كانوا ةنفخوف في نيراف الحرب الكت
البلىبة بين اإلخوة أىل الكتاب كاإلسبلـ متمثبلن في شخه عمر جمع الكل على خ  الوئاـن 
على صراط الحبن على صايد األلفةن نظف بردائو كبل الموضاين الماركفينن كالتارةخ ةنطع 

كبلـ الذم أذكر لك  مجملو. ىل أكره أحد من النالارل الذم كانوا في ببلد بتفاليل ىذا ال
الراـ على اإلسبلـ؟ كال كاحدن ل  ةكرىوا. كةقوؿ التارةخهلل إف عدد النالارل في ببلد الراـ بقي 
إلى أف أطلت فلوؿ الغزكات الالليبية ةساكم عدد المسلمينن نا . كلكن السؤاؿ األى ن كيف  

ي ببلد الراـ باد الفت  اإلسبلمي؟ كاف ةايروف أحراران ككانوا ةاتزكف كاف ةايش النالارل ف
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بحرةته  أةما اعتزازن ككانوا ةتمتاوف بكرامة ل  ةكونوا لياثركا عليها إباف االستامار البيزنطي 
بركل من األشكاؿ أبدان. ل  ةكره أم كاحد منه  على أف ةغير دةنون كانت الررةاة اإلسبلمية 

لقائلةهلل أال ةفتنن نالراني عن نالراةتو كال ةهودم عن ةهودةتون نا . كلما أطلت عنفذ القاعدة ا
الغزكات الالليبية المتسلسلة متجهة إلى ببلد الراـ أرسل قادة علك الغزكات سران كتبان إلى قادة 

المسيحيين في ببلد الراـ ةسألونه  ما القرار الذم اعخذعموه كىا نحن قادموف إليك ن أىو 
جانب بني قومك  المسلمين أـ الموقوؼ إلى جانب بني دةنك  الوافدةن؟ كاف  الوقوؼ إلى

جواب الكلهلل قرارنا الذم اعخذناه ىو الوقوؼ إلى جانب بني قومنا المسلمينن كشهد التارةخ  
كيف أف المسلمين كالنالارل كقفوا في خندؽ كاحد ةواجهوف الغزكات الالليبية المتسلسلة. ما 

أىل الراـ من مسلمين كنالارل؟ إنها شرعة اإلسبلـ. فهل كانت شرعة  الررعة التي كانت عظلل
اإلسبلـ عتحيز لفئة دكف أخرلن ىل كانت شرعة اإلسبلـ عتحيز للمسلمين على حساب النالارل؟ 

 ال ةا عباد اهلل أبدانن ألف اإلسبلـ ةأبى ذلكن كألف اإلسبلـ ةقوؿهلل 

 [.ٖال  عػىٍاًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل(  ]المائدةهلل )كىالى ةىٍجرًمىن كيٍ  شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أى 

أقوؿ ااف لهؤالء الذةن ةتخوفوف من كلمة الدكلة اإلسبلميةن أقوؿ لهؤالء الذةن ةتخيلوف أف 
الدكلة اإلسبلمية عاني الظل  الذم قد ةقع على غير المسلمينن الدكلة اإلسبلمية عستلـز أف ةكوف 

ين مواطنين من الدرجة الثانيةن أقوؿ له هلل ادرسوا اإلسبلـ قبل أف عتهموا الدكلة غير المسلم
اإلسبلمية بهذان اإلسبلـ ال ةارؼ ىذا الذم عقولوفن الدكلة اإلسبلمية التي عتجلى بررعة اإلسبلـ 

على محور الادالة التي عتسامى فوؽ األعراؽن فوؽ فوارؽ األدةافن  –كما قلت لك    –إنما عدكر 
ؽ فوارؽ اللغاتن فوؽ فوارؽ األلواف كلها. المسل  ةتفيأ ظبلؿ الررةاة اإلسبلمية كةرحب بها فو 

عفاعبلن مع عقيدعو اإلةمانية كالدةنيةن أما غير المسل  فيستقبل الررةاة اإلسبلمية ألنها جزء من 
عراث إلى عراثون ألنها جزء ال ةتجزأ من حضارعو الاربيةن أكليست الررةاة اإلسبلمية التي ىي 

جانب كونها دةنان أكلى بنا من أف نتقم  قوانين نأعي بها من ىنا كىناؾن نأعي بها كنستذؿ أنفسنا 
لنتقممها من شرؽ أك من غرب. شرةاة اإلسبلـ عراثنان كىي أةضان دةن لمن كاف قد عمسك 

ن كاف غير باإلسبلـ. فمن كاف مسلمان فانو سايد بأف ةطبع شرةاة اهلل جل جبللو ألنو مسل ن كم
مسل  فانو ةاتز كةساد بتحقيع كالتمسك بررةاة اإلسبلـ ألنها جزء من عراثو كألنها جزء من 

 حضارعون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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كباد أةها السادةهلل أرسل إلي  باضه  ةقوؿهلل إف االحتكار الذم حرمتو الررةاة اإلسبلمية إنما ىو 
قوات أم التي ةحتاج إليها الناس لطاامه  كشرابه ن كأقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل أما رسوؿ احتكار األ

ىو الذم أعلن مرة  rفبل أعل  أنو خاله حرمة االحتكار بهذا الذم سماتن كرسوؿ اهلل  rاهلل 
كاثنتين كثبلث مرات كأكثر أعلن حرمة االحتكار فقاؿهلل )من احتكر حكرة ةبتغي بها الغبلء فقد 

ذمة اهلل كرسولو( كالحدةث صحي  ةركةو اإلماـ أحمد كالحاك  في مستدركو على شرط  برئت منو
 الريخين.

ال ةحتكر إال خاطئ( كالحدةث  –ل  ةقل ال ةحتكر األقوات  –ال ةحتكر ) :rكةقوؿ رسوؿ اهلل 
 صحي  ةركةو مسل  في صحيحو.

عبد اهلل بن عمرهلل فيما ةركةو الحاك  في مستدركو على شرط الريخين من حدةث  rكةقوؿ 
 )المحتكر ملاوف(.

 .rفبل ةفتئتن أحد على شرةاة اهلل عز كجلن ال ةكذبن أحد على حدةث من أحادةث رسوؿ اهلل 
ةقوؿ في كلمتو الجاماةهلل )ال ضرر كال ضرار(  rما ىو مناط عحرة  االحتكار؟ الضرر. كرسوؿ اهلل 

ن ال ةجوز لئلنساف أف ةضر غيره كال كال نافية للجنسن جنس الضرر مرفوعن )ال ضرر كال ضرار(
 ةجوز لئلنساف أف ةضر نفسو.

االحتكار كلو مناط ضررن احتكار األقواتن احتكار السلعن احتكار النقد عن سوؽ التداكؿ في 
ن كاإلنساف الذم ةمارس ذلك ملاوف بكبلـ رسوؿ  سبيل التبلعب بقيمتون كل ذلك احتكار محـر

الذم ركاه الحاك  في مستدركو على شرط الريخينهلل  اهلل في حدةثو الالحي  الذم قاؿن
 )المحتكر ملاوف(.
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 ٔظ١ؾخ ٌىً أؿ فٟ هللا )ٚفبطخ ُِٕٙ اٌلػبح(

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء ع

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف من الواجبات الكفائية التي خاطب اهلل عز كجل بها عباده في محك  عبيانو كجود فئات من 
لىن الالالحين الذةن طهرت قلوبه  من السخائ  كىيمنت الرحمة عليها باباد اهلل سبحانو كعاا

ةمارسوف كظيفة التارةف بالخير كالدعوة إليو كاألمر بالماركؼ كالنهي عن المنكرن أل  عقرؤكا قولو 
 سبحانوهلل

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى  ٍيًر كىةىٍأميريكفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ ىي ي  )كىٍلتىكين مٍّنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْمرافهلل اٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ ع

كلكن اافة التي ابتليت بها أمتنا اإلسبلمية في ىذا الاالر أف في ىذه الفئات التي عنهض اليـو 
بواجب التارةف بالخير كاألمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر فئاتو ال عال  الحع إال ذاؾ الذم 

مالالحهان ذلك  ىو ىدعو إليو عالبيتها أك طالاو عليو مزاجها أك اقتضاه عحزبها أك دعتو إليو 
الحع فيما ةارٍّفوف الناس بو كفيما ةدعوف إليون فاف عنكب متنكب عن ىذا الذم ةدعونه  إليو 
اعًُّهموا بالفسوؽ أك االبتداع كربما اعهموا بالتكفير كربما أىدركا دماءى . ميزاف األمر بالماركؼ 

ن rنو كعاالى كىدم محمد كالنهي عن المنكر إنما ىو الثوابت المستقرة في كتاب اهلل سبحا
ةركف  –أقوؿ أناسانن كأسأؿ اهلل عز كجل أف ةكونوا قلة  –كلكننا ننظر فنجد في ىذا الاالر أناسان 

أف الحع ما عسكن إليو أمزجته ن ما ةتالع بمالالحه ن ما عدعوى  إليو عحزباعه ن إذا عاارضت 
عكوف لؤلمزجةن  –ةا لؤلسف ك  –ىذه مع صرة  كتاب اهلل كصرة  كبلـ رسوؿ اهلل فاف الغلبة 

عكوف للمالال  الرخاليةن عكوف لؤلنانيات الحزبيةن كىكذا. فلقد رأةنا في ىؤالء الناس من 
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ةوزعوف عه  الفسع كاالبتداع كربما التكفير على كثير من الناس رش ان دكف عفاليل كدكف عبياف 
عندما كصفوا الناس الذةن كدكف استثناء. كأقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل إف علماء الررةاة اإلسبلمية 

ةنبغي أف ةنهضوا بهذا الواجب كصفوى  بالفات في مقدمتها الرحمة باباد اهللن في مقدمتها أف 
ةكونوا ربانيينن في مقدمتها أف عكوف قلوبه  أكعية لمحبة اهللن لتاظي  حرمات اهللن في مقدمتها 

ات الدعاة إلى اهلل سبحانو أف عكوف له  ساعات عهد كلقاء مع اهلل في األسحارن علك ىي صف
كعاالىن فلماذا ننظر فنجد أف في الدعاة من ةتالفوف بنقائض ىذه الالفات؟ ننظر إلى كتاب اهلل 

فنجده ةبرر عباد اهلل سبحانو كعاالى بالمغفرة كننظر إلى أحادةث رسوؿ اهلل كإذا ىي األخرل 
 عبرر بالمغفرةن ةقوؿ اهلل عز كجلهلل

ًمياان ًإن وي )قيٍل ةىا ًعبىاًدمى ال ذً  ًة الل ًو ًإف  الل وى ةػىٍغًفري الذُّنيوبى جى ةنى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍ  الى عػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي( ]الزمرهلل 

قاؿهلل )من لقي اهلل ال ةررؾ بو  rكةركم الريخاف من حدةث أنس رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل 
 مو اهلل على النار(.شيئان حر  

قاؿهلل )من كاف  خر كبلمو  rركل الحاك  في مستدركو كأبو داكد من حدةث مااذ أف رسوؿ اهلل 
 ال إلو إال اهلل ل  عمسو النار(.

قاؿهلل )أشهد أف ال إلو إال اهلل  rةركم النسائي من حدةث أبي عميرة األنالارم أف رسوؿ اهلل 
 ـ القيامة عبده ةؤمن بهما فتمسو النار(.كأشهد أني رسوؿ اهلل ال ةلقى اهللى ةو 

قاؿهلل )إف أمتي أمة مرحومة مغفورة متاب  rةركم الحاك  في مستدركو بسند صحي  أف رسوؿ اهلل 
 عليها( كفي ركاةة بزةادة )ال ةيدرل أكلها خير أـ  خرىا خير(.

قاؿهلل  r كةركم مسل  في صحيحو كأحمد كأبو داكد من حدةث جابر رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل
 )ال ةموعن أحدك  إال كىو ةحسن الظن باهلل(.

قاؿهلل )من قاؿ ىلك الناس فهو أىلكه ( كفي ركاةةهلل  rةركم مسل  في صحيحو أف رسوؿ اهلل 
 )من قاؿ ىلك الناس فهو أكله  ىبلكان(.

ةا ىذان لماذا عدعو الناس إلى اهلل عز كجل بقلب مليء بالضغائنن مليء باألحقادن مليء بسوء 
بأنك أنت كحدؾ على الحعن أنك من  –ال ظاف  –ظن؟ لماذا عدعو الناس إلى اهلل كأنت موقن ال
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الفئة الناجية كأف كل من خالف اجتهادؾ كخالف منهجك الذم عتباو فهو ضاؿ كربما كاف كافران 
كربما أىدرت دمو؟ كيف ةا أخي؟ أموقن أنت أف ىؤالء الذةن عتهمه  بما شئت من الفسوؽ 

بل الكفرن أموقن أف الواحد منه  لن ةالب  في الغد القرةب خيران مني كمنك؟ أموقن كاالبتداع 
أنني كإةاؾ عندما نمتد على فراش الموت كناالج برحاءه لن عنسينا  –كأنت عاتد بنفسك  –أنك 

برحاء الموت شهادة أف ال إلو إال اهلل؟ أموقن أنت بهذا حتى عالنف نفسك كحتى أصنف نفسي 
 ن من عباد اهلل كحتى نالنف التائهين مع الكفرةن مع الفاسقينن مع الفجرة؟ماك في الناجي

من كاف فضيل ابن عياض ةا أخي؟ أل  ةكن قاطع طرةع؟ أل  ةكن مرعكبان للفواحش؟ إالـ  ؿ أمره 
 باد ذلك؟ أل  ةكن كاحدان من كبار الربانيينن من كبار عباد اهلل الالالحين؟

فان على نفسو؟ أل  عكن الدنيا قد أسكرعو بأىوائها كشهواعها ث  من كاف برر الحافي؟ أل  ةكن مسر 
إنو  ؿ إلى اإلنساف الذم ضيًربى بو المثل في التقول كفي الباد ال أقوؿ عن المحرمات بل عن 

 الربهات كبالورع الاجيب؟

من كاف عبد اهلل بن المبارؾ كإالـ  ؿ أمره؟ أموقن أنت ةا أخي أنني كإةاؾ إذا حانت سكرة 
 موت سنبقى على ىذه الحالةن على ىذه االستقامة؟ إذان فأنت عأمن مكر اهللن كاهلل ةقوؿهللال

 [.ٗٗ)فىبلى ةىٍأمىني مىٍكرى الٌلًو ًإال  اٍلقىٍوـي اٍلخىاًسريكفى( ]األعراؼهلل 

أل  عسمع حدةث رسوؿ اهلل المتفع عليوهلل )ةػيٍلقىى بالرجل ةـو القيامة في النار فتندلع أقتاب بطنو 
نار فيدكر فيها كما ةدكر الحمار بالرحى فيقاؿ لوهلل مالك؟ أل  عكن عأمرنا بالماركؼ كعنهانا في ال

 عن المنكر؟ ةقوؿهلل بلى كلكني كنت  مر بالماركؼ كال  عيو ككنت أنهاك  عن المنكر ك عيو(.

 أموقن أنت ةا أخي أنني كأنت لن نكوف غدان إذا قاـ الناس لرب الاالمين من ىؤالء الفئات؟!

نا سبحانو كعاالى فت  باب رحمتو لاباده جمياان كجلبه  إليو بهذه الرحمةن كرسولنا الحبيب رب
 ةقوؿهلل )برركا كال عنفركا( أننفر بدالن من أف نبرر.

 ةسركا كال عاسركا( أناسر كال نيسر؟!) :rةقوؿ حبيبنا محمد 



  

 ~913 ~ 
 

مالالحي الذاعيةن خالفني في إذا خالفني زةد من الناس في أمزجتي التي نيرٍٍّئتي عليهان خالفني في 
مالالحي الحزبية األنانيةن أصنفو من أجل ذلك في التائهينن أصنفو من أجل ذلك في البايدةن 

 عن رحمة اهلل سبحانو كعاالى؟

عن الابلج الذم ةسمو باإلنساف فوؽ  –كأنا أعساءؿ ماك   –أةها اإلخوةهلل كأني بك  عتساءلوف 
نساف قائمان بواجب التارةف بالخير كاألمر بون كاألمر ىذا المنحدرن الابلج الذم ةجال باإل

بالماركؼ كالنهي عن المنكر دكف أف ةقع في ىذا الحضيض كالسبيل إلى ذلك. كيف السبيل إلى 
ذلك كنفوسنا األمارة بالسوء عقف لنا بالمرصاد؟ سبيل ذلك أةها اإلخوة أف نزكي قلوبنان سبيل 

محبة اهلل بين جوانحنان محبة اهلل عز كجل إذا غرست  ذلك أف نبذؿ كل ما نملك من جهد لغرس
في أفئدعنا طردت حظوظ النفسن طردت الرهوات كاألىواءن طردت األنانية الرخالية كاألنانية 
الحزبيةن طردت ذلك كلو كعحوؿ القلب إلى كعاء نقي صاؼو من األدراف ةنبض بحب كاحد ال 

السبيل إلى أف نغرس بين جوانحنا محبة اهلل سبحانو ثاني لو أال كىو اهلل. كلالك  عتساءلوف فكيف 
عندما عنظر فتجد أف اهلل قد أحبك  –عجبان لمن ةسأؿ عن ىذا السبيل  –كعاالى؟ سبيل ذلك 

فرزقك نامة اإلسبلـن إذا نظرت فوجدت أف اهلل قد أحبك فرزقك نامة اإلةماف بون إذا نظرت 
لتركع كعسجد لون إذا نظرت فوجدت أف اهلل فوجدت أف اهلل قد أحبك فساقك إلى ىذا المكاف 

[. إذا ٓقد أحبك كأقدرؾ على أف عقف بين ةدةو عقوؿ لوهلل )ًإة اؾى نػىٍابيدي كًإة اؾى نىٍستىًايني( ]الفاعحةهلل 
نظرت فوجدت أف اهلل قد أحبك فأكرمك بناي  الدنيا أشكاالن كألوانانن اعتالر من سمائو كأرضو 

مة الاافية عتضرج في كيانكن ماذا عال ؟ عتبين من ذلك أف اهلل رزقان لكن إذا نظرت فوجدت نا
ةحبكن أجل كاهلل الذم ال إلو إال ىو إف اهلل ةحبنان ةحبنا إذ أكرمنا بنامة مارفتون ةحبنا إذ أكرمنا 

بنامة الوقوؼ بين ةدةون أحبنا ألنو ةكرمنا بالسجود لو. فاذا عرفت أف اهلل ةحبك أال عبادلو ةا 
ب؟! البد أف ةتفجر حب اهلل بين جوانحكن فاذا ىيمنت محبة اهلل عز كجل على أخي حبان بح

قلبك طردت ىذه المحبة ظلمات األغيارن ل  ةبع في قلبك متسع لريء  خرن عندئذو عنظر إلى 
عباد اهلل سبحانو كعاالى كعتأمل فيه  فتجد أنه  جمياان خير منكن إف ل  ةكونوا خيران منك اليـو 

ربما خيران منك غدان. كلقد كاف من دأب سيدم الريخ أحمد الرفاعي إذا جلس فلسوؼ ةكونوف 
إليو عبلمذعو كمرةدكه من حولو ةنالحه  كةاظه  كقف قائبلنهلل حيًرٍرتي مع فرعوف كنمركد كىاماف 

إف كنت أرل نفسي خيران من أم كاحد منك ن أنا أحمد البلشن أنا الش البلشن أنا ال شيء كلكن 
 امني في ىذا الذم أقامني فيو.اهلل عز كجل أق
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مطلوب منا  –السيما نحن الذةن نقـو بواجب األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر  –مطلوب منا 
أف نتالف بهذه الالفة. من قاؿ لك أف ىؤالء الذةن ةجلسوف فيستماوف إليك أدنى منك شأنان 

ين فتجد أف ماظ  ىؤالء عن اهلل؟ من قاؿ ىذا؟ لالك عنظر إذا جاء الناس كقاموا لرب الاالم
الذةن كنت عالمه  كعدعوى  كعأمرى  بالماركؼ كعنهاى  عن المنكر عنظر فتجد أنه  خير منك 

 كأنه  ةتبوؤكف أماكن خيران منك.

ث  إذا رأةت الفاسعن إذا رأةت الفاجرن ما أدراؾ أف اهلل سبحانو كعاالى سيتغمده ةـو القيامة 
ل  عسمع بحدةث رسوؿ اهلل الالحي هلل )ةيؤعى بالرجل ةـو القيامة كةستره كما ستره في دار الدنيا؟ أ

ةؤعى بالرجل ةـو القيامة فيوقفو اهلل بين ةدةو كةسبل عليو  –نموذج مثلو مليارات من الناس  –
سترهن ةسألوهلل أعذكر الماالية التي ارعكبتها ةـو كذا؟ ةقوؿ نا  ةا ربن ةقوؿ أعذكر الماالية التي 

وؿ نا  ةا ربن أعذكر الماالية التي ارعكبتها ةـو كذا؟ ةقوؿ نا  ةا ربن ارعكبتها ةـو كذا؟ ةق
( لماذا ال نتخلع بأخبلؽ اهلل؟  ةقوؿهلل فلقد سترعها عليك في دار الدنيا كىا أنا أغفرىا لك اليـو

لماذا ال نمؤل قلوبنا رحمة باباد اهلل؟ لماذا ال نجني من ىذه الرحمة الوسيلة التي نجذب بها الناس 
 مى اهلل سبحانو كعاالى.إلى ح

ث  إنني أعوجو بها إلى كل أخو  –فأنا أحوج الناس إلى ذلك  –ىذه الناليحة أزجيها أكالن لنفسي 
في اهلل. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أال ةزجنا في التيون أسأؿ اهلل عز كجل أال ةجالنا ضحاةا 

 الاظي . لرهواعنا كأىوائنا كحظوظ أنفسنا. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل

عباد اهللهلل كاف الناس كال ةزالوف ةسوسوف في ىذه الدنيا مالالحه ن كةقودكف أنفسه  بالحكمةن 
كىي الماني بكلمة السياسةن إلى ما فيو مالالحه  كأسباب انتجاعه  للرزؽ كالايش الرغيدن 
 كلكن المسلمين فيما مضىن الرعيل األكؿ من المسلمينن كانوا ةمارسوف ىذه السياسة عحت

شاار السياسة اإلسبلميةن أم ةجالوف سياساعه  التي ةقودكنها أك عقودى  في مالالحه  المختلفة 
خاضاة لئلسبلـن كمن ث  ةرفاوف شاار السياسة اإلسبلميةن خلف من باد أكلئك الناس خلف 

ـ كنظرنا فوجدنا أف ذلك الراار اختفى ركةدان ركةدان ليظهر في مكانو اإلسبلـ السياسين أم اإلسبل
الخاضع للسياسةن كنظرنا فوجدنا ناسان من الناس كأسأؿ اهلل أف ةكونوا قلة ةخضاوف اإلسبلـ لما 
عقضيو أمزجته  السياسيةن ربما أفتوا باألمس بأمر من األمور بالحل كأفتوا بو ذاعو اليـو بالحرمةن 

ى  ةؤكدكف أنو حبلؿن كربما فالوا النقيضن ربما أعلنوا عن أمر من األمور أنو محـر كنسمع اليـو ك 
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ربما كاف الريء الذم حٌرمو اهلل في كتابو محرمان في فترة من الفتراتن كإذا بنا نسمع من ةقوؿهلل ال 
إنها غدت مباحةن كىكذا فلقد كاف الراار من قبل سياسة اإلسبلـن أم السياسة التي ةنبغي أف 

ب  اإلسبلـ السياسين أم اإلسبلـ ةهيمن عليها اإلسبلـن كنظرنا اليـو فاذا بالراار قد نٌكس كأص
 الخاضع للسياسة.

 أسأؿ هلل عز كجل أف ةجنبنا المزالعن كأف ةطهر قلوبنا من اافات كلها.
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 أثوى اٌؼٛائك أِبَ ٔٙؼخ ؽؼبهرٕب االفززبْ ثبٌل١ٔب

 

 

الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

بارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  ك 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

حكمة باىرة ةرةنا اهلل عز كجل إةاىا في عال  صنف من النماؿن عتأمل في ىذا الالنف فتجد 
ي األرض باحثة عن أرزاقهان  كةة باد ذلك إلى أعراشها كشقوقها من األرض في النماؿ عساى ف

عواضع ج  كجدٍّ دائبو ةضرب بو المثل. كعلى حين غرة عنظر الواحدة من ىذه النماؿ كإذا 
بجناحين قد نبتا في جنبيها على غير عوقعن كعنظر كإذا بالنروة قد أسكرعها كإذا بالطغياف قد 

عستخف بأعراشها التي عأكم إليها من األرض كأصبحت الدنيا التي  ىيمن عليهان أصبحت
عتحرؾ فيها ضيقة أماـ أطماعها كنظرىان كعنظر كإذا عرد نفسها بجناحيها إلى جو السماء عبحث 
في علك األجواء عن أكطاف أخرل لنفسهان كلكن ما ىي إذا دقائع حتى عغدك ىذه النماؿ رزقان 

 ؾ في جو السماء.للاالافير كالطيور التي عتحر 

عباد اهللهلل إنو درس من الدركس الكونية ةبالرنا بو اهلل سبحانو كعاالى ليالمنا أف في الناس نماالن 
بررةة أصابها مثل ىذا الطغياف لما عوىمت أنها قد عمتات بجناحين؛ جناح من كى  الغنى كجناح 

ت إلى الااقبة ذاعها. ىذا  خر من كى  القوة انطلقت من مثل ما انطلقت منو علك النماؿ كانته
درس من الدركس الكونية ةبالرنا بو اهلل سبحانو كعاالىن أناس ذىلوا عن ىوةاعه ن ذىلوا عن 

الضاف الذاعي الذم ريكٍّبى في كياناعه ن خييٍّلى إليه  أنه  ةتمتاوف بريء من الغنى الذم كضاوا 
ودى . ىا ىي ذم أمرةكان أةدةه  عليو كأنه  ةتمتاوف بسبلح من القوة التي سرت إلى كج

الوالةات المتحدة مثاؿ حي نابض لهذا الذم ةبالرنا بو ربنا عز كجل كىو ةرةنا ما ةراء من سنن 
الكوف كعبرهن ىا ىي كقد خييٍّلى إليها أنها عملك الدنيا كلها من خبلؿ الكنوز المالية التي كضات 
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ها عملك من األسلحة كالقول ما ال ةدىا عليها كخييٍّلى أنها عمتلك قوة الكوف عندما كجدت أن
ةملكها الناس الذةن من حولها مررقين أك مغربين كمن ث  طمات بأف عجال من الكوف كلو 

على الاال  كلو كأف عجال من األسرة  –ةد الملك كالحك   –سلطانان لها كأف عبس  ةدىا 
ه مثاؿ لذلك الالنف من عال  اإلنسانية ماسكران ةأعمر بأمرىا كةنقاد لحكمها. ىذا الواقع الذم نرا

النماؿ الذم حدثتك  عنون كك  كقفت أماـ ذلك المثاؿن كك  عأملت في المنطلع كالااقبة التي 
 عتلخه في قالة ذلك الاال  من الحيوانات الضايفة التي ةيٍضرىبي المثل بضافها.

كجل في ىذه المهمة  عباد اهللهلل ىذه الابرة ةنبغي نحن المسلمينن ةنبغي نحن الذةن أقامنا اهلل عز
أف عبس   –كما قلت لك    –القدسية التي شرفنا بها ةنبغي أف نجني الابرة. أمرةكا اليـو عحاكؿ 

سلطانها على الاال  كلو كأف عجال من األسرة اإلنسانية ماسكران لها ةنقاد ألمرىا كةخضع 
كاقفةن في طرةقها  لحكمهان كلكن ىل عالموف أف الاقبة الكؤكد التي عخرى منها كالتي عراىا

ىي الحضارة اإلسبلمية المنبثقة من  –فيما عتالوره ىي  –بالمرصاد ىل عالموف أف ىذه الاقبة 
الماتقد اإلسبلمي؟! ىذا ىو الذم ةخيفها كىي عساى لبس  نفوذىا على الاال  كلون كمالدر ىذا 

األكركبي كاألمرةكين الخوؼ أنها عرل الحقائع اإلسبلمية الالمية كيف عغزك ربوع الغرب بررطيو 
كعسمع قرارات الدارسين كالمتربالين كالمتوقاين من الباحثين في الاال  الغربي كجله  ةقوؿهلل إف 
اإلسبلـ سيهيمن على الغرب خبلؿ نالف قرف من الزمن. ىذا ىو الذم ةخيف الغرب في طرةقو 

ضارم عن طرةع لتحقيع الحل  الذم ةتمتع بون كمن ث  فهو ةضع كل ىمو في خنع اإلسبلـ الح
القضاء على جذكر اإلسبلـ الدةنين ذلك ألف اإلسبلـ الحضارم كما عالموف ثمرة للماتقد 

اإلسبلمي الدةني. كمن ىنا فاننا نااني ىذا الذم ناانيو. لسنا نااني من ىذا الظل  الذم انح  
 أةها اإلخوة ليس علينا كالذم عقوده أمرةكا كعتخذ لحربها جنودان لها من ىنا كىنا كىناؾن ال كاهلل

مبتغاىا من كراء ذلك أرضان عسيطر عليها كال ةنابيع نف  عمتلكها كلكن قالدىا من كراء ذلك خنع 
الحضارة اإلسبلمية كىي عال  أف الحضارة اإلسبلمية لن عخنع إال إذا امتلكت األرض التي نبع 

 فيها اإلسبلـ كالتي أشرقت منها الحضارة اإلسبلمية.

ران بهذا المانى ككضات ةدم على كثيرو من الوثائع كأنا منتوو للتو من  خر كتاب قرأت كبلمان كثي
ألفو إسرائيلي ةتضمن ىذا المانى الذم أقولو لك . ما الابلج ةا عباد اهلل؟ باألمس الدابر حاكلت 
قول الرر متمثلة في اإلمبراطورةة الركمانية أف عفال الفال ذاعو كأف عخنع اإلسبلـ في مهده فما 
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استطاعت إلى ذلك سبيبلن كما عالموف. ما الابلج الذم ىيرًعى إليو ذلك الرعيل األكؿ حتى عغلب 
على قول الرر كقد كانت مهيمنة أكاد أقوؿ على الاال  كلو أك على ثبلثة أرباع الاال ؟ سأحدثك  

لى أف عن الابلج من أجل أف نضع أةدةنا على الابلج فنستاملو نحن. نحن اليـو بأمس الحاجة إ
نستامل الابلج الذم استاملو ذلك الرعيل ألننا نااني من الخطر ذاعو الذم طاؼ بذلك الرعيل 

 من قبلنا الذم ةمثلو أصحاب رسوؿ اهلل كالتاباوف كمن بادى .

عباد اهللهلل إف اهلل عز كجل قد كضانا أماـ كنوز من المدخراتن كضانا أماـ كنوز من األمواؿ 
ا؟ كما الذم ةنبغي أف نتخذه من قرار في سياستنا لهذه المدخرات كىذه المتنوعةن ما موقفنا منه

الكنوز كىذه األمواؿ؟ اسماوا الجواب من خبلؿ بياف اهلل عز كجلن ىذا البياف التربوم الاجيبن 
بادئ ذم بدء خاطب اهلل عز كجل عباده مبينان عفاىة الدنيا مؤكدان عفاىة الماؿ كأف الماؿ كلو 

 ذلك بأساليب متاددة متنوعة متكررةن فقاؿهللعرض زائلن كذكر 

ًإف  اٍاًخرىةى ًىيى دىاري اٍلقىرىاًر( ]غافرهلل  نٍػيىا مىتىاعه كى ًذًه اٍلحىيىاةي الدُّ  ًإن مىا ىى
 [ّٗ)ةىا قػىٍوـً

 كقاؿهلل 

نىكيٍ  كىعىكىا نٍػيىا لىًابه كىلىٍهوه كىزًةنىةه كىعػىفىاخيره بػىيػٍ ا اٍلحىيىاةي الدُّ ًد كىمىثىًل غىٍيثو )اٍعلىميوا أىن مى ثػيره ًفي اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى
ٍغًفرىةه مٍّنى أىٍعجىبى اٍلكيف ارى نػىبىاعيوي ثي   ةىًهيجي فػىتػىرىاهي مياٍلفىٌران ثي   ةىكيوفي حيطىامان كىًفي اٍاًخرىًة عىذىابه شىًدةده كىمى 

نٍػيىا ًإال  مىتىاعي   [.َِاٍلغيريكًر( ]الحدةدهلل  الل ًو كىًرٍضوىافه كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ

 –كقد فاحت رائحتو  –فرأل جدةان مرميان ميتان  –في حدةث صحي   –كأقبل رسوؿ اهلل ةومان 
فأمسك بأذنو كقاؿهلل )من ةرترم مني ىذا؟( قالوا لوهلل ماذا نالنع بو ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )كاهلل إف 

 وىا(.الدنيا ألىوف على اهلل عز كجل من ىذه على أصحابها الذةن رم

كىكذا اقتلع البياف اإللهي محبة الدنيان زخارفها أموالها كنوزىا مدخراعها من قلوب عباده 
المسلمينن حتى إذا نظفت قلوبه  من محبتها كعوجهوا إلى اهلل كىيمنت محبة الخالع سبحانو 

 كعاالى على قلوبه  أقبل البياف اإللهي ةقوؿهلل

ـى زًةنىةى الٌلًو ال تً   [.ِّيى أىٍخرىجى ًلًابىاًدًه كىاٍلط يٍّبىاًت ًمنى الرٍٍّزًؽ( ]األعراؼهلل )قيٍل مىٍن حىر 

 أقبل البياف اإللهي ةقوؿهلل
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ًمياان( ]البقرةهلل  لىعى لىكي  م ا ًفي األىٍرًض جى  [.ِٗ)ىيوى ال ًذم خى

 أقبل البياف اإللهي ةقوؿهلل

ًإلىٍيًو النُّريوري( ]الملكهلل )ىيوى ال ًذم جىاىلى لىكي ي اأٍلىٍرضى ذىليوالن فىاٍمريوا ًفي مىنى  اًكًبهىا كىكيليوا ًمن رٍٍّزًقًو كى
ُٓ.] 

أرأةت  إلى ىذا النهج التربوم؟ عندما عل  اهلل عز كجل أف محبة الدنيا اقتلات كزالت من قلوب 
عباده قاؿ له هلل أقبلوا إلى الماؿ كإلى متاع الدنيا فاستخدموهن ااف بوساك  أف عتأكدكا أنك  

ستستخدموف الماؿ كلن عدعوا الماؿ ةستخدمك ن ااف كقد اقتلات  محبة الدنيا الفانية أنت  الذةن 
كما   –من أفئدعك  كقلوبك  فقد أصب  مضمونان كمكفوالن أنك  إف مددع  أةدةك  إلى الماؿ 

بنيت  بو الحضاراتن بنيت  بو أسباب المتاة كالايشن اعخذع  منو سفنان  –ةفالوف ااخركف 
آربك  الحضارة لن عستابدك  الدنيان لن ةستابدك  الماؿن كىكذا أقبل ذلك الرعيل للوصوؿ إلى م

أةها اإلخوة إلى الدنيا كما ةقبل ااخركفن لكنه  أقبلوا إليها بأةدةه ن أقبلوا إليها إقباؿ السيد إلى 
ـن أقبلوا إليها إقباؿ اامر كل  ةدعوىا عتسلل إلى قلوبه  لتهيمن عليها  مهيمنة الابد المستخدى

ن ىكذا استطاع المسلموف أف ةتغلبوا على  السيد كما ىو الرأف بالنسبة للاال  الغربي اليـو
الحضارة الغربية  نذاؾن ىكذا استطاع الاال  اإلسبلمين ذلك الرعيل األكؿ أف ةتغلبوا على 

المابودن أما اإلمبراطورةة الركمانيةن ألف أكلئك الناس كانوا ةتالقوف بالماؿ كالذخر عالع الاابد ب
الماؿ بكل أصنافو كلكنه  ةستخدمونو استخداـ  –نا   –المسلموف فقد كانوا ةستخدموف 

السيد لابدهن كانوا ةقبلوف إلى الدنيا إقباؿ الالانع إلى أدكاعو التي ةستاملها لتحقيع صناعاعو التي 
ىؤالء الغربيوف إليهان  ةقبل إليهان ىكذا انتالركان أال عذكركف عمر؟ عمر أقبل إلى الدنيا كما ةقبل

بنى الكوفة كالبالرةن ككاف ىو المررؼ على ىندستهان على إقامة الروارع الرئيسية كالفرعية كعلو 
البنياف كما إلى ذلكن أقاـ مرركعان ألسطوؿ بحرمن كلو امتد بو األجل لنفذ ذلك المرركعن فال  

 . بقي ةرعدم مرقاتو كما كل ذلكن لكن ىل دخلت ىذه الدنيا في قلبو؟ ل  عدخل في قلبو ق
 –كقد أكـر اهلل سبحانو كعاالى المسلمين بالكثير كالكثير منها  –عالموفن كلما سيقت إليو الدنيا 

نظر إلى األمواؿ التي سيقت إليو كبكى قائبلنهلل الله  إنك عال  أف محمدان خيران مني فل  عاطو كل 
كل ىذان فأعوذ بك اهلل أف ةكوف ىذا ىذان كأنت عال  أف أبا بكر كاف خيران مني فل  عاطو  

أعطيتنيو فتنةن لي في دةني. ىذا ىو الابلج الذم أدعو نفسي كأدعوك  إليون نقبل على الدنيا 
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كلكن نكوف حراسان على قلوبنان نجال قلوبنا أكعية لحب كاحد ال ثاني لو ىو اهللن نجال قلوبنا 
ا أكعية للمخافة من كاحدو ال ثاني لو ىو اهللن ث  أكعية لتاظي  كاحد ال ثاني لو ىو اهللن نجال قلوبن

نقبل إلى الدنيا كاقباؿ ىؤالء ااخرةنن نستخدمها كناتالرىا حتى الثمالة من أجل بناء الحضارةن 
 من أجل بناء المدنية عنفيذان لقوؿ اهلل عز كجلهلل 

 [.ُٔ)ىيوى أىنرىأىكي  مٍّنى األىٍرًض كىاٍستػىٍامىرىكيٍ  ًفيهىا( ]ىودهلل 

نحن فالنا ىذا أةها اإلخوة فاف اهلل سبحانو كعاالى لن ةسل  علينا عدكان أةان كافن كلسوؼ إف 
ةمنى كل من ةرةد بالاال  اإلسبلمي الذم ىذا شأنو سوءان عندما ةرةدكف أف ةنالوا منو مناالن. 
ف مركلتنا أننا أصبحنا سواسية مع الغرب في عارع الدنيان في عارع الماؿ كالذخرن كدكاؤنا أ

نقتلع ذلك الحب من قلوبنا ث  نمارس ىذه المتاة التي أغدقها اهلل علينا كمتانا بها بأةدةنا كنجال 
 منها خادمان لما قد كلفنا اهلل سبحانو كعاالى بو.

عباد اهللهلل عال  النماؿ أك صنف من عال  النماؿ ةتضمن درسان كأم درسن ليت أف الاقوؿ البررةة 
ه الحكمة التي أرانا اهلل عز كجل إةاىا لناتالر منها درسان. الغرب قد عقف أماـ ىذا الواقع من ىذ

ناؿ منو السكر كل مناؿن لن ةال  كعاقبتو قرةبة كلكنو ال ةاتبرن حسنان نحن الذةن ةنبغي أف 
ناتبر. أعذكركف رئيسان من رؤساء الوالةات المتحدةن صاؿ ةمينان كةسرة ما طاب لو ذلك منذ 

ال ةفرؽ بين أرض كسماءن  –إف ل  ةتخطفو الموت  –أمره ااف؟ إنو اليـو سنوات طوةلةن إالـ  ؿ 
إنو اليـو ال ةال  ةمينان من شماؿن إنو اليـو إف كقف أماـ المر ة ل  ةتبين صورة ذاؾ الذم ةواجهو 
في المر ةن إنو اليـو ال ةال  اسمو. ألسنا في غنى عن أف نتأمل طوةبلن لنجني الابرة ةا عباد اهلل؟! 

سأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةبالرنا بما كاف عليو الرعيل األكؿ فنقتدم به  في النهج الذم أ
سلكوه كي نطور أنفسنا في الواجب الذم أمرنا اهلل عز كجل أف نطور أنفسنا بون أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل الاظي .

كمة التي ذكرناىا كعأملنا أما بادهلل فلال ناليحتي ىذه التي بوسانا جمياان أف نجنيها من ىذه الح
فيهان أرجو أف أكجهها إلى اإلخوة الذةن أكرمه  اهلل ببسطة في الرزؽن أكرمه  اهلل بنامة كافرةن 

أعجو إليه  كأناشدى  قربى الدةنن أخوة اإلةماف باهلل عز كجل أف ةطهركا قلوبه  من التالع بالدنيا 
كأف ةاودكا باد ذلك فيتمتاوا بما متاه  اهلل كزخارفها كما فال السلف الالال  ذلك الرعيل األكؿ 

بو كةتقلبوا في الناي  الذم أكرمه  اهلل عز كجل بو كأف ةلتفتوا إلى ىذا الببلء كااثار التي نجمت 
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من ىذا الببلء. إف ناسان من الناس استنزلوا غضب اهلل سبحانو كعاالى بالهدـن بالتخرةبن بالحرؽن 
إلى أف ةستنزلوا بدكرى  رحمات اهلل سبحانو كعاالى فيمدكا  –وة أدعو ىؤالء اإلخ –أنا أدعوى  

ةد الاوف عن طرةع عقدة  فضوؿ أمواله  من أجل سد ىذه الثغراتن من أجل إعادة ىذه الببلدن 
مىٍت إلى عهد جدةد من الجدة. إذا كاف ىنالك من استنزؿ  ىذه األبنية التي خيرٍّبىٍت كالتي ىيدٍّ

بالتخرةب كالتدمير كالتحرةع بدكف موجب فلنستنزؿ رحمة اهلل سبحانو  غضب اهلل سبحانو كعاالى
كعاالى بالتاميرن بالبناءن باإلعادة. ىل عضيقوف ذرعان أةها اإلخوة الذةن عسماوف كبلمي بهذا؟ الن 
أنت  ال عضيقوف ذرعان بذلك. بوساك  أف عايدكا ما عقادـ عهده كما خيرٍّبى كىيدٍّـ خبلؿ أسابيع إلى 

ن إلى األلعن كلسوؼ عجدكف أف رحمات اهلل سبحانو كعاالى ستاوضك  أضاافان أضاافان الجدة
 مضاعفةن كصدؽ اهلل القائلهلل

ًثيرىةن( ]البقرةهلل   [.ِْٓ)م ن ذىا ال ًذم ةػيٍقًرضي الٌلوى قػىٍرضان حىسىنان فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضاىافان كى

كرك  بأف الحياة مواقفن اعخذكا عند اهلل موقفانن أةها اإلخوة الذةن أكرمه  اهلل ببسطة في الرزؽ أذ 
كلسوؼ ةكرمك  اهلل عز كجل بساادة عاجلة عن طرةع مضاعفة ما عبذلوف كةكرمك  اهلل عز كجل 

بالساادة ااجلةن ىذه ناليحتي أقدمها لهؤالء اإلخوة كأنا على ةقين أف ىذا اللوف من التراح  
ئر األخطارن أل  ةقل حبيبك  المالطفىهلل سيحالن ىذه األمةن سيحالن ىذه البلدة ضد سا

 )صنائع الماركؼ عقي مالارع السوء(.
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 فالفخ اإلَٔبْ فٟ األهع رَزٛعت اإلطالػ ال اإلفَبك

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
له  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك ال

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف من أجلى مظاىر عكرة  اهلل سبحانو كعاالى لئلنساف أف قضى بالادؿ في التاامل مع أبناء 
بالفة الرحمة كبالفة  جنسو بل مع األحياء أجمعن كلفو بأف ةتخلع بالفة الحكمةن بأف ةتخلع

الالف  كالودادن ىذه صفات من صفات اهلل سبحانو كعاالى. كقد شر ؼ اهللي اإلنسافى إذ أقامو 
خليفة عنو ليقي  مجتمع الادالة بل مجتمع الرحمةن مجتمع التآلف كالود فوؽ ىذه األرض. كما 

سبحانو كعاالى كأحكامو  الدةن الذم شرؼ اهلل عز كجل بو عباده إذ كلفه  بالدةنونة لررائع اهلل
إال أداة كسبيل للنهوض بهذا االستخبلؼ الذم شرؼ اهلل سبحانو كعاالى بو اإلنساف. كما أعل  
صفة ةثني بها اهلل سبحانو كعاالى على عباده في محك  عبيانو أسمى من صفات التخلع بالفات 

عز كجل التي عتضمن  اهلل سبحانو كعاالى. كلقد عأملت في الكثير كالكثير من  م كتاب اهلل
مالدر الثناء كأسبابون المدح من اهلل سبحانو كعاالى لاباده فل  أجد صفات أسمى من ىذه 

الالفات التي حدثتك  عن طائفة منها ةثني بها اهلل سبحانو كعاالى على عبادهن عأملوا ماي في 
 باض ىذه ااةاتن ةقوؿ اهلل عز كجلهلل 

ن ةو عىٍرضيهىا الس مىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعد ٍت ًلٍلميت ًقينى( ] ؿ عمراف هلل  )كىسىارًعيوٍا ًإلىى مىٍغًفرىةو مٍّن ر بٍّكيٍ  كىجى
ُّّ.] 

 كأقوؿ ىناهلل من ى  المتقوف ةا موالم.
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اًظًمينى اٍلغىٍيظى كىاٍلاىاًفينى عىًن الن اًس كىالٌلوي ةيًحبُّ  اٍلميٍحًسًنينى(  )ال ًذةنى ةينًفقيوفى ًفي الس ر اء كىالض ر اء كىاٍلكى
 [.ُّْ] ؿ عمراف هلل 

أرأةت  إلى ىذه الالفات التي ةثني بها اهلل عز كجل على الخليقة المتميزة من عبادهن عأملوا في 
 قولو سبحانوهلل

قىةو أىٍك مىٍاريكؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بػىٍينى الن اًس  ًثيرو مٍّن ن ٍجوىاىيٍ  ًإال  مىٍن أىمىرى ًبالىدى رى ًفي كى يػٍ كىمىن ةػىٍفاىٍل ذىًلكى )ال  خى
 [.ُُْابٍػتػىغىاء مىٍرضىاًت الٌلًو فىسىٍوؼى نػيٍؤعًيًو أىٍجران عىًظيمان(    ]النساء هلل 

 ل  ةحدثنا اهلل عز كجل بالدد الثناء على ىذه الثلة من عباده عن أكثر من ىذه الالفات

قىةو  ًثيرو مٍّن ن ٍجوىاىيٍ  ًإال  مىٍن أىمىرى ًبالىدى رى ًفي كى يػٍ ( ككجوه الماركؼ كثيرة ال حالر لها  )ال  خى أىٍك مىٍاريكؼو
قىةو أىٍك مىٍاريكؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بػىٍينى الن اًس(.  عرملها القي  اإلنسانية جمااء )ًإال  مىٍن أىمىرى ًبالىدى

في الالحي  من حدةث أبي أةوب األنالارمهلل )أال أدلك على ما ةحبو اهلل  rةقوؿ المالطفى 
فاسدةن كعقرب المتباعدةن(ن أال أدلك على صدقة ةحبها اهلل كرسولون كرسولون عالل  بين المت

على ىاعين الخاللتين اللتين  rعالل  بين المتفاسدةن كعقرب بين المتباعدةنن ل  ةزد رسوؿ اهلل 
 ىما ضمانة محبة اهلل كرسولو لمن اعالف بهما.

ىا قوؿ ال إلو إال اهلل فيما ص  عنو أةضانهلل )اإلةماف بضع كسباوف شابةن أعبل rكةقوؿ المالطفى 
كأدناىا إماطة األذل عن الطرةع(. أم أف األعماؿ اإلنسانية كالوظائف الجلة التي أقاـ اهلل 

اإلنساف خليفة عنو بها في ىذه الحياة الدنيا كثيرة جدان كىي مجتماة بين ما ةربو الغبلفينن أما 
اإلنسانية جمااءن ىذا ىو الغبلؼ  الغبلؼ األكؿ فالماتقد الذم عنبع منو إمكانية عطبيع القي 

مجمبلن مستارضان كل األعماؿ اإلنسانية  rاألكؿن قوؿ ال إلو إال اهللن ث  ةنتهي حدةث رسوؿ اهلل 
المبركرة التي عجمع كال عفرؽن عبني كال عهدـن عحقع الحب كال عستثير مراعر البغضاءن 

في أبس  عمل إنساني أال كىو  ةستارضها كلها إلى أف ةالل إلى الغبلؼ األخير الذم ةتمثل
إماطة األذل عن الطرةع. أرأةت  إلى ىذه الخبلفة التي شرؼ اهللي عز كجل اإلنسافى بها كالتي بها 

ةثني اهلل عز كجل على ىذه الخليقة المتميزة من عباده. ث  إني أقوؿ لك هلل ما حاؽ غضب اهلل عز 
سباب التي ستسماونها من خبلؿ بياف كجل على قوـو من الناس لسبب من األسباب إال لهذه األ

اهلل عز كجل. لقد استارضت كتاب اهلل كحاكلت أف ألتق  أخطر ما ةثير غضب اهلل عز كجل على 
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اإلنساف فل  أجد إال ىذا الذم أحدثك  عن نموذج منو. اسماوا الحيثيات التي بموجبها قضى 
 اهلل عز كجل باىبلؾ فرعوف كملئو كقومون ةقوؿهلل

بٍّ ي أىبٍػنىاءىيٍ  كىةىٍستىٍحًيي )ًإف  ًفرٍ  هيٍ  ةيذى عىٍوفى عىبلى ًفي اأٍلىٍرًض كىجىاىلى أىٍىلىهىا ًشيىاان ةىٍستىٍضًافي طىائًفىةن مٍّنػٍ
 [.ًْنسىاءىيٍ  ًإن وي كىافى ًمنى اٍلميٍفًسًدةنى( ]القاله هلل 

 علك ىي الحيثية التي بموجبها أىلك اهلل سبحانو كعاالى فرعوف كمؤله.

قاركف كبين لنا السبب ذاعو في غضب اهلل عز كجل عليو الذم اقتضى أف ةخسف بو  حدثنا عن
 كبداره األرضهلل

نىاهي ًمنى اٍلكينيوًز مىا ًإف  مىفىاًعحىوي لىتػىنيوءي بًالٍ  اياٍلبىًة أيكًلي )ًإف  قىاريكفى كىافى ًمن قػىٍوـً ميوسىى فػىبػىغىى عىلىٍيًهٍ  كى عػىيػٍ
ًة ًإٍذ قىاؿى لىوي قػى  ٍوميوي الى عػىٍفرىٍح ًإف  الل وى الى ةيًحبُّ اٍلفىرًًحينى * كىابٍػتىًغ ًفيمىا  عىاؾى الل وي الد ارى اٍاًخرىةى كىالى اٍلقيو 

نٍػيىا كىأىٍحًسن كىمىا أىٍحسىنى الل وي ًإلىٍيكى كىالى عػىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإف  الل وى   الى ةيًحبُّ  عىنسى نىاًليبىكى ًمنى الدُّ
 [.ٕٕ-ٕٔاٍلميٍفًسًدةنى( ]القاله هلل 

 كلكن االستكبار طاؼ برأسون كلكن الاناد كالاللف حجباه عن ىوةتو فحاؽ بو قرار اهلل القائلهلل 

( ]القاله هلل  ارًًه اأٍلىٍرضى ٍفنىا ًبًو كىًبدى  [.ُٖ)فىخىسى

ثل في مظاىر عباد اهللهلل إف في الناس كثرة عتوى  أف الدةن الذم ةقربها إلى اهلل عز كجل إنما ةتم
ةغطوف أنفسه  بهان ث  إنه  ةبيحوف ألنفسه  أف ةتحركوا عحت الغطاء   –إف جاز التابير–كقرور 

كما ةراؤكف إةغاالن في الفسادن إماانان في الظل ن عكوفان على اإلىبلؾ كالتقتيلن كلكنه  ةستركف 
ف أف اهلل عز كجل أنفسه  بماذا؟ بمظاىر الدةنن كأنا ال أدرم أى  مخدكعوف بأنفسه  ةتالورك 

ةيٍخدىع كأنو ةكتفي من انقيادى  لدةنو كاستجابته  لحكمو بهذه المظاىر التي ربما ةتالوركف أنه  
ةحجبوف اهلل عما كراءىا؟! أىكذا ةقودى  الغباء؟! أـ إنه  ةخادعوف اهلل إذ ةخادعوف الناس؟! 

في المآذف الباسقة  ةتسابقوف في المظاىرن ةتسابقوف في بناء المساجد الفخمةن ةتسابقوف
الالاعدة إلى جو السماءن ةتسابقوف ربما في ذرع الطرةع ما بينه  كبين بيت اهلل الحراـ جيئة 
كذىابانن ةتسابقوف فيما بينه  في ركيااتن كاخترؽ ىذه الظاىرة لتجد باد ذلك أف نفسك مع 

في األرض كةمان خليفة من خلفاء قاركف في الوصف الذم كصفو اهلل سبحانو كعاالى بون ةفسد 
في الظل  كةنقاد لدكافع أحقاده كضغائنو كمراعر عدكانون ةستجيب لهذه المراعر منالرفان عن 
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االستجابة ألمر اهلل عز كجل كلكأنو ةقوؿهلل إذا سيًئٍلتي أقوؿهلل انظر ك  بنيت من المساجدن عأمل ك   
ء اإلخوة أةضان أف لنفسي كلك  كلهؤال –أةها اإلخوة  –كانت مرعفاة علك المآذف. كلكن أحب 

ةتأملوا كتاب اهلل فيتبينوا مثلين لرجرعين إحداىما عمثل اإلنساف الذم استجاب ألمر اهلل ظاىران 
كباطنانن غرس عقيدة اإلةماف بين جوانحون غذ ل ىذه الاقيدة باالستجابة ألمر اهلل عز كجل 

وؿ إلى خادـ كما أمر اهلل فأثمرت شجرة اإلةماف بين جوانحو شتى أنواع الثمار اإلنسانيةن عح
لرقابة الادؿن عحوؿ إلى خادـ لتحقيع الحكمةن عحوؿ إلى خادـ لمد مراعر األلفة كالرحمة بينو 
كبين سائر عباد اهلل سبحانو كعاالىن سمع رسوؿ اهلل ةقوؿهلل )المسل  من سل  المسلموف من ةده 

 لهذا الذم كصف رسوؿ اهلل كلسانو( فطأطأ الرأس كانقاد لهذا األمر فكاف في سلوكو مظهران 

ا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا ًفي الس مىاء  * عػيٍؤًعي )أىلىٍ  عػىرى كىٍيفى ضىرىبى الٌلوي مىثىبلن كىًلمىةن طىيٍّبىةن كىرىجىرةو طىيٍّبىةو أىٍصليهى
 [.ِٓ-ِْأيكيلىهىا كيل  ًحينو بًًاٍذًف رىبػٍّهىا( ]إبراىي  هلل 

لمن عررؼ بالخبلفة عن اهلل فاصطبغ باألخبلؽ الذم  ىذا ىو المثل الذم ةضربو اهلل لئلنساف
 ةتالف اهلل عز كجل بهان ث  ةقوؿهلل

ًبيثىةو اٍجتيث ٍت ًمن فػىٍوًؽ األىٍرًض مىا لىهىا ًمن قػىرىارو( ]إبراىي  هلل  ًبيثىةو كىرىجىرىةو خى ًلمىةو خى  [.ِٔ)كىمىثلي كى

كلمة ل  عكن في األصل خبيثة كلكنها عأملوا في دقة الببلغة القر نيةن عأملوا في دقة الوصفن إنها  
استحالت إلى كلمة خبيثة عندما ل  ةكن لها قرار في القلبن عندما اجتثت من داخل الفؤاد فل  
عكن لها جذكر خفية عتلقى الغذاء لتتنامىن عحولت من الطهر إلى الخبثن عحولت من الفائدة إلى 

األرض لكن لتالب  أشواكان كلتينع الضررن عنامت ىذه الرجرة التي اجتثت جذكرىا من فوؽ 
بالسمـو كالحناظلن لتينع بالحناظل المهلكة كالسمـو المبيدة. ةا عجبان لمن ةمر بهاعين الالورعين 
في كتاب اهلل عز كجل فبل ةايد ث  ال ةايد كال ةسجد لهذا البياف الرباني إذ ةالف حاؿ فئتين من 

ان  ث  غذت ىذه الجذكر من ىذه الرجرة الناسن الفئة التي غرست عقيدة اإلةماف بين الجو 
حتى أةنات الرجرة أغالانان عدلى منها ثمار اإلنسانية جمااءن الرحمةن الادؿن اإلحسافن األلفةن 
الودن البناءن الجمع بدالن من التفرةع. كةا عجبان لمن ةمر بالالورة األخرل فيقفز فوقها أك ةمر بها 

 نى.مر إنساف غبي أحمع ال ةستبين لها أم ما
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بقي أف أقوؿ أةها اإلخوة لهؤالء اإلخوة الذةن  ثركا أف ةكونوا من البياف اإللهي كالمثل الثانين  
ن عاشوا  كالرجرة الخبيثة التي اجتثت من فوؽ األرض فأةنات الحناظل كأةنات السمـو
الن من ليستجيبوا ألحقادى  كضغائنه  ال لريء  خرن جالوا رسالته  التي كيلٍّفيوا بها اإلفساد بد

اإلصبلح كإف كاف اهلل عز كجل ةقوؿهلل )ًإف  الل وى الى ةيًحبُّ اٍلميٍفًسًدةنى(ن جالوا رسالته  التهدة  بدالن 
من البناءن جالوا رسالته  اإلحراؽ كاإلعبلؼ بدالن من مد جسور األلفة كالود. أقوؿ لهؤالء 

بون ىذا الحجاب الذم  اإلخوةهلل إف ىذا الحجاب الذم ةحجبك  عن الررؼ الذم شرفك  اهلل
ةحجبك  عن ىوةاعك  عبيدان أذالء هلل عز كجلن ىذا الحجاب سيتمزؽ عما قرةبن كلالك  عركنو 
بايدان كلكنو أراه قرةبانن أجلن نا  سيتمزؽ ىذا الحجاب عندما ةتراجع منك  الخلعن كصدؽ اهلل 

 القائلهلل

ٍلًع أىفىبلى ةػى   [.ٍٖٔاًقليوفى( ]ةس هلل )كىمىٍن نػياىمٍٍّرهي نػينىكٍٍّسوي ًفي اٍلخى

سيتراجع منك  الخلع كلسوؼ عذبل الرعونات كلسوؼ عتراجع الرهوات كاألىواء كلسوؼ عقفوف 
أماـ ىوةتاك  كقد عمزؽ الحجاب الذم كاف ةحجبك  عن الرؤةان أل  ةقل اهلل عز كجل في محك  

 عبيانون كىا أنا أقرأ البياف من أكؿ السورة لكي نتبينها كاملةهلل

ٍبًل اٍلوىرًةًد * ًإٍذ ةػىتػى )كىلىقى  نسىافى كىنػىٍالى ي مىا عػيوىٍسًوسي بًًو نػىٍفسيوي كىنىٍحني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍن حى لىٍقنىا اإٍلً لىق ى ٍد خى
ٍةًو رىًقيبه عىًتيده * كىجى  اءٍت سىٍكرىةي اٍلميتػىلىقٍّيىاًف عىًن اٍليىًميًن كىعىًن الرٍّمىاًؿ قىًايده * مىا ةػىٍلًفظي ًمن قػىٍوؿو ًإال  لىدى

 اٍلمىٍوًت بًاٍلحىعٍّ ذىًلكى مىا كينتى ًمٍنوي عىًحيدي * كىنيًفخى ًفي الالُّوًر ذىًلكى ةػىٍوـي اٍلوىًعيًد * كىجىاءٍت كيلُّ نػىٍفسو 
ٍفنىا عىنكى ًغطىاءؾى فػىبىالىريؾى اٍليػىٍوـى  ا فىكىرى حىًدةده(          م اىهىا سىاًئعه كىشىًهيده * لىقىٍد كينتى ًفي غىٍفلىةو مٍٍّن ىىذى

 [.ِِ-ُٔ]ؽ هلل 

ىذا كصف ةضانا اهلل منو أماـ حدث سنلقاه جمياان ةـو القيامة لكني أقوؿ لك  عن مقدماعون 
مقدماعو ستتحقع في دار الدنيان أجلن أقوؿ لنفسي كلك  كألكلئك اإلخوة الذةن ةسادكف إذ 

بون أقوؿ له  ىذه الحجب  ةمانوف في اإلعبلؼ كالحرؽ كالظل  بدالن مما كظفه  اهلل عز كجل
ستتمزؽ في دار الدنيا قبل أف عرحلوا منهان كىذه الرعونات التي عقودك  كسترة الضغائن كاألحقاد 
التي عهيمن عليك  كل ذلك سينجابن ستنجاب سحبو كلن ةبقى إال الندـ الذم ةأكل أفئدعك  

راش الموت كةتمنى أنو لو كالت ساعة ندـن نا  علك ىي الساعة التي ةمتد كل كاحد منك  على ف
ـى ما اعوجن ةتمنى لو أنو عاد ليستسم  المظلومين  عاد ليالل  ما أفسدن ةتمنى لو أنو عاد ليقوٍّ
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كلكن أنى لو الاودن كالمااصي كلها عغتفر إال ماالية ةرحل بها اإلنساف إلى اهلل عحمل الظل  فوؽ 
الدنيان لن ةستطيع أف ةرجع مهما األعناؽن عحمل الظل  الذم مارسو كىو ةنتري بو في حياعو 

 قاؿ.

ا عػىرىٍكتي كىبل  ًإنػ هىا كى  ًلمىةه ىيوى )حىت ى ًإذىا جىاء أىحىدىىي ي اٍلمىٍوتي قىاؿى رىبٍّ اٍرًجايوًف * لىاىلٍّي أىٍعمىلي صىاًلحان ًفيمى
اىثيوفى(ن ]المؤمنوف هلل   [ لكنو لن ةاود.ََُ - ٗٗقىائًليهىا كىًمن كىرىائًًه  بػىٍرزىخه ًإلىى ةػىٍوـً ةػيبػٍ

أةها اإلخوة ما أكثر ما قضى اهلل عز كجل أف أحاكر مبلحدة كأف أناقره  كأحاكرى ن كلقد أكرمني 
اهلل عز كجل بحب الحجاج عحت مظلة المنطع كالال  ليس إالن قلت في نهاةة كل حجاج لهؤالء 

مسك بو لكن اإلخوةن قلت لكل كاحد منه هلل لك أف عستمر على ىذا النهج الذم عؤمن كعت
بررط كاحد أف عضمن عدـ الندامةن أف عضمن بقاءؾ مؤمنان سايدان بهذا المبدأ إلى أف عرحل من 

ىذه الدنيان إف كنت عضمن أنك ستبقى كذلك فأنا أىنئك من اافن أما إف كنت عال  أنك ستندـ 
لك كأف الحوافز التي عحملك على التمسك بهذا الذم عتالوره كل ذلك سينجاب عنكن كل ذ

سيبتاد كلن ةبقى أمامك من صدةعن صدةقك الذم ةنبغي أف عتخذه من ااف عجهالتون عنكرت لون 
إف كنت عال  أنك لن عندـ فابع على مبدئك ىذا كما جئت كأنا أىنئكن لكن موعد ما بيننا 

سيذكرؾ بأنك ستندـ كبأف ىذه المراعر ستنجاب سحبها كلسوؼ عستبين ىوةتك عبدان مملوكان هلل 
 نك لن عستطيع أف عستفيد من ندمكن كصدؽ اهلل القائلهللكلك

هيٍ  )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدان * لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدان * كىكيلُّ 
 [.ٓٗ-ّٗ عًيًو ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان( ]مرة  هلل 

 هلل الاظي .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر ا
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ؼ١ٓ ؽو٠خ اإلَٔبْ ػجٛك٠زٗ هلل َِ 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

رةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال ش
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل 

كما أف الحنطة ال عستحالد سنابل إال باد أف عبذر حبان في طواةا التراب ككما أف الثمار ال ةت  
الحالوؿ عليها إال باد أف عبذر شتبلن فرجران في عال  الحقوؿ كالبساعين ككما أف الفرع ال ةمكن 

سبحانو كعاالى اإلنساف بها ال عتحقع إال في أف ةوجد إال من أصلو ككذلك  الحرةة التي متع اهلل 
ةنبوع الابودةة هلل سبحانو كعاالىن ال عتحقع إال في أصلو بينو كبين الحرةة منتهى التبلـز أال كىو 

عبودةة اإلنساف هلل عز كجل. كلال فينا من ةتساءؿ أىي حقيقة عبودةة اإلنساف هلل حتى نفه  ىذا 
ة اإلنساف فرعان لها؟ نا  ةا عباد اهللن كخير دليل كأخالر دليل على التبلـز بين الابودةة أصبلن كحرة

أف اإلنساف عبده أةان كاف هلل عز كجل أف اهلل عز كجل متاو بنا  شتى متنوعة كمختلفة كلكنو ال 
ةملك استقدامان لها كما أنو ال ةملك استبقاءن لهان إنو ةنفال بها كال ةفال شيئان منها باختيارهن ىذا 

على نامة الفكرن أنت عنفال بالفكر كال عفالون ال عال  كيف أقبلت إليك ىذه النامة كال ةنطبع 
عستطيع أف عستبقيها عندما عودعكن كذلك  نامة النطعن نامة السمعن نامة البالرن نامة الرقادن 

نامة اليقظة باد الرقادن كل ذلك متع ةتمتع بها اإلنساف منفابلن بها كلكنو ال ةملك أف ةكوف 
الفاعل لريء منهان عبلـ عدؿ ىذه الظاىرة ةا عباد اهلل؟ إنها عدؿ على أف اإلنساف جهاز استقباؿ 
فليسأؿ ىذا اإلنساف من أةن ةأعيو اإلرساؿ. أنت مجرد جهاز استقباؿن كإذا عأملت كجدت أف 
 اإلرساؿ ةأعيك من لدف كاحد ال ثاني لو أال كىو الخالع األكحد سبحانو كعاالىن أليست ىذه

الظاىر كافية دليبلن على أف الابد اإلنساف مالطبغ بحقيقة الابودةة هلل سبحانو كعاالى؟ إذان فتاالوا 
ناود فنقوؿ إف اإلنساف ال ةملك حرةتو التي ةنبغي أف ةاتز بها إال باد أف ةغرس في طواةا قلبو 

لى شاوره عندئذو شجرة الابودةة هلل عز كجل كإال باد أف ةالطبغ بهذه الابودةة كيانو كعهيمن ع
ثمار الابودةة الحقيقية. كمن أراد أف ةبحث عن الحرةة  –شجرة الابودةة هلل  –عثمر ىذه الرجرة 
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فليبحث عنها في طواةا عبودةة اإلنساف هللن إف عاه عن ىذا الماين لن ةاثر عن ىذه الحرةة ق . 
في عقلو ث  ىيمنت كجدانان  إذا عل  اإلنساف أنو عبد مملوؾ هلل كإذا عحققت ىذه المارفة ةقينان 

على قلبو ككيانو فانو ةملك حرةة حقيقية عامة ال ةملكها أحد غيره إال من اعالف بالالفة التي متاو 
اهلل عز كجل بها. اإلنساف الذم داف بالابودةة هللن ىيمنت الابودةة ثقة باهلل على كيانو كةقينان بأنو 

منو كأف مرده باد الحياة إليو ال ةمكن أف ةهوف كحده النافع كالضار كبأف منطلقو إلى الحياة 
لطاغية كال لباغو ق ن ذلك ألف عبودةتو إنما ىي هلل سبحانو كحدهن ال ةمكن أف ةمارس طغيانان كال 

بغيان في جنبات األرض ألف عبودةتو هلل عالده عن ذلك فهو ةتطامن كةنزؿ عن مستول الطغاة 
إف كانت لدةو قوة عدفاو إلى ذلك الالون كىو ةتسامى من كالبغاة كالظالمين إلى مستول اإلنسانية 

كىدة الذؿ كالضاة إلى مستول اإلنسانية الباسقة إف كاف قد ابتلي بضاف في كيانو أك فقر في 
امتبلكو. كىكذا فاف الابودةة هلل عز كجل عنزؿ بالمتألهين إلى مستول اإلنسانية كعرفع النازلين 

تول ىذه اإلنسانية ذاعها. ىذا ما عفالو الابودةة إذا عرسخت كالواقاين في كىدة الذؿ إلى مس
جذكرىا في قلب اإلنساف كإذا ىيمنت على كيانو كما قلت لك  كجدانان أةها اإلخوة. ىذا اإلنساف 

الذم اصطبغ كيانو بذؿ الابودةة هلل ال ةمكن أف ةالب  عبدان لرهواعو كأىوائون ةتحرر منهان ال 
و األمارة بالسوءن ال ةمكن أف عقوده إلى مهاكم الذؿن ال ةمكن ةمكن أف ةالب  عبدان لنفس

لؤلطماع أف عنزؿ بو عن مستول اإلنسانية الكرةمة إلى مستول الذؿ كالمهانة استجابة لطماون 
استجابة لرغباعون ال ةمكن لئلنساف الذم ىيمنت مراعر الابودةة هلل عز كجل على كيانو ال ةمكن 

 سبحانو كعاالى عليون ةتالارعاف كل من عقلو كرعوناعو كلكن حرةتو أف ةنقاد لماالية حرمها اهلل
عجالو ةتغلب على رعوناعو لماللحة عقلون كالحر ىو من ةستجيب دائمان لنداء الاقل كةتسامى 
فوؽ نداء الرهوات كاألىواء دائمان. ىذه حقيقة أةها اإلخوة كالواقع خير شاىد على ذلك. كك  

كبليغة ةضانا بياف اهلل عز كجل أمامها لنال  أف أكؿ ثمرة من ثمار  في القر ف من شواىد عجيبة
الابودةة هلل عز كجل ىي الحرةةن ىي الكرامة التي عأبى على صاحبها أف ةهوف للطغاة كأف ةهوف 
للظالمين أةان كانوا. انظركا إلى ىذا المرهدن مرهد سحرة فرعوف عندما كانوا عائهين عن الحعن 

ن عن ىوةاعه  عبيدان هلل عز كجلن كانوا ةايروف أذالء مهينين عحت سلطاف عندما كانوا عائهي
فرعوفن كلما استدعاى  فرعوف لمباراة بينه  كبين ماجزات سيدنا موسى على نبينا كعليو الالبلة 

 [.ْْكالسبلـ بدؤكا أعماله  السحرةة قائلينهلل )ًبًاز ًة ًفٍرعىٍوفى ًإن ا لىنىٍحني اٍلغىالًبيوفى( ]الراراءهلل 
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عأملوا المهانةن ى  الذةن ةمارسوىا كمع ذلك ةقوؿ أحدى  )بًًاز ًة ًفٍرعىٍوفى ًإن ا لىنىٍحني اٍلغىالًبيوفى(. لكن 
ماذا كانت الااقبة؟ باد أف عبينوا شخالية موسى كباد أف عبينوا الفرؽ بين السحر الوىمي الخادع 

وا صدؽ سيدنا موسى عنبهوا إلى ىوةاعه  كبين الماجزة الربانية الهابطة من السماء كباد أف عرف
كعرفوا أنفسه  كعبينوا أنه  عبيده هلل كليسوا عبيدان لفرعوف. انظركا إلى الوضع الجدةد الذم  ؿ 

 إليو ىؤالء السحرة

 [َٕ)فىأيٍلًقيى الس حىرىةي سيج دان( ]طوهلل 

 باد أف عبينوا الحقيقة 

 [.َٕن ا ًبرىبٍّ ىىاريكفى كىميوسىى( ]طوهلل )فىأيٍلًقيى الس حىرىةي سيج دان قىاليوا  مى 

( أم فرعوفهلل  )قىاؿى

يقىطٍّاىن  أىٍةًدةىكي  ًبيريكي ي ال ًذم عىل مىكي ي السٍٍّحرى فىؤلى ٍ  كىأىٍرجيلىكي  مٍٍّن )قىاؿى  مىنتيٍ  لىوي قػىٍبلى أىٍف  ذىفى لىكيٍ  ًإن وي لىكى
يصىلٍّبػىن كيٍ  ًفي جيذيكًع الن خٍ  ؼو كىألى ابان كىأىبٍػقىى * قىاليوا لىن نػٍُّؤثًرىؾى عىلىى مىا ًخبلى ًل كىلىتػىٍالىمين  أىةػُّنىا أىشىدُّ عىذى

نٍػيىا * ًإن ا ًذًه اٍلحىيىاةى الدُّ ا عػىٍقًضي ىى يػٍّنىاًت كىال ًذم فىطىرىنىا فىاٍقًض مىا أىنتى قىاضو ًإن مى  مىن ا ًبرىبػٍّنىا  جىاءنىا ًمنى اٍلبػى
ٍغًفرى لىنىا خىطى  ره كىأىبٍػقىى( ]طوهلل لًيػى يػٍ  [.ّٕ-ُٕاةىانىا كىمىا أىٍكرىٍىتػىنىا عىلىٍيًو ًمنى السٍٍّحًر كىالل وي خى

عأملوا في موقف ىؤالء السحرة قبل أف ةكترفوا ىوةاعه  عبيدان مملوكين هلل الواحد األحد ككيف  
 ؿ أمرى  ككيف عفجرت الحرةة من كياناعه  كانوا ةقولوف )بًًاز ًة ًفٍرعىٍوفى ًإن ا لىنىٍحني اٍلغىالًبيوفى( ث  إالـ 

ككيف عفجرت الكرامة من مراعرى  عندما عرفوا أنفسه  مملوكين هلل ال لهذا الوغدن عندما 
عرفوا أنفسه  عبيدان لمن خلقه ن ل  ةؤثر فيه  التهدةدن ل  ةؤثر فيه  الوعيد ق  )فىاٍقًض مىا أىنتى 

ًذًه اٍلحىيىاةى  ا عػىٍقًضي ىى ٍغًفرى لىنىا خىطىاةىانىا كىمىا أىٍكرىٍىتػىنىا عىلىٍيًو ًمنى السٍٍّحًر  قىاضو ًإن مى نٍػيىا * ًإن ا  مىن ا ًبرىبػٍّنىا لًيػى الدُّ
ره كىأىبٍػقىى(. يػٍ  كىالل وي خى

ىذا مرهد من المراىد الكثيرة التي ةبرز البياف اإللهي من خبللها ما عفالو عبودةة اإلنساف هلل عز 
اىد الكثيرة التي ةخاطب البياف اإللهي من خبللها عباده قائبلن إذا كجلن ىذا مرهد من المر

أردع  أف عبحثوا عن الحرةة فابحثوا عنها في ماين عبودةتك  لين ابحثوا عنها في كنز ىذه 
الابودةةن لن عاثركا عليها إال إذا عرفت  ىوةاعك  كأدركت  مملوكيتك  لواحد ال لغيرهن عندئذو 
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كىو الضار كىو الماطي كىو المانع كىو المحيي كىو المميتن لماذا أىوف  عالموف أنو ىو النافع
 كلماذا أيذىؿُّ لمن ىو عبد مثلي.

من ةرةدكف أف  –كةا للاجب  –أةها اإلخوةهلل في الناس من ةهتفوف اليـو بالحرةةن كفي الناس 
وف أف الفرع ال ةضيفوا أصبلن إلى شرةاة اهلل عز كجل بانواف الحرةة ككأف ىؤالء الناس ال ةالم

ةيستولىد إال من أصلون كأصل الحرةة الحقيقية إنما ةكمن في عبودةة اإلنساف هلل سبحانو كعاالىن 
فمن عرؼ نفسو عبدان هلل كأةقن ذلك كىيمنت ىذه الابودةة كجدانان على كيانو كقلبو امتلك ناصية 

أضع أمامك  ىذا المرهد الحرةة بكل مانى الكلمة في كل ما ةتالع في شؤكنو كأحوالو. دعوني 
ااخرهلل كاحد من الالماء الربانيين الذةن كانوا في أكاخر القرف التاسع عرر كأكائل القرف الاررةنن 

اشترؾ بالحرب الاالمية األكلى كسيع أسيران إلى ماسكرات القياصرة الركسن في ةـو من األةاـ 
اف كلما مر بفئة قاموا احترامان دخل ضاب  إلى ماسكر ىؤالء األسرل كأخذ ةجوب فيما بينه ن ك

لون لما كصل إلى ىذا الاال  الرباني الجليل الذم كاف ةيلقب ببدةع الزماف ل  ةتحرؾ كل  ةق  لون 
التفت إليو قائبلنهلل لالك ال عارفنين قاؿهلل بل أنا أعرفكن أنت ذاؾ الذم ةيقاؿ لو نيقوالن قاؿهلل 

كلكن اإللو الذم أنا عبده ةمناني أف أىوف لغيرهن  فأنت عستهين إذان ركسيان قاؿهلل ال أنا ال أستهين
حكمت عليو المحكمة الميدانية بالقتلن كلما جيء بو لتنفيذ الحك  نظر إليو مليان ث  دنا إليو 

 كربت على كتفو قائبلنهلل إنني ماجب كل اإلعجاب بدةن أعزؾ إلى ىذا الحد.

مة كنز الابودةة هللن ك  ىي جليلة نامة عباد اهلل ك  ىي جليلة نامة اهلل علينان ك  ىي جليلة نا
مملوكيتنا هلل عز كجلن عبودةتنا هلل ىي عنواف حرةتنا بالنسبة لغير اهلل عز كجلن من ىذا الذم 

ةستطيع أف ةذلك كأنت كاقف بباب اهلل عز كجل ماتز بابودةتك هلل سبحانو كعاالىن فليال  ىذا 
اإلنسانية عن كلمة الحرةة فليال  أنها مطوةة الذم ةبحث ث  ةبحث ث  ةبحث في طواةا الررةاة 

في كنز الابودةة هلل سبحانو كعاالىن فبل ةطيلن البحث في ذلك. كنحن عندما ناالج قضاةانا على 
اختبلفها إنما ننطلع في ماالجتها من ةقيننا بابودةتنا هلل عز كجلن ذلك ىو كنزنا كذلك ىو سل  

ذلك من عل  كجهلو من جهلن أما أكلئك الذةن عاىوا عن  الرقي في حياعينا األكلى كالثانية عل 
عبودةته  هلل فانظر إليه  عجد أف كل كاحد منه  عبده للدرى ن عبده للدةنارن عبده لبنائو الذم 

ةريدهن عبده لسيارعون عبده ألىوائون عبده لمركزهن أليس كذلكن صدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل )عاس عبد 
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اس عبد الخميالةن عاس كانتكس كإذا شيك فبل انتقش( أقوؿ قولي الدرى ن عاس عبد الدةنارن ع
 ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

  

 

 

 

 

 

 هٍٛي هللا ٠ٛط١ٕب ثبٌزٛعٗ اٌٝ اٌَّغل األلظٝ ٚاٌظالح ف١ٗ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف مما أجمع عليو علماء المسلمين أف أم بقاة من بقاع األرض امتد إليها الفت  اإلسبلمي عالب  
ف البقاة التي اعالفت بهذه الالفة ال عنحسر عنها بذلك دار إسبلـن كما أجمع علماء المسلمين أ

ىذه الالفة إلى ةـو القيامةن أم عظل دار إسبلـ مهما امتد إليها الادكاف كمهما عطاكؿ عليها أمد 
في الحدةث الالحي  قائبلنهلل  rأعلن المالطفى  –كلهذا السبب  –البغي كاالحتبلؿن كمن ىنا 

مة( أم الجهاد القتالين لماذا؟ ألف البقاع التي شاء اهلل )الجهاد ماضو في  كفي أمتي إلى ةـو القيا
عز كجل أف عفت  فتحان إسبلميان دخلت عحت اس  دار اإلسبلـن كالبد أف ىنالك من ةحاكؿ أف 
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ةطغى كأف ةبغي كأف ةحتل دكر اإلسبلـ ىذهن كالبد في ىذه الحالة من حراسة ىذه البقاع 
ن ةرةد أف ةطغى أك أف ةبغي عليها. كالسؤاؿ الذم اإلسبلميةن كالبد عندئذو من مجاىدة كل م

ةنبغي أف ةقفز إلى أذىاننا جمياان ةا عباد اهلل ىل ةتسبب عن احتبلؿ فئة ما لبقاة من بقاع اإلسبلـ 
أف ةينسىخ بسبب ذلك حك  شرعي ةتالع بجهة ما من جهات ىذه البقاة؟ كبابارة أكض  نقوؿهلل 

 rأف بغيان ما اعتدل على مثول رسوؿ اهلل  –ف افترضنا إ –أئن احتلت القدس كاحتل مسجدىا أك 
فاحتلو كاعتدل على بيت اهلل الحراـ فاحتلو أفيكوف ىذا االحتبلؿ موجبان لتغيير حك  ثابت 

مستقر في شرةاة اهلل عز كجل؟ أفيكوف ذلك موجبان لنسخ حك  أعلنو بياف اهلل في قر نو أك أعلنو 
لت القدس كاحتل المسجد األقالى كنفرض أف بقاعان أخرل في عبيانو النبوم؟ لقد احت rمحمد 

من زةارة المسجد األقالى كالالبلة  rقد عيحتىل أفيكوف ذلك مبرران لنسخ ما ندبنا إليو رسوؿ اهلل 
مبرران لنسخ ما ندبنا إليو من زةارة مسجده كالالبلة فيو  rفيو أـ أةكوف احتبلؿ مثول رسوؿ اهلل 

الو الماللي فيو؟ أفاف احتل بيت اهلل الحراـ أةكوف ذلك مبرران لنسخ كبياف األجر الاظي  الذم ةن
 فرةضة الحج التي نه عليها بياف اهلل القائلهلل 

 [.ٕٗ)كىلًٌلًو عىلىى الن اًس ًحجُّ اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن( ] ؿ عمرافهلل 

قد ندبنا عليو الالبلة كالسبلـ إلى أفيكوف ذلك نسخان للتوجو إلى بيت اهلل الحراـ للالبلة فيو ك 
عندما عحدث عن الالبلة في مسجده كفي المسجد  rذلك؟ كالغرةب أةها اإلخوة أف المالطفى 

الحراـ ل  ةزد على أف ندبنا إلى ذلك مبينان فضيلة الالبلة في كل منهما كلكن لما عحدث عن 
بن ماجو كالبيهقي بسند جيد المسجد األقالى كج وى إلينا األمر للالبلة فيو فقاؿ فيما ركاه ا

فاللوا فيو فاف صبلة فيو عادؿ ألف صبلة( كمرة  –أم المسجد األقالى  –صحي  قاؿهلل )إةتوه 
أخرل أعود فأقوؿهلل أفي المسلمين من ةجرؤ أف ةقوؿ لنا أف ننسخ ما قد نه عليو بياف اهلل في 

ا أف ننسخ ذلك بسبب في أحادةثو الالحيحةن لن rمحك  عبيانو كما قد ندبنا إليو رسوؿ اهلل 
االحتبلؿ الذم قد ع  كىيمن على المسجد األقالى كما حولو لماذا؟ قالواهلل ألف غرياف ىذا 

المكاف من المسلمين كالالبلة في المسجد األقالى اعتراؼ بأحقية ىذا االحتبلؿ كاعتراؼ بأف 
ور ذلك؟! إذان لهؤالء المحتلين أف ةطمئنوا أف عمله  مبركر كموافع عليو. أفي الاقبلء من ةتال

متحدثان عن المسجد األقالىهلل )إةتوه فاللوا فيو( كقد كاف المسجد  rلماذا قاؿ رسوؿ اهلل 
األقالى  نذاؾ ةرزح عحت احتبلؿ اإلمبراطورةة الركمانية كما عالموف. كلقد عوجو كثير من 



  

 ~924 ~ 
 

أصحاب رسوؿ اهلل في عهد أبي بكر كفي عهد عمر قبل الفت ن عوجهوا إلى المسجد األقالى 
الذم كاف ةااني من االحتبلؿ الركماني فاللوا فيون كل  نسمع فيه  من ةقوؿ إف ىذا اعتراؼ 

ةتوجو مع ثلة كثيرة من أصحابو إلى مكة كىي دار كفرن ككل  rباالحتبلؿن كلقد رأةنا رسوؿ اهلل 
رسوؿ من فيها كانوا محارًبين كمحارىبينن ى  الذةن حاربوا رسوؿ اهلل ةـو أحدن ى  الذةن حاربوا 

إلى  rةـو الخندؽن كةـو الذةن حاربوا رسوؿ اهلل ةـو بدر كمع ذلك فقد عوجو رسوؿ اهلل  rاهلل 
مكة ليالن ألىلها المحارًبين كالمحارىبين أنو جاء لياتمرن أنو جاء ليطوؼ بالبيت  منان مؤمنان كل  

لالل  بينو كبينه ن ةخطر منو على باؿ أف ذلك سيكوف اعترافان بمحاربة المرركين لو كإعبلنان ل
مااذ اهللن سار األمر على ىذا المنواؿ قركنان متطاكلة من الزمن حتى جاء عهد االحتبلؿ الالليبي 
لبيت المقدس كما حولو كعطاكؿ ذلك االحتبلؿ كامتد أجلو إلى ما ةقارب ثبلثة قركف كما أكثر 

لك االحتبلؿ عوجهوا إلى الناس كالالماء كالالالحين الذةن عوجهوا أثناء ىذه المحنة كفي ظل ذ
زةارة المسجد األقالى منفذةن أمر رسوؿ اهلل القائلهلل )إةتوه فاللوا فيو فاف صبلة فيو عادؿ ألف 

ال أقوؿ  –صبلة في غيره(. أةها اإلخوة ل  نسمع بهذه الفتول الاجيبة التي طرقت أسماعنا إال 
ماءن كل األئمةن كل إال في ىذه السنواتن أما ما قبل ذلك فكل الال –في ىذا الاالر 

ن كاألمر الذم نطع بو رسوؿ اهلل أمر مطلعن كالمطلع rالمجتهدةن انقادكا لتطبيع أمر رسوؿ اهلل 
ةجرم على إطبلقو ما ل  ةكن ىنالك قيد على مستول المطلع ذاعون كنحن ال نال  أف ىنالك 

أك من إجماع أصحابو أك من بياف قيدان قػييٍّدى بو كبلـ رسوؿ اهلل القائلهلل )إةتوه فاللوا فيو( من كبلمو 
اهلل سبحانو كعاالى. لقد كانوا إباف االحتبلؿ الالليبي ةزكركف المسجد األقالى كلكنه  ل  ةكونوا 

ةتالوركف أف زةارعه  له  اعتراؼ لهؤالء الالليبيين بأف عمله  حع كلكنه  كانوا ةالموف 
كعجدةد لاهد اهلل عز كجل الذم كةتالوركف أف زةارعه  للمسجد األقالى عحدٍّ لوجودى  كمواصلة 

أبرموه في حع أنفسه  أف ةالدكا ذلك الادكاف. فيا عجبان من أةن انبثقت ىذه الفتول الغرةبة 
الاجيبة كأنا أةها اإلخوة كنت كال أزاؿ ممن ةحتاط في أمور دةنه  كىذا من فضل اهلل علي ن 

مة السالفين من قاؿ ىذان نبرت كبحثت كاعهمت علمين اعهمت إدراكي كلكن ل  أجد في األئ
ل  أجد في أصحاب رسوؿ اهلل من انقطع عن زةارة بيت المقدس أثناء احتبلؿ الركماف لون ل  أجد 

ىذا نهائيان. ث  إني أنظر فأجد الاجب الذم ال عفسير لون أنظر إلى الذةن ةركجوف ىذه الفتول 
احتلت فلسطين كالمسجد كةتبنونهان أعأمل فيه  كإذا ى  ةغدكف كةركحوف مع القول التي 

األقالىن مجالسه  على موائد مستدةرة ماركفة كموثقة كمالورة ث  إنه  باد ىذا ةقولوف ما ةنبغي 
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أف نزكر المسجد األقالى ألف ذلك اعتراؼ بأحقية االحتبلؿ. كيف نوفع بين ىذا اإلخاء الغرةب 
ل الغرةبة كالاجيبة؟ أسمات  الاجيب الذم ال عهد لنا بو بينه  كبين قول إسرائيل كبين ىذه الفتو 

قالة ذاؾ الذم اخترؽ شرع اهلل كاعجو إلى ارعكاب الفاحرة كلكنو أصر على أف ال ةباشرىا إال 
بحائل كي ال ةنتقض كضوؤهن أةمكن أف نتالور ىذا أةها اإلخوة؟ لكن كأني بك  عسألوف فما 

د عضافر كاجتمات كلمتو الحكمة من ىذا األمر؟ الحكمة ل  عاد خفيةن الاال  الذم من حولنا ق
عحت لواء القول الالهيونية الاالمية كعحت لواء إسرائيل التي عايش إلى جانبنان اجتمات كلمته  

على اجتثاث كل ما اسمو مقاكمة كعخوةف ألـ ىذا الادك الذم جاء ةالن حربو على اإلسبلـ 
أف عتمركز الاداكة كأف  –كىذا شرؼ كبير لنا  –كالمسلمين جمياانن ىذه ىي القالة. كقد شاء اهلل 

ةتمركز الحرب من ىذه القول المتضافرة على ىذه األرض المباركةن على ىذه األرض المقدسة 
كعلى شرفه  اهلل بالمقاـ فيهان لكن ما المستقبل؟ ككيف ةنبغي أف نتحاشى ىذا الادكاف؟ أقولها 

 بكلمات موجزة مختالرة ناباة من بياف اهلل القائلهلل 

انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى( ]األنااـهلل )ال ًذةنى  مى   [.ِٖنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

أسمات ؟ أةها اإلخوة الذةن ةركنني كةسماوننين أةها اإلخوة الذةن ةسماونني من بايدهلل أرجوا أف 
 نتدبر ىذا البياف اإللهي الهاب  إلينا من المؤل األعلى 

انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى()ال    ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

عاالوا نااىد اهلل في ظل ىذا الكبلـ قادةن كشابان كجيران كأمنان على اختبلؼ الفئاتن عاالوا أةها 
كجل على أف نرسخ إةماننا بموالنان  عاالوا نااىد اهلل عز –كأنا أكؿ من ةااىد اهلل ااف  –اإلخوة 

ىل لنا مولى غيره؟ مااذ اهللن عاالوا نرسخ عهدنا مع اهلل على أف نتحاشى الظل ن كالظل  نوعاف 
أخطرىما ظل  اإلنساف لنفسون عاالوا نااىد اهلل عز كجل على أال نظل  أنفسنان نتوب إلى اهلل من 

ان فاف زلت بنا القدـ ناود فنتوب إلى اهلل كاهلل سائر األدرافن من سائر المااصي كبارىا كصغارى
ةقبل التوبةن عاالوا نااىد اهلل على التوبةن نااىد اهلل على أال نظل  أنفسنا بالمااصي كبالاكوؼ 
على ما ةغضب اهللن ث  عاالوا نااىد اهلل عز كجل على أال ةظل  باضنا باضانن إف اهلل عز كجل 

عاالوا نااىد اهلل على أف نكوف حراسان للادالةن على أف نتسامى ةكره الظل ن ةبغض الظل  كأىلون 
عن الظل ن أقولها لنفسي كأدعو إلى ىذا الاهد مع اهلل قادعنان كأسأؿ اهلل له  التوفيع كالسير على 

صراطون جيرنان كأسأؿ اهلل عز كجل لو التوفيع كأف ةجالو من حراس مبادئو كقيمون شابنا على 



  

 ~926 ~ 
 

ؼ مستوةاعون أدعو نفسي كأدعو ىؤالء اإلخوة جمياان الذةن عحتضنه  ىذه اختبلؼ فئاعو كاختبل
األرض المباركةن الذةن شرفه  اهلل بالمقاـ فوؽ ىذه األرضن كإنو لررؼ كبير نلناه جمياان أف 

 نكوف مالداؽ ىذه ااةة الكرةمة في كتابو المبين

انػىهي  ًبظيلٍ  ( إذان )أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني( نا  )كىىي  مٍُّهتىديكفى(.)ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى   و

ٍلًفًو(ن إف صدقنا  ٍةًو كىالى ًمٍن خى كاهلل الذم ال إلو إال ىو إنو لكبلـ حع  )الى ةىٍأعًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٍيًن ةىدى
اهلل سبحانو  فااىدنا اهلل عز كجل على ىذا فلسوؼ عظلنا سحابة رحمانية من األمن ااعي من قبل

كعاالىن كلن ةستطيع عدك أف ةتغرانا بسوءن كلن عستطيع عداكة الاال  أجمع أف عناؿ من األرض 
 مناالنن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي . rالمباركة مناالن كأف عناؿ من أمة المالطفى 
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 اإلفالص ٘ٛ اٌنٞ ٕٔشلٖ ا١ٌَٛ

 

هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ؿ الالالحة إذ عتجلى في مظاىر عباده إف اهلل ال ةنظر إلى صور الطاعات كالابادات كاألعما
المؤمنين كإنما ةنظر البارم سبحانو كعاالى إلى جذكر ىذه األعماؿ كالطاعاتن ةنظر إلى جذكرىا 
المستكنة في طواةا القلوب كالتي عمثل القالود التي دفات أصحاب علك األعماؿ إلى عنفيذ ما 

  أف القالد المستكن في طواةا قلب ىذا فالوان ىذا ما ةنظر إليو ربنا سبحانو كعاالىن فاف عل
اإلنساف الاامل المقبل على الطاعات كعلى األعماؿ الالالحة إنما ةتمثل في استنزاؿ رضا اهلل 
سبحانو كعاالى من عليائو صافيان عن الروائبن نقيان عن األدرافن خاليان عن األىداؼ كالرغائب 

زؿ لو األجر على ذلك في الاقبى ةـو ةقـو األخرلن حقع اهلل لو ثمرات أعمالو في الدنيا كأج
الناس لرب الاالمينن كأما إف عل  اهلل عز كجل أف بواعثو كقالوده المستكنة في طواةا قلبو إنما 

عتمثل برغائب دنيوةةن بماؿ ةرةد أف ةقتنالون بمناصب ةرةد أف ةمتطي السُّل  ى إليهان بأىداؼ 
 حو أعمالها كلها كةجالو مالداؽ قولو سبحانوهللسياسية ةرةد أف ةنالها فاف اهلل عز كجل ةم

بىاء م نثيوران( ]الفرقافهلل  اىٍلنىاهي ىى  [.ِّ)كىقىًدٍمنىا ًإلىى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجى

كىذا الذم أقولو لك   ىو الذم ةابر عنو البياف اإللهي في كثير من  م كتابو المبين باإلخبلصن 
 من مثل قولوهلل

 [.ٓ لًيػىٍابيديكا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّةنى حينػىفىاء( ]البينةهلل )كىمىا أيًمريكا ًإال  

 كااةات التي عقرف الدةن سلوكان باإلخبلص قالدان  ةات كثيرةه في كتاب اهلل عز كجلهلل

اًفريكفى( ]غافرهلل   [.ُْ)فىاٍدعيوا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّةنى كىلىٍو كىرًهى اٍلكى
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 أضاك  أماـ طائفة من األمثلة عفرؽ بين اإلخبلص المستكن في طواةا القلوب كدعوني ةا عباد اهلل
كالذم ةطلع عليو موالنا كخالقنا عز كجل ذاؾ الذم ةال  السر كأخفىن عاالوا نستارض طائفة من 
األمثلة عبين لنا الفرؽ بين ىاعين الحالتينن رجل مدةن كقد حاف كقت السدادن نظر فوجد الدائن 

من بايدن عرؾ محلو كىيرًعى إلى أقرب مسجد كراح ةمارس سلسلة من النوافل ةالليها ةقبل إليو 
ابتغاء أف ةتخله من الدائن الذم حاف كقت سدادهن كالرجل مليء ةستطيع أف ةوفي حقون ىذه 
عبادةن أفينظر موالنا كخالقنا إلى مظهرىا أـ ةنظر إلى الجذكر المستكنة في طواةا نفس الماللي؟ 

لجذكرن كلذلك فاف ىذا الامل عبادة في الظاىر لكنو ليس كذلك في ميزاف الخالع ةنظر إلى ا
أذف للظهرن عرؾ عملو كاعتبر أنو متجو  –ةرتغل في مامل  –سبحانو كعاالى. عامل في مامل 

أقبل إلى الميضئة فأطاؿ الوضوء ما طاب لو أف   –كذلك حع بل كاجب  –إلى أداء صبلة الظهر 
الالبلة فأطالها ركاات كركااتن كلما انتهى انتحى مكانان ظليبلن كراح ةقرأ ما ةطيل ث  أقبل إلى 

ةراء من األكرادن كربما ةقرأ باضان من القر فن ىذا الامل في الظاىر عباده لكن أفينظر اهلل عز 
كجل إلى صورعها أـ ةنظر إلى القالد المستكن في أعماؿ فاعلها؟ موالنا ةال  السر كأخفىن ةنظر 

قالد المستكن من ث  فاف ىذا اإلنساف ال ةيجزل ال الجزاء األكفى كال دكف األكفىن كلالو إلى ال
 ممن ةالدؽ عليو قوؿ اهلل عز كجلهلل

بىاء م نثيوران( ]الفرقافهلل  اىٍلنىاهي ىى  [.ِّ)كىقىًدٍمنىا ًإلىى مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجى

فسه ن ةرةد أف ةسلك أم سبيل للوصوؿ رجل من ىؤالء الناس الذةن عالقت الهواةة السياسية بأن
إلى أىدافو السياسيةن نظر فوجد أف الناس من حولو ةتأثركف بالااطفة الدةنية كأف جله  ملتزموف 

ةيؤخذكف بحدةث الدةن كالدعوة إلى الدةن كالحدةث عن مرارةع عطبيع القي  كالمبادئ 
تغي كةتخذ من حدةثو ماه  اإلسبلميةن ةتخذ من عواطف ىؤالء الناس أقالر طرةع إلى ما ةب

ككعوده له  سلمان ليالل إلى ما ةبتغيو من أىدافو السياسيةن ىذا اإلنساف الشك أنو في مظهره 
داعو إلى اهلل ةتحدث عن أكامر اهلل كةحذر عن نواىيو كةظهر الغيرة على حرمات اهلل كلكن أفينظر 

ى القالد المستكن في طواةا قلبو. اهلل عز كجل إلى كلماعو كإلى صورعو كأعمالو؟ ال بل ةنظر إل
أأزةدك  على ىذه األمثلة أةها اإلخوة؟ أحسب أننا جمياان نال  الفرؽ بين الالورعينن اإلخبلص هلل 
سبحانو كعاالى ىو الركح الذم إف كجد سرت في األعماؿ الالالحة كالابادات كالمبرات كلهان 
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ر قائمة كأركاحها كجود سر اإلخبلص كرح  اهلل ابن عطاء اهلل السكندرم القائلهلل األعماؿ صو 
 فيها.

كلالك  عسألوفهلل فما السبيل إلى أف نطهر قلوبنا من الروائب كاألدراف كاألىداؼ المنافية 
لئلخبلص؟ ما السبيل إلى أننا إف أقبلنا إلى اهلل عز كجل ال نخل  قالدنا إليو بفائدة دنيوةةن برغبة 

السبيل إلى ذلك ةا عباد اهلل أف نوقظ مراعر من رغائب النفسن برهوة من شهوات أىوائها؟ 
محبتنا هلل عز كجلن كأقولها باختالار أكالنهلل إذا ىيمنت محبة اهلل عز كجل على قلب المؤمن 
طردت ىذه المحبة من قلبو كل ما سول اهللن طردت من قلبو الدنيان طردت من قلبو الماؿ 

ي ةبتغي إليها كأصر على أف ةجال السياسة كالدرى  كالدةنارن طردت من قلبو أىدافو السياسية الت
خادمان لدةن اهلل ال أف ةجال من الدةن خادمان للسياسة. كلكن كأني بك  عسألوف فكيف السبيل 

كىذا ما أدعو إليو  –إلى أف نوقظ محبتنا هلل عز كجل بين الجوان ؟ أقوؿ أةها اإلخوة باختالار 
سبيل ذلك أف نرب  دائمان النا  التي عفد إلينا  –نفسين كىذا ما أعالج بو نفسي األمارة بالسوء 

من اهلل بالمنا ن كأنت  عالموف أنو ما من لحظة في حياة اإلنساف إال كىو ةستقبل نامة كفدت إليو 
من رب الاالمينن كلك  ةال  أنو في كل لحظة من لحظات أعمارنا نستقبل رسائل الحب من اهلل 

أننا إذ نستقبل ىذه النا  نجال منها حجابان دكف رؤةة  عز كجل ممثلة في ىذه النا ن الماليبة
المنا ن نذكر النامة كننسى المنا ن ال نذكرهن سبيلنا إلى إةقاظ جذكة المحبة هلل بين جوانحنا أف 

نرب  نا  البارم سبحانو كعاالى بذاعو الاليةن دعوني أضاك  أماـ صورةن كأرجو أف عكوف ىذه 
قت المساء كجاءت ساعة االمتداد على الفراش ألرقد كعمددت الالورة نموذجان نطبقون جاء ك 

على الفراش أستقبل نامة الرقادن ةنبغي أف أعذكر ىذه النامة من أةن عأعين من الذم ةرسلها إلي 
لتهدأ أعالابي باد عاب كباد شدة؟ ىو اهللن أرب  ىذه النامة بالمنا ن كأقوؿ بين ةدم رقادم ما  

يل. كاستيقظت كعادت الراحة كعاد النراط إلى الجس ن من الذم كاف ةقوؿ رسوؿ اهلل كال أط
أةقظني ةا أخي؟ من الذم أعادني إلى ىذه الحياة التي كنت أعمتع بها؟ ىو اهللن عذكر ذلكن قلهلل 

 الحمد هلل الذم أحياني باد ما أماعني كإليو النرور.

ن من الذم ةطهرؾ  ال منها بل من عقابيلها دخلت الحماـن اذكر من الذم ةنجيك من ىذه السمـو
أةضانن من؟ ىو اهلل عز كجل أليس كذلك. خرجت من الحماـ ككقفت أماـ الميضأةن نظرت إلى 

ىذه المادة الاجيبة التي عسمى الماءن لو كاف لها لوفن لو كانت لها رائحة لما استطاعت أف عنفذ 
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ها اهلل فيها لكي عكوف أداة مهمتها كخدمتها لكن كلكن انظر إلى حقيقتها كإلى الالفات التي أقام
 لتطهيرؾن لو حرمت من ىذا الماء ثمانيان كأرباين ساعة ستتأل  كلسوؼ عتقزز من نفسك.

جلست على مائدة الطااـن انظر إلى ىذا الطااـ ألوانان من أةن انباثت ىذه األلوافن من السماء 
حومانن ىل ىنالك مهما عفنن التي أمطرت كمن األرض التي أنبتت كمن األنااـ ضركعان كألبانان كل

الناس في األطامة مالدر  خر؟ من أةن جاءت ىذه األطامة ككضات بين ةدةكن من الذم سخر 
لك سماءه التي أمطرت كأرضو التي أنبتتن من الذم سخر لك األنااـ لحومان كألبانان؟ إنو اهللن 

 اذكرن كلما جاءعك نامة اربطها بالمنا .

 ي الاافية التي ةكرمك اهلل عز كجل بها اربطها بالمنا .كقفت أماـ المر ة كعأملت ف

أةها اإلخوةهلل كاهلل الذم ال إلو إال ىو إف ل  عمسخ إنسانية اإلنساف إلى شيء  خر كعاش ةرب  
النا  بالمنا  لسوؼ ةارع اهلل سبحانو كعاالى. فاذا عفجرت مراعر حبك هلل بين جوانحك بهذه 

ة لذكر اهلل سبحانو كعاالى فاف قلبك ةالب  ملكان لموالؾ الطرةقة التي ىي أبس  كأةسر طرةق
كخالقك كإف محبة اهلل عهيمن على قلبكن من ىذا الذم ةستطيع أف ةتسرب إلى قلبك ليراركك 
في محبة اهلل؟ ال الدنيا عستطيع ذلك كال أىدافك السياسية عستطيع سبيبلن إلى ذلك نهائيانن ىذه 

اد اهلل. مركبلعنا كلها عحلن مالائبنا كلها عزكؿن ةاود فيجتمع ىي الحقيقة كىذا ىو الدكاء ةا عب
الرملن نا  عزكؿ الخالومات بهذا الدكاء الذم أقولو لك ن بهذا الدكاء الذم أحدثك  عنون لكن 
ةا أةها اإلخوة إف ماليبة المالائب أننا نتاامل مع الررائع الركلية التي خاطبنا اهلل عز كجل بها 

الجذكرن ال نتاامل مع القالودن ال نراقب أنفسنان أفنقالد فيما نسلك إليو كلكننا ال نتاامل مع 
مرضاة اهلل؟ أفنهدؼ في أعمالنا المختلفة المتنوعة استنزاؿ رضا اهلل سبحانو كعاالى؟ علك ىي 
الماليبة. كأحسب أف كثيران من المسلمين اليـو ةتااملوف مع اهلل عز كجل من خبلؿ شاارات 

ع اهلل عز كجل من خبلؿ التقاليد التي عسمى عباداتن ىي ليست عبادات اإلسبلـن ةتااملوف م
كإف كانت في أصلها عبادات لها جذكر في القلبن نا ن كمن ىنا رأةنا من ةغير كةبدؿ في شرع 

اهلل عز كجلن من ىنا رأةنا من ةجال من عملية الفتول أداة خادمان ذليبلن للمالال  السياسيةن 
قلبة. أال عركف. من ىنا ننظر فنجد ىنالك من ةتبلعب بررع اهلل كما لؤللواف السياسية المت

 ةتبلعب ىؤالء الرةاضيوف بالكرة كةتقاذفونها فيما بينه ن لست مبالغان.
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بالضب  كفي شهر  ب بالضب  أحد الدعاة الكبار قاـ ةتكل  في مؤعمر  ََِٔباألمس في عاـ 
وكه  في أقطار األرض كلها أف ةطهركا كفي مناسبة قاـ فقاؿهلل إف على حكاـ المسلمين كمل

فلسطين من بحرىا إلى نهرىا من اليهودن كاليـو أسماو كأمثالو ةقوؿهلل إف إسرائيل أصبحت حقيقة 
 كاقاة كمن ث  فاف علينا أف ناالج ىذه المركلة على ضوء كونها أمران كاقاان.

ز كجل كأسماو كأمثالو اليـو أنظر فأجد من ةفتي باألمس بحرمة الربا بأشكالو التي حرمها اهلل ع
. ما الماليبة أةها  كإذا به  ةقولوفهلل بل إف الحرمة زالت كأصب  المحـر باألمس مباحان اليـو

األخوة؟ ماليبة ىذا الذم أقولو لك . لو أف اإلخبلص كجد السترحنا جمياانن كلن ةوجد اإلخبلص 
ى قلوبنا لرأةنا األسرة اإلنسانية إال إذا ىيمنت محبة اهلل على قلوبنان لو ىيمنت ىذه المحبة عل

 عحولت إلى مثاؿو عاؿو عاؿو لقوؿ اهلل عز كجلهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

 إذان لن نجد من ةغمض عينيو عن قوؿ اهلل عز كجلهلل

ابان عىًظيمان(  )كىمىن ةػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان مُّتػىاىمٍّدان فىجىزى ؤيهي  اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى الٌلوي عىلىٍيًو كىلىاىنىوي كىأىعىد  لىوي عىذى ن  ي خى جىهى
 [.ّٗ]النساءهلل 

لن نجد أةها اإلخوة من ةغمض عينيو عن كبلـ رسوؿ اهلل القائلهلل )من خرج من أمتي على أمتي 
 ني(.ةضرب برىا كفاجرىا كال ةتحاشى مؤمنها كال ةفي بذم عهدىا فليس م

عرل لو أف محبة اهلل عز كجل ىيمنت على قلوبنا أفنامي أبالارنا عن كبلـ رسوؿ اهلل ىذا كىو 
حدةث صحي  ال إشكاؿ فيو؟ أفنامي أبالارنا عن كبلـ اهلل ىذا كبدالن من أف ننغض الرأس لننفذ 

 شرع اهلل عز كجل نرسل الماؿ كنرسل األسلحة كنجند المرعزقة كنقوؿ له  اضربوا عن ةمين
 كشماؿ كدكف أم ضاب  كدكف أم نظر إلى شرع اهلل كميزانو.

اإلخبلص ةا عباد اهلل ىو الذم ننرده اليـو كأسأؿ اهلل عز كجل أال ةميتنا إال كنامة اإلخبلص 
مهيمنة على قلوبنا حتى نجد من ىذا اإلخبلص شفياان لنا إذا كقفنا بين ةدةون أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل الاظي .
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 اؽ١زٕب فبكِخ ٌإلٍالَ ١ٌٌٚ اٌؼىٌك٠ّمو

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أ
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد 

ال أكاد أجد في كتاب اهلل عز كجل  ةةن عااني من الغربة في عالمنا الاربي كاإلسبلمين بل عااني 
من الاقوؽ بين من ةسم وف إسبلميين أك مارفين باإلسبلـ من علك ااةة التي نقرؤىا في افتتاح 

 سورة الممتحنةن إنها قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ا ال ذً    ةنى  مىنيوا الى عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاء عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًه  بًاٍلمىوىد ًة كىقىٍد كىفىريكا ًبمىا جىاءكي )ةىا أىةػُّهى
 [.ُمٍّنى اٍلحىعٍّ( ]الممتحنةهلل 

 إلى أف قاؿهلل

 [.ُ)كىمىن ةػىٍفاىٍلوي ًمنكيٍ  فػىقىٍد ضىل  سىوىاء الس ًبيًل( ]الممتحنةهلل 

ردد ىذه ااةة على األسماع كما أكثر ما عتلوىا أفواهن كلكننا ننظر فنجد أف جيل  من ما أكثر ما ع
ةقوموف بمهمة الدعوة إلى اهلل عز كجل عن مضموف ىذه ااةة مارضين كنجدى  ةنبذكنها كراء 

ظهورى ن في حين أف أمرةكا عقابله  كعقبل إليه  قائلة أعطوني قلوبك  أمتاك  باسبلمك ن 
ةستجيبوفن سرعاف ما ةنغضوف إليه  الرؤكس كةدلوف إليه  بالوالء كةقبلوف إليه  كسرعاف ما 

 باالستجابةن ةبلحقه  بياف اهلل سبحانو كعاالى بهذه ااةة كبمؤكداعهان ةقوؿ له  اهلل عز كجلهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا الى عػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍ  الى ةىٍأليونىكيٍ   ًت اٍلبػىٍغضىاء )ةىا أىةػُّهى خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّ  قىٍد بىدى
ًمٍن أىفٍػوىاًىًهٍ  كىمىا عيٍخًفي صيديكريىيٍ  أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكي ي ااةىاًت ًإف كينتيٍ  عػىٍاًقليوفى( ] ؿ عمرافهلل 

ُُٖ.] 



  

 ~933 ~ 
 

ننا ننظر إلى ىؤالء عردد ىذه ااةة على األسماعن كما أكثر ما عقرؤىا األفواه في مناسبات شتى كلك
اإلخوة الذةن ةنهضوف بواجب التارةف باإلسبلـ كإقامة ما ةسمى المجتمع اإلسبلمين ننظر إليه  

فنجدى  ةارضوف عن ىذا البياف المحذر الرباني كاعراض من كيًضعى أمامو طااـ كطاؿ الاهد بو 
 اف اهلل سبحانو كعاالى ةقوؿهلل حتى عبـر بو كعافتو نفسو. ىذا ىو الواقع الذم نراه ةا عباد اهلل. بي

 )الى عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاء(

 ةقوؿهلل )الى عػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍ  الى ةىٍأليونىكيٍ  خىبىاالن(

كال ةت  من كراء ذلك إال اإلعراض عن التنفيذن كبالمقابل عقبل أمرةكا قائلةهلل عليك  أف عنباثوا إلى 
ع الفوضى الخبلقة كلسوؼ عجدكف كيف ةنباث اإلسبلـ الذم عبحثوف عنو في رح  ىذه عطبي

الفوضى التي أدعوك  إليهان كننظر فنجد أف القـو ةستجيبوفن كننظر فنجد أف القـو ةالدقوفن 
كبيرن  عقوؿ له  أمرةكاهلل إف إسبلمك  سيزدىر أةما ازدىار من خبلؿ انبثاؽ شرؽ أكس  كبير و

لقـو ةتسابقوف إلى االستجابة لهذا الوعدن كنتأمل فنجد األفواه عتبارل في نفخ كننظر فنجد أف ا
نيراف ىذه الفوضى الخبلقة للقتلن المفجرة للدـن أليس ىذا مالداؽ ما أقوؿ ةا عباد اهلل؟  ةةه في  

كتاب اهلل أقرؤىا كأعدبرىا كأنظر إلى الاال  الذم أنا في داخلو كةترامى من حولي أف عترامى 
ة شتى كلها عدعو إلى اإلسبلـ ككلها عنادم باإلسبلـ كلكن الجميع عن ىذا النداء مارضوفن أنرط

إنها  ةة عااني من غربة كأم غربةن إنها  ةة عااني من الاقوؽ ممن باةاوا اهلل باألمس ث  عقوا نداءه 
. عباد اهللهلل أةاقل ىذا فيما ةتالع بتالور اإلنساف ملتزمان بدةنو أك ملتزمان  باقلو؟ أفئن غاب اليـو

االلتزاـ بأكامر اهلل كغاب االعتالاـ بحبلو أفحت  أف ةغيب عنا الرشد أةضان؟ أفحت  أف ةغيب عنا 
سلطاف الاقل أةضان؟ متى كاف النقيض ةيٍستىولىد من نقيضو عباد اهلل؟ من قاؿ ىذا؟ أفينباث اإلسبلـ 

ه على أنو ةجب إثارة حقان من القرار الذم اعخذه المجلس القومي األمرةكي كالذم ةن
التناقضات داخل الماتقد اإلسبلمي كةجب عأليب المسلمين باضه  على باض حتى ةتآكل 

اإلسبلـ كةمحي في أرضون أفينبثع اإلسبلـ من ىذا القرار أـ ةنبثع اإلسبلـ من ىذا التقرةر الذم 
كن للنقيض أف نقرؤه كنتبينو كىو موجود لدةنا كنكاد أف نحفظو غيبانن من قاؿ ىذان كيف ةم

إذا كاف  –ةيٍستػىٍولىدى من النقيضن كإذا كاف فاقد الريء ال ةاطيو أةها اإلخوة أفيتأعى للادك أف ةأعي 
أفيتأعى عدك الريء أف ةأعي بذلك الريء ألصحابو؟ علك ىي الماليبة  –فاقد الريء ال ةاطيو 

ال بل عاد أكلئك الذةن  –ا التي نااني منهان كىا ىو ذا اإلسبلـ األمرةكي الذم عادنا بو أمرةك
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ىا ىو ذا ةطل علينا إسبلمان جدةدان ال عهد لنا بو. فتاكل عجيبة كغرةبة  –ةسموف اإلسبلميين 
عنسخ الثوابت كعثبت ما ال عهد لنا بو كال مارفة لنا بو. كباألمس حدثتك  عن طائفة من ىذه 

مور كإذا بها اليـو عتضمن الفتاكل المتناقضةن باألمس كاف الفتول عتضمن شرعية أمر من األ
 بطبلف ىذه الررعيةن ذكرت لك  أمثلة كال أرةد أف أعيدن كلكن ما الابلج أةها اإلخوة؟

أكالن ةنبغي أف نتساءؿ أنحن صادقوف في أننا نرةد أف ننفذ اإلسبلـ الذم ابتاث اهلل عز كجل بو 
د بدافع الابودةة لسلطاف اهلل ؟ أفنحن صادقوف أننا ننقاrالرسل كاألنبياء ككاف خاعمته  محمدان 

عز كجل كمن ث  نحن نساى إلى استرضاءه كاستنزاؿ رحمتو من علياء ربوبيتو؟ إف كنا صادقين في 
ىذا فسبيل الساي إلى عنفيذ أكامر اهلل كإقامة المجتمع اإلسبلمي إنما ىو االنطبلؽ من أساس ال 

اس االصطباغ بذؿ الابودةة هلل عز كجل ال ثاني لو ىو أساس استراار الابودةة هلل ال لغيرهن ىو أس
لغيرهن فاذا استنبتنا ىذه الحقيقة إف كانت مادكمة كإذا أةقظناىا إف كانت موجودة كراقدة فاف 

الحل باد ذلك ةالب  جلبلن كةسيران. كليػُّنىا ىو اهللن ليس لنا كليٍّان من دكنو كمن ث  فاف منهجنا في 
اهلل عز كجلن ىو الرجوع بالتوبة إلى اهلل قائلينهلل ىا نحن  عنفيذ اإلسبلـ ىو الرجوع إلى كصاةا

موالنا قد جددنا الاهدن لن نتخذ عدكنا كعدكؾ كليٍّا لنا ق ن لن نتخذ ألنفسنا بطانة من دكنكن 
 نا .

أةها اإلخوةهلل ىذا ىو قرارنا في شامنا ىذهن كىذه ىي بياتنا مع اهلل سبحانو كعاالىن كلسوؼ نسير 
لبياة ال نلتفت عنها إلى ةمين كال إلى شماؿ. الدةمقراطية التي عستنبت اليـو كةت  قدمان ننفذ ىذه ا

إنضاجها فوؽ شامنا ىذه لن عكوف إال عربة عينع فيها حقيقة اإلسبلـ كةينع فيها النظاـ اإلسبلمي 
الحقيقين نا . ىكذا عكوف دةمقراطيتنا فوؽ شامنا ىذه. كإذا رأةنا أف السلطاف قد اختلف مع 

ر ف فاننا مع القر فن ىكذا نقوؿ دائمان كىكذا نسير أة ان كاف السلطاف الذم ةرةد أف ةبادنا عن  الق
كتاب اهلل عز كجل سواء كاف دكلة عاعية كأمرةكا أك دكلة ذةلية من علك الدكؿ األخرلن لن 
 نستجيب إال لنداء اهللن نحن مع القر فن كمن ث  أقوؿ لهؤالء اإلخوة إف كانوا صادقين في

انطبلقه  إلى اإلسبلـ من جذكة الابودةة هلل عز كجلن إف كانوا صادقين في أنه  ال ةبتغوف عن 
رضا اهلل عز كجل بدةبلنن إف كانوا صادقين في أنه  ةنردكف لقاء اهلل عز كجل كىو عنه  راض 

له  عندما سئل عندما عد rأقوؿ له  عاالوا إلى ببلد الراـن أدعوى  إلى ذلك بدعوة رسوؿ اهلل 
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الفتن عن البلدة التي ةمكن أف ةختارىا المسل  قاؿهلل )عليك  بالراـ فانها خيرة اهلل من أرضو 
 ىو الذم قاؿ ىذا. rةجتبي إليها خيرعو من عباده(ن لست أنا القائلن رسوؿ اهلل 

اء أةها اإلخوةهلل ةا من ةنردكف اإلسبلـ ابتغاء رضا اهللن ةا من ةنردكف إقامة الدكلة اإلسبلمية ابتغ
عنفيذ أكامر اهلل عز كجل عاالوا لتمتد منا األةادم باضنا إلى باضن عاالوا لتجدكا عربة اإلسبلـ 
طاىرة نقيةن عاالوا لتجدكا أف شامنا محالنة ضد المؤامرات التي عتمثل في الررؽ األكس  
ر الكبيرن ضد المؤامرات التي عتمثل في الفوضى الخبلقة التي عمان في خلع القتل كفي عفجي

فلن عجدكا باد كصية رسوؿ اهلل كباد دعوة  –إف كنت  صادقين في ابتغاء اإلسبلـ  –الدـن عاالوا 
ن خيره لك  من مكاف عنتجاوف فيو كعنهضوف فيو rرسوؿ اهلل كباد القرار الذم أعلنو رسوؿ اهلل 

أنهج إلى حسن بالدعوة التي أمر اهلل عز كجل بها خيران من شامك  ىذهن كأنا كنت كال أزاؿ دائمان 
الظنن كمن منطلع حسن الظن ىذا أمد ةدمن من منطلع حسن الظن ىذا أدعوا ىؤالء اإلخوة إلى 

 أف نجتمع ماان كنستظل ماان في ظبلؿ قوؿ اهلل عز كجلهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ  كىاعػ قيوا الل وى لىاىل كيٍ  عػيٍرحىميوفى  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ( ]الحجراتهلل )ًإن مى

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 اإلَٔبْ أػزٝ ؽ١ٛاْ ٌٛال ٌغبَ اٌل٠ٓ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
نيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أث

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن.
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ل  عجمع األسرة اإلنسانية على شيء قدةمان كحدةثان كما أجمات على أف األخبلؽ اإلنسانية 
الفاضلة ىي الضمانة الكبرل الوحيدة لساادة المجتمع اإلنسانين كلكن ما ىي األخبلؽ اإلنسانية 

؟ لال أةسر كأبس  عارةف لها ةا عباد اهلل أف نقوؿهلل إنها جنوح اإلنساف إلى اإلةثار بدالن الفاضلة
من األثرة كاألنانيةن جنوح اإلنساف إلى الادؿ مع ااخرةن بدالن من أف ةنح  في الظل  ماه ن ىو 

ىو أف أف ةجن  إلى الرحمة بااخرةن بدالن من أف ةجن  إلى القسوة كالغلظة في التاامل ماه ن 
ةجن  إلى التااكف مع ااخرةن بدالن من أف ةركب رأسو في المنابذة كالخالاـ مع ااخرةنن ىذه 
الالفات ببساطة ىي التي عسمى األخبلؽ اإلنسانية المثلى أك األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة. كلقد 

ةمكن أف قدةمان كحدةثان عن المالدر الذم  –علماء األخبلؽ كعلماء المجتمع  –عساءؿ الالماء 
عنبثع منو ىذه األخبلؽ اإلنسانية المثلى فل  ةتبين له  إال مالدر كاحد ال ثاني لو أال كىو 

الدةنونة هلل سبحانو كعاالى باد مارفتو كالخضوع الالادؽ لسلطانو. ىذا ىو المالدر الوحيد الذم 
هلل حقيقة البد من عنبثع منو األخبلؽ اإلنسانية الفاضلة المثلى. كالبد من أف أكض  لك  ةا عباد ا

رفع اللثاـ عنها بهذه المناسبة كىي أف أشرس مخلوؽ ةمري على األرض إنما ىو اإلنسافن كذلك 
للالفات التي ركبها اهلل عز كجل فيو كالتي سماىا األمانةن كالفات حب التملك كاألثرة كالفة 

لئلنسافن ىذه  القدرةن كالفة األنانيةن كالفة الال ن كالفة عسخير كثير من الظواىر الكونية
 الالفات ىي مالدر شراسة اإلنسافن كىي علك التي قاؿ عنها اهلل عز كجلهلل

هىا اكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبػىٍينى أىف ةىٍحًمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ًمنػٍ كىحىمىلىهىا  )ًإن ا عىرىٍضنىا اأٍلىمىانىةى عىلىى الس مى
نسىافي ًإن وي كىافى ظىليومان جىهي   [.ِٕوالن( ]األحزابهلل اإٍلً
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كمن ث  فليس ىنالك شيء ةلج  كياف اإلنساف إال الدةنن إال االنضباط الحقيقي بتاالي  اهلل 
سبحانو كعاالىن إال ىيمنة الرىبة كالتاظي  هلل سبحانو كعاالى على كياف اإلنساف. كإننا لنظل  

لة نضرب بها للفظاظة كالغلظة الحيوانات التي نتحدث عنها بالسباع الضارةة عندما نجال منها أمث
كالظل  كالقتل كالسفكن إننا نظل  ىذه السباع. الالفات التي بها عفترس السباع إنما ىي صفات 
غرةزةة قانونية أقامها اهلل عز كجل في ىذه الحيوانات إلبقائهان لكي عستطيع أف عبقي على حياعها 

بالربع باد الجوع أغمض عينيو من خبلؿ ىذه الالفاتن كلذلك فاف السبع الضارم إذا شار 
كركن إلى الراحة كأعرض عن كل ما حولون أما اإلنساف فاف جاع أك شبعن إف افتقر أك استغنىن إف 
قوم أك ضاف ال عزاةلو الرراسةن ال ةزاةلو الاتو للسبب الذم ذكرعو لك ن كإنما ةقل  أظفار عتوه 

لطاف اهلل عز كجل. كإذا استررل في شيء كاحد؛ ىو الدةنونة هلل سبحانو كعاالى كالخضوع لس
اإلنساف ىذا المانى الذم أقولو لك ن إذا استررت في كياف اإلنساف شراستو كانحطت بو شراستو 
إلى الدكف كإلى أح  درجات الرراسة كالاتو فانو سرعاف ما ةتخذ من لجاـ الدةن نفسو سبلحان 

 ا عباد اهلل أضاها بين أةدةك .ةستاين بو لمزةد من الرراسة كالاتون ىذه حقائع علمية ة

كما قالة التكفير الكيفي الذم ع  الحك  بو في أقبية الظبلـ إال أداة لتحوةل اإلسبلـ إلى منجل 
لحالد الرقابن إال أداة لتحوةل اإلسبلـ إلى متاة عزدىي بها األعين كعنتري بها األبالار إذ عرل 

ين عررات األشبلء ذات اليمين كذات الرماؿن أنهار الدماء عتدفع متارجة بلونها األحمر القاني ب
نا . إف ىذا التكفير الكيفي الذم ال عهد لئلسبلـ بو كالذم ع  الحك  بو في أقبية الظبلـ إنما 

 إلى منجل لحالد الرقاب اامنة البرةئة. –كما قلت لك    –أرةد من ذلك عحوةل اإلسبلـ 

لقردة كالخنازةر الذم أنبأنا عنو بياف اهلل عز أال فاسألوا أكلئك الناس الذم ميًسخيوا كال مسخ ا
كجلن سلوا ىؤالء الذةن ميًسخيوا من أم مالدر حاقد على اهلل كحاقد على إسبلـ اهلل كحاقد على 
رسوؿ اهلل ابتدعوا إسبلمه  الذم جالوه أعتى سبلح لتدمير اإلنساف ال لريء إال إلشباع الغرةزة 

ةتمتع بها اإلنساف دكف أف ةكوف في ذلك لو شبيو في عال  التي حدثتك  عنهان غرةزة الاتو التي 
الحيوانات المفترسة ق ن سلوى  من أم مالدر من المالادر الحاقدة على اهلل كالحاقدة على 

قضوا قضاءى  المبـر بأف عدكر رحى الموت على الناس الذةن شرفه  اهلل عز كجل  rرسوؿ اهلل 
الذةن شهد له  رسوؿ اهلل بالخيرةةن أل  ةقل رسوؿ اهلل بالمقاـ فوؽ ىذه األرض المباركةن أكلئك 
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إلى أم جهة عنالحني أف أذىب إذا  –كىو عبد اهلل بن حوالة  –في الالحي  لذلك الذم سألو 
 ادلهمت الفتنن قاؿهلل )عليك بالراـ فانها خيرة اهلل من أرضو ةجتبي إليها خيرعو من عباده(.

بأنه  خيرة  rتل ىؤالء الذةن شهد له  رسوؿ اهلل من أم مالدر حاقد على اهلل كعلى إسبلمو ق
اهلل من عباده ال لريء إال ألف اهلل شرفه  بالسكنى في ببلد الراـن فكيف كى  مؤمنوفن كيف 
كى  مسلموفن كيف كى  قانتوفن كيف كإف الواحد منه  ظل ةلفظ كلمة التوحيد حتى فاضت 

ف ةكوف إسبلمان ذاؾ الذم ةخاص  رسوؿ اهلل ركحو مع ىذه الكلمة؟! أال فاسألوا ىؤالء الناس كي
إذ ةقوؿهلل )من خرج من أمتي على أمتي ةضرب برىا كفاجرىا كال  –أجل ةخاص  رسوؿ اهلل  –

ةتحاشى مؤمنها كال ةفي بذم عهدىا فليس مني(ن أال فاسألوى  كيف ةكوف إسبلمان ذاؾ الذم 
دنيا إال على ما ةظهر منه  كأف عحاؿ القاضي بأال ةػياىامىل الناس في ال rةسفو قرار رسوؿ اهلل 

بواطنه  إلى محكمة اهلل التي ستناقد غدان إذا قاـ الناس لرب الاالمينن أال فاسألوى  كيف ةكوف 
عندما أكعي بابد اهلل بن أبي بن سلوؿ كىو أكؿ  rإسبلمان ذاؾ الذم ةسفو من خبللو رسوؿ اهلل 
ى عليون ل  ةكفرهن كلو كاف ىنالك من ةستأىل من كاف ةػيتػ هى ي بالنفاؽن أقبل رسوؿ اهلل فالل

التكفير منذ عهد رسوؿ اهلل إلى اليـو ممن ةايروف في الاال  اإلسبلمي لكاف أكؿ من ةنبغي أف 
في  rةيكىف رى عبدى اهلل بن أبي بن سلوؿ ذاؾ الذم  ذل رسوؿ اهلل في أىلون ذلك الذم  ذل رسوؿ 

لك الذم ةخاص  السلف الالال  المتمثل في شخالون أال فاسألوى  كيف ةكوف إسبلمان ذ
التاباين كعابايه  كبقاةا الالحابة الذةن كانوا باقين ماه ن ىذا ىو سلفنان كباعباعه  ناتز كعلى 
خطاى  نسيرن سلوى  كيف ةكوف إسبلمان ذاؾ الذم ةخاص  ىذا السلفن كيف. لقد ظهرت 

داعها كالجهمية كالمرجئة كالحروةة الفرؽ اإلسبلمية الجانحةن نا ن الراذة في باضو من ماتق
كالقدرةة كالماتزلة كالخوارجن ىل في السلف الالال  من كف رى فيه  كاحدان؟ ىل في السلف 

الالال  من حر ؾ لسانو بتكفير خارجي أك جهمي أك مرجئي؟ أل  ةيسأؿ علي بن أبي طالب كـر اهلل 
 هلل إخواننا بغوا علينان سلوى  ةا عباد كجهو عن ىؤالء الخوارج الذةن ةقاعلونو كحكمه  فقاؿ عنه

اهللهلل إف كنت  ال عزالوف بخي  كلو كاف كاىيان مع اهلل عز كجل ةتمثل في اإلسبلـ فأجيبوا عن ىذا 
 السؤاؿ.

أعود فأقوؿهلل إف عحليل القالة ةا عباد اهلل ةتمثل فيما قد قلتو لك ن ليس على كجو األرض حيواف 
اإلنسافن كإنما ةركضو شيء كاحد ىو الدةنونة هلل سبحانو من  –في أصل خلقتو كنرأعو  –أشرس 
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كعاالىن فاف غابت حقيقة الدةنونة فاف التجمل بها ال ةفيدن كإف اصطناع المظاىر لها ال ةغنين 
كإف بناء المآذف الباسقة ال ةرضي اهلل سبحانو كعاالىن أال دعوني أسألك  ىذا السؤاؿ كليجبني كل 

نفسون أفيمكن أف عركا حيوانان من السباع الضارةة مهما طالت أنيابو  كاحد منك  عليو بينو كبين
كمهما اخضلت بالدماء مخالبو ةقدـ فيقتل الفرةسة األكلى ث  الثانية ث  الثالثة ث  الراباة إلى أف 

ةالب  عدد الفرائس خمسة كخمسين فرةسة ث  إنو ةقبل ذات اليمين كذات الرماؿ فيجرح ىذه 
الجرحى الذةن ةنترركف عنو ةمينان كشماالن المئاتن أفيمكن لحيواف ضارو  كةلط  علك حتى ةبلغ

مهما بلغت بو الضراكة أف ةفال ىذا؟ كلكن في الناس من فال ىذان لماذا؟ ليرفي غليلو كليركم 
ظمأ حقده من شخه كاحدن لكي ةركم ظمأ حقده كليرفي غليل غيظو من ىذا الرخه أقدـ 

كأقدـ على جرح المئات كما عالموفن سلوه لماذا؟ ليرفي غليل على قتل خمسة كخمسين برةئان 
حقده عجاه شخه كاحدن ال أقوؿ نظامان كاحدان بل عجاه شخه كاحدن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 

 اهلل الاظي .

كبادهلل فقد حدثتك  عن المركلة كصورت لك  أباادىا كجذكرىا كلكن ماذا عن الدكاء الذم 
أنفسنا بو؟ أةها اإلخوةهلل دعوني أجبك  عن ىذا السؤاؿ من منطلع  ةنبغي أف نقف عليو كأف نأخذ

ىو الذم أعاامل ماو منذ أف أقامني اهلل في ىذا الذم أقامني فيون من منطلع الحبن من منطلع 
 –الغيرةن من منطلع االرعباط بهذه األرض المقدسةن من منطلع الغيرة على ااخرةنن الدكاء 

تي شرفها اهلل بسكنى ىذه البلدةن الراـن كإنما قلب الراـ سورةا كإنما كأعوجو بو إلى ىذه األمة ال
أعوجو إلى القادةن أعوجو إلى األمنن أعوجو إلى الجيشن أعوجو إلى  –قلب ىذا القلب دمرع 

الراب بكل فئاعون أدعو نفسي كأدعوى  جمياان إلى االصطبلح مع اهللن إلى التوبة إلى اهللن إلى 
ن أكلئك ةضربوف المثل األعتى بالظل  فلنضرب المثل األعلى بالرحمة فيما اإلقبلع عن الذنوب

بيننان أكلئك ةضربوف المثل بالرركد عن صراط اهلل كإف كانوا ةتجملوف بأقناتو كألفاظو أما نحن 
فلنكن صادقين مع اهلل في الجذكرن عاالوا نمتن جذكرنا اإلسبلمية مع اهلل سبحانو كعاالى. إف نحن 

 ك فليس بيننا كبين الفرج إال قاب قوسينن كىذه ضمانة ليست مني كإنما ىي من اهللهللفالنا ذل

هي ي اٍلبىٍأسى  لىٍوٍا ًمن قػىٍبًلكي  م س تػٍ ـٍ حىًسٍبتيٍ  أىف عىٍدخيليوٍا اٍلجىن ةى كىلىم ا ةىٍأًعكي  م ثىلي ال ًذةنى خى اء كىالض ر اء )أى
( ]البقرةهلل كىزيٍلزًليوٍا حىت ى ةػىقيوؿى الر سيو  ؿي كىال ًذةنى  مىنيوٍا مىاىوي مىتىى نىاٍلري الٌلًو أىال ًإف  نىاٍلرى الٌلًو قىرًةبه

ُِْ.] 
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ن كلكن أكبوا كعوبوان أقول ن أىال ًإف  نىاٍلرى الٌلًو قىرًةبه ن أىال ًإف  نىاٍلرى الٌلًو قىرًةبه ها أىال ًإف  نىاٍلرى الٌلًو قىرًةبه
 لذةن شرفني اهلل ماه  بالمقاـ فوؽ ىذه األرضلنفسي كأقولها لسائر إخواني ا
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 ٔظ١ؾخ ث١ٓ ٠لٞ شٙو هعت

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ا سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةه
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف اإلسبلـ ال ةتحقع كجوده فااالن راسخان إال إذا انطلع أكلو من جذعو راسخو ةستقر في طواةا 
القلب كانتهى  خره إال سلوكات مما شرع اهلل عز كجل كأمر بو كحراسة للمبادئ كالقي ن كعلك 

بحانو كعاالى في كونو. ما من حقيقة عستطع ظاىرة لؤلعين راسخة ثابتة إال سنة من سنن اهلل س
كلها جذكر باطنة خفية. الجبل األش  الذم ةقاـك الرةاح الااعية كالزعازع كالزالزؿ ما الذم ةجالو 
راسخان بهذا الركل المتغلب؟ إف الذم ةجالو راسخان إنما ىو ىذا القدر الذم نراه على ظاىر 

كوف مبثوثان بركل مخركطي في داخل األرضن فذلك الجزء الخفي من الجبل ىو األرض إذ ة
الذم ةباث فيما نراه من مظاىر الجباؿ االستقرار كالثبات. كالرجرة الماطاءة الوارفة الظبلؿ ما 
الذم ةجالها عتنامى كعاطي ثمارىا الرهية؟ إف الذم ةجالها كذلك إنما ىو الجذكر إذ عترابك 

كعسرم في أغواره. كالبناء الباسع الاظي  الذم ةزدح  بسكانو في األعلى كفي  في عربة األرض
األكس  كاألدنى ما الذم ةجاله  ةستقركف فيو  منين مطمئنين؟ إف األساس الخفي الراسخ الذم 
ةباث في ذلك البناء القوة كسر الثباتن أجل علك ىي سنة من سنن رب الاالمين سبحانو كعاالىن 

اه الاين إال كلو باطن ةحملون كالظاىر محموؿ كليس حامبلنن أقوؿ ىذا بين ةدم ما ما من ظاىر عر 
أرةد أف أقولو لكل كاحد منك  بل ما ةنبغي أف أقولو لنفسين من كاف ةرةد أف ةتبين مدل رسوخ 

اإلسبلـ في كيانو الظاىرم فلياد إلى الباطن كلياد إلى طواةا قلبو كليبحث عن جذكر ذلك 
ةتبدل ظاىران من السلوؾ كاألعماؿ الاضوةة فاف كجد ىذه الجذكر راسخة في طواةا  اإلسبلـ الذم

القلب فليحمد اهلل عز كجل على أف إسبلمو حقيقةن مظهر كركحن شكل كمضموفن أما إف عاد 
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فبحث عن جذكر ىذا اإلسبلـ في طواةا قلبو كل  ةجد في فؤاده إال التالع باألىواء كالرهواتن 
ال الاالبياتن إال حظوظ النفس كالهول فليال  أنو ليس من اإلسبلـ الذم أمر اهلل إال الرعوناتن إ

عز كجل بو في شيءن إف إسبلمو أشبو ما ةكوف برجرة أثبتت على ظاىر من األرض دكف أف 
ةكوف لجذكرىا ناليب من باطنهان ماذا عنتظر بهذه الرجرة التي أثبتت شكبلن على ظاىر األرض 

ح ذات اليمين أك ذات الرماؿن كذلك  اإلسبلـ. كالشك أف فينا من قد ةسأؿ إال أف عسفيها الرةا 
أةها اإلخوة ما ىو الباطن الذم ةنبغي أف نضمنو إلسبلمنا الظاىرم؟ كيف ةمكن أف نحالل على 

جذكر خفية عستقر في بواطن أفئدعنا لتباث في إسبلمنا الظاىرم حقيقتو كركحو كفاعليتو؟ الجواب 
إف السبيل إلى حالوؿ ىذا  –كةنبغي أف أختالر القوؿ جهد االستطاعة  –وة عن ىذا أةها اإلخ

الباطن ةتمثل في خطوعين اثنتينن أف ةارؼ المسل  ربو فالمسل  الذم ل  ةارؼ باد ربو ليس 
مسلمان حقيقةن لمن ىو مسل ؟ المسل  الذم ال ةارؼ ربو ىو مسل  في الحقيقة ألىوائون 

ة األكلى أف ةارؼ المسل  ربون ةارفو بالفاعون ةارفو بأسمائو الحسنىن لرعوناعون لمبلذهن إذان الخطو 
ةارفو بنامو التي عتوالى إليون ةارفو برسائل الحب التي ال عنقطع سلسلتها عنون ةارفو بذلكن فاذا 
عرفو كعبينو انقدحت لو من ىذه المارفة مراعر الحب لهذا اإللو جل جبللون كلقد قلت باألمس  

ن من رب  نا  اهلل عز كجل بذاعو الالية البد أف ةارع اهلل سبحانو كبلمان أعيد طر  فان منو اليـو
كعاالىن ذلك ألف اإلنساف في كل دقيقة ةستقبل نامة جدةدة من عند اهلل سبحانو كعاالىن فاذا 

أعي  لو أف ةكوف ةقظان ةرب  ىذه النا  بالمنا ن ةرب  رسائل الحب بمرسلها كيف عتالور أف ةؤكؿ 
ا اإلنساف كإالـ سيتحوؿ قلبو؟ الشك أف المحبة التي فطر اهللي اإلنسافى عليها لخالقو عز حاؿ ىذ

كجل ستستيقظ كسينقدح زنادىا ةا عباد اهللن كأقوؿ لك  شيئان  خرهلل إف عوامل الحب في حياة 
اإلنساف ال عزةد على ثبلثة عواملن أحدىا الجماؿن كىل في الكوف أجمل ممن خلع الجماؿ؟ 

اإلحسافن كىل في الكوف من ةحسن إليك غيره؟ ثالثها الاظمةن كىل ةنبهر اإلنساف باظمة ثانيها 
مخلوؽ مع كجود ىذا الخالع الذم خلع فأبدع فالور؟ ىذه ىي عوامل الحبن ككلها مجمتاة بل 

كال  –محالورة في ذات اهلل سبحانو كعاالىن فاذا ربطت نا  اهلل عز كجل الوافدة إليك بالمنا  
أجل إف ربطت  –أعدد ىذه النا ن كىل ةتسع الزمن لتادادىا؟ ىل ةتسع الامر لبيانها أرةد أف 

ىذه النا  بالمنا  عرقت اهلل سبحانو كعاالىن فضبلن عن صور الجماؿ التي أكرمك اهلل عز كجل 
بهان منها ما أكـر عينيك بهان كمنها ما أكـر فمك بون كمنها ما أكـر شمك كأنفك بون كمنها ما 

سماك بون كل ذلك صور من الجماؿ ةمتاك اهلل سبحانو كعاالى بهان ككلك  ةال  ذلكن أكـر 
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فاذا عرفت اهلل عز كجل إذان بالفاعو كلطفو كنامو التي عفد إليك البد أف عحبون كإذا أحببتو طردت 
محبتك لو محبة األغيار كلهان طردت محبتك للخالع سبحانو كعاالى محبة الدرى  كالدةنارن محبة 

دنيا بكل ما فيهان محبة الذاتن محبة الاالبية كاألىواءن نا  كةالب  عندئذو قلبك كعاءن قدسيان ال
لحب كاحد ال ثاني لو أال كىو حبك هلل سبحانو كعاالىن عندئذو ةسرم سر ىذا الجذع الذم ىيمن 

دان في على قلبك إلى السلوكات الظاىرة في كيانكن عندئذو ةكوف انقيادؾ ألمر اهلل عز كجل انقيا
 الظاىر كالباطنن كلكأنك عقوؿ ما قالو موسى الكلي  

 [.ْٖ)كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبٍّ لًتػىٍرضىى( ]طوهلل 

عندئذو ةكوف انقيادؾ ألكامرهن حراستك للقي  كللمبادئن كل ذلك منباثان من حرقة في فؤادؾن من 
ةا عباد اهلل. كإذا كاف  شوؽو إلى موالؾ كخالقك سبحانو كعاالىن ىذا ىو الجواب عن ىذا السؤاؿ

ىذا الكبلـ كاضحان فما أحوج إخوة لنا من بايد أك قرةب أف ةتبينوه. كأنا عندما أقوؿ ما أحوج 
إخوة لنا كاهلل ةال  أف ىذا الراور الذم أعبر عنو بهذه الكلمة ال ةنبثع إال من إشفاؽن ال ةنبثع 

الحقيقين ىؤالء اإلخوة الذةن ىيمنت  إال من عحنافن ىؤالء اإلخوة الذةن حيًجبيوا عن محبوبه 
الدنيا على أفئدعه  أشكاالن كألوانانن من عالبيةن من استكبارن من عارع للماؿن من حقد كضغينة 
ةهتاجاف في الفؤادن مرض أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةاافيني كةاافيك  كةاافي ىؤالء اإلخوة من 

تلن ىو الذم ةجاله  ةمانوف بسفك الدماءن ذلكن ىذا الداء ىو الذم ةجاله  ةمانوف في الق
دماء من؟ بر ء  منينن ك  كك  فكرت كفكر غيرم عرل ما الفائدة التي ةاود بها ىؤالء اإلخوة إذ 
ةركف أف الثكل قد داى  نساءن ما كين  ثاكبلتن كين  سايدات في بيوعه  مع أزكاجهن كأىلهنن ماذا 

أطفاؿ صغار كانوا  منين في حجور  بائه  كأماعه  كإذا به   استفادكا عندما جالوا اليت  ةفىاٌجئ بو
ةنظركف ليجدكا أنفسه  ةتقلبوف في بيداء موحرة من اليت  ال حد لها. أنا أسأؿ ب  رجع ىؤالء 

اإلخوة؟ ما الرب  الذم رجاوا بو؟ إف كانت ىنالك فائدة رجاوا بها عتسامى كعالو على ىذا األسى 
منين فلال المنطع بركل ما ةدافع عنه ن كلكن أعود فأسأؿ ما الرب  الذم عسببوه ألناسو بر ء  

المالي الذم عادكا بو من كراء ىذا األمر؟ قيل لي إنها مخدرات أخذكىا فهيجت أعالابه  
كجالته  ةرمئزكف من الحياة كجالته  ةارقوف الدـ كرؤةتو كالقتل كمظاىرهن قلتهلل الن اإلنساف 

نسانية اإلنساف بهذا الركل الاجيب لو. إذان السؤاؿ كاردن كأنا إنساف كال ةمكن أف عيٍمسىخى إ
أقوؿهلل إف ىؤالء اإلخوة مؤمنوف باهلل كإف ل  ةكونوا كذلك فبوساه  أف ةقولوا لسنا من اهلل كمن 
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دةنو في شيءن لكننا ال نقوؿ ىذان نقوؿ إنه  مؤمنوف باهللن كيف إذان ةمزقوف حرمات اهللن ةقوؿ 
 هللله  موالى  كخالقه 

اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى الٌلوي عىلىٍيًو كىلىاىنىوي كىأىعىد  لى  ن  ي خى ابان عىًظيمان( )كىمىن ةػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان مُّتػىاىمٍّدان فىجىزى ؤيهي جىهى وي عىذى
 [.ّٗ]النساءهلل 

كيف ةمكن أف أكوف مؤمنان باهلل كأعحمل ىذا التهدةد كىذا الوعيد كىذا الغضب الذم ةترائى من 
ألفاظ ىذه ااةة؟ ىذا شيءن شيءه  خرن شهر رجب ةطل كعما قرةب سيهلن كشهر رجب خبلؿ 

كاحد من األشهر الحـر التي حـر اهلل سبحانو كعاالى في  ةات متاددة ابتداء القتل فيها كلو كاف 
 بحعن كلكن من قوعل لو أف ةدافع عن ذلك

ا أىٍربػىاىةه )ًإف  ًعد ةى الرُّهيوًر ًعندى الٌلًو اثٍػنىا عىرىرى شىهٍ  هى ران ًفي ًكتىاًب الٌلًو ةػىٍوـى خىلىعى الس مىاكىات كىاألىٍرضى ًمنػٍ
ةني اٍلقىيٍّ ي فىبلى عىٍظًلميوٍا ًفيًهن  أىنفيسىكيٍ ( ]التوبةهلل  ـه ذىًلكى الدٍّ  [.ّٔحيري

 أم ال  ةقتلن الواحد منك  أخاه فاف قتلو ألخيو بمثابة قتلو لنفسو كإنما ظل  نفسو بذلك. 

 ر البارم سبحانو كعاالىهللذك

( ]البقرةهلل  ًبيره  [.ُِٕ)ةىٍسأىليونىكى عىًن الر ٍهًر اٍلحىرىاـً ًقتىاؿو ًفيًو قيٍل ًقتىاؿه ًفيًو كى

 أم من أكبر الكبائر أف ةقتل إنساف إنسانان بحع أك بدكف حعن أف ةبدأ قتاالن بهذا الرهر

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا الى عيًحلُّوٍا شىاى  ـى( ]المائدةهلل )ةىا أىةػُّهى  [.ِآًئرى الٌلًو كىالى الر ٍهرى اٍلحىرىا

ااةات كثيرة. أقوؿ من منطلع الرفقة لهؤالء اإلخوة الذةن غيرٍّرى به هلل ىا أنت  عورطت  كلكن 
الفرصة ال عزاؿ سانحةن كشهر رجب ةطل كباد ثبلثة أةاـ أك أقل سيهلن ما موقفك ؟ ألسوؼ 

عستخفوف بأمر اهلل عز كجل؟ ما أعتقدن ألسوؼ عظلوف  عظلوف عحادكف اهلل عز كجلن ألسوؼ
عستهتركف بهذا التحذةر الرباني كفي سبيل ماذا استهترع ؟ ما الفائدة التي عدع  بها؟ ال ةا أةها 
ن عودكا إلى اهللن  اإلخوةن اصطلحوا مع اهلل مع افتتاح ىذا الرهر المبارؾ أكؿ األشهر الحـر

ف عن رزؽ فابتغوا عند اهلل الرزؽ كأنا الكفيل بأف اهلل سيرزقك  اصطلحوا مع اهللن إف كنت  عبحثو 
مع اإلسااد بدالن من أف ةرزقك  فتختنقوا بذلك الرزؽ. إف كنت  عرةدكف المتاة فلسوؼ ةكرمك  
بالمتاة المباحة المرركعة من سبلها التي عسادك  في الااجلة كااجلةن نا ن أما أكلئك األباعد 
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ن غير عابئين بالبر ءن غير الذةن ةنفخوف في نيرا ف ىذه المقتلة غير عابئين ال باألشهر الحـر
عابئين بالدماء الزكية البرةئة التي عراؽ أقوؿ لهؤالءهلل اصطلحوا مع اهلل كأعتقد أف بينك  كبين اهلل 
ربما ال أقوؿ خيطان بل إف بينك  كبين اهلل خيوطان عستطياوف أف عتمسكوا بها فتاودكا إلى صل  

حقيقي مع اهلل سبحانو كعاالىن ما لك  كألناس بر ءن لماذا عرسلوف إليه  نيراف القتل؟ لماذا فااؿو 
عنفخوف كأنت  في دةارك  البايدة أك القرةبة عنفخوف في نيراف الفتنة عن طرةع الماؿ الذم عرسلونون 

ىذا الكبلـ ال عن طرةع األسلحة التي عحردكف؟ لماذا؟ ما الفائدة التي ستاودكف بها؟ أما إف كاف 
ةسرم إلى أفئدعك  فأنا أحذرك  أةها اإلخوة أحذرك  من سهاـ األسحارن سهاـ األسحار ال 

عخطئن سهاـ األسحار مسمومةن سهاـ األسحار عتاالى من أفواه الباكيات المحزكنات المظلومات 
افتحوا  ذانك   –الثكلىن سهاـ األسحار عتاالى من أفواه اليتامى صغاران ككبارانن سهاـ األسحار 

ستسماوف في ساعات السحر كيف عتاالى الاليحات إلى اهللن صيحات المظلومينن  –جيدان 
 صيحات المنكوبين.

أةها اإلخوة خذكىا كلمة فيها كثير من الابرةهلل إنك  ال عستطياوف أف عنطحوا بهذا الذم عفالوف 
زكيةن قتل البر ءن قتل األطفاؿن جدراف نظاـ كلكنك  إنما عفالوف بهذا الذم عفالوف ىدر الدماء ال

 قتل األمهاتن ما أباد ىذا عن ذاؾ.

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةكرمنا عودان صادقان إلى دةنو القوة . الله  اشهد أني ما أقوؿ ىذا إال 
من منطلع الرفقة على عبادؾ التائهين كالمستقيمينن ال أقوؿ ىذا إال من منطلع الرحمة به  

ةا موالمن ىكذا نرأعنين أقوؿ ىذا من منطلع الرحمةن فيا ذا الجبلؿ كاإلكراـ كىكذا ربيتني 
 اىدنا كاىدى  إلى سواء صراطك المستقي ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ِفزبػ اٌؾً اٌوعٛع اٌٝ هللا

 

 

الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

قضى اهلل سبحانو كعاالى أال ةيمىتٍّع عباده المؤمنين بنامة الاالمة التامة من الذنوب كااثاـ حاشا 
الرسل كاألنبياء على الرغ  من أنو خاطبه  بالررائع اامرة كالناىية المحرضة كالمنذرةن كهلل في 
ذلك حكمة ةضيع ىذا الوقت عن بيانهان كلالنا سناود إليها في فرصة أخرل. كلكن الذم ةغني 

إلى اهلل عز عن نامة الاالمة التي مناها اإلنساف المؤمن باهلل عز كجل حاشا الرسل كاألنبياء التوبة 
كجل ةػيٍهرىعي إليها الااصي كلما زلت بو القدـن كلما عغلبت عليو نفسو األمارة بالسوءن كلما 

سيطرت عليو رعوناعو فارعكب من المااصي كاألكزار ما حملتو نفسو األمارة عليو. التوبة إلى اهلل 
لن ذلك ةقـو عز كجل بالدؽ مع الذؿ كالضراعة كإعبلف صدؽ الابودةة كالمسكنة هلل عز كج

مقاـ الاالمة ألف اهلل سبحانو كعاالى ةغفر للتائب البلجئ إلى اهلل عز كجل بذؿ الضراعة 
 كالمسكنة مااصيو كلهان كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل )التائب من الذنب كمن ال ذنب لو(.

كلكن الذم ىو أخطر من ارعكاب المااصي الاكوؼ عليها مع الرضا عنهان الذم ىو أخطر من 
اب الماالية أف ةقبل إليها اإلنساف كىو راضو عن عملون كىو ةبرر إقدامو على ىذا المنكر ارعك

 الذم ال ةرضى اهلل سبحانو كعاالى عنو. ىذا أخطر كأشد من الماالية ذاعها.

المااصي التي عػيٍرعىكىبي بسائع من الضاف ممحوة في نهاةة األمرن البد أف عكوف التوبة مغتسبلن 
الماالية عندما عرعكب مع التبرةر لها كمع الاكوؼ عليها كالرضا عنها علك ىي  طاىران لهان كلكن

الماليبة الكبرل التي ةحجب اإلنساف أمامها عن رحمة اهلل عز كجل كصدؽ اهلل القائل عن ىذا 
 النوع من الناسهلل
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هىا الى عػيفىت  ي لىهي ٍ  بيوٍا بًآةىاعًنىا كىاٍستىٍكبػىريكٍا عىنػٍ ن ةى حىت ى ةىًلجى  )ًإف  ال ًذةنى كىذ  أىبٍػوىابي الس مىاء كىالى ةىٍدخيليوفى اٍلجى
 [.َْاٍلجىمىلي ًفي سى ٍّ اٍلًخيىاًط( ]األعراؼهلل 

من ى  الذةن ةقوؿ ربنا عنه  ىذا الكبلـ؟ ى  الذةن ةستمرئوف الماالية كةقرركف الدكاـ عليها 
رعكب بسائع من الضاف فهي كةفلسفونها كةبرركف سلوكه  السائر نحوىا. أما الماالية التي ع

 علك التي قاؿ اهلل عز كجل عنها كعن أصحابها في محك  عبيانوهلل

ني  ًة الل ًو ًإف  الل وى ةػىٍغًفري الذُّ ًمياان ًإن وي )قيٍل ةىا ًعبىاًدمى ال ًذةنى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنفيًسًهٍ  الى عػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى وبى جى
 [.ّٓ]الزمرهلل  ىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي(

عباد اهللهلل مجتمااعنا اإلسبلمية مغموسة في كثيرو من األكزار كالمااصي كالموبقاتن مجتمااعنا 
حيمٍّلىٍت أك  –على اختبلؼ الفئات التي فيهان على عفاكت الطبقات التي فيها  –اإلسبلمية 

هان كال أرةد أف أيفىالٍّلى عىحىم لىٍت كثيران من األكزار التي حذر اهلل سبحانو كعاالى منها كنهى عن
الحدةث عن أنواع ىذه المااصي فتخيلوا ىذه األنواع كاعلموا أنها كلها موجودةن بيوعنا مليئة 

بظلمات المااصي إال من رح  ربكن مكاعبنا مليئة بالمااصي إال ما رح  ربكن ماسكراعنا مليئة 
ه بين ةدم مفتاح الحل كالرجوع بالمااصي إال ما رح  ربكن كأنا أعحدث عن كاقع ةنبغي أف أذكر 

إلى ساحةو بل كاحةو كارفة من رحمة اهلل عز كجل. كإني ألقوؿ لك  كأنا موقن بأف ىذا الببلء الذم 
ةمر بنا إنما ىو رسائل إةقاظ  عية من عند اهلل سبحانو كعاالىن ةوقظنا موالنا من خبللها برحمة 

كنقف ساعة قدسية من نقد الذات كمن اعهاـ  غامرة إلى أف نستيقظ إلى كاقانا كننظر إلى حالنا
النفس على كل المستوةات ث  نقبل إلى اهلل عز كجل نالن التوبة الالادقة الناباة من طواةا قلوب 
عضها األل  كانتابتها حرقة الندـ مع التذلل كاالنكسار كالضراعة لموالنا كخالقنا عز كجلن ىذا 

ىذا المانى الذم ةرةد منا ربنا سبحانو كعاالى أف ننتبو إليو  الببلء الذم نمر بو ليس إال إةقاظان إلى
فنهرع جمياان على كل المستوةات سران قبل الجهر إلى محراب الذؿ كالابودةة هللن نضرع إليو 
بانكسارن بذؿن نالن التوبة الالادقة بين ةدةون نالن الاـز على االستقامة على صراطو كنهجون 

محى كأف الماليبة قد  لت إلى أثرو باد عينن نا ن أل  عقرؤكا قوؿ كلسوؼ عجدكف أف الببلء قد ا
 اهلل عز كجلهلل

ال ًإٍذ جىاءىيٍ  )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمى و مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفى * فػىلىوٍ 
انيوٍا ةػىٍامىليوفى( ]األنااـهلل بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت   [.ّْ-ِْقػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مىا كى
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 أم ىبل إذ جاءى  بأسنا عضرعوا.

إةاك  ةا عباد اهلل أف عكونوا من ىذا الفرةعن إةاك  أف عكونوا من أكلئك الذةن قست قلوبك  كزةن 
زارن فاف الببلء ةذىب كلكن سرعاف ما له  الريطاف ما كانوا ةاكفوف عليو من المااصي كاألك 

ةاودن ىكذا كيلٍٍّفتي أف أقوؿ لك  كأنذرك ن الببلء سيذىب ةا عباد اهلل كلكن المطلوب من عباد 
مطلوب منه  أف ةتوبوان  –كقد أةقظه  اهلل عز كجل باقباؿ ىذا الببلء ث  رحمه  بالرفو  –اهلل 

دةته  هلل موضع التنفيذن كعندما أقوؿ ىذا مطلوب منه  أف ةؤكبوان مطلوب منه  أف ةضاوا عبو 
الكبلـ أكجهو لمجتمانا بكل فئاعون كأنا أكؿ من أذكر نفسي بهذا الواجب ث  إني أخاطب بو كل 
الفئات كممن أخاطب به  ىؤالء الذةن ةيسىم وف اإلرىابيين أك ةيسىم وف المسلحين أك ما إلى ذلك 

بينك  جاماان مرتركان كأظن أف ىذا الجامع المرترؾ ال أقوؿ له  كما أقوؿ لكل الفئات إف بيننا ك 
ةتفاكت فيو فئات كال ةغيب فيو فئات دكف أخرلن إنو اإلةماف باهلل بقطع النظر عن الولوغ في 

المااصين أعتقد أف بيننا كبينك  جاماان من ىذا اإلةماف باهللن فاف ل  ةكن فلالو جامع اإلنسانيةن 
كءة كالنخوة كالررؼن المه  أف بيننا كبين كل فئات المجتمع فاف ل  ةكن فلالو جامع المر 

كالسيما ىؤالء الذةن ةيسم وف اإلرىابيين أك المسلحين أك القتلة أك نحو ذلك أقوؿ له  ما أقوؿ 
لكل الفئاتهلل انطلقوا إلى عالرفاعك  من اعهاـ أنفسك  أكالنن لالي مخطئن لالي  ث ن لالي 

عل  أأنا متنكب عن ىذه الجادة أـ ال البد أف أسترير كالبد متنكب عن جادة الالوابن كلكي أ
أف أستاين كالبد أف أجلس جلسة قدسية أعأمل فيها كأفكر أعود فيها إلى عقلي ال إلى مزاجين ال 

إلى رعوناعين أقوؿ لنفسي كلك  كلهؤالء اإلخوةهلل أما األمزجة كالرعونات فهي انفااالت قسرةة 
اف مزاجك ةكره نظامان أك ةحبون إف كاف مزاجك ةكره قادةن أك ةحبه  كليست أفااالن إرادةةن إف ك

فالحب كالكراىية ليس فيهما مقياس خير كال شرن كقدةمان قالواهلل إنما ةأسى على الحب النساءن 
كإنما المقياس كامن في الرجوع إلى ما ةقرره الاقل كما ةقرره اإلدراؾن أنا أقوؿ ىذا لنفسي كأقوؿ 

لقائمين باألمرن لكل الفئاتن أمزجتنا حدٍٍّث عنها كال حرجن ال حرج فيما عتدلل لسائر اإلخوةن ل
كعدعونا إليو األمزجةن ىي انفااالت عابر عن نفسها  نان بالكراىية ك نان بالحب كما على المحبين 

كال الكارىين من سبيلن أما السلوؾ فينبغي أف ةنبثع من قرار الاقلن ىل عدع  إلى الاقل 
ىل سألت   –كإف أمزجتك  عوحي إليك  كراىية النظاـ كضركرة الامل على إنهائو  – كعساءلت 

عقولك  عن البدةل الذم أعددعموه؟ كىل أجابك  الاقل كبي نى لك  البدةل الذم أيًعد ؟ أعتقد 
أنك  ل  عفكركا في البدةل ق  كإنما عفكركف فق  بتهدة  ىذا النظاـ القائ  كإلغائون كأقوؿ لك  
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رة أكض  كأجلىهلل إنك  عقاسمت  مع أعدائنا كأعدائك  المهمةن التزمت  بالتهدة  كإلغاء النظاـ بابا
كالتـز األعداء بالبدةلن كىاى  قد رسموا البدةل بل كضاوه بل قرركه كأصدركا ال أقوؿ عقرةران بل 

يضن ى  كل فوا أصدركا قراران بون صدر القرار في إسرائيل ث  أيٍرًسل فويقٍّعى عليو في البيت األب
أنفسه  بالبدةل أما أنت  فقد عكلفت  باإللغاءن كأنا أقوؿ أةها اإلخوةهلل ما ىو ىذا البدةلن أعود إلى 
عقلي كأسألو ما البدةلن البدةل الذم كقٍاتي عليون كلحسن الحظ أنني أضع ةدم على صورة من 

مرحلة األكلى إلهاب ما ةسمى ىذا القرار ال التقرةرن قرارن إف البدةل ةتكوف من ثبلث مراحلن ال
الفوضى الخبلقة القاعلةن أجل القاعلةن ىذه عتمة الراارن إلهاب كإةقاد الفوضى الخبلقة القاعلةن 
المرحلة األكلى عساير الحرب الطائفية البلىبةن المرحلة األكلى مرحلة النجدة التي عفد إلينا بها 

يايدكا األمن كالسبلـ كالطمأنينة كلكن بثمنن ما مبلئكة أكركبا لينقذكنا من ىذه الحرب البلىبة كل
ىو الثمن؟ عقسي  سورةة التي كانت إلى اليـو دكلة كاحدة إلى أرباة دكةبلتن كاحدة في الساحلن 

كثانية في الرماؿن كأخرل في الوس ن كراباة في الجنوبن كأنا ال أرةد أف أذكر األسماء التي 
ن ىذا ما ةقـو بو أكلئكن أقوؿ لهؤالء اإلخوة كىذا ما سيمٍّيى بها كل دكةلة من ىذه الدكةبلت

عقوموف بو أنت  عوضان عنه . أةها اإلخوة أقوؿ لنفسي كلك  كلكل أخو عاقلهلل أفأنت  غدان ستكونوف 
ساداء بهذا الذم فالتموه خدمة ألعدائنا كأعدائك  جمياان؟ أفأنت  ستكونوف ساداء بالتارةخ الذم 

اربية التي استيخًدمىٍت كاستياًملىٍت لتقسي  سورةا كعحوةلها إلى أثر ةكتب كةتحدث عن المخالب ال
باد عين؟ أأنت  على استاداد ألف عستقبلوا لانات األجياؿ كى  ةقرؤكف التارةخ؟ ال أعتقد ةا عباد 
اهللن أبدان ال أعتقد. بيننا كبينك  جامع مرترؾ ال ةمكن أف ةذكبن إنو اإلةماف باهلل حتى كإف كاف 

بين جوانحك  كلكن بوساك  أف عوقظوهن بيننا كبينك  جامع ةنباث كةتفرع عن اإلةماف  راقدان 
باهللن ىو اإلنسانيةن بيننا كبينك  جامع مرترؾ ىو النخوةن الررؼن المركءةن الكرامةن كل ذلك 
ةمناك  من أف عتقاسموا المهمة بهذا الركلن عتحملوف مهمة التهدة  كعليه  ى  مهمة كضع 

ىذا ىو البدةل كيًضعى كقد قرأعون كةقوؿ القرار في  خره ىذه الابارةهلل كىذا كلو في متناكؿ البدةلن ك 
. أقوؿ ىذا ألدعو نفسي كألدعوك  جمياان بكل فئاعنا إلى عوبة صادقة إلى اهللن إلى عودو  ةدنا اليـو

عونات سنظل حميدو إلى رحاب الابودةة هلل. نحن عبيد مهما عقلبت بنا األةاـ كمهما قفزت بنا الر 
 عبيدان هلل

 [.ّٗ)ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدان( ]مرة هلل 
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ماليرنا الوقوؼ بين ةدم اهلل عز كجلن اإلنساف ةيٍخدىعن اإلنساف ةػيٍغرىل بكثير من الاواملن كلٌّ منا 
اقل ةايد صاحبو إلى الحمىن أقولها مرة ةػياىر ض لذلك كلكن الاقل ةايد صاحبو إلى الرشدن ال

أخرل من منطلع الحبن مرة أخرل من منطلع الرفقة على أنفسنا كعلى إخواننا ث  على ىذه 
األرض التي ائتمننا اهلل عليهان من منطلع الغيرة على ىذه الدكلة القدسية التي ائتمننا اهلل عليهان ما 

خالب ألعدائنا جمياانن ةا عباد اهلل أكبوا إلى اهلل ةنبغي أف نخوف األمانةن ما ةنبغي أف نالب  م
السيما في ىذه األةاـ التي عنادةك  أف أكبوا كعوبوا فباب التوبة مفتوحن باب القبوؿ من اهلل لك  
مفتوحن رجب كما أدراؾ ما رجبن أكؿ شهر من أشهر الحـر ما أحلى فيو الرجوع إلى اهللن ما 

أحلى فيو الرجوع إلى موالنا عز كجلن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر أحلى فيو الرجوع إلى الخالعن ما 
 اهلل الاظي .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~951 ~ 
 

 ٔمبؽ صالس ماد أ١ّ٘خ وجوٜ

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء علي

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 إف حدةثي إليك  اليـو ةتضمن ثبلث نقاطن أرجو أف ةيتاح لي بيانها ملخالة بدكف إخبلؿ.

 أما النقطة األكلى منها فهي أني ما كجدت خبلفان ق  بين الناس على اختبلؼ مذاىبه  كمراربه 
كرؤاى  كسياساعه  في أف األخبلؽ اإلنسانية المثلى ىي السبيل األكحد الجتثاث جذكر الفساد 

كلترسيخ أسس الالبلح كاإلصبلحن كلكن ما ىي الضمانة لتحقيع ىذه األخبلؽ اإلنسانية المثلى؟ 
بلؽ الجواب عن ىذا ةا عباد اهلل ىو أننا عندما ناود إلى ما ذكره أك كتبو علماء الفلسفة كاألخ

كاالجتماع قدةمان كحدةثان نجد أنه  اعفقوا على أف ال سبيل إلةجاد قي و أخبلقية عػيٍنتػىزىعي من أفكار 
الناس كمن رؤاى  كما قد ةتفقوف عليون كالسبب أف مالال  الناس إنما ةينظر إليها من خبلؿ 

بحث كالتنقيب األمزجةن كاألمزجة كانت كال عزاؿ متناقضةن كمن ث  فليس ىنالك من سبيل باد ال
الكتراؼ قي و أخبلقية ثابتة راسخة علتقي عليها األسرة اإلنسانية جمااءن ك خر من أكد ىذه 

الحقيقة الاال  البرةطاني كالقانوني كالفيلسوؼ بنتاـن أكد ذلك في كتاب لو اسمو أصوؿ الررائعن 
الذم ةمكن أف ةرسخ لكنو اختلف عن أكلئك السابقين بأنو ذكر في  خر كتابو أف المرجع الوحيد 

قيمان أساسية لؤلخبلؽ إنما ىو الوازع الدةنين كقاؿهلل كإف كانت األدةاف مختلفة فمما ال رةب فيو 
أف الوازع فيما بينها كاحد. كلال بنتاـ ىذا ىو أكؿ من سىي ر المثل اإلنكليزم القائلهلل ال أخبلؽ 

نبهان إخوة لنا أال ةنتهزكا الفرصة كنحن بدكف دةن كال دةنان من دكف أخبلؽ. أقوؿ ىذا ةا عباد اهلل م
نقف في كجو عطرؼ التكفيرةين كنقف في كجو ابتداعات الوىابيينن ال ةنتهزف ىؤالء اإلخوة 

الفرصة من أجل أف ةستخدموا الوسيلة ذاعها لنبذ الدةن كإلبااد مظلة الدةن عن مجتمانا 
الدةنن لكنو الدةن الواعي السلي  اإلسبلمي السورم الذم كاف كال ةزاؿ ةتنفس برئة اإلسبلـ ك 

الذم ةياد المثل األعلى لبلقتباس من كتاب اهلل عز كجل كسنة رسولو. ال ةحلمن أحدى  بحياة ال 
دةنية أك نوع من الالمانية في الحك  أك اإلدارة من خبلؿ ما ننهض بو من الوقوؼ في كجو 
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بل أم مجتمع من  –ةقي مجتمانا  التطرؼ التكفيرم كالبدع الوىابيةن لماذا؟ ألف الحالن الذم
من التطرؼ الدةني المتمثل في التكفير كغيره إنما ىو حالن الدةن الواعين إنما  –المجتماات 

ىو حالن الدةن المنبثع عن كتاب اهلل كسنة رسولو كما أجمات عليو األمةن فاذا زاؿ ىذا الحالن 
لهوف كةفالوف ما ةراؤكفن كأقوؿ فحدث عن مرعع ىؤالء المتطرفين كال حرجن عندئذو ةرعاعوف كة

لهؤالء اإلخوةهلل انظركا ما ىي الببلد أك الجهات الذم ةنترر فيها ىذا التطرؼ الدةني؟ ىي 
الجهات التي عااني من جهل بالدةن أك ىي الجهات التي عفتقر إلى حمى الدةنن البايدة عن 

السبلح ذاعو الذم نقف بو في ضواب  الدةن. ىذه مبلحظة أرجو أف ةتنبو إليها إخوة لنا ةضربوف ب
 كجو اإلرىاب الوىابي أك التكفيرم. علك ىي النقطة األكلى.

أما النقطة الثانية فطالما قيل لي على لساف التذكير أك لساف النقدهلل أال عرل إلى التجاكزات 
من الكثيرةن أال عرل إلى األخطاء كاألغبلط الكثيرة التي ةقع فيها المسؤكلوف كالتي ةقع فيها األ

كغيره أال عرل ذلكن أال عرل أف ىذا ةحتاج إلى ماالجة؟ أقوؿ جوابان لهؤالء اإلخوة نا  نحن 
نرترؾ ماك  في مبلحظة ما عقولوف كلكن الفرؽ ىو أف في الناس الذةن ةركف ىذه األخطاء أك  
كثيران منها ةتباوف ذلك بالامل على ماالجتهان ةساوف الساي البلىث بجدٍّ كلكن بحكمة في 

سبيل ماالجتهان ىنالك أناس ما ةنبغي أف نرير إليه  بحدةث كاض و أك غير كاض ن كىذا فرؽ ما 
بين الذةن ةجلسوف ليتحدثوا عن األخطاء كةحالونها إحالاءن كبين من ةركف األخطاء فابلن كلكنه  

رىعى إلى ةتحركوف بجد كلكن بحكمة في سبيل اقتبلعها. المه  ةا أةها اإلخوة أننا ما ةنبغي أف نػيهٍ 
ماالجة أخطائنا عن طرةع ردكد الفالن كبابارة أملىهلل ما ةنبغي أف نهرع إلى ماالجة أخطائنا عن 

طرةع الترامي في أحضاف برنار ليفين ما ةنبغي أف ناالج أخطاءنا عن طرةع الترامي في أحضاف من 
ج ىذه األخطاء حكموا على سورةة باإلعداـ من حيث ىين كبابارة أكثر جبلءن ما ةنبغي أف ناال

كنساى إلى اجتثاثها عن طرةع عقدة  ىذا الوطن بما فيو كمن فيو ثمنان الجتثاث ىذه األخطاءن إذان 
إذا زالت األخطاء كزاؿ ماها الوطن أةن عضع التالحي  إذان؟ أليس ىذا حاؿ ذلك األحمع الذم 

ةا عباد اهللن أرجو  حط  كجو صاحبو قبل أف ةطير الذباب المنح  عليو؟ ىذه ىي النقطة الثانية
 أف نكوف على بينة من ذلك.

أما النقطة الثالثة فيا عجبان أةها الناسن ةا عجبان من جماعة عقبع داخل ظبلـ مكروؼ كىي جماعة 
مكروفة لتضع خطة جهنمية لمجزرة بل لمذبحة ال ةقول على عنفيذىا إال من قد كيًضعى كراء 
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متع اهلل بو اإلنسافن ىذه الجماعة نف ذت خطتها  صدره قطاة صخر عاعية بدالن من القلب الذم
ىذه كأرسلت بها إلى سورةة ابتغاء أف علتهب من جرائها حرب طائفية ث  إف الحرب الطائفية عقود 
إلى إشااؿ ىذه األرض المباركة كلها بوقود ال ةنطفئن فالت ذلكن كلكن األعجب أنها سرعاف ما 

عان  خرن نظرنا كإذا ىي عنوح مع الثكالىن نظرنا كإذا بهذه رمت من كجهها قناعان كاستبدلت بو قنا
الجماعة عبكي مع األطفاؿ الذةن ةػيتٍّميوان كإذا بهذه الجماعة عبكي مع ااباء الذةن ذيبٍّ ى أبناؤى  

كفقدكا أطفاله ن نا ن ث  ماذا؟ ث  إنه  لطخوا المسؤكلين بل لطخوا الجيش الذم شأنو في 
المواطنينن أف ةرعى سبلمته ن أف ةرعى حماةته ن ننظر فنجد ىذه  الاال  كلو أف ةرعى أمن

الجماعة باد أف رمت بقناع كاستبدلت بو قناعان  خر عته  المسؤكلين بكل فئاعها بهذه الجرةمة 
التي ةفزع منها التارةخن جرةمة ذب  األطفاؿن جرةمة القضاء على حياة البر ءن أال فتالموا ةا عباد 

يدة إنما نسجت خيوطها في لبناف كىي المحاكلة الثالثة باد المحاكلة األكلى اهلل أف ىذه المك
التي كانت في حمه كالتي علتها من باد ث  جاءت على أعقابها ىذه الثالثة كل ذلك في سبيل 
إةقاد حرب طائفية كفي سبيل أف عسل  الحرب الطائفية سورةا كىي علتهب إلى برنار ليفي لتنفيذ 

إذ قاؿ كقد أكصى الناس  rال فليال  الجميع أف شامنا ىذه التي شهد لها رسوؿ اهلل ما قد قػيرٍّر. أ
عند الفتن باللحاؽ بالراـن قاؿهلل )إنها خيرة اهلل من أرضو ةجتبي إليها خيرعو من عباده( كقد عل  

الناس جمياان أف قلب الراـ إنما ىو ىذا الوطن سورةا كأف قلب ىذا القلب إنما ىو دمرع. 
ن نحن أسرة كاحدة rىذهن شامنا ىذه أمينة على شهادة رسوؿ اهللن أمينة على كصف رسوؿ سورةا 

في ىذه األرض المباركةن أسرة كاحدة في ىذه األرض المباركةن ال ةمكن لادك كال لمتآمر أف 
ةحيل عبلقة ما بين فئاعها كمذاىبها إلى عداكة كبغضاءن من ىذا الذم ةالدؽ أف فئة ممن كاف 

لحولة أك ما حولها اعتدت على فئة أخرل كأف الفئتين عالارعتا فتقاعلتا فتذابحتا من ةايش في ا
ىذا الذم ةالدؽ ىذان إنو عدك لئي  خارجي خط  كرس  في لبناف كأكحى بما فال ككاف ذلك كلو 
ىذا الذم رأةتموه. نحن نال  جمياان أف اإلسبلـ الذم متانا اهلل سبحانو كعاالى بالوعي الثاقب في 

و كمتانا اهلل باإلخبلص التاـ في التمسك بون نال  أف لهذا اإلسبلـ جذكران كأف لو أغالانانن فهم
جذكر ىذا اإلسبلـ إةماننا باهلل عز كجل ككل فئات ىذا الوطن المبارؾ عتمتع باإلةماف باهلل سبحانو 

كعاالىن عل  من عل  كجهل من جهلن كىيهات ىيهات أف ةستغني الجذع عن أغالانون ىذه 
حقيقة نالمها الناس جمياان كال ةيتاح ألحد من الناس أف ةتآمركا علينان حاكلوىا في المرة األكلى 
كل  ةأخذكا مما نتج الدرسن حاكلوىا في المرة الثانية كل  ةراؤكا أف ةلتفتوا فيلتقطوا من ذلك 
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ذيبٍّحيوا أكالدنان   الدرسن كحاكلوىا في المرة الثالثة فهبل استيقظوا ليأخذكا الدرس. األطفاؿ الذةن
الرجاؿ الذةن قيًتليوا إخوعنان كرب أخو لك ل  علده أمكن النساء البلعي ريمٍٍّلن أك الثكالى أخواعنان 
بيننا كبينه  أعلى نسب ناتز بو ىذا االحتضاف الذم شاءه اهلل عز كجل لنا كله  جمياان فوؽ 

أةها اإلخوة إف ل  عكن ىذه ىي  شامنا التي شهد لها رسوؿ اهللن ما مانى شهادة رسوؿ اهلل
النتيجةن )ىي خيرة اهلل من أرضو ةجتبي إليها خيرعو من عباده( كىا أنا أجسد حقيقة ىذا الكبلـ 

الذم أقولو لك  بالبلة الغائب أأكدةها باد االنتهاء من صبلة الجماة على ىؤالء الذةن سبقونا إلى 
سئلت أى  شهداء حقان؟ نا ن الرهادة في دةن اهلل رحمة اهلل صغاران ككبارانن ذكوران كإناثانن كك  

قسمافهلل قس  ةتالف بها ذلك الذم ةقع صرةاان أثناء ماركة القتاؿ بين المسلمين كأعدائه ن 
ىؤالء ةدفنوف بثيابه  كدمائه  كفقهه  ماركؼن الفرةع الثاني من الرهداء ىو ذاؾ الذم قاؿ عنو 

قتل دكف مالو فهو شهيدن من قتل دكف عرضو فهو رسوؿ اهللهلل )من قتل دكف دمو فهو شهيدن من 
شهيد( ىذه شهادة من نوع  خرن ةغسلوفن ةكفنوفن ةاللى كلكن له  أجر الرهادةن أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 ٌطبئف لوآ١ٔخ

 

 

دهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزة
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

داث كمركبلعها فتاالوا بنا اليـو ةا عباد اهلل نتفيأ ظبلؿ ألطاؼ قر نية أخاذة بايدان عن دخاف األح
كذةولها. كاأللطاؼ القر نية كمراىدىا كثيرة كمتنوعة في عأثيراعها على النفوسن كلكني إنما أقالد 

عتابان رقيقان لطيفان كلكنو في  –فيما عتضمنو  –منها في موقفي ىذا علك األلطاؼ التي عتضمن 
من اهلل سبحانو كعاالى  الوقت ذاعو حارٌّ كحادٌّن عتاب ةباث اإلنساف على الخجل كعلى الحياء

مهما كاف محجوبان عنو بحجب ااثاـ كالذنوب كالملهيات كالمنسياتن أرةد ةا عباد اهلل أف نقف 
ماان على باض ىذه األلطاؼ القر نية كنتبين ما عفالو في النفس اإلنسانية التي ل  عيٍمسىٍخ فطرعها 

اىتدل بمالباحها أناس عائهوفن كك  كك  بادن عأملوا على سبيل المثاؿ في ىذه ااةة التي ك  كك  
جيًذبى بالخجل من اهلل عز كجل عند سماعها أناس شاردكف عاكفوف على اللهو كالفواحشن إنها 

 قوؿ اهلل عز كجلهلل

ال ًذةنى أيكعيوا )أىلىٍ  ةىٍأًف لًل ًذةنى  مىنيوا أىف عىٍخرىعى قػيليوبػيهيٍ  ًلذًٍكًر الل ًو كىمىا نػىزىؿى ًمنى اٍلحىعٍّ كىالى ةىكيونيوا   كى
هيٍ  فىاًسقيوفى( ]الحدةد هلل  ًثيره مٍّنػٍ  [.ُٔاٍلًكتىابى ًمن قػىٍبلي فىطىاؿى عىلىٍيًه ي اأٍلىمىدي فػىقىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىكى

 عأملوا في ىذا االستفهاـ الرقيع الااعب

 ا نػىزىؿى ًمنى اٍلحىعٍّ()أىلىٍ  ةىٍأًف لًل ًذةنى  مىنيوا أىف عىٍخرىعى قػيليوبػيهيٍ  ًلذًٍكًر الل ًو كىمى 

أم إلى متى أرخي الاناف كأفت  أمامك  الطرةع لتنالوا رغائبك  كلتتقلبوا في شهواعك ن أل  ةأف 
 –لك  أف عرباوا من دنياك  كأف علتفتوا إلي ؟ أل  ةأف لك  ذلك؟ أجلن كاف ممن ىيًدمى إلى اهلل 
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ككاف إلف لهو كقايد  –ممن ىيًدمى بها  بهذه ااةة الفضيل بن عياضن ككاف –ككاف عائهان ضاالن 
 عبد اهلل بن المبارؾ ك خركف. –أىواء كشهوات 

كلكني ةا عباد اهلل أرةد أف أقف بك  على مرهد  خر من مراىد ىذه األلطاؼ القر نية في كتاب 
اهلل عز كجلن ىو مرهد أصدقك  أنني ما مررت بو أثناء عبلكعي لكتاب اهلل إال كاستوقفني ىذا 

هد كاىتاجت بين جوانحي مراعر من الخجلن مراعر من الحياء من اهلل عز كجلن كأحسب المر
أف ىذا الذم ةطوؼ بنفسي ةنبغي أف ةطوؼ بذىن كل إنساف مثلي مؤمن باهلل عز كجلن اسماوا 

 ىذا البياف الااعبهلل

ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كى  ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى افى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبًٍّو أىفػىتىت ًخذيكنىوي )كى
 [.َٓكىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍ  لىكيٍ  عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى بىدىالن( ]الكهف هلل 

 أعيدن كعأملوا بآذاف قلوبك هلل

ـى فىسىجىدي  ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى كا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبًٍّو أىفػىتىت ًخذيكنىوي )كى
 كىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍ  لىكيٍ  عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى بىدىالن(

كرمتك  لك ن كأمرت إبليس ككاف ماه  أف ةسجد لك  ك  –عكرةمان ال عبادةن  –أسجدت المبلئكة 
لىٍقتىوي ًمن ًطينو( ]األعراؼ هلل  لىٍقتىًني ًمن ن ارو كىخى  [.ُِكخلقتك  على عيني فاستكبر إبليس قائبلنهلل )خى

طردعو من أجلك  أنت ن طردعو عكرةمان لك ن أفيكوف جزائي لدةك  أف عارضوا عنين أف عارضوا 
لك  من دكنين أفهكذا عمن كرمك ن عمن أسجد مبلئكتو لك ن كعتخذكا من عدكك  كعدكم كليان 

 ةكوف الحع )أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍ  لىكيٍ  عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى بىدىالن(.

أال عركف إلى ىذا الاتاب ااخاذ ةا عباد اهلل؟ أال عراركف باألسى كالخجل كالحياء ةهتاج كل ذلك 
أف كيبلًّ منا ةقوؿ ال ةا رب أنا ما اعخذت الريطاف كليان من دكنك لكنو بين جوان  كل كاحد منا كك

الضاف ىو الذم جالني أنقاد لوحي شهواعي كأىوائي كقد كانت السبلح األكؿ في ةد ىذا 
الريطاف الذم أعلن عداكعو لئلنسافن نا . ىذه حقيقة ةنبغي أف نتبينها. عندما نتلوا ىذه ااةة ال 

وىا بفكر مستيقظ كقلب نابض إال كةذةبو الخجل من مواله كخالقو عز كجل.  أظن أف فيها من ةتل
كنت ذات ةـو أعلو ىذه ااةة على باض المسامع كأبين ما عحملو في طواةاىا من ىذا الاتب 

الرقيع كما ةنبغي أف ةهتاج بين جوانحنا عندما نالغي إلى ىذا الكبلـ الرباني الااعب األخاذ كإذا 
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وؿهلل إف عالر الال  عالر قانوف التطور قد أسدؿ ستاران صفيقان على قالة  دـ بأحدى  ةنبرم ليق
كخلع اهلل لو من عراب كىذه المسألة كلهان كلما كدت أف أفت  أمامو ملف الحدةث الالمي عن 
نظرةات التطور المتناسخة التي ةنسخ البلحع منها السابع بدءان من النظرةة البلمركية األكلى التي 

كةنية ث  الداركةنية التي نسختها الداركةنية الحدةثة ث  الداركةنية الحدةثة التي نسختها الدار 
نسختها اليـو الحيرة التي ةااني منها عقل اإلنساف الغربين قبل أف أبدأ بهذا الحدةث إذا بنداء 

ةهمس في سرم ةقوؿ دعك من ىذا التفاليلن كاصل عبلكة كبلـ اهلل كاقرأ ااةة التي عليهان قرأتن 
 ما ىي؟

ٍلعى أىنفيًسًهٍ  كىمىا كينتي ميت ًخذى اٍلميًضلٍّينى عىضيدان(  )مىا أىٍشهىدعػُّهيٍ  خىٍلعى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالى خى
 [.ُٓ]الكهف هلل 

قبل خمسة عرر قرنان ليتلقاه الناس باد ثبلثة عرر قرنانن أجل  rردٌّ رباني عنزؿ على محمد 
أماـ الحقيقة الالمية المثلىن قلتهلل أنت  عاتزكف بأنك  رجاؿ أعرضت عن ذلك التفاليل ككقفت 

عل  كمن ث  فأنت  ال عتااملوف مع الغيب كالغيبيات كإنما عتااملوف مع دليل التجربة كالمراىدة 
المادةة أليس كذلك؟ كأنت  عتهموف المؤمنين باهلل بأنه  غيبيوف بايدكف عن إدراؾ الحقائع 

وف في ةى ٍّ بل مستنقع من الغيبيات عندما عتحدثوف عن كيفية خلع الالميةن قلتهلل فما لك  عغرق
ٍلعى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض(ن  السموات كاألرضن ىل شاىدع  ذلك؟ ةقوؿ الخالعهلل )مىا أىٍشهىدعػُّهيٍ  خى
من أةن لك  أف الكوف إنما كجد عن طرةع االنفجار األعظ  أك األصغر أك الغاز السدةمي أك .. 

 خرن ما لك  عسبحوف في مستنقع من الغيبيات التي ال ةرفدىا عل  كأنت  الذةن أك أم شيء 
طلقت  الغيبيات كعزكجت  دليل التجربة كالمراىدة ال غيرن ث  إنك  متى اشتركت  مع الخالع 

سبحانو كعاالى فتبينت  كيف خيًلعى اإلنساف ككيف عطور من حيواف أقل شأنان ث  عطور باد ذلك ث  
 ؿ إلى حالتو ىذهن أفكنت  عراىدكف ذلك المخلوؽ إذ كاف ةتطور في علك القركف  عطور إلى أف

 المتالرمة السابقة أـ إنو حدةث غيب كأنت  عغمضوف مع الاين الاقل أةضانن ربك  ةقوؿهلل 

ٍلعى أىنفيًسًهٍ  كىمىا كينتي ميت ًخذى الٍ   ميًضلٍّينى عىضيدان()مىا أىٍشهىدعػُّهيٍ  خىٍلعى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالى خى

ما كنت ألعخذ الذةن ةضلوف الناس باس  الال  شركاءى أك ماينين لي في خلع اإلنساف. قلتهلل أنا 
لن أعحدث عن النظرةات ككيف عناسخت كلكني أنقل لك كبلـ الخالع سبحانو كعاالى فأعني 

الغيب كالغيبياتن بجواب على ما ةقولو الخالعن أنت رجل عل ن رجل الال  ةنبغي أال ةلتفت إلى 
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كىل كفرع  باهلل إال ألنك  ابتادع  عن الغيب كالغيبيات؟ إذان ةنبغي أف عسجنوا أنفسك  في سجن 
التجربة كالمراىدة المادةةن متى جربت  كمتى شاىدع  خلع السموات كاألرض؟ متى جلست  مع 

؟! صدؽ اهللن ما أعجز  لتكونوا شركاء ماو بل عونان لو في خلع اإلنساف –إف جاز التابير  –اهلل 
كتاب اهلل عز كجلن كاهلل إني ألرل أف كلمة اإلعجاز عتقاصر عن سمو كتاب اهلل عز كجلن ةبدأ 
البياف بقالة  دـ كإسجاد اهلل المبلئكة لو كقد عل  أنو سيأعي مع القركف ااعية من ةنطع بهذا 

 الهراء باس  الال  فأعبع ذلك الحدةث ىذا الرد

ًإٍذ قػيٍلنىا لً  ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبًٍّو أىفػىتىت ًخذيكنى )كى ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى وي ٍلمىبلى
 [.َٓكىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍ  لىكيٍ  عىديكٌّ بًٍئسى ًللظ اًلًمينى بىدىالن( ]الكهف هلل 

ي إلى من ةرةد أف ةرد على قالة  دـ كخلع اهلل لو كإسجاد المبلئكة لو إذان ةلتفت البياف اإلله
بنظرةات التطور التي ةفرحوف بها كما ةفرح األطفاؿ باللاب عتقلب في أةدةه ن ةقوؿ باد ذلك 

 مباشرةهلل 

ٍلعى أىنفيًسًهٍ  كىمىا كينتي ميت خً  ذى اٍلميًضلٍّينى عىضيدان( )مىا أىٍشهىدعػُّهيٍ  خىٍلعى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىالى خى
 [.ُٓ]الكهف هلل 

عباد اهللهلل ىذا ىو كتابنان إنو كتاب ربنا سبحانو كعاالىن ىل عتالوركف أف ابن  دـ عررؼ في حياعو 
ىذه بريء أعز كأجل كأبقى من ىذا الخطاب الذم سما اهلل عز كجل اإلنساف بو إلى مستول 

خرة ناي  بل مكرمة أكـر اهلل عز كجل بها اإلنساف  مناجاعو لون ال أعتقدن ليس في الدنيا كال في اا
كهذه المكرمة إذ جالو أىبلن لمناجاعون جالو أىبلن لمخاطبتون فيا عجبان لمن ةايش حياعو ىذه كلها 
كىو في شغل شاغل عن الخطاب الرباني الذم ةبلحقون ةا عجبان لئلنساف الذم ةقضي حياعو عامان 

يقضي نحبو ككتاب اهلل ةنادةو أف التفت إلي ن أف أقبل إلي ن اسمع إثر عاـو إثر عاـو كعما قرةبو س
نداء اهلل لكن اسمع عحببو لكن اسمعن كلكنو ةارضن الله  ال عجالنا من ىؤالء الذةن أعرضوا 

عن كتابكن الله  اجالنا ممن سادكا بكتابك في الدنيا كدخلوا في الرفاعة بو ةـو الاقبىن أقوؿ 
  الاظي .قولي ىذا كأستغفر اهلل

الحمد هلل حمدان كثيران كما أمرن كأشهد أف ال إلو إال اهلل إقراران بربوبيتو كإرغامان لمن جحد بو ككفرن 
كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون عباد اهلل اعقوا اهلل فيما أمر كانتهوا 
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ف أعود فأعحدث عن ىذه األحداث عما نهى عنو كزجر كبادن فاف فيك  من كاف ةتوقع ربما أ
كالمركبلت أك الذةوؿ التي جرعهان كلكني أقوؿ لك  أةها األخوة باختالار شدةد إنها حرب 

مالنة من أعداء اهلل كأعداء دةنو على اهللن كلتالموا كليال  الناس جمياان أف اهلل ال ةحاربن كإف  
مظاىر ىذه الحرب المالنة على اهلل كاف ىناؾ من أعلن الحرب عليو كعلى دةنو كقيمون أليس من 

عز كجل التحدم الذم نطع بو باضه  كالذم غه  بو  خركف؟!! عحدم المالطفى صلى اهلل 
عليو كسل  الذم قاؿ عن الراـ إنها ستبقى دار أمنو كإةمافن إف فيه  من قاؿ بل عحدل بل إنها 

ى اهلل؟! أليس من الدالئل ستتحوؿ دار حرب كدماءن أليس ىذا دليبلن على أنها حرب مالنة عل
على أنها حرب مالنة على اهلل عز كجل التحدم الذم غه  بو باضه  كنطع بو باضه  

للمالطفى صلى اهلل عليو كسل  إذ قاؿ في الحدةث الالحي  عن الراـ )إنها خيرة اهلل من أرضو 
بحانو كعاالى عتبع ةجتبي إليها خيرعو من عباده(؟! أليس من دالئل ىذه الحرب المالنة على اهلل س

الالالحين كاألكلياء كاألبداؿ الذةن أخبر المالطفى صلى اهلل عليو كسل  في أربع أحادةث أنه  
موجودكف في الراـ؟! أليس من الدليل على ما أقوؿ أنه  ةتتباونه  في بيوعه  داخل أسرى  

لوف الفرج كالرحمة ليرسلوا إليه  شظاةا الموت؟! أكلياء أبداؿ صالحوف قاباوف في بيتوى  ةستنز 
من موالى  كخالقه  ىنالك من ةتتباه ن كل ىذا دليل على أنها حرب مالنة على اهلل من خبلؿ 

اإلعبلف على قيمو مبادئو كصاةا رسولو برائر رسولو صلى اهلل عليو كسل ن بل من خبلؿ ما عيرفت 
؟!  بو الراـ كمساجدىا من الدركس الالمية كاألذكار التي ال عنقطعن أةن ىي مجالس األذكار اليـو

؟! كلك  ةال  الجوابن إذف ىنالك من ةتقالد  أةن ىي مجالس الال ؟! كإلى ما  ؿ أمرىا اليـو
إلى أف عكوف الراـ على النقيض مما بر ر بو رسوؿ اهلل كمما أكحى بو رسوؿ اهللن كلكن أفيمكن 

كعاالى؟! ةخادعوف اهلل  أف عستالن الحرب على اهلل؟! أفيمكن أف ةوجد من ةتحدل اهلل سبحانو
 كىو خادعه .
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 ِشىٍخ اٌّياط ا١ٌَّطو ػٍٝ وض١و ِٓ ا١ٌٍَّّٓ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

من المسجد الحراـ إلى المسجد األقالى  ةةه  rنزلت عاليقان على مكرمة اإلسراء بالمالطفى 
كاحدة كلكن علتها بضع  ةات ما أكثر ما عساءؿ المفسركف عن كجو الابلقة بين األكلى منها كبين 

التي جاءت باد الحدةث عن مكرمة اإلسراء التي أكـر اهلل بها رسولو  علك التي علتها. ااةات
عتحدث عن بني إسرائيل كعن جولتين من الطغياف كالبغي قضى اهلل سبحانو كعاالى بأف  rمحمدان 

عخوض غمارىان أما الجولة األكلى فقد انقضت كأما الجولة الثانية فهي  عية كما ةقوؿ بياف اهلل عز 
و الابلقة بين ااةة التي افتتحت بها السورة كبضع  ةات جاءت من بادىا؟ كجل. عرل ما كج

 عاالوا نقرأ ىذه ااةات أكالنن ةقوؿ اهلل عز كجلهلل

 لىوي لًنيرًةىوي )سيٍبحىافى ال ًذم أىٍسرىل بًاىٍبًدًه لىٍيبلن مٍّنى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجًد األىٍقالىى ال ًذم بىارىٍكنىا حىوٍ 
( ]اإلسراء هلل   [.ًُمٍن  ةىاعًنىا ًإن وي ىيوى الس ًميعي البىاًليري

 ث  ةقوؿ مباشرةهلل

نىا ميوسىى اٍلًكتىابى كىجىاىٍلنىاهي ىيدنل لٍّبىًني ًإٍسرىائًيلى أىال  عػىت ًخذيكٍا ًمن ديكًني كىًكيبلن * ذيرٍّة ةى  ٍلنىا )كى عػىيػٍ مىٍن حىمى
نىا ًإلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى ًفي اٍلًكتىاًب لىتػيٍفًسديف  ًفي األىٍرًض مىر عػىٍيًن مىعى نيوحو ًإن وي كىافى عىٍبدان  شىكيوران * كىقىضىيػٍ

ا بػىاىثٍػنىا عىلىٍيكيٍ  ًعبىادان ل نىا أيٍكًلي بىٍأسو شىًدةدو  ًبيران * فىًاذىا جىاء كىٍعدي أيكالىيمى فىجىاسيوٍا ًخبلىؿى كىلىتػىٍالين  عيليٌوان كى
ةىارً  ٍدنىاكي  بًأىٍموىاؿو كىبىًنينى كىجىاىٍلنىاكي  الدٍّ ٍ  أىٍكثػىرى كىكىافى كىٍعدان م ٍفايوالن* ثي   رىدىٍدنىا لىكي ي اٍلكىر ةى عىلىٍيًهٍ  كىأىٍمدى

ٍأعيٍ  فػىلىهىا فىًاذىا جىاء كىٍعدي ااًخرىًة لًيىسيو  ًإٍف أىسى ؤيكٍا كيجيوىىكيٍ ( نىًفيران * ًإٍف أىٍحسىنتيٍ  أىٍحسىنتيٍ  أًلىنفيًسكيٍ  كى
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ا دىخىليوهي أىك ؿى مىر ةو كىلًييتىبػٍّريكٍا مىا عىلىٍوٍا  الخطاب للمسلمين )كىلًيىٍدخيليوٍا اٍلمىٍسًجدى( أم بنو إسرائيل )كىمى
 [ٕ-ِعػىٍتًبيران( ]اإلسراء هلل 

حت الابلقة بين ااةة األكلى التي افتتحت بها السورة كبين ىذه ااةات األخرل التي علتها أصب
بيػٍّنىةن كاضحة في ىذا الاالر ةا عباد اهلل. الرابطة التي ةلفت البياف اإللهي نظرنا إليها بين المكرمة 

إذا سرل بو من المسجد الحراـ إلى المسجد األقالى كبين  rالتي أكـر اهلل بها رسولو محمدان 
دكلتين سجل التارةخ ىذا الذم ةذكره بياف اهلل عز كجل عن الطغياف الذم ةمارسو بنو إسرائيل في 

القالي أكالىما كىا ىو ذا ةسجل اليـو الثانية منهمان الابلقة كاضحةن ىا نحن نرل أةها اإلخوة 
ىذه الجولة الثانية التي عمارسها إسرائيل منذ ما ةقارب سباين عامانن ىا ىي ذم عمارس كل أنواع 

ذم عطرد الناس من بيوعهان الطغياف كالبغين ىا ىي ذم عغتالب األرض كالماؿ كالارضن كىا ىي 
عهدـ بيوعه  كعستلب مساكنه  كمزارعه  على مرأل منه ن عمارس ذلك كلو كأكثر دكف أف 

ةتحرؾ لساف بانكار لهذا الطغياف الثاني الذم أخبر عنو بياف اهلل سبحانو كعاالى. ىذه الرابطة لئن 
 ل  عكن جلية في الاالور السابقة فانها اليـو قد أصبحت جلية

ٍا مىا عىلىٍوٍا ذىا جىاء كىٍعدي ااًخرىًة لًيىسيوؤيكٍا كيجيوىىكيٍ  كىلًيىٍدخيليوٍا اٍلمىٍسًجدى كىمىا دىخىليوهي أىك ؿى مىر ةو كىلًييتىبػٍّريك )فىاً 
 [.ٕعػىٍتًبيران( ]اإلسراء هلل 

لنا قتبلن فتكان إىبلكانن فما موقفنا نحن؟ ما الموقف الذم ةنبغي أف ةتخذه المسلموف؟ ىذا ما ةسأ
 عنو بياف اهلل سبحانو كعاالى.

عباد اهللهلل أقولها لك  باختالارن ليس عجيبان أف نرل أف أمرةكا قد جندت كل قوعها كسائر 
سلطانها المادم كالمانوم على المؤسسات الدكلية لخدمة ىذا الادك الذم أخبر البياف اإللهي 

أمرةكا اليـو إنما ىي مستامرة عن جولتو الثانية في الطغياف كالبغين فنحن نال  جمياان أف 
إسرائيلية كبيرةن ىذه حقيقة ةنبغي أف نالمهان كأنها ال عبالي في خدمة ىذا الادك أف عمزؽ سائر 
النظ  كسائر القوانين كالمبادئ اإلنسانية كالدكلية في سبيل ذلكن كىا ىي ذم عظهر عبلقتها مع 

ن األمر الغرةب الذم ال ةستطيع الاقل أف إسرائيل كابلقة الابد الخادـ مع السيد كالمطاعن كلك
ةستبين لو سببان أف نجد إخوة لنا من حولنا قد جالوا من أنفسه  أدكات ةتقاذفها السيد المخدـك 

كالابد الخادـ كما ةتقاذؼ الناس الكرة بين أقدامه ن ىذا ىو المر الاجيب ةا عباد اهلل. في  
قد بحت كىي عنادم بضركرة الجهاد في ككيف صمتت األصوات التي كانت إلى عهد قرةب 
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سبيل اهلل لتطهير األرض المقدسة من رجس اليهود كإعادعها إلى مبلكها كأصحابها الررعيين؟ في  
خفتت علك األصوات التي كنا نسماها إلى فترة قرةبة كىي عدعو أقوؿ إلى الجهاد في سبيل اهلل 

انية كما ةقوؿ بياف اهلل سبحانو كعاالى ضد الادك اإلسرائيلي المغتالب الذم ةمارس جولتو الث
طغيانان كبغيان كاستبلبان لؤلرض كاألكطاف كالحقوؽ؟ لماذا سكتت علك األصوات كلماذا أصغينا إليها 
كإذا ىي عنطع بنقيض ما كانت عنطع بو باألمس؟ سلوا شيوخ الدةن كشيوخ الحك  في قطر لماذا 

ئة كألف كىي عدعو إلى الجهاد في سبيل اهلل رفات عقيرعها الكل عاـ ثمانية كعساين كعساما
كعدعو إلى الوقوؼ في كجو ىذا الادك الغاصبن عدعو الجميع الارب كالمسلمين إلى أف ةنهضوا 

كةؤدكا حع اهلل عز كجل في أعناقه  جهادان في سبيل اهلل عطهيران لهذه األرض المقدسة من 
ركجيو غاركدم في ذلك المكافن نا  الغاصبن كاف ذلك بمناسبة عكرة  ذلك المفكر المسل  

ةطيب لي أف أكجو ىذا السؤاؿ لريوخ الدةن كشيوخ الحك  كيف كانوا ةدعوف  نذاؾ إلى الجهاد 
كأصغي السمع اليـو كإذا بذلك الالوت قد خفتن كإذا بالحدةث الذم أسماو نقيض ذلك 

اإلسرائيليين إخوة كإنه   الحدةث عمامانن كإذا بالكبلـ في مجملو ةقوؿ إف بني إسرائيل دكلة كإف
أصحاب حع كإف األمور ةنبغي أف عسير على نحو إةجابي بناء فيما بينه ن أنا أسأؿ ةا عباد اهللن 
كليتني أسمع الجوابهلل أىكىٍحيه جدةد ىب  من سماء اهلل عز كجل إلى األرض ةنسخ شرعة كةضع 

قد بيًاثيوا ليوضحوا أف فلسطين  في مكانها شرعة أخرل؟! أرسل كأنبياء باد خاع  الرسل كاألنبياء
حع شرعي سائغ لهؤالء الذةن ةسرحوف كةمرحوف كةتبركف كما قاؿ اهلل عز كجل ما علوا عتبيران؟! 

ىل بيًاثى رسل كأنبياء بررعة جدةدة عقوؿهلل بل اإلسرائيليوف ى  الناس البر ء المظلوموف أصحاب 
باغوف كى  الذةن ةتبركف اليـو ما علوا الحع كأف الفلسطينيين ى  الظالموفن ى  الاتاة كى  ال

عتبيران؟! كيف؟ كيف؟! أرةد أف أسمع الجوابن كإلى أف أسمع الجواب أقوؿ لك  متبرعان باختالار 
شدةد الجوابهلل الجواب ةا عباد اهلل ةتمثل في فرؽ ما بين عاامل المسلمين اليـو مع اإلسبلـ 

ن أك ك ثيركف من المسلمين اليـو ةتااملوف مع ما كعاامل سلفه  الالال  مع اإلسبلـن نحن اليـو
ةسمى اليـو اإلسبلـ السياسي أم اإلسبلـ الخاضع للرؤل السياسية المختلفةن أما المسلموف 

الالادقوف مع اهلل ككتابو كرسولو باألمس فقد كانوا ةتااملوف مع ما ةسمونو السياسة اإلسبلمية أم 
بين المبدأةنن انظركا إلى سلفنا الالال  الذةن السياسة الخاضاة لئلسبلـ كانظركا إلى فرؽ ما 

نررؼ بأننا نسير على أقدامه ن نسير على نهجه ن نتمسك بالقي  التي عمسكوىا ماتالرة من  
ن مبدؤى  إعباع السياسة اإلسبلمية أم الخاضاة لئلسبلـ المتفقة مع rكتاب اهلل كسنة رسولو 
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النقيض عمامانن اإلسبلـ نا  كلكن على أف ةخضع أكامر اهلل عز كجلن أما اليـو فقد  ؿ األمر إلى 
للسياسةن اإلسبلـ نا  كلكن على أف ةخضع للرؤل المزاجيةن اإلسبلـ نا  كلكن على أف ةخضع 

لمحالفة ما بيننا كبين الادكن عدك اهلل كعدك الدةن كعدك األمةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 
 الاظي .

أشهد أف ال إلو إال اهلل إقراران بربوبيتو كإرغامان لمن جحد بو ككفر الحمد هلل حمدان كثيران كما أمرن ك 
كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران 

 كنذةران.

 أما باد فيا عباد اهللهلل ال أعل  حكمان سلوكيان باد األحكاـ البدىية الماركفة في دةن اهلل عز كجل
أجمات عليو األمة منذ صدر اإلسبلـ إلى ةومنا ىذا كاجماعه  بالقوؿ كالسلوؾ على ضركرة 

الدعاء ألكلياء أمور المسلمين أف ةلهمه  اهلل الرشد كأف ةالرفه  عما ال ةرضيو كأف ةحبب اهلل 
عليو إليه  اإلةماف كأف ةزةنو في قلوبه ن كأف ةكره إليه  الكفر كالفسوؽ كالاالياف. ىذا ما اعفع 

الخلفاء الراشدكف كالمسلموف الذةن كانوا من حوله ن كىذا ما قالو إماـ الهجرة اإلماـ مالك كىذا 
ما قالو الاال  الرباني الفضيل بن عياضهلل )لو أف لي دعوة مرجوة القبوؿ لجالتها في كلي أمر 

ي في كتابو اإلحياءن المؤمنين( كىذا ما قالو عبد اهلل بن المبارؾن كىذا ما أفاض فيو اإلماـ الغزال
كلكني أعود فأذكرك  بمركلة المزاج الذم ةأبى كثير من المسلمين إال أف ةكوف مسيطران على 
كحي اهلل عز كجل كعاالي  المالطفى صلى اهلل عليو كسل  في كياناعه ن ىذه مركلة المراكل 

ليه  ما دمنا ال باختالار ةا عباد اهللن أصحاب ىذه األمزجة ةقوؿ أحدى  ال. بل ندعوا اهلل ع
نرضى عنه  فاذا أعلن المزاج الرضى عنه  عحولنا إلى الدعاء له ن ما الدليل على ما عقوؿ. ةقوؿ 
قائله هلل ىا ىو ذا محمد صلى اهلل عليو كسل  دعا شهران على قبيلتي رعل كذكواف دعا عليه  كل  

 ةدعو له .

اإلسبلـن ىل كاف في قبيلة رعل انظركا ةا عباد اهلل كيف ةحجب المزاج اإلنساف عن بدىيات 
كذكواف من أكلياء أمر المسلمينن ىل كاف فيه  كاحد ةقود المسلمين .. كاف خليفة للمسلمين  
كاف كلي أمر المسلمينن ث  من ىؤالء الذةن دعا عليه  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  شهران  

  ةفالوا شيئانن ل  ةرهركا سبلحانن شخالان من عيوف أصحابون ل ٗٗكامبلن؟ إنه  القتلة الذةن قتلوا 
كلكن جرةمته  أنه  اعجهوا إلى نجد عنفيذان ألمر هلل عز كجل كدعوا لئلسبلـن ىؤالء خضاوا 
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للقالاصن ىؤالء قتلةن كىا نحن ندعوا على القتلة. كلكن ةا عجبان لمن حجبو مزاجو عن دةن اهللن 
امرن كإنما ةأبى أف ةدعو لو بالهداةةن ةأبى أف ةدعوا لولي أمر المسلمين ال بالحة ال بطوؿ ال

بالسير لطرةع الرشدن باالبتااد عن طرةع الضبلؿ كالغين ةأبىن لماذا ألف مزاجو مالر على أف 
 ةدعو عليو.

ن  أةها األخوةهلل ىذا النموذج من نماذج كثيرة عركل المركلة الكبرل في حياة المسلمين اليـو
سبلـ فوقنان نا  ذلك ألف ىذا الراار ةفيدن كألف نحن نتكل  باس  اإلسبلـن نرفع شاارات اإل

ىذا الراار رأس ماؿ ةمكن أف نتاجر بون كلكن عند التنفيذ أنهرع إلى االنقياد لكتاب اهلل كرسولو 
أـ نهرع إلى االنقياد ألمزجتنان كلك  ةال  الجوابن عندما نتحرر من أمزجتنان نتحرر من أنفسنا 

نا بأننا لسنا عبيدان لمزاجن لسنا عبيدان لهولن لسنا عبيدان لرهوةن كنالن ألنفسنا مع ذاعنا مع قلوب
. كلكنا عبيدان لموالنا الذم سنقف غدان بين ةدةون في ىذه الحالة  لسنا عبيدان لحاك  كال  لمحكـو

نرجع إلى كتاب اهللن كنرجع إلى ىدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن أعجب الناس بو أك ل  
ف نتحرر من أمزجتنا ةا عباد اهلل. رعل كذكواف دعا عليه  رسوؿ اهلل إذف ةجب ةاجبوا. الدكاء أ

علينا نحن أةضان أف ندعوا على حكامنان ككأف رعل كذكواف ى  خلفاء المسلمينن ىا ىو رسوؿ 
اهلل دعا لثقيف. الله  اىد ثقيفان كأت به  مؤمنينن كمن ىي قبيلة ثقيف؟ ى  أكلئك الذةن طردكه 

الطائفن ى  الذةن أدموا جسمو كقدميون ىا ىو ذا دعا له  رسوؿ اهلل صلى اهلل  عندما كاف في
من عيوف أصحابون كلذلك نحن نتقرب إلى  َٕعليو كسل ن ألنو ل  ةكن كاحد منه  ممن قتل 

 اهلل بالدعاء ألنفسنا كبالدعاء لقادعنا على النحو الذم أمرنا بو. 
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)ِ ٚا اٌَِٝ هللاَّ  )فَفِوُّ

 

د هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلو. خير
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

عمخر بركابها الكثيرةن المتنوعين عباب بحر ىائج متبلط  األمواج مما  أرأةت  إلى سفينة عمبلقة
ةجالها عميد  نان ذات اليمن ك نان ذات الرماؿ مما ةجال مقدمتها عتنكس  نان لتغيب في مياه 

البحر كعرعفع  نان  خر لتدنو إلى الوضع الامودم بكل من فيهان كىكذا عنقطع  ماؿ الجميع عن 
اة كعتقطع عنه  السبل الكونية كالمادةة كلها كةدنو منه  شب  الموت أسباب الحياة كالنج

المخيف المرعبن عندئذو عستيقظ مراعر الفطرة اإلةمانية بين جوان  كل منه  أةان كانت الاقائد 
التي كانوا ةاتنقونهان كعندئذو ةتجو الجميع إلى إلهه  الذم عذكركه باد نسياف كعندئذو ةتااملوف 

 ةته  هلل سبحانو كعاالى باد طوؿ إىماؿن ىذه حقيقة نارفهان كصدؽ اهلل القائلهللمع حقيقة عبود

ًإذىا مىس كي ي اٍلضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىن عىٍدعيوفى ًإال  ًإة اهي( ]اإلسراءهلل   [.ٕٔ)كى

. أما السف ن علك ىي حالنا التي نمر بها اليـو ينة فهي أةها الناسن ةا عباد اهللهلل علك ىي حالنا اليـو
ىذه األرض المقدسة التي أقامنا اهلل عز كجل عليهان كأما األمواج المتبلطمة عن ةمين كشماؿ 
فانما ىي الفتن التي عيالىد ري إلينا أسبابها من كل حدب كصوب دكف أف نرعكب جرةمة اقترفناىا 

طات بنا عن كدكف أف نرعكب موبقة اقتطفناىان كأما االنقطاع عن ااماؿن كأما السبل التي عق
األسباب المادةة المختلفة التي كنا نمارسها فتتمثل في إخوة لنا كنا نحسب أنه  ةمارسوف األخوة 
في سبيل اهلل عز كجل بيننا كبينه  كةمارسوف في سبيل ذلك اإلصبلح كلكنا نظرنا فوجدنا أنه  

يطافن كرأةناى  بدالن ةمارسوف بدالن من ىذه األخوة في سبيل اهلل الاداكة كالبغضاء في سبيل الر
[ رأةناى  ةؤثركف أف ةفسدكا ُمن أف ةنفذكا أمر اهلل القائلهلل )كىأىٍصًلحيوٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍ ( ]األنفاؿهلل 

بدالن من أف ةاللحوان كأف ةرسلوا صواعع اإلفساد ما استطاعوا إلى ذلك سبيبلنن كنظرنا إلى جيرافو 
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مازاؿ جبرةل ةوصيني بالجار حتى ) :rاهلل لنا حسبنا أنه  أك كبيرى  سمع ككعى قوؿ رسوؿ 
ظننت أنو سيورثو( كالحدةث متفع عليون كنظرنا كإذا بهؤالء الجيراف ال ةفتؤكف ةرسلوف إلينا 

أسباب الدمار كأسباب الهبلؾ دكف أم جرةمة كما قلت لك  اقترفناىان دكف أم موبقة ارعكبناىان 
ةكيدكف لنان كإذا بالجميع ةرسلوف سهاـ عداكعه  من كننظر إلى الاال  البايد البايد كإذا بالجميع 

قوسو كاحدةن كىكذا فأنا نجد السبل المادةة التي ةمكن أف نتمسك بواحد منهان ىا ىي ذم 
السبل كلها عقطاتن كىا ىي ذم األسباب المادةة كلها عحولت إلى ببلء كإلى نكاؿ ضدنا بدالن 

ينان كشماالنن ننظر إلى كل حدب كصوب كإذا بالكوف  من أف عكوف عونان لنا. إذان فها نحن ننظر ةم
كلو قد عحوؿ إلى عدكن كإذا باألسباب المادةة الالمية المتنوعة التي كنا نستأنس بها كناتمد 

عليها قد انمحت كزالت. من ىو الالاحب الذم بقي لنا؟ إنو كاحد ال ثاني لو ةا أةها الناسن إنو 
إليو أك أعرضنا عنون إنو صاحبنا الذم سنرحل عن ىذه الحياة الالاحب الذم ال ةتركنا سواء أقبلنا 

الدنيا كنخوض غمار اإلقباؿ على ااخرة كىو ةظل مانان إنو اهلل سبحانو كعاالىن إنو اإللو الذم 
 ةقوؿ لنا السيما في مثل ىذه الحاؿهلل

 [.َٓ)فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكي  مٍٍّنوي نىًذةره مًُّبينه( ]الذارةاتهلل 

 ةقوؿ لناهلل

ري الن اًصرًةنى( ] ؿ عمرافهلل  يػٍ  [.َُٓ)بىًل الٌلوي مىٍوالىكيٍ  كىىيوى خى

 ةقوؿ لناهلل 

 [.ِِ)كىمىا لىكي  مٍّن ديكًف الل ًو ًمن كىًليٍّ كىالى نىاًليرو( ]الانكبوتهلل 

 ةقوؿ لناهلل

 [.ٗ)ًإٍذ عىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍ  فىاٍستىجىابى لىكيٍ ( ]األنفاؿهلل 

 ةقوؿ لناهلل

 [.ّْ)فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ ( ]األنااـهلل 

ىذا ىو الالاحب الذم بقي لنا في ىذه الحالة المدلهمة التي قضاىا اهلل سبحانو كعاالى لنا كال 
م نحتاج أقوؿ علينا. كلكن اهلل عز كجل كىو صاحبنا في كل حاؿ ةرةد منا أف نالن الطلب الذ
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أف نالن عن احتياجنا إليو كما كنا نالن عن  –موالنا كخالقنا  –إليون ةرةد منا صاحبنا ىذا 
احتياجنا إلى عبادهن كما كنا نػيٍهرىع إلى األسباب التي جندىا اهلل عز كجل كما شاءن ةنتظر اهلل عز 

نلجأ إليو فهل فالنا؟ كجل منا أف نلتفت إليو فنالن عن طلب حاجتنان ةنتظر اهلل عز كجل منا أف 
ىل كقفنا أذالء على بابو؟ ىل مددنا ةد الحاجة إلى بابو؟ ىل أقبلنا إليو قائلينهلل ىا نحن نجدد 

الاهد ماكن ىا نحن ناود عائبين إليكن ىا نحن مقركف بذؿ عبودةتنا لك كباعراضنا الذم عطاكؿ 
د ٍت كأف الوسائل كلها قد أمده عنك؟ ال ةا أةها اإلخوةن على الرغ  من أف السبل كلها قد سي 

عقطات مما بيننا كبين ما نأملو كننتظره كل  ةبع أمامنا إال مسبب األسبابن ل  ةبع أمامنا إال ذاؾ 
الذم قلوب الاباد بين إصبايو ةقلبها كما ةراء فلماذا ال نقبل إليو؟ أل  ةقلهلل )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي 

( لماذا ال نفر إليو؟ كما مانى )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو( التجئوا إليون فركا من المالائب لىكي  مٍٍّنوي نىًذةره مًُّبينه 
التي عبلحقك  فركا من الفتن التي عحي  بك ن فركا منها إلي  كلسوؼ عجدكف مني خير مبلذ. أةن 

 ى  الذةن ةفركف إلى اهلل.

ري  يػٍ  الن اًصرًةنى(.أل  ةقل )بىًل الٌلوي مىٍوالىكيٍ ( ال غيره )كىىيوى خى

أةن ى  الذةن قالوا بملء أفواىه  باد أف أةقنوا بذلك بملء قلوبه  أنت موالنا ةا رب ال مولى لنا 
 سواؾن أةن؟ أةن؟

أةها الناسن ةا عباد اهلل مسافة ما بيننا كبين الفرج خطوة كاحدةن إنها عتمثل في صدؽ االلتفات 
ن في صدؽ التوبة إلى اهلل سبحانو كعاالى. ما الفرؽ إلى اهللن إنها عتمثل في صدؽ الرجوع إلى اهلل

بين حالنا التي أصفها كبين ىؤالء الذةن أبحركا فاىتاج البحر عن ةمينه  كشماله  كاىتاجت 
األمواج عن ةمين كشماؿ كعرفوا أف األمل بالحياة قد انقطع كأف أسباب الخبلص كالنجاة قد 

و كانوا فبلسفةن لو كانوا موابذةن لو كانوا فسقة؟ الكل غابت ماذا ةكوف حاله  لو كانوا مبلحدةن ل
ةقبلوف إلى اهلل  نذاؾن ةنردكف نريدان كاحدان بلغة كاحدةن نا . أقوؿ ما الفرؽ بين أكلئك الذةن 
أبحركا فطافت به  عادةة الموت كبيننا نحن الذةن أبحرنا داخل ىذه الفتن التي كصفتها لك  

 ناود إلى اهلل كما ةاود أكلئك؟ أكلئك الذةن ةقوؿ اهلل عنه هلل ككصفت مباثها إليك ؟ لماذا ال

ًإذىا مىس كي ي اٍلضُّرُّ ًفي اٍلبىٍحًر ضىل  مىن عىٍدعيوفى ًإال  ًإة اهي( ]اإلسراءهلل   [.ٕٔ)كى
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ىا نحن قد أحي  بنان ىا ىي الدنيا كلها قد أعلنت عن عداكعها لنا دكف أف نرعكب موبقةن كبقي 
لالاحب ىو من ةملكنان ىذا الالاحب ىو من سيؤكؿ إليو أمرنان ىذا الالاحب لنا صاحبن ىذا ا

ىو الذم كسات رحمتو السموات كاألرض كالدنيا كااخرةن كلكن ىذا اإللو ةنتظر منا أف نطلبن 
 أف نستغيث ككأنو ةقوؿهلل أنا الموجود فاطلبني عجدني لكن إف رمت السواء فلن عجدني.

 قادةن كشابان على كل المستوةاتن على كل الفئاتهلل  ف لنا أف أقولها لنفسي كلك  ةا عباد اهلل
 نالطل  مع ربنان  ف لنا أف نجدد التوبة بين ةدةون  ف لنا أف نستجيب لقولوهلل

 [.َْ)أىٍكفيوٍا بًاىٍهًدم أيكًؼ بًاىٍهدًكيٍ ( ]البقرةهلل 

 ىل كفينا باهد؟ الن عأملوا كعالوركان ةقوؿ اهلل عز كجلهلل

ًثيران ل اىل كيٍ  عػيٍفلىحيوفى( ]األنفاؿهلل )ًإذىا لىًقيتيٍ  فً   [.ْٓئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى

ةقولها للجنودن ةقولها للذةن ةقفوف على الثغورن ةقولها ألكلئك الذةن ةواجهوف األعداءن ةقوؿهلل إذا 
 لقيت  فئة من األعداء فاثبتوا كاستاينوا على الثبات بالذكرن بذكرم.

أك ذكرى  هلل ةكوف بالتوبة أكالن كباالصطباغ بذؿ الابودةة ثانيان كباالنضباط بأكامر اهلل  كذكرؾ هلل
 جهد االستطاعة ثالثان.

ةى ًلذًٍكًرم( ]طوهلل   [.ُْ)أىًقً  الال بلى

 لكي عظل ذاكران لين لكي عظل الابلقة بيني كبينك عامرة.

نا اليـو كبين أكلئك الذةن أبحركا فرأكا ةا عباد اهللهلل  ف لنا أف نلتفت إلى اهللن ليس من فرؽ بين
الموت قد أحاط به  كرأكا أسباب الهبلؾ قد نيًسجىٍت كلها لتأخذ منه  بالخناؽ فالاحوا مقتناين 
بنريد كاحدهلل الله  أنت ربنان ىا نحن قد عدنا إليكن ىا نحن عائبوف إليكن ىا نحن نااىدؾ على 

 نا مثل ما ةفال أكلئك؟أف ننفذ األكامر كننتهي عن النواىين ىبل فال

أقولها ثانيةهلل مسافة ما بيننا كبين الفرج كاهلل الذم ال إلو إال ىو خطوة كاحدةن ىذه الخطوة ىي 
لفتة إلى اهللن لفتة صادقة إلى اهلل على كل المستوةاتن نتوب إليون ناود إليون نا ن نقف على بابون 

 ذا كأستغفر اهلل الاظي .نستجدم الفرج من جنابون نفذكا كانظركان أقوؿ قولي ى
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 ِؾبهثخ اٌل٠ٓ رٌٛل اٌزطوف

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

 شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
  عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

 

ةقولوف إف عبلقة اإلنساف بوطنو كابلقة الجزء بكلون كالرأف في الجزء أف ةحن دائمان إلى الكلن 
كالرأف في الجزء أف ةذكد دائمان عن كلو كما ةذكد عن نفسون كأقوؿهلل إف ىذه حقيقة أجمات 

 ور.عليها األم  كأجمات عليها الناس في سالف الدىور كالاال

 

كةقولوف إف الحرز الذم ةحمي الوطن كةباده عن اافات المختلفة إنما ىو الادالةن كأقوؿهلل كىل 
في الناس من ال ةال  أف بين الادالة كالظل  عناقضان دائمانن فحيثما كجدت الادالة غاب الظل ن 

إلى ميزاف كحيثما غابت الادالة البد أف ةتحقع الظل . كةقولوف أةضانهلل كلكن الادالة عحتاج 
ةضبطهان كميزاف الادالة إنما ىو الررائع كالقوانينن كأقوؿهلل حقان إف الررائع ىي عرجماف الادالة 

في كل عالر كفي كل زمافن كلكي ال عكوف الادالة عنوانان ال مضموف عحتو ةنبغي أف عكوف الادالة 
إال بواسطة مكاـر منضبطة بالررائع. كةقولوف أةضانهلل كلكن الررائع ال ةمكن أف عفال فالها 

األخبلؽن ذلك ألف القانوف ال ةوجد شيئان مادكمان كإنما ةرعى كةحرس ما ىو موجود فبلبد من 
مكاـر األخبلؽ ةتمتع بها الفردن كأقوؿهلل حقان إف مكاـر األخبلؽ ىي التربة التي ةينع فيها القانوف 

ن كىكذا فاف حنين اإلنساف إلى كمن ث  عينع فيها الادالة كمن ث  عتحقع صلة ما بين الفرد كالوطن
كطنو كالتجاءه إلى الادالة لرعاةة الوطن كعوده إلى القوانين كالررائع لضب  الادالة إف كل ذلك 
إال كاألسبلؾ المتاللة إف ل  ةسر فيها التيار الذم ةباث فيها القوة لن عجد قوة لهذه األسبلؾ 

ع كمن ث  عباث الحياة في الادالة كمن ث  ق . إف القوة التي عباث الحياة في القوانين كالررائ
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عباث الحياة في الاللة ما بين اإلنساف ككطنو إنما ىو الخلع اإلنساني الباسعن كأقوؿ ةا عباد اهللهلل 
ىل من بين اإلنساف كبين أشرس الحيوانات الضارةة المتوحرةن ىل من فرؽ بين ىذا كذاؾ إال 

جب ألناس كثيرةن انتقلوا من كسيلة إلى أخرل إلى أخرل األخبلؽ إذ ةػيتػىو جي بها اإلنسافن كلكن أع
إلى أف كصلوا إلى الوسيلة الاظمى التي ىي األخبلؽ اإلنسانية المثلى ث  إنه  كقفوا عندىا كل  

ةسألوا أنفسه  أةن ىو ماين األخبلؽ اإلنسانية المثلى؟ لقد بحثت  عن ماين الادالة كاكترفت  أف 
 وف فهبل بحثت  عن ماين األخبلؽ أةضان؟ماين الادالة إنما ىو القان

 

عباد اهللهلل إف األخبلؽ اإلنسانية المثلى ال عستنبت إال في عربة اإلةماف باهلل سبحانو كعاالىن إف 
األخبلؽ اإلنسانية المثلى ال عنرأ إال في ظبلؿ التربية اإلسبلمية ال التقليدةة بل الحقيقية المثلى 

 عز كجل حقان كةحتضن عقلو الدالئل الالمية لهذا اإلةماف حقانن المتمثلة في عنرئة جيل ةؤمن باهلل
ث  إف ىذا اإلةماف الاقبلني ةتحوؿ عن طرةع التربية إلى عاطفة ككجداف ةهيمناف على الفؤادن من 
ىنا عنرأ األخبلؽ اإلنسانية المثلى في كياف اإلنسافن كمن ىنا ةسرم عيار من القوة في القوانين 

نا ةسرم عيار من القوة إلى الادالة الحقيقيةن كمن ىنا عكوف حراسة اإلنساف كالررائعن كمن ى
لوطنو حقان كةكوف حنينو إلى كطنو حقانن كمن ذا الذم ةنكر حنين اإلنساف إلى مسق  رأسو 

ىو سيد من أعلن حنينو إلى كطنون أل  ةقل كىو ةهاجر من  rككطنون كلقد علمنا أف رسوؿ اهلل 
 )كاهلل إنك ألحب ببلد اهلل إلي  كلوال أف قومك أخرجوني منك ما خرجت(. مكة ملتفتان إليهاهلل

 

أقوؿ ىنا ةا عباد اهللهلل إف األخبلؽ اإلنسانية المثلى ال ةمكن أف نبحث عنها كما نبحث عن أم 
ضالة ةمكن أف ناثر عليها باد جهد نبذلو أك باد عحدةع للبالر أك الباليرةن ال ةا عباد اهللن 

انية المثلى ليست درة ضائاة في طواةا التراب بحيث ةمكن أف ناثر عليها ىنا األخبلؽ اإلنس
كىناؾن األخبلؽ اإلنسانية المثلى كما قلت لك  ال عستنبت إال في عربية التربية اإلسبلمية 

الحقيقية ثقافة كعلمان ث  عاطفةن عهتاج كعسيطر على الفؤاد كعلى مكمن الااطفة في كياف اإلنساف. 
إلنسانية في ظل حقائع الدةن كاإلسبلـ ىو عالارة األدةاف السماكةة كلها ةا عباد اهلل عل  التربية ا

ذلك من عل  كجهلو من جهلن ىذه التربية اإلسبلمية الدةنية المثلى ىي التي عجال األمة محالنة 
ضد ىذا التطرؼ الوىابي التكفيرم الذم نرأ في ىذا الاالر فمن أراد أف ةتلمس سبيبلن لتحالين 



  

 ~971 ~ 
 

نفسو كأمتو ضد ىذا الوباء فليال  أال سبيل إلى ذلك إلى الاكوؼ على مارفة حقائع الدةن ث  
االصطباغ بهذه الحقائع عربية ث  عحوةل ىذه الحقائع إلى عاطفة مهتاجة عكمن في طواةا الفؤادن 
ا كمالدر بل ماين ذلك كلو إنما ىو كتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل كسيرة السلف الالال  ممثلة فيم

خيرك  قرني ث  الذةن ةلونه  ث  الذةن ةلونه (. ماين أخبلقنا اإلنسانية ) :rقالو المالطفى 
إنما ىو عالارة كتاب  rالمثلىن ماين إسبلمنا الذم نسير فيو كنتالل من خبللو بحبيبنا المالطفى 

لن ن بالتمسك بكتاب اهلل كنبذ التطرؼ الذم ةبرأ عنو دةن اهلل عز كجrاهلل كسنة رسوؿ اهلل 
 نتسامى عن الغلو الذم قاؿ عنو بياف اهللهلل

 

 [.ُُٕ)الى عػىٍغليوٍا ًفي ًدةًنكيٍ  كىالى عػىقيوليوٍا عىلىى الٌلًو ًإال  اٍلحىعٍّ( ]النساءهلل 

 

ىذه حقيقة ةنبغي أف نالمهان أقوؿ ىذا الكبلـ ألسمع الذةن ةحلموف بحياة ال دةنية أك بحياة 
  دعاة عطرؼ؟ ىل أنت  دعاة غلو؟ ىل بينك  كبين الوىابية عسمى الالمانية أقوؿ لهؤالءهلل ىل أنت

التكفيرةة حلف؟ ستقولوف الن إذان فاعلموا أف محاربة الدةن كالامل على اجتثاثو من المجتمع إنما 
ىو فت  ألبواب التطرؼن إنما ىو عابيد لكل أسباب التطرؼ كالغلون كلقد عل  الناس جمياان من 

ظر إلى الاال  القاصي كالداني المحي  بنا أف المجتماات النائية عن خبلؿ التجربة كمن خبلؿ الن
حقيقة اإلسبلـ كالوعي اإلسبلمي الحقيقي ىي التي عذىب ضحية التطرؼ كالغلو التكفيرم كأف 
المجتمع المحالن بحقيقة اإلسبلـ الذم باث بو محمد كالمتمثل بكتاب اهلل سبحانو كعاالىن 

قة اإلسبلمية من ماينها كأدرؾ مانى اإلسبلـ كاصطبغ بجوىره ال المجتمع الذم رضع لباف الحقي
ةمكن للغلو أف ةدنو إليو كال ةمكن للتطرؼ أف ةسرم إلى كياف ىذا المجتمع من خبلؿ فرد أك 
من خبلؿ مؤسسات أك مجتمع ق . أال كليال  كل منا أف من أراد أف ةحارب التطرؼ فبل سبيل 

سبلـ الحقيقي. قد كانت سورةة كال عزاؿ مضرب المثل في لو إلى ذلك إال بأف ةستظل بظل اإل
ىذان سورةة ىي كابة القالاد لمارفة اإلسبلـ الحقيقي الخالي من الروائبن ااعي نقيان صافيان من  
كتاب اهلل ااعي نقيان صافيان من كبلـ رسوؿ اهللن نا ن اسماوا ىذا الذم ةقولو اهلل عز كجل لكي 

في كتاب اهلل عز كجل إنما ىو األخبلؽ المثلى كأف مدار اإلسبلـ في  عتبينوا أف مدار اإلسبلـ
 حدةث رسوؿ اهلل إنما ىو األخبلؽ المثلىهلل
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هي ٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍ  كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍ  كىشىا  [.ًُٗٓكٍرىيٍ  ًفي األىٍمًر( ] ؿ عمرافهلل كىاٍستػى

 

 اسماوا قولو في مكاف  خرهلل

 

اًىًلينى( ]األعراؼهلل   [.ُٗٗ)خيًذ اٍلاىٍفوى كىٍأميٍر بًاٍلايٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلجى

 

نىكى  أىن وي كىًليٌّ  )كىالى عىٍستىًوم اٍلحىسىنىةي كىالى الس يٍّئىةي اٍدفىٍع بًال ًتي ًىيى أىٍحسىني فىًاذىا ال ًذم بػىيػٍ اكىةه كى نىوي عىدى كىبػىيػٍ
 [.ّْحىًمي ه( ]فاللتهلل 

 

علك ىي ماال  األخبلؽ اإلنسانية المثلى ةرد القر في اإلنسافى إليها لكن كيف؟ عن طرةع 
االصطباغ بحقيقة اإلسبلـن بالتربية اإلسبلمية المثلى متمثلة في الال  الذم ةتجو غذاءن إلى الاقل 

إذ عتجو إلى الفؤادن ىذا الفرد ال ةمكن أف ةرل التطرؼ سبيبلن إلى فكره أك ث  متمثلة بالاواطف 
قلبو ق ن سورةة كانت كال عزاؿ مضرب المثل لهذان نا  ةا عباد اهللن سنظل ننثر كننرر في ببلد 
الواساة حقيقة اإلسبلـن ىوةتنا اإلسبلمية إعباع السلف الالال ن كالسلف الالال  إنما ةتمثل في 

دكف  rرن االنضباط بكبلـ اهلل عز كجل دكف عبلعب بون االنضباط بكبلـ رسوؿ اهلل ثبلثة أمو 
عبلعب بون االنضباط بسيرة السلف الالال  متمثبلن في القرف األكؿ ث  الثاني ث  الثالث. نحن 

 أعباع السلف كلن نحيد عن منهج ىذا السلف ةمنة كال ةسرة.

 

اان المؤمنوف منه  كالملحدكف كالفاسقوف كالتائهوف أقوؿ ىذا ةا عباد اهلل كقد أجمع الناس جمي
أجماوا على أف األخبلؽ اإلنسانية المثلى ىي السر الذم ةباث الحياة في القانوف كىي السر 

الذم ةباث الحياة في الادالة كىي السر الذم ةباث الحياة في عبلقة ما بين اإلنساف ككطنون إذان 
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ألوف عن مالدر األخبلؽ؟ مالدر األخبلؽ ىو دةن اهلل ىذه النقطة محل إجماع فما لك  ال عس
عز كجلن إذا أيًخذى النشء بالتربية اإلسبلمية المثلى عن طرةع الال  غذاءن للاقل كعن طرةع 

الااطفة غذاءن للكياف القلبي فلقد عحققت ىذه الرابطة اإلسبلمية التي شاءىا اهلل لنا كعحققت 
موالنا كخالقنا غدان إسبلمنا المنتمي إلى كتاب اهلل كسنة رسولون الهوةة التي ناتز بها كنرحل بها إلى 

أنتمي إلى سيرة السلف الالال ن إذان نحن السلفيوف المتمسكوف بكتاب اهلل كالمتمسكوف بسيرة 
رسوؿ اهلل حقان كالسائركف على نهج أصحاب رسوؿ اهلل كأعباعو حقانن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 الاظي .
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 لَٛح اٌمٍت

 

الحمد هلل حمدان كثيران كما أمرن كأشهد أال إلو إال اهلل إقراران بربوبيتو كإرغامان لمن جحد بو ككفرن 
كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران 

كجل استوقفتني مراران كطوةبلنن ككاد استيقافها كنذةران. أما بادهلل فيا عباد اهللن  ةةه في كتاب اهلل عز 
لي أف ةباث شيئان من الرةبة في المانى الذم قد عضمنتو ااةةن ىذه ااةة ىي قوؿ اهلل سبحانو 

ةن( خاطبني فكرم قائبلنهلل أف  اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى كعاالى )ثي   قىسىٍت قػيليوبيكي  مٍّن بػىٍاًد ذىًلكى فىًهيى كى
القلب قاسيان!! ىذا ةت ن كأف عربو قسوة القلب بالحجارة!! ىذا ةكوفن أما أف ةكوف القلب  ةكوف

أقسى من الحجارة؟؟!! أقسى من الالخر؟؟!! ىذا شيء غرةب لكن بياف اهلل ةؤكد. )ثي   قىسىٍت 
ةن( كلكٌن ىذا اإل اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى ن رأةت فابلن قػيليوبيكي  مٍّن بػىٍاًد ذىًلكى فىًهيى كى شكاؿ زاةلني اليـو

ًإف  ًمنى اٍلًحجىارىًة لىمىا  من نستطيع أف نطمئن دكف مبالغة أف أفئدعه  أقسى من الحجارة حقانن )كى
 ةػىتػىفىج ري ًمٍنوي األىنٍػهىاري( كما قاؿ ربنا سبحانو كعاالى.

 

أسر ةحالدى   أناس ةرسلوف صواعع الموتن أسباب الهبلؾن إلى أطفاؿ رضع صغار نساء أزكاج
الموت حالدانن كةسماوف أنباء أعماله  كةتبينوف نتائج الالواعع التي أرسلوىان كنتأمل في كضاه  

نىقانن كال عزداد أفئدعه  إال غيظانن كالمركلة ليست ىنان إنه   كإذا بالقـو ال عزداد قلوبه  إال حى
ةبكين كعتالاعد دعواعه  إلى ةالموف أف لؤلطفاؿ الذةن ذيبحوا أمهات كأف له   باء كأف األمهات 

عناف السماء عستنزؿ االنتقاـ من الظال  لئلنسانة التي ظيلمتن لتلك التي احترؽ كبدىان لتلك 
ةتحدث كةؤكد استجابة اهلل لدعاء المظلـو ككيف أف اهلل ةرفاها  rالتي عمزؽ قلبهان كرسوؿ اهلل 

غرةبان أف ةال  أناس من الناس ىذا على الغماـ كةقوؿهلل )بي حلفت ألنالرنك كلو باد حين(ن أليس 
الذم ةقولو رسوؿ اهلل!! أليس غرةبان أف ةال  أناس من الناس أف في النساء من استبد بها الاوةل ث  
ل  ةبارحها ال في ليل كال في نهار!! قد استمد بها الاوةل فكاف بدةبلن عن طاامها كاف بدةبلن عن 

عها إلى رب الاالمين عستنزؿ غضبو على من قتل شرابها كاف بدةبلن عن رقادىا كىي عرفع صو 
البرئاءن عستنزؿ غضبو على من ظل ن على من ذب ن لماذا؟ في ى؟ ما الموجب؟ من الذم 

استغضبك حتى غضبت؟ من الذم استثارؾ حتى ثرت؟! ااف زاةلني اإلشكاؿ كال أقوؿ الرةبةن ل  
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لو ربنا )ثي   قىسىٍت قػيليوبيكي  مٍّن بػىٍاًد ذىًلكى أرعب في كبلـ اهلل ق ن زاةلني اإلشكاؿ في ىذا الذم ةقو 
ةن( نا  إنها ألشد قسوة. اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى  فىًهيى كى

 

 )كىمىا قىدىريكٍا الٌلوى حىع  قىٍدرًًه(

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

لى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كع
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 ةةه في كتاب اهلل سبحانو كعاالى عدخل كخزاتو أليمةن من الاتاب الرباني إلى قلب اإلنساف لو كاف 
نونة هلل عز كجل بمثل ما عتمتع بو الحيتاف في البحار كالحيوانات في ىذا اإلنساف ةتمتع من الدة

األدغاؿ كالنباعات في الحدائع كالمركجن ىذه ااةة ىي  ةة سجدة ةسن السجود عن عبلكعها 
 كلكننا سنقرؤىا كنترخه أال نسجد في ىذا المقاـ عند عبلكعهان ةقوؿ اهلل عز كجلهلل

دي لىوي مىن ًفي الس مىاكىاًت كىمىن ًفي اأٍلىٍرًض كىالر ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي كىاٍلًجبىاؿي )أىلىٍ  عػىرى أىف  الل وى ةىٍسجي 
ا لىوي ًمن مُّ  ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلاىذىابي كىمىن ةيًهًن الل وي فىمى ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى ٍكرًـو ًإف  الل وى كىالر جىري كىالد كىابُّ كىكى

 [.ُٖمىا ةىرىاءي( ]الحجهلل ةػىٍفاىلي 

أرأةت  إلى ىذا البياف اإللهي الاجيبن قرار ةدلي بو اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل فيما قررن أف كل 
المكونات التي أقامها اهلل عز كجل مسخرة خادمة لسيدىا كىو اإلنسافن ماضية في السجود 

ا اإلنساف ففيه  المستجيب لربهان ماضية في التسبي  لموالىان ماضية في الخضوع ألكامرىان أم
كفيه  المارضن فيه  من أصغى إلى بياف اهلل كعاىد اهلل أف ةلتـز بأمره كفيه  من أعرضن أليس 

ىذا عجيبان ةا عباد اهلل؟! أال ةدخل ىذا الكبلـ الذم سماتموه كخزات أليمة فابلن من الاتب 
فابلن ةتمتع بمثل ما عتمتع بو الرباني سبحانو كعاالى إلى فؤاد اإلنساف لكن لو كاف اإلنساف 

الحيوانات كالمكو نات األخرل من الدةنونة هلل عز كجل. ةا ابن  دـ أقامك اهلل سيدان بين مكو ناعون  
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كر مىك اهلل عز كجلن أكرثك ما ل  ةورًٍثو أةان من المكو نات األخرلن الاقل الهادم كالقلب النابض 
مة المنقادةن ألمر اهللن ككاف المفركض أف عكوف في بالاواطف ككاف المفركض أف عكوف في مقد

مقدمة المستجيبين لقرار اهلل سبحانو كعاالىن فلماذا ةكوف األمر على ىذا النحو؟ قبل أف أجيبك  
عن ىذا السؤاؿ أةها اإلخوة البد أف أجيب عن سؤاؿ قد ةخطر في باؿ المرعابين في قدرة اهلل عز 

ن ةقوؿهلل النباعات عسجد هلل؟ الجمادات عسب  بحمد اهلل؟ كجل كسلطانو كنظاـ ملكو كملكوعو
الحيوانات عسب  بحمد اهلل؟ كيف ةتأعى ذلك؟ كلقد أجاب اهلل عز كجل عن ىذا التساؤؿ 

 الماترض إجابة ملخالة سرةاة لكنها علمية كقوةة إذ قاؿهلل

ًه كىلىػًكن ال  عػىٍفقىهيوفى عى   [ٍْْسًبيحىهيٍ ( ]اإلسراءهلل)كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحىٍمدى

مركلتك  الجهلن ال عفقهوف السبل الخاصة بالمكونات األخرل كالتي بها ةسب  كل منها ربو 
كبها ةسجد لمواله كةاكف على عنفيذ أكامرهن كما كاف الجهل ةومان ما حجة ةاتمد عليها مجادؿن  

ؿ له ن ىذا ىو الجواب كثيركف ى  الذةن ةجالوف من جهالته  حجة لدحض ما ةسماوف كما ةقا
باختالارن كلكني أشرح في ىذا الموقف بالقدر الذم ةسم  بو المقاـ ىذا الذم ةقولو بياف اهلل 
سبحانو كعاالى. إف كانت أداة السجود هلل في حياة اإلنساف الاقل الواعي كاإلدراؾ الذم متاو بو 

األخرل كسائل أخرل بها عسب  اهلل كالركح السارةة في كيانو فاف اهلل عز كجل قد أكرث المكو نات 
كبها عسجد لذاعو كبها عخضع لسلطانو. أذكر أني أنبأعك  منذ حين بأف على مقربة من غرفة نومي 

في المكاف الذم أسكن فيو شجرة عظيمةن ما من صباح إال كعجتمع في ىذه الرجرة الطيور 
ـ بوردىا في ذلك إلى أف عطلع كالاالافير المتنوعة كعبدأ بترنيمة جماعية كأكراد ال عفتأ عقو 

الرمسن فاذا طلات الرمس عفرقت ىذه الطيور كلٌّ إلى شأنهان ذكرت ذلك لك ن كلالك  
كاف ةخطب ةـو الجماة مستندان إلى جذع في مسجده ث  أقي  لو المنبر   rعالموف أف المالطفى 

ةخطب أكؿ  r فأقالي ذلك الجذع إلى مكاف بايد في إحدل زكاةا المسجدن كلما كاف رسوؿ اهلل
جماة على المنبر الذم نالب لو سمع كل من في المسجد أزةزان ةنباث من ذلك الجذع كصفو 

الالحابة بأنو ةربو الناقة الارراءن الالوت الذم ةنباث من الناقة الارراء التي على كشك الوالدة 
 تن نا أف ةنزؿ كةقطع خطبتو فيستل  ذلك الجذع كةاتنقو إلى أف صم rمما اضطر المالطفى 

ًه كىلىػًكن ال  عػىٍفقىهيوفى عىٍسًبيحىهيٍ ( ]اإلسراءهلل  [.ْْ)كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحىٍمدى



  

 ~977 ~ 
 

عأملوا في الذرة بل في جزةئات الذرة التي ال عراىا إال بالمجهر المكبر المكبر ماذا عجد؟ عجد 
عدكر كعتحرؾ ضمن نظاـ ال ةتخلف نظامان قائمان ال ةتخلف ال عروبو شائبةن نتركنات كإلكتركنات 

ق  كفي ضمن ذلك ما ةسمى الوسي  الساكن منذ أف خلع اهلل عز كجل المكو نات كىذه الوظيفة 
قائمة بهان أليس ىذا عسبيحان؟ أليس ىذا عنفيذان لقرار اهلل عز كجل كأمره؟ كالرمس كالقمر كدكراف 

 اهلل عز كجل  األرض كالجباؿ كاألشجار انظرن كل ذلك عاكف على عسبي 

ا ةػىٍفاىليوفى( ]النورهلل  عىوي كىعىٍسًبيحىوي كىالل وي عىًلي ه ًبمى  [.ُْ)كيلٌّ قىٍد عىًل ى صىبلى

فبل ةرعابن  أمٌّ منك  أةها اإلخوة في ىذا الذم ةقولو اهلل سبحانو كعاالىن كلكن عاالوا إلى الجواب 
 هلل عز كجل عن السؤاؿ ااخرن فما باؿ اإلنساف كىو المكـر على عين ا

ـى( ]اإلسراءهلل   [َٕ)كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى

ما باؿ اإلنساف كىو الذم ةتمتع من دكف سائر الحيوانات باقل كإدراؾن ما باؿ اإلنساف كىو 
الكائن الذم سخر اهلل لو كل ما حولو من أجراـ علوةة كسفليةن أجراـ السموات كاألرضن ما بالو 

 رأةناه ةقوؿ عن اإلنساف أعرض عن اهلل عز كجل حتى 

( ]الحجهلل  ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلاىذىابي ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى  [.ُٖ)كىكى

إنو االستكبار ةا عباد اهلل كليس الجهلن لما متع اهللي اإلنسافى بالاقل كىو ةنبوع الال  كمتاو اهلل عز 
عن األمانة التي استودعها اهلل عز  كجل بالراور بالذات األنا كىو ةنبوع االستكبار ككل ذلك عابير

 كجل لدةون كىو السبب في أف المبلئكة قالوا هللهلل 

 [.َّ)أىعىٍجاىلي ًفيهىا مىن ةػيٍفًسدي ًفيهىا كىةىٍسًفكي الدٍّمىاء( ]البقرةهلل 

لما كاف اإلنساف ةتمتع بهذه النامة كاف من  فاعها إعراض الكثيرةن منه  عن اهلل عز كجل. الال  
ف أخضاو صاحبو لمارفة اهلل عز كجلن كاألنانية عطغين عقود صاحبها إلى االستكبار إال ةطغي إال إ

إف كاف كثير الذكر هللن كثير الوقوؼ أماـ مر ة الذاتن ىذا ىو السبب ةا عباد اهلل. كمن ىنا فليس 
ىنالك من ةحيع بو غضب اهلل عز كجل من ذلك الذم نسي كينونتو عبدان مملوكان هلل عز كجل 

سكرعو النامة التي أضفاىا اهلل عز كجل عليون أسكره الال ن أسكرعو القدرةن أسكرعو ىذه كأ
المزاةان كإذا بأحدى  ةقوؿهلل إنو حتى اهلل ال ةستطيع أف ةناؿ مني مناالن أك أف ةفال نقيض ما قد 
قررعون أال عسماوف من ةهذم بمثل ىذا الكبلـ؟ كمن ث  فانك عسمع من ةقوؿهلل إف سبب عخلف 
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مسلمين أنه  أحالوا أمر القضاء كالقدر إلى اهلل كلو أنه  علموا أنه  ى  الذةن ةقودكف أقدارى  ال
 كى  الذةن ةقودكف القضاء كما ةحبوف الناتقوا من ىذا التخلف.

نا  ةا عباد اهللن أذكر أحدى  ككاف ذا مرعبة عالية كتب كبلمان من ىذا القبيل في جرةدة سيارةن أف 
ال  أنو ىو سيد قدره عندئذو ةتخله من التخلفن فماذا كانت عاقبتو؟ كاف ىذا اإلنساف عندما ة

ممن أحبه  اهللن بينما ىو ةمارس عملو الوظيفي ككاف كامل الالحة كالاافيةن ككاف كجهو ةتضرج 
عافية كقوة كحمرة دليل القوة كالالحة إذا بو ةقع أرضان أماـ الناس جمياان كقد زاةلو الراورن أيًخذى 

المرفى كبقي فيو عدة أسابيعن رأةتو باد ذلك ذاكم الوجون نحيل الجس  كقد عاد إلى نالف إلى 
الوزف الذم كاف ةتمتع بون ث  إنو غاب عني كرأةتو باد حين كقد عماثل للرفاءن سألتوهلل كيف 
حالك؟ ىنا عأملوا في الجواب ةا عباد اهللن قاؿهلل قد مىن  اهلل عز كجل علي  فجبر الخاطر مني 

كرمني بالتوبة كذىبت ماتمران إلى بيت اهلل الحراـ كعبرأت من األكىاـ التي طافت برأسين نظرت كأ
كعأملت في الالفحة األكلى من حياعو كشأنو كفي الالفحة الثانية التي  ؿ إليها أمره عبدان عائدان 

 إلى اهلل سبحانو كعاالى.

منو الاقل الذم برأسون كاإلنساف عباد اهللهلل اإلنساف الذم ةقوؿهلل أنا أملك قضاء نفسي ةسخر 
الذم ةقوؿهلل إنو حتى اهلل ال ةستطيع أف ةناؿ مني مناالن أك أف ةفال نقيض ما أرةد عكذبو كل خلية 
في كيانو كجسمون أقوؿ لو من على ىذا المكافهلل عااؿ فالد عنك المريب كعقابيلون إنو قضاء 

ماغكن عااؿ فالد عن كيانك إذ من قضاء اهللن عااؿ فالد عن ذاعك الخرؼ إذ ةغزك رأسك كد
امتد بك الامر النسياف باد الذكرل كالجهل باد الال ن من أنت؟ أنت ذرة في عال  اهلل سبحانو 
كعاالىن أنت ىباءة في ملكوت اهلل سبحانو كعاالىن كاسماوا قالة من عأل و كجال من نفسو إلهان 

براىي  على نبينا كعليو الالبلة من دكف اهللن إنو نمركد الذم نطقت محكمتو باحراؽ سيدنا إ
كالسبلـن كاف ةستارض في ةـو من األةاـ قوعو بل قواه كعساكره كجندهن كلما رأل القوة أعجبتو 

بل أذىلتو طافت برأسو سكرة االستكبار كنطع بما نطع بو من الهذةاف متألهان ث  إنو عاد إلى 
عجهت إليو كل  عخطئ أنفون ث  إنها قالره كامتد في كقت الرقاد على فراشو كما ىي إلى باوضو ا

صادت إلى خياشيمو ث  استقرت في دماغو كنالو من ذلك مرضن ل  ةكن ةخفف عنو مرضو إال 
أف ةضرب رأسو بكل ما عنالو ةدهن ككاف أعز الناس إليو ىو ذاؾ الذم ةمسك بيده أم شيء 
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حبون كيف قضى فيضرب رأسو ذات اليمين كذات الرماؿ كىكذا ظل ىذا المتألو حتى قضى ن
 نحبو؟ بباوضةن كصدؽ اهلل القائلهلل

هي ي الذُّبىابي شى  ًإف ةىٍسليبػٍ ٍيئان ال  )ًإف  ال ًذةنى عىٍدعيوفى ًمن ديكًف الل ًو لىن ةىٍخليقيوا ذيبىابان كىلىًو اٍجتىمىايوا لىوي كى
( ]الحجهلل   [ّٕةىٍستىنًقذيكهي ًمٍنوي ضىايفى الط اًلبي كىاٍلمىٍطليوبي

يقة أةها اإلخوة ةنبغي أف نتمثلها كةنبغي أف نتبينهان نحن عبيده مملوكوف هلل عز كجل ىذه الحق
كعزعنا إنما عكمن في مارفة ذلك عبودةتنا هلل عز كجلن ما ةنبغي أف عكوف الحيوانات كالنباعات 

 الجمادات المسخرة لئلنساف أقرب إلى مرضاة اهلل سبحانو كعاالى من اإلنساف

عىوي كىعىٍسًبيحىوي( ]النورهلل  )كيلٌّ قىٍد عىًل ى   [.ُْصىبلى

ليت أف اإلنساف استأىل ىذا القرار الذم شهد اهلل عز كجل بو للمكو نات التي من حولنان أقوؿ 
 قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه.

أما باد فيا عباد اهللهلل إف سورةة برئيسها كبقادعها كبجيرها كبحكومتها كبرابها دكلة عدةن 
ابودةة هلل عز كجلن عدةن بذؿ الابودةة هلل عز كجلن ةؤمن أفرادىا جمياان باهلل عز كجل بال

كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو ااخر. أال فاعلموا أف كل من ةستالن في األكساط الاامة براار من 
شاارات الكفر أك كلمة من كلماعون ةحرؾ بها لسانو أك ةخطها كتابة على مالمة أك جدار ليس 
مواطنان شرةفان في ىذه الدكلة كلكنو جرثومة عسرم في كيانها لتفتك بو كلتباث في كيانو الموت 
كالدمارن كلالك  عالموف أف ببلغان صدر من أعلى سلطة في ىذه البلدة أف كل من ةت  القبض 
ات عليو متلبسان بتركةج شاار من شاارات الكفر باهلل عز كجل بكبلـ ةردده في األكساط أك بابار 

ةرددىا على الجدراف البد أف ةااقب بأقالى الاقوباتن ىذا ببلغ صدر كلسوؼ عجدكف مالداؽ 
ذلك. أقوؿ مع ىذا كباد ىذاهلل إف كل من ةرةد أف ةركك في ىوةة أمتنا التي أقامها اهلل عز كجل 
فوؽ ىذه األرض المباركةن كل من ةرةد أف ةركك في إةمانهان في اعتزازىا بذلك عبودةتها هلل 

شك أنو ىو المتورط في الكفر باهلل كىو المتورط في الباد عن أكامر اهلل سبحانو كعاالىن ليست ال
الابرة بالراارات البراقة التي عقاؿن ما أكثر ما عختبئ عحت ىذه الراارات عفونة الكفرن عفونة 

لمجاملة االبتااد عن أكامر اهلل سبحانو كعاالىن كليس الالمت الذم ةبتاد صاحبو عن النفاؽ كا
التي ال مانى لها دليبلن على أف ىذه األمة ال عاتنع دةن اهلل سبحانو كعاالى كال عظل ماتنقة ذؿ 
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عبودةتها هلل عز كجلن ىذه حقيقة ةنبغي أف نتبينها أةها اإلخوةن كنحن كنا كال نزاؿ بمهمة األمر 
دنا أف المكاف ىو بالماركؼ كالنهي عن المنكر كلما كجدنا أف الفرصة لذلك سانحة ككلما كج

 مكاف للماركؼ الذم عنوسي أك للمنكر الذم قد ارعكب
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 ُْ ِٙ َِ ْٔفُ ب ثِؤَ َِ ٍَ َؽزَّٝ ٠َُغ١ُِّوْٚا  ْٛ ب ثِمَ َِ َّْ هللّاَ الَ ٠َُغ١ُِّو   اِ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

حمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا م
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

سنة من أخطر السنن الربانية التي أثبتها البياف اإللهي في محك  عبيانون عاالوا نقرأ ااةة التي عابر 
نتبين الحبك البياني الاجيب الذم صيغت ااةة على أساسون كىو الحبك الذم عن ىذه السنة ك 

ةجالنا لو أردنا أف نترج  ىذه ااةة إلى لغتنا الاربية بطرةقتنا ألحوجت الترجمة إلى أف نأعي بأرباة 
 أضااؼ ىذه ااةة بل ىذه الفقرة من ااةةن ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

 [.ُُمىا بًقىٍوـو حىت ى ةػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنٍػفيًسًهٍ ( ]الرعدهلل  )ًإف  الٌلوى الى ةػيغىيػٍّري 

أم إف اهلل ال ةغير ما علبس بقـو أك جماعةو من مظاىر التقدـ أك التخلف المادم كالحضارم إال 
بقدر ما ةتحقع من التلبس بالالفة النفسية الخفية الكامنة في كياف اإلنسافن إف اهلل ال ةغير ما 

ـه من مظاىر التقدـ أك التخلف المادم كالحضارم إال بقدر ما ةتغير ما عتلبس بو علبس بو قو 
نفوسه  من األخبلؽ الرضية أك األخبلؽ المرذكلةن أم إف بنياف الحضارة اإلنسانيةن بنياف التقدـ 
بكل ماانية كصورهن بنياف التخلف بكل ماانية كصورهن كل ذلك منوط بأساس خفي أال كىو ما قد 

بو النفس من األخبلؽ الرضية أك األخبلؽ السيئة المرذكلةن علك ىي سنة رب الاالمين عتلبس 
فيما ةتحدثن أم أف األمة مادامت متلبسة بأخبلؽ مرذكلةن بأخبلؽ سيئة فبل ةمكن أف عكوف 

حياعها االجتماعية الحضارةة المادةة إال نتيجة لهذا الوضع الذم عااني منو نفسيتهان ال ةمكن أف 
صادان مادامت متلبسة بهذه اافات األخبلقيةن فاذا عحررت النفس من أخبلقها المرذكلة عرقى 

كعمطت صادان إلى األخبلؽ اإلنسانية الرضية فقد حاف أف ةتغير بنياف علك األمة الحضارم كأف 
 عنتقل ىذه األمة من طور التخلف إلى التقدـ.
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ساس الخفي لبناء المجتماات كلهان كإنما األخبلؽ اإلنسانية ةا عباد اهلل ىي المحور كىي األ
عدكر األخبلؽ اإلنسانية على محور أساسي ال بدةل لو أال كىو التراح . التراح  ىو مدار 

كنبو إلى أىمية ىذا  rاألخبلؽ اإلنسانية المثلى على اختبلفها كعنوعهان كلقد عحدث رسوؿ اهلل 
فيما اعفع عليو الريخافهلل )من ال  rن قاؿ التراح  كأساس لؤلخبلؽ اإلنسانية المثلىن برر كحذر

أةضان فيما  rةرح  الناس ال ةرحمو اهلل سبحانو كعاالى( كالحدةث متفع عليون كةقوؿ المالطفى 
اعفع عليو الريخافهلل )الراحموف ةرحمه  الرحمنن ارحموا من في األرض ةرحمك  من في 

لهذه النقطة الهامة نقطة التراح  فيما  مبينان النقيضن أم الوجو الثاني rالسماء(ن كةقوؿ المالطفى 
ةتالع باألخبلؽ الرضية ةقوؿهلل )دخلت امرأة النار في ىرة حبستها فبل ىي أطامتها كال ىي عركتها 

عأكل من خراش األرض(ن دخلت النار كلربما كانت ماللية صائمة مقبلة إلى اهلل بكثير من 
 الطاعات.

من منطلع األساس المحورم الذم نبهنا اهلل عز كجل عباد اهللهلل من منطلع ىذه السنة الربانية ك 
إليو كىو أساس التراح  منطلقان لؤلخبلؽ اإلنسانية الرضيةن عأملت فيما ةمكن أف أعثر عليو من 

ن بين إخوعنا كأبناء عمومتنا اليـو في ببلدنا ىذه  أكىي الخطوط التي قد عالل بين المسلمين اليـو
لمسلموف من مكة إلى المدةنةن بحثت عن أكىى الخطوط التي كبين األنالار الذةن ىاجر إليه  ا

قد عالل بين أكلئك المسلمين األنالار كالمهاجرةن إليه  كبين المسلمين اليـو كاإلخوة الذةن 
ىيجٍّريكا إليه ن أصدقك  أنني ل  أجد حتى خيطان من أكىى الخيوطن موقف أكلئك األنالار كاف 

تقبلوا المهاجرةن من مكةن أسكنوى  ماه  في بيوعه ن ذلك الموقف الرامخ الذم عارفوفن اس
أشركوى  بأمواله ن أشركوى  مع حدائقه  كبساعينه  بل زادكا على ذلك أةضانن كلالك  عارفوف 
ن إخوة كجيرانو ىيجٍّركا من كقع القتل كالتذبي   ىذان كأنظر إلى كاقع المسلمين في ببلدنا اليـو

ى أةن؟ إلى أخوة له ن أشقاء له ن فيكف استيقًبلوا؟ أنا ال كالتخرةب كما عالموفن ىيجٍّركا إل
أعحدث عن القلة اليسيرة جدان جدان كالتي ال ةيقاـ لها كزف أماـ ىذه الكثرة التي أحدثك  عنهان 
استقبلته  كثرة من إخوعنا كأبناء عمومتنا في ىذه البلدة منتهزةن كجودى  فيما بيننا على أنها 

التجارمن استقبلوى  على أف مجيئه  االضطرارم إلينا سيكوف مفتاح رزؽ فرصة سانحة لبلستثمار 
للطاماين كما أكثر الطاماينن رأةنا من قس  داره إلى غرؼ ليؤجر كل غرفة إلى أسرةن فاذا قالت 

ىذه األسرة المهاجرةهلل أال ةمكن خفض الرق  قليبلنن أشاح الرجل بوجهو عنه  قائبلنهلل ديًفعى لي 
أركني أكىى خي  من خيوط الاللة بين ىؤالء كى  مسلموف كبين األنالار من  أكثرن ىذا كاقع.
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أىل المدةنة المنورة الذةن ىاجر إليه  إخوانه  المسلموف من أىل مكة. أما فئة أخرل فه  
أكلئك الذةن متاه  اهلل بالدكر الفارىة كالواساة بل الواساة جدان كلكن أعينه  ل  عبالر ىذه 

ضيقةن بيوت كاساة بل أكثر من كاساة متاه  اهلل بها كلكن أعينه  الطاماة  البيوت إال على أنها
أرعه  ىذه البيوت كىي ضيقة ال عكاد عتسع ألكثر من حفبلعه ن ال عكاد عتسع ألكثر من 

عقلباعه  كأحواله ن كأصدقك  القوؿ لو أف كل بيت من ىذه البيوت الواساة قيدٍّمىٍت زاكةة منها 
لمحيت ىذه األزمةن أزمة الهجرة إلى  –ضيوؼ األعزاءن إخواننا كجيراننا ال –لهؤالء الضيوؼ 

دمرقنا ىذه ةا أةها اإلخوةن فكيف إذا فتحت المزارع ككيف إذا قدمت لهؤالء الضيوؼ؟ ليست 
األزمة متمثلة في مركلة استاالى حلها علينا كلكن األزمة متركلة في الطمع الذم راف على 

ؿهلل )الراحموف ةرحمه  الرحمن( كةقوؿهلل )من ال ةرح  الناس ال ةرحمو ةقو  rقلوبنان كرسوؿ اهلل 
اهلل(. ما ضر لو أن ا ضربنا من سلوكنا مثبلن نايد بو سيرة األنالار من أصحاب رسوؿ اهللن أكلئك 

 الذةن خلد اهلل الثناء عليه  في محك  عبيانو إذ قاؿ عنه هلل 

ديكفى ًفي صيديكرًًىٍ  حىاجىةن مٍّم ا أيكعيوا كىةػيٍؤثًريكفى عىلىى أىنفيًسًهٍ  كىلىٍو كىافى )ةيًحبُّوفى مىٍن ىىاجىرى ًإلىٍيًهٍ  كىالى ةىجً 
 [.ًٗبًهٍ  خىالىاصىةه( ]الحررهلل 

ما ضر ةا عباد اهلل لو أن ا ضربنا مثبلن في سلوكنا ىذه الحاؿن ضربنا مثبلن ةدؿ على أنو ال ةزاؿ 
 الار. أال فتالموا كلتثقوا بوعد اهللن أل  ةقلهللىنالك خي  من التواصل بيننا كبين أكلئك األن

ًثيرىةن( ]البقرةهلل   [ِْٓ)م ن ذىا ال ًذم ةػيٍقًرضي الٌلوى قػىٍرضان حىسىنان فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضاىافان كى

ىل ةلحع بياف اهلل خلف؟ ىل في المؤمنين باهلل من ةرعاب في كبلـ اهلل؟ ال ةا أةها اإلخوةن الماؿ 
أرض اهلل كالاباد عباد اهلل كما أجدرنا أف نقوؿ ةا مرحبان باباد اهللن ىذه كلمتي  ما اهلل كاألرض

.  األكلى في خطبتي ىذه اليـو

كلمة ثانية ةا عباد اهللهلل رمضاننا المبارؾ على األبوابن أكصي نفسي كأكصي كبلًّ منك  كأكصي كل 
مع اهلل عز كجل كأف نساى ساينا  من ةبلغو كبلمي أف نجدد التوبة إلى اهلل كأف نجدد البياة صادقة

البلىث كبكل جد أف نامر مساجدنا في ىذا الرهر المبارؾ بالقياـ كأف نامر أةاـ ىذا الرهر 
المبارؾ بالالياـ كأف نساى بكل ما نملك على أف نطهر أسواقنا كميادةننا عن أم مجاىرة عتحدل 

لن كزارة الداخلية الاقاب الذم اهلل كشرعو بافطار ةمكن أف ةمارسو أحد من الناسن  ف أف عا
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ةبلحع كل من ةرةد أف ةسيء إلى شاار ىذا الرهر المبارؾن ىو حر ةفطر لكن ما ةنبغي أف ةيساء 
إلى شاار ىذا الرهرن قوموا ةا عباد اهلل بحقوؽ ىذا الرهر صيامان في نهاره كقيامان في لياليون 

فارغةن ال عدعوىا عااني مما كانت كال ليهرع كل كاحد منا إلى بيوت اهلل عز كجلن ال عدعوىا 
عزاؿ عااني منو خبلؿ ىذا الااـ كىي عئن إلى ربها كبارئها مما قد فالو أناس كلربما ال ةزالوف 
ةفالوفن نا ن ابذلوا كل ما عملكوف أف عكوف مساجدك  عامرة كما كانت بالماللينن بالركع 

ة في الهرج كهجرة إلي(ن عبادة في الفتن السجود كاذكركا في ىذا كبلـ رسوؿ اهلل القائلهلل )عباد
ن ىذه كصية غالية ال rعالو قيمتها كةالو ثوابها حتى عالب  ىذه الابادة كهجرة إلى رسوؿ اهلل 

 عضياوىا ةا عباد اهلل.

كلمتي الثالثة أعوجو بها إلى من؟ إلى ىؤالء الذةن عورطوا كاستدرجوا كأصبحوا سجناء في األسلحة 
ن أنظر إليه  كأعبين أنه  ةاانوف من حبس لكن ال داخل أرباة جدراف كإنما التي حيمٍّلوىان نا 

داخل ىذه األسلحة التي استدرًجوا في حملها كالتي عاشت في أذىانه   ماؿ ك  كك  ازدىرت 
في عالوراعه  كأعتقد أنه  علموا ااف أف ىذه ااماؿ عحولت إلى أكىاـن ما المآؿ الذم 

لنالر الذم كاف راسخان في أذىانه  بل ريسٍّخى في أذىانه  اضمحل كىذا ةنتظركنو؟ النهاةة أك قل ا
شيء حقيقين إذان فتاالوا أةها اإلخوة أدعك  كأدعو كالة األمر في بلدنا إلى لقاء نتواثع فيو جمياان 
كبركل جاد على االصطبلح الوطني الذم ةنبغي أف ننهض بو جمياان على أف ةكوف عواثقان جادان 

يقيان كأنا الضامن أنو سيكوف عواثقان جادان حقيقيان من جهة المسؤكلين فأرجوا أف ةتبين كعواثقان حق
ىؤالء اإلخوة أف ىذه المرحلة التي استدرًجوا إليها انتهت كبوساه  أف ةبدؤكا مرحلة جدةدةن 
  كالمخطئ من شأنو أف ةرجع إلى الحع الذم ألهمو اهلل عز كجل إةاه. أةها اإلخوة أرةد أف أبلغه

ىذه الحقيقةهلل مادامت ىنالك لماة من المراعر اإلنسانية ال عزاؿ موجودة في كياف من عورط في 
ارعكاب  ثاـ كمااصو كموبقات فاف باب التوبة ال ةزاؿ مفتوحان أمامو من قبل اهلل عز كجلن نا ن 

وبة ةفتحو ىكذا ةالن اهلل سبحانو كعاالىن كإذا كاف البارم عز كجل ةبلحع ىؤالء الناس بباب الت
على مالراعيو أمامه  فأحرل أف ةفت  الابد باب االصطبلح مع الابد أماـ مثل ىذه الماضلة أةان  
كانتن أليس الابد أكلى بأف ةفت  أماـ ىؤالء الناس باب القبوؿن باب االصطبلح؟ نا ن ربما قاؿ 

نان أقوؿ له  أل  ةقتل ذلك أحدى هلل كالدماء التي ارعكبناىا في أعناقنان كالبر ء الذةن قػيتػٍّليوا بأةدة
اإلنساف مائة شخهن عساة كعساين برةئان ث  أع  ىذا الادد الكبير بالمائة ث  إف اهلل عجاكز عنو 

لما صدؽ التوبةن باب التوبة مفتوحن أنا أقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل نا  عودكا من ىذه التجربة التي لن 
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ستمر بك  أك بقيت  عسيركف في طرةقو فاف كربان عنالوا منها إال الحناظل كاعلموا أف ىذا النهج إف ا
أسود سيأخذ منك  بالخناؽ كإف ىذا الكرب سيزجك  في شقاء ال ةمكن أف أصفون مالك  كلهاذ 
الكربن مالك  كلهذا الرقاء؟ نا ن ةمكن للريطاف أك لغير الريطاف أف ةخدعك  بأف نالران قرةبان 

ي أةها اإلخوة أقوؿهلل لقد أغلع باب ىذا النالر سيتحقع كبأنك  ستقطفوف ثمرات ىذا النالر كلكن
الموىـو كدالئل ذلك كاضحة كلكن أرأةت  لو أف ىذا الباب ال ةزاؿ مفتوحان أعظنوف أنك  إف 

ال أقالد األقربين  –استطات  بخدمتك  ألكلئك الذةن ةأمركف كةنهوف كى  ةترباوف على عركشه  
أرأةت   –مأمورةن الذةن ةأمركف ىؤالء الجنود بل أقالد أصحاب الاركش األباعد الذةن ةأمركف ال

إلى أكلئك ىل سيخلطونك  به ن ىل سيرركونك  بريء من األمر؟ أقس  باهلل الذم ال إلو إال ىو 
سينسونك  كةطرحونك  كراءى  ظهرةان كلسوؼ ةجتماوف في المكاف الذم حددكه من دمرقنا نا  

وف لك  أماكن ماه  نهائيانن على أف ىذا النالر ليرربوا نخب النالر فيما بينه ن أما أنت  فلن عك
ن على أف ىذا اليـو الذم كانوا ةحلموف بو أف ةتبلقوا في مكاف ماين نا  من دمرقنا ىذه  موىـو
ليرربوا نخب النالر بتفتيت سورةا إلى دكةبلت لن ةتحقعن كإذا كاف األمر كذلك فتاالوا ناد إلى 

أعحدث مع إخواننا أبناء ىذا الوطن كال أعحدث عن  صراط اهللن أنا أعحدث مع أبناء جلدعنان
المتسربين المتسللين ااعين من الخارجن له  أف ةاودكا إلى الجهات أك الببلد التي جاؤكا منهان 

أما إخواننا كأبناء عمومتنا فأقوؿهلل ليس ىنالك أجدل لك  كلهذه األمة كلهذا الوطن من 
ناؾ باالستيثاؽ الجاد كاالصطبلح الحقيقين أف نالن االصطبلحن أف عمتد األةدم من ىنا كىنا كى

من خبللو الافو عما مضى كذلك ىو قرار شرةاة اهلل عز كجل في باب ىؤالء الذةن ةسميه  
الرارع الغبلة نا ن كلكل شيء حكمو في الررةاة اإلسبلمية كليس ىاىنا مجاؿ التفاليل في 

 ذلك.

لمبارؾ سائبلن اهلل عز كجل أف ةجمع شمل ىذه ىذه كلمات ثبلث أقولها في مقتبل شهر رمضاف ا
 األمة على ما ةرضيون نا ن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ٔظ١ؾخ ث١ٓ ٠لٞ هِؼبْ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف ىي إال ساعات كلسوؼ نستقبل كةستقبل الاال  اإلسبلمي كلو شهر اهلل الاظي  شهر رمضاف 
لردة كاليسر باد الاسر.. المبارؾن سنستقبلو كأنا على ةقين أنو ةحمل في طيو برائر الفرج باد ا

أقوؿ إنني على ةقين بذلك كال غرك فاف اهلل عز كجل ةقوؿ فيما ةركةو رسوؿ اهلل عن ربو في 
الحدةث القدسي )أنا عند ظن عبدم بي فليظن بي ما شاء( فكيف إذا كاف األمر ةقينان كليس 

 ظنان؟!

وف لو كأنت  عستقبلونو من ىذا ما سيحملو لنا شهر اهلل الماظ  من البرائر فما الذم ستحمل
الهداةا؟.. لو سألنا ىذا الرهر الماظ  عن خير ىدةة ةنبغي أف نتقدـ بها إليون لكاف الجواب 

الهدةة الوحيدة التي ةنتظرىا منا شهر اهلل عز كجل ىي التوبة النالوح أكالن إلى اهلل ث  القياـ بحقوؽ 
لك ىي الهدةة التي ةنتظرىا منا شهر اهلل ىذا الرهر المتمثل في صياـ أةامو كقياـ لياليو .. ع

سبحانو كعاالى.. أكالن التوبة النالوح كىي عوبة ةطالب اهلل عز كجل بها دائمان ال في ميقاتو أك شهرو 
 ماين.. ةطالب بها عباده جمياان حتى الرسل كاألنبياء.. أل  ةقلهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاى   ل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى()كىعيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًمياان أىةػُّهى

ا ال ًذةنى  مىنيوا عيوبيوا ًإلىى الل ًو عػىٍوبىةن ن اليوحان(  أل  ةقلهلل )ةىا أىةػُّهى

لقد شمل ىذا األمر حتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  كىو القائل فيما ص  عنوهلل 
كرك  بالجزء األكؿ من ىذه )إنو ليغاف على قلبي فأستغفر اهلل في اليـو مئة مرة(. إذان فتاالوا أذ 

الهدةة التي ةنبغي أف نستقبل بها شهر رمضافن التوبة الالادقة النالوحة إلى اهلل ةدعونا اهلل عز 
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كجل جمياان إلى أف نتم  لرهره شهر رمضاف ىذه الهدةةن ىي دعوة إلى القادة إلى كالة األمر إلى 
إلى ذلك فكيف ال عكوف ىذه الفئات  الجيش إلى األمة برتى فئاعهان إذا كاف رسوؿ اهلل مدعو 

كلها مدعوةن إلى عوبة صادقة نالوحة بين ةدم اهلل سبحانو كعاالى. كأقوؿ لك  إف التوبة التي 
ةنتظرىا اهلل منا مع مقدـ ىذا الرهر المبارؾ ليست التوبة التقليدةة المتمثلة في كلمات ةكررىا 

قاه  لياللحوا أحواله ن لياللحوا ما باض الناس على ألسنته ن ث  إنه  ال ةلتفتوف إلى كا
بأنفسه  كليقيموا منها ما اعوج ال ةا عباد اهللن نحن مدعوكف ااف إلى أف نجدد البياة مع اهلل عز 
كجل كنحن نتالور أف بيننا كبين الرحيل عن ىذه الحياة الدنيا ساعات بل دقائع مادكدات فكيف 

 عكوف عوبتنا إلى اهلل عز كجل عندئذ 

المطلوب منا جمياان أدعو نفسي أكالن كأدعو أكلي األمر بكل فئاعه  ثانيان كأدعو  نا  ىذا ىو
 جيرنا ثالثان أك راباان كأدعو ىذه األمة جمااء 

  

كباد ةا عباد اهلل ةطيب لي أف أعوجو الساعة من على ىذا المنبر إلى جيرنا الرامخ كما قلت 
عهوف ألم عدك من األعداء أقوؿ لرجاؿ ىذا  باةمانو الرامخ بجبهتو التي ال علين كال عذؿ كال

 الجيش كله 

 

  

 

إنك  عتحملوف اليـو عباة ال أظن أف في جيوش الاال  بل في دكؿ الاال  من عحمل مثلها قبل 
اليـو كلقد عدت إلى التارةخ القالي القدة  كالحدةث فل  أعثر على جيش في دكلة قد عحمل 

 ل أف ةتحملها جيرناىذه التباة إلى اليـو كشاء اهلل عز كج

إف ىذه التباة عتمثل في حرب كما قالوا كونية فابلن عتجو إليو من أطراؼ الاال  أجمع عستامل فيو 
 األسلحة المتنوعة كلها المادةة كالمانوةة كااللكتركنية كاإلعبلمية.
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بمزةة عتكافأ أماـ ىذه التباة الخاصة المتميزة التي ةتحملها جيرنا اليـو ةنبغي بالمقابل أف ةتحلى 
مع ىذه التباة كةتكوف منهما ميزاف عدؿ متكافئن ما ىي ىذه المزةة التي ةنبغي أف ةتحلى بها 

جيرنا بالورة خاصة ربمان كما أنو ةتحمل ىذه التباة اليـو بالورة خاصة. إف ىذه المزةة عتلخه 
لرموخ بذؿ في أف ما ةتمتع جيرنا بو من الجبهة الناصاة الرامخة البد من أف ةتوج ىذا ا

الابودةة هلل كالبد أف ةتوج ىذا الرموخ بذؿ السجود لموالنا كخالقنا جل جبللون كعندئذ ةتحقع 
ما نالبوا إليو كعندئذ ةضرب ىذا الجيش المثل األعلى في التاالي كالتغلب على سائر القول التي 

جزات ال بل عتوافد إليو من شرؽ كغرب كشماؿ كجنوب عندئذ ةستطيع أف ةحقع الخوارؽ كالما
 سيخلع اهلل عز كجل على ةدةو الخوارؽ كالماجزات

  

شموخ الجبهة شيء ناتز بو ناتز بو في علك المزةة التي ةتمتع بو نادرة فابلن ىذا الجيش كلكن 
ىذا الرموخ اماـ ىذه التباة الخاصة ال سيما التي ةتحملها ال بد من أف ةتوج شموخ ىذه الجباه 

وج ىذا الرموخ بذؿ الابودةة هلل عز كجل ال بد أف عالب  الثغور التي بالسجود هلل ال بد اف ةت
ةراب  فيها ىؤالء الجنود البواسل ال بد أف عكوف ممتزجة مع محارةب التبتل هلل عز كجلن ال بد 
أف عكوف الثغور مآؿ ارعباط باهلل عز كجل مآؿ استنزاؿ للنالر من علياءه ألن عقرؤكا قوؿ اهلل عز 

 كجلهلل

ًثيران ل اىل كيٍ  عػيٍفلىحيوفى( ]األنفاؿهلل )ةىا أىةػُّ  ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍ  ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى  [ْٓهى

أقوؿ لهؤالء األخوة كأنا أعتز بجباىه  المرعفاة الرامخة التي ل  عهن في ةـو من األةاـ لادك كل  
ك ةخدع بها كما ةخدع ااخركف أقوؿ له  إنك  إف عركن إلى لذة طااـ أك شراب أك نحو ذل

ارعبطت  باهلل جالت  من ثغورك  محارةب عرعبطوف فيها باهلل عز كجل عستنزلوف النالر منو عالطبغوف 
بذؿ عبودةتك  هلل فاف اهلل عز كجل ةتجلى عليك  عندئذ بالفة قاىرةتو ةتجلى عليك  بالفة 

ذا كأنا الضامن لما أقوؿ.. فاذا جربت  األعداء أةا  انتقامو ةتجلى عليك  بالفة جبركعو.. أقوؿ ى
كانوا فانه  لن ةركا في أشخاصك  برران من الناس كلكنه  سيركف في أشخاصك  جبركت اهلل 
كلسوؼ ةركف في أشخاصك  قاىرةة اهلل كلسوؼ ةكوف ىذا أعتى سبلح عستاملونو من حيث 

و أأرةك  شاىد على ذلك من كتاب اهلل؟ عدركف أك ال عدركف للنالر الااجل الذم سيكرمك  اهلل ب
 أل  عقرؤكا قولوهلل 
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 )فػىلىٍ  عػىٍقتػيليوىيٍ  كىلىػًكن  الٌلوى قػىتػىلىهيٍ  كىمىا رىمىٍيتى ًإٍذ رىمىٍيتى كىلىػًكن  الٌلوى رىمىى( 

أما كقفت  عند ىذه ااةة بريء من التفكير؟ ل  عكن عن طرةع األةدم التي رمت كلكن ىذا 
 عجلي اهلل عز كجل بالفة قاىرةتو بالفة انتقامو أل  عقرؤكا قوؿ اهلل عز كجلهللالكبلـ عن طرةع 

بٍػهي ي الٌلوي بًأىٍةًدةكيٍ  كىةيٍخزًًىٍ  كىةىناليرٍكيٍ  عىلىٍيًهٍ  كىةىٍرًف صيديكرى قػىٍوـو مٍُّؤًمًنينى(  ]التوبةهلل )قىاعًليوىيٍ  ةػياىذٍّ
ُْ] 

لريخاف )أعطيت خمسان ل  ةاطهن أحد قبلي(ن أل  عسماوا كبلـ رسوؿ اهلل ةقوؿ فيما اعفع عليو ا
أكؿ ىذه األمور الخمس )نالرت بالرعب مسيرة شهر( كيف نالر بالرعب؟ أم أف اهلل عز كجل 

جال مظهر جبركعو جل جبللو جال مظهر قاىرةتو جل جبللو جال مظهر انتقامو جل جبللو 
هلل الرعب في قلوب أعداء عتجلى في رسوؿ اهلل كأصحابو كالذةن جاؤكا من باده كىكذا ةدخل ا

 اهلل عز كجل بهذا السبلح 

ىذا السبلح أةها األخوة .. إنو أمضى سبلح ال سيما في ىذا المناطف الذم نمر بو اليـو .. 
 الوقت ةضيع كالرواىد التي عجسد ىذا الكبلـ الحقيقي كثيرة لكن أضع أمامك  نموذجان كاحد 

ؽ متجهان إلى المغرب كصل إلى أقالى المغرب عبد الرحمن الداخل الذم ظهر من ىذا المرر 
كنزؿ ضيفان عند أقاربو كبني خؤكلتو كعمومتو قبائل من البربر أدقوا بو كأحبوه لابادعو الاجيبة 

لتواضاو الغرةب لخدمتو الكثيرة لذكره موالنا كخالقنا جل جبللون كاف قائ  الليل كاف خادمان لاباد 
س كما استقر به  القـو في األندلس حتى احبو أناس كثيركف اهلل أحدقوا بو مضى به  إلى األندل

ممن ال ةالموف الررةاة اإلسبلمية أحبوه ث  ركنوا إليو ث  دخلوا اإلسبلـ كىكذا قامت دكلة 
كعامان كسمع الملك األكؿ في عال   ِٓاإلسبلـ على ةد قائدىا كل  ةكن لو من الامر أكثر من 

ةلة إسبلمية كلدت في األندلس فتوجو بجيرو ذم الفرنجة  نذاؾ شارلماف سمع بأف دك 
الجنسيات كالمذاىب المختلفة إلى أف كصل إلى حيث أقاـ عبد الرحمن الداخل دكةلتو 

اإلسبلمية كقامت الماركة .. ما الذم جال شارلماف ةولي األدبار؟ شيء عجيب شيء غرةب إلى 
ن الداخل ل  ةجد فيو شابان من الناس ال اليـو ال عال  أكركبا سببو ألنو عندما نظر إلى عبد الرحم

ةتجاكز عمره الخامس كالاررةن عامان كإنما نظر فوجد فيو قاىرةة اهلل كجد فيو جبركت اهلل كجد 
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فيو انتقاـ اهلل داخلو الرعب داخلو الهلع كعاد منهزمان من حيث جاء كىكذا جللت حياة شارلماف 
 ى أف مات ىذا مثاؿ أقولو لك  سحابة من السواد حياعو ل  عفارقو باد ذلك إل

أعود مرة أخرل أعوجو إلى جيرنا باد التازةة التي عقدمت بها إليو باسمي كباسمك  كباس  ىذا 
 الرهر أل  ةجال اهلل ىذا الرهر شهر رحمة ك  أنبأنا رسوؿ اهلل 

اعالاؿ أقوؿ باد ذلك اجالوا من ثغورك  التي عواركف فيها محارةب عتاللوف بها إلى اهلل عز كجل 
الابد بربو عوبوا إلى اهلل عز كجل أك جددكا التوبة إلى اهلل عز كجل مع دخوؿ ىذا الرهر المبارؾ 
جددكا البياة مع اهلل عز كجل أف نكوف جنودان لموالنا كخالقنا كأنت  عبيد لو قبل أف عكونوا جنودان 

و ل  ةدف لادك إلى ااف إلخوانك  من البرر أقوؿ لكل فرد فرد من جيرنا الذم اعتز بو أعتز بأن
أقوؿ كونوا أحفاد أمناء لخالد للقاقاع لامرك بن الااص كونوا أحفادان ألكلئك كال أعني النسب 

البررم ال. أعني االرعباط بالمنهج االرعباط بالسلوؾ االرعباط بالمبدأ كالقي  كأنا أقوؿ باد ىذا أنا 
الر بخوارؽ النالر .. أقوؿ كقلي ىذا الضامن بأف اهلل عز كجل سيكرمنا جمياان بأعاجيب الن

 كأستغفر اهلل
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 ؽبعزٕب اٌٝ اٌزٛثخ ٚاالٌزغبء اٌٝ هللا

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
يت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثن

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ةجب على كل مؤمن باهلل عز كجل أف ةال  أف اهلل عز كجل ىو خالع كل شيءن كىذا ةاني أف اهلل 
ىو القيـو على كل شيء ألف خالع الريء البد أف ةكوف ىو القيـو عليون كىذا ةاني أف ال نافع 

في الكوف كلو إال كاحد ال ثاني لو ىو ىذا الخالع الذم ىو قيـو السموات كاألرضن  كال ضار
كلكن ةجب أةضان أف ةال  المؤمن إلى جانب ىذه الحقيقة أف اهلل عز كجل قضى أف ةايش 
اإلنساف من كونو ىذا في عال  األسبابن في سلسلة من عال  األسباب جالها الواسطة إلى 

لى حاجاعو كمبتغياعون علك سنة من السنن التي قضى بها اهلل سبحانو كعاالى. أىدافون إلى غاةاعون إ
فاذا عوجو اإلنساف ةبتغي عحقيع مااةرو كرزقو كاف المطلوب منو بما عقضي بو الررةاة اإلسبلمية 

أف ةتوس  إلى ذلك األسباب التي شاءىا اهلل عز كجل من فبلحة كزراعة كبناء كعجارة كنحو ذلكن 
بذاعو بجسمو كبالحتو كعافيتو كاف الواجب عليو فيما عقضي بو الررةاة أف ةتلمس  كإذا اىت 

األسباب التي قضى اهلل سبحانو كعاالى بها لذلك من طااـ كشراب كمأكل كعبلجات للتخله من 
األمراض كاافات كنحوىان كإذا شاءت األمة أف عحالن نفسها ضد الادك الطامع بها كأف عحمي 

كقيمها فالمطلوب منها فيما عقضي بو الررةاة اإلسبلمية أف عهيء الادة كالادد حقوقها كأكطانها 
لذلك كأف عجمع سائر الوسائ  كاألسباب الالمية التي البد منها لذلك. ذلك ىو المبدأ 

االعتقادم الذم ةجب أف ناتقده كىذه ىي السنة الربانية التي ألـز اهلل عز كجل عباده بها إذ 
  من ىذا الكوف في عال  من األسباب المتنوعة الكثيرة. كلكن ةجب أف أقامه  كما قلت لك

نال  ةا عباد اهلل أف ىذه األسباب التي أقامنا اهلل عز كجل في عالمها كأمرنا بالتوس  بها إلى 
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مبتغياعنا إف ىي إال أسباب شكلية ليست لها أم فاعليةن إف ىي إال جند من جنود اهلل سبحانو 
 سبحانو كعاالى أف عقبل إلى الطااـ كالرراب لتحمي بدنك كجسمك من اافات كعاالىن أمرؾ اهلل

كلكنو ةحذرؾ من أف عتوى  أف الطااـ ىو الذم ةربع أك أف الماء ىو الذم ةركمن ةأمرؾ بالطااـ 
كالرراب كلكنو ةنبهك إلى أف الذم ةرباك ىو اهلل كالذم ةركةك ىو اهلل سبحانو كعاالىن ةأمرؾ 

بالبحث عن الابلج كالدكاء لرد  فات األمراض كلكنو ةؤكد لك أف الرافي ىو اهلل اهلل عز كجل 
كالدكاء ال دخل لو في الرفاء ق ن كذلك  األمة التي عحالن حقوقها كأكطانها كقيمها ضد طمع 

الطاماين كضد عدكاف الماتدةن ةجب عليها أف عمارس ىذه الوسائل كأف عجمع ىذه الادة كالادد 
عال  ةقينان أف الذم ةحمي األمة إنما ىو اهلل كأف الذم ةباد  فات الاداكة  كلكن ةنبغي أف

كالادكاف إنما ىو اهلل سبحانو كعاالىن كعأملوا ةا عباد اهلل في كبلـ اهلل عز كجل كيف ةأمرنا بأف 
نجمع بين ىاعين الضركرةتين فلي حياعنا االعتقادةة كالسلوكيةن إنو ةدعونا إلى أف نسير في فجاج 

 ألرض بحثان عن الرزؽن بحثان عن كسائل الايش كالرزؽن فهو ةقوؿهللا

ًإلىٍيًو النُّريوري( ]المل كهلل )ىيوى ال ًذم جىاىلى لىكي ي اأٍلىٍرضى ذىليوالن فىاٍمريوا ًفي مىنىاًكًبهىا كىكيليوا ًمن رٍٍّزًقًو كى
ُٓ.] 

 كلكنو ةقوؿ لك في الوقت ذاعوهلل

( ]الانكبوتهلل )فىابٍػتػىغيوا ًعندى الل ًو الرٍّزٍ   [.ُٕؽى

 ىو ةقوؿهلل

ٍيًل عػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  الٌلًو كىعىديك كيٍ ( ]ا  [.َٔألنفاؿهلل )كىأىًعدُّكٍا لىهي  م ا اٍستىطىٍاتي  مٍّن قػيو ةو كىًمن رٍّبىاًط اٍلخى

 ةأمرنا باإلعداد كلكنو ةقوؿ في الوقت ذاعوهلل

 [.َُالٌلوى عىزًةزه حىًكي ه( ]األنفاؿهلل  )كىمىا الن اٍلري ًإال  ًمٍن ًعنًد الٌلًو ًإف  

 كةقوؿ في الوقت ذاعوهلل

ًإف ةىٍخذيٍلكيٍ  فىمىن ذىا ال ًذم ةىناليريكي  مٍّن بػىٍاًدًه كىعىلىى الٌلًو فػىلٍ  يىتػىوىكًٍّل )ًإف ةىناليرٍكي ي الٌلوي فىبلى غىاًلبى لىكيٍ  كى
 [.َُٔاٍلميٍؤًمنيوفى( ] ؿ عمرافهلل 
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ىذه الحقيقة ذات الرطرةن ةجب أف نتبو إليهمان الماتقد أف اهلل ىو أرأةت  ةا عباد اهلل إلى 
الناصرن ىو النافع كىو الضار كفي الوقت ذاعو ةدعونا ربنا عز كجل إلى أف نتاامل باألسباب التي 

جالها جنودان مجندة مسخرة لنا ث  نبهنا إلى أف ىذه األسباب إف ىي إال جند من جنود اهلل 
عضر كال عنفع كلكنك  مطلوبوف بأف عمارسوا ىذه األسباب. ما الذم أبتغيو  ليست فيها فاعلية ال

من ىذا الكبلـ الهاـ الذم قلتو ااف؟ الذم أبتغيو ةا عباد اهلل أف نتساءؿ كنحن ااف ننظر فنجد 
بكل دقةهلل )ستداعى عليك  األم  كما عداعى األكلة إلى قالاتهان  rأف كضانا كما قاؿ رسوؿ اهلل 

قلة ةا رسوؿ نحن ةومئذو؟ قاؿهلل ال بل أنت  كثير كلكنك  غثاء كغثاء السيل(. ىا ىي  قالوا أمن
األم  أحاطت بنا فابلن إحاطة عدكاف كما عحي  األكلة بالمائدة بقالاتها نا . أما األسباب 

المادةةن أما الادة كالادد فأعتقد أننا ما قالرنا في جمع ما نستطيع أف نجماو منهان ما قالرنا في 
من ذلكن كلكننا نال ن كإف ل  نكن نال  من قبل فها نحن ااف علمنا أف ىذه الادد ال عفيد  شيء

كأف ىذه الادة ال عغنين ةجب أف نلجأ إليها كما أمر اهلل )كىأىًعدُّكٍا لىهي ( كلكن قد علمنا أف النافع 
مع ىذا السبلح ىو اهلل كأف الضار ىو اهلل كأف الذم ةنتالر لنا ىو اهلل عز كجل فهل عااملنا 

الثانين أما السبلح األكؿ كىو سبلح المادةن الادة فأعتقد أننا قد مارسنا من ذلك ما نستطيعن 
كلكن الادة األخرل التي ىي كحدىا مكمن النالر أك الخذالف كالتي ىي كحدىا ماين النالر أك 

ننا مقالركف كل الخذالفن ىل عااملنا مع ىذا الجانب الثانين مع ىذه الادة الثانية؟ أعتقد أ
التقالير. إذا علمنا أف الناصر ىو اهلل كأف الفاعلية بيد اهلل عز كجل فق  كأف الرفاء ليس بيد 

الدكاء كالطبيب كإنما بيد طبيب األطباءن بيد اهللن كإذا علمنا أف السبلح مهما كاف ليس ىو الذم 
ه الحقيقة؟ لالك  ةنالر كلكن خالع السبلح كمستامليو ىو الذم ةنالر فهل عااملنا مع ىذ

عسألوف كيف السبيل إلى أف نتاامل مع ىذه الحقيقة؟ السبيل مالـو كةا خيبة من ال ةال  ىذا 
 السبيلن السبيل أف نتجو إلى اهلل كنطرؽ بابون إذا كاف ربنا ةقوؿ لناهلل

 [َُ)كىمىا الن اٍلري ًإال  ًمٍن ًعنًد الٌلًو ًإف  الٌلوى عىزًةزه حىًكي ه( ]األنفاؿهلل 

 قوؿهلل ة

ًإف ةىٍخذيٍلكيٍ  فىمىن ذىا ال ًذم ةىناليريكي  مٍّن بػىٍاًدًه( ] ؿ عمرافهلل  )ًإف ةىناليرٍكي ي الٌلوي فىبلى غىاًلبى لىكيٍ  كى
َُٔ.] 
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إذان فالمطلوب أف نػيٍهرىعى إلى باب اهلل كباب اهلل مفتوحن نيهرع إلى باب اهللن ماذا نالنع؟ نتضرعن 
بودةتنا لون نفتت  ذلك كلو بالتوبةن باإلنابة إلى اهللن بأف نجأر إليو بالركولن نالن عن ذؿ ع

نالطل  مع اهلل عز كجلن بأف نقـو ما اعوج من عبلقة ما بيننا كبينو كنالل  ما فسد من عبلقة ما 
بيننا كبينو على كل المستوةاتن على مستول القادةن على مستول الجنود في ماسكراعه ن على 

على مستول الناس في بيوعه . نحن صلتنا بيننا كبين اهلل عز كجل مستول الموظفين في دكائرى ن 
ىي الابودةةن الابودةة منا لو كالربوبية منو إلينا. ىكذا نتاامل أةها اإلخوة مع ىذا الابلج األكحدن 
الضراعةن االلتجاء إلى اهلل عز كجلن أل  عاودكا إلى كتاب اهلل كعتبينوا ك  كك  ةل  البياف اإللهي 

 اده بضركرة التضرع إلى اهللن بضركرة االلتجاء إليو في الردائدعلى عب

ا بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىاىل هيٍ  ةىض ر عيوفى  ٍلنىا ًفي قػىٍرةىةو مٍّن ن ًبيٍّ ًإال  أىخىٍذنىا أىٍىلىهى  [.ْٗ( ]األعراؼهلل )كىمىا أىٍرسى

 لال ىنا بمانى التاليل أم أمبلن في أف ةتضرعوا. كةقوؿهلل

( أم علك ىي سنن اهلل )فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىاىل هيٍ  ) كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمى و مٍّن قػىٍبًلكى
[ لماذا ال ةتضرعوفن ّْ[  )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا( ]األنااـهلل ِْةػىتىضىر عيوفى( ]األنااـهلل 
لماذا ةبتليه  بين الحين كااخر  –أقوؿ المؤمنين بو  –ل عباده المؤمنين لماذا ةبتلي اهلل عز كج

بالمالائب إف في أبدانه  أك في بلدانه  أك في أم نوعو من أنواع المالائب؟ من أجل أف عنبه  
من غفلةن من أجل أف عوقظه  من رقادن من أجل أف عجاله  ةلتفتوف إلى موالى  فيالطلحوا ماو 

يون كاافة الكبرل أف عبتلى األمة بالماليبة ث  عستمر الماليبة ث  عستمر دكف كةتوبوف كةؤكبوف إل
أف علتفت ىذه األمة إلى موالىا كخالقهان دكف أف عستيقظ إلى أف ىذه الماليبة ليست إال أجراس 

خطر عقرع مساماه  أك عقرع على أفئدعه ن نا ن ىما عبلجاف ةا عباد اهللن أما األكؿ فركلي 
أنفسنا بون الوسائل كاألسباب المادةةن الابلج الثاني كىو محور النالر أك الهزةمة كةجب أف نأخذ 

ىو التارؼ على اهللن ىو أف نتارؼ على اهلل عز كجلن ل  نتارؼ عليو في الرخاء فلنتارؼ عليو 
ل  ةكن بحاجة إلى أف ةستغفر من ذنبون كاف ماالوما  rفي الردةن ةقلنا نا ن سيدنا رسوؿ اهلل 

كاف المثل األعلى في ىذا الذم أقولو لك ن عندما ىاجر مارس كل الوسائل المادةة   كمع ذلك
التي عخطر في بالك  كالتي قد ال عخطر في بالك  من أجل أف ةنج  في ىجرعو من مكة إلى 

المدةنة كأنو ال ةاتمد إال على ىذه الوسائلن فلما أداىا كما أمر اهلل عز كجل ألقى ىذه الوسائل 
ةان ككضع فكره كقلبو ككيانو أماـ شهود اهلل عز كجل كالدليل على ذلك أف المرركين كراءه ظهر 
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عندما أحدقوا في الغار الذم كاف بو ىو كأبو بكر رضي اهلل عنو كقاؿ لو أبو بكرهلل لو أف أحدان 
 منه  نظر إلى أسفل قدمو لر نان قاؿ لوهلل )ما ظنك باثنين اهلل ثالثهما(.

كسيلة من الوسائل المادةة إال نفذىان استرار أةو ىو الموقع الذم  ىما عبلجافن في غزكة بدر
ةنبغي أف نتخذهن ىذا ىو المكاف االستراعيجي األفضل أـ ىذان حتى إذا أنفذ ذلك قضى ليلة 
الجماةن الخميس مساء إلى فجر الجماة كىو ةضرع إلى اهللن كىو ةلتجئ إلى اهلل أف ةنالره 

( نا ن في غزكة األحزاب كةقوؿهلل )الله  إف عخذؿ ىذه ال االابة فلن عػيٍابىدى في األرض باد اليـو
سبب مادم من أى   -أرأةت  كيف مارس األسباب المادةة؟ كلف أصحابو جمياان بحفر الخندؽ 

حتى إذا أنفذ ىذه الوسيلة كغيرىا كانت الامليات الحربية التي مارسها رسوؿ  -األسباب المادةة 
يالي المظلمة داخل الخندؽ ىو االبتهاؿ إلى اهللن ىو التضرع إلى اهلل ىو كأصحابو في جن  الل

اهلل سبحانو كعاالىن نا  ةا عباد اهللن استجاب ربنا أـ الن استجاب لهذا الابلج الثاني. أما الابلج 
األكؿ فتطبيع ألمر شكلي أمرنا بو اهلل سبحانو كعاالىن نا  الناس الذةن جاؤكا من بادن ىذه البلدة 

يت بغزك الالليبيين كبقيت ىذه األرض عحت  ثار الالليبيين ما ةقارب ثبلثة قركفن كيف  التي من
كانت الوسيلة ةا عباد اهلل لتطهيرىا من دنس الالليبيين؟ كانت الوسيلة الحقيقية ىذه الضراعة إلى 

عز  أسأؿ اهلل –اهللن ىذا االلتجاء إلى اهللن كىا ىو ذا محمود زنكي المرهور بنور الدةن الرهيد 
سلوهن سلو علميذه صبلح الدةن كيف كانت  –كجل أف ةوفع ناسان من الناس ةجددكف ضرةحو 

الوسيلة التي بها استنزلوا النالر من عند اهلل؟ التوبةن اإلنابة على كل المستوةات ث  الضراعية 
ها المستمرة على باب اهلل سبحانو كعاالىن حقيقة أةها اإلخوة ال شذكذ فيهان حقيقة داخلة في

مانى الالة بكبل شطرةها السلبي كاإلةجابي كما ةقوؿ الفبلسفةن عندما كجد التضرع كااللتجاء إلى 
 اهلل مع التمسك باألسباب كاف النالر ككاف التطبيع لقوؿ اهللهلل

 ي اٍلوىارًثًينى( ]القالههلل )كىنيرًةدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذةنى اٍستيٍضًافيوا ًفي اأٍلىٍرًض كىنىٍجاىلىهيٍ  أىئًم ةن كىنىٍجاىلىهي 
ٓ.] 

كعندما كجد الخذالف ككجد اإلعراض كسكر من سكر بالنا  كأسباب الترؼ كما إلى ذلك كما  
كاف في ببلد األندلس في قرطبة كغرناطة كنحوىا كاف الخذالفن نا . ىذه الحقيقة أقولها لك ن 

الثانين خير مناسبة إنما ىو  كخير مناسبة أذكر نفسي كأذكر ىذه األمة بكل فئاعها بهذا الابلج
ىذا الرهر المبارؾن شهر اإلنابة إلى اهللن شهر الرجوع إلى اهلل عز كجل. كلنا أةها اإلخوة عالاةن 
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ن كأنا أكؿ المقالرةن في جنب اهللن أنا أكؿ الااصين المقالرةن في جنب اهللن ىا  ليس فينا ماالـو
ذا أعاىد اهلل على أف أستقي  في بقية ما كاف لي أنا ذا أعلن عوبتين أعلن إنابتي إلى اهلل كىا أنا 

من أةاـ في ىذه الحياة الدنيا على صراط اهلل القوة  فما لك  ال عتوبوف إلى اهلل ةا ناسن ما لك  ال 
عؤكبوف إلى اهللن ما إلخواننا في القيادةن ما إلخواننا في الجيش الذم ناتز بون ما له  ال ةضيفوف 

رىبانيته  في الليلن ما له  ال ةضيفوف إلى بطولته  التي ناتز بها في  إلى بطوالعه  في النهار
النهار عبودةته  هلل عز كجل في الليلن ما لنا ال نجدد الاهد مع اهلل. أقولها لك  كأنا الضامن بأف 
ن ال أعني الفرج  تو باد حينن سيأعي الفرج قرةبان باذف اهلل كلكن اهلل ةنتظر منا ىذه  الفرج  تو

 بةن فهل عسيت  أف عؤكبوا إلى اهلل على كل المستوةاتن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .األك 
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 ف١و اٌقطبئ١ٓ اٌزٛاثْٛ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائم
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 

ىل علمت  أف أمرةكا كماها الالهيونية الاالمية قد أعلنت الجهاد اإلسبلمي المقدس؟ نا ن لقد 
جيش الذم اعتمدت أعلنت ذلك على ألسنة عمبلئها كذةولها في ىذه المنطقةن كلكن ما ىو ال

عليو أمرةكا في ىذا الجهاد اإلسبلمي المقدس الذم أعلنتو من خبلؿ ألسنة عمبلئها كذةولها في 
منطقتنا كما قلت لك ؟ إنو عبارة عن أمراج كأخبلط من مرعزقة اافاؽ سيقوا كجيمٍّايوا بأزم ةو من 

مدعو أمرةكا كصهيونيتها الرهوات ااسنة التي ةسيل لاابه  عليهان ىذا ىو الجيش الذم اعت
الاالمية. بقي أف نتساءؿ ما الغاةة اإلسبلمية التي ةنبغي أف عتحقع من كراء ىذا الجهاد األمثل 

بالخيرةة  rالذم عالنو أمرةكا؟ الغاةة ىي ةا عباد اهلل القضاء على الناس الذةن شهد له  رسوؿ اهلل 
ائبلن في حدةث صحي هلل )عليك  بالراـ في ىذه البقاة المباركة كذلك عندما عحدث عن الراـ ق

فانها خيرة اهلل من أرضو ةجتبي إليها خيرعو من عباده(ن ىي شهادة ةاتز بها كل من رأل أف اهلل عز 
 كجل قد أقامو من عالمو الواسع الارةض ىذا في ىذه البقاة المباركة.

 

الذةن أثنى عليه  رسوؿ  فالغاةة القدسية األكلى من ىذا الجهاد اإلسبلمي ىو القضاء على ىؤالء
 كشهد له  بالخيرةة. rاهلل 
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الغاةة الثانية عقطيع ىذه الدكلة كعحوةلها إلى أمراج ال حراؾ فيها كال حياة من أجل أف عسرح 
إسرائيل كعمرح كمن أجل أف عتبين األماكن المحددة لمرارةاها التي طاؿ انتظارىا للبدء بها 

 مرارةع في البادةةن مرارةع أخرل في الساحلن أجل.كلتحقيقهان مرارةع في جنوب سورةان 

 

ىذه ىي الغاةة المقدسة من كراء إعبلف أمرةكا للجهاد اإلسبلمي في سبيل اهلل كلكن على ألسنة 
عمبلئها كذةولها الذةن ةايروف فيما بيننا. ىذا ما ةنبغي أف نالمون فماؿ الموقف الذم ةنبغي أف 

ةدعونا إلى أف نتذكر دعوة أخرل إلى الجهاد كلكن ل  عنبثع من نتبينو كنقفو ةا عباد اهلل؟ ىذا 
أمرةكا كال أكركبا كال الالهيونية الاالمية كإنما انبثقت من ف  حبيبنا المالطفى الذم باث رحمة 
للاالمينن فالى أم دعوعين نستجيب؟ أنستجيب للدعوة التي انطلقت من ف  أمرةكا كذةولها 

كحيان من عند اهلل؟! القوؿ الفالل في  rتي نطع بها رسوؿ اهلل كأعباعها أف نستجيب للدعوة ال
ىذان القوؿ الفالل الذم ال محيد عنو ىو كبلـ اهلل عز كجلن فتاالوا نالغي إلى ما ةقولو اهلل عز 

 كجل لنا حبلن لهذه الماضلة في ىذا الالددهلل

 

ا ال ًذةنى  مىنيوا الى عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كي   [.ٍُ  أىٍكلًيىاء عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًه  بًاٍلمىوىد ًة( ]الممتحنةهلل )ةىا أىةػُّهى

 

ىذا كبلـ ربنا ال رةب في ىذا ق ن كىذا ىو القوؿ الفاللن إذان فبل بد أف نتجو باإلصغاء ث  
كإلى إعبلنون لقد أعلنها منذ أف باثن كسرل ىذا اإلعبلف كال ةزاؿ  rبالتنفيذ إلى دعوة رسوؿ اهلل 

ان عسماو كل أذف كةستقر حقيقة في حناةا كل قلب )من قيًتلى دكف دمو في شهيدن ةسرم إلى ةومن
كفي ركاةة  –من قيًتلى دكف مالو فهو شهيدن من قتل دكف دةنو فهو شهيدن من قتل دكف أىلو 

فهو شهيد( كىذا حدةث صحي  ةركةو الترمذم كالنسائي كأبو داكد كةركةو اإلماـ أحمد  –عرضو 
نت  عالموف ةا عباد اهلل أف الذم ةتضرج بدمائو قتيبلن في ماركة من الماارؾ ال في مسنده نا . كأ

ذاؾ  rةسمى شهيدان إال إذا كانت ىذه الماركة ماركة جهاد في سبيل اهللن فاذا كصف رسوؿ اهلل 
الذم قتل في سبيل مالو أك دمو أك دةنو أك أىلو كعرضو بالرهادة فمانى ذلك أنو الجهاد في 

 كأنو إنما كقع صرةاان كشهيدان في ساحة الجهاد في سبيل اهلل سبحانو كعاالى.سبيل اهلل 
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إلى أم دعوعين نستجيب؟ الجواب كاض  ةا عباد اهلل إف كنا ال نزاؿ نال  أننا ننتمي بنسب إلى 
ننتمي إليو مرعينن األكلى أننا من أمتون المرة الثانية أننا من أعباعون أننا المؤمنوف  rرسوؿ اهلل 

الدةن الذم بيًاثى بو كبيًاثى بو من قبل سائر الرسل كاألنبياءن نا ن إذان جهادنا ىو ىذا الذم قالو ب
كلكني أعود فأسأؿ كما سألت قبل قليل فما ىو الجيش الذم ةنبغي أف ةنهض بهذا  .rرسوؿ اهلل 

حتفاؿ الجهاد المبركر في سبيل اهلل سبحانو كعاالى؟ الجوابهلل إنو ذلك الجيش الذم ع  اال
باألمس بذكرل ميبلدهن أجل ىذا ىو الجيش الذم ةجب أف ةنهض بمهاـ االستجابة لدعوة رسوؿ 

كما أكثر ما كيًصفى ىذا  –أليس كذلك؟ كلال فيك  ىنا من ةتساءؿ في نفسو لقد كيًصفى  rاهلل 
ك بالجيش الاقائدمن ىل لنا أف نال  ما مانى أنو جيش عقائدم؟ عباد اهللهلل ليس لذل –الجيش 

أكالنهلل مانى أنو جيش عقائدم أف ةتمتع  –كما ةنبغي أف ةكوف لو إال مانى كاحدان  –إال مانى كاحد 
باقيدة إةمانية باهلل سبحانو كعاالى الواحد األحدن ةتمتع باإلةماف الجاـز بأف اهلل سبحانو كعاالى ىو 

من دكنون كىو الولي  قيـو السموات كاألرضن ىو النافع فبل نافع من دكنون كىو الضار فبل ضار
فليس ثمة كلي من باد كال من قبل. كالمانى الثاني لوصفو بالجيش الاقائدم أنو ةتمتع أك ةنبغي 
أف ةتمتع باالعتقاد الجاـز بأف كاجبو الذم أناطو اهلل عز كجل بو كشرفو بو حراسة القي  كلهان 

كالمانوةةن ىذا ىو المانى  حراسة كل شبر كشبر من ىذا الوطن المقدسن حماةة الحقوؽ المادةة
الثاني لوصف الجيش بالاقائدم. المانى الثالث أف ىذا الواجب الذم ةجب أف ةستقر في كياف  

كل فرد فرد منو ما ةنبغي أف ةخضع لمساكمة ما مهما عبل الثمن فيما ةتالور كمهما كثرت 
ئدةانن أكؿ ماانيو أنو المغرةات فيما قد ةتالورن ىذا ىو باختالار مانى كوف ىذا الجيش جيران عقا

ةتمتع بالاقيدة الجازمة أف اهلل حع كبأنو ىو كحده قيـو السموات كاألرض كأنو المستغاث كأنو 
المستاافن أجل. كأقوؿ ىذا كلكني في الوقت ذاعو أستدرؾ كأبين أف ىذا الجيش ليس إال جزءان 

 rومة كما برر كأنبأ رسوؿ اهلل من ىذه األمة أمتنا ىذه اإلسبلميةن كلقد كانت أمتنا كال عزاؿ مرح
كلكنها أمة ال عزاؿ غير ماالومةن ليس في الناس من ىو ماالـو حاشى الرسل كاألنبياءن أصحاب 

ل  ةكونوا ماالومينن كاف فيه  منافقوفن كاف فيه  من عورط فارعكب محرمانن كالناس  rرسوؿ اهلل 
جيش عقائدم فهذا ال ةاني أنو  من باد إلى ةـو القيامة ىكذان فاذا عحدثنا عن جيرنا كأنو

ن بل إف ما ةنطبع على الناس ةنطبع عليو )كل بني  دـ خطاء كخير الخطائين التوابوف(  ماالـو
كلكن الواقع الذم شاءه اهلل عز كجل شيء كالتربية التي ةنبغي أف نأخذ أنفسنا كإخواننا كجيلنا 
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لمطلوب كسدت الثغرات المتنوعة  كجيرنا بها شيء  خرن ىنالك كاجبات كثيرة إذا نفذت عحقع ا
كلهان على أنني أقوؿهلل كما أدراؾ لال فاسع اليـو ةالب  ناسك الغد كلال مستهتىر اليـو ةالب  

بل المرعاب في دةن اهلل  –أكؿ المهدةين كالملتزمين بدةن اهلل غدانن كلال التائو عن صراط اهلل 
امان بأكامر اهلل عز كجلن ىذه حقيقة ةنبغي ةالب  غدان من أكثر الناس ربانية كالتز  –سبحانو كعاالى 

أف نالمهان كما أكثر الذم ندرس حياعه  كنتأثر بكلماعه  من الالماء الربانيين كقد كانوا قبل ذلك 
من التائهين عن صراط اهللن كانوا قبل ذلك من المرعكبين لكثير من الموبقات فبل ةتأل ين أحد على 

ان ليجـز أنو حرو جهن  كال ةتأل ين أحد على اهلل عز كجل إف اهلل عز كجل إف رأل إنسانان عاصي
سمع عن إنساف أك فئة من الناسن سمع عن لوثة في الفكرن في الاقيدةن في الرأمن في المذىب 

ال ةتأل ين على اهلل سبحانو كعاالى كةجال من نفسو شرةكان هلل ث  ةجـز ث  ةحك  ث  ةقضي بما 
ةنبغي أف نتبينها ةا عباد اهللن كلكني أخت  ىذا الذم ذكرعو لك   ةراء أف ةقضي بون ىذه حقيقة

بالفوة القوؿ نا . االستجابة عكوف إنما لرسوؿ اهلل ال ألعداء اهلل عز كجلن كالجهاد في سبيل اهلل 
نتلقى ذلك منون كجيرنا ىو الذم ةػيٍاتىمىد  rسبحانو كعاالى ماناه كحقيقتو مودعة بيد المالطفى 

كةينال  للقياـ بواجبو كةينر أ على كل ما ةنبغي أف ةنر أ عليو من كاجبات للنهوض للقياـ بواجبو 
بواجبو كلكني أعود فأقوؿهلل إف مناط النالر ليس ىنان مناط النالر ما بين أفئدعنا المؤمنة كبين 
ؽ موالنا كخالقنا األجلن فاذا كنا نتمتع باةماف باهلل كثقة راسخة باهلل عز كجل كإذا كنا نؤدم حقو 

اهلل كحقوؽ عباد اهلل جهد االستطاعة ث  عوجنا ذلك كلو بااللتجاء إلى اهلل بالتضرع إلى اهلل كما 
قلت لك  في األسبوع الماضين باستنزاؿ النالر من سماء الرحمة الربانية فلنال  أف ذلك ىو 

كىي  –اىرة مناط النالر كالتأةيدن فلنال  أف ذلك ىو مفتاح النالرن أما إذا شيًغلنا باألسباب الظ
نىا بذلك عن مسبب األسبابن  –كىي أمر البد منو  –إذا شيًغلنا بالادد  –ضركرةة  كلكن إذا حيًجبػٍ

إذا جيجبنا بذلك عن موالنا األجل الذم بيده كل شيء فلنال  أف األسباب ال عجدم كأف الوسائل 
ن ألـز اهلل عز كجل ال عفيد كأف الجيوش أةضان ال عفيدن ىذه حقيقة بل سنة من سنن رب الاالمي

بها ذاعو الالية عجاه المسلمينن أقوؿ لك  عجاه عباده المؤمنين كلست أعحدث عمن شردكا ففت  
اهلل عز كجل عليه  الدنيا عن ةمين كشماؿن الن سنة اهلل عز كجل في عباده المسلمين ىكذا. أال 

دؽ ال التقليدم إلى اهلل فلنالطل  مع اهلل عز كجل على كل المستوةات كلنكثر من االلتجاء الالا
سبحانو كعاالىن كلنال  أف ماليرنا إف قرب أك باد الاهد ىو الوقوؼ بين ةدةون فاف فالنا ذلك 
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كصىفىٍت أفئدعنا من الروائب فاعلموا أف اهلل عز كجل سيكرمنا بسلسلة من خوارؽ النالر كالتأةيدن 
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 زنوو ػغؼخ اٌّٛدفٍٕ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرس
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

أةت  إلى رجل أقامو اهلل من الدنيا داخل قالر باذخ مترؼ عجمات فيو سائر أنواع الناي  كالمتع أر 
المختلفة المتنوعةن عحي  بقالره حدةقة غناء عضج بالخضرةن عزدىي بالزىور كالوركد كالرةاحين 

ف الذم المتنوعةن علقى ىذا الرجل كثيقة عتضمن حكمان مبرمان غير قابل النقض باعداـ ىذا اإلنسا
ةقي  في ىذا القالر الباذخ دكف أف ةتبين ميقات التنفيذن كلنا ةال  أف ىذا اإلنساف لن ةتلقى من 
بهاء ىذا القالر كنايمو كمتاو إال الوحرةن إال أسباب الكرب الخانعن مهما عقلب على فراشو 

زدردهن ةتجرع الوثير لن ةجد الرقاد الهانئ إلى عينيو سبيبلنن ةأكل كلكنو ةغه بالطااـ الذم ة
الماء كال ةسيغو ذلك ألف خياؿ ىذا الحك  المبـر ال ةبارحو ق ن كىذه حقيقة نالمهان أفتالموف 

من ىو ىذا الرجل ةا عباد اهلل؟ إنو كل كاحد كاحد منان إنو كل ابن أنثى من عباد اهلل عز كجل 
اهلل؟! أل  نتلع ىذا  أقامو اهلل سبحانو كعاالى مدة ماينة فوؽ ىذه األرضن أليس كذلك ةا عباد

 الحك  المبـر الذم ال ةقبل النقض مراران كعكرارانن أل  ةقلهلل

 [.ُُ)قيٍل ةػىتػىوىف اكي  م لىكي اٍلمىٍوًت ال ًذم كيكٍّلى ًبكيٍ ( ]السجدةهلل 

 أل  ةقلهلل 

ًقيكيٍ ( ]الجماةهلل   [.ٖ)قيٍل ًإف  اٍلمىٍوتى ال ًذم عىًفرُّكفى ًمٍنوي فىًان وي ميبلى

 لهللأل  ةق

ةو( ]النساءهلل   [.ٖٕ)أىةٍػنىمىا عىكيونيوٍا ةيٍدرًككُّ ي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كينتيٍ  ًفي بػيريكجو مُّرىي دى
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من ىو الناطع بهذا الكبلـ؟ ىو أحك  الحاكمين الذم ال ةلحع قراره خيٍلفه ق ن كلكن ةا عجبان ةا 
الباذخن ذلك القالر الذم عباد اهللن لماذا ال ةكوف شأننا كرأف ذلك الذم ةقي  في ذلك القالر 

عحي  علك الحدةقة الغناءن لماذا ال ةأخذ الكرب بخناقنان لماذا نايش ككأننا مخلدكفن كالقرار 
ىو ىو كالتلقي للموضوع ذاعون كمهما فكرت في فرؽ بين الالورعين فلن أعثر على أم فرؽن على  

عن حكمة اهلل في ىذا األمر كلٍّ ليس ىذا مجاؿ حدةثنان ربما عكلمنا في ىذا الموضوع كعحدثنا 
في مناسبة أخرل كلكني أرةد من خبلؿ ىذا الذم ذكرعو لك  أف نحيل غفلتنا إلى ةقظةن أف نحيل 
إىمالنا إلى اعتناء بهذا الحك  المبـر الذم علقيناهن ما الموت؟ ما ىي عادةة الموت ةا عباد اهلل؟ 

حروف في الحدةث بالموتن أعل  أف فيه  ىذا ما أرةد أف أقولون كأنا أعل  أف في الناس من ةستو 
من إذا ذيًكرى حدةث عن الموت حمل أمتاتو ككلى عن المجلس ىاربان كلكن ىذا ليس عبلجانن لو 
كاف الفرار من ىذه الحقيقة ةلغيها لفالنا أةضان نحن كذلك كلكن القرار ال مرد لون كليس فينا من 

ن ىذه الحياة الدنيان عرل أىو كاقف في منتالف ةال  ميقات الساعة أك اللحظة التي ةرحل فيها ع
الطابور أـ في أكلو أـ في  خره ليس فينا من ةال  ذلكن إذان البد أف نتحدث عن الموت كأف 
أعحدث قبل ذلك عن مقدمة الموت الهائلة الكبرلن إنو الحدةث عن ملك الموت كما سماه 

ان أال فلتالموا ةا عباد اهلل أف الذم عاش حياعو البياف اإللهي الذم كك لىوي اهلل عز كجل بقبض أركاحن
شاردان عن كصاةا اهللن بايدان عن السير على صراط اهللن مارضان عن التارؼ على اهلل عز كجل إنما 
ةفاجئو من ملك الموت ىوؿ ةالدع القلوبن ةفاجئو من ملك الموت ىوؿ ةأخذ الرعدة بالاحبو 

لموتن أما اإلنساف الذم عاش ملتزمان بأكامر اهلل من الفرؽ إلى القدـن نا  ىكذا ةرل ملك ا
متارفان على عبودةتو هللن كاضاان ىذه الابودةة جهد االستطاعة موضع التنفيذ فانما ةفاجئو من ملك 
الموت شكل ةباث على االستبرارن ةباث على الراحة كاالطمئنافن ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمها 

عسير كأم شكلين سترل أك سيفاجئك من ملك الموت غدانن  فانظر ةا ىذا من أنت كفي أم طرةع
أما الموت كعذابو ك المو فحسبك  أنو ةسمى بالنزع أم نزع الركح من الجسدن كلال ىذه 

الكلمة عوحي بقدر كبير من الكرب الذم ةاانيو من كقع في ساعة النزعن أرأةت  إلى الركح كيف 
ر الاركؽ كاألكردة كسائر األجهزةن إف ملك الموت أنها منتررة في سائر الخبلةان متربثة بسائ

ةجذب ىذه الركح جذبة كاحدة من سائر ما قد اعاللت بو ىذه الركح فانظر كعأمل في الاذاب 
الذم ةنالك من كراء ذلكن كلقد كصف أحد التاباين رضواف اهلل عليو كصف عذاب الموت ىذا 

أغالاف من الروؾن عمدت إليها ةد عاعية  بالمثل التالين كتلة من الخيوط الحرةرةة نربت داخل
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فاجتذبت ىذه الكتلة اجتذابان شدةدان فتقطع من الحرةر ما عقطع كبقي منو في علك األغالاف ما 
بقي. ث  إف اإلنساف كلما كاف في ماضي حياعو أكثر التزامان بأكامر اهلل كسيران على صراط اهلل 

كلما كاف ىذا اإلنساف شاردان عن صراط اهلل كمارفة لابودةتو هلل كاف ملك الموت أرفع بون ك 
مستكبران على أكامرهن مبتادان أك متااليان عن شرائاو فاف ملك الموت ةذةع ىذا اإلنساف من ساعة 
الاذاب الواصبن نا . كلقد ذكر الالماء من التائهين الااكفين على الغي ذكركا صنفان أال كى  

اخرةنن ظلموا ث  ظلموا ث  إنه  ل  ةستسمحوا كل  الذةن أكغلوا في الظل ن أكغلوا في ظل  ا
ةػيٍقتىه  منه  فاذا جاءت ساعة الموت كأقبل إليو ملك الموت بالركل الرىيب الذم ذكرت لك  
ةوحي إليو كةراره أنو ىو الموكل باالقتالاص منو ألكلئك الذةن ظيًلميوا أثناء حياعو التي ةتقلب فيها 

الين ةميتو عن كل عضو ميتة مستقلة ث  ميتة مستقلة ث  ميتة في رغد الايش ظالمان دكف أف ةب
مستقلةن ككل ذلك سلسلة قالاص عن أكلئك الذةن ظيًلميوا كل  ةتأت لحاك  أف ةتقه منو كل  

ةتأت للمظلـو أف ةسامحون ىذه الحقيقة أةها اإلخوة ليست خياالنن كك  في الذةن كقاوا في حالة 
للسبب الذم ذكرعو لك  إلى ساعات كساعاتن كاف فيه  من النزع من امتدت به  ساعة النزع 

 اندلقت منه  األلسن إلى خارج أفواىه  مسترسلةن نا  حالل كةحالل ىذا.

كااف أقوؿ لك ةا أخا اإلسبلـ إف نازعتك نفسك أف عجمع فضوؿ مالك في صندكقك أك في 
ليس مالك كإنما المالارؼ التي عجمع ىذه الفضوؿ فيها كعحجزىا عن صاحب الحعن كالماؿ 

أنت مؤعمن عليون إف نازعتك نفسك أف عفال ذلك السيما خبلؿ ىذا الرهر األغرن ىذا الرهر 
المبارؾن فافتد نفسك بهذا الماؿ كبرٍّء نفسك من ىذه الساعة الحرجة الخطيرة التي ال ةمكن أف 

نا أنالحكن عد ةالفها بياف كلكن الواقع ىو الذم ةالفهان عيٍد بفضوؿ مالكن أنا أنالحكن نا  أ
بفضوؿ مالك ىذا إلى ذكم الحاجاتن إلى سد الثغرات التي عفتحت خبلؿ ىذه األزمة التي نمر 

بهان عيٍد لكي عفتدم نفسك من ذلك الاذاب الواصبن كأنا أضمن أف اهلل سيايد لك الماؿ 
 مضاعفان أضاافان مضاعفةن أل  عقرأ قولوهلل

ًثيرىةن(     ]البقرةهلل  )م ن ذىا ال ًذم ةػيٍقًرضي الٌلوى قػىٍرضان   [ِْٓحىسىنان فػىييضىاًعفىوي لىوي أىٍضاىافان كى

اسمع كاستجب لناليحتي قبل فوات األكاف فاف عذاب الموت الواصب ال ةنهضك على النطعن 
ال ةاينك حتى على التأكه فضبلن عن أف عقوؿ أنا نادـ. كأنت ةا أخا اإلسبلـ إف نازعتك نفسك 

سوداء فترسل صواعع الموت كأسباب الدمار كالهبلؾ إلى إخواف على أف عستجيب ألحقادؾ ال
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لك إف ل  أقل في اإلسبلـ فه  إخواف لك في اإلنسانيةن إف نازعتك نفسك أف عواصل االستجابة 
ألحقادؾ السوداء فترسل صواعع الموت من دكةرة أىلك إلى إخوانك في اإلسبلـ كفي اإلنسانية 

ل  ةؤذكؾن ل  ةناصبوؾ عداءنن ل  ةأخذكا منك حقانن ل  عدةر رحى الموت عليه  بدكف سببن 
ةهددكؾ بأخذ حعن إف نازعتك نفسك ذلك فاذكر ضجاة الموتن اذكر ضجاة الموت التي 
حدثتها لك اافن كاعل  أف ىؤالء الذةن ةػيقىت لوف بسبلح أحقادؾن بسبلح ضغائنك ةيسىج لي 

دكف ذىوؿ كال إىماؿن كأكؿ من ةرفي  القالاص له  دكف نسيافن ةيسىج لي القالاص له  منك
غليلو ليقته منك ىو ملك الموتن سيقوؿ لك كسيذكرؾ كلسوؼ ةميتك عن كل مظلمة ميتة 

خاصةن كأنا المسؤكؿ عن صحة ىذا الكبلـن لسوؼ ةميتك عن كل مظلمة ميتة كاحدة حتى كلو 
إلسبلـ إذا نازعتك نفسك بقي النزع لساعات طواؿ كما رأةنا كشاىدان كثيران منه . كأنت ةا أخا ا

أف عستجيب لمنهج أمرةكا كالالهيونية الاالمية اللذةن ربما ضغطا عليك ما شاءا أف ةستامبل 
كسائل الضغ ن إذا نازعتك نفسك أف عستجيب لضغطهما كعلتـز بهذا المنهاج الذم أجبرؾ على 

ئر اإلسبلـن من اعخاذه ث  عدت فوضاتو داخل لفافة من اإلسبلـن من نظاـ اإلسبلـن من شاا
أحكاـ اإلسبلـ فاذكر ضجاة الموت ةا ىذا فلسوؼ عحررؾ ضجاة الموت حتى كإف ل  عاللك 
باد ذكراىا ستحررؾ كلسوؼ عتحرر من الضغوطات مهما كثرت كمهما اشتدت كلسوؼ عخرى 
أك عستحي من اهلل إذ ةراؾ كأنت عستخدـ دةنو لفافة للمنهج األمرةكي كالالهيوني الذم ريًصدى 

ه المنطقة كما عالموفن لسوؼ عستحي من اهللن أنا أعل  ذلكن أنت مؤمنن لسوؼ عخاؼ من لهذ
اهللن نا  أنت مؤمنن كلسوؼ عرىب ىذه الساعة التي أنت على موعد ماها. ال ةا أخين بدالن من 
ؾن  أف عمد ةد المااىدة كالتواثع إلى أمرةكا كأندادىا ميد  ةد التواثع كاالصطبلح إلى ربكن إلى موال

كن خادمان إلسبلمو الحقيقي ظاىران كباطنانن كن خادمان إلسبلمو جوىران ةىٍستىًخديـ كال ةىٍخديـن اجال 
من اإلسبلـ كما أمرؾ رسوؿ اهللن اجال منو قائدؾن اجال منو مالباحك الذم ةنير لك الطرةعن 

ذه ناليحتي اجال السياسة خادمة لهذا الدةنن اجال اإلسبلـ ةنتال السياسة كليس الاكسن ى
التي أقدمها لنفسي كالموت قادـن كموعدنا مع ملك الموت حقيقي ستراه أعيننا ىذه نا ن أقوؿ 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ػجبكح ثال ػجٛك٠خ ال رٕفغ طبؽجٙب

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

على  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد ك 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

فلقد سألني أحدى  كيف السبيل إلى أف نال  أف اهلل عز كجل قد عقبل منا صيامنا كقرباعنا كقيامنا 
ٍلنىاهن ىل من سبيل إلى ذلك؟ كلال كمناسكنا على الرغ  مما نا لمو من التقالير الكبير الذم حيمٍّ

من الخير ةا عباد اهلل أف أفالل الموجز الذم أجبت بو عن ىذا السؤاؿ الذم ذكرعو لك ن كلال 
ىذا المقاـ خير مناسبة للتفاليل لئلجابة عن ىذا السؤاؿ. أةها اإلخوةهلل إف اهلل عز كجل ال ةحتاج 

ت عبادهن ال ةحتاج إلى صياـ ةالومونو كال إلى صبلة ةقيمونها كال إلى مجالس إلى شيء من عبادا
 ذكر كال أف ةتجهوا حجاجان إلى بيت اهلل الحراـن ىو ليس بحاجة إلى ذلكن كصدؽ اهلل القائلهلل

ا الن اسي أىنتي ي اٍلفيقىرىاء ًإلىى الل ًو كىالل وي ىيوى اٍلغىًنيُّ اٍلحىًميدي( ]فاط  [.ُٓرهلل )ةىا أىةػُّهى

كلكن اهلل ةحب من عباده أف ةتحققوا بهوةة الابودةة الكامنة في كياناعه ن ةحب له  أف ةتحققوا 
بمانى مملوكيته  هلل سبحانو كعاالىن بالفة الذؿن المسكنةن الفقرن االحتياج في كل الحاالت 

اعه  كفي سلوكه ن كالتقلبات إلى اهلل سبحانو كعاالىن كةحب له  أف ةػيفىاٍّليوا ىذه الهوةة في حي
فما ىو السبيل التربوم إلةقاظ مراعر ىذه الابودةة الكامنة بين جوانحه ن السبيل الذم شاءه 

اهلل عز كجل ىذه الاباداتن الالياـ ةوقظ مراعر الذؿ كالمملوكية كالابودةة هلل عز كجلن كذلك  
كانت بالضراعة هلل سبحانو   الالبلةن كذلك  سائر الابادات المتنوعة. فاذا عوج اإلنساف عبادعو أةان 

كأعلن عن عجزه كضافو كذلو كمسكنتو هلل سبحانو  –الضراعة الحقيقية ال التقليدةة  –كعاالى 
عاالى فبلشك أف اهلل عز كجل ةقبلن ىذه حقيقة ال مرةة فيهان بل إنني أقوؿ لك هلل إف التائو عن 

ين جوانحو مراعر عبودةتو هلل صراط اهلل سبحانو كعاالى كالموغل في المااصي إذا استيقظت ب
كمملوكيتو كذلو هلل سبحانو كعاالى فراح ةلتالع بأعتاب اهلل عز كجل باكيان متضرعان ةركو إلى اهلل 
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عجزهن ةركو إلى اهلل عز كجل أنو ةرةد أف ةستقي  كلكن نفسو األمارة عتغلب عليون ةرةد أف ةسير 
هواعو عرده كعالدهن إذا كانت ىذه ىي حالو على صراط اهلل ال ةلتوم ةمينان كال شماالن كلكن ش

كاستمر على ىذا الوضع متضرعان شاكيان عجزه إلى اهلل عز كجل كىو منالرؼ عن الطاعاتن موغل  
كما قلت في المااصي فانو ةرحل إلى اهلل عز كجل مغفوران لون نا  ىذه ىي الحقيقة التي ةنبغي أف 

سبل عربوةة إلةقاظ حقيقة مملوكية اإلنساف هلل  -ـو كالسيما الال -نالمها ةا عباد اهلل. الابادات 
أم إلةقاظ ىوةتون إلةقاظ عبودةتو هلل عز كجلن فاذا استيقظت في كيانك مراعر عبودةتك هلل عز 

كجل كساقتك إلى رحابو مستجدةانن مستغيثانن متضرعانن عسألو اللطفن عسألو المغفرة كالافون 
الى ةقبل شكواؾ ىذه كةقبلك من التائبين كةقبلك من عركو إليو عجزؾن فاف اهلل سبحانو كعا

عباده الساداء ةـو القيامةن ىذا ىو جزء من الجواب عن السؤاؿ الذم طرحو أحدى  علٌين كلكن 
ةنبغي أف نال  أةها اإلخوة أف من عتمة اإلجابة عن ىذا السؤاؿ أف اإلنساف المتابد السائر على 

و ما بين صبلة كصـو كذكر كعبلكة لكتاب اهلل عز كجل صراط اهللن المتنسك الذم عتنوع حياع
مبتادان عن المحرمات كلكن لسبب ما ل  عوقظ عبادعو مراعر عبودةتو هلل عز كجلن بقيت حقيقة 
عبودةتون ىوةتون مملوكيتون ذلو هلل عاالى بقي ذلك كلو مختنقان أك راقدانن ماذا عسى أف عنفع ىذا 

ع ىذا اإلنساف عباداعو؟ الحكمة من الالـو أك ةوقظ الالـو بين اإلنساف طاعتو؟ ماذا عسى أف عنف
جوانحك مسكنتكن ضافكن عجزؾ هلل عز كجلن كالحكمة من الالبلة كأنت عخاطب ربك 

[ أف عستيقظ مراعر انكسارؾن مملوكيتك هللن فاذا ٓقائبلنهلل )ًإة اؾى نػىٍابيدي كًإة اؾى نىٍستىًايني( ]الفاعحةهلل 
التي كيفػٍٍّقتى لها إال أنها زادعك استكبارانن زادعك إعجابان بنفسك فلتال  أف  ل  عكن عاقبة الابادات

صبلعك بل عباداعك ىذه ال عقربك إلى اهلل شركل نقيرن كلتال  أف ماالية ذلك الااصي التي 
ساقتو إلى رحاب اهلل كالتي جالتو ةئن كالتي جالتو ةستمطر الافو كالمغفرة من اهللن علك الماالية 

قت صاحبها إلى رحاب اهلل بالذؿ كاالنكسار خير من طاعة ىذا اإلنساف. كأقوؿ لك  التي سا
بحعهلل إف أنين الااصي ألمان من مااليتو أحب إلى اهلل عز كجل من عسبي  المرائي الماجب 
بتسبيحون ةنبغي أف نال  ىذه الحقيقةن كإذا أدركنا ذلك فلنال  أف كثيران من الاالاة كالتائهين 

ان للبلوغ إلى مرضاة اهللن كيف؟!    كالمارقين ما كانت مااصيه  كانحرافاعه  في الحقيقة إال سيل مى
ان لبلوغ مرضاة اهلل؟ الجواب ىو ما قالو ابن عطاء اهلل السكندرمهلل رب  كيف عكوف المااصي سيل مى

الية ماالية أكرثت ذالن كانكساران خير من طاعة أكرثت عزان كاستكباران. اإلنساف الذم ال ةحب الما
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لكن نفسو عقوده إليهان ال ةحب أف ةوغل في التيو كالرهوات ااسنة لكن نفسو األمارة عسوقو 
ن ىذا اإلنساف ةااني من أل  ةسوقو إلى اهلل عز كجل ةركو بو حالو.  إليهان ىذا اإلنساف ملكـو

ربن كلقد عباد اهللهلل أعل  رجبلن من ألي الفتوة المترطرةنن موغبلن في المااصي كفي مقدمتها الر
علمت فيما باد أنو كاف إذا أظل  الليل كسكن كسكن كل من فيو دخل غرفتو الخاصة بو كأغلع 
الباب كراح ةناجي اهلل عز كجل بأسلوب فتوعو كىا أنا أرجمها إلى الاربية الفالحىن كاف ةخاطب 

ىذا الجدار اهلل خاليان في جن  اهلل ةقوؿ لوهلل أم رب ىذا الجدار الذم بيني كبينك متى عنسفون 
الذم ةحجبني عنك متى عنسفو حتى أراؾن لالك عنتظر أف أكوف أنا الذم ةزةلو؟ أنا عاجز ةا ربن 
أنا ضايف كأنت عال  ذلكن أنا ال أملك شيئانن إنني أنتظر بقوعكن برحمتك أف عنسف ىذا الجدار 

الكبلـ. ماالية الحائل بيني كبينكن كلال مراعر السكر كانت عطوؼ برأسو كىو ةناجي ربو بهذا 
ساقتو إلى رحاب اهللن ماالية ساقتو بالركول إلى اهلل فماذا قاؿ لو اهلل؟ قاؿ لو لبيكن نيًسفى 

الجدار أخيران بينو كبين المولى سبحانو كعاالى كعحوؿ ذلك اإلنساف التائو الموغل في المااصي 
عحوؿ إلى أفضل المرعكب لؤلكزار الذم ال ةسق  كأسو عن ةده عحوؿ إلى أصل  الالالحينن 

المقربينن ىذه الحقيقة أرةد منك  أةها اإلخوة أف نجني ثمارىا عربية ىامة لنا نحنن ىذه الحقيقة 
التي أكضحها لنا اهلل كبينها لنا رسوؿ اهلل كصدقها التارةخ عدعونا إلى أف نتأدب مع عباد هلل 

ناه فاسقان عاكفان على المااصي جمياانن عدعونا إلى أف ال نمد ألسنتنا بقالة السوء إلى إنساف رأة
كاألكزارن نظرنا إلى أنفسنا فوجدنا أننا مبرؤكف من ذلكن ما ةنبغي أبدان أف عحملني ىذه المقارنة 

على أف أعباىى باستقامتي كأف أنظر نظرة شزراء إلى ىذا الااصي التائو عن اهلل عز كجلن ما ةنبغي 
لى اهلل عز كجل أنو حرو جهن ن ما ةنبغي أف أقوؿ أف أصفو بالالفات السيئةن ما ةنبغي أف أعألى ع

إنو كافر كعائو كإنو غدان سيحرر مع التائهين كلسوؼ ةكوف عقابو جنه  كبئس الماليرن ال ةا عباد 
اهللن أنت رأةت ظاىران كخفيت عنك البواطنن لال ىذا شأنو مثل شأف ذلك الرجل ذم الفتوة 

كاألكزار ث  إنو أصب  من أصل  الالالحينن أعال   المترطرة الذم كاف مرعكبان لسائر المااصي
الغيب! أعدرؾ ىذا! ك  كك  من أناس رأةناى  في حياعه  التي عاشوىا عائهين شاردةن عن صراط 
اهلل كلكن عبين لنا فيما باد أنه  قد خيًت ى له  بخاعمةو طيبةو ةغبطه  عليها الالدةقوفن ةقوؿ أحدى  

مسرؼ على نفسو ةقوؿهلل عوفي صدةقي ىذا المسرؼ على نفسو  أةها اإلخوة ككاف لو صدةع أةضان 
الموغل في المااصين رأةتو في الرؤةان قلت لو ما فال اهلل بك؟ قاؿ أكقفني بين ةدةو كقاؿ ب  
جئتني أم أةن ىي الطاعات التي جئتني بها؟ قلت ةا رب أنا عبدن أنا مملوؾن أنا ال ةتأعى مني 
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م كمالكين أنا عبدؾ ةا ربن أنا مملوكك ةا ربن أنا شيءن أنا جئت أطلب من سيدم كموال
لست مالكان لريءن جئت بفقرم كذلي كانكسارم عرةان عن كل شيء إال من األمل برحمتك فغفر 

لي. ما أدراؾ أف ىذا الذم عسيء الظن بو سيكوف ماليره كمالير ىذا اإلنسافن نا  نأمر 
لك بمن ةطلع أحكاـ الكفر على من ل  بالماركؼ كننهى عن المنكر كلكن نحسن الظنن فما با

هلل ىل ةجوز أف نالن فبلنان من  ةرى  كل  ةجلس إليه  كل  ةتحدث ماه . فبلف من الناس ةيٍسأؿي
الناس كقد مات كرحل إلى اهلل؟ قاؿهلل نا  ةجوز ألنو كافر. ىل رأةتو ةا أةها المفتي؟ ال ل  أرهن ىل 

إذان فبأم حجة عفتي بجواز لانو كبالحك  جالستو؟ ال. ىل عذاكرت ماو شؤكف الاقيدة؟ ال. 
بكفرهن أال عال  أف ىذه الفتول التي عالدرىا ىي فتول أةضان عقدمها للناس أف ةتوجهوا بها إليك 

أةضانن من حع أم كاحد منه  أف ةفتي الناس بلانك أنت أةضان نظران إلى أنو ةحك  بكفرؾ كىو ل  
در الفتاكم الرغبات كاألمزجةن كعندما ةرؾ كل  ةجلس إليك كل  ةسماك كىكذا ةالب  مال

عالب  األمزجة ىي مالدر األحكاـ كالفتاكل المتنوعة فلتنظر إلى مالير الوحدة اإلسبلمية كيف 
 عتالدع ككيف عالب  صخرة الوحدة اإلسبلمية جذاذان بمطرقة ىذه الفتاكم الاجيبة.

من ذلكن كرب رجل رأةنا ةا عباد اهللهلل رب رجل رأةناه من الناسكين كانت عاقبتو على النقيض 
حياعو حياة التائهين كالراردةن كالمرعكبين فكانت عاقبتو اللطف كالمغفرة كالرحمةن نا  أمسك 
 عليك لسانك ةا ىذا كليساك بيتك كابك على خطيئتكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

 أـ باد فيا عباد اهللهلل

ا بكل مناسبة بالدكلة اإلسبلمية كىا ىو ذا أرسل إلي  أحدى  من بايد ةقوؿهلل أنت عالف سورة
مسؤكؿ كبير عندك  في سورةا قد أعلن أف النظاـ السورم نظاـ علماني فكيف عقوؿ ىذا؟ كأنا 

أرسل إليو الجواب عن سؤالو ىذا من فوؽ ىذا المنبر من ىذا المكاف الطاىر األغرن سيًئل رئيس 
أماـ جمع كبير من الناس ىل سورةا دكلة الجمهورةة الاربية السورةة بمناسبة بموقف رسمي 

علمانية؟ أجاب قائبلن نحن مسلموف كال نتاامل مع ىذا المالطل  كلكنا نقرر ما ةقرره اإلسبلـ من 
حرةة الرأم كحرةة الماتقد فهذا ىو شكل الدكلة اإلسبلمية مترجمان من مظهره الرسمي الذم 

ـن أما الكلمة التي سماتها فهي رأم لراءو ةوض  ىوةة ىذه الدكلة كمكانتها الباسقة في اإلسبل
كاإلسبلـ ةقرر حرةة الرأم كالماتقد أك لالو ةحل  بهذه الرغبة كلو ذلكن ذلك شيءن كىوةة الدكلة 
اإلسبلمية إنما ةقررىا المسؤكؿ األكؿ عنهان إذان فأقوؿ لتجار الدماء ال علتقطوا ىذه الكلمة كال 
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السفكن التخرةبن التمثيلن التحرةع إلى  –قتل البر ء  –ل عجالوا منها غطاءن ليبرر جرائ  القت
 خر ما ىنالك من الجرائ ن ال علتقطوا ىذه الكلمة لتجالوا منها مبرران لجرائمك  كي عستطياوا أف 
عسموىا بسمة الجهاد في سبيل اهللن لن ةتأعى لك  ذلك. لو أنك نظرت إلى الاال  من أقالاه إلى 

اإلسبلـ الذم ابتيًاثى بو رسوؿ اهلل كالذم احتضنو أصحاب رسوؿ اهلل أقالاه لن عجد دكلة عترج  
رضواف اهلل عليه  كالذم كرثو التاباوف كمن عباه ن لن عجد دكلة عترج  اإلسبلـ عمامان حع الترجمة  
كما ةيترجى ي ىذا اإلسبلـ في ىذه البلدة فوؽ ىذه األرض المباركة بيانان كسلوكان كالتزامانن على أف 

كانوا كال ةزالوف خطائينن كاف كالناس كال ةزالوف غير ماالومين حاشى الرسل كاألنبياءن نا    الناس
ىذه ىي الحقيقة فهل ةتأعى إلنساف أةان كاف أف ةغمض عينيو ث  ةتخيل كةتخيل ليأعي بحك  مفاده 

ةا أخي  أف سورةة دكلة موغلة في الكفر كمن ث  فينبغي أف نتوجو إليها بالجهاد في سبيل اهللن ال
لن عجد ىذا الغطاءن لسوؼ ةتمزؽ ىذا الغطاء بيدةك كلسوؼ عبقى الهوةة اإلسبلمية لهذه البلدة 

 ناصاة متؤللئة كاضحة.
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 اٌلػبء غب٠خ ال ١ٍٍٚخ

 

 

 اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. 

 أكبر ةحك  كةرح ن اهلل أكبر ةأخذ كةاطين اهلل أكبر إليو المرجع اهلل أكبر من ةبتلي كةجبرن اهلل
كالمآبن اهلل أكبر من ظل  الظال ن اهلل أكبر من طغياف البغاة كالطغاةن اهلل أكبر من كيد الكائدةن 

 كمكر الماكرةنن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. 

  بكل لسافن سبحاف اهلل المسبى  بكل سبحاف اهلل الالي األعلى الوىابن سبحاف اهلل المسبى 
 مكافن سبحاف اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر. 

الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي  
كما أثنيت على نفسكن كأشهد أف ال إلو إال سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت  

اهلل كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاالمين أجمع 
بريران كنذةرانن الله  صلي على محمد كعلى  ؿ محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو 

 بتقول اهلل عاالى. الدةنن كأكصيك  أةها اإلخوة كنفسي المذنبة

أما باد فيا عباد اهللن باألمس دعونا اهلل عز كجل كألحفنا في الدعاء أف ةكرمنا اهلل عز كجل  
بهدةتي الالـو كالايدن كلسوؼ نظل ندعو بذلك أةضانن كلكن أخرى أف ةكوف في الناس من ةرب  

س من ةربطوف ىذه الدعاء الذم نلتمسو كنتقرب بو إلى اهلل عز كجل أخرى أف ةكوف في النا
الهدةة التي نلحف بالدعاء متوجهين إلى اهلل بها بالالـو كبما قد كفقنا اهلل عز كجل لو من قياـ 
لياليو كمن اإلقباؿ على عبلكة كتابون أخرى أف ةكوف في الناس من ةتالور أننا إذ ندعو اهلل عز 

ا شأف الابدن نحن عندما كجل إنما نطلب منو ىذا مقابل ذاؾن كىذا ما ةنبغي أف ةكوفن ليس ىذ
ندعوه كنلحف بالدعاء أف ةكرمنا اهلل عز كجل بالنا  كبهدةة ىذا الرهر كغير ذلك فاننا ال نبتغي 
أف ةكوف ىذا جزاءن نطالب اهلل بو مقابل صومنا مقابل عباداعنان نحن عندما عاىدنا اهلل عز كجل 

نهج الذم شرع كعلى أف نلتـز بما من منطلع عبودةتنا لون عندما عاىدناه على أف نسير على ال
أمر كننتهي عما نهى ل  نااىده جل جبللو على ىذا بررطن ليس الاهد الذم أخذه اهلل عز كجل 
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علينا كأخذناه على أنفسنا ليس مرركطان بأم شرط كما ىو الرأف بالنسبة للاهود كالمواثيع التي 
ةدفاو كحع ةقـو بون ىذا شأف  عكوف بين الناس باضه  مع باض ةتواثقوف مقابلن لكلن كاجب

الناس باضه  مع باض أما ربنا جل جبللو فلقد عاىدناه على أف نمارس عبودةتنا لو بدكف شرط 
بدكف أم قيدن كنستمر على الاهد كنطبع ما قد التزمنا بو سواءن أعطانا ما نرةد أك ل  ةاطنان 

حن عبيد كفي كل الظركؼ نحن استجاب دعاءنا أك ل  ةستجبن أكرمنا أك منانان بكل األحواؿ ن
مكلفوف بأف نؤدم ضرةبة الابودةة الكامنة في أعناقنا هلل سبحانو كعاالىن ةنبغي أف نال  ىذا كنحن 
عندما نقرف دعاءنا في نهاةة شهر رمضاف بالالـو فانما نقرف الف اهلل ىو الذم قرفن ألف اهلل عز 

ىذا الرهر بهدةة الالياـن ىو الذم قرف  كجل ىو الذم كعد عباده الالائمين أف ةكرمه  في نهاةة
فنحن إنما نقف صيامنا ىذا بوعد اهلل عز كجل لنا بناءن على حبو لنا كليس بناءن على الطلب منان 

 ىذه نقطة ىامة جدان في أمور الاقيدة ةنبغي أف نتبينها. 

ذا ل   فبل ةقولن قائل ىا نحن صمنا كىا نحن صبرنا على شهر الالـو كالجوع كالظمأ كىا ىو
ةاطنا الهدةة التي طلبناىا كألححنا عليو باعطاءه إةانان طلبنا منو الفرج باد ىذه الردة كألححنا 
بالدعاءن أةن ىي ىذه الهدةة؟! ال ةقولن قائل ىذان نحن ندعوه ال على كجو الطلب مقابل شيء 

كال عفوح رائحتها في بذلناهن كلكننا ندعوه ألف الدعاء شأف الابيدن ال عتجلى عبودةة اإلنساف هلل 
حالة من الحاالت كالحالة التي ةقبل الابد بها إلى اهلل متمسكنان متذلبلن متضرعان ةرجوه ةسألون فاف 
أعطى حمدناه كشكرناه كإف ل  ةاطي عرفنا كأةقنا أف اهلل عز كجل حكي  كرحي ن كعرفنا أننا عبيد 

ألكامره في كل األحواؿن ال أقوؿ  في كل األحواؿن لنا أف نطلب كأف ندعو كعلينا أف نستجيب
علينا أف نالبر فق  بل علينا أف نرضىن أف نرضى بما قد قدر اهلل عز كجل كقررن كلو أف اإلنساف 
مارس عبودةتو هلل حقان لتفجرت من مراعر عبودةتو هلل مراعر الحب هلل عز كجلن كعندما ةرقى 

فانو ةالل إلى أكج من الساادة ال  الابد إلى مستول المحبة هلل بكل األحوؿ كفي كل الظركؼ
 ةستطيع أف ةالفها البياف كال أف ةترجمها اللسافن ةنبغي أف نال  ذلك. 

أةها األخوةن نحن مملوكوف أـ مالكوف؟ الجواب أننا مملوكوف لواحد ال ثاني لون كالمملوؾ ال 
الطاعة كالخضوع  ةستطيع أف ةمتلك شيئانن بل المملوؾ ال ةستطيع أف ةقرر شيئانن المملوؾ مهمتو

لمواله كخالقو سبحانو كعاالىن ث  شأف الابد للخالع عز كجل أف ةال  ةقينان أف كل ما ةأعيو من 
عند اهلل عز كجل ىو خيرن فاما أف ةتبين لو مظهر خيرةة ىذا الريء كإما أف ال ةتبين لون كما 
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أةها األخوةن لكن في نا   ةوض  ذلك ربنا في محك  عبيانون كلما ةفد إلينا من عند اهلل نامة ةا
 اهلل عز كجل ما ىو مستبطن ال ةتبين لنا مظهره كفيو ما ىو ظاىرن أل  عقرؤكا قولوهلل

 [ َِ)كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍ  نًاىمىوي ظىاًىرىةن كىبىاًطنىةن( ]لقمافهلل 

بين  فاالبتبلءات نامة كالمالائب التي عطوؼ بنا نامةن كالفتن التي ةبتلي اهلل عز كجل بها عباده
الحين كااخر نامةن لكنها نا  باطنة لها  ثار حميدة ال نتبينهان كالمحب هلل عز كجل ةخضع 

لسلطانو كةتلقى ما ةأعيو من عند اهلل عز كجل راضيان كال أقوؿ صابران فق  بل راضيانن ىذا ىو شأف 
 الابد كىذا ىو موقفون كلكنا في الوقت ذاعو نستجيب ألمر اهللن أل  ةقوؿهلل

 [َٔاؿى رىبُّكي ي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب لىكيٍ ( ]غافرهلل )كىقى 

إذان نقوؿ لربنا عز كجل أمرعنا أف ندعوؾ فها نحن ندعوؾ مع الال  بأنك لو أعطيتنا أك حرمتنان 
متاتنا أك مناتنان فنحن في كل األحواؿ راضوف كفي كل األحواؿ نحن عبيدؾ كنحن على الاهد 

رج  لنا ىذه الحقيقة كةبين لنا كةايننا على أف نسلك ىذا في كل األحواؿن على أف الحب سيت
المسلك عمامانن أف نجمع بين أمرةنهلل ندعو اهلل أف ةرفع عنا مقتو كعذابو كابتبلءاعو كفي الوقت 

ذاعو نالن أننا راضوفن أننا راضوف بكل ما ةقضي بو ككاثقوف بأف في كل ما ةأعينا من عند اهلل خير 
فلنركره على ذلكن نركره على النا  التي نتبين ماناىا كظاىرىا  كإذا ل  نكن نتبين ذلك

 كنركره على نامو الخفية التي ال نتبين حكمتها. 

كأضاك  أماـ مثاؿن أرأةت  إلى مرةض أقبل إلى طبيب ةارفون ةثع بحبو لون كةثع باخبلصو لون كةثع 
طبيبو الجراح استسبلمان  بخبرعو الاالية في الطبن أال عركف كيف ةستسل  ىذا المرةض لمبضع

عامان! كإنك  لتالموف أنو قد ةتأكه عحت مبضع طبيبو ىذا كلكنو ةركره باللساف ذاعو الذم ةتأكه 
 بون ىذا شأف اإلنساف مع اإلنساف فكيف شأف اإلنساف مع اهلل سبحانو كعاالى!!! 

ا بحبو لنا أكثر بكثير ثقتنا باهلل عز كجل أجل أجل أجل بكثير من ثقة المرةض بهذا الطبيبن كثقتن
من ثقة ىذا المرةض بهذا الطبيبن كمارفتنا بحكمة اهلل فيما ةقضي كفيما ةبـر أكثر من مارفة ىذا 

لكن لماذا ال  -كلنا أف نتأكهن اإلنساف برر  -اإلنساف المرةض بالطبيبن فلماذا إذا عأكىنا 
 !!!  نركر اهلل عز كجل بنفس اللساف الذم نتأكه بو كرأف ىذا المرةض
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عاالوا نااىد اهلل في صبيحة ىذا اليـو األغر أف نالن عن رضانا بكل ما ةقضي كعن ةقيننا 
بالحكمة التي عستبطن ابتبلءاعو كلها على الرغ  من أننا ندعوه أف ةرفع مقتو كغضبو عنان كأف 

ل نهيج عوامل الحب هلل عز كجل بين أفئدعنا هللن كلو اعسع الوقت كحدثتك  عن ىذه الاوام
كعااملنا ماها لرأةنا أف كبلن منا ةارع كاحدان ال ثاني لو ىو ىذا الخالع سبحانو كعاالى مهما فال 
مهما فال بنان نا  حبنا لو أقول كأشد من االبتبلءات التي عأعينا من عند اهلل عز كجلن الابد هلل 

رة في شخه سيدنا عز كجل ةنبغي أةضان أف ةكوف محبان هللن انظركا أةها األخوة إلى ىذه الالو 
مااذ رضي اهلل عنو كىو كاحد من أجل أصحاب سيدنا رسوؿ اهلل عندما كقع في سكرة الموت 

كأخذت سكرة الموت عأخذه كعرده كاف بين الحين كااخر ةفت  عينيو كةقوؿ مناجيان ربوهلل أم رب 
لبي أخنقني خنقاعك كعزعك عال  أف قلبي ةحبكن أم رب اخنقني خنقاعك كعزعك عال  أف ق

ةحبكن كنحن دعونا نقوؿهلل أم رب ابتلنا بما شئت فوعزعك عال  أننا نحبكن من عرؼ اهلل أحبون 
كمن أحب اهلل كثع بون كمن كثع باهلل عز كجل ىانت الخطب كلها كاالبتبلءات كلهان على أننا 

 نظل ندعوه كلنظل نلحف بالدعاء ال استنزاالن لررط شرطناه عليو كلكنو ألنو أمرنا. 

 قولي ىذا كأستغفر اهلل. أقوؿ
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 فٟ وً ِؾٕخ ِٕؾخ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
  عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

لال من الخير أف أعيد الحدةث الذم ذكرعو لك  صباح الايد باألمس في ىذا المكاف كذلك 
لسببين اثنينن أكلهما األىميةن ثانيان ألف الذةن سماوا ىذا الحدةث على أىميتو  نذاؾ قلة من 

بلؿ شهر رمضاف الماظ  ث  خبلؿ الناس. قلتهلل إننا دعونا اهلل سبحانو كعاالى كعضرعنا إليو خ
األةاـ األخيرة منو أف ةكرمنا اهلل عز كجل بالقبوؿ كأف ةكرمنا بهدةة ىذا الرهرن بل بهدةتي الرهر 
كالايد ماانن كنحن ال نفتأ ندعو اهلل سبحانو كعاالى كال نحالر دعاءنا ال في ميقات كال في موس  

ننتظرىا في خواعي  شهر رمضاف المبارؾ إنما  كلكن في الناس من قد ةتالور أف ىذه الهدةة التي
ىي جزاء نستحقو على عمل طيًلبى منا فقمنا بون ىذا التالور عالور خاطئ ةا عباد اهللن ليس بيننا 
كبين اهلل عقد كالذم ةت  بين الناس باضه  مع باضن ىذا ةستأجر فبلنان كذاؾ ةتااقد ماو أجيران 

المستأجر ةنقده إةاىان ىذا ةت  بين الناسن عقده ذك على عملن ث  إف األجير ةستحع األجرة ك 
طرفين أما بيننا كبين اهلل سبحانو كعاالى فهذا ال ةت ن كاألجر الذم ةنه عليو بياف اهلل عز كجل 

ا عػيوىفػ ٍوفى أيجيورىكيٍ  ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة( ] ؿ عمرافهلل  ًإن مى [ إنما ىو بموجب عقد من ُٖٓفي مثل قولوهلل )كى
أال كىو اهلل سبحانو كعاالىن فقد عفضل اهلل عز كجل علينا إذ أمرنا بما أمرنا بو من طرؼ كاحد 

طاعات كعباداتن ىو الموفع لنا إليها كىو الميسر لتنفيذىا ث  إنو جل جبللو أعلن أننا نستحع 
على ذلك أجران كأنو ةاطينا األجر على ذلك إف كاف صيامانن إف كاف صبلة أك أم شيء  خرن ذلك 

جرل من طرؼ كاحد بتفضل منو كىو اهلل عز كجلن أما نحن فنحن عبيد مملوكوف هلل  عقد
سبحانو كعاالىن ل  ةجر بيننا كبينو عقد أف ةطلب منا عمبلن فنالن قبولنا لذلك الامل كنطالب 
على ذلك أجران ث  ةت  ذلك عقدان بيننا كبينو مااذ اهلل. ىذه النقطة ةنبغي أف نتبينها ةا عباد اهلل 
سبحانو كعاالى. أما الدعاء الذم نبتهل بو إلى عز كجل قائلين الله  أكرمنا بهدةة ىذا الرهر 



  

 ~1116 ~ 
 

المبارؾ بل أكرمنا بهدةة ىذا الايد الذم ةأعي على أعقابو فهذا الدعاء ليس طلبان لحعٍّ أصبحنا 
حع موالنا نستحقو من اهلل عز كجلن ىذا الدعاء ليس عذكيران منا بحع أصبحنا مالكين لو فنحن نبل

كخالقنا بو كالاياذ باهللن إذان ما الدعاء؟ الدعاء في حياة اإلنساف عابير عن عبودةة اإلنساف هلل 
سبحانو كعاالىن نحن عبيد مملوكوف هلل عز كجل من نواصينا إلى فرؽ أقدامنان مملوكوف هلل 

دةةن إعبلف عن كالمملوؾ ال ةملك شيئانن دعاؤنا الواجف هلل عز كجل ىو إعبلف عن ىذه الابو 
عجزنا بين ةدم اهلل سبحانو كعاالىن إعبلف عن مملوكيتنا هلل سبحانو كعاالىن أعطى أك ل  ةا ن 
ن نظل ندعو اهلل سبحانو كعاالى بقطع النظر عن كل شيءن ندعوه ألننا بذلك نقدـ  حـر أك أكـر

زه في كل األحواؿ في ىوةتنا هلل سبحانو كعاالى عبادان مملوكين لون كاإلنساف ةا عباد اهلل عاج
السراء كفي الضراءن عندما ةبتلى اإلنساف بالضراء كالحالة التي نمر بها اليـو البد أف نطرؽ باب 
اهلل عز كجل كنالن عن حاجتنا إلى أف ةكرف عنا ىذه الضراءن فاذا انجابت الضراء كأقبلت 

لى حاجة إلى أف نسأؿ اهلل عز بادىا السراء نامان في األبدافن في البلدةن في عقلباعنا نحن بظل إ
كجل أف ةدة  علينا نامة السراءن ىل ةستطيع اإلنساف أف ةدفع عنو الضراء بدكف عوف من اهلل؟ 
الن ىل ةستطيع اإلنساف أف ةبقي نامة السراء بدكف عوف من اهلل سبحانو كعاالى؟ ال ةا عباد اهلل. 

أف ةكرمنا باألجر على عمل عملناه كأف  إذا عبين ىذا فلنال  أننا إذ نسأؿ اهلل سبحانو كعاالى
ةكرمنا بالمثوبة على طاعة كيفػٍٍّقنا إليها فلنال  أف المثوبة ليست على طاعتنان كلنال  أف المثوبة 

ليست على جهودنان كىل لنا جهود من غير عوفيع من اهلل؟ ىل لنا من قربات نؤدةها بدكف عوفيع 
نا إنما ىو عفضل من اهللن كالمثوبة التي عردنا ال نستحقها من اهلل سبحانو كعاالى؟ األجر الذم ةىرًدي 

كإنما ىي عفضل من اهللن كصدؽ رسوؿ اهلل القائل في الحدةث الالحي هلل )لن ةدخل أحدك  
الجنة عملو( قالوا كال أنت ةا رسوؿ اهللن قاؿهلل )كال أنا إال أف ةتغمدني اهلل برحمتو(. أرأةت  إلى 

لو لك  ةا عباد اهلل ةقتضي منا إذ ندعو اهلل عز كجل أف نظل راضينن منطع الابودةةن ىذا الذم أقو 
ن ىذا منطع الابودةة فبل ةقولن قائلهلل لقد دعوت اهلل فل   إف أعطى أك ل  ةا ن إف أكـر أك حـر

ةيٍستىجىٍب دعائين أةن ىو منطع عقد االستئجار بيننا كبين اهلل؟ الن ال ةقولن أحد ذلكن أنا عبد هلل 
كرف عني الضراءن أدعوه أف ةكرف عني الضي ن فاف فال شكرعون كإف ل  ةفال أدعوه أف ة

صبرتن كىذا ةنبغي أف ةفالو من كاف عبدان هلل عز كجلن بل أقوؿ شيئان  خرهلل ةنبغي باإلضافة إلى 
الالبر أف أعلن عن الرضا عما قد قضى اهلل عز كجلن نا ن أةان كانت المحنة التي قد عرد إلي  من 

ةنبغي أف أعل  أف ىذه المحنة عستبطن منحة من اهللن إنها  -سأؿ اهلل الاافية لي كلك  كأ -اهلل 
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نامة لكنها مقناة كمن ث  ةنبغي ال أف أقابلها بالالبر فق  بل ةجب أف أقابلها بالرضا أةضان. كلال 
المحنة  فينا من ةقوؿهلل أما الالبر فربما كاف أمره ةسيران كلكن من أةن  عي بالرضا؟ عندما أجد ىذه

التي عجتاحنا كيف أستطيع أف أضيف إلى الالبر الرضا عن الماليبة التي عفد إلينا؟ سبيل ذلك ةا 
عباد اهلل ىو الحبن كإنني أقولها لك  حقيقةهلل ىما أمراف اثناف البد منهمان جناحاف ال ةالاد 

ا ةفيض القلب حبان اإلنساف إلى رضا اهلل إال بهما ماانن الابودةة كالحب هلل سبحانو كعاالىن فاندم
هلل عز كجل ال ةمكن أف عجد شيئان مما ةفد إليك من عند اهلل سبحانو كعاالى اسمو عذابن ال 

ةمكن أف عجد شيئان مما ةفد إليك من عند اهلل سبحانو كعاالى اسمو ببلءن كلما ةفد من المحبوب 
ئدعنا حبان هلل عز كجل؟ محبوب عباد اهللن كلكنك  البد أف عقولوا فكيف السبيل إلى أف عفيض أف

كاهلل الذم ال إلو إال ىو إنو لسبيل مابد كإنو لسبيل قالير كةسير كلكن األمر ةحتاج إلى أف 
ةستيقظ اإلنساف إلى حقيقة ما بينو كبين اهلل. ةا أخي اإلنسافهلل عافيتك التي عتمتع بها من أةن عفد 

متو لحظة فلحظةن عيناؾ اللتاف إليك لحظة فلحظةن سماك الذم عتمتع بو من أةن عفد إليك نا
بهما عبالر من أةن عفد إليك نامة كل منهمان عقلك الذم بو عدرؾن عندما عتمدد على فراشك في 
المساء لترقد من ذا الذم ةكرمك بنامة الرقادن كإذا أخذت قسطك من الرقاد من ذا الذم ةايد 

مة في فمك عزدردىا إليك صحوؾ كةقظتك مرة أخرلن من ذا الذم ةجالك إذا كضات اللق
بسهولة كال عمضغ لسانك مع قطاة اللح  التي في فمك من ىو؟ أليس ىو اهلل؟ إذا علمت ذلك 
فهل ةمكن أف عارع كائنان غير اهلل سبحانو كعاالى؟ ىل ةمكن أف ةكوف في قلبك محبوب غير اهلل 

ا إال كةنجيك منها على سبحانو كعاالى؟ ةا ىذا إذا كاف ىنالك إنسانان ل  عره ما من محنة عقع فيه
الباد بوسائلو المختلفةن ةدفع عنك الفقرن ةدفع عنك الااىاتن ةدفع عنك األخطار كأنت ل  

عرهن أنت في علك الحالة البد أف ةفيض قلبك عاظيمان لهذا اإلنساف كحبان لون كإنك لتنتظر سوان  
ك فكيف باهلل سبحانو كعاالى األكقات لكي عحج إليو فتراه كعكتحل عيناؾ برؤةتو كىذا إنساف مثل

ةو فىًمنى الٌلًو( ]النحلهلل  [ أليس األمر كذلك؟ إذا عبين ىذا فلنذكر ىذه ّٓ)كىمىا ًبكي  مٍّن نػٍٍّامى
الحقيقة كال نحجب أنفسنا عنها بالنسياف عندئذو ستجد أف قلبك التهب بمحبة اهللن كلقد جيًبلىت 

فانك ستستيقن أنو لن ةأعيك من عند اهلل إال  النفوس على حب من أحسن إليهان فاذا أحببت اهلل
الخير كلكن إما أف ةكوف خيران ظاىران كإما أف ةكوف خيران مقناانن كأنت عال  أف كل ىذا الذم 

ةأعيك من عند اهلل خير ألنك عال  أف اهلل عز كجل ما ابتبلؾ مرة في حياعك إال بخير ظاىر أك 
ض كما عليها كما فيها كل ذلك مسخرات لكن ىذه بخير باطنن ىذه السموات الابلن ىذه األر 
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ا ةىٍأكيليوفى( ]ةسهلل  هى ا رىكيوبػيهيٍ  كىًمنػٍ هى ا لىهيٍ  فىًمنػٍ [ نا ن عندئذو ستتمتع ِٕاألنااـ مذللة لك )كىذىل ٍلنىاىى
بكبل الالفتين الالبر كالرضان على أف اإلنساف ةنبغي أف ةدعو ألف الدعاء ليس كسيلة إلى غاةةن 

بحد ذاعهان على الرغ  من أنك عستقبل كل ما ةفد إليك من عند اهلل من المحن  إنما ىي غاةة
كاالبتبلءات بالالبر كالرضا ماان كلكن في الوقت ذاعو عدعو اهلل ألنو أمرؾ أف عدعوهن كىا نحن 
ندعوه مرة أخرلن ندعوه أف ةرفع عنا الضي  كأف ةرفع عنا الببلءن ندعوه أف ةقلب محننا منحانن 

نا لو الاتبى حتى ةرضىن ىذه ىي الحقيقة التي ةنبغي أف ندركها. أعود فأقوؿ ةا عباد اهلل كلكنو رب
لن نرقى إلى مرضاة اهلل إال بجناحين اثنين أكلهما ذلك الابودةة كالمسكنة هلل ثانيهما الحب هلل 

من الكبلـ  سبحانو كعاالىن ىذه الحقيقة ةنبغي أف نتبينهان أما ىذه المحنة التي نمر بها فانطبلقان 
الذم ذكرعو لك  أقوؿهلل إنها محنة في الظاىر كاهلل إنها لمنحة في الباطنن ىي نامة كلكنها باطنة  

[. كمن مااني ىذه النامة َِكما قاؿ اهلل عز كجلهلل )كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍ  نًاىمىوي ظىاًىرىةن كىبىاًطنىةن( ]لقمافهلل 
رة أخرل على صراطون إلى أف نتوب كنؤكبن داخل ىذه المحنة أف اهلل ةوقظنا إلى أف نسير م

ةوقظ الراردةن إلى أف ناود إلى صراطون ةوقظ الفسقة كالفاجرةن إلى أف ةتوبوا إليون ةقوؿ له هلل 
عودكا كالاود أحمدن ىذا مانى من مانى المن  في ىذا االبتبلء الذم نمر بون كلذلك فأنا أقوؿ 

ةقوؿ لك  اهللهلل )ًإف عىناليريكا الل وى ةىناليرٍكيٍ ( ]محمدهلل  في خاعمة حدةثي ىذا متجهان إلى قادعنا قائبلن 
[ كأعجو إلى رجاؿ جيرنا األبطاؿ أقوؿ له  ةقوؿ لك  اهللهلل )ًإف عىناليريكا الل وى ةىناليرٍكيٍ (ن كأعجو ٕ

ٍت إلى رجاؿ األعماؿ الذةن ةتقلبوف في نا  الدرى  كالدةنار  )ًإف عىناليريكا الل وى ةىناليرٍكيٍ  كىةػيثىبٍّ 
امىكيٍ ( كأعجو إلى الموظفين في دكائرى  كالااملين في ماامله  كالمزارعين في حقوله   أىٍقدى

امىكيٍ (  كالفبلحين في أراضيه  أقوؿ له  جمياان ةقوؿ لك  اهللهلل )ًإف عىناليريكا الل وى ةىناليرٍكيٍ  كىةػيثىبٍٍّت أىٍقدى
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 خ ٠ّبهً ِٕٙب إٌم١غأٚاِو ا١ٌٙ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 هللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل

منذ عررات السنين ةت  التحضير للحملة الالليبية التاساةن كلالك  عالموف أف الغزك الالليبي  
كاف عبارة عن سلسلة حمبلت متتالية انتهت بالحملة الثامنةن كلالك  عالموف أةضان أف ل  ةكن 
الس  الالليب كال لمضمونو أم دكر في الدفع إلى علك الحرب أك علك الحمبلت كإنما كاف 

فع الطمع بالخيرات التي كانت عتمتع بها األمة الاربية كاإلسبلمية  نذاؾ كالطمع بخنع الدا
الحضارة اإلسبلمية التي كانت عغزك بنورىا ظلمات المجتماات األكركبية  نذاؾن كلكن أمرةكا 
عالر أف عكوف القيادة في ىذه الحملة التاساة لهان كمنذ عقدةن من الزمن أستطيع أف أأكد أف 

لمرركع دخلت مقدماعو في طور التنفيذن كلكن أمرةكا أصرت على أف عستأجر من ةنوب ىذا ا
عنها في ىذه الحملة كفي التوجو إلى قتاؿ المسلمينن كعجمت أمرةكا سهامها كعيدانها 

كاستارضت خدمها كأعوانها فل  عجد خيران من أف عستأجر المسلمين لقتاؿ المسلمين في ىذه 
اةن ىذه حقيقة ةستطيع أف ةتبينها كل من ةتتبع األحداث. كالذم ةجرم ةا الحملة الالليبية التاس

عباد اهلل اليـو إنما ىو الساي الحثيث إلى عنفيذ ىذه الحملة الالليبية التاساة بقيادة أمرةكا 
كلكنها عقف في الظل باد أف استأجرت من كجدت أنه  قادركف على أف ةنفذكا ما عراه دكف أف 

م أمرةكين ىا أنت  عركف ىذه الحرب أك ىذه الحملة التاساة كيف بدأت عراؽ قطرة دـ لجند
ككلمة كبير ىنا من األضداد اللغوةة كما  -كلكنها غيطٍّيىٍت بانواف  خرن الررؽ األكس  الكبير 

فالمراد بالكبير ىنا نقيض الكلمة أم الررؽ األكس  المتفتتن كسموا ىذه  -قالت الارب 
بالربيع الاربين كالكلمة من خداع الاناكةنن كمانى الربيع الاربي  الحملة التاساة مرة أخرل

اإلعالار الاربي المدمرن كىا أنت  عركف ةا عباد اهلل كيف غطيت أك عغطى اليـو ىذه الحملة 
التاساة أك ىذه الحرب الالليبية التاساة بكل أغلفة اإلسبلـن بكل عناكةنون بكل مبادئو من أجل 
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الجهاد اإلسبلمي المقدسن كلكن كيف السبيل ككيف استطاعت أمرةكا  أف ةتسنى أف ةقاؿ إنها
أف عتخذ من المسلمين جندان لها عستأجرى  في ىذه الحرب؟ كيف ةمكن للجسد الواحد أف 
ةنقس  إلى شطرةن فيكوف الواحد منهما حربان على ااخر؟ أـ كيف ةمكن لؤلعضاء المتآلفة 

ةن فتتاادل كعتخاص  كعتهارج؟ شارت أمرةكا بهذه المتااكنة أف عنقس  ىي األخرل إلى شطر 
المركلة فاستاانت بمجلس األمن القومي األمرةكين كاف ذلك عاـ كاحد كعساين كعسامائة 

كألف كعحدث أعضاء ىذا المجلس كبحثوا عن الحل كانتهوا إلى الحل كأكدعوا حله  ىذا عقرةران 
ة سنواتن ث  إف اهلل عز كجل شاء أف علتقطو صدر  نذاؾن بقي ىذا التقرةر خفيان في األدراج لاد

الالحافة األمرةكيةن ث  أف علتقطو الالحافة األكركبيةن ث  أف ةتسرب إلى الالحافة الاربيةن فماذا 
ةقوؿ ىذا التقرةر في حل ىذه المركلة؟ ةقوؿ باد المقدمةهلل ىنالك عدة بنود ةنبغي الامل عليها 

ستأجرىا أمرةكا لتحارب المسلمين ااخرةنن البند من أجل عقسي  المسلمين إلى فئتينن فئة ع
األكؿهلل ضركرة إثارة التناقضات في الفكر كالماتقدات اإلسبلميةن البند الثاني ةقوؿهلل ضركرة عأليب 
المسلمين باضه  على باض بناءن على ىذه التناقضات التي ةجب استثارعها أك اختبلقهان البند 

كغير المسلمينن إلى  خر البنود الثمانية فيما أحسب. نا   الثالثهلل ضركرة اإلةقاع بين المسلمين
ىكذا حيل ٍت الماضلةن إثارة التناقضات في الماتقدات اإلسبلمية كمن ث  جال المسلمين ةتأٌلب 
باضه  على باض انتالاران لهذه التناقضات التي ةجب الاثور عليها. ىا أنت  عركف مالداؽ ىذا 

ن إنها في الحق يقة حملة صليبية عاساةن كلقد قلت لك هلل ال الالليب كال مضموف الذم ةجرم اليـو
ن كىا أنت  عركف كيف عغطى ىذه  الالليب ل  ةكن لو دكر في ىذه الحرب ال باألمس كال اليـو

الحرب بكل األغلفة اإلسبلميةن بكل الاناكةن اإلسبلميةن بكل المبادئ اإلسبلميةن في حين أنها 
شر ممزؽ كلكن عحت غطاء الجهاد اإلسبلمين  -تقداعون شرائاو ما -في الحقيقة عمزؽ اإلسبلـى 

كالجهاد اإلسبلمي إذا ارعفات راةتو البد أف ةكوف أماـ المجاىدةن من ةنبغي أف ةػيقىتػ ليوان كفي  
ةػيقىت لوف؟ البد من اعهاـ الكفرن إذان فلكي عكوف ىذه الحرب جهادان إسبلميان مقدسان ةنبغي أف ةوجد 

ن أجل أف عدكر رحى ىذا الجهاد المقدس على ىؤالء الناسن كالواقع أنو عمزةع من ةيكىف ر م
 عجيب ال عهد للتارةخ بو للررةاة اإلسبلمية كمررعهان ةقوؿ بياف اهلل سبحانو كعاالىهلل

ًمياان( ]الم ا قػىتىلى الن اسى جى أىن مى  [.ِّائدةهلل )مىن قػىتىلى نػىٍفسان بًغىٍيًر نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي األىٍرًض فىكى

 كةقوؿ المستأجىركف لهذه الحربهلل بل سنتقل كنسفك دماء كنذبج كباس  اهلل نذب .
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 كةقوؿ البياف اإللهيهلل

اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى الٌلوي عىلىٍيًو كىلىاىنىوي كىأىعىد  لى  ن  ي خى ابان عىًظيمان( )كىمىن ةػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان مُّتػىاىمٍّدان فىجىزى ؤيهي جىهى وي عىذى
 [.ّٗنساءهلل ]ال

 كةقوؿ قائله هلل البأسن سنذب  البر ء متامدةن كباس  اإللو الذم منع نذب .

 كةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

 [.ٔٓ)كىالى عػيٍفًسديكٍا ًفي األىٍرًض بػىٍادى ًإٍصبلىًحهىا( ]األعراؼهلل 

 كةتحدث عن أناسن ةتحدث عن نموذجه  قائبلنهلل

ًإذىا عػىوىل ى سىاىى ًفي األىٍرًض لًيػي  ٍفًسدى ًفًيهىا كىةػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالٌلوي الى ةيًحبُّ الفىسىادى( ]البقرةهلل )كى
َِٓ.] 

كةقوؿ قائله هلل أما نحن فنحب الفسادن ىا نحن نجتث األجرار كالخضرة من الحدائع كالبساعين 
نابيب الغاز كنايد األرض الخضراء الممرعة إلى أرض قاحلة ةبابن كىا نحن نفجر أنابيب المياه كأ

كأنابيب البتركؿ كننسف السكك كنهدـ البيوت كنحرقهان لئن كاف اهلل ال ةحب الفساد أما نحن 
 فنحبو. ىذا ىو لساف الحاؿ إف ل  ةكن ىو اللساف الذم ةػيٍهمىسي بو في الخلواتن أجل.

 كةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 

ـى  نٍػيىا( ]النساءهلل  )كىالى عػىقيوليوٍا ًلمىٍن أىٍلقىى ًإلىٍيكي ي الس بلى [ ْٗلىٍستى ميٍؤًمنان عػىٍبتػىغيوفى عىرىضى اٍلحىيىاًة الدُّ
ـى لىٍستى ميٍؤًمنان( كةقوؿ قائله هلل  ٍن أىٍلقىى ًإلىٍيكي ي الس بلى عبتغوف الدكالء عملؤكف بو جيوبك  )الى عػىقيوليوٍا ًلمى

 نحن نيكىفٍّر. بل سنكفر كنقوؿ لو لست مؤمنانن كىا نحن نيكىفٍّر رشان ال دراكانن ىا

عباد اهللهلل قرأت في التارةخن قرأت كثيران فل  أجد فيمن ناصبوا الاداء لدةن اهلل من سخركا منو 
سخرةة أكق  كأغرب من ىذه السخرةة التي عجرم اليـو لدةن اهلل سبحانو كعاالىن لررةاتو بل 

تابيرن ةت  بالنيابة عنون بالمررعن ىذا ما ةت ن ككل ىذا ةت  بالنيابة عن البيت األبيض إف جاز ال
ىنالك عقد استئجارن أما نحن فماذا نقوؿ ةا عباد اهللهلل إف كانت ىنالك نسبة ما لهؤالء الذةن 

استؤًجركا إلةقاد الحملة التاساة من الحمبلت الالليبيةن إف كانت ىنالك عبلقة ما عتمثل في خي  
سوؿ اهللن في سيرة أصحاب رسوؿ اهلل كاهو دقيع بينابيع اإلسبلـ المتمثلة في القر فن في سيرة ر 
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فها أنا أقوؿ لك  كله هلل ىل كىف رى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أشد الناس سوءان إليو؟ لو كاف 
مكفٍّران ألحد لكاف أكلى من ةنبغي أف ةكفٍّره ذاؾ الذم قاؿ عنو كعن أصحابوهلل ما أرانا كجبلبيب 

 ن فهل كف ره؟ ل  ةكفٍّرهن صلى عليو عندما مات.قرةش إال كما قاؿ المثل سىمٍٍّن كلبك ةأكل

في عالر الالحابة عكاثرت الفرؽ اإلسبلمية الراردة عن منهج أىل السنة كالجماعةن الجهميةن 
المرجئةن الحروةةن القدرةةن الخوارجن إلى  خر ما ىنالكن ىل سمع أحد منه  أك أحد منك  أف 

لفرؽ؟ مااذ اهللن إف كاف ىنالك من سمع فليأت في أصحاب رسوؿ اهلل من كىف ر فرقة من ىذه ا
. علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو ككـر اهلل كجهون ذاؾ  براىده كليحدثنا عمن كىف رى كمن كيفٍّرى

الذم ميًنيى من اإلةذاء ما ميًنيى بو عن طرةع الخوارجن سألو باض أصحابو عن ىؤالء الخوارج من 
ن لو جاز لالي بن أبي طالب كـر اهلل كجهو أف ةيكىفٍّر أحدان ى  فقاؿ له هلل ى  إخواننا بغوا علينا

 لكىف ر أكلئك الذةن قتلوه.

أحمد بن حنبل ذاؾ اإلماـ المبجل الذم ةزع  كثير ممن استأجرعه  أمرةكا أنه  أعباع لو ىل كف رى 
رضي اهلل  أكلئك الذةن كانوا سببان في المحنة التي دارت رحاىا عليو؟ ك  كك  أكذم. اإلماـ أحمد

عاالى عنو كرحمو اهلل عندما ارعفات عنو المحنة كعاد إلى سدة المجد كاعتذر لو من اعتذر لو 
كىو رأس  -ككاف ذلك في عهد الموكل قاؿ لو باض أصحابوهلل أال عدعو اهلل على ابن أبي دؤات 

سأؿ قاؿهلل ماذا ةنفاك أف ةاذب أخوؾ في النار من أجلك؟ كرفع ةدةو ة -من رؤكس االعتزاؿ 
 اهلل سبحانو كعاالى الالف  كالمغفرة كالافو ألكلئك الناس.

إسبلمنا الذم كرثناه من قر ننا كمن نبينا كحبيبنا محمد كمن أصحابو البررة الكراـ كمن أعباعه  
ىذا ىو. أما إف كانت ىنالك أمور مناقضة مختلفة فانما طيًبخىٍت في مجلس األمن القومي عاـ 

 -ذلك كلو في علك البنودن البند القائلهلل ةجب إثارة عناقضات  كاحد كعساينن نا  طيًبخى 
داخل الاقيدة اإلسبلميةن البند الثانيهلل ةجب عأليب المسلمين  -التناقضات الفكرةة كالاقائدةة 

باضه  على باض عن طرةع ىذا التناقضن البند الثالثهلل ةجب عوغير صدكر المسلمين على 
 ةقوؿ ربناهللااخرةن على غير المسلمينن بينما 

ةًن كىلىٍ  ةيٍخرًجيوكي  مٍّن ًدةىارًكيٍ  أىف عػىبػىرُّكىي ٍ  هىاكي ي الل وي عىًن ال ًذةنى لىٍ  ةػيقىاعًليوكيٍ  ًفي الدٍّ  كىعػيٍقًسطيوا )الى ةػىنػٍ
 [.ًٖإلىٍيًهٍ  ًإف  الل وى ةيًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى( ]الممتحنةهلل 
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ف أف ةتبلعبوا ألناس من الناس باإلسبلـن أما نحن عباد اهللهلل الناس مررقوف أك مغربوف ةستطياو 
في ىذه البلدة المقدسة التي أقامنا اهلل عز كجل فيها فاسبلمنا محالن بالوعين إسبلمنا محالن 
باإلخبلص لدةن اهللن إسبلمنا محالن بما بيننا كبين ىذه األرض المقدسة كموالنا كخالقنا الذم 

ةن ال ةمكنن عندما ةيخدع الناس عن حقيقة اإلسبلـ اجتبانا لئلقامة فوؽ ىذه األرض المقدس
فتنزلع منه  األقداـ ذات اليمين كذات الرماؿ نحن نظل محالنين في كتاب اهللن نظل محالنين 
في سنة رسوؿ اهللن نظل محالنين فيما كاف عليو السلف الالال ن نحن السلفيوف الذةن ال نخرج 

ن ال نخرج عن ىدم أصحاب رسوؿ اهللن عن نالوص كتاب اهللن ال نخرج عن ىدم رسوؿ اهلل
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ٌىٟ ال رؼٛك اٌّؾٕخ اما غبثذ ...

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

زمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إني ألرجو أف ةكوف الزمن المتبقي لزكاؿ ىذه المحنة أةامان قليلة مادكدةن كلكني أؤكد لك  أنني 
رؾ على األرضن كما  ال أنطلع إلى ىذا الرجاء من رؤةة أسباب مادةة كأنرطة سياسية كنحوىا عتح

كنت ماتمدان على ىذه األسباب أةضان ةـو عحدثت عن مقدـ ىذه المحنة قبل سنتين أك أكثر 
عقرةبانن كإنما ىي رؤةا أيرًةٍػتيها عند قدـك ىذه المحنة كلدل زكالهان كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف 

. ذكرت لك   ىذا مقدمة بين ةدم عذكرة ةحقع ما قد أرانيو في إقبالها باألمس كفي إدبارىا اليـو
أعوجو بها إلى نفسي أكالن كإليك  ثانيان أف ننفذ جملة من األكامر بل الواجبات التي ةخاطبنا اهلل عز 

كجل بها على أعقاب زكاؿ ىذه المحنة التي ستنقضي قرةبان باذف اهلل عز كجل. ىنالك عدة 
أكؿ ىذه الواجبات أف علينا أف نال   كاجبات ما ةنبغي أف نارض عنها كما ةنبغي أف نستهين بهان

أف اهلل عز كجل أقامنا في كونو ىذا في عال  اسمو عال  األسبابن الشك في ىذا كال رةبن فما 
من قضاء ةقضيو اهلل عز كجل إال كةجال بين ةدةو سببان. إف ىذه المحنة كاف لها أسبابها ةـو 

أف نال  جمياان أف ىذه األسباب  أقبلت كلسوؼ نجد أف لها أسبابها ةـو عدبرن كلكن ةجب
شكلية ال فاعلية لها كإنما الفاعلية لمسببهان ةنبغي أال عحجبنا األسباب كال ةحجبنا عال  األسباب 

عن المسبب األكحد كىو اهلل سبحانو كعاالىن ةنبغي أال عحجبنا اليد التي عمتد إلينا بالاطاء أك 
صاحبها الذم ىو الذم ةفيد كةضرن ةأمر كةنفذن عمسنا ببأساء ةنبغي أال عحجبنا ىذه اليد عن 

ةجب أال ةحجبنا عحرؾ الجنود عن القائد الذم ةأمر كالذم ةنهى كالذم إليو التنفيذن ىذا 
الواجب ةنبغي أف نالمو جيدان ةا عباد اهللن كعندما نتدبر كتاب اهلل نجده مليئان بهذه التذكرةن عأملوا 

محنة التي أرسلها اهلل عز كجل إليه ن عأملوا في السبب في حدةث القر ف عن بني إسرائيل كال
 كعأملوا في الميسىبًٍّبهلل
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ًبيران * ٍالين  عيليٌوان كى نىا ًإلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى ًفي اٍلًكتىاًب لىتػيٍفًسديف  ًفي األىٍرًض مىر عػىٍيًن كىلىتػى فىًاذىا جىاء  )كىقىضىيػٍ
ا بػىاىثٍػنىا عىلىٍيكيٍ  عً  ةىاًر كىكىافى كىٍعدان م ٍفايوالن( كىٍعدي أيكالىيمى بىادان ل نىا أيٍكًلي بىٍأسو شىًدةدو فىجىاسيوٍا ًخبلىؿى الدٍّ

 [ٓ-ْ]اإلسراءهلل 

الرائي إلى الوضع ةظن أف بختنالر ىو الذم فال كىو الذم نفذ كىو الذم قضى كلكن عأملوا في 
 قولو عاالىهلل

 سو شىًدةدو()بػىاىثٍػنىا عىلىٍيكيٍ  ًعبىادان ل نىا أيٍكًلي بىأٍ 

كما ةال  جنوده إال ىو. عأملوا في ىذه الحقيقة كيف عتجلى في ىذه ااةة التي  -جنود بيد اهلل 
 عمس كاقانا اليـو بركل مباشرهلل

ابان مٍّن فػىٍوًقكيٍ  أىٍك ًمن عىٍحًت أىٍرجيًلكيٍ  أىٍك ةػىٍلًبسىكيٍ  شً  اىثى عىلىٍيكيٍ  عىذى يىاان )قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى أىف ةػىبػٍ
( ]األنااـهلل   [ٓٔكىةيًذةعى بػىٍاضىكي  بىٍأسى بػىٍاضو

ىل ىذا الذم نراه محبوس كمسجوف في عال  األسباب المادةة؟ مااذ اهللن ةجب أف نال  أنها 
أشكاؿ ةحركها اهلل عز كجلن كالمحرؾ ىو اهللن كالمسير ىو اهللن فهذا ىو أكؿ كاجب ةنبغي أف 

 نتبينو دائمان.

د نتساءؿ فما ىو السبب الذم جال ىذه المحنة عقبل كما السبب الذم جالها الواجب الثانيهلل ق
اليـو عدبر؟ ةنبغي أف نال  أةها اإلخوة انطبلقان من الواجب األكؿ الذم ذكرعو لك  أف السبب في 

قدـك ىذه المحنة أك في إرساؿ اهلل عز كجل لها إلينا مااصو ارعكبناىان عجاكزات عجاكزناىان 
وط الحمراء التي بين لنا كتاب اهلل عز كجل أف على المؤمن أال ةتجاكزىان عجاكزناىان عجاكزنا الخط

كلالك  عذكركفن كل  ةػيتى  لكثير ممن كاف ةايروف في ىذه البلدة أف ةيذىكٍّركا كأف ةنبهوا كىذه 
مركلة أخرلن كقوع المنكر ماليبة كالسكوت على المنكر ماليبة أخرلن فهذا ىو سبب إقداـ 

حنةن كلالي أكضحت ذلك في مناسبة مرتن أما سبب زكاؿ ىذه المحنة التي ستذىب ىذه الم
عما قرةب جدان فانما ىو الضراعة التي ةتضرعها عباده هلل عز كجل فوؽ ىذه األرض المباركةن 

التجاءاتن دعاءن ابتهاؿن كقوؼ كثير من عباد اهلل عز كجل الذةن قد ال نارفه  كلكنه  أصفياءن 
ء هلل عز كجل كفيه  األبداؿن ىذا التضرع الدائبن ىذا االلتجاء المستمر السيما كلكنه  أكليا

في الهزةع األخير من الليل ىو السبب في زكاؿ ىذه المحنة. لال فيك  من ةقوؿهلل كلكننا نلتفت 
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ةمينان كشماالن فبل نرل مظهران لهذا االلتجاء! أنت ال عرل نا ن رأةت شيئان كغابت عنك أشياءن 
نت ال عرل كلكنك لو حكمت عقلك لبالرؾ عقلك بهذه الحقيقةن األبداؿ الذةن أخبر صحي  أ

موجودكف نا ن كاألصفياء الذةن ةستجيب اهلل عز كجل دعاءى  موجودكفن  rعنه  رسوؿ اهلل 
كالذةن كصفه  رسوؿ اهلل قائبلنهلل )رب أشاث أغبر ذم طمرةن باليين مدفوعو باألبواب لو أقس  

سمة( موجودكفن كمن شأف رحمة اهلل عز كجل أنو ةرح  الطال  بالالال ن نحن في  على اهلل ألبر  ق
كثير من األحياف نركب رؤكسنا في ارعكاب المحرمات كلكن اهلل عز كجل سيرحمنا نحن 

الطالحين ببركة ىؤالء الالالحينن فهذا ىو الواجب الثاني الذم ةجب أف نالمو. إذا علمنا ىذا 
 لث الذم ةجب أنبو نفسي كأنبهك  إليو.فلننتقل إلى الواجب الثا

ريب  قائل ةقوؿ غدانهلل إذا غربت ىذه المحنة كغدت حدةثان من أحادةث التارةخ كالتفت ةمينان 
كشماالن كإذا باألمن كالطمأنينة عادا إلى ربوع شامنا ىذه لالو ةقوؿهلل ل  ةاد ثمة حاجة إلى 

ليو من أجلون ل  عاد ثمة حاجة إلى الضراعةن بل االلتجاء إلى اهللن لقد نٌفذ اهلل ما قد التجأنا إ
لربما قاؿهلل ل  عاد ثمة حاجة إلى االستقامة أةضان على أكامر اهلل عز كجل. ال ال ةا عباد اهللن ىذه 
خطيئة قاعلة ةضاها الريطاف في طرةقنا. اإلنساف في كل األحواؿ بأشد الحاجة إلى أف ةضرع 

 -كما أكثر أصناؼ االبتبلءات  -ةمر بمحنةن ةمر بابتبلء كةلتالع بأعتاب اهلل عز كجلن إف كاف 
فحاجتو إلى الضراعة كاضحةن ةلتجئ إلى اهلل عز كجل ليرفع عنو ىذا الببلءن كإذا عافاه اهلل 

سبحانو كعاالى عن الببلء أةان كاف فحاجتو مستمرة ةدعو هلل عز كجل أف ةبقي لو نامة ىذه الاافيةن 
ف ةبقي لو ىذه النامة كال ةستبدلها بنقمةن إذان فاإلنساف في كل األحواؿ ةدعو اهلل سبحانو كعاالى أ

محتاج إلى اهلل عز كجلن كالحالن الذم ةقي أمن ىذه البلدة كالذم ةضمن أال عاود ىذه المحنة 
 ىذه الضراعةن كانظركا إلى كتاب اهلل كيف ةذكٍّر ككيف ةنبوهلل -كلسوؼ عذىب إف شاء اهلل  -

 [ٗفى رىب كيٍ  فىاٍستىجىابى لىكيٍ ( ]األنفاؿهلل )ًإٍذ عىٍستىًغيثيو 

 جال االستغاثة سببان لبلستجابة.

 [ّْ)فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا( ]األنااـهلل 

 [ّْأم ىبل  )ًإٍذ جىاءىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ ( ]األنااـ هلل 

 [ٕٕرىبٍّي لىٍوالى ديعىاؤيكيٍ ( ]الفرقافهلل )قيٍل مىا ةػىٍابىأي ًبكيٍ  
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 الحظوا ىذا الكبلـ الاجيب )قيٍل مىا ةػىٍابىأي ًبكيٍ  رىبٍّي لىٍوالى ديعىاؤيكيٍ ( الدعاء نا .

اًشًاينى( ]األنبياءهلل  انيوا لىنىا خى بان كىكى  [َٗ)كىةىٍدعيونػىنىا رىغىبان كىرىىى

ء إلى اهلل كظيفة الابد في كل األحواؿن عندما ةنبغي أف نال  ىذه الحقيقة أةها اإلخوةن االلتجا
أكوف مبتلى أدعوه كي ةرفع عني الببلءن كعندما ةرفع عني الببلء أدعوه أف ةبقي ىذه الاافيةن أف 

ةبقي ىذه النامة كال ةرسل على أعقابها النقمةن إذان فالابد دائمان دائمان مضطر إلى أف ةكوف 
 ى.ملتالقان بأعتاب المولى سبحانو كعاال

الواجب األخير الذم أذكر نفسي كأذكرك  بون إذا أكرمنا اهلل عز كجل عما قرةب كغابت ىذه 
المحنة كعنفسنا الالاداء بادىا فاةاك  أف عنسوا شكر اهلل عز كجل على ذلكن لال فيك  من قد 
م ةظن أف شكر اهلل ىو أف ةحرؾ لسانو بكلمة الحمد هللن الركر هللن ال ةا أخين ىذا شكر عقليد
ال قيمة لو عند اهلل عز كجل. شكر اهلل عز كجل على زكاؿ ىذه النقمة كمجيء النامة بادىا أف 

ننقذ أكامر اهلل عز كجل كأف نااىد اهلل أال ناكف على لغو ال ةرضاه لنان أال ناكف على محـر ال 
نا مع اهلل على  ةحبو اهلل لنان أال نررد عن صراطو إلى نهجو ال ةحبو لنان شكر اهلل أف نالن اصطبلح

كل المستوةات أةها اإلخوةن ىذا ىو الركر الاملي كإنما ةكوف اللساف غطاءن لهذا الركر 
الاملين كىل رأةت  غطاءن بدكف كعاء؟ نا  ةا عباد اهللن البد من أف نركر اهلل عز كجل عندما 

ل نا ن عغيب ىذه المحنة عنان نركره على مستول القيادةن نركره على مستول جيرنا الباس
نركره على مستول كظائفنا كعم النا كنركره على مستول الراب كلون نا  ةنبغي أف نكوف 

جمياان ألسنة عهد هلل كألسنة عوثيع منا مع اهلل سبحانو كعاالى أننا سنركره باد زكاؿ ىذه المحنة 
 كقبل زكالها أةضانن نركره الركر الذم ةرضيو.

ي نا ن أذكر نفسي بها ث  أعوجو بها إلى أحبابي جمياانن ىذه كاجبات ذكرعها ملخالةن أبدأ بنفس
أعوجو بها إلى إخوانين أعوجو بها إلى قيادة ىذه األمةن أعوجو بها إلى جيرنا الذم ىو أكلى الناس 
بأف ةر  رائحة االسترهاد ىو أكلى الناس بأف عقر عينو برؤةة اهلل عز كجل عما قرةبن أخاطب بو  

عاىدنا اهلل عز كجل على ذلك فاف نامة األمن ستحالنن أقوؿ قولي كل فئات ىذه األمةن إذا 
 ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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أما باد فيا عباد اهللهلل ثلة من الالماء نحسب أنه  علماء في الدةن أك طبلب عل  متمكنين 
ا شرفه  اهلل عز كجل بالمقاـ فوؽ ىذه األرض المباركة كشرفه  اهلل عز كجل باالنتماء إليهان عاشو 

كعقلبوا في نايمها سنوات طواؿ منسجمين مع نظاـ ىذه الدكلة ككاقع حالهان راضين بكل ما 
ةمكن أف عتالف بو الدكلة من أمور ال داعي إلى بيانهانحتى إف الرضا قد أنساى  الوقوؼ على 

باض بل كثير من المنكرات ظهرت فيما بيننا ككانت من الخطورة بمكافن أنساى  الرضا أف ةقفوا 
اـ ىذه المنكرات باإلنكارن أنساى  الرضا أف ةقولوا ألكلياء األمور إف ىذا منكرن كنظرنا كإذا أم

به  قد كل وا اليـو كجوىه  شطر محاكر غرةبةن محاكر عخدـ الحملة األمرةكية الالهيونية 
ن نبو ةو اإلسرائيلية الماركفةن كلما استقر به  في أحضاف الممولين لهذه الحملة فوًجٍئنا ةتحدثوف ع

خاع  الرسل كاألنبياءن فوجئنا بأنه  ةتحدثوف عن كحي جدةد  rجدةدة على أعقاب نبوة محمد 
مخالف للوحي الذم كانوا ةقركنو كةىٍدرسونو كةيدىرٍّسونون رأةناى  ةتحدثوف عن كحي جدةد ةتالع 

ذلكن كعأملنا بنظاـ الحك  كالرركط التي ةنبغي أف عتوفر في الحك  كالحاك  كالمحكـو كما إلى 
فوجدنا أنه  ةنفاللوف بهذا الذم ةتمسكوف بو عن األئمة الذةن سلفوا كشهدت له  األجياؿ  
كلهان ةنفاللوف بل ةارضوف عن اإلماـ الرافاين عن اإلماـ مالكن عن اإلماـ أبي حنيفةن عن 

لحك  كذةولو اإلماـ أحمدن كنظرنا فوجدنا أنه  ةدلوف بأحكاـ جدةدة ال عهد لها بها عتالع بنظاـ ا
إلى  خره كقد أعرضوا عما قالو األئمةن أعرضوا عما ةقولو اإلماـ النوكم في مجموعون أعرضوا 
عما ةقولو اإلماـ الماكردم في كتابو األحكاـ السلطانيةن كىو الذةن كانوا ةدرسوف ىذه الكتبن 

م حاللن ما الذم كى  الذةن كانوا ةايدكف كةذكركف كةبينوف كةدافاوف عن ىذه األشياءن ما الذ
جرل ةا عباد اهلل؟ إنني أكجز الكبلـ في جملة كاحدة أقولها لك  ككلٌّ منك  ةال  عفاليل ىذه 
الجملةهلل أال بئس الدةن الذم ةكوف خادمان ذليبلن للسياسة األمرةكية الالهيونية الرعناءن أال نا  

 ةهدـ كالذم ةجمع كال ةفرؽ.السياسة التي عكوف خادمان أمينان لدةن اهلل الحقيقي الذم ةبني كال 
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) ُْ ِٙ ِ٘ ا َٛ َْ أَْ ٠ُْطفُِئْٚا َُٔٛه هللّاِ ثِؤَْف  )٠ُِو٠ُلٚ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 
أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

لو أف اإلسبلـ كاف نسيج فكر أك فلسفة إنسانية لتحوؿ منذ زمن بايد إلى أحدكثة عػيٍركىل كلتحوؿ 
إلى نبأ عارةخي طواه التارةخ كنسيو المؤرخوفن ذلك ألف شمس الباثة النبوةة ما كادت عبزغ في 

اربية حتى بدأت سلسلة الاداكات كالمؤامرات كالتربالات كأنواع الكيد لهذه الرسالة الجزةرة ال
السماكةة التي ىي جذع الرساالت السماكةة كلهان ما إف بزغت شمس النبوة في الجزةرة الاربية 
حتى عأل بى ثبلث امبراطورةات كانت إليها قيادة الاال   نذاؾ عوجهت إلى ىذه الرسالة بالكيد 

امرة كلكن ما ىي إال سنوات حتى امتدت السحب الداكنة على علك الحضارات كلها كالمؤ 
كطوةت باد انتثار كانترار كغزت شمس الحضارة اإلسبلمية بقاع الاال  ك فاؽ الدنيا كلها. 

جاءت الحمبلت الالليبية عترلن كلكن ما ىي الااقبة التي ةنبغي أف علفت أنظارنا إليها باد عقود 
أكلئك الذةن أقبلوا إلى ىذه األرض المباركة محاربين كغزاةن رجع كثيره منه  ةحمل  من الزمن رجع

 شالة اإلسبلـ كةارؼ الفرنجة في ببلد المغرب باإلسبلـ كةدعوى  إلى مارفة كاإلقباؿ إليو.

كأقبل المغوؿ من الررؽ ةحدكى  حقد نيارني عجيب قاصدةن إلى أف ةخنقوا الحضارة اإلسبلمية 
في مهدىا من حاضرة الخبلفة اإلسبلمية كأف ةغرقوىا في مياه دجلة الغامرةن فماذا كانت اإلنسانية 

النتيجة ةا عباد اهلل؟ ال اإلسبلـ كال الحضارة اإلسبلمية اختنع أمٌّ منهما كال دجلة أغرقت أمٌّ 
 منهمان كعاد اإلسبلـ ةالو كةالن عن ذاعو فوؽ أرفع كأعلى ذركة من ذرل ىذا الكوكب األرضي

الذم نايش فيو. كاستمرت الاداكات عترل متجهة إلى دةن اهلل عز كجل دكف أف ةكوف رجع علك 
الاداكات إال على أصحابهان كاىتاجت زكابع كلكن النقع الذم حملتو علك الزكابع ل  ةرجع إال 

 إلى رؤكس أكلئك المتربالين باإلسبلـ.
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باض الناس بها على دةن اهلل سبحانو  كباألمس ل  عنسوا باد قالة الالور الكرعونية التي عطاكؿ
كال أقوؿ أساؤكا كما ةقولوفن ليس في الدنيا من ةملك أف ةسيء إلى رسوؿ اهلل أك إلى  -كعاالى 

كاستقبلت أكركبا كيدى  بالترحيبن كنيًررىٍت ىذه الالور ىنا  -اإلسبلـ لكنه  عطاكلوا بذلك 
اعو؟ اعجو كثيره من الغافلين عن اإلسبلـ في كىناؾن كلكن فماذا كانت الااقبة بالنسبة لئلسبلـ ذ

الدانمارؾ إلى اإلسبلـ ةدرسونو ث  إنه  استأنسوا بو ث  إنو اعتنقوهن كفي مؤعمر حضرعو عيًقدى في 
بلدة من ببلدنا الاربية كاإلسبلمية ديًعيى إليو جىٍمعه من مثقفي كعلماء الدانمارؾن نظرت كإذا فيه  

إال ىذا الكيد الذم فػيٍوًجئيوا بون قامت بينه  أستاذة في جاماة  مسلموف ل  ةجرى  إلى اإلسبلـ
من جاماات الدانمارؾ كانت حاملةن قالتهلل ل  أعررؼ باد باإلسبلـ كلكني على ةقين بأف ىذا 

 الطفل الذم أحملو في أحرائي سيولد مسلمان.

نية الاالمية كمع كاليـو أصرت أمرةكا إال أف عالن عن حقدىا متجاكبة في ذلك مع أحقاد الالهيو 
أحقاد إسرائيل كل  ةجدكا أف ةنفثوا رجيع حقدى  إال في ذلك الفيل  الذم سمات  عنون فما الذم 
جرل؟ لقد قاؤكا رجيع حقدى  في أحداث ذلك الفيل  كلكن فماذا كانت عاقبة ذلك الرجيع؟ لقد 

و الذم حالل عاد عتضمخ بذلك الرجيع كجوه أكلئك الذةن أنجزكه كمثلوه كأخرجوهن ىذا ى
 كصدؽ اهلل عز كجل القائلهلل

اًفري   [.ِّكفى( ]التوبةهلل )ةيرًةديكفى أىف ةيٍطًفؤيكٍا نيورى الٌلًو بًأىفٍػوىاًىًهٍ  كىةىٍأبىى الٌلوي ًإال  أىف ةيًت   نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

ال أقوؿ من  -فهل اإلسبلـ ةا عباد اهلل نسيج فكر صاغتو عقوؿه بررةة؟ من ذا الذم من الاقبلء 
ةتالور أف ىذا الدةن أك ىذه الرسالة التي اخترقت مؤامرات المتآمرةن ككيد  -المسلمين 

الكائدةن كعدكاف الماتدةنن اخترقته  جمياان إلى ةومنا ىذا كىي في أكج االنتالارن كىي الرمس 
سبلـ الذم جذع المتؤللئة التي عنرر كعنثر ألقها كنورىا في  فاؽ الدنيا أجمعن أةمكن أف ةكوف اإل

الرساالت السماكةة كلها ىل ةمكن أف ةكوف اإلسبلـ نسيج فكر إنساني؟  -أقوؿ ىو جذع  -
ىذا أكؿ ما ةنبغي أف نالمو لنزداد ةقينان بأف قر ننا إنما ىو كبلـ اهلل كبأف إسبلمنا الذم ةحتضن 

تو كشرفنا اهلل سبحانو الرساالت السماكةة كلها إنما ىو شرعة اهلل التي عنزلت علينا من سماء رحم
كعاالى بو دةنان إلى أف ةيٍحرىرى الناس كةقفوا بين ةدةو. أقوؿ لك  ةا عباد اهلل فلن ةضيره كيد 

 الكائدةن ق ن كليس اإلسبلـ في ىذا الذم فالو ىؤالء الحاقدكف إال كما قاؿ ذلك الراعرهلل

 كناط  صخرة ةومان ليوىيها      فل  ةضرىا كأكىى قرنو الوعر
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أف الذةن أخرجوا ىذا الفيل  إنما عبركا بو عن  -أك ةنبغي أف عبلحظوا  -لتبلحظوف  إنك 
أحقادى  كلكن ىا ىو ذا رجيع األحقاد قاؤكه داخل ىذا الفيل ن كىا أنت  عركف كيف أف ىذا 

الرجيع عاد خضابان خيضٍّبى كجو ىؤالء الذةن اشتركوا في إخراج ىذا الفيل  كعمثيلو كالدكلة التي 
نتو كصفقت لو كباركتون كلكن األمر الذم ةحز في النفس ىو أننا نلتفت ةمينان كشماالنن ال احتض

أقوؿ نبحث عن اإلسبلـ فاإلسبلـ موجود ال عيٍكسىفي شمسو كال ةمكن ألم أثر من سحابة أف 
عسرم على كجهو كلكني أبحث عن المسلمين الذةن شرفه  اهلل عز كجل بهذا اإلسبلـ كحمله  

 ن ى  بل أةن ةقفوف من عحمل رسالة اإلسبلـن قاؿ له  اهللهللرسالتو أة

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

 كليت أنه  سكتوا كلكنه  صرخوا قائلينهلل بل نفسد ما بيننا كبين إخواننا المسلمين كال نالل .

 كقاؿ له  اهلل سبحانو كعاالىهلل

ًمياان كىالى عػىفىر قيوٍا( ] ؿ عمرافهلل )كى  ٍبًل الٌلًو جى  [.َُّاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

كقاؿ قائله هلل بل إنا عزمنا على أف نتفرؽ كعزمنا على أف نجال من األسلحة حارسان لهذه الفرقة 
 التي ةنبغي أف عدـك كال عنقضي.

إذ اشتكى منو عضو  المؤمنوف في عوادى  كعحابه  كالجسد الواحد) :rكقاؿ له  رسوؿ اهلل 
 عداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى(.

قالواهلل أما نحن فلسوؼ نالر على أف ةكوف كل عضو من ىذا الجسد حربان على الاضو ااخر. ةا 
 عجبانن مسلموف كةحاربوف أكامر اهللن كليت أنه  سكتوا.

 كةقوؿ له  ربنا سبحانو كعاالىهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا الى  ًت اٍلبػىٍغضىاء )ةىا أىةػُّهى عػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍ  الى ةىٍأليونىكيٍ  خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّ  قىٍد بىدى
( ] ؿ عمرافهلل   [.ًُُٖمٍن أىفٍػوىاًىًهٍ  كىمىا عيٍخًفي صيديكريىيٍ  أىٍكبػىري

كالوالء ألعداء  كةقوؿ قائله  كما عالموفهلل بل سوؼ ندةر ظهرنا إلى ىذه الوصية كنمد ةد المودة
ن الن بل أصركا إصرارى  على أف ةكونوا سدنة  اهلل عز كجل كأعدائنان كليت أنها مودة نًدٍّ لًًندٍّ

 ةخدموف طغياف الطغاةن كأنت  عالموف ذلك
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 ةقوؿ له  اهللهلل 

ا ال ًذةنى  مىنيوا الى عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاء عػيٍلقيوفى إً   [.ُلىٍيًه  بًاٍلمىوىد ًة( ]الممتحنةهلل )ةىا أىةػُّهى

 كةقوؿ قائله هلل ليس لنا مالطفى نالطفيو للود إال ىؤالء الذةن ةحذرنا اهلل من مواالعه .

أال عركف إلى ذلك؟ أال عركف إلى كاقع المسلمين ةا عباد اهلل كيف ةولي الباض منه  ظهره للباض 
ذةن ةطوفوف حوله  كال طواؼ المؤمن بكابة من إخوانه  ث  ةقبلوف بالمودة كالخدمة لسادعه  ال

اهلل سبحانو كعاالى. نا  ىذه ىي الماليبة. قالوا ككرركا القوؿهلل ما لؤلفراد كاألمراج من الغربيين ال 
الحكومات ضاعفوا من كيدى  لئلسبلـ كسخرةته  بو على مستول المقالة التي عنرر كعلى 

وذج كعلى مستول الكارةكاعير التي ال عخلو مستول الفنوف السينمائية كليس ىذا أكؿ ك خر نم
منو الالحافة األكركبية كاألمرةكية لماذا؟ قلت له  كلماذا ال عتوقاوف ذلك؟ كىل األمر خاص 

بأكلئك الناس؟ ىل عأملت  فوجدع  أف سخرةة المسلمين باسبلمه  أقل خطورة من سخرةة أكلئك؟ 
ج من أمتي على أمتي ةضرب برىا كفاجرىا عندما أقوؿ ألحدى  إف رسوؿ اهلل  ةقوؿ لكهلل )من خر 

كال ةتحاشى مؤمنها كال ةفي بذم عهدىا فليس مني( فيجيبنيهلل ىذا الكبلـ ال ةالل  في ىذا 
الوقت. لماذا عتاجب من أف ةتربه أكلئك الناس باسبلمنا كةتهج  عليو عن طرةع المقالة 

؟ إذا  rلتاالي على رسوؿ اهلل كالكارةكاعير كنحو ذلك كال عتاجب من ىذه السخرةة بل من ىذا ا
 -أك كفاران  -ةقوؿ لنا في كصيتو الغالية قبيل كفاعوهلل )ال عرجاوا بادم ضيبلالن  rكاف المالطفى 

ةضرب باضك  رقاب باض( كةنظر أحدنا إلى ىذا الكبلـ ث  ةقلي بو كراءه ظهرةان لينفذ المزاج 
عليو األجر السخي ككضاو في  الذم في رأسون كليت أنو مزاج شخالين الن لينفذ ما قد أخذ

جيبون أعطني األجر ث  مرني بابادة الريطاف أفال ما عرةد. كما أةسر أف ةضع ىذه الابادة 
للريطاف في قالب اإلسبلـن كما أةسر أف ةضاو في أسلوب كفي طرةقة إسبلمية عدةن للمزاج 

أف ةزداد الغرب  كعخضع للفكر كماللحة الجيبن أليس كذلك؟ ىذا ىو كاقانا فلماذا ناجب من
سخرةة بنا كبدةننا عندما ةنظركف فيجدكف أننا سبقناى  إلى ذلكن ىل من الاجيب أف ةقتدكا بنان 
ىل من الاجيب ةا عباد اهللن أليس فيك  من نظر إلى الكارةكاعير الغربي كىو ةابر عن سخرةتو 

ن أليس فيك  من قرأ أك نيًقلى لو باض م ا كتبتو الالحف الغربية بقادة كثيرو من المسلمين اليـو
سخرةة بالمسلمينن كال شك أف السخرةة بالمسلمين عجر إلى السخرةة باإلسبلـ. على كل حاؿ 
ةنبغي أف أقوؿ أةها اإلخوةهلل أما دةن اهلل عز كجل فلن ةيرىاؾى بروكةن كأما الزكابع التي ارعفات 
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ةاود نقع ىذه الزكابع إال إلى بسبب عداكة الماتدةن كبغضاء الحاقدةن كما إلى ذلك فبل كاهلل لن 
 رؤكس أكلئك األعداءن إال إلى رؤكس أكلئك الحاقدةن على دةن اهللن ىذه حقيقة.

ث  إني أقوؿهلل إننا عندما نطلب من ىذه الدكلة التي احتضنت ىذا الفيل  القذر الذم ةابر عن ىذا 
ذا الفيل  بانزاؿ الاقاب الحقد كالتي عفوح رائحة رجياو عندما نطالب ىذه الدكلة التي احتضنت ى

على الذةن أساؤكا ال إلى اإلسبلـ فق  كال إلى المسلمين فق  بل أساؤكا إلى كل من ةقدس دةن 
اهلل سبحانو كعاالى ذلك ألف اإلسبلـ كما قلت لك  ىو جذع الرساالت السماكةة التي عنزلت على 

ةمقراطية كإف جزءان من عباد اهلل في األرضن نا ن ةجب على ىذه الدكلة كىي عزع  أنها د
الدةمقراطية حراسة مراعر الناسن حراسة قدسية الدةن أف أقوؿهلل فليكن ذلك أسوة بقدسية 

اليهود كإسرائيلن أف أقوؿهلل فلتكن ذلك أسوة بقدسية السامية التي عنظر أمرةكا باررة عيوف بل 
ر من ردكد الفالن بمئات الايوف على كل من ةسيء إليها بكلمةن نا ن كلكن في الوقت ذلك نحذ

عندما نتحدث عن الاقاب نلجأ إلى حضارعنا اإلسبلميةن عندما نتحدث عن الاقاب نيذىكٍّر 
بحضارعنا اإلسبلمية التي عمزج الاقاب الادؿ بل عجال الادؿ سلطانان ةهيمن على الاقابن نذكر 

 أنفسنا كنذكر إخواننا كنذكر المسلمين جمياان بقوؿ اهلل عز كجلهلل

 [.ٖرًمىن كيٍ  شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  عػىٍاًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل( ]المائدةهلل )كىالى ةىجٍ 

ىكذا نفه  رسالتنا السماكةة كىكذا نتاامل ماهان أما ردكد الفال فهي شاردة عن أكامر اهللن ليس 
 رةمة التي كقاتلنا شأف بسفارةن ليس لنا برجل قد ال عكوف لو أةة عبلقة بهذه الج

 [.ُْٔ)كىالى عىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل( ]األنااـهلل 

كلكنا بمقدار ما نحذر من ردكد الفال فاننا نأمر كنذكر بضركرة إنزاؿ الاقابن ىذا شيءن كذاؾ 
شيء  خر؛ موقانا من اإلرىاب كمن الظل  الذم ةستررم موقف كاحد ال ةال  ألوانان متاددة 

الزمافن نحن نتربه باإلرىاب كنحذر منو عندما ةمارس عملو ىنا كنحذر حسب المكاف كحسب 
من اإلرىاب كنحاربو عندما ةمارس عملو في أمرةكا أك في أم بقاة أخرلن ال نال ن دةننا ل  ةربنا 

على أف نكيل الحع بمكيالينن دةننا ل  ةربنا على الدجلن دةننا ل  ةربنا على النفاؽن ىذه ىي 
عونا لبلعتزاز باسبلمنا كبدةننا كهلل عز كجل عاقبة األمورن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر الحقيقة التي عد

 اهلل.
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 ال صٛهح ػٍٝ اٌؾ١بح ٚاٌؼّواْ اإلٍالَ فطبة ٌٍؼمٛي ٚاٌمٍٛة

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
نك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطا

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

منذ ثبلثة عقود من الزمن بدأت عركج في أكساطنا اإلسبلمية كلمة الثورة اإلسبلمية على ألسنة كثير 
الجهاد في سبيل اهلل  -لمة عزاح  الكلمة القر نية مما ةيدعىوف باإلسبلميينن بل أصبحت ىذه الك

كلكأف المراد أف عحل ىذه الكلمة الحدةثة محل الكلمة القر نية أك أف عكوف  -سبحانو كعاالى 
عفسيران للكلمة القر نية. كمن المالـو فيما عقرره أعراؼ السياسة الحدةثة أف كلمة الثورة عاني جىر  

قسران كعنوة كقفزان فوؽ الوسائل كاألسباب المتدرجة الماركفة أم مجتمع ما إلى نظاـ ماين 
كالفطرةة التي أقاـ اهلل عز كجل عالمنا اإلسبلمي عليها. علك ىي حقيقة الثورة فيما ةارفو علماء 
السياسة الحدةثة بل فيما ةارفو الناس جمياان. كمما الشك فيو أف ىذا النهج في جر المجتماات 

لنظ  إلى المجتماات قسران كعنوةن قفزان فوؽ األسباب كالوسائل التدرةجية إلى النظ  أك في جر ا
من شأنها أف عجر إلى المواجهة ث  الاراؾ ث  الانف ث  إلى االحتكاكات الدموةة. كمن ىنا كانت 
الثورات ذات ذةوؿ من القتاؿ الدائر بين الفئات المختلفةن بل كانت الثورات أسبابان النفجار أنهر 

اء ما عكاد عجفن ىذه ىي الحقيقة. كلال نموذجين من الثورات الدموةة المرعبة عجسد من الدم
ىذه الحقيقة التي ةارفها المثقفوف جمياانن أكالىما الثورة البرةطانية التي قامت في أكائل القرف 
إلى  الثالث عرر الميبلدمن ثانيهما الثورة الفرنسية التي قامت في أكاخر القرف الثامن عرر. كنظران 

اىتيوف باإلسبلميينن كنظران  -كلمة الثورة اإلسبلمية   -أف ىذه الكلمة  ةرفع اليـو لواءىا إخوةه لنا ةػينػٍ
إذان  -الجهاد في سبيل اهلل  -إلى أنه  ةحاكلوف أف ةيًحلُّوا ىذه الكلمة محل الكلمة القر نية 

 م ذكرعو لك ؟ةنبغي أف نتساءؿ ما موقف اإلسبلـ من ىذه الكلمة كمن مضمونها الذ
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إف اإلسبلـ ةا عباد اهلل عنزؿ على ألسنة الرسل كاألنبياء جمياان خطابان للاقوؿ كعودان إلى عحكي  
موازةن الال ن ث  خطابان للقلوب كاستثارة للاواطف كالوجداف أف عخضع للقرار الذم اعخذه الاقل 

كاإلوسبلـ ل  ةأت ليجر مجتماان  كالذم أقره الال ن فاإلسبلـ إنما ةخاطب الاقوؿ محاكمان محاكرانن
قسران كعنوة إلى نظاـ أك ليلالع نظامان ما قسران كعنوة بمجتمعن علك ىي الحقيقة التي ةنبغي أف 

نالمها جمياان. ىذه الحقيقة عتمثل في كتاب اهلل كعستبين في حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  
ياابها كاستاراضها جمياانن لكن حسبك  من ذلك كنهجو. أما كتاب اهلل فآةات كثيرة ال مجاؿ الست

 قوؿ اهلل عز كجلهلل

هي ٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍ  كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍ  كىشىاًكٍرىيٍ  ًفي األىٍمًر فىًاذىا عىزىٍمتى فػىتػىوى  ك ٍل عىلىى الٌلًو ًإف  الٌلوى ةيًحبُّ اٍلميتػىوىكًٍّلينى( ] ؿ كىاٍستػى

 [.ُٗٓعمرافهلل 

 حسبك  من ذلك ىذه ااةة الوجيزة في لفظها الاظيمة في ماانيهاهلل

ٍلنىاؾى ًإال  رىٍحمىةن لٍٍّلاىالىًمينى( ]األنبياءهلل   [.َُٕ)كىمىا أىٍرسى

رة. أما سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى كشتاف بين من ةرفع لواء الرحمة كمن ةرفع لواء الثو 
 لو كسل  فلالك  عالموف جمياان أنو بقي ثبلثة عرر عامان ال ةلتفت إال إلى الاقوؿ كال ةخاطب إال 
النفوسن ةحاكمها إلى الحعن ةحاكمها إلى موازةن الال ن ال ةلتفت من كراء ذلك ال إلى قتاؿ كال 

ذلك. أما المرركوف فه  الذةن كانوا ةهرعوف إلى الثورةن ى  ةيهرع إلى حمل سبلحن كأنت  عالموف 
الذةن كانوا ةمترقوف أسلحة الثورة على ىذا النهج اإلنساني الودةع الذم بيًاثى بو رسوؿ اهلل صلى 

اهلل عليو كسل ن كلما ىاجر كاستقر بو المقاـ في المدةنة المنورة كشاء اهلل عز كجل أف ةملٍّكى 
كشاء اهلل عز كجل أف عقـو الدكلة بأركانها الثبلثة كأف عولد األمة  -م كطنان أ -المسلمين أرضان 

اإلسبلمية في ظل الدكلة اإلوسبلمية ىيرًعى الررؾ متمثبلن في المرركينن ىيرًعى كثيره من األم  الذةن  
كانوا ةقودكف الحضارات الجانحة حوؿ الجزةرة الاربية خائفين من ىذا األمر الجدةدن من ىذا 

لميبلد الجدةد للدةن الذم أرساه اهلل عز كجل في الجزةرة الاربية كانترر شااعو إلى أطراؼ ا
الدنيان فاعجهوا إلى رسوؿ اهلل كإلى األمة اإلسبلمية بل إلى الدكلة اإلسبلمية بالقتاؿ بل بالثورةن 

عليو كسل  راحوا ةتجهوف إلى ىذه الدكلة الفتية بالثورة من كل الجهات كرسوؿ اهلل صلى اهلل 
ةدفاه  دفاانن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةدفع عن المسلمين كىن الثورة التي مىل كى اهلل 
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سبحانو كعاالى عباده المسلمين بالجهاد الذم شرعو اهلل عز كجلن فمن ى  الثائركف كمن ى  
 صلى اهلل عليو الذةن رفاوا لواء اإلنسانية كالرحمة كالرفقة باباد اهلل عز كجل؟ قيل لرسوؿ اهلل

كسل  إف في القبائل الكثيرة المنتررة ما بين مكة كالمدةنة أناسان عائهين جدةر به  أف ةنقادكا إلى 
الحع لو أرسلت إليه  باضان من أصحابك ةدعونه  إلى اهلل. أرسل إليه  ستة من عيوف أصحابو 

قيل لرسوؿ اهلل صلى اهلل  ليس ماه  من السبلح إال اللساف الداعي إلى اهلل كاعجهوا إلى حيث
عليو كسل  عن أكلئك التائهينن عاليد المرركوف ىؤالء الستة كاحدان إثر  خرن قيًتلوا عن بكرة 

أبيه ن كل  ةكن مع ىؤالء الالحابة أم سبلح ةمترقونو في كجوىه ن فمن ىو الطرؼ الثائر كمن 
 ىو الطرؼ اإلنساني المحاكر؟ كلك  ةال  الجواب.

قيل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إف في  -في الااـ الرابع من الهجرة  -ليو في الااـ الذم ة
نجد قبائل سمات باإلسبلـ كإنها لخليقة بأف عنقاد لو لو أنك أرسلت من ةارفه  باإلسبلـن أرسل 

إليه  بدالن من الستة سباين كاحدان من عيوف أصحابو ليس ماه  من السبلح إال الحوار الذم 
 عز كجل بون ليس له  سبلح ةمترقونو إال اللساف الذم ةحاكركنه  بون كاعجهوا إلى ابتاثه  اهلل

نجد كأطبع عليه  اإلةذاء من كل جانب بل أطبقت عليه  ثورة التي حدثتك  عنهان قيًتليوا عن 
بكرة أبيه  إال كاحدان شاء اهلل أف ةبقى لالو لكي ةاود إلى رسوؿ اهلل فيخبره بما حدث. إذان من 

 الطرؼ الثائر كمن ىو الطرؼ المحاكرن كلك  ةال  الجواب. ىو

ةـو الفت  اعجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إلى مكة كدخلها من أعلى قم  النالر كلو كاف 
للثورة سبيل إلى أف ةدخل ركعو لكاف ىو أكلى الناس بأف ةالن الثورة كأف ةمترع سبلحها كلكن 

ع ساد بن عبادة قيل لو إنو ةقوؿ اليـو ةـو الملحمةن اليـو األمر كاف على النقيض من ذلك. سم
عيٍستىحىلُّ الكابةن غضب المالطفىن أرسل إليو من ةالح  لو القوؿ كقاؿهلل بل اليـو ةـو المرحمةن 

 اليـو عيٍكسىى الكابة.

أةها اإلخوةهلل ىذا ىو موقف اإلسبلـ من الثورة التي حدثتك  عن ماناىا كالتي ةرفع كثير من الناس 
لواءىا في ىذا الاالر اعباعان لثورعين ةتحدث التارةخ عنهما ذكرت لك  بل أشرت لك  إليهمان إذان 

 –فأم عيو كقع فيو ىؤالء اإلسبلميوف عندما حاكلوا أك ةحاكلوف أف ةستبدلوا بالكلمة القر نية 
 سبلمية.أف ةستبدلوا بها كلمة الثورة اإل –الجهاد في سبيل اهلل ضمن ضوابطهان ضمن أحكامها 
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عباد اهللهلل ةنبغي أف نال  جمياان أنو ما من ثورة عجبر مجتماان من المجتماات على اعباع نظاـ ماين 
قسران كعنوة دكف حوارو كدكف محاكمة فكرةة كحرةة نظر إال كعستولد ىذه الثورة ثورةن مضادةن أخرل 

ةستبطن في باطنو ثورة عطي  بذلك النظاـ كلو كاف ذلك باد حينن النظاـ الذم ةنهض على ثورة 
مضادةن كالجدلية بين الثورات جدلية ماركفة متبينةن كإذا أردت أف ألفت نظرم كأنظارك  إلى 
مالداؽ ىذا الكبلـ فتاالوا فانظركان ةػيرىادي في مالر أف ةػيٍفرىض اإلسبلـ فرضان من علو عن طرةع 

ورة من داخلها ثورة مناقضة كىا الثورة فانظركا إلى ما  ؿ ىذا السبيلن سرعاف ما استولدت ىذه الث
ىما الثورعاف عتاالجاف فيما بينهمان أما المحاكمة الاقلية فبايدة عن الساحة كالميداف نهائيانن أما 

المخاطبة الاقلية التي بيًاثى بها رسوؿ اهلل بل األنبياء جمياان فبايدة كمطوةة. علك ىي حاؿ عونسن 
عى عن طرةع الدعوةن ىل رفع لواء اإلسبلـ عن طرةع الدعوة أجلن ريًفعى فيها لواء اإلسبلـن ىل ريفً 

إلى اهلل كما فال حبيبنا رسوؿ اهلل؟ الن كإنما عن طرةع الثورة. علك ىي الثورة اإلسبلمية التي 
فيًرضىٍت فرضان ىناؾن إنها عستولد من رحمها اليـو ثورة مناقضةن علك ىي سنة اهللن ىكذا ةقرر 

. أقوؿ ىذا الكبلـ كاهلل ةال  كةرهد أنني أقولو من منطلع الحبن من الال  كىكذا نطع التارةخ
ةه( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى [ َُمنطلع الرفقةن من منطلع االندفاع إلى قرار اهلل القائلهلل )ًإن مى

أعجو بكبلمي ىذا إلى ىؤالء اإلخوة اإلسبلميين أك الثائرةن في سبيل اإلسبلـن أقوؿ له هلل عودكا 
أةها اإلخوة إلى نهج حبيبك  رسوؿ اهللن عودكا إلى النهج األمثل الذم بالرك  بو كتاب اهللن أةن 

 أنت  من قولوهلل 

( ] ؿ عمرافهلل  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍ  كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍ  كىشىاًكٍرىيٍ  ًفي األىٍمًر(  [ن أم لو كنت ثائران النفضواُٗٓ هيٍ  كىاٍستػى من حولك )فىاٍعفي عىنػٍ

 [.ُٗٓ] ؿ عمرافهلل 

أةها اإلخوة كلٌّ منا ةخطئ كلكن الااقل ةتبالر موطئ قدميو كةستبين الخطأ الذم كقع فيو فياود 
إلى سيرة  عنون كالاود أحمدن عودكا أةها اإلخوةن عودكا كلنرجع إلى ىدم رسوؿ اهللن كلنرجع

كلقد   -رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن أكاف أكلئك الذةن أرسله  رسوؿ اهلل إلى نجد 
أفكانوا ثائرةنن أفراحوا كى  ةمترقوف أسلحة الثورةن أفكانوا  -كانوا سباين من عيوف أصحابو 

كىو سبلح ةتهددكف أىل نجد بالقتل كالسحع كالمحع؟ النل  ةكن ماه  إال سبلح كاحد أال 
اللساف المحاكرن أال كىو سبلح الحبن أما الثورة فقد كانت إلى الجانب ااخرن كانت إلى 
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جانب أكلئك المرركين الاتاة الطغاة. أال عودكا أةها اإلخوةن عودكا قبل أف عنتهي الفرصة كقبل 
لذم ةدؿ أف عاللوا إلى الجدار المغلع فتضربوا رؤكسك  بو من غير طائل. ال نرك في الظاىر ا

على أنك  إنما عحبوف اإلسبلـ كعغاركف على دةن اهلل عز كجل كلكن ما أكثر الحب الالحي  
الذم ةفقد النهج الالحي ن ال ةجوز أف نكتفي بالحبن البد من أف ةكوف الحب محكومان 

بالاقبلنيةن محكومان بالال ن البد أف ةكوف الحب إف كجد محكومان بكتاب اهللن محكومان بسيرة 
ب اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ألست  أعباعون ألست  أعباع المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن أال حبي

عراركف بنبضات الحب بين جوانحك  لرسولك  محمد صلى اهلل عليو كسل  فكيف عارضوف عن 
ىدةو ةا ناسن كيف عرفاوف لواء الثورة باس  اإلسبلـ كأنت  عالموف أنو ما من ثورة عقـو إال 

ىذه في رحمها ثورة مضادةن عل  ذلك من عل  كجهلو من جهل. أما مخاطبة الاقوؿن  كعستبطن
أما غرس اإلسبلـ في النفوسن أما عهييج محبة اهلل عز كجل في الضمائر فذلك ىو الذم ةبقى 

كذلك ىو الرااع الذم ةمتد. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى لي كلك  كلسائر اإلخوة في اهلل عز كجل 
نية أةضان جماان كسيران على الالراط اإلنساني السلي ن أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف بل في اإلنسا

ةأخذنا من أنفسنا الضالة إليون أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةمتانا باإلخبلص لوجهون أسأؿ اهلل 
وؿ سبحانو كعاالى أف ةرةنا أف ىذا الكوف كلو ةتحرؾ في قبضة اهلل. ما الكوف إف نسينا المكوفن أق

 قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~1139 ~ 
 

 ٌٛ ػوفٛا ٍٕخ هللا ٌّب اهربثٛا فٟ ؽىّخ هللا

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ا سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةه
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ال رةب أف ىذه الفتنة التي عااني منها أرضنا كبلدعنا المباركة ىذه من الخطورة بمكافن على أنها 
ستمر باذف اهلل جل جبللو كلن عتلبث بقطع النظر عن الميقات كالزمافن كلكن ما ىو أخطر من 

ا النتائج كالذةوؿ التي عكاثرت من كرائها كبسببهان ىذه النتائج المتمثلة في شكوؾ ىذه الفتنة ذاعه
كرةب بدأت عغزك قناعات كةقين كثيرو من المؤمنين باهلل سبحانو كعاالى مما جاله  ةرعابوف في 
 عدالة اهلل كحكمتو كرحمتون بل مما جال باضان منه  ةتبرموف على حك  اهلل عز كجل كقضائو. 

خطيرة كلكن ما ىو أخطر منها ىذا الرةب الذم ةسرم من كرائها إلى قلوب كعقوؿ كثيرو  الفتنة
من اإلخوة الذةن نحسبه  مؤمنين باهلل سبحانو كعاالى. كإنني ألجـز بأف ىؤالء اإلخوة لو عدبركا 
سنن اهلل عز كجل كقوانينو التي أعلن عنها ببيانات قاطاة كاضحة في محك  عبيانو لما استطاعت 

ىذه الفتنة أف عسرم بريء من الرةب إلى قلوبه  ق ن كلكن اإلعراض عن كتاب اهللن بل 
اإلعراض عن مارفة سنن اهلل عز كجل كقوانينو ىي التي عفت  باب الركوؾ كالرةب عسرم إلى 

 عقوؿ ىؤالء اإلخوة كقلوبه ن أل  ةقل اهلل عز كجل في محك  عبيانوهلل

ًثيرو( ]الرورلهلل )كىمىا أىصىابىكي  مٍّن مُّاًليبىةو  ا كىسىبىٍت أىٍةًدةكيٍ  كىةػىٍافيو عىن كى  [.َّفىًبمى

 أكل  ةقل البياف اإللهي خطابان لناهلل

ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعنًد أىنٍػفيًسكيٍ  ًإف   ػذى ا قػيٍلتيٍ  أىن ى ىى هى  الٌلوى عىلىى كيلٍّ )أىكىلىم ا أىصىابػىٍتكي  مُّاًليبىةه قىٍد أىصىٍبتي  مٍّثٍػلىيػٍ
 [.ًُٓٔدةره( ] ؿ عمرافهلل شىٍيءو قى 

 أما قرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل
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 [.ُِّ)ل ٍيسى بًأىمىانًيٍّكيٍ  كىال أىمىاًنيٍّ أىٍىًل اٍلًكتىاًب مىن ةػىٍامىٍل سيوءان ةيٍجزى بًًو( ]النساءهلل

علك ىي سنة ربانية مرعبطة بهذه الفتنة التي عمر بنان كإنها لنموذج من النماذج التي عسجل 
بطرةقة جلية كاضحة ىذه السنة الربانية التي ةأخذ اهلل عز كجل بها عباده في كل زماف كعجسد 

كمكافن كلكن في الناس أك في ىؤالء اإلخوة من قد ةسأؿهلل فاذا كاف ىذا الببلء من شأنو أف ةنزؿ 
 على الذةن أخطأكا كالذةن ارعكبوا ااثاـ التي عستدعي مثل ىذا الببلء فما ذنب البر ءن ما ذنب

الذةن ل  ةنحرفوا ق  إلى مهاكم الرذةلة أك مهاكم المااصي؟ كالجواب أف ىذا االستركاؿ دليل 
ثاف على أف ىؤالء اإلخوة ال ةلتفتوف إلى قوانين اهلل في عباده كال إلى سننو التي ةأخذى  بها 

 سبحانو دائمانن كلو أنه  عدبركا كتاب اهلل لالموا الجواب عن ىذا السؤاؿ أةضانن أل  ةقل اهلل
 كعاالىهلل

نىةن ال  عياًليبىن  ال ًذةنى ظىلىميوٍا ًمنكيٍ  خىآص ةن( ]األنفاؿهلل   [.ِٓ)كىاعػ قيوٍا ًفتػٍ

أكل  ةسماوا كبلـ رسوؿ اهلل في الحدةث الالحي هلل )كالذم نفسي بيده لتأمرف بالماركؼ كلتنهن 
 فبل ةستجاب لك (. عن المنكر أك ليوشكن اهلل أف ةباث عليك  عذابان من عنده ث  لتدعنو

أكل  ةقرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كعاالى في حع بني إسرائيلن أكلئك الذةن أعلن البياف اإللهي عن لان 
 اهلل له  إذ قاؿهلل

اني   واٍ )ليًانى ال ًذةنى كىفىريكٍا ًمن بىًني ًإٍسرىائًيلى عىلىى ًلسىاًف دىاكيكدى كىًعيسىى اٍبًن مىٍرةى ى ذىًلكى ًبمىا عىالىوا ك كى
انيوٍا الى ةػىتػىنىاىىٍوفى عىن مُّنكىرو فػىاىليوهي ٖٕةػىٍاتىديكفى( ]المائدةهلل  [ن إلى أف قاؿ موضحان سبب ذلك  )كى

انيوٍا ةػىٍفاىليوفى( ]المائدةهلل   [.ٕٗلىًبٍئسى مىا كى

انتررت المااصي ضمن أناس محدكدةن نا  كلكن ىل كيًجدى األمر بالماركؼ؟ ىل كيًجدى النهي عن 
  عذكركف ةـو قلت كحذرت منبهان إلى كثيرو من المااصي التي أكغلىٍت كسىرىٍت في المنكر؟ كلالك

مجتمانا اإلسبلمي المبارؾ دكف كجود من ةنبو كةنهىن كقلتهلل إف ىذا لنذةر شر مقبل إلينان أال 
عذكركف ذلك؟ ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمها ةا عباد اهللن ىي سنة ماضية في عباد اهلل عز كجل 

النبوةن ىذه السنة نػيفٍّذىٍت حتى في حع سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن أكال  منذ عالر
عذكركف أف ثلة ةسيرة من الالحابة أخطأكا فاالوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةـو أحدن أمرى  
فاالوه فكانت عاقبة ذلك أف أرسل اهلل سبحانو كعاالى إلى الجيش كلو ببلءن بسبب ماالية ثلة 
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ة من الجيش من أصحاب رسوؿ اهللن حتى إف رشاش ىذه الماليبة أصابت رسوؿ اهللن  ةسير 
 كيًسرىٍت رباعيتو من أسنانون شيج  كجهون كقع في كمينن علك ىي ظاىرة ىذه السنة الربانية. 

أال عذكركف ةـو حنين كىو اليـو الذم كاف جيش المسلمين قد كصل إلى الرق  القياسي في الادد 
قد كصل إليو من قبل ق ن كاف جيش المسلمين اثني عرر ألفانن قاؿ أحدى  كقد  الذم ل  ةكن

سرت نروة ىذه الكثرة في رأسوهلل لن نػيٍغلىبى اليـو من قلةن عذكر الكثرة كل  ةتذكر نالر اهللن فماذا  
كانت عاقبة ىذه الكلمة التي سرت في أفراد الجيش كما عسرم الجرثومةن كانت النتيجة أف 

عز كجل من أفراد ىذا الجيش جمياان رباطة الجأش كالجرأة التي كانوا ةارفونها من استلب اهلل 
أنفسه ن كسرعاف ما دخله  الرعب كانترركا ىاربين ذات اليمين كذات اليسار إلى أف سماوا 

دعاء رسوؿ اهلل ةقوؿ له هلل )إلي  ةا أصحاب البياةن إلي  ةا أصحاب الرجرةن أنا النبي ال كذبن أنا 
عبد المطلب( غفر اهلل سبحانو كعاالى له  كأعاد له  النالر كالتأةيد. سنة ماضية في عباد اهلل ابن 

سبحانو كعاالىن نا  المااصي إنما كقات في دائرة صغيرة كال أرةد أف أشير إلى ىذه الدائرة كلكن 
اف الاذبن ماذا كاف موقف ااخرةن؟ كاليـو أةن ى  اامركف بالماركؼ كالناىوف عن المنكر باللس

بمراعر الحبن أةن ى  أصحاب ىذه األلسن؟ خرجوا كابتادكا بدالن من أف ةقفوا ليأمركا 
بالماركؼ كةنهوا عن المنكرن أال عركفن عندما ةجد موالنا كخالقنا الذم ةال  السر كأخفى ةجد 

الر من عباده الراردةن عن ىدةون الراردةن عن صراطو مؤمنوف كلكنه  بدالن من أف ةستنزلوا الن
علياء الربوبية ةستنزلونو من أةدم أعداء اهللن كأم األعداءن أكلئك الذةن غضب اهلل عز كجل 

عليه ن بياف اهلل عز كجل ةوض  بطرةقة عجيبة كغرةبة ككأنها  ةات نزلت في ىذا الاالر بل عاليقان 
 على ىذه الفتنةهلل

هيٍ  كىةىٍحًلفيوفى عىلىى اٍلكىًذًب )أىلىٍ  عػىرى ًإلىى ال ًذةنى عػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل   وي عىلىٍيًه  م ا ىي  مٍّنكيٍ  كىالى ًمنػٍ
 [.ُْكىىيٍ  ةػىٍالىميوفى( ]المجادلةهلل 

)أىلىٍ  عػىرى ًإلىى ال ًذةنى عػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل وي عىلىٍيًه ( من ى  القـو الذةن )غىًضبى الل وي عىلىٍيًه (؟ كلما 
فين ةالن البياف اإللهي أنو )غىًضبى الل وي عىلىٍيًه ( فلتالموا أف المراد به  اليهودن رأةت  كصفان لمنحر 

أكلئك الذةن أعلن اهلل عز كجل لانه ن ةلفت ربنا النظر في ىذا الاالر إلى أناس من أبناء جلدعنا 
ؤى  قرارى  الاقلي هلل عز كجلن أةن أصب  كال -بحسب الظاىر  -ممن باةاوا اهللن ممن أسلموا 
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اليـو علنان ال سران؟ الجواب عن بياف اهللهلل )أىلىٍ  عػىرى ًإلىى ال ًذةنى عػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل وي عىلىٍيًه  م ا ىي  
هيٍ  كىةىٍحًلفيوفى عىلىى اٍلكىًذًب كىىيٍ  ةػىٍالىميوفى(.  مٍّنكيٍ  كىالى ًمنػٍ

جادؿ كةسأؿهلل فها ى  أكالء التائهوف ربما عاد ىذا الذم عسرم الركوؾ كالرةب إلى قلبون عاد ة
الكافركف الجاحدكف في مجتمااعه  الغربية ةتقلبوف في حمأة الرذةلة كالكفر دكف أف ةاليبه  مثل 

ىذا الببلء الذم أصابنا؟ كالجوابهلل مرة أخرل أقوؿ أةها اإلخوة عودكا إلى كتاب اهلل فتبينوا 
لمسلمين بيننا كبين ربنا عقدن عهد عاىدناه عندما قوانينو التي ةأخذ عباده بهان عبينوا سننون نحن ا

 منا بو كباةاناه عندما  منا بو ث  إنا أخلفنا الاقدن أكلئك الذةن عتحدث عنه  في الغرب ىل ةوجد 
بينه  كبين اهلل عقد إسبلـ كإةماف؟ ال ةوجدن كمن ث  فاف مسؤكليتنا أننا خالفنا ما عاىدنا اهلل عز 

 كجل عليون كةقوؿ ربناهلل

 [.َْكىأىٍكفيوٍا بًاىٍهًدم أيكًؼ بًاىٍهدًكيٍ ( ]البقرةهلل )

أجلن ىكذا ةأمرنا اهلل سبحانو كعاالىن اهلل سبحانو كعاالى ةيذىكٍّرينا دائمان بأف نكوف عند الاقد الذم 
 أخذناه على أنفسنا

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا أىٍكفيوٍا بًاٍلايقيوًد( ]المائدةهلل   [.ُ)ةىا أىةػُّهى

د علك التي بيننا كبين اهلل سبحانو كعاالى. أكلئك الذةن ةايروف في الغرب برطرةو كأجلُّ الاقو 
األمرةكي كاألكركبي ل  ةمدكا أةدةه  إلى بياة مع اهلل كمن ث  فاف اهلل ال ةحاسبه  في دار الدنيا 

أةها على ذلكن ىل ةقوؿ اهلل عز كجل ةا أةها الناس ال عأكلوا الربا أضاافان مضاعفة أـ ةقوؿهلل ةا 
الذةن  منوا؟ كلك  ةال  السببن لن عجد  ةة ةخاطب اهلل فيها الناس جمياان ةأمرى  اهلل فيها 
بحك  من أحكاـ الررةاة اإلسبلمية الفرعية أبدان ألف الكافرةن ليس بينه  كبين اهلل عقد كإنما 

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا الى عىٍأكيليوٍا الرٍّبىا أىٍضاىافان   [. ةقوؿهللَُّمُّضىاعىفىةن( ] ؿ عمرافهلل ةقوؿهلل )ةىا أىةػُّهى

ًل الر ٍيطىافً  ـي رًٍجسه مٍٍّن عىمى ٍيًسري كىاألىنالىابي كىاألىٍزالى ا اٍلخىٍمري كىاٍلمى ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ًإن مى فىاٍجتىًنبيوهي  )ةىا أىةػُّهى
 [.َٗلىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]المائدةهلل 

ةايروف في الغرب عقابه  المدخر له  على الكفر ال أجلن ىذا ىو الجواب. أكلئك الناس الذةن 
على األعماؿن ال على أحكاـ الررةاةن كقد ادخر اهلل سبحانو كعاالى له  ذلك الاقاب إلى اليـو 

على كل المستوةات ث  إنا نارض عن الاقد  -ال عنسوا  -الموعودن أما نحن فقد عاىدنا اهلل 
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نخوف ىذا الاقدن بل ماذا أقوؿ  -د أف أقوؿ نخوف اهلل كال أرة -الذم أعلناه كنخوف ىذا الاقد 
 لك ؟!

ٍيًسري كىاألىنالىابي كىاألىٍزالى  ا اٍلخىٍمري كىاٍلمى ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ًإن مى ـي( نبهتني الذاكرة كأنا أعلو ىذه ااةة )ةىا أىةػُّهى
ا ال ًذةنى إلى  خر ااةةن ىذه ااةة ذكرعني بسخرةة ةتجاذبها فيما بينه  كثيركف من ا لناسن )ةىا أىةػُّهى

ًل الر ٍيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي( قاؿ قائ ـي رًٍجسه مٍٍّن عىمى ٍيًسري كىاألىنالىابي كىاألىٍزالى ا اٍلخىٍمري كىاٍلمى له هلل إف  مىنيوٍا ًإن مى
مانى اجتنبوه أم ضاوا الخمرة إلى جانبك ن كأنا سمات ىذا كثيرانن بل إف أفواىان عفوىت بهذه 

 ة من كتاب اهلل عز كجلن ليت أف اهلل عز كجل ال ةحاسبنا بجرةرعه  ق .السخرة

ىذا موجود ةا عباد اهللن إذان أعود فأقوؿهلل الفتنة ستمر كلن عتلبثن كىي خطيرة كلكن ما ىو أخطر 
منها ما عتركو من عقابيل كنتائج في قلوب كعقوؿ كثيرو من الناسن الرك في عدالة اهللن الرك 

 حكمتو.في رحمة اهلل ك 

أةها اإلخوة فلياود كل كاحد منك  إلى ما استكن في قرارة عقلون إلى ما استكن في ةقينو الاقلي 
كالقلبي فليتساءؿ عن مدل ةقينو بحكمة اهلل كعدالتو بل برحمتو أةضان كليتلمس حقيقة اإلةماف 

لى األحادةث التي كجذكة اليقين التي ةنبغي أف عزداد بمثل ىذه الحالة ال أف عنقه. عندما أعود إ
كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فيها ىذه الفتنة أزداد إةمانان كأزداد ةقينان بنبوة رسوؿ اهلل بل 
لكأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بيننا ةرل باين بالره ال بباليرعو كل ىذا الذم ةجرمن كمن 

سميها أزمة كال ماليبةن عندما أجد  ث  فأنا أحب أف أسميها بالتسمية النبوةة فتنة كال أحب أف أ
كبلـ رسوؿ اهلل عن ىذه الفتنة ككيف ةهتف بنا من كراء أسوار القركف أال نضل كأال نتيو كأال نررد 
عن صراط اهلل عز كجل أزداد إةمانان باهللن كأنظر إلى إخوة لنا كقد شردكا عن االستجابةن عن ىذا 

ون أجل. ىذا الببلء الماحع الذم جاء من جراء الهتاؼ الذم ةالك أسماعه  ث  إنه  ةارضوف عن
ىذه الفتنة التي ستمر كما قد ذكرت لك ن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةقوؿ في الحدةث 

الالحي هلل )الجهاد كاجب عليك  خلف كل أمير بر ان كاف أك فاجران كإف ىو عمل الكبائر(ن كأناس 
كبلـ رسوؿ اهلل ىذا كةجاىدكف ىؤالء األمراء   من أبناء جلدعنا ةزعموف أنه  مسلموف ةارضوف عن

 ضد كبلـ رسوؿ اهللن ةجاىدكف ضد ىؤالء األمراء بدالن من أف ةجاىدكا مع ىؤالء األمراء.

رسوؿ اهلل ةقوؿهلل )الجهاد كاجب عليك  خلف كل أمير بػىر ان كاف أك فاجران كإف ىو عمل الكبائر( 
 إذان فامل الكبائر ال ةيكىفٍّر.
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ا اإلخوة من صلتنا برسوؿ اهللن أةن نحن من صلتنا بكتاب اهلل سبحانو كعاالىن عندما أةن نحن أةه
عيالىف ى القلوب من الروائب كعندما ةكوف إةماننا خاضاان لسلطاف اهلل عز كجل ال خاضاان لتجارةن 

ه كنمزؽ التجارة المالية التي عجال أفواىنا عػيٍفتى  كال عكاد عمتلئ كعربع من كراء الماؿ الذم ندخر 
من خبلؿ ذلك ىدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كعااليمو. عندما ناود مخلالين هلل عز كجل 
نتبع أمره كنضحي بكل شيء في سبيل رضا اهلل كفي سبيل رضا رسوؿ اهلل كل ماليبة عيٍطوىل ككل 

إال ما  -ببلء ةبتادن نا  كلكن متى سيكوف ذلك؟ أبناء جلدعنا الذةن ةردحوف عحت ىذه الفتنة 
ةتخذكف منها عجارة فتنة أك عجارة أزمة كما ةقولوفن أال عسماوفن أال عركف؟ ىا ى  أكالء  -نذر 

على حساب  -أجل  -ةتسابقوف في سبيل أف ةملؤكا ال الجيوب فق  بل البيوت كالالنادةع 
ا الرتاءن أال الناس الذةن شيرٍّديكا من بيوعه ن الناس الجياعن الناس الذةن عميته  رعدة البرد في ىذ

عسماوفن أال عركف؟ ىذا الذم نااني منو ىو الذم ةجر بنا ىذه الفتنةن ككلما عالفت النفوسن 
صيفٍّيىٍت من الروائب كاألدراف ككلما صدقوا ما عاىدكا اهلل عز كجل عليو فاف كقع ىذه الفتنة 

نوران ةتؤلأل من ةخف ث  ةخف ث  إنو ةزكؿ ث  إف اهلل عز كجل ةرسل باد ىذه السحابة السوداء 
 رحمة اهلل سبحانو كعاالى كفضلون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ث١ٓ ِٓ ٠قلع ثبٌقالفخ ِٚٓ ٠ظو ػٍٝ اٌالك١ٕ٠خ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
حانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سب

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ن جرت عند عودعي من البلذقية إلى دمرع في ةـو  حادثةه سأفتت  بها حدةثي إليك  في ىذا اليـو
الحافلة التي عدت بها إلى دمرع شاتو من شتاء السباينات في القرف المنالـر الماضي. كانت 

مليئة بالرباب الذةن عطوؼ برؤكسه  مراعر المرح المجوني عهيمن على نفوسه  أىواء الربابن 
ككانت الحافلة مليئة بضحكاعه  الالارخة كنكاعه  المتنوعة. ما إف انطلقت الحافلة بنا حتى 

كغطت زرقة السماء أجمعن كما عبلقت الغيـو من شتى أنحاء السماء كما ىي إال أطبقت كعكاثفت 
ىي إال دقائع حتى أخذت األمطار الردةدة عهمي من حولنان ث  إنها ل  عكن إال دقائع حتى 

غابت األمطار كعحولت إلى عاصفة ثلجية اشتدت كما عزاؿ عرتد كل  عتراجع. حتى إذا كصلنا 
 بياض الثلج ةا  اافاؽ إلى النبك كاف ظبلـ الليل قد اشتد كل  ةاد ةتراءل عحت ظبلـ الليل إال

جمااءن كاف قرار سائع الحافلة أف نبيت في ذلك المكاف علك الليلة كأف ةبلـز كل كاحد منا 
مقاده من الحافلة. كفي ضحى اليـو الثاني كانت الدنيا التي من حولنا عحولت إلى كرة كبيرة 

ال ةتجلى فيها شيء من بيضاء ال ةستبين فيها سماء من أرض كال ةستبين فيها ةمين من ةسار ك 
مانى الطرةع كأثرهن كلكن السائع أصٌر على أف ةغامر بنا اعتمادان على ذاكرعو في مارفة الطرةع 

عاارةجو كاستقامتو كالتواءاعو. سارت بنا ىذه الحافلة مترنحة عترن  ذات اليمين كذات الرماؿ في 
نا جمياان بأننا بين شق ي الهبلؾن ب ءو شدةد ككأنها شارب ثمل ةترن  كةكاد أف ةسق  أرضانن شار 

الذةن كانوا كما قلت لك  مثاؿ المرح  -إلى ىؤالء الرباب  -كىذه ىي نقطة الابرة  -كنظرت 
نظرت إليه  كى  كثرة كإذا به  ما بين مستغفر كمسب  كداعن كنظرت إلى كاحد منه   -المجوني 
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ةخاطب من فيها قائبلنهلل أةها األخوة ككاف أشدى  عبثان كلالو أشدى  مجونانن كقف كس  الحافلة 
نحن أكثر من أرباين راكب كإني ألعتقد أف أرباين دعاءن ةتجو منا إلى اهلل ال ةمكن أف عرٌد كلها 

خائبة. أصدقك  أةها األخوة أني نظرت إلى نفسي فوجدعني علميذان في مجاؿ التبتل كاالنقياد إلى 
ال أقوؿ عحولوا من مجوف إلى التزاـ بل خلقوا  -خر اهلل أماـ ىؤالء األخوة الذةن خلقوا خلقان  

إف ىي إال دقائع حتى بدأت السحب عتفرؽ كإذا بزرقة السماء عستبين ىنا كىناؾن  -خلقان  خر 
كما ىي إال دقائع حتى عجلت الرمس كأخذت عرسل أشاتها إلينا من ىنا كىناؾن كعفرقت 

 وبنا جمياان.السحب كعادت مراعر األمن كالطمأنينة عسرم إلى قل

ىذه الحادثة التي كقات في علك الحافلة سٌنة من سنن اهلل في عباده ةا أةها الناسن كلكن ىذه 
السنة عتسع ث  عتسع ث  عتسعن قد عقع في حافلة كقد عقع في قرةة كقد عقع سنة اهلل ىذه في 

ن ىي سنة من سنن اهلل سبحانو كعاالى  الماضيةن المانى دكلة كما ىي الحاؿ بالنسبة إلينا اليـو
 كاحد كالحقيقة كاحدة كالفرؽ ال ةستبين إال ما بين صغر الدائرة كاعساعها. 

إنك  لتركف ةا عباد اهلل أننا نمر في األزمة ذاعها التي مر بها أصحاب علك الحافلة كإنك  عالموف 
حة المبددة أننا طرقنا أبواب المؤسسات التي عرعى حقوؽ اإلنساف نستثيرىا لرعاةة الحقوؽ المذب

المظلومة فل  ةلتفت إلينا أحد بل أم من علك المؤسسات أبدانن شكونا إلى مجلس األمن إلى 
ىيئة األم  إلى الجماية الامومية كعرضنا الحاؿ كلكن الجميع اعخذكا موقفان ةقوؿ إف سورةا 

تهان ليست موجودة في قائمة علك الدكؿ التي عكلف ىذه المؤسسات اإلنسانية الدكلية برعاة
سورةا ليست كاحدة ممن ةنبغي أف ةنظر في شأنهان لماذا؟! كل شيء ةمكن أف ةقاؿ إال الجواب 

عن سؤاؿ لماذان كالتفتنا إلى الجوار المحي  بنا نستثيرى  باس  الجوار اإلنسانين نهتف به  
ناهن عن باس  األخوة اإلسبلميةن ننادةه  باس  المركءةن كنسائله  عن ظل  اقترفناهن عن سوء جني

بادرة ارعكبناىا في حع غيرنا لنتوب كلنؤكبن لكن الجوار أجمع عجاىل النداءات اإلنسانيةن 
كمزؽ األخوة اإلسبلميةن أجل. كالتفتنا إليه  جمياان نسائله  عن السبب في أنه  فاجؤكنا بريء 

أف نحاربه  مفاجئن ةمدكف أةدةه  إلى الادك الذم كنا إلى األمس القرةب متفقين على أف علينا 
في خندؽ كاحد لنايد الوطن إلى أصحابو كلنايد الحقوؽ إلى مبلكهان ما لك  أةها األخوة عحولت  

الالادقين  -إلى نقيض كاعخذع  من الادك األرعن صدةقان مخلالان؟! كاعخذع  من األخوة 
 اعخذعموى  أعداء كأم أعداء؟! ما السبب؟! ذكرناى  بقوؿ اهللهلل -المخلالين لك  
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هيٍ  كىةىٍحًلفيوفى عىلىى اٍلكىذً  )أىلى ٍ  ًب عػىرى ًإلىى ال ًذةنى عػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل وي عىلىٍيًه  م ا ىي  مٍّنكيٍ  كىالى ًمنػٍ
انيوا ةػىٍامىليوفى( ابان شىًدةدان ًإنػ هيٍ  سىاء مىا كى  كىىيٍ  ةػىٍالىميوفى * أىعىد  الل وي لىهيٍ  عىذى

يجة كماذا كاف الموقف من ىذه التذكرة؟ ل  ةكن الموقف إال الهزء ذكرناى ن فماذا كانت النت
كالسخرةةن أجل مسلموف في الظاىرن أةن ذىب اإلسبلـ الذم كاف خفيان  في الباطن؟! ما الذم 

استوجب أف ةالب  األخوة الذةن عقد اهلل عز كجل بيننا كبينه  رباط األخوة؟! ما الذم اقتضى أف 
ى دبر ااذاف أك عحت األقداـ؟! ما الذم جالك  عالطفوف أعداء اهلل عمزؽ ىذه األخوة كأف علق

ما الذم جالك   -أكلئك الذةن غضب اهلل عليه  كأكد ذلك مرة كمثنى كثبلث  -عز كجل 
 عالطفونه  أصدقاء مناقضين بل محاٌدةن قرار اهلل سبحانو كعاالى؟! 

دة كإذا السبل كلها مقطاةن عأملنا فل  أعود فأقوؿ التفتنا ةمينان كشماالن كإذا األبواب كلها موص
نجد أمامنا إال سبيبلن كاحدان ىو السبيل المفت  ن ل  نجد أمامنا إال بابان كاحدان ال بدةل عنو كال ثاني 

لو أال كىو باب التارؼ على اهللن عارؼ إلى اهلل في الرخاء ةارفك في الردةن ىذا ىو الباب 
طرقنا سائر األبواب كالتفتنا إلى القرةب إلى الالدةع إلى المفت  أمامنان ىل من رةب في ذلك؟ 

األخ كإذا الجميع مدبركفن كإذا الجميع ةناصبوف الاداكة كةرسلوف إلينا الببلء الماحع من سه  
كاحدن من قوس كاحدن باب كاحد بقي مفت حان أمامنا ىو باب اإللتجاء إلى اهللن باب التارؼ على 

لتالموف أف نداء اهلل عز كجل ةهتف بنا كةالك أسماعنان أال عركنو  اهلل سبحانو كعاالىن كإنك 
 ةقوؿهلل

 )اٍدعيوٍا رىب كيٍ  عىضىرُّعان كىخيٍفيىةن ًإن وي الى ةيًحبُّ اٍلميٍاتىًدةنى( ][

 [ِْضىر عيوفى( ]األنااـهلل )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمى و مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىاىل هيٍ  ةػىتى 

انيوٍا ةػىٍامىلي  وفى( )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مىا كى
 [ّْ]األنااـهلل 

 أال عركنو ةقوؿهلل

ًئن ةن ةىأٍ  انىٍت  ًمنىةن مٍُّطمى ا ًرٍزقػيهىا رىغىدان مٍّن كيلٍّ مىكىافو فىكىفىرىٍت بًأىنٍػايً  الٌلًو )كىضىرىبى الٌلوي مىثىبلن قػىٍرةىةن كى عًيهى
انيوٍا ةىاٍلنػىايوفى( ]النحلهلل  ا الٌلوي لًبىاسى اٍلجيوًع كىاٍلخىٍوًؼ ًبمىا كى  [ُُِفىأىذىاقػىهى

  أذاقها اهلل ىذا اللباس في انتظار أف علتجئ إلى اهللن في انتظار أف عاود إلى اهلل سبحانو كعاالى.
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نحن ااف أةها األخوة من ىذه الماليبة أماـ ىذه المرحلةن إنها مرحلة نهائية مرة ثانية كثالثة أقولها 
لك ن لكن ىذه المرحلة النهائية عستبطن دعوة متكررة من اهلل عخاطب كل كاحدو كاحدو فينان بدءان 

ى القاعدة الرابية الاامة أف من القيادة بدءان من القائد األعلى إلى القيادة فما دكنها فما دكنها إل
عودكا إلى اهلل بااللتجاء الالادؽن عودكا إلى اهلل فاستالنوا عبودةتك  هلل عز كجلن عحققوا 

بهوةاعك . ىا ىي ذم الدنيا كلها عجاىلتك ن رحمن كاحد ىو الذم ةنجيك  ىو الذم ةنترلك  
حتاج إلى قلب صادؽ نابض من ىذا الاذابن كاألمر ااف ةحتاج إلى جهد كبير عبذلونو لكنو ة

بهوةة الابودةة هلل كلساف شاىد على ىذا الذم ةجوؿ في القلب كةنبض بو الفؤادن ما الفرؽ بيننا 
كبين علك الثلة من الرباب  -كنحن الذم أقامنا اهلل فوؽ ىذه األرض المباركة  -أةها األخوة 

بتل إلى الضراعة؟! ما الذم الماجن؟! ما الفرؽ؟! ما الذم حوله  من المجوف الردةد إلى الت
جاله  ألسنان ما بين مستغفر كما بين مسب  كما بين داعو كمبتل إلى اهلل عز كجل؟! أليست القالة 

كاحدة؟! أليست السٌنة ىي ىي؟! كىل من فرؽ إال فرؽ ما بينها نموذج صغير كما بين الحالي 
دة أكلئك الرباب؟! لماذا ال نلتجئ الذم ةغطي الدكلة كلها؟! لماذا؟! لماذا ال ناود إلى اهلل كاو 

إلى اهلل كالتجاء أكلئك الرباب؟! جيراننا عنكركا لنان إخواننا في اهلل مزقوا األخوة الربانية كألقوىا 
ال أقوؿ كراءى  ظهرةان بل ألقوىا عحت األقداـن أما نحن أما نحن فبل نزاؿ نالن عن كالءنا هللن 

  نالن عن عبودةتنا هلل سبحانو كعاالى.

قلنا ككررنا القوؿ أنك  عحاربوف النظاـ لسبب ما عستبطنو أفئدعك ن فما باؿ األسر القاباة في 
بيوعها؟! ما باؿ األطفاؿ في مدارسه ؟! ما باؿ الاماؿ في ماامله ؟! ما باؿ الناس الذةن ةساوف 

لموت؟! ةبتغوف أف ةاودكا برزقه  إلى أىليه  كأكالدى ؟! ما باؿ ىؤالء عرسلوف إليه  حم  ا
فيما  -عداءك  لنظاـ كلال حقدك  ةتجو إلى شخهن حسنانن فما بالك  عازموف عزمان ال عودة عنو 

على محع ىذه األرض المباركة بكل من فيها كبكل ما فيهان سؤاؿه طرحناه كلكن ما من  -ةبدك 
 مجيبن الجواب ةأعي من عند اهلل سبحانو كعاالىهلل 

امىكيٍ ( ]محمدهلل )ًإف عىناليريكا الل وى ةىناليرٍكي   [ٍٕ  كىةػيثىبٍٍّت أىٍقدى

 أل  ةقل اهلل عز كجل ىذا الكبلـ؟!

 [ُِٔ)كىمىا الن اٍلري ًإال  ًمٍن ًعنًد الٌلًو اٍلاىزًةًز اٍلحىًكيً ( ] ؿ عمرافهلل 
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 [ّْ)فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا( ]األنااـهلل 

  اهلل عز كجل في المقاـ فوؽ ىذه األرض المباركةن أةها األخوة أنا أبحث عن الناس الذةن شرفه
أبحث عٌمن ةحقع مسيرة أكلئك الرباب في الحافلةن ك  ى  الذةن عابوا إلى اهلل باد شركد؟ ك  
ى  أكلئك الذةن ةستغفركف اهلل باد مجوف؟ أةبلغوف عررة في المئة؟! أةبلغوف خمس عرر في 

لكل عاكف على غيون الكل عاكف على شهواعو المئة؟! ما أظن. البقية الكل ةركب رأسون ا
كأىوائون نا  كأرجو أف أكوف مخطئان في ىذان أل  ةئن لنا جمياان أف نتوب إلى اهلل؟! أل  ةئن لنا 
جمياان أف نحرؾ ألسنتنا باد قلوبنا باالستغفار نتجو بو إلى اهلل سبحانو كعاالى؟! أةن؟ أةن ى  

 ىؤالء؟! 

س ةفكركفن بماذا؟ أف ىذه األزمة إذا انتهت كأف ىذه الماليبة إذا أنظر كأعأمل فأجد أمامي أنا
انطوت ةنبغي أف نستالن دكلة ال دةنيةن ةنبغي أف نستالن الدكلة البايدة عن الهيمنة اإلسبلمية 

كالدةنية بكل مانى الكلمةن لماذا؟ ليكوف ذلك ردة فال عجاه أكلئك المرعزقة الذةن ةالنوف أنه  
ف أف ةقيموا خبلفةن إنه  لوف جدةد من أخطر ألواف محاربة اإلسبلـن ةحاربوف فيما ةزعموف ةرةدك 

اإلسبلـ باسمون أجل. ةادموف اإلسبلـ بحبالون كالرر ما ةمكن أف عتالوركه من حرب كائدة 
لئلسبلـن علك الحرب المقناة باس  اإلسبلـن كردة الفال كردة الفال عقوؿ على ألسن كثير من 

عقوؿ ةنبغي أف نرجع به  إلى البلدةنيةن كربنا سبحانو كعاالى  -أقوؿ من ى   كال أرةد أف -الناس 
ةهيب بنا أف ناود إليون أف نتضرع إليون كلسوؼ ةكرف عنا ىذا الغ  كسحابة ىذا الببلء كما  

كرف عن علك الحافلة سحابة الخطر المدله  الذم كاد أف ةودم بحياة جميع من فيهان أجل. 
 ن ةالنوف عوبة نالوحان إلى اهلل عز كجل؟! أةن ى ؟ أةن ى  الذة

عمنيت أف لو شممت رائحة ىذه التوبةن عمنيت أف لو شممت عبير ىذه التوبة عستالن كما رأةتها 
في مظهر أكلئك الربابن صورة رأةتها كال أنساىا ما بين ساعات كساعات. مظهر من المجوف 

كإذا بهؤالء الناس ةيخلقوف خلقان  -إلنساف كإنك  لتالموف ىذه المرحلة التي ةمر بها ا -الرابي 
 خر عندما طافت المحنة كعندما أحي  به ن إذا به  من أقرب الناس عبودةة هللن إذا به  من 

أقرب الناس التجاءان كضراعةن إلى اهللن كإذا به  ةقودكف كل من في الحافلة إلى اهلل ليتوبوا إلى اهلل 
لفرؽ لماذا ال نجد أكلئك التائهين في األمس عاود فتالطل  مع كليؤكبوا إليو. ةا أةها األخوة ما ا

؟ لماذا؟!   اهلل اليـو
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أسأؿ اهلل عز كجل أف ةرةنا من ىذه الماليبة فجاءة الخيرن كأسأؿ اهلل عز كجل  أف ةبدد سحابة 
ىذه الفتنة كما بددىا باألمس استجابةن لحاؿ أكلئك الذةن كانوا ماجنين باألمس ث  أصبحوا عبيدان 

 متبتلين هلل من باد. 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل.
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 وٛٔٛا ِّٓ ١ٍشٙل ٌُٙ اٌزبه٠ـ ٚال رىٛٔٛا ِّٓ ٠ٍؼُٕٙ اٌزبه٠ـ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان د
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ةقوؿ المؤرخوف في كل ما كتبوه كدكنوههلل إف رأةت في جنبات األرض  ثار دمار كعخرةبن مظاىر 
إلنسافن كإف رأةت في حرؽ كقتلن مظاىر إفساد ىنا كىناؾ فاعل  أف ذلك كلو إنما ع  على ةد ا

جنبات األرض مظاىر بناء كعمراف كاخضرار للجناف كمظاىر حضارة عتألع كمدنية إنسانية باسقة 
فاعل  أف ذلك أةضان إنما ع  على ةد اإلنسافن فكيف ةجتمع ىذاف النقيضاف في عالرفات 

ىذا اإلنساف  اإلنساف كعملو؟ كيف ةتأعى ليده أف عبني كعهدـن أف عالل  كعفسد؟ كيف ةتأعى ليد
أف عستنبت غراس السبلـ كأغالانو في األرض كفي الوقت ذاعو عدمر كعفسد كعقتل كعحرؽ؟ كيف 
ةتأعى ىذاف النقيضاف في عالرفات اإلنساف كعملو. حدةثي إليك  اليـو ةا عباد اهلل ةتضمن إجابة 

رو ممن خلعن عن ىذا السؤاؿ. إنك  لتاملوف أف اهلل عز كجل قد كر ـ اإلنساف كفضلو على كثي
كإنك  لتالموف أةضان أف اهلل عز كجل جال من اإلنساف خليفة عنو في أرضو ةقي  فيها المجتمع 
اإلنساف طبع موازةن الادؿ التي شاءىا اهلل سبحانو كعاالىن كعالموف أةضان أف اهلل سبحانو كعاالى  

 ن قائلهللكل فى اإلنساف بامارة األرض بمانييها الحضارم كالمادمن أل  ةقل عز م

ٍلنىاىيٍ  ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىي  مٍّنى الط يٍّبىاًت كىفىض ٍلنىاىي ٍ  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن  )كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى عىلىى كى
 [.َٕخىلىٍقنىا عػىٍفًضيبلن( ]اإلسراءهلل 

 أل  ةقل جل جبللوهلل

ًة ًإنٍّي ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى ًلٍلمىبلىًئكى ًليفىةن( ]البقرةهلل  )كى  [.َّجىاًعله ًفي األىٍرًض خى
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 أل  ةقل جل جبللو عن ذاعو الاليةهلل

 [.ُٔ)ىيوى أىنرىأىكي  مٍّنى األىٍرًض كىاٍستػىٍامىرىكيٍ  ًفيهىا( ]ىودهلل 

 أم كل فىكى  بامارعها؟

لٍّفى ث  إف اهلل عز كجل بحكمتو الباىرة عل  أف اإلنساف ال ةستطيع النهوض بهذه المهاـ التي كي 
بها إال إف عحققت لو األجهزة كالوسائل التي البد أف ةسخرىا في ىذا المضمار كلتحقيع ىذه 

الوظيفةن فأكرمو اهلل سبحانو كعاالى بمدارؾ الاقل كما ةتفرع عنها من الال  كالمارفة اإلبداعن متاو 
اهلل عز كجل ةده على  اهلل عز كجل بالقدرة ألوانان كسيلة لتحقيع ىذه الوظيفة التي أنيطت بون بس 

كثيرو من الممتلكات من األمواؿ كغيرىا كأشاره بمانى الذات كاالعتداد بها بمانى األنانيةن متاو 
اهلل عز كجل بالحرةة كالقدرة على اعخاذ القرارن حرره من أسر قانوف الغرائز الذم قيد البهائ  

انو كعاالى اإلنساف بها لينهض من كالحيوانات األخرل بهان ىذه ىي األجهزة التي متع اهلل سبح
كراء ذلك بالوظيفة التي قد أنيطت بون كلكن فلتالموا ةا عباد اهلل أف ىذه األجهزة أك أف ىذه 

الالفات إنما ىي من صفات الربوبيةن فالال  من صفات اهللن كالقدرة صفة خاصة باهلل عز كجل 
نساف بظبلؿ من ىذه الالفات ليستطيع أف كاإلرادة المطلقة صفة هلل سبحانو كعاالى كإنما أكـر اإل

ةسخرىا في النهوض بامارة األرض على النحو الذم أمر اهلل سبحانو كعاالى بو. ىذه الالفات من 
الالاوبة بمكاف إف استاملو في كجهها الالال  حققت ساادة على كجو األرض ما مثلهان كإف 

جهها الثاني دمرت كأفسدت استاملت ىذه األجهزة أك ىذه الالفات أك ىذه األسلحة من ك 
 كأشقتن كمن ىنا سماىا اهلل سبحانو كعاالى األمانةن أليس ىو القائلهلل

هىا اكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبػىٍينى أىف ةىٍحًمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ًمنػٍ كىحىمىلىهىا  )ًإن ا عىرىٍضنىا اأٍلىمىانىةى عىلىى الس مى
نسىافي ًإن وي كىافى ظىلي   [.ِٕومان جىهيوالن( ]األحزابهلل اإٍلً

لكي ال عيٍستػىٍامىلى ىذه األسلحة أك ىذه األجهزة من حده المهلك الضاؿ أنزؿ البياف اإللهي بل 
أنزؿ اهلل سبحانو كعاالى عن طرةع رسلو كأنبيائو إلى ىذا اإلنساف الذم كرمو اهلل عز كجل كميزه 

ىذه األجهزة من حدىا الضارن أنزؿ إليو بيانان  عن سائر الخبلئع بيانان ةلجمو كةحجزه عن استاماؿ
ةارفو أكالن على ذاعو أنو مملوؾ هلل كليس مالكانن أنو عبده هلل عز كجل ال ةتالرؼ كال ةتحرؾ إال في 
قبضة اهللن ث  إف اهلل سبحانو كعاالى بي نى لو أف ىذه الالفات التي متاو بهان الال  كما ةتباون القدرة 
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متبلؾن الحرةة بي نى لو أف اإلنساف ةنفال بها قسران كال ةفال شيئان منها باختيارن كما ةتفرع عنهان اال
بي نى البياف اإللهي لئلنساف بنالوص كاضحة قاطاة صرةحة أف اإلنساف ةفد إلى ىذه الحياة الدنيا 

أمانة جاىبلن ال ةال  شيئان كإذا بالقدرة بدأت عسرم في كيانو من حيث ال ةال ن عبقى ىذه القدرة 
بين جوانحو كفي كيانو إلى حين كإذا ىي باد حين عتمله منو كعاود من حيث جاءتن ةنظر 

اإلنساف إلى ذاعو كقد كلد جاىبلن ال ةاي شيئان كإذا بالال  سرل إلى كيانو من حيث ال ةدرمن عبقى 
د عل ن ىذه األمانة لدةو إلى حين ث  إنها عودعو إلى غير رجاة كةغدك ىذه اإلنساف جاىبلن با

 كىكذان أليس ىو القائلهلل

ٍيبى  ةن )الل وي ال ًذم خىلىقىكي  مٍّن ضىٍافو ثي   جىاىلى ًمن بػىٍاًد ضىٍافو قػيو ةن ثي   جىاىلى ًمن بػىٍاًد قػيو ةو ضىٍافان كىشى
هلل   [.ْٓةىٍخليعي مىا ةىرىاءي( ]الرـك

 أليس ىو القائلهلل

ٍلًع(  [.ٖٔ]ةسهلل  )كىمىٍن نػياىمٍٍّرهي نػينىكٍٍّسوي ًفي اٍلخى

فمن الناس من أصغى السمع إلى ىذا البياف اإللهي الذم ةارؼ اإلنساف أكالن على ذاعون ث  أصغى 
السمع إلى التارةف بكيفية استامالو لهذه األجهزةن أصغى السمع إلى ذلك كرأف الذم ةبتاع 

ن كيف جهازان من السوؽ فبل ةستاملو إال باد أف ةنظر إلى صفحة التاليماتن كيف ةستامل
ةالافن نا . فهؤالء الذةن أصغوا السمع إلى بياف اهلل عز كجل قاموا بالوظيفة التي أمرى  اهلل عز 

كجل بهان قاموا بامارة األرض على النحو الذم شاءه اهللن طبقوا موازةن الادالة التي أنزلها اهلل عز 
تارةخ كةرهده ثمرة كجل إليه  ككضاها بين أةدةه  فكانت صورة ىذا الامراف الذم ةذكره ال

أعماؿ ىؤالءن أما فئة أخرل كقد رأت ىذه المزاةا التي ميتػٍّاىٍت بهان شار الواحد منه  بالال  الذم 
ةتمتع بون بالقدرات المتنوعة التي ةمتاز بهان باالمتبلؾن بالحرةةن كقد قلت لك  إنها جمياان من 

لى صفحة البيانات المقركنة بالجهاز صفات الربوبيةن ل  ةالغ السمع إلى بياف اهللن ل  ةتلفت إ
فالى ما  ؿ أمر ىؤالء؟ أسكرعه  ىذه الالفات ةا عباد اهللن عنظر إلى الواحد منه  كقد امتطى 

صهوة ىذه الالفات التي متاو اهلل عز كجل بها ليرد نفسو بها إلى أعلى درجات البغين إلى أعلى 
التاليماتن ظن أف الال  علمو كظن أف درجات الطغيافن لماذا؟ ألنو ل  ةالغ السمع إلى صفحة 

القدرة قدرعون كظن أنو ىو الذم ةملك كل ما بسطو اهلل عز كجل عحت سلطاف بل بس  ةده 
عليون كمن ث  سكر كمن ث  اعخذ من ىذا السكر مركبان كةال اعد بو إلى قمة البغين إلى قمة 
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تحرؾ كةنتقل من مكاف إلى الطغيافن كىكذا فقد  ؿ حاؿ الواحد منه  إلى بركاف من البغي ة
مكاف ةقذؼ ما حولو أةان كاف بالرواظن ةغلي داخلو بمرجل من الحقد الذم ال نهاةة لون كىكذان 
كإةاك  أةها اإلخوة إةاك  أف عناتوا حاؿ ىذا اإلنساف بالوحرية فتظلموا الوحوشن الن إنو بركاف 

واظ أةان كاف كةغلي داخلو بررم ةتنقل كةتحرؾ من مكاف إلى  خر ةقذؼ كما قلت لك  بالر
بمرجل من األحقاد الخفية لكل من خالفو الرأم. الوحوش ملتزمة أدؽ قوانين من قوانين الغرائز 
التي ضب  اهلل سبحانو كعاالى عال  البهائ  بهان حياة ىذه البهائ  ال عتحرؾ إال طبع قانوفن نا ن 

رم ةتحرؾ لماذا؟ ألنو ل  ةالغ إلى بياف أما ىؤالء فاف الواحد منه  كما قلت لك  عبارة بركاف بر
اهللن ل  ةالغ إلى صفحة التاليمات التي عبين لو ىذه األجهزة التي ميتٍّعى بهان ل  ةالغ السمع إلى 

من ةقوؿ لو كةحك إنك منفال بالفة القدرة كلست فاعبلن لهان جاءعك من حيث ال عدرم 
عتمتع بو ليس علمكن لقد عسرب كلسوؼ عتحوؿ عنك إلى ما ال عدرمن كةحك إف الال  الذم 

إلى كيانك من حيث ال عال  كقد كنت جاىبلن كغدان سيتحوؿ ىذا الال  إلى جهل كإلى نسيافن 
سيأعي ةـو ال عارؼ فيو اسمكن ل  ةتأت لو أف ةارؼ ىذه الحقيقة. كالسؤاؿ الذم ةقفز إلى 

اهلل عز كجل ىؤالء الذةن  الذىن ةا عباد اهلل من كراء ىذا الذم أقولو لك  ىو لماذا ال ةااقب
سكركا بنامة اهلل عز كجلن سكركا باألجهزة التي متاه  بها إلى حين كىو القائل في محك  عبيانو 

 في أكثر من مرة عن كثيرو من الطغاة الذةن خلوا من قبلهلل

هي أىلًي ه   [.َُِشىًدةده( ]ىودهلل )كىكىذىًلكى أىٍخذي رىبٍّكى ًإذىا أىخىذى اٍلقيرىل كىًىيى ظىاًلمىةه ًإف  أىٍخذى

لماذا ال ةأخذى ؟ لماذا ةتركه  ةسرحوف كةلابوف؟ لماذا ةتركه  كقد  ؿ أمرى  إلى ما قد ذكرنان 
براكين بررةة عتحرؾن ةأنس الواحد منه  أماـ منظر األطبلؿ الباقية كاألبنية الخربةن ةنتاش الواحد 

نين القتلى كىو ةجودكف باألركاحن أجلن منه  لرائحة الدماء البرةئة الزكيةن ةطرب الواحد منه  أل
لماذا ال ةأخذى  اهلل أخذ عزةز مقتدر؟ أعدركف الجواب ةا عباد اهلل؟ إف اهلل سبحانو كعاالى ل  
ةهلك الطغاة الذةن خلوا من قبل إال باد أف امتطوا من طغيانه  صهوة سموا بها ث  سموا ث  

التألون حيث عالوركا أنه  غدكا  لهة من  سموا إلى أف كصلوا إلى أعلى درجات الطغياف حيث
دكف اهلل سبحانو كعاالى كمن ث  رماى  اهلل من حالعن حكمة اهلل عز كجل عقوؿ إف اإلنساف ال 
ةسق  عندما ةسقطو اهلل من الحالير كإنما ةسق  من على الارش أك السرةرن إف ىؤالء الذةن 

هلل سبحانو كعاالىن كظنوا القوة قوة امتلكوا ركبه  الطغياف كالبغي ظنوا الال  علمان له  من دكف ا
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ناصيتها فلن عتحوؿ عنه  ق ن ظنوا الماؿ الذم بس  اهلل عز كجل أةدةه  عليو ماله  كل  ةالموا 
 أنو ال عوجد في كتاب اهلل  ةة كاحدة عالن عن امتبلؾ اإلنساف للماؿن ةقوؿهلل

 [.ٕ]الحدةدهلل )كىأىنًفقيوا ًمم ا جىاىلىكي  مٍُّستىٍخلىًفينى ًفيًو( 

 [.ّّةقوؿهلل )كى عيوىي  مٍّن م اًؿ الل ًو ال ًذم  عىاكيٍ ( ]النورهلل 

ا اٍلحىًدةًث سىنىٍستىٍدرًجيهي  مٍٍّن حىٍيثي الى ةػىٍالىميوفى *  ٍرًني كىمىن ةيكىذٍّبي ًبهىذى نا ن ةقوؿ اهلل عز كجلهلل )فىذى
 [ْٓ-ْْكىأيٍمًلي لىهيٍ  ًإف  كىٍيًدم مىًتينه( ]القل هلل 

اذا ةستدرجه ؟ لهذا الذم ذكرعو لك ن كإذ ةرميو إنما ةرميو من حالعن كلكي ةرميو من حالع لم
البد أف ةسمو إلى أعلى درجات الطغيافن ألف اإلنساف كما قلت لك  إذا سق  ال ةسق  من 

على الحاليرن ىذه حقيقةن بقي أف أقوؿ لك  شيئانهلل إف قضاء اهلل عز كجل نافذه ةا عباد اهللن كإف 
ن اهلل سبحانو كعاالى ال ةلحقها خيٍلف كال ةحلقها شذكذن فكل من ركب رأسو كاعجو في طرةع سن

البغي كالطغياف مخالفان أمر اهلل سبحانو كعاالى الذم ةحذر من الفساد كاإلفساد مكرران كمتوعدان 
طرةع  كمكرران كمتوعدان البد أف ةحيع بو قضاء اهللن كلكأني أرل مالرع ىؤالء الذةن عألهوا عن

البغي كالطغياف كالفساد كاإلفسادن لكأني أرل مالارعه  الواحد علو ااخرن كإنما أقوؿ ذلك ةقينان 
مني بسنة اهلل عز كجل في كونون بقي أف أعوجو إلى إخوة لنا ربما عاىوا كربما أخطأكا الطرةع فركبوا 

عن ىوةاعه  عبيدان أذالء هلل ى  أةضان ىذه المطية كعاىوا بها عن صراط اهلل سبحانو كعاالىن عاىوا 
عز كجلن عاىوا عن المالير الذم لن ةفلتوا منون عاىوا عن الساعة التي سيذؿ الواحد منه  فيها 

 منكسران مهينان مالنان عن عبودةتو هلل كقد عجسد في كيانو قوؿ اهللهلل

* لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدان( ]مرة هلل  )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدان 
ّٗ-ْٗ] 

أناشدى  اهللن أسأله  بآةات اهللن أسأله  بالكتب المنزلة من عند اهلل أحعٌّ ىذا الذم ةفالونو من 
التدميرن من التخرةبن من القتلن من الذب ن من اغتالاب الفتياتن أحعٌّ ىذا ةمارسونون أسألو 

ل  ةة أنزلها اهلل عز كجل على رسولون أناشده بالكتب السماكةة كلهان الواحد منه  أناشده بك
أسألو بيقينو إف بقيت لدةو بقية ةقين باهلل عز كجل أحع ىذا الذم ةمارسونو أـ إنو حرب مالنة أك 
غير مالنة على اهلل عز كجلن ةحذر اهلل من قتل البر ء فيالركف على أف ةقتلوا البر ء أةما كانوان 
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[ ْٔعز كجل من التخرةب كالفساد كةالن قائبلن إنوهلل )الى ةيًحبُّ اٍلميٍفًسًدةنى( ]المائدةهلل  ةحذر اهلل
كلكنو ةالر على أف ةركب رأسو في فال ما ال ةحبو اهلل سبحانو كعاالىن أليس ىذا حربان على اهلل 

ن ىوةاعك  مالنة أك غير مالنة؟ ما لك  أةها اإلخوة؟ أةن أنت  من شرع اهلل عز كجل؟ أةن أنت  م
عبيدان هلل سبحانو كعاالى؟ ما لك  ال عرجاوف؟ ما لك  ال عاودكف؟ كاإلنساف ةخطئ كلكن اإلنساف 
الذم بقيت بين جوانحو بقاةا من إةمانو باهلل كارعباطو باهلل ةاودن ةالل  الفسادن ةالطل  مع اهلل 

لى عغميد األسلحة دكف شرط كال سبحانو كعاالىن ىا أنت  عيٍدعىٍوفى إلى االصطبلحن ىا أنت  عيٍدعىوف إ
قيد لماذا ال عستجيبوف؟ لماذا ال عاودكف عن الغين عن ىذا الذم حرمو اهلل سبحانو كعاالى؟ 
لماذا؟ أل  عقرؤكا كتاب اهلل كأنت  عالنوف الجهادن عقولوف إنك  عرفاوف لواء الجهادن أل  عقرؤكا 

 قولوهلل

ًثيرو مٍّن ن ٍجوىاىيٍ  إً  رى ًفي كى يػٍ قىةو أىٍك مىٍاريكؼو أىٍك ًإٍصبلىحو بػىٍينى الن اًس كىمىن ةػىٍفاىٍل ذىًلكى )ال  خى ال  مىٍن أىمىرى ًبالىدى
 [.ُُْابٍػتػىغىاء مىٍرضىاًت الٌلًو فىسىٍوؼى نػيٍؤعًيًو أىٍجران عىًظيمان( ]النساءهلل 

مر إلى أف اإلصبلح بين الناسن ىذا ما ةقوؿ اهلل عنو كىذا ىو األجر الذم ةدخره لون أ ؿ بك  األ
عستغنوا عن اهللن أ ؿ بك  األمر إلى أف عدةركا ظهورك  لتاليمات اهلل؟ ال أةها اإلخوةن ل  ةالل 

 األمر بك  إلى ىذا الحدن عودكا فاصطلحواهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا اٍدخيليوٍا ًفي السٍٍّلً  كىآف ةن كىالى عػىت ًبايوٍا خيطيوىاًت الر ٍيطىاًف ًإن وي  لىكيٍ  عىديكٌّ مًُّبينه(  )ةىا أىةػُّهى
 [.َِٖ]البقرةهلل 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 أ٠ّٙب اٌؼبِٓ ٌؾو٠خ اٌّؼزمل اإلٍالَ أَ اٌؼٍّب١ٔخ ؟

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحان

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

بلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كس
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف من أعجب المفارقات المذىلة أف كبلن من أمرةكا كالالهيونية الاالمية كإسرائيل إذ ةركجوا الكل 
جمياان في صناون ذلك الفيل  الذم لذلك الفيل  الساق  الااىرن ذلك الفيل  الذم اشتركوا 

أفرغوا فيو ما شاؤكا من رجيع أحقادى  على اإلسبلـ كنبي اإلسبلـ كسائر الرسل كاألنبياءن أقوؿهلل 
من المفارقات الاجيبة أف ىذا الثبلثي ذاعو ةوصي أك ةأمر ما ةيسمى بالقاعدة أف ةقي  الدكلة 

أ فبل شك أف الدكلة اإلسبلمية التي ستكلف اإلسبلمية في سورةةن كإنني ألقوؿهلل إف ص  ىذا النب
القاعدة باقامتها عندنا في سورةة إنما ذلك اإلسبلـ الذم صيًنعى في ذلك الفيل ن ذلك ىو اإلسبلـ 
الذم عيكىل في القاعدة باقامتو في دةار الراـ كلكأف دةار الراـ غرةبة عن اإلسبلـ ل  عػيٍبنى فيها دكلة 

الذم عيٍدعىى القاعدة إلى بنائو؟ إنو اإلسبلـ الذم عواجهك منو أنياب اإلسبلـ بادن أم إسبلـ ىذا 
بارزة غليظة كمخالب حمراء متوثبة ضمن كتلة من السواد الفاح  المرعب المخيفن ذلك ىو 

اإلسبلـ الذم ةحرص كل من أمرةكا كالالهيونية الاالمية كإسرائيل على إقامتو كأةن؟ على إقامتو 
لراـ في سورةةن أم إسبلـ ىذا الذم ةمكن لئلرىاب الوىابي الذم في ربوع الراـ في قلب ا

عقوده فيما ةبدك القاعدةن أم إسبلـ ذاؾ الذم ةتجسد في ذب  المجاىدةن لؤلطفاؿ كالنساء 
كالريوخ كالناس البر ء اامنين في سربه ن أم إسبلـ ذاؾ الذم ةتجسد في اقتحاـ من ةيسىم وف 

لى أصحابها كطردى  منها ليحتلوىا كةجالوا منها منطلع المجاىدةن في اقتحاـ البيوت ع
جهادى ن أم إسبلـ ذلك الذم ةتجسد في التقاط فتيات عفيفات صالحات مستقيمات ةػيٍغتىالىٍبنىن 

عػيٍلتػىقى ي الواحدة كةحاط بها ث  ةتااقب الكل كاحدان كاحدان إثر  خر ليناؿ حظوعو منها قبل أف 
ل في القاعدة ببنائون إسبلـ ةقـو على دعائ  اإلرىاب كالظل  عقتلن ىذا ىو اإلسبلـ الذم عيكى 

كالفحش كما إلى ذلكن إسبلـ ليس بينو كبين ما نتبينو في كتاب اهلل كما كرثناه من سنة كسيرة 
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ال نتبين بينو كبينهما إال عبلقة النقيض بالنقيض. قيل ليهلل إف مجلة فرنسية نررت  rرسوؿ اهلل 
من خبللها إلى اإلسبلـ كإلى مقاـ النبوةن قلت له  بيقيني أف الالورة التي صوران كارةكاعيرةة عسيء 

رسمتها المجلة ليست صورة اإلسبلـ التي نتبينو في قر ف اهلل عز كجل كسيرة رسوؿ اهلل كإنما ىي 
صورة ىذا اإلسبلـ الزةف المكذكب بو على اهلل سبحانو كعاالىن نا ن ىذا ما بلغني كإنها ألعجوبة 

مذىلة بين الفيل  الذم أفرغ فيو أكلئك الاتاة كامل رجيع حقدى  على دةن اهلل عز كجل  كمفارقة
 ث  إنه  لياودكف ليكلفوا جنودى  كعبيدى  باقامة الدكلة اإلسبلمية. rكعلى رسوؿ اهلل 

كباد أةها اإلخوةهلل فاف في الناس من فكر كرأل أف الوسيلة التي ةمكن بها عحالين بلدنا ىذا 
ىي قلب الراـن الوسيلة الناجاة لتحالين شامنا ىذه ضد ىذا اإلسبلـ الزةف  سورةة التي

المكذكب على اهلل عز كجل إنما ىو إعبلف النظاـ الالماني كإنني ألقوؿ متسائبلنهلل كىل أعي  لهذه 
الوىابيةن الوىابية التائهة عن دةن اهلل سبحانو كعاالىن الوىابية اإلرىابية ىل أعي  لها في ةـو من 

ةاـ أف عقتح  سورةا؟ ىل أعي  لها في ةـو من األةاـ أف عبيض كعفرخ في سورةا؟ نا  ىا ىي ذم األ
قد غزت شماؿ إفرةقيا كجهات كثيرة منها كىا ىي ذم قد غزت الخليج أك كثيران من بقاعو كىا 

اطفة ىي ذم قد غزت كثيران من بقاع إفرةقيا لكن ما الفرؽ؟ أما علك البقاع فتتمتع من اإلسبلـ با
مربوبة حارة كلكنها غير مقيدة الال  كضوابطو كلقد عرت كرأةت الحالة اإلسبلمية في الجزائر  

ةتميز بالتاليهلل إسبلمنا ىنا  –كلالك  جمياان عالموف  –كذلك  الخليجن أما ىنا فاسبلمنا ةتميز 
كعاالىن ث  من ةنبثع من ثقافة إسبلمية راشدة عنبع من جذكر اإلسبلـن عنبع من كتاب اهلل سبحانو 

ن ث  مما كاف عليو السلف الالال ن كمن ىنا فلقد حاكلت اإلرىابية rسيرة حبيبنا المالطفى 
الوىابية أف عقتح  سورةا من ىنا أك من ىنا من النوافذ أك من الرقوؽ ل  ةتأت لها ذلك ق . 

دمرع عندما  كلك  أف عالموا نموذجان بل سببان من األسباب في ذلكن إف كلية الررةاة في جاماة
كضات مناىجها ركعي فيها ىذا الجانبن ركعي فيها أف عكوف مناىج كلية الررةاة اإلسبلمية 

حالنان ةيحىال ني بو الراب المسل  ضد كل ما ىو شارد عن كتاب اهللن ضد ما ىو كل مبتدع شارد 
البقاع  ن ىذه المناىج التي عنفذ اليـو ركعي فيها ىذا األمرن أما علكrعن ىدم رسوؿ اهلل 

األخرل فل  ةػيتىٍ  لها إال رأس ماؿ كاحد ىو الااطفةن كالااطفة اإلسبلمية إف ل  عنضب  بضواب  
ن كقد عحولت الاواطف الال  الدقيع مع اإلخبلص هلل فاف ىذه الاواطف عتحوؿ إلى عواصف

اإلسبلمية في الجزائر قبل سنوات إلى عواصف كما عالموفن لذلك أقوؿ لهؤالء اإلخوة أنت  
مخطئوف خطأن قتاالن إف عالورع  أف الالمانية ىي التي عحالن ىذه البلدة ضد أخطار الوىابية 
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لررعية فيما عزع  للامل اإلرىابيةن النظاـ الالماني ةفت  المجاؿ كاساان لهذه اإلرىابية كةاطيها ا
بتهمة أننا بلده ارعد عن اإلسبلـ كأعلن علمانيتو أم ال دةنيتون إةاك  مثل ىذا النظاـ ةرقه على 
أحبلمو أكلئك اإلرىابيوف الذةن حدثتك  عنه  كعن إسبلمه ن نا . نا  الالمانية عالن حرةة 

اإلسبلـ فهو ةالن حرةة الماتقد الفكر كالماتقد لكنها عالنها كال عستطيع أف عدافع عنهان أما 
كالفكر ضمن احتضاف اإلسبلـ لو كعدافع عن ىذا األمرن ىذا ىو الفرؽ بين األمرةنن ما الضمانة 
التي عجال حرةة الماتقد كالدةن في ساحة الالمانية غير مهددة؟ ما الضمانة أال نػيتػ هى  من خبلؿ 

ال ضمانةن سنيٍظلى  كلسوؼ نػيتػ هى  كلكن ال ذلك بأننا قد ارعضينا اإللحاد بدةبلن عن اإلسبلـ؟ 
سبيلن ىنالك من سيؤخذكفن ىنالك من سييخدعوفن أما اإلسبلـ فهو عندما ةحتضن بنظامو 

كشرعتو حرةة الفكر كالماتقد ةحتضن ذلك كةدافع عنون لن ةستطيع أحد أف ةخترؽ اإلسبلـ من 
لن ةتأعى لو ذلكن نا  أةها اإلخوةن  أجل أف ةالل إلى حرةة الماتقد كالدةن ليخنع كبلًّ منهمان

على ىؤالء اإلخوة أف ةالموا ما مانى شرعة اإلسبلـ كالنظاـ اإلسبلمي عندما ةهيمنن لكي عالموا 
ذلك انظركا الفت  اإلسبلمي الذم ىيمن على ببلد الراـ باد أف طيًردى المستامر الركماني منهان 

رةته  باد أف فقدكىا ردحان طوةبلن من الزمنن أال أل  ةتنفس النالارل الالاداءن أل  ةاثركا على ح
عالموف أف عدد النالارل ظلوا إلى الحركب الالليبية ةساككف عدد المسلمين بل ةزةدكف في كثير 

من األحيافن لماذا؟ ألف اإلسبلـ الذم احتضن المذاىب األخرل ل  ةرفع لواء حرةة الفكر 
ة أةضانن ةنبغي أف عالموا ذلكن عأملوا في الفت  كالماتقد فق ن رفع اللواء كدافع عن ىذه الحرة

اإلسبلمي الذم ع  في مالر كعأملوا في ساادة األقباط ككيف عنفسوا الالاداء ككيف كانت 
الحرب الدائرة عليه  قبل الفت  اإلسبلمين مئة ألف من اليااقبة النالارل قيًتليوا في ةـو كاحد على 

اإلسبلـ؟ احتضن كل  ةكن احتضانو لؤلقباط احتضاف  أةدم االستامار الركماني فماذا كاف موقف
المتبوع للتابع ال بل كاف احتضاف الند للندن كلالك  جمياان عارفوف قالة القالاص الذم أخذه 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لذلك الراب القبطي من ابن عمر بن الااص ألنو ضربو بسوط 

وانناهلل ال عخطئوا إنو لخطأ قػىت اؿن إف ىؤالء اإلرىابيين قائبلن لوهلل خذىا كأنا ابن األكرمينن أقوؿ إلخ
الوىابيين ةنتظركنها أف ةػيٍالىنى نظاـ الدكلة اإلسبلمي نظامان علمانيان ليقولوا ىا نحن ذكرنا لك  إنها 

دكلة كافرةن إنها دكلة مرعدة ألف الالمانية عاني في عرجمتها غير الدقيقة من الكلمة األجنبية 
ا فق  كاالنالراؼ عن الدةن أم النهج البلدةنين ىذا المنزلع ةنبغي أف ننتبو إليو التمسك بالدني

كأال نضحي بجهود كثيرة بذلناىا في ذلكن أجل. الدكلة اإلسبلمية دكلة ةتمتع بها شخالية 
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االعتبارةةن كالدكلة شخالية اعتبارةة ال ةمكن إال أف عتالف باقيدة شأنها كرأف أم إنسافن ىذه 
تبارةة لها ماتقدىا كلها ةقينها عن الكوف كاإلنساف كالمكوٍّف كلكن ىل ىذا الماتقد الرخالية االع

اإلسبلمي ةظل  فئة على حساب فئة؟ أبدانن الاقيدة اإلسبلمية بل النظاـ اإلسبلمي فلتالموا أف 
الادالة التي عتألع بين المسلمين كغيرى  ال ةمكن أف عجدىا متألقة في حالة أخرل أك من خبلؿ 

اـ  خرن ال عاطوا ىؤالء اإلرىابيين الوىابيين حجةن إةاك ن سورةا كانت كما عزاؿ مثاؿ الدكلة نظ
التي عػياىلٍّ ي الاال  اإلسبلمي اإلسبلـ الواعين اإلسبلـ المنتمي إلى جذعي كتاب اهلل كسنة رسوؿ 

ة حقيقة ن كانت كال عزاؿ الكابة التي ةقالدىا المسلموف جمياان لمارفة الدةن كلمارفrاهلل 
اإلسبلـن لئن كانت كابة اهلل سبحانو كعاالى ةيطاؼ من حولها عبودةة هلل فسورةا إنما ىي الكابة 
األخرل التي ةقالدىا المسلموف لمارفة دةنه  المارفة الحقيقيةن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 الاظي .
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 اإلفالص .. رٍه اٌم١ّخ اٌموآ١ٔخ ا١ٌَّٕخ ا١ٌَٛ

 

 

هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 

ورةة في كتاب اهلل سبحانو كعاالى غدت اليـو منسية كغرةبة السيما كلمة قدسية ذات دالئل مح
في مجاؿ الناشطين ألعماؿ الدعوة اإلسبلمية السيما في مجاؿ أكلئك الحاملين لهمـو إقامة 

المجتمع كالدكلة اإلسبلميةن ىذه الكلمة القدسية الهامة في كتاب اهلل عز كجل ىي كلمة 
تاب اهلل سبحانو كعاالى كالتي ةبرز لنا بياف اهلل مدل أىميتها اإلخبلص التي نقرؤىا مكررة في ك

كةنبهنا إلى أنها عنواف خفي ةضمن قبوؿ الطاعة التي ةتقرب بها اإلنساف إلى اهلل كأنها الركح التي 
عسرم في أعماؿ اإلنساف المؤمن فتجالها عنبض بمااني القبوؿ كعجالها عسرم باقامة الابلقة 

السامية بين الناس باضه  مع باضن علك ىي الكلمة القدسية التي أعود اإلنسانية السليمة ك 
فأقوؿهلل إنها غدت اليـو غرةبة بل منسية في كثير من مجتمااعنا السيما علك التي عنر  ألعماؿ 
الدعوة اإلسبلميةن كلكن ما ىو اإلخبلص ةا عباد اهلل؟ اإلخبلص بكلمة موجزة ةاني الالدؽ مع 

أخرلهلل اإلخبلص هلل عز كجل ىو أف عبتغي في عملك غاةة كاحدة ال ثانية اهلل عز كجلن كبابارة 
لها ق  ىي بلوغ مرضاة اهلل عز كجل دكف أف عمتزج ىذه الغاةة بأم غاةة عرركهان ىذا ىو 

اإلخبلص كىذه ىي الحقيقة التي إف غابت عحولت أعمالنا كلها إلى أشكاؿ ال مضموف فيهان إلى 
عركف كعبلحظوف ىذه المغبة أك ىذه اافة لغياب مانى أك حقيقة ىذه رموز ال مانى لهان كلالك  

الكلمة القدسيةن ما أكثر المظاىر التي ةػيٍفتػىرىض أنها طاعات ةتقرب بها إلى اهلل عتأمل كعنظر فبل 
عجد لها مضمونانن كما أكثر الطاعات التي ةفترض أف مضمونها إنما ىو التوجو إلى اهلل عز كجل 
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كرحمتو كقبولو كلكنك عتأمل فتجد أف مضموف ىذه الطاعات إنما ىو الرغبة في الستنزاؿ رضاه 
عحقيع شهوةن الرغبة في عحقيع ىول من األىواءن الرغبة في التنفيس عن حقد أك ضغينةن الرغبة 
في عغذةة عالبية من الاالبياتن علك ىي الطاعة في صورعها كىذا ىو مضمونها. أك ربما عجد أف 

ها اهلل عز كجل كاألكامر التي خاطبنا بها عجد أف ةد الابث عاثو بهان عػيغىيػٍّري منها الطاعات التي شرع
كعبدؿ لحاقان بالسياسة المطلوبةن لحاقان بالمالال  اانية التي ةحل  بها أصحابها كىذا ما قد عنيتو 

 باألمس عندما قلتهلل إف اإلسبلـ في عالر السلف كاف ىو الحاك  على السياسة أما اليـو فقد
غدت السياسة ىي الحاك  على اإلسبلـن ةػيوىج وي اإلسبلـ اليـو حسبما عقتضيو الرعونات السياسيةن  
كل ذلك ةا عباد اهلل إنما كاف من نتيجة ماليبة كاحدة ىي غياب ىذا السرن اإلخبلص لوجو اهلل 

ات سبحانو كعاالىن كأقوؿ لك  بهذه المناسبةهلل لقد ديًعيتي في حياعي إلى كثير من الندك 
ا أك أكثرىا كلكني ال أذكر أف المؤعمرةن الداعين فك ريكا ةومان ما أف  كالمؤعمرات كاستجبت ًلجيلٍّهى
ةجالوا من مسألة اإلخبلص عنوانان لمؤعمراعه  أك جزءان من البحوث كالتدخبلت التي عسرم إلى 

ظهر كالركل أبحاثه  كلقاءاعه  الن ذلك ألف ىذه الندكات كالمؤعمرات إنما ةبتغى بها الم
فىعي عليو كعكوف  كالتسابع إلى النتائج كاإلخبلص شيء خفين ال فائدة عرجى من عقد مؤعمر ةػينػٍ
حاليلتو البحث في شيء اسمو اإلخبلصن ىذه حقيقة ةنبغي أف نتبينها بل ىي عمثل الماليبة 

نىا  الكبرل التي نااني منها. لو أف اإلخبلص لوجو اهلل عز كجل ع  إذان لما كجدنا أنفسنا كقد أيٍلًجئػٍ
إلى ىذه المحنة التي نااني منهان لو أف اإلخبلص لوجو اهلل عز كجل ع  في لقاءاعنا كعبلقاعنا 
كمجتمااعنا كعبلقتنا مع الجوار إذان لغابت ىذه الماليبة ق ن أال عركف أننا نػيٍغزىل اليـو باس  

كثيرانن جهاده في سبيل اهلل   الجهاد في سبيل اهللن أال عركف أف ىذه الكلمة عتكرر على أسماعك 
كحاليلتو أف القتل ةيٍستىحىر بالمؤمنين باهللن أف القتل ةستحر باباد اهلل عز كجل البر ء اامنينن 

جهاد في سبيل اهلل كحالاده الدمار كاإلفساد كقد أمر اهلل عز كجل باصبلح الفسادن عرل لماذا 
الدةنن أةن االس  من المسمى؟ لماذا؟ ألف نرل مظهر ىذا التبلعب بالقي  اإلسبلمية كمبادئ ىذا 

اإلخبلص غائب كألف التاامل إنما ىو مع الاناكةن كألف المبتغى من التاامل مع الاناكةن أمور 
دنيوةةن عغذةة ألحقادن عغذةة لاالبياتن عحقيع لسياساتن ىذه ىي الحقيقة كلكن أفكاف لذلك  

ذه الكلمة القدسية لو كجدت ىذه كلو أف ةوجد لو أف حقيقة اإلخبلص الذم عدؿ عليو ى
 الحقيقة في طواةا القلوب؟! ال ةا عباد اهلل.
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كااف عاالوا نتساءؿهلل ما السبيل إلى أف نغرس في كينونتنا ككجودنا نامة اإلخبلص هلل عز كجل 
كقد عرفت  ماناىا؟ لكي أجيب عن ىذا السؤاؿ أذكرك  بما قد قلت في عارةفوهلل اإلخبلص ىو 

اهلل أك ىو أف ال عبتغي في طاعاعك  التي عنفذ بها أمر اهلل عز كجل إال غاةة  صدؽ التاامل مع
كاحدة أال كىي استنزاؿ رضواف اهلل عز كجل لكن إذان مكاف اإلخبلص إنما ىو القلبن ألف 

القالد ال ةستكن إال في القلب كإف الالدؽ ال ةوجد إال في طواةا الفؤادن كلكن القلب عتسابع 
كثيرة شتىن القلب مطمع للرهوات كاألىواءن القلب مطمع للاالبيات   إليو نوازع كشركر

كالرعوناتن القلب مطمع لؤلحقاد كالضغائن كل ذلك ةحاكؿ أف ةستامر القلب كةحتل جنباعون 
فاذا سبقت ىذه األسباب كاحتلت زكاةا القلب ل  ةبع فيو مكاف للقالد الذم ةبتغى بو كجو اهللن 

مع اهلل عز كجل ألف القلب استػيٍاًمرى كمن ث  عتحقع الطاعات  ل  ةبع في القلب مكاف للالدؽ
مظاىر كأشكاالن كلكن الذم ةقودىا ىذا الذم استػىٍامىرى الفؤاد كالقلبن الذم ةقودىا األحقادن 
الذم ةقودىا الضغائنن الذم ةقودىا الرهوات كاألىواءن أما كتاب اهلل الذم ةنادم ث  ةنادم 

ة أف نجال من اإلخبلص مضمونان لطاعاعنان ركحان لاباداعنا فالناس في كةكرر ةلفت النظر إلى ضركر 
 شال شاغل عن ذلك

 

 [.ٓ)كىمىا أيًمريكا ًإال  لًيػىٍابيديكا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّةنى( ]البينةهلل 

 

 فاعبد اهلل كال عررؾ بو شيئانن البارم سبحانو كعاالى عرج  ىذا اإلخبلص بقولوهلل

 

ا ًإلىهيكيٍ  ًإلىوه كىاًحده فىمىن كىافى ةػىٍرجيو ًلقىاء رىبًٍّو فػىٍليػىٍامىٍل )قيٍل ًإن مى  عىمىبلن ا أىنىا بىرىره مٍّثٍػليكيٍ  ةيوحىى ًإلىي  أىن مى
 [.َُُصىاًلحان كىالى ةيٍرًرٍؾ ًبًابىادىًة رىبًٍّو أىحىدان( ]الكهفهلل 

 

إذان لتبلقت الالور مع المضموف  الناس في شغل شاغل عن ىذا النداءن لو كاف اإلخبلص موجودان 
كمن ث  لتحقع المطلوب كلتجلى اهلل سبحانو كعاالى علينا بالرحمةن أعود فأقوؿهلل كيف السبيل 
إلى أف نتحقع باإلخبلص؟ قلت أف المركلة ىي أف الرهوات كاألىواء كالاالبيات كالرعونات 
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دت أف عجال الالدؽ مع اهلل عكوف في كثير من األحياف ىي السباقة إلى احتبلؿ القلبن فاذا أر 
جال لو مكانان في القلب ال عجدن كإذا أردت أف عجال من قالدؾ السلي  في طاعاعك مكانان في 
قلبك ال عجدن ما السبيل؟ السبيل ةا عباد اهلل ىو شيء كاحدن أف علجأ إلى كسيلة ال ثاني لهان 

لوسيلة التي عستطيع بها أف عطرد بها ىذه اافات التي استامرت فؤادؾن أعالموف ما ىي ىذه ا
عنقي قلبك من ىذه اافات كأف عطهره الستقباؿ مقاصد اإلخبلص؟ إنو الحبن محبة اهلل سبحانو 
كعاالىن كلكنك ستسأؿ فمن أةن أستطيع أف  عي بمحبة اهلل عز كجل؟ الوقت ةضيع عن إجابة 

ان هلل سبحانو كعاالىن مفاللة كلكني أضاك  أماـ ثبلثة أسباب إف عحققنا بها فاضت أفئدعنا حب
السبب األكؿ أف نتذكر أف المحسن األكحد في حياعك ةا ابن  دـ إنما ىو اهللن عذك ر ىذه 

الحقيقة كعفاعل ماها دائمانن سائل نفسك من الذم ةجال األنفاس الالاعدة كالهابطة مستمرة 
مة عضاها على نهجها السلي ن سائل نفسك من الذم ةطامك كةسقيكن ةجالك ال عغه باللق

في فيكن ةجالك ال عغه بالجرعة من الرراب عضاها في فمكن من ذا الذم ةنيمك إذا 
اضطجاتن من ذا الذم ةوقظك إذا انتهت حاجتك إلى الرقادن من ذا الذم ةطهرؾ من اافات 
إذ عدخل الحماـن من الذم سخر لك سماءه كأرضو كأناامون من الذم ذلل لك الحيوانات كلوال 

 لما استطاعت قرةة كاحدة أف عركض حيوانان من ىذه الحيواناتأنو ذللها 

 

ا لىهي  هىا رىكيوبػيهيٍ  )أىكىلىٍ  ةػىرىٍكا أىن ا خىلىٍقنىا لىهيٍ  ًمم ا عىًملىٍت أىٍةًدةنىا أىنٍػاىامان فػىهيٍ  لىهىا مىاًلكيوفى * كىذىل ٍلنىاىى ٍ  فىًمنػٍ
ا ةىٍأكيليوفى( ]ةسهلل  هى  [ِٕ-ُٕكىًمنػٍ

 

ك بفاكهة الرتاء التي عناسب شتاءؾ؟ من الذم ةكرمك بفاكهة الربيع علك التي من الذم أكرم
عناسب ربياك؟ من الذم ةكرمك بفاكهة الاليف التي عتناسب مع حرارة صيفك البلىب كعفاعلو 
مع حاجاعك؟ من ىذا الذم جال لك من األرض رزقان في ظاىرىا كنامة في باطنها؟ من؟ أليس 

في ذلكن سخر لك ىذه المكونات كلها لك أنتن كالقاعدة عقوؿ أف ىو اهللن ىل من شك كرةب 
اإلحساف ةستابد اإلنسافن كالشك أنك إف عرفت أف اهلل سبحانو كعاالى ىو المحسن إليك البد 

أف عحبو كالبد أف ةتجو قلبك بالحب لون لكن فكر كأدـ ىذا التفكير عجد أف فؤادؾ قد اعجو 
 بالحب إلى اهلل.
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ىو حب اإلنساف لنفسون أليس ىذا من األمور البدىيةن ىل من رةب في أف كبلن منا  الاامل الثانيهلل
ةحب نفسو كةحاكؿ أف ةجمع الوسائل التي عضمن بقاءه  منان مطمئنان ماافىن أليس كذلك؟ فمن 
ىو الذم ةحقع لك ىذه األمنيةن من الذم ةجالك في مأمنو من الرزاةان من اافاتن من ىو ىذا 

جراثي  التي عفيض بها الدنيا بل عفيض بها األجواء التي من حولكن من ىو ىذا الذم الذم ةباد ال
أقاـ في كيانك سران ال ةالمو ال األطباء كال غير األطباء كإنما ةابركف عنو بلغز ال ةستطياوف أف 

ةررحوه أال كىو المناعةن من ىو الذم غرس في كيانك المناعة؟ أليس ىو اهلل؟ فمن أحب نفسو 
 اهلل الذم ةحمي نفسو من اافات. أحب

 

الاامل الثالثهلل أنك عنظر كعتأمل فتال  ةقينان كأنت مؤمن باهللن أنت مؤمن بوحدانية اهلل عال  أف اهلل 
ةحبكن إف عأملت علمت ذلكن لوال أف اهلل أحبك ما رزقك مارفتون لوال أف اهلل أحبك ما شرح 

كجل أحبك لما  منت بو إلهان كاحدان فردان صمدانن لوال  صدرؾ للتوجو إليو بالابادةن لوال أف اهلل عز
أف اهلل أحبك ما سخر لك سماكاعو كأرضون أليس كذلك؟ أرأةت إلى ىذا اإللو الذم ةحبك أال 

ث   -كما أكثرىا كما أجل ها  –عبادلو حبان بحب؟! كيف ةتأعى لئلنساف أف ةتبين دالئل محبة اهلل لو 
و فبل ةبادلو حبان بحب؟ ال ةتأعى ذلك. كحب اهلل لنا ةا عباد اهلل ةارض عن ىذا اإللو الذم أحب

أسبع من حبنا لون نا  أسبع من حبنا لون كلقد رككا أف امرأة متابدة كانت عخدـ في منزؿن 
استيقظ صاحب المنزؿ على صوعها كىي عدعو ربها في السجود في جوؼ الليل قائلةهلل الله  إني 

عغفر لي إلى  خر ما كانت عدعو بون فاستاظ  الرجل كبلمها  أسألك بحبك لي أف عكرمني كأف
ىذا كانتظر حتى إذا انتهت من صبلعها قاؿ لهاهلل ال ةا ابنتين قولي أسألك بحب لكن كما أدراؾ 
أنو ةحبكن قالت لو ةا سيدم لوال حبو لي ما أةقظني في ىذه الساعةن لوال حبو لي ما أكقفني بين 

ي بهذه النجولن نا  كنحن نقوؿهلل الله  لوال حبك لنا ما جماتنا في ةدةون لوال حبو لي ما أنطقن
رحابكن لوال حبك لنا ما حببت إلينا اإلةمافن ما زةنتو في قلوبنان ما كرىت إلينا الكفر كالفسوؽ 
كالااليافن أفبل نبادؿ اهلل عز كجل حبان بحب ةا عباد اهللن ىذا ىو الابلج الثالث. كسائل ثبلث 

ها استطانا أف نطرد بهذا الحب كأف نكنس كل ما قد احتل قلبنا من األىواء إذا عااملنا ما
كالرهوات كالاالبيات كالرعونات كنحو ذلكن كإذا القلب نقي طاىر كإذا القلب كعاء طاىر 
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ألقدس حب أال كىو حب اهلل سبحانو كعاالىن كإذا أحببت اهلل باد أف أحبك فأنا أىنئك كأبررؾ 
كأف اهلل عز كجل لن ةحاسبنا بل سيجالنا داخلين في شفاعة حبو لنا كحبنا بأنني كأنت مغفور لنا 

لو. ةقوؿ اإلماـ الغزاليهلل إف رجبلن من الالالحين رأل امرأة عدىش بالبكاء قائلةهلل كاهلل لقد سئمت 
ىذه الحياة كلو أني رأةت من ةبياني الموت الشترةتو شوقان إلى اهلل عز كجلن قاؿ لها الرجلهلل 

ت بأف لك عمبلن صالحان علقين بو اهللن قالتهلل ال كلكني أحبو أفرأةت أنو ةاذبني كأنا أفموقنة أن
 أحبو؟ ال. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك 
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 ٚاإلٍالَ اٌزىف١وٞ ػٕل فظِٛٗ اإلٍالَ اٌزجش١وٞ فٟ اٌموآْ

 

افي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةو 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ًو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّ 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

واطفون ىذه الالورة التي إليك  ىذه الالورة التي عجال اإلسبلـ مهيمنان على مراعر الناس كع
عجال قلب اإلنساف السوم كقفان على محبة اهلل كعاظيمون صورة مأخوذة كما ىي من مر ة كتاب 

ن عاالوا فلنالغ إلى بياف اهلل سبحانو كعاالىن rاهلل القر ف كمن الالحي  الثابت من كبلـ رسوؿ اهلل 
 ةقوؿ ربنا عز كجلهلل 

ًمياان ًإن وي )قيٍل ةىا ًعبىاًدمى ال ًذةنى أىٍسرىفي  ًة الل ًو ًإف  الل وى ةػىٍغًفري الذُّنيوبى جى وا عىلىى أىنفيًسًهٍ  الى عػىٍقنىطيوا ًمن ر ٍحمى
 [.ّٓىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي( ]الزمرهلل 

 كةقوؿهلل

 [ْٖ)ًإف  الٌلوى الى ةػىٍغًفري أىف ةيٍررىؾى ًبًو كىةػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىن ةىرىاءي( ]النساءهلل  

 :rكةقوؿ لرسولو محمد 

هي ٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍ  كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍ  كىشىاًكٍرىيٍ  ًفي األىٍمًر( ] ؿ عمرافهلل   [.ُٗٓكىاٍستػى

 كةقوؿ عز كجل خطابان لرسولو أةضانهلل

ٍلنىاؾى ًإال  رىٍحمىةن لٍٍّلاىالىًمينى( ]األنبياءهلل )كىمى   [.َُٕا أىٍرسى

الثابت في  rىذه طائفة من  م كتاب اهلل عز كجلن كعاالوا نالغ ااف السمع من كبلـ رسوؿ اهلل 
 الالحي هلل
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قاؿهلل )من لقي اهلل ال ةررؾ بو شيئان حيرٍّمىٍت عليو  rةركم الريخاف من حدةث أنس أف رسوؿ اهلل 
 (.النار

 rفيما ركاه أبو داكد كالحاك  في مستدركو من حدةث مااذ رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل  rكةقوؿ 
قاؿهلل )من مات ال ةررؾ باهلل شيئان ل  عمسو النار( كفي ركاةةهلل )من كاف  خر كبلمو ال إلو إال اهلل 

 نطع مخلالان بها ل  عمسو النار(.

قاؿهلل )أشهد أف ال  rدو صحي  أف رسوؿ اهلل كركل النسائي من حدةث أبي عمرة األنالارم بسن
 إلو إال اهلل كأشهد أني رسوؿ اهللن ال ةلقى اهللى عبده ةـو القيامة مؤمنان بهما إال حيًجبىٍت عنو النار(.

قاؿهلل )عىرىضى لي جبرةل من  rكركل الريخاف من حدةث أبي ذر رضي اهلل عاالى عنو أف رسوؿ اهلل 
فقاؿهلل أبرر أمتك بأف من مات ال ةررؾ  -ة من ضواحي المدةنة كالحرة ضاحي -جانب الحىر ة 

باهلل شيئان دخل الجنةن قلتهلل كإف زنا كإف سرؽ؟ قاؿهلل نا  كإف زنا كإف سرؽن قلتهلل كإف زنا كإف 
 سرؽ؟ قاؿهلل نا  كإف زنا كإف سرؽ(.

 قاؿهلل )إف هلل عز rكركل مسل  في صحيحو من حدةث أبي ىرةرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل 
كجل مئة رحمة أنزؿ كاحدة منها بين الجن كاإلنس كالطيور كالبهائ  كالهواـ فبها ةتااطفوف كبها 

 ةتراحموف كأخ رى عساان كعساين من رحمتو لاباده ةرحمه  ةـو القيامة بها(.

بأسرل في  rكركل الريخاف أةضان من حدةث عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو قاؿهلل أيًعيى رسوؿ اهلل 
كة من الغزكات كنظرنا كإذا امرأة عساى الىثة بين األسرل عبحث عن شيءن فوقات أعقاب غز 

أعركف إلى ىذه المرأة ) :rعلى طفل حملتو كألالقتو بالدرىا كراحت عرضاو فقاؿ لنا رسوؿ اهلل 
 أطارحة كليدىا في النار( قلناهلل ال ةا رسوؿ اهللن قاؿهلل هلل أرح  باباده من رحمة ىذه بابنها(.

قاؿهلل )ةدني اهلل عز كجل  r  من حدةث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل كةركم مسل
كةقوؿ لوهلل أعذكر إذ  -أم ستره ةستره عن ااخرةن  -أحدك  ةـو القيامة منو فيضع عليو كنفو 

عملت كذا ككذان ةقوؿهلل نا  ةا ربن ةقوؿهلل أعذكر إذ عملت كذا ككذان ةقوؿهلل نا  ةا ربن ةذكره 
جل بمااصو كاف قد اقترفها في دنياهن ث  ةقوؿ لوهلل فلقد سترعها عليك في دار الدنيا كىا اهلل عز ك 

.)  أنا أغفرىا لك اليـو
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ركل الحاك  كأبو داكد كالطبراني كالبيهقي من حدةث أنس كمن حدةث أبي موسى األشارم أف 
 قاؿهلل )أمتي ىذه أمة مرحومةن مغفور لهان متاب عليها(. rرسوؿ اهلل 

هلل أرأةت  إلى ىذه الالورة التي ىي مأخوذة بدقة من مر ة كتاب اهلل عز كجل كما سمات  عباد اهلل
كما سمات ن أرأةت  إلى ىذه الالورة كيف عوقظ   rكمن مر ة الالحي  الثابت من كبلـ رسوؿ اهلل 

 -الفطرة اإلةمانية الكامنة في كياف كل إنساف؟ نا . أرأةت  إلى ىذه الالورة إنها عجال القلب 
ةتلظى بمحبة اهلل أةان كاف صاحب ىذا القلب ما ل  ةكن مستكبران على اهللن ما ل   -اإلنساف  قلب

ةكن مااندانن ما ل  ةكن من الناس الذةن حجزكا أنفسه  عن الاقبلنية كحبسوا أنفسه  في سجوف 
كبلـ   االستكبارن أما ما عدا ىؤالء فما من قلب ةقف أماـ ىذه الالورة المستلة المأخوذة من مر ة

إال كةتلظى بحب اهلل عز كجل كعاظيمو كمهابتون كمن ث  فاف  rاهلل كمر ة كبلـ حبيبنا رسوؿ اهلل 
اإلسبلـ ةغدك مهوان لقلوب الناسن كمن ث  فاف ىذه الالورة عحبب اإلسبلـ على عقوؿ الناس كإلى 

ا اإلسبلـ أفئدعه  كإلى مراعرى  كعقرب المسافة ما بين الفكر اإلنساني كما بين حقائع ىذ
الاظي ن كمن ث  فاف ىذه الالورة التي ىي عجسيد لحقيقة اإلسبلـ كما رأةت  عقرب ما بين الفئات 
كالفرؽ اإلةمانية المختلفة مهما عباعدتن عجماها جمياان عحت راةة كحدانية اهلل سبحانو كعاالىن 

 شرةك لون المحيي عجماها جمياان عحت راةة كحدانية الخالع الذم ال شرةك لون الرازؽ الذم ال
المميت الذم ال شرةك لون كمن ث  فهيهات لمن ةرةد أف ةنفخ في نيراف االحتكاكات الطائفية 

كمن ث  الحركب أك الاداكات كالبغضاء الطائفيةن ىيهات لمن ةرةد أف ةنفخ في ذلك أف ةناؿ شيئان 
نقيرن ل  نح  منها من مراده من كراء ىذا الكيدن علك ىي الالورة التي ل  نضف إليها شركل 

شيئان كل  نضف إليها شيئان  خرن صورة أمينة كما رأةت  مأخوذة من نسيج كبلـ اهلل كنسيج حدةث 
الالحي  الثابت عن لسانو. كلكن عاالوا فانظركا إلى الالورة األخرلن الالورة  rالمالطفى 

حقاد عفوح رائحتهان السوداء القاعمةن الالورة التي ىي ركاـ من األحقاد المتقادمة المتطاكلةن أ
ةفوح النتن منهان صورة من السواد القاع  أجل لهذه األحقاد المتقادمةن أم صلة عرل ةوجد بينها 
كبين دةن اهلل؟ أنا أسأؿ كعلى الااقل أف ةجيبن أم صلة عوجد بينها كبين كتاب اهلل الذم سمات  

ن صورة من rالمالطفى  قبسات منو؟ أم عبلقة عوجد بينها كبين ما سمات  من كبلـ حبيبنا
األحقاد كالضغائن المستكنة التي عقادـ عليها الدىرن عابر عن ذاعها بالنه  إلى منظر الدماءن عابر 
عن ذاعها بالبحث عن مبررات القتلن عبحث عما ةمكن أف ةرفي غليلها عن طرةع الاثور على 

عػيٍنسىج من أفئدة كعقوؿن  مبررات الكيدن على مبررات القتل كالتخرةب كاإلفسادن صورة ةمكن أف
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صورة ةمكن أف عتألف من أفكار أناس شذ ت إنسانيته  عن قوانين اإلنسانية جمااء فتحولوا إلى 
كحوش ضارةة عمارس ىمجية ما مثلها كلكن أف علالع ىذه الالورة بالقر ف! ىذا أمر جلل 

رةب كعجيبن صاحب ىذا الكبلـ! ىذا أمر غ rكغرةبن أف علالع ىذه الالورة بحبيبنا محمد 
أف علالع ىذه الالورة باإلسبلـ! أمر غرةب كما أعهد في التارةخ أف  ذانان إنسانية قد طرؽ سماها 

مثل ىذا التالور ق . أف ةدعوا أصحاب ىذا التالور األسود القاع  أف ةدعوا إلى القتل الذم 
يفيين باس  ةنبغي أف ةستحرن إلى اإلفساد الذم ةنبغي أف ةستمرن إلى التخرةب كالادكاف الك
 الجهاد في سبيل اهلل! إنو ألمر غرةب كعجيبن نا  ةا عباد اهللن اهلل ةقوؿ لرسولوهلل

هي ٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍ  كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
ٍغًفٍر لىهيٍ  كىشىاًكٍرىيٍ  ًفي األى   [.ٍُٗٓمًر( ] ؿ عمرافهلل كىاٍستػى

كةقوؿ قائل ىذا التالورهلل ال بل الغلظة ىي سبيلنا كالفظاظة ىي طرةقنا كرأس مالنان كالقتل 
ةؤكد مثنى كثبلث كرباع أف  rكالتخرةب الكيفياف ىما الهدؼ المرسـو أماـ أبالارنا. رسوؿ اهلل 

النارن لن عحجب عنو الجنةن كةقوؿ  من مات كىو ال ةررؾ باهلل شيئان حيرٍّمىٍت عليو النارن ل  عمسو
قائله هلل الن ىذا الكبلـ مردكدن إف ل  ةكن على شاكلتنا كل  ةكن ةنهج نهجنا كل  ةكن ةالطبغ 

بأمزجتنا فهو كافر كمن ث  فهو ةستحع القتل كمن ث  فاف إعبلف الجهاد بالنسبة لو كألمثالو 
ذلكن من ى  الذةن ةدعموف ىذا مرفوعن نا ن ىذا شيء غرةب ةا عباد اهللن فما الحكمة من 

ن إنها rالنهج البل قر نين ىذا النهج البل نبومن ىذا النهج المضاد بكل ما عركىنا عليو رسوؿ اهلل 
قول ماادةة لئلسبلـ عداكة عارةخية عقليدةة ىي التي عدع  كىي التي عقدـ كىي التي عدفعن كيف؟ 

ا سيأعي فيما بادهلل أعداء دةن اهلل عز كجل دعوني أقل لك  كلمات البد أف أقولها كالتفاليل ربم
في أمرةكا كأكربا كعقودى  الالهيونية الاالمية كانوا ةضاوف أماـ أبالارى  خططان عقليدةة لمحاربة 

اإلسبلـن كتاباتن ادعاءاتن اعهامات للقر فن لرسوؿ اهللن مؤلفات كانت عنرر فيما بينه ن مظهر 
ظنوا أف ىذه الطرةقة ىي التي عخنع دةن اهلل سبحانو من مظاىر الاداكة كالبغضاء لدةن اهللن 

كعاالىن كلكن عبين له  أف األمر على النقيض من ذلكن في أكركبا مثقفوف كفي أمرةكا كذلك 
مثقفوف شأنه  أف ةلتفتوا إلى أم أحدكثة من ىذا القبيل فيبلحقوىان رأكا الكبلـ الذم ةتاالى من 

بلـن اعهامان لنبي اإلسبلـن اعهامان للقر ف فما كاف منه  إال أف أفواه غير المسلمين ىجومان على اإلس
أقبلوا إلى دراستون كانت النتيجة لهذا األمر أف دخل في اإلسبلـ من جراء ىذه الطرةقة أكثر 
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بكثير ممن عاليدكه لبلبتااد عن اإلسبلـ كإنني ألذكر من ىؤالء مورةس بوكامن كإنني ألذكر من 
نني ألذكر من ىؤالء كثيرةنن قادة الفكر في أكركبا كاف الفضل في ىؤالء ركجيو غاركدمن كإ

عوجهه  لئلسبلـ ىجـو األكركبيين كثلة من األمرةكيين إلى اإلسبلـن عررات الناس بهذا الركل. 
نظركان كجدكا أف ىذا الطرةع ةخدـ اإلسبلـن قاؿ قائله  كمنه  المسترار للرئيس األمرةكي 

 هلل ال ليست ىذه الطرةقةن الكيد لئلسبلـ ةنبغي أف ةنبع من المسلمين األسبع كلينتوفن قاؿ قائله
أنفسه ن لكن من المسلمين الذةن طلقوا اإلسبلـ بسرائرى  كما ةزالوف ةدعوف انتسابان إليو 
ىذا  -بألسنته ن ىذا ىو الررط األكؿن الررط الثاني ةنبغي أف ةبرز اإلسبلـ في سلوؾ ىؤالء 

بمظهر عقرار منو النفوسن عرمئز منو الفطرة اإلنسانيةن  -الظاىر الطابور من المسلمين في 
ةنبغي أف ةبرز ىؤالء اإلسبلـ على أنو من الفظاظة بمكاف على أنو ةارع الدماءن ةارع لوف الدماء 
أةنما كجد كأةنما طف ن ةنبغي أف ةكوف منهج ىؤالء إلى الكرف عن حقيقة اإلسبلـ إظهار إسبلـ 

إظهار إسبلـ ال ةال  للرحمة مانىن إظهار إسبلـ ةتربه باإلنسانية الدكائرن عرعاد منو الفرائهن 
نا ن كعثركا على الطابور الذم ةخدمه  في ىذان كاألدلة كثيرةن كأنطوف الليك المسترار للرئيس 

 األمرةكي األسبع كلينتوف كاحد ممن خط  ككاحد ممن كضع الخطةن نا .

حاضر عالمنا اإلسبلمي ىنا كىنا كىناؾ من المظهر الذم  إذان ىذا الذم عركنو أةها اإلخوة في
ةتناقض مع ما سمات  من كبلـ اهللن ةتناقض مع ما سمات  من كبلـ رسوؿ اهللن إنو عمل ةمارسو 

جنود كالقيادة ىناؾن إنو عمل ةمارسو جنود كالقيادة ىنا في إسرائيل كىناؾ في أمرةكان أقوؿ قولي 
 ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

 اد اهللهلل ةقوؿ اهلل عز كجلهللعب

ٍعًر * كىالل ٍيًل ًإذىا ةىٍسًر * ىىٍل ًفي ذىًلكى قىسى ه لًٍّذم ًحٍجرو(  )كىاٍلفىٍجًر * كىلىيىاؿو عىٍررو * كىالر ٍفًع كىاٍلوى
 [.ٓ - ُ]الفجرهلل 

ارر أجمع علماء التفسير أف المراد بالليالي الارر التي أقس  بها ربنا عز كجل إنما ىي الليالي ال
كقاؿ فيما اعفع عليو  rاألكلى من شهر ذم الحجةن كلقد أكض  ذلك حبيبنا المالطفى 

األةاـ  -الريخافهلل )ما من أةاـ الامل الالال  فيها أحب إلى اهلل عز كجل فيها منو في ىذه األةاـ 
اد ( قالواهلل ةا رسوؿ اهلل كال الجهاد في سبيل اهلل؟ قاؿهلل )كال الجه-الارر من أكائل ذم الحجة 

في سبيل اهلل إال رجبلن خرج بنفسو كمالو فل  ةاد منهما بريء( أقوؿهلل عرل ىل ةلتفت رافاو لواء 
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الجهاد في القتل الذم ةستحر منه  إلى ىذا الذم ةقولو اهلل كإلى ىذا الذم ةؤكده رسوؿ اهلل؟ 
مدكف ىل ةلتفتوف إلى ىذا الذم ةقولو رسوؿ اهلل فيغ -كى  رسل الجهاد  -عرل ىل ةلتفتوف 

 إذا قاؿهلل rأسلحته  كةمدكف جسور الوفاؽ كالود مع إخوانه  كما أكصى اهلل رسولو محمدان 

ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍ ( ] ؿ عمرافهلل   [.ُٗٓ)فىًبمى

ىل عستيقظ بين جوانحه  فطرة اإلةماف باهللن فطرة دةن اهلل سبحانو كعاالىن ىل ةاود أحدى  إلى 
 rنعن نحن في الارر األكؿ من شهر ذم الحجة كىذا ما ةقولو المالطفى نفسو ليقوؿ ماذا نال

فلنغمد أسلحتنا التي ننررىا في كجوه بل في أعناؽ إخواننا المؤمنين المسلمينن عاالوا ناد إلى 
اهللن نالطل  إلى اهلل عرلن أسأؿ اهلل عز كجل أف عفيض أفئدعه  بهذه الفطرةن أسأؿ اهلل أف ةوقظ 

ه الفطرة إف ل  عكن قد ماعت بادن كإني ألسأؿ أةها اإلخوة ىؤالء الذةن ال بين جوانحه  ىذ
ةالموف سبيبلن للتاامل مع ااخر إال سبيل الفظاظةن سبيل الغلظةن سبيل االعهاـن سبيل االشتياؽ 

إلى الدماءن أقوؿ للواحد من ىؤالءهلل أإذا رأةت نفسك قد عمددت على فراش الموت كطرؽ ملك 
ةت نفسك بين ةدم اهلل أعتاامل ماو بالمنهج ذاعو الذم عتاامل مع إخوانكن الموت بابك كرأ

أعقابلو بهذه الغلظة كالفظاظة  نذاؾن أـ عنسى غلظتك كفظاظتكن عضؤؿ ث  عضؤؿ ث  عضؤؿ 
لكي عستنجد الرحمة من اهلل  نذاؾ؟ ةا ىذا لماذا ال عسأؿ نفسك ىذا السؤاؿ؟ لماذا ال عسأؿ 

أنت اإلنساف الذم ال ةال  للرحمة صورة كأنت اإلنساف الذم ال نفسك كيف سيكوف موقفك ك 
ةضع نالب عينيو أماـ إخوانو إال االعهاـ بالكفر كاإلبداع كموجبات القتلن سائل نفسكهلل أقادر 

 أنت أف عتاامل مع ىذا المنهج عندما عجد أف ملك الموت ةستل ركحك؟
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 ػياٌء ِٛعٗ ٌٍّؾو١ِٚٓ ِٓ اٌؾظ

 

لحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  ا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

اـ كالليالي الارر التي أقس  اهلل عز كجل بها في محك  أعود فأحدثك  مرة أخرل عن ىذه األة
 عبيانو إذ قاؿهلل 

ٍعًر * كىالل ٍيًل ًإذىا ةىٍسًر * ىىٍل ًفي ذىًلكى قىسى ه لًٍّذم ًحٍجرو(  )كىاٍلفىٍجًر * كىلىيىاؿو عىٍررو * كىالر ٍفًع كىاٍلوى
 [ٓ - ُ]الفجرهلل 

نايش في رحابهان ىي األةاـ كالليالي التي  أحدثك  عن ىذه األةاـ كالليالي التي عمر بنا كالتي
عحدث عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فيما ركاه البخارم عن ابن عباس رضي اهلل عنو كىو 
ةتحدث عن فضل ىذه األةاـ التي نمر بهاهلل )ما من أةاـ الامل الالال  فيها أحب إلى اهلل سبحانو 

إلخوة أف رسوؿ صلى اهلل عليو كسل  عىبػ رى بأكسع كلمة كعاالى منو في ىذه األةاـ(ن كالحظوا أةها ا
جاماة كىي )الامل الالال (ن كلمة الامل الالال  عرمل فيما عرمل أكالن الابادات التي أمر اهلل 
عز كجل بها في محك  عبيانو كبينها رسوؿ اهلل في الثابت الالحي  من سنتون ث  إف ىذه الكلمة 

اإلنساني فردان كجماعة إلى أف عنتهي ىذه األعماؿ  عحتضن كعرمل كل ما ةالل  المجتمع
الالالحة باماطة األذل عن الطرةع كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فما من عمل صال  
ةحقع الخير لئلنسانية فردان أك مجتماان ةؤدةو اإلنساف ابتغاء مرضاة اهلل عز كجل إال كضاعف لو 

ال عحالىن ال عتبين ىذه األضااؼ إال عندما نقف بين ةدم  اهلل سبحانو كعاالى أجر ذلك أضاافان 
رب الاالمين سبحانو كعاالى. كلكن فلتالموا ةا عباد اهلل أف اهلل عز كجل بمقدار ما ةزداد رضان عن 

األعماؿ الالالحة إذ ةتقرب بها المؤمن في ىذه األةاـ إلى اهلل عز كجل فاف اهلل عز كجل ةزداد 
سيئ من األعماؿن األعماؿ التي عسيء إلى اإلنسانية أك باإلعراض عن أكامر سخطان بقياـ الابد بال



  

 ~1174 ~ 
 

اهلل سبحانو كعاالى التي نه عليها في محك  عبيانون بمقدار ما ةكـر اهلل الابد إذ ةامل الامل 
الالال  في ىذه األةاـ ةسخ  اهلل عز كجل على الذم ةسيء إلى اإلنسانية في ىذه األةاـن فما 

لذم عػيوٍّجىٍت فيو ىذه األةاـ كالليالي أال كىو ةـو عرفة كىو الوعر الذم أقس  اهلل عز بالك باليـو ا
ن ال أرةد أف أطيل في الحدةث عنو كلكن بوساك  أةها  كجل بون ةـو عرفة كما أدراؾ ما ىذا اليـو

هلل اإلخوة أف عنالوا كل ما فيو من أسرار كأف عتارضوا لكل ما فيو من رحمات لئلقباؿ فيو إلى ا
ن كقد في  بكل ما ةمكن أف عقبلوا فيو من األعماؿ الالالحة كفي مقدمة ذلك صياـ ذلك اليـو

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل )صياـ  -أصحاب السنن كله   -صحي  مسل  كغيره 
ةـو عرفة أحتسب على اهلل عز كجل أف فيو كفارة سنة  عية كأف فيو كفارة سنة ماضية(. ىنا البد 

أقوؿهلل إف لنا إخوة كأخوات كانوا ةحلموف إلى ما قبل أةاـ قليلة بأف ةكوف له  ناليب في  أف
استضافة اهلل سبحانو كعاالى له  في رحاب مكةن كانوا ةحملوف بأف ةغدكا كةركحوا إلى بيت اهلل 

سبحانو كعاالى في ىذه األةاـ طائفين ماللين راكاين ساجدةنن كانوا ةحلموف ليل نهار بأف 
نه  ذرا عرفة كما عحتضن الحجيج أجمع كبأف بوساه   نذاؾ أف ةركوا إلى اهلل شؤكنه  عحتض

ما كساته  الركول كأف ةبكوا بين ةدم اهلل ما كساه  البكاءن كانوا ةحلموف بهذان كفجأة حيل 
بينه  كبين ىذا الذم كانوا ةحلموف بون كفجأة أكصد الباب الذم ل  ةوصد منذ باثة رسوؿ اهلل 

 عليو كسل  إلى ىذا اليـو في كجو ىؤالء الذم كانوا ةحلموف بأف ةكوف له  ناليب من صلى اهلل
ىذه الطاعةن ناليب من ىذه المقربة إلى اهلل سبحانو كعاالىن كأنا أرةد في مقامي ىذا أف أبلغه  
عازةة أرجو أنها ستخفف من لواعج األل  الذم فاجأى ن أرجو أف عخفف ىذه التازةة من لظى 

التي مينيوا بهان أقوؿ كأرجو ك مل أف ةسماوا ىذا الذم سأقولوهلل عبد اهلل بن المبارؾ رجل  الخيبة
ال أستطيع أف أعحدث اليـو في  –كال أعأل ى على اهلل  –من كبار الالالحين بل من كبار األكلياء 

ة من ليالي ىذا المقاـ عن مناقبون ةقوؿهلل كنت في الااـ الماضي حاجان إلى بيت اهلل الحراـ كفي ليل
منى رأةتني في الرؤةا نائمان كعند رأسي اثناف ةتحدثاف ةقوؿ الواحد منهما لآلخرهلل أعدرم ك  ى  
الذةن قىًبلى اهلل حجه  في ىذا الااـ؟ قاؿ الثانيهلل الن قاؿهلل إف كثيران منه  ل  ةقبل اهلل حجه  

امي على أنو ل  كلكن صف  اهلل عنه  جمياان كقبل حجه  جمياان بفضل موفع اإلسكافي الر
ةحجن ةقوؿ عبد اهلل بن المبارؾهلل فاستيقظت كليس لي ىى ٌّ إال أف أعود فأعثر على ىذا الرجل 
كأعل  قالتو كالسبب في ىذا الفضل الاظي  الذم أكرمو اهلل بون كاعجهت إلى الراـ كأخذت 
مع  أبحث كأبحث كأبحث كصبرت إلى أف عثرت على موفع اإلسكافي الرامين سألتو ما خبرؾ



  

 ~1175 ~ 
 

الحجن أحججت؟ قاؿهلل الن قاؿهلل فحدثني عن قالتكن قاؿهلل كما السبب؟ قاؿهلل حدثني فاف 
حدثتني فسأخبرؾن قاؿ لوهلل أنا عملي إسكاؼ ككاف من شأني منذ أكؿ الاامل أف أدخر كل ما ةزةد 
من نفقات بيتي في مكاف أرجو أف أحج بو في نهاةة الااـ أك الذم ةليو إلى بيت اهلل الحراـن كلما 

نا الموس  نظرت فوجدت أف المبالغ التي ادخرعها ةمكن أف عفي بحاجتي إلى الحج إلى بيت د
اهلل الحراـن فأخذت أعد الادةن كبينما أنا عائد إلى الدار ذات ةـو استقبلتني امرأعي ككانت حامبلن 

اننا كنظرت فاذا برائحة الرواء عفوح في الدارن أعطتني كعاءن كقالت ليهلل اذىب فاطرؽ باب جير 
كحدثه  عن كضاي كأنني بحاجة إلى شيء من ىذا الرواء الذم عفوح رائحتون فأخذت الوعاء 
كطرقت البابن خرجت امرأة كحدثتني من كراء البابن قلت لها كحدثتها كطلبت منها أف عضع 

شيئان من الرواء في ىذا الوعاءن نظرت كعلبثت ث  قالتهلل سأعطيك كلكن دعني أخبرؾ عن قالتي 
طرة أف أخبرؾ عنهان فاف رأةت أف ذلك ةالل  لك  أعطيتكن قاؿهلل ما القالة؟ قالتهلل كأنا مض

مات زكجي منذ فترة طوةلة كنفدت النفقة منذ أسابيع كأكالدم ةتضوركف اليـو جوعان كنظرت كإذا 
بالهبلؾ ةطرؽ بابه  كةتهددى ن نظرت فوجدت على مقربة منا شاة قد نفقت كألقاىا أصحابهان 

ا كجئت بها إلى البيت ألقدـ له  منها طاامان ةحميه  من الهبلؾ كةسد رمقه ن أخذت قطاة منه
ةقوؿ اإلسكاؼهلل فرجات كأنا ألط  كجهين قلت في نفسيهلل ىذه جارعي عااني كأكالدىا من ىذا 

السغب الذم كاد أف ةودةه  إلى الهبلؾ كأنا أجمع الماؿ من أجل أف أحج بو إلى بيت اهلل 
لغ الفائض لدم كلو كعدت فطرقت بابها كقلت لهاهلل خذم ىذا ماؿه الحراـن أخذت ىذا المب

أرسلو اهلل عز كجل إليكن قاؿ لو عبد اهلل بن المبارؾهلل أبررؾ بأف اهلل ل  ةكتب لك أنت حجة 
 فق  بل قبل حجة الحجيج أجمع بسببك أنت.

الااـ إلى  أقوؿ لهؤالء اإلخوة كاألخوات الذةن كضاوا كل ىمه  في أف ةكونوا حجاجان في ىذا
بيت اهلل الحراـن ىىي أكا النفقة كىىي أكا الزاد كعهيأكا لهذا الذم كانوا ةحلموف بو فحيل بينه  كبين 

ذلكهلل أال عرةدكف من كراء ذلك مرضاة اهللن أال عرةدكف من كراء ذلك األجر الاظي  المدخر لك  
حجك  كفارة لذنوب كثير من عند اهللن افالوا ىذا فالو موفع اإلسكاؼ ةجال اهلل عز كجل من 

الحجاج الذةن قد ال ةقبل اهلل عز كجل حجه ن ألست  قد كضات  نالب أعينك  أف عنفقوا ىذا 
الماؿ في التوجو إلى بيت اهلل الحراـ حجاجان؟ نا  قوالن كاحدانن بوساك  أف عتوجهوا بو إلى ما 

كباتن أال عركف الناس الذةن شيرٍّديكا ةزةدك  أجران عن اهلل عز كجلن أال عركف الحاجاتن أال عركف الن
من دةارى ن أال عركف إلى البيوعات التي خيرٍّبىٍتن أال عركف إلى الناس الذةن ةلتفتوف ةمينان كشماالن 
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ةبحثوف عن شيء من الماؿ ةاودكف بو فيرمموف بو بيوعه ؟ عودكا أةها اإلخوة كاألخوات بهذا 
هلل الحراـن عودكا بو إلى ىؤالء المحتاجين كأنا الضمين الماؿ الذم عزمت  أف عحجوا بو إلى بيت ا

كأنا الكفيل أف ةكتب لك  اهلل عز كجل األجر الذم كتبو لموفع اإلسكافين أقوؿ قولي ىذا 
 كأستغفر اهلل الاظي .

عباد اهللهلل لالو قد بلغك  أف مريخة في بلدة عربية مجاركة لنا أفتت على سمع الاال  الاربي 
بكفر سورةا كبردعها كبأف على الاال  اإلسبلمي أجمع أف ةتجو بقتالها في سبيل  كاإلسبلمي أجمع

ن متمثبلن في سبلحو ةاينوف  اهلل عز كجل كأف على الموسرةن أف ةقدموا الاوف لهؤالء متمثبلن في ماؿو
بو المقاعلين الذةن ةجب أف ةتجهوا مجاىدةن في سبيل اهلل أما الكفر أك الردة التي كقات في 

 ةا.سور 

 كالذم أرةد أف أقولو أمراف اثناف أةها اإلخوةهلل

أكالنهلل ما ىي المحكمة التي نطقت بهذا الحك  كعبلـ اعتمدت من رؤةة رأعها أك كبلـ كفرم 
سماتو أك شهادة من أناس شهدكا بهذا الكفر؟ كىذا ما نه عليو علماء الررةاة اإلسبلميةن ما 

ى أم أساس من قوؿو سماوه أك من فال رأكه أك ىي ىذه المحكمة التي نطقت بهذا الحك ؟ كعل
 من شهادة شهود شهدكا بذلك؟

األمر الثانيهلل أننا ل  نر في ىؤالء الذةن أيٍرًسليوا إلينا من قبله  من ذىك رىنىا بالتوبةن من استنطقىنىا 
بالرهادة كإنما رأةنا فيه  من ةرعكبوف الفواحش كالموبقاتن رأةنا فيه  من ةاكفوف على 

دراتن رأةنا فيه  من ةسددكف رصاص القتل إلى الماللين في صبلعه ن إلى الراكاين المخ
الساجدةن أثناء عوجهه  إلى اهللن رأةنا فيه  من ةقالدكا إلى دكر الابادة من مساجد ككنائس 
ةحطمونهان ةلالقوف بها أسباب االعقاد كأسباب االحتراؽن كحسبك  نموذجان لذلك ما جرل 

بير في حلب من شناعات صارخة دك ٍت على سمع الاال  أجمعن قواذؼ بالجامع األموم الك
اخترقت بها جدراف المسجدن كيًجدى من دخل باس  الجهاد إلى ىذه المساجد بنااله  القذرةن 
دينٍّسىٍت الفرش أةما عدنيسن عوجهوا إلى خزائن المالاحفن حطموىان أخرجوا منها المالاحف 

ن كاعجهوا إلى ااثار النبوةة المتمثلة في شارات عوارثناىا من عالر كألقوىا أرضانن نا  ألقوىا أرضان 
ن شارات النبي صلى اهلل عليو كسل ن أقبلوا إلى  الالحابةن أجل من عالر الالحابةن إلى ىذا اليـو

ىذه ااثار النبوةة فحطموىان أىذا ىو مظهر الجهاد في سبيل اهلل؟! كمن الاجب الذم ةبكي 
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ةن الذةن أيٍرًسليوا إلينا ةمانوف في بيوت اهلل كفي مقدمتها ىذا الجامع كربما ةضحك أف المجاىد
األموم عخرةبان كعحرةقان كعمزةقان كعدنيسانن كالذةن اعهموا بالكفر كالردة ال ةقر له  قرار حتى ةبدؤكا 

فابلن باعادة ىذا المسجد الجامع إلى شأنون ال ةقر له  قرار حتى ةركلوا اللجاف المانية 
انية التي البد منها كالوسائل التي ةنبغي البداءة بها منذ فجر حالوؿ ىذه النكبة كىا ى  كالميز 

أالء ةفالوفن أليس عجيبان أف ةمان المجاىدكف في التخرةب كأف ةمان الذةن ةػيتػ هىميوفى بالكفر 
باشادة المسجد كعمارعون أغلب الظنن بل أقوؿ أغلب الظنن أنا متيقن أف سورةا لو غرست في 

لب إسرائيل سفيران لها كأرسلت ماو كتابان إلى رئيس إسرائيل عالافيو الود كعغازلو في الحب ق
كعناتو بالالدةع الازةز كعاده بتنفيذ كل ما عتطلع إليو إسرائيل من مالال  لها كحاجيات لها إذان 

ه ن على أف لاثر ىؤالء على إةماننا الضائع كلاثركا على إسبلمنا كىوةتنا التي كانت خفية ضائاة عن
ىوةتنا ال عضيع ككيف عضيع كرسوؿ اهلل قاؿ عن الراـ في حدةث صحي  نا هلل )ىي خيرة اهلل من 

 أرضو ةجتبي إليها خيرعو من عباده( ىذه الرهادة ناتز بها.

ماذا بقي ةا عباد اهلل؟ بقي أف أقوؿ شيئان أعوجو بو إلى جيرنا الازةز الغالي أجل أجل الازةز الغالي 
بو إلى نفسي كإليك  إلى قادة ىذه األمة جمااء أدعوى  قيادة كضباطان كجنودان إلى بما أعوجو 

التوبة بين ةدم اهلل سبحانو كعاالىن أدعوى  إلى االصطبلح مع اهلل سبحانو كعاالىن أدعوى  إلى 
عنفيذ أكامر اهلل سبحانو كعاالى جهد االستطاعةن أدعوى  إلى التسامي عن كل ما قد حـر اهلل 

نو كعاالىن أال فليالموا أنه  أقرب الفئات كلها إلى لقاء اهللن بينه  كبين الرهادةن بينه  سبحا
كبين لقاء اهلل ربما دقائع فه  أحرل الناس بأف ةتهيئوا للقاء اهلل بأف ةتهيئوا للقاء اهلل عز كجلن 

ائل في أعدى  كأنا الضامن إف ى  فالوا ذلك أنه  سيكونوف مالداقان لكبلـ رسوؿ اهلل الق
الحدةث الالحي هلل )نياًلٍرتي بالرعب إلى مسيرة شهر( كلقد قاؿ الالماء إف ىذا ليس أمران خاصان 
برسوؿ اهلل بل ةنطبع عليو كعلى جنود المسلمين إلى ةـو القيامةن فكونوا كما أقوؿ لك  عكونوا 

كما ةقوؿ اهلل سبحانو كر اثان لهذه المزةة التي خه اهلل عز كجل بها رسولون كونوا كما أقوؿ لك  بل  
 كعاالى كلسوؼ ةكوف كل منك  مالداقان لكبلـ اهلل عز كجلهلل

بٍػهي ي الٌلوي بًأىٍةًدةكيٍ  كىةيٍخزًًىٍ  كىةىناليرٍكيٍ  عىلىٍيًهٍ  كىةىٍرًف صيديكرى قػىٍوـو مٍُّؤًمًنينى(  ]التوبةهلل )قىاعًليوىيٍ  ةػياىذٍّ
ُْ.] 
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عب الادك ىو سبلح االلتجاء إلى اهللن السيما عندما ةا أةها اإلخوة أال فلتالموا أف أعتى سبلح ةر 
ةكوف ىذا االلتجاء صادران ًمٍن مىٍن؟ ًمٍن مىٍن ةواجهونه ن ىذه ىي كلمتي األخيرة كليسمع الذةن 

ةناتوننا بالكفرن كليسمع الذةن ةناتوننا بالردةن ال ةمكن أف نولي كجهنا إلى شطر الغربن ال ةمكن 
 ضاة اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل القائلهللأف نولي كجهنا إال إلى مر 

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرةهلل   [.ِٕٓ)الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى

ىذا ىو كلينان محمد نبينان كموالنا اهلل كلينان أما ىذه الفتول التي ال نرك في أنها صدرت من 
إسرائيل فلسنا منها في شيءن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر  البيت األبيض األمرةكي كحظيت بتوقيع

 اهلل الاظي .
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 ٔؾٓ ِغ ػلاٌخ هللا ال ِغ ك٠ّمواؽ١خ إٌفبق

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
الي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أح

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف اإلسبلـ الذم شر ؼى اهللي عز كجل بو األسرةى اإلنسانية منذ فجر كجودىا ةقـو على أساسين 
رفة الحع فانما ةراد منها أف اثنين ال ثالث لهمان أكلهما مارفة الحعن ثانيهما ممارسة الادؿ. أما ما

ةال  اإلنساف مكوف ىذه المكونات التي ةايش في رحابها كمبدأىا كمنتهاىا كأف ةال  ىوةة نفسو 
عبدان مملوكان هلل عز كجلن منو االبتداء كإليو االنتهاءن كأما ممارسة الادؿ فخبلصة ما عانيو ىذه 

تمع اإلنساني على التنسيع فيما بينه  بين الكلمة أك ىذا األساس الثاني أف ةتبلقى أفراد المج
الحقوؽ كالواجباتن فبل ةضح ى بواجب في سبيل التمتع بحع كال ةضح ى بحع في سبيل 

التمسك بواجبن بل ةجب إعطاء كلٍّ من ىذا الجانبين حقو كامبلن غير منقوصن علك ىي الادالة 
انت نحلته  كأةان كاف مذىبه . غير أف في كل ما ةتالوره كةتلمس بحثو عنها الاقبلء جمياان أةان ك

الادالة التي رسمتها الررةاة اإلسبلمية إنما شاءىا اهلل عز كجل ثوبان سابغان فيالٍّلى على قدر 
اإلنسانية في أكسع ماانيهان فبل ةضيع من ىذه الادالة اختبلؼ في دةنن ال ةضيع منها اختبلؼ 

يع من حدكد ىذه الادالة اإلنساني في عرؽن اختبلؼ في لغةن اختبلؼ في مذىبن ال ةض
المطلقة المالال  الجانبية التي قد عدفع أصحابها إلى التضحية في كقت ما بجانب من جوانب 
الادالةن بمانى من ماانيهان كعأملوا في ىذا الذم أقوؿ لك ن عأملوا في مالداؽ ىذا الذم أقولو 

 لك  من خبلؿ ما ةقولو اهلل عز كجلن ةقوؿهلل 

 [.ٖمىن كيٍ  شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  عػىٍاًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل( ]المائدةهلل )كىالى ةىٍجرً 

 أم ال ةحملنك  بغضك  ألقواـ على أف عنسوا الادالة فبل عادلوا ما بينك  كبينه ن كةقوؿهلل
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ًإذىا قػيٍلتيٍ  فىاٍعًدليوٍا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍربىى كىبًاىٍهًد اللٌ   [.ًُِٓو أىٍكفيوٍا( ]األنااـهلل )كى

 كةقوؿهلل

ٍمتي  بػىٍينى الن اًس أىف عىٍحكيميوٍا بًالٍ  ًإذىا حىكى اىٍدًؿ ًإف  الٌلوى )ًإف  الٌلوى ةىٍأميريكيٍ  أىف عيؤدُّكٍا األىمىانىاًت ًإلىى أىٍىًلهىا كى
 [.ٖٓنًًام ا ةىًاظيكي  ًبًو( ]النساءهلل 

 كةقوؿهلل

هىى عىًن اٍلفىٍحرىاء كىاٍلمينكىًر( ]النحلهلل )ًإف  الٌلوى ةىٍأميري بًالٍ  ًإةتىاء ًذم اٍلقيٍربىى كىةػىنػٍ  [.َٗاىٍدًؿ كىاإًلٍحسىاًف كى

علك ىي عدالة اإلسبلـ التي شرؼ اهلل بها عباده المسلمين فيما مضىن كعلك ىي عدالة اإلسبلـ 
فكيف كاف الغرب  التي شرفنا اهلل عز كجل بها في ىذا الاالر. ىكذا كنا كىكذا نحن كال نزاؿن

؟ عاالوا نقارف ةا عباد اهلل مقارنة سرةاة.  كإالـ  ؿ حالو اليـو

فيما مضى استامر الغرب ببلد الراـ كببلد مالر كببلدان كثيرة أخرلن كانت الراـ مستامرة 
ركمانية ككاف الحك  الركماني ةظل ةوقع بين النالارل كبين اليهود كةنفخ في نيرات البغضاء 

  من أجل أف ةستغل الحك  الركماني الفرصة لمزةد من االستقرار فوؽ ىذه األرضن كالاداكة بينه
 لمزةد من البقاء فوقها.

كفي مالر عظاىر الحك  الركماني بالدخوؿ في المسيحيةن اختارت اإلمبراطورةة الركمانية مذىبان 
من القناعة  من مذاىبها كراحت علـز بقية المذاىب باالنخراط في مذىبها بحسب الظاىر بدافع

الدةنية كالواقع أنها من أجل فوائد سياسيةن كك  كك  قيًهرى المسيحيوف كأكذكا كقػهتػٍّليوا من خبلؿ 
ىذه السياسةن في ةـو كاحد ةا عباد اهلل في مذبحة بيزنطية كاحدة قيًتلى ما ال ةقل ع  مائتي ألف 

التي كاف ةمارسها الغرب  -ية أك قل الدةمقراط -من اليااقبة المسيحيينن ذلك ىو مثاؿ للادالة 
  نذاؾن فكيف كاف اإلسبلـ ةمارس الادالة  نذاؾ؟

فيًتحىٍت ببلد الراـ كما عالموف كأصر المسيحيوف السيما رجاؿ الدةن فيه  على أف ةأعي أمير 
المؤمنين عمر فيتررفوا بلقائو كمارفتو كةخطُّوا كتاب الالل  ماو. كجاء عمر فبدأ أف اعجو إلى 

مقدسة التي كاف ةبجلها اليهود كإذا بها مثابة ألعربة كأكساخ كأقذارن كاف النالارل الالخرة ال
ةيٍدفػىايوف إلى ذلك بأمر من الحك  الركماني الستثارة البغضاء بينه  كبين اليهودن سرعاف ما خلع 
أمير المؤمنين عمر رداءه كراح ةنظف ذلك المكاف من األقذار بردائون كسرعاف ما أقبل كل من  
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ف حولو فأعانوه أك أخذكا عنو ىذه المهمةن ث  إنو اعجو إلى المكاف الذم ةقدسو المسيحيوف كا
كالذم ةاتقدكف أف صيًلبى فيو كنظر فوجد فيو أقذاران أك أعربة قد جيمٍّاىٍت ىناؾ ككانت عسمى 

ةيٍدفػىايوف القمامة ث  لما بيًنيىٍت الكنيسة أصب  االس  كنيسة القيامةن نا ن ذلك ألف اليهود كانوا 
بدكرى  إلى عقذةر ذلك المكاف الذم ةقدره كةقدسو المسيحيوف لنفخ مزةد من البغضاء بين ىؤالء 

كأكلئك بسياسة من الحك  البيزنطين خلع أمير المؤمنين عمر رداءه كراح ةنظف ذلك المكاف 
 كأقبل الجميع ةساعدكنو في ىذا الامل.

قتو كرحمتو كباد نظرهن الن كإنما فال ذلك بسائع من عباد اهللهلل إف عمر ل  ةفال ىذا بسائع من ر 
عربيتو اإلسبلميةن فال ذلك ألنو ةال  أف دةن اهلل ةأمره بذلك. ىكذا كانوا كىكذا كنان كفت  الراـ 

 خير مثاؿ على ذلك.

عنها فيما ص  عنوهلل )استوصوا باألقباط خيران فاف له  ذمة  rفيًتحىٍت مالرن كقد المالطفى 
في حياعو كقبل أف عفت  مالر كقبل أف عفت  ببلد الراـن فكيف كاف فت  مالر؟  كرحما( قاؿ ذلك

أفكاف فت  مالر عضييقان على المالرةين؟ أفكاف فت  المالرةين إةذاءن كقتبلن للمالرةين؟ ال ةا عباد 
اهللن كاف فت  مالر عمبلن فرح بو المالرةوف أةما فرحن فرح بو األقباط أةما فرحن كاف عمل 

ر مالر من براثن الحك  الركماني. كعأملوا في المااملة التي كانت بين المسلمين المسلمين عحرة
كأنا الذم أزع  ىذا  -كبين األقباطن ل  ةكن ىنالك فيما ةتالع بتنفيذ شرعة اإلسبلـ أم عفاكت 

 نهائيان. كلقد كاف عدد األقباط كبيران ككثيران جدان ل  -الكبلـ كأعكفل بو كأنا المسؤكؿ عن عحقيقو 
ةلجئ المسلموف باد الفت  أةان منه  إلى أف ةغير دةنون نا ن بل كانت الررعة التي عهيمن على 

الجميع )أال ال ةػيٍفتػىنىن  نالراني عن نالرانيتو كال ةهودم عن ةهودةتو( كلالك  عالموف جمياان قالة 
د اقتالاص عمر بن الخطاب من ابن عمر بن الااص لراب قبطي أكذم من قبل كاحد من أكال

 عمر بن الااصن كالقالة ماركفة كال أرةد أف أطيل الحدةث فيها.

النالارل في ببلد الراـ ظلوا ةساككف عدد المسلمين بل ةزةدكف إلى أف كاف الغزك الالليبين 
عندئذو كبسائع من ردة الفال ضد الغزك الالليبي زاد عدد المسلمين كدخل من دخل من النالارل 

 في اإلسبلـ.

ذةن ى  أجداد كسلف الغربيين بالرطرةن الغربي كاألكركبي كىكذا كنان أكلئك ىكذا كاف أكلئك ال
ةاتزكف بما ةسمونو دةمقراطية كنحن ناتز بما سماه اهلل عز كجل الادؿ كالادالةن ككيف أصبحنا 
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ككيف أصبحوا. أما نحن المسلمين فبل نزاؿ نحن أمناء على شرع اهلل سبحانو كعاالى كعلى دةنو 
لادالةن ىا نحن ما نزاؿ نالن عمسكنا بما أمرنا اهلل أف نتمسك بو من موازةن الادؿن كعلى موازةن ا

ال ةمكن أف نضيع شيئان من حدكد الادالة اإلنسانية من أجل اختبلؼ دةنن من أجل اختبلؼ 
مذىبن من أجل اختبلؼ عرؽن إننا ال نسمي ىذه دةمقراطيةن لكننا نسميها االس  الذم سماىا 

 عاالى بو الادؿهللاهلل سبحانو ك 

 [.ٖ)كىالى ةىٍجرًمىن كيٍ  شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىال  عػىٍاًدليوٍا اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػ ٍقوىل( ]المائدةهلل 

كاليـو ةحاكؿ ةا عباد اهلل الغربيوف فيما ةحاكلوف أف ةزرعوا اختبلقان مراعر الكراىيةن مراعر 
ن المسلمين كغير المسلمين السيما المسيحيينن إف الخوؼن مراعر الرعبن مراعر البغضاء بي

عن طرةع النال  الذم ةهمسوف بو إلى  ذانه  أف اخرجوا من ىذا البلد الظال  أىلو أك عن طرةع 
التقتيل كالتفخيخ كاالغتياؿ كما إلى ذلكن قالارل ما ةطمحوف إليو أف عقع الظنة ث  عتحوؿ الظنة 

يجة التي عابوا في سبيل عحقيقهان كلكن ىيهاتن الحالن إلى عداكة كبغضاء ث  ةالفع الغرب للنت
الذم ةمنع الغرب من النجاح في مسااه إنما ىو حالن اإلسبلـن الحالن الذم ال ةمكن أف 

ةيٍختػىرىؽ لتنفيذ ىذه الخطة إنما ىو كتاب اهلل كنحن كنا كال نزاؿ أمناء على كتاب اهللن كأقوؿهلل نحن 
كمتمثلين في قيادعها كفي جندىا البد أف ةكوف مبدؤنا  متمثلين في شاب ىذه البلدة المقدسة

الذم نقدسو كنبراسنا الذم نستضيء بو كدستورنا الذم نسير عليو ىو كتاب اهلل سبحانو كعاالىن 
فليفال الغرب ما ةراءن كليحاكؿ أف ةدخل عوامل البغضاء بين الفرؽ اإلسبلميةن كليحاكؿ أف 

سبلميةن كليحاكؿ أف ةدخل عوامل البغضاء كالظنة ةدخل عوامل البغضاء بين المذاىب اإل
كالاداكة بين المسلمين كغيرى ن الن لن ةنالوا منا مناالنن كلن ةاللوا إلى ما ةبتغوف ق . إسبلمنا 

أةها اإلخوة دةن كدكلة كلكن فلتالموا أف ىذه الدكلة ىي التي عحتضن الادالةن كإذا أراد 
ئات أف عستظل بظل الادالة الحقيقية فبل كاهلل لن عجد المسيحيوف أك اليهود أك أم فئة من الف

مثابة عأكم إليها إال ظل ىذا الدةنن لن عجد مثابة عأكم إليها لتطمئن على أنها عتحرؾ في أحضاف 
الادالة إال عندما عجد نفسها عحت سلطاف الدكلة اإلسبلميةن الدكلة اإلسبلمية ما كانت ةومان ما 

ن الدكلة اإلسبلمية عاتبر نفسها بأمر من اهلل لتفال ما فالو الركماف من  قبل كما ةفالو الغربيوف اليـو
خير خادـ لوحدة األمةن خير خادـ لوحدة اإلنسانيةن ىذه ىي الحقيقة التي ةنبغي أف نالمهان 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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الهدنةن سداىا كلحمتهان  عباد اهللهلل باسمي كباسمك  جمياان أىنئ اإلخوة الذةن نسجوا لباس ىذه
باسمي كباسمك  جمياان أىنئه  على ىذا التوفيع كأشكرى  متمثلين في جيرنا الازةزن متمثلين 

في المسلحين سواء الذةن غيرٍّرى به  أك الذةن خيًدعيوا كليبٍّسىٍت عليه  ىذه المدةنة بغيرىان أك الذةن 
شاءه اهلل عز كجل لهذه الهدنةن كأسأؿ اهلل  أغراى  الماؿن أىنئه  جمياان على ىذا التوفيع الذم

عز كجل أف ةوفقه  جمياان ألف ةغذكىا بركح االستمرارن ألف ةغذكىا بركح الدكاـن في ظل ىذه 
الهدنة ةستيقظ الاقلن في ظل ىذه الهدنة عرقد بل عمحي مراعر الاداكةن مراعر البغضاءن 

عرفناه في التارةخ كىو الرأف الذم نرجو أف عستيقظ الفطرة اإلنسانيةن نا ن ىذا ىو الرأف الذم 
ن كأقوؿ للجميع أقوؿ له هلل ةقوؿ لك  رسوؿ اهلل  فيما  rنا  ةقوؿ لك  رسوؿ اهلل  rةتحقع اليـو

قاؿهلل )من خرج من أمتي  rركاه فيما ركاه مسل  كفيما ركاه النسائي كما ركاه أحمد أف رسوؿ اهلل 
 ؤمنها كال ةفي بذم عهدىا فليس مني(.على أمتي ةضرب برىا كفاجرىا كال ةتحاشى م

أم راةة ال ةال  من ىو  -فيما ركاه الريخافهلل )من قاعل عحت راةة عمية  rةقوؿ لك  رسوؿ اهلل 
من قاعل  -المتمسك بها حقيقة كإلى أةن عساؽ كإلى أم غاةة عنتهين علك ىي الراةة الامية 

 عحت راةة عمية فقيًتٍل فقتلتو جاىلية(.

فيما ركاه البخارم كالترمذم من حدةث ىراـ بن عامرهلل )من رمى مؤمنان  rاهلل  ةقوؿ لك  رسوؿ
 بكفر فهو كقتلو( أم فهو كما لو قتلو.

فيما ركاه الريخاف البخارم كمسل هلل )ال عرجاوا بادم ضبلالن ةضرب  rةقوؿ لك  رسوؿ اهلل 
 باضك  رقاب باض(.

دةث عمرهلل )المسل  أخو المسل  ال ةظلمو فيما ركاه البخارم كغيره من ح rةقوؿ لك  رسوؿ اهلل 
 كال ةسلمون المسل  من سل  المسلموف من لسانو كةده(.

ن أنا ال أشك أنك  عاتزكف بأنك  rأةها اإلخوة أنا ال أشك في أنك  عاتزكف باعباعك  لمحمد 
لرب  أةهوف عليك  أف ةطردك  رسوؿ اهلل إذا قاـ الناس -أمة االستجابة  -عمثلوف باضان من أمتو 

فيما ركاه مالك في  rالاالمين من حولون الن ال ةهوف عليك  ذلكن اسماوان ةقوؿ المالطفى 
أم  -موطئو ك خركف بأسانيد كثيرة صحيحة كقد زار البقيع قاؿهلل )أال ليذادف رجاؿ عن حوضي 
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كما ةذاد الباير الضاؿن أقوؿهلل أال ىل  أال ىل  فيقاؿهلل إنك ال عدرم    -ليطردف رجاؿ عن حوضي 
 ك  بدلوا من بادؾ فأقوؿهلل فسحقان فسحقان فسحقان(.

ال أةها اإلخوة أةان كنت  كمن أم صقع جئت  كمهما غيًدرى بك  كمهما قيل لك  عن ىذا البلد إنو 
إسرائيل أك إنو كذان كمهما كانت المغرةات الماليةن الن ال ةمكن نهائيان أف عقبلوا أف عكونوا كاحدان 

بلنهلل فسحقان فسحقان فسحقان. أنا أعل  أنو ال ةهوف عليك  ذلكن ليس ممن ةطردك  غدان رسوؿ قائ
بينك  كبين األمر سول أف عالنوا الاودة إلى الحعن ليس بينك  كبين االصطبلح مع اهلل كمع عباد 
اهلل سول أف عالنوا التوبة النالوح بين كبين ةدم اهلل عز كجل السيما في ظل ىذه الهدنةن الن بل 

ذه األةاـ المباركةن السيما في ظل ىذا اليـو األغرن أنا ال أعالور أبدان أف إخوة لنا السيما في ظل ى
أةان كانوان سواء كانوا أفرادان من الجيش أك من ىؤالء الذةن ةيسىم وف اإلرىابيين أك المسلحينن ال 

 حقان.ةمكن أف ةقبلوا أف ةكونوا غدان ممن ةطردى  رسوؿ اهلل بملء فمو قائبلن سحقان سحقان س
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 لظخ اٌطبثٛه اٌَّزؤَعو ٌزش٠ٛٗ اإلٍالَ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كح
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 ل اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقو 

 

سؤاؿ ةتطارحو اليـو كثيره من الناسهلل ما ىي الاوامل التي عبلقت من شتى الجهات فأعلنت حربان 
عالميةن على سورةان بل ما ىي الجرةمة التي اقترفتها سورةا في حع بقاع الاال  أجمع مما جالها 

ةتكرر كما عالموف على كثيرو من األفواه كةنبغي عقذؼ سورةةى بسهامها من قوس كاحد؟ ىذا سؤاؿ 
أف أجيب عن ىذا السؤاؿ بريء من التفاليل الذم عسم  بو الدقائع التي أملكها في مثل ىذا 

 الموقف.

 

عباد اهللهلل إف عداكة الغرب لئلسبلـ من خبلؿ المسلمين حقيقة عارةخية ال عػيٍنكىر كال رةب فيها 
لنا بالحدةث عن علك األطوار التي خلتن كلكن الذم ةهمنا  كقد عنقلت في أطوار شتىن كال شأف

أف نتحدث عن عداكة الغرب برطرةو األكركبي كاألمرةكي لئلسبلـ في ىذا الاالر. أةاـ االعحاد 
السوفييتي كانت الاليغة التي عبدك أنها علمية في عبني اإللحاد كالوقوؼ في كجو اإلسبلـ القائ  

اليغة متمثلة في الفلسفة الماركسية كما عالموفن كمن ث  فاف على دعائ  الال ن كانت ىذه ال
كاف سايدان بذلك ككاف ةرل أف ىنالك من ةحارب اإلسبلـ   -السيما الغرب األمرةكي  -الغرب 

بالوكالة عن الغرب متمثبلن في الجدلية الماركسيةن كلالك  عذكركف أك عالموف أف في علك األةاـ 
ل  عكن عتبناىا  -أم التي عتبناىا أمرةكا  -لريوعية األمرةكية شيئان كاف ةارفو الناس ةسمى ا

لمزاةاىا االقتالادةة كاالشتراكية كلكنها كانت عتبناىا ألنها كانت عملك مظهران للاليغة الالمية التي 
عستطيع بها أف عقف في كجو اإلسبلـ. انهار االعحاد السوفييتي كنظر الغرب برطرةو األكركبي 
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األداة التي كانت عحارب اإلسبلـ فيما ةتالوركف بالنيابة عنه  قد غابت فاستالنوا كاألمرةكي كإذا ب
بمناسبات شتى عن أىمية الوقوؼ في كجو اإلسبلـ كعن ضركرة الوقوؼ في كجو ىذا الادك 

أكؿ  -عالرة  عاعرر  -األخير الوحيد الباقين ككاف عالرة  رئيس الوزراء في حكومة برةطانيا 
قة التي أقولها لك ن كىا أنا أنقل ىذا التالرة  بنالو ةا عباد اهللن في اليـو إعبلف عن ىذه الحقي

الثالث من شباط من عاـ عساين كعسامائة كألف بث ٍت لندف في برنامجها الاربي ىذا التالرة  
لتاعررن عقوؿ ما نالوهلل كاف أماـ الغرب عدك اف اثنافن الريوعية كاإلسبلـن كقد ع  القضاء على 

ؿ دكف أف ةقدـ الغرب في سبيل ذلك خسائر عذكرن كةقف الغرب اليـو كلو في خندؽ الادك األك 
كاحد لمجابهة الادك الباقي كىو اإلسبلـ. ىذا ما قالتو عاعررن كلال ىذا التالرة  أكؿ عابير عن 

ضركرة الوقوؼ في كجو اإلسبلـ باد أف انهار الوكيل الوحيد الذم كاف ةقف كقفة علمية فيما 
كجو اإلسبلـن كعلى الرغ  من أف باض المسؤكلين في برةطانيا  نذاؾ ل  عاجبه   ةتالوركف في

علك الالراحة الفاقاة الذم عمتع بها عالرة  عاعرر كلكن الغرب كلو أة دىىا في ذلكن كفي مقدمة 
من أة دىىا في ذلك الغرب األمرةكين لماذا الغرب األمرةكي أةها اإلخوة؟ ألف اإلدارة األمرةكية 

لة في الكونغرس كغيره كانت عاتقد أف أمرةكا ىي المناخ األكؿ لتقبل اإلسبلـ كأف الذةن متمث
ةقبلوف على اإلسبلـ في أمرةكا ربما كاف ضاف من ةتقبل اإلسبلـ كةستأنس بو في أكركبا. كإليك  

لث ىذا التالرة  ااخر من طبي أمرةكي مرموؽ نرر مقاالن في مجلة الفيكارك الفرنسية في ةـو الثا
عرر من حزةراف من عاـ اثنين كعساين كعسامائة كألفن ةقوؿ فيو ما نالوهلل إف اإلسبلـ دةن 

عسام ن كإف الحكومة األمرةكية عجابو اإلسبلـ في كل مكاف من الاال  ألنها الدةانة التي عػيٍقًنعي 
وف فلن الفرد بسرعة كما عحارب عوجو المسلمين إلى أم اعحاد فيما بينه  ألنو إذا اعحد المسلم

عكوف ىنالك كالةات متحدة أمرةكية في الاال ن ىذا كبلـ طبيب أمرةكي مرموؽ كليس كبلمين 
 نا .

 

بناءن على ذلك كاف البد أف ةنهض الغرب بالوقوؼ في كجو اإلسبلـ باد أف كاف مطمئنان إلى أف 
يل إلى الجدلية الماركسية عنوب عنو في ذلكن اقتضى األمر في ىذه المرحلة أف ةتطور السب

محاربة اإلسبلـ باد أف كاف سبيبلن بل سببلن عقليدةة ال داعي إلى الحدةث عنها. عطورت السبيل 
إلى محاربة اإلسبلـ عبر نقطتين اثنتين؛ ىدؼ كخطةن أما الهدؼ المرسـو فهو أف ةقضي اإلسبلـ 
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  على نفسو على نفسو بذاعو كأف ةحرؽ اإلسبلـ ذاعو كذلك عن طرةع عألُّب المسلمين باضه
باض بكل الوسائل الممكنةن كمن عتبع كقائع مؤعمر كالورادك الذم عيًقدى في أمرةكا في ىذه 
كأنا  –الوالةة ةتبين عفاليل ىذا الذم أقولو لك . ىذا ىو الهدؼن أما الخطة فتتكوف من عنالرةن 

ذاعون  الانالر األكؿ ةتمثل في ضركرة محاربة اإلسبلـ بسبلح من مظاىر اإلسبلـ –ألخه حقيقة 
كىو ةقالدكف في ىذا السبلح الذم ىو من مظاىر اإلسبلـ ذاعو عجميع طابور من الخليقة 

البررةة ذات طباع كأخبلؽ شاذة عن ىذه الخليقة كلها عثير الرعب في أخبلقياعها كفي سلوكهان 
مهول أفئدعها البطش كالقتل كارعكاب المجازرن أمتع ما عمتع بو أعينها مظهر الدماء الزكية 

المتفجرة من جسـو كمذاب  البر ء من عباد اهلل سبحانو كعاالىن أبرد ما ةرفي غليلها الجسـو 
التي عقطع إلى أكصاؿ كاألكصاؿ التي عقطع إلى أشبلءن كالبد أف ةكوف لهذا كلو غطاء من 

المبررات اإلسبلميةن كماذا عسى أف ةكوف ىنالك مبرر لذلك إال التكفير؟! إذان ةنبغي أف ةغطى 
ك كلو بمبرر التكفيرن أم أف التكفير إنما أعي بو من أجل عبرةر ىذا القتل المرعب المهلك ذل

كليس الاكسن ىذا جزء من الخطة التي رسمتن قلت لك  إف الخطة عتكوف من عنالرةن اثنينن 
ف ىذا ىو الانالر األكؿن أما الانالر الثاني فيتمثل في ضركرة أف ةيمىر رى ىذا كلو من كراء ستار كثي
من الاناكةن اإلسبلميةن عناكةن المؤسساتن عناكةن االىتمامات اإلسبلميةن عناكةن متألقة براقة 

على أال ةكوف لها أم مضموفن على أال ةكوف لها مضموف أكثر مما ةتضمنو الطبلن ليس فيو إال 
د الاالمي الهواف الذم ةسرم في داخلون منظمة التااكف اإلسبلمين رابطة الاال  اإلسبلمين االعحا

لالماء المسلمينن عناكةن ندكات كمؤعمرات ضخمة كبيرة ككثيرة عاقد ىنا كىناؾ باس  اإلسبلـن 
أقنية خاصة لخدمة القر ف كلتبلكة القر ف كما إلى ذلكن ةنبغي أف عوجد ىذه الانواةن من أجل أف 

 ةمرر من كراء سترىا الانالر األكؿ في الخطة التي ذكرعها لك .

 

ل أنا  عي بهذا الكبلـ من خياؿو ةحوكو ذىني؟ مااذ اهللن ارجاوا إلى كقائع مؤعمر  عباد اهللهلل ى
كالورادكا عجدكف ما أقوؿ مفالبلنن ارجاوا إلى أكثر من عقرةر أصدره مجلس األمن القومي 

األمرةكي عجدكف مالداؽ ما أقوؿن إذان فالخطة المرسومة الجدةدة لحرب اإلسبلـ ىي علك التي 
ستئناس باإلسبلـ في أمرةكان ىي التي عقتلع مراعر الركوف كاإلصغاء إلى حقيقة عجتث مراعر اال

اإلسبلـن عقائدن حضارةن أحكاـن كيف السبيل إلى اجتثاثها؟ أف عوضع ىذه الالورة أماـ الرارع 
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الغربي في مظهرةو األمرةكي كاألكركبي. إذا كجد الغرب ىذه الالورة لئلسبلـ البد أف ةرمئز منها 
ةتالور أف اإلسبلـ ىو البابعن ىو الرب  الذم البد لئلنسانية أف عستايذ باهلل عز كجل  كالبد أف

ن كىذا ىو الجواب عن ىذا السؤاؿ مختالران.  منون ىذا ىو الذم ةجرم اليـو

 

بقي أف فينا من قد ةسأؿهلل فلماذا حالر ىذا الادكاف أك حالر ىذه الحرب في سورةا بالذات 
سع األرجاء؟ كالجواب عن ىذا ةا عباد اهلل أف سورةا عمثل عقدة كالاال  الاربي كاإلسبلمي كا

التماسن ىذا شيءن كأف ماظ  الذةن ةايروف حوؿ سورةا ىنا كىناؾ خاضاوفن مستسلموفن كلال 
فيه  من ةمثلوف جزءان من ىذا الطابور الذم صاغو الادكاف األمرةكي ضد دةن اهلل سبحانو 

على اإلسبلـ من خبلؿ الادكاف على ىذه األرض المقدسةن  كعاالىن من أجل ىذا ةتمركز الادكاف
من خبلؿ الادكاف على المسلمين في ىذه األرض المقدسة. في الناس من ةنظر إلى ىذه البلدة 
نظرة سطحية عجلى فيقوؿ أةن ىو اإلسبلـن أةن ىو الخوؼ من اإلسبلـ في سورةا؟ ةقوؿ ىذا 

أةقف ىذا موقف السطحي الساذج. الغرب ال ةنظر نتيجة لنظرعو الاجلىن كلكن الغرب أدىى من 
إلى الوقائع عندنا نظرة سطحية عجلى كلكنو ةمخر إلى اللبابن الغرب ةرل الوعي اإلسبلمي 

المتألع في ىذه البلدةن الغرب ةال  أف المسلمين ةمثلوف في سورةا اإلسبلـ الالافي عن الروائب 
ن ةالموف أف اإلسبلـ الذم ةاتنقو rرسوؿ اهلل الذم ةتمثل في كتاب اهلل كالذم ةتجسد في ىدم 

 جل المسلمين في سورةا إنما ىو ذاؾ الذم ةجسد خطاب اهلل عز كجل لرسولو القائلهلل

 

هي ٍ  ا رىٍحمىةو مٍّنى الٌلًو لًنتى لىهيٍ  كىلىٍو كينتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الىنفىضُّوٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍ  )فىًبمى
 [.ٍُٗٓر لىهيٍ  كىشىاًكٍرىيٍ  ًفي األىٍمًر( ] ؿ عمرافهلل كىاٍستػىٍغفً 

 

ةالموف أف الوعي اإلسبلمي ةدرؾ أف اإلسبلـ في سورةا منبثقان من كتاب اهلل كمنبثقان من سنة رسوؿ 
اهلل أباد ما ةكوف من أف ةخضع لما ةسمى حرب طائفيةن لما ةسمى احتكاكات طائفيةن ةال  

الحقيقة رسل جاؤكا فأقاموا في سورةا كاحتكوا بكثير من الناس الغرب ىذان كك  كك  قرر ىذه 
كاحتكوا بأمثالي كرأكا المااىد كرأكا الحقائع اإلسبلمية التي ةاتنقها كةدركها المسلموفن ةالموف 
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ذلكن أما السطحيوف فأرجو أف ةستفيدكا من نظرة الغربيين كأف ةالموا أف اإلسبلـ في سورةان كإف 
ا داللة على حقيقتو كلكنو في مخبره كما أقوؿ لك . فيك  من قد ةسأؿهلل فما ل  ةكن في مظهره ذ

الابلج؟ ىذا ىو الادكاف كذلك ىو الهدؼ كىذه ىي الخطة فما الابلج؟ أقوؿ لك  اليـو ةا عباد 
اهللهلل إف إدراؾ المركلة ةساكم نالف الطرةع إلى حلهان إذا أدركنا حقيقة ىذه المركلة كأدركنا 

لادكاف الذم ةتمركز من الاال  كلو على سورةا بالذاتن إذا أدركنا السبب فلنال  السبب في ىذا ا
أننا ملكنا نالف الابلج إلى حل المركلةن أما النالف الثاني فأرجو أف ةوفقنا اهلل لبيانو كلررحو 

 مع شيء من التفاليل في المواقف القادمة إف شاء اهللن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .

 

اهللهلل كلمات موجزة ألفت أنظارك  كأنظار باض إخوة ربما كقاوا في خطأ سببو سبع لسافن عباد 
أحدى  عبػ رى عن ىذه الكارثة التي فاجأت أمرةكا بغضب الطبياة أك بهياج الطبياةن ىذه الكلمة 

أةها اإلخوة شاذة ال مكاف لها في باليرة اإلنساف المسل  كال مكاف لها في باليرة اإلنساف الذم 
ةتاامل مع الال . طبياةن كلمة طبياة ىذه على كزف فالية بمانى المفاوؿ أم مطبوعن كالطبياة 

التي ةنطقوف بها أك ةتكلموف بها ةابركف بها عن ىذه المكو ناتن ىذه المكو نات مطبوعة أم كيًجدى 
نهاجهان فمن ىو من طباها بنظامها القائمة عليون كيًجدى من طباها بقانونهان بسننها السائرة على م

الطابع كمن ىو المنظ  كمن ىو الواضع لسلسلة ىذه القوانين الكونيةن جل اإللو الذم أمر موسى 
 أف ةقوؿ لادك اهلل فرعوفهلل

 

ٍلقىوي ثي   ىىدىل( ]طوهلل   [.َٓ)قىاؿى رىبػُّنىا ال ًذم أىٍعطىى كيل  شىٍيءو خى

 

ٍلقىوي( مظهران ث  ىداه إلى قانونون إلى الاكوؼ على ربنا من؟ باختالار ىو )ال ًذم أىٍعطىى كيل  شىٍيءو  خى
نظامون إلى الاكوؼ على سننو التي أقاـ اهلل ىذه المكو نىات عليها. الطبياة! أنى للطبياة أف عقرر 

كأنى لها أف عالوؿ عندما عرةد أف عالوؿ كأف عهمد كعخمد عندما عرةد أف عفال ذلكنال. جل اإللو 
للحياة عندما ةراء كجالو سببان للهبلؾ عندما ةرةدن جل اإللو الواحد  الذم جال من الماء سر ان 

األحد الذم جال الرةاح الهاب ة سببان النتااش الركحن سببان لتجدد الحياة عندما ةراء كجالها سببان 
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للهبلؾ كالدمار عندما ةراءن جل اإللو الذم ةسخر ما ةراء من خلقو لما ةراء. ال ةا أخين إةاؾ 
ث لسانك بهذه الكلمةن قلهلل إنها قضاء اهلل كحكمون قلهلل إنها إةقاظ ألكلئك الناس لاله  أف علو 

 ةستيقظوفن

 

 [.ُّ)كىالى ةػىزىاؿي ال ًذةنى كىفىريكٍا عياًليبػيهي  ًبمىا صىنػىايوٍا قىارًعىةه أىٍك عىحيلُّ قىرًةبان مٍّن دىارًًىٍ ( ]الرعدهلل 

 

جزةرة كاملة في إزميت في عركيا باد منتالف الليل ىذا ما كقع. عندما ابتلع غضب اهلل عز كجل 
أفكانت الطبياة ىي التي قررت ذلك؟! ابتلاتها بكل من فيها من األكغادن من الذةن كانوا 

ةتحدكف اهلل بطرةقة عجيبة حتى الطغاة من قبل ل  ةفالوا ذلكن عندما ابتلع قضاء اهلل عز كجل 
ا أمرةكا من برةطانيا بكل ما فيها من عتاد كبكل ما علك الجزةرة الكبيرة التي كانت قد استأجرعه

فيها من أناسي أكاف ذلك قرارن قررعو الطبياة؟! الن ال أةها اإلخوةن إنو إةقاظ إلى قضاء اهلل عز 
 كجل كحكمون إنو بياف من اهلل عز كجل ةذكرنا بقوؿ اهلل عز كجلهلل

 

ًمياان قػىٍبضىتيوي ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كى   [.ٕٔالس ماكىاتي مىٍطًوة اته بًيىًميًنًو( ]الزمرهلل )كىاأٍلىٍرضي جى

 

 علك ىي الحقيقةن فلنستغفر اهلل من ىذه الكلمة الباطلة.

 

 

 

 

 

 



  

 ~1191 ~ 
 

 اٍالِٕب وّب أِو اٌموآْ ال وّب رٜٙٛ أِو٠ىب

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
هك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كج

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

 ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 

حدثتك  في األسبوع الماضي عن مركلة عتمثل في ىذا اإلسبلـ األمرةكي الذم ةيراد فرضو على 
الذم ال ةستبين فيو حك  من أحكاـ اهلل المنزلة في كتابو  منطقتنا اإلسبلمية ىذهن ذلك اإلسبلـ

الذم ص  عنون ذلك اإلسبلـ األمرةكي الذم ال عستبين فيو مانى  rكال شيء من ىدم رسوؿ اهلل 
من مااني اإلنسانية كال ةتجلى فيو أثر من  ثار الرحمة كال عجد فيو مانى من مااني القي  الفطرةة 

نساف عليهان كأرجأت الحدةث عن الحل إلى ىذا اللقاءن ككفاءن بما قد التي فطر اهلل عز كجل اإل
كعدعك  بو أختالر الحل بالقدر الذم ةسم  بو ىذا الوقت. حل ىذه المركلة المنوط بنا نحن 

 –كىو الركن التأسيسي للابلج  –ةتمثل في ثبلثة أركاف لهذه الماالجة أك لهذا الحلن أكلها 
لى اهلل عز كجل باالستغفار أكالن كالتوبة ثانيان كالتضرع إلى اهلل عز كجل ةتمثل في أف نتجو جمياان إ

كإعبلف أننا مجددكف لبياتنا مع اهلل كاصطبلحنا مع حكمو كشرعون كلالك  عقرؤكف كتاب اهلل 
كعجدكف الدليل على ما أقوؿ مكرران في محك  عبيانون أليس ةوجو ربنا بخطابو إلى الناس جمياان 

 اعه  كعلى اختبلؼ عالورى  أليس ةوجو إليه  خطابو قائبلنهللعلى اختبلؼ فئ

 

تػٍٍّاكي  م تىاعان حىسىنان ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى كىةػيٍؤًت كيل   ًذم فىٍضلو  )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍ  ثي   عيوبيوٍا ًإلىٍيًو ةيمى
 [.ّفىٍضلىوي( ]ىودهلل 
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تمثل في ىذا الذم أناط اهلل عز كجل بو ىذه المتاة ضمانة عودة المتاة اإلنسانية كالسل  كاألمن ع
االستغفار؟! االستغفار أم أف نستنزؿ مغفرة اهلل عز كجل علينا مقابل ما ارعكبنا من أكزارن مقابل 
أنواع الجنوح التي عورطنا فيها على اختبلؼ فئاعنا كعلى اختبلؼ درجات ىذه الفئاتن ث  ةلي 

ةدم اهلل أننا لن ناود كأننا ىا قد جددنا البياة سنسير على  االستغفار التوبة أم اإلعبلف بين
صراطو كلن نحيد عن نهجو كلسوؼ نظل نتمسك بررعتو ما كسانا ذلكن ىذا ىو مانى التوبةن 
كاهلل عز كجل ةادنا إف نحن فالنا ذلك أف عاود إلينا متاة السبلـ كأف ةؤعي اهلل عز كجل كل ذم 

لركن ىو الركن التأسيسي في الابلج ةا عباد اهلل؟ ألف ىذه فضل فضلو. لماذا أقوؿ إف ىذا ا
الماليبة التي كفدت إلينا من شتى الجهات إنما كفدت إلينا بسبب سوء ارعكبناه بل بسبب أنواع 

 من السوء عكفنا عليهان أال عقرؤكف في كتاب اهلل عز كجل قولوهلل

 

ا كىسىبىٍت أىةٍ  ًثيرو(    ]الرورلهلل )كىمىا أىصىابىكي  مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى  [.ًَّدةكيٍ  كىةػىٍافيو عىن كى

 

 أك ما عقرؤكف قولوهلل

 

ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعنًد أىنٍػفيًسكيٍ  ًإف   ػذى ا قػيٍلتيٍ  أىن ى ىى هى  الٌلوى عىلىى كيلٍّ )أىكىلىم ا أىصىابػىٍتكي  مُّاًليبىةه قىٍد أىصىٍبتي  مٍّثٍػلىيػٍ
 [.ُٓٔشىٍيءو قىًدةره( ] ؿ عمرافهلل 

 

دثتك  عن باض االنحرافات التي عورطنا فيها قبل أف عطرؽ ىذه الماليبة أبوابنا كقبل أف كلالي ح
 عتسرب كعتسلل إلينا؟ إذف ىذا ىو الركن األكؿ.

 

الركن الثاني ةا عباد اهلل ىو أف ننفذ أكامر اهلل المتكررة كالمتكررة في محك  عبيانو أال نتفرؽن أال 
 عز كجلن كااةة المرهورة كالماركؼ التي ك  كك  رأةناىا نتنازع كأنت  عقرؤكف أةضان كتاب اهلل

 مثبتة على الجدرافهلل
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ًمياان كىالى عػىفىر قيوٍا( ] ؿ عمرافهلل  ٍبًل الٌلًو جى  [.َُّ)كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

 

 قرأع  قولوهلل

 

 [.ْٔ)كىالى عػىنىازىعيوٍا فػىتػىٍفرىليوٍا كىعىٍذىىبى رًةحيكيٍ ( ]األنفاؿهلل 

 

اس الذةن ةردكف أنفسه  إلى ىذه األرض المباركة باس  المواطنة عليه  أف أقوؿ ىناهلل إف الن
ةتناسوا الفوارؽ بين األدةافن عليه  أف ةتناسوا فارؽ ما بين اإلسبلـ كالمسيحية كأف ةحيلوا خالاـ 
ما ةمكن أف ةثور بين المنتالرةن لهذا كالمنتالرةن لذاؾ إلى محكمة اهلل عز كجل ةـو القيامة كأف 

ا بالخالاـ كالرقاؽ الحوار كالتناص ن الحوار الندم الذم ةتجو من ىذا الطرؼ إلى ىذا ةستبدلو 
على نهج سواءن أما الذةن ةردكف أنفسه  إلى ىذه األرض المباركة باالنتماء اإلسبلمي فاف 

عليه  أف ةتناسوا فارؽ ما بين من ةناتوف أنفسه  بالسنة كمن ةناتوف أنفسه  بالرياةن عليه  أف 
وا فارؽ ما بين ةناتوف أنفسه  بالسلفية كالذةن ةناتوف أنفسه  بالتالوؼن عليه  أف ةتناسوا ةتناس

فارؽ ما بين الفرؽ اإلسبلمية المختلفة المتنوعةن كاألمر في ىذا كاألمر بالنسبة لمن ةرد نفسو 
إلى ىذه األرض باس  المواطنةن نحيل الخالاـ بين فئات المسلمين كمذاىبه  إلى محكمة 

افن نحيل الخالاـ بين الفرؽ اإلسبلمية كالحك  لها أك عليها إلى محكمة الدةافن كنستبدؿ الدة
بالخالاـ الحوارن التناص ن األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر ةأعي من قبلي إليك كةأعي من 

 قبلك إلٌين أال عركف إلى ااةتين المتجاكرعينن األكلى قولو عز كجلهلل

 

ًمياان كىالى عػىفىر قيوٍا( إلى  خر ااةة ] ؿ عمرافهلل  )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحىٍبلً   [َُّالٌلًو جى

 

 كالثانيةهلل
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هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى  ٍيًر كىةىٍأميريكفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ ىي ي  )كىٍلتىكين مٍّنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمرافهلل 

 

علجؤكا إلى خالاـ بين أطراؼ مختلفةن سيدُّكا ثغرات الخالاـ كاستبدلوا بالخالاـ أم إةاك  أف 
الدعوة إلى الخيرن األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر. نا  ىذا ىو الركن الثاني الذم ةنبغي أف 

أف نتذكره كأف نتبينو جيدان. كلكي نزداد ةقينان بأىمية ىذا الركن ةا عباد اهلل ةنبغي أف نال  جمياان 
الادك الذم حدثتك  عنو في األسبوع الماضين أف عدك الدةن من خبلؿ عداكعو لهذه األمة ال 
ةالطفي مذىبان ضد مذىبن ال ةالطفي دةنان ضد دةن بل إنو ةساى إلى اقتبلع شجرة الدةن من 
حيث ىين ىذا ما ةساى إليون كىذا ما عنطع بو عقارةرى  فبل ةتالورف أحد من الناس أف الغرب 

أف ةنتالر لنالرانية ضد إسبلـ أك إلسبلـ ضد نالرانية أك لفئة من المسلمين ضد فئة أخرلن ةرةد 
ال ةا عباد اهللن إنو ةساى إلى أف ةضرب ىؤالء بأكلئك كألئك بهؤالء لكي ةتحط  الجميع 

كةالبحوا جذاذان كأثران باد عين. ةنبغي أف نال  ىذه الحقيقةن إذان ةنبغي أف ةكوف قرارنا الفالي 
املي الذم ةرضي اهلل قبل أف ةرضي أنفسنا أك ةنجينا من خالومنا كأعدائنا ىو أف نتبلقى كال

جمياان في خندؽ كاحد لكي نقف في كجو ىذه المؤامرة القذرة التي ةراد منها كما قلت لك  
اختبلؽ إسبلـ أمرةكي ال شأف لو بكتاب اهلل كال بسنة رسوؿ اهللن كالغرةب أف المطلوب أف ةتجلى 

 اإلسبلـ األمرةكي الذم ةثير االشمئزاز على المسرح السورم قبل كل شيء.ىذا 

 

أما الركن الثالث فيتمثل ةا عباد اهلل في أف نااىد اهلل عز كجل أف ننفذ اإلسبلـ المنبثع من كتاب 
اهلل كمن سنة رسوؿ اهلل كالحاكمة على أمزجتنا كعلى سياساعنا كعلى سياسة الدكؿ كالفئات 

خرل كلها أة ان كانتن أم علينا أف نالن بين ةدم اهلل قرارنا الذم ةجب أف نتخذه كالجماعات األ
ىو أف ةكوف اإلسبلـ الذم نتمسك بو حاكمان على السياسات المختلفة ال أف نتبع ااخرةن من 

حولنا إذ أصركا إصرارى  على أف ةجالوا من اإلسبلـ عاباان للسياساتن ةتلوف اإلسبلـ حسب علوف 
ةن كىا ىو اإلسبلـ األمرةكي انظركا إليو إنو ملوف بلوف الراةة األمرةكيةن ملوف بلوف السياس
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السياسة األمرةكيةن الن ةرةد اهلل عز كجل منا أف ةكوف اإلسبلـ حاكمان ال محكومانن ةرةد اهلل عز 
حقيع الحل كجل منا أف ةكوف اإلسبلـ متبوعان ال عاباانن ىذه ىي األركاف الثبلثة التي البد منها لت

للمركلة أك الماضلة التي حدثتك  عنها ةا عباد اهللن كلكن بقيت بقية عتالع بالمركلة التي 
حدثتك  عنها كبالحل الذم أحدثك  عنو فلنرجئ ذلك إلى ميقات قرةبن أقوؿ قولي ىذا 

 كأستغفر اهلل الاظي .

 

بالمسيحية المتهودة أك  عباد اهللهلل منذ عقدةن من الزمن أك ةزةد ظهرت في أمرةكا جماعة عدعى
المسيحية المتالهينةن كالغرةب أف ىذه الجماعة سرعاف ما عكاثرت ث  عكاثرت ث  عرسخت لها 

جذكر كننظر كإذا ىي اليـو عدةر قيادة األمور كعمسك بزماـ القيادة في أمرةكا من كراء ستارن فما 
لن بأنها عمثل طبلئع ىي ىذه الجماعة التي سمت نفسها بالمسيحية المتهودة؟ ىي التي عا

ككصفو لنا كحذ رىنىا من فتنتو كنالحنا  مران بأف  rالمسي  الدجاؿ الذم حدثنا عنو نبينا محمد 
نستايذ من فتنتو من خبلؿ أحادةث صحيحة كثيرة بلغت مبلغ التواعر المانومن فهؤالء ةادكف 

سيحه  ىذا لن ةظهر إال أنفسه  من طبلئع المسي  الدجاؿن كى  ةاتقدكف اعتقادان جازمان بأف م
على أعقاب مقتلة كبرل كحركب عظيمة خطيرة عرعاد لها القلوب كلن ةػيٍقًدـ إال سابحان في خض  

من الدماء كلن ةقي  عرشو إلى على جماج  من الناس البر ءن ىكذا ةاتقدكفن كمن ث  فانه  
ةقف عند قوانينن  ةستاجلوف ظهوره بنفخ نيراف الحركب كبنفخ نيراف القتاؿ الكيفي الذم ال

أصوؿ إنسانيةن القتل للقتلن ةستاجلوف أسباب ظهور مسيحه  ىذان نا  ةا عباد اهللن كفي الناس 
من رأل بباض ساحات أمرةكا الكبرل في باض بلدانها الرهيرة لوحة إعبلنية ضخمة ثابتة ال 

لاين الواحدة ىو عتبدؿ كتب عليهاهلل عندما ةحك  الملك ذك الاين الواحدة الاال ن كالملك ذك ا
إف ىذه الظاىرة التي عركف كالتي ةتاجب لها أكؿ األبالار  .rالدجاؿ كما كصف رسوؿ اهلل 

كالبالائر مقتلة عستحر بالناس جمياان على اختبلفه  صغارانن كبارانن مظلومينن أةان كانوان القتل 
كن أف ةتخذ منها للقتلن كالهدؼ من ذلك أف ةتكاثر سيل الدماء كأف عتكاثر الجماج  التي ةم

دجاله  أك مسيحه  عرشان لنفسو. كليس سران ما عالموف من أف سوداء أمرةكا علك التي أطلقت 
ذلك الراار القائل الفوضى الخبلقة ىي كاحدة من أعضاء ىذه الجماعةن ىي عرجمة لهذا الذم 

بلقة أم التي أقوؿ لك ن الفوضى الخبلقةن الفوضى عابير عن القتل المستحرن القتل للقتلن الخ
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عستاجل مقدـ مسيحه  الدجاؿن إنه  ىكذا ةتالوركفن ةجب أف ةػياىب دى لو الطرةع كلكي ةابد 
الطرةع ةنبغي اكتساح حياة البر ء من على كجو ىذا الطرةع أةان كانوان ىذه الحقيقة أةها اإلخوة 

ان عند الدقيع كلالو ليس عجيب –جزء مما قد ذكرعو لك  في األسبوع الماضين كالريء الاجيب 
أف اإلدارة األمرةكية اليـو إنما عدار بيد ىذه الجماعة لكن من كراء ستارن فهل لنا أف ندرؾ  –

الحقائعن ىل لنا أف نال  ما الذم ةجرم من حولنا؟! أما المنفذكف لهذه الخطة التي عستاجل بها 
ن ةا عجبان عجبان ال ةنتهين ىذه الجماعة مقدـ مسيحه  ىذا فه  إخواننا كأبناء عمومتنا كجيراف لنا

مستأجىركف لتنفيذ ىذه الخطةن لتنفيذ ىذا االستاجاؿن لتابيد الطرةع أماـ مسيحه  الدجاؿن 
مستأجىركف لتنفيذ ىذا األمرن إذا من الذم ةنبغي أف ةأخذ األجر؟ األجير! لكن ةا عجبانن األجير 

ن كةنبغي أف ةقـو بالامل كةكدح كةارؽ ث  إنو ةدفع األجر أةضان للمستأجً  رن ىذا ما ةت  اليـو
عالموا ىذه الحقائع كةنبغي أف عدخركىا في أذىانك  لال ةومان قرةبان ةأعي نجني فيو الابرةن نجني 

فيو الدرسن بقي أف أقوؿ لماذا عدكر ىذه الخط  كلها حوؿ ىذه األرض المباركة ذاعهان ما له  ال 
د قلت لك ن سورةا مطموع بها ألنها قلب الراـن ةتحولوف ةمينان كةساران؟ ذلك ألف األمر كما ق

كنظران إلى ذلك فه  ةتالوركف أف الفساد إلى استررل في قلب الراـ فلسوؼ ةنترر في البقاع 
األخرل أةضان كلكننا أعتقد جمياان سنجني من ىذه الماليبة بل من ىذه المحنة التي ىي منحة في 

المستول الرسمي كالرابين كلسوؼ نقود دكلة  باطنها الابرةن لسوؼ نجدد الاهد مع اهلل على
 اإلسبلـ كما أمر اهلل ال كما أكصت بو أمرةكا.
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 ػٕلِب ٠زؾٛي اإلٍالَ اٌٝ أكاح ث١ل ا١ٌَبٍخ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
انك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبح

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

قضى اهلل عز كجل في محك  عبيانو أف ةكوف موقع دةنو من األسرة اإلنسانية موقع اامر الحاك  
كجل موقع المستجيبن موقع الخاضع القائد كأف ةكوف موقع األسرة اإلنسانية من دةن اهلل عز 

لسلطاف اهلل كأمرهن ال ةتحوؿ عنو كال ةستبدؿ بو غيره. عأملوا في بياف اهلل عز كجل في قر نو 
الذم ةخاطبنا بو كيف ةأمر مؤكدان أف نترؾ األىواء المختلفة كأف نتحرر منها كأف ندخل في دةن 

كأال نحيد عن ذلك ق  قوالن كاحدان كألم اهلل عز كجل خاضاين لسلطانون منفذةن ألكامره طوعان 
سبب من األسباب. عأملوا في ىذه الطائفة من بياف اهلل عز كجل الذم ةخاطبنا بو منفذان كمنبهان 

 لهذه الحقيقة التي ذك رت نفسي كذكرعك  بهاهلل

اًعي ًلٌلًو رىبٍّ اٍلاىالىًمينى * الى  شىرًةكى لىوي كىًبذىًلكى أيًمٍرتي كىأىنىٍا أىك ؿي  )قيٍل ًإف  صىبلىًعي كىنيسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمى
 [ُّٔ-ُِٔاٍلميٍسًلًمينى( ]األنااـهلل 

ةنطقنا اهلل عز كجل بهذا الاهد كبهذا الاقد كما رأةت . كةقوؿهلل )فىاٍحكي  بػىٍينى الن اًس بًاٍلحىعٍّ كىالى عػىت ًبًع 
 [ِٔاٍلهىوىل فػىييًضل كى عىن سىًبيًل الل ًو( ]صهلل 

ٍرىيٍ  كةؤكد ى ا أىنزىؿى الٌلوي كىالى عػىت ًبٍع أىٍىوىاءىيٍ  كىاٍحذى نػىهي  ًبمى ذا األمر بطرةقة أخرل فيقوؿهلل )كىأىًف اٍحكي  بػىيػٍ
( ]المائدةهلل   [.ْٗأىف ةػىٍفًتنيوؾى عىن بػىٍاًض مىا أىنزىؿى الٌلوي ًإلىٍيكى

ا أىرىاؾى الٌلوي ]أجل بما كةقوؿ مؤكدان لهذا األمرهلل )ًإن ا أىنزىٍلنىا ًإلىٍيكى اٍلًكتىابى بًالٍ  حىعٍّ لًتىٍحكي ى بػىٍينى الن اًس ًبمى
 [.َُٓأراؾ اهلل[ كىالى عىكين لٍٍّلخىآئًًنينى خىاًليمان( ]النساءهلل 
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كةقوؿهلل )قىٍد جىاءكي  مٍّنى الٌلًو نيوره كىًكتىابه مًُّبينه * ةػىٍهًدم ًبًو الٌلوي مىًن اعػ بىعى ًرٍضوىانىوي سيبيلى الس بلىـً 
( ]المائدةهلل كىةي   [.ُٔ-ٍُٓخرًجيهي  مًٍّن الظُّليمىاًت ًإلىى النُّوًر بًًاٍذنًًو كىةػىٍهًدةًهٍ  ًإلىى ًصرىاطو مٍُّستىًقي و

أرأةت  ةا عباد اهلل إلى ىذه األكامر التي عجتمع على محور كاحد أال كىو عوجيو البارم عز كجل 
كأف ةنفذكا أحكامه  التي خاطبه  بها أمره إلى عباده بأف ةدخلوا في دةن اهلل عز كجل طوعان 

كأكامره التي حذرى  عن االنحراؼ عنهان أرأةت  إلى ىذه ااةات كيف عؤكد ىذا األمر الذم 
ةخاطبنا بو اهلل عز جل. كانظركا إلى حياة الرعيل األكؿ من المسلمين كيف نفذكا ىذا األمر 

وكون ث  عأملوا ذلك في عالر الخبلفة الرباني بدءان من عالر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كسل
الراشدةن ث  عأملوا سير المسلمين على ىذا النهج دكف التواء كال انحراؼ عنو في الاالور التي 
خلت ذلك. انقادكا ألمر اهلل كما أمرن ل  ةبدلوا كل  ةغيركان التزموا بتنفيذ شرائع اهلل كل  عجن  

  إلى نسخ شرع أمر اهلل بها ليستبدلوا بها شرعة به  أىواؤى  إلى البدةلن ل  عجن  به  رغائبه
فرضتها عليه  نفوسه  كأىواؤى  ق ن كالوقت ةضيع ةا عباد اهلل عن ذكر الرواىد كاألمثلة 

الناطقة بهذه الحقيقة كلكن المفركض في حع كل مسل  أف ةدرس حياة المسلمين في الاالر 
اس الدائ  للسير على صراط اهلل سبحانو األكؿ بل حياة الرعيل األكؿ من المسلمين ألنو المقي

كعاالىن كلكن فما الذم  ؿ إليو األمر باد ذلكن لقد خىلىفى من باد ذلك الرعيل خىٍلفه في عالرنا 
ال أقوؿ في حاؿ التائهين عن اإلسبلـن ال أقوؿ في  -الذم نايش فيون عأملنا كنظرنا في حاؿ من 

كىي عسمية ال  -ؿ من ةيسىم وف اليـو باإلسبلميين بل أنظر في حا -حاؿ الراردةن عن صراط اهلل 
اإلسبلميينن أعأمل في حاله  كإذا به  ةتخذكف اإلسبلـ سيل مىان مهينان  -عهد للتارةخ اإلسبلمي بها 

ذليبلن للوصوؿ إلى أمانييه  كأغراضه  كسياساعه ن كقدةمان قالواهلل السياسة ال دةن لهان أم 
حقان ال دةن لهان نظرنا فوجدنا ىذا الخلف الذم جاء من باد ذلك السياسة التي ال عرعب  بمبدأ 

الرعيل األكؿ من اإلسبلميين كما ةابركف عن أنفسه ن ةتخذكف من شرائع اهلل كأحكامو خادمانن 
كربما أقل من خادـ إلةالاله  إلى مبتغياعه  السياسية المختلفة. ك  كك  كانت ىناؾ عالرفات 

كموف بأنها كاجبةن كال أرةد أف أسميه . كننظر إلى ىذه التالرفات سمانا من ىؤالء الناس من ةح
اليـو كإذا به  ةالنوف بأنها أصبحت محرمةن كانت باألمس كاجبة ث  إنها غدت اليـو محرمةن كما 

عنزؿ كحي بذلك باألمس كال عنزؿ كحي في ذلك اليـو كلكنها السياسة اختلفتن الطرةع الذم 
غى ىو الذم اختلف. ك  كك  سمانا عراج  عن رجاؿ بأعيانه  كال نرةد ةنبغي أف ةيسلىك إلى المبت

أف نسميه  ناته  اإلسبلميوف بخير ما ةنات بو أناس مسلموف ملتزموف صادقوف مع اهلل كصادقوف 
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مع األمة كنظرنا إليه  كإذا ى  اليـو ةحكموف عليه  بالكفر كةحكموف عليه  بالرركد الكلي عن 
الىن كما نزؿ كحي عليه  بنات أكلئك الناس باألمس كما نزؿ عليه  كحي صراط اهلل سبحانو كعا

مناقض اليـو عن ناته  كصفاعه  اليـو كلكنها السياسة اقتضت باألمس الثناء عليه  كاقتضت 
اليـو عكفيرى . ك  كك  أصغينا كنظرنا فوجدنا مظهران للحماسة التي عبرد فيها رائحة اإلخبلص 

ك المغتالب لؤلرضن المغتالب للحقوؽ كالدةارن الطارد للناس من بيوعه  لدةن اهلل ضد ىذا الاد
كأكطانه  إسرائيلن سماناى  ةتداعوف لقتاؿ الادك المغتالب كرأةناى  ةلحوف على األمة اإلسبلمية 
بضركرة التبلقي صفان كاحدان على قتاؿ ىذا الادك المغتالبن كنظرنا اليـو كإذا به  ةالنوف حلفان 

ان مع ىذا الادك المغتالبن كأصغينا السمع كانتظرنا أف نسمع منه  ما ةذكرنا خفيان أك مالن
بموقفه  قبل سنوات كلكننا ل  نسمع منه  إال النقيضن أأزةدك  أةها اإلخوة أمثلة على كيفية 

ان للسياسةن سبيبلن لبلوغ األماني السياسيةن  التبلعب بررع اهلل كأحكامو عندما اعًخذى اإلسبلـ سيل مى
أكثر األحكاـ الررعية التي أة د فيها اإلسبلميوف فقهاء الررةاة اإلسبلمية المجماين على حرمة  ما

ىذه التالرفات كبطبلف ىذه الاقودن كنالغي السمع اليـو إلى موقفه  من ىذه الفتاكل التي كانوا 
توف باباحتهان ةؤةدكف فيها فقهاء الررةاة اإلسبلمية بالحرمة كالبطبلف كالتحذةر كإذا ى  اليـو ةف

ةفتوف بالحتهان ةفتوف بجوازىان كنتساءؿ ألال ىنالك دليبلن غاب عنك  باألمس كعرفتموه اليـو 
كمن ث  غيػ ٍرع  الحك ؟ ال. الحك  ىو ىو كالدليل ىو ىو كلكن الماللحة السياسية ىي التي 

األمور كال  اختلفتن كانت الماللحة السياسية عقتضي االنقياد لما ةقولو الفقهاء في حك  ىذه
أرةد أف أذكرىان أما الماللحة السياسية اليـو فقد اقتضت خبلؼ ذلكن أرأةت  إلى الفرؽ بين 
ذلك الرعيل األكؿ الذم انقاد مخلالان ألكامر اهلل كشرائاو ةضاوف أىواءى  عحت أقدامه  في 

أكامرهن أنظرع  سبيل أف ةنفذكا أمر اهلل كفي سبيل أف ةرحلوا إلى اهلل كقد ابيضت كجوىه  بتنفيذ 
من  -كال أقوؿ كل  -إلى الفرؽ بين عالرؼ ذلك الرعيل كبين ما  ؿ إليو اإلسبلـ بين ةدم كثيرو 

؟ ىا أنت  عركف كيف ةػيت خىذي سيل مىان ذليبلن ةوطئ درجة إثر درجة للبلوغ إلى  ةسموف اإلسبلميين اليـو
 األماني السياسية.

السياسين كلكن فلتالموا ما الذم نقالده باإلسبلـ  عباد اهللهلل أنا أؤةد من ةحذر من اإلسبلـ
ـ  السياسي؟ أقالد ىذان أكلئك الذةن أحالوا اإلسبلـ إلى كسيلةن إلى خادـن إلى سيل  و ةيٍستىٍخدى

للبلوغ إلى األماني السياسية المتنوعة المختلفةن ىذا ما أقالده باإلسبلـ السياسي الذم نحذر 
ر كةنهىن اإلسبلـ ةأمر بالسياسة السليمة اإلنسانية التي بينها لنا منون أما اإلسبلـ في حقيقتو فيأم
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اهلل في محك  عبيانو كشرحها لنا رسوؿ اهلل في الالحي  من حدةثون نا ن لكن ما ةنبغي أبدان أف 
ننزؿ اإلسبلـ من عليائو لنجالو خادمان ألمانينا كخادمان ألىدافنا كأحبلمنا السياسية. قلت مرة 

ء القيادةين ىذا الكبلـ الذم أقولو لك  فاعتذر بأف عطبيع الررةاة اإلسبلمية ال لواحدو من ىؤال
ةمكن أف ةت  إال باد بلوغ الحك  كباد اإلمساؾ بنواصي الحك ن كعندما نالل إلى الحك  

كنمسك بزمامو فانا بوسانا عندئذو بكل سهولة أف نطبع اإلسبلـن أرأةت  إلى ىذا الفخ الذم ىو 
التي أحدثك  عنهان ةتالور ىؤالء اإلخوة أف شأف اإلسبلـ كعنفيذه كرأف  أخطر من الغلطة

المذاىب السياسية عندما ةساى السياسيوف إلى عنفيذىان أناس ةتبنوف االشتراكية ةنفذكنها عندما 
ةاللوف إلى الحك ن ليبراليوف ةنفذكف ليبراليته  عندما ةاللوف إلى الحك  دكف البحث عمن اقتنع 

ىل اإلسبلـ ىكذا؟ قلتهلل ةا ىذا اإلسبلـ ماتقد ةسرم إلى الاقل عن طرةع  كعمن ل  ةقتنعن
الال ن ث  ىو حب ةسرم إلى الفؤاد عاظيمان لحرمات اهلل كحبان لو كمخافة كمهابة منو عندئذو ةطبع 
اإلسبلـ شئت أـ أبيتن كإنما سبيل ذلك أف عخوض مخاضة الدعوة إلى اهلل عز كجل بين الناس 

عبتغي محادثته  على كرسي الحك ن اإلسبلـ ةأمرؾ أف عطمع باقل الحكاـ  على األرض ال أف
كصلت ثلة كبرل إلى الحك  في بلدة  -قبل سنوات  -كالملوؾ ال أف عطمع بكراسيه ن باألمس  

مجاكرة في جنوب سورةا كال أسميها كبقيت ىذه الثلة اإلسبلمية في الحك  قرابة عامين كنيف 
ا أف عطبع من اإلسبلـ شركل نقيرن بقي األمر كما كاف من قبلن حاكلوا فماذا فالت؟ ل  ةتأعى له

فل  ةجدكا  ذانان صاغيةن لماذا؟ ألف ىؤالء اإلسبلميين شغلوا أنفسه  كبددكا كقته  بالساي إلى 
الكراسي كل  ةلتفتوا إلى الدعوة إلى اهللن ل  ةحاكركا عباد اهللن ل  ةحاكلوا أف ةدخلوا محبة اهلل عز 

ي القلوبن كصلوا إلى الحك  كالناس كما ى  فأنى له  أف ةاللوا إلى ما ةبتغوف؟! ىذه كجل ف
الحقيقة أقولها اليـو لكي عبلغ  ذاف كل من ةتمتع بجذكةو من اإلخبلص لدةن اهلل عز كجل لاله  
ةرعوفن ةا ىؤالء الناس أال عركف إلى الابرة التي ةنبغي أف عقطف من ىذا الذم ذكرعو لك  من ىذه 
ااةات التي عبين لنا المنهج الذم ةنبغي أف ةسلكو عباد اهلل للدعوة إلى دةن اهلل كلتنفيذ أكامرهن 
ىا ىي ذم الفتنة المدلهمة عقـو كال عقادن عحرؽ كال عطفئن في ىذه الدكلة اإلسبلمية الكبرل 

ع إلى عطبيع التي كنا كال نزاؿ ناتز بهان ما الذم حالل؟ الذم حالل أف اإلسبلميين عنكبوا الطرة
اإلسبلـن عنكبوا الطرةع إلى عنفيذ شرةاة اهلل عز كجلن شرةاة اهلل ليست مذىبان ليبراليان ةطبع 

 سياسيان شاء الناس أـ أبوان شرةاة اهلل دعوة إلى اهلل عز كجل

 [.ّّميٍسًلًمينى( ]فاللتهلل )كىمىٍن أىٍحسىني قػىٍوالن مٍّم ن دىعىا ًإلىى الل ًو كىعىًملى صىاًلحان كىقىاؿى ًإن ًني ًمنى الٍ 
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ىذه ىي الطرةقة التي ةنبغي أف نسلكهان الوقت ل  ةنضب بادن لال ىؤالء اإلخوة ةاودكف إلى 
رشدى ن كلاله  ةنزلوف عن ىذه األبراج التي كانوا ةحلموف بالوصوؿ إليهان كلاله  ةلتفتوف ةمينان 

ف ةاللوا إليها فينزلوا إلى حيث األمةن كشماالن فيركف أنها ليست ىي التي أمر اهلل بأف ةبلغوىا كأ
إلى حيث عقوؿ الناسن كالناس فطرعه  قائمة متيقظة كمستيقظة كال ةحتاجوف إال لمن ةحاكر 

كةذكٍّرن أةان كاف ىؤالء الناسن أةن ى  الذةن ةجلسوف مع التائهين ليحاكركى  كةدعوى  إلى حمى 
كةحاكركى  بمنطع الحبن منطع الغيرة كما اهللن أةن ى  الذةن ةبلحقوف الفسقة ليجلسوا إليه  

فال أصحاب رسوؿ اهللن كما فال التاباوفن كما فال أكلئك الذةن عغربوا في مجاىل أكركبان أةن 
 ىؤالء الذةن ةسيركف طبع النهج أمر بو اهلل عز كجلن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر  اهلل الاظي .

ى إخوة لنا في الدةن أك في اإلنسانية  مبلن أف أةها اإلخوةهلل كلمات عنبع من قلب محترؽ أكجهها إل
عبلغه  حرقة كلماعي كأف عنفذ من  ذانه  إلى قلوبه هلل ةا ىؤالء الناس راجاوا إةمانك  باهلل عز 

كجل إف كانت لو بقية بين جوانحك ن راجاوا نبضات إنسانيتك  إف كانت موجودة في كياناعك ن 
ه المرحلة الخطيرة التي نمر بها لتملؤكا عن طرةع ال عستثمركا بؤس عباد اهلل عز كجل في ىذ

بؤسه  جيوبك ن ال عستثمركا جوع عباد اهلل عز كجل الذةن ةبحثوف ألنفسه  كألطفاله  عن لقمة 
من طااـ ةحاكلوف أف ةتخلالوا بها من خطر الببلءن من خطر الهبلؾن ال عجالوا من حاله  ىذا 

ما أغرب كما أشنع كما أح  شأف من ةرةد أف ةلته  ما أداة الستثمار مزةد من الماؿ في جيوبك . 
في األفراف من طااـ كخبز ليذىب فيتاجر بو على حساب منن على حساب الجياع الذةن ةأمنوف 

أف ةاودكا إلى بيوعه  بريء من ىذا الطااـ كلكنه  ةاودكف صفر اليدةن بسبب ىؤالء الناس. 
ةن عن كيانك  أفغاضت المراعر اإلنسانية عجيب أمرك  أةها اإلخوةن إذا غاضت مراعر الد

أةضانن إذا ضاقت عليك  السبل أف عستغلوا جوع الناسن فقرى ن بؤسه  فيما ةتالع باستبلب لقمة 
الطااـ من أفواىه  فانك  عتجهوف إلى الوقود كأسبابون كماذا أقوؿ؟ كلك  ةال  أةها اإلخوة ما 

دة التي عاتالر الدكلة بها كل إمكاناعها في سبيل ةفال ىؤالء اإلخوةن عحيلوف ىذه المادة الموجو 
عقدة  ما أمكن منها إلى الناس جمياان كإذا بثلة من الناس ةالركف على أف ةجالوا منها أداة لسوؽ 

سوداءن أىكذا عكوف اإلنسانية ةا ىؤالء الناس! دعوني أقل لك  إف عيني ال عالدقاف أف الذةن 
ا ال أرةد أف أقارف بين مسلمين ةزعموف أنه  ةؤمنوف باهلل ةفالوف ىذا برره ةمروف على األرضن أن

كبين أناس ال ةارفوف الدةن ق ن ال ةارفوف ال اإلسبلـ كال الكتابية كلكن مراعرى  اإلنسانية 
الغضة مستيقظة حاكمة له  بل عليه ن ال أرةد أف أقارف. أةها اإلخوة في كل ةـو أسمع من ىذا 
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ي ألعساءؿ أفيرضى ىؤالء اإلخوة أف ةتجرعوا طاامان ةأخذكنو من القبيل شيئان ةدمي القلبن كإن
أفواه الجياع! كاهلل الذم ال إلو إال ىو إف الس  الناقع ألقل ضرران من ىذا الطااـ. أال فليال  

ىؤالء اإلخوة أف كاجبنا في ىذا الالدد أف نضحي بما في جيوبنا لنقدمو للمحتاجين ال أف نضحي 
 أفواىه  لنأكلها بدالن منه . باللقمة التي عدنو من
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 ػٕلِب ٠ىْٛ اٌؾىُ ١ٍب١ٍبً ٚاٌمٕبع اٍال١ِبً 

 

 الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 
أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إننا نقرأ في بياف اهلل سبحانو كعاالى في محك  عبيانو بيانان للواجبات التي أناطها اهلل سبحانو كعاالى 
اده بأعناؽ عباده ككلفه  بهان كنقرأ إلى جانب ذلك بيانان  خر ةتضمن الحع الذم عكفل اهلل لو باب

إف ى  نفذُّكا علك الواجبات كحققوىا كما أمرن فتاالوا نالغي إلى طائفة من ااةات التي عتضمن 
 بياف الواجبات التي أناطها اهلل عز كجل في أعناؽ عبادهن ةقوؿهلل

هي  مٍّن رٍٍّزؽو كىمىا أيرًةدي  أىف ةيٍطًاميوًف( ]الذارةاتهلل  )كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإٍلًنسى ًإال  لًيػىٍابيديكًف * مىا أيرًةدي ًمنػٍ
ٓٔ-ٕٓ] 

 كةقوؿهلل

 [ٔٓ)ةىا ًعبىاًدمى ال ًذةنى  مىنيوا ًإف  أىٍرًضي كىاًساىةه فىًاة امى فىاٍعبيديكًف( ]الانكبوتهلل

 كةقوؿهلل

ةى كىةػيٍؤعي  وا الز كىاةى كىذىًلكى ًدةني )كىمىا أيًمريكا ًإال  لًيػىٍابيديكا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّةنى حينػىفىاء كىةيًقيميوا الال بلى
 [.ٓاٍلقىيٍّمىًة( ]البينةهلل 

 كةقوؿهلل

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى  ٍيًر كىةىٍأميريكفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ ىي ي  )كىٍلتىكين مٍّنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمرافهلل 

 كةقوؿهلل
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ًبيًل  ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٍلحىسىنىًة( ]النحلهلل )ادٍعي ًإًلى سى  [.ُِٓرىبٍّكى بًاٍلًحٍكمى

 كةقوؿهلل

ًثيران مٍّنى الظ نٍّ ًإف  بػىٍاضى الظ نٍّ ًإٍث ه كىالى عىجىس سيوا كىالى ةػىغٍ  ا ال ًذةنى  مىنيوا اٍجتىًنبيوا كى تىب بػ ٍاضيكي  )ةىا أىةػُّهى
 [.ُِبػىٍاضان( ]الحجراتهلل 

 كةقوؿهلل

ا الٍ  ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجراتهلل )ًإن مى  [.َُميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى

ىذه طائفة من ااةات التي عتضمن بياف الواجبات أناطها اهلل عز كجل بأعناؽ عبادهن فتاالوا 
نالغي السمع إلى الحقوؽ التي ألـز اهلل عز كجل ذاعو الالية بها عجاه عباده التي ةنفذكف ىذه 

 ؿهللالواجباتن ةقو 

ا اٍستىٍخلىفى ال ذً  ةنى ًمن )كىعىدى الل وي ال ًذةنى  مىنيوا ًمنكيٍ  كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هي  ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
ٍوًفًهٍ  أىٍمنان  لىنػ هي  مٍّن بػىٍاًد خى  [.ٓٓ( ]النورهلل قػىٍبًلًهٍ  كىلىييمىكٍّنىن  لىهيٍ  ًدةنػىهي ي ال ًذم اٍرعىضىى لىهيٍ  كىلىييبىدٍّ

 كةقوؿهلل

لقالههلل )كىنيرًةدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذةنى اٍستيٍضًافيوا ًفي اأٍلىٍرًض كىنىٍجاىلىهيٍ  أىئًم ةن كىنىٍجاىلىهي ي اٍلوىارًثًينى( ]ا
ٓ.] 

 كةقوؿهلل

ٍن خىاؼى مىقىاًمي )فىأىٍكحىى ًإلىٍيًهٍ  رىبػُّهيٍ  لىنػيٍهًلكىن  الظ اًلًمينى * كىلىنيٍسًكنػىن ػكي ي األىٍرضى  ًمن بػىٍاًدًىٍ  ذىًلكى ًلمى
 [ُْ-ُّكىخىاؼى كىًعيًد( ]إبراىي هلل 

أرأةت  ةا عباد اهلل إلى ىذةن البيانين اللذةن نقرأىما في كتاب اهللن البياف األكؿ ةتضمن الواجبات 
 عز كجل التي أناطها اهلل عز كجل بأعناقنا ككلفنا بهان كالبياف الثاني ةتضمن الحع التي ألـز اهلل

ذاعو الالية بو عجاىنان كأنت  عالموف أف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كالتاباين من 
بادى  ى  المثل األعلى كى  النموذج الذم أمر اهلل عز كجل سائر عباده من باد باالقتداء به ن 

 أل  عقرؤكا قولوهلل
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اىي ي اقٍػتى   [.ًَٗدٍه( ]األنااـهلل )أيٍكلىػًئكى ال ًذةنى ىىدىل الٌلوي فىًبهيدى

عاالوا نتأمل في موقف أصحاب رسوؿ اهلل كالتاباين من بادى  من ىذه الواجباتن عاالوا نتأمل 
كقد  –كلنستارض باختالارن ما إف ةقبل الواحد منه  إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  مباةاان 

رسيخ ىذا اإلةماف في عقلو حتى ةاكف على ع –دخل اليقين باإلسبلـ كدةن اهلل في طواةا عقلو 
كعغذةتو بمراعر الابودةة كبأعماؿ الابادات المختلفةن ما إف ةدخل اإلةماف في طواةا عقلو حتى 

ةاكف على عحوةل ىذا اليقين الاقلي إلى حب كعاظي  ةهيمناف على القلبن ةاكف ىذا اإلنساف 
المنحطة كةاكف على  الذم عرؼ اهلل على عظهير قلبو كعطهير نفسو من األىواء كالرهوات

التسامي فوؽ بقاةا ظلمات الجاىلية التي كاف مبتلى بهان ما إف ةتبلقى باض من ىؤالء الالحابة 
فيما بينه  حتى ةتداعوا إلى مجلس شااره "عاالوا بنا نؤمن ساعة"ن ةتداعوف إلى مجالس ذكرن إلى 

عز كجلن عارةف الناس مجلس عذكرةن إلى مجلس عناص ن ةتجهوف جمياان إلى عنفيذ أمر اهلل 
باإلسبلـن دعوعه  إلى اهلل عز كجلن إدخاؿ محبة اإلسبلـ في قلوب التائهينن ةحدث الواحد 
منه  باضان من المرركين الذةن ال ةزالوف ةخبوف في ظلمات الجاىليةن ةحدثه  عن اإلسبلـ 

مع فاف أعجبك كاإلةماف فيرفع حربتو في كجهو ةهدده بالقتل فيقوؿ لو مبتسمانهلل أك عجلس فتس
أخذت كإف ل  ةاجبك فافال ما عراء فيغرس الحربة إلى جانبو كةجلس ليسمعن ما إف ةأعي اهلل 
كةأخذ الواحد منه  حظو الكافي من الرقاد حتى ةقـو سائر الليل بين ةدم اهلل راكاانن ساجدانن 

ذم قلبو بمزةد من الحب متبتبلنن ملتجئان إلى اهللن داعيانن متضرعانن ةغذم عقلو بجذكر اإلةماف كةغ
لهذا الذم  من بو. عرلن ىل كاف أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليه  كى  عاكفوف على أداء 
ىذه الواجبات التي أناطها اهلل بأعناقه ن ىل كانوا منالرفين إلى حل  قياـ الدكلة اإلسبلميةن ىل  

ة الركمانية أك الساسانيةن ىل كانوا كانوا ةحلموف بأف ةمتلكوا الببلد التي عهيمن عليها اإلمبراطورة
ةتساءلوف متى سيتحقع الحع الذم كعدنا اهلل عز كجل بو؟ ال ةا عباد اهلل. كانوا منالرفين إلى ىذه 
الواجبات التي أناطها اهلل بأعناقه ن شغله  الراغل أف ةطهركا نفوسه  من السخائ ن أف ةطهركىا 

من بقاةا أدراف الجاىليةن شغله  الراغل أف  من الكدراتن شغله  الراغل أف ةطهركا أنفسه 
 ةمدكا ما بينه  كبين إخوانه  جسور الحب كالود عنفيذان لقولو عز كجلهلل

ةه( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى
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فلما نفذكا ىذا الذم أمرى  اهلل عز كجل بو كقاموا بالواجبات التي أناطها اهلل عز كجل في 
ه  ما كاف قد التـز بو ربنا عجاىه ن أعاد اهلل له  األرض التي ىيجٍّريكا منها كمل كه  أعناقه  حقع ل

ببلدان كأراضي أخرل كجال منه  أئمة ةمسكوف بأزمة القيادة في الاال ن أال عبلحظوف ذلك. ىذا 
ؿ عندما  ىو النموذج الذم ةنبغي أف نتبينو كنتذكره ةا عباد اهللن كأعود فأقوؿهلل إف ذلك الرعيل األك 

كانوا ةاكفوف على القياـ بالواجبات التي أناطها اهلل بأعناقه  ل  ةكونوا ةتالوركف أم عبلقة بين 
علك الواجبات التي كيلٍّفيوا بها كالحع الذم ألـز اهلل بو ذاعو الالية عجاىه ن ل  ةكونوا ةتالوركف 

مان بل كانوا ةالموف أنه  عبلقة علة كمالوؿ بينهمان ل  ةكونوا ةتالوركف عبلقة سلاة كثمن بينه
عبيده هلل كأف عليه  أف ةؤدكا ىذا الواجب الذم أناطو اهلل في أعناقه  فكاف أف نفذ اهلل عز كجل 

 له  ما قد ألـز بو ذاعو الالية.

عباد اهللهلل نحن أةضان جيل من علك األجياؿ التي جاءت باد ذلك الرعيل األكؿن نحن أةضان عرفنا 
ضان ناتز باإلسبلـ شرعة كمنهاجانن أجلن كىا نحن ننظر فنجد في ساحتنا اهلل ك منا بون نحن أة

كلقد قلت لك  باألمس إنها عسمية ال  –اإلسبلمية ثلة كبيرة من الناس الذةن ةيدعوف باإلسبلميين 
مسلموف نا ن إسبلميوفن ماذا عاني ىذه الكلمة؟ على كلٍّ ىنالك ثلة  –عهد لنا بها من قبل 

عسمى اإلسبلميينن كلالها الفئة األكلىن النخبة المتميزة في نطاؽ السير على عنر  فيما بيننا 
صراط اهلل كالتمسك بدةن اهللن فهل ةسير ىؤالء اإلخوةن اإلسبلميوفن على النهج الذم سار عليو 

 الرعيل األكؿ كى  قدكعنان كصدؽ اهلل القائلهلل

اىي ي اقػٍ   [.َٗتىًدٍه( ]األنااـهلل )أيٍكلىػًئكى ال ًذةنى ىىدىل الٌلوي فىًبهيدى

ىل ةسير ىؤالء اإلسبلميوف على نهج ذلك الرعيل األكؿ طبقان للنهج القر ني الذم انتبهنا إليو 
كأصغينا إلى طائفة من ااةات الدالة عليو؟ ال ةا عباد اهلل. لقد شيًغليوا عن الواجبات التي أناطها 

ألـز اهلل عز كجل بو ذاعو الالية عجاىه . أةن  اهلل عز كجل بأعناؽ عبادهن شيًغليوا عنها بالحع الذم
ىو التوجو إلى الناس التائهين عن دةن اهللن الراردةن عن صراط اهللن الذةن ةبحثوف ةمينان كشماالن 

عمن ةبالرى  بدةن اهللن عمن ةدله  على حقيقة الابودةة هللن عمن ةنبهه  إلى ىوةة الابودةة 
تجيبوف نداء ىؤالء اإلخوة ةجلسوف إليه  ليارفونه  على دةن لموالنا سبحانون أةن؟ أةن الذةن ةس

اهلل كليدخلوا محبتو في قلوبه ن أةن ى  من مجالس عاالوا بنا نؤمن ساعة التي كاف ةتداعى إليها 
أصحاب رسوؿ اهلل فيتذاكركف كةتناصحوف كةذكركف اهلل سبحانو كعاالى؟ أةن ىي ليالي التبتل بين 



  

 ~1117 ~ 
 

ن أةن ىو الساي إلى ماارج التزكية بالنفس إلى صايد اإلةثار بدالن من ةدم اهلل سبحانو كعاالى
األثرةن إلى صايد الحب بدالن من الحقدن إلى صايد التضحية بالحظوظ بدالن من التضحية 

ن أةن ىي ساعات التبتل كعغذةة اإلةماف باهلل عز كجل بوقود الحب هللن بوقود التاظي   بالخالـو
ن ذلك كلو بالبحث عن السبيل إلى الحع الذم ألـز اهلل عز كجل ذاعو لحرمات اهلل؟ شيًغليوا ع

الالية عجاىه  فالدؽ عليه  قالو ابن عطاء اهلل السكندرم في حكموهلل اجتهادؾ فيما ضيًمنى لك 
كعقاليرؾ فيما طيًلبى منك دليل على انطماس الباليرة منكن نا . قيل لهؤالء الناسهلل أةن ىو 

زكية النفسن كىو شيء أمر اهلل عز كجل بو ككرر األمر بو كىو انضباطك  بتهذةب النفسن بت
البوابة إلى قياـ المجتمع اإلسبلمي؟ ماذرعه  التي ةرددكنها كك  قيلت لي ىي أف عنفيذ الررعة 
اإلسبلمية ال ةمكن أف ةت  إال باد الوصوؿ إلى كراسي الحك ن فما ل  نالل إلى سدة الحك  ال 

رعة اإلسبلـ. ىؤالء أصابته  عدكل المذاىب السياسيةن األفكار ةتأعى لنا عنفيذ اإلسبلـ كش
السياسيةن الذةن ةساوف سايه  إلى الحك  ليفرضوا على األمة مذاىبه  كأفكارى  أةان كانت دكف 
أف ةتساءلوا عن كصوؿ ىذه األفكار إلى قلوبه  طوعان أك كرىانن كلكن اإلسبلـ ليس كذلك. قلت 

ة ماتقد أكالن كسبيلو الدخوؿ إلى الاقل طوعانن ث  إنو ةجب أف ةتحوؿ كأقوؿهلل اإلسبلـ أةها اإلخو 
من القناعة الاقلية إلى كقود الحب في الفؤادن ةجب أف ةتحوؿ من قناعة عقلية إلى حب عاـر في 

 الفؤاد هللن إلى عاظي  لحرمات اهللن كىذا إنما ةت  عن طرةع ما أمر اهلل بو

ًبيًل رىبٍّكى بًا ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٍلحىسىنىًة( ]النحلهلل )ادٍعي ًإًلى سى  [.ٍُِٓلًحٍكمى

أما الوصوؿ إلى كراسي الحك  فهذا ةمكن أف ةحقع القسرن ةمكن أف ةحقع قسر الناس للسير 
في الطرةع الذم ةرعؤكف فهل ىذا ىو اإلسبلـن ىل ةقبل اهلل عز كجل من إنساف سيع سوقان إلى 

ةـو القيامة؟ ال ةا عباد اهلل. ىذه الحقيقة ةنبغي أف  مظاىر اإلسبلـ كالدةن ىل ةقبل منو ذلك
نتبينهان ث  لنال  أةها اإلخوة أف ىنالك  فات كثيرة عتحقع من كراء الرركد عن منهاج كتاب اهلل 
عز كجلن كأعود فأذكرك  بأف المنهج الذم رسمو اهلل لنا ةتكوف من أمرةن اثنينن كاجبات نحن 

هللن كحقوؽ ألـز اهلل عز كجل بها ذاعو الاليةن حذرنا من أف نخل  ىذا الذةن كيلٍٍّفنىا بها من قبل ا
بذاؾن فاف أعرضنا عن الواجبات كساؿ لاابنا على الحقوؽ أك على ىذا الحع الذم قادنا اهلل عز 

كجل إليو أك الذم ألـز اهلل عز كجل ذاعو الالية بو ما الذم سيحالل؟ أنا عندما أسلك ىذا 
سأجدني ضمن محاكر سياسية شتى كلسوؼ أجدني  -الافو كالاافية كأسأؿ اهلل  -المسلك 
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مضطران إلى أف أنجذب إلى فلك باض من ىذه المحاكر قطاانن كصدؽ المثل القائلهلل من كجد 
كقد دخلوا في  -نفسو في ساحة الرقه البد أف ةهز نفسون نا . إذان البد لهؤالء المسلمين 

البد أف ةتجهوا كأف ةنجذبوا إلى محور من  -حك  ماترؾ السياسة بحثان عن الوصوؿ إلى ال
المحاكر السياسية ضد محاكر أخرل أليس كذلك؟ إذان عحولوا من عبيد هلل عز كجل منفذةن 

ألكامره إلى عبيد لسلطات سياسيةن عحولوا إلى عبيد لمحاكر سياسية شاؤكا أـ أبوان كىذا الواقع 
لك . ىذا الواقع الذم نراه أمامنا شاىد على ىذا  الذم نراه من حولنا شاىد على ىذا الذم أقولو

الذم أقولو لك ن كإنو ألمر خطير جدان. لماذا رأةنا أنفسنا أماـ ىذا الرركد كلماذا رأةنا إخوة لنا 
انقادكا كدخلوا في فلك جاذبية سياسية من علك السياساتن لماذا؟ ألنه  عخلوا عن الواجبات 

م ألـز بو ذاعو الالية عجاىنان نا ن ىذه ىي النتيجةن كالنتيجة كأصركا على أف ةستنزلوا الحع الذ
النتيجة أننا نظرنا فوجدنا إخوة لنا ةحالفوف من ال نرعاب في أنه  أعداء لدةن اهللن ةحالفوف من ال 

نرعاب في أنه  أشد الناس عداكة للمسلمين كإلسبلـ اهلل سبحانو كعاالىن ىذا األمر ىو الذم 
د نالدؽ من ةالاف  البغي اإلسرائيلي الجاث  على صدكرنان الجاث  على أكطاننا جالنا نرل كال نكا

الذم ال ةزاؿ ةطرد ث  ةطرد ث  ةطرد أصحاب الدكر من دكرى ن أجلن أال عركف ذلك؟ ما الذم 
دعا ىؤالء اإلخوة إلى أف ةنجذبوا إلى ىذا الفلك؟ إعراضه  عن الواجب الذم كلفه  اهلل بو 

ذم ألـز اهلل عز كجل ذاعو الاليةن كلكن من استاجل الريء قبل أكانو البد أف كقفزى  إلى الحع ال
 ةااقب بحرمانو. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 اٌّجبٌغخ فٟ ؽت هٍٛي هللا أَ اٌّجبٌغخ فٟ اٌؼظج١خ ٌٍناد أ٠ّٙب أٍٛأ

 

 

زةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ م
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ا عالموف إف اهلل عز كجل قد ابتاث محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  بالهدل كدةن الحع كم
كجال من أخبلقو السامية كسلوكو المقدس قدكة ألمتو في كل عالر كفي كل زماف فقاؿ جل 

 جبللوهلل

ةه حىسىنىةه لٍّمىن كىافى ةػىٍرجيو الل وى كىاٍليػىٍوـى اٍاًخرى كىذىكىرى الل وى  ًثيران(   )لىقىٍد كىافى لىكيٍ  ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى كى
 [.ُِ]األحزابهلل 

 كقاؿهلل

 [.َٖةيًطًع الر سيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى الٌلوى( ]النساءهلل  )م نٍ 

كال أعل  أف في القر ف  ةةن أشد من ىذه ااةة في األمر بطاعة المالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو 
كسل ن كلكن فرقة نرأت منذ أكثر من قرف من الزمن عالر على أف عجال من قناعاعها الفكرةة 

جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل . كالاجيب أف ىذه  كسلوكها بدةبلن عن كثيرو مما
الفرقة عنهج في الدعوة إلى قناعاعها الفكرةة كالسلوكية أشبو ما ةكوف بمنهج من ةالح  أخطاء 
كقع فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن كدعوني أضرب لك  أمثلة لنماذج من ىذا 

 يقة الاجيبة.الذم ةجسد كةبرز ىذه الحق

ةقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  فيما اعفع عليو الريخاف كغيرىماهلل )ال ةؤمن أحدك  حتى 
أكوف أحب إليو من كلده ككالده كالناس أجماين( كفي ركاةة صحيحة بزةادةهلل )كنفسو التي بين 
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بة رسوؿ اهللن جنبيو(ن كةقوؿ قادة ىذه الفرقة البدعية الناشئةهلل الن بل ال عجوز المبالغة في مح
 سمات ىذا الكبلـ بأذني كرأةت قائلها باينين الحظوا عملية التالحي .

كقد كرد من حدةث الترمذم كأبي داكد كابن ماجو كغيرى  من حدةث عثماف بن حنيف أف قتادة 
ككاف ضرةران أقبل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةركو إليو حالو كعجزه عن المجيء إلى 

هلل لحضور صلوات الجماعة كسألو أف ةدعو اهلل لو بالرفاء كبأف عاود إليو عيناه مسجد رسوؿ ا
الباليرعافن فقاؿ لو المالطفى صلى اهلل عليو كسل هلل )أسبغ الوضوء كصل ركاتين ث  قل الله  إني 
أعوجو إليك بجاه نبيك محمد نبي الرحمةن ةا محمد إني عوجهت بك إلى ربك في حاجتي لتقضى 

في  كاذكر حاجتك باد ذلك( ذىب الرجل ففال ما ذكره رسوؿ اهلل كأكرمو اهلل الله  فرفاو 
فاادت إليو عيناه باليرعافن كلكن قادة ىذه الفرقة ةقولوف ال ةجوز ىذا الكبلـن ال ةجوز التوسل 

 برسوؿ اهلل أك رجاء رسوؿ اهللن كمن فال ذلك فقد أشرؾ.

رة بلغت مبلغ التواعر المانوم أف أصحاب ركل الريخاف البخارم كمسل  كغيرىما أحادةث كثي
رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليه  كانوا ةتباركوف بارؽ رسوؿ اهلل ككانوا ةتباركوف بما دكنو أم الماء 

الذم ةتقاطر من كجهو كةدةو أثناء الوضوء ككانوا ةتباركوف بالرارات التي عتساق  من لحيتو أك 
قوؿ الن ىذا غير جائز كمن عبرؾ بريء من ىذه رأسون كلكن ىذه الفرقة الناشئة البدعية ع

 الفضبلت كغيرىا فقد أشرؾ.

كقد ص  فيما ركاه اإلماـ أحمد في مسنده أنو عليو الالبلة كالسبلـ لما ابتاث مااذ بن جبل إلى 
اليمن قاؿ لو مودعانهلل )لالك ةا مااذ إف عدت لن عراني باد ىذا الااـ كلالك إف عدت إلى 

دم ىذا كقبرم( كعاد مااذ من اليمن فابلن كقد حالل ما قد قاؿ لو رسوؿ المدةنة أف عمر بمسج
اهللن عل  أف المالطفى صلى اهلل عليو كسل  لحع بالرفيع األعلى فما لبث حتى عوجو للتو إلى 
مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ككقف على قبره الررةف ةسل  عليون كلكن ىذه الفرقة 

القالد إلى زةارة قبر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل .  صححت اليـو كقالت ال ةجوز
 أأزةدك ؟

ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فيما ركاه اإلماـ أحمد بسند صحي  كغيره أف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل )أمتي ىذه أمة مرحومةن متاب عليها مغفور لها( كص  عن رسوؿ اهلل 

ل  أنو قاؿ أةضانهلل )أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أني رسوؿ اهللن ما ةلقى اهلل صلى اهلل عليو كس
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فيهما عبده فتحجب عنو الجنة( كلكن ىذه الفرقة عالر على أنها ىي كحدىا الفرقة الناجية ةـو 
القيامةن أم أف الناس الذةن كانوا قبل كجود ىذه الفرقة شركيوف ضالوف كأف الناس الذةن ال ةتباوف 

ه الفرقة كله  شركيوف كافركفن كإف سأؿ أحدي الناس كاحدان من ىؤالء ما ىو مذىبك أشافاي ىذ
أنت أـ حنفي مثبلن؟ ةقوؿ أنا من الفرقة الناجيةن أم إف كنت على النهج الذم أنا فيو فأنت ناجو 

 مثلي كإال فاعل  أنك ضاؿٌّ حرو جهن  ةـو القيامة.

ا ركاه كثيره من أصحاب السننهلل )إف ربك  حييٌّ كرة  ةقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  فيم
ةستحي من عباده إذا بسطوا أكفه  إليو أف ةردىا خائبة( كةقوؿ ىؤالءهلل الن ما ةنبغي أف ةبس  
اإلنساف كفو بالدعاء ق . ما ىو عفسير ىذه المواقف ةا عباد اهللن إنو ةكاد أف ةكوف عالحيحان 

صلى اهلل عليو كسل ن أليس كذلك؟! األمر خطير جدان لمواقف كأكامر ككصاةا من رسوؿ اهلل 
كلكن المسألة عتالع بمالدر أساسي ال بدةل عنو ىو الحبن كالحب ةا عباد اهلل انفااؿ قسرم ما  
كاف ةومان فابلن اختيارةان ق  كمن ث  فبل مانى لقوؿ قائله  ما ةنبغي أف نبالغ في محبة رسوؿ اهللن 

مايارم عأخذ منو ما عراء كعدع منو ما عراء؟! الحب انفااؿ  أىي مسألة اختيارةة أك ىو قدر
قسرم كليس أمران اختيارةانن من عرؼ اهلل حع مارفتو كعرؼ محمدان صلى اهلل عليو كسل  مارفة 
حقيقية البد أف ةحب اهلل كأف ةحب رسوؿ اهلل شاء أـ أبى. كالركح التي أىبطت إلينا من المؤل 

ين شوؽ كحب إلى بارئهان إلى الاال  الذم أىبطت منو. صحي  األعلى كانت كال عزاؿ عحن حن
كلكننا كاهلل نحبو كإننا نقوؿ كما  -ككلنا مقالركف  -أننا قد نقالر فيما قد طلبو اهلل عز كجل منا 

قاؿ ذلك األعرابي لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كقد جاء ةسألو قائبلنهلل متى الساعة؟ قاؿ لو 
ليو كسل هلل )ما أعددت لها؟( قاؿهلل ما أعددت لها كثير صـو كال صبلة رسوؿ اهلل صلى اهلل ع

كلكني أحب اهلل كرسولون قاؿ لو رسوؿ اهللهلل )أنت مع من أحببت(ن كإننا لنقوؿ ىذا الذم قالو 
األعرابيهلل ليست لنا طاعات كثيرة نرحل بها إلى اهلل مطمئنينن ليس لنا كثير صبلة كال صـو كال 

اهلل كرسولو كليس ثمة حدٌّ لهذا الحب كليس ثمة مايار اختيارم لهذا  نسك كلكننا كاهلل نحب
الحبن ىذا ىو النهج الذم نسير عليو في حياعنا كبهذا نلقى اهلل عز كجل ةـو ةقـو الناس ليـو 

الحساب كللوقوؼ بين ةدم رب الاالمين سبحانو كعاالىن كىل لنا ةا أةها اإلخوة من بضاعة نأمل 
ة كالرفاعة غير بضاعة الحبن ليس لنا شيء غير ذلكن كلكن ما أسوأ عاقبة من بها الافو كالمغفر 

عاش كقلبو فارغ من محبة رب الاالمين كمن محبة رسولون كالحب شيء كالقناعة الاقلية شيء 
 خر أةها اإلخوةن القناعة الاقلية ال عجدم إف كاف القلب فارغان من الحب عندئذو ةهج  على 
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خرلن حب الذاتن حب الدنيان حب المكانةن حب الزعامةن حب القلب حب األشياء األ
الرئاسةن كما أكثر األمور الثانية التي عهج  على القلب عندما ةباد القلب من محبة اهللن حدٍٍّث 
عندئذو عن أنواع االنحرافات كال حرجن اهلل إنا نسألك أف عجال قلوبنا أكعية لحبك أنتن ث  

يو كسل  حبان ال حد  لون أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  لحب رسولك محمد صلى اهلل عل
 فاستغفركه ةغفر لك .

أما باد فيا عباد اهللهلل إف من شأف االغتياالت الغدرةة أف عناؿ األفراد كااحاد فيما بينه ن أما 
ة الحركب التي عهتاج كعقـو بين الدكؿ كالراوب فالرأف فيها أف عقـو بين جهات متقابلة مستالن

بررؼ اإلعبلفن بررؼ المواجهة المالنة فيما بين الفرقاء كاألطراؼن ىكذا ةقوؿ التارةخ كىكذا 
ةال  المؤرخوف كال أعتقد أف في األمر شذكذ. أما اليـو فاف التارةخ ةرل شيئان  خرن ةرل شيئان 

جو المراعل مخالفان لهذه القاعدة الماضية التي طواىا الدىر الماضين اليـو نرل سورةا ككيف عوا
االغتيالية الغدرةة الخفية دكف أم مواجهة شرةفةن سورةا طرؼ اليـو حرب حقيقية شاملة كبرل 

كلكن من الطرؼ ااخر فيها؟ الطرؼ ااخر إنما ىو االغتياالت الغدرةة الخفية التي عأبى أف عقف 
ة حقيقية كبرل موقف الررؼ في اإلعبلف عن ذاعهان كىكذا فاف سورةا اليـو عااني من حرب شامل

كالطرؼ ااخر ىو ىذا الذم ذكرعو لك  كمن حع سورةا كدكلة أف عقدـ على ما ةنبغي أف عقدـ 
عليو أم دكلة عحارىب في مثل ىذه الحاؿن من حقها أف عستدعي االحتياطن من حقها أف عستاين 

الفئة الحاكمة  بالقدرات المتنوعة من األكساط الداخلية ألف سورةا دكلةن شخالية اعتبارةة عمثلها
كةمثلها الراب بكل فئاعو كقدراعو كاختالاصاعون كمن ىنا فاف الررةاة اإلسبلمية عنه على أف 

التسلل خارج ىذه البلدة في مثل ىذه الحاؿ دكف ضركرة عدعو إلى ذلك فرار من الزحفن 
اهلل سبحانو  كالفرار من الزحف ال أقوؿ أمر محـر بل ىو كبيرة من الكبائر بنهٍّ عقرؤكنو في كتاب

كعاالى. ال شك أف لكل قاعدة فقههان الناس الذةن شيرٍّديكا عن بيوعه  التي ىدٍّمىت أك التي 
اغتالبت عنه  ككجدكا أنفسه  أصبحوا في الاراء ككانت له  أرحاـن أقارب في ببلد مجاكرة 

ائية ةستثنيها أخرل فله  الحع أف ةغادركا إلى حيث ةبتادكف عن الهبلؾ كأسبابون ىذه حالة استثن
علماء الررةاة اإلسبلميةن أما الاكسن الذةن أكرمه  اهلل ال أقوؿ بالضركرم من الرزؽ بل 

بالحاجي من الرزؽ كأكرمه  اهلل بمنزؿ فاره كأكرمه  اهلل باألمن حوله  كفيما ةحي  به  ىل له  
له  أف  أف ةغادركا ىذه األرض ألف خطر حرب من النوع الذم ذكرعو لك  قد داىمه ن ىل

ةذىبوا فينتجاوا في أقطار الدنيا مزةدان من الرزؽن ىل له  أف ةخرجوا من ىذه األرض فينتجاوا 
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مكانان أكثر أمنان كطمأنينة له ؟ ال ةا عباد اهللن ىذا ما ةنهى عنو ربنا في محك  عبيانو كىذا ما حذر 
أمنك كأمنك ةا أخي جزء  منو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في أكثر من مناسبة. أمني جزء من

من أمنين نتااكف ماان من أجل إةجاد نسيج األمن على النحو الذم أمر اهلل سبحانو كعاالى منو. 
أسمع كأنظر كإذا بكثير من الناس قد غابوا ةمينان كشماالنن شرقان كغربانن لماذا؟ ىل أصابه  ضي ؟ 

نفسه ن فضلوا أف ةنتجاوا مزةدان من الن ىل أصابه  ضرٌّ دخل دكرى ؟ ال كلكنه  فضلوا األمن أل
 ضمانات لحياعه ن أفهكذا ةكوف عنفيذ قوؿ اهلل عز كجلهلل

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

أفهكذا ةكوف عنفيذ ما شب و رسوؿ اهلل بو المسلمين إذا قاؿهلل )كالجسد الواحد إف اشتكى منو 
ضو عداعى لو سائر الجسد بالسهر كالحمى(ن ىذا كلو في كفة ككبلـ رسوؿ اهلل عن الراـ في  ع

خيرعو من عبادهن من خرج منها فبسخ   -أم إلى الراـ  -كفة أخرل عندما قاؿهلل )ةجتبي إليو 
اهلل كمن دخل إليها فبرحمة اهلل سبحانو كعاالى(. ةنبغي أف نقوؿ ىذا الكبلـ أةها اإلخوة. 

كف ةدخلوف عحت قاعدة الضركرات عبي  المحظوراتن أما الذةن ال ةدخلوف في دائرة المضطر 
ىذه الضركرة فليتقوا اهللن فلياودكا إلى دكرى  كليتااكنوا مع إخوانه  في درء ىذا الخطر كلسوؼ 
ةدرؤه اهلل عز كجل. نحن مكلفوف قادة كجيران كشابان أف نكوف في خندؽ كاحد كأف عكوف لخليًقنىا 

نسانية سدل كلحمة كاحدة متاللة كأف ةكوف أساس ذلك كلو االنضباط بأكامر اهلل كاالنتهاء اإل
عما نهى اهلل كالتوبة نكررىا كنايدىا في كل صباح كمساءن ىذا ما ةنبغي أف عكوف عليو حاؿ قادة 

ف ذ األمة كىذا ما ةنبغي أف عكوف عليو حاؿ جيرنا القائ  كهلل الحمد على عنفيذ ما ةنبغي أف ةن
كإننا لنخجل من اهلل أف نكوف جالسين في بيوعنا ننظر إلى جهود ىؤالء األبطاؿ كنحن جالسوف ال 
نفال شيئان. أسأؿ اهلل عز كجل لنا جمياان كله  التوفيع كالسداد. كاهلل ليس بين أفراد ىذا الجيش 

أف ةقبلوا إلى اهلل كبين أف ةكونوا في رعبة أصحاب رسوؿ اهلل إال أف ةرعوا حع اهلل في أنفسه  ك 
 كى  عائبوف كى  ملتزموف بأمر اهلل جهد استطاعته  ال أقوؿ أكثر.
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 ٚفٟ ػجبكٖ ِٓ ٠جغؼُٙ مٌه ٠فوػ هللا ثزٛثخ ػجبكٖ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

مان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبل
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ىما مولداف متجاكراف زمنيانن أما أحدىما فمولد سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كقد ع  
نا محمد صلى اهلل عليو كعلى  لو االحتفاؿ بو منذ ةومين كما عالموفن كأما الثاني فهو مولدنا سيد

كسل  الذم سيحتفل الاال  اإلسبلمية بو باد أةاـن كمما ال رةب فيو أف باثة كلٍّ من ىذةن النبيين 
كالرسولين موئل رحمة للاال  أجمعن أل  عقرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كعاالى عن باثة محمد صلى اهلل 

 عليو كسل  خطابان لوهلل

ٍلنىاؾى إً   [.َُٕال  رىٍحمىةن لٍٍّلاىالىًمينى( ]األنبياءهلل )كىمىا أىٍرسى

 أك ل  عقرؤكا قولو سبحانو كعاالى عن عيسى بن مرة  على لساف جبرةلهلل

ًلًك قىاؿى رىبًُّك ىيوى عىلىي  ىىيٍّنه كىلًنىٍجاىلىوي  ةىةن ًللن اًس كىرىٍحمىةن مٍّن ا كىكىافى أىٍمران م ٍقًضيٌ  ان( ]مرة هلل )قىاؿى كىذى
ُِ.] 

ا رحمتافن رحمة أنزلها اهلل عز كجل على عباده بباثة سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسل ن ىم
كرحمة أخرل أنزلها اهلل عز كجل على عباده بوالدة كباثة سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـن على 

دنا أف رحمات اهلل عز كجل كثيرة كموئلها كثير ال ةػياىدُّن كلقد أحسن رجاؿ الدةن المسيحي في ببل
صناان عندما جالوا احتفاالعه  بذكرل مولد سيدنا عيسى التجاءن إلى اهلل كعضرعان بين ةدةو أف ةزة  

عن بلدعنا ىذهن ىذه الماليبة كأف ةايد نامة األمن كالسبلـ إلى ربوع شامنا ىذهن أجلن لقد 
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اللتجاء كالتذلل أحسنت صناان إذ جالت االحتفاؿ بهذه المناسبة الاظيمة ةػيتػىٍرجى  إلى التضرع كا
 على أعتاب اهلل سبحانو كعاالى.

كما أحسنت البابوةة الفاعيكانية صناان أةضان عندما سخ رت موعظتها السنوةة الاظمى التي عوجهها 
إلى الاال ن سخ رعها لدعوة الاال  بمؤسساعو كقادعو للتوجو متااكنين بجد إلنهاء ىذه المجزرة التي 

اامن المطمئن الذم ل  ةظل  أحدان كل  ةسئ إلى دكلة كال إلى عدكر رحاىا على ىذا البلد 
 جماعةن كاف كال ةزاؿ ةحتضن أكلي النكباتن كاف كال ةزاؿ ةحتضن أكلي المالائبن أجل.

عباد اهللهلل إف الفاعيكاف ةمثل ماظ  الاال  المسيحي كمع ذلك فقد عذكرت بابوةة الفاعيكاف 
دؽ رسوؿ اهلل القائلهلل )األنبياء إخوة لابلت(. عوجهت النسب السارم بين الرسل كاألنبياءن كص

البابوةة إلى الرقيع كمن ث  عوجهت إلى أعباع ىذا الرقيع بل إلى أعباع سيدنا محمد كسيدنا 
عيسى على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـن اعجهت إلى ىذا الرقيع كأعباعو بقلوب دامية كبأسى 

دؽ المراعر التي اصطبغت بها موعظة الفاعيكاف في ىذا ةؤثرن كلالو دليل من األدلة الناطقة بال
الاالر. كأما منظمة التااكف اإلسبلمي فانو عمثل الاال  اإلسبلمي أجمعن عمثل الدكؿ اإلسبلمية من 
أقالاىا إلى أقالاىا. ذلك ما فالتو البابوةة الفاعيكانية. أقوؿ لك  ةا عباد اهللهلل أما منظمة التااكف 

مثل الاال  اإلسبلمي أجمع بل الدكؿ اإلسبلمية جمااء. الفاعيكاف اإلسبلمي فهي مؤسسة ع
 -استرار األسى الذم ةطوؼ بالاال  اإلسبلمي كالذم ةطوؼ بقلب من قلوب الاال  اإلسبلمي 

فوجو عظتو الاالمية الكبرل إلى الاال  أجمع لينهض بجدٍّ كصدؽ إلنهاء ىذه  -كىو سورةة 
كف اإلسبلمي كىي عمثل الاال  اإلسبلمي ال الاال  المسيحي؟ المجزرةن فماذا صنات منظمة التاا

إنها كما عالموف عغ ُّ في رقاد عميع كليت أنو كاف كرقاد أىل الكهفن إنها محجوبة عن كل ما 
ةجرم ىنان إنها ال عسمع أنين الثكالىن كال عسمع  ىات اليتامىن كال عتالور الدماء المنهمرة في 

ن كليس ثمة من ةحدثها كمن ث  ال ةخطر ببالها أف عتحدث عن الروارع كالساحات كالميادة
األبنية التي خيرٍّبىٍتن عن المزارع التي حيرٍّقىٍتن عن األمواؿ التي نيًهبىٍتن ىا ىي ذم عالمت كما 
قلت لك  كال صمت الموعىن لماذا أقوؿ أىل الكهف. رابطة الاال  اإلسبلمي رابطةن أةن ىي 

عمزؽ الاال  اإلسبلمي كالاال  الاربي في قلبو شر  ممزؽن أةن الساي إلى  الرابطة ةا عباد اهلل كقد
رب  األخ بأخيون إلى جمع اإلخوة المسلمين عحت مظلة اإلخاء التي دعا إليها موالنا كخالقنا في 

 قر نو إذ قاؿهلل
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ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ]الحجراتهلل  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  [.َُ)ًإن مى

كلكني أقوؿ لك  ةا عباد اهللهلل دعوا الدنيا كلهان دعوا األسباب أجمعن على الرغ  من ما نرل من 
فرؽ عجيبو كغرةبو ما كنا نتوقاون دعوا األسباب كارحلوا إلى المسببن عودكا إلى اإللو الذم 

ةبتلينا بهذه ابتبلنا بهذه الماليبةن اربطوا  مالك  بو كاعلموا أف اهلل سبحانو كعاالى الذم شاء أف 
الماليبة منذ عامين إال قليبلن إنما أراد من ذلك أف ةوقظنا من سباتن إنما أراد من ذلك أف ةايدنا 

لنالطل  على صراطو كنهجون أال كلتالموا أف لكل جبلؿ ةظهر جماالن ةختفي في داخلون أال 
حمات عما كلتالموا أف لكل جبلؿ من المالائب جماالن من الرحماتن كلسوؼ عجدكف ىذه الر 

قرةبن كلكنها منوطة بريء كاحد قلتها كأعود فأقولهان منوطة بالتوبة ةا عباد اهللن منوطة 
باالصطبلح مع اهلل ةا عباد اهللن منوطة بأف ناود فنتذكر ىوةاعنا التي ةنبغي أف نرحل بها ىي إلى 

ىذه الماليبة علينان قلتها قبل أف عطل  -ال أقوؿ باألمس  -اهلل سبحانو كعاالى عما قرةبن قلتها 
ذك ٍرت بطائفة من المااصي أكغلنا فيهان كذك ٍرت نفسي ككل من شرفه  اهلل بالمقاـ فوؽ ىذه 

األرض المباركة بضركرة التوبةن بضركرة اإلقبلع عن المااليةن كإنني ألقوؿ لك هلل إف ىذه الماليبة 
ن ثمارىا. كثيركف ى  الذةن كانوا فيما أرل كأرجو اهلل أف عكوف رؤةتي صائبة قد  عت قدران كبيران م

ن كثيركف الذةن كانوا غافلين ةتقلبوف في حمئة  عائهين باألمس قد استقاموا على صراط اهلل اليـو
الرهوات كاألىواء باألمس إنه  اليـو ةتجهوف إلى موالى  كخالقه  بالتوبة كاإلنابةن كأسأؿ اهلل عز 

كال أزاؿ أقوؿن ال أزاؿ أكجو ىذه التذكرة القلبية كجل المزةد من ىذا التوجو إلى اهلل عز كجل. 
المنباثة كاهلل ةرهد من مراعر حبن من مراعر شفقةن من مراعر مودة كغيرةن أعوجو إلى قادة 

ىذه األمةن إلى جيش ىذه األمةن إلى المسؤكلين في ىذه األمةن إلى شتى فئات ىذه األمة 
نابةن إلى االصطبلح مع اهلل سبحانو كعاالى. أدعوى  كأدعو نفسي قبله  إلى التوبةن إلى اإل

باألمس قلت في ىذا المكافهلل ليس بين أف ةناؿ ىذا الجيش الباسل الذم ةؤدم كاجبو النوعي 
في ىذه البلدة كبين أف ةناؿ أعلى الرعب في رضواف اهلل سول أف ةتوج بطولتو بالتوبةن سول أف 

من الواجباتن سول أف ةلتـز بأكامر اهلل كةنتهي عن ةتوج بطولتو بتنفيذ ما أناط اهلل بكيانو كعنقو 
نواىيو جهد االستطاعةن قلت ىذا كالاجب الذم ال ةنتهي أف في الناس ناسان ضاقوا ذرعان بهذا 

الكبلـ ككأنه  ةحبوف أف ةبقى الااصي عاصيان كأف ةبقى التائو عائهان كأف ةبقى الرارد شاردانن ككأنه  
 لغه  نداءات اهلل عز كجل القائلهللةرغبوف كةتمنوف أف لو ل  عب
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 [.ٖ)عيوبيوا ًإلىى الل ًو عػىٍوبىةن ن اليوحان( ]التحرة هلل 

ربنا ةدعوا عباده إلى التوبة كفي الناس ناس ةضاوف ما بين نداء اهلل ك ذاف ىؤالء التائهين 
اهلل  الحجبن لماذا ةا إخوعنان لماذا أةها اإلخوة؟ لماذا عضنوف على كاحدو مثلي أف ةرحل إلى

بمثوبة كاحد كاحد فق  ىداه اهلل بسبب عذكرة ذك ره بها فقاؿ ممن قاؿ عنه  رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسل هلل )ألف ةهدم اهلل بك رجبلن كاحدان خير لك مما طلات عليو الرمس أك غربتن كفي 

ف أك ركاةة خير لك من حمر النا (. عباد اهلل أصدقك  الكبلـهلل عندما أعلقى عن طرةع الهاع
بركل مباشر حدةثان إلنساف ةارفني على نفسو كغالة البكاء في حلقو ةخبرني أف كاف عهائهان ث  

اىتدلن ةخبرني أف كاف ةخب في ظلمات الجهل كالجاىلية ث  ارعولن ىل عالموف ك  ىي 
من  الفرحة التي عغمر كياني. كاهلل الذم ال إلو إال ىو لو سيقت إلي كنوز الدنيا كلها بكل ما فيها

متع لن عبلغ فرحتها فرحة ىذا الكبلـ إذ ةلغني عن طرةع ىاعف أك بركل مباشر حدةثان عن إنساف 
كاحد ىداه اهلل عز كجل بتذكرة سخرني اهلل عز كجل بهان ال أقوؿ عررات بل أقوؿ كاحد. ةا ناس 

أف أكوف كاحدان لماذا عضنوف علي  أف ةثيبني اهلل عز كجل بهذا الثواب الاظي ن لماذا عضنوف علي  
ممن قاؿ عنه  رسوؿ اهلل )ألف ةهدم اهلل بك رجبلن كاحدان إلى  خر الحدةث(. كأنا أعل  أف 

فرحتي ىذه إنما ىي جزء من فرحة رب الاالمين التي عب ر عنها رسوؿ اهلل في الحدةث المتفع 
ح بتوبة عبده من عليون أجل المتفع عليو بركاةة عبد اهلل بن مساود كأف بن مالك قاؿهلل )هلل أفر 

رجل نزؿ بأرض ديكة ةو ميهلكة ماو راحلتو عليها طاامو كشرابو فوضع رأسو فناـ نومة فاستيقظ كقد 
ذىبت راحلتون قاـ ةطلبها حتى اشتد عليو الحر كاشتد عليو الاطش فقاؿهلل أرجع إلى المكاف 

قظ كإذا راحلتو الذم كنت فيو فأناـ حتى أموتن كرجع كامتد ككضع رأسو على ساعده ث  استي
عنده عليها طاامو كشرابون ةقوؿ رسوؿ اهللهلل فاهلل أشد فرحان بتوبة الابد من فرح ىذا براحلتو(. 

كأقوؿ من القيادةن من الجيشن من المسؤكلينن انظركا ةا عباد اهلل ك  ةفرح اهلل بأكبتك  إليون ك  
ضوكا عحت رحمة اهلل بالتارؼ على ةفرح اهلل باودعك  إليون ك  ةفرح اهلل باصطبلحك  ماون أال فان

اهللن عارؼ على اهلل في الرخاء ةارفك في الردةن أقولها اليـو كسأقولها غدان كأحتسب أجرم في 
 ذلك عند اهلل راجيان أف ةكتبني ممن قاؿ عنه هلل

 [ّّاٍلميٍسًلًمينى( ]فاللتهلل )كىمىٍن أىٍحسىني قػىٍوالن مٍّم ن دىعىا ًإلىى الل ًو كىعىًملى صىاًلحان كىقىاؿى ًإن ًني ًمنى 
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 أُٙ ٠ظّوْٚ ػٍٝ فٕك اإلٍالَ ثؾجبي اٌغٙبك

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

لو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إ
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 ي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفس

ال ةرك أحد في أف ىذه الفتنة التي عمر بها سورةة عنطوم على مالائب شنياة مرعبة ليس في 
دنيا اإلنسانية جمااء من ةقرىان من الذم ةالدؽ أنو سيأعي ةوـه على سورةة ةػيهىج ري فيو الناس من 

ـي عليه ؟! من الذم ةالدؽ أنو سيأعي ةـو من أةاـ الزمن بيوعه  كمساكنه  أك عيحىر ؽي به   كعػيهىد 
عتبلقى فيو أةدم اإلجراـ  عيةن من جنبات األرض جمااء لتجتث كل نامة كلتزرع كل مفسدة 

كلتقضي على كل صبلح كلتحرؽ النسل كالزرع كلتتاقب أنابيب الغاز كالنف  فتفجر ىذه كىذه 
باء فتدمرىا جهد االستطاعةن من الذم كاف ةالدؽ أف ةمر كعلك كعتاقب مولدات النور كالكهر 

مثل ىذا اليـو على ىذه البلدة؟! من الذم ةالدؽ أف ةومان سيأعي عيٍحمىلي فيو األعين المبالرة على 
أف عرل من المرعبات ما ل  عيٍخلىع األعيني لرؤةتهان عيٍحمىلي على رؤةة األطفاؿ الذم ةػيقىت لوف في 

ب حوف ذب  النااجن عيحمىل ىذه أحضاف أىليه  أك في  مدارسه ن عيٍحمىل على رؤةة البر ء الذةن ةيذى
األعين على رؤةة الناس الذةن ةيقذىؼ به  من قم  األبنية الباسقةن عيحمل ىذه األعين على رؤةة 
ي النساء البلعي ةيغتالبن ث  ةيقتػ ٍلن كةبض اىنن من الذم كاف ةتالور أف سورةا ىذه البلدة اامنة الت

عوزع األمن كالسل  على جيرانها ةمر بها مثل ىذا اليـو الااصفن كفي  كلماذا كعحت أم غطاء 
قانوني ةجرم كل ذلك؟! كل ذلك ةجرم كةت  عحت غطاء قانوف كاحد ال ثاني لو أال كىو قانوف 
الحقد الذم من شأنو أف ةررعن كل ممكن في سبيل عحقيع كل مطلوبن ىذه ىي الحقيقة التي 

أف نالمها أكالن. كلكني أرةد ةا عباد اهلل أف ألفت أنظارك  إلى ماليبة أدىى كأعتى كأخطر من ةنبغي 
ىذه المالائب التي استارضت جانبان منها لك ن إنها ماليبة محاربة اإلسبلـ بطرةقة حدةثة ال عهد 

لى أف ةنحر للتارةخ بها من قبل ق ن إنها الالورة التي بوسع كلٍّ منا أف ةراىا إذ ةيحمل اإلسبلـ ع
نفسو بيدهن ةيحمل اإلسبلـ بهذه الطرةقة الاجيبة على أف ةنحر ذاعو بيدهن ةيحارب اإلسبلـ 
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بسبلحون بسبلح اإلسبلـ ذاعون أال عركف كيف أف كل علك الجرائ  عينتهك كعيرعكب عحت اس  
اد اهلل الجهادن عحت اس  طرؽ باب الجنة للدخوؿ إليها من كراء ىذه الجناةاتن أال عركف ةا عب

إلى ىؤالء الذةن عجماوا فوؽ ىذه األرض المباركة من أطراؼ الدنيا كلها كيف ةضاوف كتاب اهلل 
أجل  –كماذرة لراائر الدةن إف قلت ىذا الكبلـ عابيران عن الواقع  –كشرائاو عحت أقدامه  

ى ةضاوف كتاب اهلل كشرائاو عحت أقدامه  ث  إنه  ةرسموف شهادة اإلسبلـ استخفافان عل
جباىه ن أال عركف ىذا ةا عباد اهللن ىل من فرؽ بين ىذه الظاىرة التي نراىا كبين من ةاكف على 
شرب الخمرة ةحتسي منها الكأس إثر الكأس مالران على أال ةزدرد الرربة الواحدة منها إال ذاكران 

اإلسبلـ  اس  اهلل بالتكبير كالحمد كالبسملةن ىل من فرؽ بين ىذه الظاىرة التي ةيستخف بها
كةيستهزأ بطرةقة ما مثلهان ىل من فرؽ بينها كبين من ةقدـ على الفاحرة جهاران نهاران ث  ةالر على 
أال ةرعكبها إال مكبرانن إذا ذاكران اس  اهلل سبحانو كعاالى. لقد مر  بخاطرم الريء الكبير كالكثير 

السخرةة كلكني ل  أعهد مثل ىذه كأنا أقرأ في عارةخ الاال  مر  الكثير من صور الهزءن من صور 
الالورة ق  ةا عباد اهلل. باس  اإلسبلـ ةمزؽ اإلسبلـن باس  الجهاد في سبيل اهلل عيمزؽ شرعة 

الجهاد التي نقرؤىا في كتاب اهلل سبحانو كعاالى. باس  عحقيع اإلسبلـ كالساي إلى عنفيذه ةيخلع 
من الناس. ىا ىي ذم النتائج األكلى عبدك أسباب الكراىيةن أسباب التذمر من اإلسبلـ عند كثير 

أماـ أبالارنا جليةن ىا ى  أكالء الذةن كانوا إلى األمس القرةب ةبحثوف عن حججو لالمانيته  التي 
ةالركف على رفع لوائهان كانوا إلى األمس القرةب ةبحثوف عن الحجج لرفع لواء ال دةنيته  التي 

  اليـو ةفرحوف كال فرح من عثر على كنز كاف قد افتقده ةساوف إلى عنفيذىا فما كانوا ةاثركفن إنه
ث  ر ه على حين غرةن نا  لقد اعسات أمامه  ميادةن األنرطة المختلفة سايان إلى فرض البلدةنية 
في مجتمااعنا اإلسبلميةن لقد أمسكوا بالمبرر إثر المبرر من أجل أف ةجدكا المبررات لغرس راةة 

سبلميةن أفكاف ةاثركف على شيء من ذلك لوال ىؤالء الذم كفدكا إلينا الالمانية في مجتمااعنا اإل
أك أكًفدكا إلينا من أقطار الاال  ككقفوا على مسرح األحداث على مرأل من الاال  كلو ةحكموف 

على اإلسبلـ بأف ةنحر نفسو بيدهن ةحكموف على اإلسبلـ بأف ةنحر ذاعو بسبلحون أال عركفن 
ةا عباد اهلل؟! الجهاد في اإلسبلـن قرأنا في كتب الررةاة اإلوسبلمية أليس ىذا ىو الذم ةجرم 

كأصغينا إلدراكو كمارفتو إلى كتاب اهلل كعدبرنا باد ذلك ما ةقولو رسوؿ اهلل فبل كاهلل ل  نجد 
الجهاد الذم شرعو اهلل عز كجل إال سايان باإلسبلـ المسل  إلى قمة الامل اإلنسانين ل  نجد فيو 

  الذم ةرقى باإلنساف إلى قمة الادالةن ال بل إلى قمة الرحمة باإلنسانية جمااء. الجهاد إال السُّل  
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اإلسبلمي ةبي  ارعكاب الفاحرة! الجهاد اإلسبلمي ةبرر نهب األرزاؽ كالثركات من البر ء 
المسلمين اامنين المؤمنين! الجهاد في اإلسبلـ ةبرر استبلب اللقمة من أفواه أصحابها 

ن! الجهاد ةبرر عفجير كل منابع الرزؽ الذم سخره اهلل عز كجل لاباده فوؽ ىذه األرض! الجائاي
 الجهاد ةبرر الساي إلى نقيض ما ةأمر بو اهلل عز كجل إذ ةقوؿهلل

 [.ٔٓ)كىالى عػيٍفًسديكٍا ًفي األىٍرًض بػىٍادى ًإٍصبلىًحهىا( ]األعراؼهلل 

صال  كنقضي على كل ما ىو صال !  الجهاد ةقوؿ على لساف أصحابوهلل ال بل سنفسد كل ما ىو
من الذم ةقوؿ ىذا؟! كلكن ىا ى  أكالء الذةن ةنردكف البلدةنية ةاقدكف لقاءاعه  ىنا كىنا ككأف 

لساف الحاؿ ةقوؿ له هلل ىذه ىي الفرصة التي قد ال عاودن لقد فيًس ى أمامنا الطرةع كلقد علقينا 
اإلسبلـ كلفرض البلدةنية في ىذه  اإلشارة التي عالن أف ساعة الالفر قد جاءت لمحاربة

المجتمااتن أال عركف؟! كلكن ىل ىنالك ما ةجال اإلنساف الااقل المتدبر كإف اإلسبلـ ليدعو 
إلى الاقبلنية قبل الال ن ك  عال  أحمع أكداه علمو إلى سوء المالير. اإلسبلـ ةربينا على أف ناقل 

أف الطرةع إلى اإلسبلـ ال ةمر عبر البيت األشياء ث  نتوجها بالال . ما من عاقل إال كةال  
األمرةكين ما من عاقل إال كةال  أف السير إلى اإلسبلـ ال ةمر عبر عل أبيبن ما من عاقل إال 
كةال  أف نظاـ الساي إلى اإلسبلـ ال ةخططو برنارد ليفين ما من عاقل إال كةال  ىذا كإسبلمنا 

ف نال  الحقائع كمالادرىان إسبلمنا ةربينا على أال نيٍخدىع ةربينا على الاقبلنيةن إسبلمنا ةربينا على أ
كال نىٍخدىعن إسبلمنا ةقوؿ لنا ما كاف ةقولو عمرهلل "لست بالخب كال الخب ةخدعني". نا ن كل 

ىذا الذم نراه من المالائب المتنوعة المختلفة ةهدؼ إلى شيء أساسي كاحد ال ثاني لو أال كىو 
ـ باد مكة كالمدةنةن نا ن ىذه ىي الحقيقة التي ةنبغي أف نالمها ةا امتبلخ اإلسبلـ من عربة اإلسبل

عباد اهلل. أقوؿ ىذا كلكني ال أخفي ما جالو اهلل عز كجل بررل راسخة ثابتة بين جوانحي كال 
ةمكن أف ةأعي ةـو أك عأعي ساعة أشك فيها بهذه البرارة التي أكرمني اهلل عز كجل بهاهلل إف ىذه 

عما قرةبن كلسوؼ عتحوؿ إلى أثر باد عينن كلسوؼ ةلهج الناس بذكرةاعها  الفتنة ستمر كعنتهي
من أجل أف ةلتقطوا منها الابرة كالدرسن فحذار حذار ةا عباد اهلل أف عحملك  فرحة الخركج من 

ىذه الماليبة إلى سكرة النفسن إلى سكرة عحجبك  عن نامة اهللن عحجبك  عن الركر هلل 
لها لنفسين كأقولها لقيادة ىذه األمةن كأقولها لسائر القائمين بأمرىان سبحانو كعاالىن حذارن أقو 

كأقولها للجيش الذم ةنهض بما أمر اهلل عز كجل بون حذار أف عسكرك  النامة فتنسوا شكر 
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المنا ن عاىدكا اهللن جددكا البياة ماو على أف عكونوا عبيدان سائرةن على صراطو ملتزمين بأمره 
  ال على النهج الذم ةمر بتل أبيبن عاىدكا اهلل سبحانو كعاالى على أف على النهج الذم رس

عكونوا رقباء على بيوعك ن على أسواقك ن على مجتمااعك  أال ةررد ىذا المجتمع ةومان كاحدان 
عن صراط اهلل سبحانو كعاالىن عاىدكا اهلل من اافن قولوا لو بألسنة أحوالك  كبألسنة أفواىك ن 

منذ ااف نااىدؾ على أف نسير على الالراط الذم أمرتن كىا نحن من ااف  قولواهلل ىا نحن
نستغفرؾ من الرركد الذم كقانا فيون نحن عبادؾ الضافاء كلكننا اليـو ناود إلى صراطك كىا 
نحن ناود إلى ىدةكن ىذا ما ةنبغي أف عااىدكا اهلل عليون كلسوؼ نتبلقى لنتذكر ىذه الحقيقةن 

ن حاكلوا أف ةالطادكا عن طرةقها بالماء الاكر لن ةنالوا من كراء ذلك شيئانن الماليبة ستمر كالذة
 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي . 
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 اكفٍٛا فٟ اٌٍَُ وبفخ .. رٍه ٟ٘ هٍبٌخ هللا اٌٝ اٌٍَّؾ١ٓ

 

حمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك ال
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

رؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبا
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إف من الحقائع القر نية التي عزداد جبلءن مع الزمن كعزداد رسوخان مع األحداث التي عتجدد ىنا 
ىو ثابت من أف القر ف ل  ةتنزؿ خطابان لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كللناس الذةن   كىناؾ ما

كانوا من حولو فق  كال للجيل الذم من باده أك الذم من باده فق  كإنما عنزؿ القر ف خطابان 
للناس كله  على اختبلؼ أمكنته  كاختبلؼ عالورى ن ةرافقه  في أحداثه  كعقلباعه  كةظل 

النالائ  لحل مركبلعه  المختلفة المتنوعةن ىا نحن نجد المزةد كالمزةد من األدلة ةقدـ له  
على ىذه الحقيقة التي ىي مظهر من المظاىر الالمية الناطقة بأف القر ف كبلـ اهللن كبلـ الخالع 
كليس كبلـ المخلوقين. عاالوا نالغ السمع بتدبر كعأمل إلى ىذه ااةات التي عالف األحداث 

الجرائ  المنكرة التي عػيٍرعىكىٍب في ىذه الفترة التي عمر بنان كعأملوا في التحذةر الكبير  المؤلمةن
كالخطير الذم ةوجهو بياف اهلل سبحانو كعاالى للمتورطين في ىذه الجرائ  المنكرة ث  عأملوا كيف 

بالتبلقي  ةأمر بياف اهلل عز كجل الجميعن كيف ةأمر الجاني كالمجني عليون ةأمر األطراؼ جمياان 
 في مظلة األمن كالسل ن عأملوا في ىذا الذم ةقولو اهلل عز كجلهلل

نٍػيىا كىةيٍرًهدي الٌلوى عىلىى مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ الٍ  ًخالىاـً * )كىًمنى الن اًس مىن ةػيٍاًجبيكى قػىٍوليوي ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ
ًإذىا عػىوىل ى سىاىى ًفي األىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيً  ًإذىا ًقيلى كى هىا كىةػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالٌلوي الى ةيًحبُّ الفىسىادى * كى

ن  ي كىلىًبٍئسى اٍلًمهىادي( ]البقرةهلل  ٍعوي اٍلًاز ةي بًاإًلٍثً  فىحىٍسبيوي جىهى  [َِٔ-َِْلىوي اع ًع الٌلوى أىخىذى

 ث  ةقوؿ باد ذلكهلل
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ا ال ًذةنى  مىنيوٍا اٍدخيلي  وٍا ًفي السٍٍّلً  كىآف ةن كىالى عػىت ًبايوٍا خيطيوىاًت الر ٍيطىاًف ًإن وي لىكيٍ  عىديكٌّ مًُّبينه( )ةىا أىةػُّهى
)فىًاف   -أم ركبت  رؤكسك  في االستمرار على الزلل كاإلجراـ  -[ )فىًاف زىلىٍلتيٍ ( َِٖ]البقرةهلل 

يػٍّنىاتي فىاٍعلىمي  ًكي ه( ]البقرةهلل زىلىٍلتيٍ  مٍّن بػىٍاًد مىا جىاءٍعكي ي اٍلبػى  [.َِٗوٍا أىف  الٌلوى عىزًةزه حى

أرأةت  إلى ىذه ااةاتن أىي عحل مركلة كانت في عالر رسوؿ اهلل؟! أفكاف في عالر رسوؿ اهلل 
أك في عالر التاباين أك عابايه  من ةتالفوف بهذا الذم ذكره بياف اهللن ةرهدكف اهلل على أنفسه  

ف في إفساد الحرث كالنسل كاإلىبلؾ كالقتل كما إلى أنه  مؤمنوف كمجاىدكف ث  إنه  ةنحطو 
ذلكن أفكاف في ذلك الاالر من ةفال ىذا؟! ل  ةكن ىنالك ق  من ةنطبع عليو ىذا الوصف 

الذم ةذكره بياف اهلل كلذلك فاف المفسرةن أجماوا على أف ىذا الحدةث الرباني إنما ةخاطب اهلل 
س الذةن سيأعوف من باد. إذان فبلبد أف أعوجو أةها عز كجل بو من قد ةتالفوف بهذه الالفة من النا

اإلخوة باسمي كباسمك  جمياان إلى ىؤالء الذةن ةرهدكف فابلن موالى  كخالقه  الذم ةال  السر 
كأخفىن ةرهدكنو على أنفسه  أنه  مؤمنوف بل مجاىدكف كأنه  ةتقربوف إلى اهلل عز كجل بما 

هلل بون ث  إنه  ةتحدكف بياف اهلل عز كجل في اإلمااف ةفالوف ث  إنه  ةنحطوف في نقيض ما أمر ا
ًإذىا عػىوىل ى سىاىى ًفي األىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفًيهىا( نا   بارعكاب ما ةحذرى  بون بارعكاب ما ةمناه  منو. )كى
بدالن من أف ةرعوم عن اإلفساد انقيادان ألمر اهلل كعهدةدهن ةقوؿ إف بلساف حالو أك بلساف مقالوهلل 

ًإذىا بل شأنن ا في جهادنا الذم نسير فيو أف نمان في األرض فسادان كإف كنت عنهى عن ذلك )كى
ا كىةػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالٌلوي الى ةيًحبُّ الفىسىادى(ن ةقوؿ قائله هلل  عػىوىل ى سىاىى ًفي األىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفًيهى

هلل سبحانو كعاالىن جهادنا ةتمثل في أف نحن مجاىدكف كجهادنا ةتمثل في مناقضة ما ةقولو بياف ا
نقتلع الزرع كنهلك الضرع كنحرؽ النبات كنسرؽ األقوات كنحط  كنهدـ البيوت كنذب  البر ءن 
ىذا ىو جهادنا كليقل بياف اهلل باد ذلك ما ةراء. البد أف نقوؿ لهؤالء اإلخوةهلل لماذا عمانوف في 

أف عرهدكا اهلل على ما في قلوبك  كأنت  أف عخالف ألسنتك  سلوكاعك ؟ لماذا عمانوف في 
عمارسوف نقيض ىذا الذم عرهدكف اهلل عليو؟ لماذا؟ البد أف أسألك  باس  المنطع قبل الدةنن 
باس  الاقبلنية قبل الدةن أأنت  صادقوف في إةمانك  باهلل عز كجل ربان خالقان لك  كبأنك  عبيده 

ةو ةـو ةقـو الناس جمياان لرب الاالمين؟ إذا كنت   مملوكوف هلل عز كجل البد لك  من كقفة بين ةد
فلماذا عخالفوف أمر إلهك  الذم عرهدكنو على ما في  -كىذا ىو المظنوف بك   -كذلك 

قلوبك ؟ لماذا عمانوف في نقيض ما أمر اهلل عز كجل بو؟ كأنا إنما أخاطب الذةن ةتسلحوف 
ى  جزء من ىذا الوطن بل من ىذه الدكلةن كةالنوف الجهاد على إخوانه  كأبناء جلدعه  ككطنه  ك 
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كال أعكل  ااف عن أكلئك الوافدةن الذةن ةقفزكف من مكاف إلى مكافن فاف دارت عليه  الدائرة 
رجاوا إلى جحورى ن إلى أككارى  البايدةن إنما أعحدث مع ىؤالء اإلخوة الذةن ى  جزء من ىذا 

ٍت أمامك ن فيًتحىٍت أبواب ىذه الفرصة على الوطنن أقوؿ له هلل ىا ىي ذم فرصة سانحة قد فيًتحى 
مالارعهان فتحها أكؿ مسؤكؿ عن ىذه الدكلة في ىذه البلدةن ةدعوك  بالدؽ كجد إلى ماذان ال 
على أف ةنالحك  فتالغوا السمع إلى ناليحتو بل ةدعوك  إلى أف عنالحوه كعنالحوا القائمين 

نالائ  عجال لهذا الوطن الذم ةطمع بهذا األمر ليالغوا ى  السمع إلى نالائحك  مادامت ىذه ال
فيو الكثير كالكثير من أعداء اهلل عز كجل ةجال لهذا الوطن سياجان من الحماةةن ةجال لو 

ضمانات من القوةن ةجال لو سببلن من الوحدة اامنةن ةجال لو ضمانات للسير على الالراط 
ها كما قلت لك ن كىا أنت  الذم ةرضي اهلل عز كجلن ىا ىي ذم األبواب قد فػيتٍّحىٍت بمالارةا

ال لكي عسماوا النال  فتتقبلوه الن بل لكي عقدموا النال  فيتقبلو  -كأقولها مرة أخرل  -عدعوف 
المسؤكلوف منك ن كليس لذلك من شرط إال أف عكوف ىذه النالائ  نالائ  فابلنن كقدةمان قاؿ 

صلى اهلل عليو كسل هلل )إف  رسولنا صلى اهلل عليو كسل  )الدةن الناليحة(ن كقدةمان قاؿ رسولنا
أفضل الجهاد كلمة حع عند سلطاف جائر(ن ىا أنت  عيدعىوف إلى أف عنطقوا بلكمة الحع ىذهن فما 
موقفك  كنحن نظل نحسن الظنن إنما عندفاوف إلى ىذا الذم عندفاوف بو غيرة منك  على مالال  

اذا كاف األمر كذلك فهبل عبت  األمةن غيرة منك  على مكانة ىذه البلدة بل ىذا الوطن الررةفن ف
كعدع  إلى اهلل لتجالوا جهادك  متناغمان مع شرع اهللن لتجالوا جهادك  مفس ران باإلصبلح بدالن من 
اإلفسادن باإلحياء بدالن من القتلن ىبل فسرع  جهادك  بالنال  عقدمونو لولي األمر أم ىبل فسرع  

االوا فانطقوا بكلمة الحع ىذه. أما إف كاف جهادك  بكلمة حع كلتكن نا  عند سلطاف جائرن ع
أما إف كاف الهدؼ ةتمثل في إعداـ ىذه األرضن في  -كإننا لنرجوا أف نكوف مخطئين  -الهدؼ 

القضاء على ىذه الدكلةن في محو ما اسمو سورةا من ىذه الخرةطة فانني أنالحك  ال من قبيل أف 
ما ةكوف ماينها الدةن كلكني أقولو لك  من الدةن الناليحة فلالك  ال عالغوف إلى الناليحة عند

منطلع عقبلنيهلل إذا ع  ىذا الذم عساوف إليو فلسوؼ عكونوف أكؿ من ةتقد في نيراف ىذا 
الماليرن إذا قضي على ىذه البلدةن على ىذه الدكلة فلسوؼ ةنمحي اسمها من الخارطةن 

تقاعلة ةرتد األكار بينها كلسوؼ عتحوؿ ال أقوؿ إلى دكةبلت بل إلى جماعات كفئات متناحرة م
كال ةهدأن أجل ةتقد اللظى كال ةنطفئن كلسوؼ عكونوف أكؿ من ةتقد بهذه النيراف. أال فلتالموا 
أةها اإلخوة أف الايداف التي عتقد بها النيراف الاظيمة ىي أكؿ ما ةحترؽ في مرركع ىذه النيرافن 
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فرحت  بها أك عفرحوف بها حينان من الزمن اسماوا ىذا الذم أقولو لك  جيدان. أما الدكالرات التي 
إذ عتجمع في جيوبك  فاعلموا أنها ستنمحي كلسوؼ عذكب كما ةذكب ىذا الثلج عحت أشاة 
الرمسن كلسوؼ عفتحوف أةدةك  كعنظركف كعفتروف في جيوبك  فبل عجدكف إال الادـ كلسوؼ 

ٍرعيٍ  بون فهبل رج ات  إلى الفكر الاقبلني الذم عجدكف أمنك  أكؿ من ةحترؽ في ىذا الذم سيخٍّ
ةنبغي أف عحاكموا بو عالرفاعك  كعبلقاعك  في ىذا الذم ةت ن أنا أقولها ألبناء جلدعنان أقولها 
إلخواننان أقولها لمن ىو جزء ال ةتجزأ من ىذه البلدةن من ىذا الوطنن كأنا ال أكجٍّو كبلمي إلى 

من أماكن بايدة ال ةالموف إلى أةن ةتجهوف كإنما أناس أيٍرًسليوا من كراء البحار ربمان أيٍرًسليوا 
ةالموف أف ىنالك مراكضة كقاوا عليهان ةالموف أف ىنالك عقدان ألزموا أنفسه  بون أنا ال أكلمه ن 
كماليرى  إلى اهلل عز كجلن كإنما أكل  أبناء جلدعنا. نا ن لماذا عضاوف نالب أعينك  ما ةضاو 

ألحقاء التي عاملوا ماهان لماذا عتناغ  أىدافك  مع أىدافو؟ الادك القرةب أك البايد بدافع من ا
كإذا ع  األمر كما ةراء أما ىو فلسوؼ ةتربع على كرسيو كةرقه الليل كةسكر في النهار فرحان 

بما ع  كلكن ماليرك  ما ىو؟ ماليرك  الهبلؾ. ةنبغي أف عالموا ىذه الحقيقة. نحن نقوؿ الوطنن 
ياد ألمر اهللن ال على أنني أنكر قيمة األكطاف كلكن فلتالموا كلنال  كأنا أقوؿ الدةنن أقوؿ االنق

جمياان أف األكطاف كلها ملك هللن لمن خلقها كلمن أقامنا عليهان كلكننا مستخلفوف على ىذه 
األكطافن نحن مستخلفوف على ىذه األرض المباركة التي ىي أرض اهللن مستأمنوف عليهان أل  

ي أكثر من موضع على اإلنساف خليفة اهلل؟! خليفة اهلل في ماذا؟ خليفة عالموا أف القر ف ةنه ف
اهلل في حماةة األرض التي أقامه  عليهان خليفة اهلل في حماةة األقوات كاألرزاؽ التي أكرمه  بها 

 إف على ظاىر األرض أك في باطنون مستخلفوف برعاةة ميزاف الادؿ الذم أقامو فيما بينه هلل

اىهىا كىكىضىعى اٍلًميزىافى * أىال  عىٍطغىٍوا ًفي اٍلًميزىاًف * كىأىًقيميوا اٍلوىٍزفى بًاٍلًقٍسً  كىالى عيٍخًسريكا )كىالس مىاء رىفػى 
 [.ٗ-ٕاٍلًميزىافى( ]الرحمنهلل 

إف عاظيمنا للوطن إنما ىو انقياد ألمر اهلل في المحافظة على ما استأمننا اهلل عز كجل عليون 
 اعلموا ىذا جيدان.

ا أصر إخوعنا أف ةولوا ظهورى  إلى بياف اهلل ىذا كأف ةارضوا عن أمره كنهيو كأف ةجالوا أما إذ
كالءى  ألعداء اهلل عز كجل بدالن من أف ةجالوا كالءى  هللن أما إف أصركا إصرارى  على أف 
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ةخدموا أعداء اهلل كىو في الحقيقة أعداؤى  أةضان بدالن من أف ةخدموا دةن اهلل فانني أذكرى  
 بهذه ااةة من كتاب اهللهلل

هيٍ  كىةىٍحًلفيوفى عىلىى اٍلكىًذًب  )أىلىٍ  عػىرى ًإلىى ال ًذةنى عػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل وي عىلىٍيًه  م ا ىي  مٍّنكيٍ  كىالى ًمنػٍ
 [.ُْكىىيٍ  ةػىٍالىميوفى( ]المجادلةهلل 

وي عىلىٍيًه  م ا ىي  مٍّنكيٍ ( ةا أةها الذةن ةت  االعتداء عليه ن )أىلىٍ  عػىرى ًإلىى ال ًذةنى عػىوىل ٍوا قػىٍومان غىًضبى الل  
هيٍ ( من ىؤالء الماتدةن. أعركف أف ىذا الكبلـ خوطب بو أصحاب رسوؿ اهللن أعركف أف  )كىالى ًمنػٍ
ىذا الكبلـ خوطب بو المنافقوف في عالر رسوؿ اهللن أعركف أف ىذا الكبلـ خوطب بو التاباوف 

كان عودكان كالاود إلى الحع أحمدن أجلن كالتائب من الذنب كمن ال ذنب لون كمن بادى . ارعو 
ن أقوؿ قولي ىذا  كفرح اهلل بتوبة عباده ال عادلها فرحة كما قلت لك  في األسبوع المنالـر

 كأستغفر اهلل الاظي .
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 كػٛح ٍِّؾخ ٌٍزٛثخ ٚاٍزٕياي اٌفوط

 

دان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ال  األسبابن أمرنا أف نتخذىا كأف ال رةب أف اهلل سبحانو كعاالى قد أقامنا من كونو ىذا في ع
نتاامل ماهان كإنها لسنة ماضية من سنن اهلل عز كجل في كونو كمن ث  في عباده. كلقد كنا كما 

نزاؿ بحمد اهلل عز كجل نتاامل مع األسباب الكونية التي كضاها اهلل عز كجل في طرةقنا لماالجة 
تاامل مع األسباب المادةة كاألسباب الكونية ىذه األزمة بل ىذه المحنة التي عمر بنان ىا نحن ن

المختلفة المتنوعةن مستجيبين في ذلك لقرار اهلل كأمره كسنتون كلكن ماذا عن التاامل مع مسبب 
األسباب سبحانو كعاالىن كقد عااملنا مع الجنود بكل أكجو التااملن كلكن ماذا عن القائد األعلى 

اد اهلل إننا استغرقنا استغراقان كبيران كطوةبلن في أغالاف لهذه الجنود؟ إنني أخرى أف أقوؿ ةا عب
نىا عن الجذع الذم إليو مرجع  األسباب المتنوعة التي أقامها اهلل عز كجل إلى درجة أننا قد حيًجبػٍ
ىذه األغالاف كىذه األسباب كلهان عقلبنا بل سبحنا في عال  األسباب الكثيرة الكونية المادةة 

درجة أننا رأةنا أنفسنا مسجونين في عال  األسباب كمن ث  محجوبين عن الالمية المتنوعة إلى 
المسبب كىو اهلل سبحانو كعاالىن ةنبغي في مثل ىذه الحاؿ أف نتذكر الحقيقةن كإنني ألقولها 
باختالار كبكلمات موجزةن صحي  أف اهلل عز كجل أقامنا من كونو في عال  األسباب كأمرنا أف 

 ا كلكنو في الوقت ذاعو أعلن أنها جنود بيد اهللنتخذىا كأف نتاامل ماه

 [.ُّ)كىمىا ةػىٍالى ي جينيودى رىبٍّكى ًإال  ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  ًذٍكرىل لًٍلبىرىًر( ]المدثرهلل 

األسباب البد أف نتاامل ماهان لكن شأنها كرأف الجسد من الركحن ال عستقر الركح إال في جسد 
نىا عن التاامل مع المسببن بل كدنا أف كلكن ماذا عسى أف ةغني الجسد  بدكف ركحن لقد حيًجبػٍ

نيٍحجىبى عن التاامل مع المسبب كىو موالنا خالع الكوف كخالع األسباب كلهان كلالك  عقولوف ةا 
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عباد اهللهلل ىا نحن نؤمن بوجود المسبب كىو اهلل كىا نحن نتاامل ماو من منطلع اإلةماف بو 
شيء  خر ةيٍطلىبي منا باد ذلك؟ نا ن المطلوب منا عندما نمر بهذه كبمانى التارؼ عليو فهل من 

المحنة أك عمر بنا بل في سائر األحواؿ فضبلن عن ىذه الحالة التي نحن بهان المطلوب منا أف 
ناود فنالطل  مع اهلل كأف نجدد التوبة إلى اهلل كأف نمد ةد البياة من جدةد مع اهلل كأف نجأر إليو 

قائلين لو إف  –باب مسبب األسباب كلها  –كالبؤس كالمسكنةن نطرؽ بابو  بالضراعة كبالذؿ
بلساف الحاؿ أك بلساف المقاؿهلل أم ربن ىا نحن قد فرغنا من التاامل مع األسباب التي أمرعنا 
أف نتاامل ماهان ىا نحن قد أدةنا الواجب الذم قد فرضتو علينان كىا نحن عدنا إليكن ىا نحن 

دؾن أنت مسبب األسباب كلهان أنت قائد ىذه الجنود الكونية التي عمؤل نطرؽ باب كرمك كجو 
رحاب كونك ىذان فيا ذا الجبلؿ كاإلكراـ لقد كضانا األسباب التي عااملنا ماها ااف كراءنا 

ظهرةانن كىا نحن نستمطر من سماء رحمتك التوفيع كالنالر كالفرجن ىكذا ةنبغي أف نتاامل مع 
لى ىذا أجلى كأكض  من دليل كتاب اهلل عز كجل أةها اإلخوة؟ اسماوا المسببن كىل من دليل ع

 إلى طائفة من ىذه ااةات التي عذكرنا بهذه الوظيفةهلل

 [.ٓٓ)اٍدعيوٍا رىب كيٍ  عىضىرُّعان كىخيٍفيىةن ًإن وي الى ةيًحبُّ اٍلميٍاتىًدةنى( ]األعراؼهلل 

ا كىاٍدعيوهي خىٍوفان كىطىمىاان ًإف  رىٍحمىتى الٌلًو قىرًةبه مٍّنى اٍلميٍحًسًنينى( )كىالى عػيٍفًسديكٍا ًفي األىٍرًض بػىٍادى ًإٍصبلىًحهى 
 [.ٔٓ]األعراؼهلل 

كةحدثنا البياف اإللهي عن أناس من أمثالنا مر  به  مثل ىذه المحنةن ىزعه  ىزان ليتذكركا االلتجاء 
 إلى اهلل فما عذكركهن ةقوؿ عنه هلل

انيوا ًلرىبًٍّهٍ  كىمىا ةػىتىضىر عيوفى( ]المؤمنوفهلل)كىلىقىٍد أىخىٍذنىاىي  بًاٍلاىذى  ا اٍستىكى  [ٕٔاًب فىمى

 كةقوؿ عن أمثاله هلل

ال ًإٍذ جىاءىيٍ  )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمى و مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفى * فػىلىوٍ 
انيوٍا ةػىٍامىليوفى( ]األنااـهلل بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا   [.ّْ-ِْكىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مىا كى

 ةقوؿ اهلل عز كجلهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍ  ًفئىةن( أم من األعداء في عادةة حرب كهذه  )ةىا أىةػُّهى
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ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتي ٍ  ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى( قرف البارم سبحانو كعاالى بين الوضع الذم  )ةىا أىةػُّهى
 نخوضو اليـو كبين ذكر اهلل عز كجل

ًثيران ل اىل كيٍ  عػيٍفلىحيوفى( ] ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍ  ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى  [.ْٓاألنفاؿهلل )ةىا أىةػُّهى

ذا ما ةقولو بياف اهلل كىا ىي ذم المحنة التي طاؿ أمدىا عقرع على  ذاننا الدعوة إلى االلتجاء ى
إلى مسبب األسباب باد أف فرغنا من التمسك باألسباب كالتاامل ماهان فأةن ى  الذةن استجابوا 

ى الذم ابتبلنا ةا عباد اهللن أةن ى  الذةن استجابوا لدعوة اهللن أةن ى  الذةن ةفركف من المحنة إل
 بها؟

 [.َٓ)فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكي  مٍٍّنوي نىًذةره مًُّبينه( ]الذارةاتهلل 

أنظر إلى كاقانان إلى مجتمانا كنحن نخوض ىذه المحنة فما الذم أراه؟ أرل فئات من الناس 
ترسيخ شاار ممن ةاانوف من ىذا الببلء ةوظفوف ىذه المحنة لترسيخ البلدةنية في مجتمانان ل

الالمانية أم البلدةنية في مجتمانان إنه  ةتبلقوف صباح مساءن إنه  ةخططوف صباح مساء في 
سبيل أف ةاتالركا من ىذه المحنة كسيلة لفرض ىذه البلدةنية علينان كما الحجة؟ الحجة أف 

لماليبة إال الماليبة ل  عقرع أبوابنا إال بأةدم المتدةنينن ل  عقرع أبوابنا كل  عزجنا في ىذه ا
براارات الذةن ةرةدكف أف ةبنوا عركشه  على اإلمارات الدةنية كاإلسبلميةن إذان فينبغي أف نتخله 
من ىذا السبب باعبلف البلدةنية كالالمانيةن علك ىي حاؿ فئةن كال أدرم ك  نسبتها من مجتمانا 

ه الماليبة بل أف السورم ىذا. أنظر إلى فئات أخرل كإذا ى  ةحاكلوف جاىدةن أف ةوظفوا ىذ
ةوظفوا حاؿ الذةن شيرٍّديكا من بيوعه ن شردكا من دكرى ن ةرةدكف أف ةوظفوا حاؿ من زجته  ىذه 
الماليبة في المجاعةن مجاعة ما مثلهان ةيهرعوف ليوظفوا ىذه الحاؿ كوسيلة ةاللوف بها إلى أمنية 

حساب الراردةن من  أستطيع أف أقوؿ إنها من القذارة بمكافن حلمه  أف عمتلئ جيوبه  على
ةامد الواحد منه  إلى دارو زائدة عن  -كدعوني أصف الواقع  -بيوعه ن ةامد الواحد منه  

حاجتو فيقسمها إلى قطعو قطعن ةقس  البيت إلى بيوعات ث  إنو ةؤجر كل قطاة من ىذه القطع 
ىو كأكالدهن بأغلى األثماف أك ااجارن فاذا قاؿ لو المسكين الذم ةبحث عن مكاف ةأكم إليو 

قاؿ لوهلل أال عخفف الرق  قليبلن ؟ ةقوؿهلل لقد ديًفعى لي فيو أكثرن كأنا أطلب منك أجرة ستة أشهر  
 كامبلتن كةمضي الرجل ليستقبلو الاراءن لترحمو الحدائعن ألست  عالموف ىذا.
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  خركفن ةخرج الرجل زكجو كأكالده ككامل أفراد أسرعو من البيت ليقفوا على المخبز ككأف كل
كاحد منه  ال ةال  ااخرن ليرترم كل منه  ما استطاع من ربطات الخبزن فاذا نجحوا في ىذا 
عاد أفراد األسرة بأرباين أك خمسين أك ستين ربطة ةبياونها بأضااؼ أضااؼ ثمنها في السوؽ 

 السوداءن أال عركف ذلك؟ من ىؤالء الذةن ةفالوف ىذا؟ أخوعه .

ةتسابقوف إلى شيء من الوقودن إلى شيء من المازكت لينجوا  كااخركف الذةن ةجدكف أف الناس
فيو أكالدى  من المرضن كإذا بثلة من الناس ةنتهزكنها فرصة ليسرقوا ىذا الوقود ث  ليبياوه في 
السوؽ السوداء بأثماف باىظةن إف شاؤكا اشتركا بالثمن الذم ةفرض عليه  كإف شاؤكا فليذىبوا 

. أنا ال أستطيع أف أقوؿ ك  ىي نسبة  كليمت أطفاله  من البرد كما ةراؤكف. ىذه ىي حالنا اليـو
أكلئك الذةن ةوظفوف ىذه المحنة لفرض البلدةنية على مجتمانان أنا ال أستطيع أف أقوؿ ك  ىي 
نسبة الذةن ةساوف الىثين لملئ جيوبه  على حساب الجياعن على حساب الاراةن على حساب 

دكف ةا عباد اهلل. كيف السبيل إلى أف نستدفع ىذه الماليبة؟  الراردةن من بيوعه  لكنه  موجو 
كيف السبيل إلى أف نستنزؿ من علياء الرحمة اإللهية الرحمة التي عايد األمن كالسبلـ إلى ربوع 
شامنا؟ السبيل ىو أف نستقي  على صراط اهلل أكالنن )من ال ةػىٍرحى  ال ةػيٍرحى ( ىكذا ةقوؿ رسوؿ اهلل 

. كنحن ما ىي ىوةتنا ةا عباد اهلل؟ بأم ىوةة نرحل إلى اهلل؟ أنا أقوؿ ىذا في الحدةث الالحي 
سائبلن اإلخوة الذةن ةساوف جاىدةن ليل نهار لفرض البلدةنية على مجتمانان من أنت  أةها اإلخوة؟ 

إذا طرؽ ملك الموت باب أم كاحد منك ن بأم عقيدةن بأم فكرةن بأم مذىب سترحلوف إلى 
 رحلوا إال بهوةة كاحدة ىي الابودةة الحقة هلل عز كجلهللاهللن كاهلل لن ع

هيٍ  )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدان * لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدان * كىكيلُّ 
 [.ٓٗ-ّٗ عًيًو ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان( ]مرة هلل 

ل ىوةتنا بل نساى إلى عمزةقها كربنا سبحانو كعاالى ىو الذم ةوقظنا عن كيف ةا عباد اهلل نتجاى
طرةع ىذه المحنة لناود إليو ككأننا نقوؿ لوهلل إف المحنة التي طافت بنا من جراء قضائك كقدرؾ 

ستجالنا نثور عليكن عجالنا نثور على ىوةتنا كعبودةتنا لكن ىا نحن مالركف على أف نغرس 
ان ال ةا عباد اهللن ال ةمكن للااقل أف ةفر من الحمى إلى الطاعوفن ال ةمكن البلدةنية في مجتمااعن

للااقل أف ةفر من المرض إلى أسباب الهبلؾن ال. شامنا ىذان سورةا ىذه دكلة إسبلمية مدنيةن أك 
قل دكلة مدنية إسبلميةن لسوؼ نالر إصرارنا على ىذه الحقيقةن علك ىي ىوةتنان بهذه الهوةة 



  

 ~1131 ~ 
 

ءن نا  ةا عباد اهلل. إذان البد من عبلج االلتجاء إلى اهللن ًسٍرنىا طوةبلن في طرةع التاامل نستدفع الببل
مع األسباب ككصلنا إلى المسببن إذان ةنبغي أف نقف ىنان ةنبغي أف نطرؽ باب اهللن بل باب اهلل 

نا ةتالوركف أف ال ةيغلع دكف أحدن ةنبغي أف نلج ىذا الباب ملتجئين متضرعينن عباد اهللن كثيركف م
االلتجاء إلى اهلل إنما ةنبغي أف ةتداعى الناس إليو بمناسبة االستسقاءن عندما عحبس األمطار كةمتد 
أجل ذلك ةتداعى اإلخوة بل ةأمر المسؤكلوف عامة الناس أف ةتداعوا إلى صبلة االستسقاءن كلقد 

ر قبل عقد بل ةزةد من شهد ىذا المسجد أكثر من مرة اجتماع الناس لالبلة االستسقاءن كأذك
الزمن كيف أنا التجأنا إلى اهلل الستنزاؿ الغيث من السماء ككيف أف باض الالالحين بل باض 
األكلياء كقفوا في ىذا المحراب ةدعوف اهلل عز كجل فأكرمنا اهلل في اليـو الثاني أك الثالث مع 

تي عجالنا نلجأ إلى اهلل فق  األمطار بالثلوجن أذكر ذلك كال أنساهن لكن من قاؿ إف الماليبة ال
ىي ماليبة احتباس المطر. المالائب كثيرةن ككل ماليبة ةبتلى بها اإلنساف إنما ىي عالا عسوؽ 
اإلنساف إلى رحاب اهللن إنما ىي عالا عوقظ اإلنساف أكالن ث  عسوقو إلى االلتجاء إلى باب اهلل 

بحانو كعاالى الرحمة التي عنجينا سبحانو كعاالىن فلنتداعى الستسقاء  خر نستسقي بو من اهلل س
من ىذه المحنةن ككلو استسقاءن باألمس استسقينا اهلل عز كجل أف ةنزؿ علينا الغيث فاستجابن 
كاليـو ةنبغي أف نتداعى لناللي صبلة الحاجة المرركعة كلكي نستمطر من اهلل سبحانو كعاالى 

اهلل. أقوؿ ىذا لك  كال أرةد أف أزج  رحماعو التي ىي الكفيل األكحد إلنهاء ىذه المحنة ةا عباد
نفسي أك أزجك  في اليأس لال فيك  من ةقوؿهلل أةن ى  الذةن ةلتجئوف إلى اهللن نحن حفنة من 

الناس سمانا كأصغينا كالتجأنا لكن الكثرة الكاثرة عائهةن كلكن الكثرة الكاثرة زائغةن لال فيك  من 
المحنة زائلةن كاإللو الذم أراني ىذه المحنة في إقبالها   ةقوؿهلل إذان فالمحنة باقية. ال ةا عباد اهللن

كما قلت لك  باألمس أراني ىذه المحنة في إدبارىان كأنا على ةقين بأنها ستدبرن لكن اإللو الذم 
ةبررنا بادبارىا ةأمرنا بأف نسلك السبيل إلى إدبارىان االلتجاء إلى اهلل. أدعو نفسي كأدعو قادة 

كل درجاعها كأدعو الناس جمياان إلى التوبة النالوحن إلى عجدةد البياة مع األمة بكل فئاعها كب
موالنا كخالقنا الذم سنرحل إليو عبيدان ال غيرن الملحد كالتائو كالفاسع كالفاجر كله  سيرحلوف 
إلى اهلل بهوةة كاحدة عبيد هلل مقرةن بابودةته  هلل عز كجلن أدعو نفسي كأدعوى  جمياان إلى 

اء إلى اهللن أدعو نفسي كأدعوى  جمياان إلى أف نتداعى إلى مثل عملية االستسقاء صدؽ االلتج
مع مقدمة من الالياـن مع مقدمة من إعطاء كل ذم حع حقون مع مقدمة من التوبة كأنا ضامن كأنا 
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ضامن كأنا ضامن بأف الفرج  تو كبخارقةن بخارقة من الخوارؽ التي سيكرمنا بها رب الاالمينن 
 ي ىذا كأستغفر اهلل رب الاالمين.أقوؿ قول
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 ثالإٔب ِٓ اٌؾت ٚكٚاءٔب فٟ اٌؾت

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ن كثيرة متنوعة كليست األزمة التي عمر  إف المركبلت التي عاالف بالمجتماات اإلسبلمية اليـو
بنا إال كاحدة من ىذه المركبلتن كإنما الااص  منها شيء كاحدن ىو شيوع األلفة كامتداد 

راد المجتماات اإلسبلميةن علك ىي الضمانة الوحيدة التي عاال  جسور كشبكات المودة بين أف
مجتمااعنا اإلسبلمية من المركبلت المتنوعة المختلفة أةان كانت كأةان كاف مالدرىان كلكن األلفة 

بين أفراد المجتمع اإلسبلمين كامتداد شبكة الود كالحب بين أفراد ىذا المجتمع ال ةتحقع شيء 
بذكر التي ةنبغي أف عستقر في طواةا نفس كل إنساف مؤمن باهلل عز كجلن من ذلك إال عن طرةع ال

أرأةت  إلى الثمرة ىل عينع إال في أغالانهان أرأةت  إلى الغالن من الرجرة ىل ةنبت إال من جذعون 
ال بد من الجذعن كجذع المحبة التي عتفرع عنو محبة الناس باضه  لباضن كعتفرع منو المودة 

األفراد إنما ىو جذع محبة الابد لمواله كخالقو األكحد جل جبللون كمن ث   السارةة شبكة بين
محبة الابد لمحمد صلى اهلل عليو كسل  الذم اصطفاه اهلل عز كجل من خلقو كالذم جالو خاع  
الرسل كأفضل األنبياء جمياانن ىذا ىو الررط الذم ال بد منو لتنامي األلفة بين أفراد المجتماات 

المتداد شبكة الود كالحب فيما بين أفرادى ن فاف غاب ىذا الروؽ إف غاب جذع اإلسبلمية ك 
محبة الابد هلل عز كجل كمن ث  لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  غابت محبة الناس 

باضه  لباضن كىي حقيقة ال رةب فيهان كحلت في محل ذلك محبة اإلنساف لنفسو علك التي 
فيض القلب عندئذ بمحبة اإلنساف لذاعون كمن ث  فحٌدث عن اىتمامو بذاعو ةابر عنها باألنانيةن ة

كال حرجن كحدث عن التضحيات التي ةقدمها قرابينان لمحبتو لذاعو كألنانيتو كال حرجن إف مثل 
ىذا اإلنساف مستاد ألف ةضحي بالدنيا كلها بالناس جمياه  إف أعي  لو ذلك في سبيل حبو لذاعو 

ذلك؟ الااص  من ذلك أف ةينع في القلب جذع محبة الابد للرب جل جبللون .. ما الااص  من 
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كمن ث  جذع محبة الابد للمالطفى صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  كمن ىنا فرض اهلل سبحانو 
كعاالى على عباده إلى جانب اإلةماف الاقبلني باهلل كاحدان فردان صمدان كبجانب اإلةماف بمحمد 

رسوالن كنبيانن ألـز اهلل عز كجل عباده إلى جانب ذلك بالحب. انظركا إلى صلى اهلل عليو كسل  
 قولو عز كجلهلل

ادان ةيًحبُّونػىهيٍ  كىحيبٍّ الٌلًو كىال ًذةنى  مىنيوٍا أىشىدُّ حيٌبان لٍّ  ٌلًو( ]سورة )كىًمنى الن اًس مىن ةػىت ًخذي ًمن ديكًف الٌلًو أىندى
 [ُٔٓالبقرةهلل 

صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل هلل )ال ةؤمن أحدك  حتى أكوف أحب إليو  كعأملوا في قوؿ المالطفى
من كلده ككالده كالناس أجماين(. قاؿ ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عبليغان لؤلمانة التي 

 أمره اهلل أف ةبلغها الناس؛ ال عغذةة لذاعو كحبان ألنانيتو. مااذ اهلل.

جتماات اإلسبلمية المترامية في جنبات األرض فيجد كيف عباد اهللهلل عندما ةنظر أحدك  إلى الم
أنها شردت عن الاهد كابتادت عن الميثاؽن عندما ننظر فنجد أف الهرج كالمرج راح ةسود فيما 
بين أفرادىا بدالن من الوداد كالحبن كعندما نجد أنه  أعرضوا عن كصاةا اهلل عز كجلن كاعجهوا 

  النفسية فلتالموا أنو لن ةتسرب إلى مكمن اليقين باهلل في مسرعين إلى عنفيذ أىوائه  كرغائبه
عقوله  شك باد إةماف أبدانن لن ةتسرب إلى مكمن اإلةماف باهلل في عقوله  رةب أبدانن إذان ما 

الذم حالل؟ الذم حالل أف حبان غاب كاستبدؿ بو حبه  خر غابت عن أفئدعه  محبة اهلل عز 
ى اهلل عليو كسل  كإذا فرغ القلب من محبة اهلل غزعو كجل كمن ث  محبة رسولو المالطفى صل

محبة األغيارن غزعو محبة الرهوات كاألىواء كالماؿ كما إلى ذلكن كمن ث  فاف ىؤالء الناس 
ةالبحوف ضحاةا للحب الهاب  باد أف أسادى  اهلل عز كجل بالحب الاالي السامي المرعفع 

لمسلمين إذا  ؿ به  األمر إلى ىذا الذم أصفن كلذلك فاف موالنا عز كجل ةخاطبنا مبينان أف ا
فاف اهلل عز كجل ةستبدؿ به  أناسان  خرةن ال ةاانوف من ىذا المرض الذم ةاانوف منو. ما 

 المرض؟

 الحب الهاب  بدالن من الحب المتسامي. عأملوا في قولو جل جبللوهلل 

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا مىن ةػىٍرعىد  ًمنكيٍ  عىن دً  ةًنًو فىسىٍوؼى ةىٍأًعي الٌلوي بًقىٍوـو ةيًحبػُّهيٍ  كىةيًحبُّونىوي( ]المائدةهلل )ةىا أىةػُّهى
ْٓ.] 
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ل  ةقلهلل فسوؼ ةأعي اهلل بقوـو أكثر ةقينان منك ن ل  ةقلهلل فسوؼ ةأعي اهلل بقـو ةملكوف أدلةن 
ناصاةن قوةةن على اإلةماف باد شكو داى  أفئدعه  كعقوله  الن ألف المرض ليس عبارة عن شك 

د ةقينن كإنما المرض الحب كالحب كما ةكوف دكاءن ةكوف داءن المرض أف محبة اهلل غابت با
محبة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  غابت عن القلوب كمن ث  ىيمنت على األفئدة محبة 
األىواء محبة الرهوات محبة الاالبيات محبة الماؿ كالدكالر. ىذا ىو الذم ىيمنن كمن ث  

ؿ إف ىؤالء الناس اعخذكا من ألنفسه   لهةن أخرل من دكف اهلل عز كجلن فانك عستطيع أف عقو 
كإف ل  عتوج ىذه االهة باإلعبلف كباإلقرار. أال كىي  لهة الرهوات األىواء الماؿ المناصب 

 الاالبية. ىذه حقيقة ةنبغي أف نالمها.

اختيارةان فأنى  أةها األخوةهلل ربما كاف فيك  من ةقوؿهلل لكن المحبة انفااؿ قسرم كليس فابلن 
لئلنساف أف ةقود إلى نفسو االنفااؿ القسرم الذم ال قبل لو بجذبو إليو كال رده عنو. كيف 

 السبيل إلى الحب كىو أمر انفاالي؟

نقوؿ في الجوابهلل نا  الحب انفااؿ قسرم كليس فال اختيارم لكن اهلل عز كجل عندما أمرنا أف 
السبيل إلى ذلكن أال كلتالموا أف من سلك السبيل إليو ال نوجو أفئدعنا إلى محبتو أمرنا أف نسلك 

بد أف ةارع مواله كخالقو. من عرؼ اهلل أحبون من عرؼ اهلل حقان عرقو. صحي  أف المحبة 
انفااؿ قسرم لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كليست فابلن اختيارةان لكن اهلل عز كجل عندما أمرنا 

مرنا مباشرة باالنفااؿ القسرمن أمرنا أف نال  من ىو محمد عليو بالسبيل الموصل إلى حبو كل  ةأ
الالبلة كالسبلـن أمرنا أف نتارؼ على سيرعو على حياعون أمرنا أف نتبين أخبلقو السامية التي 

صاغها اهلل عز كجل في مظهرىا كحقائقها كأنا ال أرعاب في  أف من عرؼ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
اةتو اإلنسانية الموضوعيةن كل  ةتارؼ عليو من خبلؿ عينين عليو كسل  عرفو من خبلؿ در 

عالٌبهما باالائب سوداءن ل  ةتارؼ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من خبلؿ استكبار 
كبغضاء سلفانن  كل من عرؼ سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بطرةقة موضوعية سل  نبراس 

بد أف ةارع رسولون ك ةة ذلك أف أصحاب رسوؿ اهلل عقلو على سيرعو صلى اهلل عليو كسل  ال 
رضواف اهلل عليه  كانوا قبل أف ةدخل اإلةماف في طواةا قلوبه ن بل في طواةا عقوله  ةقينان كانوا 
مثاالن المنابذة كالتررذـن كانوا مثاؿ الاداكة عسرم فيما بينه  قبائل كأفراد فالى ما  ؿ أمرى  باد 

غابت الاداكة كالبغضاء كعحولوا إلى مضرب المثل في األلفة كالحب.  اإلسبلـ؟ غاب التررذـ ..



  

 ~1136 ~ 
 

أليس كذلك . ما الذم دعاى  إلى ىذا؟ أىو اليقين الاقلي كحده؟ ال .. الريء الذم جماه  من 
نثارن كألف بين قلوبه  إنما ىو الحب. حبه  الاجيب لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عرفوه 

 فأحبوه.

رجبلن أقبل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كقد أضناه النحوؿ فقاؿ لو  كرد في الالحي  أف
المالطفى صلى اهلل عليو كسل هلل )ما الذم  ؿ بك إلى ما أرل(. فقاؿهلل ةا رسوؿ اهلل علمت أنو 

إذا قاـ الناس غدان لرب الاالمين ستكوف لك مرعبتك في الاليينن كلن ةتاح إلنساف مثلي أف ةراؾن 
. قاؿ لو المالطفى صلى اهلل عليو كسل هلل )أنت مع من أحببت(فأنا أعاني ا  ليـو من ىٌ  ذلك اليـو

كلالك  عالموف كقد ذكرت ذلك منذ حين أف أعرابيان جاء إلى رسوؿ اهلل قاؿ لوهلل متى الساعة ةا 
رسوؿ اهلل قاؿهلل )ما أعددت لها(. قاؿهلل ما أعددت لها كثير صبلة كال صياـ كلكني أحب اهلل 

 لو المالطفى صلى اهلل عليو كسل هلل )أنت مع من أحببت(. كرسوؿ. قاؿ

أأزةدك  برىانان على الريء الذم رفع قيمة أصحاب رسوؿ اهلل إلى ما عالموف. أأزةدك  برىانان على 
قلب كاحد الذم  لت إليو القلوب التي كانت متخاصمة متاادةة باد باثة رسوؿ اهللهلل خطف زةد 

قبل مرركي مكة كأخذكا بو ليقتلوه ثأران لباض قتلى المرركين بن الدثنة مع ثلة من أصحابو من 
ةـو بدرن كلما جيء بو ليقتل. قاؿ لو أبو سفياف ككاف مرركان  نذاؾهلل أنردؾ اهلل ةا زةد أعحب أنك 
ااف في أىلك  منان كأف محمدان ىنا بيننا في مكانك. قاؿهلل كاهلل ال أحب أف محمدان ةراؾ بروكة 

 كأنا بين أىلي.

ما ةفالو الحب ىذا ما ةحققو الحب من الماجزات كالخوارؽن إذا كجد الحب غابت كل ىذا 
المركبلتن كإذا غاب الحب حل الحب الهاب  في مكاف ذلك فتنبات كظهرت سائر 

 المركبلت على عنوعها كاختبلفها.

ىذا اليـو عباد اهللهلل علمسوا مكاف محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بين جوانحنان ال سيما في 
األغرن ال سيما في ىذا الرهر المبارؾ ىل عراركف بهذه المحبةن ىل عجدكف في أفئدعك  لوعة 
اشتياؽ إلى رسوؿ اهلل. إذان فاىنؤكا أف ةفرج اهلل ما نحن فيو. نا  محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

لرب أف عهتاج بين كسل  ال عخفى بقطع النظر عن االمتثاؿ. من أجٌل الدالئل على محبة الابد ل
مراعره مراعر الروؽ إلى رسوؿ اهلل في الذكرةات الزمانية كالمكانيةن كما أكثر ىذه الذكرةات. 
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المحب إذا فاحت رائحة ذكرل مولد رسوؿ اهلل في نفسو بمثل ىذه المناسبةن انترت منو النفس 
جوانحو لرسوؿ  كطرب منو الاقل؛ ذلك ألف ىذه الذكرل أةقظت لدةو كوامن الحب الكامن بين

اهلل. كةا عجبان لمن ال ةؤمن ألثر الذكرةات في إثارة لواعج الحبن أثر الذكرةات كاحد كإف علوع 
 المحبوب.

أرأةت  إلى ذاؾ الذم عحدث الركباف كعحدث التارةخ عن حبو لليلىن ماذا صنع عندما مٌر بالدار 
ف علك الدار أال عالموف ذلك التي كانت محبوبتو عسكن فيهان ماذا صنع أل  ةتطوح بين جدرا

 أليس ىو القائلهلل

 أمر على الدةار دةار ليلى

 أقبل ذا الجدار كذا الجدار

 كما حب الدةار شغفن قلبي

 كلكن حب من سكن الدةار

أةان كاف المحبوب ال بد أف ةترؾ ىذا المحبوب مانىن للذكرل في قلبون من رأل ذكرةات 
وانحو مراعر الروؽ إليو. من مر بساعة من المالطفى في مكاف أقاـ فيو اىتاجت بين ج

الساعات التي عايده إلى ةـو ميبلد رسوؿ اهلل كباثتو اىتاجت مراعر الروؽ إليون إذا مر بحدةث 
رسوؿ اهلل الذم ركاه مالك ك خركف كىو من أص  األحادةثن إذا كقف أماـ قوؿ رسوؿ اهلل كىو 

ددت لو أني رأةت أخواني(. ظن أصابو أنو أجل ةتروؽ إلى إخوانو قائبلنهلل )ك  -ةتروؽ إلينا 
 ةتروؽ إليه . قالوا لوهلل ألسنا إخوانك؟ قاؿهلل )بل أنت  أصحابي إخواني الذةن ل  ةلحقوا باد(.

أةها اإلخوةهلل انظركا كيف اىتاجت مراعر الذكرل بين جوان  رسوؿ اهلل. لمرأل صخور .. جبل 
ما دنا من المدةنة المنورة رأل جبل أحد. ألواف من الالخور كاألعربة. عاد من إحدل الغزكات كل

فنظر إليو قائبلنهلل ىذا أحد جبله ةحبنا كنحبو. ما مانى ىذا الكبلـ؟ ما مانى ىذا التغزؿ من رسوؿ 
لكنو على الرغ  من  -نا  ىو أص   -اهلل صلى اهلل عليو كسل ؟ الذكرل؛ ألف ىذا الجبل األص  

ثير ةحتضن حمزة ةحتضن مالاب بن عمير ذلك ةحتضن من أصحاب رسوؿ اهلل الكثير كالك
 ةحتضن الكثير كالكثير. إذان فبل بد أف عهفو نفس رسوؿ اهلل بالحب إلى ذلك الجبل.
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أعرةدكف أدلة أكثر من ىذا؟ بقي أف أقوؿ لك  شيئان كاحدانهلل الذم فرغ قلبو من الحب من حب 
أل عنون كلكن ألنو ل  ةذؽ رسوؿ اهلل لن ةفه  ىذا المنطع الذم أقولو لك ن ال ألف المنطع ةن

طا  ىذا الحبن كأسأؿ اهلل لهؤالء اإلخوة أف ةذةقه  لوعة الحب التي أذاقنا اهلل عز كجل إةاهن 
 أسأؿ اهلل أف ةذةقه  عذكبة ىذا الاذاب.

أةها األخوة ليس في الكوف عذاب ةتمتع بالاذكبة إال شيء كاحد عذاب الحبن عذاب الحب 
بة كالاذاب كما أىنأ ىذا الحب عندما ةكوف لرسوؿ محمدو صلى ىو الذم ةجمع لك بين الاذك 

 اهلل عليو ك لو كسل .

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 ٚاِزلد ثبٌج١ؼخ اٌٝ أػلاءٖاأل٠لٞ اٌزٟ أفؼذ ػٓ هٍٛي هللا ِؤٍبح 

 

ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  ص
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ضل مازلنا مع شهر ربيع األكؿ بل األنور نتمتع باستضافة ىذه الذكرل الازةزة لنان ذكرل كالدة أف
الخلع على اهلل سبحانو كعاالى كأحبه  إليون محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن 
فلنقبل إذان من مائدة ىذه االستضافة على التمتع بالغذاء الذم ةزةدنا حبان لو كعالقان بو كحنينان إليو 

 عليو كسل  ما ةزاؿ مانان كعمسكان بهدةو كشرعون أال كلتالموا ةا عباد اهلل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل
ما ةزاؿ مع أمتو أمة االستجابةن ما ةزاؿ مانا برعاةتو لنا كباىتمامو بنا كبروقو كعحنانو إلينا كبدعائو 
لنان كإنها لماية حقيقية ةنبغي أف ال نرعاب فيها. ربما قاؿ قائلهلل كلكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 كسل  قد ماتن أل  ةقل اهلل عز كجلهلل

ًإنػ هي  م يٍّتيوفى( ]الزمرهلل )ًإن    [.َّكى مىيٍّته كى
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فأةن ىي ماية الميت منان كىل ىو في ذلك إال كسائر الذةن عاشوا ردحان من الزمن ث  ماعوا؟ 
كالجواب الذم ةنبغي أف نتوجو بو إلى ىؤالء اإلخوة بياف اهلل عز كجل أكالن كشرح رسوؿ اهلل 

 اهلل فهو قولوهلل كعأكيده لهذا البياف ثانيان. أما بياف

 [ٕ)كىاٍعلىميوا أىف  ًفيكيٍ  رىسيوؿى الل ًو( ]الحجراتهلل 

 كىو قولو مرة أخرلهلل

ا ال ًذةنى  مىنػيوىٍا ًإف عيًطيايوٍا فىرًةقان مٍّنى ال ًذةنى أيكعيوٍا اٍلًكتىابى ةػىريدُّككي  بػىٍادى ًإةمىاًنكي ٍ  اًفرًةنى * كىكىٍيفى   )ةىا أىةػُّهى كى
لىى عىلىٍيكيٍ   ةىاتي الٌلًو كىًفيكيٍ  رىسيوليوي كىمىن ةػىٍاتىاًل  بًالٌلًو فػىقىٍد ىيًدمى ًإلىى ًصرىاطو عىٍكفيريكفى كىأى  نتيٍ  عػيتػٍ

( ] ؿ عمرافهلل   [َُُ-ََُمٍُّستىًقي و

ا ال ًذةنى  مىنػيوىٍا( إنما ةتوجو دائمان إلى سائر  مما ال رةب فيو أف النداء القر ني القائلهلل )ةىا أىةػُّهى
ا ال ًذةنى  مىنػيوىٍا( المؤمني ن على اختبلؼ عالورى  إلى ةـو القيامة. كلما قاؿ البياف اإللهيهلل )ةىا أىةػُّهى

ا ال ًذةنى  فهو خطاب للمؤمنين جمياان. إذان ةقوؿ اهلل عز كجل لنا كلؤلجياؿ ااعية كالمتالرمةهلل )ةىا أىةػُّهى
( كالمراد بهذا الفرةع كما أجمع المفسركف اليهودن   مىنػيوىٍا ًإف عيًطيايوٍا فىرًةقان مٍّنى ال ًذةنى أيكعيواٍ  اٍلًكتىابى

لىى عىلىٍيكيٍ   ةىاتي الٌلًو كىًفيكيٍ  رىسيوليوي( إذان ةقوؿ لنا كتاب اهلل عز كجل أف  )كىكىٍيفى عىٍكفيريكفى كىأىنتيٍ  عػيتػٍ
 رسوؿ اهلل فينان ىذا ىو البرىاف األكؿ.

عز كجلن إذ ةقوؿ فيما ةركةو البزار بسند رجالو كله   البرىاف الثاني بياف المالطفى لكبلـ اهلل
رجاؿ الالحي ن كابن ساد بطرةع  خر كابن إسحاؽ بطرةع  خر عن المالطفى صلى اهلل عليو 
كسل  أنو قاؿهلل )حياعي خير لك  كمماعي خير لك ن أما حياعي فأسن لك  السنن كأشرع لك  

أةت منها حسنان حمدت اهلل عليو كما رأةت الررائعن كأما مماعي فاف أعمالك  عارض علٌي فما ر 
منها سيئان استغفرت اهلل لك ( أفباد ىذا البياف الذم ةبينو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من 
بياف؟! قولوا إذان للذةن ةؤكدكف أف المالطفى صلى اهلل عليو كسل  انقطات صلتو بنا كأف الاالى 

ى صلى اهلل عليو كسل  الذم رحل عنان قولوا لو ىذا التي ةهش بها الرجل إبلو خير من المالطف
الكبلـ الذم ذكرتن سلوه لماذا ةجلس في صبلعو عند الترهد قائبلنهلل "السبلـ عليك أةها النبي"  

كيف ةسل  على من انقطات صلتو بنا كل  ةاد موجودان كعاد كالاالا التي ةهش بها الراعي 
 أغنامون نا .
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 صلى اهلل عليو كسل  كانوا كما ةقولوف المؤرخوف جمياان ككما عباد اهللهلل إف أصحاب رسوؿ اهلل
ذكر كل من رأكى  حتى من المرركين كانوا مثاؿ التالع برسوؿ اهللن كانوا مثاؿ الحب لو كالتارع 
لون ل  ةكونوا ةالبركف عن االبتااد عنو ساعة حتى ةاودكا إليو فيجلسوا إليون كالحدةث في ىذا 

أعوجو بو إلى نفسي كإليك  جمياانهلل ما ىو ناليبنا نحن ةا عباد اهلل من  ذك شجوفن كالسؤاؿ الذم
ىذا الحب لرسوؿ اهلل؟ ما ىو ناليبنا من ذلك االشتياؽ إلى رسوؿ اهلل؟ ما ىو ناليبنا من التالع 
برسوؿ اهلل كىدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ؟ مرة أخرل أسمع من ةقوؿهلل كلكن الالحابة 

وا إليو كسماوا منو فكاف حقان عليه  أف ةحبوه ككاف حقان عليه  أف ةتالقوا بو رأكا رسوؿ اهلل كجلس
أما نحن فقد حيل بيننا كبين رؤةتون ل  ةػيتىٍ  لنا أف نجلس إليون ل  ةػيتىٍ  لنا أف نسمع منو فمن أةن 
 عسرم عوامل الحب لو كالتالع بو كالتحناف إليو كعلك ىي حالنا نحنن ىكذا ةقوؿ قائله ن كأقوؿ
ةا عباد اهلل في الجواب عن ىذا الكبلـ الاجيبهلل بل الاكس ىو الذم ةقره المنطعن إف المحب 
إذا أكثر من جلوسو إلى محبوبو كإذا كاف دائ  الرؤةة لو كالسماع منو فالمفركض أف عبرد لظى 
يرانو اشتياقو إليو كالمفركض في ىذه الحالة أف ةبرد ىذا التحناف الذم من شأف البايد أف ةرار بن

كلواعجون المفركض من أصحاب رسوؿ اهلل كى  دائمان ةجلسوف إليو أف ةبرد لظى اشتياقه  لون 
أما نحن كقد عرفنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن درسنا سيرعون عرفناه في أخبلقون عرفنا في 

المفركض  صفاعو التي عارقو من أجلها أصحابون عرفنا كل ذلك كنظرنا كقد حيل بيننا كبين رؤةتو
أف علتهب بين جوانحنا نيراف االشتياؽ إليون المفركض أف عتلظى لواعج الرغبة في أف نراهن في أف 
نسمع منون نا  ةا عباد اهللن إف أبالارنا ل  عر كل  عكتحل بمرأل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  

كلكن بالائرنا رأت كلكن بالائرنا رأت فيو كل ما ر ه أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  الذم ىو مضرب اإلنسانية كلها في الخلع الرفيع السامي 

الاجيبن كالذم ىو مضرب المثل في الحب ألمتون كالذم ىو مضرب المثل في اللطف في 
المااملةن مضرب المثل في الذكؽ الرفيعن مضرب المثل في كل ما ةدعو القلب في عارع 

ه الالفاتن نا  أبالارنا ل  عكتحل بمرأل رسوؿ اهلل كلكن بالائرنا رأت فيو ىذه صاحب ىذ
المزاةا كلها فكيف ال نهواهن كيف ال نتارقو؟ ككأني بباض منك  ةتساءؿهلل ما ىي ىذه الالفات 

التي عتحدث عنها؟ ل  ةػيتى  له  أف ةدرسوا سيرة رسوؿ اهللن كإف ىذا لمباث أسف شدةدن 
أةها اإلخوة من سيرة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  التي عدعوا القلب  أأضاك  أماـ نماذج ةا

إلى أف ةتارقون الوقت ضيع كال ةتسع كلكن أستارض بسرعة باض ىذه المراىد التي عحرؾ 
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نياط الحب كالروؽ كالتحناف إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
اف أكله  عابانن ككاف ةراى  ةجوعوف فكاف أكله  جوعان بل كأكثرى  كسل  ةرل أصحابو ةتابوف كك

جوعان. في غزكة الخندؽ كأصحاب رسوؿ اهلل ةتسابقوف إلى حفر الخندؽ ةستأذف باضه  بين 
كالحين كااخر إلى بيتو ليناؿ باض الراحة أك ليأكل شيئان من الطااـ كرسوؿ اهلل ال ةدع الاملن 

راب كقد عالب بطنو الررةف بحجر من الجوعن رأل جابر فيو ىذا رسوؿ اهلل ةحفرن ةنقل الت
الذم أىمو كأغمون دعاه سران كثلة ةسيرة من أصحابو إلى طاي  في دارهن جدم فأبى رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسل  إال أف ةدعو جميع األنالار كالمهاجرةن إلى بيت جابرن كدخل رسوؿ اهلل 

طاعمان في مقدمة ااكلين بل خادمانن جلس عليو الالبلة صلى اهلل عليو كسل  بيت جابر ال 
كالسبلـ خلف برمة الطااـ ةخدـ كإف بطنو لماالب بحجر من شدة الجوعن ةطلب القالاة علو 

القالاة ةملؤىا بالمرؽ كاللح  كالخبر كةقوؿ أعطها لهذه الفئةن أع  القالاة الثانية للفئة األخرل 
بمنظر ااكلينن لماذا فال ذلك؟ خري أال ةكفي الطااـ  كةتمتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل 

للجميع كأف ةقـو باضه  جياعان فآثرى  على نفسو كأبى إلى أف ةكوف ىو الجائع الذم ال ةبقى لو 
شيء من الطااـن كلكن اهلل كاف أكـر من كل نبي كمن كل رسوؿن أليس ىو الذم كضع الكـر 

ـ رسوؿ اهلل كىو ةخدـ القـو عن البرمةن ةقوؿ جابرهلل كالحب كالرحمة بين جوان  رسوؿ اهلل؟ قا
كاهلل لقد قاـ رسوؿ اهلل كإف برمتنا لتغ  باللح  كإف عجيننا ليخبز كقاؿ كلوا كأطاموا فاف الناس 

 قد أصابته  مجاعة. كيف ال أعرع رسوؿ اهلل؟ كيف ال عحبوف رسوؿ اهلل.

أكبر قبيلة من قبائل الارب ىذةلن  باد الفت  بل بايد الفت  اىتاجت عوامل الحسب في نفوس
كأقبلوا ليقاعلوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كالتقى رسوؿ اهلل ماه  في كادم حنين ككاف قد 
أسل  من أىل مكة  نذاؾ ما ال ةقل عن ألفي مسل ن اشتركوا مع رسوؿ اهلل ألكؿ مرة في غزكة 

عليو كسل  ىؤالء الذم أسلموا حدةثان  حنينن كنالر اهلل المسلمينن كأعطى رسوؿ اهلل صلى اهلل
أكثر مما أعطى غيرى  عنفيذان ألمر اهلل عز كجل الداعي إلى إكراـ المؤلفة قلوبه . اجتمات ثلة 
من األنالار كأخذكا في ىمس فيما بينه  ةاتبوف على رسوؿ اهلل قائلينهلل ةغفر اهلل لرسولو ةاطي 

مس القرةبن بلغ رسوؿى اهلل ىذا الكبلـ فجمع أقوامان كةدعنا كسيوفنا عقطر من دمائه  إلى األ
عمنيت لو أف كل  منك   -األنالار كحدى  دكف سائر الناس في كاد كألقى فيه  ىذه الكلمات 

حفظهان عمنيت لو أف كل  منك  رددىا ليرل فيها نبضات الحبن نبضات اللطفن نبضات الذكؽ 
نالار ما قالةه بلغتني عنك ؟ أل   عيك  ضيبلالن أثنى على اهلل عز كجل ث  قاؿهلل ةا مارر األ -الرفيع 
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فهداك  اهلل بين كمتفرقين فجماك  اهلل بي كعالة فأغناك  اهلل بي؟ كلما قاؿ من ذلك شيئان 
أجابوههلل بلى هلل كلرسوؿ المنة كالفضلن سكت رسوؿ اهللن ث  قاؿهلل أال عجيبونني ةا مارر 

لرسولو المنة كالفضلن عاد ةقوؿهلل أال عجيبونني ةا األنالار؟ قالواهلل نقوؿ بلى ةا رسوؿ اهللن هلل ك 
مارر األنالار؟ قالوا مرة ثانيةهلل أجبنا ةا رسوؿ اهللن هلل كلرسولو المنة كالفضلن قاؿهلل أال عجيبونني 

ٍقت  أعيتنا طرةدان فآكةناؾن مخذكالن  ٍقت  كلاليدٍّ ةا مارر األنالار؟ فواهلل لو شئت  لقلت  فلىالىدى
اؾن عائبلن فواسيناؾن قولوىان قالواهلل الن بل هلل كلرسولو المنة كالفضلن ث  فنالرناؾن مكذبان فالدقن

قاؿ له هلل أكجدع  ةا مارر األنالار في نفوسك  من أجل لااعة من الماؿ عألفت بها قلوب أقواـ 
أكجدع  في نفوسك  من  -اللااعة نبات ماركؼ في الجزةرة الاربية سرعاف ما ةذبل  -ليسلموا 

ماؿ عألفت بها قلوب أقواـ ليسلموا كككلتك  إلى إسبلمك ن أال عرضوف أف ةرجع أجل لااعة من ال
برسوؿ اهللن فواهلل لما  -إلى المدةنة  -الناس إلى رحاله  بالراة كالباير كعرجاوا إلى رحالك  

عنقلبوف بو خير مما ةنقلبوف بون كالذم نفسي بيده لوال الهجرة لكنت امرأن من األنالارن الناس 
كاألنالارم شاارمن كلو سلك الناس كادةان كسلك األنالار كادةان لسلكت مسلك األنالارن دثارم 

أال فاصبركانستجدكف أثرة من بادمن فاصبركا حتى علقوني على الحوضن اهلل ارح  األنالار كأبناء 
ه األنالار كأبناء أبناء األنالار. أرأةت  إلى ىذه النفسية الاجيبة المتسامية التي عتؤلأل خبلؿ ىذ

الكلماتن أرأةت  إلى ىذا الذكؽن أرأةت  إلى ىذا الحب. أجل ىذا ىو رسوؿ اهلل. صحي  أننا ل  
نره كلكننا رأةنا فيو ىذه الالفات ببالائرنا كرأةناه كيف ةحن إلينان أجل أل  ةقل في الحدةث 
ل أنت  الالحي هلل )كددت لو أني رأةت إخواننا( قاؿ قائله هلل ألسنا إخوانك ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )ب

أصحابي كإخواني الذم ل  ةلحقوا باد( أرجوا كأسأؿ اهلل أف أكوف كأنت  ككل المسلمين الذةن 
صبركا على األثرة التي حدث عنها رسوؿ اهلل كثبتوا على صراط اهلل أسأؿ اهلل أف ةكتبنا جمياان من 

 إخوانو الذةن عروؽ إليه .

كرة التي عجال األفئدة حقيقة عتارع رسوؿ اهلل بقي ةا عباد اهلل أف علي  أف أعوجو باد ىذه التذ 
كعحن إليون بقي أف أعوجو إليو بهتاؼ ةخترؽ القركف كةالل إلى أذني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

كسل ن أعوجو إليو بهتاؼ ال ةنباث من حلقي بل ةنباث من أغوار قلبين من أغوار صدر ةحن كةئن 
م ةا رسوؿ اهللن إف في أمتك أمة االستجابة رجاالن كةتأل ن أقولها باس  كباسمك  جمياانهلل موال

ةدةركف األمورن ةدةركف شؤكف المسلمين قد أعرضوا عنك باد إقباؿن قد قبضوا أةدةه  عنك باد 
بياةن عوجهوا باد أف أعرضوا عنك إلى أعدائكن إلى أحفاد أعدائك الذةن خططوا لقتلكن عوجهوا 
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مموا الطااـ كقدموه لك ليقتلوؾ بون قلب ةتأل  ةا رسوؿ بالود كالبياة إلى أحفاد أكلئك الذةن س
اهلل من ىذا الذم أراه بايني كةكاد الاقل ال ةالدؽن أناس مسلموف ذاقوا لذة اإلسبلـن مؤمنوف ال 
رةب أنه  ذاقوا لذة اإلةمافن عرفوؾ كما عرفناؾن ما باله  ةا رسوؿ اهلل كقد أعرضوا عن ىدةكن 

لخدمة ألحفاد أعداء اهللن ألحفاد أعدائك ةا رسوؿ اهللن ىا ى  أكلئك اعجهوا بالود كاالستجابة كا
كقد جندكا أنفسه  خدامان كعبيدان ألكامر إسرائيلن حفدة أكلئك الذةن أرادكا أف ةقذفوؾ بحجارة 
فوؽ السط  الذم كنت كاقفان في ظلون أحفاد أكلئك الذةن قرركا أف ةقتلوؾ بالس  الناعع في 

ـى  إليكن إنه  اليـو قد قرركا أف ةكونوا خدمان بل عبيدان لقرارات إسرائيل كما ىي  الطااـ الذم قيدٍّ
قرارات إسرائيل؟ ىل ىي إلى الساي البلىث المتجو إلى خنع اإلسبلـ في كياف المسلمينن ىل 
ىو إلى الساي البلىث كما عركف لتمزةع بقاةا الوحدة المتنامية في كياف المسلمين؟ مؤسسات 

ت إلى مؤسسات لخدمة ىذا الادك كأحفاد أعدائك ةا رسوؿ اهللن منظمة التااكف اإلسبلـ عحول
اإلسبلمي ىا ىي قد عحولت إلى منظمة التااكف اإلسرائيلين الجاماة الاربية ىذه الجاماة التي 
عالن أنها عجمع نثار الارب كىل الارب إال قلب اإلسبلـن كىل الارب إلى لباب المسلمينن 

عحولت إلى جاماة للدكؿ الكبرل كللدكؿ اإلقليمية التي عتربه باإلسبلـ. سيدم الجاماة الاربية 
اىٍث حاقدان  اىٍث لا انان كل  عػيبػٍ رسوؿ اهلل أشكو إليك ىذان ال أطلب منك الدعاء عليه  فأنت ل  عػيبػٍ
كلكني أسألك أف عدعو له ن ادع اهلل له  ةا سيدم ةا رسوؿ اهلل كقد علمت مما ذكرت إلخواني 

ف أف ةبلغك ما نقولو كما نفالون اسأًؿ اهلل عز كجل متضرعانن متضرعانن متضرعان أف ةهدةه ن أف اا
ةايدى  إلى سنن الرشدن أف ةاودكا فيقبضوا أةدةه  عن أعدائك كأعداء دةنك كةاودكا ةوجهوا 

دان  قلوبه  ث  أةدةه  إليك ةا رسوؿ اهللن ةجددكف البياة قبل أف عزكؿ الفرصةن كإني ألذكر جي
كلمة قالها كاحده من ىؤالء الذم نسي إسبلمو كةا للاجبن كنت في ضيافة عندهن راح ةردد ىذا 

الحدةث برطانتو األعجميةهلل )المسل  للمسل  كالبنياف المرصوص ةرد باضو باضا( ككاهلل ل  
ئيل ةتبين لي أنو ةهزأ بهذا الكبلـ إال فيما باد عندما رأةتو ةتااكف مع إسرائيل كمع خدـ إسرا

إلرساؿ حم  الموت إلينا من أقالى الرماؿ كما ةفال ذلك أناس في الجنوب. ةا رسوؿ اهللهلل 
ىتاؼ ةنطلع من أعماؽ الالدكر إلى أذنيك بل إلى قلبكهلل سل ربك أف ةاود فيدخل الهداةة في 

أف ةاودكا إلى صراطكن  -كالاود أحمد  -قلوب ىؤالء اإلخوةن سل ربك أف ةوقظه  إلى الاودة 
اوا سايه  البلىث لتوحيد األمة بدالن من أف ةبذركا بذكر مزةد من الرقاؽ فيهان ىذه كلمتي أف ةس

 أرسلها باسمي كباسمك  ىتافان من كراء القركف إلى حبيبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو
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فر كسل  كال رةب أنها بلغتو كىا نحن ننتظر حسن اإلجابة كبررل التوفيعن أقوؿ قولي ىذا كأستغ
 اهلل الاظي ..

 

 

 

 

 

 اٌفزٕخ ٟ٘ اٌجبة اٌنٞ ٠لفً ِٕٗ اٌؼلٚ اٌٝ ك٠به ا١ٌٍَّّٓ

 

 

ا ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدن
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ا عبده كرسولو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدن
كصفيو كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريرنا كنذةرنا. الله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبلمنا دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. 
 بتقول اهلل عاالى. –أةها المسلموف كنفسي المذنبة  –ك  كأكصي

 أما بادن فيا عباد اهلل!

ال شك أف احتبلؿ الادك المرترؾ ألرض إسبلمية من أكبر المالائب التي عحيع بالمسلمينن 
كلكن ىذه الماليبة ال ةمكن أف عتسرب إلى أرض من ببلد اإلسبلـ إال من خبلؿ بوابة كاحدة ال 

البوابة ىي الفتنة التي حذر منها رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل (. فمن خبلؿ ىذه ثاني لهان ىذه 
 البوابة ةتسرب الادك إلى أرض المسلمينن كةبس  ةده عليه ن كةغتالب حقوقه .

 كما ىو المانى الملخه للفتنة التي عحدث عنها رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل ( حدةثنا ضافينا؟
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مسلمين باضه  على باضن كل ما حدثنا عنو رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو ىي عتلخه في عدكاف ال
كسل ( من الفتن كأنواعها ةتلخه في ىذا الريءن عدكاف المسلمين باضه  على باضن 

ان ككلها ةدكر على ىذا المانى.  كأحادةث الفتنة كثيرة جدن

كابن ماجو بسند صحي  من عأملوا مثبلن في قولو صلى اهلل عليو ك لو كسل ن فيما ةركةو الترمذم 
حدةث ساد بن أبي كقاص رضي اهلل عاالى عنوهلل أف رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل ( قاؿهلل ))ال 

 –أم عتقاعلوا أنت  المسلمين بأسلحتك   –عقـو الساعة حتى عقتلوا أئمتك ن كعاتلجوا بسيوفك  
 كةرث دنياك  شرارك ((.

كسل (ن فيما ةركةو الترمذم كأبو داكد بسند صحي ن  انظركا إلى قوؿ رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو
من حدةث حذةفة بن اليمافن بيت سٌر رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل (هلل أنو )صلى اهلل عليو 

كسل ( قاؿهلل))أما كالذم نفسي بيده ستكوف فتن القاعد فيها خير من القائ ن كالقائ  فيها خير من 
( قاؿ حذةفةهلل أرأةت ةا رسوؿ اهلل إف دخل دارم كشهر الماشين كالماشي فيها خير من الساعي(

سيفو علي كبس  ةدةو ليقتلني؟ قاؿهلل))كن كخير ابٍػنىٍي  دـ((. أم كن كما قاؿ خير ابٍػنىٍي  دـهلل)لىًئٍن 
(]المائدةهلل  ٍقتػيلىًني ما أىنا بًباًس و ةىًدمى ًإلىٍيكى ألىقٍػتػيلىكى  [.ِٖ/ٓبىسىٍطتى ًإلىي  ةىدىؾى لًتػى

الفتن عدكر على ىذا المحور أةها اإلخوة! إنها عتمثل في عدكاف المسلمين باضه   كسائر أحادةث
 على باض بذرائع مختلفة ةبررىا الريطاف كةحذر منها الرحمن سبحانو كعاالى.

ن ةـو   كإني ألذكر كلالك  جميانا عذكركف ةـو كانت عنثر بذكر ىذه الفتنة التي نرهد ثمارىا اليـو
ثلة في كتب عوزع مجاننا في مرارؽ األرض كمغاربهان عنطوم على عكفير كانت عنتثر بذكرىا متم

المسلمينن على عبدةع المسلمينن على عحليل دماء المسلمين. ككنا نقوؿهلل أةها الناس! إنها بذكر 
لفتنن كإف ىذه البذكر إذا استنبتت لن عنبت إال الحناظلن كإنها ستتفجر بالفتن التي حذر منها 

هلل عليو كسل (. كلكن ل  ةكن الذةن ةنثركف كةنرركف ىذه البذكرن ل  ةكونوا رسوؿ اهلل )صلى ا
ةسماوف ىذا التحذةر ق ن كانت ىنالك قولن كال شك عدع  ىذا الاملن عدع  ىذا النثر كالنرر؛ 

 من أجل أف عتفت  بوابة الفتنةن فيتسرب الادكاف من خبلؿ ىذه البوابة.

ك البذكرن اليـو القتل ةستحر بمن؟ ال بالادك المحتلن كإنما أةها اإلخوة. كىا أنت  عركف حالاد عل
ةستحر كل ةـو باررات من إخوانك  المسلمين المؤمنين الذةن ل  ةقتلوا نفسنا بغير نفسن كل  
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ةرركوا باهللن كل  ةرعكبوا الزنان كىذه ىي األسباب التي أباح اإلسبلـ من أجلها قتل المسل ن ل  
مع ىذا فها نحن في كل ةـو نفت  أعيننا على صباح جدةد من الفتن ال ةرعكبوا شيئنا من ذلكن ك 

 في القتل الذم ةستحر بمسلمين. –كما قلت لك    –عتمثل في قتاؿ الادٌك المحتلن كإنما عتمثل 

ما المبرر أةها اإلخوة؟ ارجاوا إلى بذكر الفتنن البذكر التي كانت عتمثل في الكتب المكفرةهلل إنه  
 فه  كفرةن إذف ةنبغي أف ةقتلوا. أعواف سلطةن إذف

أم دةن قالها؟ أم  ةة قالها اهلل عز كجل نالت على حك  باطبلقو؟ أم حدةث نبوم صحي  عن 
 رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل ( عضمن ىذا؟

الذم ةارفو المسلموف أف اإلسبلـ ةتضمن نقيض ذلكن ال أعل  أف ىنالك من كاف عوننا ألعداء 
بن أبي بلتاةن ىذا الرجل المسل  الذم أرسل كتابنا سرًّا إلى أىل مكة المسلمين مثل حاطب 

ا )صلى اهلل عليو كسل ( قد جهز جيرنا؛ كىو ةوشك أف ةتجو إليه   المرركينن ةنبئه  بأف محمدن
لفت  مكةن فخذكا حذرك . كمع ذلك فهل أىدر رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل ( دمو؟ ىل قتلو؟ 

فقاؿ المالطفى )صلى اهلل عليو كسل (هلل))كما أدراؾ لال اهلل اطلع على جاء من ةفكر في ذلك 
 أىل بدر فقاؿهلل افالوا ما شئت  فقد غفرت لك ((.

كما من مسل  إال كقد عقرب إلى اهلل باملن بما ةجالو اهلل شفيانا للذنب الذم ارعكبو عند اهلل 
بهذه المناسبة عحذةرنا لهذه  سبحانو كعاالىن كأدؿ من ىذا كذلك خطاب اهلل عز كجل الذم عنزؿ

الغلطة التي كقع فيها حاطب ماذا قاؿ اهلل عاالىهلل)ةا أىةُّها ال ًذةنى  مىنيوا ال عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  
[ خاطب اهلل حاطب بن أبي بلتاة كأمثالو بوصف اإلةمافهلل)ةا أىةُّها ال ًذةنى ُ/َٔأىٍكلًياءى(]الممتحنةهلل 

 [.ُ/ًَٔخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًياءى عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًهٍ  بًاٍلمىوىد ًة(]الممتحنةهلل  مىنيوا ال عػىت  

؟ متحدةنا عحذةر رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو  ما ىو المبرر أةها اإلخوة لهذا الذم ةجرم اليـو
الساعة حتى  كسل (ن مارضنا عن أخباره المتكررة المنذرة المحذرةهلل))كالذم نفسي بيده ال عقـو

بأسلحتك ن  –أنت  المسلمين  –كعاتلجوا بسيوفك ((. أم عتقاعلوف  –حكامك   –عقتلوا أئمتك  
 كالسيوؼي كناةة عن السبلح الموجود لكل عالر.

رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل ( ةقوؿ ىذا كلكنا نسمع ما ةجرم في كل ةـو من دكراف رحى 
الادك الجاث  على الالدرن ننظر إلى الادك المستحل  القتل على مسلمين أمثالك ن كننظر إلى
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لؤلرضن الغاصب للحقوؽن كإذا ىو ةالفعن كإذا ىو ال ةبيع فرحتو ألحدن أأنت  مجاىدكف؟ أىذا 
ىو الجهاد الذم عزرعوف الفرحة في قلوب أعدائك ؟ أةها اإلخوةن ما ىكذا ةكوف الجهاد في 

مبادئ دةن اهللن كمهما عاه مسل  عن كبلـ رسوؿ  سبيل اهلل سبحانو كعاالىن كمهما عاه مسل  عن
اهلل )صلى اهلل عليو كسل (ن فما ةنبغي أف ةغيب عن بياف اهلل سبحانو كعاالى المخبر كالمحذر 
اىثى عىلىٍيكيٍ  عىذابنا ًمٍن فػىٍوًقكيٍ  أىٍك ًمٍن عىٍحًت أىٍرجيًلكيٍ  أىٍك ةػىٍلبً  سىكيٍ  كالمنذر )قيٍل ىيوى اٍلقاًدري عىلىى أىٍف ةػىبػٍ
كى ًشيػىانا كىةيًذةعى بػىٍاضىكيٍ  بىٍأسى بػىٍاضو اٍنظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي ااةاًت لىاىل هيٍ  ةػىٍفقىهيوفى )*( كىكىذ بى ًبًو قػىٍومي 

(]األنااـهلل  [. ىا ىو ذٌؿ )أىٍك ةػىٍلًبسىكيٍ  ًشيػىانا كىةيًذةعى ٔٔ-ٓٔ/ٔكىىيوى اٍلحىعُّ قيٍل لىٍستي عىلىٍيكيٍ  ًبوىًكيلو
ن ةذكؽ المسلموف بأس المسلمينن ما في بػىاٍ  (. ىذا ىو الذم ةجرم اليـو ضىكيٍ  بىٍأسى بػىٍاضو

المسلموف من عدكاف المسلمين باضه  على باضن أىذا ىو الدةن الذم باث بو رسوؿ اهلل 
 )صلى اهلل عليو كسل (؟
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 اٌفزٓ اٌزٟ رؾلس ػٕٙب هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ

 

  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

سلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أر 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن كأسألك الله  أف علهمني السداد كالرشد كأف عقيني 

 لنفس كالهول أما باد فيا عباد اهللهللفتنة ا

نبقى مع جملة المظاىر المؤكدة لنبوة سيدنا محمد عليو الالبلة كالسبلـ كالدالة على عظي  
رحمتو بأمتون أنك إذا عدت إلى أمة المالطفى ىذه كنظرت إلى الواقع الذم نايش فيو رأةت سنتو 

الجميلة الرحيمة عبلحقنا في كل صلى اهلل عليو كسل  عايش مانا في كل حاؿ كرأةت كصاةاه 
ل   –كىو محدث أصحابو من حولو  –عقلباعنا كأحوالنا. لقد كاف عليو أفضل الالبلة كالسبلـ 

ةكن ةايش ماه  فق  كل  ةكن ةخاطبه  كحدى  فق  بل كاف ةخاطبنا ماه  ككاف ةوصينا إذا 
رنا إذا حذ رى  كةالف لنا الفتن كالوقائع ككل ما ةمك ن أف نراه أمامنا ليجنبنا أكصاى  كةحذٍّ

 المنزلقات كليحذرنا من المتاىات.

الفتنن ك  حدثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عنها كك  أكض  لنا سبيل الفرار منها كك  بي نى لنا 
سبل الماالجة لهان كما كاف أصحابو رضواف اهلل عليه  بحاجة مباًشرة إلى ذلك كلكنها الرحمة 

ر بها المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ لتلك األجياؿ ااعية من باده فل  ةكن النبوةة إذ كاف ةرا
ةدخر لتلك األجياؿ من كصاةاه شيئان كل  ةكن ةألو جهدان في أف ةنبهها كةحذرىا كةرفدىا. عاالوا 
بنا نالغي إلى طائفة من كصاةاه صلى اهلل عليو كسل  التي عتالع بالواقع الذم نايش فيو مما ل  

 دان في عالره عليو الالبلة كالسبلـ.ةكن موجو 

ةركم البخارم في صحيحو كغيره عن حذةفة بن اليماف رضي اهلل عنو ةقوؿهلل كاف الناس ةسألوف 
رسوؿ اهلل عن الخير ككنت أسألو عن الرر مخافة أف ةدركني ةومون فقلت لو ةا رسوؿ اهلل لقد كنا 

ا الخير من شر؟ قاؿهلل نا ن قاؿهلل كىل في جاىلية فأكرمنا اهلل عز كجل بهذا الخير فهل باد ىذ
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باد ذلك الرر من خير؟ قاؿهلل نا  كفيو دخنن قاؿهلل كما دخنو؟ قاؿهلل قـو ةهتدكف بغير ىدةي 
كةستنوف بغير سنتين قاؿهلل فهل باد ذلك الخير من شر؟ قاؿهلل نا ن دعاة على أبواب جهن  من 

ا رسوؿ اهللن قاؿهلل ى  من أبناء أجابه  إليها قذفوه فيهان قاؿ حذةفة رضي اهلل عنوهلل صفه  لنا ة
جلدعنان ةتكلموف بألسنتنان قاؿهلل فما عأمرني إف أدركني ذلك؟ قاؿ عليو الالبلة كالسبلـ جوابان 

لسؤاؿ حذةفة رضي اهلل عنوهلل علـز جماعة المسلمين كإمامه ن قاؿهلل فاف ل  ةكن ثمة جماعة كال 
أف عاض على أصل شجرة حتى ةدركك  إمامان؟ فقاؿهلل علـز عقر دارؾ كعاتزؿ علك الفرؽ كلها كلو

 الموت كأنت على ذلك.

كقاؿ عليو الالبلة كالسبلـ في موقف طوةل  خر فيما ةركةو البخارم كمسل  كغيرىماهلل )ةوشك أف 
 ةكوف خير ماؿ الرجل غن  ةتبع بها شااب جباؿ( أم ةاتزؿ بها عن الناس.

عنو أنو صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل كةركم البخارم رضي اهلل عنو عن أبي بكرة رضي اهلل عاالى 
)إنها ستكوف فتنن أال ث  ستكوف فتن القاعد فيها خير من الماشين كالماشي فيها خير من 

الساعي إليهان أال فاذا كقات فليلـز أحدك  عقر داره أال ىل بلغتن أال ىل بلغتن أال ىل بلغت( 
؟ قاؿهلل عامد إلى حد سيفك قاؿ رجل من الناسهلل فكيف أصنع ةا رسوؿ اهلل إف أدركني ذلك

كناةة عن أف ال ةخوض غمار علك الفتن ىاىنا أك ىاىنان فقاؿ رجل من أصحابو   –فتضربو بحجر 
أم جاءني سه  فقتلني؟  –رضواف اهلل عاالى عليه هلل أرأةت ةا رسوؿ اهلل إف طلبني رجل بسيفو 
ركاةة أكثر عفاليبلن ةركةها  قاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل هلل إذان ةبوء باثمك كإثمون كفي

البخارم أةضان أنو صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل )أال إنها ستكوف فتن ث  ستكوف فتن القاعد فيها 
خير من الماشي كالماشي فيها خير من الساعي إليهان أال فاذا كقات فمن كاف لو إبله فليحلع 

بأرضو( فقاؿ رجل ممن حولوهلل  بابلو كمن كانت لو غن  فليحلع بغنمو كمن كانت لو أرض فليلحع
أرأةت ةا رسوؿ اهلل لو أف رجبلن ليست لو إبل كال غن  كال أرض؟ فقاؿهلل ةامد إلى حد سيفو 

 فيضربو كةثلمو بحجر ن أال ىل بلغتن أال ىل بلغتن أال ىل بلغت(

يا كص  عن البخارم كمسل  أنو صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل )إذا رأةت شحان مطاعان كىول متباان كدن
 مؤثرة كإعجاب كل ذم رأم برأةو فاليك بخاصة نفسك كدع عنك أمر الاامة(.

ىذه طائفة ةسيرة أةها الناس من كصاةا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  التي أسداىا بسائع من حبو 
كرحمتو لهذه األمة ةالمنا فيها السبيل كالمخله من الفتن المختلفة التي شاء اهلل عز كجل أف 
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اس بها السيما إذا قربت الساعة. كلماذا ةوصي رسوؿ اهلل بذلك؟ كلماذا ةسميها رسوؿ ةبتلى الن
اهلل فتنان؟ كلماذا ل  عكن ىذه الوصية من حظ أصحابو؟ لماذا ل  ةأمر أصحابو أف ةثلموا سيوفه  

كةكسركا حدىا؟ لماذا؟ ألف النبي عليو الالبلة كالسبلـ ةتحدث عن نوع من المالائب كالفتن ىي 
ةسميها رسوؿ اهلل فتنان بالمانى الدقيعن إذا شاء الرجل أف ةتخله منها بسبيل زجو السبيل  التي

إلى شرٍّ منون كإذا شاء أف ةلقى سبيبلن أخرل ليتخله من علك الفتن زيج  بو إلى شرٍّ منون ةرةد أف 
تطيع أف ةتخله من الفتنة فبل ةرل سبيبلن مالفى سائغان ةرضي اهلل كرسولو كال ةرل طرةقان ةس

ةطمئن أنو طرةع  من سالك ةرضي اهلل عز كجل إف كضع ميزاف اهلل فق  نالب عينيون فماذا 
ةالنع كقد ادلهمت السبل كعاقدت األسباب كعداخل باضها بباض كال ةمكن أف عتداخل كال أف 

عجاب  عتاقد إال لؤلسباب التي كصفها رسوؿ اهلل )إذا رأةت شحان مطاعان كىول متباان كدنيا مؤثرة كإ
كل ذم رأم برأةو( ىنا عترابك السبل كىنا عتداخل الوسائل فبل ةحاكؿ اإلنساف أف ةفر من ببلء 
إال كةقع في شرٍّ منو مع أنو ل  ةفر من ببلئو األكؿ فما السبيل؟ السبيل ما قاؿ رسوؿ اهلل صلى 

 اهلل عليو كسل .

لتي بلغ مجموعها مبلغ التواعر كمن عجب أف باض الناس إذا ذيكٍّريكا بهذه األحادةث الالحيحة ا
المانومن فهي ليست أحادةث  حاد ل  ةرض أف ةسماها بل ربما اشمأز من ذكرىا ككصف 

الذاكرةن لها كالداعين إليها بالسلبيةن من؟ رسوؿ اهلل ةدعو إلى سلبية! ىذا كبلـ رسوؿ اهلل صلى 
فرد ماين أك كانت موجهة إلى  اهلل عليو كسل ن كانت ىذه الوصاةا سلبية لو أنها كانت موجهة إلى

عررة من بين المئاتن أم إلى قلةن كلكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةرسلها كصية إلى كل 
فرد فردو فرد فردو من المسلمين جمياانن فتالوركا لو أف كل فرد فردو من المسلمين التـز خاصة 

عز كجل على زكجو كأكالده كمن ةلوذكف نفسو ككاف حارسان أمينان على سيفو ككاف قوامان لحدكد اهلل 
بو ككاف  مران بالماركؼ ناىيان عن المنكر حيثما ارعحل كحيثما حلن لو أف المسلمين جمياان كانوا 
ىكذا إذان لذابت الفتنة في خير نارو ال ةمكن أف عذةبها ناره أخرلن لو أف المسلمين جمياان كانوا 

بلن كقلت لك  مرةهلل إف ىذا أحدث طرةقة عربوةة بهذا الركل الضمحلت الاقد كالستبانت الس
ةتحدث عنها المربوف بالنسبة للمالمين في مدارسه ن ةقوؿ أحدى هلل إذا دخل المال  قاعة 

الدرس فوجد أف الطبلب جمياان في صياح كفي ضجيج ال ةمكن أف عستبين فيها كلمات متكل ن 
ا ةرةدكف ةاليحوف فيه  ةزةدكف إلى ىذا ةالي  من ىنا كذاؾ ةالي  من ىنا حتى إف الارفاء عندم

الضجيج ضجيجانن ما ىو أحسن سبيل سرةع من أجل إعادة ىذه القاعة إلى الهدكء كالطمأنينة؟ 
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أف ةنبهه  المال  إلى النقطة التاليةن ةدعو كل كاحد منه  إلى أف ةسكت نفسو كأف ال ةكوف أحد 
حمل المسئولية عن ااخرةن فضجت مسئوالن عن ااخرن ألف الضجة ما قامت إال ألف كل فرد ةت

القاعة كلها بالياح الموجهينن كلكن إذا طيبٍّعى ىذا المبدأ التربوم الذم دعانا إليو مالمنا كحبيبنا 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كأسكت كل كاحد نفسو في اللحظة الواحدة عرل أف القاعة 

 عادت إلى ىدكئها كأمنها.

خرل قاؿهلل )أال إنها ستكوف فتنان كقطع الليل المظل (ن قاؿ سيدنا علي أةها الناسهلل رسوؿ اهلل مرة أ
رضي اهلل عنوهلل ما المخرج منها ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )كتاب اهلل كسنتي( فالزموا سنة رسوؿ اهلل 

كالزموا كتاب اهلل سبحانو كعاالى ةخرجنا اهلل عز كجل من مأزؽ ىذه الفتنن ىذا مع الرضا 
 عز كجل جارو ال رةب فيو كمع ضركرة أف نقوؿ في كل صباح إذا أصبحنا كالتسلي  بأف قضاء اهلل

 كفي كل مساء إذا أمسيناهلل رضينا باهلل ربان كباإلسبلـ دةنان كبمحمد نبيان كرسوالن.

كأخيران كاف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ ةتع المالائب بريءو طالما أكصى بو كطالما ذىك رى بو 
ت كالمبراتن كاف ةوصي بذلك أمهات المؤمنين ككاف ةوصي بذلك أصحابو أال كىو الالدقا

أصحابو دائمانن كك  قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كبي ن بأساليب شتى أف الالدقة عدفع 
 الببلء.

أةها الناس نحن بأمس الحاجة إلى فيضو من رحمة اهلل كإف كنا ال نستألون أفتالموف كيف عستنزلوف 
زلوىا برحمة عبدكنها فيما بينك ن عستنزلوىا بالبحث عن الفقراء عكرمونه  ىذه الرحمة؟ عستن

بالالدقات الوفيرةن استنزلوا رحمة اهلل عز كجل بأف عكوف ةد كل كاحد منك  قائمة بخير سبيل 
إلطفاء شر الفتنةن ككيف عفال اليد ذلك؟ بأف عمتد باإلحساف إلى المحتاجينن بأف عمتد بالالدقة 

ابتغوا بذلك كجو اهلل كحدهن كابتغوا بذلك مرضاة اهلل كحدهن افالوا ىذا دكف إلى الفقراءن ك 
حسابن افالوا ىذا دكف خوؼ من الفقرن افالوا ىذا كأنت  على ةقين بأف كنوز اهلل مفتحة كبأف ما 

 أنفقو اهلل لوجو اهلل ال رةب أف ةػياىو ض.

زؿ اهلل عز كجل عليك  شآبيب رحمتو أةها الناسهلل حاكلوا أف عرعفع عنك  مظاىر غضب اهلل كأف ةن
بأف عتراحموان كالتراح  ال ةكوف بالكبلـ كإنما ةكوف بالفال كالقوؿن فابذلوا جهدك  على كل 

المستوةات كفي كل األحواؿ لتحقيع ىذه الوصية التي أكصانا بها رسوؿ اهلل كأذىكٍّريك  اليـو بهذا. 
كأف ةيذىكٍّر بها أحبابو كأصحابون إذا شئت  أف ةكرمنا اهلل أال كعلى كلٍّ منك  أف ةيذىكٍّرى بهذا إخوانو 
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فليكـر باضك  باضانن كليكـر األغنياء الفقراءن انظركا إلى المحتاجين عحركا أحواله ن ال ةقولن 
قائلهلل أنا ال أعل  الفقراء ىل عال  أحدان منه ؟ كلفك اهلل بأف عبحث عنه ن ابحث عنه  في 

ه  كثيرن كلك من األجر في البحث عنه  قدر ما لك من األجر أصقاعه  كأحيائه  الضيقة ف
على اإلعطاء له ن الله  إنا نسألك الهدل كالتقى كالافاؼ كالغنىن كأخت  كبلمي بقوؿ اهلل عز 

 كجلهلل

ٍيران ةػىرىهي * كىمىن ةػىٍامىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىر ةو شىٌران ةػىرىهي( ٍل ًمثٍػقىاؿى ذىر ةو خى  )فىمىن ةػىٍامى

 سبحانو كعاالىهلل كةقوؿ اهلل

لىويف  ًفي أىٍموىاًلكيٍ  كىأىنفيًسكيٍ  كىلىتىٍسمىاين  ًمنى ال ًذةنى أيكعيوٍا اٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلكيٍ  كىًمنى ال ذً  ةنى أىٍشرىكيوٍا )لىتيبػٍ
ًإف عىاٍلًبريكٍا كىعػىتػ قيوٍا فىًاف  ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً األيميوًر( ًثيران كى  أىذنل كى

 اظي  فاستغفركه ةغفر لك .أستغفر اهلل ال
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 ٚالغ ا١ٌٍَّّٓ ٚاٌفزٓ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

 كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
بتقول اهلل عاالى. كأسألك الله  أف علهمني السداد كالرشد كأف عرزقني  المسلموف كنفسي المذنبة

 اإلخبلص في القوؿ كالامل ةا رب الاالمين.

 

 أما باد فيا عباد اهللهلل

 

إنو ال ةمكن إذا نزلت الفتن كادلهمت المحن ال ةمكن لئلنساف الخبلص منها إال أف ةاكف 
كنظامو المتبع في عبادهن ال ةجزم إال أف ةبدأ بهدكء على مارفة قانوف اهلل عز كجل في الكوف 

اإلنساف أكالن فيجدد ةقينو بأنو عبده ذليل لمالكو كمواله كأف مالكو ةتالرؼ بو كيفما ةراء. ثانيان أف 
ةال  نظاـ اهلل عز كجل في عبادهن فاذا عل  ذلك أراح كاستراح. كما ىو نظاـ اهلل عز كجل في 

 عز كجل نظاـ اهلل سبحانو كعاالى أك أنظمتو عز كجل في عباده أنو عباده؟ باد ةقيننا أننا عبيده هلل
ةااقب الناس في الدنيا على أساس جماعي كإف كاف المذنبوف كالمستحقوف للاقاب باضان منه  
كةقينه  إذا حررى  ةـو القيامة حررى  على نياعه ن أل  عسماوا قوؿ اهلل سبحانو كعاالى كىو 

 ةقوؿ في محك  كتابوهلل

 

نىةن ال  عياًليبىن  ال ًذةنى ظىلىميوٍا ًمنكيٍ  خىآص ةن(.)كى   اعػ قيوٍا ًفتػٍ
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أكل  عسماوا قوؿ سيدنا محمد عليو الالبلة كالسبلـ لزةنب كقد سألتوهلل أنهلك كفينا الالالحوف؟ 
ثػيرى الخبث(.  قاؿ لهاهلل )نا  إذا كى

 

اهلل عليو كسل  قاؿهلل )إذا أراد أكل  عسماوا قولو فيما ةركةو مسل  عن عبد اهلل بن عمر أنو صلى 
 اهلل بقوـو عذابان عم هى  بالاذاب ث  حررى  على نياعه (.

 

إذان ىذا ىو قانوف اهلل عز كجلن كلن عجد لنظاـ اهلل عز كجل من عبدةل في عالر من الاالورن 
ـ قاعل بدءان من عالر الرسل كاألنبياء إلى ةومنا ىذا إلى أف عقـو الساعة. أال عذكركف ةـو أحدن ةو 

رسوؿ اهلل كماو صحابتو الكراـ فلوؿ المرركينن خطيئة صغيرة كقع فيها فلوؿ من الالحابة ال 
ةزةدكف على خمسين من أصل ما ةقارب األلفين فماذا كانت نتيجة خطيئة مساحتها ال عزةد على 

ند بما خمسين جندةان من أصحاب رسوؿ اهلل؟ عم ٍت  ثار ىذه الخطيئة كعقابها الرباني عمـو الج
فيه  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن قيًتلى من خيرة الالحابة ما ةزةد على سباينن كألقي رسوؿ 
اهلل في كمين كشيج  كجهو ككيًسرىت رباعيتون كأصاب المسلمين زلزاؿ شدةد ما أصيبوا بو من قبل 

اهلل كاف فيه ؟ كال من بادن فهل شفع ألكلئك الالحابة ضد ىذا القانوف الذم ال ةتغير أف رسوؿ 
ال. إذان فهذا القانوف سارم المفاوؿ دائمان. كىنا ةتساءؿ باض الناس كىل فينا اليـو خبث كثير 

حتى ةامنا اهلل بهذا الاذابن أكليس المسلموف بخيرن أكليس الماللوف ةملئوف المساجدن ىذا ما 
يده اليـو بأننا ننظر إلى ةقولو كثيره من الناسن كلكن ك  قلت ةا عباد اهلل كك  أعدت القوؿ كسأع

القلة كعغيب أذىاننا عن الكثرةن كلو نظرت إلى الكثرة لرأةت الفساد ىو المستررم كىو الغبلب 
كةجب علينا أف نال  ذلك كأف ال نغتر بباض الالور أبدان. كأحب اليـو أف أضع النقاط على 

ء ىذه األسباب الظاىرة الحركؼ حتى ال عكثر األسئلة باد اليـو في ىذا كحتى عالموا أف كرا
للمحن جذكره من إرادة اهلل عز كجل كقانونو في عباده فبل عقفوا عند األسباب الظاىرة كارجاوا 

إلى الجذكر الراسخة الخفية. ىذه األمة استررل فيها الفساد سواء من الناحية األخبلقية 
كعرباله  بباضن كالتفسخ الطغياني بسبب المادةن كسواء من حيث ظل  الناس باضه  لباض 

كسواء من حيث عمزةع حقوؽ اهلل عز كجل كعضيياهان ككأني بك  عطلبوف الرواىدن كما جئت قبل 
 اليـو برواىد كلكني سآعي اليـو برواىد نماذجن كلو شئت أللفت من ىذه النماذج الواقاية كتابان.
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ا النموذجن رجل من أما فيما ةتالع بطغياف المادة كأثر ذلك على التفسخ األخبلقي فاليك  ىذ
أغنياء ىذه األمة في ىذه البلدةن ماللٍّن ةركض إلى الحجن كحج إلى بيت اهلل أكثر من مرةن قاؿ 

لو باض أصحابو مذكرانهلل إف ابنك ةرعكب الفواحش كإنو ةستامل مالك في ارعكاب كثيرو من 
كلذلك فل  أعاعبو  المحرمات كاالنحرافات الجنسيةن فقاؿ الوالدهلل لقد رأةت على كجو ابني الغنى

على فال ةفالو كال أسم  بمن ةتحدث على ابني بسوء فقد رأةت على كجهو الغنىن نا  ىكذا 
قاؿ ىذا الرجل الذم ةركض إلى الحج إلى بيت اهلل الحراـ فماذا عسى أف ةقوؿ من ال ةال  

ةكدح من  صبلة كال حجان كى  كثيركف؟ نا ن ال ةرل أف من كاجب الراب في ىذه الدنيا إال أف
أجل الرزؽ فاذا كجد أبوه أنو استغنى على كجهو أك من قفاه فهذا ىو المطلوب كال ةراد منو باد 

 ذلك شيء  خر.

كإليك  ىذا النموذج الثاني فيما ةتالع بتربه الناس باضه  بباض كأكل باضه  حقوؽ باضن 
ار المستأجىرىة رجل لو دار ةكسوىا كىو ةسكن خبلؿ ذلك في دارو باألجرة كجاء صاحب الد

ةطلب داره لظركؼ اضطرارةةن ككقع الرجل في مأزؽن جاءه صدةع له  شه  قاؿ لو ةا ىذان لماذا 
عتأل ن لي دار مغلقة عااؿ فاسكن فيها رةثما عت  دارؾ التي عكسوىان كشكره ىذا اإلنسافن فانتقل 

دةناران ألنو ةسكن في  من داره المستأجرة إلى دار صدةقو كأصر صدةقو أال ةأخذ منو درىمان كال
ىذه الدار رةثما عت  داره المملوكةن لبث صاحب الدار الرجل الثاني ةنتظر سنة كسنتين كسمع أف 
داره قد انتهت كما ةرةد أف ةخرج منها كأرسل إليو بلطف ةسألو متى سيترؾ لو دارهن أرسل إليو 

ن الفركغ من أجل أف أدع دارؾن الرجل الماللي الحاج إلى بيت اهلل الحراـ ةقوؿ لو ك  عدفع لي م
كأبى الرجل أف ةخرج حتى دفع لو الرجل  الفان ماينة ال أذكر عددىا. لست أعخيل ةا عباد اهلل 

 كإنما أضع أمامك  كقائع كنماذج.

 

نموذج  خر فيما ةتالع بتضييع حقوؽ اهللن قاؿ لي عاجر من عجار ىذه البلدة ثقة صدكؽن قاؿ 
ةن ةدفاوف زكاة أمواله  كما أمر اهلل من ىؤالء التجار؟ قدرت كقلتهلل ليهلل أعال  ك  ىي نسبة الذ

إنه  قلة كال أعالور أف ةكونوا أكثر من خمسة كعررةن بالمئة فضحك الرجل ضحك أل  كقاؿ 
كاهلل ما أبالغ إنه  ال ةزةدكف على خمسة بالمئة فق ن كالرجل ةال  كىو ةايش في السوؽ كةال  
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 أنو ال ةبالغن قاؿهلل كاهلل لست مبالغن كى  أصحاب نامة كأصحاب الحقائعن كأقسمت عليو باهلل
ثركة كأصحاب غنىن نا . أعرةدكف نماذج أخرل من كفراف النامةن من البطر كاألشرن ك  أسر  
كانت فقيرة فاستغنت فلما أمدىا اهلل بالنامة كالاطاء عكبرت كعحولت دكرىا في المساء إلى 

ء الناس كانوا فيما مضى ةركاوف كةسجدكف كةسبحوف سهرات ماجنة بل إلى حاناتن كىؤال
كةحمدكف فلما أكرمه  اهلل بالنامة قابلوا إكرامو بهذا البطر كاألشر ث  لما زادى  اهلل من الاطاء 

ل  ةرعضوا أف عكوف سهراعه  في علك البيوت الضيقة بل جالوا ةقيموف سهراعه  في أندةة الفنادؽ 
ن ةوجدكف من كاف ةسمى الحاج فبلنان كالحاجة فبلنة كل  عاثر الفخمةن نا ن إف بحثت عنه  أة

عليه  في بيوعه  من باد التاساة مساء عبحث عنه  في ردىات علك الفنادؽ. ىل عرةدكف نماذج 
أخرل في ىذا المكاف ةا عباد اهلل؟ ىذه نماذجن كفي الذىن صور كثيرةن كقلت لك  لو شئت أف 

ن ذلك كتابان أسودان. إذا علمت  ىذا ةا عباد اهلل فاذكركا قوؿ أجمع ىذه الالور كأبينها ألخرجت م
 ربناهلل

 ةػىٍرًجايوفى()ظىهىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍةًدم الن اًس لًييًذةقىهي  بػىٍاضى ال ًذم عىًمليوا لىاىل هيٍ  

اٍلفىسىادي ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍةًدم  ىذا كبلـ اهللن ىذا كبلـ قيـو السموات كاألرضهلل )ظىهىرى 
الن اًس لًييًذةقىهي  بػىٍاضى ال ًذم عىًمليوا لىاىل هيٍ  ةػىٍرًجايوفى( كاهلل ةغفر الكثير كةااقب على الباض أك القليل 

لماليبة كل لاله  ةرجاوفن كالببلء كل الببلء أف عتمطر المحن علينا كما ةقوؿ اهلل ث  ال نرجعن ا
الماليبة أف ةجال اهلل بأسنا بيننا ث  أف نقف أماـ األسباب الظاىرة كال نالل إلى الجذكرن الجذكر 
الخفية التي عجدكنها في قوانين كتاب ربنا سبحانو كعاالى. نا ن إف الذم غضب على من ذكره 

ةرعوم كحيث   بفجور ابنو ما قاؿ ىذا قبل سنواتن قاؿ ىذا في ىذه األةاـ حيث كاف ةنبغي أف
 كاف ةنبغي أف ةقف أماـ قوؿ اهللهلل

 

ا ًرٍزقػيهىا رىغىدان مٍّن كيلٍّ مىكىافو فىكىفىرىٍت بً  ًئن ةن ةىٍأعًيهى انىٍت  ًمنىةن مٍُّطمى أىنٍػايً  الٌلًو )كىضىرىبى الٌلوي مىثىبلن قػىٍرةىةن كى
ا الٌلوي لًبىاسى اٍلجيوًع كىاٍلخىٍوًؼ(.  فىأىذىاقػىهى
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ات حيث كاف ةنبغي أف ةاتبر كأف ةتوب كةرجع ةغضبي على من ةقوؿ إف ابنك في ىذا الوقت بالذ
ةفجرن بل ةجيب كىو رافع الرأسهلل لقد كجدت على كجو ابني الغنى فليفال ما ةراء كلن أسم  

 أف ةقوؿ عنو قائل شيئان.

ىذا  ةا ربهلل الله  إنا نسألك أف ال عهلكنا بما فال الظالموف. أنا أسأؿ مىن الذم أمر أف ةقوؿ
الكبلـن من الذم جره جران إلى ىذا الفسوؽن ىل أمره بهذا  مرن ىل جره إلى الفسوؽ جاٌر؟ ىذا 
سؤاؿن سؤاؿ  خر عتحرؽ من كرائو نفسين أرةد أف أسأؿ كل من ةحل  بمجتمع إسبلمي صحي ن 
لى أرةد أف أسأؿ كل من ةتحرؽ على الجهاد في سبيل اهلل عز كجلهلل عرل ما ىي قيمة دار عبنيها ع

سبيل من الرماؿن ماذا عسى أف ةكوف مآؿ ىذه الدار كما أقمتها إال على كثيب متحرؾ من الرماؿ 
ةا عباد اهلل؟ المجتمع اإلسبلمي ةتكوف من ىؤالء الناسن من صنوفه ن من أطيافه ن من كاقاه ن 

ة فمن أراد أف ةجاىد فليبدأ جهاده باصبلح ىؤالء الناسن إصبلح ىذه البيوتن إدخاؿ حقيق
قوانين اهلل عز كجل في الاقوؿن علينا إذا أردنا أف نكوف قوامين على حدكد اهلل عز كجل أف نقطع 
ألسنة فجاران ةقولوف ىذا الكبلـن كةحك ربك رزقكن حقوقو عليك كثيرة ث  عقوؿ ما ةقولو اليهود 

مع الماؿ كىل اليهود أكثر من ىذا دنياى  ك خرعه  كقوانينه  كمبادئه  كأخبلقه  عنحالر في ج
كىذا ما قاؿ أكثر من ذلكهلل لقد رأةت على كجو ابني الغنى كحظي منو ذلكن نا ن الشك أنو ال 
فرؽ بين أف ةأعيو الغنى على رأسو من قفاه. الله  إنا نسألك أف عهدةنا فيمن ىدةت كنسألك اهلل 

طرةع إصبلح أف عبالرنا جمياان بالطرؽ من أكائلها ككيف ةنبغي على المسل  أف ةطهر األرض عن 
 األفراد كعن طرةع إصبلح الناس فاف اهلل عز كجل ةقوؿهلل

 

)ًإف  الٌلوى الى ةػيغىيػٍّري مىا بًقىٍوـو حىت ى ةػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنٍػفيًسًهٍ ( كما قاؿ رسوؿ اهللهلل  )كما ةػيوىل ى عليك  
قوانين اإلسبلـ كما   عكونوف( كلكنو قاؿ عكس ذلك عمامان ةا عباد اهللن نا  إننا لو أردنا أف نطبع

كانت مطبقة في عهد رسوؿ اهلل كأردنا أف نطبقها على ىؤالء الناس على ىذه الفترة فبل رةب أف 
ىذه القوانين ستمزؽ خبلؿ بضاة أشهرن ذلك ألف الناس ال ةرةدكف ذلك ألنه  انفاللوا عن دةن 

جدكف كةتبتلوف فاف الخبث اهللن ال عنظركا إلى قلةن ال عنظركا إلى من حولك  ةاللوف كةركاوف كةس
 أكثرن أسأؿ اهلل عز كجل أف ةهدةنا كأف ةوفقنا كأف ةامنا برحمتو إنو خير مسئوؿ.
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 ٚالؼٕب اٌؾبٌٟ ٚفطؤ اٌؾىبَ ٚ اٌّؾى١ِٛٓ ٚاٌؾً ٌٙنٖ األىِخ

 

 الابلمة الرهيد الريخ محمد سايد رمضاف البوطي

افئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةك
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 
نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. كأسألك الله  أف علهمني السداد كالرشد كأف عرزقني 

 اإلخبلص في القوؿ كالامل ةا رب الاالمين.

 د فيا عباد اهللهللأما با

 

أةها اإلخوة ما الذم ةنبغي أف نفالو في مواجهة ىذه الفتن المدلهمةن كما ىو السبيل الذم إف 
سلكناه كقانا اهلل سبحانو كعاالى بذلك من شركر ىذه الفتن كما الموقف الذم ةنبغي أف نتخذهن 

لهمة التي أنبئنا بها رسوؿ ةسأؿ كثيره من اإلخوة ىذا السؤاؿ ككأنه  ةتالوركف أف ىذه الفتن المد
اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةحمل كل مسل  بيده على انفراده مفتاح الحل لهان كمفتاح السبيل إلى 

 التخله منها. كاألمر ليس كذلك.

إف ىذه الفتن التي ابتلى اهلل سبحانو كعاالى المسلمين بهان إنما جاءت نتيجة أخطاء جماعيةن ال 
لموف أخطاء جماعيةن كانحرفوا انحرافات جماعيةن كسلكوا بركل أخطاء فردةةن أخطأ المس

جماعي سببلن بايدة عما أكصاى  اهلل سبحانو كعاالى بها فأقبلت إليه  ىذه الفتن )كقطع الليل 
 المظل ( كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كىو ةالفها.

ذه الجماعة بل ىذه الجماعات كانت جماعة المسلمين من قبل عتولى اهلل كرسولو ث  عحولت ى  
من كالةتها هلل كرسولو كأخذت عوالي عباد اهلل سبحانو كعاالىن بل عوالي أعداء اهلل من عبادهن علك 

ىي الخطيئة األكلىن كانت جماعة المسلمين عاتز بأخوعها اإلةمانية كاإلسبلمية كعرعى كال عزاؿ 
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طرؼ منها اىتز مجموع ىذه الربكة  شبكة ىذه األخوة من أقالاىا إلى أقالاىا فكل ما اىتز
 ذلك ألف كل مسل  كاف ةاي مانى األخوة اإلسبلمية التي عبر البياف اإللهي عنها أةما عابير فقاؿهلل 

ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍةكيٍ ( ا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى  )ًإن مى

ىا إف عربه بها عدك كاف كل مسل  حارسان على ىذه األخوة ةاللحها إف عسرب إليها خوؼن ةرعا
كلكن المسلمين فيما باد أك إف جماعة المسلمين فيما باد عمدكا إلى ىذه األخوة فأخذكا 

ةمزقونها بأةدةه  شر ممزؽن أمرى  اهلل برعاةتها فمزقوىان أمرى  اهلل سبحانو كعاالى باصبلح ىذه 
سلمين من قبل عستامل األخوة فأعرضوا عنها كعركوىا لؤلعداء المتربالين بهان كانت جماعة الم

النا  التي أنا  اهلل بها عليه  من رزؽ كفير كماؿ كثير كرغد في الايشن كانت جماعة المسلمين 
من قبل عستامل ىذه النا  فيما ةرضي اهلل سبحانو كعاالى كعجنٍّدىا في سبيل الساي إلى مرضاة 

حرب هلل عزك جل كأداة  اهلل عز كجلن فخلف من بادى  خلف أخذكا ةستاملوف ىذه النا  كسيلة
سكر كطغياف كإعراض عن اهلل سبحانو كعاالىن فتحوؿ شكرى  كفراف كعحوؿ اعخاذى  لهذه النا  
سبيبلن إلى مرضاة اهلل عحوؿ حجابان حاجزان ةبادى  عن اهلل سبحانو كعاالىن كىي كما عركف أخطاء 

كبوا ىذه األخطاء لما عقلالت جماعية عااكف الكل في الوقوع فيها كليست أخطاء فردةةن فلما ارع
 أةدةه  عن مباةاة اهلل كعن مواالعه  هلل سبحانو كعاالى كنسوا أك عناسىوا قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 

 )ًإن مىا كىلًيُّكي ي الٌلوي كىرىسيوليوي كىال ًذةنى  مىنيوٍا(ن 

 كنسوا أك عناسوا قوؿ اهلل عز كجلهلل 

 ز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى ةػىتػىوىل ى الال اًلًحينى(ن )ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػى 

كأعرضوا عن مواالعه  هلل لتمتد أةدةه  إلى مواالة أعداء اهلل سبحانو كعاالى كعمد ىذا الخلع من 
بادى  إلى النا  الكثيرة التي أكرمه  اهلل عز كجل بهان فجالوا منها أداة عنافس فيما بينه  

ينه  الاداكة كالبغضاء باد األخوة التي نسجها اهلل سبحانو كىدؼ عسابعن فأغرل ذلك ما ب
كعاالى فيما بينه ن كعحولوا إلى أعداء متنافسين ةتسابقوف إلى المغان  كىي كثيرةن كةتخوفوف عن 
ن كىي بايدة. فلما  ؿ أمر علك الجماعة إلى ىذه الحاؿ أقبلت إليه  الفتن من كل حدب  المغاـر

 لمين كما كصف اهلل في محك  كتابوهللكصوبن كاف حاؿ ىؤالء المس

 )فػىتػىرىل ال ًذةنى ًفي قػيليوًبًه  م رىضه ةيسىارًعيوفى ًفيًهٍ (ن  
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 كىذا باد أف قاؿ اهلل عز كجلهلل 

ا ال ًذةنى  مىنيوا الى عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاء عػيٍلقيوفى ًإلىٍيًه  بًاٍلمىوىد ًة(ن   )ةىا أىةػُّهى

نذر ث  نبو إلى فرةع من المسلمين ةسارعوف إلى مواالة ىؤالء الذةن حذر اهلل من مواالعه  حذر كأ
 كقاؿهلل 

ةىٍأًعيى  )فػىتػىرىل ال ًذةنى ًفي قػيليوًبًه  م رىضه ةيسىارًعيوفى ًفيًهٍ  ةػىقيوليوفى نىٍخرىى أىف عياًليبػىنىا دى ئًرىةه فػىاىسىى الٌلوي أىف
 ًعنًدًه فػىيياٍلًبحيوٍا عىلىى مىا أىسىرُّكٍا ًفي أىنٍػفيًسًهٍ  نىاًدًمينى(ن بًاٍلفىٍتً  أىٍك أىٍمرو مٍٍّن 

علك ىي حالنا كىذا ىو كاقانا .. ككما كقع الخطأ جماعيان فبل بد أف ةكوف اإلصبلح أةضان 
جماعيانن ماذا ةغني أف ةقـو الفرد فيسأؿ أم موقف أعخذ كإلى أم عبلج أىرع من أجل أف أقاـك 

ببلءن ال بد أف ةت  اإلصبلح على مستول جماعي كما كقع الخطأ على مستول ىذه الفتن كال
جماعين ال بد أف ةالحوا المسلموف كال بد أف ةستيقظوا جمياان أك أف عستيقظ الفئة الكثيرة 

الكبيرة منه  فيأكبوا إلى رشدى  باد ىذا التيون كةتبينوا الالراط الذم عاىو كضلوا عنو ث  ةاودكا 
يان مع اهلل سبحانو كعاالىن كةقطاوا سبل ىذه المواالة المزةفة بينه  كبين أعداء فيالطلحوا جماع

 اهللن كةالموا أف ىؤالء الناس ال ةمكن أف ةفيدكى  في شيء. 

مظهرى  مظهر غنى كحقيقته  أح  كأدنى من الفقر المدقعن مظهرى  مظهر قوة كحقيقته  أح  
نه  أذؿ من كل ذليلن فيما نمد أةدةنا إليه  كأدنى من منتهى الضافن مظهرى  مظهر عزة كلك

فيما نرل أنفسنا عباان له  كقد أكرمنا اهلل بمواالعون كقد رفع شأننا إلى مستول من الازة ال ةراـن 
كال ةمكن أف ةنالو أحد في ملكوت اهلل سبحانو كعاالى حتى المبلئكة فيما قرره جمهور 

 المسلمين.

ا المجد كنوالي باد أف كاالنا اهلل ككاليناهن نوالي أعداء اهلل لماذا نرةع ىذا الاز كندبر عن ىذ
سبحانو كعاالى. لماذا كما الحاجة كما الضركرة إذا أدبنا إلى اهلل عز كجل بركل جماعي كعدنا 
فاصطلحنا مع اهلل عز كجل كلملمنا شؤننا كأحوالنا بركل جماعين كأعدناىا على النهج القوة  

 انو كعاالى.سيران على صراط اهلل سبح

فالمركلة محلولة كالببلء ذاىب كالفتن مضمحلةن كةايد اهلل عز كجل عباده إلى أعلى مستوةات  
النالر كالساادةن المركلة محلولة إف أردنا بركل جماعي حلهان كإال فلنال  أف الدنيا التي أقامنا 
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ل كالاكس صحي ن اهلل فيها ىي عبارة عن كف تي ميزاف إف رجحت الواحدة منهما طاشت األخر 
فاما أف عرج  كفة المسلمين كعندئذ ال بد أف عطيش كفة أعداء اهلل عز كجل. كأما إف طاشت كفة 
المسلمين باعراضه  عن ربه  كباكوفه  على ىذه األخطاء التي نتحدث عنها إذان ال بد أف عرج  

 ةمكن إذا فسد حاؿ الًكفة األخرلن ألف الحياة ستستمر إلى أف ةرث اهلل األرض كمن عليهان كال
المسلمين أف ةطوم اهلل األرض كىذه الحياة لسواد عيوف المسلمين الذةن ل  ةاودكا أىبلن لقيادة 

 اإلسبلـ كالمجتمع اإلنساني. 

فهل عسيت  أف عاودكا إلى ربك  سبحانو كعاالى عودان جماعيان كأف عستيقظوا على أصوات ىذه 
ناود إلى أخٌوعنا اإلةمانيةن كلناود إلى كحدعنا اإلسبلميةن السياط التي ةربينا اهلل عز كجل بها ل

كلنمد أةدةنا من جدةد إلى اهلل عز كجل نباةاو كنجلس عحت مظلة الوالء لو. إف فالنا ىذا حلت 
المركلة كلها؛ كإال فاعلموا أف األم  األخرل عحي  بك ن كاعلموا أف دكؿ البغي عجتمع من كل 

 حدب كصوب ضدك .

ليلة بالبارحةن ما أشبو اليـو بذلك اليـو البايد البايد إذ كاف ةنادم منادم الحركب كما أشبو ال
الالليبية كىو ةتحوؿ من سقع في أكركبا إلى سقعن حامبلن صليبو ةدعو دكؿ البغي إلى محاربة 
اإلسبلـ كإلى القضاء عليون كلكنه  ل  ةستطياوا  ف ذاؾ أف ةاللوا إلى بغيته  التي ىتفوا في 

لوصوؿ إليها؛ ذلك ألف المسلمين عادكا فاصطلحوا مع اهلل عز كجل  ف ذاؾن كألف سبيل ا
المسلمين عوحدكا على صراط اهلل باد أف شردكا عنو شركدان ما  ف ذاؾ. فلما  بوا أكبة الحع إلى 
الحع طرد اهلل سبحانو كعاالى من دةارى  أعداءى ن أما اليـو فيبدكا أننا ال نزاؿ عاكفين على غينا 

نتررةن في ساحات شركدنا عائهين عن أنفسنا كعن كلينا الواحد األحد سبحانو كعاالى؛ إذان فليس م
بدعان كليس غرةبان أف عاود الماليبة التي حمانا اهلل بها في عالر من الاالور كأف عجدكا دكؿ البغي 

عتنادل كىا ىي ذم قد عنادت كعحي  بنان كىا ىي ذم محيطة ىدفها في الظاىر كىو ىدؼ 
ةخاطب بو األغبياء كالسذج فق  ما عالموف من األسباب الركليةن أما ىدفها الحقيقي المرسـو 

في أذىانه  كالمنرور في صحفه  كالمالن عنو في إذاعاعه ن فهو عبارة عن حملة صليبية ةالنوف 
 في عبج و أنها ستكوف الحملة الالليبية ااخرة الناجحةن ىذا ما ةقولوف كلكن اهلل من كرائه 

محي ن كلكن اهلل من كرائه  محي ن كىو ناظر إلى عباده. فاف  بوا إليو أكبة الحع كإف اصطلحوا 
ماو كلو باد شركد طوةل كإف جماوا أمرى  عحت مظلة الابودةة لون فاف اهلل سيخلع له  ماجزات 
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ـر  النالر كالتأةيد كلسوؼ ةايد إليه  كل ما سمات  من خوارؽ األمور. كماجزات الرب التي أك
 اهلل بها عبادان لو من قبل.

فأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةله  عباده الرشد كأف ةايدى  إلى صراطو الازةز الحميد. أقوؿ 
 قولي ىذا كاستغفر اهلل الاظي      
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 ػالط ِشىالرٕب ثبٌظالح ػٍٝ هٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ

  

 حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

ك طافت به  ماليبة عالجوا أنفسه  كاف المسلموف من الرعيل األكؿ إذا ادله  عليه  خطب أ
بدكاء دةن اهلل سبحانو كعاالىن فأكثركا من االلتجاء إليو كأكثركا من االستغفار لذنوبه  بين ةدةون 

كبالغوا من ارعباطه  برسوله  محمد صلى اهلل عليو كسل  عن طرةع اإلكثار من الالبلة عليون 
أمرى  باد فساد كالستقامة في شؤكنه  فكاف ذلك دكاء عمليان لزكاؿ المالائب عنه  كلالبلح 

 باد اعوجاج.

أما المسلموف اليـو فرأنه  على األغلب أنه  إذا كجدكا أنفسه  أماـ مركبلتو عطوؼ به  أك 
مالائب عتهددى ن ةاالجوف أنفسه  من ذلك بما ةسمى اليـو الفكر اإلسبلمين ةقوموف كةقادكف 

فكرم عن اإلسبلـن كالحوار المتطاكؿ الذم ال بالفكر كالحدةث عن اإلسبلـ كعبادؿ الكبلـ ال
نهاةة لو عن مبادئ اإلسبلـ كمركبلعو كشؤكنون كةنتهوف كما بدأكا. دكاؤى  الحدةث اللساني 

كالكبلـ الممطوط كالمتسلسلن إنو الفكر .. كلالك  عسماوف اليـو كلمةن لن عجدكىا في قاموس 
مين المفكر اإلسبلمين المفكرةن اإلسبلميينن عارةخنا اإلسبلمي األغر إنها كلمة الفكر اإلسبل

كعنظر إلى الذةن ةاانوف من أعباء ثقيلة من المالائب كالمركبلت كعتساءؿ عن الابلج الذم 
ةاالجوف بو مركبلعه  فترل أنه  ال ةراكحوف إال في أماكنه ن كال ةاالجوف مركبلعه  إال بالكثير 

 من الكبلـ كالكبلـ كالكبلـن إنو الفكر.

ظوا ىذا الفرؽ الخطير بين المسلمين في ىذا الاالر كالمسلمين في عالر السلف الالال  ال ح
بل في الاالور المتالرٍّمة كلهان كإذا شئنا أةها اإلخوة أف نال  اليـو الدكاء الناجع ألمراضنا كالذم 

فكر إف استاملناه شفانا اهلل سبحانو كعاالى من مالائبنا كمركبلعنان إنو السلوؾن إنو عجاكز ال
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الذم انتهينا منو. المسل  الذم اعتنع اإلسبلـ ككعى دةنو ك من بكتاب اهلل كاستيقن بسنة رسوؿ 
اهلل ك من بالمغيبات عجاكز مرحلة الفكرن إنو ااف في مرحلة الاملن في مرحلة السلوؾن نحن 

بحاجة إلى بحمد اهلل عجاكزنا مراحل الركوؾ التي كانت عاالج بالفكر كالكبلـن كإنما نحن اليـو 
الامل دكاء أدكائنا إنما ىو السلوؾ كالوظائف التي نب هنا إليها كتاب اهلل عز كجل. كأنا أضرب لك  

 أمثلة ةقوؿ اهلل عز كجلهلل

ًثيران ل اىل كيٍ  عػيٍفلىحيوفى(. ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍ  ًفئىةن فىاثٍػبيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا الٌلوى كى  )ةىا أىةػُّهى

الكبلـ الرباني ةضانا أماـ مركلة كماليبةن كةضانا بادىا أماـ الدكاءن إذا لقيت  فئةن عتهددك   ىذا
؟ ال  عتهدد حقوقك ن عرةد أف عنتقه من كرامتك . ما الابلج؟ أىو الفكر الذم نقـو كنقاد بو اليـو

 .. فاثبتوا كاذكركا اهلل كثيران لالك  عفلحوف. ىذا ىو الدكاء.

عوف إلى استاماؿ ىذا الدكاء؟ أةن ى  الذةن ةستبدلوف بالفكر كلقلقات اللساف أةن ى  الذةن ةهر 
التي ال نهاةة لهان ةستبدلوف بذلك ذكر اهلل سبحانو كعاالىن ننظر ةمينان كشماالن فنجد الكثير 

كالكثير مما ةسمى الفكر الذم ةكتبن كالفكر الذم ةقاؿن كالفكر الذم ةتداعى لو المؤعمركفن 
 نجد الرجوع إلى ىذا الدكاء الذم ةالفو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . كلكن قل ما

كثيران ما أكاجو إخوةن كشباب ةسألونني عن مركلة عتكرر كثيران ال ثاني لهان ىي مركلة ضيع 
ن  الالدرن مركلة الهمـو التي عتراك  كعزداد على النفسن كنحن ال نجهل األسباب ىذه الهمـو

ن بالنسبة لئلنساف الذم عاىد اهلل أف فالدنيا التي ناير ها اليـو ال سيما بالنسبة لئلنساف الملتـز
ةسير على صراطو كال ةلتفت ةمنةن كال ةسرةن ال بد أف عطوؼ بو ىذه الهمـو ىموـه غرةزةةن ىموـه 

اجتماعيةن ىموـه عتالع بمستقبل اإلنساف كحياعو في ىذه الدنيا التي ةايرها. سؤاؿ ةتكرر .. 
يت لو أف الذةن ةقوموف كةقادكف اليـو بالحدةث عن اإلسبلـن كةاقدكف المؤعمرات كندكات كلتمن

ىاىنا كىاىنا في ماالجة مركبلت اإلسبلـ النفسية التي عتراك  في نفوس الملتزمين كال سيما 
المالطلحين مع اهلل عز كجل من جدةدن فبل ةجد أحدان ةاالج ىذه المركبلت بأكثر من الكلمة 

 ود ثانيةن إليهاهلل الفكر اإلسبلمين الفكر كالمفكركف كما إلى ذلك ..التي نا

كلقد كضانا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أماـ الابلج الناجع لهذه الماليبةن كلكني أنظر كما 
قلت لك  ىنا كىنا فبل أجد من ةلتفت إلى ىذا الدكاءن كإف كجد من ةلفت النظر إليو فلسوؼ 
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رةن الذةن ةستخفوف بون إنو اإلكثار من الالبلة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عجدكف الكثيرةن كالكثي
 عليو كعلى  لو كسل  ىل عتوقاوف أف أضاك  من ىذه الماليبة أماـ ىذا الدكاء؟

أنا أعل  أف كثيران منك  ال ةتوقع ذلكن كلالو عندما ةسمع ىذا الابلجن ةاجب ةقوؿ في نفسو 
جان ىامان كخطيران ةنبغي أف نأخذ أنفسنا بون أىو ىذا ىكذا عوقات أف أسمع منهاجان طوةبلن كعبل

ن ةستخفوف باإلسبلـ عقيدةن كعبودةةن كمن ث  عبلجان.  كةبجلوف   لت حالة المسلمين اليـو
كةاظموف اإلسبلـ فكران كلقلقة لسافو كحدةثان كجداالن كنقاشانن ال ةبارح ساحة الكبلـن ال ةبارح دائرة 

ختلفةن ذلك ألف اإلسبلـ السلوكي مسخ إلى فكر لسانين أجل الالبلة األحادةث المتنوعة الم
على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل . كلقد كرد بطرؽ شتى كصلت كما قاؿ كثير من 

الالماء إلى مبلغ التواعر المانومن أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل )من صلى علي كاحدة 
  صلى اهلل عليو بها عررة(.

كال داعي إلى أف أطيل لك  في فكر طرؽ ىذا الحدةث كركاعو الكثيرةنن كما ىي صبلة اهلل على 
عبادة؟ صبلة اهلل عز كجل على عباده الرحمة كالمغفرةن فاذا عرفت أنك إف صليت على رسولك 
محمد صلى اهلل عليو كسل  مرةن صلى اهلل عليك بها عررانن إذا علمت أف مانى ذلك أف اهلل عز 
كجل ةرحمك ث  ال ةزاؿ ةرحمك كةرحمكن أضاافان مضاعفةن كةغفر لك ذنبكن فالتال  أف من 

.   ثار ىذه الرحمة زكاؿ الهمـو كالغمـو

كرد فيما ركاه أحمد كالحاك  كالبيهقي ك خركف من حدةث عبد الرحمن بن عوؼ قاؿهلل كنت أعبع 
م بستانان فيو نخيل _ فتباتو فاذا ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةومان فرأةتو دخل حائطان _ أ

سجد _ سجد على األرض _ كانتظرت فأطاؿ السجود كأطالو حتى خريت أنو قد قبضن فجئت 
أنظر إليو فرفع رأسو ث  قاؿ ليهلل )ما بك ةا عبد الرحمن(  قلتهلل ةا رسوؿ اهلل كضات رأسك ىنا 

ليـو أبدان. قاؿهلل )لقد كأطلت خريت أنك قد قبضت كقلت في نفسي لن أرل رسوؿ اهلل باد ا
أعاني  تو من ربي فقاؿ أال أبررؾ إف اهلل ةقوؿ لكهلل من صلى عليك مرة صلى اهلل عليو بها 

عررة( فكاف ذلك سببان لسجوده صلى اهلل عليو كسل  ككضاو جبهتو الررةفة على األرض المتربةن 
 اإلخوة؟ليس بينها كبين جبهتو حجابن كأطاؿ ما شاء اهلل أف ةطيلن لماذا أةها 

ليست الفرحة فرحة الالبلة عليون كلكنها فرحة الجزاء نفرحة صبلة اهلل عز كجل بذلك علينا من 
صلى عليك مرة صل اهلل عليو بها عررةن كلو كانت ىذه الالبلة أمران مستهانان ةستخف بو كما ىي 
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ن أفكاف ةحفل رسوؿ اهلل بذلك إلى ىذا الحد! أفكاف ةتحوؿ  الالورة عند كثيرو من المسلمين اليـو
إلى ذلك البستاف ليسجد كليافر رأسو بالتراب كليطيل سجوده ما شاء اهلل لو أف ةطيل! أفلو كانت 
نتائج  ثار الالبلة على رسوؿ اهلل لنا نحن عباد اهلل عز كجل أمران مستهانان بو  كما ىي الالورة عند  

ن أفكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةحًفل  كثير من المسلمين اإلسبلميين الملتزمين اليـو
 بذلكن لكنو عل  أىمية صبلة اهلل سبحانو كعاالى على عباده.

كةركم أبي بن كاب رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   قاـ مرة من نالف الليل. 
فقاؿهلل )أةها الناس جاءت الراجفة عتباها الرادفة _ كالراجفة ىي المقدمات التي عكوف بين ةدم 

ساعة كالرادفة التي عردفها ىي قياـ الساعة_ جاء الموت بما فيو جاء الموت بما فيو(. ةستنهض ال
رسوؿ اهلل بذلك الناس إلى القياـ من جوؼ الليل لئلقباؿ على اهلل عز كجل بما ةستطياوف من 

ذكر كصبلة كدعاء كاستغفار. قاؿهلل فقلت ةا رسوؿ اهللن إني أكثر من الالبلة عليكن فك  أجال 
من الالبلة عليك. قاؿهلل )ما شئت( قلت الربع قاؿهلل )ما شئت كإف زدت فخير( قلتهلل فالثلث 
قاؿهلل  )ما شئت كإف زدت فخير(. قلتهلل فالنالف قاؿهلل )ما شئت كإف زدت فخير(. قلتهلل 

فؤلجال صبلعي لك كلها؛ أم أنفع كقتي كلو بالالبلة عليك قاؿهلل )إذان عكفى ىمك كةغفر اهلل 
ك(. ىذا الكبلـ من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . أىو كبلـ فارغ ال سبحانو كعاالى لك ذنب

مانى لو أـ ىي حقيقة ةخبرنا بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ؟ ىل من إنساف كقرت 
حقائع اإلةماف في قلبو كأةقن بنبوة رسوؿ اهلل؟ كالحدةث الالحي ن ث  ال ةستيقن ىذا الابلج 

 اهلل. الذم ةذكره لنا رسوؿ

ث  لتالموا أةها اإلخوة أنو ليس عبلجان فردةان لفردن ىو عبلج اجتماعيه لمجتمع أةضانن فالفرد الذم 
ن إذا عالج نفسو بهذا الذم ذكره أبي بن كاب كبٌرره  ةااني من مالائب ةااني من ىمـو كغمـو

االى لو الخير بذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ستجلى عنو ىمومو كسيحقع اهلل سبحانو كع
الذم ةرةدن كالمجتمع الذم ةأخذ نفسو أةضان بهذا الابلج عندما عدله  المالائبن كعكثر 

الخطوبن فاف اهلل عز كجل ةنجي ىذا المجتمع أةضان من مالائبون مالائب المجتماات دكائها 
ن ىذه الالبلة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كما ةتباها من الذكر على مستول اجتماعي

 كدكاء المالائب الفردةة لرخه الواحد ىذا الابلج نفسو على مستول ذلك الفرد.
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كال  -كمرةن أخرل أقوؿ أةها اإلخوة ما باؿ اإلسبلـ غدا عند كثيرو ككثيرو من المسلمين الملتزمين 
ما باؿ اإلسبلـ عبٌخر ث  عبٌخر سلوكان ك ؿ إلى مجرد كبلـ كلقلقة لسافن  ؿ إلى  -أقوؿ الراردةن 

ما ةسمى اليـو بالفكرن ما لنا نسمع جاجاةن كال نرل طحنانن نسمع أصوات الرحى عملئ  ذاننا 
كننظر فبل نجد طحنان من كراء ىذه الرحىن كما ةقوؿ المثل الاربي. لماذا أةها اإلخوة؟ ألف 
اإلسبلـ كحقيقةو ةجب أف عهيمن على الاقل فالقلب غاضن كألف اإلسبلـ كابودةة بين الابد 

ب انقطات حبالو كعحوؿ اإلسبلـ إلى مجرد حركاتن عحوؿ اإلسبلـ إلى مجرد عظاىراتن كالر 
عحوؿ اإلسبلـ إلى مجرد أفكار ذاىبة  ةبة؛ من أجل ىذا أصبحنا ننظر كإذا بالمالائب عتراك  ث  
عتزاةد كمهما التجأنا من ىذه المالائب إلى ما ةسمى الفكر اإلسبلمين ال نجد فائدة كلربما إرعاب 

ابوف كشك مترككوف. فقالواهلل أةن ىو عمل اإلسبلـ في حياعنا؟ كىل عداكةنا بالابلج الذم مرع
 ةذكرنا بو كتاب اهلل؟

أجل أنا أةها اإلخوة أحضر ندكاتو كثيرة كمؤعمرات كثيرة كأغيب عن كثيرو منها كلتمنيت لو رأةت 
راجاة المسلمين حسابه  مرة كاحدةن أف مؤعمران عقد من أجل التنبيو إلى ىذا الدكاءن من أجل م

في مدل ارعباطه  برسوؿ اهلل صبلةن عليو كسيران كراء ىدةون في مدل إشراقة ذكر اهلل عز كجل في 
 طواةا قلوبه  ل  أجد. كلو أف مقترحان أقترح ذلك الستخفوا باقتراحو.

. ربما قاؿ  كقبل أف أنهي حدةثي أجيب عن سؤاؿ ربما ةطوؼ بذىن باض من المسلمين اليـو
ائلهلل ما فائدة اإلكثار من الالبلة على رسوؿ اهلل نحن نال  أف اهلل عز كجل قد أكـر رسولو ق

بالدرجات الابلن كلسوؼ ةكرمو ةـو القيامة بالمقاـ المحمودن كبما كراء ذلك من الدرجات الاالية 
كما  التي ال ةتخيلها اإلنساف .. صلينا عليو أك ل  ناللي عليو. فما الفائدة من الالبلة عليو؟

 مالدر ىذه الخطورة التي عجال للالبلة عليو ىذه األىمية؟

الجواب أةها اإلخوةهلل صبلعنا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ال عزةده رفاة عند ربون ال شك 
أف اهلل عز كجل ةاطيو ما ىو أىل لو كزةادةن سواءه نٌفذنا ىذه الوصية أـ ل  ننفذىان كلكن ىو 

لى بو عجاه من كانت ىداةتنا  على ةدهن عجاه من كاف رشدنا بواسطتو عجاه الوفاء .. ةنبغي أف نتح
من كانت مارفتنا باهلل عن طرةقون إنو الوفاء فاندما ةاللي اهلل عز كجل علينا صبلة الرحمة 

كالمغفرةن إنما ةكوف ذلك ألننا بالبلعنا عبرنا عن كفائنا لرسوؿ اهلل ألننا نقوؿ من خبلؿ صبلعناهلل 
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ا محمدان ما ىو أىلو. أرأةت  إلى األبوةن ك  أكصى اهلل األبناء بهما ةقوؿهلل كقل ربي جزل اهلل عن
 ارحمهما كما ربياف صغيرا أل  ةقل اهلل عز كجل ذلكهلل

ليغىن  ًعندىؾى اٍلًكبػىرى أىحىدي   ٍةًن ًإٍحسىانان ًإم ا ةػىبػٍ ا أىٍك ًكبلىىيمىا فىبلى ىي )كىقىضىى رىبُّكى أىال  عػىٍابيديكٍا ًإال  ًإة اهي كىبًاٍلوىاًلدى مى
ًة  ا قػىٍوالن كىرًةمان كىاٍخًفٍض لىهيمىا جىنىاحى الذُّؿٍّ ًمنى الر ٍحمى هىٍرىيمىا كىقيل ل هيمى كىقيل ر بٍّ عػىقيل ل هيمىا أيؼٍّ كىالى عػىنػٍ

ا رىبػ يىاًني صىًغيران(.  اٍرحىٍمهيمىا كىمى

بما ةنبغي من شؤكنك كالنهوض بتربيتكن ال أرأةت لو أنك ل  عدعو ألبوةك بهذه الرحمة كقد قاما 
بد أف ةكرمهما اهلل بالرحمة دعوت أك ل  عدعون لكن اهلل ةالمنا الوفاءن ةالمنا اهلل سبحانو كعاالى 
أف نكوف أكفياء عجاه  بائنا؛ أم أف اهلل ةسلكنا في مسالك األخبلؽ الراشدة. أبواؾ أسدةا إليك 

فسهما في صغرؾ من أجل أف ةنهض منك شابه سايد بحياعون ىذا الماركؼن فابل ما فابل أعابا أن
مستقي ه في سلوكون أال ةستحع منك كلمة عابر بها عن كفائك لهذا االىتماـ. أجل .. ما الكلمة 
التي عابر بها عن كفائك ألبوةك أف عدعو اهلل لهما بهذا الذم علمك اهلل إةاهن فكذلك صبلعنا 

  في الليل كالنهار. إف ىي إال لساف كفاء نرحل بو إلى اهلل عز على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل
كجل نقوؿ لوهلل ةا رب .. لوال رسولك ىذا ما عرفناؾن لوال رسولك ىذا ما التزمنا بهدةكن ما عرفنا 
صراطكن ما عرفنا الحع من باطل. فالله  إنا نسألك أف عزةده فضبلن على فضل كأف عزةده إكرامان 

ى صبلة الابد على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل . ىذا المانى على إكراـن ىذا مان
كددت مرةن أخرل لو أف المسلمين احتفلوا بون لو أنه  جالوا من ىذا الدكاء أعظ  دكاء في 
صيدلية اإلسبلـن عندما عطوؼ بنا ىذه المحن المختلفة الكثيرة. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 الاظي  
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 بهلل أْ ٔؼجل هللا ػٍٝ ؽوفٔؼٛم ث

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

كنبينا محمدان عبده كرسولون نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا 
كصفيو كخليلون خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 اد فيا عباد اهللهللأما ب

 

إف المؤمن باهلل حقان ىو ذاؾ الذم ةمارس عبودةتو هلل عز كجل في السراء كالضراءن ةكوف عبدان هلل 
عز كجل في السراء بالركر الدائ  هلل عز كجلن كةكوف عبدان لو في الضراء بالالبر كااللتجاء 

ةبارح باب مواله كخالقو في كل الدائ  كالدائب إلى اهلل عز كجلن كالمؤمن الحع ىو ذاؾ الذم ال 
األحواؿن كفي كل التقلباتن ةظل ملتالقان باب اهلل متراميان على أعتابون إف كاف في سراء ةدعوه عز 
كجل أف ال ةفقده الخير الذم أكرمو بون كأف ةبقي لو الساادة التي متاو بهان كإف كاف في ضراء 

ر من أى  مظاىر الابودةة هلل عز كجل كال دعاه سبحانو كعاالى أف ةكرف عنو ضرهن كالدعاء مظه
 ةنفك اإلنساف في كل أحوالو عن االحتياج إلى دعائو سبحانو كعاالىن

 

كمن المه  أةها اإلخوة أف نال  أف ىناؾ فرقان كبيران بين الطلب كبين الدعاءن الطلب ةالدر من 
ما الدعاء فهو ما ةتاالى ذاؾ الذم ةتجو بطلبو إلى ندن ةوجو طلبو إليو بناء على شرط اشترطون أ

من الابد إلى الرب من مظاىر اإلعبلف عن ذلو كافتقاره كاحتياجو إلى مواله كخالقون بل من دالئل 
رضاه في كل األحواؿ عن مواله كخالقون رضاه عن كل ما ةفد إليو من ربون ىذا ىو الدعاءن فرؽ  

ةتجو بو الابد إلى مواله كخالقون كبير بين الطلب الذم قد  ةطلبو اإلنسافن كبين الدعاء الذم 
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الدعاء كما كرد في الالحي  ىو الابادةن كفي ركاةة ىو )مخ الابادة( أم لب الابادةن كالابد ال 
 ةدعو ربو على حرؼن أم على شرطن كال ةتجو إلى مواله كخالقو في حالة دكف أخرلن

 

هللن متمسكنان على باب اهلل  بل الابد الالادؽ في عبودةتو هلل عز كجل ةوطن نفسون أف ةظل عبدان 
عز كجلن إف أعطاه أك مناون إف قبلو أك رفضون ىكذا ةكوف الابد الالادؽ في عبودةتو هلل سبحانو 

كعاالىن أما ذاؾ الذم إف نظر فوجد أف النا  عهوم عليو من كل جانبن كأف الخير موفور بين 
كجد أف الخير قد ابتاد عنو كأف  ةدةون اعجو إلى اهلل عز كجل بالرضا كالركر كالقبوؿن أما إف

ن كأعرض كعناسى عبودةتو هلل عز كجلن فهذا إنساف ةابد نفسون كال ةابد  البؤس قد طاؼ بو عبـر
 مواله كخالقو سبحانو كعاالىن كانظركا إلى قولو عز كجلهلل

 

ره اٍطمىأىف   يػٍ نىةه انقىلىبى عىلىى كىٍجًهًو  )كىًمنى الن اًس مىن ةػىٍابيدي الل وى عىلىى حىٍرؼو فىًاٍف أىصىابىوي خى ًإٍف أىصىابػىٍتوي ًفتػٍ ًبًو كى
نٍػيىا كىاٍاًخرىةى ذىًلكى ىيوى اٍلخيٍسرىافي اٍلميًبيني(  خىًسرى الدُّ

 

ناوذ باهلل عز كجل أف نكوف من ىذا الالنفن ناوذ باهلل عز كجل أف نكوف ممن ةابد اهلل على 
طرؼن نحن أةها اإلخوة عبيد هلل في كل حالة دكف أخرلن كىذا مانى قولو على حرؼ أم على 

ن ليسقينان لينجدنان ليكرمنان فاف أعطى  األحواؿن نلتجئ إليو كما التجأنا إليو صبيحة ىذا اليـو
فذالك شأنون كعلك صفة من صفاعون كإف منانا أك حرمنا فنحن عبيده على كل األحواؿن لن نبارح 

 بابون

 

عائنا ليس مرركط بررطن دعائنا دعاء الابد إذ كلسوؼ نالن عن رضانا عن قضائو كقدرهن د
ةتقرب بو إلى ربو كليس طلبانن كليس طلب ذاؾ الذم ةتجو بطلبون كةلحع طلبو بررط أك برركطن 
نا  نحن في كل األحواؿ مملوكوف هلل سبحانو كعاالىن إف أعطانا فذالك ظننا بون كإف حرمنا أك 

بابون نفر منو إليو كناوذ من سخطو برحمتون ليس لنا  منانا أك طردنا فلن نلتجئ باد ذالك إال إلى
باب غير بابون سنظل عبيدان أكفياء لابودةتنا هلل عز كجلن فبل ةقولن قائل ربما انتظر كانتظر أف 
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ةجد استجابة للدعاء الذم اعجهت بو ثلة من عباد اهلل إليو فل  ةجد مظهر استجابة فتبـر كقاؿهلل 
 لنا؟ كأةن ىي ثمرة التجائك  إلى اهلل عز كجل؟. ال ةقولن قائل ىذانأةن ىي استجابة اهلل عز كجل 

 

أكالنهلل ىذا شئننا بالنسبة لموالنا كخالقنان كقد قاؿ الالماء الدعاء مطلوب لذاعون أم على الابد أف 
ةالن عن فقره كحاجتو كعن مسكنتو دائمانن كفي كل األحواؿن ذالك ألف الدعاء ةظهر ىوةة 

ة الابدن كةبين أنو حقان عبد مملوؾ هلل عز كجلن أرأةت إلى الذم ةالف نفسو الداعين ةظهر ىوة
بالابودةة كةالن عن ىوةتو ىذهن عندما ةكرمو اهلل بالاطاءن ث  ةارض عنو كةتأبى على حكمون 

عندما ةبتليو اهلل عز كجل بالمحن أك بالمنعن ىذا كهلل عز كجل ابتبلءات ةرةد أف ةتجلى صدؽ 
 عز كجلن نحن شئننا أف نلتجئ إلى اهللن كنملك حسن ظننا الدائ  باهللن كلنا الالادقينن مع اهلل

ثقتنا التي ال حد لها بحكمة اهلل كبرحمتو ككرمون فاف أعطى فذلك عفضل كإحسافن كإف منع 
 فلحكمة كالمنع من اهلل عطاءن علك ىي حقيقة نؤمن بهان كىذا ىو شئننا مع اهلل سبحانو كعاالىن

 

إلخوة أف مجلسان ضمني قبل سنواتن طوةلة مع ثلة من الناسن ككاف فيه  شاردكف أذكر أةها ا
عائهوفن من ىؤالء الذةن كاف ةقاؿ عنه  ماركسيوفن كنت أنال  ككنت أذكر باهللن فقاؿ أحدى  
مستخفانهلل ك  ىي المدة التي ةمكن أف ننتظرىا إف التجأنا إلى اإلسبلـ؟ كإف عمسكنا بمبادئون 

الزمن نتحوؿ من التخلف إلى التقدـ كمن الفقر إلى الغنى كمن الهواف إلى  خبلؿ أم مدة من
الاز؟ قلت لوهلل إف كنت عرترط على اهلل سبحانو كعاالىن باقبالك إليو فاف اهلل ليس بحاجة إلى 
إقبالكن كهلل عز كجل أف ةحرمك كةحـر عباده جمياانن كأف ةبتليه  بكل أنواع الردائد ك )الى 

 ا ةػىٍفاىلي كىىيٍ  ةيٍسأىليوفى(نةيٍسأىؿي عىم  

 

أما إف كنت عال  أنك عبد كأنك المملوؾ لو كأنو ربك كعزمت على أف عتجو إليو عبدان في كل 
قلت لو  -األحواؿ كفي كل الظركؼ كالتقلبات فأنا على ةقين من أف اهلل سيكرمكن كإني ألسألك 

التي ةنبغي أف أخله لهذا  إنك إنساف شيوعي المذىبن ىل سألت قادعك ك  ىي السنوات -
المذىب إلى أف ةتحقع الهدؼ الذم نساى إليو كنالل إلى الفردكس المفقود الذم نبتغيو؟ أنا 
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أعل  أنك لن عسأؿ ىذا السؤاؿ قادعكن ألف الريوعية دةنن كالخاضع لهذا الدةن ال ةسأؿن 
رترط عليو عنفيذ ما كنحن مالطبغوف بدةن حعن لنا موالنا الذم نحن عبيدهن نوقن بما كعد كال ن

كعدن ىذه حقيقة أةها اإلخوةن كةنبغي أف عكوف ماثلة أماـ أبالارنان كمع ذلك فدأبنا الدعاء كلن 
نبرح باب اهلل عز كجلن ندعوه علك ىي كظيفتنا أعطينا أـ ل  ناطىن علك ىي كظيفتنان أما ربنا 

 سبحانو كعاالى فهو ةال ن كىو أحك  الحاكمينن

 

 ا ةػىٍفاىلي كىىيٍ  ةيٍسأىليوفى()الى ةيٍسأىؿي عىم  

أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل الاظي  أف ةغفر لنا ذنوبنان كأف ةالل  أعمالنان كأف ةرزقنا صدؽ 
 الابودةة لو.         
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 ِزٝ ٠ىْٛ اٌّٛد ِظ١جخ ِٚزٝ ٠ىْٛ ٔؼّخ؟

 

ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامون كةكافئ مزةدهن 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكن 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا محمدان عبده كرسولون كصفيو 
كبارؾ على سيدنا  كخليلون خير نبي أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةرانن الله  صل كسل 

محمد كعلى  ؿ سيدنا محمدن صبلة كسبلمان دائمين متبلزمينن إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىن أما باد فاف اهلل سبحانو كعاالى ةقوؿ في محك  

 عبيانوهلل

ليوىكيٍ  أىةُّكيٍ  )عبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو  يىاةى لًيىبػٍ قىًدةره * ال ًذم خىلىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحى
 أىٍحسىني عىمىبلن كىىيوى اٍلاىزًةزي اٍلغىفيوري(

ال حظوا ةا عباد اهلل كيف أف اهلل عز كجل قدـ االىتماـ بالموت على الحياةن مع الال  بأف الحياة 
واقع الذم ةايرو اإلنسافن كمع ذلك فاف البياف مقدمة على الموت بالنسبة للمرحلة الزمنيةن كال

اإللهي ل  ةلتفت إلى المنهج الزمني كالترعيب الميقاعين كإنما قاؿ الذم خلع الموت كالحياةن 
كالحكمة من ذلك أف ةلفت البياف اإللهي نظر اإلنسافن إلى أف عليو أف ةهت  بما ىو مقبل عليون 

من األىمية بمكافن كأنت عتقلب في حياعك التي عايرها أكثر من اىتمامو بما ىو متقلب فيون إف 
اليـو أف عتأمل في الموت الذم أنت نقبل إليو عما قرةبن فمن ىنا قدـ ذكر الموت على الحياةن 
كلكن اإلنساف ةايش في حياعو ىذه التي ةتقلب في غمارىا متاامبلن مع نقيض ما ةقولو بياف اهلل عز 

اء أـ أبىن كةضع كل ىمو ككل عالوراعون كةحبس سائر أحبلمون كجل ةارض عما ىو مقبل إليون ش
في حياعو الدنيوةة التي ىو مارض عنها عما قرةبن كعلى الرغ  من أف المالطفى صلى اهلل عليو 
كسل ن لفت نظرنا إلى ىذا الذم ةوحي بو بياف اهلل عز كجل فقاؿهلل )أكثركا من ذكر ىادـ اللذات 

أم  -إال قٌللو كما ذكر في قليل  -أم من المااصي  -كثير   كمفرؽ الجماعات فانو ما ذكر في
إال كٌثره( على الرغ  من أف المالطفى صلى اهلل عليو كسل  لفت نظرنا إلى ىذا  -من الطاعات 

الذم ةوحي بو بياف اهلل سبحانو كعاالى فاف الناس أك أكثر الناس مارضوف عما ى  مقبلوف إليون 
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كةتقلبوف بدالن عن ذلكن في غمرة حياعه  الدنيا التي ى  عما  كمتناسوف لو أك متغافلوف عنون
 قرةب مارضوف عنهان

ىو الذم ةجال من الموت ماليبةن إف الذم ةجال من الموت  -أةها اإلخوة  -كىذا اإلعراض 
ماليبة عتربه بحياة اإلنساف ليس حقيقة الموت ذاعون كإنما الذم ةجال الموت ماليبة حقيقة 

لموتن كمن ث  عدـ عهيأه للموت الذم ىو مقبل إليو كعدـ عهيأه لما باد إعراض اإلنساف عن ا
الموتن فهذا ىو الذم ةجال من الموت ماليبة كالذم جالها كذلك إنما ىو اإلنساف ذاعون كمن 

عجب إف بياف اهلل عز كجل ةؤكد كةبين ىذه الحقيقة لنا بأساليب شتى في محك  عبيانون كأف 
ل  ةلفت أنظارنا إلى ىذا المانى منبهان كمؤكدان كمع ذلك فاف من شأف المالطفى صلى اهلل عليو كس

أكثر الناس أف ةارضوا عن الحدةث عن الموتن كإذا كجدكا أنفسه  في مناسبة عستادم 
الحدةث عنو عغافلوا عنو كإذا أعي  للواحد منه  أف ةفر من الحدةث عنو فالن كإذا أعي  ألحدى  

ل أةضان كإنو ألمر مذىل كمضحكن لو كاف ىذا الفرار أف ةسكت المتحدث عن الموت فا
بالسماع أك بالنفس عن ذكر الموتن محرران لئلنساف عن الموتن لكاف ىذا عمبلن مقبوالن كماقوالنن 

كلكن اإلنساف ةال ن كل الناس ةالموف أف الموت ىو القدر الذم ال ةمكن ألحد أف ةفر منون 
 كصدؽ بياف اهلل عز كجل القائلهلل

ًقيكيٍ  ثي   عػيرىدُّكفى ًإلىى عىاًلً  اٍلغىٍيًب كىالر هىادىًة فػىيػي  )قيلٍ  نىبٍّئيكي  ًبمىا  ًإف  اٍلمىٍوتى ال ًذم عىًفرُّكفى ًمٍنوي فىًان وي ميبلى
 كينتيٍ  عػىٍامىليوفى(ن

ي دىةو(كصدؽ ربنا عز كجل إذ ةقوؿهلل )أىةٍػنىمىا عىكيونيوٍا ةيٍدرًككُّ ي اٍلمىٍوتي كىلىٍو كينتيٍ  ًفي بػي   ريكجو مُّرى

فما لك عارض عما ىو متربه بكن ما لك عارض عن نهاةة طرةع كتي عليك أف عسير فيو كىو 
ذك اعجاه كاحدن ال عستطيع أف عاود القهرقرة من طرةقك ىذان لماذا عغمض عينيك عن المحطة 

ما قد ةضحك  األخيرة التي أنت صائر إليهان ىذا ىو األمر الذم ةضحكن كشر الببلء كما قالوا
 في كثير من األحياف.

أةها اإلخوةهلل أرةد في ىذه الدقائع أف أكض  لك  الخطأ الكبير الكبيرن من إعراض اإلنساف عما 
صائر إليو ن ث  ألكض  لك  كلنفسي الدكاء الذم إف استاملناه ىاف علينا ذكر الموتن بل ذاب 

عن الموتن فهو أف اإلنساف إذا أعرض مانى الماليبة فيو أةضانن أما الخطأ كالخطر في إعراضنا 
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عن ىذا الذم ىو صائر إليون فمانى ذلك أنو ةجال من الموت فداء لهذه الحياة الدنيان ىذا ىو 
عفسير ىذا الموقف كال ثاني لون مانى إعراضنا عن الموت كعجاىلنا لو كعناسينا ألمره أننا نجال 

لتي نتقلب فيهان فاعجب إلنساف ةجال من من الموتن كما باد الموت فداء لحياعنا الدنيوةة ا
الباقي فداءن للفانين فاعجب إلنساف ةجال مما ىو صائر إليو كمنتو إليون فداء لطرةع ةمر بون 

لمابر ةسير فيون لجسر ةقطاو إلى الغاةةن إلف كاف الجنوف فنونان فاف ىذا لهو أسوء فنوف الجنوفن 
في مابر كك  كك  ةقرع  -أةها اإلخوة  -يا ىذه ال رةب في ذلك ق ن نحن نسير من حياعنا الدن

 أسماعنا بياف اهلل عز كجل القائلهلل

ًن اعػ قىى( ره لٍّمى يػٍ نٍػيىا قىًليله كىااًخرىةي خى  )قيٍل مىتىاعي الد 

 كك  كك  نسمع قوؿ اهلل عز كجلهلل

 ثي   مىٍأكىاىيٍ  جىهىن  ي كىبًٍئسى اٍلًمهىادي( )الى ةػىغير ن كى عػىقىلُّبي ال ًذةنى كىفىريكٍا ًفي اٍلًببلىًد * مىتىاعه قىًليله 

 كك  نسمع قولو سبحانو كعاالىهلل

اثػيره ًفي اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلى  نىكيٍ  كىعىكى نٍػيىا لىًابه كىلىٍهوه كىزًةنىةه كىعػىفىاخيره بػىيػٍ ا اٍلحىيىاةي الدُّ ًد كىمىثىًل غىٍيثو )اٍعلىميوا أىن مى ٍكالى
عيوي ثي   ةىًهيجي فػىتػىرىاهي مياٍلفىٌران ثي   ةىكيوفي حيطىامان كىًفي اٍاًخرىًة عىذىابه شىًدةده كىمىٍغًفرىةه مٍّنى أىٍعجىبى اٍلكيف ارى نػىبىا

نٍػيىا ًإال  مىتىاعي اٍلغيريكًر(  الل ًو كىًرٍضوىافه كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ

الذم ال  -الباقي ىذه الحقيقة ال ةجهلها أحد كمع ذلك فما أكثر من ةالٌر على أف ةجال من 
فداءن للفانين فداء لهذا الجسر الذم نابره كنمر بون فهذه ىي خطورة  -مناص منو كال مفر منو 

الداء كعلك ىي ظاىرة الماليبة في حياة اإلنساف ليس الموت ماليبة إنما الماليبة ىذا الواقع 
 الذم ةمارسو اإلنساف باختياره أما الدكاءن 

 ه ىاف علينا ذكر الموت بل ربما أطربنا ذكر الموت؟ ما الدكاء الذم إف استاملنا

الدكاء أةها اإلخوة أف نستاد لما باد الموتن الدكاء أف نالل  حالنا مع اهللن الدكاء أف نامر 
حياعنا التي نحن مقبلوف إليهان كأف نضع كل ىمنا أك جٌل ىمنا لبناء ذلك الغراس إلشادة البناء 

فالنا ذلكن كإف عمرنا الطرةع بيننا كبين اهلل عز كجل بالتوجو الذم نحن مقبلوف إليون فاف نحن 
إليو على الالراط الذم أمرن كبالتزاـ النهج الذم أكصانا بون كذكرنا بون فلن ةكوف غائب أحب 
إلينا من حاضر من الموتن ذلك ألف الموت ةالب  بوابة الوصوؿ إلى اهللن ةالب  بوابة الوصوؿ 
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كحققت ما أكصاؾ بو ففاض قلبك حبانن لو كفاض قلبك اشتياؽ  إلى اإللو الذم استجبت ألمره
إليون كما الجدار الذم ةحوؿ بينك كبين رؤةتون شيء كاحد ال ثاني لو أال كىو جدار الموتن 
عندئذ سيجال الروؽ فؤادؾ ةنتظر لحظة ىبوط ىذا الجدار لتتجاكزه إلى لقاء اهلل سبحانو 

أنا أضرب لك  مثبلن  إنساف استأجر داران لارر سنوات باقد كعاالىن ىذا ىو الدكاء أةها اإلخوةن ك 
ةنٌه على أنو ال بد أف ةخرج من ىذه الدار في نهاةة السنوات الاررن كلو دار على مقربة من 

ىذه الدار التي استأجرىا كلكنها خربةن ىذا اإلنساف لما سكن في ىذه الدار التي استأجرىان غٌره 
رجن كزةنة فأنساه ذلك األلع داره الخربة التي ال بد أف ةالل إليهان منظرىان غٌره ما فيها من به

كمرت السنة علو السنة علو السنةن كىو سكراف بهذه الدار التي استأجرىان كالتي ال بد أف ةخرج 
منها ع  قرةبن كلما مرت السنوات الارر جاء صاحب الدارن ةقرع باب داره كةذكره بضركرة 

جار قد انتهىن كعندئذ عذكر أف داره خربةن ال عالل  للسكنى فيها الخركج منو ألف عقد اإلة
كةنظر إليها من كثب كةراىا أنها عقوؿ لو إنني  سفة ال أصل  للسكنىن ال بد أف ةكوف خركج ىذا 
اإلنساف من ىذه الدار ماليبة كأم ماليبة كلكن ما الذم جال ماليبة منهان نسيانو لما ىو صائر 

التي ال بد أف ةنتهي إليهان كعالقو بما ىو مفارؽ لون ىذا ىو الذم جال  إليون نسيانو لتلك الدار
من خركجو من دار الناسن ماليبة كأم ماليبةن لكن انظركا إلى الااقل الذم بدأ منذ أف حلت 

قدماه في علك الدار التي استأجرىان بدأ ةذىب في كل ةـو ساعة أك ساعتين ليالل  من شأف داره 
ىا ن كليأسسها على النحو الذم ةركؽ لون فما أف انتهت السنوات الارر كليرممها كليايد بناء

حتى كانت داره التي سيالل إليهان متألقةن عقوؿ لو بلساف الحاؿ مرحبان بكن ىا أنا ذا مهيئة ألف 
أسادؾن عندما ةأعي صاحب الدار ليستخرجو من دارهن ةخرج من داره كىو جذالف كةقطع الطرةع 

أعرض عنها كالدار التي ىو صائر إليها في نروة كطربن ما من خطوة ةخطوىا ما بين الدار التي 
مبتادان عن الدار التي عركها متقربان من داره التي ةملكها إال فؤاده ةرقه فرحانن ىذه قالة اإلنساف 

في ىذه الحياة الدنيا مع داره التي ىو مقبل إليها كرح  اهلل سلمة بن دةنار أبا حاـز ةـو سألو 
اف بن عبد الملك كقد جاءه زائران ةا أبا حاـز ما لنا نكره الموت قاؿهلل ألنك  عمرع  دنياك  سليم

كخربت   خرعك ن فكرىت  أف عنتقلوا من دار عمار إلى دار خرابن إم إف من عكس األمر فاىت  
فاف  بتامير الدار التي ىو مقبل إليها  كعرؾ داره الدنيا التي ةايش فيها للضركرة كلقدر الحاجةن

ىذا اإلنساف لن ةكره الموت بركل من األشكاؿن الحظوا أةها اإلخوة أنني عندما أكفع لتامير ما 
بيني كبين موالم كخالقي باالنقياد ألمره باإلكثار من ذكرهن بحمده كشكرهن على نامو ال بد أف 
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لروؽ إلى اهلل ةفيض قلبي حبان كمن ث  ال بد أف ةفيض قلبي اشتياقان إليون كإذا اىتاج القلب با
ذابت خطورة الموت كذاب األسى الذم ةمكن أف ةرار بو اإلنساف عندما ةذكره زةد من الناس 
بالموت كأحداثون بل ةجد في الموت الذم ىو مقبل إليو أطرب ساعة ةجتازىا إلى اهلل سبحانو 

اهلل عنهاهلل  كعاالى كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إذ قاؿ للسيدة عائرة أـ المؤمنين رضي
)من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ن كمن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه( قالت عائرة هلل أكراىية 
الموت فكلنا نكره الموت ةا رسوؿ اهللن قاؿهلل )ليس ذاؾ كلكن المؤمن إذا برره اهلل برضوانو 

اهلل كعذابو كره لقاء كمغفرعو كجنتو أحب لقاء اهلل فأحب اهلل لقائون كإف الكافر إذا برر بسخ  
اهلل فكره اهلل لقائو( كقد فالل لنا المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ىذا الحدةث الذم ركاه 

الريخاف في مكاف  خر كزاده عفاليبلن فأكض  لنا أف المؤمن إذا دنا منو الموت برره اهلل بما ىو 
نيا كةلقى مواله صائر إليون فليس شيء أحب إليو في علك الساعة من أف ةخرج من ىذه الد

كخالقو عز كجل أما الكافر فانو إذا دنا من الموت أراه اهلل عز كجل ماليره فليس شيء في الكوف  
 كلو من الخركج من الدنيا. كصدؽ اهلل القائلهلل

انيوٍا ةػى  تػ قيوفى * لىهي ي اٍلبيٍررىل ًفي )أىال ًإف  أىٍكلًيىاء الٌلًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍ  كىالى ىيٍ  ةىٍحزىنيوفى * ال ًذةنى  مىنيوٍا كىكى
اًت الٌلًو ذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلاىًظي ي( نٍػيىا كىًفي ااًخرىًة الى عػىٍبًدةلى ًلكىًلمى  اٍلحىياًة الدُّ

أما البررل في الحياة الدنيا فهي ساعة الفراؽ عندما ةدنو الموت من كاحد من ىؤالء الذةن كتب 
ةرةو البارم عز كجل مقامو كةرةو مظاىر الساادة التي عنتظرهن اهلل سبحانو كعاالى له  الساادة 

الموتن الموت عندئذ ةكوف فرحة ما مثلها فرحون كال بد أف ةقوؿ كما كاف ةقوؿ ببلؿ عندما 
اشتدت بو برحاء الموت كقد سمع من ةأسى كةحزف لفراقو كةقوؿ كاكرباه قاؿ بل كاطرباه غدان 

 نلقى األحبة محمدان كصحبو.
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 ِٓ اٌنٞ ٠غت ػٍٟ ارجبػٗ فٟ ِضً ٘نٖ األ٠بَ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامون كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكن 

د أف سيدنا محمدان عبده كرسولون كصفيو كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشه
كخليلون خير نبي أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ على سيدنا 

محمد كعلى  ؿ سيدنا محمدن صبلة كسبلمان دائمين متبلزمينن إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 د فيا عباد اهللهللأما با

 

مرة أخرل ناود للحدةث عن الازلةن كعن كاجب المسل  في ىذا الاالرن كأماـ ىذه الفتن 
المتجليةن كإني ألرجوا أف ةكوف في ىذا الحدةث الذم أقولو للمرة الثالثة أك الراباة ما ةغني عن 

؟ كبمن اعالل؟ الاودة إليون كما ةغني عن أم نقاش خاص فيون ةسأؿ المسل  اليـو ماذا أصنع
ككيف أقي  اإلسبلـ الذم أمرني اهلل عز كجل باقامتو؟ ككيف أقي  دكلة اإلسبلـ؟ ةسأؿ ىذه 

األسئلة الكثيرةن كةفسر في أرؽ كى  كبير لمارفة اإلجابة عليها كالجواب كاض ن كاإلجابة بدىيةن 
ةزةغ عنها إال ىالك(ن   كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عركنا على )بيضاء نقية ظاىرىا كباطنهان ال

كما قاؿ عليو الالبلة كالسبلـن ماذا عالنع كبمن عستاين ؟ كمع من عضع ةدؾ؟ عسأؿ نفسك ىذا 
السؤاؿن كأنت عايش في ىذا المجتمع الذم أنت فيو ككأنك عايش في قاعة كبيرةن في حفلة من 

مختلفة اختفت عحتها ىذه الحفبلت التنكرةةن ال عكاد عرل كجهان على حقيقتون كإنما عرل أقناة 
 الوجوه الحقيقيةن أنت عايش في مجتمع ىذا شأنو.

ث  عسأؿ بمن اعالل؟ كمع من أضع ةدم؟ ما أكثر ما عرل من ةحدثك عن ضركرة الامل في  
اإلسبلـن كالامل الجماعي من أجل إقامة حكمو كمنهاجون كعتأملو جيدان كإذا ىو رجل من ىواة 

ةرةد أف ةتخذ من بضاة أشخاص سلمان لمنالب ةهواهن كما المناصبن كمن ىواة المكانة فهو 
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أكثر ما عرل رجبل ن  خر ةتحدث عن األفكار المختلفةن التي عتحدث عن اإلسبلـ كةقوؿ لك كما 
قاؿ لي أحدى هلل إنو استخار اهلل عز كجل فرأل الخير في أف ةسير في االعجاه الفبلنين كأف ةالل 

راىا إسبلميةن كىي فئة من الفئات الهدامة التي سخرىا  صرعو كنراطو بفئة من الفئات التي ة
االستامار األجنبي منذ سنوات طوةلة من أجل إفساد الدةنن كمن أجل إشاعة االضطراب في 
عقوؿ المسلمينن فهذا رجل ثاف مقنع بقناع  خرن كما أكثر ما عرل رجبلن ثالثانن أك شابان ثالثان قد 

السبحةن كعظاىر بالحماسة لدةن اهللن كما رأةت ذلك في أرخى اللحيةن كأظهر اإلسبلـ كحمل 
باض الببلد اإلسبلميةن ةستنكر المنكرات الالغيرة كةخلع من أجلها فتنانن كةهيب بالناس أف 

ةقارعوا النظ  كالمجتماات من أجل عفتيت دستور اإلسبلـ كمنهجون كباد قليل عتأملو كإذا ىو 
إلسبلـن كلكنو ةرةد أف ةثير فتنة ىوجاء ن كةرةد أف ةخرج إنساف ملحد ال ةؤمن باهلل كال ةؤمن با

المسلمين من الطرةع الذم ةسيركف فيو إلى اهللن لالو ةسخرى  لفتنةن لالو ةسخرى  لببلءن لالو 
ةجهض دعوة إسبلمية عنترر بطبياتها في المساجد كىنا كىناؾن فهذا قناع ثالثن كما أكثر 

الحماس للدةن كى  ةضمركف اعجاىان سياسيانن ما أكثر من األقناةن ما أكثر الذةن ةتظاىركف ب
ةتظاىركف بضركرة خلع جماعة عستايد للدةن قوعو كى  من ىواة المناصبن ما أكثر الذةن ةنقلوف 

 ىذا الكبلـ نفسون كإف أحدى  لينتسب إلى فئة قادةانية أك فئة مادةة أخرل.

يو على الحقائعن فاأللسن عتكل  بركل كىكذا فأنت ةا أخي المسل ن عايش في عالر ال عطمئن ف
كالوقائع عتكل  بركلن أكثر النفوس متامقة بالدنيا بالسراب باألىواءن بالمناصب كلكن ألسنته  
عستامل السلاة الرائجةن كالسلاة الرائجة بين الناس اليـو ىي اإلسبلـ كالحدةث عن اإلسبلـن 

بغي أف عالنع؟ ةجيبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل كخداع البسطاء باس  اإلسبلـن في ىذا الجو ماذا ةن
عليو كسل ن أجوبة كاضحة صرةحة قاطاة ةقوؿ فيما ةركةو النسائي كأبو داككد عن ابن عمرك بن 

الااص رضي اهلل عنو ةقوؿهلل قاؿ لي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  )إذا رأةت الناس ملجت 
قاؿ فماذا عأمرنيهلل قاؿهلل  -في ةدةو  كشبك رسوؿ اهلل -عهدكى  كقلت أماناعه  كأصبحوا ىكذا 

الـز بيتكن كأمسك عليك لسانك كخذ ما عارؼ كدع ما عنكرن كالـز أمر الخاصةن كدع عنك أمر 
الاامة( كقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في ما ركاه الترمذم كالنسائي كأبو داككد كابن 

 هلل )إذا رأةت شحان مطاعانن كىوان متباانن ماجو في أسانيد صحيحة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عيو كسل
كدنيا مأثرةن كإعجاب كل ذم رأم برأةون فدع عنك أمر الاامةن كعليك بخاصة نفسكن فاف 

أمامك  أةامان الالبر فيهن مثل القبض على الجمر للرجل منه  أجر خمسينن قاؿ أحد الالحابة  
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لى الحع أعوانانن كال ةجدكف( كةقوؿ منا أـ منه  ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل بل منك ن ألنك  عجدكف ع
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أةضانهلل فيما ةركةو البخارم عن حذةفة بن اليماف أنو قاؿ كاف الناس 
ةسألوف رسوؿ اهلل عن الخير ككنت أسألو عن الرر مخافة الوقوع فيو كالحدةث طوةل ةقوؿ رسوؿ 

لخير شر؟ قاؿهلل )نا  ن أناس ةقفوف على أبواب اهلل في  خره جوابان على سؤاؿ حذةفة أباد ذلك ا
جهن ن فمن استجاب لدعوعه  قذفوه فيهان قاؿ صفه  لنا ةا رسوؿ اهللهلل قاؿ ى  من أبناء جلدعنا 
ةتكلموف بألسنتنان قاؿ فماذا عأمرني ةا رسوؿ اهلل أف أصنع؟ قاؿهلل علـز جماعة المسلمين كإمامه ن 

قاؿهلل فاعتزؿ علك الفرؽ كالجماعات كلها كلو عاض على قاؿهلل فاف ل  عكن له  جماعة كال إماـ؟ 
أصل شجرة حتى ةأعيك الموت كأنت عل ذلك( ىذا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةجيب 

الحائرةنن كةنهي اضطراب المضطربينن كةال  الجاىلينن كةضع النقاط على الحركؼن كقد قاؿ 
 ربنا جل جبللوهلل

 

ًثيران(ن )لىقىٍد كىافى لىكيٍ  ًفي رىسيوًؿ  ةه حىسىنىةه لٍّمىن كىافى ةػىٍرجيو الل وى كىاٍليػىٍوـى اٍاًخرى كىذىكىرى الل وى كى الل ًو أيٍسوى
 كةقوؿهلل )م ٍن ةيًطًع الر سيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى الٌلوى(

 

كاهلل سبحانو كعاالى أرسل رسولو مبينان كالرسوؿ ىو الذم ةقوؿ لقد أكعيت القر ف كمثلو ماون فمن 
ناو ىذا الكبلـ فبل أقناو اهللن كمن أردا من باد ىذا الكبلـن كبلمان أكض  فبل رأل عقلو ما ل  ةق

ةوض  لو السبلن كمن ل  ةجد في ىذا البياف الموض  الناصع الذم ةنبض بالرحمة كالرفقة 
 كالحب ألمتون من ل  ةجد في ىذا الكبلـ غذائو المربع فبل أشباو اهلل لو عقبلن كال فكرانن ىكذا
ةقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فبل داعي لبحث باد ىذا كلكن قد نحتاج إلى شيء من 
التفسير لكبلمو )عليك بخاصة نفسك( قاؿ علماء الحدةثهلل ما مانى خاصة النفس؟ ىل مانى 

ذلك أف ال ةلـز إال ذاعون فبل ةأمر بماركؼ كال ةنهى عن منكرن ال )عليك بخاصة نفسك( أم كن 
لى نفسك أكالن كعلى أىل بيتك ثانيان فه  من خاصتكن أق  بيتك على أساس إسبلمي رقيبان ع

سلي ن كن  مران بالماركؼ ناىيان عن المنكر فيون ث  إنك ةنبغي أن عأمر بالماركؼ كعنهى عن 
المنكرن أصدقائك كأصحابك كذكم رحمكن ككل من عرل لنفسك عليه  سلطانانن فه  أةضان من 

ى كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل هلل )عليك بخاصة نفسك( كمن خاصة نفسك ىذا مان
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عجب أنا نرل أناسان ةحاركف كةضطربوف كةموج أمرى ن ماذا نالنع؟ كالببلء في بيوعه  كال ةمضوف 
شيئان من كقته  الازةزن إلصبلح مفاسد بيوعه ن إلصبلح الجدؿ القائ  بين جوان  أسرى  كأىليه  

مر الذم ةضحك كشر البلية ما ةضحكن كلك  رأةت أناسان أةها اإلخوة كأكالدى ن إف ىذا من األ
كضرب األمثلة في ىذا المجاؿ ةفيد ةتحدثوف كةظهركف أنفسه ن عن اإلسبلـ ككيف ةنبغي أف 

ةحك  اإلسبلـ؟ ككيف ةبنغي أف عكوف قوانين األمة قوانين إسبلمية كىو ةقوؿ بمناسبة كربما بدكف 
يران جهازان علفزةونيان  خر ملونانن فجهازه الذم عنده غير ملوفن كقاؿ لو مناسبة إنو قد استقدـ أخ

ن ككضات ااخر  كاحد من أصدقائون كما فالت بالجهاز األكؿ؟ قاؿ كضات كاحدان في غرفة النـو
في غرفة الجلوسن كةتحدث عن المجتمع اإلسبلمين ككيف ةنبغي أف ةراد كعلى أم الدعائ  

مر بالماركؼ كالنهي عن المنكرن ك خر أرل لو بنات كبار كصلن مبلغ ةنبغي أف عنهض عملية األ
البلوغن لو أننا ال حظنا أمر الررع فيهن لكاف على الواحدة منهن أف عحتجب من فرقها إلى 

قدمهان كىي عتخطر في الروارع بمظهر ال كاهلل ربما التبس على اإلنساف أنها  فتاة مسلمة أـ غير 
كيف نقي  المجتمع اإلسبلمي؟ ككيف نبني اإلسبلـ؟ أمثلة أكثر من ىذا مسلمةن ككالدىا ةتحدث  

حدثتك  عن طرؼ منهان البذخ الذم عراه في بيوت المسمينن الاهر الذم عتس  بو أفرح 
المسلمينن الفسوؽ كالفجورن الذم عرش في بيوت المسلمينن أال عتالور ىذا الببلءن أال 

ك لتتسائل عن  اإلطارن ضع الالورة السليمة قبل كل عتالور الطوفاف كعدع الريطاف ةلاب باقل
شيء ث  عسائل عن اإلطار الذم ةنبغي أف عضاون أسأؿ اهلل سبحانو كعاالىن أف ةجمع أمرنا على 
بالحع كأف ةرزقنا اعباع المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن كأف ةجالنا ممن عهمه  خالائالنا كذكك 

 خاصة كعامةن قرابتنان كأرحامنا حتى ةالل  اهلل أمرمنا

 

 فاستغفركا اهلل ةغفر لك         
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 ِشىالد ٠غغ اٌّؾزفٍْٛ ثنووٜ اإلٍواء ٚاٌّؼواط اٌطوف ػٕٙب
 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد  كما ةنبغي 
كما أثنيت على   لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءاي عليك أنت

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 

إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما باد فيا عباد اهللهلل

منذ أةاـ احتفل الاال  اإلسبلمي بذكرل اإلسراء كالماراج كأقيمت الحفبلت الكثيرة في أقطار  
قدس إسبلمية شتى بهذه المناسبةن كدارت األحادةث كلها في ىذه االحتفاالت حوؿ بيت الم

كالمسجد األقالىن كضركرة أف ةهٌب المسلموف الستاادعو كرب  الخطباء بين ذكرل اإلسراء 
كالماراج كبين قداسة المسجد األقالى كبين ماليبة استبلب اليهود لو من المسلمينن كعند ىذا 
كقف حدةث الخطباء ككقف كبلـ المتكلمين كالمتحمسين مع أف ذكر اإلسراء كالماراج كما أنها 

بالمسجد األقالى فهي عذكر أةضان بالاللوات الخمس التي أمر اهلل عز كجل بها عباده في  عذكر
علك الليلةن كعذكرى  بكثير من المحرمات التي جسدت أماـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  

عقوباعهان كعذكرى  بكثير من الواجبات التي جسدت أماـ عين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في 
يلة مثوباعهان كمع ىذا فاف الناس الذةن احتفلوا بهذه الذكرل في ماظ  أقطار الاال  علك الل

اإلسبلمين ل  ةبالركا مما عوحي بو ىذه الذكرل إال مركلة المسجد األقالىن كإال مركلة 
األرض المقدسة التي استلبت كاغتالبت من أةدم المسلمين فالى ما عدؿ ىذه الظاىرة؟ كلماذا 

مسألة كاحدةن مما عذكرنا بها أك مما عذكرنا بو حادثت اإلسراء كالماراج كةغضوف  ةنتقي المحتفلوف
 الطرؼ عن المسائل األخرل؟ 

إف من المالـو أف اهلل عز كجل أمر عباده بخمس صلوات في اليـو كالليلةن في الليلة التي أسرم 
السماكات الابل كمن بها برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إلى البيت المقدسن ث  عرج بو إلى 

المالـو أف صلة ما بين الابد كربو ال عتمثل بادئ ذم بدء إال بهذه الالبلة كمن المالـو أف 
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االنساف ل  ةستطيع أف ةستاين  في عنفيذ أمر اهلل عز كجل بو إال إذا استااف ذلك بالالبلةن 
 ةؤدةها على كجهها أل  ةقل موالنا عز كجل في محك  كتابوهلل

 ال ًذةنى  مىنيوٍا اٍستىًاينيوٍا بًالال ٍبًر كىالال بلىًة( أل  ةقل اهلل عز كجل في محك  كتابوهلل )ةىا أىةػُّهىا

ا الى نىٍسأىليكى ًرٍزقان ن ٍحني نػىٍرزيقيكى كىاٍلاىاًقبىةي ًللتػ ٍقوىل( أ  هى ًة كىاٍصطىًبٍر عىلىيػٍ ل  ةأمر اهلل )كىٍأميٍر أىٍىلىكى بًالال بلى
لما أمرى  باإلةماف حتى أصبحت رابطة ما بين اإلةماف كالالبلةن رابطةن عز كجل عباده بالالبلة ك

قوةةن في كتاب اهلل عز كجل .. كىل ةمكن لئلنساف أف ةستارض حوادث اإلسراء كالماراج ث  ال 
ةتذكر أىمية ىذه الفرةضة التي فرضها اهلل علينا كأناطها بأعناقنان فلماذا ننسى في ىذه المناسبة 

الواجبات الابادةة التي  كلف اهلل بها عباده؟ كنتذكر فق  أف نجال من ىذه أقدس كاجب من 
الحادثة أداة طنين كرنين لنستنهض بو عواطف المسلمين من أجل استاادة األرض المقدسة. 

 لماذا؟ 

أل  ةجسد لنا ذكر اإلسراء كالماراج عظ  جـر الذم ةقترفو  كل الربا .. أل  عحدثنا ذكرل 
ج عن الجرةمة الكبرل التي ةقترفها مرعكبوا الفواحش الذةن نسوا أمر اهلل عز كجل اإلسراء كالمارا 

كنهيو .. أل  عجسد لنا ذكرل اإلسراء كالماراج كثيران من الواجبات التي حدثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسل  عنها من خبلؿ مراىداعو .. فلماذا نتجاىلها جمياان ث  نجال ذكر اإلسراء كالماراج 
فق  لساف ناطقان عن البيت المقدس كما ةتالع بالبيت المقدس؟ كلماذا شٌرؼ اهلل رسولو بهذه 

 الخارقة؟ كلماذا أكـر اهلل رسولو باإلسراء إلى بيت المقدس كبالاركج إلى السماكات الابل؟

هلل أكرمو اهلل عاالى بهذا حتى ةلفت ذلك نظرنا إلى أف محمد صلى اهلل عليو كسل  مؤةده من قبل ا
عز كجل كأنو رسولو الالادؽ األمين كأنو ل  ةفتئت على ربو شرعان بٌلغو كال رسالة أخبرنا إةاىان 
حادثة اإلسراء كالماراج من أكبر األدلة المؤةدة بنبوة رسوؿ اهللن فالحكمة ىي أف نزداد ةقينان 

طان بسنتو كسيران على ىدةو بنبوعو كنزداد إةمانان برسالتو لكي ةزةدنا ىذا اإلةماف عمسكان بهدةو كارعبا
كصراطو الذم بلغنا إةاه من عند رب الاالمين سبحانو كعاالىن فلئن احتفلنا بذكرل اإلسراء 

كالماراج كل  عزدنا ىذه الذكرل إةمانان بنبوة رسوؿ اهللن كبالتالي عمٌسكان بررعة رسوؿ اهلل كعمٌسكان 
دءان من الاللوات الخمس إلى بقية األكامر إلى بما أكصانا باعباعو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ب

اجتناب سائر النواىي كالمنكراتن إف ل  عفدنا ىذه الذكرل زةادة إةمافو برسوؿ اهلل كزةادة عمسكو 
بررع اهلل فماذا صنانا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كنحن نحتفل بهذه الذكرل؟ كماذا ةغني 
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قالى أك عن غير المسجد األقالى كما أعظ  أف نتحدث عن أرض استلبت عن المسجد األ
 مالائبنا كما أكثرىا؟ 

ًة ارعباطنا برسوؿ اهلل من  ماذا ةجدةنا ذلك إف ل  نؤسس إف ل  نق  ىذا المانى على أساسو من شد 
شد ًة عمسكنا بهدةون من عجدةد إةماننا بو من عحرة  ما حر ـ من أف نوجب علينان ما أكجب من أف 

ت الخمس فنؤدةها كما أمرنا بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن أل  ةيقبل نقبل إلى الاللوا
المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ في اليـو الثاني باد ىبوطو من السماكات الابل أل  ةقبل إلى 
أصحابو ةالمه  كيف ةاللوف ةالمه  متى ةبدأ كقت الالبلة كمتى ةنتهي؟ كىل عركت ذكرل 

مليان في حياة المسلمين أقدس من ىذا األثر؟ أثر إقباله  على اهلل في اإلسراء كالماراج أثران ع
 اليـو خمس مرات ةاللوف ةدعوف كةتضرعوف كةسجدكف بين ةدم اهلل عز كجل.

أرةد أف أقوؿ من خبلؿ ىذا الكبلـ إف لكل شيء مفتاحن كإف الدخوؿ إلى أم ساحةو ال ةالل   
ستاادة أرضنا السليبة كمفتاح استاادة عزنا الثالث إنهما إال إذا ع  الدخوؿ إليها من بابهان كمفتاح ا

ىو الدةنونة هللن كالخضوع ألمر اهللن كإقامة الاللة بيننا كبين اهللن كال ةمكن أف عقـو ىذه الاللة 
 بيننا كبين اهلل إذا ضيانا الالبلة كارعكبنا المنكرات أل  ةقل لنا ربنا عز كجلهلل 

ةى كىاعػ بػىايوا الر هىوىاًت فىسىٍوؼى ةػىٍلقىٍوفى غىٌيان( )فىخىلىفى ًمن بػىٍاًدًىٍ  خىٍلفه   أىضىاعيوا الال بلى

رٌعب اهلل ىذا الوعيد على ذلك الترؾ خلف من بادى  خلفه أضاعوا الالبلة كقد أضاناىا كاعباوا 
سوؼ  الرهواتن كقد اعباناىا. ماذا ةقوؿ اهلل باد ذلكهلل )فىسىٍوؼى ةػىٍلقىٍوفى غىٌيان( سوؼ ةلقوف ضبلالنن

ةقاوف في عيو. نحن كاقاوف في عيو .. عيهنا ىو ىذه المالائب التي نااني منها .. عيهنا ىو عسلي  
اهلل علينا أراذؿ األم ن اليهود استلبوا أرضنا كانتقالوا من دةارنا كمزقوا حرماعنا كاستلبوا عزعنان ىذا 

إذا أردنا أف نتخله من ىذا الغين إذا ىو جزء من مانى قوؿ اهلل عز كجلهلل )فىسىٍوؼى ةػىٍلقىٍوفى غىٌيان(. 
أردنا أف ننجو من ىذا التيو ماذا نالنع؟ نسلك السبل من بابو؛ كنفت  الباب بمفتاح اهلل عز كجلن 
ةأمرنا بأف ال نضيع صبلةن كأف ال نضيع أمران أمرنا بون أف نقي  إسبلمنا كما أمرنا اهلل عز جلن فاف 

ةايد إلينا مقدساعنان كأف ةايد إلينا أرضنا السليبةن كأف ةايد  فالنا ذلك فاف اهلل قد ألـز نفسو بأف
 إلينا دةارنا .. نا  ىكذا ألـز اهلل ذاعو إف نحن كفٌينا بما التزمنا بو هلل عز جل أل  ةقل اهلل عز كجلهلل
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ا اٍستىٍخلىفى ال ًذةنى ًمن )كىعىدى الل وي ال ًذةنى  مىنيوا ًمنكيٍ  كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هي  ًفي اأٍلى  ٍرًض كىمى
ٍوًفًهٍ  أىٍمنان( أليس لىنػ هي  مٍّن بػىٍاًد خى ىذا كعد اهلل  قػىٍبًلًهٍ  كىلىييمىكٍّنىن  لىهيٍ  ًدةنػىهي ي ال ًذم اٍرعىضىى لىهيٍ  كىلىييبىدٍّ

 كعد اهلل قطاو على نفسو أل   ةقل اهلل عز كجلهلل

سيًلًهٍ  لىنيٍخرًجىن ػكي  مٍٍّن أىٍرًضنىا أىٍك لىتػىايوديف  ًفي ًمل ًتنىا فىأىٍكحىى ًإلىٍيًهٍ  رىبػُّهيٍ  لىنػيٍهًلكىن  )كىقىاؿى ال ًذةنى كىفىريكٍا ًلري 
ٍن خىاؼى مىقىاًمي كىخىاؼى كىًعيًد( ىكذا ةقوؿ اهلل  الظ اًلًمينى * كىلىنيٍسًكنػىن ػكي ي األىٍرضى ًمن بػىٍاًدًىٍ  ذىًلكى ًلمى

ؿى ال ًذةنى كىفىريكٍا... ىذا كبلـ الكافرةن ةنقلو اهلل لنا ث  ةنقل على أعقابو كعده لنا عز كجل. كىقىا
 لتخرجن من أرضناهلل

 ًهٍ  رىبػُّهيٍ  لىنػيٍهًلكىن  )كىقىاؿى ال ًذةنى كىفىريكٍا ًلريسيًلًهٍ  لىنيٍخرًجىن ػكي  مٍٍّن أىٍرًضنىا أىٍك لىتػىايوديف  ًفي ًمل ًتنىا فىأىٍكحىى ًإلىيٍ  
ٍن خىاؼى مىقىاًمي كىخىاؼى كىًعيًد( كلكن ىذا ال  الظ اًلًمينى * كىلىنيٍسًكنػىن ػكي ي األىٍرضى ًمن بػىٍاًدًىٍ  ذىًلكى ًلمى
ةكوف بركل عروائين كال ةكوف باألماني كال ةكوف باألحبلـ كبالخطب الرنانة كإنما ةكوف بما 

خىاؼى كىًعيًد( فهل ًخفنا مقاـ اهلل عز كجلن ىل ًخفنا قالو اهلل عز كجلهلل )ذىًلكى ًلمىٍن خىاؼى مىقىاًمي كى 
كعيد اهلل عز كجلن ةا عجبان لمن ةحتفل بذكرل اإلسراء كالماراجن ث  ال ةذكر أف رسوؿ ىذا 
 اإلسراء كالماراج ائتمننا في علك الليلة على صلوات كرب  اهلل ىذه الاللوات بأمانينا كرغائبنا.

ان سليبة أك عزان غابران  فبل سبيل  إلى ذلك إال بأف ناود إلى اإلسبلـن فاذا أردنا حقان أف نستايد أرض
كأف نقف عحت مظلة ذكرل اإلسراء كالماراج كقفةى إةمافو بربٍّ سبحانو كعاالى ككقفة عبودةة لو 
فنأخذ كل ما أمرنا اهلل سبحاف كعاالى بون أما إف ل  نفال ذلكن كأما إف اعتبرنا أنفسنا نتطور 

سبلـ كلنبتاد عنو كلنغرؽ أنفسنا في عقاليد  سنةو مما ةأعينا من الررؽ أك الغربن فماذا لنتجاكز اإل
 ةفيدنا باد ذلك أف نأخذ من ذكرل اإلسراء كالماراجن ما ةمكن أف نجالو مجرد دعاةة ألمرنا. 

ز ال ةجتمع أمر ىذه األمة كال ةمكن أف عستايد شيئان من حقوقها إال إذا عادت إلى صراط اهلل ع
كجلن عل  ىذا من عل  كجهلو من جهلن كةا للاجب .. إف اليهود كضاه  اهلل عبرةن أماـ أبالارنا 
ال ةخطوف خطوةن إلةذائنا كالستبلب حقوقنا إال كةجالوف من التوراة رائدان له ن كال ةسيركف خطوةن 

الالني في سبيل أف ةوساوا أرضه  على حساب حقوؽ ىذه األمةن إال كةجالوف دافاه  الخفي ك 
ىو الدافع الدةنين ةأبوف أف ةتنازلوا عن ىذا المانى الدةني الرائد له  شركا نقير. ككلك  ةال  

ذلك ككلك  ةال  أنه  عندما ةسيركف إلى أمانيه  كأحبلمه ن فانما ةسيركف بدافعو مما عادى  بو 
وف دةنه  الباطلن عوراعه ن كةسيركف بدافع من أمانيه  الدةنية ننظر فنجد أكلئك المبطلين ةحكم



  

 ~1187 ~ 
 

أما نحن فقد أكرمنا اهلل بالحع ككعدنا إف اعبانا ىذا الحع أف ةايد إلينا الازة كةمتانا بالوحدة 
كةايد إلينا الكرامةن ال نتبع دةننا كما ةتبع أكلئك دةنه  كال نحك  شرعتنا في حل مركبلعنا كما 

أف سٌل  اهلل علينا ىذا الببلء  ةحك  أكلئك شرعته  الباطلة في حل مركبلعه ن كانت نتيجة ذلك
كأف سل  علينا ىذه الرراذـ عبرةن ألكلي األلبابن فأةن ى  الماتبركف كأةن ى  الذةن ةالموف أف 
اهلل سبحانو كعاالى عادؿ ال ةمكن لنواميسو أف عرذن كال ةمكن لقوانينو أف عختلف في عالر من 

 الاالور.

 مره كالجتناب نهيو أف ةازنا بازعو فاستغفركه ةغفر لك .  أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةوفقنا العباع أ
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 اٌٜٙٛ اٌّمٕغ ثبٌل٠ٓ .. ثالء فط١و

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءاي عليك أنت كما

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 

ةـو الدةنن كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أم ا بادي.. فيا عبادى اهللهلل

إٌف اهلل عٌز كجٌل إنما أكرـى عبادهي بهذا الدٍّةن؛ ليكوفى نبراسان بينى أةدةًهٍ  ةوصله  إلى الحع كةبادى  
ن الباطل كةميٍّز ىذا عن ذاؾن عن الباطلن كإنما الميزاف الوحيد الذم ةكرف لئلنساف الحع  ع

 إنما ىو الال . كلذلك؛ فقد كاف الاىمودي الفقرمُّ للٌدةًن الذم أكرمنا اهلل عز  كجل  بًو ىو الال .

 كرفعى المنهاج اإللهي من مستول الال  كثيرانن كأىابى بالناًس أف ةاكفوا على الًالً  كدراستو.

ما ىي  فة الال ؟ أم ما ىي الجرثومة المسلطة على إال أف للال   فة كما أف لكل شيءو  فة. ف
الال ؟ الرأف فيو كالرأف في كل األمورن لكل أمرو من األمور المانوةة كالمادةة جرثومةه سيلٍّطىٍت 

 عليو. فما ىي الجرثومة التي سلطت على الال ؟

الذم أكـر اهلل بو اإلنساف  إنها الهول .. فالهول  فةي الال ن كمن ث   فهو  فةي الٌدةًن أةضان. كالٌدةن
ليكوف نبراسان لو ةوصلو إلى الحع كةباده عن الباطلن ال ةمكن لئلنساف أف ةجد شيئان ةترٌبه بو 

 في طرةقو ليلٌبس عليو األمر سول شيءو كاحد أال كىو الهول.

بالهولن كمن ثى   فقد حذ رنا كتاب اهلل عز  كجٌل من اعباع الهولن كحذ رنا من أف نخل  الال  
كحٌذرنا إذا حكمنا بما أنزؿ اهلل أف نمزج حك  اهلل أك الحك  بالحع بالهول. كما أكثر ما ةقرف 
البياف اإللهي بين الحك  بالحع دعوةن إليو كبين اعباع الهول عحذةران منو. انظركا إلى ما قالو جل  

ًليفىةن ًفي اأٍلى  ٍرًض فىاٍحكي  بػىٍينى الن اًس بًاٍلحىعٍّ كىالى عػىت ًبًع اٍلهىوىل جبللو لداككدهلل )ةىا دىاكيكدي ًإن ا جىاىٍلنىاؾى خى
ًبيًل(.  فػىييًضل كى عىن سى
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كانظركا إلى الكبلـً ذاعًو الذم قالوي اهلل عز  كجل  لنبٌينا محٌمدو عليًو الالبلةي كالسبلـهلل )كىأىًف اٍحكي  
ا أىنزىؿى الٌلوي كىالى عػىت ًبٍع أىٍىوىاءىي  نػىهي  ًبمى (..بػىيػٍ ٍرىيٍ  أىف ةػىٍفًتنيوؾى عىن بػىٍاًض مىا أىنزىؿى الٌلوي ًإلىٍيكى  ٍ  كىاٍحذى

كانظركا إلى بقٌية ما في كتاب اهلل عز  كجٌل من  ةات كنالوص عحذر من اعٌباع الهولن كك  ةتفن ن 
 البياف اإللهي في عرض ىذا األمر الخطير. انظركا مثبلن إلى قوؿ اهلل عز  كجٌلهلل 

بىعى اٍلحىعُّ أىٍىوىاءىيٍ  لىفىسىدىًت الس مىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كىمىن ًفيًهن (ن ىذا كبلـه عجيبن ككبلـه )كىلىًو اعػ  
خطيرن )كىلىًو اعػ بىعى اٍلحىعُّ أىٍىوىاءىيٍ  لىفىسىدىًت الس مىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كىمىن ًفيًهن (ن أمُّ ببلءو أخطري إذان على 

 لتي ةايرها اإلنساف من اعٌباع الهول؟كجًو األرًض أك في الدنيا ا

كما ىو الهول؟ إنو عبارة عن داعو ةدعوؾ إلى سبيلو ما.. كىذا الداعي ةأعيك مقناان بالال ن مقناان 
برارة الحعن مقناان بالدليل كالبرىافن بل مقناان بالدةن في كثيرو من األحيافن فيلتبس عليك األمر 

عادة الهول أنو ال ةأعي مكروفان صرةحانن كلو كاف األمر  كةختل  عليك الحع بالباطل؛ ذلك ألف 
 كذلك لما كانت لو ىذه الخطورة.

إف الملحد الذم ةدعوؾ إلى إلحاده ال خطورة فيو ألنو ةستالن بهوةتون كإف المنحرؼ الذم 
ةدعوؾ إلى االنحراؼ باس  االنحراؼ ال خطورة في دعوعون ألف انحرافو ةحذر من دعوعو ... 

ل ال ةأعي بهذا الركل الالرة  الواض ن إنو ةأعيك مقناان بأقناةو عٌدة بل مسلحان بأسلحةو  كلكن الهو 
كثيرةن ةأعيك مقناان بالال ن ةأعيك مقناان بالدةنن ةأعيك مقناان بدالئل الحع كشاراعو .. فما أكثر ما 

 ةلتبسي اإلنساف عليو مثلي ىذه الدىعوة الخطيرة.

 سبحانوي كعاالى عحذةران متكرران من اعٌباعو. انظركا إلى قوؿ اهلل عز  كجلهلل كمن ثى   فقد حذ رى بيافي اهللً 
ـى رىبًٍّو كىنػىهىى النػ ٍفسى عىًن اٍلهىوىل فىًاف  اٍلجىن ةى ًىيى اٍلمىٍأكىل(.  )كىأىم ا مىٍن خىاؼى مىقىا

فاذا ما عنبهنا إلى ماذا أقوؿي في ىذا الالدد؟ اقرؤكا كتاب اهلل عاالى لتجدكا التحذةر من الهولن 
ما ةنبهنا إليو اهلل عز  كجٌلن استيقظت بين جوانحنا أحادةثه عخوٍّؼي كعحذٍّري اإلنساف من ىذا الادك 

 الذم ةترٌبه بالال  كالذم ةتربه بالدةن كةتربه بالحع.

إلى كيانو  كمن ثى   فاف اإلنساف ةاود إلى نفسو لينقدىا نقدان ذاعيان كليتبٌين ما إذا كاف للهول عسلله 
أـ الن كإذا ما كصل اإلنساف إلى درجة الرقابة على ذاعون كقاه اهلل عز كجل من األىواء 

 كاالنحرافات كلهان رقابة اإلنساف على نفسون ىذا ىو الدكاء أةها اإلخوة.
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كن رقيبان على نفسك باد إخبلصك لرٌبك كباد إخبلصك للدةن الذم شر فك اهلل عز  كجل  بو. 
ابة عدعوؾى إلى الال ن كعكوفك على الال  ةبادؾ عن الهولن ألف من عكف على الال  ىذه الرق

مخلالان هلل عز  كجٌل ال بد  أف ةجالى ىواهي عحتى قدميون كإذا سارى اإلنسافي مقيٍّدان نفسوي بضوابً  
عنو كال ةمكن  الال ن مستأنسان بنورًه كضيائون مخلالان لوجًو ربٍّو سبحانوي كعاالىن فاف الهول ةبتادي 

 أف ةضٌيعى عليو سبيلو أك ةقطعى عليًو طرةقو. مااذى اهلل.

كلكن  اإلنساف الذم ةخل ي الهدؼى الذم ةساى إليو من مرضاًة ربٌون ةخل ي ىذا الهدؼ بمالالحون 
برغائبون برهواعون بدنياه. ال بد  أف ةفت ى السبيلى كاساان أماـ أىوائون كإذا عسللى الهول إلى كياًف 

 اإلنسافن فاف الال  ةالب ي جندان للهولن كإف الحع  ذاعوي ةالب ي جندان للهول. 

الحعُّ ةالب ي شكبلن. أم ا موضوعي الحعٍّ كمضمونوي فيالب ي بايدان جٌدان عن اإلنساف. كرضيى اهللي عن 
فقهاؤهين  الالحابٌي الجليل عبد اهلل بن مساودو رضي اهلل عنون ةـو قاؿى للناسهلل "أنت  في زمافو كثيرو 

قليلو خطباؤهين كثيرو ماطوهن قليلو سيٌؤاليون الال ي فيو قائده للهول. كسيأعي على الناًس زمافه كثيره 
 خطباؤهي قليله فقهاؤهين كثيره سٌؤاليوي قليله ماطوهن الهول فيًو قائده للال ".

اهي من مركاًة النبوةن أال ما أصدؽى ىذا الكبلـى الذم قالوي عبدي اهلًل بني مساودن كال رةبى أنوي استق
 عركفى إلى عالرنا الذم نايشي فيون أال عتأٌملوف مدل انطباًؽ ىذا الكبلـً على ما نحني فيو..

خطباؤنا كثير.. ىا نحني نتكل  كما أةسرى علينا أف نتفن نى في الكبلـن لكن ك  ىي نسبةي ىؤالء 
ـ إلى الخطباء الذةن ةلتزموف بأمًر اهلل عن الخطباء الكثيركف الذةن ةتفال حوفى كةترد قوف في الكبل

 عل و كدراةةو كفقو.

أال عركف األةدم التي عمتدُّ بالسُّؤاًؿ ك  كثرت؟ كاألةدم التي عمتد بالاطاء الحقيقٌي لوجو اهلل ك  
قل ٍت؟ أال عنظركف إلى الال  كقد عحو ؿى عن قيادعًو باألمس؟ فأصب ى اليوـى خادمان كجندان لمن؟ 

 ..للهول 

كثيركف الذةن ى  ةتحد ثوف بألفاظ الال . ةكرركف ىذه األلفاظ في أقواله  من أجل أف ةػيقىنػٍّايوا 
بهذه األلفاظ أىواءى . ككلُّ من عأٌملى كرأل.. الحظى مالداؽى كبلـً عبد اهلل بًن مساودو رضي اهلل 

 كاة النبٌوة.عنون كإنما أخذى عبدي اهلل بن مساود ىذا الكبلـ _ كما قلتي لك  _ من مر
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ـى ىذه الحقيقة؟ ىل نحني صادقوفى في إةماننا باهلل؟ ىذا السؤاؿ األكؿ. ىل  ما كاجبنا عبادى اهلل أما
 نحني مخلالوفى في ساينا إلى مرضاة اهلل عز  كجٌل؟ ىذا ىو السؤاؿ الثاني.

خبلص لدةنو إف كاف الجوابي نا . فلندرؾ أف ال جسرى بيننا كبين الوصوؿ إلى مرضاة اهلل باد اإل
إال جسره كاحد ىو الال . الذم قلتي لك  إنوي الامودي الفقرمُّ للدةن. ىذا الال  الذم نوه اهلل 

 بررفون كأمرى باإلقباًؿ إليو. فتحال نوا ةا عبادى اهلل بحالًن الال . 

سلوكانن بادى الال  بكتاب اهلل .. بسن ًة رسوؿ اهلل .. باموـً الررةاًة اإلسبلمٌيًة اعتقادان ك دابان ك 
اإلخبلص لدةن اهلل عز  كجٌل. فانك  إف فالت  ذلك عحال نت  ضد  كباًء الهولن عحال نت  ضد  
جراثيً  األىواء التي حذ رى اهللي سبحانوي كعاالى منهان كإنك  إف فالت  ذلك كىبك  اهلل إحساسان 

 و كالباطًل الذم عيدعوفى إليو.ساميان دةنٌيان دقيقان عيميٍّزكف بو بين الحع الذم عيدعىوفى إلي

مثلي ىذا اإلنساف إذا سمعى من ةدعو الناسى إلى ىواه مقناان بقناًع الال  مزةفان بزةًف الدةنن ال ةمكن 
أف ةتأثر بو أبدان. ألف إخبلصو هللن باإلضافًة إلى الالً  الذم عالمو كما أمر اهلل بو؛ ةجالي عندهي 

 اقي ىو اهلل كالموفٍّعي ىو اهلل.حالانةنن ةجالي عندهي كقاةةن. كالو 

أٌما إذا كانت أىواؤنا ىي المفٌضلة عندنان عالبٌياعنا للذاًت كالجماعة ىي المرٌجحة في كياننا كلها 
األكلوةة في عحقيع غاةاعنان إذا كاف األمري كذلكن فما أصابى الابلج كما أبادى الدكاء. كلنال  أننا 

مظاىر الحع جنودان مجن دةن لؤلىواء. كقد حٌذرنا اهلل من  بهذا سنجالي من الدةًن كمن الال  كمن
ذلك عندما أنذرنا أف ىذا السبيل سيضلنا عن سبيل اهلل كقاؿهلل )إف  ال ًذةنى ةىًضلُّوفى عىن سىًبيًل الل ًو 

ا نىسيوا ةػىٍوـى اٍلًحسىاًب(.  لىهيٍ  عىذىابه شىًدةده ًبمى

مقي دان برهواعو. دكاؤهي أف ةتذكرى ةوـى الحساٍب. فاذا  ككأنو ةقوؿهلل إف من كجد نفسو سجينان لهواهن
عذك رى ةوـى الحسابن عساقطت أىواؤه من قلبو كابتادت جراثي  الهول من فؤادهن فالفى طرةقو 

 إلى ربٌو. أٌما الذم نسي ةـو الحسابن فما أجدرى أٍف ةذكرى مالالحوي كعالبٌيتوي كأىواءىٍه.

ررنا من أىوائنان كأف ةجالنا ممن عمسكوا بالدةن عن طرةع أسأؿي اهلل سبحانوي كعاالى أف ةح
التمٌسك بالـو الدةن. كأسأؿي اهلل عٌز كجٌل أف ةحاٌلننا بثقافةو إسبلمٌيةو راشدةو ىادةةو مهدةٌة. كأف 

 ةجالنا ممن أخله لوجو اهلل عز  كجٌل.. فاستغفركهي ةغفر لك .

 



  

 ~1192 ~ 
 

 اٌؼظج١خ .. آفّخ رزوثض ثبٌؼٍُ ٚاٌل٠ٓ

 

لجبلؿ ةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ة ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مز الحمد هلل
كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على نفسكن 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو كصفيو 
نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على سيدنا  كخليلو خير

محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أم ا بادي.. فيا عبادى اهللهلل

لماضي عن اافًة الكبيرًة التي عترب هي بالًالً  كعترب هي بالٌدةن .. أال كىي  فةي حد ثتك  في األسبوع ا
الهولن كإذا ذيًكرى الهول فبلبد  أف ةتذك رى اإلنسافي الاالبٌية .. فهما شقيقافن بل ىما عوأماف في 

ةًن الترٌبًه بالالً  كالٌدةنن كفي أف  كبلن منهما  فةه أخطري من األكلىن عقفي في كج ًو التمسًُّك بالدٍّ
الحعن كما عقفي في كجًو التمٌسًك بقواعًد الال ن كما عفوٍّتي على اإلنساًف إخبلصوي لوجًو اهلًل 
سبحانوي كعاالىن كإذ قد عكلمنا عًن الهول ك فاعًو كخطورعون فلنتكل  باد ذلك عن الاالبٌيًة 

ى اهللي عز  كجل  أف ةرزقنا باليرةى قلبو كخطورعهان عسى اهللي أف ةحجزنا عن أخطاًر كلٍّ منهمان كعس
 عبادنا عن مطارح الهول كعن منزلقات الاالبٌية.

الاالبٌيةيهلل ىي أف ةنتالرى اإلنسافي لجماعتًو أك قومون أك قبيلتًون أك عريرعون أك مذىبًو الذم ةنتمي 
تادى عن نبراًس إليون أك شيخًو الذم ةأخذي منون غيرى مباؿو في ذلك بأف ةتنك ب عن الحعن كأف ةب

الالً  كضيائون علك  ىيى الاالبٌيةي التي بيًاثى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسل  ى لمحاربتهان كلتحرةًر 
اإلنساًف من غوائلهان بل علك  ىي الاالبٌية التي أكذمى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسل   سنواًت 

التي نب وى القر في إلى ضركرًة الترفًُّع فوقهان كأخًذ دعوعًو الطوةلًة من أجلهان كعلك  ىي الاالبٌيةن 
 الًحذًر منهان كىي التي نو هى القر في بها مراران كعكرارانن كذلكى في مثًل قولًو عز  كجٌلهلل

نىا عىلىٍيًو  بىاءنىا أى  ًإذىا ًقيلى لىهي ي اع ًبايوا مىا أىنزىؿى الٌلوي قىاليوٍا بىٍل نػىت ًبعي مىا أىٍلفىيػٍ كىلىٍو كىافى  بىاؤيىيٍ  الى ةػىٍاًقليوفى )كى
ًإذىا ًقيلى لىهي ي اع ًبايوا مىا أىنزىؿى الل وي قىاليوا بىٍل نػىت بً  عي مىا شىٍيئان كىالى ةػىٍهتىديكفى(. كفي مثًل قولًو عز  كجلهلل )كى

اًب ا لس ًاير(. ىذًه الاالبٌيةي ةا عبادى اهلل ىي كىجىٍدنىا عىلىٍيًو  بىاءنىا أىكىلىٍو كىافى الر ٍيطىافي ةىٍدعيوىيٍ  ًإلىى عىذى
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اافةي الثانيةن التي عترٌبه باةماف المؤمنينن كالتي عحجب اإلنساف عن مارفة الحعن كعضعي 
الاالائب على الاقلن فبل ةفرؽي بينى حعٍّ كباطلن ث   إنها اافة التي عحجب اإلنساف عن الوصوؿ 

إذ كيفى ةخلهي ىذا اإلنساف لوجًو ربٍّو؟ كقد من ى قلبىوي  إلى لذة اإلخبلص لوجًو اهلًل عز  كجٌلن
كإخبلصو للجماعًة التي ةتااٌلبي لها؟ سواءه _ كما قلت لك  _ كانت ىذه الجماعةي قبيلةن ةاتزُّ 
بهان أك قومان ةتباىى به ن أك أىلى مٌلةو كمذىبو ةردُّ أكًصرعوي باالنتساًب إليه ن أك شيخان ةتباىى 

ن غيرى مباؿو في ىذا االعباع أف ةبتاد عن طرةع الحعن كأف ةخاص  الال ن كأف باالنتساًب إليو
 ةخاص  موازةن المنطعن كمنهج كتاب اهلل سبحانو كعاالى كسٌنة رسولو.

 كىذه الاالبٌية ةا عباد اهللن فرعه من الكبر الدنيء. فهو نوعه من أنواع الكبر.كالكبري نوعاف اثنافهلل

ةٌةن إذ ةرل اإلنساف من خبللو ذاعو فوؽ كل شيءن ىذا ىو النوع األكؿ كبره أساسو األنانية الفرد
 من الكبر "األنانٌية الفردةة".

الٌنوعي الثانيهلل "األنانية الجماعٌية". أف ةتباىى اإلنساف كلكن ال برخالو المفردن كإنما ةتباىى 
نامت عالبٌيتو بنسبتو إلى القـو الذم ىو منه . الجماعة الذم ىو عضوه فيه ن الفئة التي ع

باالرعباط بهان فهذا نوعه من أنواع الكبر كاألنانيةن إال أنها أنانيةه جماعٌية كليست أنانٌيةن فردةٌةن 
فالرخه المفرد الذم ال ةنتمي إلى أحدو من الناس إف عكٌبر فكبرةاؤه في ذاعون كعااليو على 

ذىب بو الكبر مذىبان قاؿ ااخرةن برخالون كذلك  ىو شأف الفراعنة كمنه  فرعوف موسى الذم 
 فيو للناسهلل "أنا ربك  األعلى"ن علك ىي األنانية الفردةة.

 أما الاالبية فهي نوعه  خر خطير من الكبر .. كلكنو ال ةتمثل في أنانية الفرد في ذاعو ..

إنها األنانية التي ةتباىى اإلنساف بها إذ ةنتسب إلى قـو فئةن إلى جماعةن إلى ًنحلةن إلى مذىبن 
لى شيخو من الريوخن كإذا كاف ىذا اإلنساف المنتمي إلى ىذه الجهة ةنتمي إليها بناءن على باليرة إ

ن  الال  كبناءن على دالئل الحع؛ فاف ىذا اإلنساف في حقيقة أمره متٍّبعه للحعن كليس متااٌلبان لقـو
ذه الجماعة ذلك ألف ىذا اإلنساف إف رأل ذات ةوـو أف ميزاف الحع ةدعوه إلى االنالراؼ عن ى

كإلى االبتااد عنهان ل  ةتردد في أف ةستجيب لميزاف الحع. فهذا ليس متااٌلبان كإنما ىو متبع 
 للحع. 
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أما المتاالب الذم نتكل  عنو كنسأؿ اهلل عز كجل أف ةاافينا من  فة ىذا الببلء الخطيرن فهو 
مسكو بميزاف الال  ذاؾ الذم ةجال انتماءه للجماعة بدةبلن عن انتمائو للحع. بدةبلن عن ع

كمارفتون كمن ىنا عأعي الخطورةن كىذا ما فالو المرركوف عندما باث إليه  رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو كسل .

كانوا ةتاالبوف ابائه  كأجدادى ن الذةن كانوا ةابدكف األصناـ كةرركوف باهلل عز كجل بركلو ال 
عليو كسٌل  إلى الحع كنب هه  إلى قرار الاقل  ةقٌرهي عقله كال منطعن فلٌما نٌبهه  رسولنا صلى اهلل

 كموازةن المنطع كالال . ماذا كاف ماليرى ؟

كجدكا أنفسه  على مفترؽ طرؽن إٌما أف ةتباوا الحع كةتحرركا من الاالبية المقيتةن كةتمسكوا 
 بالحع الذم ال ثاني لو. كإٌما أف ةركبوا رؤكسه  في التااٌلب ابائه  كأجدادى  كإف اقتضاى 

ذلك أف ةسحقوا الال  كالحع كقرار الاقل عحت أقدامه . كىذا ما فالوه؛ كلذلك ناى اهلل عز 
نى  ًإذىا ًقيلى لىهي ي اع ًبايوا مىا أىنزىؿى الٌلوي قىاليوٍا بىٍل نػىت ًبعي مىا أىٍلفىيػٍ ا كجل عليه  علك الاالبية الرنااء كقاؿهلل )كى

ٍيئان كىالى ةػىٍهتىديكفى(ن كى  الذةن عناى  البياف اإللهي في  عىلىٍيًو  بىاءنىا أىكىلىٍو كىافى  بىاؤيىي ٍ  الى ةػىٍاًقليوفى شى
ًثيران مٍّنى اٍلًجنٍّ كىاإًلنًس لىهيٍ  قػيليوبه ال  ةػىٍفقىهيوفى ًبهىا كىلىهيٍ  أىٍعيي  نه ال  ةػيٍباًلريكفى قولوهلل )كىلىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجىهىن  ى كى

ا أيٍكلىػًئكى كىاألىنٍػاىاـً بىٍل ىيٍ  أىضىلُّ(.ًبهىا كىلىهيٍ   ذىافه ال  ةىٍسمى   ايوفى ًبهى

ةا عجبان ... ما ىو ىذا الراور الغبٌلب الذم ةتغلب على الاقل فيحجبو عن صاحبون كةتغلب 
على نور البالر فيالب  البالر ككأنو قد عري كعمين كةتغلب على قوة السمع فبل عاود األذف 

 ا الاالبٌية.عسمع. ما ىي ىذه القوة الاجيبة؟ إنه

الاالبٌية التي عرلُّ فاعلٌيةى الاقلن كعرلُّ فاعلٌيةى السمعن كعرلُّ فاعلٌيةى البالر .. فيغدكا ىذا 
 اإلنساف كىو ال ةسٌب  إال بحمد من ةتاال بي لو.

ن كقد عجدىا بقناع  قد عجد ىذه الاالبٌية مقٌناةن بأقناةو شٌتى ... قد عجدىا مقٌناةن بقناع القـو
ريرةن كقد عجدىا مقناةن بقناع الدةن ذاعون كىذا أمره خطيره جدانن ةقٌنعي عالبٌيتوي بالدةن االنتالار للا

كلكنو لو عنٌبو إلى ذاعو لرأل نفسو ةحاًرب الدةن بقناع الدةن ذاعون ةقٌنعي عالبٌيتو باس  الدةنن ث   
 عن الال .ىو الال ن أعرضى  -كليسى للدةن سول ميزاف كاحد  -إذا ذيكٍّرى بموازةن الدةن 
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إذا ذكٍّرى بكتاب اهلل كبسٌنًة رسوؿ اهلل عليو صلى اهلل كسل ن لول الرأسى مارضان عن كتاب اهلل كعن 
سٌنة رسوؿ اهلل؛ ةفٌضلي على ذلك عالبٌيتو .. كىكذا فهو ةقٌنعي عالبٌيتو ربٌما باس  الدةن.. ث   إنو 

 ةند عن الدةن بهذه الاالبي ًة ذاعها...

 البياف اإللهي عاٌمان ةرمل حتى الدةن ذاعو ةقوؿ فيو ربنا جل  جبللوهلل كلحكمةو بالغة نزؿ 

 )كىالى عػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍل ه ًإف  الس ٍمعى كىاٍلبىالىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلػًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسؤيكالن(.

ـى كلمًة "ما" أداًة الاموـً ىذهن كال هلل أم ال عتبع شيئان ما ل  ةدلك كلك  كقفتي ةا عبادى اهلل أما  عقفي
ن أرأةت  كيف أف الاقائد  الال  على أنو الحعن أرأةت  كيف أف الدةن ذاعو دخل في ىذا الامـو
ن أرأةت  كيف ةحرر كتاب اهلل عقل اإلنساف من التباٌيةن  الدةنية ذاعها كيف دخلت بهذا الامـو

 مل المطلع؟كةالادي بو إلى سٌدة الفكر اإلنسانٌي الاقلٌي الكا

مانى ىذا الكبلـن أن كى إف عمس كتى بالدةن فبل عتمٌسك بو عن عالبٌيةو عمياءن فربٌما أضل تكى ىذه 
الاالبٌيةن ال عتمٌسك بو في عقائده األساسٌية عن عقليدن ألف  ىذا التقليد رب ما أعلفك كأىلككن 

سر كراءى قراًر الال ن كإف غي   عليك كلكن انظر إلى ميزاًف الال  الذم مٌتاك اهلل بو كأكرمك بون ف
الٌسبيل كل  عال  حقائع الال ن فدكنك كتاب اهلل فكتاب اهلل ىو النبراس لمن ل  ةكن ةال  من 
حقائع الال  شيئانن كإف رأةت أف كتاب اهلل في عموماعو ال عفقهو كما ةنبغين فدكنك سٌنة رسوؿ 

حركفها كعررحي لكى الغوامضى كعبٌيني لك المجملى اهلل صلى اهلل عليو كسل  عضعي لك النقاطى على 
 كالموجز .. ىكذا ةأمرنا ربُّنا سبحانو كعاالى..

كلو التفتنا إلى  فة المجتماات اإلنسانيةن علك التي عمزؽ المسلمين فئاتو شٌتى كعنٌبهنا إليها لرأةنا 
 هللأف السكين التي عمزؽ جس  المجتمع اإلسبلمي إنما ةتمثل في سبلحين اثنين

إما أف ةكوف سبلح الهولن أك سبلح الاالبية .. كلن عجد سبلحان ثالثان أك سكينان ثالثةن عمزؽ كحدة 
 المسلمين في أم عالرو من الاالور...

انظر إلى عالر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إذ بيًاثى فيو كالارب فئاته شٌتى عتخاص  كعتاارؾ. 
 ة كالهول.ما الذم كاف ةدعو إلى ىذا الخالاـ؟ الاالبي

 عندما اعحد شمل ىذه األمة كأصبحت كالجسد الواحد فابلن.. كيف ع   ذلك؟
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لػم ا نجحت ىذه األمة في أف عتخلى عن عالبيتها كعتخلى عن أىوائها كعتحرر إال من الاقل 
 كالال . اعحدت.

كار كالنفوسن عادت فلم ا عاد ىذا الوباء مر ةن ثانيةن كباء األىواء ككباء الاالبية ةفال فالو في األف
األمة الواحدة أممان شت ى كعادكا فئاتو متخاصمةن متهارجةن ككاف بوساه  أف ةظلوا متحدةنن أف 

 ةظلوا متآخينن متسالمين. لو أنه  أككا إلى عقوله . 

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةرزقنا من حرارة اإلخبلص لدةن اهلل ما ةذةب كباء ىذه الاالبية كذلك 
 كأف ةجالنا من الالادقين كما أمر فاستغفركه ةغفر لك . الهول ..
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 ٠ب أ٠ٙب إٌبً أٔزُ اٌفمواُء اٌٝ هللا

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 

ةـو الدةنن كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 ةةه في كتاب اهلل سبحانو كعاالىن فلنقف عندىا بريءو من التدبًٌر كالتأٌملن فما أحوجنا لو علمنا 
ًعظاتن. ةقوؿي ربُّنا سبحانوي إلى أف نتدبػ رى  ةاًت اهلل سبحانوي كعاالىن كنتأم لى ما فيها من حقائعى ك 

كعاالىهلل )ةا أةها الناس أنت  الفقراءي إلى اهلل كاهللي ىو الغنيُّ الحميد* إف ةرأ ةذىبك  كةأًت بخلعو 
 جدةد كما ذلك على اهلًل بازةز(.

ٌّ ال عموـى من بادهن ليسى خاص ان بفئةو دكفى أيخرلن ل  ةتجو إلى المؤمنين  ةا أةها الناسهلل خطابه عا
كف الملحدةنن كال إلى الالالحينى دكف الفاسقينن بل إنوي خطابه ةتجوي إلى البرًر جمياان. فقد د

دخلى في عموـً ىذا الخطابن دخلى الناسي برت ى طبقاعه  كفئاعه ن كشملًت الكلمةي أعلى قمً  
لهؤالًء جمياانهلل  القيادًة كالحيك ن. كما شملت أدنى درجاًت االنقياًد كالخضوعنن ةقوؿي اهللي عز  كجل  

)ةا أةها الناس أنت  الفقراء إلى اهلل(ن إنوي الفقري المطلىعن الذم ال ةقفي عندى نوعو ما دكفى  خرن ليس 
فقران نسبيانن كليسى فقران في صنفو دكفى صنفن كلكنو الفقر الذاعيُّ المطلعي الذم ةرملي كل  أنواعون 

 )أنت  الفقراءي إلى اهلل(.

دن الفقري في الالٌحةن الفقري في الاقًل كالفكرن الفقري في الجماًؿ كالمظهرن الفقري الفقري في الوجو 
في الماؿن الفقري في الٌرزًؽ كالكساءن كلُّ ذلكى دخلى دخوالن ذاعٌيان عحتى قوًؿ اهلًل عز  كجل  لابيًدهن. 

 لمن بيدًه أمرى  كدماؤى ن ةقوؿ له هلل )أنت  الفقراءي إلى اهلل(.

فو ةستطيعي أف ةكذٍّبى ىذا القرار؟ ىل من رجلو عال و أك جاىلو مهما كاف شأنوي في فهل من إنسا
داًر الدنيان مؤمنان باهلًل أك جاحدان مهما كاف مستواه في المجتمعن ىل ةستطيعي أف ةنكرى ىذه 

 الحقيقة؟
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ان بالماًؿ لال  ىنالكى من ةنكرن ةنظري إلى جسدًهن فيرل نفسوي صحي ى البدفن كةرل نفسوي متمٌتا
كالرخاءن كةرل عحت ةدًه القٌوةى كأسبابى البطشن ةرل كل  ذلك موفوران عندهن كةنظري إلى نفسًو في 
المر ةن فيرل نفسوي جميبلن ما أجملى منون كةرل فكرهي دقيقان ال أثقبى منون ربما قاؿن كىو في نروةو 

ةقوؿهلل ال بل أنا غني! فأةنى الفقري الذم  عارمةو ةنظري إلى ًعٍطفىيون كةنظري إلى ىذه المظاىًر لدةون.
أكصىفي بو؟ ىا أنا ذا غنيٌّ من كل ٍّ ناحيةن كل  ةستطًع الفقري أف ةتسل لى إلي  مثقاؿى ذرٌةن فهل دعول 
ىذا اإلنساًف صحيحة؟ ىل كبلـ ي ىذا اإلنسافن إذا كيًزفى في ميزاًف الال  كالتفٌقون جاءى بأمٍّ نتيجةو 

 إةجابٌية؟

ا إنسافه أحمعي ةا عبادى اهللن ال أقوؿي إن وي أحمعي في ميزاًف الٌدةًن فق ن بل إن وي قبلى ذلكى أحمعي إف  ىذ
 بقراًر الال ن كبقراًر الحقيقة.

ن من أةنى جاءى غناؾ؟ أنتى عتمت عي بقو ةن نا ن كلكن أفأنتى مالدري ىذه القو ة؟ أنتى الذم  أنتى غنيى
ك؟ أنتى الذم أقمتى الغددى المنتررةى في جسمك على كظائفها جالتى الطاقةى عسرم في دمائ

النوعي ًة التي عقوـي بها؟ أنتى الذم أكرثتى لسانكى الحركةى كالبياف؟ أنتى الذم أقمتى فؤادؾى على 
نبضاعًو ككضاًو الذم عراهي فيو؟ أنتى الذم سخ رتى الد كرةى الٌدموةٌةن بناءن على القوًة التي عمتلكها؟ ما 

ذا؟ فتحتى عينيكى في  الحياةن كنظرتى إلى نفسكن فرأةتى فيها طاقةن عتحر ؾن رأةتى الدماءى ى
عسيلي حار ةن في عركقكن رأةتى الغددى عؤٌدم كظائفهان رأةتى كل  ذر ةو من ذر اًت جسمك عاكفةن على 

 مهمتها.

ًة كلستى فاعبلن لهان أنتى عستقبلي القو ةن كل ستى ةنبوعان لهان أنتى مكافه إلشراقاًت أنتى منفاله بالقو 
ىذه القو ةن كلستى مالدران لها؛ إذا سكنى جسمكن كإذا عوقفى شيءه من أجزاًء كيانكى عن أداًء 

 مهٌمتون فماذا عالنعي ةا أةها القومى؟ ككيفى عدبػٍّري أمرؾى ةا أةٌها اإلنساف الغنٌي؟

كيفى استطاتى أف عغرزى عقلىكى في كيف؟ أنتى غنٌي! أنٌت غنيٌّ باقلك؟! ما ىو عقليك؟ ك 
دماغك؟! أك في فؤاًدؾ؟ أك في أمٍّ جهةو من جهاًت جسدؾى إف كنتى عارؼي جهةى الاقًل كمكانىو؟ 

 ككيف كمن أةن جئتى بهذه الطٌاقة؟ ك متى استوردعها؟ ككيفى أقمتها على كظيفتها؟ 

ن كنظرتى فرأةت سر ان غرةبان ةتفت  ي في  عقليك؟! فتحتى عينيكى على الحياًة الٌدنيان ككبرتى شيئان فريئان 
ـي الز ىرةن كنظرتى فوجدتى نفسكى عتفك رن كعتأم لن كعدرؾي األمور.  كيانكى كما عتفت  ي أكما
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فاذا ما ذىبػيٌلٍت ىذه الز ىرةن كإذا ما ضايفىٍت ىذه القو ةن كإذا ما  ؿى علميكى إلى جهلن كإذا ما  ؿى  
أةن؟ من أةنى ةا أةُّها القوم؟ عستوردي عقبلن  خرى عندما ةالب ي عقليكى ىذا  ًذكراؾى إلى نسيافن فمن

 خىرًبىان ال ةفيديؾى شيئان. من أةن؟! 

ًة كالطاقًة كالوجود!؟ مًن الذم بث  فيكى الوجود؟ مًن الذم أكرثكى الحياة؟  أعقوؿي إن كى غنيٌّ بالقو 
غرستها في كيانكن ث   عباىيتى بها على أقرانك؟ مًن الذم أكرثكى الركح؟ أأنتى الذم اكتسبتهان. ف

كالجماؿ الذم عتباىى بو ك عيجىمٍّلي نفسكى مزةدان من الٌتجىمًُّل بمظاىرهن إذا ما خبا شااعي عقلكى في 
ةوـو من األةاـن كعدتى فنظرتى إلى نفسكى في المر ةن عرل إلى أةنى ةذىبي ذلكى الجماؿ؟ عنظري 

كست سحنتيكن إذا بالجماًؿ أصب ى قباحةن كإذا بهذه النضارًة فترل ىذا المظهرن كقد انا
أصبحت قباحةن كإذا بهذا الذم كنتى عفتخر بو على الناسن أصب ى شيئان عرمئزُّ منو األعيين .. 

 أنت عتباىى بأنك غني! بأنكى عضعي ةدؾى على ماؿو كفير!

عن أف عنبتى لكن كإذا أمسكى ةنابيعى  إذا أمسكى اهللي عز  كجل  سماءىهي عن قطرهن كإذا حبسى أرضوي 
ىىًبكى كفض تك؟ ماذا عالنعي بكنوزؾ؟ ستلاعي  الرزؽن عن أف عيًدر  رزقها إليكن فأخبرني ماذا عالنعي بذى
الث رلن كلسوؼى عبحثي عن لقمًة طااـو بينى القمامًة فبل عاثري عليهان نا  ةا أةها القومن نا  ةا أةها 

 الغني.

 عز  كجٌلهلل )ةا أةها الناس( جمياان )أنت  الفقراء إلى اهلل(ن ىذا ةاني كما قلتي ىذا مانى كبلـ اهلل
لكن أن كى منفاله بالقو ةن استقبلتها بدكف اختيارؾن عفاعلتى ماها بدكف اختراعكن سرتى في عيارىا 

لها إطبلقان بدكًف قالد منكن بل أنتى جزءه من ىذا التيار ذاعًون أنت منفاله بالقو ةن كلستى فاعبلن 
 بركلو من األشكاؿ.

)قيتلى اإلنسافي ما أكفره * من أمٍّ شيءو خلقو * من نطفةو خلقوي فقد ره * ث   السبيلى ةس ره(ن أمُّ 
سبيلو ىذا ةابنى  دـ؟ أعلمتى أمُّ سبيلو ةانيًو ربُّ الاالمين؟ ةنبغي أف عتذكرن حت ى عخفض من 

رةاًئكى كثيرانن )ث   الٌسبيلى ةس ره(ن أنتى أعل ي بذلكى السبيلن ذلكى أنفكى قليبلنن كحت ى عيحىطٍّ ى من كب
السبيًل القذرن ذلكى السبيًل الضيٍّعن الذم شاءى اهللي أف ةكوف مركرؾى إلى الدنيا منون كالذم شاء اهللي 

 ةقًض ما أمره(.عز  كجلى أف ةوساوي عندى خركجكن )ث   أماعوي فأقبره * ث   إذا شاءى أنرره * كبل لم ا 
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ىذا اإلنسافي الكفوري بالنامةن ةرل جلبابى نًاىً  اهلًل عز  كجٌل قد ألبسوي اهللي إةاهن بدالن من أف ةركرهن 
ن اجال ىذا الرٍّداءى عفوان كعافيةن لين كأدموي علي  ستران ككرمانن بدالن من ىذا  بدالن من أف ةقوؿى ربٍّ

على عل و عندم(ن نا ن ىكذا قاؿى قاركفن قاؿهلل )إنما أيٍكعيتيو(؛  ةقوؿي كما قاؿى قاركفهلل )إنما أكعيتيوي 
ـي جنوف!! أمُّ  ـي نروةن كبل ـي سيٍكرن كبل رزقين قو عين طاقتين مالين )على عل و عندم(ن ىذا كبل

شيءو ىذا الذم أكعيتىوي على عل و عندؾ؟ أل  عذكير ةوـى كنتى طفبلن صغيرانن ةوـى كانًت األقذاري 
ًة موجودةن عحتوشك؟ ةو  ـى كانت الرعاةةي شرطان أساسي ان لبقائكى كاستمرارؾ؟  كانت أسباب ىذه القو 

 في كيانكن كافى أسباب الاقلن كالطاقةن كىذه األجهزةن كلها مهيئةن في كيانك الالغير.

أةن علمكن الذم بو أكرثتى نفسكى ىذه القو ةن؟ أةنى جهدؾ؟ أةنى اختراعك؟ صدؽ اهللي الاظي ن 
اهللي القائلهلل )اهللي الذم خلقك  من ضاف ث   جالى من باًد ضافو قو ة ث   جالى من باًد قو ة  صدؽى 

ضافان كشيبة(ن نا ن ك ةةي ذلك أن كى ال عستطيعي أف عحبسى مظاىرى ىذه الطاقًة في كيانكن إف كنتى 
من ثٌ   فلكى أف عتكبٌػرى أنت القومن فاحبس ىذه القو ةى عندؾن إف كنتى أنت مالكى ىذه الط اقةن ك 

ًة أف ال عيتخط فى  على األرضن كأف عتجب رن إف كنتى كذلك فابلنن فأمسك شيئان من مظاىًر ىذه القو 
ـى عحدٍّم اهلًل عز  كجٌل كغالب ىذا الت حٌدم إف كنتى قادران.  منكن بل ق  أما

ننكٍّسوي في الخلع أفبل ةاقلوف(ن قراره ال ما ىو ىذا الت حٌدم؟ ىو قوؿي اهلًل عز  كجٌلهلل )كمن نامٍّرهي 
شذكذ فيون إذا عيمٍّرى اإلنسافي نيكٍّسن عادى إلى الضافن عادى إلى النسيافن عادى إلى الهزاؿن عادى إلى 
الجهًل بادى الال ن كىكذا ةقرٍّري اهللي عز  كجل  في ااةًة األخرلهلل )كمنك  من ةػيتػىوىف ى كمنك  من ةػيرىدُّ 

 الامًر لكي ال ةال ى بادى عل و شيئان(.إلى أرذًؿ 

نا  ةابنى  دـن إذا عرفتى ىذه الحقيقةن فاعرؼ الحقيقة التي عليها كالتي بنيت عليهان )إف ةرأ 
ةذىبك  كةأًت بخلعو جدةد كما ذلكى على اهلًل بازةز(ن كما ةيكىلٍّفي ذلكى رب نا إال أمره ةوٌجهيون كإال 

كعاالىن ) إنما أمرهي إذا أرادى شيئان أف ةقوؿى لوي كن فيكوف(ن فاذا كنتى على  إرادةن ةنٌفذىا ربُّنا سبحانوي 
ةقينو من ىذان بناءن على الحقائًع الالمي ة قبلى الحقائًع الدةنيةن إذا كنتى كاثقان من أنك ىذا 

دمى كسوةى اإلنسافن إذان ةنبغي أف عحطٍّ ى كبرةاءىؾن ةنبغي أف عحط  ى عنادؾى كجبركعكن كةنبغي أف عرع
ـي في  الابودة ًة هللن كةنبغي أف عجالى كالءىؾى لموالؾ لمن بيدًه زماميكن نا  أنتى داب ةه أيٍحًك ى الزما

عنقها إحكامان متينانن فانظر ةا أةتها الدابةن انظرم إلى الًيد التي عسوقًك من ىذا الزماـن انظر ةابنى 
في عنقكن انظر لتال ن كإذا عأملتن علمتى أنوي ربُّ  دـن من الذم ةقوديؾى من الزماـ الذم أيثًبتى 
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الٌسماكاًت الالىن أنوي الذم أضحكى كأبكىن كأنوي الذم أماتى كأحيان كأنوي ربُّ الفلعن كربُّ 
الكائناًت كلهان كأن و الذم إليًو المرجعي كالمآؿ. فاجال كالءىؾى لربٍّكن اجاًل اعجاىكى إلى خالقكى 

دنياؾى خيرى خادـو لتحقيًع مرضاًة اهلًل عز  كجٌلن كإذا رأةتى أمران ال ةاجبيكن سبحانوي كعاالىن اجال 
كإذا رأةتى ضيقان ال ةت فعي مع ىول نفسكن فاصبر لحكً  ربٍّكن كما قاؿى اهللي عز  كجٌل لرسولوهلل 

.) ؾى كال عكن كالاحًب الحوًت إذ نادل كىوى مكظـو ًِ  )فاصبر لحكً  رب 

ةسرمن كقرارهي عدؿه مطب عن كخيري منجاةو من غضًب اهلًل عز  كجٌل كعقابون أف حك ي اهلًل عز  كجٌل 
عدخلى في باًب الذُّؿٍّ كالضراعًة لون كأف عنطومى في باًب المسكنًة كالهواًف هلًل عز  كجٌلن بهذا 

أكلئكى الذةنى  االنكسارن ةرفعي اهللي الض ر اءن بهذا االنكسار ةايدي اهللي عز  كجل  الًناى ن ليت أف  
عرمخر جباىه ن كليت أف  أكلئكى الذةنى ةتقل بوفى في سهراعه  الماجنةن كليسى أف  أكلئكى الذةنى 

سكركا بنامًة اهلل ألوانان كألوانانن ليت أنه  ةسماوف ىذا الكبلـن كليت أنه  ةدركوفى ىذه الحقيقةن 
ةها الناس أنت  الفقراءي إلى اهلل كاهللي ىو الغنيُّ كةاليتى أنه  عفاعلوا مع قوؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )ةا أ

 الحميد* إف ةرأ ةذىبك  كةأًت بخلعو جدةد(ن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللي الاظي .    
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 ل١َُِ ػظ١ّخ فٟ ك٠ٕٕب رغ١ٕٕب ػٓ ل١ُ اٌغوة اٌّي٠فخ

 

ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
نذةران الله  صل كسل  كبارؾ على كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران ك 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ـى   إذا عأم لنا في ميجمىًل أحكاـً الٌدةًن ككاجباًت الر رةاًة اإلسبلمية ن لرأةنا أف ىذه الواجباًت كاألحكا
كل ها عدكري على محوًر شيءو كاحدن أال كىوى الر ًح ي اإلنسانٌين إقامةي الر حً  اإلنسانيٍّ على أقوـً 

صلةن كعلى أرسًخ نظاـن فالاقيدةي التي أمرنا اهللي عز  كجٌل أف ندةنى بهان كاألكامري التي كل فنا اهللي عز  
لهان كالنواىي التي حذرنا اهللي سبحانوي كعاالى من مغبتهان كلُّ ذلكى خدمة لؤليٍسرىًة  كجل  أف نخضعى 

 اإلنسانٌيةن ككلُّ ذلكى في سبيًل أف عقوـى كشيجة اإلنساني ًة على أكفًع نظاـ. 

يًر كيفى ال؟ كقد ريكمى عًن الال دًؽ المالدكًؽ عليًو الالبلةي كالسبلـ فيما ركاهي الط برانيُّ في الكب
ـي قاؿهلل "الخلعي كلُّه  عياؿي  كاألكس ن كالبيهقيُّ في شياىًب اإلةماًف مرفوعانن أن وي عليًو الالبلةي كالسبل
ـى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )ةا  اهللن فأحبُّ الخلًع إلى اهلًل أنفىايهي  لاياًلو"ن كحسبنا في ىذا أف نمثلى أما

نفسو كاحدة كخلعى منها زكجها كبث  منهما رجاالن  كثيران أةها الٌناسي اع قوا رب ك ي الذم خلقك  من 
كنساءان كاعٌقوا اهللى الذم عساءىلوفى بًو كاألرحاـ إف  اهللى كافى عليك  رقيبان(ن قرفى اهللي عز  كجٌل عقول 

فه  أمرى عبادهي بأف ةت قوا األرحاـن في الوقًت الذم كل   -عز  من قائل  -الر ًح  بتقول ذاعون فأمرى 
بتقول اهلًل سبحانوي كعاالىن إال أف  إقامةى األسرًة اإلنساني ًة على منهجو سوٌمن كعحقيًع صلًة التآلًف 

 بينى  حاًد الن اًس كأفراًد المجتمًع اإلنسانين ال ةتحق عي إال من كراًء ثبلًث مراحل.

ئًر األكطارن كسائًر األمراًض المرحلةي األكلىهلل عهذةبي النفًس اإلنسانية كعزكيةي اإلنساًف من سا
 النفسٌيًة كالقلبٌيًة المختلفةن فهذًه ىي المرحلةي األكلى. 
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 المرحلةي الثانيةهلل عرسيخي قواعًد األسرةن كنظامها اإلنسانيٍّ الد قيعن كىذًه ىي المرحلةي الثانية.

الن اسى باضه  بباض بوسيلًة أم ا المرحلةي الثالثةهلل فتتمث لي في كضًع األنظمًة الد قيقةن التي عرب ي 
ـي التي عضمني أف عزكؿى السخائ  من القلوبن كأف عزكؿى األحقادي  األلفًة كالمحب ةن علكى األحكا

 كاألضغافي من النفوس. 

كلذلك .. فنحني إذا نظرنا إلى مجمًل أحكاـً الررةاًة اإلسبلمي ة كعأم لناىا ملي انن نجدىا عنقس ي إلى 
أحكاـو عتال عي بتزكيًة اإلنساًف نفسىون عتالىعي بتهذةًب الفرد كعربيتون أحكاـو أخرل عتالىعي ثبلثًة أقساـهلل 

باألسرة كعنظيمهان كإقامًة عبلقًة أفرادىا على أساسو دقيع منى الاللًة اإلنساني ًة السليمةن القس ي 
ـه عتال عي بمجمًل الناس كما ةنبغي أف عنهضى عبلقاتي الناسً  باضه  مع باضن فانظر  الثالثهلل أحكا

ةا أخي المسل ن إلى مدل رحمًة اهلًل بابادهن عندما شرعى له  دةنون كعندما أحب  له  أف ةلتزموا 
بأحكامون كعندما قاؿ له  عز  من قائلهلل )اليوـى أكملتي لك  دةنك  كأعممتي عليك  نامتي 

ةفخرى بهان كةرفعى الرأسى بها عاليانن  كرضيتي لك ي اإلسبلـ دةنان(ن ىل من ىدة ةو ةحعُّ لئلنساًف أف
 أعظ ي من ىذه الهدة ة؟ 

علكى الهدة ةن التي ال ضمانةى غيرىان كال ةمكن لئلنساًف أف ةجدى عنها بدةبلنن علكى الهدة ة التي 
عضمن أف ةتحو ؿى المجتمعي اإلنسانيُّ المتالارعي المتاادمن إلى أسرةو إنسانٌيةو متوائمةن كمترابطةو 

 شيجة األلفًة كالمحٌبة. ًبو 

كعندما ننظر في استاراضو سرةعو إلى ىذه األحكاـن نجدي أمران عجيبانن كنجدي أحكامان دقيقةن ل  
عرؽى إليها علوـي االجتماًع قىٍ ن كل  ةستطع علماءي التربيًة أف ةالادكا باقوله  إلى مستول دقٌتهان إذ 

ك ؿ درجةو في ىذا السل  ن ث   جالى من عماسيًك األسرة جالى اهللي عز  كجٌل عهذةبى اإلنساًف نفسوي أ
كعرابً  أفرادىا الد رجةى الثٌانيةن فاذا قفزى اإلنسافي فوؽى ىاعيًن الد رجتينن فلسوؼى ةخرُّ صرةاانن كلن 

 .  ةجدى كسيلةن إلى عحقيًع الهدًؼ الذم قد ةطم ي إليون في إقامًة مجتمعو إنسانيًّ سلي و

 كى عنظري إلى األسرًة المسلمةن فتجدي المقياسى التاليهللكمن عىجىبو أن  

كل ما كافى أفرادي ىذه األسرة أكثرى التزامان بدةًن اهللن كل ما رأةتى ىذه األسرةى أكثرى عماسكانن كأكثرى 
ان عن عرابطانن كأكثرى ساادة. ككل ما رأةتى أفرادى ىذه األسرة أكثرى بادان عن دةًن اهلًل عز  كجٌلن كشتاع

 التزاـً أمرهن رأةتى ىذه األسرة أكثرى عميُّاانن كأكثرى شتاعانن كأبادى عن حمى الس اادًة كظبللها الوارفة. 
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كدكنك  فانظركا .. فانظركا إلى المجتمااًت اإلنسانٌيةن البايدًة عن الٌدةنن كالقرةبًة إلى ما ةسٌمى 
ت؟ أسرىا متفسخة متفككةن ال ةتار ؼي ابنه بالحضارةن ىل ىنالك مانىن لؤلسرًة في علكى المجتماا

على أبن كال ةتار ؼي كلده على أـن كال ةارؼي أخه أخاهن أسره متمٌزقةن ل  عغنه ي الحضارةي عندما 
 فقدكا الدةنن كل  عغنه ي المدنٌية عندما عرٌتتوان كابتادكا عن ظبلًؿ دةًن اهلًل سبحانوي كعاالى.

ـى اهللي أحك اموي لنان كأمرنا باالنضباًط بهان فجالى سٌيدى األسرة األبوةنن كال ةمكني في سبيًل ىذان أقا
أف عجدى كاحدان من أفراًد األسرة ةتاالى إلى مستول ىذًه السيادةن نا ن أل  عسماوا كبلـى اهلًل عز  

ك كبلىما كجل؟ )كقضى ربكى أال عابدكا إال إةاه كبالوالدةًن إحسانان إما ةبلغن  عندؾى الكبرى أحدىما أ
فبل عقل لهما أؼٍّ كال عنهرىما كقل لهما قوالن كرةمان(ن كقد شرحى رسوؿي اهلل عليًو الالبلةي كالسبلـ 
طرفان من مانى ىذه ااةًة الاظيمةن عندما أجابى على سؤاًؿ سائل جاءى ةقوؿي لوي ةا رسوؿى اهللن أمُّ 

لناس؟ دخلى في ىذا االستفهاـ الزكجةن الناًس أحعُّ بالحابتي؟ انظركا إلى السؤاًؿ الدقيعن أمُّ ا
هلل  كالزكجن كاألكالدن كاإلخوةن كاألبوافن كاألصدقاءن كالاريرةن أمُّ الناًس أحعُّ بالحابتي؟ قاؿى

هلل ث   أبوؾ. هلل ث   من؟ قاؿى هلل أمُّكن قاؿى هلل ث   من؟ قاؿى هلل أمُّكن قاؿى  أمُّكن قاؿى ث   من؟ قاؿى

هما اهللي عز  كجٌل في دائرًة األسرة بسيادةو ال ةرقى إلى كىذا مانى قولناهلل أف  األبوةن قد خال
 مستواىا أحدي أفراًد األسرًة ق .

كقد ركل الطبراني كركل الترمذمُّ كابني ماجو عن أبي الدرداء رضيى اهللي عنو أاف  رجبلن جاءى ةقوؿي 
زكجتين فماذا أفال؟ قاؿى لوي أبو لوهلل إف  أبي ما زاؿى بي حٌتى زك جنين ث   إنوي اليوـى ةأمرني أف أطلعى 

الدرداءهلل أما إني ال  مرؾى بأف عاع  أباؾن كال  مرؾى بأف عطلٍّعى زكجتكن كلكن إف شئتن أخبرعكى بما 
قالوي رسوؿي اهلل صلى اهللي عليًو كسل  هلل " إف  أكس  أبواًب الجٌنة برُّ الوالدةن"ن فاف شئتن فادخل 

 شئت فدعو.من ىذا الباًب إلى الجٌنةن كإف 

كقد كقعى ىذا األمري بما ىوى أكض ن عزك جى ابني عمر من امرأةو كافى ةكرىيها عمري رضيى اهللي عنون فقاؿى 
عمري البنًو طٌلقهان كارعفاًت المسألةي إلى رسوًؿ اهللن كقاؿ عمري ذلكى لرسوًؿ اهللن كابني عمرى 

 اىٍ  طلٍّقها.جالسن فالتفتى رسوؿي اهلًل إلى ابًن عمرى فقاؿى لويهلل نػى 

كىذا ما ةنبغي أف ةيفهى ى ةا عبادى اهللن على أف  للوالدةًن أف ةتاسفان في أمًر ابنهما بأمرو من ىذا 
القبيلن الن كلكن انظركا إلى دق ًة الررًع كدٌقًة أحكاـً الرارعن إف  اهللى عز  كجٌلن عندما أمرى األكالدى 
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لوقًت ذاعًو أمرى ااباءن أف ةالطبغوا بدةًن اهللن كأف ةقيموا عبلقاعه  ببرٍّ ااباًء إلى ىذًه الد رجةن في ا
مع أكالدى  على أساسو من موازةًن الررةاةن فاذا كانًت األسرةي متدةنةن كإذا كافى الوالدي مالطبغان 
ا بدةًن اهللن فانوي ال ةخرى منوي ظل ه كال جىورن عندما ةاطيًو اهللي عز  كجٌل ىذه الالبلحيةن كعندم

ةأمري األكالد بأف ةذىبوا في برًٍّىٍ  بآبائه  إلى ىذه الدرجةن نا  الوالداف ىما عالبي األسرةن كىما 
الامودي الفقرمُّ فيهان ككلُّ أعضاًء األسرة إنما ةدكركفى على محوًر ىذا الاموًد الفقرٌم الذم إف ماعى 

تثنى من ىذا الحكً  الرامًل كزاؿن ماعًت األسرةي من كراًء ذلكن نا ن ىنالكى شيءه كاحده ةس
الااـن أال كىيى الحقوؽ الماٌدة ةي الاينٌية. فاف  اهللى عز  كجٌلن جالى حع  الزكجًة مقد مان على حعٍّ 
األبوةًن كاألكالًد في ذلكن ال فيما ةتال عي بالبرن كلكن فيما ةتال عي بالحقوًؽ الاينيةن سأؿى رجله 

هلل  رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليوً  كسل  فقاؿهلل ةا رسوؿى اهللن أرأةتى لو كافى لي درى ه ماذا أصنعي بو؟ قاؿى
هلل فالى زكجكن قاؿى فاف كاف لي درى ه ثالث؟  ؟ قاؿى أنفقوي على نفسكن قاؿهلل فاف كافى لي درى ه ثافو

هلل فالى أبوةك.  هلل فاف كافى لي درى ه رابع؟ قاؿى هلل فالى أكالدؾن قاؿى  قاؿى

لبرٍّ أبدانن البٌرن ةنهضي على حك و عربومٍّ دقيعن كقاعدةو اجتماعٌيةو ىاٌمةن ىذا شيءه ال عبلقةى لوي با
كمن ث   فاف  األبوةن ىما أساسي البٌرن كإذا ذىبى برُّ الوالدةنن ل  ةنفع برُّ زكجةو كال برُّ أكالدو كال 

 إخوةو من باًد ذلك.

ذلكى إلى شيءو كاحدن ىو أف نرفعى  عبادى اهللهلل عندما أقوؿي لك  ىذا الكبلـن إنما أىدؼي من كراءً 
الرأسى عاليان بدةننان ىو أف نسترار أف  أعظ ى عٌزةو ميتٍّانا بها ىيى عز ةي ىذا التاجن كما الت اجي الذم 

ةستأىلي أف نرفعى رأسنا بًو عاليانن إال عاجي ىذا الدةًن الذم شر فنا اهللي عز  كجل  بو؟ إذا أعي ى لئلنساف 
بهذا اإلسبلـً الاظي ن كأف ةال ى أنوي استوعبى جميعى علوـً االجتماعن كجميعى علوـً التربيةن أف ةاتز  

كجميعى علوـً التررةااتن كجميعى األدكةًة التي عاالجي اإلنساف كفردو ككمجتمعن فاف  اإلنساف ال 
ب وي عز  كجٌل؟ الذم ةلتفتي إلى ةمينو كال إلى ةسارن ال ةقٌلدي شرقان كال غربانن كيف؟ كيفى ةترؾي ر 

شر فوي بأف كصلوي بون عندما عر فوي بذاعون ةضي عي ىذا الر رؼن كةلقي ىذا التاجن لكي ةبحثى عًن 
القمامًة فوؽى المزابل أم كاهللن ةبحثي عًن القمامًة فوؽى المزابلن ةدعي البٌرن بر  األبوةن كما قاؿى اهللي 

ي عقليًد الغربيينن ةسمع أف  الغربيين جالوا في السنًة ةومان سبحانوي كعاالىن كةبحثي عن قمامةو ف
اسموي ةوـي األـن فنقلدي ذلكى المجتمعى بهذا الركلن كننسى أف نترر ؼى كأف نرفعى الرأسى عاليان 
ءن المهينوف عندى أنفسه ن أف   ء نا  األذال  الصطباغنا بدةًن اهلًل عز  كجٌلن كةنسى ىؤالًء األذال 
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ما الذم دفاه  ليجالوا ةومان اسموي ةوـي األـ؟ شيءه كاحده دفاه  إلى ذلكهلل عميياه   الغربن
لؤلسرةن عضيياه  لحقوًؽ ااباءن كلذلك فانه  ةحاكلوف أف ةردُّكا األكالدى كالربابى إلى  بائه  

 كلو في الااـً مر ة.

حياعنا إال من مايًن ىذا البٌرن فارفاوا أم ا دةننا فقد عل منا أال نايشى إال في ظبلًؿ البٌرن كأال ندخل 
رؤكسك  عاليان بدةنك  ةا عبادى اهللن كال عبتغوا عن دةًن اهلًل بدةبلنن كإةاك  أف عبتادكا عن شرعًة اهلل 
شركل نقيرن فانك  إف ضيات  ىذا الررؼن شقيت  شقاءن ال ساادةى من بادًه قىٍ ن أقوؿي قولي ىذا 

 غفركهي ةغفر لك .     كأستغفري اهللى الاظي ن فاست
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 اٌؾوى اٌؼبطُ ٌٍشجبة ِٓ و١ل اٌش١طبْ
 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

أشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن ك 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 

  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

في كتاًب اهلًل سبحانوي كعاالى مرهداًف اثنافن أحدىما ةدخلي الهلعى في الفؤاد كةتالٌوري ماوي اإلنسافي 
لوي منه  كال  أنٌوي ةايشي من ىذه الٌدنيا في فبلةو قد أحاطت بو فيها شياطيني اإلنًس كالجٌنن فبل مفر  

 مخلهى كال مبلذن كال ةمكني لوي أف ةنجوى من ىذا المكاًف كىذا الٌسجًن الذم أيحي ى بًو فيو.

المرهدي الثٌاني ةالٌوري لنا الحالنى الواقي الذم ةجدهي اإلنسافي أنٌا ذىب كأنٌا ارعحلى كأقاـ ةجدهي 
ذا الحالن فليسى عليكى من شرٍّ بادى ذلك علقاءهي ةنادةًو بلساًف الحاؿ أٍف أقًبٍل كاطمئن  في داخًل ى

 كلن ةطوؼى حولكى من خطر.

ةٍػتىًني ألىقٍػايدىف   ا أىٍغوى أٌما المرهدي األٌكؿ فيمثٌػليوي قوؿي اهلًل سبحانوي كعاالى على لساًف إبليسهلل )قىاؿى فىًبمى
نػ هي  مٍّن بػىٍيًن أىٍةًدةًهٍ  كى  انًًهٍ  كىعىن شىمىآئًًلًهٍ  كىالى لىهيٍ  ًصرىاطىكى اٍلميٍستىًقي ى * ثي   اعًيػى ٍلًفًهٍ  كىعىٍن أىٍةمى ًمٍن خى

عىًجدي أىٍكثػىرىىيٍ  شىاًكرًةنى( لو كقفنا عندى ىذا الكبلـ الذم ةنقلوي لنا بيافي اهلًل عز  كجٌل عن حقًد إبليس 
زـى نفسوي باغواًء كما التزـى بو لتالٌورنا أف  أحدان من البرر ال منجاةى لوي من شرٍّ ىذا المخلوؽ الذم أل

ـى ىذه الاٌلورًة المخيفة من الٌنجاًة كالفبلحن  عباًد اهلًل سبحانوي كعاالىن كربٌما استيأسى اإلنساف أما
كلكن  اهللى سبحانوي كعاالى ل  ةتركنا للغًو إبليس كإف أرادى اهللي عز  كجل  مٌنا أف نخاؼ كأف نقٌدرى األمرى 

كجٌل عظي ن كلطفوي عمي ن فهو سبحانوي كعاالى ل  ةتركنا لوعيًد إبليسى  حع  قدرهن كلكن  كرـى اهلًل عز  
 ىذا.



  

 ~1218 ~ 
 

إليك  المرهدى الثٌاني الذم ةقوؿي فيًو اهللي سبحانوي كعاالىهلل )قاؿ ىذا صراطه علي  مستقي  إف  عبادم 
ـي اإللهيُّ بٌددى علكى ا لمخاكؼى ليسى لكى عليه  سلطاف إال من اعٌباكى من الغاكةن(ن ىذا الكبل

 الاظيمةن كىذا الوعدي الٌربٌانيُّ سحعى ذلكى الوعيدى القميءن كعيدى إبليس.

)إف  عبادم ليسى لكى عليه  سلطاف( ذلكى ىو الحالنن حالنه ةراهي اإلنسافي علقاءهي في كلٍّ زمافو 
ضراكةى كمكافن مفٌت ي األبوابن ةقوؿي لوي بلساًف الحاًؿ بل ربٌما بلساًف المقاؿهلل إف كنتى عخاؼي 

الٌرياطين الذةن ةحدقوفى بك عن ةمينو كةسارو كمن فوؽو كعحتن فأقبل إلى ىذا الحالن فاف  أحدان 
لن ةستطيعى أف ةمتد  إليكى بأمٍّ سوءن )إف  عبادم ليسى لكى عليه  سلطاف(ن ىذه الكلمةي الاظيمةي 

كاء لكلٍّ مرةضن كإف  فيها الابلج القدسٌية ةجبي أف نقفى عندىا قليبلن ةا عبادى اهللن فاف  فيها الدٌ 
 لكلٍّ ذم شكولن كإف  فيها المبلذ لكلٍّ من أيحي ى بو.

قد ةقوؿي قائل ما مانى قولًو عز  كجٌلهلل )إف  عبادم ليسى لكى عليه  سلطاف(؟ أليسى البرري كٌله  
ٌل؟ إذان ةنبغي أف ةكوفى عبادى اهلل أليسى المؤمني كالكافري كالفاسعي كالملحد كٌله  عبادان هلًل عز  كج

المانىهلل كلُّ من كافى عبدان هلًل حقيقة فاف  الريطافى ليسى لوي عليًو سلطافن كلكن  األمرى ليسى كذلكن 
فما أكثر من ةتالٌيدى ي الٌريطافي من عباًد اهلًل عاالىن كما أكثرى من ةهلكوف في شىرىًؾ الريطاف 

 انى قولوهلل )إف  عبادم ليسى لكى عليه  سلطاف(؟كماليدعًو من عباًد اهلًل عاالىن إذان ما م

مانى ىذه ااةةي الاظيمة؟ إف  كل  من عحٌقع بمانى الابودةًٌة لين إف  كٌل من كضعى عبودةٌتوي لي موضعى 
الٌتنفيًذ من حياعون أقر  بها كاعترؼى بهان كعطامن لهان ككسا نفسوي بردائهان ىذا اإلنسافي لن عطولوي 

كلن ةقعى في شىرىًؾ إبليسى أبدان. كيفى ةتحٌقعي اإلنسافي بمانى عبودةٌتًو هلًل عز  كجٌل؟ كلُّ  ةميني شيطافو 
الٌناًس عبيده هلل  منوا بذلكى أـ جحدكان كلكن  اهللى عز  كجٌل ةاد أكلئكى اٌلذةنى اعترفوا بهذه الابودةٌة 

ع كعذٌلل كٌلما نابه  مكركهن أك كٌلما كاصطبغوا بها ككضاوىا موضعى الٌتنفيذ ةلجؤكفى إلى اهلًل بتضرٌ 
رأكا خطران كادى أف ةداىمه  أك ةطوؼى به ن ةلتجؤكفى إلى اهلًل سبحانوي كعاالى ماترفين بمملوكٌيته  

لون موقنين بذٌله  كمالكٌيًة اهلًل عز  كجٌل له ن ىؤالًء الٌناس  ًمنوف عحتى مظٌلًة الاناةًة اإللهيةن ىؤالًء 
ي حالًن األمًن اإللهٌي. ىذا ىو مانى قولًو عز  كجٌلهلل )إف  عبادم ليسى لكى عليه  الٌناس مطمئنوف ف

سلطاف إال من اعٌباكى من الغاكةن(. انظر إلى قولوهلل )إال من اعٌباكى من الغاكةن(ن عٌتباوي أكالن ث   إف  
اهللي من أف ةخطوى خطوةن  اهلًل ةسٌلطوي عليكى ثانيانن لوال أٌنكى عخطو الخطوةى األكلى محاؿه أف ةمٌكنوي 
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كاحدةن إليكن فحاٌلن نفسكى ضد  اعٌباعون كحاٌلن نفسكى ضد  اإلصغاًء إليًو كضد  الميًل إليو كانظر  
 كيفى ةنجيكى اهللي سبحانوي كعاالى من أحابيلو.

لوا ةسألوف ىذا الكبلـ ةجدري أف ةتأٌملوي بدٌقة  ناءى اليًل كأطراؼى الٌنهارن أكلئكى الٌرباب الذةنى ما زا
كةركوفهلل نحني مؤمنوف باهللن موقنوف بررعو كنحبُّ االستقامةى على صراطون كلكٌنا ضافاء ال 

نستطيعي الثٌباتن كالبد  أف نجدى أنفسنا بينى الحيًن كااخر كقد انحرفنا كقد عخطٌفتنا شياطيني اإلنًس 
 ٌرباًب في ىذا الاالر.كالجٌنن ماذا نالنع؟ علكى ىي الٌركول التي ةنفثي بها كثيره من ال

الابلجي أمامكى ةا أخين الٌدكاءي موضوعه بينى ةدةكن الٌدكاءي كٌلو مطومٌّ في ىذه ااةًة الاظيمةهلل )إف  
عبادم ليسى لكى عليه  سلطاف(. كقد ألزـى اهللي ذاعو أف ةنٌفذى ىذا الوعد عندما قاؿهلل )ىذا صراطه 

 ف(.علي  مستقي  إف  عبادم ليسى لكى عليه  سلطا

المه ُّ أف عتفتى إلى ىذا البياف كأف عتأٌملو كأف عتدبٌرهن كأف عستاملى الابلجى الذم كضاوي اهللي عز  
كجل  بينى ةدةكن أنتى عركو من ضافكن كعركو منى الٌرهواًت كاألىواء كالٌرياطيًن اٌلذةن 

جأتى إلى ىذا الحالًن ةحاكلوفى أف ةتخطٌفوؾن فهل كضاتى عبودةٌتكى هلًل موضعى الٌتنفيذ؟ ىل الت
ذم األبواًب المفٌتحة؟ أغلبي الٌظن أف ال ل  عضع عبودةٌتكى هلًل موضعى الٌتنفيذن اإلةمافي في عالٌورؾ 
مجٌردي حركةن مجٌردي نراطن مجٌردي سايو ىكذا كىكذان الن أنتى ضايفه ال عملكي أف عتحٌرؾ كال أف 

ان كاحدان ىو أف عالنى عن إرادعكن رغبتك في أف عنر  كال أف عفالى شيئانن كلكن  اهللى مٌلككى شيئ
ةهدةك اهللن في أف ةاالمك اهللن في أف ال عنحرؼى كال عاوٌجن فاذا رأل اهللي عز  كجٌل منكى اإلرادةى 
الاٌلادقةى إلى االٌعجاًه إليو حاٌلنكن كلكن  ىذه اإلرادةى أةضان ال عكفي ال بد  أف عكسى ىذه اإلرادةي 

 ثوبى الابودةٌة.

البد  أف عابٌػرى عن إرادعك بدعاءو كاجفن ببكاءو خاشعن بتذٌللو إلى اهلًل عز  كجٌلن كقد أعلمتى بينى 
ةدةو أٌنكى ال عملكي حوالن كال قٌوةن ال عملكي من أمًر نفسكى شيئانن أنتى رةرةه في مهبٍّ الٌرةاحن 

امكى كىذه ىي الحاؿ سول كلكٌنكى عحبُّ أف ةاالمكى اهللن عحبُّ أف عكوفى مستقيمانن فليسى أم
االلتجاًء إليون سول الٌتضٌرًع إلى بابو كالٌتمٌرًغ عندى أعتابون ىل فالتى ذلك؟ لو أٌنكى فالت ىذا بينى  

كلٍّ صباحو كمساء لرأةتى ضافكى قد عبٌدؿى قٌوةن كلرأةتى ىذه البيداء التي أحي ى بكى فيها 
نفسكى انتقلتى من حيثي ال عرار إلى إلى حالنو كاحتوشت من حولكى فيها الٌسباعي الٌضارةة لرأةتى 
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ـه ةؤٌدةًو اإلنسافي بقولو   منو مطمئنن كلكن  أكثرى الٌرباب ال ةالموفى من اإلسبلـ إال الحركة كأنٌوي نظا
 كبطاقتون كىذا كى ه باطل.

لابودةٌة ىي أف اإلسبلـ عاجوي الابودةٌةن ركحوي الابودةٌةن نبضاتي القٌوًة فيًو عتمٌثلي في الابودةٌةن كا
ةالبرى اإلنسافي بينى ةدم مواله ال بينى ةدم أحدو  خرن أف ةالبغى اإلنسافي نفسوي بالبغًة الٌذؿ 
 كالٌضراعةن ةتأٌل  كةظهري شكواهي هللن كةركو أف  الٌرياطينى عبلحقون كأنٌوي ال ةجدي مفٌران منه .

ؾن كإف  اهللى عز  كجٌل إذا كعد ال نادًه كلسوؼى ةجيبكن ادعوي كلسوؼى ةستجيبي لك كةحٌقعي رجاءى 
ةمكني أف ةخلفى كعدهن إف  اهللى ال ةخلفي الميااد كىو القائلهلل ))إف  عبادم ليسى لكى عليه  

سلطاف((ن الله   اجالنا من عبادؾ الذةن عالمته  من شياطينكن الله   حاٌلٌنا بحالًن الابودةًٌة 
 ..  لكى ةا رب  الاالمينن فاستغفركهي ةغفر لك 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~1211 ~ 
 

 فَبهح اٌؼبطٟ فٟ شٙو هِؼبْ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 

 بتقول اهلل عاالى. المسلموف كنفسي المذنبة

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ثبلثةي أك أرباةي أةٌاـو بقينى من أجىًل ىذا الٌرهًر المبارؾن كةنقضي من بادىا شهري رمضافن كةفطري 
الاٌلائ ن كةربعي الجائعن كةرعوم الظمآفن كةاودي الاٌلائ ي الملتزـي بأمًر اهلًل عز  كجٌل سواءن بسواءن 

رضى عن أمًر اهلًل سبحانوي كعاالى خبلؿى ىذا الٌرهرن فل  ةلبٍّ لوي أمرانن كل  ةحٌقع مثلى ذاؾى الذم أع
لوي نداءانن كبل الفرةقين ةاوداًف من حيثي الواقعي البررٌم بمستولن كاحدنإال أف  أحدىما فازى باألجًر 

. كااخري باءى بغضًب اهلًل الاظيً  عندى اهلًل سبحانوي كعاالىن كأصل ى اهللي بهذا الاٌلياـً سرةرعوي كنفسو
 سبحانوي كعاالى كشدةًد عقابو.

 

أال فقولوا ةا عبادى اهلل ما ىو الٌرب ي الذم ربحوي الااصي؟ كما ىو الخسراف الذم خسرهي الطٌائع؟ ما 
ىو الٌرب ي الذم عادى بًو ذاؾى الذم قطعى ىذا الٌرهرى المبارؾنمجاىران باإلفطارن مارضان عن أمًر اهلًل 

 نوي كعاالىن ناسيان نفسوي كناسيان حقوؽى موالهي عليون ماذا رب ؟ كما ىي الحاليلةي التي عادى بها؟سبحا
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لٌذةي المااليًة عىرىضه زائلن كىول الٌنفس ظلٌّ ةزكؿن كاألمري كما قالت علكى المرأةي الاٌلالحةهلل ك  من 
 مااليةو ذىبت لٌذعها كبقيى حسابها.

 

دى بًو ىذا اإلنساف؟ الذم قطعى الاٌللةى بينوي كبين موالهن فساحى في نا ن ما ىو ىذا الٌرب ي الذم عا 
أرجاًء ىذه الٌدنيا كما ةسي ي الابدي اابعنكما ىي الخسارة التي عادى بها من أعابى نفسوي في أةٌاـً ىذا 

ا عن الٌرهر؟ فأجاعى نفسون مستراران أنوي ةطٌبعي أمرى موالهن كأظمأى حلقون مستراران أنوي ةابٌػري بهذ
الخفيٍّ الذم ال ةال ي  االنالياًع ألمًر موالهي عٌز كجٌلن ةاودي بادى ذلكى بالٌرزًؽ الاظي ن كاألجرً 

 حقيقتو.

ك  من ماليبةو ةبادىا اهلل عز  كجٌل عن ىذا اإلنساف الذم اصطل ى مع ربًٌو خبلؿى ىذا الٌرهرن كك  
اهللي سبحانوي كعاالى عن قلبًو كفؤادهن ىذا من نامةو ةزجيها إليًو كىو ال ةدرمن كك  من كربو ةبادهي 

بالٌنسبًة للااجلًة الٌدنيان فكيفى باألجًر الذم ةٌدخرهي اهللي غدان ةوـى القيامة؟ كيفى إذا قاـ عندما ةنادم 
منادم اهلل سبحانوي كعاالى باألركاًح أف عاودى إلى أجسادىان ككقفى بينى ةدم المولى عٌز كجٌلن 

ةٌتجوي إليًو كإلى إخوانًو من أمثالًو قائبلنهلل ))كلوا كاشربوا ىنيئان بما أسلفت  في  كسمعى الٌنداءى الذم
األةٌاـً الخالية((ن ماذا سيذكري أحدنا  نذاؾ؟ من صاوبًة ىذه األةاـن ماذا عسى أف ةذكر من 

م ىي المرٌقاًت التي عحٌملهان كلُّ ذلكى ةنقضي كعبقى لٌذةه ال انقضاءى لهان عبقى ساادةه ال عنطو 
ساادةي رضى اهلل عن الابدن ساادةي دخوًؿ اإلنساف في ىذه ااةة الكرةمةهلل))كلوا كاشربوا ىنيئان((ن 

 ةقولها ربُّ الاالمين لابادههلل ))ىنيئان بما أسلفت  في األةاـً الخالية((. 

 

 إال كمثًل انقضاًء ىذه الٌدنيا. عبادى اهللهلل ال أعالو ري انقضاءى ىذا الٌرهر المبارؾ

ـه مادكداعهكما  ىذا الٌرهري مثابةي ابتبلءن كمثابةي عمل كٌلفى اهللي عز  كجل  بو عبادهن ثبلثوفى ةومانن أةٌا
قاؿى اهللي عٌز كجل  عنهنن كةنقضي الرهرن كعحيعي الفرحةي بمن التزـى أكامرى اهلًل عز  كجٌل خبللون 

الٌدنيا عمامانن إننا لنرل عمرى الٌدنيا كنحني  انقضاءي ىذا الٌرهًر الاٌلغير ذم األةاـً المحدكدة كانقضاءً 
نسي ي في أرجائها ااف عمران كبيران متطاكالنن كلكن غدان إذا خرجنا من دائرعهان كإذا عخطٌفنا الموتن 
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كانالاعى ملكي الموًت ألمًر اهلًل عز  كجٌل الذم أخبرنا عنوي في قولوهلل ))قل ةتوفٌاك  ٌمٌلكي الموًت 
 ث   إلى رٌبك  عيرجىاوف((. اٌلذم كيكٍّلى بك 

 

إذا عخط فىنا مٌلكي الموتن كخرجنا من دائرًة ىذه الٌدنيان كنظرنا إليها بايًن الذٌكرلن فلسوؼى نجدي 
أنٌها ىي األخرل قاليرةه كًقالىًر شهًر رمضافى بادى زكالون كلسوفىيالب ي اإلنساف بادى خركجًو من إطاًر 

 ىذه الٌدنياأحدى رجلينهلل

 

اهللي عز  كجٌل لبلنالياًع ألمًر اهلًل عز  كجٌل جهدى االستطاعةن فهذا إنسافه فرحه جزؿن ىذا  رجلو كٌفقوي 
ـى كل  ةنحرؼنكعلى أنوي  إنسافه ةنطعي كلُّ ذرٌةو من كيانًو بحمًد اهللن على أنٌوي كيفٍّعن كعلى أنٌوي استقا

ةن لو أنوي انحرؼن كحسبها من سارى جهدى استطاعتو على صراًط اهللن كإال فك  كانت عاقبتوي كبيل
 فرحةو عخلعي الٌساادةى في كيانو.

 

كرجلو  خر ةنظر باين المفاجأة إلى الماضي كإلى الحاضرن كةرل نفسوي كقد حاقت عليًو خدعةي 
الٌريطافن ةرل نفسوي كقد خسرى ذاعو قبلى أف ةخسرى أكامرى ربٌونخسرى ساادعون فهو الٌرقاء ةجتٌرهي 

ـي التي عمٌزؽي كبدهي إلى ما ال نهاةةن كإنٌوي ليقوؿي بلساًف الحاًؿ كالمقاؿهلل ))ربٍّ إلى ما ال نهاةةن  كااال
ارجاوًف لاٌلي أعملي صالحان فيما عركت((ن لكن ىذا ىو الٌدعاءي الذم ال ةستجابن نا ن ىذا ىو 

 االستثناءي الوحيد من قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))كقاؿى رٌبك  ادعوني أستجب لك ((.

 

ا انقضت ىذه الٌدنيان كحاؿى حىيلي اإلنسافن ككقفى بينى ةدم موالهي عز  كجٌلن كأصب ى بالرهي كما إذ
قاؿى اهللي حدةدانن ةيبالري الغائبن كةرل ما كاف ةسخري منون عندئذو إذا دعا اهلل فتلكى دعوةه ال 

 عستجابنكإنما من كرائًو شيءه كاحدهلل ىو الاذابي األلي ي الذم ةترٌبهي بو.
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نقضاءي الٌدنيا كانقضاًء ىذا الٌرهرن كالمخدكع ىو ذاؾى الذم خيدع بالٌطرًؽ الاٌلبيانٌيةن أجل الطُّريًؽ ا
الاٌلبيانٌيًة ذاعهان ذلكى الطٌفل الذم ةحميًو أىلو عن ألوافو من الطٌااـً ألنٌوي مرةضن كةجٌرعونوي الٌدكاءى 

لى المرتهياًت أمامون فهوى ال ةملكي قٌوةى ألنوي عبلجون كلكن  لاابى ىذا الطٌفًل الاٌلغير ةسيلي ع
ـى الٌدكاء عميٌػزى منوي غيظاننكعما رى منوي كجهون كابتادى  إرادةو ليستجيبى بها ألمًر الطٌبيبن كإذا كيضعى أما
فارٌان من ىذا الٌدكاًء كمرارعون علكى ىي المراعري الاٌلبيانٌية التي ةتحٌرري منها الاقبلءن كلكٌن ىناؾى 

بارانن ال ةزاؿي عمري المراىقًة ةستابدى ن ال ةزاؿي لاابه  ةسيل على مااصي اهلل عز  كجٌلن صبيانان ك
 كال ةزالوف ةجزعوف من مرارًة الٌدكاء الذم ةأخذى  بو طبيبه ننا .

 

فاحمًد اهلل ةا أخي المسل ن على أف كٌفقك لبلستقامًة على أمرهنكاىنأ بأف  عمرى الٌدنيا قاليرن نا ن 
 اةى التي نقبلي إليها ىي الحيوافي الحقيقيُّ كما قاؿى اهللي عز  كجٌل.كأف الحي

 

لقد انقضى ىذا الرهر أك كادى ةنقضين كأنا ألتفتي ااف بايًن الخياؿن إلى المئات التي عضرب 
ـى ىذا الٌرهًر المبارؾن كالدخائن  بأمثالها من المسلمين الذةن نراى  ةجوبوف شوارع ىذه البلدة أةا

ـى اإلفطارن كشهري رمضافى غرةبه مزدرلن فيما بينه ن ننظر بأعيننا على أف واىه ن كى  ةجتٌركفى طاا
أك أعين الخياؿن ككٌلك  رأل ىذا الذم أقوؿن المطاع ى المليئةى برٌكادىان كاألندةةى المليئةى 

كما قلتي بالمفطرةنن رأةنا كل  ذلكن فماذا عسى استفادى ىؤالء الٌناس؟ بل رأةتي أكثرى من ىذا  
باألمسن رأةنا الٌررطة الذةنى كانوا ةيٌكل فوفى باألمًس القرةًب بمبلحقًة المفطرةن كمااقبته نرأةناى  
ى  ةمارسوفى اإلفطارن كرأةنا الٌدخائنى على أفواىه ن كلقد قلتي في نفسي ةا عجبانن سبحافى من 

مًس ةبلحقوفى المفطرةن كةسوقونه  إلى ةػيٌبدٍّؿي كال ةتبٌدؿن أةنى أكلئكى الٌررطة الذةنى كانوا باأل
الاقاب الٌرمزمٍّ أك الحقيقٌي؟ لقد انقلبى المراقبوفى إلى لالوصن لقد انقلبى أكلئكى المااقبوف إلى 
ـى المقٌدسةى التي   ـى ليست الٌرا أكلئكى المجرمينن ككأف  البلدة غيري البلدة التي عهدناىان ككأف  الٌرا

ٌوهى بقداستهان انقضى ىذا الٌرهري المبارؾن فليقل لي أكلئكى الذةنى كانوا كٌرمها اهللي عز  كجل  كن
ةمٌزقوفى حرمةى ىذا الٌرهرن بأمٍّ خيرو رجاوا؟ كبأمٍّ رب و عادكا؟ نا ن كغدان سيموعوفن كستلتقطه  

بية القبورن ث   سياودكفى كاقفينى بينى ةدم اهلًل عز  كجٌلن فماذا عسى أف ةكوفى جوابي ىؤالًء الالٌ 
المراىقيننالذةنى كافى ةسيلي لاابه  في الٌدنيا على المرتهياًت الٌدنيئةن على المااصي المبتذلة؟ 
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أكلئك الذةن كانوا ال ةملكوفى من قٌوًة اإلرادة ما ةاٌبركفى بو عن حقائع ىوةٌاعه ن ما ةاٌبركفى بو عن 
كجٌلن كأنا أقوؿي ةا عبادى اهلل كما  انالياعه  لموالى ن ما ةينطقوفى بو أنفسه  بأنه  عبيدن هلًل عز  

 أقوؿي دائمانن المااليةي قسمافهلل

 

ىيكلي المااليًة كسرىانأٌما ىيكلي المااليًة فأمرىا ةسير عندى اهلًل عز  كجٌلن كماذا أعني بهيكًل 
 الماالية؟

 

هن ىيكلي المااليةهلل الٌضاف الذم ةسوؽي اإلنسافى إلى االنحراؼن فيقعي في الخطيئًة كىو لها كار 
ةيفًطري كىو ةخجلي من نفسون كةقوؿي بينوي كبينى نفسًو لقد أسأتي ككلُّ الٌناًس خيره مٌنين ىذا من 

 ارعكبى ىيكلى الماالية. 

 

أٌما ركحي المااليةهلل فهي الٌتباىي بهان ىي عبرةرىان ىي أف ةجاىرى اإلنسافي بهذه المااليةن ةخرجي من 
لى ااخركفى مثلين نا ن ىذه ىي المااليةي الكبرل التي داره كةقوؿي ىذا أنا ذان ىكذا ةنبغي أف ةفا

عستنزؿي غضبى الٌرٌبن ال على ىذا اإلنساًف المتجٌبًر كحدهن بل على المحي  الذم ةايشي فيًو أةضان 
 ىذا اإلنساف.

 

 ى أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةخت ى حياعنا بأحبٍّ األعماًؿ إليون كأسأؿي اهللى سبحافي كعاالى أف ةسلٍّ 
رمضافى لنا كأف ةتسٌلموي مٌنا متقٌببلنن كأف ةكتبنا بفضلًو كمٌنًو ككرمًو من عتقاء ىذا الٌرهًر المبارؾن 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...
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 اٌّئِٓ ال ٠زؤمٜ ثّظبة عبءٖ ِٓ هثٗ

 

لحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك ا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
صل كسل  كبارؾ على كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ىماهلل عنفيذي أمًر إف  من شأًف المؤمن أف ةحيا عمرهي كٌلوين ةراقبي من نفسًو عنفيذى حقيقتين اثنتينن أكال
 اهلل سبحانوي كعاالى جهدى استطاعتون كالثانيةهلل الرضا بحكً  اهلًل سبحانوي كعاالى كقضائو ملء قلبو.

علكى ىي الحقيقةي المختالرة التي ةنبغي أف ةتحٌلى بها المؤمنن بل كعلكى ىي الحقيقةي الاظمى التي 
اًعي ًلٌلًو رىبٍّ اٍلاىالىًمينى ال  ةفهمها من قولًو سبحانوي كعاالىهلل )قيٍل ًإف  صىبلىًعي كىنيسيًكي كىمىٍحيىامى كىمىمى
 شرةكى لو كبذلك أيمرت كأنا أٌكؿي المسلمين(.

فالمؤمن ةنٌفذي أمرى اهلًل عز  كجٌلن كةراقبي كل  أحكامًو فبل ةند عن كاحدةو منها كال ةنحرؼن ث   مهما 
ذلكى كٌلوي بتقدةر من اهلل سبحانوي كعاالى  استقبلو من أحداثن كمهما رأل من نتائجن ةال ي أف  

كبتدبيره. كىو ةال ي أف  اهللى عادؿه ال ةظل ن رحي ه بابادًه جمياانن لطيفه به  على كلٍّ حاؿن كىو 
ةتقٌبلي كل  ما ر هين كىو ةذكري في ىذا قوؿى ربٌنا سبحانوي كعاالىهلل )كعسى أف عكرىوا شيئان كىو خيره 

 يئان كىو شرٌّ لك  كاهللي ةال  كأنت  ال عالموف(.لك  كعسى أف عحٌبوا ش

كإذا أردنا أف نػيبىسٍّ ى شرحى ىذه الحقيقة بباًض األمثلةن فما أكثرى األمثلة التي نستطيعي أف نجسد  
 بها ىذا المانىهلل

المؤمن ةخرجي في صباًح ةومًو الباكًر إلى حقلًو الذم ةرتغلي بون أك إلى مخزنًو الذم ةتاجري فيون أك 
إلى أمٍّ عملو ةستدرُّ بًو الٌرزؽن فيقوـي بكلٍّ ما كٌلفوي اهللُّ عز  كجٌل بو. كبادى ذلك ةستسل  لما ةأعي بو 
قضاءي اهلل كقدرهن فاف جاءىًت الٌنتائجي كما ةرةدهلل حمدى اهللى سبحانوي كعاالىن كعل ى أف  ذلكى إنما جاءى 
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ئى بما ل  ةكن في الحسبافن جاءعو الخسارةي بفضلًو ال بجهده. أٌما إف فوجئى بما ةكرهن إف فوج
بدالن من الٌرب ن استسل ى لحكً  اهلًل عز  كجٌل كقضائون ل  ةستسل  ظاىرهي فق  بل ةستسل ي باطنوي 
أةضانن ألنوي ةال ي كىو مؤمنه باهلًل عز  كجٌلن ةال ي ملئى قلبو أف  اهللى حكي ن ال ةضعي األمورى إال في 

 ه بو أكثرى من رحمتًو ىو بنفسون كأنٌوي عادؿه ال ةظل ن فلئن رأل الٌنتائج كىي نالابهان كأنٌوي رحي
بحسب الظٌاىًر خسرافن كما أكثرى ما ةأعي الٌرب ي كظاىرهي على غيًر حقيقتون كما أكثرى ما ةأعي الخير 

 كظاىرهي لذكم الاقوًؿ القاصرة أنٌوي شر كمكركه.

ن ىيرعى بو إلى الطٌبيبن متذٌكران قوؿى رسولنا محٌمدو عليًو الرجلي المؤمن إذا كقع قرةبه لوي في مرض
"ن فيطبب -أم إال الموت  -الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "ما أنزؿى اهللي داءن إال كأنزؿى لوي شفاءن إال الٌساـ 

كةستال ي الٌدكاءى كالابلجن  ث   ةستسل  لقضاءى اهلًل عز  كجٌل كقدرهن فاف شفيى كعوفين ازدادى حمدان 
ن  رضيى بقضاًء اهلًل عز  كجٌل كقدرهن كأةقنى بملًء قلبًو كعقلون هللً   كشكرانن كإف جاءهه األجله المحتـو

 أف  األجل ىو الحاك ي الغبٌلبي بأمًر اهلل كليسى المرضي الذم انتابو.

أًت إنما جاءى المرضهلل جندان من جنوًد األجلن كإنما جاءًت ااالـهلل جندان من جنوًد األجلن فلو ل  ة
ن ال بد  أف عنتهيى حياعوي في ذلكى الميااًد المحٌدد.  ىذا الجند لجاءى جنده غيرهن كاألجلي محتـو

كىكذا شأفي المؤمًن أةٌها اإلخوةن منٌفذان ألمًر اهللن كاقفان على صراطًو جهدى استطاعتون كىو ةذكري 
ل  راضو بحكً  اهلًل سبحانوي كعاالى جهدى دائمان قوؿى اهللهلل ))فاعٌقوا اهللى ما استطات ((ن ث   إنٌوي مستس

 استطاعتًو أةضانن بل كبملء قلبو.

كمن ىناهلل كافى المؤمني في ساادةو دائمةن من ىناهلل كافى المؤمني في رضىن دائ و عن ربٌون كعن الٌدنيا  
على كلٍّ  كٌلهان كلذلك ةقوؿي رسولنا محٌمده عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "عجبان ألمًر المؤمن إن وي بخيرو 

حاؿن إف أصابتوي سٌراء شكرن فكافى ذلكى خيران لون كإف أصابتوي ضٌراء صبرن فكافى ذلكى خيران لون 
عجبان للمؤمًن إن وي بكلٍّ خيرو على كلٍّ حاؿن إف  نفسي لتتقاقعي بينى جنبيو كىو بخير"ن أم إنٌوي ليجودي 

 بنفسو كىو راضو عن ربًٌو سبحانوي كعاالى.

ة التي أقولها لك  أةها اإلخوةن من الذم ةفقىهيها؟ ةفقىهيها من ذاقها باقلو كبوجدانو ىذه الحقيق
 كقلبون كما ذاقها إال المؤمنوف الالادقوف باهلل سبحانوي كعاالى.
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أما من عاشىوا على ىامًش اإلةماًف باهلًل سبحانون سماوا بهذه الحقائع كما عاشوىان سماوا بها كما  
انه  باهلل عز  كجٌل ل  ةستحك  في جوارحه  كفي أركاًف قلوبه  كنفوسه ن عذٌكقوىان ألف  إةم

 فهؤالًء ال ةفهموفى ما أقوؿن كال ةدركوفى الحقيقةى التي أقولها كأشرحها لك .

إف  المؤمن الحقيقٌي ال ةال ي للاذاب كللتازةًة كااالـً مانىن ال ةحتاجي المؤمني إلى من ةاٌزةًو في 
ءهن كال في أجلو محتوـو عخٌطفى قرةبان لون كال في أمٍّ ماليبةو طافت بون كلماذا مالابو ماليٍّ جا

عاٌزةو؟ إذا عالٌورنا الحقيقة لماذا عاٌزةو؟ لكي عخٌففى مالابو! إنٌوي مؤمنه باهللن كإنٌوي مستسل ه لسلطاًف 
فوؽو داكل من ةحبو اهلًل عز  كجل  كحكمتون كاهللي عز  كجٌل ةداكم عبده كلكٌنوي ال ةضيمون كرب  ش

كةرفعي عليون بدكاء كٌلوي أل ه كأكجاعن أرأةتى إلى المرةًض ةيهرعي إلى الطٌبيًب لياالجون فيقٌرري الطٌبيب 
أنٌوي ةحتاجي إلى عملٌيةن عملٌيةو جراحٌية عستنزؼي الكثيرى من دمائون كعجالوي ةخضعي االـو شٌتىن إف  

كةمتٌد ىادئان ساكنان عحتى أجهزًة ىذا الطٌبيًب كعحتى المرةض ةستسل ي لما ةحك  بًو الطٌبيبن 
حركاعًو كماالجاعون ربٌما عأكه لكٌنوي ةركوهي بنفًس اللساًف الذم ةتأٌكهي بون ألنٌوي ةال  أف  الطٌبيبى 
طبيبن كأف  الٌطب ليسى مقياسوي فيما ةتجٌلى لنا من ظاىًر األكجاًع كااالـن كلكن  المقياسى في 

 لتي ال نالمها كمرضى كإنما ةالمها األطٌباءي الذةنى ةالموفى ىذه الحقيقة.الٌنتائج ا

إف  اهللى ىو الطٌبيبي لابادهن كإف  اهللى عز  كجل  ىو الحكي ي به ن الٌرؤكؼي به ن فاذا كافى اإلنسافي 
بلساًف حالًو كمقالًو مسلمان بربٌون إذا كافى مالطبغان بحقائًع الابودةًٌة لموالهي كخالقون كإذا كافى ةقوؿي 

صباحى مساءهلل )إف  صبلعي كنسكي كمحيامى كمماعي هلًل ربٍّ الاالمين(ن إذا كاف ةكرر عاالي ى رسوًؿ 
اهلًل لناهلل "رضيتي باهلًل ربٌانن كباإلسبلـً دةنانن كبمحٌمدو نبٌيان كرسوالن"ن فما أبادى أف ةؤذل ىذا اإلنساف 

أف ةكوفى ىذا اإلنساف محفوفان دائمان بألطاًؼ ربٌون ماتنىن بًو  بحكً  ربًٌو سبحانوي كعاالىن كما أقربى 
في كلٍّ حاؿن كعلى كلٍّ شاكلةن كلكن  ىذا اإلنساف ةنبغي أف ةال  أف  مقاةيسى اللطًف اإللهي ال 

عخضعي لمقاةيسًو الٌضٌيقًة التي ةتالٌورىان كما أف  المرةضى ةال  أف  مقاةيسى الٌطب ال عخضعي 
  المًو كأكجاعًو الخاٌصًة بو.لمقاةيًس 

نا ن ىكذا حاؿ المؤمني باهلًل سبحانوي كعاالىن أنا عندما أكوفي مؤمنان برٌبي ال أقالر بأكامرًه كٌلهان 
كلكٌني بادى ذلكى أنظرن فبل أجد جرحان جاءني من رٌبي إال على أنٌوي دكاءه كعبلجه لحالي. كىذه ىي 

 ا أكض  لنا ربٌنا ىذا المانى.الحقيقةن كىذا ىو الواقعن كما أكثرى م
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كلكن إذا كافى الٌناسي بايدةنى عن اإلةماًف باهللن إذا كانوا بايدةنى عن االستسبلـ لحكً  اهلًل عز  
كجٌلن إذا كانت شهواعه  ىي ألهته . إذا كانوا ةٌتخذكفى أىواءى  أربابان ك لهةن له  من دكفو اهللن 

الٌناسى بالمالائب كالرزاةان كىذه المالائبي كالٌرزاةا عندئذو ليست  فاف  اهللى عز  كجٌل قد ةبتلي ىؤالءً 
إال رةاضة لين كليست إال سياطى عنبيوو كإةقاظن فالخيري كلُّ الخيرهلل أف ةستيقظى اٌلذةنى ةيؤد بوفن 

كالببلءي كلُّ الببلءهلل في أف عتهاكل الٌسياطي عليه  ث   ال ةستيقظوفن ث   ةظلوف سيكارل في ظٌله ن 
 ةتقٌلبوفى في شهواعه  كلهوى  صباحه  كمساءى .

نا  ما من نامةو في الٌدنيا كٌلها أةٌها الٌناسن أعظ ي لئلنساف من نامًة اإلةماًف باهلًل عز  كجٌلن اإلةماف 
ىو الحالني الذم ةقي اإلنسافى من الرقاءن اإلةماف ىو الٌنامة التي عقي فؤاد اإلنساًف من الضيًع 

ف ىو بابي الٌساادًة الاظمىن اإلةماف ىو الٌنافذةي التي ةستنرعي فيها الٌنسي ى الاليلى  كالكيركبن اإلةما
كلُّ مكركبن فمن ريًزؽى ىذا اإلةماف ريزؽى ساادةن ال شقاءى بادىان أٌما من ل  ةيرزؽ ىذا اإلةماف 

 فاليًو أف ةبحثى لنفًسًو عن ىذه الٌنامة ليجدى الحقيقةى التي أقولها لك .

 لي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ن فاستغفركهي ةغفر لك ن فيا فوزى المستغفرةن..أقوؿي قو 
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 آكاة ٠فزمل٘ب اٌلػبح ٚاٌّلػْٛٚ اٌٝ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

علمت  مما ذكرناهي مراران كفي مناسباتو شٌتىن أف  الدعوةى إلى اهلًل سبحانوي كعاالى ىو الامودي الفقرمُّ 
الٌدعوةى إلى اهلًل سبحانوي كعاالى ىو لبُّ الٌدةنن كمن أساًسو  في المجتمًع اإلسبلمٌين بل إف  

كجوىرهن كإذا فرغى المتجمعي من دعاةو إلى اهللن مرشدةنى إلى دةًن اهلل عز  كجٌلن كقد  ؿ ىذا 
المجتمع إلى بناءو عهاكت دعائموي ال بد  أف ةتهاكل ىو ااخري من كراًء ذلكن كيفى ال كإف  ربٌنا جل  

وي ليقوؿهلل )كلتكن منك  أٌمةه ةدعوفى إلى الخير كةأمركفى بالماركؼ كةنهوفى عن المنكر كأكلئكى جبلل
ى  المفلحوف(ن كةقوؿي عز  كجٌلهلل )كمن أحسني قوالن ممن دعا إلى اهلل كعملى صالحان كقاؿى إنني من 

 المسلمين(.

نن فقد عكٌلمنا في ذلكى مرارانن كلستي أرةدي أف أعكٌل ى ااف عن أىمٌية الٌدعوًة في حياًة المسلمي
كلكٌني اافى أرةدي أف أعكٌل ى عن طرؼو من  داًب الدُّعاًة إلى اهلًل سبحانوي كعاالىن كعن طرؼو من 

  داًب المسلمين إذ ةنالتوفى إلى الٌدعوًة إلى اهلًل عز  كجٌل.

كى بهان كما أف  على الٌناًس إف  على الٌداعي إلى ربًٍّو سبحانو أف ةال ى ىذه ااداب كةلتزمها كةتمسٌ 
 جمياان الذةن ةتلٌقوفى ىذا اإلرشادى كالٌتوجيو أف ةالموا اادابى التي ةنبغي أف ةالطبغوا بها.

على الٌداعي إلى اهلًل عز  كجٌل أال ةجالى الٌدعوةى إلى دةنًو مٌتكئان لغيبةن كال كسيلةن لفتنةن كال مجاالن 
االى في مااصيه ن فما ةنبغي للداعي إلى اهلًل عز  كجٌل أف ةياًلنى لفضً  من سترى ي اهللي سبحانوي كع

عن أسماء سترىا اهللي سبحانون كما ةنبغي أف ةجمعى بينى الٌدعوًة إلى ربٌون كىو أمره ةأمرنا اهللي عز  
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صلى اهللي عليًو  كجل  بون كبينى الغيبًة التي ةنهانا اهللي سبحانوي كعاالى عنها. كقد كافى سيٍّدينا رسوؿي اهللً 
كسٌل  أك ؿى الديعاًة كسيٍّدى ن فما كافى ةرفعي سترىي ن كما كافى ةفض ي أمرى ن كما كافى ةذكري الاالاةى 
بأسمائه ن كإنما كافى من ىدةًًو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ أف ةقوؿهلل "ما باؿي أقواـو ةفالوفى كذان ما باؿي 

ةن فيما ةركةًو مسل ه كأبو داككدى فقاؿهلل "لقد ىممتي أف أناسو ةفالوفى كيتى ككيت". كقد خطبى مرٌ 
 مرى فتيتي فيأعوني بحزـو من حطبن فآعيى أقوامان ةيالىٌلوفى في بيوعه  من غيًر عذرن فأيحىرٍّؽى عليه  

 بيوعه ".

فما كافى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ كىو ةقوـي ليينًكرى منكرانن ما كافى ليرب ى بينى المنكًر 
..".ك  هلل "ما باؿي أقواـو  أصحابًو بأسماءى صرةحةو عبلنيةن كإنما كافى ةقوؿي

ث   إن وي صلى اهللي عليًو كسٌل  ال ةباًؿ أف عقعى ىذه الكلمةي أةنى كقاتن كال ةباًؿ اف علتالعى ىذه 
 الكلمةي بمن كافى أىبلن بأف علتالعى بو.

وفى الٌداعي إلى ربًٍّو سبحانوي كعاالى حكيمان. كأف من  داًب الٌدعوًة إلى اهلًل عز  كجل  أةضانهلل أف ةك
ةكوفى مندفاان إلى الٌدعوًة كاإلرشاد بسائًع حبٍّ كشفقةو كرحمةن ال بسائًع كيدو كضغينةو كغلظة. فانذى 

نبٌينا عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ حذ رى كل  الٌتحذةًر من ىذان كأرانا في ىدةًو الاملٌي كسلوكًو الٌتطبيقٌي  
ةنبغي أف ةكوفى الٌداعي إلى ربًٍّو شفوقان بالناًس جمياانن بمن فيه  من الاالاًة كغيًر الايالاةن  كيفى 

بل بالمسلمينى كغيًر المسلمين. ألنه  جمياان مرضىن كالداعي إلى اهلًل عز  كجٌل ةقفي منه  موقفى 
له  عن الابلًج الطٌبيبن فاف ل  ةكن الطٌبيبي شفوقان على مرضاهن فكيفى ةستطيعي أف ةبحثى 
 كالٌدكاء؟ علكى ىي خبلصاته بل طرؼه من  داًب الٌداعي إلى اهلًل عز  كجٌل..

كلكن  ىنالكى  دابان أخرل ةنبغي أف ةٌتس ى بها الٌناس الذةنى ةستقبلوفى الٌتوجيو كاإلرشادن كةالغوفى 
 إلى النُّالً  كاألمًر بالماركًؼ كالٌنهًي عن المنكر..

إذا أصغوا بآذانه  إلى ناليحًة  –كانوا أـ مستقيمينى على أمًر اهلل كنهجو   عالاةن  -على المسلمين 
ناص ن أك موعظًة ميذٌكرن أف ةستقبلوا ىذا النُّال ى بقلوبو صافيةو مؤمنةو خالالةن عًن الغشٍّ كالٌزغلن 

من كأف ةيحطٍّموا حظوظى نفوسه ن كأف ةكنسوا الٌطرةع مما بينى  ذانه  كأفواًه ىؤالًء المرشدةن 
عقباًت الاالبٌيةن كمن صدكد األىواء الٌرخالٌية المختلفة المتنٌوعةن فاف  المسل  إذا كافى قد 

حجبى نفسوي عن الٌداعي إلى اهلًل سبحانوي عاالى باالبٌيةون أك بأنانٌيةون أك بهولن من األىواًء المختلفةن 



  

 ~1222 ~ 
 

ن مهما كافى الٌناص ي مخلالان لربٌون فاف  ىذا اإلنسافى ال ةمكني أف ةستفيدى من ناليحًة الٌناصً  أبدان 
كمهما كافى قرةبان من موالهن كمهما كافى من الاٌلٌدةقينى كالٌربٌانٌيين. بل لاٌلوي لو سمعى عذكرةن من رسوًؿ 
اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  كىو محالٍّنه نفسوي في سجًن عالبٌيتو كأىوائو كاالنتالاًر لذاعون فاٌف ىذه 

التي عخرج من فً  رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  قد ال عبلمسي قلبون كقد ال الكلماًت الٌنورانٌية 
 ةتأثٌػري منها بريء.

كذلكى ىو الٌسبب الذم من أجًلو ل  ةكن كثيره من المرركينى ليتأثٌركا بنالائً  المالطفى عليًو 
دكد سدكدان من حجارةو الاٌلبلةي كالٌسبلـن فقد كانوا ةضاوف بينه  كبينوي سدكدانن ما كانت ىذه السٌ 

كال صخورن أىًوف بها من سدكدن فاف الحجارة كالالخور عناىلي كعذىبن كلكن ها كانت صخوران من 
حظوًظ الٌنفسن صخوران من الاالبٌيةن إذا كجدى أحدى  أف  كلمةى ىذا الٌناص  عاليبي كيانون كعهزُّ  

لكبلـى ةلسايون كلما كافى الميزافي الذم كرامتون لول الرأسى كأعرضن كذىبى ال ةلوم ألنٌو كجدى ىذا ا
كىضىاىوي ىذا اإلنساف بينوي كبينى الٌناص  ميزافى جسمون ميزافى أنانٌيتون ميزافى عالبٌيتون فبل بد  أنٌوي 

سيحسُّ بهذا كٌلون بمقداًر عبٌلدًه عن إحساسو  خرن ل  ةحٌس أف  ىذه الٌناليحةى عاالجي منوي مرضون 
 اليحةى عنسكبي على داءو في قلبًو بالٌرفاءن نا  ةا عبادى اهلل.ل  ةحٌس أف  ىذه النٌ 

إذا كقفى المرشد لينهى عن الغٌش كليحٌذرى المسلمينى منون ككجدى باضي الجالسين أف ىذا الكبلـ 
ةٌتجوي إليون فما ةنبغي أف ةغضبى كةرعٌدن كما ةنبغي أف عأخذهي الغضبةي الجاىلٌية فيغضبى كةتأثٌرن فاف  

ا الٌتأثٌر ةفقدهي جدكل ىذا الكبلـن إذا كقفى المرشد ليتكٌل ى عًن الٌرشاكم كمدل خطورعهان مثلي ىذ
كمدل ًعظىً  كقاها كجرةرعها في ميزاًف اهلًل سبحانوي كعاالىن ث   أحس  باضي الٌساماين أٌف ىذا الكبلـى 

غضبي كل  ةيقادهن كربٌما أعرضى مفاٌلله على قدرهن كأف ىذا الكبلـى ربٌما كافى مٌتجهان إليون فأقاموي ال
عن المكاًف فل  ةايد ةغراهي كةاودي إليون كربٌما أخذى ةنظري إلى ىذا الٌناصً  بادى ذلكى شزرانن فتاٌقدت 

 نفسيوي منون لماذا؟ لماذا كلُّ ىذا؟

ىل فضحكى الٌناص  فتحٌدثى عنك؟ ىل انطلعى الٌناص ي الذم نالحك بدافعو غيًر دافًع الٌرفقةن 
دافًع أف ةيحب  لك ما ةحبُّ لنفسون كإذا رأةت أف  مغٌبةى ىذا الذم ةيحٌذرؾ موجودةن في  غيًر 

كيانكن فلماذا ال عحمدي اهلل على أنٌوي قد باثى إليكى من ةنٌبهكن كأرسلى إليكى من ةرشدؾن فتركري 
لي  من باٌلرني اهللى كال عركر الٌناس؟ اشكًر اهللى سبحانوي كعاالى كقًل الحمدي هلل الذم أرسلى إ

 بخطئي.
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ـى المرشدي أك الخطيبي أك الٌناص  ةحٌذري من بدعةو في الاقيدةن من بدعةو فيما ةتاٌلعي بكبًد  كإذا قا
اإلسبلـً كجوىرهن ةتحٌدث عن سوء حاؿ من ةتجٌرأي على اهلًل بالفتيان كمن ةتجٌرأي بالابًث بكبلمون 

ن بدافعو من الاالبٌية أك القرابة أك أٌم مانىن من ىذه فما ةنبغي ألحدو من الٌساماين أف عهٌزهي الغضبة
 المااني دكفى أف ةضعى في الميزافن عرل ىل ىذا الكبلـ صحي ؟

عرل ىل ىذا الذم ةقولوي ىذا الٌناص  كبلـه صاؼو عن الزغل؟ سلي ه في ميزاًف القر ًف كاإلسبلـً 
كأرادى فق  أف ةالغيى إلى كبلـً ىذا  كىدًم ذلك؟ لو أف  ىذا اإلنسافى كضعى عالبٌيتوي عحتى قدميون

الٌناص  كةضاوي في الميزاًف كلمةن كلمةن لكٌنوي ميزافي الٌرؤةًة الٌدةنيةن ميزاف األحكاـ اإلسبلميةن لما 
 غضبن كلما أخذعوي الاٌزةي باإلث .

اني ىذا الذم أقولوي لك  أةها اإلخوة إنما ىو عجسيده لماليبةو عظمى نااني منها جمياانن ربٌما ةا
الٌدعاة من عدـً التزاًمه  لآلداًب التي أمرى  اهللي بهان فالى الٌداعي أف ةكوفى باليران بأمرهن متنٌبهان 
إلى خطرًه كخطئو. كلكن  الٌناسى أةضان ةاانوفى من الجزًء الاظيً  من ىذا الٌداءن فما أكثرى ما نرار 

ن كلكٌنها عنبعي من حظوظو  سنةو عفنةو من بالاالبٌيةن كما أكثرى ما نراري بالغضبًة التي ال عنبعي هلل
 حظوًظ الٌنفس.

حٌدثني أحدي الٌرباًب المسلمينى الغيورةنى على دةًن اهلًل عز  كجٌلن أنٌوي سمعى إنسانان ةخطب كةفتي 
الٌناسى في الٌربا ىكذا دكفى قيدو كال شرطن كةقوؿي له هلل ضاوا أموالك  في البنوًؾ أك خذكىا من 

رج كإثمك  على جنبين كأخذى ىذا الٌرجلي ةناقشي ىذا اإلنساف ث   جماوي بباًض أىًل البنوًؾ كال ح
الالً  في ىذه البلدةن كناقروي ىذا الٌرجلي الاال  ث   أكض ى لوي خطرهي كخطأهن كقاؿى لوي الٌرجلهلل اٌعًع 

في األسبوًع الثٌاني فحٌذر  اهللى ةا ىذان اٌعًع اهللى ةا أةها الٌريخ فبينكى كبينى قبرؾ مسافاته قرةبةن عد
الٌناسى مما قلتن كقل له  لقد أخطأت كالاائدي عن خطئًو ذك فضلو كبيرن كلكن  ىذا الٌرجل 

الخطيب بدالن من أف ةاود فيستغفرى اهلل من خطئون عادى ليبرزى لظى نفسون عادى ليدغدغى عالبٌيتوي 
من أىل الال  فناقرتوي كناقرني كلكٌني كىواهن عادى ليقوؿهلل لقد ناقرني فبلفه كمضى بي إلى رجلو 

 أعودي ألقوؿى إف  الحع  ما قلتيون فبل ضيرى أف عضاوا األمواؿى في البنوؾ أك أف عأخذكىا من البنوؾ.

ىذا اإلنساف مسوؽه في ناليحتًو بدافعو من عالبٌيتون كال فرؽى بينوي كبينى الٌسامع الذم ةالغي إلى 
ون ال الٌداعي إلى اهلل ةنبغي أف ةلتفتى إلى شيءو من حظوًظ ناليحًة الٌناص  بسائعو من عالبٌيت

 نفسون كال المالغي إلى دةًن اهلل ةنبغي أف ةلتفتى إلى شيءو من حظوًظ نفسو.
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كيفى نستطيعي أف ناالجى أنفسنا من ىذا الٌداء ذم الٌرطرةًن الاظيمين؟ ناالجي انفسنا من ىذا الٌداًء 
 عز  كجٌل. كليست ثٌمةى حيلةه أمامي ألدٌلك  على الٌطرةًع بابلجو كاحدن ىو اإلخبلص لدةًن اهللً 

الذم ةوصلي اإلنسافى إلى اإلخبلصن اإلخبلصي سرٌّ ةهبوي اهللي لمن ةراءي من عبادهن اإلخبلصي نوره 
ن كأسأؿي اهللى أال  ةقذفوي اهللي عز  كجل  في قلًب من شاءن فمن حرموي هلًل من ىذا الٌنوًر فهو محرـك

 ي كال ةحرمك  من ىذا الٌنوًر القدسيٍّ الاظي .ةحرمن

لكن  الٌسبيلى إلى ذلك كثرةي الٌتٌضريًع إلى اهللن الٌسبيلي إلى ذلك كثرةي اإللتجاًء إلى اهللن إذا رأةت 
أنني أحبُّ نفسي كأدافعي عن ذاعين كأدافعي عن الاالبٌيًة التي عاراشي في كياني فاألعل  أنني 

بلن إلى الخبلًص من ىذا الٌداء فؤللتجئ إلى اهلل كألشكي إليًو دائي مرةضن كإذا ل  أجد سبي
 كألعضٌرع إليون فاف  اهللى ةجيبي الٌدعاء.

كإذا كافى في الٌناًس أةضان ممن ةالغوفى إلى ناليحًة الٌناصحينن كإرشاًد المرشدةنن ةجدكفى أنفسه  
كٌلما رأل أحدى  أنٌوي ربٌما كافى ىو   ةتألموف كٌلما أصابًت الٌناليحةي بسه و جانبان منه ن ةتألموف

 الماني  بهذا الكبلـن ليال  ىذا اإلنساف أنٌوي ةااني من مرض.

لماذا عبحثي في ىذا؟ أأنتى عااني من ىذه المااليًة أـ ال؟ أقاربكى ةاانوفى من ىذه المااليًة أـ ال؟ 
كى كقلهلل الله   الافوى كالاافية. كال ىي مااليةه حقيقةن أـ ال؟ إذا رأةتى أف  األمرى ىكذا إذان فارفع ةدة

عضف إلى المااليًة التي علٌبستى بها مااليةن شٌران منهان أنتى عااني من مااليةو ةيحٌذريؾى المرشدكفى 
منهان فتأبى إال أف عضيفى إليها مااليةن أخرلن ىي االنتالاري للذاتن االنتالاري للاالبٌيةن عهجري 

 ذيكٍّرتى فيًو أنت بأمرو ما ةنبغي أف ةكوفن مااليةه أخطري كأشٌد. المسجد الذم ذيكٍّرى فيًو قرةبيكى أك

فاف ل  عجد سبيبلن ألف نترٌفع على حظوظنان كأف نتغٌلبى على عالبٌياعنان فلنضرع إلى اهلل كلنرٌبث 
بأعتابًو كلنقلهلل الله   ال طوؿى لنا كال حوؿ كلكٌنا نرةدي أف نكوفى مخلالينى لدةنكن نرةدي أف نتحٌررى 

عالبٌياعنا كأىوائنا فحٌررنا الله   من ذلكن كلسوؼى عجدكفى أف  اهللى ةجيبي الٌدعاءن كةجيبي نداءى من 
الٌساماينن إذا انطلعى الٌنداءي من قلوبو متحٌرقةو صادقةن أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةجالنا من 

 ىؤالءن فاستغفركهي ةغفر لك .
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 وٍىُ هاع ٚوٍىُ َِئٚي ػٓ هػ١زٗ

 

حمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي ال
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على  كصفيو

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ـي إف  من أبرًز  خالائًه ىذا الٌدةًن اإلسبلميٍّ الاظي  أنٌوي دةني عضامنو كعكافلن فحيثيما كيجدى اإلسبل
الال حي  في أمٍّ بلدةو أك قرةةن أك مجتمعو صغيرو أك كبيرن ال بد  أف عجدى ىناؾى شبكة متواصلةن من 

 المسؤكلٌياًت كمظاىًر الٌتضامًن كالٌتكافًل سارةةن في علكى المنطقة.

ـي الذم أمرى اهللي عز  كجٌل بو في كياًف الفرًد المؤمنن إال إذا كافى جزءان ال ةتجٌزأ كال ةتحقٌ  عي اإلسبل
 من ىذه الٌربكًة المتواصلةن التي إذا اىتز  طرؼه منها اىتٌزًت األطراؼي كلُّها.

ـي ال ةقرُّ أف ةلتفتى اإلنسافي المسل ي إلى نفسو ث   ةحالرى رقابتوي في ذاعون ك  ةقوؿهلل إنما كٌلفني اإلسبل
اهللي عز  كجل  بنفسي فق ن فاذا ىيدةت فليضل  الٌناسي جمياانن كإنما ةؤاخذيني اهلل عز  كجل  بجرةرًة 

 حقوقي أنا كنظرم إلى ذاعي كحدىا.

ـي الذم أنزلوي اهللي عز  كجٌل علينا بواسطًة رسلًو كأنبيائو ةسيري في نقيًض ىذا الخ ٍّ عمامانن  ىذا اإلسبل
ـي دةني المسؤكلٌيةن كيفى ال كرسوؿي اإلسبلـً سيدنا محٌمده عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ ةقوؿي فيما  فاإلسبل
ص   عنوهلل )كٌلك  راعو ككٌلك  مسؤكؿه عن رعٌيتو( ن ث   مضى ةتحٌدثي عن طبقاًت الٌناًس كفئاعه ن 

قون فاإلنساف ةتحٌملي مسؤكلي اتو منٌظمةن كةوزٌعي على كلٍّ منه  مسؤكلٌيتوي التي أناطها اهللي عز  كجٌل بان
عنظيمان عجيبان من ًقبىًل اهلًل عز  كجٌلن ىو أكالن مسؤكؿه عن نفسو كذاعون ث   ىو في الٌدرجًة الثٌانية 

مسؤكؿه عن أسرعو ككلٍّ من جالى اهللي عز  كجل  رعاةتهي  إليون كىو ثالثان مسؤكؿه عن أصدقائًو كأقارًبًو 
األباعدن كىو راباان بالقدًر الذم عطولوي طاقتيون كبالقدًر الذم ةنالوي جاىون مسؤكؿه عن كذكم رحمًو 
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أىًل حٌيو أك أىًل بلدعون ث   ىو إف كافى حاكمان أك عالمانن مسؤكؿه عن المجتمًع الذم ةايشي فيو 
ندما ةالنوفى أنه  أةضانن كىكذا عنترري شبكةي المسؤكلٌية التي أقامها اهللي عز  كجٌل بينى عبادًه ع

مسلموفى هلًل عز  كجلن ال ةوجدي في المجتمًع اإلسبلمٌي شخهه ةٌدعي أنٌوي مسل ه بالدؽن ث   ةخرجي 
 من سلطاًف ىذه المسؤكلٌية لياكفى على الٌنظر في ذاعو كةجترُّ الٌرقابةى على كيانًو فق .

ٌنبٌوةن أك ؿي ما كٌلفوي اهللي عز  كجل  بوهلل ىو انظركا إلى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ عندما جاءىعوي ال
أف ةؤمنى بذاعون كأف ةال ى أنٌوي نبيٌّ مرسلن كأف  ىذا الذم ةأعيًو إنما ىو رسوؿه من عنًد اهللن أنو 

 جبرةل مىلىكه من مبلئكًة اهلًل عز  كجٌل.

ةى في حعٍّ نفسون كٌلفوي اهللي عز  حٌتى إذا  منى سٌيدينا محٌمده بذاعو نبٌيان مرسبلنن كأٌدل ىذه المسؤكليٌ 
كجٌل أف ةنقلى ىذه المهٌمة إلى ذكةون إلى أسرعًو كأقاربون فذىبى للٌتو كجمعى أقاربوي كنظرى إليه  

كاحدان كاحدانن ةقوؿي لكلٍّ فردو فردو منه هلل )ةا بني عبد المطلب اشتركا أنفسك  من اهللن فاني ال 
ىاش  اشتركا انفسك  من اهلل فاني ال أملكي لك  من اهلًل شيئانن ةا أملكي لك  من اهلًل شيئانن ةا بني 

فاطمةى بنتى محٌمد اشترم نفسًك من اهلل فاني ال أملكي لًك من اهلًل شيئان إال رحمان كسأبلها بببللها( 
 إال صلةى رح و أعطيها حٌقها ما استطات.

ـى رسوؿي اهلًل كىو رسوؿن بمسؤكلٌيتًو عجاهى أسرعو ن عجاهى أىليًو كأكالدًه كعريرعو. ث   نهض كىكذا قا
إلى الواجًب الثٌالثن إلى المسؤكلٌيًة األكسعهلل فراحى ةدعو الٌناسى جمياان إلى اهلًل عز  كجٌلن كاسماوا 

 في ىذا بيافى اهللن الذم نقرؤهي صباحى مساءهلل

ا ال ًذةنى  مىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍ  كىأىٍىًليكيٍ  نىاران كى  اده )ةىا أىةػُّهى ظه ًشدى ًئكىةه ًغبلى هىا مىبلى ا الن اسي كىاٍلًحجىارىةي عىلىيػٍ قيوديىى
ما ةتأٌملي اإلنسافي ىذا  الى ةػىٍااليوفى الل وى مىا أىمىرىىيٍ  كىةػىٍفاىليوفى مىا ةػيٍؤمىريكفى( خطابه عنخلعي لوي القلوب عندى

ا ال ًذةنى  مىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍ  كىأىٍىًليكيٍ ( األمرى الٌربٌانٌي المنٌزؿ علينا من عند خالقنا كبارئنان )ةىا أىةػُّ  هى
زكجاعك ن أكالدىك ن بناًعك ن )قيوا أىنفيسىكيٍ  كىأىٍىًليكيٍ  نىاران( ناران كأم  نار.. ةالفيها اهللي عز  كجل  في 

ا الن اسي كىاٍلًحجىارىةي(ن عٌتقدي بالحجارة.. عرل أمُّ نا رو ىذه!؟ التي عٌتقدي ىذه المناسبًة فيقوؿهلل )كىقيوديىى
اده الى ةػىٍااليوفى الل وى مىا أىمىرىىيٍ  كىةػىٍفاىليوفى  ظه ًشدى ًئكىةه ًغبلى هىا مىبلى  بدالن من الحطًب بالحجارًة الاٌلٌماء؟ )عىلىيػٍ
مىا ةػيٍؤمىريكفى(ن لماذا ىذا الٌتخوةف؟ ىل ىو إال عحذةره ممن ةنسى مسؤكلٌيتوي عجاهى أىلون عجاهى أكالدًه 

ن ث   ةزع ي أنٌوي قد أٌدل حع  اهلًل بحعٍّ نفسون ةحجُّ كل  عاـن كةالوـي رمضافن كةقراي كل  ةوـو كذرٌةٌتو
ًتًو عٌدان. كأسرعيك؟ أكالديؾ؟ بناعيك؟ أعظنُّ أف   جزأةًن من القر فن كةذكري اهللى صباحى مساء ةادُّىا بسيبحى
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سُّبحًة التي عطقطعي بحٌباعها؟ أل  عقرؤكا قوؿى اهللى عز  كجل  سينجيكى من مسؤكلٌيته  برفاعًة ىذه ال
 اهلًل عز  كجٌلهلل

(ن ىل  نىاهي ًفي ًإمىاـو ميًبينو ٍوعىى كىنىٍكتيبي مىا قىد ميوا كى ثىارىىيٍ  كىكيل  شىٍيءو أٍحالىيػٍ كقفت  )ًإن ا نىٍحني نيٍحًيي اٍلمى
فالوه كنحالي ما فالوي  ثارى ن  ةومان ما عندى ىذه الكلمة؟هلل )كىنىٍكتيبي مىا قىد ميوا(ن نحالي ما

)كىنىٍكتيبي مىا قىد ميوا كى ثىارىىيٍ ( ما مانى ك ثارى ؟ إذا ماتى ابني  دـن فاف  اهللى عز  كجل  ةكوفي قد 
ـى بو إف خيران فخير كإف شٌران فرٌرن كلكن  الحسابى ل  ةنقطع..  أحالى عليًو عملوي الذم قد قا

 ا ةنبثع من  ثاره من بادهن كأثرهي أكالديهن بناعيون ذرٌةٌػتيو.ةيسجٍّلي اهللي عليًو أك لوي م

ك  من إنسافو مدفوفو عحتى الٌثرل قًد انقطعى حظُّوي من الامًل الالىال  أك الامًل الٌسٌيءن كلكن  
صفحاعًو ةيسىج لي عليها سواده أك بياضن ةأعيًو الحسابي الجارم من فوًؽ األرضن من ااثاًر التي 

ادهن من ذرٌةٌتًو كأكالدًه كأطفالون فلينظير أحدينا عندما ةودٌعي الٌدنيا كيفى عرؾى ىذه الٌذرةٌةى عركها من ب
كىؤالًء األكالدى أًك البنات؟ إف كافى قد ربٌاى  عربيةن صالحةن كنٌرأى  على عيًن اهلًل عز  كجل  ككما 

يتك  كما طلبى مٌني البارم عز  ةرةدي المولىن ث   قاؿ له  لقد أعتقتي رقبتي من مسؤكلٌيتك  كربٌ 
كجٌلن فدكنك  كسيركا في فجاًج الحياةن ث   رحلى منى الٌدنيا كاستقر  في قبرهن فاف  اهللى عز  كجل  
ةرسلي إليًو المثوبةى علوى المثوبةن ةرسلي إليًو األعماؿى الاٌلالحةى علوى الاٌلالحة كىو ميٍّتن ألف  أعماؿى 

 حسناعها ألبوةًو قبلى أف عيكتىبى لو. أكالدًه البررة عيكتبي 

كأٌما إذا كافى ىذا اإلنسافي قد غفلى عن أكالدًه كبناعون عرؾى أكالدهي ةسرحوفى كةمرحوف في ظلماًت 
ىذه الحياًة الٌداكنةن كعرؾى بناعو لقمان لفرةسًة شياطيًن اإلنس أًك الجنن عركه  ةنسوفى اهللى عز  كجٌلن 

كالمنسياتن ةتقٌلبوف فيما عارفوفى كعركفى من مظاىًر الايرمن كمظاىًر الٌزةنة  ةتقٌلبوفى في الملهياتً 
التي نهى اهللي عز  كجل  عنهان حاؿى دكنوي كدكفى القياـً بمسؤكلٌيتًو ما ةزعيموي من عطفو على أكالدًه 

مُّ عطفو ىذا كبناعون كأمُّ عطفو ىذا الذم سيلجُّ به  كبهن  في عذاًب اهلًل عز  كجل  كمقتون كأ
 الذم سيجاليكى ةا أةٌها الوالد فرةسةن لاذابو ال نهاةةى لون ىذا مانى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل

ٍوعىى كىنىٍكتيبي مىا قىد ميوا كى ثىارىىيٍ (ن ىذا اإلنساف صحي ه أنٌوي قد حج  كصاـ كصٌلى  )ًإن ا نىٍحني نيٍحًيي اٍلمى
في قبره أف  ظلماتو من ااثاـً عتمٌطري عليون من أةنى ةأعي ىذا؟ كذكرى اهللن كلكٌنوي ةجدي كىو مستقرٌّ 

لقد انقطات أعمالو كماتن نا  إنها عأعيو من لدف أكالده كبناعو الذةن انحرفوا سلوكان كاعتقادانن 
 كالبلئي انحرفنى سلوكان أك مظهران أك اعتقادان.
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ٌيةن دةني عضامنو كعكافلن إف  اهللى عٌز كجٌل ةنبغي للمؤمًن أف ةال ى ىذان دةننا اإلسبلميُّ دةني مسؤكل
 ةؤاخذي الفرد عن نفسون كعن أسرعون كعن أصدقائون كعن كلٍّ من ةلوذيكف بو.

كلو أف  المسلمين قاموا بايرًر المسؤكلٌيًة ىذه التي ألقاىا اهللي على كاىله ن لاللى ى المجتمعي 
راحى الحاك  عندما ةرةدي أف ةيالل ى فبل ةستطيعن اإلسبلمي في أمٍّ زمافو كافى كفي أمٍّ مكافن كالست

كلاجزى الحاك  عندما ةرةد أف ةاوج  األمري فبل ةستطيعن ال الذم ةرةد أف ةفسد ةستطيعي أف ةفسدن 
 كال الذم ةرةدي أف ةالل  ةياجزهي شيءه عن أف ةالل .

 ن ال ةنهضوفى بأمٍّ كلكن  المسلمينى اليوـى ساىوفى سادركف عن ىذا الواجًب الملقى على أعناقه
مسؤكلٌيةو كٌلفه  اهللي سبحانوي كعاالى بهان كةظنُّ الواحدي مٌنا أنٌوي إذا جلسى في غرفتو  منان مطمئنان إلى 
أنٌوي ةؤٌدم أكرادهين كةقرأي قر نون كةحجُّ كل  عاـن كةفالي األعماؿى الخاٌصةى بون فاف  اهللى ال ةسألوي عن 

ك ىذا؟ أل  عسمًع الحدةثى الاٌلحي  عن ةوـً القيامة.. عندما ةكوفي أكالدًه كبناعون من قاؿى ل
ـى بهان كإذا بأكالدًه كبناعو  الٌرجلي كاقفان في عرصات ةوـً القيامةن كىو ةذكري أعمالوي المبركرةى التي قٌد

حٌقنا من ىذان كذرٌةٌتو ةأخذكفى بحججون ةرٌدكنوي شٌدان كةنتركنوي نتران إلى اهللن ةقولوفى لويهلل ةا ربٌنا خذ 
ل  ةنالحنا عندما أمرعىوي أف ةنال ن كل  ةأمرنا عندما أمرعىوي أف ةأمرن كل  ةربٌنا عندما أمرعٌوي أف ةرٌبين 
هلل ةا رٌبن لقد كنتي  مرى  فبل ةأعمركفن  كال عجدم دعول ىذا األًب في ذلكى الموقفن أف ةقوؿى

رىا أف عتستٌػرى فما كانت عتسٌتر. ىذا  كقد كنتي أطلبي من ابنتي التي بلغت الٌسادسةى عررى من عم
كبلـه لغوه كباطل إنسافه مثليكى ال ةقبلون فضبلن عن أف ةقبلوي ربُّك الذم أسلمكى ىذا الطٌفل كىو 
 ماجوفه بفطرًة اإلسبلـن ككٌلفكى اهللي أف عىرقيبوي كأف عرعاه منذي أف عزٌكجتى أٌمو ال منذي أف كيًلدى ىو.

امجى عربيةو ألكالدؾ منذي أف عٌفكر في الٌزكاج ث   منذي أف ةولدى ىذا الولد ث   إلى كٌلفكى اهللي بأف عبدأ برن
أف ةرتد  عودهي شيئان فريئانن في كلٍّ ىذه المراحل لو أٌنكى أٌدةت الرٌكن األساسٌي من المسؤكلٌيًة 

بناعك ةنهضنى إلى الٌستًر  الٌتربوةًٌة التي كٌلفكى اهللي عز  كجٌل بها لرأةتى أكالدؾى خيران منكن كلرأةتى 
كالاٌليانًة كالٌتدٌةًن أكثرى مما عنهضي أنتن ألف  كل  مولودو ةولىدي على الفطرة. كلكٌنكى أعرضتن ث   
أعرضتن ث   أعرضتن حٌتى إذا اشتد  ىذا الطٌفل كحٌتى إذا نمى عوديهن كاستيبسى غالني كيانون 

لكن  الٌرياطينى سبقوؾن سبقوؾى فربٌوه على أعينه ن عندئذو أخذتى عتذٌكر أف  عليكى أف عرٌبين ك 
ـى منحرفان؟ كيفى عقٌوش ي ما استاللبى منحرفان؟  ككضاوه في قالبو منحرؼن فكيفى عقٌوـي ما استقا
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لقد فاتى األكافن كالاليف ضيات اللبن كما ةقوؿي المثلي الاربٌين كلن عنجو من مسؤكلٌيةو خطيرةو 
ـى اهلًل ع  قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ز  كجٌل غدانن كإف  غدان لناظرًه قرةبن أقوؿي ةوـى القيامًة أما
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 ضبءب رزلاػٝ ػ١ٍىُ األُِ ٚأٔزُ غػٕلِ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

كٌلما اشتٌدًت الخطوبي على المسلمين ككٌلما عكاثرًت المالائبي من حوله  مقبلةن إليه  من كلٍّ 
عليًو كسٌل  الذم ركاهي أبو داككدى كأحمدي بني حدبو كصوبن عذٌكرتي حدةثى رسوًؿ اهلل صٌلى اهللي 

حنبل عن ثوباف رضي اهللي عنو. قاؿ رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل هلل "ةوشكي أف عداعى عليك  
األم ي كما عداعى األكلةي إلى قالاتها"ن قالواهلل أمن قٌلةو نحني ةا رسوؿى اهلًل ةومئذ؟ قاؿهلل "بل أنت   

الٌسيلن كسينزعن  اهللي الٌرىبة في قلوًب أعدائك  منك  كسيقذفن  في  كثير كلكٌنك  غثاءه كغثاءً 
 قلوبك  الوىن"ن قالواهلل ما الوىني ةا رسوؿى اهلل؟ قاؿهلل "حبُّ الحياًة ككراىيةي الموت".

نا  كٌلما رأةتي الخطوبى عتكاثر مقبلةن على المسلمين من كلٍّ حدبو كصوبن ذٌكرعني ىذه 
ليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ كىو ةنظري من خبلًؿ مركاًة الٌنبٌوة إلى ما ةقعي في المآسي بكبلـً المالطفى ع

ىذه الاالور كما بادىان كطالما كقفت من ىذا الحدةًث عندى ىذه الكلمةهلل "بل أنت  كثير كلكٌنك  
ـى قوًؿ المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل ـهلل غثاءه كغثاًء الٌسيل". كطالما رأةتي الاقلى ةقفي خاشاان أما

 "كلكٌنك  غثاءه كغثاًء الٌسيل".

عرل لماذا عتحٌوؿي الكثرةي غثاءن؟ لماذا عالب ي المبلةينن مئاتي المبلةين غثاءن ال قيمةى لو؟ لماذا 
ةتحٌوؿي البناءي الٌرامخي الاالي إلى ىباءو ال قيمةى لو؟ لماذا عتحٌوؿي الٌروارعي الارةضة كاألبنيةي الفخمة 

لوفيرن لماذا ةتحٌوؿي ذلكى كٌلوي إلى ما ةسٌميًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  كالماؿي الكثير كالغنى ا
غثاءن؟ نا ن ةنبغي لكلٍّ مسل و أف ةقفى عندى ىذه الكلمًة الٌنبوةٌة فيجالى منها غذاءن لاقلو كغذاءن 

بدكًف عقيدة؟  لفكرهن كةأخذى منها الابرة علوى الابرة لكي ةال  لماذا ال ةمكني أف ةايشى اإلنسافي 
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كلماذا ال ةالل ي المجتمعى ماؿه كال غنىن إف ل  ةتٌوج ىذا المجتمعي باقيدةو صحيحة؟ أنتى عمرُّ 
بمدرسةو شامخةو عظيمًة البنيافن مرٌيدًة األركافن كعنظري إلى داخًل ىذه المدرسة فتجدىا قد ميلئت 

نظرةو كلدل الٌنظرًة الٌسطحٌيًة الاجلى أف  بأحدًث األجهزة كأحدًث الوسائًل الٌتاليمٌيةن فتظنُّ ألٌكًؿ 
ىذا الماهدى البد  أف ةخٌرجى أفذاذان من الالماءن ألنٌوي بناءه شامخ كألف  أجهزعوي أحدثي ما عكوفي 
األجهزةن كلكٌنكى إذا عأٌملت كفٌكرت رأةتى أف  الابرةى ليست بهذا كٌلون الابرةي باألدمغًة التي في 

ابرةي باألدمغًة التي عقودي الاٌلغارى كعاٌلمه ن ما ىو الٌتالٌور الجازـي في أدمغًة داخًل ىذا الماهد. ال
ىؤالًء الماٌلمين كالٌتبلمذة عن الكوًف كاإلنساًف كالحياة؟ ما ىي عقيدعه  التي عدفاه  إلى الامل 

 كعدفاه  إلى الٌنراطن كعستالي به  فوؽى الكسل؟

حدًث الٌطراًز للٌتون كعنظري إلى داخلًو فتجدهي مليئان ىو ااخر كعمرُّ بمسترفىن عظي و جٌدان بينيى على أ
بأحدًث األجهزًة الطٌبٌػٌية التي ال ةمكني أف عرل أحدثى منها في أمٍّ صقعو من أصقاًع الاال ن فتخاؿي 
لدل الٌنظرًة الاجلى أف  المرضى البد  أف ةجدكا الٌرفاء الااجلى في ىذا المرفى ألف  بناءىهي حدةث 

ألف  أجهزعوي أحدثن كلكٌنكى عندما عتأٌمل كعدٌقعي الٌنظرن عال  أف  األجهزةى كإف كافى اإلنسافي بحاجةو ك 
إليهان كلكن  الابرةى بالقائمينى على ىذه األجهزةن الابرةي باألطٌباء الذةنى ةدةركنها كالاقيدًة الجاثمًة 

المسترفى في منتالًف ليلةو مظلمة عيراى  بينى جوانحه ن عرل ىل ىؤالء األطباء المناكبوف في ىذا 
منالرفوف بدافعو من عقيدعه  الجاثمًة بينى جوانحه  إلى خدمًة المرضى كالقلًع على أحواله  
كالٌنظًر في شؤكنه ن أـ إف  قلوبه  فارغة من ىذه الاقيدة كأعينه  زائغةه مكافى ذلكى بالٌرهواًت 

زميلةو لون ماذا ةفيدي المرفى القائ  على أحدًث األجهزة كاألىواءن كلٌّ ةنتظري فرصةن أف ةخلوى مع 
كعلى أحدًث طراًز البناء إف ل  عكن الٌرؤكسي التي عدةرهي مالقولةن بالاقيدة التي شٌرفنا اهللي عز  كجٌل 

 بها؟

كعنظر إلى الٌدبٌابًة الاظيمةن ىذا الحدةد الثٌقيل المتراكب الذم ةتهادل على األرض فيحٌط ي 
قذؼي بالٌرواظن فياجبكى مرأل ىذا الٌريء كعظنُّ أف  مثلى ىذا الجهاًز كمثلى ىذه القٌوًة الاٌلخر كة

الماٌدةًٌة إذا كجدت فقد ضيمنى الن الرن كلكٌنكى لدل الٌتأٌمل عتفٌكر كعال  أف  الابرةى ليست كامنةن في 
داخًل ىذا الحدةدن إنما  ىذا الحدةد مهما اشتد  ثقليو كمهما قذؼى بالٌرواظن إنما الابرةي بمن في

الابرةي بالٌرأس الذم ةدةري ىذا الحدةد بالاقيدًة الجاثمًة بين جوانحون ىذا مانى كبلـً حبيبنا 
 المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "بل أنت  كثير كلكٌنك  غثاءه كغثاًء الٌسيل".
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إف ل  عتحٌقع في أعماقها  الكثرةي الماٌدةٌة عذىبي بددان إف ل  عق  في داخلها خمائر الاقيدةن
 أٌكلياتي الٌتالٌوًر الحقيقٌي لمانى الكوف كلمانى اإلنساف كلمانى الحياة.

كةالؤلسًف ةا عبادى اهلل. المسلموف ى  إلى اليـو أٌكؿي الفقراء بادراًؾ مانى كبلـً المالطفى عليًو 
عزاؿي الخطوبي عقرعي أبوابه  الاٌلبلةي كالٌسبلـن فبل ةزاؿي الادكُّ ةنهره  من عن ةمينو كشماؿن كال 

 -كى  مسلموف  -صباحى مساء عنٌبهه  إلى مانى كبلـً رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل  كلكٌنه  
عن مانى كبلـً المالطفى غافلوفن كةالؤلسف من الذم أدرؾى كبلـى المالطفى ىذا؟ المستامري 

من ببلًد اإلسبلـن ىؤالء ى  الذةن عرفوا  األجنبٌي الذم ح   رحالوي ةومان ما في ىذه البلدًة كغيرىا
 مانى كبلـً المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "كلكٌنك  غثاءه كغثاًء الٌسيل".

لقد ح   ىذا األجنبيُّ المستامر في ببلًد الارًب كالمسلمينن كنظرى فوجدى في ىذه الببلًد ةهودان 
ؾى الٌنالارل على نالرانٌيته ن كأقبلى إلى كنالارل كمسلمينن فترؾى اليهودى على ةهودةٌته ن كعر 

المسلمين ةسرؽي اإلسبلـى من قلوبه  كعقوله ن ألنٌوي عل ى مانى كبلـً المالطفى عليًو الاٌلبلةي 
كالٌسبلـن فهو ةرةد أف ةحيلى كثرةى المسلمينى إلى غثاءن لقد سرؽى األجنبيُّ المستامري ذات ةـو 

كعقوله ن كىو ةال  أنٌوي بذلكى سرؽى الوقودى من خٌزاًف إسبلـى المسلمينى من أفئدًة المسلمينى 
الٌسٌيارةن فماذا عسى أف عفالى الٌسٌيارةي الجاثمةي بمظهرىا الجميًل بادى ذلك؟ منذا الذم ةستطيع أف 
ـي الاالً   ةحرٌكها؟ ككيفى ةمكني أف عؤٌدمى غاةتها؟ لئن كافى الاال ي اإلسبلميُّ مثلى ىذه الٌسٌيارةن فاسبل

 بلميٍّ إنما ىو كقودي ىذه الٌسٌيارة.اإلس

عبٌخرى الوقودن زاؿى مانى اإلسبلـ الذم كافى جاثمان كالٌطود في ةوـو من األةٌاـ بين جوان  المسلمين 
كفي عقوًؿ المسلمين فكانًت القٌلةي عستحيلي بذلكى إلى كثرةن ككافى الفقري ةتحٌوؿي بذلكى إلى غنىن 

درو إلى قٌوةن ذلكى ألف  اإلسبلـى منبعي الغنىن كمنبعي القٌوةن كمنبعي ككافى الٌضاف ةستحيلي بقدرًة قا
الكثرًة الواحدًة المتآلفة. عبٌخرى ذلكى اإلسبلـ كبقيى من كرائًو من أجًل الخداًع فق  كمن أجًل ملء 

ـي الٌركلٌين افتقدنا حقيقةى اإلسبلـ الذم كافى  ةقودي الثٌغراًت فق ن بقيى المظهري اإلسبلمٌين اإلسبل
كما ةقوؿي حبيبنا المالطفى عليًو   -األٌمةن كالذم كاف ةرفعي شأنها إلى الٌرأًك الاالين فاستحلنا 

 الالبلةي كالٌسبلـ إلى غثاءو كغثاًء الٌسيل.

أما  فى لنا ةا عبادى اهلًل أف نال ؟ أما  ف أف ندرؾ أف  األجنبي  الكافر عندما سرؽى إسبلـى المسلمينى 
؟ أما  فى لنا أف نال   باألمس إنما كافى  ةهٌيءي أرضى المسلمين لهذا االمتبلًؾ كىذا االغتالاًب اليـو
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أف  اإلسبلـ الذم سيرؽ بأةدم ذلكى األجنبيٍّ الغاصًب الحاقد على المسلمين أشخاصان كأرضان 
جنبٌي الذم كذخرانن إنما كافى ةمٌهدي بذلك لتفتيًت كياًف ىذه األٌمة؟ أما  فى لنا أف نال  أف  ذلكى األ

سرؽى إسبلـى المسلمينى كى  نياـ ال ةحٌسوفى كال ةتنٌبهوفن إنما كافى ةتهيٌػؤي لذلك من أجًل أف ةنزؿى 
المكيدةى علوى المكيدة بببلًد المسلمين كأراضيه  دكفى أف ةستطياوا حراكانن كدكفى أف ةستطياوا 

فقدنا حٌتى  ؿى بنا األمري إلى ىذا دفاعانن كدكفى أف ةملكوا إال االحتجاجى كالكبلـ؟ عرل ما الذم 
الٌذؿ؟ ىل فقدنا شيئان غيرى اإلسبلـ؟ أال عالموفى أننا ال نزاؿي أغنى األم ؟ من الذم ةجهلي من 

الحمقى أف  أٌمةى المسلمين كالارب كما ةقولوف ىي أغنى أم  األرًض قاطبة؟ كىا ىي ذم أرضيها 
عالني ذلك. أما عالموف أف  أرضى المسلمين أكسعي  بما في باطنها من ذخرو كما على ظاىرىا من خير

أراضي اهلًل قاطبة؟ كأحراىا بأف عؤلف أقوامان كعجماه  من شتاتن كلُّ من درسى حقائعى الجغرافيا 
 كالٌتارةًخ ةال ي ذلك.

كلكن مع ىذا كلُّ ىذا ل  ةاد ةغنين لماذا؟ ألف  األمر  ؿى بادى ذلكى كما قاؿى المالطفى إلى غثاءن 
لى غثاءو كغثاًء الٌسيلن كجل  ربٌنا القائلهلل )كاعتالموا بحبًل اهلل جمياان كال عفٌرقوا(ن كاهلًل الذم ال إلو إ

إال ىوهلل لو أف  ىنالكى حببلن غيرى حبًل اهلًل كافى حرةٌان بأف ةجمعى كلمةى المسلمينن ألمرى اإللوي الٌرحي ي 
لٌرؤكؼى الٌرحي  ةال  أف ال ةوجدي حبله ةجمعي شتاتى عباده أف ةتمٌسكوا بذلكى الحبلن كلكن  اإللوى ا

ىذه األٌمة إال حبله كاحد ىو حبلي اهلل ))كاعتالموا بحبًل اهلًل جمياان كال عفٌرقوا كاذكركا نامةى اهلًل 
عليك  إذ كنت  أعداءن فأٌلفى بينى قلوبك  فأصبحت  بنامتًو إخوانان ككنت  على شفا حفرةو من الٌنار 

كذلكى ةبٌيني اهللي لك   ةاعًو لاٌلك  عهتدكف(( * ))ةا أةها الذةن  منوا استجيبوا هلًل   فأنقذك  منها
كللرسوًؿ إذا دعاك  لما ةحييك ((ن ىذا ىو اإلةمافي الذم ةحيي ))كعدى اهللي الذةنى  منوا منك  

ه  الذم كعملوا الاٌلالحات ليستخلفٌنه  في األرًض كما استخلفى الذةنى من قبله  كليمٌكنن  دةن
 ارعضى له  كليبٌدلٌنه  من باًد خوفه  أمنان((.

أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى عز  كجٌل أف ةرزقنا الابرةى من كبلمون كأف ةرزقنا االعٌااظى بكبلـً رسولو 
 فاستغفركهي ةغفر لك .. 
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 و٠مجً هللا ؽبػبرُٙ فٟ ٘نا اٌؼشِٓ ُ٘ اٌن٠ٓ 

  

ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
 إلى الاال  كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

اـً الفاضلًة التي أقس ى اهللي عز  كجٌل بلياليها في محكً  إننا نمرُّ من ىذا الٌرهًر المبارؾ بتلكى األةٌ 
عبيانون كذلكى في قولًو عز  كجٌلهلل )كالفجر * كلياؿو عرر * كالٌرفًع كالوىعر * كالليًل إذا ةسر * ىل 
في ذلكى قس ه لذم حجر(. إنٌها ليالي الارًر األٌكًؿ من ذم الحٌجةن كىي الليالي التي أقس ى بها 

كجٌلن كليسى لقسً  اهلًل عز  كجٌل بريءو ةقس ي بًو إال مانىن كاحدهلل ىو الٌتنوةوي بأىٌمٌيتًو  اهللي عز  
 كخطورعًو كجليًل مكانتًو عندى اهلًل سبحانوي كعاالى.

فجدةره باإلنساًف أف ةال  أف  لهذه الليالي التي ةقس ي بها اهللي عز  كجٌل خطورةن كبرل كأىٌمٌيةن 
تي ةنبغي أف ةجنيها اإلنسافي من مارفًة ىذا المانى لقسً  اهلًل سبحانوي كعاالى عظمىن كالفائدةي ال

بهذه الليالين أف ةيقبلى إليها فيمؤلىا بالطٌاعاتن بدءان من الٌتوبًة إلى اهلًل عز  كجل  عن المااصي 
بازـو على الثٌباًت على كاألكزاًر كٌلهان ةملؤىا بالقرباًت إلى اهلل عز  كجٌل بنٌيةو صافيةو من الٌروائبن ك 

صراًط اهلًل سبحانوي كعاالىن ىذا ىو المانى الذم ةلفتي البيافي اإللهيُّ نظرنا إليو من خبلًؿ ىذا 
.  القىسى  بهذه الليالي المباركةن كىي لياؿو عتباها أةٌامها كما ىو مالـو

أةٌاـً ىذا الارًر المبارؾ ىو  كلقد ثبتى في الاٌلحيً  عن رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  أف  أفضلى 
اليوـي الٌتاسعي من شهر ذم الحٌجةن اليـو الذم ةاقبيوي الليلةي الااشرة من الليالي التي أقس ى اهللي 

سبحانوي كعاالى بهان فيوـي الٌتاسًع من ذم الحٌجة ىو ةوـي عرفةن كىو أفضلي ىذه الليالي أك ىذه 
المبارؾن كقد ركل أبو قتادة رضي اهللي عنو عن رسوًؿ اهلًل صٌلى األةٌاـ التي افتيت ى بها ىذا الٌرهري 

اهللي عليًو كسٌل  فيما ركاهي مسل ه في صحيحو كركاهي أبو داككد كابني ماجو ك خركف أنٌوي صلى اهللي 
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كفارةه لسنةو ماضية   -أم صوـي ةوـً عرفة  -عليًو كسٌل  سيئلى عن صوـً ةوـً عرفةن فقاؿهلل "ىو 
عكٌررى ىذا الحدةثي كىذا الٌتنوةوي بأىٌمٌيًة فضًل ةوـً عرفًة كصياـً ةوـً عرفة في أحادةثى  كباقية". كقد

ـي البخارمُّ عن عبًد اهلًل بًن عٌباس عن رسوًؿ اهلًل  كثيرةو جٌدانن كمن أشهرىا كأصٌحها ما ركاهي اإلما
ا خيره كأفضلي من ىذه األةٌاـ" أم من صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى أنٌوي قاؿهلل "ما من أةٌاـو الاملي الاٌلال ي فيه

هلل "كال الجهادي  عرًر ذم الحٌجةن قاؿى لوي أحدي الاٌلحابًةهلل كال الجهادي في سبيًل اهلًل ةا رسوؿى اهلل؟ قاؿى
 في سبيًل اهلل إال أف ةخرج إنسافه بمالًو كنفسًو فبل ةاودي من ذلكى بريء".

عز  كجٌل كالتي ةتباها أةٌامها متٌوجةن بيوـً عرفة الذم أةها اإلخوةهلل ىذه الليالي التي ةقس ي بها اهللي 
نحني على مياادو ماو فرصةه عظيمةه مباركة ةنبغي للمسلمين أال ةضٌياوىان كةنبغي لكلٍّ إنسافو ةراري 
باألسى كاألسًف من بيادًه عن اهلل عز  كجٌل كمن انحرافو عن صراًط اهلًل سبحانوي كعاالىن أف ةال ى 

ـى فرصةن كأنٌوي إف أحسنى انتهازىا فلسوؼى ةكٌفري اهللي عز  كجٌل عن أنٌوي من ىذ ه األةاـً المباركًة أما
سٌيئاعًو أجمعن كةخلقوي في ىذه الٌدنيا خلقان جدةدانن كما عليًو بادى ذلك إال أف ةستقي  على صراًط 

امًة على ىدةًو كااللتزاـً اهلًل سبحانوي كعاالىن كأف ةالدؽى مع اهلًل عز  كجٌل في الازـً على االستق
 بأكامرًه سبحانوي كعاالى.

ةبدأ بالٌتوبًة  -كىو ما أشارى إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسٌل   -كالاملي الاٌلال ي في ىذه األةٌاـ 
من المااصين فليسى ىنالكى عمله صال ه أجٌل كال أعظ  من أف ةقلع اإلنسافي عن مااصيون كما ىي 

رست في عربةو من المااصي كالمحٌرماتن الاملي الاٌلال  ال بد  لوي من مناخو جدكل الطٌاعات إف غي 
صال ن كالمناخي الاٌلال  ىو القلبي الذم عطٌهرى من أدرانو كالذم سما عن مااصيًو كأىوائو بالٌتوبًة 

ها فاف  كاإلنابًة إلى اهلًل سبحانوي كعاالىن فاذا صدؽى اإلنسافي في عوبتًو من األكزاًر كالمااصي كلٌ 
 الطٌاعاًت اإلةجابٌيةى عندئذو عفالي فالها.

كأٌما إف أقبلى اإلنسافي على الطٌاعات كىو مضٌمخه باألكزاًر كالمااصي فما أشبوى عملى ىذا اإلنساف 
بمن ةاملي إلى كعاءو قد ضيٌمخى باألقذاًر المختلفةن ث   ةأعي فيملؤ ىذا الوعاءى كما ىو بأطيًب 

ـي بهذا الاملن البد  قبلى كلٍّ شيءو من غسًل ىذا الوعاء كمن عطهيرًه الطٌااـن لقد فسدى ى ذا الطٌاا
ـى الطٌٌيب.  من األقذاًر التي كانت عالقةن بون حتى إذا عطٌهرى الوعاء ةحيني بادى ذلك أف ةيمؤلى بالطٌاا
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شيءو من األدراًف  كذلك ي اإلنسافهلل كعاءه .. فانظر إلى ىذا الوعاًء ب ى كافى مملوءان؟ طٌهرهي قبلى كلٍّ 
كالمااصين بالٌتوبًة الاٌلادقًة كاإلنابًة إلى اهللن كإعادًة حقوًؽ الٌناًس إليه ن ث   أقبل بادى ذلكى إلى 

 الامًل الاٌلالً  كما قاؿى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  كامؤل ىذه األةٌاـً كاللياليى بالامًل الاٌلال .

تمٌثلي في عزـو على عدـً الٌرجوًع إلى المااصي التي نهى اهللي عز  كجٌل ككما نقوؿي دائمانهلل الٌتوبةي ع
عنهان كفي عالمي و على إعادًة حقوًؽ الٌناًس إليه ن فالٌتائب الذم أيثقلى ظهرهي بحقوًؽ الٌناس ث   إنٌوي 

حقوؽى اهلًل مبنٌيةه ل  ةهت   باعادًة ىذه الحقوؽ إليه ن ال عغني عوبتوي عنوي شيئان. كك  قلنا كأعدناهلل إف  
على المسامحة كلكن  حقوؽى الاباد مبنٌيةه على المراٌحةن بل إف  الذةنى ةرٌدكفى الٌرحاؿى إلى بيًت اهلًل 
الحراـ بقالًد الحًج كالقياـً بمناسكو ال ةغنيه  حٌجه  عنه  شيئان إذا ذىبوا كى  مثقلوف بحقوًؽ 

ف أف ةخرجى مسافران عن كطنًو كبلدعًو كعليًو حعٌّ إلنساف. الٌناسن بل لقد قلنا مرارانهلل ال ةجوزي لئلنسا
ال ةجوزي ذلكى إال بادى أف ةحٌللى نفسوي من حعٍّ ىذا اإلنساًف أك أف ةستسمحوين كبادى ذلكى ةجوزي لوي 
الخركجي إلى الٌسفر سواءه كافى ىذا الٌسفري سفرى طاعة أك سفرى متاةن حٌتى الجهادي في سبيًل اهللن ال 

لئلنساًف أف ةخرجى من بلدًه كعليًو حعٌّ لزةدو من الٌناس إال بادى أف ةايدى إليًو ىذا الحٌع كامبلن ةجوزي 
 غيرى منقوص أك بادى أف ةستسمحوي فيسامحوي ذلكى اإلنساف.

و ىذا القانوفي الٌربٌانيُّ إف دؿ  على شيءو فانٌما ةدؿُّ على أف  ىذا الٌدةنى اٌلذم شر ؼى اهللي عز  كجٌل ب
عباده إنٌما كٌلفنا بو من أجًل أف عحسينى صلةي اإلنساًف بأخيًو اإلنسافن كمن أجًل أف عتحٌوؿى عبلقةي 

الٌناًس باضه  مع باض إلى عبلقًة أسرةو متآلفةو متماسكةن علكى ىي مهٌمةي الٌدةًن في حياًة اإلنسافن 
ًع صلًة القربى بينوي كبينى عباًد اهلًل فما جدكل أف ةالٌليى إنسافه كةركع كىو إنسافه ةسٌخري نفسوي لتقطي

عز  كجٌل؟ ما جدكل أف ةذكرى اإلنسافي ربٌوي بلسافو عقليدٌم ث   إنٌوي ةماني في استبلًب حقوًؽ الٌناًس 
الماٌدةًٌة كالمانوةٌة؟ ةماني في الكيًد له ن ةماني في مخادعته ن ةماني في الكذًب عليه  في 

كالٌرراءن ما جدكل أف ةالٌليى كثيران كأف ةذكرى كثيران إذا كانت صبلعوي  الٌتاامًل كفي غٌره  في البيعً 
ال عخيفوي من ىذا االنحراًؼ الكبير عن اهلًل عز  كجٌل؟ ما جدكل أف ةالٌليى اإلنسافي كثيران كةركع إذا 

إذا ل   ل  ةكن ةراري بأمٍّ خطرو من قوًؿ رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل هلل "من غش  فليسى مٌنا"؟ 
ةكن ةراري بأمٍّ خوؼو من قوًؿ رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل هلل "المسل ي من سل ى المسلموفى من 
لسانًو كةده"؟ كانظركا إلى الفالًل في ىذه الجملةهلل "المسل  من سل  المسلموف من لسانو كةده"ن 

واًت ماداموا مثقلين بحقوؽ كىذا الذم أقوؿي ليسى عهوةنان للطاعات كال إغراءن للناًس بترًؾ الاٌلل
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البررن كلكٌني أقوؿهلل إف  ىنالكى إةمانان كىنالكى نفاقانن كالٌنفاؽي أةضان درجات كما قاؿى رسوؿي اهلًل 
صٌلى اهللي عليو كسٌل ن فلينظًر اإلنسافي إلى كيانون كلينظر إلى دخائًل نفسون ىل فيًو خاللةه كما قاؿى 

 من خالاًؿ الٌنفاؽ؟ رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل 

إف رأل أنٌوي ةخفُّ إلى المساجد عندى مواقيًت الاٌللواتن كلكٌنوي ةخفُّ إلى الكذًب على الٌناسن 
كغٌره  كخداعه  كأكًل حقوقه  دكفى أف ةخيفوي ذلك من اهلًل شيئانن فليال  أف  قلبوي منطوو على 

اهلل إذا سجدتي بين ةدةو كقلتهلل خاللةو من خالاًؿ الٌنفاؽ. ذلكى ألنٌني لن أكوفى صادقان مع 
سبحاف رٌبيى األعلى كبحمدهن أك كقفتي بينى ةدةًو قائبلنهلل إةٌاؾى نابدي كإةٌاؾى نستاينن كبادى قليلو أرس ي 
خطٌةن للكذًب على الٌناًس كاستبلًب حقوقه  الماٌدةًٌة كالمانوةٌةن أةن ىو الخوؼي من اهلل الذم كنتى 

 إةٌاؾى نابد كإةٌاؾى نستاين؟ إٌنكى عكذبي على اهلل.عٌدعيًو قبلى قليلو في قولكهلل 

ىذا ىو المانى الذم نذٌكري بون الحجُّ إلى بيًت اهلًل الحراـ ةكٌفرن كلكٌنوي ةكٌفري األكزار التي عكوفي 
ـي المباركاتي من ىذا الٌرهًر  بينى الابًد كبينى ربٌون أٌما حقوؽي الاباًد فبل بد  من أدائهان كىذه األةٌا

بارؾ للطاعاًت فيها أضااؼه كأضااؼه من األجر الذم ةنالوي اإلنسافي في أكقاتو أخرلن كلكن  الم
ىذه الطٌاعاًت كٌلها البد  أف عؤٌسسى على أرضٌيةو ىي إعادةي حقوًؽ الٌناًس إليه  أك استسماحه ن 

حانوي كعاالى من كرائًو فاذا ع   ىذا المانى فذلكى ىو المناخي الٌسلي  الذم ةمكني أف ةتقٌبلى اهللي سب
طاعةى الابد إذا أرادى أف ةطياو. كما ابتليى المسلموفى بما ابتلوا بًو من ذؿو كمهانةن كما سٌل ى اهللي عز  

كجٌل عليه  أعداءى  ىنا كىناؾ إال لهذه المااملة التي ةااملي بها المسلموفى ربٌه ن ةرفاوفى 
ظاىرانن كةمانوفى في الكيًد لئلسبلـ كعمزةًع أكامًر اهلًل عز  شااراًت اإلسبلـ كالابادًة الاٌلورةًٌة لوي 

 كجٌل في نطاًؽ الحقوؽ الٌسارةًة مع الٌناًس باضه  مع باض باطنان.

عندما عدعى إلى أف عذكرى اهلل دكفى أف ةكٌلفكى ذلكى شيئان من مالكن جاىكن حظوظكن عظهر 
الحارٌةى المٌتقدةن فاذا حافى الحدةث عن الحقوؽ  الورع كالحب  هلًل عز  كجٌل كالااطفةى اإلسبلمٌيةى 

المالٌية كدقٌتهان أعرضتى كنسيت كعكٌونت منكى شخالٌيةه ثانية غيري علكى الٌرخالٌيًة األكلىن ىذا 
ن أصبحوا ذئابان سيٌل ى كلُّ ذئبو على ااخرن كأمامي صور ال عتناىى من ىذه  كاقعي المسلمين اليـو

الاٌلور حٌجاجن مالٌلوفن ةذكركفى اهللن كلكٌنها صور ظاىرةٌةه كشكلٌيةن كاهللي  المااني كلال  أبطاؿى ىذه
ةااملي عبادهي كما ةااملونو. فاذا عأففنا من عسٌلً  األعداًء علينان فلنتأفف قبلى ذلك من عسٌلً  
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المسلمين باضه  على باضن فلنتأفف قبلى ذلك من الكيًد الذم ةخططوي كلُّ مسل و لجارًه 
 ككٌلك  ةال ي صوران كثيرةن لهذا الذم أقوؿن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ... المسل ن 
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 كػٛح الٔزٙبى فوطخ ٠َٛ ػوفخ

  

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

حٌدثتك  في األسبوًع الماضي عن فضًل الارًر األٌكًؿ من شهًر ذم الحٌجةن كذٌكرعك  بقوًؿ اهلًل عز  
 كالوعر * كالليًل إذا ةسر * ىل في ذلكى قس ه لذم حجر( كجٌلهلل )كىاٍلفىٍجًر * كلياؿو عرر * كالٌرفعً 

أما اليـو فأذٌكرك  بذركة الفضًل في ىذه األةٌاـً المباركاتن أال كىو ةوـي عرفةن الذم ألم ى إليًو 
البيافي اإللهيُّ بكلمًة الوىٍعرهلل )كالٌرفًع كالوىعر( أم الوعًر من ىذه األةاـن كالمقالودي منوي كما ذكرهي جلُّ 

لماًء الٌتفسير ةوـي عرفةن ةوـي عرفةى ىذا ىو محوري الفضًل الذم ثبتى لهذه الليالي الاررن كىو ع
اليوـي األغرُّ من ىذا الٌرهًر المبارؾن بل ىو اليوـي األغٌر من أةٌاـً الٌسنًة كٌلهان فقد كردى عن جابرو عن 

بو ةالى كالطٌبرانيُّ كغيرى  أف  رسوؿى اهلًل صٌلى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى فيما ةركةًو البيهقيُّ كأ
اهللي عليًو كسٌل ى قاؿهلل )إذا كافى ةوـي عرفةن فاف  اهللى عز  كجل  ةباىي بأىًل األرًض المبلئكة فيقوؿهلل 
)انظركا إلى عبادم أعوني شاثان غبران ضاٌجين من كلٍّ فجٍّ عميعن أشهدك  أٌني قد غفرتي له (ن 

ةهلل )إف  فيه  فبلنان مرىقان( أم مغموسان بالمااصي كااثاـن )كفبلنان كفبلنة(ن فيقوؿي اهللي فيقوؿي المبلئك
له هلل )قد غفرتي له  جمياان(. ةقوؿي رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل هلل )فل  ةػيرى ةوـه أكثري فيًو عتيقان 

 من الٌناًر من ةوـً عرفة(.

أف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى قاؿهلل )ما رؤمى الٌريطافي  كفيما ركاهي مالكه في موطٌئو كابني ماجون
في ةوـو ىو أحقري كال أدحري كال أصغري كال أغيظي منوي في ةوـً عرفةن كما ذلكى إال لما ةرل من رحمًة 

 اهلًل سبحانوي كعاالى المنٌزلًة على عباده(.
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ىذا الفضل الذم  -كسٌل ى بمزةٌتًو كفضلو ليسى كقفان كىذا اليـو الذم نٌوهى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو 
على طائفةو من الٌناًس دكفى طائفةن فهوى ليسى فضبلن على الحجيجن ليسى فضبلن موقوفان عليه   -فيو 

دكفى غيرى ن كإنٌما فضلي ىذا اليـو ةنالوي الٌناسي جمياان في مرارًؽ األرًض كمغاربهان إال من أعلن 
اهلل سبحانوي كعاالىن فمن أعلنى عن غناهي عن اهلًل عز  كجٌل فاهللي أشدُّ غنان عنون عن غناهي عن رحمًة 

 ككيفى ةالني اإلنسافي غناهي عن اهلًل سبحانوي كعاالى؟

ةالني اإلنسافي عن غناهي عن اهلل بريءو أعظ ى داللةن من القوؿن ةالني عن ذلكى بالفالن كذلكى 
ن كانغماسًو في مزةدو من المنسياًت كالملهياتن كما رأةتي باعراضًو عن اهلًل عز  كجٌل في ىذ ا اليـو

كال أغرب من صورًة إنسافو عال ي كلُّ ذرٌةو من كيانًو أنٌها في غاةًة  -أةٌها الٌناس  -صورةن أعجب 
 الفقًر إلى اهلًل عز  كجٌل حاالن كمآالنن كةسمع عن رحمًة اهلًل سبحانوي كعاالى المنٌزلًة على عباده في

 ىذا اليـو فيارضي عن ىذه الٌرحمةن كةلهو كةستكبري فوقها.

كإف  من أعظً  كأغرًب الاٌلوًر التي عجٌسدي ىذا المانىن صوري أناسو عجدى  ةوـى عرفة في رحاًب 
عرفة كى  مرغولوف عن اهلل بكلٍّ شيء بدالن من أف ةكونوا مرغولينى باهلًل عن كلٍّ شيءن عجدى  

لٌرراًب  نانن كباألحادةًث الملهيًة التي ةتجاذبونها فيما بينه   نانن كبالٌضحًك منغمسينى بالطٌااـً كا
كالٌنكًت  نان  خرن ةتالٌوركفى أنٌه  في ذلكى اليوـً إنٌما ةنتهزكفى فرصةى نزىةو أعيحت له ن فه  
ان منغمسوفى في مانى اللهًو في ذلكى المكاف الذم لن عجدى مكانان أفضلى منوي فوؽى األرًض ربٌم

حاشا المكافي الذم ديًفنى فيًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ن كفي ذلكى الٌزماف الذم لن عجدى 
 زمانان أفضلى منوي ةستطيعي اإلنسافي أف ةتقٌربى فيًو إلى موالهي كخالقو.

  فماذا ةقوؿي حاؿي ىؤالًء الٌناس المارضينى عن اهلًل بموائدى  كأطامته ن كفكاىاعه  كأحادةثه
كلهوى ؟ ىؤالًء الذةنى اٌعخذكا من مكاًف عرفة مكافى نزىةو له  كأمٍّ نزىةو ةرحلي إليها الٌناسي في ةوـو 

من األةٌاـ. أليسى مانى عالٌرفه  ىذا بكلٍّ كضوحو كبكلٍّ داللةو قاطاةو أنٌه  أغنياءي عن اهللن أنٌه  
دم كةقوؿي له هلل أال ىل   أال ىلي .. كىؤالًء أغنياءي عن مائدًة اهلًل سبحانوي كعاالى كرحمتون المولى ةنا

الٌناس مارضوفى عن نداًء اهلًل عز  كجٌلن مع أنٌه  أفقري ما ةكونوف إلى شيءو من رحمًة اهلًل عز  كجل 
 إف في دنياى  أك في أيخراى .

ةنى من كمىثىلي حاًؿ ىؤالء الذةنى ةارضوفى عن اهلًل كى  في ألبسًة اإلحراـً كأردةتون حاؿي ااخر 
إخوانه  الذةن ةنترركف في شٌتى بقاًع األرض إذا جاءى ذلكى اليوـي المبارؾن فالٌتاجري مغموسه في 
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صفقات بياو كشرائون كاإلنسافي المتاٌودي على اللهًو منالرؼه إلى لهوًه كالاادًة عمامانن كاألسرةي 
ن ةمرُّ بها ىذا اليـو دكفى أف المارضةي عن اهللن المارضةي عن ماليرىا كعن عبودةٌتها هلًل عز  كجلٌ 

عرارى بأمٍّ مانىن لقسدةٌتون كدكفى أف عرارى بأمٍّ مانىن للرحمًة اإللهٌيًة التي عطرؽي بابى ىذه األسرةن 
كلكن  ىذه األسرة برجالها كنسائها عن رحمًة اهلًل عز  كجل  في سهوو كلغون ألنٌها عالني بذلكى أنٌها 

 انوي كعاالى.غنٌيةه عن رحمًة اهلًل سبح

ىذا اليوـي إذا جاءنا ةنبغي أف نستاد  لوي قدرى شاورنا بالفقًر إلى اهللن فاف ل  نكن فقراءى إلى اهلًل عز  
كجٌل فذلكى شيءه  خرن كلكن فليقل لي أمٌّ منك ن بل أمٌّ ممن ةسمعي كبلميى الٌساعةن بل أمٌّ من 

كراف الذم ةجرؤي أف ةقوؿى أنٌوي في غنىن عن اهلل؟ الٌناس من مؤمنين أك غيًر مؤمنين. من ىو ىذا السٌ 
من ىو ىذا الذم ةستطيع أف ةقفى متحٌدةان لقوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )ةا أةٌها الٌناسي أنت  الفقراءي إلى اهلل 
كاهللي ىو الغنيُّ الحميد * إف ةرأ ةذىبك  كةأًت بخلعو جدةد(ن من ىو الذم ةجرؤ أف ةقفى بريءو 

ـى كبلـً اهلًل عز  كجٌل ىذا؟ ما مٌنا من أحدو ةستطيع إال أف ةوٌقعى على كبلـً ربٍّ من الٌتحٌدم أما
الاالمين كأف ةالنى عن فقرًه إلى اهلل سواءن كافى ىذا اإلنسافي صالحان أك فاسقانن مستقيمان أـ منحرفانن 

كاهللي عز  كجٌل ةنادةنا في كلٍّ ساعة مؤمنان أـ كافرانن كلُّ الٌناًس فقراءي إلى اهللن فاذا كٌنا فقراءى إلى اهلل 
ال سٌيما ةوـى عرفةن أال فأقبلوا إلي  فق  إقباؿى الابًد إلى مواله أغفر لك  كل  شيء. فلماذا كنحني 
فقراءي إلى اهلل ال ننتهزي فرصةى ىذا اليـو كنحني ال ندرم متى سيطرؽي الموتي بابنا؟ كال ندرم متى 

عنها إلى اهلًل عز  كجٌل؟ أليسى خيران لكلٍّ مٌنا أف ةرحلى إلى اهلًل بالفحةو  سنودٌعي ىذه الٌدنيا كنرحلي 
بيضاءى ناصاة؟ أليسى خيران لكلٍّ مٌنا كقد اسوٌدت صفحاتي أةٌامًو كلياليًو بالمااصي أف نبٌيضها 

إال إذا كافى  كنغسلها في ىذا اليوـً المبارؾ؟ كإذا ىو  ةله إلى اهلًل عز  كجٌل كيوـى كلدعوي أٌمون الله 
.  في عنقو ظبلمةه لمظلـو

كقد ص   عن المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ استحبابي صوـً ىذا اليوـً المبارؾن الله   إال 
ـي  للحجيج. فلقد كردى في صحيً  مسل و كغيره عن رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  أنٌوي قاؿهلل )صيا

ةو بادىا( ريكمى ذلكى بطرؽو شٌتى. كقد ركل عطاءه الخراسانيُّ عن ةوـً عرفة كٌفارةه لسنةو قبلها كلسن
عبًد الٌرحمًن بًن أبي بكرو رضيى اهللي عنهما قاؿهلل دخلتي على عائرة رضيى اهللي عنها ةوـى عرفةى كىي 
صائمة كالماءي ةػيرىشُّ عليهان أم من اإلجهادن فقلتي لهاهلل أفطرم. قلتهلل أفطري في ىذا اليـو كقد 

ـي ةوـً عرفةى كٌفارةه لسنةو قبلها(!سماتي رس  وؿى اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  ةقوؿهلل )صيا
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فلننتهز فرصةى ىذا اليوـً أكالن بالٌتوبة الاٌلادقة كاإلنابًة إلى اهللن ث   بملًئ ىذا اليوـً بما نستطيع من 
نجهد جهدنا أف نكوفى أنواًع القيريباًت إلى اهلل على أف عكوفى نٌياعينا في ذلكى صافيةن خالالة. كل

صائمينى في ىذا اليـو حٌتى عرعفعى أعمالنا إف كٌفقنا اهللي لريءو من األعماؿ حٌتى عرعفعى أعمالنا إلى 
اهلًل كنحني صائموفن فنحني الفقراءي إلى اهلل كاهللي الغنيُّ عٌنان الٌرحي ي بنان فالله   ارحمنا برحمتكى التي 

 لك . كسات كل  شيء. فاستغفركهي ةغفر

 

 

 اٌزّٕبىع ٚاٌّشمبق أفطو اٌّظبئت اٌزٟ ؽنه هللا ِٕٙب

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كح
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 ذنبة بتقول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي الم

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

منيى في عالرو من الاالوًر بماليبةو استنزفت  -كالاال ي الاربيُّ قلبيو  -ما أعتقدي أف  الاال ى اإلسبلمي  
حيوةٌتوي ككادت أف عقضيى على كجوده كالماليبة التي منيى بها الاال  اإلسبلميُّ كالاربيُّ في ىذا 

ةًن قضيا عليو.الاالرن علكى ال  ماليبة التي عتمٌثل في الٌتفٌرًؽ كالٌتررذـ اللىذى

كمهما عالٌورنا المالائبى كأىميتهان كمهما عالٌورنا الٌنكبات التي مٌرت بهذه األٌمة على جسامتهان 
فلن نجدى أجس ى كال أخطر من الماليبًة الكبرل التي حاقت بها في ىذا الاالر كالتي عتمٌثلي في 

ؽى بجماعاعها كبدكلها كأقطارىا حتى غدا كلٌّ منها محوران ضد  المحوًر ااخًر الٌتدابر الذم حا
 عقرةبان.
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ال مجاؿى  -كما قلتي أكثر من مٌرة مالائب متنٌوعة كمتاٌددة   -كىذه الماليبةي الكبرل عتفٌرعي عنها 
 لحدةًث عنها بل ربٌما ال مجاؿى إلحالائها.

كجٌل ما امتن  على عبادًه بنامةو من الٌنا  التي جاءت ثمرة  كأنت  عالموف أةها اإلخوة أف  اهللى عز  
لئلسبلـ كنامًة الوحدًة التي أكرـى اهللي ىذه األٌمةى بهان كما أعل ي أف  اهللى حٌذرى ىذه األٌمة من أف 

 عتنٌكبى فتقعى في ماليبةو من أخطًر المالائب كما حٌذرىا من الٌتنازًع كالٌرقاؽن فكٌلك  ةقرأ قوؿى اهللً 
عز  كجٌلهلل )كاعتالموا بحبًل اهلًل جمياان كال عفٌرقوا(ن ككٌلك  ةقرأ قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل )كال عنازعوا 

 فتفرلوا كعذىبى ةحك (.

ٍـّ أعيننا الٌسبب في أف  اهللى عز  كجٌل امتن  على عبادًه بهذه الٌنامًة الكبرلن كنرل  كإنا لنرل بأ
المسلمين من أف ةقاوا في نقيًض ىذه الٌنامًة من الٌتنازًع كالٌتدابرن  الٌسبب في أف  اهللى حٌذرى عبادهي 

نرل سببى ذلكى فيما قد حاؽى بنان عندما عفٌرقت ىذه األٌمة سىهيلى على الادكٍّ أف ةناؿى منها كل  
ف مناؿن كأف ةاللى منها إلى كلٍّ ما ةبتغين كأف ةحيلى عز ىا إلى ذٌؿن كأف ةحيلى قٌوعها إلى ضافن كأ

 ةحيلى غناىا إلى فقرن كال داعيى إلى أف أفاٌللى كأفٌسر.

كلكن من أةن جاءى ىذا الٌتدابر؟ ككيفى عسٌربى إلينا ىذا الٌتنازع؟ ككيفى أصبحنا محاكرى متدابرة؟ 
محاكر متنازعة بادى أف شاءى اهللي عز  كجل  لنا أف نكوفى أٌمةن كاحدة؟ ىنالكى عواملي كثيرةن كلكن من 

الاوامل عواملي ةنسجها المسلموفى بأةدةه ن بل ةساى إليها المسلموفى الملتزموف  أخطًر ىذه
باإلسبلـ باختيارى ن كىذا ىو الببلء األط ن أف ةكوف المسلموف ى  األداة لهذا الٌتفٌرًؽ الذم 
 حاؽى به ن كعن طرةًع إسبلمه  فيما ةبدكن ىذا الااملي الذم أرةدي أف ألفتى الٌنظرى إليو بكلماتو 

كجيزةن كبكبلـو مكٌثف نبلحظوي أةها اإلخوة إف التفتنا إلى ةمينان أك شماالنن أنٌا نظرنا نجد كيفى أف  
المسلمينى بأةدةه  ةمٌزقوفى كحدعه ن كبمساعيه  ةقضوفى على الٌتضامن الذم أكرمه  اهللي سبحانوي 

 كعاالى بو.

الفال عنتهي إلى ىذا الٌتمٌزًؽ الذم الٌتطٌرؼ .. الٌتطٌرؼ ىو الذم ةخلعي ردكدى الفالن كردكد 
أحٌدثك  عنون كالٌتطٌرؼي نراه في الٌسلوؾن كنراهي في الماتقداتن كنراهي في مخترعاتو عيختػىرىعي باسً  
الٌدةنن كلُّ ىذه األموًر كغيريىا ةدخل عحتى عنواف الٌتطٌرؼ أك الٌتكٌلف أك الٌتقٌارن كقدةمان نهانا 

 ٌلفن كحٌذرنا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى من التنٌطع.رسوؿي اهلًل كحٌذرنا من التك
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كالٌتكٌلفي كالٌتنٌطعي كالٌتقٌاري كالٌتطٌرؼن كلُّ ذلكى كلماته لها مدلوؿه كاحدن أل  ةقل المالطفى عليًو 
الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "ىلكى المتنطٌاوف"؟ قالها ثبلثانن كالحدةثي صحي هلل "ىلكى المتنطٌاوفن ىلكى 

طٌاوفن ىلكى المتنطٌاوف"ن كةضيعي المجاؿي أةها اإلخوة عن رس  ىذا الٌتنٌطع الذم ةقـو بو المتن
المسلموف سيران في اٌعجاهو مناقض لما أكصانا بو رسوؿي اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ن كلكن فؤلضاك  

ـى نماذجن كألكض  لك  كيفى أننا نالنعي بأةدةنا أسبابى الفيرقًة كالٌتدابر..  أما

نالك من ةتنٌطعن كمن ةتطٌرؼ في الٌتالٌور كاالعتقادن فيذىبي مذىبان ةرل بو رسوًؿ اهلًل صلى اهللي ى
عليًو كسٌل  بدعةه جارحةن كلاٌلك  ال عالٌدقوف أف  في المسلمينى اليـو من ذىبى ىذا المذىب كالذى 

و إلى اهلًل عز  كجٌل بهذا المبلذن سمات ذلكى أذني في موس و من مواسً  الحٌج من إنسافو قاـ ةدع
كلو مظهر الٌداعي إلى اهلل كالاال  بررةاة اهللن ةقوؿي له هلل إةاك  كالغلو  في حبٍّ محٌمدو رسوؿ اهلل 

صٌلى اهللي عليًو كسٌل ن سمات أذني ىذه الكلمةن أقوؿي ذلك ألنٌوي ما من مسل و إال كةرمئزُّ 
ألف ةيقاؿى ىذا الكبلـ؟ لو أف  الذم قاؿى  كةاجبي من ىذا الكبلـن ىذا عطٌرؼه عجيبن ما الموجبي 

ىذا الكبلـ نظرى فرأل نفسوي بينى ثٌلةو من المجاذةب اٌلذةنى جيذبوا عًن الٌدنيا بمحٌبًة رسوؿ اهللن 
فغابوا عن أنفسه  كعن عجاراعه  كدنياى ن كلكٌننا ننظري أنٌا كٌنا كحيثي ما كيجدنا فبل نجدي إال أنسافن 

 كعن حبٍّ رسوًؿ اهللن كأكثرنا حٌبان هلل ىو ذاؾى الذم ةرطري قلبوي إلى قسميًن مارضين عن حبٍّ اهللً 
اثنينهلل جزء ةتجو بو إلى حبٍّ دنياه كشهواعو كأىوائون كجزءه ةٌتجو بو إلى حبٍّ اهلًل كحبٍّ رسولون أةنى 

نظرى في أمورًه ى  الغبلة؟ أةنى ىو اإلنساف الذم سىًكرى بحبٍّ رسوًؿ اهلل حتى ل  ةاد ةستطيعي أف ة
 الٌدنيوةٌة؟

ـى ةدفع؟ ةدفعي إلى ردكًد فالن ةدفعي إلى نقيًض ىذا الكبلـن ةدفع إلى  ىذا الٌتطٌرؼي في القوًؿ إال
أف ةقوـى أناسه ىنا كىناؾ كقد اندفاوا باالشمئزاًز من ىذا القوؿن فيقوـي الجىدىؿن كعريعي الفيرقةن 

لٌتكٌلفن كذلكى ألف  الٌتكٌلف من شأنو أف ةيوًجدى ردكدى الفال ذلكى ألف  الٌتطٌرؼ من شأنًو أف ةوًجدى ا
 المختلفةن كىذا ىو الااملي األكبر في القضاًء على الٌتضامًن كالوحدة أةنما كيجدكا.

ىذا مثاؿه للتطٌرًؼ في طرؼو ماٌينن كلكن انظركا إلى الٌتطٌرًؼ ااخًر في الٌطرًؼ الثٌانين سمات 
يوًخ ةقوؿي لمرةدةوهلل إف  حب  الٌريًخ أى ُّ كأجلُّ من حبٍّ اهلًل كرسولون ىذا أذني أةضان شيخان من الرٌ 

ما سىًماىتوي أذنين كالٌرجلي أةضان داعو كمربٍّ كمادكده في الالماءن ث   قاؿى الٌرجلهلل لاٌلك  عركفى في ىذا 
 ةٌتسعي لوي قلبي اإلنساف مبالغةنن فاألشرح لك هلل إف  حب  اهلًل عز  كجٌل شيءه كبيره ككبيره جٌدانن ال
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الذم عاشى حياعوي الٌدنيوةٌةى ىذه متقٌلبان في فجاجها كااٌمًة الٌناسن ال بد  لالاحًب ىذا القلًب الاٌلغير 
من مربٍّ ةهٌيئ ىذا القلب لحبٍّ اهللن كىذا المرٌبي ىو الٌريخن كلكي ةستطيعى المرٌبي أف ةهيمنى 

ىذا المرةدي بكلٍّ مراعره إلى حبٍّ الٌريخن كمن ث   ةنتقل إلى  على قلًب ىذا المرةد البد  أف ةٌتجوى 
 حبٍّ اهلًل عز  كجٌل.

لو ل  أسمع أةٌها اإلخوة ىذا الكبلـى بأذني ألنكرعو كلكٌنني سماتون كعأٌملت في ذلك اإلفراط كىذا 
ةسير إلى التفرة ن كعأٌملت في ذلك الٌتكٌلف الذم ةسيري إلى أقالى الغربن كىذا الٌتكٌلف الذم 

 أقالى الٌررؽن كاألٌمةي الواحدةي ىي التي عتمٌزؽي بينى ىذا كذاؾ.

المسلموفن عبادي اهلل عز  كجٌل الذةن ةرةدكف أف ةارفوا الحع فيٌتباوهن ةرةدكفى أف ةتبٌينوا صراطى اهلًل 
ن فماذا ةالنعي ىذا عز  كجٌل فيتبلقوا عليون ةتمٌزقوفى بينى ىذا الٌتكٌلًف كذاؾن بينى ذاؾى الٌتنٌطًع كىذا

القوؿي األرعنين كىذا القوؿي األرعني الثاني؟ كالبد  أف ةقوـى الٌناسي فيثوركان كالبد  أف عقوـى ردكدي فالن 
 كالبد  أف عتحٌوؿى كحدةي األٌمًة اإلسبلمٌيًة إلى نثار متمزؽن ىذا شيءه طبياٌي.

كرىان كىذا الٌتطٌرؼ كلوي نماذجي شٌتى بينى ذلكى الٌتطٌرؼ كلوي نماذجي شٌتى كةضيعي الوقتي عن ذ 
كةضيعي الوقتي عن ذكرىان عظهري فقاقيعي الخبلفاتن كعظهري فقاقيعي األفكاًر المتناقضًة المتالارعةن 

 ككلُّ ذلكى ةالبُّ في أمرو كاحدن ما ىو؟ كحدةي ىذه األٌمة ىي التي عذىبي ضحٌيةى ذلكى كٌلو.

كيفى ذا؟ ىل ىنالكى إنسافه ل  ةيفطر على حبٍّ اهلًل كرسولو؟   حبُّ الٌريخ أى ُّ كأجلُّ من حبٍّ اهللن
ـي دةن الفطرة؟ أليست ىذه الاقيدة التي جاءت بها الٌرسلي كاألنبياء اناكاسان  أليسى ىذا اإلسبل

لرااعو ةنبثعي من فطرًة اإلنساف؟ كلُّ إنسافو إذا عرؼى اهلل أحٌبو كال داعيى إلى كساطًة شيخون إنما 
سافي إلى كساطًة عقلو مفٌكرن ث   إلى كساطًة فكرو ةذكري اهللن جيبلًت الٌنفوسي على حٌبش ةحتاجي اإلن

من أحسنى إليهان ىل ىذا القانوفي ةحتاجي إلى شيخ؟ كلُّ من أحسنى إليك البد  أف عحٌبون ليكن 
من الٌناسن  جارىؾن ليكن أستاذؾن ليكن علميذؾن ليكن القائدى الذم عسيري في ركابون ليكن أم  زةدو 

فكيفى عندما ةكوفي المحسني رب  المحسنين؟ كيفى عندما عذكري أف  اهللى ىو الذم أكرمكى بالٌنطًع 
كأكرمكى بالفكر كأكرمكى بالاافيًة كالاٌلحًة كأكرمكى برغًد الايًش كأكرمكى بالقدرًة على استيراًد 

ى الٌرقاد كأكرمكى فسترى مااةبك كأظهرى الطٌااـً كأكرمكى بالقدرًة على الٌرراًب كأكرمكى بالقدرًة عل
محاسنكن عندما عتفٌكري كعتأٌملي في ىذه ااالء أفتحتاجي إلى من ةتوٌس ي ليمؤلى قلبكى بحبٍّ اهلًل عز  
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كجٌل؟ لو أف  أم  رجلو من الٌرارع عفٌكرى في  الًء اهلًل عز  كجٌل لارعى اهللى سبحانوي كعاالى. ىذه 
 ها جمياان.حقيقةي ةنبغي أف نالم

كحبُّ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  مهما بلٌغن أفياللي إلى درجةو اسميها الغلو؟ أفياللي إلى درجةو 
ـى نماذج  اسميها الغيلو؟ كىل في الٌناًس من فالى أكثرى مما فالى أصحابي رسوًؿ اهلل؟ أفأضاك  أما

ًو كسٌل ؟ أفأذٌكرك  بقوًؿ أبي سفيافهلل من حبٍّ أصحاًب رسوًؿ اهلل لرسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي علي
)كةحك  ما رأةتي قومان أشد  حٌبان لرخهو من حبٍّ أصحاًب محٌمدو لمحٌمد(؟ كمهما غالى 

ثًٌنةن الذم جيءى بو لييقتل في  المغالين أفياللي بحٌبًو إلى أبلغى من الٌدرجًة التي كصلى إليها زةدي بن الد 
بو سفيافهلل أنريديؾى اهلل ةا زةدن أعحبُّ أٌنكى في أىلكى  منان ضاحيةو من ضواحي مٌكةن فقاؿى لوي أ

هلل كاهلل ال أحبُّ أف أكوفى في بيتي  منان مطمئٌنان كرسوؿي  مطمئنان كأف  محٌمدان في مكانكى ىنا؟ فقاؿى
اهلًل ةيراؾي بروكة. أم أنا مستادٌّ أف أضٌحي بحياعي كٌلها في سبيل أف ال ةراؾى رسوًؿ اهلًل بروكة. 

ما بلغى اإلنسافي في حٌبًو لسٌيدنا رسوًؿ اهلل أفيبلغي ىذه الٌدرجة؟ كيفن كيف ةمكن أف ةقبلى مه
 الاقل كلمةن من ىذا القبيل؟

ىذا ىو كاقانا أةٌها اإلخوةن الاالى ي الاربيُّ كاإلسبلميُّ ىذه الكتلة ةضٌحى بها بسبًب ىذا الٌتنٌطعن 
الى ىذا الٌطرؼن كةجرُّ األٌمةى  نان إلى أقالى ىذا الٌطرؼن ىذا الٌتنٌطع الذم ةجرُّ األمة  نان إلى أق

كةجٌرىا أقالان إلى أطراؼو أخرل كثيرة ككثيرةن كانظركا إلى الٌنتائجن انظركا إلى الخبلفاتن انظركا 
إلى الخالوماتن انظركا إلى الٌرقاؽن من الذم ةستفيدي منو؟ من الذم ةبني عليو ساقان فوؽى ساؽو 

ن الادٌك ىو الذم ةنفخ في نيراف ىذه الخبلفاتن أنحني مجنونوف؟ بلغنا درجةى من البنياف؟ الادكٌ 
الجنوًف أةها اإلخوةن أـ نحني متجاىلوف؟ أـ إف  مالالحنا أكدت بنا إلى ىذا الحٌد من اٌعخاًذ الٌدةن 

افاةن كبل أشبوى ما ةكوفي بكرةو عيقذؼي إف بالاقوؿ المتنطٌاة كما قاؿى رسوؿي اهللن أك باألقداـً الدٌ 
األمرةًن سواءن كأمامي صوره كثيرةه لهذا الٌتنٌطع كةضيعي الوقتي عن ذلكن كلكٌني أحبُّ أف أعودى إلى 

صدًر حدةثيهلل ىذه األٌمة بيًليىت بأعظً  ماليبةن بأعظً  ماليبةو حاقىت بها منذي فجًر اإلسبلـً إلى 
متنٌوعةن كلكن  ىذا من أخطًر  ةومنا ىذاهلل ماليبةي الٌتفٌككن ماليبةي الٌترٌتتن كلذلكى أسبابه 

األسبابن لن أعحٌدثى عن سببو ةأعينا من عدٌك فهذا شيءه طبياٌين لن أعحٌدثى عن سببو نيدفعي 
إليًو دفاان ربٌما كافى ىذا أمران طبياٌيانن لكن  األمرى الاجيب الذم عنزؼي منوي الٌدماءي من األكبادن األمري 
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أف ةكوفى المسلموفى ى  الااملى األٌكؿ في ىذا الٌتررذـ الذم ةرٌكلي ماليبةن داىمةن أخرلهلل 
 كبسبلًح اإلسبلـن كبسبلًح اإلسبلـً نفسو. فأنا أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةقينا شر  الٌتطٌرؼ.

أةٌها اإلخوة أنت  المقالودكفى بهذا الٌتطٌرؼن كأنت  اٌلذةنى عاانوفى من االنجذاًب إلى ىنا  نان كإلى ىنا 
ما الااص ؟ الااص  أف عدرسوا دةن اهللن كأف عتبٌينوا شرةاةى اهلل كأف عخلالوا عملك  هلًل عز   نانن 

كجٌلن عندئذو سيكرمك  اهللي بالٌتوفيع. ال ةمكني لمن ةجذبك  إلى عٌنٌطعو ذاتى اليميًن أف ةؤثٌػرى 
ليك  بركلو من عليك ن كال ةمكني لمن ةرةدي أف ةجذبك  إلى عنٌطعو ذاتى الٌرماًؿ أف ةؤثٌػرى ع

 األشكاؿ.

نحني نؤمن بالٌتالٌوؼن كلكٌنا كاهلل ننكري الٌتالٌوؼى عندما ةكوفي كعاءن لبدعو كاذبةن ننكري الٌتالٌوؼ 
عندما ةكوفي سٌلمان لرهرًة أشخاصن ننكري الٌتالٌوؼ عندما عتحٌوؿي الابودةٌةي هلًل إلى الابودةًٌة 

إذا ماتى له  شيخه أف ةقيموا لوي نالبان عذكارةٌان لؤلشخاصن ننكري الٌتالٌوؼ عندما ةدفعي أصحابوي 
ككأنٌوي ةيابدي من دكًف اهلًل سبحانوي كعاالىن ما كفرنا بالٌتالٌوًؼ الذم ىو لبُّ اإلسبلـن كلكٌنا نجحد 

 بالٌتالٌوؼ الذم ةػيٌتخذي ألمثاًؿ ىذه البدع.

ا محاربةي البدعن ث   إننا كنحني ال ةمكن أف نبتادى عن إسبلمنا الحقيقٌين عن طرةًع شااراتو اسميه
نجد أف  ىذه الٌرااراًت في كادو كأف  الواقعى في كادو  خرن كأف  الذم ةيحارىبي في الواقًع ىو دةني اهلل 

 كليست الًبدع.

عن طرةع محاربة البدع ةقاؿي إةٌاك  الغلٌو في حبٍّ رسوًؿ اهللن عن طرةًع محاربًة البدع ةقاؿي أةن اهلل 
مان إال إذا أشرتى باصباك ىكذا كقلتى في األعلىن أةضان ىذا ممكن. كنسأؿي اهللى كلن عكوفى مسل

عز  كجل  أف ةلهمنا الٌرشد كأف ةجالنا ممن قاؿى اهللي عز  كجٌل عنه هلل ))ككذلكى جالناك  أٌمةن 
 كسطان((ن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ..
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 ػجوربْ ِٓ ػجو اٌٙغوح
 

الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ  كصفيو كخليلو خير

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

كٌلوي في ىذه األةٌاـ بااـو ىجرمٍّ جدةدو أقبلى ةذٌكرى  بمالمةو من ماالً    ةحتفلي الاال ي اإلسبلميُّ 
اإلسبلـن كبمرهدو عظي و خطيرو من مراىًد الٌسيرًة الٌنبوةًٌة الماٌطرةن كنحني في مثًل ىذه المناسبات 

لوف ال بد  أف نذٌكر بأننا لسنا من االحتفاالت الٌركلٌيًة بتارةخنا بريءن فهنالك أناسه ةحتف
بذكرةاعه  الٌدةنٌيًة أك الٌتارةخٌية باحتفاالتو عقليدةٌةن كلكٌننا لسنا من ىذا المنهًج في شيءن ذلك 

ألننا إذا احتفلنا بريءو من ىذه الذٌكرةات فانما نفالي ذلك عقٌربان إلى اهلًل سبحانوي كعاالى كسيران إلى 
لهذه الٌرؤكًف كاألعماًؿ الٌتقليدةٌةن كسمات  مراران  مرضاعون كلقد علمت  أف  اهللى عز  كجٌل ال ةقي ي كزنان 

كعكراران قوؿى سٌيدنا رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل هلل "إف  اهللى ال ةنظري إلى صورك  كال إلى أجسادك  
 كلكن ةنظري إلى قلوبك ".

ةاعنا كمراىًد كلكن في الوقًت الذم ننكر كنحٌذر من أف ننهجى ىذا الٌتقليدم  في االحتفاًؿ بذكر 
ـى ىذه الذٌكرةاتن ال كقفةن  عارةخنا الاظيً  األغٌرن فاننا في الوقًت ذاعو نهيب لضركرًة أف نقفى أما
عقليدةٌةن ال مانى كال قيمةى لهان كإنما علينا أف نقفى أمامها لنأخذى منها الٌدركسى كالابرن ث   لنبادر 

كسلوكٌيان في حياعنان نقٌوـي بهذا المنهج المنحرؼى في  فنٌتخذى من ىذه الٌدركًس كالابر منهجان عملٌيان 
سلوكنان كنالل ي بهذا المنهج الفاسدى من عالٌوراعنا كأعمالنان كعندئذو نكوفي قد سلكنا مع عارةخنان 
كفي صلتنا بنبٌينا سٌيدنا محٌمدو صٌلى اهللي عليًو كسٌل  الٌنهجى الذم ةرضي اهللى عز  كجٌل كالذم ةرضي 

 ًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ.رسولوي علي
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أرةدي أف أكض ى لك  باختالارو أةها اإلخوة أف  ىجرةى سٌيدنا رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  من مٌكةى 
إلى المدةنة عتضٌمني فيما عتضٌمن مانييًن عظيمين ةنبغي أف نتنٌبوى إليهمان ألف  لهما عبلقةن كأم  عبلقةو 

.  بواقانا اليـو

ةٌتاللي برخالٌيًة سٌيدنا رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  كةلقي الٌضوءى على ىوةٌتو المانى األٌكؿن 
 كةؤٌكدي نبٌوعوي كرسالتوي التي عنٌزلت عليو كحيان من عنًد اهلًل سبحانوي كعاالى.

ن عبرى األجياًؿ التي  كإٌنك  لتالموف أك ةنبغي أف عالموا أنٌوي ل  ةكن ىناؾ خبلؿى الٌتارةًخ المنالـر
انقرضتن ل  ةكن ىنالكى من ةفٌسري نبٌوةى سٌيدنا رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل  بأنٌها رسالةه قومٌيةه 
أخذىا المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌل  كرضعى لبانها من قومون كأخٌذ كحيها من جماعتو في مٌكةن 

يرى المفترل حٌتى جاء ىذا الاالرن ل  ةكن ىنالكى في األجياًؿ الٌسابقًة من ةفٌسري الٌنبٌوةى ىذا الٌتفس
فرأةنا ألٌكًؿ مٌرة من ةزع  بأف  سٌيدنا محٌمدان صلى اهللي عليًو كسٌل  إنما كانت رسالتوي اناكاسان اماؿو 
كعٌرىاتو كانت عفور كعالوؿي بينى جوانً  قومًو كإخوانًو في مٌكةن اناكست ىذه ااماؿي كالتٌػٌرىاتي 

 عليًو كسٌل  فكانت رسالتوي عابيران عن أمانٌيه  كرغائبه .على شخًه المالطفى صلى اهللي 

في عالرنا اليـو رأةنا من ةتواق  كةفٌسر نبٌوةى رسوًؿ اهلل بهذا الٌركلن كإنٌه  ليالموف كما عالموف 
أنٌه  كاذبوفى في ىذا الٌتالٌورن كةراءي البارم سبحانوي كعاالى بحكمتو الباىرة كبالمًو الذم ةٌتسعي 

اضي كالحاضًر كالمستقبًل كٌلون أف ةجالى من ىجرًة سٌيدنا رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو للغيبن للم
كسٌل  أداةن عقطعي ألسنةى ىؤالًء المتخرصينن كعمٌزؽي ىذه الًفرةىةى على لسانه  أك في األكراًؽ التي 

 ةكتبونها كةنرركنها في الاالً  الذم من حوله .

ةي كالٌسبلـ إف كانت دعوعوي انسجامان مع  ماًؿ قومًو في مٌكة؟ لماذا ةهاجري المالطفى عليًو الاٌلبل
لماذا ةضطرُّ إلى أف ةهاجر مٌكة المكٌرمة بادى مضي  ثبلثةى عررى عامان من المحاكلة كمن المالاكلة 

كمن المحاكرة؟ لماذا جاءت جهوده كٌلها كجهوًد ماوؿو صدئ ةحاكؿي صاحبوي أف ةحٌط ى بو صخرةن 
دعوةى سٌيدنا رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  إنما انبثقت من أرًض مٌكة كل  عنزؿ إليًو عاعية؟ لو أف  

كحيان من سمائهان إذان لما احتاجى ألف ةهاجرن كلرأل في أىل مٌكة خيرى من ةستجيبي لدعوعو 
اهلًل صلى اهللي  كةنسج ي مع رسالتون كلكن  اهللى الالي  الاظي  أثبت لهؤالء المفترةن أف  سٌيدنا رسوؿى 

عليًو كسٌل  إنما علقى ىذه الٌرسالةى كحيان من ربٌو كل  عتفٌجر من عحًت قدمًو من أذىاًف قومو 
ـى الذم علٌقاهي مع دعوعو كرسالتو  كأصحابًو من حولون ك ةةي ذلك أف  الٌنالرى الذم جاءه كأف  االنسجا
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سٌيدنا رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  أف  إنما جاءه من ىناؾن من صقعو بايدو ناءو ل  ةكن ةتوٌقعي 
 ةنبتى لوي الٌنالري من ىناؾ.

كىكذا فقد كانت ىجرةي المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌل  التي اضطر  إليها فابلنن من مٌكةى إلى 
ٍة التي ةكذبي المدةنة عكذةبان عارةخٌيان قضى اهللي عز  كجٌل بو قبلى أرباةى عررى قرنان من كالدًة ىذه الًفٍرةى 

 بها أصحابها على اهلًل كعلى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل .

ن فهي أف  اهللى عز  كجٌل شاءى أف ةجالى في  كأٌما الحكمةي الثٌانية كالمتاٌلقةي ىي األخرل بحياعنا اليـو
يانان لنا نحني عمًل سٌيدنا رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل  كفي عمًل أصحابًو من حولو درسان كب

المسلمينن ةقوؿي بلساًف الحاًؿ الذم ىو أفال ي كثيران من لساًف المقاؿهلل إف  اإلةمافى أك اإلسبلـى 
ليسى بالٌتمٌني كال بالتحٌلي كال بالكبلـً الفارًغ الذم ال ةكٌلفي صاحبوي شيئانن كإنما ةالدؽي المسل ي 

ؽي بو عضحيةنن إنما ةثبتي صدؽي ىذا اإلنساًف في إسبلمًو عندما ةذكر قيمةى ىذا اإلسبلـً الذم ةالد
المسل  عندما ةجدي أماموي عضارةسى الٌرهوات كاألىواء كاقفةن كالاقبًة الكؤكًد أمامون إما أف ةقفى 
ن كإما أف ةتجاكزى ىذه الاقبات كةحٌطمها فيضٌحيى عندئذو برهواعو  دكنها فيضٌحي باةمانو المزعـو

مًو هلًل سبحانوي كعاالىن ىكذا ةثبت المسلموف صدؽى إسبلمه  أك الن كأىوائو في سبيًل إةمانو كإسبل
فانه  ال شك  ةاٌبركفى عن كذبه  في دعول ىذا اإلةماًف كاإلسبلـن ماذا كٌلفت الهجرةي رسوؿى اهلًل 
كأصحابو؟ كٌلفتوي أف ةترؾ الوطنن كالوطني حبيبه إلى نفوًس أصحابون كٌلفتوي ككٌلفته  أف ةتركوا في 

األمواؿ كالمٌدخرات كالٌذخر الوفير كالاقاراتن كالبساعين كالحدائع كالدكرن أف ةنفضوا  مٌكةى 
 أةدةه  من ذلك كٌلون كأف ةرحلوا إلى اهلًل عراةن إال من اإلةماًف بو.

ـى ىذه الاقباتن ث   إف  اهللى أعلنى لنا  ىكذا شاءت األقدارن كىكذا كضاه  اهللي سبحانوي كعاالى أما
إلى كيفٌيًة الالدؽ. صدقوا ما عاىدكا اهللى عليون ك ثركا الباقيى على الفانين عرؾى أكلئكى الذةنى كنٌبهنا 

 ىاجركا مع رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  كل  ما ةملكوف ألنٌه  اضطٌركا كما عالموفى إلى ذلك.

و ااخرى إلى رسوًؿ اهلل كماوي كلاٌلك  عالموف أف  صهيبان الٌركمٌين ككافى قد عزٌكجى في مٌكة ىاجرى ى
حفنة ةسيرةه من الماًؿ كزكجتون فخرجى لوي كمينه من المرركينى في الٌطرةع فقالواهلل )جئتى إلينا 

صالوكان ال ماؿى لك كال زكجةن فتزٌكجتى من عندنا كجماتى ىذا الماؿ لدةنان أفترةدي اف عمضيى 
كهي من الماؿن كلكن  صهيبان رضيى بذلكى كٌلو بذلكى كٌلو إلى صاحبك(؟ جٌردكهي من الٌزكجةن كجٌرد
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كرحلى كىو قرةري الايًن كالقلًب إلى اهلًل عز  كجٌلن عارةان إال من أغلى ما ةغني اإلنسافن أال كىو 
 إةمانوي باهلًل كإةمانوي برسوًؿ اهلل.

اإلسبلـى ىكذا ةكوفن  ىكذا ةاٌلمنا اهللي كةاٌل ي أجياؿى الٌدعاة بل أجياؿى المٌدعينى أنٌه  مسلموفن أف  
ن أقوؿي إف   كمن كافى سائران على ىذا الٌنهج فبوساًو أف ةقوؿى أنٌوي مسل ه صادؽن كإال فليال  بأنٌو مدٌعو
ن ألف  أكثرى المسلمينى في ىذا  ىذه الفائدة أك ىذا المانى الثاني مما ةخالنا نحني المسلمين اليـو

شركل نقيرن عاملوا من اإلسبلـ مع األلفاًظ كالٌرااراًت  اليـو التقطوا من اإلسبلـً ما ال ةكٌلفه 
كالكلماًت الفارغةن حتى إذا رأكا أنفسه  أماـ ما ةكٌلفه  شططان أك قرةبان من الٌرط ن أعرضوا 

كعجاىلوا كعناسوا كاكتفوا باالٌدعاءاًت كالكلماًت التي ال عكٌلفه  رأسى ماؿن ىذا ىو كاقعي أكثر كال 
ن فأةنى ىي صلتنا بجيًل الهجرة؟ أةن ىي صلتنا برسوًؿ الهجرًة أقوؿي كٌل المسلمي نى في عالرنا اليـو

سٌيدنا محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن لقد أثمرت الهجرة بسبب ىذا المانى الذم قلتوي لك  ثماران 
 عز  كجٌل بدالن عجيبةن كغرةبةن أبدله  اهللي بدالن من الوطًن الذم عركوهي فابلن أكطانان كثيرةن أبدله  اهللي 

من الماؿ اليسير كنوزان من الخيراًت سيقت إليه  من ببلد الٌركـً كالفرسن أبدله  اهللي عز  كجل  بدالن 
من ذلك الٌرتات قٌوةن ككحدةن كعضامنانن أٌما نحني الذةنى كيضانا على رأًس ىذا الٌطرةعن كلكٌنا  ثرنا 

اهلل ثماران كتلكى الٌثمار التي أكرـى اهللي بها جيلى الهجرةن الٌرهواًت كاألىواءن فليسى لنا أف نسأؿى 
هلل إننا أذاٌلء  ليسى لنا أبدان أف نقوؿهلل إننا مستضافوفى فأةنى ىو نالري اهلل مٌنا؟ ليسى لنا أبدان أف نقوؿى

 ا كٌلو؟فأةنى ىو إعزازي اهلًل عز  كجٌل لنا؟ ما الذم أعطيتموهي رب ك  لتمٌدكا أةدةك  إليو فتطالبوهي بهذ

إف  فينا من ةضيعي ذرعان حٌتى بالنُّالً  أةٌها اإلخوةن فكيفى نتالٌور أف  لنا أف ننطعى بألسنةو عطلبي من 
اهلًل سبحانوي كعاالى مال  ةحٌققوي لنا كما حٌققوي لتلكى األجياؿ؟ منذي أسبوعين أك ثبلثًة أسابيع عحٌدثتي 

 كأخبلؽى اإلسبلـ في نطاًؽ دعاةته  التي ةاكفوف عليها عن الٌتٌجار الذةنى  ثركا أف ةنسوا أكامرى اهلل
لتجاراعه ن  ثركا أف ةحققوا ىذه الدعاةة كلو كانت على حساًب األخبلؽن كلقد بلغني أف  في 
ىؤالًء الٌتٌجار من ضاقوا ذرعان بهذه الٌناليحةن من ضاقوا ذرعان بهذا الماركًؼ الذم أمرعه  بو 

نون كلقد قيلى لي إف  منه  من قاؿهلل أليسى لوي شيءه ةتحٌدثي عنوي إال كذلك المنكًر الذم حٌذرعه  م
ىذا الموضوع؟ إذا كاف عجارنا المسلموف ةضيقوف ذرعان بالٌنال ن ةضيقوفى ذرعان باألمًر بالماركًؼ 
كالٌنهًي عن المنكرن فضبلن عن أف ةسماوه فضبلن عن أف ةطٌبقوهن ففي ى نطالبي اهللى عز  كجٌل بريءو 

ندفع ثمنو؟ في ى نطالبي اهللى عز  كجٌل بأف ةرفعى عن كواىلنا ىذا القس  من الٌذؿ كنحني ل  ندفع ل  
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شيئان من قيمًة الاٌزًة التي نطم ي إليها بركلو من األشكاؿ؟ قلتي لنفسيهلل إذا كانت كلُّ شرةحةو من 
الذم علٌبست بو كعقوؿي أك  الناًس عضيعي ذرعان بالمنكًر الذم أذٌكرىا بون ىذه عضيعي ذرعان بالمنكرً 

عرسلي إلي  كبلمان مفادهي أليسى لكى شيءه  خري عتحٌدثي عنون كالٌررةحةي الثٌانيةي ىكذان كالثٌالثةي ىكذان 
 كالٌراباةي ىكذان إذان فمن ى  الذم نأمرى  بالماركًؼ كننهاى  عن المنكر كالكلُّ ةضيعي ذرعان؟

دًة كالحٌكاـن إذا عحٌدثتي عنه  صٌفعى الجميعن كإذا بقيت شرةحة كاحدةن أال كىي شرةحةي القا
ذٌكرتي الٌناس باالنجرافاًت أك المنكراًت التي قد ةنح ُّ فيها باضه  أك كٌله  صرتي بطبلن في أعيًن 

كقلوًب الجميعن أفهذا ىو الاٌلدؽي مع اهلل؟ أال نرجعي إلى أنفسنا لنٌتهمهاهلل لماذا أضيعي ذرعان بأف 
اف بلطفو كبتذكرةو محٌبة؟ لماذا أضيعي ذرعان بأمرو بماركؼو كنهيو عن منكر؟ كقد أمرنا ةرارى إلي  بالبن

 اهللي عز  كجٌل بذلك.

عندما ةكوفي ىذا كاقانا فلنال  أنٌوي ليسى لنا أف نطالبى اهللى بريءن عااملنا مع اهلًل بالٌراارات كىو 
ا طابى لك  كاعتالركا من الٌرااراًت ما ةتااملي مانا أةضان مع الرااراتن فخذكا من الٌرااراًت م

ةمكني أف عجالوا منوي مالدرى عزٍّ لك ن كاعتالركا منها ما ةمكني أف ةكوفى مالدرى كحدةو لك ن أقوؿي 
 قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...
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 أ١ّ٘خ اٌزبه٠ـ اٌٙغوٞ فٟ ؽ١بح ا١ٌٍَّّٓ

  

و كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نام
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ل  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاا

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

الٌساعة أف ةتقاربى الٌزمنن كلقد عرنا كرأةنا  كردى عن رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  أف  من أشراطً 
ن  ىذا الذم أخبرى عنوي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ن فها نحني نرل كيفى ةمرُّ الٌرهري ككأنٌوي ةـو
ـي ككأنٌوي شهرن كلسوؼى نرل عندما ةنقضي الامري كٌلو ككأننا ل  نلبث  كىا نحني نرل كيفى ةمرُّ الاا

 إال نزران ةسيران.في ىذه الٌدنيا 

باألمس استقبلنا عامان ىجرةٌان جدةدان ككٌدعنا نظيرهن كمنذي ةومين فتحنا أبالارنا لننظرى أننا قد عجاكزنا 
عامان بأكملون كأننا طوةنا من أعمارنا سنةن كاملةن فها نحني نستقبلي عامان ىجرةٌان جدةدانن كلستي اافى 

قبيلى قياـً الٌساعةن كما الٌسببي الالميُّ لذلكن إف  ىنالكى بالدًد أف أبٌين لماذا عتقاربي األزمنة 
ألسبابان كثيرة ككٌلها أسبابه علمٌيةه حقيقٌيةن كلكٌني ااف لستي بالدًد الخوًض في ذلكن كلاٌلنا 
نتكٌل ي في ىذا في مناسبةو أخرل إذا شاءى اهللي عز  كجٌلن كلكٌني أرةد أف أنٌبو نفسي كأنٌبهك  إلى 

الهجرًة المرٌرفة في حياًة المسلمينى أٌكالنن ثانيان أرةدي أف أذٌكرك  بأىٌمٌيًة الٌتارةًخ الهجرٌم  أىٌمٌيةً 
كأىٌمٌيًة رصًد سنواًت الٌزمًن في عارةخها الهجرٌمن كىذا شيءه داخله في صميً  الٌدةنن كىو من أى ٍّ 

 ما ةنبغي للمسلمينى أف ةتنٌبهوا إليو كال ةبتغوا عنوي بدةبلن.

أىمٌيةي الهجرًة في حياًة المسلمين فبل أحسبي أف  ىنالكى نامةن أسداىا اهللي عز  كجٌل ألصحاًب  أما
رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  بادى نامًة اإلسبلـ كاإلةماًف بو عز  كجٌل أجلُّ كأرفع من إكراـً اهلًل 

مدةنًة التي اختارىا اهللي سبحانوي عز  كجٌل له  إذ أخرجه  من أرًض الٌررًؾ كبٌوأى  في علكى ال
كعاالى له  لتكوفى فاعحةى عهدو إسبلميٍّ في الاالً  كٌلون كلتكوفى علكى األرض مررؽى دكلة كمباثى 
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مجتمعو إسبلميٍّ عظي  عررؽي بنورًه األرضي كٌلهان ما أظنُّ أف  ىنالكى نامةن أسداىا اهللي عز  كجٌل 
أجلُّ من ىذه الٌنامةن بل ما أظٌن أف  ىنالك محنةن امتيحنى بها ألصحاًب رسوًؿ اهلل باد اإلسبلـ 

أصحابي رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  فنجحوا فيها كمحنًة إخراًج اهلل عز  كجل  له  من دةارى  
كأكطانه ن كعقطياه  عن أرحامه ن كعن أمواله  المنقولًة كغيًر المنقولة في سبيًل شيءو كاحد أال 

عسل  له  الاقيدةي الاٌلحيحة كأف ةستمٌركا على اعٌباًع نبٌيه  عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن ما من  كىو أف
محنةو ابتلى اهللي عز  كجٌل بها أصحابى رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل  فالمدكا لها صمودان عاٌمان  

 ا لٌبيك.كتلكى المحنةن أمرى  رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  بالهجرًة فقالو 

كماذا كانت عاني الهجرة؟ عاني أف ةنظركا إلى دةًن اهلًل الذم  منوا بون فيتمسكوا بو كةتركوا في 
سبيلو الوطنن كقد علمت  ك  ةتاٌرعي اإلنسافي إلى كطنون كأف ةتركوا في سبيلًو األرضى كالاقارن 

كوا في سبيًل ىذه الاقيدة الٌرًح ن كإن ك  لتالموفى مدل ارعباًط اإلنساًف بأرضًو التي ةملكهان كأف ةتر 
األقارب إذا اقتضى األمرن كإن ك  لتالموفى أف  عقطيعى القلًب كالكبد ربٌما كافى أىوفى من ذلكن 

فاستجابوا جمياان ألمًر اهلًل عز  كجٌل كعركوا الوطنن كاستدبركا األرضن كنفضوا أةدةه  من الٌدنيان 
أكالدهن كعرؾى القرةبي أقاربو في سبيًل أف ال ةبتادكا عن رسوله   بل عرؾى الٌزكجي زكجتون كعرؾى األبي 

 محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كفي سبيًل أف عسل ى له  الاقيدة.

فلما استجابوا ألمًر اهلًل عز  كجٌل استجابى اهللي دعاءى  فقاؿ عز  من قائلهلل ))فىاٍستىجىابى لىهيٍ  رىبػُّهيٍ  
مىلى عىاًملو مٍّنكي  مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى بػىٍاضيكي  مٍّن بػىٍاضو فىال ًذةنى ىىاجىريكٍا كىأيٍخرًجيوٍا ًمن أىنٍّي الى أيًضيعي عى 

هيٍ  سىيٍّئىاعًًهٍ  كىأليٍدًخلىنػ هيٍ  جىن اتو  ًبيًلي كىقىاعػىليوٍا كىقيًتليوٍا أليكىفٍّرىف  عىنػٍ ا  عىٍجًرم ًمن عىٍحًتهى ًدةىارًًىٍ  كىأيكذيكٍا ًفي سى
هي حيٍسني الثػ وىاًب((.  األىنٍػهىاري ثػىوىابان مٍّن ًعنًد الٌلًو كىالٌلوي ًعندى

كمن أجًل ىذان كألف  أصحاًب رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  علموا عظ ى ىذه الٌنامًة التي 
عز   أسداىا اهللي إليه ن كعلموا مدل عوفيًع اهلل إذ حالفه  في خركجه  عن دةارى  في سبيًل اهللً 

كجٌل ألجًل أنٌه  قٌدركا ىذه الٌنامةى حع  عقدةرىان فقد كانوا ال ةركفى لحياعه  عارةخان غيرى عارةًخ 
 الهجرة.

كافى الٌرجلي من أصحاًب رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل  إذا أرادى أف ةؤرٌخى لحادثةو أرٌخها بما قبلى 
ل  ةكن أحدى  ةرل في الٌزمًن مالمةن بارزةن عستأىلي  الهجرًة بكذان أك بما بادى الهجرًة بكذان إذا

الوقوؼى عندىان كعستأىلي دكرافى األحداًث حولها أجل  كأرفعى من الهجرةن بل لقد ريكمى أف  كفدى 
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نالارل نجراف عندما جاءى إلى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  كأمرى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  
كتبى بينه  كبين المسلمين كتابانن أمرى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ أف ةؤرٌخى ىذا علٌيان أف ة

الكتاب بكلمًةهلل )كيتبى بادى خمسو من الهجرة(ن أم بادى مركًر خمًس سنواتو من الهجرةن كىكذا 
الاٌلحابةي  فاف  أٌكؿى من استاملى الٌتارةخى الهجرٌم ىو المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كقد درجى 

 جمياان على منوالو كإف ل  ةكن ىذا الٌتأرةخي قد اٌعخذى شكلوي الٌرسمٌي.

ـي إلى الٌرفيًع األعلىن كجاءى من بادًه أبو بكرو ث   عمر  فلما رحلى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
ي إبداًء عارةخو رضي اهللي عنهمان جمعى عمري في ةوـو من األةٌاـً مجلسى شوراهن كطلبى منه  الٌرأم ف

ةاتمدكنوي في قضاةاى  المالٌية كاالجتماعٌية كالٌسياسٌيًة المختلفةن فأجمع أمرى  على أف ةٌتخذكا من 
الهجرةن كال شيء غير الهجرةن أجمع أمرى  على أف ةٌتخذكا من الهجرًة عارةخان له ن ةؤرٌخوف 

ةًن كبضاًة أةٌاـن ةؤرٌخوف بهذه الهجرًة بالااـً الهجرمٍّ بدءان من شهًر محٌرـن أم قبلى الهجرًة برهر 
أحداثه  كٌلهان كىكذا اجتمات كلمةي أصحاًب رسوًؿ اهلًل جمياانن ث   اجتمات كلمةي الٌتاباينى من 
بادى  جمياانن ث   اجتمات كلمةي األجياًؿ اإلسبلمٌيًة من بادى  جمياان إلى ةومنا ىذان أٌف على 

عارةخه  كأف ةحٌددكا ماال ى أحداثه  أال ةبتغوا عن الهجرًة بدةبلنن المسلمين إذا أرادكا أف ةتبٌينوا 
كأف ال ةستايضوا عن مقياًس الهجرًة أم  مقياسو زمنيٍّ ةاتمدكف عليون ككيفى ةحعُّ له  أف ةفالوا 

ىذا كالهجرةي عذٌكرى  بأعظً  نامةن بل كيفى ةفالوفى ىذا كرسوؿي اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل  ىو أٌكؿي 
 ن جالى الهجرةى عأرةخان عندما كتبى الكتابى بينوي كبينى كفًد نالارل نجراف.م

إذا علمنا ىذا ةا عبادى اهلل فلنتساءؿ بادى ذلكهلل أةجوزي لنا اليـو أف نطوم االعتمادى على ىذا 
ذلكى  الٌتأرةًخ الهجرٌم بادى أف اعتمدهي رسوؿي اهللن كبادى أف اعتمدهي أصحابي رسوًؿ اهلل كبادى أف أٌكدى 

عمري بني الخطٌاب فت   ذلكى إجماعانن أةجوزي للمسلمينى ىذا؟ لقد علمنا أف  إجماعى المسلمينى حٌجةه 
قاطاةن كال ةجوزي للمسلمين إذا أجمات األٌمةي اإلسبلمٌيةي على أمرن أف ةكسركا طوؽى ىذا 

جٌل من ذلك قوؿي اهلًل اإلجماعن ثبتى ذلكى بنهٍّ صرة و بل بنالوصو صرةحة من كتاًب اهلًل عز  ك 
سبحانوي كعاالىهلل )كمن ةراقع الٌرسوؿى من باًد ما عبٌينى لوي الهدل كةٌتبع غيرى سبيًل المؤمنين نولًٌو ما 

عوٌلى كناللًو جهٌن ى كساءت ماليران(ن الٌسبيلي الذم أجمعى عليًو سائري المسلمين في عالرو من 
 كجٌل أمران قطاٌيان كةحٌذري من الٌتحٌوًؿ عنو. الاالور ةغدك حكمان إجماعيان ةأمري بو اهللي عز  
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أرأةت  إذان؟ بادى ىذان ىل ةجوزي لنا أف نتحٌوؿى عن االعتماًد إلى الهجرةن فناتمدى على عاـً كفاًة 
رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  مثبلن؟ كمن ذا الذم ةفالي ىذا؟ لماذا كافى المسلموفى إلى ىذا 

بالهجرة؟ ألف  الهجرة أعظ ي ما ةاتزُّ بًو المسل ن كألف  الهجرة أعظ ي نامةو  الاالر ةؤرٌخوفى أحداثه 
 أسداىا اهللي لابادًه المسلمينن كاإلنسافي عندما ةؤرٌخي أحداثو ةؤرٌخها عادة بأعزٍّ ما ةاتزُّ بو.

لذم ةمكني من ذا الذم ةاتزُّ باألحدكثة التي ال ةمكني أف نرل ماليبةن ىز ًت الٌدنيا أجمع؟ من ذا ا
أف ةٌتخذى من ىذه األحدكثًة عارةخان ةاتزُّ بو؟ ىل مٌرت على اإلنسانٌيًة ماليبةه أجٌل من افتقادىا 

رسوؿى اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل ؟ كقد علمنا أف  على اإلنساف إذا نزلت بًو ماليبةه ما فأرادى أف ةاٌزمى 
اان في افتقادى  رسوؿى اهلًلن فكلُّ ماليبةو عغدك نفسوي عجاىهان عليًو أف ةتذٌكرى ماليبةى المسلمينى جمي

بادى ذلكى جلبلن كىٌينانن من ذا الذم ةجرؤ أف ةقوؿى ال بل نحني ناتزُّ بالااـً الذم عوٌفيى فيًو رسوؿي 
اهللن فنٌتخذي من ذلك مالمةن لتارةخنا كمالمةن ألحداثنان ةرسخي بذلك ما أمرى بو رسوؿي اهلًل علٌيان عندما  

ب كتابى صل و بينوي كبينى كفًد نالارل نجراف كةنسخي بذلك إجماعان استقر  أمره عبرى أجياؿو كافى ةكت
متطاكلةو من الٌزمن؟ أك من ذا الذم ةؤثري على ىذا التارةخ الذم أمرى بًو المالطفى عليًو الاٌلبلةي 

فى لنا بها كال شأفى لها بنا؟ كالٌسبلـ الٌتارةخى الميبلدم  مثبلن؟ ذلك الٌتارةخ الذم عاتزُّ بو أٌمةه ال شأ
ةاتزُّ بو أناسه ليسوا من أبناًء جلدعنا؟ من ذا الذم ةترٌرؼي باإلسبلـ كةترٌرؼي بنسبتًو إلى رسوًؿ اهلل 

صلى اهللي عليًو كسٌل  ث   ةمحوا عارةخى الهجرًة من ذىنو كةثٌبتي الٌتارةخى الميبلدم  في فكرًه أك 
كل  األحكاـً الٌررعٌيًة المنوطًة بأزمافو محٌددة إنما عناطي بالااـً   مفٌكرعو؟ ث   إنٌا قد علمنا أف  

الهجرٌمن عناطي بهذه األشهًر القمرةًٌة المنوطًة باامها الهجرٌمن على ىذا ةنبغي أف ةال  أكلئك الذم 
منو ةدفاوفى زكاةى أمواله ن كىكذا ةنبغي أف ةؤرٌخ كلُّ من ألزـى بحقيقةو أك بحك و شرعيٍّ منوط بز 

 ماٌين.

أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى الالي  الاظي  أف ةجالى ظاىرنا كباطننان كأف ةجالى ظواىرنا كبواطننا 
 مالبوغةن بالبغًة الابودةًٌة لون كأف ةرزقنا االستمرارى على ىدةون فاستغفركهي ةغفر لك ...

 )مقدمة الخطبة الثانية(

 عبادى اهللهلل
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ررًة األكلى من شهًر محٌرـن إلى اليوـً الااشًر من ىذا الٌرهًر إنك  مقبلوف على ىذه األةاـ الا
المبارؾن كىو اليوـي الذم سماهي رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  ةوـى عاشوراءن كافى ىذا اليـو مأموران 
ـي ىذا اليوـً   باليامون ةجبي على المسلمينى صيامون فلما أمرى اهللي عز  كجٌل بالوـً رمضاف أصب ى صيا
مندكبانن كقد كردى في صحيً  مسل  عن رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  أنٌوي لػٌما ىاجٌر إلى المدةنًة 
المنٌورة سمعى أف  ةهودان عالوـي ةوـى عاشوراءن فسأؿى عن سبًب ذلك فقالواهلل )ذلك  ىو اليوـي الذم 

هلل "نحني أحعُّ بموسى منك "ن كأمرى نٌجى اهللي فيًو موسى من فرعوف(ن فقاؿى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ
هلل "أال من كافى  المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ منادةان أف ةنادمى في سكًك المدةنة في ذلك اليـو
صائمان في ىذا اليـو فليت   صومون كمن ل  ةكنى صائمان فيمسك". كىكذا كانت سٌنةي أك كافى صوـي 

ى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كقد كردى عنوي أنٌوي عليًو الاٌلبلةي ةوـً عاشوراء سٌنةن ماضيةن من سنن المالطف
كالٌسبلـ قاؿى في  خًر سنةو من حياعوهلل "لئن عرتي إلى قابل ألصومن  عاسوعاءى أةضان"ن كما كردى   
 أن وي ةستحٌب أف ةوٌسعى المرءي في ىذا اليوـً على عيالون كالحقيقةى أف  اإلنسافى ةستحبُّ لوي أف ةوٌسعى 

على عيالًو دائمانن كلكن  ىذه الٌسٌنة في ىذا اليـو عذكيران لئلنساًف بهذا المبدأن حتى إذا عٌودى نفسوي 
عطبيعى ىذه الٌسٌنًة في ىذا اليـو عذٌكرى ىذا المبدأ خبلؿى الااـً كٌلون فوٌسعى على عيالو كل  ةقٌتر 

كىو أف ةستدر  من كراًء ذلك مرضاةى عليه ن كلُّ ذلك ةنبغي أف ةفالوي اإلنسافي بقالدو كاحدن أال 
اهلًل سبحانوي كعاالىن فاذا أقبلى إليك  ىذا اليـو ةا عبادى اهلل فالوموه كعأٌسوا في ذلك سٌنةى نبٌيك  

 محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كاعلموا أف  اهللى أمرك ....
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 ػوٚهح ِالىِخ اٌزٛثخ ٚاالٍزغفبه

 

الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسل

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إلى اهلًل عز  كجٌل كأف  من أعظً  الطٌاعاًت كالاباداًت كاألذكار أف  ما من رةبو في أف  أعظ ى القرباتً 
ةبلزـى اإلنسافي الٌتوبةى كاالستغفارى هلًل عز  كجٌل على الٌدكاـن فذلكى طاعةه من أبرٍّ الطٌاعاتن كعبادةه 

رًة القياـً بهذه من أرقى الاباداتن كذكره من أدؽٍّ أنواًع الذٌكًر هلًل سبحانوي كعاالىن كال فرؽ في ضرك 
الطٌاعًة الاظمى بينى فئاًت الٌناس على اختبلفه ن ال فرؽى بينى طائعو كعاصين بينى مستقي و 

كمنحرؼن فالكلُّ مطلوبه منه  أف ةاكفوا دائمان على الٌتوبًة هلل سبحانوي كعاالى كعلى االستغفاًر من 
الاظي  قوؿي اهلًل عز  كجٌلهلل )كعوبوا إلى  الٌذنوًب كااثاـن كلال  من أكضً  ما ةدٌؿ على ىذا المانى

اهلًل جمياان أةها المؤمنوف لاٌلك  عفلحوف(. عبلحظوفى أنٌها دعوةه من اهلل لابادًه جمياانن دخلى في 
ىذه الٌدعوًة الطٌائعي كالااصين كالبرُّ كالفاجرن بل الٌرسلي كاألنبياءن كسائري الاباًد الاٌلالحينى 

مله  ىذا الخطاب الاظي هلل )كعوبوا إلى اهلًل جمياان أةها المؤمنوف لاٌلك  كالٌربٌانٌيينن كٌله  ش
 عفلحوف(.

كلقد ص   عن المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ قولوهلل "إنوي ليغافي على صدرم فأستغفري اهللى في اليوـً 
الواحًد قولوهلل "الله    سباينى مٌرة". كقد ص   عنوي عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ أنٌوي كافى ةكٌرري في المجلسً 

اغفر لي ذنبي كعب علٌي إٌنك أنتى التٌػٌوابي الٌرحي "ن ككافى الاٌلحابةي رضوافي اهلًل عليه  ةحالوف 
ىذه الكلمة في الجلسًة الواحدة ةقولها رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  مرارانن كالمانى الذم 

اإلنساف مهما كافن ةنبغي أف ةال ى أنٌوي مقالٍّره في جنًب  ةنبغي أف نتنٌبوى إليًو في ىذه الٌدعوةن ىي أف  
اهلل عز  كجٌلن بل إف  اإلنسافى كٌلما ازدادى استقامةن في سلوكو كقربان إلى اهلًل في طاعاعو عنٌبوى إلى 



  

 ~1261 ~ 
 

 المزةًد من عقاليرًه في جنًب اهلًل عز  كجٌلن ىذا فضبلن عن أف  سائرى الٌناس ما عدا الٌرسل كاألنبياء
ـي الواضحة التي ةستطيعي اإلنسافي أف  ـي الخفٌية أك ااثا عاصوفن متلٌبسوفى بااثاـن سواءه منها ااثا
ـى خطٌاء"ن ىكذا ةقوؿي رسوؿي اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل   ةالمها كةحاليها في سلوكو. "كلُّ بني  د

مني كاهو راقعن فطوبى لمن ماتى على "كخيري الخطٌائين الٌتوابوف". كةقوؿي عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "المؤ 
ـي عبارةن عن ثوبو سابغ شٌرؼى اهللي عز  كجٌل بو الابدن فاف  من شأف ىذا  رقاو". أم إذا كافى اإلسبل

 اإلنساًف المسل  أنٌوي كٌلما مزؽى ثوبى إسبلمًو بماالية جلسى لياودى فيرقاوي بالٌتوبة.

طافى قد انتهز منوي فرصةن كزٌجوي في ماالية التفت إلى كذلك ىو شأفي المسل ن كٌلما كجدى أف  الٌري
نفسًو فجلس ةتوبي إلى اهلًل عز  كجٌل كةستغفره لياودى ىذا الٌثوبي الممٌزؽ فترٌقاوي الٌتوبةي كعايدهي كما  

 كاف.

 ةنبغي لكلٍّ مٌنا أف ةال ى ىذان كإذا عل ى المسل ي ىذه الحقيقة نٌبهتوي إلى مانييًن عظيمينهلل 

ةنطوم على كعيدو كإنذارن ثانيهما ةنطوم على برارةو كرحمةو من اهلًل عز  كجٌلن أما المانى  أٌكلهما
الذم ةتراءل في ىذا الكبلـ الذم نقوؿن كالذم ةتضٌمني إنذاران من اهلًل عز  كجٌلن فهو أف  على 

يًو مااصيوي كٌلها كما المسلً  أف ةال  أف  اهللى ةحالي عليًو سكناعًو كحركاعون كأف  اهللى ةسٌجلي عل
ةسٌجلي لوي طاعاعًو أجمع .. فاف ل  ةستر مااليتوي بتوبةو صادقةو كإنابةو إلى اهلًل عز  كجٌلن فانٌوي سيرل 

 مغٌبةى مااليتًو عٌما قرةب.

كاإلنساف ال ةال  ك  ةاالي اهللى في ةومو كليلون كلو أنٌوي أرادى أف ةحاسبى نفسو ما أكثرى المااصيى 
ي ةمرُّ منها اإلنسافي غيرى عابئو بهان كغيرى ملتفتو إلى خطورعهان ةظٌنها أمران ىٌينان كىي عندى الخفٌية الت
 اهلًل عظي .

كىذه حاليو أال ةتنٌبو إلى كثيرو من المااصي التي ةنزلعي إليهان فلئن ل  ةتب إلى  -فجدةره باإلنساًف 
 يهان كقع في طائلًة ىذا اإلنذاًر اإللهٌي.اهلًل دائمان احتياطان كغسبلن للمااصي التي ل  ةتنٌبو إل

كأٌما البرارة التي عكمن في عضاعيًف ىذه الحقيقة فهي أف  على اإلنساًف أف ةال  أف  المااليةى 
ليست ىي التي عقالي الابدى عن ربٌون إنما الذم ةقالي الابدى عن ربٌو ىو الاكوؼي على الماالية 

اهلل سبحانوي كعاالىن المااصي أمرىا ىٌين طالما كافى اإلنسافي كنسيافي الٌتوبةن كاإلعراض عن استغفار 
ةحملي بيده مغتسلى الٌتوبة الباردى الاذب. كٌلما انزلعى في قاذكراًت المااصي كٌلما أقبلى إلى مغتسًل 
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 الٌتوبًة فطٌهرى نفسوي بمائهان كىكذا فاف  الٌريطافى لن ةناؿى منوي أم  حظوةن كلن ةاللى منوي إلى أمٍّ 
 غاةة.

كلكن  الماليبةى كل  الماليبة إنما عكمن في إحدل مكيدعين ةكيدي بهما الٌريطافي لئلنسافن المكيدةي 
األكلى أف ةزٌجوي الٌريطافي في المااليًة ث   ةنسيًو الوقوؼى بينى ةدم اهلل ليتوبى كةستغفر. كثيركفى ى  

في المااليًة علوى المااليةن كلكن ه  ال  الذةن ةاذركف أنفسه  ألنه  ضااؼن كألف  الٌريطافى ةزٌجه 
ةتنٌبهوف إلى أف  الٌدكاء موضوعه أمامه ن كأف  عقار الٌتوبة موضوعه بين ةدةه ن كأف  بامكانه  أف 

 ةستاملوا ىذا الٌدكاء جرعةن فجرعة عندى كلٍّ زٌلةو من الٌزاٌلًت التي ةدفاه  الٌريطافي إليها.

الاظمى أةضانن عكمني في عالٌورو خاطئن كجهالةو جهبلءن عندى أكلئكى  الماليبةي الثٌانية كىذه الماليبةي 
الذةنى ةتالٌوركف أف  الطٌاعاًت ال عتجٌزأ كأف  المااصيى أةضان ال عتجٌزأن فاذا انزلعى أحدى  في مااليةو 

رٌبكن من المااصي بادى أف عابى إلى اهلًل كأنابن كسوسى إليًو شيطانوهلل )إٌنكى لقد أسأتى الابلقةى مع 
ن  لقد كقاتى في المااليةن كأيسًدؿى الحجابي بينك كبينى رٌبكن فلن ةقبلى اهللي منكى طاعةن بادى اليـو
ففي ى صبلعيك؟ كفي ى طاعاعيكى كعباداعيك؟(. ىكذا ةوسوسي الٌريطافي لكثيرو من الجاىلين من عباًد 

بل إف  لهؤالًء الٌرياطيًن جنودان اهلًل عز  كجٌل. كليتى األمرى كقف عندى كسواًس شياطيًن الجنن ال 
كخدمان من شياطيًن اإلنًس كجٌهاله ن ممن ةطيلوفى ألسنته  بالفيتيىا كى  أجهلي الجاىلينن ةقوؿي 

أحدى  لالاحبو كقد عل ى أنٌوي سهرى البارحةى سهرةن ال عرضي اهللن ةقوؿي لوهلل )ما فائدةي صبلعك؟ كقد 
ن كإف  اهللى ال ةقبلي منكى علمتي أٌنكى عاليتى اهلل باألمسن إف  ا هللى ال ةقبلي منكى صبلةن بادى اليـو

ن ال عدخًل المسجد فاف  اهللى غنيٌّ عن عبادعك(. متى عاٌلمتى حٌتى عفتي؟ من قاؿى  طاعةن بادى اليـو
 لكى ىذا حٌتى عتبٌرعى بالفتيا من عندؾ؟

سنته  عتلجلجي بالفتول إذا سيئلوان أما كقدةمان عرفنا أف  الالماءن الالماءن الااملين بالمه  كانت أل
اليـو فانا لنرل أف  الجٌهاؿى بحمًد اهلل الذم ال ةيحمدي على مكركهو سواهن الذةنى ال ةتقنوفى أداءى 

 صلواعه ن عطوؿي ألسنته  أمتاران بالٌنطًع بفتاكل كاذبةن ةجٌندى ي الٌريطافي لو.

هلل إف  صبلعكى ل  عاد عيقبىلن كإف  إقبالكى إلى اهلًل أصب ى ك  مٌرةن قيلى ليهلل إف  فبلنان من الٌناًس قاؿ
مرفوضانن لماذا؟ ألٌنكى عمارسي المااليةى الفبلنٌيةن ألٌنكى عفالي كذا ككذا. ىذا مخالفه لدةًن اهلًل عز  

 كجٌلن كىذه رقيةي شيطاف ما ةنبغي لئلنساًف أف ةمٌكنى عقلوي منها ةا عبادى اهلل.
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منها مستقلٌّ عن ااخرن لكٌل طاعةو مثوبتها. كالمااصي كثيرةه أةضان ككلٌّ منها  الطٌاعات كثيرة ككلٌّ 
مستقلٌّ عن ااخرن كلكلٍّ مااليةو أك على كلٍّ منها عقابهان ككلُّ شيءو بحساب. كرسوؿي اهلًل ةقوؿهلل 

قًد ابتبلؾى اهللي "أعبًع الٌسٌيئةى الحسنةى عمحها كخالًع الٌناسى بخيليعو حسن". أليسى خيران لكى ةا ىذا ك 
بالمااليةن أليسى خيران لكى أف عبقيى على صلةو بينكى كبينى رٌبك؟ أف عبقيى على خي و ةاللكى باهلًل عز  

كجٌلن عجدهي في حاالت الٌردائد ةنجدؾ كةغيثك؟ أليسى خيران من أف عقطعى الجسرى كٌلون بينكى 
هلل ةقامرن ةرابين ةرربي الخمرن ةقعي في كبينى اهلًل عز  كجٌل؟ رب  رجلو مرعكبو للمااصي كٌلها

الفواحشن كلكن  اهللى عز  كجٌل ةجذبوي إليون كةغفري لوي بسرٍّ من األسرارن قد ال نال ي ىذا الٌسرن 
بطاعةو من الطٌاعاًت خفٌيةن فاةٌاؾ كأف عالغيى إلى رقى الٌريطافن سواءه جاءعكى كساكس من شياطيًن 

 ٌدامه  كجنودى  من األناسٌي الجٌهاؿ الذةنى ةفتوفى بما ال ةارفوف.الجٌنن أك عاٌرضى لكى أحده من خي 

كأخيرانن بل أٌكالن ك خرانهلل ةنبغي على اإلنساًف دائمان أف بالٌتوبةن كباالستغفاًر هلًل عز  كجٌلن سواءه من 
ك طواؿ الٌذنًب الذم علمت أك منى الٌذنًب الذم ل  عال ن قلها دائمانن ىذه الكلمةي عكوفي نبراسان ل

ـى  حياعكى كٌلها كال عطمع أف ةجالكى اهللي ماالومان فقد قاؿى المالطفى كا قلتي لك هلل "كلُّ بني  د
 خطٌاء كخيري الخطٌائينى التٌػٌوابوف" كقد قاؿى اهللي عز  كجٌلهلل )كخيلعى اإلنسافي ضايفان(.

ن إةٌاؾن مهما عظمًت كإةاؾى أف عترؾى مااليتكى التي قد عقعي فيها عحجبكى عن اهلًل حجبان كٌلٌيان 
الماالية في ساعةو سبقتن فاجهد جهدؾ أف عكوفى طائاان هلًل في الٌساعاًت التي عليهان كإةٌاؾ أف 
عقوؿى أنا أخجل من اهلل؛ أف أقفى بينى ةدةو كأنا قبلى ساعةو كنتي أعاليون ال ال عخجلن ىذا خجله 

  ليسى خجبلنن إنما ىو بالوقاحًة أشبو.اصطناعي ةالطناوي الٌريطافي لكن ألف  خجبلن ةبادؾى عن اهلل

ال عخجل من اهللن بل أشار نفسك كٌلما كثػيرىت مااصيك أف ةزدادى إقباليكى إلى اهلل في الٌساعاًت 
األخرلن كأنتى ال عال ن كاهللي ةقوؿهلل )كخيلعى اإلنسافي ضايفان(. لال  اهللى ةرح ي ضافنا جمياانن كلال  

ال ةميتنا على عمزةًع ثوًب اإلسبلـً بالمااصين أسأؿي اهللى عز  كجل  لي كلك  اهللى ةميتنا على الر قع ك 
 حسنى اإلنابًة إلى اهلل .
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 ِؼ١به اٌؾَبة .. ؽمٛق اٌؼجبك ال وضوح اٌؼجبكاد

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  س

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

 ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن  على سيدنا محمد كعلى
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إننا إذا نظرنا إلى المسلمينى اليـو من مقياًس الابادًة كالطٌاعاًت كاإلقباًؿ إلى المساجدن رأةنا صوران 
نا نتيٌمني خيران كنتالٌوري أف  جل  المسلمينى بخيرو كإقباؿو على اهلًل عز  كجٌلن فأكثري نتفاءؿي منهان كعد

مساجدى  مؤللن كأكثرى  ةهرعوفى إلى الالبلًة في أكقاعهان كما أكثرى من ةردُّ نفسوي إلى مجالًس 
 الذٌكر ىنا كىناؾ.

ٌتااملن كنظافًة اليدن كصدًؽ كلكن إذا نظرنا إلى حاًؿ ىؤالًء المسلمينى أنفسه  من مقياًس ال
ن كعحٌولًت الٌطمأنينةي كاألمن إلى خوؼو  األمانةن عدنا بخيبًة أملن كعحٌوؿى الٌتفاؤؿي لدةنا إلى عراـؤ
من سخً  اهلًل سبحانوي كعاالى كمقتون فاٌنكى لتفاجأ من ىؤالًء الذةن عمتلئ به  المساجد كةقبلوفى 

ي أكقاعهان عفاجأي منه  بأمورو عريبي لها الولدافن كعسمعي إلى الاٌللوات كةقبلوفى إلى الطٌاعاًت ف
أحداثان عن الخياناًت المالٌيةن كعن أكًل حقوًؽ المسلمينن كعن التهاـً الماًؿ من حبللو كحرامون 

عسمعي من ذلك كٌلو أخباران ال ةكادي عقلك ةتالٌوري أف  مسلمينى ةفالوفى ىذان كأف  مؤمنينى باهلًل ةقفوف 
 ًو كةضاوفى ةمنى على ةسرل في عبٌتلو كخروع ةفالوفى كل  ىذا.بين ةدة

ـى الٌناسي لربٍّ الاالمين  -فيما أعتقد  -ىذه صورةه دقيقةه  ن كغدان إذا قا لواقًع جلٍّ المسلمينى اليـو
على أمٍّ المقياسين ةحاسبه ؟ كعلى أمٍّ األساسين ةنظري إلى أعماله ؟ ىل ةنظري إليه  من مقياًس 

كالرٌكوع ككثرًة اإلقباًؿ إلى المساجدن كةافو عنه  كل  الٌسٌيئاًت األخرل الٌداخلًة في نطاًؽ  الٌسجودً 
الٌتاامل؟ أـ إف  اهللى سبحانوي كعاالى ةحاسبه  على أساًس المااملةن كعلى أساًس نظافًة اليٌد؟ كعلى 
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ًت كالحقوًؽ التي ىي حقوقوي أساًس األمانة المحفوظًة أك المضٌياة؟ كةافو عن الٌتقاليًر في الابادا
 خاٌصة كليست عائدةن إلى حقوًؽ الاباد؟ عرل كيفى ةحاسبي اهللي المسلمينى غدان؟

ركل البزار كغيريه عن عليٍّ رضي اهللي عنوي قاؿهلل )كٌنا جلوسان عندى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  
كقاؿهلل ةا رسوؿى اهلل أخبرني عن أليًن شيءو  فأقبلى إلينا رجله من أىًل الااليةن فجلسى إلى رسوًؿ اهللً 

في اإلسبلـً كأشٌده؟ فقاؿهلل "أٌما ألينو فرهادةي أف ال إلو إال اهلل كأف  محٌمدان عبدهي كرسولون كأٌما 
أشٌده فهو األمانةن ةا أخا الااليةهلل إف  من ال أمانةى لوي ال ةقبلي اهللي لوي صبلةن كال صيامان كال زكاةن ةا أخا 

فالٌلى بو فاف  اهللى ال ةقبلي منوي  -أم قميالان  –ليةهلل إف  من أصابى ماالن حرامان فلبسى منوي جلبابان الاا
صبلعوي حٌتى ةنٌحيى عنوي جلبابون إف  اهللى أكرـي كأجٌل من أف ةقبلى صبلةى إنسافو عجلببى بجلبابو 

 حراـ"(. ىكذا ةقوؿي رسوؿي اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل .

ان إذا رحلى اإلنسافي عن الٌدنيا كنفضى ةدهي عن أموالها كخيراعها ككقفى بينى ةدم اهلًل عز  كجٌل إذان فغد
حافيان عارةان كما قاؿى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ن لن ةحاسبوي اهللي الحسابى الاسير على حقوقو 

على األمانةن على نظافًة اليدن على الف   الخاٌصًة بون كلكٌنوي ةوقفوي الوقفةى الٌطوةلةى كالٌطوةلةى جٌدان 
الذم أكل من حقوًؽ الٌناس كاستمرأىان كنسيى أف  اهللى الذم عاب دى عبادهي بما عاٌبدى  بو من أكامر 

إنما ألزمه  بهذه األكامر من أجًل أف ةحفظوا حقوؽى الٌناسن ىذه ىي الحقيقةي التي ةنبغي أف 
ةاتو كثيرة من علكى التي ةحٌدثنا اهللي عز  كجٌل عن حيثٌياًت نالمهان كانظركا فلقد كقفتي على  

الاقاب الذم سينزلو اهللي بالجاحدةنى كالمالقينى ةوـى القيامةن فرأةتي أف  ىذه ااةاًت كٌلها التي عبينُّ 
وا ىذه حيثٌياًت مقًت اهلًل عز  كجٌل إنما عرٌكزي على الٌتااكفن إنما عرٌكزي على األمانًة كالخلعن اسما

ااةاًت مثبلنهلل )كبٌل بل ال عكرموف اليتي  * كال عحاٌضوفى على طااـً المسكين * كعأكلوف الٌتراثى 
أكبلن لمػٌا * كعحٌبوفى الماؿى حٌبان جٌمان(ن ىذه ىي الحيثٌيات التي ةحٌدثنا اهللي عنها بين ةدةون كمقٌدمةن 

إذا دٌكًت األرضي دٌكان دٌكا * كجاءى ربُّكى  للحدةًث عن عذابو عندما ةقوؿي بادى ذلك مباشرةنهلل )كبٌل 
 كالمؤلي صٌفان صٌفا * كجيءى ةومئذو بجهٌن  * ةومئذو ةتذٌكري اإلنساف كأٌنى لوي الذٌكرل(.

ل  ةرٌكز البيافي اإللهٌي على صبلةو قاٌلرى في  دابهان كال على قياـً ليلو ل  ةؤٌدًه كما ةنبغين كل  ةرٌكز 
  ةكونوا ةتربٌاوفى في مجالًس الذٌكرن كإنٌما رٌكزى على الٌتااملن على األمانةن على أف  ىؤالًء الٌناس ل

 على أف ةفطنى اإلنسافي نفسوي من أكًل الماًؿ الحراـ.
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عبادى اهللن أال عسألوفى أنفسك هلل لماذا ألزمنا اهللي بهذا االعتقاد؟ لماذا ألزمنا اهللي بأف نال ى أننا عبيده 
كإلوه لنا؟ لماذا؟ اهللي ال ةحتاج إلى أف نال  عبودةٌتنا لون كال ةحتاجي إلى أف  لو؟ كبأنٌوي مالكه لنان

نطأطئى رأسنا ذاٌلن بينى ةدةون فربوبٌيتوي كاملةه ال عحتاجي إلى ممارسةو لابودةٌتنا لون كلكن  اهللى عز  كجٌل 
اضنا باضانن كحسبنا للٌدةٌاًف ألزمنا بهذا االعتقاد حتى نخاؼى اهللن فاذا خفنا اهلل خفنا من أف ةظل ى ب

ـى بيدم إلى إنسافو إال على الٌنهًج الاادؿ الذم أذف  حسابانن كحسبنا ليوـً القيامًة حسابانن فلن أعقٌد
اهللي عز  كجٌلن كلن عمتد  ةدم إلى لقمةو أضاها في في  إال بادى أف أنظرى كأحسبها بدٌقةهلل ىل جاءت 

نا اهللي بهذه الاقيدة. من حبلؿو أـ من حراـ؟ من أجًل ىذا  عاب دى

كلماذا أمرنا اهللي بالاٌلبلة؟ كلماذا أمرنا اهللي بذكره؟ كلماذا أمرنا اهللي باإلكثاًر من مراقبتو؟ كلُّ ذلك 
أيمرنا بو دعمان لهذا االعتقادن صبلعنا عغٌذم عقيدعنا كخوفنا من اهللن ذكرنا كمراقبتنا هلل عز  كجٌل كلُّ 

بالخوًؼ من اهلل سبحانوي كعاالىن كالاقيدةي عالبُّ في المانى الذم ذكرعوي لك ن  ذلك ةزةدينا شاوران 
ذلك ألف  اإلنسافى ال ةملكي غرائز كما عملكها الحيواناتن الحيواناتي لها غرائز عرٌدىا كعالٌدىا عن 

اهلل عن  االنحراًؼ عن نهجها الذم فطرىا اهللي عليو ىكذا بالغرةزةن أما أنت ةابنى  دـ كقد كٌرمكى 
ـه اسموي الغرةزة ةدفاكى دفاان إلى صراطو ال انحراؼى فيون  أف عكوفى مثلى الحيوافن ليسى في عنقك زما

كإنما أكرثكى اهللي بدالن من الغرةزًة عقبلنن ث   عٌوجى عقلك بهذه الٌرسالًة التي أرسلها إليكن بي نى لك 
ه ن كيفى ةنبغي أف عضعى مخافةى اهلًل نالبى سبيل الٌتاامل مع إخوانكن كيفى ةنبغي أف عتااملى ما

عينيكن كيفى ةنبغي أف ال عمد  ةدؾى إلى قرشو من الماًؿ إال من حٌلون ككيفى أف  اهللى ةحٌذرؾ إف أنت 
أكغلتى في الماًؿ الحراـ كعقٌلبتى كاستغرقت في بحاًر المحٌرمات فاف  اهللى لن ةقبلى منك ًصرفان كال 

 عوتى اهللى في الٌدنيا لن ةيستجابى لدعائك.عدالنن كإٌنكى مهما د

أل  عسمع كبلـى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ في الحدةًث الاٌلحي ن حدةثه طوةلن ذكرى في 
 خرًه رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  قاٌلةى الٌرجًل المسافر أشاثى أغبرن ةطيلي الٌسفرن ذم طمرةًن 

هلل ةا ربٍّ ةا ربٌ  ن كمأكلو من حراـن كملبسو من حراـن كغٌذمى بحراـن فأٌنى ةيستجابي باليينن ةقوؿي
لو؟ انظر إلى ما ةقولوي المالطفىهلل رجل أشاث أغبرن شأنوي شأف الٌزٌىادن ةطيلي الٌسفرن بايد عن 

األسواؽن كأف  الٌرجل طٌلعى الٌدنيان متاٌبدن لكن كل ىذا الٌتاٌبد ال قيمةى لو في ميزاًف اهلًل عز  كجٌلن 
ـى الاٌلفًع في األسواًؽ سنةن بكاملهان اشتغل في  لقمةه كاحدةه ةأكلها ىذا اإلنسافي من حراـ ةقوـي مقا

األسواؽ ككن عاجران أك صاناان أك زارعان كال عكن ىذا الٌزاىد البايدى عن الٌدنيان على أف عأكل من 
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ةالمنا المالطفى عليًو  الحبلؿ كأف ال عمد  ةدؾى إلى ماًؿ الٌناس كأف ال عنكرى حقوقه ن ىكذا
 الالبلةي كالسبلـ.

إنني أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أاٌل ةجالنا مٌمن ةخادعوفى اهلل عز  كجٌلن اهللي ال ةيخدعن كمخادعةي اهلًل 
جرةمةن ربٌما عفوؽي جرائ ى الفسوًؽ كالااليافن أسأؿي اهللى عز  كجٌل أف ةجالى من أكلى ثمراًت 

مى للٌناًس حقوقه ن كأف ال عمتد  أةدةنا إلى ظل و مانومٍّ أك ماٌدمٍّ ألحدو من مخافتنا من اهلل أف نؤدٌ 
عبادهن حٌتى كإف قاٌلرنا في الطٌاعات كإف قاٌلرنا في الٌنوافًل كاألذكارن فاألمري في ذلكى سهلن 

 نرحلى كرحمةي رٌبكى كسات كل  شيءن كلكن  المهٌ  أف عكوفى ثمرةي مخافتنا من اهلًل عز  كجٌل أف ال
من ىذه الٌدنيا كإف رقابنا مثقلةه بحقوًؽ الٌناسن أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى لي كلك  المثوبة كالٌرجوعى 

 إلى ىدةًو كصراطون فاستغفركهي ةغفر لك .
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 اٌٍٛط١خ .. ِٚٓ ُ٘ اٌن٠ٓ ٠ؤٌفْٛ ٠ٚئٌفْٛ؟

 

زةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ م
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بري

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

عن األم  األخرل بالفةو ىي من  إف  من جميًل فضًل اهلًل سبحانوي كعاالى على ىذه األٌمةن أف مٌيزىا
أجلٍّ الاٌلفاًت التي نٌوهى بها كتابي اهلًل عز  كجٌلن أال كىي صفةي الوسطٌيةن علكى الاٌلفة التي قٌلدى اهللي 

سبحانوي كعاالى بها ىذه األٌمةى إذ قاؿهلل )ككذلكى جالناك  أٌمةن كسطان لتكونوا شهداءى على الٌناًس 
 (.كةكوفى الٌرسوؿي عليك  شهيدان 

كالوس ي من كلٍّ شيءو أعدلون أم ما بايدى عن طرفي اإلفراًط كالٌتفرة ن أم ما بايدى عن طرًؼ الغلٌو  
كالٌتقاليرن كقد كردى في الحدةًث الاٌلحيً  عن رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل هلل "أفضلي األعماًؿ 

قاؿهلل )عليك  بأكساًط األمورن فاف   أكساطها". كقد كردى في األثًر عن عليٍّ رضيى اهللي عاالى عنو أنٌوي 
 إليها ةهب ي الاالين كإليها ةالادي الٌنازؿ(.

كمانى ىذا البياًف اإللهٌي أف  اهللى سبحانوي كعاالى شٌرؼى ىذه األٌمةى بررةاةو بايدةو عن الغلٌو الذم 
دن كىذا المانى ذاعو جن ى إليًو الٌنالارلن كبايدةو عن االستهتاًر كالٌتقالير اللىذةًن كقعى فيهما اليهو 

ىو الذم أشارى إليو كتابي اهلًل عز  كجٌل في قولو عز  كجٌل خطابان ألىًل الكتاًب عن طرةًع سٌيدنا 
رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل هلل )قل ةا أىل الكتاًب ال عغلوا في دةنك  غيرى الحٌع كال عٌتباوا قومان 

عن سواًء الٌسبيل(ن )ال عغلوا في دةنك  غيرى الحٌع( أم ال قد ضٌلوا من قبلي كأضٌلوا كثيران كضٌلوا 
عرتٌطوا فتتزةٌفوا على الٌدةًن ما ليسى منون فاف  الٌرط ى فيًو أخو الٌتقاليرن كإف  الٌزةادةى على الٌدةن 
ا ليست بأقل  خطورةن من الٌنقالاًف منون كما أكثرى ما كٌررى بيافي اهلًل سبحانوي كعاالى على أسماعنا ىذ
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المانىن ث   كافى عملي رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  خيرى عطبيعو شارحو لهذه الوسطٌية التي شٌرفنا 
 اهللي عز  كجٌل بهان كلبلبتااًد عن ذلكى الغلٌو الذم حٌذرنا اهللي سبحانوي كعاالى منو.

وي سمعى بنبأ ثبلًث فئاتو أك فقد كردى في الحدةًث الاٌلحيً  المرهور عنوي عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ أنٌ 
ثبلًث رجاؿو من أصحابو قد عاىدى كلٌّ نفسو على أف ةحٌملى نفسوي من جهًد الابادًة أشٌدهن فالتزـى 
أحدى  بأف ةالوـى كال ةفطرن كالتزـى الثٌاني بأف ةقوـى الليلى كال ةناـن كالتزـى الثٌالثي بأف ال ةتزٌكجى 

لى اهللي عليًو كسٌل  خبرى  غضب كدعا الٌناس إلى المسجد كصادى الٌنساءن فلٌما سمعى رسوؿي اهلًل ص
المنبر فقاؿهلل "أٌما أنا فأخوفك  هلًل سبحانوي كعاالىن أصوـي كأيفطرن كأصٌلي كأناـن كأعزٌكجي الٌنساءن 

 فمن رغبى عن سٌنتي فليسى مٌني".

هللي عليًو كسٌل   خى بينى سلمافى كقد ركل البخارمُّ رضيى اهللي عنوي كالٌترمذٌم أف  رسوؿى اهلًل صلى ا
 سلماف رضيى اهللي عنو ةزكري أخاهي أبا الٌدرداءن فرأل امرأعوي 

الفارسي كأبي الٌدرداءن كجاءى ذاتى ةوـو
متبٌذلةن شاثاءن فقاؿى لهاهلل ما شأنك؟ قالتهلل أخوؾى أبو الٌدرداء ال شأفى لوي بالٌدنيا قىٌ ن ال ةرةدي من 

ـى كقاؿى الٌدنيا شيئان. فدعا سلما في رضيى اهللي عنوي أبا الٌدرداًء إلى داره كصنعى لوي طاامان ككضعى الطٌاا
لويهلل كلن فقاؿى أبو الٌدرداءهلل أنا صائ ن كلكن  سلمافى عزـى عليًو كأقس ى أنٌوي لن ةأكلى إال إذا أكلن 

ين فقاؿى لوي سلمافهلل بل فأفطرى أبو الٌدرداًء كأكلن فلٌما جاءى الليل أرادى أبو الٌدرداًء أف ةقوـى فياللٌ 
ـى حٌتى إذا كافى  خري الليل  ـى قليبلن ث   استيقظى ليالٌلين قاؿى لوي سلمافي رضيى اهللي عنويهلل نىٍ . كنا نىٍ . نا

ـى إلى الاٌلبلةن ث   قاؿى لوي سلماف رضيى اهللي عنوهلل )إف  لرٌبكى عليكى حٌعن كإف  لنفسكى  أةقظوي كقا
كإف  لزكجكى عليكى حٌقانن فأعً  كل  ذم  -كفي ركاةةو بزةادة-عليكى حٌقانن عليكى حٌعن كإف  ألىلكى 

حعًّ حٌقو(. كمضى أبو الٌدرداًء ةقوؿي لرسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  ما قالوي سلمافي لون فقاؿى لوي 
 رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل هلل لقد صدؽى سلماف.

هللن من ىذا الٌررًؼ الذم قٌلدنا اهللي بو؟ إذا جالنا أٌمةن كسطانن بل جالى ماذا نفه ي من ىذا ةا عبادى ا
شاارى إسبلمنا كلمةى الاٌلراًط المستقي ن التي نرٌددىا في صبلعنا كنقوؿهلل )اىدنا الاٌلراطى المستقي (ن 

بلمٌية كأف أم البايد عن طرفًي اإلفراًط كالٌتفرة ن نفه  أف  على المسل  بادى أف ةمٌتنى عقيدعوي اإلس
ةحافظى عليها محافظةن عقلٌيةن ككجدانٌيةن أف ةال  أف  مبلؾى الورع إنٌما ةتمٌثلي في االبتااًد عن الفحراء 
ما ظهرى منها كما بطن كما قاؿى اهللي عز  كجٌلهلل )ذىركا ظاىرى اإلثً  كباطنو(ن ىذا أعظ ي مانىن من مااني 

ال عرعكبى شيئان من الفواحش الظاىرًة كالباطنةن  الورعن أف عااىدى نفسك كعااىدى رٌبك على أف
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كالفواحشي الباطنةي أخطري من الظٌاىرةن أم أف عرٌكضى كيانك على أف ال عحقدن على أف عبتادى عن 
الحسدن على أف عبتادى عن الٌنميمًة كالفحراءن على أف ال عاٌلعى قلبكى بالٌدنيا كزخرفهان فاٌنكى إف 

ـى الورع.كفٌقتى إلى ذلك مٌلككى اهللي    بهذا زما

فاذا استطات أف عسيرى في ىذا الٌطرةًع ككٌفقكى اهللي لذلكن فتتٌمةي ىذه الٌسبيل أف عؤٌدمى فرائضى اهلًل 
التي ألزمها عليكن كأف عتجاكزى ىذه الفرائضى إلى ما عستطيعي من الٌنوافل متمٌثبلن قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل 

حٌمل نفسكى في ذلكى شططانن فربٌما عسٌللى الٌريطافي إلى اإلنساًف )فاعٌقوا اهللى ما استطات (. كال ع
من ىذا الٌطرةعن حٌملوي بدالن من الابء ثبلثةى أعباءن كبدالن من الٌثبلثًة سٌتةى أعباءن حٌتى ةرارى ىذا 

ؾى كأف اإلنسافي بالكلًل كالملل فيضجرى من الٌدةًن كٌلو كةاودى إلى شرٍّ مٌما كافى عليًو فيما مضىن إةٌا
 ةستغٌلكى الٌريطافي ىذا االستغبلؿ.

ث   اعل  ةا أخي المسل  أف  الابادة ليست محالورةن في أفكارو كال أكرادن كال في ركااتو كال إطالًة 
سجودو كال ركوعن الابادة كلُّ ما سٌماهي الاملى الاٌلال هلل ))إف  اٌلذةنى  منوا كعملوا الاٌلالحاًت كانت 

نزالن((ن أرأةتى إلى ىذا الذم ةسٌميًو اهللي الاملى الاٌلال ؟ إف أنتى فالتوي له  جٌناتي الفردكًس 
استجابةن ألمًر رٌبك كاستدراران لمرضاعًو عنكن كنتى من المتاٌبدةنى المتبٌتلينن كانظر ما أكسعى مدلوؿ 

تكى ىذا الكلمةن عجارعكى عمله صال  إف أنتى قالدتى بها مرضاةى اهللن زراعتكى عمله صال ن صناع
المباحة عمله صال ن دخوليكى إلى دارؾى كلهويؾى المباح مع أىلكى كأكالدؾى عمله صال ن كلُّ ذلكى 
من الابادًة ةسٌجلي اهللي لكى عليها أجرانن كأم  أجر؟ كلكن  ىذا الامل الثٌالث من أشعٍّ األعماؿ على 

األمورن لماذا ىو من أشعٍّ األعماؿ؟ ىوى المسل ن رغ ى أف  كثيران من الٌناًس ةظٌنوفى أف  ىذا من أسهًل 
من أشعٍّ األمور من أجًل أف عحٌولها من مباحةو إلى عملو صال ن سبيلي ذلكى القلبن ليسى سبيلي 
ذلكى األعضاء كالحركات الماٌدةًٌة البارزة. ككيفى ةستقي ي القلب؟ بأف عوٌجوى قالدؾ في أعمالكى 

رضى اهللي عز  كجٌل عنكن كىذا ليسى ةسيرانن ىذا ةحتاجي ىذه كٌلها إلى ىدؼو كاحدهلل أال كىوى أف ة
إلى مااناةو طوةلةن كإلى جهدو دائبن ةتوٌجوي ىذا الجهدي إلى القلب ال إلى األعضاءن عكثر من ذكًر 
اهلًل عز  كجٌل بينكى كبينى رٌبكى في سٌرؾن عكثر من عالٌور مانى ىذه الٌدنيا كأنٌها عىرىضه زائلن كأنٌها 

 ن كأف  الحع  فيها ليسى إاٌل اهلل سبحانوي كعاالى.شيءه فافو 

فاذا أمانتى الٌنظرى في ىذه الحقيقة كنظرت فوجدتى أف  الكوفى كٌلوي إنٌما ىو عبارةه عن ذر اتو عدكري 
على محوًر الحقيقًة الواحدة أال كىي محوري الٌذاًت اإللهٌيةن كعرفتى ىذا كاصطبغتى بهذه الحقيقةهلل 
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انغمستى في الٌدنيان كمهما عاشرتى أىلهان أك عااملتى برؤكنهان فاٌنكى عكوفي متاامبلن فاٌنكى مهما 
معى اهلًل سبحانوي كعاالىن لستى بحاجةو إلى أف عنفضى ةدؾى من الٌدنيان لستى بحاجةو إلى أف عأكلى 

تفرغى بزعمك في المقٌددى من الطٌااـ عزٌىدانن لستى بحاجةو إلى أف عاتزؿى الٌناسى كاألىلى كاألكالد ل
الذٌكًر مع رٌبكى عز  كجٌلن لستى بحاجةو إلى شيءو من ذلك ألف  الخلوةى في الجلوةن ألف  عبادعكى 

ـى رٌبكى عز  كجٌل كعابدهي من خبلًؿ خدمًة عبادهن من خبلًؿ رعاةًة عبادهن من  هلل إنٌما عتحٌقع بأف عخد
  من األرض كاستامرك  فيها(ن كٌلفكى اهللي بامارًة خبلًؿ عحقيًقكى لمانى قولًو عز  كجٌلهلل )ىو أنرأك

األرضن كٌلفكى اهللي بأف عكوفى زكجان كأبان كرب  أسرةن كأف عكوفى عونان إلخوانكى على طرؼو من 
أطراًؼ الحياةن كلكن احذر أف ةتسٌللى الٌريطافي إلى قلبك فيجالى ىدفكى ىدفان دنيوةٌانن ىذا ىو 

فى المسل ن كبهذا الحالن ةحاٌلني اإلنسافي نفسوي ضد  ضراكًة الٌريطاًف الورعن كىكذا ةنبغي أف ةكو 
 كضد  أحابيلًو كمكره.

من قاؿهلل إف  المسل ى لكي ةكوفى كرعان كمحبوبان إلى اهلل ةنبغي أف ةتبٌذؿى في ىيأعو كةنبغي أف ةبتادى 
ًؿ الهيئة كقلبوي مفتوفه عن الٌتجٌمًل في مظهره؟ من قاؿى ىذا؟ الاكسي ىو الاٌلحي ن رب  رجلو متبذٌ 

بالٌدنيان كرب  رجلو متجٌملو في فاقة كما ةقوؿي الحسني البالرمُّ رضيى اهللي عنون كقلبيو ال ةحيا إال مع 
 ربًٌو سبحانوي كعاالى.

إف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى ةقوؿهلل "أال أنٌبئك  بأقربك  مٌني مجالسان ةوـى القيامة؟ أحاسنك  
انن الموٌطؤكفى أكنافانن اٌلذةنى ةألىفوفى كةؤلىفوف". ىذا ىو دةننان كعلك ىي شرعةي ربٌنان كىذا ىو  أخبلق

ـي رسولنا عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ. "أال أحٌدثك  عن أقربك  مٌني مجالسان ةوـى القيامة"؟ منذا الذم  كبل
أخبلقانن الموٌطؤكفى أكنافان"ن  ال ةحل  بهذا الٌررؼ الكبير؟ ما ثمنو؟ ثمنوي شيءه كاحدهلل "أحاسنك 

فسر  ذلكى كٌلوي بهذه الكلمةهلل "اٌلذةنى ةألفوفى كةؤلفوف"ن كاإلنسافي ال ةؤلف إال إذا كافى متجٌمبلن في 
مظهرهن قرةبان من إخوانون رخي  الٌنفًس عجاىه ن ةراركفى باألنًس بون ةاطيه  من طرًؼ لسانًو 

ن ةيااملي األىلى كاألكالدى كاألسرة ىذه المااملةى التي عحٌقعي في حبلكةن كمن طرًؼ قلبًو إخبلصان كأنسان 
نفسو ىذا المانىن ككافى لوي مظهره أٌخاذه بينى الٌناسن ةجالي الٌناسى عتاٌرقيو كعألفو كعحبُّ الٌتقٌربى 
ن إليون كىكذا كافى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ن كلكن  ىذا كٌلو ةنبغي أف ةحال نى بحالنو م

النٌػٌيًة الٌسليمةن النٌػٌيةي الٌسليمة ىي مجاؿي الجهادن كىي مجاؿي الورعن كىي مفتاحي القرًب إلى اهللن 
فأمسك بيدؾى مقودى قلبكن أمسك بيدؾى مقودى النٌػٌيًة كالازـً في فؤادؾن كاجال في قلبكى من حٌبكى 
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هي أخركةٌان في سبيًل أف ةرضى عنكى ربُّكى هلًل عز  كجٌل ما ةالرؼي أعمالكى كٌلها ما عراهي دنيوةٌان كما عرا
عز  كجٌلن كعندئذو ستجدي نفسك أةنما سبحتى من ة ٍّ ىذه الٌدنيا كحيثما غالتى ةمينان أك ةساران 
ستجدي نفسكى عتقٌلبي بينى األعماًؿ التي عقٌربكى إلى اهلًل عز  كجٌلن فق  ال عرعكًب المحٌرماتن 

كما بطنن كأدٍّ ما فرضى اهللي عز  كجل  عليك عكن أعبدى الٌناسن  كابتاد عن الفواحًش ما ظهرى منها
 أقوؿه قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي  فاستغفركهي ةغفر لك ...
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 أٔبً عبءرُٙ ِٓ هللا االثزالءاد رؤك٠جبً فٍُ ٠زٕجٙٛا

 

ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن  ةا 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن  سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن  كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون  كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
نذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون  أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران ك 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن  
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ف فيها شحنة عظيمة من فاعحتاف لسورعين في كتاب اهلل عز  كجل ما قرأعهما مرة إال كعنبهت إلى أ
التهدةد كالتخوةف كاإلنذار كالوعيدن ما لو عنبو إليو الضالوف الىتدكان كما لو مرت على أسماع 
الساىركف الستيقظوان  كما لو التفت إليها المنحرفوف الستقاموا. الفاعحة األكلى ىي قوؿ اهلل 

انيوا  سبحانو كعاالىهلل )ألر # عًٍلكى  ىةىاتي اٍلًكتىاًب كىقػيٍر ىفو  ا ةػىوىدُّ ال ًذةنى كىفىريكا لىٍو كى ميًبينو # ريبىمى
تػ ايوا كىةػيٍلًهًه ي اأٍلىمىلي فىسىٍوؼى ةػىٍالىميوفى(ن  أما الفاعحة الثانية في السورة  ميٍسًلًمينى# ذىٍرىيٍ  ةىٍأكيليوا كىةػىتىمى

ًفي غىٍفلىةو ميٍاًرضيوفى # مىا ةىٍأعًيًهٍ  ًمٍن األخرلن فهي قوؿ اهلل عز  كجلهلل )اقٍػتػىرىبى لًلن اًس ًحسىابػيهيٍ  كىىيٍ  
ًىيىةن قػيليوبػيهيٍ  كىأىسىرُّكا الن ٍجوىل ال ًذةنى  ٍل  ًذٍكرو ًمٍن رىبًٍّهٍ  ميٍحدىثو ًإال  اٍستىمىايوهي كىىيٍ  ةػىٍلاىبيوفى #الى ظىلىميوا ىى

ا ًإال  بىرىره ًمثٍػليكيٍ  أىفػىتىٍأعيوفى السٍٍّحرى كىأىنٍػتيٍ  عػي  ٍباًلريكفى(ن كلكن الاجب الذم ال ةنتهي ىو أننا نجد  ىىذى
كثيره من القلوب عمر عليها ىذه ااةات المخيفة المنبهة المتوعدة فبل عتحرؾ لهان كال ةتحرؾ فيها 

ساكنه لريءو من ىذه المااني الاجيبة المخيفة التي عالورناىان الاجب الذم ال ةنتهي أف في 
تاوف باقوؿ مفكرة كبألباب مدبرة كةسماوف بمناسبات أك الناس من ةتمتاوف باحساس كمن ةتم

بأخرل ةستماوف إلى ىذه ااةات فبل ةتغير من كاقاه  السيئ شيءن كال ةتحركوف من مسيرعه  
 إلى االنحدار كمزةد من الضبلؿ كالتيو شيء.

رة كال عجب .. فقدةمان أكض  اهلل سبحانو كعاالى أف  في قلوب الناس ما ىو أقسى من الحجا
كالالخور الالماءن أل  ةقل اهلل سبحانو كعاالى في محك  عبيانوهلل )ثي   قىسىٍت قػيليوبيكيٍ  ًمٍن بػىٍاًد ذىًلكى 

ا لى  هى ًإف  ًمنػٍ ا ةػىتػىفىج ري ًمٍنوي اأٍلىنٍػهىاري كى ًإف  ًمنى اٍلًحجىارىًة لىمى ةن كى اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى جي مىا ةىر ق عي فػىيىٍخري فىًهيى كى
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ٍريىًة الل ًو(ن كلكن في قلوب الناس ما ال ةتحرؾ لتنبيو منبون كال  ا ةػىٍهًب ي ًمٍن خى هىا لىمى ًإف  ًمنػٍ ًمٍنوي اٍلمىاءي كى
 ماال ةتحرؾ ألم كبلـ كلو كاف من رب الاالمين سبحانو كعاالى. -إةقاظ ذم عقل 

ن ابتبلءات فبل ةتنبهوف كال كثيركف ى  الذةن عمركا به  قوارع الدىر كسياط التأدةب الرباني م
ةستيقظوفن ككثيركف ى  الذةن ةمدى  اهلل سبحانو كعاالى بوارًؼ النا  كجزةًل الاطاء فبل ةخجلوف 
كال ةستحيوفن ككثيركف ى  الذةن عطوؼي من حوله  عبري الدىر كدالئل عظمة اهللن كأف اهلل ةأخذي 

ةراءن فبل عتحرؾ عقوله  لريء من ىذه  بالنواصي كاألقداـن كأنو ىو المتالرؼي في عبادًه كيفى 
الدالئل أك الابر ق ن فبأم حدةث باد اهلل ةؤمنوف؟! بأم حدةث باد اهلل ةؤمنوفن بأم عبرة بأم 

عأدةب بأم قارعة من القوارع؟! بأم نامة عأعي من ًقبىل اهلل عز  كجل ةمكن له  أف ةنترلوا أنفسه  
ككل األبواب غيلقت؛ ذلك ألف األمر كما قاؿ اهلل من كادم ضبللته  السحيعن كلُّ الطرؽ سدت 

اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوىة(  عز  كجلهلل )ثي   قىسىٍت قػيليوبيكيٍ  ًمٍن بػىٍاًد ذىًلكى فىًهيى كى

استمات عىرىضان من قرةب إلى حوار ةجرم بين شخالينن أحدىما ةنتمي إلى ىذه البلدة المجاكرة 
بلىا اهلل عز  كجل منذ أكثر من عرر أعواـ بسياط الفتن  بسياط التأدةب لنا التي بلزقنان كالتي ابت

كالتأنيبن بطرةقةو لو أف الذةن عتهاكل عليه  ىذه السياط كانوا من الحيوانات الاىٍجمىاكات لتػىنىبىهوا 
ٍرعىوىكان كاف أحدى  منتسبان إلى علك البلدة كسماتو ةقوؿ لالاحبو ماتزان متباىيان متفاخران  ةقوؿهلل كالى

ًلهىا على صدكرنان ىذه الفتن كىذه المالائب التي  )أعتالور مدل ىذه الحرب التي أناخت بكىٍلكى
ادله   ظبلمها فيما بيننا مع ىذا كلٍّو فاف مسارحنا عامرةن كإف  لياليى لهونا مستمرةن كإف  الفن  في 

ف كال ةنقالوف(ن لقد كٌذبت حياعنا في عالاعدن كإف  الناس الذةن ةقبلوف على ىذا اللهو ةتزاةدك 
أذني بادئ ذم بىدءن ما ىذا الكبلـ! أعاقله ىذا الذم ةقوؿ ىذا الكبلـ! أةتمتع فابلن باحساسو 
ككجداف؟! ةتباىى الرجل أنو على الرغ  من سياط الفتن التي عتهاكل منذ سنوات على ظهور 

ه عليه ن على الرغ  من ىذا الناس ىناؾن  على الرغ  من التأدةب اإللهي الذم عػىتىمىط ر مظاىر 
ةتباىى الرجل أف األسباب التي فٌجرت ىذه المالائب في عزاةدن كأنه  ال ةزالوف ةغزكف ىذه 
األسباب ليستمطركا بها مزةدان من غضب اهلل سبحانو كعاالىن مع أف اهلل سبحانو كعاالى ةقوؿ 

ًئن ةن ةىٍأعًيهىا ككبلمو ةتكرر كةتردد على مسامانا ليل نهارهلل )كىضىرىبى الل وي مى  انىٍت  ىًمنىةن ميٍطمى ثىبلن قػىٍرةىةن كى
ا الل وي لًبىاسى اٍلجيوًع كىاٍلخىٍوًؼ ًبمىا كى  ا ًمٍن كيلٍّ مىكىافو فىكىفىرىٍت بًأىنٍػايً  الل ًو فىأىذىاقػىهى انيوا ًرٍزقػيهىا رىغىدن

بريءو من عقل إلى ىذه  ةىاٍلنػىايوفى(. ىذا ليس كبلـ برر ليس كبلـ مؤرخن كلو أف  اإلنساف عنبو
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الالياغًة الاجيبةن  إلى ىذا األسلوًب الفرةد من نوعو إلى ىذه المااني الايٍلًوةىًة ذىاًت الز خ  
الجىبللٌي؛ لال  أنو كبلـ من استقل باةجادنا كمن استقل بامدادنان كبلـ من بيده إةجادنا كإعدامنان 

 .بيده نفانا كضرنان  ىذا كبلـ اهلل سبحانو كعاالى

نحن نالغي صباحى مساء إلى قولو سبحانو كعاالىوىو ةقوؿهلل )كيليوا ًمٍن طىيٍّبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍ  كىالى عىٍطغىٍوا 
ًإنٍّي لىغىف اره ًلمىٍن عىابى كى ىمىنى  كىعىًملى ًفيًو فػىيىًحل  عىلىٍيكيٍ  غىضىًبي كىمىٍن ةىٍحًلٍل عىلىٍيًو غىضىًبي فػىقىٍد ىىوىل # كى

ا ثي     اٍىتىدىل( أمُّ مجنوفو ىذا الذم أيكعي حظان بسيطان من الاقل ةستطيعي أف ةزعي  أف  ىذا صىاًلحن
ليس كبلـ رب الاالمين. )كيليوا ًمٍن طىيٍّبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيٍ  كىالى عىٍطغىٍوا ًفيًو فػىيىًحل  عىلىٍيكيٍ  غىضىًبي( 

لكبلـن إنو كبلـ من بيده األمر كلو كبيده المخلوؽ ال ةقوؿ ىذا الكبلـ كال ةستطيع أف ةقوؿ ىذا ا
الحك  كلو منو المبدأ كإليو المنتهىن نسمع ىذا الكبلـ كةسمع الناس ىذا الكبلـ األخ اذ الذم 

ىو كبلـ ربٍّ الاالمينن كلو أنك سألت الواحد منه  أمؤمنه أنت باهلل؟ قاؿ لكهلل نا  طباان أنا مؤمنه 
اًكًميىتو عليكن عؤمن باهلل كال عؤمن  باهلل عز  كجلن كىذه أعجوبة أيخرل عؤمن باهلل كال عؤمن بحى

بابودةتك لون عؤمن باهلل كال عؤمن بأف  عليك ضرةبةن من مااني ىذه الابودةة لموالؾ كخالقكن كيف 
ىذا؟ كيف ةت  ىذا التناقض؟ عؤمن باهلل عز  كجل ث  عزةد طغيانك طغيانان! كعزةد األسباب التي بها 

يك عزةدىا عمقان كعزةدىا استثارةن لغضب اهلل سبحانو كعاالى! كيف ةكوف اإلنساف غضب اهلل عل
 عاقبلن كىو ةفكر بهذه الطرةقة المتناقضة من التفكير؟ كيف ةت  ذلك؟

أنا عندما عل  أني عبدي مملوؾ هلل عز  كجل أعل  أني مقيده بسلطانون كإذا علمت أني مقيد 
ج ماينن بالسير في طرةع محدد إرضاءن لمن بيده أمرمن  بسلطانو أعل  أنني مكلف بسلوؾ منه

إرضاءن لمن ةأخذ بناصيتين أنا أعل  ىكذان كمن ثى   فبلبد  أف أعبع صراطو كألتـز منهجون قد أزةغ 
كقد أرعكبي ماالية؛ لكن ال بسائًع عبرةر ال مع فلسفةو كعباهو كغطرسة كإنما بسائع ضافن كعندما 

افع فاف ضافي سيايدني إلى حمى ربين ضافي سيلجئني إلى التوبة كاإلنابة عزؿ بيى القدـ بهذا الد
إلى اهلل كسرعاف ما ةتوب اهلل علي كسرعاف ما ةغفر ذنبي كإف كاف من الكثرة كزبد البحرن كلكن ال 

ةمكن لمن عل  أنو عبد أف ةرفع الرأس عاليان بمااليتون ال ةمكن أف ةرفع الرأس عاليان بمحاربتو 
سبحانو كعاالى ةقوؿهلل )على الرغ  من ىذه المالائب على الرغ  من ىذه الفتن التي  ألمر اهلل

نااني منها؛ فاف ليالينا البلىيىة على ما ىي عليون  كال ةزاؿ الزبائن كالركاد ةتكاثركفن كال عزاؿ 
ـ مظاىر الفن في ازدىارو كعقدـ على الرغ  من كل ما نااني منو( كاهلل إني ألعالور أف ىذا الكبل
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لينطوم على ما ةستدعي غضبان متضاعفان من اهلل سبحانو كعاالى على ىؤالء الناسن كلربما أصابنا 
من رشاشه ن كلربما أصابنا من طف  غضب اهلل المتنزؿ عليه ن أةن الذةن إذا أدبوا عأدبوا؟ أةن 

 الذةن ريبيوا عػىرىبوا؟ أةن الذةن إذا ذيكٍّركا باهلل عاالى عذكركا؟

ا الكبلـ أةها األخوة بايدان عن أكلئك الذةن ابتبلى  اهلل فل  ةتأدبوان إنما أقوؿ ىذا كأنا أقوؿ ىذ
عبرةن لنان أقوؿ ىذا ألعود إلى نفسي كلياود كله منك  إلى نفسو فيسأؿ اهلل الافو كالاافيةن أقوؿ 

اهلل  ىذا الكبلـ حتى ةتمسك كل منا بمااني عبودةتو هلل كةزداد انالياعان جهدى استطاعتو ألمر
سبحانو كعاالىن كحتى ةدعوى كلن منا من شغاؼ قلبو كبذؿ كضراعة ةقوؿ ةا ربهلل )ال عجالنا مع 

ىؤالء الذةن عاىوا عن سبيلك كضلوا عن صراطك كطغوا كبغوا فأنزلت عليو سياط عأدةبك 
 كعربيتكن الله  إنا نسألك الافو كالاافية(.

ليس عارةخان بايدان كال قالالان قدةمة  -راىده أقوؿ من ىذا الكبلـ لنجال من ىذا الواقع الذم ن
أقوؿ ىذا الكبلـ لنجال ىذا الواقع درسان لنا؛ كي ةزةدنا إةمانان باهلل كةزةدنا  –إنما ىو كاقاان نراه 

مخافة من اهلل ك ةزةدنا حبان هلل عز  كجلن  كي نتمثل المانى الاظي  الذم ةقولو ابن عطاء اهلل 
)عحقع من مااني عبودةتك كعالع بمااني ربوبيتك( كما أجدرنا أف هلل -رحمو اهلل  -السكندرم 

نتحقع بهذا الكبلـ الذم ةقولو ابن عطاء اهلل بمثل ىذا الزمن كنحن نرل ىذه المظاىر؛ أف نتحقع 
بمااني عبودةتنا كنلتالع بأكدةة الابودةة كالذؿ كاالنكسار هللن  كال نرفع الرأس استكباران على اهلل 

نتالع بأذةاؿ ربوبية اهلل لنان نتالع بقوعو ليقوةنان نتالع بغناه ليغنينا نتالع برحمتو عز  كجلن ث  
ليرأؼ بنان نتالع بمظاىر ربوبيتو لكي نساد بفيض ىذه المظاىر في حياعنان أقوؿ ىذا الكبلـ 
عسى أف نكوف ممن ةاتبركفن كلكي ال نكوف ممن ةجرفه  التيار. أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل 

 ظي .الا
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 اٌّظ١جخَ أْ رمَٛ اٌمٍٛة فال رشىو هللا

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرة
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 ل اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقو 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف  اهللى سبحانوي كعاالى حكي ه كعلي ه بابادهن كمن أسمائًو جل  جبللو )الٌرٌب(ن ككلمةي الٌرٌب مبالغةه 
 من المرٌبين فاهللي سبحانوي كعاالى ةرٌبي عبادهي بأدؽٍّ مناىًج الٌتربيًة كأصولها.

ًؿ عباده أنٌوي إف أسلمه  للغنى كالخيًر كالٌرخاًء دائمان لطغوا لقد عل ى اهللي سبحانوي كعاالى من حا
كبغوان كأنٌوي لو عركه  للٌرركًر كالمالائًب دائمان ليىػًئسيوا ككقاوا في حالةو من اليأًس كالٌرٌدةن كلذلكى 

ؿى عًن قاؿى اهللي عز  كجل  عنه  في الحالًة األكلىهلل ))إف  اإلنسافى ليطغى * أف ر هي استغنى((ن كقا
اإلنساًف في الحالًة الثٌانيةهلل ))كإذا مٌسوي الٌررُّ كافى ةؤكسان((. فبل الخيري الٌدائ ي عبلجه صال ه لون كال 
الٌررُّ الٌدائ ي عبلجه صال ه لون كلذلكى كافى من سٌنًة البارم سبحانوي كعاالى أف ةأخذى عبادهي بالٌرخاًء 

ً  كتابوهلل ))كنبلوك  بالٌررٍّ كالخيًر فتنةن كإلينا عيرجاوف((ن  نان كبالٌردائًد  نان  خرن أل  ةقل في محك
حٌتى ةتكٌوفى من ىذا الٌتقٌلب الذم ةقعي فيًو اإلنسافي بأمرو من اهلًل سبحانوي كعاالى كعدبيره ما بينى 

خاء ضٌراءو كشٌدة حٌتى ةكوفى لوي من ذلك أعظ ي ما ةذٌكرهي بابودةٌتًو هلًل عز  كجٌلن فهوى في حالًة الرٌ 
أي إلى اهلًل عز  كجٌل أف ةدة ى لوي رخاءىهي ىذان كىو في حالًة الٌرٌدة ةذكري فضلى اهلًل  ةتذٌكري الٌرٌدةن فيىلجى

سبحانوي كعاالى ككرموي كفضلون فهو ةسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى من كرمًو كجودهن كإنٌها لمظهره من 
 أدؽٍّ مظاىًر عربيًة اهلًل عز  كجل  لاباده.

ىنا كافى الٌناس كال ةزالوف ةركفى أنفسه  ما بينى مدٍّ كجزر من عطاًء اهلًل سبحانوي كعاالى ككرمون  كمن
 أك من شدائدًه كامتحاناعًو كابتبلءاعو.
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منذي فترة استقبلى الٌناسي أٌكؿى ىذا الموس  بأمطارو سخٌيةو كافرةو كثيرةن كسرعافى ما استبررى الٌناس 
ـى خيراتو كثيرةن كلكن  اهللى سبحانوي كعاالى غيػ رى كعأٌملوا خيران كعالٌوركا  ـى موس و ماطاء كأما أنٌه  أما

األمرى كبٌدلون كمٌرت أسابيع قد عدنا خبللها إلى الاٌليًف البلىبن انقطات علكى األمطارن كانقطعى 
فما ذلكى الٌرزؽن كعهددت األرضي بالمحلن كظهرى ظمأي األرًض إلى كرـً اهلًل سبحانوي كعاالىن 
 الحكمةي من ذلكى الاطاًء أٌكالن كىذا القبض ثانيان؟ أك من ىذا المٌد أٌكالن كىذا الجزًر ثانيان؟

الحكمة ىي أف ال ةيسًل ى اإلنسافي نفسوي إلى أموًر الطٌبياًة ال في عطائها كال في مناهان كأف ةتذٌكرى 
كأف  المسألةى ليست مسألةن  لٌيةن أبدانن حٌتى أف  من كراًء الكوًف مكٌونانن كأف  من كراًء الاطاًء ماطيانن 

ـى بابًو  ةكوفى ىذا دافاان لئلنساف إلى أف ةرحلى إلى اهلًل عز  كجٌلن كةمد  ةدى الٌسؤاًؿ إلى اهللن كةل ى أما
 بالٌدعاءن علكى ىي الحكمةي ةا عبادى اهلل.

من القسوة كالباًد عًن اهللن بحيثي  كلكن  الماليبةى الكبرلهلل أف ةمر  على الٌناًس حاؿه ةكونوفى فيها
ال عطاءي اهلًل ةذٌكرى  بالٌركرن كال مناوي له  ةذٌكرى  بااللتجاًء كالٌدعاء. كلاٌلها حالتنا التي نمرُّ بها 

 ااف.

عندما ةاطينا اهللي من فضلون كعندما ةكرمنا اهللي سبحانوي كعاالى كةخرجي لنا من كنوزهن ال نذكري 
هي بالٌركر. كعندما ةبتلينا اهللي سبحانوي كعاالى بنقيًض ذلكن كعندما نجدي أف  الحمدن كال نتذٌكر 

األعرابى قد ذبلت كأف  األرضى أخذت عرمع الٌسماء كىي عركوا ظمأىان كعندما نجد أف  كثيران 
ألكلى شاكرةنن من الٌردائًد عتهٌددنا كعتسٌللي إلينا أةضان ال نذكري اهللى عز  كجٌلن ال نذكرهي في الحالًة ا

كال نذكرهي في الحالًة األخرل متضٌرعينى كداعينن كإنٌها لحالةه عنبئي بهبلؾو شدةدن كعنذري ببادو عن 
اهللي ةباثي على شقاءو كبيلن كما أجدرى باإلنساًف في مثًل ىذه الحالة أف ةتأٌملى ذاعون كأف ةتأٌملى 

 كاقاوي كحقيقةى الكوًف الذم ةايشي فيو.

اهللى سبحانوي كعاالى ابتبلنا بهذه الٌردائًد التي نمرُّ بهان كلو ل  ةأذف لسمائًو أف عمطر  عرلهلل لو أف  
كال ألرضًو أف عنبت كال للنباًت أف ةحافظى على ثمارهن عرل إلى أمٍّ ماليرو نلجأ؟ ىل من إلوو غيًر 

ىل عايضنا عن  -فهاعلى اختبل-اهلل نأخذي منوي رزقنا كنأخذي منوي رخاءىنا؟ ىل علوـي األرًض كٌلها 
الٌرقاًء الذم قد ةحي ي بنا؟ على اإلنساًف الااقًل أف ةسأؿى نفسون كأف ال ةبقى محجوبان في عبلفيًف 

خبائو كببلدعون ال ةمكني للااقًل أف ةجيبى إال جوابان كاحدان أال كىو إف  ةنبوعى الاطاًء ىو اهللن 
 كمالدري االبتبلًء ىو اهللي سبحانوي كعاالى.
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عز  على الااقًل أف ةال ى ىذه الحقيقة ذٌكرعوي  ةاتي كتاًب اهللن إف كافى ةقرأي كتابى اهللهلل ))أٌمن  فافٍ 
ىذا الذم ةرزقك  إف أمسكى رزقو بل لٌجوا في عتوٍّ كنفور((ن انظركا إلى عحٌدم بياًف اهلًل عز  كجٌلن 

من مااني جبلًؿ الٌربوبٌيًة األٌخاذهلل  انظركا إلى ىذا االستفهاـ الذم ةنباثي فيًو مانى الٌتحٌدم كمانى
))أـ من ىذا الذم ةرزقك  إف أمسكى رزقو((؟ إف ل  ةأمر اهلل الٌسماءى بأف عمطر كما قلت كل  ةأمًر 

األرضى بأف عنبتن التجئوا ما شئت  أف علتجئوان إلى االختراعاًت كاالبتداعاًت كعلوـً الٌررًؽ 
 ال شقاءنن كلن عنتقلوا إال من حرمافو إلى حرماف.كالغربن فواهلل لن ةزةدك  ذلكى كٌلوي إ

كقدةمان كحدةثانن قاؿى لنا األغبياءي المغٌفلوفهلل إف  ىنالكى قنابل عتفٌجري في الٌسماء فتيهًطلي األمطارى 
 حيثي شئنان كال ةزاؿي فرةعه من المغٌفلينى البيلو ةقولوفى ىذا الكبلـ.

ماللمبلةين عتضٌوري جوعان ىنا كىناؾ؟ كمالها عقفي على أةنى ىو الرصين الذم ةالٌدؽ ىذه الخرافة؟ 
حافًٌة الهبلًؾ كالموت؟ مالؤلراضي المحيطًة بنا غربان كشرقان ممحلةه ميجدبة؟ كمن حوًؿ ىذه 
األراضي ةكوف المخترعوفى كالالماءي كالباحثوف؟ لمذا ةتهٌددي الموتي الجياعى في افرةقيا كغيًر 

ًء المٌدعوف كمن كراءى  جنودى  المغٌفلوف من أجًل أف ةغٌيركا ىذه افرةقيا؟ لماذا ال ةقبلي ىؤال
ـى إلى لٌذةو كساادةن كمن أجًل أف ةبدلوا الٌرٌدةى رخاءن؟ ذلكى ألف  الكل  خاضعه طوعان أك كرىان  ااال

نا عز  لهذا القراًر الٌربٌانٌيهلل )أـ من ىذا الذم ةرزقك  إف أمسكى رزقو بل لٌجوا في عتوٍّ كنفور(ن كربٌ 
كجٌل ةرةدي مٌنا أف نتحٌقعى بابودةٌتنان كالابودةٌةي ال عتحٌقع إال بااللتجاًء إلى اهللن كااللتجاءي إلى اهلل ال 
ةفوري بينى جوانً  اإلنساف إال إذا مٌسوي الضٌُّرن إال إذا شارى بحالون إال إذا شارى باألل ن إال إذا شارى 

بن سواءه كافى ىذا اإلنسافي صالحان أـ طالحانن سواءه كافى مذنبان بربً  الجوع ةتهٌددهي من بايدو أك قرة
أك غيرى مذنبن ةرةدي اهللي عز  كجل  أف ةذٌكرى عبادهي بااللتجاًء إليون كمن ث   فهو ةنقله  ما بينى رخاءو 

 كشٌدةن رخاءه  نان ليذكركا اهللى بالٌركرن كشٌدةه  نان ليذكركا اهللى بالٌضراعًة كالٌدعاء.

كلذلك فقد مٌرت على الاٌلحابًة رضوافي اهلًل عليه  في عهًد عمرى بًن الخطٌاب فترة أمحلت فيها 
األرضن كاحتبسى فيها قطري الٌسماءن كأصحابي رسوًؿ اهلًل ى  من عالموفن كأميري المؤمنينى عمر 

اهلًل في عبادهن ال بد   ذلكى اإلنسافي الٌسائري على قدـً رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل ن كلكٌنها سٌنةي 
أف ةبتليه  بما ةذٌكرى  بااللتجاًء إلى اهلل ث   بما ةذٌكرى  بركًر اهلل. استمٌرت به  ىذه الحالة مٌدةن 
كقد ركل ابني كثيرو كصٌح ى ىذه الٌركاةةهلل أف  أعرابٌيان ذب ى شاةن كنظرى فاذا باظامها محمٌرة من شٌدًة 

اهن كذىبى إلى قبًر المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌل ى فقاؿهلل ةا رسوؿى الجوًع. فالاحى قائبلنهلل كامحٌمد
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اهلل استسًع ألٌمتك. فرأل األعرابيُّ علكى الليلةى رسوؿى اهلًل في الٌرؤةةن كقاؿى لويهلل أبرر إٌنك  
ـى األعرابيُّ من نومًو للتو كذىبى إلى أميرً   ستسقوفن كلكن ائًت عمر فقل لويهلل الكىٍيسى الكىٍيٍس. كقا

المؤمنينى عمر فأخبرهي بما رألن كعل ى عمري عأكةلى الٌرؤةان كعل ى أنٌها عذكرةه من رسوًؿ اهلًل لوي أف 
ةخرجى بالاٌلحابًة إلى الاٌلحراًء فيتضٌرعوا إلى اهلل. بكى عمر كأخذى ةستغفري اهللى عز  كجٌل ككأنٌوي اٌعه ى 

ن فخرجوا ةلتجؤكفى إلى اهللن كةتضٌرعوفى نفسوي بالٌنسياف كسرعافى ما نادل في أصحاًب رسوًؿ اهلل
عندى باًب اهللن كةمٌدكفى أكف  الحاجًة إلى اهلل كى  من عالموف. ى  أصحابي رسوًؿ اهللن كأميرى  

عمري بن الخطٌاب أميري المؤمنينن كمع ذلك ما اختلفت سٌنةي اهلًل في حٌقه ن أعختلفي في حٌقنا نحن 
رفينى على أنفسنان أكلئكى الذةنى ركبنا متنى الٌرطً  في أمورنا الاالاةن البايدةنى عن اهللن المس

 الٌسلوكٌيًة كاالعتقادةٌة؟ كيفى ةكوفي حالنا؟

فمالنا ال نلتجئي إلى اهلًل كما التجأى أكلئكى الاٌلحابةي على أقلٍّ عقدةر؟ ككما ذٌكرى رسوؿي اهلًل عمرى 
نوي كعاالى كاسألوي كاٌعجو إليون فاف  رسوؿى اهلًل كقاؿى لويهلل الكىيسى الكىيسن أم اخرج فادعي اهللى سبحا

ةذٌكرنا نحني أةضان من خبلًؿ كلٍّ شيءن كمن خبلًؿ كلٍّ أدبن كمن خبلًؿ كلٍّ مظاىًر البؤًس 
 كالٌردائًد على اختبلفها.

نان )فقلتي ةذٌكرنا رسوؿي اهلًل بالكىٍيسن أف نلتجئى إلى اهللن كأف نتضٌرعى إليون ةاللً  اهللي عز  كجل  شأن
استغفركا رٌبك  إنٌوي كافى غٌفاران * ةرسًل الٌسماءى عليك  مدراران * كةمددك  بأمواؿو كبنينى كةجال لك  
جٌناتو كةجال لك  أنهاران(ن فالله  ارزقنا اليقينى كما عرضىن كالله ى ارزقنا االلتجاءى إليكن الله   ال 

 لينا بهان فاستغفركهي ةغفر لك ..عحجبنا عنكى بنامةو عكرمنا بها كال برٌدةو عبت
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 ٠ب ػغجبً ِٓ غفٍخ إٌبً

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 المذنبة بتقول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

أنو كاف كثير الفكر دائ  الذكر دائ  األحزافن إلى  خر  rلقد ص  عما كرد من شمائل المالطفى 
ما ىنالك من الالفات التي صحت عن شمائل المالطفى عليو الالبلة كالسبلـن ككثيره من الناس 

قد ةتػىونىموف أنها من خالائالون كأنها من  rمائلو عندما ةسماوف ىذه الالفات كأمثالها من ش
بها  rالمزاةا التي ما ةنبغي أف ةتالف بها غيرهن فبل ةيحىمٍّلوف أنفسه  مسؤكلية االقتداء برسوؿ اهلل 

 أك بريء منهان كىذا كى  كبير.

ن أل  فاف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ إنما جالو اهلل عز  كجل قدكة لنان كجالو مثاالن ةحتذا 
ٍوـى اٍاخً  ةه حىسىنىةه لٍّمىن كىافى ةػىٍرجيو الل وى كىاٍليػى رى ةقل اهلل عز  كجٌلهلل (لىقىٍد كىافى لىكيٍ  ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى

ًثيرنا). كإذا كاف رسوؿ اهلل  الماالوـى من االنحراؼ المنٌزهى عن المااصي كالسيئاتن  rكىذىكىرى الل وى كى
الفكر دائ ى الذكر دائ ى األحزافن فكيف ةنبغي أف ةكوف حاؿ من ىو إذا كاف مع ذلك كثيرى 

مغموسه بالسيئات مارضه الرعكاب المااصي كااثاـن ال ةال  ماليره الذم سينتهي إليو أإلى جنة 
أـ إلى نارن إذا كاف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـن كىو الماالـو المنزه عن ااثاـن المبرر 

كبأف اهلل سبحانو كعاالى سياطيو إلى أف ةرضيون مع ذلك كاف كثير الفكر  برضواف اهلل عز  كجلن
دائ  األحزاف إذان كيف ةنبغي أف ةكوف حالنا نحن؟! كنحن ال نال  المالير الذم سننتهي إليون كال 

 نال  النهاةة المد خرة لنان ث   إننا مع ذلك كقبل ذلك ماٌرضوف للكثير من السيئات كااثاـ.
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الفة التي كردت عن المالطفى عليو الالبلة ك السبلـ ىي مانان عظي ه شرفو اهلل عز  إف ىذه ال
في ذلكن كلئن كانت ىذه الالفة في حياعو  rكجل بون ث  إنو عالي  لنا نحن أف نقتدم برسوؿ اهلل 

r   من المحسٍّناتن فهي في حياعنا من الضركرةاتن ال ةمكن أف عالل  حياعنا أبدان إال إذا كنا
الفكرن دائمي الذكر نتأمل في النهاةة التي نحن مقبلوف عليهان كنظران إلى أف  أكثرنا ميارضه كثيرم 

عن ىذه الالفة ميسرؼه على نفسون فكره متجوه إلى الدنيا التي من حولو  كالرهوات التي عبريؽ 
ةكوف عندما  –عن ةمينو كشمالون كذكره لمبلذه كمتاو؛ نظران إلى ذلك ... فقد أصب  إةمانينا 

إةماننا أمران عقليدةان كمظهران ميتان كشيئان ال حراؾ كال حياة فيون كل  ةاد غرةبان أبدان أف  –إةماف 
ةوصف اإلنساف بأنو مؤمنه باهلل عز  كجل ث  عجده ةؤلٍّو الدنيا التي ةساى كراءىا كةؤلو الرهوات 

إال في صفقاعو التجارةة أك  التي اقتنالت قلبو بالمحبة كالودادن كعجده ال ةتأمل صباحو كمساءه
 مع أنو مؤمن باهلل. –أعمالو الدنيوةةن أما حقوؽ اهلل عليو فهي  خر ما ةتأمل فيو كةفكر 

لماذا ككيف جاء ىذا االزدكاج بل ظهر ىذا التناقض؟ ألف ىذا اإلنساف ليس كثير الفكر كال دائ  
لذلك أةضا قد عجد اإلنساف كىو الذكر؛ بل ىو مادـك الفكر مادـك الذكر هلل سبحانو كعاالى؛ ك 

منتسب إلى اإلسبلـ كمنت و إلى اإلةماف باهلل سبحانو كعاالىن كلكنك عتأملو فاذا ىو سكرافن إذا 
ىو سكرافي بكبرةائون كإذا ىو مأخوذه بنا  اهلل التي أغدقها اهلل عز  كجٌل عليو قد جال منها 

ان من الال  ةجال من علمو سيلمان ةالو إليو حجاب بينو كبين اهلل سبحانو كعاالىن  عاه اهلل شيئ
ليتكبر بو على اهللن  عاه اهلل شيئان من القول كالاافية ةجال من قوعو كعافيتو دليل استغناءو عن اهلل 

سبحانو كعاالىن  عاه اهلل شيئان من الماؿ كالغنى جال ىذه النامة التي  عاه اهلل سبحانو كعاالى إةاىا 
عن اهلل سبحانو كعاالىن كىو مع ذلك ةنتمي إلى اإلةماف كةنتسب إلى  سىكىران ةرغلو كةلهيو

اإلسبلـن لكن أمُّ إسبلـ ىذا؟ كأمُّ إةمافو ىذا الذم ال ةنهض على جذكر كال ةستقر على حقيقة 
راسخة في الفؤاد!!! إف ىذا اإلنساف كأمثالو إنما ةنطبع عليه  قوؿ اهلل عز  كجلهلل (كىمىا ةػيٍؤًمني 

ٍ  بًالٌلًو ًإال  كىىي  مٍُّررًكيوفى). لئن ل  ةظهر ىذا في دار الدنيا فاف ذلك سيظهر عما قرةب ةـو أىٍكثػىريىي 
 القيامة.

كعبثان عحاكؿ إف أنت ناقرت كذىك رت كأن بت أك حاكرت كاحدان من ىؤالء الناس ؛ ألف السىكراف ال 
عقلون فاقلو في كاد كلسانو في  ةمكن أف ةايي ما عقوؿن السكراف ةتكل  إال أف لسانو منفالله عن

كادو  خرن كىؤالء سىكركا بنامة اهلل عز  كجل  أكالنن كنسوا أنفسه  ثانيان إذ إف  الواحد منه  ال ةفكر 
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في الرهر كال في الااـ مرةن في ذاعون من أنا .. ما حقيقتي .. ما ىي ىوةتي؟ ىل أنا أملك من أمر 
دائ   rها ؟ ال ةفكر على نقيض ما كاف عليو المالطفى نفسي مثقاؿ ذرة أـ ال أملك شيئان من

الفكرن فهو أكالن ناسو نفسون ثانيان ىو سكرافي بالنا  التي أغدقها اهلل سبحانو كعاالى عليو فحاؽ 
عليه  قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل (نىسيوا الل وى فىأىنسىاىيٍ  أىنفيسىهيٍ ( كلذلك ال فائدة من أف عحاكرى كاحدان 

ء كعحاكمو إلى موازةًن عل ن كال إلى موازةن رؤةا كال إلى موازةن عذكرة مما ةذكرنا بو اهلل من ىؤال
سبحانو كعاالى؛ كإال فاف كبلـ اهلل سبحانو كعاالى ةزلزؿ الجامدات كةجال الالخور الراسيات 

ا اٍلقيٍر فى عىلى  بىلو ل رىأىةٍػتىوي خىاًشانا عتفجر كعنهمر كيف ال كالرب عز  كجٌل ىو القائلهلل(لىٍو أىنزىٍلنىا ىىذى ى جى
ٍريىًة الل ًو). أم لو كجهنا خطابنا ىذا بدالن من اعجاىو إلى اإلنساف لو كجهناه إلى  مُّتىالىدٍّعنا مٍٍّن خى
جبل إلى حجارة إلى صخور لرأةت ىذا الجبل قد عهاكل لرأةتو عالدع من خرية اهلل سبحانو 

من ةتمتاوف بقلوب ىي أقسى من  -سبوع الماضي كما قلنا في األ-كعاالىن كلكن  في الناس 
الالخر ىي في الواقع ليست أقسى من الالخرن لكنها  لت أخيران إلى ىذه الحاؿ كما ةستحجر 

 الطين؛ ةتحوؿ الطين البلزب إلى حجر صلب كيف ىذا؟

لما نسي ىؤالء الناس أنفسه  كل  ةتفكركا بذكاعه ن كل  ةذكركا الاللة التي بينه  كبين اهلل 
سبحانو كعاالىن كأغرقوا أنفسه  في خض  النسياف ةومان إثر ةوـو كشهران إثر شهرو كعامان إثر عاـن 

رانت ىذه الحالة على قلوبه  كاستحالت ىذه األفئدة النابضة إلى صخور قاسية بل إف الالخور 
لكنو ةلوم ربما كانت أرؽ منها كألينن كلذا فانا ال ناجب عندما نرل إنسانان نذكره بكبلـ اهلل ك 

كةارض الرأس عن كبلـ اهلل سبحانو كعاالى ال ناجب إف ذىك رنا إنسانان بقوؿ اهلل سبحانو كعاالى (ةىا 
لىٍقنىاكي  مٍّن عػيرىابو ثي   ًمن نٍُّطفىةو ثي   ًمٍن عى  ا الن اسي ًإف كينتيٍ  ًفي رىٍةبو مٍّنى اٍلبػىٍاًث فىًان ا خى لىقىةو ثي   ًمن أىةػُّهى

اـً مىا نىرىاء ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى ثي   نيخٍ  مٍُّضغىةو  ل قىةو لٍّنيبػىيٍّنى لىكيٍ  كىنيًقرُّ ًفي اأٍلىٍرحى رًجيكيٍ  ًطٍفبلن مُّخىل قىةو كىغىٍيًر ميخى
ليغيوا أىشيد كيٍ  كىًمنكي  م ن ةػيتػىوىف ى كىًمنكي  م ن ةػيرىدُّ ًإلىى أىٍرذىًؿ اٍلايميًر ًلكىٍيبلى  ٍيئنا  ثي   لًتىبػٍ ةػىٍالى ى ًمن بػىٍاًد ًعٍل و شى

ا اٍلمىاء اٍىتػىز ٍت كىرىبىٍت كىأىنبىتىٍت ًمن كيلٍّ زىٍكجو بىًهيجو  #ذى  هى ةن فىًاذىا أىنزىٍلنىا عىلىيػٍ ًلكى بًأىف  كىعػىرىل اأٍلىٍرضى ىىاًمدى
ٍوعىى كىأىن وي عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قى  ًدةره # كىأىف  الس اعىةى  عًيىةه ال  رىٍةبى ًفيهىا كىأىف  الل وى ىيوى اٍلحىعُّ كىأىن وي ةيٍحًيي اٍلمى

اىثي مىن ًفي اٍلقيبيوًر) نقرأ ىذا الكبلـ على أسماع أشخاص كإذا بنا نتخيل ىذه ااةات ككأنها   الل وى ةػىبػٍ
كرة قذفتها إلى جدارو صلب ما ىي إال أف عرعد من ذلك الجدار إلى الجهة التي اعجهت منون 

 اؿ  ذانه  كعلك ىي حاؿ قلوبه .علك ىي ح
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الربُّ عز  كجل ةقوؿهلل ال عتباىى بالمك فيوشك إف طالت بك الحياة أف ةزكؿ علمك باد جهل 
أف ةزكؿ علمك ىذا فتالب  جاىبلن باد عل ن كعالب  ناسيان باد ذكر كعالب  ضايفان باد قوةن إذان 

تع بو إلى حينن كمع ذلك فما أكثر ىذا الال  ليس علمك إنما ىو عل  اهلل الذم أنزلو إليك لتتم
السيكارل الذةن ةتباىوف بالال ن كةقولوف إف اإلنساف قد كصل من الال  إلى حيث امتلك زماـ 
الطبياة كسخرىا كما ةراء ككصل بها إلى ما ةرةدن كمن ثى   فهو ليس بحاجة إلى دةن كال إلى 

ىذا الابث كىذا الهذةاف!! كإلى أمٍّ االنضباط بريءن ىل في السيكارل من ةكوف سيكره أشد  من 
حدو كصلتى من الال  ةا أةها األحمع؟ ما ىو الال  الذم كصلت إليو كأنت عاجزه عن التحك  في 
ذاعك فضبلن عن التحك  بما عسميو الطبياةن إٍف ابتبلؾ اهلل بأرؽ ال عستطيع بالمك الذم عتباىى 

كجٌل أف ةجال نومك ثقيبلن ال ةنفك عنك ل   بو أف عجر  إلى عينك الرقادن كإف شاء اهلل عز  
عستطع أف علتجئ إلى عل  ةايد لك اليقظةن كإذا نظرت إلى نفسك في المر ة كقد ظهرت في 

كجهك خطوط المريب كامتؤل الرار األبيض في فودةك كرأسك ل  ةينجدؾ علمك في أف ةايد 
سبب ىذا كلٍّو أف  ىذا اإلنساف غافل إليك الرباب مرةن أيخرلن أمُّ سكرو ىذا؟ ما سبب ىذا كلٍّو؟ 

ال ةمتع كيانو بفكر كال بذكرن كمن ث  ففيما ةحزف كلماذا ةجزع كىو ال ةال  إال اللحظة التي 
ةايش فيها!! ال ةال  ذاعون كال ةال  الابلقة بينو كبين خالقون كال ةال  شيئان عن جوىره ككيانو 

غدةها بأم ٍّ فكر كال أم ذكرن فالحب بايده عنو كالتأمل كمبدئو كمنتهاهن ذلك ألنو ال ةمٌتع كيانو كة
في المستقبل بايده عنون كنسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةاافينا مما ابتلى بو كثيران من خلقون كنسأؿ 

اهلل سبحانو كعاالى أف ال ةضرب بين عقولنا كبين أنفسنا بحجاب ةىزجُّنا إلى أسوأ مما عليو 
 المجانين

 ةغفر لك  فاستغفركا اهلل
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 فٟ شِٙو هث١غ رٙتُّ ه٠بُػ ؽتِّ هٍِٛي هللاِ 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ه ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحد
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 نبة بتقول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذ

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

في شهًر رمضاف عهبُّ رةاحي اإلةماًف باهلًل عز  كجٌلن كفي شهًر ربيع عهبُّ رةاحي حبٍّ رسوًؿ اهلًل صلى 
اهللي عليًو كسٌل ن كاإلةمافي كالحبُّ متبلزماًف ةكٌملي الواحدي منهما ااخرن فبل ةفيدي إةمافه كقرى في 

و إف ل  ةسكن في قلبًو الحٌبن كال مانى لهذا الحٌب إف ل  ةيغرىز في عربًة اإلةماًف باهلًل عقًل صاحب
 سبحانوي كعاالى.

كلكن  الحٌب كافى كال ةزاؿي ىو القائدن كىو المهٌيجى كالمحٌرؾ. فاذا عمٌتعى اإلنسافي باإلةماًف باهلًل 
كل  ةثمر ىذا اإلةمافي حٌبان هلًل عز  كجٌل كمن  سبحانوي كعاالىن كاستقر  ىذا اإلةمافي قراران في عقلون

ث   حٌبان لرسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ن فاف  ىذا اإلةماف ال ةمكني أف ةالل ى من أمًر صاحبًو 
ـى في حياعًو ماوٌجانن كىذا اإلةمافي أشبوي ما ةكوفي بالٌرجرًة الٌتي ال عثمر.  فاسدانن كال ةمكني أف ةقوٍّ

كمن ث   حبُّ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  ىو  -حبُّ اهلًل عز  كجٌل  -د كافى الحٌب كىكذا فق
 ثمرةي اإلةماف.

ككما أف  الٌرجرةى ال قيمةى لها إف ل  عثمرن فاف  اإلةمافى األعزؿ ال قيمةى لوي إف ل  ةتو ج بالحبٍّ 
 الحقيقٌي هلًل كلرسوًؿ اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌل .

كألمرو ما عندما ناودي إلى كتاًب اهلًل عز  كجٌل كنقفي على ااةات التي ةالفي اهللي فيها نبٌيوي كرسولىوي 
محٌمدان عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن نجدي أف  البيافى اإللهٌي ةستثيري القلوبى إلى حبٍّ ىذا الٌرسوًؿ الاظي  

نتى عقرأ في كتاًب اهلًل عز  كجٌل عن رسولو صلى اهللي أكثرى مما ةستثيري الاقوؿى إلى اإلةماًف بنبٌوعو. فأ
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عليًو كسٌل ى ىذا الكبلـهلل )لقد جاءك  رسوؿه من أنفسك  عزةزه عليًو ما عنٌت  حرةهه عليك  
بالمؤمنين رؤكؼه رحي (. كعقرأي قوؿى اهلًل سبحانوي كعاالىهلل )كما أرسلناؾى إال رحةن للاالمين(. كعقرأي 

ٌنكى لالى خيليعو عظي (. ككلُّ ىذه الكلمات إنٌما عثيري كوامنى الحبٍّ في القلب قولوي عز  كجٌلهلل )كإ
 لهذا الذم ةالفوي اهللي عاالى بهذه الٌناوت.

كلكٌنكى بالمقابل ال عجدي أف  القر فى ةرٌكزي مثلى ىذا الٌتركيز على حوافًز اإلةماًف الاقليٍّ برسوًؿ اهلل 
اإلةمافى ةستقلُّ بًو الاقلي إف فٌكرن كةكفي لدخوًؿ اإلةماًف كعسٌربًو صلى اهللي عليًو كسٌل ن ألف  ىذا 

إلى الًفكًر كالاقل أف ةتأٌملى اإلنسافي عأٌمبلن موضوعٌيان حٌران في شواىد النبٌوًة من حياة رسوًؿ اهلًل صلى 
ن الحبُّ اهللي عليًو كسٌل ن كلكن  الذم ةحتاجي إلى عمكينن كالذم ةحتاجي إلى دفع إنٌما ىو الحبٌ 

الذم ةنبغي أف ةستقر  في القلب. ألف  ضمنى ىذا الحبٍّ عقباته كثيرة ال عوجدي أمثاؿي ىذه الاقباًت 
 في طرةًع الاقل.

دكف حبٍّ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  حبُّ الٌرهواتن حبُّ األىواءن حبُّ المناصًب كالٌرئاسًة 
ان ىذه عقباته عقفي حائبلن بينى القلًب كصاحبًو فتالٌدهي عن كالٌزعامة كالاالبٌية بأنواعها كأشكاله

حبٍّ اهلل عز  كجل ن كمن ث   عن حبٍّ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ن ذلكى ألف  ىذا اإلنسافى 
 .ةيواجىوي في طرةقو بحبٍّ أقول .. أال كىوى حبُّ الٌدنيا بكلٍّ ما عتنٌوعي إليًو الٌدنيا من فركعو كأقساـ

حبُّ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  ىو ثمرةي اإلةماًف بنبٌوعو. فمن ل  ةيرًرب قلبوي بمااني ىذا 
الحٌبن ل  ةستفد شيئان من اإلةماًف بنبٌوعًو صٌلى اهللي عليًو كسٌل . كالفرؽي بيننا كبينى أصحاًب رسوًؿ 

 اهلًل رضوافي اهلًل عليه ن أنٌه  عمٌيزكا عٌنا بهذا الحٌب.

أٌما اإلةمافي الاقلٌي فنحني نحمدي اهللى عز  كجل  على أنٌنا كإةٌاى  مؤمنوفى باقولنا بنبٌوعون كلكٌنه  
عجاكزكنا إلى شيءو  خرى عخٌلفنا عنه  فيون كقرت محٌبةه عظيمةه ىائلةه لرسوًؿ اهلًل بينى جوانحه  

ارؽي التي علمت ن كدانوا بالوالًء طغت على محٌبًة الٌدنيا كشهواعها كأىوائها فبدت منه  علكى الخو 
لرسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  كما عارفوفن كضٌحوا بكلٍّ غاؿو كرخيه في سبيًل أمًر اهلًل كمن ث   

في سبيًل أمًر رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل . أٌما نحني فتخٌلفنا كل  نستطع أف نرقى إلى ذلك 
إلى األدنىن ألف  الدنيا حبستنان كألف  أىواءنا كعالبٌياعنا صٌفدعنا  الاٌلايد ألف  األىواءى شٌدعنا

 باألغبلًؿ الثٌقيلةن ل  نستطع أف نتحٌرؾ كما عحٌرؾ أصحابي رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل .
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كإذا كقرى حبُّ رسوًؿ اهلًل في قلًب المؤمن فحٌدث عن  ثاًر ىذا الحبٍّ كال حرجن كليسى ثٌمةى قانوفه 
مو على قانوًف ىذا الحٌبن فبل ةقاؿ لمن عالٌرؼى بسائعو من حبٍّو لرسوًؿ اهللهلل )ًل ى(ن كال ةيقاؿي ةس

لويهلل )ىذا جائزه كذاؾى غيري جائز(ن ألف  منطعى الحبٍّ فوؽى كلٍّ منطعن كألف  قانونوي ال ةسمو عليًو أمُّ 
كسٌل  بوؿى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي  قانوفن فقد شربت امرأةه من أصحاًب رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليوً 

عليًو كسٌل ن اندفات إلى ذلكى بسائعو من الحبن فما أنكرى رسوؿي اهلًل عليهان ألف  المنطعى ةمنع من 
 ىذا اإلنكارن إنها انساقت إلى ذلكى بسائًع حٌب.

بنخامتو  كلقد علمت  أف  في أصحاًب رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل  من قد كانوا ةتباركوفى 
كبوضوءه مع الالً  بأف  المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ أال ةيرمى أصحابوي من نفسًو إال ما عقرُّ بو 

الاينن ككافى حرةالان على أال ةر   أحده منوي إال أطيبى رائحةن كلكن و الحب دفاه  إلى ىذا كأكثرن 
 ثٌمةى قانوفه أسمى من قانوًف الحبٍّ ىذا.كما أنكرى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ن إذ ليسى 

كلقد عمدى رجله من أصحاًب رسوًؿ اهلًل كىو سوادة رضي اهللي عنو قبيلى ابتداًء المسلمينى بالقتاًؿ 
ةوـى أحدن عمدى إلى بطًن رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  فهج ى عليًو ةقٌبلون كربٌما استرنعى أحدنا 

اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ى ل  ةنكر عليًو ذلكن كلُّ ما في األمر أنٌوي سألوهلل  ىذا الفالن كلكن  رسوؿى 
)كةحكى ما الذم حملكى على ىذا ةا سوادة(؟ قاؿهلل )ةا رسوؿى اهلل لقد خريت أف ةكوفى ىذا اليـو 

ىو  خرى عهدم بكن فأحببتي أف ةكوفى  خرى عهدم بك أف ةلتالعى جسدم بجسدؾ(. سيلطةي 
 أف ةسكتوي أمُّ قانوفو كال أمُّ منطع.الحب ال ةمكن 

كإذا رأةتى في محٌبي رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل  من عفوح حوؿى قلوبه  كمراعرى  في شهًر 
ربيعو ىذا رائحةي الذٌكرلن ذكرل كالدًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل ن فتهيجه  ىذه الٌركائ  

ا قد عدفاه  إليو من احتفاالتو كلقاءاتو ككلماتو كقرباتو كىذه الٌرةاح كعستثيرى  كعدفاه  إلى م
أةٌان كافى نوعهان فبل سبيلى لئلنكار على شيءو من ذلكن ألنٌوي منطعي الحٌبن كأعني بمنطًع الحٌب 
ذلكى المنطعى الاٌلادؽ الذم ةنبعي كالذم ةتاالى من بيًن الجوان  بدافعو حقيقيٍّ خاؿو كخاله عن 

المتنٌوعة. ال ةمكني إلنسافو أف ةنكرن كلو أف  إنسانان زارى مثول رسوًؿ اهلل صلى  الٌروائًب المختلفةً 
اهللي عليًو كسٌل  كألزـى عقلوي بكلٍّ أدبو كاحتراـو كاحتراـن كلكن  ىائجى الحٌب عغٌلبى على ىذا القرارن 

دى منطقان ةتغٌلبي عليًو كعغٌلبى على ىذه الٌضوابً  الاقلٌية في كيانو فالاحى كىاجى كماجن فاٌنكى لن عج
 كةسكتوي في علكى اللحظةن ىذه حقيقةه ال رةبى فيها ةا عبادى اهلل.
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فبل رةب أف من شأًف اإلنسافي المحٌب أف ةحتفلى بذكرل مولًد رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل ن 
هلل ما الذم حملوي كالٌدستوري الذم ةدفاوي إلى ىذان كبوساًو أف ةطمئن  إليو أف ةراجعى قلبو فيتساءؿ

على ذلك؟ أىوى رةاءه؟ أىيى سماةه؟ أـ ماللحةه؟ أـ غرضه دنيوٌم؟ فليال  أف  أمرهي مرميٌّ عيرضى 
الحائ ن كلن ةنظرى إليًو اهللي كال رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل . أٌما إف عادى إلى قلبو ككجدى أف  

وانحون كحبٌّ هلًل عاالى أضرمو في فؤادهن كاإلنسافي الحوافزى التي دفاتوي إلى ذلكهلل ناره عهيجي بينى ج
 ال ةكٌذبي شاورهن إف عل ى أف  ىذا ىو الٌدافع فليهنأ أنٌوي بهذا ةتقٌربي إلى اهلل كرسولو.

كإف قاؿى قائلهلل فأةنى ىو الٌدليل؟ كأةنى ىي الحٌجة؟ كأةنى ىي المرركعٌية؟ قل لوهلل أنتى عايش في 
ٌدث عن األحكاـ التي عتالع بالواقًع الفكرمٍّ كالاقبلنٌين أٌما نحني عالً  الاقبلنياتن كأنتى عتح

ـى بو.  فنتحٌدثي عن دائرًة الحٌب التي إف زيج  اإلنسافي فيها كافى مازكران أةٌان كافى الاملي الذم قا

وي سيئلهلل على أف  رسوؿى اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  كافى ةالوـي ةوـى اإلثنينن كقد كردى في الاٌلحيً  أنٌ 
 لماذا عالوـي ةوـى اإلثنين؟ قاؿهلل "ذلكى ةوـه كيلدتي فيو".

كلو ل  ةكن ىنالك من الماتمدات كاألدلٌة على أف  ةوـى ميبلًد رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  ةوـه 
مقٌدسه من الٌزمنن كةوـه أزىر من الدىرن لو ل  ةكن ثٌمةى دليله على ىذا غيري ىذا الحدةث لكفىن 

بل ةنبغي أف ةندفاوا إلى أف ةجالوا من شهًر ربيعو كٌلو  -ال أقوؿي مازكرةن -كافى الٌناسي جمياان كل
مثابةى احتفاءو كاحتفاؿو كسركرو برسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ن ال نرترطي لذلك إال شرطان كاحدانهلل 

أف ةبلحظوا أفئدعه  فيتأٌكدكا أال كىو أف ةاودكا إلى قلوبه  فينٌقوا ىذه القلوبى من الٌروائبن ك 
أف  حوافزى  ىي الحٌب كال شيءى غيري الحٌب. كنحني نال ي أف  لكلٍّ شيءو دليبلنن فاذا كافى الٌدافعي 
ىو ىذا الحٌبن الحبُّ الذم ةدفعي اإلنسافى إلى االحتفاًؿ بذكرل رسوًؿ اهلل ةدفاوي من باًب أكلى 

 إلى االنضباط بأمًر رسوًؿ اهلل.

دفاني الحٌب إلى أف أنفعى الماؿى سخٌيان كأنا أنتري بذكرل مولًد رسوًؿ اهللن ث   ال ةدفاني كيفى ة
ىذا الحٌب إلى أف أخرجى زكاةى مالي؟ ث   ال ةدفاني ىذا الحٌب إلى أف أفط ى نفسي عن الٌربا؟ ث   ال 

كيفى ةدفاني الحبُّ   ةدفاني ىذا الحٌب إلى أفط ى جيبي عن الغلٌو كعن الغشٍّ في المااملة؟ كيف؟
 إلى شيء ث   ةأخذ في كياني فبل ةدفاني إلى ما ىو أى ُّ من ذلك؟
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بقيى شيءه كاحدهلل ما زاؿى كثيره من اإلخوًة ةقاوفى في إشكاؿو فيًو كةسألوفهلل ىنالكى من ةزع  أف  
عتكٌرري على  االحتفاؿى بذكرل مولًد رسوًؿ اهلًل بدعة فما الحعُّ في ىذا؟ أسئلةه ال عنتهي كما عزاؿي 

ـي الذم قلتوي ىو األساسن لكٌننا نضيفي إلى ذلكهلل أف  من  األسماع. نقوؿي بادى الذم قلتون كالكبل
احتفى كاحتفل بذكرل مولًد رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  ماتقدان أف  ذلكى ثابته في سٌنتون كأف  

من سٌنًة رسوًؿ اهلل أك أنٌوي ثابته باجماع فقد أخطأى ذلكى ثابته كمستقرٌّ بنهٍّ من كتاًب اهلًل أك نىهٍّ 
كابتدعى كال شٌكن ألف  ىذا ل  ةثبت ال في كتابو كال في سٌنةو كال استقر  عليًو إجماع. أٌما إف اندفعى 

إلى ىذا االحتفاًء كاالحتفاؿ بدافعو من ىذا الحبٍّ الذم قلتن كىو ةال  أنٌوي ةقوـي بنراطو 
نوي خيره دةنٌي. إذا كافى ىذا ىو رائده كىذا دافاو فبل شك  أنٌوي مأجوره كمثابه على اجتماعيٍّ ةبتغى م

ىذا الاملن كاألمري في ذلك كاقامة المؤسسات الٌتاليمٌيًة التي ةبتغى من كرائها خدمةي شرةاًة اهللن  
أنرطةه اجتماعٌية ةبتغى  كاقامًة المرافًع الثٌقافٌية التي ةبتغى منها عزكةدي المسلمينى بالفكًر اإلسبلمٌين

منها خيره دةنٌين ككالمؤعمرات التي عنفعي عليها األمواؿ الٌسخٌية لذكرل كالدًة فبلفو أك فبلفو أك 
فبلفو من أعبلـً المسلمينى كأطفاله  كعنفعي على ذلكى األمواؿى الٌسخٌيةن نراطاته اجتماعٌية كلكن 

ىو الٌدافع فبل شك  أف االحتفاء بمولًد رسوًؿ اهلًل ةبتغى من كراًء ذلكى خيره دةنٌي. إذا كافى ىذا 
صلى اهللي عليًو كسٌل  في مثًل ىذا الٌرهر ةقعي في مقٌدمًة قائمًة ىذه األنرطًة االجتماعٌيًة كٌلهان كال 
ةمكن أف ةخالف في ذلك إال إنسافه فرغى قلبوي من كوامن الحٌبن كمثلي ىذا اإلنساًف ال ةػينىاقىٍش 

 كي جسوران كاصلةن بينكى كبينو.ألٌنكى ال عمل

أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةجالى رائدنا اإلخبلصى لوجهون كأف ةتٌوجى حٌبنا 
باالنضباط بسٌنًة رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  كالٌسيًر على نهجون أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى 

 الاظي ...
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 مووٜ اٌٌّٛلٚالغ ا١ٌٍَّّٓ فٟ 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عب
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 هللأما بادي فيا عبادى اهلل

ىا ىو الٌزمني قد استدارن كىا ىو ذا قد عاد ليايدى إلينا ذكرل مولًد المالطفى عليًو الاٌلبلةي 
كالٌسبلـن كذكرل باثتًو إلى الاال ن كذكرل الٌرحمًة اإللهٌيًة الغامرة التي انتررت بينى الخبلئًع جمياان 

المبارؾ قد أظٌلك  من جدةدن  مع باثًة المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن ىا ىو ذا شهري المولدً 
كىا ى  الٌناسي قد عادكا إلى االحتفاًؿ بمولًد المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ على شٌتى 

المستوةاتن كفي كلٍّ األماكًن كالبقاعن كليسى بدعان من األمر كال شيئان عجيبان في الٌسلوؾ أف ةحتفلى 
ليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن فذلكى أدنى ما ةمكني أف المسلموفى بذكرل مولًد رسوله  كحبيبه  محٌمدو ع

ةاد  شااران ةدؿُّ على المحٌبةن كال ةمكني أف نتالٌورى أف  من حعٍّ األمً  كالٌراوب أف عحتفلى بذكرل 
ملوكها كرؤسائها كأف عنفعى على ذلكى الماؿى الوفيرن ث   عقف دكفى االحتفاًؿ بذكرل مولًد محٌمدو 

ٌسبلـن كعارضي عن ذلكى أك عرل إنكارى ذلك. ال ةمكني إطبلقان لهذةًن الٌنقيضيًن أف عليًو الاٌلبلةي كال
ةجتماا في قلًب مؤمنن فكما عندفعي األم  لبلحتفاًؿ بذكرةاًت ملوكها كرؤسائهان فمن بابو أكلى 

حٌمدو من الطٌبيايٍّ لها أف عندفعى بدافعو من نوًع ىذا الحبٍّ ذاعون فتحتفلى بذكرل مولًد رسولها م
عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ بالٌطرةقًة المرركعةن كبالٌسبيًل الذم ال ةاقبي ضررانن كباألسلوًب المٌتفًع مع 

 شرًع اهلًل عز  كجٌلن كلُّ ىذا أمره طبياٌي كشيءه محمود.
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عليًو  كلكن  األمرى الاجيبى حٌقانهلل أف عرل أف  المسلمينى كٌلما ازدادكا ابتهاجان بذكرل مولًد الٌرسوؿً 
الاٌلبلةي كالٌسبلـن ككٌلما أمانوا باالحتفاًؿ في ذكرل مولدًه في مثًل ىذا الٌرهًر المبارؾهلل كٌلما عادكا 
القهرلن ككٌلما عراخوا عن اعٌباًع سٌنتًو كالتمٌسًك بررعون األمري الاجيبي حٌقان أنٌوي بمقداًر ما ةقبلوفى 

 عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن بمقداًر ذلك ةمانوفى في على االحتفاًؿ كاالحتفاء بذكرل مولًد رسوًؿ اهللً 
الٌتغييًر كالٌتبدةلن كةمانوفى في الٌتبلعًب بررًع اهلًل سبحانوي كعاالى كفي اإلعراًض عنون بدكافعى 

 كأساليبى كأسماءو شٌتىن ىذا ىو األمري الغرةبي في حاًؿ ىذه األٌمة.

 

ركائ ي ذكرل مولًد رسوًؿ اهلًل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ في  ككٌلما رأةتي الٌزمنى قد استدارن ككٌلما ىٌبت
ىذا الٌرهًر المبارؾن كعذٌكرتي ىذا الٌتناقضى الاجيبى بينى احتفاالًت المسلمينى الٌركلٌية كبينى 

كاقاه  الفالٌين عذٌكرتي حدةثان لرسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ى ةأخذي بمجامًع القلوبن كعقرارُّ 
األلبابي كالٌنفوسن كىو حدةثه صحي  بل ىو من أص ٍّ األحادةًث المركةًٌة عن رسوًؿ اهلل لهولًو 

ـي مسل ه في صحيحو كمالكه في موط ئو كغيرىما عن أبي ىرةرةى  صٌلى اهللي عليًو كسٌل . ةركم اإلما
كحولوي كوكبةه من  رضيى اهللي عنوي أف  رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ى كقفى في البقيًع ذاتى ةوـو 

هلل  أصحابو فقاؿهلل "كاشوقاهي إلى إخواني". قاؿى لوي باضي أصحابوهلل )ألسنا إخوانكى ةا رسوؿى اهلل(؟ قاؿى
"بل أنت  أصحابين كإخواني أكلئكى الذةنى ل  ةلحقوا بادن كسأكوفي فرطان له  على الحوض". قاؿى 

اهلل(؟ قاؿى الٌنبيُّ صلى اهللي عليًو كسٌل هلل "أرأةت  لوي قائله عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل )أكعارفه  ةا رسوؿى 
لو أف  رجبلن لوي خيوؿه غرٌّ محٌجلة في خيلو ديٍى و بػيٍهٍ ن أفكافى ةارفها"؟ قالواهلل )نا  ةا رسوؿى اهلل(. 

أم لييطردكفى عن -قاؿهلل "فأنا أعرفه  غٌران محٌجلينى من  ثاًر الوضوء. أال ليذادف  رجاؿه عن حوضي 
ما ةيذادي البايري الٌضاؿ الذم اقتح ى بينى إبًل قوـو كىو ليسى منه ن لييذادف  أناسه عن ك  -حوضي

حوضي كما ةيذادي البايري الٌضاؿن فأقوؿي أال ىىليٌ  أال ىىليٌ ن فييقاؿي ليهلل )إٌنكى ال عدرم ك  بٌدلوا من 
 بادؾ(. فأقوؿهلل فسحقان فسحقان فسيحقا".

 

ربيعو األٌكؿ كرأةتي مباىجى المسلمين الظٌاىرةى كالٌركلٌية بمولًد  كٌلما استدارى الٌزمن كعادى شهري 
المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ ث   أمانتي الٌنظرى في كاقاه  المخزم كسلوكه  البايًد البايًد عن 
شرًع اهلًل كىدًم رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل  عذٌكرتي ىذا الحدةثن كافى من الممكن أف ةكوفى 
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فأؿى خيرو لنان كأف ةكوفى عنوافى بررل سارٌةو لقلوبنا. كلكٌنا بأةدةنا حٌولنا داللةى ىذا الحدةث 
 فجالناهي من أعظً  الٌتهدةداًت المخيفًة لنا. 

 

لو ل  نغٌير في شرًع اهللن لو كٌنا أمناءى على دةًن اهلل لو كٌنا أمناء على سٌنًة المالطفى عليًو الاٌلبلةي 
ـي في بي وعنان في أنفسنان معى أىلينا كأكالدنان في عبلقاعنا مع إخواننان في عبلقاعنا معى الماًؿ كالٌسبل

كالٌدرىً  كالٌدةنارن لو أنٌنا كٌنا على ىذه الٌراكلة لكافى حرةٌان بنا أف ننتريى كنحني نسمعي ىذا 
ةي كالٌسبلـ الذةنى الحدةثن كأف نتأٌملى خيرانن كأف ناد  أنفسنا مع إخواًف رسوًؿ اهلل عليًو الاٌلبل

اشتاؽى إليه  كحن  إلى رؤةاى  كأعلنى أنٌوي سيكوفي فرطان له . كلكٌنا بمحًض اختيارنان كبما جنتوي 
أةدةنان شئنا أف نكوف على خبلًؼ ذلكن فأماٌنا عغييران كعبدةبلن كعبلعبان بدةًن اهلًل عز  كجٌلن كىكذا 

األخرل التي أشارى إليها المالطفى عليًو الاٌلبلةي  حكمنا على أنفسنا أف نكوفى من علكى الثٌػٌلةً 
هلل أال ىل   أال  كالٌسبلـن عندما قاؿهلل "أال كليذادف  قوـه عن حوضي كما ةزادي البايري الٌضاٌؿن فأقوؿى

 ىلٌ . فيقاؿهلل )إٌنكى ال عدرم ك  بٌدلوا من بادؾ(".

 

كافى أكالنا أف نكوفى من المحافظينى   ما كافى أغنانا أف نزج  بأنفسنا فنالب ى من ىؤالًء الٌناسن كما
على شرًع اهللن المتمٌسكينى بهدًم رسوًؿ اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌل . كلكن انظركا ةا عبادى اهللن 

انظركا إلى أقوالنا كابتهاجاعنا كيفى عسيرن كإلى سلوكنا بأمٍّ كادو ةنحٌ ن كٌلنا ةتااملي بالٌربان إف ل  
أف  األمرى كقف عندى التوغل في ىذا الٌسلوؾن معى االعتراًؼ بأنٌنا مقاٌلركفى  ةكن كٌلنا فأكثرنان كليتى 

كمذنبوفن كلكن ةراءي أكثرنا إاٌل أف ةبٌررن كةأبى أكثرنا إال أف ةستخرجى الفتاكم الكاذبة من أجًل أف 
 كعاالى. ةبٌررى بذلك ابتاادهي عن دةًن اهلًل عز  كجٌلن كعمزةقو لواجبو من كاجباًت اهلًل سبحانوي 

 

كٌلنا ننظر إلى  داًب اإلسبلـً في بيوعنان فنجدي أف  ىذه اادابى مطركدةن مطركدةه من بيوعنان 
االختبلطي المرين بينى الٌرجاًؿ كالٌنساًء األجانبن أمره ماركؼ في بيوًت المسلمينى الحٌجاج 

ـى شابٌّ غيوره على دةًن اهلل المالٌلين المحتفليًن بموالًد المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ. كإذا  قا
ةذٌكري أباه بأف  ىذا االختبلطى غيري جائزن أبناءي الامومًة كبناتي الامومًة كأبناءي الخؤكلًة كبناتي 
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الخؤكلةن أجانبه باضيها مع باضن اىتاجى الوالدي عليًو كماجن كأزبدى كأركلن كأعلنى غضبوي على 
 نسافه ةزع  أنٌوي متدٌةنن نا ..الولدن كىو إنسافه ةزع ي أنٌوي مسل ن إ

 

انظركا إلى كاقانا ةا عبادى اهللن ك  بٌدلنا من األحكاـً اإلسبلمٌيًة الماركفة باسً  الٌتطوةًر كالٌتغييًر 
ـى عتبٌدؿي بتبٌدًؿ األزمافن كىي قاعدةه صحيحة لو أنٌا كضانا فيها  كالٌتبدةلن كبدعول أف  األحكا

اهلًل عز  كجٌلن كاٌلذم نٌبهنا إليًو علماؤنا كأئٌمتنا رحمه ي اهللي سبحانوي ماناىا الذم كضاوي فيها دةني 
 كعاالى.

 

كعنظر إلى كاقًع المسلمينى في أسواقه  كعجاراعه  فتجدي المباحهلل ىو كلُّ ما عطولوي ةدي الٌتاجرن أةٌان  
إليو. أٌما دةني اهلًل عز   كاف كمهما كافى شكلون أٌما المحٌرـهلل فهوى ما ال ةستطيع أف عمتد  ةدي الٌتاجرً 

كجٌل فموضوعه على الٌرفوؼن نتذٌكرهي عندما نرةدي أف نتسابعى إلى الايمىرن نتذٌكرهي عندما نرةدي أف نيهرىعى 
إلى الحٌج كنجالي أقدامنا علتالعي بظهورنا ركضان كراءى الحجٍّ إلى بيًت اهلًل الحراـ. أٌما ماامبلعنا 

ا الخداعن كأٌما الكيدي في المااملة فحٌدث كال حرج ككلُّ ذلكى ةقعي في المالٌيةن كأٌما الغٌشن كأمٌ 
 صفوًؼ الحٌجاج كالذةنى ةتظاىركفى بمظهًر الٌتدٌةن قبلى أف ةظهرى في صفوًؼ ااخرةن.

 

ماذا أقوؿ؟ ىذا الحدةثي في ىذا الموضوع حدةثه ذك شجوفن كشرحوي طوةلي الٌذةلن كىو ةزةدنا 
أعودي فأقوؿهلل ليسى عجيبان أف ةحتفلى المسلموفى بذكرل مولًد حبيبه  عليًو  ألمان فوؽى أل ن كلكٌني

الاٌلبلةي كالٌسبلـ فهذا شأفي كلٍّ أٌمةو عرعب ي ارعباطان كثيقان برسولها محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كلكن  
كزخرًؼ القوًؿ  الاجيبى حٌقان أف ةناقضى المسلموفى أنفسه ن كأف ةالنوا أنٌه  مسلموفى باألقواؿً 

ـي شيئان من حظوظه ن كشيئان من  كالٌرااراتن كلكٌنه  ليسوا بمسلمين عندما ةكٌلفه  اإلسبل
أىوائه ن كلكن  اهللى عز  كجٌل إنٌما ةذٌكرنا بالاملن كةنٌبهنا إلى االستمساؾ كالٌرشًد بالفال قبلى أف 

ابه مبين ةهدم بًو اهللي من اعٌبعى رضوانوي ةذٌكرنا باألقواًؿ كالٌرااراتن )قد جاءك  من اهلًل نور ككت
سيبيلى الٌسبلـ(. ةهدم بًو اهلل ال من رفعى شااراعون ةهدم بًو اهلل ال من جٌملى لسانوي باالحتفاالتن 
ةهدم بًو اهلل من اعٌبعى رضوانو سيبيلى الٌسبلـ. ةقوؿي اهللي عز  كجٌلهلل )كاعتالموا بحبًل اهلًل جمياان كال 
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عتالاـهلل الٌتمٌسك بحبًل اهللن كحبلي اهلًل شرعن كحبلي اهلًل الٌسلوؾي الفالٌي كليسى عفٌرقوا(. كاال
 الٌدعاكمى القولٌية. 

 

أسأؿي اهللى عز  كجٌل أف ةالل ى أحوالنا كأف ةايدنا إلى رشدنان كأف ةتكٌرـى علينا فيجالنا من إخواًف 
ن أكلئكى اٌلذةنى سييطرىديكفى عن حوضًو ةوـى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  المٌتباينى لررعون ال م

 القيامةن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...
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 ]أٍجبثٙب .. ٍٚجً اٌٛلب٠خ ِٕٙب[ فزٓ فط١وح ث١ٓ ٠لٞ ل١بَ اٌَبػخ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف  اهللى سبحانوي كعاالى أخفى ميقاتى الٌساعًة عن عبادًه جمياان بل عن المخلوقاًت كٌله ن كاستأثرى 
المًو كحدهن كلكن  اهللى سبحانوي كعاالى أكحى إلى نبٌيًو محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ دالئلى قرًب ب

الٌساعةن كأنبأهي بابلماعها كأشراطها. كنٌبهنا رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  إلى كثيرو من ىذه 
هذه األشراًط كالابلمات التي ظهرى  األشراطن كال شك  أف  إخبارى المالطفى صلى اهللي عليًو كسٌل  ب

كثيره منها دليله من أبهًر األدلًٌة على نبٌوًة سٌيدنا رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ن كعلى أنٌوي إنٌما  
 كافى ةيخًبري بوحيو من اهلًل سبحانوي كعاالىن ال بالهاـو كال بفراسةو كال غيًر ذلك.

كالٌسبلـ أف  من أشراًط الٌساعًة أف ةكثػيرى الهرجي كالمرجن أم أف  فلقد أنبىأىنا المالطفى عليًو الاٌلبلةي 
ةقل  األمني كةزكؿى الٌطمأنينةن كأف ةتهارجى الٌناسي كةتخاصموا ث   ةتقاعلوان كعالب ى الٌدماءي دماءي 

الًفتىني المسلمينى رخيالة. كأنبأنا صٌلى اهللي عليًو كسٌل  أف  من أشراًط الٌساعًة أف عىكثػيرى الًفتىنن 
المختلفةن ال سٌيما الًفتىني التي عدكري رحاىا على دةًن اإلنساًف المسل ن فهوى ةنظر إلى الحالًن الذم 
ةحاٌلني بًو ذاعوي ضد  شياطيًن اإلنًس كالجٌنن فبل ةرل ىذه الحالوفى إاٌل مهٌرمةن مثقوبةن ال ةستطيعي 

مًة طااـو طاىرةو من دىنىًس الحرمةن كمن اإلنسافي المسل ي أف ةحالٍّنى نفسوي فيهان إف بحثى عن لق
دىنىًس ما نهى اهللي سبحانوي كعاالى عنو ل  ةكد ةاثري عليهان كإف أرادى أف ةٌتقيى الرُّبيهات ال بًل 

المحٌرمات ل  ةكد ةجدي سبيبلن للتوٌقي منهان كإف أرادى أف ةبتادى عن الٌربا كفر  عنوي ةمينان أك شماالن ل  
من الٌربان كصدؽى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى إذ ةقوؿهلل "ةأعي على الٌناًس ةكد ةجدي مخلالان 

زمنه ةأكلي الٌناسي فيًو الٌربا أجمعن فمن ل  ةأكل منوي أصابوي من غباره". ما أعجبى ىذا الكبلـى الذم 
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نٌوي ةرل كيفى أف  الٌربا قد ةقولوي رسوؿي اهلل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كلكأنٌوي موجوده بينى ظهرانينان كلكأ
ن كإلى كلٍّ قرشو ةملكوي  عسٌللى بأشكالًو المختلفًة إلى كلٍّ دارن كإلى كلٍّ منزؿن كإلى كلٍّ جيبو

 إنساف.

ىذا باضه من الفتًن التي حٌدثى عنها رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ن كمنها الفتني التي عتسٌللي إلى 
ارن فبل ةكادي ةستطيعي الٌرجلي أف ةكوفى قٌوامان على بيتون ما ةكادي ةستطيعي األسرًة كإلى المنزًؿ كالدٌ 

الٌرجلي أف ةكوفى رقيبان على زكجًو كأىلًو كأسرعًو كأكالدًه كبناعون ذلك ألف  شياطينى اإلنًس كالجٌن 
أف ةحاٌلنى نفسوي  عتخٌب ي المثلى الذم ةرةدي أف ةحميى نفسوي فيهان كعبٌددي الحالوفى الٌدةنٌيةى التي ةرةدي 

 كذرٌةٌتوي كأسرعوي فيها.

ىذه الفتن التي أنبأى عنها رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  ىي باضه من أشراًط الٌساعةن كالحدةثي 
عنها طوةلن كأحادةثي ىذه الفتًن كثيرةه جٌدانن من بحثى عنها ر ىا ككقفى منها على الاىجىًب 

هلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ن كليسى مح ُّ نظرم في ىذه الكلمة أف الايجاًب الذم ةخبري بًو رسوؿي ا
أسٌليك  كأمٌتاك  بريءو من ىذه األحادةث ألستثيرى عجبك ن كلكٌني أرةدي أف أنٌبو إلى سؤاؿو ةطرحوي 
الٌسائلي ربٌمان إذ ةقوؿي أحدناهلل من أمٍّ نافذةو عندلعي ىذه الفتنن على الٌناًس عاٌمةن كعلى المسلمينى 

اٌصة؟ كما ىو سببي انترارىا بينى الٌناًس كما ةنترري الوباء؟ كالجوابهلل إف  ىذه الفتن إنما عتسٌللي خ
من بابو كاحدو بادى أف ةنكسرى كةتحٌط . ىذا البابهلل ىو بابي رقابًة المسلمين لدةنه ن كألكامًر 

امًر اهلًل عز  كجٌل ةنٌفذكنهان ربٌه  سبحانوي كعاالىن فطالما كافى المسلموفى بكلٍّ فئاعه  رقباءى على أك 
حٌراسان على كصاةا ربٍّ الاالمين لابادًه ةطٌبقونهان فاف  ىذه الفتن عكوفى بايدةن عنه ن ال ةريعي بينه  

ىرجه كال مرجن كال ةنترري كباءي أمٍّ فتنةو من الفتن ألف  اهللى عز  كجل  ما جالى دةنوي الذم اختارهي 
ضد  كلٍّ شقاءن كضد  كلٍّ كباءن كضد  كلٍّ فتنةو مهما كافى مظهرىا كمهما كافى لابادًه إال ليحاٌلنهي  

 نوعها.

كعندما عدنو الٌساعةي ركةدان ركةدانن كعندما عأذف الٌدنيا بأف عستجيبى إلى أمًر ربٌها في أف عنطومى 
لٌناس ةفتنوفى عن الٌدةًن كأف عقفى عن مسيرعها طبقان للمنهاًج الذم رسموي اهللي سبحانوي كعاالىن فاف  ا

بالٌدنيان ةفتنوفى عن أكامًر اهلًل بأكامًر الٌريطافن كةستدبركفى كصاةا اهلل بادى أف كانوا مقبلينى إليها 
متمٌسكينى بهان فاذا أعرضوا عن كصٌيًة ربٌه  كأعرضوا عن أكامًر موالى  كخالقه  الذم ىو أرح ي 

عتابات عليه ي المركبلتي التي ال حل  لهان ىذا ىو من كلٍّ شيءو به ن اندلقت إليه  الفتنن ك 
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الٌسببي أةها اإلخوةن كلُّ فتنةو من الفتن التي ةتطو حي فيها اإلنساف كةبحثي عن مخلهو لها فبل 
ةجدن إنما جاءعوي من نافذةو كاحدةن ىي نافذةيهلل عرًؾ كصٌيًة اهلًل عز  كجٌلن كاالبتااًد عن أمرًه سبحانو 

 الٌنالائً  كاألكامًر التي كٌجها اهللي سبحانوي كعاالى إلى عباده.كاالبتااًد عن 

كما أعل ي أف  اإلنسافى ةملكي أف ةجدى دليبلن على أف  أعظ ى دكاءو لئلنسانٌيةن كأركعى عبلجو ألدكائها 
على ىذان ةتمٌثلي  كأمراضها إنٌما ةتمٌثلي باعٌباًع أمًر اهلل كاعٌباًع كتاًب اهلل. ما أعل ي برىانان ةٌتض ي للااقلً 

في أكثرى من الفتن التي ةراىا اإلنسافي في ىذا الاالًر من حولون ىذه الًفتىني كحدىا دليله على أف  
اإلنسافى ال ةاللحوي إال دةني اهللن كال ةسادهي إال اعٌباعي أمًر اهلًل عز  كجٌلن فاف شقيى فؤلنٌوي أعرضى عن 

 والهي كخالقو سبحانوي كعاالى.أمًر ربٌون كألنٌوي ابتادى عن منهاًج م

كإذا سأؿى سائله ما المخلهي من ىذه الفتن؟ ككيفى الفراري منها؟ ككيفى أعٌقي من كبائها؟ فالجوابي 
أةضان كاض ! كلقد سيئلى رسوؿي اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  كىو ةتحٌدثي عن ىذه الفتًن كةحٌذري منها 

اـ الٌساعةن قاؿى لوي قائلههلل ما المخلهي منها ةا رسوؿى اهلل؟ كةالني أنٌها عبلمةه من عبلماًت قرًب قي
هلل "كتابي اهلًل سبحانوي كعاالى". كمانى قولًو "كتابي اهلل"هلل أم االنالياعي ألمًر اهللن كليسى مانى  قاؿى
قولًو "كتابي اهلل"هلل أم أف عرتركا نسخان كثيرةن من كتاًب اهلل فتضاوىا في جيوبك  أك عملؤكا بها 

يوعك ن أك عجٌملوا بها أسواقك  كمكتباعك . ليسى ىذا مانى كبلـً المالطفى عليًو الاٌلبلةي زكاةا ب
كالٌسبلـن بل إف  نسخةن كاحدةن من القر ف ةمكن أف ةهدمى اهللي عز  كجل  بها أٌمةن كاحدة حٌتى كإف 

قول على انتراًؿ ل  عضف إليها نسخه أخرلن كمبلةيني بل ببلةيني الٌنسًخ من القر ف ةمكني أف ال ع
أٌمةو من حمأًة الٌضبللًة كالٌضياع عندما ةكوفي اعٌباعي ىذه األٌمًة لهذه الٌنسًخ اعٌباعان شكلٌيانن كعندما 

ةكوفي اعتزازى  بهذه الٌنسخ اعتزازان مظهرةٌانن كإنٌما المانى الذم أمرى بًو رسوؿي اهلل ىو المانى الذم 
اهللهلل ))قد جاءك  من اهلًل نوره ككتابه مبين ةهدم بًو اهلل من اعٌبعى  أمرى بًو اهللي عز  كجٌلن كماذا ةقوؿي 

ـى كلمًة ةهدم بًو اهللي من  رضوانوي سيبيلى الٌسبلـ كةخرجه  من الظٌلماًت إلى الٌنور((. قفوا ماي أما
دم بًو اعٌبعى رضوانون ل  ةقلهلل ةهدم بًو اهلل من جم لى طباعتون ةهدم بًو اهلًل من استكثرى كجودهن ةه
 اهلل من عاجرى بًو مرترةان بائاانن ما قاؿى ىذان كإنٌما قاؿهلل ))ةهدم بًو اهللي من اعٌبعى رضوانو((.

أةنى المٌتباوفى لرضواًف كتاًب اهلًل عز  كجٌل؟ أةنى اٌلذةنى ةحٌرموفى حرامو؟ كةخضاوفى لواجباعو؟ 
 كةبتادكفى عن منهٌياعو؟
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كجٌلهلل ))ةا أةٌها الٌنبيُّ قل ألزكاجًك كبناعكى كنساًء المؤمنين ةدنينى  أةنى الذةنى إذا سماوا قوؿى اهلًل عز  
عليهن  من جبلبيبهن ((. إذا سماوا ىذا األمر قالوا سماان كطاعة كنٌفذكا األمرى كما أمىرى اهللي سبحانوي 

 كعاالى؟

ـى الٌربا((. قالواهلل لٌبيكى الله   أةنى الذةنى إذا سماوا قوؿى اهلًل سبحانوي كعاالىهلل ))كأحل  اهللي البيعى كحرٌ 
 لٌبيكن ىا لقد طٌهرنا بيوعنا كجيوبنا من الٌربا؟

 أةنى اٌلذةنى إذا سماوا قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل )فاف عبت  فلك  رؤكسي أموالك  ال عىظلموف كال عيظلموف(.

ًة كالمالٌيًة لهذا أةنى الذةنى إف سماوا ىذا الكبلـ أخضاوا حياعه  كٌلها بكلٍّ أنرطته  الٌتجارةٌ 
 الكبلـ؟

أةنى الذةنى إذا سماوا قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل ))كأمير أىلكى بالاٌلبلًة كاصطبر عليها ال نسأليكى رزقان نحني 
 نرزقكى كالااقبةي للتقول((. قالوا لٌبيكى الله   لٌبيك ىا نحني قٌواموفي على أسرنا كأكالدنا؟

عز  كجٌلهلل ))ةا أةها الذةنى  منوا قو أنفسك  كأىليك  ناران كقودىا أةنى اٌلذةنى إذا سماوا قوؿى اهلًل 
الٌناسي كالحجارة عليها مبلئكةه غبلظه شداد((. كجفت قلوبه ن كذابت نفوسه  خريةن كخوفان من 
اهلل؟ كارعادت فرائاله  كقالوا ةا رٌب ىا نحني أكالًء حٌراسه على بيوعنان أىلينان بناعنان أكالدنان ضد   

 موبقةو كانحراؼ؟ كلٍّ 

اعٌباعينا لكتاًب اهلًل نيًسٍخن ليتحٌوؿى إلى عجارةو بالمالاحفن اعٌباعنا لكتاًب اهلًل عز  كجل  ميًسخ 
ليتحو ؿى إلى عهادو بنسًخ ىذه المالاحًف شكبلنن ككٌلك  ةال ي مانى ىذا المسخ كما فيًو من عبلعبو 

 بدةًن اهلًل كخداعو ألمًر اهلًل عز  كجٌل.

ـه بل عاماف حٌتى  فيما مضى كافى الواحدي من أصحاًب رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل  ةمرُّ عليًو عا
ةحفظى سورعيًن من كتاًب اهللن كةقوؿي قائلناهلل عاماًف ليحفظى سورعيًن كالبقرة ك ًؿ عمراف؟ ما ىذا 

ةةو ةمرُّ عليها أحدى  الٌتقالير؟ نحني نحفظوي في أشهر! كلكن ما مانى حفظه  لكتاًب اهلل؟ ما من  
إال طٌبقها على نفسو كرٌكضى كيانوي على عطبيًع أكامًر ىذه ااةةن ث   ةنتقلي منها إلى األخرل فالٌتي 
عليها فالٌتي عليها. كإنٌما كافى مانى حفًظ أحدى  لكتاًب اهلل أك لسورو من كتاًب اهللهلل حفظي مااني 

ز  كجل  أف عيهدىر. فكانوا ةػيهىٌنؤكفى بهذا الحفظ ألنٌوي حفظه ىذه ااةاًت أف عضٌيعن حفظي أكامًر اهلًل ع
دقيعن حفظي رعاةةن أٌما نحني فنحفظ كىذا في أحسًن األحواؿن ىذا بالٌنسبًة لمن ةحفظي كتابى اهلًل 
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عز  كجٌلن كقليله ما ى  كى  أحسني الٌناًس في عالرنا اليـو نسبٌيانن إال أف  ىذا الحفظ ال ةادك أف 
 حفظان لفظٌيانن كما ىذا ىو االعٌباعي الذم أمرى اهللي عز  كجل  بو؟ ةكوفى 

عاظي ي حيريماًت اهلل شيءه ضٌياناهن عاظي ي مانى كبلـً اهلل شيءه أعرضنا عنون إٌني ألذكر قاٌلةى ذلكى 
 الخليفًة الاظي  أٌكؿي خلفاًء بني عثماف )عثماف بن أرطغل( نزؿى ضيفان عندى صاحبو لون كلما جاءت

ـى فيهان كلػٌما أرادى ىذا الخليفةي الاظي ي أف ةرقد  ساعةي الٌرقاد أدخلوي إلى الغرفًة التي ىٌيأىا لو لينا
ـى ىذا الكتاب  انخفضى بالرهي إلى شيءو ماٌلعو في جداًر الغرفة كنظر كإذا ىو كتابي اهللن كقفى أما

دى في غرفةو فيها كتابي اهلل(؟ ل  خاشاان ماٌظمان كعساءؿى في نفسًوهلل )كيفى أضطجعي كأعمد دي ألرق
ةستطع ىذا اإلنسافي أف ةتمٌددن كل  ةستطع ىذا اإلنسافي أف ةغمضى عينون كىيمنت عظمةي كتاًب 
ـى كتاًب اهلًل عز  كجٌل ىذا  اهلًل على مجامًع قلبو فبقيى كاقفان إلى لماًة الفجرن كاقفان ىكذا خاشاان أما

ن الفتن. ال بل أكثر من ىذان فت ى اهللي أماموي ماارجى الاٌلاود اإلنسافي بهذه الخرية عال ى نفسوي م
كأعطاهي اهللي مفتاحى خبلفةو إسبلمٌيةو راشدةو امتٌدت قركنان من الٌزمنن ىو الجىدُّ األٌكؿ لخلفاًء بني 
كجٌلن عثمافن لكن كيفى كافى ىذا؟ كبأمٍّ ثمنو أكالهي اهللي عز  كجل  ذلك؟ بتاظيمًو لحرماًت اهلًل عز  

 ذلكى ))كمن ةاٌظ  شاائًرى اهلل فانٌها من عقول القلوب((.

هلل عبلمةه من عبلماًت قرًب قياـً  عبادى اهللهلل ىذه الفتني التي ةتطٌوحي فيها كثيره من المسلمينى اليـو
 الٌساعةن كالمخلهي منهاهلل الٌتحاٌلني بدةًن اهلًل عز  كجٌلن فمن عحاٌلنى منها بدةًن اهللن كعمٌسكى بأكامرً 
اهللن كاعتال ى بمنهًج كتاًب اهلًل كسٌنًة رسوًؿ اهللهلل فاف  اهللى ةاالمون كإف  اهللى ةبادهي عن عواصًف ىذه 

الفتن. أٌما من استررؼى إليها فانٌها عيطوٍّحي بو كعهلكو. أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ن 
 فاستغفركهي ةغفر لك ..
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 ػٕلِب ٠زشبئُ اٌؼجل ِٓ اٌّٛد

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
فيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كص

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ي الٌناًس أغبػى من رجلو إذا ذيكٍّرى بالموًت اشمأز  من ىذا الحدةثن كأعرضى عنوي بسماًو ما رأةتي ف
 كبالرهن كعحاةلى بكلٍّ األسباب أف ةغيٌػرى مجرل الحدةث كأف ةطومى الكبلـى عن الموت بنقيضو.

حٌين كلئن  ىذا مع أنٌوي ةال  علمان ال ةدركوي شكٌّ كال رةب أف  الموت نازؿه بكلٍّ إنسافو بل بكلٍّ 
نسيى ىذه الحقيقة فاف  خالع الموًت كالحياة ةذٌكري كل  عاقلو بها صباحى مساء. ةسمعي قوؿى اهلًل عز  
كجٌلهلل )قل إف  الموتى اٌلذم عفٌركفى منوي فانٌوي مبلقيك (ن كةسمعي قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل )قل ةتوفٌاك  

  عيرجىاوف(ن كةسمعي قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل )كلُّ نفسو ذائقةي مىلىكي الموًت اٌلذم كيكٍّلى بك  ث   إلى رٌبك
الموًت كإنٌما عػيوىف وفى أجورك  ةوـى القيامة(ن كقولىوي عز  كجل هلل )كلُّ نفسو ذائقةي الموت كنبلوك  بالٌررٍّ 

ن ذكًر ىاذـً كالخيًر فتنةن كإلينا عيرجىايوف(. كةاي كبلـى رسوًؿ اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل هلل "أكثركا م
إال  -أم من إقباؿو على الٌدنيا كعلى اللهو  -اللٌذاًت كمفٌرًؽ الجماعاتن ألنٌوي ما ذيًكرى في كثيرو 

إال كٌثره". كمعى ذلك فالٌرجلي  -أم من الطٌاعاًت كاإلقباًؿ على اهلل  -قٌللون كما ذيًكرى في قليلو  
ـي منو. ما سببي ذلك؟الغبٌي ةغمضي عينيًو كةال ُّ أذنيو كةتحاةلي أال ةسم  عى حدةثى الموًت ألنٌوي ةتراء

 سببي ذلكى أمراًف اثناًف أةٌها اإلخوةهلل

األمري األٌكؿهلل أف  ىذا الٌرجلى كأمثالىوي في الٌناًس كثيرن ةجهلوفى مانى الموت. كمن ث   فه  ةظلمونوي 
ن الوجوًد الممتع إلى ظلماًت عدـو ظلمان كبيران. ةظٌنوفى أف  الموتى عدـن كأنٌوي ةاني عحٌوؿى اإلنساًف م

ال نهاةةى افاقهان كاألمري ليسى كذلك. إنٌما عيطلىعي كلمةي الموًت ىذه بالٌنسبًة لحياعنا التي نايريهان 
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عيطلىعي على حياةو من نوعو  خر. لو قارنتى بينى ذلكى الٌنوع كىذه الحياًة التي نايريها لالمتى عل ى 
ةحياىا األموات أقول من حياعنا بكثيرن ككما قاؿى الالماءي من قبلهلل إف  الٌركحى اليقيًن أف  الحياةى التي 

في حياعنا الٌدنيا ىذه محبوسةه في قفًه الجسًد فهي عاباةه لون أٌما الٌركحي في الحياًة البرزخٌيًة بادى 
لي كيفما أرادت إف الموت فاف  الجسدى ةكوفي عاباان لها. عكوفي الٌركحي طليقة عسيري أٌنى شاءتن كعنتق

خيتمت بخاعمةو حسنةن كةكوفي الجسدي عاباان لهان كما أشبوى الٌركحى عندئذو بالٌرمس التي عكوفي بايدةن 
جٌدان عن األرًض كالبنياف كلكن  أشٌاتها عظلي موصولةن باألرًض كبالبنياًف كبكلٍّ شيء. أشٌاةي الٌركًح 

أك في باطًن قبرن كمهما استحاؿى الجسد فأشٌاةي عبقى موصولةن بذرات الجسد إف في باطًن حوتن 
الٌركًح موصولة بهذا الجسدن كبذلك عحيا الٌركحي حياةن أعظ  كعراري شاوران أعٌ ن ىذه ىي حقيقةي 

الموت. كبهذا المانى ةتهٌيأي اإلنسافي المٌيت ألف ةتلٌقى مراعرى الاذاًب إف كافى الاذابي ىو الذم 
لٌناي  إف كافى ناي ي اهلًل عز  كجل  كرضوانوي ىما اللذاًف ةنتظرانو. ىذا ىو ةنتظريه. كليتلٌقى مراعرى ا

الٌسببي األٌكؿ لبلستيحاًش من الموتن كىوى سببه مٌردهي إلى جهلو سٌيءو ةنبغي أف ةتحٌررى عقلي 
 اإلنساًف منو.

غرسن اإلنسافي الٌسببي الثٌانيهلل أف  اإلنسافى الذم ةغرسي الٌسوءى في حياعو ةخرى من حاليًد ما 
الذم ةزرعي الٌرر  كالٌسوء كةبتادي عن اهلًل عز  كجل  في سلوكًو كعملون ال بد  أنٌوي ةخرى عواقبى أمرهن 
كما الموت؟ الموتي حالادي ىذه الحياةن كاإلنسافي الذم ةاكفي على لهوًه كمرحًو في ىذه الٌدنيا 

ـى من مىلىًك الموتن كال كةٌتبعي أىواءهي أٌنى سارتهلل ال بد  أف ةستوحشى من  الموتن كال بد  أف ةتراء
بد  أف ةكره حدةثى الموًت كالذم ةحٌدثوي عن الموت. كلذا قاؿى أبو حاع  )سلمة بن دةنار( رضيى 
اهللي عنو أحدي علماًء المدةنًة الٌسباةن قاؿى لسليمافى بًن عبًد الملك الخليفًة األموٌم كقد جاءى ةزكرهن 

بني عبًد الملكهلل ةا أبا حاع  مالنا نكرهي الموت؟ قاؿهلل )ألٌنك  عٌمرع  دنياك  كخربت   قاؿى لوي سليمافي 
 خرعك ن فكرىت  أف عنتقلوا من داًر عمارو إلى داًر خراب(. منطع .. كبلـه سلي  .. ال ةمكن ي أف 

حله إليهان ةتسرب إليًو أمُّ شكٍّ كال رةب؛ من اشتغلى لتاميًر دنياهي كأعرضى عن  خرعًو التي ىو را
كال بد  أف ةنتقلى إليها انتقاؿى الطٌليًع إلى الٌسجنن كمن اشتغلى في دنياهي كحياعًو التي ةايرها لتاميًر 

الحياًة التي ىوى مقبله إليهان كباصبلًح ما بينوي كبينى ربٌون فاف  الموتى ليسى في حسابًو إال انتقاؿ 
 ي الحقيقةي الثٌانية.سجينو إلى الحياًة الطٌليقًة الٌرغيدة. ىذه ى
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فلماذا نخٌربي  خرعنا بأةدةنا كنحني نال ي أنٌنا راحلوفى إليها؟ لماذا ندعي ذلكى الاال  الذم ةنتظرنا 
ـي كال ةتأٌخر؟ لماذا ال نجال منوي كاحةن  شئنا أـ أبينا كالذم نحني على موعدو ماوي في ميقاتو ال ةتقٌد

ارنا بالغبٌضًة كالٌساادة؟ كلماذا نجالي من ذلكى الاالً  بأةدةنا كارفةى الٌظبلؿ حٌتى إذا انتقلنا إليًو ش
بلقاان موحران كنحني نال ي أنٌنا راحلوفى إلى ىذا البلقع؟ حٌتى إذا حافى حينينا كجاءت ساعةي انتقالنا 
لطمنا كجوىنا كأنفسنا كعمٌارت مٌنا الوجوهي كاألشكاؿ؟ لماذا؟ أنتى الذم خٌربتى عاقبتكن كأنتى 

حكمتى على نفسك بسجنو كنتى عستطيعي أف عجالوي كاحةن كارفةى الٌظبلًؿ كما قلت؟ اسمع الذم 
قوؿى اهلًل سبحانوي كعاالىهلل )إف المٌتقينى في جٌناتو كنػىهىر * في مقاًد صدؽو عندى مليكو مقتدر(. كاهلًل 

قو بريءو من اإلقباًؿ ما ةسمعي ىذا الكبلـ إنسافه كعى عبودةٌتوي لربٌون كعمرى طرةقوي إلى موالهي كخال
إليو إاٌل كاستبررى بهذا الكبلـً أم  استبرارن كحلقت منوي الايني كالٌنفس إلى علكى اللحظة التي ةاللي 
فيها إلى ىذا الوعًد الٌرحمانيٍّ الاظي . كلكن  اإلنسافى الذم أعرضى عٌما ىو مقبله إليون كبدأى ةاالجي 

ةستوحشى من ىذا الكبلـن ألنٌوي ةال  أنٌوي ليسى المخاطبى بهذا دنياهي التي ىو راحله عنهان البد  أف 
 الوعد.

اإلنسافي ىو الذم ةخلعي أسبابى فرحًو بالموتن أك ةخلعي أسبابى عراؤمًو بالموت. إف شئتهلل 
جالتى الموتى كاحةن ركضةن غٌناءى ما أبدع منها كال أجملىن كإف شئتهلل جالتى من الموًت نقيضى 

عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "من أحب  لقاءى اهلًل أحب  اهللي لقاءهن كمن كرهى لقاءى  ذلك. ةقوؿي المالطفى
هلل ةا رسوؿى اهلل كٌلنا نكرهي -كالحدةثي صحي ه ةركةًو الٌريخاف  -اهلل كرهى اهللي لقاءه". قالت عائرة 

بحانوي كعاالى الموت! قاؿهلل "ليسى ذاؾن كلكن  المؤمن إذا استبرر أك إذا بيرٍّر برضواًف اهلًل س
كفضلًو كجٌنتو أحب  لقاءى اهلًل فأحب  اهللي لقاءهن كإذا بيرٍّرى الكافري بسخً  اهلًل كعذابو كرهى لقاءى اهلًل 
ككرهى اهللي لقاءه". ىذا ىو المانى الالمٌي الذم ةنبغي أف نتبٌينوي كةنبغي أف نالطبغى بوهلل إذا عمرتى 

ةٌتكى لخالقك كناجيتو مناجاة الابد لربو في البكوًر كااصاؿ الٌدربى بينكى كبينى رٌبك كمارستى عبود
منتظران كداعكى لهذه الٌدنيا كرحيلكى منهان ث   جاءؾى طارؽي الموًت ةقوؿهلل )لقد حافى خركجيكى من 
الٌدنيا كاستقبالكي لخالقكى الذم طالما عبدعىوي كطالما ناجيتون إنٌوي ةنتظري لقاءؾ(ن إٌنكى ستنظري إلى 

بررل على أنٌها عرسه عرعقبون كما ىو أجملي من أف ةرل الابدي ربٌو بادى أف كافى ةابدهي غيابان ال ىذه ال
 ةستطيعي أف ةراه؟ ةاتقدي بًو كال ةراه؟ ىل أجملي من ىذه اللحظة؟
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أٌما اإلنسافي الذم طول فكرهي عٌما ىو مقبله إليون كجالى الٌدنيا جٌنتوي التي ال جٌنةى بادىان كاعتالرى 
الٌدنيا نايمانن كل  ةباًؿ أف ةخالفى أمرى ربًٌو كخالقون كأخذى ةخوضي غمارى حمأًة ىذه الٌدنيا كما  من

 ةراءن ث   جاءهي مىلىكي الموًت ةدعوهي للخركًج من الٌدنيان ال بد  أف ةنادمى على نفسًو بالوةًل كالثٌبور.

باالنتقاًؿ إليهان كأف ةهٌيئنا لذلك  كنسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةجالى الموتى ركضةن نستبرري 
باصبلًح شأننا كالٌسيًر إلى اهلًل عز  كجل  على صراطًو الذم شرعن كاعٌباًع أكامرًه التي أمرنا بهان 

كالله   إنٌا ناوذي بكى من شرٍّ إنسافو جالى من الٌدنيا جن تىوي ااخرة فلٌما رحلى عنها رحلى رحلة الثُّكالى 
اءو ال مرد  لوي كال نهاةةى لو. استغفركا اهللى سبحانوي كعاالى ةغفر لك  ذنوبك ن فيا فوزى كاستقر  في شق

 المستغفرةنى كةا نجاةى الٌتائبين...
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 ٌٙنا ٠ٕجغٟ أْ ٔٙوع اٌٝ طالح االٍزَمبء

 

ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 

 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ًة اعتادى الخطباءي في مثًل ىذا اليـو أف ةتحٌدثوا عن ذكرل اإلسراًء كالماراجن كمن ةتكٌل ي عن قالٌ 
 ىذه الخارقًة التي أكرـى اهللي عز  كجل  بها نبٌيوي محٌمدان عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ.

 

كقد غدا الحدةثي عن ىذه الذٌكرل في مثًل ىذا اليوـً أشبوى ما ةكوفي بحدةثو عقليدمٍّ مكٌررو مياىاد. 
تادى الٌناسي سماعون كمعى ذلكى فقد فٌكرتي في أف أسيرى على ىذه الاادةن كأف ال أخالفى نهجان اع

 كاعتادى الخطباءي الٌسيرى فيو.

 

اختجلتي من رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل   -كالحع  أقوؿي لك   -كلكٌني فٌكرت.. فاختجلت 
 أف أعظاىرى باالىتماـً بذكراه كالحدةًث عن خوارقون كأف أقوؿى في ذلكى كبلمان منٌمقان.

 

ةو من سنًن المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـً ميهدىرىةن كإذا بأى ٍّ شاائرًه كمع ذلكى فأنظر كإذا بأى ٍّ سنٌ 
التي ةدعونا إليها ىذا الٌظرؼي ذاعيو مطوةٌان كملقىن كراءى األظهير. اختجلتي بنفسي أف ةكوفى كبلمي 
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  نفاقانن كأف أعحٌدثى عن ذكرل اإلسراًء كالماراجن كال ةكوفي حدةثي إال مساىمةن في نسًج إطارً 
 كاذبو العٌباعو مزعوـو كاذب لسٌنًة المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ.

 

؟ أـ في شتاءو ماطر؟ ىل ألحدو مٌنا  نحني بأمٍّ عاـو نمٌر؟ كأمٍّ الفترات عمرُّ بنا؟ أنحني في صيفو قائظو
منه باهلًل عز  كجل  عهده بمثًل ىذه األةٌاـ التي عطاكؿى أمديىا؟ أال عركفى أف  اإلنسافى الذم ةزع ي أنٌوي مؤ 

ةقفي على شفا جرؼو من ىبلؾ؟ أال عسماوف حدةثى أرباًب األرًض كالٌزرًع كاألغناـ كالهلًع الذم 
ةطوؼي بقلوبه ؟ من أقالى الببلًد إلى أقالاىا ال عجدي قطرةى مطرن كال عجدي مزقة سحابو عبٌرري 

كالماراج. حدةثه عقليدٌم ال  بمطرن كمع ذلك فالخطباءي ةطنطنوف بالحدةًث عن ذكرل اإلسراءً 
ةبتغى منوي إال الٌتجٌملي كالتظرؼ. كال رةبى أف  المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسٌل  برمءه من مثًل ىذان 

كىو رسوؿي  -أةنى نحني من سٌنًة رسوًؿ اهلل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ ةوـى حيًبسى القىٍطر فدعا أصحابوي 
جوا إلى ظاىًر المدةنة متجلببينى برداًء الٌذؿٍّ هلًل عز  كجٌلن كخطبى كخر  -اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل 

عليه ي المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ متضٌرعان متذٌلبلن باكيانن كأصحابوي البررةي الكراـ ةؤٌمنوفى في 
!! خيري الخبلئًع عندى اهلًل  سبحانوي ذؿٍّ متناهو على دعائو. كمن ى ؟! أصحابي رسوًؿ اهلل. كمن ىوى

 كعاالى.

 

 ىكذا عٌلمنا رسوؿي اهلًل بفالون بل ىكذا عٌلمنا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  بقولو.

 

كقد مر  بنا عهده أخطري مٌما مر  برسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى كأصحابو. كىا نحني ننظري فنجدي أف  
قد خانتون كأف  كسائلى الٌدنيا كاألسبابى الماٌدةٌةى كٌلها قد  حيلةى اإلنساًف قد انقطاتن كأف  طاقةى الال ً 

 عقٌلالت كعقاصرت كخانًت اإلنسافن كل  ةبعى إال أف نرمعى بطرًفنا إلى اهلًل عز  كجٌل.

 

كمع ذلك فأةنى المؤمنوفى بهذه الحقيقة ةضاوفى إةمانه  ىذا موضعى الٌتنفيذ؟ أةنى أكلئكى الذةن 
وف في الحدةًث عن ذكرل اإلسراًء كالماراج ةنٌفذكفى سٌنةن كاحدةن من سنًن ةاليحوفى كةزبدكفى كةرغ

 رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل ؟ كليتى أف  األمرى كقفى عندى ىذا أةٌها اإلخوة..
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األمري األنكى كاألشدُّ من ىذا أف أسمعى كقد سماتيها مراران من أناسو أسكرعه  كلماتي الال  كى  
قراء إلى الالً  كحقيقتون ماليبةي المالائب أف أسمعى من إنسافو سكرافو بكلمات الال ن من أفقًر الف

أسماوي ةقوؿهلل نحني اليوـى نسينا الال ن كإذا كجدنا أنٌنا أصبحنا بحاجةو إلى الماء ىيرًعنا إلى 
المسلمينى االستسقاء. كأف  االستسقاءى كلُّ شيءن المسلموفى عركوا الال  كلحقوا باالستسقاءن كأف  

في كلٍّ أسبوعو ةخرجوفى فيستسقوفن ككأف  المسلمينى طوكا كسائلى بحثه  كطرؽى الٌدراةًة كالالً  في 
ـي الاجيب؟!  حياعه  ككقفوا أعمارى  كٌلها عندى محارةًب االستسقاًء فق . ما ىذا الكبل

 

ٌبوا المالطفى عليًو أةنى ى ي الذةن ةتضٌرعوفى إلى اهلًل في بيوعه  كمساجدى ؟ فضبلن عن أف ةل
الاٌلبلةي كالٌسبلـ في صبلًة استسقاءو كما شرعى ككما أمر؟ أةنى ىؤالًء الٌناس؟ كالٌسكرافي ةقوؿي كبلمان 

مفالوالن عن عقلون متى أمرى اإلسبلـ أف نجالى االستسقاءى كالٌدعاءى بدالن عن الال ؟ كىل عٌلمنا 
الً  غيري اإلسبلـ؟ كىل شٌرؼى المسلمينى بالال  الٌسيرى في مناكًب األرض كاللجوءى إلى موازةًن ال

بكلٍّ أنواعًو إال اإلسبلـ؟ كلكن أما علمتى ةا أخي أف  عاجى الالً  ىوى اللجوءي إلى اهلل؟ أما علمتى أف  
ركحى الال  إنما ىو الخضوعي لسلطاًف اهلل كاالستغاثةي باهلل كمدُّ اليًد دعاءن كاجفان إلى اهلل؟ ماذا ةفيدؾى 

ال ؟ اهللي عز  كجل  ىو القائلهلل ))كأنزلنا منى الٌسماًء ماءن بقىدىر فأسكٌناهي في األرض كإنٌا على ذىابو ال
بًو لقادركف((؟ علميك ال ةفيديؾى إال أف عترٌم ى كعبحثى عن عركًؽ األرًض كمكامًن الماًء فيهان 

الماءى قد غاب كأف  اهللى قد  ابحث! كقد أمرؾى اهللي بذلكن كلكن ماذا عالنعي إف حفرت ككجدتى أف  
ذىبى بهذه الينابيع؟ ماذا ةفيديؾى الال ؟ الال ي ماوؿن ماوؿه ال أكثرن كالماوؿي ماذا ةالنع؟ ةحفر. 
كلكن إف ل  عجد الموضوعى الذم علحظو في باطًن األرض ماذا ةفيدؾ ماولك؟ البارم عز  كجل  

تي ل  ةالل إليها كثيره من الالماًء اليـو كاقرؤكا خواعي ى عٌلمنا كيفى نبني الٌسدكدن عٌلمنا الٌتقنيةى ال
سورًة الكهف كما أكحى اهللي عز  كجل  بًو إلى اإلسكندر كىوى ةستجيبي إلى طلًب أم و دعتوي إلى بناًء 
سٌدن مًن الذم ةال ي كيفى بنى ىذا الٌسٌد؟ كلكن أعودي فأقوؿهلل ماذا ةفيديؾى الال ي إف جهلتى اهللى عز  

 ؟كجلٌ 
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عمري بن الخطٌاب رضيى اهللي عنو كافى برطرو من فكرًه ةدةري شؤكفى األٌمًة اإلسبلمٌيةن كبرطرو  خرى 
ةهندسي لبناًء الػميديف. بنى الكوفةى كالبالرةن ىو الذم أشرؼى على ىندستهان مد  عركؽى المياًه كمد  

ـى الٌرمادة؟شبكةى المياًه في أكثرى من بلدة. كلكن ىل أغنتوي ىذه األعماؿي   عن اللجوًء إلى اهلًل عا

 

ـي الٌرمادة كأيقًح ى الٌناسن ماذا ةالنعي الال ؟ ال بد  من اللجوًء إلى اهلل خالًع الال ن كخالًع  جاءى عا
المياهن كمودًع المياهى عجاكةفى األرض. كانظركا إلى الحدةًث الاٌلحيً  الذم ةركةًو علماءي الحدةًث 

ـى الٌرمادًة ألىلون  كةالٌححوي ابني كثيرهلل أف   ببلؿى بنى الحارًث رضيى اهللي عنو أرادى أف ةذب ى شاةن عا
فذبحها كإذا باظامها حمراء من شٌدًة الهزاؿن فمضى رأسان إلى قبًر المالطفى صٌلى اهللي عليًو 

اهلًل  كرأل رسوؿى  -ببلؿي بني الحارث  -كسٌل ى كناداهيهلل ةا محٌمداه استسًع ألٌمتك. كباتى علكى الليلة 
صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى ةبٌررهي قائبلنهلل "إٌنك  ستيسقىوفن فأًت عيمىر كقل لويهلل ةقوؿي لكى رسوؿي اهللهلل 

عهدم بكى أٌنكى كفيُّ الاهدن شدةدي الاىقدن فالكىيسى الكىيسى ةا عيمر". كلػٌما أصب ى ببلؿ جاءى إلى 
سى في المسجد كأنبأى  بكبلـً رسوًؿ عمرى بًن الخطٌاب كأنبأهي بما حالل فبكى عمرن كجمعى الٌنا

هلل ماذا عفهموفى من ىذا الكبلـ؟ كفه ى المسلموفى كصاحوا في المسجًد قائلينهلل  اهلًل في الٌرؤةا كقاؿى
إف  رسوؿى اهلًل استبطأ استسقاءؾ فاخريج بنا لنستسًع. كخرجى عمر بالقض كالقضيض من جموًع 

كىنا استسقاءن كىذا عاجه لذاؾ. كال ةنفعي أمُّ عملو  المسلمين. ىنالكى عل ه كىندسةه كشبكةي مياهن
هلل الله   عجزت  علمٌي إف ل  ةالل صاحبيوي قلبىوي باهلًل عز  كجٌل. خرجى فاستسقى كبكى كدعا كقاؿى
أبالارنان كعجزى مٌنا الحوؿي كالقٌوةن كعجزت أنفسنا كال حوؿى كال قٌوةى إال بكن فاسقنا الله   من 

برحمتك. فما رجاوا إلى المدةنة إال كقد أمطرًت الٌسماءي كعواصلى المطري حٌتى غيثكن كأكـر ببلدؾى 
 الجدب منى األرض.

 

خيره من الحدةًث الٌتقليدمٍّ عن ذكرل اإلسراًء كالماراج أف ناالجى الماليبة التي أحاقت بنا كأف 
عز  كجٌل. كالماليبةي نتبٌينى جذكرى ىذه الماليبةن أال كىي اإلعراضي عن اهللن نسيافي أكامًر اهلًل 

األدىى من ىذا أنٌنا عندما نسمعي طرقاًت الماليبًة عقرعي أبوابنا كنرل أعاجيبى ىذا الضغ  الذم 
ةتوالى عليناهلل ال ةلتفتي إنسافه بدىرةن كال ةستالرخي إنسافه صاحبوي إلى عملن كال نسمعي صيحةن 

  . علكى ىي الماليبةي األنكى.عندفعي إلى عنفيًذ كصٌيًة رسوًؿ اهلل صٌلى اهللي عليًو كسلٌ 
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عادةي ربٍّ الاالمينى سبحانوي كعاالى أنٌوي ةأخذي عبادهي بالٌردائدن ىو القائلهلل )كنبلوك  بالٌررٍّ كالخيًر 
فتنة كإلينا عيرجىاوف(. كالحكمةي من ىذا أف ةتبٌينى مانى الابودةًٌة عندى عباًد اهلًل عز  كجٌلن فتفوحى 

بينى جوانحه  كةاليحوا كعرعفعى منه  األصوات كعيب   منه  الحناجر كى  رائحةي ىذه الابودةًٌة 
 ةبكوفى كةتضٌرعوفى إلى اهلًل عز  كجٌل.

 

لاٌلك  عتساءلوفهلل إنٌنا في ىذا المسجًد ندعوان كفي أماكنى أخرل قد ندعوان كلكن أةٌها اإلخوة 
ضٌرعين كى  قٌلةه قٌلةه ال عبلغي نسبةى كاحدو قارنوا بينى ىؤالًء الذةنى ةمٌدكفى أكٌفه  إلى اهلًل داعينى مت

إلى مئةن كبينى أكلئكى الٌسادرةنى في غٌيه ن الٌتائهينى عن ربٌه ن المتكٌبرةنى على اهلًل كسلطانون ىؤالًء 
الذةن ةتمردقوف قائلينهلل نحني في عالًر الال  كال نارؼي إال أف ناالجى مركبلعنا إال باالستسقاء. 

 غفري اهللى الاظي ...أقوؿي قولي ىذا كأست
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 ِٓ ٘ٛ أغٕٝ إٌبً؟

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شر 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 ول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتق

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ىل علمت  من ىو أغنى الٌناس؟ كثيركفى ى  السٌُّذجي الذةنى ةتالٌوركف أف  أغنى الٌناًس من كضعى ةدهي 
 على كنوزو من الماؿن أك ارعقى فتبٌوءى عرشان من الاٌزًة كالٌسلطاف.

أف  أغنى الٌناًس غنىن ىوى من عرؼى ربٌوي فبلذى كلكن لو عأٌملى اإلنسافي باقلن كأدرؾى بوعيو كفكرو لال ى 
بًو في كلٍّ حاؿن كالتجأى إليًو في كلٍّ الٌظركًؼ كاألحواؿن ىذا ىو أغنى الٌناسن كىذا ىو أعلى الٌناًس 

 درجةن كشأنان.

 ه اإلنسافي في كاقاًو كفي حقيقًة أمرًه فقيره ال ةمكني أف ةتحو ؿى إلى غنٌين ألف  ذاتى اإلنساًف قائ
على مانى الابودةٌةن كالابودةٌةي مظهره من مظاىًر الفقًر بينهما عبلزـه دائ ن فالابدي دائمان فقيرن كالفقيري 
الػميطلىعي عبده دائمانن كلكن  ىذا اإلنسافى الفقيرى ةتحٌوؿي بينى الٌناس كبالٌنسبًة إليه  إلى أغنى األغنياء 

ربًٌو جسوران من االلتجاًء كمنى الطٌلًب كالٌرجاءن ىذا اإلنسافي  عندما ةارؼي ربٌون كعندما ةمدُّ بينوي كبينى 
ىو الذم ةالدؽي عليًو قوؿي اهلًل عز  كجٌلهلل ))ذلكى بأف  اهللى مولى الذةنى  منوا كأف  الكافرةنى ال مولى 

 له ((.

اهللى أكرموي بأف عٌرفوي  لو أف  اإلنسافى كقفى عندى ىذه ااةًة بدٌقةو كدراةة ث   نظرى إلى نفسًو فوجدى أف  
على ذاعًو الالٌيًة لرقهى فرحان كلسىًكرى طربانن كألصابوي ما أصابى عيتبةى الغبلـ ةوـى رأعوي راباة كىو طىًربه 
جذالفن قد أخذى منوي الٌطربي مأخذهي في الٌطرةعن قالت لوي راباةيهلل ما باليكى ةا عتبة؟ ما الذم حالل؟ 

ال أطرىب كقد نسبنيى اهللي إلى ذاعون فأصب ى موالمى كأصبحتي عبدان  قاؿى لهاهلل كيفى ال أفرح ككيفى 
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لو؟ ىذا ىو الغنٌين ىذا ىو الغنيُّ الذم ةمكني أف ةيرارى إليًو بالبناًف بمانى الًغنى الحقيقٌي. من 
 الذم ةغنيكى من فقرو غيري اهلل؟ من الذم ةكرفي عنكى الضُّر  غيري اهلل؟ من الذم إذا ابتيليتى بأل و 
كضيعو في الاٌلدر كرفى ذلكى كٌلوي عنكى غيري اهلل؟ من الذم أضحكى كأبكى غيري اهلل؟ من الذم 

 أماتى كأحيا غيري اهلل؟ من الذم إذا مرضتى عافاؾى من كلٍّ األسقاـً كااالـ غيري اهلل؟

الفقراًء إلى  فاذا عيذتى بهذا اإللون كإذا انتسبتى إليو كصٌحت نسبةي عبودةٌػتيكى لون عحٌولتى من أفقرً 
 أغنى األغنياء.

كعندما قاؿى اهللي عز  كجٌلهلل ))ةا أةٌها الٌناسي أنت ي الفقراءي إلى اهلل كاهللي ىو الغنيُّ الحميد((ن ألم ى 
البيافي اإللهيُّ في ىذه ااةًة الاجيبًة الاظيمة إلى الٌنافذة الوحيدة التي ةتخٌلهي بها اإلنسافي من 

نىن ما ىي؟ ىي أف علوذى بالغنيٍّ المطلعن ىي أف عنتسبى إلى ىذا الغنيٍّ الفقًر كةنتقلي إلى الغ
الػميطلعن إذا مددتى ةدةكى ال عمٌدىما إال إلى ىذا الغنيٍّ الػميطلعن إذا كضاتى األملى بينى جوانحك 

أف ةسرمى  ال عمدُّ جسورى األمًل من قلبكى إال إلى ىذا الغنيٍّ الػميطلعن إذا فاضى قلبيكى حٌبان ما ةنبغي
ىذا الحٌب إال للغنيٍّ الػميطلىعن إذا شارى قلبيكى بخوؼو كرعبو ما ةنبغي أف عكوفى جذكري ىذه 

 المخافًة إال من الغنيٍّ الػميطلىع.

ىذه كلماته ال أراني بحاجةو إلى شرحو لها. كاللبيب ةدرؾي أباادى كلٍّ ما أقوؿن كةىساىدي بالٌتحٌقع من 
 مااني ما أقوؿ.

 سبحانوي كعاالى أف ةجاىلىنا مٌمن صٌحت نسبةي عبودةٌته  إليون كأف ةدخلنا بكرمًو كجوده أسأؿي اهللى 
في ىذا الفرةًع الذم قاؿى عنه هلل ))ذلكى بأف  اهللى مولى الذةنى  منوا((. كأف ال ةجالنا مٌمن قاؿى 

 عنه  بادى ذلكهلل ))كأف  الكافرةنى ال مولى له ((.

  الاظي ى فاستغفركه...أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى  
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 ؽم١مخ اٌؾ١بح اٌّل١ٔب

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

رةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال ش
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 قول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بت

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

إف  الٌناسى كانوا كال ةزالوفى في نظرى  إلى الٌدنيا كأحداثها فرةقيًن اثنينهلل فرةعه ةنظري إليها نظرةن 
 سطحٌيةن بلهاء. كفرةعه  خري ةنظري إليها من خبلًؿ عقلو كمن خبلًؿ عفكيرًه ككعيو.

 

ٌدنيا نظرعوي الٌسطحٌيةى البلهاء فيرل فيها صورعين متماةزعيًن مختلفتيًن أٌما الفرةعي األٌكؿهلل فينظري إلى ال
لررٍّ كلخيرن ةتالٌوري أف  ىذا الاال ى مسرحه لررٍّ ال خيرى فيو كلخيرو ال شر  فيون كةتساءىؿي عن 
ةوـو ماهلل  الحكمًة كالٌسببن كربٌما ىداهي عالٌورهي الخرافيُّ ىذا إلى ما عالٌورهي كثيره من األسطورةٌينى في

 أف  لهذا الكوًف إلهينهلل إلوي ةسوسي الخيرى الذم فيون كإلوه  خر ةرعى الٌرر  الذم فيو.

 

كأٌما الفرةعي الثٌاني الذم ةنظري إلى الٌدنيا من خبلًؿ عقلو كمن خبلًؿ منظاًر كعيًو كفكرههلل فاف  ىذا 
أل أف  ةنابيعى كلٍّ شيءو إنٌما عتجٌمعي الفرةعى ةتجاكزي الٌظواىرى إلى الجذكرن فاذا كقفى عندى الجذكر ر 

في خيرو مطلعن كأف  األغالافى كالفركعى مهما بدت مختلفةن متنٌوعة فانٌها عنتمي إلى جذعو كاحدو ال 
ثانيى لوي أال كىوى الٌنامةي المطلقة كالخيري المطلعن كإذا عأٌملى عندى ىذا الجذًع كفٌكرى ىيدمى إلى اليًد 
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لتي عسوسي جذعى ىذا الخيرى كٌلون كعرعاهي كعفٌرعوي ألوانان كأشكاالن كعجالي منوي نامان الكرةمًة الماطاءة ا
ظاىرةن كنامان باطنةن كةنظري إلى ىذه اليدن أال كىيى ةدي ربٍّ الاالمينى سبحانوي كعاالىن فيرل أف  

ل  ليسى عندهي إال الخيري الكوفى كٌلوي ةيساسي في قبضًة اهلًل سبحانوي كعاالى كحكمون كأف  اهللى عز  كج
المطلعن كإال الٌنامةي الٌدائمةن كمن ث   فاف  الحوار الذم ةخاطبي بو الابدي ربٌوي في اليوـً خمسى 

 مٌراتن إنٌما ىو حواري االعتراًؼ بنامًة اهلًل كفضلوهلل ))الحمدي هلًل ربٍّ الاالمين * الٌرحمًن الٌرحي ((.

 

يدو من الخيًر كأخرل من الٌررن لما ص   أف ةكوفى ىذا الحوار ىو كلو أف  الٌدنيا كانت عيساسي ب
 الحوارى المتٌكٌررى الذم ةيخاطبي بًو الابدي ربٌوي في كلٍّ ةوـو خمسى مٌرات.

 

كلكن لماذا ننظر فنرل األشياءى متنٌوعة نرل باضان منها ةٌتس ي بما ةسٌمى الٌررن كنرل باضان منها 
ـى ةٌتس ي بما ىو الخير. علكى  ىي  ثاري الٌنظرًة الٌسطحٌيًة ةا عبادى اهللن التي ةنبغي أف نتجاكزىان كما دا

 اإلنسافي عاقبلن كاعيان ما ةنبغي أف ةنظرى إلى األشياًء نظرةن صبيانٌيةن حبيسة.

 

إف  الطٌفلى الذم ةأكلي فاكهةن لذةذةن من الفواكو كىو ةتخٌيلي أنٌوي ةجب أف ةقضمها جمياان كأف ةحس  
لٌذًة في كلٍّ جزءو منهان كإذا بًو ةفاجىئ بأنٌوي ةقض ي نواةن قاسيةن صلبة أدخلًت األل ى بدالن من اللٌذًة بال

ـى مزةجه من خيرو كشٌرن كلكن  اإلنسافى الذم ةتناكؿي ىذه الفاكهة  بينى أسنانون ةتالٌور أف  ىذا الطٌاا
ن ال ةجدي في ىذه الٌنواًة بنظرو ثاقبو ككعيو عقلٌيهلل ال ةجدي في ىذه الٌنواًة إال م ظهران لخيرو ثافو

ـى  القاسية إال مظهران المتداًد ىذه الفاكهة كاستمرارةٌتهان كضمافي بقاًء ىذه المائدة ممتٌدةن أما
 اإلنسانٌيًة إلى أف ةرثى اهللي األرضى كمن عليها.

 

. كإنسافه ةنظري ىذه الٌنظرةى فانسافه ةنظر نظرةن سطحٌيةن بلهاء ةقوؿهلل إف  الكوفى منقس ه إلى شرٍّ كخير
الاميقةهلل ةرل األمرى كٌلوي خيران كلكٌنوي خيره متنٌوع. كذك الٌنظرًة الاٌلبيانٌيًة البلهاء الذم ةسيري في 
الٌروارًع في قػيرٍّ الٌرتاءن فتتهاطلي األمطاري فوؽى رأسون كةرل أف  ثوبوي ةتبٌللي من قطراًت المطًر 

ضن ربٌما ةتأٌفف كةتضٌجر كةتساءؿ ما حكمةي ىذا الٌرٌر؟ كلكن  الهاطلة من الٌسماًء على األر 
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اإلنسافى الذم ةنظري إلى ىذه األمطاًر الٌسخٌية من خبلًؿ منظاًر عقلو ككعيو كإدراًؾ الحكمًة اإللهٌيًة 
ـى فضًل اهلًل عز  كجٌلن كةال ي أف  كل  قطرةو  نامةن الماطاءة ةتبٌددي ىذا الٌتالٌور من خبلًؿ كقوفًو أما

كأف  ىذا المطرى الهاطل إنٌما لسافي فضلو كعطاءو من اهلًل سبحانوي كعاالىن كةنسى في غماًر ىذه 
 الٌنظرًة ثيابوي المتبٌللة كعلكى المركبلًت الجزئٌية التي قد ةمرُّ بها.

 

ه على أف ال ةدرؾ كإذا ازدادى اإلنسافي عالٌوران كعدبٌران بحكمًة اهلل عل ى أف  اهللى قد جبلى اإلنسافى كفطر 
جماؿى الاٌلورًة الخٌيرة إال من خبلًؿ اإلطاًر الذم ةحدُّ ىذه الاٌلورةن كاإلطاري الذم ةحٌدىا ةنبغي أف 
.  ةكوفى فاصبلن بينها كبينى نقيضها. اإلنسافي الذم ةدرؾي الحقائع ةال ي أف  المغن  ال ةحٌدهي إال المغـر

 

ـى محراًب الٌربوبٌيًة للٌرٌب كىو ةالغي بتدبٌرو إلى قوًؿ  كىكذا ةقفي ىذا اإلنسافي الواعي المتدبٌر أما
اهلًل عز  كجٌلهلل ))ىو الذم سٌخرى لك  ما في الٌسماكاًت كما في األرض كأسبغى عليك  ناموي ظاىرةن 

كباطنة كمنى الٌناًس من ةجادؿي في اهلًل بغيًر عل و كال ىدلن كال كتابو منير((. ليسى عندى اهلًل إال 
ن كال ةباثي لكى إال الخيرن كلكن إٌما أف عكوفى نامةن ظاىرةن ةتبيٌػنيها الطٌفلي كالكبير. أك ربٌما الٌنامة

عكوفي نامةن خفٌيةن عغيبي عن باًؿ الطٌفًل كذم الٌنظرًة البلهاء كلكن ال ةمكني أف عغيبى عن ذم 
جو علميٍّ دقيعن كىكذا ةرٌبى الٌنظرًة المتدبٌرًة الواعيًة الااقلة. ىكذا ةربٌينا القر ف من خبلًؿ منه

 الابدي الاٌلال  الذم ةسيري على صراًط اهلًل سبحانوي كعاالى الازةًز الحميد.

 

كنتيجةي ىذه الٌتربيةهلل ىي أف  اإلنسافى مهما لقيى في جنباًت ىذه الحياةن لن ةر   من ىذا الذم 
اهلًل سبحانوي كعاالى. فاف ل  ةفه ن كإف ةلقاه إال عبيرى الٌنامةن كإال أطيبى مااني الخير ةفدي إليًو من 

ـى قوًؿ اهلًل عز  كجل هلل ))كعسى أف عكرىوا شيئان كىو خيره  ضاقت عليًو السُّبيلي للتحليلن كقفى أما
 لك  كعسى أف عحٌبوا شيئان كىو شرٌّ لك  كاهللي ةال  كأنت  ال عالموف((.

 

الٌسطحٌيًة التي حٌدثتك  عنهان كما أحراى   كثيركفى ى  الذةن ةسيركفى على األكؿ من خبلًؿ الٌنظرةً 
أف ةتأٌملوا كةتدبٌركا. إذا شيكى أحدى  بروكة عأٌففى كعساءؿهلل ما الحكمة؟ كإذا حبسوي المرض 
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هلل ما الٌسرُّ كما الحكمة كماذا فالت حٌتى ةاليبني اهللي عز  كجل  بهذا المكركه؟ دكاءي ىؤالًء  عساءىؿى
ركان كأف ال ةكونوا مثلى ذلكى الطٌفًل الذم قض ى الفاكهة إلى  خرىان الٌناًس أف ةاقلوان كأف ةتدبٌ 

فلٌما أحس  بالٌرٌدًة التي لقيتها أسنانوي بسبًب قضمًو لتلكى الٌنواًة المتحٌجرةن عساءؿى عن الحكمًة 
. كالٌسببن كفي كتاًب اهلًل ما ةررحي كل  شيء كفي كتاًب اهلًل ما ةضعي الٌنقاطى على كلٍّ أمرو خا ؼو

فهل متدبٌرو في كتاًب اهلل؟ كىل من كاقفو عندى شركًح ذلك في سٌنًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو 
 كسٌل ؟

 

كلُّ ااالـً التي ةراىا اإلنساف ككلُّ المالائًب التي قد عمرُّ بو نا ه خفٌيةه كلكٌنها مقٌناةه بمظهرو رقيعن 
محراًب الابودةًٌة هلًل عز  كجٌل. كاهللي سبحانوي  الحكمةي من ذلك أف ةسوؽى ىذا القناعي اإلنسافى إلى

كعاالى ال ةحبُّ أف ةنتقلى عبدهي إلى رحاًب ااخرًة إال نقٌيان من األدرافن نقٌيان من الٌسٌيئاًت كٌلهان 
كقانوفي اهلًل سبحانوي كعاالى قضى كقضاؤهي ال مرد  لوهلل أف  كل  من ارعكبى شيئان ال بد  أف ةجزل بون 

ىو القائلهلل ))ليسى بأمانٌيك  كال بأمانيٍّ أىًل الكتاب من ةامل سوءان ةيجزى بو كال ةجد لوي من  أليسى 
ـي  دكًف اهلًل كلٌيان كال ناليران((؟ ))من ةامل سوءان ةيجزى بو((ن ىذا كبلـه مخيف. كلقد خٌوؼى ىذا الكبل

نا أبا بكرو رضيى اهللي عنوي قبلى أف ةخٌوفنا نحنن كىيرًعى إل ى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ سيٍّدى
هلل ))من ةامل سوءان ةيجزى بو((.  هلل )ةا رسوؿى اهلل ما الاملي بادى اليـو عندما نزلت ىذه ااةة كىو ةقوؿي
من مٌنا ال ةاملي سوءان؟ من مٌنا ال ةرعكبي سٌيئة؟ من مٌنا ال ةسرؼي على نفسًو في ساعةو من ليلو أك 

عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ؟ "غفرى اهللي لكى ةا أبا بكرن ألستى عمرض؟  نهار(؟ فماذا قاؿى لوي المالطفى
 ألستى عحزف؟ ألستى عاليبيكى الؤلكاء؟ فذلكى ما عيجزىكفى بو".

 

كاإلنسافي الغافل ةسيري في فجاًج ىذه الحياةن ةيالابي برىشىاًش األمراض ال ةدرم ما الحكمة؟ كأمُّ 
ةنبغي أف عيدرؾى الحكمةن كةنبغي أف عجتازى قناعى ىذا  فضلو أجلُّ من ىذا الفضل؟ فاذا ابتيليتى 

االبتبلًء كظاىره لتدرؾى الٌنامةى الخفٌيةى التي عنبضي في داخلها. الله   اجالنا من أكلئكى الابيد الذةن 
أدركوا مدل فضلك كعلموا كاسعى فضلكى كرحمتكن كارزقنا الله   شكرى  الًئكى الظٌاىرًة كالباطنة. 

 ىذا كأستغفري اهللى الاظي ىن فاستغفركهي ةغفر لك ... أقوؿي قولي
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 ارٙبَ إٌفٌ .. ؽبي ال ٠ؼوفٗ ٍَِّٛ ا١ٌَٛ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
 لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

نن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدة
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

إف  من دأًب اإلنساًف المؤمًن باهلًل عز  كجٌل أف ةكوفى رقيبان على نفسون محاسبان لذاعون مٌتهمان 
ن كأف  سلوكىوي مبرر في  لسلوكو. كليسى من شأًف مؤمنو ق  أف ةتالو رى أنٌوي اإلنسافي المنٌزهي عن ااثاـ

كلٍّ  فو كفي كلٍّ حاؿن كةضعى منظارى االٌعهاـً ليتوٌجوى بو إلى ااخرةنى من حولون ىذا ةتنافى مع شأًف 
 المؤمًن كصدًؽ إةمانًو كإسبلمو.

 

كلقد كافى أصحابي رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل  ةضعي كلُّ كاحدو منه  نفسىوي موضعى المتػ هى ن 
ها في كلٍّ حاؿو كفي سائًر الٌتقٌلباًت كالٌظركؼن كما عمرُّ ماليبةه عاٌمةه أك خاٌصةه إال كةرل كلُّ كةراقب

كاحدو أنٌوي ربٌما كافى ىو سببى ىذه الماليبةن كأنٌوي المقاٌلرى في جنًب اهللن كأف  ىذه الماليبةى أك ىذا 
 الببلء إنٌما جاءى بريؤمو.

 

ـي مالك  ـي دا -كلقد كافى اإلما رضيى اهللي عاالى عنو إذا رأل الٌسماءى أرعدت كأبرقت  -ًر الهجرة إما
عوٌجوى مسرعان إلى خارًج المدةنةن فاذا سيًئلى أجاب بتالٌورو كةقين أف  المدةنة مررفةه على عذابو 
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بسببًو كجرمون فهو ةالرُّ على أف ةخرجى منها لكي ةقيى اهللي سبحانوي كعاالى أىلها الهبلؾى بسببو. 
ـي داًر الهجرة.كىو اإل ـي مالك الذم سمات ي الكثيرى من عرجمتو ىو ىو إما  ما

 

ىكذا حاؿي المسلً  المؤمن عندما ةكوفي في ذركًة الٌتقىن كعندما ةكوفي سالكان سبيلى االستقامًة 
على اهلل. فكيفى بهذا المسل  عندما ةكوفي مستغرقان في المااصي كااثاـ؟ أليسى على ىذا المسل  

نفسوي أضااؼى ما كافى ةٌته ي الاٌلحابةي كالٌتاباوفى أنفسه  بو؟ كلكٌننا ننظري إلى حاًؿ  أف ةٌته ى 
 المسلمينى اليـو فنجدى  على الٌنقيًض من ذلكى إال من رح ى ربُّك.

 

إذا نظرى المسل  إلى الٌدنيا التي من حولون أك إلى المدةنًة التي ةايشي فيهان كرأل مظهرى باًض 
لى باًض المالائبن اٌعه  كل  أحدو من حولو إال نفسىون كعالو رى أف  ىذا من شؤـً زةدو الٌردائدن كدالئ

أك عمركى أك عمن ىو عن ةمينًو أك شمالًو أك من فوقًو أك من عحتون إال أف ةتالٌورى أف  ذلكى من شؤـً 
ا كافى من استقامتًو  نفسو كىو ةنٌزىها عن كلٍّ زةغن كةنٌزىها عن كلٍّ خطأو كخطل. كلو أف  الواحدى منٌ 

كأصحاًب رسوًؿ اهللن أك كالٌتاباين الذةنى جاؤكا بادى صحابًة رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل ن 
لتخٌيلنا له  باضى الاذًر في ذلك. كلكٌنه  مىن؟ مسلموف ل  ةتمٌسكوا من اإلسبلـً إال بالقرورن 

 ًر مرقاة أك مزةٌفة.كليتى أنٌه  عمٌسكوا من ىذه القرور بقرورو حقيقٌيةو غي

 

مستغرقوفى في حمأًة  -كأعودي فأستثني قائبلنهلل إال من رح ى ربُّكى كقليبلن ما  -المسلموفى اليـو 
المااصي كااثاـ. المفتقركفى منه  ةبٌرركفى ألنفسه  الولوغى في حمأًة الٌسٌيئاًت كالمااصي بحٌجًة 

ف ةستثنيه  من أحكامًو كشرعتو. ةمدُّ ةدهي إلى الٌربا االضطرارن بحٌجًة أنٌه  فقراءن كأف  اهللى ةنبغي أ
بحٌجًة أنٌوي فقيره مضطرن ةقتح  الغش  كالمكرى كالخداعى في الماامبلًت بحٌجًة أنٌوي فقيره مضطرن ةمدُّ 
ةدهي إلى الماؿ من أمٍّ السُّبيًل الحى لوي ىذا الماؿ بحٌجًة أف ال عليًو حرج ألنٌوي فقيره مضطرن كما ىو 

طر. كإنٌوي بالٌنسبًة لكثيرو من أصحاًب رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل ى ةايشي في حالةو من الغنى بمض
كالٌترؼن كلكٌنوي ةبٌرري لنفسًو ذلك االنحراؼ بهذا التالور كاالٌدعاءن كإف أكرمىوي اهللي سبحانوي كعاالى 

فن كنسيى أكمرى اهلًل سبحانوي كعاالى بالغنى كأغدؽى عليًو الماؿ حٌط ى حواجزى الٌررًع بقدـً الطٌغيا
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كنواىيون كنسيى الٌرقابةى على دارًه كأىلًو كأكالدًه كبناعو. عدخلي إلى دارًه فتجدي عبلئ ى الطٌغياف عرفرؼي 
في أنحائهان كإذا الحت لكى نظرةه إلى أكالدًه كبناعًو ل  عتالٌور قى  أنٌه  أكالدي مسلمينن كإذا 

اليوميٍّ كسهراعًو في ليلون كالامًل الذم ةقطعي بًو ساعاعون رأةتىوي مندمجان  اطٌلاتى على منهاًج حياعوً 
في كلٍّ نوعو من أنواًع اللهًو إال أف ةقبلى إلى اهلًل عز  كجٌلن ىكذا أطغاهي الماؿ. كصدؽى البارم عز  

يبًة في بياًف اهلًل إذ كجل  إذ ةقوؿهلل )كبل إف  اإلنسافى ليطغى أف ر هي استغنى(ن كةا عجبان للدٌقًة الاج
 ةقوؿهلل )أف ر هي استغنى( كل  ةقل )ألنٌوي استغنى(. ألف  الابدى ال ةستغني أبدان.

 

الابد ةظلُّ فقيران ألنٌوي عبدن ال ةمكني للابًد أف ةالب ى غنٌيان أبدانن كصدؽى اهللي القائلهلل ))ةا أةٌها الٌناسي 
يد((. كلذلكى جاءى الٌتابيري دقيقانهلل ))كبل إف  اإلنسافى أنت  الفقراءي إلى اهلل كاهللي ىو الغنيُّ الحم

ليطغى(( أف خييٍّلى إليو أنٌوي استغنىن ىذا مانى كبلـ اهلل عز كجل. كمن ىنا عتضاعفي الجرةمةي في 
حٌقو. الجرةمةي األكلىهلل أٌنكى عخٌيلتى نفسكى أصبحتى غنٌيان كما أنتى بالغنيٍّ كلن عكوفى غنٌيان ألٌنكى 

قبضًة اهلًل سبحانوي كعاالىن كما عتالٌورهي من عطاءو كغنىن كماؿ كلُّ ذلكى ملكي اهلًل كأنتى  عايشي في
ملكيو. علكى ىي الجرةمةي األكلى؛ جرةمةي عالٌورًه أنٌوي قد أصب ى غنٌيان. الجرةمةي الثٌانيةهلل أنٌوي ةسٌخري نامةى 

 اهللن كرـى اهللن عطاءى اهلل في عالياًف اهلًل سبحانوي كعاالى.

 

علكى ىي حاؿي المسلمينى إال من رح ى ربُّك في ىذه البلدًة كغيًر ىذه البلدةن الفقراءي منه  ةتأفٌفوفى 
من حكً  اهلًل عز  كجٌل كةبٌرركفى ألنفسه  كل  محٌرـ بحٌجًة أنٌه  فقراءن أنٌه  مضطٌركفن ككذبوا في 

ن كنسوا اهللى سبحانوي كعاالى في دعول االضطرار. فاف أغناى ي اهللي سبحانوي كعاالى طغوا كبغوا
سلوكه ن كفي مظهًر بيوعه ن كفي أحواله . كفي ذىني صوره ألناس كانوا باألمًس فقراء ةارفوفى 

نسبته  إلى اهللن كأصبحوا اليوـى في عالٌورى  كما ةقوؿي اهلل أغنياءن قطاوا الاٌللةى التي كانت بينه  
منه ن انظر كيفى لكى عفت ي لكى ابنتوي البابى كىيى في  كبينى اهلًل عز  كجٌل. ادخل إلى بيًت كاحدو 

مظهرو ال عركُّ أنٌها إنسانةه ال عبلقةى لها في دةًن اهللن كإنٌما كفدت سائحةن من أقالى ببلًد الغرًب 
أك الٌررؽن كأبوىا كافى ةحجُّ بيتى اهلًل الحراـن ككافى ذا صلةو باهلل ةوـى كافى ةأعيًو رزقو مقتران. فلٌما 

 كرموي اهللي بالٌنامة كأغدؽى عليًو الماؿن حٌط ى صلةى ما بينوي كبينى اهلًل عز  كجٌل.أ
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كمع ذلكى فالماليبةي الكبرل ال عكمن ىنا. الماليبةي الكبرل أف  ىؤالًء الٌناًس إذا اجتماوا في 
لٌسببن مجلسن كعباحثوا مالائبى البلدًة كشدائدىا التي عمرُّ به  عأففوا كضجركا كعساءلوا عن ا

كألقى كلٌّ منه  المسؤكلٌية على فبلفو أك فبلفو أك الفئًة الفبلنٌيًة من الٌناس. علكى ىي الماليبةي 
الكبرلهلل أف نرفعى أنفسنا كنجالها في مالاؼ المبلئكةن فنحني ل  ناه كنحني ل  نرعكب ما 

أف نوزٌعى االٌعهاـ على ةغضبي اهللن كنحني البر ءن كأةدةنا مهما شممناىا أةدو طاىرةه نقٌيةن كةنبغي 
ااخرةن. أةنى ىذا ةا عبادى اهلل من عمًل كاحدو مثًل اإلماـً مالك رحموي اهللي عاالى؟ عندما كافى ةرمعي 

بطرفًو الٌسماءى فيجدي غيومان داكنةن سوداءى قد أقبلت كفي عضاعيفها رعوده كبركؽن ةخرجي متسٌلبلن إلى 
ىذا من شؤمون كأف  ىذه المدةنةى بينى ةدم عذابو من اهلًل عز   خارًج المدةنة كقد كقرى في ةقينًو أف  

كجل  لمااليةو ارعكبها ىو. ىكذا ةرل مالكن أف  المالائبى التي عأعي إلى البلدًة التي ىوى فيها من 
شؤمون كفٌساقينا من أغنياًء المسلمينى كفقرائه  ةرفاوفى أنفسه  إلى مالاؼ الرُّسيًل كاألنبياًء كةنسوفى 

عفنى حياعه  كبادى  عن اهلًل عز  كجٌلن كحربه  لدةًن اهلًل سبحانوي كعاالى في مظهًر أكالدى  
كبناعه ن فاذا حافى أف ةتساءلوا عن سرٍّ ىذه الٌردائد نظركا ةمينان كشماالنن أك نظركا إلى األعلى أك 

 إلى األدنىن كاٌعهموا غيرى  كنسوا أنفسه .

 

فمتى نالحو أةٌها اإلخوة؟ متى نستغفري اهللى بحٌع؟ كمتى نتوبي إلى اهلًل علكى ىي الماليبةي الثٌانيةن 
بجٌد؟ كمتى نجالي من الفقًر أداةن للاٌلبًر الذم ةقٌربنا إلى اهلل؟ كمن الغنى ةنبوعى الحبٍّ الذم ةقٌربنا 

 أةضان إلى اهلل؟ أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...
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 اٌَج١ً ٌٍٛطٛي اٌٝ ِؾجخ هللا

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

و نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسول
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

ثنا منذي بضاًة أسابيع عن حبٍّ اهلًل سبحانوي كعاالى كعن ضركرعًو كأثرًه في حياًة اإلنسافن كمنذي عحدٌ 
ذلكى اليـو كالكثيري من اإلخوًة ةسأؿهلل عن الٌسبيًل الذم ةنبغي أف ةسلكوي اإلنسافي للوصوًؿ إلى 

 حبٍّ اهلًل عز  كجٌل.

 

ن لال  من أى ٍّ ىذه السُّبيًل كأقالرىاهلل الثٌقةي باهلًل الٌسبيلي إلى حبٍّ اهلًل سبحانوي كعاالى كثيرن كلك
سبحانوي كعاالىن ثقةي اإلنساًف باهلًل عز  كجٌل ىي المفتاحي إلى دخوًؿ محٌبًة اهلًل عز  كجل  في القلبن 

دخوًؿ  فمن كافى مؤمنان باهلًل سبحانو كلكن  فؤادهي كافى فارغان من الثٌقًة باهلًل عز  كجٌلن فبل سبيلى إلى
حبٍّ اهلًل عز  كجل  إلى فؤاده. كما حقيقةي اإلةماًف باهلًل عندى ىذا اإلنساف إال كحقيقًة شارةو ةضايها 

ـي كال ةؤٌخري  في  -كما عالموف-اإلنسافي على صدره كىو ليسى أكثرى من شاارن كالٌراارى ال ةقٌد
 حياًة اإلنساف.
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 شك  أف  من أكلى ثمراعًو الثٌقةي باهلًل سبحانوي كعاالىن كالثٌقة أما اإلةمافي الحقيقيُّ باهلًل عز  كجٌل فبل
ىي أساسي الٌتوكُّلن فمن كثعى باهلًل عوك لى عليون كمن ل  ةثع باهلل ل  ةجد سبيبلن للتوٌكًل على اهلًل عز  

 كجٌل.

 

باهلًل عز  كجٌلن كمن عثبيًت  كمن أةنى عأعي ثقةي اإلنساًف باهلًل عز  كجٌل؟ عأعي من عاميًع اإلةماًف الاقليٍّ 
غراًس ىذا اإلةماًف في الوعين فمن كعى إةمانوي باهلًل كعل ى مانى إةمانًو بالحيٍّ القٌيـو القابًض 

الباس  الواحًد في قدرعًو كعالٌرفاعًو كفي كلٍّ ما ةمكني أف عراهي في الكوًف من حركاتو كسكوفو كنفعو 
ا باهلًل عز  كجل  ث   سمعى كبلـى اهلًل سبحانوي كعاالى كىو ةقوؿهلل كضرٍّ كغيًر ذلكن من كعى إةمانوي ىذ

))ككافى اهللي بك  رحيمان((ن ككعى قولوي عز  كجل هلل ))ةرةدي اهللي بك ي اليسرى كال ةرةدي بك  الاسر((. 
ذا دعاك  لما ككقفى كقفةى عأٌملو عندى قولًو عز  كجٌلهلل ))ةا أةها الذةنى  منوا استجيبوا هلًل كللٌرسوًؿ إ

ةحييك ((. إذا  منى ذلكى اإلةمافى الواعي ككقفى بتدبٌرو عندى ىذا الكبلـً الثٌانيهلل كثعى ثقةن عاٌمةن بأف  
ـى لوي إال خيرانن كلن ةأمرىهي إال بخيرن كلن ةنهاهي عن شٌرن من ىنا عأعي الثٌقة باهلًل  اهللى عز  كجل  لن ةقدٍّ

ـى القراراًت عز  كجٌل. أكالنهلل من عاميًع ما نى إةماًنكى بالحيٍّ القٌيوـً الواحًد األحد. ثانيانهلل بالوقوًؼ أما
اإللهٌيًة التي عحٌدثى فيها اهللي عن نفسًو كذاعًو الالٌية ككصفى ذاعىوي بالٌرحمًة لك كبالٌرعاةًة لرأنكن 

ف  جهالتك ال ةمكني أف كبأنٌوي ال ةأمرؾى إال بما فيًو خيرؾن كال ةنهاؾى إال عٌما بًو ضرُّؾن كةطمأنك أ
عتناقضى مع ىذه الحقيقًة أبدان ألٌنكى الجاىلي الذم ال عسترفُّ شيئان من حقائًع الغيبن ))كعسى 
 أف عكرىوا شيئان كىو خيره لك  كعسى أف عحٌبوا شيئان كىو شرٌّ لك  كاهللي ةال ي كأنت  ال عالموف((.

 

ـى لكى إال إذا كثقتى باهلًل عز  كجل  ىذه الثٌقة أدركتى  أف  اهللى عز  كجٌل لن ةااملكى إال برحمتًو كلن ةقدٍّ
 ما فيًو خيريؾن فكافى ذلكى أساسان لتوٌكلكى على اهلًل سبحانوي كعاالى.

 

كانظر إلى كبلـً اهلل كىو ةتحٌدثي عن طائفةو من عبادهن انظر إلى ىذا الكبلـ كعبٌين من خبللًو ماذا 
لنا أاٌل نتوٌكلى على اهلًل كقد ىدانا سيبػيلىنا كلنالبرىف  على ما  ذةتمونا((. فالت الثٌقةي بأنفسه هلل ))كما 

طمأنينةه ال قلعى ةحتوشها إطبلقانن كانظر إلى ىذا الكبلـً ااخر بل إلى ىذا الٌتساؤًؿ الاجيب ةحٌرؾي 
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كجٌلهلل ))أليسى اهللي  في كياًف اإلنساًف نياطى ىذه الثٌقًة إف كيًجدىت ىذه الثٌقةن انظر إلى قوًؿ اهلًل عز  
ـه عجيب في  ه كةخوٍّفونىكى باٌلذةنى من دكنو((. ))أليسى اهللي بكاؼو عبده((؟ استفها بكاؼو عبدى

اللطًف الذم ةحتوشو كفي الٌرحمًة التي عتالاعد من أعماًؽ ىذا الكبلـن ليقًل الٌناسي ما شاؤكا 
دكان كليلٌوحوا بالقول التي امكنته  كليتهدد المرركوفى كأعداءي المسلمينى عبادى اهلًل فيما أرا

ككيضاىت في أةدةه ن ى  إلى من ةركنوف؟ كبمن ةؤمنوف؟ كبمن ةثقوف؟ باهلًل عز  كجٌلن كاهللي أال 
ةكفي عبدهن أال ةكفيو كل  شب و من أشباح المخاكؼ؟ أال ةكفيًو كل  ى ٍّ من الهموـً ككل  غ ٍّ من 

؟ بلى كاهلل. كلكٌنوي ةكفي من  ركنى إلى اهللن كمن كثعى باهللن كمن عل ى أف  موالهي ىو اهللن نا هلل الغمـو
))اهللي كليُّ الذةنى  منوا ةخرجه  من الظٌلماًت إلى الٌنور كالذةنى كفركا أكلياؤيى  الطٌاغوتي ةخرجونه  

 من الٌنوًر إلى الظٌلمات((.

 

د بدكًف أف عتجٌلى ىذه الثٌقةي ثمرةن لون ىذه ىذه الثٌقة ما أعالو ري إةمانان باهلًل عز  كجل  حقيقٌيان ةوج
الثٌقة عرة ي أعالابكن عطمئن قلبكن عزةديؾى حٌبان لخالقكى عز  كجٌلن ألٌنك ال عغلع بالك بأسباب 
هلل لماذا أمرنيى اهللي بهذه األكامًر الثٌقيلًة علٌي؟ ما الفائدة؟ ثقتيكى باهلل عمتهُّ كل   أكامًر اهللن ال عقوؿي

ال ةمكن أف عجدى شٌدةن من خبلًؿ نهيو نهاؾى اهللي عز  كجل  عنون ثقتيكى باهلل ال عجاليكى  ىذا الكبلـ.
عتساءىؿي متأففانهلل لماذا حجزنيى اهللي عن شهوعي؟ عن رغبتي؟ ثقتيكى باهلل عالدُّؾى عن ىذا الٌتساؤًؿ 

ماؿن بما عراءي من كىذا االضٌطراًب كالقلع. ثقتيكى باهلل كأنتى عنتظري أف ةسادؾى بالٌزكجن بال
مقٌوماًت الحياًة الطٌبياٌيًة الفطرةٌةن ةجاليكى عطمىئنُّ إلى أف  كل  ىذا سيأعي في ميقاعو محٌددن كما ثمني 
إعيانًو كإسااًد اهلًل إةٌاؾى بو إال حسني ثقًتكى باهلل عز  كجٌلن ث   صبرؾ إلى أف ةأعيى الميقاتن كمن ث   

اد الحبٍّ في قلبكن ألٌنكى ال عجدي خيران أعاؾى إال كأنتى عال ي أنٌوي أعاؾ من فاف  ىذه الثٌقة عقدىحي زن
موالؾى الذم ال مولى لكى من دكنو. كما عرل من ضيرٍّ فاعكى كابتادى عنكى كحيميتى عنوي إال كعال  أف  

اادة الذم أبادى عنكى ىذا الٌسوء ىو موالؾ. كال عجدي من خيرو ةطوؼي بحياعكن أك شاورو من السٌ 
ةفيضي بًو فؤاديؾ إال كعال  أف  موالؾى ىو الذم مت اكى بهذا الٌراور. شاوريؾى بهذا المانىن ربطيكى 

 لهذه الٌظواىًر كٌلها بموالؾى عز  كجل  ىو الذم ةزةديؾى حٌبان هلًل سبحانوي كعاالى.
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ىذا اإلةمافى من الطٌبيايٍّ أنٌوي ال  أٌما من كافى إةمانوي باهلًل جسدان ال ركح فيو شبحان ال حركةى فيون فاف  
ةحٌقعي الثٌقة التي ةنبغي أف عكوفى أساسان للٌتوٌكًل كالحٌب. كإذا ل  عوجد ىذه الثٌقة فما أكثرى ما 
ةضطربي اإلنسافي في حياعون كما أكثرى ما ةهيجي كةموجن كما أكثرى ما ةقفي موقفى المتسائًل بل 

ـى علي  الخبائث؟ الثٌائر على قراًر اهلًل كأكامرههلل  لماذا أمرني بكذا؟ لماذا نهاني عن كذا؟ لماذا حر 
ـى علي  الخمرة؟ لماذا؟ أسئلةه ال نهاةةى لها ألف  جهلى الابًد ال نهاةةى  لاٌلها ليست خبائثن لماذا حر 

ليـو لو. كلقد سماتي صباحى ىذا اليوـً كبلمان من إنسافو متخالهن أف  الٌناسى في الغرًب اكترفوا ا
أف  الخنزةرى ةالابي بداًء الكىلىب كالكبلًب عمامانن كأف  عددان كبيران من الٌناس أصابػىهي  داءي الكىلىبن 
ن كقيًتلى في الااـً الماضي أك قتىلى الٌناسي في الااـً الماضي  استيقظى الغربٌيوفى إلى ىذه الحقيقًة اليـو

د سرل إليه ن كإذا سرل ىذا الٌداءي إلى الحيوافن مئاًت الخنازةر خوفان من أف ةكوفى ىذا الٌداءي ق
ن كإذا استررل بينى الٌناس  كاحتك  ىذا الحيوافي باإلنساًفن فاف  ىذا الٌداءى ةستررم في بلدو ثافو
ـى عليه   صارى كجرةاًف الٌناًر في الهري . لو كافى ىؤالًء الٌناًس عندى  ثقة باهلًل عز  كجٌل الذم حر 

متاٌلت ىذه الثٌقةي الٌتساؤالًت كٌلهان كألغنته  عن أف ةقاوا في ىذه الٌنهاةاًتن لح ى الخنزةر ال
كلالموا أف  موالى  في علومه  كفي حضاراعه  كفي كلٍّ نفعو كضٌر ةوجدي في ىذا الكوف موالى ي 

ما الٌرحي ي به  الٌرؤكؼي به  ةحٌذرى  من أكًل ىذا اللحً  كةناتوي له  بأنٌوي خبيث. نا . إذان ل
اضطربوان كلما كقاوا في ىذه الٌتجربةن كلكن انظر إلى الٌنهاةةن انظر إلى الابدن عندما ةتيوي عن 

مواله ةرردن كعندما ةررد أةنى ةقع؟ ةقعي في المهالكن ةقعي في مهلكةو ال  فاؽى لها كال حدكد ألنٌوي 
في محكً  عبيانوهلل ))ذلكى بأف   ضل  عن موالهن ألنٌوي عاهى عٌمن كافى ةرشدهن ذلكن صدؽى اهللي القائلي 

 اهللى مولى الذةن  منوا كأف  الكافرةنى ال مولى له ((.

 

نحني عزعنان مجدنان ساادعنان نروعنان مايني ذلكى كٌلو نسبتينا إلى اهللن نسبتينا إلى اهلًل الذم ىو 
ه ن ةخوضوف في موالنا كالذةنى نحني عبيديه. أٌما أكلئك انظركا إلى شركدى ن انظركا إلى ضياع

الٌظبلـن كلقد كانوا في غنىن عن ىذا كٌلو لو أنٌه  أمسكوا بالمالباحن كما ىو المالباح؟ رحمةي اهلل. 
كأةن عتجٌلى رحمةي اهلل؟ في شرعون في نػىبىًئٍون في بيانون في الكبلـً الذم أكضحوي لنا كنحني بأمسٍّ 

عى بحبٍّ اهلًل لابده ث   رأل  ثارى ىذه الثٌقًة في الحاجًة إليو. ىل ةمكني إلنسافو كثعى برحمًة اهللن ككث
 حياعو أاٌل ةحب  اهلل؟! أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ن فاستغفركهي ةغفر لك ...
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 ؽناه ِٓ ؽوة شؼبهاد ػل اإلٍالَ

 

ك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا ل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
له  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. ال

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

محترفو الغزًك كنتي كال أزاؿي أحٌذر من أحدث حربو ضد  اإلسبلـ عالاغي طرةقتها في أقبية ةارفيها 
الفكرمٍّ في الاالً  الذم نايشي فيون ككنتي كال أزاؿي أحٌذر من ىذه الٌطرةقًة الجدةدًة في حرًب 

 اإلسبلـ كىي الٌطرةقةي التي سٌميتيها حربى الٌراارات.

 

 كأعودي اليوـى ألذٌكرك  بها كلتستايدكا الوعيى الذم مٌتاك ي اهللي عز  كجل  بو كعجالوا منوي حالنك ي 
 الحالين ضد  كلٍّ أحبولة كضد  كلٍّ ًخداع.

 

قلتي مٌرةن إف  ىنالكى شااراتو بٌراقةن عيطلىعي كعيطرىحن ظاىرىا خدمةي اإلسبلـ كباطنيها الكيدي لئلسبلـ. 
من ىذه الٌراارات كلمةيهلل )الٌتقاليًد اإلسبلمٌية(ن من ىذه الٌراارات كلمةيهلل )األدةاًف الٌسماكةٌة(ن من 

ات كلمةيهلل )رجاًؿ الٌدةن(ن كىنالكى كلماته كثيرة صيغت بليل كأيحًكمىٍت بادى جهد ىذه الٌراار 
كطيرًحىت بينى الٌناًس كالٌناسي عن ذلكى غافلوف. ك خري ىذه الٌراارات التي عالاغي في ىذه األقبية 

اإلسبلمٌي  المظلمًة من أطراًؼ عالمنا المترامي الفسي ن كلمةيهلل )الٌتراًث اإلسبلمٌي(. كلمةي الٌتراثً 
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ىذه عيستىامىلي اليوـى بدالن من كلمًة )المبدًأ اإلسبلمٌي(ن )الثٌقافًة اإلسبلمٌية(ن )المالادًر اإلسبلمٌية(ن 
)الاقيدًة اإلسبلمٌية(. ىذه الكلماتي كلُّها عيذىك بي لتيستىبدىؿى بها كلمةه أخرل ىي )الٌتراث( أك )الٌتراثي 

 ه الكلمًة أٌكالن؟ كأةنى ةنباثي الكيدي منها؟اإلسبلمٌي(. فما ىوى كجوي خطورًة ىذ

 

كلمةي )الٌتراًث( أك )الميراث( عانيهلل مخٌلفاًت أٌمةن مخٌلفاًت أجياؿو سابقةن علكى األجياؿي ابتدعتها 
كاخترعتها كاعتٌزت بها ث   إنٌها رحلت عن الٌدنيا كعركتها كراءىان فبقيت علكى األفكاري التي ىي 

 ت ميراثان لؤلجياًؿ التي عليها.كليدةي ابداعاعه ن بقي

 

كإذا عالٌورنا اإلسبلـى من ىذا القبيلن عالٌورناهي عراثان كميراثان. استقر  في ذىننا شيئان فريئان كدكفى أف 
نتنٌبو أف  اإلسبلـى ليسى أكثرى من أفكارو ابتدعتها علكى األجياؿي الٌسابقةن كعابت حٌتى ابتدعتها 

يوـى نرثي عابى علكى األجياًؿ الٌسابقةن كنرثي أفكارى  التي ابتدعوىان كصاغتها كأنتجتهان فنحني ال
ـى ركاـو كبيرو كبير اسموي الٌتراث أك الٌتراثي اإلسبلمٌي. ةدخلي في ىذا  كنقفي مٌما عركوهي كراءى  أما
الكبلـً القر فهلل عراثه إسبلمٌين عدخلي في ىذه الكلمًة الٌسٌنةهلل عراثه إسبلمٌين عدخلي في ىذه 

لكلمًة شركحي القر ًف كعفاسيري الٌسٌنةهلل عراثه إسبلمٌين ةدخلي في ىذه الكلمًة الفقوي اإلسبلميُّ ا
 المأخوذي من كتاًب اهلًل كسٌنًة رسوًؿ اهللهلل عراثه إسبلمٌي.

 

كإذا استقبلى اإلنسافي ىذه الكلمةى قبوالن حسنان فبل شك  أف  ىذا المانى سينطلي قرةبان على ذىنون 
تالٌوري أف  مالادرى اإلسبلـً كل ها ليسىت إال عبارةن عن إبداعاتو فكرةٌةو كإنتاجاتو عقلٌيةو كلسوؼى ة

 ألم و ذاًت عراقةو حضارةٌةن كنحني اليوـى نرفعي الٌرأسى إذ نجدي ذلكى )الٌتراث(.

 

وعًد كقفةو كال عزاؿي كلمةه عطنُّ في أذني كافى ةرٌددىا كاحده مٌمن رحلى إلى اهلل كأصب ى اليوـى على م
خطيرةو بينى ةدًم اهللن علكى الكلمةي التي كافى ةرٌددىان ةرٌددىا كىو ماتزٌّ بها في الظٌاىًر كالاٌلورة 
كلكٌنوي ةستبطني الكيدى بها في الحقيقةن علكى الكلمةي ىيهلل )عراثي ااباًء كاألجداد(ن )إنٌنا ناتزُّ 

 ااباًء كاألجداد(.باإلسبلـً الذم ىو عراثي ااباًء كاألجداد(ن )عراثي 
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أرةدي قبلى كلٍّ شيءو أةٌها اإلخوة أف عتمٌسكوا بالوعًي الذم ىو سدل كلحمة ىذا الٌدةًن الحنيف. 
دةنينا اإلسبلميُّ ةمتازي عن سائًر المذاىًب كالمبادًئ كٌلها بريءو قدسيٍّ كاحدن أال كىوهلل عربيةي 

ن أرةدي أف عتمٌتاوا ةا عبادى اهلل بهذا الوعي اإلنساًف على الوعين كعلى الفهً  كاإلدراًؾ الاميقين
عندما عستماوفى بينى الحيًن كااخر كلماتو عطوؼي كعدكري حوؿى الٌتراًث كما ةتاٌلعي بالٌتراًث كما إلى 

 ذلك.

 

إذا عالٌورنا أف  اإلسبلـى عراثن كاستمر  األمري ذلكن ىافى بادى ذلكى أف عيطرىحى أطركحاته أخرلن كىي 
ـي عراثى ااباًء كاألجدادن فمالنا ننظري إليًو بقدسٌية؟ مالنا ننظري إليًو بهذا عيطرىحي ا اف. إذا كافى اإلسبل

الٌتبجيًل كالٌتاظي  الباىرةن؟ إنٌوي ليسى أكثرى من عراًث ااباًء كاألجداد. ك باؤنا كأجدادنا من البررن 
بكثيرو من األخطاًء ربٌما عوجدي في ىذا  فلماذا ال ننظري إلى ىذا الٌتراًث نظرةن نقدةٌة؟ نظرةن عوحي

الٌتراث؟ كلوال ىذا الجسري الذم نالب بيننا كبينى اإلسبلـً من كلمًة الٌتراثن كاستمٌرت عتكٌرر حٌتى 
صقلت أذىافى كثيرو من الٌناس لما كافى في المسلمينى من ةتهٌيأي الستقباًؿ ىذه الٌدعوةن الٌدعوًة إلى 

 الذم ىو عراثي ااباًء كاألجداد. بتًر القسية عن ىذا التراثً 

 

أعبلحظوفى خ   المكيدًة ةا عبادى اهلل؟ أعبلحظوفى ما كراءى األكمة؟ ىذا األمري ال ةستدعي سول أف 
ةكوفى اإلنسافي قد ريٌبيى عربيةن صحيحةن عاٌمةن على ةًد القر ًف الاظي ن على ةًد ىذا الكتاًب المبينن 

أف ةخدعو. كماذا نقوؿي نحن؟ ماذا نقوؿي لمن ةدعونا اليـو بادى أف غرزى   عندئذو ال ةستطيعي أمُّ أفٌاؾو 
كلمةى الٌتراًث بدالن عن اإلسبلـً كمالادًر اإلسبلـ ث   جاءى ةدعونا إلى بتًر مظاىًر القدسٌيًة عن ىذا 

كموضوعٌية  الٌتراًث لكي نستطيعى أف ننقدهي نقدان موضوعٌيان؟ ماذا نقوؿي لهؤالًء الٌناس من منطلًع عل و 
إنٌما ىو  -كال نقوؿي للتراث  -كدكفى أف نجن ى إلى أمٍّ عالبٌيةو ق ؟ نقوؿهلل إف  عقدةسنا لئلسبلـً 

نتيجةي دراسةو نقدةٌةو كنتيجةي بحثو موضوعيٍّ مجٌرد. كليسى عقدةسينا لئلسبلـً حكمان اعتباطٌيان جاءى 
سوي إال بادى أف فٌكرنا فيًو طوةبلن بادئ ذم بدئن فنحني المسلمين عندما نقٌدسي القر ف ل  نقدٌ 

كقٌدرنا كفرضنا أف ةكوفى كبلـى برر كأف ةكوفى كبلمان مختػىرىعان من عنًد رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو 
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كسٌل ن ككضانا االحتماالًت الٌنقدةٌةى كل ها كلكن بموضوعٌيةو كدكفى أمٍّ عالبٌيةو ألمٍّ جهة. كلػٌما 
ـي الخالًع كليسى من إبداًع المخلوؽ. فقادنا مٌحضنا الفكرى كدٌققنا النٌ  ظر انتهينا إلى أف  القر فى كبل

 ىذا اليقيني إلى عقدةًس ىذا القر ف.

 

كلػٌما بلغنا حياةى محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ سرنا على المنهًج ذاعًون كضانا مجاىرى الٌنقًد كالفحًه 
يًو كسٌل  كفرضنا كل  احتماؿ كلكن مٌرةن أخرل أقوؿي كالبحث على حياًة رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عل

بموضوعٌيةو كبدكًف أمٍّ شط و أك عالبٌيةن كانتهينا بادى ىذا البحًث إلى أف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي عليًو 
كسٌل  نبيٌّ مرسله من عنًد ربًٌو ل  ةفتئت على خالعو كال على مخلوؽن فقادنا ىذا اليقيني إلى قدسٌيًة 

اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل . كحدةثينا عن الٌسٌنًة كذلكن كحدةثينا عن أصحاًب رسوًؿ اهلًل رسوًؿ 
 كالخلفاًء الٌراشدةن كذلك.

 

إذان عقدةسينا لئلسبلـً ل  ةكن أمران مبدئٌيان اعتباطٌيان ساقتنا إليًو الاالبٌيةن كلكٌنوي نتيجةي دراسةو 
من ل  ةتأٌمل في اإلسبلـً بادي كما عأٌملنان كمن ل  ةدرس كتابى  موضوعٌيةو نقدةٌةو عاٌمة. كإذا كافى بيننا

اهلًل كما درسنان كمن ل  ةدرس شخالٌيةى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى كما فالنان فبل عليًو أف 
 ةبدأى ىو من نقطًة الاٌلفرن بل نحني نبي ي لوي كندعوهي إلى أف ةبدأى دراستىوي لذلكى كٌلًو بايدان أمٍّ 

عدجيل. كلكٌنا نطلبي منوي أف ةسيرى في الٌطرةًع الذم سرنا فيون نطلبي منوي أف ةتأٌملى كما عأٌملنان 
نطلبي منوي أف ةحٌررى ةدةًو كعقلوي من األغبلؿن نطلبي منو أف ةحٌررى كيانوي من الٌتباٌيًة الٌذليلة ألناسو 

فق . كسياللي إلى الٌنقطًة التي كصلنا  ىناؾى في أقالى الٌررًؽ أك الغربن نطلبي منوي ىذا الٌتحٌررى 
 إليها.

 

كنطلب شيئان أخري نطلبهلل أف ال ةطلبى ىؤالًء المتخٌلفوف الذةنى ال ةزالوفى ةقفوفى في أٌكًؿ الٌطرةًع 
كعندى نقطًة الاٌلفرن حيثي ل  ةدرسوا اإلسبلـى بادن كل  ةدرسوا كتابى اهلًل بادن نطلبي منه  أف ال 

بادى  أشواطانن نرةدي منه  أف ال ةطلبوا مٌنا أف نرجعى القهقرل كأف ال نرجع إلى ةطلبوا مٌنا كقد سرنا 
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حيثي ى  ةقفوفن سيركا كما سرنا كعأٌملوا كما عأٌملنا. ىذا ما نقولوي من منطلًع الوعي الذم نسجوي 
 إسبلمينا الاظي ي في عقولنا ةا عبادى اهلل.

 

ذه األعاصيري كالاواصف عدكري من حياعنا على نحني اليـو عحتوشنا أعاصيري كعواصفي كثيرةن ى
محورو كاحدن كأنا أقس  غيرى مبالغو كال متأثٌ ن إنٌها ال عدكري من حياعنا على محوًر الماؿن كال عدكري 

من حياعنا على محوًر أرضن كال عدكري من حياعنا على محوًر أمٍّ مظهرو من مظاىًر الغنى أك 
الكلمةن كإنٌما عدكري ىذه الاواصف على محورو كاحد. أال كىو ىذا  )الٌتراث( بالمانى الٌسليً  لهذه

الٌدةني الاظي ي الذم أكرمنا اهللي عز  كجل  بون كالذم امتن  اهللي بًو علينا إذ قاؿ في محكً  كتابوهلل 
))اليوـى أكملتي لك  دةنك  كأعممتي عليك  نامتي كرضيتي لك ي اإلسبلـى دةنان((. كما أظنُّ أف  

الكى عاجان عوٍّجى بًو اإلنسافه من ًقبىًل ربٍّ اإلنساًف أجل  كأعظ ى من ىذا الٌتاجن ىذا الٌتاج كنزه ةباثي ىن
في حياعًو الغنىن ىذا الٌتاج مالدره ةكٌوفي لدةًو القٌوةى التي ال عيغلىبن ىذا الٌتاجي ةؤٌلفي في حياعًو 

فل  ةكن غرةبان كال ةكوفى غرةبان أف عحاكؿى  نسيجى الٌتآلًف كالوحدًة اإلنسانٌيًة الاٌلحيحة. كلذلك
مالادري الكيًد لئلنساف اصطيادى ىذه الحقيقًة التي عٌوجنا اهللي عز  كجل  بهان كل  ةكن غرةبان عن 

ىؤالًء الٌناس أف ةالطناوا فيما بيننا الامبلءى ألنفسه ن كأف ةستنطقوى  بألسنته ن كأف ةقوموا ى  
كةقوـي ىؤالًء الاٌلغار بدكًر الذم ةتحٌرؾي فوؽى المسرًح جٍيأةن كذىابان.  بدكًر الملٌقًن على المسرحن

كلكن أرأةت  إلى ىذه الاواصًف كاألعاصيًر كلٍّهان كاهلًل الذم ال إلوى إال ىو إنٌها ألقلُّ شأنان من أف 
 عزعزعى اليقينى اإلةماني  اإلسبلمي  في فكًر طفلو بلغى رشده.

 

نان كعرف نا جوىرى دةننان كعرفنا الاٌزةى التي كرٌثنا اهللي عز  كجل  إةٌاىان كعرفنا أف  األدةافى كقد بلغنا ريشدى
الٌسابقةى ل  عخترع من لدينها دةنان كل  عورٌثنا شيئان مٌما اخترعتوي من جٌراًء ذلك. نحني نال ي ىذان 

رأل أك سمعى كلماتو عنطقها  كةنبغي لكلٍّ مسل و أف ةايى ىذه الحقيقةى التي أقوليهان فاذا كعاىا ث   
أفواه ممجوجةه في ااذافن ثقيلةه في الوعًي كالاقوًؿ كالقلوب فانٌوي لن ةجدى من خبلًؿ ما ةسمع إال 

 مزةدان من اليقين بالحقيقًة التي مٌتاوي اهللي سبحانوي كعاالى بها.
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لتفتى فرأل المترٌبالينى بًو أرأةت  إلى الٌرجًل الذم ةحملي صندكقان ال ةال ي ما في داخلو كلكٌنوي ا
ةحدقوفى بًو كبالندكقون كإف  ألسنته  لتلهثي طماان في ىذا الاٌلندكؽن أرأةت  إلى ىذا اإلنساف أال 
ن ىذا ىو كاقاينا  ةزدادي عمٌسكان بالندكقو؟ أال ةزدادي ةقينان بأف  ما فيًو شيءه ثمين؟ ىذه ىي حالينا اليـو

ن دةنينا اإلسبلمٌي عنٌزؿى من عنًد اهلًل عز  كجٌل ىدةٌةن كعتوةجان لبني اإلنسافن كل  ةكن عراثان نبعى  اليـو
 من أفكاًر بني اإلنساف.

 

حقيقةه ماركفةه افهموىا كال عغٌرٌنك  ألفاظي الالً  ككلماتي الال ن التي ةاوزىا جذكر الال ن كالتي 
ن جهالته ن كلكٌنه  ةغٌطوفى ةاوزىا مضموف الال ن كما أكثرى الجٌهاؿ الذةنى عفوحي رائحةي الافن م

 جهالته  ىذه بألفاظو ككلماتو كعناكةنى علمٌيةو بٌراقةن لكن منذا الذم ةنخدع؟

 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...

 

 

 

 ػٕلِب ٠ىْٛ اإلٍالَ عَلاً ال هٚػ ف١ٗ

د كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كسل  كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل
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عي جدكاهي إذا كافى من المالـو أف  اإلنسافى مكو فه من جسدو كركحن كأف  الجسدى إنٌما ةفيدي كةحقٌ  
بواسطًة الٌركحن فاذا ل  عكًن الٌركحي سارةةن في أكصاًؿ ىذا الجسًد كافى كجودهي أشبوى بالادـ. إذا  

كانت ىذه الحقيقةي ماركفةن لنا جمياان فانٌنا نقوؿهلل إف  الٌدةنى الذم ابتاثى اهللي بًو رسيلىوي كأنبياءهي إلى 
 نسانٌي.البرًر عاٌمةن أشبوي ما ةكوف بهذا الكياًف اإل

ىذا الٌدةن ةتكٌوفي ىو ااخر من جسدو كركحهلل أٌما الجسدهلل فهو ةتأٌلفي من مجموعًة الٌررائًع 
كاألكامًر كالٌنواىي كااداًب الٌسلوكٌية التي أمرى اهللي عز  كجل  بها. كأٌما ركحي اإلسبلـهلل فهو اإلخبلصي 

 لوجًو اهلًل سبحانوي كعاالى.

ًف اإلنسانيٍّ في ىذا الٌنطاًؽ ق ن كما أف  اإلنسافى مؤٌلفه من جسدو كركحن ال فرؽى بينى الٌدةًن كالكيا
فكذلك ي الٌدةن مؤٌلفه ىو ااخر من جسدو كركح. جسدي ىذا الٌدةنهلل األعماؿي التي ةؤٌدةها اإلنسافي 

من فرائضى ككاجباتو كمندكباتن كالٌنواىي التي ةبتادي اإلنسافي عنها من مكركىاتو كمحٌرمات. 
ن  ركحى ىذا الجسد إنٌما عتمٌثلي في اإلخبلص لوجًو اهلًل سبحانوي كعاالى. فاذا فيًقدى اإلخبلص من كلك

القلبن عادًت األعماؿي التي ةؤٌدةها اإلنسافي أشبوى بجسًد جاث و ىناؾى ال حراؾى بًو كال فائدةى منون بل 
 ىو عبءه على أىلًو كذكةو.

ا عبادى اهللن حٌتى ال نيخدىعى بظواىًر األعماًؿ عن بواطًن الٌسرائًر أرةدي أف نتبٌينى ىذا المانى بدقٌةو ة
 كاإلخبلًص الذم ىو منها كالٌركح.

كثيركفى ى  الذةنى ةالٌلوفى كثيران ربٌما كةساوفى ذاىبينى  ةبينى في أنرطةو كسلوكاتو إسبلمٌيةن كلكن لو 
لرأةتى الهول ىو القائدى كالٌسائعن  نظرتى إلى أعماًؽ أعماًؽ ما استقر  في نفوًس ىؤالًء الٌناسن

كلرأةتى الٌنفسى األٌمارة ىي التي عتحٌك ي خيفيةن. ىذه الٌنفسي األٌمارةي التي ةػياىبػ ري عنها اليوـى على ألسنًة  
كثيرو من الٌناًس "بالمزاج". فاذا كافى سلوؾي اإلنساًف كإسبلموي مظاىرى كأنرطةن شكلٌيةن كلكن  ىذه 

ة منفاللةه عن ركحهان أال كىو اإلخبلصي هلًل عز  كجٌل. فماذا عسى أف عجدمى المظاىرى كاألنرط
 ىذه الحركات؟ كماذا عسى أف عجدمى األقواؿي بل األفااؿ؟

قليله من القوًؿ أك الامل ةكفي كةفيد إف كافى ىذا القليلي ةنبضي بحرقًة اإلخبلًص لوجًو اهلًل سبحانوي 
اًؿ ال ةفيدي شيئان كةذىبي أدراجى الٌرةاح إذا كانت نبضاتي اإلخبلص كعاالى. كالكثيري الكثيري من األعم

 خفٌيةن فيًو غيرى كاضحةن ةنبغي أف نال ى ىذه الحقيقةى جٌيدان.



  

 ~1331 ~ 
 

)قيٍل أل  ةقًل اهللي عز  كجٌلهلل )كىمىا أيًمريكا ًإال  لًيػىٍابيديكا الل وى ميٍخًلاًلينى لىوي الدٍّةنى(؟ أل  ةقًل اهللي عز  كجل هلل 
ا ًإلىهيكيٍ  ًإلىوه كىاًحده فىمىن كىافى ةػىٍرجيو ًلقىاء رىبًٍّو فػىٍليػى  ا أىنىا بىرىره مٍّثٍػليكيٍ  ةيوحىى ًإلىي  أىن مى ٍامىٍل عىمىبلن صىاًلحان ًإن مى

من اإلسبلـن كىالى ةيٍرًرٍؾ ًبًابىادىًة رىبًٍّو أىحىدان(؟ )فػىٍليػىٍامىٍل عىمىبلن صىاًلحان(. علكى ىيى اإلشارةي إلى الجسًد 
)كىالى ةيٍرًرٍؾ ًبًابىادىًة رىبًٍّو أىحىدان(. كعلكى ىي اإلشارةي إلى ركحو أال كىوى اإلخبلصن بحيثي ةطردي ىذا 

 اإلخبلصي أم  شركةو في علكى الطٌاعًة كالابادة.

افي دةنو كإسبلـ. ما أكثرى الذةن ةىزًنػيٍوفى أعمالىه  أك أعماؿى غيرى ي اإلسبلمٌيًة بميزافن كةظٌنوفى أنٌوي ميز 
كلكن  أحدى  لو رجعى إلى قرارًة نفسو كإلى أعماًؽ قلبون لرأل أف  ىذا الميزاًف عبارةه عن مزاج. 
ةالبغي ما ةركؽي لنفسو بالبغًة الجماًؿ كاللياقًة كالموافقةن فهو الدةني الحعُّ كىوى المنهجي الٌسدةدن 

 المخالفًة كالٌرذكذ.كةالبغ ما ال ةٌتفعي مع مزاجو كنفسًو كىواه بالبغًة 

كىكذا فاف  الحاك ى الخفي  على الٌسلوًؾ كالاملن سواءه كافى سلوكىوي ىو أك سلوؾى غيره إنٌما ىو 
المزاجي أًم الهولن كىذا أمره خفٌين خفيٌّ جٌدان. من الذم ةراري بو؟ ةراري بًو أكلئكى الذةنى ةحرسوفى 

ـى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )إف  الٌنفسى ألٌمارةه أنفسه  ليلى نهارن ةٌتهموفى مراعرى  في كلٍّ   فن ةقفوفى أما
بالٌسوء(. كلذلكى فاف  أحدى  ةرمعي نفسو من خبلًؿ نظرًة اٌعهاـن ىؤالًء ى ي الذةنى ةستطياوفى أف 
ةتحٌرركا عن سلطاًف أمزجته ن ى ي الذةنى ةستطياوفى أف ةتحٌرركا من قيادًة أىوائه  كإال كقاوا في 

(. ىو ةؤمني بالون كةدةني مغٌبًة ق وًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )أفرأةتى من اٌعخذى إلهوي ىواهي كأضٌلوي اهللي على عل و
لهذا اإللًو بوالءن كربٌما كافى اس ي ىذا اإللو على لسانًو أك في عالٌورًه اسموي اهلل الواحدي األحد. 

ذاهلل الٌنفسى األٌمارةى بالٌسوءن المزاج كما كلكٌنوي ةجالي من الحقيقًة الخفٌيًة التي عهيمني على إةمانًو ى
 ةقولوف.

مزاجي إنٌما ةحدك بي كةأمرني أف أحالرى الٌدةنى في حجٍّ إلى بيًت اهلًل الحراـً ةتكٌرري كل  عاـ. ىكذا 
ةقوؿي لي المزاج. إذان الٌدةني ىاىنا ةكمنن كالقربي إلى اهلًل بهذا الٌطرةًع ةتحٌقع. علكى ىي الاٌلورةي 

كذلكى ىو الجسد. كلكن أةنى الٌركح؟ الٌركحي مفقودةن كالموجودي في مكاف ىذه الٌركح إلوه  الظٌاىرة
  خر ىو الٌنفسي األٌمارةهلل المزاج.

شخهه  خر ةحلو لوي من اإلسبلـً أف ةمسك بيدًه مسبحة كأف ةكٌررى ألفاظان عقليدةٌةه صباحى مساءن 
ـى الغادةنى كالٌرائحينى في إ طارو ىو ذكري اهللن في إطارو ةقوؿي إنٌوي ذاكره اهللى عز  كأف ةجالى نفسوي أما

ـي في مزاجو كىذا ىو مانى الٌدةن فيما ةحلو لون كلكٌنكى عنظري إلى أنواع أخرل  كجٌل. ىكذا اإلسبل
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من الٌسلوًؾ في حياعكن كإذا بهذه األنواًع غرةبةه عن اإلسبلـً غربةن عاٌمة. إذا نزؿى إلى الٌسوؽ 
كالٌدةنار كعقٌلبى في أسواًؽ الٌتجارًة كالبيًع كالٌرراء فالٌدةني بايده كل  الباًد  نىذاؾ.  كعافس الٌدرى ى 

كإذا حانت لوي صفقةه رابحةه فما أةسرى أف ةضعى بينوي كبينى الٌدةًن حجابان  نذاؾن ألف  المزاجى ةقوؿي لوهلل 
الٌنفسن القراري فيها للهولن ىكذا  الٌدةني ذكره كحركاته كعبادةن أٌما الٌتجارة فالقراري فيها لرغبةً 

 ةتالٌوري ىذا اإلنساف.

أناسه  خركفى فاضت أفئدعه  كراىيةنن أك حقدان أك ضغينةن أك اشمئزازان من إنسافو من الٌناًس أك جهةو 
ما من الجهاًت بحك و من المزاجن بحك و من الٌرغبًة الٌنفسٌيةن الٌدةني الحعُّ عحتى سلطاًف ىذا 

عى لمراعًر حقدهن كلمراعًر ضغينتون كلمراعًر أىوائًو ىذه. ىكذا ةكوفي الٌدةني المزاج أف ةخض
 الحٌع.

كما أكثرى األمثلة كما أطوؿى أعدادىا.. كلكن إذا كافى اإلنسافي ال ةستطيعي أف ةرٌخهى ىذا الٌداءى في  
ن بلى كاهلل.  كياًف صاحبون أفبل ةستطيعي اإلنسافي أف ةرٌخهى سلطافى ىذا المزاًج في كيانو؟ بلى
 كيفى ال كالٌربُّ عز  كجل  ةقوؿهلل )بل اإلنسافي على نفسًو باليرة كلو ألقى مااذةره(.

أنا عندما أعظاىري بالغيرًة على دةًن اهلًل عز  كجٌل من خبلًؿ غضبةو أصبُّها على كياًف إنسافو مان 
غضبةه ىابطةه من أمًر اهلًل عز   أستطيعي أف أجزـى كأف أعل هلل أىيى غضبةه ناباةه من مزاًج ىولن أـ ىيى 

كجٌل؟ لئن كافى أصحابي من حولي ال ةارفوف كلكٌني أنا أعرؼن إنني أعرؼي بكلٍّ سهولة إال إذا  
كنتي أمضي حياعي في جنباًت األرًض سكرافن ال أستطيعي أف أعودى حٌتى إلى نفسي فأحاسبى 

 ها سكراف؟خلجاعها كأعالٌورى حركاعهان كمنذا الذم ةايشي حياعوي كلٌ 

أةها الٌناس إف  كثرةى الطٌاعاًت كلو كانت عرٌكلي جباالن عاليةن راسية ستذىبي ةوـى القيامًة أدراجى الٌرةاح 
إف ل  عكن راسخةن على جذكرو أصيلةو ىي اإلخبلصي هلًل عز  كجٌل. كاإلخبلصي هلل ةطردي من الٌنفًس  

الٌنفسى من كلٍّ حظو من حظوًظ الٌريطاف. كإذا كل  مزاجن كةبادي عن الكياًف كل  ىولنن كةطٌهري 
نفسه مستسلمةه مطمئٌنةن كىي  -بادى أف عهيمنى عليها ركحي اإلخبلًص لوجًو اهلًل عز  كجل   -الٌنفس 

التي ةناجيها اهللي عز  كجل  إذا حافى حىيني اإلنساف كدنا أجىليون ةقوؿهلل )ةا أةٌتها الٌنفسي المطمئٌنة 
 راضيةن مرضٌية فادخلي في عبادم كادخلي جٌنتي(. ارجاي إلى رٌبكً 
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ذلكى ىو الجهادي األعظ ي الذم أمرىنا بًو اهللي إذا قاؿهلل )كجاًىدكا في اهلًل حع  جهاده(. ةنطلعي من 
عطهيًر القلًب كعطهيًر الٌنفًس كإباادىا عن األمزجة كجاًلها عسيري على صايدو طاىرو مطه رو ال 

كال ةقٌيدهي إال سٌنةي رسوًؿ اهلل صلى اهللي عليًو كسٌل ن كإف عز  على ىذا  ةحكموي إال كتابي اهللن
اإلنساًف أف ةال ى ماذا ةقوؿي كتابي اهلل كماذا عقوؿي سٌنةي رسوًؿ اهللن فما أةسرى أف ةاودى إلى من عيرفوا 

 ةبياوفى دةنه  بدنياى  بالمارفًة كالالً  الٌدقيع ث   عيرفوا باإلخبلًص هلًل عز  كجٌلن أكلئكى الذةنى ال
كال بدنيا غيرى ن أكلئكى الذةن باعوا الٌدنيا كٌلها من أجًل الٌرحيًل إلى اهلًل عز  كجل  برضىن من اهلًل 

سبحانوي كعاالى عنه . فالجاىلي ةرجعي إلى ىؤالء الالماءن كالاال  ةرجعي إلى كتاًب اهلًل كسٌنًة رسوًؿ 
ذا سارى اإلنسافي على ىذا الخ ٍّ من الجهاًد لقيى اهللى كىو عنوي راضو اهلًل صلى اهللي عليًو كسٌل ن كإ

كإف رحلى إليًو باملو ةسيرن كإف رحلى إليًو بطاعاتو قليلةو جٌدان اإلخبلصي غدان ةضٌخمها. أٌما األمزجةي 
 كاألىواء فانٌها غدان عيطيريىا.

  

  ...أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي  فاستغفركهي ةغفر لك
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 ٚاطجو ِٚب طجون اال ثبهلل
 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

شهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأ
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 االى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل ع

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

كٌلما عأٌملتي في صراًط االستقامًة على دةًن اهلًل عز  كجٌل كرأةتيوي محفوفان بلهيًب الٌرهواًت كاألىواًء 
كالمغرةاًت من شٌتى الجوانًب كعأٌملتي في الجهد الذم ةنبغي أف ةتحٌملوي المسل ي في ىذا الاالر 

الهي كخالقىوي على االستقامًة على ىذا الاٌلراط. كٌلما عأٌملتي في ىذا السٌيما الٌرابُّ الذم عاىدى مو 
الاٌلراًط كالجهًد الذم ةنبغي أف ةتحٌملوي المسل ي في ىذا الاالر للثباًت عليون عذٌكرتي قوؿى رسوًؿ 

 اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  في الحدةًث الاٌلحي  الذم ةقوؿي فيًو ألصحابوهلل )فاف  كراءك  أةٌامانن
الاٌلبري فيهن  كالقبًض على الجمرن للٌرجًل منه  أجري خمسينى منك (. قاؿى أحدى هلل منه  أـ مٌنا ةا 

هلل )بل منك  ألٌنك  عجدكفى على الحعٍّ أعوانان كال ةجدكف(.   رسوؿى اهلل؟ قاؿى

 

عفوري  ال شك  أف  المسل ى الذم ةستقي ي على صراًط اهلًل في ىذا الاالًرن ال سٌيما الٌرابُّ الذم
الغرائزي بينى جوانحون كالذم ةرل نيرافى الٌرهواًت عتأٌججي عن ةمينًو كشمالون كةبقى ثابتان مستقيمان 

على صراًط اهلًل عز  كجٌل. ال أشكُّ في أف  مثلى ىذا اإلنساف ةدخلي فيما قالوي المالطفى صلى اهللي 
 عليًو كسٌل ن كةرقى إلى الٌرعبًة التي عحٌدثى عنها. 
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ي أعساءىؿي أةضانهلل ما الازاء؟ ككيفى الٌسبيلي إلى أف ةخف  أل ي الاٌلبًر عن ىؤالًء الٌناًس في ىذا كلكنٌ 
ـي أحمدهلل  الاالر؟ أل  ةقل المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ في الحدةًث الذم ةركةًو ابني ماجو كاإلما

ـى ىؤالًء المسلمين )كإنٌوي ليسيره على من ةٌسرهي اهللي عليو(؟ فكيفى الٌسبيلي إلى أف ة تيٌسرى الاٌلبري أما
 الذةنى عرفوا اهللى فباةاوهن كالذةنى عرفوا اهللى فأحٌبوهن كعرفوهي فامتؤلت أفئدعه  مخافةن منو؟

 

الٌسبيلي أةٌها اإلخوة كاض ن كاألمري كما قاؿى المالطفى عليًو الالبلةي كالٌسبلـهلل )كإنٌوي ليسيره على من 
يو(. كإف  في ىذه الكلمًة لازاءن كأم  عزاءو لكلٍّ إنسافو ةراري بآالـً سيرًه على ةٌسرهي اهللي عز  كجل  عل

صراًط اهلًل سبحانوي كعاالىن كلكن  الٌدكاءى ال ةفيدي إال إف استاملوي اإلنسافن كال ةغني عن صاحبو 
ندئذ أف شيئان إال إف ىرع المرةض إليون أما أف ال ةكوف من الناس رجوع إلى الدكاءن فبل شك ع

 الدكاء ال الدكاء ةفيد كال الطبُّ ةغني عن المرةًض شيئان.

 

الٌسبيلهلل الٌتضٌرعي إلى اهللن االلتجاءي إلى اهلًل سبحانوي كعاالى. كىذا جزءه من الٌدكاًء الذم كصفوي لنا 
ي مالدري الٌرفاءن اهللي عز  كجل  في محكً  عبيانون أٌما أساسي الٌدكاًء فالثٌقةي باهلًل عز  كجٌلن الثٌقة ى

كالثٌقة ىي مفتاحي حلٍّ المركبلت. كالثٌقةي باهلًلهلل ثمرةي اإلةماًف باهلًل سبحانوي كعاالى. فمن  منى باهلًل 
عز  كجل  حع  اإلةمافهلل كافى جدةران بًو أف ةثعى بوعًد اهلًل عز  كجٌلن كاهللي سبحانوي كعاالى ةقوؿهلل )مىٍن 

انيوٍا عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أى  يىاةن طىيٍّبىةن كىلىنىٍجزًةػىنػ هيٍ  أىٍجرىىي  بًأىٍحسىًن مىا كى ٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى
ًإف   ةػىٍامىليوفى(ن كىذا كعده قاطعه من اهلًل عز  كجٌل. كةقوؿهلل )كىال ًذةنى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًدةػىنػ هيٍ  سيبػيلىنىا كى

 ٍلميٍحًسًنينى(. الل وى لىمىعى ا

 

كإنٌها لحقيقةه ماركفة في حياعنا الٌدنيا فضبلن عن ااخرة. أرأةت  إلى المرةض الذم ذىب إلى 
الطٌبيبن فحالوين ث   شٌخهى مرضوي ث   كتبى لوي الٌدكاء فأمرهي بالحميًة التي حملوي عليها. ىذا 

ةخفُّ عليًو الٌتابي من الحمية كالاٌلبري على  المرةض بمقداًر ما ةكوفي كاثقان بالطٌبيًب كعلمًو كبراعتًون
عجٌرًع الٌدكاء. كبمقداًر ما عكوفي ثقتوي بالطٌبيًب ضايفة عكوفي الحميةي عليًو شدةدةن كةكوفي عجٌرعي 
الٌدكاًء عليًو عسيران. حقيقةه ناريفها جمياان.إذا أةقنى المرةضي أف  طبيبىو عل ى مرضوي جٌيدان ككقعى على 
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افي ةقينانن كأدرؾى األطامةى التي ةنبغي أف ةبتادى عنها ةقينان فاف  الحميةى عخفُّ على ىذا الٌدكاًء الرٌ 
اإلنساف. فكيفى إذا كافى األمري معى اهلًل عز  كجٌل؟ كيفى إذا كافى طبيبيك ىوى اهللي سبحانوي كعاالى؟ 

ديهن فاف  الاٌلبرى ةهوف. ألٌنكى  منتى بون ككثقتى بون كعلمتى أف  ىذا الكبلـى كبلميو كأف  الوعدى كع
عال  أف  الاٌلبرى في حٌقك ليسى أكثرى من دفعو ألقساًط الٌثمنن كإذا عكاملى دفعي الٌثمن فافى اهللى عز  

 كجل  ةهبيكى الػميثمىن كةاطيكى ما قد صبرتى من أجلًو في الٌدنيا قبلى ااخرة.

 

ر كباظات كبحوادثى ةطوؿي سرديىا لو أردنا أف نلفتى كقد أكض ى اهللي عز  كجل  لنا ىذا المانى بًاب
ـى أعيننا مثاؿى األمثلةن كعبرةى الابرهلل قاٌلةي سٌيدنا ةوسيف عليًو  الٌنظرى إليها. كلكن حسبينا أف نضعى أما

الاٌلبلةي كالٌسبلـن كألمرو ما أفاضى البيافي اإللهيُّ في عفسيًر ىذه القاٌلة. منذا الذم حيمٍّلى من 
ي سبيًل اهلًل في ىذا الاالًر أك قبلى ىذا الاالًر كما حيمٍّلىوي ةوسفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ؟ الٌرباًب ف

سيًجنى كىو شابٌّ ةافع كىو برمءن كصبرن كثبتى على صبرهن كاحتسبى األمرى عندى ربٌو إذ كافى كاثقان 
أجملي الٌنساًء في  -مرأةي الازةز باهلًل عز  كجٌل. انتقلى من ذلكى االبتبلًء إلى ابتبلءو أشٌدهلل راكدعوي ا

عن نفسون كغيلٍّقىتي األسبابي كىييٍّئىًت األسباب فالبرن كما أشد  الالبرى في مثًل ىذه  -ذلكى الاالر 
الحاؿن كإنٌما أعانوي على الاٌلبًر ثقتيوي بربٌون بادى خجلًو من ربٌو كبادى خوفًو منوي عز  كجل . نقلوي اهللي عز  

ءو  خرهلل سيجنى مٌرةن أخرل كىو برمء ل  ةفال شيئان كلبثى في الٌسجًن ما شاءى اهللي أف كجل  إلى ابتبل
ـى ىذه الٌنتيجًة التي  ةلبثن صبرى كاحتسبى عندى اهلًل عز  كجٌلن ث   ماذا كانت الٌنتيجة؟ قفوا أما

له  أف ةارفوههلل )قىاليوٍا  ةرسمها لنا بيافي اهلًل سبحانوي كعاالى عندما عاٌرؼى إخوةي ةوسيفى عليًو كما كافى 
نىا ًإن وي مىن ةػىت ًع كىًةاٍلًبٍر فىاً  ا أىًخي قىٍد مىن  الٌلوي عىلىيػٍ ػذى ىنتى ةيوسيفي قىاؿى أىنىٍا ةيوسيفي كىىى ف  الٌلوى الى أىًإن كى ألى
فاف  اهللى ال ةيًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنينى(ن ىذه عالارةي القاٌلةن كىذا ىو رصيديىاهلل )إنٌوي من ةٌتًع كةالبر 

ةضيعي أجرى المحسنين(. كما كافى سٌيدينا ةوسفي بدعان من الٌرجاؿن كإنٌما كافى نموذجان لسٌنًة اهلًل 
سبحانوي كعاالى في عبادهن أنقذهي اهللي من الٌسجنن زٌكجوي من علكى التي راكعدهي عن نفسون بٌوأهي اهللي 

 يًو شملى أىلًو كأبوةو كذىبت عبرةن مع الٌزمن. عز  كجل  عرشى مالرن أعادى اهللي عز  كجل  عل

 

كلكن  األمرى ةحتاج إلى إةمافو باهلًل عز  كجل  أٌكالن. أقلُّ المراعًب كما ةؤمني المرةض بطبٍّ طبيبون 
ةحتاجي إلى ثقةو باهلًل سبحانوي كعاالى. أقلُّ المراعب كما ةؤمني المرةض بابقرةًٌة طبيبون ث   إف  األمرى 
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ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ةحت ا أىةػُّهى اجي إلى ثباتو على ما أمرى بًو اهللي سبحانوي كعاالى. أل  ةقل اهللي عز  كجٌلهلل )ى
 اٍصًبريكٍا كىصىاًبريكٍا كىرىاًبطيوٍا كىاعػ قيوٍا الٌلوى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى(. 

 

يقيو؟ ةأعيكى الجوابي عن ىذا في كقد ةقوؿي قائلههلل كأٌنى لي بالاٌلبر؟ ككيفى لي بالاٌلبًر كأنا ال أط
ريؾى ًإال  بًالٌلًو(ن كربٌما عراري بمظهرو من مظاىًر الٌتناقًض في ىذا  ااةًة األخرلهلل )كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ

الكبلـن كلكن  الكبلـً متناسع. اصبرن كلكن ليسى مانى صبرؾ أف عخلعى شيئان ال عملكون أم اعـز 
كعاالى إعطاءى القٌوة. فهل عزمتى عجدى ثمرةى صبرؾ؟ كىل عجزى إنسافه على الاٌلبر كمن اهلًل سبحانوي 

؟   عن أف ةاـز

 

أةٌها الٌناسهلل إف  أحبولة الٌريطاًف في ىذا الاالر كاحدةه ال ثانيى لهان إنٌما عتمٌثلي ىذه األحبولة في 
الغزك  المغرةاتن في الٌرهواتن في األىواء. ىذه األحبولة ىي التي ةمسكي بها كلُّ محترفي

الفكرٌم ضد  اإلسبلـن كالغزكى الفكرم  عحٌوؿى من محاكلة عقلٌية إلى محاكلةو غرائزةٌةن كأف  المسل ى 
اليوـى ةبتغى أف ةيالطادى من غرةزعًو ال من عقلون فكيفى الٌسبيلي إلى ذلك؟ كنحني نال ي أف  الغرةزةى 

الٌربُّ الذم أكدعى بينى جوانحكى ىذه الغرةزةى ىو  إنٌما ريكٍّبت في كياًف اإلنسافن ككلٌّ مٌنا ةراري بها.
الذم ةملكي أف ةطًفئى لهيبها حينى ةراء. كالٌسبيلي إلى ذلكى أف عستنجدى برٌبكن كأف علوذى بون كأف 
ن ال أملكي إال  عتضٌرعى إليون ث   أف عازـى بينى ةدةًو على الاٌلبر قائبلنهلل الله   إٌني ال أملكي إال أف أعـز

ن كلكٌني أنتظري أف عخلعى الاٌلبرى بينى جوانحي كما خلقتى نيرافى ىذه الغرائز في نفسي أف أقالد
 ككياني. كاهللي عز  كجل  على كلٍّ شيءو قدةر. 

 

كذلكى ىو البرىاف الذم أشارى إليًو البيافي اإللهيُّ في الحدةًث عن سٌيدنا ةوسفى إذ قاؿهلل كىلىقىٍد 
ال أىف ر أىل بػيٍرىىافى رىبًٍّو كىذىًلكى لًنىاٍلًرؼى عىٍنوي السُّوءى كىاٍلفىٍحرىاء ًإن وي ًمٍن ًعبىاًدنىا ىىم ٍت بًًو كىىى   ًبهىا لىوٍ 

اٍلميٍخلىاًلينى(. برىافه كضاوي اهللي بينى أةدم الٌناًس جمياانن كلُّ من شاءى استطاعى أف ةجالى منوي حالنان 
 ةقي بًو نفسو. 
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سلمينى جمياان الثٌباتى على دةًن اهلًل في ىذا الاالر. كأسأؿي اهللى أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى بالم
سبحانوي كعاالى أف ةبادى عٌنا كعنه  شباؾى أكلئكى الذةنى ةحاكلوفى أف ةالطادكا إسبلـى المسلمينى 

 بأسوًأ الوسائًل القذرًة في ىذا الاالرهلل أال كىي نيرافي الٌرهواًت كاألىواءن كإف  اهللى غالبه على أمرهً 
 كلكن  أكثرى الٌناًس ال ةالموف. أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...
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 ٍل ثبة فزٕخ .. أٌٚٝ ِٓ ؽمٛله اٌزٟ ِزؼه هللا ثٙب

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
انك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبح

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف  اهللى سبحانوي كعاالى أع   على الاباًد نامتوي الاظمى عندما عٌوجى له  ىذه الٌنا ى باإلسبلـن كقد 
ز  كجٌلهلل ))اليوـى أكملتي لك  دةنك  ك أعممتي عليك  نامتي كرضيتي كض ى ذلكى جلٌيان في قولًو ع

لك ي اإلسبلـى دةنان((. فقد رب ى اهللي سبحانوي كعاالى برباًط التبلـز بينى عماـً الٌنامًة كعماـً الٌدةنن كلوال 
كجٌلهلل ))ةا أةٌها  اإلسبلـً لما استقٌرٍت لئلنساًف نامةه على كجًو األرض. كحسبينا في ىذا قوؿي اهلًل عز  

الذةنى  منوا استجيبوا هلًل كللٌرسوًؿ إذا دعاك  لما ةحييك ((. كصفى اهللي سبحانوي كعاالى اإلسبلـى 
ـي ىو مايني الحياًة  بأخهٍّ صفاعًو كأبرًز ما فيًو من نا و عظيمةو لئلنسافن أال كىو الحياة. فاإلسبل

نسافي قىٍ . كالماللحةي التي أكرمنا اهللي عز  كجل  بها الٌسايدًة الٌرغيدةن كبدكًف اإلسبلـ لن ةسادى اإل
 من خبلًؿ ىذا الٌدةن ماللحتافهلل أكالىما دنيوةٌةن كالثٌانيةي أخركةٌة.

الماللحةي الٌدنيوةٌةي كىي األكلى منهما بالٌنسبًة للٌتنفيًذ الٌزمنٌي عتجٌمعي في ماللحةو أساسٌيةو كاحدةهلل 
شمًل الٌناسن كربطه  برباًط األلفًة كالموٌدًة كالٌتضامن. كال أعل ي  ىي عوحيدي األسرًة اإلنسانٌيةن كل ٍّ 

أف  ىنالكى ثمرةن أجل  كأعظ  من ثماًر المالالً  الٌدنيوةًٌة التي حٌققها اإلسبلـن ال أعل ي أف  ىنالكى 
لٌتدابًر إلى ثمرةن أجل  كأعظ  من ثمرًة عوحيًد اإلسبلـً للمسلمينن كنقله  من الٌرتاًت كالٌتفٌرًؽ كا

الٌتضامًن كالٌتكافًل كالٌتوادٍّ كالٌتحابيب. كال أعل ي مٌنةن امتن  اهللي عز  كجل  بها على عبادهن كذٌكرى  
باظمها كخطورعها كأىٌمٌيًة شأنها كنامًة عوحيًد اهلًل سبحانوي كعاالى إةٌاى  عن طرةًع اإلسبلـن كعأليفًو 

 سبحانوي كعاالىن ككٌلك  ةقرأي في ىذا قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل لقلوبه  عن طرةًع الٌدخوؿ في دةًن اهللً 
))كاعتالموا بحبًل اهلًل جمياان كال عفٌرقوا كاذكركا نامةى اهلًل عليك  إذا كنت  أعداءن فأٌلفى بينى قلوبك  
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ا الكبلـً فأصبحت  بنامتًو إخوانان((. انظركا إلى ىذا األسلوًب من الٌتمٌننن ةمتنُّ اهللي عز  كجل  بهذ
على عبادهن بنامتو. كنا ي اهلًل كثيرة. كلكن ما رأةتي نامةن ةذٌكري اهلل عباده بفضلو عليه  بها كما 

 ةذكرى  بفضلو عليه  بهذا التأليف كىذا الجمع كىذا التوحيد باد شتات كفساد.

ما ىو التوحيد إذان فأجل ثمرة من أجل المالال  االنسانية الدنيوةة التي ةحققها اإلسبلـ للناسن إن
باد الرتاتن كالود باد التدابًر كالادكاف. ككل المالال  األخرل عتفرع عن ىذه الماللحةن فالقٌوة 

إنما ىي فرع لوحدة األمةن كالازة إنما ىي ثمرة لوحدة األمةن كالازة إنما ىي ثمرة لتآلف األمةن 
األمة الى انكاث كضياع  كغناىا إنما ىي ثمرة لوحدعها كعضامنها كعآلفها. كإذا عحولت كحدة

كشتاتن فلن عجد لهذه األمة باد ذلك غنى كال قوةن كال عزة ن كال ىيبة ن في قلوب األعداء. فهل 
ةمكن أةها الناس أف عحقع األسرة اإلنسانية لنفسها ىذه الوحدة إال من خبلؿ ىذا الدةن؟ ىل 

 إلى أسرة إنسانية ةريع فيما ةمكن لؤلسرة اإلنسانية أف عذةب عداكاعها كخبلفاعها كعتحوؿ فابلن 
بين أعضائها الودن إال إف دخلت في بوابة الابودةة هلل عز كجل كاصطبغت في دةن اهلل سبحانو 

 كعاالى.

عرفنا أف ال سبيبلن ق  أةان كاف نوع ىذا السبيل إلى ل ٍّ شاًث الناس إال من  أظن أنا إف عأملنا ةسيرا ن
باغه  بدةن اهلل سبحانو كعاالى. إذا عرفنا ىذه الحقيقة خبلؿ رجوعه  إلى اهللن كمن خبلؿ اصط

عبين لنا السر كالسبب في أننا نجد أف الررةاة اإللهية كثيران ما عأمر الناس أف ةتجاكزكا كثيران من 
األحكاـن ككثيران من المبادئن ككثيران من المالال ن حفظان لوحدة األمةن رعاةةن لتآلفهان إباادان لؤلمة 

 كأسبابها.عن الفتنة 

كثيرةن ىي األحكاـ الررعيةن الثابتة في دةن اهلل عز كجلن كالتي أمرنا اهلل عز كجل أف نرعاىان 
كلكن اهلل عز كجل ةأمرنان إذا كجدنا عاارضان كقع بينها كبين ماللحة الوحدة اإلنسانية لؤلمةن إذا 

لناسن فاف اهلل عز كجل ةأمرنا أف رأةنا عاارضان بينها كبين األيلفة اللتي ةنبغي أف عريع بين أفراد ا
نضحي في كثيران من حقوقو في سبيل أف ال عتسرب فتنة الى األمة ككيانهان في سبيل أف ال عهدد 
كحدة األمةن أمُّ مخافةو أك أمُّ ضررو أك أمُّ مفسدةو من المفاسدن كىذه األحكاـ كثيرةن في شرةاة 

لًة لذلكن إف اهلل عز كجل جال كحدة األمة اهلل سبحانو كعاالىن كةضيع الوقت عن ضرب األمث
أعظ  حكمة لهذا الدةن الذم أنزلون كلنا في األسرة اإلنسانية خير مثاؿ؟ لماذا ةأمر اهلل عز كجل 
أعضاء األسرة ذكوران كإناثان صغاران ككباران  بالخضوع لرب األسرة؟ لماذا ةأمرى  اهلل عز كجل بالبًر 
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ركفه دائمان ببًر اهلل عز كجل؟ لماذا؟ ألف اهلل عز كجل ةرةد أف عكوف لرب األسرة ك أمُّ بًرن بره مق
ىذه األسرة أسرةن متآلفةن متضامنةن كأف ةكوف أعضائها ذكوران كإناثان صغيران ككباران متآلفين.كيف ةت  
ىذا؟ سبيل ذلك أف ةدةن الكلُّ بالوالء لرب ىذه األسرةن كأف ةدةن الجميع بالبرٍّ كالخضوع لرب 

األسرة. فاذا اجتماوا عحت مظلة البٍّر لرب األسرةن عآلفوا كذابت من بينه  أسباب الخالاـ ىذه 
 كأسباب الفتنة كالرٍّقاؽ.

األمر عمامان بالنسبة لؤلسرة اإلنسانية الكبرلن سبيل عوحيد األسرة اإلنسانية الكبرلن ىو ذاعو 
ية الالغيرة ربانن ربُّ أسرةن عطلع سبيل كحدة األسرة اإلنسانية الالغرلن ككما أف لؤلسرة اإلنسان

ىذه الكلمة عليه  مجازان. فكذلك  لهذه األسرة اإلنسانية المنتررًة فوؽ ىذه األرض ربانن ككما أف 
أسرة بيت كاحدن ال ةمكن أف نالل  شأنهان إال أف عقف جمياان عحت جناح البٍّر لرب ىذه 

ةفل  أمرىا كال ةجمع شأنهان كال ةسادىا إال األسرةن فكذلك  األسرة اإلنسانية الكبيرة الواساة ال 
أف عدةن جمياان بالوالًء لرب ىذه األسرة الحقيقٌين كىو اهلل عز كجلن ىو رب ىذه األسرة 

اإلنسانية كرب األرض كالسماكات كرب كلٍّ شيء. كمن ىنا ال ناجب إف رأةنا اهلل سبحانو كعاالى 
بل كثيران ما ةقس  البياف اإللهيُّ بها. أل  نقرأ قوؿ  ةلفت أنظارنا الى مدل أىمية الرح  اإلنسانيةن

اهلل عز كجلهلل )ةا أةُّها الناس اعقوا ربك  الذم خلقك  من نفسو كاحدة كخلع منها زكجها كبث 
منهما رجاالن كثيران كنساءن كاعقوا اهلل الذم عساءلوف بو كاألرحاـ(. أمي الرح  اإلنسانية المطلقة كما 

ماء. أل  نقرأ في قوؿ اهلل عز كجلهلل ))فهل عسيت  إف عوليت  أف عفسدكا في ذكر  كثيراه من الال
األرض كعقطاوا أرحامك ((. الحظوا كيف قرف البياف اإللهٌي بين اإلسبلـ في األرض كبين عقطيع 

الرح .كأنو ةقوؿ لنا إف منبع الفساد كالفتنة في األرض إنما ىو عقطياك  ألرحامك ن كمنبع 
ا ىو التآلف كالتوادد إٌذ ةريع بين ىذه األسرًة اإلنسانية. لكن كيف السبيل الى المالال  كلها إنم

ذلك؟ كاهلًل ال سبيل إلى جمع ىذا الٌرمل كلٌ  ىذا الٌراب كضب  األفراد على قلب كاحد إال إذا 
 دانوا جمياان بالوالء هلل كاصطبغوا جمياان بالابودةة هلل سبحانو كعاالى.

 سبحانو كعاالى بأف عكوف للمسلمين جماعةن كأف عكوف له  على رأس من أجل ىذا ةأمرنا اهلل
ن كمن أجل ىذا ةأمر اهلل سبحانو كعاالى الناس بالوالء لمن بيده األمر حتى كلو  الجماعة قاضو
طلبوا منه  شيئان من حقوقه  التي أعطاى  اهلل عز كجل. ةقوؿ المالطفى صل اهلل عليو كسل هلل 

اهلل سبحانو كعاالى ما لك ". كقد قاؿ لو حذةفة بن اليمافهلل ةا رسوؿ اهلل "أعطوى  ما سئلوا كسلوا 
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أرأةت لو أنو ضربني. قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسل  "اسمع كاطع كلو أخذ مالك كلو ضرب 
ظهرؾ". كثيره من الناسيتاجبوفن كةستغربوفن من أف ةقوؿ ىذا الكبلـ رسوؿ اهلل صل اهلل عليو 

من ةظهر لي عاجبو علنانن لكن ىؤالء اإلخوة ل  ةدركوا فيما ةبدك بر اإلسبلـ  كسل . كثيران ما جاء
كحكمتو األكلى التي أكرمنا اهلل باإلسبلـ من أجلها. مطم  نظر الر ارع عحقيع أسباب الوئاـ 
عحقيع أسباب التآلفن فاذا رأةت أنك إما اف عضحي  بحقك كمالكن كلكنك بهذا عسد باب 

ضحي  بوحدة األمة في سبيل الحفاظ على حقوقك فاف اهلل ةقوؿهلل ضحي الفتنةن كإما أف ع
بحقوقك في سبيل أف عسد ثغرةن عتسرب منها فتنة الى األمة. حتى إذا أمرؾ ىذا اإلنساف بماالية 
أمرؾ بما نهاؾ اهلل عنو أك نهاؾ عما أمرؾ اهلل عز كجل بو جاء القانوف الربانيُّ المٌنزؿهلل ))ال طاعة 

 االية الخالع((.لمخلوؽ في م

فلنال  ةا عباد اهلل مدل أىمية ىذه الماللحة التي عنزؿ من أجلها دةن اهلل عز كجل. كحيثما رأةت  
المسلمين ةتوحدكف بواسطة إسبلمه  فاعلموا أنه  ةسيركف على ىدل كعلى صراطو مستقي و في 

إلسبلـ ةتدابركف عطبيقه  لهذا اإلسبلـ. كحيث ما رأةتموى  باس  اإلسبلـ ةتفرقوفن كباس  ا
كةتاادكف فاعلموا أنه  قد عنكبوا الطرةع كاعلموا انه  قد عاىوا عن المحجة ألف اإلسبلـ الحقيقٌي 

 أكؿ ثمراعو عوحيد األمةن كإزالة أسباب الفتنة كالخالاـ فيما بينها.

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 اإلفالص.. هٚػ اٌطبػبد

                

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 هللهللأما بادي فيا عبادى ا

إف  اإلنسافى الٌساذجى الذم ةقٌدري األمورى ببالره ةنظري إلى البناًء الٌرامًخ فيحًسبوي قائمان على أدكارًه 
كطبقاعًو كحجارعًو المتراصفًة المتؤللئة. كلكن  الااقلى الذم ةدرؾي خفاةا األموًر ةال ي أف  ىذا البناءى ال 

الٌسرُّ ىو الذم ةسٌمى األساس. كىي سٌنةه من سنًن  ةمسكوي إال سرٌّ خفيٌّ في باطًن األرضن ذلكى 
اهلًل الماضيًة في الكوفهلل بقاءي الٌريًء ال ةكوفي بمظهره كإنٌما ةكوفي بسٌره أةٌان كافى ىذا الٌريء من 
أشياًء الٌدنيا أك من أشياًء ااخرةن كحدةثينا عن ااخرًة كخطى اإلنساًف في ىذه الٌدنيا إلى اهللن 

القيريباًت التي ةتقٌربي بها كةؤٌدةها بينى ةدم موالهي كخالقًو عز  كجٌل. ما الذم ةفيديني من كالطٌاعاًت ك 
قػيريباعي؟ أىو مظاىري ىذه القيريبات؟ مظاىري ىذه الكلماًت التي أقوليها لك ؟ أـ ىنالكى سرٌّ خفيٌّ ىو 

ٌسرٍّ الخفٌين ال إلى المظهًر الذم ةدنيني إلى اهلل؟ كىو الذم ةقٌربني إليو؟ إف  مرد  ذلكى إلى ال
 المرئٌين كالٌسرُّ الخفيُّ ىنا إنٌما ىو اإلخبلصي لوجًو اهلًل سبحانوي كعاالى..

باإلخبلًص عسرم ركحي الطٌاعاًت في مظاىرىان كبفقًد اإلخبلص أك بدخوًؿ الاكًر كشوائًب األىواًء 
تي عن أداًء مقاصًدىان فليتى أنٌنا إذ كالٌرهواًت كاألغراًض كاألمزجًة كالمالال  عتقاصري ىذه الطٌاعا

نساى إلى اهلًل سبحانوي كعاالى بأعمالنا الظاىرةن كبقرباعنا المكروفًة الواضحةن ليتى أنٌنا نتحٌسسي 
مكافى اإلخبلًص هلًل بينى جوانحنان كليتى أنٌنا إذ غفلنا عن ىذا األساس ذٌكرعنا بًو  ةاته في كتاًب 

ما ةذٌكرنا بذلكى في كبلـً اهلًل عز  كجٌلن لقد قرأع  جمياان أك سمات  قوؿى اهلًل عز  كجٌلن كما أكثرى 
اهلًل عز  كجٌلهلل ))كما أيمركا إال ليابدكا اهللى مخلالينى لوي الٌدةن((. كقرأنا جمياان قوؿى اهلًل كعاالىهلل ))قل 
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ربًٌو فليامل عمبلن صالحان  إنٌما أنا برره مثلك  ةوحى إلي  أنٌما إلهك  إلوه كاحده فمن كافى ةرجوا لقاءى 
 كال ةررؾ بابادًة ربًٌو أحدان((.

مظهري البناًء ىو الاملي الاٌلال ن كأساسوي الخفيُّ ىو اإلخبلصي الذم عبٌػرى عنوي البيافي اإللهيُّ بقولًو 
ةن عز  كجٌلهلل ))كال ةررؾ بابادًة ربًٌو أحدان((. ال ةيدًخل إلى ىذا الامًل مزاجان من أمزجتون كال شهو 

من شهواعون كال غرضان من أغراضو. إف  ىذا الاملى كإف كافى قليبلن في مظهرًه فما أسرعى ما ةوصلي 
ن كلكن  األعماؿى مهما كىثيرت كمهما عضاعفت كمهما أنفعى  صاحبوي إلى ربًٌو كخالقًو كىو عنوي راضو

ن فاف  ىذه األعماؿى اإلنسافي كقتوي كجهده ذاىبان  ةبانن كلكن  أعمالوي كانت خلٌيةن عن ال ٌررًؾ الخفيٍّ
 كاهلًل ال عقٌربي صاحبها إلى اهلًل شركل نقير.

ـي الٌناصً  للقلوبن كباإلخبلًص لوجًو اهلًل سبحانوي كعاالى عجتمعي  باإلخبلًص لوجًو اهلًل ةدخلي كبل
اهلًل سبحانوي كعتآلفي الٌنفوسن كال عبقى مظاىري فرقةو أك عدابرو بينى الجماعاتن كباإلخبلًص لوجًو 

كعاالى ةتجٌلى اهللي سبحانوي كعاالى على عبادًه بالٌرحمًة كالغفرافن كباإلخبلًص هلًل عز  كجٌل ةختفي 
الجدؿي كالٌرحناءن كباإلخبلًص لوجًو اهلًل سبحانوي كعاالى عذكبي مركبلتي المسلمينى االجتماعٌيةي 

 سماؤىا.منها كاالقتالادةٌةي أةٌان كافى نوعيها كأةٌان كانىت أ

كلئن كٌنا فقدنا في ىذا الاالًر أعز  ما نملكن بل أعز  ما مٌلكنا اهللي إةٌاهي إذ شٌرفنا بهذا الٌدةنن 
فأصدقكي ي القوؿ أنٌنا إنٌما فقدنا ىذا الٌسرن فقدنا اإلخبلصى هلًل سبحانوي كعاالىن فقدناهي عندما 

اهي عندما نسمعي كنالغي إلى ىؤالًء الذةنى نتكٌل ي لنارٍّؼى الٌناسى باإلسبلـً كندعوى إليون كفقدن
ةتكٌلموف. أمزجتينا ىي التي عدفاينا إف عكٌلمنا كإف سمانا. فياهللن كيفى ةاللي اإلنسافي إلى اهلًل كىو 

محجوبه عنوي بأمزجتو؟ نا ن ال ةمكني أف ةرحلى اإلنسافي إلى اهلًل عز  كجل  كىو مكٌبله برهواعًو 
 طاًء اهلًل في حكمو. نا .كأىوائًو كما قاؿى ابني ع

كيفى ةمكني لئلنساًف أف ةدخلى ملكوتى اهلًل سبحانوي كعاالى كىو ل  ةتطٌهر من شهواعًو كأىوائًو 
كفيً  نفسًو إذ عتسٌربي إلى أعمالًو كأقوالو. كليسًت الماليبةي على كلٍّ حاؿو ىنان إنٌما الماليبةي 

كترفى حالىو. الماليبةي أف أعكٌل  كشهواعي ىي التي األطٌ  أف ةكوفى أحدينا على ىذه الحاؿ ث   ال ة
عدفايني إلى الكبلـن ث   إنٌني ال أحسُّ بأف  شهواعي ىي التي عنطقنين كأف  مزاجي ىو الذم ةدفاني. 

الماليبةي األدىىهلل أنٌنا عندما نسمع كننالتن ننالتي بآذافو ملؤىا موازةني الٌرهواًت كاألىواًء 
كن ليتى أنٌا شارنا بأف  ىنالكى شيئان قد عسٌربى إلى مكمًن اإلخبلًص في كاألمزجًة كالٌرغباتن كل
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نفوسنان فاف  الٌداعيى إذا عرٌخه من اليسيًر أف ةبحثى لوي صاحبوي عن دكاءن لكن ماذا عفالي بداءو 
 ل  ةستطع صاحبوي أف ةرارى بًو كمن ث   ل  ةسعى إلى عرخيالو؟

نا نامةى اإلخبلًص لوجهون كقد كردى في األثًر أف  اإلخبلصى سرٌّ من أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةرزق
أسراًر اهلًل عز  كجل  ةودعوي اهللي في قلًب من أحب  من عبادهن فالله   ال حيلةى لنا. كاألمري على ىذه 

رُّ من الٌراكلةن إال أٌف نتضٌرعي إليكى أف عحٌبنا كأف عكؤلنا بلطفكى كبرحمتكى حٌتى ةسرمى ىذا السٌ 
 خبلًؿ ىذا الحبٍّ إلى قلوبنا.

  

ـه مادكداته من ىذا الٌرهًر المبارؾن أعيذيك  باهلل أف عاٌبركا عن  كبادي أةٌها اإلخوةن فقد بقيت أةٌا
احتفائك  ببقاةا ىذه األةٌاـً من ىذا الٌرهر المبارؾ بكسلو كما أراهي في كلٍّ عاـن بادى أف عمتلئى 

المالٌلوفى ركةدان ركةدانن ألنٌه  كانوا في أٌكًؿ الٌرهًر نريطينن فلٌما  المساجدي بالمالٌلين ةتناقهي 
أصب ى الٌزمني في  خرًه شاركا بالكسًل كشاركا بالمللن إذان ل  ةكن الٌريءي الذم ةدفاينا محٌبةن هلًل 

بياًة عز  كجٌل كإخبلصه لوجهون كلكٌنوي مزاجه كنراطن كنراطي اإلنساًف ةخضعي لنواميًس الٌنفًس كلط
الٌذاتن أٌما لو كافى الٌنراطي منٌزالن من عنًد اهلًل عز  كجٌلهلل سٌران من أسراًر اإلخبلصن فاف  اإلنسافى  
 كٌلما خطا إلى اهلًل كٌلما ازدادى نراطان ككٌلما ازدادى شاوران بلٌذًة الابادة كٌلما ازدادى فيها إماانان.

ـً  ةتضاعفي اإلقباؿي على اهلًل عز  كجٌلن كفي ىذه األةٌاـ  في ىذه األةٌاـً ليلةي القدرن كفي ىذه األةٌا
ةنادم داعي اهلًل سبحانوي كعاالى اإلنسافى أف ةلٌوفى من ألواًف طاعاعًو كقرباعًو إلى اهللن كأف ال 

ةحالرىا في نوعو كاحدو كالاٌلبلًة كالاٌلياـً مثبلنن بل ةرةدي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى منا في ىذا 
لٌرهر أف نفت ى أةدةنا ليندلعى الماؿي منو إلى جيوًب المحتاجينن إلى جيوًب الفقراءن ةطٌلعي اهللي عز  ا

كجل  علينا كةراقبنان ةبتلي اهللي سبحانوي كعاالى الغني  بالفقير كالفقيرى بالغنٌي. عرل ماذا ةالنعي األغنياءي 
د أمرى ي اهللي سبحانوي كعاالى بالٌتاٌففن كىذا الٌرهري كقد ابتبلى ي اهللي بالماؿ؟ ماذا ةالنعي الفقراءي كق

 ةنادم..

أةٌها الٌناسن كاهلًل لو أف  أحدك  خرجى من مالًو لضاعفى اهللي سبحانوي كعاالى لوي مالىوي كٌلون كال ةمكني 
ن أك أف ةسابقوي في عطاء. كيف كىو القائلهلل ))منذا الذم ةقرضي   إلنسافو أف ةجارمى اهللى في الكـر
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اهللى قرضان حسنان فيضاعفىوي لوي أضاافان كثيرة((؟ كلكن  األمرى كما قاؿى اهللي عز  كجل هلل ))كأيحًضرىت 
 األنفسي الرٌُّ ((.

أسأؿي اهللى عز  كجٌل أف ةهبنا من حيرقًة اإلخبلص ما ةقطعي صلتنا بهذا الٌر  كةاللي أفئدعنا ثقةن باهلًل 
 أف  خزائنى اهلًل عز  كجل  مفتوحةن نا .سبحانوي كعاالىن كةجالينا نطمئنُّ 

اجالوا من ىذا الٌرهًر مثابةن لقربةو من ىذا الٌنوعن على الٌتاجًر أف ةجالى عجارعوي في ىذا الٌرهًر 
موسمان بينوي كبينى اهللن ال موسمان بينوي كبينى عباًد اهلًل سبحانوي كعاالىن على كلٍّ إنسافو كىو ةرةدي أف 

لو أف ال ةاتالرى ذىنوي ليحتاؿى على اهللهلل كيفى أدفعي زكاةى مالي البني أك لفبلفو أك ةدفعى زكاةى ما
؟ كىو ةدفعي لوي شاءى أـ أبى..  لفبلفو

ادفاها كما أمرى اهللن أخرجها على الٌنهًج الذم شرعوي اهللن كاذكر كأنتى عفالي ذلكى قوؿى اهلًل عز  
 عحٌبوف كما عنفقوا من شيءو فاف  اهللى بًو علي ((.كجٌلهلل ))لن عنالوا البر  حٌتى عنفقوا مٌما 

من ىذا الذم ةتوٌخى أف ةكرموي اهللي بمغفرةو كىو ةلمل ي من مالًو أسوأه ث   ةباثوي إلى الفقراًء 
كالمحتاجين؟ كاهلًل إف  ىذا ليذٌكرني بحيًل بني إسرائيل ةوـى مناه ي اهللي عز  كجل  عن الاٌليًد ةوـى 

 الوا على اهلًل بما علمت  من الحيلن فكافى مكري اهلًل سبحانوي كعاالى أشد  من مكرى .الٌسبتن فاحت

الله   ال عبتلنان الله   إنٌا ناوذي بكى من مكرؾن الله   اقطع دابرى الٌر ٍّ في نفوًسنان الله   اجالنا 
 اظي ...مٌمن ةضٌحي بدنياهي في سبيًل مرضاعكن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى ال
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 بٟ ِٓ اإلٍالَ ىا٠ٚخ ٠ظجغ ٔفَٗ ثٙػغجبً ٌّٓ ٠ٕزم

  

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

 كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 ي المذنبة بتقول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفس

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

إف  من أبرًز صفاًت ىذا الٌدةًن الذم شٌرؼى اهللي بًو عبادهي أنٌوي دةني الوسطٌيًة كدةني الادؿن ككلُّنا قرأ 
ليك  قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل ))ككذلكى جالناك  أٌمةن كسطان لتكونوا شهداءى على الٌناًس كةكوفى الٌرسوؿي ع
 شهيدان((. ككلُّنا قرأ ااةاًت التي عالفي اإلسبلـى بأبرًز صفةو من صفاعون أال كىيى صفةي الادؿ.

 

فبل عيالىبُّ األكامري مهما اختلفت كالٌنواىي مهما اختلفت إال في مايًن الٌدعوًة إلى الادؿن كما ىو 
محوًر الوسطٌية الذم ةرٌكلي بادان الادؿ؟ الادؿي ىو االبتاادي عن طرفي اإلفراًط كالٌتفرة  من خبلًؿ 

كاحدان بالٌنسبًة لسائًر األطراًؼ المحيطًة بهذا المحور. ىذا ىو دةنينا الذم شٌرفنا اهللي سبحانوي 
 كعاالى بو.

 

كفائدةي ىذا الٌدةًن في حياعنا الٌدنياهلل أف ةركنى اإلنسافي منوي إلى ىذًه المائدًة التي دعانا إليها اهللي 
ىن فاذا ركنى إليها كجدى نفسوي كقد أعطى لكلٍّ ذم حعٍّ حٌقو. إذا ركنى اإلنسافي إلى سبحانوي كعاال

مائدًة اإلسبلـ كخضعى لدةًن اهلًل عز  كجل  كعااليمو. أعطى لاقلًو حٌقوي كغذاءهن أعطى لوجدانًو 
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لمن ةلوذي بًو  كعواطفًو حٌقهما كغذاءىىمان أعطى لغرائزًه اإلنسانٌيًة البررةٌة حٌقها كغذاءىان أعطى
حٌقوي كغذاءهن أعطى للمجتمًع الذم ىو جزءه منوي حٌقوي كغذاءهن ككزفى ذلكى كٌلوي في ميزاًف اإلوسبلـ 
حٌتى ال ةأعي حعٌّ أرج ى من حٌعن كحٌتى ال ةأعيى حعٌّ لجهةو أنقهى من حعٍّ لجهةو أخرل. ىذا ىو 

 اإلسبلـن فهل طٌبقنا اإلسبلـى على ىذا الٌنحو؟

 

هلل أنٌه  -كال أعحٌدثي عمٌن ةارضي عن اإلسبلـ  -المسلمين الذةنى ةٌتجهوفى إلى اإلسبلـً  إف   فةى 
ةنتقوفى منوي ما ةطيبي له ن كما ةٌتفعي مع شهواعه  كرغائبه  أك غرائزى ن كىكذا فانٌه  ةتخٌلالوفى 

 من إفراطو  ليقاوا في إفراطو  خر.

 

ـً عباداعون فهي عركن منوي إلى ىذه الاباداتن كىي فئةه من الٌناس ةطيبي لها أف عختارى من اإلسبل
 بسبًب ذلكى عنطلعي إلى لوفو من الٌتطٌرًؼ نهى عنوي اهللي سبحانوي كعاالى.

 

كفئةه أخرل عختاري من ىذا اإلسبلـً أفكارهي كماارفوي كعلومو مبتادةن عٌما أمرى اهللي سبحانوي كعاالى بًو 
 األخرل إلى لوًف  خرى من الٌتطٌرؼ. من أذكارو كعباداتن عنطلعي ىذه الفئةي 

 

فئةه أخرل علتق ي من اإلسبلـً ما ةٌتفعي كرغائبىهان كما ةٌتفعي كظركفىهان كما ةحٌقعي لها المغان ى كةباديىا 
ن فهي عاكفةه من اإلسبلـً على ىذا الجانب الذم ةحٌقعي لها حظٌان كفيران كةباديىا عن  عن المغاـر

. ىذا ال ةرضي اهلًل عز  كجل  أبدان. الٌتحٌمل كةباديىا عن كلٍّ   ما ال عرعضيًو من المغاـر

 

الذم ةرضي اهللهلل أف نأخذى اإلسبلـى مزةجان متكامبلن على الٌنحًو الذم أمرى اهللي عز  كجل  بون ال ناطي 
بًو قسمان حٌقان أكثرى من القسً  ااخرن المسل ي ةجبي أف ةال  أف  اإللوى الذم أمرى في محكً  كتا

الٌناسى بالحجٍّ كقاؿهلل )كهلًل على الٌناًس ًحجُّ البيًت من استطاعى إليًو سبيبلن( ىو ذاؾ اإللو الذم قاؿى 
أةضان في محكً  كتابوهلل )كال عأكلوا أموالك  بينك  بالباطل إال أف عكوفى عجارةن عن عراضو منك (.  
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حكً  كتابوهلل )كةله للمطٌففين * الذةنى كىو ذاعو اإللوي الذم أمرؾى بالحٌجن ىو الذم قاؿ أةضان في م
إذا اكتالوا على الٌناًس ةستوفوف * كإذا كالوى  أك كزنوى  ةيخسركف * أال ةظنُّ أكلئكى أنٌه  مباوثوف 
 عظي (. ىذا اإللو ذاعوي ىو الذم قاؿهلل )ةا أةٌها الذةنى  منوا اعٌقو اهللى كذركا ما بقيى من الٌربا 

* ليوـو
ف ل  عفالوا فأذنوا بحربو من اهلًل كرسولو * فاف عبت  فلك  رؤكسي أموالك  ال إف كنت  مؤمنين * فا

عىظًلموفى كال عيظلىموف(. ىذا اإللوي الذم أمرى بالحجٍّ كأمرى بالاٌلبلًة كأمرى بالاٌلياـن ىو الذم قاؿى أةضان 
عليهن  من جبلبيبهٌن  في محكً  كتابوهلل )ةا أةٌها الٌنبيُّ قل ألزكاجكى كبناعكى كنساًء المؤمنينى ةدنينى 

ذلكى أدنى أف ةيارفنى فبل ةؤذىةنى(. ىذا اإللو الذم أمرى بهذا كٌلو ىو الذم قاؿى في محكً  كتابوهلل 
)كأنًكحوا األةامى منك  كالاٌلالحينى من عبادك  كإمائك  إف ةكونوا فقراءى ةيغًنه ي اهلل من فضلو(. 

اؿهلل )ةا أةها الذةنى  منوا اجتنبوا كثيران من الٌظنٍّ إفى ىذا اإللو الذم أمرى بهذا كذاؾ ىو الذم عادى فق
باضى الٌظنٍّ إث  كال عجٌسسوا كال ةغتب باضيك  باضان أةحبُّ أحك  أف ةأكلى لح  أخيًو ميتان 

 فكرىتموه(.

 

ـي جذعه ةتمٌثلي في االعتقاًد بأف  اإلنسافى عبده كأف  خالعى ىذ ـي إذان أةٌها اإلخوة؟ اإلسبل ا ما اإلسبل
الكوفى رٌبن كأف ال رب  سواه. ث   فوؽى ىذا الجذًع أغالاف شٌتى كلُّها متكاملةن إف أخذتى بغالنو 
منها دكفى غالن أكصلكى ذلكى إلى عالٌرؼو ةنأل عنوي الٌدةني كةبغضوي ربُّ الاالمين. كإنما عليكى أف 

ىذه األغالافي التي عغٌذم عسيرى أٌنى ىداؾى ىذا الجذعن كالجذعي ةهدةكى إلى ىذه األغالاًف كلٍّهان 
حقوقكى مع أىلكن حقوقكى مع أكالدؾن حقوقىكى مع جيرانكن حقوقىكى مع الٌناًس في الٌسوؽن حع  

 .-بالٌدرىً  كالٌدةنار-الٌتاامًل مع ااخرةنى بالماؿ 

 

عاالىن ىذه الحقوؽي التي عمتٌد إلى رقابًة اهلًل سبحانوي كعاالىن إلى الخوًؼ من عذاًب اهلًل سبحانوي ك 
 إلى مزج الٌدنيا بااخرةن كاستخبلًص عرةاؽ من ىذا المزج ةوصليكى إلى اهلًل سبحانوي كعاالى.
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ـي ال ةأمرؾى أف عنفضى ةدةكى من الٌدنيا كعلحعى بااخرة ألٌنكى لن عنالىها إال على جسر من  فاإلسبل
بينى اهلًل صلةى ااخرًة كصلةى الوصوًؿ الٌدنيا. كال ةأمرؾى اهللي بأف عتقوقعى في الٌدنيا كعقطعى ما بينىك ك 

ـي حقوؽ متكاملة.  إليون ألف  ىذه الٌدنيا عخنقكن كألف  ىذه الٌدنيا عرقيكى كلن عسادؾ. اإلسبل

 

عجبي ال ةنتهي من أناسو ةالبغوف أنفسه  باإلسبلـً من زاكةةو كاحدةو من زكاةاهي التي عبلغي 
فسوي باإلسبلـً كلًٍّو من خبللها؟ زاكةةي الحجٍّ مثبلن إلى بيًت الاررات. ما ىي ىذه الٌزاكةة التي ةرب ي ن

اهلًل الحراـهلل كٌلما جاءى ىذا الموس  ةظن  الٌرجل أف  الاواطف عررئب كعتوٌقدي بينى جوانحون كأف  حٌبوي 
في بيتًو لبيًت اهلًل كلذكرل رسوًؿ اهلل ةقيموي كال ةقاديهن كال بد  أف ةرحلى مع الٌراحليًن إلى ىناؾ. ك 

شبابه بلغوا مبلغ الزكاج كى  في حاجةو إلى أف ةتزكجوا ةارضي عنه ن نزكاعه  عبلغي أذنيون بركلو 
مباشرو أك غيًر مباشرن كلكن  حٌبوي هلًل فيما ةزع  كشوقوي لبيًت اهلًل فيما ةزع  ةحجبي سماوي عن 

ىذا الحٌج ةقٌربي ىذا اإلنسافى إلى  اإلصغاًء إلى زفرات أكالده. أمُّ دةنو ىذا؟ من ذا الذم قاؿهلل إف  
 اهلًل شركل نقير؟

 

عجبي من أناسو أرادكا أف ةالطبغوا من الٌدةًن بزاكةةو أخرل من زكاةاهن أال كىي زاكةةي األخبلؽ. 
ةقوؿي كةكٌرر كبلـى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "إنٌما بيًاثتي ألعٌم ى مكارـى األخبلؽ". ث   

ىل أمرىنا اهللي بالالبلة إال لنتخٌلعى باألخبلؽو الفاضلة؟ كىل أمرنا اهللي بالاٌلوـً كالحٌج ةتفلسف قائبلنهلل 
إال لكي نهٌذبى نفوسنا كنتسامى إلى صايًد األخبلًؽ الفاضلة؟ إذان فسٌياًف أف نالٌليى أك ال نالٌلين 

 أف نالوـى أك ال نالـو إذا عخٌلقنا باألخبلًؽ الفاضلة. أمُّ فلسفة ىذه؟

 

كةة من زكاةا إلسبلـ البد  عتمٌتعى بها كعالطبر. كاإلسبلـً زكاةا عٌدةن بل أقوؿي كما قلتهلل ىذه زا
ـي مائدةه عامرة ريصفت فوقها أطباؽه شٌتىن ككلُّ طبعو فيًو غذاءه لجانبو مستقلٍّ من كيانكن  اإلسبل

 كال ةالب ي كيانيكى كمجموع إال أف عتناكؿى من ىذه األطباًؽ كلٍّها.
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ؿهلل إف  أخبلؽى اإلنساًف عستقي  دكف مثوؿ في محرابي الابودةًٌة هلًل صبلةن صيامان حٌجان من الذم قا
ذكران عبتبلن. صحي  أف  ىذه الاباداًت كسائلن كلكن  الذم ال ةٌتخذي الوسيلة لن ةاللى إلى الغاةًة 

 أبدان.

 

ـي أةٌها الٌناس دةنه متكامل ال ةمكني لئلنساًف إف بدأ منوي بجمعً  الاقيدة إال أف ةغنى بأفكارًه   اإلسبل
كلٍّهان كلكن  الذم ةقفزي منوي فوؽى جذًع الاقيدة ال ةالطبغي بمانى عبودةٌتًو هللن ال ةدرؾي مانى 

كحدانٌيًة اهلًل عز  كجل  ربٌان كخالقانن ث   ةطي ي بينى ىذه األغالاف فاف  ىذا اإلنسافى فابلن ةنتقي من 
ما ةطيبي لو. ىذا ةطيبي لوي أف ةكٌررى الحج  إلى بيًت اهلًل الحراـن كذلكى أغالاًف الفركًع اإلسبلمٌيًة 

ةطيبي لوي أف ةغرى مجالسى الذٌكر ةذكري اهللى مترٌنحان ةهز  رأسوي  نان ذاتى اليميًن ك نان ذاتى الٌرماؿن 
فكاًر اإلسبلمٌيًة كىذا ةطيبي لوي أف ةكثرى الاٌلبلةن كذاؾى ةطيبي لوي أف ةتحٌدثى عن علوـً اإلسبلـ كاأل

ـي من عراثو عظي ن كلٌّ ةأخذي منوي بزاكةة كالكلُّ بايده عن  كالٌررائًع اإلسبلمٌيًة كما خٌلفوي اإلسبل
حقيقتو. كالكلُّ فقيره إلى جوىرهن ألف  اإلسبلـى ىو ىذا الجذعن فمن استمسكى بًو غني بأغالانًو  

كقعى كقد شيٌقت رأسوي كشقيى في حياعًو الٌدنيا كلٍّهان كمن قفز إلى غالنو من أغالانًو اندؽ  بًو ك 
 كااخرة.

 

أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةباٌلرنا بحقيقة اإلسبلـ كأف ةذٌكقنا مانى الوسطٌية التي كصفى اهللي 
سبحانوي كعاالى بها إسبلمو كمن ث   كصفنا نحني المسلمينى بهذه الوسطٌية. أقوؿي قولي ىذا كأستغفري 

  .اهللى الاظي
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ّْ ػٓ إٌّىو أٚ ١ٌٍَطٓ هللا ػ١ٍىُ شواهوُ َٛٙ ْٕ  ٌزَ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كح
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 ذنبة بتقول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي الم

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

لقد كصفى اهللي سبحانوي كعاالى اإلنسافى في محكً  عبيانًو بالٌضافن فقاؿى عز  من قائلهلل ))كخيًلعى 
اإلنسافي ضايفان((.كضافي اإلنساًف ةجٌرهي إلى االنحراؼن كةجٌرهي إلى ارعكاًب األخطاءن كةجٌرهي إلى 

بينوي كبينى اهلًل سبحانوي كعاالىن كليسى في شيءو من ذلكى من عجب ال سٌيما إف  نسياًف الاهًد الذم
ـى خطٌاء كخيري الخطٌائينى التٌػٌوابوف".  عذٌكرنا قوؿى المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسٌل هلل "كلُّ بني  د

دى اهلًل سبحانوي كلكن  المركلةى التي قد ال نرل حبٌلن لهان كاالنحراؼى الذم ال ةقبلن كقد ال ةيغفىرن عن
كعاالىهلل أف ال عيغٌطى المااصي التي ةرعكبها الٌناس بتذكرةو من خيرن كبأمرو بالماركؼن كبنهيو عن 

 المنكر.

كٌلما لوًحقىًت المااصي التي ةرعكبها األفراد أك التي ةزٌج فيها الجماعات بتذكرةو عأعي من ىنا أك 
ًي عن المنكرن فاف  المأموؿى من كرـً اهلًل سبحانوي كعاالى ىنان كبالقياـً بواجًب األمًر بالماركًؼ كالٌنه

كفضلوهلل أف ةالف ى عن المجتمًع الذم عريعي فيًو ىذه المااصي على أقلٍّ عقدةرو في الٌداًر الٌدنيا. 
ثػيرىًت االنحرافاتن كل  عستتبع ىذه االنحرافات بالٌتذكرًة كبواجًب  كلكن إذا شاعت المااصي ككى

كالٌنهًي عن المنكرن فتلكى ىي الماليبةي الفادحةن كذلكى ىو المؤٌشري الخطير الذم  األمًر بالماركؼً 
 ةنذري بغضًب اهلًل سبحانوي كعاالى.

أف ةكوفى الٌناسي ماالومينهلل ىذا شيءه ال ةقول عليًو اإلنسافي ما عدا الرُّسيًل كاألنبياء. كلكن  الٌناسى 
طياوفى أف ةاالجوا انحرافاعه  بواجًب األمًر ةستطياوف أف ةاالجوا مااصيىه  بالٌتذكرةن ةست
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بالماركًؼ كالٌنهًي عن المنكر. بهذه الٌرااراتن أك بهذه الوظيفة التي أمرى ي اهللي سبحانوي كعاالى 
 بالقياـً بها.

كقد ةقوؿي قائلهلل ما فائدةي األمر بالماركًؼ كالٌنهًي عن المنكر بينى أناسو ضربًت المااصي فيما 
راسخةن لها؟ ما فائدةي الٌتذكرًة بالحعٍّ بينى أناسو ارعفات رؤكسه  إلى أعلى حدكًد بينه  جذكران 

الكبرةاءن فه  ال ةأبهوفى بالٌتذكرةن كال ةنالاعوفى لموعظة. ىذا الٌسؤاؿي كثيران ما ةتكٌرري كةترٌددن 
عاالى في ىذا كلكن  ىذا الٌسؤاؿى نتيجةي جهلو بالحكمًة التي من أجًلها كظٌفنها اهللي سبحانوي ك 

الواجب. صاحبي ىذا الٌسؤاًؿ ةخي لي إليو أف  الذم ةذكٍّري ىو الذم ةجتث المااصيى من القلوًب أك 
البيوًت أك المجتمااتن صاحبي ىذا الٌسؤاؿ ةخي لي إليًو أف  الذم ةأمري بالماركؼ كةنهى عن 

ًر اٌعجاىاعه  كإزالًة أسباًب انحرافه . المنكر إنٌما ةقول بأمرًه كنهيو على عغييًر أعماًؿ الٌناس كعغيي
كىذا كى ه خطيرن كباطله من الٌتالٌوًر كاالعتقادن كقدةمان خاطبى اهللي عز  كجل  رسولوي قائبلنهلل )إٌنكى ال 
عهدم من أحببت كلكن  اهللى ةهدم من ةراء(. قلوبي الاباًد بيًد اهلًل عز  كجٌلن كمفاعي ي الهداةة بيًد 

كعاالى. إذان ما فائدةي الٌتذكرة؟ ما فائدةي الموعظة؟ أك كفائدةي األمًر بالماركًؼ كالٌنهًي اهلًل سبحانوي 
 عن المنكر؟

ـي بما أمرى اهللي سبحانوي كعاالى. كظيفةه كظٌفنا اهللي  إف  فائدةى ذلكى كلًٍّو عتمث لي في شيءو كاحدهلل ىو القيا
شرفهان عبدأي ىذه المهٌمةهلل بأف عالدعى بكلمًة الحعٍّ عز  كجل  بهان مهٌمةه حٌملنا اهللي عز  كجل  

بالحكمًة كاللطفن كعنتهيهلل بأف عدخلى ىذه الكلمةى في  ذاًف الٌناًس من حولك. ث   إف  ىذه المهٌمةى 
عتكٌرر كٌلما عكٌررت موجباعيهان ككٌلما الحت مااصو عستدعي الٌتذكرة بأنٌها مااصو ةبغضيها اهللي 

يسى لكى من حعن كليسى من شأًنكى أبدان أف عتساءىؿى عن نتيجًة كبلًمكن أك عن سبحانوي كعاالى. كل
 جدكل عذكرًعكن ذلكى ألف  مهٌمتكى مقطوعةه عن علكى الٌنهاةة.

أمره كظٌفكى اهللي بون مهٌمةه حٌملكى اهللي سبحانوي كعاالى إةٌاىان كالٌناصري ىو اهللن كالهادم ىو اهللي 
 ةيسأىؿي عٌما ةفالن كى  ةيسألوف.سبحانوي كعاالى. كىو ال 

إذا عرفنا ىذا الجواب زاؿى اإلشكاؿ. إذا عرفنا ىذا األمر عرفنا أف  الحالنى الذم ةمكني 
للمسلمين أف ةحفظوا أنفسه  في داخلًو ضد  المالائبن كضد  الٌرزاةان كضد  ما عوٌعدى اهللي عز  كجل  

كةذةعى باضىه  بأسى باضن الحالني الوحيدي ضد  ىذاهلل أف بًو عبادهي من أف ةلبس باضى عبادًه شيىاان 
ةريعى بينى الٌناًس كاجبي األمر بالماركؼن كاجبي الٌنهًي عن المنكرن كاقرأكا كتاًب اهلًل سبحانوي 
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ـى عن ىذا الواجب؟  كعاالى. ك  عجدكفى ىذا األمرى مكٌرران؟ كك  عجدكفى الوعيد مكٌرران في حعٍّ من نا
مهٌمًة بل الوظيفًة القدسٌيًة التي أناطها اهللي سبحانوي كعاالى بأعناقنا؟ جالى خيرةة كغفلى عن ىذه ال

ـى األماًف ضد  كلٍّ  ىذه األٌمة منوطةن بريءو كاحدهلل بقياًمها بهذه الوظيفة. كمانى ذلك أف  صٌما
قرؤكا قولوهلل المالائًب لهذه األٌمة ةتمٌثلي في كاجًب األمًر بالماركًؼ كالٌنهًي عن المنكر. أل  ع

))كنت  خيرى أٌمةو أرًسلت للٌناس عأمركفى بالماركًؼ كعنهوفى عن المنكر كعؤمنوفى باهلل((؟ مالدري ىذه 
 الخيرةٌةهلل قياميك  بذلكى الواجبات.

أل  عقرؤكا قوؿى اهلًل سبحانوي كعاالىهلل ))كإذا قالت أٌمةه منه  ل  عاظوفى قومان اهللي مهلكه  أك ماٌذبه  
. قالواهلل   -كما قلتي لك -((؟ ىو الٌسؤاؿي ذاعيو الذم ةتطارحوي عذابان شدةدان  كثيره من الٌناًس اليـو

 )ماذرة إلى رٌبك  كلاٌله  ةٌتقوف(.

ـى اهلًل أنٌنا قمنا بما ةجبن نطقنا بالحٌعن ذٌكرنا إخواننا بالماركؼن أمرناى  بون   لكي ناذر أما
 كنهيناى  عن المنكر.

عليهاهلل ))فلػٌما نسيوا ما ذيكٍّركا بًو أنجينا الذةنى ةنهوفى عن الٌسوًء كأخذنا  كلكن انظركا إلى ااةًة التي
الذةنى ظلموا باذابو بىئيسو بما كانوا ةفسقوف((. ))أنجينا الذةنى ةنهوفى عن الٌسوء((ن أقلُّ المراعب 

كالٌنهيي عن أف  األٌمةى التي عريعي فيها المنكراتن كةريعي فيها إلى جانب ذلك األمري بالماركًؼ 
المنكًر كالٌتذكرةي بالحٌعن فاف  اهللى سبحانوي كعاالى ةجالي ىؤالًء القائمينى بأمًر اهلًل في مأمنو من 

عذابون بايدةنى عن سخطون ىذا إذا كافى القائموفى بهذه المهٌمًة كثيرةن. أٌما إذا كانوا قٌلةن فانٌما 
البيافي اإللهيُّ في مكافو  خرى إذا ةقوؿهلل ))كاعٌقوا فتنةن ال  ةنطبعي عليه ي القانوفي ااخر الذم ةابػٍّري عنوي 

 عاليبن  الذةنى ظلموا منك  خاٌصة((.

متى ةكوفي ذلك؟ عندما ةكوفي التٌػٌياري الكثيري الكبيري عٌيارى االنحراؼن عٌيارى الفسوًؽ كالااليافن 
لمنكر أصواعان ضايفةن في كيفٌيتها كعندما عكوفي األصواتي المذٌكرة كاامرةي بالماركًؼ كالٌناىيةي عن ا

 قليلةن في كٌمٌيتها. ذاؾى ىو القانوفي ااخري المطٌبع.

ىذا المانى ةنبغي أف ةكوفى ملجأنا في ىذه الاالوًر ةا عبادى اهللن نحني ضااؼن ال نستطيعي أف 
الاالمة نكوفى على مستول االستقامًة الٌدائمًة على أمًر اهللن ال نستطيعي أف نكوفى على مستول 

ضد  ما نهى اهللي سبحانوي كعاالى عنون لكٌننا نستطيع كبكلٍّ سهولة أف نبلحعى المااصي بالٌتذكرة 
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الحلوةن أف نبلحعى المااصيى أةٌان كانىت كمن أمٍّ جهةو صدرت بأمرو بماركؼو كنهيو عن منكرن فاف 
نا اهللي برحمتو كبغفرانون أنا ال أستطيع أف أدعو  األسر كلها إلى أف عكوف رقيبة ضد فالنا ذلك عغم دى

أم ماالية عقع في بيتها. كإف طالبت األسر بذلك فمانى ذلك أني أعاركه  في سنة اهلل في عباده. 
ككل بني  دـ خطاءن كما جال اهلل الاالمة ألناس أك لفئة حاشا الرسل كاألنبياءن كلكني أستطيع 

قباء على بيوعه  أف ةكوف كل إنساف حارساى أف أذكرى  بما ال ةاجزكف عن القياـ بون أف ةكونوا ر 
على دارهن كلما رأل ماالية كقاتن ةجمع أسرعو ليذكرى  بحع اهلل كليذكرى  بواجب اهلل 

كليحذرى  من مغبة عذاب اهلل عاالى إف استررت ىذه المااصين فاذا كقات ماالية أخرل باد 
 ةومين جمع األسرة مرة أخرل كذٌكر كأٌنب كحذرن

ع أف أطلب من المجتمع أف ةكوف مجتماان ماالومان ال ةمكن ىذان ال بد أف أسير في أنا ال أستطي
األسواؽ كال بد أف أعوقع المااصي التي أراىا عن ةميني كعن شمالين كلكنني أستطيع أف أشيع 
التذكرة كما عريع المااصين كأف أشيع األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر بقدر ما عريع من 

ا المجتمع كال ةاجزني ذلك شيءن فأنا إف فالت ىذا كإف فال ىذا سائر اإلخوة المااصي في ىذ
المؤمنوف عالمه  اهلل عن الهبلؾ كعالمه  اهلل عن المالائب كالمااصين كإف كقات المااصي 

 فيما بينه .

كةا عجبان لمن ةستبطئ ىذه الوظيفةن كلمن ةراىا شابةن كلمن ةتالور أنو رجبلن مكلفان ةحمل كاجب 
ر بالماركؼ كالنهي عن المنكر كالتذكرة بالحع ىنا كىناؾن عجيب أمر ىؤالء الناسن ككأنه  األم

ال ةقرؤكف كتاب اهلل عاالىن ككأنه  ال ةقرؤكف قوؿ اهلل عاالىهلل )كمن أحسن قوالن ممن دعا إلى اهلل 
لالناع كعمل صالحان كقاؿ إنني من المسلمين( ىذا أمر عاـن ةخاطب اهلل بو الالماء كالجهاؿ كا

أف عسير في السوؽن فاذا  –كأنت من المؤمنين  -كالتجار ككل فئات الناسن ما الذم ةاجزؾ 
صادفتك ماالية كقفت عند صاحبها عذكر كعرشد كعحذر بلساف حلو كبكبلـ ةستساغن ما الذم 
ةمناك كأنت التاجر الذم عمارس التجارة في متجرؾ إذا جاءؾ إنساف متلبس بماالية أف عجلسو 

 يفان كأف عكـر كفادعو لدةكن ث  أف عحدثو كعذكره باهلل.عندؾ ض

ما الذم ةمناك إف جاءعك فتاة أك لقيت امرأةن جانحة مبتادة عن دةن اهلل أف عحدثها حدةثان عذبان 
 عذكرىا بواجب اهلل عاالى كأف عذكرىا بحب اهلل عاالى.



  

 ~1355 ~ 
 

ن أف عجال الحدةثن ما الذم ةاجزؾ إف عدت إلى دارؾ كأقبل إليك أقاربك كأرحامك مساءن 
حدةث السهرة ماه ن حدةث عذكرة بحقوؽ اللنق حدةث إرشاد إلى دةنن حدةث عذكير بسطوة 
اهللن أعظن أف ىنالك عقبات عالدؾ عن ىذا ن ال كاهلل .. إلف عراءت إليك الاقبات فاف دخولك 

أـ أنك بأداء ىذا الواجب ةجال من مظاىر فضل اهلل عليك أف ةزةل ىذه الاقبات من طرةقكن 
عظن أف كبلمك ممجوجان ثقيبلن على األسماعن إف اإللو عقـو بما أمرؾ بو من أجلو خالالان لوجهو 
ةجال كبلمك مقبوالن في األسماع على النقيض مما عتالورن ةجال كبلمك مؤثران في القلوب على 

نما مهمة النقيض مما عتالورن كلكنا عن ىذا الواجب مارضوفن ككلنا ةتالور أنها ليست مهمتنا كإ
من ةسموف زكران كبهتانان برجاؿ الدةنن أةن ىذا مما جاء في كتاب اهلل أك في سنة رسوؿ اهلل أك 

 فيما كاف عليو السلف الالال .

ماليبتنا أةها اإلخوة ليست بالمااصي كاهلل ةغفر المااصي إف غطيت بهذه التذكرةن كلكن ماليبتنا 
ذه المااصي من حوله  ةرقدكف أمامها رقدة أف أصحاب ىذه المااصي كأف كثيرةن ممن ةركف ى

الموت أك رقدة أصحاب الكهفن كلساف حاؿ أحدى  ةقوؿهلل ال عليك لست أنا المسؤكؿ عن 
ذلك رجاؿ الدةن ى  المسؤكلوف. حتى أسرعو الخاصة حتى أكالده كبناعون حتى ما كلفو اهلل عاالى 

إف كجد في كجو ابنتو عقبو عالدىا عن  بو من كاجب الرعاةة لبناعو لتربيتهنن ةرل انو غير مكلفن
بلوغ مرضاة اهلل فليس عليو أف ةحرؾ ساكنان كإنما ىي مهمة رجاؿ الدةنن كإنما ىي من عقالير 
رجاؿ الدةنن أما ىو  فاليو أف ةرقد رقدة الموت كما قلت كاهلل سبحانو كعاالى ل  ةكلفو شيءن 

 يتو( أةن نحن من ىذا الكبلـ.كلكن األمر ليس كذلكن  )كلك  راع ككلك  مسؤكؿ عن رع

األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر أةها اإلخوة ىما صماـ األماف ضد المالائب ضد الرركر ضد 
الرزاةا ضد كل ماليبة عسماوف بها اك عركنها من حولك ن فانهضوا بهذا الواجبن كإال فأنت  

هىوٌف عن مارضوف لنذةر طالما حذر منو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن )لتأ نػٍ مرف بالماركؼ كلتػى
 المنكر أك ليسلطن اهلل عليك  شرارك  ث  ليدعوا خيارك  فبل ةستجاب لك (.
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 اٌمٛح ِٓ هللا .. ٚإٌظو ِٓ ػٕل هللا

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

د صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محم
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف  من أى ٍّ الاقائًد التي عنهضي عليها حقيقةي اإلةماًف باهلًل عز  كجٌلهلل أف ةستيقنى اإلنسافي أف  القٌوةى 
نالرى كٌلوي إنٌما ىو من عنًد اهلًل سبحانوي كعاالى. كال ةحتاجي المؤمني بكتاًب اهلًل ىي قٌوةي اهللن كأف  ال

عز  كجٌل إلى برىافو على ىذًه الحقيقة بادى نالوصو كاضحةو صرةحةو قاطاةو بهذا في كتاًب اهلًل عز  
ٍنذا الذم كجل  من مثًل قولًو سبحانوي كعاالىهلل ))إف ةناليرٍكي ي اهللي فبل غالبى لك  كإف ةخذي  ٍلكي  فمى

ةناليريكي  من بادًه كعلى اهلًل فليتوٌكًل المؤمنوف((. كمن مثًل قولًو عز  كجٌلهلل ))أٌمن ىذا الذم ىو 
 جنده لك  ةنالرك  من دكًف الٌرحمن إًف الكافركفى إال في غركر((.

اطقةن ككقائًع الٌدىر التي ال كأٌما من ل  ةؤمن بادي بكتاًب اهلًل عز  كجٌل فنحيلوي إلى حقائًع الٌتارةًخ النٌ 
ةمكني أف ةكٌذبها إنسافه كال بيافن كأنا ال أحبُّ أةٌها اإلخوة أف أمؤلى ىذه الخيطىبى المنبرةٌةى بقىالىهو 
كال بركاةاتو عارةخٌيةن كليسى من شأني ذلك. كلكن إف اقتضًت الابرةن كإذا اقتضًت الحقيقةي بيافى 

ني اإلةماًف باهلًل عز  كجٌلن كنالوصي البياًف اإللهيٍّ الٌنازًؿ كحيان برىافو عجزت عن التاوةض عنوي براىي
على رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ن فبل بد  من اإلشارًة باصبًع استرهاد إلى الوقائًع الٌتارةخٌيًة 

 التي ال مرد  لها كال مجاؿى لتكذةبها.

من عبادًه في األندلس دكلةه إسبلمٌيةه راسخةن من ذا  الٌدكلةي اإلسبلمٌيةي التي غرسها اهللي بيًد كاحدو 
الذم كافى أساسى بنائها؟ رجله كاحدهلل اسموي عبدي الٌرحمًن الٌداخل. كلو أردنا أف نضعى مقاةيسى القٌوًة 

الماٌدةًٌة أمامناهلل لما رأةنا المنطعن كلما رأةنا الاقلى كال الال  إذ نالٌدؽي أف  رجبلن كاحدان كس ى 
لكفر فوؽى أرضو كاساةو شاساة كبنى في مكانًها دكلةن نورانٌيةن إةمانٌيةن قامت على أساًس ظلماًت ا
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اإلةماًف باهلًل عز  كجٌل. كلكن ىذا ما كقع. كظٌلت ىذه الٌدكلةي راسخةن قوةٌةن عٌتسعن كال ةستطيعي عدكٌّ 
إذا استغنى ملوؾ أك رؤساءي  أف ةتسر بى إليهان أك أف ةكيدى لهان أك أف ةخطٍّ ى عدكانان نحوىا. حٌتى

ىذه الٌدكلةن كأفاضى اهللي عز  كجل  عليه  من نامًو كخيراعون ركنوا إلى الماًؿ الكثيرن كاطمأنٌوا إلى 
الد عىًة كالمتاًة كالفجورهلل فتحٌولت مملكته  الواحدةي إلى ما ةسٌمى بملوًؾ الٌطوائف. كانوا دكلةن 

ألمٍّ سبب؟ بسبًب انالرافه  إلى المجوفن إلى البذخن إلى  كاحدةن كعحٌولوا إلى دكةبلتو صغيرة.
 الٌترؼن إلى الٌتقٌلًب في الٌنايً  كاالٌعجاًه بًو على نقيًض الٌررًع الذم أمرى اهللي سبحانوي كعاالى.

كقامت ىذه الٌدكةبلتي المتنافسةن كشاعى فيما بينها الخالاـن ث   شاعى فيما بينها الٌتهارج. فأخذت 
كؿي عستايني بأعداًء اهلًل سبحانوي كعاالى على أبناًء عمومته ن كعلى أبناًء جلدعه ن كعلى من ىذه الدُّ 

ةقفوفى ماه  عحتى مظٌلًة إسبلـو كاحدن عحتى مظٌلًة دةنو كاحد. أخذكا ةستاينوفى بأعداًء اهلل الذةنى 
كفى بدةًن اهلًل عز  كجٌلن طردى ي اهللي باألمًس من دةارى ن عندما كانوا متمٌسكينى بحبًل اهللن ةنتالر 

 ةلتزموفى نهجى الٌررةاًة اإلسبلمٌية.

ـى  لىٍت حاؿي ىذه الملوًؾ المتناحرة؟  ؿى حاليه  إلى مزةدو من الٌتهاريجن ث   مزةدو من  فاال
االضمحبلؿن ث   إف  ىذه الٌدكلة غابت شمسيها بادى أف أكرـى اهللي سبحانوي كعاالى المسلمينى منها 

ال ةستطيعي أمُّ منطعو أف ةفه ى سٌرهن إال أف ةكوفى ىو السٍّر  الٌربٌاني  القائلهلل ))إف ةنالرك ي اهللي بميبلدو 
 فبل غالبى لك  كإف ةخذلك  فمنذا الذم ةنالرك  من باده((.

 الرٍّعُّ األٌكؿي من ىذا الكبلـً عجس دى في ميبلًد علكى الٌدكلةن كالٌرعُّ الثٌاني ظهرى كعجٌسدى في غركبً 
 علكى الٌدكلة..

خذكا الابرةى ةا عبادى اهلل. إف ل  عرةدكا أف عؤمنوا بنالوًص القر ًف ألنٌها بتالٌوًر الباًض نظرةٌةن 
فانظركا إلى الواقًع الميدانٌي كالٌتارةًخ الذم ةرهد لهذه الحقيقًة الٌربٌانٌيةهلل )إف  اإلنسافى ليطغى*أف 

 ر هي استغنى(.

ـي أمافو ضد   ىذا الطٌغياف إال أف علـز ألٌمةي نفسها بلجاـً الابودةًٌة هلل. فاذا ل  علـز كال ةوجدي صما
نفسها بلجاـو حقيقيٍّ من مانى الابودةًٌة هلًل عز  كجٌلن فلسوؼى ةطغيها الغنى. كإذا أطغاىا الغنى 

عسرم فيما فلسوؼى ةسبٍّبي غناىا لها انقسامان على نفسها. ةسٌببي لها الماؿي الكثيري الوفيري أحقادان 
بينىها. كعتفٌرؽي األٌمةي الواحدةن كعتحٌوؿي إلى دكةبلتو كشيعو كأحزابو كفئات. ث   إف  كبٌلن من ىذًه 
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الفئاًت عترٌبهي باألخرل كةذىبي رةحيها جمياان. كال غرابةى كال عجبى بادى ىذا أف عجدى  فئةن 
سبحانوي كعاالى للمسلمينى في  عستنجدن بمن؟ بالادكٍّ المرترؾ. عستنجدي بمن؟ بمن قاؿى اهللي 

حٌقه هلل ))ال ةٌتخًذ المؤمنوفى الكافرةنى أكلياءى من دكًف المؤمنين كمن ةفال ذلكى فليسى من اهلًل في 
 شيء إال أف عٌتقوا منه  عقاة كةحٌذرك ي اهللي نفسو كاهللي باليره بالاباد((.

. ىذا ما حدثى باألمسن كعللكى ىي الابرةي الخالدةي من كرائها  ن بل إلى ما بادى اليـو إلى اليـو
كاسماوا علكى الابرةى مع ىذه الحقيقًة الٌربٌانٌيةهلل ))أٌمن ىذا الذم ىو جنده لك  ةنالرك  من دكًف 

 الٌرحمًن إًف الكافركفى إال في غركر((.

إف كافى كال بد  أةُّها اإلخوة كنحني نتكٌل ي عن ىذه الحقائًع التي من شأنًها أف عزةدى إةمافى المؤمًن 
إةمانوي ضايفانن بل من شأنًها أف عوجدى اإلةمافى في كياًف اإلنساًف الذم ل  ةررؽ اإلةمافي بينى 

جوانحًو باد. ال بد  أف أضعى الٌنقاطى على الحركًؼ في مسألةو قد عذٌكرنا بحقيقًةهلل ىل ةجوزي أف 
 ىا ىنا حالتاًف اثنتافهللةستاينى المسلموفى في قتاؿو له  بادكٍّ مرترؾ؟ أم بمررؾو أك ملحد؟ 

الحالةي األكلىهلل أف ةكوفى المسلمينى مستقٌرةنى في دكرًى ن مستقٌرةنى في أكطانه  في داًر اإلسبلـ. 
كةكوفى الٌسؤاؿي ىوهلل ىل ةجوزي لنا أف نستقدـ أناسان غيرى مسلمينى ليحتٌلوا دارى اإلسبلـ باسً  عقدةً  

ًء قدةمان كحدةثان كبنهٍّ كتاًب اهلًل عز  كجٌلهلل ال ةجوزي الماونًة للمسلمين؟ الجوابي باجماًع الالما
 ذلك.

الحالةي الثٌانيةهلل أف ةخرجى المسلموفى من أرضه ن كأف ةٌتجهوا إلى داًر عدكٍّ له  لقتالون كةلتقوا ىناؾ 
مع أناسو غيًر مسلمينى ةقٌدموفى له  الماونةن كةارضوفى له  أف ةكونوا شركاءى له  في قتاًؿ ىذا 

ٌكن كاألرضي التي ةجرم عليها القتاؿي أرضه غيري إسبلمٌيةن كالمسلموفى خارجوفى عن دارى  الاد
مٌتجهوفى إلى عدكٍّ له . ما الحك ي في ىذه الحالة؟ المسألةي خاضاةه للٌسياسًة الٌررعٌيةن فاف رأل 

ـي المسل ي المٌتقي هلًل كالمخلهي لدةًن اهلًل عز  كجل  أف ال خطرى على اإل سبلـً كالمسلمينى من اإلما
ىؤالًء الٌناسن كأنٌه  صادقوفى في عقدةً  ىذه الماونةن فبل حرج. كإف رأل أنٌه  كاذبوفن كعالٌورى 

 بباليرعًو الٌسياسٌيًة أنٌه  ةكذبوفن فاليًو أف ةمتنعى عن ذلك.

اًر اإلسبلـن كالمه ُّ أف نال ى الفرؽى المنالوصى عليًو في شرةاًة اهلًل عز  كجٌلهلل عندما أكوفي في د
ـى أناسان غيرى مسلمينى ةجثموفى فوؽى ىذه  مستقٌران فوؽى أرضيى اإلسبلمٌيةن ال ةجوزي لي أبدان أف أستقد
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األرض. فضبلن عن أف عكوفى ىنالكى مكيدةن مكيدةه عتجٌلى باسً  الماونًة ث   إنٌها عنتهي إلى ما ةربوي 
ن أرضنا ىذه لمبلقاًة عدكٍّ فوؽى أرضو أخرل غيًر االحتبلؿ. أٌما الحالةي الثٌانية فهيى أف نخرجى م

إسبلمٌيةن كةأعي من ةقدـ نفسو للماونة مانان ذلكى شيءه  خر. خرجى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو 
كسل  ى من المدةنًة المنٌورًة إلى أيحيدن خرجى من داًر اإلسبلـن ككقفى فوؽى أرضو غيًر إسبلمٌيةن كجاءى 

 قدةً  الماونة. المسألةي داخلةه في الٌسياسًة الٌررعٌية.من ةارضي نفسوي لت

في حينىينهلل في مكافو بايدن مكافو حيادٌمن بايدو عن أرًض اإلسبلـن كبايدو عن أمٍّ أرضو أخرل أم 
ـي نفسوي لماونًة المسلمينن شيءه  عن أمٍّ مملكةو أك أرضو كافرةو أك أرضو غيًر إسبلمٌيةن كجاءى من ةقٌد

 سألةي خاضاةه ألحكاـً الٌسياسًة الٌررعٌية. خر. ىذه الم

ـي التي عتال عي بداًر  ـى الٌررةاًة اإلسبلمٌيًة بدٌقةن كحٌتى نال  ما ىيى األحكا أقوؿي ىذا حٌتى نتبي نى أحكا
اإلسبلـن ككيفى ةنبغي أف نحالٍّنى دارى اإلسبلـ. ضد  أمٍّ إصبع عرةد أف عتسربن كضد  أمٍّ كائدو ةرةدي 

 عى باسً  الحماةًة كالٌرعاةة. ةنبغي أف نال ى ىذا.أف ةتقنٌ 

كاألى ُّ من ىذا كٌلًو أف ندرؾى أف  ةومنا الذم نحني فيًو أشبوي ما ةكوفي بأمًسنا الٌدابر. كأف  دكلةن 
إسبلمٌيةن كدكلًة األندلس عحملي على كاىلها عبران طوةلةن ةنقضي الٌدىري كال عنقضي ىذه الابرن 

اهلًل عز  كجٌلن كعجسد كاقعى الٌسٌنًة الٌربٌانٌيةهلل دكلةه إسبلمٌيةه كاحدةن ما الذم  عجسد حقيقةى كتابً 
بددىا؟ البزخ كالترؼ كالمجوفن ما الذم جالى عتاة ملوؾى الٌطوائًف ةتهارجوفى كةتخاصموفى 

ن ككقوفه  كةستايني كلٌّ بالفرنجًة من أعداًء دةًن اهلًل على صاحبو؟ عحوُّله  عن االنتالاًر لدةًن اهلل
 عندى االنتالاًر للذاتن عندى االنتالاًر للٌنفس.

ىذا الواقع ةنبغي أف نالمون كىو كاقع متكررن إذا رأةت  أف  المسلمينى أصبحوا دكةبلتو متهارجةو 
متخاصمةهلل فاعلموا الٌسببن كإف عز  أف عالموه افتحوا أعينك  لتركا الٌسبب. كإف رأةت  أف  ىؤالًء 

من الٌذؿٍّ كالهواف إلى درجًة أنٌه  ةستاينوفى بأعدائه  التقليدةنن فاعلموا المسلمين كصلوا 
الٌسببن كعبٌينوا أف  دةنى اهلًل سبحانوي كعاالى ال عوجدي لوي أمُّ مكانًة اعتزاز بينى جوانحنان إنٌما 

فنان علكى ىي جوانحينا مستامرةه ألىوائنان مستامرةه للهونان مستامرةه لليالينان مستامرةه لبذخنا كعر 
الماليبة. كإذا كانت ىذه الماليبةي جاثمةن مستقٌرةهلل فما أطوؿى الليلى المظل ى الذم قد نخوضي فيو. 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي  لي كلك ..
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 هٍٛي هللا ٠زؾلس ػٓ ٚالؼٕب ا١ٌَٛ
 

الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ه  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الل

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ـ حدةث صحي  ماركؼ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ال ةكاد ةبارح مخيلتي في ىذه األةا
بأم مناسبة من المناسباتن كال شك أف لذلك لىحكمةن ىذا الحدةث ىو قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسل  كىي من خوارؽ النبوة التي أكرمو اهلل عز  كجل بهان كجالو ةطل من خبللها على غيب 

ةومئذن  عداعى إليك  األم  كما عداعى األكلة إلى قالاتهان قالوا أمن قلة ةا رسوؿ اهلل»مجهوؿهلل 
قاؿهلل بل أنت  كثيرن لكنك  غثاء كغثاء السيلن كسيقذفن اهلل سبحانو كعاالى في قلوبك  الوىنن 

 «قالواهلل ما الوىن ةا رسوؿ اهلل ؟ قاؿهلل حب الدنيا ككراىية الموت

ىذا الحدةث كما قلت لك  ال ةبارح مخيلتين أكاد أقوؿ في ليل أك نهارن كأنظر إلى الدنيا التي 
ذا بهذا الحدةث قد فياٌلل كالثوب الذم فاٌللو خياط ماىر على قدر صاحبون من حولنان كإ

ن ستنهاؿ عليك  من كل جانبن كمن كل حدب كصوبن طاماين فيك ن «عتداعى عليك  األم »
ةسيل لاابه  على ثركاعك ن على أموالك ن على كل ما أكرمك  اهلل سبحانو كعاالى بون ةيٍحًدقوف 

الجائاوف على قالاة طااـن كىل ىنالك عربيو لواقانا أدؽ من ىذا بك  كما ةيٍحدؽي ااكلوف 
التربيو؟ كىل ىنالك عجسيد للمانى الذم ةايرو المسلموف اليـو أدؽ كأعجب من ىذا 

التجسيد؟ كلقد عجب أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كىذا فرؽ ما بينه  كبيننان إنه  
ن خبلؿ عحرؾ أفكارى  اإلنسانيةن كرسوؿ اهلل صلى اهلل ةنظركف إلى الدنيا من خبلؿ بررةته ن كم

عليو كسل  ةنظر إلى مقببلت األةاـ من خبلؿ ما ةرةو اهلل عز  كجل إةاهن من خبلؿ ما ةقفز فوؽ 
التالورات الاقليةن كةقفز فوؽ القوانين البررةة الخاضاة للاادة كالنواميس الماركفةن كلذلك قالوا 
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ن ل  ةكوف ىذا فيما نال  من أسباب إال ألف «رسوؿ اهلل ةومئذ؟ أمن قلة نحن ةا»متاجبينهلل 
ن كىذا األمر الاجيب أنت  كثيرن أنت  «بل أنت  كثير»المسلمين قلةن قاؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل 

بل أنت  كثير كلكنك  غثاء كغثاء »عزةدكف  ف ذلك على المليارن كالمليار ليس بقليل ةا عباد اهللن 
ن كلما سألوه «اهلل الرىبة منك  من قلوب أعدائك ن كسيقذفن  في قلوبك  الوىن السيلن كسينزعن  

 عن الوىن أجابه  قائبلنهلل حب الدنيا ككراىية الموت.

ىذا ىو كاقانا اليـو المسلموف كثيره ككثيره جدانن كلو كانت القوة بالادد الكتس  ىذا الادد شرؽ 
ألمر خاضعه لحقيقةو جذرةةو عتجاكز الك  كالكيف الاال  كغربون كلكن األمر ليس بالك ن كلكن ا

ن المسلموف غثاء   الماركفين في مقياس الفكر البررم؛ بل أنت  كثير كلكنك  غثاءن ىذا حالنا اليـو
كغثاء السيل كأبحث في ذىني كمخيلتي عن أم مثاؿ  خر أبلغ مما كصف رسوؿ اهلل فبل أجدن 

المتاالية عندما ةنح  السيل في كادو كثيًر الحجارة ككثير أرأةت  إلى الغثاءن علك الفقاقيع الرابية 
التضارةسن أرأةت  إلى ىذه الفقاقيع كيف عربو ككيف عال اعد حتى إف الناظر إليها ةيخيل أنو طوفاف 

جارؼن كلكن ما ىي إال لمسة من ةد لهذه الفقاقيع حتى عهمد كعنتهي كعذكبن كإذا بهذا 
ؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من كراء أسوار األجياؿ كالقركفن الطوفاف ال شيءن ىكذا كصفنا رسو 

ىكذا كصف مليار من المسلمين أك ةزةدن بأنه  كغثاء السيلن كالمه  الذم ةرغل بالي ىو 
التساؤؿهلل لماذا كاف المسلموف رغ  قلته  ةخيفوف أعداء اهلل عز  كجل كعفيض الرىبة منه  في 

أقوةاء  -كى  قلة  -  اليـو عنه ن ما الذم جاله  باألمس قلوب ااخرةنن بينما ال عغني كثرعه
 كغثاء السيل كما قاؿ رسوؿ اهلل؟  -كى  كثرة  -في قلوب أعدائه ن كما الذم جاله  اليـو 

إف لكل شيء سببانن كالبد أف لهذه الظاىرة سببانن كليت أف المسلمين كقفوا من ىذا الحدةث أماـ 
 ب؟ ما المناطف الذم فالل المسلمين بين كاقاين متناقضين؟ىذه المفارقة ليالموا ما ىو السب

ىذا المناطف أةها السادة إنما ىو حقيقة كاحدة ال ثاني لهان كاف إسبلـ المسلمين القلة في 
األرض قائمان على جذكر الابودةة الواجبة الالادقة هلل عز  كجلن كانت أنظمة اإلسبلـن ككانت 

إلسبلميةن كل ذلك كانت أفكاران عربوا على جذعو من الابودةة عحركات المسلمينن ككانت الالـو ا
الواجبة هلل عز  كجلن ككاف جذع ىذه الابودةة ملئ قلوب أكلئك المسلمينن كمن ث   فقد 

اناكست حقائع ىذه الابودةة رىبة إلى قلوب أعدائه ن كإذا عجلى اهلل سبحانو كعاالى على عباده 
لالفة على ااخرةن كما ةراء اهلل عز  كجل كةرةدن كلهذا مقياس بالالفة التي ةراء اناكست ىذه ا
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ةنأل عن مقاةيس األغبياء الذةن سجنوا أنفسه  في موازةن من الحركات المادةة التي ال عزةد على 
 حلقة خاع  في بيداء اهلل الواساة كفي كونو الفسي  األرجاء.

ن أجل من ن كمن األنظمةن كمن األقاكةلن   أما اليـو فاسبلمنا عبارة عن أغالاف من الالـو الالـو
كمن االدعاءات كمن الحركاتن كلكن ىذه األغالاف ال عتالل بجذكر من الابودةة ق ن القلوب 
فارغة من حقائع الابودةة هللن القلوب خامدةن النار التي كانت عتقد فيها باألمس نار الهيبة من 

التوحيد هلل سبحانو كعاالىن ىذه النيراف خمدت اهللن نار التاظي  هللن نار المخافة من اهللن نار 
؟ بقي من  ك لت بالقلوب إلى حفنة رمادن رة  عأعي بها كرة  عأخذن ماذا بقي من إسبلمنا اليـو

إسبلمنا مظاىرن إف عركت علك الجذكر فاف ىذه المظاىر ليست سول قرورن قرور من 
اىر من الالـو كالكلمات الكلماتن قرور من األحادةث المدبجة المجملة المنسقةن مظ

كالحركاتن كالذىاب من ىنا إلى ىناؾن أشياء عخدعن كعالورات عجال اإلنساف الساذج ةتالور أف 
بيننا كبين أف ناود إلى أمجادنا السابقة شركل نقيرن كلكن األمر ليس كذلكن نحن في ىذا كمن 

في الوقت الذم نتمردؽ  ةراكح في مكانو ؛ بل ليت أننا نراكح في أمكنتنان نحن ناود القهقرل
فيو براارات اإلسبلـ نتكل  فيو بألفاظ اإلسبلـن نتحدث عن أحكاـ الحبلؿ كالحراـ ك حقيقةه 
قدسية بىدىىية ال رةب فيها إذا انبثت حقائع الابودةة من علـو اإلسبلـن  لت ىذه الالـو إلى ما 

ن فماذا عسى أف عفيدنا ىذه ةربو جسدان ال ركح فيون  لت ىذه الالـو إلى عمثاؿ ال حراؾ فيو
الالـو التي عحولت من حياعنا اإلسبلمية إلى مجرد عماثيلن أةن نحن أةها األخوة من حقائع 

اإلةماف باهلل؟ من حقائع اليقين بأف كل شيء بيد اهلل عز  كجل؟ أةن نحن من قوؿ اهلل عز  كجلهلل 
ًإف ةىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي ًإال   ٍيرو فػىهيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىديةره)ن ال (كى ًإف ةىٍمسىٍسكى ًبخى  ىيوى كى

عحدثني عن الالـو التي عزخر بها المكتباتن لكن حدثني عن القلوب التي عحتضن اإلةماف 
)ن ما من ض ًإف ةىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي ًإال  ىيوى ر ةاليب الحقيقي بهذا القرار الرباني ن(كى

المسلمين إال كأصابه  بسوء بدر منه  ن( كىمىا أىصىابىكي  مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمىا كىسىبىٍت أىٍةًدةكيٍ  كىةػىٍافيو عىن  
ًثيرو)ن أةن ىي القلوب التي عحتضن اإلةماف بهذه الحقيقة إةماف اصطباغ إةماف نبضات حية حتى  كى

ةؤمنوف أف كل حركة عت  في مجتمااعه  إنما  عكوف عحركاعه  ناباة من ةقينه  ىذا؟! ىل ى  فابلن 
عأعيه  من قبل اهلل عز  كجل اهلل بتخطي  دقيع مباشر؟ ىل ىناؾ من ةثع كثوقان عامانن بأنو ما من 

نكبة عنزؿ بالمسلمين إال ككراء علك النكبة سبب اقتضاى  أف ةكوف أىبلن الستقبالها؟ من ذا الذم 
حقيقيان؟ كثيران ما ةقوؿ لي باض اإلخوة إف على سبيل االستكبار أك ةؤمن اليـو بهذه الحقيقة إةمانان 
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سبيل التاجبهلل )نراؾ عكرر في كل كقت الحدةث عن الابودةة هللن كعذكر الناس بالابودةة هللن 
كعايد كل أمر إلى الابودةة هللن كعايد كل مركلة إلى افتقادنا لمانى الابودةة هلل(ن كلكن ماذا 

قة؟ ماذا أصنع إف كاف افتقارنا اليـو افتقاران إلى شيء كاحد ىو ىذه الابودةة أصنع كعلك ىي الحقي
الواجبة هلل عز  كجلن كلكن الريء الذم ةؤسف أكثر من افتقارنا إلى ىذه الابودةة أننا عندما 

 نتكل  عنها ال ندرؾ حقيقتها.

لى بمظهر من الذؿ في كثيركف ى  الذةن ةتالوركف أف الابودةة أف ةطأطئ اإلنساف رأسون كأف ةتح
طرةقو كىو ةمرين أك أف ةحمل سيبحة ةجلس ماها إلى القبلة ةذكر اهلل سبحانو كعاالى متبذالنن  
ليست ىذه ىي الابودةةن الابودةة مكانها في القلبن كال مكاف لها على الظواىر كالجسد أبدانن 

مو هللن الابودةة استراار الابودةة إشاار الفؤاد أف صاحب ىذا الفؤاد مملوؾ من فرقو إلى قد
اإلنساف أف ىذا الكوف كلو بيد خالقون كلئن رأل أنو ةتحرؾ بيد أناسٌين فهو ةال  علمان ةقينيان أف  
كل ىؤالء الذةن ةتحركوف أك ةحركوف جنود هلل عز  كجل (كىمىا ةػىٍالى ي جينيودى رىبٍّكى ًإال  ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  

بودةة هلل عز  كجل أف ةرل اإلنساف إلى أحداث الدنيا باينو كعقلو منالرؼه إلى ًذٍكرىل لًٍلبىرىًر )ن الا
من ةحرؾ ىذه األحداث بمقدار ما عرةو عيناه أحداث الدنيا كاألشخاص الذاىبين كااةبين بهان 
ةرل قلبيو رب الاالمين سبحانو كعاالى كىو ةحرؾ ىؤالء كىؤالءن الابودةة هلل عز  كجل أف ةتحرؾ 

ف عحت سلطاف ةقينون ال ةأعيو رةب من بين ةدةو كال من خلفون أف الضار ىو اهللن كأف اإلنسا
النافع ىو اهللن كأف المحيي ىو اهللن كأف المميت ىو اهللن أف الماز  باد ذؿ ىو اهللن كأف المذؿ  

ًإنٍّي لىكي  مٍٍّنوي نىًذةره  باد عز ىو اهللن من ث  فهو إذا سمع نداء اهلل عز  كجل ةقوؿ (فىًفرُّكا ًإلىى الل وً 
مًُّبينه)  ىرع قائبلنهلل )لبيك الله  لبيك(ن أةن ى  الذةن ةالطبغوف بهذه الابودةة ممن ةتكلموف في 
اإلسبلـ؟ ممن ةتحدثوف عن أحكاـ اإلسبلـ؟ ممن ةذىبوف كةاودكف كةحركوف نراطان عحت مظلة 

نبغي أف ةتفجر من سوةداء القلبن ىذا اإلسبلـن كل ىذا ال ةجدمن إنما الذم ةجدم ةنبوعه ثره ة
الينبوع ىو ما نبتغيون  كمن ث   لت كثرعنا إلى قلةن ك ؿ غنانا إلى فقرن ك ؿ عزنا إلى ذؿن كحع 

بل أنت  كثيرن لكنك  غثاء كغثاء السيل .. كسينزعن »فينا قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل هلل 
كسيقذفن اهلل سبحانو كعاالى في قلوبك    -ت كقد نزع -اهلل الرىبة منك  من قلوب أعدائك ن 

 «ن كلما سئل عن الوىن قاؿهلل حب الدنيا ككراىية الموت-كقد قذؼ –الوىن 
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الله  اجال ماليبتنا ىذه عبرة حتى عتحوؿ الًنقمة إلى نامةن كريب  إنساف أمكنو أف ةقلب الًنقمة 
الدرس كاصطل  من كراء ذلك مع  إلى نامة إف ىو استفاد منهان كإف ىو أخذ الابرةن كإف ىو أخذ

 اهلل .
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 فزٕخ اٌؾ١بح اٌل١ٔب .. ٚكٚه٘ب ف١ّب ٚطٍٕب ا١ٌٗ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أ

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

كل ما مٌرًت األزمنةن كعقٌلبًت األجياؿن ازدادى اإلنسافي الااقلي كثوقان بقوًؿ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو 
 ابى اهلًل كسٌنتي".كسٌل هلل "لقد عركتي فيك  ما إف عمٌسكت  بًو لن عضٌلوا بادمهلل كت

كٌلما مر ًت األزمنةن كعقٌلبًت الٌظركؼي كاألحواؿن كعكاثرًت الفتني كالمالائبن كالتفتى الٌناسي إلى 
كصاةا رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ن كجدكا أمامه  مزةدان من األدٌلًة كالبراىيًن على أنٌه  لو 

بلـهلل فلسوؼى ةظٌلوفى في حالنو حالينو ضد  كلٍّ فتنةن عمٌسكوا بوصاةا المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالسٌ 
كضد  كلٍّ ماليبةن كلن ةناله  زؿٌّ بادى عزن كلن ةقاوا في فقرو بادى غنى. كلكن  الذةنى أعرضوا عًن 

 اهلًل كعن كصاةا رسوًؿ اهللهلل فوقاوا في مغٌبًة إعراضه  ىذا.

ـي فيما اعٌفعى  عليًو الٌريخافن عندما رأل المسلمينى ةومان كقد  لقد قاؿى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
ابتهجوا لمرأل باًض األمواًؿ كالغنائً  التي أكرمه ي اهللي عز  كجل  بهان قاؿى له ي المالطفى عليًو 
الاٌلبلةي كالٌسبلـ عندما رأل استبرارى هلل "أبًرركا كأمٍّلوا بما ةسرٌك ن فو اهلًل ما الفقرى أخرى 

أف عيبسى ى عليك ي الٌدنيا كما بيسطت على الذةنى من قبلك  فتنافسوىا كما  عليك ن كلكٌني أخرى
عنافسها من قبلك  فتهلكك  كما أىلكته ". ىذه كصٌيةه من كصاةا رسوًؿ اهلل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  

ـي في خطبتًو ةوـى حٌجًة الوداعن كةوـى أىابى بالمسلمينى  أف  التي أشارى إليها عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
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ةتمٌسكوا بسٌنتو. فاف ى  فالوا ذلك لن ةتوىيوان كلن ةضٌلوان كلن عمتد  إليه  ةده من عدٌك. ةقوؿي 
عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ في باًض ما كرٌثنا إةٌاهي من سٌنتًو الٌررةفًةهلل "أبًرركا كأٌملنوا بما ةسرٌك ". أمهلل 

بو كصىوب. فبل عخروا من الفقرن فما من أٌمةو ستيفتى ي عليك ي الٌدنيان كسيأعيك ي الماؿي من كلٍّ حد
سات إلى مرضاًة اهلل كسارت على صراًطون إال كأكرمها اهللي بالغنى. ألف  اهللى عاٌهدى ذلكى له  بقولًوهلل 

)كنرةدي أف نمن  على الذةنى استيضًافوا في األرًض كنجاله  أئٌمة كنجاله ي الوارثين(. كأٌكد  ىذا 
لحان من ذكرو أك أنثى كىو مؤمنه فلنحييٌنوي حياةن طٌيبة(. بل أٌكدى ذلكى مٌرةن ثالثةن بقولوهلل )من عملى صا

فقاؿهلل )كعدى اهللي الذةنى  منوا منك  كعملوا الاٌلالحاًت ليستخلفٌنه  في األرض كما استخلفى 
(. لذا قاؿى الذةنى من قبلًه  كليمٌكنن  له  دةنه ي الذم ارعضى له  كليبٌدلٌنه  من باًد خوًفه  أمنان 

عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل أبرركا كأٌملنوا فلسوؼى عفتى ي عليك ي الٌدنيا. كلكن إذا فيتحًت الٌدنيا عليك ن 
فاف  الخطرى الذم ةحدؽي بك   نذاؾ ليسى فقران فق ن لستي أخرى عليك  من الفقرن فلن ةهلكك  

عبس  الٌدنيا عليك  كما بسطت فقره أبدانن كإنٌما أخرى عليك  نقيضى ذلك. أخرى عليك  أف 
 على من كافى قبلك .

ثػيرى  ذلكى ىو بركافي الفقرن كمنوي ةتفٌجري الٌدمارن كبًو سيكوفي سببي الهبلؾن لماذا؟ ألف  الماؿى إذا كى
بينى أةدم الٌناًس طغوا كبغوا ما ل  ةلجموا أنفسه  بلجاـو محك و من شرةاًة اهلل. كما ل  ةرعقوا إلى 

من الٌتربيًة اإلسبلمٌية التي ةتلٌقونها من كتاًب اهلًل عز  كجٌل. فاف ى  ريبٌوا ىذه الٌتربيةى  سٌدةو عاليةو 
اإلةمانٌيةن كألجموا حياعه  بلجاـً الٌررةاةن ل  ةضر ى ي الماؿن بل كافى خيرى مطية له  إلى عز الٌدنيا 

 كساادًة ااخرة.

 

سبًب ىذا الماًؿ الكثير كطغوان أكرثه  ىذا الطٌغيافي كلكن إذا عغٌلبى عنفوافي الماؿن فبغا الٌناسي ب
بذخانن كال بد  أف ةورثه  البذخ بادى ذلك شٌحان بو كعكالبان عليو. فاذا عكالبوا على الماؿ كشىٌحوا بوهلل 

عنافست الجماعاتي اإلسبلمٌيةي على ىذا الماؿن كعزاحموا عليو. ث   إنٌه  ةتحاقدكفى كةتهارجوفى 
بون ث   إف  الدمار ةنقدح من ذلكى  الخالاـن كةتحٌوؿي المسلموفى بل جماعاتي كةتخاصموفى بسب

المسلمينى إلى أم و متقاعلةو متهارجةن فػىيىهلىكوفى بسبًب ىذا الماؿ. كىذا ما قالوي عليًو الاٌلبلةي 
نيا عليكي  كما بيًسطىت على من كافى قبلىك  ف تنافسوىا كالٌسبلـهلل "إنٌما أخرى عليك  أف عيبسى ى الدُّ

 فتهلكك  كما أىلكته ". -أم من كافى قبلىك   -كما عنافسى عليها   -أم عتنافسوفى عليها  -
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عرل لو أف  أجياؿى المسلمينى كانوا عندى كصٌيًة رسوًؿ اهلًل ةوـى كٌدعه  في أةٌامًو األخيرًة قائبلنهلل "لقد 
سٌنتي". لو أف  المسلمينى كانوا أيمىنىاءى عركتي فيك  ما إف عمٌسكت  بًو لن عضٌلوا بادمهلل كتابى اهلًل ك 

كحافظوا على كضاةاهن كطٌبقوىا خيرى عطبيعن كجالوا  -بادى كتاًب اهلًل عاالى  -على سٌنًة رسوًؿ اهلًل 
من عااليمًو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ خيرى حارسو لساادعو كلاٌزعه ن كسهركا ليله ن كراقبوا لياليه  على 

عز  كجٌل. أفكانت عتسٌربي إليه ي الًفتن؟ أفكانًت المالائب عدكري عليه  كما عدكري عطبيًع شرًع اهلًل 
الٌرحى على الحبٍّ فتطحنوي طحنان؟ أفكافى المسلموفى كقد أكرثه ي اهللي منى الماًؿ كالغنى ما ل  ةاطًو 

على كجًو األرض؟ ألمً  الٌررًؽ كالغرًب أبدانن أفكانوا ةتحٌولوفى كى ي األغنياءي إلى أفقًر األمً  
أفكانت أمواله ي التي مٌلكه ي اهللي عز  كجل  إةٌاىا عتبٌخري كعزكؿي من أةدةه  ما بينى عرٌيةو كضيحاىا 

لتالب ى ملكان ألعدائه  بقضها كقضيضها؟ لو أف  المسلمينى من عباًد اهلًل كانوا أكفياءى لوصٌيًة رسوًؿ 
؟ أمُّ عاقلو ىذا اهللن ككانوا مطٌبقينى لسٌنتو. أفكانوا ةقا وفى في ىذًه الفتًن التي نراىا من حولًنا اليـو

الذم ال ةدرؾي اليوـى دٌقةى ما أكصى بًو نبينا؟ أمُّ عاقلو ال ةؤمني أف  ىذا الذم قالوي رسوؿي اهلًل كحيه 
 من عنًد اهلل؟

متى درسى عل ى االجتماًع متى كافى رسوؿي اهلًل عالمان اجتماعٌيان؟ متى كافى فيلسوفان؟ متى كافى مؤرٌخان؟ 
 حٌتى ةستخرجى لنا قواعدى من أدؽٍّ قوانيًن علً  االجتماًع في الحياة؟ كلكٌنوي كحيي اهلًل عز  كجٌل.

أكصانا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى بهذان كانتزعى األمانةى من عنقًو ككضاها في أعناًقنا كرحلى 
ا الذم حالل؟ كصى الٌرعيلي األٌكؿ بوصاةاهن فأعطاى ي اهللي ما إلى اهلًل كىوى قرةري الاين. كلكن م

عاٌهدى بو. كاقرأكا الٌتارةخهلل الجيلي الذم جاءى بادى أصحاًب رسوًؿ اهللن كالجيلي الذم جاءى من بادى  
أةضانهلل كانوا أكفياءى لوصاةا رسوًؿ اهللن كانوا ةستخدموفى الماؿن ككانوا ةستثمركف كل  قرشو منون 

  كانوا ةٌتخذكنوي مطاةا إلى مرضاًة اهللن ل  ةكونوا ةهتٌموفى بالماؿن كمن ث   فل  ةكونوا كلكٌنه
ةرٌحوفى بون كمن ث   فقد كافى الماؿي موزعان عليه  جمياانن ككانت مائدةي الماًؿ مالفوفةن للمسلمينى 

 جمياان.
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ياءن عاشوا مٌتحدةنن عاشوا أعٌزةن ل  ةىضًع الماؿي بأٌمةو دكفى أٌمة. كلذلكى عاشوا ساداءن عاشوا أغن
عاشوا متآلفين. فما الذم حاللى بادى ذلك؟ خلفى من بادى  نسوا بل عناسوا كصٌيةى رسوًؿ اهلًل 

صٌلى اهللي عليًو كسٌل ن أىملوا الكبلـى الذم قالون بل ناشد بو رسوؿ اهلل أمتو أف عتمسك بو حتى ال 
بوا عليو .. سكركا بو ككما قلنا مرارانهلل البذخ بالماؿ عٌزؿ باد عز كحتى ال عترتت باد كحدة ن عكال

ال بد أف ةولد الرٌ ؛ ألف أبواب البزخ إذا فتحت فاف الماؿ مهما كاف كثيران ال ةمكن أف ةغطي 
حاجات البذخ التي ال عنتهين كلذلك فاف الباذخ ةر  بالماؿ كةضن بون كةضيع ذرعان بمن جاء 

 ةمن أك جاره األةسر.ةطلب شيء منو سواءن أكاف جاره األ

بزخ المسلمين بالماؿ كشحوا بو فضلوا بون فجاء من ةطلب كلكن ل  ةلقى طلبو موافقةن أك قبوالنن  
كعنافسوا على الماؿ كما قاؿ رسوؿ اهللن كعحولت المنافسة على الماؿ الى عهارج ففتك باضه  

لمغبةن مغبة ماذا؟ مغبة اإلعراض دماء باضن كاستحلوا المحاـر التي حرمها اهلل عاالىن ككقانا في ا
 عن كصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل .

 

نحن اليـو أفقر الفقراء كالماؿ كلو بين أةدةنا كالكنوز عحت أقدمنان كأم  الغرب كالررؽ أغنى 
األغنياء كى  الفقراء بالحقيقة؛ ذلك ألف أموالنا بين أةدةه  كأف ثركاعنا ملك بنوكه ن كألف كل ما 

اهلل عز كجل إةاه ل  نكن أمناء على عحالليون فتسرب الماؿ من ىنا إلى ىناؾ. أل  ةقل  كرثنا
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسل هلل )اعقوا الظل  فاف الظل  ظلمات ةـو القيامةن كاعقوا الر  فانو أىلك 

نني من كاف قبلك (. أل  ةقل رسوؿ اهلل صلى الو عليو كسل  ىذان أل  ةحذرنا رسوؿ اهلل. كاهلل إ
ألعخيل أف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ ةرمع باينو الحزةنتين الماذبتين الداماتين ةرمع باينو 
أمتو اليـو كقد ضيات أمانة المالطفىن ضيات أغلى ما عركو بين ةدةها في  خر أةامو كىو ةودع 

ة كالسبلـ األجياؿ اإلسبلمية من أمتو بل كإخوانو كأصحابون فيخيل إلٌي أف المالطفى عليو الالبل
ةطلع زفرات الحسرة زفرة إثر زفرة من ىذه األمة التي نسيت أمر اهللن نسيت شرع اهللن نسيت 

كصاةا رسوؿ اهلل. فوقات في شر المالائب التي حذر منها. ماذا كاف ةضرنا كقد أعطانا اهلل الماؿ 
كرماء بالماؿ؟ ماذا  الكثير الذم ةمتلئ بو باطن األرضن كةفور بو ظاىره. ماذا كاف ةضرنا لو كنا  

كاف ةضرنا لو أنا استخدمنا الماؿ في الطرةع الررعي الذم رسمو اهلل؟ ماذا كاف ةضرنا لو أنا 
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جالنا قلوبنا كقفان على حب اهلل كأةدةنا كقفان على التمتع بماؿ اهلل. ماذا كاف ةضرنا؟ الماؿ كلو كاف 
 تفكك  ككحدعنا ال ةمكن أف عنفالل .ةبقى لنا كالاز كلو كاف ةبقى لنا. كأخوعنا ال ةمكن أف ع

 

كلكن أثرنا أف نجر الهبلؾ على أنفسنا بأةدةنان لما ملئنا أفئدعنا بحب الماؿ بدالن من حب اهللن 
كلٌما اعخذنا الماؿ أداة بزخ كعرؼن اقتضانا ذلك أف نر  بالماؿن كأف نضن بو كأف نبخل بو. 

ذاعون فتخاصموا كعنافركا كعهارجوا على ماؿ  كجاءت الفئات اإلسبلمية التي انطبات بهذا الطابع
 باؿ.

ث  إف اهلل عز كجل فجر من مغبة ىذا الضبلؿ الذم  ثركه على عرش الساادة كالازة التي أكرمه  
 اهلل عز كجل.

ىل من عاقل ةسمع كبلـ رسوؿ اهلل كةرل في الكوف مالداؽ ما قالو عليو الالبلة كالسبلـن كةرل 
اهلل باألمسن كما ةرل باينيو ثمرات اإلعراض عن كصية رسوؿ اهلل باينيو ثمرات كصاةا رسوؿ 

ن ىل من عاقل ال ةدعوه عقلو إلى أف ةرعوم فيالطل  مع رسوؿ اهلل باد أف ةالطل  مع اهلل.  اليـو

 

ىل من عاقل ةغٌري عقلو اإللحاد ال ةخرج إلحاده من عقلو لياود إلى ربو ليقوؿ لبيك الله  
كة الكوف كيف ةتحرؾ كةاود إلى سنن اهلل في قر نو كيف ةنطعن ث  لبيكن ىل من إنساف ةاي حر 

ال ةسجد هلل عز كجل كسلطانو كال ةال  أف الحاكمية هلل كأف السلطاف سلطاف اهلل. كأف المنهج 
 المنقذ ىو منهج اهلل عز كجل.

 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل لي كلك  فاستغفركه فيا فوز المستغفرةن
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 ٌ ك٠ٓ ؽمًٛ ..ٚأّب َِئ١ٌٚبد رؼزو٠ٙب ػمجبداإلٍالَ ١ٌ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

أشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون ك 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف في الناس من ةتالوركف أف التمسك باإلسبلـ ليس أكثر من االرعباط بجملة طقوس كعادات  
ما أةسر على النفس اإلنسانية أف عتاود عليها كعتمرس بهان كةتالوركف أف اإلنساف إذا ركن إلى 

فقد أصب  مسلمان حقان كقد  ىذه الاادات كعكف عليها كعاودت نفسو كاستأنست نفسو إليهان
أدل ذمة اهلل سبحانو كعاالى في عنقون كثيركف ى  الذةن ةتالوركف اإلسبلـ بهذا المانىن كىذا 

عالوره خطيره جدانن ىذا التالور ةضع في أذىاف ىؤالء الناس صورة مااكسة كمناقضة عمامان لدةن 
رى اٍلميٍؤًمًنينى عىلىى مىآ أىنتيٍ  عىلىٍيًو  اهلل عز كجلن أةن ىذا من قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل (م ا كىافى  الٌلوي لًيىذى

ًبيثى ًمنى الط يًٍّب )ن كأةن ىذا التالور من قولو سبحانو كعاالىهلل (ال  # أىحىًسبى  حىت ىى ةىًميزى اٍلخى
رىكيوا أىف ةػىقيوليوا  مىن ا كىىيٍ  الى ةػيٍفتػىنيوفى # كىلىقىٍد فػىتػىن ا ال ذً  ةنى ًمن قػىٍبًلًهٍ  فػىلىيػىٍالىمىن  الل وي ال ًذةنى الن اسي أىف ةػيتػٍ

اًذبًينى )ن كلو كاف اإلسبلـ جملة طقوس كعادات ةركن إليها اإلنساف فيتاود  صىدىقيوا كىلىيػىٍالىمىن  اٍلكى
عليها كةستأنس بها؛ إذان لما سمى اهلل ممارسة المسل  إلسبلمو جهادانن كلما قاؿهلل (كىجىاًىديكا ًفي 

اًدًه ىيوى اٍجتىبىاكيٍ  ) كلما قاؿهلل  (كىال ًذةنى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًدةػىنػ هيٍ  سيبػيلىنىا ) كلما قاؿهلل الل ًو  حىع  ًجهى
ليوىكي ٍ  يىاةى لًيىبػٍ  أىةُّكيٍ  (عػىبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًدةره # ال ًذم خىلىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحى

) انظركا إلى كلمة ةبلوك ن كاالبتبلء أشد أنواع االفتتاف كالزج في سبل الجهاد.أى   ٍحسىني عىمىبلن
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أةها األخوة إف اإلسبلـ في حقيقتو مسؤكلية كبرلن مسؤكلية ةتحملها اإلنساف عن نفسون  
كمسؤكلية ةتحملها اإلنساف عن خاصتون كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن عن أىلو 

دهن ث  إنو مسؤكلية ةتحملها اإلنساف جهد استطاعتو عن مجتماون ذلك  باختالار ىو كأكال
اإلسبلـن كألمر ما ةضع اهلل عز كجل كىو الحكي  الالي  الاقبات في طرةع من ةرةد أف ةتحمل 
ىذه المسؤكلياتن ةضع أمامو عقبات عالده عن عحمل مسؤكليات نفسون كةضع أمامو عقبات 

سؤكليات أىلو كأكالدهن عرل ماذا ةالنع؟ أةؤثر الدعة كالركوف كعدـ شتى عالده عن عحمل م
االلتفات إلى ىذه التضارةس كالاقباتن ث  ةجلس ىنالك  منان مطمئنان ةجتر بضع عادات كطقوس 

كشااراتو ككلماتن كةسجل على نفسو أنو كاذبه في إةمانو كإسبلمون أـ إنو ةخترؽ ىذه 
بدنياهن كإف أضر ذلك بمالالحو التي عبدك أنها مالال ن كإف  التضارةس كالاقبات كإف أضر  ذلك

زجو في باض ما ةتالور أنو خسراف! إف ىو فال ذلك فقد برىن على أنو صادؽ في إسبلمون كىو 
من أصل  دنياه أضر  بآخرعون كمن أصل  » الذم ةسمع كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل هلل 

ن لو كاف اإلسبلـ منسجمان مع أىوائنا لما قاؿ رسوؿ «لى الفاني خرعو أضر  بدنياهن فآثركا الباقي ع
اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىذا الكبلـ؛ كلذلك فاف أمامك  أةها األخوة مقياس عمسكوا بو كعارفوا 
من خبللو على مدل صدقك  في التمسك بدةن اهللن كلما رأةت  أف اإلسبلـ ال ةيحىمٍّلك  ثقبلن كال 

الالحك ن كأنك  عمارسوف إسبلمك  بكل بساطة كبدكف أم عباات كأثقاؿ؛ ةتاارض مع شيء من م
فاعلموا أنك  من الذةن اعخذكا من اإلسبلـ شااراعو كطقوسو كابتادكا عن مسؤكلياعو ك صارهن أم ا 

إف رأةت  أف عمسكك  باإلسبلـ ىذا ةزجك  في مالاعبن كةضاك  أماـ مركبلتن كأف ىذه 
كيفية التوفيعن ث  إف ىذه المواقف عزجك  إلى الوقوؼ في باب المركبلت عجالك  عحاركف في  

اهلل عز كجل متضرعين كمتوسلين؛ فاعلموا أنك  عسيركف في الطرةع اإلسبلمي الالحي  الذم أمر  
 بو اهلل عز كجل.

نحن مسلموف .. كلكن ماذا كلفنا إسبلمنا أةها األخوة؟ ل  ةكلفنا إسبلمنا في أسواقنا شيئانن إنما 
س عجاراعنا كما نهول كنراءن كما من انحراؼ كاناطاؼ عقتضيو مالالحنا إال كنحن نناطف نمار 

ماها متأكلين كمتناسين حك  اهلل كأكامرهن ل  ةكلفنا إسبلمنا في بيوعنا شيئانن ل  ةكلفنا إسبلمنا في 
التربية مجاؿ التربية ألكالدنا كبناعنا شيئانن كلما قامت ماضلةن ككلما قاـ عراكس كعااكس بين 

اإلسبلمية التي كلفك اهلل أف عسلك ببناعك في طرةقها عأكلتن كأطلت النظرن كعناسيت كعالورت 
أف اإلسبلـ ال ةكلفك من ىذا شيئان أك قلت أف األمر خارج بيدم كليس طوع قدرعي كطاقتين إف 
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قراءات نقرأىان  اإلسبلـ ل  ةكلفنا شيئان فيما ةتالع بالداقتنا كسهراعنان كذىابنا كإةابنان إسبلمنا
كركاات نركاهان ككلمات نرددىان ككل ذلك عادات عستمرءىا النفسن كل إنساف عاود على شيء 

 استأنس إليون ليس اإلسبلـ ىذان ىذه بوابو اإلسبلـ أما اإلسبلـ فجهاد.

ا ال ًذةنى  مىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍ  كىأىٍىًليكيٍ   ا الن اسي أةن أنت  من قوؿ اهلل عزكجلهلل (ةىا أىةػُّهى نىارنا كىقيوديىى
اده الى ةػىٍااليوفى الل وى مىا أىمىرىىيٍ  كىةػىٍفاىليوفى مىا ةػيٍؤمىريكفى) لماذ ظه ًشدى ًئكىةه ًغبلى هىا مىبلى ا قرف كىاٍلًحجىارىةي عىلىيػٍ

البارم عز كجل أمره إةاؾ عربية أبنائك كبناعك مع ىذه الالورة المرعبة لناره التي عحط  الحجارة 
كعحيلها إلى الهري ن فماذا عالنع ةا عرل بجس  اإلنساف؟ لماذا؟  لكي ةحملك اهلل عز كعحرقها 

كجل خطورة ىذه المسؤكلية عجاه أكالدؾ كبناعكن كلكنك عنسى جسامة ىذا الخطرن كعنسى 
النهاةة التي أنت على موعد ماها ةقينانن عنسى ذلك كلون لماذا؟ ألف مركبلت عوةالة عقف حاجز 

ة بناعكن ما ىي ىذه المركبلتن ما ىي؟ ليس ثمة عقبة ما عالدؾ عن أمر ربك بينك كبين عربي
أبدانن إف كنت عبدان هلل فاعل  أف نفاك ةأعي منو كأف ضررؾ إنما ةأعي منون كأف عقلبك إنما ةكوف 

في قبضتون كأف مبدأؾ من لدنون كنهاةتك إليو. فما خوفك من عباد اهلل باد ىذان كاعل  أف 
جال الناس كله  ةخافوف منك كةهابونكن كلكن خوفك من عباد اهلل ةجال ىؤالء خوفك من اهلل ة

الناس جمياان ةزدركنك كةحتقركنكن ىل جربت؟ ىل جربت أف عضع مخافة اهلل في قلبك بدالن من 
مخافة أم كائنو سواه؟ ث  ىل جربت إذا رأةت التاارض قد قاـ بين مالالحك الدنيوةة كما كلفك 

أىلك كبناعك ث   ثرت أمر اهلل على مالالحكن ىل جربت ربك فرأةت أنو عخلى اهلل بو من عربية 
عنك؟ ىل جربت ربك فرأةت أنو ل  ةخلع ماجزات الحفاكًة لك ك الرعاةًة لك كاالنتالاًر لك؟ 
كلكن المسل  إذا ىاف على نفسو عركو اهلل للذؿ الماحعن كإذا كاف اإلنساف كرةمان على نفسون 

سبحانو كعاالى مليء القلب عاظيمان لمواله كخالقون أكدع في قلوب الناس  خطيران عليو أمر ربو
جمياان عاظيمو كحبون فليت أني كجدتي مسلمان مارس دةنو على ىذه الراكلة ألرةك  كيف أف 

 الكوف كلو ةسجد لو إف جاز التابير.

تضارةسن أنا رب  إنساف ةقوؿهلل كلكني ضايف ال أستطيع اختراؽ الاقبات كال أستطيع عجاكز ال
إنساف ضايف شهواعي عتأججن كأنا أقوؿهلل كلنا ذلك الرجل ةا أخين كمن منا ليس ضايفان؟ من منا 

ال عتأجج الرهوات بين جوانحو؟ من منا ال عهفو نفسو إلى االنحراؼ؟ إف كنت عتحدث عن 
الضافن فليس ىناؾ عبد من عباد اهلل عز كجل ال ةتالف بمنتهى ىذا الضاف حتى الرسل 
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نبياءن كلكن مفتاح القوة ىو االلتجاء إلى اهللن ىل التجأت إلى اهلل؟ ىل شكوت ضافك إلى كاأل
ربك؟ ىل أحسست بالمركلة أكالن فرارت أنك في موقف ال ةرضى عنو ربكن فالتجأت إلى اهلل 
بذؿ كصغار كشكوت إليو أنك ضايف كعربثت بأذةاؿ رحمتو كبكيت على بابون كقلت لوهلل ةا رب 

أف أعاليك كأحب أف أطياكن لكني عبدؾ الضايف الذم استرقتو الرهوات كاألىواءن إنني أكره 
فتداركني ةا رب برحمتكن كاهلل لئن فالت ىذا لتجدف  أف اهلل عز كجل قد أبدؿ ضافك قوةن أل  

ريؾى ًإال  بًالٌلًو) ىل في ىذا من عناقض؟ ال عناقضن قاؿ لكهلل  ةقل اهلل عز كجلهلل (كىاٍصًبٍر كىمىا صىبػٍ
(كىاٍصًبٍر) ث  أجابك قبل أف عاترض. كيف أصبر ةا رب أنا ضايف أنا عاجزن دنيام ىيمنت على  
كيانين الدعة عمناني من النظر كالمراقبة برأف أىلي كأكالدمن أنا ضايف ال أستطيع أف أصبرن 

ريؾى ًإال  بًالٌلًو) فاذا ل  ةكن صب رؾ إال باهلل فما قبل أف عاترض كعناقش جاء الجواب ةقوؿهلل (كىمىا صىبػٍ
السبيل ألف ةنجدؾ اهلل بالالبر؟ التجئ إليون كلكن الماليبة أننا ل  نرار بالمركلة حتى نلتجئ 

 إليو.

أرأةت إنسانان خسر عجارعو ككقع في أشد المالائب الدنيوةةن كدارت عليو ألواف من الردائد 
ب المراةخ أشكاالن الدنيوةة كل  ةستطع أف ةجد حيلة للتخله منها ماذا ةالنع؟ ةطرؽ أبوا

كألوانان كةستجد به  أف ةالموه دعاءن مستجابانن كةوطني نفسو أف ةسهر الليل كلو ليسأؿ ربو أف 
ةزةل عنو ضراءهن كأف ةبدؿ لو شدعو رخاءن لماذا؟ ألنو شار بمركلة؛ كألف ىذه المركلة أىمو 

ين كىي عوشك أف عبدؿ أمرىان إنها الدنيا التي فاعتون فاذا كجدت أف مركلةن قد أحدقت بدةن
رضا اهلل عني غضبان كأف ال أستطيع أف أحل أمر ىذه المركلة بيدمن فلماذا ال أستنجد كما 

استنجدت كما مضى؟ لماذا ال ألتجئ إلى اهلل لهذه المركلة كما أعجو إليو لتلك؟ لماذا ال أقـو 
ىبن كحيثما كجدفن كلكني من الليل فأقوؿ ةا رب إنني أرةد أف عحيى بناعي حياة إسبلمية أةنما ذ

ضايف ال أملك سبيل إلى عحقيع ذلك فاعني ةا ربن كلقد قلت هلل (كىقىاؿى رىبُّكي ي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب 
لىكيٍ ) لماذا ال عقـو الليل كعستنجد باهلل؟ إذان الستجاب لك؛ بل لقاؿ لكهلل لبيك ةا عبدمن كلكنا 

ضاعفةن كننقذؼ ةمينان كشماالن في سبيل من نتالور مركبلعنا الدنيوةة أكبر مما ىي أضاافان م
ةحلها لنان فاذا رأةنا مركبلت دنيوةة عطوؼ بنان كإذا كجدنا أف اإلسبلـ غرةب في دةارنان كإذا 

كجدنا أف مظهر اإلسبلـ ممزؽه مزدران في أىلينا كأكالدنان ل  نحرؾ ساكنان كل  نتأل  حتى نلجأ إلى 
و من قبلن علك ىي ماليبتنا التي أبدلت رخاءنا شدةن كعلك ىي اهلل سبحانو كعاالى كما التجأنا إلي
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ماليبتنا التي جالت سماءنا في ىذا الرتاء مجدبةن كأرضنا قاحلةن كال ندرم ما الذم سيأعي بو 
 الغد .

 

 

 

 

 

 

 

 فؼ١ٍخ ١ٌٍخ إٌظف ِٓ شؼجبْ ال رشًّ طبؽت لٍت ؽبلل

 

ئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكاف
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ٌظ ي شهران من الٌرهوًر كةحتفي بًو بادى شهًر لقد ص   عن الٌنبيٍّ صٌلى اهللي عليًو كسل  ى أنٌوي ل  ةكن ةا
 رمضافى المبارًؾ كما ةاٌظ ي كةحتفي برهًر شاباف.
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كلقد ركل الٌنسائيُّ من حدةًث أسامةى بًن زةدو رضيى اهللي عنهما أنٌوي قاؿى لرسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو 
أم ما نراؾى عكثري الاٌلوـى في -شاباف كسٌل هلل ةا رسوؿى اهللن ما نراؾى عالوـي شهران كما عالوـي في شهًر 

فقاؿى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "ذلكى شهره ةغفلي عنوي الٌناس بينى  -شهرو كما عكثرهي في شهًر شاباف
رجبى كرمضافن كىو شهره عرعفعي فيًو األعماؿي إلى اهلًل سبحانوي كعاالىن فأحبُّ أف ةرعفعى عملي إلى 

 اهلًل عز  كجل  كأنا صائ ".

 

ـي أحمد عن عبًد اهلًل بًن عمركو رضيى اهللي عنوي أف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى  كلقد ركل اإلما
قاؿهلل "ةطٌلعي اهللي على عبادًه ليلةى الٌنالًف من شابافهلل فيستغفري للمستغفرةن كةسترح ي المسترحمينن 

على غلٍّ كضغينةن كقاعل نفسو لغيًر  أم إال من كافى ةنطوم قلبوي -إال صاحبى شحناءو كقاعلى نفس". 
 حٌع.

ـى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى  كقد ركت عائرةي رضيى اهللي عنها فيما ركاهي البيهقيُّ أنٌها قالتهلل قا
ليلةن فالٌلى فأكثرى من الاٌلبلًة كسجدى فأطاؿى في سجودًه حٌتى ظننتي أنٌوي قد قيبض. فقمتي فحرٌكتي 

فرجاتن فسماتوي ةقوؿي في سجودههلل "الله   إٌني أعوذي بافوؾى من عقابكن كأعوذي إبهاموي فتحٌرؾى 
برضاؾى من سخطكن كأعوذي بكى منكن ال أحالي ثناءن عليك أنتى كما أثنيتى على نفسك". فلٌما 

ـى من سجودًه كانتهى من صبلعًو التفتى إلي  قائبلنهلل "ةا عائرة أظننًت أف  الٌنبي   ليًو صٌلى اهللي ع-قا
قد خاسى بًك"؟ فقالتهلل ال ةا رسوؿى اهللن كلكٌنني ظننتي أٌنكى قد قيبضتى من طوًؿ  -كسٌل 

سجودؾ. فقاؿى لهاهلل "أعالمينى أمُّ ليلةو ىذه؟ إنٌها ليلةي الٌنالًف من شابافن ةطٌلعي اهللي عز  كجل  فيها 
 الحقًد كما ى ".على عبادهن فيغفري للمستغفرةنن كةسترح ي المسترحمينن كةؤٌخري أىلى 

 

 ىذه األحادةثي عدلُّنا على أمرةًن اثنينهلل

 أٌكليهيماهلل فضيلةي ىذا الٌرهًر عمومان. ثانيًهماهلل فضيلةي ليلًة الٌنالًف من شابافى خالوصان.

كما ةدؿُّ ىذا الذم ةقولوي لنا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى على أمرو  خرى أجل  كأخطرن لو عنبٌػٍهنا 
ـي في ىذه األحادةًث كغيرًىا على أف  إليًو  ـي المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل كعأٌملناه. ةدلُّنا كبل

ىنالكى عفاعبلن كعداخبلن عاٌمانن بل كحدةن كاملةن بينى الاباداًت التي نتالٌوريىا ىي كحدىا عباداتو 
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دماًت اإلنسانٌيًة التي ندبى اهللي سبحانوي ةػيتػىقىر بي بها إلى اهلًل عز  كجٌلن كبينى الواجباًت اإلنسانٌيًة كالخ
 كعاالى إليها عباده.

ـي المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ في ىذًه األحادةًث كغيرًىا ةنٌبهنا إلى أف  الابادةى التي خلعى  كبل
ُـّ  اهللي اإلنسافى لممارسًتها ليست عبارةن عن الٌرااراًت المحالورًة المادكدًة مٌما ةسٌميًو الاوا

عبادات. كإنٌما الابادةهلل ىي أف ةتقٌربى اإلنسافي إلى اهلًل عز  كجل  بكلٍّ عملو إنسانيٍّ ةيالل ي حاؿى 
المسلمينى كةبادى  عن الفساًد كأسبابًو. فمهما أقبلى اإلنسافي إلى األعماًؿ اإلنسانٌيًة ةرعاىا من 

اإلنسانيٍّ إلباادًه عن المفاسًد  أجًل رضى اهلًل سبحانوي كعاالىن كمهما كافى حارسان على المجتمعً 
كلتحقيًع كجوًه الماللحًة فيون كمهما كافى اإلنسافي مقببلن إلى إخوانًو بقلبو سلي و من الٌضغائنن 

سلي و من األحقادن فهو متاٌبده متبٌتله هلًل سبحانوي كعاالى. كمهما كافى اإلنسافي منبٌتان عن مجتماًون قد 
اموي اهللي فيها ببضعو من الٌراائًر ةظنُّها الجسرى الوحيدى بينوي كبينى الجٌنةن حالرى نفسوي من حياعًو التي أق

من صبلةو أك صياـو أك نسكو كغيًر ذلكن حٌتى إذا حافى لوي الٌتااملي مع عباًد اهلًل عااملى ماه  على 
 مكٌونةه من شطرةنهلل أساسو من رغباعًو كرعوناعًًو كأنانٌيتًو كحظوًظ نفسون كإذا ذيكٍّرى قاؿى إف  الٌدنيا

الٌرطري األٌكؿهلل محرابه ةتاٌبدي اإلنسافي فيًو ربٌو. كالٌرطري الثٌانيهلل سوؽه ةقبلي اإلنسافي فيها إلى 
 مالالحًو كدنياه.

ىذا عالٌوره برعن كعالٌوره مناقضه لما جاءى بًو الٌرسلي كاألنبياءن كلما أكحى اهللي عز  كجل  بًو إلى نبٌيًو 
ةي كالٌسبلـن كلما نقرىؤيهي في كتاًب اهلًل سبحانو. أل  عقرؤكا قوؿى اهلًل عز  كجٌلهلل محٌمدو عليًو الاٌلبل

))كمن الٌناًس من ةاجبيكى قولوي في الحياًة الٌدنيا كةيرًهدي اهللى على ما في قلبو كىو ألدُّ الخالاـ كإذا 
الفساد((. ىذا اإلنسافي  عوٌلى ساى في األرًض ليفسدى فيها كةهلكى الحرثى كالٌنسلى كاهللي ال ةحبُّ 

الذم ةناى عليًو اهللي سبحانوي كعاالى دعواهي الارةضةى أنٌوي مؤمنه كأنٌوي متاٌبده كأنٌوي متبٌتل. ةردُّ اهللي سبحانوي 
كعاالى عليًو دعواهي ىذًه ببرىافو ال من الاباداًت التي عؤٌدل في المحارةًب كالمساجد. كلكن ةردُّ 

مناكًب األرًض عندما ةفسدي ما ىوى صال ن كعندما ةسيءي إلى إخوانون  عليًو برىانوي بسايًو في
 كعندما ةريعي الابثى في المجتمًع أةٌان كافى نوعي ىذا الابث.

 

 ىذا الٌدليلي القومُّ الذم ةوض ي أف  دعواهي باطلةن كأنٌوي ميٍفتىًئته على اهلًل سبحانوي كعاالى.
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البياًف اإللهٌيهلل )كمن الٌناًس من ةياجبيكى قولوي في الحياًة الٌدنيا(. كانظركا كعأٌملوا مٌرةن أخرل في ىذا 
ربٌما كافى كثيرى ذكرو كأكرادن كربٌما كافى كبلموي مالبوغان بكبلـً اهلًل ككبلـً رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو 

ي قلًبًو كىو ألدُّ كسٌل . )كمنى الٌناًس من ةياجبيكى قولوي في الحياًة الٌدنيا كةيرًهدي اهللى على ما ف
الخالاـ كإذا عوٌلى(ن ىذا ىو الٌدليلي على صدقًو أك كذبوهلل )كإذا عوٌلى ساى في األرًض ليفسدى فيها 

 كةهلكى الحرثى كالٌنسلى كاهللي ال ةحبُّ الفساد(.

من ىذا الذم ةقولوي لنا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى عن فضيلًة شابافى كفضيلًة ليلًة الٌنالًف 
شابافى ةوض ي لنا الٌتمازجى كالٌتداخلى بينى عاامًل اإلنساًف مع أخيًو اإلنسافن كبين اإلقباًؿ إلى اهلًل عز  
كجل  متبٌتبلنن عبٌتلكى سبيله إلى الٌتااكًف اإلنسانيٍّ ما بينكى كبينى أخيك. صبلعيكى كنيسيكيكى كصيامكى 

لًب من الٌروائًب حٌتى عستطيعى أف عتااملى مع إخوانكى كحجُّكى كزكاعيٍكن كلُّ ذلكى غذاءه لتطهيًر الق
مااملةن أخوةٌةن صافيةن عن كدكراًت األحقاًد كالٌضغائن. فلئن كافى اإلنسافي متابٍّدان لربًٌو في الظٌاىًر 
هي عباداعيو؟ كماذا عسى أف ةفيدىهي  كلكن  قلبىوي مليءه باألحقاًد على عباًد اهللن ماذا عسى أف عفيدى

ـي أف  اإلنسافى مهما بلغى في عبادعًو كمهما بلغى نسكيو ؟ كلذلكى أعلنى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
في نيسيكًو كصبلعًو كصيامون كمهما التق ى الفرصن كمهما أقبلى إلى اهلًل في مواسً  الابادًة كهذا 

لى بغضاءن كافى منطوةان على الٌرهًر مثبلن أك كليلًة الٌنالًف من شابافى كلكن  قلبوي كافى منطوةان ع
حقدن كافى منطوةان على أنانٌيةو أك مكرو باباًد اهلًل عز  كجل  من إخوانًو فاف  اهللى ال ةقبلي صياموي كال 

زكاعون كال ةنظري إليون كال ةستجيبي لوي دعاءىهن كةؤٌخرهي كةجٌمدي دعواهي إلى أف ةالل ى حالون كإلى أف 
أساءى إليه  لئلصبلًح كالمسامحة. ذلكى ألف  دةنى اهلًل عز  كجل  قائ ه في كلٍّ ةاودى إلى إخوانًو الذةنى 

مبادئًو الفكرةًٌة االعتقادةًٌة كالٌسلوكٌيًة الابادةًٌة قائ ه على األسباًب التي عالل ي حاؿى المسلمين 
 كعجمعي أمرى  كعل ُّ شاثه  كعزةلي أسبابى البغضاًء كعذةبيها مٌما بينه .

المحوًر ةدكري محوري دةني اهلًل عز  كجٌل. كأسأؿي اهللى سبحانوي أف ةجالنا مٌمن ةتأٌملي في كبلـً على ىذا 
 المالطفى لياللى إلى الٌرغاًؼ الذم ةقفي عندهي في بيانًو ككصاةاهي كإرشاداعًو لنا.
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ـي ةوـً الٌنالًف من شاباف أةُّها اإلخوةي فل  نجد دليبلن خاٌصان على استحبابً  صياـً ىذا اليوـً  أٌما صيا
بالٌذاتن نا  صياموي ةدخلي في عموـً ما عحد ثى عنوي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى من فضيلًة 

صياـً ىذا الٌرهًر كاإلكثاًر من الاٌلوـً فيو. مع الالً  بأف  اإلنسافى ال ةجوزي لوي أف ةبدأى صيامان في ىذا 
ـى قبلى ذلك.الٌرهًر بادى دخوًؿ الٌنالًف الثٌاني   منون فاف أرادى فليبدًأ الاٌليا

أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةجالنا من عبادًه المرحومينى إذا استرحموان كأف ةجالنا من عبادًه 
المغفورةنى إذا استغفركان كأف ةجالنا من المجابينى إذا دعوا كطلبوان أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى 

 الاظي .
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 ِبَ اٌش١ٙل ِزؾلصبً ػٓ ِظ١جزب ا١ٌَٛاإل

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أ
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف  مالائبى المسلمينى اليوـى كثيرةن كقد عكاثرت النباؿ على اإلسبلـً كالمسلمينى من كلٍّ حدبو 
كصوب. كلكن  ىنالكى ماليبةن أفدحي من سائًر المالائبن كأبادي عأثيران من سائًر الفتن. ىذه 

ـي على ألسنًة كثيرو  من المسلمين. لقد انتهى اإلسبلـ على ألسنًة  الماليبةهلل ىي ما انتهى إليًو اإلسبل
كثيرو من المسلمينى كعلمائه  كديعاعه  إلى ما ةربوي منبران ةستاملوي صاحبي كلٍّ منهجن كصاحبي  

ـي بفاًل كثيرو من المسلمين إلى ذةلو من الٌذةوًؿ ةمكني أف ةكوفى خادمان  كلٍّ رأم. لقد عحٌوؿى اإلسبل
فى خادمان ألمٍّ رأمو من ااراًء بل ربٌما ألمٍّ محنةو من الًمحن. كالماليبةي ألمٍّ اٌعجاهن كةمكني أف ةكو 

ـ  المسلمين الذةنى ل  ةػيتى  له  أف ةتزٌكدكا  الفادحةن كالماليبةي الكبرل من كراًء ذلكهلل ىي أف  عوا
بلـ الذم ةيد عى بزادو عميعو من الثٌقافًة اإلسبلمٌيةن ةلتفتوفى إلى اإلسبلـً عن ةمينو كةلتفتوفى إلى اإلس

أنٌوي إسبلـه عن شمائله ن كةلتفتوفى إلى ما ةػياىدُّ أنٌوي طوؽ اإلسبلـً من أماًمه  أك من كرائه . كإذا 
بهذا اإلسبلـً  راءه متناقضةن كإذا بًو مجموعةي فتاكل متاارضة. كإذا باإلسبلـً أشبوي ما ةكوفي بوعاءن 

ى بأمٍّ شيءن من أمٍّ صنفن كمن أمٍّ نوع. ىؤالًء الاواـ كيفى ةفهموفى اإلسبلـ؟ كبأمٍّ  ةىاللي ي أف ةيمؤلى
 حاليلةو ةرجاوفى من ىذه الاٌلوًر المتناقضًة المتاارضًة التي عسٌمى جمياان إسبلمان؟

ُـّ باإلسبلـً فبل عجبن بل لىًئًن اشمأزُّكا منوي فبل عجبن إذا عالٌوركا  لىًئًن استخف  ىؤالًء الٌناسي الاوا
سبلـ. اإلسبلـي صوت ةمكني أف عمؤلهي بأمٍّ لغةن كىو لغةه ةمكني أف عملئها بأمٍّ اعجاه أف  ىذا ىو اإل

كبأمٍّ رأمو كبأمٍّ مذىبو من المذاىب. كىكذا عتبٌخري حقيقةي اإلسبلـً في أذىاًف كثيرو من 
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 المسلمينن كةرجاوفى بالورةو مزةٌفةو مرٌوىةو عن دةًن اهلًل سبحانوي كعاالىن كإذا  ؿى اختبلؼي 
المسلمينى إلى أف ةختلفى إسبلمه ن كإذا  ؿى عمٌزؽي المسلمينى إلى أف ةمٌزقوا فيما بينه  أةضان 

 إسبلمه ن عحٌدٍث عن ىذه الماليبًة كال حرج.

أف ةتمٌزؽى المسلموفن ةمكني ىذا .. كلكن  اإلسبلـى ةايدى  في ةوـو ما إلى الوفاًؽ كالوئاـ. كلكن 
ن فيمٌزقوا اإلسبلـى أةضان كةجالوهي قطاان كمزقان إذا أبى المسلموفى إال أف ةنق لوا عمٌزقه  إلى اإلسبلـً

متاارضةن متخاصمةن فأمُّ رأًس ماؿو بقيى للمسلمين حٌتى ةمكني أف ةاودكا إليًو فيايدىى  ةومان ما إلى 
 سابًع عزى  كإلى سابًع كحدعه  كعضامنه .

من أرىًب الكلماًت التي عطرؽي ااذافن إذا قيلىهلل  إنٌنا لنذكري أف  كلمةى )الفتول( كانت في ةوـو ما
ىذًه الفتولن أك إذا قيلى لاال و من الالماًءهلل أعًطنا الفتول في ىذا األمر. ارعادت فرائاليون كنظرى 
إلى الكلمًة كماذا عاني الكلمة؟ عانيهلل أف ةنطعى باسً  اهللن كأف ةتكل  ى عن اهللن كأف ةحٌدثى الٌناسى 

 سبحانوي كعاالى.عن حكً  اهلًل 

إننا لنذكري ةومان كافى المسلموفى ةنظركفى فيًو إلى ىذًه الكلمًة على أنٌها أخطري ما ةمكني أف ةخرجى من 
الف ن كأرىبي ما ةمكني أف ةدخلى في القلبن كأخوؼي ما ةمكني أف ةسرمى في الٌنفًس كاألعضاًء 

   باسً  اهلًل كعًن اهلل.كالجوارحن ذلكى ألف  المفتي إنٌما ةتكٌل ي كما قلتي لك

كلقد عرؼى الٌتارةخي ىذا النوع من سائًر أئٌمًتنا األعبلـن كلقد جاءى رجله من أقالى المغرًب في ةوـو 
ما ةحملي رسالةن إلى إماـً داًر الهجرًةن إلى اإلماـً مالكو رحموي اهللي عاالى كرضيى اهللي عنو. كنثرى رسالتوي 

بي أرباينى سؤاالن أجابى على الٌنذًر اليسيًر منهان ث   قاؿى في حعٍّ سائًر بينى ةدةون كإذا فيها ما ةقار 
ن قاؿى لويهلل ال أدرم. قاؿى صاحبي الٌرسالةهلل لقد أيرًسلتي -كىي عزةدي على الٌثبلثين-األجوبًة األخرل 

 إليكى من أقالى المغربن كجئت إليكى خبلؿى أشهرن فماذا أقوؿي لمن أرسلوني إذا عدت؟ قاؿى لوي 
ـي مالكهلل قل له هلل ةقوؿي لك  مالكهلل إنٌوي ال ةدرم. ىذا دةنن مالكه عندما ةرةدي أف ةفتي إنٌما  اإلما

ةنطعي باسً  اهللن إنٌما ةتكٌل ي عن اهلل. كأمُّ أرضو عقلو؟ كأمُّ سماءو عظلو إف ىو لغا في دةن اهلل؟ كإف 
 ىو عكل  ى بما ال ةرضي اهللى سبحانوي كعاالى؟

فاف  مرد  ىذًه الماليبًة إلى ماذا؟ إلى صورًة اإلسبلـً في أذىاًف عاٌمًة المسلمينن  ككما قلتي لك ن
بل إلى صورًة اإلسبلـً في أذىاًف كثيرو من الفسقة كالضالين كالٌتائهين. مطلوبه مٌني أف أفت ى السُّبيلى 
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ـى الٌتائهينى كالضالين كالفسقة لكي ةتفٌهموا اإلسبلـى كلكي ةنجذبوا حٌبان  إلى دةًن اهلًل سبحانوي  أما
كعاالى. كلكن  اٌعخاذى اإلسبلـً لغةن لكلٍّ صاحًب رأمن كأداةن لكل  من ةرةدي أف ةحالٍّنى رأةىوي بحٌجةن 
ةجالي اإلسبلـى بايدان عن ىؤالًء الٌناسن ةجاليني أحجبي ىؤالًء الٌناسى عن اإلسبلـ. كك  من ىؤالًء 

فى عن اإلسبلـً كالذةنى ل  ةػيتى  له  أف ةفهموهن عندما ةفتحوفى اإلخوةي  الفسقة الٌضاٌلوفى الٌتائهو 
 ذانىه  ليسماوا فتولن إسبلمٌيةن من ىنان كفتولن إسبلمٌيةن من ىناؾن كفتولن إسبلمٌيةن من ىناؾن كلُّها 

إلى  متاارضةن كالكلُّ ةتاٌلعي بموضوعو كاحد. ىذا اإلنسافي الٌضائعي الٌتائوي الذم ةيطلبي مٌني أف أىدةوي 
ـى  ؿى حالوي؟ لقد انالرؼى عن اإلسبلـً انالرافان كليانن كأدارى  صراًط اهلًل كأف أحبٍّبى إليًو اإلسبلـن إال

إليًو ظهرهي فقد اشمأز  منون كعالو رى أف  اإلسبلـى مجموعةي  راءو ابتدعىها شيوخ اإلسبلـن ابتدعوىا كما 
 ى .شاؤكان أك ابتدعوا كما شاءىا له  رؤساؤيى  ككبراؤ 

كلكن ىل كقفت  عندى قولًو سبحانوي كعاالى كىوى ةالٌوري كقفةى ىؤالًء الذةنى ةمٌزقوفى اإلسبلـى بألسنته  
أةٌما عمزةعن عندما ةقفوفى بينى ةدًم اهلًل كةحاسبػيهي ي اهللي على ىذا الاملن ماذا ةقولوف؟ )ربٌنا إنٌنا 

ه  ضافيًن من الاذاًب كالانه  لانان كبيران(. ىكذا أطانا سادعنا ككيبػىرىاءىنا فأضٌلونا الٌسبيلى ربٌنا  ع
ةقولوفن كلكن  لانةى اهلًل عحيعي بالٌتابًع كالمتبوًع ماان. كلكن  لانةى اهلًل عحيعي بالٌطرفيًن ماان. ذلكى ألف  
أكلئكن لن ةهٌمه  من اإلسبلـً إال أف ةٌتخذكهي مطية ألىوائه ن كىؤالًء لن ةهٌمه  من اإلسبلـً إال 

ف ةتقٌربوا بواسطتًو إلى رؤسائه  ككبرائه . أٌما سلطافي اهلًل سبحانوي كعاالى فل  ةلتفت إليًو ال ىؤالًء أ
 كال أكلئك.

إنٌها ماليبةه كبرل أةٌها اإلخوةن أف نلقيى بآذاننا إلى من كافى إلى األمًس القرةًب ةحاربي دةنى اهللن 
باسً  اهلل. إذا بًو اليوـى ةتكل  ي باسً  اإلسبلـن كةبٌرري  كةغلعي مساجدى اهللن كةكٌم ي أفواهى من ةتكل  ي 

.  أعمالوي باسً  اإلسبلـن كةستنال  المسلمين ليسٌبحوا بحمدًه ألنٌوي ةسيري على صراًط اإلسبلـً

إنٌها لماليبةه فادحةه أف نلتفتى إلى الٌررؽن كنلتفتى إلى الغربن كإلى ما بينهما كإلى جنوبو كشماؿو 
قيقًة اإلسبلـن فنجدى اإلسبلـى ممٌزقان بينى ااراًء المختلفةن ممٌزقان بينى المذاىًب لنالغيى إلى ح

المتقارعًة المتاارضة. عيرلهلل ىل ةمكني لئلنساًف أف ةخادعى حٌتى رب  الاالمين؟ بوساي أف أخادعى 
وفى كثيران ما أخي كزميلي بل بوساي أف أخادعى رئيسي. لكن أىفػىييخدىعي اهللي سبحانوي كعاالى؟ المحام

ةخادعوفى القوانينن كمن الٌسهًل جٌدان أف ةامدى اإلنسافي إلى جملًة ألفاظ كيًتبت على كرقة فيتبلعبى 
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بها كةتأكلهان كعلكى ىيى سرُّ صناًة المحامينى الذةنى ال ةٌتقوفى اهللى كال ةلتزموفى مبدأن أخبلقٌيان في 
 عن بل إف  كاضاينى القوانينى ربٌما ةمكني أف ةيخدىعوا.حياعه . األمري ةسيرن كالقانوفي ةمكني أف ةيخدى 

لكن عندما ةكوفي القانوفي قانوفى اهللن كعندما عكوفي الٌررةاةي شرةاةى اهللن كعندما أعل ي أف  اهللى عز  
كجل  مط ًلعه عىلىٌين ال عخفى عليًو مٌني خافيةهلل ))كلقد خلقنا اإلنسافى كنال ي ما عوسوسي بًو نفسوي 

نحني أقربي إليًو من حبًل الورةد((. كيفى ةمكني أف أعالو رى أنٌني نجحتي في ىذا الخداع؟ أك أنٌني ك 
نجحتي في ىذا الٌتضليل؟ كلقد قاؿى الٌراطبيُّ رحموي اهللي عاالى في كتابًو الموافقات في باًب 

ن أعقنها بنو إسرائيلى ذاتى الٌنالوًص كعأكةًلهان قاؿهلل )إف  صناعةى الٌتبلعًب في الٌنالوًص صناعةه قدةمة
ن كى  الذةنى قاؿى اهللي عنه هلل ))فوةله للذةنى ةكتبوفى الكتابى بأةدةه  ث   ةقولوفى ىذا من عنًد اهلًل  ةوـو
ـي اهلل. ةقوؿي  ليرتركا بًو ثمنان قليبلن فوةله له  مٌما كتبت أةدةه  ككةله له  مٌما ةكسبوف(( ىذا كبل

بالٌنالوًص صناعةه قدةمةه سهلةه أعقنها بنو إسرائيل(ن كةتقنيها اليوـى من  الٌراطبٌيهلل )صناعةي الٌتبلعبً 
ةسيركفى على نهجه  كةٌتباوفى دربه ن من ى ؟ ى  الذةن استهانوا بحيريماًت اهللن ى  الذةنى ل  ةركا 

ففارغةه عن  لئلسبلـً قداسةن ى ي الذةنى كافى إةمانػيهي  إةمانان ظاىرةٌان اصطبغت بًو ألسنته ن أٌما قلوبه 
مهابًة اهللن فارغةه عن الخوًؼ من اهللن فارغةه عن عالٌوًر ةوـو سيقفوفى فيًو عراةن حفاةن غرالن بينى ةدًم 
اهلًل سبحانوي كعاالىن كلذلكى ىافى عليه  أف ةتبلعبوا بالٌنالوصن ىافى عليه  أف ةتبلعبوا بكبلـً اهللو 

 سبحانوي كعاالى.

ُـّ المساكيني من المسل ُـّ الذةن انتظركا أف كالاوا مينن من الذم سيحملي أكزارى ؟ ىؤالًء الاوا
ةفهموا اإلسبلـى من علماًء اإلسبلـً أك من رؤساًء اإلسبلـ. كلكٌنه  عاىوا بينى ىذه الفتاكل الٌضالًٌة 

المضٌلًةن عاىوا بينى ىذًه الفتاكل المتناقضًة المتالارعًة الاجيبةن فاادكا كقد اشمأٌزكا من ىذا 
بلـن عادكا كقد استخٌفوا بهذا اإلسبلـ. منذا الذم سيحملي أكزارى ىؤالًء الٌناًس غدان؟ علكى ىي اإلس

الماليبةي الفادحةي الكبرلن كىي الماليبةي التي عقفي في أيكلى درجاًت قائمة المالائب. أقوؿي قولي 
 ىذا كأستغفري اهللى الاظي ن فاستغفركهي ةغفر لك ...
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 فٟ ىِٓ اٌشلائل ٌّٓ ٠جؾش ػٓ هؽّخ هللا

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 اهللهلل أما بادي فيا عبادى 

ـى اإلنسافى في ىذه الحياًة الٌدنيا لحكمةو باىرةو عظيمةو ىي االبتبلءن كلقد  إف  اهللى عز  كجل  قد أقا
قضى اهللي عز  كجٌل أف ةكوفى اإلنسافي في ىذه الٌدنيا ابتبلءن ألخيًو اإلنسافن فقاؿى عز  كجل  في 

 كافى ربُّكى باليران((.محكً  عبيانوهلل ))كجالنا باضك  لباضو فتنة أعالبركفى ك 

 

كمظاىري ابتبلًء اإلنساًف بأخيًو اإلنساًف كثيرةن كلكٌني ألفتي الٌنظرى اليوـى إلى أىٌمها كأخطرىا. لقد 
فاكت اهللي سبحانوي كعاالى بينى عبادًه في داًر الٌدنيا في الٌرزًؽ كالماًؿ كالغنان ث   ابتلى الغني  بالفقيًر 

ابتلى الغني  بالفقيًر لياطيى كةنفعن كابتلى الفقيرى بالغنى كبالغنٌي ليتاٌففى كابتلى الفقيرى بالغنٌي. 
 كةتاالى كعكوفى ةدهي اليدى الاليا.

 

كقد كافى اهللي عز  كجل  قادران كىو الغنيُّ عن كلٍّ شيءو أف ةيغًنيى ىذا كذاؾ من فضلون كلكن  اهللى عز  
ادى باضه  بباضو ليثيبه  إف أٌدكا كاجبى االبتبلءن كليااقبه  كجل  كما قلتي لك  أرادى أف ةبتليى الاب

 إف نكالوا على أعقابه  كعمٌردكا على حكً  اهلًل عز  كجل  كعبودةٌتًو للٌدةٌاًف سبحانوي كعاالى.

 



  

 ~1384 ~ 
 

كقد أنبأنا اهللي عز  كجل  عن اعتراضو اعترضى بًو المرركوف عندما سماوا أف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي 
كسٌل  ةأمري األغنياءى أف ةاودكا بفضوًؿ أمواله  على الفقراءن اعترضوا كقالواهلل كلماذا ناطي  عليوً 

كأنتى عقوؿي إف  اهللى غنيٌّ كرة  كأنٌوي ىو الٌرزٌاؽ؟ فأحرل بهؤالًء الفقراء أف ةطلبوا من اهلًل مباشرةن. كقد 
  أنفقوا مٌما رزقك  اهلل قاؿى اٌلذةنى كفركا سٌجلى البيافي اإللهيُّ اعتراضه  ىذا للابرةهلل ))كإذا قيلى له

 لٌلذةنى  منوا أنطا ي من لو ةراءي اهللي أطامو إف أنت  إال في ضبلؿو مبين((.

كعأٌملوا ةا عبادى اهلل في كتاًب اهلًل من أٌكلًو إلى  خرهن ىل عجدكفى فيًو  ةةن نه  البيافي اإللهيُّ فيها 
انن لن عجدكا ىذا الكبلـى أبدانن على الٌرغً  من أف  خياؿى اإلنساًف على أف  اإلنسافى ةملك ماالن؟ أبد

ػيٍّلي إليًو أنٌوي ةملكي ما ةحوةًو من رزؽن إنٌما الٌتابيري اإللهيُّ ةدكري بينى عبارعيًن اثنتينن منها  دائمان ةيخى
ل  بأٌنكى مستخلفه في قولوي عز  كجل هلل ))كأنفقوا مٌما جالك  مستخلفينى فيو((ن ةذٌكرؾى اهللي عز  كج

الماًؿ الذم كضاوي عحت ةدؾن أك ةقوؿي بمكافو  خرهلل ))ك عوى  من ماًؿ اهلًل اٌلذم  عاك ((ن فهو 
 أةضان استخبلؼ كأمانةه أكدعها اهللي عز  كجل  عحتى ةدؾ.

الٌدنيا داري  فما الموقف بالٌنسبًة إلنسافو سمعى كتابى اهللن كعل ى أف  المالكى ىو اهللن كعل ى أف  ىذه
ابتبلء كأف  اهللى فاكتى بينى الٌناًس في الٌرزًؽ حٌتى ةبتليى باضه  بباض. كمع ذلكى أعرضى عن كبلـً 
اهلل عز  كجل  كحكمون كجالى من الماًؿ الذم استخلفوي اهللي عز  كجل  عليًو حجابان صفيقان بينوي كبينى 

ـي  ربٍّ الاالمينن فهو مارضه عن أمرهن مبتاده عن حكمون متباهو بالماًؿ الذم ةملكن ةمرُّ عليًو الاا
إثرى الااـً كنداءي اهلًل ةبلحقو كىو مارضه ال ةستجيب. كةسمعي بينى الحيًن كااخًر كبلـى اهلًل عز  

كجٌلهلل )كالذةن ةكنزكفى الٌذىبى كالفٌضةى كال ةنفقونها في سبيًل اهلًل فبٌررى  باذابو ألي *ةوـى ةيحمى 
ناًر جهٌن ى فتكول بها جباىه  كجنوبه  كظهورى  ىذا ما كنزع  ألنفسك  فذكقوا ما كنت  عليها في 

عكنزكف(. كمع ذلك فاف  سيكرى الماؿ الذم مٌتاوي اهللي عز  كجل  بو ةمناوي من أف ةرارى بخطورًة ىذا 
 اإلنذاًر كبجسامًة ىذا الوعيد.

 

إلى إخوانًو بحعٍّ كضاوي اهللي في عنقو؟ ما الذم ةمناوي  عبادى اهللهلل ما الذم ةمنعي اإلنسافى من أف ةاودى 
من ذلك؟ خوؼي الفقر؟ إف  اهللى عز  كجل  ضمنى لكى أف ةغنيكى بما عفالن كأف ةجالوي عجارةن رابحةن 
ـي إذ قاؿهلل "ما نقهى ماؿه  لك  في الٌدنيا قبلى ااخرة. كقد أٌكدى ذلكى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

ة". ما الذم ةمنعي ىذا اإلنساف؟ دعول أنٌوي مالك؟ إنٌوي ليسى مالكان لريءن إنٌوي ال ةملكي من صدق
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ذاعو حٌتى ةملكى ما ةزع ي أنٌوي مالون اهللي عز  كجل  ىو المالك كما ةنبغي أف ةرار الماطي بأمٍّ مٌنةو 
 على الماطىن بل إنٌوي ةؤٌدم كظيفةن كٌلفوي اهللي سبحانوي كعاالى بها.

سٌمى اهللي سبحانوي كعاالى ىذا القدرى الذم فرضوي في ماًؿ األغنياًء حٌقانن بل إف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي ك 
عليًو كسٌل  ةزةدي ىذا بيانان فيقوؿي فيما ةركةًو عليٌّ رضيى اهللي عنوي بسندو صحي و عن رسوًؿ اهلًل صٌلى 

في أمواله  بالقدًر الذم ةسعي فقراءى ن كلن ةيجهىدى اهللي عليًو كسٌل هلل "إف  اهللى فرضى على األغنياًء 
الفقراءي إذا جاعوا أك عىركا إال بما ةالنعي أغنياءيى ن كإف  اهللى ةحاسبه  على ذلكى فماٌذبه  عذابان 
شدةدان". كقد ركل أبو داككدي في مراسيلو كركل الطٌبرانيُّ كالبيهقيُّ عن كثيرو من الاٌلحابًة مرفوعان 

 صٌلى اهللي عليًو كسٌل  أنٌوي قاؿهلل "حاٌلنوا أموالك  بالزٌكاة"ن كاسماوا كبلـى رسوًؿ اهلًل عن رسوًؿ اهللً 
أةٌها اإلخوةهلل "حاٌلنوا أموالك  بالزٌكاةن كداككا مرضاك  بالاٌلدقةن كاستقبلوا أمواجى الببلًء بالٌتضٌرًع 

جوًد في عاٌمًة حياعًو كلكٌنوي كافى أكثرى كالٌدعاء". كلقد كافى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى كثيرى ال
الٌناًس جودان كأكثرى ما ةكوفي جودان في ىذا الٌرهًر المبارؾن كانت ةدهي كالٌرةً  المرسلةن كىذا ىو 
 الٌرهري الذم ةذٌكرنا بًو القر فن كالذم كانت ىذه ىي صفةي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل  فيو.

 

ٌبوفى أف ةرحمك ي اهللي كأنت ي الذةن عتأٌففوفى من الٌردائد؟ كأنت  الذم عسألوفى عن فيا عبادى اهللهلل أما عح
رحمًة اهلًل عز  كجل  كعن ماليرىا؟ كعن سبًب ىذه الٌردائًد التي حاقت بنا بدؿى الٌرخاء؟ أال عحٌبوفى 

هللي عليًو كسٌل ن كقد أف عتنٌزؿى عليك  رحماتي اهلًل عز  كجٌل؟ إذان فاسماوا قوؿى رسوًؿ اهلًل صٌلى ا
ذكرى ذلكى مراران كريًكمى بطرؽو عدةدةهلل "من ال ةىرحى  ال ةيرحى ". لن ةرح ى اهللي سبحانوي كعاالى أناسان  

كٌلفه  أف ةتراحموا فل  ةتراحموان كإذا كٌنا نجدي بادنا عن الٌتراح ن كإذا كٌنا ننظري فنجد أف  خمسان 
ًقبىًل كثيرو من الثٌقاًت من الٌناس الذةنى ةملكوفى أنالباءى الزٌكاة ال  كعساينى بالمئًة فيما قد قيلى لي من

ةاودكفى بريءو من ىذه الحقوًؽ إلى مستحٌقيهان على الٌرغً  من أف  أحدى  ةرل كاقعى األٌمة كةرل 
 حالةى الٌناس كةرل الٌردائدى التي عحوؽي به ن كبدالن من أف ةاودى ىؤالًء الٌناًس بهذه الفضوًؿ إلى
المحتاجينى حٌقان ألزمه ي اهللي عز  كجل  بون بدالن من ذلك ةنثركفى الماؿى ةمينان كةساران في بذخو ال 

ـى أمًر اهلًل سبحانوي كعاالىن ككرـه كجوده  ةتالٌورهي الوى ي كالخياؿن ةنثركنوي في سبيًل الٌريطاف. ش ٌّ أما
ـى نداًء الٌريطافن كيفى عنتظري أٌمةه ىذا شأنها كى ذه حالها أف ةرحمها اهللي عز  كجٌل؟ كأف ةكرمها أما

 بالخير كالبركًة كالٌنماء؟
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لقد حٌدثني صدةعه أثعي بًو عن قرةبو لوي من أغنياًء ىذه البلدةن ذىبى فطاؼى حوؿى الٌدنيا ىو كأسرعوي 
قاؿى لويهلل أرجو  -المؤمن الملتـز بأكامًر اهلًل عز  كجلٌ -كأنفعى في ذلكى المبلةينن قاؿى لوي قرةبوي ىذا 

أف عكوفى مٌمن ةٌؤدكف حقوؽى اهلًل عز  كجل  كةخرجوفى زكاةى أمواله . فقاؿى لوي قرةبوي الغنٌي في صلف 
ككبرةاءهلل كىل مجنوفه أنا حٌتى أضٌيعى أكثرى من مليوف في كلٍّ عاـ؟! نا .. ليسى بمجنوفو عندما 

كال حسابو على البذًخ كالمحٌرمات. فاذا نادل ةستجيبي لنداًء الٌريطاف كةنفعي األمواؿى بغيًر عدٍّ 
منادم اهلل كإذا أمرهي اهللي أف ةحاٌلنى مالوي بالاٌلدقة كضمنى اهللي لوي أف ةاٌوضوي بدالن من القرًش عررةن 

 أك أكثرن عد  نفسوي مجنونان إف ىو انالاعى ألمًر اهلًل عز  كجٌل.

وذًج الكثيرى من الاٌلورن ماذا عنتظركفى من أٌمةو ىذا كىذا نموذجه ةا عبادى اهللن كقيسوا على ىذا الٌنم
غالبي شأًف ماظمها؟ ككيفى عنتظركف أف عتنٌزؿى عليها الٌرحمة من اهلًل سبحانوي كعاالى؟ كلكن أال 

عسألوف عن ماليًر ىذا اإلنساًف الذم قاؿى ىذا الكبلـى؟ إنٌوي اليوـى ممدكده على فراًش المرضن كإنٌوي 
 جسمون علكى ىي سياطي ربٍّ الاالمينى سبحانوي كعاالى.ةااني من شللو في 

ماذا ةفيدؾى الماؿي ةابنى  دـ إف ل  ةمٌتاكى اهللي باافيةو عجالكى عجاليكى عتذٌكؽي ناي ى ىذا الماؿ؟ كمن 
أةنى عأعيكى الاافية؟ ماذا عستفيدي من ىذا الماؿ إف جالى اهللي عز  كجل  كسيلةى إنفاقو على األمراض 

 -قل  أك كثير -لااىات كعلى المالائب التي عطوؼي من حولك؟ كماذا عخسري من مالك كعلى ا
عندما عؤٌدم حع  اهلًل سبحانوي كعاالى الذم أمرؾى بًو في إنفاقًو كفي طرًؽ عطائون كقد ضمن اهللي عز  

لرب و كفيرن كجل  لكى أف ةاٌوضن كضمنى اهللي عز  كجل  لكى أف ةجالى من ىذا الاطاًء رأسى ماؿو 
كسىليوا الذةن عاٌودكا على أداًء حقوًؽ اهللن كسلوا الذةنى ةراقبوفى الماؿى الذم ةدخلي إليه  ليؤٌدكا 

حقوؽى اهلًل المترعٌبة على أعناقه ن سىليوى هلل أةٌةى عجارةو ةركنها في داًر الٌدنيا؟ كسىليوى هلل ك  ةيضاعفي 
 اهللي سبحانوي كعاالى له ؟

ن شهري الٌرحمةن فتأس وا برسولك  محٌمدو  أةٌها الٌناسهلل شهري  رمضافى ىذا شهري الاطاءن شهري الكـر
عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كعنٌزىوا عن الرُّ ٍّ الذم ابتلى اهللي عز  كجل  بًو عبدهن كقد قاؿى عز  من قائلهلل 

 ةسير..))كمن ةوؽى شي   نفسًو فأكلئكى ى ي المفلحوف((ن كالٌسبيلي إلى ىذا الٌتوٌقي 

 



  

 ~1387 ~ 
 

أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةكرمنا بالٌتراح  حٌتى ةكرمنا برحمتًو الغامرًة الواساةن كأسأؿي اهللى 
سبحانوي كعاالى أف ةرفعى عٌنا مقتوي كغضبون فاستغفركهي ةغفر لك ن فيا فوزى المستغفرةنى كةا نجاةى 

 الٌتائبين..
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 بُ٘ اٌٝ ػؼف ٚفمواٌنٞ أؽبي لٛح ا١ٌٍَّّٓ ٚغٕ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمد
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 اهللهلل أما بادي فيا عبادى 

 

هلل لماذا نرل المسلمينى في الاالىً  -إف بطيًب قلبو أك بنٌيةو سٌيئةو -طالما عساءىؿى كثيري من الٌناس 
أذلٌةن كغيريى ي األعٌزةي الموٌقركف؟ كلماذا نراى ي الفقراءن كغيريى ي األغنياءي المترفوف؟ كلماذا نراى ي 

 ؟ طالما طيًرحى ىذا الٌسؤاؿي إٌما على سبيًل الٌضافاءن كغيرى ي األقوةاءي الذةنى ةيرىىبي جانبه
االستركاؿن أك من أجًل إدخاًؿ رةبةو كشكوؾو في أذىاًف المسلمينى عجاهى إةمانه  كةقينه  باهلًل 

 سبحانوي كعاالى.

كلكن ىا ىي ذم األحداثي عتوٌلى أبلغى إجابةو عن ىذا الٌسؤاؿن عندما ل  ةكن ةاي ىؤالًء الٌسائلوفى 
م ةذٌكرى  بًو كتابي اهللن أك الذم ةذٌكرى  بًو علماءي الٌررةاة. ىا ىي ذم األحداثي الجوابى الذ

 عأعي لتؤكٍّدى ىذا الجوابى بأبلًغ بيافن كبأكضً  حٌجة.

 

البارم سبحانوي كعاالى أعدؿي كأرح ي من أف ةترؾى عبادهي المسلمينى فقراءى كغيريى  األغنياءي المترفوف. 
ف ةجاله  أذلٌةن كغيريى ي األعٌزةي األقوةاءي كىوى القائلي في محكً  كتابوهلل ))كهلًل كىوى أعدؿي كأرح ي من أ

الاٌزةي كلرسولًو كللمؤمنين((. كاهللي سبحانوي كعاالى أعدؿي كأرح ي بابادًه المسلمينى من أف ةجاله  ى ي 
 المستضافينى كغيرى ي األقوةاءي المتسٌلطوف؟
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ًو األرضن كى  أقول الٌناًس على كجًو األرضن كى  أعزُّ الٌناًس المسلموفى ى  أغنى الٌناًس على كج
على كجًو األرض. كلكن  المسلمينى لػٌما كانوا مؤمنينى باسبلمه ن متفاعلينى مع حقائًع الابودةًٌة 
لربٌه  كخالقه ن التفتوا إلى غناى ي الذم أكرمه ي اهللي بًو فارفوا كيفى ةستخدمونو. كالتفتوا إلى 

فارفوا كيفى ةحاٌلنونها. كنظركا إلى قٌوعه  فارفوا كيفى ةركركفى اهللى سبحانوي كعاالى عليها عٌزعه  
ككيفى ةجالوفى منها أداةى دعوةو إلى دةًن اهللن كإقامةو لالرًح شرةاًة اهلًل سبحانوي كعاالى. علك  ىيى 

 من المسلمين. سيرةي الٌرعيًل األٌكؿن كمن جاءى فسارى على نهجه  من األجياًؿ التي علته 

ث   خىلىفى من بادى  خلفه عمدكا إلى الماًؿ الذم أغناى ي اهللي سبحانوي كعاالى بًو فجالوا منوي 
سىكىرانن كجالوا منوي أداةن للطٌغيافن كصاغوا منوي حجابان صفيقان حجبه  عن رؤةًة اهلًل المناً  المتفضًٍّل 

كأعداًء اهلًل سبحانوي كعاالى. فأمُّ حٌجةو على اهلًل بادى عليه . كعركوا أمواله  ىذًه عندلعي إلى أعدائه  
 أف فالى المسلموفى بأنفسه  ىذا؟

خلفى من بادى  خلفه عمدكا إلى القٌوًة التي أكرمه ي اهللي بهان كما أكرـى اهللي عبادهي المؤمنينى بقٌوةو 
لقلوبن كحٌبان ةسرم بينى األفئدًة إال كةنبوعيها الوحدة. كما كانت كحدةي المسلمينى ةومان إال ائتبلفان ل

كالٌنفوسن كشفقةن عتفاعلي بها المراعري كاأللباب .. على ىذا األساًس اٌعحدًت األٌمةي اإلسبلمٌيةن 
 كمن ىذًه الوحدًة انقدحت حقائعي القٌوة.

خلفى من بادى  خلفه عمدكا إلى الحبٍّ الذم غرسوي اهللي عز  كجل  في أفئدعه  عجاهى باضه  
انن اقتلاوا ىذا الغرسى المبارؾى كغرسوا في مكانًو األحقادى كالٌضغائن. عمدكا إلى الٌرفقًة باض

كالٌرحمًة التي أكرمه ي اهللي عز  كجل  بهان فاقتلاوا ىذًه المراعرى كالماانيى القدسٌيةى كغرسوا في 
مينن كلكٌنه  حكموا على مكانًها من أفئدعه ي الاداكةى كالبغضاء. أحب  اهللي له  أف ةكونوا متراح

 أنفسه  أف ةكونوا متباغضين.

 

كىكذا عحٌولت كحدعه  إلى ًشقاؽن ككافى ال بد  من باًد ذلكى أف عتحٌوؿى قٌوعه  إلى مهانةو كضاف. 
 فأمُّ حٌجةو عبقى على اهلًل سبحانوي كعاالى بادى أف فالى المسلموفى بأنفسه  ىذا؟
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ةًة الٌسارةًة بينه  عبيدان كبينى ربٌه  مولىن رحيمان مربٌيان. خلفى من بادى  خلفه عمدكا إلى الوال
عمدكا إلى ىذًه الوالةًة فٌقطاوا أكصالها فيما بينه  كبينى ربٌه . كىانت عليه  كلماتي اهللي سبحانوي 

ك ي كعاالى ))إف  كليٍّيى اهللي((. ىانت عليه  كلماتي اهلًل سبحانوي كعاالى من مثًل قوًلًوهلل ))إنٌما كليُّ 
اهلل((. ىانت عليه  كلماتي اهلًل سبحانوي كعاالى من مثًل قولًوهلل )اهللي كليُّ الذةنى  منوا ةخرجه  من 
الظُّليماًت إلى الٌنوًر كالذةنى كفركا أكلياؤى ي الطٌاغوتي ةخرجونه  من الٌنوًر إلى الظُّليمات(. بادى أف 

ظٌلًة ىذًه الوالةًة أعرضوا عنهان كمٌدكا ألنفسه  كالةةن أعٌزى ي اهللي بوالةتًو له  كرعاةتًو إةٌاى  عحتى م
فيما بينه  كبينى أعداًء اهلًل سبحانوي كعاالىن ككانًت الٌنتيجةي أف ةتحو ؿى عٌزى  ذاٌلنن ألف  الاز  الذم 

أعلنوا عن أكرمه ي اهللي بًو إنٌما كافى ةنبوعوي ىذًه الوالةة. كإذا استغنى المسلموفى عن كالةًة اهلًل له ن ك 
احتياجه  إلى كالةًة أعداًء اهلًل له ن فأمُّ حٌجةو عبقى على اهلًل له  إًف انقلبى عزُّى  ذاٌلن؟ كإف 

 انكفأت قٌوعه  ضافان؟

المسلموفى أقوةاءن كلكٌنه  ى ي الذةنى حكموا على أنفسه  أف ةاودكا ضافاء. المسلموفى أغنياء 
ن كلكٌنه  ى ي الذةنى حكموا على أنفسه  أف ةاودكا فقراءى ال ةتمٌتاوفى بالماًؿ الذم  إلى ىذا اليـو

أغناى ي اهللي عز  كجل  بو. كالمسلموفى أعٌزة كلكٌنه  ى ي الذةنى حكموا على أنفسه  بهذان ككافى 
طبياٌيان في ميزاًف الادالًة اإللهٌيًة كقد فالى ىؤالًء المسلموفى بأنفسه  ىذا أف ةىًكلىه  إلى ما شاؤكهي 

 ه  من المهانًة كالٌضاًف كالذيؿٍّ كالفقر.ألنفس

أل  ةقًل اهللي عز  كجل  في كصًف المؤمنينى في أكثرى من موضعو أنٌه  رحماءي فيما بينه  أعٌزةو على 
الكافرةن؟ أل  ةقلهلل ))ةا أةٌها الذةنى  منوا من ةرعد  منك  عن دةنًو فسوؼى ةأعي اهللي بقوـو ةحٌبه  

المؤمنينى أعٌزةو على الكافرةن((؟ أل  ةقلهلل ))محٌمده رسوؿي اهلًل كالذةنى ماوي أشٌداءي كةحٌبونوي أذلٌةو على 
على الكٌفاًر رحماءي بينه  عراى  رٌكاان سيٌجدان ةبتغوفى فضبلن من اهلًل كرضوانان((؟ أليسى ىذا كصفى 

في الٌطرةًع المناقًض لهذا  المؤمنين الٌنخبًة الاٌلالحًة من عباًد اهلًل عز  كجل  في كتابو؟ فلماذا سرنا
الذم اختارهي اهللي لنا من الاٌلفات؟ شاءى اهللي لنا أف نكوفى رحماءى فيما بيننا فأصبحنا أشٌداءى فيما 

بيننا. نتهارجي من أجًل أعفًو األسبابن ةستلبي الواحدي مٌنا من صاحبًو حٌقوي دكفى أف ةذكرى ىذا المانى 
جل  بًو سمةن ككصفان. كإذا استلبى المؤمني من صاحبًو حٌقون جاءى ااخري الاظي ى الذم شٌرفنا اهللي عز  ك 

بدالن من أف ةرعوم إلى كصًف اهلًل كما أمرهي بًو اهللن فيكيلي لوي الاٌلاعى صاعينن كةكيلي لوي الظُّل ى 
هلل ))كالذةنى ظلمىينن كإذا بالٌطرفيًن ةمٌزقاًف ىذا الوصفى الاظي ى الذم كصفى اهللي بًو عبادهي المؤمنين
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ماوي أشٌداءي على الكٌفاًر رحماءي بينه ((. كيفى كافى حاؿي المسلمينى من قبل؟ إذا أخطأى طرؼه معى 
الٌطرًؼ الثٌاني في مظلمةو كًسعى قلبي الٌطرًؼ الثٌاني كل  ذلكى برحمةو كصف و كغفرافن كعادى األمري 

خيرى عاملو لتوبًة الٌطرًؼ األٌكؿ. كلكن انظركا  بادى ذلكى إلى كئاـن ككافى في صفٍّ ىذا الٌطرًؼ الثٌاني
..  إلى ما  ؿى إليًو حاؿي المسلمينى اليـو

أٌما حاؿي المسلمينى مع أعدائه ن فليتى أف  ىذًه الرٌٍّدةى التي ةااملي المسل ي بها أخاهي ةااملي بها 
كال عهب ي مهما كافى األمري كأةٌان كافى أعداءى اهلًل عز  كجل  أةضانن إذان لقلنا ىي شٌدةه في الطٌبًع ال عالو 

الظٌال . كلكٌنا ناقضنا كصٌيةى ربٍّنا سبحانوي كعاالى؛ بدالن من أف نكوفى رحماءى فيما بيننا أصبحنا أشٌداءى 
متحاقدةنى متباغضينى متهارجينن كبدالن من أف نكوفى أشٌداءى على الكافرةنى أصبحنا أذٌلةن ننظري إليه  

نظراتو مهينةن كنرفعي األةدمى مستسلمينى لما ةفالوفى كةقٌرركفن كنالني عن امتناننا له  بايوفو كثيرةو كب
 كشكرنا له  بكلٍّ لساف.

 

أل  ةاد حاؿي المسلمينى إلى ىذا األمر؟ كاهللي ةقوؿهلل )محٌمده رسوؿي اهلًل كالذةنى ماو(. )كالذةنى ماو( 
لي ما بيننا كبينى رسوًؿ اهلًل كقد عكسنا بركلو فهل نحني مع رسوًؿ اهلًل بادى ىذا؟ ىل بقيى جسره ةال

اليهودي الذةنى ى  شرُّ أٌمةو في مقياًس  -حادٍّ كصٌيةى اهلًل سبحانوي كعاالى؟ ةستلبي مٌنا الادكُّ األرعني 
أقدسى أرضو كةطردكفى منها أىلهان فبل عتحٌرؾي مٌنا قٌوةهن كال ةناالري مٌنا شاورن  -كتاًب اهلًل عز  كجلٌ 

تاملي شيئان من الٌرٌدًة التي نتمٌتعي بها اليوـى في مااملًة باًضنا لباضن إف ىيى إال كلماته كال نس
كشااراته نغٌطي بها مهانتنا. كعمرُّ الٌسنواتي علوى الٌسنواًت كنحني نرل استبلبى أكلئكى األعداًء 

 ألرًضنا كعمزةقه  ألكصالًنا كعاذةبىه  إلخوانًنان ث   ال عطرؼي مٌنا عين.

فاذا جاءى من ةستلبي مٌنا أرضىنا من المسلمينن أك ةوقعي بنا مىظلىمىةن منى المسلمينن كالظٌل ي ظل ه من 
أمٍّ جهةو جاء. عحو لىت مهانػىتينا إلى شٌدةن كعحو ؿى ضافينا كاستخزاؤنا إلى عٌزةن كعحو ؿى ضافينا إلى 

ًؽ كالغرًب من أعداًء اهلًل سبحانوي كعاالى. قٌوةن كأخذنا نستكثرن كأخذنا نجٌمعي الستكثارنا أىلى الٌرر 
ككأنٌنا ناًلنيها صرةحةن أنٌنا على نقيًض ما ةقولوي اهللن كإف كافى البيافي اإللهيُّ ةقوؿهلل ))محٌمده رسوؿي اهلًل 

كالذةنى ماوي أشٌداءي على الكٌفاًر رحماءي بينه ((ن فليالً  اهللي أنٌنا أشٌداءي على أنفًسنا رحماءي مع 
 فرةن. كأف  لسافى حالًنا ةقوؿي ىذا الكبلـ.الكا
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إذان أةُّها اإلخوةهلل أال عركفى فيما نفالوي بأنفًسنا كفيما قضينا باختيارًنا على أنفًسنا خيرى جوابو لهذا 
الٌسؤاًؿ الذم كافى كال ةزاؿي ةتطارحوي باضي الٌناسهلل لماذا جالنا اهللي نحني المسلمينى فقراءى كعرؾى 

اإلسبلـ؟ لماذا جالىنا اهللي أذلٌةن كعرؾى الاٌزةى ألكلئك؟ أال عركفى فيما فالناهي بأنفًسنا خيرى  الًغنى ألعداءً 
 جوابو على ىذا الٌسؤاؿ؟

نا إلى ذلكى الاٌلايًد  حالنينا موجودن غنانا موجودن عٌزعينا موجودةن أرائك الازٍّ ال عزاؿي عنادةنا كعردُّ
ا حكمنا على أنفًسنا بالمهانة. حكمنا على أنفًسنا بالمهانًة الاالي الذم كٌنا نتبٌوؤهي من قبلن كلكنٌ 

فكٌنا جدةرةنى بهان كٌنا جدةرةنى بالمهانًة عمامانن كٌنا جدةرةنى بالٌضافن كٌنا جدةرةنى بالٌتمٌزؽ. كأسأؿي 
 اهللى سبحانوي كعاالى أف ةجالى من األحداًث التي ةرٌبي بها عبادهي خيرى ما ةوقظه  من سباعه ن أقوؿي 

 قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...
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 ٚأؽىبَ ىوبح اٌفطو فوطخ لل ال رؼٛك

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

أشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن ك 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 ك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.كأكصي

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

لئن كافى شهري رمضاف المبارؾ ىو خيري شهوًر السنًة على اإلطبلؽن فاف  الاررى األخيرى من ىذا 
الرهر ىي أفضلي أةاـً الرهًر على اإلطبلؽن كذلك ألف  رحمةى اهلًل سبحانوي كعاالى عتضاعفي في 

ًه األةاـً لابادهن كألف  اهللى عاالى أكدعى في ىذًه الليالي ليلةن كصفها اهللي عاالى بأنها خيره من ألًف ىذ
شهرن أال كىيى ليلةي القدًر كما عارفوفن كليسى صحيحان ما ةتالورهي أك ما ةتوٌىموي باضي الناس من أف  

لرهرن فه  ةحالركفى احتفاالعه  ليلةى القدًر محالورةه في ليلًة السابًع كالاررةنى من ىذا ا
كاحتفاءاعه  بها في ىذا الميقاًت دكفى غيرهن بل سئلى عن ذلكى رسوؿى اهلًل صلى اهللي عليًو كسل  
عررةنن ثبلثو  فقاؿهلل "التمسوىا في الارًر األخير التمسوىا في ليالي الوعرن في ليلًة كاحدو ك ى

 .كعررةنن خمسو كعررةنن سبعو كعررةنن عسعو كعررةن"

ىذًه الليالي كلها مجاؿه كاسع كمداره الحتماؿو كبير أف عكوفى كلُّ ليلةو منها ىيى ليلةي القدرن كلال  
الحكمة في إخفاًء اهلًل سبحانوي كعاالى ىذًه الليلة كميقاعها من ىذا الرهر بل منى الااـً كلو أف 

ي التي عمرُّ بامرهن بل كل  ساعةو منى ةحاكؿى اإلنسافي جهدى استطاعتو أف ةستغل  كل  ليلةو منى الليال
الساعاًت التي ملكوي اهللي عز  كجل  إةاىا لييقًبلى فيها على اهلًل عز  كجٌلن كليالل ى فيها من شأنون 

كليقوـى فيها من اعوجاجون كليتوبى إلى اهلًل عز  كجل  من أمٍّ ذنبو قد فرطى منو. علكى ىيى الحكمة 
ـى الابد بالنسبًة ال لهذا الرهر فق  بل بالنسبًة  من إخفاًء اهلًل سبحانوي  كعاالى ميقاتى ىذًه الليلة أما

 للااـً كلو.
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كأحبُّ أف نال ى أةها اإلخوة أف  فضيلةى ليلًة القدرن بل إف  فضيلةى أمٍّ ليلةو منى الليالي ليست ناباةن 
االى على عبادًه بالرحمة في كقتو من جوىًر الوقًت ذاعون كإنما ىيى  عيةه من عجلي اهلًل سبحانوي كع

دكفى كقت أك في كقتو أكثرى من أكقاتو أخرل؛ األزمنةي كلها في األصًل كاحدة بالنسبًة لجوىرىا 
كبالنسبًة لحقيقتها الالميةن كاألمكنةي كلها في األصًل كاحدة بالنسبًة لجوىرىا كماىٌيًتها الحقيقية. 

 جل لون كالزمافي ةررؼ بتررةًف اهلًل سبحانوي كعاالى لو.كلكن  المكافى ةررؼ بتررةف اهلل عز  ك 

ـى  ـى من ةرةدكفى أف ةستركلوا أك ةثيركا الربهاًت أما كإذا علمنا ىذًه الحقيقةن سيد ًت السُّبيلي أما
باًض الاقوؿن عندما ةسأؿي أحدى هلل كيفى ةمكن أف نحددى ليلةى القدًر مثبلن كمواقيتي األزمنًة 

فوؽى ىذًه األرض كميقاتي الليًل ىنا ميقاتي نهارو ىناؾ؟ ككيفى ةمكني أف نتالورى  متخالفةه متناكبةه 
األمرى على ىذا النحو ك األمري جارو على ىذًه الحقيقة؟ ىذا اإلشكاؿ كافى منى الممكًن أف ةرسخى 

ان لقلنا كيفى في الذىًن كأف ةكوفى إشكاالن حقيقيان لو أف  سر  ىذًه الليلة نابعه منى الليلًة ذاعهان إذ
 كجدى ىذا السرُّ ىنا كل  ةوجد ىناؾ؟

كلكن  األمرى كما قلت لك ن عجلٍّ منى اهلًل عز  كجل  على عباده في مواقيتى متنوعةن كمنى اليسير أف 
ةتجلى اهللي عز  كجل  على عبادًه بالرحمًة في ليلةو من ليالي ىذا الرهًر ىنان كةتجلى على عبادًه في 

من ليالي ىذا الرهًر في أمٍّ مكافو  خرن كأف ةتجلى على عباده بالرحمًة ذاعها في أمٍّ ليلةو أخرل 
ليلةو أخرل في مكافو ثالثن كاألمري كلوي عائده إلى رحمًة اهلًل سبحانوي كعاالىن كإلى مواقيت نثرىا بينى 

زمنيًة كىذًه الماالً  األزمنةن بل إلى ماال  نثرىا بينى األمكنة ليجالى الناسي من ىذًه الماالً  ال
المكانيًة فرصان ةقبلوفى فيها إلى اهلًل سبحانوي كعاالى. معى الالً  بأف  ىذًه الفرص ال عتناىىن فما من 
مالمةو زمنيةو عمر كةغفلي اإلنسافي عنها إال كةردفها اهللي جلت رحمتوي بمالمةو أخرل ةنادم الابدهلل أال 

رصةى التي خلتن فاذا ذىبت الفرصةي الثانية أعقبتها الرحمةي ىلٌ  إف كنتى ل  عستطع أف عنتهزى الف
ـى عباًد اهلًل جمياان.  اإللهية بفرصةو ثالثةن كاألمري كلو عائد إلى أبوابو منى الرحمًة اإللهية المفتحة أما

ككلُّ عباًد اهلل مدعٌوكف للدخوًؿ في ىذًه األبواب إال من أبىن الذم أبى أف ةلجى ىذًه األبوابى 
بانية فقد حك ى على نفسو بالرقاءن كىوى القاسي في حعٍّ ذاعو. انهالت عليًو الرحمةي اإللهية الر 

كطافت بًو من كلٍّ جانب كلكنوي ابتادى عنهان ث   ابتادى عنهان كال ةبتادي اإلنسافي عن رحمًة اهلًل عز  
 كجل إال بااملو كاحد ىو التكبري على اهلًل سبحانوي كعاالى.
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نفسي كأدعوك  ةا عبادى اهلل إلى أف ننتهزى ىذًه الفرص السانحة التي قد ال عاودن قد ال إنني أدعو 
عاودي ال ألف  أبوابى الرحمًة اإللهية عوصدن كلكن ألف  األجلى ربما كافى قد أزؼ. من منا ةدرم أف  

ن مٌنا الذم ةال  أف  أجلوي بايده كبايدن كأف  مزرعةى عمرًه ةمكن أف عغرسى فيها فرصه كثيرةه أخرل؟ م
 الموتى ال ةكمني خلفى أذنون ك أف  بينوي كبينى حىيًنو كلقائو معى اهلًل عز  كجل  ساعات بل ربما دقائع؟

كمن ث   فاف  على اإلنساف إذا كجدى أماموي فرصةن سانحةن كأبوابان من رحمًة اهلًل مفٌتحةن عليًو أف ةنتهزى 
 ربما كانت  خرى فرصةو في حياعو.ىذًه الفرص كىوى ةفترضي أنها 

ىذا شيءن كشيءه  خر ةنبغي أف أذكرى نفسي كأذكرك  بو ىوى الرايرةي الكبرل لهذا الرهًر المبارؾن 
ىيى الرايرةي الكبرل بالنسبًة ألجرىا كبالنسبًة ألىميتها في دةننا اإلسبلميٍّ الحنيفن كلكٌنها شايرةه 

هد الذم ةنبغي لئلنساًف أف ةبذلوي في سبيلون إنها شايرةي زكاًة صغيرة بالنسبًة لكلفتها كبالنسبًة للج
الفطرن شيءه افترضوي اهللي سبحانوي ك عاالى على الناسن كعٌلقها اهللي عز  ك جل  في رقاًب الناًس 

جمياان. فأما المستقلُّ بأمًر نفسًو فهوى مسؤكؿه عن إخراجها بذاعو. كأما من كانت مسؤكلٌيتوي عائدةن 
من أمرهي اهللي عز  كجل  باإلنفاًؽ عليًو كالوالةةن ىو الذم ةيكىل في باخراجها عنون ىو من كٌلفوي اهللي إلى 

سبحانوي كعاالى باإلنفاًؽ عليو. كإذانن فهذًه الٌرايرةي منوطةه بانًع الٌناًس جمياانن كةسترُّ كجوبيها 
لكن  اإلنسافى ةملكي أف ةخرجىها بدءان من بمغيًب شمًس  خًر ةوـو من أةٌاـً شهًر رمضافى المبارؾ. ك 

 أٌكًؿ الٌرهًر إلى صباًح عيًد الفطر.

زكاةي الفطًر ىذًه ىي في األصًل عبارةه عن صاعو من غالًب قوًت البلدن كأنت  عالموفى أف  غالبى 
ا ىذًه الحفناًت قوًت البلًد عندنا ىوى البػيٌرن كالاٌلاعي عبارةه عقرةبان عن أربًع حفىناتو كبيرن كإذا قٌدرن

؟  األربعى بالوزًف فهيى ال عزةدي عن ألفي غراـ. فانظركا ةا عبادى اهلًل إلى قيمًة ألفي غراـو من البػيرٍّ ك  ىيى
علكى ىي زكاةي الفطًر التي افترضها اهللي سبحانوي كعاالى على كلٍّ مٌنا مٌمن ةستقلُّ بأمًر نفسو. 

 ككلى اهللي إلينا أمرى اإلنفاًؽ عليو. كفرضىها اهللي عز  كجل  علينا لكلٍّ من

إذانن األصلي أف ةخرجى اإلنسافي ىذا القوت. كلكن قاؿى الالماءن أك قاؿى كثيره منه هلل إذا كانًت 
المنفاةي للفقيًر كاملةن في قيمًة ىذا القوًت فليكن إخراجي زكاًة الفطًر منى القيمةن أم من أحًد 

 الٌنقدةًن أك ما ةقوـي مقامو.
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جبو أنٌني أسمعي في ىذا الااـً سؤاالن ةتكٌرري ل  أسماوي في الٌسنواًت الماضيًة من قبلهلل ىل كمن ع
ةجوزي إخراجي زكاًة الفطًر متاعان من األمتاة؟ صاحبي المكتًب ةقترحي أف ةيخرجى كتبان ةوٌزعيها كزكاًة 

ازى أف ةخرجى أقمرةن كزكاًة فطرن كصاحبي محلٍّ عجارمٍّ ةبيعي فيًو األقمرةى ةتمٌنى أك ةقترحي أف لو ج
فطرن ىذًه األسئلةي عن ُّ عن رغبةو في الٌتحاةًل على دةًن اهلًل عز  كجل . زكاةي الفطًر متاٌلقةه في األصًل 
بغالًب قوًت البلدن ةنبغي إخراجي ىذا القوت. كلكن  الٌضركرةى اقتضت في عالرنا ىذا أف نستبدؿى 

 كال شيءى غيري القيمة. ةنبغي أف نال ى ىذًه الحقيقةى ةا عبادى اهلل.بالقوًت ثمنون كالٌثمني ىو القيمة 

كالمانى الكبيري الذم ةنبغي أف ننتبوى إليًو من ىذًه الٌرايرًة التي افترضها اهللي عز  كجل  علينا بل 
ألكامري اإللهٌيةي شٌرفنا اهللي عز  كجل  بهاهلل ىو الٌتضامني االجتماعيُّ الذم ىو من األكامًر اإللهٌية. ىذًه ا

على اختبلفها عالبُّ في ىدؼو كاحدهلل أف ةكوفى المجتمعي اإلسبلميُّ مجتماان متضامنان متكافبلنن كأف 
ةتحٌملى باضه  مسؤكلٌيةى باض. كلقد ابتلى اهللي سبحانوي كعاالى عبادهي بثغراتو من أجًل أف ةنظرى 

اعسوفى كةارضوفى كةحالركفى أنفسه  منى إليه  ىل ةنهضوفى إلى سدٍّ ىذًه الثٌغرة؟ أـ إنٌه  ةتق
 اإلسبلـً في ركااتن أك في عسبيحاتو كصلوات؟ ىذا المانى ةنبغي أف ندركو.

كةنبغي أف نال ى جٌيدان أنٌوي ال ةمكني أف ةتسر بى جوع إلى المجتمًع اإلسبلمٌين كال ةمكني أف ةتسر بى 
لذةنى كٌلفه  اهللي بأكامرى محٌددةو فتقاعسوا عن إليًو فقره إال بتقاليرو فرطى من كثيرو من المسلمينى ا

ىذه األكامر. أل  عسماوا قوؿى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  هلل "إف  اهللى جالى في ماًؿ األغنياًء 
بالقدًر الذم ةسعي فقراءهن كلن ةيجهىدى الفقراءي إذا جاعوا أك عركا إال بما ةفالي أغنياؤى ن كإف  اهللى 

 على ذلكى فماٌذبه  عذابان كبيران". محاسبه 

كمٌرةن أخرل كأخرل أجديني مضطٌران إلى القوؿهلل أسأؿي عن أعداًد الجماٌياًت الخيرةٌةهلل فبل أرىا إال 
في عزاةدن عرراتي الجماٌياًت الخيرةٌة. كأسأؿي عن أعماًؿ ىذًه الجماٌياًت الخيرةًٌة ك ثارًىا في ىذًه 

ًر شيئانن بل لاٌلي ال أرل من  ثارًىا إال الٌنذرى اليسير. جماٌياته خيرةٌة البلدةهلل فبل أرل من ىذًه ااثا
عضعي أةدةها على أمواؿو كفيرةو ككثيرةن ماذا عالنعي بهذًه األمواؿ؟ كلماذا ال نجدي ىذًه الجماٌياًت 

ـى كلٍّ عمتهُّ الفقرى كالفقراءى الذةنى ةطرقوفى كل  بابو إال أبوابى ىذًه الجماٌيات؟ كةسألوفى النٌ  جدةى أما
ـى ىؤالًء الٌناس؟ كنسأله هلل لماذا ال عذىبوفى إلى ىذًه الجماٌيات؟ ى  المكٌلفوفى  مظٌنًة خيرو إال أما
بك ن ى  القائموفى على أمرك ن ى  المتفٌرغوفى لرؤكنك ن أمواليك  بينى أةدةه . كعأعينا الٌركول 
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كعندى اإلكثاًر عليه  كالٌضغً  الٌردةًد ةاطونه ي الٌنذرى أنٌه  ال ةلتفتوفى إليه  قىٌ ن كأنٌه  عندى الٌرٌدًة 
 اليسيرى كما ةاطي اإلنسافي لقيمةن من أجًل أف ةسكتى إنسانان ةبلحقوي بالٌسؤاؿ.

فالٌركول إلى اهلًل أٌكالن من ىذا الواقًع المرةرن كالٌناليحةي إلى ىذًه الجماٌياًت ثانيان أف ةٌتقوا اهللى كأف 
عباًد اهلًل بينى أةدةه ن كال في أدراًج بينوؾ. ليٌتقوا اهللن كليسٌدكا بهذًه األمواًؿ كإف  ال ةنيموا أمواؿى 

 كافى ذلكى بينى عرٌيةو كضيحاىان ليسٌدكا بهذًه األمواًؿ الثٌغراًت كما أكثرىا كما أخطرىا.

في حاجةو ماٌسةو  ثغراتي الفقرهلل متمٌثبلن في جوعو كسىغىبن متمٌثبلن في حاجةو ماٌسةو إلى سكنن متمٌثبلن 
إلى زكاجن متمٌثبلن في حاجةو ماٌسةو إلى استرفاءو من أمراض. أةنى ىؤالًء الٌناًس من ىؤالًء الفقراًء 

اعيه  إلى الٌسماًء كال مجيبى له ؟ أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللىن فاستغفركهي ةغفر  الذةنى عرعفعي شىكى
 لك .
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 ي ِٓ فوؽ ثٗؽبي ِٓ اغزُٕ شٙو هِؼبْ ٚؽب

 

 

  

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 اهللهلل أما بادي فيا عبادى 

لال  ىذا اليوـى ىوى  خري أةٌاـً شهًر رمضافى المبارؾ. كأرل في كلٍّ عاـو عندما أصل إلى  خري ىذا 
الٌرهًر المبارىًؾ أقرفي دكف شاورو مٌنيهلل بينى نهاةًة ىذا الٌرهًر من الااـن كبينى نهاةًة الامًر اإلنسانيٍّ 

نى مراعًر الفرحًة في عيًد الفطرن كإقباًؿ الٌناًس من الحياًة الٌدنيا. كما أقرفي بدكف شاورو مٌنيهلل بي
على الطٌااـً كالٌرراًب بادى ابتاادى  عنهما طيلةى شهرو كاملن أًجديني أقرفي بينى ىذا كبينى الفرحًة التي 

 ةدخليها اهللي عز  كجل  في قلوًب الاٌلالحينى من عبادًه ةوـى القيامة.

 

بينى الٌدنيا كااخرًة كبينى ماليًر اإلنساًف في الٌدنيا كااخرًة  كلال من حك  ىذا الٌرهرن رب ى الاٌللةً 
 بادى ىذا الٌرهًر كبادى الموت.
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ال شك  أف  الٌناسى فرةقافهلل فرةعه أقبلى إلى اهلًل عز  كجل  خبلؿى ىذا الٌرهًر المنالرـً فالبرى ابتغاءى 
ـى الامًل الوصوًؿ إلى مرضاًة اهللن كعانى من شٌدًة الجوًع أك الاطًش  كرأل نفسوي متابان مكدكدان أما

الذم ةقوـي بون كالجهوًد التي أقاموي اهللي عز  كجل  عليهان فل  ةرأ أف ةجالى من أعاابًو كأعمالًو 
ـه مادكدةه كما قاؿى اهللي سبحانوي  ككظائفًو حٌجةن إلفطارهن بل صبرى كقاؿى في نفسًوهلل إف ىيى إال أةٌا

ـي المادكدة. عرل ماذا بقيى من أعااًب كعاالىن كىا ىوى ذا قًد  ن كقد انقضًت األةٌا انتهى الٌرهري
الاٌلوـً في األةٌاـً الٌثبلثينى التي مضت؟ ماذا بقيى من ركاسب الٌظمًأ أك الجوًع في نفوًس الاٌلائمين؟ 

 سبحانوي ل  ةبعى من ذلكى شيءه قىٌ ن كاستقر  في مكاًف الٌتاًب األجري الاظي ن كالرضى الكبيري منى اهللً 
 كعاالى.

 

فئةه أخرل منى الٌناًس ل  عجًد القدرةى على ىذا الاٌلبرن بل انحطت عائدة إلى طفولًتهان بل إلى شر 
من كثير من أنواع الطفولة. ىؤالًء الٌناسي نٌزت شهواعيه  في ىذا الٌرهرن كألٌحت عليه ن كساؿى 

فًل الاٌلغيًر عندما ةيذىك ري بالطٌااـً أك ةرل لاابيه  على الطٌااـن كعلى الٌررابن ككانوا كحالًة الطٌ 
الطٌااـ. ىؤالًء الٌناس ل  ةالبركان كل  ةراؤكا أف ةستجيبوا ألمًر اهلًل سبحانوي كعاالى أك أف ةحاٌللوا 
على مرضاعو. كلكن ىا ىوى الٌرهري قد انقضى. ىؤالًء ااخركفن عرل ماذا بقيى في أعماًؽ نفوسه  

 ائه  التي اقتطفوىا؟ ماذا بقيى له  من ركاسًب اللذائًذ التي اشتركىا؟من براثًن شهواعه  كأىو 

 

ننظري إلى ىذا الفرةًع كذاؾن فنجدي الفرةقيًن قد عادا بنتيجةو كاحدةن الله   إال شيءه كاحده افترؽى كلٌّ 
هلل أف  الاٌلائمينى الذةنى أعلنوا من خبلًؿ صومه  عن عمٌسك ه  بأمًر منهما بسببًو عن ااخرن أال كىوى

اهللن كعن عبودةٌته  هللن كعن صبرى  على اعٌباًع أكامًر اهلل. فازكا بأجرو عظي ن كسجلوا ألنفسه  
 شهادةن ال عنقضي كال عنحالر.

 

أٌما ااخركفى فقد سٌجلوا ألنفسه  أك على أنفسه  شقاءن كبيبلنن كسٌجلوا على أنفسه  غضبان من 
رب  الذم عاد بو ىؤالء الذةن أسخطوا اهلل .. كما ىي الخسارة اهلًل عز  كجل  عظيمان. عرل ما ىو ال

 الذم عاد بها أكلئك الذةن أرضوا اهلل سبحانو كعاالى.
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أقوؿهلل ما أشبوى انقضاًء شهًر الاٌلوـً بانقضاًء الامر. الامري شهري صوـو أةٌها الٌناسن ككما أٌنكى عجدي أف  
عبلشت في نهاةًة ىذا الٌرهرن ث   ذبيلتن ث   أصبحت  جهد الاٌلـو باالمتناًع عن الطٌااـً كالٌررابً 

ـى الٌنتيجًة التي ةاودي بها المؤمني الاٌلال . فكذلكى الايمري إذا انقضىن مهما أجهدت  ال شيءى أما
نفسكى في سبيًل مرضاًة اهللن كمهما بذلت الامر جهادان في ىذا في سبيًل اعٌباًع أكامًر اهلًل عز  

الحياة. كإذا انقضت فلسوؼى عجدي أف  كل  الجهوًد التي بذلتىها ال شيءن كأف   كجٌلن سوؼ عنقضي 
ـى كلمًة المالطفى عليًو الاٌلبلةي  كل  األجهاد التي عحملتها ال شيءن كلسوؼى عجدي نفسكى أما

ـي عندما عادى إلى دارًه كسأؿهلل "أبقيى عندك  من اللحً  شيء"؟ ككافى عندى رسوًؿ اهلًل صٌلى  كالٌسبل
اهللي عليًو كسل  ى شيءه من اللح . فقالت لوي عائرةهلل ذىبى كلُّها إال كتفيها. فقاؿى عليًو الاٌلبلةي 

كالٌسبلـهلل "بل بقيى كلُّها إال كتفيها". ىذًه الكلمةي الجاماةي التي قالىها رسوؿي اهللن عنطبعي على الايميًر 
عجدي غدان أنٌوي ىو الباقي. كالذم اٌدخرعىوي في  كلٍّون الماؿي الذم دفاتىوي ابتغاءى مرضاًة اهللن فسوؼى 

جيبكى فسوؼى عجدي أنٌوي ىوى الذم اضمحل  كمضىن كل  ةفدؾى شيئان بل كافى عبئان عليك. كلسوؼى 
عجدي أف  الٌتابى الذم بذلتىون كالٌراحةى التي بٌددعىهان ىو الذم بقيى لكن كىوى الذم ةدافع عنكن كىوى 

سوؼى عجدي أف  الٌراحةى التي كٌفرعىها لنفسكى في ةوـو من أةٌاـً شبابكن ىو الذم رأسي مالكى الباقي. كل
مضى كانقضى كىوى الذم خسرعىوي حقيقةن. كلكن ةا لؤلسف ال ةارفها اإلنسافي مارفةى إحساس 

كشاور إال عندى الموت. كلكٌنوي قبلى ذلكى محجوبه عن ىذا اإلحساًس بالٌدنيا كأىوائها كعقٌلباعًها 
 هواعًها.كش

كلكن  اهللى عز  كجل  الحكي ى الٌرحي ى ةمٌزؽي ىذًه الحجب ببياناعًو الساطاةن الواضحةن من خبلًؿ  
كبلمًو القدة ن كبيانًو المبين. انظركا إلى حدةثًو عن أكلئكى الذةنى ةرحلوفى عن الٌدنيا كقد رضيى اهللي 

ا من أكعيى كتابىوي بيمينو * فيقوؿي ىاؤـي اقرؤكا سبحانوي كعاالى عنه ن انظركا إلى حدةثًو عنه هلل ))فأمٌ 
كتابيىو * إٌني ظننتي أٌني مبلؽو حسابيىو * فهوى في عيرةو راضية * في جٌنةو عالية * قطوفيها دانية *  

 كلوا كاشربوا ىنيئان بما أسلفت  في األةٌاـً الخالية((.

ـى جزالًة الٌساادًة التي ىذًه الاٌلورةي عوض ي لنا ضآلةى التاب الذم ةلقمو اإلنسافي ف ي داًر الٌدنيا أما
عنتظرهي ةوـى القيامة. كلكن عل ى ذلكى من عل ى كجهلوي من جىًهلن كسيالموي الٌناسي جمياان غدان. أما 

هلل ))كلو عرل إًذ -كما أكثرى ما ةتحٌدثي عنه -ااخركف .. فانظر إلى قوًؿ اهلًل سبحانوي كعاالى 
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ربٌه  رب نا أبالرنا كسمانا فارًجانا نامل صالحان إنٌا موقنوف((. أًعدنا  المجرموفى ناكسوا رؤكسه  عندى 
ـى االعوجاجى الذم عركناهي من كرائنا. كلكن  األل ى الذم ال  إلى الٌداًر الٌدنيا لنالل ى ما أفسدنان كلنقوٍّ

 كعنفيذه.أل ى مثلىوهلل أنٌها أمنيةه لن عتحٌقعن كأنٌوي حل ه ةتقاصر الكوفي كلُّوي عن عطبيقًو 

انظركا إلى قوًؿ اهلًل عز  كجل  في مكافو  خرهلل ))كأٌما من أكعيى كتابىوي برمالًو(( كناةةن عن اإلنساًف 
الذم خت  لوي بالٌرقاءن كأعرضى عن النذةًر كالبريرهلل ))كأٌما من أكعيى كتابىوي برمالو * فيقوؿي ةا ليتني 

ها كانًت القاضية *ما أغنى عٌني ماليىو((. صحي ه أنٌوي ل  أكتى كتابيىو * كل  أدًر ما حسابيىو * ةا ليتى 
هلل ))ما أغنى عٌني  عرؾى كنوزان في داًر الٌدنيا كافى ةتباىى بهان ككافى ةمنعي رفدىا. كلكن ىا ىوى ذا ةسأؿي

ماليىو((؟ كلُّو ذىبى كما قاؿى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل ))ىلكى عٌني سلطانيىو((. كما 
))خذكهي فغٌلوه * ث   الجحي ى صٌلوه * ث   في سلسلةو ذرعيها سباوفى ذراعان فاسلكوه * إنٌوي الٌنتيجة؟ 

كافى ال ةؤمني باهلًل الاظي  * كال ةحضُّ على طااـً المسكين* فليسى لوي اليوـى ىا ىينا حمي  * كال 
ـه إال من غسلين * ال ةأكلوي إال الخاطئوف((.  طاا

 

ىذًه الابرةى كنجٌسدىا في  خًر ةوـو من أةٌاـً ىذا الٌرهًر المبارؾ؟ كأف  عرل ىل نستطيعي أف نأخذى 
نغمضى الاينى لنتالو رى أف  ىذا الٌرهرى فابلن ةالٌوري لنا الامرى كٌلو؟ كأف  الايدى الذم ةليًو ةالٌوري إقباؿ 

فرحةى الخلود. ىل اإلنساًف الذم خيت ى لوي بالاٌلبلًح كالٌتقول إلى اهللن كقد أدخلى اهللي في قلبًو 
بوسانا أف ناتبر؟ كىل بوسانا إذا كدعنا ىذا الٌرهرى المبارؾى أف نباةاوي كنباةعى اهللى على االستقامًة 

ـى اهلًل إلى أف ةطرؽى بابىنا ملكي الموت؟  الٌدائمة؟ كعلى أف عظل  بياىتينا قائمةن أما

سبحانوي كعاالى أف ةهدةىنا سواءى صراطون أسأؿي اهللى عز  كجل  لنا جمياان الثٌباتن كأسأؿي اهللى 
 فاستغفركهي ةغفر لك .
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 )٘بِخ علاً( اٌَّزٙلف ِٓ ٘نٖ اٌفزٓ .. ٚاٌطو٠مخ اٌّضٍٝ ٌّٛاعٙزٙب

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

ةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبل
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ناودي مٌرةن أخرل إلى الحدةًث عن الفتًن التي كصفها رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن ككصفى 
 ن عجالي الٌرجلى ةالب ي مسلمان كةمسي كافرانن كةمسي مؤمنان خطورعىها كبي نى أنٌها كقطًع الليًل المظل

 كةالب ي كافرانن بل عجالوي ةبيعي دةنىوي باىرىضو من الٌدنيا قليل.

 

ىذًه الفتني عستهدؼي المسلمينى كال رةبن كلكٌنها إنٌما عستهدؼي اإلسبلـى من خبلًؿ المسلمين. 
هرت في أساليبى شٌتىن فانٌها عهدؼي إلى غاةةو فمهما عنٌوعت ىذًه الفتنن كمهما عرٌكلتن كمهما ظ

 كاحدةن أال كىيى عقوةضي ىذا الٌدةًن اإلسبلميٍّ كإطفاءي شالتو.

 

فلئن استهدؼى أصحابي ىذًه الفتًن المسلمينى فانٌما ةستهدفوفى اإلسبلـى من خبلله . كلئن طًماوا 
مه . كقد أكض ى البيافي اإللهيُّ بأرضو له  أك كطنو أك ماؿن فانٌما ةطماوفى من خبلًؿ ذلكى باسبل

ىذًه الحقيقةىن كأثبتها لنا في محك  كتابو من خبلًؿ  ةاتو كثيرةو من مثًل قولًو اهلًل عز  كجٌلهلل 
)ةرةدكفى ليطفئوا نورى اهلًل بأفواىه  كاهللي مت ُّ نورًه كلو كرهى الكافركف(. كمن مثًل قولًو عز  كجٌلهلل 
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 بأفواىه  كةأبى اهللي إال أف ةت   نورىه(. كمن مثًل قولًو عز  كجٌلهلل )ىو )ةرةدكفى أف ةطفئوا نورى اهللً 
 الذم أرسلى رسولىوي بالهدل كدةًن الحعٍّ ليظهرىهي على الٌدةًن كلًٍّو كلو كرهى المرركوف(.

 كىذًه الحقيقةي عجٌليها ىذًه الاالوري كما جٌلتها عالوره سابقةن ككما عؤٌكديىا عالوره الحقة. كالمه ُّ 
أف  على كلٍّ مسل و أف ةال ى أف  ىذًه األم ى التي حٌدثى عنها رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن كأخبرى 
أنٌها ستداعى علينا كما عداعى األكلةي إلى قالاتها. لن ةكوفى ذلكى من جٌراًء طمعو في أشخاصنان 

في دةننان كةضمري سايان إلى عقوةًض أركانًو  كال في أكطانًنا أك أموالنا. كلكن  ذلكى إنٌما ةضمري طماان 
كما قلتي لك . كإٌنك  لتبلحظوفى مظاىرى ىذًه الفتنًة في كثيرو من الكتاباًت التي عيكتىبن 

كالمنروراًت التي عػيرىك ج. بل إٌنك  لتبلحظوفى ىذا في أف  أجهزةى اإلعبلـً في أكثًر الببلد الاربٌيًة 
ي علته ي اإلسبلـى كعحاكؿي القضاءى عليون كساكتةه عنوي سكوتى عجاىلو أك مارضةه عن ىذًه الٌنيراًف الت

 سكوتى ال مباالة.

ما الاملي الذم ةنبغي على المسلمينى أف ةفالوهي عجاهى ىذًه الفتنًة التي عستهدؼي إسبلمه ؟ ةنبغي 
لاربيٍّ كاإلسبلمٌي أحدي أف نال ى أةٌها اإلخوة قبلى كلٍّ شيءهلل أف  الٌناسى الذةنى ةايروفى في الاالً  ا

فرةقين. الفرةعي األٌكؿهلل كاقفه كمنحازه إلى الاٌلفٍّ الذم ةثيري ىذًه الحربى الٌراواءى ضد  اإلسبلـً 
كضد  المسلمين. الفرةعي الثٌانيهلل كاقفه في الٌطرًؼ ااخًر المستىهدىؼن كى  بينى عال و باإلسبلـً فهوى 

بحقيقتًو كال ةمكني أف ةذىبى ضحٌيةى أمٍّ عجهيله ةرادي بون كإنسافه  متباٌلره باألمًر مدرؾه ألباادًه عال ه 
  خري جاىله باإلسبلـً كلكٌنوي متااطفه ماو.

هلل قس ه منه  منحازه ككاقفه مع أبطاًؿ ىذًه الفتنةن مع الذةنى ةثيركنىهان  ىذا ىوى كاقعي المسلمينى اليـو
مينى باالنتماءن كإف كانوا مسلمينى باالنتساب. كمعى الذةنى ةخططوفى للكيًد لئلسبلـً كإف كانوا مسل

ىؤالًء باعوا أنفسه  باىرىضو من الٌدنيا رخيهن بل باعوا أنفسه  ألعداًء اهلًل سبحانوي كعاالى كأعداًء 
ىذًه األٌمة باىرىضو من الٌدنيا قليلو كما قاؿى اهللي سبحانوي كعاالى ككما أٌكدى المالطفى عليًو الاٌلبلةي 

ؤالًء ال داعيى للحدةًث عنه ن بل ال داعي إلى أف نثيرى اله   كالحزفى كاألسى من كالٌسبلـ. فه
أجله ن فقد حكموا على أنفسه  أف ةكونوا في ماسكًر أعداًء اهلًل سبحانوي كعاالى. إف باألقبلـً 

خرل التي ةكتبوفى بهان كإف بالاٌليحاًت كالٌنداءاًت التي عتاالى من حلوقه ن كإف بالٌتالٌرفاًت األ
 التي عبدري منه .
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كلكن  الحدةثى ةنبغي أف ةكوفى محالوران في الفرةًع الثٌانين المسلمينى الذةنى ةضٌموفى فئتينهلل فئةه 
عرفت حقيقةى اإلسبلـن كعزٌكدت بزادو ثقافيٍّ كاؼو منون ىؤالًء مهما طافت برؤكسه  عواصفي الكيًد 

ميٍّ شيئان ألف  الحع  اإلسبلمي  ال ةمكني أف ةقفى كعواصفي الفتًن فانٌها لن عزعزعى من ةقينه ي اإلسبل
في كجهًو أمُّ باطلو مهما عراك ى كعكاشف. كلكن  المركلةى عتمٌثلي في الفئًة الثٌانيًة منى المسلمينى 
المتااطفينى معى اإلسبلـً بوجداناعه ن كالجاىلينى لئلسبلـً باقوله . ىؤالًء ى ي الذةنى ةمكني أف 

 أمثاًؿ ىذًه الاٌليحةن ىؤالًء ى ي الذةنى ةمكني أف ةػيغىر رى به ن كةمكني أف ةيخدىعوا. ةذىبوا ضحٌيةى 

فما الامل؟ كما الٌطرةقةي التي ةنبغي أف نسلكها في سبيًل أف نحالٍّنى ىذًه الفئةى ضد  كيًد الكائدةنى 
 كى  كثيركف؟

كأبطاؿي ىذًه الفتنن أمره ال طائلى منوي كال  الجوابي أةٌها اإلخوةهلل أف  التقاطى جزئٌياًت ما ةستغٌلوي أربابي 
نهاةةى لو. فبل فائدةى من مبلحقًة ىؤالًء المفتًئتينى على اهلًل كعلى اإلسبلـن أف نمسكى بجزئٌياًت ما 
ةقولوفى لنرد  عليها. لن ةكفيى لذلكى زمنه مهما طاؿن كلن ةٌتسعى لذلكى كقته مهما كانت أكقاعينا 

 وى المنهج الاقبلنٌي كالمنطقٌي الذم ةنبغي أف ةسلكىوي عاقله ضد  مجنوف.فارغةن بل ليسى ىذا ى

 الٌطرةقةي المثلىهلل ىي أف ةتثٌقفى ىؤالًء المسلموفى ثقافةن إسبلمٌيةن راشدةن بقطًع الٌنظًر عن كلٍّ شيء.

مٌيةن الٌطرةقةي المثلىهلل ىيى أف ةامدى ىؤالًء المسلموفى إسبلمان عاطفٌيان فيلجموا عواطفه  اإلسبل
كةتٌوجوىا كةقٌيدكىا بالثٌقافًة اإلسبلمٌيًة الاٌلحيحةن بل بالالوـً اإلسبلمٌيًة التي ةفيضي بها كتابي اهلًل 
عز  كجٌلن كعفيضي بها سٌنةي المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل  . فاذا كعى ىؤالًء اإلخوةي إسبلمه  

هلًل عز  كجل  كالمنهجى الالمي  لدراستًو كفهمًو عرفوا الاقيدةى اإلسبلمٌيةى كمنطلقاعهان عرفوا كتابى ا
كعفسيرهن كعرفوا االجتهادى اإلسبلمي  في فهً  نالوًص القر ًف كالٌسٌنةن كأةقنوا كيفيةى كصوًؿ اإلسبلـً 
إلينا عبرى عارةخًو الماركؼن كأخذكا من كلٍّ شيءو زادان خفيفان جهدى استطاعته ن فاف  ذلكى ةجاله  

 ضد  لغًو البلغينى كضد  كيًد الكائدةن. ىذا ىوى الٌسبيلي الذم ةنبغي أف ةيسلىك. في حالنو حالينو 

 

كنقوؿهلل إف  السُّبيلى إلى ىذا مفٌتحةه في ببلدنا كالحمدي هللن كإف  الٌتقاليرى مٌمن ال ةرةدي أف ةلجأى ىذًه 
 السُّبيلى من أبواًبها.
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ما ذكرنا أف  ببلدىنا ىذًه عمتازي على كثيرو من الببلًد كةنبغي أال ننسىن بل ةنبغي أف نحمدى اهللى إذا 
اإلسبلمٌيًة بما فيها من مااىدو مفٌتحةو للالوـً الٌررعٌيًة ل  عتوافر في أمٍّ بلدةو أخرل. ةنبغي أف نذكرى 

ـر أف  ببلدىنا ىذًه عمتازي بحلقاتو للالوـً اإلسبلمٌيًة عفيضي بها كثيره من المساجدن كىيى مزةٌةه ل  ةك
 بها اهللي سبحانوي كعاالى كثيران من الببلًد األخرل.

األبوابي ميفىت حةه إذان إلى نيًل الثٌقافًة اإلسبلمٌيًة الٌراشدًة عن طرةًع المااىًد الٌررعٌيًة الكثيرةن كعن 
مٌية. طرةًع الحلقاًت الالمٌيًة المتوافرةن كعن طرةًع الجلوًس كمستماينى في جامااعًنا ككٌلياعًنا اإلسبل

كلكن  الٌذنبى ذنبي من ةيؤثر الكسلى كال ةرةدي أف ةىنري ى لمارفًة إسبلمًو في الوقًت الذم ةمسكي فيوي  
كثيره من الٌناًس بألسنًة اللهًب من أجًل أف ةحرقوا البنيافى اإلسبلمي  كل و .. بدءان من أقالى الٌررًؽ 

 ٌبًه باإلسبلـ.الملحدن إلى أقالى الغرًب الاٌلليبيٍّ المفتئًت كالمتر 

نحني الذةنى ةيكادي لنا كنحني الذةنى عطوؼي من حولنا الفتني ال بأشخاصنان كلكن من حيثي عقائدنان 
 كمن حيثي ىذا اإلسبلـً الذم ارعضيناهي عاجان لاقولًنا كصراطان لسلوًكنا.

اللهبي إلى عاٌلً  فلماذا؟ لماذا كنحني نتااطفي مع اإلسبلـ؟ لماذا ال نلهبي عواًطفىنا ليدفىانا ىذا 
دةًننا؟ إلى مارفًة إسبلمنا؟ كعندئذو لن عجدكا ألمٍّ فتنةو داىمةو مهما أكغلت كمهما اعتالفت كمهما  

 كادى بها الكائدكفن لن عجدكا لها منفذان إلى عقًل إنسافو مسل .

يلةي الاكوًؼ على كال شك  أف  ىنالكى كسائلى أخرل غيرى ىذًه الوسيلًة الفٌاالًة المباشرةن أال كىيى كس
فهً  اإلسبلـ. ىنالكى كسائلي أخرلن كتجنيًد أجهزًة اإلعبلـً المقركءًة كالمرئٌيًة كالمسموعًة لكبً  

 جماًح ىذًه الفتنة. كلردٍّ ىذًه الغائلة.

كال شك  أنٌوي عقاليره ما بادهي عقاليره أف عكوفى ىذًه الاٌلحفن كىذًه األجهزةن بايدةه كل  الباًد عن 
نا. كمن ث   عستهدؼي كياناعًنا ث   ىذًه ا لٌنيراًف المتسٌارًة التي عستهدؼي عقولىنان كالتي عستهدؼي عقائدى

 القضاءى علينا جملةن كعفاليبلن.

ما مهٌمةي ىذًه األجهزًة إف ل  عكن رعاةةى الاقوًؿ من كيًد الكائدةن؟ ما مهٌمتيها إف ل  عكن رعاةةى 
ال أعل ي غاةةن أقدسى لهذًه األجهزًة من ىذًه الغاةة. كالمأموؿي كنحني األٌمًة من عرٌبًه المترب الين؟ ك 

نحسني الٌظن  دائمانن كنحني نفت ي القلوبى للتااكًف دائمانهلل أف عكوفىن بل أف عالب ى ىذًه األجهزةي على 
كأنٌنا مستول ىذا الخطًر المحدًؽ بهذًه األٌمة. المأموؿن كأنا أعل ي أنٌنا جمياان ناتزُّ باإلسبلـ. 
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جمياان ناتزُّ بو إف عراثان كرثناهي من ااباًء كاألجدادن كإف مبدأن من المبادًئ التي أكحى اهللي عز  كجل  
 بها إلى ىذًه الاٌلفوًة المختارًة من عبادهن كىذا ما نلقى اهللى عز  كجل  عليو.

 

ذا اإلسبلـً أةٌان كافى منطىلىعي ىذا أنا أعل ي أف  كل  من في البلدًة على شٌتى المستوةاًت ةاتٌزكفى به
االعتزاز. فمالنا ال ندافعي عن ىذا الذم ناتزُّ بو؟ مالىنا ال نحمي حوزةى ىذا الٌدةًن الذم ناتزُّ بو؟ 
ٍـّ أعيننا كيفى ةيخىط  ي لهذا الٌدةًن بليلن ككيفى عتضافري الخط ي كما قلتي لك   لماذا كنحني نرل بأ

 الغرب؟ من أقالى الٌررًؽ إلى أقالى

إف نسينا الٌدفاعى عن اإلسبلـ كإٍف نسينا عثقيفى -كىا ىوى شهري رمضافى على األبوابن كالمأموؿهلل 
أف ةذكٍّرنا بهذا المبدًأ ىذا الٌرهر. أف ةذكٍّرىنا بهذا  -شبابًنا كجيًلنا بالثٌقافًة اإلسبلمٌيًة الٌراشدة 

بلطفو كبرٌقةو ما بادىا رقٌةن ةدعونا على  الواجًب ىذا الٌرهري المبارؾن ىذا الٌرهري الذم ةدعونا
شٌتى المستوةاًت كبواسطًة كلٍّ السُّبًل التي نملكيها ككلٍّ األجهزًة التي ناتزُّ بها. ةدعونا ىذا الٌرهري 

إلى اصطبلحو قدسيٍّ معى اهلًل عز  كجٌلن كإلى رجوعو مبارؾو إلى رحاًب اهلًل سبحانوي كعاالى. ىذا 
نا متٌوجةن بالٌتذكرًة الٌنابضًة بالحبٍّ لهذا  الٌرهري ةدعونا إلى أف نجالى صفحاًت منروراعًنا كجرائدى

 الٌدةنن كالغيرًة على الثٌقافًة اإلسبلمٌيًة لهؤالًء الٌرباًب بل لهذا الجيًل أجمع.

دان ىذا الٌرهري ةهيبي بنا جمياان مع كلٍّ ما نملكي من كسائلى كسيبيلو أف نجٌندىان ث   نقفى صٌفان كاح
في كجًو ىؤالًء المترٌبالينى بدةًننا. كلو شئتي أةُّها اإلخوةي لوضاتي لك  كثيران من الٌنقاًط على كثيرو 
من الحركًؼ في عوثيًع فتنو عأعينا من أقالى الغربن كاهلًل ال عهدؼي أشخاصانن كال عهدؼي أرضان كال 

 كطنان كال ماالن. كلكٌنها عستهدؼي ىذا الٌدةن...

 

 ىذا كأستغفري اهللى الاظي ن فاستغفركهي ةغفر لك ...أقوؿي قولي 
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 ث١ٓ اٌلػٛح اٌٝ هللا ٚاٌوؽّخ ثبٌٕبً: رالىَ ربَ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

ى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إل
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

كانًت الٌدعوةي إلى اهلًل سبحانوي كعاالى بالحكمًة كالموعظًة الحسنة. كال عزاؿي شايرةن من أقدًس 
ن. كلكن  ىذا الواجبى شاائًر ىذا الٌدةنن ككاجبان من أى ٍّ الواجباًت المنوطًة بأعناًؽ المسلمي

ةتفاكتي بينى أف ةكوفى كاجبان كفائٌيانن كبينى أف ةكوفى كاجبان عينٌيان ةتاٌلعي بكلٍّ فردو فردو على حدة. فاذا  
كافى المسلموفى مقبلينى على اهلًل عز  كجٌلن ككافى الال ي ىو المتغلٍّبى على الجهلن ككانًت الٌرعاةةي 

 على أحسًن األحواًؿن فاف كاجب الدعوة إلى اهلل من الواجبات الكفائية.لئلةماًف كاإلسبلـً متوٌفرةن 

 

أما إف سادى في الٌناًس اإلدباري عن الٌدةنن كعخٌلى أكثري المسلمينى عن رعاةًة إسبلمه  كدةنه  إف في 
ب ي من بيوعه ن أك في مرافقه  كمؤٌسساعه ي الااٌمة. فاف  كاجبى الٌدعوًة إلى اهلًل سبحانوي كعاالى ةال

الفرائًض الاينٌيًة التي عتاٌلعي بانًع كلٍّ إنسافو مسل ن على أف ةدعوى إلى اهلًل عز  كجل  في نطاًؽ ما 
ةال ن كضمنى حدكًد ما ةتقنن كأف ال ةتجاكزى الحدكدى التي ةطيقيها. كما من مسل و صادؽو معى اهلًل 

عي أف ةتحر ؾى في دائرعهان كةستطيعي أف ةدعوى عز  كجل  كمعى نفسًو في إسبلمًو إاٌل كلوي حدكده ةستطي
 إلى اهلًل من خبللهان ال سٌيما في  لًو كأكالدًه كضمنى داره.
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كلاٌلنا في ىذا الاالًر نايشي الحالةى الثٌانية .. فالجهالةي ىي المتغٌلبةن كاإلدباري عن دةًن اهلًل عز  كجل  
كمن ث  هلل فاف  الٌدعوةى إلى اهلًل عز  كجل  ل  عاد كما   في أكثًر األحياًف ىو الٌسائدي كىوى المتغٌلب.

 كانت باألمًس فرضان كفائٌيانن بل أصبحىت من الفركًض الاينٌيًة الواجبًة على كلٍّ إنساف.

مثاؿي ذلكهلل ما إذا شب  حرةعه في مكافو مان ككانت فرؽي اإلطفاًء قليلةن أك في إجازةن أك ل  عكن 
ورعو. فبل شك  أف  كاجبى القياـً كالٌنهوًض إلطفاًء ىذا الحرةًع ةتاٌلعي بالٌناًس عبالي بهذا األمًر كخط

جمياانن كلٌّ منه  على قدًر استطاعتو. كحرةعي الجهالًة كاإلدباًر عن الٌدةًن كعن اهلًل عز  كجل  أخطري 
ه. كلاٌلي قد قلتي بكثيرو من ىذا الحرةًع الماٌدمٍّ الذم ةقفي مهما استررل عندى حدٍّ ال ةتجاكزي 

ن كأكضحتي أف  على كلٍّ مسل و في ىذا الاالًر أف ةكوفى  كأعدتي القوؿى في ىذا الموضوًع ذاتى ةـو
قائمان على حدكًد اهللن حارسان لررةاتًو كأكامرًه في الٌنقاًط التي ةتمٌكني أف بهان كمهما ضاؽى ىذا 

 ها كىوى المررؼ.الٌنطاؽي فلن ةضيعى عن الٌداًر التي ىوى المهيمني علي

كأكٌرري القوؿى كأيعيدهلل أف  ىذا الواجبى ىو أقدسي كاجبو ةتحٌملوي اليوـى كلُّ مسل و في عنقو. ذلكهلل 
ألف  الجهالةى بدةًن اهلًل عز  كجل  قد استررتن كألف  المراغلى كالاوائعى كالغوائلى قد عكاثفت 

لذم خيًلقوا من أجلون بل بينى الٌناًس كعقوله .. ككٌونت حجابان صفيقان بينى الٌناًس كبينى الٌدةًن ا
فحيلى بينه  كبينى الٌتدبٌرن كالٌتأٌمًل كالٌتفٌكرن كحيلى بينه  كبينى الٌنظًر في المآًؿ الذم ال بد  له  أف 

ةنتهوا إليو. كمهما علوتى عليه  كتابى اهلًل عز  كجٌلن فهوى ال ةادك أف ةكوفى كلماتو عطوؼي 
 شيئان من نوًر ىذًه الكلماًت ال ةتسٌربي إلى أفئدعه . بأذىانه ن كلكن  

كلكن  الٌدعوةى إلى اهلًل عز  كجل  لها  فاته أةُّها اإلخوةن كةجبي على المسلً  أةٌان كافى إذا أرادى أف 
ةنهضى كلو بقس و من كاجًب الٌدعوًة إلى اهلًل عز  كجل  إف في ديكةرًة أىلون كإف في مجتمعو أكسعى 

 ذلكن ةنبغي أف ةٌتقيى ىذًه اافات. من

كاافاتي التي ةواجهيها الٌداعي إلى اهلًل كثيرة كال مجاؿى للحدةًث عنها في ىذا المقاـن كلكٌني أشيري 
اليوـى إلى  فةو خطرةو منها ما أكثرى ما نااني منهان كما أكثرى ما عسٌربت ىذًه اافةي فكٌونت داءن عيضاالن 

اهللن فكافى من كاجبه  أف ةرجاوا إلى أنفسه  فيطٌببوىا من ىذًه اافًة قبلى  في شخًه الٌدعاًة إلى
أف ةدخلوا في ماترًؾ الٌدعوًة إلى اهلًل سبحانوي كعاالىن كاستادادي الٌداعي إلى اهلًل جزءه من أجزاًء 

 ذًه اافة؟الٌدعوة كما أف  الوضوءى جزءه من أجزاًء الاٌلبلًة كما قاؿى كثيره من الفقهاء. ما ىيى ى
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كثيران ما ةنظري الٌداعي إلى اهلًل عز  كجل  إلى المجتمًع الذم ىوى فيًو نظرةى طبيبو إلى مجموعةو من 
المرضى كقاوا في براثًن الهبلًؾ كاستيأسى ىذا الطٌبيبي من ماالجته  كمن عودى  إلى الاافيًة 

ن ةرةدي فق  أف ةنفٍّذى أمران كيًكلى إليون كالاٌلٌحة. فهوى ةنظري إليه  نظرى اليائسن كةاالجه  ماالجةى م
كلكٌنوي ال ةرجوا فائدةن من كراًء عملون بل ىو ةنظري إليه  ككأف  الموتى قد حاؽى به ن ككأف  المرضى 
الايضاؿى قد استحك ى به ن ككأف  الٌدكاءى ل  ةاد ناجاان فيه . كثيره من الٌدعاًة ةنظركفى إلى الٌناًس 

 ىذه الٌنظرة. -بمجمله -اليوـى 

كال شك  أف  ىذا الٌتالوُّرى عالٌوره خاطئن كال شك  أف  الٌداعيى إذا نظرى إلى عباًد اهلًل عز  كجل  في أمٍّ 
حاؿو كافن كفي أمٍّ عالرو من الاالوًر كيًجدكا. إذا نظرى إليه  ىذًه الٌنظرةى فقد خالفى أمرى رسوًؿ اهللن 

 الفى مقتضى ما ىوى مرسوـه في كتاًب اهلًل سبحانوي كعاالى.كقد خالفى شرعى اهلًل عز  كجٌلن كخ

هلل ىلكى الٌناسن فهوى أٌكله  ىبلكان".   كلقد ص   عن المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل  ى قولوهلل "من قاؿى
أم من كافى ةنظري إلى الٌناًس من خبلًؿ سايًو للٌدعوًة إلى اهلًل عز  كجل  بينه ن كقد كقرى في نفسًو 

  جمياان ىالكوفى ألنٌه  جمياان بايدكفى عن دةًن اهلًل عز  كجٌلن فليال  أنٌوي في رأًس ىذًه القائمًة أنٌه
 التي ةتالٌوريىا. "ىوى أٌكله  ىبلكان".

كقد ريكمى عن رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى أنٌوي قاؿهلل "أٌمتي كالمطرن ال ةيدرل أٌكليها خيره أـ 
قاؿى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى ىذا الكبلـى حٌتى ال ةنظرى المسل ي أةٌان كافى   خريىا خير". كإنٌما

إلى إخوانه  في أمٍّ عالرو من الاالوًر إال نظرةى من ةتأٌملي فيه   -المسلموفى عاٌمةن كالٌدعاةي خاٌصةن -
أف  بينه  كبينى الهداةًة اعفاعةه خيرانن كمن ةرجو منه  إقباالن إلى اهلًل عز  كجٌلن كمن ةنظري إليه  على 

كاحدةه بسيطة. ىذا أسلوبه من أساليًب الٌتربيًة الٌنبوةٌةن ةالٍّمينا إةٌاىا سٌيدينا رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو 
 كسل  .

 كقد ص   عنوي صٌلى اهللي عليًو كسل  ى أةضان أنٌوي قاؿهلل "ال عزاؿي طائفةه من أٌمتي ظاىرةنى على الحعٍّ ال
 ةضرُّى  من خالفه  حٌتى ةأعي أمري اهلًل كى  ظاىركف".

كما أىمىرىنا اهللي سبحانوي كعاالى في كتابًو بالٌدعوةن إال كأمرىنا أف عكوفى ىذًه الٌدعوةي مضٌمخةن باألملن 
 مقركنةن بالٌتقدةرن مقركنةن بافتراًض أف  المدعو  أفضلي من الٌداعي إلى اهلًل سبحانوي كعاالى.
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كا إلى مانى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))فًبمىا رحمةو من اهلًل لًٍنتى لىهيٍ  كلو كنتى فظٌان غليظى القلًب كانظر 
النفٌضوا من حولكى فاستغفر له  كشاكرى  في األمًر فاذا عزمتى فتوك ٍل على اهلل((. ىذًه الٌرحمةي 

ـي في طرةًع دعوًة أكلئكى الذةنى  جالها اهللي سبحانوي كعاالى زاد نبيًٍّو سيًٍّدنا محم دو عليًو  الاٌلبلةي كالٌسبل
كانوا مظهران لكفًر الجاىلٌيةن أكلئكى الذةنى كانوا صورةن لظيليماًت الكفًر كالٌركٍّ كالوثنٌية. كمع ذلكى 

ـي بالٌرحمًة له ن بل مؤل قلبوي باألمًل المتالٍّ  ًع فقد مؤلى اهللي عز  كجل  صدرى نبيًٍّو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
ـي  به ن كمن ىذا الػمينطىلىًع دعان كبهذا السٍّرٍّ نجحت دعوعو. كلو أفى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
ـي دعاى  من خبلًؿ أملو مقطوعو  ن لو أف  الٌنبي  عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل دعاى  من خبلًؿ اليأًس المتبـر

فوسه . كىذا مانى قولوهلل ))كلو كنتى فظٌان غليظى بينوي كبينه ن إذان لما كاف لكلماعًو أمُّ عأثيرو في ن
 القلًب النفٌضوا من حولك((.

 

ـى ظيليماعون فكيفى ةنبغي أف ةكوفى ىذا  فاذا كافى ىذا منهجى الٌدعوًة الٌربٌانٌيًة في عالًر الٌررًؾ كأةٌا
الٌرهواًت  المنهجي في عالرو الٌناسي كلُّه  مستأنسوفى بدةًن اهللن ةارفوفى عبودةٌته  هللن كلكن  

كاألىواءى ىي التي حالت بينه  كبينى االصطبلًح مع اهلًل عز  كجل ن كما أكثرى ما عتلو في ىذًه 
الٌرهواتي بألوافو عٌدةن كما أكثرى ما عأخذي عرجماتو كعابيراتو متنٌوعةن مختلفةن كلكن  جذكرىىا كاحده 

 على كلٍّ حاؿن ىو الٌرهواتي كاألىواء.  

 

لى الٌدعاًة أةان كانوا إذا دعوا إلى اهلل عز  كجل  أف ال ةتالوركا أف ىؤالًء الٌناًس مهما  إذان فيجبي ع
كانوا جانحينى عن صراًط اهللن ما ةنبغي أف ةتالٌوركى  كقد كيضاوا في سجنو أيغلع بابوي بأقفاؿو  

هلًل سبحانوي كعاالىن كثيرةو فبل أملى من خركجه  إلى ساحًة اإلةماًف كإلى صايًد الهداةًة كفهً  دةًن ا
بل إفى من عالٌورى األمرى على ىذا الٌنحًو فليال  أنٌوي ىو الٌسجيني في ىذا الٌسجن. كريب  سجينو ةظنُّ 
نفسوي طليقانن كريب  سجينو ىو اليوـى سجينه كلكٌنوي غدان سيكوفي طليقانن كلسوؼى ةتبو ءي مركزان ةرضي 

 ةنبغي على كلٍّ مسل و أف ةارًفوي كةتالٌوره.اهللى سبحانوي كعاالى كةساديه. ىذا ما 
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ىذا إذا كٌنا نبتغي بالٌدعوًة إلى اهلًل مرضاةى اهلل كإذا كافى الٌدافعي لنا إلى ىذًه الٌدعوًة اإلخبلصي لدةًن 
اهلًل سبحانوي كعاالىن ىذا اإلخبلصي كىذًه الغاةةي ةجابلًف كبٌلن مٌنا عأٌملي في الٌناًس جمياان على شٌتى 

ةاعه  الخيرى الامي ن بينه  كبينى الهداةًة التفاعةه كاحدةن بينه  كبينى الهداةًة حواره قالير. إف  مستو 
كاف ى ىذا الحواري مضٌمخان باإلخبلًص لدةًن اهلًل سبحانوي كعاالى؟ كأنا ال أقوؿي لك  ىذا الكبلـى من 

عجربةن من خبلًؿ نظرن من خبلًؿ منطلًع  دابو إسبلمٌيةو نظرةٌةو فق ن كلكٌني أقولوي أةضان من خبلًؿ 
 كاقعو أعيشي فيو.

 

ما أكثرى الذةنى كنتي أعالٌوري أنٌه  جانحوفى عن صراًط اهلًل عز  كجل  جنوحان أبادى  عن الهداةًة أةٌما 
إباادن كزٌجه  في مىضىاًةعى ال أملى من الخركًج منها .. كرأةتي أف  كلمةن كاحدةن حدةثان كاحدانن حواران 

كاحدان جاله  ةنتفضوفن كجاله  ةستيقظوفى كالٌنائً  الذم كافى ةغ ُّ في رقادو عميعن فما ىيى  قاليران 
 إال حركةه كأخرل حٌتى استيقظى كىب  من سرةره.

ما أكثرى الذةنى لو أنٌني عحٌدثتي عنه  لقيلى لي من ًقبىًل أناسو كثيرةنى مٌمن ةهتٌموفى بالٌدعوةهلل إنٌه  
من الٌدعوًة له ن كال أملى من الحدةًث ماه .. كربٌما استرسلوا في القوًؿ  ميؤكسه منه ن كال أملى 

إلى ما كراًء ذلك. كلكٌني كجدتي بايني كيفى دخلًت الهداةةي أعماؽى قلوبه ن ككيفى عسٌربى اليقيني 
في  باهلًل عز  كجٌلن كعربٌاًت المخافةي من اهلًل عز  كجل  على عرًش فؤادى ن كرأةتي من ةستوقفيني

الٌطرةًع مٌمن لو ر هي أحدي الٌدعاًة إلى اهلًل ةبتادي عنوي مسافةى نالف كيلو لو استطاعى من كثرًة الظُّلماًت 
التي رانت على قلبون كمن كثيرًة فسوقًو كعاليانًو. ما أكثرى ما استوقػىفىني كاحده من ىؤالًء ةسأليني 

ن كعن الٌدكاًء الٌناجًع الذم ةنبغي أف ةأخذى بًو عن سبيًل الاودًة إلى اهللن كعن طرةًع الالُّلً  مع اهلل
 نفسوي لكي ال ةاودى إلى ماضيًو القذًر الٌسٌيء.

عندما أجدي ىؤالًء الٌناًس ةنبغي أف أعل ى أف  الواحدى من ىؤالًء ربٌما كافى خيران مٌنين ك)ربٌما( ىنا 
باينين ث   أعأٌملي حاؿى أكلئكى الذةنى إف للٌتكثيًر كليست للٌتقليل. انظر إلى ىذًه الٌتجربًة التي أراىا 

دعوا إلى اهلًل عز  كجل  كما أمرى اهللن دىعىوى ن دىعىوا ىؤالًء الٌناسى من أبراجه ي الااجٌيًة الباسقًة 
المرعفاةن كأنٌه  ةخاطبونه  كى  متاٌلقوفى بالٌثرةٌان كالٌناسي الذةنى ةكٌلمونه  ملتالقوفى دكنه  بالٌثرل 

 ى ةمكني لمثًل ىذا الكبلـً أف ةؤثػٍّرى في ىؤالًء الٌناس؟كعرابو. مت
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هلل  ىذًه الٌدعوةي ال عفيدي شيئانن من استيأسى من الٌناًس ةنبغي أف ةستيًئسى من نفسًو أٌكالن. كمن قاؿى
 الٌناسي ىلكى فهو أٌكله  ىبلكان. كمن عالٌورى أف  إنسانان ألحدى باهلًل عز  كجل  ال فائدةى من دعوعًو إلى

اهللن فليال  أنٌوي كاحده مٌمن قاؿى اهللي عز  كجل  عنه هلل ))إنٌوي ال ةيأسي من رىكًح اهلًل إال القوـي 
 الكافركف((. كفي  ةةو أخرلهلل ))كال ةيأسي من رىكًح اهلًل إال القوـي الفاسقوف((.

لغيرةى على دةنون حٌتى ةجتمعى أسأؿي اهللى عز  كجل  أف ةرزقىنا حسنى الٌظنٍّ بابادهن كأف ةرزقىنا معى ذلكى ا
لنا من ىذا كذاؾى خيري مزةجو ةسوقينا إلى الٌسبيًل الذم ةرضي اهللن نأميري كندعوا من خبلًؿ الغيرًة 
على دةًن اهللن كنحسٍّني الٌظن  باباًد اهلًل عز  كجٌلن كنتالٌوري أف  بينه  كبينى الهداةًة التفاعةه ةسيرةه 

 عى ىذًه االلتفاعة. أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي  ...كاحدةن كما أةسرى أف عتحق  
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 شؼ اٌّبء .. هٍبٌخ رؾن٠و ٌٍَّزىجو٠ٓ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان علي

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

بلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين مت
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 إف  من أعجًب األسئلًة التي طيرحىت علٌي قوؿي أحدى هلل كيفى السبيل إلى أف عتخلهى منى الكبر؟

 

ؿ عساكم عمامان قوؿى ىذا ىذا السؤاؿ في حقيقتًو سؤاؿه غرةبه كعجيبه جدان؛ فترجمةي ىذا السؤا
اإلنسافهلل كيفى السبيلي إلى أف أعرؼى نفسي؟ كىل ىنالكى من صاوبة في سبيًل أف ةال  اإلنسافي 
ذاعو؟ كىل ىنالك حواجز كضات بينى اإلنساًف كذاعو فهوى بحاجةو إلى أف ةخترقها كةمارسى في 

فما الذم ةستطيعي أف ةارفوي بادى  سبيًل ذلكى مغامرةن كأم  مغامرة؟ كإذا ل  ةارًؼ اإلنسافي نفسو
 ذلك؟

 

كلُّ من ةركو أف  الكبر مهيمنه عليو كأنوي غيري قادرو على التحرر منو فمانى ذلكى أنوي ةركو من أنوي 
ال ةارؼي نفسوي حع  مارفتهان ذلكى بأف  اإلنسافى إذا عرؼى نفسو عرؼى أنوي ال ةملكي شيئان ق  .. فب ى 

افي نفسو عرؼى أنوي ال ةملكي أم  قدرةو عتحكً  بذاعو كال ةملكي أم  قدرةو ةتكبر؟ إذا عرؼى اإلنس
عتحك ي باألرًض التي ةمري عليهان كال بالسماًء التي عستظلُّوي كةمري عحتها. ال ةملكي أم  قوةو 
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ن فاذ ا عتحك ي بريءو من مظاىًر الكوًف المحيً  بون بل ىوى ال ةملكي أم  قدرةو عتحك ي بذاعًو ىوى
عرؼى  اإلنسافي ىذا من حقيقتًو فاف  التكبرى ةغدك لونان من أسوًء ألواًف السكرن كاإلنسافي السكرافي 

 ب كللحواًر كللحدةًث أًك النقاش.محجوبه عن عقلون كمن ث   فهوى ليسى أىبلن للاقا

ـى مر   ًة ذاعون كلقد من أرادى أف ةتخلهى منى الكبًر الذم ةهيمني عليو فليسى عليًو إال أف ةقفى أما
قلتي أكثرى من مرةهلل إف  اإلنسافى ةتالفي بالال  لكن  ىذا اإلنساف ليسى لوي أمُّ فضلو في غرًس أمٍّ 
عل و منى الالوـً في عقلون كعما قرةب سيذىبي ىذا الال ي منوي كةجهلي بادى عل و كةنسى بادى برىةن 

ىذًه القدرةى باختراعو منون كل  ةحشي كيانوي  كاإلنسافي حقان ةتالفي بالقدرةن كلكن  اإلنساف ل  ةبدع
بالقدرًة بطاقةو ذاعيةو لدةون كإنما كجدى القدرةى عكاملت بالتدرةًج في كيانون كعما قرةبو سيجدي أف  
ىذًه القدرةى عودعوي إلى غيًر رجاةن كىكذا ككلُّ الالفاًت التي ةتالف بها اإلنساف ليسى لوي أمُّ 

ةكوفي لوي أمُّ دخلو في إباادىا عنون كاإلنسافي مهما نظرى إلى الكوًف دخلو في جذبها إليون كلن 
مهما أسكرعوي ىذًه -الخاضًع لون كمهما أيخذى بهذا الخضوعن فأسكرهي ىذا التسخيري بادئ ذم بدء 

إف ىوى رجعى إلى كعيًو كعقلون رأل أنوي ال ةملكي أم  سبيًل للتكبًر على ىذا  -الالورة بأكًؿ مرة
 لذم سيخٍّرى لوي أبدان.الكوًف ا

 

إف  اإلنسافى قد ةمري كىوى ةضربي بقدميًو األرضن إشااران كعابيران عن أنوي امتلكى ناصيةى ىذًه األرض 
كامتلكى كل  ما فيها من حبٍّ كخيرن كأنوي قادره على التالرًؼ بها كما ةتالرؼي العبي الكرًة بالكرةن 

اف ةهذم في ىذا التالورن كلو أعجزهي أف ةال ى ىذًه كلكن لو عأملى في الحقيقة لوجدى أنوي سكر 
الحقيقة فاف   ةاتو في كتاًب اهلًل عذكرهي بهان قاؿى اهللي عز  كجلهلل ﴿ىوى الذم جالى لك ي األرضى ذلوالن 

 فامروا في مناكبها ككلوا من رزقًو كإليًو النرور﴾.

ًن إلى شيءو من كتاًب اهلًلن ما أحسبوي كما أحسبي اإلنسافى المتكبر كالذم ةلتفتي بينى الحين كالحي 
إال كقد كقفى عندى ىذًه ااةة كامته  منها عواملى سكرًه ككفره؛ إذ كقفى عندى ىذًه ااةة كل  ةتابعهلل 

﴿ىوى الذم جالى لك ي األرضى ذلوالن﴾ن لماذا ال أعكبري على األرض التي ذلٌلت عحتى قدمٌي؟ 
ليًو النرور﴾. كلكن لماذا ال عتابع كلماذا ال عالغي إلى ﴿فامروا في مناكبها ككلوا من رزقًو كإ

الكبلـً الذم ةليو الذم جاءى إةقاظان للسكراًف الذم ةربوي سكرؾ؟ ﴿ءأمنت  من في السماء أف 
ةخسفى بك ي األرضى فاذا ىيى عمور * أـ أمنت  من في السماًء أف ةرسلى عليك  حاصبان فستالموفى  
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ر من أجًل أف  اهللى سخرى لوي األرض بتجاكةفها الداخلية كبخيراعها كيفى نذةر﴾. فاذا سكرى المتكب
الظاىرة فليستدرؾ كليتابع كليقرأ ما بادى ذلكى من بياًف اهلًل سبحانوي كعاالىن فهوى خيري ما ةنقذهي من 
سكره كحمقوهلل ﴿ءأمنت  من في السماء﴾؟ ءأمنت  ىذا اإللو الاظي  الذم ذللى لك ي األرض أف 

األرضى فاذا ىيى عمور؟ صحي ه أف  اهللى عاالى ذللها لك ن لكن مًن الذم أعطاؾى  ةخسفى بك ي 
الضمانة أف  ىذًه األرض ستبقى مطواعةن لك ما أصدرتى إليها أكامرؾى البررةة؟ مًن الذم قاؿى لكى 

أمثالك؟  ىذا؟ كمًن الذم أمنكى ضد  أف عتفت ى األرض أفواىان فاغرةن فتبتلعى ك عبتلعى المبلةينى من
﴿ءأمنت  من في السماًء أف ةخسفى بك ي األرضى فاذا ىيى عمور﴾؟ إذا بها عهتزُّ ذاىبةن  ةبةنن كإذا 

بكلٍّ األبنيًة التي فوقهان كإذا بكلٍّ المؤسساًت الالميًة الرامخًة من فوقها عحولت إلى لاًب 
عحطمت ةمينان كشماالن كذرعها الٌرةاح.  أطفاؿ و

افي إلى عمتاو بنامًة اهلًل عاٌرفوي على قدرًة اهلل؟ كمن ثى   عاٌرفىوي على عجزًه؟ لماذا ال ةضيفي اإلنس
لماذا ةنظري اإلنسافي إلى ةنابيًع األرًض كىي عفوري بالماًء الاذًب الفراًت فبل ةتذكري إال طىػوفػىتىوي ةوـى 

الٌرٌم؟ لماذا ل  ةتذكٍر أٌف  بحثى عًن األرًض ك نبشى دخائلها؟ كال ةال ي طاقتوي إال ةوـى عال  ى ىندسةى 
اهللى ىو الذم أعطاهي ىذًه المقاةيس؟ كلماذا ل  ةتذكٍر أٌف اهللى عٌز كجٌل ىو الذم فٌجرى األرضى مياىػان 
كأنهاران ككساىا خضرةن كرةاحين؟ لماذا كىي عتمةي الالً  الذم ةتاٌلمو؟ لماذا عالٌػ  من الالً  خمسى 

 سائًل األخرل؟ لماذا؟مسائلى كأعرضى عن مئاتو من الم

لو أنٌوي عاٌل ى الال ى كل و كل  ةقٍف عندى أرباًعو أك أقٌل من أرباًعو لىتخٌله من ًكبرًهن ك لتخٌله من 
فجورًًه ك عناًدهن كلكٌن في الناس من ال ةالموف الحقيقةى إال بادى أف ةأخذىى ي اهللي بسياًط التأدةبن 

سياًط المالائًبن إٌف في الناًس من ال ةتخٌلالوفى من ًكبرةائًه  إال إال بادى أف ةأخذى ي اهللي عٌز كجٌل ب
بادى أف عمتٌد ألسنتهي  ةلهثوفى بها من عطشو كظمأن ةبحثوفى عن المياًه الغائرًة فبل ةكادكفى 

ةلحقونهان ةبحثوفى عن األنهًر الٌتي جٌفت فبل ةكادكف ةجدكفى في عجاكةفها ك شقوًقها جرعةى ماءو أك 
الناًس من ال ةتأٌدبوف إال إذا أخذى ي اهلل عٌز ك جٌل بسياًط التأدةبن ىذا اإلنسافي الذم شرابن في 

ةتكبري عحتى سماًء اهلل عٌز كجل  كقًد اطمأٌف إلى أف الكوفى كٌلو مسخره لون الغبلؼي الجوٌم ةحيطو 
خدمًة ىذا بحالنو دائبو دائ و ضٌد كٌل شٌرن كما كراء ذلكى .. إف ىو إاٌل مخلوقاته عسرحي ل

اإلنساف. ةسيري مطمئٌنانن ةتكبٌػري بقدميًو إذ ةضربي بهما األرضى ساعةنن كةتكبٌػري على الٌسماًء برأسًو إذ 
ةرمخي بو ساعةن أخرل. أال ةذكري ىذا اإلنسافي قرارى اهلًل سبحانوي كعاالى إذ ةقوؿهلل ﴿أـ أمنت  من في 
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اٌلمت أف الغبلؼى الجوم  كقاةةه لكى من السماء أف ةرسل عليك  حاصبان فستالموف كيف نذةر﴾؟ ع
الٌنيازؾن فهبٌل عاٌلمتى أف  رب  ىذا الغبلًؼ الجٌومٍّ كالٌنيازًؾ عندما ةراءي ةجالي ىذه النيازؾى عخترؽي 

 ىذا الغبلؼى الجٌوم  إلى ىذا الكوكب؟! لماذا ل  عتاٌل  حقيقةى الال ؟ لماذا؟

ةتباىى بطاقةو مكتنػىزىةو في كيانو مارضان عن مارفًة جذكًر ىذًه  اإلنسافي الذم ةتباىى بقدرعًو إٌما أنٌو
الطٌاقة. كإٌما أنٌوي ةتباىى بجندو ةسوقه  كما ةراءن كةقودى  كما ةرةد. كإٌما أنٌوي ةتباىى بأحبلؼو 
ن كأخرجتوي من كمينن كنفضت عنوي الغبارن  ةنتمي إليهان بقولن أجنبٌيةو أك عالمٌيةو أعانتوي ذاتى ةـو

 ذى ةتكبٌػري فوؽى األرضن كةتالٌوري أنٌوي القومُّ الذم ال ةدرؾي قٌوعوي باد.فأخ

ىبٌل عابعى ىذا اإلنسافي المارفة؟ كىبٌل عابعى الٌسايى إلى مارفًة ذاعو؟ كىبٌل عابعى عبلكة ىذًه ااةاًت 
حمًن الاظيمًة فأصغى إلى سؤاًؿ اهلًل ليجيبهلل ﴿أٌمن ىذا الذم ىو جنده لك  ةنالرك  من دكًف الرٌ 

إًف الكافركفى إال في غركر﴾؟! سؤاؿه ةيطرىحن كعلى الاالً  المتكٌبًر بالمًو أف ةجيبهلل ﴿أمن ىذا 
الذم ىو جنده لك ﴾؟ سواءه كافى ىذا الجندي القٌوةى المكتنزة بينى جوانحكن كسواءه كافى ىذا الجندي 

أم و كدكؿو عتباىى بانتمائكى إليها  الجندى الذم عسوقوي إلى ما عرةدن كسواءه كافى ىذا الجندي أحبلفان من
 كعبودةٌتكى لها.

قل ليهلل من ىو ىذا الجندي أةٌان كافى نوعوي الذم ةستطيعي أف ةنالرؾى إذا حجبى اهللي عنكى الماء؟ 
سؤاؿه ةفيضي بالٌتحٌدمن موٌجوه إلى كلٍّ من ةاانوفى من الٌتكٌبرن بل كلٍّ من ةسادكفى بكبرةائه . ﴿أٌمن 

لك  ةنالرك  من دكًف الٌرحمن﴾؟ عندما ةحجبي اهللي عنكى نالرهي ال عوجدي قٌوةه  ىذا الذم ىو جنده 
مهما امتؤلت بها األرضي كمهما فاضت بها الٌسماءي عستطيعي أف عنالرؾى ةومئذن كليجٌرب من شاءى 
أف ةخالفى ىذًه ااةة. كليمد  من شاءى من الٌناًس ةدهي إلى من شاءى من األم ن كإلى من شاءى من 

لقولن كإلى ما شاءى من القولن ناسيان البارمى سبحانوي كعاالىن ناسيان من بيدًه الملكي كلُّون ث   لييرني  ا
؟ بل كيفى سيتحٌقعي المحاؿي الذم ال ةمكني أف ةتحٌقع؟  كيفى سيأعيًو الٌنالري المحتـو

قيىً  كالمنافعن من عتباىى بغناؾن عتباىى بأٌنكى عملكي ما ال ةيحالى من الماؿن كما ال ةيحالى من ال
الذم أعطاؾ؟ كمن الذم ضمنى لكى أف ةبقى ىذا الماؿي محاٌلنان في كيانكى أك في جذكرؾى أك في 

جيرك؟ كمن الذم أنبأؾى أٌنكى لن عبيتى ليلتكى ىذًه لتالب ى كأنتى فقيره ميدًعع؟ إف كنتى في شٌكن 
ف أمسكى رزقوي بل لٌجو في عتوٍّ فهبٌل كقفتى عندى عتٌمًة ىذًه ااةةهلل ﴿أٌمن ىذا الذم ةرزقك  إ

 كنفور﴾؟
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كيفى ةركو اإلنسافي أنٌوي غيري قادرو على الٌتخٌلًه من كبرًه كىو ل  ةقف عند مر ًة ذاعو لحظةن 
كاحدةن لنفضى عن كاىلًو غبارى كبرةائًو كما ةنتفضي الاالفوري من بقاةا قيذيراتو علقت بجناحو بلحظةو 

 كاحدة.

ذاعًو كحقيقةى الكوًف المسٌخًر لون لمٌرغى كجهوي كرأسوي على أعتاًب الابودةًٌة  لو أدرؾى اإلنسافي حقيقةى 
هلًل سبحانوي كعاالىن كلااشى كىوى ةستغفري من بقاةا أكىاـً كبرةائو. كلكن لماذا ال نستايني على ىذا 

فى المالطفى بقراءًة كتاًب اهلل؟ سورةي الملًك من المنجياًت التي كردت فيها أحادةثي كثيرة. لقد كا
صٌلى اهللي عليًو كسل  ى إذا أكل إلى فراشًو ل  ةغمض عينيًو حٌتى ةتلوى ىذًه الٌسورةن ةتأٌمليهان 

 كةتدبٌػريىان كةمؤلي قلبوي كنفسوي بما شاءى من ماانيهان ث   ةسل ي بادى ذلكى عينيًو للٌرقاد.

لذم كافى ةالطبغي بًو رسوؿي اهلل؟ لو أةنى نحني من سٌنًة رسوًؿ اهلل؟ أةنى نحني من االصطباًغ بهذا ا
فالنا ذلكى إذان لتخٌلالنا من الكبرن كلارنا ساداءى ال أقوؿي بالٌتواضًعن بل ساداء بالوقفًة الذليلًة 

 المهينة على أعتاًب اهلل.

 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي .
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 اٌؾىّخ ِٓ اٌّظبئت ٚا٢الَ اٌزٟ ٠زؤفف ِٕٙب إٌبً

 

 

حمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي ال
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ  كصفيو

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

لى الدنيا في ظواىرىان رأةناىا مليئةن بمزةدو منى الخيًر كالررن كذلكى ىوى مالداؽي قوًؿ إذا نظرنا إ 
اهلًل سبحانوي كعاالىهلل ﴿كنبلوك  بالررٍّ كالخيًر فتنة كإلينا عرجاوف﴾ن كىوى مالداؽي قوًؿ اهلًل عز  كجل  

كالثمرات كبرًر  أةضانهلل ﴿كلنبلوٌنك  بريءو منى الخوًؼ كالجوًع كنقهو منى األمواًؿ كاألنفس
 الالابرةن﴾.

كلكن ا إذا دققنا الن ظرن كسبرنا أغوارى مظاىًر ىذًه الحياًة الدنيان كانتهينا إلى رصيدىا كنتائجهان رأةنا 
أف  ىذًه الدنيا ليسى فيها إاٌل الخيري المالٌفى عًن الروائبن كليسى فيها إاٌل النٍّا ن إاٌل أف  ىذًه الن ا ى 

ره جلٌين كمنها ما ىوى باطنه خفٌي. كصدؽى اهللي عز  كجل  القائلي في محكً  كتابو كىوى منها ما ىوى ظاى
 ةتحدثي عن نفسو ك ذاعًو الالي ةهلل ﴿كأسبغى عليك  نًاموي ظاىرةن كباطنة﴾.

ـي الرباني  ةمكننا أف نالنٍّفى الدنيا إلى خيرو كشرن كإلى نا و كمالائبن  كقبلى أف نقرأى ىذا الكبل
عندما نقرأي ىذًه ااةةى الجليلةن كنقفي على ما كصفى اهللي عز  كجل  بًو ذاعوي الالي ةهلل أنوي أسبغى كلكننا 

علينا النٍّا ن كلكنها إما أف عكوفى نامان ظاىرةن كإما أف عكوفى نامان باطنةن عندئذو ندرؾي أف  كل  ما 
مٌما لوي في عالٌورنا مذاؽه مرٌّ عاافوي نراهي في ىذا الكوًف مما ةحلو مذاقوي كةطيبي التمتعي بون ك 

الٌنفسنكلُّ ذلكى داخله في النػٍّاى ن كلكٌنها إٌما أف عكوفى نامان ظاىرةن ةدركيها اإلنسافي بمقاةيًس حياعًًو 
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الطٌبياٌيةن كإٌما أف عكوفى نامان خفٌيةن باطنةن ةدركيها اإلنسافي من خبلًؿ مارفتًو لسنًن اهلًل في عبادهن 
 ارفًة اهللى بالفًة الحكمةن في ذاعًو الاليًة سبحانوي كعاالى.كمن خبلؿ م

كلقد كجوى إلي  باضي األخوًة سؤاالن منذي أةاـو ةسألونني فيًو عن الحكمًة التي عكمني كراءى كثيرو منى 
 المالائًب كااالـً كالتروىاًت كما إلى ذلكى مما ةتأف في منوي الناسي كىيى صوره كأنواعه شت ىن كةكادي 

 ىؤالًء السائلوفى ةرعابوفى في حكمًة اهلًل بل في عدالًة اهلًل سبحانوي كعاالى.

كالحقيقةي أةها اإلخوةهلل أنها نظرةه سطحيةه ساذجةه من ىؤالًء الناًس كأمثاله  إلى الكوف. كمالدري 
عه إلى مقرن ىذا التالوًرهلل عدـ عدبًر ىؤالًء الناًس لهذًه المرحلًة الدنيوةًة التي نايريها كالتي ىي طرة

كلو أف  ىؤالًء اإلخوةى أدركوا قاٌلةى ىذًه الٌدنيا كمنهاجى الرحلًة التي ةقفي اإلنسافي عحتى سلطانًها 
 كةسيري طبقان لخطٌتها الٌدقيقةن لما عالورى ىذا التالورى الخاطئى كلما سأؿى مثلى ىذا السؤاًؿ أبدان.

 

خوةن أـ ىيى ممرٌّ كما قلتي لك  إلى مقر؟ لئن  ىًل الحياةي الدنيا التي نايرها داري خلودو أةها اإل
كانت دارى خلودو فاف  الحكمةى عقتضي أف ةكوفى كلُّ شيءو فيها حسبما ةحتاجي إليًو اإلنسافي كحسبى 

ما ةتره ى. ألف  اإلنسافى إذا اعخذى إلى نفسًو مقران دائمان ةحاكؿي أف ال ةتالورى كسيلةن من كسائًل 
اًة استقرارًه كطمأنينتوً إال  كةحرو بًو ىذا المقر  الذم ةال ي أنوي لن ةتحوؿى عنوي راحتًون كأداةن من أد

 إلى مكافو  خر.

فهًل الدنيا التي نايرها داري خلود؟ لو كانت دارى خلودو لكافى لنا أف نحتج  على اهلًل عز  كجل كلما 
 رأةنا فيها شيئان منى المنغٍّالاًت كااالـً كاألكدار.

  عالموفى أةها اإلخوةي أف  ىذًه الدنيا ممرن إنما ىيى طرةعه إلى المستقرٍّ األبدمٍّ النهائٌين كال كلكن ك
داعيى إلى أف ندلٍّلى أك نبرىنى على ذلكن فتاالوا لنفترضهلل لو جالى اهللي ىذا الممرُّ مليئان بالمتعن 

نسافي شيئان في ىذا الممرٍّ إال  مليئان بأسباًب السركرن بايدان عن سائًر المنغالاتن كما ةرتهي اإل
كر هن كما ةتقٌززي كعرمئزُّ نفسوي من شيءو في ىذًه الدنيا إال  كأبادهي اهللي عز  كجل  عنو. إذان كيفى 

ةكوفي لكى حاؿه عقبلي بها على ذلكى المقرٍّ الذم ستتجاكزي ىذا الممر  إليو؟ كيفى عقتلعي نفسكى من 
كلُّ شيءو فيون كعراقالًت المتعي الال افيةي منى األكداًر جمياان عن ةمينكى ىذا الممرٍّ الذم طابى لكى  

 كشمالكى كمن فوقكى كعحتك؟
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إذا دعاؾى الداعي إلى الرحيلن أليسى ىذا الرحيلي من ىذًه المتًع الالافيًة ىيى قمةي المالائب؟ أليسى 
عًن الروائًب كاألكداًر أعظ ى ماليبةو  ىذا الر حيل منى الدنيا التي جالها اهللي عز  كجل  متاةن صافيةن 

منى المالائًب التي ةبتلي اهللي عز  كجل  بها اإلنساف؟ كما قيمةي عزىيًد اهلًل عز  كجل  لكى في الدنيا إذا  
كافى ةربطكى بها من حيثي النا  كمن حيثي المتع التي ةربطكى اهللي سبحانوي كعاالى بها؟ ما مانى 

هلل ﴿ال ةغرن كى عقلبي الذةنى كفركا في الببلد متاعه قليله ث   مأكاى  جهن ى كبئس قوؿي اهلًل عز  كجل  
المهاد﴾؟ بل كيفى عنسٍّعي بينى ىذا الذم ةقولوي اهللي لك كبينى ما ةحرو بو الدنيا من لذائذؾى 

 كشهواعكى كمتاكى بايدان عن سائًر األكداًر؟

رحي ه بكى لػٌما قضى أف عكوفى ىذه الدنيا طرةقان عتجاكزهي إف اهللى عز  كجل  حكي ن إف اهلل عز  كجل  
إلى ذلك المقرٍّ األبدٌمن أكدعى في ىذا الطرةع ماناه عزىيدان لكى في ىذا الطرةعن عزىيدان لك في 

ىذه الدنيان كاسمع ما ةقولو ابن عطاًء اهلًل السكندرمٍّ في حكمًوهلل )إنما جالها مقران لؤلغيارن كمنباان 
عزىيدان لكى فيها(. جال اهللي سبحانوي كعاالى ىذه الدار مليئة باألغياًر التي ال عتفعي مع لؤلكدارن 

رغائبكن بل منباان لؤلكداًر التي ال عركؽ لكى من أجًل أف ةكوفى لك عونان على زىدؾى فيهان من 
داءي استجابةن من أجًل أف ةرل ىذا النٍّ  -إذا حافى رحيلكى عن ىذًه الدنيا-أجًل أف ةرل نداؤهي لكى 

.  بينى جوانحكى

لما قضى اهللي سبحانوي كعاالى أف عكوفى ىذه الحياةي مزةجان من األكداًرن كمن الالفاًءن من المتًعن 
كمن المالائًبن كلما جالى اهللي عز  كجل  منهاجى الحياًة ةبدأي بطفولةو ال عاي شيئانن ث  بطفولةو الىيةو 

كل  الحياة في ىذه اللاًب الالغيرًة التي ةىركىني إليها الطفلن ث  جالى   عرل المتاةى كل  المتاةن كالحياة
الربابى مزدانان بمتعو أخرل ةىركىني إليها اإلنسافن كاف من حكمًة اهلًل عز  كجل  إذا دنا الرحيلي كإذا 

عز  كجل   دنت ساعةي التجاكًز من ىذًه الدنيا إلى ذلك المقٌر كانت حكمةي اهلًلن بل كانت رحمةي اهلل
عقتضي أف ةتقل هى عنكى الربابن كأف ةتسل لى إليكى المريبن كأف ةتسل لى إليكى معى المريًب كثيره 
ـى من ىذًه الدنيان كحت ى عرارى أنكى قد مللتى منهان كحتى  منى األمراًض ككثيره منى ااالـً حتى عتبر 

 كى أف ةنادةكى إليًو البارم سبحانوي كعاالى.ةالفوى لكى االعجاه إلى ذلكى المقر  الذم  فى أك أكش

أعرل إذان أف ىذًه األكداًر التي عفيضي بها ىذًه الدنيا مظهري رحمةو منى اهلًل عز  كجل  بكن أـ ىوى 
مظهري انتقاـو منى اهلًل سبحانوي كعاالى ةنتق ي بًو منك؟ كلنا ةال ي الجوابن لًو انطلقنا من إةمافو باهلًل 
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ن مارفةو لقالًة ىذًه الرحلًة الدنيوةةن ذلكى مظهره من مظاىًر رحمًة اهللن مظهره من عز  كجلن كم
 مظاىًر حكمًة اهلًل سبحانوي كعاالى.

عندما ةدعو الداعي إلى مفارقتكى لهذًه الدنيان منى الرحمًة اإللهية أف عنظرى إليها كأنتى عاافهان أف 
إني سأفارقًك إلى غيًر عودةو؛ ألعمتعى بالنايً  الالافين عنظرى إليها كأنتى عقوؿي لها بلساًف حالكهلل ىا 

ألعمتعى بالساادًة التي ليست فيها مكد رات. من ذا الذم ةجهلي ىذًه الحقيقةى التي أقولها أةها 
 اإلخوة؟

ـى صحتها كعافيتها  لقد رأةتي بايني إنسانةن كقد عمددت على فراًش الموًتن كلقد كانت عايشي أةا
عايشي في ناي ن كلكن  اهللى عز  كجل  بحكمتًو شاءى أف ةبتليها بباًض المالائًب حتى عايشي في متعن 

ةكوفى لها من ىذًه المالائًب حجابه ةبادىا عن ذكرةاًت علكى المبلذن ةبادىا عن ذكرةات علكى 
تاودي إليًك المتعن كانت عجلسي إليها قرةباعها كفيهن  من ةقوؿي لهاهلل غدان ستاودي إليًك الاافيةن غدان س

الالحةن غدان سناودي إلى بهجتنا التي كنا نتقلبي فيها. ىكذا كن  ةقلنى لهان فماذا كافى جوابي ىذًه 
الفتاة؟ ماذا كافى جوابي ىذًه اإلنسانًة التي قل بها اهللي من مظاىًر ىذا البؤس في ناي و بل في نامةو 

لمتاةى ىناؾن إف  الساادةى ىناؾن إف  الخيرى ىناؾن خفية؟ كانت عقوؿي لهنهلل ما قيمةي ىذًه الدنيا؟ إف  ا
فلييمىنٍّ باضنا باضان بذلكى الناي ن ال بهذا النايً  الفاني الذم ال مانى لو. عيرل لو أف  ىذًه اإلنسانةى 

ها كأمثالها ككلنا أمثاؿه لهان لو شاءى اهللي أف ةقتلانا من دنيانا ىذًه كعربتها كلها نًا ن ككلها ميتعن ككل
صفاءه ال كدكرةى فيهان ىل ةمكني أف ةدكرى في خيالنا ىذا المانى؟ ىل ةمكن أف ننظرى إلى ىذه 

الحياًة نظرةى عبرـو كاشمئزاز؟ ال ةمكنن بركلو منى األشكاؿن الله   إف  نامكى ظاىرةه كباطنةن كلقد 
امان ظاىرةن كإما أف عكوفى نامان أةقٌنا كعلمنا أنكى ال عااملي عبادؾى إال بالنا ن كلكنها إما أف عكوفى ن

خفية. الله   أكزعنا أف نركرى نامكى الظاىرةى كالخفيةن شكران ةرضيكى عنا ةا رب  الاالمين. أقوؿي 
 قولي ىذا كأستغفرى اهللى الاظي .
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 ِٓ وبٔذ اٌل١ٔب ّ٘ٗ .. عؼً هللا فموٖ ٔظت ػ١ٕ١ٗ

 

 

مو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نا 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الا

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

هللي عليًو كسل  ى اٌعخذعوي منذي سنواتو ىل لي أف ألفتى نظرك  إلى حدةثو عن رسوًؿ اهلًل صٌلى ا
طوةلةن بل اٌعخذعوي منذي فجًر شبابي شااران كأساسان كدستوران لحياعي. كلقد رأةتي من خبلًؿ ما قد 
عاىدتي اهللى عز  كجل  عليًو من اٌعخاذم لهذا الحدةًث الٌنبومٍّ الاظيً  دستوران كمنهجان لحياعين 

عظيمةن بل رأةتي مالداؽى كبلـً رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى في كلٍّ رأةتي من كراًء ذلكى ثماران 
ما قاؿى ككعدن لال  من الخيًر أف ألفتى نظرك  إلى ىذا الحدةث. فمن شاءى منك  أف ةجالى ىو 
لى ااخري منوي دستوران لحياعًو فالن كال شك  أنٌوي سيرل ما قد رأةت. كمن شاءى أف ةرعابى فلوي أف ةفا

 ما ةراء.

قوؿي المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل  هلل "من كانًت الٌدنيا ىٌموي شٌتتى اهللي شملون كجالى فقرهي نيالبى 
عينيون كل  ةأعًو من الٌدنيا ما كيًتبى لو. كمن كانًت ااخرةي ىٌموي جمعى اهللي شملون كجالى غناهي في 

اإلخوةي مركمٌّ بطرؽو شٌتىن فهو مركمٌّ من حدةًث  قلبون كأعتوي الٌدنيا كىي راغمة". كالحدةثي أةُّها
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ـي أحمدن كركاهي ابني ماجون  زةًد بًن ثابتن كعبًد اهلًل بًن عيمرن كعبًد اهلًل بًن مساودن كقد ركاهي اإلما
كركاهي الحاك ي في مستدركًو بألفاظو متقاربةن مختلفةن كلكن  المانى كاحد .. ىكذا ةقوؿي سيٍّدينا 

نيا ىم وي شٌتتى اهللي شملو". كفي ركاةةوهلل "أفرى اهللي رسوؿي اهلًل  صٌلى اهللي عليًو كسل  هلل "من كانًت الدُّ
ضياتون كجالى فقرهي نالبى عينيون كل  ةأعًو من الٌدنيا إال ما كيتبى لو. كمن جالى ااخرةى ىٌموي جمعى 

غناهي في قلبون كأعتوي الٌدنيا كىي  اهللي شملو"ن كفي ركاةةوهلل "كفاهي اهللي ى   الٌدنيا كااخرةن كجالى 
 راغمة".

لقد حاكلتي أةٌها الٌناسي أف أجمعى ىمومي كل ها على طرةعو كاحدو لسببيًن اثنينن الٌسببي األٌكؿهلل أف  
ذلكى أكثري عحقيقان للٌراحًة في حياًة اإلنسافن ففرؽه كبيره كبيره بينى أف ةوزٌعى اإلنسافي ىٌموي في طيريؽو 

ن ةالب ي كةمسي كقد عمٌزؽى بينها. كبينى أف كسيبيلو شتٌ  ىن كإذا ىو مقٌس ه مجٌزءه بينى ىذًه الهمـو
ةحالرى اٌعجاىوي كىٌموي في طرةعو كاحدن كإذا ىو قد ارعاحى من عرابو الهموـً كعسابقها على قلبو. 

و؟ ما ىو كإذا كافى ىذا أمران منطقٌيان فما ىو الٌطرةعي األفضلي الذم ةنبغي أف نحالرى ىمومنا في
ـى  الٌسبيلي األكحدي الذم ةنبغي لئلنساًف أف ةالب  كل  اىتماماعًو ككل  ىمومًو فيًو كةرة ى نفسوي أما
السُّبيًل األخرل؟ ال شك  أف  الجوابى كاض ه لمن كافى ةؤمني باهلًل كاليوـً ااًخرن الٌطرةعي األكحدي 

غي أف نحالرى أنرطتنا جمياان لون كالذم ةنبغي الذم ةنبغي أف نالب  ىمومنا جمياان فيون كالذم ةنب
أف نجمعى أىدافنا كغاةاعًنا كل ها في سبيلًو ىو طرةعي مرضاًة اهلًل عز  كجٌلن أك الٌطرةعي الذم نحني 
بالددًه شئنا أـ أبينا في رحلًتنا الٌدنيوةًٌة ىذًه إلى اهلل. كىذا أةضان أمره منطقيٌّ ال ةمكني أف ةرعابى 

 باهلًل كاليوـً ااخر. فيًو من  منى 

كإذا كافى األمري كذلكى فمالىنا ال نجالي مبتغانا إف خرجنا إلى الٌسوًؽ ابتغاءى الٌرزؽن كإف خرجنا إلى 
المااىًد كالجامااًت ابتغاءى الال ن كإف ساىرنا إخواننا كأصدقاءنا كزمبلءىنا ابتغاءى الٌتآنًس كالاٌلداقةن 

نوي كعاالى كإلى الخيًر أك نهيناى  عًن الٌرٌرن لماذا ال نجالي ىذًه كإف دعونا الٌناسى إلى اهلًل سبحا
األنرطةى كل ها عالبُّ في ىذا الٌطرةع؟ لماذا ال نجالي غاةاعًنا إف أمرنا الٌناسى أك نهيناى  إف عاٌلمنا 

بوغان أك عٌلمنان إف كدحنا في سبيًل الٌرزًؽ أك أعطينان لماذا ال نجالي ىٌمنا خبلؿى ذلكى كلًٍّو مال
 كمٌتجهان إلى الٌطرةًع الذم نحني نسيري فيًو فابلن؟ كىو طرةقينا إلى اهللن طرةقينا إلى ااخرة. ىذا شيء.

شيءه  خرهلل ألسنا كقد  مٌنا برسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ن أل  نال  أنٌوي الاٌلادؽي المالدكؽ؟ كأف  
كىوى صادؽه فيما ةقوؿي كفيما ةاد؟ فها ىوى ذا ةقوؿهلل "من  اهللى عز  كجل  ما أرسلوي رحمةن للاالمينى إال 
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كانًت ااخرةي ىٌموي جمعى اهللي شملون كجالى غناهي في قلبون كأعتوي الٌدنيا راغمة". كصدؽى سيٍّدينا رسوؿي 
ن فه وى اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن كلكن ما مانىهلل "جمعى اهللي شملو"؟ كلٌّ مٌنا أةُّها اإلخوة لوي ىمـو

ةٌتقي ألسنةى الٌناسن ال ةحبُّ أف ةتحٌدثى الٌناسي عنوي بسوءن ىذا ىٌ . ككلٌّ مٌنا ةحاكؿي أف ةكوفى قد 
أقاموي اهللي سبحانوي كعاالى في حياةو من األمًن كالٌطمأنينةن فهوى ال ةحبُّ أف ةايشى في خطرو من أمنًو 

. ككلٌّ مٌنا ةحبُّ  أف ةايشى كرة ى الٌنفسن أف ةايشى مستوران غيرى  على حياعًو أك كرامتون كىذا ى ٌّ ثافو
مفضوحو في أمٍّ من أمورًه الٌدنيوةًٌة أك اإلنسانٌيًة أك االجتماعٌيًة المختلفةن كىذا ى ٌّ ثالث. ككلٌّ مٌنا 

ةفكٍّري بماليرًه كمآلون ةحبُّ إذا ارعحلى عن ىذًه الٌدنيا أف ةلقى مأمنوي في ااخرًة أةضانن كأف ال ةيفاجىأى 
برقاءو ل  ةكن ةتوٌقاوي أك باذابو ل  ةكن ةنتظرن كىذا ى ٌّ رابع. فماذا ةقوؿي سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى 

 اهللي عليًو كسل  ؟

"من كانًت ااخرةي ىٌمو"ن أم من كافى ةبتغي في أنرطتًو المختلفًة رضى اهلًل عز  كجل ن كىذا مانى 
ااخرةي ىٌمو". "جمعى اهللي شملو". كفاهي اهللي سبحانوي كعاالى  قولًو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "من كانىتً 

ى   الٌناًس فحجزى ألسنته  عنون كفاهي اهللي سبحانوي كعاالى األخطارى فأقاموي في مأمنو من الايشن كفاهي 
إلى  اهللي سبحانوي كعاالى األخطارى المقبلةى التي ىو  تو كمقبله عليها من باًد الموًت فنقلوي من أمنو 

  خرن كىذا مانى قولًو عليًو الالبلةي كالٌسبلـهلل "جمعى اهللي شملو".

 

كلقد فٌكرتي منذي سنواتو طوةلةو في ىذا الذم ةقولوي سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى كأنا 
ل  على سيرو في طلًب أنظري إلى الحياًة التي أقامنيى اهللي عليها منذي ناومًة أظفارمن أقامنيى اهللي عز  كج

الال ن على عوٌجوو إلى دراسًة دةًن اهلًل عز  كجل  كشرعًو كأنا ال أعي من مااني الٌدنيا شيئانن كأنا ال 
أعي من مانى إقامًة اإلنساًف مقوٍّماًت ساادعًو في مستقبلًو الٌدنيومٍّ شيئانن كلكٌنوي عهده أخذهي علي  

بتي أف أكفٌيوي عهده. لكن ما الذم حاٌلنني كثٌبتني على ىذا الٌنهج؟ كالدم رحموي اهللي عز  كجل  أحب
كاهلًل الذم ال إلوى إال ىوهلل ىذا الذم قالوي سٌيدينا رسوؿي اهلل صٌلى اهللي عليًو كسل  هلل "من كانًت ااخرةي 

س إلي  فيها ىٌموي جمعى اهللي شملو". كفي ركاةةوهلل "كفاهي اهللي ى   الٌدنيا كااخرة". فما ساعةه ةوسيو 
شيطافه من شياطيًن الجٌنن أك شيطافه من شياطيًن اإلنسن إاٌل كألجأي إلى ىذا الوعًد الٌنبومٍّ الذم 

 قطاوي سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى على نفسًو لمن كافى ىذا شأنو.
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لواحًد قد أصب ى ىمومانن كإذا ككنتي أعاٌوذي من أف أنكب  على كجهي في طرًؽ الٌدنيان كإذا بهٌميى ا
بهذًه الهموـً عتفٌرعي كعتزاةدي كالماًء الذم عسٌربى بادى أف كافى محالوران بينى دفٌتينن عسر بى ىنا كىنا 
كىناؾى  ث   عبٌخرى كمضىن كنتي أستايذي باهلًل سبحانوي كعاالى من أف ةتحو ؿى ىمٍّيى الواحدي إلى ىذًه 

 نًت الااقبة؟الهموـً الكثيرةن فماذا كا

لقد كانًت الااقبةي ما كعدني بًو سٌيدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  هلل لقد كفانيى اهللي سبحانوي 
كعاالى كل  ى ن كال أرةدي أف أبيٍّنن كال أرةدي أف أخرجى من اإلجماًؿ إلى الٌتفاليل. كلقد أقامنيى اهللي 

كأرجوهي من اهلًل سبحانوي كعاالى لنفسي. كأنا ال أحبُّ  سبحانوي كعاالى في خيرو مٌما كنتي أعأٌملوي 
الحدةثى عن الٌذاتن كلكن  اإلنسافى ةيلجىأي في باًض األحياًف من أجًل عجسيًد الحقائًع لمن ل  
ةكن ةؤمني بهان كلمن كافى في رةبةو منهان ال بد  من أف أجسٍّدى ىذًه الحقائعى في شخهن في بياًف 

 كاقع.

ذا ىو األمرن فلماذا ال نجالي جمياان كلُّنا من ىذا الحدةًث دستوران لنا؟ كلماذا ال نٌتقي فاذا كافى ى
الرٍّع  األك ؿى منوي لنتمس كى منوي بالرٍّعٍّ الثٌاني؟ أفما رأةت  مالداؽى الرٍّعٍّ األٌكؿهلل "من كانًت الٌدنيا 

أكثرى ما رأةتي كال أزاؿي أرل أناسان كٌجهوا ىٌموي شٌتتى اهللي شملو"ن أكهلل "أفرى اهللي ضياتو"؟ كاهلًل ما 
ىمومه   نان إلى أف ةكونوا متبٌوئينى أفئدةى الٌناًس حٌبانن فهذا ىٌ . كٌجهوا ىٌمان  خرى إلى أف ةكونوا في 

. كٌجهوا ىمومه  إلى أف عكوفى له  كلمةه نافذةه  ىذًه الٌدنيا من أغنى الٌناًس ماالنن كىذا ى ٌّ ثافو
كىذا ى ٌّ ثالث. كٌجهوا ىمومه  إلى أف ةنافسوا كةسابقوا زمبلءى كأندادى له  في ىذًه كشهرةه باسقةن 

 الحياًة في أمورو دنيوةٌةو شٌتىن كىذا ى ٌّ رابع.

ـى  ؿى حاله  كىا ى  أكالًء ةايروفى ككلٌّ منه  مظهره لالدًؽ كبلـً رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو  إال
ـي في ركاةةو أخرل ال ةخرجي من فقرو إال كسل  ؟ إف  أحدى  كما قاؿى الم الطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

إلى فقرن كال ةمارسي من الٌدنيا إال كما ةرربي اإلنسافي الماءى المل ؛ كٌلما كرعى منوي كأسان كٌلما ازدادى 
 ظمأن.

 

التي ابتغوىان كال ةنتقلوفى من ى ٍّ كاحدو إاٌل إلى ىموـو شٌتىن كل  ةتحٌقع له  ىدؼه من األىداًؼ 
فبل على أفئدًة الٌناًس ىيمنوان كال على الغنى الذم بحثوا عنوي عثركان كال على األمًن كالٌطمأنينًة 
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الٌلتيًن ابتغاىا كلٌّ منه  ىيمنوا كعثركا أةضان. كبقيت ىمومه  كدنياى  غالالان كما قاؿى سٌيدينا 
 رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  .

 يقةن نراىا كنلمسيهان فلماذا ال نجالي ىمومنا كل ها لماذا ال نضفريىا كنالبُّها في كإذا كانت ىذًه حق

ى ٍّ كاحد؟ لماذا ال نجالي ىٌمنا مٌتجهان إلى ىدؼو كاحد؟ أف ةرضى عٌنا مالكينا الذم بيدًه أمرينان 
لبيغضن بيدًه الماؿي كبيدًه الغنى كبيدًه رزقينان كبيدًه أفئدةي الٌناًس لتتوٌجوى إلينا بالحبٍّ أك لتتوٌجوى إلينا با

كبيدًه الفقر. لماذا ال نٌتجوي إلى ىذا الينبوًع فنخلهي معى اهلًل سبحانوي كعاالى دةنو كنٌتجوي في سلوكنا 
إلى مرضاعو ننفٍّذي أكامرهي كننتهي عن نواىيًو كال نبالي في ذلكى بريء؟ عخرى خبلؿى ذلكى دنياؾ؟ 

عخرى خبلؿى ذلكى أف ةتحو ؿى رصيدي حيبٍّ الٌناًس لكى إلى رصيًد  عخرى خبلؿى ذلكى عاقبةى أمرؾ؟ 
 كيره؟ كلُّ ىذا ةضمنوي لكى ربُّكن كلُّ ىذا ةضمنوي لكى خالقيكى كموالؾ.

عوٌجو إلى اهلًل سبحانوي كعاالى كمارًس الٌسبيلى الذم ةجاليكى محبوبان عندى ربٍّكن ةكتًب اهللي سبحانوي 
بادًه في األرض. اٌعجو إلى اهلًل سبحانوي كعاالى لتناؿى مرضاعون ةكتًب اهللي كعاالى لكى القبوؿى بينى ع

سبحانوي كعاالى لكى الٌرغدى من الايش. اٌعجو إلى اهلًل سبحانوي كعاالى لتكوفى قائمان على أكامرًه حارسان 
ـي قرةرى الاينً  ملئى عينيكن ليسى  لحدكدهن ةيًقمكى اهللي سبحانوي كعاالى على حياةو مكلوءةو باناةتون عنا

 ىنالكى ى ٌّ ةراغبي عليكى حياعك.

كل  ةقل سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى ىذا الكبلـى إال كىوى ظلٌّ أك شرعه لقوًؿ ربٍّنا سبحانوي 
كعاالىهلل ))من عملى صالحان من ذكرو أك أنثى كىو مؤمنه فلنحييٌنوي حياةن طٌيبةن كلنجزةٌنه  أجرى  

ًن ما كانوا ةاملوف((. ))فلنحييٌنه  حياةن طٌيبةن(( في الٌدنيان كالحياةي الطٌيبةي ىي الٌضمانةي لكلٍّ بأحس
ما قالوي سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن ))كلنجزةٌنه  أجرى (( أم في ااخرًة ))بأحسًن ما  

في  خرعكن كغناؾى ملءي قلبكن ث   إف   كانوا ةاملوف((. فاألمني ماكى في دنياؾن كاألمني ةبلحقيكى 
 اهللى عز  كجل  ةأمري الٌدنيا أف عكوفى طوعى أمرؾى كخادمان ةطوؼي من حولك.

أليسى ىذا كبلـى سيًٍّدنا رسوًؿ اهلل؟ إذانهلل لماذا نارضي عن أكامًر اهلًل في كثيرو مٌما أمرنا بًو في بيوعًنا؟ 
؟ في شؤكننا كلٍّها؟ كنوزٍّعي أىدافنا ىمومان ىنا كىنا كىناؾ؟ من في أىلينا؟ في أسواًقنا؟ في عجاراعًنا

الٌضامني لكى أف عتحو ؿى ىموميكى ىذًه إلى ساادةو عحقٍّعي لكى  مالكى بادى أف أعرضتى عن اهلًل عز  
 كجل  الذم بيدًه كلُّ شيء؟
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صادؽو في إسبلمًو دستوران  ىذا الحدةثي الٌنبومُّ الاظي ن أعمٌنى أف ةٌتخذى منوي كلُّ إنسافو مسل و 
لحياعون ةتمس كي بالرٍّعٍّ الثٌاني منوي كةٌتقي الوقوعى في الرٍّعٍّ األك ًؿ منون أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللن 

 الاظي ن فاستغفركهي ةغفر لك ...
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 اٌٝ إٌّّٛػ١ٓ ِٓ اٌؾظ ٘نا اٌؼبَ

 

ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

يرةه من شاائًر اإلسبلـن بل ىو ركنه من أركاًف اإلسبلـ. ال شك  أف  الحج  إلى بيًت اهلًل الحراـً شا
كحسبيك  دليبلن على ذلكى بل برىانان على أىٌميًة ىذًه الٌرايرًة قوؿي اهلًل سبحانوي كعاالىهلل )كهلًل على 

ىي ى الٌناًس ًحجُّ البيًت من استطاعى إليًو سبيبلن(. كالٌنداءي الذم كٌجهوي اهللي سبحانوي كعاالى لخليلًو إبرا
على نبييٍّنا كعليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل )كأذٍّف في الٌناًس بالحجٍّ ةأعوؾى رجاالن كعلى كلٍّ ضامرو ةأعينى من  

 كلٍّ فجو عميع(.

كلكن ةنبغي أف نال ى أف  كجوبى الحجٍّ إلى بيًت اهلًل الحراـً ةتوٌقفي على شرائ ى ال بد  من مارفًتهان 
اهلًل الحراـً لوي شركطه ماٌينةه ال بد  من مارفتها. كلسنا اافى بالدًد بياًف كإف  جوازى الحجٍّ إلى بيًت 

علكى الٌرركًط كال ىذهن كلكن  اإلنسافى الذم ةرةدي أف ةتقر بى إلى اهلًل عز  كجل  بهذا النُّسيًك ةنبغي 
ٌرايرةن كما ةنبغي بادئى ذم بدءو أف ةاكفى على مارفًة الٌررائً  التي عندىا ةستقرُّ كجوبي ىذًه ال

 أف ةتار ؼى على الٌرركًط كاألسباًب التي عندى عوافيرًىا ةحلُّ لوي الحجُّ إلى بيًت اهللو الحراـ.

إف  من الٌناًس من ةٌتجهوفى إلى الحجٍّ ظٌنان منه  أنٌه  ةتقر بوفى بذلكى إلى اهللن كما عرفوا أنٌه  بذلكى 
باضان أك كثيران من شرائً  إباحًة ىذا الحجٍّ ل  عتحٌقع لدةه .  بػىايدكا عن اهلًل عز  كجٌلن ذلكى ألف  

كمعى ىذا كذاؾن فاف  اإلنسافى كثيران ما ةتهٌيأي ألداًء ىذا النُّسيكن كةٌتجوي بقلبًو كعواطفًو إلى 
غاةتًو  االستجابًة لنداًء اهلًل سبحانوه كعاالىن ث   عحوؿي الاقباتي المختلفةي دكفى ذلكن كةيالىدُّ عن بلوغً 
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ىذًه كما صد  المرركوفى ةومان ما رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى كأصحابوي عن البيًت الحراـً ةوـى أف 
ـي كماوي ثٌلةه كبيرةه من أصحابًو ماتمرةنى إلى مٌكةى المكٌرمةن فما  عوٌجوى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

 الاملي في ىذًه الحاؿ؟

 ىو الذم ةحلُّ المركلةى كةذةبي الماًضلةن فاف كيًجدى اإلخبلصي هلًل عز  كجل  ال اإلخبلصي لوجًو اهللً 
 إشكاؿى أبدانن كلكن  اإلخبلصى إف ل  ةتوافر أك كافى ضايفان فما أصابها من مركلةو ال حل  لها.

اللحةو ما من إذا كانًت الاواطفي الٌنفسٌيةي ىي الحافزن كإذا كانت الٌرغبةي التي عرعب ي كعٌتاللي بم
مالالً  اإلنساًف الٌنفسٌيًة أك الماٌدةًٌة ىي المحٌرؾي كالمهيٍّجن ث   قامت عقبةي عمناوي عن بلوًغ ىدفًو 
كعحقيًع مأربًو كىوى في الظٌاىًر حجٌّ إلى بيًت اهلًل الحراـن فاف  اله   ةفيضي في قلبون كإف  الحزفى 

كاًف فؤادًه كنفسون ذلكى ألف  أمنيةن نفسٌيةن اىتاجت بينى ةقيموي كال ةيقًادهن كإف  األل  ةطوؼي بأر 
جوانحًو ل  عتحٌقعن كألف  ىدفان ةأكم كةٌتاللي بماللحةو من مالالً  الٌنفًس كالكياًف قامت بينى 

 جوانحًو ث   ل  ةملك عحقيقان لهذًه المالال .

ال ىدؼى لوي من كراًء ذلكى إال أف ةناؿى أٌما إف كافى ىذا اإلنسافي مخلالان هلًل عز  كجل  فيما عزـى عليًو 
رضى اهللن كإال أف ةسجٍّلى في صحائفًو باضان من البرٍّ الذم ةقرٍّبوي إلى اهلًل سبحانوي كعاالى غدانن فاف  
ىذا اإلنسافى ال ةااني من أمٍّ مركلةو إف ل  ةتحٌقع لوي ما ىدؼى إليون كال ةمكني أف ةرارى بأمٍّ أل و 

ةكن في قضاًء اهلًل سبحانوي كعاالى أف ةحقٍّعى لوي ما قالدن إذا كنتي قد أخلالتي هلًل  في كيانًو إف ل 
عحلُّ محل  الاملن كىذا مانى  -بل دائمان  -في ىذا الامًل فانٌني ال شك  أدرؾي أف  النٌػٌيةى كثيران ما 

 القاعدًة الٌسليمًة الاٌلحيحةهلل )نٌيةي المرًء خيره من عملو(.

الكبلـً أف  اإلنسافى إذا نول الخيرى فلوي أف ةنسخى الاملى بالنٌػٌيةن ىذا عبلعبه ليسى مانى ىذا 
بالقاعدةن كلكن  مانى ىذا الكبلـً أف  اإلنسافى إذا قالدى الخيرى الذم شرعوي اهللي عز  كجل  كابتغى 

اتي بينوي كبينى بذلكى رضى اهلًل كحدهن كساى سايوي من أجًل إنجاًز ما قالدى إليون ث   قامًت الاقب
ذلكى الخيًر الذم ابتغاهي فل  ةستطع عطبيقان لذلكن فاف  النٌػٌيةى التي قالدى بها كجوى اهلًل عحلُّ محل  
عملون كعمؤلي ذلكى الفراغى كٌلون كةكتبي اهللي لوي األجرى الذم كافى ةكتبوي لوي فيما لو أنٌوي كيفٍّعى لهذا 

 ةتوافري اإلخبلصي لوجًو اهلًل سبحانوي كعاالى. الامًل كامبلن غيرى منقوص. ىذا عندما
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فاذا كافى ىدفي مرضاةى اهلًل سبحانوي كعاالىن كليسى قالدم أف عكتحلى عينامى بالكابًة كمنظرًىان كال 
أف أجدى نفسي بينى الحجيًج في ذيرل عرفاتى أك في سفوًح ًمنى أك في أمٍّ جهةو من الجهاتن إنٌما 

كلًٍّو كسيلةن لرضى اهلًل سبحانوي كعاالىن فاذا كافى ىذا القالدي موفوران فاف    الهدؼي أف أجالى من ذلكى 
ةنبوعى األجًر ىو ىذا القالدن كإف  مناطى رضى اهلًل عز  كجل  ىو ىذا القالدن كىذا مانى قوله هلل 

 )نٌيةي المرًء خيره من عملو(.

بالاحًب ىذًه النٌػٌيًة عن بلوغ ما قالدن  بل كثيران ما ةكوفي القالدي إلى الحجٍّ عندما عتقٌطعي األسبابي 
ربٌما عكوفي ىذًه النٌػٌيةي أباد على األجًر كالمثوبًة مٌما لو حج  فابلن إلى بيًت اهلًل الحراـن كيفى ذلك؟ 
عندما عتوافري النٌػٌيةي ابتغاءى مرضاًة اهلًل كحدهن ث   ال ةكتبي اهللي عز  كجل  ليى الٌحجى الذم قالدعيون من 

ٌقًع أف ةهٌزنيى الٌروؽي إلى علكى األماكنن كمنى المتوٌقًع أف ةفيضى قلبي حنينان إلى بيت اهلًل المتو 
الحراـن كإذا جاءى ةوـي عرفةى ربٌما أجدي نفسي مردكدان بكلٍّ مراعرم إلى علكى األماكًن المقٌدسة. 

عليون فالنٌػٌيةي مالدري أجرو  ىذًه المراعري المحرقةي للكيافن الممٌضة للٌنفًس كالاواطفن كلُّها مأجوره 
كمنبعي رضان من اهلًل سبحانوي كعاالىن كىذا الٌتروُّؽي الذم ةراري بًو اإلنسافي ةومان فيومانن كلُّ ذلكى 

شيءه مأجوره عليو.  كلو أف  ىذا اإلنسافى كيتبى لوي الحجُّ رب ما ل  ةكن ةراري بريءو من ىذا الحنينن 
لوي أف ةينًجزى ما قالدى كأف ةيحقٍّعى ما اشتاؽى إليًو ألطفأى ساييوي حرارةى شوقون لو أف  ىذا اإلنسافى كيًتبى 

 كمن ث  هلل فاف  األجرى ةكوفي على الحجٍّ كحدهي كال أجرى لوي على شوؽو مفقود.

كمن ىنا قاؿى الالماءي الٌربٌانٌيوفى ككثيران ما كر رى ىذا الكبلـى أكثري من كاحدهلل )ألف ةكوفى جسمي ىنا 
قلبي ةطوؼي ببيًت اهلًل الحراـً خيره لي من أف ةكوفى جسمي ىناؾى كقلبي كعواطفي عطوؼي بدكةرًة ك 

أىلي كموطني كأسرعي(. ما مانى ىذا الكبلـ؟ مانى ىذا الكبلـهلل أف  اهللى ةنظري إلى القلب كإلى 
عمتزج بًو كيديراتي  المراعرن فاذا عل ى اهللى من عبدًه صدؽى طلبن كأف  طلبوي صاؼو عن الٌروائًب ل 

رغائبى نفسٌيةن كال حظوظه جسدةٌةو كإنسانٌيةن فاف  اهللى سبحانوي كعاالى ةكتبي لوي األجرى كامبلن. فاذا 
عل ى اهللي اشتياقون كعل ى اهللي حنينو إلى علكى الٌربوًع أك إلى مثول رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن  

 إلى ذلكى لوي أجران  خر. كتبى اهللي عز  كجل  باإلضافةً 

كىكذا فاف  اإلخبلصى ةحلُّ المركبلتن كما أكثرى الذةنى حاكلوا الحج  إلى بيًت اهلًل الحراـً كساوا 
سايان الىثان إلى ذلكى ث   إف  األسبابى عقطٌات دكنه  كل  ةتحٌقع له  ما رغبوا فيون جلىس الواحدي 

ران ألن وي ل  ةقالد أمران ماٌدةٌان كإنٌما قالدى رضى اهللن كىو ةال  منه  في عيقًر دارًه راضيان حامدان شاك
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أنٌوي قد ساى سايون كمٌحضى نٌيتوين ككٌجوى قلبوي إلى ما ةرضي اهللن فاذا قبلى اهللي عز  كجل  منوي ذلكى 
 فأنا  بهذا القالًد من حجٍّ مبركر.

مظاًىرى أعمالًنا باإلخبلًص الٌنابًض في قلوبًنان ةنبغي أف نتالو رى ىذا أةُّها اإلخوةن كةنبغي أف ناالجى  
كلال  ىذًه مركلةي المراكًل في كثيرو من األحياًف كبالٌنسبًة لكثيرو من الٌناس. نحني نايشي عالران 

عحٌوؿى فيًو كثيره من الطٌاعاًت المبركرًة إلى صورو كطقوسو كأشكاؿو ريبطت بها منافعي ماٌدةٌةن كنيطت 
ةن عحٌولت ىذه الطٌاعاتي بسبًب ذلكى إلى أشكاؿو لها رسوـي الطٌاعاًت كلكٌنها بها رغائب غرةزةٌ 

فارغةه عن ركحها كحقيقتها. كالحجُّ كاحده من ىذًه المناسًك كىذًه المراعرن ةنبغي أف ناالجى ىذا 
 ى األمرن كماالجتوي أف ةاودى اإلنسافي إلى قالدهن )بل اإلنسافي على نفسًو باليرة(. ةستطيعي أف ةال

 دكافاوي كةستطيعي أف ةال  مقالدهي كمنابعى رغائبو.

كإذا عرفنا ىذا أدركنا السٍّرى في الفرًؽ بينى ىذا الاالًر كالاالوًر الٌسابقةن لو رأةنا عرجمةى كثيرو من 
الالماًء الٌربٌانٌيينى كاألئمًة الاٌلالحينى الذةنى كانوا ةايروفى في مناطعى قرةبةو من بيًت اهلًل الحراـن 

ساءلنا عن عدًد الحٌجاًت التي حٌجها كله منه ن قد ال نجدي أف  الواحدى منه  حج  أكثرى من كع
أصابًع اليًد الواحدةن ىذا إف أعي ى لوي ذلك. بينما نحني نجدي في عالرًنا اليوـى أٌف عاٌمةى الٌناًس ةيتاحي 

إذا عددتى الايميراًت التي ةػيوىٌفعي لها   لكثيرو منه  أف ةحٌجوا في كلٍّ عاـو مٌرةن لبيًت اهلًل الحراـ. أٌما
كثيره منه  إلنجازىان فقد عكوفي ىذًه المناسكي ال حسابى لها كال عخضعي إلحالاء. كيفى ىذا؟ 

أكلئكى الٌربٌانٌيوفى ل  ةيكتب له  من ذلكى إال الٌنذري القليل القليلن كفيه  من ل  ةحج  إال مٌرةن 
أماكنى قرةبة من مٌكةى المكٌرمًة كالمدةنًة المنٌورة. المرجعهلل ىذا كاحدةن ككثيره منه  كافى ةايشي في 

الذم قيلتهلل ليسى المه ُّ أف ةرعحلى الجسدي ذىبان  ةبانن إنٌما المه ُّ أف عكوفى أشواؽي الفؤاًد متلظٌيةنن 
ىذا  كأف عكوفى ىذًه األشواؽي صافيةن من أمٍّ شائبةن كاملةى االحتراًؽ لوجًو اهلًل سبحانوي كعاالى.

الفارؽي ىو الذم جالى مظاىرى ىذًه المناسًك قليلةن في حياًة أكلئكى الٌربٌانٌيينن ككثيرةن في حياةو كثيرو 
ٍـّ المسلمينى في ىذا الاالر.  من عوا

أسأؿي اهللى عز  كجل  أف ةجالى أعمالنا خالالةن لوجًو اهلًل عز  كجٌلن كأف ةرزقىنا السٍّر الذم ىو عنوافي 
 للابدن أال كىو اإلخبلص. فاستغفركهي ةغفر لك ... محٌبًة اهللً 

 



  

 ~1432 ~ 
 

 فٛاهط ا١ٌَٛ فٟ ا١ٌّياْ

 

 ميزاف التاامل مع الخلع )لنا الظاىر كاهلل ةتولى السرائر(

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف  الٌدةنى الذم أكرـى اهللي سبحانوي كعاالى بًو عبادهي كشٌرفه  بًو عندما ابتاثى بًو إلى الٌناًس الرُّسيلى 
 باًف اثنافهللىذا الٌدةني لوي جان كاألنبياءن

جانبه ةتمث لي في األحكاـً الظٌاىرًة التي أمرى اهللي عبادىهي أف ةتااملوا على أساًسهان كىذا الجانبي ىو 
الذم ةسٌمى بالٌررةاًة التي أنزلها اهللي عز  كجل  على عبادهن كمن خبلًؿ موازةًن الٌررةاًة ةتااملي 

رةاًة ةريعي فيما بينه  األمري بالماركًؼ كالٌنهيي عن الٌناسي باضيه  مع باضن كمن خبلًؿ موازةًن الرٌ 
المنكرن كمن خبلًؿ موازةًن الٌررةاًة أةضان ةستقرُّ القضاءي فيما بينى الٌناًس طبعى أكامًر اهلًل سبحانوي 
كعاالى. كةٌتس ي ىذا الجانبي في جملتًو بأف  أحكاموي ظاىرةن عنطبعي عليها القاعدةي القائلةهلل )لنا 

ري كاهللي ةتوٌلى الٌسرائر(. كةنطبعي عليها قوؿي سيٍّدنا عمر لباًض المتخاصمينى إليوهلل )إنٌما الظٌاى
نيقاًضيك ي اليوـى بما ظهرى لنا منك (. فهذا ىو الجانبي األٌكؿي من الٌدةنن كىو الجانبي الذم ةسٌمى 

 بالٌررةاة.

كعاالى عن عبادهن كمن ث   فهوى ل  ةمكٍّنه  أٌما الجانبي ااخري منوي فجانبه خفيٌّ أخفاهي اهللي سبحانوي 
بأف ةتااملوا فيما بينه  على أساسون كل  ةمكٍّنه  بأف ةتقاضوا فيما بينه  بموجبون كل  ةاًطًه ي 

الاٌلبلحيةى في أف ةأمركا بماركؼو أك ةنهوا عن منكرو على أساسو. ىذا الجانبي ىو الجانبي المتالٍّعي 
القضاةان كبما استكن  بينى جوانً  الٌناسن فأسراري الٌناًس كبواطنه   ببواطًن األمورن كبخفي اتً 
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كمراعرى ي الخفي ةي باضيه  عن باضو إنٌما عيحاؿي إلى أحكاـو أخرل ةنظري فيها اهللي سبحانوي كعاالىن 
كةقاضي بينى عبادًه ةوـى القيامًة على أساسهان كىذا الجانبي ااخري ىو الجانبي الباطنيُّ الذم 

 ةسٌميًو الالماءيهلل الحقيقة.

فمن خبلًؿ فهً  اإلنساًف لررةاًة اهلًل كانضباطًو بها ةتقي دي بالمنهًج الذم أمرهي اهللي عز  كجل  بًو 
كةنهضي بواجًب األمًر بالماركًؼ كالٌنهًي عن المنكرن كمن خبلًؿ فهً  ىذا الجانًب ااخًر الباطنيٍّ 

مع عباًد اهلًل عز  كجل  جمياانهلل ةاامله  طبعى موازةًن الٌررةاًة  الخفيٍّ ةتأد بي اإلنسافي المسل ي 
الظٌاىرةن كةقاضيه  إلى أحكامها الفقهي ًة الثٌابتةن كةأمرى  بالماركًؼ كةنهاى  عن المنكرن فاذا 
لها كصلى إلى حدكًد البواطًن المظلمًة الخفي ًة عنوي أحالها إلى محكمًة اهلًل عز  كجل  كقضائون كأحا
إلى علً  اهلًل سبحانوي كعاالى الذم ال عنٌد عنوي خافيةن كال ةرردي عنوي سرٌّ من األسرارن بالتزاـً 
اإلنساًف بالٌررةاًة ةقي ي منهجى ىذا الٌدةًن فوؽى األرضن كبتقدةرًه للحقيقًة ةتأد بي مع عباًد اهلًل 

 سبحانوي كعاالى جمياان.

رزاًف ظاىرىةًن متمٌيزةًن في قوًؿ اهلًل سبحانوي كعاالىهلل ))ناليبي كانظركا إلى ىذةن الجانبيًن كيفى ةب
برحمًتنا من نراءي كال نضيعي أجرى المحسنين((. أٌما قولوي عز  كجٌلهلل ))ناليبي برحمًتنا من نراء((ن 

ذةنى فانٌوي بيافه للحقيقًة الخفٌيًة عٌنان من ى  الذةنى ةستأىلوفى غدان رحمةى اهلًل عز  كجٌل؟ كمن ى ي ال
ن كمهما رأةتى إنسانان ملتزمان في ظاىرًه بأكامًر الٌررعن  ةيخرىجوفى عنها؟ ىذا شيءه ال نارفوي ىذا اليـو
هلل إف  ىذا  منالاعان إلى أكامًر اهللن فلن عستطيعى أبدان أف عتأٌلى على اهلًل بموًجًب ىذا الظٌاىًر فتقوؿى

الٌدةًن في ظاىرًه كخفيى عنكى جانبن عنظر إلى  مٌمن سترمله  رحمةي اهلًل غدانن لقد رأةتى جانبان من
كاقاًو الذم عراهن بموجًب ىذا الواقًع عأمرهي بماركؼهلل لكى ذلك. عنهاهي عن منكرهلل لكى ذلك. 

عقاضيًو كعقضي لوي بما عارفوي من أحكاـً الٌررعهلل لكى ذلك. كلكٌنكى ال عستطيعي أبدان أف عحك ى على 
إال اهللي عز  كجٌلن كبما سينتهي إليًو حالوي عندى اهلًل سبحانوي كعاالىن  ظاىرًه بالجذكًر التي ال ةارفيها

كىذا مانى قولًو عز  كجٌلهلل ))ناليبي برحمًتنا من نراء((ن ما ىو قانوفي ىذًه المريئة؟ أخفى اهللي 
ين((ن عنكى ذلكن من ى ي الذةنى ةاليبه ي اهللي برحمتو؟ ال نال  .. ث   قاؿهلل ))كال نضيعي أجرى المحسن

ىذا ىو الجانبي الٌررعٌي. كالميزافي ىو اإلحسافن فكلُّ من أحسنى معى اهلًل عز  كجل  فسارى على 
الاٌلراًط الذم أمرهي اهللي عز  كجل  بًو كالتزـى باألكامًر كابتادى عن الٌنواىي كعمس كى بحبًل اهلًل عز  كجٌلن 

ن ألزـى ذاع وي الالي ةى كال ميلًزـى لوي أنٌوي لن ةضيعى مثوبتو كلن ةيضيعى أجرهي  فاف  اهللى سبحانوي كعاالى قد التـز
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كما قاؿى عز  كجل  في  ةةو أخرلهلل ))إنٌا ال نضيعي أجرى من أحسنى عمبلن((ن ىذا ىو الميزافي الٌررعيُّ 
ندرؾي  الذم نتااملي في داًر الٌدنيا على أساسون كلكن  اهللى أخفى عٌنا جانبان  خرى ال نارفيوي كال

مقاةيسوي كموازةنون كهلًل في ذلكى حكمةه كأمُّ حكمة. كانظركا إلى ىذةًن الميزانيًن أةضان أك إلى ىذةًن 
الجانبيًن أةضان كيفى ةتجٌلياًف في قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))اهللي ةجتبي إليًو من ةراءي كةهدم إليًو من 

أم  -بيافه للحقيقًة الخفٌيًة عٌناهلل ))اهللي ةجتبي ةنيب((. أٌما الجزءي األٌكؿي من ىذًه ااةًة فرس ه ك 
من ةراء((ن من ى ؟ ال نال . ككيف؟ ال نال . بماذا استحٌقوا ىذا االجتباء؟ ال  -ةجذبي إليًو 

نال . لال  حٌبان سرل من ربٍّ الاالمينى لطائفةو من عبادًه لسببو من األسباًب ال نارفيون فكافى ىذا 
جتباًء ىؤالًء الابيد. ىذا شيءه ةتال عي بالحقيقًة الخفٌيًة عٌنان ال نتااملي ماها الحبُّ الٌسارم سببان ال

كنكلي األمرى في ذلكى إلى اهلًل عز  كجٌلن ث   قاؿهلل ))كةهدم إليًو من ةنيب((ن ميزافي الٌررًع ىا ىنا 
اهلًل باقلًو الحٌرن بقالدًه  كاض ن ألزـى ذاعوي الالٌيةى أف ةهدمى كل  إنسافو التفتى إلى اهللن التفتى إلى

الخالًه من شوائًب الكبًر كالانادن التفتى إلى اهلًل ال بسلوؾ فالٌسلوؾي بقدرةو من اهللن ال ًبخيطىن 
فالخيطى ةػيوىفػٍّقيكى إليها اهللن كلكٌنوي التفتى إلى اهلًل بقالدهن بازمون بارادعون ىذا ىو ميزافي الٌررعن 

بينى موازةنى شرعٌيةو نتااملي فيما بيننا على أساًسها كنحك ي كنتقاضى  ةضاينا البارم عز  كجل  إذان 
 بموجًبها.

كلكن علينا أاٌل نتجاكزى ىذا الحٌدن كأاٌل نتأٌلى على اهللن كأاٌل نجالى من موازةًن الٌررًع المتاٌلقًة 
جل  مٌنا صبلحيةى القضاًء فيهان باألموًر الظٌاىرًة قوانينى عتال عي بالخفاةا الباطنًة التي استلبى اهللي عز  ك 

كاستلبى مٌنا اهللي عز  كجل  صبلحيةى الحكً  بموجًبهان ما الحكمةي من ذلك؟ الحكمةهلل أف ةظل  
اإلنسافي مهما طب عى أكامرى اهلًل عز  كجل  بينى الخوًؼ كالٌرجاءن لال  الموازةنى الخفٌيةى قضت برقائون 

فيما ةبدك عقضي بساادعون الحكمةي من ذلكى أف ةتأد بى أحدينا مع ربٍّ  كإف كانًت الموازةني الظٌاىرةي 
الاالمينى سبحانوي كعاالىن كةتأد بى مع عبادًه ااخرةنن فأنا  مريؾى بالماركًؼ كأنهاؾى عن المنكرن 

أىًل  كأذكرؾى باهلًل كال أزةدي على ذلكن كمهما رأةتيكى جانحانن ال أعأٌلى على اهلًل كأحك ي أن كى من
الٌضبلؿن لال  سٌران خفٌيان ةجتذبيكى اهللي بًو إليون لال كى أنتى كاحده مٌمن قاؿى اهللي عنه هلل ))اهللي ةجتبي 

 إليًو من ةراء((ن لاٌلكى كاحده مٌمن قاؿى اهللي عز  كجل  عنه هلل ))ناليبي برحمًتنا من نراء((.
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دةًن اهلًل سبحانوي كعاالى مهما أظمأى نهارهي  الحكمةهلل أف  اإلنسافى الذم عرؼى ىذةًن الجانبيًن من
ـى ليلوي متاٌبدان متهٌجدانن كمهما التزـى األذكارى كاألكرادى كالٌتسبي ى كاالستغفارن ةبقى  صائمانن كمهما قا

في خوؼو ككجلو من اهلًل عز  كجٌلن ألنٌوي أمسكى من الٌدةًن بميزانًو الظٌاىرن كخفيى عنوي ميزانوي الباطنن 
ـى الحكمًة الباىرًة التي ةقوليها ابني عطاًء اهلًل الٌسكندرٌمهلل )إذا أردتى أف ةيفتى ى  كةقفي  ىذا اإلنسافي أما

لكى بابي الٌرجاءن فاشهد ما منوي إليك. كإذا أردتى أف ةيفتى ى لكى بابي الخوؼن فاشهد ما منكى 
ةضانن فانظر إلى الٌرحماًت الواساًة إليو(. إذا أردتى أف ةيفت ى أمامكى أبوابي األمًل بمغفرًة اهلًل عر 

الكثيرًة التي عفدي إليكى منى اهلًل دكفى أف ةقابلكى اهللي سبحانوي كعاالى باستحقاقكى ك ثامكن ىذا 
الميزافي دليله على أف  اهللى ةغفري لابادًه جمياان. كلكٌنكى إذا أردتى أف عرهدى الخوؼى من مقًت اهلًل عز  

ا ةسرم منكى إلى اهللن انظر إلى عقاليًرؾى في جنًب اهللن انظر إلى إساءىًعكى كجل  كعذابًو فانظر م
إلى اهللن انظر إلى استكباًرؾى على اهللن انظر إلى ابتاادؾى عن اهلًل عز  كجل  منامان كالتزامكى ككقوًفكى 

ـى األشباًح كالاٌلوًر التي عنسبي إليها كل  فضلو كعنسبي إليها كل  نامة.  أما

الحقيقةي أةُّها اإلخوة ةجبي أف نلتزمهان كةنبغي أف نال ى أف  دةنى اهلًل كلٌّ مكٌوفه من ىذةًن  ىذهً 
الٌطرفينن فمن كعى الٌررةاةى فق  ال ةؤمىني أف ةهومى في ضبلؿو كعيوو من عألٌيًو على اهلًل سبحانوي 

 الٌررائعى كةتيوى عن االنضباًط بها. كعاالىن كمن نظرى إلى الجانًب الخفيٍّ ال ةؤمني عليًو أف ةتيوى كةترؾى 

فالله   اجالنا مٌمًن اعٌباوا شرةاتكن كمٌمن  منوا بالحقيقًة الخفٌيًة التي أخفيتىها عٌنان كنسألكي الله   
 أف عرزقىنا كماؿى األدًب ماكى كصدؽى األدًب مع عبادؾن فاستغفركا اهللى ةغفر لك .
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 ٓ اٌشمبق ٚاٌقالف٘ىنا ٠َُزغً اٌؾظ ٌزؾم١ك ِي٠ل ِ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمد
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 اهللهلل أما بادي فيا عبادى 

ما من شكٍّ في أف  الحج  إلى بيًت اهلًل الحراـً ركنه من أركاًف اإلسبلـن كقد عبي نى ىذا كعيًل ى مٌما 
ـي اهلًل سبحانوي  عيًل ى من أحكاـً كحقائًع اإلسبلـً الٌضركرةًٌة البدىٌيًة التي ال ةرعابي فيها مسل ن ككبل

. إذ قاؿى في محكىً  كتابًوهلل )كهلًل على الٌناًس ًحجُّ كعاالى في كجوًب الحجٍّ على المستطياينى صرة ه 
ـي مكٌرره في أكثرى من موضعو في كتاًب اهلًل سبحانوي  البيًت من استطاعى إليًو سبيبلن(. كىذا الكبل

 كعاالى.

 كلكن ةنبغي أف نال ى أةضان أف  كاقعى ىذا الحجٍّ إلى بيًت اهلًل الحراـً في ىذا الاالًر كظاىرةو متبٌينةو  
ةراىا المسلموفن إنٌما عجسٍّدي حقيقةى ما قالوي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى في حدةثًو الاٌلحي هلل 
ـي جوابان  )ستداعى عليك ي األم ي كما عداعى األكلةي إلى قالاتها(ن إلى أف قاؿى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

هلل )بل أنت  كثيره كلكٌنك  غثاءه كغثاًء عن سؤاًؿ سائلهلل أمن قٌلةو نحني ةا رسوؿى اهلًل ةومئذ؟ قاؿ
الٌسيلن كسينزعن  اهللي الٌرىبةى منك  من قلوًب أعدائك ن كسيقذفن  في قلوبك ي الوىن(. كلػٌما سألوي 

 أحدى  عن الوىًن قاؿهلل )حبُّ الٌدنيا _أك الحياة_ ككراىيةي الموت(.

رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى بها مآؿى فنحني ال نجدي صورةن عتجٌسدي فيها ىذًه الاٌلفةي التي كصفى 
المسلمينى كما عتجٌسدي في كاقًع الحجٍّ في ىذا الاالًر إلى بيًت اهلًل الحراـ. أٌما الكثرةي فحدٍّث 

عنها كال حرجن فالمقبلوفى إلى الحجٍّ من كلٍّ حدبو كصوبو كثيركفى كى  في عكاثرو كازدةادن كأٌما 
 سبحانوي كعاالى الحج  من أجًلهان فانٌها ال أقوؿي في عناقه بل في اناداـو  الغاةةي التي كظ فى اهللي 

ـي الوظيفًة التي  كٌلٌين كإذا الحظنا ىذًه الحقيقةهلل عزاةدي الادًد من حيثي الكٌ ن كعناقهي أك انادا
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الحجٍّ في ىذا  كٌظفى اهللي سبحانوي كعاالى الحج  إلى بيتًو الحراـً من أجًلهان الحظنا فابلن أف  كاقعى 
 الاالًر عجسيده لقولًو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل )بل أنت  كثيره كلكٌنك  غثاءه كغثاًء الٌسيل(.

لو أف  ىذًه الكثرةى من الحجيًج في كلٍّ عاـو كىيى عزدح ي حوؿى بيًت اهلًل الاتيعن أك عفيضي بها أرضي 
الكاثرةى كانت فابلن عسيري على نهًج اإلسبلـً  عرفةن أك عفيضي بها بقاعي ًمنىن لو أف  ىذًه الكثرةى 

ككانت عهتدم فابلن بكتاًب اهلًل عز  كجل  كبسٌنًة رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن إذان لحٌقعى اهللي عز  
كجل  من ىذًه الكثرًة اإلةمانٌيًة حزامان ةقي المسلمينى من كلٍّ سوءن كلجالى اهللي سبحانوي كعاالى من 

ًه الكثرًة الاظمى حالنان ةتحاٌلني بًو المسلموفى بل ةحالٍّنوفى بًو عٌزى  كقٌوعه  كغناى  ككحدعه . ىذ
كلكٌننا ننظري إلى ىذًه الكثرًة الكثيرًة فابلن التي ةتباىى بها الك ُّ الاددٌمن كننظري إلى رصيًد ىذه 

المسلمين كعرٌتته  كضياعه  على  الكثرًة فبل نرل شيئانن بل نرل ما ىو مخزون كنرل ما ةؤكٍّدي عفرُّؽى 
الٌرغً  من أف  بيتى اهلًل الاتيًع ةدعوى  إلى االٌعحاًد كالوئاـن كعلى الٌرغً  من أف  كل  شاارو من شاائًر 

الحجٍّ كأف  كل  عملو من أعمالًو كأف  كل  ركنو من أركانًو ةهيبي بالمسلمين أف ةٌتحدكان كةهيبي 
  ةدان كاحدةن بل قلبان كاحدان أةضان.بالمسلمين أف ةكونوا ال

كلكن كأنٌه  ةجتماوفى ىناؾى ليالنوا مزةدان من عوامًل فرقته ن ككأن ه  ةتقاطركفى من كلٍّ حدبو 
كصوبو إلى ىناؾى لتحفرى كلُّ فئةو مزةدان من األخادةًد التي عفرٍّؽي ما بينى الفئًة كالفئًة األخرلن أال 

ااراًء التي ةزدىي كلُّ فرقةو بها كيفى عتسامى ككيفى عتباىى بها أثناءى  عسماوفى إلى الٌراارات؟ إلى
موسً  الحجٍّ إلى بيًت اهلًل الحراـ؟ الحجُّ إلى بيًت اهلًل الحراـن بمقداًر ما ىو ركنه من أركاًف 
ماًع  اإلسبلـً بمقداًر ما ىو مىاينه ثػىرٌّ الٌعحاًد المسلمينى كالجتماًع شمله  كلتضافًر قواى  كاجت

كلمته  على صراطو سواءن كالذم نراهي اليوـى من الحجٍّ مظاىريهن كالذم نفتقدهي من الحجٍّ  ثارهي 
ككظائفون كإذا عبي نى لنا ىذا علمنا أف  المسلمينى ةاانوفى من ببلءو كبيلو جٌدانن بل ةاانوفى من سرطافو 

اإلسبلـً ذاعون ةستررم في  خطيرو جٌدان ال ةستررم في جسً  مجتمعن كإنٌما ةستررم في جس ً 
 جسً  اإلسبلـً ذاعو.

كأنا عندما أقوؿي ىذا الكبلـى أعمٌثلي حٌجةى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى كما حج  حٌجةن غيرىىان 
كأنظري إلى عملون كأنظري إلى ىدةًو الذم كافى ةنثرهي كةنررهي من حولًو كقد ازدح ى المسلموفى كأحدقوا 

حدبو كصوبن كأنظري إلى كصاةا رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى ككافى بوسًع المالطفى  بًو من كلٍّ 
ـي كىوى ةخطبي خطبةى الوداًع التي كد عى بها المسلمينى في ذلكى الموقفن كافى  عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
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له  ضمنى الخطوًط  بوساًو أف ةقفى به  على دقائًع األحكاـً اإلسبلمٌيةن ككافى بوساًو أف ةضعى 
الارةضًة الخطوطى الٌتفاليلٌيةى الٌدقيقةى أةضانن ككافى بوساًو أف ةضعى على كلٍّ حرؼو نقطتوي أك نقاطوي 

 لكي ال ةختلفى المسلموفى في ىذًه الٌدقائًع من باد.

 

اهي كقفى كلكٌني أصغي إلى خطابًو ىذا فبل أراهي عر جى على شيءو من ىذًه القضاةا الٌتفاليلٌيةن كال أر 
ـى  عندى مسألةو من ىذًه المسائًل االجتهادةٌةن كإنٌما رس ى للمسلمين المباًدئى الكٌلٌيةن ككضاه  أما
ـى ما قد  الخطوًط الارةضًةن كاعتالرى له  من اإلسبلـً الجذكرى المجٌماةن كعركه  من فركعها أما

ـى ما قد ةتقٌربوفى إلى اهلًل سبحانوي كعاالى ب أفهامه ي االجتهادةًٌة فيون كبوسًع كلٍّ ةجتهدكفى بًو كأما
منك  أف ةاودى إلى خطابًو صٌلى اهللي عليًو كسل  ى في حٌجًة الوداًع ةوـى عرفةى ليتبي نى ىذا الذم أقوؿن 
كبوساًو أف ةتساءؿهلل لماذا ل  ةيًرح رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى المسلمينى من اختبلفاعه  في 

 -إف ل  ةكن الػميتىأىك د  -دةًٌة الفرعٌية؟ كالمظنوفي برسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل   المسائًل االجتها
أف  اهللى عز  كجل  قد أكحى إليًو كألهموي االختبلفاًت التي ستؤكؿي إليها حاؿي أٌمتًو من بادن فلماذا كقد 

كسل  ى له  الحقائعى التي ىيى الاٌلوابي  ةقينانن لماذا ل  ةىضىًع المالطفى صٌلى اهللي عليوً -أيلًه ى ذلك 
ـى سبله ي االجتهادةٌة؟ لماذا صمت؟ ـى طيرًؽ المسلمينى كأما  الذم ال ةوجدي بادهي إال باطله أما

 

صمتى عن ذلكى كٌلًو كإنٌما رٌكزى كأك دى األمورى األساسٌيةن المبادئى القاطاةى التي ال ةمكني أف ةطوؼى 
ذلك؟ ةاني ىذاهلل أف  على المسلمينى قبلى أف ةتراجركا في القضاةا حولىها خبلؼن فماذا ةاني 

االجتهادةًٌة الجزئٌيًة الخبلفٌيةن عليه  قبلى ىذا أف ةجتماوا على ىذًه المبادًئ األساسٌيًة الكٌلٌية. 
رى فاذا ل  ةجتماوا على ىذًه المبادًئ األساسٌيًة كل  ةوطٍّدكىا في عربًة عقائدى ي اإلةمانٌيةن فبل خي
في أنرطته ي االجتهادةًٌة في الفركًع بادى ذلكن كمهما اجتهدكا بادى ىذا في المسائًل الفرعٌيًة 

كالقضاةا الجزئٌيةن فاف  أنرطته  ىذًه لن عاودى إليه  إال بالخيسرافن كلن عاودى إليه  إال بالٌضرر. 
كسل  ى فجالوا من كتاًب اهلًل عز   كلكن  المسلمينى إف ساركا كراءى ىدًم رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليوً 

كجل  كمبادئًو الكٌلٌيًة الٌراسخًة دعامةى حياعه ن كمن سٌنًة رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى بيافى كتاًب 
اهلًل عز  كجل  فيما بينه ن كمن المبادًئ الكٌلٌيًة الااٌمًة المتمثٌلًة في الٌررةاًة اإلسبلمٌيةن جالوا من 

دستورى حياعه ن سواءه في األموًر االعتقادةًٌة أك في الٌتطبيقاًت كاألموًر الٌسلوكٌيةن إف ى  بدؤكا ذلكى 
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بهذا األمًر فرٌسخوهي في أفئدعه  كاجتمات عليًو كلمته ن فاف  موقفه  من علكى القضاةا الجزئٌيًة 
ك ل  ةٌتفقوان علكى ىي كصٌيةي موقفه ال ةاودي بأمٍّ ضررن سواءه اٌعحدكا أك اختلفوان سواءن اعٌفقوا أ

 رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  .

 

ـى  ؿى حاؿي المسلمينى الذةنى ةسماوفى ىذًه الوصٌيًة كالذةنى ةتأٌملونىها كالمفركضي أنٌه   كلكن إال
ـى  ؿى حاؿي ىؤالًء المسلمين؟  ؿى حاله  إلى الٌسيًر في طرةعو مناقضو لما خٌططوي  ةتدبٌركنها؟ إال

سوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن أمرى  باالجتماًع على الجذكًر كلكن  المسلمينى اليوـى أعرضوا عن ر 
الجذكًر كراحوا ةرتغلوفى بمتاىاًت الفركعن أمرى  رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى أف ةجتماوا على 

ؾى له ي الخبلؼى كعرؾى له ي االجتهادى في ىذًه المبادًئ الكٌلٌيًة التي ال ةساه  أف ةختلفوا فيهان كعر 
علكى القضاةا الجزئٌيًة المتفٌرعًة االجتهادةٌةن فكافى حاؿي ىؤالًء المسلمينى أنٌه  ل  ةتسامحوا فيما 

سام ى فيًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى في الخبلًؼ كاالجتهاًد في علكى القضاةا الجزئٌيًة 
عن علكى المبادًئ الكٌلٌيةن كمن ث   فانٌنا عندما ننظري إلى أنرطًة الحجيًج في كأعرضوا كل  اإلعراًض 

علكى البقاًع المقٌدسًة نبلحظي ظاىرةى الٌتهارًج عحتى مظٌلًة ىذًه الٌرايرًة التي جالىها اهللي سبيبلن 
ةه ما بادىىا كارثةه أةٌها لبلٌعحاًد أكثرى مٌما نرل ظاىرةى االٌعحاًد كالٌتضامًن كاالعٌفاؽن كإف  ىذًه لكارث

 اإلخوة.

 

أف عجمانا مظٌلةي ىذًه الٌرايرًة القدسٌيًة الاظمىن كأف نكوفى في الٌساعاًت التي كٌظفى اهللي عز  كجل  
ىذًه الٌرايرةى فيها لجمًع المسلمينن نكوفي في الوقًت الذم نتفٌيأي ظبلؿى ىذًه الٌرايرًة أكثرى ما 

كوفي عخاصمانن في كلٍّ بقاةو من البقاًع عسمعي شااراًت الٌتهارجن عسمعي نكوفي عهارجان كأكثرى ما ن
شااراًت الٌتكفيرن عسمعي شااراًت الٌتبدةًع فوؽى كلٍّ منبرو كمن فً  كلٍّ خطيبو حٌتى األطفاؿي الاٌلغارن 

عن ةلق نوفى كلماًت إم كاهللن حٌتى األطفاؿي الاٌلغاري الذةنى ل  ةبلغوا سن  الٌرشًد ةلق نوفى كلماًت الٌتبدة
الٌتررةكن كةيدفىعي الواحدي منه  إلى ىنا كإلى ىناؾى ليقوؿى ما قد حيفٍّظىػن كليٌته ى الٌناسى الذةنى من 

 حولًو بما قد ليقٍّنى أف ةٌتهمه  بون كلو سألتى ىذا الطٍّفلهلل ماذا عاني بما عقوؿ؟ ل  ةًع جوابان.

 



  

 ~1441 ~ 
 

كالحجُّ الذم شرعوي اهللي إنٌما شرعوي اهللي لتذكةًب أسباًب  ىذا كاقعه رأةناهن كىذًه كارثةه شاىدناىان
الخبلؼن شرعوي اهللي عز  كجل  ليجتمعى المسلموفى من ىذًه الٌرايرًة على كلمةو سواءن شرعوي اهللي عز  

ا كجل  ليدفنوا قضاةاى ي االجتهادةٌةى في عربًة عبودةٌته  هللن كما جاؤكا إلى ىذا المكاًف إال لياانقو 
ىذًه الابودةٌةى ث   ةنالاعوا إلى المبادًئ األساسٌيًة الاظمى التي ال ةمكني لؤلٌمًة اإلسبلمٌيًة أف عختلفى 

 حولها ةومان من األةٌاـ. ىذًه ىي مركلةي ىذًه الٌرايرًة اإلسبلمٌيةن من المسؤكؿي عنها؟

 

غي أف نسترارىىان ككلُّنا ةنبغي أف ليسى ىذا ىو المهٌ ن كلُّ مسل و مسؤكؿه عن ىذًه الكارثةن كلُّنا ةنب
نال ى أف  اهللى عز  كجل  ما شرعى ركنان من أركاًف اإلسبلـً الخمًس إال ليكوفى ىذا الرٌكني خادمان لهدؼو 
قدسيٍّ ةتمٌثلي في جمًع كلمًة األسرًة اإلنسانٌيًة على نهجو كاحدن في أف عتساق ى عواملي البغضاًء 

ًد ىذًه األسرًة فتجتمعى ىذًه األفئدةي على صراطو سواءن على مراعرى ربٌانٌيةو كالٌرحناًء من قلوًب أفرا
ـي  كاحدة. فاذا كانًت الاٌلبلةي شرعها اهللي من أجًل إةالاًؿ المالٌلينى إلى ىذا الهدؼن كإذا كافى الاٌليا

هدًؼ أةضانن لهذا الهدؼن كإذا كانًت الزٌكاةي لهذا الهدؼن كإذا كافى الحجُّ عاجان في عحقيًع ىذا ال
فلماذا ةارضي المسلموفى عن األىداًؼ التي رب ى اهللي ىذًه األركافى بها؟ كلماذا ةمانوفى في أف ةلتٌذكا 

 في خلًع عوامًل الفرقًة كالٌرقاًؽ بينى المسلمين؟

 

 ى حوافزى أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةبالٍّرىنا بحقيقًة دةًننا كأف ةيسًق ى عالبٌياعًنا ألنفسنان كأف ةيسقً 
انتالارًنا لذكاعًنا. ىذا الٌداءي الخفٌين الخفيُّ جٌدانن كالذم سيًترى ث   سيًترى ث   سيًترى بأقناةو إسبلمٌيةو 

متنٌوعةو كثيرةن كلو كرفنا ىذًه األقناةى لرأةنان أف  كل  فئةو من ىذًه الفئاًت إنٌما عساى الىثةن لتحقيًع 
ًؽ ىذًه الحلبًة الاٌلراعٌيًة في أمرو جالوي اهللي سبحانوي كعاالى مثابةى ذاعًهان لتحقيًع سيادعًها في نطا

 كحدةو كمثابةى ألفةن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...
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 ٘نٖ  األ٠بَ  اٌّجبهوخ  فوطخ..  ال رُؼ١ّؼٛ٘ب

 

 

كما ةنبغي   الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 عز  كجل  بلياليها أنت  مقبلوفى عٌما قرةبو على أةٌاـو مباركةو ماٌظمةو عندى اهلًل سبحانوي كعاالىن أقس ى اهللي 
عنوةهان بررًؼ ىذًه األةٌاـن كعنوةهان بمكانًتها عندى اهلًل سبحانوي كعاالىن كًعظىً  أجًر الطٌاعاًت التي 
ـي الارًر األٌكًؿ من شهًر ذم  ةتقٌربي بها اإلنسافي إلى اهلًل عز  كجل  في ىذًه األةٌاـ. علكى ىيى أةٌا

قاؿى اهللي عز  كجل  عنها في محكً  عبيانوهلل )كىاٍلفىٍجًر * كىلىيىاؿو عىٍررو *  الحٌجةن كعلكى ىي الليالي التي
 كالٌرفًع كالوعر * كالليًل إذا ةىسر * ىل في ذلكى قس ه لذم ًحجر(.

 

كالقىسى ي الذم ةقس ي اهللي عز  كجل  بًو قس ه مجازمٌّ ليسى من نوًع القىسىً  الذم ةقس ي بًو اإلنسافن 
ال ةوجدي شيءه بادى اهلًل عز  كجل  أجلُّ كأسمى ةجالي اهللي عز  كجل  منوي حكمان كشاىدان بينوي  ذلكى ألنٌوي 

كبينى عباده. كلكن  القىسى ى القر ني  عنوةوه بًاظىً  الػميقسىً  بًو عندى اهلًل سبحانوي كعاالىن كإشارةه إلى علوٍّ 
قسىً  بًو كاالحتفاًء بون فكأف  اهللى سبحانوي كعاالى ةنبٍّوي مكانتون كدفعه للابًد إلى االىتماـً بهذا الػمي 

عبادهي إلى أف  ىذًه اللياليى التي عقبلي على اإلنساًف في أٌكًؿ ىذا الٌرهًر المبارًؾ لياؿو فرةدةه من الااـً  
كعاالى. كقد كلٍّون فما ةنبغي أف عمر  باإلنساًف كىوى ساهو فيهان شارده عن ىوةٌتًو كعن ربًٍّو سبحانوي 

شرحى المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل  ى كأك دى ىذًه الحقيقةى التي نو هى بها كتابي اهلًل عز  كجل  إذ قاؿى 
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في الحدةًث الاٌلحي هلل )ما من أةٌاـو الاملي الاٌلال ي فيو أقربي إلى اهلل سبحانوي كعاالى منوي في ىذًه 
ن شهًر ذم الحٌجةن "قالواهلل كال الجهادي في سبيًل اهلًل ةا األةٌاـ(ن أم في األةٌاـً الارًر األكلى م

هلل )كال الجهادي في سبيًل اهللن إال رجله خرجى بنفسًو كمالًو فل  ةاد من ذلكى بريء(.  رسوؿى اهلل؟ قاؿى

 

ـى كالليال يى في ألفتي نظرم كنظرك  ةا عبادى اهلًل إلى ىذًه األةٌاـً المباركًة المقبلةن مع الالً  بأف  األةٌا
جوىرىا شيءه كاحدن فالٌزمني كاحده في حقيقتون كلكن  اهللى عز  كجل  كما فاكتى في الرُّعبًة بينى 

األماكًن على الٌرغً  من كحدًة جوىًر األماكًن كفضيلًتهان فقد فاكتى أةضان بينى األزمنًة كما ةراءي 
اؿو مظهره من مظاىًر رحمًة اهلًل عز  كللحكمًة التي ةراؤىا اهللي سبحانوي كعاالى. كىيى على كلٍّ ح

كجٌلن فرصةه إثرى فرصة ةالني اهللي عز  كجل  عنها لابادًه الااصينى كالٌراردةنى كالٌتائهينى عن اهلًل عز  
كجل  أف ةلتفتوا إلى اهلل كةالطلحوا ماون فاف  الاٌلل ى مع اهلًل عز  كجل  ال ةكلٍّفي اإلنسافى أكثرى من 

طاىرن كأكثرى من لفتةو صادقةو إلى اهلًل عز  كجل  لبلنالياعن كبمااىدًة الٌنفًس على قلبو سلي و 
 الٌرجوًع إلى صراًط اهلًل سبحانوي كعاالى.

 

ككثيران ما ةيقاؿي لي في المناسباتهلل ك  عكٌرركفى الحدةثى عن ىذًه الليالي كفي المناسبات؟ كك  
ي شأنًها؟ حٌتى لقد غدا الحدةثي عن الليالي الارًر عتكٌلموفى عن ااةاًت كاألحادةًث الواردًة ف

األكلى من ذم الحٌجًة في خطبةو كهذًه الخيطبة أشبوى ما ةكوفي بحدةثو عقليدٌمن فلماذا كلُّ ىذا 
الٌتكراًر كقد كعى الٌناسي كعرفوا؟ فما ىو الجوابي الذم ةنبغي أف ةسماوي ىؤالًء اإلخوةي الذةنى 

الذم نايدهي كٌلما حافى ميقاعيو؟ الجوابهلل أف  اهللى عز  كجل  إنٌما ندبى عبادىهي إلى ةتبر موفى بهذا الكبلـً 
االصطبلًح ماوي كإلى اإلكثاًر من اإلقباًؿ إليًو بالطٌاعًة كالابادًة في ىذًه األةٌاـً عغذةةن لحقائًع 

 عبودةٌته  هلًل عز  كجٌل.

 

ؿي كعتغيٌػري مع عطٌوًر األزمنةن كٌنا باألمًس عبيدان هلًل إذ كٌنا فاذا كانت عبودةٌػتينا هلًل سبحانوي كعاالى عتبد  
فقراءى كأصبحنا اليوـى أحراران إذ عحو لنا إلى أغنياءن إف كافى األمري كذلكى فما ةنبغي أف نكرٍّرى شيئان 

بكياناعًنا  فاتى ميقاعيوي كفاعت أسبابي الحدةًث عنو. أٌما إف كانت عبودةػ تينا هلًل عز  كجل  ملتالقةن 
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ظاىران كباطنانن نحني عبيده هلًل عز  كجل  في كلٍّ عقلُّباعًنا كأحوالًنا في حالًة الفقًر كفي حالًة الغنى إف  
كافى ىناؾى غنىن في حالًة إقباًؿ الٌدىًر إلينا كإدبارًه عٌنان عندما كٌنا أطفاالن ريٌضعى ث   عحو لنا إلى 

جوانحنا. إذا كانت أحوالينا المتبٌدلةي ىذًه عتحر ؾي عحتى مظٌلًة عبودةٌةو  شبابو أقوةاءى عنبضي القٌوةي بينى 
مستمٌرةو في كياناعًنا هلًل عز  كجٌل. إذان فينبغي أف عكوفى ىذًه الٌتذكرةي أةضان مستمٌرةن ما دامت 

 مستمٌران.عبودةٌػتينا هلًل مستمٌرةن إذان ةنبغي أف ةكوفى الٌتذكيري بغذاًء ىذًه الابودةًٌة أةضان 

 

لماذا ال عتبٌرـي من عكراًر الحدةًث عن المواسً  كاألمطاًر على الٌرغً  من أف  الحدةثى عن ذلكى قد 
أصب ى حدةثان عقليدةٌان كما عوؿي من كثرًة عكراره؟ لماذا ال عتبٌرـ؟ كلماذا ال ةالني اإلنسافي أن وي قد عطو رى 

باًت األرض؟ ألف  اإلنسافى كافى كال ةزاؿي ذا ف و فاغرو ةحتاجي كعحر رى من الحاجًة إلى قطًر الٌسماًء كن
إلى طااـن ةحتاجي إلى شرابو على الٌرغً  من عقٌلباعًو كصاودًه كىبوطون فكذلك  عبودةٌةي اإلنساًف 

هللن صبغةه الصقةه بًو مهما ارعفعى إلى أعلى درجاًت الازٍّ كمهما ىب ى إلى أدنى دركاًت الذُّؿٍّ كالحطٌة 
فهو عبده هللن )إف كلُّ من في الٌسماكاًت كاألرًض إال  عي الٌرحمًن عبدان * لقد أحالاى  كعٌدى  

 عٌدان(.

 

إذا كافى األمري كذلكن فكما أٌف اإلنسافى ةحتاجي إلى أشٌاًة الٌرمًس مهما كانت ظركفوي كطالما كافى 
كالٌتذٌلًل كالٌتبٌتل طالما كافى حٌيان عتالاعدي  حٌيانن فهو كذلكى بحاجةو إلى أف ةغٌذمى عبودةٌتوي هلًل بالطٌاعةً 

 األنفاسي كعهب ي كراءى صدره.

 

كىيى فرصةه سانحةه أكرمنا اهللي عز  كجل  بهان ةطٌلعي اهللي عز  كجل  فيها على عبادًه الايالاًة ةنادةه  
ةحتاجي األمري منك  إال  بلساًف الحاًؿ أفهلل أقًبلوا فقد رفاتي مٌما بيني كبينك  الحيجيبى كاألستارن كال

إلى لفتًة صدؽن كإال إلى عزةمًة قلب. أفنترؾي ىذًه الفرصةى عفوعينا ةا عبادى اهلًل كربُّنا الذم ىو كليُّنا 
 كمالكينا من دكًف الخبلئًع أجمع ةنادةنا؟
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مع اهلًل  أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةجالى من ىذًه األةٌاـً المقبلًة إلينا فرصةى اصطبلحو حقيقيٍّ 
سبحانوي كعاالىن كأف ةجالها مناسبةى عوبةو كأكبةو صادقةو إلى اهلًل عز  كجٌلن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري 

 اهللى الاظي ى فاستغفركهي ةغفر لك ...
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َُ ػوفخ  ٘نا ٘ٛ ٠ٛ

 

ك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا ل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
له  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. ال

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

اسطةى الاقًد من حٌباًت ىذا ىو ةوـي عرفةن ىو اليوـي الذم ةركٍّلي بينى أةٌاـً الٌسنًة كلٍّها ما ةربوي ك 
الاقًد كلٍّون ىو اليوـي الذم أعلنى فيًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى في الحدةًث الاٌلحيً  أنٌويهلل "ما 
 ةتقب لي 

من ةوـو أفضلي عندى اهلًل سبحانوي كعاالى من ةوـً عرفةن كخيري الٌدعاًء دعاءي ةوـً عرفة" ما من ةوـو
ادًه كةرعضي إقباله  إليًو بالابودةًٌة كالٌذؿٍّ كالٌدعاًء كالمسألًة كما ةرضى عنه  في اهللي فيًو دعاًء عب

ـي مالكه كالبيهقيُّ عن طلحةى بًن عبيًد اهلًل رضيى اهللي عنوي أف  رسوؿى اهلًل  . كقد ركل اإلما ىذا اليـو
كال أدحري كال أحقري كال أغيظي  صل ى اهللي عليًو كسل  ى قاؿهلل "ما رؤمى الٌريطافي في ةوـو ىو فيًو أصغري 

منوي في ةوـً عرفةن كما ذلكى إال لما ةرل من عنزًٍّؿ رحماًت اهلًل سبحانوي كعاالىن كمن عجاكًز اهلًل عن 
."  الٌذنوًب الاظاـً في ىذا اليـو

 

 المبارًؾ الجليلهلل أىيى فضي
نا ليسأؿي كىو ةالغي إلى ىذًه المظاىًر من فضًل ىذا اليوـً لةه كإف  أحدى

 عرفة؟ أـ ىيى فضيلةه عاٌمةه عمتدُّ للمؤمنينى كالمسلمينى جمياان 
خاٌصةه بمن شهدى الموقفى في ةوـً

أةنما كيجدكا؟ سواءه منه  من أيعي ى لوي أف ةذىبى حاٌجان إلى بيًت اهلًل الحراـً كةقفى ىذا اليوـى في 
ـي المالطفى عليًو الاٌلبلةي  ٌّ ةرملي  الموقًف أك من ل  ةػيتى  له  ذلك؟ كبل كالٌسبلـ كبلـه عا
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المسلمينى جمياان أةنما كيجدكان فهو ل  ةقيٍّد ىذًه الفضيلةى بموقفو مكانٌين كال بنيسيكو كطاعاتو 
ماٌينة. أل  ةقل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "خيري الٌدعاًء دعاءي ةوـً عرفةن كأفضلي ما قلتي أنا كالٌنبٌيوفى 

ذا كافى خيري الٌدعاًء دعاءى ةوـً عرفةن فتلكى الخيرةٌةي عاٌمةه لهذا اليوـً من قبليهلل ال إلوى إال اهلل". كإ
بقطًع الٌنظًر عن طبياًة المكافن بقطًع الٌنظًر عن البلدًة أك القرةًة أك األرًض التي ةوجدي فيها اإلنسافي 

ن كالمه ُّ أةنما كيًجدى ىذا اإلنسافن المه ُّ أف ةيقًبلى إلى اهلًل س بحانوي كعاالىن كأف ةنتهزى في ىذا اليـو
 فرصةى إقباًؿ اهلًل عز  كجل  على عبادًه فييقًبلى ىو أةضان إلى اهلًل سبحانوي كعاالى.

 

ـي عن الٌريطاًف في ىذا  ـى ىذًه الكلماًت التي ةقوليها المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل كإنٌني ألقفي أما
هلل "ما رؤمى الٌريطافي في ةوـو ىو فيًو أصغ ري كال أدحري كال أحقري كال أغيظي منوي في ةوـً عرفة". اليـو

كلقد علمت  أف  أشنعى صفةو كصفى بها اهللي سبحانوي كعاالى الٌريطافى ىي الًكبرن كما علمت  أف  أٌكؿى 
سببو لطرًد اهلًل سبحانوي كعاالى الٌريطافى من ساحًة رحمتًو إنٌما ىو عكٌبرهي على اهلًل عز  كجل  عندما 

 ٌبى على اهلًل كرفضى أف ةطيعى أمره.عأ

 

كإذا كافى ىذا ىو أى   صفاًت الٌريطاًف التي اقتضت طردىهي من رحمًة هلًل سبحانوي كعاالىن فاف  ىذا 
ليوـه عجيبه حٌقان من عمًر الٌدىرن عندما ةستطيعي ىذا اليوـي بما فيًو من أسرارو  -ةوـى عرفة  -اليـو 

ٌلي اإللهيٍّ على عبادهن عندما ةستطيعي ىذا اليوـي بأسرارًه ىذًه أف ةيفرًغى كبما فيًو من مظاىًر الٌتج
من باطًن الٌريطافن كأف ةحيلىوي في ىذا اليـو بل ةحيليوي ىذا اليوـي  -ماانيى الكبرةاء  -ىذًه المااني 

اهللن بل على ذاعوي بما فيًو من أسرار من ذلكى المخلوًؽ المتاجرًؼ المتكٌبًر المتأٌبي ال على عباًد 
اهلًل سبحانوي كعاالى ذاعًو. إنٌوي ليوـه عظي ه من الٌدىرن ىذا اليوـي الذم استطاعى أف ةيفرًغى الٌريطافى من 
 عظمتًو ككبرةائًو كعجرفتًو كعااظيمون كإذا ىو بسرٍّ ىذا اليوـً أصغري كأدحري كأحقري كأغيظي ما عرل.

 

كذان إذان كيفى ةنبغي أف ةكوفى أثري ىذا اليوـً على عباًد اهلًل كإذا كافى أثري ىذا اليوـً على الٌريطاًف ى
عز  كجٌل؟ كيفى ةنبغي أف ةكوفى أثري ىذا اليوـً على أكلئكى الذةنى طيرًدى الٌريطافي من رحمًة اهلًل عز  
من كجل  من أجله ؟ ةنبغي أف ةكوفى لهذا اليوـً سلطافه كأمُّ سلطافو على نفوًسنان ةنبغي أف عنباثى 
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نفوًس المسلمينى نروةه عارمةن كساادةه باسقةن كلٌذةه ال عادليها لٌذةه عندما ةجدي نفسىوي قرةبان إلى اهللن 
مكلوءان برحمًة اهلًل عز  كجٌلن عفيضي عجٌلياتي اهلًل سبحانوي كعاالى عليًو من أنحائون كشرُّ الٌناًس في 

ل  ةمر  عليًو ةوـه كهذا اليوـً كىو في حالةو من  ىذا اليوـً من كافى شأنوي شأفى ىذا الٌريطاًف الذم
 الاٌلغاًر كالمهانًة كالٌذؿٍّ كالحقارًة كاالندحاًر كما ةقوؿي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  .

 

إف  الاجبى كل  الاجًب أةُّها اإلخوةي من أف ةمر  باإلنساًف ىذا اليوـي المبارؾي الذم ةالفوي رسوؿي اهلًل 
هللي عليًو كسل  ى بهذا الوصًف كةالفي حالةى الٌريطاًف فيًو بهذًه الٌراكلةن الاجبي الايجابي من صٌلى ا

إنسافو ةمرُّ بًو ىذا اليوـي كىوى ال ةلتفتي إلى اهلًل عز  كجل  لياودى إليًو باالصطبلحن كىو عاكفه على 
 لًو عن نفسو.إعراضًو كنسيانًو كذىولون ال ذىولًو عن اهلًل عز  كجل  بل ذىو 

 

كإف أنسى فاٌني ال أنسى أبدان ذلكى المرهدى الذم حٌدثتك  عنوي مٌرةن كالذم ةتكٌرري في الٌذىًن كٌلما 
عكٌررت عبلكةي كتاًب اهلًل سبحانوي كعاالى عندما ةقوؿي اهللي سبحانوي كعاالى مالوٍّران ىذا المرهدهلل ))كإذ 

ـى فسجدكا إال إبليسى  كافى من الجنٍّ ففسعى عن أمًر ربًٌو أفتٌتخذكنوي كذرٌةٌتوي   قلنا للمبلئكًة اسجدكا اد
 أكلياءى من دكني كى  لك  عدكٌّ بئسى للظٌالمينى بدالن((.

 

ما عأٌملتي في ىذا الكبلـً الٌربٌانيٍّ مٌرةن إال كشارتي أف  الخجلى ةنبغي أف ةخنيعى اإلنسافى كةنبغي أف 
ثينا ةجتاحوي كٌلٌيان من فرقًو إلى قدمًو من ا هلًل سبحانوي كعاالى. أرأةت  إلى ىذا الكبلـً الاجيبن ةحدٍّ

ربُّنا عز  كجل  عن عكرةمًو الاظيً  لئلنسافن كذلكى عندما أمرى ىذا الٌريطافى الذم ةتحٌدثي عنوي 
ـى سجودى عكرة ن عندما أمرهي بالٌسجوًد اد  و رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى كعن حالًو في ىذا اليـو

ـى  كعبجيلو كعقدةرن كإنٌوي في الحقيقًة سجوده لهذًه الخليقًة كلٍّها متمثٌلةن في أبي األنبياًء كأبي البرًر  د
ـى إذ أمرى الٌريطافى بالٌسجوًد لك. كلكن  الٌريطافى  علًي الاٌلبلةي كالٌسبلـن كٌرمكى اهللي ةا ابنى  د

ـى ىذا  اإلنسافى الذم كٌرموي اهللن كرفضى أف ةبجٍّلى ىذا استكبرى ككافى من الفاسقينن كرفضى أف ةكرٍّ
اإلنسافى الذم بٌجلوي اهللن كاىتاجًت الكبرةاءي بينى جوانحون بل اىتاجًت الاداكةي كالبغضاءي لهذا 

 اإلنساًف بينى جوانً  ذلكى الٌريطاف.
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ءى من دكني كى  لك  عدٌك((؟! كىنا ةيساًئلي البيافي اإللهيُّ اإلنسافى قائبلنهلل ))أفتٌتخذكنوي كذرٌةٌتوي أكليا
أنا الذم كٌرمتك  كأمرتي ىذا الٌريطافى بالٌسجوًد لك  فاستكبرى كاىتاجًت الاداكةي بينى جوانحًو 

لك ن كمعى ىذا عارضوفى عن اإللًو الذم كٌرمك  كعقبلوفى بالوالًء إلى ىذا الٌريطاًف الذم عاداك ؟!  
من دكني كى  لك  عدكٌّ بئسى للظٌالمينى بدالن((. بئسى أف كيفى ىذا؟ ))أفتٌتخذكنوي كذرٌةٌتوي أكلياءى 

ةستبدؿى اإلنسافي الظٌال ي كالةةى الٌريطاًف بوالةًة اهلًل سبحانوي كعاالىن بئسى أف ةستبدؿى اإلنسافي 
الظٌال ن الظٌال ي لمن؟ لنفسون بئسى أف ةستبدؿى ىذا اإلنسافي الظٌال ي بوالةًة اهلًل الذم أحب ون بوالةًة 

اهلًل الذم كر مون بوالةًة اهلًل الذم رفعى مقامون ةستبدؿي بهذًه الوالةًة كالةةى الٌريطاًف الذم أعلنى 
الادكافى لون أعلنى الكبرةاءى عليون أعلنى أنٌوي سيقفي له  على صراًط اهلًل المستقي ن ك لى على نفسًو 

 كعاالى كاحدان من عبادًه لوي شاكران.أنٌوي سيبذؿي كل  جهدو في سبيًل أاٌل ةجدى ربُّنا سبحانوي 

 

كل ما علوتي ىذًه ااةاًت استبد  بيى الحزفن كفاضى في كياني شاوره من الخزًم كاأللً  كالخجًل من 
هلل أف ةحسنى إليكى اهللي فتارضى عنو؟ كأف ةلطمكى  اهلًل سبحانوي كعاالىن كىل ىنالكى شرٌّ من ىذا الٌلـؤ

 قًبلى إليًو كعوارةىوي كعػيقىبٍّلي منوي اليدى كالرٍٍّجلى كالكياف؟الٌريطافي بلطمًة عدكانًو فت

 

كمع ذلكى فاف  اهللى عز  كجل  ةدعو عبادهي بينى كلٍّ ةوـو ك خرى أف ةستيقظوا من ريقادى ن كأف ةنفضوا 
فى غاشيةى ىذًه الغفلًة كىذا الغباًء عن عقوله  ككيانه  فيقبلوا إلى اهلًل سبحانوي كعاالىن إذا كا

الٌريطافي في ىذا اليوـً قد عالاغرى كعضاءىؿى كعضاءؿى ذاٌلن كغيظان من رحمًة اهلًل التي عتدٌفعي لااٌمًة 
عبادهن إذان كيفى ةنبغي أف ةكوفى أثري ىذا اليوـً علينا؟ كيفى ةنبغي أف ةكوفى أثري ىذا اليوـً علينا 

حان ماوي كعطهيران للقلوًب من كلٍّ األدراًف إقباالن إلى اهلل؟ كإنابةن إليو؟ كعودان إلى صراطو؟ كاصطبل
التي كانت عحجبينا عنوي كعن رؤةتو؟ ث  نمؤلي كعاءى قلوبًنا الطٌاىًر بمحٌبًة ىذا اإللون بتاظيً  ىذا 

اإللون بالخريًة من ىذا اإللون ث   نبرىني على صدًؽ مراعرًنا ىذًه بالٌسيًر على صراطون بااللتزاـً 
بوصاةاهن باالبتااًد عن الٌنواىي التي نهانا عنها كنحني كاثقوفى متأكٍّدكفى أف  اهللى  بأكامرهن بالٌتمسُّكً 

عز  كجل  ما أمرنا بما أمرى إاٌل ألف  في ذلكى ساادعىنان كما نهانا عٌما نهى إاٌل ألف  في ارعكاًب علكى 
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على عباًد اهلًل  -وـً عرفةة-الٌنواىي شقاءنا الوبيل. ىكذان ىكذا ةنبغي أف ةكوفى أثري ىذا اليـو 
 المؤمنينى بون أك الذةنى ةٌدعوفى أنٌه  مؤمنوفى بو.

 

ن كمن فضيلًة ىذًه الٌساعاًت المباركةن كأف  أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أاٌل ةحرمنا من أجًر ىذا اليـو
االى من  ثاًمنا ةكتبىنا في ىذا اليوـً من المرحومينى كمن المغفوًر له ن كأف ةاتقنا اهللي سبحانوي كع

 كمن شركًر أنفًسنان أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...
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 أ١ّ٘خ ريو١خ إٌفًٛ .. ٚفبطخ اٌلػبح

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

بلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كس
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

لوي صورعاًف اثنتافهلل صورةه ظاىرةه جلٌيةه عتمٌثلي في خىلقًو كأعمالًو كسلوكًو  -كلُّ إنسافو -إف  اإلنسافى 
لي في طبائاًو كسجاةاهي كخيليقو. كاإلنسافي ةاللي إلى اهلًل عز  كجل  الظٌاىرةن كصورةه باطنةه خفٌيةه عتمثٌ 

بواسطًة عحسيًن صورعًو الباطنًة أكثرى مٌما ةاللي إلى مرضاًة اهلًل عز  كجل  بواسطًة عجميًل صورعًو 
 الظٌاىرة.

 

ستقيً  كباليقيًن القوةً  بل إنٌنا لنال ي ةقينان أف  اهللى سبحانوي كعاالى ما ألزـى عبادىهي بالٌسلوًؾ الم
كبالمظهًر الذم ةرضي اهللى كالابادى إال ليكوفى ذلكى كلُّوي خادمان لتقوةً  الاٌلورًة الباطنةن كلجالها على 
الٌنحًو الذم ةرضي اهللى سبحانوي كعاالى. فالاقائدي اإلسبلمٌيةي التي شٌرفنا اهللي عز  كجل  بهان كالاباداتي 

ـي الماامبلًت التي در بىنا كرك ضىنا عليهان كلُّ ذلكى إنٌما شىرىعىوي اهللي عز  كجل  التي كل فىنا بهان كأ حكا
 خادمان لترقيًة ىذًه الاٌلورًة الباطنةن أم الطٌبائًع كالٌسجاةا كاألخبلًؽ الخفٌيًة في كياًف اإلنساف.
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ذًه الحياًة كيفى ةجمعي ىذا كانظركا عندما ةوجزي اهللي سبحانوي كعاالى سبيلى ساادًة اإلنساًف في ى
الٌسبيلى في كلمةو كاحدةو فيقوؿهلل ))قد أفل ى من زٌكاىا((. كعندما ةوجزي البيافى الذم ةوض ي نقيضى 

 ذلكن ةجمعي الٌنقيضى أةضان في كلمةو كاحدةو فيقوؿهلل ))كقد خابى من دٌساىا((.

 

اٌلورًة الباطنًة في كياًف اإلنساًفن ككأف  ))قد أفل ى من زٌكاىا(( كالٌضميري عائده إلى الٌنفًسن أم إلى ال
البارمى عز  كجل  ةقوؿهلل إف  كل  ما شرعتوي لك  ةدكري حوؿى ىذا الهدؼهلل أف عزٌكوا أنفسك ن كأف 

 عطٌهركا بواطنك  من األدراًف كالٌرذائل.

 

ىذا المانى اإلجمالي   كلال ك  جمياان قرأع  في كتاًب اهلًل سبحانوي كعاالى ااةاًت التي عكرٍّري كعؤكٍّدي 
لررائًع اإلسبلـً المختلفًة التي ابتاثى اهللي عز  كجل  بها الرُّسيلى كاألنبياء. أل  ةالٍّ  نبي وي موسى عليًو 

ـي كيفى ةنجزي المهٌمةى التي بيًاثى بها إلى فرعوفى عندما قاؿى لويهلل ))فقل ىل لكى إلى أف  الاٌلبلةي كالٌسبل
ربٍّكى فتخرى((؟ بدأى فأكض ى لوي الهدؼن كالهدؼي ةتمث لي في كلمةو كاحدةو أال عزٌكى * كأىدةكى إلى 

كىيى عزكيةي الٌنفسن أم إصبلحي الباطلن أم السُّموُّ بالخيليًع اإلنسانيٍّ الخفيٍّ الذم ةفرز الماامبلًت 
 الظٌاىرًة المرضية عندى اهلًل عز  كجل  بينى الٌناًس باضه  مع باض.

 

ياان عرفنا ث   نسينا الكبلـى المتكرٍّرى الذم ةقولوي سيٍّدينا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى في كلال نا جم
ـي مالكه في موط ئًو عن مااذى بًن جبلى رضيى اهللي عنوي أنٌوي قاؿهلل )كافى  خري ما  ىذا الاٌلددن ركل اإلما

كضاتي قدمي في الغرزهلل "أحًسن خيليقىكى للٌناًس  أكصاني بًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى عندما
ةا مااذى بنى جبل"(. كقولويهلل عندما كضاتي قدمي في الغرزهلل أم عندما كضاتي قدمي في ركاًب 
راحلتي متوٌجهان إلى اليمًن أك متوٌجهان إلى البحرةنن  خري ما أكصاهي بًو رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو 

اسو أكثرى  أك جلُّه  غيري مسلمينن  خري ما أكصاهي بوهلل "ةا مااذ بنى جبل كسل  ى كىوى مٌتجوه إلى أن
 أحسن خيليقىكى للٌناس".
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كلال ك  سمات  قوؿى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى فيما ركاهي الحاك ي في مستدركًو كصح حوي 
الٌناسى بأموالك "ن كفي ركاةةوهلل "لن  كغيرهي أةضان عن أبي ىرةرةى رضيى اهللي عاالى عنوهلل "إن ك  ال عساوفى 

عساوا الٌناسى بأموالك ن فلتساك  منه  بسطةي الوجًو كحسني الخيليع". كانظركا إلى كمًة الٌناًس 
كعموًمها كيفى شملًت الجانحينى عن اإلسبلـً قبلى المستقيمينى على دةًن اهلًل سبحانوي كعاالى. 

ذم ةقولوي رسوؿي اهلًل صل ى اهللي عليًو كسل  ى كىوى من جوامًع  كلال ك  كقفت  على الحدةًث الاٌلحيً  ال
كلًموهلل "اٌعًع اهللى حيثيما كنتن كأعبًع الس يٍّئةى الحسنةى عمحيهان كخاًلًع الٌناسى بخيليعو حسن". كلال ك  

حوؿى ىذا أدندف عرفت  مانى قولًو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "إنٌما بيًاثتي ألعمٍّ ى مكارـى األخبلؽ". أمهلل 
سواء عٌلمتك  الاقائدى اإلسبلمٌيةن أك درٌبتك  على الاباداًت الٌدةنٌيةن أك نٌبهتك  إلى الماامبلًت 
التي ةنبغي أف عسودى فيما بينك ن كلُّ ىذًه األحكاـً إنٌما شرعها اهللي عز  كجل  ىادفةن إلى أف عرقى 

 لػمىٍرًضيٍّ عندى اهلًل سبحانوي كعاالى.أخبلقكي  في الٌتاامًل فيما بينك  إلى المستول ا

 

كإذا أردنا أف نتجاكزى ىذًه الوصاةا كالكلماًت الٌنظرةًٌة إف في كتاًب اهلًل عز  كجل  كإف في كبلـً 
سيًٍّدنا رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن فبوساك  أف عركا عجسيدى ىذا الكبلـً النظرمٍّ في سلوًؾ 

 عليًو كسل  . كإٌنك  لتالموفى أف  الوقتى ةضيعي عن الحدةًث عن سيرًة رسوًؿ رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي 
ـى  اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل   في ىذا المضمارن كعن مراىًد حياعًو التي عجالينا نقفي مردكىينى أما

وي عقرةبي ربٍّ أخبلؽو إنسانٌيةو ساميةو إلى أعلى درجاًت الٌسمٌون كحسبيك  أف  ىذا الواقعى قد عٌوج
الاالمينى جل  جبللوي كرسوًلًو محم دو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـً عندما ةقوؿي لوهلل ))فبما رحمةو من اهلًل لنتى 

 له  كلو كنتى فظٌان غليظى القلًب النفٌضوا من حولك((.

 

لٌدابًر بدىٌيةن في أال ما أحوجىنا ةا عبادى اهلًل إلى أف نستايدى ىذًه الحقائعى التي كانت إلى األمًس ا
دةًننان مالومةن لنا جمياانن كلكن كأٌني بالمسلمينى كقد نسيوىا أك عناسىوىان فرحلوا عن ىذًه الوصاةا 
التي أكصانا بها رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن كظهرى في سلوكه  بل ظهرى في أسلوًب دعوعه  

ـي في سلوكون كما ةناقضي إلى اهلًل سبحانوي كعاالى ما ةناقضي سيرةى المالط فى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
كصاةاهي في ألفاظًو كأقوالون كما ةختلفي مع ما أمرى بًو اهللي سبحانوي كعاالى في محكً  عبيانًو ككتابو. 
كقد  ؿى بنا األمري إلى أف أصبحنا نمزجي كبقدرةو خارقةو كبحيلةو متناىيةو في الحنًع كالٌدراةةن أصبحنا 
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أف نمزجى بينى مراعًر نفوًسنا ككراىيًتها كبينى أسلوًب الٌدعوًة إلى اهلًل عز  كجٌلن أصبحنا نستطيعي 
قادرةنى بدٌقةو متناىيةو أف نمزجى بينى الغضًب هلًل كالغضًب ألنفًسنان كلقد كافى من الواجًب علينا أف 

ي كضًع الحاجًز الٌدقيًع نكوفى ماىرةنى في عكًس ذلكن  كافى من الواجًب علينا أف نكوفى مىهىرةن ف
بينى الغضًب هلًل سبحانوي كعاالى كالٌتضحيًة بالٌنفسن نضٌحي بأنفًسنا كحظوًظهان نضٌحي برغباعًنان 
نضٌحي بأىثىرعًنا في سبيًل مرضاًة اهلًل عز  كجٌلن حٌتى إذا رأةنا أف  حدكدى اهلًل انتيًهكت غًضبنا لهذًه 

ذاعًو ل  نترًؾ المبدأى الذم أمىرىنا بًو اهللي عز  كجٌل؛ أال كىوى حيٍسني الحدكًد التي عينتػىهىكن كفي الوقًت 
الخيليعن أال كىوى صفاءي الٌسرةرةن حٌتى نجالى من صفاًء سرةرعًنا قٌوةن النتالارًنا لحدكًد اهلًل سبحانوي 

 كعاالى.

 

هلل إف  أعداءى دةًن اهلًل عز   كجل  حيثيما صو بنا بنظراعًنا  أةُّها اإلخوةهلل لقد قلتي باألمًس كأقوليها اليـو
عاكفوفى اليوـى على مهٌمةو ال أحسبي أف  لها مهٌمةن ثانيةن إنٌه  ةمسكوفى برةرةو ةرسموفى بها اإلسبلـى 
على أنٌوي أمره مخيفن كحشه ضارون ىوى عدكُّ الحضاراتن كعدكُّ المدنٌياتن كعدكُّ كلٍّ حٌرةٌةن كمن 

أةضانن إنٌه  ةالٌوركفى برةرته ي المليئًة بأفانيًن الحقًد كالمكًر  خبلًؿ ذلكى ةرسموفى المسلمينى 
كاألكاذةبن ةالوٍّركفى برةرته  ىذًه كاقعى المسلمين ليجالوا من ىذا الواقًع عابيران عن اإلسبلـً 
 ذاعون كليكوفى ىذا كذاؾى كبٌلن منهما دعمان للثٌاني كليقوؿى ىذا المظهري أك لتقوؿى ىذًه الاٌلورةيهلل إف  

اإلسبلـى في مظهًر ىؤالًء المسلمينى شيءه مخيفه في ىذا الاالرن شيءه مرعبن شيءه ال ةتااملي إال 
معى اإلرىابن معى الٌتهدةً  كالٌتحطي . شيءه ال عابػٍّري عنوي كلماته متجملةن كلكن  الذم ةابػٍّري عنوي 

كاذبةن كالاملي كما عالموفى إنٌما األسنافي التي عالتكُّ حقدان كألمان ككراىيةن كالاٌلورةي كما عالموفى  
 ةنبثعي من عداكةو عقليدةٌةو دفينةو لدةًن اهلًل سبحانوي كعاالى.

 

كىنالكى دافعه ثانومٌّ كما عارفوفهلل أنٌنا نايشي كهلًل الحمدي في عالًر صحوةو إسبلمٌيةو حقيقٌيةو عتمث لي 
 ةاانقونوي بالدؽو ككجلو كحبٍّ هلًل في ببلًد المسلمينى في عودًة المسلمينى كاناطافه  إلى دةًن اهللً 

سبحانوي كعاالىن كعتمث لي ىذًه الاٌلحوةي في ببلدو كثيرةو غيًر إسبلمٌيةو في إقباًؿ أكلئكى الٌناًس إلى 
الٌتارًُّؼ على اإلسبلـن كإلى البحًث عن حقيقتون لال  فيًو األملى الوحيدى الذم عقاصرى عًن ااماًؿ 

لى ةأسو خانع. ىذًه الاٌلحوةي كيفى ةحاربيها أعداءي اإلسبلـ؟ ةحاربيها بوضًع األخرل كالذم عحو ؿى إ
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ىذًه الاٌلورًة البراةن ىذًه الاٌلورًة المخيفةي لال ها عجهض ىذًه الاٌلحوةى في ببلدو غيًر إسبلمٌيةو أٌكالن 
رفنا ىذًه كفيما بينى المسلمينى ال سٌيما لدل حٌكامه  ثانيانن فما الذم ةنبغي أف ناملوي كقد ع

 الحقيقة؟

 

الذم ةنبغي أف نقوـى بًو بالمتن بسلوؾو قبلى قوؿن أف نظًهرى اإلسبلـى في كاقانا الٌسلوكٌين كأف 
ةستالن ىذا الٌسلوؾى الذم نسيري بًو كاقاان صامدانن ال مع دعاكو كألفاظو ككلماتو رنٌانةن بل سلوكان 

رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  هلل "ةا مااذهلل فق ن لنجال من إسبلمنا الٌسلوكيٍّ ما ةجسٍّدي قوؿى 
أحًسن خيليقىكى للٌناسن إنٌما بيًاثتي ألعمٍّ ى مكارـى األخبلؽن إٌنك  لن عساوا الٌناسى بأموالك ن 

فلتساك  منه  بسطةي الوجًو كحسني الخيليع". )فبما رحمةو من اهلًل لنتى له  كلو كنتى فظٌان غليظى 
لك(. ةنبغي أف نجالى من سلوًكنا عجسيدان لوصاةا ربٍّنا جل  جبللوي لنان القلًب النفٌضوا من حو 

ـي لنان فاًف التبست علينا السُّبيلي فلنهتًد بسلوكون كلننظر  كلوصاةا حبيًبنا محم دو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
 إلى كاقاو.

 

اهللى عز  كجل  ةهدؼي إلى أةُّها اإلخوةهلل المسلموفى كلُّه  مدعٌوكفى في ىذا اليوـً إلى عملو ةرضي 
ـي برةرًة أكلئكى الحاقدةنى على دةًن اهلًل  عمزةًع ىذًه الاٌلورًة القذرًة التي ةيالىو ري من خبلًلها اإلسبل

سبحانوي كعاالىن كليسى من سبيلو إلى ذلكى إال أف نبرىنى على أنٌنا نحني المسلمينى ال نطمعي بريءو 
مالًنا في الٌدعوًة الحيٌب؛ حبُّ اهلًل عز  كجل  كمن ثى   حبُّ عباًد اهلًل  غيًر مرضاةو اهلًل عز  كجٌلن رأسي 

عز  كجل  جمياانن نحني ال نبتغي من كراًء ذلكى عجارةن ال نبتغي من كراًء ذلكى مغنمانن ال نبتغي من 
ًت الجهالًة كمن كراًء ذلكى كراسي  حيك ن كلكٌننا نبتغي أف ننتًرلى عبادى اهلًل عز  كجل  من ظليما

ظيليماًت الٌضبللةن كنالادى به  إلى عركش مارفًة اهلًل سبحانوي كعاالى ليتبٌوؤكا الٌساادةى الٌدنيوةٌةى 
 كالٌساادةى األخركة ةى ماان.

 

كيفى نبرىني على ىذا؟ بسلوًكنا نبرىن ال بأقوالًنان فاذا برىنى المسلموفى على ىذا كأخلالوا دةنه  
اضت أفئدعه  بما فاضى بًو فؤادي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل ى من حبٍّ لاباًد اهللن هلًل عز  كجل  كف
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كمن غيرةو عليه ن كمن إشفاؽو عليه ن كمن كضاًو الٌدنيا بكلٍّ مظاىرىا كبكلٍّ زخارًفها ظهرةان 
كعاالى مقاليدى ىذًه  كرائه ن ىيمنت ىذًه الفئةي اإلسبلمٌيةي على قلوًب الٌناسن كأكرثه ي اهللي سبحانوي 

األفئدًة كىذا ىو المهٌ ن ىذا ىو الٌسبيلي إلى كلٍّ نالرو بادى ذلكن كلكن إف ل  نستًطع أف نمزٍّؽى 
ىذًه الاٌلورةى التي عيرسى ي لئلسبلـً كالمسلمينن فأخرى أف عاودى جهودينا كلُّها فاشلةن خائبةن ال عفيدينا 

 ز  كجل  شيئان.ال في دنيانا كال في مآلًنا عندى اهلًل ع

 

أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةيالًل ى سرائرىنا قبلى أف ةيالًل ى ظواًىرىنان كأسأؿي اهللى عز  كجل  أف ةقيىنا 
باطنى اإلث ن كأسألوي سبحانوي كعاالى أف ةمؤلى أفئدعنا بمحٌبتًو جل  جبللون ث   أف ةجالى فيضى ىذًه 

 ةن عليه  كشفقةن عليه ن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...المحٌبًة حٌبان لاباًد اهلًل كغير 
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 ِلٌٛالد ػ١بع اٌزبه٠ـ اٌٙغوٞ .. ٚاٍزجلاٌٗ ثب١ٌّالكٞ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
 أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

ـه ىجرمٌّ جدةدن ىوى أساسي مجًد المسلمينى كىوى مالدري عارةخه ن كىوى الامودي  لقد أظٌلك  عا
زىمىنان كما قضى اهللي سبحانوي كعاالى في جمًع شملًو  الفقرمُّ في كحدًة الٌتارةًخ اإلسبلميٍّ كجمًع شملوً 

 مكانان.

 

كبمقداًر ما جالى اهللي سبحانوي كعاالى لهذا الٌتارةًخ من شارةو عظيمةو عدؿُّ على أىٌمٌيًة ماضي 
المسلمينى كعدؿُّ على عارةًخًه ي الحضارمٍّ كعلى ميبلًد كجوًدى ي اإلنسانيٍّ الحقيقٌين فاف  المسلمينى 

ـى الهجرم  الذم أعحد ثي عنوي ع اٌمةن أك إف  جيل  المسلمينى في غفلةو كبرل عن ىذًه الحقيقة. إف  الاا
ـي ىذا الااـً كأجزاؤهي ككيٌلن كالٌناسي في غفلةو عاٌمةو عن ىذًه األشهًر التي ىيى  ةتكو في من أشهرو ىيى ًقوا

ـى  الهجرم  من حيثي إنٌوي كلٌّ متكرٍّره في كلٍّ عاـو ىوى  الامودي الفقرمُّ لهذا الااـ. ث   إف  ىذا الاا
األساسن كالذم ةركٍّلي الػمينطىلىعى األٌكؿى لوجوًد األٌمًة اإلسبلمٌيًة بل لوجوًد دكلةو إسبلمٌيةو فوؽى ىذًه 

درىىا األرضن كالٌناسي أةضان عن عالوًُّر ىذا الكلٍّ في غفلةو عاٌمة. فبل ى  ةقدٍّركفى أشهرى ىذا الااـً ق
كةستوعبوفى بأفكارى  مركرىا الواحدى ًإثرى ااخرن كال ى  ةقفوفى عندى ماالً  مركًر الااـً إثرى الااـً في 
سلسلًة ىذًه األعواـً الهجرةًٌة لتذكٍّرىى  ىذًه الٌسلسلةي بوجودى  كعيمًر كجودى ن كلتيذىكٍّرىى  ىذًه 
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الٌسبلـً كميبلًد كجوًد ىذًه األٌمًة اإلسبلمٌيًة كدكلةو فوؽى الٌسلسلةي بهجرًة نبيٍّه  محم دو عليًو الاٌلبلةي ك 
 ىذًه األرض.

 

ال المسلموفى ةتذٌكركفى أجزاءى ىذا الااـً شهوران كال ةتذٌكركفى كٌلٌياًت ىذا الااـً كحلقاتو مٌتاللة 
في حياًة  عركٍّلي سلسلةن زمنٌيةن كاحدةن كى  بدالن عن ذلكى غارقوفى في بحارو متبلطمةو من الٌتقلُّبً 

ااخرةنن كالتنٌفًس بهواًء األمً  األخرلن كالٌتباىي بحضاراًت الدُّكىًؿ التي ال عمتدُّ أمُّ جسورو كاصلةو 
 بيننا كبينه  قىٌ .

 

األشهري الػمياتىدُّ بها في كتاًب اهلًل ىيى أشهري ىذا الااـن ككلُّك  ةقرأي في كتاًب اهلًل عز  كجل  قولوهلل 
ٌرهوًر عندى اهلًل اثنا عىرىرى شهران في كتاًب اهلًل ةوـى خلعى الٌسماكاًت كاألرضى منها أرباةه )إف  ًعد ةى ال

ـه فبل عظلموا فيهن  أنفسىك  كقاعلوا المرركينى كاٌفةن كما ةقاعلونك  كافٌة كاعلموا أف  اهللى معى  حيري
 المٌتقين(.

 

جٌل كالتي أقٌرىا سبحانوي كعاالى في محكً  عبيانون علكى ىيى األشهري التي نو هى بها كتابي اهلًل عز  ك 
كلكن  الٌناسى عن ىذًه األشهًر في غفلةو عاٌمةن بل إٌني ألعل ي أف  في الٌناًس ال بل في المثٌقفينى من لو 

سألتىوي أف ةاًرضى لكى أسماءى ىذًه األشهًر متسلسلةن عباعان ل  ةجد سبيبلن إلى ذكرًىا لكى كل  
ثىكى عن األشهًر األخرل كأف ةذكيرى  ةستوًعب عقلوي  حفظىها متتاليةن أبدانن كلًكن كى لو سألتىوي أف ةيحىدٍّ

هلل إنٌها من البدىٌياًت التي ةارفيها األطفاؿ. فابلـى عدؿُّ ىذًه  لكى أسماءىىا عباعان متواليةن لقاؿى لكى
األٌمًة ال عزاؿي مناخان صالحان على أف  نفوسى ىذًه  -كال كقتى لئلطالة  -الظٌاىرة؟ عدؿُّ باختالارو 

لبلستامارن كشرُّ االستاماًر ذؾى االستاماري الذم عتهاكل بل عستخذم لوي الٌنفوسن قابلٌيةي االستاماًر 
 ىيى االستاماري الحقيقٌي.

 

هلل ك  عددي أك ماذا  كلو أن كى سألتى ىؤالًء المثٌقفينى أةضان عن ىذا الااـً الهجرمٍّ الذم مضى كانالـر
ـي ةركٍّ  ـي الذم مضى في سلسلًة األعواـً المدبرًة من عمًر ىذًه األٌمة؟ كماذا ةركٍّلي الاا لي الاا
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الجدةدي في ىذًه الٌسلسلة؟ لفك رى كعأم لى ث   ل  ةأًت من عفكيرًه بريءن ذلكى ألف  الٌرجلى إنٌما 
ـى األخرل التي عتحٌدثي عن عارةًخ ااخرةنى كعن حضاراًت اا خرةنن أٌما ثيابوي التي ةحالي األعوا

عابػٍّري عن كيانًو كعن حجمًو كقالىبًو فهوى متبرٍّءه منون كةتحد ثي عن جغرافيًة األمً  األخرلن كعن عارةًخ 
األمً  األخرلن كعن حضاراًت األمً  األخرلن ككأنٌوي مستأجره ليكوفى داٌلالن لتلكى الٌتوارةًخ كلتلكى 

لى لويهلل عااؿى فاحرس ىذًه المزرعةى التي ةملكيها عدكٌّ لكن كلسوؼى الحضاراتن ككأنٌوي أجيره ذليله قي
ةاطيكى في  خًر الٌنهاًر باضى درةهمات مع صفاةو على ةميًن كجًهكى كًشمالون كةقبلي ىذا األجيري 
الٌذليلي مستخذةان كةجرُّ نهارهي في أطراًؼ ىذًه المزرعًة ةيحالي طولها كعرضهان كةحالي شجيراعها 

أٌما أرضوي التي ىيى ملكوي كالتي ىيى ميراثوي من  بائًو كأجدادًه فليسى بينوي كبينها أمُّ صلةن  كعبائاىهان
كال ةارؼي لها من ماليرن فضبلن عن أف ةحافظى عليها أك ةرعاىان كفضبلن عن أف ةكلٍّفى عينيًو بأف 

 ةرسلىهيما بريءو من المحافظًة أك الٌدراةًة بتلكى الممتلكات.

 

 نا المستخذمن ىذا ىو كاقاينا المتهالك على كجود ااخرةن. أٌما نحني فأةنى كجودينا؟ىذا ىوى كاقاي 

 

كجودينا كال أعحد ثي عن الوجوًد الفلسفيٍّ الذم ةتكل  ي عنوي علماءي الفلسفةن ىذا شيءه موجوده في  
ما ىو كجوًد ىذًه  كياًف كلٍّ إنساف.. إنٌما أعحد ثي عن الوجوًد الحضارٌمن الوجوًد االجتماعٌين عرل

األٌمًة حضارةٌان؟ ما ىوى كجوًد ىذًه األٌمًة اجتماعٌيان؟ ال كجودى لها قىٌ ن كجوديىا قد عحو ؿى كأصب ى ظبٌلن 
لوجوًد ااخرةنن كجودينا الحضارمُّ الذم كافى باألمًس مظٌلةن عٌتسعي ث   عٌتسعي حٌتى عرملى أم ى الاالً  

التي كانت مالدرى اعتزازًنا باألمًس عحٌولت إلى ظٌلن عحٌولت إلى ظلٍّ  كديكىلىوي أجمع. ىذًه المظٌلةي 
 عابعو ذليلو لوجوًد ااخرةن.

 

قد ةقوؿي أحديناهلل إنٌها الٌتجارةي كإداراتي األعماًؿ المختلفًة الػميناطًة بذلكى الااـً الميبلدمٍّ ااخرن بل 
شهًر الٌرمسٌيًة األخرلن فما الحيلةي كإف  علكى اإلداراتي عفرضي علينا أف نكوفى مٌتباينى لتلكى األ

أعمالنا عفرضي علينا أف نلتزـى بذلكى المقياًس الٌزمنيٍّ الذم ةملكوي ااخركفن ال بهذا المقياًس الٌزمنيٍّ 
الذم نملكوي نحن؟ كالجوابهلل كما ىي الاٌلاوبةي ستيحٌمليها لاقًلكى في أف عرعى مالالحكى الٌدنيوةٌةى 
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ٌتارةخ؟ ث   عرعى كجودىؾى الٌذاعي ن كجودىؾى الحضارٌمن كجودىؾى الٌتارةخٌين فتغٌذمى كعغطٌيىها بذلكى ال
ىذا الوجودى بمارفًتكى لسلسلًة ىذًه األعواـً الهجرةٌةن كلسلسلًة أجزاًء كلٍّ عاـو من ىذًه األشهًر 

وءي بها الكباري كالاٌلغاري في القمرةٌة. كأمُّ ضيرو في أف عيحىمٍّلى عقلكى ىذًه الماادلةى الٌرةاضٌيةى التي ةن
عالوًُّرؾ؟ الطٌفلي في مدرستًو ةستطيعي أف ةستوعبى ىذا كذاؾن كمع ىذا فاف  الٌدافعى الذم ةفجٍّري في 

الاقًل طاقتوي إنٌما ىو إةمافي اإلنساًف بنفسون فاذا كافى اإلنسافي مؤمنان بوجودًه الحضارٌمن مؤمنان 
الوجوًد الٌزمنٌيةن فاف  عقلوي ةكوفى عاباان لهذًه الٌدكافًع الماتٌدًة  بوجوًد أٌمتون مؤمنان بمقاةيًس ىذا

الكامنًة بينى جوانحون كما أسهلى عليًو أف ةجدى عارةخىوي الحضارم  ماثبلن أةنما ذىبى نيالبى عينيًو 
هذا الٌتارةًخ كمهما كانت مالالحوي الٌدنيوةٌةي عقتضيًو أف ةارؼى عارةخان إضافٌيان ثانيان فاف  مارفػىتىوي ل

اإلضافيٍّ ال ةمكني أف ةكوفى ماسخان في ةوـو من األةٌاـً لذاكرعًو الحضارةٌةن ال ةمكني أف ةكوفى 
 ماسخان في ةوـو من األةٌاـً لذاكرًة عٌزعًو بتارةخًو كدةنًو كنسبتًو إلى نبيًٍّو محم دو صٌلى اهللي عليًو كسل  .

 

ىوى مٌمن ةاتزُّ بتبلكًة كتاًب اهلًل كفيًو ىذًه ااةةي التي علوعيها  أليسى ىوى مٌمن ةقرأي كتابى اهلل؟ أليسى 
عليك ؟ أال ةرل ىذا اإلنسافي أكلئكى ااخرةنى الذةنى ةايروفى عحتى مظٌلًة الحضاراًت الغربٌيًة 

لكى الجانحًة كيفى ةحفظوفى ثقافاعه ي الٌدةنٌيةى كى  ةالموفى أنٌها ثقافاته باطلة سخيفةه مهترئةن كمعى ذ
ةحفظونهان كمعى ذلكى ةاتٌزكفى بحفظه  لهان ألنٌها كإف كانت من حيثي كونها دةنان سخيفةه للغاةةن إال 

أنٌه  ةاتٌزكفى بها عراثان. المجامعي الكنسٌيةي كعارةخيها ال ةستمدُّ جزئٌيةن منها عن ذىًن كاحدو منه ن 
ىذا محفوظةه في أذىانه  كال ةمكني ألمٍّ الٌتوارةخي المنوطةي بأحداثو دةنٌيةو متسلسلةو إلى ةوًمنا 

عادةةو من الاوادم أف عأعيى على ذاكرعه  ىذًه بأمٍّ نسيافن لماذا؟ ألنٌه  ةاتٌزكفى بوجودى ي 
الحضارمٍّ بقطًع الٌنظًر عن الٌدةن. نحني ناتزُّ أٌكالن بدةنو ال ةمكني أف ةيلًحعى بًو إنسافه ما في ةوـو من 

فن ناتزُّ بدةنو ال ةمكني ألمٍّ إنسافو أف ةيلًحعى بًو ةومان ما مانىن من مااني األةٌاـً عهمةى أمٍّ بطبل
 األسطورةن مانىن من مااني الٌرركًد عن موازةًن الال ن كىذا ما ال ةملكوي الغربٌيوف.

 

دي ث   إنٌنا نملكي من عارةًخنا اإلسبلميٍّ مانى كجوًدنان إف كانت لدةنا بقٌيةي أنفاسو من الاٌزًة عالا
ليست إال من موركثاًت ىذا الٌدةنن كلوال امتدادي  -كاهلل  –كعهب ي كراءى صدكرًنان فاف  ىذًه البقٌيةى 

بقاةا ىذا الٌدةًن إلى نفوًسنا عجالينا نرفعي رؤكسىنا عاليان بينى الحيًن كااخرن لرأةنا أنفسىنا كقد انادمنا 
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أصبحنا سيحاقىةن عحتى أقداـً األمً  كالدُّكىؿن كعواملي بينى ماًضغىًي الٌدىرن كلرأةنا أنفسىنا كقد ذبنا ك 
ذلكى متكٌررةه مرئٌيةه كل  ةوـو ىنا كىناؾ. كلكٌنا على الٌرغً  من ذلكى نملكي ما نالنعي بًو الٌرؤكسى 

عالية. عرل ما الٌسٌر؟ بأمٍّ ثركةو نرفعي رؤكسىنا؟ كبأمٍّ عٌزةو نبقي على أنفًسنا؟ إف  الااملى لذلكى كىذا 
ماركؼهلل عامله كاحدههلل أنٌنا نملكي دةنان كرفى حضاراًت الاالً  أجمعن كاستبقى من ذلكى كلًٍّو حضارةن 
كاحدةن ىيى حضارةي ىذا الٌدةن. أنٌنا نملكي سٌران بًو عحو لت أشتاتي ىذًه األٌمًة إلى أٌمةو كاحدة. سواءه  

ميحٌلبلنن لكن  ىذا ىو الواقعن كسرُّ ذلكى كافى ذلكى لغزان في أذىاًف ااخرةنن أك كافى شيئان مفٌسران ك 
ةكمني في باثًة رسوًؿ اهللن سرُّ ذلكى ةكمني في ةوـً الهجرةن ةوـى ىاجرى رسوؿي اهلًل إلى المدةنًة ككافى 

 ذلكى إةذانان لبزكًغ شمًس الٌدكلًة اإلسبلمٌيةن فوؽى أٌكًؿ أرضو إسبلمٌيةو كىيى المدةنة.

 

ذا الااـً الهجرمٍّ .. عارةخينا ةتجس دي في إجماًع األٌمًة في عالًر عمرى بًن عارةخينا ىذا ةتجس دي في ى
الخطٌاًب رضيى اهللي عنوي ةوـى اجتمات كلمتهي  على أف ةجالوا عارةىخ أعماله ن عارةخى أفااله ن 
أف الٌرصيدى الذم ةحالي حركاعه  كسكناعه  كةجاليها ثابتةن مستقٌرةن في الٌتارةخن ةوـى أجماوا على 

عكوفى شارةي ذلكى كلًٍّو متمثٌلةن في الااـً الهجرٌمن متمثٌلةن في شااًر ىجرًة المالطفى صٌلى اهللي عليًو 
كسل   من داًر الكفًر إلى داًر اإلسبلـ. كلكن ةا عجبانن ةا عجبان للمسلمينى اليوـى الذةنى ال ةكتفوفى 

هورى  من ةمينو كشماؿن بل ةزةدكفى على بأف ةيخًضاوا أنفسه  لسياًط الذُّؿٍّ التي عتهاكل على ظ
ـى أعدائه  ىكذا في الاراءن  ذلكى أنٌه  ةخلاوفى ثيابه ي التي أعٌزى ي اهللي عز  كجل  بهان كةمثلوفى أما

إف كافى إجماعي األٌمًة قد رفعى الٌرأسى عاليان كجالى من عاًج ىجرًة رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى ركحى 
هلل الن الٌتارةًخ  اإلسبلمٌين ركحى الٌتارةًخ اإلسبلميٍّ كرصيدىا. فاف  في المسلمينى اليوـى من ةأعي فيقوؿي

 بل لنجال من ةوـً موًت رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى ىذا الٌتارةخ.

 

لكى اليوـً الذم عيمىرى بني الخطٌاًب كأصحابي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى ةرفاوفى الٌرأسى عاليان بذ
أيقي ى فيًو أك ؿي حجرو أساسيٍّ لبناًء الٌدكلًة اإلسبلمٌيًة فوؽى أٌكًؿ أرضو إسبلمٌيةو ىيى المدةنة. كفي 

 الذم رحلى فيًو رسوؿي اهلًل عن ىذًه الٌدنيا. عرل 
هلل الن بل لناتز  بذلكى اليوـً المسلمينى اليوـى من ةقوؿي

ىذا الماليًر الذم عهاكت إليًو ىذًه األٌمة؟ ىذا ما سيجيبي عنوي  ما البادي الٌذليلي الذم ةكمني كراءى 
 الٌتارةخي المقبلن كنسأؿي اهللى الافوى كالاافيةى ألٌمتنان أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللي الاظي ...
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 ٍو فؼ١ٍخ ٠َٛ ػبشٛهاء؟

 

ك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا ل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
له  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. ال

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 أحب أف أجال موضوع حدةثي اليـو نقطتين اثنتين ال أزةد عليهما إف شاء اهلل.

ن أما الن قطة األكلىهلل فحدةث كجيز عن عاشوراء كعن أصل ىذه المناسبة كسٌر فضيلة ىذا اليـو
فلقد ص  أف سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  لما ىاجر من مكة إلى المدنية سمع أف 

ن كأرسل سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسل  من  اليهود ةالوموف ةـو عاشوراء اليـو الااشر من محـر
ن فكاف الجواب أف اهلل سبحانو كعاالى أنجى في ىذا اليـو موسى ةسأؿ لماذا  ةالوموف ىذا اليـو

من فرعوف. فقاؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل هلل نحن أحع بموسى منه ن كلما كاف ةـو 
عاشوراء أرسل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من ةنادم في الناس أنو من كاف صائمان فليت  

ن كأصب  صـو ةـو عاشوراء منذ ذلك الحين كاجبان  صومون كمن كاف مفطر فليمسك بقية ىذا اليـو
فرضانن كاستمر األمر على كذلك حتى أنزؿ اهلل سبحانو في كتابو فرةضة صـو رمضافن عندئذ نيسخ 
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صـو ةـو عاشوراء بالـو شهر رمضاف المبارؾن كاستقر صـو عاشوراء سٌنة مندكبة ندب إليها 
  عليو كسل .رسوؿ اهلل صلى اهلل

ةنبغي إذا مٌر ىذا اليـو المبارؾ أف نال  المناسبة كأف نال  صلة ىذا اليـو بهذا الذم ذكرعو لك ن 
فاذا كقع في ىذا اليـو أمر مؤل ه للمسلمينن كعرض عارض باد ذلك كمقتل سيدنا الحسين رضي 

ن فبل ةنبغي أف ةنسينا ىذا الحادث المناسبة األ صلية لهذا اليـو ما ةنبغي أف اهلل عنو في ىذا اليـو
عكوف ىذه الحادثة على ضخامتها كعلى شدة كقاها على نفوس المؤمنين جمياان ما ةنبغي أف عخنع 

ن بل ةنبغي أف نبقى مردكدةن إلى ىذا الذم ذكرعو لك ن فاذا اختفلنا بهذا  أصل قيمة ىذا اليـو
تفاؿ ىذا الذم قالو رسوؿ اهلل صلى اليـو صائمين داعين مهللين ذاكرةن فينبغي أف سٌر ىذا االح

اهلل عليو كسل . أما ما حدث باد ذلك من أمور مؤلمة أخرل فهي مؤلمة حقانن كمراعر المسلمين 
في ذلك كاحدة ال عتجزأن لكن ما ةنبغي أف نأخذ ىذه المناسبة من مهياها كأساسها كنلالقها 

 ألفت النظر إليها. بحادثة جاءت عرضان. ىذه ىي المسألة األكلى التي أحببت أف

 

أما المسألة الثانية فهي مناسبة ةجدر أف نتنبهو إليها في أكائل كل صيف عندما عغلع المدارس 
أبوابهان كعنتهي أنرطة الطبلب كالطالبات المتجهة إلى دراساعه  كدراسته ن عندما ةقبل الرباب 

 اثناف أماـ ىؤالء الرباب.إلى ساحة من الفراغ رىيبة في ىذه األشهر من القيظن ةتفت  باباف 

 

الباب األكؿ عليو شياطين من اإلنس كالجن ةدعوف ىؤالء الفتية ذكوران كإناثان إلى الولوج في ىذا 
البابن فاذا كلجوا ككلجن رأكا داخل ىذا الباب من األمور كمن األسباب التي عتخطف اإلنساف 

ىؤالء الفتياف أنواعان ال عحالر من  من ساحة الرشد كعزج بو في إلى أكدةة الضبلؿ كالضياعن رأل
ىذه األمور التي عفنن فيها شياطين اإلنس كالجنن كإلى جانب ىذا الباب بابه  خر في الطرؼ 

 الثاني.

 

ىذا الباب الثاني عليو أناسه ةغاركف على دةن اهلل عز كجل كةغاركف على حرمات اهلل سبحانو 
ىذه األشهر بما ةرضي اهلل سبحانو كعاالىن بما كعاالى ةدعوف ىؤالء الفتية إلى أف ةملؤا فراغ 
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ةزةدى  رشدان بما ةزةدى  ثقافة كعلمانن بما ةحاٌلنه  من خطاطيف الضبللة كالبغي المتمثلة كما 
قلت لك  برياطين اإلنس كالجنن ىذاف الباباف ةتفتحاف في مثل ىذه األةاـ من كل عاـن كالريء 

سون ىو أف على ااباء جمياان أف ةوجهو أبنائه  في الذم ةنبغي أف نقولو كأف نتناص  على أسا
ىذه األشهر إلى ما ةرضي اهلل سبحانو كعاالىن ةنبغي أف ةوجهوى  إلى الساحة التي عزةدى  ثقافةن 
كعلمانن كعزةدى  حبان من اهلل سبحانو كعاالى كمخافةن من اهللن كعزةدى  شاوران بهوةاعه  كإنسانيته  

طرةع أف الواحد منه  ةرجع بخير الدنيا كااخرة ةرجع برب  في الدنيا كنتيجة السلوؾ في ىذا ال
عاجل كبرب   خر من مرضاة اهلل عز كجل  جل. كالسبل إلى ذلك ميسرة كمفتحة في مجتمانا 

كهلل الحمدن كلكن األمر ةحتاج إلى من ةبحث كإلى من ةغارن من ةغار على أىلو كأكالده كةحافظ 
 الء الخطاطيف الذةن أحدثك  عنه .عليه  من القوارصن كمن ىؤ 

 

كال شك أنو بمقدار ما ةنر  جند اهلل سبحانو كعاالى في ىذه األةاـ لحماةة الجيل من كل سوء 
كإنحراؼن فاف ىنالك فئات أخرل عنر  ىي األخرل نراطها. ذلك ألف بينها كبين شياطين 

. فمالموقف الذم ةنبغي أف اإلنس بل بين أعداء اهلل عز كجل عهودان كمواثيع خفية أك مالنة
 ةتخذه كل أبو ناص ؟

 

الموقف ىو ىذا الذم أقولو لك ن كإذا عزت السبل أماـ الرباب في أشهر البطالة ىذه فما أةسر 
لهؤالء الرباب أف ةتخذكا من بيوت اهلل عز كجل مثابة لقاء بل عبلؽو كمثابة درس بل عدارس. 

الرباب أكقات فراغه  كعجاله  إف ى   فكيف كإف ىنالك سبل كثيرة أخرل عنسي ىؤالء
استجابوا ألمر اهلل عز كجل ساداء في دنياى  ك خرعه . كلكن ةظل اإلنساف رغ  ىذا كلو 

 مردكدان إلى عاملين اثنين.

 

الاامل األكؿ ىو البلمباالة كذلك ىو الاامل الذم ةتمثل بحياة األباء كاألمهاتن البلمباالة كعدـ  
لمنهاج الذم سيتخذه أكالدى  في ىذه األةاـ أك ىذه األشهرن كال ةمكن االىتماـ بالواقع أك ا

إلنساف أف ةحتضن ىذه البلمباالة كأف ةتاامل مع أكالده على أساسها إال إذا  كاف محجوبان عن 
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ربو كخالقو سبحانو كعاالىن كسياف باد ذلك أف ةكوف من الماللين أك أف ةكوف من غير 
 الماللين.

 

الاامل الغرةزم الذم ةستثير كل إنساف منا كىذا الاامل الغرةزم ةمثل الورقة الاامل الثاني ىو 
الرابحة األكلى كاألخيرة التي ةلاب بها أعداء اهلل سبحانو كعاالىن المتربالوف بأكالدنا كالمتربالوف 
 بربابنا. كلقد علمت أةها اإلخوة كعبين لك  جمياان أف اإلنساف الذم ةستجيب إجابة كيفية لغرائزه
البد أف ةضيع ال بد أف بين ماضغي الرقاءن كىذه حقيقة ال إشكاؿ فيها كال رةب فيها كلقد ر ةنا  
كثيرةن من الرباب استجابوا لغرائزى  في بادئ األمر عن طرةع استجابةو جزئية لبرامج كمناىج 

 عاقد عادة خبلؿ الاليف باد أف عغلع المدارس أبوابها. فماذا كانت الااقبة؟

 

طوة األكلى إلى خطوات كجرعه  الخطوات األكلى إلى إنزالؽ في أكدةةن كلما انزلقوا جرعه  الخ
في علك األكدةةن ل  ةاودكا ةستطياوف أف ةملكوا ال رشدى  الدنيومن كال ةستطياوف أف ةلتفتوا 

عائدةن إلى صراط اهلل الذم كانوا ةتمسكوف بون ككقاوا ىكذا بين ماضغي الرقاء كما قلت لك ن 
 الدنيوم األكؿ كالرقاء ااخركم ثانيان. الرقاء

 

كما أعجب كأغرب كبلـ األب أك ااباء الذةن ةلجؤكف لمثلي عندما ةقاوف في ضيع أك عندما ةقع 
 أكالدى  في مضاةع كةسأؿ الواحد منه  كاحدو مثليهلل ماذا أعمل ككيف أصنع؟

ةتبين ىذا اإلنساف أنو ككأف مفتاح حل ىذه المركبلت إنما ىو بيد إنساف مثلي فق ن دكف أف 
مسؤكؿ قبلي عن أكالدهن كدكف أف ةذكر كبلـ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل هلل "كلك  راع 

ككلك  مسؤكؿ عن رعيتو" ما مانى أف ةسألني سائل عن حك  ابنتو عندما عيزج في ماسكرن 
عبدان مثلي .. كلقد كعجبر على أف عاالي اهلل بحجابها ما مانى ىذا السؤاؿ اسأؿ ربك. كال عسأؿ 

 سألت ربك عندما قرأت كتابون كسمات عنزةلون كعبين لك قراره !!

ن فاما أف عستجيب ألمر اهلل  إذان أنت الحك  الادؿ في ىذه القضيةن كأنت الذم عستيطع أف عبـر
عز كجلن كإما أف عستجيب ألمر غير اهلل عز كجل أنت الذم ةمكنك أف عحل مركلتك إلنك 
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ال  دةن اهلل عز كجل كما أعل ن كعندما عواكل المسلمين في نطاؽ المسؤكليات مسل ه مثلين ع
التي كٌزعها اهلل عز كجل عليه ن كعندما إلتجأ أناسه فأسندكا ظهورى  إلى جدراف البلمباالة 

كالبلمسؤكليةن ث  ألقوا التباات كلها على فئات من أمثالي. ةـو فال المسلموف ىذا  ككله  اهلل 
ن كجاله  ةتيهوف في دائرة مفرغةن ككأنه  كأنه  ال ةارفوف كيف ةخرجوف من ىذه إلى أنفسه 

 الدائرة المفرغةن كى  ةستطياوف أف ةخرجوا لو شاؤكا.

كقد قلت مرة أف اهلل عز كجل ل  ةقل ال في عوراة كال في إنجيل كال زبورو كال فرقاف إف اهلل عز 
ااخرةن على أكتافه  كةدخلوى  الجنةن أبدان  كجل أعطى صبلحيةن لباض عباده أف ةحملوا عباده

ل  ةاطي اهلل عز كجل ىذه الالبلحية لباض عباده أف ةفالوا بااخرةن ىذا. بل قاؿ في محك   
}كيل  ًإنسىافو أىٍلزىٍمنىاهي طىآئًرىهي ًفي عينيًقًو كىنيٍخًرجي لىوي ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكتىابان ةػىٍلقىاهي مىنريوران  رىٍأ كىتىابىكى  * اقػٍ  كتابوهلل ى

ًسيبان {اإلسراء  كىفىى بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى حى

لن عقرأ ةـو القيامة كتابي كلن أقرأ كتابك كلن عتحمل من ذلك كزران إرعكبتو كلن أعحمل كزران أنت 
 الذم ارعكبتو

كل ما في األمر أف علي أف أقف مثل ىذا الموقفن فأقوؿ لك مثل ىذا الكبلـ. علك ىي 
ألة الثانية كأسأؿ اهلل عز كجل أف ةلهمنا الرشد كأف ةغرس في أفئدعنا خوفون كحبو كاإلخبلص المس

 لوجو أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل.
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 اٌٛاىع اٌل٠ٕٟ ٍج١ٍٕب اٌٝ اٌزقٍض ِٓ اٌزقٍف

 

ي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغ
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبار 
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 

 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

أما أننا نحن المسلموف في ىذا الاالر قضي علينا بالتخلفن فانها لحقيقة ثابتة ال مجاؿ للرةب 
ما أف  علينا أف ناود إلى دراسة ىذا التخلف كالتنقيب عن أسبابو للتخله منون فتلك فيهان كأ

أةضان حقيقة ال مجاؿ للرةب فيها. كلكن األمر الذم ةثير للاجب إلى درجة من الدىرة البالغةن 
أننا نرل أناسان دأبه  أف ةاكفو على الحدةث عن التخلف الذم عااني منو ىذه األمة اإلسبلميةن 

عن التنقيب عن أسباب ىذا التخلفن كلكنه  ال ةجدكف سببان لذلك إال بقاةا إنتماء ىذه األمة  ث 
ن أنها ال عزاؿ  إلى اإلسبلـن فكأف السبب األكحد الذم جال ىذه األمة عااني من عخلفها المذمـو

ى إةمانها عركن إلى بقية باقية من إسبلمهان كال عزاؿ عاتز باللة ما إلى عراثها كما ةقولوفن  كإل
 كحضارعها الباسقة كالماركفة لنا جمياان في التارةخ.

 

كاقع ىذه األمة عبينوا لهذه  -بحسب الظاىر  -كما رأةت كاحدان من ىؤالء الباحثين الذةن ةؤرقه  
التخلف سببان  خرن كاألعجب من ىذا أف أسباب التخلف كاضحة للاياف ةتبينها ال أكلوا البالائر 

 لوا األبالار أةضان.فق  بل  ةتبينها أك 

 



  

 ~1467 ~ 
 

ىذا ىو األمر الاجيب الذم ال أعده إال مظهران ىو األخر من مظاىر التخلف في ىذه األمةن 
عندما منيت ىذه األمة ذات ةوـو  بما ةسمى االستامارن ث  أنقذىا اهلل سبحانو كعاالى من براثن 

ذلك االستامار كأف التحرر  ذلك الببلءن جاء من رجاؿ ىذه األمة من عالٌوركا أف االناتاؽ من  ثار
من عقابيلو إنما ةتثمل ذلك كلو بفت  الروارع الارةضة كإقامة األبنية الباسقة كنبذىا عن ةمين 

كشماؿ بخطوطو كميوؿن كالسير بالناس ذكوران كإناثان على النهج الذم كاف ةسير عليو ذلك الادك 
عن كخيٌيل إليه  أف سل  التقدـ عحالر المستامرن كقاـ ىؤالء الذةن عالوركا األمر على ىذا  النس

 درجاعو فق  في ىذه األمور.

 

عكفوا على ذلك كأعي  له  فابلن أف ةفتحوا الروارع الارةضة كأف ةرفاوا األبنية الباسقة  كأف 
ةجالوا الساحات كالميادةن عتؤلأل باألضواء الساطاة كاستطاعوا أف ةجالوا الروارع ىنا عربو 

غادةن كالرائحين كالغادةات كالرائحات ىنا ةربهوف كةربهن أكلئك الناس الروارع ىناؾ نكأف ال
في علك الفجاج األخرلن ث  عادكا إلى بيوعه  كأماكنه  مطمئنين أنه  قد عخلالوا من التخلفن 
ث  نظركا باد ذلك ةمينان كشماالن كإذا ى  ال ةزالوف ةاانوف من ببلء ذلك التخلفن بل نظركا كإذا 

 مزةدو من حمأة ذلك التخلف. ى  قد غرقوا في

 

إذان ل  عستطع علك الروارع كال علك األبنية كال علك المظاىر أف عخلاله  من ذلك الببلءن بل إف 
القوة التي عتمثل في الاتاد ىو ااخر ل  ةستطع أف ةخلاله  من ذلك التخلفن لقد أعي  له  أف 

المجتماات النائية حذك القذة بالقذة   ةحققوا كل ما كانوا ةحلموف بون كأعي  له  أف ةقلدكا علك
كما ةقوؿ المثل الاربي فالوا كل ما ةحلموف بو دكف ةتخلالوا من ذلك التخلف. ىذه حقيقة 

ساطاة  ككاضحة نالمها جمياان. أما ةنبغي أف عرشدنا ىذه الحقيقة الواضحة إلى الببلء إلى السبب 
ضاىت لدنيا قوة أكلئك األعداء من ى   األط  الذم ةالفدنا في األغبلؿن ىب أف قوة من الاتاد

 الذةن سيستخدموف ىذه القوة.
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إف الذةن سيستخدمونها بنجاح إنما ى  جنده  منوا بحقه  الذم كضاوا حياعه  في سبيلون 
كضٌحوا في سبيل ىذا الحع بكل شهواعه  كأىوائه ن كلكن كيف السبيل إلى ذلك من ذا الذم 

 حع الذم  من بون ىا ىنا عكمن المركلة.ةضحي برهواعو كأىوائو في سبيل ال

 

ال سبيل أبدان لجال ىذا الحع ىو القي  على السلوؾ كلجال الرهوات كاألىواء ىي الخادـ  
الذم ةوضع عحت األقداـ إال عن طرةع كاحدن أال كىو التربية اإلنسانية المثلىن كلن عتحقع 

باهلل سبحانو كعاالى. ىذا الوازع اإلةماني ىو  التربية اإلنسانية المثلى إال عن طرةع الوازع اإلةماني
الذم ةجال الجندم قادران أف ةرقى إلى مستول الاتاد الذم أمكنتو المادة منون ىذا الوزاع 
اإلةماني ىو الذم ةجال في البنياف الرامخ سٌرهن كىو الذم ةضع في الروارع الارةضة 

مؤسسات التاليمية أك الالمية إشااعها ركحانيتهان ىذا الوازع اإلةماني ىو الذم ةجال في ال
النابضن كسرىا المنترر إلى الاقوؿ كالقلوبن ىذا الوازع الدةني ىو الذم ةجال الطبيب إذا بات 

في مسترفاه ةال  كيف ةخدـ أمتو كال ةجال من ذلك فرصةن نادرةن للاكوؼ ليبلن على شهواعو 
 السر في عخلفنا.كأىوائون ىذا الوازع الدةني الذم غاب من حياعنا ىو 

 

كلودت لو أف غبيان من ىؤالء األغبياء الذم ةكتبوف عن أسباب التخلف عخله من غباءه ساعةن 
كاحدةن كعنبو إلى الحقيقة المثلى الساطاة أماـ كل بالر كأماـ كل باليرةن لوددت أف ةال  ذلك ال 

ودت أف ةرجع أف ةال  ىذا بالرجوع إلى سنن اهلل في عباده المنثورة في كتابون لو أف ال ةقرأن كل
بالرجوع إلى مظاىر الكوف الساطاة أمامو. أما نحن فمنذ قليل كقفنا عند قوؿ اهلل عز كجلهلل 

ًإف  الل وى لىمىعى اٍلميٍحًسًنينى{الانكبوت ٍهًدةػىنػ هيٍ  سيبػيلىنىا كى  .ٗٔ}كىال ًذةنى جىاىىديكا ًفينىا لىنػى

 

كعرفنا خطواعو كعرفنا أف خطوات الجهاد لن عأعي عرفنا كيف ةكوف الجهاد عرفنا ركح الجهاد 
بقائ   إال إذا استقامت ىذه الخطوات على ركحو كما ركح الجهاد إال ىذا }كىال ًذةنى جىاىىديكا ًفينىا 

ًإف  الل وى لىمىعى اٍلميٍحًسًنينى {الانكبوت ٍك أينثىى كىىيوى }مىٍن عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أى   ٗٔلىنػىٍهًدةػىنػ هيٍ  سيبػيلىنىا كى
يىاةن طىيٍّبىةن{النحل  أم لناتقنو من عخلفو الذم ةااني منو. ٕٗميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى
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ةا عباد اهلل كلك  ةال  أف دكلة من الدكؿ الاربية كاإلسبلمية القرةبة منان امتلكت ذات ةـو مظاىر 
عبت الادك القرةب كالادك النائيى البايدن القوة امتلكت مفاعبلن نوكةانن كامتلكت عرسانة من القوة ار 

كمع ذلك فالى ما  ؿ حاؿ ىذا كلو؟ إلى ما  ؿ حاؿ ذلك المفاعل الباسع كعلك الترسانة القوةة 
 المخيفة؟؟

 

لقد عهاكل ذلك كلو في جن  ليلة سوداء حالكة. عرل لماذا عهاكل؟ إف أردنا أف نفه  التقدـ 
 التقدـ عمامان طبقان للتقدـ ااخر بل عحقع. كالتخلف بمظاىره المادةةن فها ىو جاء

 

إذا أردنا أف ناتمد على المقاةس المادةة كحدهن كلكن ىذا التقدـ الظاىرم الذم ةدغدغ مراعر 
األغبياء الذةن ةتكلموف عن التخلف كالتقدـ بمنئان عن حقيقة ىذا الدةن الاظي . ىذا التقدـ ل  

ك  عحت سلطاف مكيدة رخيالة؛ ذلك ألف ىذه القوة ةغًن أصحابو شيئانن بل عهاكل كما قلت ل
أقيمت في الاراء ذلك ألف ىذا التقدـ أقي  بايدان عن أم حالن من الحالوفن كما الحالن الذم 
ةقف في كجو التقدـ؟ الحالن كامن  في ذاعي .. الحالن كامن في عربيتي .. الحالن كامن في  

بحانو كعاالى. ىذا الحالن ل  ةكن موجودانن كينونتي اإلنسانية عندما عتوج بتاج اإلةماف باهلل س
كمن ث  فقد كاف سهبلن جدان على الادك القرةبن كعلى الادك النائي البايد أف ةأعي كل منهما إلى 

 مظاىر علك القوة فيركلها بقدمو كما قد كقع فابلن.

 

القدةمة أليس في ذلك كلو عبرةه لمن ةرةد أف ةفه  األمور على حقيقتها؟ أليس في عبر الدىر 
كالحدةثة ما ةجالنا ندرؾ ىذه القضية التي ل  عاد ماقدةن كال بأس من أف نأخذ الابر من  كاقع 

أعدائنا كمن كاقع األم  األخرلن فالحكمة كانت كال عزاؿ كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 كسل  ضالة المؤمن.
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في غزك الفضاء كأعمالون فااد  لقد فوجئت أمرةكا ذات ةـو بأنها متخلفة عن منافستها  ف ذاؾ
المسؤكلوف ىناؾ ةنقبوف عن سبب ىذا التخلفن عن سبب ىذه الثغرة. ىل بحثو عن ذلك في 

عقنية ناقالة؟ ىل بحثو عن ذلك من خبلؿ قوة مادةة غير متوفرة؟ أبدان ..إنما بحثو عن ىذه الثغرة 
بلؽ التي ةنبغي أف عتوفر كلقد عبينوا في التربية بحثوا عن ىذه الثغرة في التربية السلوكية كفي األخ

 أنها ىي النقيالة التي كانوا ةاانوف منها.

 

كال ةقولن قائلهلل كلكن كيف أعي  له  أف ةتبينوا األسرار التي أعتقته  من التقدـ كى  غير مؤمنينن 
ذم كل  ةت  لنا أف نتبين ىذه األسرار كنحن مؤمنين؟ ال ةقولن قائل ىذا الكبلـ الباطل األجوؼ ال
غدا ثقيل على ااذاف كممجوجان في القلوب كالنفوس. لو كنا مؤمنين باهلل حقانن كلو أننا درسنا 
أسباب عخلفنا على الطرةقة التي ةدرسها أكلئك الناس ألمكننا اهلل سبحانو كعاالى من التفوؽ 

كلرأةنا أف عقدـ عليه ن كلمد اهلل سبحانو كعاالى زماـ حضارعنا الخالدة إلى أف عقع في أةدةنا نحنن 
علك األم  قد عهاكل بكل مظاىرهن كلكن لما  ؿ أمرنا لما أقوؿ لك  أف فينا من المسلمين من 

ةرةد أف ةاالج التخلف فبل ةجد إال سبب كاحد للتخلف ىو بقاةا انتماء المسلمين إلى إسبلمه ن 
ن كعندما أمكنه  عندما  ؿ أمر المسلمين إلى ىذه الحاؿن كعندما  ؿ دةنه  إلى مظاىر شكلية

اهلل من قول ةتمتاوف بها كمن غنى جال اهلل أراضيه  صندكقان لون كمن ماؿ كفير ال عأكلو النيراف 
ث  عركوا ذلك كلو في الاراءن عركوا ذلك كلو في ساحة من ساحات الباد كالاهر كالترؾ ألكامر اهلل 

البارم سبحانو كعاالى قانونو الذم ما  سبحانو عاالىن ككلىهى ي اهلل عز كجل إلى شأنه   كطٌبع عليه  
 كاف ليرذ في ةـو من األةاـ.

 

أةها الناس ىذه الابرة الاظمى لو أننا أخذنا أنفسنا فيها لكانت المناطف األكحد إلى إعتاؽ اهلل  
إةانا من كل مظهر من مظاىر التخلفن مناطف كاحد ال ثاني لون أال كىو أف نال  أف الالـو 

نحوىان كأف مظاىر التقدـ المادم كل ذلك جنود عنفيذةةن كقيادة ىذه الجنود ال المادةة التقنية ك 
ةمكن أف عكوف إال بالتربية اإلنسانية المثلى. كالتربية اإلنسانية المثلى ال ةمكن أف عستوم على 
سوقها كأف عبقى على األسس الثابتة الراسخة لهان إال إذا عٌوجت بحقيقة اإلةماف باهلل عز كجلن 

دت النفوس إلى مانى الابودةة إلى اهلل عز كجلن عندئذ ةتآلف الراردكف كعندئذ ةضحي كله كشي 
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منا برهواعو كأىوائو في سبيل ماللحة أمتون كانظركا باد ذلك كيف ةحقع اهلل عز كجل فينا مانى 
ًإف  الل وى لىمىعى   اٍلميٍحًسًنينى{قولوهلل }كىال ًذةنى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًدةػىنػ هيٍ  سيبػيلىنىا كى

 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل الاظي 
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 اٌّٛد كٚاء ٚٔؼّخ .. ٌىٕٕب ػٕٗ غبفٍْٛ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت  

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

إلى ةـو الدةنن  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

كما أف اإلنساف ال ةستطيع أف ةدرؾ حقيقة النهارن كال ةستطيع أف ةال  السبيل األمثل للتاامل 
ف ةدرؾ حقيقة الاليف ماو إال إذا أدرؾ أف من باده ليبلن مظلمان  عيان ككما أف اإلنساف ال ةمكن أ

كال ةستطيع أف ةتاامل ماو التاامل السلي  الالحي  المثمر إال إذا أدرؾ أف ىذا الاليف من باده 
شتاءن فكذلك  الحياة التي ةايرها اإلنساف ال ةستطيع أحدنا أف ةدرؾ حقيقتها كال أف ةالل إلى 

 دراكو عن طرةع فه  الموت.سٌرىا كال أف ةتاامل ماها إال إذا عل  أف جوىر الحياة إنما ةت  إ

 

فالذةن عاشوا حياعه  الدنيوةة ىذه كعقلبوا في رغدىا كنايمها كل  ةحاكلوا أف ةدركوا أف جوىر 
ىذه الحياة إنما ىو أشبو ما ةكوف بميزافن كالميزاف ال ةمكن أف ةتألف إال من كفتين اثنتينن ىؤالء 

ؿ نظر أحدى  من الميزاف إلى كفة كاحدة ال الذةن عااملوا مع حياعه  الدنيا كنظركا إليها من خبل
ةمكن إال أف عرقيه  ىذه الحياةن كال ةمكن إال أف ةقاوا منها في مغٌبات مهلكةن كإنها لحقيقة ما 

أحسب أنها عغيب عن ذىن مفكرن ىل ىناؾ إنساف ةتاامل مع فالل الاليف عاامبلن حقيقيان إال 
؟ كىل ىناؾ من ةتقلب في ضياء النهار ذاىبان  ةبان على ضوء أف أمامو شتاءن سيقبل إليو عما قرةب

غادةان رائحان إال من خبلؿ فهمو أنو باد ساعات قليلة سيستقبل ظبلـ ليل دامس؟ كذلك  ىذه 
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الحياة التي نايرها إنما ةنباث سرىا من الموت المرعب  بهان كإنما ةستطيع اإلنساف أف ةقٌدر قيمة 
 ؿ فهمو بارعباط الحياة ارعباطان شدةدان بالموت.ىذه الحياة عقدةران حقيقان من خبل

 

فمن عرؼ أف سر الحياة إنما ةتممو الموت كما أف سر الموت إنما عتممو الحياة استطاع أف 
ةتاامل مع الحياة التاامل المسادن كاستطاع أف ةال  كيف ةضحي بها عندما ةقتضي األمرن ككيف 

  فاف ىذا اإلنساف دكف غيره ىو الذم ةستطيع أف ةكوف ضنينان بها عندما ةقتضي األمرن كمن ثى 
ةجال من حياعو جسران ةسادهن جسران ةوصلو إلى أحبلمو كإلى المآالت التي ةحل  بها كالتي ةرد 
 مالو إليهان كإذا عرفنا ىذه الحقيقة أدركنا أف الموت ليس في حقيقتو ماليبة؛ بل الموت إنما ىو 

يرهان ىل ىنالك من ةتالور أف إحدل كفتي الميزاف ماليبة المانى المتم  لقيمة الحياة التي نا
ضد الكفة األخرل؟ كىل ىنالك من ةتالور أف الكفة التي عوضع فيها األثقاؿ إنما ىي عدكة 

للكفة التي عوضع فيها األقوات؟ إف كاف ىنالك من ةتالور ىذا فانو من الجنوف بمكافن كذلك  
ضوح قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل (عػىبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه الحياة كالموتن كك  ةدؿ على ىذا المانى بو 

ليوىكيٍ  أىةُّكيٍ  أىٍحسىني عىمىبلن   ).اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلٍّ شىٍيءو قىًدةره # ال ًذم خىلىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحىيىاةى لًيىبػٍ

 

الحياة استقلت  مانى االبتبلء ال ةمكن أف ةتكامل إال من خبلؿ عمازج الحياة بالموتن كلو أف
كحدىا لما كاف لبلبتبلء مانىن كلو أف الموت كاف ىو القدر الوحيد الذم ةواجو اإلنساف لما كاف 
لهذا االبتبلء مانىن إذا عرفنا ىذا فلنتالور المنزلقات التي عواجو اإلنساف في سلوكو كحياعون التي 

عحفزنا كعدعونا إلى ارعكاب كثيرو عردةو كعزٌج بو إلى أكدةة الرقاءن كلنتالور رعونات النفس التي 
من المااصي؛ بل لنتالور الاالبية المهلكة التي عتربع في كثيرو من األحياف على عركش نفوسنا 

كأفئدعنان ث  عسوقنا لحسابها في كل مهيعو كفي كل كادو من أكدةة التيو كالضبلؿن ما الريء الذم 
إلينا كالمنزلقات التي نقع فيها ةخلالنا منو؟ لن ةخلالنا من  فات المااصي التي عتسرب 

كالرهوات أك األىواء أك الاالبيات التي عتحك  بمجامع نفوسنان لن ةاتقنا منها كلن ةحررنا منها 
إال إذا علمنا الحياة كأدركنا الكواب  التي قيضها اهلل سبحانو كعاالى مع الحياةن كما ىي الكواب  

 الموت.التي ربطها اهلل ربطان محكمان بالحياة؟ إنها 
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أرأةت  إلى عربة عساؽ دكف كواب ؟ لو فقدت الكواب  إذان لهوت ىذه الاربة بأصحابها كألىلكته  
خبلؿ دقائعن كمن ىنا عدرؾ أف الكواب  التي في الاربة ىي سر رعاةة من ةركبها؛ بل ىي سر 

بهناىا باربة الوقاةةن كإف بدت أنها عاارض سير الاربة في كثير من األحيافن كذلك  الحياة إذا ش
فالكواب  التي ةجب أف عكوف لهذه الاربة إنما ىي كواب  الموتن عن طرةع كواب  الموت إذا 
عذكرناىان كإذا عرفناىا نتخله من المنزلقات فبل نقع فيها كال عهوم بنا إلى أسفل أكدةة التيو 

ر من كساكس كالضبلؿن بواسطة ىذه الكواب  نستطيع أف نتحرر من رعوناعنا كنستطيع أف نتحر 
شياطيننا فنرد أنفسنا سيران على صراط اهلل سبحانو كعاالىن بواسطة كواب  الموت التي ةنبغي أف 
نكوف على ذكرو منها دائمان نستطيع أف نتحرر من عالبيتنا التي عجالنا كثيران من األحياف نتخادعن 

إلسبلـ كباس  كثيرو من كالتي عجال كثيران منها ةلٌبس على صاحبو باس  الدةن كباس  النقاش با
 األمور كالرؤكف المختلفة.

 

أرأةت  كيف أف الموت نامة كلكنها نامة باطنة غير ظاىرةن كإنما ةستطيع التاامل مع ىذه النامة 
من كضاها في فكره دائمانن كمن عاامل مع ىذا الموت باالنتظار كالتذكر كالتدبرن كإف كاف ةتقلب 

ىذا ىو الذم ةدرؾ نامة الموت كةدرؾ مانى الكواب  التي في رغد الايش كفي ناي  الحياةن 
 جالها اهلل سبحانو كعاالى كامنةن في نامة الموت.

 

أما اإلنساف الذم استغرؽ في حمأة ىذه الدنيا كشهواعهان كالذم أخذ ةتقلب منها في ناي و أطبع 
ن استهوعو علك عليو من أطرافون فكاف كمن ةتاامل مع الميزاف بكفة كاحدة فق ن أك كاف كم

الاربة التي ال كواب  لها ظنان منو بأنها عستطيع أف عطير بو أنى شاءن أما ىذا اإلنساف الذم استهوعو 
الدنيا كشهواعها كأىواؤىا فأنا أعل  ةقينان أنو ةكره الموت؛ بل ةكره من ةذكره بالموت كىو شيء 

بائو كليتساءؿ ماذا ةفيده أف ةكره نارفو جمياان كلكن فلياد ىذا اإلنساف إلى نفسو كليضحك من غ
الموت!! بل ماذا ةفيده أف ةكره من ةذكره بالموت إذا كانت ىذه الكراىة ال عحالنو ضد الموت! 
بل ماذا ةفيده أف ةفر ىاربان من الموت كليتقلب من الدنيا بألواف من الرغد كالناي  الذم فيهان ماذا 
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خالع الموت كالحياة ( قيٍل ًإف  اٍلمىٍوتى ال ًذم عىًفرُّكفى ةفيده أف ةفر من الموت! أل  ةسمع كبلـ اهلل 
ًقيكيٍ  ثي   عػيرىدُّكفى ًإلىى عىاًلً  اٍلغىٍيًب كىالر هىادىًة فػىيػينىبٍّئيكي  ًبمىا كينتيٍ  عػىٍامىليوفى   )ن لكن ما أةسر ًمٍنوي فىًان وي ميبلى

اة كعالبياعها كأىوائها كمنزلقاعها أف ةال  اإلنساف أف الدكاء الرافي لكثير من رعونات الحي
كالرركر التي عالموف مما ةادم الناس باضه  بباض بهذه الرركر الدكاء الوحيد أف ةردنا 

الموت بالذكرلن كأف نايش مع الموت باالنتظارن كأف نكوف كما قاؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 –انو ما ذكر في قليلو إال كثره عليو كسل  هلل" أكثركا من ذكر ىادـ اللذات كمفرؽ الجماعاتن ف

إال  -أم من اإلقباؿ إلى الرهوات كاألىواء  –كما ذكر في كثيرو  –أم من الطاعات كالقربات 
 قللو".

أرأةت  كيف ةالور لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  الموت بهذا الكاب  الذم حدثتك  عنو؟ من 
يقاعهان نامة ةتاامل ماها اإلنساف حسب منا  ةرك إذان في أف الموت نامةن نامة عأعي في م

النظاـ المرصودن عماما كالدكاء إذا أخذعو منو جراعات طبع ما أكصاؾ بو الطبيب كاف خيران لك 
من الغذاء الذم عتناكلون كلكنك إذا أخذت منو بركل كيفي دكف نظاـ عحوؿ ببل شك إلى ببلء ؛ 

 بل إلى س و ناقع مهلك  ككذلك  الموت.

 

أنظر إلى ىذه المجتماات النائية عنا أك القرةبة منان كأنظر إلى كاقع المسلمين كقد  إنني عندما
استررت في حياعه  األدكاء المهلكةن كأعرضوا عن دة اف السموات كاألرض بما أسكركا أنفسه  
من األىواء كالرهواتن كعندما أنظر إلى شرائ  المسلمين أك الجماعات اإلسبلمية كقد عحوؿ 

ذم كاف ةنتظر منه  إلى عهارج كعخاص  كعاادو عسوقه  إلى ذلك كلو عالبيات رعناء عمله  ال
عفوح رائحتها إلى أبااد كثيرةن عندما أنظر إلى ىذه الفتن كالمالائب التي عحدؽ بنان كأعأمل بحثان 

عن الابلج الذم ةخلالنا بسرعة من ىذه األدكاء كاهلل ال أجدني إال أماـ عبلج كاحدن ىو أف 
موت أماـ بالائرنا إف ل  ةكن ةتسنى أف ةوضع أماـ أبالارنان كأف نتبين أنو قد حاف ميااده نضع ال

 كأنو قد طرؽ بابنان إف ل  ةطرؽ اليـو فكأف قد.
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دكاؤنا الوحيد للتخله من رعوناعنا أىوائنا عارقنا للدنيان إعراضنا عن اهللن الاالبيات الجاىلية 
ةة اإلسبلـ كالامل لئلسبلـن ث  عهارجنا بهذا السبلح التي استحكمت بنفوسنا ث  غطيناىا بأرد

كعقاعلنان كجالنا أعداءنا ةالفقوف لنا ألننا بهذا نتررذـ أكثر مما ةحل  بو أكلئك األعداءن كاهلل ال 
عبلج لذلك كلو إال أف نال  أف كفة الحياة التي نتقلب فيها إنما ىي ناظرة إلى كفة الموت الذم 

عر حياعو بمراعر الموت الذم ةنتظره سار على صراط اهللن كاستطاع ةتربه بنان فمن مزج مرا
أف ةتمسك بزماـ الوسطية الذم أمره اهلل سبحانو كعاالى بالتمسك بو كل  عستطع الدنيا أف عسكره 

كال الرهوات أف عأخذ بمجامع نفسون كال الاالبية الرعناء أف عحملو على مخادعة ااخرةنن 
ا أقوؿ في المرهد الذم أفترضو كالذم نحن كلنا على موعد ماون كليتالور كله منك  مالداؽ م

أرأةت  لو أف الواحد من ىؤالء كجد نفسو كجهان لوجوو أماـ الموتن دنى إليو ملك الموت كأعلن أف 
قد حانت ساعة رحلتو من ىذه الحياة إلى لقاء ربو عز  كجلن إلى ما عؤؿ حاؿ ىذه الرعونات  

ذه الاالبية أجمع؟ ككيف عالب  حالو كىو الذم كاف سكيٍّران برهواعو كلهان كأةن عختفي أصوات ى
 كأىوائو؟ سيتحرر  نذاؾ عن ذلك كلون كلسوؼ عالفو نفسو عن ىذه الروائب كلها.

 

ىذا الدكاء فلماذا ال نستاملو جرعة إثر جرعة كنحن نتقلب في رغدو من حياعنا التي نايرهان لماذا 
الدكاء لكي نستاملها في لحظة كاحدة عند الموت ث  نأخذىا نبتاد عن ىذه القاركرة المليئة ب

 جرعة كاحدة! كعندئذو سنرار بمرار الدكاء كلكننا لن نرار أبدان بأم فائدة من ىذا الدكاء.

 

فائدة الموت أةها اإلخوة أعظ  بها من فائدةن كدكاء الموت ىو الدكاء األجل األقدسن كلكن 
ع عظي  بمقدار ما أف الناس مارضوف كل اإلعراض عن ىذا بمقدار ما أف ىذا الدكاء دكاء ناج

 الدكاء.

 

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجال خياؿ الموت مغركسان في ألبابنا كعقولنان كنسأؿ اهلل عز  كجل 
أف ندرؾ بكل سهولة أف الموت رحمةن كأنو كاب  كأم كاب  لحقائع الحياة كأخطارىان كأسأؿ اهلل 
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رزقنا السير على صراطون كالتمسك بمنهج الوسطية عن طرةع اللجوء إلى ىذا سبحانو كعاالى أف ة
 الابلج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~1478 ~ 
 

 ٘ىنا اٍزُؼٍّذ اٌٛ٘بث١خ أكاحً ٌزّي٠ك شًّ ا١ٌٍَّّٓ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
كن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطان

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

كثيركف ى  الذةن ةتحدثوف بالفاء قلبو كبالدؽ نية عما ةسمى اليـو بالالحوة أك اليقظة 
من ىذه المظاىرن فيذٌكر الواحد منه  صاحبو أك اإلسبلميةن كةتحدثوف فرحين مبتهجين عن كثيرو 

إخوانو مثبلن بتلك القرةة البرةطانية التي دخلت بقضها كقضيضها باإلسبلـن كأقامت في قرةتها 
مجتماان إسبلميان صغيران مثاليان كما أمر اهلل عز  كجلن كةتحدث ااخر عن الاررات بل ربما المئات 

من ذكور كإناث في شتى ربوع ذلك الاال  الغربين ككل ىذا  الذةن ةدخلوف في دةن اهلل أفواجان 
صحي  كاألمثلة أكثر من ذلكن كلكني أحب أف أقوؿ إف علينا أف نخرى من الطاماين في النامة 
أكثر من أف نفرح بالنامة ذاعهان كلما عظمت النامة كلما كثر الطاماوف من حولهان كلذلك فاف 

سبلمية الحقيقة إنما ىو عالور المخاكؼ عليهان فبمقدار ما الذم ةرغلني عن الفرح باليقظة اإل
ىنالك إقباؿ على اإلسبلـ في ربوع الغرب كغيره  بمقدار ما ةوجد كسائل كخط  ماكرة جدةدة 
مستحدثة للتربه باإلسبلـ كللكيد بو؛ بل للقضاء عليو حيث ما كجدن كذلك ىو شأف أعداء 

ضوا عنو كبردت ىممه  في مااداعه ن فاذا رأكا نجمو كقد اإلسبلـ كلما رأكا نجمو خافتان كلما أعر 
عألعن كإذا رأكا طاقتو كقد أقبلت باد إدبار جماوا كسائله  كىيئوا عيددى  كأسهركا لياليه  في 

سبيل الكيد لهذا الدةن الذم أصب  ةركل خطران كبيران عليه ن ةنبغي أف نكوف من الوعي بحيث 
سبحانو كعاالى أف ةاافينا من الماكرةن كالمتربالين  نان  خر على أقل نفرح بالنامة  نانن كنسأؿ اهلل 

 عقدةر.
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كإذا عرفنا أف ىنالك أعداءن ةتربالوف بهذا الدةنن كأف ىنالك خططان ماكرة عيرس ن فلنتذكر كلنتبين 
ىذه الخط ن كلنكن على مستول الوعي الذم ةتطلبو منا إةماننا كدةننان كيف عرس  ىذه الخط  

مسلموفن إنها عرس  في أقبية مظلمة خفية بايدة حتى عن علك المجتماات الغربية البايدة أةها ال
عن اإلسبلـن كلكن كثيران من أبطاؿ عطبيقها ى  المسلموف أنفسيه ن كل من ل  ةاي ىذه الحقيقة 
فهو في الحقيقة مغفلن كىو في الحقيقة سادر الفكر ساذج الوعين الخط  عرس  ىناؾ بايدان 

جدان  لكن كثيران من أبطالها ى  من المسلمين أنفسه ن كالكثير من ىؤالء المسلمين على  بايدان 
عل  بما ةراد به  ككل منه  ةال  ىوةتو مجندان في سبيل الكيد لئلسبلـ كالمسلمينن كلكن فيه  

من ةسر بدكف كعي في ىذا الطرةعن كأظن أف كبلن منا ةنبغي أف ةال  أف ىذه الخط  كثيرة 
 ة كلكن أبرزىا كأخطرىا ىي الخطة التي عرمي إلى اإلةقاع بين المسلمين.كمتنوع

 

علك الخطة التي عهدؼ إلى جال إسبلـ المسلمين الواحد إسبلمات كثيرةن متناقضة متخاصمة 
متاادةةن علك ىي أخطر الخط  التي عرس  كما قلت لك  ىناؾ بايدان كأنا على عل  بذلكن 

من أبناء جلدعنا مسلموف في الظاىرن ذلك ألف أحدان ال ةستطيع  كلكنها عاهد إلى أناس منفذةن
أف ةمزؽ شمل المسلمين إال إذا كاف القائ  بذلك من المسلمين أنفسه ن أعتالوركف أف عدكان لنا 

ةستطيع أف ةتسلل إلى داخل البنية اإلسبلمية فيالدع ىذه البنية؟ ال. ألف ىوةة ىذا الادك 
يأعي بنقيض ما ةرةدن كلكن الطرةقة ىي أف ةاهد بهذا األمر إلى مكروفةن كمن ث   فاف عملو س

مسلمين ىوةاعه  عنطع بأنه  مسلموفن بل بأنه  غيارل على اإلسبلـ  كعقائده كمبادئو ث  إنه  
ةتسربوف إلى حلبة النقاش في مبادئ اإلسبلـ كأحكامو كعقائدهن فيطرحوف األمور الخبلفية كاحدة 

ك الجزئيات الخبلفية بركانان لتفجير مركلةن كةجالوف منها أساس إثر أخرلن كةجالوف من عل
لتكفير أك لتفسيع أك لتبدةعن ث  إنه  ةبلحقوف المسل  بها مركلةن إثر مركلة إثر مركلةن 

كةسيركف في طرةع ذلك على نهجو من التنطع الممجوج كةتباوف في ذلك أسلوبان من التكلف البٌين 
 كمتدبر. الذم عفوح رائحتو لكل متأمل
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كىكذا فاف ىذا الطابور من ىؤالء المسلمين ظاىران ةسلكوف سبيبلن ةالل به  إلى الغاةة المرسومةن 
كالغاةة المرسومة أف ةتحوؿ المسلموف الذةن أظله  إسبلمه  في ساحة إةمانية كاحدة ككوف منه  

ات متناحرة متاادةة أمة كاحدة خبلؿ قركف متطاكلة من الزمن؛ ةحيلوف ىذه األمة الواحدة إلى فئ
متخاصمةن ىكذا كما ةفال أكلئك الذةن ةحدقوف حوؿ مائدة كضع عليها شواء كبير من قطاة 

كاحدةن كيف السبيل إلى أف ةلتهمها ىؤالء ااكلوف؟ السبيل إلى ذلك أف ةبضع ىذا الرواء إلى 
امان ىذا ىو قطع قطع قطع صغيرة حتى ةستطيع كل منه  أف ةجال من كل قطاة مضغة ةزدردىا عم

ن كىو ةجرم باس  اإلسبلـ.  الواقع الذم ةجرم اليـو

 

عالوركا أةها األخوة كعودكا بأذىانك  إلى ما قبل خمسة قركف أك ستة قركف أك سباة أك ثمانية 
قركف أفتستطياوف أف عرموا رائحة لخبلؼ بين المسلمين أك لتالارع فيما بينه  بسبب التساؤؿ 

هلل (الر ٍحمىني عىلىى اٍلاىٍرًش اٍستػىوىل)؟ ىل عستطياوف أف عرموا رائحة عما مانى قوؿ اهلل عز  كجل
صراع كخالومات فضبلن عن التكفير في ساحة المسلمين قبل ثمانية قركف مثبلن بسبب اختبلفه  
حوؿ عفسير  ةات الالفات؟ أك بسبب اختبلفه  حوؿ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةتوسل 

روا كفتروا كتب التارةخ ككتب التراج  منذ عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو بو أك ال ةتوسل بو؟ نبٍّ 
كسل  إلى ىذه القركف األخيرة ىل عجدكف من أقاـ الدنيا كأقادىا بالنكير كالتكفير بسبب 

التساؤؿ ىل أف اهلل في جهة الالو أـ ليس في جهة الالو؟ لئن نبرت  كفكرع  لن عجدكا ىذه 
ها مركلة في عهد من عهود اإلسبلـ الغابر ق ن ربما بحثوا كاختلفوا المسألة أبدان عكونت من

لكنه  كقفوا عند ما سميتو االختبلؼ التااكني فق ن كل  ةاٌكر ىذا االختبلؼ مانان من مااني 
الوداد بينه  فضبلن عن أف ةالدٌع صفان له ن فضبلن عن أف ةمكن الادك المتربه ليدخل في 

ئ  فيما بينه ن كلكن أصغي جيدان اليـو انظر كيف عقـو المهاعرات ساحته  كليستغل الخالاـ القا
ال أقوؿ في المجتمع اإلسبلمين فالمجتمع اإلسبلمي عحوؿ إلى بركاف في ىذا األمرن ال بل في 
المجتماات الغربية ضمن الدكائر اإلسبلمية الالغيرةن انظر كيف ةبدأ الخالاـ كال ةنتهي حوؿ 

هلل عز  كجلن إف ل  عقل إف اهلل في جهة الالو فقد كفرت كأشركت عفسير الالو بالنسبة لذات ا
 كخرجت من الملة.
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كمهما قاـ النقاش كمهما قاـ الجدؿ كمهما قدمت األدلة على أف جزع الدةن في ىذه القضاةا 
كاحدن كأف المبادئ الكلية ال ةمكن أف ةجرم خبلؼ حولهان فاهلل ال ةتحيز في مكافن كاهلل جل  

ربو مخلوقاعو لن عجد ىنالك سبيبلن إلنهاء ىذا اللجج أكالن ك خران ق ن ذلك ألف ىذه عن أف ة
األمور إنما عستثار من أجل غاةة ال عتالع بالمسألة الالمية ذاعهان الغاةة ىي أف ةتالدع المسلموفن 

صاعدة كأف ةتحولوا إلى فئتين أك فئات كل فئة عكفر األخرل. قرأنا ىذه التقارةر الخفية ذات ةـو 
من جاماات استرراقية غربيةن كلكن كةا لؤلسف من ى  الجنود المنفذكف لها؟ ى  أكلئك الذةن 

ةدعوف إلى أنفسه  لتكوف له  الرةادة اإلسبلميةن ككاهلل إنه  لمجندكف من أجل عطبيع ىذه 
 الخطة الذم ستأعي األةاـ لتكرف عنها كلتكرف عن صادرىا ككاردىا.

 

طاين أةن ىي جهة الالو التي استقر فيها اهلل عز  كجل ىاىنا أـ ىاىنا أـ كإذا قلت لهؤالء المتن
ىنا؟ أشار لك إلى الفوؽن طباان البد أف ةرير ما داـ ةقوؿ إف اهلل في جهة الفوؽن إذان ىو في جهة 

من الجهات كةرير لك ىكذان كانظر إلى ىذا الال  الذم ةالل إلى حضيض التفاىة كالجهلن 
ف الاقلي الذم ةرفع الالغار في مدارسه  على مثل ىذا التخلف الاقلي كانظر إلى التخل

كالفكرمن اهلل في ىذه الجهة الاليان ىذه الجهة الاليا ىي جهة السفل في مكاف  خرن فكيف 
عحل المركلة؟ ىل عقوؿ في أم مكاف كجدت فيو إف اهلل في علو بالنسبة لذلك المكاف ال غير؟ 

ل غيرت كبلمك كقلت اهلل في جهة الالو ىناؾ ال غير؟ من الذم فاذا طرت إلى المكاف المقاب
ةالدقك بهذا الكبلـ التافو الذم ةقاؿ في عالر الال  كعنبذه ثقافة التبلميذ في مدارسه ! كمهما 

كىًفي قلت كلكن اهلل عز  كجل ةقوؿهلل (كىىيوى مىاىكيٍ  أىٍةنى مىا كينتيٍ )ن كةقوؿهلل (كىىيوى ال ًذم ًفي الس مىاء ًإلىوه 
نسىافى كىنػىٍالى ي مىا عػيوىٍسًوسي بًًو نػىٍفسيوي كىنىٍحني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو  ٍبًل اأٍلىٍرًض ًإلىوه ) كةقوؿهلل (كىلىقىٍد خىلىٍقنىا اإٍلً ًمٍن حى

اٍلوىرًةًد )ن مهما قلت لو ىذا الكبلـ فاف ىذا ال ةنهي الجج كالجدؿ أبدان. لماذا؟ ألف الهدؼ ليس 
ؼ اختبلؽ مركلة. كصلى اهلل كسل  على رسولو محمد النبي األمي الذم حل مركلةن كإنما الهد

أطلاو اهلل على كثيرو من المآسي التي كقات من باده إلى ةومنا ىذا إذ ةقوؿ في الحدةث 
الالحي هلل" ىلك المتنطاوف " ككاهلل لئن ل  ةكن ىذا ىو التنطع باينو فبل أعل  صورة للتنطع باد 

 ذلك بركل من األشكاؿ.
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قد قلت مرة كأقولها أةها األخوة كسأصدر بيانان مكتوبان بهان قلت لاال  جليل من علماء ذلك كل
الالقع الذةن ةنادكف ألنفسه  بالرةادة اإلسبلمية ليمزقوا شمل المسلمينن قلتهلل إلى متى عجالوف 

ل من اإلسبلـ سبلحان عقطاوف بو أكصاؿ ىذه األمة؟ نحن أمة كاحدة كنحن فوؽ ذلك كلنا من أى
السنة كالجماعةن كلنا ننرد اإلخاء عسموننا ضيوؼ الرحمن حتى إذا اعجو ضيوؼ الرحمن إلى 

ىناؾ استقبلتموى  بالتكفير كالتبدةعن سمات خطيب مسجد نىًمرة كىو ةخاطب المسلمين 
ًإذىا  ةكفرى  ةرركه  ألنه  ةتوسلوف برسوؿ اهللن كةجاله  داخلين عحت نطاؽ اهلل عز  كجلهلل( كى

ًإذىا ذيًكرى ال ًذةنى ًمن ديكنًًو ًإذىا ىيٍ  ذيًكرى  هي اٍشمىأىز ٍت قػيليوبي ال ًذةنى الى ةػيٍؤًمنيوفى بًاٍاًخرىًة كى الل وي كىٍحدى
ةىٍستىٍبًرريكفى). قلتهلل في أم قاموس دةنين في أم قر ف كفي عفسير لقر ف ىذه ااةة ةجوز إسقاطها 

حجاجان إلى بيت اهلل الحراـ؟ن كانتهينا إلى كفاؽ  على ىؤالء المسلمين الموحدةن الذةن ةذىبوف
إلى أف ىذه مركلة ةجب حلون كأف ىناؾ مدسوسين ةجب كرفه ن قلنا فأةن السبيل كاعفقت 

ماو على أف السبيل ىو التاليهلل أف ةذىب إلى بلده كةختار عررة أسماء من أرقى الالماء 
ان من علماء ىذه البلدة قدر ذلكن أفضله  اختالاصان كأفضله  إخبلصان لدةن اهللن كأختار أنا أةض

اختالاصان كأفضله  إخبلصان فيما نظن كنتالورن ث  نتداعى إلى ندكة ةتبلقى فيها ىؤالء الالماء 
فيتناقروف في ىذه المسائل التي أصبحت سبلح عبضيع كعمزةع لهذه األمةن فما اعفقنا عليو باد 

عليو ةكوف اختبلفنا المستمر دليل على أنو أمره  النقاش ةكوف قد انتهى اإلشكاؿ فيو كما ل  نتفع
اجتهادمن كماداـ أمران اجتهادةان ةنبغي أف ةاذر كل فرةع منا صاحبون ث  ةنبغي أف نتواثع كنتااىد 
على أف ال نثير ىذه األمورن بل ةنبغي أف نغذم كحدعنا نغذم جزع إسبلمنا الواحدن اعفقت ماو 

ت عائدان إلى بلدعي دمرع زادىا اهلل حراسة كزادىا اهلل على ذلك كذىب عائدان إلى بلده كعد
رعاةة كأمنا كأرسلت إليو أسماء عررة علماء ماتدلينن علماء أحسب أنه  مخلالوف لدةن اهلل عز  
كجلن كانتظرت أف ةرسل لي أسماء عررة من قبلو لنتفع على لقاء كحوار. كإلى اليـو كمنذ ست 

 منو.أك سبع سنوات كأنا أنتظر الجواب 

 

كلقد علمت أف المسألة طرحت لكن أكلئك الالماء الغيارل على التوحيد كعلى دةن اهلل عز  كجل 
فٌركا فراران عجيبان عندما شاركا بالدعوة لهذا اللقاءن إذا المسألة أةها األخوة من الخطورة بمكاف 

ااذ اهللن إنما عرؼ ذلك من عرؼ كجهلو من جهلن المسألة ال عنطوم على غيرة على دةن اهلل م
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ىي الغيرة من كحدة األمةن إنما ىي الحقد على كحدة ىذه األمةن ىناؾ ةقظة إسبلمية عهدد البد 
من كف جماحهان كالبد من ردىا على أعقابها كيف السبيل إلى ذلك؟ ىناؾ في المجتمع الغربي 

أكلئك  ال فائدة؛ بل سيخلع ذلك ردة فالن السبيل ىو أف ةمزؽ شمل المسلمين حيث ةتجو
الناس إلى اإلسبلـن السبيل أف ةالب  اإلسبلـ الواحد كما قلت لك  أدةانان متالارعة ةأكل باضها 

 باضا.

 

كلقد قرأت عقرةران إلنساف ةرتهي كةتمنى أف ةرل اإلسبلـ كقد عحوؿ إلى ما ةربو الفرؽ المتاادةة 
 في الغرب للمسيحية التي
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 هللاموو هللا ٠ٛهس األكة ِغ ػجبك 

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 
ولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرس
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ل  أجد فيما بينو لنا اهلل عز  كجل في محك  عبيانون كفيما أكضحو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل  إنني
عليو كسل  في ىدةون دعوة إلى عبادة من الابادات كالدعوة إلى ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كل  

 أجد في كتاب اهلل كفي سنة الرسوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن ما ةدؿ على أىمية ذكر اهلل
عز  كجل كعميزه عن سائر الابادات كالطاعات األخرلن ما رأةت شيئان في كتاب اهلل عز  كجل كال 

في سنة رسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسل   أدؿ على أىمية الذكر كخطورعو بين سائر 
الابادات كالطاعاتن كحسبنا من كبلـ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  في ذلك قولوهلل )الدنيا 

ونةن ملاوف ما فيها إال ذكر اهلل كما كااله(ن كإف أردنا أف نضيف إلى ذلك فحسبنا قوؿ ملا
المالطفى صلى اهلل عليو كسل   في الحدةث القدسي نقبلن عن ربو عز  كجلهلل )أنا جليس من 

ذكرنين فاف ذكرني في نفسو ذكرعو في نفسين كإف ذكرني في مؤل ذكرعو في مؤل خير من مؤله(ن 
لك مع  ةات في كتاب اهلل سبحانو كعاالى عل  على الابد المؤمن أف ةكوف ذاكران اهلل كأقف قبل ذ

عز  كجل في كل حاؿن انظركا إلى قوؿ اهلل عز  كجلهلل )كىاذٍكير ر ب كى ًفي نػىٍفًسكى عىضىرُّعان كىًخيفىةن كىديكفى 
ٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ بًاٍلغيديكٍّ كىااصىاًؿ كىالى عىكين مٍّنى  اٍلغىاًفًلينى(ن بل انظركا كيف ةبين البارم سبحانو  اٍلجى

كعاالى أف للذكرن ذكر اهلل عز  كجل أثرةن قد ةبدكاف متناقضين كلكن بينهما كماؿ التناسع فيقوؿ 
(ن كةقوؿ في مكاف  خر كىو ةالف المسلمين الالادقين  ًئنُّ اٍلقيليوبي مرةهلل )أىالى ًبذًٍكًر الٌلًو عىٍطمى

على صراط اهلل بحع كصدؽ ةقوؿ عنه  )ال ًذةنى ًإذىا ذيًكرى الٌلوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍ   كالمؤمنين السائرةن
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ا اٍلميٍؤمً  اننا كىعىلىى رىبًٍّهٍ  ةػىتػىوىك ليوفى(  كأكؿ الكبلـ )ًإن مى ًإذىا عيًليىٍت عىلىٍيًهٍ   ةىاعيوي زىادىعٍػهيٍ  ًإةمى نيوفى ال ًذةنى ًإذىا كى
اننا كىعىلىى رىبًٍّهٍ  ةػىتػىوىك ليوفى(ن كذلك عندما ذيًكرى الٌلوي كىًجلىٍت  ًإذىا عيًليىٍت عىلىٍيًهٍ   ةىاعيوي زىادىعٍػهيٍ  ًإةمى قػيليوبػيهيٍ  كى

نزلت  ةات جواب عن سؤاؿ سألو باض الالحابة عن كيفية عقسي  الغنائ ن فأنزؿ اهلل قولوهلل 
ر سيوًؿ فىاعػ قيوٍا الٌلوى كىأىٍصًلحيوٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍ  كىأىًطيايوٍا الٌلوى )ةىٍسأىليونىكى عىًن األىنفىاًؿ قيًل األىنفىاؿي لًٌلًو كىال

ًإذىا عيلً  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذةنى ًإذىا ذيًكرى الٌلوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍ  كى يىٍت عىلىٍيًهٍ   ةىاعيوي كىرىسيولىوي ًإف كينتي  مٍُّؤًمًنينى * ًإن مى
اننا كىعىلى  ى رىبًٍّهٍ  ةػىتػىوىك ليوفى(ن فانظركا كيف أكض  أف الذكر ةباث في القلب االضطراب زىادىعٍػهيٍ  ًإةمى

كالوجل عندما ةنبغي أف ةكوف القلب متالفان بذلكن كأف الذكر في الوقت ذاعو ةباث في القلب 
السكينة كالطمأنينة عندما ةنبغي أف ةتالف القلب بذلكن أجل ل  أجد دعوة إلى طاعة من 

القر ف كال في السنة كالدعوة إلى اإلكثار من ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كل  أجد ما الطاعات ال في 
ةدؿ على أف الذكر ىو الدكاء الناجع ضد األدكاء كلها التي قد عتسرب إلى كياف اإلنساف كعتوضع 
ـ في قلبو كما ةقولوف كذكر اهلل سبحانو كعاالىن كمع ىذا فأنا أنظر كأعأمل فأجد أف المسلمين اليو 

في شغل شاغل عن ذكر اهلل عز  كجلن كأنا ال أعكل  عن التائهين كال أعحدث عن الراردةن 
كالفاسقينن كإنما أعكل  عن المقبلين على اهلل عز  كجل بحسب الظاىرن قد عجدى  ةتبلقوف 

كةتناقروف في قضاةا اإلسبلـن كقد عجدى  ةتجادلوف في أحكاـ ىذا الدةنن كقد عجدى  ةتحدثوف 
ةات في كتاب اهلل ةستخرجوف منها المااني كاألحكاـن كقد عجدكنه  ةتكلموف عن حياة عن  

سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كقد عجدكنه  ةتحرقوف على األحكاـ اإلسبلمية كالمجتمع 
 اإلسبلـ أةن غاب كلماذا ال ةاود؟ن كلكن قل  ما عجد بين ىؤالء الناس من ةنبض قلبو بذكر اهلل عز  

كجل غالبان أك دائمان أك من ةتاهد قلبو بورد دائ  من ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كلما كاف حاؿ 
المسلمين اليـو ىكذان فقد رأةنا في كاقاه  الذم نتأملو فنراه جليان نرل الريء الذم ةؤل  كالذم 

الظاىر ةحير األلبابن ألباب من ال ةالموف أىمية ىذا الذكرن فانظر فتجد المسلموف بحسب 
ةالولوف كةجولوف كةفوركف عحدثان عن اإلسبلـ كحماسةن إلعادة بنياف اإلسبلـ راسخان كما كافن 
كلكنك عجدى  ال ةتحركوف إال في أماكنه ن كذلك الذم ةتحرؾ كةراكح في مكانو عمامانن كما 

أكثر ما رأةت من ةسأؿ كةستركل كيف أف المسلمين ةهتاجوف من أجل اإلسبلـ كةتحرقوف في 
سبيل اإلسبلـن كلكن اهلل سبحانو كعاالى ال ةوفقه  لتطبيع شيءن كال ةستقدموف خطوة كاحدة في 

الطرةع الذم ةحلموف بو ق ن فما السبب ؟؟ السبب أةها األخوة أف ىؤالء الناس مسلموف 
 كأرجو أف ال أكوف مبالغان  -بأعضائه ن بمظاىرى ن بألسنته ن بل بقناعته  الاقلية أةضانن كلكنه  
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غير مسلمين كمؤمنين بقلوبه  التي ىي مكمن الاواطف كاألىواءن أجلن  –كال متطرفان في الكبلـ 
لو أنك نبرت سرائرى  ككرفت عما عحتوةو أفئدعه  كقلوبه ن لرأةت أف أفئدة عنطوم على حب 
للدنيان على حب للرهوات كاألىواءن عنطوم على رغبة عارمة في الزعامةن عنطوم على عالبياتن 

طوم على أحقادن عنطوم على ضغائنن كل ىذا ىو الثابت كالمستقر في أفئدة كثير منه ن الاقل عن
مؤمن كمالدؽن كلذلك فاف ىذه األدكاء؛ بل مظاىر الزغل ىذه التي عكمن في القلب ال عبرز 

ظاىرة؛ بل عبرز مقناة كمستورة بغبلؼ اإلسبلـن مستورة بغبلؼ الدعوة إلى اهللن فأنا ال أعبر عن 
قدم بالتابير المكروؼ الواض  الذم ةدؿ على أف في قلبي مرضان بل أغلف حقدم بالغيرة ح

على اإلسبلـن كأغلف عالبيتي بالدعوة إلى دةن اهلل سبحانو كعاالىن ىذا المرض مرض خطير 
ككثير كثير في مجتمااعنا اإلسبلميةن كلو أف كل كاحد من ىؤالء الناس عاد إلى قلبو كفحه 

موضوعيان كما ةقولوف لرأل أف بين عقلو المقر بدةن اهلل عز  كجل كبين عواطفو سرةرعو فحالان 
المتجهة إلى الدنيا كأىوائها حاجزان حالينانن ىذا الحاجز الحالين كثفتو األىواءن كثفتو الرهواتن  

كثفتو الطبياة الحيوانية في كياف كل منان كل منا مارض لهذان فما الذم ةذةب ىذه األمراض 
ء؟ كما الذم ةزةل ىذا الحاجز مما بين الاقل الذم ةؤمن باهلل فابلن كالقلب المتجو إلى كاألكبا

أىوائو المنحطة الدنيوةة المختلفة التي عتنوع إلى أنواع كثيرة ما السبيل؟ ال سبيل إال اإلقباؿ إلى 
كاحد من ذكر اهلل سبحانو كعاالىن ذكر اهلل عز كجل ىو الذم ةذةب ىذه األدراف من القلبن أنا 

البرر كأعل  ةقينان أنني إذا نسيت اهلل عز  كجلن كنسيت مراقبتو لين كنسيت كقفتي بين ةدةو 
فلسوؼ أعامل الناس من منطلع الترفع عليه ن من منطلع استغبلله ن من منطلع اعخاذى  جنودان 

البية التي أجترىا في ألىوائي كشهواعين كأنا أعل  أنني سأعاامل عندئذو مع الناس أةان كانوا طبقان للا
فؤادم كأحتضنها في فكرم كنفسين كلكن في حالة كاحدة أستطيع أف أعحرر من ىذا كلون عندما 

بذكر اهلل عز  كجل عرداد اللساف عندما  -قلتها مراران  -أكثر من ذكر اهلل عز  كجلن كلست أعني 
كر فرقاة السبحة في اليدن كقد ككذلك طباان ال أعني بالذ  –مااذ اهلل  -ةكوف محجوبان عن الجناف 

أصبحت السبحة شااران استبدؿ بو كثير من المسلمين استبدلوا الذكر بون ةمسك أحدنا بالسبحة 
ةتجمل بهان إف سار في طرةع سبحتو بيدهن إف كقف ةتكل  سبحتو عتدلى من ةدهن إف جلس في 

فضبلن عن أف ةكوف القلب مجلس سبحتو في ةده ةتجمل بها كلسانو أباد عما ةكوف عن ذكر اهلل 
ةلهج بذكر اهلل عز  كجلن ليس ىذا ما أعنيو بالذكرن إنما الذم أعني أف ةكوف القلب ةقظان لمراقبة 
اهللن أف ةكوف القلب متجهان إلى صفات اهلل سبحانو كعاالى كعظمتون ىذا الذكر القلبي ىو الذم 
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ااني الاالبيةن كل مااني األحقاد ةحيي كوامن عوحيد اهلل عز  كجل في الفؤادن كةطرد كل م
كالضغائنن كل مظاىر الرهوات كاألىواء التي عهيمن على اإلنساف عندما ةاافس الدنيا كةتاامل 
ماهان أةن ى  ىؤالء  الذاكرةن اهلل عز  كجل كثيران كالذاكرات !! أةن ى  !! انظر كعأمل عجد أكثر 

لدعوة الحركية عوضان عن ذكر اهلل سبحانو من ةرتغلوف بالدعوة إلى دةن اهلل جالوا من ىذه ا
كعاالىن كلال أحدى  إذا عاد إذا منزلو أكل إلى فراشو متابان فاذا ذيكٍّر بأف عليو أف ةجلس ليذكر 
اهلل قليبلن أك ةقـو قيبيل الفجر ليذكر اهلل قليبلنن ربما قاؿهلل حسبي أنني قد أعابت نفسي النهار كلو 

قد  ف لي أف أسترة ن كانت النتيجة أةها األخوةن نتيجة إعراضنا عن في سبيل دةن اهلل عز  كجلن ك 
أننا في الظاىر دعاة إلى اهللن كفي  -أال كىو الذكر  -أى  ما أمرنا اهلل عز  كجل بو من الطاعات 

الباطن نحمل قلوبان مليئة بالحقد كالضغينة على عباد اهلل سبحانو كعاالىن ىذه ىي النتيجة التي 
إليهان قلت البارحة في درس البارحة في مسجد دنكز قلتهلل  خر ما كقات عيني عليو   ب كل منا 

كبلـ عقرار لو الجلودن عقرار لو جلود كل من  من باهلل ككل من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من 
مراقبة اهلل كمن الخوؼ من اهللن رأةت من ةنات الحافظ ابن حجر الاسقبلني الذم ألف كتابو 

ؼ في شرح صحي  البخارمن الذم ألف كتاب فت  البارمن ةناتو بالتذبذب أص  المرهور المارك 
ما ةمكن أف ةقاؿ فيو أنو متذبذب في عقيدعون كيف أعالور أف مسلمان ةقوؿ ىذا الكبلـ؟ عرل لو 
أف ىذا اإلنساف راقب اهللن كجال لنفسو حظان من ذكر اهلل ساعة في كل أربع كعررةن ساعةن عرل 

و حظان من ذكر اهلل عز  كجل كلو حظان ةسيران أفكانت عتركو مراقبتو هلل ةقوؿ ىذا لو أنو جال لنفس
الكبلـ؟ أفبل ةأعي ذكر اهلل عز  كجل لينبهو إلى كبلـ اهلل عز  كجل في الحدةث الالحي هلل )من عاد 

ظ لي كليان فقد  ذنتو بالحرب(ن أفبل ةتالور ىذا اإلنساف احتماؿ عررة في المائة أف ةكوف الحاف
ابن حجر من أكلياء اهلل عز  كجلن غب ر حياعو كلها ةخدـ دةن اهلل ةحفظ حدةث رسوؿ اهللن ألف 
أعظ  كتاب عرعفع بو ىامة الاال  اإلسبلمي فخرانن أفبل أعالور أف ةكوف ىذا من أكلياء اهلل عز  

ال ةمكن أف ةتحرؾ كجل؟ أناتو بالتذبذب !! عندما أكوف ذاكران اهلل كعندما أشار بأف اهلل ةراقبني 
لساني بمثل ىذا الكبلـ أبدانن كال ةمكن أف ةتحرؾ قلمي بكتابة ىذه الكلمة مطلقانن ذلك ألف 
خوفي من اهلل ةمنانين كخوفي من اهلل ال ةأعي إال من خبلؿ اإلكثار من ذكر اهللن كمن مراقبة أف 

افظ صاحب عقيدة اهلل ةراقبني سبحانو كعاالىن كيف ةكوف ىذا؟ ابن حجر الاسقبلني الح
متذبذبةن كمن الذم ةقوؿ ىذا الكبلـ نجدم ةتظاىر في الغيرة على اإلسبلـن ةتظاىر بالدعوة إلى 
دةن اهلل عز  كجلن كاهلل إنني ألقوؿ كما قاؿ المثل الاربي )طف  الالاع طف  الالاع(ن بل كما قاؿ 
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اع طف  الالاعن ذكر اهلل عز  سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عز  كجل قبل ذلكن أجل فلقد طف  الال
كجل نارض عنون كإذا ذكرنا بذكر اهلل حاربناه لكي عكوف قلوبنا متجهة إلى أىوائنان كلكي نكوف 
قادرةن على أف نطيل ألسنتنا بالسوء كبقالة السوء بحع السلف الالال  من ىذه األمةن بل ليت 

ىذه القائمة كلها منيت بالسباب أف األمر كقف عند ابن حجرن لقد كانت قائمة طوةلةن أسماء 
كالرتائ ن ىذا الببلء أةها األخوة داءن كال دكاء لهذا الداء إال اإلكثار من ذكر اهلل عز  كجلن إال 
اإلكثار من ذكر اهلل سبحانو كعاالى فاذكركا اهلل كثيران كراقبوه كثيرانن إذا ذكرعموه كراقبتموهن أك 

كجل في كل ةـو كليلة فاف أمرةن ةتحققاف في حياعك   جالت  ألنفسك  حظان من ذكر اهلل عز  
كعراركف بهما في طواةا أفئدعك ن األمر األكؿهلل الحب في اهللن حب عباد اهلل سبحانو كعاالى 

بمجرد أف عجدكا فيه  رائحة التوجو إلى اهللن ىذه ىي النتيجة األكلىن أم أنك  ستكونوف ممن 
يو كسل  الذم ركاه مااذ بن جبل نقبلن عن رب الازة ن صدؽ عليه  قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عل

ن كللمتزاكرةن في  كللمتباذلين في (ن ىذه ىي  )كجبت محبتي للمتحابين في ن كللمتجالسين في 
النتيجة األكلىن النتيجة الثانية لئلكثار من ذكر اهلل عز  كجل األدب مع عباد اهللن فمهما رأةت من 

رأةت من دكاعي التقاط الايوب كالثغرات فاف األدب مع اهلل ةجرؾ إلى دكاعي االنتقادن كمهما 
األدب مع عبادهن قد عنتقد انتالاران لبياف الحعن كلكنك عقف عند النقد فق ن كال ةجرؾ النقد 
إلى انتقاص لمن عنتقدهن ال ةجرؾ إلى سب كشت  لمن عنتقدهن لال الرجل  ب إلى اهلل سبحانو 

النقد رأمه لك كأنت مخطئ كىو الماليبن كلكنك عجتهد كعدلي  كعاالى عائبانن لال ىذا
باجتهادؾن ىذا ىو أدب الخطابن كىذا ىو أدب التاامل مع عباد اهلل سبحانو كعاالىن كلكن إذا 
ل  ةكن لنا حظ من ذكر اهلل سبحانو كعاالىن فبل الحب في سبيل اهللن ةتحقع من أةن ةأعي حبي 

كجل؟ إذا ل  ةكن فؤادم ةحتضن حب اهللن إذا ل  ةكن ةحتضن عاظي  لاباد اهلل في سبيل اهلل عز  
اهلل عز  كجلن فهيهات أف ةناكس عن ىذا الفؤاد الفارغ حبه لاباد اهللن أحبه  لمالالحين أحبه  

.  ألىوائي كشهواعين كإذا انقلب األمر انقلب الحب إلى حقدن كىذا ما نراه اليـو

 

  .أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل الاظي
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 ؽت اٌل١ٔب هأً وً فط١ئخ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 ادي فيا عبادى اهللهللأما ب

 

لوال حب الدنيا لما  ؿ حاؿ المسلمين إلى ىذا الذؿ الذم راف على حياعه  كلهيمنت ىذه ااةة  
ًة ًمن ةػىٍوـً اٍلجيمياىًة فىاٍساىٍوا ًإلىى ًذٍكًر ال ا ال ًذةنى  مىنيوا ًإذىا نيوًدم ًللال بلى ل ًو بالوجل على قلوبه ن )ةىا أىةػُّهى

ره ل كيٍ  ًإف كينتيٍ  عػىٍالىميوفى( لو ال ىذا الحبن الذم ىو رأس ااثاـ كةنبوعهان  كىذىريكا اٍلبػىٍيعى  يػٍ ذىًلكيٍ  خى
لوال حب الدنيا لما  ؿ حاؿ المسلمين إلى ىذا الذؿ الذم راف على حياعه  باد ذلك الاز الذم 

نتبينهان كربما كاف  رفاه  اهلل سبحانو كعاالى إلى سؤددهن ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمهان كةنبغي أف
ةساكم نالف الطرةع إلى حلهان كلكن ماليبة المالائب أننا  -كما قالوا   -الراور بالمركلة 

حتى الراور بالمركلة قد فقدناهن كعندما ناود إلى كتاب اهلل عز كجل نجد التحذةر علو التحذةر 
هلل سبحانو كعاالى من أف عتجو قلوب المسلمين بالحب إلى ىذه الدنيان بل نجد مظاىر عربية ا

ن نجد مظاىر ىذه التربية من اهلل ملسو هيلع هللا ىلصلذلك الرعيل األكؿ من المسلمين أصحاب رسوؿ اهلل 
ألكلئك الالحابة رائية في كتابو لالها عكوف عظة لنان لالها عكوف درسان لنا باد أف كانت درسان 

 له ن كلما نتنبو إلى ىذه الاظات من كتاب اهلل سبحانو كعاالى.
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عقرؤكف فواع  سورة األنفاؿ بدأن من قوؿ اهلل عز كجلهلل )ةىٍسأىليونىكى عىًن األىنفىاًؿ قيًل  إنك  جمياان 
ٍؤًمًنينى * ًإن مىا األىنفىاؿي لًٌلًو كىالر سيوًؿ فىاعػ قيوٍا الٌلوى كىأىٍصًلحيوٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍ  كىأىًطيايوٍا الٌلوى كىرىسيولىوي ًإف كينتي  مُّ 

انان كىعىلىى رىبًٍّهٍ  اٍلميٍؤًمنيوفى ال   ًإذىا عيًليىٍت عىلىٍيًهٍ   ةىاعيوي زىادىعٍػهيٍ  ًإةمى ًذةنى ًإذىا ذيًكرى الٌلوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍ  كى
ٌقان ..( إلى  خر ااةاتن أال عركف إلى ما ةتبٌدا في ىذه ااةات  ةػىتػىوىك ليوفى * أيٍكلىػًئكى ىي ي اٍلميٍؤًمنيوفى حى

لفياعها؟ كما ىو أساسها؟ ةركم اإلماـ أحمد في مسنده من حدةث عبادة بن من التقرةع؟ ما ىي خ
الالامت قاؿهلل )نزلت فينا عندما ساءت أخبلقنا باإلقباؿ إلى الغنائ  ةـو بدر( كركل ابن ماجو 

كالترمذم بنحو ذلك من حدةث ابن عباس رضي اهلل عنو فكيف كاف ذلك؟ غزكة بدر كانت أكؿ 
ن كقد عرؾ المرركوف باد الهزةمة التي حاقت به ن قدران  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  غزكة في حياة أصحاب رسوؿ

كبيران من الغنائ  كاألمواؿن كلقد كانت رؤةة المسلمين لهذه الغنائ  كاألمواؿ متراكمة بين أةدةه  
أكؿ عجربة في حياعه  أةضانن ككانوا قد ىاجركا من مكة كقد نفضوا أةدةه  كجيوبه  باد نفضوا 

ن فلما رأكا ىذه ملسو هيلع هللا ىلصلهان ككانوا جياعان ككانوا عراة كما كصفه  رسوؿ اهلل قلوبه  من الدنيا ك
الغنائ  المتراكمة عسابقوا إليهان كاختلفوا في كيفية اقتسامه  لها كىي أكؿ عجربة كما قلت لك ن 
كجاؤكا ةتسابقوف إلى رسوؿ اهلل ةسألونوهلل كيف ةتقاسموف ىذه الغنائ ؟ كىذا ما عبر عن عبادة بن 

ضي اهلل عنو بقولو )نزلت فينا عندما ساءت أخبلقنا في عقسي  الغنائ ( فانظركا إلى الالامت ر 
ن كلكن سرعاف ما أنزؿ اهلل على رسولو ىذه ملسو هيلع هللا ىلصعربية اهلل له ن ل  ةجبه  سيدنا رسوؿ اهلل 

ان )فىاعػ قيوٍا الٌلوى ااةاتهلل )ةىٍسأىليونىكى عىًن األىنفىاًؿ قيًل األىنفىاؿي ًلٌلًو كىالر سيوؿ( ال عبلقة لك  بريء منه
كىأىٍصًلحيوٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍ  كىأىًطيايوٍا الٌلوى كىرىسيولىوي ًإف كينتي  مٍُّؤًمًنينى(ن عودكا إلى مهمتك  التي خلقت  من 

أجلهان انظركا ماذا فال بك  الماؿ؟ كيف عراحنت  كاختلفت  كما كاف ةنبغي للماؿ أف ةلاب فيك  
كر أبدان. )فىاعػ قيوٍا الٌلوى كىأىٍصًلحيوٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍ  كىأىًطيايوٍا الٌلوى كىرىسيولىوي ًإف كينتي  باد إةمانك  باهلل ىذا الد

ًإذىا عيًليىٍت عىلىٍيًهٍ   ةىاعيوي  ا اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذةنى ًإذىا ذيًكرى الٌلوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍ  كى انان مٍُّؤًمًنينى * ًإن مى  زىادىعٍػهيٍ  ًإةمى
لىى رىبًٍّهٍ  ةػىتػىوىك ليوفى( إنما ةستنزلوف الرزؽ من عند اهلل عز كجلن كةبتغوف الرزؽ من موالى  كىعى 

 كخالقه .

 

إنو جواب عقرةع كعهدةدن أكثر من أف ةكوف إجابة  -أةها اإلخوة  -انظركا إلى ىذا الجواب 
سولو؟ كلكن اهلل سبحانو إقناعن كمن منا ةجهل أف الماؿ إنما ىو هلل كأف األنفاؿ إنما ىو هلل كلر 
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كعاالى غني عن ىذا الماؿ إال أنها عربية ربانيةن ككأف البارم عز كجل ةقوؿ له هلل إذا كاف إقبالك  
إلى الدنيا كعهافتك  من حولها عند أكؿ عجربة منك  مع الغنائ  كانت بهذا الركلن فماذا عسى 

؟ ككيف سيكوف ماليرك  أف ةكوف حالك  عندما ةفت  اهلل عليك  ببلد كسرل كفارس كببل د الرـك
عندما عندلع عليك  الغنائ  من كل حدب كصوب؟ ككيف ةكوف شأنك  عندما ةملكك  اهلل 

سبحانو كعاالى زماـ الدنيا كقيادة الحضارات؟ أىذه ىي صورة الخطوة األكلى من عااملك  مع 
 الدنيا؟!

 

وؿ كىل قاعلت  مع رسوؿ اهلل من من أجل ىذا كانت التربية قاسية من اهلل عز كجل له ن ككأنو ةق
أجل ىذه الغنائ ؟! إنك  قاعلت  في سبيل االنتالار لدةن اهللن فاذىبوا كعودكا ال ناليب لك  في 
ىذه الغنائ  ق ن فانما ىي هلل كلرسولون كلياد كل منك  إلى دالئل إةمانو كصدؽ دعواهن أمؤمنوف 

ر اهلل عز كجلن من دالئل صدؽ اإلةماف أف أنت  حقان؟! إف من دالئل صدؽ اإلةماف اإلكثار من ذك
ذكر اهلل عز كجل إذا طرؽ سمع أحدى  أك عحرؾ بو لسانو فاض قلبو خجبلن ككجبلن كخرية من 
اهلل سبحانو كعاالىن إف من دالئل اإلةماف باهلل عز كجل عوكل المؤمن على اهلل في رزقون عركو ما 

قد أمره اهلل عز كجل بون لياد كل منك  إلى شأنو عكفل اهلل سبحانو كعاالى لو بون كسايو إلى ما 
 كليفحه حقيقة اإلةماف بين جوانحو.

 

ن انفض جماه  كعاد ملسو هيلع هللا ىلصعندما صكت ىذه ااةات بدالئلها ىذه أسماع أصحاب رسوؿ اهلل 
كل منه  إلى داره ةبكي كةستغفر اهلل سبحانو كعاالىن كعناسوا بل نسوا ىذه الدنيا كىذه الغنائ   

أشهر على ذلكن حتى إذا اصطبغت قلوب الالحابة بهذه التربية الاظمىن كصدؽ كلهان كمرت 
عوجهه  إلى اهللن كنفضوا كطهركا قلوبه  من شوائب الدنيان عاد البياف اإللهي ةقوؿهلل )كىاٍعلىميوٍا 

تىامىى( إلى  خر ااةاتن كأمر اهلل أىن مىا غىًنٍمتي  مٍّن شىٍيءو فىأىف  ًلٌلًو خيميسىوي كىلًلر سيوًؿ كىًلًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليى 
ىذا التأدةب كىذا  –أةها األخوة  –رسولو أف ةبين ذلكن فأع  بياف قسمة الغنائ ن في  سجل اهلل 

البياف في كتابو المبين إلى أف ةرث اهلل األرض كمن عليها؟! ل  فال ذلك؟! من أجل أف عكوف 
من أجل أف ةكوف موقف أجياؿ المسلمين   ىذه التربية مستمرة للمسلمين جيل إثر جيل إثر جيلن

ةـو استجابوا لهذه التربيةن فنفضوا قلوبه  من الدنيا  ملسو هيلع هللا ىلصكلها كموقف أصحاب رسوؿ اهلل 
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كأدرانهان كاعجهوا إلى اهلل كما أحب ككجهوا قلوبه  إلى اهلل سبحانو كعاالى كحدهن كلكن ىا أنت  
 ةلقوف غيان. عركف خلف من بادى  خلف أضاعوا كاعباوا الرهوات فسوؼ

 

كىل ىنالك إضاعة للاللوات كاعباع للرهوات أكثر من أف عجد مكاف للتاامل مع الدنيا كشهواعها 
كزخارفهان ةقـو إلى جوار مسجد كفي اللحظة التي ةقبل فيها عباد اهلل سبحانو كعاالى إلى بيتو 

التجارةة التي لن مهرعين ساجدةن راكاينن ةكوف عراؽ علك الدنيا ةنهلوف من الدنيا أعماله  
ن كنحن نتلوا كتاب اهلل عز كجل.   عاود إليه  إال بالخيبة كالخسراف؟ ىذه ىي حاؿ المسلمين اليـو

كلك  ةسمع ىذا الكبلـ الاجيبهلل )قيًل األىنفىاؿي ًلٌلًو كىالر سيوًؿ فىاعػ قيوٍا الٌلوى كىأىٍصًلحيوٍا ذىاتى بًٍيًنكيٍ  
ف كينتي  مٍُّؤًمًنينى( أةن الذةن ةقولوف لبيك لقد اعقيناؾن لبيك لقد أصلحنا ما كىأىًطيايوٍا الٌلوى كىرىسيولىوي إً 

بيننا من شؤكفن كأعدنا كحدعنا اإلةمانية إلى النهج الذم طلبتن كىا نحن أطاناؾ ةا ربن كأطانا 
رسولكن عندما ةدع الداعي إلى بيتكن نترؾ كل شيءن كننفض أةدةنا عن كل مااملةن كنهرع 

اين بين ةدةكن أةن ى ؟! ىؤالء الذةن راىنوا على صدؽ إةمانه  بهذا األمرن عندما ساجدةن راك
نتساءؿ في  حاؽ بنا ىذا الهوم؟ في  أصبحنا نموذجان للذؿ كالهواف في أبالار كبالائر أكلئك 
الغربيين ىنا كىناؾ؟ ةنبغي أف نال  الجوابهلل ىٌنا على أنفسنان فهٌنا على أعدائنا أةضانن رضينا 

كالهواف مناخان باد الاز الذم رفانا اهلل عز كجل إليون فآؿ أمرنا إلى ما قد عالموفن كعندما بالذؿ 
هلل ةرةد أف ةفطمه  عن دنياى  ربى ربنا سبحانو كعاالى عباده ىذه التربيةن أفكاف ذلك ةاني أف ا

ًمياان(؟! أليس.. ـى زًةنىةى  أليس ىو القائل )ىيوى ال ًذم خىلىعى لىكي  م ا ًفي األىٍرًض جى ىو القائل )قيٍل مىٍن حىر 
كا لىوي(؟! الٌلًو ال ًتيى أىٍخرىجى ًلًابىاًدًه كىاٍلط يٍّبىاًت ًمنى الرٍٍّزًؽ(؟! أليس ىو القائل )كيليوا ًمن رٍٍّزًؽ رىبٍّكيٍ  كىاٍشكيري 
ىذه ىو ال ةرةد أف ةفط  أفواىنا عن رزؽ خلقو اهلل لنان كلكنو ةرةد أف ةفط  قلوبنا عن حب 

الدنيان ةرةد أف نجال قلوبنا لو كحدهن حبنا لو كحدهن عوجهنا إليو كحدهن ث  إنو ضمن لنا أف ةجال 
الدنيا خادمة لنان كانظركا كيف طبع ما قد ضمنو ألكلئك الناسن أل  ةجمع اهلل سبحانو كعاالى 

له   ن خبلؿ ربع قرف من الزمنن أل  ةحقع ملسو هيلع هللا ىلصالدنيا كلها عحت أقداـ أصحاب رسوؿ اهلل 
 ذلك؟!.
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ث  عندما ذىب ذلك اإلنساف عبد الرحمن الداخل إلى الغرب بدافع كاحد ال ثاني لو أال كىو 
الدعوة إلى دةن اهللن نرر اإلسبلـ في علك الربوع المظلمةن ماذا صنع اهلل سبحانو كعاالى بو ...؟ 

لملك كالجندن كسرعاف جمع الدنيا كلها عحت قدميون كىيأ لو ملكان كجندانن كسرعاف ما اعسع لو ا
ما جال اهلل سبحانو كعاالى من ظبلـ ذلك الكفر ىناؾ نوران إةمانيان ةتؤلألن كلكن لما خلف من 

ن سكركا بالدنيا كشهواعها كنسوا اإللو الذم أعطاى   بادى  خلف أدرؾ ىذا الخلف اليـو
سبحانو كعاالىهلل ىاعوا كسقاى ن سكركا بالناي  كنسوا اإللو المنا  المتفضل عليه ن قاؿ له  اهلل 

 األمانة لقد  ف أف استدرىا منك .

 

لماذا ال ناتبر أةها اإلخوة لماذا ال ندع الدنيا كرائنا عساى ىي كرائنا كما أخبر اهلل عز كجلن لماذا 
ال نجال من مسجد كهذا المسجد محور حياعنا كموئلنا كمآلنا؟! ال سيما عندما ةدع الداعي إلى 

ا االصطبلح كالاود إلى اهلل عز ككجلن لماذا؟! لماذا نبقى عاكفين من حوؿ ىذه الالبلةن كإلى ىذ
ىذا المسجد على بيانا كشرائنا؟! لماذا نلهث بذؿ كراء ىذه الدنيا الفانية؟! كقد ضمن لنا اهلل 

 سبحانو كعاالى أف ةجالها خادمان لنا؟! لماذا؟!

 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل الاظي .
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 ٚاٌشىو فٟ اإلٍالَ ل١ّخ اٌظجو

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

حمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا م
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 بادى اهللهللأما بادي فيا ع

 

إف اهلل سبحانو كعاالى عندما شرفنا بهذا الدةن الاظي ن كعوج بو حياعنان كرب  بو مالير الساادة 
األبدةة لكل إنساف أقاـ ىذا الدةن على مبادئ كأقامو على قي ن كعلى جملة من السلوؾ الذم 

اهلل عليو كسل  في  شرعو لنا اهلل سبحانو كعاالى كبينو في محك  كتابون ث  بينو رسوؿ اهلل صلى
ىدةو النبوم الررةفن كلكن الماليبة الفادحة أف المسلمين باد ذلك  لو إلى فرةقينن فرةع 
أعرض كليان عن ىذه المبادئ كىذه القي  كألقوىا كراءى  ظهرةانن كفرةعو  خر اعجهوا إلى ىذه 

يتةن فالمسلموف اليـو المبادئ كعااملوا ماها كلكن باد أف جمدكىا كجالوا منها شاارات عقليدةة م
أك الناس اليـو إنما ةنقسموف إلى ىذةن الفرةقين كال ةستثنى من ىؤالء كأكلئك إال من رح  اهلل 

 سبحانو كعاالى.

 

كىذه المبادئ كالقي  التي جمٍّدت في حياعنا كعحولت إلى شاارات كألفاظ ميتة كثيرةن كلكني 
ذه المبادئ الخطيرة الهامة في ىذا الدةن أحب أف ألفت النظر اليـو إلى كاحد منون إف من ى

اإلسبلمي الحنيف شكرى اهلل سبحانو كعاالىن كالركر ىو الامود الفقرم في بنية ىذا الدةن من 
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أكلو إلى  خرهن كإذا نهض اإلنساف بواجب الركر الذم أمره اهلل عز  كجل بو فبل بد أف ةجد 
الاظي  الذم ةمثل الامود الفقرم في بنياف ىذا  نفسو ملتزمان بأكامر اهلل كلهان كلكن ىذا المبدأ

الدةن عحوؿ في حياعنا اليـو إلى شاار ميت كإلى مااملة عقليدةة مع ألفاظ الركر كنحوىان ما 
أكثر ما عتردد ىذه الكلمة على األفواهن كما أكثر ما ةتبلقى قرةباف أك صدةقافن فيسأؿ الواحد 

لى التي ةجيبو بهاهلل نركر اهلل كنحمدهن كلكن ال منهما صاحبو عن حالو فتكوف الكلمة األك 
المتكل  ةاي مانان لهذه الكلمة كال السامع ةدرؾ لها أم داللةن كإنما ىي كلمة عقليدةة عمر من 

األفواه إلى ااذاف كليس لها أم مانان حي نابضه ةتالوره المتكل  أك ةتلقاه السامع ق . نركر اهلل 
ن كحياعو من أكلها إلى  خرىا رده عنيف لهذه الدعوة التي ةنطع ككاقع ىذا اإلنساف ةكذب ما ةقوؿ

 بها.

 

إذان فالتابير بكلمة الحمد كالثناء على اهلل كالركر لو عابير شائع منتررن كلكنها عبارات ميتةه 
ماعت ماانيها على الرفاهن كغدت باد أف كانت ىذه الحقيقة الامود الفقرم في بنياف الدةن 

ال قيمة لون كال ةقدـ أك ةؤخر عن اهلل شركل نقيرن كلو كاف المسلموف اليـو فابلن غدت شااران ميتان 
ةركركف اهلل سبحانو كعاالى كما أمر اهلل لما رأةته  ةتقلبوف في ىذا الواقع المخزمن لما رأةته  

ا مقبلين على الدنيا إقباؿ السكير إلى خمرهن لما رأةته  ةنحطوف في األىواء كالرهوات كقد أكغلو 
في أكدةتها كنسوا أك عناسوا أمر اهلل سبحانو كعاالىن لوال أف ىذه الكلمة قد أصبحت شااران عقليدان 
في حياعه  لما رأةته  كقد كحدى  اهلل عز  كجل كجال منه  أمة كاحدةن لما رأةته  اليـو مزؽ من 

مضرب المثل  الفئات المتخاصمة المتاادةة خالومة عباث على االشمئزاز كالتقززن عفرؽ أصب 
في الاال  كلون كى  الذةن ةستظلوف بظل دةن كاحدن كلكن لما عحولت المبادئ كالقي  في 

حياعه  إلى شااراتو ميتةن حٌوؿ اهلل سبحانو كعاالى دةنه  الذم ةستظلوف بو أةضا إلى شاارو ميتو 
نساف بلسانو ال ةقدـ له  شيئا كال ةحقع له  أم ثمرةن لو كاف الركر ىو ىذا الذم ةردده اإل

عندما ةرل صاحبو أك صدةقو في الطرةع إذان لكاف الناس كله  شاكرةن اهلل عز  كجلن كإذان لما 
 صدؽ قوؿ اهلل عز  كجل )كىقىًليله مٍٍّن ًعبىاًدمى الر كيوري(.
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كلكن الركر ليس ىذان الركر على النامة ىو أف ةالرؼ اإلنساف النامة التي أسداىا اهلل عز  
قد خلقت ىذه النامة من أجلون ىذا ىو شكر اهلل سبحانو كعاالى كما عرفو الالماءن كجل لما 

شكرؾ هلل على نامو ىو أف عستخدـ ىذه النا  التي أكرمك اهلل عز  كجل بها لتكوف مجندة لتنفيذ 
أمر اهلل كللسير على صراط اهلل كللساي إلى رضا اهلل سبحانو كعاالىن كلو أنك نظرت إلى من 

ذا المانى الذم أمر اهلل سبحانو كعاالى بو من مااني شكر لرأةت أف قليبلن من الناس الذةن ةطبع ى
 ةالبركف على شكر اهلل سبحانو كعاالى.

 

الماؿ نامة عحتاج إلى شكر ألف الذم أسداىا إليك ىو اهلل عز  كجلن فكيف ةكوف شكرؾ على 
كجل بو؟ شكرؾ هلل على الماؿ أف عوجو ىذا الماؿ إف كاف كثيران أك قليبلن عندما ةكرمك اهلل عز  

الماؿ إلى ما قد خلقو اهلل من أجلون أف عستخدمو فيما ةحقع لك رضا اهلل سبحانو كعاالى عنكن 
 كأف عحجزه عن كل السبل األخرل.

 

الاافية التي أكرمك اهلل عز  كجل بها نامة كأم نامةن كال بد لها من ضرةبة الركر هلل عز  كجل 
ف شكر اهلل على نامة الاافيةن إنما ةكوف شكر اهلل على ذلك بأف عوجو صحتك فكيف ةكو 

كعافيتك كنراطك لتستخدـ ذلك كلو في الطرةع الذم شرعو اهلل كالنهوض بالواجبات التي أمرؾ 
اهلل سبحانو كعاالى بهان ث  عباد أنرطتك ىذه التي ىي ثمرة صحتك كعافيتك عبادىا عن كل ما 

 عن كل ما نهى اهلل سبحانو كعاالى.حـر اهللن عبادىا 

 

الزكجة كالدار نا  كأم نا ن فكيف ةكوف شكر اهلل سبحانو كعاالى عليها؟ إنما ةكوف ذلك بأف 
عتواثع أنت كزكجك على أف عقيما الابلقة التي قيضها اهلل سبحانو كعاالى بينكما لتكوف ىذه 

ابلقة منهجان لبناء أسرة مؤمنة مسلمة عسب  الابلقة خير خادـ لدةن اهلل عز  كجلن ث  لتكوف ىذه ال
بحمد اهلل عز  كجل ث  عالب  ىذه الدار مثبلن مالغران للمجتمع المسل  الذم أمر اهلل سبحانو 

ًإف عػىايدُّكٍا نًٍامىةى الٌلًو  كعاالى عباده بانرائو .. كىكذا إلى سائر النا  التي ال عحالى كما عالموف )كى
ا ًإف  الٌلوى   لىغىفيوره ر ًحي ه( كىذا كبلـ اهلل عز  كجلن ىكذا ةكوف شكر نا  اهلل عز  كجل. الى عيٍحاليوىى



  

 ~1497 ~ 
 

 

كأنا ال أعل  في الطاعات كفي الابادات شيئان أجمع لمختلف أنواع الابادات من الركرن كال أعل  
لقد مبدأن ةمثل ةنبوعان من المثوبة كاألجر ال ةنضب ق  ةالل الابد رأسان بخالقو كينبوع الركرن ك 
قاؿ الالماء قدةما كعساءلوا أةهما أجزؿ مثوبة كأجران الالبر أـ الركر؟ صبر الفقير على فقره 
أجزؿ مثوبة كأجران أـ شكر الغني على غناه أجزؿ مثوبة كأجران؟ كإني ألعجب من ىذا السؤاؿن 

نساف ألنني أعل  أف نهاةة الركر ال ةمكن الوصوؿ إليها إال على جسر من الالبرن فبل ةمكن لئل
أف ةكوف شاكران اهلل عز  كجل على نامة الماؿ كال على نامة الاافية كال على نامة الزكجة كاألىل 
كالدار كاألكالد إال إذا مر قبل ذلك بمرحلة الالبرن فكل شاكر البد أف ةكوف صابرانن كلكن ليس  

 كل صابرو البد أف ةكوف شاكران.

 

ع فقره كمهما حاكؿ فانو لن ةستطيع أف ةخرج من ما أكثر الفقير الذم ةضطره إلى الالبر كاق
أقطار قضاء اهلل سبحانو كعاالى ق ن فيقوؿ في نفسو فؤلكن صابران إذان حتى أناؿ أجر الالبر على 
أقل عقدةرن ىو ةناؿ أجر الالبرن لكن انظركا إلى الفرؽ الكبير بين الالبر كاقاان ةلجئ صاحبو إليو 

 و على جسر من الالبر باختياره.كبين الركر الذم ةسير اإلنساف إلي

 

الماؿ عندما ةكرمك اهلل عز  كجل بو مفتاح عستطيع أف عفت  بو سببلن شتى إلى أنواع من السلوؾ 
شتىن عتفع مع رغائب النفس كشهواعها كغرائزىان كإنما شكر اهلل على ىذا الماؿ الذم ةمثل ىذا 

كجل ال عبقيى بينك كبينها بين ىذه النامة إال  المفتاح أف عغلع كل ىذه األبواب التي حرمها اهلل عز  
بابان كاحدان ىو ىذا الباب الذم شرعو اهلل عز  كجل.  فانظر ك  ةحوجك شكر اهلل على الماؿ 

 الذم أكرمك بو إلى ألواف من الالبر.

 

نامة الاين التي أكرمك اهلل بها ال عستطيع أف عركره عليها إال إذا صبرت فغضضت الطرؼ عن 
مات التي نهاؾ اهلل سبحانو كعاالى أف عتبع بالرؾ إةاىان كىذا ال ةمكن أف ةتحقع إال بلوف المحر 

شدةدو من الالبرن كذلك  الاافية التي عتفجر في كياف اإلنساف عباثو إلى أنواع من السلوؾ شتى 
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ةجد  كأنواع من االنحرافات عارفوفن فاذا أراد اإلنساف أف ةركر اهلل على نامة الاافية فبلبد أف
نفسو أكالن على طرةع الالبرن ةفط  نفسو كعافيتو المتوىجة بين كيانو عن كل ما قد حرمو اهلل عز  
كجل حتى ةناؿ باد ذلك مرحلة الركر التي أمرنا اهلل عز  كجل بون كىكذا فبل ةمكن أف ةكوف 

ا ةػيوىف   ى الال اًبريكفى أىٍجرىىي  ًبغىٍيًر اإلنساف شاكرا إال باد أف ةكوف صابرانن ككلنا ةال  أجر الالبر )ًإن مى
(ن كل  أجد كعدان من اهلل عز  كجل إلنساف على طاعة من الطاعات بأجرو قفزان فوؽ  ًحسىابو

الحساب إال الالبرن كلوال ىذه الحقيقة كلوال أىمية الالبر كخطورعو كلوال أنو الجسر الوحيد الذم 
ا ال ًذةنى  مىنيوٍا ةوصل إلى الركر لما أكد اهلل سبحانو كعاالى لابا ده بالالبر كالمالابرة )ةىا أىةػُّهى

 اٍصًبريكٍا كىصىاًبريكٍا كىرىاًبطيوٍا كىاعػ قيوٍا الٌلوى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى(.

 

عرل لو أف المسلمين كانوا ةتمسكوف بحقيقة الركر بدالن من أف ةميتوا ىذه الحقيقة كةستبدلوا 
؟ كلكن لما عركوا الغالي كالثمين كعتباوا بها ألفاظها كشااراعها الميتة كيف   كاف حاله  اليـو

الرخيه خداعان كجالوا من أنفسه  بالدعاكم الكبلمية الكاذبة شاكرةن هلل عز  كجل دكف أف 
ةكلفه  ىذا الركر دفع أم رأس ماؿ ق ن لما عاملوا اهلل على ىذا الركل عامله  اهلل على 

ـ البارقة المتألقة في حياة المسلمين اليـو صوران كأشكاالن الركل ذاعون كمن ث  عركف مظاىر اإلسبل
كشااراتن حتى إذا عجاكزت كاخترقت ىذه المظاىر المتألقة إلى ما دكنها رأةت عفونة كأم 

عفونةن رأةت الفقرن رأةت التررذـن رأةت األحقاد التي ةدكر رحاىا على كحدة ىذه األمة رأةت 
يا كعنافسه  بل خالامه  على ىذه الثركاتن كرأةت إعراضه  عالع قلوب المسلمين بالماؿ كالدن

 عن اهلل عز  كجلن كىكذا ةااملنا اهلل كما نااملو.

 

  

 

 

 

 



  

 ~1499 ~ 
 

 ظب٘و اإلصُ ٚثبؽٕٗ .. ٚأصوّ٘ب ػٍٝ اٌّغزّغ اإلٍالِٟ

 

 

  

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

يدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على س
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أٌما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

إف  المااصيى التي حٌرمها اهللي سبحانوي كعاالى كحذ رى منها عبادهي عنقس ي إلى قسميًن اثنينهلل مااصو 
ىرةه عتلب سي بالجوارًح كعنح ُّ على األعضاًء كةراىا اإلنسافي بحواسٍّو. كمااصو أخرل مكمنيها ظا

 القلبي كمركزيىا الٌنفسي كال ةستطيعي اإلنسافي أف ةتبٌينها بحاٌسة.

 

هلل فهوى الذم سٌماهي اهللي سبحانوي كعاالى في محكً  كتابًو ظاىرى اإلث . كأٌما القس  ي فأٌما القس ي األٌكؿي
الثٌانيهلل فهوى الذم سٌماهي اهللي سبحانوي كعاالى باطنى اإلث . كقد أمرىنا باجتناًب كبل القسميًن فقاؿهلل 

))كذركا ظاىرى اإلثً  كباطنو((ن كلكن أةُّهما أخطر؟ كأةُّهما الذم ةضربي بجذكرًه في كياًف اإلنساًف 
 حٌتى ةالب ي منى الاسيًر امتبلخيوي كاقتبلعيو؟
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الظٌاىرةي التي عتمركزي على األعضاًء كعبرزي في سلوًؾ اإلنساًف الظٌاىرمٍّ فهوى أخفُّ أٌما المااصي 
ىذةًن القسمينن كأةسريىيما على صايًد الماالجةن كىذا ىوى القس ي الذم ةغلبي أف ال عكوفى لوي 

فن إذ قاؿى عز  جذكران خفٌيةن كإنٌما مردُّهي إلى ما كصفى اهللي سبحانوي كعاالى اإلنسافى بًو منى الٌضا
كجٌلهلل )كخيًلعى اإلنسافي ضايفان(ن فما أةسرى على اإلنساًف الذم انزلعى في مااليةو من مااصي 

الحواسٍّ كاألعضاءن ما أةسرى إذا صحا من مااليتًو أف ةستغفرى اهللى كةتوبى إليون كما أسرعى أف ةتوبى 
م ةقبلي الٌتوبةى عن عباده(؟ كىوى القائلي اهللي سبحانوي كعاالى عليكن كيفى ال كىوى القائلهلل )كىوى الذ

أةضانهلل )كالذةنى إذا فالوا فاحرةن أك ظلموا أنفسىه  ذكركا اهللى فاستغفركا لذنوبه  كمن ةغفري الٌذنوبى 
 إال اهلل كل  ةالٌركا على ما فالوا كى  ةالموف(.

 

 -كما ةقوؿي األطٌباءي   - كأٌما الٌنوعي الثٌاني من المااصي كىوى ذلكى الذم ةكوفي خفٌيان كةتوٌضعي 
فيتمركزي في طواةا القلًب فهذا ىوى الٌنوعي الخطيري الذم ةالابي عبلجيون بل ةالابي االستيقاظي منو. 
بمقداًر ما ةسهلي على الااصي أف ةستيقظى من مااصيًو الظٌاىرًة عندما عبتادي نروعيها عنوي فانٌوي ةاسري 

اطنًة ألف  نروعىها ال عزاةليون كألف   ثارىىا ال عفارقيون كألف  على اإلنساًف أف ةستيقظى من مااصيًو الب
سكرىىا ممتٌد. كمن ىنا كانىت ىذًه المااصي أخطرن كمن ىنا كافى باطني اإلثً  أكغلى في إبااًد 

صاحبًو عن صراًط اهلًل سبحانوي كعاالى كزٌجًو في مخاطًر اإللحاًد كالفسوؽن بل ربٌما كانت الخطورةي 
 أنٌها عهيٍّئي لوي خاعمةن سٌيئةن في نهاةًة عيميره. الكبرل

 

ىذًه المااصي الباطنةي التي عحد ثى البيافي اإللهيُّ عنها كثيران في محكً  كتابًو كحذ رى منها كثيران عتمٌثلي 
في الًكبرن عتمث لي في الاالبٌيًة كاالعتداًد بالٌذاتن عتمٌثلي في الحقًد على ااخرةنن عتمٌثلي في 

لحسدن عتمث لي في حبٍّ الجاًه كالٌسماًة كالمكانةن عتمث لي في حبٍّ الٌدنيا بكلٍّ أنواًعهان كالٌدنيا  ا
كرجرةو ذاتي أغالافو ال عكادي عحالى. كةضيعي الوقتي عن عدٍّ كإحالاًء ىذًه األغالافن علكى ىيى 

 المااصي الخفٌيةي الباطنة.
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كجل  كانح   في الموبقاًتن إذا عأٌملنا كنظرنا فانٌنا كالمجتمعي الذم ابتادى عن صراًط اهلًل عز  
سنبلحظي أف  التٌػٌيارى الذم ةزٌجوي في ىذًه الموبقاًت ال ةتمث لي في مااصو ظاىرةٌةو فق ن ال .. بًل التٌػٌياري 

ارائًو الخفيُّ كالحقيقيُّ ةتمث لي في ىذًه المااصي الباطنةهلل عالبٌيةي اإلنساًف لذاعون عالبٌيةي اإلنساًف 
التي عالب ي جزءان من ذاعون كبرةاؤهن عناديهن حقدهي كما قلتن حىسىديهن إلى  خًر ما ىناًلكن ىوى 

الذم ةفتُّ في عضيًد المجتمًع اإلسبلمٌين ىوى الذم ةجالوي أنكاثان كةمنعي كساًئلى األلفًة مهما كانت 
 قوةٌةن من أف عاملى عملىها في حياًة ىذا المجتمع.

 

فى ةستطيعي أف ةحدٍّثى عددان منى الذةنى ةرعكبوفى المااصيى الظٌاىرةى كةقاوفى في اللهًو الذم إف  اإلنسا
انحط ت نفوسه  إليًو ةستطيعي أف ةلتقيى به  كةذكٍّرىى  باهللن كةذٌكرى  بالمخافًة منى اهللن كإذا 

لمااصيه ن كةتساءلوفى  بقلوبه  عٌتجوي إليون كإذا بايونه  عهمي منها الٌدموعن كإذا به  ةتأٌلموفى 
الواحدى إثر ااخرن ما السبيلي إلى أف أعودى إلى اهلًل كأرل اهللى عز  كجل  راضيان عٌني؟ كما أةسرى أف 
عدعوى  إلى كفاؽو ككئاـو ألف  القلوبى نظيفةن كإنٌما الببلءي كامنه في أعضاءن في مااصو ظاىرةو 

تكبارو على اهلًل عز  كجٌل. كلكن جٌرب أف علتقيى علبست بها األعضاءي عن سائًع ضافو ال عن اس
مع ثٌلةو منى الٌناسن كلٌّ ةزىى باالبٌيتًو كانتمائون كلٌّ ةيضًمري في نفسًو كبرةاءىهي التي ةابٌػري عنها 

كةترجميها بالٌطرةقًة التي ةراءن قد عػيتىرجى ي الكبرةاء بطرةقةو دةنٌيةون كقد عترجى ي بطرةقةو منى النُّالً  
رشاًد كما إلى ذلكن كقد عػيتىرٌج ي بطراًئعى أخرلن جٌرب أف علقى ىؤالًء الٌناًس ث   عذكٍّرىى  باهللن ث   كاإل

عذٌكرى  كيفى حٌذرى اهللي عز  كجل  من باطًن اإلث ن ككيفى كافى ةقوؿي سيٍّدينا إبراىي هلل ))كال عيخزًني ةوـى 
أعى اهللى بقلبو سلي ((ن حاكؿ أف عجرٍّبى ناليحتىكى بينى ةيباىثوف * ةوـى ال ةنفعي ماؿه كال بنوفى إال من 

ـى كلٌّ منه  فجالى من  ىؤالًء الٌناسن ماذا ستجد؟ ستجدي كبلن منه  قد سد  عليكى منافذى الٌطرةعن كقا
نفسًو مرًشدان أكثرى من إرشادؾن كمذكٍّران أكثرى مٌما عذكٍّرن كأدخلى في كبلًمكى الايوبن كربٌما سىًخرى 

عقوؿ. كمهما حاكلتى لن عًجدى سبيبلن إلى عبلجن ألٌنكى ال عملكي أف عااًلجى إال ىذًه المااصي مٌما 
 الظٌاىرةن أٌما أف عدخيلى إلى القلوًب فتجتث  أمراضىها فما أعسرى عليكى ذلك.

 

ةًن ال أعخي لي الفرؽى بينهما بوى ن كلكنٌ  ي أجسٍّدىيما فانظركا أةٌها اإلخوةي إلى ىذةًن الواًقاىيًن الل ذى
كاقاان ةتبٌينوي كلُّ إنسافن لو أف  إنسانان اٌعجوى إلى ثٌلةو من ىؤالًء الااصينى المنحرًفينى فذك رى  باهلًل 
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خبلؿى دقائعن أدنى ما ةمكني أف نقولوي منى الوصوًؿ إلى الٌتأثيًر إليه هلل أف ةاترفوا بأنٌه   ثموفن كأف 
اني الٌتأثيًر الذم سيؤثػٍّري كبلميكى به  على أساسون كالمظنوف ةاترفوا بأنٌه  مخطئوفن كىذا أدنى ما

أف  مثلى ىذا النُّالً  سيوصليه  إلى خيرو من ذًلكى أةضانن كلن ةوقفىه  عندى ىذا الحدٍّ أبدان. كلكن 
عندما علتقي بأناسو ىيمنت ىذًه األمراضي على نفوسه  كقلوبه  فهيهاتى ىيهاتى أف ةلقى نيالحيكى 

صاغيةو منه ن كأةنى ىيى األذفي التي ةمتدُّ سلطانيها منى الطٌبلًة الالُّماخيًة إلى القلب؟ أم  أذفو 
 كالقلبي قد صيفٍّ ى بهذًه األمراًض التي أحدٍّثك  عنها.

 

فاذا عرفنا ذلكى فلتالموا أف  الخيرى الذم حٌققوي اهللي عز  كجل  للٌرعيًل األٌكًؿ من ىذًه األٌمةن الخير 
وي اهللي عز  كجل  بما ةربوي الخوارؽى كالماجزاًت ألصحاًب رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو الذم قٌيض

كسل  ن كالٌثمراتي اإلةمانٌيةي التي عحٌققت في حياعه  أيلفةن كحيٌبان ككحدةن كقٌوةن كعٌزان ل  عكن بسبًب أف  
كمثلى سائًًر البرًر خطٌائينن "كلُّ بني  ىؤالًء الاٌلحابةى ارعقوا إلى صايًد الًاالمةن الن بل كانوا مثلىك 

ـى خطٌاء"ن ىكذا ةقوؿي رسوؿي اهللهلل "كخيري الخطٌائينى التٌػٌوابوف".   د

 

إذان ما سرُّ ىذًه البركًة التي ىيمنت على حياعه ؟ فوٌحدعه  كجمات شمله  كحقٌقت دعائ ى القٌوًة 
ن السٌٍّرهلل أنٌه  عالجوا أنفسه  ضد  ما كالاٌزًة في حياعه ؟ الٌسٌرهلل أف  قلوبىه  صفت من الٌروائب

سٌماهي اهللي سبحانوي كعاالى باطنى اإلث ن السٌٍّرهلل أنٌه  ساركا في منهجو من مداكاًة قلوًبه  حٌتى انتهىوا 
من ىذًه المداكاًة إلى عحرةًر قلوًبه  من حبٍّ الٌدنيا كغوائًلهان إلى عحرةًر أنفسه  منى الًكبًر 

أنفسه  من الاالبٌيًة للٌذاتن إلى عحرةًر قلوًبه  منى الحقًد كالٌضغائًن كالٌسخائً  كالانادن إلى عحرةًر 
ضد  ااخرةنن فرٌقت قلوبه ن كعحٌولت إلى مر ةو عؤلألى عليها حبُّ اهلًل كالخوؼي منى اهلًل سبحانوي 

لٌسٌراًء كعاالى. فما الذم ةالدُّى  عن أف ةجتماوا؟ كأف ةتآلفوا؟ كأف ةالبحوا ةدان كاحدةن في ا
 كالٌضٌراء؟

 

قد ةالدري من باضو منه  مااصو عتال عي بالجوارحن كلكن  األى   من ىذا أف  قلوبىه  طىهيرىت 
ـي  كأصبحت مثاالن للقلًب الٌسليً  الذم عحد ثى عنوي سيٍّدينا إبراىي  على نبيٍّنا كعليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
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ًب رسوًؿ اهلًل صٌلى الاظي ي بيننا كبينى أصحا في دعائو. ىذا ىوى السٌٍّرن كىذا ىوى الفارؽي 
  اللهياليهوسل  

 

كقد ةسأؿي الواحدي منك هلل ما المنهجي الذم اعٌباوهي حٌتى كصلوا إلى ذلكى الٌرأًك البايد؟ ليسى ىنالكى 
ال عي منهجه مرسوـه في حياعه ن ذلكى ألف  المناىجى سواءه منها ما ةتال عي باالجتهاًد الٌررعٌين أك ما ةت

منها بركاةًة الحدةثن أك ما ةتال عي منها بتطهيًر القلوب. ىذًه المناًىجي ريًسمت ككيًتبت فيما بادن أٌما 
أصحابي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى فكانوا عنفيذةٌينن كانوا عمليٍّينى في حياعه ن ل  ةكن 

    ةطبٍّقوا..مٌتسعه لدةه  ألف ةكتبوا ث   ةرصدكا ث   ةتاٌلموا ث

 

علق وا ىذا كل وي من رسوًؿ اهللن من كتاًب اهلًل عز  كجٌلن كطٌبقوهي رأسان أكثرى من ذكًر اهلًل عز  كجل  في 
البيكوًر كااصاؿن كل ما التقت ثٌلةه من صحابًة رسوًؿ اهلًل قالواهلل عاالوا بنا نؤمن ساعةن جلسوا 

نسافه صاًحبىون ث   التقى ماه  ثالثن كلٌّ كافى ةتالو ري أف  صاًحبىوي ةذكركفى اهللى عز  كجٌلن كٌلما لقيى إ
خيره منوي فكانوا ةتداعىوفى إلى مجلسو ةجلسونىوي فكافى ةدعو الواحدي منه  كةؤمٍّني الباقوفن ثي   ةدعو 

واصلة. كل  ةأخذكا الث اني فييؤمٍّني الباقوفن ثي   ةدعو الث الثي فييؤمٍّني كىكذا في سلسلةو دائرةٌةو مت
ـى  طرةقةن من شيخن كل  ةباةاوا شيخان باسً  الٌتالوُّؼن كلكن ه  طٌبقوا المضموفى قبلى أف ةقفوا أما

المالطلحاتن فكافى ىذا ىوى السٍّر  الذم جالى منه  أكلئكى الرٍّجاؿى الًاظاـن أكلًئكى الرٍّجاؿى الًكبارهلل 
 صفاءي الٌسرةرًة أةُّها اإلخوة.

 

اليوـى فانٌنا نيزىى بالحدةًث عًن الٌظواىًر كالمظاىًر كاأليطيرن كلكٌننا عن عنظيًف قلوبًنا التي  أٌما نحني 
رانت عليها الافونةي مارضوفن كلو أنٌنا كرفنا عن طواةا أفئدعًنا ىذًه لرأةناىا عٌران للكبرةاءن لرأةناىا 

الٌذاعٌين لرأةناىا عٌران لحبٍّ الكبرةاًء  عٌران للاالبٌيةن للٌذاًت كالٌرأمً  -كاهلًل الذم ال إلوى إال ىو-
كالرٍّئاسًة كالمجًد كالٌزعامةن لرأةناىا عٌران لحبٍّ الماؿن كلحبٍّ الجاهن لرأةناىا عٌران للحقًد على 
ااخرةنن كمًن ااخركف؟ مسلموفى أةضان.. كعندما نحدٍّثي ىؤالًء الٌناًس باإلكثاًر من ذكًر اهللن 

الذم سارى عليًو صحابةي رسوًؿ اهللن كبتخليًة القلًب عًن الٌضغائًن كاألمراضن  كبالٌسيًر على المنهجً 
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ث   عحليىًتها بحبٍّ اهلًل كالخوًؼ منى اهللن قالوا أك قاؿى أحدى هلل إنٌها رائحةي عالوُّؼو أشمُّها من ىذا 
حن اس هلل الكبلـن كاٌعجهوا بالهجوـً الاٌلاعًع على ىذا المنهًج كلٍّون كحٌجته  في ذلكى اصطبل

 )الٌتالوُّؼ(.

 

كلو أف  قلوبىنا كانت طاىرةن كلو أف  قلوبىنا كانت نظيفةن لتجاكىزنا االس ن كألخذنا المضموفن 
ًو  المضموفى الذم عمس كى بًو أصحابي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى كلطٌبقناهي في حياعًنا. سمٍّ

ًو عزكيةنن سمٍّ  ًو سلوكان إلى اهلًل سبحانوي كعاالىن ال ميراٌحةى في االصطبلحن احسانانن سمًٍّو عربيةنن سمٍّ
كلكن من مظاىًر الٌسوًء الذم رافى على حياعًنا أنٌنا نتهارجي بأسماءن كمن أجًل مالطلحاتن كنضيٍّعي 

 الجوىرى الث مينى الذم أمرنا بًو اهللي عز  كجل .

 

الٌطرةعى الذم عراءي بررًط أف ةكوفى موزكنان بميزاًف المهٌ هلل أف عتحو ؿى قسوةي قلبي إلى رٌقةن اسلًك 
ًو ما عراءن المه ُّ أف ةتحو ؿى قلبيكى من نموذجو للقسوًة كما كافى قلبي عمرى  شرةاًة اهلًل عز  كجل  كسمٍّ

ما بًن الخطٌاب ةيضرىبي بًو المثلن إلى قلبو في غاةًة الٌرقًٌة كما  ؿى إليًو قلبي عيمىرى بًن الٌخطٌاًب في
باد كاسليًك الٌسبيلى الذم عراء. أال عركفى كيفى كافى عيمىري في جاىلٌيتًو مىضًربى المثًل في القسوًة 

ـى  ؿى أمره؟ كافى ةالٌلي في القوـً صبلةى الفجًر كلٌما عبل قوؿى اهلًل عز  كجل هلل  كالًغلظًة كالفظاظة؟ ث   إال
مغرٌيان عليًو كحيًملى إلى دارهن ككافى ةاوديهي الٌناسي  ))إف  عذابى ربٍّكى لواقع * ما لوي من دافع(( خر  

خبلؿى ثبلثًة أةٌاـ. المه هلل أف ةؤكؿى حاليكى إلى مثًل حاًؿ عيمر كاسليًك الٌطرةعى الذم عراء. المهٌ هلل 
أف ةيالًب ى ىؤالًء المسلموفى متآلفينى متحابٌينى كما كصفى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  هلل "أال 

ئك  بأقربك  مٌني مجالسان ةوـى القيامة؟ أحاًسنيك  أخبلقانن الموٌطؤكفى أكنافانن الذةنى ةألفوفى أنبٍّ 
ًو ما  كةؤلىفوف". كال كاهلًل ال سبيلى إلى ذلكى إال طهارةي ىذا القلبن اسليك الٌطرةعى الذم عراءي كسمٍّ

 رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  . عراءي على أف ةكوفى طرةقان ال ةخالفي ىدمى اهللن كال ةخالفي سٌنةى 

 

ىذا ىوى الٌدكاءي الذم أخذى الاٌلحابةي أنفسه  بًو فتحٌققت له  ماجزاتي الٌتأةيدن أٌما نحني فالحي ه 
أنٌنا أكغلنا في المااصين كلكن  عبلجى ىذًه المااصي الظٌاىرًة ةسيرن عضميده ةسيره للجراًح ةوًقفي 
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ألخطرى ىوى أف عكتًرفى الٌسرطافى الخفٌين كأف عباثى بدكاءو إلى مكمًن الٌنزةف. كلكن  األشكلى كا
ىذا الٌسرطافن ىذا ىوى كاقاينا نحني المسلمين.. كالببلءي األط ُّ فوؽى ىذا كذاؾى أف  في المسلمينى 

وفى الذةنى ةرةدكفى كةتمٌنوفى أف عكوفى له ي الٌرةادةي اإلسبلمٌية من ةحاربوفى ىذا الٌنهجن كمن ةحارب
الٌسيرى على صراًط اهلًل سبحانوي كعاالى بحثان عن عزكيًة الٌنفس. أال عركف؟ أال عسماوف؟ أقوؿي قولي 

 ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...
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 ػٕلِب ٠ىْٛ اٌفوػ ثبألٔج١بء ٍججبً ٌَقؾ هللا

 

 

نا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا رب
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أٌما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

عليو الالبلة  ما من رةب أف اهلل عز كجل أنزؿ على عباده دةنان كاحدان منذ أف خلع سيدنا  دـ
كالسبلـ كجالو أكؿ نبي ةوحى إليو إلى أف خت  النبوات كالرساالت بباثة محمد صلى اهلل عليو 
كسل  ككيف ال ةكوف األمر كذلك كربنا عز كجل ىو القائل في محك  كتابوهلل (شىرىعى لىكي  مٍّنى 

نىا ًإلىٍيكى كىمىا كى  يػٍ ةًن مىا كىص ى ًبًو نيوحنا كىال ًذم أىٍكحى ةنى الدٍّ نىا ًبًو ًإبٍػرىاًىي ى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا الدٍّ ص يػٍ
ةنى ًعندى الٌلًو  كىالى عػىتػىفىر قيوا ًفيًو). بل كيف ال ةكوف األمر كذلك كربنا عز كجل ىو القائلهلل (ًإف  الدٍّ

ا)ن ـي) كىو القائل (ىيوى سىم اكي ي اٍلميٍسًلمينى ًمن قػىٍبلي كىًفي ىىذى كمن ثى   فقد كاف حقان على كًل  اإًلٍسبلى
من  منى باهلًل عز كجل أف ةؤمٍن بنبوًة سائًر الرسًل كاألنبياءن كأف ةال ى ما قالوي اهلل عز كجل كةوقنى بو 
من مثل  قولو عز كجلهلل (الى نػيفىرٍّؽي بػىٍينى أىحىدو مٍّن رُّسيًلًو). ككاف حقان على كل مؤمنو باهلل عز كجل أف 

 ئر الرسل كاألنبياءن كأف ةارؼ لكلو مكانتو كمنزلتو عند اهلل سبحانو كعاالى.ةحتفيى بباثة سا

 

كإذا كاف األمري كذلك فكيفى ال ةفرحي اإلنسافي المؤمن باهلل كرسولو بل رسلون عندما ةمر بمناسبة 
ةتذكر فيها كالدة سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كةتذكر فيها رحمة اهلل سبحانو كعاالى 
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اة إلى عباده في مرحلةو من مراحل الحياة ىذه كعلى فترة من الرسلن إذ أكـر اهلل ىذه المهد
الخليقة بباثة نبي جال اهلل سبحانو كعاالىن من كالدعو برىانان ساطاان من البراىين الدالة على ألوىية 

ن كبتجدد اهلل سبحانو كعاالى ككحدانيتو؛ بل كيف ال ةرار المؤمن باهلل كرسولو بالسركر كالفرح
ىذه المحبة لسيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـ كلسائر الرسل كاألنبياء كقد أشربنا القر ف حب 

ىؤالء الرسل جمياان باد حب رسولنا محمد صلى اهلل عليو كسل ن كلقد ذكرت لك  من قبل 
ةـو  بمناسبة أف رسولنا صلى اهلل عليو كسل  عندما ىاجر إلى المدةنة كسمع أف اليهود ةالوموف

عاشوراءن كسأؿ لماذا ةالوموف ىذا اليـو قيل لوهلل ألنو ةـو أنجى موسى من فرعوفن فقاؿ عليو 
الالبلة كالسبلـهلل "نحن أحع بموسى منه " كأمر رسوؿ اهلل منادةان ةنادم بين الناس "أال من ل  

ةكن قد صاـ ىذا اليـو فليمسك بقيت النهار كمن كاف قد صاـ فليت  صومو" كمضت علك سنة 
 من سنن المالطفى صلى اهلل عليو كسل  بالـو ةـو عاشوراء.

 

السيما من أىل الغرب كالببلد البايدة عن  -كلكن ةا عباد اهلل ما أباد ما ابتدعو كثيره من الناس 
ما أباد ما ابتدعو أكلئك الناس في ةـو مولد سيدنا عيسى عليو الالبلة  -الدةن كلو إجماالن 

عودةع عاـو  خر من األعواـ الميبلدةة ىذهن ما أباد ما ابتدعوه السبلـن كلدل استقباؿ عاـ ك 
 كاخترعوه عما ةحبو عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كعما جاء بو عيسى عليو الالبلة كالسبلـ.

 

كل ما ةرضي سيدنا عيسى موضوع على الاين كالرأسن ككل ما ةتقرب بو اإلنساف إلى اهلل في ةـو   
بي من األنبياء أةان كاف موضوعه على الاين كالرأسن كلو أف ىؤالء الذةن من أةاـ الدىر ةذكر بباثة ن

ةتظاىركف باعباعه  لايسى عليو الالبلة كالسبلـ عادكا في ىذا اليـو إلى عبادة ةابدكف اهلل عز 
كجل فيو إلى ذكرو هلل عز كجل لقلنا كما قاؿ رسولنا الحبيب المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ لما 

ـو عاشوراء إذ ةالومو اليهودن لقلنا نحن أحع بايسى منه  كعسابقنا ماه  إلى سمع عن صـو ة
مرضاة اهلل في مرضاة عيسى عليو الالبلة كالسبلـن كلكن ما عبلقة ىذا الذم بياث بو الرسل 

بل ما عبلقة ما شرعو اهلل عز  -فضبلن عن سيدنا عيسى عليو الالبلة كالسبلـ  -كاألنبياء جمياان 
لو على أمو من الرسل كاألنبياء بما قد ةت  من عقاليد كمظاىر عارفونها في ذلك كجل كحيان أنز 

؟ أةن ىو كجو الابودةة هلل في ذلك؟ أةن ىو كجو طواعية اهلل سبحانو كعاالى في ذلك؟  اليـو
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ككلك  ةارؼ ىذه التقاليد ااسنةن ككلك  ةارؼ ىذه الاادات التي ال فائدة فيها إال للنفس 
اعهان كليس لها من فائدة عاود إلى دةن اهلل أبدانن كليس لها من فائدة عاود إلى شيءو كغرائزىا كشهو 

مما باث بو عيسى عليو الالبلة كالسبلـ أبدانن كإذا كاف ىذا األمر كاضحان كإننا لنكرر ىذا الكبلـ 
ه بركل أك بآخر في كل عاـ في مثل ىذه المناسبةن فما أحرل أف ناود فنال  أف التقليد بمانا
الذم عارفوف شيءه جاء الدةن بابطالون كعٌلمنا اهلل سبحانو كعاالى أف نتحرر منون كما الدةن 

كىو اإلسبلـ كال شيء  -اإلسبلمي؛ بل أقوؿ ما الدةن الذم ابتاث اهلل بو الرسل كاألنبياء جمياان 
عحرةر للاقوؿ  ما الدةن الذم ابتاث اهلل بو رسلو كأنبياءه في جملتو كعفاليلو إال -غير اإلسبلـ 

من التقاليد كالقيود التي عالفد الاقوؿ في األغبلؿ. كقدةمان عندما رأل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل  المرركين ةاكفوف على عقاليد له  بايدان عن عحكي  الاقل كالفكرن ناقره  الرسوؿ صلى 

ًإذىا ًقيلى لىهيٍ  عػىاىالىٍوٍا ًإلىى مىا اهلل عليو كسل  في ىذه التقاليد كأنزؿ اهلل سبحانو كعاالى عليو قولوهلل  ( كى
ًإلىى الر سيوًؿ قىاليوٍا حىٍسبػينىا مىا كىجىٍدنىا عىلىٍيًو  بىاءنىا أىكىلىٍو كىافى  بىاؤيىيٍ  الى ةػىٍالىميوفى   شىٍيئنا كىالى أىنزىؿى الٌلوي كى

 ةػىٍهتىديكفى ).

 

ةدعوه إلى أف ةرعفع كةرعقي إلى ىذا ىو دةن اهلل دةن ةحرر اإلنساف من األصفاد كاألغبلؿ ك 
مستول الاقل الذم متاو اهلل بون فجالو بذلك ممتازان على الخليقة كلهان ىذه التقاليد ىي نفسها 

التقاليد التي ةجن  إليها أكلئك الناس ةـو عيد الميبلد أك ليلة رأس السنة الميبلدةةن كما أغرب كما 
ليلن كةتسابقوف مسابقة النااج إلى ىذه أعجب موقف مسلمين عجدى  ةنالاعوف انالياع الذ

التقاليد ااسنة التي ال مانى لهان لو أف نسبان كاف موصوالن بينها كبين عيسى عليو الالبلة كالسبلـ 
لتسابقنا جمياان إلى ذلكن كلكن جميانا نال ن كأىل الغرب ةال  كالررؽ ةالموف أف ىذه عادات 

ر ككلك  ةال  ىذه المظاىرن ما لنا كمالها؟ ما شأننا عقليدةة درج عليها الناس في بيوعه ن مظاى
ا ال ًذةنى  مىنيوا الى عػىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك كيٍ  أىٍكلًيىاء) كقاؿ  بها؟ كلقد قاؿ ربنا سبحانو كعاالىهلل (ةىا أىةػُّهى

اًفرًةنى أىٍكلً  يىاء ًمن ديٍكًف اٍلميٍؤًمًنينى كىمىن اهلل سبحانو كعاالى في محك  كتابوهلل (ال  ةػىت ًخًذ اٍلميٍؤًمنيوفى اٍلكى
هيٍ  عػيقىاةن).  ةػىٍفاىٍل ذىًلكى فػىلىٍيسى ًمنى الٌلًو ًفي شىٍيءو ًإال  أىف عػىتػ قيوٍا ًمنػٍ
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لماذا ةمرُّ أحدنا في األسواؽ في مثل ىذه األةاـ كةلتفت ةمينان كشماالن إلى كاجهة المحاٌؿ 
شارع من شوارع أكربةن الراارات ذاعها كالكلمات  المختلفة المتنوعة فيتخيل إليو أنو ةسير في

التقليدةة ذاعها كالقطن ذاعو كالمظاىر ذاعهان في ؟ كلماذا؟ أليس ىذا دليبلن على مكمن الذؿ في 
حياعنا؟ أليس ىذا دليبلن كما ةقوؿ ابن خلدكفهلل )على أف المغلوب المقهور ذليل ةرار دائمان في 

ا نحب أف نس  جباىنا بميس  الذؿ؟ ىذا باد أف بين اهلل سبحانو الساادة في إعباعو لغالبو( ؟ لماذ
 كعاالى لنا كشرح.

 

ةقوؿ لي قائلهلل )إنو ارعزاؽ كاكتساب( باب رزؽن باب الرزؽ أيغلع أمامك فل  عجد سبيبلن عتأملو 
من عند ربك كل  عجد من سبيل عتأملو إال في اعباع كعقليد من نهاؾ اهلل عن عقليدى !! أمُّ باب 

ؽ ىذا؟! أةن بقي اإلةماف إذان؟ أةن بقي من مانان للتوكل على اهلل الذم قاؿ في محك  كتابوهلل رز 
هي  مٍّن رٍٍّزؽو كىمىا أيرًةدي أىف ةيٍطًاميوًف # إً  ف  الل وى (كىمىا خىلىٍقتي اٍلًجن  كىاإٍلًنسى ًإال  لًيػىٍابيديكًف # مىا أيرًةدي ًمنػٍ

اٍلمىًتيني)ن كليت أف األمر كقف عند ىذه المظاىر كالزخارؼن مع أنها أمور  ىيوى الر ز اؽي ذيك اٍلقيو ةً 
خطيرة كما قرر علماء الررةاة اإلسبلمية في ذلكن كلكن مع ذلك فاف األمور ال عقف عند ىذا 
الحدن انظركا كعأملوا كعالوركا ما الذم ةجرم في البيوت كفي الروارع كفي األماكن الاامة في 

 الميبلدةة.ليلة رأس السنة 

 

في الغرب ةتطوحوف كةسكركف إذان ةنبغي أف ةكوف ىنا التطوح ذاعون ىنالك ةضياوف كذلك ةنبغي 
أف ةكوف الضياع ذاعو. ىنالك ةبكي الواحد منه  على عمًر سنة كاملة مضتن كةر  رائحة 
و في الموت في الامر ااعي فبل ةجد سبيل ليغالب الموت الذم ةغالب رائحتو إال أف ةغرؽ نفس

مزةد من اإلباحيةن كمزةد من التقلب في الرهوات ااسنة إذان كذلك نحن ىنا ةنبغي أف نالنع 
األمر ذاعون كذلك نودع الااـ الماضي بالحسرة كاألسى كنستقبل الااـ المقبل بمزةد من التمرغ 

ك إف في كمزةد من االختناؽ في الرهوات ااسنةن أمُّ عقليد ىذا؟ ما ىو الموقف الذم ةقفو أكلئ
أقالى الغرب أك في أم مكاف  خرن ما ىو الموقف الذم ةقفونو منا عندما ةجدكننا ذةليين له ن 
أعباعان أذلةن له ن مهما صناوا فالنا مثله ن مهما أخطأكا كررنا أخطاءى ن أم  صورة ةركنها فينان 

 ككيف ةزدركننا؟
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ن االعتزاز بدةن اهلل الذم ابتاث ىذا إف ل  نكن نخرى من عقاب اهللن ىذا إف ل  ةكن لدةنا م
اهلل بو موسى كعيسى ك إبراىي  كاألنبياء جمياانن كعوجه  بخاعمة الرسل كاألنبياء محمد عليو 

الالبلة كالسبلـن إف ل  نكن ناتز بررؼ ىذا الدةن الذم رفانا اهلل عز كجل إلى سدعو فلناد إلى 
بأةدةنا؟! ال ةمكن ألمة عرانا نتباها إعباع مكاف الازة في كياننا كيف عمزؽ؟ بل كيف مزقناه نحن 

الذليل األعمى كننقاد لها كراء دكف أم باليرة ال ةمكن أف عحترمنان ال ةمكن أف عقدرنا كما أكثرى 
ما قرأنا له  كتاباتو نررت عابر عن ازدراءو عجيبو لنان كقدةمان قاؿ المثل الاربيهلل )المرء حيث 

وضع المتبوع اعباو الناسن كإف كضع نفسو موضع التابع ةضع نفسو(ن فاف كضع اإلنساف نفسو م
قاده الناسن ففي أم مكاف ةنبغي أف نضع أنفسنا فيو كقد رفانا اهلل  عز كجل كجالنا خير أمة 

 أخرجت للناس كأكرمنا بكل مقومات اإلعزاز؟

 

محيطة بنا فلئن كضانا أنفسنا في المكانة التي كضانا اهلل فيها فلسوؼ عركف كيف عتحوؿ األم  ال
لتكوف أعباعان لك ن أما إف أردنا أف ننكه على أعقابنا كنلوم رؤكسنا ذالن كننالاع كراء أكلئك 

ااخرةن في مثل ىذه المناسبات إماانان في التقليدن أم عقليد؟ التقليد السخيف الذم ال ةقره عقل 
ي ىذا الموقف الذليل ال ةقره منطع ال ةقره خيلعن إف ىو إال الضياعن نا  إف أردنا أف نمان ف

المهينن فاننا بهذا نضع في أعناقنا الزماـن كناطي طرؼ الزماـ ألكلئك الناس ليقودكنا إلى حيث 
 ةراؤكفن كذؿ الدنيا ال قيمة لو أماـ ذؿ ااخرةن كذؿ الدنيا عرض زائل أماـ ذؿو أشد كأبقى .

 

قنا من الوعي ما نرار بو أننا أعباع أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةازنا بهذا الدةن القوة ن كأف ةرز 
لسائر الرسل كاألنبياءن كأننا نبجل سائر الرسل كاألنبياء الذةن أكرمنا اهلل سبحانو كعاالى  به ن 
كعلك سنة رسولنا محمدو عليو الالبلة كالسبلـن كلكن  رائدنا في السيًر كراءى ذلكى كلو إنما ىو 

 يو الالبلة كالسبلـ.قر ف ربنان إنما ىو سنة رسولنا محمدو عل
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 رؤط١ً فمٟٙ ٌّشوٚػ١خ االؽزفبي ثبٌٌّٛل

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

حده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل ك 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 مذنبة بتقول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي ال

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ـى ىذا الٌدةنى  هلل أف  اهللى سبحانوي كعاالى أقا ىٌياًت ىذا الٌدةًن التي ال ةجهليها أمُّ مسل و إف  من بىدى
الماظ  ى على أساسيًن اثنينهلل أك ليهما مبادئي كٌليةه ساطاةه ال ةمكني أف ةتسر بى إليها كبلـن كال ةمكني 

أف عكوفى مح   نظرو أك اجتهاد. األساسي الثٌاني ساحةه اجتهادةٌةه لحكمةو بالغةو عركها اهللي سبحانوي 
كعاالى عحتى أبالاًر المسلمينى الاٌلادقينى كبالائرى ن ةجتهدكفى فيها حسبى رؤةته  كمىلىكاعًًه ي 

ةأعيى أمري اهلًل سبحانوي كعاالى اإلسبلمٌيةن كحسبى ما ةجدُّ منى المالالً  المتطٌورًة المختلفًة إلى أف 
 كعقوـى الٌساعة.

 

ىذًه حقيقةه ال مرةةى فيهان كمن أكبًر األدل ًة على ىذا األساس الثاني الذم ةتمٌثلي في ىذًه الٌساحًة 
ـي فيما ركاهي مسل ه في صحيحًو كغيريههلل "إذا اجتهدى  االجتهادةًٌة قوؿي المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

 صابى فلوي أجرافن كإذا اجتهدى الحاك ي فأخطأى فلوي أجره كاحد".الحاك ي فأ
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إٌنك  عبلحظوفى كما الحظى الالماءي جمياان من قبلن منذي أف سماوا ىذا الكبلـى من فً  رسوًؿ اهلًل 
ـي ةقرٍّري أٌكالن أف  ف ي ىذا صٌلى اهللي عليًو كسل  ى إلى ةوًمنا ىذاهلل أف  المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل

الٌدةًن جانبان اجتهادةٌان ةفور بأحكاـو كثيرةو خاضاةو للٌنظًر كاالجتهادن كمن ث   فهيى خاضاةه لبلختبلًؼ 
أةضانن ذلكى ألف  كل  أمرو أخضاوي اهللي عز  كجل  الجتهاًد عبادًه فهوى بدكًف رةبو خاضعه للخبلًؼ أةضان 

ببالًغ حكمتًو أف ةكوفى ىذا الجانبي من جوانًب دةنًو  في ذلك. كإذا كافى البارم عز  كجل  قد شاءى 
الاظيً  خاضاان الجتهاًد عبادًه بدالن من أف ةكوفى مبتوعان فيًو ببيافو حاس و جازـو من لىدينو. كمانى 
ذلكى أف  اهللى عز  كجل  ما فت ى بابى االجتهاًد في ىذًه القضاةا إال كفت ى إليها بابى الخبلًؼ في 

 ةضان.الرأًم أ

 

فكما شرعى اهللي سبحانوي كعاالى في ىذًه الٌساحًة االجتهادن شرعى في الوقًت ذاعًو في ىذًه الٌساحًة 
ذاعها االختبلؼن كمن ث   فهو اختبلؼه عااكنيٌّ ال اختبلؼي شقاؽو كعمسُّكو كعنازعن ىو اختبلؼه 

مخطئي بتالرةً  كبلـً رسوًؿ اهلًل اجتهادمٌّ ةثابي عليًو المختلفوفى جمياانن بمن فيه ي الماليبي كال
صٌلى اهللي عليًو كسل  ى كبيانون أفي ىذا البياًف من رةبو أةُّها اإلخوة؟ أـ ىنالكى من ةركُّ في كىًلً  

 رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى كقولًو؟

 

ل  ةجهلها األجياؿي كلكٌنا على الٌرغً  من ىذا البياًف الواض ن كعلى الٌرغً  من ىذًه الحقيقًة التي 
الٌسابقةي منى المسلمينى إلى ةوًمنا ىذان ما نزاؿي نرل أبوابان من الفتًن عػيفىت  ي بدالن من أف عيغلىعن كما ىيى 
ىذًه األبواب؟ أبوابه عمر ري منها الفتنةي عبرى ما شرعى اهللي عز  كجٌلن كعبرى ما استن وي رسوؿي اهلًل صٌلى 

ف  اهللى سبحانوي كعاالى شاءى باظيً  حكمتًو أف ةكوفى في اإلسبلـً جانبه ل  ةمد  اهللي عليًو كسل  . أل
فيًو الٌرارع بل عركوي الجتهاًد المجتهدةنن جاءى من جالى ىذا البابى منفذان إلى فتنةن كألف  اهللى 

تبلفه  اختبلفان سبحانوي كعاالى شاءى أف ةكوفى ىذا االجتهادي مباثان لبلختبلًؼ كأكصاى  أف ةكوفى اخ
 عااكنٌيان كما قلتن جاءى من نك سى فجالى ىذا االختبلؼى اختبلفان عدكانٌيان.
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على الٌرغً  من ىذًه الحقيقًة الواضحًة نجدي من ةتسر بي إلى ساحًة االجتهاًد ىذًه كال حرجى في 
ذًه الٌساحةى بآرائًو ث   ذلكى كال عتب عليون كلكٌنوي بدالن من أف ةدخلى إلى ساحًة االجتهاًد فيغنيى ى

ةترؾى لآلخرةنى اجتهاداعه  أةضانن بدالن عن ذلكى ةدخلي إلى ىذًه الٌساحًة كما ةدخلي المبلك ي ساحةى 
اللاًب ةتباىى باضبلعًو الالمٌيًة من أجًل أف ةلك ى ااراءى األخرل فيقضيى عليها إًف استطاعى إلى 

 ذلكى سبيبلنن.

 

سبةن كعلى الر غً  من عكرارنا كعأكيًدنا لهذًه الحقيقًة البدىٌيًة الواضحةن في كلٍّ كقتن كفي كلٍّ منا
كعلى الٌرغً  من أنٌنا نسيري في ىذًه الٌساحًة نجتهدي فيما نبتغي أف نجتهدى فيون كنسأؿي اهللى أف ال 

إلى إخواننا  ةحرًمىنا منى األجًر الواحًد إف أخطأنان كأف ةكتيبى لنا كماؿى األجرةًن إف أصبنا. كننظري 
الذةنى سلكوا مسالكى أخرل في االجتهادن فندعو اهللى له  بمثًل ما دىعىونا ألنفًسنان ث   نمسكي 

 ألسنتنا عن قالًة الٌسوءن كعن الٌتجرة ن كعن الٌتخطيءن كعن الٌتضليًل كالتبدةع في حقٍّه .

 

لتي لك  دخوؿى المبلكً  إلى ساحًة على الٌرغً  من ىذا كلًٍّو نجدي من ةدخلي إلى ىذًه الٌساحًة كما ق
هلل ال أدرم لاٌلي أصبتي أك أخطأتن ةجالي من اجتهادًه سيفان  اللابن كبدالن من أف ةجتهدى كةقوؿى

 بٌتاران إف استطاعى قط عى بًو أكصلةى ااخرةن.

 

ف  منى الخيًر كل ما جاءى شهري ربيع اجتهدنا كرأةنا أف  من الخيًر أف نحتفي بذكرل مولًد رسوًؿ اهللن كأ
نيا كمراغلىها عيقي ى  أف ناودى فننتاشى بسيرًة المالطفى عليًو الالبلةي كالٌسبلـن سي ما كأف  مبلىيى الدُّ
بيننا كبينى سيًٍّدنا رسوًؿ اهلًل حواجبى صفيقةن عجالينا ننسى صلتىنا بهذا الٌسيًٍّد الاظي ن بهذا الٌنبيٍّ 

ن نجتهدي في ىذا الٌطرةًع كنقوؿهلل إف أصبنا فلنا أجراًف باذًف اهللن كإف المبج ًل خاعً  الرُّسيًل كاألنبياء
أخطأنا فلن نحرـى منى األجًر الواحًد على كلٍّ حاؿ. كلكن  إخوةن لنا .. ةسخركفن كةنكركفن 

كةبسطوفى ألسنته  بما ةخرجي عن مانى اإلسبلـ. ةأعي من ةقوؿهلل إف  رسوؿى اهلًل صٌلى اهللي عليًو 
كيًلدى مٌرةن كاحدةن فمالك  عوىلٍّدكنىوي كل  عاـو ككل  عاـو كذا ككذا مٌرة؟ ككلُّك  ةال ي أف  ىذا كسل  ى 

الكبلـى ال ةمكني إدخالوي في مانىن من مااني الٌدةنن إنٌوي كبلـي سخرةةو في شكلًو كمضمونو. ىذا 
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المانى الحقيقٌين فاف  أةٌان من الٌناًس  الذم ةقوؿي ىذا الكبلـى ةال ي عمامان أنٌوي إذا كافى ةقالدي بالوالدةً 
ل  ةزعي  أف  رسوؿى اهلًل كيًلدى أكثرى من مٌرةن كيًلدى كالدةن كاحدةن ث   عوٌفيى كفاةن كاحدةن كليسى ىنالكى 
نا رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى ةزع ي أنٌوي بهذا االحتفاًؿ  أحده مٌمن ةقي ي االحتفاالًت بذكر سيدٍّ

 تولدهي من أمًٍّو من جدةدن ال الن حٌتى ةناقرىنا ىذا القائلي بهذا الكبلـ.اس

 

هي باقولًنا عذكُّرانن أف نستايدى كالدعوي  بقيى مانىن كاحده لهذا الكبلـن ما ىوى ىذا المانى؟ أف نستولدى
لك ي الملهياتي  بألبابًنا عذكُّران بادى نسيافن عذكُّران بادى غفلةن فما الذم ةضيرهي كقد حالت كما قلتي 

كالمنسياتي كحجبت ذكرل حبيًبنا عٌنا عامان كامبلن بما عالموفى من أسباًب الملهياًت الٌدنيوةًٌة 
كشواغًلها؟ ما الذم ةقضُّ مضجاو؟ أف نمزٍّؽى ىذًه الحيجيبى في ىذا الٌرهًر لنستولدىهي ذكران في 

لىت فيما بيننا كبينوي حيجيبي الٌنسياًف كحيجيبي عقولًنان كذكران في نفوًسنا كألبابنان أىةسادهي كقد أيسدً 
اإلعراًض كحيجيبي االستغراًؽ في الملهياًت كالمنسياتن حيجيبي االستغراًؽ في الٌرهواًت كالٌتجارًة 
كالماًؿ كما عالموفن أةسادهي أف نبقى على ىذًه الحاؿ؟ كأف ال ناودى فننتاشى بذكرل نبيٍّنا محم دو 

 ى في كلٍّ عاـو مٌرةن لاٌلنا بهذا نقفزي فوؽى ىذًه الحواجًز فنبقى دائمان معى رسولنا صٌلى اهللي عليًو كسل  
محم دو صٌلى اهللي عليًو كسل   في الذٌكرل؟ بل ما ةضرُّهي كماذا ةضيرهي أف نتجاكزى كنقفزى فوؽى مرحلًة 

أكامرًه كنواىيو؟ ماذا ةضيري في  كفاعًو فنكوفى ماوي ككأنٌوي ال ةزاؿي في حياعًو ذكران كعالٌوران كعيران مع
 ىذا؟

 

ىب أنٌنا اجتهدنا فأخطأنان كاجتهدتى فأصبتن لماذا عضنُّ علينا باألجًر الواحًد كقد أكرمكى اهللي 
باألجرةن؟ ث   ما الذم جالكى عكذب بأٌنكى اطٌلاتى على الغيًب فكنتى أنتى الحائزى على األجرةًن 

لواحد؟ لو أنٌنا في ىذًه الٌدنيا عرفنا من المخطئي كمن الماليبي إذان ككٌنا نحني الحائزةنى على األجًر ا
ل  عاد ىذًه المسألةي مسألةن اجتهادةةن ألف  الحع  قد اٌعض ى فيهان كليسى مانى كوًف ىذا األمًر 

 كأمثالًو أمران اجتهادةٌان إال ألف  االحتماالًت المختلفةى عدكري من حولًو فتتغٌراه.
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افى الماليبي قاببلن ألف ةكوفى مخطئانن ككافى المخطئي قاببلن ألف ةكوفى ماليبانن كرحمةي كبذلكهلل فقد ك
 اهلًل عز  كجل  كٌسات لنا ىذًه الٌساحةى لتض   الجميعى في دائرةً  رحمتو. فمالكى عضيٍّعي ىذًه الٌرحمة؟

 

لالماءي قىٌ هلل أف  للمبادًئ كشيءه  خرهلل نحني نال ي أف  من قواعًد ىذا الٌدةًن التي ل  ةختلف فيها ا
ـه ذرائاٌيةن فريب  أمرو مباحو عحو ؿى إلى محر ـو ألنٌوي  ؿ إلى أف ةكوفى ذرةاةن  كلؤلحكاـً المختلفًة أحكا
لمحر ـن كرب  أمرو مباحو  ؿى إلى مندكبو بل كاجبو ألنٌوي أصب ى ذرةاةن لمندكبو أك كاجب. األشياءي 

لٌرارعي عن أحكامها مباشرةنن حٌتى الٌذرائعي المرعبطة بهان فاذا عياطى أحكامىها عندما ةسكت ا
اجتمعى الٌناسي ألمرو منى األموًر كل  ةكن للٌرارًع في ذلكى نهٌّ قاطعن ننظري إلى الٌنتائًج المنبثقًة عن 
ن ىذا االجتماعن إذا كانت نتائج مخالفةن لدةًن اهلًل عز  كجل  عزٌجه  في مااليةن عحمله  على منكر

فاف  ىذا المباحى ةالب ي محر مان. أٌما إذا رأةنا أف  ىذا االجتماعى الذم ل  عكن لوي سابقةي عهدو كل  ةكن 
ماركفان ال في عالًر الاٌلحابًة كال الٌتاباينى كال من بادىى ن كلكٌنا نظرنا فرأةناهي ةخرجي نتائجى عرضي 

واجباًت فاف  ىذا الاملى المباحى ةالب ي مندكبان أك اهللى عز  كجل  في ساحًة المندكباًت أك في ساحًة ال
ةالب ي كاجبان. قرأنا ىذا في بحًث الٌذرائعن كأجمعى عليًو الالماءي جمياانن فلنفرض أف  احتفاءى 

المسلمينى برسوله  بدعةه ل  عرد في الٌدةًن قىٌ ن ليسى عليها نهٌّ ال في القر ًف كال في الٌسٌنةن 
نتتٌبعي عن طرةًع عقولًنا نتائجى ىذًه االحتفاءات؟ مًن الذم ةجهلي منك  أف   كلكن أليست لنا عقوؿ؟

من الذم ةجهلي أنٌها أثمرت ثماران طٌيبةن  -سواءه عيقدت في بيوتو أك مساجد  -ىذًه االحتفاالًت 
أف كانت  عظيمة؟ كمًن الذم ةجهلي أف  كثيران من بيوعاًت الٌراـً أكرمها اهللي بالهداةًة كالٌرشًد بادى 
 غرةقةن في بحاًر الٌضبلًؿ كالٌتيًو بفضًل ىذًه االحتفاالًت أك سمٍّها الموالدى كما عحٌب.

 

إذانهلل فنحني ننظري إلى اجتماعاًت الٌناًس كإلى أعماله  كأنرطته ي المختلفًة حسبما ننتهي إليًو من 
 اعاًت كإف بلوًف المااصي.نتائجن ىذًه الٌنتائجي ىيى التي علوٍّفي ىذًه األعماؿى إف بلوًف الطٌ 

 

كشيءه أخيره كأخيرن كك  أكدُّ أف ال نحتاجى إلى إعادًة ىذا الكبلـن نحني عندما نجتمعي معى إخوةو لنا 
في مسجدو أك في دارو نتلو سيرةى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى ما زعمنا ةومان منى األةٌاـً أنٌوي عمله 
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كالبلًة الٌضحى أك كالبلًة الجماًة مثبلنن بل كٌنا كال نزاؿي نقوؿي ىيى   مسنوفه نه  عليًو الٌرارعي 
أنرطةه اجتماعٌيةن إال أف  لهذًه األنرطًة االجتماعٌيًة  ثاران دةنٌيةن إةجابٌيةن كلٌما رأةنا أف  ىذًه األنرطةى 

خبلًؿ ىذا الٌدةنن ال كاهلًل  لها  ثاريىا الٌدةنٌيةي المفيدةن ككٌنا نحبُّ لدةننا الخيرى كألنفًسنا الخيرى من
ل  ةكن لدةنا اختياره في أف نفتٍّ ى الٌسبيلى إلى ىذًه االحتفاالتن كإنٌنا لنراري أنٌنا خونةه في حعٍّ دةًننا 
أف نغلعى أبوابى ىذًه االحتفاالًت كنحني نال ي نتائجىها اإلةجابٌيةى المفيدةى في ىداةًة الٌناسن في عرقيًع 

وبه  بنبٌيه  محم دو صٌلى اهللي عليًو كسل  ن في انتهاًز الفرصًة في األمًر بماركؼن قلوبه ن في ربً  قل
 بالٌنهًي عن منكر.

 

كلكٌني أعودي فأقوؿهلل ىب أنٌنا اجتهدنا فأخطأنان أليسًت المسألةي مسألةن اجتهادةٌة؟ فما لهؤالء 
ننا من أجرو أكرمنا بًو اهللي سبحانوي اإلخوًة ةغلقوفى ساحةن فتحها اهلل؟ ث   ما لهؤالًء اإلخوًة ةحرمو 

كعاالى؟ كماله  كل ما جاءت مناسبة فتحوا بابى فتنةو عن طرةًع سخرةةن أك فتحوا بابى سخرةةو عن 
طرةع عفتيًل الاضبلًت الالمٌيةن كناوذي باهلًل من أف ةتحو ؿى الال ي الذم أكرمنا بًو إلى عفتيًل عضبلتو  

في ساحًة المبلكمةن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ى لي  كالمبلكمينى الذةنى ةتالارعوفى 
 كلك ...
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 ٌّبما ال ٠ٕظو هللا ػجبكٖ اٌّئ١ِٕٓ؟

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

ين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائم
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف  من شأًف الفتًن التي قد ةبتلي اهللي سبحانوي كعاالى بها عباده أنٌها عزةدي المؤمنينى باهلًل إةمانانن كعزةدي 
 بحانوي كعاالى حيرةن كشركدان.الٌتائهينى كالٌضالٌينى عن صراًط اهلًل س

 

أٌما المؤمنوفى باهلًل عز  كجٌلن المطٌلاوفى على سنًن اهلًل كقوانينًو في عبادهن فاف  الفتنى مهما كىثيرت 
كادلهٌمت ال عزةدى  إال ةقينان باهلًل سبحانوي كعاالى. بل إف  من شأنًها أف عضاعفى إةمانه . كأٌما 

  ةسبع له  أًف التفتوا إلى سنًن اهلًل في عبادهن كل  ةالغوا إلى قوانينًو التي أكلئكى الٌتائهوفى الذةنى ل
ةأخذى  بهان فاف  ىذًه الفتنى عزةديى  ضبلالن كما قاؿى اهللي سبحانوي كعاالىهلل )كما ةيًضلُّ بًو إال 

 الفاسقين(.

 

ذ. ىذًه األرضي هلًل هلًل سبحانوي كعاالى سننه في عبادًه ال ةلحقيها خلف كال ةتسٌربي إليها شذك 
سبحانوي كعاالىن كلكن من الذم ةرثيها؟ مًن الذم ةهيمني عليها؟ ةأعي البيافي اإللهيُّ مجيبان ليقوؿهلل 

)كلقد كتبنا في الٌزبوًر من باًد الذٌكًر أف  األرضى هلًل ةرثيها عبادمى الاٌلالحوفى إف  في ىذا لببلغة لقوـو 
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كعاالى. كةقوؿي أةضانهلل )كقاؿى الذةنى كفركا لرسله  لنخرجٌنك  من  عابدةن(. ىكذا ةقوؿي اهللي سبحانوي 
أرضنا أك لتاودف  في مٌلتنا فأكحى إليه  ربٌه  لنهلكن  الظٌالمين كلنسكنٌنك ي األرضى من بادى (. ث   

 قاؿهلل )ذلكى لمن خاؼى مقامي كخاؼى كعيد * كاستىفتىحيوا كخابى كلُّ جٌبارو عنيد(.

 

في عبادهن كال ةلحقيها خلف. انظركا ماذا ةقوؿي اهللهلل )كقاؿى الذةنى كفركا لرسله (ن  ىذًه سنني اهللً 
كقد استبد  به ي الطٌغيافي كاستررل الًكبرهلل )لنخرجٌنك  من أرًضنا أك لتاودف  في مٌلتنا(. ىكذا قاؿى 

 له ؟ )فأكحى الذةنى كفركا لرسله  كلمن اعٌباه  من المؤمنينى كالاٌلالحين. فماذا كافى جوابي اهللً 
 إليهي  ربٌه  لنهلكن  الظٌالمينى كلنسكنٌنك ي األرضى من بادى (.

 

كىذا قانوفن كل  ةكن أمران عروائٌيان أك حدثان عارضانن كلذلك قاؿى من بادهلل )ذلك...(ن أم ىذا 
ـى الظٌالمين أناسه أك قوـه  أك أٌمةه  المنطعي ةتكٌرري )لمن خاؼى مقامي كخاؼى كعيد(. كٌلما كيًجدى أما

 منوا باهلًل عز  كجل  كأحيىوا إةمانه  بالخوًؼ من مقاـً اهلًل عز  كجل ن بالخوًؼ من كقوفه  بينى ةدًم 
اهلًل سبحانوي كعاالىن كالخوًؼ من كعيده. كضاوا ذلكى كٌلوي من حياعًه  موضعى الفاعلٌيًة كالٌتنفيذن 

مينى الذةنى ةجابهونهي  كةجالي األرضى ميراثان لهؤالًء الذةنى قانوفى اهلًل الذم ال ةتبٌدؿهلل أنٌوي ةهلكي الظٌال
 ةخافوفى مقاـ اهلًل كةخافوفى كعيده.

 

ـى الظٌالمينى من ةكونوفى على ىذًه الٌراكلةن فاف  اهللى ليسى من شأنًو أف ةهلكى  كلكن إذا ل  ةوجد أما
الميقاتي المحٌددي إلقامًة الٌساعة. ال بد   الظٌالمينى ىكذان ال بد  أف عبقى الحياةي مستمٌرةن إلى أف ةأعيى 

ـى اهلًل  أف عسرمى الحياةي على طبياًتهان فاٌما أف عكوفى األرضي ميراثان لهؤالًء الذةنى  منوا كخافوا مقا
كخافوا كعيده. أك ال ةوجدي ىؤالًء الٌناسن فاف  اهللى ةسٌل ي األرضى عندئذو ألسوًأ عبادهن ىكذا ةقوؿي 

 وي كعاالى.اهللي سبحان

 

كالمؤمنوفى في الظٌاىًر كالمسلموفى في ىذًه األةٌاـً كثيرن كثيره جٌدان. كلو نظرى اإلنسافي إليه  نظرةن 
سطحٌيةن لاجبى من سياسًة اهلًل في عبادهن كلربٌما داخلوي الٌرةبي كعساءؿهلل لماذا ةهملي اهللي عبادهي 
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عابى عأٌملى في دةًن اهلًلن ككقفى عندى باضو من كبلـً المؤمنينى ىؤالء؟ كلكن لو أف  ىذا المتسائلى المر 
رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن كأصغى إلى رسوًؿ اهلًل كىو ةالفي ىؤالًء المؤمنينى المسلمينى 

الكيثير في ىذا الوقتن ةالفه  بماذا؟ ةالفه  بأنٌه  غثاءه كغثاًء الٌسيل. عندئذو نال ي الٌسٌرن كندرؾي 
ز  كجل  ال ةتااملي مع عبادًه بالك ٍّ الاددمٍّ كلكٌنوي ةتااملي ماه  بناءن على ما استقر  في أف  اهللى ع

ةًن ىما من صفًة كلٍّ مؤمنن ةنظري إلى  قلوبه  من اإلةماًف الحقيقيٍّ باهلل. ث   من ىذةًن األمرةًن الل ذى
ـى اهلًل سبحانوي كعاالى غدان كخاؼى كعيده. ليكونوا قٌلة؛ ةنالريى ي اهللي سبحانوي كعاالى  من خاؼى مقا

كةاطيه  مقاليدى األمرن )كك  من فئةو قليلةو غلبت فئةن كثيرةن باذًف اهلل(. كلكن ماذا عفيدي الكثرةي 
عندما عكوفي غثاءن كغثاًء الٌسيل؟ كلاٌلك  جمياان كعيتي  أك سمات  ىذا الحدةثى الٌنبوم  الاظي هلل 

كما عداعى األكلةي إلى قالاتها(. قالواهلل أمن قٌلةو نحني ةا   -فئة من كلٍّ -)ستداعى عليك ي األم ي 
هلل )بل أنت  كثيرن كلكٌنك  غثاءه كغثاًء الٌسيل. كسينزعن  اهللي الٌرىبةى منك  من  رسوؿى اهلًل ةومئذو؟ قاؿى
هلل )ح بُّ قلوًب أعدائك . كسيقذفن  في قلوبك ي الوىن(. قاؿى أحدى هلل ما الوىني ةا رسوؿى اهلل؟ قاؿى

 الٌدنيا ككراىيةي الموت(. حبُّ الماؿن حبُّ الٌرهواتن حبُّ الٌزةنةن حبُّ األىواء.

 

ىذا الحبُّ إذا استولى على النفوًس ال ةال ي أصحابي ىذًه الٌنفوًس طرةقان ةؤٌدةه  لبللتجاًء إلى اهلًل 
الموفى سبيبلن للاودًة إلى عندى الض ٌراءن كال ةالموفى مهما ضاقت به ي المحني كعهٌددعه ي الفتنن ال ة

اهلًل كااللتجاًء إلى اهلًل سبحانوي كعاالى. ذلكى ألف  الٌرهواًت أسرت أفئدعه ن كألف  حب  الٌدنيا كحب  
ـى فتنةهلل التجؤكا إلى أميركا قبلى  الماًؿ ىيمنى على مراعرى ن إف ضافت به  فتنة أك رأىكا أنفسه  أما

هلل ال ةنظري إلى عبادًه عٌدانن كال -مٌرةن أخرل أقوؿ  -انوي كعاالى االلتجاًء إلى اهلل. كالبارم سبح
ةتااملي ماه  على أساسو من الكٌ . كلكٌنوي ةتااملي ماه  على أساسو من الاٌلدًؽ أك عدـً الاٌلدؽ. 

 كالاٌلدؽي ةظهري في القلبن كلوي دالئل في الظاىرن ال بد  أف ةمتحنى اهللي عباده.

 

وتى الذم اختارهي اهللي سبحانوي كعاالى قائدان ليقودى أصحابوي إلى قتاًؿ ذلكى انظركان انظركا إلى طال
الطٌاغية. كيفى كافى الٌنالر؟ كبما ابتلى اهللي سبحانوي كعاالى طالوتى كقومو؟ )كلػٌما فاللى طالوتي 

فليسى مٌني  بالجنود(ن ىكذا ةقوؿي اهللي سبحانوي كعاالىهلل )قاؿى إف  اهللى مبتليك  بنهرو فمن شربى منوي 
كمن ل  ةطاموي فانٌوي مٌني إال من اغترؼى غرفةن بيدًه فرربوا منوي إال قليبلن منه (. ابتبلى ي اهللي بريءن 
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قد ةقوؿي أحديناهلل ما سرُّ ىذا االبتبلء؟ كما فائدعو؟ أك ما الٌضرري فيو؟ ابتبلى ي اهللي بنهرو كى  على 
منوي فليسى مٌني(. عرل ماذا سيالنعي الجند؟ األمري ليسى  ظمأن كجاءى األمري اإللهيُّ ةقوؿهلل )فمن شربى 

ـى شربن إنٌما األمري عبارةه عن طواعيةو كخضوعو ألمًر اهلًل أك عدـً خضوعو ألمًر اهلل.  أمرى شربو أك عد
المسألةي عبارةه عن استخراًج ىذًه الحقيقًة من القلب كإبرازًىا أمران كاضحان في الٌسلوؾن )ذلكى لمن 

 امي كخاؼى كعيد(.خاؼى مق

 

)فمن شربى منوي فليسى مٌني(. ككصلوا إلى الٌنهرن فكانًت الٌنتيجةي اف  أكثرى  شربى منى الٌنهر. ل  
ةكن ىنالكى خوؼه من مقاـً اهللن كال خوؼه من كعيًد اهلل. بقيت قٌلةه ل  عرربن علكى القٌلةي ىي 

قاؿى اهللي سبحانوي كعاالىهلل )كك  من فئةو قليلةو التي اصطفاىا اهللن كىيى التي كانت الٌسندن كمن ث   
 غلبت فئةن كثيرةن باذًف اهلل كاهللي مع الاٌلابرةن(. كذا ةقوؿي اهللي سبحانوي كعاالى.

 

البارم عز  كجل  ةمتحني عبادهن كىوى ةال ي ما استقر  في بواطنه  كفي أفئدعه . كلكن  اهللى من شأنًو 
أفئدعه  ليكوفى كاضحان في عبلنيته ن على ىذًه الابلنيًة ةاامله  إف  أف ةيظهرى ىذا الذم خفيى في

بالٌنالًر كإف بأعونو. كإف كانت ىذًه ىيى سٌنةي اهلًل في عبادًه فتاالوا فانظركاهلل ىل استأىلنا الٌنالرى 
الذٌكًر  حقيقةن؟ ىل استأىلنا أف نكوفى مٌمن قاؿى اهللي عز  كجل  عنه هلل )كلقد كتبنا في الٌزبوًر من بادً 

أف  األرضى هلًل ةرثيها عبادمى الاٌلالحوف(. ىل نحني من عبادًه الاٌلالحين؟ ىل لو كٌنا مٌمن ابتبلى ي 
اهللي بهذا النػ هىًر كنحني على ظمأو ال نرربي من ىذا الماًء كنؤثري الٌظمأى القٌتاؿى على الٌرمٍّ في ىذًه 

بي المحٌرماًت جهران. كإذا كٌنا نتااملي مع الخمًر الحاؿ؟ كشربي الماًء من المباحاًت إذا كٌنا نرعك
أكثرى مٌما نتااملي مع الماء. في باًض ببلًدنا الاربٌيةهلل الخموري منتررةه في األسواًؽ كاألماكًن 

كالٌروارًع الااٌمًة أكثرى مٌما ةنترري الماءن كلاٌلك  عالموفى البلدةى التي أعني. كمنى المحٌرماًت شهواعينا 
 أىواؤنا المستبٌدةن ماذا أبقت من الفوارًؽ بيننا كبينى أميركا كأكركبٌا؟ الٌداعرةن

 

عاد األمري سواءه بسواءن عحٌطمت الحواجزن كىل الحواجزي إال البنياف؟ كىًل الحواجزي إال عقول اهلًل 
 سبحانوي كعاالى؟
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غيًر مسلمةو؟ كالمقياسي ىذا  في ليلًة رأًس الٌسنًة الميبلدةٌةن أمُّ فرؽو بقيى بينى بلدةو مسلمةو كبلدةو 
)الٌرائي( الذم ةراهي كلٌّ منك  في داره. أنا أسأؿي كعلى كلٍّ مٌنا أف ةجيبهلل ماذا بقيى من الفرؽو في 
علكى الليلًة بينى شوارًعنا اإلسبلمٌيًة كأندةتنا كمبلىينان إف ص   أف نقوؿهلل المبلىي اإلسبلمٌية. كعلكى 

 فرؽو بقي؟ الٌروارًع كالمبلىي األخرل؟ أمُّ 

 

في الببلًد التي طافت بها المحني كطافت بها ىذًه الفتنةن ماذا جرل في علكى الليلة؟ كى  بينى 
شٌقيٍّ الموتن كى  في حالةو ال ةالموفى مآله  بادى أةٌاـو أك بادى ساعات. أةنى االلتجاءي إلى اهلًل عندى 

 لى أف ةلتجؤكا إلى اهلل؟الٌرٌدة؟ أليسى صوابان أف أقوؿهلل التجؤكا إلى أميركا قب

 

عدما نلتجئي إلى اهلًل حٌقانن كعندما نكوفي مٌمن قاؿى اهللي عنه هلل )ذلكى لمن خاؼى مقامي كخاؼى 
كعيد(ن انظركا عندئذو إلى ماجزاًت النالرن انظركا إلى ماجزاًت التأةيدن انظركا إلى الحضاراًت 

ًف اهلًل في عبادًه المسلمينى كيفى ةنترري السائدة كيفى عنتهي كعذكبي كعضمحٌل. كانظركا إلى سلطا
 كةسود.

 

كلكن إذا كافى جنودي اهلًل قد خانوا اهللى عز  كجٌلن إذا كافى جنودي اهلًل باألمًس قد أصبحوا جنودى 
. من ى ي الذةنى ةنالريى ي اهللي؟ عندئذو ال بد  أف ةحيعى به  قوؿي اهللهلل  شياطيًن اإلنًس كالجنٍّ اليـو

 اهلًل الٌناسى باضيه  بباضو لفسدًت األرض(. لكلٍّ حاؿو قانوفن لكلٍّ كضعو مبدأه كًشرعة.)كلوال دفع 

 

أقوؿي قولي ىذا كأسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةهدةىنا سواءى صراطًو المستقي ن فاستغفركهي ةغفر 
 لك ...
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 الالدؽ مع اهلل ةكوف بتال  دةنو

 

 ُّٗٗ/ٗ/ِْعارةخ الخطبةهلل 

 

  

 

ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ  كصفيو كخليلو

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

حدثني أف باض اإلذاعات األجنبية القرةبة منا أك البايدة عتحدث بأحادةث جاءني منذ ةومين من 
عبريرةة عن المسيحية كالمسي  كنحو ذلك .. كعرد من خبلؿ ذلك على عقائد اإلسبلـ. كشكى 
إلي  ىذا االنساف أنو قد أصغى إلى كبلـ شوش عليو عقيدعون كأدخل شيئان من الرةب كالتروةش 

سبلـ كعقائد اإلسبلـن كال أحب أف أحدثك  عن الكبلـ الذم قلتو لو كالركوؾ في ةقينو باإل
كالحوار الذم جرل بيننان كلكنني أحب أف ألفت نظرك  إلى مركلة ىي من أسوًء كأخطر 

 المركبلت التي عحيع بالمسلمين في ىذا الاالر.

 

ؿ ذلك على ليست المركلة متمثلة بوجود من ةبرر باقائد أخرل غير االسبلـ ث  ةتهج  من خبل
حقائع اإلسبلـ كةقينياعون كىذا شيء متوقع كأمر مفترض. الاال  مليء بمن ةاادكف ىذا الدةنن 



  

 ~1523 ~ 
 

كمليءه بالجنود المتهيئين لبلستجابة لهؤالء الذةن ةاادكف بأم كسيلة من الوسائل إذا أخذكا 
من  أجورى  على ذلكن كلكٌن الماليبة عتمثل في أف ال ةكوف لدل المسلمين ذخره ثقافيه 

 إسبلمه ن علك ىي الماليبة.

 

ىنالك كثير ككثير ممن ةحاكلوف أف ةيدخلوا الرةب كالركوؾ في دةن اهلل سبحانو كعاالى ىنالكن 
من ةزع  أف القر ف حعن كلكن ةجب أف نؤكؿ القر ف كأف نمضي بو حسب عقلب الظركؼ 

بناءن  -االى. كىنالك كاألحواؿن كأف نجال لتطور الظركؼ أساسان لتفسير كتاب اهلل سبحانو كع
من ةقوؿهلل إف الربا الذم حرمو اهلل سبحانو كعاالى إنما كاف الربا الذم ةؤخذ من  -على ىذا 

فقراء؛ ةقترضوف قركضان استهبلكية من أجل أف ةالًلوا بو إلى ضركرات مايرته ن كلكن القركض 
ر ىذا الظرؼ إذان ةنبغي أف الكثيرة ااف ىي قركض عجارةةه إنتاجيةن فالظرؼ الذم حـر فيو الربا غي

نتجاكز حرمة الربا إلى إباحتو. كىنالك من ةقوؿهلل إف اهلل إنما حٌرـ شرب الخمر لكثرة من كانوا 
ةتطوحوف في الطرقات كى  سكارل فكانوا ةسيئوف بذلك إلى الناس كإلى المارةن أما ااف كقد 

ى ذلك المحظور الذم من أصب  شرب الخمر في أماكن ميادة كفي بيوعه  الخاصةن كقد انتف
أجلو حيـر الخمرن فينبغي أف نتجاكز ىذه المسألة إلى الالف  كإلى إعبلف اإلباحة. كىنالك من 
ةقوؿهلل إف الحجاب إنما كاف مفركضان على المرأة بسبب أنها ل  عكن في ظرؼ ةحملها على أف 

لظرؼ كالزمن كمقتضى عرارؾ الرجل في الامل كالالناعة كغير ذلك .. أما ااف كقد فرض عليها ا
الحضارة التي نايرها أف عرترؾ المرأة مع الرجل في سائر الميادةن كسائر األعماؿن فقد أصب  
الحجاب عثرةن في طرةع ىذه الضركرةن إذان ةنبغي أف نتجاكز ذلك الحك  إلى غيره. كىنالك من 

ى حقوؽى الراوب كعرعى ةقوؿهلل إف الجهاد إنما كاف مرركعان إذ ل  عكن ىناؾ مؤسساته دكليةه عرع
حقوؽ األم  كالدكؿن أما كقد قامت اليوـى ىذه المؤسسات الدكلية التي عسهر على حقوؽ 

 الراوبن فل  عاد حاجة باد ذلك إلى الجهاد كىكذا ...

 

ىنالك من ةفت  السبيل إلى ىذا بكلمة كاحدةن كىي أف القر ف ةنبغي أف نجال الظرؼ كالزمن 
ال أف نجال اللغة الاربية كحدىا ىي األساسن كمن منطلع ىذا الكبلـ  ىما المتحكماف في فهمون
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ةتبدؿ كل ما في القر ف من أحكاـ. كال شك أنو السبيل المخط  للوصوؿ بالمسلمين إلى حالة 
 ال إسبلـ فيهان ال موضوعان كال شكبلن كأخيران كال اسمان.

 

ائدن كغبيه كل الغباء ذاؾ الذم ال أنا ال أعجب من أف ةكوف ىنالك من ةتربالوف باإلسبلـ المك
ةتالور ىذا ال سيما في ىذا الاالر. كلكن المركلة كالماليبة الكبرل أف ناود إلى المسلمين 
فنجد أف الغالبية الاظمى منه  ال ةفقهوف من إسبلمه  شيئان. ةأعي من ةرككه  في عقائدى   

أجنبية في اإلذاعات الكثيرةن  كذاؾ الذم أصغى إلى إذاعة عبريرةةو باد منتالف الليل من إذاعة
كليس لو عل  باقائده كإسبلمون سمع ألكؿ مرة من ةته  اإلسبلـ كمن ةبرئ الاقائد األخرلن فماذا 
نتوقع من إنسافو انتمى إلى اإلسبلـ بكلمة ال مانى لهان كل  ةحاكؿ أف ةفقو من ىذه الكلمة أم  

ف ةفه ى أدلة ىذه الاقائدن شيءه طبياي إذا مانىن كل  ةحاكؿ أف ةفه  عقائد اإلسبلـ فضبلن عن أ
سمع اللغو المتمثل في عبرير المبررةن كفؤاده فارغه من فه  مانى اإلسبلـ كحقيقتو .. شيءه 

 طبياي أف ةالع بذىنو ىذا الذم ةسمع ث  أف ةاود من كراءه برةبو كشكوؾ.

 

ـى  اهللي فيو الربا أةاـ نزكؿ  ةات  االنساف الذم ل  ةفقو شيئان عن الربا كحقيقتو كالظرؼ الذم حر 
التحرة ن كل  ةالغ إلى شيءو من ىذه ااةات الجاماة الاامةن كسمع ألكؿ مرةو من ةقوؿهلل إف اهلل 

إنما حـر ذلك الربا الذم كاف ةتمثل في اضطرار الفقير إلى االقتراض ث  في استغبلؿ الغنيٍّ 
ر الفائدة؛ شيءه طبياي أف ةالع بذىنو ىذا ضركرىعو إذ ةحٌملو  صاران من الفائدة إثر الفائدة إث

 الوى ن ألنو ألكؿ مرة ةسمع شيئان عن الربا كعٌلة عحرةمو.

 

شيءه طبياي بالنسبة لئلنساف الذم ل  ةال  دالئل الحجاب التي ىي مبثوثة في كتاب اهلل كفي 
ءه طبياي سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كل  ةال  الحكمة من مرركعية ىذا الحجابن شي

لهذا االنساف الجاىل إذا سمع ىذا اللغو الخادع عن الحجاب أف ةتأثر بو كأف ةقوؿ لال ىذا 
الكبلـ صحي . فالمرأة اليـو غير المرأة باألمس إنها مضطرة إلى أف عخرج كعرارؾ الرجل في كل 

 الميادةن كالساحات.
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ال  من إسبلمو شرك نقيرن أف شيءه طبياي بالنسبة لئلنساف الذم قاؿ أنا مسل ن لكنو ل  ةت
 ةتخطٌفو الدجالوف من كل حدب كصوب ..

 

كىكذا فالماليبة كما عبلحظوف ليست ماليبة كجود أعداء لئلسبلـن ىذا ليس شيئان جدةدان كليس 
أمران بدةاان في حياعنان ذلك ىو كاقع التارةخ باألمس كمن قبل األمس كاليـو كغدان. دةن اهلل 

ةزاؿ ةتربه بو أعداء اهلل. من ى  الذةن ةقوؿ اهلل عز كجل عنه هلل )ةرةدكف  سبحانو كعاالى كاف كال
 ليطفئوا نور اهلل بأفواىه  كاهلل مت  نوره كلو كره الكافركف(. أل  ةكرر البياف اإللهي ىذا.

 

إذان ليس شيئان غرةبان أف ةوجد أعداءه لئلسبلـ كالسايي إلى عطهير األرض من أعداء اإلسبلـ ساي 
طائل كعمل ةتناقض مع سنة اهلل سبحانو كعاالى في الكوف. أليس ىو القائلهلل )كما أكثري في غير 

الناس كلو حرصت بمؤمنين(. كفي  ةأمر اهلل بالدعوة كفي  ةأمر اهلل بالحوار لو ل  ةكن الاال  مليئان 
وقع خبلفون إنما بالجاىلين باإلسبلـ كبالماادةن لئلسبلـن إذان ىذا ليس شيئان غرةبانن كما ةنبغي أف نت

الريءي الغرةب حقان أف نجد أنفسنا أماـ جيلو من المسلمين ةزعموف أنه  مسلموف كال ةالموف من 
 إسبلمه  شيئان.

 

مسلموف كةايروف في الاراء ةنتظركف من ةتخطفه  كمن ةالطادى  بسهاـ التروةش كالرًةىبن 
التي عنادةنا بلساف الحاؿ أف السبيل إلى أف نتخله من ىؤالء األعداء أف نتحالن في حالوننا 

عاالوا فاجلسوا في ىذه الحالوف. كما ىي ىذه الحالوف؟ إنها دراسة ىذا الدةن .. إنها عال  
 اإلسبلـ .. إنها مارفة ىذا اإلسبلـ ..
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بمجمل ىذا الدةن ال أقوؿ بتفاصيلو  -ما من إنساف عو جى إةمانىو الفكرم أك الااطفي هلل بتاج الال  
اهلل في حرز حرةز كفي حالنو حالين ضد كل ىذه الربهات كالرًةىب التي عطوؼ بنا إال كجالو  -

 أك التي عتسابع إلى  ذاننا.

 

كلكن .. أةن ى  الذةن ةتالموف الدةن الذم ةزعموف أنه  ةاانقونو؟! قلت باألمس أكثر ىؤالء 
خالالين المسلمين لو سألته  ماذا ةالموف من إسبلمه  ألجابوا كبكل فخرهلل إنه  غير مت

باإلسبلـن متخالالوف بفنوف أخرل ربما بالطب ربما بالهندسة ربما بالالـو بالكيمياء بالفيزةاء ربما 
بالحقوؽ كبالقوانينن كربما قاؿ لك إنو منالرؼه إلى عجارة أك إلى زراعة أك إلى صناعة .. ىكذا 

قاؿ لنا عندما فتحنا ةجيبوف. ككأف اإلسبلـ اختالاصه قائ ه بين ىذه االختالاصاتن ككأف  اهلل قد 
أبالارنا كبالائرنا على ىذا الاال هلل انظركا فاختاركا ألنفسك  اختالاصان من ىذه االختالاصات إما 

أف ةكوف طبان أك فلسفةن أك عارةخان أك قانونان أك محاماةن أك علمان من الالـو الكونية أك إسبلمان أك 
 إسبلمان!!

 

ن اإلسبلـ ىو القاعدة الواساة التي ةجتمع كل أم أحمع من المسلمين ةفه  أف اإلسبلـ ىكذا
المسلمين عليها؛ ةالطبغوف بها ةملؤكف عقوله  فهمان لحقائع اإلسبلـن ث  ةنطلقوف باد ذلك إلى 
اختالاصاعه . اإلسبلـ أشبو ما ةكوف بهذا الماال  الجامع لهذه األصابعن كاالختالاصات ىي 

لحمقى اليـو من ةرةدكف أف ةتالوركا اإلسبلـ ىذه األصابع المتفرعة عن ىذا الماال ن كلكن في ا
 الجامع الذم ىو أشبو بالماال  ةرةدكف أف ةجالوا منو إصباان بين ىذه األصابع.

 

ماذا نتوقع من مسلمين بهذا الركل عندما نجد أف الغرب كالررؽ كغيرى  ةجٌندكف أنفسه  
ىناؾ في سبيل الكيد لهذا الدةنن كعقوله  كأمواله  كةجندكف الامبلء باألمواؿ التي ةنثركنها ىنا ك 

كأصحاب ىذا الدةن جهبلء ال ةالموف منو شيئانن كأصحاب ىذا الدةن بدالن من أف ةتحالنوا 
بحالونو الالمية ةتناثركف كةنترركف في الاراء ىنا كىناؾ ليىتىاليًّدى  ىؤالء الناسن ث  ةأعي من ةقوؿ 
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ة أك اليهودةة ربما أك أم دةن  خر من لي إف إذاعة أجنبية عكيد لئلسبلـ كعتحدث عن المسيحي
 خبلؿ الهجـو على اإلسبلـ الاظي . ما ىذه الغيرة الجوفاء الحمقاء التي ال مانى لها ق !!

 

نحن اليـو بحاجةو أماـ ىذه المكائد الكثيرة إلى أف نالدؽ مع اهلل؛ كسبيل الالدؽ مع اهلل ىو أف 
اإلسبلـ باقائده كبمجمل عررةااعو كأحكامو نفقو إسبلمنان نفهمو فهمان حقيقيانن فاذا فهمنا 

فهيهات ث  ىيهات للغو الباطل أف ةتسرب شيء منو إلى أذفو أك إلى فؤادو أك عقل. ال ةمكن أف 
ةت  ىذا بركل من األشكاؿن كلكن الدنيا ىي التي استحوذت علينان أعقنا الساي البلىث إلى 

ن أبدان الساي إلى ما قد خلقنا اهللي من أجلو إعقاف الفنوف التي نحن نخته بها بكل فخرن كل  نتق
كىو مارفة ىذا الدةنن كلو أننا عرفنا الدةن كفقهناه كما أمر اهلل سبحانو كعاالى ككما أمرنا سيدنا 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إذان لرأةنا أف الدنيا كلها لو عحولت إلى أقبلـ عهذم ىجومان على 

جومان على اإلسبلـ لسوؼ نجد أف المسلمين من ىذا كلو ةقفوف اإلسبلـ كإلى ألسنةو عتخرص ى
في مىكانًة الثيرةان ال عستطيع كل ىذه المكائد كال ةستطيع شيءه من ىذا اللغًو أف ةتسامى إلى 
مكانته  الباسقة إطبلقان. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةرزقنا الالدؽ في إسبلمنا كما قد رزقنا 

 الالدؽ في حب دنيانا.

 

  

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  .

 

الحمد هلل حمدان كثيران كما أمر كأشهد أف ال إلو إال اهلل إقراران بربوةتو كإرغامان لمن جحد بو ككفر 
كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو كصفٌيو كخليلو خير نبي أرسلو ن أرسلو اهلل إلى الاال   

كسلٍّ  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبلمان  كلو بريران كنذةران الله  صلٍّ 
دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن . عباد اهلل اعقوا اهلل فيما أمر كانتهوا عما نهى عنو كزجر كأخرجوا 

حب  الدنيا من قلوبك  فانو إذا استولى أسر ن كأعلموا أف اهلل أمرك  بأمر بدأ فيو بنفسو كثنى 
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قدسو فقاؿ عز من قائل عليمان إف اهلل كمبلئكتو ةاللوف على النبي ةا أةها الذةن  منوا بمبلئكة 
صلوا عليو كسلموا عسليمان الله  صلٍّ كسل  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد كما 
صليت على سيدنا ابراىي  ك ؿ سيدنا ابراىي  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد  

على سيدنا ابراىي  ك ؿ سيدنا إبراىي  في الاالمين إنك حميد مجيد كرضي اهلل عن  كما باركت
الخلفاء الراشدةن ذك الفخر الالي أبو بكر كعمر كعثماف كعلي كعن سائر الالحابة كالتاباين كمن 
عباه  باحساف إلى ةـو الدةن . الله  اغفر للمسلمين كالمسلمات كالمؤمنين كالمؤمنات األحياء 

كاألموات كأىلٍّف بين قلوبه  ةا رب الاالمين الله  ردنا إلى دةنك ردان جميبلن ةا رب الاالمين منه  
الله  كفع كالة أمور المسلمين في مرارؽ األرض كمغاربها بالساي إلى مرضاعك كالعباع سنة 
اين نبيك محمد صلى اهلل عليو كسل  الله  عولنا كعبادؾ المسلمين في  مرارؽ األرض كمغاربها ب

عناةتك كبأع  رعاةتك كأبدؿ عسر ىذه األمة ةسران عاجبلن غير  جل كفػىرٍّج الكرب عن المكركبين 
كنػىفٍّس اله  عن المهمومين كأىحًسن خبلص المسجونين كرد نا جمياان إلى دةنك ردان جميبلن ةا رب 

مة سيدنا محمد الاالمين الله  ارح  أمة سيدنا محمد الله  اصل  أمة سيدنا محمد الله  انالر أ
الله  فػىرٍّج عن أمة سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسل  فرجان قرةبان الله  إنا نسألك أف عتولى عبدؾ 
ىذ الذم مل كتوي زماـ أمورنا أف عوفقو للسير على صراطك كالعباع سنة نبيك محمد صلى اهلل عليو 

من الحب لك كبمزةد من  كسل  كنسألك الله  أف عمؤل قلبو بمزةدو من اإلةماف بك كبمزةدو 
التاظي  لحرماعك كنسألك الله  أف عجمع بو أمر ىذه األمة على   ما ةرضيك كأف عكرمو في 
سبيل ذلك بطانة صالحة ةا موالنا ةا رب الاالمين ربنا اغفر لنا كلوالدةنا كإلخواننا الحاضرةن 

كصلى اهلل على سيدنا ككالدةه  كلمراةخنا كألرباب الحقوؽ علينا كلسائر المسلمين أجماين 
محمد كعلى  لو كصحبو أجماين  مين  مين  مين كالحمد هلل رب الاالمين . عباد اهلل إف اهلل 
ةأمر بالادؿ كاإلحساف كإةتاء ذم القربى كةنهى عن الفحراء كالمنكر كالبغي ةىًاظك  لالك  

 عذكركف .
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 الذةن ةزةدى  كتاب اهلل عاالى عيهان كضبلالن 

 

 َُٗٗ/ُُ/ِّلخطبةهلل عارةخ ا

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

رسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده ك 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 هللأٌما بادي فيا عبادى اهلل

 

)نقه في أصل التسجيل( ... الذم ةقبل على قراءًة ىذا الكتاًب الاظيً  بدافعو من أسبقيات أك 
دكافع سٌيئةن فانٌوي ةجدي في ىذا الكتاًب بل في ااةاًت كالٌنالوًص ذاعًها التي اىتدل بها ذلكى 

يهانن كما ةزٌجوي في مزةدو من اإلنسافي األٌكؿن ةجدي ىذا الثٌاني في ااةاًت كالٌنالوًص ذاًعها ما ةزةدهي عً 
الٌضبلًؿ كالغواةةن كما ةزةدهي على عماهي عمىن كما قاؿى اهللي سبحانوي كعاالى عنوي كعن أمثالًوهلل )كىوى 

(ن أمهلل كالقر في في الوقًت الذم جالىوي اهللي ألصحاًب الفكر الموضوعيٍّ كالػميبػىر ئينى منى  عليه  عمىن
طلةن في الوقًت الذم جالوي اهللي كتابى ىداةةو له  جالوي أداة ليزةدي عمى األسبقٌياًت كالخلفٌياًت البا

 ىؤالًء الايميافن كةزةدىي  إلى ضبلله  ضبلالن.



  

 ~1531 ~ 
 

 

ىذًه الظٌاىرةي من أغرًب ما ةمتازي بًو كتابي اهلًل سبحانوي كعاالىن كنحني نقرأي ىذًه الحقيقةى بل ىذا 
أل  عقرىؤكا قولوي سبحانوهلل ))كننزٍّؿي من القر ًف ما ىوى شفاءه  المزةٌةى في كتاًب اهلًل عز  كجل  ذاعون

كرحمةه للمؤمنينى كال ةزةدي الظٌالمينى إال خساران((؟ كىذا شيءه عجيب؛  ةاته عزةدي المؤمنينى إةمانانن 
كعزةدى  طمأنينةن كعحيلي مرضه  إلى شفاءن كعجاليه  في حالنو حالينو ضد  كلٍّ سوء. كلكن  ىذًه 

 ًت ذاعىها كما ةقوؿي اهللي عز  كجل  ال عزةدي الظٌالمينى إاٌل خساران.ااةا

 

أنا عندما أقرأي باضان من  ةاًت كتاًب اهلًل عز  كجل  كأقفي عندىا بتدبًُّر الااقلن بل بنظرًة اإلنساًف 
جل  بًو من قبلن الموضوعٌي دكفى انطبلؽو من إةمافو كاملن كدكفى انطبلؽو من عأثٌرو أكرمنيى اهللي عز  ك 

ـى كبلـو أٌخاذ ال ةمكني إال أف ةنترلى اإلنسافى من أكدةًة الٌتيًو كضبللًو مهما كانت سحيقة.  أجديني أما
كأقفي كأعجبهلل كيفى ةمرُّ على ىذا الكبلـً أناسه ال ةنترله  من سوًء حاله ن كال ةخلٍّاله  من 

ًت دكفى أف عهدةىه  إلى سواًء صراًط اهلل؟ بل شيبيهاعه  كرةىبه ن كيف؟ كيفى ةمٌركفى على ىذًه ااةا
دكفى أف عمؤلى قلوبىه  مخافةن من اهلًل سبحانوي كعاالى؟ بل الاجبهلل أنٌها عفالي فيه  نقيضى ذلكن عزةدي 

.  ضبلله  ضبلالنن كعزةدي عماى  كما قاؿى اهللي سبحانوي كعاالى عمىن

 

كجٌلن كلكٌني كدتي أف أيحبىسى في ىذًه ااةاًت  كنتي أعلو الٌساعةى ىذًه ااةاًت في كتاًب اهلًل عز  
فبل أعجاكىزىىان كبلـه عجيبه ال بد  أف ةأخذى بمجامًع كلٍّ ذم لبن كال بد  أف عهيمنى على كلٍّ عقلن 

 ةاته عمخر حجب الٌسنواًت كاألزمنًة كالٌرهوًر كعنقلك  إلى عىرىصىاًت القيامة ككأٌنكى عرل ةوـى 
د أيزًلفىًت الجٌنةي إليكن كقد زىًفرىًت الٌنيرافي زىفىراعًهان كربُّ الاالمينى بالمرصاًد ةأخذي القيامًة أمامكى كق

بالٌنواصي كاألقداـ. انظركا إلى ىذًه ااةاتن ىل من عاقلو ال ةتأثٌػري بها؟ )كةوـى نسيػٍّري الجباؿى كعرل 
كى صٌفان لقد جئتمونا كما خلقناك  األرضى بارزةن كحررناى  فل  نغادر منه  أحدان * كعيًرضوا على ربٍّ 

أك ؿى مٌرةو بل زعمت  أل ن نجالى لك  موعدان * ككضع الكتاب فترل المجرمينى مرفقينى مٌما فيًو 
كةقولوفى ةا كةلتىنا ماؿ ىذا الكتاًب ال ةغادري صغيرةن كال كبيرةن إال أحالاىا ككجدكا ما عملوا حاضران 

 كال ةظل ي رىبُّكى أحدان(.
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ا بادى ذلكى إلى ىذا الكبلـً الذم ةذةبي اإلنسافى خجبلن منى اهللهلل )كإذ قلنا للمبلئكًة اسجدكا كانظرك 
ـى فسجدكا إال إبليسى كافى منى الًجنٍّ ففسعى عن أمًر ربًٌو أفتٌتخذكنوي كذرٌةٌتوي أكلياءى من دكني كى   اد

 لك  عدكٌّ بئسى للظٌالمينى بىدىالن((.

 

ةملكي فق  عقبلن كاعيان كقلبان إنسانٌيان نابضان كةمرُّ على ىذًه ااةاًت إال كةأخذي  ما أعالو ري أف  إنسانان 
بمجامًع قلبًو الخوؼي أٌكالنن ث   إف  الحياءى ةذةبي نفسوي ثانيانن ربُّ الاالمينى سبحانوي كعاالى ةيكىرٍّميكى ةا 

ـى كةأمري المبلئكةى بمن فيه  إبليسى أف ةسجدكا لكى في ش خًه أبيكى  دـن كلكٌنوي أبى ابنى  د
كاستكبرى كنظرى إليكى نظرةى ًعداءو كربُّ الاالمينى ةأمري ىذا المخلوؽى أف ةنظرى إليكى نظرةى عقدةرن كإذا 
بكى أنت ةا ابنى  دـ الذم كر مىكى اهللي ىذا الٌتكرة ى كعاداؾى إبليسي علكى المااداةى عترؾي مواالةى ربٍّ 

عؤثًري مواالةى الٌريطاًف الذم عاداؾن كةسأليكى اهللي سؤاالن مغموسان بكلٍّ مااني الاالمينى الذم كر مكى ك 
اللطفن كبكلٍّ مااني الرٍّقىًة الٌناباًة من نقد كعتابو رقيقينهلل ))أفتٌتخذكنوي كذرٌةتوي أكلياءى من دكني كى  

كغيرى ىذا الكبلـً مٌما ةهزُّ  لك  عدكٌّ بئسى للظٌالمينى بدالن((. كلكن  في الٌناًس من ةقرأي ىذا الكبلـى 
 -كةا للاجًب  –األفئدةى كالقلوبن كمٌما ةمؤلي طواةا الاقوًؿ شااعان كإةمانان بالحقيقًة فبل ةزدادي 

بقراءىعًو لهذا الكبلـً إال رةبانن كال ةزدادي من خبلًؿ عأٌملًو في ىذًه ااةاًت إال عطوُّحانن لماذا؟ ىل كافى 
ظةو منى اللحظاًت ظالمان؟ ىل كافى اهللي عز  كجل  في لحظةو منى اللحظاًت ةنظري اهللي عز  كجل  في لح

نظرةن متحٌيزةن إلى عباده؟ مااذى اهللن اهللي سبحانوي كعاالى أعدؿي الاادلينن كاهللي سبحانوي كعاالى ىوى 
نفسي كجالتوي بينك   الذم أعلنى أنٌوي ةكرهي الظُّل ى كنهانا عن أف نتظال هلل "إٌني حٌرمتي الظٌل ى على

 محٌرمان فبل عىظىالموا"ن مااذى اهلًل أف ةكوفى األمري كذلك. إذان لماذا؟

 

عاقبلًف ةقرأي كلٌّ منها نالوصان ذاعٌيةن ماٌينةن في كتاًب اهلًل عز  كجٌلن ىذًه الٌنالوصي عزةدي األك ؿى إةمانان 
األك ؿى عندما أقبلى إلى ىذا الكبلـً أقبلى ليتدبػ رىهن  كىيى ذاعيها عزةدي الثٌانيى فجوران كضبلالنن الٌسببهلل أف  

فقد كضعى عقلوي الاٌلافي عن الخلفٌياًت كالٌروائًب كاألسبقٌياًت عمامانن إلى أمٍّ نهاةةو أكصلتوي ىذًه 
الٌنهاةاتي كصلى. كىذا ىوى عربوفي ىداةًة اهلًل عز  كجل  لهذا اإلنساف. أٌما الثٌاني فهوى ل  ةقبل إلى 
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ذا الكتاًب إال كمؤلى عقلوي كقلبوي نٌياتو فاسدةن قذرةن ل  ةاكف على ىذا الكتاًب إال من أجًل أف ى
ـى أعداءى اهلًل سبحانوي كعاالى بدءان من إبليسى الذم استكبرى على اهلًل عز  كجل  كأعلنى ًعداءهي  ةخًد

هان ىذا اإلنسافي عندما ةقًبلي لهذا اإلنساًف إلى جميًع شياطيًن األرًض من مرارًؽ األرًض كمغاربً 
على كتاًب اهلًل عز  كجل  ةتفٌحاليوي أك ةقرىؤهي أك ةكتبي عنوي فانٌوي ل  ةىضىع نيالبى عينيًو أف ةال ى جلي  
األمورن كأف ةيدًرؾى حقائًقهان ث  ةسيرى كراءى ىذًه الحقائًع ليتمس كى بها أةٌان كانتن كإنٌما ةنطلعي إلى 

اعٌفاؽو كفٌييًن بينوي كبينى أعداًء اهلًل سبحانوي كعاالىن ىذا اإلنساف لو رأل في كتاًب ذلكى من مااقدةو ك 
اهلًل سبحانوي كعاالى أعظ ى ماجزةو خارقةو عنخري األلبابى كعنخري الاقوؿى ال ةمكني أف ةهدةوي اهللي عز  

م حرٌكو؟ كإف  دافعى الٌتدجيًل ىوى كجل  بها أبدان. ككيفى ةهدةًو كلماذا ةهدةًو كإف  دافعى الٌسوًء ىو الذ
 الذم سٌيره؟ كاهللي ةال ي خفٌياًت القلوًب كةطٌلعي على طواةا القلوب.

 

أل  ةقًل اهللي سبحانوي كعاالىهلل ))سأصرؼي عن  ةاعيى الذةنى ةتكٌبركفى في األرًض بغيًر الحٌع كإف ةركا 
كهي سبيبلن كإف ةركا سبيلى الغيٍّ ةٌتخذكهي سبيبلن كل   ةةو ال ةؤمنوا بها كإف ةركا سبيلى الٌرشًد ال ةٌتخذ

ذلك بأنٌه  كٌذبوا بآةاعًنا ككانوا عنها غافلين((. كالٌتكذةبهلل أف ةال ى اإلنسافي حقيقةى شيءو ث   
 ةتغاضى عنوي ابتاادان كعكٌلفان. ىذا ىوى قراري اهللي عز  كجٌلن كىذا ىوى حكمو.

 

حانوي كعاالى كقًد امتؤلى ذىنوي ةقينان بأف  اإلنسافى عطو رى كما قاؿى مثبلن عجبتي إلنسافو ةقرأي كتابى اهلًل سب
داركةن أك من قبلو أك من بادهن كقد امتؤلى عقلوي كةقينوي بأف  اإلنسافى خيًلعى كعطو رى بركًل كذان كعلى 

ًحقبةن إثر ًحقبةو ًإثرى ًحقبةن  الٌنحًو الفبلنٌين كبدافعو من كذان كأنٌوي كافى ةرهدي عالورى الٌتطوًُّر اإلنسانيٍّ 
ـى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))ما  عجبتي لهذا اإلنساًف الذم مؤل عقلوي بهذًه الافوناتن ث   كقفى أما

أشهدعه  خلعى الٌسماكاًت كاألرًض كال خلعى أنفسه  كما كنتي مٌتخذى المضٌلينى عضيدان((. كيفى ةقرأي 
الاقلي منوي لتتساق ى ىذًه الافوناتي كلُّها؟ كلياانعى ىذا الكبلـ؟  ىذا الكبلـى الاجيبى ث   ال ةهتزُّ 

هلل نا ن لقد بىرًئتي ةا ربٍّ من كلٍّ ىذًه الٌتقوُّالًت الكاذبًة  كلياًقدى الالُّل ى معى اهلًل عز  كجٌل؟ كليقوؿى
الذم رحلى إلى الفاجرًة ك منتي بالحعٍّ الذم ال ةأعيًو الباطلي من بيًن ةدةًو كال من خلفو. مىن ىذا 

أقالى الٌدنيا قدةمان فرأل كيفى خيًلعى اإلنسافي كرأل في أمٍّ مالنعو ع   عالنيايو؟ مىن ىذا الذم 
استوفدىهي اهللي ليأعيى شرةكان معى اهلًل في خلقو؟ ىل رأةت  أعجبى من ىذا الكبلـً الذم ةردُّ على ىؤالًء 
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اًت كاألرًض كال خلعى أنفسه  كما كنتي مت ًخذى المفتىًئتينى على اهلًلهلل ))ما أشهدعه  خلعى الٌسماك 
 المضٌلينى عضيدان((.

 

لكن ىا ى  أكالًء ةقرؤكفى ىذا الكبلـى أك ةسماونون عمرُّ ىذًه ااةاتي على عقوله  مر  الغاشيًة على 
 كعاالى.الاقًل فبل ةزةدي الاقلى إال الخىدىرن كال ةزةدى  إال عطوُّحان كخباالن كما قاؿى اهللي سبحانوي 

 

علكى أعجوبةه من أبرًز أعاجيًب ىذا الكتاًب الاظي ن كلُّ ما نبغيًو بادى الابرًة التي ةنبغي أف نأخذىىا 
أف نلتىًجئى إلى اهلًل عز  كجل  أف ةجالىنا من الفرةًع األٌكًؿ ال منى الفرةًع الثٌانين أف ةجالىنا مٌمن ةتدبٌػري  

قيقةى فيتمٌسكى بها كال ةتركها. أسأؿي اهللى عز  كجل  أف ةجالىنا كتابى اهلًل ليال ى من كراًء ذلكى الح
 جمياان مٌمن ةتدبٌركفى كتابى اهلًل ث   ةاللوفى إلى القالود الااليًة من ىذا الكتاب.

 

 أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...

 

  

 أخطر عقاب ةااقب بو المارضوف

 

 ُِٗٗ/ُِ/ُُعارةخ الخطبةهلل 

 

  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

سلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أر 
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سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أٌما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

كعاالى في عبادًههلل أنٌوي ةاامله  بأساليبى شٌتى طبعى مراحلى متاٌددةن كطبقان  إف  من سنًن اهلًل سبحانوي 
لحكمتًو الذم ألزـى اهللي سبحانوي كعاالى بها ذاعوي الالٌيةن فقد ألزـى ربُّنا سبحانوي كعاالى نفسوي بأف ةيكًرـى 

ي أقامه  عليها مائدةن عامرةن عبادهي بكلٍّ نامًو الظٌاىرًة كالباطنةن كأف ةجالى له  من ىذًه األرًض الت
عزدىري عليها صنوؼي إناامًو كإكرامو. كلكى  أك دى البيافي اإللهيُّ ىذا قانونان دائمان كقاعدةن مستمٌرةن في 
عااملًو مع عبادهن انظركا إلى قولًو عز  كجل هلل )كلوا من طيٍّباًت ما رزقناك  كال عطغوا فيو(. انظركا 

كعاالىهلل )كلوا من رزًؽ ربٍّك  كاشكركا لو بلدةه طٌيبةه كربٌّ غفور(. انظركا إلى إلى قوًؿ اهلًل سبحانوي 
قولًو عز  كجٌلهلل )ىوى الذم جالى لك ي األرضى ذلوالن فامروا في مناكًبها ككلوا من رزقًو كإليًو 

 الٌنرور(.

 

ًة ىذًه فاستفادى منها كقابلى رب وي ث   إف  اإلنسافى بادى ذلكى أحدي رجيلينهلل رجله أقبلى إلى نًاىً  اهلًل الوفير 
سبحانوي كعاالى عليها بالٌركًر كبالثٌناءن كعندئذو فاف  من سٌنًة ربٍّ الاالمينى عجاهى عبادًه ىؤالء أف 

ةيضاًعفى له  من ىذًه النٍّا ن كأف ةزةدى  من ىذًه ااالءن كلقد قرأع  في ذلكى قوؿى اهلًل عز  كجل هلل 
(. فما من إنسافو أقبلى إلى نًاً  اهلًل عز  كجل  ةتقل بي فيها مقًببلن إلى اهلًل عز  )لئن شكرع  ألزةدٌنك 

كجل  بالرُّكًر الحقيقيٍّ إال كحال نى اهللي سبحانوي كعاالى لوي نًاىموي كزادهي نًاىمان إليها. كرىجله  خري عقل بى 
دهي عًن اهلًل سبحانوي كعاالىن كجالى منها أداةى في نًاىً  اهلًل سبحانوي كعاالى ث   جالى منها حاجزان ةبا

نسيافو ةنسيًو فضلى اهلًل سبحانوي كعاالىن فهؤالًء الٌناسي ةاامله ي اهللي سبحانوي كعاالى بطرةقةو أخرلن 
رب ما قل هى منه  باضان من ىذًه الًناى ن رب ما استبدؿى بها باضى ما نظنُّوي نًقمان كمالائبن كىيى في 

كفي المرحلًة األكلى ليست مالائبن كلكن ها ألوافه من الٌتطبيًب كألوافه منى الابلجن ىؤالًء  الحقيقةً 
الٌناسي الذةنى أقبلوا إلى نًاىً  اهلًل عز  كجل  ةابُّوفى منها عٌبانن كةتقل بوفى في رغًد عيًره  كى  عًن 
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اهللي بادئى ذم بدئو بالٌتطبيبهلل  المناً  مارضوفن كى  عن حقوًؽ اهلًل عز  كجل  سادركفن ةاامله ي 
ةرسلي إليه  باضى المالائًب التي نظنُّها مالائبن ةرسلي إليه  باضى ما ةباثي اضطرابان أك زلزاالن في 

مستول رغًد عيره  كنايمه ي الذم ةتمٌتاوفى بون كلكن  ىؤالًء الٌناًس لو عأٌملوا لرأكا أف  في ىذا 
التي ةكرـي اهللي عز  كجل  بها عبادهن كلرأكا في عضاعيًف ىذًه  الٌتطبيًب لونان  خرى منى النٍّا ً 

 المالائًبن مظاىرى رحمًة اهلًل عز  كجل  به .

 

كىؤالًء الٌناسي أةضان أحدي رجلينهلل رجله استجابى لهذا الٌتطبيبن كاستجابى مرضوي لهذًه المداكاًة 
عادكا ةركركفى اهللى عز  كجل  على نًامون كلهذا الابلًج فاستفاقوا من غفلته  كعادكا إلى رشدى ن ك 

كعذك ركا ىوة اعه  عبيدان صاغرةنى أذالءى هلًل عز  كجٌلن كىؤالء سرعافى ما ةايدى ي اهللي سبحانوي كعاالى 
إلى سابًع عهدى ن كسرعافى ما ةضاعفي له  من نامًو إذ ةنتهي دكري الٌتطبيًب كةاودكفى إلى ما كانوا 

رجله  خري ال عياًملي فيًو ىذًه الابلجاتي أبدانن كال ةتأثػ ري مرضوي بهذًه المداكاًة قىٌ  عليًو من غذاء. ك 
مهما باثى اهللي سبحانوي كعاالى إليه ي القوارعى التي عحلُّ به  أك قرةبان من دارى  كما قاؿى اهللي عز  

ى النػٍّاىً  التي أغدقها اهللي عز  كجٌلن فه  ةبقوفى سادرةنى في غٌيه ن ةتقٌلبوفى في أىوائه ن عاكفوفى عل
كجل  عليه ن كقًد اٌعخذكا منها سىكىران جاله  ةارضوفى عن اهللن كةستكبركفى على اهلًل سبحانوي 

كعاالى.. فمهما نٌبهه ي المنبٍّهوفن كمهما أرشدى ي المرشدكفن كمهما عليىت على مساماه ي القوارعي 
ف  ذلكى كل وي أضافي من أف ةوقظه  من سكرعه ن أك أف ةرد ى  المخيفةي من كتاًب اهلًل عز  كجل  فا

من كبرةائه ن أك أف ةايدىى  إلى صراًط اهلًل عز  كجٌل. كمعى ذلكى فانٌه  ةركفى ىذًه النػٍّاى ى ل  ةنقطع 
 حبليهان كل  ةنقطع عنه  رفديىان فكيفى ةااملي اهللي ىؤالًء الٌناس؟

 

ىيى عقوبةه حقيقٌيةه كليست عطبيبانن ةاامليه  بالمالائًب كالٌرزاةا التي ىيى  ىؤالء ةااملهي  بالاقوبًة التي
مالائبي كرزاةا في ظاىرًىا كباطًنهان كليست عطبيبان أبدانن كليسى فيها ما ةفيدىي ن كلكن ها مظهره من 

تقاـ(؟ إنٌوي مظاىًر اس و من أسماًء اهلًل عز  كجٌلن أل  عالموا أف  من أسمائًو أنٌويهلل )عزةزه ذك ان
)الٌرحمن(ن كإنٌوي )الٌرحي (ن كإنٌوي )الغفور(ن كإنٌوي )الٌركور(ن كإنٌوي )المنا (ن كلكٌنوي في الوقًت 

 المناسًب أةضان )عزةزه ذك انتقاـ(.
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ـى اهلًل عز  كجل  من ىذًه الفئًة من عبادًه ةكوفى على  كأحبُّ ىنا أف أكًض ى أةُّها اإلخوةهلل أف  انتقا
ـه خٌبأهي اهللي سبحانوي كعاالى له  ليفاجؤكا بًو في الحياًة ااخرًة بادى أف نوعيًن ا ثنينهلل ىنالكى انتقا

ةنتقلوا من ىذًه الحياًة الٌدنيا عبرى بٌوابًة الموًت إلى علكى الحياًة األخرل التي عنتظريى ن كلكن  
ءى ًمن عبادهن بل ةبتلي اهللي عز  كجل  ىنالكى عقابان عاجبلن أةضانن ةبتلي اهللي سبحانوي كعاالى بًو مىن شا

بًو ىؤالًء الٌناسن فما ىوى ىذا الاقابي الااجل؟ الاقابي الااجلي الذم ةتجلى فيًو مانى انتقاـً اهلًل عز  
كجل  متنٌوعه ككثيره جٌدانن كليسى لي غرضه في أف أستاًرضى ماك  أنواعى ىذا الاقاًب في ىذا 

أف أذكٍّرك  بنوعو منوي ىو أخطري أنواًع الاقاًب الااجًل الذم ةاٌجلوي اهللي الموقفن كلكٌني أقالدي إلى 
سبحانوي كعاالى للمستكبرةنى من عبادهن الذم ل  عياًمل فيه  المداكاةي كالابلجن كل  ةؤثٍّر فيه  

القلبن  التطبيبن أرةدي أف ألفتى نظرك  إلى أخطًر عقابو عاجلو بينى ىذًه األنواًع كلٍّهان إنٌويهلل قسوةي 
عرؼى ذلكى من عرؼى كجهلوي من جًهلن كىوى الاقابي الذم ألم ى إليًو بيافي اهلًل عز  كجل  في قولًوهلل 

 )كاعلموا أف  اهللى ةحوؿي بينى المرًء كقلبًو كأنٌوي إليًو عحرىركف(.

 

زي الوجداف؟ فكيفى ةيحيلي اهللي بينى اإلنساًف كبينى قلبًو الذم ىو مجمعي الاواطف؟ كالذم ىوى مرك
ىذا ما ال ةالموي أحده إال فاطري الٌسماكاًت كاألرضن إال اإللوي الذم خلعى اإلنسافى كخلعى قلبون فهوى 
ةال ي كيفى ةحجزي القلبى عن صاحبًو ككيفى ةجالوي بايدان عن حياًة صاحًب ىذا القلبهلل )كاعلموا 

 ليًو عيحرركف(.بينى المرًء كقلبًو كأنٌوي إ -أم إذا شاء-أف  اهللى ةحوؿي 

 

كىوى الاقابي الذم أعلنى عنوي بيافي اهلًل عز  كجل  في قرارو أمضاهي اهللي عز  كجل  في حعٍّ بني إسرائيلى 
عندما استحٌقوا ىذا الاقابن عندما أكرمه ي اهللي بالنػٍّاىً  ث   ل  ةركركا اهللن ذٌكرى ي اهللي بالرُّكًر ث   

ث   ل  ةتطٌببوان كل  ةياًمل فيه ي الابلجين عندئذو عاقبه ي اهللي بأنواعو منى الاقاًب  ل  ةتذٌكركان طٌببه ي اهللي 
متهاهلل قسوةى القلب. فماذا قاؿى له ي اهللي عز  كجل  من خبلًؿ قرارو أعلنو؟ )ثي    الااجًل كافى في مقدٍّ

اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشى  ا ةػىتػىفىج ري ًمٍنوي قىسىٍت قػيليوبيكي  مٍّن بػىٍاًد ذىًلكى فىًهيى كى ًإف  ًمنى اٍلًحجىارىًة لىمى ةن كى دُّ قىٍسوى
ا ةػىٍهًب ي ًمٍن خىٍريىًة الٌلًو كى  هىا لىمى ًإف  ًمنػٍ ا ةىر ق عي فػىيىٍخريجي ًمٍنوي اٍلمىاء كى هىا لىمى ًإف  ًمنػٍ مىا الٌلوي بًغىاًفلو األىنٍػهىاري كى
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عز  كجل  في حعٍّ بني إسرائيلن كلكٌنوي قراره نافذه في حعٍّ كلٍّ  عىم ا عػىٍامىليوفى(. ىذا القراري اٌعخذهي اهللي 
 من كقاوا في ىذًه المطارحن كاٌعخذكا ىذًه المواقفى التي اٌعخذىا بنو إسرائيل.

 

قسوةي القلًب أةُّها اإلخوةي ىوى الٌداءي الذم ال عبلجى لون ةسمعي صاحبي ىذا القلًب القوارعى المخيفةى 
عز  كجل  فبل ةحسُّ منها بريءن ةسمعي كبلـى الرُّسيًل كاألنبياًء فبل ةسرم شيءه من ىذا من كبلـً اهلًل 

الكبلـً إلى قلًبًو ألف  ىذا الفؤادى قد صيفٍّ ى بالٌرافن كصدؽى عليًو قوؿي اهلًل عز  كجل هلل ))كبل بل رافى 
الذم ةفاللي اهللي سبحانوي  على قلوبه  ما كانوا ةكسبوف((. كالٌرافي ىوى ىذا الحجازي أك الحجابي 

كعاالى بًو القلبى عن صاحبون كإذا ابتليى اإلنسافي بقسوًة القلًب ىذًه فالحجارةي أقربي إلى الهداةًة 
 من صاحًب القلبن فضبلن عن الحيواناًت الاجماكاًت التي عتقٌلبي كعايشي في غاباعها.

 

ٌداءى إلى الفؤاد؟ كالتي عجالي صاًحبوي ماٌرضان كلال ك  عسألوفهلل فما ىي الاواملي التي عقرٍّبي ىذا ال
لهذا الغضًب الٌربٌانٌي؟ ىنالكى أسبابه كثيرةن من أىمٍّهاهلل الًكبر. كمن أىمٍّهما الاتوُّ كالطٌغيافي على 

اهلًل سبحانوي كعاالى. كلكن من أةنى ةأعي الًكبري أةضان؟ مايني ىذا الًكبرهلل الرٌكوفي إلى الٌرهواًت 
كوفي إلى زىرًة الحياًة الٌدنيا. مايني ىذا الٌداًء الذم ال دكاءى لويهلل أف ةجدى اإلنسافي نفسىوي كاألىواءن الرٌ 

في حالةو منى الًغنى ةنسيًو فقرهي الحقيقين ةنسيًو فقرى اهلًل عز  كجل  كىوى ةارٍّفوي على ىوةٌتوهلل )ةا أةُّها 
 ميد(.الٌناسي أنت ي الفقراءي إلى اهلل كاهللي ىوى الغنيُّ الح

 

فاذا شارى اإلنسافي أنٌوي غنيٌّ كليسى بفقيرن كأنٌوي قومٌّ غيري ضايفن كأنٌوي ماافىن صحي ي البدًف ال 
ةتسٌربي إلى كيانًو داءه أك مرضن استررل بينى جوانحًو الًكبر.. كإذا استيقظًت الكبرةاءي بينى 

دي اهللي سبحانوي كعاالى بها جوانحًو فقد عوٌضعى ىذا الٌداءي في كيانًو كقد ابتيليى بقسوًة ا لقلًب التي ةهدٍّ
الكثيرى من عباده. الماؿي الوفيري الذم ةخيٍّلي إلى صاحبًو أنٌوي أصب ى غنٌيان منى األغنياءن كأنٌوي قد طردى 
الفقرى من دارًه كبابون كأعوذي باهلًل عز  كجل  من أف ةبتليىنا اهللي بخياؿو ماحعو للحقيقًة ةنسينا فقرنا 

قيقٌين كمتى كافى ىذا الماؿي ملكان لهذا اإلنساًف حٌتى ةتخٌيلى أنٌوي قد أصب ى غنٌيان. كىل رأةت  في  الح
كتاًب اهلًل  ةةن عنًسبي الماؿى إلى اإلنساًف كعجالي منوي مالكان لو؟ لقد سماتموهي ةقوؿهلل )كأنفقوا من 
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ستخلىفينى فيو(. كليسى في كتاًب ماًؿ اهلًل الذم  عاك (. كسماتموهي ةقوؿهلل )كأنفقوا مٌما جالك  م
 اهلًل  ةةه كاحدةه ةالني فيها اهللي عز  كجل  أف  زةدان من الٌناًس قًد امتلكى قرشان من الماؿ.

 

كلُّ ذلكى من أجًل أف ال ةنس اإلنسافي ضافون كمن أجًل أف ال ةنس اإلنسافي فقرهن كمن أجًل أف 
فى ما ةمكني أف ةأعيى ما ةسبٍّبي طردى ىذا اإلنساًف من مائدًة ةال ى أنٌوي ةايشي على مائدًة اهللن كسرعا

 اهلًل عز  كجل  في أٌم لحظةو من اللحظات.

 

كلكًن انظركا أةُّها اإلخوةي ماذا ةالنعي ىذا الٌداءي بكثيرو منى الٌناسهلل لقد أنساى  عبودةٌته  هللن 
ن المركبلًت التي عحيعي بنا ال كأنساى  ضافه  كفاقته ن كأنساى  فقرى . كإنٌني مهما نسيتي م

أنس في ىذًه األةٌاـً ماليبةن أجل ىيى ماليبةن كليتى أف  ىذًه الماليبةى كانت من نوًع الٌتطبيبن إذان 
لكانت نامةن في باطًنها كإف كانت نقمةن في ظاىرًىان ىذًه الٌتظاىراتي التي نراىا في األسواؽن ىذًه 

ن أعودي بالٌذاكرًة إلى ما قبلى  اللوائ ي التي مؤلًت الٌروارعن أعودي  بالٌذاكرًة إلى ما قبلى عررًة أعواـً
ذلكن ىذًه المهٌمةي كانت موجودةن ىذًه الغرفةي كانت عستقبلي كل  فترةو منى الٌزمًن من ةمثٍّلوفى 

ماللحةن من مالالً  ىذًه األٌمةن فهل شهدت ىذًه البلدةي مثلى ىذا الامًل الذم عركف؟ ىل شهدت 
لدةي ىذًه األمواؿى الطٌائلةى التي عيلقى كعيبذىري عحتى األقداـ؟ في سبيًل ماذا؟ في سبيًل أمٍّ ىذًه الب

ماللحة؟ في سبيًل إغناًء أمٍّ فقيرو من الفقراء؟ في سبيًل أمٍّ فائدة؟ في سبيًل أمٍّ استرضاءو هلًل عز  
 كجٌل؟ مبلةين من األمواًؿ عيبذىر كعنفىعن كانظركا في سبيًل ماذا؟

 

ما أةسرى أف ةاللى ىؤالًء الٌناسي إلى كراسيٍّه  دكفى أف ةدفاوا شيئان من ىذا كلًٍّو فضبلن عن الٌسبيًل 
الذم ال ةرضي اهللى عز  كجٌل الذم ةنتهي إليًو ىذا الماؿن كنحني في كلٍّ صباحو كمساءو نذكٍّري بأف  اهللى 

ىذا المجتمعى بربابو ى  بأمسٍّ الحاجًة إلى  عز  كجل  ابتلى ىذا المجتمعى بالفقًر كالفقراءن ابتلى
زكاجن ى  بأمسٍّ الحاجًة إلى بيوتو ةىسكينونىهان فيه  من ى  بأمسٍّ الحاجًة إلى لقمةو ةأكلونها 

كثيره من ىؤالًء الٌناًس الذةنى ةظٌنوفى عندى   -ال أقوؿي كلٌ -ليتغذ كا بها. كمع ذلكى فاندما كافى كثير 
ذىك ركفى بهذًه الحاجًة ةياًرضوفن كةركوفن كةستاملوفى الكلماًت االقتالادةٌةهلل أنفسه  أنٌه  أغنياء ةي 
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)ال سيولةى في ىذًه األةٌاـ(ن ةستاملوفى ىذا الكبلـ. كاليوـى ما أسرعى ما عادًت الٌسيولةي إلى أكثرى مٌما 
ـي سخٌيان بدكًف حدكدن كلكن في سبيًل ماذ ا؟ ليتى أف  ىذا الكرـى نتوق عن اليوـى ما أكثرى ما ةبدك الكىرى

في سبيًل سدٍّ ثغرةن ليتى أف  ىذا الكرـى كافى في سبيًل سدٍّ عوزن ليتى أف  ىذا الكرـى كافى في سبيًل 
رفًع مستول المجتمًع إلى ما ةنبغي أف ةرقى إليون ليتى أف  ىذا الكرـى كافى استجابةن لقوًؿ اهلًل عز  

 عالبركفى ككافى ربُّكى باليران(.كجٌلهلل )كجالنا باضك  لباضو فتنةن أ

 

كلكن كلُّ ذلكى غيري موجودن إنٌما ىنالكى عنافسن كعسابيعن كعندما عيسىدُّ سيبيلي الٌتنافًس بحيثي ال 
ةياًملي أمُّ مفتاحو لفتً  ىذًه السُّبيًل إال الماؿن فحدٍّث عن حدكًد ىذا الٌتنافًس كال حرجن لن عجدى 

 سقفان عندئذو لهذا الٌتنافس.

 

اإلنسافي الذم ةتحٌدل ببذًؿ المبلةيًن سيجدي من ةتحٌداهي ببذًؿ أضااًؼ ذلك. كالٌناسي ةنظركفن 
 كالمجتمعي ةتأٌملهلل عرل ما مانى ىذا الكبلـ؟

 

كمٌرةن أخرل أقوؿي أةُّها اإلخوةهلل ليسى مانى ىذا الذم أقوؿي أف  ىؤالًء األغنياًء جمياان ال ةتذك ركفى 
الحاؿن ففيه  قٌلةه قليلةه جٌدان مٌمن ةستجيبوفى للداعي إذا دعان كمٌمن  الكرـى إال في مثًل ىذهً 

ةراركفى بالحاجًة التي ندبه ي اهللي عز  كجل  إلى سدٍّىان كلكن ماذا عسى أف عفيدى القٌلةي كربُّنا ةقوؿهلل 
 )كاعٌقوا فتنةن ال عاليبن  الذةنى ظلموا منك  خاٌصة(؟

 

وى كذك رى ىل عسرم ىذًه الٌتذكرةي إلى علكى القلوب؟ ال. لماذا؟ ألف  كثيران عرل لو أف  إنسانان مثلي نب  
ألف  كثيران من ىؤالًء ابتيلوا بهذا الاقاًب الااجلهلل )ث   قست  -كال أقوؿي جمياه   -من ىؤالًء 

هلل فبل أظنُّ كال أعالو ري أف  م ثلى ىذا قلوبك  من باًد ذلكى فهيى كالحجارًة أك أشدُّ قسوة(. كلذلكى
الكبلـى ةباثي أم  ىٌزةو في قلوًب أكلئكى الٌناسن كرب ما لو سمعى أحدى  ىذا الكبلـى ألغضى الط رؼن 

 كلرب ما عذك رى كلماتو ساخرةو عجاهى ىذًه الحقيقًة التي أقوليها.
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فيها بينى نًا و كنًق ن بينى أةٌها اإلخوةهلل ةنبغي أف نال ى أف  ىذًه الحياةى داري ابتبلءن كأف  اإلنسافى ةتقل بي 
رخاءو كشٌدةن ))كنبلوك  بالٌررٍّ كالخيًر فتنةن كإلينا عيرجىاوف((. ككلُّ ذلكى امتحافن كالمطلوبي من 

اإلنساًف إذا كاجهتوي الًنامةي أف ةغطٌيىها بركرو حقيقيٍّ هللن كإذا كاجهتوي الٌنقمةي أف ةفر  منها إلى رحمًة 
 اهلًل بالٌتوب
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 ٚالٌغ .. ِجشِّو ِٚئٌُ!!

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 فيا عبادى اهللهللأٌما بادي 

بمقداًر ما نرل في ىذا الاالًر من ىجوـو على اإلسبلـن كمن عرٌبهو بًو عن طرةًع شٌتى المكائدن 
كفي كلٍّ مجاؿو منى المجاالتن كبواسطًة شٌتى األسلحةن بمقداًر ما نرل ىذا عن ةميًننا كشمالًنا 

نى اهلًل عز  كجل  لدةنون كنالران عجيبان كخفٌيان كمن أماًمنا ككراءىنان فانٌا نجدي بمقابًل ذلكى دعمان عجيبان م
منى اهلًل سبحانوي كعاالى إلسبلمو. فما ةكيدي الكائدكفى لهذا الٌدةًن في جهةو من مرارًؽ األرًض 

كمغارًبها إال كعتفج ري علكى الجهةي ذاعيها باٌعجاهو عارـو إلى اإلسبلـن كباقباؿو شدةدو إلى عفٌهمًو كدراستًو 
اعتناقو .. كةضيعي الوقتي عن بياًف األمثلةن كعن بياًف الاٌلوًر كالمراىًد التي عؤكٍّدي ىذًه  ث   إلى

الحقيقةى التي عأعي مالداؽى كبلـً رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى في الحدةًث الاٌلحي هلل "ليبليغىن  
 ىذا األمري ما بلغى الليلي كالٌنهار".

هلل أف  الاال ى ةىرهدي ىذا الٌتوجُّوى الاارـى إلى دةًن اهلًل سبحانوي لكن  الذم ةحزُّ في نفًس الم ؤمًن ىوى
كعاالىن كىذا اإلقباؿى الاجيبى في مرارًؽ األرًض كمغارًبها إلى دراسًة ىذا الٌدةنن ث   إنٌوي ليراىدي 

فٌتاؾن الذم ةحزُّ في  ذعرى ساسًة الاالىً  كقادعًو منى اإلسبلـً كما ل  ةيذعىركا قبلى اليوـً من أمٍّ سبلحو 
نفًس المؤمًن أنٌنا في الوقًت الذم نرل ىذا المظهرى األٌخاذى لدةًن اهلًل نجدي مسلمينى ةتبر موفى من 
دةًن اهلًل عز  كجٌلن نجدي مسلمينى ةٌتخذى  أعداءي الٌدةًن مخالبى كأنيابان للح ٍّ من قدًر الٌدةنن 

لون كإنٌني ألعالو ري أف  منى المنطًع أف ةحاربى الٌدةنى من ل  كللهجوـً على حقائقًون كلوضًع المكائًد 
عكن لوي أمُّ عبلقةو بالٌدةنن ذلكى ألف  الذم ال ةال ي شيئان ةجهليون منى الماقوًؿ جٌدان أف ةكيدى 
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لئلسبلـً من ال صلةى له  باإلسبلـ. كلكن كيفى ةتأٌعى أف ةأعيى مسل ه ةرل عخوُّؼى الغرًب كالٌررًؽ 
كما ل  ةتخو ؼ قبلي من أمٍّ سبلحو فٌتاؾن كةرل كيفى أف  ىذا   -أجل-اإلسبلـ كما ل  ةتخو ؼ منى 

اإلسبلـى ةمدُّ المجتمعى الذم ةتغلغلي فيًو بالقيىً  الحضارةٌةن كبالقيىً  اإلنسانٌيةن كةرقى به  إلى أعلى 
الكارىينى هلًل عز  كجٌلن كةقفي في  ذيرل الالً  كالمارفةن ث   إنٌوي على الٌرغ  من ذلكى ةقفي في صفٍّ 
 صفٍّ المرٌككينى بهذا اإلسبلـً الاظي . ىذا ىوى الٌريءي المؤل .

 

كألػمينا من ىذا ال ةاني أنٌنا نتخو ؼي على اإلسبلـً من ىؤالًء الٌناًس الذةنى ةنتموفى إلى اإلسبلـً ث   
ل ي أف  ىؤالًء الٌناس ال ةمكني أف عبلغى مكائديى  ةكيدكفى لون ال كاهلًل الذم ال إلوى إاٌل ىو.. إنٌنا لنا

ـي ال ةرترطي أف ةتنامى في شرؽو كال في  شركل نقيرو مٌما ةمكني أف ةسيءى إلى اإلسبلـن كاإلسبل
غربن كإنٌما ةنقلوي اهللي عز  كجل  من أرضًو التي ةملكيها إلى حيثي ةراءن أل  ةقلهلل )كإف عتول وا 

   ال ةكونوا أمثالىك (؟ أل  ةقل أةضانهلل )ةا أةُّها الٌناسي من ةرعد  منك  عن دةنًو ةستبدؿ قومان غيرىك  ث
فسوؼى ةأعي اهللي بقوـو ةحٌبه  كةحٌبونوي أذلٌةو على المؤمنينى أعٌزةو على الكافرةن(؟ ىذا ىوى الٌريءي 

 الذم ةؤل ي اإلنسافى المؤمن.

 

ٍـّ أعييننا كيفى ةكيدي الغربي  قادةن كساسةن كحٌكامانن إنٌنا نراى  كيفى  - شاوبان بل ال -إنٌنا نرل بأ
ٍـّ أعييننا كال ناجب  ةكيدكفى لئلسبلـً ال اشمئزازان منوي كلكن عخوُّفان على أنفسه  منون نرل ىذا بأ

 ةدخلي في 
لذلكى قىٌ ن ألنٌه  ةركفى خطرى اإلسبلـً كقد أحدؽى به ن كقد أخذى بخناقه ن ففي كلٍّ ةوـو

األغرٍّ من أبناًء جلدعه ي الارراتي في كلٍّ بلدةن فليسى غرةبان أف ةحاربوا اإلسبلـن كلكن   ىذا الٌدةنً 
هلل أف عجدى مسلمان في ببلًد اإلسبلـً ةالني أنٌوي داٌلؿه  الغرةبى الذم ةيرًاري اإلنسافى بالمهانًة كالذُّؿٍّ

الاجيب. كنحني ال نركُّ أف  كسمساره لمن شاءى أف ةستاملىوي في حرًب اإلسبلـن ىذا ىوى الٌريءي 
منطلعى كيًد ىؤالًء الٌناًس لئلسبلـً ىوى الامالةن كىوى الخضوعي لمن ةدفعي أكثرن كنحني نال ي أف  

الغربى عندما أعلنى عن حربًو لئلسبلـً أعلنى عن استادادًه للد فًع أعلنى عن استادادًه لدفًع المبالًغ 
 ًع ىذا الكيًد ضد  دةًن اهلًل سبحانوي كعاالى.الطٌائلًة لمن ةجنٍّدي نفسوي في طرة
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كإذا كانت ىذًه ىيى المركلةي التي عراري المسلمينى بالمهانًة كالذُّؿٍّ فاٌني أحبُّ أف أقوؿى أمرىةًن 
اثنيًن عاليقان على ىذا الواقًع المؤل ن األمري األك ؿهلل أف  ىذا الكيدى الذم ةكيدهي المسلموفى في عقًر 

مه  ال ةمكني في ةوـو منى األةٌاـً أف عكوفى نتيجتوي اختناؽى اإلسبلـن كلكن  نتيجتوي شيءه دارى  إلسبل
هلل أن نا نزةدي أنفسىنا ذاٌلن فوؽى ذؿن كأنٌنا نمدُّ أعناقىنا لزماـو جدةدو ةوضىعي فيها فنكوفي أناسان  كاحده ىوى

بي اليوـى على كلٍّ حاؿن كلذلكى فبل مستذلٍّينى لما ةرةدهي شرؽه أك غربن كقد اعٌفعى الٌررؽي كالغر 
ةطمان  المسلموفى الذةنى ةكيدكفى لئلسبلـن ال ةطمان  كاحده منه  بأف  ىذا الكيدى ةرقى بًو أك بأمثالًو 

أك بالمسلمينى إلى عزٍّ في ةوـو مان أك إلى مستولن حضارمٍّ باسعن ةجالوفى من أنفسه  أندادان 
ذا ىوى الاملي الذم ةسيركفى بًو فوؽى أقالًر طرةعو إلى أشدٍّ نوعو من ألكلئكى ااخرةنن الن بل إف  ى

 أنواًع المهانًة كالذُّؿٍّ ةترب هي به .

 

عًنا المسلمينى أف ةرًجاوا إلى أنفسه ن كأف ةستيقظوا من  الٌريءي الثٌانيهلل أنٌنا نناشدي أبناءى جلدى
ألمًر اهلًل عز  كجٌلن إنٌني ألعجبهلل كيف  سباعه ن كأف ةكونوا في صفٍّ الاٌزًة كفي صفٍّ االستجابةً 

ث   كيفى ةستيقظي إنسافه كيًلدى في الٌتيو؟ كعرعرعى كنما في الٌتيًو كالٌضبلؿ؟ كشب  عن الطوؽ كأصب ى 
شابٌان كىوى في أكدةًة الٌتيًو كالٌضبلؿ؟ أعني به  الٌناسى الذةنى ةايروفى في أكركبٌا كأميرًكان فاذا دعاهي 

كأصغى الس معى إليون انفض  عن كاقاًو الذم كافى فيون كاستيقظى من سباعون كاٌعجوى إلى  داعي اإلسبلـً 
اهلًل عز  كجٌلن كعحر رى  ةبان عائبان إلى اهلل. كيفى ال ةكوفي المسلموفى الٌتائهوفى في ببلًدنا أكلى من 

ةرجاوفى إلى اهلًل كى  ةركفى في  أكلئكى بأف ةىؤكبوا إلى اهلًل في عالًر الاٌلحوًة إلى اإلسبلـن كيفى ال 
كلٍّ ةوـو ااةاًت المتجٌددًة التي عنٌمي في عقًل كلٍّ إنسافو عاقلو شهودى ىذا اإلسبلـ كأحٌقٌيتون ىذًه 
ااةاتي التي عأعي في كلٍّ ةوـو مالداقان لقوًؿ اهلًل عز  كجل هلل )سنرةه   ةاعًنا في اافاًؽ كفي أنفسه  

 الحٌع(.حٌتى ةتبي نى له  أنٌوي 

عًنا أف ةرعوكان كأف ةاودكا إلى ىوةٌاعه ن كأف ةسيركا على صراًط  أرةدي منى المسلمينى من أبناًء جلدى
الاٌزن أال كىوى صراطي ىذا الٌدةًن الاظي ن ىذا الاٌلراطي الذم ةحقٍّعي له  كل  مطلبن كةحقٍّعي له   

في مأربو دنيومٍّ فليىحيج  بطماًو ىذا  كل  طموحاعه  التي ةطمحوفى إليهان أال إف كافى ألحدى  طمعه 
إلى ربٍّ ىؤالًء الملوًؾ كالٌرؤساًء كالحٌكاـً جمياانن فهوى الذم ةاطين كىوى الذم ةمنعن كىوى الذم 

 ةيًاٌزن كىوى الذم ةيًذٌؿن كىوى الذم ةرفعن لياودكا إلى حظيرًة ىذا الٌدةًن قبلى فواًت األكاف.
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نبٍّوى كل  مسل و إال كاجبًو عجاهى ىذا الواقًع الذم أقولون الواقًع المفرًح أةُّها اإلخوة .. كأحبُّ أف أ
كالمبرًٍّر من جانبن كالمؤلً  من جانبو  خرهلل كاجبينا أف ندعوى إلى اهلًل في كلٍّ مكافو برفعن 
ًء كبلطفن كبرفقةو على عباًد اهللن كباخبلصو لوجًو اهللن ال نبتغي معى ذلكى شيئان قىٌ . لال  ىؤال

الٌراردةنى من إخواننا إنٌما ابتيلوا بهذا الٌرركًد لتقاليرو مٌنا ال لتقاليرو منه ن ألنٌه  ل  ةسماوا كلمةى 
دعوةو إلى اهللن ألنٌه  ل  ةجدكا من ةجلسي ماه  ليحاكرى  برأًف دةًن اهلًل عز  كجٌلن لال  األمرى  

 كذلك.

الخطوةى األكلى قبلى أف ندعوى ىؤالًء اإلخوةى فلننفيض عن كواىًلنا ىذا الٌتقاليرن كلكن فلنبدًأ 
الٌراردةنهلل لندعي أنفسىنان لندعي أىلينا كأكالدىنان نكوفي رقباءى على اإلسبلـً في بيوعًنان حٌتى ةجالى اهللي 

سبحانوي كعاالى لنا من ذلكى قدرةن على الٌتأثيًر في أكلئكى اإلخوًة األخرةن. كاألمثلةي كثيرةن 
 كالمراىدي كفيرة.

 

ةنبغي أةُّها اإلخوة أف نجالى دراسةى األكالًد في المدارًس كثقافته  في أماكًن الثٌقافًة أةٌان كانت كأةٌان  
كانت مستوةاعيها خدمةن لدةًن اهلًل سبحانوي كعاالى كسايان في سبيًل مرضاًة اهلًل عز  كجٌل. كلذلكى فما 

ن بمظهرو منى المظاىًر كال بركلو منى ةنبغي أف عنفاللى المدرسةي عن األدًب اإلسبلميٍّ قى ٌ 
األشكاؿن ةنبغي أف عحتضنى المدرسةي اإلسبلمٌيةي أدبى الفتاًة كفضيلةى الفتاًة المسلمًة كحجابىها 

اإلسبلمٌين أجل. كإٌني ألناشدي المدةرةنى كالمدةراًت في ىذًه المدارًس المتوٌسطًة كالثٌانوةًٌة أف ال 
ىذًه البلدةن فضبلن عن ممارسًة خطأو ضد  نظاـً اهلًل سبحانوي كعاالى  ةمارسوا خطأن ضد  الٌنظاـً في

ـى ىذًه الٌدكلًة أعلنى بابارةو صرةحةو مكتوبةو كاضحةهلل  كأمره. كإنٌني ألقوؿي كال أعلني شيئان خفٌيانهلل إف  نظا
لثٌياًب الٌرسمٌيًة أف ليسى ألحدو أف ةمنعى فتاةن في مدرسًة من أف عضعى حجابان على رأًسها. ىيى ملزمةه با

ـي المكتوبي الموزٌعي -التي أيلزًمىًت الطٌالبةي بهان كلكن ليسى ألحدو  ن ليسى ألحدو -ىذا ما ةقولوي الٌنظا
 أف ةمنعى فتاةن من كضًع حجابو على رأًسها.
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ونوا كلذلكى فأنا أناشدي المدةرةنى كالمدةراًت في مدارًس ىذا القطًر أف ةكونوا عونان لنظامًو كأف ال ةك
ـى اهلًل سبحانوي كعاالى كأمرىهن كأف ةالموا أنٌه   أعداءن لنظامون كأف ةطبٍّقوا بادى ىذا أك قبلى ىذا نظا

ليسوا خيران منى الذةن ةرعوفى مدارسى من ىذا القبيًل في أكركبٌا كفي أمرًةكان ىا ىيى ذم علكى 
ـي الحجابي اإلسبلميُّ المدارسي عيطأًطئي الٌرأسى بأدبو كاحتراـو لحجاًب الفتاًة المس لمة. كيفى ةيحتػىرى

ـي ةرعى حجابى الفتاًة المسلمًة كأعل ي ىذا عن  ىناؾى ث   ةمز ؽي ىنا ال بأةدم الٌنظاـن الن بًل الٌنظا
ةقين. كلكنى الذةنى ةمٌزقوفى ىذا الحجابى أناسه ةخالفوفى ىذا الٌنظاـن كةمارسوفى ممارساتو خاطئة 

بلبلةن كقد  فى أف نقولىها صرةحةنهلل إف  الذم ةالني عن خدمتًو لنظاـً ىذًه  إلثارًة المركبلتن إلثارةً 
الٌدكلًة ةنبغي أف ةكوفى صادقان في الٌسيًر كالخدمًة الحقيقٌيًة لحقائًع ىذا الٌنظاـن كلقد قرأنا ككٌزعنا 

ـي بًو في  المدارسن أٌما الحجاب كذٌكرناهلل أف  الفتاةى ةنبغي أف عرعدمى ىذا الٌثوبى الٌرسمي  الذم عيلزى
فليسى ألحدو أف ةمناوي ال في مدرسةو كال في ماهدو كال في جاماة. كأنا إذ أقوؿي ىذا الكبلـى فأنا إنٌما 

 أدافعي عن دةًن اهلًل أٌكالن كعًن الٌنظاـً الحقيقيٍّ لهذًه البلدًة كلهذا القطًر ثانيان.

 

معى الٌنظاـً الحقيقيٍّ ال معى الذةنى ةمارسوفى أخطاءن ث   إف  كاجبى ااباءى بادى ذلكى ىوهلل أف ةكونوا 
فادحةن ضد  ىذا الٌنظاـن مهما كانت األمورن كمهما كانت الٌنتائج. كلقد كٌررتي كأعدتي القوؿى إنٌنا 

لسنا قادرةنى على أف نحملى الٌناسى على أكتاًفنا كى  ص ٌّ بك ه لندخله ي الجٌنةن علينا كاجبه كعلى 
كاجبن فمن عقاعدى عن كاجبًو فليال  أنٌوي ليسى ىنالكى من قد أقاموي اهللي في مقامًو  ااباًء أةضان 

ـي عليه  مسؤكلٌيةه  ليتحم لى كاجبينن كلٌّ مٌنا ةتحم لي المسؤكلٌيةى التي أناطها اهللي في عنقون الحٌكا
ةن كعلى ااباًء كاألٌمهاًت ةؤٌدكنها ث   ال ةتجاكزكنهان كعلينا نحني مسؤكلٌيةن كعلى الالماًء مسؤكليٌ 

ـي ىذًه البلدًة  مسؤكلٌيةن كأنا أعل ي أف  كل  أبو ةكوفي شدةدان قوةٌان في عطبيًع ىذا الٌنظاـً الذم ىوى نظا
ـي حقيقةى ىذًه البلدًة ضد  أكلئكى الذةنى ةمارسوفى أخطاءن فادحةن إثارةن للبلبلة كإثارةن  إنٌما ةخد

 للمركبلت.

 

في مقتبًل عاـو دراسيٍّ جدةدو حٌتى عكونوا على بٌينةو منى األمرن ىنالكى أخطاءه  أقوؿي ىذا كنحني 
عيرعىكىبي ضد  الٌنظاـً قبلى أف عيرعىكىبى ضد  دةًن اهلًل سبحانوي كعاالى كىنالكى أىداؼن كلكٌننا ال نرضى 

ىذًه األٌمًة منى األىداؼن كلال   أبدان أف ةاللى ىؤالًء الٌناسي إلى أىدافه ن كلال  فت ى الثٌغوًر بينى أفرادً 
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القضاءى على ما ةسٌمى بالوحدًة الوطنٌيًة من ىذًه األىداؼن كلكٌننا نحني الحٌراسي لهذًه الوحدةن 
كحدةه ةكلىؤيىا الٌدةني أٌكالنن كعكلىؤىا المبادئي األخبلقٌيةي ثانيانن ث   نكلىؤىا نحني بواقًانا الٌسلوكيٍّ 

 ثانن فكونوا على ىذا المستولن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...ككعًينا اإلةمانيٍّ ثال

 

 

 

 

 

 

 

 دكاء ما ةطوؼ بالمسلمين اليـو من محن

 

 ُّٗٗخطبة في 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

بلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كس
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل
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ن ككلنا نبالر الذؿ الذم حاط به ن كالمهانة التي أحاطت به  من    كلنا نرل محنة المسلمين اليـو
دع عحليلن كأف ةذىب في عالوةرىان كأف حوله ن ككلنا قادره على أف ةحلل مظاىر ىذه المهانة أب

ن كى   ةذىب في إةضاح أسبابها بكل دقة كبكل بياف كاملن كىذا ما ةفالو كثيران من الناس اليـو
ةتوىموف أنه  بهذا الكبلـ ةاالجوف ىذا الذؿ الذم حاط به ن كىذه المهانة التي ضربها اهلل 

خيلة كاألذىاف بركل بليغ بػىيٍّنن ككأننا إذا سبحانو كعاالى عليه . فكأننا إذا صٌورناىا أماـ األ
استثرنا لواعج النفوس كىي جنا حماسة القلوب نكوف بذلك قد ارعفانا عن المركلة كعحررنا من 

 كىلة ىذا الذؿ.

 

كلكن أال عبلحظوف أٌف ىذا كبلـ الفائدة منون كأف  ىذا اجتراره لريء ال ثمرة من كراءه ماذا ةفيدني 
اءن كأف أعود فأكرر كصفو كلما مللت من عكراره كأف أعود فأبين خطورة أف أجلس فأصف الد

الداء كأف أبين  ثاره الجسيمة الفتاكة في الجس ن ما فائدة ىذا الامل كأنا ال أقدـ من كراء ذلك 
 دكاء لهذا الداء؟

 

من خبلؿ ىذا ىو كاقع المسلمين اليـو ... فأنا أعل  أف ىنالك خطبان طنانة رنانة ةتحدث أربابها 
ىذه الخطب عن محنة اإلسبلـ في كثير من بقاع األرضن كعن المآسي التي عفتت القلوب فابلنن 

كلكن الناس ةالغوف ث  ةالغوف ث  ةالغوفن فبل ةجدكف حاليلة لهذا الكبلـ سول أف ةتحوؿ 
السامع في أحسن األحواؿ إلى ًشواظ كلهبن كعخرج ىذه الرال من المسجد دكف أف عال  ماذا 

كما الذم ةنبغي أف عفال! بوساي أف أرس  لك  الدكاء كما ةرسموفن بوساي أف أرس  لك   عالنع.
الداء كما ةرسموفن كأف أصفو لك  بأبلغ مما ةالفوف. كلكنني مهما فالت كمهما فالوا لن أستطيع 
كلن ةستطياوا أف ةأعوا بوصف لذلك أبلغ مما كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ككلك  ةال  

ا قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في الحدةث الالحي  كىو ةالف الداءهلل )ستداعى ماذ
عليك  األم  كما عداعى األكلة إلى قالاتها قالواهلل أىًمن قٌلةو نحن ةا رسوؿ اهلل ةومئذ. قاؿهلل ال بل 
 أنت  كثير كلكنك  غثاء كغثاء السيل ىذا ىو الداء كسينزعن اهلل الرىبة منك  من قلوب أعدائك 

كسيقذفن في قلوبك  الوىن كىذا استمرار أةضان لبياف الداء قاؿ أحد الالحابةهلل ما الوىن ةا رسوؿ 
 اهلل؟ قاؿهلل حب الدنيا ك كراىية الموت.
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مهما أردنا أف نالف أدكائنا التي عحكمت بنا كبنفوسنا فلن نستطيع أف نقر كبلمان أبلغ مما قالو 
داء. أفبل ةنبغي أف نبحث عن الدكاء كالدكاء مرسوـه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ىذا ىو ال

في كتاب اهلل عز كجل لمن أراد أف ةتأمل كلمن أراد أف ةتدبرن الدكاء موصوؼ كمكرر كلكن 
االنساف الذم ةمر على األلفاظ دكف أف ةتدبرىا بفكره لن ةرار بأنو من ىذه ااةات أماـ دكاءو 

 لناس.ناج  ةالفو اهلل سبحانو كعاالى لهؤالء ا

 

اقرؤا مثبلن قوؿ اهلل عزكجل في ىذه ااةة القاليرة الوجيزةهلل )ةا أةها الذةن  منوا إذا لقيت  فئةن فاثبتوا 
كاذكركا اهلل كثيران لالك  عفلحوف(. فاثبتوا. كأف قائبلن ةقوؿ ما كراء الثبات ككيف نستطيع أف نثبت 

ائبلنهلل )كاذكركا اهلل كثيران لالك  عفلحوف(. ما ةأعي بياف الدكاء جوابان على ىذا السؤاؿ في بياف اهلل ق
أكثر الناس الذةن ةمركف على ىذا الكبلـ مر الكراـ بببلىة كبدكف أم كعي ال عستوقفه  ىذه 

 الكلمة أبدانن كاذكركا اهلل كثيران ...

 

بو  بل إنني أقوؿ لك  شيئان  خرهلل ما أكثر الذةن إذا ذيكٍّركا بهذا الدكاء استخفوا بو كاستهانوا
كأعرضوا عنو كعمن ةالفو له ن فاذا أرادكا أف ةناقروا كأف ةابركا عما في أنفسه  قالواهلل إف ىذا 
الدكاء إنما عستاملو الاامةن أما الخاصة من المسلمين الذةن ةنبغي أف ةخططوا كةنرطوا كةفالوا 

عز كجلهلل )كأعدكا  كةتحركوان فانما ةبحثوف عن دكاءو  خر. كالاجب أنه  ةقفوف كثيران عند قوؿ اهلل
له  ما استطات  من قوة كمن رباط الخيل عرىبوف بو عدك اهلل كعدكك ( كةتفننوف في عحليل ىذا 
الكبلـ كفي مبلحقة أبااده كلكني ما رأةت كاحدان كقف أماـ ىذا الكبلـ ااخرهلل )ةا أةها الذةن 

انت الااقبة أنه  ال جماوا الادة  منوا إذا لقيت  فئة فاثبتوا كاذكركا اهلل كثيران لالك  عفلحوف(. فك
الكافية التي أمر اهلل بجماها كل  ةجتماوا حولهان كال ذكركا اهلل سبحانو كعاالى كما أمر في ااةة 
األخرلن أعرضوا عن الدكائين ماان. لماذا؟ ألف إعداد الادة إنما ىي ثمرة كنتيجة لئلكثار من ذكر 

ر اهللن ىذا القلب ال بد أف ةالب  خاليان عن الخوؼ اهلل سبحانو كعاالى. فالقلب الخالي عن ذك
من اهللن كمن ث  البد أف ةالب  خاليان عن عاظي  حرمات اهللن كمن ث  البد أف ةالب  خاليان عن 
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محبة اهلل عز كجلن كإذا خبل القلب عن ىذا كلو فقد أصب  كعائان فارغان ليستقبل حب الدنيا حب 
 الرئاسة حب المنافسة على طرةع الحك  ككراسٌيو.الرهوات حب األىواء حب الزعامة حب 

 

كإذا أصب  كعاء القلب مليئان بهذه األشياء فماذا عسى أف عجدم الادةن كماذا عسى أف ةجدم 
 الادد كماذا عسى أف عجدم الخطب النارةة أةها األخوة؟

 

كجل حكي   أصل المسألة عبدأ من ىنا .. عبدأ من القلب .. من ذكر اهلل عز كجلن كالبارم عز
ككلك  ةال  أف من صفات اهلل سبحانو كعاالى دقة حكمتو. لماذا رب  بين مواجهة الفئة الماادةة 

لنا كالمتربالة بنا كبين اإلكثار من ذكر اهلل عز كجل؟ ذلك ألف ىذا عدك ةاتمد على سبلحين 
 اثنينهلل

 

ىذا السبلح الخفي سبلح منظورهلل ىو ثانوم جدانن كسبلح خفيهلل ىو األساسي الذم ةاتمد عليو. 
الذم ةاتمد عليو ىو البحث عن ثغرات في صفوؼ المسلمينن ىو البحث عن شهوات 

المسلمين المتجهة إلى األرضن المتجهة إلى الماؿن المتجهة إلى الزعاماتن المتجهة إلى األىواء 
ع ىذه كالغرائز كنحو ذلك .. عندئذو ةقبل ىذا الادك ليستغل ىذه الثغرات كليستثيرىا. عن طرة

الغرائز .. ةقٌس  المسلمين بضاان كفئات متناحرة متخاصمةن ةقس  المسلمين فئات متدابرةن كما 
أةسر أف ةتقسموا عندما ةجد أف مهول قلوبه  الماؿن عندما ةجد أف مهوا قلوبه  الزعامةن 

 االستكبار الرهوات الخفية .. عدكنا درس ىذا كلو.

 

اتمد عليو الادكن فاذا استامل ىذا السبلح كنظر إلينا ىذا ىو السبلح الخفي األكؿ الذم ة 
فرأل كيف قد أصبحنا فئات متناحرة متخاصمةن كرأل أف ذلك المانى الوحدكم الجامع ألشتات 

ىذه األمة قد زاؿن ةـو زاؿ الدكاء الذم أمرنا اهلل عز كجل بون عاد فاستامل السبلح الثانوم 
 الثاني.
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ف باد ىذان مهما عداعوا إنه  ةتنادكف كى  متباعدكف في أكدةة فماذا عسى أف ةستفيد المسلمو 
قىالٌيةن كل كاد بايد عن الواد ااخر كبين الواد الواحد كالثاني حواجز من الرهوات من األنانيات 

 من الحزازات من حب الدنيا إلى  خر ما عالموف من ىذه األمور ...

 

ذكر اهلل عز كجلن كأعيذك  أف عفهموا كلمة الذكر من ىنا رس  اهلل سبحانو كعاالى لاباده الدكاءن 
التي أقولها بالمانى التقليدم الماركؼ ال. المراد بذكراهلل عز كجل أف ةظل القلب ذاكران مواله 

كخالقون أف ةظل ىذا القلب دائمان مٌتجهان إلى مراقبة قٌيـو السموات كاألرض؛ ةراقبو من خبلؿ أنو 
ن ةراقبو من خبلؿ  أنو الرازؽ الذم ال رازؽ سواهن كأنو النافع الذم ال نافع سواهن كأنو الحي القيـو

الضار الذم ال ضار سواهن كأنو المدبر الذم ال مدبر سواهن كأنو الخالع الذم ال خالع سواهن كأنو 
 الناصر الذم ال ناصر سواهن ىذا ما أعنيو بذكر اهلل عز كجل.

 

كرب  كل كاحد منه  أحداث الكوف بمحدثهان  فاذا أخذت األمة نفسها بهذا الذكر المستمرن
عقلبات الدنيا بمقلبهان رب  النامة بمنامهان فاف ىذا القلب سرعاف ما ةتجو بالحب إلى ىذا اإللو 
الواحد األحد. فاذا اعجو القلب بالحب إليون نبع من ىذا الحب التاظي ن كأثمر ىذا الحب كىذا 

ذو عتساق  من ىذا القلب محبة األغيار محبة الدنيا محبة التاظي  الرىبة كالمخافة من اهللن كعندئ
الرهوات التنافس على الزعامة التنافس على الرئاسة كل ىذا ةتساق . كإذا ع  ىذا األمر عحقع 
الدكاء كاعحد المسلموف كعهيئوا عندئذو لمجابهة عدكى  الذم ةأمر اهلل سبحانو كعاالى المسلمين 

 بالثبات أمامو إذا جابهه .

 

ةا أةها الذةن  منوا إذا لقيت  فئة فاثبتوا( لكنن ال كاهلل ال نستطيع أف نثبت كإف قلوبنا مردكدة )
إلى أىوائنان إنما ةكوف الثبات باد ىذا الدكاء الذم أقولو لك . كلقد قلت البارحةهلل إنني دعيت 

قـو عندما قلت له  في بلدة من ىذه الببلد األجنبية البايدة النائية إلى إلقاء محاضرةن كفاجئت ال
سيكوف موضوع محاضرعيهلل )ذكر اهلل ذلك الجانب المنسي من حياة المسلمين( كانت ىذه 
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الكلمة كىذا الانواف مفاجئة لهؤالء الناس. فلماذا كاف ىذا الانواف مفاجئةن؟ ألنو ل  ةكونوا 
وضوع. ةتالوركف أف أحدثه  كى  المثقفوف كى  الفكرةوف كى  الحركيوف عن موضوع كهذا الم

. كرأةت كقع المفاجأة على النفوس قلت له هلل  ذكر اهلل الجانب المنسي في حياة المسلمين اليـو
ىذا ىو الدكاء الذم أنت  بأمسٍّ الحاجة إليون كالدليل على ذلك عاجبك  من ىذا الموضوعن 

حظوف ك  كالدليل على ذلك ىذه المفاجأة التي رأةتها في نفوسك . أال عقرأكف كتاب اهلل؟! أال عبل
ةدعوك  اهلل إلى أف عاالجوا أدكائك  كأمراضك  ككل ما قد ةحيع بك  من مهانة كذؿ بهذا الذكر؟ 
ىذا ىو الدكاء أةها األخوة. فاف عز عليك  أف عفهموا ىذا الكبلـن أك أف عستوعبوه. فانظركا إلى 

.  ما قد أحاط بنا اليـو

 

ىو عالدع  -كىو الببلء األعظ   -الببلء األكؿ  ىذا الذم أحاط بنا اليـو ةتمثل في ببلئين اثنينهلل
المسلمين كعحوله  إلى شيعو كفئات متناكرة متخاصمةن كإف ل  عكن متخاصمة في الظاىر فهي 

متخاصمة في الباطنن ىذا الداء ىذا الببلء األعظ  ةتمثل باد ىذا في أننا بمقدار ما عناكرنا 
دار ما امتدت منا األةدم كالقلوب لمواالة أكلئك كبمقدار ما أصبحنا ًشيىاان كفئات متخاصمة بمق

األعداءن أال عالموف األدلةن أال عالموف الروارع الجدةدة كأسمائهان أال عالموف المواليد الجدةدةن 
أال عالموف الاواطف التي ال ةمكن أف ةخمدىا أم قرار أك أم كبلـ أك أم عذكرةن ىذا في الوقت 

المسلمة بالنسبة لنفسها قد عحولت إلى فئات متخاصمة الذم نبلحظ فنجد أف ىذه األمة 
هيٍ  ةػىتػىوىل ٍوفى ال ًذةنى كىفىريكٍا  ًثيران مٍّنػٍ متهارجة متباعدة. ككلك  ةقرأ كبلـ اهلل ككلك  ةقرأ قولوهلل )عػىرىل كى

اًب ىي ٍ  انيوا ةػيٍؤًمنيوفى  لىًبٍئسى مىا قىد مىٍت لىهيٍ  أىنفيسيهيٍ  أىف سىًخ ى الٌلوي عىلىٍيًهٍ  كىًفي اٍلاىذى اًلديكفى * كىلىٍو كى خى
 بًاهلل كالن ًبيٍّ كىمىا أينًزؿى ًإلىٍيًو مىا اع خىذيكىيٍ  أىٍكلًيىاء(. ىذا كبلـ اهلل سبحانو كعاالى فهذا ىو الببلء األكؿ.

 

 الببلء الثاني علك النيراف التي عرتال ىناؾن ىذا الببلء الثاني جاء فرعان عن الببلء األكؿ. فمن
أراد أف ةتأل  للفرعن عليو قبل كل شيء أف ةتأل  لؤلصلن كمن أراد أف ةتسائل ماذا نالنع ألخوة 

لنا مسلمين ةذبحوف ىناؾ كىناؾ؟ فليتسائل من الذم ةبارؾ ذلك التذبي ؟ من الذم ةالفع لذلك 
لنا  التذبي ؟ أك من الذةن ةناكركف من أجل ذلك التذبي ؟ إنه  أكلئك الذةن ظننا أنه  انتالركا

 ىنا. ى  أنفسه . أفبل ناي أفبل ندرؾ األمور كأباادىا كأعود فأقوؿهلل ىذا ىو الداء.
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كال أرةد أف أسير كراء الناس ألرس  الدكاء كأضع في القلوب ناران ال عخمدن إنما الذم ةانيني أف 
ئب أضع أمامك  الدكاء أةها األخوةن الدكاء ىو عوجيو القلب إلى الربن عطهير القلب من شوا

الدنيان كال كاهلل ةكوف ذلك إال باإلكثار من ذكر اهلل عز كجل على المستوةات كلهان كالمااصي 
نوعاف اثناف أةها األخوةهلل مااصو قلبية كمااصو عبتلى بها الجوارحن أىوف بمااصي الجوارح أماـ 

ن المتمثلة مااصي القلبن مااصي القلب متمثلة في الكبرن المتمثلة في األنا المتمثلة في الهول
 في التنافسن ابتغاء االنتالار للذات. علك ىي المااصي المهلكة.

 

كانظركا إف  دـ عالا ربو إذ أكل من الرجرةن كلكن سرعاف ما عاب اهلل عليون كلكن ماالية 
إبليس ال عزاؿ إلى اليـو مااليةن أغضبت الرب عليون ذلك ألف ماالية  دـ إف اعتبرناىا ماالية 

اؾن ىي ماالية جوارح ماالية إرادة ضافت عن الثبات أماـ شهوة من كىي ماالية لغوةة  نذ
الرهواتن أما ماالية إبليس فهي ماالية إستكبار ماالية قلب. علك الماالية التي ل  عجد بابان 

 مفتحان ألبواب التوبة أمامها.

 

 زرعت نحن ابتلينا أةها األخوة بمااصي القلوبن زرعت محبة الدنيا في قلوبنا بدالن من محبة اهلل
في أفئدعنا بدالن من مهابة اهلل سبحانو كعاالىن فاذا كجدنا نتائج ما قد  -كأم ناس  -مهابة الناس 

كقانا فيو فما ةنبغي أف نتاجبن كإذا كجدنا  ثار أخطائنا القلبية فما ةنبغي أف نندب إسبلمنا 
اإلسبلـ ةنتالر لمن  كلماذا ال ةنتالر لنا إسبلمنا. متى كاف اإلسبلـ ةنتالر ألعداءه؟! متى كاف

ةستغلو مطاةا. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةبالرنا بالدكاء الذم رسمو لنا كما نجتر الحدةث عن 
 أدكائنا. كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةلهمنا الرشد كأف ةطهر قلوبنا بذكره كاستغفركه ةغفر لك  .

 

إقرارا بربوبيتو كإرغاما لمن جحد بو ككفر الحمد هلل حمدا كثيرا كما أمر كأشهد أف ال إلو إال اهلل 
كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبيو أرسلو ارسلو اهلل إلى الاال   

كلو بريران كنذةران الله  صل كسل  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان 
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أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى كاعلموا دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  
أف اهلل أمرك  بأمر بدأ فيو بنفسو كثنى بمبلئكة قدسو فقاؿ عز من قاؿ قائل عليما إف اهلل 

كمبلئكتو ةاللوف على النبي ةا أةها الذةن  منوا صلوا عليو كسلموا عسليما الله  صل كسل  كبارؾ 
محمد كما صليت على سيدنا ابراىي  ك ؿ سيدنا ابراىي  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا 

كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراىي  ك ؿ سيدنا ابراىي  
في الاالمين إنك حميد مجيد كرضي اهلل عن الخلفاء الراشدةن ذك القدر الالي كالفخر الجلي أبو 

 الحابة كالتاباين كمن عباه  باحساف إلى ةـو الدةن .بكر كعمر كعثماف كعلي كعن سائر ال

 

الله  اغفر للمسلمين كالمسلمات كالمؤمنين كالمؤمنات األحياء منه  كاألموات كألف بين 
قلوبه  ةارب الاالمين الله  عولنا كعبادؾ المسلمين في ىذه البلدة كسائر ببلد اإلسبلـ باين 

ة ةسران عاجبلن غير  جل كفرج الكرب عن المكركبين عناةتك كبأع  رعاةتك كأبدؿ عسر ىذه األم
كنفس اله  عن المهمومين كأحسن خبلص المسجونين كردنا جمياان إلى دةنك ردان جميبلن ةا رب 
الاالمين الله  كفع كالة امور المسلمين في ىذه البلدة كسائر ببلد اإلسبلـ للرجوع إلى كتابك 

سل  اللهم  كفع عبدؾ ىذا الذم ملكتو زماـ أمورنا كالعباع سنة نبيك محمد صلى اهلل عليو ك 
للسير على صراطك كالعباع سنة نبيك محمد صلى اهلل عليو كسل  الله  امؤل قلبو بمزةد من 

اإلةماف بك كبمزةد من الخوؼ منك كبمزةد من الحب لك كبمزةد من التاظي  لحرماعك كبمزةد 
مة على ما ةرضيك كىٍي لو في سبيل ذلك من التمسك بهدةك ككفقو الله  لجمع كلمة ىذه األ

البطانة الالالحة ةا رب الاالمين ربنا  عنا في الدنيا حسنة كفي ااخرة حسنة كقنا عذاب النار ربنا 
اغفر لنا كلوادةنا كألخواننا الحاضرةن ككالدةه  كلمراةخنا كألرباب الحقوؽ علينا كلسائر 

 المين .المسلمين أجماين  مين  مين كالحمد هلل رب الا

 

عباد اهلل إف اهلل ةأمر بالادؿ كاالحساف كإةتاء ذم القربى كةنهى عن الفحراء كالمنكر كالبغي 
 ةاظك  لالك  عذكركف.
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 أمراف ةمتحنك  اهلل بهما .. أةهما ستختاركف

 

 )من الخطب التي عظهر ما كاف ةتمتع بو اإلماـ الرهيد من بياد نظر ككعي(

 

 ُّٗٗالخطبة في غضوف عاـ 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
فيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كص

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ي األسبوع الماضي إف اهلل سبحانو كعاالى قد عكفل أف ةكوف ىذا الدةن الذم شىٌرؼ قلت لك  ف
بو عباده ىو المتغلب دائمانن كىو المنتالر دائمانن كذٌكرعك  في ىذا بقوؿ اهلل سبحانو كعاالى 

اًفريكفى * ىيوى ال ًذم  )ةيرًةديكفى أىف ةيٍطًفؤيكٍا نيورى الٌلًو بًأىفٍػوىاًىًهٍ  كىةىٍأبىى الٌلوي ًإال  أىف ةيًت    نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى
ةًن كيلًٍّو( كأفضنا القوؿ في بياف ذلك في األسبوع  أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍلهيدىل كىًدةًن اٍلحىعٍّ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدٍّ

ليـو الماضي كلال كثيران منك  أك باضان منك  ةتالور من ىذا الذم قلناهن أنو ما على المسلمين ا
إال أف ةطمئنوا كأف ةركنوا إلى الدعة كالكسل موقنين أف اهلل سبحانو كعاالى حافظ لدةنو منتالره 

 لررعتون مهما عقاعس المسلموف عن أداء ما قد افترضو اهلل سبحانو كعاالى عليه .

 



  

 ~1555 ~ 
 

 كال شك أف ىذا الفه  من الكبلـ الذم قلتو رعونة خطيرةن كانحراؼ كبير عن جادة اهلل سبحانو
 كعاالىن فهما أمراف اثناف كل منهما منفالل عن ااخر.

 

األمر األكؿهلل عكفل اهلل سبحانو كعاالى بأف ةبقى دةنو في سائر الاالور كاألزمنة متؤللئان متغلبان ذا 
قوة مهيمنة. األمر الثانيهلل أف ىنالك كاجبان أناطو اهلل سبحانو كعاالى بأعناؽ عباده الذةن  منوا بون 

اهلل سبحانو كعاالى كعاىدكه على السير على صراطو ىذا الواجبن الذم أخذه اهلل  كالذةن باةاوا
علينا كالذم أناطو اهلل بأعناقنا ال عبلقة لو بما قد عكفل اهلل بو من المحافظة على دةنو عبر األزمنة 

كعاالى كالدىورن ذلك قراره اعخذه اهلل سبحانو كعاالى اعجاه دةنو كىذه كظيفة كلفنا اهلل سبحانو 
 بهان أرأةت  إلى الدعاء كعبلقتو باألمور التي ةطلبها االنساف عادةن.

 

أما الدعاء فواجبن ذلك ألنو مظهر من مظاىر عبودةة االنساف هلل سبحانو كعاالىن كلن عفوح 
رائحة عبودةتك هلل من خبلؿ شيءو كما عفوح ىذه الرائحة من خبلؿ ضراعتك كعذللك بالدعاء 

البكور كااصاؿ. كأما رزؽ اهلل سبحانو كعاالى لاباده كإمداده إةاى  بما قد عكفل بين ةدم اهلل في 
بو من طااـ كشراب كرزؽ كنًاى ن فذلك شيء  خرن لو دعوت أك ل  عدعو فاف سنة اهلل ماضية في 

أنو ةأمر سماؤه فتمطرن كةأمر أرضو فتنبتن كةأمر الاباد كالحيوانات التي سخرىا اهلل لما قد 
 ن أجلو عقـو بالمهاـ التي كلفت بو.سخرىا م

 

ىذه سنة اهلل كعلك كظيفة أناطها اهلل بأعناقنان فما ةنبغي لئلنساف أف ةقوؿهلل إف اهلل ىو الرزاؽ التي 
عكفل لنا بالرزؽ ففي  الدعاء؟ دعاؤؾ إعبلف عن عبودةتك كإعبلف عن حاجتك إلى اهلل سبحانو 

من صفات اهلل عز كجلن نتيجة صفتو الرزاؽن كعاالى أعطى أك ل  ةاطين كعطاؤه نتيجة صفة 
نتيجة صفتو الماطي نتيجة صفتو الكرة ن أرأةت  إلى ىذةن األمرةن المنفاللين؟ كذلك  الدةن في 
كاقاو الذم عكفل اهلل بو؟ كالوظيفة التي أمر اهلل عز كجل بها عباده. ما ةنبغي أف نسند ظهورنا إلى 

بحفظ دةنون ىذه رعونة ما مثلها رعونةن كمن قاؿهلل إف  جدراف الكسل ألف اهلل أعلن أنو متكفله 
عمل المسلمين ىو الذم ةجال الدةن مكلوئان كمحفوظان؟! كمن قاؿهلل إف جهودنا كدعاة إلى اهلل أك  
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كقائمين بحدكد اهلل أك كحراس على عربية أكالدنا في بيوعنا من قاؿهلل إف ىذا كلو ىو مالدر فاعلية 
 عبلقة لو بذلك. نحن عبيد هللن فهذه كاحدة ث  إننا موظفوف عند حفظ اهلل لهذا الدةن؟! ىذا ال

اهلل بحك  أننا عبيد لو في عمل ماين ةنبغي أف نقـو بون كىذه الثانية. كظيفتنا أف نؤدم حقوؽ اهلل 
المترعبة علينا في أعناقنا كبلن على حدةن ث  كظيفتنا أف نرعى الواجب الذم أناطو اهلل بأعناقنا في 

جاه أكالدنا كبناعنا في كل كقت كفي كل ساعةن ىذه ثانية. كظيفتنا أف نأمر بالماركؼ كننهى بيوعنا ع
عن المنكر كأف نكوف قائمين بحدكد اهلل سبحانو كعاالى جهد استطاعتنان كىذه ثالثة. ال عبلقة لنا 

ه كظيفة كٌلفنا ق  بما قد عكفل اهلل سبحانو كعاالى بو. علك كظيفة أقاـ اهلل ذاعو الالية عليهان كىذ
 اهلل سبحانو كعاالى بها.

 

كمانى ىذا الكبلـ أف المسلمين إذا اعتمدكا على قوؿ اهلل سبحانو كعاالى )ىيوى ال ًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي 
ةًن كيلًٍّو( كاطمئنوا لهذا الكبلـن ث  عركوا كظائفو كأىملوا  بًاٍلهيدىل كىًدةًن اٍلحىعٍّ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدٍّ

اعه  أمبلن بهذه ااةةن فلتالموا أف نتيجة ىذا الموقف أف اهلل سبحانو كعاالى ةطرد ىؤالء كاجب
الذةن عقاعسوا عن كظائفه  عن ساحة رحمتون كعن شرؼ المكانة التي بوأى  إةاىان كةستبدؿ به  

 خرةن. دةن اهلل ةبقى مكلوءنن كلكن الذم ةحالل أنو ةوجد جندان  خر غير ىؤالء المسلمين 
ةن عقاعسوا عن الواجب كأىملوا كظائفه  كلقد أعلن اهلل ذلك في صرة  عبيانو عندما قاؿ هلل الذ

رىكيٍ  ثي   الى ةىكيونيوا أىٍمثىالىكيٍ (. ًإف عػىتػىوىل ٍوا ةىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍ  )كى

 

فمن عقاعس عن الواجب الذم كلفو اهلل عز كجل بو فقد عرض نفسو لطرد اهلل سبحانو كعاالى 
اهن من شرؼ ىذه الوظيفة التي رفاو إلى سدعهان من شرؼ ىذه المكانة التي بوأه اهلل عز كجل إة

إةاىان أما الدةن فلسوؼ ةبقى مكلوءنن كلكن الفرؽ أنو إما أف ةجالنا نحن المررفين برعاةتو 
ضلو كحماةتو في الظاىر من خبلؿ الوظائف التي نؤدةهان كإما أف ةطردنا اهلل سبحانو كعاالى من ف

كجوده كةهيء  خرةن ةحلوف في أماكننا فيتبوؤف ذلك الررؼ. ما ةنبغي أةها األخوة إذا عحدثنا 
بين الحين كااخر عن الدالئل الناصاة على أف ىذا الدةن ليس صناة بررن ليس اختراع أمةن كلو  

ياء كاف كذلك الختلع ىذا الدةن منذ أحقاب طوةلةن كلكن ىذا الدةن إنما نٌزلو اهلل من عل
سماكاعون كىو المتكفل بحفظو. أفاف قلنا ىذا الكبلـ الذم ةزةدنا إةمانان بأف ىذا الدةن ل  ةخترعو 
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مخترعن كليس صناة برر كإنما ىو عنزةل رب الاالمين كما قاؿ اهلل سبحانو كعاالىن أفتكوف ثمرة 
 عقاعسان. ذلك أف ننفض أةدةنا عن المهاـ التي كلفنا اهلل بهان كأف نزداد إلى عقاعسنا

علينا كاجبات أةها األخوة ةنبغي أف نؤدةها فاف ل  نؤدىا ركبنا الذؿ كركبتنا المهانةن كىذا ال ةاني 
أف الذؿ سيحيع باإلسبلـ كال ةاني أف المهانة ستلحع دةن اهللن دةن اهلل دائمان مالع بالثرةان كلن 

ربقة الواجبات التي كلفنا اهلل  عناؿ منو أم ةد أم مناؿن لكن مانى ذلك أننا نحن باد أف خلانا
بهان سنالطبغ بالمهانة كسنالطبغ بالذؿ كلسوؼ نالطبغ بالفقرن كلسوؼ عالب  حالتنا حالة 
أكلئك الذةن ةضرب به  المثل في التمزؽ كالفرقة كالرتات كالضافن علك ىي النتيجة التي 

 لت لك  ىيهللستحيع بنا إف نحن مضينا في عقاعسنا عن أداء كاجباعنا ككاجباعنا كما ق

أكالنهلل أف نؤدم حع اهلل في أنفسنان أف ناود إلى أنفسنا بين الحين كااخر فنتبين مركز عبودةة اهلل 
 بين جوانحنان كنتسائل عن مدل عطبيقنا لحقوؽ ىذه الابودةة.

  ثانيانهلل أف ةكوف كله منا قوامان على بيتو رعاةةن كسهران على عربية أسرعو عربية أكالدهن كلقد قلت لك
مرارانهلل إف اهلل ةبتلينا كىو ناظر إلينان ةضانا أماـ خيارةن إما أف نضحي بدةن اهلل في بيوعنا في سبيل 

 أكىاـ من ضمانات رزؽو كنحو ذلكن كإما أف نضحي بهذه األكىاـ في سبيل دةننا.

 

اهلل  البد أف ةمتحننا اهلل سبحانو كعاالى كما قد ألـز ذاعو بذلك في محك  كتابون ك  كك  أعاد
سبحانو كعاالى ىذا البيافن فكونوا موطٌنين أنفسك  أف عؤدكا حقوؽ اهلل سبحانو كعاالى في 

أنفسك ن كفي أىليك ن كما أف شياطين اإلنس من حولك ن قد كطنوا أنفسه  على أف ةتخطفوك  
ان كأف ةتالٌيدكا أكالدك  كبناعك  من ساحة السير على صراط اهلل سبحانو كعاالى؛ ليجالوى  جند
لرياطين اإلنس كالجن في سبيل محاربة دةن اهلل سبحانو كعاالىن كما أف أكلئك األكغاد أكلئك 
الناس ةساوف سايه  صباح مساء من أجل إباادك  عن دةن اهلل سبحانو كعاالىن كمن أجل إبااد 

 أكالدك  كبناعك  عن السير على صراط اهلل سبحانو كعاالى.

 

ه  بذلكن كى  شياطينه  من اإلنس كالجن. فكونوا أنت  كقد كظيفة ةقوموف بها عجاه من كظف
شٌرفك  اهلل بوظيفتو القدسية قائمين في مقابل ذلك بالوظيفة التي كلفك  اهلل بهان ليكن لساف 
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حالك  متجهان إلى أكلئك الناس الذةن باعوا أنفسه  لرياطين اإلنس كالجنن كأصبحوا ةسهركف 
التربه بدةن اهللن كظيفة ةقوموف بهان قولوا له  بلساف الحاؿ  لياليه  كةقطاوف أةامه  على درب

نحن بالمقابل قائموف بوظيفة رب الاالمين. أنت  عؤدكف كظيفة من جالوك  عمبلء له  كخدمان 
كحرمان له  من شياطين االنس كالجنن أما نحن فقد شرفنا اهلل بأف نكوف موظفين عندهن نحن 

  كلسوؼ عكرف األةاـ من ى  الذةن ةنتالركف؟ عندئذو ةنتالر نؤدم كظائفنا كأنت  أدكا كظائفك
لك  اهلل سبحانو كعاالىن كعندئذو عكونوف مظهران لدةن اهلل انتالارك  ةكوف انتالاران لدةن اهللن 

 كانتالار دةن اهلل ةكوف انتالاران لدةنك .

 

ؿ الال ن كاف أةها األخوة كلك  أصب  ةال  كلك  أصب  ةال  أف الدةن اليـو ال ةحارب من خبل
ىذا قبل سنوات طوةلة عندما كانت عالدر المؤلفات كالنررات كةتكل  المتكلموف عن عخلف 

المسلمين كأف اإلسبلـ دةن رجاي كدةن متأخرن ككاف ىنالك من ةزرع الوساكس في أذىاف الناس 
محاربة عن حقائع دةن اهللن طوم ذلك الاهد. ااف كونوا على ةقين أف دةن اهلل ةحارب عن طرةع 

األخبلؽن عن طرةع بث عوامل الرذةلة في المجتماات االسبلمية كفي البيوت االسبلميةن ذلك 
ألف ىؤالء المتربالين بدةن اهلل درسوا كعلموا أف نقطة الضاف اليـو في حياة المسلمين إنما ىي 

دافع النقطة األخبلقيةن نقطة الضاف في حياعه  رجاالن كنساءن إنما ىي انجذاب المسلمين ب
الغرائز إلى الرهوات كاألىواءن ىذا الامل إذا ىيج فاف فاعلية الاقل عرلن ىذه حقيقة قرأعها 

كسماتها. ىؤالء الناس ةنطلقوف من ىذا المنطلعن كةساوف سايه  إلى أف ةتاليدكا بناعك  
ةة بالوسائل المختلفةن كغدان ستفاجؤكف غدانن ستسماوف من ةدعوف؟ ةدعوف بناعك  إلى مادة عربو 

ال عهد لك  بها اسمها التربية الجنسية اسمها الثقافة الجنسيةن كليت أف الذةن ةكلفوف بهذا ى  
أساعذة الدةنن ليت أف الذةن ةكلفوف بهذا ى  ىؤالءن إذان سيكوف عسيير الجيل إلى ىذا المنهج 

كثيرة   عبر الفضيلة كعبر الترفع عن مستول ىذا المانى البهيمي الذم نستدرج إليو في كسائل
 شتى.

 

ال لن ةكوف الهدؼ ىذان كإنما الهدؼ ىو الجمع بين المراىقين كالمراىقات المزج بين ىؤالء 
كأكلئكن كعهييج الاوامل الغرةزةة المختلفة بالوسائل المختلفة الكثيرةن كفي جو الىب ال ةكوف 
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ما ىو الرأفن فيو حجاب ال عكوف فيو حرمة ال عكوف فيو كازع دةنين كمن ث  عهتاج الغرائز ك
كعلك ىي الطبياة التي فطر اهلل سبحانو كعاالى اإلنساف عليها كةأعي دكر من ةرةد أف ةبالر 

بالثقافة الجنسيةن ما ىو دكر الثقافة الجنسية؟ الواقيات التي ةنبغي أف عستاملن ال مانع ال مانع 
موجودة كالواقيات من أف ةغامر الرباب كالفتياتن كأف ةهتاج الباض منه  على باض الواقيات 

ىي التي عمنع المغباتن كىي التي عمنع األمراض كىي التي عمنع الحملن كمن ث  بوسع المرأة أف 
 عخوف زكجها بواسطة ىذه الواقيات. كما أدراؾ ما ىي ىذه الواقيات؟

 

ال عحاربنا بادئ ذم بدء  -ال كاهلل  -كظيفتك  أةها المسلموف ما ىي؟ ىي أف عالموا أف إسرائيل 
بالسياسةن كال عحاربنا بادئ ذم بدء بالقوة الاسكرةةن كإنما عحاربنا قبل كل ذلك ببث عوامل 
التمييع بالوسائل التي عحط  األخبلؽن التي عحط  سدكد الفضيلة في المجتمعن إسرائيل عال  
ىذا كعسٌخر أمرةكا لهذان كأمرةكا عنفذ اليـو ىذان كىنالك جمايات عميلة عساى لتحقيع ذلك 

ها األخوةن كما ةجرم في سبيل ىذا الهدؼ سران أكثر بكثير مما ةستامل جهران. فما موقفك  أة
 أنت  أةها المسلموف كأنت  المستهدفوف أكالدك  المستهدفوف.

 

إذا سمات  اليـو بمن ةحارب الحجاب في المدارس فاعلموا أف ذلك دىليز إلى ىذا الهدؼن 
 كاعلموا أف ذلك مقدمة إلى علك الغاةة.

 

أةها األخوة أمراف اثناف ةمتحنك  بهما اهلل سبحانو كعاالى كاجباعك  المالقة في أعناقنان 
كالمناقضات التي ةبتليك  اهلل بهان خياراف ةضاهما اهلل أمامك  كةضاك  أمامها. عرل ما الذم 

 ستختاركف؟

 

اهلل سيضحي  قد ةرل الرجل أنو إف حافظ على دةنو في إلزامو ابنتو كابنو بالسير على صراط
بالمستقبلن ككاهلل إنو لمستقبل كىمي. )فابتغوا عند اهلل الرزؽ( كإما أف ةضحي بالمستقبل الوىمي 

 في سبيل أمر اهللن كعندئذ ةكوف قد أحرز لنفسو الدةن كالدنيا ماان. فما أنت  فاعلوف؟
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ألمة في بلدة مقدسة  قوموا بالواجب الذم كلفك  اهلل بون ككاهلل الذم ال إلو إال ىو لو أف ىذه ا
كهذه البلدة أعرضت عن دةن اهلل لينقلن اهلل شرؼ ىذا الدةن إلى مكاف  خرن كلسوؼ نبوء باد 

 ذلك بخزم الدنيا كااخرة ماان أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل .

 

ككفر الحمد هلل حمدان كثيران كما أمر كأشهد أف ال إلو إال اهلل إقراران بربوبيتو كإرغامان لمن جحد بو 
كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلو أرسلو اهلل إلى الاال   

كلو بريران كنذةرا الله  صل كسل  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبلـ 
عنو كزجر كأخرجوا دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن . عباد اهلل اعقوا اهلل فيما أمر كانتهوا عما نهى 

حب الدنيا من قلوبك  فانو إذا استولى أسر كاعلموا أف اهلل أمرك  بأمر بدأ فيو بنفسو كثنى 
بمبلئكة قدسو فقاؿ عز من قائلو عليما إف اهلل كمبلئكتو ةاللوف على النبي ةا أةها الذةن  منوا 

 ؿ سيدنا محمد كما صلوا عليو كسلموا عسليما الله  صل كسل  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى 
صليت على سيدنا ابراىي  كعلى  ؿ سيدنا ابراىي  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا 

محمد كما باركت على سيدنا ابراىي  ك ؿ سيدنا ابراىي  في الاالمين إنك حميد مجيد ن كرضي 
علي كعن سائر اهلل عن الخلفاء الراشدةن ذك القدر الالي كالفخر الجلي أبي بكر كعمر كعثماف ك 

الالحابة كالتاباين كمن عباه  باحساف إلى ةـو الدةن . الله  اغفر للمسلمين كالمسلمات 
كالمؤمنين كالمؤمنات األحياء منه  كاألموات كألف بين قلوبه  ةارب الاالمين الله  ىذه حالنا 

ا إال رحمتك ةا أرح  ظاىرة بين ةدةك كأمرنا ال ةخفى عليك أمرعنا فتركنا كنهيتنا فارعكبنا كال ةسان
الراحمين فارحمنا كاعف عنا كاغفر لنا كاستجب الله  دعائنا كحقع رجائنا ةا من إليو مالير كل 

شيء ةا من بيده كل شيء ةا من ةجير  كال ةجار عليو ةا ذا الطوؿ كاإلنااـ ال إلو إال أنت 
لدة كسائر ببلد اإلسبلـ سبحانك إني كنت من الظالمين الله  عولنا كعبادؾ المسلمين في ىذه الب

باين عناةتك كبأع  رعاةتك كأبدؿ عسر ىذه األمة ةسران عاجبلن غير  جل كفرج الكرب عن 
المكركبين كنفس اله  عن المهمومين كأحسن خبلص المسجونين الله  انتالر لدةنك 

له  من كللمسلمين في ىذه البلدة انتالارؾ ألنبيائك كأكليائك كذك القرب إليك ةارب الاالمين ال
أراد في ىذه البلدة باإلسبلـ كالمسلمين خيران فخذ بيده ةا موالنا إلى كل خير كمن أراد فيها 
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بالمسلمين كاإلسبلـ شران فخذه الله  أخذ عزةز مقتدر ةارب الاالمين الله  رد كيده إلى نحره 
 الجبلؿ كاإلكراـالله  رد كيده إلى نحره الله  رد كيده إلى نحره كاجالو عبرة لكل ماتبر ةا ذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أةن ىي رحمة اهلل باباده؟!

 

ُّ/ُِ/ُّٗٗ 

 

  

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 
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على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 نفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف ك 

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ةتساءىؿي كثيره منى الٌناًس في ىذًه األةٌاـً عن ماليًر كمظهًر رحمًة اهلًل سبحانوي كعاالى بابادهن كلال  
الكثيرى منك  ةر ُّ من عساؤله  رائحةى انتقادو أك مانىن من مااني الٌتاجًُّب من أف ةوصفى اهللي 

وي كعاالى بالٌرحمًة المتناىيًة التي ال حد  لهان ث   عمرُّ ىذًه الفتراتي الٌطوةلةي من ىذا الٌرتاًء سبحان
دكفى أف نجدى مظهران لهذًه الٌرحمًة اإللهٌيًة التي سمانا عنها كثيران كقرأنا عنها كثيرانن كإنٌني ألعجبي 

ًر رحمًة اهلًل عز  كجل  بابادًه متمٌثبلن في من عساؤًؿ ىؤالًء المتسائلينهلل ةتساءلوفى كةبحثوفى عن مالي
األمطاًر التي عٌودى ي اهللي عليها في كلٍّ عاـن ث   ال ةتساءلوفى عن ماليًر عراحً  الٌناًس باضه  معى 

باضن كىو ةايروفى في جوٍّ أك في محي و لو التفتوا عن أةمانه  أك عن شمائله  أك نظركا أمامه  
ما كراءى  لوجدكا مجتماان عنك رى أفرادهي لمانى الٌرحمًة إاٌل القٌلًة التي رحمها أك اناطفوا كنظركا إلى 

 اهللي سبحانوي كعاالى.

 

ةتساءلوفى عن رحمًة اهلًل عز  كجل  لماذا اختفت في مظهًر األمطاًر التي عٌودى ي اهللي إةٌاىا ث   ال 
هللي عليًو كسل  ى رحمةى اهلًل بابادًه عليها فقاؿى في ةتساءلوفى عًن الٌرحمًة التي عل عى رسوؿي اهلًل صٌلى ا

الحدةًث المتػ فىًع عليوهلل "من ال ةىرحى  ال ةيرحى ". ىذا الوضعي ىوى الذم ةباثي على الٌتاجًُّب كعلى 
 الٌتساؤًؿ بل على االستنكار.

 

ٍـّ متااطفينى متراحمينن ككانًت الجيو  بي االستثنائٌيةي الٌراٌذة كلو أف  المسلمينى كانوا في ظاىرى ي الاا
قليلةن عظهري ىنا كىنان لما كافى األمري باعثان على شيءو منى الٌذىوًؿ أك الاىجبن كلكن  الواقعى ىوى 
هلل عنكُّري الٌناًس  ُـّ الذم ةراهي كلٌّ مٌنا أةنما نظرى ككيفما التفتى ىوى عكسي ىذا الٌتالوُّرن بًل الواقعي الاا

ن أنٌه  ةظهركفى أك ةتظاىركفى بأنٌه  مسلموفن كال عرل مظهرى الٌتراحً  باضه  لباضو على الٌرغً  م
 إاٌل في جيوبو قليلةو جٌدان جٌدان ىنا كىناؾ.
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األمواؿي كثيرةه ككثيرةه جٌدانن كلكن  أصحابى ىذًه األمواًؿ قد كضاو الٌسدكدى بينه  كبينى كصاةا اهلًل 
بالٌتااطفن كأمرى  أف ةستخدموا الماؿى للثٌناًء على اهلًل سبحانوي كعاالىن إذ أمرى  بالٌتراح ن كأمرى  

كلركرًه سبحانوي كعاالى في مظهًر الٌتراحً  الذم كلًّفه ي اهللي عز  كجل  بو. كظهرى في مكاًف ذلكى 
الٌترؼي الذم ال حد  لون كالبذخي الذم أخرجى أصحابوي عن حدكًد الابودةًٌة الطٌائاًة هلًل عز  كجل  إؿ 

تول الطٌغياًف المستررمن ظهرى في مكاًف ذلكى الواقعي الذم جالى من ىؤالًء الٌناًس أشخاصان مس
ةسكركفى بالٌنامًة التي أكرثه ي اهللي عز  كجل  إةٌاىان كةنتفاوفى بهذًه الٌناً  التي مٌتاه ي اهللي عز  كجل  بها 

صو رنا كذكرنا أمثلةن كثيرةن لهذان فما الاجبي إلى مستولن خطيرو منى الكبًر كالطٌغياًف كالٌترؼن كطالما 
كقد ذك رنا رسوؿي اهلًل بسٌنًة اهلًل في عبادًه عندما قاؿهلل "من ال ةىرح  ال ةيرحى ". ما الاجبي من أف 
ةتجٌلى اهللي عز  كجل  على عبادًه بادى ىذا بمظهرو من مظاىًر الٌتأدةب؟ ما الاجبي من أف ةلوٍّحى 

سياًط الٌتأدةًب أك الٌتهذةًب كالٌتربية؟ كعلكى ىيى سٌنةي ربٍّ الاالمينى في عباده. أمامه  بسوطو من 
ـى كالمتفضٍّلى على عبادهن  كمعى ذلكى فاف  اهللى عز  كجل  ةظلُّ ىوى الٌرحمنى الٌرحي ن كةظلُّ ىوى المتكرٍّ

هي عن عبادًه إاٌل عربيةن له  كإةقاظان له  كدعوةن إلى أف   ةستقيموا بادى أف انحرفوا.كما قطعى رفدى

 

كالاجبي مٌمن ةتساءؿي عن رٌحمًة اهلًل كماليرًىان كيفى ال ةرل مظاىرى رحمًة اهلًل كقد مؤلىت رحبى ما 
بينى الٌسماًء كاألرض؟ أال عرل رحمةى اهلًل عز  كجل  في عناةتًو باافيتكى كجسمك؟ أال عرل رحمةى اهلًل 

من عحًت قدميكى مهادان؟ كإف سخ رى لكى رةاحوي ااعيةى الٌذاىبةى  عز  كجل  بكى إذ جالى لكى األرضى 
الغادةةى الٌرائحةى لتجدٍّدى حياعكى في كلٍّ لحظةو بل في كلٍّ  فو إثرى  ف؟ أال عرل مظاىرى رحمًة اهلًل 

هلًل سبحانوي كعاالى فيما سخ رهي لكى من مكنوناًت ىذًه الٌدنيا التي من حولك؟ أال عرل مظهرى رحمًة ا
سبحانوي كعاالى عليكى أف ل  ةخسف بكى األرضى كل  ةأمرىا أف عتزلزؿ؟ كل  ةجاًل الٌدنيا التي من 
حولكى مليئةن بالجراثً  المهلكًة كىوى لو شاءى لفالى ىذا؟ فاذا أرادى اهللي أف ةلوٍّحى أمامكى بسوطو كاحدو 

اهلًل عز  كجل  عأففت كعساءلتى عن ماليًر  من سياًط عهذةبًو كعربيتًو لتستيقظى كلكي علتفتى إلى أكامرً 
 رحمًة اهلًل عز  كجٌل؟!
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ثىًل الذم ضربوي رسوؿي اهلًل  أةُّها الٌناسهلل لو عدنا إلى كاقًع حالًنا لرأةنا أنفسىنا بايدةنى كل  الباًد عًن الػمى
ى  كعراحمه  بحاًؿ المؤمنينى عندما قاؿى في الحدةًث المت فًع عليوهلل "مثلي المؤمنينى في عوادٌ 

 كعااطفه  كمثًل الجسًد الواحًد إذا اشتكى منوي عضوه عداعى لوي سائري الجسًد بالس هىًر كالحٌمى".

 

انظر إلى ىذا الكبلـً ث   عيد إلى كاقًع المسلمينن عجدي أنٌه  ةسيركفى على نقيًض ىذا الذم ةقولوي 
تى اليميًن كذاتى الٌرماؿن الن بل إنٌه  ةسيركفى رسوؿي اهللن ال أنٌه ي انحرفوا عنوي انحرافان بسيطان ذا

 على نقيًض ىذا الذم أمرى ي اهللي عز  كجٌل بو.

 

انظركا إلى المآدًب التي عيمىدُّ في االحتفاالًت المتنوٍّعًة المختلفةن كانظركا إلى ماليًر ىذًه األطامةن 
سبحانوي كعاالىن كلو شاءى اهللي عز  كجل  كعأٌملوان انظركا إلى الذةنى ةيقًدموفى على عناكًؿ نامًة اهلًل 

عجد مظهرى الطٌغياًف  -أم إلى أكثرى  كال عبرةى للقٌلة  -ألفقدى  ىذًه النػٍّاى ن انظر إليه  
كاالشمئزاًز كالٌترًؼ بادةان في عاامله  مع ناً  اهلًل سبحانوي كعاالىن باألمًس قلتي كذك رتهلل كيفى 

على الطٌااـ؟ ةضعي في طبقًو أضااؼى ما ةأكلن ث   ال بد  أف ةقوـى كفي  ةيقدـً كثيره من ىؤالًء الٌناسً 
طبقًو منى الطٌااـً ما ةمؤلي بطنى جائعو منى الجائاينى الذةنى عفيضي به  ىذًه البلدةن كال بد  أف ةضعى 

أف ةضعى فوقوي فوؽى ىذًه البقاةا منى الطٌااـً ما ةباثي الجائاينى على االشمئزاًز من عناكلها؛ ال بد  
القيرورى كأكراؽى )الكلينكس( كما إلى ذلكى حٌتى ةكوفى ماليري ىذا الطٌااـً إلى ما علمت  منى القمامًة 
كنحًوىا. ىؤالًء الٌناسي ةمارسوفى ىذا الاملى مبدأن منى المبادئن عقليدان منى الٌتقاليدن ال بد  أف ةفالوا 

فيه ن حٌتى ةظهرى عااليه  على الٌنامًة التي لو حرمه ي اهللي ذلكى حٌتى عظهرى كبرةاؤى ن حٌتى ةظهرى عػىرى 
 عز  كجل  إةٌاىا للهثوا كراءىا كال لهثةى الكبلًب فوؽى القمامة. أال عركفى إلى ىذًه الحاًؿ أةُّها اإلخوة؟

 

ك في بل أال عتالو ركفى حاؿى الحفبلًت كالمآدًب الاامرًة التي ستفيضي بها ىذًه الليلةي في البيوتن أ
الٌنوادمن أك في أماكنن أك في مقاهون أك في مطاع ن أك في مبلهون كمن ى  رٌكاديىا؟ رٌكاديىا أك 

األكثري من رٌكادىا مسلموفن ككثيره من رٌكاًدىا ةتجٌملوفى باإلسبلـن الٌسببي الوحيدي الذم ةجاله  
كفى كفيما ةتوٌىموفى أف  اهللى ةرعادكفى ىذًه الحفبلًت في ىذًه المناسبًة أنٌه  أغنياءه فيما ةتالٌور 
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أكرمه ن لقد أكرمه ي اهللي فلماذا ال ةتباىىوف؟ لماذا ال ةستكبركف؟ لماذا ال ةطغوفى كةبغوف؟ لماذا ال 
ةركلوفى بقاةا النػٍّاىً  بأقدامه ؟ ىذا ىوى المظهري الذم عارفوفن كىذا ىوى كاقعي الٌناًس مٌرةن أخرل 

 عز  كجل  ةقوؿهلل ))كاعٌقوا فتنةن ال عاليبن  الذةنى ظلموا منك  أقوؿهلل كاقعي أكثًر الٌناس.. كاهللي 
 خاٌصة((. أىفىاجيبه بادى ىذا أف ةلوٍّحى البارم سبحانوي كعاالى بسوطو كاحدو من سياًط عأدةبو؟

 

 كلكٌني أقوؿهلل عيرل ما المالير؟ ماليري ىؤالًء الذةنى أسكرعه ي األمواؿي لو أف  اهللى حرمه  رًفدىه؟ كليتى 
ًشارم .. ماذا ةغني الٌذىبي كأكراقو؟ ماذا عغني الكنوزي كصنادةقيها إذا حرمه ي اهللي سبحانوي كعاالى 

من لقمًة طااـو أك من جرعًة شراب؟ عرل ماذا عسى أف عالنع له  ىذًه الاٌلنادةع؟ كماذا عسى أف 
ف ةفيدنيى الماؿي الذم عالنعى له ي الٌريٌكاتي التي عفيضي بها البنوؾي ىنا كىناؾ؟ عرل ماذا عسى أ

ةسٌمى بػػ)الٌسيولة( إذا أمرى اهللي األرضى فأجدبت بنباعًها؟ كإذا أمرى اهللي الٌسماءى فقطات عٌني رفدىىا؟ 
كإذا أمرى اهللي ضركعى األنااـً فجف  ما فيها؟ ماذا أصنعي بالٌذىب؟ ماذا أصنعي بالماؿ؟ من أةنى  عي 

ـى قوًؿ بجرعًة شراب؟ من أةنى  عي بلقمًة طا اـ؟ كلكن مًن اٌلذم كقفى ذاتى ةوـو متأٌمبلن متدبٍّران أما
 اهلًل عز  كجل هلل )قل أرأةت  إف أصب ى ماؤك  غوران فمن ةأعيك  بماءو مىاين(؟

 

اإلنسافي الذم ةكرٍّموي اهللي بنامةو من نامًو أكلى بًو أف ةتجلببى برداًء الابودةٌةن أكلى بًو أف ةزدادى 
 ًب اهللن أكلى بًو أف ةذكبى استحياءن منى اهلًل كخجبلن منى اهلًل سبحانوي كعاالىن نا .عمسكنان في رحا

 

ـي على ليلةو ال أدرم ماذا ستكوفي عيقباىا؟ ىل ستكوفي  إنٌنا نتساءىؿي عن رحمًة اهللن كىا نحني نقد
غٌمةي كةأمري اهللي سماءىهي عيقباىا ةقظةن كعودةن حميدان إلى اهلًل كاصطبلحان جدةدان ماوي فػىتيكرىفي عٌنا ال

فتيهًطلي بأمطارًىا؟ أـ إنٌنا سناثوا معى الااثينى كنابثي معى الاابثين؟ أـ إنٌنا سنؤخىذي بهذا التٌػٌياًر الٌداىً  
الذم نحني غرباءي كل  الغرابًة عنو؟ كلو أف  في المسلمينى قٌلةن ةجأركفى إلى اهلًل بالٌتوبةن كلكن ماذا 

 عي الكثرة؟عسى أف ةكوفى كاق
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ليتى أف  الٌناسى ةستيقظوفن كليتى أف  ىؤالًء الٌناًس ةتوبوفن كليتى أف  ىؤالًء الذةنى ةراركفى في ىذًه 
الليلًة بالجوًع الاجيًب إلى الس هرن كإلى االحتفاالتن حٌتى الذةنى ال ةيتاحي له  أف ةذىبوا إلى 

وعه ن ما القاٌلة؟ ما الخبر؟ ما ىذا الذم الٌنوادم كالمبلىي ةاقدكفى حفبلتو من نوعها في بي
؟ لماذا نكوفي ذةلٌيينى إلى ىذا الحٌد؟ لماذا نرسٍّخي  ةباثه  على عبثو ال داعيى إليو؟ في ى ىذا األمري
في قلوًب أعدائنا مظهرى الذُّؿٍّ في حياعنا؟ أال ةكفي ما قد سماناهي من عرجمًتنا على ألسنته ؟ أال 

ةثه  عٌنا ككيفى أنٌنا أصبحنا ذةلٌيينى له ؟ لماذا؟ لماذا نفالي ىذا كفي ةكفي ما قد قرأناهي من حد
 سبيًل أمٍّ شيء؟

 

كمعى ىذا فأنا عندما أقوؿي كأحذٍّري ربٌما ةسألني باضه منك  عن البدةلن ما البدةل؟ لستي مٌمن 
نا بحفبلتو أخرل؟ الن أنا مٌمن ةقولوفى أف   هلل إف  البدةلى ىوى أف نمؤلى مساجدى ىذًه بدعةن كنحني  ةقوؿي

مٌمن ةحذٍّري منى البدعن ةكفي أف ةقبعى كلٌّ مٌنا في دارًه كأف ةستغفرى رب وي كخالقىون كأف ةستىرًح ى اهللى 
سبحانوي كعاالىن كأف ةسألوي أف ةرح ى الطٌاغينى كالاٌلالحينى كالطٌالحينى ككل  عبادهن ةكفي أف ةبتادى  

الٌداى ن فاذا عاشى كما ةايشي كلُّ مسل و في دارهن معى أىلًو كنسائون  كلٌّ مٌنا عن ىذا التٌػٌياًر الماحعً 
 معى أكالدًه كصحًبون فهذا ىوى الذم ةأمري اهللي سبحانوي كعاالى بو..

 

أال ةستطيعي المسلموفى أف ةلتزموا صراطى اهلًل عز  كجل  بايدةنى عن ىذا الابثن بايدةنى عن ىذا 
لوا ما ةقابلي ذلكى من مظاىر ل  ةاهدىا المسلموفى من قبل؟ ال حاجةى المجوًف المهلكن إاٌل إذا فا

إلى ىذان كلُّ ما في األمًر أف  على فئاًت المسلمينن كعندما أقوؿي فئاًت المسلمين أعني باًدءى ذم 
بدءو األغنياءى منه ن المترفينى منه ن كليتى أٌني أراى  في المساجدن كليتى أٌني أراى  في الٌدركسن 

هلل ليتى أٌني أراك  في دركًس الالً  كلو في ساعةو من أسبوعو ب ل ماذا أقوؿ؟ عندما قلتي ذاتى ةوـو
 عأفٌفوان كضاجوان كىاجيوا كماجيوا.
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فيا عجبان من أف ةاللى األمري بنا إلى ىذا الحٌدهلل ننح ُّ في طرًؽ االبتااًد عن اهللن ننح ُّ في ظلماًت 
ىان ث   إنٌنا نضيعي ذرعان حٌتى بالٌناصحين! نضيعي ذرعان حٌتى بتذكرًة الٌتقلًُّب في حمأًة الٌدنيا كلهوً 

 المذكٍّرةنى حٌتى كلو جاءت مغموسةن بكلٍّ ألواًف اللطف؟!

 

ىذا ىوى كاقاينا .. أجلن نا ن عأفٌفوان كضاجوا كىاجوا من أف أذكٍّرىى  بما كافى عليو األغنياءي منذي 
نواتن عندما كافى الواحدي منه  ةتحو ؿي في المساًء إلى طالًب عرراًت الٌسنينى بل منذي مئاًت السٌ 

عل و ةنتجعي درسان من دركًس الال ن ةأخذي كتابوي كةنفعي ساعةن أك ساعتىيًن لتالُّ و فقوو أك عقيدةو أك 
عي عفسيرو أك حدةثن ث   ةاودي في اليوـً الثٌاني عاجران إلى محلٍّون أةنى ذلكى الماضي؟ أةنى ذلكى الواق

 المتألٍّع؟  نذاؾ كانت رحمةي اهلًل ال عنقطعن  نذاؾ كانًت البركةي ال عتراجعن نا .

 

كلكن لػٌما  ؿى األمري إلى ما عالموفى أصبحنا سجناءى في دنيانان أصبحنا سجناءى في ساحًة عجاراعنا 
معى ذلكى فاف  اهللى ال ةااملينا كأىوائنان كقطانا مٌما بيننا كبينى اهلًل السُّبيل؛  ؿى األمري إلى ىذًه الحاؿ. ك 

كما ناامليوهلل اهللي رحي ن كاهللي كرة ن كاهللي غفورن كلكن  اهللى عز  كجل  ةرةنا ما ةذكٍّرنا من ىذًه المظاىر. 
 فأسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةوقظىنا جمياان لاىودو حميدو إليون فاستغفركهي ةغفر لك ...

 

  أسوة حسنولقد كاف لك  في رسوؿ اهلل 

 

 ُْٗٗ/ُ/ُِعارةخهلل 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

ا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدن
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 
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على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 بادي فيا عبادى اهللهللأما 

إف اهلل عز كجل قرف األمر بطاعتو مع األمر بطاعة رسولو سيدنا محمدو صلى اهلل عليو  كسل ن ث   
كرر ذلك كأكده؛ حتى ةتبين للناس جمياان أف أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  جزء ال ةتجزأ 

ةرةدكف أف ةفٌرقوا بين اهلل كرسولو من أمر اهللن كأف ال فرؽ بين أمر اهلل كأمر رسولون كأف الذةن 
مفتأعوف على اهلل كعلى الدةن الذم أنزلو لاباده فقاؿ سبحانو كعاالىهلل )كما أرسلنا من رسوؿ إال 

ليطاع باذف اهلل(. كقاؿ عز كجلهلل )من ةطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل(. كقاؿ سبحانو كعاالى في مكاف 
مر منك (. كقاؿ عز كجلهلل )كأنزلنا إليك الذكر لتبين  خرهلل )كأطياوا اهلل كأطياوا الرسوؿ كأكلي األ

 للناس ما نػيزٍّؿى إليه (.

 

كهلل عز كجل حكمة باىرة في ىذا التأكيد كفي ىذا البيافن فقد عل  عز كجل أف في الناس ناسان 
سيأعوف في كقت ما من الزمنن ةحًدثوف في ىذا الدةن مال  ةأذف بو اهلل سبحانو كعاالىن 

و كعروةهو كالقضاء عليو بطرةقة منكرة مبتدعة ىي التفرةع بين كتاب اهلل عز كةخٌططوف لمسخ
كجل القر ف كبين سنة رسولو محمدو عليو الالبلة كالسبلـن كلقد نظرنا فوجدنا أف ىذه الفئة قد 
ظهرت فابلنن كأف في الناس من ةالطناوف كذبان التقدةس الاظي  لكتاب اهلل القر فن من حيث 

اهلل صلى اهلل عليو كسل  كةلقونها كرائه  ظهرةانن كصدؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل  ةهملوف سنة رسوؿ
عليو كسل  إذ قاؿهلل )ةوشكي رجله متكئان على أرةكتو ةيحدىث بحدةث مني. فيقوؿهلل بيننا كبينك   

كتاب اهللن فما كجدنا فيو من حبلؿ حللناهن كما كجدنا فيو من حراـ حرمناه( ث  قاؿ عليو الالبلة 
هلل )أال كإف الذم حرمو رسوؿ اهلل مثل الذم حرمو اهلل(.  كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كالسبلـ

 كسل هلل )أال إني أكعيت القر ف كمثلو ماو(.
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من أجل ىذا ةؤكد بياف اهلل عز كجل على ضركرة طاعة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في  
كالسبلـ فيما ركاه الترمذم كالنسائي كابن  كل ما ةأمر كفي كل ما ةنهىن كلقد قاؿ عليو الالبلة

ماجو كغيرى هلل )عليك  بسنتي كسنة الخلفاء الراشدةن المهدةين(ن كما ىذا إال عأكيده على ضركرة 
اعباع سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ألف الخلفاء الراشدةن ى  مظهر ةجسد التمسك بسيرة 

ر رسوؿ اهلل باعباع خلفائو الراشدةن إال ألنه  نموذج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فما كاف أم
 أسمى في التمسك بسيرة رسوؿ اهلل كبسنة المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ.

 

غير أف اعباع النبي عليو الالبلة كالسبلـ رىنه بمحبتون رىنه بدراسة سيرعون رىنه بتبين ماال  نبوعو. 
يو الالبلة كالسبلـ كمن ث  أعرض عن فكل من غاب أك أعرض عن دراسة سيرة المالطفى عل

ماال  النبوة في حياعون لن ةجد سبيبلن إلى محبتون كلن ةتسرب مانى محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسل  إلى قلبون كمن ث  فهو لن ةنظر إليو إال على أنو مالل ن جاء كمضى كذىب دكره مع 

رض مليء بالناس الذةن ةجالوف الماللحين الذةن ذىبت أدكارى . كانظركا عجدكف أف رحب األ
من أنفسه  مؤمنين مسلمينن كلكنه  ةنظركف إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من خبلؿ ىذا 

 المنظار.

 

الداء الذم ةاانيو ىؤالء أنه  أعرضوا عن دراسة سيرة المالطفى عليو الالبلة كالسبلـن بل أقوؿ 
قد اىت  سلف ىذه األمة بالتركيز على جانب أعرضوا عن دراسة شمائلو عليو الالبلة كالسبلـن كل

متميز من سيرعو عليو الالبلة كالسبلـن كىو الجانب الذم سمي بالرمائلن أم الجانب الذم ةبرز 
صفات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كأخبلقو الرخاليةن في بيتو مع أسرعو مع أصحابو مع 

التي عبرز لنا خلع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو األباعد من الناس كاألقربين منه ن ىي علك الدراسات 
كسل  في جده في مزحو في طاامو في شرابو في رقاده في ةقظتو في كل الالفات كاألخبلؽ التي 
حرمنا من رؤةتهان ألننا حرمنا من رؤةة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كلقد كاف السلف رضواف 

ألفت فيها كتبن أما المسلموف اليـو فه   اهلل عليه  ةاكفوف على دراسة ىذه الرمائل كك 
زاىدكف كل الزىد في دراسة شمائل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن بل ما أكثر ما رأةنا من 

ةتأفف عندما ةسمع شيئان من شمائل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في مولد على لساف كاحد من 



  

 ~1571 ~ 
 

أةنا من ةتأفف إذا كصف شكل رسوؿ اهلل إذا ىؤالء القارئين للمولد أك المنردةنن ما أكثر ما ر 
كصف طوؿ رسوؿ اهلل إذا كصفت مرية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كإنما كرثنا ىذه 

الالفات من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ككاف سيدنا علي كاحدان من أبرز من اىت  
 بدراسة ىذه الالفات كنقلها إلى من باده عرل.

 

ةتأفف المحب لرسوؿ اهلل ممن ةتحدث عن صفات رسوؿ اهللن كىل كاف المحب ىل ةمكن أف 
إال منتريان طركبان لحدةث من ةتحدث عن محبوبون لحدةث من ةالف لو محبوبون فاف دؿ ىذا 

على شيء فانما ةدؿ على فراغ أفئدة ىؤالء الناس من حب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كإذا 
سوؿ اهللن فهيهات ىيهات أف ةرار بريءو من محبة اهلل عز كجلن فرغ فؤاد اإلنساف من حب ر 

ألف بين ىاعين المحبتين عبلزمان كبيرانن ال ةحب اهللى حبان حقيقيان إال من أحب رسولون كال ةحب 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  الحب الذم علمنا إةاه رسوؿ اهلل إال من أحب اهلل عز كجل أكالن. 

سيدنا رسوؿ اهلل بين ىذةن الحبين قائبلن هلل )أحبوا اهلل لما ةغذكك  من نامو  كانظركا كيف ةقارف
كأحبوني لحب اهلل إةام(ن فكيف ةمكن أف ةنفالل حب موالنا كخالقنا عن حب نبينا كرسولنا 

 محمد عليو الالبلة كالسبلـ.

 

ن ىذا كلما فرغت أفئدة كثير من المسلمين عن ىذا الحب كاعجهت بالقاؿ كالقيل للتاوةض ع
الحبن أعرضنا عن كثير ككثير من سنن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كعيهنا في الرااب 

المضللة كالمفىرٍّقةن كلو أف محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كانت جاثمة في سوةداء نفوسنا؛ 
عجماه  لظهرت  ثار ذلك. كفي مقدمة ىذه ااثار كحدة األمة؛ ذلك ألف عددان من الناس عندما 

محبة شخه كاحد ال بد أف ةتآلفوا. فاذا كانت ىذه المجموعة أمة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسل ن ككاف كل منه  ةفيض قلبو حبان لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فبل بد أف عمتد شبكة 

يو كسل   التآلف بين أشخاص ىؤالء الناسن كال بد أف ةالبحوا كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عل
كالجسد الواحد. كلكن لما فرغت أكعية قلوبنا عن حب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كاف ال 
بد لها أف عمتؤل بحب  خر. كاف ال بد أف عمتؤل أفئدعنا بمحبة ذكاعنا أشخاصنا أنانياعنا أىوائنان 

ك المحبة فظهر التنافس كظهر الخالاـ كظهرت األحقاد كظهر الغلن ذلك ألف ىذا ىو دخاف عل
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التي عأعي باد فراغ األفئدة من محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كلما فرغت أفئدعنا من محبة 
رسوؿ اهلل أعرضنا عن سلوكو في الدعوة إلى اهللن كك  كك  نرار بالباد الكبير المخجل بين سيرة 

اهلل ككاقانا نحن المسلمينن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  داعيان إلى اهلل ماٌرفان للناس على دةن 
. -ال الفسقة  -  ككاقانا نحن المسلمين اليـو

 

جهاد رسوؿ اهلل األعظ  كاف ألقو إنما ةبرز في الدعوة إلى اهلل في التارةف بدةن اهلل كالضنى الذم 
طاؼ حوؿ كياف رسوؿ اهلل من أكؿ حياعو إلى  خرىا إنما كانت بسبب جهاده في الدعوة ىذهن 

ةقف على أعظ  مانى من مااني ىذه الدعوة بل الجهاد المتألع في ىذه الدعوة من من منك  ل  
خبلؿ ىجرة رسوؿ اهلل إلى الطائف ث  رجوعو منهان كلكن ما أكثر الذةن ل  ةقرأكا كما أكثر الذةن 
ل  ةارفوا. ىذه الدعوة التي نهض بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن أكرثها كنزان ثمينان كسبلحان 
فااالن ألصحابو الذةن أحبوه الحب الحقيقين فكانوا من باده دعاة إلى اهللن كأكرث أصحاب 

رسوؿ اهلل ىذا السبلح لمن بادى ن فكانوا خير دعاة إلى اهللن كال كاهلل ما فتحت مرارؽ األرض 
ا القتاؿ كمغاربها بسيوؼن كلكنها فتحت بالدعوة إلى اهلل عز كجل نطقان كحواران كصبران كمالابرةنن أم

فل  ةكن إال ًحالنان لهذه الدعوة. كعندما غزل التتار مجتمااعنا اإلسبلمية غيلب المسلموف عحت 
قهر األسلحة المادةة كعحت سنابك خيوؿ التتار كالمغوؿ. كلكن ما الذم نالر المسلمين ما 

 الذم نالر المسلمين على جحافل التتار؟

 

لمسلمين التتار إلى اهلل عز كجلن دخل فلوؿ الذم نالر المسلمين على جحافل التتار دعوة ا
المسلمين في ماسكرات التتار غير مبالين بالقتلن غير مبالين باألخطارن ةحاكركفن كةارفوف على 

دةن اهللن كةررحوف له  كتاب اهلل. دخل برةع ىذا الدةن في أفئدعه  كاحدان علو ااخر كإذا 
لوف باد ذلك جندان من جنود اإلسبلـ. ما ىو السبلح بادكاف التتار ةذكبن كإذا بالتتار كله  ةتحو 

البتار الذم نالر المسلمين عير عارةخ اإلسبلـ منذ باثة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إلى أف 
منينا بالذؿ؟ الدعوة! الدعوة التي كانت ىي أساس الجهادن كنظرنا اليـو فوجدنا أننا ال على 

 عليو كسل  من خبللها أبقينان كال على الجهاد القتالي الدعوة التي جاىد رسوؿ اهلل صلى اهلل
 عثرنان كإنما أصب  حدةثنا حلمان من األحبلـ.
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عاالوا أةها األخوة كأنت  أحباب رسوؿ اهلل فيما ةفترضن فقارنوا بين جهاد الدعوة في حياة رسوؿ 
ب الضالين كالتائهين اهلل كبين جهادنا نحنن قارنوا .. أةن ى  المسلموف اليـو الذةن ةطرقوف با

كالفاسقين كلو كاف في طرؽ أبوابه  خطر كأم خطر ليرشدكا ليالموا ليذكركا؟ أل  ةكن رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسل  ةفال ىذا؟ أةن ى  الذةن ةرحلوف إلى أماكن نائية كباد الطائف من مكة 

ى  الذةن ةرحلوف رحيل  كبينهما عضارةس من الطرؽ التي عدمي القدمينن كالتي عذةب الجس . أةن
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ليبثوا رسالة اهلل من خبلؿ كلمة حلوة ةقولونها؟؟!

 

لقد أغمدنا سيوؼ الدعوة عندما أغمدنا ألسنتنان كعركنا ىذه الدعوة ذلك ألف أفئدعنا فرغت من 
إذا أردنا أف نر  محبة رسوؿ اهللن كمن ث  فرغت من التأسي برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن 

رائحة الحب كعبقو الحقيقي لرسوؿ اهللن فينبغي أف نترم  ىذه الرائحة كةا لؤلسف لدل 
 األعاج .

 

في الهند بوسانا أف نجد عبع محبة رسوؿ اهلل في قلوب كثير من أكلئك األعاج ن في الغرب 
أصحاب رسوؿ حيث ةدخل الرجل اليـو في رحاب اهلل كةالب  في الغد القرةب كأنو كاحد من 

اهللن بوساك  أف عرموا رائحة ذلك الابع عبع محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كإف من أبرز 
  ثار ىذا الابع ساي أكلئك الناس في فجاج الدعوة إلى اهلل.

 

صورة ال ةمكن أف ةنساىا المسل  عباث في كقت كاحد بنروة الطرب كبمراعر مرةرة من 
في رحاب اإلسبلـ ةتحوؿ داعيان إلى اهلل كةدعو في من ةدعو  األسفن الغربي الذم ةدخل

المسلمين التائهين في علك الفجاجن المسلموف التائهوف في علك الفجاج عاكفوف على جمع 
األمواؿن عاكفوف على مالالحه  الدنيوةةن كالمسلموف الذةن كانوا إلى األمس الدابر عائهين 

ف أك ما لف لفه ؛ ما إف ةذكؽ الواحد منه  لذة محبة اهلل ضالين من أكلئك األكربيين أك األمرةكا
ث  لذة محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  حتى ةطوم نايمو كلو كةلقيو كراءه ظهرةانن كةتجو إلى 
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بني جلدعو بالدعوة إلى اهلل. فاذا رأل فيه  مسلمان عربيان عائهان ذكره باهللن ىذا شيء مؤل  بمقدار 
. كلكني أعود فأقوؿهلل أما نحن فقد ضيانا كاجبنا ةـو فرغت أفئدعنا من محبة ما ىو مطرب أةضان 

 رسوؿ اهلل باد أف فرغت من محبة اهلل.

 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل الاظي  .

 

 

 طغياف عحاشاه اإلنساف صغيران ككقع بو كبيران 

 

 ُْٗٗ/ّ/ُٖعارةخ الخطبةهلل 

 

امو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي ن
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
اال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى ال

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

سبلمية المتالقة بالاقائد كاألحكاـ عندما ال ةتمتع اإلنساف المسل  بالضركرم من الالـو اإل
المختلفةن فاف كثيران من نالوص كتاب اهلل عز كجل أك من نالوص السنة النبوةة عكوف سببان لفتنتو 

كضبللو عن صراط اهلل سبحانو كعاالىن كىذا دليل من األدلة الباىرة على أف اإلنساف المسل  
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االى ال بد لو في ذلك من اإلعتماد على الذم ةرةد أف ةمارس إسبلمو كما أمر اهلل سبحانو كع
الال ن كال ةغني عن الال  أم شيء  خر. كما أخطر بل ما أسوأ الااطفة اإلسبلمية عندما عسي  

 في أكدةة مطلقة ال ةحٌدىا شيء من ضواب  الال .

 

كنت أعحدث في مجلس عن الحدةث الذم اعفع عليو الريخاف من ركاةة عمر بن الخطاب 
ى عنون أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  نظر إلى أسرل قدمت عليو باد غزكة من رضي اهلل عاال

الغزكاتن كرأل بين األسرل إمرأة عبحث متلهفة عن شيءن فوقات على طفل صغير فأمسكتو 
كألالقتو بالدرىا كأخذت عرضاو. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ألصحابوهلل )أعركف إلى ىذه 

ليدىا في النار؟( قاؿ الالحابةهلل ال كاهلل ةا رسوؿ اهلل. فقاؿ عليو الالبلة المرأة .. أملقية ك 
كالسبلـهلل )هلل أشد رحمة باباده من ىذه بوليدىا(. فقاؿ أحد الجالسينهلل ىذا دليل قاطع على أنو 
لن عوجد ىنالك نار ةـو القيامةن كلن ةوجد ىنالك عذاب ةالطلي بو أحد من الناس كما ةقاؿ. 

ؿ ىذا االنساف ىذا الكبلـ الفتنة التي زج فيها كثير من التائهين كالضآلين كعذكرت عندما قا
كالمارقينن عندما فقدكا الادة الكافية من الال  باقائد اإلسبلـ كبنالوص القر ف كبدالئل السنة 

النبوةةن فكاف من  ثار ذلك أف أصبحت ىذه النالوص من مثل ىذه األحادةث فتنة له ؛ أضلته  
هدةه ن كأبادعه  عن اإلنضباط بأكامر اهلل بدالن من أف عضبطه  بهذه القيود. قلت بدالن من أف ع

لوهلل عندما ةالب  الناس جمياان في عبلقته  باهلل عز كجل كابلقة ىذا الطفل بأمون فبل شك أف 
 النار عنادـ عندئذون فهل األمر كذلك؟

 

عن نالائ  أمون إال كىو ما من طفل من األطفاؿ صغيرن مهما أخطأ كمهما عبث كعثى كأعرض 
ةلجأ إلى أمو عند أم خطرن كةتربث بأذةالها بذؿٍّ كصغىار عندما ةرل أم ضرر ةطوؼ بو أك ةقدـ 

مهما أخطأكا كمهما  -الاالاة منه  كالطائاوف كالمؤمنوف كالجاحدكف  -عليو. فهل الناس جمياان 
ةن ةتضائلوف كةتبتلوف كةلجؤكف إلى انحرفوا ةقبلوف إلى اهلل سبحانو كعاالى عند الحاجة عائبين الئذ

رحمتو كما ةلجأ الطفل أةان كاف إلى أمو عند الخطرن لو كاف الناس جمياان ىكذا لكانت رحمة اهلل 
عز كجل به  جمياان كرحمة ىذه األـ بهذا الوليدن كلكن األكالد جمياان مهما كانت شؤنه  كمهما  
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كلكنه  ةالموف أف ال ملجأ ألم منه  إال كانت أكضاعه  ةخطئوف كةنحرفوف كةابثوف كةاثوفن 
 إلى أمون طالما كاف طفبلن صغيران.

 

 أما الناس فالنفاف اثناف ..

 

صنف عرىؼ ربو كما عرؼ ىذا الطفل أمون كعرؼ أف ال ملجأ لو من اهلل إال إليون عمامان كهؤالء 
مااليتو األطفاؿن قد ةخطؤكف كقد ةرعكبوف المااصين كلكن عندما ةالحو أحدى  من سيكر 

كإثمو ةاود ملتفتان إلى اهلل ةجأر إليو باإلنابة كالتوبة كةسألو الالف  كالمغفرةن كقد ةاود إلى 
الماالية كةاود كةاود كما ةاود الطفل إلى شقاكعو كإلى أخطائو كانحرافو لكنو ةظل مردكدان إلى 

 عليو كسل ن أمو دائمان. ىذا الالنف من الناس ىو الذم ةالدؽ عليو كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل
كىذا الالنف ىو الذم ةربو الوليد بالنسبة ألمو كىو الذم شٌبو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  

 بأـ ىذا الطفل. -كلو المثل األعلى  -ربنا 

 

أما الالنف الثاني من الناسهلل فه  باإلضافة إلى أنه  ممانوف في األخطاء ممانوف في ارعكاب 
كجل ةاٌبركف عن استكبارى  ىذا إما بانكاره كجحوده كالسخرةة ااثاـ؛ مستكبركف على اهلل عز 

ممن ةتحدث عنو كعن كجودهن كإما أنه  ةاٌبركف عن استكبارى  على اهلل عز كجل بادـ حاجته  
إليون كأنه  في غنان عن أف ةلوذكا بو فضبلن عن أف ةطياوهن فالال  أغناى ن كالقوة حررعه ن كالغنى 

هلل سبحانو كعاالى. ىؤالء إف عالوا اهلل عز كجل كملئوا طباؽ األرض أبادى  عن الحاجة إلى ا
ماالية ك ثامان ال ةراركف بأم خطر ةدعوى  إلى أف ةلتفتوا عائدةن إلى اهللن فضبلن عن أف ةتربثوا 

 بأذةاؿ رحمة اهلل سبحانو كعاالى.

 

ىذا الالنف من  النار التي ةتحدث عنها بياف اهلل عز كجل إنما ىيئت لهذا الالنف من الناس.
الناسن عحدث عنو بياف اهلل عز كجلن كلو أننا فهمنا اسبلمنا بمقاةيس الال ن كلو أننا عكفنا على 



  

 ~1576 ~ 
 

مبادئ الال  التي عوصلنا إلى عقائد اإلسبلـ لما استركلنا شيئانن كلما كانت نالوص عدؿ على 
 رحمة اهلل من كتاب اهلل أك من حدةث رسوؿ اهلل فتنة لنا ق .

 

أل  ةقل اهلل عز كجل "إف الذةن ةستكبركف عن عبادعي سيدخلوف جهن  داخرةن" ىذا ىو نا  ... 
قرار اهلل عز كجلن كلكن انظركا بباليرة الال . إف اهلل ل  ةقلهلل إف الذةن انحرفوا عن عبادعي. ل  

ةقل إف الذةن غرقوا في بحار ااثاـ كالاالياف. ل  ةقل شيئان من ىذا. كإنما قاؿهلل )إف الذةن 
 تكبركا عن عبادعي سيدخلوف جهن  داخرةن(.اس

 

فالجرةمة ليست جرةمة ماالية ارعكبتن كإنما الجرةمة جرةمة استكبار على اهلل ىيمن على 
الكياف كالقلب. كاالستكبار على اهلل شيءن ككلوغ االنساف في المااصي شيء  خرن أما المااصي 

ةغفرىان كأكد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فقد أعلن اهلل عز كجل مراران كعكراران في كتابو أنو 
ذلك. كقاؿ اهلل في الحدةث القدسي الالحي هلل )ةا ابن  دـ لو جئتني بقراب األرض خطاةا 

لجئتك بقرابها مغفرة(. فالمااصي ليست مركلةن كلكن المركلة ىي أف ةندفع اإلنساف إلى 
على اهلل  -كىو عبد ذليل  -بره مااصيو بسائع من كبرهن بسائع من صلفو كعنادهن بسائع من عج

 كىو الرب الجليل. -

 

ىذه الكبرةاء ىل رأةت  في األطفاؿ الالغار نموذجان لها؟! ىل رأةت  في األطفاؿ الالغار الذةن 
أكدع اهلل في قلوب األمهات ىذه الرحمة به ؟ ىل رأةت  في ىؤالء األطفاؿ من ذىبوا في 

 ئه  كأمهاعه  ىذا المذىب؟! ال ..انحرافه  كفي أخطائه  كفي عمردى  على  با

 

رحمتو أكبر كأعظ  من  -كما قاؿ المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ   -إذان فاهلل سبحانو كعاالى 
كما قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل . كلكن الحدةث عن أـ رؤـك   -رحمة ىذه األـ بوليدىا 

 جمياان. مع كلد مفطور على ما فطر اهلل عز كجل عليو األطفاؿ الالغار
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ل  ةتحدث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عن طفل في عال  الخياؿ متكبر على األبوةن متجبر 
عليهما مهما طافت بو المحنن كمهما رأل أنو أخطأ كارعكب ااثاـن ةتجبر كةتاالى على أبوةو كىو 

لون كلو خلع  طفل صغير ضايفن كىما قد كظٍّفا من قبل اهلل عز كجل بكل مااني الرأفة كالرحمة
اهلل طفبلن شاذ عن أعرابو بهذا الركل لرأةت  أف اهلل سبحانو كعاالى كيف ةباد األبوةن عن الرحمة 

 بمثل ىذا الطفل.

 

كأعود فأقوؿهلل إنها فتنة الجهل بدةن اهلل سبحانو كعاالى ىي التي أكجدت فقاقيع االعجاىات 
االسبلمي المجيدن كلو أف المسلمين عكفوا كالمذاىب كالفرؽ التي قرأع  الكثير عنها في عارةخنا 

على دةن اهلل عز كجل ةدرسونو بواسطة الال ن كةاكفوف على فهمو عحت أشاة المارفة كالباليرة؛ 
بايدةن عن الااطفة الهوجاء إذان الجتمع أمر المسلمين كلما عفرؽن كلما حع عليه  قوؿ رسوؿ اهلل 

كسباين فرقة كلها في النار إال كاحدة. قالواهلل ما  صلى اهلل عليو كسل هلل )ستفترؽ أمتي إلى ثبلث
 ىي؟ قاؿهلل ما أنا عليو كأصحابي(

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 ( ف٠ًٛ ٌٍمب١ٍخ لٍٛثُٙ )

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
حانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سب

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف في الناس المسلمين اليـو من قد أعرضوا عن الكثير من لباب االسبلـ كجوىره كحقائقون ث   
ون كىؤالء الذةن نسوا أك عناسوا متجاكزةن لباب اإلسبلـ لحقوا بالكثير من مظاىره كمتمماعو كثمراع

كحقائقو إلى الكثير من ثماره كنتائجو ك ثاره كمكمبلعون قد كقاوا من ذلك في مغبة ببلء كبيرن كما 
أظن أف حاله  سيالل  إال إف رجاوا فارفوا اإلسبلـ بدءن من جوىره كنهاةةن عند محٌسناعو ك ثاره 

بالجوىر كاصطبغوا منو باللبابن ث  انتقلوا باد ذلك ليتفاعلوا مع ااثار كمكمبلعون فتمسكوا منو 
 كالنتائج كالثمرات.

 

إف اإلسبلـ الذم ابتاث اهلل بو الرسل كاألنبياء جمياانن ث  ختمه  بخاع  الرسل كاألنبياء سيدنا 
عاالى؛ كال محمدو عليو الالبلة كالسبلـن إنما ةتمثل في حقيقة كبرل ىي الابودةة هلل سبحانو ك 

عتجلى الابودةة هلل عز كجل إال في ةقين ةهيمن على الاقلن كفي عأثرو ةالطبغ بو الوجداف. كعأثر 
الوجداف بحقائع الابودةة هلل عز كجل إنما ةتجلى في التبتل كالتذلل للمولى كالخالع األكحد 

لل كاالنكسار هلل سبحانو كعاالىن كىيهات أف ةتحقع التبتل اصطناعان .. كىيهات أف ةتحقع التذ
سبحانو كعاالى عكلفانن كإنما ماين ذلك خرية القلب كالرقة التي عنتاب الفؤاد عند ذكر اهلل 
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سبحانو كعاالى؛ أم عند عذكر صفات الخالع سبحانو كعاالىن عند عذكر صفات جبركعون عند 
تاب المبين عذكر صفات كبرةائون عند عذكر صفات كرمو كعطائون عندما ةقف اإلنساف من  م الك

على علك المراىد التي عبرز سطوة اهلل سبحانو كعاالى ككبرةائو كقدرعو التي ال عحدن كقبضتو التي 
عقع الكائنات كلها في داخلهان ىيهات أف ةتحقع التبتل الذم ةأمر بو اهلل عز كجلن كالذم ىو 

ل عكلفان كعظاىران جزءه ال ةتجزأ من الابودةة التي ىي جوىر اإلسبلـن ىيهات أف ةتحقع التبت
كاصطناعانن إنما ةتحقع ذلك بواسطة ماينو الطبياين كالماين الطبياي لذلك إنما ىو خرية الفؤاد 

كرقة القلب أماـ عذكر المولى سبحانو كعاالى. فأةن ى  الذةن ةالطبغوف بهذه الابودةة عبتبلن 
 د كعأخذ بمجامع النفس؟كعضرعان؟ أةن ى  الذةن ةالطبغوف بهذا التبتل رقة كخرية عنتاب الفؤا

 

إنني أنظر فأرل الكثرة الكاثرة من المسلمين ةنتروف للكلمات الحماسية النيرانية التي ةالغوف 
إليهان كةارضوف كال ةتفاعلوف ق  مع علك المراىد األٌخاذة في كتاب اهلل سبحانو كعاالىن أك مع 

ن على مجامع النفوس. ك  رأةت ذكر اهلل سبحانو كعاالى الذم ةنبغي أف ةأخذ باأللبابن كةهيم
كأرل أناسان ةبحثوف عن أماكن الطرب كالنروة عندما ةالغوف إلى ما ةباث في كيانه  الحماسة. 

الحماسة ألمر مان الحماسة للتوجو إلى شيءو مان حتى إذا ذٌكر ىؤالء الناس باهلل عز كجلن كذكركا 
أعرضوا كعراغلوا أك ذىلوا عن ىذا   بالكثير من صفاعو ك الئو كمظاىر سطوعو كجبركعون رأةته 

كلو. كأعود ألعسائلهلل أىذا ىو اإلسبلـ؟ أىؤالء مسلموف عندما ةركنوف إلى أثر من  ثار اإلسبلـ 
 ث  ةارضوف عن جوىر اإلسبلـ كلبابو؟!

 

ككيف أعالور أنني مسل  قد طبع ما قد أمر اهلل عز كجل بو من لباب اإلسبلـ كجوىرهن كال أعل   
في حياعي كقد قاؿ اهلل عز كجلهلل "كاذكر اس  ربك كعبتل إليو عبتيبلن"ن بل كيف أكوف للتبتل مانى 

مسلمان كما أمر اهلل ككما كصف اإلسبلـن كإف التبتل ال ةمكن أف ةتحقع إال من خبلؿ رقة قلبن 
كأعود إلى قلبي فأجده كالخر قد قٌد من جبلن كأنظر كأصغي إلى ما ةتلى من كتاب اهلل عز كجل 

أعراغل عنو إف بالفكر أك بالقوؿن كالاجب الاجاب أني أعراغل عن ىذه ااةات التي  فأجدني
عذةب الحراشة كالفؤاد بالكثير من حدةث اإلسبلـن أعراغل عن ىذه المراىد األخاذة بالحوار 
حوؿ ما ةنبغي أف نفال لئلسبلـ. أليس من أكبر األخطار المحدقة بنا أف ةؤكؿ إسبلمنا إلى ىذا 
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  كيف ةكوف الحاؿ ككيف ةنبغي أف ننظر إلى أنفسنا كفي أم ميزاف ةنبغي أف نضع المآؿ؟ ث
أنفسنا عندما نقف أماـ قوؿ اهلل عز كجل كىو ةخاطب بني إسرائيل بل ثلة كبيرة من بني إسرائيل 

ةقوؿ له  اهلل  -كىو ةحدثه  عن أكبر جرةمة كقاوا فيها كأكبر سوء مالير اندلقوا إليو  -قائبلنهلل 
لهلل "ث  قست قلوبك  من باد ذلك فهي كالحجارة أك أشد قسوة كإف من الحجارة لما عز كج

ةتفجر منو األنهار كإف منها لما ةرقع فيخرج منو الماء كإف منها لما ةهب  من خرية اهلل كما اهلل 
 بغافل عما عاملوف"

 

ذم ةالفو اهلل عز كيف أضع نفسي في ميزاف اإلسبلـ كأنا أعود إلى قلبي فأجده نظران إلى ىذا ال  
كجل ةاجبني من اإلسبلـ الحدةث الذم ةباث على الحماسةن كال ةاجبني منو ما ةدعو إلى التبتل 

كةذةب القلب انكساران هلل عز كجل؟ كيف أعد نفسي مسلمان كىذه ىي حالي؟ كأنا أصف من 
 نفسي نموذجان أةها األخوةن كلسوء الحظ ىذا النموذج كثير ككثير ككثير.

 

كقفت أماـ ىذه الفقرة من  ةة في كتاب اهلل سبحانو كعاالى ككأني ل  أقرأىا من قبلن  بل إنني
كعدت ألسأؿ نفسيهلل أةن أقع أنا من ىذا الذم ةقولو اهلل سبحانو كعاالى؟ "فوةل للقاسية قلوبه  
اة من ذكر اهلل". ل  أقرأ في كتاب اهلل عز كجل  ةة ةباث فيها اهلل كةرسل الوةل إلى فئة من الاال
كال إلى فئة من الجانحين كال إلى التائهين أك الضآلينن لكني رأةت ىذا الوةل عباثو  ةات في  

كتاب اهلل عز كجل بل ىذه الفقرة من كتاب اهلل عز كجل على أكلئك الذةن مرضوا بقسوة القلبن 
 فوةل للقاسية قلوبه .

 

كجل على كثير من المسلمين  كيف أستطيع أف أعحرز عن ىذا الوةل الذم ةتمطر من قبل اهلل عز
القاسية قلوبه ؟ كثير منه  مسلموف. كما أكثر ما عرل مسلمان ةتفلسف بلسافو إسبلمي أخاذن 

كةااني من قلب كالالخر؛ ةذكر باهلل فبل ةندل لو عين .. ةذكر باذاب اهلل عز كجل فبل ةهتز منو 
عن األمور الحركية كجدعو  جانب من فؤاد .. كلكنك إف حدثتو عن األمور األخرل عن األنظمة

اىتاج ككجدعو  قاـ كثار كقادن ككجدعو عفاعل ماك عفاعبلن كبيران. كلكن ردد ماو علك ااةة التي 
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انخلع لها لب فضيل بن عياض في ةـو من األةاـ عجده ال ةتحرؾ أمامها ق هلل "أل  ةأف للذةن 
كالذةن أكعوا الكتاب من قبل فطاؿ  منوا أف عخرع قلوبه  لذكر اهلل كما نزؿ من الحع كال ةكونوا  

 عليه  األمل فقست قلوبه ".

 

أنا أصف كاقاان أليمان كلك  ةالمون ككلك  ةراىدهن كعليك  أف عتبينوا خطورة ما نحن فيو كخطورة 
ما نحن  ةلوف إليو من ذلكن فوةل للقاسية قلوبه  من ذكر اهلل ال ةمكن للمؤمن إذا ذكر اهلل إال 

 قة كخريةن هلل عز كجل.أف ةتفٌجر فؤاده ر 

 

اجال من ىذا مقياسان لالدؽ إسبلمك كإةمانكن فاذا رأةت نفسك عااني من قسوة قلب فاعل  
أنك مرةض بمرض خطيرن كأسرع قبل نفاذ األجلن كقبل ذىاب الفرصةن أسرع لتدارؾ نفسك 

 بابلجن كما ةقوؿ اإلماـ الغزالي ككثير من الربانيين.

 

 أةها اإلخوةهلل

 

ةنطلع من ىذا التبتل الذم ةنطلع من رقة القلب ىذهن ةنطلع من خرية الفؤادن كل   إف إسبلمنا
ةقل سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عبثان كال مبالغان فيما ركاه الترمذم كحٌسنو كصححو أف 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل )ال ةلج النار رجل بكى من خرية اهللن حتى ةاود اللبن في 

لضرع( بكاءن حقيقيان ال عالنع فيو كال عكلف كال نفاؽ كال رةاء بكى من خرية اهلل عز كجل لن ا
كىو  -ةدخل النار ق  إال إذا أمكن أف ةاود اللبن باد ما استحلب إلى الضرع الذم أيخرج منو 

 ليس في ىذا من مبالغة. -ال ةمكن 

 

قاد على ىذا الكبلـ فيقوؿهلل أماقوؿ كلال في الناس من ةاجب أك ال ةالدؽ أك ربما ةغه باالنت
أف ةمر مسل  في حالة عنتابو فيها خرية فبكاء من خرية اهللن ث  ةأخذ من ذلك كحده براءة من 
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النار مهما فال كمهما عالى كمهما ارعكب من موبقات؟ أةاقل ىذا؟ نا  .. ةاقل ىذا كلكن ال  
 كما عفه  أنت ةا من ابتبله اهلل بقسوة القلب.

 

عناه سيدنا رسوؿ اهلل من ىذان أف الفؤاد الذم ةتمتع برقة قلب دفات صاحبها إلى إف ما قد 
البكاء من خرية اهلل عز كجلن ىذا الفؤاد سيقف سٌدان منياان بين صاحبو كبين ارعكاب الضبلالت 
كاالنحرافاتن قلب رقيع أيخذ كذاب من خرية اهلل سبحانو كعاالى قد ةاود إلى شأنون كلكنو إذا 

صاحبو اندلع في الماالية عذكر سخ  اهلل على الماالية كالااصين فااد ىذا الفؤاد  رأل أف
الرقيع إلى ىيجانو إلى رقتو إلى خريتون كحمل ذاؾ صاحبو إلى أف ةندـ فيستغفر فيتوب إلى اهللن 

 كالتائب من الذنب كمن ال ذنب لو.

 

ساف عن صراط اهللن ال ألف ألف ال ةنحرؼ اإلن -كأم ضمانة  -رقة القلب خرية الفؤاد ضمانة 
ةكوف ماالومان أم ضمانة كأةة ضمانة لاودعو إلى صراط اهلل كل ما انزلع لرجوعو إلى اهلل كل ما عاه 
كابتادن ذلك ألف خرية فؤاده عثير المخاكؼ كاللواعج بين جنبيون كمن ثٌ  فهو ةندفع  نان ال مآالن 

ن قلب أكرمو اهلل سبحانو كعاالى بالخرية إلى التوبة النالوح الالادقة مع اهلل سبحانو كعاالى
سيقف في طرةع صاحبو عندما ةرةد أف ةسير إلى ماالية. فاف غالب صاحب الماالية قلبو كقفز 
فوقو كاجتاح ليذىب فيرعكب علك الماالية فاف ىذا القلب سرعاف ما ةتحوؿ إلى بركاف ةتفجر 

 ألمان كندمانن كىذه ىي الابودةة الالادقة هلل.

 

ي عن مآؿ إنساف ابتلي بقسوة القلب. ماذا عسى أف عفيده الركاات كركااعو مفالولة كلكن حدثن
عن بكاء قلبو؟ حدثني عن إنسافو ابتلي بقسوة القلب ماذا عسى أف عفيده عبلكة اةات من كتاب 
اهلل أك إصغاء إلى باض من ىذه ااةات كإف خاطره سائ  كمنترر في أفكار كأمور أخرل؟ سواء  

ة أك غير إسبلمية. ال ةتذكر من ىذا الذم ةسمع شيئان من صفات اهلل كال ةسرم كانت إسبلمي
 شيء من ىذه الالفات إلى طواةا قلبو كحناةا فؤاده بركل من األشكاؿ؟
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حدثني عن إسبلـ ىذا اإلنساف الذم ابتلي بقسوة القلب ... كيف ةمكن أف ةحالن نفسو ضد 
وأ أنواع المااصي كااثاـ؟ حدثني عن من ابتلي الحقد الذم شاء اهلل عز كجل أف ةالنفو في أس

بقسوة القلب.. كيف ةمكن أف ةحالن نفسو عن حب الدنيا كشهواعها كمبلذىا كحب الرهرة 
كالرئاسة كنحو ذلك؟ حدثني عن من ابتلي بقسوة القلب .. كيف ةمكن أف ةؤثر أخاه المؤمن بدالن 

ف ةمكن على أف ال ةنافسو على نهاةة من أف ةستأثر؟ كيف ةمكن أف ال ةنافسو على مغن ؟ كي
 ةزاحمو عليها؟ كيف ةمكن أف ال ةضع الاالي في طرةع مالال  إخوانو اعتدادان منو بأنانيتو كذاعو؟

 

أال عالموف أف في المسلمين كثيرةن ممن ى  مسلموف كممن ى  مالطبغوف بظواىر اإلسبلـن 
ن اإلسبلـ كنظامون كلكن الماليبة كلكنه  مندلقوف إلى ىذا كأكثر من ىذان كألسنته  عتحدث ع

أنه  ةاانوف من مرض خبيثن ال ةنح  كال ةتوٌضع في حناةا الجسد كلكنو ةتركز في الركح 
كالفؤادن أال كىي قسوة القلب. كأسأؿ اهلل عز كجل أف ال ةجالنا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل 

 "فوةل للقاسية قلوبه  من ذكر اهلل"

 

  الاظي .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 ٚاعت األً٘ رغبٖ اٌزوثض ثبألِخ ػجو اٍزٙلاف إٌبشئخ

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 وف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلم

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إنك  لتسماوف الكثير من التذكرة المتمثلة في  ةات كأحادةث نبوةة كثيرة كمتنوعةن كالتي عتضمن 
عحميل ااباء كاألمهات مسؤكلية عربية أكالدى ن كما أكثر ما ردد ىذا الكبلـ في مناسبات حتى 

إنساف  -أك ما ةنبغي أف ةجهلها  -المسائل البدةهية التي ال ةجهلها غدا ىذا الموضوع من 
 مسل .

غير أف ىذه المسؤكلية التي أناطها اهلل عز كجل بأعناؽ ااباء كاألمهات في كتابو المبين أكالنن 
كمن خبلؿ نالوص من كبلـ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ثانيانن أقوؿهلل إف ىذه المسؤكلية 

في صيف كل عاـن كعزداد أىمية التذكير بها حتى لربما ةرار اإلنساف بأف عليو أف ةذكر عتضاعف 
؛ ذلك ألف شياطين اإلنس كالجن كألف  أخاه بهذا الواجب في كل أسبوعن إف ل  نقل في كل ةـو
جنود الطغاة كألف المخططين للكيد لهذا الدةن خارج ىذا الاال  اإلسبلمي كداخلو ةهبوف ىبة 

فساد الناشئة كإلضبلؿ جيل المسلمين في صيف كل عاـن كةاتبركف ىذه األشهر أك عجيبة إل
ىذةن الرهرةن من صيف كل عاـ الموس  الذم ةنبغي أف ةهب فيو محترفوا الغزك الفكرم كعمبلء 

الغرب كالررؽ؛ الذةن باعوا الررؼ قبل أف ةبياوا الدةنن ةنر  ىؤالء الناس في ىذه األشهر 
الفرصة السانحة. فاألطفاؿ كالرباب ةايروف في فراغن كالساحة مهيئة لنثر  علمان منه  بأنها

 المغرةات كنررىا في كل صوب كعلى كل مستول كبكل مناسبةن
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كنظران إلى ىذا فاف كاجب ااباء كاألمهات ةتضاعف في ىذه األشهرن ككما أف الاليف موس ه 
ن فكذلك  ىذه األشهر موس ه ةنبغي لمحترؼ الغزك الفكرم كلمحاربي الررؼ كدةن اهلل عز كجل

أف ةنتهز ااباء كاألمهات فرصتو للرجوع إلى أبنائه  كبناعه  بالتربية التي أناطها اهلل سبحانو كعاالى 
في أعناقه ن كمهما قلنا عن دكر المجتمع كمهما عحدثنا عن دكر المدرسة كأىمية اإلعبلـ كغيرهن 

 كما قاؿ الالماء كالمربوف قدةمان كحدةثان.   -فاف ماين التأثير إنما ةنبع من البيت 

 

فاذا كاف البيت مسلمان ككاف ىذا اإلسبلـ متمثبلن في التزاـ األبوةن كفي قياـ كل منهما بالواجب 
الذم أناطو اهلل عز كجل بون فاف انحراؼ المجتمعن كإف انحراؼ كسائل اإلعبلـ كإف سائر 

ىذا البيت المسل  أم مناؿ. قد ةؤثر عأثيران  الخط  األخرل ال عناؿ من الراب الذم خرج من
عارضانن لكنو ما ةلبث أف ةاود إلى رشدهن كما ةلبث أف ةاود إلى جاذبية االسبلـ في الدار التي 
ربتو كفي ظل التربية اإلسبلمية التي علقاىا من األبوةنن كإذا كانت ىذه التربية كاجبان خطيران ككبيران 

ن كإذا كانت دالئلو من كتاب اهلل عز كجل دالئل مخيفةن فما بالك   مالقان بأعناقنا في كل ةـو
بالقياـ بهذا الواجب في ىذا الموس  الذم ةتكاثر فيو جنود البغي كجنود الضبلؿ على كل 

 المستوةات؟!

 

ل  ةقرأ كتاب اهلل عز كجل كل  ةقف فيو على مثل  -عالمان أك غير عال   -ما أحسب أف مسلمان 
ا الن اسي كىاٍلًحجىارىةي  قوؿ اهلل سبحانو ا ال ًذةنى  مىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍ  كىأىٍىًليكيٍ  نىاران كىقيوديىى كعاالىهلل )ةىا أىةػُّهى

اده الى ةػىٍااليوفى الل وى مىا أىمىرىىيٍ  كىةػىٍفاىليوفى مىا ةػيٍؤمىريكفى(. كمهما كاف االنساف  ظه ًشدى ًئكىةه ًغبلى هىا مىبلى عىلىيػٍ
إف   -بالررع فانو عندما ةقرأ ىذا الكبلـ الاربي المبين ال بد أف ةستوقفو عاميان غير متخاله 

هىا الى  -كاف مسلمان  ًة كىاٍصطىًبٍر عىلىيػٍ حقان البد أف ةستوقفو قوؿ اهلل عز كجل )كىٍأميٍر أىٍىلىكى بًالال بلى
رل المسل  أف أكالده أصبحوا نهبة نىٍسأىليكى ًرٍزقان ن ٍحني نػىٍرزيقيكى كىاٍلاىاًقبىةي لًلتػ ٍقوىل( فكيف عندما ة

لرباؾ المتربالين باإلسبلـ كالمتربالين بهذا الجيل؟ كيف إذا رأل ببالره كبباليرعو أف أصحاب 
ىذه الرباؾ ال ةبحثوف في سايه  الذم ةساونو عن ثقافة؟ كال ةبحثوف في سايه  ىذا عن 
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ىو عمزةع جذكة ىذا الدةن كطنية؟ كال ةبحثوف عن رشدو حقيقي؟ كإنما ةبحثوف عن شيء كاحد .. 
في قلوب ىذه الناشئةن كمن ث  عمزةع جذكة ىذا الدةن في كياف المجتمعن كمن ث  نثر ىذا 

 المجتمع مزقان متناقضةن متالارعةن لتنتهي ىذه المزؽ إلى موت فهبلؾ.

كل ما عركنو أةها األخوة من المظاىر المؤسفة كالمؤلمة حلقات من سلسلة كاحدةن فمحاربة 
في مظهر األخبلؽ اإلسبلميةن كمحاربة الدةن في مظهر التركيك بالحقائع اإلسبلمية التي  الدةن

نقرؤىا في كتاب اهلل عز كجل أك في سنة رسوؿ اهللن كمحاربة الدةن في مظهر عحوةل اإلسبلـ 
الواحد إلى إسبلمات متالارعة متناقضة شتىن كمحاربة ىذا الدةن في مظهر عحوةل ىذه األمة إلى 

ر متناقضة متالارعة .. كل ذلك حلقات مترابطة متواصلة من سلسلة كاحدة ال عتقطع كال محاك 
 عنفالل أبدان.

 

كالمبتغى من كراء ذلكن المبتغى من كراء إبااد الفتاة كالفتى عن النهج األمثل الذم رسمو اهلل عز 
ىدؼ كجل لنا خلقان كشرؼن كاإلمااف في ما كراء ذلك مما قد قلت .. كل ذلك ةالب في 

كاحدهلل أف عتحوؿ ىذه األمة الواحدة التي شاء اهلل عز كجل أف عكوف قوعها في كحدعها كأف عكوف 
عزعها في عرابطهان كأف عكوف ىيبتها في عضامنهان الهدؼ من كراء ذلك كلو أف عتحوؿ ىذه األمة 

سمها الواحدة إلى فئات كشرائ  متالارعة شتىن كعندئذ عتحقع األىداؼ كلها األىداؼ التي ةر 
الادك المتربه بنان كاألىداؼ أةضان سلسلة من حلقات متاللةن ىذا السل  الذم عسماوف عنو 
السل  المزةف الافن الذم عفوح رائحة عفونتو من أقالى الغرب إلى أقالى الررؽ. كيف ةت  

إخضاع ىذه األمة لو؟ إنما ةت  إخضاع ىذه األمة لو عن طرةع عمزةقها إلى فئات كعحوةل كل فئة 
ى لقمةن كىكذا فاف كل لقمة عؤكل بايدان عن الررةحة األخرل. أال عركف ذلك؟! أال عركف اللق   إل

كيف عأكل في كل حين باد اللقمة التي سلفتها؟! أال عبلحظوف ىذه الظاىرة؟! أال عبلحظوف 
المقدمات التي سبقت؟! كل  عكن أزمة الخليج إال مقدمة من علك المقدمات. كاف ةنبغي أف 

ىذه األمة أكالنن ككاف ةنبغي أف عتحوؿ إلى فئات متناقضة إف باس  الدةن الموًحدن كإف باس   عتناثر
 المالال ن كإف باس  األمواؿ التي ةتقارع مبلكها عليها.
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كاف ةنبغي لهذه األمة أف عتمزؽ أكالن كأف عتحوؿ إلى محاكرن عحقع ذلك كبوسائل شتىن ىذه   
الخلع كالفضيلةن كمنها ما ةتمثل في عزةيف الدةن الواحد كمن الوسائل منها ما ةتمثل في محاربة 

 ث  عحوةلو إلى فرؽ متالارعة من المذاىب المتنوعة إلى  خر ما ىنالك من أسباب ..

 

كنظر الكائدكف فوجدكا أف ىذه األمة التي كانت في األمس الدابر أمة كاحدة عخيف كعمؤل رىبتها 
لى لق  متناثرةو على مائدةن كىيهات أف عنالر كل لقمة القلوب قد عحولت فابلن كما قلت لك  إ

ألختهان كىكذا بدأت رحلة السل  المزةف عؤكل كل لقمة بالمازؿ عن جارعهان كنسأؿ اهلل سبحانو 
كعاالى الافو كالاافيةن كنسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةحالن ىذه البلدة التي ال عزاؿ عخيف كالتي 

أكم إلى ركن من التماسكن كلكننا ال ندرم إلى أم مدلن سيبقى ال عزاؿ عرعب كالتي ال عزاؿ ع
ىذا التماسك. مهما ةكن من أمر فينبغي أف نال  ما ىي األسلحة التي عستامل للكيد ضدنا 

 عرفناىان إذان ةنبغي أف نجابو ىذه األسلحة بنقيضها.

 

ارب في الررؼ نحن نحارب في أخبلؽ أبنائنا كبناعنان كىي حلقة من ىذه السلسلةن نحن نح
الذم ةاتز بو ىذا الجيل متمثبلن في أبنائو كبناعون نحن نحارب من خبلؿ عحوةل اإلسبلـ الواحد 
إلى إسبلمات متاددةن إذان ةنبغي أف نالحو إلى ىذان ةنبغي أكالن أف ةنهض ااباء كاألمهات في 

د به ن ةنبغي إف  بيوعه  فيضحو بكل شيء في سبيل حماةة أكالدى  كبناعه  من السوء الذم ةرا
كانوا مسلمين صادقين أف ةالموا أف ىذا ىو جهادى  الذم كلفه  اهلل عز كجل بون كما عجبي 

من شيءو كاجبي من أناسو قيض اهلل له  أسرةنن جال اهلل سبحانو كعاالى إليه  مسؤكليتهان ةجتٌركف 
دان. كيف ةنبغي أف ةقاـك المجتمع الغيرة الزائفة الباطلة على دةن اهلل عندما ةنظركف بايدان بايدان باي

اإلسبلمي؟ ككيف ةنبغي أف ةسود اإلسبلـ كأف ةطبع قانونان في قالور الادؿ كردىات الحك ؟ 
ككيف ةنبغي أف ةحارب الحكاـ الذةن ال ةطبقوف دةن اهلل عز كجل؟ كى  عن كاجبه  األكؿ الذم 

حوا في شباؾ ىؤالء المتربالينن أناطو اهلل في أعناقه  مارضوف عائهوف .. بناعه  أبنائه  أصب
أصبحوا غنيمةن لهؤالء الماكرةن. كل  ةكن ذلك ليتحقع إال لغفلة ىؤالء ااباء بسبب حدةثه  عن 
اإلسبلـ كغيرعه  المضحكةن لو ل  ةكن أمرى  كذلك كلو عادكا إلى ما قد كلفه  اهلل عز كجل 
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  في حالنو حالينن بايدان عن مكر بو فىضىٌحوا بكل شيء في سبيل أف عبقى أسرى  أكالدى  بناعه
 الماكرةن. إذان لرأةت  أف ىؤالء الرباب ل  كلن ةقاوا في شباؾ ىؤالء الناس أبدان.

 

كالامل ةبدأ من الخطوة األكلىن كال ةبدأ من الخطوة األخيرةن ىذا شيء ةارفو كل عاقلن كلكننا 
ةبياوا اهلل كبلمان؛ كبلمان ال ةتناه بركل ابتلينا أةها األخوة بكثير ككثير من ااباء الذةن ةحاكلوف أف 

من األشكاؿ حتى إذا حاف الامل كالقياـ بالواجب المحدد الذم طلبو اهلل منه  أعرضوا كنسوا أك 
ن ال ةالموف أةتحقع أـ ال ةتحقعن  عناسوا؛ ةضحوف بأكالدى  كبناعه  في سبيل مستقبلو ماليو موىـو

ةحققوا ألنفسه  مستقببلن أرغد كمستولن أبسع  ةضحوف بدةن أكالدى  كبناعه  في سبيل أف
كأعلىن كك  كك  رأةت من ةزج بابنو ال في أعوف مجتمع عائوو قرةب منون ال بل ةلقيو ةقذؼ بو 
بايدان بايدان في مجتماات غير إسبلمية. كك  ةقاؿ لوهلل أما عخاؼ اهلل ةا ىذا؟ ما عقوؿ هلل عندما 

ا ال ًذةنى  ا الن اسي كىاٍلًحجىارىةي( بدالن من أف  ةذكرؾ بقولوهلل )ةىا أىةػُّهى  مىنيوا قيوا أىنفيسىكيٍ  كىأىٍىًليكيٍ  نىاران كىقيوديىى
عستجيب ألمر اهلل عستجيب لوى  الريطافن  )الر ٍيطىافي ةىًاديكي ي اٍلفىٍقرى كىةىٍأميريكي  بًاٍلفىٍحرىاء كىالٌلوي 

أف عثع بوعد اهلل عثع بوعد الريطافن فتستجيب للفحراء الذم ةىًاديكي  م ٍغًفرىةن مٍٍّنوي كىفىٍضبلن( بدالن من 
ةخططو لكن كىؤالء الذةن ةزٌجوف أكالدى  بهذه المتاىاتن ال كاهلل ليسوا فسقة كال كاهلل ليسوا 

علمانيينن ى  مسلموف ى  ممن ةبياوف اهلل الكبلـ الكثير الكثيرن ى  ممن ةتفلسفوف عن 
 المجتمع اإلسبلمي ككيفية إقامتو.

 

نا  .. المجتمع اإلسبلمي ال ةقاـ من خبلؿ حل و ةداعب النائمين حوؿ المجتمع اإلسبلمين 
المجتمع اإلسبلمي عت  إقامتو من خبلؿ عضحيتي بكل شيءن في سبيل أف عبقى ابنتي متوجةن بتاج 

الفضيلةن عرؼ ذلك من عرؼ كجهل ذلك من جهلن المجتمع اإلسبلمي ةتحقع من خبلؿ 
في سبيل أف ةبقى ابني كفلذة كبدم موحٍّدان اهلل بلسانو كبنبضات قلبو محبو  عضحيتي بكل شيء

هلل عز كجلن كذلك ال ةت  إال من خبلؿ عربيةو موصولة النسب  ناء الليل كأطراؼ النهار. فانظركا 
ؼ كاستماوا إلى األعذار الكثيرة التي ةاتذر بها ىؤالء الناسن كال أرةد أف أردد شيئان منها فأنت  أعر 

 مني بها.أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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َِ اٌّظلِق ال ثىضوٍح أٚ لٍّخ  اٌؼجوح ثبٌظلق ٚػل

 

\ 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 صيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.كأك 

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

إف  في كتاًب اهلًل عز  كجل   ةاتو كثيرةو ةادي اهللي عز  كجل  فيها عبادهي بأف ةكرمه  بأجلٍّ مااني القٌوًة 
 هي كعمٌسكوا بهدةو.كبأسمى حقائًع الٌنالًرن إف ى  ساركا على صراطًو كالتزموا أكامرهي ككصاةا

 

كلقد مر  عهده ارعابى فيًو كثيره منى الٌناًس بكثيرو من ىذًه الوعوًدن لػٌما رأكا أف  في المسلمينى كثرةن  
كاثرة ال ةزالوفى ةاتٌزكفى باإلسبلـن كال ةزالوفى ةنتموفى إلى دةًن اهلًل عز  كجل ن كلكٌنه  مهزكموفن 

أف ةاللوا إلى ثمرًة أمٍّ جهدن فكافى اإلنسافي إذا مر  على قوًؿ اهلًل  ماٌذبوفن مغلوبوفن ال ةتأٌعى منه 
سبحانوي كعاالىهلل )كعدى اهللي الذةنى  منوا منك  كعملوا الاٌلالحاًت ليستخلفن ه  في األرًض كما 

نن ه  دةنه ي الذم ارعضى له  كليبٌدلٌنه  من باًد خوفه  أمنان(ن  استخلفى الذةنى من قبله  كليمكٍّ
دى كثيران منى المرعابينى في ىذا الكبلـ .. كك  عانىيتي من جدؿو مع شبابو ةسماوفى مثلى ىذا كج

الوعًد الٌربٌانيٍّ ث   ةنظركفى إلى كاقًع المسلمينى الذم ةناقضي ىذا الوعدى فياٌبركفى عن رةىبه  
 كشكوكه .
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لها كجهاًف اثنافهلل كجوه ةرةكى مظهرى  كلكن ما أجل  ًحك ى اهلًل سبحانوي كعاالى؛ إف  الفتنى كالمالائبى 
المأساًة كمظهرى الٌنكبًة كالٌضٌراءن ككجوه  خري ةرةكى في ىذًه الفتًن كالمالائًب الٌدرسى كالًابىرن كجوه 

  خر عرل من خبللًو اإلجابةى عن ىذًه األسئلةن كجوه  خري ةزةلي كةزةلي ىذًه الٌركوؾى كالٌرةىب.

 

ال عخلوا من  -على الٌرغً  من أنٌنا نسأؿي اهللى أف ةاافيىنا منها  -ائب كلذلك .. فاف  الفتنى كالمال
حك و باىرةن كمن أجلٍّ ىذًه الحك هلل أن ها عوقظي ىؤالًء المرعابينى منى الذةنى ةتساءلوفى عن كعًد اهلًل 

فن ل  لماذا ل  ةطب ع؟ أجل من حولنا كثيره منى المسلمينى ىيزموا في ماارؾى كال ةزالوفى ةيهزىمو 
 ةستطياوا أف ةنالوا حظوعه ن كل  ةتحق ًع الوعدي الذم كعدى ي اهللي عز  كجل  بو.

 

كلكن ىا نحني ننظري إلى مسلمينى  خرةنى ةختلفوفى عن أكلئكى المسلمينن مسلموفى صدقوا ما 
ن كضاوا ميتعى عاىدكا اهللى عليون مسلموفى كضاوا ميتعى الٌدنيا كل ها في األمًن قبلى االضطراًب كالحرب

الٌدنيا كل ها عحتى أقدامه ن ككضاوا رضى اهلًل عز  كجل  نالبى أعينه  .. مسلموفى كجالوا مقياسى 
حياعه  في الٌتحرًُّؾ كفي الٌسيًر عملى أصحاًب رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن ىا ىوى ذا ربُّنا عز  

مالداؽى قولًو عز  كجٌلهلل )كعدى اهللي الذةنى  منوا منك  كجل  ةرةنا من خبلًؿ كاقًع ىؤالًء المسلمينى 
كعملوا الاٌلالحاًت ليستخلفن ه  في األرًض كما استخلفى الذةنى من قبله (ن كةرةنا من خبلًؿ 

كاقاه  مالداؽى قولًو عز  كجل هلل )إف عنالركا اهللى ةنالرك (ن كةرةنا من خبلًؿ كاقاه  صداؽى قولًو عز  
  ربُّه  لنهلكن  الظٌالمينى كلنسكنٌػٌنك ي األرضى من بادى  ذلكى لمن خاؼى مقامي كجٌلهلل )فأكحى إليه

كخاؼى كعيد(. أما  فى إذان للمرعاًب أف ةتاالى فوؽى رةبتو؟ أما  فى للٌرابٍّ المتركًٍّك أف ةتحر رى من 
 شكوكو؟!

 

مظاىًر مالداقٌيًة اإلسبلـً عندما عنظري إلى أكلئكى المسلمينى ال عنظر إلى انتماءاعه ن بل انظر إلى 
في سلوكه  .. عندما عنظري إلى المسلمينى الذةنى عفيضي به  ىذًه الٌدنيا كةملؤكفى رحبى ىذًه 

األرضن ال عنظر إلى اعتزاًز االنتماًء في كبلمه ن كلكًن انظر إلى صلًة الٌسلوًؾ كالقربى بين  كبينى 
عندما عتأٌملي من خبلًؿ كاقًع المسلمينى في ىذًه  رسوله  سٌيدنا محم دو صٌلى اهللي عليًو كسل  .
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الٌنقاًط التي ألفتي الٌنظرى إليها ستجدي أف  ىؤالًء المسلمينى ةالدؽي عليه  قوؿي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي 
 عليًو كسل   في الحدةًث المرهوًر الماركؼهلل "بل أنت  كثيرن لكٌنك  غثاءه كغثاًء الٌسيل".

 

 و إذا كافى ىذا الملياري غثاء؟ ما قيمةي ىذًه الحروًد منى المسلمينى إذا كانت ما قيمةي ملياًر مسل
عقوله  مفتونةن بذةًل الغرب؟ إذا كافى سلوكه  خاضاان لااداًت الغرب؟ إذا كانت أخبلقه  أخبلؽى 

 الٌراردةنى عن دةًن اهلًل سبحانوي كعاالى؟ ما قيمةي إسبلـً ىؤالًء المسلمين؟

 

قد ةفيدى  إسبلمه  ةوـى القيامًة مغفرةن كرحمةن كلطفان منى اهلًل عز  كجٌلن كلكن  ىذا  ىؤالًء المسلموفى 
اإلسبلـى بهذا الٌركًل ال ةفيدي المسلمينى في داًر الٌدنيا عندما ةسألوفى اهللى أف ةحقٍّعى له ي الوعدى 

باهلًل ككتابًو باقلون كلكٌنوي  الذم قطاوي على نفسًو له ن كىذا كبلـه دقيعه اعقلوهن المسل ي الذم ةؤمني 
مستسل ه بسلوكًو لتٌياراًت االنحراؼن إذا ماتى كىوى مسل ه ربٌما ةفيدهي إسبلموي مغفرةن كٌلٌيةن أك جزئٌيةن 
ةوـى القيامةن لكن  ىذا اإلسبلـى بهذا الٌركًل ال ةفيدي صاحبىوي في داًر الٌدنيان ليسوا ى ي الذةنى قاؿى 

 هلل )كعدى اهللي الذةنى  منوا كعملوا الاٌلالحاًت ليستتخلفن ه  في األرًض كما اهللي عز  كجل  عنه
 استخلفى الذةنى من قبله ((.

 

ليست ىنالكى في ميزاًف اهلًل كثرةه كال قٌلةن الكثرةي كالقٌلةي شيءه عرصدهي أعيننيا نحنن شيءه نفقهوي نحني 
عظيمةي الايددن ةرىبي جانبيهان ىكذا نتالٌوري كندلي  بموازةن رؤةًتنا الٌركلٌيةن ىذًه أٌمةه كثيرةي الاددن

باألحكاـً بناءن على ىذًه الٌرؤةة. كعلكى حفنةه قليلةه منى الٌناًس قليلةي الادًدن قليلةي الايدىدن ال ةيؤبىوي بهان 
دو في منى الماقوًؿ كمنى المنطًع أف عػيبىتىلعى في ساعةو كاحدةو من ليلو أك نهار. ىذا المقياسي غيري موجو 

قانوًف اهلًل سبحانوي كعاالىن ))كك  من فئةو قليلةو غلبت فئةن كثيرةن باذًف اهلًل كاهللي معى الاٌلابرةن((. بل 
إف  اهللى سبحانوي كعاالى إذا عجٌلى على عبادًه بالٌرضى بادى صبرى  كصدًؽ إةمانه ن فاف  عجٌليى اهلًل 

 لاالى ن كال نال ي كيفى ةت ُّ ذلك.ىذا ةجالي منه  ربٌما في فترةو قاليرةو سادةى ا
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أقوؿي ىذا أةُّها اإلخوة لكي نأخذى الابرى مٌما ةجرم في الاالً  من حولنان كمن نظرى إلى الوقائًع بايًن 
الابرًة استفادى من أضرارًىا كمن فوائًدىان عندما نجدي الٌرزاةا ندرؾي أسبابى ىذًه الٌرزاةا كنرل من 

ننا كما ةحملينا على أف ناللٍّ ى سيرىنا كنالح ى أخطاءنا. كإذا كجدنا أمامىنا خبلًؿ ذلكى ما ةزةدي إةما
مظاىرى الٌسٌراءن مظاىرى لطًف اهلًل كنالرهن نأخذي من ذلكى أةضان الابرةى كندرؾي صدؽى كعًد اهلًل سبحانوي 

 كعاالى.

 

وةو لنا منى المسلمينى كةا عجبان كيفى ال ةاتبري المسلموفى ىنا بهذا الواقًع الذم ةجرم لدل باًض إخ
ن كنحني نااني من مركلًتنا؛ مركلًة أرًضنا المقٌدسًة التي اغتياًلبىت؟ لماذا ال ناتبر؟ أىيى  -ىناؾى

أكلى بأف عنتالرى أـ ىذًه الٌدكؿي كاألم ي الكثيرةي التي عيحًدؽي بهذًه الحفنًة التي  -علكى الحفنةي القليلة
نا أك راعىينا قانوفى الكثرًة كالقٌلةن كقانوفى كثرًة الاىدًد اغتالبت حقوقىنا أكلى بأف عنتالر؟ إف أخذ

كالايددن ث   نظرنا إلى ىذا الٌنالًر الاجيًب الذم نراهي اافى كإلى ىذًه الٌساعةن إذان فنحني أكلى بأف 
ميزافى  نذكؽى لٌذةى ىذا الٌنالًر في ببلًدنا لو أف  مقياسى األمًر كافى كثرةن كقٌلة. كلكٌني قلتي لك هلل إف  

اهلًل ال ةنظري ال إلى كثرةو كال إلى قٌلةن كلكن ةنظري إلى الاٌلدًؽ كعدـً الاٌلدًؽ؛ ))ةا أةُّها الذةنى  منوا 
اعٌقوا اهللى ككونوا معى الاٌلادقين((ن أنا مسل ن إذان ةنبغي أف أكوفى صادقان معى اهلل. أنا مؤمنن إذان ال 

بأكامًر اهللن إذان ةنبغي أف ةكوفى كاقاي مالداقان لهذًه ةنبغي أف ةكذٍّبى سلوكي لساني. أنا ملتزـه 
 الٌدعول التي أٌدعيها. فهل كافى سلوكينا مطابقان أللسنتنا؟ كلُّك  ةال ي الجوابى أةُّها اإلخوة.

 

كأنا أقوؿي كأقس ي باهلًل عز  كجٌلهلل لو أنٌنا جالنا سلوكىنا في ىذًه الحياًة خاضاان ألمًر ربٍّنان خاضاان 
ًف دةًننان فاف  اهللى سبحانوي كعاالى ةكرًمنا بمثًل ىذا الٌنالرن كإف  اهللى سبحانوي كعاالى ةايدي لنا لسلطا

 األمانةى التي استيًلبىت مٌنان كةايدي لنا مقٌدساعًنا التي ال عزاؿي بينى ماضغىي االغتالاب.

 

م جالى أكلئكى الٌناسى ةنتالركفى كلكن سىليوا أنفسك هلل أةنى نحني من ىذا الواقًع أةُّها اإلخوة؟ ما الذ
ذلكى الٌنالرى الذم أذىلى الال ى كٌلو؟ بل كأمُّ نالرن نالره حط   سلطاف علكى الٌدكلًة الباغيًة كبدأى 
ةذةبيهان كال عدرم إلى أمٍّ مدلن سيسيري الٌذكباف. ما الذم جالى ذلك؟ ما ىيى ىذًه القٌوةي الهائلةي 
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ناتبر؟ لماذا ال ةكوفي إسبلمينا كاسبلـً أكلئكى الٌناس؟ لماذا ال ةكوفي التي ال عوجدي إطبلقان؟ لماذا ال 
التزامينا بدةًن اهلًل في أسرًنان في أكالًدنان في أنفًسنان كالتزاـً أكلئكى ااخرةن؟ كربُّنا ةقوؿي لناهلل ىا أنا 

؟ ككتابي اهلًل ذا أعدك ن ىا أنا ذا ماك ن لن أعخٌلى عنك . لماذا نارضي عن كبلـً اهلًل عز  كجلٌ 
مليءه بما ةذكٍّري الٌناسين كةوقظي الغافلهلل )ىذا بيافه للٌناًس كىدلن كموعظةه للمٌتقين * كال عًهنوا كال 
ـي  عحزنوا كأنت ي األعلىوفى إف كنت  مؤمنين * إف ةمسسك  قرحه فقد مس  القوـى قرحه مثلوي كعلكى األةٌا

 منوا كةٌتخذى منك  شهداءى كاهللي ال ةحبُّ الظٌالمين * كليمحٍّهى  نداكليها بينى الٌناًس كليال ى اهللي الذةنى 
ـي اهلًل عز  كجٌل..  اهللي الذةنى  منوا كةمحعى الكافرةن(. ىذا كبل

 

كلكٌن بدالن من أف نالغيى إلى ىذا الكبلـً كننظرى إلى علكى الابرًة التي عتراءل للاالً  كلًٍّو أمامنا من 
ؽي أكزاعانن ككلُّ فئةو عتخي لي سبيلى السٍّلً  الذم ةنبغي أف عمٌدهي جسران بينها بايدن بدالن عن ذلكى نتفر  

ري لنفسهان كعفكٍّري على طرةقًتهان كيفى عقي ي ًسلمان  منان بينى  كبينى ىذا الادكٍّ المغتالبن كلُّ فئةو عقدٍّ
ككأف  الكل  ةنتظري دكرهن لماذا أةُّها  ىذا الادٌكن كالادكُّ ةنظري إلى ىذًه الفئًة ث   إلى ىذًه ث   إلى ىذهً 

 اإلخوة؟

 

ـي اهلًل كأف  ىذًه ىيى سياسةي اهلًل  معى عبادًه الاٌلالحينى  -إف جازى الٌتابير  -عندما ندرؾي أف  ىذا كبل
الاٌلادقينن كمعى عبادًه الذةنى ل  ةالدقوا بادن عندئذو سيكوفي سيرينا على نهجو  خرن لن نهوفى 

لً  المهيًن كما قلتي لك  باألمسن كلسوؼى ةكوفي سلمينا ىوى السٍّل ى المنز ؿى من عنًد كنستسل ى للسٌ 
اهللن المرركعى بيًد اهلًل سبحانوي كعاالىن ذلكى السٍّل ي الذم عجتمعي عليًو األٌمةي كلُّهان ةجتمعي عليها 

 ف عاودى الحقوؽي كلُّها إلى أصحاًبها.المانٌيوفى بهذا األمًر كلٍّون ذلكى السٍّل ي الذم ال ةت ُّ إال بادى أ

 

عندما نكوفي مسلمينى ةكوفى ىذا نهجىنان لن نسادى بالغوغاءن كلن نسادى بالانفن كليسى ىذا سبيلىنا 
ألف  اهللى ل  ةأذف لنا بذلكن كلكن نا عندما نسيري في طرةًع الٌسلً  إنٌما ةخطٍّطوي لنا اهللن السٍّل ي الذم 

نحني رسلوي في الاالىً  كلًٍّو ىوى ذاؾى الذم شرعوي اهللي لنان كىوى الذم ةثمري ساادةى ندعوا إليًو كالذم 
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الٌدنيا كلٍّها. الفرؽي أةُّها اإلخوةي بينى الٌسلً  الذم شرعوي اهللي كالسٍّلً  الذم عدعوا إليًو ساسةي الغرًب 
 ىوى الٌتاليهلل

 

سرًة اإلنسانٌيًة كلٍّها. أٌما السٍّل ي الذم ةدعو إليًو السٍّل ي الذم شرعوي اهللي ثمرعوي أمنه كطمأنينةه لؤل
ـي علكى المالال ى فق . كانظركا إلى فرًؽ ما بينى  ساسةي الغرًب كالٌررًؽ ىنا كىناؾى فهوى ًسل ه ةخد
ن الٌسلمىين؛ نحني رٌكادي ذلكى الٌسلً  الاالميٍّ الذم ةاطي األمنى كالٌطمأنينةى لؤلسرًة اإلنسانٌيًة كلٍّهان كل
ةكوفى ذلكى إال بالقيوًد كالٌرركًط التي شرعىها اهلل. أٌما أكلئكى الذةنى ةتاجركفى بكلماًت السٍّلً  فهي  

ال ةبحثوفى عًن السٍّلً  لذاعون كإنٌما ةبحثوفى عنوي ألف  مالالحه ي الخاٌصةى به  كالتي ال عانينا ق ُّ إنٌما 
 ًف الذم ةبتغوف.عتحق عي من كراًء ذلكى الٌسلً  الملو ًف باللو 

 

أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةجالى من أحداًث ىذًه الٌدنيا عبرةن لنان كأسأؿي اهللى عز  كجل  أف ةجالى 
عنان كما ةايدي إلى ىذًه األٌمًة عضامنىها كاعتزازىا بما قد أكرمها اهللي  من ثمارًىا ما ةايدي إلينا كحدى

عسيرى إال طبعى الٌنهًج المرسوـً الذم شرعى اهلل.. أقوؿي قولي ىذا  سبحانوي كعاالى بهذا الٌدةًن حٌتى ال
 كأستغفري اهللى الاظي ...

 

 

 

 

 

 

 السفينة التي عنجينا من أمواج الفتن المدلهمة

 ُْٗٗ/ُِ/ٗعارةخ خطبة اإلماـ الرهيد البوطيهلل 
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 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

ةث كثيرة شتى بلغت كما قاؿ الالماء مبلغ لقد أنبأنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في أحاد
التواعر المانومن حذرنا فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من الفتن التي ستتكاثر من باده 

كأنبأنا عنها مكرران كمؤكدانن فمن ذلك ما كرد في الالحي  أنو صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل "ستكوف 
الرجل مؤمنان كةالب  كافرانن كةالب  مؤمنان كةمسي  فتنه من بادم كقطع الليل المظل  ةمسي فيها 

كافرانن ةبيع دةنو بارض من الدنيا قليل". كمن ذلك قولو صلى اهلل عليو كسل  فيما ةركةو علي 
رضي اهلل عاالى عنوهلل "ستكوف فتنه من بادم" قاؿهلل فما المخله منها ةا رسوؿ اهلل. قاؿهلل "كتاب 

كالحدةث طوةل..ن كمن ذلك قولو صلى اهلل عليو كسل   اهلل فيو نبأ من قبلك  كخبر ما بادك "
كأخرج ماو خادمو  -كقد خرج لزةارة البقيع في ليلة من الليالي قبيل كفاعو-ألبي موةهبة خادمو 

أبا موةهبةن فلما دخل البقيع كسٌل  على أىلو. قاؿهلل "أقبلت الفتن كقطع الليل المظل  عتبع أخراىا 
 ى". كاألحادةث في ذلك كثيرة.أكالىا كأخراىا شره من األكل

 

كىا نحن أةها األخوة نرل ىذه الفتن بأـ أعيننان نرل مالداؽ كبلـ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل ن كنلتفت إلى الماضي فنرل أةضان باضان من حلقات ىذه الفتنن كلكنا نقارف بينها كبين ما 

 عليو كسل ن كااخرة شره من األكلى. كلما نراه اليـو فنجد فيها مالداؽ كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل
 امتد الزمن باالنساف عطورت ىذه الفتن إلى شكلو أخطر.

 

كليس حدةثي ااف عن ىذه الفتن كطبياتهان كإنما الحدةث الذم ةفيدنا ىو التساؤؿ عن المخله 
من كل حدب  كعن السفينة التي إف عالقنا بها أنجتنا من أمواج ىذه الفتن المدلهمةن التي عأعينا

كصوب لقد أجاب عن ىذا السؤاؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عندما أكد فقاؿ جوابان 
لسؤاؿ علي رضي اهلل عنو ما المخله ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل كتاب اهللن كأكد ىذا فيما ذكره في 

هلل خطبتو في حجة الوداعهلل "كقد عركت فيك  ما إف عمسكت  بو لن عضلوا من بادم كتاب ا
كسنتي"ن كما ةذكر كتاب اهلل إال كةتضمن األمر باعباع كتاًب اهلل اعباعى سنتون كما عذكر سنة رسوؿ 
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اهلل إال كةتضمن األمر باعباع سنتو اعباع كتابو. فهما متبلزماف كما عالموفن فهيهات أف ةتسنى 
سل . كيف كقد إلنساف أف ةتمسك بكتاب اهلل دكف أف ةتمسك بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 

قاؿ اهلل عز كجلهلل "من ةطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل" كىو القائلهلل "أطياوا اهلل كأطياوا الرسوؿ كأكلي 
األمر منك " كااةات التي ةأمرنا اهلل سبحانو كعاالى فيها باعباع المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن 

كحسبك  منها قوؿ اهلل عز كجلهلل  كبجال سنتو بيانان كشرحان لكبلـ اهلل عز كجل  ةات كثيرة جدان.
 "كأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزؿ إليه "

 

فكل من ةرل أمواج الفتن من حولو كقد أحاطت بو من كل الجهاتن فليال  أف السفينة التي 
عنجيو ماثلة أمامون ىذه السفينة متمثلة بالتمسك بكتاب اهلل كمن ثى  في التمسك بسنة رسوؿ اهلل 

 عليو كسل . صلى اهلل

 

ما كنا نتالور أةها األخوة أف نايش في عالرو نسمع فيو من ةتظاىر بالتقرب إلى اهلل بسب 
أصحاب رسوؿ اهللن ما كنا نتالور أننا نايش في زمنو ةأعي فيو من ةحاكؿ أف ةفرغ أفكار 

المسلمين كأدمغته  من احتراـ أصحاب المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ليحرو ىذه األدمغة في 
ن كنتذكر حدةث  مكاف ذلك بالحقد عليو كبقالة السوء في حقون كلكنا نرل ىذه الظاىرة اليـو

المالطفى صلى اهلل عليو كسل  عن الفتن. باألمس بلغني أف ىنالك شبابان فتنوا في دةنه  بالماؿ 
 كبالوسائل المختلفةن ككانت عاقبة ذلك أك كاف الهدؼ من ىذه الفتنة التي استهدفوا من أجلها
أنه  أخذكا ةمقتوف أصحاب المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن كةمدكف ألسنته  كثاابين بقالة 

السوء في حقه ن فالتجرة  ما أةسر أف عسماو منه  في حع أبي بكرن كما أةسر أف عسماو منه  
في حع عمرن كما أةسر أف عسماو منه  في حع عثماف. كيف ىذا؟ كلكن ال داعي ألف نسأؿ  

نا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عن الفتن الكثيرة كشرحها شرحان عجيبان كدقيقانن كيف كقد أخبر 
لكأنو ةايش مانا في ىذه األكضاع. ما المخله من فتنة عتجو إلى شباب كانوا إلى األمس القرةب 

 دركعان لدةن اهلل عز كجلن كإذا به  اليـو عحولوا لهبان في نيراف ىذه الفتنة ما المخله؟

 



  

 ~1597 ~ 
 

كما ةقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  التمسك بكتاب اهلل كالتمسك بسنة رسوؿ   المخله
اهلل صلى اهلل عليو كسل . ىل ةمكن إلنساف كعى كبلـ اهللن كمن ث  اعخذ من سنة المالطفى 

الالحيحة بيانان لما ةقولو اهلل عز كجلن أف ةمد لسانو بقالة سوء في حع أمو من أصحاب رسوؿ 
لخلفاء الراشدةن؟! ىل ةمكن أف ةمد لسانو بقالة سوء في حع  ؿ بيت رسوؿ اهلل اهللن فضبلن عن ا

صلى اهلل عليو كسل  عندما ةتحاٌلن بكتاب اهلل سبحانو كعاالى مارفةن ككعيانن كعندما ةضيء ماال   
 كتاب اهلل أماـ عقلو بمالابي  السنة النبوةة المطهرة؟

 

حدو أف ةمزؽ عقلون كال ةمكن ألحدو أف ةرترم ال ةمكن ال ةمكن ألحد أف ةخدعون كال ةمكن أل
دةنو بارض من الدنيا ال قليل كال كثيرن عندما أعبين سيرة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  كعندما 
أصغي إليو كىو ةقوؿهلل اهلل اهلل في أصحابين ال عتخذكى  غرضان من بادمن كعندما أعبين مدل 

أةان كانوان فضبلن عن ىذه النخبة التي نتحدث  محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ألصحابو
عنها. كعندما أستارض سيرة المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ ىل ةمكن كأنا مسل  أف أمد لساني 

بقالة سوء في حع أم من أصحابو رضواف اهلل عليه ن ث  عندما أعبين عن طرةع رشدو إسبلمي 
ا أعبين أف احتراـ الالحابة ليس رىنان باالمته  من ةأعيني بواسطة المارفة كالثقافة اإلسبلميةن عندم

األخطاء كما قد ةتوى  الباض من المخادعين كالمدجلين. ال .. االحتراـ الذم أمبله رسوؿ اهلل 
علينا ألصحابو ليس دليبلن على أنه  ماالموف إطبلقانن نا  كل بني  دـ خطاء كخير الخطائين 

لك فأصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ى  الٌدرة في التوابوف ما عدا الرسل كاألنبياءن كمع ذ
جبين التارةخ اإلسبلمي كلون كلو أف احتراـ االنساف ألخيو االنساف المسل  مرركط فيو أف ةكوف 
ذلك الرخه ماالومانن إذان لرأةت أف الدةن اإلسبلمي ةأمر المسلمين بأف ةنهش باضه  باضانن 

كا لآلخرن ذلك ألنك مخطأ كأستطيع أف ألتق  أخطاءن في كبأف ةتألب كل كاحد منه  ليكوف عد
حياعكن كأنا مخطىء كعستطيع أف علتق  أخطاء في حياعين كالثالث كالرابع كالااشر كذلك .. 

فاذا كاف شأف المسل  ككظيفتو اإلسبلمية أف ةلتق  لدل أخيو من الهفوات ما ةبرر لو ىجومو عليو 
أف ىذا الدةن جاء ليجال من المسلمين شرائ  متخاصمة  كانتقاصو لو كحقده عليون فمانى ذلك

 متاادةةن كل  ةأعي أبدان ليجال من المسلمين إخوة متآلفين متحابين.
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ث  إف الذم ةالمني اإلساءة كقالة السوء في حع أصحاب رسوؿ اهللن ةنبغي أف ةالمني كيف أمد 
ر ليس ماالومانن كلو أنني لساني بقالة السوء في حقو ىو قبل أم شخه  خرن ألنو ىو ااخ

نظرت إليو باين النقد لرأةت فيو من الهفوات ما ةجالني في شغل شاغل عن ااخرةنن كما 
 ةجالني أعقرب إلى اهلل بالحدةث عنو كبالهجـو عليون كبمؤل قلبي حقد عليو.

 

ئعن عندما ةاي اإلنساف المسل  إسبلمو كةدرس حقيقة كتاب اهلل كسنة رسولو ةاتال  بهذه الحقا
فبل ةستطيع إنساف بواسطة عالبية رعناءن كبواسطة حقد عفوح عفونتو من قلبون ال ةستطيع أف 
ةستجٌرني أك أف ةستجر أم مسل  إلى ساحة المتاىات كإلى ساحة الفتن إطبلقان بركل من 

 األشكاؿ.

 

وؿ اهلل أبو بكر الالدةع الذم ناتو كتاب اهلل بالالحبةن كما أجل ذلك من ناتن ناتو بالالحبة لرس
صلى اهلل عليو كسل  ةمتد لساف المسل  بقالة السوء في حقون ككيف ةكوف مسلمان. لن ةفال ىذا 
إال من باع دةنو بارض من الماؿن كىنالك من ةفال ذلك. أىنالك مسل  ةمد لسانو بقالة سوء في 

ثر ما رفع حع عمر بن الخطاب كما أكثر ما ناتو المالطفى صلى اهلل عليو كسل  بالثناءن كما أك
 من قدره في أحادةث صحيحة ..

 

عمر بن الخطاب الذم بنى دكلة اإلسبلـن كالذم مد الفتوحات إلى أف كصلت إلى أقالى ببلد 
الفرسن أجل .. ىل ىذا خير فالو عمر أـ شر فالو عمرن لال أصحاب األحقاد كالضغائن 

أف ةمد لسانو بقالة  ةتالوركف أف عمر قد قوض الحضارة الساسانيةن ىل ةمكن النساف مسل 
السوء في حع عمرن ىذا الذم اعتالر حياعو كلها  المان كأعاابان ممضة في سبيل دةن اهلل عز كجلن 

 الذم كاف كتلة عحرؾ كإخبلص على دةن اهلل سبحانو كعاالى.

 

كعثماف ىل ةمكن إلنساف أحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أف ةرار بأم ضغينة على صهره 
ا عثماف؟! ىل ةمكن عثماف الذم زكجو رسوؿ اهلل من ابنتو األكلى فتوفيتن ث  زكجو مرعين سيدن
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من الثانية فتوفيتن ث  قاؿ لوهلل كاهلل ةا عثماف لو كانت عندنا ثالثة ألعطيناكها. ىل ةمكن إلنساف 
أحب رسوؿ اهلل أف ةقوؿ باد ىذا كلمة سوء في حع عثماف.! أم مجنوف ىذا الذم ال ةدرؾ 

ىذا السؤاؿ؟ أنا أشهد لو أف قلبي انطول على شيء من الضغينة لاثماف فمانى ذلك  الجواب عن
 أنني ال أحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أبدان إطبلقان.

 

كعليه رضي اهلل عاالى عنو ابن ع  رسوؿ اهللن الذم ربي في بيت رسوؿ اهللن الذم قاؿ لو رسوؿ 
كوف مني كهاركف من موسىن من ذا الذم ةرار بأم اهلل صلى اهلل عليو كسل  أال عرضى أف ع

انتقاص لو في جانبون من ذا الذم ال ةراه درة في جبين أصحاب رسوؿ صلى اهلل عليو كسل ن 
كعليه ىذا كيف كاف فؤاده اعجاه أبي بكر؟ كيف كاف فؤاده اعجاه عمر؟ كيف كاف قلبو اعجاه 

دابة أبي بكر كقد جال من نفسو قائدان  عثماف؟ أليس ىو علي رضي اهلل عنو الذم أمسك بخطاـ
كانظركا إلى  -لجيش ةتجو بو إلى سرغ لمقاعلة المرعدةن عقب كفاة رسوؿ اهلل. فقاؿ لو عليهلل 

أقوؿ لك ةا أمير المؤمنين بهذه الاليغة ارجع كما قاؿ لك رسوؿ اهلل ةـو أحدن ل   -المراجع 
عقـو له  قائمة من بادؾن حبي لالي  سيفك كعد إلى دارؾن فو اهلل فاف نكب المسلموف بك ل 

ةقتضيني أف أعأدب مع أبي بكر كأحبو. حبي لالي ةقتضيني أف أعأدب مع عمر الذم كاف مسترار 
سيدنا علين ككاف علي رضي اهلل عنو مسترارهن حبي لالي ةقتضيني أف أعأدب مع عثماف كأحبو. 

ىدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  فمن زاغ عن ىذا الطرةع فاف ةنبوع زةغو ةتمثل في شركده عن
 كسل .

 

كنحن أةها األخوة ندعو دائمان في كل مناسبة ىذه األمة إلى أف عتجاكز خبلفاعهان كأف عتجاكز 
اجتهاداعها التي ةنبغي أف عقٌدر من قبل كل المسلمينن كندعو إلى أف ةتقاربوا كأف ةاودكا إلى 

ةتقارب المسلموف لكن كيف ةكوف سبيل  الجزع الواحد كالموحدن كنحن دائمان ندعو إلى أف
التقارب؟ سبيل التقارب ىو أف ننظر إلى أف المسلمين الذةن اعفقوا في جذكر اإلسبلـن ث  

اختلفوا في حواشيو االجتهادةة ندعوى  إلى أف ةحتـر كل مجتهدو اجتهاد أخيون كأف نال  كبلـ 
الحاك  أك المجتهد فأصاب فلو  المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ الذم ةقوؿ فيوهلل "إذا اجتهد

أجراف كإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر كاحد"ن كنكل صواب الماليب كخطأ المخطأ إلى اهلل سبحانو 
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كعاالىن كنقوؿ عاالوا نترؾ ىذه القضاةا االجتهادةة التي اختلفنا فيها كىي من حواشي اإلسبلـ 
ب ليس سبيل التقارب أف أعطيك كنتمسك بالجزع الواحدن كالجزع الموًحد. ىذا ىو سبيل التقار 

مخدران من ىذه الكلماتن حتى إذا عطوحت من كلمات التقارب كالتبلقي كالتالافي أخذت في 
السر أحط  عقيدعكن كأخذت في السر أقتنه إةماف المؤمنين من الرباب المسل ن كأخذت في 

  .السر أحقن أفئدة المسلمين بالبغضاء ألصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل

نحن ةنبغي لكي نتجاكز كنقفز فوؽ ىذه الفتن أف نجتمع على الجزعن ث  أف نالدؽ بألستنا 
كبقلوبنا في احتراـ المجتهدةنن كفي عرؾ كل اجتهاد لالاحبون كعند اهلل عجتمع الخالـو كةتبين 
في الغد القرةب الحع من الباطلن ال أسيء إلى اجتهادؾ كال أنتقه من مكانتك كمسل ن كال 

إلى اجتهادمن أكوف أمين ماك في ظاىرم كفي سرمن كعكوف أمين ماي في ظاىرؾ عسيء 
 كسرؾ. الذم ةدعو إلى التقرةب ىكذا ةسلك.
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 ػبِبً  22رؾن٠واد ٔج٠ٛخ ٔجٗ ا١ٌٙب اإلِبَ اٌش١ٙل لجً 

لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 
شهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأ

كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 
على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 

   أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.كأكصيك

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ةاتذري باضي الٌناًس اليوـى عن عقاليرى  في الٌرجوًع إلى اهلًل سبحانوي كعاالى كاالنضباًط بأكامرًه بأنٌه  
ى  عن صراًط اهلًل ةايروفى عالرى فتنن كأنٌه  ةتقٌلبوفى بينى مغرةاتو كبينى مهيٍّجاتو من شأنًها أف عباد

 -أصحابي رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسٌل   -سبحانوي كعاالى. أٌما الٌرعيلي األٌكؿي من المسلمين 
فقد كافى سبيليه  إلى الوصوًؿ إلى اهلًل عز  كجل  ماٌبدان ميسورانن ككانت رؤةتيه  لرسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي 

كمخافةن منون كعطٌهري ىذه األفئدةى لدل الٌنظرًة األكلى من كلٍّ سوءن  عليًو كسل  ى عمؤلي أفئدعه  حٌبان هللً 
. ىذا ما  ث   إنٌه  ل  ةكونوا ليتاٌرضوا لفتنو كهذًه الفتنن كلمغرةاتو كمهٌيجاتو كالٌتي نااني منها اليـو

 ةاتذري بًو كثيره من الٌناًس اليوـى إف عوعبوا في عقاليرًى  كباًدى  عن اهلًل عز  كجل .

كنقوؿي أةُّها اإلخوةهلل إف  عدالةى اهلًل عز  كجل  أدؽُّ من أف عفٌرؽى بينى جيلو كجيلو من عبادهن كإف  رحمةى 
اهلًل عز  كجل  مٌتساةه منبسطةه على الٌناًس جمياان منذي أف أكجدى اهللي ىذًه الخليقةى فوؽى ىذًه األرًض 

 إلى أف ةرثى اهللي األرضى كمن عليها.

رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى بينى ظهراني أصحابون فكانت له  من ذلكى شالةه عضيءي  كلئن كافى 
قلوبه ن كعيٌسري سبيله  إلى اهللن فاف  أموران أخرل عحجزى  عن ىذا الوصوًؿ إلى اهلًل عز  كجٌل. 

في كلٍّ صباحو كمساء؟  أنسيت ي الجهادى الذم كانوا ةناموفى عليًو كةستيقظوفى على أكامرًه كمقتضياعوً 
أنسيت  أف  اإلسبلـى الذم كانوا ةتمٌسكوفى بًو إنٌما أةنعى كس ى كاحةو عحي ي بها الٌنيرافي من كلٍّ جانب؟ 

أنسيت  أف  كثيران منه  كانت نهاةةي حياعه  استرهادان في سبيًل اهلل؟ أنسيت  أف  حياةى كثيرو منه   
من أسباًب الحياة؟ فل  ةكونوا ةتمٌتاوفى كال باليسيًر اليسيًر  كانت شظفان في الايش؟ ككانت عيجبان 

مٌما عتمٌتاوفى بًو من ناي . كمع ذلكى كٌلًو خاضوا غمارى علكى الاٌلاوباًت إلى اهلًل سبحانوي كعاالىن 
ىو قائد كاقتحموا كل  أنواًع الجهاًد الذم أمرى ي اهللي بو. امتثاالن لاظمة اهلل ككحدانيتون ةقينان بأف اهلل 
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الكوفن كبأنو محرؾ لكل ما ةجرم فيون كبأف محمدان عليو الالبلة كالسبلـ بأنو ل  ةكن ةنطع عن 
 ىول. )إف ىو إال كحي ةوحى(.

أل  ةيسأؿ رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى عن أشراًط الٌساعًة فقاؿهلل "أف علدى األىمىةي رب تهان كأف عجدى 
اءى الٌراًة ةتطاكلوفى في البنياف". كمنذا الذم سمعى أك رأل أك عرؼى من الحفاةى الاراةى الاالةى رع

ـن المالطفى عليًو الاٌلبلةي  المؤرٌخينى كعلماًء االجتماعهلل أف  الذةنى كانوا ةبنوفى البناةاًت الباسقة أةٌا
عىظىمىةن في كالٌسبلـ أك من بادًه بيسير كانوا ةتطاكلوفى في البنياف؟ ما عرفًت الهندسةي المامارةٌةي 

البنياًف إال الاىظىمىةي األفقٌيةن أٌما الٌتطاكؿي فريءه حدةثه ةارفوي الاالري الحدةث. علكى ماجزةه من 
 ماجزاًت رسوًؿ اهلًل عجسد مانى الٌنبٌوًة في حياعو.

 

 أل  ةقًل المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "صنفاًف من أٌمتي ل  أرىما قىٌ هلل نساءه كاسياته عارةاته 
مائبلته مميبلتن رؤكسهن  كأسنمًة البيخًت المائلة. كرجاؿه ةحملوفى سياطان كأذناًب البقًر ةضربوفى 

بها الٌناس. أكلئكى ال ةجدكفى رة ى الجٌنةن كإف  رة ى الجٌنًة لتفوحي من مسيرًة كذا ككذا عاـ"؟ 
 كالحدةثي صحي .

 

 قوـي الٌساعةي حٌتى ةتباىى الٌناسي بزخرفًة المساجد"؟أل  ةقل رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ىهلل "ال ع

 

 أل  ةقل رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى فيما ركاهي البخارمُّ كغيرههلل "سيتقاربي الٌزمن"؟

 

كانظركا كيفى ةتحٌدثي عن أمورو نايريهاهلل "سيتقاربي الٌزمنن كةنقهي الاملن كةفرو الرُّ ن كعكثري 
هلل "القتلي القتل".الفتنن كةريعي الهر   جي كالمرج"ن قيلىهلل ما الهرجي كما المرج؟ قاؿى

 

كىا نحني نرل كيفى ةتقاربي الٌزمنن كإف  الاال ى كالطٌبيبى كالمثٌقفن بل إف  كل  فئاًت الٌناًس ليحٌسوفى 
ن  الالماءى ةبحثوفى أف  األشهرى عمرُّ مٌران سرةاان كما األةٌاـن كأف  الٌسنواًت عمرُّ مسرعةن كأنٌها شهور. كلك
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عن عحليًل ىذًه الظٌاىرًةهلل أىيى الٌرمسي عسرعي في مسيرًىا أكثرى مٌما كانت عسرع؟ أـ ىيى األرضي 
ازدادًت سرعتيها كازدادى دكرانيها عٌما كانت عليو؟ أـ ىوى ماذا؟ ال ةال ي ىذا الٌتحليلى أحد. إنٌما ىيى 

الٌزمنن كسينقهي الامل"ن كإٌنك  لتركفى كيفى نقهى  ظاىرةه ةلمسيها كلُّ إنسافو بحٌسون "سيتقاربي 
الامل. الٌدعاكم كثيرةن كالكلماتي عرةضةن كاألقواؿي الخطابٌيةي مٌما عسماوفى اافى كثيرةه جٌدان. لكن 

انظركا إلى األعماؿن انظركا إلى األعماًؿ التي زالت ث   زالت ث   ل  ةبعى منها إال أثره بادى عين. 
اإلسبلـً كعن الاٌللواًت كعن ضركرًة الٌساًي إلى مرضاًة اهللن لكن منذا الذم ةدفعي زكاةى نتكل  ي عن 

 مالًو كما أمر؟

 

نتكل  ي عن األخبلًؽ التي ىي لبابي اإلسبلـً كالتي قاؿى عنها المالطفىهلل "إنٌما بيًاثتي ألعٌم ى مكارـى 
عبلقاعًه  باضه  مع باضو في البيوتن أك األخبلؽ"ن نتكلى ي كثيران. لكن انظركا إلى كاقًع الٌناًس ك 

في األسواؽن أك في صلة ما بينى فئاعه  من أعلى فئة إلى أدنى فئة من الناس فبل عكادي عجدي أثران 
 لهذًه األخبلؽ.

 

نتكل  ي عن الابودةًٌة كماناىا كنتقني الحدةثى عن ذلكى أكثرى مٌما أعقنوي أصحابي رسوًؿ اهلل. لكن أةنى 
بحقيقًة الابودةًٌة هلل؟ "كسيقلُّ الاملن كةفرو الرٌُّ ". أمهلل ستجدي الماؿى كثيرانن كلكن  من ةالطبغي 

ىذا الماؿى مختنعه بيدو من الٌر ٍّن عقبضي على ىذا الماًؿ حٌتى االختناؽ. كبلـه عجيبه دقيعن ةقولوي 
وي عل ي االجتماًع المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كلقد قلتي ككررتهلل كبلمان علمٌيان ةرهدي ل

كعلماؤههلل أف  الغنى ةورثي البذخن كأف  البذخ ةورثي الرُّ ن كأف  الرُّ   ةقدحي زنادى الهبلؾن كىذا ما 
أنبأى بًو المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـن كعكثر الفتن. كىا أنت  عراىدكف.. "كةنترري الهرجي 

 كالمرج"ن كىا أنت  عراىدكف..

 

عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "كةلك "ن كفي ركاةةوهلل "كةحك  .. انظركان ال عرجاوا  أل  ةقًل المالطفى
بادم كٌفاران ةضربي باضيك  رقابى باض". أال عسألوفى أنفسك هلل لماذا ةقوؿي رسوؿي اهلًل "كةلك  

أحدو  انظركا"؟ أصحابي رسوًؿ اهلًل عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـ الذةنى كانوا من حولًو ل  ةكن ةخطري بباؿً 
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منه  أف ةرعد  كافران كأف ةسل  سيفوي كةضربى بًو عنعى صاحبو. بل لقد عل ى رسوؿي اهلًل أف  ىؤالًء 
الاٌلحابةى لن ةفالوا ذلك. كلكٌنوي مع ذلكى قاؿى له  هلل "كةلك " أك "كةحك  انظركان ال عرجاوا بادم  

 كٌفاران ةضربي باضك  رقابى باض". ما مانى ىذا؟

 

جياؿى ااعيةى من خبلًؿ أكلئكى الال حابة. أم إنٌوي ةخاطبي علكى األجياؿى كقد أراهي اهللي إنٌو ةخاطبي األ
المهاكمى التي ستنح ُّ فيها. أراهي اهللي عز  كجل  بمر ًة الٌنبٌوًة كيفى سيتهارجوفى ككيفى سيخلاوفى ربقة 

نادةه  عبرى األجياؿهلل "كةلك  .. ىذا الررؼ الاظي  الذم أكرمه ي اهللي عز  كجل  بو. كلذلكى فهوى ة
كةحك  انظركان ال عرجاوا بادم كٌفاران ةضربي باضك  رقابى باض". ككاهلًل إٌني ألعخٌيلي المالطفى 
عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـى كىوى ةقوؿي ىذا الكبلـى كما لو كافى أبان شفوقان ةنظري من الٌنافذًة إلى كلدو من 

ولن خطيرو كمنزلعو مميتن فهوى ةنادةًو قائبلنهلل كةلكن كةحكن أكالدًه عن باد كىوى ةركضي في مه
انظرن قفن ال عجز في ىذًه المهلكة. ةنظري إليًو من بايدو عبرى ىذًه الٌنافذًة كلكٌنها نافذةي الٌنبٌوةن 

 نافذةي الوحًي الٌربٌانٌي.

 

نٌها أقلُّ في فه  مانى أال عركفى إلى ىذًه الكلماًت الاجيبًة التي ةنطعي بها رسوؿي اهلل؟ أعركفى أ
ٍـّ أعينه ؟ علكى ماجزاته له  كىذًه  اإلعجاًز فيها من علكى الماجزاًت التي ر ىا الاٌلحابةي بأ

ًة رسوًؿ اهللن بل نتخٌيلي أف  رسوؿى اهلًل ةايشي فيما بيننا كأنٌوي  ماجزاته لنا. نحني نراىا كنزدادي ةقينان بنبو 
أل  ةقل رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو يبان.ما ةرانا عليًو عحليبلن علمٌيان دقيقان عجةرانا عمامانن بل إنٌوي ليحلٍّلي 

كسل  هلل "من ث  ةبزغي قرفي الٌريطاف"؟ كك  عساءؿى الٌناسهلل أمُّ قرفو ىذا الذم سيبزيغ؟ ككيفى سيبزيغ؟ 
 كةحٌللي كةجسد. ةجسد ذلكى كل و.كلماذا سيبزيغ؟ كجاءى الٌزمني ةررحي 

ـي كلماتو عجيبة عقرارُّ لها القلوبي كةاودي المرعدُّ فيها إلى أل  ةقل ال مالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
اإلةماف؟ كةتطاةري من ىذًه الكلماًت كلُّ مظاىًر الرُّبيهاًت كالٌركوًؾ التي قد عطوؼي بقلبو أك باقلو 

 من الاقوؿ.
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كثيركفى مٌنا ال ةزالوفى ةخوضوف في ظلماًت كمع ىذان فاف  كثيران مٌنا ال ةزالوفى سائرةن في غٌيه ن ال
أنظارى  كأكضاعه  الجاىلٌية التي عدنا إليها بادى عحذةًر رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى لنا من 

 الاودًة إليها.

 

عنا   ـي ةالكُّ  ذاننان بل ةلمسي أفئدى فياللاجًب من أف نسمعى عحذةرى المالطفى عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
ٌّ رؤكؼ. كمع ذلكى فالااكفي على غيًٍّو ال ةزاؿي عاكفانن كالااكفي على  كأنٌوي  صوتي أبو شفوؽن بل أ

 انحرافًو ال ةزاؿي عاكفانن دكفى أف نرعوم من ىذًه الكلمات.

 

كثيركفى مٌنا ةكتبوفى عن سيرًة رسوًؿ اهللن كةتحٌدثوفى عن حياعًو كبطوالعًون علكى دعاكم. كلكن أةنى 
الكاعبوفى ةنقلبوفى في الليالي إلى حياةو عستثيري غضبى اهلًل سبحانوي كعاالىن إلى حياةو  الامل؟ ىؤالءً 

هلل "كةلك ن ال عرجاوا بادم كٌفاران". كةقوؿي رسوؿي اهلًل صٌلى  من البذخن كاالنحراؼن كرسوؿي اهلًل ةقوؿي
اعٌقوا الرُّ   فانٌوي أىلكى من كافى اهللي عليًو كسل  هلل "اعٌقوا الظٌل ى فاف  الظٌل ى ظلماته ةوـى القيامةن ك 
 قبلك ن حمله  على أف ةسفكوا دماءى  كةستحٌلوا محارمه ".

 

رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى ةقوؿهلل "أكرًموا جوارى ناً  اهلًل فانٌها إف ذىبت لن عاود". كمع ذلكى 
هلًل ةتهاكل إلينا من الٌسماًء كةتفٌجري إلينا من فاف  ناً  اهلًل عجاكرينان الن بل نحتًضنيها احتضانان. كرزؽي ا

ـى شىذىرى كمىذىرى بادى أف  األرض. فاذا أقبلنا إلى ىذًه الٌناً  أقبلنا إليها بغطرسةو ككبرةاءو. كألقينا الطٌاا
ذاًر في نرارى بالرٍّبىًع الذم ةكرمنا اهللي عز  كجل  بو. عخٌيلوا ك  ىيى بقاةاى الطٌااـً التي عيلقى بينى األق

الفنادًؽ كفي البيوًت المسلمة. عخٌيلوا كعالٌوركا ما ىيى ضرةبةي الغنى التي نطالبي رب نا بها بدالن من 
أف ةطالبنا بها ربُّنان ألف  اهللى أعطانا الماؿى الوفير. نطالبي اهللى بضرةبةو عتمٌثلي في أف نلقيى بقاةا الطٌااـً 

 بينى القاذكراًت كفي طواةا التراب.

 

ساءىلوا أةُّها اإلخوة عن بقاةا الطٌااـً في الطٌبع الذم ةوضىعي بينى ةدًم اافن ةيرتػىرىطي أف ال ةأعيى ع
ـى عن المائدًة كىذًه  على الطٌااـً كٌلًو حٌتى ال ةىًذؿ  بينى الٌناسن كحٌتى ال عيجرىحى كبرةاؤه. كإذا قا
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ما ماليري ىذًه األطامة؟ ماليريىا أنٌها عيلقى بينى األطباؽي ال عزاؿي األطامةي المتنٌوعةي فيها. عساءىلواهلل 
مواطًئ األقداـ. كالٌربُّ ةرلن كالمنا ي المتفٌضلي ةراقبن كرسوؿي اهلًل ةقوؿهلل "أكرموا جوارى ناً  اهلًل 

فانٌها إف ذىبت لن عاود". "إف ذىبت لن عاود". كىيى موشكةه كاهلًل أف عذىبن بادما غارت مياىينا 
ىذًه المياهي مٌرةن أخرل عبرؽي برةقها في أنهيًر الٌراـً أـ ال؟ كما أظنُّها ستاودي إف ل   كال ندرم ىل عاودي 

 نايد إلى اهلًل بتوبةو نالوحة..

 

ماذا عتالٌوركفى لو أنٌنا استقبلنا شتاءن في ىذا الااـً كالٌرتاًء الذم أدبرنا عنوي في عاًمنا الماضين ماذا 
ـى  ستؤكؿي حاؿي ىذًه الغوطًة التي ك  عغٌنينا بها؟ كالتي ك  عباىينا بها؟ عتالٌوركفى أف ةكوفى حالينا؟ كإال

إالـى سيتحٌوؿي حاليها؟ ىؤالًء الذةنى ةايروفى على ااباًر لرربه  كحاجاعًه  األخرلن  فاذا استمٌرت 
عفاىتيوي  غائرةن من أةنى ةأعوف بالماًء النمير؟ نحني نفت ي الماءى ىكذان نتالٌوركهي شيئان عافهان كما جاءت

إال من كرـً اهلل. فاذا قطعى اهللي عٌنا رزقون كحبسى عٌنا قطرهن ىل بوساك  أف عفتحوا الماءى بغطرسةو  
كما كنت  عفالوف؟ أال ةتحٌوؿي حالينا إلى أناسي ةلهثوف بألسنته  ةمينان كشماالن بحثان عن جرعًة 

ةبقى ثٌمةى كقته لتركيًل موائدى عامرة أمامنا طااـ؟ أةبقى ثٌمةى كقته لبرمجًة لياؿو ساىرةو في حياعًنا؟ أ
نأكلي منها لقيماتو ث   نلقي البواقي عحتى مواطًئ األقداـ؟ أنا ال أعكٌل ي عن أناسو  خرةنن كلو 

 صٌورتي حالىه  لسمات  شيئان ةىندل لوي الجبيني كعقرارُّ لوي األفئدة.

 

نحني نسيري على الٌنهًج ذاعون قد عكوفى بيننا  لكن أرةدي أف نستفيعى من ىذا االنحراًؼ ألنفًسنا نحن.
 كبينى علكى الٌنهاةًة مسافةه. لكن  الٌطرةعى كاحدةه كالكلُّ ةسيركفى على ىذا الٌطرةًع.

 

 أةٌها اإلخوةهلل

 

رسوؿي اهلًل كأنٌوي ةايشي بيننان ما من ظاىرةو نراىا إال كرةرةي الٌنبٌوًة صٌورعها أدؽ  عالوةرو على لساًف 
هلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  . فهل عسيت  أف عجٌددكا إةمانك  بنبٌوًة رسوًؿ اهلل؟ كىل لك  بادى رسوًؿ ا

ىذا اإلةماًف أف عجٌددكا بياتك  لرسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ؟ كىل لك  بادى ىذا أف عتوبوا إلى 
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حٌتى ةرفعى اهللي سبحانوي كعاالى عٌنا اهلًل عوبةن نالوحان؟ كأف عستنطقوا أىليك  كأكالدك  بهذًه الٌتوبًة 
ىذًه الفتن؟ كحٌتى ةكرمنا بالٌرعاةًة كالحماةة كال ةقطعى عنا رحمتوي كرزقو؟ أقوؿي قولي ىذا كأستغفري 

 اهللى الاظي ...

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~1618 ~ 
 

 

 ٍج١ً اٌمؼبء ػٍٝ ِشىالُد اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ

ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةاربنا لك الحمدي كما ةنبغي  الحمدي هلًل ث   الحمدي هللن الحمدي هلًل حمدان 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانكى الله   ال نحالي ثناءن عليك أنتى كما أثنيتى على 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدا ن عبدهي كرسولوي 
ن أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةرانن الله   صًل كسل  كبارؾ كصفيوي كخليلوين خير نبي أرسلو

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محم د صبلةن كسبلمان دائميًن متبلزميًن إلى ةوـً الٌدةنن 
 يى المذنبةى بتقول اهلًل عاالى..كأكصيك  أةها المسلموف كنفس

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ألةاـً القليلًة القادمة بذكرل اإلسراء كالماراج كما ىو الرأفي في كل عاـن ةحتفلي المسلموفى في ا
كبقطًع النظر عن الميقاًت الدقيًع المحد ًد لهذه الػمىكريمة التي أكـر اهللي بها رسولىوي محم دان صٌلى 

الػمىكريمةن فان نا  اهلل عليو كسٌل ن كبقطًع النظًر عن خبلؼ الالماًء كعلماًء الت ارةًخ حوؿى ميقاًت ىذهً 
نرل أن وي من الخير أف ةحتفي المسلموف كل عاـو بهذه الذكرلن كإننا لنرل أنها فضيلةه من الفضائًل 
أف ةنتهز المسلموفى أم مناسبة من المناسبات التارةخية المتألقة في حياة المسلمين أك في سيرة 

جال من علكى المناسبًة فرصةن للت بلقي كللمذاكرًة سيدنا محم دو رسوًؿ اهلل صٌلى اهللي عليًو كسل  ن في
في شؤكنه  كشؤكف دةنه  كللتناص ن كلكي ةسير أك ةريع فيما بينه  كاجبه طالما قد أغفلوا أك 
عغافلوا عنون كىو كاجب األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكرن كلذلكى فبل داعيى إلى أف نتسائلى في 

سنةو كانت مكرمةي اإلسراًء كالماراًج التي ميػ زى اهللي بها رسولىوي أم ةوـو أك في أم شهرو أك في أم 
محم دان صٌلى اهللي عليًو كسل  ى عن سائًر الرُّسيًل كاألنبياءن ذلكى ألنٌنا في ىذا المقاـ لسنا في مارًض 

ذاكرى عحقيًع حادثة عارةخيةن كإنما نحن في مارض انتهاًز مناسىبىةو كابتهاًؿ فرصةو لكي نجتمع فنت
 شؤكننا كلكي نتذك ر في خير سبيل ةايدنا إلى رشدنا.

 

كمركبلت المسلمين التي عستدعي منه  التبلقي كالتراكر كالتذاكرن مركبلت كثيرةن قرةبةه 
كبايدةن منها ما ىو جاث ه على صدكرى  كفي عقًر دكرى ن كمنها ما ىو قرةبه منه  جدانن كمنها ما 
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حدكًد عالمنا اإلسبلمي ىذا الذم كصفو رسوؿي اهلًل صل ى اهللي عليًو كسل  ى ىو بايده كلكن وي داخله في 
 كشب هوي بالجسًد الواحًد الذم إذا شكى منو عضوه عداعى لوي سائري الجسًد بالس هىًر كالحٌمى.

 

ـى كعحو ؿ إلى ما ةربوي أعضاءن متفٌرقةن متن ابذةن ال كنظران إلى أف ىذا الجسد الواحد قد عقس  ى كعررذى
ةرار عضوه منها بألً  عضوو  خرى نظران إلى أف  ىذا ىو كاقاينا في ىذه األةاـ. فاف  علينا كقد بقي 
فينا رمعه كبقيت فينا نسبةه ما إلى ىذا الدةًن اإلسبلميٍّ الحنيًف ةنبغي أف ننتهز فرصان كهذه لناود 

األعضاء فنجال منها كتلة كاحدةن  فنساى جهدنا من أجل أف نل   شاثىنان كمن أجل أف نايد ىذه
لال  الحياةى عسرم في أكصاًلهان كلال  اهللى سبحانوي كعاالى ةوفػٍّقينا ألف نستايد ىذا المانى الذم 
كصفنىا رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى بًو إذ قاؿهلل "المسلموف كالجسد الواحد إذا اشتكى منو 

 لحمى".عضو عداعى لو سائر الجسد بالسهر كا

أجلن إف  مركبلًت المسلمينى اليوـى كثيرةه جدان أةها األخوةن كإف  االنساف ليحاري بأمٍّ ىذًه 
المركبلًت ةبدأ .. كلكن  األمر ال ةقفي عندى ىذا الحٌدن كليست المركلة كامنةن في أف علينا أف 

ًل إذا لهذًه المراكنبدأ بهذه المركلة أك علكن كإنما المه ُّ جدانهلل أف نبحثى عن الحلوًؿ 
قلتي مٌرةنهلل إف  منى اليسيًر علي  أف أستثير حماسةى الن اًس كأف أجالى من كلٍّ منه  ما ةربوي عذكرناىا.

الرواظى كاللهبى إذا ما أردتي أف أصفى مركلةن من المركبلًت اإلسبلمٌيًة التي ةااني منها الاال ي 
ال ةرضي اهلل عز  كجل.. إنٌما الذم ةرضي اهللى أف نجال من اإلسبلميُّ قرةبان أك بايدان عٌنان لكن ىذا 

الحدةث عن مركبلعًنا مقدمةن لبياًف سبيًل الحلٍّ إليها ال بد  أف نتبي نى الحٌلن المركبلتي ماركفةه 
كالحدةثي عنها قدة ه كليسى جدةدانن كالناسي عندما ةتكل موفى عن ىذًه المركبلًت إن ما ةتباركفى في 

من الببلغةن كإنما ةتنافسوف في ساحة من التسابًع من أجل اكتساًب الاقوؿ كالقلوًب في  ساحةو 
نطاؽ الببلغًة كالبياًف كسحًر الحدةث المؤثٍّرن كىذا ال ةفيدي المسلمينى شيئان ىو استغبلؿه لئلسبلـً 

 كليسى خدمةن لئلسبلـً كال المسلمين.

 

فها كعلى عنوُّعها كقرًبها أك بادىا عٌنا ما سبيلي ىذًه المركبلتي بقضٍّها كقضيًضها على اختبل
القضاًء عليها؟ أك ما سبيلي الدخوًؿ في طرةقةو ما إلى مقاكمتها؟ ةنبغي أف نال ى أةها األخوة أف 
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هلل أف ةتضامنى المسلموفى باسً  ىذا الدةنن كأف  سبيلىنا إلى ذلكى سبيله كاحده ال ثاني لون أال كىوى
ًة التي ضربت بجذكرًىا فيما بينىه ن كأف ةاودى كلٌّ مٌنا إلى رشدًه كةتساءؿ ىل ةنبيذيكا عواملى الفيرق

ىوى مخلهه لوجًو اهلًل عز  كجل  فيما ةستثيرهي من عوامًل الٌتفرقًة بينى المسلمين. ىذا ىو الدكاء كىو 
ةن كلحسن الابلجن كىو عبلجه كاض ه كبسي ه ال ةحتاجه إلى كثير عرجمةو كال ةحتاج إلى كثير فلسف

الحظٍّ كما قلتي قبلى أةٌاـو أف  ىذا الابلجى كاقعه عحتى طاقًتنا كىو ًملكي أةدةنان فنحن نملكي إذا شئنا 
أف نتضامنى كنملكي أف ال نتضامنن كإذا كاف األمري كذلكى فينبغي أف نتساءؿ ما الس بيلي إلى أف 

لموف؟ الكلُّ ةالن أنو مؤمن باهلل عز ةتضامنى المسلموفى كةٌتحدكا كةتآلفوا كالكل ةالن أنه  مس
كجلن إذان فالكلُّ مؤمن بضركرًة اعٌباًع أمًر اهلًل عز  كجل  القائلهلل ))كاعتالموا بحبل اهلًل جمياان كال 
عفر قوا كاذكركا نامةى اهلًل عليكي  إذ كنت  أعداءن فأل فى بينى قلوًبك  فأصبحت  بنامًتو إخوانان ككنتي  

 فأنقذىكي  منها((. ن  النارً على شفا حفرةو م

 كلُّنا ةردد ىذا البيافى اإللهي  الاظي ى كىذا التكليفى الذم كضاوي اهللي سبحانوي كعاالى في أعناًقنا.

 

ماليبتينا أةُّها اإلخوةي ال عكمن في أكلئك الناس الذةن ريحٍّلوا من دكرًًى  كبيوعًه  لتستقبله ي األرضي 
اض فيتساقطوا كاحدان إثرى  خرو في براثن المرًض المهلكن نا  ىي الاراءي بل لتستقبله  األمر 

ماليبةه لكن ها فرعه عن ماليبةو كبرلن الماليبة الكبرلهلل ىي كاقاينا القذري الذم سب بى ىذه الماليبةن 
كالماليبةي الكبرل ال عكمني في علكى الحرًب الض ركًس الٌتي ما عزاؿي عرتال ىناؾ بين المسلمين 

سلمينن علك الحربي التي شاءىت خط ي أعداًء اهلًل عز  كجل  أف ال عدكرى رحاىا إاٌل على كأعداء الم
المسلمينى كالاال ي كٌلو ةرل كةنظرن أجل إنٌها ماليبةه لكنها ىيى األخرل فرعه عن ماليبة كبرل ةااني 

 منها المسلموف.

 

أخذكا ةحًلقوفى في فركًعها كةا عجبان ألناسو عميىت أبالاريىي  عن جذًع الماليبًة الكبرلن ث  
كأغالانًها كجزئياعها الطٌبيايةن عجبانن عجبان ال ةنتهي ألناس عميت أبالارى  عن رؤةة اللهب الذم 

ةتالاعد من زكاةا دارًى  كلكن ه  أخذكا ةحًلقوف في دخاًف ىذا اللهب كةتحدثوف عن  ثار ىذا 
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عتكل  عن البوسنة كالهرسك؟ أال الدخاف كضرر ىذا الدخاف ىذا ىو كاقانا كك  قيل ليهلل أال 
 عتكل  عن ىؤالء الفلسطينيين الذةن أجلوا كأخرجوا عن دكرى  بغير ذنب كبغير حٌع؟

 

كإف ىذا الط لب لاجبه ما بادىه عجبه أةضان ككأف  ىؤالًء اإلخوةى ةرةدكف مٌني أف أنسى السرطاف 
ىذا السرطاف سواءن كاف المستررم في جس  ىذه األمة كأف أعحدث بدالن عن ذلك عن  ثار 

صداعان في الرأس أك كاف اصفراران في الوجو أك كاف أةٌان من األشياء الناعجة األخرل عن ىذا 
المرضن ال ةهمني أف أعحد ثى عن دخافو لنيرافو عضطربن إنٌما الذم ةهمُّني أف أعحد ثى عن ىذًه 

الذم ةقضي عليها؟ نحني مسلموفن ىل نحن الن اًر ما الذم ألهبػىهىا؟ كما الذم أكقدىا؟ كمن ث   ما 
مسلموف فابلن؟ أكؿي مانىن من مااني اإلسبلـً كأك ؿي أثرو من  ثارًه في حياًة ثلةو من المسلمينى ىو 

الٌتضامنن كىو التكافلي كالتااكفن كىو االصطباغي بقوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )إنما المؤمنوف أخوة 
 صطباغي بهذا المانى أةُّها األخوة؟فأصلحوا بين أخوةك (ن فأةن ىوى اال

 

ىنالك على الباًد أك على القرًب منابري عاتزُّ في كلٍّ أسبوعو بالحدةًث عن البوسنة كالهرسك ربمان 
لكن  ىذه المنابرى ذاعىها ىي التي عالدٍّع صفوؼ المسلمينن كىيى الٌتي عت ه ي المسلمينى بالكفًر 

التي عجالي من جسً  الكتلة اإلسبلمٌيًة الواحدًة ًمزىقان متفرقةن كالٌررؾ كالتبدةًع كنحًو ذلكن كىيى 
شٌتىهلل ىؤالء أشاعري كأكلئك متالوٍّفةه كأكلئك كأكلئك كأكلئك. عرل ماذا نالنع باد ىذا؟ ىل نتجو 

من أجل مقاكمًة ىذا التفرةًع كمن أجل ردًع ىذا الالدع؟ أـ نت جوي إلى الجهًة األخرل من أجًل 
دكاًف المستررم بين المسلمين؟ كىل ةستطيعي المسلموفى أف ةقاًكموا عدكانان اعجوى مقاكمًة ىذا الا

إليه  قبلى أف ةوحٍّدكا صفوفه ؟ كىل أقدـ رسوؿي اهلل صلى اهللي عليًو كسل  ى على عملو ما من ىذه 
األعماؿ الجهادةة إال باد أف نظر إلى أصحابو من حولو كقد اعحدت كلمته  كاجتمع شمله  

د ىذا اإلسبلـ الاظي  ما بينه ؟ عرل لو ل  ةتحقع له  ذلكى أفكافى ةت جوي رسوؿي اهلًل صل ى اهلل ككح  
عليًو كسل  ى إلى األشواًط األخرل كىوى رسوؿي اهلًل صل ى اهلل عليو كسل ى؟ كاف ةالمنا ككاف ةخطٍّ ي لنا 

 ككاف ةرشدينا.
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مٍّ من أجًل القضاًء على عدكافو ةستررم فابلن عرل ما ىي الجدكل من أف نخطٍّ ى للكبلـً النظر 
ضد  إسبلـً المسلمينىن كقد عحو ؿى المسلموفى على مستول الرُّاوًب مع حك امه  كعلى مستول 
القادة باضه  عجاه باض؟ عحو لوا إلى ًمزىؽن كعحولوا إلى فئاتو متالارعةن إذا كاف المسلموفى قد 

أعدائه  ال ةنقلبوفى ى ي ااخركفى إلى الامًل ذاعو؟ شيءه غرةبه عحولوا إلى فئاتو ةتالارعوفى فماًؿ 
أف ناجبى إذا كاف المسلموفى قد أصبحت مهم تػيهي  أف ةحارب باضه  باضان إف بالقيل كإف بغير 
القيلن لماذا عتاج بي من أف ةفال أعداءي المسلمينى به  ما ةفاليوي المسلموفى باضىه  مع باض؟ 

لموف ةدان كاحدةن لو كانوا صفان كاحدانن لو كانوان قلبان كاحدان ككانت كحدعه  لماذا؟ لو كاف المس
عنبثع من االصطباًغ بحقيقًة الابودة ًة هلًل عز  كجل  لرأةتى أف  اهللى سبحانوي كعاالى كف  أةدمى أعدائًًه  

بل عندما كانوا متفقين عنهي  كما كف  أةدةىه  عن ذلكى الرعيًل األك ؿ عندما كانوا مسلمين حقانن 
 كمتساندةن.

 

كمن أةن ةأعي ىذا التضامن أةها اإلخوة؟ ةأعي التضامني من مارفًة أف  اإلسبلـى ليسى مجر دى نظاـو 
 كإن ما ىوى قبلي ذلكى عبودةٌةي راضيةه خاضاةه هلًل عز  كجٌل.

 

بينىها كعضامىنىت الجماعاتي  بالت ااكًف على كلٍّ المستوةاًت اٌعحدت الجماعاتي اإلسبلمٌيةي فيما
اإلسبلمٌيًة مع قادعًها كاع حدت أك عضامنت قادةي المسلمينى باضيه  مع باضن كلكن طالما كٌنا 

نتالو ري كنحني مسلموفى ننادم باإلسبلـن طالما كٌنا نتالوري اإلسبلـى مجر د نظاـو فوقيٍّ مجر دن منهجى 
تالوُّرى ال ةمكني أف ةقضيى على أمٍّ مركلةو في حياعنا ألننا ل  حياةو مجٌردن بضاةى قوانينن فاف  ىذا ال

نتاامل مع اإلسبلـ الذم ارعضاهي اهللي لنا. ل  نتاامل مع اإلسبلـً الذم قاؿ اهللي عز  كجل عنوهلل )اليـو 
أكملت لك  دةنك  كأعممت عليك  نامتي كرضيت لك  االسبلـ دةنان(. نحن نتااملي مع ثمرةو من 

بلـ كلكٌننا ال نتااملي مع شجرعًو بدئان من الجذًع الٌضارًب جذكرىهي في القلًب كصاودان إلى ثماًر اإلس
 ىذه الثمار.
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المسلموفى أك أكثري المسلمينى اليوـى إنٌما ةحلموفى باسبلـو حضارمٍّ ةحلموفى باسبلـً الٌنظاـن ةحلموفى 
متألٍّعن أك ةحلموفى بأف ةقطيفيوا الثٍّمارى باإلسبلـ المنهجن كباختالارهلل ةحلموفى باإلسبلـ الحضارمٍّ ال

دكفى أف ةتًابوا أنفسه  في إةجاد ىذه الثمار كفي استنباعها. أٌما المسلموف من قىبًلنا فبل كاهلًل ل  
ةكونوا ةحلموف بالٌثمارن كلكنه  كانوا ةحلموف بأف ةغًرسوا شجرةى الابودةة هلل بين حناةا ضلوعه  

وفى إلى أف  اهللى راضو عنه  فيها ث  إف  اهللى عز  كجل  أكرمه  بهذًه الثٍّمارن كأف ةكونوا في حاؿو ةطمئنٌ 
فاذا عدنا إلى ما كافى عليًو أكلًئكى الاٌلحابةن إلى ما كاف عليًو ذلك الٌرعيلي األك ؿ كرعينا إسبلًمنا 

ىذه الحقيقةى سرعافى ما عجماينا انتماءن بالابودةة إلى اهلل كامتثاالن إليًو ث   افترضنا ىذه الحقيقةن فاف 
كسرعافى ما عؤلٍّفي بين أشتاعًنا على كلٍّ المستوةات كعلى سائر المستوةاتن كعندئذو ةقذؼي اهللي 

 سبحانوي كعاالى الرُّعبى في قلوًب أعدائنا.

 

هلل إنٌوي لاجبه ال ةنتهي من أف ةدًرؾى ىذًه الحقيقةى أعداءي اإلسبلـ ث   ال ةدرًكىها  كةا عجبان بل أقوؿي
المسلموفن أدركىها أعداءي اإلسبلـً فبدأكا قبلى أف ةحارًبونا بتقطيًع أكصالًنا كبتمزةًع شمًلنان كلػم ا 
عحق عى له  ما طلبوا بدأكا باد ذلك بالحرًب التي عارفوفن كغاب عنا ما ل  ةغب عن أعدائنان 

حدعنا ألف الناس إذا  ؿي إلى عباد هلل كنسينا أف قوعنا في عضامننان كنسينا أف إسبلمنا إنٌما ةاني ك 
بالسلوؾ االختيارم ال بد  أف عؤكؿ حياعه  إلى كحدةو متضامنةو متكافلةن ل  ناي ىذا المانى 

بالوقًت الذم كعاه أعداؤينا كإنما حططنا أنفسنا في طرةعو ةناقضي ذلكن كأماٌنا في عقطيع أكصالًنان 
شٌتىن كةأعي من ةقوؿ لي باألمسهلل أال سبيله إلى القضاًء  كأماٌنا في عحوةل إسبلًمنا إلى إسبلماتو 

على ىذه الخبلفات االجتهادةة؟ ككأف الخبلفاتى االجتهادةٌةى ىي الجرثومةي التي عفتكي في حياعًنان 
كىذه أةضان من المالائبهلل ىذه الخبلفاتي االجتهادةٌةي موجودةه في عالر رسوؿ اهللن موجودةه في 

في الاالًر الذىبيٍّ في حياًة المسلمينن إذان ىيى ليست جرثومةن بل ىي  عالًر الاٌلحابةن موجودةه 
أبوابي غنىن كثركة. كلكن الماليبة ال عكمن في ىذه الخبلفاتن الماليبةي عكمني في القلوًب التي 
ل  عتطه رن في الٌنفوس التي ل  عيزكىن كلو شئتى أف عأعيى بكمٌيةو من الاسًل الذم جالوي اهللي شفاءن 

اًس فأفرغتىوي في كعاءو قذرن في كعاءو متنجٍّسن أفتغلبي طهارةي الاسًل الٌنجاسةى أـ عغلبي النجاسةي للنٌ 
طهارةى الاسل؟ الاسلي ةفسيدي. فما قيمةي أف أحتضنى أموران خبلفٌيةن إذا كانت ىذًه األموري الخبلفٌيةي 

ن منى الايجبن منى الس اًي كراء عجتمعي في فؤادم مع مراعرو من األحقادن من الٌضغائنن منى الٌرةاء
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ـي الحعُّ ىو الابودةٌة هللن  الماللحًة الرخاليةن كراء األنانيةن ىذا ىو الذم ةجاليني أقوؿهلل اإلسبل
ألف  الذم ةحرؽي ىذه المراعرى كل ها إنٌما ىو شاوري اإلنساًف بابودةٌتًو هللن فاذا شارتي بأٌني عبده هلًل 

ين سىحىعى عالبي تين سىحىعى حقدمن سحع أنانٌيتين سىحىعى كل  ىذًه المااني سىحىعى ىذا الرُّاوري كبرةائ
 القذرًة التي قذ رت كعاء قلبي.

 

كلذلكى ةخي لي إلى كثيرو من الن اًس أف  ىذًه الخبلفاًت االجتهادة ةى ىيى الٌتي صىد عت صفوؼى 
ه الخبلفات إلى ما ةقتضيو ىذا المسلمينن ىيى ل  عالدع لكٌنها صادفت منبتان سيئان فتحولت ىذ

ًء كزةادًة الماًء في أصوؿ  ـى الغزالي  القائلهلل )زةادةي الالً  في الر جيًل السيٍّ المنبتن كرح ى اهللي اإلما
الحنظًل كل ما ازدادى رةٌان ازدادى مرارة(. أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةجالى من ىذًه المالائًب التي 

ةو في حياعًنا كسر  عأدةبو للٌرجوًع إلى دةًننان كأسأؿي اهللى عز  كجل  أف ةرزقىنا ابتبلنا بها سببى ةقظ
 اإلخبلصى في دةًنون أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...

 

 

 الحدةث عن اإلسراء كالماراج في ظل كاقع ميٍخًجل

 

 ُْٗٗ/ُِ/َّعارةخ خطبة اإلماـ البوطي في 

 

حمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل ال
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
رسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أ

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.



  

 ~1615 ~ 
 

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

ةتحدثوا في مثل ىذه األةاـ من كل عاـ عن مكرمة  لقد دأبت عادة الخطباء كالمتكلمين أف
اإلسراء كالماراج التي اخته اهلل بها رسولو محمدان صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن كلقد كنا 

نتحدث عن ىذه المناسبة في مثل ىذه األةاـ كنحن مرحونوف باألمل؛ األمل الذم نرل دالئلو 
ألرض كمغاربها لحماةة اإلسبلـ كلرعاةة حقو بارزة أمامنا في نهوض المسلمين في مرارؽ ا

كالستاادة ما سلب من أرضون فكاف الحدةث عن اإلسراء كالماراج مالحوبان بغلياف الراور 
 اإلسبلمي المتجو إلى استاادة الحع كاستاادة األرض.

 

 كلكننا في ىذا الااـ عندما نرةد أف نتحدث عن دركس اإلسراء كالماراج نجد أنفسنا في عراجعو 
بدالن من اإلقباؿن كنجد أنفسنا كمن حولنا الكثير كالكثير من األةدم التي عرعفع باالستسبلـ أماـ 
ىذه الحالة التي نراىا من حولنان إف التفتنا ةمينان أك التفتنا شماالن. كيف ةمكن أف عكوف النفس؟ 

ية الكبرل؟  ككيف ةمكن أف ةكوف الباؿ كالفكر منسجمين في الحدةث عن ىذه المناسبة القدس
كيف ةكوف اإلنساف كىو غرةع في بحار الخجل من اهلل سبحانو كعاالى؛ عندما ةجد أكثر 

المسلمين من حولو كقد نكالوا على أعقابه  كعركوا األمانة التي علقها اهلل عز كجل في أعناقه ن 
ح الذةن أةدةه  باالستسبلـ باد أف كانت أةدةه  مليئة بالقوة كالسبل -كما قلت لك    -كرفاوا 

ةتجهوا بهما المسلموف سايان الستاادة الحع ال أكثرن كالستاادة المقدسات ال أكثر من ذلك. إف 
 اإلنساف ليخجل كإني ألشار بالحياء من اهلل عندما أرةد أف أعكل  عن دركس اإلسراء كالماراج.

 

وع عسمع نبأن أال عبلحظوف أةها األخوة كيف عتزاةد األةدم من حولنا لبلستسبلـن في كل أسب
جدةدان كفي كل فترة مقبلة عسمع خبران عن جهة جدةدةن ال أقوؿهلل  منت بالسل  بل رفات ةدىا 
باالستسبلـن الادك جاث ن كالقدس التي ةتحدث عنو الخطباء بمناسبة اإلسراء كالماراج سليبةن 

ىذه البقاة  كالادك ال ةزاؿ مستررةان في طغيانو كبغيون كال ةزاؿ ةؤكد أف ةده لن عنحسر عن
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اإلسبلمية المقدسةن ث  ةدعو باد ذلك كمع ذلك إلى أف نسالمو؛ أم ةدعونا إلى أف نستسل  
لقراره ىذا. علك ىي الترجمة الحقيقية لدعول السل  سواء جاءت من أمرةكا أك ظهرت من 

 إسرائيلن ىي دعوة إلى أف نستسل  لقراراعون ةده لن عنحسر عن قدسنا التي ىي ملك اإلسبلـن
كطغيانو لن ةتقله شيء منون كمستوطناعو ستظل كما ىي. كمع ذلك عاالوا فاستسلموا لقرارنا 

ىذان كالمسلموف من حولنا ال عزاؿ أةدةه  عرعفع استجابة لهذه الدعوة. كيف نتكل  عن اإلسراء 
كالماراج؟ ككيف نتجو بوجوىنا إلى المالطفى صلى اهلل عليو كسل  كىي ملطخة ببقع الخجل من 

 ا النكوص على أعقابنا كمن ىذا الواقع الدامي الذم نايرو.ىذ

 

قلت لك  باألمس أةها األخوةهلل إف اإلسبلـ ىو دةن السل  كىل من دليل على ىذا أكض  كأقول 
من اس  السبلـن من اس  اإلسبلـ. كىل من دليل على ىذا أكض  من قولو عاالىهلل "ةا أةها الذةن 

عتباوا خطوات الريطاف إنو لك  عدك مبين" فلئن بحثت عن من  منوا ادخلوا في السل  كافة كال 
ةالدؽ في عرسيخ دعائ  السبلـ في األرضن فانظر إلى اإلسبلـ كالمسلمينن كانظر إلى عارةخ 

اإلسبلـ ةحدثك عن صدؽ اعجاه اإلسبلـ كالمسلمين إلى عرسيخ دعائ  السل  في األرض. كلو 
ع الدالة على ىذان لضاؽ بنا الحدةثن كلكن اإلسبلـ أردنا أف نفت  ملف التارةخ لنبرز الحقائ

الذم دعى إلى السل  علمنا كيف نغرس فسيلة السل  فوؽ أرفع ركابي األرض. ىذا اإلسبلـ 
علمنا أف السل  ال عستنبت بذكره إال في مناخ الادؿن فحيثما كجد الادؿ ال بد أف ةخضر السل  

أف ةزىع السل  كالبد أف ةتحقع في مكاف ذلك فوؽ علك التربةن كحيثما فيقد الادؿ فبل بد 
الطغياف كالبغي كالادكاف. ىذه ىي الحقيقة كىكذا علمنا إسبلمنا كىكذا سار المسلموف من قبل 
عندما غرسوا نبات السل  فأةنع مخضران فوؽ ركابي األرض اإلسبلمية كلهان سلوا التارةخن سلوا 

مسلموف اليـو حيث عسيل الدماء الزكية لقد البقاع التي كصل إليها اإلسبلـن حيث ةقتل ال
استظلت علك المناطع باإلسبلـ ىل ضاؽ المسلموف ذرعان بغير المسلمين بتلك البقاع؟ ىل 
حالد المسلموف النالارل كاليهود كمن لف لفه  ألنه  ةركلوف بقاان بين المسلمين زرقاء أك 

ىذه المناطع كلهان لما مد ركاؽ سوداء أك حمراء ىل فالوا ذلك؟ ال بل مدكا ركاؽ الادؿ في 
الادؿ استنبت من خبلؿ ذلك السل ن فنحن الذةن نال  الناس كيف ةتحقع السل  فوؽ األرضن 

كعلك ىي مهمتنا كعلك ىي رسالتنان كلكننا عندما ندعو إلى ذلك كنخطو خطواعنا في سبيل ذلكن 
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أف عنبت جذعان فوؽ صخر؟  نال  أف النبات ال ةمكن أف ةستنبت إال في عربة مناسبة. ىل ةمكن
 ال ةمكن ىذا كالتربة المناسبة للسل  إنما ىي عربة الادؿ فأةن ىو الادؿ؟

 

عندما ةكوف ىذا الادك الجاث  في أرضنا ال ةزاؿ ةمد ركاؽ طغيانو كال ةزاؿ ةرسخ مستوطناعو التي 
لن عاود إلى  اغتالبها من المسلمينن كال ةزاؿ ةؤكد في اليـو باد اليـو أف القدس اإلسبلمية

حظيرة اإلسبلـن أجل أف القدس اإلسبلمية لن عاود إلى حظيرة اإلسبلـ. كيف ةتوقع أف عكوف ىذا 
 الطغياف حقبلن لسل و ةمكن أف ةستنبت فيو؟

 

نا  ىنالك مستسلموف من حولنان كنسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ال ةتسرب ىذا االستسبلـ إلى 
أف ال ةتسرب ىذا االستسبلـ إلى ىذه األرض المكلوءة بحماةة  أرضنان كنسأؿ اهلل سبحانو كعاالى

اهلل كما ال نال  كيف ةمكن؟ ىؤالء المستسلموف ليسوا ى  ربما الذم ةنطع التارةخ من خبلله  
أبدانن ىؤالء المستسلموف سيزىقوفن كمن كراء ىؤالء مسلموف لكنه  مسلموف هلل مسلموف لدةن 

اهللن فاف عكلموا فباس  اهلل ةتكلموفن كإف عالرفوا فالى ىدمو من  اهلل مسلموف لسلطاف اهلل كألمر
شرعة اهلل سبحانو كعاالى ةتالرفوفن كال ةمكن إطبلقان الستسبلـ مهين أف ةكوف رداءن إلسبلـ كرة ن 

ال ةمكن أف ةتحقع ىذا بركل من األشكاؿ؟ من ىو ىذا الغر؟ من ىو ىذا المغفل الجباف؟ 
ؿ البغي ىناؾ عالنع حقيقة السل  ىنا من؟ من ىو الذم ةالدؽ؟ كيف الذم ةؤمن بأف أمرةكا كدك 

ةمكن لسلطاف الغرب الذم ةمزؽ السل  كالذم ةحرقو في أعوف علك الحرب الظالمة الضارةة التي 
ةذب  فيها المسلموف البرءاء ث  ةبياوف السل  في ببلدنا ىنان الذةن ةذبحوف السل  كةقطاونو إربان 

كن أف ةكونوا ركاد سل  حقيقي ىنا في الررؽ إطبلقان. كيف ةمكن أف نالدؽ إربان في الغرب ال ةم
أف عنظر أمرةكا إلى ىؤالء المسلمين الذةن ةذبحوف في علك الببلد اإلسبلمية كى  برئاء من كل 
ذنب  منوف في دةارى  ال ةرةدكف إال الحع الذم أذعنت بو الدنيان ال ةطلبوف أكثر من عقرةر 

باألمس أناس غير مسلمين بتقرةر المالير فرفات ركسيا ةد االستسبلـ له ن الماليرن كقد طالب 
كىؤالء ةطالبوف بتقرةر المالير فق ن ال ةبغوف ال ةطغوف ال ةقتنالوف حقان من صاحب حع ال 

ةسيئوف ال ةضيقوف سبيبلن لسل  عالمي ق  في  ةذبحوف؟ في  ةقتلوف؟ فيما عهدـ دكرى  بل قراى  
 بل مدنه ؟
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ةن ةفالوف ىذا أك ةباركوف ىذا ى  الذةن ةبياوننا السل  ىنان أفيمكن أف ةكوف إنساف ىؤالء الذ
عاقل مالدؽ لهذا الذم ةجرم. السل  ال ةتجزأ أةها األخوة. كاإلنساف أك الدكلة التي عرةد أف 

عقـو دالالن لبضاعة السل  في الاال  ةنبغي أف عغار على السل  الذم ةمزؽ ىناؾ دكف أم موجب 
أم سبب ق ن ركسيا عفال فالها ىذا ككأنها الوحيدة على مسرح الاال . أةن أمرةكا التي كدكف 

عرسل رسلها في كل أسبوع أك أسبوعين إلينا ليستنهضونا إلى السل  مالها ال عستنهض ركسيا إلى 
 السل ! مالها عستنهض أكلئك األكغاد ليوقفوا مجزرعه  المتجهة إلى أناس برئاء ل  ةقتنالوا أرضان 

ل  ةقتنالوا قدسان! ل  ةقتنالوا حقان اخر بركل من األشكاؿ  منوف في عقر دكرى  مالها ال عال  
 ركسيا السل  كما عالمنا ىنا؟

 

قيل ليهلل لماذا ال نتكل  عن مآسي المسلمين في علك الدةار في الخطب كالدركس كنحو ذلك؟ 
د كأعكل  باد صمت؟ إنني  قلتهلل كىل صمتي مرة عن مركلة المسلمين في علك الدةار حتى أعو 

كلما عكلمت عن مركبلت المسلمين فأنا أعكل  عن البوسنة كالهرسك من خبلؿ ذلكن إنني  
كلما عكلمت عن مأساة عجزأ المسلمين كعألب باضه  على باض فأنا إنما أعكل  عن مالائب 

ف ةال   البوسنة كالهرسك كالريراف كغيرهن كالذم ةرةد أف ةتكل  عن مآسي المسلمين ةنبغي أ
كيف ةخط  للحدةث عن ىذه المآسين عمامان كما خط  أعداؤنا لتلك المآسين أعداؤنا الذةن 

ةمزقزف السل  ىناؾ كةحاكلوف أف ةادموا اإلسبلـ من جذكره ىناؾ. ماذا صناوا قبل ذلك؟ قطاونا 
ات إربان إرب جالوا كل شرةحة عقف بالمرصاد أماـ الررةحة األخرلن استثاركا كىيجوا الخالوم

كالتناقضات بين المسلمين في كل بلدة إسبلميةن طبقوا ما ةنه عليو عقرةر مجلس األمن القومي 
ن كالذم ةقوؿ ةنبغي إثارة التناقضات بين المسلمين في كل دكلة ِٗاألمرةكي الذم أعلن في عاـ 

ةنهوا ىذا  إسبلمية حتى عتآكل قواىا. عندما أعحدث أدعوا أبناء أمتي كدةني إلى أف ةتحدكا إلى أف
الخالاـ إلى أف ةفكوا االشتباؾ إلى أف ةاودكا أمة كاحدة إلى أف ةطبقوا قوؿ اهلل عز كجلهلل 
"كأطياوا اهلل كرسولو كال عنازعوا فتفرلوا كعذىب رةحك "ن فأنا أعحدث عن مركلة البوسنة 

ة كالهرسك كليس الحدةث عن ىذه المركلة أف أمسك مسبحة كأقوؿهلل البوسنة كالهرسك البوسن
كالهرسكن كليس الحدةث عن مركلة المسلمين ىناؾ أف أستثير الاواطف لدل المسلمين 
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كأحيلها إلى لهب ةتلظا حتى إذا سألوني ما الامل؟ قلت له هلل علك مهمتي أف أستثيرك  كأمضي  
كثيركف ى  الذةن ةقولوف بهذه الطرةقة عن مآسي المسلمين لكن ىذا ليس سبيبلنن السبيل أف 

 نهج الطرةع الذم ةنبغي أف نسلكو لحل ماضلة المسلمين ىناؾ.أعحدث عن الم

 

أما كاهلل الذم ال إلو إال ىو لو كاف المسلموف اليـو متضامنين على مستول الراوب كالفئات 
كالجماعات اإلسبلمية كعلى مستول الحكاـ كالقيادات لما جرأ أكلئك األكغاد أف ةفالوا فاله  

لمجازر في صفوؼ المسلمين ىناؾ ق ن عل  ذلك من عل  كأف ةثيرك ىذه المالائب كىذه ا
كجهل ذلك من جهل. كلكننا لما خضانا لتلك المخططات التي رسمت في ظبلـ ليل في الغرب 
ىناؾن كانالانا إلرادعه  كلتالرفاعه  طلبوا منا أف نالب  مزقان متدابرة. قلناهلل نا  سنالب  كذلك 

ف الذةن ى  متمسكوف بحبل كاحد ةسيركف على كأصبحنا كذلكن عندما طلبوا أف ةالب  المسلمو 
صراط كاحد ملتزموف بررعة كاحدة عندما طلبوا منا أف نالب  فئات متناقضة متالارعة ةذب  
المسل  أخاه المسل ن قلناهلل نا  لبيك ىا نحن قد فالنا ذلك. عندما استجبنا لتلك الخط ن 

دىا كقبلهان فاذا أردت أف أعكل  كلدت مآسي المسلمين في البوسنة كالهرسك كما حولها كما با
عن مآسي المسلمين فينبغي أف أدخل البوابة المنطقية إلى الحدةث عنهان كالبوابة المنطقية ىي 

 ىذا الذم أدعوا إليو دائمانهلل

 

أةها المسلموف أسقطوا حواجز الفرقة مما بينك . أةها المسلموف عودكا إلى جذع كحدعك  كاعركوا 
كل غالن منها سبلحان ةمسك بو المسل  لينح  بو عدكانان على ظهر   األغالاف التي جالت  من

أخيو المسل ن حدةثي عن البوسنة كالهرسك أف أنادم المسلمين حكامان كشاوبان أف ةاودكا 
فيتضامنوان إف ل  ةستطياوا أف ةتحدكا كأف ال ةجالوا عضامنه  عكتيكان بل أف ةجالوا عضامنه  

أف ةتحوؿ عنون كإال فاف المسلمين ال بد أف ةالبحوا مضغان مضغان  شرعة كمنهاجان كمبدأن ال ةمكن
مضغ كال بد أف ةزدرد  أعداء المسلمين ىذه المضغ كاحدة إثر أخرلن كل مسل  ةال  ىذه 

الحقيقةن كال ةمكن حتى للمغفلين أف ةجهلوىا ىذه ىي الكلمة التي ةمكن أف نقولها بمناسبة 
كلكل مسل  أف ندعوا أنفسنا كإخواننا إلى أف ةتحدكان إلى اإلسراء كالماراج. كناليحتي لنفسي 

أف ةطبقوا أمر اهللن إلى أف ةرعو إلى كبلـ اهلل "كال عكونوا من الذةن فرقوا دةنه  ككانوا شياا كل 
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. أقوؿ قولي ىذا ك أستغفر اهلل  حزب بما لدةه  فرحوف" ىذه ااةة عنطبع كةا لؤلسف علينا اليـو
 الاظي .   
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 َِئ١ٌٚخ ا٢ثبء رغبٖ أثٕبءُ٘ ٚثٕبرُٙ فٟ اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

 كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 ي المذنبة بتقول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفس

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

مناسبةه ةجدر أف نتنبو إليها في أكائل كل صيفن عندما عغلع المدارس أبوابها كعنتهي أنرطة 
الطبلب كالطالبات المتجهة إلى دراسته  كدراستهنن عندما ةقبل الرباب إلى ساحة من الفراغ 

 فٌت  باباف اثناف أماـ ىؤالء الرباب.رىيبة في ىذه األشهر من القيظن ةت

 

\ 

الباب األكؿهلل عليو شياطين من اإلنس كالجن ةدعوف ىؤالء الفتية ذكوران كإناثان إلى الولوج في ىذا 
البابن فاذا كلجوا ككلجن .. رأكا داخل ىذا الباب من األمور كمن األسباب التي عتخطف 

ؿ كالضياع رأل ىؤالء الفتياف أنواعان ال عحالر اإلنساف من ساحة الرشد كعزج بو إلى أكدةة الضبل
من ىذه األمور التي عفنن فيها شياطين اإلنس كالجن. كإلى جانب ىذا الباب بابه  خر في 

 الطرؼ الثاني.
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الباب الثانيهلل عليو أناسه ةغاركف على دةًن اهلل عز كجل كةغاركف على حرمات اهلل سبحانو كعاالىن 
ةمؤلكا فراغ ىذه األشهر بما ةرضي اهلل سبحانو كعاالىن بما ةزةدى   ةدعوف ىؤالء الفتية إلى أف

كما قلت   -رشدانن بما ةزةدى  ثقافةن كعلمانن بما ةحالنه  من خطاطيف الضبللة كالبغي المتمثلة 
 في شياطين اإلنس كالجن. -لك  

 

لو كأف نتناص  ىذاف الباباف ةتفتحاف في مثل ىذه األةاـ من كل عاـن كالريء الذم ةنبغي أف نقو 
على أساسون ىو أف على ااباء جمياان أف ةوجهوا أبنائه  في ىذه األشهر إلى ما ةرضي اهلل 

سبحانو كعاالىن ةنبغي أف ةوجهوى  إلى الساحة التي عزةدى  ثقافةن كعل ن كعزةدى  حبان هلل سبحانو 
السلوؾ في ىذا الطرةع أف  كعاالى كمخافةن من اهللن كعزةدى  شاوران بهوةاعه  كإنسانيته . كنتيجة

الواحد منه  ةرجع بخير الدنيا كااخرةن ةرجع برب  في الدنيا عاجلن كبرب   خر من مرضاة اهلل 
سبحانو كعاالى  جلن كالسبل إلى ذلك ميسرة كميفىٌتحةه في مجتمانا كهلل الحمدن كلكن األمر 

ده كةحافظ عليه  من القوانه ةحتاج إلى من ةبحثن كاألمر ةحتاج إلى من ةغار على أىلو كأكال
 كمن ىؤالء الخطاطيف الذةن أحدثك  عنه .

 

كال شك أنو بمقدار ما ةنر  جند اهلل سبحانو كعاالى في ىذه األةاـ لحماةة الجيل من كل سوء 
كانحراؼن فاف ىنالك فئات أخرل عنر  ىي األخرل نراطهان ذلك ألف بينها كبين شياطين 

كجل عهودان كمواثيع خفية أك مالنة. فما الموقف الذم ةنبغي أف  اإلنس بل بين أعداء اهلل عز
 ةتخذه كل أب ناص ؟

 

الموقف ىو ىذا الذم أقولو لك ن كإف عٌزت السبل أماـ الرباب في أشهر البطالة ىذهن فما أةسر 
ن كمثابة درسو بل عدارس.  أف ةتخذ ىؤالء الرباب من بيوت اهلل عز كجل مثابة لقاءون بل عبلؽو

كإف ىنالك سببلن كثيرةن أخرل عنسي ىؤالء الرباب أكقات فراغه ن كعجاله  إف ى   فكيف
استجابوا ألمر اهلل عز كجل ساداء في دنياى  ك خرعه ن كلكن ةظل اإلنساف رغ  ىذا كلو 

 مردكدان إلى عاملين اثنينهلل
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مهاتن البلمباالة الاامل األكؿهلل ىو البلمباالةن كذلك ىو الاامل الذم ةتمثل في حياة ااباء كاأل
كعدـ االىتماـ بالواقع أك المنهاج الذم سيتخذه أكالده في ىذه األةاـ أك في ىذه األشهرن كال 

ةمكن إلنساف أف ةحتضن ىذه البلمباالة كأف ةتاامل مع أكالده على أساسها إال إذا كاف محجوبان 
ك أف ةكوف من غير عن ربو كخالقو سبحانو كعاالىن كسياف باد ذلك أف ةكوف من الماللين أ

 الماللين.

 

الاامل الثانيهلل ىو الاامل الغرةزمن الذم ةستثير كل إنساف منان كىذا الاامل الغرةزم ةمثل الورقة 
الرابحة األكلى كاألخيرة التي ةلاب بها أعداء اهلل سبحانو كعاالى المتربالوف بأكالدنان كالمتربالوف 

ك  جمياان أف اإلنساف الذم ةستجيب استجابةن  كعبين ل -أةها األخوة  -بربابنان كلقد علمت  
كيفية لغرائزه ال بد أف ةضيعن البد أف ةقع بين ماضغي الرقاءن كىذه حقيقة ال إشكاؿ فيها كال 
رةب فيهان كلقد رأةنا كثيرةن من الرباب استجابوا لغرائزى  في بادئ األمر عن طرةع استجابة 

 -كما قلت لك    -اليف باد أف عغلع المدارس جزئية لبرامج أك لمناىج عاقد عادة خبلؿ ال
أبوابها فماذا كانت الااقبة؟ جرعه  الخطوة األكلى إلى خطواتن كجرعه  الخطوات األكلى إلى 

انزالؽ في أكدةةن كلما انزلقوا في علك األكدةة ل  ةاودكا ةستطياوف أف ةملكوا ال رشدى  
اهلل الذم كانوا ةتمسكوف بون ككقاوا ىكذا  الدنيومن كال ةستطياوف أف ةلتفتوا عائدةن إلى صراط

 بين ماضغي الرقاء الدنيوم أكالن كالرقاء األيخركم ثانيان.

 

كما أعجب كأغرب كبلـ األب أك ااباء الذةن ةلجؤكف إلى مثلي عندما ةقاوف في مضاةعن أك 
نع؟ ككأف عندما ةقع أكالدى  في مضاةع كةسأؿ الواحد منه  كاحدان مثليهلل ماذا نامل؟ ككيف أص

مفتاح حل ىذه المركبلت إنما ىو بيًد إنسافو مثلي فق ! دكف أف ةتبين ىذا اإلنساف أنو مسؤكؿه 
قبلي عن أكالده كدكف أف ةذكر كبلـ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  " كيلك  راع ككلك  

 مسؤكؿ عن رعي تو"
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كعجبر على أف عاالي اهلل  ما مانى أف ةسألني سائل عن حك  ابنتو عندما عزج في ماسكر
بحجابها ما مانى ىذا السؤاؿ؟ اسأؿ ربكن كال عسأؿ عبدان مثلي. كلقد سألت ربك ةـو قرأتى  
كتابون كسمات عنزةلون كعبين لك قرارهن إذف أنت الحك  الادؿ في ىذه القضيةن كأنت الذم 

ن فاما أف عستجيب ألمراهلل عز كجلن كإما أف عستجيب ألمر غير اهلل عز كجلن  عستطيع أف عبـر
 أنت الذم عملك أف عحل مركلتكن ألنك مسل  مثلي؛ عال  دةن اهلل عز كجل كما أعل .

 

كعندما عواكل المسلموف في نقاط المسؤكليات التي كزعها اهلل عز كجل عليه ن كعندما التجأ 
على فئات من  أناسه فأسندكا ظهورى  إلى جدراف البلمباالة كالبلمسؤكليةن ث  ألقوا التباات كلها

أمثالي! ةـو فال المسلموف ىذا ككىلىهي  اهللي عز كجل إلى أنفسه ن كجاله  ةتيهوف في دائرة 
مفرغةن ككأنه  ال ةالموف كيف ةخرجوف من ىذه الدائرة المفرغةن كى  ةستطياوف أف ةخرجوا منها 

 لو شاؤكا.

 

نجيلو كال زبورو كال فرقاف أف اهلل عز كقد قلتي مرةن إف اهلل عز كجل ل  ةػىقيل ال في عوراةو كال في ا
كجل أعطى صبلحية لباض عباده أف ةحملوا عباده ااخرةن على أكتافه  كةدخلونه  الجنة أبدانن 

ل  ةاطي اهلل عز كجل ىذه الالبلحية لباض عباده أف ةفالوا بااخرةن ىذا. بل قاؿ في محك   
خًرجي لوي ةوـى القيامًة كتابان ةلقاهي منروران إقرأ كتابك كفا كتابوهلل " ككل  إنسافو ألزمناهي طائًرىه في عينقو كني 

بنفسك اليـو عليكى حسيبان" لن عقرأ ةـو القيامة كتابين كلن أقرأ كتابك كلن عتحمل من ذلك كزران 
ارعكبتون كلن أعحمل من ذلك كزران أنت الذم ارعكبتون كل ما في األمر أف علي أف أقف مثل ىذا 

 مثل ىذا الكبلـن علك ىي المسألة الثانية.الموقف فأقوؿ لك 

 

نا الريشد كأف ةغرسى في أفئدعنا خوفو كحبو ك اإلخبلص لوجهو أقوؿ  كأسأؿي اهلل عز كجل أف ةيلًهمى
 قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  .      
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 شوٚؽ ال ثل ِٕٙب الغزٕبَ شٙو شؼجبْ

 

افئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةك
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

الذم كاف ةحًفل بو رسوؿ اهلل إنك  لتالموف أف ىذا الرهر ىو شهر شاباف المبارؾن كأنو الرهر 
صلى اهلل عليو كسل  كةهت  لمقدمو. ركل النسائي من حدةث أسامة بن زةد رضي اهلل عنهمان أنو 
رضي اهلل عنو قاؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل هلل ةارسوؿ اهللن ما رأةناؾ عالـو في شهرو كما 

ةغفل عنو الناس كىو شهره عرعفع  عالـو في شهر شاباف. فقاؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل "ذلك شهره 
فيو األعماؿ إلى اهلل سبحانو كعاالى كأحب أف ةرعفع عملي إلى اهلل عز كجل كأنا صائ ". كلقد 
ركل البيهقي بسندو جيد عن عائرة رضي اهلل عاالى عنها قالتهلل قاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ن فقمت كحركت اصبع قدمو كسل  ذات ليلة فاللى فأطاؿ السجود حتى ظننت أنو قد قيًبض
فتحرؾن أم فالمت أنو صلى اهلل عليو كسل  بخيرن فادت كسماتو ةقوؿ في دعاء سجودههلل 

"الله  إني أعوذ برضاؾ من سخطكن كأعوذ باافيتك من عقوبتكن كأعوذ بك منك ال أحالي ثناءن 
لاائرة رضي عليك أنت كما أثنيت على نفسك" فلما انتهى من صبلعو قاؿ عليو الالبلة كالسبلـ 

اهلل عنهاهلل "أظننت أنني أخيس بك؟ أعالمين أم ليلة ىذه" قالتهلل اهلل كرسولو أعل . قاؿهلل "إنها 
ليلة النالف من شابافن ةنزؿ اهلل سبحانو كعاالى فيها إلى السماء الدنيا" كليس لنزكؿ اهلل عز كجل 

 من داعو فأجيب دعائون أم كيفن كاهلل أعل  بهذا النزكؿ "فيقوؿهلل أال من مستغفر فأغفر لون أال
كةؤخر أىل الحقد كما ى " ىذا الذم فالو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كقالو في ىذةن 
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الحدةثين الررةفينن ةدالف على أىمية بالغة لهذا الرهر المبارؾن كأحرل الناس بانتهاز فرص 
 األزمنة المباركة ى  المقالركف من أمثالنا في جنب اهلل سبحانو كعاالى.

 

فاإلنساف الذم كفقو اهلل سبحانو كعاالى لئلقباؿ إلى اهلل عز كجل دائمان كفي سائر األكقات كفي 
سائر التقلبات قد ال ةهمو أف ةالطفي كقتان على كقتن ألنو في كل الساعات مقبله إلى اهلل عز 

ا ى  كجل غير مدبرن كألنو في كل األكقات متجو إلى اهلل عز كجل. كلكن المقالرةن من أمثالن
أكلى الناس بالتقاط ىذه األزمنة الفاضلة حتى ةكثفوا الطاعات فيهان كحتى ةكثفوا فيها القرباتن 
فلال طاعةن في كقت مبارؾ عغطي أكقاعان كثيرة أخرلن كلال إقباالن إلى اهلل عز كجل من المقالرةن 

قاليره في كالاالاة في كقت مبارؾ في شهر مبارؾ كهذا الرهرن ةكوف شفياان لالاحبو عجاه ع
 األكقات األخرل كفي األزمنة الباقية األخرل.

 

كإف كاف اهلل سبحانو كعاالى إنما ةتقبل من عبده الامل الالافي عن الروائبن كالامل الذم ةقالد 
بو اإلنساف عوبةن ال عنكث كإقباالن ال رجاة فيون كلكن اإلنساف المقالر دأبو أف ةنتهز الفرص فهبل 

 المبارؾ لنالل  فيو ما أفسدنا كلنقـو ما اعوج من سلوكنا؟انتهزنا فرصة ىذا الرهر 

 

شيءه  خر ةنبغي أف ةلفت أنظارنان انظركا إلى قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كىو ةتحدث 
عن فضيلة ليلة النالف من شابافن كةيبين كيف أف اإلقباؿ على اهلل سبحانو كعاالى في ىذا الرهر 

يف أف اهلل ىو الذم ةتارض لاباده كةذكرى  أف ةسألوه فيجيبه ن بالطاعات كالقربات مبركرن كك
كأف ةستغفركه فيغفر له  كلكنو مع ذلك قاؿهلل "كةؤخر أىل الحقد كما ى " فماذا ةاني ىذا 

الكبلـ؟ ةاني ىذا الكبلـ أف محور الطاعات كأف محور سائر القربات من صبلة كصياـو كذكرو 
نما ىو سبلمةي القلبن إنما ىو القلب الخالي من الضغائنن كابتهاؿو كدعاءو .. محور ذلك كلو إ

كمن األحقادن كمن سوء المااملة عجاه األقربين كغير األقربين. فأما االنساف الذم ةيكثر من 
صلواعو كقرباعو كدعائون كلكن لو قلبان مليئان بسواد األحقاد كالكراىيةن أك ةاامل الناس مااملة سيئةن 
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بوةون أك كاف قاطاان لرح ن فاف اهلل عز كجل ةجٌمد طاعاعو كلهان كلن عفيده أك كاف عاقان ألحد أ
 علك الطاعات شركا نقيرو أبدان.

 

ىذا كبلـه ةنبغي أف ةسترعي انتباىنا كما أكثر ما ةيذىكرنا بو رسولنا صلى اهلل عليو كسل ن بل ةذكرنا 
 بو كتاب اهلل سبحانو كعاالىن كالناس عن ىذا مارضوف.

 

ى  الذةن ةيالىلوف كثيرانن كةالوموف كثيرانن كةحضركف دركس الموعظة كالال  الررعي في  كثيركف 
كثيرو من األحيافن كلكن ماامبلعه  إلخوانه  أك لؤلقربين أك ألرحامه  مااملة سيئة عن  عن قلب 

مرةضن أعتالوركف أف طاعات ىؤالء الناس عفيدى  شركا نقير؟ لن عفيدى  أبدان. الراب الذم 
ةكوف عاقان ألحد أبوةو؛ لوالده أك لوالدعون ةأمره أحدىما فبل ةالغين ةوصيو أحدىما  رضي أف

فػىييارضن ةتارض الواحد منهما لو بأف ةذكره بالبر كأف ةذكره باإلحساف الذم أمر اهلل عز كجل بو 
ركس فيلوم رأسو ةمينان أك ةساران مستكبران مااندانن ث  إنو ةركض إلى المساجد ةاللي أك ليحضر الد

 أك لينثر المواعظ بين الناس كانساف مثلي.

 

عرل أةهما أبلغ عأثيران في ميزاف اهلل حسناعو الركلية ىذه أـ إسائتو الاملية علكن ىذه الحسنات 
من الطاعات من القربات من األذكار إنما جالها اهلل خادمان لتطهير القلبن إنما جالها اهلل سبحانو 

فاذا كاف اإلنسافي مسيئان في مااملتو لؤلقربين أك لؤلبادةن من  كعاالى كسيلة لحسن المااملةن
الناسن فبل  ةمكن لطاعاعو أف عفيده شركا نقيرن كال ةمكن لقرباعو حتى كلو كانت في ليلة النالف 

 أف عفيده شيئان. -كما ةقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل    -من شاباف 

 

عل  أف اهلل سبحانو كعاالى ةأمرني في كتابو قائبلنهلل ككيف أكوف صادقان مع اهلل عز كجل كأنا أ
"كقضى ربيك أال عابدكا إال ًإةٌاه كبالوالدةًن إحسانان إما ةىبليغن عندؾ الكبر أحدىما أك كبلىما فبل 

( كاخفض لهما جناحى الذًؿ من الرحمة كقل ِّعقل لهما أؼو كال عنهرىما كقل لهما قوالن كرةمان )
ني صغيران". كيف أكوف صادقان مع اهلل عز كجل إذ أصغي إلى كبلمو ىذا ث  ربي ارحمهما كما ربيا
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أعرض عنون فأعامل أبوٌم أك أحدان منهما بالاقوؽن كأحط  ىذه الوصية الربانية ث  أغطي عقوقي 
مع اهلل كمع أبوٌم بكثرة صبلة أك باقباؿ إلى الدركسن أك بكثرة صياـن أك بكثرة حجن أك بكثرة 

مل الطيب لن ةغطي ذلك الامل السيءن كىذا الركل من الطاعات ال ةمكن أف صدقة. ىذا الا
 ةكوف شفياان لذلك المضموف من السيئات.

 

ككما قلت لك هلل إف اهلل ما عابدنا بما عابدنا بو من عقائد كمن قربات كطاعات ظاىرةن إال ليكوف 
ك في الحقد أك في الضغائنن ذلك كلو سبيبلن إلى غسل أفئدعنا من السواد المتمثل في الكراىية أ

ث  ليكوف باد ذلك كلو سبيبلن إلى أف عمتدد شبكة المودة كشبكة المحبة في الدائرة الالغيرة التي 
عتمثل في األسرةن ث  في الدائرة الكبيرة التي عتمثل في المجتمعن بحيث ةريع حسن التاامل بين 

 نه  بدالن من نقيضها.الناس بدالن من سوء التااملن كبحيث عريع الثقة فيما بي

 

الدةن الذم ابتاث اهلل عز كجل بو الرسل كاألنبياءن إنما جالو اهلل سبحانو كعاالى أداةن لتالايد 
 األخبلؽ كلرفع مستول الطبائع إلى المستول البلئع الذم ارعضاه اهلل سبحانو كعاالى لاباده.

 

لاجيبة التي قالها رسوؿ اهلل صلى كمرة أخرل ةنبغي أف نقف كال ننس أماـ ىذه الكلمة المخيفة ا
اهلل عليو كسل  في الحدةث الذم عركةو عائرة إذ قاؿهلل "أعدرةن ةا عائرة أم ليلة ىذه" قالتهلل اهلل 
كرسولو أعل . قاؿهلل "إنها ليلة النالف من شاباف ةنزؿ اهلل فيها إلى السماء الدنيا فيقوؿهلل أال ىل 

عائو كةؤخر أىل الحقد كما ى ". أم كإف دعوا من مستغفرو فأغفر لو أال ىل من داعو فأجيب د
كإف استغفركا كإف صلوا كإف صاموا كإف أقبلوا إلى اهلل بالور الطاعاتن ألف طاعة عستبطن عقوقان 

 ليست بطاعة صحيحة أبدانن كىي أشبو بالنفاؽ منها بحسن التاامل مع اهلل عز كجل.

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 شومِٙب .. أٍجبة ٚػالطرفوق األِخ ٚر

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صٌل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 عبادى اهللهلل أما بادي فيا

 

ما أعتقد أف الاال  اإلسبلمي كالاال  الاربي قلبون ميني في عالر من الاالور بماليبة استنزفت 
حيوةتو ككادت أف عقضي على كجوده كالماليبة التي مني بها الاال  اإلسبلمي كالاربي في ىذا 

 الاالر؛ علك الماليبة التي عتمثل في التفرؽ كالتررذـ الذةن قضيا عليو.

 

عالورنا المالائب كأىميتها كمهما عالورنا النكبات التي مرت بهذه األمة على جسامتهان  كمهما
فلن نجد أجس  كال أخطر من الماليبة الكبرل التي حاطت بهذا الاالرن كالتي عتمثل في التدابر 

الذم حاط بجماعاعها كبدكلها كبأقطارىا حتى غدا كل منها محوران ضد المحور ااخر عقرةبانن 
أكثر من مرة مالائب متنوعة كمتاددة ال مجاؿ  -كما قلت   -ماليبة الكبرل عتفرع عنها كىذه ال

 للحدةث عنهان بل ربما ال مجاؿ إلحالائها.

 

كأنت  عالموف أةها األخوة أف اهلل عز كجل ما امتن على عباده بنامة من النا  التي جاءت ثمرة 
كما أعل  أف اهلل حذر ىذه األمة من أف لئلسبلـ كنامة الوحدة التي أكـر اهلل ىذه األمة بهان 
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عتنكب فتقع في ماليبة من أخطر المالائب كما حذرىا من التنازع كالرقاؽن ككلك  ةقرأ قوؿ اهلل 
عز كجلهلل "كاعتالموا بحبل اهلل جمياان كال عفرقوا"ن ككلك  ةقرأ قوؿ اهلل عز كجلهلل "كال عنازعوا 

سبب في أف اهلل عز كجل امتن على عباده بهذه فتفرلوا كعذىب رةحك " كإنا لنرل بأـ أعيننا ال
النامة الكبرلن كنرل السبب في أف اهلل حذر عباده المسلمين من أف ةقاوا في نقيض ىذه النامة 
من التنازع كالتدابرن نرل سبب ذلك فيما قد حاؽ بنا؛ عندما عفرقت ىذه األمة سهل على الادك 

ما ةبتغين كأف ةحيل عزىا إلى ذؿن كأف ةحيل قوعها  أف ةناؿ منها كل مناؿن كأف ةالل منها إلى كل
 إلى ضافن كأف ةحيل غناىا إلى فقرن كال داعي إلى أف أيفىالل كأفسر.

 

كلكن من أةن جاء ىذا التدابر؟ ككيف عسرب إلينا ىذا التنازع؟ ككيف أصبحنا محاكر متدابرة 
 محاكر متنازعة باد أف شاء اهلل عز كجل لنا أف نكوف أمة كاحدة؟

ىنالك عوامل كثيرة .. كلكن من أخطر ىذه الاوامل عوامل ةنسجها المسلموف بأةدةه ن بل ةساى 
إليها المسلموف الملتزموف باإلسبلـ باختيارى ن كىذا ىو الببلء األط ؛ أف ةكوف المسلموف ى  
ف األداة لهذا التفرؽ الذم حاؽ به ن كعن طرةع إسبلمه  في ما ةبدكن ىذا الاامل الذم أرةد أ
 ألفت النظر إليو بكلمات كجيزة كبكبلـ مكثفن نبلحظو أةها األخوة إف التفتنا ةمينان أك شماالن.

 

أنٌا التفتنا نجد كيف أف المسلمين بأةدةه  ةمزقوف كحدعه ن كبمساعيه  ةقضوف على التضامن 
 الذم أكرمه  اهلل سبحانو كعاالى بوهلل

الفال عنتهي إلى ىذا التمزؽ الذم أحدثك  التطرؼهلل التطرؼ ىو الذم ةخلع ردكد فالن كردكد 
عنون كالتطرؼ نراه في سلوؾن كنراه في ماتقداتن كنراه في مخترعات عخترع باس  الدةنن كل 
ىذه األمور كغيرىا ةدخل عحت عنواف التطرؼ أك التكلف أك التقار. كقدةمان نهانا رسوؿ اهلل 

كسل  من التنطع كالتكلف كالتقار كالتطرؼ كحذرنا من التكلفن كحذرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
... كل ذلك كلمات لها مدلوؿ كاحد. أل  ةقل المالطفى عليو الالبلة كالسبلـهلل "ىلك 
المتنطاوف" قالها ثبلثن كالحدةث صحي هلل "ىلك المتنطاوفن ىلك المتنطاوفن ىلك 

 المتنطاوف".
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لمسلموف سيران باعجاهو مناقض كةضيع المجاؿ أةها األخوة عن رس  ىذا التنطع الذم ةخوض بو ا
لما أكصانا بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كلكن فؤلضاك  أماـ نماذج كألكض  لك  كيف 

 أننا نالنع بأةدةنا أسباب الفرقة كالتدابر.

ىنالك من ةتنطع كمن ةتطرؼ في التالور كاالعتقادن فيذىب مذىبا ةرل في حب رسوؿ اهلل صلى 
نحةن كلالك  ال عالدقوف أف في المسلمين اليـو من ذىب ىذا المذىب اهلل عليو كسل  بدعة جا

كنادل بهذا النداءن سمات ذلك أذني في موس  من مواس  الحجن من إنساف قاـ ةدعو إلى اهلل 
عز كجل كلو مظهر الداعي إلى اهلل كالاال  بررةاة اهلل ةقوؿ له هلل إةاك  كالغلو في حب محمدو 

سل  سمات أذني ىذه الكلمة. أقوؿ ذلك ألنو ما من مسل  إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 
كةرمئز كةاجب من ىذا الكبلـن ىذا عطرؼ عجيب! ما الموجب ألف ةقاؿ ىذا الكبلـ؟! لو أف 

الذم قاؿ ىذا الكبلـ نظر فرأل نفسو بين ثلة من المجاذةب الذةن جذبوا عن الدنيا بمحبة رسوؿ 
ه  كدنياى ن إذان لقلنا في ىذا باض الاذر. كلكننا ننظر أنا كنا اهللن فغابوا عن أنفسه  كعن عجاراع

كحيث ما كجدنا فبل نجد إال أناس مارضين عن حب اهلل كعن حب رسوؿ اهللن كأكثرنا حبان هلل ىو 
ذاؾ الذم ةرطر قلبو قسمين اثنينهلل جزء ةتجو بو إلى حب دنياه كشهواعو كأىوائون كجزء ةتجو بو 

. أةن ىو المغاؿ؟ أةن ىو اإلنساف الذم سكر بحب رسوؿ اهلل حتى ل  إلى حب اهلل كحب رسولو
 ةاد ةستطيع أف ةنظر إلى شؤؤكنو الدنيوةة؟

 

ىذا التطرؼ في القوؿ إلى ما ةدفع ةدفع إلى ردكد فالن ةدفع إلى نقيد ىذا الكبلـ ةدفع إلى أف 
قـو الجدؿ كعريع الفرقة؛ ةقـو أناس من ىنا كىنا كىناؾ كقد اندفاوا باشمئزاز من ىذا القوؿن في

ذلك ألف التطرؼ من شأنو أف ةولد التطرؼن كذلك ألف التكلف من شأنو أف ةولد ردكد فال 
 مختلفةن كىذا ىو الاامل األكبر في القضاء على التضامن كالوحدة أةنما كجدكا.

 

ت ىذا مثاؿ للتطرؼ في طرؼ ماينن كلكن انظركا إلى التطرؼ ااخر في الطرؼ الثانين سما
أذني أةضان شيخان من الريوخ ةقوؿ لمرةدةوهلل إف حب الريخ أى  كأجل من حب اهلل كرسولون ىذا 
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ما سماتو أذنين كالرجل أةضان داعو كمربو كمادكده في الالماء. ث  قاؿ الرجلهلل لالك  عركف في ىذا 
اف الذم مبالغةن فؤلشرح لك هلل إف حب اهلل عز كجل شيء كبير ككبير جدان ال ةتسع لو قلب اإلنس

عاش حياعو الدنيوةة ىذه متقلبان في فجاجها كاامة الناسن ال بد لالاحب ىذا القلب الالغير من 
مربو ةهيأ ىذا القلب لحب اهلل عز كجلن كىذا المرب ىو الريخ. كلكي ةستطيع المربي أف 
 ةهيمن على قلب ىذا المرةد ال بد أف ةتجو ىذا المرةد بكل مراعره إلى حب الريخن كمن ث ٌ 

 ةنتقل إلى حب اهلل عز كجل.

 

لول  أسمع أةها األخوة ىذا الكبلـ بأذني ألنكرعون كلكنني سماتو كعأملت في ذلك اإلفراط كىذا 
التفرطن كعأملت في ذلك التكلف الذم ةسير إلى أقالى الغربن كىذا التكلف الذم ةسير إلى 

 أقالى الررؽن كاألمة الواحدة ىي التي عتمزؽ بين ىذا كذاؾ.

 

سلموف عباد اهلل عز كجل الذةن ةرةدكف أف ةارفوا الحعن فيتباوه ةرةدكف أف ةتبينوا صراط اهلل الم
عز كجل فيتبلقوا عليو ةتمزقوف بين ىذا التكلف كذاؾن كبين ذلك التنطع كىذان فماذا ةالنع ىذا 

عتحوؿ كحدة القوؿ األرعن الثاني؟ البد أف ةقـو اللناس فيثوركا كالبد أف عقـو ردكد فال كالبد أف 
األمة اإلسبلمية إلى نثار متمزقة ىذا شيء طبياين بين ذلك التطرؼ كلو نماذج شتى كةضيع 

الوقت عن ذكرىان كىذا التطرؼ كلو نماذج شتى عظهر فقاقيع الخبلفاتن كعظهر فقاقيع األفكار 
 المتناقضة المتالارعة ككل ذلك ةالب في أمر كاحد ما ىو؟ كحدة ىذه األمة ىي التي عذىب

 ضحية ذلك.

 

حب الريخ أى  كأجل من حب اهلل!! كيف ىذا؟ ىل ىنالك إنساف ل  ةفطر على حب اهلل 
كرسولو! أليس ىذا اإلسبلـ دةن الفطرة؟ أليست ىذه الاقيدة التي جاءت بها الرسل كاألنبياء 
يخ مان اناكاسان لرااع ةنبثع من فطرة االنساف. كل إنسافو إذا عرؼ اهلل أحبون كال داعي لوساطة ش

إنما ةحتاج اإلنساف إلى كساطة عقل مفكرن ث  إلى كساطة فكر ةذكر اهللن جبلت النفوس على 
حب من أحسن إليها. ىل ىذا القانوف ةحتاج إلى شيخ؟ كل من أحسن إليك ال بد أف عحبون 
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ليكن جارؾ ليكن أستاذؾ ليكن علميذؾ ليكن القائد الذم عسير في ركابو ليكن أم زةد من 
فكيف عندما ةكوف المحسن رب المحسنين؟ كيف عندما عذكر أف اهلل ىو الذم أكرمك الناس. 

بالنطع كالفكر كأكرمك بالاافية كالالحة كأكرمك برغد الايش كأكرمك بالقدرة على إزدراد الطااـ 
كأكرمك بالقدرة على الرراب كأكرمك بالقدرة على الركوب كأكرمك فستر مااةبك كأظهر 

ر كعتأمل في ىذه ااالء أعحتاج إلى من ةتوس  ليملئ قلبك بحب اهلل عز محاسنك؟ عندما عتفك
 كجل؟!

 

لو أف أم رجل من الرارع عفكر في  الء اهلل عز كجل لارع اهلل سبحانو كعاالىن ىذه الحقيقة 
ةنبغي أف نالمها جمياانن كحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  مهما بلغن أفيالل إلى درجة اسمها 

في الناس من غاؿ أكثر مما فال أصحاب رسوؿ اهلل؟ أفأضاك  أماـ نماذج من حب  الغلو؟ كىل
أصحاب رسوؿ اهلل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ؟ أأذكرك  بقوؿ أبي سفياف "كةحك  ما رأةت 
قومان أشد حبان لرخه من حب أصحاب محمدو لمحمد" كمهما غالى المغاؿ أفيالل في حبو إلى 

كصل إليها زةد بن الدثنة الذم جيء بو ليقتل في ضاحية من ضواحي مكة.  أبلغ من الدرجة التي
فقاؿ لو أبو سفيافهلل أنردؾ اهلل ةا زةد أعحب أنك في أىلك  من مطمئن كأف محمدان في مكانك 
ىنا فقاؿهلل كاهلل ال أحب أف أكوف في بيتي  منان مطمئنان كةراؾ رسوؿ اهلل بروكة؛ أم أنا مستاد أف 

ها في سبيل أف ال ةراؾ رسوؿ اهلل بروكة. مهما بلغ االنساف في حبو لسيدنا أضحي بحياعي كل
 رسوؿ اهلل أفيبلغ ىذه الدرجة.

كيف ةمكن أف ةقبل الاقل كلمة من ىذا القبيل؟ ىذا ىو كاقانا أةها األخوة الاال  الاربي 
أقالى ىذا ةضحى بها بسبب ىذا التنطع الذم ةجر األمة  نان إلى  -ىذه الكتلة  -كاالسبلمي 

الطرؼن كةجر األمة  نان إلى أقالى ىذا الطرؼن كةجرىا أصبلن إلى أطراؼ أخرل كثيرة ككثيرة. 
 كانظركا إلى النتائجن انظركا إلى الخبلفاتن انظركا إلى الخالومات انظركا إلى الرقاؽ.

م ةنفث من الذم ةستفيد منو من الذم ةبني عليو ساعر فوؽ ساعر من البنياف الادك؟ الادك ىو الذ
في نيراف ىذه الخبلفات. عرل أنحن متجاننوف أـ إف مالالحنا أكدت بنا إلى ىذا الحد من اعخاذ 
الدةن أشبو ما ةكوف من كرة عقذؼن إف بالاقوؿ المتنطاة كما قاؿ رسوؿ اهللن أك باألقداـ الدافاةن  

 كبل األمرةن سواءن كأمامي صور كثيرة من ىذا التنطع. كةضيع الوقت عن ذلك.



  

 ~1634 ~ 
 

 

كلكني أحب أف أعود إلى صدر حدةثين ىذه األمة منيت بأعظ  ماليبة حاقت بها منذ فجر 
اإلسبلـ إلى ةومنا ىذان ماليبة التفكك ماليبة الترتتن كلذلك أسباب متنوعة. كلكن ىذا من 

أخطر األسبابن كل  أعحدث عن خطر ةأعينا من عدكن كىذا شيء طبياين لن أعحدث عن سبب 
ما كاف ىذا أمران طبيايانن لكن األمر الاجيب الذم ةركل ماليبة دائمة أخرلن ندفع إليو دفاانن رب

أف ةكوف المسلموف ى  الاامل األكؿ في ىذا التررذـن كبسبلح اإلسبلـ. فأنا أسأؿ اهلل سبحانو 
 كعاالى أف ةقينا شر التطرؼ.

لى ىنا  نان كإلى ىنا أةها األخوة أنت  المقالودكف بهذا التطرؼ كأنت  الذةن عاانوف من االنجذاب إ
 نان ما الااص ؟ الااص  أف عدرسوا دةن اهلل كأف عتبينوا شرةاة اهللن كأف عخلالوا عملك  هلل عز 
كجل عندئذ سيكرمك  اهلل عز كجل بالتوفيعن ال ةمكن لمن ةجذبك  إلى عنطع ذات اليمين أف 

   بركل من األشكاؿ.ةوثر عليك ن كال ةمكن لمن ةرةد أف ةجذبك  ذات الرماؿ أف ةوثر عليك

نحن نؤمن بالتالوؼن كلكنا كاهلل ننكر التالوؼ عندما ةكوف دعاء لبدع كاذبةن ننكر التالوؼ 
عندما ةكوف سلمان لرهرة أشخاصن ننكر التالوؼ عندما عتحوؿ الابودةة هلل إلى الابودةة 
ان عذكارةان لؤلشخاصن ننكر التالوؼ عندما ةدفع أصحابو إلى إذا مات له  شيخ أف ةقيموا لو نالب

 ككأنو ةابد من دكف هلل سبحانو كعاالى.

ما كفرنا بالتالوؼ الذم ىو لب اإلسبلـن كلكنا نجحد بالتالوؼ الذم ةتخذ كعاء ألمثاؿ ىذه 
البدعن كنحن ال ةمكن أف نبتاد عن إسبلمنا الحقيقي عن طرةع الراارات اسمها محاربة البدعن 

لواقع في كاد  خرن كأف الذم ةحارب في الواقع ىو ث  إننا نجد أف ىذه الراارات في كاد كأف ا
دةن اهلل كليست البدعن عن طرةع محاربة البدع ةقاؿ إةاك  كالغلو في حب رسوؿ اهللن عن طرةع 
محاربة البدع ةقاؿ أةن اهلل كلن عكوف مسلمان إال إذا أشرت باصباك ىكذا كقلت باألعلىن أةضان 

ا الرشد كأف ةجالنا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل "ككذلك ىذا ننكره كنسأؿ اهلل عز كجل أف ةلهمن
 جالناك  أمة كسطان"

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.    



  

 ~1635 ~ 
 

 ِظ١جخ افزفبء ؽالة اٌؼٍُ ا١١ٍ١ٌٍٓ ِٓ أٍٛاق كِشك

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

ى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعل
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

كنت منذ أةاـو أعلو ىذه ااةة في إحدل الاللوات كىي قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "ًفي بػيييوتو أىًذفى 
ارىةه كىالى بػىٍيعه عىن الٌلوي أىف عػيٍرفىعى كىةي  ا بًاٍلغيديٌك كىاالىصىاًؿ * رًجىاؿه الٌ عػيٍلًهيًهٍ  ًعجى ٍذكىرى ًفيهىا اٍسميوي ةيسىٌب ي لىوي ًفيهى

ػاًة ةىخىافيوفى ةػىٍومان عػىتػىقىٌلبي ًفيًو اٍلقيليوبي كىاألٍبالىاري" ًإةتىآًء الزٌكى ًإقىاـً الاٌلبلىًة كى  ًذٍكًر الٌلًو كى

ه ااةاتن كلقد ساقتني فيما باد إلى صورعين اثنتينهلل إحداىما صورة مررقة كقفت مليان أماـ ىذ
 ألمس دابر شاىدعو كعرتون كالالورة الثانية صورة قاعمة لهذا الاالر الذم نايش فيو.

أما الالورة المررقة التي عرت طرفان كبيران منها في أمس دابر مضى كانطولن فذلك عهده كانت 
ل ن ككاف طبلب الال  فيها ةنقسموف إلى قسمينهلل أحدىما من ىذه البلدة عفيض بطبلب الا

ةسموف بالطبلب المتفرغينن أما القس  الثاني فكاف ةطلع عليه  اس  الطبلب الليليينن كليس 
حدةثي عن الطبلب المتفرغين الررعيينن كإنما الحدةث ىنا عن أكلئك الذةن كانوا ةسموف 

كاف جله  من كبار عجار ىذه البلدةن كماه  كثير من   الطبلب الليليينن ىؤالء الطبلب الليليوف
الالناع كالاماؿ كالموظفينن كانت مساجد ىذه البلدة كمااىدىا الررعية عستقبل في كل مساءو 
من باد صبلة المغرب ىذه الطبقة من طبلب الال  الليليينن كعدت أنظر كإذا بماظ  عجار ىذه 

ان إلى ماهدو شرعيو ةرعب  بو أك إلى مسجدو من البلدة كأسواقها كل منه  ةحمل كتابو مسرع
المساجد القرةبة من دارهن كةبدأ منهاج دراسة من باد المغرب إلى صبلة الاراءن ث  من باد 
صبلة الاراء إلى ما شاء اهللن دركسه في الاقيدة في الفقو في التفسير في الحدةث. ىذا ما 
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كل إنساف مؤمن باهلل عز كجل مرعب  الراور شهدعو بايني كىذا الواقع كاف ةترؾ صدلن ةيطرب  
 كالاواطف باهلل سبحانو كعاالى. أفتالموف ما ىو ىذا الالدل؟

صدلن عراه الاين قبل أف عسماو األذفن كنت أمر بسوؽ من أسواؽ التجار في دمرع كإذا بهؤالء 
من الزبائنن أك  التجار الذةن ةتحولوف إلى طبلب عل و في المساءن كله منه  إما أف ةستقبل زبونان 

إذا كاف فارغان أقبل إلى كتاب اهللن فهو عاكفه على قراءعون أك عاكف على قراءة كتاب من كتب 
الال  التي ىو على مياادو ماها في المساء. رأةت ذلك بايني ككل ىؤالء من كبار التجار. كال 

اهلل عز كجلهلل "ًفي عسألوا عن نتائج ىذا الواقع الذم ةجسد االنالياع اإلةجابي المطرب لقوؿ 
ا بًاٍلغيديٌك كىاالىصىاًؿ * رًجىاؿه الٌ عػيٍلهً  يًهٍ  ًعجىارىةه بػيييوتو أىًذفى الٌلوي أىف عػيٍرفىعى كىةيٍذكىرى ًفيهىا اٍسميوي ةيسىٌب ي لىوي ًفيهى

ػاًة".   ًإةتىآًء الزٌكى ًإقىاـً الاٌلبلىًة كى  كىالى بػىٍيعه عىن ًذٍكًر الٌلًو كى

علك الالورةن كانتررت صور أخرلن كرأةت كما عركف جمياان كيف قد  لت كمرت األةاـ كانطوت 
ىذه البلدة إلى حالة عستقبل فيها ًقسمان كاحدان من طبلب الال ن ى  الطبلب الررعيوف 

المتفرغوفن كجله  أك أكثرى  كافدكفن كىذا مما نحمد اهلل سبحانو كعاالى عليون كأبحث ث  
أةن أجدى ؟ كأنا ال أبحث عن الطبلب الليليين في أشخاص أبحث عن أكلئك الطبلب الليليين 

عماؿن كال في أشخاص صغار موظفينن أك صغار عجارن كإنما أبحث عنه  في من ةسموف اليـو 
بكبار التجارن كأقيس عليو أمثاله  كأندادى  من فئات أخرلن فبل أكاد أجد منه  أحدان كأعأمل 

حياعه  من بكورى  إلى  صاله ن كمن غدكى  إلى في كاقاه ن كإذا بالدنيا قد أطبقت على 
ركاحه ن فالدنيا ىي شغله  الراغلن كال ةمكن أف ةستثنى من ذلك إال ساعات ةركن فيها ىذا 
اإلنساف إلى راحتو ث  إلى رقادهن كفي أحسن الظركؼ نضيف إلى ذلك علك الدقائع التي ةاللي 

.  فيها صلواعو الخمس. ىذا ما  ؿ إليو حالنا اليـو

كلقد كنت منذ أةاـ في مجلس ض  ثلة من ىؤالء التجار. كقيل ليهلل أال عقوؿ كلمةن عرقع قلوبنا 
فاف الدنيا قد ىيمنت عليها؟ قلتهلل ما أظن في كلماعي التي سأقولها أم فائدة إال إذا كانت  

كلماعي ىذه فيها من اإلعجاز أبلغ ما في إعجاز الرسل كالنبيينن الريء الذم ةرقع القلب قد 
اعك ن أةن ىي الساعات التي عرصدكنها لذكر اهلل؟ أةن ىي الساعات التي عرصدكنها لئلقباؿ على ف

علـو الررةاة؟ أةن ىي الساعات التي عتالموف فيها أصوؿ المااملة الررعية؟ ألست  أنت  اكالد 
 ن كربما كأحفاد أكلئك الذةن كانوا ةملؤكف أسواؽ دمرع ككانوا عجاران مثلك ن ككانوا أغنياء مثلك
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أكثر منك  .. أال عذكركف كيف كاف كاقاه ؟! أال عتذكركف كيف كانت حاله ؟! كماذا نتوقع أةها 
األخوة من إنساف استسل  لاواصف الدنيا؟ كأم دنيا التاامل مع الدرى  كالدةنار؟ كما أدراؾ ماذا 

انو كعاالى؟ إنو ةالنع التاامل مع الدرى  كالدةنار إذا انقطع صاحب ىذا التاامل عن اهلل سبح
 ةنطبع عليو مانى قوؿ اهلل عز كجل "إف اإلنساف ليطغى أف ر ه استغنى".

الماؿ ةسكرن الماؿ ةطغين الماؿ ةباث لونان من أخطر ألواف قسوة القلبن الماؿ ةجال اإلنساف 
مهما سمع عظة مهما سمع عبرة مهما سمع عذكرة ال عطرؽ ىذه التذكرة إال طبلة صماخون 

ات أف عخترؽ ذلك إلى فؤاده كقلبون البد من نافذةو عتفت ن فما ىذه النافذة؟ ىي أف كىيهات ىيه
ةنفض ةده اإلنساف ساعة كاحدة في كل ةـو على أقل عقدةر من عجارعو من صفقو في السوؽ من 

لهوه ليقبل فيها على دةن اهلل عز كجلن كدةن اهلل عز كجل إنما ةت  اإلقباؿ إليو قبل كل شيءو 
   ةت  اإلقباؿ عليو باد ذلك اصطباغان كسلوكان.علمانن ث

ن كما قلت لك ن كإذا بمن كانوا ةسموف بالطبلب الليليين أصبحوا ذكرل من  ننظر إلى كاقانا اليـو
الذكرةات. عتأمل عبحث عنه  في أم ماهد من المااىد الررعية فبل عقع منه  على أثرن عبحث 

منه  على أثرن قد أستثني قلة ةسيرة ةسيرة  عنه  في أم مسجد من المساجد فبل عكاد عقع
ةسيرة من الناس. نا  كالمركلة التي ىي أى  من ىذا أننا عندما نحاكؿ أف نذٌكرن كنحاكؿ أف 

 نااعب الاتاب الرقيع المنباث من دكافع حبن نجد التأفف نفاجىء بالتأل .

لة من ىؤالء التجار في ذلك باألمس في الليلة الدابرة كنت في لقاء في عقد من الاقودن كرأةت ث
المكافن كدعيت إلى الكبلـ فطرقت ىذا الحدةثن كذىكرت بهذه ااةة كعساءلت أةن أنت  أةها 

األخوة من كفتي دةنك  كدنياك ؟ لماذا عتااملوف من الميزاف مع كفة كاحدة؟ الكفة الواحدة عخنع 
أكالد أكلئك الذةن كاف من شأنه   عهلك. أةن ىو التوازف بين الدةن كالدنيا؟ ألست  أنت  أحفاد ك 

كذا ككذا ككذان ث  إننا نال  ك  عفال الدنيا من األعاجيب بالاحبهان ك  عباده عن اهلل عز كجلن  
ك  عجالو مجندان فق  لرهواعو كأىوائو. فلماذا ال نرصد من أكقاعنا كقتان لئلقباؿ فيو على اهلل عز 

ك في سبيل ذكرو من ذكر اهلل نتاهد بو قلوبنا كما كجل إف في سبيل عل و نحن بأمس الحاجة إليون أ
ةقوؿ اهلل في ىذه ااةة؟ قلتهلل كبدافع من الحب كالرفقةن كبأسلوب كامل من اللطف كةكلمني 

باد ذلك في الهاعف من ةتأفف من كبلمين كمن ةربو حدةثي باالان كانت غليظةن كمن ةربو 
 كالتي ىي األط  كاألخطر. حدةثي ىذا بريء جرح ك ذلن علك ىي المركلة الثانية
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أف ةوجد مرةض في مجتمانا علك سنة من سنن اهللن كال حرج من أف عكوف ىذه السنة موجودة 
إذا كاف المرةض ةستسل  للطبيبن لكن الماليبة األدىى أف ةنظر المرةض إلى الطبيب نظرة 

لة عن اهللن لكنها إنساف إلى عدكهن علك ىي الماليبة التي ال عبلج لهان الماليبة ال عكمن في غف
عكمن في عأففك من أف عتأل  أك عتأفف ممن جاء لينقذؾ من ىذه الغفلةن عندئذو عتحوؿ ىذه 

 الغفلة إلى مرض قد ال عستطيع النجاة منو.

كإنني ألذكر ةـو قلت ككتبت إذا كاف من شأني أف أرل كل فئة من الناس عتأفف عن التذكرةن إف 
إف ذكرت الجمايات الخيرةة بما ةنبغي أف عنهض بو كعقـو على ذىٌكرت أخوعنا التجار عأففوان ك 

أساسو حالها عأففوان كإف ذكرت طبقات الموظفين عأففوان كإف ذكرت مختلف الفئات عأففوان إذان  
كيف السبيل إلى األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر؟! لساف حاؿ ىؤالء جمياان ةقوؿهلل أجل 

ني بو عن السبل كلهان ىو أف نتسلى بالهجـو على الحكاـ ىنالك سبيل كاحد بامكاننا أف نستغ
فق ن دع ىؤالء جمياان دع التجار دعه  أحراران ةفالوف ما ةالناوف دع األطباء الذةن ك  نقوؿ 
اجالوا من أكقاعك  ساعة لتطبيب قلوبك  كما عقيضوف ساعات كثيرة لتطبيب جسـو الناسن 

األبواب مسدكدةن كقد رضينا أف عكوف األبواب عندما نتجو إلى ىؤالء جمياان بالاتب نجد 
مسدكدةن ال بل نجد إلى جانب ذلك التأففن علينا أف نتسلى كما قلت بالهجـو فق  على فئة 

كاحدة من الناسن كنحن ما ةنبغي أف نتهج  ال على ىؤالء كال أكلئك كال أكالءن كلكن مهمتنا التي 
لوا التذكرةن فكيف السبيل أةها األخوة كقد رأةنا أف أمرنا اهلل بها التذكرةن كعلى الجميع أف ةقب

سبل األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر مغلقة بتأفف ىذه الفئات كلهان أعتقد أننا عندما نتأمل 
في ىذه الظاىرة التي نحلل طرفان منها ندرؾ  المنا كندرؾ أسرار  المنا كندرؾ مفاعي  الحل 

 ستامل ىذه المفاعي .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .لمركبلعنا كنال  أننا ال نرةد أف ن
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 اٌَج١ً اٌٝ اٌُؾتٌّ اٌنٞ رفزمو ا١ٌٗ األِخ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
نيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أث

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

ـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ة
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

إف أركاف ىذا الدةن القوة  عتأسس كعوجد في كياف اإلنساف بواسطة الال ن كأداة الال  في كياف 
رةقو إلى اإلنساف إنما ىو الاقل كالتفكيرن كمن ىنا فقد كاف الاقل ىو رأس ماؿ اإلنساف في ط

مارفة اهلل عز كجلن ككاف الال  ىو أعظ  كنز ةاتمد عليو اإلنساف في طرةقو ىذان ككلك  قرأ  
كتاب اهلل سبحانو كعاالى ككقف عند ااةات التي ةاظ  اهلل عز كجل فيها من شأف الال ن 

 كحسبك  من ذلك قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "قل ىل ةستوم الذةن ةالموف كالذةن ال ةالموف"
 كقولو عز كجلهلل "ةرفع اهلل الذةن  منوا منك  كالذةن أكعوا الال  درجات".

 

كما ةكاد بياف اهلل عز كجل ةنبو عقولنا إلى برىاف ساطع من براىين كجوده إال كةرب  فاعلية ىذا 
البرىاف بالال  كباإلدراؾ كقولو سبحانو كعاالى هلل "إف في ذلك اةات للاالمين" ىذا عن السبيل 

 قرار أركاف االسبلـ في كياف االنساف.إلى است

 



  

 ~1641 ~ 
 

أما الدافع الذم ةحمل اإلنساف على السلوؾ طبع ما أمر اهلل سبحانو كعاالىن كااللتزاـ بالنهج 
الذم اختطو اهلل سبحانو كعاالى لابادهن فاف أساس ذلك شيء  خرن ىو حب الابد هلل سبحانو 

ؾ أف لكل من الال  كالحب هلل عز كجل كعاالى كعاظيمو لخالقو كمواله عز كجلن كمن ىنا ندر 
 كظيفة ال ةقـو أحدىما مقاـ ااخر أبدانهلل

 

أما كظيفة الال  فهي مجرد اإلدراؾن كةقين الاقل بوجود اهلل ككحدانيتو كعظي  إبداعو لهذا الكوفن 
كأعتقد أننا إف كقفنا عند ىذا الحد فلسوؼ نجد أف ماظ  الناس مؤمنوف كمسلموف باليقين 

في قلوبه ن كال عستطيع أف عستثني من ىذا إال أكلئك الذةن اىتزت منه  المدارؾ المهيمن 
 كالاقوؿن فسقطت مسؤلياعه  بسبب أنه  ال ةملكوف في أدمغته  رشدان كإدراكان.

 

أما من عرؼ حقيقة ىذه الدنيان كمن أكرمو اهلل عز كجل بريء من المارفة كأصولهان فبل بد أف 
باهلل سبحانو كعاالىن كلكن المه  ليس ىذان ليس المه  أف ةدرؾ  ةكوف ممن ةؤمن في سرةرعو

اإلنساف باقلو أف لو صاناانن كإنما المه  أف ةتفاعل كيانو مع ىذا اإلدراؾن كأف ةدةن باد ىذا 
اليقين بمانى الابودةة هلل عز كجلن كإال فاف اهلل سبحانو كعاالى قد كصف المارقين ككصف 

مؤمنوف كمستيقنوف كذلك عندما قاؿهلل "كجحدكا بها كاستيقنتها  الكافرةن كالجاحدةن بأنه 
 أنفسه  ظلمان كعلوان".

 

كما أكثر الذةن ةؤمنوف اليـو كعستيقن عقوله  بوجود اهلل عز كجل ككحدانيتون كلكنه  بألسنته  
ةستنكركف كةجحدكف للسبب ذاعو الذم ةقولو لنا اهلل عز كجلن كىو التباىي كالالو كاللجوء إلى 

 قتضيات الاالبية في الكياف كالذاتن كىاىنا ةكمن الداء الوبيل فما عبلجو؟ م

 

عبلجو الحبن عبلجو أف ةوجد في كياف اإلنساف مانى محبة الابد لربو كخالقون ث  أف ةتو ج ىذا 
الحب بالتاظي  هلل سبحانو كعاالىن كعندئذو ةتغلب شاور الحب ىذا على دكافع الكبرةاء كالاالبية 

كعتحط  ىذه المراعر الحيوانية كلها كةتغلب عليها مانى حب الابد لربو كعاظيمو  كالفخارن
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لخالقون كىذا ىو السبيل األكحد لنجاح اإلنساف في االمتحاف الذم خلقو اهلل لو في ىذه الحياة 
 الدنيا.

 

إف مانى قولو عز كجل "ليبلوك  أةك  أحسن عمبلن" ىذا اإلبتبلء ال عستطيع أف عؤدم حقوقو 
واسطة الال  أبدانن على إف الال  شرطه كما قلت لثبوت أركاف اإلسبلـ في كياف اإلنسافن أما ىذا ب

اإلبتبلء الذم خلقنا اهلل عز كجل لنخترؽ حجبو إلى اهللن فبل ةمكن أف ةنج  اإلنساف فيو إال 
 بسبلح  خرن باد عحقع الال ن أال ىو حب الابد لربو كخالقو عز كجل. 

 

ىؤالء التائهوف عن اهللن إف في مررقنا الاربي كاإلسبلمي أك في بقاع الغرب  إف الذةن ةفقده
عمومانن ىؤالء الذةن عاىوا عن اهلل ل  ةتيهوا عنو ألف شرائ  الال  قاصرة في حياعه ن كألف عقوله  
ل  عدرؾ كجود اهلل عز كجلن ال أبدان .. ليس ىذا ىو السببن كإنما السبب أف قلوبه  فارغة عن 

خالقه  كموالى ن كمن ث  ىي فارغة عن عاظي  ىذا الخالع سبحانو كعاالىن كلما فرغت  محبة
أفئدعه  عن محبة اهلل كاف البد أف عمتلئ بمحبة أشياء أخرلن كاف البد أف عمتلئ بمحبة ما عدعو 
 إليو الغرائزن كما عدعو إليو األىواء كالاالبياتن فهذا ىو الذم حجزى  عن اهلل سبحانو كعاالى.

 

كثيركف ى  أةها األخوة الذةن إف ناقٍرته  أقالوا الحدةث ماك كقالوا إنه  مؤمنوف باهلل عز 
كجلن كلكنك عنظر إلى سلوؾ أحدى  فتجده غرةع  ثامون كعجده ضحية أمواج من الالراعات 

التي عتناكشو عن ةمين كةسارن ىي صراعات غرائزه شهواعو أىوائون ربما عجده كاحدان من 
ما كاحدان من السيكارل ربما عجده كاحدان من ممن ةرعى النوادم الليليةن إذا أقبل المدمنينن رب

الظبلـ في كل ليلةن كربما عجده كاحدان من الذم ابتبله اهلل عز كجل بمكائد في التجارةن كأنواع 
من الغش كالخدةاة للناسن كىو ةال  أنو مخطئن كىو ةال  أنو منحرؼن الاقل ماون كالال  سبلح 

هن كلكن الاقل ما أفادهن كالال  ما أفادهن كذلك ألنو افتقد الدكاء الذم البد أف ةستاملو باد بيد
 ذلكن ألف قلبو فارغ من محبة اهلل سبحانو كعاالى.
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كأنا أعل  أف في أصقاعنا الاربية كاإلسبلمية القرةبة منا كالبايدة عنان أناسان كاف من الممكن أف 
لوؾ اإلسبلمي كاف من الممكن أف ةكونوا أساعذة المسلمين في ةكونوا المثل األعلى في الس

التوجيو إلى اهلل عز كجلن كلكنك عنظر إلى الواحد منه  فتجده صرةع شهواعو كأىوائون عجده 
غرةقان في إدمانو كفي مسكراعو أةضانن عرل ما السبب كما الدكاء؟ السبب ما قد قلتو لك ن كالدكاء 

فت  لنا دخلنا من أرجائو إلى حقيقة محبة الابد هلل عز كجلن كالذم  ىو أف نطرؽ الباب الذم إذا
 إف سلكناه كصلنا إلى مانى عاظي  الابد هلل سبحانو كعاالى. 

 

كانظركا أةها األخوة في ىذه ااةة التي ما رأةت أخطر منها في كتاب اهلل ق ن مما ةخاطب اهلل بو 
ةت أخطر منها ق  "قل إف كاف  بائك  كأبنائك  ما رأ -ال الكافرةن كال الجاحدةن  -المؤمنين 

كإخوانك  كأزكاجك  كعريرعك  كأمواؿ اقترفتموىا كعجارة عخروف كسادىا كمساكن عرضونها 
أحب إليك  من اهلل كرسولو كجهادو في سبيلو فتربالوا حتى ةأعي اهلل بأمره" ىذا الكبلـ خاطب اهلل 

اإلنساف كثيران ما ةؤمن باهلل عن طرةع عقلون لكنو بو من أعلنوا إةمانه  باهلل عز كجل ذلك ألف 
 ةزةغ عن سبيل اهلل عن طرةع قلبون كعلك ىي الماليبة الكبرل.

 

كاالبتبلء األط  كاألخطر في ىذه الحياة ىي أف ةملك اإلنساف قلبو فيجالو محبان هلل عز كجل 
الطرؽ التي عقتنالو  حتى ةستطيع بهذا الحب أف ةندفع إلى صراط اهلل عز كجلن كال ةنحرؼ إلى

 الرياطين إليها بواسطة حب  خر.

 

قليلوف ى  أةها األخوة الذةن ةدركوف ىذه الثغرة الخطيرة في حياة المسلمينن بل ما أكثر الذةن 
ةتفلسفوف عن اإلسبلـ كحقائع اإلسبلـ كمبادئ اإلسبلـ كالمكفرات في اإلسبلـ كالبدع كما ةتالع 

حتى إذا كصولوا إلى حافة الحدةث عن القلب كحب اهلل كحب  بالسنة كبلمان عقبلنيان جافانن
األغيار عقاسر كبلمه ن كسكتوا عند ذلك؛ ألنه  ليسوا من ىذا الوادم في شيء أبدانن كالنتيجة 

أةها األخوة أننا ننظر كنجد أناسان .. أما ألسنته  فتخوض كبلمان عجيبان في كصف اإلسبلـ كدقائقو 
 فأباد ما ةكوف عن السير الذم ةابٍّر عن حب صاحبو هلل عز كجل.كحقائقون كأما سلوكاعه  
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كأنت  عركف ىذا التهدةد الرباني .. ىو ليس عهدةدان لاقوؿ عزةغن ألف الاقل لن ةزةغ باد أف ةهدةو 
اهلل أبدانن كلكنو عهدةده ألصحاب قلوب جالوا من أفئدعه  أكعيةن لحب الزكجةن لحب الماؿن 

يرة التي ةنتمي إليها أك القـو الذةن ةنتسب إليه ن لحب التجارة لحب لحب الرهوات لحب الار
 المساكن لحب ىذه األىواء. ىذه ااةة عتهدد ىؤالء كنحن الماٌرضوف لهذا كلو.

 

 ككأني بك  عسألوف فما الابلج؟ كما ىو السبيل إلى أف عفيض أفئدعنا حبان هلل عز كجل؟

 

 كفي سنة رسوؿ اهللن كل  ةكن ةومان ما ماقدان أبدانن سبيل سبيل ذلك  بينه أةها األخوة في كتاب اهلل
ذلك أف عكثر من ذكر اهلل عز كجلن كأكؿ خطوات الذكر أف ةكوف قلبك ةقظان إلى مراقبة اهللن 

ككماؿ الذكر أف ةكوف لسانك جندان مع قلبك في مراقبة اهلل عز كجلن محبة اهلل عتحقع بأف عتدبر 
و كعظي  إحسانو ككامل قدرعون كما من إنساف أدرؾ مدل فضل اهلل عن طرةع ذكره بنامو ك الئ

عليو كعبين النا  التي ال عحالى التي عفد إليو كما قاؿ عز كجلن " كإف عادكا نامة اهلل ال 
عحالوىا " ما من إنساف فكر في ىذا كأطاؿ التفكيرن إال كاعجو قلبو بالحب إلى اهللن جبلت 

 النفوس على حب من أحسن إليها.

 

فاذا راقبت اهلل كعدبرت صفاعو كعرت مع ىذه الالفات التي ىي صفات الكماؿ في ذات اهللن 
عػيٌوج حبك هلل بالتاظي  كبالمهابة كباإلجبلؿن ىذا السير على ىذا الطرةع ىو الذم ةضمن لك أف 
ةفيض قلبك حبان هللن كمن ث  ةطرد ىذا الحب حب ااخرةن كحب األغيارن كعكوف عندئذو ممن 

 اهلل عنه هلل "كالذةن  منوا أشد حبان هلل" أشد حبان هلل.قاؿ 

 

ىذا المنهج ما اسمو أةها األخوة؟ ال عسألني عن االس  كإنما اسألني عن المسمىن سمو بما 
شئتن قل ىو الطرةع الوجداني إلى اهلل اس  سلي ن قلهلل ىو عل  السلوؾ إلى عبلـ الغيوب ىو 
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اه جبرةل عندما سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  اس  سلي ن قلهلل ىو سبيل اإلحساف كما سم
عنو. ىو اس  صحي . سمو التالوؼ كما سماه المتأخركف ماداـ المسمى ىذا ىون فانها عسمية 

صحيحة كال مراحة في االصطبلحاتن كبالكبلـ إنما المه  أف عكوف خطواعك التي عحقع 
فسك كردان من عذكر اهلل عز كجلن بواسطتها المسمى سليمةن أف عذكر اهلل عز كجل كعتخذ لن

كعكوف مظهران لقولو عز كجلهلل "كاذكر ربك في نفسك عضرعان كخيفةن كدكف الجهر من القوؿ 
 بالغدك كااصاؿ كالعكن من الغافلين "

 

اعخذ لنفسك المنهاج إلى ذلك خاليان أك مع أخوة من أصحابك كإخوانكن نفذ ما كاف الالحابة 
منه  ةجد نفسو مع ثلة من الالحابة ةقوؿ أحدى هلل عاالوا بنا نؤمن ةفالونو عندما كاف الواحد 

ساعةن ةجلسوف ليذكركا اهلل بأفانين من الذكر لو حدثتك  عن سبلها لضاؽ الوقت عن ذلكن 
كلكن إةاك  أف عتالوركا أف السبيل إلى ىذا مرعب  في ىذا الاالر بطرةع؛ ةأخذ البياة عن طرةقو 

لذلك أبدانن فما كانت الطرؽ بماناىا التقليدم المألوؼ شرطان مرةد على شيخن ليس ىذا حتمان 
للسلوؾ إلى اهلل أبدانن ما كاف الطرةع بماناه التقليدم ارعباط مرةد بريخ ةسٌلكو إلى اهلل عز كجل 
ما كاف ذلك شرطان لما ةسمى بال  السلوؾ أك اإلحساف أك التالوؼ بركل من األشكاؿن كما 

شيخن كك  في الناس ربانيوف كصلوا هلل عز كجلن كما أخذكا طرةقان  أذكر أنني أخذت طرةقان على
على شيخ ال سيما في ىذا الاالر الذم  لت فيو المريخة إلى حرفةن ك لت المريخة فيو إلى 

كسيلة لطرؽ باب الدنيان ال أنت في غنىن عن ذلك كلو. اسلك السبيل الذم كاف ةسلكو أصحاب 
كلكن إةاؾ أف عترؾ قلبك ىذا كعاءن عتسرب إليو محبة األغيارن رسوؿ اهلل التاباوف كمن بادى ن 

فتهلك عندئذو كعكوف من شر الهالكينن كإةاؾ أف عالغي إلى من ةهولوف من شأف ىذا الطرةعن فبل 
كاهلل ال ةستطيع اإلنساف أف ةأخذ الابرة من حياة إنسافو عفلسف كثيران في الحدةث عن اإلسبلـن 

في السلوؾ إال من ىؤالء الذةن ةحٌذركنك عن طرؽ إف سميناه التالوؼ ث  كاف ىو أكؿ التائهين 
 فالتالوؼ أك السلوؾ فالسلوؾ أك اإلحساف فاإلحساف.

 

انظر إلى أحدى  إنو لقادر أف ةفلسف لك الحدةث عن اإلسبلـ من الالباح إلى المساءن كلكن 
جده ةلتجئ إلى اهلل في انظر باد ذلك كراقب سلوكو ىل عجد لو عينان عدمع خرية من اهللن ىل ع
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ساعة ةتيو فيها عن الناس جمياان ليناجي اهلل بقلب كاجفن كليحدثو بقلب كفؤاد محبن ىو أباد 
ما ةكوف عن ذلكن ىو أباد ما ةكوف عن ذلكن بل أسألك راقبو في بكوره ك صالو كغدكه كركاحو 

فال ىذا أبدانن ىذا في كل األكقات ىل عجده ةمد ةده ىكذا بتضاؤؿ كصغار ليدعون لن عجده ة
ىو اإلسبلـ الذم أصب  حدةث الاقل كأصب  عرجمانو الفلسفة كالكبلـ الذم ال ةدفاو إلى 

سلوؾن حتى إذا رأةت كبحثت عن السلوؾ رأةت الدنيا ىي التي عهيمنن كرأةت كسائل كثيرة من 
 أسباب اللهو كاالبتااد عن اهلل سبحانو كعاالى ىي التي عتسرب.

 

ال ةستطيع أكلئك المتفلسفوف أف ةاالجوا الداء الوبيل الذم ةستررم في  ليت شارم لماذا
كةاليت أف التابير ةستطيع أف ةضع كةحج  مقدار ىذا  -ببلدى ن من مدمنات استررت 

لماذا ال ةستطياوف أف ةاالجوا ذلك؟ لماذا ال ةستطياوف أف ةنترلوا شبابه  من  -االسترراء 
 كأدة ىذه الموبقات؟ لماذا؟

 

ف الترجماف أك اللغة التي عنج  في ىذا الطرةع ال ةملكونهان اللغة التي عنج  في ىذا السبيل أل
ىي لغة القلب لغة الفؤاد الملتاعن لغة الحب. كمن ل  ةملك ىذه اللغة ةأعي كبلمو ثقيبلن على 

ا أف األسماع ال ةمكن أف ةفيد شيئانن كىذه عبرة كافيةن كىذا دليل كاؼ أةها األخوة. كلتالمو 
السبيل األكحد للدعوة إلى اهلل أف ةملك اإلنساف باد رشده الالمي كالاقلي قلبان ةتوىج بحب اهلل 
سبحانو كعاالى كعاظيمون فمن ملك ىذا القلب اخترؽ السدكدن كلتالموا أف السبيل الذم ةجمع 

ةهيمن على شمل ىذه األمة أف عكوف نبضات اإلسبلـ ال فكران عقبلنيان في الدماغن كإنما حبان 
الفؤادن كلتالموا أف السبيل الذم ةجال ىذه األمة عاتز بدةنها كمن ث  عالب  المثل األعلى 

لآلخرةنن ىو ىذا الحب الذم عفتقده ىذه األمةن كما قاؿ محمد إقباؿ في عالر من الاالور قاؿ 
نار ذلك كىو ةتحرؽ على اإلسبلـ الذم كاف ةفيض بو الررؽ في ةـو ما كاف إسبلمان ةتوىج ب

الحبن كلكنو غدا اليـو عبارة عن ثلج بارد ال عترجمو إال الفلسفات الكبلمية. أسأؿ اهلل سبحانو 
 كعاالى أف ةجدد كقود إسبلمنا في أفئدعنا حبان كعاظيمان هلل فاستغفركه ةغفر لك .
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 ِشىٍخ وض١و ِٓ )اٌغّؼ١بد اٌق١و٠خ(

 

فئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 الذم  عاك ". كلما كقفت على مثل قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "ك عوى  من ماؿ اهلل

 أك على مثل قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "كأنفقوا مما جالك  مستخلفين فيو". 

أك على قولو عز كجلهلل "من ذا الذم ةقرض اهلل قرضان حسنان فيضاعفو لو أضاافان كثيرة كاهلل ةقبض 
 كةبس  كإليو عرجاوف".

 ك باليران".أك على  قولو عز كجلهلل "كجالنا باضك  لباض فتنةن أعالبركف ككاف رب

أك عندما أمر على مثل قوؿ عليو الالبلة كالسبلـ في الحدةث الالحي هلل )إف اهلل جال في أمواؿ 
األغنياء بالقدر الذم ةسع فقرائه ن كإف الفقراء لن ةجهدكا إذا جاعوا أك عركا إال بما ةالنع 

 أغنيائه ن كإف اهلل سائله  عن ذلك فمحاسبه  حسابان عسيران" .

 

أمثاؿ علك ااةات كعلى مثل ىذا الحدةث النبوم الررةف ازددت ةقينان  كلما كقفت على
بالحكمة الربانية عندما خلع الناس متفاكعين في قدراعه ن كعندما خلقه  متفاكعين في درجات 
الغنى أك الفقر التي ابتبلى  اهلل عز كجل بهان كعبين لي أف ىاىنا ةكمن محك الابودةة هلل عز 

صدؽ الالادقين ككذب الكاذبينن فلو كاف الناس جمياان على مستولن كاحدو كجلن كىاىنا ةتجلى 
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من الكفاةة لما كاف ثمة أم مانان لقوؿ اهلل عز كجلهلل "من ذا الذم ةقرض اهلل قرضان حسنان"ن كعبقى 
أمواؿ الناس في جيوبه  دكف أف ةحتاجوا إلى أف ةقتحموا ما ىو شدةد على نفوسه ن خطيره على 

 فه ألىوائه  كغرائزى .أمزجته ن مخال
 

كلكن لما جال اهلل عز كجل ىذه الدنيا دار ابتبلء نكاف ال بد أف عتحقع مواد االبتبلء كأسبابهان 
كمن أى  أسباب االبتبلء أف ةفاكت البارم سبحانو كعاالى في القدرات المادةة كالجسدةة 

انو كعاالى بما أمر بو عبادهن كالفكرةة بين الناسن ث  ةغرم باضه  إلى باضن ث  ةأمر البارم سبح
 كعندئذو عتجلى حقيقة الالدؽ كعتميز عن الكذب.

 
كىذه الحكمة موصولة اعالاالن كثيقان بالمانى الذم نلحظو في قوؿ اهلل عز كجلهلل "زةن للناس حب 

الرهوات من النساء كالبنين كالقناطير المقنطرة من الذىب كالفضة كالخيل المسومة كاألنااـ 
ف قاؿ قائلهلل لماذا زةنها اهلل عز كجل في قلوبنا فكاف من ذلك عقبة كأم عقبة عمنانا كالحرث"ن فا

 من االنالياع ألمر اهلل؟
 

لو ل  ةزةن البارم سبحانو كعاالى الماؿ في عينك كقلبك لكانت قيمتو كقيمة التراب سواءن 
ا االنالياع أم بسواءن كلما كاف لك أم فضل في االنالياع ألمر اهلل عز كجلن كلما كاف في ىذ

دليل على أنك قد  ثرت اهلل على ىول نفسكن كلكن اهلل عز كجل غرس جذكر محبة الدنيا في 
قلبكن ث  ابتبلؾ بأف عقف منها الموقف الذم أمرؾ اهللن ث  ملئ من حولك أناسان ى  بأمس 

ذات  الحاجة إلى الماونةن ى  بأمس الحاجة إلى الرعاةةن ى  بأمس الحاجة إلى أف عاطيه  من
ةدؾن كعندئذو ةتجلى الالادؽ من الكاذبن كىهنا مكمن الوصوؿ إلى اهلل أك القرب من اهلل عز 

 كجل.
 

أما علك األعماؿ التي ال عكلف أصحابها رأسماؿن كتلك الابادات التي ما أسرع ما ةتاود الجسد 
ئركف إلى اهلل ال ةمكن أف عدؿ كحدىا إطبلقان على أف أصحابها سا -كالحع أقوؿ  -عليهان فانها 

كال أقوؿ كل   -عز كجل أك صادقوف في دعول إةمانه  باهلل عز كجلن كلما طرقنا أبواب كثير 
من األغنياء من أجل أف ةقدموا ةد الاوف إلى فقراء ى  بأمس الحاجة إلى المقومات  -كثير 
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دفانا زكاة  األساسية للحياة. قيل لناهلل لقد دفانا الحقوؽ اإللهية في ذممنا كاملة غير منقوصة
 مالنا. لمن؟ دفاناىا للجمايات الخيرةة.

 
كلقد كنت أكد أف ال أطر إلى أف أعود مرة أخرل إلى الحدةث عن ىذه الجماياتن كلكن 

الضركرة القالول علجئني إلى ىذا الحدةث. الفقراء المنكوبوف ى  كثرن كالذةن ى  بأمس الحاجة 
رن كاألغنياء كثر أةضانن كعندما نطرؽ أبواب كثيرو من إلى مقومات الحياة الضركرةة ال الترفيهية كث

ىؤالء األغنياء ةاتذركف كله  الحع في ىذا الاذر أنه  قد ككلوا الجمايات الخيرةة بتقدة  
الحقوؽ المترعبة في أمواله  للمستحقين الذةن عحدث البياف اإللهي عنه  في كتابو المبينن 

تان كالمت الموت. بل ماذا نجد؟ نجد عباىيان بالماؿ كعندما نطرؽ أبواب ىذه الجمايات نجد صم
الذم جماوهن جماوه في غاةة الحماسة كفي غاةة االىتماـن ككأف قلوبه  مكلومة عتنزا دمان على 
الفقراءن بهذا الركل جماوا الماؿن حتى إذا استوثقوا منو كعجمع عحت أةدةه  رقدكا على ىذا 

قد أحاله  األغنياء إلى ىذه الجماياتن حتى إذا جاؤكا الماؿ رقدة الموتن فاذا جاء الفقراء ك 
ةطرقوف أبواب ىذه الجمايات نظركا إليه  شذران؛ نظرة فيها كل مااني التأدةب كفيها كل مااني 
التقرةعن نظرة فيها كل المااني التي عجرح اإلنساف الكرة ن مهما كاف بايدان عن مانى الكرامةن 

 ؿ الالفاة علو الالفاة.كمهما كاف قد اعتاد على أف ةنا
 

كىنا أةضان أقوؿ كأستدرؾ أنا أستثني قلةن من الجماياتن كلكنها قلة نادرةه جدانن علك ىي الماضلة 
 التي نااني منها أةها األخوة.

 
الماضلة ىي أف القناة التي عالل ما بين جيوب األغنياء كجيوب الفقراء عفاللها عقدةن ىذه 

ةة التي قضى اهلل أف عكوف شؤمان على األغنياء كعلى الفقراء ماانن الاقدة عتمثل في الجمايات الخير 
ذلك ألنه  ل  ةكونوا أمناء اعجاه األغنياء الذةن ككلوى ن ككانوا خائنين اعجاه الفقراء الذةن ل  

ةؤدكا حقوقه  إليه . فما الامل؟ ما الامل أةها األخوة؟ أنا أرسل كثيران من ىؤالء المحتاجين إلى 
يات التي أعل  أف أعضائها ةرقدكف على مبلةينن كلكن ىؤالء الفقراء ةيطردكف شر ىذه الجما

طردةن كلتمنيت أف لو فت  الواحد من أعضاء ىذه الجماية محضر عحقيعن أك لو أنه  صرفوى  
بالتي ىي أحسنن كلكن ىؤالء الفقراء ةنالوف منه  فوؽ فقرى  التقرةع كالتأنيب  -كما ةقولوف   -
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كرامةن كإف اهلل سبحانو كعاالى ليغار على كرامة عباده أكثر من أف ةغار على كالجرح في ال
 جيوبه هلل "قوؿه ماركؼ كمغفرة خير من صدقة ةتباها أذل كاهلل غني حلي "

 
ةحدثني كاحده من ىؤالء كقد أحاط بو الضر من كل جانب؛ أحاط بو الضر من كل جانب؛ 

تحار حاجزه كاحدن ىو بقاةا إةمانو باهلل عز كجلهلل ذىب كلتخيلت كأنا أقرأ كبلمو أف بينو كبين االن
إلى مسؤكؿ عن ىذه الجمايات لو قدـه سابقة في الدةنن لو قدـ سابقة في اإلةمافن في الحدةث 
عن القر فن في الحدةث عن السنةن بدء ةركو لو قالتون كلكن الرجل بخل عليو حتى برفع رأسو 

دفاعره التجارةة ةقلبها ث  قاؿ لو متأففان دكف أف ةنظر  لينظر إليون ظل ةنظر في دفاعر حسابو في
إليوهلل اختالر فاف كقتي ضيعن كلما ذكر لو القالة بكاملهان صرفو بكلمة ىي قوؿهلل ةاينك اهلل )اهلل 

 ةاينك(.
 

كلقد كقفت أماـ ىذه الكلمةن ماذا أقوؿ في التاليع عليهاهلل )اهلل ةاينك(ن ماذا لو استقبلك 
عقفز إلى دكاكينه  كاحدان إثر  خرن كأنت عىستًدري الرحمة بألسن ىؤالء األغنياء الذةن كنت 

الفقراءن ماذا لو قاؿ لك الواحد منه  إثر ااخرهلل )اهلل ةاينك .. اهلل ةاينك( إذان لنثرت لو خطبةن 
طوةلةن عرةضة عالمو فيها الرًقة كالرحمة بالفقراءن عالمو فيها كيف ةكوف كرةمانن كلكن ىذا كلو 

و عندما كنت عجمع الماؿن حتى إذا اطمأننت أف الماؿ قد جمعن كأنو قد عهيأ عحت ةدةكن عذكرع
كجاء دكر الذةن كنت عستدر الرحمات باسمه ن كجاء دكر الذةن كنت عتكل  بألسنته ن جاء 

الواحد من ىؤالء ةطالبك بأف عحقعن ةطالبك بأف عنظر قبل أف عاطي كقبل أف عالدؽ. عقوؿ لوهلل 
 ةاينكن عقوؿ لوهلل اختالر فأنا مرغوؿ.انالرؼ فاهلل 

 
لست مرغوالن عندما عجوب األسواؽ من أكلها إلى  خرىا لتجمع الماؿ باس  الفقراءن ث  إنك 

عالب  مرغوالن ال عجد أمامك دقيقة كاحدة لتالغي بها إلى فقيرن ابتبلؾ اهلل سبحانو كعاالى بون ث  
تقناان بقناع اإلسبلـن ل  ةكن متقناان بقناع عطرده شر طردهن كليت أف الواحد من ىؤالء ل  ةكن م

الدةنن كلكنه  ةتقناوف بمظاىر دةنية ةتقاصر أمامها مظهر إنسافو مثلين ةتظاىركف بأنه  الحفظة 
لدةن اهللن كبأنه  السائركف على سنن اهلل عز كجلن كإنها كاهلل لتجارة فوؽ عجارةن عجارة الدنيا باد 

 أخرل إلى دنيانا كشهواعنا. ذلك أف نركب الدةن فنجالو مطية
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أةها األخوة علك ىي المركلة فكيف ةكوف حلها؟ كيف ةكوف حلها؟ جمايات كثيرة كمرة أخرل 
أستثني قليبلن من ىذه الجماياتن نا  كلكن أكثر ىذه الجمايات ىكذان عمتٌه الماؿ من جيوب 

 ل فبأم كيفية ةالل؟األغنياء ث  عضاو في سدو محك  عن أف ةالل إلى أةدم الفقراءن فاف كص
 

طوابير من الذؿ عقف ككلمات علسع أكباد ىؤالء الفقراء جرحان لكرامته  كعمزةقان ألفئدعه ن في 
سبيل ماذا؟ في سبيل أف ةناؿ الواحد منه  في كل شهر خمسمائة ليرة أك أقل أك أكثر بقليلن 

ةجد من ةنجدهن  كالماؿ كفير كاإلنساف الذم ةحتاج إلى زكاج ةتقلب على مثل الغضىن كال
كاإلنساف المهدد بأف ةأكم إلى الرارع فيرقد في الرارع ال ةجد من ةنجدهن كالمبلةين المكدسة 

مهيأة عقوؿ بلساف الحاؿهلل عااؿ ةا صاحب الحاجة فأنا أنتظرؾ أكثر مما عنتظرنين كلكن ىذه 
 بائك  المبلةين محبوسةن لماذا ىي محبوسة؟ ال أدرم ال أدرم أىي أموالك ؟ أىي ملك 

كأجدادك ؟ كيف كبأم كجوو عقابلوف رب الاالمين غدان؟ عندما ةطالبك  اهلل باألمانة التي 
 ضياتموىا.

 
كأني بالواحد من ىؤالء الناس كقد كضع شٌحو حكمان بينو كبين ىذه األمواؿن ةرل المبلةين 

ة التاباة لو.  المكدسة عجمات بين ةدةو فيمناو الر  من أف ةنثرىا بين بياض ةـو كسواد الليل
كيف ةنبغي أف ةبقى ىذا الماؿ؟ ةنبغي أف ةبقى ىذا الماؿ ربما كسوس إليو الريطاف أف ةربي ىذا 
الماؿ بمرارةع ككذا ككذا ن ال كاهلل ال مرارةع عقاـ كال ىذه األمواؿ عسرم إلى أةدم أصحابهان 

ىي أف أقوؿ لك هلل أةها  الكلمة الوحيدة التي ةخيل إلي أف اهلل سيجال منها حبلن لهذه المركلة
األخوة من كاف ةرل أف في عنقو ذمةن اعجاه اهلل عز كجل قد ارعبطت بمالو فليؤدىا إلى الفقراء 

مباشرةن كليباد ىذه الجمايات عما بينو كبين أكلئك الفقراءن فذلك أرضى هلل أكالنن كذلك أجزؿ 
 للمثوبة لك  ثانيانن كذلك أضمن لقلوبك  ثالثان.

 
واحد منك  أف ىذه األمواؿ لن عالل إلى منتهاىا الذم شاءه اهلل عز كجل فانك  كإذا عل  ال

مسؤكلوف إذانن ال ةجوز أف أككل إنسانان في إنفاذ زكاة مالي إلى محتاجن إال باد أف أثع أنو أمين لن 
ةخوفن كإذا عرفنا أف األمر على النقيض من ذلكن فسيركا إلى اهلل عز كجل بأجرةن اثنينهلل األجر 
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ألكؿ البحث عن المحتاجين الحقيقيينن ثانيان أف عدفاوا حقوقه  إليه  مباشرة. فذلك أحرل أف ا
 ةحفظ اهلل سبحانو كعاالى لك  األجر الاظي  كالوفير.

 
كأنا أعل  أةها األخوة أنني عندما أقوؿ مثل ىذا الكبلـ سأسمع عأففان باد حين من ىؤالء الذةن 

ذكير كالاتابن أنا أعل  أنه  سيتأففوفن كلقد عأففوا كثيرانن كأعل  اعجهت اليه  كلماعي بالنقد كالت
أف فيه  من ةتساءؿ أليس ىنالك مركبلت أخرل ةمكن أف عتحدث عنها كما قلت لك  منذ 

أسبوع أك أسبوعينهلل علينا أف نتسلى جمياان بجهة كاحدة ننقلهان كلقد عرفناىا كعرفنا جمياان إنها 
نتسلى جمياان بالحدةث عنها كبنقدىان حتى ةكوف لنا من ذلك ما القادة كالحكاـن علينا أف 

ةرغلنا عن ىؤالء الذةن ةابثوف كةايثوف في أرض اهلل فسادانن أليست ىنالك مركبلت أخرل 
 عتحدث عنهان بلى بقيت مركلة كاحدة أف نتحدث كأف نتسلى مع القادة عن أخطائه .

 
بقـو حتى ةغيركا ما بأنفسه " كرسوؿ اهلل صلى اهلل كلكن اهلل عز كجل قاؿهلل "إف اهلل ال ةغير ما 

عليو كسل  ةقوؿهلل " كما عكونوا ةوؿ  عليك "ن كل  أعل  أبدان أنو قاؿ كما ةيوؿ عليك  عكونوفن 
 فلماذا ال نر  رائحة أكفنا؟ لماذا ال نضع أنفسنا مع ااخرةن على قدـ المساكاة؟

 
ن المنكر بدءان من أعلى قمة في القيادة إلى كل كلنا ةنبغي أف نقبل األمر بالماركؼ كالنهي ع

فئات الناس كلنا ةنبغي أف نخضع لقدسية التذكرة لقدسية األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر 
مقياس كاحد نتمسك بون أف ننظر إذا كاف ىذا الكبلـ حقان طأطأنا الرؤكس لهذا الكبلـن كإذا 

 ف ةنقضو كةرد عليو.رأةناه كبلمان بايدان عن الالواب فلكلو منا أ
 

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةالل  أحوالنا كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةقينا ش  أنفسنا في 
 أمواؿ غيرنا قبل أف ةقينا ش  أنفسنا في أموالنا أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  .
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 ٚآرُٛ٘ ِٓ ِبي هللا اٌنٞ آربوُ

 

 

دان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
هلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو ا

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

  أنٌوي كافى إذا دخلى الارري األخيري من شهًر رمضافى لقد ص   عن المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل  
المبارؾهلل طول الفراشن كشد  المئزىرن كأقبلى إلى اهلًل سبحانوي كعاالى ةبالغي في الابادًة كالٌتضٌرًع 

 كالٌتبٌتًل بينى ةدةًو عز  كجٌل.

 

كافى أجودى ما ةكوفي في ىذا الٌرهًر كقد ص   عنوي صٌلى اهللي عليًو كسل  ى أنٌوي كافى كثيرى الجودن كلكٌنوي  
 المبارؾن ث   كافى أجودى ما ةكوفي في ىذا الارًر األخيًر من ىذا الٌرهًر المبارؾ.

 
كلقد ص   عنوي أةضان صٌلى اهللي عليًو كسل  ى أنٌوي قاؿى عن ليلًة القدرهلل "التًمسوىا في الارًر األخيًر من 

ةنن كالثٌالًث كالاررةنن كالخامًس كالاررةنن كالٌسابًع ىذا الٌرهًر في لياليهلل الحادم كالارر 
 كالاررةنن كالٌتاسًع كالاررةن".
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كمن عجبو أةُّها اإلخوةهلل أف  كثيران منى الٌناًس ةقبلوفى في أكائًل شهًر رمضافى المبارًؾ إلى المساجًد 
ٌتى إذا دخلى ىذا الارري كإلى الطٌاعاًت بمزةدو من الٌنراًط كاإلقباًؿ على اهلًل سبحانوي كعاالى. ح

األخيري فترت ًىمىميهي ن كعراجاوا بادى إقباؿن كفرغى كثيره من المساجًد منه ن مع أف  األمرى ةقتضي 
الاكسى عمامان.. األمري ةقتضي أف ةزدادى الٌنراطي منه  في ىذا الارًر األخيرن كأف ةزدادكا إقباالن 

ه ي الًهمى . كاهللي ىوى المسؤكؿي كالػميستاافي أف ةوفػٍّقىنا على اهلًل سبحانوي كعاالىن كأف عتضاعفى لدة
ألداًء ىذا الٌرهًر كما ةنبغي ككما طلبى اهللي سبحانوي كعاالى مٌنان ث   أف نؤٌدمى حقوؽى ىذا الارًر 

 األخيًر على خيًر كجو.
 

رةه ال عكادي الحدةثي عن فضائًل ىذا الٌرهًر كالارًر األخيًر منوي حدةثه طوةلن كالفضائلي كثي
عحالىن كلكٌني أرةدي أف ألفتى نظرم كنظرك  إلى شيءو كاحدو في مقامي ىذاهلل ىوى كرـي المالطفى 

صٌلى اهللي عليًو كسل  ى الٌردةدن كمضاعفةي كرمًو في ىذا الٌرهرن بل في ىذا الارًر األخير. كقد كافى 
نا على صراًط اهلًل سبحانوي كعاالى. فرح ى اهللي  رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى قدكعىنان ككافى قائدى

امرىءان اقتدل برسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  . كرح ى اهللي امرىءان مسلمان برىنى على صدًؽ إسبلمًو 
 باليًد التي ةبذيليها كةفتحيها ماطاءةن كرةمةن مٌتكبلن على اهلًل سبحانوي كعاالى.

 
ها اإلخوة قد عكوفي أمران عقليدةٌانن كقد عتحو ؿي إلى عادةو ميتةو في كياًف أال كإف  سائرى الاباداًت أةُّ 

اإلنسافن كلُّ عبادةو إال البذؿي كالٌسخاء. فبل ةمكني أف ةتحو ؿي البذؿي كالٌسخاءي إلى عادةو ميتةو أك 
من منطلًع  إلى عقليدو ال مانى لون ألف  الذم ةاطي كال ةخرى الفقرى ال ةمكني أف ةفالى ذلكى إال

ثقتًو باهلًل عز  كجٌل. الذم ال ةؤمني باهلًل اإلةمافى الحقيقي  ال ةثعي بو. كالذم ال ةثعي بًو ىوى أشدُّ ما 
 ةكوفي بخبلن كأشدُّ ما ةكوفي حرصان على الماؿ.

 
 فاف كجدتى إنسانان ال ةحرصي على الماؿن كةبذلون كةاطيًو ذاتى اليميًن كذاتى الٌرماؿن فاعل  أنٌوي 

مؤمنه باهلًل إةمانان حقيقٌيانن كمن ث   فهوى كاثعه بوعًد اهلًل عز  كجٌل. كلقد قاؿى اهللي سبحانوي كعاالىهلل )من 
ذا الذم ةقرضي اهللى قرضان حسنان فييضاًعفىوي لوي أضاافان كثيران كاهللي ةقبضي كةبس ي كإليًو عيرجىاوف(. ىذا 

 كجل  ال ةخلفي الميااد.كعدي اهلًل سبحانوي كعاالىن كاهللي عز  
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فاإلنسافي أحدي رجلينهلل إٌما أف ةكوفى مؤمنان باهللن ذا ثقةو بكبلـً اهللن ىذا اإلنسافي ال ةبالي أبدان مهما 
بذؿى كمهما أعطىن ألنٌوي ةال ي أف  اهللى ةراهن كأف  اهللى مطٌلعه عليو. كمهما بلغى الكرـي باإلنساًف فاف  اهللى 

ا بلغت رحمةي اإلنساًف باإلنساًف فاف  اهللى أرح ي منى الٌراحً  كالمرحوـً ماان. ىذا ما أكرـي منو. كمهم
 أرةدي أف أنٌبهك  إليًو أةُّها اإلخوة.

 
نحني نااني من مالائبى شٌتىن كنااني من أنواعو من الٌضيًع كثيرة. كلكن ما من ماليبةو ةااني منها 

نحرافه . كىكذا بي نى اهللي سبحانوي كعاالى لنا كقر رى كأكض . الٌناسي إال كىيى ثمرةي أعماله ن كثمرةي ا
كإذا كافى األمري كذلكهلل فاف  أنجعى دكاءو لرفًع الببلءن كإف  أعظ ى دكاءو لنقًل اإلنساًف من الٌرٌدًة إلى 

رىًح ى  الٌرخاءن إنٌما ىوى الٌتراح ي الحقيقيُّ إذ ةريعي بينى فئاًت المسلمينى باًضه  عجاهى باض. فمن
إف نظرنا -ريًحٍ . كمن ال ةىرحى  ال ةيرحى . ىكذا ةقوؿي المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل  . كالٌناسي كلُّه  

أغنياءن فما من إنسافو مهما كافى فقيران إال كىوى أغنى مٌمن كافى دكنىوي في  -إلى الموضوًع نظرةن نسبٌية
 الًغنى.

 
اهي ةجدي نفسوي مكٌلفان بالاطاءن كبهذا المانى عمتدُّ سلسلةي الٌتكافًل كىكذا فاف  اإلنسافى أةٌان كافى مستو 

ـي الحقيقيُّ كاإلةمافي الحقيقيُّ باهلًل سبحانوي كعاالى. كأنا ال  كالٌتضامًن في مجتمعو ةريعي فيًو اإلسبل
أبدانن إنٌما ىيى  أعكل  ي اافى عن الزٌكاةن فالزٌكاةي ضرةبةه مرسومةه في ماًؿ اإلنسافن كىيى ليست مالىوي 

حعٌّ لمن سٌماى ي اهللي سبحانوي كعاالى في محكً  كتابون كال ةػيتىالىو ري أف ةكوفى ىنالكى مسل ه ةمرُّ عليًو 
ـي كفي مالًو حعٌّ عرٌعبى عليًو زكاةن ث   ال ةدفعي زكاةى ماًلو. ال أعالو ري أف  ثٌمةى مسلمان ةسيري على ىذا  الاا

كلكٌني أعحٌدثي عٌما كراءى الزٌكاةن كقد قاؿى المالطفى صٌلى اهللي عليًو كسل  هلل  الٌنهًج المنحرًؼ قىٌ .
 "إف  في الماًؿ حٌقان سول الزٌكاة".

 
كقد ةظنُّ اإلنسافي أنٌوي عندما ةيخرجي الماؿى من جيبًو لياطيىوي للمستحقٍّين كالفقراءن قد ةتالو ري أنٌوي 

ا خطأه كبير .. بل إنٌوي ليكادي ةكوفي جرةمةن في الٌتالوًُّر. إف  اقتطعى شيئان من مالًو الذم ةملكيون كىذ
كقد -البارمى عز  كجل  عحد ثى في محكً  كتابًو كثيران عًن الماًؿ الذم ةدخلي حوزةى اإلنسافن كلكٌني 

ؿى الذم ل  أجًد البيافى اإللهي  مٌرةن كاحدةن ةالفي ىذا الما -استارضتي كتابى اهلًل من أٌكلًو إلى  خرهً 
كضاوي بينى ةدةكى بأنٌوي ملكيكن أبدان ل  أجد ىذا. إنٌما ةقوؿي اهللي سبحانوي كعاالىهلل )ك عوىي  من ماًؿ 
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اهلًل الذم  عاكي (. أك ةقوؿهلل )كأنفقوا مٌما جالك  مستخلفينى فيو(ن من أجًل أف ةجتث  من ذىنكى 
 ه عليون كما أعطاؾى اهللي عز  كجل  إةاهي ليسى ىذا الٌتالوُّرى الخاطئن الماؿي ليسى مالكى كإنٌما أنتى قػىيٍّ 

ن فأنتى ال عملكي نفسكى فضبلن عن أف عمتلكى شيئان كضاوي اهللي عز  كجل  عحتى ةدةكن  من ممتلكاعكى
إنٌما أنت مؤعمنه على ىذا الماؿن كأنتى مبتلىن بهذا الماؿن عرل ىل عثعي باهلًل عز  كجٌل؟ عرل ىل 

ماًنكى باهلًل فتبذلوي سخٌيان ذاتى اليميًن كذاتى الٌرماؿن ث   عمدُّ اليدى إلى اهلًل عز  عبرىني على صدًؽ إة
كجل  عطلبي منوي الًاوىض؟ إذان أنتى مؤمنه حٌقانن كأنتى زاىده حٌقان. كقد كردى عن المالطفى عليًو 

ـي أنٌوي قاؿهلل "ليسًت الٌزىادةي في عحرةً  الحبلًؿ كال في إ ضاعًة الماؿن كلكن  الٌزىادةى الاٌلبلةي كالٌسبل
أف عكوفى أكثعى بما في ةًد اهلًل مٌما في ةدؾ". علكى ىيى الٌزىادةهلل أف عكوفى ثقتيكى بما في ةًد اهلًل أكثرى 

 من ثقًتكى بالماًؿ الذم في ةدؾ.
 

ز  كجل  أف ىذا المانى ةنبغي أف نتفٌهموي جٌيدان أةُّها اإلخوةن كةنبغي إذا كٌنا نٌدعي اإلةمافى باهلًل ع
نضعى إةماننا في ىذا الميزافن كفي محكٍّ ىذًه الٌتجربة. ث   لينظر كلُّ كاحدو مٌنا الٌنتيجةن فاٌما أف 

ةالٌنفى نفسىوي معى األدعياًء الكاذبين. كإٌما أف ةالنٍّفى نفسىوي حامدان شاكران اهللى عز  كجل  معى المؤمنينى 
 الاٌلادقينى باهلًل سبحانوي كعاالى.

 
   ةا أةُّها الٌناسهلل من ذا الذم ةتالو ري أف  مسلمان ةمدُّ ةدى الٌسخاًء إلى محتاجن ث   إف  اهللى عز  كجل  ث

ةدعي علكى الثٌغرةى التي عكٌونت لدةًو من عطائًون ةدعيها كما ىي؟ متى كافى ىذا من شأًف اهلًل سبحانوي 
في ىذا الٌطرةًع عىًلٍ ن عىًل ى ًعٍل ى اليقينن كرأل حع   كعاالى؟ اهللي ال عنفدي خزائنوين بل كلُّ من سارى 

اليقينن أنٌوي ما من إنسافو ةاطي درىمان في سبيًل اهلًل سبحانوي كعاالى إال كةاطيًو اهللي عز  كجل  قبلى أف 
ن ةاطيًو أضااؼى ذلك.. عررةى أضااؼو فما ةزةدي عن ذلكن إف  اهللى ال ةبقي عليوً   ةبيتى عليًو اليـو

 مٌنةن لابده. ىذًه الحقيقةي ةنبغي أف نالمها.
 

ث   إف  اهللى ابتبلنان ابتلى كبٌلن مٌنا بااخرن ذلكى ىوى قراري اهللهلل )كجالنا باضك  لباضو فتنةن أعالبركف 
الفقيرى ككافى ربُّكى باليران(. جالى الغني  فتنةن للفقيرن كالفقيرى فتنةن للغنٌين ككافى اهللي قادران على أف ةغنيى 

دكفى أف ةيحًوجىوي إليك. كلكن  اهللى عز  كجل  عٌلعى الٌناسى باضه  بباضو كجالى كبٌلن منه  ماٌدةى ابتبلء 
بااخر. فبل عكونن  عقولك  من الغباًء كاقوًؿ أكلئكى المرركينى الذةنى كافى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي 
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دكفى على قولًو قائلينى كما ركل اهللي عز  كجل  عنه هلل عليًو كسل  ى ةحمله  على البذًؿ كالاطاءن فيتمرٌ 
)كإذا قيلى له  أنًفقوا مٌما رزقك ي اهللي قاؿ الذةن كفركا للذةن  منوا أنطا ي من لو ةراءي اهللي أطامو 

 إف أنت  إال في ضبلؿو مبين(.
 

إذان النفٌكت  صرةي الٌتااكًف  البارم عز  كجل  قادره أف ةاطي. كلكن لو أف  اهللى أغنى الٌناسى جمياانن
بينى الٌناسن كمن ث   لزاؿى مانى افتتاًف الٌناًس باضه  بباض. كالٌدنيا حقلي ابتبلءن كأساسي امتحاف. 
كلكن اإلنسافي الذم ةسيري على نهًج اهلًل عز  كجٌلن كةثعي باهلًل فياطين ال ةمكني أف ةخسرى ال من 

أف ةفوزى برب و  جلو كعاجلو ماان. فأمُّ حماقةو علكى التي ةٌتالفي بها  دةنًو كال من دنياهي شيئان. ال بد  
من ةارضي عن أمًر اهلًل عز  كجل  متاٌلقان بحباًؿ الوى ن ةتال عي بالوىً  كىوى ةحسبوي حقيقة. كىوى بهذا 

ولوي المالطفى الٌتاٌلًع أفسدى دنياهي ك خرعون كأبادى نفسوي عن ساادة عاجلًو ك جلو. ث   اسماوا ما ةق
عليًو الاٌلبلةي كالٌسبلـهلل "أال إف  اهللى قد فرضى في ماًؿ األغنياًء بالقدًر الذم ةسعي فقراءى ن كلن 
ةيجهدى الفقراءي إذا جاعوا أك عركا إال بما ةالنعي أغنياؤى ن كإف  اهللى محاسبيه  على ذلكى حسابان 

 عسيران".
 

ـي في سائًر أحوالًنا أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةوفٍّقنا ل بلقتداًء بنبيٍّنا محٌمدو عليًو الاٌلبلةي كالٌسبل
عاٌمةنن كفي ىذا الارًر األخيًر من ىذا الٌرهًر  المبارًؾ خاٌصةن. كأف ةتجٌلى ذلكى في مزةدو من 
اإلقباؿو على اهلًل في بقاةا ىذا الٌرهرن كفي الكرـً الذم ةبرىني على صدًؽ إةماننا باهلًل سبحانوي 

عاالى حٌتى ةريعى الٌتااكفي بينى المسلمينن كعريعى حقيقةي الٌتراحً  فيما بينه  فيرعفعى الببلءن كةبدؿي ك 
 لي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...اهللي عز  كجل  شٌدعنا برخاء. أقوؿي قو 

 الخطبة الثانية
 

مبارؾن أال كىوى إخراجي زكاًة أذٌكرك  بأعظً  شايرةو من شااًر ىذا الٌرهًر الأما بادي فيا عبادى اهللهلل
 الفطرن كىوى مانىن مٌما كنتي أعحٌدثي عنوي  نفان.

 
ىذًه الٌرايرةي كاجبةه على كلٍّ إنسافو عدخلي عليًو ليلةي الايًدن كىوى موسره بما ةزةدي عن حاجاعًو 

لدةًو شيءه من  الٌضركرةٌة. لدةًو كفاةتوي الٌضركرةٌةي من المأكًل كالمررًب كالملبًس كالمسكنن كةفيضي 
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الماًؿ كراءى ذلك. إذان ىذا اإلنسافي مكٌلفه بأف ةخرجى زكاةى الفطًر عن نفسًو كعن كلٍّ من كٌلفوي اهللي 
سبحانوي كعاالى باإلنفاًؽ عليو. كةستقرُّ كجوبيها بدخوًؿ ليلًة الايدن فمن كيًلدى بادى مغيًب شمًس  خًر 

عليًو زكاةي الفطر. كمن ماتى بادى دخوًؿ ليلًة الايًد  ليلةو من رمضافى أم في ليلًة الايًد ل  عجب
 استقٌرت عليًو زكاةي الفطًر ىذه.

 
كلئلنساًف أف ةخرجىها منذي أٌكًؿ أةٌاـً ىذا الٌرهًر المبارؾن كلكن ةيسىنُّ أف ةخرجىها صباحى ةوـً الايًد 

.  كقبلى الخركًج إلى صبلًة الايدن كةحرـي أف ةؤٌخرىا عن ذلكى اليـو
 
ةي الفطًر ىذًه مقٌدرةه عقدةران مستمٌران كإٌني ألعجبي مٌمن ةسأؿي كل  عاـو عنوهلل صاعه من غالًب قوًت زكا

ـي أبو حنيفةهلل قيمةي صاعو من غالًب قوًت البلد. كلئلنساًف أف ةتوٌسعى فيقلٍّدى  البلًد أك كما قاؿى اإلما
ـى أبي حنيفةى فيخرجى القيمةى بدالن من إخراًج القوتن ذ لكى ىوى الذم ةفيدي الفقراءى كالٌناسى في اإلما

ىذا الاالر. ىذا الاٌلاعي ةساكم مقدارى كيلوةن في عالرنا اليـو من ىذا القوت. كعلى كلٍّ إنسافو 
أف ةسأؿى عن قيمًة ذلكى في الٌسوؽهلل ك  ةساكم الكيلو الواحدي من الحنطة؟ ليسأؿ. كعندئذو ةال ن 

خرجوي عن نفسًو كعن كلٍّ من كٌلفوي اهللي سبحانوي كعاالى كمن ث   ةدرؾي القدرى الذم ةنبغي أف ة
 باإلنفاًؽ عليو. أسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةوفػٍّقىنا لتطبيًع أكامرهن كأف ةرزقنا اإلخبلصى لوجهو..

 
 كاعلموا أف  اهللى أمرك ....
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ٌْ ِب ف١ٙب اال موو هللا .."  "اٌل١ٔب ٍِؼٛٔخٌ ٍِؼٛ

 

حمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  ال
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نب

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

هلل عليو كسل  أنو قاؿهلل "الدنيا ملاونةه ملاوفه ما فيها إال ذكر اهلل لقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى ا
 كما كااله" كالحدةث صحي ه مركم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل .

 

كربما استركل كثير من الناس ىذا الحدةثن كعساءلوا كيف عكوف الدنيا ملاونة كىي خارجة عن 
ىل الدنيا إال ما ةتمتع بو اإلنساف من رغد عيش؟ نطاؽ التكليف كخارجةه عن قائمة المكلفين؟ ك 

كىل الدنيا إال ىذه المظاىر التي قاؿ اهلل عز كجل عنهاهلل "قل من حٌرـ زةنة اهلل التي أخرج لاباده 
كالطيبات من الرزؽ"؟ فكيف عكوف ىذه المتع التي ال حس فيها كال عقل لدةهان كيف عكوف 

التكليفن كثمرةه من ثمرات األمر كالنهي. ث  إف رسوؿ اهلل  ملاونة؟ كاللان إنما ىو نتيجة من نتائج
صلى اهلل عليو كسل  ةستثني فيقوؿهلل "إال ذكر اهلل كما كااله" كىل كاف ذكر اهلل عز كجل في ةـو 
 من األةاـ داخبلن في شيءو من شؤكف الدنيا؟ كىل ذكر اهلل عز كجل إال مظهران من مظاىر ااخرة؟
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حدةث باد ىذا اإلشكاؿ الذم كثيران ما عالوره أناسه كعساءلوا عن فكيف ةكوف مانى ىذا ال
 الجواب عنو؟

 

بالدنيا التي لانها اهلل سبحانو كعاالىن عاامل اإلنساف ماهان فاللان  -أةها األخوة  -إف المراد 
ليس موجهان على ىذه المتع بحد ذاعهان كإنما اللان موجوه إلى كجو عاامل اإلنساف مع ىذه 

الدنيوةةن ىذه المتع التي خلقها اهلل عز كجل لنا ةالدؽ عليها قولو عز كجلهلل "قل من المظاىر 
حـر زةنة اهلل التي أخرج لاباده كالطيبات من الرزؽ" كةالدؽ عليها قوؿ اهلل عز كجلهلل "ىو الذم 
خلع لك  ما في األرض جمياان" فقد خلع اهلل سبحانو كعاالى ىذه المتع على اختبلؼ صنوفها 

ا لئلنسافن كخلقها من أجل أف ةتمتع بها كةستفيد منهان كلكن اللان ةنبثع من نوع الابلقة كألوانه
التي عسرم بين اإلنساف كبين ىذه الحياة الدنيان كربما عسائلنا كالابلقة التي عكوف بين اإلنساف 

ا من أجلنا؛ كبين ىذه الحياة الدنيان في  عكوف مثابة للان؟ كقد خلع اهلل سبحانو كعاالى ىذه الدني
من أجل أف نقبل إليها كنستفيد منها. فكيف عكوف ىذه الابلقة باد ذلك مثابة لان كطرد من 

 رحمة اهلل سبحانو كعاالى؟

 

كىاىنا ةنبغي أف ندقع النظر في اإلجابة أةها األخوة عن ىذا السؤاؿهلل أرأةت  إلى لحـو األنااـ التي 
ل على عباده في كثير من  م كتابو المبين إذ خلع اهلل خلقها اهلل عز كجل لنان ك  امتن اهلل عز كج

سبحانو كعاالى ىذه األنااـ لنان كجالها رزقان مباحان طهوران لئلنساف بل لك  ناى القر ف على 
المرركين اللذةن حٌرموا على أنفسه  كثيران من ىذه األنااـ ألسباب اختلقوىا كلبدعو ابتدعوىا من 

أف اهلل امتن علينا بهذه األنااـ لحمان كلبنانن مع ىذا كلو فقد أعلن عند أنفسه ن كمع ذلك .. مع 
اهلل سبحانو كعاالى أف ىذه األنااـ رجس كال ةطهرىا إال ذكر اهلل سبحانو كعاالى. فقاؿ عز كجل 

في محك  عبيانوهلل "كال عأكلوا مما ل  ةذكر اس  اهلل عليو كإنو لفسع" أم أف الذبيحة التي امتن اهلل 
عليك بها عظل فسقان إال أف عذبحها عحت سلطافو من ذكر اهلل عز كجلن كعحت ضواب  عز كجل 

كعاليمات عنفذىا كما أمر اهلل سبحانو كعاالىن فتحت سلطاف ذكر اهلل عز كجل كباالنضباط بهذا 
الذكر كعاليمات اهلل عتحوؿ ىذه اللحـو من خبائث إلى رزؽو طهور طيبن ىذا الذم نبهنا اهلل عز 

يو فيما ةتالع بلحـو األنااـ ىو ذاعو الذم ةنطبع على الدنيان فالدنيا بكل ما فيها أشبو ما كجل إل
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ةكوف بحيواف من ىذه الحيوانات التي جالها اهلل عز كجل رزقان لنان كلكن البد لكي ةكوف ىذا 
ه الرزؽ حبلالنن كلكي ةالل إلى فمك طهوران البد أف ةكوف ذلك كأف عكوف الابلقة بين كبين ىذ
الدنيا عحت مظلة كإشراؼو من ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كعندئذو عالب  الدنيا بكل متاها مباحةن 
كطهوران كرزقان طيبان لك عمامان كرأف التزكية التي ىي الررط األساسي لتحوؿ ىذا اللح  الذم 

خير غذاءو قضى اهلل أف ةكوف فسقان إلى لح و طيبو طهورو عتناكلون جال اهلل سبحانو كعاالى منو 
 لك.

 

كىذا مانى االستثناء في قولو عليو الالبلة كالسبلـ هلل"إال ذكر اهلل كما كااله" ذكر اهلل ليس من 
الدنيا كلكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةاني أف إقبالك على الدنيا إقباؿ انحراؼو دائ ن كأف 

إال في حالة كاحدة عندما ةكوف  عااملك مع الدنيا عاامل متنكر عن جادة اهلل دائمانن فتتبين ذلك
ىذا اإلقباؿ عحت حراسة من ذكر اهلل عز كجلن عندما ةكوف عااملك مع الدنيا عحت حراسة من 

رقابة اهلل سبحانو كعاالىن عندئذو ال عالب  الدنيا دنيا بل عالب  الدنيا  خرة أك ذةبلن من ذةوؿ 
امل مع الدنيا طالما كاف عاامبلن مع الدنيا ااخرةن فكأف النبي عليو الالبلة كالسبلـ ةقوؿهلل ىذا التا

ةطغي كةضل كال ةهدمن كلكنك عستطيع أف عحوؿ الدنيا ىذه إلى  خرةن بل أف عحولها إلى جندو 
من جنود ااخرةن كجند من جنود مرضاة اهلل عز كجل. متى ةكوف ذلك؟ إذا صبغت عبلقتك 

  -دنيا إلى طهورن كما عحوؿ اللح  الفسع بالدنيا بذكر اهلل سبحانو كعاالىن عندئذو ةتحوؿ رجس ال
 إلى رزؽو كمتاةو طاىرة ال إشكاؿ فيها ق . -كما كصف اهلل عز كجل 

 

كىذا الذم ةقولو النبي صلى اهلل عليو كسل ن فيو علخيه لكل  داب التاامل مع الدنيا إقباالن 
اونة أم في إقبالهان ال بل كإدبارانن كربما أف مانى قولو عليو الالبلة كالسبلـهلل "الدنيا ملاونة" مل

 ىي ملاونة في إقبالها كإدبارىان أم ىي فتنة للغني كالفقير ماان.

 

أما الغني ففتنة الماؿ كالدنيا بالنسبة إليو أنها عسكره أنها عبطره أنها عنسيو مواله كخالقو أنها 
كلها في لحظة عجالو ةركن إلى الدنيا ككأنو مخلده فيهان كلكن ما أسرع ما عتحوؿ ىذه الدنيا  
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كاحدة في كفو أك في صندكقو إلى سل و ةوصلو إلى مرضاة اهلل عز كجلن عندما ةجال عبلقتو بهذه 
الدنيا خاضاةن لذكر اهللن خاضاةن لمراقبة اهلل عز كجلن عندئذو ةتحوؿ الرجس في لحظة كاحدة إلى 

الدنيا أةضان ةتحوؿ إلى طهورن أرأةت  إلى الخمرة كيف عالب  طهوران عندما عتخللن ىذا الرجس من 
طهور كلكن السر الخفي الكامن في ىذا التحوؿ إنما ىو  ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كذلك  الفقير 

الدنيا ملاونة بالنسبة إليو كال بد أف ةاليبو من رشاش ىذه اللانة ألف اللانة ليست منحطةن لهذه 
نالب على كجو التاامل أك الابلقة الرهوات كاألىواء الخامدة كالهامدة كما ىين كلكن اللانة ع

 بين اإلنساف كبين الدنيا.

 

الفقير الذم قيدر لو رزقو كالذم انالرفت عنو الدنيان عندما ةفر على قدر اهلل عز كجل كقضائو في 
ذلكن كةبتاد عن الالبر الذم أمره اهلل عز كجل بون كةبتاد عن الافاؼ الذم أمره اهلل سبحانو 

قره بون ث  ةركن إلى ثوراف نفسو كإلى ىيجاف غرائزهن فتمتد ةده إلى كعاالى أف ةداكم نفسو كف
المحـر ىنا كىناؾن كعمتد نفسو كةخضع لسلطاف نفسو إلى الرشاكل كإلى كثير ككثير من كجوه 

ن ىذا مظهر من مظاىر اللان الذم عحدث عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل   االكتساب المحـر
هلل "كاد الفقر أف ةكوف كفران"ن كلكن ليس مانى ىذا أف رسوؿ اهلل كىو الذم قاؿ في حدةثو  خر

ةياذر الفقير إف ىو كفرن بل ىو عحذةره أكثر من أف ةكوف إعذاران؛ أم كاد الفقر أف ةكوف كفران 
عندما ةكوف ىذا الفقير شاردان عن ذكر اهللن كعندما عندما ةكوف شاردان عن مراقبة اهلل سبحانو 

و عندئذو في الكفر ليس ذلك الفقرن كإنما ىو فقره مرفوعه بالغفلة عن اهللن كعاالىن كالذم ةزجٌ 
 كالغفلة عن ذكر اهلل سبحانو كعاالى.

 

كىكذا فاف ذكر اهلل المتمثل في مراقبة الابد هلل سبحانو كعاالىن ىو الذم ةحٌوؿ رجس الدنيا إلى 
تقرب بو اإلنساف إلى اهلل طهورن كىو الذم ةحوؿ عفونتها إلى غذاءو طيبن بل ما أكثر ما ة

 سبحانو كعاالى.
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كالذم أرةد أف أنتهي إليو من ىذان ىو أف نال  أف ذكر اهلل ىو عبلج أعظ  المركبلت في حياة 
المسلمينن كلقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أنو قاؿهلل "لكل أمة فتنةن كفتنة أمتي في 

دةثو  خرهلل "ما عركت بادم فتنةن أضر على الرجاؿ الماؿ"ن كلقد قاؿ عليو الالبلة كالسبلـ في ح
من النساء" فهما فتنتاف خطيرعاف عظيمتاف في حياة ىذه األمةن ىما فتنة الماؿ كالنساءن كلن عجد 
من عبلج لهذه الفتنة إال ذكر اهلل سبحانو كعاالىن ذلك  ىو الحالن الذم ةستطيع اإلنساف أف 

إال مراقبة اهلل سبحانو كعاالى. ذكر اهلل كلما كرد في   ةحاٌلن فيو نفسون كلكني ال أعني بالذكر
كتاب اهلل ككلما رأةت  دعوةن إليو في حدةث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فاعلموا أف المراد 
منو مراقبة الابد للربن أم أف ةكوف قلب اإلنساف كفكره متيقظين لمراقبة اهللن للتأمل بأف اهلل 

اهن كبأنو ةرل حركاعون كأنو ةرل سكونون كأنو ةحالي عليو كل ما ةفالن ةراهن كبأف اهلل ةسمع نجو 
بل إف اهلل ةحالي عليو كل خطواعو "كإف عبدكا ما في أنفسك  أك عخفوه ةحاسبك  بو اهلل فيغفر 

 لمن ةراء كةاذب من ةراء"

 

ولت كإذا علمنا ىذا فلنال  أف سلك ذكر اهلل عز كجل إذا انفالل عن عبلقة الابد بالدنيا عح
الدنيا في لحظة كاحدةو إلى سمـو ناقرةن أٌما إذا اعالل سلك ىذا الذكر بابلقة ىذا اإلنساف بهذه 

إلى غذاءو نقي طهور ةفيد اإلنساف كةقربو  -مهما عجمات في ةدةو  -الدنيان عحولت الدنيا كلها 
في ةدهن كإف كاف  إلى اهلل عز كجلن فاف كاف ممن أكرمو اهلل بالغنى كاف غناه عسبيحان هلل عز كجل

ممن ابتبله اهلل عز كجل بالفقر كاف فقره احتسابان كجهادان في سبيل اهلل سبحانو كعاالى في حياعون 
كرحمة اهلل عز كجل ىي أفضل ما جماو اإلنساف من نرب الدنيا كمن أسباب الرزؽ كأسباب 

 المتع التي فيها.

 

 لك .  أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر 
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 اٌجٛاثخ اٌزٟ كفً ِٕٙب اٌظؾبثخ اٌٝ فزؼ ِىخ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 بتقول اهلل عاالى.كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة 

 
 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 
لقد دأب كثيره من المسلمين أف ةتحدثوا في ىذا الرهر المبارؾ كفي ىذه األةاـ الخاصة منو عن 

 بطولتين عظيمتين عو ج اهلل سبحانو كعاالى بهما عارةخ ىذه األمةهلل
 

ن كالثانيةهلل علك التي أكـر اهلل أكالىماهلل علك البطولة التي أكـر اهلل بها المسلمين في غزكة بدر
المسلمين بها في فت  مكةن كليست ىذه الذكرل كال الحدةث عنها مباث نقدن كلكن المسألة 

 عتالع بكيفية التحدث عن ىذه الذكرةات.
 

كثيران من المسلمين ةتحدثوف في ىذا الرهر المبارؾ عن ىذه البطوالت اإلسبلمية التي أكـر اهلل 
األكؿ من ىذه األمة بطرةقة عجاله  ةستراركف بالاوض عن الذؿ الذم حاؽ  عز كجل بها الرعيل

به ن كعجاله  ةستراركف بأف المكرمة التي أكـر اهلل بها  بائه  أك أجدادى  سارةةه إليه  أةضانن 
ث  إنه  ةتفرقوف عن الحدةث عن ىذه البطوالت ككأنه  أخذكا منها غذاءن ألنفسه ن ككأنه  

 وضه  عن الذؿ الذم حاؽ به ن كالمهانة التي عطوؼ في حياعه .أخذكا منها ما ةا
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كالحدةث عن ذكرةات المسلمين كبطوالعه  بهذا الركل حدةثه خطير كطرةقة جانحة ال ةقرىا 
منطع كال ةؤةدىا دةن. ةنبغي أف نال  أف اهلل سبحانو كعاالى ما أكـر ىذه األمة بنامةو إال كقد 

أف نال  أف اهلل سبحانو كعاالى ما عٌوج حياة سلف ىذه األمة  دفات ثمن ىذه النامةن كةنبغي
بالبطوالت التي نتحدث عنها إال ألنه  شدكا أنفسه  إلى حيث أصبحوا أىبلن لتلك البطوالتن 
فماذا عسى أف ةفيدنا الحدةث عن فت  مكة أك عن غزكة بدر أك عن غيرىما كنحن ىابطوف إلى 

اضوف بهذه الحالة التي حاقت بنا؛ نتخب  في أكدةة التيو الدرؾ األسفل من الذؿ كالمهانةن ر 
 عخب  اإلنساف الذم ةتحرؾ في ظبلـو دامسن كليس أمامو أم قبس من النور ةستضيء بو.

 
الحدةث عن ىذه البطوالت مفيد مفيده جدان إذا كاف الهدؼ من كراء ذلك أف نأخذى الابرة أف نال  

ى كصلوا من كراء ذلك إلى علك المغان ن الحدةث عن المغاـر التي دفاها أكلئك المسلموف حت
ىذه الذكرةات مفيده جدان إذا أخذنا منها الابر ألنفسنا فسلكنا مسالك أكلئك الناسن أكلئك 

السلف الالال ن كسرنا كراء خطاى  كعتبانا السير الذم كانوا ةسيركفن ىذا الامل مفيده جدانن 
 المكرمة التي أكـر اهلل بنا أجدادنا السالفين السابقين.ذلك ألف النهج ىو الذم سيايد إلينا ىذه 

 
الحدةث عن فت  مكة حدةث ةباث النروة في الرؤكس فابلنن كحدةثه ةباث الطرب في الاقوؿن 
كلكن ماذا عسى أف عفيدنا ىذه النروة؟ كماذا عسى أف ةفيدنا ىذا الطرب؟ مهما كانت ذكرةات 

س فاف غاله المهانة التي نااني منها متغلبة على ذلكن فت  مكة عظيمةن باعثةن للنروة في النف
كلكن بوسانا أف نستفيد شيئان  خر غير النروة كالطرب اللذةن ةركن إليهما كثيره من الذةن 

ةتكلموف كمن البلغاء الذةن ةخطبوفن ىنالك شيءه  خر مفيده فابلن ىو أف نتساءؿهلل كيف كاف فت  
ل منها أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إلى ذلك مكة؟ كما ىي البوابة الارةضة التي دخ

الفت ؟ إذا عسائلنا عن ىذا األمر ككعينا الجواب عنو كعاىدنا اهلل عز كجل أف نفال ما فال أكلئك 
الناسن فبل شك أننا سناود برب و كبيرو جدانن كنحن إذا عأملنا في ىذه البوابة التي كصل منها 

يو كسل  إلى الفت  في ىذا الرهر المبارؾن سنجد أف ىذه البوابة أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عل
عتمثل في شيء كاحدن ىو انتالار أكلئك المسلمين على أنفسه . في حين أف كثيران من المسلمين 
ةتالوركف أف ىذه البوابة عتمثل في انتالار المسلمين ألنفسه ن كفرؽه كبير كبيره جدان بين أف ةساى 

 ى نفسو كبين أف ةساى لينتالر لنفسو.اإلنساف لكي ةنتالر عل
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أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ما عٌوجه  اهلل بتلك البطولة كما خضع المرركوف ىذا 
الخضوع له  كى  ةدخلوف زرافاتو ككحدافو إلى مكةن كما أدخل مهابة المسلمين في قلوب 

لى أنفسه . متى انتالر أكلئك أكلئك المرركين إال باد أف نج  أكلئك المسلموف في انتالارى  ع
 المسلموف على أنفسه ؟ متى سحقوىا عحت أقدامه ؟

 
ةـو صل  الحدةبيةن ذلك الالل  الذم جال اهلل عزكجل منو التمهيد الكبير لفت  مكةن بل ذلك 
الالل  الذم سماه اهلل سبحانو كعاالى فتحان أل  ةقلهلل "إنا فتحنا لك فنحان مبينان ليغفر اهلل لك ما 

من ذنبك كما عأخر كةت  نامتو عليك كةهدةك صراطان مستقيمان" متى نزؿ ىذا الكبلـ؟ نزؿ عقدـ 
ةـو صل  الحدةبيةن إذف من الماني بالفت  صل  الحدةبيةن كصل  الحدةبية ل  ةكن فتحان لحالن 
كال اقتحامان ألسوار بلدن كلكنو كاف شيئان أعظ  من ذلك. كاف صل  الحدةبية ةتمثل في انتالار 

ئك المسلمين على أنفسه  كعساميه  على أىوائه  كشهواعه  بارؾ اهلل له  ذلك الجهاد األغر أكل
كسٌماهي فتحانن بل ذىب البياف اإللهي في التابير عن ىذا الالل  بالفت  مذىبان جال فت  مكة 
ةضئل كةتالاغر أماـ ىذا الالل  الذم سماه اهلل سبحانو كعاالى فتحان. لماذا كاف فتحان؟ ألف 

لمسلمين  نذاؾ انتالركا على أنفسه ن ظهر المرركوف بمظهر المستكبر الااعي ككقفوا من رسوؿ ا
اهلل صلى اهلل عليو كسل  موقف المتحدم كما عالموفن كأملوا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل  شركطه ن ككاف فيما نه عليو من علك الرركط أف ةرجع المسلموف في ذلك الااـ من 

ه  إلى مكة إلى المدةنة المنورة دكف أف ةاتمركا كدكف أف ةحققوا أىدافه  السلمية منتالف طرةق
ككاف من جملة شرائطه  أال ةاودكا في الااـ الذم ةأعي إال كى  مجردكف عن األسلحةن ليس 

ماه  إال السيوؼ في أغمادىا كال ةقيموف في مكة إال ثبلثة أةاـ ث  ةػيرىحلوفى عنهان ككاف من جملة 
  أف كل من عسرب من المرركين إلى المدةنة مؤمنان فاف على المسلمين أف ةايدكه كأال شركطه

ةبقوه فيما بينه ن أما الذم ةأعي من المدةنة المنورة إلى مكة الجئان إليه  فله  أف ةرحبوا بو 
كةقيموه فيما بينه  ىذه الرركط كاف فيها مهانة كأم مهانة لنفوس المسلمينن ككاف فيها جرحه 

أم جرح لمراعرى ن كلكنها فتنة ابتبلى  اهلل عز كجل بها موقف كضاو اهلل أمامه  ككضاه  ك 
 أمامو.
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عرل ىل سينتالركف في ىذه الحالة بدافع من الرعونة ألنفسه  كقد مزجوا اإلنتالار هلل عز كجل 
  مع اإلنتالار للنفسن أـ سيترفاوف على أىوائه  كنفوسه  كةجندكف كرامته  كحظوظه  كنفوسه

كمبتغياعه  كأىوائه  ةجندكف ذلك كلو لدةن اهلل عز كجل كللمآؿ الذم ةنتالر فيو دةن اهلل 
سبحانو كعاالىن فتنة ابتبلى  اهلل سبحانو كعاالى بها. فكيف كاف موقف المسلمين بقيادة سيدنا 

 رسوؿ اهلل كبتالي و كإرشادو منو له ؟
 

الخضوع ألمر اهللن كالخضوع لما  كاف موقف المسلمين باد شيء من التلجلج كاالضطراب
علمه  إةاه رسوؿ اهلل كالخضوع للتربية التي رباى  عليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن رضي 
بكل علك الرركطن رضي بكل علك الترفاات كمظاىر الالو كاالستكبار التي عجلت في مواقف 

رسوؿ اهلل بهذا. لماذا رضي أكلئك المرركين الذةن صدكا المسلمين عن المسجد الحراـن رضي 
بهذا؟ ألنو نظر فوجد أف ثمن الفت  ثمن االنتالار لدةن اهلل ةكمن في ىذا الرضىن ةكمن في 

الرضى بأف عجرح النفوسن ةكمن في أف ةقبلوا في المهانةن ةكمن في أف ةقبلوا بالذؿن كرب ذؿ  
 كىي في عاقبة األمر عز. كاف ىو التربة الياناة للازن كرب مهانة عبدك في ظاىر األمر مهانة

 
ىكذا ربى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أصحابون كىكذا قاؿ له هلل نا  الذم ةأعي من مكة إلينا 
فاف اهلل سيجال لو فرجان كمخرجانن كأرض اهلل كاساة. أما الذم ةذىب منا إليه  فبل رده اهللن ماذا 

ذا ربى رسوؿ اهلل أصحابون قبلوا عادكا عسى أف نستفيد من إنساف رغب عنا كماؿ إلى غيرنان كىك
من منتالف الطرةع إلى المدةنةن ل  ةاتمركان ل  عكتحل أعينه  بمرأل مكة كالبيت الحراـ كما  
كاف ةطيب له ن قبلوا بالرركط التي فيها مهانة للنفسن ال للدةن .. قبلوا بذلك كلو محتسبين 

 اهلل سبحانو كعاالى. أجرى  عند اهللن متجهين بهذا إلى نية صافية لمرضاة
 

ىذه ىي البوابة التي أظفر اهلل المسلمين من كرائها بفت  مكةن كمن ث  سمى اهلل ىذا التمهيد فتحان  
كما ل  ةس  فت  مكة فتحان عندما نتكل  عن فت  مكة في ىذا الرهرن كنتحدث ببليغ الكبلـ 

ؾن كعندما نتكل  ببليغ الكبلـ عن دخوؿ رسوؿ اهلل مكة كماو أصحابو من ثنية كداء كمن ىنا كىنا
عن خروع المرركين كذله  أماـ ىيبة الداخلين إلى مكة نروة في النفسن سرعاف ما عتبدد لننظر 

إلى أنفسنا كنحن مالقوف بأكدةة التيو كالضبلؿ كالذؿ كالمهانةن كلكن إذا أردنا أف نتحدث في 
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دث عن الجهاد الخفي الذم كاف ىذا الرهر المبارؾ عن ىذا الفت  فلنتحدث عن الثمنن فلنتح
 قبل ذلك كالذم سماه اهلل فتحان كأم فت ن سماه اهلل فتحان مبينان.

 
لقد كرد في الالحي  أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كىو عائد في طرةقو من صل  الحدةبية 

. فقاؿ إلى المدةنة المنورة استدعى عمر كعلى عليو سورة الفت  التي نزلت بكاملها في ذلك الي ـو
عمرهلل أفت ه ىو ةا رسوؿ اهلل. قاؿهلل نا . أفكاف موقفنا ىذا فتحانن الذم أظهرنا بمظهر الضافن 

 كظهر بمظهر االستكانة أىو فت ه. قاؿهلل نا  ىو فت .
 

أةها األخوة  ف لنا أف نفرؽ بين الجهاد الذم ننتالر فيو على أنفسنا على أنفسنا ضد أنفسنان 
نفسنان أال عبلحظوف ك  عداخلت الالور كك  عمازجت النيات كالجهاد الذم ننتالر فيو أل

 كالمراعرن أال عبلحظوف ىذا.
 

أما إف المسل  لن ةرقى إلى درجة الربانية بحياعو إال باد أف ةكوف رقيبان على نفسو ةتبين الخي  
 الدقيع الذم ةفالل بين قالده المتجو إلى مرضاة اهللن قالده المتجو إلى خدمة دةن اهلل كقالده

الذم ةتجو إلى إركاء غليلو إلركاء ظمأ نفسون ةنبغي أف نفرؽ بين ىاعين الحالتينن كما فرؽ 
 أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل .

 
كرد في باض ااثار أف عليان رضي اهلل عاالى عنو صارع أحد المرركين من زعانفة المرركينن 

 أف بالع في كجو سيدنا علي الذم كاف فالاد سيدنا عليه رضي اهلل عنو فما كاف من المررؾ إال
قد استالى فوقو كصرعو ليقضي عليون فما إف فال المررؾ ىذا حتى قاـ عنو سيدنا علين كعجب 
المررؾ كسألو فيما فالت ذلك؟ كقد أصب  الرجل عحت قبضة سيفو. قاؿ كنت أصارعك بدافع 

ر لنفسين فخريت أف ةكوف من االنتالار لدةن اهللن فلما فالت فالتك اىتاجت عوامل االنتالا
 عملي انتالاران للنفسن فابتادت عما كنت قد عزمت عليو.
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ىذه القالة عجسد لنا كاجبان ةنبغي أف نقف أمامو لنطبقون أما إف الجهاد األعظ  كاألعظ  كاألعظ  
ىو أف ةبدأ المسلموف فيجاىدكا أنفسه ن ةترفاوا فوؽ شوائب نفوسه  فاذا كصلوا إلى ما كصل 

 لئك الربانيوف أكرمناى  بالبطولة كما أكرمنا أكلئك بالبطولة.إليو أك 

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  .
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 )ِٕٙغ١خ ٔج٠ٛخ فٟ ِٛاعٙخ اٌفزٓ(

 

سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده 
كنبينا محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو  ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا

اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد 
صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل 

 عاالى.

 

 ادي فيا عبادى اهللهللأما ب

 

حيثما التفت المسل  في ىذا الاالر ةجد من حولو فتنان عتفجر في داخل المجتماات اإلسبلميةن 
كحيثما ألقى بنظره إلى البايد البايد كجد أمامو خططان عرس  لمزةدو من الادكافن ةبيتي ضد 

المتبلحقة في داخل  المسلمين حيثما كانوان كعندما ةلتفت المسل  فيرل ىذه الفتن المتفجرة
المجتماات اإلسبلميةن ال بد أف ةتذكر قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في الحدةث الالحي  
الذم ركاه البخارم من حدةث أبي سايد الخدرم رضي اهلل عنو قاؿهلل قاؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل 

 ةفر بدةنو من الفتن"."ةوشك أف ةكوف خير ماؿ المسل  غن ه ةتبع بو شاف الجباؿ كمواقع القطر 

 

ال ةتأعى للمسل  أف ةنظر إلى ما ةجرم من حولو داخل مجتماات إسبلمية كبين فئاتو من 
المسلمين من ىذه الفتن التي عتدجىن ال ةتأعى للمسل  كىو ةرل ىذا إال أف ةتذكر حدةث رسوؿ 

بالرة  القوؿ  اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىذان كألف دٌؿ كبلـ رسوؿ اهلل على شيء فانما ةدؿ
كبواض  الابارة إلى الدكاء المنجي من ىذه الفتنن كإلى الماء الذم ةطفئ نيرانهان كما أظن أف 
ىنالك دكاءن  خر أشفى كأباد لئلنساف المسل  من الفتن ةضن بذكره رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 كسل  لو كاف ثمة دكاءه غير ىذا الدكاء.

 



  

 ~1671 ~ 
 

أف المسلمين عائهوف عن كصاةا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  كلكن الماليبة الكبرل ال عتمثل في
كسل ن بل الماليبة الكبرل عتمثل في أف في الناس المسلمين من ةضيقوف ذرعان بهذا الكبلـ 

النبوم؛ فيه  من ةحرؾ لسانو باالنتقاد على ىذا الكبلـ النبوم الثابت في الالحي  من أحادةث 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل .

 

يل كقيل إنها سلبية ةنبغي أف ال ننح  فيها. كىل عأملنا في مانى كبلـ رسوؿ اهلل ىذا؟ كىل ك  ق
عدبرنا دالئلو كالباد التربوم الذم في ىذا الكبلـ؟ لو عدبرنا أةها األخوة لوجدنا في ىذا الحدةث 

 النبوم الجامع الدكاء الرافي لكثيرو من مالائبنا كمركبلعنا.

 

ة كالسبلـ عندما قاؿ ىذا الكبلـ ل  ةهمس بو في أذف ثبلثة أك أرباةو من إف المالطفى عليو الالبل
المسلمينن أك في  ذاف فئة قليلة من المسلمين دكف غيرى  طلب منه  الازلة كالخركج من 

مجتمااعه ن ال. كإنما كجهها ناليحةن إلى المسلمين جمياان بمن فيه  الذةن كقاوا في براثن علك 
ضع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أماـ المسلمين جمياان ىذا الدكاءن الفتنن فتالوركا كيف ة

كةهيب بالمسلمين جمياان أف ةجنحوا إلى  ىذه الوسيلةن كأف ةلجأكا إلى ىذه الطرةقة. عرل لو 
 أنه  جمياان انالاعوا إلى أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ما الذم كاف ةجرم؟

 

لن ةقع ىؤالء المسلموف من جراء انالياعه  الكلي ألمر رسوؿ عندما ةنالاع المسلموف جمياان ف
اهلل صلى اهلل عليو كسل  في عزلةن الذم ةقع في عزلة كاحد أك اثناف أك ثبلثةن كلكن عندما ةالغي 
المسلموف كله  في سائر المواقع التي انحطوا فيهان كمن خبلؿ سائر الوظائف التي ةؤدكنهان ث  

صلى اهلل عليو كسل  ىذهن فانه  لن ةقاوا من جٌراء ذلك في عزلة ةنالاعوف لوصية رسوؿ اهلل 
 ق ؛ ذلك أنها استجابة ه جماعية عربوةة مثلى ألمر المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ.

 

كإذا عاه اإلنساف أماـ ىذا المانى الدقيع الذم ةدؿ عليو ىذا الحدةث النبوم الررةفن فليقف 
ده بيانان كجبلء. عندما قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  أماـ الحدةث ااخر الذم ةررحو كةزة



  

 ~1671 ~ 
 

فيما ركاه الترمذم كالنسائي كأبو داككد كابن ماجوهلل "بل عأمر بالماركؼ كعنهى عن المنكر" باد  
كبلـو كحوار "حتى إذا رأةت شحان مطاعان كىولن متباان كدنيا مؤثرة كإعجاب كل ذم رأمو برأةو 

 ر الاامة ".فاليك بخاصة نفسك كدع عنك أم

 

إلى من ةتجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بهذا النال  أفيتجو بو إلي  دكف غيرم!؟ أـ ةتجو بو 
إليك دكف أخيك! إنو ةخاطب بهذه الناليحة المسلمين جمياان ةقوؿ لكل فردو فردو منه  "إذا 

يك بخاصة نفسك" أم رأةت شحان مطاعان كىولن متباان كدنيا مؤثرةن كإعجاب كل ذم رأمو برأةو فال
عليك بأسرعكن بمن ةلوذ بكن بمن عستطيع أف عهيمن عليه  إذا أمرتن كعستطيع أف عمضي 
 نالائحك فيه  إذا نالحت. ىذا مانى قولو عليو الالبلة كالسبلـهلل "فاليك بخاصة نفسك".

 

ف ناليحةه ىمس بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في أذف كل مسل ن فما عتوقاوف كما عتالورك 
كقد كقانا فيهان فبل كاهلل ال ةستطيع مسل ه أف ةنكر  -لو أف المسلمين عندما رأكا ىذه الحاالت 

أننا رأةنا الر  المطاع كالهول المتبع كالدنيا المؤثرة كإعجاب كل ذم رأمو برأةون رأةنا ذلك حيثما 
ىذا؟ لو عاد كل كاحدو منا نظرنا كحيثما قٌلبنا كجوىنا. أرأةت  لو أننا جمياان طبقنا أمر رسوؿ اهلل 

إلى أسرعو ةرعى شأنو كةحرس دةنو كةضحي بكل شيء في سبيل أف عبقى ىذه األسرة في حالنو 
حالين من التمسك بأكامر اهلل كاالنالياع لررع اهلل. مالذم كاف ةت  في المجتمع؟ إذان لذابت 

تي عرهر من قبل أعداء التضارةسي كلهان كلذابت الاوائع أجمعن كلفلت األسلحة الماضية كلها ال
 اهلل سبحانو كعاالى ضد دةن اهلل.

 

كلكن المسلمين ال ةىاوف نالائ  المالطفى عليو الالبلة كالسبلـن كإف عاجب لريءو فاعجب 
لمسل و ةقوؿ إنو داعو إلى اهلل ةوصي بأف ال نذكر ىذا الحدةث كأمثالو في ىذا الاالر ألنو ةال  

ال  مانى كبلـ رسوؿ اهلل ث  قلو. ىذا الكبلـ خطابه عربوم المسلمين مانىن من مااني السلبية. ع
 أخاذ ةخاطب بو المسلمين جمياانن
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كأذكر أنني قلت مرةن مثاالن مالغران لهذا المانى التربوم الجليل لو أنك نظرت إلى قاعة الدرسن 
فوجدت الطبلب في ىمس كفي حالة من الفوضىن كعرفاء ىذا الفالل ةزةدكف الفوضى فوضى 

جانبه ن كةزةدكف الضجيج ضجيجان من حيث ةرةدكف أف ةيسكتوا ىؤالء الطبلب في علك إلى 
القاعة. ما السبيل األمثل للقضاء على ىذا الضجيج كإلنهاء ىذه الفوضى؟ السبيل أف ةقوؿ قائله 

أم إذا عاد إلى خاصة  -منه هلل ليسكت كل كاحد منك  نفسون إذا أسكت كل كاحد منه  نفسو 
فاف القاعة في اللحظة التي عليها عتحوؿ إلى نظاـ كعتحوؿ  -حولو زمبلئو كإخوانو شأنو كعرؾ من 

 إلى ىدكء.

 

ىذا ما ةقولو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كما أكثر األمثلة التي عجسد مانى ىذه 
 الناليحة التي ةوصينا بها المالطفى عليو الالبلة كالسبلـن كلكني أضاك  من ىذه األمثلة كلها

 أماـ مثاؿو عمليو كاقاي كاحدهلل

 

أرأةت  لو أننا اليـو كقفنا أماـ قولو عليو الالبلة كالسبلـ "فاليك بخاصة نفسك كدع عنك أمر 
الاامة" فقاؿ كل منا بلساف حالو إف ل  ةكن بلساف مقالو لبيك ةا رسوؿ اهلل ىا أنا ذا أعود إلى 

بناعين فأنا أستطيع أف أفال ما أشاء في أسرعي كخاصة بيتي ألرعى شأنها كألحرس دةن أكالدم ك 
بيتي كداخل أسرعين كىا أنا ذا أضحي بكل شيء في سبيل أف أينرئ أكالدم كبناعي سائرةن على 
صراط اهلل ملتزمين أكامر اهللن مالطبغين بالفضيلة بكل مظاىرىا كماانيها كأنفذ ىذا كعنفذ أنت 

لنبوةة الغاليةن فيررؼ على خاصة دةنو في بيتو األمر ذاعو كةنفذ كل مسل و في داره ىذه الوصية ا
 في أسرعو.

 

إالـ كانت ستأكؿ أحواؿ علك الموجات التي عاارض دةن اهلل عز كجل كالتي عحاد الفضيلة إف في 
الروارع أك في باض المدارس إالـ سيأكؿ ىذه الحاؿ؟ إذان لرأةت  أف رجوع كل إنسافو إلى خاصة 

لمركلة التي ةظل كل كاحد منك  في كل ةـو ةسأؿ عنها.  نفسو ىو الذم ةقضي على ىذه اا
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كيف أصنع ببناعي كبالحجاب؟ كيف أصنع بمسألة التوفيع بين الفضيلة كبين ما عدعو إليو 
 الربيبة كيف أصنع بهذا كذاؾ؟

 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةرةك الدكاء من خبلؿ أقالر طرةعن كمن خبلؿ أةسر سبيلن لكنو 
لذم  خذ أنا نفسي بو فق ن كال الدكاء الذم عأخذ أنت نفسك بون كلكنو الدكاء ليس الدكاء ا

الذم ةأخذ كل المسلمين أنفسه  بو. ةقوؿ لنا عليو الالبلة كالسبلـهلل الابلج ىذا "عليك بخاصة 
نفسك" كن حارسان على دةن أسرعك بناعك أكالدؾن عستطيع أف عفال ما عراء في بيتكن عستطيع 

لى النهج الذم عراءن أنت كليها كىي من خاصتك. فاذا أقبل كل مسل  ةرعى أف عسير ابنتك ع
 كصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فاف ذلك التيار الخارجي ةذكبن ث  ةذكبن ث  ةتبلشى.

 

كلكن عندما ةنسى كله منا ىذه الخاصة التي أمرنا اهلل عز كجل بهان ث  ةضع المناظير على عينيو 
بايدان قفزان فوؽ كاقع بيتون قفزان فوؽ كاجب رعاةة أسرعون قفزان فوؽ كاجب  لينظر بها بايدان 

التضحية بكل شيء في سبيل الفضيلة التي شٌرؼ اهلل سبحانو كعاالى بها ىذه األمةن فاف ىؤالء 
المسلمين ةراكحوف عندئذو في مكانه ن كلن ةستطياوا أف ةأعوا بأم نتيجة ق . ىذا مانى كبلـ 

 في الحدةث األكؿ أك في الحدةث الثاني.رسوؿ اهلل إف 

 

فانظركا إلى كاقع المسلمين كيف ةتيهوف عن ىذا النهج التربوم األٌخاذ الهادئ البايد عن الفتنن 
 كالبايد عن الضجيجن كالبايد عن أم إثارة.

 

 كانظركا أةها األخوة إلى ىذا المانى كيف ةجتمع ث  ةجتمع في كلمات قدسية ةسيرة من بياف اهلل
عز كجلهلل "ففركا إلى اهلل إني لك  منو نذةره مبين" فركا إلى اهلل فركا إلى اهلل من ماذا؟ من كل شيء 
ةتاارض مع النهج الذم ةرضي اهلل سبحانو كعاالىن من كل شيء ةتاارض مع األكامر الٌربانية التي 

ءن فركا إلى اهلل من خاطبك  اهلل عز كجل بهان فركا إلى اهلل من الفتنن فركا إلى اهلل من الضوضا
القاؿ كالقيل الذةن ال رصيد لهمان فركا إلى اهلل سبحانو كعاالى من أعماؿ كحركاتو ال عنقل 
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اإلنساف خطوة إلى األماـن فركا إلى اهلل التزموا بأكامر اهلل سبحانو كعاالىن كليكن كل منك  قائمان 
حارسان على نفسو فبل بد أف ةكوف بأمر نفسون كليكن كله منك  حارسان على دةنون كعندما ةكوف 

 حارسان على خاصة بيتو أةضان.

 

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةبالرنا بمااًف كبلـ سيدنا كحبيبنا محمدو عليو الالبلة كالسبلـ كأسألو 
عز كجل أف ةنبهنا إلى األدكةة التي عرفي جركحنا كعنهي  المنا كعقضي على مالائبنا لو عنبهنا 

 ليها بتأمل كعدبر.إليها كلو عدنا إ

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 كٚاء اٌّؾٕخ اٌنٞ مً٘ ػٕٗ اٌىض١وْٚ

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

ن ككلنا نبالر الذؿ الذم حاؽ به ن كالمهانة التي أحاطت به  من  كلنا نرل محنة المسلمين اليـو
بدع عحليل كأف ةذىب في عالوةرىا كفي حوله ن ككلنا قادره على أف ةحلل مظاىر ىذه المهانة أ

ن كى  ةتوىموف أنه   إةضاح أسبابها بكل دقةو كبكل بيافو كاملن كىذا ما ةفالو كثير من الناس اليـو
بهذا الكبلـ ةاالجوف ىذا الذؿ الذم حاؽ به ن كىذه المهانة التي ضربها اهلل سبحانو كعاالى 

ذىاف بركلو بليغو بػىيٍّنن ككأننا إذا استثرنا لواعج عليه . فكأننا إذا صٌورناىا أماـ األخيلة كاأل
 النفوس كىىي جنا حماسة القلوب نكوف بذلك قد ارعفانا عن المركلة كعحررنا من كىدة ىذا الذؿ.

 

كلكن أال عبلحظوف أف ىذا كبلـ ال فائدة منون كأف ىذا اجتراره لريءو ال ثمرة من كرائون ماذا  
كأف أعود فأكرر كصفو كلما مللت من عكراره؟ كأف أعود فأبين ةفيدني أف أجلس فأصف الدكاء؟ 

خطورة الداء؟ كأف أبين  ثاره الجسيمة الفتاكة في الجس ؟ ما فائدة ىذا الامل كأنا ال أقدـ من 
 كراء ذلك دكاءن لهذا الداء؟ 

 

خبلؿ  ىذا ىو كاقع المسلمين اليـو .. فأنا أعل  أف ىنالك خطب طنانة رنانةن ةتحدث أربابها من
ىذه الخطب عن محنة اإلسبلـ في كثيرو من بقاع األرضن كعن المآسي التي عفتت القلوب فابلنن 

كلكن الناس ةالغوف ث  ةالغوف ث  ةالغوف فبل ةجدكف حاليلة لهذا الكبلـ سول أف ةتحوؿ 
السامع في أحسن األحواؿ إلى شواظو كلهبن كعخرج ىذه الرال من المسجد دكف أف عال  ماذا 

 ما الذم ةنبغي أف عفال؟عالنعن ك 

 

بوساي أف أرس  لك  الدكاء كما ةرسموفن بوساي أف أرس  لك  الداء كما ةرسموفن كأف أصفو 
لك  بأبلغ مما ةالفوفن كلكني مهما فالت كمهما فالوان لن أستطيع كلن ةستطياوا أف ةأعوا 
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ا قاؿ رسوؿ اهلل بوصفو لذلك أبلغ مما كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ككلك  ةال  ماذ
 صلى اهلل عليو كسل  في الحدةث الالحي  كىو ةالف الداء. 

 

الداءهلل "ستداعى عليك  األم  كما عداعى األكلةي إلى قالاتها. قالواهلل أمن قلةو نحني ةا رسوؿ اهلل 
ن ةومئذ. قاؿهلل ال بل أنت  كثير كلكنك  غثاءه كغثاًء السيل" ىذا ىو الداء. "كسينزًعىن  اهللي الرىبة م

قلوًب أعدائك  كسيقًذفىن  في قلوبك  الوىن" كىذا استمراره أةضان لبياف الداءن قاؿ أحد الالحابةهلل 
 ما الوىن ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل "حبي الدنيا ككراىيةي الموت". 

 

مهما أردنا أف نالف أدكائنا التي عىحكمت بنا كبنفوسنا فلن نستطيع أف نقر كبلمان أبلغ مما قالو 
ى اهلل عليو كسل ن ىذا ىو الداء. أفبل ةنبغي أف نبحث عن الدكاء؟ كالدكاء مرسوـه رسوؿ اهلل صل

في كتاًب اهلل عز كجل ًلمىن أرادى أف ةتأمل كًلمىن أراد أف ةىتدبر. الدكاءي موصوؼه كمكرر كلكن 
اإلنساف الذم ةمر على األلفاظ دكف أف ةتدبرىا بفكره لن ةرار بأنو من ىذه ااةات أماـ دكاءو 

 ناج  ةالفو اهلل سبحانو كعاالى لهؤالء الناس.

 

اقرأكا مثبلن قوؿ اهلل عز كجل في ىذه ااةة القاليرة الوجيزةهلل "ةا أةها الذةن  منوا إذا لقيت  فئةن 
فاثبتوا كاذكركا اهلل كثيران لالك  عفلحوف". فاثبتوا. كأف قائبلن ةقوؿهلل ما دكاء الثبىات ككيف نستطيع 

لدكاء جوابان على ىذا السؤاؿ في بياف اهلل قائبلنهلل "كاذكركا اهلل كثيران لالك  أف نثبت؟ ةأعي بياف ا
عفلحوف"ن ما أكثر الناس الذةن ةمٌركف على ىذا الكبلـ مٌر الكراـ؛ بببلىة كبدكف أم كعين ال 

 عستوقفه  ىذه الكلمة أبدان "كاذكركا اهلل كثيران".

 

ذا ذيكٍّركا بهذا الدكاء استخفوا بو كاستهانوا بو بل إنني أقوؿ لك  شيئان  خرهلل ما أكثر الذةن إ
كأعرضوا عنو كعمن ةالفو له ن فاذا أرادكا أف ةناقروا كأف ةػياىبٍّركا عن ما في أنفسه  قالواهلل إف 
ىذا الدكاء إنما عستاملو الاامةن أما الخاصة من المسلمين الذةن ةنبغي أف ةيخىًططوا كةنرطوا 

عن دكاءو  خرن كال عجب أنه  ةقفوف كثيران عند قوؿ اهلل عز كجلهلل  كةفالوا كةتحركوا فانما ةبحثوف
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"كأعدكا له  ما استطات  من قوة كمن رباط الخيل عيرىبوف بو عدك اهلل كعدكك " كةتفننوف في 
عحليل ىذا الكبلـ كفي مبلحقة أباادهن كلكني ما رأةت كاحدان كقف أماـ ىذا الكبلـ ااخرهلل "ةا 

لقيت  فئة فاثبتوا كاذكركا اهلل كثيران لالك  عفلحوف" . فكانت الااقبة أنه  ال أةها الذةن  منوا إذا 
جماوا الادة الكافية التي أمر اهلل بجماهان كل  ةجتماوا حولهان كال ذكركا اهلل سبحانو كعاالى كما 

 أمر في ااةة األخرلن أعرضوا عن الدكاءةن ماان. لماذا؟ 

 

نتيجةه لئلكثاًر من ذكر اهلل سبحانو كعاالىن فالقلب الخالي عن ألف إعداد الادة إنما ىي ثمرةه ك 
ذكر اهلل ىذا القلب ال بد أف ةيالب  خاليان عن الخوؼ من اهللن كمن ثى  البد أف ةالب  خاليان عن 

عاظي  حرمات اهللن كمن ثى  البد أف ةالب  خاليان عن محبة اهلل عز كجلن كإذا خبل القلب عن ىذا  
فارغان ليستقبل حب الدنيا حب الرهوات حب األىواء حب الزعامة حب  كلو فقد أصب  كعاءن 

الرئاسة حب المنافسة على طرةع الحك  ككراسٌيون كإذا أصب  كعاء القلب مليئان بهذه األشياء 
فماذا عسى أف عجدم الادة؟! كماذا عسى أف ةجدم الادد؟ كماذا عسى أف عجدم الخطب 

 النارةة أةها األخوة؟ 

 

ألة عبدأ من ىنان عبدأ من القلبن من ذكر اهلل عز كجلن كالبارم عز كجل حكي  ككلك  أصلي المس
ةال  أف من صفات اهلل سبحانو كعاالى دقةي ًحكمتو. لماذا رب  بين مواجهة الفئة الماادةة لنا 

كالمتربالة بنا كبين اإلكثار من ذكر اهلل عز كجل؟ ذلك ألف ىذا الادك ةاتمد على سبلحين اثنين 
 حه منظور ىو ثانومه جدانن كسبلح خفي ىو األساسي الذم ةاتمد عليو.سبل

 

ىذا السبلح الخفي الذم ةاتمد عليو ىو البحثي عن ثغراتو في صفوؼ المسلمينن ىو البحث 
عن شهوات المسلمين المتجهة إلى األرضن المتجهة إلى الماؿن المتجهة إلى الزعامات المتجهة 

ذلك .. عندئذو ةيقًبل ىذا الادك ليستغل  ىذه الثغرات كليستثمرىان عن إلى األىواء كالغرائز كنحو 
طرةع ىذه الغرائز ةػيقىسٍّ  المسلمين بضاان كفئات متناحرة متخاصمةن ةيقسٍّ  المسلمين فئاتو 

متدابرة. كما أةسر أف ةتقسموا عندما ةجد أف مهول قلوبه  الماؿن عندما ةجد أف مهول قلوبه  
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كبار .. الرهوات الخفيةن عدكنا درس ىذا كلو ىذا ىو السبلح الخفي األكؿ الزعامة .. االست
 الذم ةاتمد عليو الادك.

 

فاذا استامل ىذا السبلحن كنظر إلينا فرأل كيف أنٌا قد أصبحنا فئات متناحرة متخاصمةن كرأل 
اهلل عز  أف ذلك المانى الوحدكم الجامع ألشتات ىذه األمة قد زاؿ ةـو زاؿ الدكاء الذم أمرنا

كجل بون عاد فاستامل السبلح الثانوم الثاني. فماذا عسى أف ةستفيد المسلموف باد ىذا مهما 
 عداعوا؟ 

 

إنه  ةتنادكف كى  متباعدكف في أكدةةو قىالٌية كل كادو بايد عن الواد ااخرن كبين الواد الواحد 
إلى  خر ما عالموف من  كالثاني حواجز من الرهوات من األنانيات من الحزازات من حب الدنيا

 ىذه األمور ..

 

من ىنا رس  اهلل سبحانو كعاالى لاباده الدكاءن ًذكر اهلل عز كجل. كأيعيذيك  أف عفهموا كلمة الذكر 
التي أقولها بالمانى التقليدم الماركؼن الن المرادي بذكر اهلل عز كجل أف ةظل القلب ذاكران مواله 

متجهان إلى مراقبة قٌيـو السموات كاألرض؛ ةيراقبو من خبلؿ أنو كخالقون أف ةظل ىذا القلب دائمان 
ن ةيراقبو من خبلؿ أنو الرازؽ الذم ال رازؽ سواهن كأنو النافع الذم ال نافع سواهن كأنو  الحي القيـو
الضار الذم ال ضار سواهن كأنو الميدبٍّر الذم ال ميدبٌر سواهن كأنو الخالع الذم ال خالع سواهن كأنو 

 ر الذم ال ناصر سواه. ىذا ما أعنيو بذكر اهلل عز كجل.الناص

 

فاذا أى لت األمة نفسها بهذا الذكر المستمرن كرب  كل كاحد منه   أحداث الكوف ًبميحًدثهان 
عقلبات الدنيا بمقلبهان رب  النامة بمنامهان فاف ىذا القلب سرعاف ما ةتجو بالحب إلى ىذا اإللو 

لقلب بالحب إليون نبع من ىذا الحب التاظي ن كأثمر ىذا الحب كىذا الواحد األحدن فاذا اعجو ا
التاظي  الرىبة كالمخافة من اهللن كعندئذو عتساق  من ىذا القلب محبة األغيارن محبة الدنيا محبة 
الرهوات التنافس على الزعامة التنافس على الرئاسة كل ىذا ةتساق . كإذا ع  ىذا األمر عحقع 
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مسلموف كعهيئوا عندئذو لمجابهة عدكى  الذم ةأمر اهلل سبحانو كعاالى المسلمين الدكاءن كاعحد ال
بالثبات أمامو إذا جابهه . "ةا أةها الذةن  منوا إذا لقيت  فئةن فاثبتوا". لكن ال كاهلل ال نستطيع أف 

 نثبت كإف قلوبنا مردكدة إلى أىوائنان إنما ةكوف الثبات باد ىذا الدكاء الذم أقولو لك .

 

كلقد قلت البارحةهلل إنني ديعيت في بلدة من ىذه الببلد األجنبية البايدة النائية إلى إلقاء محاضرة 
كفاجأتي القـو عندما قلت له هلل سيكوف موضوع محاضرعي "ذكرى اهلل ذلك الجانب المنسي من 

 حياة المسلمين"

 

الانواف مفاجئةن؟ ألنو ل  كانت ىذه الكلمة كىذا الانواف مفاجئة لهؤالء الناس. فلماذا كاف ىذا 
ةكونوا ةتالوركف أف أحدثه  كى  المثقفوف كى  الفكرةوف كى  الحركيوف عن موضوعو كهذا 

. كرأةت كقع المفاجأة على النفوس.  الموضوعن ذكر اهلل الجانب المنسي في حياة المسلمين اليـو
ذلك عياجيبك  من ىذا  قلتي له هلل ىذا ىو الدكاء الذم أنت  بأمسٍّ الحاجة إليون كالدليل على

الموضوعن كالدليل على ذلك ىذه المفاجأة التي رأةتيها في نفوًسك . أال عقرأكف كتاب اهلل؟! أال 
عبلحظوف ك  ةدعوك  اهلل إلى أف عاالجوا أدكائك  كأمراضك  ككل ما قد ةحيع بك  من مهانة كذؿ 

 بهذا الذكر؟ ىذا ىو الدكاءي أةها األخوة.

 

ن ىذا  فاف عز  عليك  أف عفهموا ىذا الكبلـ أك أف عستوعبوهن فانظركا إلى ما قد أحاط بنا اليـو
 الذم أحاط بنا اليـو ةتمثل في ببلءةن اثنين.

 

الببلء األكؿهلل كىو الببلء األعظ  ىو عالدع المسلمينن كعحوله  إلى شيعو كفئات متناكرة 
ن. ىذا الببلء األعظ  متخاصمةن كإف ل  عكن متخاصمة في الظاىر فهي متخاصمة في الباط

ةتمثل باد ىذا في أننا بمقدار ما عناكرنا كبمقدار ما أصبحنا شياان كفئات متخاصمةن بمقدار ما 
امتدت منا األةدم كالقلوب لمواالة أكلئك األعداءن أال عالموف األدلة أال عالموف الروارع 

واطف التي ال ةمكن أف ةيخمدىا الجدةدة كأسمائهان أال عالموف المواليد الجدةدةن أال عالموف الا
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أم قرار أك أم كبلـ أك أم عذكرةن ىذا في الوقت الذم نبلحظ فنجد أف ىذه األمة المسلمة 
بالنسبة لنفسها قد عحولت إلى فئاتو متخاصمةو متهارجة متباعدةن ككلك  ةقرأ كبلـ اهلل ككلك  ةقرأ 

ت له  أنفسه  أف سخ  اهلل عليو كفي قولوهلل "عرل كثيران منه  ةتولوف الذةن كفركا لبئس ما قدم
الاذاب ى  خالدكفن كلو كانوا ةؤمنوف باهلل كالنبي كما أنزؿ إليه  لما اعخذكى  أكلياء" ىذا كبلـ 

 اهلل سبحانو كعاالى. فهذا ىو الببلءي األكؿ.

 

ؿن فمن الببلء الثانيهلل علك النيراف التي عرتال ىناؾن ىذا الببلء الثاني جاء فرعان عن الببلء األك 
أراد أف ةتأل  للفرعن عليو قبل كل شيء أف ةتأل  لؤلصلن كمن أراد أف ةتساءؿ ماذا نالنع ألخوة 
لنا مسلمين ةيذىٌبحوف ىناؾ كىناؾ. فليتساءؿ من الذم ةبارؾ ذلك التذبي  من الذم ةالفع لذلك 

انتالركا لنا  التذبي ن أك من الذةن ةناكركف من أجل ذلك التذبي ن إنه  أكلئك الذةن ظننا أنه 
 ىنان ى  أنفسه . أفبل ناي أفبل ندرؾ األمور كأباادىا؟ 

 

كأعود فأقوؿ ىذا ىو الداءن كال أرةد أف أسير كراء الناس ألصف الداء كأضع في القلوب ناران ال 
عيخمدن إنما الذم ةانيني أف أضع أمامك  الدكاء أةها األخوةن الدكاء ىو عوجيو القلب إلى الربن 

ب من شوائب الدنيان كال كاهلل ةكوف ذلك إال باإلكثار من ذكر اهلل عز كجل على عطهير القل
 المستوةات كلها.

 

كالمااصي نوعاف اثناف أةها األخوةهلل مااصو قلبية كمااصو عبتلى بها الجوارحن أىوف بمااصي 
لة في الجوارح أماـ مااصي القلبن مااصي القلب المتمثلة  في الكبر المتمثلة في األنا المتمث

 الهول المتمثلة في التنافس ابتغاء االنتالار للذاتن علك ىي المااصي الميهلكة.

 

كانظركا .. إٌف  دـ عالا ربو إذ أكل من الرجرة كلكن سرعاف ما عاب اهلل عز كجل عليون كلكن 
إف اعتبرناىا  -ماالية إبليس ال عزاؿ إلى اليـو مااليةن أغضبت الرب عليو؛ ذلك ألف ماالية  دـ 

ىي ماالية جوارح ماالية إرادةو ضىايفىت عن الثبات أماـ شهوةو  -ية كىي ماالية لغوةة  نذاؾ ماال
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من الرهواتن أما ماالية إبليس فهي ماالية استكبار؛ ماالية قلب. علك ىي الماالية التي ل  
 عجد بابان مفتحان للتوبة أمامها.

 

ا في قلوبنا بدالن من محبة اهللن نحن ابتلينا أةها األخوة بمااصي القلوب .. زيرًعت محبة الدني
في أفئدعنا بدالن من مهابة اهلل سبحانو كعاالىن فاذا كجدنا نتائج  -كأم ناس  -زيرًعت مهابة الناس 

ما قد كقانا فيو فما ةنبغي أف نىتاٌجبن كإذا كجدنا  ثار أخطائًنا القلبية فما ةنبغي أف نىنديب 
تى كاف اإلسبلـ ةنتالر ألعدائو متى كاف اإلسبلـ ةنتالر إسبلمنا. كلماذا ال ةنتالر لنا إسبلمنا؟ م

 لمن ةستغلو مطاةا؟ 
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 ِٓ ٔزبئظ اإلػواع ػٓ موو هللا ػي ٚعً

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ث

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

ائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان د
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

إنني ل  أجد فيما بٌينو لنا اهلل عز كجل في محك  عبيانو كفيما أكضحو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
إلى ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كل  أجد في   كسل  في ىدةًو دعوةن إلى عبادةو من الابادات كالدعوةً 

كتاب اهلل كفي سنة الرسوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ما ةدؿ على أىمية ذكر اهلل عز كجل 
كعمٌيزه عن سائر الابادات كالطاعات األخرلن ما رأةت شيئان في كتاب اهلل عز كجل كال في سنة 

ية الذكر كخطورعو بين سائر الابادات رسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسل  أدؿ على أىم
كالطاعاتن كحسبنا من كبلـ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  في ذلك قولوهلل )الدنيا ملاونةه ملاوفه 
ما فيها إال ذكرى اهلل كما كااله(. كإف أردنا أف نضيف إلى ذلك فحسبنا قوؿ المالطفى صلى اهلل 

لهلل )أنا جليس من ذكرني فاف ذكرني في عليو كسل  في الحدةث القدسي نقبلن عن ربو عز كج
 نفسو ذكرعو في نفسين كإف ذكرني في مؤل ذكرعو في مؤل خيرو من مؤله(.

 

كأقف قبل ذلك مع  ةات في كتاب اهلل سبحانو كعاالى عيًل ي على الابد المؤمن أف ةكوف ذاكران اهلل 
سك عضرعان كخفيةن كدكف عز كجل في كل حاؿ. كانظركا إلى قوؿ اهلل عز كجلهلل )كاذكر ربك في نف
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الجهر من القوؿ بالغدك كااصاؿ كال عكن من الغافلين( بل انظركا كيف ةبين البارم سبحانو 
كعاالى أف للذكر ًذكًر اهلل عز كجل أثرةن قد ةبدكاف متناقضينن كلكن بينهما كماؿ التناسع فيقوؿ 

ةالف المسلمين الالادقين مرةنهلل )أال بذكر اهلل عطمئن القلوب). كةقوؿ في مكافو  خر كىو 
كالمؤمنين السائرةن على صراط اهلل بحعو كصدؽ ةقوؿ عنه هلل )الذةن إذا ذيكر اهلل كىجلت قلوبه ( 
كأكؿ الكبلـهلل )إنما المؤمنوف الذةن إذا ذيكر اهلل كجلت قلوبه ) كذلك عندما نزلت  ةات جوابان 

هلل قولوهلل )ةسألونك عن األنفاؿ قل عن سؤاؿو سألو باض الالحابة عن كيفية عقسي  الغنائ  فأنزؿ ا
األنفاؿ هلل كالرسوؿ فاعقوا اهلل كأصلحوا ذات بينك  كأطياوا اهلل كرسولو إف كنت  مؤمنين * إنما 
المؤمنوف الذةن إذا ذكر اهلل كىًجلت قلوبه  كإذا عليت عليه   ةاعو زادعه  إةمانان كعلى ربه  

 ةتوكلوف(

 

ي القلب االضطراب كالوجل عندما ةنبغي أف ةكوف القلب فانظركا كيف أكض  أف الذكر ةباث ف
متالفان بذلكن كأف الذكر في الوقت ذاعو ةباث في القلب الطمأنينة كالسكينة عندما ةنبغي أف 

 ةتالف القلب بذلك.

 

أجل ل  أجد دعوة إلى طاعة من الطاعات ال في القر ف كال في السنة كالدعوة إلى اإلكثار من 
االىن كل  أجد ما ةدؿ على أف الذكر ىو دكاء ناجع ضد األدكاء كلها التي قد ذكر اهلل سبحانو كع

 كذكر اهلل سبحانو كعاالى.  -كما ةقولوف   -عتسرب إلى كياف اإلنساف كعتوضع في قلبو 

 

كمع ىذا فأنا أنظر كأعأمل فأجد أف المسلمين اليـو في شغلو شاغلو عن ذكر اهلل عز كجلن كأنا ال 
نن كال أعحدث عن الراردةن كالفاسقين كإنما أعكل  عن المقبلين على اهلل عز أعكل  عن التائهي

كجل بحسب الظاىرن قد عجدى  ةتبلقوف كةتناقروف في قضاةا اإلسبلـن كقد عجدى  ةتجادلوف 
في أحكاـ ىذا الدةنن كقد عجدى  ةتحدثوف عن  ةاتو في كتاب اهلل ةستخرجوف منها المااني 

ةتكلموف عن حياة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كقد عجدكنه  كاألحكاـن كقد عجدكنه  
ةتحرقوف على األحكاـ اإلسبلمية كالمجتمع اإلسبلمي أةن غاب؟ كلماذا ال ةاود؟ كلكن قٌلما عجد 
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بين ىؤالء الناس من ةنبض قلبو بذكر اهلل عز كجل دائمان أك غالبان أك من ةتاهد قلبو بوردو دائ  من 
 بحانو كعاالى.ذكر اهلل س

 

كلما كاف حاؿ المسلمين اليـو ىكذان فقد رأةنا في كاقاه  الذم نتأملو فنراه جًلٌيانن نرل الريء 
الذم ةؤل  كالذم ةحير األلبابن ألباب من ال ةالموف أىمية ىذا الذكرن عنظر فتجد المسلمين 

ة بنياف اإلسبلـ بحسب الظاىر ةالولوف كةجولوف كةفوركف عحدثان عن اإلسبلـ كحماسة إلعاد
راسخان كما كافن كلكنك عجدى  ال ةتحركوف إال في أماكنه . كذلك الذم ةتحرؾ كةراكح في 

 مكانو عمامان.

 

كما أكثر ما رأةت من ةسأؿ كةستركل كيف أف المسلمين ةهتاجوف من أجل اإلسبلـ كةتحرقوف 
كال ةستقدموف خطوة كاحدة في سبيل اإلسبلـن كلكن اهلل سبحانو كعاالى ال ةوفقه  لتطبيع شيءن 

في الطرةع الذم ةحلموف بو ق . فما السبب؟ السبب أةها األخوة أف ىؤالء الناس مسلموف 
كأرجو أف ال أكوف مبالغان كال  -بأعضائه  بمظاىرى  بألسنته  بل بقناعاعه  الاقلية أةضانن كلكنه  

الاواطف كاألىواءن أجل ..  غير مسلمين كمؤمنين بقلوبه  التي ىي مكمن -متطرفان في الكبلـ 
لو أنك نبرت سرائرى  ككرفت عن ما عحتوةو أفئدعه  كقلوبه ن لرأةت أف أفئدعه  عنطوم على 

حبو للدنيا على حبو للرهوات كاألىواءن عنطوم على رغبةو عارمة في الزعامةن عنطوم على 
في أفئدة كثيرو  عالبياتن عنطوم على أحقادن عنطوم على ضغائنن كل ىذا ىو الثابت المستقر

 منه .

الاقل مؤمن كمالدؽن كلذلك فاف ىذه األدكاء بل مظاىر الزغل ىذه التي عكمن في القلب ال 
عبرز ظاىرةن بل عبرز مقناةن كمستورة بغبلؼ اإلسبلـن مستورةن بغبلؼ الدعوة إلى اهللن فأنا ال أعبر 

انن بل أيغلف حقدم عن حقدم بالتابير المكروؼ الواض  الذم ةدؿ على أف في قلبي مرض
 بالغيرة على اإلسبلـن كأيغلف عالبيتي بالدعوة إلى دةن اهلل سبحانو كعاالى.
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ىذا المرض مرضه خطيرن ككثيره كثير في مجتمااعنا اإلسبلميةن كلو أف كل كاحد من ىؤالء الناس 
ًقر بدةن اهلل عاد إلى قلبو كفحه سرةرعو فحالان موضوعيان دقيقان كما ةقولوفن لرأل أف بين عقلو المي 

عز كجل كبين عواطفو المتجهة إلى الدنيا كأىوائها حاجزان حالينان؛ ىذا الحاجز الحالين كثفتو 
األىواءن كثفتو الرهواتن كثفتو الطبياة الحيوانية في كياف كلو منان كله منا مارضه لهذا. فما الذم 

الاقل الذم ةؤمن باهلل فابلن ةيذةب ىذه األمراض كاألكباء؟ كما الذم ةزةل ىذا الحاجز مما بين 
كالقلب المتجو إلى أىوائو المنحطة الدنيوةة المختلفة التي عتنوع إلى أنواعو كثيرة؟ ما السبيل؟ ال 

 سبيل إال اإلقباؿ إلى ذكر اهلل سبحانو كعاالى.

 حده من البرر كأعل ي ةقينان أننيذكر اهلل عز كجل ىو الذم ةذةب ىذه األدراف من القلبن أنا كا
إذا نسيت اهلل عز كجل كنسيت مراقبتو لي كنسيت كقفتي بين ةدةون فلسوؼ أعامل الناس من 
منطلع الترفع عليه ن من منطلع استغبلله ن من منطلع اعخاذى  جنودان ألىوائي كشهواعين كأنا 

في  أعل  أنني سأعاامل عندئذو مع الناس أةان كانوا طبقان للاالبية التي أجتريىا في فؤادم كأحتضنها
فكرم كنفسين كلكن في حالةو كاحدةو أستطيع أف أعحرر من ىذا كلون عندما أيكثر من ذكر اهلل عز 

جلن كلست أعني قلتها مراران مراران لست أعني بذكر اهلل عز كجل عرداد اللساف عندما ةكوف 
د أصبحت محجوبان عن الجناف مااذ اهللن ككذلك طباان ال أعني بالذكر فرقاة السبحًة في اليد كق

السبحة شااران استبدؿ بو كثيره من المسلمين استبدلوا الذكر بو؛ ةمسك أحدى  بالسبحة ةتزةن بها 
إف سار في طرةع سبحتو بيده إف كقف ةتكل  سبحتو عتدلى من ةده إف جلس في مجلسو سبحتو 

بذكر اهلل  في ةده ةتجمل بهان كلسانو أباد ما ةكوف عن ذكر اهلل فضبلن على أف ةكوف القلب ةلهج
عز كجلن ليس ىذا ما أعنيو بالذكرن إنما الذم أعني أف ةكوف القلب ةقظان لمراقبة اهللن أف ةكوف 

 القلب متجهان إلى صفات اهلل سبحانو كعاالى كعظمتو.

 

ىذا الذكر القلبي ىو الذم ةيحي كوامن عوحيد اهلل عز كجل في الفؤادن كةطرد كل مااني الاالبية  
كالضغائنن كل مظاىر الرهوات كاألىواء التي عهيمن على اإلنساف عندما كل مااني األحقاد 

ةاافس الدنيا كةتاامل ماها. أةن ى  ىؤالء الذاكركف اهلل عز كجل كثيران كالذاكرات؟ أةن ى ؟ انظر 
كعأمل عجد أكثر من ةرتغلوف بالدعوة إلى دةن اهلل جالوا من ىذه الدعوة الحركية عوضان عن ذكر 

كعاالىن كلال أحدى  إذا عاد إلى منزلو أكل إلى فراشو متابان فاذا ذيكر بأف عليو أف  اهلل سبحانو
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ةجلس ليذكر اهلل قليبلن أك ةقـو قبيل الفجر ليذكر اهلل قليبلنن ربما قاؿهلل حسبي أنني قد أعابت 
 نفسي النهار كلو في سبيل دةن اهلل عز كجلن كقد  ف لي أف أسترة .

 

نتيجة إعراضنا عن أى  ما أمرنا اهلل عز كجل بو من الطاعات أال كىو  -وة كانت النتيجة أةها األخ
أننا في الظاىر دعاةه إلى اهللن كفي الباطن نحمل قلوبان مليئةن بالحقًد كالضغينًة على عباد  -الذكر 

اهلل سبحانو كعاالى. ىذه ىي النتيجة التي  ؿ كله منا إليهان قلت في درس البارحًة في مسجد 
قلتهلل  خر ما كقات عيني عليو كبلـه عقرار لو الجلود عقرار لو جلود كل من  من باهلل دنكز 

ككل من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من مراقبة اهلل كمن الخوؼ من اهللن رأةت من ةنات الحافظ ابن 
حجر الاسقبلني الذم أىٌلفى كتابو المرهور الماركؼ في شرح صحي  البخارم الذم أىٌلفى كتاب 

 فت  البارمن ةناتو بالتذبذب أص  ما ةمكن أف ةقاؿ فيو أنو متذبذب في عقيدعو. الفت 

 

كيف أعالور أف مسلمان ةقوؿ ىذا الكبلـ كيف؟ عرل لو أف ىذا اإلنساف راقب اهلل كجال لنفسو 
حظان من ذكر اهللن ساعةن في كل أربع كعررةن ساعة. عرل لو أنو جال لنفسو حظان من ذكر اهلل عز 

حظان ةسيرانن أفكانت عتركو مراقبتو هلل ةقوؿ ىذا الكبلـ!؟ أفبل ةأعي ذكر اهلل عز كجل كجل كلو 
لينبهو إلى كبلـ اهلل عز كجل في الحدةث الالحي  "من عادل لي كليان فقد  ذنتو بالحرب"؟ أفبل 
ةتالور ىذا اإلنساف احتماؿ عررة بالمئة أف ةكوف الحافظ ابن حجر من أكلياء اهلل عز كجلن غبر 

حياعو كلها ةخدـ دةن اهللن ةحفظ حدةث رسوؿ اهللن أىٌلف أعظ  كتاب عرعفع فيو ىامة الاال  
 اإلسبلمي فخران أفبل أعالور أف ةكوف ىذا من أكلياء اهلل عز كجلن أناتو بالتذبذب.

 

عندما أكوف ذاكران هلل كعندما أشار بأف اهلل ةراقبني ال ةمكن أف ةتحرؾ لساني بمثل ىذا الكبلـ 
انن كال ةمكن أف ةتحرؾ قلمي بكتابة ىذه الكلمة مطلقانن ذلك ألف خوفي من اهلل ةمنانين أبد

كخوفي من اهلل ال ةأعي إال من خبلؿ اإلكثار من ذكر اهللن كمن مراقبة أف اهلل ةراقبني سبحانو 
 كعاالى. كيف ةكوف ىذا؟

 



  

 ~1687 ~ 
 

كبلـ؟ نجدمه ةتظاىري ابن حجر الاسقبلني الحافظ صاحب عقيدةو متذبذبة!! كمن ةقوؿ ىذا ال
بالغيرة على اإلسبلـن ةتظاىر بالدعوة إلى دةن اهلل عز كجل. كاهلل إنني ألقوؿ كما قاؿ المثل 

الاربيهلل طف الالاع طف الالاع. بل كما قاؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . كىو مثله 
كإذا ذيكرنا بذكر قبل ذلكن أجل .. فقد طف الالاع طف الالاعن ذكر اهلل عز كجل نارض عنون 

اهلل حاربناهن لكي عكوف قلوبنا متجهةن إلى أىوائنان كلكي نكوف قادرةن على أف نطيل ألستنا بالسوء 
كبقالة السوء في حع السلف الالال  من ىذه األمةن بل ليت أف األمر كقف عند ابن حجرن لقد  

رتائ ن ىذا الببلء أةها كانت قائمة طوةلة أصحاب أسماء ىذه القائمة كلها مينيت بالسباب كال
األخوة داء كال دكاء لهذا الداء إال اإلكثار من ذكر اهلل عز كجلن إال اإلكثار من ذكر اهلل سبحانو 
كعاالىن فاذكركا اهلل كثيران كراقبوه كثيران إذا ذكرعموه كراقبتموه أك جالت  ألنفسك  حظان من ذكر 

 اف في حياعك  كعراركف بهما في طواةا أفئدعك هللاهلل عز كجل في كل ةوـو كليلةن فاف أمرةن ةتحقق

 

األمر األكؿهلل الحب في اهللن حب عباد اهلل سبحانو كعاالى بمجرد أف عجد فيه  رائحةى التوجو إلى 
اهللن ىذه ىي النتيجة األكلى؛ أم إنك  ستكوف ممن انطبع عليه  قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

عن رب الازة )كجبت محبتي للمتحابين فٌي كللمتجالسين فٌي كسل  فيما ركاه مااذ ابن جبل نقبلن 
 كللمتزاكرةن فٌي كللمتباذلين فٌي( ىذه ىي النتيجة األكلى.

 

النتيجة الثانية لئلكثار من ذكر اهلل عز كجلهلل األدب مع عباد اهللن فمهما رأةت من دكاًع االنتقاد 
ب مع اهلل ةجيرؾ إلى األدب مع عبادهن كمهما رأةت من دكاًع التقاط الايوب كالثغراتن فاف األد

قد عنتقد انتالاران لبياف الحعن كلكنك عقف عند النقد فق ن كال ةجيٌرؾ النقد إلى انتقاصو لمن 
عنتقدهن ال ةجرؾ االنتقادي إلى سبو ك شت و لمن عنتقدهن لاٌل الرجلي  ب إلى اهلل سبحانو كعاالى 

ىو الماليبن كلكنك عجتهد كعدلي باجتهادؾن ىذا عائبانن لال ىذا النقد رأمه لك كأنت مخطئ ك 
 ىو أدب الخطابن كىذا ىو أدب التاامل مع عباد اهلل سبحانو كعاالى.
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كلكن إذا ل  ةكن لنا حظه من ذكر اهلل سبحانو كعاالىن فبل الحب في سبيل اهلل ةتحقع. من أةن 
 حبان اهلل؟ ةأعي حبي لاباد اهلل في سبيل اهلل عز كجل إذا ل  ةكن فؤادم ةحتضن

 

إذا ل  ةكن ةحتضن عاظي  اهلل عز كجل؟ فهيهات أف ةناكس عن ىذا الفؤاد الفارغ حبه لاباد 
اهلل. أحبه  لمالالحي أحبه  ألىوائي كشهواعي فاذا انقلب األمر انقلب الحب إلى حقد كىذا ما 

.  نراه اليـو

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك . 
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 ا٢فخ اٌىجوٜ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

حمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا م
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 بادى اهللهللأما بادي فيا ع

إف المسلمين اليـو ةاانوف من  فاتو كثيرة عتسرب إلى كياناعه  كعتحك  في كجودى  بل في كثيرو 
من عالرفاعه  كأفكارى ن كالحدةث عن ىذه اافات كأنواعها طوةلن كلكن بوسانا أف نال  أف 

منها بمثابة  ىذه اافات التي عستررم في كياف األمة اإلسبلمية اليـو علتقي على  فة كاحدة ىي
الجذع من األغالاف الكثيرةن ىذه اافة الكبرل ىيهلل الجهل بدةن اهلل سبحانو كعاالى. كبتابيرو 
 خر ىيهلل القفز إلى التاامل مع اإلسبلـ قبل التفه  لحقيقة اإلسبلـ كقبل التفقو الراشد بالومو 

عوة إلى اهلل سبحانو كحقائقون كلو أف المسلمين ال سيما الااملوف منه  في حقوؿ اإلسبلـ كالد
كعاالى عكفوا بادئ ذم بدء على دراسة اإلسبلـ من ةنابياون كعلى التدقيع في مفاىيمون كالفقو 
؛  بأحكامو كالوقوؼ على الفوارؽ الظاىرة بين المترابو الذم ةلتبس على كثيرو من الناس اليـو

 ألخرل.أنواعو كأشكالون إذان لحاٌلنوا أنفسه  ضد كل ىذه اافات المتفرعة ا

 

كالحدةث عن مظاىر ىذه الجهالة حدةثه طوةل كال عفي بو دقائع في مقاـو كهذا المقاـن كلكني 
أضاك  من ذلك اليـو أماـ نماذج لالها عبين لنا خطورة ىذه اافة التي نااني منهان كالتي قلما 

 نتنبو إليهاهلل
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س على الاال ن ةتيو فيها كثير ىنالك كثير من األمور التي عرتبو على الجاىلن كال ةمكن أف علتب
ن ال بل كثيره من الذةن ةتحركوف في نطاؽ الدعوة إلى اهلل سبحانو كعاالىن  من المسلمين اليـو
ىنالك من ةلتبس عليو االعتزاز الذم أمر اهلل سبحانو كعاالى بو مع االستكبار الذم نهى اهلل 

ختل  عليو السبيبلف كةنح ن  نان في سبحانو كعاالى عنون كعندما ةلتبس عليو ىذا األمر بذاؾ ة
ىذا الطرةع ك نان في ىذا الطرةعن دكف أف ةتبين النتائج الوبيلة التي عفد إليو من جراء ىذا 

 االلتباس.

 

ىنالك أناس كثيركف ةلتبس عليه  ما سماه الفقهاء بدار الكفر أك األماف أك الاهد كلها أحكاـ 
ـه أخرل فقهية كثيرةن ما أكثر الذةن ةلتبس فقهية كثيرة بما ةسميو الفقهاء بدار ال حعن كلها أحكا

عليه  ىذا بذاؾن كةنحطوف من جراء ىذا االلتباس في سبل مترابهةو ةخلطوف من جراء ذلك بين 
 الجائز كالمحـر من أحكاـ اهلل سبحانو كعاالى.

كعاالى بو في  ىنالك كثيره ككثير من المسلمين ةلتبس عليه  مانى الجهاد الذم أمر اهلل سبحانو
سبيل إعبلء كلمة اهلل عز كجل بمانى الثأر الذم نهى اهلل سبحانو كعاالى عنو كأبطلو كاادةو  ىسنة 
من عادات الجاىلية التي نسخها اإلسبلـن فينحطوف في طرؽ الثأر إنتالاران للنفس كذاعيتها كى  

 ةتالوركف أنه  ةسيركف في طرةع الجهاد إلى اهلل سبحانو كعاالى.

ك من ةلتبس عليه  سبيل القياـ بالحقائع اإلسبلمية التي شرفنا اهلل عز كجل ككلفنا بهان ىنال
كالدعوة إلى دةن اهلل سبحانو كعاالى ىداةةن كعارةفان بما ةسمى اليـو بالسير إلى إقامة المجتمع 

 اإلسبلمين كما أكثر الفرؽ الكبير بين ىذا كذاؾ.

الفقو اإلسبلمي كحقائع دةن اهلل سبحانو كعاالى من  ىنالك من ةلتبس عليه  الاكوؼ على عال 
ةنابيع الال  التي عتمثل في كتاب اهلل كفي سنة رسوؿ اهلل كإجماع أئمة ىذه األمةن بما ةسمى اليـو 

 الفكر اإلسبلمي.

ىذه نماذج ةسيرة من كثير ككثير .. عالوركا مسلمين ةتحركوف في ساحة الامل اإلسبلمي أةان كاف 
كاف مظهرهن كيف عكوف الثمرة كالنتيجة عندما ةسيركف من ىذه الحقائع المترابهة في نوعو كأةان  



  

 ~1691 ~ 
 

طرؽو متداخلة كقد التبس عليه  في نطاؽ ذلك الحبلؿ بالحراـ كالجائز بالممنوع كالمطلوب 
 بالميحىـر كيف عكوف النتيجة؟

لةن كال بد أف كالوقت ةضيع عن أف أبين لك  الفرؽ بين ىذا كذاؾن كلكن ال بد أف أضرب أمث
 أضاك  من ىذا أماـ شواىدهلل

 

لقد ربى اهلل سبحانو كعاالى عباده المؤمنين على أف ةكونوا أعزةن باةمانه ن كلكنو حذرى  من أف 
ةكونوا مستكبرةن بأنفسه . فهل عرؼ المسلموف اليـو الفرؽ بين ما طلب كبين ما نهى عنو؟ 

ةماف الذم شرفني اهلل بو. فما مانى ذلك؟ مانى ةنبغي أف أحرص دائمان على أف أكوف عزةزان باإل
ذلك أف اهلل كلفني بأف أسلك مع ااخرةن سبيبلن ال ةيهاف اإلسبلـ كالدةن من خبلؿ شخالين 

ةنبغي أف ال أيمكن الناس من أف ةيهينوا دةن اهلل عز كجل من خبلؿ اإلىانة التي قد عتجو لذاعي. 
مارسهان كذلك مانىن من مااني قولو عز كجلهلل "كلن علك ىي الازة التي أمرنا اهلل عزكجل أف ن

ةجال اهلل للكافرةن على المؤمنين سبيبلن". كىذا مانىن من مااني قولو عاالىهلل "كهلل الازةي كلرسولو 
 كللمؤمنين".

أما االستكبار فهو أف أحاذر أف عنخدش ذاعيتي الرخالية من خبلؿ االىتماـ بذاعين كريب إنسافو 
سبلـ ضحية في سبيل أف عبقى ذاعيتو شامخةن أماـ الناسن ةجال من اإلسبلـ مستكبر ةجال من اإل

 مطية بل ةجال منو مندةبلن ليقي بهذا المندةل سمو ذاعو ككبرةاء نفسون علك ىي الكبرةاء المحرمة.

أما الازة التي طلبها اهلل سبحانو كعاالى منان فهي أف أنظر فاذا كجدت أف ىنالك من ةرةد أف 
إلسبلـ من خبلؿ مظهرم اإلسبلمين أك أف ةستهين بريءو من شاائره من خبلؿ كجودم ةستهين با

الدةنين فينبغي أف أعحوؿ إلى إنسافو  خر قد ةبدك كةظهر أماـ كثيرو من الناس بأنو إنساف كبرةاءن 
كلكن اهلل ةرل ما استكن في القلوبن كةرل ما قد خفي في السرائرن ىنا عكمن الازة التي أمرنا 

 عز كجل بهان كك  في حياة المسلمين من مظاىر عقينا من ىذا االلتباس لو درسنا كلو عالمنا اهلل
 كلو ريبينا في ظبلؿ التربية الربانية التي أعرضنا أةما إعراض اليـو عنها.
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نحن كثيران ما نفتي الفتاكل الباطلة من خبلؿ التباسات كثيرة قد استقرت في أذىاننا بين كلمة 
ار الكفر كدار الحعن ما أكثر ما أسمع الفتاكل التي عقوؿ على ألسن كثير من ىؤالء الكفر أك د

الناس التائهينن إف الررةاة اإلسبلمية عبي  التاامل بالربا في دار الكفرن فليس على المسل  من 
حرج إذا كجد نفسو خارج دائرة اإلسبلـ بين أناس غير مؤمنين باهلل عز كجل أف ةتاامل ماه  

ان كأف ةأخذ الفوائد الربوةة كةأكلها ىنيئان مرةئانن كل  ةقل أحد من الفقهاء ىذان كإنما قاؿ فرةعه بالرب
من الفقهاء أنو إذا دخل اإلنساف دار حربن دار حرب ال دار كفرو عدخل في دار المااىدة أك 

فرةع من األمافن دار حربو أعلن عليها إماـ المسلمين أك أئمة المسلمين جمياان الحرب. قاؿ 
الفقهاءهلل ال حرج إذا دخل دار الحرب أف ةقامر ىؤالء الحربيين بررط أف ةستيقين أنو ىو الذم 
سيرب  كل  ةخسر ىذا رأمن كقد قيس عليو من قبل الباض أكل الربا. أماـ دار األماف أما دار 

ده من الفقهاء الاهد كىي الدار التي ةنطبع عليها كاقع ىذه الببلد الغربية المختلفةن فما قاؿ أح
أبدان بأف لئلنساف إذا دخلها أف ةأكل الربا فيها. إذان ةنبغي أف ةقولوا أةضان لو أف ةنهب كةسلب ألف 
أحكاـ الحرب كاحدةن فكما ةجوز أف ةقتنه أمواله  باس  القمار أك الربا ألنه  حربيوفن ةجوز 

أف ةقاؿ لنا أف ننهب أمواؿ ىذه  أف ةقتنه أمواله  أةضان نهبان كسلبان ألنه  حربيوف. إذان ةنبغي
الدكؿ كلهان كليت شارم أم مانىن سيؤخذ عن اإلسبلـن كأم صورة سيئة ستستقر في أذىاف 
 ىؤالء الناس في عالرو ى  أحوج ما ةكونوف فيو إلى عجسيد اإلسبلـ بحقائقو الجاذبة المحبوبة.

ثر ما عالدره المكتبات من ما أكثر ما أسمع كلمات الفكر اإلسبلمي كالفكر اإلسبلمين كما أك
الكتب التي عتحدث عن ما ةسمى الفكر اإلسبلمين كأعود بذىني إلى ما قبل قرف أك قرف كنالف 

من الزمن فبل أجدي من المسلمين ةتاامل مع ما ةسمى الفكر اإلسبلمين كانوا ةتااملوف مع ما 
ن أما اليـو فقد عقلالت ةسمى علـو اإلسبلـ عقائد اإلسبلـ الفقو اإلسبلمي الررائع اإلسبلمية

ىذه الكلمات كحلت محلها كلمة الفكر اإلسبلمين كلكن الماليبة األدىى أف جيل المثقفين 
اإلسبلميين ال ةالموف الفرؽ بين كلمة الفكر اإلسبلمي كالفقو اإلسبلمين كلو أف أحدى  أخذ كتابان 

ائقون كعلك ماليبة ما عنوف بكلمة الفكر اإلسبلمي لظن نفسو قد كقع على كامل اإلسبلـ كحق
 مثلها ماليبة.
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هلل إف الفكر اإلسبلمي شيءه ةنبع من ذات اإلنساف من كيانو كدماغون  قلت باألمس كأكرر اليـو
كلكل منا فكره الخاص بون أما عقائد اإلسبلـ حقائقو شرائاو فانما عفد من كحي اهلل إلينا حقائع 

على صراط كاحدن أما ما ةسمى الفكر اإلسبلـن عفد إلينا من كحي اهلل لتضبطنا كلتجمانا 
اإلسبلمي فهي عالورات ضبابية شتىن كأخيلة متنوعة متاارضةن بل كثيران منها متناقضة؛ ذلك ألنها 

عنبع من دخائل أنفسنا كإنما لها كظيفة كاحدة في حياعنان ىي شىرذمة الوحدة كعضييع الكتلةن 
رادات المتنوعة المتخاصمةن كال أحد ةتالور كعالدةع اإلرادة الواحدةن كعحوةلها إلى شظاةا من اإل

 خطورة ما ةسمى اليـو بالفكر اإلسبلمين كال أحد ةفكر ليقوؿهلل من أةن عسربت ىذه الكلمة إلينا؟

 

أكؿ من استاملها أةها األخوةن ارجاوا إلى مكتبات ىذه الببلد الاربية كاإلسبلميةن ى  اليسارةوف 
ناقدةن ى  الذةن كتبوا بأقبلـو مسمومةن سموا كتاباعه  الفكر  ى  الملحدكفن ى  الذةن كتبوا بأقبلـو 

اإلسبلمي كجاء المسلموف المغفلوف السيذىج فأعجبوا بهذه الكلمةن كأمسكوا بها كأخذكا ةجالوف 
منها دةدنان له  فيما ةقولوف كفيما ةتناقروف بو كفيما ةكتبوفن كعناسى القـو الفقو اإلسبلمين كمن 

عقع ىذه الخالوماتن كةقع ىذا اللججن بل كثيران ما أجد من ةدلي بقرارات خبلؿ ىذا التناسي 
ضخمة كبيرة باس  اإلسبلـن كإذا ىو ةنزع من فكرهن كإذا ىو ةنزع إلى ذلك من أخيلتو كعالوراعون 

 كلماذا ال ةفال كقد  ؿ اإلسبلـ إلى مضموف أفكارن ككله منا لو فكرهن إذان فكل منا لو إسبلمو.

 

ها األخوة كيف أف سائر اافات المتفرعة المتنوعة التي ال مجاؿ للحدةث عنها قد أعبلحظوف أة
شيقت كعفرعت من ىذه اافة الكبرلن  فة الجهل بدةن اهلل سبحانو كعاالى؛ علك اافة التي 

 جالتنا نتيو بين أمور متخالفة في الحقيقة كلكنها مترابهة في األلفاظ كالكلمات اللغوةة.

رة كةسيرةن جدان لنماذج كثيرة ككثيرة جدانن كحسبنا أف نتبين في ىذا الموقع ىذه ضربت أمثلة كثي
المالائب التي نااني منهان فاننا إذا أردنا أننا نااني من ىذه المالائب نجتاز بذلك ربما نالف 

 الطرةع إلى حلها كما قالوا.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  .        
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 ُُ  ِب فٟ أٔفَىُ فبؽنهٖٚ ٚاػٍّٛا أْ هللا ٠ؼٍ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

محمدان عبده كرسولو  نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 عبادى اهللهللأما بادي فيا 

استوقفتني قبل قليل فقرةه من  ةة في كتاب اهلل سبحانو كعاالىن كلك  أخذت أفكر فيها كلك  
لمت نفسي على أنني ككثيره من المسلمين قلما نايش في ظبللها. ىذه الفقرة ىي قوؿ اهلل 

رة من  ةة سبحانو كعاالىهلل "كاعلموا أف اهلل ةال ي ما في أنفسك  فاحذركه" أخذت أردد ىذه الفق
في كتاب اهلل عاالى كأخذت أعساءؿ أةن نحن من ىذا األمر الذم ةتجو من اهلل سبحانو كعاالى 

إلينا؟ "كاعلموا أف اهلل ةال  ما في أنفسك  فاحذركه" ث  ىذه الفقرة شدعني إلى فقرةو مثلها من  ةة 
 سبحانو كعاالىهلل أخرل في كتاب اهلل سبحانو كعاالى ىي أشدي خطران كعخوةفان. كىي قوؿ اهلل

 "كخافوني إف كنت  مؤمنين".

عأملت في ىذا الرب  "كخافوني إف كنت  مؤمنين" أليس مانى ىذا الكبلـ أف الذم ال ةسترار قلبو 
المخافة من اهلل ليس مؤمنانن كإذا أخذنا ىذه المراعر مقياسان إلةماف اإلنساف باهلل عز كجل. فك  

كعاالى؟ أةن ى  الذةن عفيضي قلوبه  بالمخافة من اهلل عز  ى  عدد المؤمنين حقان باهلل سبحانو
كجل؟ كالابارة صرةحة ككاضحة "كخافوني إف كنت  مؤمنين"ن فكأف البياف اإللهي ةالن أف الذم ال 

 ةخاؼ اهلل عز كجل ليس بمؤمنو كإف رددى لسانو كلمة الرهادة مراران كعكراران.

ف ما ساقني ذلك إلى الحكمة الباىرة التي عكمن عأملت في ىذا المانى الرباني الاجيب كسرعا
في المالائب التي عتراكد على اإلنساف من حين إلى  خرن كثيران ما ةتساءؿ اإلنساف ما الحكمة 
من ىذه المالائب التي عترل في حياة اإلنساف؟ كإنها لكثيرة أقلها كأبسطها مالائب األمراضن 
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لك؟ كإف اهلل لرحي ه باباده رؤكؼ به ن كلكن كأىمها كأخطرىا ماليبة الموت. ما الحكمة من ذ
 الجواب ةتجلى من خبلؿ ىذا التحذةر اإللهي في ىاعين الفقرعين من كبلـ اهلل سبحانو كعاالى.

متى ةخاؼ اإلنساف ربو؟ لو أف النا  كانت ىي التي عطوؼ بو دائمانن كلو أف الاافية كانت حالنو 
نو ل  ةتمنى أمنيةن إال كرأىا ماثلةن بفضل اهلل عز كجل المستمر من مبدأ حياعو إلى منتهاىان كلو أ

بين ةدةو متى. ككيف كبأم حافزو ةخاؼ اهلل عز كجل؟ لقد كاف من عظي  نًا  اهلل الخفية ال 
الظاىرة أف ةبتلي اهلل سبحانو كعاالى عباده بالمالائبن حتى عوقظه  ىذه المالائب إلى ىوةاعه ن 

جلن فينالاعوف إلى عطبيع قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "كخافوني فتردى  إلى المخافة من اهلل عز ك 
 إف كنت  مؤمنين".

المالائب أةها اإلخوة نا ه من النا  كلكنها من النا  الخفية التي أشار اهلل عز كجل إليها من 
خبلؿ قولو عز كجل "كأسبغ عليك  ناموي ظاىرةن كباطنة" كل سبيلو ةوصلني إلى اهلل نامة كل طرةعو 

ي منتهاهي على ربوبية اهلل نامةه كأم نامةن كل بارقةو عملئ قلبي خوفان كحذران من اهلل عز كجل ةارفن
نامة كأم نامةن نقولها كال ننس عجزنا كضافنا كذلنا كأف نقوؿهلل الله  إنا نسألك أف عمؤلي أفئدعنا 

 بالخوؼ منك دكف ماليبةو عسوقنا إلى ذلك.

سبحانو كعاالى لابادهن ألف اهلل عل  أف عباده ةيبتلوف  أجل .. ىذه عربيةه من عظي  عربية اهلل
بالنسيافن ةبتلوف بالسيكر بناي  الرهوات كاألىواءن فكاف ال بد أف ةطوؼ به  طائف المالائب 

بين حينو ك خر. كلكن ىل عالموف ما ىي الماليبة الاظمى أةها األخوة؟ الماليبة الاظمى التي ىي 
ا المالائب كاحدةن إثر أخرلن كمع ذلك فبل عتحرؾ منا األفئدة أفدح من كل ماليبة أف عطرؽ أبوابن

كال القلوبن الماليبة الاظمى أف ةطرؽ بابنا الموت كمع ذلك فتبقى قلوبنا قاسية كالحجارة بل 
أشد قسوة كعبقى نفوسنا مارضة عن اهلل سبحانو كعاالى؛ ال النا  عسوقنا بالحب إلى اهلل كال 

للاودة إلى اهلل سبحانو كعاالىن علك ىي الماليبة التي ال عبلج المالائب عسوقنا بسياؽ الخوؼ 
 لها كالداء الذم ال دكاء لو.

عندما جئت إلى ىذا المسجد مع األذاف اافن رأةت ثلةن من الناس كاقفين جامدةن ال حراؾ به  
تظر أماـ باًب ىذا المسجدن في  ةقفوف كالمؤذف ةدعو؟ كنداء اهلل ةنادم؟ دخلت كإذا بجنازة عن

من ةاللي عليهان عرفت السبب كعدت ألنظر بخيالي لالورة ما رأةت في عمرم أشنع منها كال 
أبرعن ما رأةت بحياعي منظران ةباث على االشمئزاز كةباث على الخوؼ من غضب اهلل أشد من 
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ىذا؛ أناسه جاؤكا مع جنازة مع إنسافو قضى نحبو كرحل من ىذه الدنيا إلى اهللن حتى إذا أكصلوىا 
ـه كعماثيل. عرل أىو احتجاج على اهلل ألف  إلى المسجد عركوىا عدخل ككقفوا جاثمين كأنه  أصنا

اهلل سبحانو كعاالى ابتلى قرةبان أك صدةقان له  بماليبة الموت؟! أـ ىو استكباره على اهلل ةقوؿ 
ئب؟! علك بلساف الحاؿهلل نحن جاثموف على ما نحن عليو سواءه أكرمتنا بالنا  أك ابتليتنا بالمالا

ىي حالنا  لينا على أنفسنا أال نخطو خطوة إلى اهللن كأال نالل  حالنان سواءه رأةنا أمامنا مذكرات 
 النا  أـ رأةنا أمامنا أخطار المالائب.

كيف ةكوف فؤاد اإلنساف من القسوة على ىذه الراكلة كيف؟ كالذم أعلمو أنو ال ةمكن أف ةجد 
هما كاف مدفونان في قبر الرهوات كاألىواءن ال ةمكن أف ةجد اإلنساف مهما كاف بايدان عن اهلل م

شيئان ةوقظو من رقاده كةحرره من قبر شهواعو كأىوائو كةايده إلى اهلل ليالطل  ماو كاادةة الموتن 
عندما عراىا عيناه. كلكن كلكن األمر كما قاؿ اهلل عز كجلهلل "ث  قست قلوبك  من باد ذلك فهي  

ف من الحجارة لما ةتفجر منو األنهار كإف منها لما ةرقع فيخرج منو كالحجارة أك أشد قسوة كإ
 الماء كإف منها لما ةهب  من خرية اهلل كما اهلل بغافلو عما عاملوف".

أةها اإلخوة .. دكاء كاحد ال ةمكن أف ةنقذنا أك ةالل  حالنا غيرهن ىو أف نقف أماـ محراب 
أنفسك  فاحذركه" كأماـ قولو سبحانو كعاالىهلل  ىاعين الفقرعينهلل "كاعلموا أف اهلل ةال  ما في

"كخافوني إف كنت  مؤمنين" فاذا عأملنا كعدبرنا كقد  منا باهلل عز كجل ك منا برحلتنا أك رحيلنا عن 
ىذه الدنيان فلسوؼ عفيض أفئدعنا مخافةن من اهللن كإذا فاضت أفئدعنا مخافةن من اهللن فلسوؼ 

ن لسوؼ نستهين بالدنيا لن نخضع بها لن ةستطيع أحده أف نستهين بالقليل كلسوؼ ناظ  الجليل
ةحجبنا عن اهلل بمخاكؼ دنيوةةن سنؤدم ما طلبو اهلل منا كلسوؼ نجتاز إلى ذلك كل التضارةس 
مهما رأةنا أف شهواعنا عتاارض مع أمر موالنا كربنان فاف ىذه األفئدة التي عفيض بالخوؼ من اهلل 

 وات كاألىواء كلن عالدنا أك عحجبنا عن اهلل عز كجل.عز كجل ستجالنا نوكل ىذه الره

عندما ةجد ىذا اإلنساف المؤمن الخائف من اهلل أف ابنتو بين أحد أمرةن إما أف علبي داعي اهلل فبل 
عظهر إال كما أمر اهلل حجابها على رأسها عاج ال ةمكن أف عفارقو إال مع مفارقتها لهذه الحياةن أك 

ىوائها كأماني مستقبلها. عندما ةجد كلي أمر الفتاة نفسو بين ىذا كذاؾ أف عستجيب لرهواعها كأ
كةاود إلى قلبو فيراه موجبلن من الخوؼ كالحذر من اهلل عز كجلن فاف الدنيا كلها ال ةمكن أف 
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عالده عن عطبيع أمر اهلل سبحانو كعاالىهلل "ةا أةها النبي قل ألزكاجك كبناعك كنساء المؤمنين 
 بلبيبهن".ةدنين عليهن من ج

ما قيمة الدنيا كلها إذا أدبرت عن ىذا األمر اإللهي إذا أعرضت عنو؟ ما قيمة الرهادة؟ ما قيمة 
الماؿ؟ ما قيمة كل شيء؟ أيضحي بكل شيء في سبيل عنفيذ أمر اهلل الواض  الساطع الذم ال 

من اهلل في ةمكن أف ةرعاب بو اثناف من المؤمنين ق . كعندما ةتالرؼ اإلنساف من منطلع خوفو 
أمن كطمأنينة كىدكءن فاف اهلل عز كجل ةسٌخر لو الدنيا كلهان ةسخر لو أكلئك الذةن امتدت 

أةدةه  أك حاكلت أف عمتد إلى الحجاب اإلسبلمي ليمزقو؛ ةسخر له  أكلئك الذةن حاكلوا أف 
اـ ىذه ااةة ةقالوه عن اهلل أك ةقالوا ابنتو عن اهلل سبحانو كعاالى. كلكن أةن ى  الذةن كقفوا أم

المخيفةهلل "كاعلموا أف اهلل ةال  ما في أنفسك  فاحذركه". كاهلل الذم ال إلو إال ىو لو أف اإلنساف 
كعى مانى ىذه ااةةن لما شار بمانى الناي  في حياعو ق ن كألخذعو غالة ىذا الحذر من اهلل عز 

 اامنين.كجل إلى أف ةلقى اهلل سبحانو كعاالىن كةطمئن إلى أنو من الناجين ك 

 الله  إنا نسألك أف عمؤل قلوبنا بالخوؼ منك. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل .
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 ٌٙنا اٌَجت رؾٛي اٌٍَّّْٛ اٌٝ غضبء

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
حالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أ

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

مان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبل
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

طالما استوقفتني فقرةه في حدةث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  المرهور المتداكؿ كال سيما في 
ولو صلى اهلل عليو كسل هلل "ستداعى ىذه األةاـ على ألسن كثير من الناس كفي أسماعه ن كىو ق

عليك  األم  كما عداعى األكلة إلى قالاتها" قالوا أمن قلةو نحن ةا رسوؿ اهلل ةومئذ؟ قاؿهلل "بل 
أنت  كثير كلكنك  غثاءه كغثاء السيل" ىذه ىي الجملة التي استوقفتني من كبلـ سيدنا رسوؿ اهلل 

كغثاء السيل" لماذا ةكوف المسلموف كى    صلى اهلل عليو كسل  في ىذا الحدةثن "كلكنك  غثاءه 
مسلموف "غثاءن كغثاء السيل"؟ كما المطلوب منه  أكثر من أف ةكونوا مسلمين كقد كصفه  رسوؿ 

اهلل صلى اهلل عليو كسل  بأنه  مسلموف كأنه  كثير إذان فما ةنبغي كى  مسلموف أف ةكونوا غثاءن  
 كغثاء السيل!.

 

ا اإلشكاؿ الذم طاؼ بذىني طوةبلنن رأةت إلى كاقانا الذم نايرو كلقد عأملت على الرغ  من ىذ 
فرأةتو ةركل مالداقان دقيقان لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىذان فالمسلموف على الرغ  من 
أنه  اليـو كثير كما عالموف قد أصبحوا غثاءن كغثاًء السيل أم كفقاقيع السيل التي عربو عليو؛ ةظنو 



  

 ~1699 ~ 
 

عظيمان كخطيرانن كلكنو فقاقيع فارغة. ىذا الواقع ةجسد عمامان كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل الناظر شيئان 
 عليو كسل .

 

كلكن اإلنساف ةظل ةسأؿ فلماذا  لت ىذه الكثرة الكاثرة من المسلمين إلى ما ةربو فقاقيع سيلو 
بلـن كلكنه  جارؼ؟ لماذا ننظر إلى فئات المسلمين كى  شتىن كله  ةتجمل باالنتماء إلى اإلس

 جمياان مارضوف في الحقيقة كالواقع عن اإلسبلـ؟

 

في المسلمين علماءه كدعاةه إلى اهلل سبحانو كعاالىن كالقلة القليلة منه  ىي التي عرعى دةن اهلل عز 
كجل حقانن كأكثر ىذه الفئة إنما عساى لخدمة نفسها عن طرةع اإلسبلـن ال عبالي أف عغير ما عراء 

حكاـ اهلل سيران كراء أىواء نفسهان كسيران كراء مقتضى مزاجها كرعوناعهان ىنالك دعاةه أف عغيره من أ
إلى اهلل عز كجل كلكن ىؤالء الدعاة ال ةبالوف أبدان أف ةجالوا من اإلسبلـ الواحد الذم ىو دةن 

الواحد  اهلل الواحد إسبلمات كثيرةن كليتها كانت إسبلمات متااكنة متضامنةن بل ةحٌولوف ىذا الدةن
إلى أدةافو متخاصمة متهارجة؛ ةيكفٍّر الواحد منه  ااخر. كىكذا عجد أف الزعامة ىي التي عساى 
سايها عسخيران للدةن من أجلها أك األىواء المختلفة األخرلن كعنظر إلى األغنياء من ىذه األمة 

الاتيعن كى  مسلموف عمتلئ به  المساجد كعجدى  ةهرعوف في مواس  الحج إلى بيت اهلل 
كلكنه  عندما ةجماوف الماؿ ال ةبالوف من أم سبيل جماوهن أمن سبيلو ميحىٌرـ أـ من سبيل أحلو 
اهللن كإذا عادكا لينفقوه ل  ةبالوا في السبيل الذم ةنفقونو فيو أىو سبيله أحٌلو اهلل أـ حٌرمو. المه  

ات كاألىواء كاألمزجةن كالدةن أف ةكوف السبيل األكؿ كالثاني متفقان مع الهول كمتفقان مع الرهو 
 ةمكن أف ةيسي ر في الطرةع الذم ةراؤكف.

 

كننظر إلى كثير ممن ةرعوف أمر ىذه األمةن كممن ككل اهلل سبحانو كعاالى إليه  حماةة أمنها 
كطمأنينتها كأكطانها كنفوسهان فنجد أف الببلء إثر الببلء ةطوؼ بأشخاص المسلمين كبأكطانه  

ء الذةن حم له  اهلل مسؤكلية أف ةجتماوا فيتضامنوا فيىردكا األخطار عن ىؤالء كبأراضيه ن كىؤال
المسلمين نجدى  في غفلة عن ذلك كلو كنجدى  ةطوفوف حوؿ مالالحه  الرخالية كحدىان 
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كلكنك عنظر إلى ىؤالء كىؤالء كأكلئك .. كإذا الكل منتسبه إلى اإلسبلـن الكل منت و إلى دةن 
فابلن أصبحوا عمامان كما كصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فقاقيع فارغة   اهلل عز كجلن كىكذا

 كالفقاقيع التي عربوا على كجو سيل ذاىب.

 

كالسؤاؿ الذم كنت إلى أمدو قرةبو أطرحو على نفسيهلل ما الذم جال ىؤالء المسلمين في الظاىر 
كنه  كما كصف رسوؿ اهلل غير مسلمين في الحقيقة كالباطن؟ كنحن ال نملك أف نقضي بهذا. كل

 غثاء. ما الذم أحاله  إلى ىذا كى  مسلموف؟

 

لقد ىيدةتي أةها األخوة إلى الجواب الذم ال ثاني لو لقد باٌلرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  
في الحدةث الالحي  أف ىذا الدةن الذم شٌرفنا اهلل بو ةنهض على ثبلث دعائ  البد منهاهلل 

حسافن فاذا فيًقدت دعامة من ىذه الدعائ  الثبلث عهاكت ثماري ىذا الدةن اإلسبلـ كاإلةماف كاإل
كل  ةؤعي ىذا اإلسبلـ أيكلو أبدانن فلو أف إسبلمان كيًجد كليس ماو إةماف ال قيمة لون كلو أف إةمانان 

اج اإلحساف كيجد كلكن ل  ةيتٌوج بتاج اإلسبلـ ال قيمة لون كلو أف إسبلمان كإةمانان كيًجدا كل  ةيتٌوجا بت
 فبل قيمة لهذا اإلسبلـ كاإلةماف إال في دار الدنيا كاألحكاـ القضائية بين الناس فق .

 

كما ىو اإلحساف؟ حتى نتبين ىل نتمتع بو نحن اليـو أـ الن سيًئل رسوؿ اهلل في ىذا الحدةث عن 
قى في شاورؾ اإلحساف فقاؿهلل "أف عابد اهلل كأنك عراهن فاف ل  عكن عراه فانو ةراؾ" أم أف عر 

بابودةتك هللن كفي ةقينك بأيلوىية اهلل سبحانو كعاالى كسلطانو إلى درجةو كلما نظرتى ةمينان أك 
شماالن رأةت اهلل باين باليرعك أمامكن فاذا سألتو ل  عرار بينك كبينو حجاب من شيء من 

عيدت إلى  المكونات كإذا كقفت في صبلةو بين ةدةو ل  عرار أف بينك كبينو أم حجابن كإذا
منزلك كجالست أىلك كأكالدؾ ل  عجد أك ل  عرار أنك غبت عن اهلل سبحانو كعاالى ق ؛ ذلك 

 ألف سلطانو قد ىيمن على كيانك. ىذا ىو اإلحساف.
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عندما عرفت ىذا الذم ةقولو رسوؿ اهللن أدركت الجواب عن ىذا اللغز الذم طالما فكرت فيون 
  ال ةتمتاوف باإلحسافن لو كنت كأنا الداعي إلى اهلل عز كعرفت أف ماليبة المسلمين اليـو أنه

كجل أعمتع بهذه الدعامة الثالثة التي ىي اإلحساف أنٌا ذىبتن كمهما قلتن ككيفما صنات أجد 
عظمة اهلل أمامي كأجدني أعاامل مع اهلل الرقيب على لسانين كالرقيب على أفاالين كالرقيب على 

ذه الحالة أف عحك  علٌي رعونات نفسي كال شهوات كيانين كال نبضات قلبين فانو ال ةمكن في ى
ةمكن أبدان أف أجال من عالبيتي قائدان لدةن اهلل سبحانو كعاالىن كال بد أف أيجىمع األمة اإلسبلمية 
الواحدة عحت مظلة الوحدة خبلؿ دعوعي إلى دةن اهلل سبحانو كعاالىن كما كاف ةفال أصحاب 

 هذه الدعامة الثالثة التي ىي اإلحساف.رسوؿ اهلل الذةن عمتاوا ب

 

لو كنت أعمتع بهذا المانى الذم ىو ركنه أساسي من أركاف ىذا الدةن لما استطاع الغنى أف 
ةحجبني عن اهلل الذم أغنانين لما استطاع الماؿ كلو بلغ مئات المليارات أف ةيطغينين كلما 

أرل المغني أمامي؛ أرل اهلل عز كجل رقيبانن استطاع أف ةبتليني بمانىن من مااني الر ن ذلك ألنني 
كأرل ةنبوع الغنى في ةدةو الكرةمتينن فهيهات أف ةكوف الماؿ أكثر من سبيلو لمزةد حبي هلل عز 
كجلن كمن ث  فهيهات أف ةكوف الماؿ سببان ألكثر من مزةدو من التضحية بالماؿن كبكل شيء في 

 سبيل رضى اهلل سبحانو كعاالى.

 

ع باإلحساف ىذا الذم عٌرفو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  لرأةتني كأنا الاال  لو كنت أعمت
الذم أفتي الناس في أمور الحبلؿ كالحراـن أجدني في كل كلمة أنطع بها من أجل أف أصدر 
فتول أقف أماـ قيـو السماكات كاألرض ةراقب كبلمين فهيهات ىيهات أف أخوف دةن اهلل من 

من أجل رعونة أك من أجل مزاج أك من أجل مذىب أعاالب لون ىيهات.  أجل شهوة نفس أك
ذلك ألنني أرل اهلل أمامي من خبلؿ ىذا اإلحساف الذم ىو الركن الثالث من أركاف ىذا الدةنن 
كلكننا ال نتمتع بهذه الثمرة التي ةحققها اإلحسافن نحن نااني كما ذكرت لك  من نقيض ذلكن 

الثالث الذم ىو اإلحسافن كركٌنا إلى مظهر االنتماء إلى اإلسبلـن نحن  السبب أننا افتقدنا الركن
مسلموف كل  ةكلفنا اإلسبلـ أكثر من الرهادعينن كنقوؿ إننا مؤمنوف كاإلةماف خفي ال ةبلحقك 
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في عحقيقو قاضو كال حاك ن كمن ثىٌ  فبل ةيطٌلع عليو إال اهلل سبحانو كعاالىن كاإلحساف ىو غذاء 
 ةماف أةضان غذاء لئلحسافن كبينهما عفاعله مستمر.اإلةمافن كاإل

 

كثيركف ى  الذةن ذٌكرعه  في مناسبات شتى بهذا المانىن كلكن الببلء األط  أنني فوجئت من  
كثيرو من ىؤالء كى  مسلموف باستهزاءو بهذا الكبلـ بسخرةة من ىذا األمرن كك  قاؿ منه  قائلهلل 

المساب  كنحن نااني من مالائب عحتاج إلى فكر؟  كماذا عسى أف ةفيدنا كثرة الذكر كحمل
 عحتاج إلى عخطي ؟! ككأف ىؤالء األخوة إنما ةناقروف اهلل ال ةناقرونني.

 

إف ربنا عندما كصف النخبة الطاىرة من عباده إنما كصفه  بأكصاؼ اإلحساف "كانوا قليبلن من 
" الليل ما ةهجاوفن كباألسحار ى  ةستغفركف" ث  قاؿهلل "كفي أموال ه  حع مالوـه للسائل كالمحرـك

ذلك  ىو اإلحساف كطرةقو كعلك ىي النتائج. كةقوؿهلل "قد أفل  المؤمنوف" كبماذا كصفه  بادئ 
ذم بدء؟ "الذةن ى  في صبلعه  خاشاوف" كما الخروع؟ إنو اإلحساف. "أف عابد اهلل كأنك عراه" 

 "نا . ككصف المؤمنين في مكاف  خرهلل "كالذةن  منوا أشد حبان هلل

 

كنبهنا إلى طرةع اإلحساف كأجاب من ةقوؿهلل فكيف السبيل إلى أف أعبد اهلل ككأني أراه؟ قاؿ لو 
من خبلؿ خطابو لرسولوهلل "كاذكر اس  ربك كعبتل إليو عبتيبلن" ىذا التبتل مع كثرة ذكر اهلل ىو 

فما مانى كبلـ الذم ةمؤل كيانك بمانى اإلحسافن كك  كرر كأعاد البياف اإللهي ىذا المانىن كإال 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  "ال ةؤمن أحدك  حتى ةكوف اهلل كرسولو أحب إليو مما سواىما" 
كما مانى كبلمو في الحدةث ااخر كىو كإف كاف ضايفان إال أف األكؿ بماناههلل "ال ةؤمن أحدك  

برىنوا على أف  حتى ةكوف ىواه عباان لما جئت بو" كيف ةكوف ىذا؟ كيف السبيل كأةن ى  الذةن
 أىوائه  كقفت خادمان لما جاءى  بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ؟

 

أةها األخوة نحن اليـو كما كصف رسوؿ اهلل غثاءه كغثاء السيلن كىذا الواقع ال ةرعاب فيو أحدن 
كلكن األى  من أف نال  مالداؽ كبلـ رسوؿ اهلل أف نال  الداء الذم أصابنا حتى كنا نحن 
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الذم ةجسد كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن نحن فقدنا الركن الثالث من أركاف ىذا المظهر 
الدةنن أال كىو اإلحساف اإلحسافن كاإلحساف كما علمت  كلك  ةارؼ ماناهن كلو أف األغنياء فينا 

ل من الدعاة إلى اهلل عز كج –ال كل  -رجاوا إلى قلوبه ن كلو أف الجماعات اإلسبلمية ككثيران 
رجاوا إلى قلوبه  لالموا أنه  قد فقدكا اإلحسافن أجل قد فقدكا اإلحسافن كمرة أخرل أقوؿهلل 

باد أف فقدنا ىذا المانى الربانين فقدنا اإلحساف. ما فائدة التخطي ؟ بوساي أف أخط  كبوساك 
أف عجتمع ماي على ىذا التخطي ن كليس المه  في أف نمسك بقل  كنخ  بو على كرؽن المه  

نجال من ىذا التخطي  فابلن. فما القوة التي عحيل الخ  على كرؽ إلى فالو نافذ؟ اإلحساف.  أف
 كاإلحساف غير موجود.

قاؿ لي كاحد من ىؤالء األغنياء المترفوف في مجلسو ضمنا قاؿ متمجلقانهلل ل  أسمع خطيبان من 
خطباء ةتحدث عن خطباء الجماة ةتكل  عن ماليبةو البوسنة كالهرسكن ل  أسمع كاحدان من ال

ىذه الماليبةن كنظرت إليو ككدت أف أفت  ساحة نقاش كجدؿ بيني كبينون كلكني رأةت إني مندفاان 
إلى ىذا بانتالار ذاعي فالمت. قلت لنفسيهلل عرل لو أف الخطباء عكلموا عن البوسنة كالهرسك 

كنت فاعبلن كندبوؾ إلى أف عذىب إلى ىناؾ فتترؾ عجارعك كأرضك كأموالك لمدة ثبلثة أشهر أ
ذلك؟ ال كاهلل الذم ال إلو إال ىو ق . إذان ما الفائدة التي عنتظرىا من أف ةحدثك الخطيب عن 

البوسنة كالهرسك؟ أمن أجل أف عخرج كقد أرضيت غركرؾ اإلةماني أنك قد أرضيت اهلل بأنك قد 
نو اهلل سبحانو ىززت الرأس حماسان لما قد سماتن كمن ىو الذم عتاامل ماو؟ إنو ربه ال ةيخدع إ

كعاالىن ماليبة البوسنة كالهرسك نتيجةه ألخطائنا نتيجة لبادنا عن اهلل. كقلتهلل باألمس إنها دخافه 
متالاعده من نار فبل عرغلنك صورة الدخافن بل انظر إلى النار بسبب أم موجب اضطرمتن كإف  

 لدخاف كلو بددان.كنت ذا باليرة فابلن فأقبل إلى ىذه النار فأطفئها من حيث كيًلدت ةذىب ا

عجبي من أناس ضلوا سبيله  إلى اهلل مؤلكا بيوعه  برغلو شاغلو عن اهلل بلهوو ال أرةد أف أعحدث 
عن أصنافون ةستقدموف اللهو من أقالى غرب الاال  ليحروه في بيوعه ن ث  إنو ةتأل  من أف 

جة أف نتجمل الخطباء ال ةتكلموف عن البوسنة كالهرسكن أفقد كصلت بنا مالائبنا إلى در 
بجراحاعنان أف نتجمل بآالمنا نجال من  المنا كجراحاعنا كمالائبنا رأس ماؿو لتفاخرو بأنا مسلموف 

 دكف أف ةكلفنا ذلك جهدانن دكف أف ةكلفنا ذلك عمبلن.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي . 
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 اٌٙغوح اٌٝ كاه اإلٍالَ ك١ًٌ ػٍٝ طلق اإل٠ّبْ

 

ن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسولو 
نبيو أرسلىون أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الله  صل كسل  كبارؾ  كصفيو كخليلو خيري 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمدن صبلة كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

لو في ىذه األةاـ بااـو ىجرمو جدةدو أقبلن ةيذكرى  أما باد فيا عباد اهلل ةحتفل الاال  اإلسبلمي ك
بمالمة من ماالً  اإلسبلـ كبمرهدو عظي و خطير من مراىد السيرة النبوةة الماطرةن كنحن في مثل 
ىذه المناسبات البد أف نيذٌكر بأننا لسنا من االحتفاالت الركلية بتارةخنا في شيءن فهنالك أناسه 

أك التارةخية باحتفاالت عقليدةةن كلكننا لسنا من ىذا المنهج في شيء ةحتفلوف بذكرةاعه  الدةنية 
ذلك ألننا إذا احتفلنا بريءو من ىذه الذكرةاتن فانما نفال ذلك عقربان إلى اهلل سبحانو كعاالى 

كسيران إلى مرضاعون كلقد علمت  أف اهلل عز كجل ال ةقي  كزنان لهذه الرؤكف من األعماؿ التقليدةة 
اران كعكراران قوؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل هلل )إف اهلل ال ةنظر إلى صورك  كال كسمات  مر 

إلى أجسادك  كلكن ةنظر إلى قلوبك ( كلكن في الوقت الذم ننكر كنحذر من أف ننهج ىذا 
النهج التقليدم في االحتفاؿ بذكرةاعنا كمراىد عارةخنا الاظي  األغر فاننا في الوقت ذاعو نهيب 

ركرة أف نقف أماـ ىذه الذكرةاتن ال كقفةن عقليدةة المانى كال قيمة لهان كإنما علينا أف نقف بض
أمامها لنأخذ منها الدركس كالابرن ث  لنبادر فنتخذ من ىذه الدركس كالابر منهجان عمليان كسلوكيان 

عالوراعنا  في حياعنا نيقوـي بهذا المنهج المنحرؼ في سلوكنان كنالل  بهذا المنهج الفاسد من
كأعمالنان كعندئذو نكوف قد سلكنا مع عارةخنا كفي صلتنا بنبينا كسيدنا محمد صلى اهلل عليو كسل  

النهج الذم ةرضي اهلل عز كجل كالذم ةرضي رسولو عليو الالبلة كالسبلـن أرةد أف أكض  لك  
ى المدةنة عتضمن باختالار أةها األخوة أف ىجرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من مكة إل

ن المانى  فيما عتضمن مانيين عظيمين ةنبغي أف نتبو إليهما ألف لهما عبلقة كأم عبلقة بواقانا اليـو
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األكؿ ةتالف برخالية سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كةلقي الضوء على ىوةتو كةؤكد 
  لتالموف أك ةنبغي أف عالموا نبوعو كرسالتو التي عنزلت عليو كحيان من عند اهلل سبحانو كعاالى كإنك

أنو ل  ةكن ىناؾ خبلؿ التارةخ المنالـر عبر األجياؿ التي انقرضت ل  ةكن ىنالك من ةفسر نبوة 
سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بأنها رسالة قومية أخذىا المالطفى صلى اهلل عليو كسل  

ن ىنالك في األجياؿ السابقة من كرضع لبانها من قومو كأخذ كحيها من جماعتو في مكةن ل  ةك
ةفسر النبوة ىذا التفسير المفترلن حتى جاء ىذا الاالر فرأةنا ألكؿ مرة من ةزع  أف سيدنا 

محمدان صلى اهلل عليو كسل  إنما كانت رسالتو اناكاسان اماؿ كطموحاتو كانت عفور كعالوؿ بين 
على شخًه المالطفى صلى جوان  قومو كإخوانو في مكةن اناكست ىذه ااماؿ كالطموحات 

اهلل عليو كسل  فكانت رسالتو عابيران عن أمانيه  كرغائبه ن في عالرنا اليـو رأةنا من ةتوٌق  كةفسر 
نبوة رسوؿ اهلل بهذا الركلن كإنه  ليالموف كما عالموفن أنه  كاذبوف في ىذا التالورن كةراء 

غيب للماضي كالحاضر كالمستقبل  البارم سبحانو كعاالى بحكمتو الباىرة كبالمو الذم ةتسع لل
كلون أف ةجال من ىجرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أداةن عقطع ألسنة ىؤالء 

المتخرصين كعمزؽ ىذه الفرةة على لسانه  أك في األكراؽ التي ةكتبونها كةنرركنها في الاال  
 الذم من حوله .

 

 ت دعوعو انسجامان مع أعماؿ قومو في مكة؟!لماذا ةهاجر المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ إف كان

 

لماذا ةضطر إلى أف ةهاجر مكة المكرمة باد مضي ثبلثة عرر عامان من المحاكلة كمن المالاكلة 
كمن المحاكرة؟! لماذا جاءت جهوده كلها كجهود ماوؿو صدأ ةحاكؿ صاحبو أف ةحط  بو صخرة 

سل  إنما انبثقت من أرض مكة كل  عنزؿ عاعيةن لو أف دعوة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 
كحيان إليو من سمائهان إذا لما احتاج إلى أف ةهاجر كلرأل في أىل مكة خير من ةستجيب لدعوعو 
كةنسج  مع رسالتون كلكن اهلل الالي الاظي  أثبت لهؤالء المفترةن أف سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 

بون كل  عتفجر من عحت قدمو من أذىاف قومو عليو كسل  إنما ةتلقى ىذه الرسالة كحيان من ر 
كأصحابو من حولون ك ةة ذلك أف النالر الذم جاءه كأف االنسجاـ الذم علقاه مع دعوعو كرسالتو 
إنما جاءه من ىناؾ من صقع بايد ناء ل  ةكن ةتوقع سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أف 
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المالطفى صلى اهلل عليو كسل  التي اضطر  ةنبت لو النالر من ىناؾ ق ن كىكذا فقد كانت ىجرة
إليها فابلن من مكة إلى المدةنة عكذةبان عارةخيان قضى اهلل عز كجل بو قبل أرباة عرر قرنان من كالدة 
ىذه الفرةة التي ةكذب بها أصحابها على اهلل كعلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كأما الحكمة 

نا اليـو فهي أف اهلل عز كجل شاء أف ةجال في عمل سيدنا الثانية كالمتالقة ىي األخرل بحياع
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كفي عمل أصحابو من حولو درسان كبيانان لنا نحن المسلمينن ةقوؿ 

بلساف حاؿ الذم ىو أفال  كثيران من لساف المقاؿن إف اإلةماف أك اإلسبلـ ليس بالتمني كال 
م ال ةكلف صاحبو شيئانن كإنما ةسق  المسل  في إسبلمو عندما بالتحلي كال بالكبلـ الفارغ الذ

ةقتل قيمة ىذا اإلسبلـ الذم ةالدؽ بو عضحيةن إنما ةثبت صدؽ ىذا اإلنساف المسل  عندما 
ةجد أمامو عضارةس الرهوات كاألىواء كاقفةن كالاقبة القاود أمامون إما أف ةقف دكنها كةضحي 

ن كإما أف ةتجاكز  ىذه الاقبات كةحطمها كةضحي عندئذو برهواعو كأىوائو في سبيل باةمانو المزعـو
 إةمانو كإسبلمو هلل سبحانو كعاالى.

 

ىكذا ةثبت المؤمنوف صدؽ إسبلمه ن أكال فانه  ال شك ةابركف عن كذبه  في دعول ىذا 
 اإلةماف كاإلسبلـن ماذا كلفت الهجرة رسوؿ اهلل كأصحابو؟ كلفتو أف ةترؾ الوطنن كالوطن حبيبه 

إلى نفوس أصحابون كلفتو ككلفته  أف ةتركوا في مكة األمواؿ كالمدخرات كالذخر الوفير 
كالاقارات كالبساعين كالحدائع كالدكرن أف ةلفظوا أةدةه  من ذلك كلو كأف ةرحلوا إلى اهلل عراةن 

إال من اإلةماف بون ىكذا كانت شاءت األقدار كىكذا كضاه  اهلل سبحانو كعاالى أماـ ىذه 
اقباتن ث  إف اهلل أعلن لنا كنبهنا إلى كيفية الالدؽن )صىدىقيوا مىا عىاىىديكا الل وى عىلىٍيًو( ك ثركا الباقي ال

على الفانين عرؾ أكلئك الذةن ىاجركا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كل ما ةملكوف ألنه  
قد عزكج في مكة ىاجر ىو اضطركا كما عالموف إلى ذلكن كلالك  عالموف أف صهيباى الركمي ككاف 

ااخر إلى رسوؿ اهلل كماو بلغة ةسيرة من الماؿ كزكجو فخرج لو كمين من المرركين في الطرةع 
كقالوا لو جئت إلينا صالوكان ال ماؿ لك كال زكجة فتزكجت من عندنا كجمات ىذا الماؿ لدةنان 

الماؿن كلكن صهيبان أفترةد أف عمضي بذلك كلو إلى صاحبك؟ جردكه من الزكجة كجردكه من 
رضي بذلك كلو كرحل كىو قرةر الاين كالقلب إلى اهلل عز كجل عارةان إال من أغلى ما ةغني 

اإلنساف أال كىو إةمانو باهلل كإةمانو برسوؿ اهللن ىكذا ةالمنا اهلل كةال  أجياؿ الدعاة بل أجياؿ 
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ى ىذا النهج فبوساو أف ةقوؿ المدعين أنه  مسلموفن بأف اإلسبلـ ىكذا ةكوف فمن كاف سائران عل
بأنو مسل ه صادؽ كإال فليال  أنو مدعين أقوؿ إف ىذه الفائدة أك ىذا المانى الثاني مما ةخالنا 

ن ألف أكثر المسلمين في ىذا اليـو افتقدكا من اإلسبلـ ما ال ةكلفه  شركل  نحن المسلمين اليـو
ات الفارغةن حتى إذا رأكا أنفسه  أماـ ما نقيرن عااملوا من اإلسبلـ مع األلفاظ كالراارات كالكلم

ةكلفه  شططان أك قرةبان من الرط  أعرضوا كعجاىلوا كعناسوا كاكتفوا باالدعاءات كالكلمات التي 
.  ال عكلفه  رأس ماؿن ىذا ىو كاقع أكثر كال أقوؿ كل المسلمين في عالرنا اليـو

 

سيدنا محمد عليو الالبلة  فأةن ىي صلتنا بجيل الهجرة؟! أةن ىي صلتنا برسوؿ الهجرة
كالسبلـ؟! لقد أثمرت الهجرة بسبب ىذا المانى الذم قلتو لك  ثماران عجيبة كغرةبة بدله  اهلل 

بدالن من الوطن الذم عركوه فابلن أكطانان كثيرةن أبدله  اهلل عز كجل بدالن من الماؿ اليسير كنوزان من 
  اهلل عز كجل بدالن من ذلك الرتات قوةن الخيرات سيقت إليه  من ببلد الرـك كالفرسن أبدله

ككحدةن كعضامنانن أما نحن الذةن كضانا على رأس ىذا الطرةعن كلكنا  ثرنا الرهوات كاألىواء 
فليس لنا أف نسأؿ اهلل ثماران كتلك الثمار التي أكـر اهلل بها جيل ذلك الهجرةن ليس لنا أبدان أف 

ا؟ ليس لنا أبدان أف نقوؿ إننا أذالء فأةن ىو إعزاز اهلل نقوؿ إننا مستضافوف فأةن ىو نالر اهلل من
عز كجل لنا؟ ما الذم أعطيتموه ربك  لتمدكا أةدةك  إليو فتطالبوه بهذا كلو؟ إٌف فينا من ةضيع 

ذرعان حتى بالنال  أةها األخوةن فكيف نتالور أف لنا أف ننطع بألسنة عطلب من اهلل سبحانو 
 قو لتلك األجياؿ؟كعاالى ما ل  ةحققو لنا كما حق

 

منذ أسبوعين أك ثبلثة أسابيع عحدثت عن التجار الذةن  ثركا أف ةنسوا أكامر اهلل كأخبلؽ اإلسبلـ 
في نطاؽ دعاةته  التي ةاكفوف عليها لتجاراعه ن  ثركا أف ةحققوا ىذه الدعاةة كلو كانت على 

ذه الناليحةن من ضاقوا حساب األخبلؽن كلقد بلغني أف في ىؤالء التجار من ضاقوا ذرعان به
ذرعان بهذا الماركؼ الذم أمرعه  بو كذلك المنكر الذم حذرعه  منون كلقد قيل لي إف منه  من 

قاؿهلل أليس لو شيءه ةتحدث عنو إال ىذا الموضوع؟! إذا كاف عجارنا المسلمين ةضيقوف ذرعان 
ف ةسماوهن فضبلن على بالنال  ةضيقوف ذرعان باألمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر؟! فضبلن على أ

أف ةطبقوهن ففيما نطالب اهلل عز كجل بريء ل  ندفع ثمنون في  نطالب اهلل عز كجل أف ةرفع عن  
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كواىلنا ىذا اإلصر من الذؿ؟ كنحن ل  ندفع شيئان من قيمة الازة التي نطم  إليها بركل من 
 األشكاؿ.

ر الذم أذكرىا بون ىذه عضيع قلت في نفسي إذا كانت كل شرةحة من الناس عضيع ذرعان بالمنك
ذرعان بالمنكر الذم علبست بو كعقوؿ أك عرسل إلي كبلمان مفاده أليس لك شيء  خر عتحدث عنو؟ 

كالررةحة الثانية ىكذا كالثالثة ىكذا كالراباة ىكذا... إذان فمن ى  الذةن نأمرى  بالماركؼ 
ىي شرةحة القادة كالحكاـ  كننهاى  عن المنكر؟ كالكل ةضيع ذرعان بقيت شرةحة كاحدة أال

ىؤالء... إذا عحدثت عنه  صفع الجميع كإذا ذٌكرت الناس باالنحرافات أك المنكرات التي قد 
ةنح  فيها باضه  أك كله  صرت بطبلن في أعين كفي قلوب الجميعن أفهذا ىو الالدؽ مع اهلل؟! 

بناف كبلطف كبتذكرةو محبة؟! لماذا أال نرجع إلى أنفسنا لنتهمها لماذا أضيع ذرعان بأف ةرار إليًّ بال
أضيع ذرعان بأمر بماركؼو كنهي عن منكر؟! كقد أمرنا اهلل عز كجل بذلكن عندما ةكوف ىذا كاقانا 

فلنال  أنو ليس لنا أف نطالب اهلل بريءن عااملنا مع اهلل بالراارات كىو ةتاامل مانا أةضان مع 
اعتالركا من الراارات ما ةمكن أف عجالوا الراارات فق ن فكلوا من الراارات ما طاب لك  ك 

 منو مالدر عٌز لك  كاعتالركا منها ما ةمكن أف ةكوف مالدر كحدةو لك .

 

 أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل
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 ٌٙنٖ األٍجبة وبٔذ اٌٙغوح رجؼش ػٍٝ االػزياى ٚاٌفقبه

 

لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
لله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. ا

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

ن كاستقبلنا عامان جدةدان اقتطع من عمر كل منا عامان  كامبلنن كقر بىنا   ىا نحن قد كدعنا عامان انالـر
إلى الموت عامان كامبلنن كإذا قلناهلل إننا قد كٌدعنا عامان كاستقبلنا عامان فلست بحاجةو إلى أف أقيده 

بااـو ىجرمن ذلك ألف الااـ إذا أيطلع في المجتمع اإلسبلمي كفي مالطل  اإلنساف المسل  الذم 
ـ الهجرم؛ ذلك ألنو الميقات الذم ةيبرز كعى إسبلمون ما ةنبغي أف ةفه  من ىذا الااـ إال أنو الاا

كجود ىذه األمة كةحدد ماالمهان كىو التارةخ الذم عاتز بو ىذه األمةن كالذم أناط اهلل سبحانو 
كعاالى كجودىا االعتبارم بون فما أظن أف المسل  بحاجة إلى أف ةحار أم المانيين ناني بكلمة 

ـ كالكفر أك بين الثقافة اإلسبلمية كالثقافات األخرلن الااـ. لو أف اإلنساف كاف كاقفان بين اإلسبل
لكاف لو أف ةحار كةتساءؿن كلكن المسل  الماتز باسبلمو ةال  أف عامو ىو ىذان كأف عارةخو ىو 

 ىذا.

 

كأظن أنك  جمياان عالموف أف المسلمين اجتماوا ليتسائلوا عن ميقاتو زمني أك مقياس زمني 
كذلك في عهد عمر بن  -لتي عمر به ن فاجتمات كلمته  ةحددكف بو عارةخه  كاألحداث ا

على أف ةكوف التارةخ الهجرم الذم ةبدأ بهذا الرهر المبارؾ؛ الذم  -الخطاب رضي اهلل عنو 
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ٍالمة التي عرعب  بها األحداثن كالتي  ةبدأ بهجرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىو المى
أف ىنالك مسألةن ع  اإلجماع عليها في حياة الالحابة  عتبين بها مواقيت التارةخن كما أظن 

كاجماعه  على أف ةكوف عارةخ ىذه األمة منوطان بهجرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من 
 مكةى إلى المدةنة.

 

فكل من أراد أف ةتبلعب بهذا التارةخ أك أف ةنقض ما أبرمو عمر مع المسلمين عامةن من أصحاب 
اهلل عليو كسل  فهو مفتأته على ىذا الدةنن كىو عميله ةتقنع بقناع كطنيةو أك رسوؿ اهلل صلى 

عركبةو أك إسبلـ. كال شك أف اإلجماع الذم ع  كانقضى كعرٌسخ ال ةملك أحده أف ةنقضو إلى ةـو 
القيامة. كلكن ما ىو السر الذم جال المسلمين ةاتزكف باامه  الهجرم ىذا؟ ما ىو السر الذم 

سوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةستارضوف مراىد السيرة النبوةة منذ كالدة جال أصحاب ر 
المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ إلى ةـو كفاعو فل  ةجدكا بين ىذه المراىد مرهدان ةاتز بو 

المسل ن كمن ث  ةجدر أف عرعب  أحداث التارةخ كلها بو سول ىجرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
نة؟ ما السر في اجتماعه  على ىذا كفي اعتزازى  بهذا المرهد دكف كسل  من مكة إلى المدة

 غيره من مراىد السيرة النبوةة؟

 

السر أةها األخوة ةتمثل في سلسلة كثيرة مكونة من حلقات متاددة كله منهل ةباث المسل  على 
هذا االعتزاز بهذا المرهد من مراىد السيرة النبوةةن ككله منها ةباث على أف ةرب  نفسو ب

 المرهد أةما ارعباط مهما كانت الدنيا التي ةتقلب فيهان كمهما كانت األكضاع التي عطورت بوهلل

 

أكالنهلل ىجرة النبي عليو الالبلة كالسبلـ جسدت أبرز مانىن من مااني الاالمة التي عاهد اهلل عز 
قوؿ اهلل  كجل بها لرسولو سيدنا محمد عليو الالبلة كالسبلـن كلال ىذه الاالمة قد خيلٍّدت في

سبحانو كعاالىهلل "كإذ ةمكر بك الذةن كفركا لًييٍثًبتوؾى أك ةيخرجوؾ أك ةقتلوؾ كةمكركف كةمكر اهلل 
كاهللي خير الماكرةن". كلقد قٌوض اهلل سبحانو كعاالى مكرى ن كإنك  لتالموف كيف مكركا بون كأنفذ 

ظلمات كفرى  كضبلله   اهلل رسولو صلى اهلل عليو كسل  من بين خططه  الماكرةن كأخرجو من
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إلى صايد اإلةماف إلى صايد الدةن إلى أكؿ دارو أكـر اهلل سبحانو كعاالى األمة بها. فهذه أكؿ 
 مكرمة بل ىذا أكؿ سرو من أسرار ارعباط المسلمين بتارةخ ىجرعه .

 

كن السر الثانيهلل أف المسلمين عندما كانوا ةايروف مع رسوله  صلى اهلل عليو كسل  في مكة ل  ع
له  داره عجماه ن فل  عكن ىنالك دار إسبلـ ق ن كلكن كيجدت ىذه الداري ككلدت بهجرة 

المسلمين ث  بهجرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  من مكة إلى المدةنةن عندئذو أكـر اهلل 
 سبحانو كعاالى بهذه الهجرة ىذه األمة بأكؿ دار إسبلـن كشاء اهلل عز كجل أف عكوف المدةنة

المنورة التي كانت عسمى بيثرب أكؿ دار إسبلـن فهذه الحلقة الثانية عمثل السر الثاني من أسرار 
 اإلعتزاز الذم البد أف ةرار بو كل مسل  صادؽو مع اهلل سبحانو كعاالى في إسبلمو.

 

لة السر الثالثهلل كىو الذم ةركل الحلقة الثالثةن أف اهلل عز كجل شاء أف ةكـر ىذه األمة بأكؿ دك 
عحققتن كقاـ نسيجها متكامبلن مع ىجرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كمن ماو من المسلمين 

إلى المدةنة المنورةن عندما كاف المسلموف في مكة ل  عكن له  دكلةن ككيف عنرئ له  دكلة 
 كليست له  أرض كالدكلة إنما عقـو على ثبلث أركافهلل أرضو ةمتلكها المسلموفن كمجتمعو متضافر

 ةتكوف من ىذه األمة المسلمةن كنظاـ سلطوم ةحقع مانى ارعباط ىذه األمة بتلك األرض.

 

كعندما كاف المسلموف في مكة المكرمة ل  عكن له  أرضه ةرجاوف إليها كةرعبطوف بهان كل  عكن 
له  دكلة كل  عكن له  جاماةن ث  أكـر اهلل سبحانو كعاالى رسولو كماو أصحابو المهاجركف 

ة إلى المدةنة المنورةن كاف ذلك إةذانان بنرأة أكؿ دكلةو إسبلمية كجد المجتمع اإلسبلمي بالهجر 
 فوؽ دار اإلسبلـ ث  كجد النظاـ الذم جٌسد عبلقة ىذه الجماعة المسلمة بتلك األرض.

 

أم أمبله رسوؿ اهلل صلى اهلل  -كباألمس كنا نتحدث عن علك الوثيقة أم الدستور الذم اكتتبو 
ل  على أصحابون فنظ  بذلك المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ عبلقة المسلمين باضه  عليو كس

مع باضن كنٌظ  بذلك عبلقة المسلمين بمن جاكرى  من اليهود أك غير اليهودن كىكذا فنحن أماـ 
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حلقة ثالثةو عركل السر الثالث من أسرار اعتزاز المسل  بهجرة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  
 المدةنة المنورة.من مكة إلى 

 

الحلقة الراباةهلل أف ىذه الهجرة كانت الفجر الذم انبثقت منو حقيقة األمة؛ مانى األمة. فما كاف 
المسلموف قبل ذلك قد عهيأكا ليكونوا أمةن كاحدة عندما كانوا ةتقلبوف في فجاج الكفر كبين أكدةة 

المنورة بزغت حقيقة األمة من  التيو كالضبلؿ في مكةن حتى إذا استقر به  المقاـ في المدةنة
علك الهجرةن كلذلك فلقد كاف أكؿ بندو من بنود علك الوثيقة ىي إعبلف المالطفى صلى اهلل عليو 
كسل  عن كالدة األمة؛ األمة اإلسبلميةن كانظركا ماذا ةقوؿ عليو الالبلة كالسبلـ في ىذا البندهلل 

ة من دكف الناس جمياان( )المسلموف )المسلموف من مكة كةثرب كمن عباه  فلحع به  أمة كاحد
من مكة كةثرب كمن عباه  فلحع به  أمة كاحدة من دكف الناس جمياان(ن كىكذا نحن أماـ حلقة 

بهذه الهجرة  -كأم اعتزاز  -راباة من حلقات ىذه السلسلة التي عباث المسل  على االعتزاز 
ةتبين بين مراىد السيرة النبوةة منذ النبوةة التي عجال المسل  الالادؽ مع إسبلمو ال ةستطيع أف 

ةـو الوالدة إلى الوفاة مرهدان ةباث على اعتزازو كعلى فخار كعلى مجدو كعلى نروة عطوؼ بنفس 
 ىذا اإلنساف المسل  كمرهد ىجرة المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ من مكة إلى المدةنة المنورة.

 

لةن كلكن ىذه الدكلة ما كلدت إال مع نحن ندرس اليـو عارةخ ىذه األمة من خبلؿ دراسة دك 
الهجرةن كنحن ندرس عارةخ ىذه األمة من خبلؿ دراسة نظاـ؛ نظاـو سياسي سلطومو متكاملن 

عارةخ ىذه  -كلكن ىذا النظاـ ل  ةتحقع كل  ةتكامل إال مع الهجرةن نحن ندرس سيرة ىذه األمة 
ستبين ىذه الوحدة إال من خبلؿ من خبلؿ كحدة ىذه الجماعة المسلمةن كلكننا ال ن -األمة 

ىجرة المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ إلى المدةنة المنورة. أال عبلحظوف ىذه المااني البدةهية 
 أةها األخوة؟

 

ىي التي حفزت سلفك  الالال ن ىي التي دعت أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إلى أف 
ٍالمة التي ة رعب  بها عارةخ ىذه األمة. فهل لدةك  من رأم ةجماوا على أف عكوف الهجرة ىي المى
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في أف اإلنساف الذم ةرةد أف ةنسخ ماال  ىذه الهجرة من األذىافن كالذم ةرةد أف ةمزؽ مظاىر 
فخار ىذه األمة في حلقات ىذه السلسلةن كالذم ةرةد أف ةذةب مانى الهجرة من أذىاف 

ميل؟ ىل من رةب لدةك  في أنو إنساف المسلمين كعارةخه . ىل من رةبو لدةك  من أنو إنساف ع
ألكلئك الذةن ةحاربوف دةن اهلل عز  -كأم خادـ  -بأنو مسل ن كلكنو خادـو  -ربما  -ةتظاىر 

 كجل قائمين قاعدةن غادةن رائحين ممسين مبكرةن؟؟

 

باد ىذا .. ةنبغي أف نسترار ألمنا من أننا عندما ننظر إلى مراعر ىذه األمة التي ىي من سبللة 
لك السلف الالال ن ىذه األمة التي ال عزاؿ عتفيء ظبلؿ أمجاد الهجرةن عندما ننظر إلى ىذه ذ

ن كقد انقضى الااـ الفائت كدخلت ىذه األمة إلى دىليز عاـ جدةدن كال  األمة في ةـو كهذا اليـو
أقوؿ ىجرم ألف البداىة عالن ذلكن أنظر فبل أجد لدل ىذه األمة ما ةدؿ على أنها شارت 

ن شارت بريءن شارت بأف شيئان قد كقع ةباث على افتخارن ةباث على كقفة عأمل كعدبرن بحدث
ال أالحظ شيئان من ىذا أبدان بركل من األشكاؿ!! كةدفاني ىذا الراور إلى أف أقارف حاؿ ىذه 
األمة المسلمةن إلى أف أقارف حالها عندما عودع عامان ىجرم كعستقبل عامان جدةدانن مع حالها ةـو 

دعت باألمس عامان ميبلدةان كاستقبلت عامان ميبلدةان  خر. عندما أقارف .. أجد نفسي ككأني أماـ ك 
 أمة ال عرعب  بتارةخها األغر بأم رباط!

 

ىذا ىو الواقع الذم نراىدهن كلست بالدد أمرو عقليدم ةتكرر في كل عاـن كلكني بالدد 
ر استيقظت في جن  الليل على أصوات المراعر التي ةنبغي أف عالن عن نفسها. قبل أمس الداب

مفاجئة ل  أكن أعوقاها على أصوات انفجارات كدكمو ةنطلع من ىنا كىنا. قلت في نفسيهلل ما 
الذم حدث!؟ كرأةتني أعألل سركران. قلت في نفسيهلل إنو كعي جدةد أكـر اهلل بو ىذه األمةن إنها 

مان ىجرةان جدةدانن كلقد غارت على ىذا شباب ىذه األمة عرفت أنها عودع عامان ىجرةان كعستقبل عا
الااـ عجاه عالرفات المسلمين في جن  الليل عندما ةمر عاـ ميبلدم ليأعي من باده عاـ جدةدن 
فذلك ىو السر في انبااث ىؤالء الرباب ليابركا عن ارعباطه  بتارةخه  الهجرمن كعهلل فكرم 

وف من ذلكن علمت أف كل ىذا كأكثر سركران. كلكن السركر ل  ةتكامل فقد علمت أف األمر أى
من ىذا ةت  في حياة ىذه األمة بسبب عوامل لاب من جراء عبثن كسبحاف من جال الابث ىو 
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الذم ةتحك  اليـو في ىذه األمةن أال عركف أف ىذا الواقع ةباث على أل  ةذةب الحراشة؟ كأال 
 عز كجل عنا؟ كك  كك  من إنساف عركف باد ىذا أف ىذا الواقع ةبرز الحيثيات الدقيقة لتخلي اهلل

ةتسائل لماذا عخلى اهلل عز كجل كنحن علك األمة التي كانت خير أمة أخرجت للناسن أال عركف 
 في ىذا الواقع خير جواب عن ىذا السؤاؿ.
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 ١ٌٌ اٌلٚاء ثبٌجىبء، ثً أْ أؽ١ً اٌٙلَ اٌٝ ثٕبء

 

في نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صٌل كسل  كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

لجدةد كما ةنبغي أف نتمثلو في ىذه حدثتك  في األسبوع الماضي عن بداءة الااـ الهجرم ا
البداءة من ماافو كدركسو كًعبر. كاليـو أحدثك  عن شيء  خر ةتالع أةضا بالااـ الهجرم الجدةد 

أك ةتالع بأكؿ شهرو من ىذا الااـ الهجرم الجدةدن فأنت  في اليـو التاسع أك الثامن من شهر 
 محـر الحراـ.

ـ أنو لىٌما ىاجر إلى المدةنة المنورة كاستقر بهان سمع كقد ص  عن المالطفى عليو الالبلة كالسبل
. فسأؿ المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ عن  أف اليهود ةالوموف اليـو الااشر من شهر محـر

السبب؟ فقيل لوهلل إنو اليـو الذم أنجى اهلل فيو موسى كأصحابو من فرعوف. فقاؿ عليو الالبلة 
الالبلة كالسبلـ منادةان أف ةنادم بين الناس أف من   كالسبلـهلل "نحن أحع بموسى منه " كأمر عليو

كاف صائمان فليت  صومون كمن ل  ةكن صائمان في ىذا اليـو فليمسك عن الطااـ بقية ةومو. 
كاف كاجبان في صدر   -أم اليـو الااشر من شهر المحـر  -كىكذا فاف صـو ةـو عاشوراء 

شرع اهلل سبحانو كعاالى صياـ رمضافن نسخ اإلسبلـن كاستمر كاجبان ردحان من الزمنن حتى إذا 
كجوب صـو رمضاف كجوب صـو عاشوراءن كعحوؿ صـو ةـو عاشوراء إلى عمل مندكبن كاستمر 
الحاؿ على ذلك إلى ةـو القيامةن فالـو اليـو الااشر من شهر المحـر أمره مندكب بل قد ص  

صومن عاسوعاء أةضان"ن أم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أنو قاؿهلل "ألف عرت لقابل أل
.  ألعبان بو صـو اليـو التاسع من شهر محـر
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علك ىي فضيلة ذلك اليـو فيما نال ن كفيما ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كعلك ىي 
المناسبة التي اقتضت أمر المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ الناس أف ةالوموا ةـو الااشر من محـر 

كانت عليو الحاؿ في بدًء اإلسبلـن أك استقر سنةن كما  ؿ إليو األمر فيما   سواءه كاف فرضان كما
باد. كال نال  أف ىنالك سببان  خر لفضيلة ىذا اليـو إال ىذا الذم ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كسل ن كنحن ميتباوف كلسنا مبتدعينن نتبع المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ في أفاالون كنتباو 
ي أقوالو ما استطانا إلى ذلك سبيبلنن أما التزةدات التي قد ةمكن أف علحع إلحاقان بالدةن أةضان ف

 كما ىي منون فلسنا من ذلك في شيءو ق .

ىنالك من قد ةرب  ةـو عاشوراء بمآسو كقات في عارةخ المسلمينن كىي مآسو فابلنن ككلنا نال  
ةـو عاشوراء كبين اليـو الذم قتل فيو أنها مآسو ككلنا نجزع لهان فهنالك من قد ةرب  بين 

الحسين رضي اهلل عاالى عنون ىذه الرابطة رابطةه عارةخية ال عينكرن كاألسى الذم ةنبغي أف ةفيض بو 
قلب كل مسل  لمقتل الحسين حقيقة ال عنكرن كمن ل  ةسترار قلبو ىذا األسى ربما كاف ذلك 

 صلى اهلل عليو كسل  ك ؿ بيتون كلكن ةنبغي أف دليبلن على ضافو في ةقينو باهلل كحبو لرسوؿ اهلل
نال  أةها األخوة أنو ما من ةوـو من أةاـ السنة إال كىو مغركس بمالائب عارةخية في حياة 

المسلمينن فلو أردنا أف نحالي ىذه األةاـ عدا كلو أردنا أف نرب  ىذه األةاـ بالمالائب التي 
عيل األكؿن لرأةنا أف على المسلمين أف ةقيموا حاقت بأساطين المسلمين كبرجاؿو عظماء من الر 

 في كل ةـو حدادان.

 

فاف اليـو الذم قيتل فيو الحسين ةـو ماليبةن إف اليـو الذم قيتل فيو الحسن بالس  ةـو ماليبةن 
كإف اليـو الذم قيتل فيو سيدنا علي رضي اهلل عنو ةـو ماليبةن كإف اليـو الذم قيتل فيو عثماف 

ماليبةن كإف اليـو الذم قيتل فيو عمر ةـو ماليبةن كإف اليـو الذم عيوفي فيو رضي اهلل عنو ةـو 
سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةـو ماليبة؛ كأم ماليبة. كلو أردنا أف نحالي كلو أردنا أف 
نتحدث عن المالائب التي حاقت بالمسلمين كالضحاةا الذةن عساقطوا في سبيل دةن اهلل عز 

 ال ةيحالىن كلرأةنا أةاـ السنة كلها مغموسة بدماء ىؤالء الضحاةا. كجلن لرأةنا شيئان 
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أأيحدثك  عن ةـو الرجيع؟ أـ أيحدثك  عن ةـو بئر ماونة؟ أـ أيحدثك  عن ةـو شهداء الحرة؟ عن 
من أحدثك ؟ كلكن ما ىو الواجب الذم ةينبغي أف ةفالو المؤمن عندما ةرةد أف ةتفاعل مع 

ب التارةخية التي حاقت بالمسلمين؟ ماذا ةنبغي أف ةالنع الااقل أشجانو كمع أحزانو للمالائ
عندما ةرل أف ةد البغي قد امتدت فأعلفت كأفسدت كىدمت كفالت ما ةمكن أف ةتقطر لو قلب 

 المؤمن أسان كألمان؟ ماذا ةقوؿ عقل الااقل؟

ن كأنا ال أسترهد بكبلمو بتحرة  حبلؿ أ -ةقوؿ ما ةقولو ذلك الاربي في الجاىلية  ك إلباحة محـر
كلكني أسترهد بكبلمو في اللجوء إلى الاقل كعدبيره. ةـو قاؿ امرؤ القيسهلل )اليـو خمره كغدان 

أمر(ن أم إف إذا أردت أف أعلن عن حدادم كحزني كجزعي لقرةب قد عخطفتو ةد المنوف بواسطة 
لناجعن كإنما عدكاف مبٌيتن فليس البكاء ىو الدكاءن كليس ىو النحيب أك الجزع ىو الدكاء ا

الدكاء الناجع أف أخط ن كأف أحيل الهدـ إلى بناءن كأف أحوؿ الفساد إلى إصبلحن عندئذو أكوف 
 بقطع النظر عن ىذه الكلمة كطاباها الجاىلي. -قد شفيت غليلي. ىذا ما ةقولو المنطع 

 

لسوء  ما ىو الابلج الذم ةنبغي أف ةاالج بو اإلنساف المسل  مالائب عارةخ المسلمين؟ كىي
الحظ مالائب ممتدة إلى ةومنا ىذا. ىل الابلج أف نثور بالنحيب كالاوةل؟ ىل الابلج أف نالي  
الاليحات المتتاباة إلى ةـو الدةن؟ ىل الابلج أف نفال بأنفسنا ما ةمكن أف ةكوف سببان لرماعة 

 ذا.الرامتينن كلمزةدو من فرح أعداء الدةن؟ أعتقد أف كل عاقل ةال  الجواب عن سؤالي ى

الابلجهلل ىو أف ننظر نحن المسلمين إلى أكلئك الذةن فالوا ىذه األفاعيل بذلك الرعيل األكؿن ال  
كراىية منه  ألكلئك األشخاصن كإنما كراىية منه  لهذا الدةن الاظي  الذم ابتاث اهلل بو الرسل 

ل  ما حاكؿ كاألنبياء جمياان. الابلجهلل ىو أف نكوف خير سندو لهذا الدةن. الابلجهلل ىو أف نال
أكلئك الناس أف ةفسدكه كما ةحاكلوف اليـو أف ةفسدكه. الابلجهلل ىو أف ناود إلى حاؿ ىذه األمة 
التي عررذمت كعفرقت كعدابرت فئاعها حتى أصبحت مضرب المثل للتدابر فنايدىا إلى كحدعها 

هلل سبحانو السالفةن كنايدىا إلى حالن عزىا الدابرن نايدىا إلى أمسها الاظي  الذم أكرمها ا
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كعاالى بو. ىذا ىو الابلجن ىذا ىو الريء الذم ةفتت أكباد أكلئك األعداءن كى  مستمركف 
 كسلسلة عدكانه  مستمرة.

 

عرل لو أف عدكان أقبل إلى دارم فحطمها كحولها إلى أنقاضن كأخذ ةرفي غليلو بالنظر إلي كقد 
نوح كأنا أبكي كأنتحب بين أنقاض أصبحت في الاراء. عرل ماذا عسى أف ةضره أف ةجدني كأنا أ

علك الدار؟ سيزداد فرحانن كلسوؼ ةزداد شماعةن بين كلكن الريء الذم ةيًقضي مضجاو؛ الريء 
الذم ةحيل سركره إلى أسىن كجزع ىو أف أقـو صامتان فأخط  إلعادة بناء الدارن كأجمع لذلك 

ةد التااكف ث  نبذؿ كل جهدو عضليو أعواني كأرحامي كأقاربي ألمد إليه  ةد التااكفن كةمدكا إلي 
كمادمو كفكرمو متااكنين متحدةن لناود خبلؿ أةاـو فنايد ىذه الدار إلى أحسن مما كانت. ىذا ىو 
الريء الذم ةؤل  ذلك الادكن كىو الريء الذم ةجالو ةتالاغر في نفسو كةدرؾ أف كيده قد عاد 

 إليو.

 

ن ال ةكفي أف نػىايد  المالائب التارةخية كلكن أةها األخوة عاالوا فانظركا إلى كاقع ال مسلمين اليـو
التي حاقت به ن فاف شران من ىذه المالائب كلها الماليبة التي ةتقلبوف في حمأعهان الماليبة 

الكبرل أنه  ةتقلبوف في حمأة ىذه الماليبة ككأنه  ةنتروف بهذا التقلُّبن الماليبة الكبرل أنه  
كل   -  ةسترةحوف إلى ذلكن كةجدكف في أنفسه  الراحة ةركنوف إلى قاع ىذه األنقاض ككأنه

كال عجد من ةقـو فينادم كةدعو ىؤالء الناس أف قوموا فاالجوا ماليبتك  باملن عالجوا  -الراحة 
ـى الادك دارك  عودكا فابتنوىان أساء  ماليبتك  باصبلح. أفسد الادك حياعك  فأصلحوىان ىٌد

 ج عزك .الادك إليك  فأذلك  عودكا فاجماوا نسي

الماليبة الكبرل أف الاال  اإلسبلمي ةرل مالائبو كىو ةجترىا بلىٌذةن أليس كذلك أةها الناس؟ ماذا 
عسى أف ةفيدني أف أنوح لمقتل أم كاحد من أبطاؿ ىذه األمةن ككله منه  فلذة كبدو في حياة 

و المغفلوف! أليس المسلمين؟ ماذا ةفيدنا أف نستبدؿ بالامل نواحان. أليس ىذا الامل الذم ةقـو ب
ىذا مباث  خر للسركر الذم ةندلع إلى أفئدة األعداء! كك  كك  قرأت كلماتو عن  عن فرح ما 

مثلو فرحن كعن مرحو ما مثلو مرحن كعن شماعةو ما مثلها شماعةن كتبها أعداءه لنا ةايروف ىذا اليـو 
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فلوف ةايروف مع مالائبه  كى  ةيالوركف حالة ىذه األمة التي  لت إلى غفلة منقطاة النظير. مغ
التارةخية ةجتركنها دكف أف ةتخذكا من أكقاعه  كفراغه  مثابةن إلعادة بناءن مثابةن إلصبلح حاؿن 

 مثابةن لفكر كعدبر.

 

كنحن أةها األخوة لو كنا نايش مع ظلمات علك المالائب الماضية كنحن ميبػىٌرؤكف اليـو من 
لينانن كلكن مالائبنا التي عحيع بنا اليـو شره من كل  مالائب جدةدةن لربما لربما كاف الخطب ىينان 

علك المالائب التي استدبرناىا باألمسن مالائب األمس ضحاةان كما أكثر ما عكوف الضحاةا 
درجات في سل  الالاود إلى الازة ىكذا أعلن اهلل سبحانو كعاالىهلل "ًإٍف ةىٍمسىٍسكيٍ  قػىٍرحه فػىقىٍد مىس  

ـي  كىعًٍلكى  ۚ  اٍلقىٍوـى قػىٍرحه ًمثٍػليوي  ا اأٍلىة ا اًكليهى اءى   ال ًذةنى  الل وي  كىلًيػىٍالى ى  الن اسً  بػىٍينى  نيدى  ۚ  مىنيوا كىةػىت ًخذى ًمٍنكيٍ  شيهىدى
اًفرًةنى  كىةىٍمحىعى   مىنيوا ال ًذةنى  الل وي  كىلًييمىحٍّهى ( َُْ) الظ اًلًمينى  ةيًحبُّ  الى  كىالل وي   ( "ُُْ) اٍلكى

ررة كىذا بياف اهلل عز كجل ةوض  ذلكن كلكن ماليبة المالائب أف عتأملوا ىذه ماليبة بسيطة كمب
فتجدكا أف دكؿ البغي كلها عحي  بك ن كأف أةدم المكر كلها عتالاف  للكيد ضدك ن كأف كل 
الوسائل الفكرةة كالمادةة كالغرةزةة بكل أنواعها المتطورة عتجمع لتكوف أسلحةن فٌتاكة ضد ىذه 

ن ىذا البغي الذم ةحي  بناهلل ىي األمةن ضد بقاةا إسبل مهان ىذه المالائب التي عىجٍّدي ةومان باد ةـو
الماليبة التي ةنبغي أف عرغل بالنا. ىي الماليبة التي ةنبغي أف عجمع أمرنا من شتاتن فأةن ى  
؟ الذةن ةجزعوف من أجل دةن  الذةن ةجزعوف على شهداء األمس ةتقطاوف ألمان من مالائب اليـو

لى شهداء األمس ةنبغي أف ةالنوا الدليل على ذلك من  المه  الميبػىرٍّحة اعجاه اهلل عز كجل ع
ن كعندئذو فبل بد أف عينًهضه  ااالـ إلى عملن البد أف عنهضه  ااالـ إلى اعحادن  مالائب اليـو

 إلى جمع شمل.

تهدفوف على أنك  مس -ال األدلة الكثيرة  –كىل أنا بحاجة أةها األخوة أف أضاك  أماـ الدليل 
الاال  اإلسبلمي مستهدؼن ال سيما الاال  الاربي منو كالاال  الاربي مستهدؼن ال سيما ىذا 

 القطر اإلسبلمي بالورة خاصةن عل  ذلك من عل  ك جهل ذلك من جهل.
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إف الذةن ةتبرموف بالطمأنينة كبالهدكء ةتالوركف أف ىذه الطمأنينة حبلى كستلد إسبلمان كاعيان عما 
ـ كاف كال ةزاؿ صنو ىذه البلدةن كاف كال ةزاؿ الظل المبلـز لهذه األمة في ىذه قرةبن اإلسبل

األرض الميقىدسة. ىنالك من ةتبـر باألمن بالطمأنينة بالتوجو اإلسبلمي الهادئ الهادؼ الواعي 
المتسامي على الغرائزن المتسامي على التدابرن المتسامي على الًرقاؽن ىنالك من ةضيع ذرعان 

ةيخط  لهذان كىنالك من ةسرب األةدم علو األةدم مقناة كغير ميقٌناة لئلفسادن إلفساد بهذا ك 
النفوس إلفساد الضمائر إلفساد الاقوؿ لئلةقاع بين الفئات ... كل ىذا موجود. كاألدلة على 

 ذلك قائمة. كلكن ما المراد من ىذا؟

عما قرةب كأف دةٌاف السموات  المراد من ىذا أف ندع ماضينا هللن كأف نال  أف محكمةن ستاقد
كاألرض ىو حاكمهان فلندع الماضي لرب الماضي كالحاضر كالمستقبلن كللنظر إلى ما كٌلفنا اهلل 

ٍبتي ٍ  مىا كىلىكي ٍ  كىسىبىتٍ  مىا لىهىا ۚ  سبحانو كعاالى بالنظر فيوهلل "عًٍلكى أيم ةه قىٍد خىلىتٍ   عيٍسأىليوفى  كىالى  ۚ  كىسى
انيوا عىم ا  علك إلى فانظركا عاالوا منهان عاانوف التي المآسي إلى فانظركا عاالوا لكن" فى ةػىٍامىليو  كى
  التي األم 
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 االلزظبك .. ٍالػ اٌغوة فٟ ِؾبهثخ اإلٍالَ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
انك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبح

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صٌل كسل  كبارؾ 

محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا 
 كأكصيك  كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

كلنا ةقرأ في كتاب اهلل عز كجل قولو سبحانو كعاالىهلل "كأىًعدكا له  ما استطات  من قوةو كمن رًباط 
 ةة ...الخيل عيرىبوف بو عدك اهلًل كعدكك " إلى  خر اا

 

كثيركف ى  الذةن ةتالوركف أف المراد بالقوة في ىذه ااةة ىي قوة السبلحن كلكن جيل  الالماء 
المفسرةن فٌسركا القوة بما ىو أع  من ذلك؛ فسركىا بمقتضى المطلع الذم جرت ااةة على 

الوقوع في  سننون )أعدكا له  ما استطات  من قوة(ن كل ما ةمكن أف ةػياىٌد قوةن ةحرز المسلمين عن
براثن أعدائه  ةنبغي أف عادكا علك القوة لون ةدخل في مانى ىذه القوة السبلح بكل أنواعو 

كبسائر عطوراعون كةدخل في ىذه القوة أةضان قوة الجس  كما ةتبع ذلكن كةدخل في مانى القوةهلل 
انن ككاف من القوة االقتالادةةن كىذه القوة ليست أقل في الخطورة كاألىمية من قوة السبلح أبد

الممكن أف ةأعي التابير القر ني ىكذا )كأعدكا له  ما استطات  من أسلحة( كلكن ألمرو ما عم  
 البياف اإللهي كجاء التابير بكلمة القوة الراملة لمااني كثيرة.
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كمن ىنا قرر الالماء أف على المسلمين أف ةيحىاٌلنوا أنفسه  ضد أعدائه  بكل حالوف القوةن من 
القوة االقتالادةةن كفي الناس من  -كلالها أى   -ف قوة السبلحن كمن ىذه الحالوف ىذه الحالو 

قد ةتالور أف ساي اإلنساف كراء بناء القوة االقتالادةة ركوفه إلى زىرة الحياة الدنيا. كقد قاؿ اهلل 
ر عز كجلهلل "كما ىذه الحياة الدنيا إال لهو كلاب كإف الدار ااخرة لهي الحيواف"ن كلكن ىذا عنك
خطير عن مانى كبلـ اهلل عز كجلن كعن فه  الابلقة القائمة بين المسل  كما أكدع اهلل في باطن 
األرض كظاىرىا من مقومات الحياة االقتالادةةن المسلموف ةنبغي أف ال ةكونوا أقل من غيرى  

ى  أف سايان إلى إقامة كإشادة البناء االقتالادم بأقول مظاىرهن كلكن الفرؽ بين المسلمين كغير 
غير المسلمين ةتارقوف ىذا البنياف االقتالادم لذاعو كةتارقوف الماؿ ركونان منه  إليو. أما 

المسلموف فقد عٌلمه  اهلل عز كجل أف ةتخذكا من البنياف االقتالادم كلب ًحراسة ةحرسه  كي 
ن عمراف ال ةتسلل عدكه إلى دارى . علك ىي نظرةي اإلسبلـ إلى ما ةنبغي أف ةنهض بو المسلموف م

 اقتالادمن كعلك ىي نظرة الاراؽ عراؽ الدنيا ابتغاء الركوف إلى متاها كشهواعها.

 

كلقد رأةت في كتاب مدخل ابن الحاج أف عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو خرج إباف خبلفتو ذات 
ةـو إلى السوؽن فلفت نظره أف ماظ  األسواؽ التجارةة بيد األنباط القادمين من ببلد الراـ 

بو ذلكن كىرع إلى المسجد كدعا الناس إليون ث  اختطب فيه  كأمرى  أف ةنافسوا ىؤالء فأغض
الناس كأف ةجالوا مقادة التجارة كاألعماؿ االقتالادةة كلها في أةدةه . فقاؿ لو أحد الالحابة 
الجالسينهلل ةا أمير المؤمنين قوـه سىخرى  اهلل لنا ففيما ننهض بما ةنهضوف عنا بو؟ قاؿ لو أمير 

المؤمنين عمرهلل كاهلل ألف قلت  ىذا ليكونن رجالك  خدمان لرجاله ن كليكونن نساؤك  خدمان 
 لنسائه .

 

ىذا المانى متألع كاض ه أةها األخوةن كك  ةتجلى ىذا المانى في ىذا الاالر حيث أصب  
ىو السبلح األكؿ الذم ةيوجو إلى صدكر المسلمين كالذم عػيقىٌوض بواسطتو المجتماات اإلسبلمية 
السبلح االقتالادمن ىذا السبلح الذم ةستاملو الغرب كأمرةكا اإلماـ المقتدل بو في ذلكن 
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الغرب ةحاربنا بواسطة قوعو االقتالادةةن كبواسطة إفقاره إةانا في االقتالادن كإنك  لتبلحظوف كيف 
قتالادةةن عتساق  ىذه الدكؿ الاربية كاإلسبلمية كاحدة إثر أخرل باد أف أيلًجئت إلى المضائع اإل

كباد أف أيلًجئت إلى الحرماف فالبرت حينان كل  عستطع أف عواصلن فاضطرت أف عمد ةدىا إلى 
 الادك الذم ةقي  على مقربة منا كالمؤامرة مستمرةن كالخطة ماضية ..

 

نحن نحارىب في أخبلقنا كفي مبادئنا كفي ًقيىمنا كفي أرضنا التي عنتقه من أطرافهان نيحارب 
سطة سبلحو كاحد ىو السبلح االقتالادمن كلالك  عالموف أك ربما ةنبغي أف عالموا بذلك كلو بوا

أف ىنالك صندكقان اسمو صندكؽ اإلسكاف المنبثع من ىيئة األم  المتحدةن صندكؽ اإلسكاف 
ىذا كاف ةينظ  منذ أمدو طوةل مؤعمران عالميان كبيران ال ةيقاـ في ببلد الغربن كإنما ةقاـ في بلدةو 

اقتالادةان من ببلد اإلسبلـن كىذا ما سيتحقع من خبلؿ األةاـ القليلة القادمة. ما شأفي ىذا  ضايفةو 
 الالندكؽ؟ كما عبلقتو بهذا المؤعمر؟

 

الغرب أةها األخوة ةهدؼ كمنذ حين إلى أف ةنتقه ىذا الاال  الاربي ال من قواه فق  بل من 
لك باس  خطر االنفجار السكاني كما أشبو أعداده أةضانن كعيتخذ الوسائل الخفية كالظاىرة إلى ذ

ذلك مما عسماوفن كسيئلنا كأجبنا أف ال إشكاؿ حيث أف الررةاة اإلسبلمية أجازت للزكجين أف 
ةتحٌكما اعتمادان على الوسائل الماركفة المستاملة في أمر اإلنجاب كعدمون شرةطة أف ال عتدخل 

ا بين الزكجين. كلكن المجتمع ةسير على أم قول أجنبيةن أك ال ةتدخل سلطاف أم دكلة في م
 النهج الذم رسمو اهلل سبحانو كعاالى لنا.

 

الخطة الموضوعة أف على المجتماات الاربية كاإلسبلمية المتخلفة اقتالادةانن بل التي فيرض عليها 
أف عتخلف اقتالادةان أف عيقلل من اإلنجابن بل أف عيحارب اإلنجاب. لكن كيف السبيل إلى إلجاء 

ذه الدكؿ إلى ذلك؟ سبيل ذلك ىو اإلفقارن سبيل ذلك ىو التارةة االقتالادةةن سبيل ذلك ى
إلجاء ىذه الدكؿ إلى المضاةعن حتى إذا أيلجئوا ككجدكا أف االختناؽ كاد أف ةحيع برقابه  جاء 
صندكؽ اإلسكاف ليقوؿ له  انظركا إلى الماؿ الوفيرن ستأعيك  الماونات من كل حدب كصوب. 
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كاحدهلل أف علتزموا بالنهج الذم ستحملوف عليو كالذم ةيرس  لك . كما النهج؟ عقرأكنو في بررطو 
الوثيقة التي سيسير المؤعمر على ضوئها الخطة ىي أف عيفت  أبواب المتع الخلفية بايدان عن 
الزكاجن كأف ةيرجع ذلك على كل المستوةات ألف ىذا سبيل من سبل عقليل اإلنجابن كإذا 

ةنبغي أف ةرجع الرذكذ الجنسي أةضانن ذلك ألف ىذا الابلج كذاؾ ةحققاف جزءان   اقتضى األمر
كبيران من الهدؼ بوسع اإلنساف أف ةمارس لذعو كمتاو دكف أف ةتحمل مسؤكلية كثرة اإلنجاب من 

كراء ذلك. فاذا انالاعت ىذه الدكلة المتخلفة المختنقة اقتالادةان لهذه الرركطن جاءعها 
ؤللئ داخل صندكؽ اإلسكافن كإذا ل  عنالع ىذه الدكؿ أك ىذه المجتماات الماونات التي عت

 حيرمت من ىذا الالندكؽ كعركت للضيع الذم ةحي  بها كعيركت لئلختناؽ الذم ةدنو من رقابها.

 

ىذا ما ةنبغي أف عالموه أةها األخوة لكي عالموا أننا نيحارب اقتالادةان قبل أف نحارب بواسطة 
وا أف الخط  الماكرة ىذه ال عالمد أمامها إال خط  مثلها. فأةن الذةن األسلحةن كلكي عالم

ةخططوف؟ أةن المسلموف الذةن ةاتزكف بدةنه  باد أف باةاوا اهلل سبحانو كعاالى على ىذا االلتزاـن 
ث  عرفوا كما عرؼ عمر كمن قبل عمر كالمسلموف الذةن جاؤكا من باد أف الحالن االقتالادم 

 حالوف الاسكرةة كما شابهها بركلو من األشكاؿ .ال ةقل أبدان عن ال

 

لقد استسلمنا للخط  األجنبية دكف أف نرىع عقولنا بوضع أم خطةن بل إنني مضطره أف أقوؿ 
لك  كسامحوني إف اضطررت إلى التكرار باد التكرار باد التكرارهلل بدالن من أف نخط  لحماةة 

أجل أف عيسحع البقاةا االقتالادةة الموجودة فيما أنفسنا اقتالادةان عثور شرةحة منا على شرةحة من 
بيننان كمن أجل أف ندفع بأنفسنا كبأةدةنا شيئان فريئان فريئان إلى علك المضاةع التي ستلجئنا إلى 
االختناؽ كالادك البلىث ةنظر كةتربه حتى إذا جاءت الساعة التي ةستطيع أف ةتحك  برقابنا 

 حمبلن على ما ةنبغي أف نفالو عحت سلطانو كأكامره.ساؽ صندكقو اإلسكاني إلينا كحملنا 

 

المؤعمر سيياقدي عما قرةب في القاىرةن كلالك  عالموف لماذا ةياقد في القاىرةن القاىرة التي 
خضات لكل شيءن كطىٌبقت كل شيءن كما زادىا ذلك إال فقرانن كما زادىا ذلك إال عراجاا. ىا 
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اداء فبل عستطيعن ىناؾ سياقد ىذا المؤعمر كىناؾ ىي ذم ااف عتنفس عحاكؿ أف عتنفس الال
ستالن ىذه الوثيقةن ل  ةستطيع أحده أف ةناقش كثيقةن ىي النور الذم ةسير عليو المؤعمر كىو 
الدستور الذم ةسير على أساسو. كل ما ةمكن أف ةناقش من حولو أمور فرعية كراء ىذه الوثيقة 

 الكبرل. ماذا نملك أف نالنع؟

 

ع كل شيء عندما نرعب  بموالنا الذم بيده كل شيءن كال نستطيع أف نفال أم شيء نملك أف نالن
عندما ننفض أةدةنا من إسبلمنا الازةزن كنترؾ األمور عسير طبع ردكد الفال كطبع الراارات 
الفارغة التي ال نال  من أم مالدر عأعي كإلى أم نهاةة عسير. نحن أغنياء أةها األخوة كلسنا 

ك  علينا أف نالب  فقراءن كىا ىي ذم بلداف الخليج. ال أقوؿ ةينتقه من أطرافها بفقراءن لكن حي 
بل ةينتقه من أموالها ىا ىي ذم أموالها عذكب ث  عذكب ث  عذكبن البدن ألنها ةنبغي أف عخضع 
لسلطاف ىذا الالندكؽن ال أرةد خير الكبلـ ما قل كدؿ نككثيران ما ةكوف الكبلـ جارحان. فما ةنبغي 

زةد في جراحاعك  ال سيما عندما ةكوف الكبلـ مذكران بواجب دكف نملك السير في طرةع ىذا أف أ
 الواجب. كلكن اهلل ىو المستااف كعليو التكبلفن كىو الذم ةرح  عباده عندما ةلوذكف بو.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 

لغ من عربيو رسوؿ اهلل صلى أحاطت بك  كاحاطة السوار بالماال ن ال بل ليس ىنالك عربيوه أب
اهلل عليو كسل  كاحاطة ااكلين بالمائدة "ستداعى عليك  األم  كما عداعى األكلة إلى قالاتها" 

ىذه ىي الماليبة .. دعوا الماضي لرب الماضين فاف كنت  أقوةاء كإف كنت  فابلن عستراركف 
 م ةنبغي أف عتألموا  منو.األسىن كعغاركف على الحع كعتألموف من الظل ن فهذا ىو الظل  الذ

ىنالك أم  أحاطت بنان ككل فئةو من ىذه األمة عحاكؿ أف عجال منا لقمة سائغة لهان كما أعظ  
ىذا الكبلـ الذم ةقولو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ففىكركا أةها األخوة كقىدركان 

الذم رسمو اهلل عز كجلن كاجماوا أمرك  من شتاتن كابنوا ىذه األمة من جدةد على النهج 
كاعلموا أف دائنا كامنه في نفوسنا كليس داءنا الذم ةترائى من حولنان كباألمس شرحت كلسوؼ 

 أظل اشرح قوؿ اهلل عز كجلهلل "إف اهلل ال ةغير ما بقـو حتى ةيغيركا ما بأنفسه "

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل .
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 ٔؼّخ أَ ٍجت ٘الن

 

مد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الح
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
رسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أ

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أما بادي فيا عبادى اهللهلل

 

ًف لؤلكوافن كحيًجبى عن الخالًع الاظيً  المدبًٌر للمخلوقاًت إف  اإلنسافى الذم حيًجبى عن المكوٍّ 
المتناثرًة التي ةراىا من حولوهلل من شأنًو أف ةرب ى أملوي بها عندما ةجدي فيها بوارؽى ااماؿن كمن شأنًو 
أف ةضطربى كةتفج رى في كيانًو اليأسي عندما ةرل فيها مخاكؼى اإلىبلًؾ كالوعيًد كاإلنذارن فهو ال 

ل الخيرى إال من ىذًه األكوافن كال ةرل الر ر  إاٌل منها. كذلكى ىو شأفي اإلنساًف الذم حيًجبى عن ةر 
رؤةًة خالقًو كموالهي عز  كجٌلن فأخذى ةػيؤىلٍّوي ىذًه الػميكىو ناًت كالمخلوقاًت كما ةسٌمونها بالطٌبياًة التي 

 من حولو.

 

ذًه األكوافى إنٌما عتحر ؾي بيًد مكوٍّنًهان كبأف  ىذه المخلوقاًت كأٌما اإلنسافي المتبالٍّري المدرؾي بأف  ى
إنٌما ىيى مسٌخرةه بيًد خالًقها سبحانوي كعاالىن فهوى ال ةرب ي كيانوي بها ال على كجًو األمًل كال على 

ها كجًو الخوًؼ كالوعيدن مثلي ىذا اإلنساف ال ةقفي عندى ىذًه المكو ناًت بأمٍّ عأثٌرن فاف رأل في
بوارؽى الخيًر ل  عخدعوي ىذًه البوارؽي عن مخافًة اهلًل عز  كجٌلن كإف رأل فيها بوادرى الٌررٍّ ل  عحجزهي 

 ىذًه البوارؽي عن الٌتأمًُّل برحمًة اهلًل سبحانوي كعاالى كفضلو.
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ًل في ىذًه كثيركفى ى  الذةنى إذا نظركا إلى كرـً اهلًل سبحانوي كعاالى الفٌياًض من الٌسماء المتمثٍّ 
األمطاًر الٌسخٌيًة الوافدًة ركنى إلى الٌسركرن كركنى إلى األملن كركنى إلى ةقينو ألنٌوي قد أصب ى محفوفان 
بالٌرعاةة كأف  أماموي خيران كبيران ةقبلي إليون كنسيى فاعلٌيةى اهلًل سبحانوي كعاالىن مع أف  ىذا اإلنسافى لو 

فةى من اهلًل عز  كجل  عكمني في كلٍّ شيءن كلال ى أف  ىذا اإللوى القاىرى عأم لى كعدبػ رى لال ى أف  المخا
الذم بيدًه كلُّ شيءو كبيدًه عالرةفي كلٍّ أمرو ةستطيعي أف ةجالى من أسباًب الٌرحمًة أسبابان للهبلًؾ 

الٌساادةن كالٌدمارن كةستطيعي أف ةجالى من أسباًب الٌدماًر التي عبدك لنا كذلكى أسبابان للٌرحمًة ك 
 كاألمري عائده إلى اهلًل سبحانوي كعاالى.

 

 فمًن الذم جالى الٌرةاحى الٌسارةةى أداةن لتجدةًد الحياًة في كياًف اإلنساف؟ إنٌما ىو اهللي عز  كجل .

 

 كمن الذم إذا شاءى جالها سببان للٌدماًر كالهبلؾ؟ إنٌما ىو اهللي عز  كجٌل.

 

عحتى أقداًمنا؛ عرعىانا بمزةدو من رحمًة اهلًل سبحانوي كعاالى كفضلًو عن كمن الذم جالى األرضى مهادان 
 طرةًع ما في داخًلها من ذيخرو كما ةتفج ري على ظاىرًىا من خير؟ إنٌما ىو اهللي سبحانوي كعاالى.

 

كلكن من الذم ةجاليها أداةن للهبلًؾ إذا شاءى عندما عتحر ؾي كعضطربي عحتى أقداًمنان بل عندما 
 تحو ؿي إلى أفواهو فاغرةو عبتلاينا؟ إنٌما ىو اهللي عز  كجٌل.ع

 

كمن الذم جالى من الماًء أداةن للحياًة كما قاؿى عز  كجل  في محكً  كتابوهلل )كجالنا من الماًء كل  
 شيءو حٌي(؟ إنٌما ىو اهللي عز  كجٌل.

 

 بلًؾ كالٌطوفاف؟ ىو اهللي عز  كجٌل.كلكن من الذم ةجالي إذا شاءى من الماًء أداةن لئلغراًؽ كاإلى
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ـى جنوًد اهلًل عز  كجل  ةتأٌملي فيها الخيرى أك ةخاؼي منها الر ر  كال ةنظري إلى  فيا عجبان إلنسافو ةقفي أما
ًر ىذًه الجنودن كىو اهللي سبحانوي كعاالى.  ربٍّ ىذًه الجنوًد كإلى مسخٍّ

 

اًب التي أىلكى اهللي عز  كجل  بها أممان سابقةن من قبًلناهلل ىل  انظركا كعأٌملوا ةا عبادى اهلًل في األسب
كانت علكى األسبابي إال أسبابى الٌساادًة كالخيًر فيما نتالٌورهي اليوـى في حياعًنا كفيما ةتالٌورهي سائري 

لها الٌناس؟ كسائل الطٌبياًة كما ةقولوفن التي ىيى مناطي  ماًؿ الٌناًس فوؽى ىذًه األرضن ىي التي جا
اهللي عز  كجل  عندما شاءى أسبابى ىبلؾو لتلكى األم . انظركا إلى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل )فكبٌلن أخذنا 

بذنبًو فمنه  من أرسلنا عليًو حاصبان كمنه  من أخذعوي الاٌليحةي كمنه  من خسفنا بًو األرضى كمنه  
 من أغرقنا(ن ىكذا ةقوؿي اهللي سبحانوي كعاالى.

 

هينا أف  الوسائلى التي ىيى في أصًلها كسائلي لحياًة اإلنساًف كرغًد عيرون جالها اهللي عندما ةرةنا كةنبػٍّ 
شاءى كسائلى إلىبلًؾ من شاءى اهللي عز  كجل  أف ةهلكه . الاٌليحةي التي عطرب ىي ذاعها الاٌليحةي التي 

الذم خىلىقىوي كبث وي في المكو ناًت  عهلكن كاألمري ال ةحتاجي إال إلى أمرو من اهلًل عز  كجل  ةالدري لهذا
التي من حولًنا. كعندما خيدًعى قوـي عادو بمظاىًر الطٌبياًة كما ةيخدىعي كثيره من الٌناًس اليوـى نٌبهه ي اهللي 
سبحانوي كعاالى إلى ىذًه الحقيقًة التي أقوليهان كلكٌنه  ل  ةتنب هوا إال بادى فواًت األكافن رأكا سيحيبان 

عستقبلي أكدةته ن فظٌنوا فيها الخيرى ألنٌها ىي السٌنةه الربٌانٌية في الكوفهلل إذا رأل الٌناسي  عارضةن 
سحابةن كافدةن بادى طوًؿ محل كبادى طوًؿ جدبو عأٌملوا فيها الخيرن كلكن  اهللى نٌبهه  إلى أف  األمرى 

ى قوًؿ اهلًل عز  كجٌلهلل ))فلٌما رأكهي ليسى بيًد الٌسحابن كلكنى األمرى بيًد مسيًٍّر الٌسحابن كانظركا إل
عارضان مستقًبلى أكدةته  قالوا ىذا عارضه ممطرينا بل ىو ما استاجلت  بًو رة ه فيها عذابه ألي  * 

 عدمٍّري كل  شيءو بأمًر ربٍّها فأصبحوا ال ةيرل إال مساكنيه ((.
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ةن كىذا المانى الذم ةتجس دي في كاقًع ىذا المانى الذم نٌبهنا اهللي عز  كجل  إليًو على سبيًل الًاظ
أم و قد خلت من قبًلن ةجبي أف ناتبرى بًو ةا عبادى اهللن كةجبي أال نيخدىعى بظواىًر الطٌبياًة عن 

 مسيٍّرًىا كعن خاًلًقها كعن مجندىا إلرادعًو في مكو ناعًًو كفي عباده.

 

المتسلسلًة المتواصلًة فينتاروفى بآماؿو عظيمةو كثيركفى ى  الذةنى ةنظركفى إلى ىذًه األمطاًر الٌسخٌيًة 
في عالٌورى ن كةتالٌوركنها رحمةن كافدةن إليه ن ىذا في باًب األمًل برحمًة اهلًل حسنه كعظي . كلكن وي 
في عالٌوًر الطٌبياًة كأحكاًمها أمره مهلك. على اإلنساًف إذا رأل أم  بارقةو من بوارًؽ الطٌبياًة أف ةقدٍّرى 

 ا خيران إذا شاءهي اهللين كفيها سببه للٌدماًر إذا شاءهي اهللي عز  كجٌل.أف  فيه

 

كالابدي الحقيقيُّ للمولى كالخالعن ىوى ذلكى الذم إذا رأل نامةى اهلًل عهوم من سمائًو شكرى اهللى 
 بلسانًو كسأؿى اهللى سبحانوي كعاالى أف ةالرؼى عنوي الٌسوء. سوءى ىذًه المطًر بلسانًو أةضان.

 

اإلنسافي الذم كح دى اهللى باقلًو كعواطفًو كمراعرًههلل ىو ذلكى الذم إذا رأل جنودى اهلًل سبحانوي كعاالى 
المتمثٌلًة في ىذًه الٌسنًن الكونٌيًة التي نراىان رمعى بطرفًو إلى المكوًٍّف كعساءىؿى في نفسوهلل عرل أىوى 

عرل ما ىيى عاقبةي ىذًه األمطاًر كالٌرةاح؟ أىيى خيره  استدراجه ةستدرجينا بًو اهللي عز  كجل  أـ ىيى رحمة؟
 لهذًه األٌمًة ساقتوي رحمةه من اهلًل عز  كجل  أـ ىو ىبلؾه كعدمير؟ ىذا ممكنه كىذا ممكن..

 

كالابدهلل ذلكى الذم ةلجأي إلى اهلًل سبحانوي كعاالى رىغىبان كرىبان. أل  عسماوا قوؿى اهلًل سبحانوي كعاالى 
ابوهلل ))ىو الذم ةرةك ي البرؽى خوفان كطماان((؟ن ىكذا ةقوؿي اهللي سبحانوي كعاالىن فالبرؽي في محكً  كت

ظاىرةه من الٌظواىًر الكونٌيًة لكى أف عتالو رى فيها الخيرى ىيى فابلن أداةي خيرن كلكى أف عتالو رى فيها 
الاٌلواععى كىذًه األمطار؟ من  الٌرر  ىيى فابلن أداةي شٌرن كلكن من الذم ةوجٍّوي ىذًه البوارؽى كىذهً 

 الذم ةوجٍّهيها للخيًر إف شاءى أك للر رٍّ إف شاء؟ ىو اهللي سبحانوي كعاالى.
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نسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى أف ةرزقىنا اإلةمافى بًو في حالًة الٌسٌراًء كالٌضٌراءن كأف ةجالىنا نايشي في 
عىنا ةقينان بأف  عوحيدًه في عقولًنا كمراعرًنا في كلٍّ األحواؿن كن سألوي سبحانوي كعاالى أف ةمؤلى أفئدى

الخيرى ال ةفدي إال من عندًه كبأف  الر ر  ال ةفدي إال من عندًه أةضانن كنسأؿي اهللى سبحانوي كعاالى الافوى 
 كالاافيةى دائمانن أقوؿي قولي ىذا كأستغفري اهللى الاظي ...
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َِ طبٌِؾ١ٙبٌٓ ٠غٍَت ِٕبفمٛ اٌ  ّشب

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 هللهللأما بادي فيا عبادى ا

حدةثه ماركؼه مركمٌّ عن رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى كثيران ما كقفتي عندهي متسائبلنن ىو قولوي 
ـه على منافًقيها أف ةموعوا إاٌل ىٌمان  صٌلى اهللي عليًو كسل  هلل "لن ةغًلبى منافقو الٌراـً صالًحيهان كحرا

 كغٌمان ككمدان".

المنافقوفى في الٌراـ؟ كل  نال  أف  الٌنبي  صٌلى اهللي عليًو كسل  ى كثيران ما عساءىلتهلل كلماذا كافى 
على -عحد ثى عن صراعو ةجرم بينى المنافقينى كغيرًى  كما عحد ثى عن ذلكى في الٌراـن كىذا ةاني 

فقينى  ن ىوى ةاني أف  في الٌراـً منا-الٌرغ  من ثناًء رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى على الٌراـ
 كثيرةن.

كلك  عساءىلتهلل أةنى ى  ىؤالًء المنافقوف؟ كلماذا حذ رى رسوؿي اهلًل صل ى اهللي عليًو كسل  ى في الوقًت 
الذم بر رى أف  ىؤالًء المنافقينى لن ةغلبوا الاٌلادقينى كالاٌلالحين؟ كلكٌني أنظري أةُّها اإلخوة كما ةنظري 

في شاًمنا ىذهن فنجدي ةومان بادى ةوـو مالداؽى كبلـً رسوًؿ اهلًل كلُّ إنسافو إلى الوقائًع التي عجرم 
صٌلى اهللي عليًو كسل  ى ةتجٌلى بل كةزدادي جبلءنن بل إف  ىذًه الحقيقةى لتزدادي كضوحان في المناسباتن 

عٌدعي  ككلُّك  ةال ي أنٌوي ما من فترةو عمرُّ في الااـً إاٌل كعجدُّ فيًو مناسبةه عتاالى فيها األصواتي 
الوطنٌيةن عٌدعي الٌتحرُّؽى على المبادًئ كالقيى ن عٌدعي الٌتحرُّؽى على الحقوؽن ك خري مناسبةو مٌرت ىيى 

 ىذًه المناسبةي المباركةي التي ال نزاؿي بالدًدىاهلل مناسبةي الحركًة الٌتالحيحٌية.  
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ب جي في مثًل ىذًه المنا ـى عفوري عندما نالغي إلى الكلماًت التي عقاؿي كالتي عيدى سبًة ةخي لي إلينا أف  الٌرا
بالاٌلالحينن بالمضٌحينن بالمستنكرةنى لذكاعه ن ةخي لي إليكى كأنت عالغي لهذًه الكلماًت 

المتوٌىجًة المتوٌقدًة الٌضخمًة الكبيرةن ةخي لي إليكى أف  شامنا ىذًه عفوري بكلٍّ إنسافو كضعى حياعىوي على  
الًقيىً  كفي سبيًل الحعٍّ كفي سبيًل الوطًن كفي سبيًل األرضن بل ةخي لي كفًٍّو مضٌحيان بها في سبيًل 

إليكى أف  كل  كاحدو من ىؤالًء الٌناًس قد عجر دى من مالًو كعجر دى من كلٍّ ممتلكاعًو ككضعى ذلكى كل وي 
ىكذا ةبدكن كىكذا فداءن لهذًه المبادًئ كالقيى ن فداءن للحعٍّ الذم ةأبى إاٌل أف ةحرسىوي ليلى نهار. 

 عنطعي الكلماتي التي عقاؿي في مثًل ىذًه المناسبات.

حٌتى إذا طومى ملفُّ الحدةًث كانتهًت االحتفاالتي كاالحتفاءاتن كذىبى دكري الكبلـً كجاءى دكري 
ري مقبلى عىرىضو منى الٌدنيا  قليلن الامًل كالٌتنفيًذ نظرتى فوجدتى أمران مناقضانهلل كجدتى أف  الحقوؽى عيغدى
بل كجدتى أف  القوانينى التي ةنبغي أف عنف ذى كأف عكوفى سياجان للادالةن عجدي أف  القوانينى عذك بي 
كعذك بي من أجلو عىرىضو منى الٌدنيا ةسيلي عليًو اللياابن كل  ةايد ىنالكى قانوفه ةػيقىد سي كال ًشرعةه 

عىرىضو منى الماًؿ في سائًر المناسباًت كعلى   عيستىالىن كلُّ ذلكى ةمكني أف ةذكبى كةزكؿى في سبيلً 
 كلٍّ المستوةات.

كعقابلي كعقارفي في ذىًنكى بينى ذلكى الكبلـً الذم ةابػٍّري عن الٌتضحيةن كةابػٍّري عًن الفداءن كةابػٍّري عن 
أف  أصحابى ىذًه الكلماًت متجرٍّدكفى عن أركاًحًه  كعن أمواله  في سبيًل الحعٍّ المتمثًٍّل في 

المبادًئ كالمتمثًٍّل بالقيً  كالمتمثًٍّل في األرًض كالوطن.. ث   إٌنكى عنظري إلى الٌسلوًؾ كإلى الواقًع 
كإذا بالحقوًؽ ميٌتمةن كإذا بالمبادًئ كالقيىً  غرةبةه ال ةتار ؼي عليها في ساحًة الٌتسابًع إلى األمواؿن 

منابًر الحدةثن أٌما عندى الواقًع كالٌسلوًؾ فكلُّ  إلى الٌرهواتن ال ةتار ؼي عليها أحد. كافى ذلكى على
إال من رح ى -ذلكى ةيضحي غرةبانن ككلُّ ذلكى ةالب ي ةتيمانن كالكابةي الوحيدةي التي ةطوؼي الكلُّ 

حولىها إنٌما ىيى كابةي األمواًؿ بأمٍّ طرةقةو جاءتن إنٌما ىيى كابةي الٌرهواتن إنٌما ىيى كابةي  -ربُّكى 
ىواءن ىنا أعذك ري كبلـى رسوًؿ اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  هلل "لن ةغلبى منافقو الٌراـً األمزجًة كاأل

ـه على منافقيها أف ةموعوا إال ىٌمان كغٌمان ككمدان".  صالحيهان كحرا

 

 ىوى اإلنسافي  -كىيى الكلمةي التي ةستامليها رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى  -إف  اإلنسافى الاٌلال ى 
هلل نحني نضعي أركاحنا على أكيفٍّنا  الاٌلادؽن ىوى اإلنسافي الذم ةوافعي لسانيوي فؤادىهن فاذا كقفى ةقوؿي
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كنضعي أموالىنا أةضان فداءن للقيىً  كالمبادًئ كالحقوًؽ التي ةنبغي أف نكوفى حٌراسان عليهان اإلنسافي 
فعي قلبيوي لسانىون كمن ث   فبل بد  أف ةوافعى الاٌلال ي في اصطبلًح سيًٍّدنا رسوًؿ اهلًل ىوى ذلكى الذم ةوا

 سلوكوي حدةثو.

 

ـي  كإذا نظرنا فوجدنا أف  الحقوؽن أف  القوانينن أف  مبادئى الادالًة عمز ؽي كعغدىري في سبيًل من ةقدٍّ
ـى الفرةًع األك ًؿ الذم عحد ثى عنوي رسوؿي اهلًل صٌلى  اهللي عليًو األكثرى منى الماؿن كجدنا أنفسىنا أما

كسل  هلل "لن ةغلبى منافقو الٌراـً صاًلحيها". كلكن عزاؤنا أةُّها اإلخوةي ىوى الرٍّعُّ الثٌاني من كبلـً 
ـي رسوًؿ اهلًل صدؽه كحعٌّ كال بد  أف ةنف ٍذن ال بد  أف ةتغل بى  رسوًؿ اهللن نا  ىنالكى منافقوفى كلكن كبل

ال بد  أف ةتغل بى الاٌلالحوفى الذةنى ةضٌحوفى فابلن في سبيًل  الاٌلالحوفى في الٌراـً على المنافقينن
المبادًئ كالقيىً  بأركاحه  كأمواله  عندما ةقتضي األمر كبكلٍّ ما ةملكوفن ألف  ىؤالًء الاٌلالحينى 

لهما ةالموفى أف  الٌركحى ال كجودى لها في حالةو منى الٌطمأنينًة الٌتاٌمةن كأف  الماؿى كالغنى ال كجودى 
محال نىيًن ملكان لهذا اإلنساًف إاٌل إذا كانت ثم ةى عضحيةه بالٌركًح كبالماًؿ نفسًو في سبيًل المبادًئ 
كالقيىً  كفي سبيًل الحٌع. ىؤالًء الاٌلالحوفى ةالموفى ىذًه الحقيقةن كىؤالًء الاٌلالحوفى إذا عكل  ى 

ركًة الٌتالحيحٌيًة التي كانت كال عزاؿي بحمًد أحدى  كعحد ثى في مناسبةو منى المناسباًت كمناسبًة الح
اهلًل مباركةن فانٌه  ةالموفى كيفى ةضاوفى الٌنقاطى على الحركؼن ةالموفى كيفى ةحالوفى من الفاًل 
عالدةقان للكبلـن ةقولوفى ىذا على منبًر الحدةث. ث   إذا عحو لوا إلى الامًل كالٌسلوًؾ كجاءعه ي 

سبيًل أف ةغٌضوا الٌنظرى عًن القوانيًن قوانيًن الادالةن كفي سبيًل أف ةغٌضوا  األمواؿي من ىنا كىناؾى في
الٌنظرى عًن المبادًئ كالقيى ن ركلوا الماؿى بأقدامه ن كعار قوا المبادئى كالقيى ى التي أقاموا أنفسىه  

وفى إلى أنٌه  كأقامه ي اهللي سبحانوي كعاالى حٌراسان عليهان من ى ؟ كأةنى ى  ىؤالء؟ نحني مطمئنٌ 
موجودكفن أل  ةقل رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ىهلل "لن ةغلبى منافقو الٌراـً صالحيها"؟ إذان في 
الٌراـً صالحوفن كفي الٌراـً أناسه متحرٍّقوفى على الحعٍّ بسلوؾن ال بكلماتو كأقواؿو مدب جةن ال.. 

للك ٍّ قيمة كفي كثيرو منى األحياًف عكوفي القيمةي ىؤالًء موجودكفى قٌلوا أك كثيركان كرب ما ل  عكن 
للكىيفن عكوفي القيمةي لؤلىٌمٌيةن كال عكوفي القيمةي للاددن للغراًء الذم شب هوي رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي 

 عليًو كسل  ى بػػػػً"غيثاًء الٌسيل".
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 صٌلى اهللي عليًو كسل  ى ىذان أقوؿي ىذا أةُّها اإلخوة حٌتى عارفوا مواقاىك  على ضوًء حدةًث رسوًؿ هللً 
ىنالكى منافقوفى كىنالكى صالحوفى فاعرًفوا موقاك هلل كونوا من ىؤالًء الاٌلالحينن كونوا إذا عكل مت  
ـى ضركرًة قياـو بواجبن كاجًب عضحيةو  في  في مناسبةو من المناسباتن أك إذا كجدع  أنفسك  أما

الحقوؽ. كونوا معى الاٌلادقينى كال عكونوا معى الٌطرًؼ  سبيًل المبادئن في سبيًل القيى ن في سبيلً 
ًر الٌدائًب على  ااخرن كونوا معى الاٌلادقينى على كلٍّ المستوةاتن على مستول قيامك  بالس هى

 عربيتك  ألكالدك  كبناعك .

 

كك  قلتي ككر رتي القوؿى في ىذا الال دد كال أرةدي أف أعيدن عرفت  كحفظت  دركسك هلل كونوا 
صادقينن كونوا عندى حسًن ظنٍّ رسولك  صٌلى اهللي عليًو كسل  ن احرصوا على أف عكونوا من ىؤالًء 

الاٌلالحين كبررل رسوًؿ اهلًل لك  أن ك  أنت ي الغالبوف. كونوا على ىذا المستول حرصان على 
القيى ن ىيى األخبلؽن  الحقوًؽ التي مت اك ي اهللي عز  كجل  بهان كمفاعي ي الحقوًؽ ىيى المبادئن ىيى 

 ىيى الفضيلة.

بهذًه المااني كالحقائًع عحال ني الحقوؽن كونوا حٌراسان على القيىً  كالمبادًئ كاألخبلًؽ الٌراشدًة 
كعلى الفضيلةن كونوا صالحينى على المستول الثٌالًث كىوى أف عكونوا فابلن متفاعلينى معى مناسباتو 

كأنا -تي مٌرةن كأقوليها دائمانهلل إف  حركةى الٌتالحيً  كانت كما أعل ي نرفعي بها رؤكسىنا فابلنن فلقد قل
كانت من أجًل درًء أخطاًر اإللحاًد عن ىذًه البلدةن كانت من أجًل درًء   -شاىدي عيافو في ىذا

أخطاًر الطٌاماينى البايدةنى ىناؾى في مررًؽ الاالً  حيثي عهاكل ذلكى الماسكرن كانت في سبيًل 
البلدًة عن أطماًع أكلئكى الطٌاماينن كانت في سبيًل اإلبقاًء على مبادًئ ىذًه البلدًة درًء ىذًه 

 كقيىمهان أجل..

كونوا على رشدو في ىذا كعفاعلوا مع ىذا الٌدافًع لكي ناللى بًو إلى مداهن نحني ل  نالل بادي إلى 
صراعه كما قاؿى رسوؿي اهلًل مداهن أجل ىذا ىوى الهدؼن كلكن ىل عحق عى ىذا الهدؼي كامبلن؟ ىنالكى 

صٌلى اهللي عليًو كسل  ن ىنالكى من ةرةدي أف ةخنيعى القيى ى كالمبادئى كالاقائدى الحٌقة كلكن بطرةقةو 
 أخرل.
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كلكن ىنالكى الحٌراسي على دةًن اهللن كىنالكى الٌساىركفى على المبادًئ كالقيى ن كونوا منى الجنًد 
صٌلى اهللي عليًو كسل  ن كونوا منى الاٌلالحينى الذةنى أنبأى عنه  رسوؿي اهلًل الذم استبررى بًو رسوؿي اهلًل 

صٌلى اهللي عليًو كسل  ى على مستول الٌتضحيًة الفالٌية ال مستول الٌتضحيًة القولٌيةن ال عكتفوا بتلكى 
سماونوي مقوالنن الٌرااراًت القائلةهلل نحني جمياان فداءن كلُّنا كذا ككذا مٌما عركنوي مكتوبان كمٌما ع

صحٍّحوا ىذا بالٌتنفيذ. عندما ةقوؿي أناسه ىذا الكبلـى قولواهلل أٌما نحني فقد ال نقوؿن كقد ال نكثري 
القوؿن كلكٌننا  لىينا كعاىدنا رب نا سبحانوي كعاالى أف نضعى أركاحىنا في ةًدنا اليمنى كأموالىنا في ةًدنا 

اعي في سبيًل إبقاًء الحٌعن كفي سبيًل الٌدفاًع عًن المبادًئ اليسرل كنضٌحيى بذلكى كلًٍّو إذا دعا الدٌ 
كالقيى ن ىكذا ةنبغي أةُّها اإلخوةي أف نفاىلى حٌتى ةكتبىنا اهللي منى الاٌلالحينى الذةنى عحد ثى عنه  رسوؿي 

بالٌتضارةًس  اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  . فاف شارنا كنحني نسيري في ىذا الٌطرةًع بوعورًة الٌطرةعن شاىرنا
نينا منى الٌسيًر على ىذا الٌطرةعن فػىيىسٍّركا الاسيرى بالدًؽ االلتجاًء إلى اهللن ةسٍّركا كل   التي ال عمكٍّ

عسيرو بالٌدعاًء الواجًف بينى ةدًم اهلًل عز  كجٌلن فبل كاهلًل ما سارى إنسافه على الٌدرًب الذم أمرى اهللي 
صراعةو كاجفةو كدعاءو دائ و مستمرٍّ نابعو منى األعماًؽ إاٌل ةس رى اهللي لوي  بًو مستاينان باهلًل عز  كجل  في

 الاسيرن كإاٌل عب دى اهللي سبحانوي كعاالى لوي الٌطرةع.

 

اذكركا أةُّها اإلخوة أف  اهللى عز  كجل  ل  ةالف عبادىهي الاٌلالحينى فق  بالاملن كإنٌما كصفه  قبلى 
ى اهللن أل  عسماوا قولوي عز  كجل  كىوى ةالفي الٌنخبةى الاٌلالحةى من عبادًه ذلكى بكثرًة االلتجاًء إل

قائبلنهلل ))كانوا قليبلن منى الليًل ما ةهجاوف * كباألسحاًر ى  ةستغفركف((؟ أل  عقرؤكا قولوي سبحانوي 
كمٌما  كعاالى كىوى ةالفي ىؤالًء الٌناسهلل ))عتجافى جنوبه  عن المضاجًع ةدعوفى ربٌه  خوفان كطماان 

رزقناى  ةنفقوف((؟ ككى  كك  في كتاًب اهلًل سبحانوي كعاالى  ةات عالفي عبادهي المسلمينى المتحرٍّكينى 
الٌسائرةنى على صراًط اهلًل سبحانوي كعاالى بكثرًة االلتجاًء إلى اهللن ةسٍّركا الاسيرى الذم عركونون كما 

كالبناتن بالدًد من ةذٌكرك  بالٌترفًُّع عًن المغرةاًت  أكثرى ما عركوفى بالدًد من ةذكٍّرك  بتربيًة األكالدً 
كالٌرهواتن ما أكثرى من ةركو صاوبةى ككعورةى الٌطرةع. حٌطموا ذلكى كل وي بكثرًة االلتجاءن كثرًة 

 االلتجاًء إلى اهلل.
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ٌتضرًُّع على أعتاًب أنت  أـ رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ؟ أةُّناهلل نحني أـ رسوؿي اهلًل أكلى بكثرًة ال
اهلًل كالٌدعاًء الواجًف بينى ةدةو؟ رسوؿي اهلًل ل  ةاًه رب ون رسوؿي اهلًل ل  ةفال ما ةقتضيًو االستغفارن 
نحني الذةنى ارعكبنا كل  موبقة. كمعى ذلك فما كافى رسوؿي اهلًل ةسيري في طرةعو إلى غاةةو من غاةاًت 

جي عملوي بالٌضراعةن بالٌضراعًة الواجفًة بينى ةدًم اهللن كافى ذلكى شأنىوي استرضاًء اهلًل عز  كجل  إاٌل كةتوٍّ 
ةوـى بدرن كافى ذلكى شأنوي ةوـى الخندؽن كافى ذلكى شأنوي ةوـى خيبرن كافى ذلكى شأنوي ةوـى فتً  مٌكة. ما 

ـى طرةعو ةسلكوي إلى مرضاًة اهلًل إاٌل   كأعلنى عن ضافون كقفى رسوؿي اهلًل صٌلى اهللي عليًو كسل  ى أما
كأعلنى عن عجزهن كأنٌوي ال شيءن كلكٌنوي ةستنزؿي القٌوةى كل ها منى اهلًل سبحانوي كعاالىن استنزليوا القٌوةى 

منى اهلًل إف رأةت  أف  السُّبيلى قد عقط ات بك  إلى ىذًه الغاةاتن صراعه فيما ةتال عي بتربيًة األكالًد 
عي بالٌتحرًُّر منى الٌرهواًت كاألىواًء فالتجؤكا إلى اهللن كبابي اهلًل مفتوحن كالبناتن كصراعه فيما ةتال  

بابي اهلًل مفتوحه للااصي كللطٌائعن لكلٍّ من ةرةدي أف ةلتًجأى إليًو سبحانوي كعاالىن ث   ضاوا في 
فى بالكلماًت اعتبارك  أف عكونوا منى الٌنخبًة الاٌلالحةن كأف ال نكوفى منى المنافقين الذةنى ةتجٌملو 

ـى اهلًل ث    كالٌرااراًت كةستخذكفى عندى الامًل كالٌسلوؾن كونوا منى الٌنخبًة الاٌلالحًة التي عبرىني أما
ـى عباًد اهلًل عز  كجل  أنٌنا إف قلنا فالنان بل إنٌنا نفالي كال داعيى إلى القوؿن أقوؿي قولي ىذا  أما

 كأستغفري اهللى الاظي ..
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 ... ؽم١مزٗ ٚأصوٖ اٌزىج١و

 

اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبرن اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبرن اهلل أكبر اهلل أكبر ما 
عوالى الليل كالنهارن اهلل أكبر ما ازدلف الناس متجهين إلى بيت اهلل الحراـن اهلل أكبر بادد عوبة 

حانو كعاالىن اهلل أكبر بادد عجليات اهلل سبحانو كعاالى على التائبين كاستغفار ااةبين إلى اهلل سب
عباده باللطف كالرحمة كالغفرافن اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبرن سبحاف اهلل ملء الميزاف سبحاف اهلل 
المسب  بكل لسافن سبحاف اهلل الميسب  في كل مكافن سبحاف من ال ةالفو الواصفوفن سبحاف 

 بحاف اهلل كالحمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكبرن من ال عدركو الظنوفن س

 اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر.

الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي لجبلؿ كجهك كلاظي  
لو إال سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على نفسكن كأشهدي أف ال إ

اهللن كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى 
 الاال  كلٍّو بريران كنذةران.

أما بادي فيا عباد اهللن ألمرو ما جال اهلل سبحانو كعاالى شاار صباح ىذا اليـو المبارؾ التكبيرن بل 
ار ىذه األةاـ كلها بدءان من فجر ةـو عرفة إلى نهاةة أةاـ ألمرو ما جال اهلل سبحانو كعاالى شا

 التررةع التكبير المتواصل لكل مناسبةن كإثر كل صبلةن عرل ما الحكمة من ذلك؟

في ىذا اليـو ال سيما في الاالر الذم نايش فيو حيث المآسي الكثيرة المتنوعة التي عطوؼ 
 ه  بااالـ المتنوعة...بالمسلمينن كالتي عتسرب إلى حناةا قلوبه  فترمض

في ىذا اليـو من ىذا الاالر الذم عكاثرت المالائب على المسلمين فيون كعنوعت بل عنوعت 
 ةنابياها من داخلو كمن خارج...

في ىذا اليـو حيث المالائب التي عتوالى على المسلمين بكل أنواعها كأشكالهان لن ةجد المسل  
كالمالائب سول عزاءو كاحد ىو أف ةتذكر أف اهلل عز  أمامو من عزاءو ةالغر من حج  ىذه ااالـ

 كجل أكبر كأجل من كل ما ةطوؼ باألمة اإلسبلمية اليـو من مآسو كمالائب.
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فاذا كىبر اإلنساف ربو ككعى مانى عكبيره هللن أدرؾ مانى الازاء في ىذه الكلمات القدسية اعجاه 
ن كىي كما قلت لك  مالائب متنوعة كثيرة شتىن كإف كنت  المالائب التي عتناكش المسلمين اليـو

أعل  أف ةنبوع ىذه المالائب شيءه كاحد مرده إلى نفوسنا مرده إلى نفوسنا التي ضاعت منها 
ماال  التزكية كعسربت إليها ظلمات األدراف المتنوعة المختلفةن فكاف من ىذه األدراف التي 

ة التي ةبدك الباض منها ككأنها ىيمنت على قلوبنان كاف من ذلك ما عركف من المالائب المتنوع
مالائب  عية إلينا من خارج ىذه األمةن كالباض منها نابع من مجتمااعنا كل ىذه المالائب مرديىا 
لو إلى نفوسنان أل  عقرأكا قوؿ اهلل عز كجل )ًإف  الٌلوى الى ةػيغىيػٍّري مىا بًقىٍوـو حىت ى ةػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنٍػفيًسًهٍ ( أك قو 

ا عىلىى قػىٍوـو حىت ى ةػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنفيًسًهٍ (؟ أماـ ىذه عز كجل )ذى  ًلكى بًأىف  الٌلوى لىٍ  ةىكي ميغىيٍّران نػٍٍّامىةن أىنٍػاىمىهى
المأساة التي كقع فيها المسلموفن ما ىي النافذة التي ةنتاش أمامها المسل ؟ ىي أف ةتذكر كبرةاء 

أكبر من ىذه األىواء كاألدراف التي ىيمنت على اهلل عز كجلن ىي أف ةتذكر أف اهلل عز كجل 
نفوس المسلمينن كأف اهلل عز كجل أكبر من خط  األعداء الذةن استهانوا بالمسلمينن لما رأكا 
في ى ىذه األدراف التي عتاالى من سوةداء قلوبه ن كاهلل أكبر كأجل من كل قوة عتربه باسبلـ 

ط  بليلو أك بغير الليل من أجل المسلمينن فاهلل المسلمينن كاهلل أكبر كأجل من كل مكيدة عخ
سبحانو كعاالى موجود كال ةزاؿ سلطانو ىو ىون كال عزاؿ سننو الماضية ىي ىين كلكن المسلمين 
قد غفلوا عن ىذه الحقائعن كلما غفلوا عن ىذه الحقائع عناسوا كالةة اهلل عز كجل له ن عناسوا 

عندما قاؿهلل )ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي( ىكذا علمنا اهلل عز كجل أف نقوؿن  الكلمة القدسية التي لقننا اهلل إةاىا
كىكذا أمرنا أف نال  عندما قاؿ في ااةة األخرل بالرة  الابارة كبطرةقة  مرة )ًإن مىا كىلًيُّكي ي الٌلوي 

تسلمنا لرهواتو كىرىسيوليوي كىال ًذةنى  مىنيوٍا( عندما نسينا ىذه الحقيقة عولينا أعداء ىذا الدةن كاس
كأىواءن كاستسلمنا لخط  كمكائد باد أف ىيمنت األدراف التي حدثتك  عنها على نفوسنان نسينا 

أف اهلل سبحانو كعاالى ىو الولي الذم ال كلي سواهن كأنو صاحب القوة التي عذكب أمامو سائر 
ازاء؟ بل ما ىو القولن نسينا ذلك فوقانا من مغبة ىذا النسياف في ااالـ كالمالائبن ما ال

الدكاء؟ الدكاء ىو أف ناود فنتذكر ال سيما في مثل ىذا الالباحن في مثل ىذه المناسبةن أف نتذكر 
أف اهلل أكبر من كل شيءن إف عالورنا كعذكرنا جموح نفوسنا كأىوائهان فلنتذكر أف اهلل أكبر من 

نا عكاثر األعداء من حولنا ذلكن كمن ث  فانو المأموؿ أف ةرفينا من أمراضنا النفسيةن كإف عذكر 
فلنتذكر أف اهلل عز كجل أكبر من كل شيءن أكبر من عدكاف الماتدةنن كأكبر من كيد الكائدةنن 
كأكبر من كل ما ةتربه بالمسلمين كإسبلمه ن ىذا مانى التكبير في ىذا الالباحن كلكن الناس 
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لجبلن بالتكبير كنفسو زائغة باد ىذا أحد رجلينن رجل ةكبر كال ةال  ماذا ةقوؿن ةرفع صوعو مج
كأىوائو مستررةة ىذا التكبير بالنسبة لهذا اإلنساف ليس أكثر من شاار ميت ال قيمة لو كال ةحرؾ 

في كياف اإلنساف ساكنانن أك رجل  خر عندما ةنطع بالتكبير قائبلن اهلل أكبرن عسرم جذكر ىذه 
ن كل ما قد راف عليو من أىواء كشهوات الكلمة إلى أعماؽ نفسو كقلبو فتهز فؤاده ىزان كعنفضو م

كأدرافن عندما ةقوؿ اهلل أكبر من أنا؟ أنا عبد ذليله بين ةدم اهلل عز كجلن ال طاقة لي كال حوؿ 
أستسل  بكل كياني كبكل شراشرم كبكل ظواىرم كبكل بواطني لمن ةده األمر كلو كلمن إليو 

اـ قدرة اهلل سبحانو كعاالى كسلطانون المرجع كلون أستسل  إليو كقد أةقنت أنني ال شيء أم
كبمقدار ما ةضئل اإلنساف كىو ةابر عن عكبيره هلل عز كجل بنبضات قلبو عضيع كعذكب كعالغر 

كعضائل قول الاال  أجمعن عندما ةقوؿ اهلل أكبر اهلل أكبر كىو ةاي ما ةقوؿ ةستيقظ إلى أف 
كائدةن كأف سائر القول المتربالة الكوف ال شيء كأف كل قول الرر ال شيءن كأف سائر كيد ال

باإلسبلـ كأف سائر مظاىر التراكس التي عسرم كعجرم بين المسلمين باضه  مع باض كل ذلك 
ال شيءن أماـ سلطاف اهلل سبحانو كعاالى كقوعون فاذا كعى اإلنساف ىذا التكبير ككرره عحققت لو 

عاالىن التوحيد الخاله هلل عز كجل من ذلك الابودةة التي عتفجر بالتوحيد الخاله هلل سبحانو ك 
ىو منبع كل قوة باد ضافن كىو منبع كل كحدة باد شتاتن كىو منبع كل عز باد ذؿن كلال 
فينا من ةقوؿ إف الدنيا كلها اليـو عكبرن إف الاال  اإلسبلمي كلو اليـو ةكبرن كإف إذاعات الاال   

ل لك  أةها األخوةن إف إسبلمنا قد غدا اليـو  كلها عهتز بالتكبيرن فأةن ىو أثر ىذا التكبير؟ أل  أق
كلمات عتردد على ألسنا كشاارات نجمل بها مظاىرنان أما قلوبنا ففتروا عنها عجدكىا مليئة 
باألدراف التي حدثتك  عنها مليئة بحب الدنيا كما أكثر أنواع الدنيا كالدنيا ليست مجرد درى  

الضغائن كالبغضاء كاألنانية المستررةةن كلنا ةال  ىذه كدةنارن قلوبنا مليئة بماافو كثيرة للحسد ك 
الحقيقةن عندما نقوؿ اهلل أكبر عأعي ىذه الكلمة غطاءن لهذه المراعر كلهذه األدرافن كال عأعي 

 نسفان لها كعالحيحانن 

 كمن ث  فما عسى أف ةفال التكبير عندما ةالب  في حياة المسلمين فنان؟!

 ا ةالب  أنرودة عطرب منها ااذاف فق ؟!ماذا عسى ةفيدى  التكبير عندم

بل األمر كما قلت لك  باألمس.. ماذا عسى أف ةستفيد المسلموف من عزاحمه  حوؿ الحجر 
 األسود أك حوؿ الكابة المررفة؟!
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بل ماذا عسى أف ةستفيدكا من عجماه  فوؽ أرض عرفة ككأنها كما قلت كف الرحمن سبحانو 
 كعاالى ةتزاح  فوقو المسلموف؟!

ماذا عسى أف ةفيدى  ذلك كلو؟! كإنما الذم ةتبلقى منه  ىذه الجسورن أما أمانيه  كأحبلمه  
كأفكارى  فهي زائغة منالرفة إلى شهوات إلى أىواء إلى حظوظ نفسن كليت أف ىذه القلوب قد 

خرجت من مااني ستر اهلل سبحانو كعاالى ككنفون لكي نرل التراكس بل التناقض الكبير بين 
كقلوبنا كلكن اهلل كاف كالةزاؿ ًستيران كاف اهلل عز كجل كال ةزاؿ رحيمان كلطيفان باباده ال  ألسنتنا

ةفضحه  في ىذه الحياة الدنيان لكن لو أننا رأةنا األفئدة كما فيهان كقارنا بينها كبين ىذه األلسنن 
كإف ىذا التكبير  لرأةنا شيئان عجبان من مظاىر التناقض كالتراكسن كلذلك فاف عكبيرنا ال ةؤثرن

مهما اجتمات عليو األلسنن كمهما انتقل عبر األثير من عال  إلى عال  ال ةهز ساكنان كال ةخيف 
عدكانن كباألمس كانت عكبيرةه كاحدة عخيف أمة متكاملة من أعداء ىذا الدةن. أماـ ىذا الواقع 

نطهر قلوبنا حيث منبع ىذه أةها األخوةن كفي ةـو كهذا اليـو ما ىي كظيفتنا؟ كظيفتنا أف نبدأ ف
ااالـ كاألسقاـ كاألدراف كحيث المظهر الذم أطمع أعداء اهلل عز كجل بنا نطهر قلوبنا كنزكي 

نفوسنان كأةن ى  الذةن إذا أرادكا أف ةاللحوا أمته  أك إذا أرادكا أف ةسيركا في طرةع بناء 
فوف أف المبدأ إنما ىو ىنا؟! مجتماه  على النحو الذم ةرضي اهلل عز كجل؟! أةن ى  الذةن ةار 

كأف الخطة إنما عبدأ باصبلح ىذه القلوب على الرغ  من أف اهلل قاؿ ككرر )ًإف  الٌلوى الى ةػيغىيػٍّري مىا 
بًقىٍوـو حىت ى ةػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنٍػفيًسًهٍ ( نحن حتى عندما نرةد أف نالل ن نالل  ظواىر أمورنا كال ناود إلى 

بناءو ةنهض على ركاـ من األعربة كعلى ط  كردـ ةنبغي أف ال ةفاجئ صاحب  عأسيس بنياننا ق ن كل
ىذا البناء إذا رأل أف التالدع قد ظهر في جدرانو عما قرةبن نحن أقمنا جدران ظاىرىا شيء 

ةلفت النظر كةبرؽ مر ه في الاين كلكنها جدره غير قائمة على أساسن كاألساس ىو ىذا الفؤادن 
ألساس كانت النتيجة أف عالدع بناؤنا كسرعاف ما عسرب إلى داخلو الادك  لما أعرضنا عن ىذا ا

 كما عبلحظوف ككما عركف.

ببلدنا اإلسبلمية اليـو مسرح لتحرؾ أعداء ىذا الدةنن قدراعنا إنما ىي سبلح من األسلحة في 
نحن ال أةدم أعداء ىذا الدةنن أموالنا متاة كأم متاة عتقلب أك ةتقلب فيها أعداء ىذا الدةنن ك 

ٍبًل  نزاؿ مسلموف فيما ندعي كنقوؿ كال نزاؿ نتذكر كنيذكر بمانى قوؿ اهلل عز كجل )كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى
ًمياان كىالى عػىفىر قيوٍا( ال نزاؿ نذكر كنتذكر ىذا كلون كلكنا مع ذلك إنما ننالاع لرهواعنا  الٌلًو جى
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واعنا كأىوائنا في سبيل مرضات ربنا ةبدأ كأىوائنان عندما نتهيأ ألف نرقى إلى مستوان نضحي فيو بره
الالبلح عندئذن كعسرم خطوات الالبلح بطرةقة من الماجزات بل بسلسلة من المكرمات 

؟! أةن ى  الذةن ةضحوف  اإللهيةن أةن ى  الذةن ةضحوف كنحن في ذكرل التضحية في ىذا اليـو
ـو ةـو عيد األضحى المبارؾ بأىوائه  بحظوظ أنفسه ؟! كلالي قلت لك  أكثر من مرة إف ىذا الي

كعاءه ةفيض بنماذج كبيرة كجليلة من التضحيات في سبيل اهلل سبحانو كعاالىن كسٌيد من ضحى 
في ىذا اليـو المبارؾن كفي مناسبة ىذا اليـو المبارؾن إنما ىو خليل الرحمن إبراىي ن أال عالموف  

نا الكامنة بين جوارحون ك  ضحى لكن بما ضحى؟ ضحى بهواهن ضحى برهواعون ضحى بالػ أ
ضحى أكالن كضحى ثانيان كضحى ثالثانن حتى شهد لو البياف اإللهي الرهادة الكبرل التي عخترؽ 

ًلمىاتو  ًإًذ ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىي ى رىبُّوي ًبكى اليـو حواجز الدىور كالقركف ككاف ذلك مثبلن ةحتذل لكل مسل  )كى
لن اًس ًإمىامان قىاؿى كىًمن ذيرٍّة ًتي قىاؿى الى ةػىنىاؿي عىٍهًدم الظ اًلًمينى( كبلـه كاض  فىأىعىم هين  قىاؿى ًإنٍّي جىاًعليكى لً 

كدستور عظي  إمامة ىذا الكوف لمن عكوف؟ لن عكوف لغرب كال لررؽ كإنما عكوف لمن امتحنو 
ع اهلل سبحانو كعاالى فكاف على مستول االمتحافن كيف ةكوف على مستول االمتحاف؟ بأف ةنتز 

أىوائو كحظوظ نفسو فيضاها عحت قدميون كةسير في الطرةع التي عرضي اهلل عز كجلن كعندما 
ًإًذ  أثاب اهلل ىذا المضحي بهذه النتيجة كالثمرة ل  ةكن األمر خاصان إلبراىي ن بل ىي سنة )كى

ًلمىاتو فىأىعىم هين ( كاف جزاء ذلك أف جالو إمام ان لهذا الكوفن )ًإنٍّي جىاًعليكى ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىي ى رىبُّوي ًبكى
لًلن اًس ًإمىامان( كالناس من باده كل من سار على ىذا النهج فهو إماـن كلن ةستطيع أحده أف ةنتزع 

مقود اإلمامة منو أبدانن كلكن كل من عاه عن ىذا الطرةع لن ةناؿ حظوةن كلو كاف من ذرةة إبراىي ن 
 بلـ. كلو كاف من ذرةة محمد عليو الالبلة كالس

فهل ضحينا أةها األخوة عندما نتخالف اليـو على شتى المسارح اإلسبلمية نتخالف في سبيل اهلل 
أـ نتخالف انتالاران ألىوائنا كنفوسنا؟! كاهلل إنك  لتالموف أننا نتخالف انتالاران ألىوائنا كنفوسنان 

عهارجان ل  ةكن  ذلك ألف المسلمين من قبل كانوا ةختلفوف كلكن التخالف ل  ةكن ةباث فيه 
المتخالفوف في الرأم ةتخذكف من  رائه  الخاصة به  أسلحة فتاكةن ليجالوا منها عدة قتل 

كإساءةو كعسل و على ااخرةن بل عكفيرو كما إلى ذلك لآلخرةنن كل ىذه الخبلفات المستررةة 
يفة أقامه  اليـو كانت موجودة باألمسن كلكن المسلمين كانوا ةمارسوف من ىذه االختبلفات كظ

اهلل عليها ث  إف كبلن منه  ةاذر صاحبون ألف مباث ىذه االختبلفات ل  ةكن حظ نفس ل  ةكن 
ىولن من األىواءن كلذلك فكاف المتخالفوف متاانقين دائمانن كانوا متفقين دائمانن كل  ةكن فرةعه 
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لى عدك متى حالل منه  ةسل  فرةقان إلى عدكن ل  عكن فئة منه  عسل  فئة من ىؤالء المسلمين إ
ىذا؟! في أم عارةخو حالل؟! كاف المتخالفوف ةاذر باضه  باضان عمامان كما لو أف أرباة من 

المسافرةن اختلفوا في اعجاه القبلة في سواد ليل مظل ن فاجتهدكا كما أمر اهلل فهدم كل منه  
اخر في إلى جهة من الجهاتن كنفذ كل منه  ما أمر اهلل صلى ىذا في ىذه الجهة كصلى ا

الجهة الثانيةن كصلى ااخر في الجهة الثالثةن كصلى الرابع في الجهة الراباةن كظيفةه أقامه  اهلل 
عليها فأقاموىا كما أمرن كلما انتهوا من صبلعه  عادكا متاانقينن عادكا متآخيينن عادكا متااكنينن 

اهللن كعطبيقان لما قد قضى بو اهلل  ألف ىذا الذم ع  ل  ةكن انتالاران للذاتن كإنما كاف انتالاران ألمر
عز كجلن أما اليـو فالمسألة ذاعها عقعن كلكن كبلن منا ةجال من رأةو سبلحان ليبتر بو حياة صاحبون 

ةجال من رأةو سبلحان ليجال منو سلمان ةستالي بو على كياف صاحبون كلما رأل األعداء ىذان 
لةن كراحوا ةنفخوف فيما بيننا مزةدان من أسباب صفو ث  اعخذكا من ىذه الظاىرة أحبولة كأم أحبو 

الخبلؼ كالتهارج كحاؽ فينا قوؿ اهلل عز كجل  )ذىًلكى بًأىف  الٌلوى لىٍ  ةىكي ميغىيٍّران نػٍٍّامىةن أىنٍػاىمىهىا عىلىى قػىٍوـو 
 حىت ى ةػيغىيػٍّريكٍا مىا بًأىنفيًسًهٍ (

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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 ٚؽ١ٕٕه ٌوٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ثبٌطو٠مخ اٌزٟ رشبءػجّو ػٓ ؽجه 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

حده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل ك 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 ول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتق

لقد علمت  أف اإلةماف باهلل كرسولو ال ةت  إال بالنهوض على ركنين البد  منهما. أما أكلهما فاليقين 
الذم ةحتضنو الاقلن كأما الثاني فالحب الذم ةهيمن على القلب. إةماف باقل عارو عن الحب ال 

جل  ةـو القيامةن كإةماف ةتمثل في حبٍّ ال ةحتضنو ةقين عقلي ليس ةػياىدُّ إةمانان في ميزاف اهلل عز  ك 
ن كحدةثنا عن  إةمانان في ميزاف اهلل عز  كجل  ق . كحدةثنا اليـو عن الركن الثاني أال كىو الحبُّ

 حبٍّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  الذم ىو فرعه عن حب اهلل عز  كجٌل.

د ةقينو الاقلٌي بأٌف محمدان رسوؿه حقانن بل البٌد من أف عهيمن محبة ال ةػياىدُّ اإلنساف مؤمنان بمجرٌ 
 رسوؿ اهلل على قلبون كلقد سمات  باألمس الحدةث المتفع عليوهلل

 )ال ةؤمن أحدك  حتى أكوف أحب إليو من مالو ككلده كالناس أجماين(

 أك بدافع من األنانية ق . قالها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  مبلغان عن اهلل كل  ةقلها استكباران 

كإذا عبيٌػنىت ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل فاف من شأف الحب أةٌان كاف نوعو كأةٌان كاف المحبوب أف 
ةحتضن كل ما ةيذىكٍّري بالمحبوبن ىذه حقيقة ال ةستطيع أف ةنكرىا ال المؤمن كال الفاجر كال 

ى كل ما ةذكره بذلك المحبوب كالبٌد أف الملحد أك الفاسعن فمن أحب كائنان ما البد أف ةحن  إل
ةهتاج شوقو إلى المحبوب كٌلما رأل ما ةذكٍّريه بو بل كلما مر  بما ةذٌكره بو من مكاف أك زمافن ال 
مجاؿ للنقاش في ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل. فمن أحب شخالان ما حبان حقيقيان إذا رأل شيئان مما 

تالع بو إذا ر ه اىتاجت من جٌراء ذلك الذكرل في قلبو ةخاٌلو كثوبن كنالن ككتابن كأم شيءو ة
كاىتاج الحنين إلى محبوبو من جراء ذلكن إذا مر  بمنزؿ المحبوب اىتاج الحنين إلى المحبوب 
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لدل مرأل ذلك المرء ذلك المنزؿ كإذا رأل أم أثر من  ثاره اىتاج في قلبو الحب لذلك الذم 
أر خىوي بينو كبين نفسو ع   في ذلك الزماف أك علك الساعة لقاء ىيمن حبو على قلبون كإذا مر  بزماف 

مع محبوبو ىي جتو علك الساعة إلى ذكرةات ال ةستطيع أف ةنساىا أك أف ةتناساىان أفي الناس من 
 ةنكر ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل؟

مٌنا بل بانفااؿ ما أظن في الاقبلء من ةينكر ىذه الحقيقة التي نتفاعل ماها جمياان ال باختيار 
قسرم كما عقولوف. فتاالوا إلى القلب الذم ىيمنت عليو محبة رسوؿ صلى اهلل عليو كعلى  لو 

كسٌل ن ىيمنت محبة رسوؿ اهلل حقان على قلبو كرأل الثوب الذم كاف ةرعدةو رسوؿ اهللن ماذا ةفال 
جوان  قلبو الحنيني  مرأل ذلك الثوب أماـ عينيو كقد ر ه؟ البد أف ةهتاج من جوارحو من أقالى

 إلى المالطفى صلى اهلل عليو كسل  كالبٌد أف ةبػيرٍّحىو الروؽ إليو.

رأل المنزؿ الذم كيلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن رأل الغار الذم رسوؿ اهلل 
كىو  صلى اهلل عليو كسل  ةـو ىجرعون مر  باليـو الذم كيلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل 

ةحٌب رسوؿ اهللن ماذا عفال بو ىذه المذٌكرات كٌلها من زماف أك مكاف؟ ال رةب ةا عباد اهلل أف 
كلكنها عقدح زناد الروؽ المبرح  –ال أقوؿ زناد الحٌبن الحٌب موجود  –ىذه المذكرات عقدح 

 إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فمن أنكر ذلك فقد أنكر سببو كىو الحٌب.

مور التي عذكر اإلنساف بأمر من أمور الدةن أك بماضو من ماضي الرسل كاألنبياء شاء اهلل ىذه األ
 عز كجل أف ةػيٍاجىنى كثيره منو بالاباداتن أنت  عقرؤكف قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ٍن حىج  اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمىرى فىبلى جي  نىاحى عىلىٍيًو أىف ةىط و ؼى ًبًهمىا كىمىن )ًإف  الال فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمن شىاىآئًًر الٌلًو فىمى
 [.ُٖٓعىطىو عى خىٍيران فىًاف  الٌلوى شىاًكره عىًلي ه( ]البقرة هلل 

 ما مانى ىذا الكبلـ؟ 

)ًإف  الال فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمن شىاىآئًًر الٌلًو( مالمة من الماال  التي شاء اهلل عز كجل أف عالطبغ بها حقيقة 
ة جرت في أةٌاـ خليل الرحمن سٌيدنا إبراىي  على نبٌينا كعليو الالبلة كالسبلـ ةـو دةنٌية منذ كاقا

شاء اهلل عٌز كجٌل أف ةترؾ زكجتو كطفلو في ذلك المكاف بين الالفا كالمركةن عباتو الزكجة كىي 
نا ن عقوؿ إلى أةن عىدىعينىا؟ ل  ةرٌدن إلى أةن؟ ل  ةردن قالت لوهلل  اهلل أمرؾ بهذا؟ أشار إليها أف 

قالتهلل لن ةتركنا اهلل إذان. كاشتد عليها كعلى كليدىا الظمأ باد أٍلمو كباد حين فراحت عبحث عن 
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الماءن راحت عساى صاعدةن إلى الالفا راجاةن إلى المركة عائدةن إلى الالفا راجاةن إلى المركة فراء 
ناحو األرض كإذا اهلل عز كجل أف ةباث ملكو جبرةل على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـ فضرب بج

ن من ىنا جال اهلل عز كجل من الالفا  بالماء ةنهمر كةنفجر من علك البقاة كذلك  ىو ماء زمـز
كالمركة شايرعين من الراائرن لماذا؟ ألنها عحمل ذكرلن إذان فبياف اهلل عز كجل ةاٌلمنا كيف 

أنبياء اهلل كرسلو فوؽ ىذه نحتفل بالذكرةات التي عرب  ما بيننا كبين ماضو ةبرز مانى عبودةة كثيرو 
 األرض.

 [.ُِٓ)كىاع ًخذيكٍا ًمن م قىاـً ًإبٍػرىاًىي ى ميالىلًّى( ]البقرة هلل 

 لماذا مقاـ إبراىي  بالذات؟ إحياءن لذكرل كقوفو في ذلك المكاف كصبلعو في ذلك المكاف.

كما قاؿ رسوؿ   لماذا الٌطواؼ حوؿ بيت اهلل الاتيع كقد علمنا أف البيت حجارة ال عنفع كال عضر
اهلل صلى اهلل عليو كسل ؟ لكٌن األمر ةحمل ذكرل كبيافي اهلل عز كجل ةأمرنا أف نحتضن الذكرةات 

 التي عرعب  بااطفةن عرعب  ًبًودٍّن التي عغذم مزةدان من الحٌب الذم ةنبغي أف ةهيمن على الفؤاد.

الذكرةات المرعبطة بماضو عزةزو عاالوا ننظر إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كيف كاف ةحتفي ب
 على القلبن بماضو ةيذٌكر باهلل عٌز كجٌل كحرماعو.

ريًئيى المالطفى صلى اهلل عليو كسل  صائمان ةـو االثنينن سيًئلى عن ذلكن قاؿهلل )ذلك ةـو كلدت 
 فيو(. إذان ىو ةحتفي بيـو ميبلده كالحدةث صحي  ةا عباد اهلل.

إلى المدةنة كسمع أف ةهودان ةالوموف ةـو عاشوراء كقد مر   ىاجر المالطفى صلى اهلل عليو كسل 
ذلك اليـو فابلنن سأؿ عن السببن قيل لوهلل إنو اليـو الذم أنجى اهلل عز كجل فيو موسى كمن ماو 
من فرعوف كقومون كعأٌكد المالطفى صلى اهلل عليو كسل  من ذلك فقاؿهلل )نحن أكلى بموسى من 

ـ ذلك اليـو كأمر من كاف مفطران أف ةمسك إلى المساءن إنها بني إسرائيل( كأمر أصحابو بالالو 
 الذكرل كإنو إحياء من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  لتلك الذكرل.

اسماوا ةا عباد اهلل كعأملوا بقلوبك  بأبالارك  كبالائرك . رجع المالطفى صلى اهلل عليو كسل  من 
ئع بيوعها قاؿ صلى اهلل عليو كسل هلل )ىذه طابة( غزكة عبوؾ كلمػٌا دنا من المدةنة المنورة كبدت طبل

ث  التفت إلى أحد كقاؿهلل )كىذا أحد جبل ةحٌبنا كنحٌبو(ن لماذا ىذا الغزؿ من رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسل  بجبلو ىو الالخر الاللدن ال ةاي كال ةفه ن ىو رمز للجمادات؟ )جبله ةحبنا كنحبو(؟! 
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ن ديفنوا في سف  ذلك الجبلن أكلئك الذةن ةحتضنه ن ألنو ةحمل ذكرل أكلئك الرهداء الذة
 ةحتضن دماءى  الزكٌيةن سف  ذلك الجبل.

إذان ىي الذكرل عزةزةه على القلب. كإذا كاف القلب ةحتضن حٌبان أةٌان فبل بٌد أف ةحتضن ذكرةات 
ذا ماداـ أنو ىذا الحبن بينهما عبلـز دائ  ةا عباد اهللن ال ةنبغي ألحدو أف ةرٌك أك أف ةرعاب في ى

 من البرر كماداـ أف إنسانيتو ل  ةتسٌرب إليها شذكذه ق .

من حٌبنا  –كأرجو أف ةكوف كافران  –أننا جمياان نتمتع بقس و  –كىذا ما أعلمو  –إذان فاذا كنا نال  
لرسولنا محٌمد صلى اهلل عليو كسل ن إذا ثبت أف أفئدعنا عحتضن ىذا الحب أفيياقل أف نمٌر 

كرةاعو إف بذكرةات مكانٌية أك زمانٌية أك بمتاعو أك أٌم شيء  خر ىل ةاقل أال عحرؾ بذكرل من ذ 
ىذه الذكرةات الزمانٌية أك المكانٌية حقيقة الحب المهيمن على قلوبنا؟ ىل ةاقل أال ةتحوؿ ىذا 
الحب إلى حنين كشوؽ إلى ىذا الحبيب الذم  منا بو كل  عكتحل أعيننا برؤةتو؟ أفيياقل ىذا ةا 

ؤالء الناس؟ ال ةياقلن البد أف ةستبد الحنين إذا مر  بنا ذلك اليـو الذم كلد فيو رسوؿ اهللن ذلك ى
اليـو الذم  ذف اهلل عز كجل فيو أف ةجال من كجوده بيننا رحمة للاالمين. ةا سبحاف اهلل! حسنان 

ىل ةمكن  –ة مكانٌية كانت أك زمانيٌ  –اىتاجت مراعر الحب بين جوانحنا لمناسبة ىذه الذكرل 
للحنين الذم ةهتاج في الفؤادن ىل ةمكن للروؽ الذم ةهيمن على القلب أف ةختفي إذان الختنع 
اإلنسافن البد أف ةياٌبر عن حنينون البد أف ةياٌبر عن اىتياجون البٌد أف ةياٌبر عن شوقون كيف ةياٌبر؟ 

ةياٌبر بالنغمةن لو أف ةياٌبر بالالـو كما فال لو أف ةياٌبر بالطرةقة التي ةراءن لو أف ةياٌبر بااىةن لو أف 
رسوؿ اهللن لو أف ةابر بأم طرةقة ةػيٍبًردي بها لظى حنينو إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ةجلس 
مع إخوانو كما كاف ةقوؿ ذلك الالحابٌيهلل عاالوا بنا نؤمن ساعةن ةجمع إخوانو على عبلكة شمائل 

اهللن على الثناء على اهلل الذم ابتاث لنا حبيبو محٌمدان رسوؿ رسوؿ اهللن على عبلكة سيرة رسوؿ 
 اهللن عندئذو ةبرد لظى قلبو كحنين فؤاده المهتاج بسبب ىذه الذكرل التي مٌرت بو.

ال نستطيع إال أف نياٌبر عن الروؽ الذم ةهيمن في أفئدعنا  –بل ال أقوؿ لنا  –إذان ةا عباد اهلل لنا 
ى اهلل عليو كسل  بأٌم طرةقة عرضي اهلل سبحانو كعاالىن المهٌ  أال لمركر ذكرل رسوؿ اهلل صل

 عكوف الطرةقة مٌما ال ةٌتفع مع شرع اهلل سبحانو كعاالى.

نا  ىذه حقيقة فرغنا منها ةا عباد اهلل كال نقولها لنناقش بها قساة القلوب فهؤالء ال ةناقىروفن 
لقد كاف جبلي أحد أىحىن  من أصحاب ىؤالء كماذا عسى أف ةفيد نقاشك ألكلئك القساة القلوب ك 
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القلوبن كلقد كاف جبل أحد الذم عغزؿ بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أكثر لينان من قلوب 
ن لكنني أقوؿ ىذا الكبلـ ألعٌبر من خبلؿ ذلك بجزء من اشتياقي إلى رسوؿ  ىؤالء الناس اليـو

ك  عركف فيو شيئان ةبرز لظى اشتياقك  إلى رسوؿ اهللن كأعتقد أنك  عطربوف لسماع ىذا الكبلـ ألن
 اهلل صلى اهلل عليو كسل .

فاف أنكر من أنكر ىذا الذم أقوؿ فانٌه  في الحقيقة ال ةينكركف التابير في ىذه المناسبة عن حٌبنا 
لرسوؿ اهللن ال ةينكركف التابير عن الروؽ البلىب الذم ةيهيمن لدل مركر ىذه الذكرل برسوؿ اهلل 

ٌنه  ةنكركف مالدر ذلك أال كىو حبُّ رسوؿ اهللن ىذا ما أجـز بون كال أدىؿ  على ذلك من كلك
أنك عتبع حاؿ ىؤالء الناس فبل عرل فيه  من ةقـو قبيل الفجر ليقف بين ةدم اهلل ميستغفرانن ال 

عجد فيه  من ةرٌؽ منو القلب كالفؤاد في علك الساعة من السحر ليبكي كةتخٌرع كةتضاءؿ 
زؿ الرحمات من اهلل عز كجلن ال عجد فيه  من إذا صلى جلس متأدبان في مكاف صبلعو ةتلو ةستن

أكراد الالبلة البادةة ث  ةبس  كفيو بذؿ كضراعة إلى اهللن الن بل إٌف أحدى  ليقوؿهلل إف بس  
رة  الكف إلى سماء الرحمة اإللهية بدعة إذان كاف رسوؿ اهلل مبتدعان عندما قاؿهلل )إف رٌبك  حييٌّ ك

ةستحي من عباده إذا بسطوا أكفه  إليو أف ةردىا خائبة(ن إذان كاف رسوؿ اهلل مبتدعان حينما بس   
كفيو إلى السماء ليلة بدرن إذان رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كاف مبتدعان عندما صلى بالقـو 

 صبلة االستسقاء كبس  كفيو إلى السماء ةستنزؿ رحمة اهلل سبحانو كعاالى.

اهللهلل اىنؤكا  بأف اهلل عز كجل غرس محبة رسوؿ اهلل في قلوبك ن إذان أبررك  كأبرر نفسي عباد 
بأننا سنكوف غدان من اإلخواف الذةن عرٌوؽ إليه  رسوؿ اهلل ةـو قاؿهلل )كددت أني لو رأةت 

إخواننا(. الله  اجالنا بمنٍّكى كجودؾ من إخواف حبيبك المالطفى الذةن عروؽ إليه  كل  ةرى ن 
ت لنا في سبيل ىذا الدعاء بضاعة إال بضاعة الحب كالتابير عن ىذا الحب في ةـو ذكراهن ليس

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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ِه { ُٛ بِد اٌَِٝ إٌُّ َّ َٓ اٌظٍُُّ ِِّ ُْٕٛا ٠ُْقِوُعُُٙ  َِ َٓ آ ُّٟ اٌَِّن٠ ٌِ َٚ  }هللّاُ 

 

كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على  كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

غامران من األمن   ةة في كتاب اهلل عز كجل استوقفتني قبل قليل طوةبلن كباثت في كياني شاوران 
 كالطمأنينة كاالعتزاز كالنروةن علك ىي قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

اًت ًإلىى النػُّويًر كىال ًذةنى كىفىريكٍا أىٍكلًيىآؤيىي ي الط   اغيوتي )الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى
 [.ِٕٓاًت( ]البقرة هلل ةيٍخرًجيونػىهي  مٍّنى النُّوًر ًإلىى الظُّليمى 

ث  إف مزةدان من النروة طاؼ برأسي عندما كقفت عند ااةة األخرل التي عؤكد كعزةد من مانى 
 ىذه ااةة التي استوقفتنين علك التي ةقوؿ اهلل فيهاهلل

اًفرًةنى الى مىٍولىى لىهيٍ ( ]محمد هلل  [ُُ )ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

إذان فأنا عبد اهلل المدلل المقي  في أكنافون أنا عبده المكلوء بوالةتو كبرعاةتو ألنني ممن  من بو 
كممن عرفو ربان كاحدان فردان صمدان منو االبتداء كإليو االنتهاء. أجلن أنا لست مضياان في جنبات 

االضطرابات النفسيةن لن  األرضن أنا لست ةتيمان كال مييىت مان في صحارم الدنيان لن عتخطفني
عتخطفني أمراض الكآبةن لن عتاليدني أفخاخ الطغاة كقول الرر في الاال  ألنني مكلوء بوالةة 

 اهللن ألنني من أكلئك الذةن قاؿ اهلل عنه هلل

 [.ُُ)ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا( ]محمد هلل 

كياني كركحان من االعتزاز ىيمنت على شاورم. أنا! إف نروة غامرة طافت ب –أةها اإلخوة  –حقان 
من أنا؟! أنا عبد اهلل المدلل كما قلت لك  في أكنافو كأعتقد أف ىذا الراور الذم طاؼ بكياني 
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عندما استوقفتني ىذه ااةة في كتاب اهلل عٌز كجٌل البد أف ةطوؼ برأس كل كاحد منك ن البد 
 أخذ ةتأمل فيهاهلللكٌل كاحد منك  إف أكقفتو ىذه ااةة ك 

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل   [ِٕٓ)الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى

البٌد أف عطوؼ بك  ىذه النروة الغامرةن البد أف عطمئنوا إلى أنك  لست  مضي اين فابلن في جنبات 
ان أجلن لن عتخطفك  االضطرابات النفسية األرضن لست  اليتامى أك المييىت مين في صحارم الدني

كال أمراض الكآبةن لن عقودك  االضطرابات النفسية المختلفة إلى المخدرات كالمسكرات 
كنحوىا ذلك ألنك  عايروف في كبلءة من كالةة اهللن عايروف في كبلءة من حماةة اهللن )ذىًلكى بًأىف  

اًفرًةنى الى مىٍولىى لىهيٍ (.الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا كىأىف  الٍ   كى

البد أف ةنرد كل كاحد منك  كقد طافت النروة بكيانو النريد الذم لق نػىنىا اهلل عز كجل إةاه إذ 
 خاطبنا ملقنان قائبلنهلل

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى ةػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل

 ا ربي أجلن أجل ة

 )ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى ةػىتػىوىل ى الال اًلًحينى(.

بل إني ألعتقد أف ىذا الراور ةنبغي أف ةطوؼ برؤكس المسلمين جمياانن ةنبغي أف ةطوؼ بكياف 
اهلل إةمانان حقيقيانن الاال  اإلسبلمي كلٍّو ممثبلن في شاوبو كقياداعو. مادمنا قد شىريفٍػنىا باإلةماف ب

كالةتو لنا  –مادمنا قد شىريفٍػنىا بمارفة أننا عبيده المملوكوف لو كبأننا موصولوا النسب إلى كالةتو 
ذلك ىو خالع الكوف كلٍّون ذلك ىو مدةر الاال  أجمعن البد أف عطوؼ ىذه  –كحماةتو إةانا 

 في شاوبو كفي قياداعو. –كما قلت لك   –المراعر بكياف الاال  اإلسبلمي كلٍّو أةنما كاف ممثبلن 

ةا عجبان ةا عباد اهللن ةا عجبان لمن عرؼ اهلل كعرؼ كيف أنو مكلوء بوالةة اهلل لو كعرؼ كيف أنو 
مكلوء بكنفو كحماةتو ث  إنو ةالر على أف ةهب  من عرش كالةة اهلل لو ليستسل  للطغياف كقول 

ينان لطغيانون ةا عجبان لمن ةستبدؿ بوالةة اهلل الرر ث  ليجال من نفسو سجينان بين أةدةه ن سج
 كالةة الطغاة من عباد اهلل سبحانو كعاالى.
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قول الرر ىذه التي عتقاذؼ المسلمين من ةسار إلى ةمين كمن ةمين إلى ةسار عابث به  كاىبىًث 
امت األقداـ بالكرة. عنادم بالدةمقراطية كعدعو إليها كعهدد الذةن ل  ةأخذكا أنفسه  بها ماد

المركب الذم عستطيع أف عمتطيو لتالل إلى مالالحها كما دامت الخادـ األمين الذم عستطيع أف 
عسوقو إلى مغانمها كمغتالباعهان فاذا رأت أف الدةمقراطية ال عخدـ إال أصحابها كأف الدةمقراطية 

ف ما إنما عهدم أصحابها إلى الحع فيتمسكوف بو كعالرفه  عن الباطل فيارضوف عنو إذان سرعا
عركغ قول الرر ىذه إلى المناداة باالستبدادن إلى الدعوة إلى االستبدادن إلى حماةة االستبداد 

كالمستبٌدةن إلى  خر قطرة. إنها ليست دةمقراطية كال استبدادان كإنما ىي المالال  الرعناء عبتغي 
 مها كلبلوغ أىدافها.قول الرر أف عجٌندىا لهان عبتغي قول الرر أف عمتطينا رىكيوبىان لبلوغ مغان

ةا عجبان لمن ةستبدؿ بوالةة اهلل ككنفو فيالرُّ على أف ةهب  من عرش ىذه الوالةة الربانية لو ث  
 ةستسل  لسجن ىذا الطغياف أك ةستسل  لقول الرر ةا عباد اهلل.

ك لو أما نحنن فنحن عباد اهلل المؤمنوف بون نحن عباد اهلل الذةن عرفناه ربٌان كاحدان لنا ال شرة
كعرفنا أنفسنا عبادان لون عاىدناه على أف نكوف عند النهج الذم أمرنا بالسير فيو جهد استطاعتنان 

عاىدناه على أف نيارض عن كل ما حذ رىنىا اهللي عز كجل منو جيهد استطاعتنان إذان فولينا ىو اهلل 
من عرش كالةة اهلل لنا  سبحانو كعاالىن علك ىي ىوةتنا ةا عباد اهللن علك ىي حقيقتنان لن نهب 

أبدانن لن نولي كجوىنا شطر أم جهة من جهات الاال  التي عجتذبنا إليها لمالالحهان لمغانمها 
ابتغاء الهيمنة علينا كعلى حقوقنان ككيف؟ كيف نستبدؿ بالساادة شقاء! كيف نترؾ الساادة التي 

م ةسيل لاابو على الرقاء ةجتذبو طمأننا اهلل عز كجل فيها ليسيل لاابنا على الرقاء! كمن ذا الذ
 لنفسو ةا عباد اهلل!

ىذه خبلصة ذكرعها لك  من كحي النروة التي طافت بكياني. كالحٌع أقوؿهلل عندما كنت أقف قبل 
 فترة من ىذا اليـو أماـ ىذه ااةة الحبيبة المحٌببة إلينا 

 [.ًِٕٓإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل  )الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمىاتً 

كإنني أقوؿ لك  بحٌع مبرران كأقوؿ لنفسيهلل مادمنا نايش داخل كبلءة اهلل عٌز كجٌلن مادمنا ناتز 
بوالةة اهلل لنان مادمنا صادقين في مااىدة اهلل عز كجل أننا لن نتخذ من دكنو كليان فانني أبرر 

لطمأنينة ستظل الظٌل المبلـز لنا كبأف نروة الساادة نفسي كأبررك  بأف األمن لن ةغادرنا كبأف ا
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ستظٌل عطوؼ بنان كمن ذا الذم ةرٌك في أف  حماةة اهلل سبحانو كعاالى إذا عابات أم ة فاف  ىذه 
 األمة عناؿ كل مانى من مااني الساادة.

يرو من عباد اهللهلل الريء األخير الذم أرةد أف أقوؿ لك هلل جواب عن سؤاؿ ربما ةطوؼ بذىن كث
منك ؛ عرل ىل لهذه الفتن التي عتدج ى من حولنا في مرارؽ األرض كمغاربها أف ةالل شيء من 
عدكاىا إلينا؟ أقوؿ لك  في الجوابهلل اسماوا كبلـ اهلل سبحانو كعاالىن إنو ةجيبك  كلكأنو نزؿ 

 البارحةن إنو الجواب الذم ةحمل في طياعو البررل لك هلل

انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى( ]األنااـ هلل  )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلى ٍ   [.ِٖةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

 أسمات ؟! أعدبرع  ىذا الكبلـ؟! 

انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى(.  )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

اسمك  كباس  أمتنا في شامنا ىذه أننا مؤمنوف باهلل كأننا كاثقوف بأننا سنلتـز إنني أعلن باسمي كب
باهد اهلل عز كجل ما كىًساىنىا ذلكن إذان فلسوؼ ةكوف األمن حليفنا كلسوؼ لن ةغادرنا األمن أبدانن 

 علك ىي برارة رٌب الاالمين لنا.

انػىهي  ًبظيلٍ    و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى(.)ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

اجالنا الله  جمياان من  –قادة كشابان  –الله  إنا نرهدؾ أننا مؤمنوف بك فاجالنا الله  جمياان 
( حتى نكوف من اامنين في دنيانا كعقبانا. أقوؿ قولي ىذ انػىهي  ًبظيٍل و ا )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

 كأستغفر اهلل الاظي .

 عارةخ الخطبة

 َُُِ/ َِ/ ِٓ الموافع  ُِّْن  ربيع األنور  ِِن  الجماة    

 }الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمىاًت ًإلىى النػُّويًر {

حمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك ال
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

رؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبا
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سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 ةة في كتاب اهلل عز كجل استوقفتني قبل قليل طوةبلن كباثت في كياني شاوران غامران من األمن 
 ة كاالعتزاز كالنروةن علك ىي قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهللكالطمأنين

اًت ًإلىى النػُّويًر كىال ًذةنى كىفىريكٍا أىٍكلًيىآؤيىي ي الط   اغيوتي )الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى
 [.ِٕٓةيٍخرًجيونػىهي  مٍّنى النُّوًر ًإلىى الظُّليمىاًت( ]البقرة هلل 

مزةدان من النروة طاؼ برأسي عندما كقفت عند ااةة األخرل التي عؤكد كعزةد من مانى ث  إف 
 ىذه ااةة التي استوقفتنين علك التي ةقوؿ اهلل فيهاهلل

اًفرًةنى الى مىٍولىى لىهيٍ ( ]محمد هلل   [ُُ)ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

دلل المقي  في أكنافون أنا عبده المكلوء بوالةتو كبرعاةتو ألنني ممن  من بو إذان فأنا عبد اهلل الم
كممن عرفو ربان كاحدان فردان صمدان منو االبتداء كإليو االنتهاء. أجلن أنا لست مضياان في جنبات 

األرضن أنا لست ةتيمان كال مييىت مان في صحارم الدنيان لن عتخطفني االضطرابات النفسيةن لن 
طفني أمراض الكآبةن لن عتاليدني أفخاخ الطغاة كقول الرر في الاال  ألنني مكلوء بوالةة عتخ

 اهللن ألنني من أكلئك الذةن قاؿ اهلل عنه هلل

 [.ُُ)ذىًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا( ]محمد هلل 

منت على شاورم. أنا! إف نروة غامرة طافت بكياني كركحان من االعتزاز ىي –أةها اإلخوة  –حقان 
من أنا؟! أنا عبد اهلل المدلل كما قلت لك  في أكنافو كأعتقد أف ىذا الراور الذم طاؼ بكياني 
عندما استوقفتني ىذه ااةة في كتاب اهلل عٌز كجٌل البد أف ةطوؼ برأس كل كاحد منك ن البد 

 لكٌل كاحد منك  إف أكقفتو ىذه ااةة كأخذ ةتأمل فيهاهلل

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة هلل )الٌلوي كىلً   [ِٕٓيُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى

البٌد أف عطوؼ بك  ىذه النروة الغامرةن البد أف عطمئنوا إلى أنك  لست  مضي اين فابلن في جنبات 
ات النفسية األرضن لست  اليتامى أك المييىت مين في صحارم الدنيان أجلن لن عتخطفك  االضطراب

كال أمراض الكآبةن لن عقودك  االضطرابات النفسية المختلفة إلى المخدرات كالمسكرات 
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كنحوىا ذلك ألنك  عايروف في كبلءة من كالةة اهللن عايروف في كبلءة من حماةة اهللن )ذىًلكى بًأىف  
اًفرًةنى الى مىٍولىى لىهي   ٍ (.الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى

البد أف ةنرد كل كاحد منك  كقد طافت النروة بكيانو النريد الذم لق نػىنىا اهلل عز كجل إةاه إذ 
 خاطبنا ملقنان قائبلنهلل

 [.ُٔٗ)ًإف  كىلًيٍّػيى الٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى ةػىتػىوىل ى الال اًلًحينى( ]األعراؼهلل

 أجلن أجل ةا ربي 

 ٌلوي ال ًذم نػىز ؿى اٍلًكتىابى كىىيوى ةػىتػىوىل ى الال اًلًحينى(.)ًإف  كىلًيٍّػيى ال

بل إني ألعتقد أف ىذا الراور ةنبغي أف ةطوؼ برؤكس المسلمين جمياانن ةنبغي أف ةطوؼ بكياف 
الاال  اإلسبلمي كلٍّو ممثبلن في شاوبو كقياداعو. مادمنا قد شىريفٍػنىا باإلةماف باهلل إةمانان حقيقيانن 

كالةتو لنا  –ا قد شىريفٍػنىا بمارفة أننا عبيده المملوكوف لو كبأننا موصولوا النسب إلى كالةتو مادمن
ذلك ىو خالع الكوف كلٍّون ذلك ىو مدةر الاال  أجمعن البد أف عطوؼ ىذه  –كحماةتو إةانا 

 قياداعو.في شاوبو كفي  –كما قلت لك    –المراعر بكياف الاال  اإلسبلمي كلٍّو أةنما كاف ممثبلن 

ةا عجبان ةا عباد اهللن ةا عجبان لمن عرؼ اهلل كعرؼ كيف أنو مكلوء بوالةة اهلل لو كعرؼ كيف أنو 
مكلوء بكنفو كحماةتو ث  إنو ةالر على أف ةهب  من عرش كالةة اهلل لو ليستسل  للطغياف كقول 

ةستبدؿ بوالةة اهلل الرر ث  ليجال من نفسو سجينان بين أةدةه ن سجينان لطغيانون ةا عجبان لمن 
 كالةة الطغاة من عباد اهلل سبحانو كعاالى.

قول الرر ىذه التي عتقاذؼ المسلمين من ةسار إلى ةمين كمن ةمين إلى ةسار عابث به  كاىبىًث 
األقداـ بالكرة. عنادم بالدةمقراطية كعدعو إليها كعهدد الذةن ل  ةأخذكا أنفسه  بها مادامت 

متطيو لتالل إلى مالالحها كما دامت الخادـ األمين الذم عستطيع أف المركب الذم عستطيع أف ع
عسوقو إلى مغانمها كمغتالباعهان فاذا رأت أف الدةمقراطية ال عخدـ إال أصحابها كأف الدةمقراطية 
إنما عهدم أصحابها إلى الحع فيتمسكوف بو كعالرفه  عن الباطل فيارضوف عنو إذان سرعاف ما 

المناداة باالستبدادن إلى الدعوة إلى االستبدادن إلى حماةة االستبداد عركغ قول الرر ىذه إلى 
كالمستبٌدةن إلى  خر قطرة. إنها ليست دةمقراطية كال استبدادان كإنما ىي المالال  الرعناء عبتغي 

 قول الرر أف عجٌندىا لهان عبتغي قول الرر أف عمتطينا رىكيوبىان لبلوغ مغانمها كلبلوغ أىدافها.
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لمن ةستبدؿ بوالةة اهلل ككنفو فيالرُّ على أف ةهب  من عرش ىذه الوالةة الربانية لو ث   ةا عجبان 
 ةستسل  لسجن ىذا الطغياف أك ةستسل  لقول الرر ةا عباد اهلل.

أما نحنن فنحن عباد اهلل المؤمنوف بون نحن عباد اهلل الذةن عرفناه ربٌان كاحدان لنا ال شرةك لو 
ون عاىدناه على أف نكوف عند النهج الذم أمرنا بالسير فيو جهد استطاعتنان كعرفنا أنفسنا عبادان ل

عاىدناه على أف نيارض عن كل ما حذ رىنىا اهللي عز كجل منو جيهد استطاعتنان إذان فولينا ىو اهلل 
سبحانو كعاالىن علك ىي ىوةتنا ةا عباد اهللن علك ىي حقيقتنان لن نهب  من عرش كالةة اهلل لنا 

ن لن نولي كجوىنا شطر أم جهة من جهات الاال  التي عجتذبنا إليها لمالالحهان لمغانمها أبدان 
ابتغاء الهيمنة علينا كعلى حقوقنان ككيف؟ كيف نستبدؿ بالساادة شقاء! كيف نترؾ الساادة التي 

ذبو طمأننا اهلل عز كجل فيها ليسيل لاابنا على الرقاء! كمن ذا الذم ةسيل لاابو على الرقاء ةجت
 لنفسو ةا عباد اهلل!

ىذه خبلصة ذكرعها لك  من كحي النروة التي طافت بكياني. كالحٌع أقوؿهلل عندما كنت أقف قبل 
 فترة من ىذا اليـو أماـ ىذه ااةة الحبيبة المحٌببة إلينا 

اًت ًإلىى النػُّويًر( ]البقرة   [.ِٕٓهلل )الٌلوي كىًليُّ ال ًذةنى  مىنيوٍا ةيٍخرًجيهي  مٍّنى الظُّليمى

كإنني أقوؿ لك  بحٌع مبرران كأقوؿ لنفسيهلل مادمنا نايش داخل كبلءة اهلل عٌز كجٌلن مادمنا ناتز 
بوالةة اهلل لنان مادمنا صادقين في مااىدة اهلل عز كجل أننا لن نتخذ من دكنو كليان فانني أبرر 

لنا كبأف نروة الساادة  نفسي كأبررك  بأف األمن لن ةغادرنا كبأف الطمأنينة ستظل الظٌل المبلـز
ستظٌل عطوؼ بنان كمن ذا الذم ةرٌك في أف  حماةة اهلل سبحانو كعاالى إذا عابات أم ة فاف  ىذه 

 األمة عناؿ كل مانى من مااني الساادة.

عباد اهللهلل الريء األخير الذم أرةد أف أقوؿ لك هلل جواب عن سؤاؿ ربما ةطوؼ بذىن كثيرو من 
فتن التي عتدج ى من حولنا في مرارؽ األرض كمغاربها أف ةالل شيء من منك ؛ عرل ىل لهذه ال

عدكاىا إلينا؟ أقوؿ لك  في الجوابهلل اسماوا كبلـ اهلل سبحانو كعاالىن إنو ةجيبك  كلكأنو نزؿ 
 البارحةن إنو الجواب الذم ةحمل في طياعو البررل لك هلل

انػىهي  بً   [.ِٖظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى( ]األنااـ هلل )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

 أسمات ؟! أعدبرع  ىذا الكبلـ؟! 
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انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األىٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى(.  )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

ىذه أننا مؤمنوف باهلل كأننا كاثقوف بأننا سنلتـز إنني أعلن باسمي كباسمك  كباس  أمتنا في شامنا 
باهد اهلل عز كجل ما كىًساىنىا ذلكن إذان فلسوؼ ةكوف األمن حليفنا كلسوؼ لن ةغادرنا األمن أبدانن 

 علك ىي برارة رٌب الاالمين لنا.

انػىهي  ًبظيٍل و أيٍكلىػًئكى لىهي ي األى   ٍمني كىىي  مٍُّهتىديكفى(.)ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

اجالنا الله  جمياان من  –قادة كشابان  –الله  إنا نرهدؾ أننا مؤمنوف بك فاجالنا الله  جمياان 
( حتى نكوف من اامنين في دنيانا كعقبانا. أقو  انػىهي  ًبظيٍل و ؿ قولي ىذا )ال ًذةنى  مىنيوٍا كىلىٍ  ةػىٍلًبسيوٍا ًإةمى

 كأستغفر اهلل الاظي .
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 ػغ١ت شؤٔه أ٠ٙب اإلَٔبْ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 يا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد ف

عجيب شأف ىذا اإلنسافن أغدؽ اهلل عز كجل عليو سلسلةن من المىٍكريمىات ميزه بها عن سائر 
الخبلئعن خىلىقىوي في أحسن عقوة  كبث  فيو من ركحو التي نسبها اهلل سبحانو كعاالى إلى ذاعو الاليةن 

اامو ألنو استكبر عليو كرفض أسجدى لو المبلئكة سجود عكرة ن طرد في سبيلو إبليس من رحابو كإن
االستجابة ألمر اهلل في السجود لون ث  إنو جل  جبللو أعلن عن عكرةمو لهذا المخلوؽ كعن عمييزه 

 عن سائر المخلوقات األخرل قائبلنهلل

ٍلنىاىيٍ  ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىي  مٍّنى الط يٍّبى  ـى كىحىمى ًثيرو مٍّم ٍن )كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى اًت كىفىض ٍلنىاىيٍ  عىلىى كى
 [.َٕخىلىٍقنىا عػىٍفًضيبلن( ]اإلسراء هلل 

ث  إف ىذا اإللو المتفضل بهذه السلسلة من المكرمات خاطب ىذا اإلنساف ةأمره بأف ال ةارض 
عن ذكرهن ةأمره بأف ال ةارض عن شكرهن ةأمره بأف ةالغي إلى كصاةاه التي سيخاطبو اهلل عز كجل 

 عن طرةع الرسل كاألنبياء ةقوؿ لوهلل بها

 [.ُِٓ)فىاذٍكيريكًني أىذٍكيرٍكيٍ ( ]البقرة هلل 

 ةقوؿ لوهلل

 [.ُِٓ)كىاٍشكيريكٍا ًلي كىالى عىٍكفيريكًف( ]البقرة هلل  

ةأمر اإلنساف بأف ةتوج وى إلى الوصاةا التي سيخاطبو بها كأف ةنفذىا ال لريء إال ألنها الضمانة 
 كفي عقباهلساادعو في عاجل حياعو 
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ا ةيٍحًييكيٍ ( ]األنفاؿ هلل  ا ال ًذةنى  مىنيوٍا اٍستىًجيبيوٍا لًٌلًو كىلًلر سيوًؿ ًإذىا دىعىاكي  ًلمى  [.ِْ)ةىا أىةػُّهى

 فماذا كاف موقف ىذا اإلنساف؟

أف أعرض عن ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كاف موقفو أف عراغل  –إال من رح  ربك  –كاف موقفو 
بالرجوع إلى أىوائًو كشهواعون كاف موقفو أف أعرض عن ىذه التاالي  التي  عن شكر ىذا المنا 

الحىقىوي اهلل عز كجل بها ال لريء إال لكي عكوف ضمانة لساادعون عانع شهواعو كأىواءىهن عكف من 
الدنيا كلها على ةومو مارضان عن الغد الذم ىو مقبل إليون كمرةن أخرل أقوؿ إال من رح  ربكن 

 ةا عباد اهلل أف ةكوف شأف اإلنساف ىكذا. أليس عجيبان 

سىخ رى اهلل عز كجل لك ةا ابن  دـ سماءه كأرضو كسىخ رى لك ما بينهما من الرةاح الهاب ة كالسحب 
المتراكمةن سىخ رى لك نبات األرضن سىخ رى لك ضركع األنااـ كلحومها فما لك عارض عن ىذا 

 قوؿ اهلل عز كجلهلل –كةا لؤلسف  –ساف اإللو الذم أكرمك كنامكن صدؽ على اإلن

 [.ِّ)كىبل  لىم ا ةػىٍقًض مىا أىمىرىهي( ]عبس هلل 

 كك  أشار بالخجل كاألسى عندما أمرُّ على ىذه ااةة ث  أرددىان ةقوؿ ربنا عن اإلنسافهلل

 [.ِّ)كىبل  لىم ا ةػىٍقًض مىا أىمىرىهي( ]عبس هلل 

جل بو لمنفاتك كلضماف ساادعك في عاجل متى عقضي ةا ابن  دـ ىذا الذم أمرؾ اهلل عز ك 
 حياعك ك جلها.

كمن الاجيب أةها اإلخوة أف المسخ رات الكونية التي استخدمها اهلل عز كجل لنا على اختبلفها 
 ماضية في الاكوؼ على االستجابة ألمر اهللن ماضية في عسبي  اهلل

ًه كىلىػًكن ال    [.ْْ عػىٍفقىهيوفى عىٍسًبيحىهيٍ (     ]اإلسراء هلل )كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحىٍمدى

عىوي كىعىٍسًبيحىوي( ]النور هلل   [.ُْ)كيلٌّ قىٍد عىًل ى صىبلى

من الاجب أف ىذه المخلوقات كلها عنفذ أمر اهلل عاكفة على عسبي  اهلل كعبادعو إال ىذا اإلنساف 
نع كصاةا اهلل عز كجل لياكف الذم اشمخر منو األنف كعانع أىواءه كما قلت بدالن من أف ةاا

 على عنفيذىا.
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 ةةه في كتاب اهلل البد أف أقرأىا كإف كانت  ةة سجدةن عثير ىي األخرل ألمان شدةدان لدل كل من  
 كاف ةتمتع بحساسية مرىفة أك ةتمتع بذكؽو إنساني سلي ن اسماواهلل

ن ًفي اأٍلىٍرًض كىالر ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي كىاٍلًجبىاؿي )أىلىٍ  عػىرى أىف  الل وى ةىٍسجيدي لىوي مىن ًفي الس مىاكىاًت كىمى 
( ]الحج هلل   [ُٖكىالر جىري كىالد كىابُّ

 ث  قاؿهلل

( ]الحج هلل  ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلاىذىابي ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى  [.ُٖ)كىكى

 بو؟! الحيواناتن الجباؿن أال عبلحظوف ةا عباد اهلل األل  الذم ةنتابنا في ىذا الذم ةخبرنا اهلل
الرجرن الدكاب كل ذلك عاكف على االستجابة ألمر اهللن كل ذلك عاكف على أداء الوظيفة 

 التي أقامها اهلل عز كجل عليهان حتى إذا جاء الحدةث عن اإلنساف قاؿهلل

ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلاىذىابي كىمىن ةيًهًن الل وي فى  ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى ( ]الحج هلل )كىكى ا لىوي ًمن مٍُّكرًـو  [.ُٖمى

 ةةه أخرلن أذكٍّري نفسي كأذكرك  بهان عجال اإلنساف ةذكب خجبلن من الاتاب الرقيع الذم 
 ةتضمنو ىذا الخطاب الربانيهلل

ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عى  ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى ٍن أىٍمًر رىبًٍّو( ]الكهف )كى
 [.َٓهلل 

 ث  قاؿ خطابان لناهلل

 [.َٓ)أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاء ًمن ديكًني كىىيٍ  لىكيٍ  عىديكٌّ بًٍئسى لًلظ اًلًمينى بىدىالن( ]الكهف هلل 

أمرم طردت إبليس من أجلك ن عكرةمان لك ن عركت  االلتفات إلى كصاةان عركت  االلتفات إلى 
 كاعخذع  من ىذا الريطاف الذم طردعو في سبيلك  كليان من دكني! أةكوف ىذا!

 اقرأ ىذا الكبلـ كردده عجد أف ةذةب كيانك خجبلن من اهلل عز كجل.

كإف إةماف المؤمن البد أف ةقوؿهلل ال ةا رب حاشاؾن ما اعخذنا من دكنك كليانن ما اعخذنا الريطاف 
اء لنان )أىنتى كىلًيػُّنىا( في الدنيا كااخرةن لكنو الضاف ىيمن على  كال غيره من جنود الريطاف أكلي

 كياناعنا كأنت ربنا القائلهلل
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 [.ِٖ)كىخيًلعى اإًلنسىافي ضىًايفان( ]النساء هلل 

 عباد اهللهلل عندما أقوؿ ما قالو اهللهلل

ًه كىلىػًكن ال  عػىٍفقىهيوفى عىٍسًبيحى   [.ْْهيٍ (     ]اإلسراء هلل )كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحىٍمدى

كثيركف ى  الذةن عسرم الرةبة إلى قلوبه  كعقوله  من ىذا الكبلـن كثيركف ممن خيًدعيوا 
براارات الال  كعاشوا فقراء إلى مضمونو ةتساءلوفهلل أفيمكن ىذا؟! جماده ةسب  اهلل! كةثني على 

 يقة دةنية.اهلل! كةذكر اهلل! كأقوؿ لك  إنها حقيقة علمية قبل أف عكوف حق

إف اهلل سبحانو كعاالى جال كسيلة اإلقباؿ إلى اهلل عز كجل الاقل الذم ةتمتع بو كالركح التي 
عسرم في كيانو فهل عتالوركف أنها ىي الوسيلة الوحيدة للتوجو إلى مارفة اهلل كللاكوؼ على 

 عسبي  اهلل كعبادعو؟! ال ةا عباد اهلل.

اعنا نحن البرر الركح كالاقل جال كسائل أخرل في كما جال اهلل عز كجل كسيلة ذلك في حي
حياة النباعاتن في الجماداتن في كل ما خلع اهلل سبحانو كعاالى. فبل عتالور أف الوسيلة التي بها 

 ةارؼ اإلنسافي رب وي محتكرة في كيانكن نا  ةا عباد اهللن قلت لك  مرة كىا أنا أعيدهلل

رمس عتجمع طيوره كثيرةه ككثيفة بين أغالاف الرجرة في كل صباح ما بين بزكغ الفجر كطلوع ال
التي عواجو غرفتي التي أرقد فيها كعنطلع ىذه الطيور ما بين الفجر كطلوع الرمس في عرنيمة 

جماعيةن في عسبي  هلل سبحانو كعاالىن حتى إذا طلات الرمس كانترر نورىا عفرقت ىذه الطيور  
 فغافلوف راقدكف في علك الساعة. –س أك ماظ  النا –كل إلى شأنون أما اإلنساف 

 أل  عالموا الحدةث الالحي  المتواعر عواعران مانوةان عن حنين الجذع إلى رسوؿ اهلل؟

ةخطب في أكؿ أمره مستندان إلى جذع في قبالة المسجد كعند جدار قبلتون ث   rكاف المالطفى 
لي أف  مره بالنع منبر لك؟ فقاؿهلل إف امرأة جاءت عقوؿهلل ةا رسوؿ اهلل إف لي غبلمان نجاران أفتأذف 

المسجد في مثل ىذا اليـو كإذا بمنبر قد نياًلبى  rإف شئت. كباد أةاـو أك أسابيع دخل رسوؿ اهلل 
لو في مكاف ذلك الجذع كأٍبًادى الجذع إلى زاكةة قاصيةو من المسجدن كقف رسوؿ اهلل ةخطب 

كالوت الناقة الارراءن نزؿ رسوؿ اهلل من كإذا بالقـو جمياان ةسماوف أنينان ةنباث من ذلك الجذع  
أف ةيٍدفىنى ذلك الجذع عحت  rالمنبر كاعجو إلى الجذع فاحتضنو كاستلمو حتى ىدأ ما بون ث  أمىرى 

 منبره.
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اإلنساف أقسى قلبان من الجمادات ةا عباد اهللن اإلنساف أقسى قلبان من ىذا الجذع الذم حن  إلى 
 .rرسوؿ اهلل 

نسافن علك ىي مركلتنا في أننا نايش نتقلب في ةى ٍّ متبلط  من نًاىً  اهلل علك ىي مركلة اإل
كعكرةمو ث  إنا نظل مارضين عن ذكر اهلل عز كجلن مارضين عن عنفيذ كصاةاهن لو نف ٍذنىاىا لما 
دنت إلينا فتنة من الفتنن لو نف ٍذنىاىا لما عسرب إلينا سوءه من أم أنواع السوء التي نسماها قد 

 ع ىنا أك ىنا أك ىناؾ.عنب

 ما المركلة في حياة ىذا اإلنساف؟

المركلة أف اإلنساف ةايش بين جاذبين ةا عباد اهللن أكلها جاذب الركح الهابطة إليو من المؤل 
األعلىن عجذبو إلى الالاود إلى مرضاة اهللن عجذبو بالحنين إلى االستجابة ألمر اهلل سبحانو 

 كعاالى.

كىو  rتمثل في الرهواتن في األىواءن في الريطاف الذم أخبر رسوؿي اهلل أما الجاذب الثاني في
 الالادؽ المالدكؽ أنو )ةجرم من ابن  دـ مجرل الدـ(.

اإلنساف ةايش بين ىذةن الجاذبينن فمنه  من استجاب لجاذب الركحن صاد إلى األعلى كجاىد 
كأىوائون كمنه  من رىكىنى إلى  في سبيل أف ةالاد إلى األعلى كأف ةتحرر من المحرماتن من شهواعو

 الدكف فاستجاب لداعي الرهوات كاألىواء كلكن اهلل ةقوؿهلل

 [.َُّ)كىمىا أىٍكثػىري الن اًس كىلىٍو حىرىٍصتى ًبميٍؤًمًنينى( ]ةوسف هلل 

الله  اجالنا بمنك كجودؾ من ىؤالء الذةن عوجهوا إلى األعلى كاستجابوا لنداء الركح التي عظل 
الاال  الالومن التي عظل عبث حنينها إلى اهللن عبث حنينها كشوقها إلى ةـو اللقاءن عبث حنينها إلى 

الله  اجالنا منه ن الله  كفػٍٍّقنىا أال نستجيب للمحـر من شهواعنا كأىوائنا ةا ذا الجبلؿ كاإلكراـن 
نكن أباٍدنىا على الفتن كلها ما ظهر منها كما بطن كعجلى علينا جمياان برحمتك كفضلك كإحسا

 إنك كليُّ التوفيعن كلي كل عوفيعن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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ٌِْؼمَبِة { َّْ هللّاَ َشِل٠ُل ا ْٛا أَ ُّ اْػٍَ َٚ خً  ُْ َفآطَّ ُٕى ِِ ْٛا  ُّ َٓ ظٍََ َّٓ اٌَِّن٠ ارَّمُْٛا فِْزَٕخً الَّ رُِظ١جَ َٚ { 

 

ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

ًو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلٍّ 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

داكد كالحاك  في مستدركو لقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فيما ركاه أحمد كأبو 
كالطبراني في ماجمو من حدةث ثوباف رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل 

)ستداعى عليك  األم  كما عداعى األكلة إلى قالاتها( قالواهلل أمن ًقلٍّةو نحن ةا رسوؿ اهلل ةومئذ؟ 
عز كجل من قلوب أعدائك  الرىبة قاؿهلل )بل أنت  كثير كلكنك  غثاء كغثاء السيلن كسيخرجن اهلل 

منك ن كسيقذفن في قلوبك  الوىن( قاؿ قائل منه هلل ما الوىن ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )حب الحياة 
 ككراىية الموت(.

لالك  عالموف أك سمات  ىذا الحدةث ةا عباد اهللن كىو حدةث صحي . كالغثاء عبارة عن الزبد 
بٍّوي المالطفى  الطافي كالفقاقيع التي عظهر على كجو السيل عند اشتدادهن ىذا ىو مانى الغثاء. ةيرى

صلى اهلل عليو كسل  المسلمين في ىذا الاالر بهذا الذم ةربو على كجو السيلن ةمؤل مر ه الاينن 
 فاذا مىسىٍستىوي زاؿ كغاب.

عرل لماذا ةحيع بالمسلمين ىذا الذم أخبر عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كقد ع  ذلك  
كف.  ؿ حاؿ المسلمين في مرارقه  كمغاربه  إلى ما ةربو المائدة من الطااـ ةتحل عي كما عر 

 حولها ااكلوفن عربيو دقيع كاقع ماثل أماـ أبالارنا كبالائرنا.

 كلكن لماذا حاؽ به  ىذا الذم أخبر عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ؟

لكن ىذا ىو الجواب باختالارن أما الجوابهلل حاؽ بالمسلمين ىذا ألنه  حكموا على أنفسه  بذ
 عفاليل الحدةث عن ذلك فهو ما ةنبغي أف أقوؿ لك  كما ةنبغي أف عسماوه.
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 كصف اهلل سبحانو كعاالى عباده المسلمين بأنه هلل

اًفرًةنى( ]المائدة هلل   [.ْٓ)أىًذل ةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنينى أىًعز ةو عىلىى اٍلكى

هلل بل قرارنا الذم اعخذناه أف نكوف أعزة كأىاب به  أف ةكونوا دائمان كذلكن فق اؿ المسلموف اليـو
على المؤمنين أذلة على الكافرةنن ةأمركننا فنطيع ةستخدموننا فنخدمه ن ةغتالبوف حقوقنا فننغض 

 الرأس الغتالابه .

 قاؿ لنا اهلل سبحانو كعاالىهلل 

 [.ْٔ)كىالى عػىنىازىعيوٍا فػىتػىٍفرىليوٍا كىعىٍذىىبى رًةحيكيٍ ( ]األنفاؿ هلل 

كأىاب بنا أف نكوف كذلك دائمانن فقاؿ المسلموف في ىذا الاالرهلل بل البد أف نتنازع على الفتات 
كالبد أف نتخاص  على الدكف من البضائع كالماؿ كإف عبددت كرامتنا من كراء ذلك كإف ضاعت 

 كحدعنا من كراء ذلك.

 مالداؽ قوؿ الراعرهللكلال ىذا قرره المسلموف إف بلساف القوؿ أك بلساف الحاؿ ةجاله  

 فانك أنت الطاع  الكاسي دع المكاـر ال عرحل لبغيتها كاقاد 

 خاطب اهلل المسلمين قائبلنهلل 

ٍبًل الٌلًو( ] ؿ عمراف هلل   [.َُّ)كىاٍعتىاًلميوٍا ًبحى

هلل بل إنو حبل عطاكؿ أمده كعقادـ بنا  –أم بررع اهلل كأكامرهن فقاؿ المسلموف  أك جلُّه  اليـو
ٍلنىاهي كعبرمنا بون كقرارنا أف نتركو كأف نبحث ةمينان كشماالن عن الحداثةن عن أمورو عهدهن لقد مىلى 

 جدةدةن لسوؼ نلتق  الحبلى الذم سنتمسك بو شرعة كمنهاجان من ىنا كىنا كىناؾ.

 ىكذا ةقوؿ المسلموف اليـو أك جله  إف بلساف القوؿ أك بلساف الحاؿ.

 ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ةى كىاعػ بػىايوا الر هىوىاًت فىسىٍوؼى ةػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مرة  هلل )فىخىلىفى مً   [.ٗٓن بػىٍاًدًىٍ  خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

كأىاب بنا البياف اإللهي أال نكوف كذلكن فقاؿ قائلوف من المسلمينهلل بل سنارض عن ذلك كلو 
 كلسوؼ نكوف ىذا الخىٍلف
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ةى كىاعػ بػىايوا الر هىوىاًت فىسىٍوؼى ةػىٍلقىٍوفى غىٌيان( ]مرة  هلل  )فىخىلىفى ًمن بػىٍاًدًىٍ  خىٍلفه أىضىاعيوا  [.ٗٓالال بلى

كنظرنا فوجدنا الكثرةى الكاثرةى من المسلمين في ىذا الاالر كجدنا فيه  من ال ةارؼ ًجٍذعيوي الركوع 
 كال ةارؼ جبينو السجودن قد أكغلوا في الرهوات كاألىواء.

 قاؿ اهلل سبحانو كعاالى لناهلل

 [.ِْـ هلل كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمى و مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفى( ]األناا)

أىاب بنا أال نكوف كأكلئك الناسن أعرضوا عن االلتجاء إلى اهلل كأمرنا عن الضيع كعندما عطوؼ 
ها إلى اهللن طلب منا أف نلتجئ بضراعة كمسكنة إلى اهلل عز بنا المحن كعتهددنا الفتن أف نفر من

كجلن قلنا بلساف الحاؿ أك بلساف القوؿهلل الن بل سنقبل إلى الال ن سنابد الال  الذم حفظناه 
برؤكسنا كلن نلتجئ إلى اهلل سبحانو كعاالى. أليس ىذا مالداؽ ما أقوؿ لك  ةا عباد اهلل؟ أف 

ةن حكموا على أنفسه  بأف ةكونوا )غثاء كغثاء السيل(ن كإنما  المسلمين في ىذا الاالر ى  الذ
كاف دكر المالطفى صلى اهلل عليو كسل  أف أخبرنا بهذا الذم سيؤكؿ إليو أمرنان كإنما أخبرنا 

رسوؿ اهلل عن ذلك كىو ل  ةره كبينو كبين ىذا الواقع جدار ةبلغ ًغٍلظيوي القركف المتطاكلة كلكنو 
 البارم إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . الوحي الرباني أكحى بو

أقوؿ لك  ىذا ةا عباد اهلل حتى ال ةاترض ماترض كال ةتساءؿ سائلهلل ألسنا مسلمين باد؟ ألسنا 
 مؤمنين باهلل عز كجل؟ أليست مساجدنا عامرة؟ أليست قبابنا كمآذنا باسقة صاعدة؟

قع ىو ىذا الذم ذكرعو لك . أمىرىنىا الجوابهلل كل ذلك شاائرن كل ذلك عقاليد كمظاىرن كلكن الوا
 اهلل عز كجل فأعرضنا ككصانا رسوؿي اهلل صلى اهلل عليو كسل  فاجتنبنا كصاةاه.

نا ن ال ةزاؿ في المسلمين قلة باقين على الاهدن ثابرةن على مباةاة اهلل عز كجلن صابرةن 
التي قالها رسوؿ اهلل متالابرةنن نا ن كلكنك  عالموف سنة من سنن اهلل عز كجلن علك السنة 

صلى اهلل عليو كسل  لزةنب رضي اهلل عنهان قالتهلل ةا رسوؿ اهلل أنهلك كفينا الالالحوف؟ قاؿهلل 
ثػيرى الخبث(.  )نا  إذا كى

نىةن ال  عياًليبىن  ال ًذةنى ظىلىميوٍا ًمنكيٍ  خىآص ةن كىاٍعلىميوٍا أىف  الٌلوى شىًدةدي اٍلًاقىاًب( ]األ نفاؿ هلل )كىاعػ قيوٍا ًفتػٍ
ِٓ.] 



  

 ~1764 ~ 
 

 ىكذا ةقوؿ ربنا سبحانو كعاالىن كىكذا بػىي نى لنا رسوؿ صلى اهلل عليو كسل .

 حىكى ى المسلموف على أنفسه  بهذا الذم ذكرعو لك ن كىا أنت  عركف مالداؽ ما أقوؿ.

 عنازعنا كقد أمرنا اهلل عز كجل باالعحاد كأمرنا اهلل عز جل بالتضامن.

الفتات كالتافو من الماؿ في سبيل أف نتضامن فػىاىكىٍسنىا ما أمرنا اهلل أمرنا اهلل عز كجل أف نضحي ب
عز كجل بو. ضحينا باالعحاد كالتضامن في سبيل الفتاتن في سبيل التافو من البضاعة كالماؿن 

عخاصمنا كعقارعنا كإذا باألمة الواحدة أصبحت جذاذان كأصبحت فئات كما عركف متقارعة 
 متخاصمة.

كإذا بوالء المسلمين الذم كاف هلل إذا بو قد عحو ؿ  –ن بايد أك من قرةب م –ننظر كنتأمل 
كأصب  كالءن للادك المرترؾن أصب  كالءن للادك المغتالبن بل أصب  خدمة ميٍالىنىة للادك الذم 

 عقاسمنا كال ةزاؿ ةتقاسمنان نا .

عن دجلو من كننظر إلى خداع ىذا الادك المرترؾ كمع ذلك فنحن نغمض الاين عن خداعو ك 
 أجل أف نترامى على خدمتو.

أال عركف إلى ىذا الادك المرترؾ ةاانع كةدعو في الظاىر كاللساف كالالراخ ةدعو إلى الدةمقراطية 
كإلى رعاةة حقوؽ اإلنساف كلكنو ةدافع دفاع المستميت عن االستبداد كعن الظل  كالطغيافن في 

أقوالو كشااراعو ةخادعنا بكلمات الدةمقراطية  سلوكو األرعن الالامت ةغذم االستبدادن نا ن كفي
كحقوؽ اإلنسافن كمع فالمسلموف إال من رحمه  اهلل عز كجل مالركف على أف ةكونوا خدمان لهذا 
الادك المرترؾن مالركف على أف ةارضوا عن نداء اهلل سبحانو كعاالىن مالركف على أف ةارضوا 

 ا قاؿهللعن الوعد الذم قطاو اهلل عز كجل على ذاعو عندم

ا اٍستىٍخلىفى ال ذً  ةنى ًمن )كىعىدى الل وي ال ًذةنى  مىنيوا ًمنكيٍ  كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هي  ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
 [.ٓٓقػىٍبًلًهٍ ( ]النور هلل 

كنحن نال  أف ىذا كبلـ اهلل كنال  أف كعد اهلل ال ةحلقو خيٍلفن كىذا شيء ةتجلى في حياة 
ل األكؿ الذم سبقنا من قبلن كمع ذلك فقد أعرضنا عن اإلكراـ الذم كعدنا اهلل بون أعرضنا الرعي

عن االستخبلؼ الذم كعدنا اهلل عز كجل بو في األرضن أعرضنا عن ذلك كلو في سبيل أف نكوف 
خدمان للمغتالبينن في سبيل أف نكوف خدمان للادك المرترؾ. ىذا مانى كبلـ رسوؿ كىذا ىو 
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ما قد حاؽ بنا عندما رأةنا كنظرنا فوجدنا فابلن أننا قد أصبحنا كما كصف رسوؿ اهلل السبب في
بدقةن أصبحنا غثاءن كغثاء السيلن كليت أننا شيبػٍٍّهنىا بالسيلن السيل ةفال األفاعيلن السيل ةفال 

 أفاعيل كثيرةن لكننا لسنا السيلن نحن الغثاء الذم ةربو على ىذا السيل.

ا من المترائمين كلسنا من اليائسين. نحن نظل من المتفائلين بتوفيع اهلل كمع ذلك فنحن لسن
ككرمون كلسوؼ نلتجئ إلى اهلل عنفيذان ألمره كعحقيقان لوصاةاه. لن نلتجئ إلى شرؽ كال إلى غربن 

 لن نخضع الرأس إال لمن خلع ىذا الرأس. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ٠ّب١ٔخ ٍالؽٕب األِؼ٠ٛ٘ٝزٕب اإل

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ه كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبد
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 هللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهلل

أعود اليـو مرة ثانية ألحدثك  عن الراـ كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عن الراـ. 
كحسبك  من ذلك الحدةث الذم ركاه أبو داكد كالحاك  في مستدركو كابن حباف بسند صحي  
من حدةث عبد اهلل بن حوالة أنو كاف في مجلس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فتحدث عن 

ع في المستقبل فقاؿ لو عبد اهلل بن حوالةهلل اختر لي ةا رسوؿ اهللن أم اختر لي المكاف فتنو ستق
الذم ةنبغي أف أفر  إليو من الفتن التي عتحدث عنهان فقاؿ لوهلل )عليك بالراـ فانها خيرة اهللي من 

 أرضو ةجتبي إليها خيرعو من عباده(ن ث  قاؿهلل )إف اهلل عكفل لي بالراـ كأىلو(.

هلل ىذه شهادة من رسوؿ اهلل الالادؽ المالدكؽ بحع الراـ كأىل الراـن أفما ةنبغي أف عباد اهلل
نكوف أكفياء مع صاحب ىذه الرهادة التي شهد بها لنا؟ ىذه الرهادة التي شهد بها لنا كألرضنا 
 المباركة ىذه؟ ككيف ةنبغي أف ةكوف الوفاء منا لهذه الرهادة التي أعلنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسل ؟ كلنا ةال  أف الوفاء إنما ةتمثل في أف نستالن بالهوةة التي شرفنا اهلل سبحانو كعاالى بهان 

الوفاء ةتمثل في أف نستالن بالهوةة اإلةمانيةن الهوةة الدةنية التي ىي سر اجتباء اهلل عز كجل لنا إذ 
 ها على ىذه األرض.أقامنا في ىذه األرضن بل ىو سر اجتباء اهلل األرض كالبركة التي أغدق

إنك  لتالموف ةا عباد اهلل أف شاارات كثيرة مىر ٍت ببلدعنا ىذهن أقيمت سياسة ىذه البلدة على 
أساسهان شاارات متنوعة كثيرة كلكنها جمياان أخفقت أماـ مواجهة الادك المرترؾ الذم ةتربه 

في مواجهة عحدةات  –كما عزاؿ عنج   –بنا الدكائر كما عالموف. لغة كاحدة ىي التي نجحت 
ىذا الادك المرترؾ الذم كفد إلينا من كراء البحار. ل  ةتجو إلينا ىذا الادك في سبيل محاربة 

قوميةن ل  ةتجو إلينا من أجل أف ةحارب ةساران ضد ةمين أك ةمينان ضد ةسارن ال ل  ةتوجو إلينا من 
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في قراره الذم اعخذه أف ةجتث أجل طمع في أرضو فق  كإنما عوجو إلينا كاضاان نالب عينيو بل 
ىوةتنا اإلةمانية كاإلسبلمية من أفئدعنا بل من أرضنا المباركة ىذه أةضان. إنك  لتالموف ىذه 

الحقيقة ةا عباد اهلل. إذان فهوةتنا اإلةمانية كالدةنية ىي السبلح األكؿ بل األكحد الذم ةخرى منو 
 ار.عدكنا الذم أقبل إلينا كما قلت لك  من كراء البح

ا كاف ىذا ىو السبلح الذم ةخيفو فلماذا ال نستمسك بو؟ لماذا ال نحرص عليو؟ بل  إذ
لماذا ال نستالن الوفاء مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إذ شهد لنا بهذه الرهادة إذ شهد 

 بهذه الرهادة التي حدثتك  عنها؟

دة التي أعلنت عن نجاحها كأعلنت ىي اللغة الوحي –لغة ىذه الهوةة  –عباد اهللهلل إف لغة الدةن 
الذةن ةتربالوف بنا الدكائر. إذا أردنا أف  –ال أقوؿ في كجو  –عن قدرعنا على الثبات في كجوه 

نحارب الغلو فاف الغلو ال ةيحىارىب إال داخل دائرة اإلسبلـن كإف شئنا أف نحارب التطرؼ فلنال  
سبلـن أما اإلرىاب فلقد بحثت كثيران فل  أجد أف التطرؼ ال ةمكن أف ةيحىارىب إال ضمن دائرة اإل

لها ثبتان في قاموس اإلسبلـ كال في قاموس الررةاة اإلسبلميةن إف مانى ىذه الكلمة مطوم كخفي 
في صدكر من ابتدعوىان ماناىا خفي كثابت في صدكر من ةالدركنها إلينا ث  ةتااملوف مانا على 

اتقده كةحاًربي في أحكامو السلوكية كفي مبادئو أساسها. نحن نال  أف اإلسبلـ ةحاًربي في م
ن ةحاًربي التطرؼ.  األخبلقية الغلو 

أعود فأقوؿهلل لقد مضى الاهد الذم كاف لنا أف نستحي فيو من استابلف ىوةتنا اإلةمانية 
كاإلسبلميةن مر  ذلك المناطف الذم كنا نخجل فيو من أف ناتد كأف نرفع الرأس بهوةتنا اإلةمانية 

 ف لنا أف نالنها ك ف لنا أف نال  أف كجودنا الحضارم رىن برفع ىذه الهوةةن  ف لنا أف ىذهن 
نال  أف عحررنا من التطرؼ رىن برفع ىذه الهوةةن  ف لنا أف نال  أف عحررنا من الغلو رىن بهذه 

كال  الهوةة ةا عباد اهلل فلماذا نخجل من االستابلف بها كنحن الذةن نحارب فابلن الغلو كالتطرؼ
 أعتقد أف لئلرىاب مانى في خارج ىاعين الكلمتين ق .

لقد كاف في الناس من ةقوؿهلل إف الذم ةمنانا من أف نستالن ىذه الهوةة أننا ال نرةد أف نثير 
حساسية بيننا نحن المسلمين كااخرةنن كأنا أنظر اليـو كأنت  عنظركف أةها اإلخوة كإذا بكثير من 

زكف بهذا الدةن كىذا اإلسبلـ أكثر مما ةاتز بو باض المسلمينن نحن مواطنينا غير المسلمين ةات
نرل ىذا كنتبين ىذان كرح  اهلل ذلك القائد الذم سبقنا إلى رحمة اهلل ةـو قاؿهلل إف المسلمين في 
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ىذه البلدة ةنتموف إلى اإلسبلـ بماتقدى  كإف غير المسلمين ةنتموف إلى اإلسبلـ عن طرةع 
ةخ الذم ةجمانا كةجماه . ىذه حقيقة ال عزاؿ في الباؿ كال ةمكن أف الوطن كعن طرةع التار 
 عػيٍنسىى على مر الزمن.

فهل في الناس من قاؿهلل إف األقباط كانوا مواطنين في الدرجة  –كما عالموف   –لقد فيًتحىٍت مالر 
الثانية عحت مظلة الفت  اإلسبلمي؟ ىل في الناس من ال ةال  أف مالر بكل ما احتضنتو من 

لمين كأقباط كغيرى  كانوا ةايروف على مستول كاحدن كاف اإلسبلـ صهرى  في بوعقة كاحدة مس
 عحت قانوفهلل لنا ما له  كعلينا ما عليه .

لقد فيًتحىٍت ببلد الراـ فهل في الناس من ال ةال  أف المسلمين كالنالارل  نذاؾ كانوا مضرب 
في الناس من ال ةال  أف المسلمين  المثل للحمةن كانوا مضرب المثل للتااكف كالتواصل؟ ىل

كالنالارل كقفوا صفان كاحدان في كجو الغزكات الالليبية المتوالية؟ ىل في الناس من ال ةال  أف 
 المسلمين كالنالارل كانوا جنبان لجنبو في خندؽ كاحد في مواجهة الادك المرترؾ.

ل في الناس من ال ةال  أف لقد نرأت علك الدكلة المتألقة الحضارةة اإلسبلمية في األندلس فه
اإلسبلـ الذم ىيمن على علك الدكلة ل  ةنسج الدكلة اإلسبلمية عن طرةع سدل كلحمة اإلسبلـ 

كالنالارل كاليهود؟ ىل في الناس من ال ةال  ذلك؟ جامااعها كانت عفور بالمسلمين كغيرى ن 
 مسترفياعها كذلكن ثقافتها كذلك.

 من عحتضنو األرض الذم ةهيمن عليها اإلسبلـ.ىذا ىو اإلسبلـ. اإلسبلـ ةحتضن كل 

أعود فأقوؿ ةا عباد اهللهلل  ف لنا أف نرفع الرأس بهذه الهوةة كأال نطوةها عن أنظارنا كأال نطوةها 
 –سبلحان في كجو خالومنا كأعدائنا الذةن ةتربالوف بنا الدكائرن كإنك  لتالموف أنه  ةمارسوف 

عداء ةمارسوف ألوانان من التحدةات ةواجهوننا بهان كإنك  ىؤالء األ –كأعحدث عن الادك المرترؾ 
هلل إف ىذه البلدة كانت كال عزاؿ عمتاز بأنها ل   -كأنا أقوؿ كلست مغاليان كلست مبالغان  –لتالموف 

عنغض الرأس ألم ضغ ن ل  عنغض الرأس ألم عحد ككًجٍهنىا بو ق ن كلنا ةال  أف ىذه البلدة عمتاز 
ل المستوةات كانوا كال ةزالوف أعينان ساىرة على الحقوؽن أعينان ساىرة على بأف كل من فيها على ك

األرض كالوطنن أعينان ساىرة على المبادئ كالقي  فما ضر  أف نجال من ىذه المبادئ كالقي  
سبلحنا األكؿ ةا عباد اهلل في كجو من ةرةد أف ةقضي على قيمنا كمبادئنان كال كاهلل ما اجتمع 
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في عهد من الاهود إال على ىدؼ كاحد ىو اجتثاث ىذا اإلسبلـن عرفت  ذلك  الررؽ كالغرب
قبل أف ةنهار االعحاد السوفييتي كعرفت  ذلك باد أف انهار االعحاد السوفييتي عندما أعلنت 

رئيسة كزراء دكلة برةطانيا  نذاؾ باس  أكركبا كلها أف الادك المتبقي كالذم ةنبغي القضاء عليو ىو 
ذان اإلسبلـ سبلح خطير نواجو بو أعدائنان إذان اإلسبلـ حالننا األكؿ كاألخير الذم اإلسبلـن إ

 نستايد بو حقوقنان نا .

أعود فأقوؿهلل انطول ذلك الاهد الذم كنا نخجل من أف نستالن ىوةتنا اإلةمانية كالدةنية التي 
القلوب لكي  عجمع كال عفرؽن كعبني كال عهدـن كعقي  كال عترؾ االعوجاج ق ن كعجمع نثار

 عالوغها في قلب كاحدن كحسبنا من ذلك الررؼ الذم عوجنا اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل

ـى ًدةنان( ]المائدة هلل   [.ّ)اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍ  ًدةنىكيٍ  كىأىٍعمىٍمتي عىلىٍيكيٍ  نًٍامىًتي كىرىًضيتي لىكي ي اإًلٍسبلى

  عز كجل بو عقولىنا كالبد أف نيتو جى بو قلوبنا كعواطفنا.إنها ىدةة ما مثلها ىدةةن إنو لتاج عػىو جى اهللي 

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةثبتنا بقولو الثابت كأف ةكرمنا بمالداؽ ما قالو رسوؿ اهلل عن شامنا 
 ىذه كقد فالن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ٚاٌّوط ٌٕب فٟ اٌٙوط طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚٚطب٠ب هٍٛي هللا 

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
يو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصف

كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

المسجد أف ةكوف في مثل ىذه الساعة من كل أسبوع فػىي اضان بأىلون متؤلألن بوجوه  عهدم بهذا
الماللين فيون فما لي أراه اليـو موحرانن ما لي أراه اليـو فارغان من ركادهن ما لي أراه في صمتو 

ما أخبرنا ب rةترج  األسى كةترج  مانى من مااني اليت ن لال السبب ةا عباد اهلل ىو أف المالطفى 
أكرمو اهلل بو من كحي ةنبئ عن الماضي السحيع كعن الحاضر كعن المستقبل البايد أةضان كصف 
لنا الحالة التي نمر بها اليـو أدؽ كصفن ث  إنو نىالىحىنىا كأمرنا بما ةنبغي أف نفال فكانت الكثرة 

ه بنا كأصغى السمع إلى الادك المرترؾ الذم ةترب rفينا مىٍن أعرض عن ناليحة رسوؿ اهلل 
 الدكائر فكانت الااقبة ىذا الذم عركف.

عاالوا أحدثك  عن طائفة مما كصف بو رسوؿ اهلل حالنا اليـو لنزداد إةمانان بنبوعو كلنزداد ةقينان بأنو 
 مانا اليـو في مراعره كفي ما أطلاو اهلل عليو من حالنا كإف ل  ةكن مانا بجسموهلل

أم الرـك شبران  –الخدرمهلل )لتتبان سنن من قبلك  فيما ركاه مسل  من حدةث أبي سايد  rةقوؿ 
بربرو كذراعان بذراع حتى لو دخل أحدى  جحر ضبٍّ لدخلتموه( كفي ركاةة للحاك  في مستدركو 
بسندو صحي  بزةادةهلل )كلو أف أحدى  جامع أمو في الطرةع لفالتموه(. ىذا كصف مما ذكره اهلل 

.  لحاؿ أمتنا اليـو
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سل هلل )أما إنها ستكوف فتن من بادم ال ةال  القاعل فيها فيما قػىتىل كال كةقوؿ أةضان فيما ركاه م
أم القتاؿ  –ةال  المقتوؿ فيها فيما قيًتل( قيل لوهلل ككيف ذلك ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل )إنو الهرج( 

 كالقاعل كالمقتوؿ في النار(. –الاروائي 

ان فأعطاني اثنتين كمناني ككل ذلك في الالحي هلل )سألتي ربي ألمتي ثبلث rكاسماوا ما ةقولو 
فأعطانيون كسألتو أال  –أم ال ةقضي عليها جمااء بمجاعة  –الثالثةن سألتو أال ةهلك أمتي بسنة 

 –فأعطانيون كسألت ربي أال ةجال بأس أمتي فيما بينها فمنانيو  –بغرؽ  –ةهلك أمتي بجائحة 
 كعبل قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل -مناني ربي ذلك

ابان مٍّن فػىٍوًقكيٍ  أىٍك ًمن عىٍحًت أىٍرجيًلكيٍ  أىٍك ةػىٍلًبسىكيٍ  ًشيىاان )قيٍل ىيوى الٍ  اىثى عىلىٍيكيٍ  عىذى قىاًدري عىلىى أىف ةػىبػٍ
ٍلحىعُّ كىةيًذةعى بػىٍاضىكي  بىٍأسى بػىٍاضو انظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي ااةىاًت لىاىل هيٍ  ةػىٍفقىهيوفى ن كىكىذ بى ًبًو قػىٍوميكى كىىيوى ا

 [.ٕٔ-ٓٔل ٍستي عىلىٍيكي  ًبوىًكيلو ن لٍّكيلٍّ نػىبىاو مٍُّستػىقىرٌّ كىسىٍوؼى عػىٍالىميوفى {]األنااـ هلل قيل 

من خبللو حالنىا. أما األمرن أما الناليحة التي انطلع منها إلينا  rىذه طائفة مما كصف رسوؿ اهلل 
 رسوؿ اهلل بدافع حبون بدافع شفقتو فاليك  طائفة مما ذكر.

من حدةث أبي ىرةرةهلل )أما إنها  rعن المالطفى  –كغيره  –في صحيحو أةضان  ةركم مسل 
ستكوف فتنه بادم القاعد فيها خير من الماشي كالماشي خير من الساعي إليهان فاذا نزىلىٍت بك  
فليلحع صاحب إبلو بابلوو كصاحب غن  بغنمو كصاحب أرضو بأرضو(ن قاؿ لو قائلهلل أرأةت ةا 

لو غن  كال إبل كال أرض؟ قاؿهلل )ةامد إلى سيفو فيدؽ حد هي بحجر ث  ةاتزؿ  رسوؿ اهلل رجبلن ليس
 علك الفرؽ حتى ةأعيو الموت كىو على علك الحاؿ(.

أنو قاؿهلل )إذا رأةت شحان مطاعان  rةركم أبو داكد كابن ماجو كالترمذم ك خركف عن المالطفى 
 اصة نفسك كدع عنك أمر الاامة(.كىول متباان كدنيا مؤثرة كإعجاب كل ذم رأم برأةو فاليك بخ

كاسماوا ىذا الذم ةركةو البخارم كمسل  من حدةث حذةفة بن اليماف قاؿهلل كاف الناس ةسألوف 
عن الخير ككنت أسألو عن الرر مخافة أف ةدركنين قلت لوهلل ةا رسوؿ اهلل لقد كنا في  rرسوؿ اهلل 

شر؟ قاؿهلل نا ن قلتهلل فهل باد ذلك  جاىلية كشر فجاءنا اهلل بهذا الخير فهل باد ىذا الخير من
قلتي كما دىخىنيوي؟ قاؿهلل قـو ةستنوف  –في ذلك الخير دىخىن  –الرر من خير؟ قاؿهلل نا  كفيو دىخىن 

بغير سنتي كةهتدكف بغير ىدمن عارفوف منه  كعنكركفن قلتهلل فهل باد ذلك الخير من شر؟ قاؿهلل 
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ذفوه فيهان قلتهلل فما عأمرني ةا رسوؿ نا ن أناس على أبواب جهن  ةدعوف إليها فمن استجاب ق
اهلل إف أدركت ذلك؟ قاؿهلل عىدىعي علك الفرؽ كلها كلو أف عاض على أصل شجرة حتى ةأعيك الموت 

 كأنت على ذلك(.

مبنية على ماذا؟ على رؤةةو دقيقة مىتػ اىوي اهلل عز كجل بهان كلقد  rىذه طائفة من نالائ  رسوؿ اهلل 
 واقف أيًرمى كل ما ستمر بو أمتو إلى ةـو القيامة.أنبأنا أنو في موقف من الم

 ىذه النالائ  إنما انبثقت من ىذا الوصفن من ىذه المارفة التي أطلاو اهلل عز كجل عليها.

فيا عباد اهللهلل زبدة ىذا الذم أقولو لك  أكجهو نالحان إلى نفسي كإليك  جمياانن ما لنا نسينا صلتنا 
كأصغينا  rسوؿ اهلل علينان ما لنا أعرضنا عن ناليحة رسوؿ اهلل برسوؿ اهللن ما لنا نسينا شفقة ر 

السمع إلى أعدائنا الذةن ةتربالوف بنا الدكائرن الذةن ةرسموف الخارطة المستقبلية لهذا البلدن 
 خارطة ر ىا من ر ىان خارطة التقسي  كالتبضيع لهذه األمة بل لهذه البلدة.

الحدةث الذم ذكرت )إذا رأةت شحجان مطاعان كىول نا ن قاؿ قائل ليهلل إف قوؿ رسوؿ اهلل في 
متباان( على أف قاؿهلل )فاليك بخاصة نفسك( ىذا أمر سلبي كنحن أف نكوف في الموقف 

 اإلةجابي. فما الجواب أةها األخوة عن ىذا السؤاؿ الذم ةنبئ عن جهل عجيب؟

أمتو رجاالن كنساءن؟  قلتهلل ىل كج وى رسوؿ اهلل ىذه الناليحة لرخهو كاحد أـ كجهها لكل أفراد
 كجهها ألفراد أمتو جمياان حسنان.

إذا أصغى السمع كل كاحدو كاحدو من أفراد أمتو إلى ىذان عادة إلى خاصة نفسو ةراعان كةحرسها 
كابتاد عن عواصف علك الفتن المختلفةن إالـ ةؤكؿ األمر؟ سيظهر ركاد الفتنة منفردةن ظاىرةنن 

ىذه ناليحة ال ةهمس رسوؿ  . rه األمة التي باةات المالطفى ال ةتأعى له  أف ةندسوا كس  ىذ
بل لهذه األمة جماهان أقوؿ قولي ىذا  –اهلل بها في أذف فرد بل ىي كصية شاملة عامة للمسلمين 

 كأستغفر اهلل الاظي .
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 - 2 -ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ٌٕب فٟ اٌٙوط ٚاٌّوط  ٚطب٠ب هٍٛي هللا طٍٝ هللا

 

د هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الحم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

لى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إ
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 الذم سأضاك  أمامو كأحدثك  عنو.إنو ألمر ةلفت النظر كةثير الاجب كاالستغراب ىذا 

عن الفتن التي عستررم في  rنالغي إلى األحادةث الالحيحة الكثيرة التي ةحدثنا فيها رسوؿ اهلل 
ىذا الاالر كنتأمل فيما أطلاو اهلل عز كجل عليو من الغيب المكنوف المتالع بالمستقبل البايد 

عن ىذه الفتن  rحدةث رسوؿ اهلل البايدن كنتأمل في مراعر الرفقة التي عستبين من خبلؿ 
كىا ىنا  –كنالائحة التي ةرسلها إلينا من كراء القركفن نتدبر كنتأمل ذلكن ث  إننا ناود إلى أنفسنا 

ىذا االىتماـ الذم ةتوجو بو إلينا؟ ىل  rىل نبادؿ رسوؿ اهلل  –ةستبين كجو الغرابة كالاجب 
 rكنحن نال  أنو رسوؿ اهلل  –رمة علينا؟ ىل نالغي السمع إلى نالائحو التي عنبثع من شفقتو الاا

إلينا كنال  ما أخبرنا بو من أنو مانا في حياعو كموعون أليس ىو القائل فيما ص  عنوهلل )حياعي خير 
لك  كمماعي خير لك ن عيٍحًدثيوف كةيٍحدىثي لك ن ما كجدت من خير حمدت اهلل عليو كما كجدت 

مو بنا من كراء القركفن فكيف ىي حالنا كنحن من من شر استغفرت اهلل لك (ن ىذا ىو اىتما
 أمتو؟

كإذا بنا أك بأكثرنا مارضوف عن الرفقة التي ةبلحقنا بهان عائهوف منرغلوف  –ةا عباد اهلل  –نتأمل 
عن النالائ  التي ةزجيها إلينان أليس ىذا أمران عجيبان ةا عباد اهلل؟ أطلاو اهلل على دقائع ما نراه 

كنك  فاقرؤكا أحادةث الفتنن ث  إنو عبػ رى عن شفقتو المتناىية علينا كحبو لنا كمن اليـو كأخبر بو كد
ث  أزجى إلينا نالائحو كالسبل التي ةنبغي أف نسلكها للتخله من عقابيل ىذه الفتنن فما ىو 
موقفنا كما عالموف؟ إنو موقف اإلعراض عن ىذا الذم ةنالحنا بون إنو موقف التجاىل لهذه 

 بنالائحو. rاىية التي ةابػٍّري عنها رسوؿ اهلل الرفقة المتن
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أال ننقاد لمجهوؿ كأال نسير كراء عاصفة  عية من حيث ال نال  كحذ ر من  rنىالىحىنىا المالطفى 
ذلك أةما عحذةر في أكثر من مناسبةو كفي أكثر من حدةثن قاؿ عليو الالبلة كالسبلـ فيما ةركةو 

ي ة مسل  كالنسائي ك خركفهلل )من قيًتلى عحت  أم راةة ال ةػيٍالى ي غاةتها كال ةػيٍالى ي مالدرىا  –راةة عيمٍّ
لىتيوي جاىلية(ن ىكذا قاؿ رسوؿ اهلل  – كىو ةتحدث  rأك غضب لاالبة أك انتالر لاالبة فػىقيًتلى فىًقتػٍ

أك  –عن الفتنن كىو ةقدـ لنا نالائحو كما قلت لك  من كراء القركف. كنظرنا إلى أنفسنا كإذا بنا 
ي ة التي حذ ر منها رسوؿ اهلل  –بكثير منا  الذم  –ن ةنقاد للمجهوؿن كالمجهوؿ rةنقاد للراةة الايمٍّ

إف ةوردنا إلى ما ةبتغي كلكنو  –بل نبػ هىنىا إلى الاقابيل التي سنراىا من كرائو  rحذرنا منو رسوؿ اهلل 
يبان ةا عباد اهلل كنحن ن أليس عجrال ةياٍلًدرينا باد ذلك إلى ما نرةدن ىكذا ةوض  لنا رسوؿ اهلل 

المؤمنوف بًنيبػيو عًًو كنحن الماتزكف بأننا من أمتو أف نارض عن نالائحو المرفقة كعن دالئل حبو 
 كرأفتو كرحمتو بنا في ىذا الذم ةالف ث  في ىذا الذم ةنال .

نىا في غمار ىذه الفتن التي ةالفها أدؽ كصفن ةأمرنا إذا نالحنا أك أىمىٍرنىا أك نػى  rأكصانا رسوؿ  يػٍ هى
ن ال نبتغي  أك دىعىٍونىا أال نبتغي بذلك إال مرضاة اهللن ال نبتغي بذلك استرضاء حاك  كال محكـو

أف نبتغي  rبذلك عالفيع أناس من الاامة كال التقرب إلى القادة من الخاصةن ةأمرنا المالطفى 
اهلل ككلو اهلل إلى فيما ننال  كفيما نقوؿ كجو اهلل ذاعون فهو ةقوؿ لناهلل )من استرضى الناس بسخ  

 الناس كمن أسخ  الناس برضا اهلل سبحانو كعاالى كفاه اهلل مؤكنة الناس(.

البليغة أرسلها إلينا من كراء ما ةقارب خمسة عرر قرنان )من استرضى  rاسماوا ناليحة المالطفى 
هلل عز الناس بسخ  اهلل ككلو اهلل إلى الناس كمن أسخ  الناس برضا اهلل سبحانو كعاالى كفاه ا

 كجل مؤكنة الناس(

أك  –؟ ننظر إلى حالنا كإذا بنا rفماذا كاف موقفنا باد ىذا الذم بػىلىغىنىا من ناليحة رسوؿ اهلل 
إذا نال  فهو إما أف ةبتغي من كراء ذلك التغلب إلى الدىماء كالاامة من الناس كإف  –بأكثرنا 

القادة كالحكاـ كإف أسخ  بذلك أسخ  بذلك القادة كالحكاـ أك ةتوج وي بذلك إلى استرضاء 
الناسن كعبحث عمن ال ةبالي بهؤالء كال بهؤالء كإنما ةستنزؿ رضا اهلل فبل عاثر من ذلك إال على 

 النذر اليسير. ىذه ىي حالنا ةا عباد اهلل.
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أعود فأقوؿ لك  كما بدأت حدةثي إليك هلل أليس ىذا الواقع أمران ةلفت النظر كةثير الاجب 
من خبلؿ الرعونات التي ىيمنت ث  ىيمنت ث  ىيمنت  rحيل بيننا كبين محمد كاالستغراب؟ أف

 علينا؟ أفنسينا أننا من أعباعو كأمتو؟ أفنسينا قوؿ اهلل عز كجلهلل

ًفيظان( ]النساء هلل  ٍلنىاؾى عىلىٍيًهٍ  حى ا أىٍرسى  [.َٖ)م ٍن ةيًطًع الر سيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى الٌلوى كىمىن عػىوىل ى فىمى

 .rفي كتاب اهلل عحذر من اإلعراض عن كصاةا رسوؿ اهلل  أبلغ  ةةو 

عباد اهللهلل حكمة بالغة اعتالرىا لنا رسوؿ اهلل من نالائحون إنها عقوؿهلل إف إعباعنا للمجهوؿ ةوردنا 
 إلى ما ةرةد كلكنو ال ةالدرنا باد ذلك إلى ما نرةد نحنن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 خ فٟ ٘نا االثزالء اٌنٞ ٔؼبٟٔ ِٕٗٚعٗ إٌؼّ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أ
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد 

إف الابد المؤمن ال ةتلقى من اهلل سبحانو كعاالى في كل أحوالو كظركفو إال الخير كالنامةن كلكنها 
إما أف عكوف نامة ظاىرة جلية أك أف عكوف نامة باطنة مقىنػ اىةن بريء من االبتبلء كالردةن كصدؽ 

 اهلل عز كجل القائلهلل

لىكي  م ا ًفي الس مىاكىاًت كىمىا ًفي اأٍلىٍرًض كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍ  نًاىمىوي ظىاًىرىةن كىبىاًطنىةن(  )أىلىٍ  عػىرىٍكا أىف  الل وى سىخ رى 
 [.َِ]لقماف هلل 

إال الخيرن  –إف كاف مؤمنان  –فمهما عقل ب اإلنساف في ظركؼ كأحواؿ ال ةمكن أف ةتلقى من اهلل 
 بظاىر من االبتبلءن بظاىر من الردة. إال النامةن كلكنها كما قلت لك  قد عكوف مقىن اةن 

كما كانت ىذه الهزة التي ابتبلنا اهلل سبحانو كعاالى بها إال محنة في الظاىر فق ن أما في الباطن 
 فهي نامة من النا  المقىن اة بالردة كالمقىن اة بالخوؼ كبما قد علمت  من االبتبلء.

 عانينا كلربما ما زلنا نااني منها؟ كلالك  عسألوف ما كجو النامة في ىذه الهزة التي

أنها عالا من عالي التأدةب ةؤدب اهلل سبحانو كعاالى بها عباده  –ةا عباد اهلل  –كجو النامة 
 كةربيه  بها.

كىل في الناس من ةرعاب في أف التأدةب نامة من أجل النا  مهما كاف الطرةع إليها؟ ىل في 
 لنا  التي ةأخذ اهلل عز كجل بها عباده؟الناس من ةرعاب في أف التربية من أجلٍّ ا

 كلكنا ناود فنتساءؿهلل ما كجو ىذه النامة في ىذا االبتبلء الذم نااني منو؟
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ـي االعوجاج كأنها عدعو اإلنساف  كجو النامة في ذلك أةها اإلخوة أنها عوقظ من غفلة كأنها عػيقىوٍّ
هلل سبحانو كعاالى. كجو النامة ككجو المؤمن إلى عجدةد االصطبلح مع اهلل كالتوبة كاإلنابة إلى ا

الخير في ىذا االبتبلء أنو ةدعو المؤمنين إلى أف ةجتثوا الفساد مما بينه  كأف ةاودكا فيمدكا 
  صرة الحب ك صرة الوداد كاألخوة فيما بينه  على االختبلؼ كعلى التفاكت أةان كاف نوعو.

في جهة كاحدة فق  كما ىو شأف باض  كأرجوا أال نتالور أف الفساد إنما ةستررم في جانب أك
 المتالورةن أك المتخيلين.

إننا جمياان على اختبلؼ فئاعنا نااني من الغفلة التي ةنبغي أف عنتهي إلى ةقظةن نااني من فساد 
 ةنبغي أف نتااكف جمياان على اجتثاثو.

 ما أكثر البيوت التي ةريع فيها الفساد كالظل  كالوقت ال ةتسع للررح كالبياف.

ما أكثر األسواؽ التي ةريع فيها الفساد بل ةريع فيها الظل ن كحسبك  من الظل  أنواع الغش 
 قائبلنهلل )من غش فليس منا(. rكالخدةاة التي حذر منها رسوؿ اهلل 

ما أكثر الفساد الذم ةستررم في الماامل كالمالانع متمثبلن في الظل  الذم ةنح  على عمالو 
 و.كعلى كثير من الموجودةن في

 ما أكثر أنواع الفساد كالظل  التي عستررم في عبلقات الناس كالمؤسسات باضها مع باض.

عندما نقوؿهلل إف ىذا االبتبلء ةوقظ من غفلة ةنبغي أف نال  أنو ةوقظ الجميعن كعندما نقوؿهلل إف 
من شأنو أف ةدعو إلى اجتثاث الفساد فانما ناني أف ةتااكف الجميع على اختبلؼ فئاعه  

 اث الفساد بكل أنواعو.الجتث

في ىذا االبتبلء الذم قد نراه نقمة في الظاىر كلكنو نامة  –ةا عباد اهلل  –ىذا ىو كجو النامة 
من أجلٍّ النا  في الباطن. أجل فالرأف فيو أف ةوقظنان كالرأف فيو أف ةدعونا إلى عجدةد التوبة 

 كاإلنابة إلى اهلل سبحانو كعاالى.

ك ىذه المحنة قد ىب ٍت اليـو لتدبرن أجل ةا عباد اهللن ىذا ما ناتقده على أف ىذا االبتبلء أ
 كنتالوره.
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فاف اهلل عز كجل ل  ةرسل إلينا ىذه المحنة لتستقر كعبقىن كلكنو أرسلها إلينا كىو اللطيف الرحي  
 كالودكدن أرسلها لكي عمر فتوقظ السادر كعنبو الغافل كعدعو األمة إلى أف عهب إلصبلح شأنها.

كلقد كنت أيرًٍةتي ىذه المحنة قبل أشهر كأيرًٍةتي كيف  –كةنبغي أف أقولها صراحة  –كلقد كنت 
عقبل كأيرًٍةتى كيف ستدبر. كىاىي ذم أقبلت كما قد رأةت ككما قد حذرت ككاف الناس  نذاؾ بين 

 ر.ساخر كمكذب كمتاجبن كلكنني أيرًٍةتي أةضان كيف عهب لتدبرن كىي اليـو في مرحلة اإلدبا

ما ىي الابرة التي نبغي أف عقتطفها ةا عباد اهلل من ىذه المحنة سواء في إقبالها أك في إدبارىا؟ ما 
 الدرس الذم ةنبغي أف ناود بو؟

كأقولها لنفسي أكالن كلك  جمياان كألمتنا على اختبلؼ فئاعها  –الدرس الذم ةنبغي أف ناود بو 
ى اهللن ةنبغي أف نتوب إلى اهلل سبحانو كعاالىن ةنبغي أف ةنبغي أف نجدد الاودة إل –كدرجاعها ثانيان 

من أجل اجتثاث  –جمياان أقوؿ  –نالل  ما بيننا كبين اهلل عز كجلن ث  إنا علينا أف نتااكف جمياان 
الفساد بأنواعو كمن أجل زرع مبادئ اإلصبلح بكل أنواعو كبكل متطلباعهان كال ةمكن ةا عباد اهلل 

ا ةوكل أمره إلى فئة كاحدة من الناس أة ان كانتن كإنما ةت  اإلصبلح عندما أف ةت  اإلصبلح عندم
عت  حقيقة التااكف بين األمة على اختبلؼ فئاعها كعلى عنوع قدراعها. ىذه ىي الحقيقة. كسدل 

 كلحمة النجاح في ىذا األمر ىو اإلخبلص هلل سبحانو كعاالى.

لتي أقبلت كىا ىي ذم ااف في طرةقها إلى الدرس الذم ةنبغي أف نقتطفو من ىذه المحنة ا
اإلدبار ىي أف نمد  صرة الحب فيما بين فئات ىذه األمةن كلنا مسؤكلوف عن مد ىذه الوشيجةن  

كلنا مسؤكلوف عن مد كشيجة الحب فيما بين أفراد ىذه األمة على اختبلفهان على عنوعها أة ان  
حانو كعاالى. أجل الحب ىو الذم ةكوف رقيبان على كانت صورعهان ىكذا ةأمرنا دة انػينىا موالنا سب

 الالبلح أف ةستمرن الحب ىو الذم ةكوف سببان الجتثاث الفساد كحراسة أال ةاود.

 ؟ - صرة الحب فيما بين فئات ىذه األمة  –ما الغذاء الذم ةنبغي أف نغذم بو ىذه ااصرة 

كصية رسوؿ اهلل عوج وى بها إلى القادةن الغذاء ىو اإلصغاء إلى ناليحة رسوؿ اهللن ىو اإلصغاء إلى 
إلى األمةن إلى مختلف مؤسساعها كفئاعهاهلل )ال عباغضوان ال عحاسدكان ال عدابركان ال عحسسوان ال 
عجسسوان كونوا عباد اهلل إخوانا(ن كألفت نظرك  إلى أف كلمة )عباد اهلل( منادلن أم كونوا ةا عباد 

 اهلل إخوانا.
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قة ىوةتنا عبيدان مملوكين هلل ننسى ىذا الغذاء أف نغذم بو أنفسنا نحن عندما نغيب عن حقي
كإخواننان كلكن عندما نستيقظ لهذه الهوةةن عندما ةوقظنا إليها رسوؿ اهلل قائبلنهلل كونوا ةا عباد اهلل 

 إذان  صرة األخوة ممتدة بين عباد اهلل جمياان. –كقد علمنا أننا عباد اهلل  –إخوانانن فاندئذو 

مكن أف ةستررم الظل  بين أناس علموا أنه  عباده هلل؟ كيف ةمكن أف عستررم األنانية كيف ة
بين أناس علموا أنه  مملوكوف أرقاء بيد اهلل سبحانو كعاالى؟ كيف ةمكن أف ةستغل أناس األمة أك 

عز  فئة من األمة لياتالر منها الخير لنفسون لياتالر منها الغنى لنفسو كقد عل  أنو عبد مملوؾ هلل
 كجلن )كونوا ةا عباد اهلل إخوانا(.

أجلن أجل موالم ةا رب الاالمينهلل ىا قد عدنا إليكن ىا قد عبنا إليكن سنكوف كنحن عبادؾ 
إخوانان متآلفينن إخوانان متحابين ةحرس كلٌّ منا ساادة ااخرن لن عكوف ساادعنا كقفان على فئة بل 

 فال كنحن الذةن نسمع كنقرأ قوؿ اهلل عز كجلهللستكوف قسمة عادلة بين عبادؾ جمياانن كيف ال ن

ٍ   عًيًو )ًإف كيلُّ مىن ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإال   ًعي الر ٍحمىًن عىٍبدان. لىقىٍد أىٍحالىاىيٍ  كىعىد ىيٍ  عىٌدان. كىكيلُّهي 
 [.ٓٗ-ّٗ –ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىٍردان. ]مرة  

  .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي
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 اٌّقوط ِٓ اٌّظبئت ػٕلِب رؾلق ثٕب

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 لى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاا

إف المالائب التي ةبتلي اهلل عز كجل بها عباده  عيةه بقضاء من عنده كبحك  من حكمتو كىي 
عالي عأدةب ىابطة إلى الابد من لدف قيـو السموات كاألرضن فما ةنبغي أف نيٍحجىبى عن ىذه 

ف نيٍحجىبى عن رؤةة الميسىبٍّب الحقيقة بما ةجند اهلل سبحانو كعاالى لقضائو من أسبابن ما ةنبغي أ
باألسباب المادةة الجزئية التي كثيران ما نحبس أنفسنا داخل أقطارىا. عاالوا ةا عباد اهلل نتجاكز 
أقطار ىذه الجنود التي ةجندىا اهلل عز كجل لحكمو لقضائو النافذن عاالوا نقف أماـ الحاك  

 األكحد الذم ةقضي في عباده بما ةراء.

سمع أكالن إلى باضو من ااةات التي ةؤكد لنا فيها بياف اهلل عز كجل أف المالائب أال فلنالغ ال
كاالبتبلءات التي ةػيٍبتػىلىى بها الاباد إنما عأعي من لدف رب الاالمين مباشرةن عاالوا نالغي إلى قولو 

 عز كجلهلل

نىةه  اًلفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىف عياًليبػىهيٍ  ًفتػٍ ًر ال ًذةنى ةيخى  [.ّٔأىٍك ةياًليبػىهيٍ  عىذىابه أىلًي ه( ]النورهلل )فػىٍليىٍحذى

 ما أظن أني بحاجة إلى أف ألفت نظرم كأنظارك  إلى الرب .

 عاالوا نالغ السمع إلى قولو عز كجلهلل

ًثيرو(     ]الرورلهلل  ا كىسىبىٍت أىٍةًدةكيٍ  كىةػىٍافيو عىن كى  [.َّ)كىمىا أىصىابىكي  مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى

 سبحانو كعاالىهلل عاالوا نتدبر قولو
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ا قيٍل ىيوى ًمٍن ًعنًد أىنٍػفيًسكيٍ  ًإف   ػذى ا قػيٍلتيٍ  أىن ى ىى هى  الٌلوى عىلىى كيلٍّ )أىكىلىم ا أىصىابػىٍتكي  مُّاًليبىةه قىٍد أىصىٍبتي  مٍّثٍػلىيػٍ
 [.ُٓٔشىٍيءو قىًدةره( ] ؿ عمرافهلل 

لدف رب الاباد سبحانو كعاالىن إذان المالائب أةان كانت إنما ىي عالي عأدةب ىابطة إلى الاباد من 
 أما األسباب الظاىرة فجنود هلل عز كجلهلل

 [.ُّ)كىمىا ةػىٍالى ي جينيودى رىبٍّكى ًإال  ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  ًذٍكرىل لًٍلبىرىًر( ]المدثرهلل 

كلكن عاالوا نتساءؿ ةا عباد اهللهلل ما المخرج من ىذه المالائب عندما عحدؽ بنا كما السبيل إلى 
 تاد عنا؟أف عب

 أكالن البد أف نالغي السمع إلى ما ةقولو المنطعهلل

الذم ةرفع الببلء إنما ىو الذم أرسلون كالذم ةكرف الغماء إنما ىو ذاؾ الذم باثون ىذه حقيقة 
ال ةجهلها أحدن فاذا كانت المالائب  عية بقضاء كحك  من موالنا كخالقنا عز كجل فلنال  ةقينان 

 عرعفع إال عن طرةع من قد أنزلها أال كىو اهلل سبحانو كعاالىن عاالوا بما ةجـز بو المنطع أنها ال
 نالغي السمع في ىذا إلى ما ةبينو لنا اهلل سبحانو كعاالىهلل

ًإف ةيرًٍدؾى ًبخىٍيرو فىبلى رى د  ًلفىٍضًلًو ةيالىيبي ًبًو  ًإف ةىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي ًإال  ىيوى كى اءي مىن ةىرى )كى
 [.ًَُٕمٍن ًعبىاًدًه كىىيوى اٍلغىفيوري الر ًحي ي( ]ةونسهلل 

 ىذا ىو قرار اهلل.

( إال اهلل سبحانو كعاالى. ًإف ةىٍمسىٍسكى الٌلوي ًبضيرٍّ فىبلى كىاًشفى لىوي( لهذا الضر )ًإال  ىيوى  )كى

بلء؟ لقد مسنا حسنان عاالوا نسأؿ موالنا كخالقناهلل كيف السبيل ةا ربي إلى أف عرفع عنا ىذا الب
الضر كقد علمنا أنو ل  ةمسنا إال بقضاء من لدنك فكيف السبيل إلى أف عكرف عنا ىذا الذم 

 مسنا بحك  من لدنك؟ كةأعي الجواب من لدف موالنا الذم نتوجو إليو بهذا السؤاؿهلل

تػٍٍّاكي  م تىاعان حىسى  نان ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى كىةػيٍؤًت كيل  ًذم فىٍضلو فىٍضلىوي )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍ  ثي   عيوبيوٍا ًإلىٍيًو ةيمى
ًبيرو( ]ىودهلل  ابى ةػىٍوـو كى ًإف عػىوىل ٍوٍا فىًانٍّيى أىخىاؼي عىلىٍيكيٍ  عىذى  [.ّكى

 ىذا ىو الجواب.



  

 ~1782 ~ 
 

تػٍٍّاكي  م تىاعان حىسىنان( عنقرع الغ مة كةرعفع الببلء كةأعي دكر )كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍ  ثي   عيوبيوٍا ًإلىٍيًو ةيمى
تػٍٍّاكي  م تىاعان حىسىنان ًإلىى أىجىلو مُّسىمًّى كىةػيٍؤًت كيل  ًذم فىٍضلو فىٍضلىوي(.  التمتيع بالنا  )ةيمى

 كىا ىنا النقطة التي ةنبغي أف نقف عندىان ىا ىنا الدكاء الذم ةبالرنا بو بياف اهلل عز كجل.

ؤمنان بأني عبد من عباده كأنو ةراني الساعة كةسمع كبلمي كأف كأنا ةا عباد اهلل إنما أخاطب نفسي م
ماليرم إليون كأقوؿ ىذا لك  مؤمنان بأنك  جمياان موقنوف بابودةتنا هلل كبأننا نتحرؾ في قبضة اهلل 

 كأف ماليرنا إلى كقفة ال رةب فيها بين ةدم اهلل عز كجل.

ل سلسلة المتع التي ةكـر اهلل عز كجل ما الابلج الذم بو عنكرف الغمة كالذم بو عاود المتاة ب
بها عباده؟ إنما ىي التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن ىكذا ةقوؿ اهللن كىذا ىو الدكاء الذم ةرير 

 لنا إليوهلل

 [.ّ)كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍ  ثي   عيوبيوٍا ًإلىٍيًو( ]ىودهلل 

عو كل من ةالغي السمع إلى كبلمي الساعةن عباد اهللهلل أنا أدعو نفسي أكالن كأدعوك  جمياان كأد
أدعو أنفسنا جمياان كإخواننا جمياان كقد  منا باهلل عز كجل أف ناود إليون أف نالطل  ماون أف 

نتوب إليون أف نالن بين ةدةو بالدؽ أننا قد انقطانا عن األكزار التي خضنا فيها خوضان طوةبلن كأننا 
 و فاقبل الله  عوبة التائبين إليك.قد أيبٍػنىا إليو كعدنا إليو كعبنا إلي

عاالوا ةا عباد اهلل نتوجو إلى اهلل بقلوب نابضة بالدؽ اإلنابة إليون إف نحن فالنا ىذا الذم أمرنا 
 اهلل عز كجل بو إذ قاؿهلل

تػٍٍّاكي  م تىاعان حىسىنان( ]ىودهلل   [.ّ)كىأىًف اٍستػىٍغًفريكٍا رىب كيٍ  ثي   عيوبيوٍا ًإلىٍيًو ةيمى

صدقنا في التوبة إلى اهلل كأصلحنا ما أكغلنا فيو من الفساد كقػىو ٍمنىا ما خضنا فيو من  إف نحن
االعوجاج فأنا أضمن بضمانة اهلل أف الببلء سيرعفع كأف الغمة ستنقرع كلكن أةن ى  الذةن 

 ةستجيبوف لنداء اهلل؟! ألتفت ةمينان كشماالن فأجد أف القـو أك جله  ةخوضوف في متاىات متنوعة
من المااصي كاألكزارن عرل ىل أةقظ ىذا الببلء الذم ةطوؼ بنا أك نطوؼ بو ىل أةقظ باضان من 

 ىؤالء الناس إلى عوبة؟ ىل نبهه  من غفلة؟ ىل أعادى  للنظر إلى ىوةاعه ؟
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عباد اهللهلل ك  كك  في مجتمااعنا من أناس ةقتنالوف أمواؿ ااخرةن بالرشاكم كبالماامبلت الباطلة 
نت  عالموف ذلك. ىل ةوجد فيه  عررة فق  عابوا إلى اهلل عز كجل كرجاوا إليو كأعلنوا الفاسدة كأ

أنه  عائدكف عائبوف كأنه  سيبتادكف عن الظل  كلسوؼ ةايدكف الحقوؽ إلى أصحابها؟ إنك  
لتالموف أف كثرة كثيرة كبرل من عباد اهلل عز كجل ذكوران كإناثان ال ةارفوف شيئان من مانى الالبلح 

 ةتوجهوف في ةوـو من األةاـ إلى قبلة اهللن عمر السنة علو السنة كال ةقرؤكف  ةة في كتاب اهللن كال
عرل ىل فيه  عررة استيقظوا بسبب ىذه الاالي التي عنتابنا من عند اهلل فتابوا ك بوا إلى اهلل 

أك ةالغوف إليو؟  كعوجهوا إلى قبلة اهلل كعوجهوا ساجدةن لاظمة اهلل كأقبلوا إلى كتاب اهلل ةتلونو
إنك  لتالموف أف ليالي ببلدنا ىذه عحتضن الكثير كالكثير من الااكفين على الغين من الااكفين 

ن عرل ىل فيه  عررة أةقظته  عالي التأدةب اإللهي  على الفسوؽ كالطغياف كاللهو المحـر
جابوا لنداء اهلل فأقلاوا عن ىذا الغين عادكا كعابوا ك بوا إلى اهلل عز كجل؟ ىل فيه  عررة است

 القائلهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]النورهلل   [ُّ)كىعيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًمياان أىةػُّهى

ىذا سؤاؿ أطرحو على نفسي كأطرحو عليك  جمياان. فاذا مر  ىذا الببلء الموقظ المنبون كإذا كنا 
نفسنا في األسباب المادةة الجزئية التي نراىا نال  أنو  تو من عند اهلل عز كجل كل  نكن نسجن أ

فلنال  إذان أف ىذه المحن إذا بقيت كبقينا ماها سادرةن في الغين إذا بقيت كبقينا ماها عاكفين 
على الظل  كعلى الفسادن إذا بقيت كبقينا ماها مارضين عن دعوة قيـو السموات كاألرض فلنال  

مر بتالور أك بتخيل من عندم كإنما ىو قرار من اهلل أف األمر جد خطيرن كليست خطورة ىذا األ
 القائلهلل

ًبيرو( ]ىودهلل  ًإف عػىوىل ٍوٍا فىًانٍّيى أىخىاؼي عىلىٍيكيٍ  عىذىابى ةػىٍوـو كى  [.ّ)كى

 ىذا الكبلـ ةتحدث عن ىذا الوضع الذم نحن فيو 

ًإف عػىوىل ٍوٍا( أم كإف عتولوا كعارضوا عن دعوعي لك  إلى التوبةن إلى ال اودة إلى اهلل عز كجل فاني )كى
 أحذرك  من عذاب كبير قادـ.

كقد  منا باهللن كقد  منا بهوةاعنا عبيدان مملوكين أذالء لسلطاف  –كحاليلة القوؿ ةا عباد اهلل أننا 
أدعو نفسي كأدعوك  جمياان على اختبلؼ الفئات كالرعب إلى التوبة كاإلنابة إلى اهلل عز  –اهلل 
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 ةبوفن عائبوفن لربنا حامدكف(. قولوىا ةا عباد اهلل في ) :rرر رسوؿ اهلل كجلن نقوؿ كما كاف ةك
أسرارك  قبل أف عقولوىا بجهر فيما بينك ن قوموا في األسحار كاطرقوا باب الملك الجبار 

كاستنزلوا الرحمة بالتوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجلن إف نحن فالنا ىذا انحسرت الغمة كأنا الضامن 
 أنقلو إليك  من لدف رب الاالمينن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .بهذا بقرار 

 كبادهلل

أنو قاؿهلل )ل  ةركر اهلل من ل  ةركر الناس(. كقد كانت البادرة التي  rفقد ص  عن رسوؿ اهلل 
فاجئ بها السيد الرئيس برار األمة بهذا الافو الرامل الااـن كانت ىذه البادرة داخلة في قرار 

 كجل القائلهللاهلل عز 

اكىةه  نىوي عىدى نىكى كىبػىيػٍ أىن وي كىًليٌّ   )كىالى عىٍستىًوم اٍلحىسىنىةي كىالى الس يٍّئىةي اٍدفىٍع بًال ًتي ًىيى أىٍحسىني فىًاذىا ال ًذم بػىيػٍ كى
 [.ّْحىًمي ه( ]فاللتهلل 

ية إذان فانني كإني ألرجو أف ةكوف دافاو إلى ىذا انقيادان لهذا األمر الربانين لهذه الدعوة اإلله
ألعد ىذه المبادرة براعة استهبلؿ بين ةدم خير كبير سيتحقع إف شاء اهلل عاالى من كرائو. كنحن 
مكلفوف بأف نحسن الظن كبأف نقدـ التفاؤؿ على التراـؤ دائمانن كنا كال نزاؿ متفائلينن كيف ال 

 كقد سبقت رحمة اهلل عز كجل غضبو دائمان.
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 رؼبٟٔ ِٓ اٌغوثخ فٟ اٌشبَ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ طٍٝ ٚطب٠ب اٌّظطفٝ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ن كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لو
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 أما باد فيا عباد اهللهلل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

مردكد الااطفة إلينان شدةد االىتماـ برؤكننان كثير االستغفار لنان كثير التحناف  rرسوؿ اهلل 
 كالروؽ إلينان أجل بهذا كردت أحادةث صحيحة كثيرة.

كننظر إلى حاؿ المسلمين اليـو فنجد أف قدران كبيران من المسلمين مارضوف عن ىذا الرسوؿ الذم 
ليه  كةهت  به  كةستغفر له  كةبلحقه  بالوصاةا كالنالائ ن علك ىي المأساة الكبرل من ةتروؽ إ

 كراء المآسي التي نرار بها أك نتحدث عنهان نا  علك ىي المأساة الكبرل.

مرسبلن خطابو لهذه األجياؿ من كراء أسوار القركفن ةقوؿ مخاطبان في حجة  rةقوؿ المالطفى 
دم ضيبل الن ةضرب باضك  رقاب باضن أال ىل بلغتن الله  فاشهد(ن الوداعهلل )أال ال عرجاوا با

كننظر فنجد القتل اليـو ةستحر بالمسلمين على أةدم المسلمينن كنتأمل في حاؿ من ةنسبوف 
أنفسه  إلى رسوؿ اهلل كإلى اإلسبلـ كإذا بلساف حاله  ةقوؿهلل لسنا من كصية رسوؿ اهلل في 

فذن كلقد اعجهت إلينا المتطلبات من ىنا أك ىناؾ كالبد لنا أف نحقع. شيءن لقد أيًمٍرنىان البد أف نن
 .rكعنظر كإذا بالسلوكات الرائنة ىذه قد قط اىت أكىى الخيوط الواصلة بيننا كبين رسوؿ اهلل 

فيما ص  عنوهلل )من خرج من أمتي على أمتي ةضرب برىا كفاجرىا كال ةتحاشى  rةقوؿ المالطفى 
دىا فليس مني( كنقوؿ ىذا كنبلٍّغ كما أمر رسوؿ اهللهلل )أال فليبلغ الراىد مؤمنها كال ةفي بذم عه

منك  الغائب فرب ميبػىل غو أكعى لو من سامع( ىكذا قاؿ رسوؿ اهللن نبلٍّغ ىذا الذم قالو رسوؿ اهلل 
كإذ بالوجوه عري  عن ىذه الوصية النبوةةن كإذا بالكلمات عستخف بهذا األمر النبوم بل بهذا 



  

 ~1786 ~ 
 

ر النبوم إذ ةقوؿهلل )من خرج من أمتي على أمتي ةضرب برىا كفاجرىا كال ةتحاشى مؤمنها التحذة
كال ةفي بذم عهدىا فليس مني( ك  رأةنا من ةسخر من ىذا التحذةر النبوم كننظر فنجد أك 

نسمع أف عررات المسلمين قد قػيتػٍّليوا بأةدم المسلمينن ل  ةػيقىتػ ليوا بأةدم أعدائه  على النقيض 
 أكصى بو رسوؿ اهللن على النقيض مما حذر منو رسوؿ اهلل.مما 

لىتيو جاىلية( أم من سار كراء قيادة  rرسوؿ اهلل  ةقوؿ كةحذرهلل )من قاعل عحت راةة عمية فػىقيًتل فىًقتػٍ
ال ةالمها كال ةال  الغاةة التي عسير بو إليها فليال  أنو إف قيًتلى فاف قتلو سيرمي بو إلى ما كراء سور 

لىتيوي جاىليو( كننظر كننقل ىذا الكبلـ كنايده كنبلغ ىذا الذم أمر رسوؿ اهلل  اإلسبلـ بتبليغو  r)فىًقتػٍ
كإذ بنا نسمع من ةقوؿهلل بل البد أف ننفذ األمر الذم كيجٍّوى إلينا من غرب أك من شرؽ أك من ىنا 

تىطىل بي عنفيذه كىناؾن البد أف نارض عن ىذا الذم قالو محمد رسوؿ اهلل كنفضل عليو عنفيذ ما ةػي 
منا من خط  خارجيةن ما ندرم ما ةراد بنا من كرائهان كك  نقوؿ كلكن رسوؿ اهلل حذ رى فبل نجد 

 إال اإلعراض كاالستخفاؼ.

إنها ستكوف فتن من بادم(ن قاؿ سيدنا عليهلل فما المخرج ) :rعباد اهللهلل ةقوؿ لنا رسوؿ اهلل 
 نضباط بو كعنفيذ أكامره.منها؟ قاؿهلل )المخرج منها كتاب اهلل( أم اال

ننظر  –أقوؿ عمر كال أقوؿ عتلبثن كىذا ىو ةقيني كهلل الحمد  –كاليـو كإف ىذه الفتنة لتمر بنا 
فنجد موالنا كربنا أرسى أمران خاطب بو عباده عنبثع من خبلؿ ىذا األمر قاعدة ىامة عسمى قاعدة 

 سد الذرائعن ةقوؿهلل

{األنااـ }كىالى عىسيبُّوٍا ال ًذةنى ةىٍدعيو  أم إذا كاف األمر  َُٖفى ًمن ديكًف الٌلًو فػىيىسيبُّوٍا الٌلوى عىٍدكان ًبغىٍيًر ًعٍل و
ةكوف ذرةاة إلى جرةمة أك محـر  –بل األمر المطلوب كالمسنوف كربما كاف الواجب  –المرركع 

حـر أكثر خطورة من الواجب الذم عنفذه فيجب أف عترؾ ىذا األمر المرركع ألنو ةتحوؿ إلى م
 بل ةتحوؿ إلى جرةمةن كلقد ضرب البياف اإللهي لذلك بمثل بسي  بالنسبة لما نرلن قاؿهلل

( ألف  )كىالى عىسيبُّوٍا ال ًذةنى ةىٍدعيوفى ًمن ديكًف الٌلًو( أم ال عسبوا أصنامه  )فػىيىسيبُّوٍا الٌلوى عىٍدكان بًغىٍيًر ًعٍل و
الحقيقي كىو اهلل عز كجلن إذان ل  ةاد سب ىذا الذم عفالوف ةكوف ذرةاة إلى أف ةسبوا إلهك  

األصناـ مرركعان ألنو ةودم إلى سب اإللون سب اهلل عز كجلن فكيف إذا أكدل إلى قتل النفوس 
البرةئة؟ فكيف إذا عسبب عن فالو كليكن مرركعانن إذا عسبب عنو قتل البر ءن إزىاؽ حياة البر ءن 
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صلو كلو كاف مسنونان بل لو كاف كاجبان من درجة حتى كلو كاف مرركعان في أ –ةالب  ىذا األمر 
دنيا ةالب  ذلك محرمانن كننظر فنجد كثيران من المسلمين الذةن قطاوا مما بينه  كبين رسوؿ اهلل 
كنالائحو أكىى الخيوط نجد أنه  ةوغلوف في ارعكاب الذرائع التي عوصل إلى جرائ  محرمةن 

ن عالرفات قد عكوف في أصلها جائزة مرركعة كلكن ها عستثير إلى فتنن ةتذرع بها الفاعل إلى محـر
عػيٍزىىعي من كرائها أركاحن ةالب  ىذا الامل جرةمة أةها اإلخوة كالمتسبب عن ذلك ةالب  في شرع 
اهلل قاعبلن ةكل في بدفع الدةة كةحاسىبي ةـو القيامة على أنو قاعل حتى كإف ل  ةكن ةرار بذلك ألنو 

ان كلكنو خرج ةهتفن خرج ةتحدلن خرج ةمارس فابلن كردكد فال ل  ةحمل سبلحان كل  ةقتل برةئ
فكانت الااقبة ىذا الذم أقولو لك ن كخطاب اهلل عز كجل ةقوؿهلل إف المباح ةتحوؿ إلى محـر بل 

إلى جرةمة إذا أصب  ذرةاة إلى محرمانن ننظر فنجد كثيران من المسلمين ةوغلوف في ارعكاب 
ؽي ةا عباد اهلل بين فئة كأخرلن ال أفرٍّؽي بين طرؼو كطرؼو  خرن كل الذرائع إلى جناةاتن كأنا ال أفرٍّ 

ن ما ةاد أك ةكوف ذرةاة إلى جرةمة قتل عكوف ىذه  من ةوغل في ارعكاب ما ةاد ذرةاة إلى محـر
 الذرةاة بحك  القتل ذاعو.

نبينا كأننا  عباد اهللن أحب أف أعساءؿ ما ىي عبلقتنا اليـو بمحمدو رسوؿ اهلل؟ أنحن موقنوف بأنو
منتسبوف إليو نالغي إلى أكامره إذان لماذا ىذا اإلعراض عن كصاةا رسوؿ اهلل؟! ةبلحقنا المالطفى 
بحبون بروقون بتحنانون بوصاةاهن ةلهث رحمةن كإشفاقان علينان ةسرع لحاقان بناهلل ال عفالوان ال عفالوان 

 نحن مارضوف.إةاك ن إةاك ن أحذرك ن ستقاوف في عقابيل ىذا الببلء إذانن ك 

إف كانت نسبتنا إلى رسوؿ اهلل باقية فتاالوا نباةع رسوؿ اهلل على السمع كالطاعةن عاالوا ننفذ 
 كصاةاهن ىو رسوؿ إلينا كما كاف رسوالن إلى الارب في عالره.

أما إف كاف فينا من قد قرر أف ةقطع نسبتو إلى رسوؿ اهلل كمن ث  فهو ةسير في النقيض مما 
مطمئن الباؿن كاثقان من ىذا النهج فليالن ذلك حتى عتميز الفئات باضها عن  أكصى رسوؿ اهلل

 باض.

 –أما نحن فاننا نالن في كل ةـو السيما في ىذه المناسبة بأننا ال نزاؿ من أمة رسوؿ اهللن لسنا 
ننا من أمة الدعوة فق  بل نحن من أمة الدعوة كاالستجابة ماانن إننا ال نزاؿ نالن بأ –كهلل الحمد 

نتمسك بوصاةا رسوؿ اهلل التي أرسلها إلينا من كراء القركفن نالن بأننا حرةالوف على أف ال نخرج 
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عن أمرهن األكامر التي ننفذىا ىي التي عأعينا من لدنون أما األكامر التي عأعينا من ظلمات ما كراء 
 .rالبحارن من المجهوؿ فمااذ اهلل كحاشى أف نفضلها على أكامر رسوؿ اهلل 

أنا أدعوك  كأدعو كل من ةسمع كبلمي كأدعو نفسيهلل ما دمنا ماتزةن بنسبتنا إلى رسوؿ اهلل أف 
نجدد البياة لون أف نالغي السمع إلى كصاةاهن أف نطبع أكامرهن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .

أف أكصيك  كما قد أكصيتي نفسي بالتوبة عباد اهللهلل ةطيب لي أف أيذىكٍّرىكي  كما قد ذك ٍرتي نفسي ك 
 كاإلنابة إلى اهلل عنفيذان لقوؿ اهلل عز كجلهلل

ا اٍلميٍؤًمنيوفى لىاىل كيٍ  عػيٍفًلحيوفى( ]النور هلل   [ُّ)كىعيوبيوا ًإلىى الل ًو جىًمياان أىةػُّهى

ةبلغه    ث  بكثرة االلتجاء الالادؽ الخفي إلى اهلل عز كجلن كليكن ذلك ةا أةها اإلخوةن ةا من
كبلمي ليكن ذلك في األسحارن ليكن ذلك في الساعة التي عقـو فيها من رقادؾ كعقف فيها أماـ 
ربك كليس بينك كبينو فيها أحدن عركع كعسجدن عخاطبو بسجودؾن متذلبلن بذؿ عبودةتك باللغة 

 التي عحبن باألسلوب الذم عراءن بالطرةقة التي عستطيع.

 لى اهلل ةا عباد اهلل فذلك ىو مفتاح الفرج القرةبن أقوؿ القرةب.التجئوا إلى اهللن التجئوا إ

كمهما كانت الوسائل المادةة ناجاةن كمهما كانت كثيرة كمرركعة فكل ذلك ال ةجدم إال مع 
 صدؽ االلتجاء إلى اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل القائلهلل

 [.ِْبًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفى( ]األنااـ هلل )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمى و مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  

أكقات السحر اجالوىا مياادان بينك  كبين اهللن أدعيتك  التي عال اعد إلى السماء الاليا سهاـ 
األسحارن كسهاـ األسحار ال عخطئ ةا عباد اهللن كلكن المطلوب أف نبدأ بالتوبة ث  بهذا االلتجاء 

هلل. أىمىٍرتي نفسي بهذا كأمرت أىلي بهذا كأكصيت إخواني جمياان بهذا كأكصي كل من إلى ا
 ةسماني السيما قادة ىذه األمة بهذا.
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 ٌىً ِمبَ ِمبي     

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
بحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. س

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

من شطرةن اثنينن أما  –أك في الغالب  –إف المجتمع اإلنساني كل ال ةتجزأن كىو ةتألف دائمان 
ا الرطر الثاني فاامة الناس أك من الرطر األكؿ فالقادة كأكلو األمر في ذلك المجتمعن كأم

اىتيوف بالمواطنين أك الراب. ىذه حقيقة ماركفة ال ًمٍرةىةى فيها. فاذا عرفنا ذلك فلنال  أف كبل  ةػينػٍ
الرطرةن من المجتمع أة ان كاف مارض الرعكاب المفاسد كمطالىبه بالالبلح كاإلصبلحن كما ةنبغي 

الذم ةبلحقو الفساد كمن ث  فهو الذم ةطالىب أف نتالور أف شطران كاحدان من المجتمع ىو 
بالالبلح أك اإلصبلح. المىاين ىو األمة كمن ث  فكبل الرطرةن ةنطبع عليو كبلـ رسوؿ اهللهلل )كل 

 بني  دـ خطاء كخير الخطائين التوابوف(.

ف بل ةنبغي أف نال  أف الفساد إذ ةستررم إنما ةنترر أكالن في القاعدة ث  ةتسامى كةتاالى إلى أ
ةالل رذاذه إلى القمة. كذلك  الالبلح كاإلصبلح إنما ةنترر أكالن في القاعدة ث  إنو ةناكس إلى 

ىذا في الحدةث الذم ةركةو الحسن البالرم رضي اهلل عنوهلل  rالقمة كقد أكض  لنا رسوؿ اهلل 
 كأف نتبيػ نىها. )عيم اليك  أعمالك ن كما عكونوا ةول ى عليك (. ىذه حقيقة ثانية إذان ةنبغي أف نالمها

أما الحقيقة الثالثة فهي أف علينا إذا عرفنا ذلك أف نتوجو بالنال  إلى كبل ىذةن الرطرةنن إذا 
عرفنا ىذه الحقيقة فاف علينا أف نحذٍّر كبل شطرم المجتمع من الفساد كالركوف إلى الفساد. إف 

ع اإلعراض عن الرطر م –كليكن شطر القاعدة الرابية أك القمة  –االلتفات إلى شطر كاحد 
الثاني شأنو كمن ةتاامل مع كفة كاحدة من الميزاف مارضان عن الكفة األخرل. ىذه حقيقة أخرل 

ا ةا عباد اهلل.  ةنبغي أف نتبيػ نػىهى
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عاالوا إذان إلى مرحلة التطبيع التي ةبلحقنا بها بياف اهلل عز كجل في كثيرو من  م كتابو المبين من 
 مثل قولوهلل

هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىػًئكى ىي ي )كىٍلتىكين  ٍيًر كىةىٍأميريكفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ مٍّنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
 [.َُْاٍلميٍفًلحيوفى( ] ؿ عمراف هلل 

عقوؿ الحكمة الالائبة الماركفةهلل )لكل مقاـ مقاؿ(ن ةنبغي أةها اإلخوة أف نضع ىذه الحكمة إمامان 
ندما نرةد أف نتوجو إلى شطرم ىذه األمة بالدعوة إلى اهللن بالتذكير بأكامر اهللن نالب أعيننا ع

 بالنهي عن الفساد كاإلفسادن باألمر بالالبلح كاإلصبلحن القاعدة عقوؿهلل )لكل مقاـ مقاؿ(.

كأنا أعل   –ممن شر فىو اهلل عز كجل بالوقوؼ على منبر رسوؿ اهلل  –أةها اإلخوة  –أنا ااف كاحد 
أنظر إلى الناس الذةن أمامي  –ني لست أىبلن لذلكن كلكنها كظيفة أقامني اهلل عز كجل فيها أن

كإذا ى  من الرطر الثانين كإذا ى  من دىماء الناس كعامته ن إذان ةنبغي أف أعوجو باألمر 
السير بالماركؼ كالنهي عن المنكر إليه ن ةنبغي أف أيذىكٍّرىىي  ى  باإلقبلع عن الفساد كاإلفساد ك 

في طرةع الالبلح كاإلصبلحن فاف أنا أعرضت عن الناس الذةن ى  أمامي كأخذت أعحدث عن 
الرطر الثاني  مرى  كأنهاى  كأذكٍّرى  كأحذٍّرى  فقد خالفت المنطع كسلكت مسلك الاابث في 
أمره كنهيون الناس الذةن أمامي أعرضت عنه  كالناس الذةن ال ةسماوف كبلمي كى  بايدكف عني 

 حقته  بالتذكرة كاألمر كالنهي.ال

كلكن إذا كجدت أف فرصة سانحة قد عهيأت أمامي كنظرت فوجدت أف قادة األمة كالقائمين على 
شؤكنها ى  الذةن أراى  أمامي إذف ةنبغي أف أعوجو بالنال  إليه  كةنبغي أف أعحدث عن دكرى  

. أليس ىذا مانى المثل ى  في التسامي عن الفساد كفي الاكوؼ على الالبلح كعلى اإلصبلح
 المنطقي القائلهلل لكل مقاـو مقاؿ أةها اإلخوة؟ عاالوا نطبع ذلك.

إنني ااف أىٍشريؼ بأنني أقف أماـ ثلة من عباد اهلل عز كجل ممن ةسىم وف دىماء الناس كعامته  أك 
ما  المواطنين أك الراب إذان فيجب أف أحمله  مسؤكلية اإلصبلح كالالبلح المنوطة به ن كىذا

سأفالو ااف ماتمدان على التلخيه كاإلجماؿ سائبلن اهلل عز كجل أف ةرزقني كإةاك  نامة اإلخبلص 
 لوجهو.
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أكالن أناشد إخواننا الفنانين الذةن ةاكفوف اليـو على عحضير البرامج الفنية لرمضاف المقبلن 
أقدر رسالة الفنن كأنا  أناشدى  أف ةأخذكا الابرة مما ع  في رمضاف الااـ الماضين أناشدى  كأنا

كاحد ممن ةال  قيمة الفنن أناشدى  أف ةستخدموا الفن رسالةن إلصبلح الحاؿن لرفع المستولن 
لرد األمة إلى مزةد من االنضباط بالقي ن إلى مزةد من االنضباط باألخبلؽ اإلنسانية الرضيةن إلى 

داخل أفراد األسرةن أبواب كثيرة مزةد من االنضباط بأخبلؽ األسرةن بالود الذم ةنبغي أف ةريع 
مفتحة أماـ الذةن ةمارسوف ىذا الفنن ما له  ةغلقوف على أنفسه  ىذه األبواب كلها ث  ةالركف 
على أف ةسلكوا بابان كاحدان ال ثاني لو ىو باب إثارة الغرائز؟ ال ةا أةها اإلخوةن ال أةها اإلخوةن 

 أمتك  إلى الوقوع في ماليبة أك فتنة أخرل. خذكا الابرة من الااـ الماضي كإةاك  أف عدفاوا

رجاؿ الماؿن رجاؿ األعماؿ أناشدى  اهلل أال ةجالوا من النامة التي أغدقها اهلل عليه  سكرانن 
أناشدى  اهلل أال ةجالوا من الرشاكم سبيبلن للقفز فوؽ ضواب  الررةاة في المااملةن فوؽ ضواب  

  اهلل أف ةؤدكا حقوؽ اهلل كاملة في أمواله ن الماؿ ةذىب القانونين المرعية في المااملةن أناشدى
كالقي  كاإلةماف ةبقىن إةمانك ىو الذم ةنجيك غدانن كفاؤؾ لحقوؽ اهلل في عنقك ىو الذم 

 ةسادؾ غدان.

الناس الااكفوف على غيه  الذةن ةقطاوف الليالي سهارل عاكفين على عغذةة غرائزى ن شهواعه ن 
اإلسبلـ كفي مقدمتها الالبلةن عمر السنة علو السنة علو السنة كال ةلتفت  ال ةارفوف مانى ألركاف

الواحد منه  إلى كتاب اهلل ةمسكو ةقرأ فيو  ةةن غرةب عن كتاًب اهلل ككتابي اهلل عز كجل غرةب 
 عنو.

كأكله  كما قلت لك  اإلخوة األعزة الذةن ةاكفوف على الفن  –أناشد ىؤالء اإلخوة جمياان 
 أناشدى  اهلل أال ةجالوا من أنفسه  مالداؽ قوؿ اهللهلل –رامج الفنية لرمضاف كعحضير الب

ًبيًل الل ًو بًغىٍيًر ًعٍل و كىةػىت ًخذىىىا ىيزيكان أيكلىئً  كى لىهيٍ  )كىًمنى الن اًس مىن ةىٍرتىًرم لىٍهوى اٍلحىًدةًث لًييًضل  عىن سى
 [.ٔعىذىابه مًُّهينه( ]لقماف هلل 

 أناشدى  اهلل أال ةجالوا من أنفسه  مالداؽ قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل رجاؿ الماؿ كاألعماؿ

ا ًإلىى اٍلحيك اـً لًتىٍأكيليوٍا فىرًةقان مٍٍّن أىٍموى  نىكي  بًاٍلبىاًطًل كىعيٍدليوٍا ًبهى اًؿ الن اًس بًاإًلٍثً  )كىالى عىٍأكيليوٍا أىٍموىالىكي  بػىيػٍ
 [.ُٖٖكىأىنتيٍ  عػىٍالىميوفى( ]البقرة هلل 
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ٍيني إخ واننا الذةن ةاكفوف على سهراعه  التي عحجبه  عن ىوةاعه  كى  ال ةالموف متى ةحين الحى
 كةتخطفه  الموتن أناشدى  اهلل أال ةكونوا ممن قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل

ةى كىاعػ بػىايوا الر هىوىاًت فىسىٍوؼى ةػىٍلقىٍوفى غىٌيان   [.ٗٓ( ]مرة  هلل )فىخىلىفى ًمن بػىٍاًدًىٍ  خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

نىا إةاه رسوؿ اهلل.  أةها اإلخوةهلل ىذا ىو المنهج الذم بال رىنىا بو كتاب اهلل كعل مى

عندما أكوف أماـ ىؤالء اإلخوة ةنبغي أف أذكرى  باألمانة التي حيمٍّليوىىان ةنبغي أف أحدثه  عن 
 فسه  فيو.اإلصبلح المنوط بأعناقه  كأف أحذرى  من الفساد الذم ةمكن أك ةوقاوا أن

فاذا حانت الفرصة كةس رى اهلل سبحانو كعاالى أف أرل نفسي أماـ ثلة من إخواننا الذةن مل كه  اهلل 
عز كجل قيادة ىذه األمة فلذلك حدةث  خرن عندئذو ةنبغي أف أحدثه  عن األمانة المنوطة في 

سة األمر إف ىي إال أعناقه ن ةنبغي أف أحدثه  عن الالبلح كاإلصبلح المنوطين به ن كلكن مااك
 عبثه ةنبغي أف نتنزه عنو.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 ؽمبئك ٠ٕجغٟ أْ رن٠ت اٌّزٕىو٠ٓ ٌٌٍّٛل فغالً 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

ى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعل
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

مما ال رةب فيو كمما اعفقت عليو األمة أف المكاف الذم عرٌرؼ بوالدة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
ة الدنيا كبقاعهان كمما ال رةب فيو كمما اعفقت عليو األمة أةضان أف عليو كسل  فيو من خير أمكن

المكاف الذم ديفن فيو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  خير أمكنة الدنيا كخير بقاعها على 
اإلطبلؽ. كلقد كاف الناس كال ةزالوف ةتيمنوف الدار التي كلد فيها سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 .وف إليها كقد أدركوا أنها من خير بقاع األرض؛ ةتيمنوف فيها البركة كالخيركسل  ةدخل

 

كإذا كاف ىذا من المالـو كمن المتفع عليو عند الالماء جمياانن فبل شك أٌف الزماف صنو المكاف 
ال فرؽ بين الظرفين المكاني كالزمانين إذا كاف المكاف الذم كًلدى فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

  من خير بقاع الدنيان فبل شك أف الزماف الذم كًلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في كسل
إف ل  ةكن خيرىا جمياان. كال أعتقد أٌف في ىذا الكبلـ  -علك البقاة من خير أزمنة الدىر أجمع 

 .المنطقي ما ةثير شبهة أك ما ةتسع ألم نقاش كجدؿ

 

هلل صلى اهلل عليو كسل  من خير بقاع الدنيان فلماذا ال إذا كاف المكاف الذم كلد فيو رسوؿ ا
ةكوف الزماف الذم كلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في علك البقاة من خير أزمنة الدنيا 
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 !أةضان؟

 

كمن ىنا حع للمسلمين أف ةحتفلوا بمقدـ ىذا الزماف الذم ةيذكرى  بوالدة سيدنا رسوؿ اهلل صلى 
ا ةحع له  أف ةحتفوا كةحتفلوا بالمكاف الذم كلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل اهلل عليو كسل ن كم

عليو كسل ن كما ةحع له  أف ةحترموا كةيقدسوا المكاف الذم ديفن فيو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كسل ن إذ ال فرؽ بين ظرؼ زمني كظرؼ مكاني أبدان. كقد علمنا أف اهلل عز كجل فاضل بين 

 .اؿ ىذه الاوارض كما فاضل بين األمكنةن كليس ىنالك أم فرؽو بين زماف كمكاف ق األزمنة ألمث

 

كمع ذلك أةها األخوة .. فما من عاـ عررؽ فيو شمس ىذا الرهر على المسلمينن كةمر فيو ةـو 
الثاني عرر من شهر ربيع األكؿ إال كةثور الجدؿ البلنهاةة لون كخالاـ ال مانى لو حوؿ مرركعية 

كاإلحتفاؿ بالزمن الذم كلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . عثور المجادالت في  اإلحتفاء
ىذا الرهر كعسير في طرةعو مسدكدن كعنباث من قلوب حاقدة ال من عقوؿ مستركلةن كإنها 

ماليبة من أكبر المالائب التي حاقت بهذه األمةن ككاف من الممكن أف ةنتهي الجدؿ كالخالاـ 
موف سبيبلن لئلعفاؽ في ىذا األمر الخطير الخطير جدانن كاف ىنالك سبيله إلنهاء إذا ل  ةجد المسل

ىذا الجدؿ أال كىو السبيل الذم نبو إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عندما أعلن في 
الحدةث الالحي  المتفع عليوهلل أف اإلنساف إذا اجتهد في أمرو اجتهادمو فأصاب فلو أجراف كإف 

كاحدن كعندئذو ةياذر ىذا صاحبو كةاذر ذاؾ صاحبو كةنتهي الجدؿ كةنتهي اللجج أخطأ فلو أجره 
 .كالخالاـ في ىذا األمر

 

كلكن حتى لو أف أحد الطرفين سكت كأنهى األمر فاف الطرؼ الثاني ال ةرةد أف ةينهي ىذا الجدؿ 
ة دىماءن ال بد أف ةيقنع أبدانن كةأبي إال أف ةثيره لججان ال نهاةة لون كةأبى إال أف ةيثير من ذلك فتن

ىذه األمة كلها بقضها كقضيضها أف اليـو الذم كلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ليست لو 
أم مزةة عن األةاـ األخرلن كمن ث  فاف االحتفاؿ بذكرل كالدة رسوؿ اهلل عقدةران لهذا اليـو 

ساف ةخرج بو عن صراط اهلل كعقدةران لالاحب ىذه الذكرل أمر ال ةجوزن كأمره مبتدعن كاإلن
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سبحانو كعاالى كةتنكب عن المحجة البيضاءن ال بد أف عيقنع ىذه الررذمة ىذه األمة اإلسبلمية  
كلها بما ةراه عقلها الفاسدن كرسوؿ اهلل ةقوؿهلل )إذا اجتهد الحاك  أك المجتهد فأصاب فلها 

 .(أجراف كإف أخطأ فلو أجر كاحد

في اجتهادؾ فاىنأ بأجرةن كتبو اهلل لكن كلك أك عليك أف عهنئنا  إف كنت ةا ىذا مجتهدان كماليبان 
بأجر قد كتبو اهلل لنان كاعرؾ ساحة ىذا البحث كابحث عن مسألة أخرل عه  المسلمين كعجمع 
شمله ن كإف كنا نحن الماليبين كأنت المخطئ فاف علينا أف نهنئك بأنك قد حزت على أجرو 

الماليبن كما عليك إال أف عبحث عن موضوع  خر كأف  كاحد أك على نالف األجر الذم ةنالو
نبحث نحن أةضان عن موضوع  خر. ىذا السبيل ةنهي اللجج كةنهي الجدؿ لو أف األطراؼ أك 
الطرؼ األدىى كالذم ةأبى إال أف ةسوؽ الناس كله  كراء اجتهادهن لو أنه  التجؤا إلى ىدم 

 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل 

 

ألمر أنو أمره اجتهادمن كالماليب لو أجراف كالمخطئ لو أجرن ىذا ليس من قالارل ما في ا 
األمور الماركفة من الدةن بالضركرة حتى ةتنكر المخطئ عن المحجة البيضاء كةبتاد عن صراط 

اهلل عاالىن كمع ذلك فاف أبى ىذا الطرؼ إال أف ةثيرىا فتنةن كإف أبى إال أف ةيالدع الالف 
ن إف أبى إال أف ةيالدع الالف اإلسبلمي بهذه إف كاف ىنا -اإلسبلمي  لك صف إسبلمي باؽو

 :المسألةن فاننا نلتفت إلى منطع الال  لنقوؿ لو

إف احتفاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  باألزمنة التي شهدت أعماالن قدسية كرحماتو ربٌانٌية 
كسل  بهذا شيءه ال ةنكرن كمواقف ألنبياء كرسل .. إف احتفاء سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

كةارفو كل من كانت لو ثقافةن راشدة في دةن اهلل عز كجلن كإال فمن ىو ىذا اإلنساف المثقف 
اليقظ الذم ةغيب عنو حدةث مسل  في صحيحو من ركاةة ابن عباس كمن ركاةة أبو موسى 

ـى األشارم كمن ركاةة عائرة رضي اهلل عنه  جمياانن أف رسوؿ اهلل صلى اهلل علي و كسل  لٌما قًد
المدةنة رأل اليهود ةالوموف ةـو عاشوراءن فسأله  عن ذلك. قالواهلل ىذا ةوـه صال  أنجى اهلل 
سبحانو كعاالى فيو موسى كبني إسرائيل من فرعوفن فنحن نالومو احتفاءن بذلك اليـو أك بهذه 

بيلة أسل  أف الذكرلن قاؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل )نحن أحع بموسى منك ( كأمر رجبلن من ق
من كاف قد أكل ةومو ىذا فليمسك بقية اليـو كمن  -ككاف اليـو ةـو عاشوراء  -ةنادم في الناس 
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أصب  صائمان فليت  صومو. أليس ىذا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إحتفاالن بذكرل زمنية 
 .عاود إلى الزمن الذم أنجى اهلل عز كجل فيو موسى كمن ماو من بني إسرائيل

كيف جاز لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أف ةحتفل بذكرل نجاة أخيو سيدنا موسى على نبينا 
كعليو الالبلة كالسبلـ؟ كأف ةأمر أصحابو بذلك عن طرةع صـو ذلك اليـو كال ةحع لنا أف نفال 
 ما فالو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  احتفاءن بالذكرل الزمنية لمولد من؟ رسوؿ اهلل صلى اهلل

 عليو كسل ؟

 

بل من ذا الذم ةجهل أف النبي صلى اهلل عليو كسل  كاف ةالـو ةـو االثنينن كلٌما سيئل عن ذلك 
قاؿ كما كرد في الحدةث الالحي هلل "ذاؾ ةوـه كيلدت فيو" فهو صلى اهلل عليو كسل  ةحتفي 

ةالـو ةـو بذكرل كالدعو كةالـو ال في ةـو الثاني عرر من شهر ربيع األكؿ لكل عاـن الن بل 
 .االثنين من كل أسبوع؛ ألنو اليـو الزمني الذم شهد كالدة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل 

 

ىذه األدلة أةها األخوة ال مجاؿ للجدؿ فيهان كال مجاؿ في المراء في أمرىان كمع ذلك فنحن ال 
يئان لك  نرةد أف نطيل الجدؿ مع من ةأبى إال أف ةسوؽ الناس كراءهن كلكٌنا نقوؿ له هلل ىن

اجتهادك ن كلكن دعوا لنا اجتهادنان كاألمراف اجتهادةاف. أنت  مثابوف كنحن مثابوفن كنحن ال 
نستاجل فنقوؿهلل أننا نحن الماليبوف كأنت  المخطئوف. الن أم كاف منا الماليب كأم كاف منا 
المخطئ فالكل مثابن كمانى أف الكل مثاب أف رحمة اهلل عز كجل عطوؼ بالطرفينن عطوؼ 

بالكلن كأف اهلل سبحانو كعاالى ةبارؾ عمل ىؤالء كىؤالء. فما لك  ةا أةها الناس عضيقوف كاساان؟ 
من رحمات اهلل؟ ث  مالك  عضيقوف السبل على من ةرةد أف ةاٌبر عن  كمالك  عحجركف رحمةن كبيرة ن

أجمات األمة   حبو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  باحتفاءه كاحتفالو بذكرل كالدعو الزمنيةن كما
كلها على عقدةس المكاف الذم ديفن فيو رسوؿ اهللن كالذم كلد فيو رسوؿ اهللن بل ةخيل إلي  أنو 
لو كاف ىنالك عفاضله بين المكاف الذم كلد فيو رسوؿ اهللن كأشرؽ كجوده من علك البقاة على 

ةكوف المكاف الذم  الاال  كلون كبين المكاف الذم ديفن فيو رسوؿ اهلل لكاف المنطع ةقتضي أف
 .كلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أجل  رعبةن كأقدس مكانةن عند اهلل سبحانو كعاالى
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فهل لهؤالء األخوة الذةن شاؤكا أف ةتجهوا إلى اجتهاد رأكهن أف ةتركونا كشأننا؟ ىل له  أف 
كحدة الالف اإلسبلمي؟ أما ةتااكنوا مانا في رعاةة بقاةا كحدة ىذه األمة بقاةا ىذه األطبلؿ من 

 ف أف ةذكقوا الغيرة على كحدة ىذه األمة بدالن من أف ةذكقوا أنانيته  في االنتالار ارائه ؟ سواءه  
 كانت ىذه ااراء ماليبةن أك كانت مخطئة؟

أما  ف للواحد منه  أف ةاود لنفسو فيستحي كةخجل عندما ةذكر أف أصحابو كجماعتو كالقائمين 
كالتركةج لو في الاال  قد احتفلوا قبل سنوات مضت بذكرل كالدة محمد بن  بأمر ىذا المذىب

عبد الوىابن كأنفقوا على ذلك األمواؿ الطائلةن كدعوا إلى ذلك الالماء من األقطار ككنت كاحدان 
ممن ديعين أفيكوف ىذا الامل لالال  محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل عمبلن مبركران ث  ةكوف ىذا 

لالال  محمد بن عبد اهلل سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عمبلن سيئان متنكبان عن  الامل ذاعو
 صراط اهلل. كيف ىذا أةها األخوة؟! أم عاقلو ممكن أف ةالدؽ ىذا األمر؟

 

عنفع األمواؿ  الطائلةن األمواؿ الطائلة التي عبلغ المبلةين على عجميع الناس عحت مظلة مؤعمرو 
من الالالحين أةان كاف كىو محمد بن عبد الوىاب الذم ةنسب إليو المذىب  لذكرل كالدة صال و 

ن عينفع األمواؿ الطائلة على االحتفاء بذكراه ىناؾن كال ةجوز لنا أف نحتفي بذكرل  الوىابي اليـو
مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ال عن طرةع صرؼ المبلةينن ال. عن طرةع االجتماع على 

و عن سماع أطراؼو من سيرعون أف نجتمع في مجلسو كهذا المجلس لنتواصى سماع قالة كالدع
بالتمسك بسنتو لنتواصى بتجدةد البياة ماون ال ةحع لنا ىذا؟ كةحع ألكلئك أف ةالرفوا المبلةين 

 .الطائلة على مثل ىذا الامل

 

نا رسوؿ كمع ذلك فلنفرض أننا نحن المخطئوفن كأكلئك الماليبوف نحن مخطئوف في اجتهاد كىنأ
اهلل بأف لنا أجرن كى  ماليبوف في االجتهاد كنحن كرسوؿ اهلل نهنئه  بأف له  ضاف األجر الذم 
أخذناه. إذان الكل مأجوركفن كالكل ةتحركوف في ساحة الرحمة اإللهية. لماذا؟ كليتني أسمع جوابان 

قية الباقية من كحدة عن ىذا السؤاؿ المكرر لماذا ث  لماذا ث  لماذا عساى ىذه الفئة لتقوةض الب
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األمة؟ لماذا عستثير الوسائل المختلفة من أجل إةجاًد مزةدو من عوامل التدابر كالرقاؽ كإدخاؿ 
مراعر البغضاء كاألحقاد في النفوس كنحن بحاجةو ماسةو إلى مزةدو من الحبن نحن بحاجة ماسة 

ذا الحبن لامل ةنبغي أف إلى مزةدو من التآلف إلى مزةدو من التضامن حتى نتبلقى عحت مظلة ى
 .نخططو كنقف بو في كجو ىذه الاداكات التي عحاؾ ضدنا من مررؽ الدنيا إلى مغربها

 

أعتقد أف ىذا الكبلـ الذم أقولو ال ةخفى على عاقلو أةها األخوة كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف 
 ةايدنا إلى حظيرة دةنو القوة  
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 ١ل اٌٌّٛل فٟ ؽ١برٕبأ٠ٓ ٟ٘ صّوح اؽزفبٌٕب ثؼ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

حمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا م
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 :بادى اهللأما بادي فيا ع

 

عالموف أف ىذا الرهر المبارؾ ىو شهر مولد المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن كلقد كاف الناس 
فيما مضى ةحتفلوف في ةوـو كاحد من ىذا الرهر باعتبار أنو ةـو مولد المالطفى عليو الالبلة 

لرهر كلو على كالسبلـن كلكن الناس باد ذلك انتقلوا من االحتفاؿ باليـو الواحد إلى االحتفاؿ با
أنو شهر كالدة المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن بل إف في الناس من أخذكا ةحتفلوف بهذةن 

الرهرةن ربيع األكؿ كالذم ةليو على اعتبار أنهما شهرا مولد المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن 
باليـو إلى  كلقد قلنا كال نزاؿ نتفائل بهذا االحتفاؿ السيما عندما ةكوف متالاعدان من االحتفاؿ

االحتفاؿ بالرهر إلى االحتفاؿ بالرهرةنن ككنا نقوؿ إنا ىذا لدليله نابضه بٌين على حب ىؤالء 
 .الناس لرسوله  محمدو صلى اهلل عليو كسل 

 

كلكنا أخذنا ننتظر ثمار ىذه االحتفاالت كظللنا ننتظر كننتظر دكف أف نجد لهذه االحتفاالت إال 
اليأس من باد التفاؤؿ؟ كىل نحارب ىذا االحتفاؿ باد الترحيب؟ أـ ما  ثماران قليلة. فهل ناود إلى

ىو الموقف الذم ةنبغي أف نتخذه؟ ككيف ةمكن أف نتجاكب شاوران كعاطفةن مع احتفاالت الناس 



  

 ~1811 ~ 
 

بمولد المالطفى صلى اهلل عليو كسل  طواؿ شهرو أك شهرةن من الزمن؟ كنحن عندما نلتفت عن 
ما ةخالف ىدم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فاف رأةنا بوارؽ  ةميننا كشمالنا ال نجد إال

االقتداء بو؛ رأةناىا بوارؽ غرةبة كرأةناىا خطواتو عجيبةن كرأةنا مظهر الرذكذ في ذلك كلو 
 .بالنسبة لما عليو أكثر الناس اليـو

 

مولد رسوؿ إف اإلنساف المسل  في مثل ىذا الرهر المبارؾ ليرار بالحزف كاألسى كىو ةحتفل ب
اهلل صلى اهلل عليو كسل  أكثر من أف ةرار باألمل كالتفاؤؿن ذلك ألنو ةقارف بين ما كاف عليو 

ن فيجد بادان  رسوؿ اهلل كماكاف ةوصي بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كما عليو المسلموف اليـو
األةاـ إال كىو ةزداد  شاساان ث  ةنظر فبل ةجد إال مزةدان من ىذا البادن كال ةجد ىذا الباد مع

اعساعانن فكيف ال ةكوف االحتفاؿ بذكرل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  مباث أسى كحزفو في 
 !فؤاد من ةنرد االقتداء برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ؟

 

لقد كاف عليو الالبلة كالسبلـ في حياعو التي ةسلكها مثاؿ الترفع عن زىرة الحياة الدنيان كمثاؿ 
ال أقوؿ في الادـ كالفقر فحاشى أف ةكوف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فقيران كلكنو   -ب التقل

في االستغناء عن الدنيا كمظاىرىا المختلفة كلهان كألمر ما  ثر المالطفى  -كاف مثاؿ التقلب 
صلى اهلل عليو كسل  أف ةكوف ىذا نموذج حياعو فل  ةكن عليو الالبلة كالسبلـ ةتمتع إال بما 

تقلب بو الفقراء في بيوعه ن كل  ةكن ةربع المالطفى صلى اهلل عليو كسل  من لونين ق  من ة
ن كىو الذم راكدعو جباؿ الر  أف عتحوؿ بين ةدةو ذىبانن ذلك كلو  الطااـ جماهما عنده ذات ةـو

من أجل أف ةاٌل  أمتو أف ال عأسرى  الدنيان كمن أجل أف ةوض  له  أف أعداء المسلمين في 
تقبل القادـ سيحاكلوف أف ةنالبوا له  سلسلة كمائن عن طرةع الدنيا كشهواعها كأىوائها. أل  المس

ةقل له  في الحدةث الالحي هلل "أبرركا كأىمٍّلوا خيران فواهلل ما الفقر أخرى عليك  كلكني أخرى 
 "عليك  الدنيا أف عفت  عليك  فتنافسوىا كما عنافسها مىن قبلك  فتهلكك  كما أىلكته 

 

ةن ىو االقتداء برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن إننا نلتفت إلى حاؿ كثير ممن ةحتفلوف بذكرل فأ
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مولد رسوؿ اهلل أك سيحتفلوفن فنجدى  ةتقلبوف في زيخرؼ من الدنيا ال أكؿ لو كال  خرن كنجد 
ت بنا كالتي أف التباىي كالتفاخر ىو طرةع المنافسة بينه  كبين األندادن كما أكثر المظاىر التي مرٌ 

عرهد على بادنا عن ىدم المالطفى صلى اهلل عليو كسل . فما قيمة أف نحتفل بذكراه كنحن 
 .نااني من ىذه الفجوة الكبرل بيننا كبينو

 

كاف عليو الالبلة كالسبلـ ةرد على بطنو الحجر كالحجرةن من شدة الجوعن كفي مجتمااعنا من  
ليها ألواف مختلفة التي ال عحالى كعر  من خبلؿ ةنالب الموائد الفخمة الضخمة التي عتجمع ع

ىذه الموائد رائحة التباىي كالتفاخر أكثر مما عر  رائحة الطااـ الذم عطامو. كيف ال نخجل من 
حبيبنا محمدو عليو الالبلة كالسبلـ عندما نرل أف عبلقتو بالدنيا كانت على ذلك النحو من الترفع 

 ن التقلب في حمأة الدنيا كشهواعها كأىوائها؟كاالبتااد؟ كحياعنا على ىذه الحاؿ م

 

كأنا لست ممن ةحـر المباحن كلكنني ممن ةيذكر بأف المباح ةالب  حرامان عندما ةستاملو اإلنساف 
للمباىاتن كك  قلت ىذا كك  أكضحت ىذان ما قيمة أف نحتفل بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل 

من شهرةن أك خبلؿ شهرةن كاملينن إذا كانت سيرة عليو كسل  خبلؿ ةوـو من شهر أك خبلؿ شهرو 
المالطفى صلى اهلل عليو كسل  عنبض في البكور كااصاؿ بالدعوة إلى اهللن كعبليغ دةن اهلل كقيامو 

بواجب األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر في بيتو في أسرعو في أكالدهن بايدان عن ظل أم 
عن مزج الدةن بالسياسة .. أجل بايدان عن ذلك كلون ماللحة بايدان عن اعباع أم غاةةن بايدان 

كإنما ةندفع إلى ذلك بقالدو كاحدو ال ثاني لو كال شائبة فيون أال كىو استنزاؿ رضا اهلل سبحانو 
كعاالى كعطبيع قولوهلل "كلتكن منك  أمة ةدعوف إلى الخير كةأمركف بالماركؼ كةنهوف عن المنكر 

 "كأكلئك ى  المفلحوف

 

كيف عجسد عمل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىذان في دعوعو إلى أىل بيتو كفي كلقد رأةنا  
إعبلنو أنو لن ةفيدى  ةـو القيامة شركا نقيرن كأنو لن ةغني عنه  من اهلل غناءن كك  كرر ىذا كأعاد 

ورة التي من  مران بالماركؼ ناىيان عن المنكرن ث  انتقل ةيبلٍّغ قومو ث  انتقل ةيبلٍّغ الدنيا كلها المام
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حولون كننظر إلى كاقانا فنجد أف األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر مطوةاف من حياعنا في بيوعنا 
كفي مجتمااعنا كفي أندةتنا كفي لقاءاعنا بين الرفقة كاألصحاب. أةن ى  اامركف بالماركؼ؟ كأةن 

عباع سيرة رسوؿ اهلل ى  الناىوف عن المنكر في بيوعه ؟ ننظر فنجد أف اإلىماؿ قد حل محل ا
صلى اهلل عليو كسل ؛ ل  ةاد ةبالي أبه بمالير ابنتون كإنما ةبالي من ىذا المالير بريءو كاحدن أف 
عرقه الدنيا أمامها بمستقبلو زاىرن كأف ةجد أف سيرىا في طرةع عملها الدراسي أك غير الدراسي 

ةيطمئن رغد عيرون كلكن مهما كانت  سيأعيو في المستقبل القرةب أك البايد بما ةيطمئن دنياه كبما
ىذه الطرؽ التي عايش فيها ابنتو أك أكالده ملتوةةنن مهما شياطين اإلنس كالجن عترصد في 

منحنيات ىذه الطرؽن كمهما كانت السبل ال عرضي اهلل عز كجلن فاف الراار الذم ةرعفع إذا 
 .ذكر الدةنن ىو إف للدةن ربان ةحميو

 

جل .. كليس للرب حاجة إلى عباده ق  كلكننا نحن المحتاجوف إلى رحمة إف للدةن ربان ةحميو أ
اهلل عن طرةع قيامنا بما أمر اهلل عز كجل بو كلقد قاؿ اهلل عز كجلهلل "لقد كاف لك  في رسوؿ اهلل 
أسوة حسنة لمن كاف ةرجو اهلل كالدار ااخرة " فكاف حقان علينا أف نقتضي برسوؿ اهلل صلى اهلل 

ماذا ل  ةقل المالطفى مارضان عم ا كٌلفو اهلل بوهلل إف للدةن ربان ةحميو؟ أليس لدنياؾ عليو كسل . ل
أةضان ربه ةحميها؟ أليس لمستقبلك كمستقبل ابنتك كأكالدؾ أةضان ربه ةحمي ذلك كلو؟ لماذا 
نسيت اهلل عز كجل كأنت عتلهث على مالير رزقك كرزؽ أكالدؾ كبناعك كعذكرت قدرة اهلل فق  

لفك اهلل بخدمة دةنو. أةن ىي الدعوة إلى اهلل أةها األخوة؟ أةن ىي الدعوة إلى اهلل عز عندما ةيك
كجل التي عتمثل في قولو "ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة كالموعظة الحسنة كجادله  بالتي ىي 
ةن أحسن"؟ أةن ى  المبلغوف عن اهلل طبقان لما أمر رسوؿ اهلل كناسب "نٌضر اهلل امرءن سمع مني مقال

فأبلغها كما سماها"؟ أةن ى  المقتدكف برسوؿ اهلل كبأصحاب رسوؿ اهلل؟ أةن ىي الدعوة؟ أةن ى  
 .الدعاة؟ ما أكثر الذةن ةتحركوف باس  اإلسبلـ كما أقل الذةن ةدعوف إلى اهلل سبحانو كعاالى

 

ف ةفال أصحاب كلالك  جمياان عارفوف الفرؽ بين الدعوة إلى اهلل كما كاف ةفال رسوؿ اهلل ككما كا
رسوؿ اهللن كالتحرؾ المتراكح في مكانو باس  اإلسبلـن ما أعظ  الفرؽ بين ىذا كذاؾ. لقد سخرنا 

اإلسبلـ ألىواءو كثيرة ما أكثرىا كما أكثر أنواعهان سٌخرنا اإلسبلـ اماؿ الرئاسة كالزعامة كما 
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ياسة خادمان لئلسبلـن كفتحنا أكثرىا عنوعانن سخرنا اإلسبلـ اماؿو سياسية. قلناهلل سنجال من الس
أعيننا باد لحظات لنجد أننا جالنا اإلسبلـ خادمان للسياسة كما عركف في مرارؽ األرض كمغاربهان 
 .ننظر إلى ىذا الواقع كننظر إلى سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فنجد بينهما باد المررقين

 

قان كالمسلموف في غفلةو عن دةنه ن ى  بين غني الاال  اإلسبلمي ةتمزؽن كالقول الررةرة عزةده عمز 
مترؼ ةتقلب من غناه في سىكرو بل في سيكرو ال نهاةة لون كبين فقيرو صٌده فقره عن عذكر دةنون 

كحجبو فقره عن عذكر إسبلمو. كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل "كاد الفقر أف ةكوف كفران" . كما ةخاؿ 
لهذا الواقع عندما قاؿهلل "ككاهلل ما الفقر أخرى عليك  المانى الذم قالو رسوؿ اهلل إال مالداؽ 

كلكني أخرى عليك   الدنيا أف عيفت  عليك  كما فتحت على من قبلك  فتنافسوىا كما عنافسوىا 
فتيهلكك  كما أىلكته ". ككيف ةكوف اإلىبلؾ عندما عيفت  الدنيا كةتنافس القـو في سبيلهان 

ى  المختلفةن فانساف مجل سباؽه في ىذا الطرةع الغير ةتحوؿ ىؤالء الناس إلى فئاتو حسب قوا
 .مقدس إلى الدنيان كإنساف عخلفن كإنسافه عخلف كثيران فحاؽ فيو الفقر ىناؾ

 

كىكذا فاف المجتمع الذم ةتنافس فيو الناس في سبيل الدنيا ةتحوؿ إلى فرةقينن فرةعو ةااني من 
كبير ةرقى بو إلى درجة عجيبة كخطيرة من   فقرو متقع كفرةع  خر ةااني من ماؿو بل غنىن طائل

. فقره متقع ةنادم  الطغيافن كبانقداح ىذةن الواقاين المتناقضين ةحيع الهبلؾن كىذا ما ناانيو اليـو
بلساف الحاؿ ىؤالء األغنياء السكارل أال أنالفوا مجتماك  اإلسبلمي كسدكا ىذه الثغرات التي 

 .ىنالك من مجيبفتحها الريطاف فيما بيننا كبينك  فليس 

 

الدنيا عجال من ىذا اإلنساف الغني السكراف بمالو إنسانان عجيبان إنسانان متناقضانن إذا دعى الداعي 
إلى التفاخر كالتباىي فت  ةدةو كجيوبو كلها كانتثر الماؿ بالمبلةين متمثبلن على موائدن متمثبلن في 

دعو ىؤالء األغنياء إلى إنالاؼ الفقراء حفبلت فاذا طوم ىذا الواقع كنيرر كاقع  خر كجاء من ة
المتقاين؛ بسكن ةؤكف إليو بكن من السكن المانوم الذم دعا إليو اهلل عز كجل ةحققونو في 

حياعه ن ببلغة من الايش ةحققونها في بيوعه ن كجدت أف األةدم المفتحة انقبضت كأف الجيوب 
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ة السيولة. ىذا ىو كاقانا انكمرت كأف الالنادةع أقفلت كأف األلسن بدأت عركو من قل
فحدثوني كأجيبوني بأم كجوو نقبل إلى رسوؿ اهلل باالحتفاؿ بذكراهن ككيف بنا أف ال نخجل منو 

 .عندما عحتفل الفئات كالجماعات بذكرل مولده كىذا كاقانا

 

اإلنساف الذم ةرل نفسو بايدان عن اهلل ةنبغي أف ةدارم باده بريء من الخجلن كلكن أسوء ما 
أف ةالل إليو الااصي ىو أف ةض  إلى عاليانو الباد عن الخجل كالتنزه كالتحرر عن  ةمكن

الحياء. أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجالنا من أكلي األفااؿ المقربة إلى اهللن كأف ال ةجالنا من 
 .أكلي الدعاكم الكاذبة التي عالدنا عن اهلل فاستغفركه ةغفر لك 
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 به اٌَّبء ٚاٌزؾّظٓ ػل ِب اٍزشوٜ ِٓ األكٚاءاٌَج١ً الٍزّط

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

أشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون ك 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .عاالىكأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل 

 

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

 

إف اهلل سبحانو كعاالى جٌلت حكمتو ةربي عباده دائمان بمزةجو من الخوؼ كالرجاءن كما مظهره من  
مظاىر خلقو كإبداعو إال كفيو ما ةيذكٍّر بالرجاء من اهلل سبحانو كعاالى كالخوؼ منون فلن عجد 

كالاذابن كلن عجد مظهران من مظاىر إىبلكو  مظهران من مظاىر رحمتو خاليان من خطر اإلىبلؾ
كسطوعو خاليان من مظهر الرجاء كالرحمةن لكي ةكوف الناس دائمان مهما التفتوا كمهما رأكا من خلع 

اهلل سبحانو كعاالى كإبداعو؛ لكي ةجدكا في ذلك كلو ما ةردى  إلى الرجاء كما ةجذبه  إلى 
 .الخوؼ منو سبحانو كعاالى

 

و كعاالى الماء سبب الحياة فقاؿ عز من قائلهلل "كجالنا من الماء كل شيء حي". جال اهلل سبحان
كلكن اهلل سبحانو كعاالى في الوقت ذاعون جال الماء سببان للحياة كالنبات كالرزؽن كجالو عندما 

 .ةراء سببان للهبلؾ كالدمار
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و كمن خلفون كجال لو من خلع اهلل سبحانو كعاالى الرةاح الهابٌة عن ةمين اإلنساف كةساره كأمام
ىذه الرةاح سر بقاء حياعو كسر عالاعد أنفاسو كراء صدرهن كلكنو عز كجل جال ىذه الرةاح سببان 

 .لئلنااش كالحياة  نانن كجالو عندما ةراء سببان لئلىبلؾ كالدمار  نان  خر

 

ار الحياة  جال اهلل سبحانو كعاالى من الرمس التي عنرر أشاتها في جهات األرض سران من أسر 
كما عالموفن كلكنو جل جبللو جال حرارة الرمس أماـ اإلنساف سبلحين اثنينن  نان ىو سبلح 

 خيرو كمتاةو لئلنساف ك نان  خر ىو سبلح إىبلؾ كدمارو لون ما الحكمة من ىذا أةها األخوة؟

 

ةتالور أنو سر الحكمة من ىذا أف ال ةتالع اإلنساف باين المادةن ال ةتالع اإلنساف بجوىر الماء ك 
الحياةن ما ةنبغي أف ةتالع اإلنساف بالرةاح التي عنترر ما بين السماء كاألرض كةتالورىا سببان لحياة 

أك سببان دائمان لدمار. ما ةنبغي أف ةالع إنساف نفسو باألرض كحركتها كاستقرارىا كةتالور أنها 
نبغي أف ةتبين لو من ىذا الذم السبب المادم لحياة اإلنساف فوقها كاستقراره في جنباعهان بل ة

قلناه أف كل ىذه المكونات جنوده بيد اهلل سبحانو كعاالىن فالمطر الهاطل كالرةاح الهابٌة كاألرض 
التي عدكر كالرمس التي عرسل أشاتها ىي بحد ذاعها ال عاطي كال عأخذن ال عفيد كال عضرن 

 .كلكنها جنوده بيد اهلل سبحانو كعاالى

 

نظر اإلنساف إلى حركة الجندم كال ةلتفت إلى قيادة من ةأمر الجندم كةنهاهن كما كمن الغباء أف ة
كما   -ةال  جنود ربك إال ىو كما ىي إال ذكرل للبرر. اإلنساف المغفل المادم ةحبس نظره 

في ىذه المادة كحدىا فياطيها إما سر اإلنااش كالحياة أك  –ةحبس صاحب الدابة نظرىا أمامها 
 .ىبلؾ كالدمارةاطيها سبب اإل

 

كمن ىو ىذا الذم ةتالور ذلك األمر ليس ىكذا السبب الذم ةجالو اهلل سر حياعك في اللحظة 
الثانية ةجالها سر ىبلؾ إف شاءن كمن ث  فاف ما ةنبغي أف ةكوف عالقك بهذا الذم ةدةر 

 إني لك  منو المكونات كةجالها  نان سبب إنااشك ك نان سبب إىبلكك. عاٌلع باهللن "ففركا إلى اهلل
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 "نذةر مبين

 

انظركا إلى قوؿ اهلل عز كجل كىو ةيحدث عن السبيل الذم أىلك اهلل بو قـو نوحن ماذا قاؿ؟ 
"كأٌنى لٌما طغى الماء حملناك  في الجارةة" الماء سر الحياة "كجالنا من الماء كل شيءو حي"ن 

كز الحد الذم عكوف بو الحياةن كلكن اهلل لٌما كجو أمره إلى ىذا الماء فطغى عجاكز الحدن عجا
عحوؿ من سبب حياةو إلى سبب دمارن "كأٌنى لٌما طغى الماء حملناك  في الجارةة"ن عندما ةطغى 

الماء ةتحوؿ إلى سبب دمارن كعندما ةر  الماء ةتحوؿ أةضان إلى سبب دمارن كعندما ةكوف األمر 
زةن؟ من الذم ةجال الماء الذم عدالن عظهر موجبات الرحمة كالحياةن فمن الذم ةيمسك الموا

ةهوم من السماء إلى األرض ةسير بنسعو ماتدؿ حتى ال ةطغى فيهلكك كحتى ال ةر  فيهلكك 
 أةضان؟

 

انظر إلى من بيده ىذا الميزاف ففر إليو كالتجئ إليو. باألمس طغى الماء في جهةو من جهات 
أما الماء ىنا فقد شاء اهلل عز  الخليج فماذا صنع الماء ىناؾ؟ أىلك من أىلكن كدمر ما دمر.

كجل أف ةر ن كىا نحن نقف من ىذا الذم ابتبلنا اهلل عز كجل على شفير ىبلؾن كالهبلؾ الذم 
ةنبثع من ش  الماء ليس من نوع كاحد كإنما ىو من أنواعو شتىن كالحدةث عن ىذه األنواع ةطوؿ 

أسباب ذلكن ك ثار ذلك ةطوؿ .. فادكل األمراض سببه من أسباب ذلكن كقلة الرزؽ سببه من 
 ... الحدةث عنهان كل ذلك سببه من أسباب ذلك

 

إذان الماء جيند ةجال اهلل سبحانو كعاالى من طغياف الماء سبلح إىبلؾ لمن ةراءن كةجال من 
 .شحو أةضان سبلح إىبلؾ عندما ةراء

 

ا باهلل سبحانو كعاالى بين أقوؿ ىذا أةها األخوة كأنا أعلمس إةماننا باهلل عز كجل أك بقاةا إةمانن
الجوان ن كال أعالور أٌف فينا من ال ةتمتع ببقاةا إةمافن ال أشك أف ىذه البلدة إنما عحتضن أناسان 
ةتمتاوف باةمافو كاملو أك ببقاةا إةمافن ما أعالور أف اإلةماف الضايف ةقول كةستيقظ في مرحلةو  
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 .كهذه المرحلة التي نجتازىا ااف

 

كما عبلحظوف عسير السحب من غربو إلى شرؽ كمن شرؽو إلى غربن كعتكاثف ىا ىي ذم بلدنا  
ىذه السحب حتى إف المتخالالين باألرصاد كشؤكنها كثيران ما قالواهلل إنه  ةتوقاوف كةتأملوف 

أمطاران عهطل خبلؿ الساعات القادمة من غيوـو عأعي من ىنا كمن ىناؾن كلكن الغيـو عمر 
المطر ةيحجبن كانظركا إلى الحالة التي نمر بها من جٌراء ذلك  كموجبات اإلمطار عتحقع ث  إف

عكفي ىذه الظاىرة التي عسماونهان عكفي الظاىرة التي عتمثل في الجراثي  المتنوعة لؤلدكاء 
 المختلفة التي عنر  كعتنامى كعتكاثر عادةن في مثل ىذه األجواء. عرل إلى من نلجأ؟

 

السبيل الذم نستمطر السماء كي عمطرنا؟ ما السبيل الذم سلو أكلئك الذةن ةابدكف المادة ما 
نلجئ إليو كي نحالن أنفسنا ضد األدكاء المستررةة فينا؟ كالتي نحن مهددكف بها من باد أةضان؟ 

 ما السبيل؟ سلوى ؟

 

ال جواب ال جواب المادة ىي ىذه المادةن كلكنها عتطغى فتهلك كعر  فتهلك. من الذم ةجال 
يزاف اعتداؿ سواء كانت رة  ىابٌة أك كانت مطران عهطل أك كانت أرضان كحركتها؟  المادة خاضاةن لم

كيف عكوف حركة األرض بركلو متناسع عتفع مع استقرار اإلنساف فوقها؟ ككيف عكوف بحالةو 
عجال اإلنساف مارضان للخسف كالزالزؿ المختلفة؟ سلو عيب اد المادة ما الجواب؟ ال جواب أبدان 

لالمي الذم ةجلجل على سمع الدىر كلو ىو قوؿ اهلل عز كجلهلل "ففركا إلى اهلل إني .. كالجواب ا
 "لك  منو نذةره مبين

 

كهلل سبحانو كعاالى سبله في عربية عبادهن من ىذه السبل أنو ةأخذى  بالردائد ةأخذى  بأسباب 
ىل  الخوؼ عرل ىل سياودكف؟ عرل ىل سيتيقظ النائموف؟ عرل ىل سيتنبو الغافلوف؟ عرل

سيستقي  المنحرفوف؟ عرل ىل سيتوب الاالاة كالفاسقوف؟ أـ سيظلوف ةركبوف رؤكسه ؟ فاف ى  
عادكا إلى اهلل أعاد اهلل سبحانو كعاالى إليه  النامةن كإف ل  ةاودكا ابتبلى  ث  ظل ةبتليه . فاف 
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ف اثنتافهلل إما أف أعلنوا أنه  قد قطاوا السبيل بينه  كبين اهلل عز كجلن فللو في ىذه الحالة عادعا
ةيهلك كما أىلك كثيران من األم ن كإما أف ةفت  عليه  النا  كلها دكف حدو كال حالرن كلكنو قد 

 .شطب على  خر سبيلو بينه  كبين رحمة اهلل سبحانو كعاالى بو

 

كليت أننا نتأمل في سنن اهلل في كتابون انظركا إلى قولو عز كجلهلل "كلقد أرسلنا إلى أم و من قبلك 
أخذناى  بالبأساء كالضٌراء لاله  ةتضرعوفن فلوال إذ جاءى  بأسنا عضرعوا كلكن قست قلوبه  ف

كزةن له  الريطاف ما كانوا ةاملوفن فلما نسوا ما ذيكركا بو فتحنا عليه  أبواب كل شيء حتى إذا 
ارضوف فرحوا بما أكعوا أخذناى  بغتةن فاذا ى  مبلسوف". ىذا كبلـ اهلل عز كجلن كنحن اليـو مي 

 .لهذان بل نحن نسير في مرحلة من مراحل ىذه السنة الربانية التي ةخاطبنا اهلل عز كجل بها

 

كددت كأنا أعيش ىذه األةاـ الخطيرة كأنا أسمع إلى ككاالت األنباء كىي عتحدث عن األكبئة التي 
جوء إلى اهلل عتهدد مجتمانان كددت لو أف أفواهن في مجتمااتو عامة نطقت كذٌكرت كدعت إلى الل

سبحانو كعاالى كالتوبة بين ةدم اهلل كاالصطبلح مع اهلل سبحانو كعاالىن كلكني ل  أسمع. كأنظر 
إلى بيوت لو كىي ال عزاؿ عامرةن بركادىان كأنظر إلى البلىين كالساىين كإذا ى  ال ةزالوف عاكفين 

اف كالفجور كالباد عن اهلل على لهوى  كسهوى ن كأنظر إلى الذةن ةينردكف أناشيد الفسوؽ كالاالي
كإذا ى  ال ةزالوف عاكفين على غيه  كى  ةركف الهبلؾن كى  ةركف ىذه الحاؿ التي ةمركف بهان 

كى  ةسماوف قوؿ اهلل عز كجلهلل "فلوال إذ جاءى  بأسنا عضرعوا" ىبٌل عضرعوا كالتفتوا كاصطلحوا 
 .مع اهلل عندما رأكا البأس  عيان إليه  من بايد

 

وةهلل من سنن اهلل سبحانو كعاالىن بل من شرائع اهلل سبحانو كعاالى في عباده أنو ةدعوى  أةها األخ
إلى التضرع بين ةدةو كلما حبست عنه  األمطارن أف ةخرجوا جماعات متآلفة متااكنة على صايد 
كاحد فيبتهلوف إلى اهلل عز كجل كةاللوف صبلة اإلستسقاء التي نقرؤىا في كتب الفقو؛ بابه خاص 

مو باب صبلة االستسقاءن ىذا الريء ماركؼه لكل من درس شيئان من دةن اهلل عز كجلن كلكن  اس
 .كأف ىذه الررعة نيًسخىت من األذىاف ككأنها ألقيت دبر األذاف ككراء الظهور
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أنا ألفت النظر إلى الدكاء األمثل بل الدكاء الذم ال دكاء ثاني أمامون أماـ ىذه الماليبة التي 
أال كىو دكاء االلتجاء إلى اهلل عن طرةع السنة التي أنبأنا عنها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو نااني منها 

كسل ن عن طرةع الخركج إلى صبلة االستسقاء. كلالك  عسألوف فمن الذم ةدعو؟ ككيف ةمكن 
 أف ةت  التنبيو إلى ىذا؟ نا  ... الذم ةيكلف بالدعوة موجودن كأقولها لك  بالراحة كزارة األكقاؼ

ىي المسؤكلة عن ىذا كىي الميخولة لهذا كىي التي أناطت بها الدكلة ىذا األمر كأمثالو. ككن عرل 
 .ما السبب في أف كزارة األكقاؼ راقدةه في ىذه األةاـ؟ ال أعرؼ

 

أنا باسمي كباس  كل مسل  أدعوا كأيذكر ىذه الوزارة التي عتحمل مسؤكلية رعاةة اإلسبلـ كشؤكف 
ىذه المهمة ةنبغي أف عيالدر بيانان عدعو فيو الناس في ىذه البلدة في ميقاتو اإلسبلـن أحملها 

محدد للخركج إلى ساحة كاساةن لناللي ىناؾ صبلة االستسقاءن كنتضرع إلى اهلل عز كجل كنالن 
عوبتنا بين ةدم اهلل كنالن اصطبلحنا مع اهلل كرجوعنا إلى اهلل كنجدد بياتنا لو كإةماننا بو أنو اهلل 

 .ٌااؿ لما ةرةدن كأف كل ما في الكوف جنود بيد اهلل سبحانو كعاالىالف

 

كأنا موقنه أننا إف قمنا بهذا الذم علمنا إةاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فلسوؼ ةكرمنا اهلل 
برحمتون كلسوؼ ةرفع عنا مقتون كإال إف بقينا ىكذا سائرةن مكابرةن ناكف على لهونا كسوئنا 

 .الموفن فاني أخرى أف ةكوف كراء ىذا السوء أضااؼه مضاعفةكمااصينا كما ع

 

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  لي كلك  فاستغفركه
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 ٌٙنا ِأل هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌل١ٔب ثبٌغظض ٚإٌّغظبد

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبل

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

 

ةنبغي أف ةال  كل إنسافو كافدو إلى ىذه الحياة الدنيان أف ةال  طبياة ىذه الحياة كالرأف الذم 
سبحانو كعاالى ىذه الدنيا عليون حتى ال ةفاجئ منها بما ل  ةكن ةتوقعن كحتى ةنسج  أقاـ اهلل 

سلوكو مع النهج الذم أقاـ اهلل ىذه الدنيا عليو؛ فك  من إنساف فت  عينيو على ىذه الحياة 
كعوى  أنٌو ةايش منها في جنة كارفة الظبلؿن فكاف ىذا الوى  سببان من أى  أسباب شقائو فيهان 

نو بادئ ذم بدءو عارؼ على ىذه الحياة كشأنها كما أقامها اهلل عز كجل عليو لما شقي منها كلو أ
بمفاجأةن كألدرؾ أف اهلل سبحانو كعاالى لحكمة أقامها على النهج الذم أقامها عليو. ةنبغي أف 
ىا نال  أٌف ىذه الدنيا مهما ذخرت بالناي ن فاٌف نايمها مروبه بالغاله الدائمة لحكمةو سنذكر 

 .كنتحدث عنها

 

ةنبغي أف نال  أٌف الاليف الذم ةباث اهلل سبحانو كعاالى فيو الخير كأسباب النماء للثمار التي 
جالها اهلل نامةن لاباده فوؽ ىذه األرضن البد أف ةحمل ماو أةضان  المان من حرارعون كالرتاء الذم 

ةنبغي أف نال  أنو البد أف ةحمل ماو  جالو اهلل سبحانو كعاالى موئبلن لبركة السماء كلنبات األرضن
قوارص أةضان من برده؛ كةنبغي أف نال  أف الهواء الذم جالو اهلل سبحانو كعاالى سٌر استمرار 



  

 ~1812 ~ 
 

الحياة من كراء صدكرنا البد أف عتسرب إليو الاواصف كالبد أف عتسرب إليو أسباب ااالـ بين 
لى األرض بون أك أنزلو ذخران من السماء أك سىٌخر حينو ك خرن كالطااـ الذم فىج ر اهلل سبحانو كعاا

 .ىذا الطااـ ذاعو ال ةالل إلى اإلنساف كال ةستمرئو إال عبر غاله -بو كثيران من األنااـ كالدكاب 

 

كالحياة التي ةايرها اإلنساف ال ةمكن أف عستقر ماو حاؿه دكف أف عتنقل إلى حاؿو أخرلن إف 
كلى فلسوؼ ةودعها إلى شبابن كإف أعجبو الرباب في مظهر أعجبتو الالبوة في مرحلة حياعو األ

الالحة كالاافية كالمراعر التي ةرار بها اإلنساف الراب البد أف ةودعها إلى كهولة عملؤ قلبو 
بذكرةات كغالهن كإف ركنى إلى الكهولة كاستأنس بها كعاود عليها ال بد أف ةودعها إلى 

د أف ةتسرب إلى ىذه الالحة فيما باد ذلك ااالـ شيخوخةن كإف أعجبتو الالحة كالاافية ال ب
 .كاألمراض كاألكجاع

 

ةنبغي أف ةال  اإلنساف أٌف شأف ىذه الحياة الدنيا ىكذان مع كلٍّ إنسافو مهما كانت قوعو صاعدةن 
أك ىابطةن كمهما كاف شأنو في ىذه الحياة الدنيا كمهما كاف لو من الغنى كطوؿ اليد. أل  عقرأكا 

بحانو كعاالى "كلنبلوٌنك  بريءو من الخوؼ كالجوع كنقهو من األمواؿ كاألنفس قوؿ اهلل س
كالثمرات" أل  عقرأكا قوؿ اهلل عز كجل "لتيبلوٌف في أموالك  كأنفسك  كلتسماٌن من الذةن أكعوا 
الكتاب من قبلك  كمن الذةن أشركوا أذلن كثيران كإف عالبركا كعتقوا فاف ذلك من عـز األمور". 

ف ةال  الوافد إلى ىذه الحياة الدنيا أٌف ىذه ىي ىوةة ىذه الحياة ال مجاؿ كال سبيل لتغيير ةنبغي أ
 نظامها ق ن لكن ما الحكمة؟

 

 .ىا ىنا ةكمن األمر الخطير الذم ةنبغي أف ةارفو كل إنساف

 

ل الحكمة أةها األخوة من ىذا الذم أقاـ اهلل الحياة عليو من األنظمة كالنهج الذم ذكرناه ةتال
برحمة من رحمات اهلل سبحانو كعاالىن فهو مظهره دقيع لاظي  رحمة اهلل عز كجل باباده. لقد 

جال اهلل سبحانو كعاالى ىذه الحياة ممران إلى مقرن كل  ةجال ىذه الحياة مقران ق . جال اهلل ىذه 
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ه الوظائف ما الحياة الدنيا ساحةن ةمر بها اإلنساف ةؤدم بها كظائف كيٌلف بهان ةبرز من خبلؿ ىذ
قد اعتلج بداخل قلبو كفي طواةا سرةرعو من إةمانو باهلل كمن دةنونتو لحقائع الابودةة باهلل أك من 

نقيض ذلكن من كفرانو باهلل كعناده أماـ حقائع عبودةتو هلل. جال اهلل ىذه الحياة الدنيا عبارة عن 
تي ةمر بها؛ عظهر طواةا نفسو ساحة ةمر بها اإلنساف فيكترف أك عظهر من خبلؿ ىذه الساحة ال

 .كعتجلى دقائع ما ةكمنو فؤاده كعنطوم عليو نفسو

 

أرأةت  إلى ىذا الجهاز الذم عمر عبره األمتاة التي ةسافر بها اإلنساف إلى مكاف مان إف ىذا 
الجهاز من شأنو أف ةكرف ما بداخل ىذه األمتاةن كذلك  ىذه الحياة الدنيا التي ةمر بها 

الجهاز ةمر اإلنساف بهذه الحياة فتتجلى من خبلؿ سلوكو كمن خبلؿ عااملو مع  اإلنساف كهذا
ىذه الحياة كمن خبلؿ انالياعو أك عدـ إنالياعو إلى أكامر اهلل عتجلى من خبلؿ ىذا الجهاز الذم 
ىو الحياة الدنيا نفسيان عتجلى كوامن قلبون ةتجلى مدل شاوره كاستسبلمو لحقائع الابودةة هللن أك 

ى مدل عمرده على ذلك في جنب اهلل سبحانو كعاالى ىذه ىي الحياة الدنيا. ىذه الحياة ةتجل
 .مابر كليست مقران 

 

أرأةت لو أف اهلل عز كجل جال ىذه الحياة القاليرة في عمرىا التي ىي مابر كما قلت لك  
المتع ال كجسرن أرأةت  لو أف اهلل عز كجل مؤلىا بنا  ال غاله فيهان كجالها عفيض بألواف من 

ماكرات عتسرب إليهان إذان لتالع اإلنساف بها أةٌما عالعن كلارع ىذه الحياةن كلتقطات  مالو عما 
ىو مقبل عليو كلحالرت  مالو كأحبلمو في ىذه الساحة التي عذخر بكل أنواع الناي  صافية عن 

كال إبتبلء  الروائب كالغاله؛ فبل أمراض كال أكجاع كال  فات عحي  بو من سماءو كال في أرضو 
من الناس باضه  بباض. إذان فاف اإلنساف ةتالع بهذه الحياة الدنيا. كلكن ىذه الحياة مابر 

 .كجسر كليست مقرانن كال بد في لحظة من اللحظات أف ةدعوؾ الداعي إلى الرحيل

 

أرأةت لو أف قلبك عالع بهذه الحياة كعارقها بسبب ما فيها من متع. ك  ةكوف ألمك كأنت 
ها؟ ك  ةكوف عذابك كأنت عستجيب للملك الذم ةقوؿ لك قد حاف أف علقى اهلل سبحانو عودع
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كعاالى راحبلن عن ىذه الحياة الدنيا؟ عندئذو سواءه كنت من الالالحين أك الطالحين أك األكلياء أك 
المستقيمين أك المنحرفينن ستجد أنك عنقلع أك عنخلع من ىذه الحياة الدنيا كما ةخلع اإلنساف 

ك ةقتلع جذكر شجرةو ضربت بجذكرىا في باطن األرض؛ فأنت ال عستطيع أف عمتلخها إال كقد أ
عقطات جذكرىا ىهنا  كىناؾ. ىكذا ةكوف شأف اإلنساف. فهل ىذا ةكوف مظهر رحمة من اهلل 

 لاباده؟

 

كلك  ةال  أف األمر ليس كذلكن اقتضت رحمة اهلل عز كجل إذان أف ةرارؾ أف ىذا المابر ىو 
ر ليس إالن إذان ما ةنبغي أف عتالع بو. ىو جسر عمر عليون إذان ما ةنبغي أف عرل في ىذا الجسر ماب

من المرتهيات كالمتع ما ةجالك عنسى ما أنت مقبله عليو. ىكذا عقتضي رحمة اهلل سبحانو 
 .كعاالى

 

ا ل  ةكن كانظركا أةها األخوة كيف شاء اهلل عز كجل أف ةخت  حياة أكثر الناس بالمريب. لماذ
المريب أكالن كالرباب ثانيان؟ حكمة باىرةه من كراء ذلكن عندما ةودع اإلنساف شبابو كةستقبل 

ن ةجد نفسو كقد مٌل من ىذه الحياة ةومان  شيخوختو ةجد نفسو ةتبـر من ىذه الحياة ةومان باد ةـو
ن ىذا مظهر رحمةن رحمة من اهلل عز كجل بابادهن أٌما لو كاف الرباب  ىو نهاةة الحياة باد ةـو

التي ةايرها اإلنساف كجاءه الموت باد ذلك فك  عكوف  المو شدةدةن كك  ةرار بأنو متالع 
بهذه الحياة التي ةودعهان من أجل ىذا مؤل اهلل سبحانو كعاالى ىذه الحياة الدنيا بالمنغالات 

ان كحتى ال عحبس كالغاله كما مؤلىا بالمتع كالنا ن كمزج ىذا بذاؾ حتى ال عركن إلى ىذه الدني
 .مراعرؾ بهان كحتى عياٌلع  مالك بما أنت مقبل عليو من باد

 

ةنبغي لكل كافدو إلى ىذه الحياة أف ةارؼ ىذا النظاـ الذم أقاـ اهلل سبحانو كعاالى ىذه الحياة 
عليو حتى ال ةيفاجئ منها برقاء كبيلن كحتى ةال  أنو مهما عقلب في نا  أك ابتبلءات فانو ال ةرل 

 .خبللها إال مظاىر رحمة اهللن ال ةرل من خبللها إال مظاىر حكمة اهلل سبحانو كعاالى من
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ككل ىذا الكبلـ إنما ةأعي مقيدان بأف ةكوف اإلنساف مؤمنان باهللن مؤمنان بأف لهذا الكوف خالقان أقامو 
نظاـ بالمننٌظ ن على ىذا النظاـ. فأٌما من ال ةفه  ارعباط الكوف بالمكوف كل  ةدرؾ ارعباط ىذا ال

فما أطوؿ شقاءهن كما أصاب عليو الحياة التي ةايرهان كال كاهلل ليست حياعو التي ةايرها إال موعان 
مستمرانن كليس حياعو فوؽ ىذه األرض إال سيران في نفعو ميظل . كلسنا نتحدث عن أكلئك الناس 

أعحدث عن اإلنساف المؤمن باهلل الذةن نسأؿ اهلل سبحانو كعاالى لنا كله  الافو كالاافيةن كلكني 
 .عز كجل المدرؾ لكبلـ اهلل سبحانو كعاالى. ىذا ىو الازاء األكبر لمالائب الدنيا

 

فاإلنساف البد أف ةكرمو اهلل بنا  كال بد أف ةبتليو اهلل بغاله أةضانن إذا أدرؾ ىذه المانى ل  ةنس 
مع منن اهللن ىو دائمان مع عطاء اهلل فضل اهلل عز كجل عليو في أٌم حاؿو من األحواؿن ىو دائمان 
 .سبحانو كعاالىن ىذا ىو شأف الجسر الذم ةمر بو اإلنساف

 

كثيركف ى  الذةن ةاودكف في المساء من أعماله  إلى قراى  أك إلى مدنه  فيمركف في الليل 
 المظل  بجسرن قد ةكوف ىذا الجسر صاب الابورن قد عكوف فيو باض الالاوباتن كلو أف إنسانان 
سأؿ عن ىذه الالاوبات قاؿهلل ىذا أمره ةسيرن جسره نمر عليون كليس الرأف أف ةجلس أك ةقي  أك 

 ... ةستوطن اإلنساف في ىذا المكافن حياعنا ىكذا

 

كمع ذلك فاف اإلنساف الذم  من باهلل كأدرؾ مانى قوؿ اهلل عز كجل "إنٌا جالنا ما على األرض 
نٌا لجاعلوف ما عليها صايدان جرزان" الذم أدرؾ ىذه الحقيقة زةنة لها لنبلوى  أةٌه  أحسن عمبلن كإ

ىو دائمان في ساادة كدائمان في ًغب ن نا  إف عوفي شكر اهلل كحمدهن كإف مرض عل  أنو راحل 
كأنو ةمر في مابر شكر اهلل سبحانو كعاالى كحمده أةضانن كمع ذلك فانا نسأؿ اهلل الافو كالاافيةن 

نساف ىذا النظاـ لهذه الحياة الدنيان حتى إذا رحل اإلنساف منها قاؿ لو كلكن ال بد أف ةدرؾ اإل
اهلل عز كجلهلل ااف حاف أف عجد الناي  الالافي عن الغالهن ااف حاف أف عمتع بالمتع البايدة 

 .عن الماكراتن كالبايدة عن المروشات
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 .الحياة الدنيا ال بد أف ةظهر الفرؽ بين المقر الذم ىو الجنةن كبين الممر الذم ىو ىذه

 

الله  اخت  حياعنا بأحب األعماؿ إليك حتى نلقاؾ كأنت راضو عنان كحتى نركرؾ على كلٍّ ما 
ةالدر إلينا منك ةا موالنا ةا رب الاالمين من نامك الظاىرة كالباطنةن كالله  إنا نسألك أف عارفنا 

 .ر اهلل الاظي نامك بدكامها كأف ال عارفنا إةٌاىا بفقدىا. أقوؿ قولي ىذا كاستغف
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 اٌفوق ث١ٓ اٌٍَف اٌظبٌؼ ٚفٍف ا١ٌَٛ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .فسي المذنبة بتقول اهلل عاالىكأكصيك  أةها المسلموف كن

 

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

 

إٌف المسلمين من الرعيل األكؿ الذةن أكرمه  اهلل سبحانو كعاالى بالحبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل ن كالسلف الالال  الذةن جاؤكا من بادى ن خضاوا لهذا الدةن الذم شرفنا اهلل سبحانو 

لدةن إلى حيث شاء اهلل سبحانو كعاالى له  من الازة كالمناة كعاالى بون فكاف أف ساقه  ا
كالسؤدد كالوحدةن ث  خلف من بادى  خلفه انتسبوا ى  ااخركف أةضان إلى ىذا الدةنن كلكنه  
أبػىٍو إاٌل أف ةكونوا ى  الذةن ةسوقوف الدةن إلى حيث ةراؤكفن فكاف أف اعخذكا من الدةن مطيٍّة 

عه  فانحطت به  أىوائه  إلى الدرؾ األسفل من الذؿ كالمهانة كمن ألىوائه  كسبيبلن لمبتغيا
التفرؽ كالرتات. كأنا أرةد أف عبلحظوا فرؽ ما بين ذلك الٌسلف كىذا الخلفن أكلئك استسلموا 
للدةن الذم سار إلى حيث ةراء اهلل عز كجلن كنحن أخضانا الدةن إلى حيث ةنبغي أف نسوقو 

كعالبياعنا كأىوائنان كالكل من سلفو كخلف في الظاىر منتسبوف إلى بناءن على رغباعنا كشهواعنا 
ىذا الدةن كمتمسكوف بون كلكن فرؽه بين من ةتمسك بالريء منقادان إليو كبين من ةتمسك 

 .بالريء ليجره إلى رغباعو كأىوائو

 

رؽ؟ ىذا ىو فرؽ ما بين المسلمين اليـو كالمسلمين باألمس باختالار. كلكن لماذا كاف ىذا الف
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لماذا كاف إسبلـ أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليه  كالسلف الالال  الذةن جاؤكا من بادى  
مظهران كاضحان لقوؿ اهلل عاالىهلل "كىمىٍن أىٍحسىني ًدةننا مٍّم ٍن أىٍسلى ى كىٍجهىوي هلل كىىيوى ميٍحًسنه" كاف كاقاه  

نحمل اإلسبلـ على أف ةستسل  لنان مظهران لهذا االستسبلـ؟ كلماذا  ؿ أمرنا إلى حيث أصبحنا 
نحمل اإلسبلـ على أف ةالب  مطية ذلوالن لنا كألىوائنا؟. ما ىو الفرؽ الذم دعا أكلئك الناس أف 
 ةستسلموا لدةن اهلل كالذم دعانا نحن إلى أف نحمل إسبلمنا أف ةستسل  ىو لمبتغياعنا كأىوائنا؟

 

األكؿ أخلالوا هلل عز كجل في اإلسبلـ الذم الفرؽ شيء كاحد أةها األخوة ىو أٌف ذلك الرعيل 
اعجهوا بقلوبه  ككجوىه  إليون فكانوا منالاعين كمنقادةن لقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "قل إنٌما أنا 

برره مثلك  ةيوحى إلٌي أنٌما إلهك  إلوه كاحد فمن كاف ةرجو لقاء ربو فليامل عمبلن صالحان كال 
شيئان ما ةتسرب إلى مراعره كقلبو ليكوف شرةكان مع اهلل ةررؾ بابادة ربو أحدان " أم ال ةدع 

 .سبحانو كعاالى في السير على صراط اهلل عز كجل

 

كانوا مظهران لئلنقياد لقوؿ اهلل عز كجلهلل "ةا أةها الذةن  منوا اعقوا اهلل ككونوا مع الالادقين". 
ادقان إال إذا كاف مخلالان كالالدؽ عابيره  خر عن اإلخبلص لدةن اهلل عز كجل. لن ةكوف المؤمني ص

 .دةنو هللن كلن ةكوف اإلنساف مخلالان إال إذا كاف صادقان مع اهلل عز كجل في لسانو كبمراعره

 

كانوا مظهران لئلنقياد لقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "كما أيمركا إال ليابدكا اهلل مخلالين لو الدةن" 
اء كانفاللوا عن الاالبيات كاألغراض  أخلالوا هلل عز كجل كاجتثوا حظوظ الناس كاجتثوا األىو 

كلهان حتى  لت قلوبه  إلى أف أصبحت أكعيةن نظيفةن طاىرةن من سائر الروائب لتتجو إلى اهلل 
سبحانو كعاالى باليقين كبالحب كالطواعيةن كلذلك استسلموا هلل سبحانو كعاالى استسلموا لدةن 

عنقاد لما ةيرضي اهلل سبحانو كعاالىن فكانوا  اهلل سبحانو كعاالىن عركوا أنفسه  كأىوائه  كشهواعه 
منقادةن لدةن اهلل سبحانو كعاالى كل  ةكونوا ميسىٌيرةن لهذا الدةنن كلذلك كانوا أيمناء على شرعون  
كانوا أيمناء على عقائده ل  ةيغيركا ل  ةيبدلوا ل  ةيطوٍّركا شيئان من عقائًد ىذا الدةنن ل  ةيبدلوا كل  

الررائع الثابتة الميستقرة في ىذا الدةن الاظي ن كىذا مانى استسبلمه  كإسبلمه   ةيطوركا شيئان من 
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 .كما قاؿ اهلل عز كجل كجوىه  أم كياناعه  لدةن اهلل سبحانو كعاالى

 

أٌما نحن فنحن في الظاىر مثله  عمامانن كنحن في الراارات نملك شاارات أكثر برةقان منه  
في الدعاكم ربما كٌنا أسبع منه ن كلكن الذم نختلف بو عنه  كأكثر ألقان كأكثر ضخامةنن كنحن 

 .أٌف قلوبنا ليست صافيةن كالفاء قلوب أكلئك الناس

 

أىواؤنا ىي المتغلبة على دكافع سلوكنان عالبياعنا حظوظنا محبة الدنيا التي رانت على قلوبنا ...  
ا صوت اإلسبلـ خافتان بين كل ذلك ىو المهيمن على كياناعنا الداخلية الخفٌيةن كلذلك فقد غد

جوانحنا كبين ىذه األصوات المرعفاة األخرل؛ ل  نيخله هلل سبحانو كعاالىن عسٌربى الرةاءن 
عسربت الحظوظن عسربت دكاعي الرهوات كاألىواءن عسربت الاالبياتن فكنا جانحين كبايدةن 

عمبلن صالحان كال ةررؾ  عن االنضباط بقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "فمن كاف ةرجو لقاء ربو فليامل
بابادة ربو أحدان". كمن ثٌ  كنا جانحين بايدةن عن االنضباط بقوؿ اهلل عز كجلهلل "ةا أةها الذةن 

 منوا اعقوا اهلل ككونوا مع الالادقين" أم الالادقين مع اهلل فيما ةٌدعوفن كونوا مع الالادقين مع اهلل 
سنتك  ث  عكوف قلوبك  ملكان ألىوائك  كملكان فيما ةااىدكف فيما ةباةاوفن ال عكونٌن حظوظك  بأل

 لرهواعك ن فماذا كانت النتيجة؟

 

كانت النتيجة أننا عحاةلنا على ىذا الدةنن حتى جالناه ةنساؽي ىو كراء رغباعنا كشهواعنا كأىوائنان 
الكبير عحاةلنا عليو حتى اعخذنا منو مطية ذلوالن ألمانٌينا كرغباعنا. كىكذا فقد كاف سبب ىذا الفرؽ 

أنه  أخلالوا دةنه  هلل عز كجل فاستسلموا لسلطاف اهلل كحكمو ككانوا أمناء فل  ةيغيركا. أٌما نحن 
فقد استسلمنا لرهواعنا كأىوائنا كرغائبنا كحظوظنان كدفانا ذلك إلى أف نقود اإلسبلـ بدالن من أف 

التغيير كال نزاؿ كال نبالين  ننقاد لون ككانت نتيجة ىذه النتيجة أننا غيرنا كل  نبالين كأمانا في
كنسينا أك عناسينا كصاةا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن بل أكامر رب الاالمين سبحانو كعاالىن 
كقوؿ رسوؿ اهلل في الحدةث الالحي  الماركؼ ةـو كقف قبيل كفاعو بين القبور قائبلنهلل "السبلـ 

ث  قاؿهلل "كددت لو أني رأةت إخواننا". عليك  دار قوـو مؤمنين كنحن بك  إف شاء اهلل الحقوف" 
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فقاؿ قائلههلل ألسنا إخوانك ةا رسوؿ اهلل؟ قاؿهلل "بل أنت  أصحابي كإخواني أكلئك الذةن ل  ةلحقوا 
باد كسأكوف فرطان له  على الحوض" أم سأستقبله  على الحوض. ث  قاؿهلل "أال ليزادٌف رجاؿه 

باير الضآؿن فأقوؿهلل أال ىل  ىل . فييقاؿهلل عن حوضي" أم ليطردف رجاؿه عن حوضي " كما ةيزاد ال
 ."إنك ال عدرم ك  بدلوا من بادؾ فأقوؿ فسحقان فسحقان فسحقا

 

أحسب أٌف ىذا الذم ةقولو المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ إنما ةنح ُّ علينا كعلى أمثالنا. فها 
ةيجلجل كثير من الناس  أنت  عركف ك  بدلنا كك  غيرنا كك  نمان في التبدةل كالتغييرن كما أكثر ما
 .بكلمة ماركفة قالها أحد الالماءهلل حيثما كجدت الماللحة فثٌ  شرع اهلل

 

قالواهلل عتبدؿ األحكاـ بتبدؿ األزمافن شيء رقه لو أصحاب الرهوات كاألىواءن رقه لو 
أصحاب الدنيا أكلئك الذةن ةرةدكف أف ةتحاةلوا على اإلسبلـ حتى ةجركه إلى مغانيه  بدالن من 

 .اكسن غطوا أنفسه  بهذا الكبلـال

 

عتبدؿ األحكاـ بتبدؿ األزمافن كل  ةيحمٍّلوا أنفسه  مسؤكلية فه  ىذه الكلمةن بأم قانوف عتبدؿ 
األحكاـ إذا عبدلت األزمافن كبأم دافع؟ كمن الذم ةررح ىذا القانوف كىذا الدافع؟ كىل ىي 

ـه عتحوؿي دائمان من الردة إلى التخفيف!؟ عتحوؿ د ائمان من الحرمة إلى الرخالة كاإلباحة كما أحكا
ةفهمو أصحاب الرعونات كاألىواء في ىذا الوقت؟ أـ إف ىذا التبدؿ كما ةت  بهذه الالورة ةت  

أةضان باالنتقاؿ من المباح إلى الحراـن باالنتقاؿ من الجواز إلى المنع؟ ىذا كارده كذاؾ كارد كلكل 
ما ةيرجع في قانونو كميزانو إلى حيٌراس ىذا الدةن الذةن ذلك دستور كلكل ذلك قانوفه كميزافن كإن

 .أخلالوا دةنه  هلل سبحانو كعاالى. ذلك ىو داؤنا أةها األخوة أننا فقدنا اإلخبلص هلل

 

ككأني بك  عسألوفهلل فما الابلج الذم ةيايد إلينا نامة ىذا اإلخبلص ككيف السبيل إلى ذلك؟ إٌف 
ألخوةن كلكن بوساي أف أقوؿ لنفسي كلك  شيئان كاحدانهلل  الحدةث عن ىذا الابلج طوةل أةها ا

كلما ازداد اإلنساف بخيالو كشاوره قيربان من الموتن كلما ازداد قربان من اإلخبلص هلل عز كجلن 
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ككلما ازداد شاوره بلذة اإلخبلص هلل سبحانو كعاالى. ككلما ابتاد اإلنساف بخيالو عن الموت 
 .كاألحبلـن كلما ابتاد عن اإلخبلص هلل سبحانو كعاالى ككضع بينو كبينو حواجز األماني

 

فمن شاء أف ةيخله هلل فلييغمض عينيو كليتالور أف الموت ةطريؽي بابو أك كاد أف ةطريؽن كليتالور 
أف أمانيو كأحبلمو من ىذه الدنيا طيوةت كأنو قد حاف عحولو من ىذه الدنيا إلى لقاء اهلل عز كجل 

لسوؼ ةجد أف اإلخبلص لدةن اهلل قد استيقظ بين جوانحون كلسوؼ  كلياد باد ذلك إلى قلبون
ةجد أف الرهواتن الحظوظن الاالبياتن األىواءن كل ذلك قد خفتن كجلجل صوته كاحده في 

 .سوةداء قلبو أال كىو صوت التحذةر من المآؿن اإلخبلص هلل سبحانو كعاالى

 

نفسو بأةاـ الرباب أك بمرحلة القوة كاإلنساف ال ةال  متى ةحين حينون ما ةنبغي أف ةخدع 
كالنراطن فالموت ال ةال  فرقان بين شابو كشيخن بين قومو كضايفو أبدان الموت ةتالٌيدي الناس 

كةلتقطه  حسب قرار اهلل الخفي الذم ال ةارفو أحد " فاذا جاء أجله  ال ةستقدموف ساعةن كال 
 ." ةستأخركف

 

ت الدنيا في قلبون كإذا أباد اإلنساف الموت عن عينيو إذا كضع اإلنساف الموت نيالب عينيو ذاب
ىيمنت الدنيا على قلبو ىذا ىو مختالر الدكاء. كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجال الموت 

نيالب أعيننا دائمان حتى نكوف متحررةن بذلك عن دنيانا كشهواعنا كأىوائنا كحتى نذكؽ باد ذلك 
 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  طا  اإلخبلص لوجو اهلل سبحانو كعاالى.
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 ِب ٟ٘ اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعٗ ا١ٌٍَّّٓ ا١ٌَٛ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

د أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشه
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىكأكصيك  

 

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

 

ةتاامل المسلموف اليـو في مابينه  بمالطلحاتو ككلماتو ال أعل  أٌف المسلمين السابقين من 
السلف الالال  كانوا ةارفونها أك ةتااملوف ماها أك ةراركف بريءو من ماانيهان من أبرز ىذه 

دكنو من كلمة )التحدةات التي ةواجهها المسلموف في ىذا الاالر(ن فما عجلس الكلمات ما ةرد
مجلسان مع مفكرةن مسلمين إال كةتأففوف في حدةثو ضىجر من ما ةسمونو التحدةات التي عواجو 

المسلمين كعىريلي فااليته . كةذىبوف إلى استاراض أنواع ىذه التحدةاتن فمن عحدةات اقتالادةةن 
 ... اعيةن كمن عحدةات علميةن كمن عحدةات سياسيةو كنحوىاكمن عحدةات اجتم

 

كةالور أحدى  المسلمين ككأنه  ةايروف في ماترؾ حربو ضركس كى  عيٌزؿ من كل سبلحن 
كاألسلحة عتناكشه  من قبل األعداء من كل صوب. كأعأمل في كاقع المسلمين من قبل في صدر 

كلقد كانوا ةاانوف من ضنكو أشد من الذم ةاانيو  اإلسبلـ أك في الاالر الذم ةليو أك الذم ةليون
المسلموف اليـو في فجر الباثة اإلسبلمية كأبحث عن كلمة التحدةات ىذه فبل أقع لها على أم 
مثاؿن كال أجد أف أم مسل و عكل  عن ما ةسمى اليـو بالتحدةات فضبلن عن أف ةتأفف منها فضبلن 

عيسمى اليـو بالتحدةاتن التحدةات التي ةواجهها  عن أف ةيظهر ضافو أماـ ىذه األسلحة التي
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 .المسلموف من إقتالادةة كاجتماعيةو كعررةايةو كفكرةةو ك سياسيةو كنحوىها

 

أل  ةواجو المسلموف في صدر اإلسبلـ أةاـ باثة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  شران من ىذه 
كلى كسٌر انتراره األكؿ كالجند األكؿ التحدةات؟ أل  ةكن المسلموف الذةن كانوا مادة اإلسبلـ األ

كالرعيل األكؿ الذم أكجد اهلل عز كجل به  الدكلة اإلسبلمية التي عرامت أطرافها من شرؽو إلى  
غربو كشماؿو إلى جنوبن أل  ةكونوا مثاؿ الضاف؟ كانوا أناسان أيميينن كانوا أباد ما ةكونوف عن 

القوة كالوحدةن ككانت التحدةات عتفجر من داخله   الحضارة كالمدنيةن كانوا أباد ما ةكونوف عن
ضد الررعة التي أنزلها اهلل عليه ن ككانت التحدةات عحي  به  من أطرافه  أةضانن فالاادات التي 
كاجو اإلسبلـ الارب بها كانت عادات سيئة ككاف السلوؾ أسوأ. فهذه ىي التحدةات الداخلية. 

الاربية التي بياث فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ككانت المجتماات التي عحي  بالجزةرة 
عذخر بالمدنية كبالحضارة كبالقوة كبالغنىن ككاف الارب مثاالن ةيضرب للتررذـ كالضاف كالهوافن 

 .ككانوا ةايروف على ىامش التارةخ كما ىو ماركؼ

 

ل عأففوا في ةوـو من ىكذا كاف الرعيل األكؿ الذم بياث فيه  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . فه
األةاـ كضجركا من أٌف ىنالك عحدةات عرل فااليته ؟ من أف ىنالك عحدةاتو عواجهه  بها 

الحضارة الركمانية أك اليونانية أك الفارسية؟ أك ىل عبرموا بتحدةاتو ناباةو من داخله  عتمثل في 
مي الذم شرعو اهلل عز عاداتو سيئة كأمورو كسلوكات  سنة عختلف كل االختبلؼ مع النهج اإلسبل
 .كجل له ؟ أبدان ل  نسمع ىمسةن عيترج  عأففان من ما ةسمى اليـو بالتحدةات

 

في حين أف المسلمين اليـو كى  ليسوا أميوف كهلل الحمدن في حين أف المسلمين اليـو كقد كرثوا 
كرى ن في إسبلمه  من التارةخ الذم ةدخل الازة كالكبرةاء اإلةماني في صفوؼ المسلمين كصد

حين أف المسلمين اليـو كقد أكرثه  إسبلمه  القناعة بأف اإلسبلـ ىو مالدر كل عز مالدر كل 
غنىن مالدر كل كحدةن في حين أف المسلمين اليـو على الرغ  مما متاه  اهلل عز كجل بو من 
 قولن كمن منطلقات للقوة ةتأففوف كةضجركف صباح مساء مما ةسمونو التحدةات التي عواجهه ؛
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ككأف ىذه التحدةات غدت حبل مرنقة قيضي على المسلمين اليـو أف ةيرنقوا بهان كأنه  ال 
 .ةستطياوف أف ةبدك حراكان أماـ ىذا الحبل الذم ةيمثل قدرى  الذم ال محيه عنو

 

كأنا عندما أقارف بين المسلمين اليـو كقد كرثوا عزة اإلسبلـ من القركف التي خلتن كبينه  كتاب 
مثلة التي خلت عجاله  أماـ طرةعو مفركشو بالرةاحينن كأجد أكلئك المسلمين الذةن كانوا اهلل كاأل

الرعيل األكؿ كالمادة األكلى لئلسبلـ كيف انطلقوا من نقطة الالفر إلى كل ما ةسمى اليـو 
بالتحدةات فحطموىا كارعقوا باسبلمه  إلى أعلى القم  كذابت بين أةدةه  المدنيات كالاادات 

رات ااسنةن عندما أيقارف بين المسلمين اليـو الذةن ةتدللوف على اهلل بهذا الركل كالحضا
 .كأكلئك المسلمين أشار أةها اإلخوة بالخزمن أشار بالخجل من اهلل عز كجل

 

ال ةجوز لئلنساف أف ةتدلل على اهلل إلى ىذه الدرجةن كةحك  إنك  كرثت  كنوزان من الازة كالقوة 
إال إلى فت  مغاليقها كاستامالهان في حين أف المسلمين الذةن بياث فيه   كالغنى كال عحتاجوف

رسوؿ اهلل ل  ةكن ماه  أم كنز لكنه  أكجدكا الكنز بجهادى  كجهودى  كةقينه  باهلل سبحانو 
كعاالى. فما السر أةها األخوة؟ ما السر في أٌف أكلئك المسلمين عندما دخل اإلسبلـ أفئدعه  ل  

الك سدكدان عتحداى ؛ اقتحموىا غير كاجفينن كأٌف ىؤالء المسلمين اليـو الذةن ةراركا بأف ىن
كرثوا أسلحةن من القوة ككرثوا كنوزان من جيلو إثر جيلو إثر جيلن ككرثوا عبرة الدىر كدركسو كقر ف 

اهلل بين جوانحه  ةتخاذلوف إلى ىذه الدرجة كةاتذركف أف التحدةات عحي  به ن كمن ثٌ  ال 
 .ف أف ةسيركا كما أمر اهلل عز كجل في عطبيع اإلسبلـةستطياو 

 

 :السر أةها اإلخوة باختالارو ما ةلي

 

أكلئك المسلموف فاضت قلوبه  باد إةمانه  الاقلي باهلل عز كجل عبتبلن كعبودةة هللن فاضت 
وبه  قلوبه  باد إةمانه  الاقبلني حبان هللن فاضت قلوبه  عاظيمان هلل سبحانو كعاالىن امتؤلت قل

بهذه المراعر كلها فسقطت مراعر الدنيا بسبب ذلك من قلوبه  كأفئدعه  أماـ عظمة اهلل 
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ىانت عظمة األغيارن أماـ محبته  هلل سقطت محبة الدنيان أماـ عاظيمه  لحرمات اهلل عز كجل 
ـو ىانت عليه  الدنيا بكل متاها كألوانهان في حين أف المسلمين اليـو أك أف جيٌل المسلمين الي

إسبلمه  بقي فكران ةتحرؾن بقي منطقان ةتحرؾ في أدمغته ن أما القلوب فلو أنك نبرتها لوجدعها 
خاكةة من عاظي  اهللن لوجدعها خالية من محبة اهللن لوجدعها خالية من المخافة من اهللن كإذا خبل 

حبة أخرلن البد أف الفؤاد من حب اهلل كعاظيمو كخوفو فلن ةبقى كعاءن فارغان ال بد أف عفيض فيو م
عفيض ىذه القلوب عندئذ بمحبة الدنيا بتاظي  الرهوات كاألىواء بتاظي  ااخرةن كالخوؼ منه . 

 .ىذا ىو الفرؽ

 

بسبب ىذا الذم امتاز بو ذلك  الرعيل األكؿ عنا اقتحموا السدكدن ل  ةراركا بها شاركا باظمة 
عليو كسل هلل "استان باهلل كال عاجز"ن  اهلل عز كجل فكانوا مظهران لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل

كنالرى  اهلل فتحطمت سدكد التحدةات أمامه . أٌما نحن فبأم سبلحو نقتح  ىذه التحدةات؟ 
خوفنا من الناسن عاظيمنا للدنيان حبنا للرهوات كاألىواءن كإف كانت ألسنتنا عتكل  عن فلسفة 

سبلـ كعزهن لكن ما قيمة أف عيفكر إذا  اإلسبلـ كأىمية اإلسبلـ كالتخطي  لضركرة إعادة قوة اإل
 .كاف قلبك ةفيض بحب الرهوات كاألىواء كةفيض بخوؼ بخوؼو عارـو من األغيار؟

 

انظركا أةها اإلخوة إلى كتاب اهلل عز كجل الميربي كالميال ن كتاب اهلل مال  أكالن ك مربو ثانيانن كلو 
راكحت في محلك ال عستفيد شيئان  أنك أخذت من كتاب اهلل  ةات الال  لوقفت في مكانك كل

. لكن انظر إلى القس  الثاني  ةات التربية كيف  كما ىو حاؿ المسلمين في أحسن أحواله  اليـو
عيال  ىذه ااةات اإلنساف أف ةجال قلبو كعاءن لتاظي  اهلل للتبتل بين ةدم اهللن ىل كقفنا أماـ ىذه 

ا كلو بأفانين شتى كبأساليب مختلفة؟ "كاذكر اس  ااةات كاصطبغنا بها؟ لماذا ةيكرر بياف اهلل ىذ
اًشًاينى"  انيوا لىنىا خى بنا كىكى رىاًت كىةىٍدعيونػىنىا رىغىبنا كىرىىى يػٍ انيوا ةيسىارًعيوفى ًفي اٍلخى ربك كعبتل إليو عبتيبلن" "كى

ا رىزىقٍػنىاىيٍ  ةينًفقيوفى" لماذا لماذا "عتىجىافىى جينيوبػيهيٍ  عىًن اٍلمىضىاًجًع ةىٍدعيوفى رىبػ هيٍ  خىٍوفان كىطىمىاان كىًمم  
 .ةفيض القر ف بهذا كلو؟ ألىميةو كبرل؛ ألنها التربية التي عأعي عتوةجان للال 
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كانظركا ك  نمر على ىذه ااةات كنحن مارضوف؟ أةن ى  المتبتلوف؟ ال أقوؿ من الفسقة 
اإلسبلـ كةتحدثوف في ى و  كالفاجرةن بل أةن ى  المتبتلوف ممن ةتكلموف باإلسبلـ كةكتبوف عن

منقطعو عن اإلسبلـ؟ أةن ى  الذاكركف اهلل كثيران كالذاكرات؟ أةن ى  الذةن اصطبغوا بقوؿ اهلل عز 
ٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ بًاٍلغيديكٍّ كىاٍاصىاًؿ كىالى عىكي  ن مٍّنى كجلهلل "كىاذٍكير ر ب كى ًفي نػىٍفًسكى عىضىرُّعنا كىًخيفىةن كىديكفى اٍلجى

اًفًلينى". قل لي أةن ى  ىؤالء المسلموف الذةن إذا التقيت به  حدثك الساعة كالساعتين عن اٍلغى 
اإلسبلـ أةن الواحد منه  ةنطبع عليو قوؿ اهلل عاالىهلل "كىاذٍكير ر ب كى ًفي نػىٍفًسكى عىضىرُّعنا كىًخيفىةن " أةن 

ًن اٍلمىضىاًجًع ةىٍدعيوفى رىبػ هيٍ  خىٍوفان كىطىمىاان ى  الذةن ةنطبع عليه  قوؿ اهلل عاالى " عتىجىافىى جينيوبػيهيٍ  عى 
" لو أنك اقتحمت بيوت جيٌل ىذه المسلمين بسحرو من األسحار لن عرل عررة في المئة قد 

قاموا ليقفوا بين ةدم اهلل عز كجل خيراان باكين متضرعين ةمدكف أةدم الضراعة كالتبتل إلى اهلل 
د منه  سهر سهرة طوةلة كىو ةتكل  في اإلسبلـن كل  ةمضي سبحانو كعاالىن لن عجد ألف الواح

؟ كلكن رب الاالمين عٌل  ث  رٌبىن علمنا كيف  على رقاده إال ساعة ربما فأنٌا لو أف ةستيقظ كةقـو
نغرس حقائع اإلسبلـ في عقولنا ث  ربانا كيف نحب ىذا اإللو كيف نياظ  ىذا اإللو كيف نخاؼ 

ًلكى كىمىن  ."ةػياىظٍٍّ  شىاىائًرى الل ًو فىًانػ هىا ًمن عػىٍقوىل اٍلقيليوبً  من ىذا اإللو "ذىَٰ

 

لٌما فرغت قلوبنا من ىذا األثر التربومن كلٌما اعجهت كعسربت إليها محبة الدنيا كالرهوات 
كاألىواء كنحن نتكل  باإلسبلـ كنتحدث بفكرو رائعو عن اإلسبلـ كانت النتيجة ما قد قلت لك . 

ذا التفتنا ةمينان كشماالن إلى األنظمة التي عيحي  بنا إلى التحدةات التي عطوؼ نراكح في مكاننا فا
من حولنا كالتي عتهددنان رفانا أةدم االستسبلـ كقلنا إنو عالر التحدةات كال نستطيع أف نحط  
ىذه التحدةاتن كةحك أال ةيذةبك ىذا الكبلـ خجبلن من اهللن أال عيقارف بين نفسك كبين أكلئك 

البدك األميين الذةن مٌتاه  اهلل باإلةماف كجاله  خبلؿ سنوات أداة كأم أداة لتحطي  الناس 
كعذكةب ىذه التحدةات. ىل عحدثوا عنها ةومان ما؟ ىل عكلموا عنها في ةوـو من األةاـ؟ ىل قالوا 
لرسوؿ اهلل كيف نستطيع أف نقتح  عحدةات الحضارات التي عحي  بنا؟ ال ربطوا قلوبه  باهلل عز 
كجل عاشوا مانى قوؿ اهلل عز كجل "ال حوؿ كال قوة إال باهلل". كلمة ربٌانية ليت أف المسلمين 

الذةن ةكتبوف كثيران في اإلسبلـ كالذةن ةتحدثوف كثيران في اإلسبلـ ليت أف الواحد منه  جال من 
ة إال باهلل(ن ىذه الكلمة القدسية كردان لو ةرددىا بقلبو نابض في اليـو ألف مرة. )ال حوؿ كال قو 
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أةن ىو حوؿ الررؽ كالغرب أماـ قوة اهلل إذا اعتالمت باهلل كإذا باةات اهلل كإذا فاض قلبي حبان 
هلل كعاظيمان هلل كعركت الدنيا كلها كراء ظهرمن فاف اهلل عز كجل سيفجر بين جوانحي قوةن من 

 .ة إال باهللقوعون عزةن من عزعون كلسوؼ عذكب القول كلها أمامين إذ ال حوؿ كال قو 

 

نا  ىذا ىو السر أةها اإلخوة كىذا ىو داؤنا كليت أننا نتأمل لنتذكر فق  ىذا الداء ليت أننا 
 . نرخه فق  ىذا الداء بل الماليبة الكبرل أننا في غفلةو عن أننا نااني ىذا الداء

 

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 اإلٍالَ اٌؾم١مٟ ال ٠مٙو
 

حمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي ال
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

 

سبحانو كعاالى  ةتاف فيهما عزاءه لكل حزةنو كمتأل و مما ةرل من كاقع المسلمين من  في كتاب اهلل
ن كفيهما عالحي ه للخطأ الذم ةحملو على عالور أف اإلسبلـ مغلوب اليـو على أمره  حولو اليـو

نيورى الل ًو كمقهوره عن أداء رسالتو. ىاعاف ااةتاف ىما قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "ةيرًةديكفى أىف ةيٍطًفئيوا 
اًفريكفى * ىيوى ال ًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بً  اٍلهيدىلَٰ كىًدةًن اٍلحىعٍّ بًأىفٍػوىاًىًهٍ  كىةىٍأبىى الل وي ًإال  أىف ةيًت   نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

ةًن كيلًٍّو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍررًكيوفى". ىاعاف ااةتاف فيهما عزا ءه لكل حزةنو كمتأل  و لواقع لًييٍظًهرىهي عىلىى الدٍّ
ن كفيهما عالحي ه لوى  من ةتالور أف اإلسبلـ مقهوره كمغلوبه على أمره  .المسلمين اليـو

 

كالواقع التارةخي البايد كالقرةب ةرهدي لهذا الكبلـ الٌرباني الاظي  كالمبين. فلو أننا عالورنا 
ع بين اإلسبلـ الذم ابتاث اهلل بو الالراع التارةخي الطوةل بين الحع كالباطل المتمثل في الالرا 

رسلو كأنبيائو كالباطل الذم عخترعو كعبتدعو شياطين اإلنس كالجنن لرأةنا أٌف للباطل جولة كلكن 
 .ىذه الجولة ما علبث أف عنطفئ كأف عرجع كعذكب

 

ة إننا لنذكر أشخاصان قاموا في ةوـو من األةاـ بأعماؿو كجهودو كبيرة ةيرككوف من خبللها بقر ني
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القر فن كبكونو كبلمان مينزالن من رب الاالمينن كنظرنا فوجدنا أف جهودى  مدعومة بقول الاال  
الخارجين كمدعومة باألمواؿ الكثيرة كالوفيرةن كمدعومةه بوسائل اإلعبلـ الغزةرةن كلقد كاف في 

الناس الناس من ةتالور أٌف ىذه الهجمة على كتاب اهلل سبحانو كعاالى ستخنقو كلسوؼ عحجز 
. كلكنا نظرنا فوجدنا أٌف ىذه الهجمة قد انحسرتن  كالمسلمين عن مارفتو كاإلةماف بو باد اليـو
كنظرنا كإذا بهذا الهياج قد ذابن كبهذه األمواج المتبلطمة قد ىمدت كاختفتن كعألقت الاقيدة 

منوف بهدم اهلل اإلةمانية في قلوب المسلمين كازدادكا إةمانان بكتاب اهلل عز كجل بل ازداد المؤ 
 .سبحانو كعاالى ككتابو

 

كنظرنا في التارةخ القرةب كالبايد كرأةنا من ةيركك بسنة المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن كرأةنا  
كيف عيجند لهذا التركيك األمواؿ الكثيرة كالجهود الوفيرة كنظرنا فوجدنا بأعيننا الدع  الخارجي 

اب في أىميتهان فاالـ  ؿ ىذا الامل كلو؟ إالـ  لت ااعي من جهاتو ال نرك في قوعها كال نرع
ىذه الجهود المدعومة بالماؿ الوفير كالمكلوءة بحماةة األعداء من شياطين اإلنس كالجن؟ ذابت 
ىذه الجهود كعبددت كذىبت أدراج الرةاح كاستقرت الحقيقة كازداد المؤمنوف إةمانان بسنة رسوؿ 

 .زدادكا سيران على نهجواهللن كازدادكا ارعباطان بسيرعون كا

 

كعأملنا أةضان في الماضي فرأةنا من ةػيلٍّ  كةيلحف على عالوةر حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  
أنو كاف مجرد مالل و اجتماعين كأنو كاف بايدان عن الغيبيات المتمثلة في الوحي كالنبوة 

كانت مدعومةن بالماؿ الوفير   كالماجزات كالخوارؽ كنحوىا. كنظرنا فوجدنا كيف أف ىذه الدعوة
كمدعومةن بالقول المتضافرة الكثيرة كمدعومة بوسائل اإلعبلـ المختلفة الكثيرة كربما كاف في 
الناس من ةتالوركف أٌف ىذا الامل غطى أك كاد أف ةيغطي على الحقيقة كأف المسلمين أك أف 

 عليو كسل  بسبب شدة الجيل الالاعد الجدةد سينرأ بايدان عن مارفة ىوةة محمد صلى اهلل
 .ككثافة ىذا الغبار الذم أيثير أماـ الاقوؿ كالبالائر كاألبالار

 

ال أقوؿ عطلع من جدةد بل ىي طالاة  -كنظرنا كإذا بهذا الغبار ةنجلي كإذا برمس ىذه الحقيقة 
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كلكٌن أشاتها بددت ذلك الغبارن كأعلفت ذراعو كقضت على كل علك السحب الداكنة التي 
يها قول الررؽ كالغرب كاجتمات من أجلها كفي سبيل الرصد لها األمواؿ الكثيرة اجتمات عل

 .الطائلة

 

كىنالك أمثلة كثيرة جدان أةها األخوة كل ذلك ةجسد كةؤكد مانى قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 
اًفريكفى "ةيرًةديكفى أىف ةيٍطًفئيوا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍ  كىةىٍأبىى الل وي ًإال  أىف ةيتً   "   نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

 

 -ىذه الحقيقة ةجسدىا ىذا الواقع المرئي الذم بوسانا جمياان أف نتبينون نا  ىنالك أمواؿه كثيرة 
عجند كلها في سبيل الكيد لدةن اهلل عز كجلن كعرسل ىذه  -ربما ال عأكلها النيراف كما ةقولوف 
لتياطى بدكف حساب لكل من ةالن أنو مستاده لتحطي  دةن  األمواؿ ال بالمبلةين بل بالمليارات

اهلل سبحانو كعاالى. كمع ذلك فلن ةىالديؽ على ىذه الجهود إال قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "ًإف  
يػيٍنًفقيونػىهىا ثي   عىكيوفي عىلى  ًبيًل الل ًو فىسى ٍيًهٍ  حىٍسرىةن ثي   ةػيٍغلىبيوفى" ال ًذةنى كىفىريكا ةػيٍنًفقيوفى أىٍموىالىهيٍ  لًيىاليدُّكا عىٍن سى

ىذا قرار اهلل .. كلوال أف الزمن ةيالدؽ ىذا القرار لكاف لباض الناس أف ةرعابوا كةترككوا فيون 
 .كلكن الاالر كالزمن بل األحقاب كلها عؤكد ىذه الحقيقة الربانية

 

ف الدائرة عدكر كلكن عندما نجد أف المسلمين في باض الظركؼ كاألحواؿ ةيغلبوف كةقهركفن كأ
عليو فليس مانى ذلك أف اإلسبلـ ىو الذم قيهرن كليس مانى ذلك أف اإلسبلـ ىو الذم غيلب 

على أمره. علك خطيئة ةقع فيها كثير من الناس كلما رأكا المسلمين ظنوا أنه  ةيجسدكف اإلسبلـن 
ـ الذم ال ةأعيو الباطل كظنوا أف ىنالك عبلزمان بين كاقع المسلمين أةان كانت أحواله  كبين اإلسبل

 .من بين ةدةو كال من خلفو

 

عندما عجد أٌف قهران قد دارت رحاه كأف الغلبة قد عحققت فابلن ألكلئك األكغاد من أعداء دةن اهلل 
عز كجل فاف الغلبة ال عنح  على اإلسبلـ كإنما عنح  على المسلمينن كعنح  على أمو من 

ا على المسلمين الذةن صدقوا ما عاىدكا اهلل عليو؟ ما المسلمينن ىل انحطت الغلبة في ةوـو م



  

 ~1831 ~ 
 

 .عاذ اهلل

 

ىل انحطت الغلبة في ةوـو ما على المسلمين الذةن ضحوا بأمواله  كعجاراعه  في سبيل مرضاة 
 .ربه ؟ ما عاذ اهللن ما حالل ىذا

 

ىل انحطت الغلبة في ةوـو ما على المسلمين الذم ةراقبوف بدقة سيرى  على صراط اهلل 
كعمسكه  بهدم رسوؿ اهلل فاذا اشتطت به  السبل أك انحرفوا عادكا سرةاان إلى الجادة مؤمنين 

 .عائبين  ةبين؟ ما عاذ اهلل

 

عندما عدكر رحى الغلبة على المسلمين إنما عدكر على أكلئك المسلمين الذم ضحوا بأكامر اهلل 
اعه ن كالذةن عناسوا السير على في سبيل دنياى ن كالذةن عناسوا عهدى  مع اهلل في سبيل عجار 

صراط اهلل في سبيل اعباع السبل المتارجة من ىنا كىناؾ؛ عندئذو ةسل  اهلل سبحانو كعاالى عليه  
أكلئك األعداء. عندئذو ربما عتبدد منه  القول كةقلب اهلل سبحانو كعاالى عزى  إلى ذؿن كلكن 

قيهرن كأف اإلسبلـ ىو الذم غيلب على إةاك  أف عتالوركا أف ىذا ةساكم أف اإلسبلـ ىو الذم 
أمره. متى كنا نحن بهذا الواقع المزرم مظهران لحقيقة اإلسبلـ؟ ةنبغي أف نتبين ىذه الحقيقة جيدانن 
عندما نكوف نحن المسلمين مظهران لقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "رًجىاؿه ال  عػيٍلًهيًهٍ  ًعجىارىةه كىالى بػىٍيعه عىن 

إً  اًة ةىخىافيوفى ةػىٍومنا عػىتػىقىل بي ًفيًو اٍلقيليوبي كىاأٍلىٍبالىاري" عندما نكوف نحن ًذٍكًر الل ًو كى ًإةتىاًء الز كى ًة كى قىاـً الال بلى
المسلمين مظهران لهذا الوصف الرباني للمسلمينن كونوا على ةقين أف أحدان لن ةستطيع أف ةتغلب 

ا كانت مدعومة بالسبلح كمهما كانت من علينان كأف قول الرر مهما كانت مدعومة بالماؿن كمهم
الكثرة ةمينان كشماالن كشرقان كغربانن فاف اهلل سبحانو كعاالى سيحمي عباده الالالحينن كلسوؼ 

ةجال الغلبة له ن كلكن أرني من انطبع عليه  قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "رًجىاؿه ال  عػيٍلًهيًهٍ  ًعجىارىةه 
اًة ةىخىافيوفى ةػىٍومنا عػىتػىقىل بي ًفيًو اٍلقيليوبي كىاأٍلىٍبالىاري  كىالى بػىٍيعه عىن ًذٍكًر الل وً  ًإةتىاًء الز كى ًة كى ًإقىاـً الال بلى  "كى

 

عندما ةؤكؿ حاؿ المسلمين إلى ىذه الالفات التي كصفه  بها ربنا سبحانو كعاالىن أرةك كيف 
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جسد فيه  كلما كاف ةكوف نالر اهلل سبحانو كعاالى للمسلمين؛ ذلك ألف اإلسبلـ عندئذو ةت
اإلسبلـ دائمان ىو المنتالر فكاف البد لهؤالء المسلمين أف ةنتالركا عندما أصبحوا أكعيةن أمينةن 

لهذا الدةن اإلسبلمي. كلكني أنظر كأنت  عنظركف عجدكف غثاءن كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 .كسل  كغثاء السيل

 

و ضمانة لتجاراعنا كأموالنا كشؤكننا الدنيوةة )نقه من مسلموف كإذا رأةنا سبيبلن علتمع أمامنا في
أصل التسجيل( كربما بررنا لكي نحظى بالخيرةن ماان في كقتو كاحدن لكي ناانع دنيانا كشهواعنا 
كأىوائنا كلكي نظل أةضان متوجين بالظاىر باسبلمنا الذم أعز  بائنا كأجدادنا في ةـو من األةاـ. 

 .ىذا ىو كاقانا أةها اإلخوة

 

عندما ننظر إلى ااباء الذةن ككل اهلل إليه  عربية أكالدى  عربية بناعه ن كننظر فنجد أف اهلل زجه  
في امتحاف بسي ن إما أف ةفضل ااباء أكامر اهلل سبحانو كعاالى عجاه بناعه  كأكالدى  كةخسركا 

ا ألنفسه  ىذا مستقببلن من المستقببلت الدنيوةةن كإما أف ةضمنو  -بالوى  ال بالحقيقة  -
المستقبل الموىـو كةارضوا عن أكامر اهلل في عربيته  ألكالدى  كبناعه ن ةضاه  اهلل أماـ ىذا 
االمتحاف اليسير كالبسي  فماذا نجد؟ نجد أنه  طوكا دةن اهلل سبحانو كعاالى كعناسوا أكامره 

اصطبر عليها ال نسألك رزقان كنسوا قولو أك عناسوا "فابتغوا عند اهلل الرزؽ"ن "كأمر أىلك بالالبلة ك 
نحن نرزقك كالااقبة للتقول". كنسوا قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "قوكا أنفسك  كأىليك  ناران كقودىا 
الناس كالحجارة عليها مبلئكة غبلظ شداد ال ةاالوف اهلل ما أمرى  كةفالوف ما ةؤمركف" ننسى أك 

ن ن ارض عن أكامر اهلل التي ككلها إلينا نتناسى كل ىذا كنتمسك بالضمانة للمستقبل الموىـو
كعلقها في أعناقنا اعجاه التربية الواجبة لبناعنا سلوكان كحرمةن في كل المستوةات كعلى كل 

 .األصادة

 

لو أننا أماـ ىذه التجربة كأماـ ىذا االمتحاف الالغير ركلنا بقدمنا ىذا المستقبل الموىـو كعمسكنا 
ًة بالمستقبل الذم ضمنو اهلل لنا عند " "إف  الل وى ىيوى الر ز اؽي ذيك اٍلقيو  ما قاؿ "فىابٍػتػىغيوا ًعندى الل ًو الرٍٍّزؽى
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اٍلمىًتيني" "ال نىٍسأىليكى ًرٍزقنا" عندما أعمسك بضمانة اهلل كألقي جانبان ضمانة الابد كضمانة الدنيان 
كىاـ المسيطرةن ككيف أف انظركا كيف ةيباد اهلل سبحانو كعاالى  نذاؾ عنا أشباح المتغلبينن كأ

 .الغلبة عكوف لاباده المسلمين

 

أةها اإلخوة كى ه كبير ةقع فيو كثير من المسلمين كربما جرى  إلى باضو من الرةب في عدالة اهلل 
ككعدهن كذلك عندما ةتالوركف أف المسلمين ةساككف اإلسبلـن كأف اإلسبلـ ةساكم ىؤالء 

 .المسلمين. ىذا خطأ كبير

 

حقيقي ال ةقهر .. ةظل عزةزان حتى في عقر دكر الكفرن ةظل ممناان حتى بين علك األم  اإلسبلـ ال
كالدكؿ التي عالطنع الخط  ليل نهار للمكر بدةن اهلل سبحانو كعاالى. فكيف ال ةكوف اإلسبلـ 
عزةزان في دار اإلسبلـ؟! أما المسلموف فريءه  خر. عندما ةتناسى المسلموف أكامر اهلل كعندما 

وف عن اللباب كإنما ةتجملوف منو بالقرور فق ن من أجل أف ةحتفظوا ألنفسه  بنسبة عازى  ةارض
إلى اإلسبلـ كإلى التراث كإلى ما كاف عليو ااباء كاألجدادن فاف المسلمين قد ةنالوا من الذؿ ما 
ال ةمكن أف عتالوركه ألنه  مسلموف في الظاىر كلكنه  ليسوا مسلمين على الحقيقة كبالنهج 
 .الذم أمر اهلل سبحانو كعاالى بو. أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل أف ةجالنا من المسلمين الالادقين

 

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ا٠بوُ ٚاٌٍئَ اٌنٞ أؾؾ ف١ٗ وض١و ِٓ إٌبً

 

ا ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةاربنا لك الحمد كم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
لٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن ا

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  
 . أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 .. أٌما بادي فيا عباد اهلل

الناس أيناسان  إف األعاجيب في ىذه الدنيا كثيرةن كلكن أعجب ما ةمكن أف عراه عين أف عرل في
قد أةقينوا أنه  ةايروف في مملكة اهللن كةتقلبوف في كنف اهللن كةتغذكف على مائدة اهلل سبحانو 

كعاالىن كعأعيه  النا  عترل من عند اهلل عز كجلن كةتارضوف في كل لحظة للمالائب التي إف أعت 
ف دةنو كةيبادكف الناس عن لن عأعي إال من عند اهلل سبحانو كعاالىن كمع ذلك فأنت عجدى  ةحاربو 

شرعتو كةغرسوف أسباب الرةبة باهلل سبحانو كعاالى في أفئدة عباده. علك ىي األعجوبة الكبرل 
 .التي ال أرل أغرب كال أعجب منها في ىذا الكوف

 

كقدةمان عٌبر البياف اإللهي عن الاجب من أناسو كفركا باهلل عز ك جل كى  ةتقلبوف في مملكة اهلل 
ى   ةلوف إلى اهلل سبحانو كعاالى فقاؿ عز من قائل )كىٍيفى عىٍكفيريكفى بًالل ًو كىكيٍنتيٍ  أىٍموىاعنا عز كجل ك 

ـه عاجبي ةابر بو البياف اإللهي عن  فىأىٍحيىاكيٍ  ثي   ةيًميتيكيٍ  ثي   ةيٍحًييكيٍ  ثي   ًإلىٍيًو عػيٍرجىايوفى( ىذا استفها
كجل! فكيف بحاؿ من عرؼ اهلل ك من باهلل سبحانو كعاالى حالة أناسو كافرةن جاحدةن باهلل عز 

كأةقن أٌف مبدأه من اهلل كأٌف مآلو إلى اهلل عز كجل؟! كمع ذلك كقف أك أقاـ ةيناصب دةن اهلل 
 !سبحانو كعاالى الًاداء
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أجل ما أظن أف ىنالك أيعجوبة أغرب من ىذهن كإذا كاف ىذا الكبلـ حقيقةن منطقيةن سليمةن فما 
 .ف ىنالك لؤمان أشد من ىذا اللـؤأظن أ

 

كثيركف ى  أةها األخوة الذةن أعلنوا عن إةمانه  باهلل سبحانو كعاالىن كأعلنوا عن انتسابه  إلى 
ىذا الدةن الذم ارعضاه اهلل لاباده شرعةن كمنهاجانن كمع ذلك فأنت عنظر إلى الواحد من ىؤالء 

رم دةن اهلل سبحانو كعاالى كعااليمو. عنظر إلى كإذا ىو ةنتالر ألعداء اهلل سبحانو كعاالى كةزد
الواحد من ىؤالء كإذا ىو قد حالف أعداء اهلل سبحانو كعاالى على الرغ  من ما ةتالفوف بو من 
مهانةن كعلى الرغ  من ما ةتقلبوف فيو من فقرو كذؿ. عجد الواحد منه  قد حالف أكلئك الناسن 

ةيناصب ىذا الدةن الاداء بكل ما ةملك من كسائل  كابتاد عن دةن اهلل سبحانو كعاالى بل أخذ
 .فكرةة كسبلو عملية

كيف ةمكن أف ةتالور اإلنساف أف عاقبلن في الناس ةتالف بريءو من اإلنسانيةن كةتالف بريءو 
من الاقبلنيةن ث  ةنح  في ىذا الطرةع الماوج. بل ةنح  في ىذا السبيل من اللـؤ كال أعل  أف 

 لؤمان؟ىنالك سبيبلن أشنع منو 

اإلنساف الذم ةجد نفسو محاطان برعاةة إنسافو مثلون ةرعاهن ةيجرم عليو جراةة مالية مستمرةن 
ةايش على مائدعو صباح مساء. ىل عتالوركف أف كاحدان من ىؤالء الناس ةتمتع باقل ةايش على 

مده بالنا  ىذا النم  كالنا  عترل إليو صباح مساء من ىذا اإلنساف الذم ةجاكره ةكرمو كةاطيو كة
المتنوعة .. ىل عتالوركف أف ةقف ىذا اإلنساف أثناء ذلك فيناصب سيده ىذا الاداء؟! كةرميو 

 بالالفات الرنياة كةزدرةو كةتاالى فوؽ نامو كفوؽ إكرامو الذم ةمده بو؟

ما أظن أننا كجدنا في حياعنان كما أظن أننا سنجد في حياعنا إنسانان بهذا الركلن مع الال  بأف 
ساف مهما أغدؽ النا  ألخيو اإلنساف فبينهما جامعه مرترؾ من اإلنسانية؛ كل منهما ةمكن أف اإلن

 ةكوف ندان لالاحبو. فكيف إذا كاف ىذا المنا  المتفضل ىو اهلل سبحانو كعاالى؟

أال عركف أةها األخوة إلى أناسو من أبناء جلدعنا من الذةن ةالنوف عن إنتسابه  إلى ىذا الدةن كمن 
ةالنوف عن ةقينه  بوجود اهلل عز كجل ربان كةوقنوف بأنه  عبيده هلل عز كجلن كمع ذلك فاف  الذةن

دةدنه  صباح مساء محاكلة عمزةع ىذا الدةن بكل ما ةملكوف من كسائلن شأنه  صباح مساء أف 
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ةالطناوا بياض الوجو أماـ أعداء اهلل سبحانو كعاالىن أماـ أكلئك الذةن أبغضه  اهلل كلانه  
 .ردى  من رحمتو غير مبالين بأف ةيقطاوا مما بينه  كبين اهلل سبحانو كعاالى الالبلتكط

ىذه الفئة من الناس .. ىذا النم  الغرةب من البرر لالك  جمياان عركنو كلالك  جمياان عسماوف 
بأعماؿ الكثيرةن منه ن كالاجب أنه  ةجماوف فيما ةدعوف بين إةمانه  باهلل عز كجل كبين لؤمه  

جاه اهلل سبحانو كعاالىن كلو كانوا كافرةن لما عاجبنا مع أف بياف اهلل سبحانو كعاالى عبر عن ع
 .الاجب الاجاب من كفرى  كى  ةتقلبوف في قبضة اهلل سبحانو كعاالى

 

كنحن نقرأ فيما نقرأ من كبلـ اهلل عز كجل بيانان ةذةب اإلنساف خجبلنن كلكن لو كانت لدةو قابلية 
ـى فىسىجىديكا ًإال  ًإبًٍليسى كىافى لخجل. نقرأ ق ًة اٍسجيديكا ًادى ًئكى ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلى وؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل )كى

ٍ  لىكيٍ  ًمنى اٍلًجنٍّ فػىفىسىعى عىٍن أىٍمًر رىبًٍّو( ماذا قاؿ باد ذلك؟ )أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًني كىىي 
ًللظ اًلًمينى بىدىالن(. لو أٌف إنسانان عكاملت اإلنسانية فق  بين جوانحو كعحرر من لؤمون  عىديكٌّ بًٍئسى 

أصغى جيدان إلى ىذا الكبلـن لذاب خجبلن من اهلل سبحانو كعاالىهلل )أىفػىتىت ًخذيكنىوي كىذيرٍّةػ تىوي أىٍكلًيىاءى ًمٍن 
 .(ديكًني كىىيٍ  لىكيٍ  عىديكه 

م رفات لك  شأنانن كأنا الذم أسجدت لك  المبلئكة كأمرت إبليس أف أنا الذم كرمتك ن كأنا الذ
ةسجد لك  عكرةمان كعبجيبلن. كاليـو عارضوف عن ىذا الذم كرمك ن عارضوف عن ىذا الذم 

بٌجلك ن عارضوف عن ىذا الذم أسجد لك  مبلئكتون كعتخذكف عدكك  الذم استكبر عليك  
ىذا الكبلـ ةوجو إلى كثيرو منا اليـو من اهلل سبحانو  عتخذكف منو كليان من دكني كيف ةكوف ىذا؟

كعاالى كالداعي لكي ةذكب ىؤالء الناس خجبلن كحياءنن ال داعي إلى أف ةتالفوا بأكثر من إنسانيةن 
كلكن عندما عتساق  مااني اإلنسانية من كجودى ن كةتحولوف إلى بهائ  أك إلى أح  من بهائ ن 

نه  ةدخلوف عندئذو في قائمة من قاؿ اهلل عز كجل عنه هلل فاف الاجب ةنتهي عندئذ ذلكن أل
نًس  لىهيٍ  قػيليوبه ال  ةػىٍفقىهيوفى ًبهىا كىلىهيٍ  أىٍعيينه ال   ًثيرنا مٍّنى اٍلًجنٍّ كىاإٍلً  ةػيٍباًلريكفى ًبهىا )كىلىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجىهىن  ى كى

ا  نٍػاىاـً بىٍل ىيٍ  أىضىلُّ(. كعندما عتساق  مااني اإلنسانية من أيكلىًَٰئكى كىاأٍلى  ۚ  كىلىهيٍ   ذىافه ال  ةىٍسمىايوفى ًبهى
اإلنساف كةغدك ىذا الكائن المخلوؽ أضٌل كأحٌ  من األنااـن فما مانى الاجب عندئذ؟ نا  .. 

 .ةزكؿ الاجب في علك الحالةن كأعتقد أف ىذا ىو حل اللغز الذم نراه أمامنا اليـو
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دأبه  كدةدنه  أف  -بحسب الظاىر فيما ةدعوف  -مسلمين ما أكثر ما نجد صباح مساء أناسان 
ةكونوا عبيدان ألعداء اهلل عز كجل كأعداء دةنون دأبه  كدةدنه  أف ةتلقوا األكامر ال من خالقه  

الذم إليو مآله ن ال .. بل من أعدائه  كأعداء موالى  كخالقه  سبحانو كعاالىن دأبه  أف ةالغوا 
التي عأعي من الادك المستامر؛ من الادك الذم أذله ن من الادك الذم السمع جيدان إلى التاالي  

ةخط  للمزةد كالمزةد من اقتناص حقوقه ؛ ةالغوف السمع إلى علك األكامر ليقولوا له  ما ةقولو 
 .الابد الذليل المهين لسيده المطاع األمين لبيك لبيك

ل شيءن كالذم ال ةتنفس ىؤالء أما اإللو الذم خلع فسول كالذم إليو المآؿن كالذم بيده ك
الناس إال بالقدرة التي ةبثها في كيانه  لحظةن فلحظةن أما ىذا اإللو فيا للاجبن إنه  لمحجوبوف 

 .عنو

 .لكن ال عجبن ألف اهلل سبحانو كعاالى قد حلل األسباب كبين الخلفيات

ذه الظاىرةن أناس عرفوا ىذا شيءه أةها األخوةن الريء الثاني أف اإلنساف عندما ةجد نفسو أماـ ى
اهلل ث  إنه  ةحاربونون كعرفوا أعداء اهلل كأعدائه ن ث  إنه  ةوالونه . عندما ةجدكا ىذه الظاىرة 
ةنبغي عليو أف ةال  أف لو كظيفتين اثنتينن ةنبغي أف ةال  كقد عافاه اهلل من أف ةنح  إلى ىذا 

من الذؿ كالمهانةن ةنبغي أف ةال  أف لو الدرؾ فيكوف مثل ىؤالء الذةن ىبطوا إلى الدرؾ األدنى 
 :كظيفتين اثنتين

األكلىهلل أف ةسأؿ اهلل الافو كالاافية كأف ةمان في التمسك بنقيض ىذا النهج المنح . الوظيفة 
األكلى أف ةال  كله منك  أف مواله ربو كخالقون ىذا ىو موالنا كال مولى لنا سواه إطبلقان. كمن ث  

ما ةقولو لنا ىذا المولىن فننفذ أكامره عمامانن كإف اقتضى ذلك أف نضحي  فاف كاجبنا أف نالغي إلى
في  سبيل ىذه األكامر بكل ما ةمكن أف عتالوركه من مرتهيات كأىواء؛ عنفذكف أكامر اهلل 

كعالنوف أنك  على استاداد لتطبيع ما قد أمرن كللترفع عما قد نهىن كإف كاف في ذلك خسارة 
سارة أمنو أك طمأنينةن كإف كاف في ذلك عارةضه الحياة للهبلؾن كلن دنيان كإف كاف في ذلك خ

ةقع اإلنساف في مغبة شيء من ذلك أبدان كإف الح لو في بادئ األمر أنو ال بد أف ةضحي من أجل 
 .أف ةظهر صدقو مع اهلل سبحانو كعاالى

 .اك  أةها اإلخوةىذا ىو كاجبنا .. فهل عسيت  أف عنحرفوا عن ىذا الواجب كأكلئك اللؤماءن إة
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اجالوا دةدنك  أف عالنوا أماـ اهلل عز كجل أنك  بايدكف عن ذلك اإلنحطاط الذم ةهوم إليو 
أكلئك الذةن جاله  اهلل أدنى درجةن من األنااـن ليكن لساف حالك  مالنان أنك  مع اهلل كأنك  

بتطبيقك  ألكامره  خاضاوف لوالةة اهلل الذم أحبك  كالذم بجلك  كالذم كرمك ن كفسٍّركا ىذا
كابتاادك  عن نواىيو في حع أنفسك  كفي حع أكالدك  كفي حع بناعك  قبل أكالدك  الذكورن 

 .كأنت  عالموف جيدان مانى ىذا الكبلـ الذم أقولو لك  أةها اإلخوة

قد عجدكف أف أكلئك األعداء ةتخذكف من بناعك  أكراقان لربحه  كخسارعك  فاجالوا أنت  من 
 .ناعك  أكراقان لربحك  كلخسارعه  ىذا ىو أكؿ كاجبو ةنبغي أف عالموهأكالدك  كب

الواجب الثانيهلل أف ال نيأس من ركح اهلل كأف نال  أف الزبد الطافي ةضمحل كةزكؿن كأف الحع 
كالمفيد سيمكث في األرض. ذلك ىو قرار اهلل. كىل ىنالك زبده أكثر جفاءن كأكثر ىباءن من 

نتحدث عنو اافن كأنت  عقرأكف كبلـ اهلل سبحانو كعاالىهلل )أىنٍػزىؿى ًمنى  الباطل الذم عركنو كالذم
ا رىابًينا  اًء مىاءن فىسىالىٍت أىٍكًدةىةه ًبقىدىرًىىا فىاٍحتىمىلى الس ٍيلي زىبىدن كىًمم ا ةيوًقديكفى عىلىٍيًو ًفي الن اًر ابًٍتغىاءى  ۚ  الس مى

ًلكى ةىٍضًربي الل وي اٍلحىع  كىاٍلبىاًطلى فىأىم ا الز بىدي فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىم ا مىا ةىنفىعي كى   ۚ  ًحٍليىةو أىٍك مىتىاعو زىبىده ًمثٍػليوي  ذىَٰ
(. ىذا كبلـ اهلل سبحانو كعاالى  .الن اسى فػىيىٍمكيثي ًفي األىٍرًض كىذىًلكى ةىٍضًربي الٌلوي األىٍمثىاؿى

 

لكونية نماذج لحقائقو التررةايةن ةرةنا اهلل كمن عظي  كباىر حكمة اهلل أنو ةجال من مخلوقاعو ا 
الزبد كيف ةربو بركل مخيف على كجوه السيوؿ الداىمةن كما ىي إال دقائع حتى ةزكؿ ىذا 
الزبد كةنمحي كةنمحعن كإذا ىو ال شيءن كالقرار للخير الذم ليلتالع باألرض كال ةزكؿ. ىذا 

 .كضاو اهلل أماـ بالائرناالذم كٌونو اهلل أماـ أبالارنا ىو نموذجه للحع الذم 

أرأةت  إلى كل ىذه المظاىر الزائفة من محاربة دةن اهللن كمن الكيد إلى اإلسبلـن كمن السير 
بمهانةو كذؿ لخدمة أعداء اهلل سبحانو كعاالىن أرأةت  إلى ىذا كلو إنو الزبد الطافين إنو الزبد الذم 

بذىن إنسافو عاقلن كال ةمكن لريء  سيذىب جفاءن كال كاهلل ال ةمكن لريء من ذلك أف ةالع
من ذلك أف ةستقر على أرضو شاءىا اهلل سبحانو كعاالى أف عكوف موئبلن لدةنو بركلو من 

األشكاؿن كلو كانت ألةدم البغي كلو كاف للاقوؿ المدجلة كالخادعة لو كاف لها أف عفال شيئان 
 .نة بايدةلهلك ىذا الدةن منذ قركف متطاكلةن كالختنقت حقائقو منذ أزم



  

 ~1839 ~ 
 

كلكن ىا أنت  عركف أف الزمن كلما امتد كلما ازداد ىذا الدةن جبلء ككلما ازدادت حقائقو نضارةن 
ةنبغي أف نال  ىذا كذاؾن كلكن ما ةنبغي أف عنسينا الحقيقة الثانية كظيفتنا األكلىن فاهلل ةنتالر 

الالحة من عباد اهلل لدةنو عن طرةع الالفوة الالالحة من عبادهن فكونوا أنت  ىذه الالفوة ال
 .سبحانو كعاالى

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةجالنا من خيرة عبادهن كأف ةوفقنا للسير على صراطون فاستغفركه 
 . ةغفر لك 
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 (لزً اإلَٔبْ ِب أوفوٖ

 

ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةاربنا لك الحمد كما
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
ٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن ال

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  
 . أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 .. أٌما بادي فيا عباد اهلل

 

كااالء التي ال عنقطع ليس غرةبان أف ةستمر الخالع الكرة  سبحانو كعاالى في إمداده لاباده بالنا  
مع استمرار إعراضه  عنو سبحانو كعاالىن كمع استمرار نسيانه  لفضلون بل مع استمرار إشراكه  
لغيره ماو سبحانو كعاالىن كلكن الغرةب حقان أف ةكوف الابد كىو ةال  أنو عبده هلل سبحانو كعاالى 

سبحانو كعاالىن مع ما ةرل من النا  مستمران في عكوفو على إعراضو عن اهللن كنسيانو لفضل اهلل 
التي عستمر في مجيئها كفي عطوافها من حولو في كل حاؿو كفي كل كقتو ك ف؛ أف ال ةنقطع رفد 

اهلل عن عباده سواءه كانوا طائاين أك عاصين ليس غرةبانن ألف اهلل سبحانو كعاالى كصف نفسو 
ًء ًمٍن عىطىاًء رىبٍّكى كىمىا كىافى بالرحمة لاباده جمياان كىو القائل سبحانو كعاالىهلل )كي  ؤيالى ًء كىىىَٰ ؤيالى بلًّ نًُّمدُّ ىىَٰ

 .(عىطىاءي رىبٍّكى مىٍحظيورنا

 

كلكن الاجب الذم ال ةنتهي .. أف ةال  الابد أف مواله كخالقو ىو اهلل سبحانو كعاالىن كأف ةتأمل 
ك من أرض إال من عند اهلل فيدلو عقلو على أنو ال ةوجد مالدره للنامة التي عفد إليو من سماءو أ

سبحانو كعاالىن كىو ةال  أف ىذه األلطاؼ كىذه النا  لو انقطات عنو لهلك ىذا اإلنسافن ةال  
ىذا كلو كةرل مائدة اهلل مبسوطة أمامو ال ةنقطع رفدىا كال ةنقطع خيرىان كمع ذلك عجده مارضان 
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ىن ةنهاه فيتمرد على نهيون ةحذره من عن اهلل سبحانو كعاالىن مستكبران على أكامره؛ ةأمره فيتأب
االلتفات إلى أعدائو كأعداء دةنو فبل ةلتفت إال إليه ن كال ةأخذ كصاةاه كنالائحو إال منه . ذلك 

 .ىو الاجب الاجاب ةا أةها األخوة

 

كىذه ىي حالنا .. ننظر فنجد أف السماء عمطر كال ةنقطع رفدىا عن اإلنساف أبدانن كىو ةال  أف 
نو كعاالى لو قطع رفده ىذا مدةن من الزمن اؿ ىؤالء الناس إلى ما ةربو الباوض الذم اهلل سبحا

 .ةبحث عن المستنقاات

 

كةرل ىذا الابد كيف أف اهلل سبحانو كعاالى مستمره في عسخير أرضو لتتفجر رزقان كطاامان رغيدان 
ده ككرمو بكل مظاىر التكرة ن كخيران كفيرا ككنوزان ال عنقطع لهذا اإلنساف الذم ميزه اهلل على عبا

 .ةرل الابد ىذا كىو مارضه عن اهلل عز كجل

 

ةيدعى إلى شرعة اهلل فيرمئز منها كةبحث عن قمامات الررائع لدل أمثالو من الناس بل لدل 
 .أعدائو من عباد اهلل سبحانو كعاالى

 

افو كشكره لون كلكنو ةيلوم ةيذكره اهلل سبحانو كعاالى بألوىيتو لو كفضلو السابغ عليو كبضركرة اعتر 
رأسو ذات اليمين كذات الرماؿ كةتناسى أك ةتجاىل أف هلل عليو فضبلن ىذا إف ل  ةيكابر في 

 .إنكاره لربوبية اهلل سبحانو كعاالى

 

ىذا الواقع الذم نراه بأعيننا ىو أغرب ما ةمكن أف ةتالوره أحدنا عن كاقع اإلنسافن ذلك ألننا 
حقيقتو عرفنا أنو ذا شاور كأنو ذا إدراؾ كأنو ذا حساسية كذكؽ. فأةن ىي منذ أف عرفنا اإلنساف ك 

 حساسية ىذا اإلنساف كذكقو كشاوره أماـ ىذا الواقع الاجيب؟
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انظركا إلى سماء اهلل عز كجل كيف ةتالل خيرىا باألرض دكف انقطاعن كانظركا إلى عباد اهلل أك 
ف الىثين إلى عالياف اهلل! إلى الوقوؼ في أكثرى  الذةن ةتحركوف في مناكب األرض كيف ةساو 

 !كجو حدكد اهلل سبحانو كعاالى محادةن كمكابرةن

 

انظركا إلى ىؤالء الذةن ةيدعوف إلى االصطبلح مع اهلل عز كجلن فيرمئزكف كةكابركف كةستمركف 
عهمي  في إعراضه  كاستكبارى  على اهلل سبحانو كعاالىن ككله منه  ةال  أنو لوال ىذه النامة التي
من السماء كالتي عتفجر من األرض؛ لوال ىذه النامة لغدا ىذا اإلنساف المستكبر على اهلل 

 ..!!سبحانو كعاالى أحقر مخلوؽو ةسير في جنبات األرض! فهل من أمرو أعجب من ىذا

 

كمع ذلك فلو أف خطاب اهلل عز كجل ل  ةكن ةذكرنا بين الحين كالحين بضركرة الرجوع إلى اهلل 
طبلح ماون بضركرة االعتراؼ بربوبية اهلل عز كجل كالركر لنامون لو ل  عكن  ةات اهلل كاالص

عترلن كلو ل  عكن مذكراعو عقرع  ذاننا بين الحين كااخرن لقلنا إف اإلنساف قد ةنسىن كما سمي 
اننا اإلنساف إنسانان إال ألنو ةنسىن كلكننا نال  أف المذكرات عقرع  ذاننا صباح مساءن كمع ذلك ف

 .نأبى أف نتذكر

 

كإذا الحقىنا من ةرةدكف أف ةذكركنا بذلكن ثرنا كعأبينا كأعلنا عن االشمئزازن كاعجهنا إلى شطر 
أكلئك الذةن ةاادكننا كةستابدكننا كةحاكلوف أف ةسومونا سوء الاذاب بكل الوسائلن نجال منه  

 .أكلياء لنا من دكف اهلل عز كجل

ف أنو ةستمر في نهجو المنحرؼ اللئي  ىذا كخطاب اهلل ةبلحقو أغربي ما عراه من حاؿ اإلنسا
ري الل ًو ةػىٍرزيقيكيٍ  ًمنى الس   اًلعو غىيػٍ ٍل ًمٍن خى ا الن اسي اذٍكيريكا نًٍامىةى الل ًو عىلىٍيكيٍ  ىى اًء كىاأٍلىٍرًض قائبلنهلل )ةىا أىةػُّهى مى

بلحقنا كنحن نفر ىاربين مارضين كقد علبسنا بأشنع الى ًإلىوى ًإال  ىيوى فىأىن ى عػيٍؤفىكيوفى( خطاب اهلل ة
ن كالؤنا ناطيو ألعداء اهلل عز كجلن كاإللو المتفضل علينا المتكـر الذم ال ةقطع عنا  مظاىر اللـؤ
رفده في ليلو كنهار نواجهو بالتمردن نواجهو باإلعراضن ال بل في كثيرو من األحياف نواجهو بالحرب 

 نالائحو. كىو مع ذلك كقبل كباد ذلك ال ةقطع عنا رفده؛ مائدعولررائاو كأحكامو ككصاةاه ك 
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مبسوطةن نامو عليها كفيرةن كماظ  من ةتحلقوف حوؿ ىذه المائدة لؤماءن بل ما كجدت لؤمان 
 .أشنع من ىذا اللـؤ أةها اإلخوة

 .ةةأمرنا اهلل باألخبلؽ الراشدة الحميدة التي ةاود مآلها إلينا فنحارب ىذه األخبلؽ الحميد

ةأمرنا اهلل سبحانو كعاالى بأف نكوف قوامين على حدكد اهلل كأكامره؛ حارسين لها في بيوعنا 
كأسواقنان فنارض عن ىذا الذم أمرنا بو اهلل كنساى جاىدةن لبلستمساؾ بنقيض ىذا الذم ةأمرنا 

 .بو اهلل سبحانو كعاالى

كرن فنارض عن ىذا الذم ةوصينا بو كةذكرنا اهلل بلطف بأف نال  فضلون كأف ندةن لو بالوالء كالر
 .كةتلطف في عذكيرنا بو كنمان في االسترساؿ في غينا كأىوائنا كشهواعنا

ًء ًمٍن عىطىاًء رىبٍّكى كىمىا كىافى عىطىاءي رىبٍّكى  ؤيالى ًء كىىىَٰ ؤيالى كمع ذلك فاف نداء اهلل ةقوؿهلل )كيبلن نًُّمدُّ ىىَٰ
 .(مىٍحظيورنا

 

تخله من ىذا الداء الاضاؿ الذم نااني منو إال كسيلة كاحدةن ىو ال كسيلة أةها األخوة لكي ن
أف علتجئ القلة الالالحة من عباد اهلل سبحانو كعاالى إلى أعتاب اهلل كإلى ألطاؼ اهلل سبحانو 
كعاالى عستجدةو أف ةله  ىؤالء التائهين بل ىذه الكثرة الكاثرة من التائهين حسن الرجوع إلى 

 .ى ساحة عفوهن ليس لنا من سبيلو إال ىذا أةها اإلخوةصراطون حسن اإلنابة إل

 

كاهلل إف اإلنساف لياجب عجبان ةيذةب الحراشةن عندما ةسير في ىذه الروارع في ىذه األةاـ 
فيرل  ثار نامة اهلل عز كجل منبسطة حولو أٌنى ذىبن ككيفما التفت ث  ةنظر إلى ىؤالء الذةن ما 

إكرامه  كفي إعطائه  كفي إرساؿ النا  التي ال عنقطع إليه ؛ ةنظر ةزاؿ موالنا كخالقنا مستمران في 
إليه  كإذا به  مستكبركف عليو كإذا به  متأبوف على شرعون كإذا به  ربما ةسخركف من كصاةاه 

 .ككبلمو

 

 .انظر إلى ما ةاامل اهلل بو عباده ث  التفت إلى ما ةاامل الاباد بو موالى  كخالقه  سبحانو كعاالى
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اهلل سبحانو كعاالى فهو القوم كىو الازةز كىو الجبار كىو الذم إذا أخذن أخذ أخذ عزةز أما 
مقتدرن ال ةمناو أم مانع من أف ةيذىب كل ىذه النا  كىذه ااالءن كأف ةمطر علينا بدالن من ذلك  
 كل ألواف السخ  كأسباب الهبلؾ. ما الذم ةمناو من ىذا؟ ىو القوم .. أما نحن الذةن نستكبر
على اهلل كالذةن نتأبى على كصاةا اهلل سبحانو كعاالىن فنحن الضااؼ مثاؿ الضاف مثاؿ الذؿ 

 .مثاؿ الوىن البلشيء

لو أف اهلل سبحانو كعاالى عخلى عنان كلو أف اهلل سبحانو كعاالى قطع رفده عنا. من ىو اإلنساف؟ 
اهلل عنوهلل "كخيلع اإلنساف من ىو ىذا اإلنساف المستكبر على اهلل عز كجل؟ ىو ذاؾ الذم قاؿ 

ضايفان" ىذا اإلنساف عندما عنقطع عنو عناةة اهلل سبحانو كعاالىن كاهلل لباوضةه عجوب المستنقاات 
أقول من ىذا اإلنساف. أجل. كىا أنت  عركف الدالئل البايدة التي عنبهك  إلى ىذه الحقيقة عندما 

حرراتن ما الذم ةستطيع أف ةامل اهلل ةسل  اهلل سبحانو كعاالى على أحدنا حررةن من ىذه ال
 سبحانو كعاالى؟

ةكرمنا كةاطينا على الرغ  من لؤمنا كىو القومن أما نحن ... فنواجهو باللـؤ كنواجو إكرامو 
بالتمرد كالتأبي كالثورة على نالائحو ككصاةاه كنحن الضااؼن لو أننا كنا أقوةاء نستند إلى ىذه 

لقوة في استكبارنان إذان لربما خنع المنطع لريء من ىذا القوة في لؤمنان نستند إلى ىذه ا
التالرؼ. لكن ةا ىذا ما ىو رأسماؿ لؤمك؟ ما ىو رأسماؿ استكبارؾ؟ ما ىو رأسماؿ عأففك من 

كصاةا اهلل عندما ةأمرؾ؟ ةوصيك لماللحتك أف عسير على النهج الذم شرعو اهلل لكن ما ىو 
 رأسمالك؟

 

عليك بجبركعو. عرل ىل ستستمر في لؤمك لحظة كاحدة؟ ىل إذا شاء اهلل عز كجل أف ةتجلى 
ستقول على الثبات على استكبارؾ ثانية كاحدة؟ إذان فيما ةستكبر اإلنساف التافو الضايف! فيما 
ةثور كةتمرد على اهلل القوم! ىذا المخلوؽ التافو الذم ال قيمة لون كمع ذلك فانظركا إلى القوم  

الضافاءن ال عنقطع رحمات اهلل عنه ن كانظركا إلى ىؤالء الضافاء  كيف ةاامل ىؤالء المستكبرةن 
 .كيف ةااملوف اهلل سبحانو كعاالى
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أسأؿ اهلل عز كجل أف ةجال من القلة الالالحة التي ال عزاؿ مستمرةن بفضل اهلل سبحانو كعاالىن 
ة الضالة إلى أسأؿ اهلل عز كجل أف ةجال منها سبيل ىدل كرشد كسر إعادة ألكلئك الكثرة التائه

 . صراط اهلل سبحانو كعاالى. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 َْ ْشِوُوٛ ُِ  ُْ ُ٘ َٚ ِ ااِل  ُْ ثِبهللَّ ُٓ أَْوضَُوُ٘ ِِ ب ٠ُْئ َِ َٚ 

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةاربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجه

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كبارؾ  كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلة كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  
 .أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 .. أٌما باد فيا عباد اهلل

 

كىىيٍ  ميٍررًكيوفى" إال  ما مرةن كقفتي فيها على قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "كىمىا ةػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍ  بًالل ًو ًإال
كشارت بالكثير كالكثير من المخاكؼ التي ال بد أف عتبدل لكل متدبرو من ىذه ااةة. كك  

عساءلت بيني كبين نفسي كقلتهلل لو أننا كقفنا مقتالرةن عنند ااةة األخرل التي ةقوؿ اهلل عز 
" لهاف الخطبن كلرأةنا الواقع ةؤكد ذلك؛ فأكثر كجل فيها "كىمىا أىٍكثػىري الن اًس كىلىٍو حىرىٍصتى ًبميٍؤًمًنينى 

الناس على كجو األرض ى  الجانحوف كالجاحدكف باهلل عز كجل. أٌما ىذه ااةة فمخيفة حقانن 
 ."علك التي ةقوؿ اهلل عز كجل فيها "كىمىا ةػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍ  بًالل ًو ًإال كىىيٍ  ميٍررًكيوفى 

 

يلة المؤمنة؛ حتى ىذه الفئة القليلة المؤمنة أةضان أكثرى  إذا نظرت ىذا الكبلـ ةتجو إلى الفئة القل
كإذا سبرت الغور رأةته  كاذبين في إةمانه  كمرركين باهلل عز كجل. ىذا ىو الريء الذم ةخيف. 

 عرل ك  ى  إذان أكلئك الالادقوف في إةمانه  كالمخلالوف هلل عز كجل في عوحيدى ؟
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ألخرل التي ةقوؿ اهلل عز كجل فيهاهلل "كىقىًدٍمنىا ًإلىىَٰ مىا عىًمليوا ًمٍن ث  إنني عندما أقف على ااةة ا
عىمىلو فىجىاىٍلنىاهي ىىبىاءن م نثيورنا" أشاري بمزةدو من الخوؼ االضطراب كالقلع. ىؤالء الناس قاموا بحسب 

اىو ذا الظاىر بأعماؿ صالحةن كعقٌربوا إلى اهلل عز كجل في الظاىر بخطى حسنةو مقبولةن كلكن ى
 ."قرار اهلل ةيالن قائبلنهلل "كىقىًدٍمنىا ًإلىىَٰ مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىاىٍلنىاهي ىىبىاءن م نثيورنا

 

ىذا الريء الذم ةيثير القلع كالخوؼ ل  عتبدل ماانيو مفسرةن أمامي إال في ىذه السنوات 
البيته  الاظمىن فرأةت األخيرةن عندما نظرت كعأملت في حاؿ المسلمين أك أكثر المسلمين كغ

ىذه الغالبية الاظمى فئاتن كل فئةو عسيري إلى متاتها عسير إلى رغبتها الدنيوةةن قد عكوف ىذه 
الرغبة متاةن دنيوةةن كلهوان مما حرمو اهلل عز كجلن كقد عكوف ىذه المتاة سياسةن جامحةن ال عرضي 

أك عبحثي ىذه الفئة عن غذاءو لتنميتها اهلل عز كجلن كقد عكوف ىذه المتاة عالبيةن ةبحث اإلنساف 
 .كلتربيتها

 

عندما نظرت إلى فئات المسلمين ككجدعه  ةسيركف في طرائع شتىن عجمع ىذه الطرائع كلها 
صفة كاحدةهلل أنها علبي الرغبات الدنيوةةن علبي المالال  الااجلةن كأنظر كإذا بكل فئةو عغطي 

ها إلى ىواىا إلى أنانيتها إلى عالبيتها إلى سياستها بهذا نفسها بهان كل فئةو عيجمٍّل سيرىا إلى متات
 .الدةن اإلسبلمي

 

كانظركا أةها اإلخوة عجدكف ىذه الظاىرة التي عقرار لها األلبابن كمن ثٌ  فلن عقرار األلباب 
لهذا الذم ةقرره بياف اهلل سبحانو كعاالى. انظركا إلى الكثرة الكاثرة من حولنا علك التي اعجهت 

ياسة استمرأت الركوف إلى الادكن كالركوف إلى الغاصبن كالركوف إلى أعدل أعداء ىذا إلى س
الدةنن كلكن ىذه الفئة أك ىذه الفئات كىي عمارس عملها ىذا عسير إلى ىدفها كراء ستارو من 
حانو الدةنن شااراعون مظاىرهن أقوالو ككثيران ما عتخذ من أجهزة اإلعبلـ أبواقان لئلعبلف بكبلـ اهلل سب

 .كعاالىن كللتركةج ألحادةث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل 
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كعنظر إلى فئةن أيخرل أك فئات أخرل استمرأت من الدنيا ما ةسيرىا في طرةع األىواء المحرمةن  
كما ةجال مجتماها أشبو بمجتمع من المجتماات الغربية ال بل أكثرن فما من لوفو من ألواف المتع 

دح ه ككاض ه كثائره في مجتماه ن كلكنها في الوقت ذاعو عغطي كاقاها ىذا المحرمة إال كىو مز 
بطنينو إسبلمي كطنين دةنين فالمآذف عظل مزدانة باألضواء ك ةات اهلل عز كجل عظل أصوات 

المقرئين لها عجاكز طبقات الجون كالمتحدثوف في اإلسبلـ كمااني اإلسبلـ كالكلمات التي عيادي 
 .قةن لئلسبلـ كلها ةركج ركاجان كبيران في علك المجتمااتشاارات عظيمة كبٌرا

 

متعه كأىواءه محرمة عسابع المتع التي عسماوف عنها في المجتماات األكركبيةن كغطاءه من اإلسبلـ 
 .كالدةن

 

كعتابع النظر كالتأمل فتجد فئات عابد عالبيتهان عابد انتماءاعهان المذىبية عابد أنانيتها. كلكن  
إلى أف عغذم عالبيتها ىذه؟ كإلى أف عغالب بها ااخرةن السبيل إلى ذلك؟ مرةن كيف السبيل 

أخرل ىو اإلسبلـ .. عتخذ من اإلسبلـ كمبادئو كأحكامو الغذاء األكحد المثالين لتغذةة عالبيتهان 
 لتغذةة أنانيتهان لتغذةة انتماءاعها .. كل ذلك في الواقع عبادةه للذاتن لكنو ةيغطى ىو ااخر بغيرة

على دةن اهلل عز كجلن بكلماتو مستاارة من كتاب اهلل أك من سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل . كعنظر إلى ىذه الفئات فتجد أنها عرل بأـ عينها كيف ةيمزؽ اإلسبلـ بهذا اإلستغبلؿ كىذا 

ـي إلى مزؽ بل إلى ليق  عن طرةع ىذا االستغبلؿ كىذا التسخي ر! التسخير! ككيف ةتحوؿ اإلسبل
 .كمع ذلك فهي عتجاىل ىذان كعمضي سائرةن إلى عغذةة ذاعها كأنانيتها كعالبيتها

 

انظركا أةها اإلخوة إلى ما أنظرن كعدبركا كما أعدبرن كالتفتوا ةمينان كشماالن عجدكف مالداؽ كبلـ اهلل 
 ."عز كجلهلل "كىمىا ةػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍ  بًالل ًو ًإال كىىيٍ  ميٍررًكيوفى 

 

لفة ... ىذه عاكفةه على أىوائها على رغباعهان ميالٌرةه على أف عستقدـ كل متع أكركبا فئات مخت
ككل المستحضرات الحدةثة من لهوىا المختلف المتنوعن عيالر على أف ةستحضر ذلك كلو في 
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مجتمااعهان ىي غنية ىي عملك ىذا كلو بواسطة الماؿن كلكنها في الوقت ذاعو عغطي نفسها 
حن أف نغطي أنفسنا بون فالحدةث عن اإلسبلـ صباح مساءن كالراارات بغطاءو ال نملك ن

 .اإلسبلمية عمؤل أجهزة اإلعبلـ .. كل ذلك جاىز

 

عنظر إلى فئات أخرل .. كىي علك التي استسلمت باس  السبلـن ككلك  ةال  ىذا األمرن كنحن 
ضد ىذا االنحراؼن  نسأؿ اهلل عز كجل دائمان أف ةقينا رشاش ىذا الببلءن كأف ةيحالن أمتنا

فتلتفت إلى مقاةيس الدةن فبل عجد أم شارة في اإلسبلـ عبرر ىذا األمرن الادك ةقتح  الدكر 
باس  التطبيع كغير التطبيع كنحو ذلكن الادك ةيدخل كسائل عربيتو حتى في البيوتن الادك ةحاكؿ 

لذةن فٌتحوا األبواب أف ةرترم النفوس كالضمائر عن طرةع الوسائل البلأخبلقية كغير ذلكن كا
 ."متجاىلوف كمارضوف كةيغٌطوف أنفسه  باس  الدةن بااةة القائلة "كىًإف جىنىحيوا لًلس ٍلً  فىاٍجنىٍ  لىهىا

 

ةلتفت البسطاء فيسماوف القر ف ةيتلىن كةسماوف األحادةث الدةنية عتكررن كةجدكف المؤعمرات 
اس الذةن ةتاجركف براارات اإلسبلـ ةػيٌرحب كالندكات باس  اإلسبلـ عااد بين حينو ك خرن كالن

 ...به . البسطاء ةقولوفهلل إنه  مسلموفن إنه  ملتزموف

 

عنظر إلى الفئة األخرل كىي علك التي ال عيبالي بأف ةيمزؽ المسلموف شر ممزؽن ال عبالي بأف 
وةك " ال ةتحوؿ المسلموف الذةن قاؿ اهلل عنه هلل "إنما المؤمنوف إخوة فأصلحوا" أصلحوا "بين أخ

عبالي بأف عناقض أمر اهللن فييفسد بين إخوانون كةجال من ااراء االجتهادةة المختلفة أسلحةن عفتك 
في األمة الواحدةن كعجال من اإلخوة الذةن أمرنا اهلل باصبلح ما بيننا كبينه ن ةحيلوف األمر إلى 

 .كسيلة إفسادو فيما بيننا كبينه 

 

يتين للمذىب الذم أنادم بون للرأم الذم أجن  إليو؟! أليس  أليس ىذا ىو سبيل لتغذةتي لاالب
ىذا ىو السبيل لضمانة عغلبي في الساحة؟! إذان فالى الدنيا بل على اإلسبلـ الافاءن كليتمزؽ 

المسلموف شذر مذرن كلييسخر الغرب ىذا الواقع في سبيل ضرب المسلمينن المه  أنني عغٌلبتي 
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 .ن كأنني استطات أف أجر أكثر الناس إلى ما أرلفي الساحةن كأف رأةي ظهر كعألع

 

كىكذا عحوؿ اإلسبلـ إلى سيتيرن كل صاحب رغبةن كل صاحب ىولن كل صاحب متاةن كل 
صاحب طرةعو سياسيو أك غير سياسي ةيهرىع إلى اإلسبلـ ليجال منو غطاءه األمثل. ىذا ىو الذم 

ةػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍ  بًالل ًو ًإال كىىيٍ  ميٍررًكيوفى"ن ةايدنا إلى  ةايدنا إلى القناعة التامة بقوؿ اهلل عز كجلهلل "كىمىا
 ."القناعة التامة بقوؿ اهلل عز كجلهلل "كىقىًدٍمنىا ًإلىىَٰ مىا عىًمليوا ًمٍن عىمىلو فىجىاىٍلنىاهي ىىبىاءن م نثيورنا

 

ىو  -ر اإلسبلـ كال شيء غي -ث  إف ىذه الظاىرة عنبهنا إلى شيء  خرهلل عنبهنا إلى أف اإلسبلـ 
ن اإلسبلـ ىو األمل الوثٌاب الذم ةيمكن أف عزدىر من  األداة الفٌاالة في حياة المجتماات اليـو

كراءه طموحات الراوب ك مالها. لو ل  ةكين اإلسبلـ ىكذا لما رأت ىذه الفئات سبيبلن إلى أف 
اإلسبلـ في ىذا الاالر  عستر نفسها كعستر انحرافاعها عن طرةع اإلسبلـ فق ن ذلك ألنها عال  أف

ىو السلاة الرائجةن اإلسبلـ في ىذا الاالر ىو األملن اإلسبلـ في ىذا الاالر ىو مطم  
األبالار. لكن مطم  أبالار من؟ مطم  أبالار األفرادن مطم  أبالار الذةن ال مالال  له ن 

 . ىؤالء الناس ى  مطم  أبالار الذةن فرغت قلوبه  من األىواء ااسنة التي عنتحر أكركبا بها اليـو
 .الذةن ةيخدعوف اليـو باإلسبلـ عن طرةع ىذه الفئات

كلنا أف نتأمل أملى خيرو من كراء ذلكن ما دمنا نال ي ةقينان أف اإلسبلـ ىو مطم  أنظار الاال  كلون 
كما داـ أف اإلسبلـ ىو األلع الذم عساد بو حتى بحلمو األفكار كالفئات كالنفوس اإلنسانية 

اذف اهلل ةوـه ةتغلب الواقع الطاىر على ىذا الواقع الذم ةيستغل بو اإلسبلـ فلسوؼ ةأعي ب
استغبلالنن لسوؼ ةأعي اليـو القرةب باذف اهلل الذم نجد أف ىنالك في الساحة مسلمين ال ةيغذكف 
عن طرةع اإلسبلـ عالبياعه  كال ةيغذكف أنانياعه ن بل ةيضحوف باالبياعه  كبانتماءاعه  كأنانياعه  

 .بيل كحدة اإلسبلـن في سبيل كحدة المسلمينفي س

سيأعي اليـو القرةب الذم عتساق  فيو األكراؽ التي ةستر أكلئك المنحرفوف أنفسه  بهان إف 
إلنحرافات سياسيةن إف لسبلو من األىواء المختلفةن أك إلى متع أك إلى أم شيء غير ذلكن 

حانو كعاالىن كنسأؿ اهلل عز كجل أنيكوف كلسوؼ ةتألع اإلسبلـ في نفوس المخلالين لدةن اهلل سب
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 .ىذا الغد قرةبا إف اهلل طيبه ال ةقبل إال طيبان 

ا ًإلىهيكيٍ  ًإلىوه كىاًحده فىمىن كىافى ةػىٍرجيو ًلقىاء رىبًٍّو فػى  ا أىنىا بىرىره مٍّثٍػليكيٍ  ةيوحىى ًإلىي  أىن مى ٍليػىٍامىٍل عىمىبل قيٍل ًإن مى
 ."بىادىًة رىبًٍّو أىحىدناصىاًلحنا كىال ةيٍرًرٍؾ ًباً 

  الله  اجالنا من ىؤالء الناس. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل
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 ٌٙنا ٍّٟ اٌغٙبك فٟ ٍج١ً اٍزؼبكح اٌؾك اه٘بثبً 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

دنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سي
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

 

ن مهما أكعوا من القوة  ثبت بالبداىة كباألدلة الواضحة النٌيرة لكل ذم عقل أف المسلمين اليـو
لسياسيةن كمهما أكرمه  اهلل عز كجل بكنوز المدخرات كذخر المادةةن كمهما أكعوا من الباليرة ا

األرض الظاىرة كالباطنةن فاف كل ذلك لن ةفيدى  شيئان ال في دنياى  كال في  خرعه ن إف ل  
ةكرمه  اهلل بجمع الرمل كعوحيد الكلمة كاالعتالاـ كما أمر اهلل عز كجل بحبلو المتين الذم 

 .أكرمه  اهلل عز كجل بو

 

ىذه الحقيقة فيما مضى خاضاةو ألخذو كردن كلكنها اليـو غدت ناصاةن كاضحةن بدةهية ال قد عكوف 
ةختلف فيها عاقبلفن كلال الاقبلء جمياان من المسلمين كلما حزبه  أمر ككلما طافت به  طائفة 

ٍبًل اهلًل جى  انا كىالى ماليبةو من ىذه المالائب كجدكا أنفسه  أماـ قوؿ اهلل عز كجلهلل )كىاٍعتىاًلميٍوا ًبحى ًميػٍ
اءن فىأىل فى بػىٍينى قػيليٍوًبكيٍ  فىأىٍصبىٍحتيٍ  بًنً  ًتًو ًإٍخوىاننا(ن أك عػىفىر قػيٍوا كىاذٍكيريٍكا نًٍامىةى اهلًل عىلىٍيكيٍ  ًإٍذ كيٍنتيٍ  أىٍعدى ٍامى

كىعىٍذىىبى ةجد نفسو أماـ قوؿ اهلل عز كجل في ىذا البياف الجامع القاليرهلل )كىالى عػىنىازىعيوا فػىتػىٍفرىليوا 
 .(رًةحيكي ٍ 
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كمن الاجب أف أعداء المسلمين أدركوا ىذا قبل أف ةدرؾ ذلك المسلموف أنفيسه ن فانحطوا في 
كياف المسلمين عقطياان كعمزةقان كحاكلوا أف ةستضافوى  من النقطة الخطيرة التي حماى  اهلل عز 

المسلموف شذر مذرن كلٌما  كجل منها إذ أكرمه  بجمع الرمل عن طرةع ىذا الدةن. لٌما عفٌرؽ
ا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا  فرقته  األىواء عن الالراط البين الذم أمر اهلل عز كجل باعباعو قائبلنهلل "كىأىف  ىىذى

ٌما حادكا عن لفىاع ًبايوهي كىال عػىت ًبايوا السُّبيلى فػىتػىفىر ؽى ًبكيٍ  عىٍن سىًبيًلًو ذىًلكيٍ  كىص اكيٍ  ًبًو لىاىل كيٍ  عػىتػ قيوفى"ن 
النهج الارةض كعن صراط اهلل البين الواسعن كعفرقوا في متاىات السبل المتارجة كالمذاىب 

المتنوعة المختلفةن مارضين عن دةن اهلل عز كجل ل  عاد عنفاه  سياسات السياسيينن كل  عاد 
له  من ظاىرىان عنفاه  الكنوز كاألمواؿ الكثيرة التي ادخرىا اهلل له  في باطن األرض أك فجرىا 

ل  ةاد ةفيدى  شيء من ذلكن بل عحولوا إلى فقراء رغ  غناى ن كعحولوا إلى أذالء رغ  أف اهلل  
رى أيم ةو أيٍخرًجىٍت  يػٍ كاف قد أعزى  بهذا الدةن اإلسبلمين كنوه بمكانته  بين األم  إذ قاؿهلل )كينتيٍ  خى

هىٍوفى عىنً   اٍلمينكىًر(. فماذا كاف من عاقبة ىذا التفرؽ أةها اإلخوة ؟ لًلن اًس عىٍأميريكفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىعػىنػٍ

 

كاف من عاقبة ذلك أف اعخذ األعداء من أراضي المسلمين منطلقان للكيد للمسلمينن جالوا من 
ببلد المسلمين مكانان لمؤعمرات كمكانان لخطابات ةنحوف فيها بالبلئمة على المسلمين الذةن 

 من المتخيل ىذا؟ ةدافاوف عن حقوقه . كمتى كاف

 

قد نتالور أف أعداءن للمسلمين ةكيدكفن لكن خارج أرض المسلمين كبايدان عن حدكدى . قد 
نتالور أف فئات من غير المسلمين قد ةرفاوف عقائرى  كةرعفاوف بأصواعه  ىجومان على مقدسات 

لذؿ كالهواف المسلمين كلكن في ببلدى . كل  نكن نتالور أبدان أف المسلمين سيأعيه  ةوـه من ا
ةجالوف من بلدانه  منابر ألعدائه ن كةالغوف بآذانه  التي طالما شنفها كتاب اهلل كطالما أطربتها 
سنة رسوؿ اهللن ةيالغوف بآذانه  إلى أكلئك الذةن ةنحطوف في ببلدنا على إسبلمنا ىجومانن كعلى 

إلسبلمية بغير أسمائهان فيطلقوف مقدساعنا عمزةقانن كةيغيركف الحقائع كةينكٍّسونهان كةسموف الحقائع ا
على الجهاد الذم شرعو اهلل عز كجل كأمر بو طردان للغاصب كحماةةن للحعن ةيطلقوف على ذلك 
اس  اإلرىاب أك ما شاكلن كةطلقوف األسماء المقدسة اإلنسانية على عمليات االغتالاب كعلى 

وف ذلك كلو بأسماء مقدسة الساي القتناص الحقوؽ كالغتالاب األمواؿ كلتقتيل البرءاءن ةغط
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كبأسماء إنسانية رائاةن كل ذلك كاف من الممكن كحالل شيء من ىذا في التارةخ لكن كل ىذا  
 .كاف ةجرم خارج ببلد المسلمين. ث  إف المسلمين ةكافحوف ىذا الكبلـ بما ةستطياوف

 

تخذكف من أرضو أما أف ةأعي ةوـه كةجتمع فيو ىؤالء المتربالوف باإلسبلـ في أرضو إسبلميةن كة
إسبلمية منبران لتنكيس الحقائع كإلطبلؽ اس  اإلرىاب على الجهادن كللتبلعب باألمور كبما شرع 

 .اهلل عز كجل من أحكاـو إنسانية فهذا شيءه ل  ةكن متوقاان 

 

لكن عرل ما الذم جالو ةقع باد أف ل  ةكن متوقاان؟ عفرؽ المسلمين. كأنا عندما أقوؿ عفرؽ 
الكتلة التامة للمسلمين بدءن من الحكاـ كالقادة كنهاةةن بالراوب كالجماعات  المسلمين أعني

اإلسبلميةن كال أدرم إلى أم الفئتين أيحيل المسؤكليةن كال أدرم ىل أقوؿ إف عفرؽ المسلمين 
كالجماعات اإلسبلمية ىو السبب في عفرؽ حكاـ المسلمين ككالة أمرى  أـ إف عفرؽ حكاـ 

في عفرؽ الجماعات اإلسبلمية؟ أةان كاف األمر فانو لداءه خطير ةستررم ىنا المسلمين ىو السبب 
 .كةستررم ىناؾ

 

الحكاـ المسلموف عفرقوا باد أف كضات خطة ماكرة كعجيبة لالك  سمات  أك عالورع  أك عرفت  
ت الكثير منها قضت على البقية الباقية لهيبة ىذه األمة المناكسة من بقاةا كحدةو أك عضامنو كان

عتمتع بون عحولت ىذه الهيبة إلى نقيضو لذلك كعحولت بقاةا التضامن إلى عفرؽ بل إلى عدابرن 
كأصب  فينا من ةساى من أجل أف ةالفع لما ةقولو األعداءن ةساى لكي ةيخفض نفسو كليطوم 
مكانتو كليجال من نفسو عاباان لخط  أكلئك الناسن كرأةنا مظاىر التفرؽ قد ىيمنت على كاقع 

األمة لٌما عفرؽ ىؤالء الحكاـ كعدابركان أمكن أف ةت  ىذا الواقع الذم ل  ةكن متوقاانن  ىذه
كأمكن أف نجد كيف عينٌكس الحقائع ككيف نيته  بما نحن برئاء منون ث  ال ةيته  ذلك الادك 
الغاصب كالوحش الذم ةستمرئ دماء البرءاء من الناسن كيف أف أم أصبعو ال عتجو إليو بأم 

ث  إننا نرل كيف أف أرضان إسبلمية عتحوؿ إلى منبر لبياف ىذه األمور الاجيبة التي ل  عكن  اعهاـن
 .متوقاةن ث  عوقات. ىذا عن التفرؽ الذم أصاب قادة المسلمين
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أما التفرؽ الذم استررل بين المسلمين أنفسه  فلالو أخطرن كلالو أباث لؤلسى في النفوسن 
نا كاحدن كلقد عحقع عوحيد ىذا اإلسبلـ للمسلمين باألمس عبر نحن أمة إسبلمية كاحدةن كإسبلم

قركف متطاكلةن كرأةنا كيف أف اإلسبلـ جمع المسلمين كل  ةيفرقه  إلى دكائر كجماعات 
 .متخاصمة

 

كلكن ةا عجبان ىا نحن نرل اليـو كيف أف المسلمين قد عحولوا إلى جماعات متناقضة متخاصمة 
ريع بين أدةافو متفرقةو متخاصمة في كثير من األحيافن كمن ل  ةدرؾ ةريع بينها من التناكر ما ة

كةتالور شناعة ىذا التدابر فليستارض أم مركز من المراكز اإلسبلمية في أم بقاة من بقاع أكركبا 
كأمرةكا ليجد التناحر ىناؾ بين من؟ بين مسلمينن ةستظلوف بمظلة اإلسبلـ. لماذا ل  عكن ىذه 

ؿ السابقة؟ لماذا ل  ةجال اإلسبلـ المسلمين باألمس دكائر متناكرةن متحاربةن  المظلة عفرؽ األجيا
؟ ىل اإلسبلـ عحيز فانتالر لؤلجياؿ السابقة فوحدىا كعحيز ضد  كما جاله  اإلسبلـ اليـو

 !المسلمين اليـو ففرقه ؟ ىل ةمكن ىذا؟ ال. إذان ما السبب؟

 

ألىوائنان مطاةا ألمزجتنان كلما كانت األىواء  السبب أننا نحن المسلمين جالنا من اإلسبلـ مطاةا
مختلفةن كلما كانت األمزجة متاارضة. فقد كاف ال بد أف ةتحوؿ اإلسبلـ الواحد إلى إسبلماتن 
 .ألنني أجال منو مطيةن لهوامن كألنك عجالو مطية لهواؾن كألف الثالث ةجالو مطية لهواه كىكذا

 

لتي أحبها اهلل لنا عتؤلأل في مستول القيادة في عالمنا ىذا ىو الذم كقعن كمن ث  فبل الوحدة ا
 .اإلسبلمين كال ىي عتؤلأل ميذكرةن  مرةن ناىيةن في مستول المسلمين كجماعات

 

كلو أف جماعات المسلمين اعحدت على جذع اإلسبلـ كعركت األمور االجتهادةة كالخبلفية لمن 
ن للمسلمين أف ةتخذكا من موقفه  الواحد ةجتهدكف كما فال المخلالوف لدةن اهلل باألمسن ألمك
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الموحد موقف اامرةن بالماركؼ كالناىين عن المنكرن كألمكنه  أف ةوجهوا النداءات إلى 
حكامه  كقادعه  أف ةا قادة المسلمين اعفقوان اعفقوا ككفاك  عناحران. كلكن لما كاف كاقع 

بوساه  كل  ةكن لدةه  من الوقت  الجماعات اإلسبلمية أخزلن كلما كاف عفرقه  أعمع ل  ةكوف
 .كال من الراور اإلسبلمي ما ةدفاه  إلى شيء من ىذا

 

عرل عندما نجد ىذا الهرج الذم ةت  في ببلدنان عندما نجد أف المالطلحات اإلسبلمية اإلنسانية 
عينكس كةيتاامل ماها بالنقيض فيسمى الجهاد في سبيل الحع في سبيل استاادة الحع إرىابانن 

رؾ باإلرىاب الحقيقي الذم ةتكمل في اغتالابن الذم ةتمثل في نهبو لحقوؽن الذم ةتمثل كةبا
في إراقة دماء برةئةن ككلك  ةال  صوران لهذه الدماء التي سالت في مساجد سالت في أماكن 
مقدسةن ىذه األعماؿ عتجو إليها المراعر الماادةة لئلسبلـ بالتبرةك كبالتأةيد. عندما نجد أف 

خير العزاؿ علتمعن كأف ىنالك من ةأبى أف ةطأطئ الرأس كأف ةيخضاو لهذا التبلعب بارقة 
بالحقائعن لماذا ال نجد جماعات المسلمين عرير إلى الحع بالتأةيد؟ لماذا ال نجد جماعات 

المسلمين المتفرقة علتقي لتقوؿ أٌما ىذا فكلنا نتفع على كلمة كاحدة فيو لماذا؟ لماذا ال نسمع 
نطلع من أفواه سائر الجماعات اإلسبلمية لتقوؿ إف اهلل قد أمرنا قائبلن )كىعػىاىاكىنيوا عىلىى اٍلًبرٍّ بيانان ة

ٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف( كنحن مكلفوف بمقتضى كاجب ىذا التااكف أف نقوؿهلل  كىالتػ ٍقوىل كىال عػىاىاكىنيوا عىلىى اإٍلً
المسلمين كسائر المسلمين  ىذا الموقف ىو الحع. فنحن نؤةده كنحن نهيب بسائر قادة

جماعات كشاوبان كحكامان أف ةنالاعوا للحع جهد استطاعته ن كأف ال ةيخضاوا أنفسه  للباطل 
 كللتبلعب بالحقائع. لماذا؟

 

كلكننا نجد ىذه الجماعات عظل في طرؽو شتىن عسلك مسالك متناقضةن كال عزاؿ في ىرجها 
ا كال الخوؼ من اهلل عز كجل ةجالها عترؾ كمرجهان فبل المواقف الواحدة كالموحدة عوحدى

 .مسائلها االجتهادةة لتأكم إلى الجذع الواحد

 

عفرؽه أةها األخوة في الساحة كلها من مستول المسلمين كجماعاعه  صيادان إلى مستول قادة 
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 .المسلمينن أماـ ىذا الواقع ما الذم ةيتوقع؟ ال ةتوقع خيره مما نرل

 

أف ةلهمنا رشدنا كأف ةجمانا قادةن كشاوبان على صراط اهلل عز كجل كأف أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى 
 قوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل ةرزقنا الابرة بهذه الدركس التي أضنتنا ككادت أف عيهلكنا . أ
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 قنبلة امتؤلت بها سطوح المنازؿ نجني دمارىا

 

كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال   

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

 

بهوةتها كما باٌلرنا بوظيفتنا التي أقامنا  إف اهلل عز كجل خلع ىذه الحياة الدنيا كمتانا بهان كباٌلرنا
اهلل عز كجل عليهان أكض  ذلك كلو من خبلؿ قولو عز كجلهلل )عػىبىارىؾى ال ًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى  

ليوىكيٍ  أىةُّكيٍ  أىٍحسىني عىمىبلن كىىيوى الٍ  اىزًةزي اٍلغىفيوري(ن كإذا كيلٍّ شىٍيءو قىًدةره ال ًذم خىلىعى اٍلمىٍوتى كىاٍلحىيىاةى لًيىبػٍ
عأمل الااقل في ىذا البياف اإللهي عل  أٌف ىذه الحياة جدن كأنها جسره خطيره المابرن كأف الهبلؾ 
الذم قد ةيمنى بو اإلنساف من خبلؿ ىذا اإلبتبلء ىبلؾه كبيلن كلن ةاود اإلنساف كرة أخرل إلى 

ائل إذا قاـ الناس غدان لرب الاالمينهلل )رىبٍّ ىذه الحياة الدنيان كلن ةستجيب اهلل عز كجل لقوؿ الق
( لن ةستجيب أحده لهذا النداء  .اٍرًجايوًفن لىاىلٍّي أىٍعمىلي صاًلحان ًفيما عػىرىٍكتي

 

كمن ثٌ  فاف اإلنساف مدعوه إلى أف ةتاامل مع حياعو الدنيا ىذه بجدن كأف ةترفع فيها عن اللهو 
خرن فما ةنبغي أف ةلتفت إليو إال بمقدار ما ةاينو على كأسبابون فاف التفت إلى اللهو بين حينو ك 

استاادة الجدن كإال بررط أف ةكوف ىذا اللهو مما قد أباحو اهلل سبحانو كعاالىن كإال فانو ليوشك 
 .أف ةحك  اإلنساف على نفسو في حياعو الدنيا ىذه بالهبلؾ أك االنتحار
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لت مع نفسي. ىل أعالجها في حدةثو من أقوؿ ىذا مقدمة بين ةدم فتنةو طالما شاكرت كعسائ
ىذه األحادةث؟ كفي ةوـو كهذا اليـو أـ ال؟ كعسائلت عن جدكل حدةثي ىذا إف عحدثت بو إليك  
كعنبهت إلى أف شر اإلبتبلءات ما كاف صادران من طبياة اإلنساف ذاعون ل  ةفرضها عليو قانوفن كل  

تبلءات كشر المالائب علك التي عنج  من قاع عفرضها عليو شرعة كل  ةبلحقو بها حاك ن شر اإلب
 .النفس اإلنسانية ذاعها

 

في ىذه الحالة كعلى األرج  ال عفيد النالائ  كال عفيد المواعظن ألف عيار النفس كالهول أشدي من 
ذلك كلون كمع ذلك فاألمر عندما ةتفاق  ال بد لئلنساف من أف ةقوؿ كلمةن إنها فتنة ىذه األطباؽ 

بها سطوح المنازؿن كأم منازؿ منازؿ الفقراء المتقاين قبل منازؿ األغنياء الموثرةنن التي امتؤلت 
أصب  ةال  أنها قنبلة موقوعة البد أف عتفجر في  -فيما أعتقد  -ىذه األطباؽ أةها اإلخوة كلك  

لهذا دار صاحبها بدمارو ذم ألوافو متاددةو شتىن كمن ثٌ  فبل بد أف ةال  كله منا أف الذم ةستسل  
اللهو إنما ةستسل  لمرركع انتحار الشك في ىذا كالرةبن كلال األةاـ التي خلت كرفت عن 

 .ىذا المانى الذم أقوؿ

 

إف اإلنساف قد ةنساؽي إلى شيء من اللهون كربما كاف ىذا اللهو مما أباحو اهلل عز كجلن كمع 
كن فتنة ىذه األطباؽ أشبو ذلك فاف اإلنساف الجاد ما ةلبث أف ةاود من لهوه ىذا إلى جدهن كل

بفتنة بحرو ىائجو مائج ةخوضو من ال ةستطيع السباحةن فهو ما ةلبث أف ةحرؾ أطرافان من أطرافو 
 .حتى ةغرؽ كةختنع في ذلك الخض  المائج -كال أقوؿ دقائع  -لبضع ثوافو 

 

فسو اإلنساف الذم جٌر على نفسو ببلء ىذه األطباؽن حك  على نفسو بالرللن كحك  على ن
بفقد اإلرادةن لن ةستطيع أف ةهيمن على ما قد فالن كلن ةستطيع أف ةتحك  فيما قد قضى بو 
بحع نفسو كفي حع أسرعو؛ ذلك ألننا جمياان من صنف البررن كاإلنساف مليءه بغرائز كأىواء 
نا مختلفة متنوعة. كقد علمنا أف السبيل األكحد للترفع فوؽ ىذه األىواء كالغرائز أف نفط  أنفس
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باالبتااد عنهان ىذا ىو السبيل الذم نستطيعن فأما إذا دنونا من أسباب ىذا اللهو كمن ميهيجات 
ىذه الغرائزن كعرنا في خضمها فمن ذا الذم ةملك منا إرادةن جازمةن كحاسمة ةترفع بها فوؽ ما 

 قد جره على نفسو من ببلء ككباء!؟

 

اإلنساف ةستطيع أف ةتحرر من ذلك كلو إف ىو  ما أظن أف فينا من البرر أحدان ةملك ذلكن كلكن
ابتادن ةستطيع أف ةحرر نفسو من ذلك كلو إف أقاـ بينو كبين ذلك اللهو بل علك القنبلة الموقوعة 
الحواجز. كلال فيك  من ةقوؿهلل فما األضرار الناجمة من ىذه األطباؽ كما فيها من لهوو كما إلى 

 ذلك؟

 

 .. من عوامل الدمارن فيها ألواف شتى ألواف شتى -أةها اإلخوة  -فيها 

 

كأبدأ بما ةمكن أف ةكوف ىو ثاني كثالثن لن أعحدث عن غضب اهلل عز كجل على الابد عندما 
 .ةيحيل ىذه الحياة إلى لهوو كقد أقامها جدانن لن أعحدث عن ىذا

 

أعرضنا عن  لن أعحدث عن الهوةة التي كصف كأقاـ اهلل سبحانو كعاالى حياعنا الدنيا عليها كقد
ىذه الهوةة كأعطيناىا طاباان  خرن لن أعحدث عن ذلك .. سأعحدث عن المالائب القرةبة الااجلة 

 .التي عحي  باإلنساف في دنياه ىذه قبل أف ةرحل إلى اهلل سبحانو كعاالى

 

من أكلى المالائب التي عحيع باألسرة من جراء ىذا الببلء الواصب أنها عفتن الزكج عن زكجون 
عفتت عبلقة القربى بينهمان كك  كك  كقع كةقع ىذا الببلءن ك  من األزكاج كانوا ةايروف  كأنها

حياةن ىنيئة سايدة مع زكجاعه ن فلما أسل  نفسو لهذا الوباء كعاش بخيالو في عال   خرن عاد إلى 
بها؛ بدأ الابلقة التي  كانت بينو كبين زكجو كإذا بها عقطات. بدأ ةتبـر بها باد أف كاف متالقان 

ةتأفف منها باد أف كاف ةراىا جنة حياعو؛ ذلك ألنو أصب  ةرل شيئان  خر ل  ةكن ةراه من قبلن 



  

 ~1861 ~ 
 

كك  كصلت الخالومات التي نجمت عن ىذه الظاىرة إلى طبلؽن كأنا البالير بهذا. كما أف 
لت الاكس أةضان قد ةقع ك  من امرأة كانت راضية ككانت مطمئنة الفكر كالقلب كالباؿ فلما أط

من ىذه النافذة الجهنمية على عال و  خر غير الذم عالمو إذا بها عتبـر بحياعهان كإذا بالزكج الذم  
كاف ةملئ باليرعها كفؤادىا أصب  شيئان عافهان في نظرىا. حياةه من ناي  عحولت إلى جحي ن ىذه 

 .أكؿ نهاةة

 

ىذا الوباءن كقد قلت لك هلل إف أف اإلنساف الذم جٌر على بيتو  -أةها اإلخوة  -الماليبة الثانية 
أحدنا ال ةستطيع أف ةتحك  بارادعو في ىذه الحالةن إذان ال بد أف ةستسل  لمقتضيات ىذا الوباء 
كىذا الببلءن البد أف عكوف النتيجة الثانية لذلك ضموران كىيزاالن مستمران مستمران في المؤسسات 

ه البلدة. البد للناس الذةن ةخرجوف من بيوعه  اإلقتالادةة كاإلجتماعية كالتربوةة كالثقافية في ىذ
صباحان إلى أعماله  أف ةخرجوا متأخرةنن كإف خرجوا غير متأخرةن البد أف ةلف النااس برؤكسه . 

أةن ىو النراط الذم ةنبغي أف ةتهيأ كأف ةتكامل في نفوسه  لينهضوا باألعماؿ التي ةنبغي أف 
 ةقوموف بها؟

 

ذا النراطن حركة متثاقلة كفكره متثائب ككسله ةيهيمن على ىذا ال ةمكن أف عجد شيئان من ى
اإلنسافن كمن ث  فاف األعماؿ كالوظائف المختلفة المتنوعة عجمد ث  عجمد ث  عتراجع إلى 

الوراءن كىذا شيء ملموسن كلسوؼ ةتضاعف ذلك في الغد القرةب إف سارت األمور على ىذا 
 .النحو عمامان أةها اإلخوة

 

الث أف اإلنساف البد أف عتراجع قواهن كال بد أف عتراجع صحتون كال بد أف عهيمن على الببلء الث
 .نفسو الوساكس كاألمراض النفسية المختلفةن كفي مقدمتها أمراض كال أقوؿ مرض الكآبة

 

ىذه الظاىرة أةها اإلخوة عجٌر إلى صاحبها أمراضان قد ال ةارؼ أحده منا اليـو لونها أك طامهان 
هلل عز كجل أف ال نتارؼ على شيء من ذلكن كلكن إف بقي ىذا الببلء فلسوؼ نخوض كنسأؿ ا
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حمأة ىذه األمراض التي أحدثك  عنهان كليت أف األمر ةقف عندئذو عند حدكد ىذه األمراض. 
الن لسوؼ ةااني اإلنساف  ف ذاؾ من ىذا المرض كلسوؼ ةتطوح عندئذو بحثان عن المبلجئ 

كةة الخيالية كليست األدكةة الخيالية  نذاؾ إال ما ىو أشد كأفتك من كالمبلذن بحثان عن األد
 .المرض ذاعون كعندئذو ةأعي دكر المخدرات التي عسماوف عنها

 

أةها اإلخوة إنني ااف لست كاعظانن كأنا في ىذا ال أعحدث عن موقف البارم عز كجل منان كال 
قاعو باد الموت. كإنما أحدثك  عن شيءو عن عتابو أك عقابو الذم سيحيع بنان كالذم سيكوف مي

ةارفو المؤمن كغير المؤمنن ةارفو المنالاع ألمر ربو كالمنحرؼ عن أمر ربون ةارفو كل إنسافو ةرةد 
لنفسو الساادة الااجلة ال ااجلةن ىذا شيءه ال ةستطيع أحده أف ةناقش فيو بركل من األشكاؿ 

ب كعقاب رب الاالمين عز كجل؟؟! ما بالك  إذا أبدان. فما بالك  إذا أضفنا إلى ذلك كلو عتا
الحظنا أننا في ىذا أقمنا بيننا كبين خطاب ربنا كبين الوظيفة التي أقامنا عليها ربنا حاجزان كبيران 

 .جدانن كأعرضنا عن اهلل سبحانو كعاالى فيما أمر كفيما نهى كفيما عٌرؼ

 

أف ةكوف لهذا الكبلـ الالدل المناسبن  أرجو كأنا أقوؿ ىذا الكبلـ في مكافو ضيع صغيرن أرجو
 .كأرجو أف ةايد كل منا إلى ذاكرعو المالائب التي أحدثك  عنها

 

كمن ث  فأرجو من كل ابتلي بهذا الببلء أف ةايد النظر كأف ةأكب كةتوب إلى ربون كأف ةكوف رٌجاعان 
اادعو ما ةجالو إلى ماللحة نفسون أف ةكوف لو من الحب لذاعون كأف ةكوف لو من الغيرة على س

 .ةتسامى عن ىذا األمر

 

الحياة قاليرةه أةها اإلخوة كىي كرقة إما أف عكوف رابحةن بيننا كبين اهلل كإما أف عكوف خاسرةن كمن 
 .عرؾ شيئان هلل عوضو اهلل خيران منو
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كاهلًل إف الساادة ليست في البوارؽ التي ةتخيلها باض الناس كةلهثوف كرائها الن ىذه بوارؽ 
دة. كلكن اإلنساف عندما ةلهث كةلهث كرائها ةجد نفسو منها أماـ سرابن كلسوؼ ةجد ىذا ساا

 .السراب قد أخذ بخناقو كأسلمو إلى مالائب عاجلة شتى

 

الساادة ىي ما ةجده اإلنساف في قلبون الساادة ىي المراعر التي عرفرؼ في حناةا فؤادهن 
عن ذلك كلو بين ةدم اهللن ابحثوا عن ذلك كلو الساادة ىي المرح الذم ةفيض بو قلبون كابحثوا 

في اللجوء إلى اهلل عز كجلن ةخلع لك  الساادة الفرح المرح. كل ماةتخيلو الباحثوف عن 
الساادة في ىذه البوارؽ الخادعة الكاذبة سيجده  نذاؾ في دارهن سيجده  نذاؾ في عبلقة 

 .القربى بينو كبين زكجو كأكالده

 

  . فر اهلل الاظي أقوؿ قولي ىذا كأستغ
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 ٍٕٓ هللا فٟ ػجبكٖ اما وضو ف١ُٙ اٌقجش

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

هلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال ا
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .سي المذنبة بتقول اهلل عاالىكأكصيك  أةها المسلموف كنف

 

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

 

إف اإلنساف مهما فوجئ باألحداث المؤسفة أك المؤلمة لن ةجد فيها لغزان غير مفسرو على ضوء 
إةمانو باهلل عز كجلن بل لسوؼ ةجد كل ىذه األحداث التي ةراىا من حولو خاضاةن لسنن اهلل 

ف المسل  إنما ةكترف ىذه السنن كةتالمها من كتاب اهلل عز سبحانو كعاالى في عبادهن كاإلنسا
 .كجلن ال من التارةخ البررم كال من كاقع المالائب أك الرزاةا أك الوقائع البررةة الماضية

 

لو كاف التارةخ كحده بيانان لسنن اهلل في عباده؛ ألغنانا ذلك عن عنزؿ خطاب اهلل سبحانو كعاالى 
أل المسل  في ىذا الاالر أك في غير ىذا الاالر من األمور التي كحيان من السماءن فمهما ر 

عستجد من حولو خيران كانت أك شرانن فاف ذلك كلو داخله بدقة في سنن اهلل كقوانينو التي ةجرةها 
على عبادهن كنحن عندما نستارض ىذه السنن الكونية كنطبع الواقع عليها نجد فيها المزةد على 

على أف ىذا الكبلـ الرباني منزؿ ه من علياء الربوبية كليس ناباان من أرض إعجاز البياف اإللهين ك 
 .البررةة ق 
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ًبيًل  من السنن الكونية قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "ًإف  ال ًذةنى كىفىريكا ةػيٍنًفقيوفى أىٍموىالىهيٍ  لًيىاليدُّكا عىٍن سى
يػيٍنًفقيونػىهىا ثي   عىكيوفي عىلىٍيًهٍ  حىسٍ  رىةن ثي   ةػيٍغلىبيوفى كىال ًذةنى كىفىريكا ًإلىى جىهىن  ى ةيٍحرىريكفى" ىذا قانوفه الل ًو فىسى

 .من قوانين اهلل عز كجل في عبادهن كىو قانوفه ماضو إلى ةـو القيامة

 

كلكن مهبلن أةها اإلخوة إلى جانبو قانوفه  خر ةيقيده كةضبطو كمن ث  فهو ةتممون ىو قوؿ اهلل عز 
ًميانا كجل باد ذلكهلل " لًيىًميزى الل وي اٍلخىًبيثى ًمنى الط يًٍّب كىةىٍجاىلى اٍلخىًبيثى بػىٍاضىوي عىلىىَٰ بػىٍاضو فػىيػىرٍكيمىوي جى

فػىيىٍجاىلىوي ًفي جىهىن  ى أيكلىًَٰئكى ىي ي اٍلخىاًسريكفى"ن قرار اهلل عز كجل األكؿ ماضو في عباده إلى ةـو القيامةن 
ليالدكا عن سبيل اهلل سينفقونهان كلكنها ستكوف حسرةن عليه  فالكافركف الذةن ةنفقوف أمواله  

كسييغلبوفن كلكن مع مبلحظة القانوف الثانيهلل "لًيىًميزى الل وي اٍلخىًبيثى ًمنى الط يًٍّب" أم ىذا عندما ةكوف 
في المجتمع خبيث كإلى جانبو طيبن عندما ةكوف فرةعه من الناس ةمثلوف خبث اإلنسانية 

إلى جانب ذلك أناسه ةمثلوف طيب اإلنسانية كاستقامتها على صراط اهلل سبحانو كشذكذىا كةكوف 
كعاالىن فاف اهلل عز كجل البد أف ةنتالر للطيب على الخبيثن كال بد أف ةرك  الخبيث باضو على 

 .باض كةيهيئو كقودان لجهن 

 

ى أف ةالب  ىو ااخر ةنبغي أف نال  ىذه السنة الربانية الثانيةن كمانى ىذا أف الطيب إذا  ؿ إل
خبيثانن إذا أصاب الطيب عدكل الخبيث كانترر الخبث بين الطائفة الطيبة كعادت الطائفة التي 

كصفها اهلل عز كجل بأنها طيبةن عادت عركن إلى الخبث كأسبابون كعنح  إلى أرض السيئات 
لها مناخه للتطبيعن  كالملهياتن كعتفنن كما ةتفنن ااخركف في خبثه ن فاف السينة األكلى ل  ةاد

ذلك ألف الكافرةن البد أف ةيغلبوا ةخسركف الماؿ الذم ةنفقوف كةخسركف الهدؼ الذم ةطمحوف 
إليون كةكوف ذلك كلو حسرةن كاكةة على أفئدعه  لكن في سبيل ماذا؟ في سبيل الفئة الطيبة التي 

 .ثبتت على الحع كجالدت في الثبات على صراط اهلل سبحانو كعاالى

 

كانحرفت انحراؼ أكلئك  -كما قلت لك    -ا إذا رأةنا ىذه الفئة الطيبة كقد أصابتها الادكل فأم
الخبيثينن فل  ةاد ىؤالء الناس الذم كصفه  اهلل عز كجل بالطيبن ل  ةاودكا ةاتزكف بالررؼ 
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ف بالنهج الذم ميزى  اهلل بون ل  ةاودكا ةاتزكف بالدةن الذم رفع اهلل شأكى  إليون ل  ةاودكا ةلتزمو 
الذم اختاره اهلل سبحانو كعاالى له ن ل  ةاودكا ةدركوف قيمةن لقوؿ اهلل عز كجلهلل "كىلىن ةىٍجاىلى الل وي 
" ل  ةاودكا ةقيموف كزنان لقوؿ اهلل عز كجلهلل "ال  عىًجدي قػىٍومنا ةػيٍؤًمنيوفى  اًفرًةنى عىلىى اٍلميٍؤًمًنينى سىًبيبلن لًٍلكى

ًخًر ةػيوىادُّكفى مىٍن حىاد  الل وى كىرىسيولىوي" إلى  خر ااةةن عندما ةؤكؿ األمر إلى ىذا عغيب بًالل ًو كىاٍليػىٍوـً اٍا 
 .الفئة الطيبةن كإذا غابت الفئة الطيبة أصب  مسرح األحداث حبيسان للخبث كالخبيثات كالخبيثين

 

 .فما قيمة القانوف األكؿ إذان؟ ال مجاؿ لتطبيقو في ىذه الحاؿ

 

لمين أةها اإلخوة ةيسقطوف ىذه السنن الربانية التي نتلوىا في كتاب اهلل عز كجل ليت أف المس
صباح مساء على الوقائع التي نراىا كل ةوـو من حولنان إذان لما عجبنا كلما عسائلنا كلما ارعابت 

 .عقولنا أك قلوبنا في عدالة اهلل سبحانو كعاالى

 

ر رحاه على أناسو برئاء  منين نساء أطفاؿ الشأف له  كلنا نأسى أةها اإلخوة لهذا الببلء الذم عدك 
بخالاـو بين طرؼ كطرؼ ق ن ىمجية ما مثلها ككحرية ال عتدانى إليها كحرية الحيوانات 

الهمجية في األدغاؿن كلنا ةأسى لهذان كلكن ةنبغي أف نال  أنو ال ةوجد شذكذه في كقائع الكوف 
ى ىذه السنن أف ةسل  اهلل عز كجل إرىاب ىؤالء عن سنن اهلل سبحانو كعاالى. أفكاف من مقتض

الغاصبين ككحريته  القذرة على األمناء اامنين على المسلمين لوال أف الفئة التي كانت إلى 
األمس القرةب فئةن طيبة إندلقت إلى ىاكةة الخبث؟! أفكاف لهذا الذم نراه اليـو أف نراه لوال أف 

عيظهر عمثيبلن أك حقيقةن أنها صامدةه أماـ الحع كأنها ل  ىامات كقامات كانت إلى األمس القرةب 
عمد ةدان إلى الادك المرترؾ الغاصب للدةارن الحاقد على المبادئ كالقي ن الذم ةستررم الظل  

 .بين عينيون كةضع المطام  المتبلؾ ىذه األراضي اإلسبلمية المقدسة كلها

 

ى مالافحة ىؤالء الناس كال إلى مباةاته  كإلى كانوا ةجاىركف كةقسموف أف ةدان منه  لن عمتد إل
مالالحته ن كإذا بالقامات كالهامات التي كانت إلى األمس القرةب عالطنع االرعفاع إذا بها اليـو 
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بين راكاة كساجدة في سبيل ماذا؟ ال أرض استايدتن كال حعه عاد إلى أصحابون كال القدس 
كاف كال ةزاؿ ةينذر كةتوعد كةيذكر أبناءه   المقدسة المطهرة عادت إلى المسلمين. بل الادك

 .كأحفاده بالخطة بالخارطة التي ةنبغي أف ةمتلكها من أرض ىذه األمة كعراثها

 

انحنت الرؤكس بين راكعو كساجدو كما قلت لك ن كعاد الادك المرترؾ صدةقان حميمانن كعاد 
س القرةب عادكا عضدان إلى ىؤالء اإلخوة الذةن كانوا عضدان للمسلمين بحسب الظاىر إلى األم

 .ىذا الادك المرترؾ اليـو

 

عندما عحوؿ الطيب إلى الخبيثن كعندما اختل  الحابل بالنابل كما ةقوؿ المثل الاربين ىل 
عستطيع أف عتفقد المناخ للقرار األكؿ الرباني الذم ةقوؿ فيو اهلل عز كجلهلل "ًإف  ال ًذةنى كىفىريكا 

يػيٍنًفقيونػىهىا ثي   عىكيوفي عىلىٍيًهٍ  حىٍسرىةن ثي   ةػيٍغلىبيوفى" في سبيل  ةػيٍنًفقيوفى أىٍموىالىهي ٍ  لًيىاليدُّكا عىٍن سىًبيًل الل ًو فىسى
 من ةيغلبوف؟ في سبيل الفئة الطيبة. أةن ىي الفئة الطيبة؟ أةن ىي الفئة الطيبة أةها اإلخوة حدثوني؟

 

نساف إال ما قد كيتب له  ككل أجلو بكتابن إف اإلنساف ليأسى ال من ىذا الببلءن فما ةاليب اإل
إنما الببلء األط  كالماليبة األدىى أف في الناس من كانوا ةاتزكف بنسبة إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كسل ن ال ةخجلوف اليـو من أف ةطوكا شرؼ ىذه النسبةن ث  ةجال الواحد منه  نفسو خادمان 
طغياف ىؤالء الذةن أخذكا األرض كالدار كالحقوؽ كال ةزالوف ذليبلن لطغياف أكلئك الطغاة األقزاـن ل

ةهددكف بأخذ المزةد. ىذا ىو الببلء الذم أثمر ىذا الببلء الذم عسماوف عنو باألمس الدابر 
 .كقبل األمس. أرأةت  إلى سنة اهلل سبحانو كعاالى في عباده أةها اإلخوة

 

الخبير أف ىذه األسرة اإلنسانية ال عالل   إف اهلل عز كجل عل  كىو عبٌلـ الغيوب كىو الحكي 
لها أم قيادة إال قيادة ىابطة من سماء اهلل عزكجل إال قيادةه ىابطةه من عاليمات اهلل سبحانو 

كعاالىن فاذا انبتت التاليمات اإللهية عن ىذه األسرة اإلنسانية عحولت ىذه األسرة اإلنسانية إلى 
تكلبت. ىذا ىو الواقع لذا فقد كاف الررط األساسي كحوش ضارةة بل إلى ما ةربو كبلبان اس
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لالبلح ىذه األسرة أف ةنجد اهلل عباده بهذا النظاـ الذم اختاره له  كأف ةستنجد الاباد بهذا 
 .الحبل الرباني الذم أنزلو عليه 

 

كلما انقطات صلة ما بين األرض كالسماءن كلما أعرض حتى المسلموف عن إسبلمه  كغدا الكثير 
مسلمين ةكتبوف المؤلفات كالمقاالت في عحطي  اإلسبلـن كغدك عمبلء ألعداء دةن اهلل من ال

سبحانو كعاالى بأثمافو رخيالة لييحط  اإلسبلـ كما ةراء سادعه  كتاباتو ككلماتو كندكات 
كمحاضرات كى  مسلموف. كاف البد أف ةيسل  على األسرة اإلنسانية كحوشه بررةةن البد. ىذه 

ة طباان لن عيرةك منها مخالب كال أنيابن ألنه  أدىى من الوحوش الطبيايينن الوحوش البررة
ىؤالء الوحوش البررةوف ةيركنك من أنفسه  الدبلوماسية الرائاة كالبسمات المسكرة كةلقوف 

الكلمات الطوةلة الطنانة عن اإلرىاب كالتحذةر من اإلرىاب كالسبلـ كضركرة السير في سبل 
غطاء ةيغطوف بو أنيابه  التي عبلغ خطورعها أضااؼ أنياب السباع المسالمة  السبلـ كما إلى ذلكن

الذليلة الضايفة في األدغاؿن كعبلغ مخالبها التي عظل عقطر دماءن أضااؼ طوؿ علك المخالب 
األخرلن لكنها مغطاة بهذا الكبلـ. عجدكف ىذه الكلمات ىناؾ بدءان من أقالى أمرةكا إلى أقالى 

 .دةن اهلل سبحانو كعاالى إلى اليـوالررؽ المحاربو ل

 

أجل ىذا الواقع الذم عركف نتيجة النقطاع صلة الابد اإلنساني باهلل سبحانو كعاالىن كلذلك 
فاإلنساف اليـو ةسمع كلمات كثيرة عن اإلرىاب كما ةتالع باإلرىابن كىؤالء الذةن ةيحذركف عن 

كجودىا في عارةخ اإلنسانية منذ فجر اإلرىاب ى  شر الوحوش التي استطاع التارةخ أف ةرصد 
 .الوجود اإلنساني إلى اليـو

 

أجل أةها اإلخوة أف ةتسلل الادك إلى الدار كةيخرج صاحبها من الدارن ث  ةجلس جاثمان في 
الدارن ث  ةركن إلى كل ما في الدار من ممتلكات كأثاث كنحو ذلك غير مباؿو بجرةمة االغتالاب 

تررد أصحاب الدار من دارى ن ىذا عمله إنساني رائع كةنبغي أف عركع لو التي ارعكبهان غير مباؿو ب
ىيئة األم  المتحدة كةنبغي أف عتوالى إعبلنات الفيتو إثر الفيتو إثر الفيتو في سبيل ذلك. كأما أف 
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ةنادم المظلـو الرارد من داره بالوةل كالثبورن كأما أف ةطرؽ باب داره ةيل  على الغاصب أف 
أف ةستامل حقو في الدفاع عن حقو كةنادم الاال  كلو أال أنجدكني فأنا المظلـو  ةخرجن كأما

المحعن ىذا ىو اإلرىابن ىذا ىو اإلرىاب الذم ةنبغي أف عقطع أكصالو. أم إنساف كعى مثل 
 .ىذا األمر في التارةخ ث  ل  ةذىل عجبان 

 

مر كالتي عزع  أنها عرةد أف عقود كلقد قلت كأقوؿهلل إف ىذا الواقع الذم عجسده أمرةكا في بادء األ
الاال  كلن عستطيع ذلك كلن عجد إلى ذلك من سبيلن ىذا الواقع أشبو ما ةكوف برجلو ذم عين 
 .حوالءن ةنظر باينو الحوالء إلى اليمين المظلـو فينح  إلى الرماؿ الظال  ألنو ةنظر باين حوالء

 

مظلـو ألف مرضان ةجالو ةرل األمر ةقع ةمينان  أعتالوركف ىذا الواقع أةها اإلخوة ىذا الرجل األحوؿ
فينح  عليو ةسارانن أما الذم ةتحاكؿ كمابو من حوؿ أما الذم ةرل اليمين شماالن كالرماؿ ةمينان 
كىو قادر على أف ةرل األمور بركلها السومن فانها جرةمة ما بادىا جرةمة. كمع ذلك فأنا ال 

كقراره لماذا سيٌل  علينا ىذا البغي اإلرىابي الرنيع؟  أقوؿ ىذا الكبلـ لكي أعاجب من حك  اهلل
 .ال. أقوؿ ىذا ألزداد ةقينان بسنة اهلل سبحانو كعاالى

 

دفاع اهلل عن ىذه األمة مستمر عندما ةستمر الطيب فيهان فاذا عحوؿ الطيب إلى خبيث بركلو 
أف عحيع بنا نا هلل "كىاعػ قيوا  أك بآخر كإذا عاد الطيب قلة ةسيرة ةسيرة ث  ةسيرة فاف سنةن أخرل البد

نىةن ال عياًليبىن  ال ًذةنى ظىلىميوا ًمٍنكيٍ  خىاص ةن" ةنبغي أف ندرؾ ىذه األمور لنزداد ثقةن بموالنا كخالقنا  ًفتػٍ
 .أةها اإلخوة

 

كالببلء األط  الذم أكرره ث  أكرره ةتالع بتلك الفئات التي عزع  بأنها فئات إسبلميةن كنت إلى 
قرةب أصفها باإلسبلمية أما اليـو فأصفها بأنها عزع  بأنها إسبلميةن مالها عالمت صمت األمس ال

الموتن مالها ال عتكل  لتالن عن الباطل الذم جر علينا ىذا الببلء المستررم الذم ةدكر رحاه 
على اامنين من جيراننا ماله  ةايروف في أحضاف أكلئك الذةن ةالافحوف الادك المرترؾ ث  ال 
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وف كلمة حعن الةستطياوف أف ةقولوا ذلك ألنه  في أحضاف أكلئك الذةن باعوا الررؼ ةقول
كالدةن. إذان ما له  ال ةقولوف كلمة حع ةالنوف من خبللها أف ىذه القلة في ىذه البلدة العزاؿ 

 صامدةن على دةن اهلل! ةنبغي أف عيرجعن ةنبغي أف عجد من ةكلؤىا باين الاناةة حتى عزداد استمراران 
على ىذا الثباتن كحتى عزداد األرض صبلبةن عحت قدميها مالها كقد كعت قوؿ اهلل عز كجلهلل 

ٍثً  كىاٍلايٍدكىاًف" ماله  ال ةالدركف بياف الناطع الذم  "كىعػىاىاكىنيوا عىلىى اٍلًبرٍّ كىالتػ ٍقوىل كىال عػىاىاكىنيوا عىلىى اإٍلً
ها التي عحي  بهذا الادك المرترؾ ل  ةبقى في ةالن بأف الظبلـ الذم أطبع على ببلدنا الاربية كل

 .أرجاءه إال باليه نور كاحد

 

فيا أةها الناس عااكنوا جمياان لئلبقاء على ىذا الباليه حتى ال عأعي رةاحه عقطع دابر ىذه البقية 
 .من الضياء أةضان. ماؿ الريطاف قد أخرس ألسن ىؤالء الناس

 

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ؽىُ اٌلػبء ثؼل اٌظٍٛاد اٌّىزٛثخ ٚاٌنوو اٌغّبػٟ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

 شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .بتقول اهلل عاالى كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

ما أحسبي أنني كنت أعالور أف ىنالك حاجةن إلى أف أيذٌكر ببدةهيات ىذا الدةن الاظي ن كلكٌن 
ىذا الاالر ةيفاجئ الناس بالاجائب كالغرائبن كنت أعالور أنو ما من إنساف مسل  إال كةال  أف 

ل ىو الابادة ذاعها كما قاؿ المالطفى صلى اهلل عليو التقرب إلى اهلل بالدعاء ىو لب الابادةن ب
كسل . كلكني أنظر في ىذا الاالر فأجد من ةارض عن ىذا األساس الكبير في دةن اهلل عز كجل 
كعن ىذا اللباب الاظي  في مانى التابد هلل سبحانو كعاالى. كليتني نظرت فوجدت أف األمر ةقف 

ةد اإلنساف غرابةن كعاجبان أف في الناس من ةستهين عند حدكد اإلعراضن ال بل األمر الذم ةز 
بالدعاء كةنظر إليو ككأنو أمر لاليع بالدةن ليس من جوىره كليس من شيءو من حواشيو. كىكذا 

 .ةجد اإلنساف نفسو مضطران إلى أف ةاود إلى البدةهيات فيوضحها

كىقىاؿى رىبُّكي ي اٍدعيوًني أىٍستىًجٍب من منك  ةا عباد اهلل ل  ةقرأ أك ل  ةسمع قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "
ن  ى دىاًخرًةنى"؟ كمن منك  ل  ةقرأ أك ل  ةسمع  لىكيٍ ن ًإف  ال ًذةنى ةىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًعي سىيىٍدخيليوفى جىهى

قوؿ اهلل سبحانو كعاالى في كصف الثلة الالالحة من عباده عندما ةقوؿ عنه هلل "كىةىٍدعيونػىنىا رىغىبنا 
اًشًاينى" إلى  خر ما ىنالك من ااةات التي عيل  على األمر بالدعاءكى  انيوا لىنىا خى  .رىىىبنا كىكى

بل ىنالك أحادةث صحيحة مرهورة كماركفة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةوض  لنا فيها 
بن برير  أف الدعاء من الابادة التي ةنبغي أف ةيهرع اإلنساف إليها في كل حينن فقد ركل الناماف

عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أنو قاؿهلل "الدعاء ىو الابادة" ركاه الترمذم كالبيهقي كالحاك  
على شرط الريخين كالنسائين كفي ركاةة "الدعاء مخ الابادة". كقد ركل الترمذم عن رسوؿ اهلل 
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هلل سبحانو كعاالى صلى اهلل عليو كسل  قولوهلل "إذا فت  اهلل على الابد بالدعاء فليدعون فاف ا
 ."ةستجيب

ككلك  ةقرأ كتاب اهلل عز كجل كةيالغي إلى حدةث القر ف عن الرسل كاألنبياء فماذا ةقوؿ لنا اهلل 
عن الرسل كاألنبياء الذةن ةحدثنا عنه ؟ أى ُّ ما ةضانا أمامو ىو دعاء ىؤالء الرسل كاألنبياءن كما 

إال كأخبرنا عن طرؼو من دعائو الواجف هلل عز من نبيو حدثنا اهلل عز كجل عنو في محك  عبيانو 
كجل "كىلىقىٍد نىادىانىا نيوحه فػىلىًنٍا ى اٍلميًجيبيوفى" أل  ةقل ذلك ربنا سبحانو كعاالىهلل "فىدىعىا رىب وي" أم نوح  

هىًمرو َُ"فىدىعىا رىب وي أىنٍّي مىٍغليوبه فىانتىاًلٍر ) اء ًبمىاء مُّنػٍ " ةرةنا اهلل الراب  بين ( فػىفىتىٍحنىا أىبٍػوىابى الس مى
اًفرًةنى دىة اران ) ٍر عىلىى اأٍلىٍرًض ًمنى اٍلكى ( ًإن كى ِٔالدعاء كبين االستجابة. أل  ةنقل لنا دعائو "ر بٍّ الى عىذى

ٍرىيٍ  ةيًضلُّوا ًعبىادىؾى كىالى ةىًلديكا ًإال  فىاًجران كىف اران   ."ًإف عىذى

ذا كاف حدةث الرحمن عنو؟ كاف جلي ما أخبرنا عنو أف حدثنا حدثنا عن أًب األنبياء ابراىي . فما
ًإٍذ ةػىٍرفىعي ًإبٍػرىاًىي ي اٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت  عن دعائون أدعيتو الواجفةن أليس كذلك أةها األخوة؟ "كى

ًإٍسمىاًعيلي رىبػ نىا عػىقىب ٍل ًمن ا ًإن كى أىٍنتى الس ًميعي اٍلاىًلي ي ) ٍيًن لىكى كىًمٍن ذيرٍّة ًتنىا ( رىبػ نىا كى ُِٕكى اٍجاىٍلنىا ميٍسًلمى
نىا ًإن كى أىنتى التػ و ابي الر ًحي ي" أل  ةحدثنا ربنا سبحانو  كعاالى أيم ةن ميٍسًلمىةن لىكى كىأىرًنىا مىنىاًسكىنىا كىعيٍب عىلىيػٍ

لواجف الذم دعى عن الحوار الذم جرل بينو كبين قومو ث  ةيتوٍّج خبره عن ىذا الحوار بالدعاء ا
( فىًانػ هيٍ  عىديكٌّ ًلي ًإال  رىب  ٕٔ( أىنٍػتيٍ  كى بىاؤيكي ي اأٍلىٍقدىميوفى )ٕٓبو ربوهلل "قىاؿى أىفػىرىأىةٍػتيٍ  مىا كيٍنتيٍ  عػىٍابيديكفى )

ًإذىا مىًرٍضتي ٕٗ( كىال ًذم ىيوى ةيٍطًاميًني كىةىٍسًقيًن )ٖٕ( ال ًذم خىلىقىًني فػىهيوى ةػىٍهًدةًن )ٕٕاٍلاىالىًمينى  ) ( كى
ةًن ُٖ( كىال ًذم ةيًميتيًني ثي   ةيٍحًييًن )َٖفػىهيوى ةىٍرًفيًن )  ( كىال ًذم أىٍطمىعي أىف ةػىٍغًفرى ًلي خىًطيئىًتي ةػىٍوـى الدٍّ

( ْٖ( كىاٍجاىل لٍّي ًلسىافى ًصٍدؽو ًفي ااًخرًةنى )ّٖ( رىبٍّ ىىٍب ًلي حيٍكمنا كىأىٍلًحٍقًني بًالال اًلًحينى )ِٖ)
ن ًة الن ًايً  ) اىثيوفى ٖٔ( كىاٍغًفٍر أًلىًبي ًإن وي كىافى ًمنى الض الٍّينى  )ٖٓكىاٍجاىٍلًني ًمن كىرىثىًة جى ( كىال عيٍخزًًني ةػىٍوـى ةػيبػٍ

 "(ٖٗ( ًإال  مىٍن أىعىى الل وى بًقىٍلبو سىًلي و )ٖٖ( ةػىٍوـى ال ةىنفىعي مىاؿه كىال بػىنيوفى  ) ٕٖ)

ماذا كاف جيل حدةث القر ف عنوهلل "كىأىةُّوبى ًإٍذ نىادىل رىب وي أىنٍّي مىس ًنيى الضُّرُّ كىأىنتى حدثنا عن أةوب ف
 . "أىٍرحى ي الر اًحًمين

حدثنا اهلل سبحانو كعاالى عن موسى فماذا كاف جل ما أخبرنا اهلل عز كجل عنو ؟ دعاؤه الواجف 
 .بالمناسبات المختلفة لربو
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دعاءن هلل سبحانو كعاالى إنما ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كلو أننا كسيد األنبياء كأكثرى  
جمانا األدعية التي كاف ةدعو بها ربو في البكور كفي ااصاؿ كعند خركجو من بيتو كعند األسفار 
كعند الرجوع إلى داره كعند الدخوؿ في المسجد كفي أدبار الاللوات المكتوبة كفي جن  الليل 

من األكقاتن لبلغت أدعية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ربع األحادةث كفي غير ذلك 
 .الالحيحة التي بلغتنا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل 

ىذا األمر كيف ةجهلو أمه من المسلمين أةها اإلخوةن حتى ةيارض عن ىذا اللباب الذم ىو 
لة من المسلمين ةجأركف إلى أساس الدةن؟ بل كيف ةرمئز من الدعاء؟ بل كيف ةجد نفسو في ث

اهلل بالدعاء الواجف كىو ةنظر إليه  شذرا؟ كيف ةكوف ىذا اإلنساف مسلمان مؤمنان باهلل سبحانو 
كعاالى في ىذه الحالة؟ كى  مسلموف ةقوؿ قائله هلل من أةن ثبت بأف الدعاء في ىذا الوقت 

سأؿ باد ذلك من أةن مرركع؟ من أةن ثبت الدعاء عقب الالبلة مرركع؟ ... كلو الحع أف ة
ثبت أف الدعاء في كقت الضحى مرركع؟ كمن أةن ثبت أف الدعاء في كقت الظهيرة مرركع؟ 

كمن أةن ثبت أف الدعاء قبل طلوع الرمس أك باد طلوع الرمس أك قبل الغركب أك باد الغركب 
 مرركع؟

ىذا الكبلـ شموا كالجوابهلل أف الدعاء بهذا ل  ةاد مرركعان ق ن كلو أف ىؤالء الذةن ةقولوف 
رائحة لال ن لخجلوا من أف ةلفظوا بمثل ىذا السؤاؿ الناقدن عندما أمرنا اهلل بالدعاء أمرنا بابارات 
ميطلقةن كقد قاؿ الالماء جمياانهلل اللفظ المطلع ةجرم على إطبلقون كعندما قاؿ لناهلل إذا فت  على 

داة من أدكات الامـو أةها اإلخوةن الابد منك  الدعاء فليدع ربون فاف اهلل ةستجيب. إذا ىذه أ
)إذا( أم كلما رأل أف شاوره قد اعجو إلى اهلل بالدعاء فلينتهز الفرصة كليدعون كاللفظ الااـ 

 .ةجرم على عمومو. كقد قاؿ الالماء عمـو األلفاظ ةستلـز عمـو األحواؿ كعمـو األزمنة كالبقاع

  إنه  ةقفوف موقف المحتقر لهذه األمة كلكن في الناس من ةتقلبوف في حمأةو من الجهالةن ث
كللسلف من ىذه األمة كصلى اهلل كسل  على من قاؿهلل "إف من أشراط الساعة أف علان  خر األمة 

 ."أكلها

أجل ... ك  كك  قيل ليهلل ما الدليل على أنو ةستحب الدعاء عقب الاللوات؟ أكالن ال داعي إلى 
مطلقةه أك عامةن كاللفظ المطلع ةخترؽ األحواؿ  دليل خاصن ألف األكامر التي جاءعنا من اهلل

كاألزمنة كلهان كاللفظ الااـ ةخترؽ األزمنة كلهان ىذا إلى جانب أف رسوؿ اهلل ةقوؿ في الحدةث 
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الالحي  من حدةث الناماف بن بريرهلل "الدعاء ىو الابادة" فهل ىنالك ميقاته خاص للابادة ةا 
 !ذىب ىذا الوقت ةنبغي أف ةتنزه عن عبادة اهلل؟ىذا؟ ىل ىنالك ميقات خاص للابادة؟ فاذا 

شيءه  خرهلل أل  عسمع حدةث البخارم كالترمذم عن ساد بن أبي كقاص رضي اهلل عنو أنو كاف 
ةياٌل  أكالده ىذا الدعاء كما ةيال  المال  الغلماف الكتابةن كةقوؿهلل كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ني أعوذ بك من البخل كأعوذ بك من الجبن كأعوذ بك كسل  ةدعو بهن  دبر كل صبلة "الله  إ
من أف أيرد إلى أرذؿ الامر كأعوذ بك من فتنة الدنيا كأعوذ بك من عذاب القبر" ىذا ىو الجواب 

 .ااخر

الثالثهلل أل  عسمع الحدةث الذم ركاه الترمذم من حدةث أبي أمامة الباىلي بسندو صحي  أف 
و كسل هلل أم الدعاء أسمع؟ أم أم أنواع الدعاء أكثر استجابةن؟ رجبلن سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علي

 .قاؿهلل الدعاء في جوؼ الليل كأدبار الاللوات المكتوبة

ماذا ةبتغي اإلنساف المسل  باد ىذا؟ ما الذم ةجال اإلنساف المسل  الذم ةتظاىر بتمسكو 
 !!ردان؟باإلسبلـ ةرمئز من الدعاءن إف مع إخوانو في مسجدو كهذا المسجد أك منف

صورةن أةها اإلخوة عقرار منها الجلودن كأشار باشمئزاز عجيب بل ةيخيل إلي أف غضب اهلل 
سبحانو كعاالى في ىذه الحالة ةوشك أف ةهب ن عندما أجد أف المسلمين في مسجدو كهذا 

ى المسجد باد االنتهاء من الالبلة ةرفاوف أصواعه  بذكر اهلل سبحانو كعاالى ث  ةبسطوف أةدةه  إل
اهلل بدعاءو كاجف أنظر فأجد أناسان ةفركف من ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كةفركف أكثر من ىذا 

الدعاء الواجفن بل ما ىو أشد من ذلك مرارةن كما ىو أباث من ذلك لؤلل ن أنني كجدت شابان 
اهلل ةجلس في ىذا المسجد محتبيان كلما حاف الدعاء كبسطنا جميانا أكفنا بالدعاء كما أمر رسوؿ 

صلى اهلل عليو كسل ن كالماللوف بين داعو كمأمنن نظرت كإذا بهذا الراب المحتبي قد جمد على 
حالتون محتب ىكذا ةنظر إلى الداعين نظرة انتقاد ككأنو غرةب من ىذا الدةنن ككأنو غرةب من 

 ىذا الجو ذاعو كلون كعساءلت ما الذم جالو ةبقى؟ ما الذم جالو ةالبر على ىذه الابادة؟

ىذا الوضع أةها اإلخوة صورةه من أخطر صور المركبلت التي حاقت بنان ل  أكن اعالور أف 
المسلمين سيجدكف أنفسه  في كقت من األكقات بحاجة إلى أف ةستايدكا بدىيات الدةن 

ليوضحوه إطبلقانن كلكٌنا نجد من ةحارب ىذا الدةن ةحارب الابادة باس  اإلسبلـن ةحارب الدعاء 
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باس  اإلسبلـ. أحدى  ةتكلف متنطاانهلل لماذا ىذا  -الابادة كما قاؿ رسوؿ اهلل  كالدعاء ىو -
 االرعفاع باألصوات بذكر اهلل سبحانو كعاالى؟

اقرأ سنة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  كانظر األحادةث الكثيرة التي جماها اإلماـ النوكم في 
عليو كسل  بالذكرن فكاف ةنفتل مجموعو عن ارعفاع األصوات في مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل 

فيتجو ةدةر ظهره إلى القبلة ككجهو إلى الماللين إذا ل  عكن باد الفرةضة نافلةن كةرفع صوعو 
باألذكار لكي ةتال  الالحابة ما ةقوؿ. أجل .. عد إلى الالحي  من حدةث رسوؿ اهلل صلى اهلل 

مؤلو ذكرعو في مؤلو خيرو من عليو كسل هلل "من ذكرني في نفسو ذكرعو في نفسين كمن ذكرني في 
 .مؤله" ككيف ةكوف ذكر اإلنساف اهلل في المؤل؟ ةكوف بهذا الركل أجل

ةقوؿ ااخر من أةن لك  بس  اليد عند الدعاء؟ انظر إلى األحادةث الكثيرةن انظر إلى قوؿ رسوؿ 
بس  الابد  اهلل صلى اهلل عليو كسل  بأسانيد متنوعة شتىهلل "إف اهلل حييه كرة  سخي ةستحيي إذا

 ."ةده بالدعاء أف ةردىما صفران خائبتين

أجل أةها اإلخوة ... أناسه ةحاربوف دةن اهلل باس  السلف كاعباع السلفن ككذبوا كاهلل ما ى  من 
السلف في شيءن ربنا سبحانو كعاالى ةأمرنا بالدعاء كةيحذرنا من أف نستكبر على الدعاءهلل "ًإف  

ن  ى دىاًخرًةنى" كرسوؿ اهلل ةبين فيقوؿهلل "الدعاء ىو ال ًذةنى ةىٍستىٍكًبريكفى عى  ٍن ًعبىادىًعي سىيىٍدخيليوفى جىهى
الابادة" كأنت عال  أننا ةنبغي أف نالبغ بالابادة في كل كقتن على فرشنا في بكورنا في  صالنا 

ةن إذان في  في غدكنا في ركاحنا أثناء انفرادنا مع أنفسنا كأثنا كجودنا في أعمالنا ككظائفنا المختلف
 .كل حاؿو ةنبغي أف ةكوف اإلنساف موصوؿ القلب إلى اهلل عز كجل بالدعاء

سلوا ىؤالء ما مانى قوؿ اهلل عز كجلهلل "كىاذٍكيًر اٍس ى رىبٍّكى كىعػىبىت ٍل ًإلىٍيًو عػىٍبًتيبلن" كالتبتل المأمور بو 
تبتبلن ذلك ألنو إف ل  صبغة ةنبغي أف ةالطبغ بها اإلنساف دائمان في كل كقتن ةنبغي أف ةكوف م

ةكن في سائر األكقات متبتبل فانو إذا انفالل عنو التبتل ال بد أف ةتسرب إليو الريطاف بالكبرن 
كلكي عكوف بايدان عن الكبر ةنبغي أف عكوف مالطبغان بالتبتل. فكيف ةكوف التبتل؟ التبتل الواجف 

ؾ إلى المسجد عدعو كما كاف ةكوف باالنكسار بالدعاء إلى اهلل عز كجلن كأنت عخرج من دار 
ةفال رسوؿ اهللن كأنت عاود من المسجد إلى دارؾ عدعو اهلل سبحانو كعاالىن إذا رأةت ظبلؿ 
نامةو في حاؿ إنساف رفات ةدةك عدعو اهللن كإذا رأةت ابتبلءن اصطبغ بها إنساف رفات ةدةك 

ىذا الوقت أـ ل  ةدعو؟  عدعو اهلل سبحانو كعاالى.. باد ىذا عسأؿ ىل ثبت أف الرسوؿ دعا في
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عال  ... كإف عجبي الذم ال ةنتهي من أناسو رحلوا من ببلدو له  إلى ىذا البلد ليتالموان إف كنت  
متالمين فلماذا جئت ؟ كإف كنت  صادقين في أنك  عرةدكف أف عتالموا فلماذا عستكبركا بجهلك ؟ 

 كلماذا عستكبركف على اهلل سبحانو كعاالى؟

ة .. إنني أعأل  لحاؿ الفاسقين الراردةنن كلكني أكثر ألمان لحاؿ أناسو ةتظاىركف أجل أةها اإلخو 
باإلسبلـ كقلوبه  أقالى من الالخور ةنطبع عليه  قوؿ اهلل سبحانو كعاالى " ثي   قىسىٍت قػيليوبيكي  

ةن". إف اإلنساف التائو ةال اٍلًحجىارىًة أىٍك أىشىدُّ قىٍسوى ن عن مرضو إذ ةااني من عيون مٍّن بػىٍاًد ذىًلكى فىًهيى كى
كلكن اإلنساف الذم ةستكبر بأنو ىو المسل ن كبأنو ىو البالير برؤكف الدةنن ث  ةمارس 

االنحراؼ عن دةن اهلل عز كجلن ةسير بخطىن مناقضة ألكامر اهللن لوصاةا رسوؿ اهللن لما كاف عليو 
 .رسوؿ اهللن ىذا الداء الذم ال دكاء لو

ي ىذا المسجد ةدعوف اهلل عز كجل كما أمر رسوؿ اهلل ةبسطوف أةدةه  عندما ةكوف المسلموف ف
إلى اهلل بالدعاء الواجف كما فال رسوؿ اهللن كإنساف ةحتبي ىذه الجلسة البل أدبية التي ال عارؼ 
األدب بركل من األشكاؿن كةنظر إلى ىؤالء الداعين ككأنو ةقوؿ بلساف حالوهلل فأما أنا فغني عن 

أنا فبل أحتاج إلى أف أبس  ةدم إلى إلهك  ىذا بريء من الدعاءن عظاىر  دعاؤك  ىذان أما
باإلسبلـ مهما شئتن اإلنساف الذم ال ةالطبغ بالتبتل هلل سبحانو كعاالى محاؿ أف ةرحل إلى اهلل 

 سبحانو كعاالى مؤمنا
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 ٍجت فَبك اٌّغزّؼبد اإلٍال١ِخ

 

امو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي ن
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الا

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

إما أف ةغيض في ذلك المجتمع  إف سبب فساد المجتماات اإلسبلمية محالوره في أمرةن اثنينهلل
كاجب األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر فهذا السبب األكؿن كإما أف ةريع فيو كاجب األمر 

بالماركؼ كالنهي عن المنكر كلكنو ال ةالادؼ  ذانان ميالغية كال نفوسان متقبلةن كإنما ةيواجو بنفوسو 
سبباف اللذاف إليهما مردي فساد متمردةو ك ذافو عيال  نفسها عن سماع الحع. ىذاف ىما ال

المجتماات اإلسبلميةن كال أعتقد أف من كراء ذلك سببان ثالثان. كانظركا في ىذا إلى قوؿ اهلل عز 
هىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىأيكلى  ٍيًر كىةىٍأميريكفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ  ًئكى ىي ي كجلهلل "كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى

اٍلميٍفًلحيوفى" أم المجتمع الذم ةريع فيو ىذا الواجب كعنترر فيو ىذه المسؤكلية ىو المجتمع 
 .الذم ةتالف بالفبلح كالرشد

كمانى ذلك .. أف ىذا الواجب إذا غاض في المجتمع فل  عاد ىنالك ألسن عأمر بالماركؼ 
فبلح كأف ةنح  في كعنهى عن المنكر فبل شك أف ىذا المجتمع البد أف ةنحرؼ عن طرةع ال

طرةع الغواةة كالضبلؿن ث  انظركا في ىذا إلى قوؿ اهلل عز كجلهلل "كىًمنى الن اًس مىن ةػيٍاًجبيكى قػىٍوليوي 
ًإذىا عػىوىل ىَٰ سىاىىَٰ ًفي ا نٍػيىا كىةيٍرًهدي الل وى عىلىىَٰ مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى أىلىدُّ اٍلًخالىاـً كى ٍفًسدى أٍلىٍرًض لًيػي ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ

ًإذىا ًقيلى لىوي اع ًع الٌلوى" أم إذا أيمر ًَِٓفيهىا كىةػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى كىالل وي الى ةيًحبُّ اٍلفىسىادى ) ( كى
ٍعوي اٍلًاز ةي بًاإًلٍثً  فىحىٍسبيوي جىهىن  ي كىلىًبٍئسى  ًإذىا ًقيلى لىوي اع ًع الٌلوى أىخىذى بالماركؼ كنيهي عن المنكر "كى

 ."اٍلًمهىادي 

أرأةت  إلى نه الكتاب المبين كيف ةالن صراحةن أف مرد  فساد المجتماات اإلسبلمية إلى أحد 
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ىذةن المرضينهلل إما أف عختفي مسؤكلية األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر فهذا سببن كإما أف 
عجد أف األمر ال عختفي كلكن ال عالادؼ ىذه المسؤكلية  ذانان صاغية كال نفوسان متقبلةن بل 

بالماركؼ كالنهي عن المنكر ةالطدماف بنفوسو قد أخذعها الازة باإلث ن كأعتقد أف مجتمااعنا 
اإلسبلمية اليـو عااني من ىذةن المرضين ماانن فواجب األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر اختفى 

ى عنو فئةن قليلة أك كاد ةختفي كأصبحت الفئة التي عتذكر الماركؼ لتأمر بو كعرل المنكر لتنه
جدانن كلكن مجتمااعنا حتى عندما ةوجد فيو األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر لمامان كفي 

الحاالت النادرةن فالغالب أف ةيالادؼ ىذا األمر بالماركؼ أك النهي عن المنكر نفوسان ةالدؽ 
ًإذىا ًقيلى لىوي  اع ًع الٌلوى أىخىذى   ."ٍعوي اٍلًاز ةي بًاإًلٍث ً عليها كصف اهلل سبحانو كعاالىهلل "كى

ن  ي كىلىًبٍئسى اٍلًمهىادي". ك  كك  عذكرتي  ث  ةقوؿ اهلل عز كجل كنسألو الافو كالاافيةهلل "فىحىٍسبيوي جىهى
ماركفان ةنبغي أف  مر بون كك  كك  رأةت منكران ةنبغي أف أيحذر منو. فقلت .. كذىٌكرت .. أمرت .. 

إلنساني اللطيفن كلكني ما أذكر أني مرةن رأةت صدلن كنهيت جيهد االستطاعة كباألسلوب ا
إةجابيان لهذه التذكرة ق  إال في الحاالت النادرة جدانن الالدل الذم رأةتو كال أزاؿ أراه ىو ذاؾ 

ٍعوي اٍلًاز ةي  ًإذىا ًقيلى لىوي  اع ًع الٌلوى أىخىذى الذم ةيذكرني مع خوؼو شدةد بقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "كى
 ." ً بًاإًلثٍ 

إذان فمجتمااعنا عااني من ىذةن الداءةن ماانن قلة األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر من جانبن 
كمواجهة ىذا األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر بازةو عتأبى على االنالياع لهذه التذكرة من جانبو 

 . خر

نب التي ذكرت فيها كال أرةد أف أضرب األمثلة أةها اإلخوةن كال أرةد أف أحدثك  عن الجوا
بماركؼ أك نهيت من خبللها عن منكر فاألمثلة كثيرةن كلالي ذكرت أكثر من مرة في ما مضى 

الابرة التي جنيتها من كراء ذلك لقد قلت أكثر من مرة جربت أف التفت إلى فئات من الناس قد 
باض الواجبات؛ ذىلوا عن كاجب اهلل عز كجل فانحرفوا إلى باض المحرمات أك عناسوا أك نسوا 

الحقت ىؤالء الفئات بالتذكرة اللطيفة اإلنسانية المقبولةن فما رأةت نتيجةن لهذه التذكرة إال 
التأفف كإال الضجر كإال ما قد قالو اهلل سبحانو كعاالى الازة التي قد حجبت  ذاف ىؤالء الناس 

 .عن عذكرة الحع

لماركؼ كالنهي عن المنكر كلها بالنسبة كقد قلت لك  مرةهلل إنني جربت أف أطرؽ أبواب األمر با
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لسائر فئات الناسن فما رأةت أحدان ةيالغي إلى ماركؼو أيذكر بو أك ةالغي إلى منكرو أنهاه عنون 
كلذا فخير ما ةنبغي أف أعسلى بو ىو أف اعجو إلى الحكاـ فآمرى  ى  بالماركؼ كأنهاى  عن 

رأةتو كلال ىؤالء أقل الفئات احتجابان عن  المنكرن كلال ىؤالء أقل الفئات عأففان. كىذا ما قد
الحع بازة النفس ربما ال ةستجيبوف كلكنه  في أسوأ األحواؿ ةلوذكف بالالمت. أما علك الفئات 
األخرل من فئات ىذا الراب أك ىذه األمة التي عستررم بين جوانحها البغضاء كعأخذىا الازة 

 .بة التي ال دكاء لهافابلن باإلث  كعتأبى على التذكرة فتلك ىي المالي

عندما ةريع في المجتمع انحراؼن أك ةتكاثر سايه إلى ميحٌرـ أك ارعكاب منكرن فالدكاء كاض  
كالدكاء ماثله كقرةب كىوهلل أف ةوجد من ةأمر بالماركؼ كأف ةنهى عن المنكرن الدكاء أف ةوجد من 

أك ماركؼ فتربثوا بون كلكن  ةقوؿ لهؤالء الناس أةها اإلخوة ىذا منكره فاعرضوا عنو كىذا كاجبه 
ما الداء؟ عندما ةوجد باألمر بالماركؼ كةوجد النهي عن المنكر كمع ذلك عبقى ىذه الفئة التي 
علبست بمنكرو أك نسيت ماركفان عبقى محجوبة عن ىذه التذكرةن كعأخذىا الازة باإلث ن كعتأبى 

بون في ىذه الحالة ما الابلج كعتأففن كعالن الضجر كل الضجر عن ىذا الماركؼ الذم ذيكرىت 
أةها اإلخوة؟ األمر بالماركؼ نػيفٍّذ كالنهي عن المنكر نػيٌفذ كلكن عندما عكوف النتيجة ىكذا ما ىو 

 الابلج؟

المبلذ ىو اهللن كالمفر إلى اهلل سبحانو كعاالىن كنحن من أم الفئات كنا سواءه كنا ممن ةيذكٍّر أك 
لفالل فيما بيننا ميزاف شرع اهللن ميزاف ىدم اهللن االنالياع ممن ةيذك ر ةنبغي أف ةكوف الحك  ا

لحك  اهلل سبحانو كعاالىن فاذا ذيكرت بماركؼ فؤلرجع لهذا التررةعن ىذا التررةع سيوض  لي 
ما إذا كاف ىذا الذم ةذكرني مفتئتان علي أك متطرفان أك مبالغان أك كاف عادالن في حكمو كعذكرعو. 

ة اهلل الحك ؟ لماذا ال نجال من ميزاف ىذا الدةن الجامع لرمل ىاعين فلماذا ال نجال من شرةا
 .الفئتين التي عيذكر كالتي عيذك ر

نػىهيٍ  ثي   الى ةىًجديكا ت ىَٰ ةيحىكٍّميوؾى ًفيمىا شىجىرى بػىيػٍ  أل  ةقل اهلل سبحانو كعاالىهلل "فىبلى كىرىبٍّكى الى ةػيٍؤًمنيوفى حى
قىضىٍيتى كىةيسىلٍّميوا عىٍسًليمنا".؟! فاذا عأففنا من حك  اهلل كمن شرعو كىدةو  ًفي أىنفيًسًهٍ  حىرىجنا مٍّم ا

الذم نلوذ بو كلما أمرنا بماركؼن كنلوذ بو كلما نهينا عن منكرن إذا عأففنا من شرع اهلل عز كجل 
فمانى ذلك أننا قطانا ما بيننا كبين سبل الالبلح  خر خ  من الخطوطن كأنهينا سبيل الابلج 

 .بلحنا بركلو كليإلص
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أةها اإلخوة كما قلت لك هلل األمثلة كثيرة في ذىني كأنا ال أرةد أف أضرب الميثل ألف المسألة 
ليست متالقة بجزئية من الجزئياتن المركلة عتمثل في كليةو خطيرة جدانن أننا نتأبى على التذكرة 

بو كأةان كاف نوع ىذا المنكر بالخير كعلى النهي عن المنكر؛ أةان كاف نوع ىذا الخير الذم نأمر 
 .الذم نحذر منو كننهى عنو

علك ىي الماليبة .. دعوا الجزئياتن كلكن كثرة ىذه الجزئيات عنبهنا إلى كلي ىذا المرض 
الاضاؿ الذم نااني منون كأنا عندما أقوؿ ىذا الكبلـن البد أستثني قلة التي ةرحمها اهلل عز كجل 

لقلة ال عفيد عندما ةستررم السوء كةزداد في المجتمع كلو ال دائمانن كلكن ةنبغي أف نال  أف ا
عفيدن ما مانى أف أقوؿهلل ىنالك قلةن كأنا ال أستطيع أف أعتمد عليها في رحمةو ةكرمنا اهلل بهان أل  

نىةن ال عياًليبىن  ال ًذةنى ظىلىميوا ًمٍنكيٍ  خىاص ةن   ."ةقل اهلل عز كجلهلل "كىاعػ قيوا ًفتػٍ

ىذا ةدعوني إلى أف أقوؿ لك هلل عندما ناافى من ىذا الداء فيريع في مجتمانا ىذا ىو داؤنا ك 
األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر بقدرو كاؼو كاؼو ةغطي حاجات مجتمانان كإذا كاف الذةن 

ةيذك ركف بهذا الماركؼ كةنهوف عن المنكر ةتمتاوف بآذاف صاغية كنفوسو راضية عقبل الخير الذم 
أف عيقلع عن الرر الذم عينهى عنون فاعلموا أف مجتمانا عندئذو سينترل من ضبللو  عيأمر بو كعقبل

كضياعو كأنو سيرقى إلى مستول الالبلح كاألمن كالطمأنينة كالقوة. أقوؿ قولي ىذا كاستغفر اهلل 
 . الاظي 
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 رٍه اٌلاه ا٢فوح ٔغؼٍٙب ٌٍن٠ٓ ال ٠و٠لْٚ ػٍٛاً فٟ األهع

 

هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
سلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أر 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

نو كعاالى علك ااةة التي ألـز اهلل عز كجل ذاعو الالٌية من عقرأكف جمياان في كتاب اهلل سبحا
خبللهان بأف ةجال الالفوة من عباده فوؽ ىذه األرض ى  قادة الناس جمياان كأئمة األسرة 

اإلنسانية. كلك  ةقرأ في ذلك قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "كىنيرًةدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذةنى اٍستيٍضًافيوا ًفي 
ًض كىنىٍجاىلىهيٍ  أىًئم ةن كىنىٍجاىلىهي ي اٍلوىارًثًينى". كلالك  عقرأكف علك ااةة األخرل التي عدع  ىذه ااةة اأٍلىرٍ 

ا ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه  كعزةدىا جبلءن كعأكيدان كىي قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "مىٍن عىًملى صىاًلحن
ةن" كقولو عز كجلهلل "كىعىدى الل وي ال ًذةنى  ىمىنيوا ًمٍنكيٍ  كىعىًمليوا الال اًلحىاًت فػىلىنيٍحًييػىن وي حىيىاةن طىيٍّبى 

ا اٍستىٍخلىفى ال ًذةنى ًمٍن قػىٍبًلًهٍ  كىلىييمىكٍّنىن  لىهيٍ  ًدةنػىهي ي ال ًذم ارٍ  عىضىى لىهيٍ  لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيٍ  ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
لىنػ هيٍ  ًمٍن بػىاٍ  ٍوًفًهٍ  أىٍمنان". ىذا كعده قاطعه من اهلل عز كجل ألـز بو ذاعو الالٌية ككلك  ةال  كىلىييبىدٍّ ًد خى

 .أف القر ف كبلـ اهلل كأف كعد اهلل سبحانو كعاالى ال ةلحقو خلفه ق 

 

كلكن لال في الناس من ةستركل ىذا الذم كعد اهلل عز كجل ذاعو الالٌية مع  ةة أخرل أكصى 
لى ىذه الالفوة من عباده باالبتااد عن الوالةة كاالبتااد عن أسباب الالو في فيها اهلل سبحانو كعاا

ا لًل ًذةنى الى ةيرًةديكفى عيليٌوان ًفي اأٍلىٍرًض  األرضن كذلك عندما قاؿ عز كجلهلل "عًٍلكى الد اري اٍاًخرىةي نىٍجاىليهى
ف ةيطمع اهلل عباده في أف ةجاله  أئمة كىالى فىسىادان كىاٍلاىاًقبىةي ًلٍلميت ًقينى"؛ ربما قاؿ قائلههلل كي

 مستخلفين في األرض كقادة على غيرى ن ث  إنو ةحذرى  من التوجو إلى الالو في األرض؟
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ةنبغي أةها اإلخوة أف نال  كجو التناسع بين ااةة التي  ألـز اهلل عز كجل فيها ذاعو بهذه الًادىةن 
ا ًلل ًذةنى الى ةيرًةديكفى كبين ىذه الوصية األخرل التي أكصى اهلل بها عب ادههلل "عًٍلكى الد اري اٍاًخرىةي نىٍجاىليهى

عيليٌوان ًفي اأٍلىٍرًض" أم نجالها للذةن ال ةستكبركف على ااخرةنن نجالها للذةن ال ةطمحوف إلى 
التاالي على إخوانه  كإلى التباىي عليه ن ال ةلهثوف مع إخوانه  كزمبلئه  في سباؽ إلى كراسي 

من أجل الالو كمن أجل التسامي ذلكن ألف اإلنساف الذم ةطمع أك ةطم  إلى مثل ىذا  الحك 
ليس ىو الذم كعده اهلل سبحانو كعاالى بهذه اإلمامة كال بهذه القيادة. ةنبغي أف عالموا ىذه 

 .الحقيقة جيدان 

 

غي أف عتحققوا لكي عنالوا اإلمامة في األرض كلكي عالبحوا فابلن أئمةن كما كعد اهلل عز كجلن ةنب
بهاعين الوصيتين أكالنن فبل عطماوا في علوو في األرض أبدانن كال عسلكوا مسالك الفساد بين عباد 
اهلل عز كجل أبدانن فاذا عحققت  بهذةن الوصفين فأنا أعدك  أف أعلو أنا بك  باد أف زىدع  أنت  

على األسرة اإلنسانية جمااء.  في الالون أعدك  أف أعلو بك  إلى مستول القيادة كاإلمامة التامة
 ككيف ةتنزه المسلموف عن حب الالو في األرض؟ ككيف السبيل إلى ذلك؟

السبيل إلى ذلك أف ةذكؽ اإلنساف حقيقةن مانى عبودةتو هلل عز كجلن ث  أف ةمارس ىذه الابودةة 
مملوؾ هلل سبحانو  بسلوكو في ىذه الحياة الدنيان ةال  بيقينو الاقلي ث  بمراعره الوجدانية أنو عبد

كعاالىن ةتحرؾ في قبضة اهلل عز كجلن كأف الناس من حولو جمياان عباده هلل سبحانو كعاالىن فاذا 
عرفت ىذه الحقيقة كعذكقتها فمن أةن ةمكن أف ةنبثع في كياني حب التاالي في األرض؟ ككيف 

عبودةتي هلل عمناني من ةمكن أف أطم  إلى أف أعلو على إخواني في المكانة كالرعبة كنحو ذلك؟ 
ذلك. كعبودةة ااخرةن هلل أةضان ةجاله  إخوةن متحابين متآلفين ةؤثر الواحد منه  صاحبو على 

 .نفسو في التاالي كالسمو

 

عندما ةجد اهلل عباده كقد عحققوا بهذا الوصفن كىذا ةجرى  بالتالي إلى أف ال ةكونوا مفسدةن 
ندئذو ةأعي دكر الوعد الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاعو في األرض بل ةكونوا ماللحين دائمانن ع
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 الالٌية عندما قاؿهلل "كىنيرًةدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذةنى اٍستيٍضًافيوا ًفي اأٍلىٍرًض كىنىٍجاىلىهيٍ  أىًئم ةن كىنىٍجاىلىهي ي 
 ."اٍلوىارًثًينى 

 

تناسع بين ىاعين ااةتين. ك  من الناس من شردكا عن ىذا المانى الاظي ن بل شردكا عن كجو ال
قرأكا ااةة التي ألـز اهلل عز كجل فيها ذاعو بهذا الوعدن فظنوا أف ىذا إذفه له  بأف ةفتحوا أمامه  
السبيل إلى منافسة ااخرةنن كإلى سباقه ن كالتاالي عليه ن من أجل الذات كمن أجل المباىاة 

ا ًلل ًذةنى الى ةيرًةديكفى كإشباعان لرغبة الكبرةاءن كنسوا قوؿ اهلل عز كجلهلل " عًٍلكى الد اري اٍاًخرىةي نىٍجاىليهى
عيليٌوان ًفي اأٍلىٍرًض كىالى فىسىادان كىاٍلاىاًقبىةي ًلٍلميت ًقينى". فاذا رأةت  اليـو أف المسلمين في جل أكطانه  
دكف كببلدى  بايدكف عن المانى الذم كعدى  اهلل عز كجل بون محكوموف دكف أف ةحكموان مقو 

دكف أف ةقودكان ليسوا أئمةن كما كعد اهلل عز كجلن فذلك ألنه  ل  ةتحققوا بقولو عز كجلهلل "عًٍلكى 
ا ًلل ًذةنى الى ةيرًةديكفى عيليٌوان ًفي اأٍلىٍرًض كىالى فىسىادان   ."الد اري اٍاًخرىةي نىٍجاىليهى

لابودةة هلل عز كجلن ال شكبلن كلكي ال نبتغي في األرض علوان كال فسادان ةنبغي أف نتحقع بمانى ا
كال عقليدان كال براارات فارغةن كإنما بمانىن من مااني الراور كالذكؽ بحيث ةدفانا ىذا الراور 
إلى السلوؾن كبحيث عكوف حياعنا عابيران عن عبودةتنا هلل سبحانو كعاالىن عندئذو ةنفذ اهلل سبحانو 

 جبللو. ككيف ةكوف ذلك أةها اإلخوة؟كعاالى لنا كعده الذم ألـز ذاعو الالية بو جل 

إف اهلل عز كجل منذ أف شٌرؼ عباده بهذا الدةن الحعن كلقد قلت باألمس كأقوؿ ككررعها مرارانهلل 
كاف كالةزاؿ كاحدانن كإف عبلعب بو الناس   -إف الدةن الحع في حياة األسرة اإلنسانية دةنه كاحد 

منذ أف شرؼ اهلل عباده بهذا الدةنن  -جة متخالفة عبر األجياؿ كالقركف فجالوا منو أدةانان متهار 
جال من ىذا الدةن أقول سبلح ةدخل الرىبة كالخوؼ في أفئدة أعداء اهلل سبحانو كعاالى. ىذه 

الحقيقة كانت كال عزاؿ إلى اليـو ميطٌبقة كمحققة. كيف؟ كقد ألـز اهلل عز كجل ذاعو بهذا أةضان 
ؿ اهلل عز كجلهلل "كىةػىقيوؿي ال ًذةنى  مىنيوا لىٍوال نزلىٍت سيورىةه فىًاذىا أينزلىٍت كأنبأنا بهذه الحقيقة أل  عقرأكا قو 

ٍغرً  ا اٍلًقتىاؿي رىأىٍةتى ال ًذةنى ًفي قػيليوًبًهٍ  مىرىضه ةػىٍنظيريكفي ًإلىٍيكى نىظىرى اٍلمى يٍّ عىلىٍيًو ًمنى سيورىةي ميٍحكىمىةه كىذيًكرى ًفيهى
ا كبلـ اهللن بل ىذه سنة اهلل ماضية إلى ةـو القيامة حتى في ىذا الاالر اٍلمىٍوًت فىأىٍكلىى لىهيٍ " ىذ

الذم أصب  المسلموف فيو مزقان متناثرةن ك لت حياة المسلمين إلى عبايات لفئات ال عقي  لدةن 
اهلل عز كجل كزنان كأصب  لاابه  ةسيل على الدنيا كحطامهان كعركوا ما أغراى  اهلل بو كرائه  
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لرغ  من ىذا كلو فانك لتنظر فتجد أعداء اهلل سبحانو كعاالى ةرىبوف من ىذا الدةن ظهرةانن على ا
 .اإلسبلمي أةٌما رىبة إلى ىذا اليـو

 

كسبحاف اإللو الاظي  الحكي  الذم جمع في حياة أكلئك األعداء اليـو أمرةن اثنينهلل الخوؼ 
ي أةدةه . انظركا كعأملوا عدركوف  كالهلع من دةن اهلل في قلوبه ن كالقوة كأسباب المناة المادةة ف

كيف جمع اهلل له  بين ىذا كذاؾ. عأملوا في مراعرى  القلبية عجدكىا مليئة ال بالخوؼ بل 
بالهلع من دةن اهلل الحع الذم ىو ىذا اإلسبلـن كلكنك عنظر فتجد في الوقت ذاعو أةدةه  مليئة 

ل ما نحن عليون نتالف نحن أةضان بالفتين بالقوة المادةة التي أمكنه  اهلل منها. ىذا لماذا؟ مقاب
اثنتين إسبلـو نرعب  بو انتماءنن كنتمسك بو برااراتو جوفاء ال مانى لها كمن كراء ذلك القلب 

 .عبايات كمحبة العباع ىؤالء كىؤالء كأكلئكن كما عالموف كعبلحظوف

 

أقامه  على ىذةن لما  ؿ أمر المسلمين إلى ىذه الحالة أقاـ اهلل من كاقع أعداء المسلمين 
الوصفينن ىلعه من دةن اهلل في كل لحظة ةفرم أفئدعه  كةأخذ بمجامع قلوبه ن كقوة ذات ةد 

 .عتجمع لدةه 

 

انظركا أةها اإلخوة .. ما من مظهرو من مظاىر اإلسبلـ ةالن عن نفسو في مكافو مان إال كعجدكف 
سبحانو كعاالى خوفانن كجاء الرقاب قد اشرأبت كالايوف قد جحظت بل دارت كما ةقوؿ اهلل 

رسله  ةبحثوف كةتسائلوف كةكتبوف كةقرركف ماذا حدث؟ ماذا كراء ذاؾ؟ ما الذم سيحدث كراء 
 عودة المسلمين إلى إسبلمه ؟

 

أال عاتزكف بهذا الذم أعزك  اهلل بو! أال عراركف كأنت  عاانوف من الضاف إلى أقالى درجاعون كمن 
عجدكف أف اهلل قد كضع أمامك  الترةاؽ الرافي! فلماذا ال  مرض الذؿ إلى أح  دركاعو!  أال

عستاملوف ىذا الترةاؽ؟ بل ليت شارم لماذا ال ةستامل الحيكاـ المسلموف ىذا الترةاؽ؟ الذةن 
ةراركف بأل  التررذـ كبأسى الذؿ الذم ىيمن على كياناعه ؟ ككله منه  ةال  أكثر مما أعل  أف 
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من القول المتجماة لدةه  عفيض قلوبه  خوفان إلى درجة الهلع من أعداء اهلل عز كجل على الرغ  
 .دةن اهلل سبحانو كعاالى الذم شرؼ اهلل سبحانو كعاالى بو عباده

 

ىذا على الرغ  من أف المسلمين بايدكف عن دةنه ن ىذا على الرغ  من أف اإلسبلـ  ؿ حالو إلى 
كاف المسلموف مسلمين حقان؟ ككيف لو   مظاىر براقة كإلى إنتماءات كشاارات مذكقةن فكيف لو

كاف اإلسبلـ عفاعبلن بين قادة ىذه األمة كشاوبها كيف؟ كعندما نقوؿهلل اإلسبلـ. فمااذ اهلل أف 
ناني باإلسبلـ إال ىذا الذم جماو اهلل كلخالو في ىذةن الوصفينهلل "عًٍلكى الد اري اٍاًخرىةي نىٍجاىليهىا 

ًفي اأٍلىٍرًض كىالى فىسىادان" الفساد في األرض نقيض اإلسبلـن ألف اإلسبلـ جال  لًل ًذةنى الى ةيرًةديكفى عيليٌوان 
لئلصبلح كللالبلحن ككل من عاث فسادان في األرض فلتالموا أنو ةمارس عدكانان مالنان أك غير 

 .مالن لدةن اهلل سبحانو كعاالى

 

كةحاكؿ أف ةخنع  ىذه حقيقة نارفهان كمن ث  فاف كل من ةالن أنو ةقف في كجو اإلسبلـ
التوجهات اإلسبلميةن فلتالموا أنو ةالن في الوقت ذاعو أنو ةسير ضد الالبلح كاإلصبلح في كل 

 .مكافن كةحاكؿ أف ةزرع األرض فسادان كبأسباب الفساد أجمع

 

دةن اهلل عز كجل ىو الحالن الوحيد لؤلمن كالطمأنينة كالسبلـ كالالبلح. كلكن من ذا الذم 
ذم ةحقع ىذا كلو ال ةمكن أف ةتحقع إال إذا كاف ىذا الحالن مجموعة ةجهل أف الحالن ال

عيوف ساىرة ضد الظل  كالظالمين؟ ضد المغتالبين كاالغتالاب؟ ضد المتربالين بحقوؽ كحياة 
 .األبرةاء؟ ال ةمكن للالبلح أف ةت  إال إذا حيالٍّن حقل ىذا الالبلح بحماةة لو

ن األمرةن عفاعله ةارفو كل من درس شرةاة اهلل سبحانو ىذا المانى ةنبغي أف نالمو جيدانن كبين ىذة
كعاالىن كانظركا لتاتزكا بهذا المانى الذم أقولو لك  إلى ما ةقولو جل جبللو في محك  عبيانوهلل 

نٍػيىا كىةيٍرًهدي الل وى عىلىىَٰ مىا ًفي قػىٍلًبًو كىىيوى  أىلىدُّ اٍلًخالىاـً   "كىًمنى الن اًس مىن ةػيٍاًجبيكى قػىٍوليوي ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ
ًإذىا عػىوىل ىَٰ سىاىىَٰ ًفي اأٍلىٍرًض لًيػيٍفًسدى ًفيهىا كىةػيٍهًلكى اٍلحىٍرثى كىالن ٍسلى  كىالل وي الى ةيًحبُّ اٍلفىسىادى كى  ًإذىا ًقيلى كى

ٍثً   فىحىٍسبيوي جىهىن  ي كىلىًبٍئسى الًمهاد ٍعوي اٍلًاز ةي بًاإٍلً  ."لىوي اع ًع الل وى أىخىذى
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كأقوؿهلل إف الذةن ةحرصوف حقان كصدقان على السبلـ كاألمن كالطمأنينة عليه  أف ةحرصوا قبل 
ذلك على الادالةن أما الذم ةحاكؿ بيدو كاحدة أف ةقتل األبرةاء كأف ةستلب الحقوؽ كأف ةجتث 

النبات اللدف الذم ةيغرس بيد السبلـ كاإلسبلـ في األرضن كبيدو أخرل ةحاكؿ أف ةردع من 
ه  باإلرىابيينن فليال  أف الناس كله  سيكترفوف دجلون ال ةمكن لطفلو صغير أف ةجهل ةسمي

دجل ىذا اإلنساف الذم ةستامل ةده الواحدة لئلفساد كسفك الدماء بكل الوسائل كاألسبابن 
 .ث  ةستامل ةده األخرل فيما ةزع  بحماةة حع السبلـ كبحماةة األمن كالطمأنينة

جانين بادن كدةن اهلل سبحانو كعاالى عل  الذةن ال ةالموف كعوج عقوله  ال .. ل  ةالب  الناس م
 بالماارؼ التي عرفاه  عن مستول اإلنخداع بهذه الظاىرة . أقوؿ قولي كأستغفر اهلل الاظي 
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 ػٕلِب ٠َٕٝ اٌٍَّّْٛ فبػ١ٍخ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ

 

مو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ل  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاا

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

خر عقائد إةمانو كإسبلمو لحياعو إف المسل  ال ةستطيع أف ةكوف مؤمنان باهلل حقان إال إذا س
السلوكية التي ةقيمو اهلل سبحانو كعاالى عليهان فاذا كاف اإلنساف المسل  ةخزف عقائده كةحبسها 

في عقلو ث  إذا عاامل مع الحياة كعاامل كعقلب مع الدنيا كفي فجاجها نسي ىذه الاقائد أك 
 .انفالل عنها فما ىو من المؤمنين باهلل عز كجل حقان 

 

لاٌلك  عالموف أف من عقائد اإلسبلـ التي ةنبغي أف ةؤمن بها اإلنساف أةما إةمافن كأف ال ةتسرب ك 
إلى ةقينو شكه فيها أف الفٌااؿ ىو اهلل عز كجل في كل شيءن كأف القوة في الكوف كلو إنما ىي 

بهذه قوة اهلل سبحانو كعاالىن كك  كك  ةمر اإلنساف على  ةات في كتاب اهلل عز كجل عذكره 
 .الحقيقة إف كاف ناسيان لها أك عالمو إةاىا إف كاف جاىبلن لها

 

نحن نقرأ قوؿ اهلل عز كجلهلل "الل وي الى ًإلىَٰوى ًإال  ىيوى اٍلحىيُّ اٍلقىيُّوـي" كلو كقفنا عند كلمة القيـو ىذه 
كما بينهما لارفنا أف ماناىا الذم ةنبغي أف ةارفو كل إنساف أف الذم ةقـو بأمر السموات كاألرض 

خلقان كإدارةن كعحرةكان إنما ىو اهلل سبحانو كعاالىن كىذا ىو مانى علك الكلمة القدسية التي علمنا 
 ."إةاىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل هلل "ال حوؿ كال قوة إال باهلل
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كالى كىلىًئٍن زىالىتىا ًإٍف أىٍمسىكىهيمىا ككلنا ةقرأ قوؿ اهلل عز كجلهلل "إف  الل وى ةيٍمًسكي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى أىٍف عػىزي 
ًمٍن أىحىدو ًمٍن بػىٍاًدًه" كلو عأملنا قليبلن في مانى ىذه ااةة لالمنا أنها عأكيده لآلةة األكلىن كأف كلما 

إنما عنبثع ىذه الحركة فيو بقوة  -أةان كاف المتحرؾ  -عجده من حركةو في كوف اهلل سبحانو كعاالى 
 .االىمن اهلل سبحانو كع

كانظركا إلى قولو عز كجل في علك السورة التي نكررىا كثيران كفي مناسبات شتى إذ ةقوؿ اهلل عز 
ٍلنىا ذيرٍّةػ تػىهيٍ  ًفي اٍلفيٍلًك اٍلمىٍرحيوًف" كاف ةنبغي أف ةقاؿ بحسب الظاىر كفيما  كجلهلل "كى ةىةه لىهيٍ  أىن ا حىمى

قوؿهلل ك ةة له  أف الفلك المرحوف قد حمله ن ةفهمو حتى أكثر المسلمين اليـو كاف ةنبغي أف ة
ٍلنىا ذيرٍّةػ تػىهيٍ  ًفي اٍلفيٍلًك اٍلمىٍرحيوًف" نا  لقد استقلوا  كلكن اهلل عز كجل قاؿهلل "كى ةىةه لىهيٍ  أىن ا حىمى

 .الفلكن لكن من الذم حمل الفلك كحمله ؟ ىو اهلل عز كجل

 

جيب أةها اإلخوة أننا عندما ندرس الاقائد نؤمن ىذه أكليةه من أكليات الاقيدة اإلسبلمية كلكن الا
بهذه الحقيقة كندافع عنها كنحفظها جيدان في أدمغتنا كعقولنان فاذا عحولنا إلى التاامل مع الحياةن 
كاحتككنا بالناسن كنظرنا إلى حركات المكونات كاألم  كالجماعات نسينا ىذه الحقيقة كنسبنا 

ن ىي ىذه الاقيدة التي ةنبغي أف عكوف المهيمنة على ةقيننا كعلى األشياء إلى أسبابها الظاىرةن فأة
 سلوكنا كعلى عبلقاعنا االجتماعية مع الناس جمياان؟

 

أقوؿ ىذا الكبلـ أةها اإلخوة ألعزم كل مسل  أماـ األحداث التي ةراىا من حولو ناسيان ىذا 
بادئ الاقيدة اإلسبلمية. ىؤالء المانى الذم قلتو اافن ناسيان ىذا المبدأ األساسي الكبير من م

الكثرة من المسلمين الذةن كادت األحداث التي من حوله  عزجه  في ضراـ اليأسن األعداء 
الذةن ةحيطوف باإلسبلـ كالمسلمين قد أحدقوا بالمسلمين من كل صوبن كالقول المتربالة به  

نوعةن كالادك الجاث  في قد عظافرت جهودىا من عن ةمينو كشماؿن من كل الجهات المختلفة المت
أرضنا ةيزبد كةرغي كةهدد كةتوعدن كالقول الاالمية الكبرل ماضيةه في دعمها لون كالمسلموف 

 .متناثركف متباعدكف متخاصموف ... ىذه ىي الظاىرة باختالار
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فأما الواقع الذم ربما كاف أشٌد سوءن من ىذا الذم كصفتو لك ن فهو كاقع كثير من المسلمين 
سوا ىذا المبدأ األساسي في الاقيدة كاستسلموا لؤلسباب المادةة كعخيلوا نتائجها كعوقفوا الذةن ن

عندىا ث  زجه  ذلك كلو في ضراـ اليأس. ما ةنبغي للمسل  إف كاف مسلمان أف ةتاامل مع الكوف 
ل  أك مع المجتماات على ىذا األساس أبدانن كإال ففيما الاقيدة اإلسبلمية؟ كما ىي رسالتها إف 

 ةق  لها دكر فااؿ في الحياة؟

أةها اإلخوة كل ما عركف من ىذه المظاىر التي قد عبث في نفوس باض الناس اليأسن كل ذلك 
جنوده مجندة بيد اهلل عز كجلهلل "كىمىا ةػىٍالى ي جينيودى رىبٍّكى ًإال  ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  ًذٍكرىل ًلٍلبىرىًر". ةنبغي أف 

 .نال  ىذه الحقيقة عمامان 

فأمرةكا التي عرعى الادكاف المستررم ضد اإلسبلـن كعغذم اإلرىاب الاالمي الذم ةتجو ضد 
إسبلـ المسلمين كضد حقوقه ن كما كراء ذلك مما ةمكن أف عركف كمن ال أرةد أف أطيل الحدةث 

فيو ... كل ذلك إنما ةتحرؾ بقدرة مباشرة من اهللن كل ذلك مظهره لقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 
كىًمٍن  ةىاعًًو أىف عػىقيوـى الس مىاءي كىاأٍلىٍرضي بًأىٍمرًًه" كل ذلك مظهره لقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "الل وي الى ًإلىَٰوى "

 .ًإال  ىيوى اٍلحىيُّ اٍلقىيُّوـي" أجل أةها اإلخوة

نا إلى ةنبغي أف عالموا ىذا .. فاذا علمت  ذلك أثمرت ىذه المارفة ثمرعين اثنتين كل منهما ةقرب
 :اهلل عز كجل

أما الثمرة األكلىهلل فهي أننا سنتساءؿ عرل لماذا ةسل  اهلل علينا جنده ىؤالء؟ جنده ةسلطه  اهلل 
عز كجل علينا مهما كانت الالور كاألشكاؿ التي عبرز فيها ىذه الجنودن البد أننا أسأنان كالبد أننا 

 عز كجل علينا ىذا الجند. ىذه الثمرة انحرفنان كالبد أننا خرجنا عن خطة الرشد كلذلك سل  اهلل
األكلى التي عفيدنا عندما نال  أف القول المحيطة بنا إنما ةحركها اهلل كال عتحرؾ إال بقوة من اهلل 

عز كجلن فاذا عرفنا ذلك كشممنا أكفنا رجانا إلى ذنوبنا نتوب عنهان كرجانا إلى اعوجاجنا 
 .حانو كعاالىنستبدلو باستقامةو كسيرو على صراط اهلل سب

 

كالنتيجة أك الثمرة الثانية ىي أننا ال ةمكن أف نزج في ضراـ اليأس أبدانن ذلك ألنا إف علمنا أف 
اهلل ىو الفااؿن كأف كل ما في الكوف جنوده مقهوركف بيد اهلل سبحانو كعاالى عذكرنا قوؿ اهلل عز 



  

 ~1891 ~ 
 

اًفريكفى  كجلهلل "ةيرًةديكفى لًييٍطًفئيوا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًه ٍ   ."كىالل وي ميًت ُّ نيورًًه كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

نتذكر التأكيدات التي أكدىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في شرح ىذه ااةة كماناىان من مثل 
قولو صلى اهلل عليو كسل  في الحدةث الالحي هلل "إف اهلل زكل لٌي األرض فأراني مرارقها كمغاربها 

م لي منها". من مثل قولو صلى اهلل عليو كسل هلل "سيبلغ ىذا األمر ما بلغ كسيبلغ ملك أمتي ما زك 
الليل كالنهار" كعندئذو ال ةمكن لهذه األحداث أف عدخل أم رةبةو في قرار اهلل سبحانو كعاالى 

 .كبيانو

كإذا أردع  أةها اإلخوة ما ةزةدك  طمأنينة على ىذه الحقيقةن كما ةايدك  إلى حمى الاقيدة 
ية التي ةنبغي أف عيسخر في سلوكنا الاملي كفي عبلقاعنا مع ااخرةنن فانظركا إلى أحداث اإلسبلم

التارةخ كعأملوا التارةخ الماضي كيف كاف أىل علك الاالور ةتوقاوف حسب األسباب المادةة 
المرئية أمامه ن ث  كيف سار التارةخ مناقضان لتلك التالورات التي كانوا ةتالوركنها. انظركا إلى 

لتارةخ الماضي كسيركا ماو إلى ةومنا ىذان عجدكف أنو ما من جيلو من األجياؿ رس  خطةن بيده ا
بناءن على رؤلن مادةة إال ككانت النتيجة مناقضة لهذا الذم عالوركهن كانت النتيجة خاضاة لخطة 

مثبلن  رب الاالمين الخفية إلى ةومنا ىذان كال ةتسع الوقت لضرب األمثلة الكثيرة. كلكن فلنضرب
 :كاحدان 

ىذه األمة المسلمة )عركية( التي شاء اهلل عز كجل ألسباب ةطوؿ الحدةث عنها أف ةنحسر 
اإلسبلـ عنها في فترةو حالكةو من الزمنن شاء اهلل عز كجل أف ةنحسر عنها اإلسبلـ انحساران كليان 

األمة عن اإلسبلـ فبل  عمامان كما ةخلع اإلنساف ثوبو كةلقيو بايدان شكبلن كموضوعانن ابتادت علك
اللساف الاربي ةسم  بو أف ةتداكؿن كال كتاب اهلل عز كجل ةمكن اإلقباؿ عليو بدراسةو كعل  أك 

 ... عال ن كال األذاف باللغة الاربية ةمكن أف عرعفع بو األصوات كىكذا

اهلل عز كقامت مااىدةه ماركفة قبل ما ال ةقل عن سباين عامان بين علك القول التي جحدت بدةن 
كجل كبين برةطانيا في مااىدةو اسمها مااىدة لوزافن أف عبتاد ىذه األمة ابتاادان كليان عن الدةن 

خبلؿ ما ال ةزةد على ثبلثين عامان بهذا الررطن كعاهدت القوة الالمانية في عركيا بذلك كأطبقت 
على ىذا المنواؿن دكؿ البغي كلو عاين على عطبيع ىذه المااىدةن كل الوسائل المادةة سارت 

ككل القول البررةة دعمت ىذا النهج. كلكن فما الذم انتالر باد ذلك؟ األسباب المادةة 
الظاىرة كلها عسير ىكذا نحو الالمانيةن كنحو مزةدو من االبتااد عن دةن اهلل عز كجل. كك  كك  



  

 ~1891 ~ 
 

حت بها كلمتي ااف. من مسلمين أيخذكا بهذه األسباب المادةة كنسوا الاقيدة اإلةمانية التي افتت
ىكذا كانت عسير األسباب المادةةن كلكن ىذه األمة كيف سارت فابلن؟ كانت عسير سيران مناقضان 
لما عقتضيو ىذه الخطة كاألسبابن بأم قوة؟ ال أحد ةرل. بأم فاالية؟ ليست ىنالك عينه عبالرن 

 .ذلك ألنها قوة اهللن كألنها خطة رب الاالمين سبحانو كعاالى

المسلموف اليـو ليركا ىذه الحقيقة التي أقولها لك ن ليركا الخزم الذم أحاط بمااىدة كةايش 
لوزافن بل ليركا الخزم الذم أحاط بجنود البغي إف في عركيا كإف في الاال  المحي  باإلسبلـ 

 .كالمسلمين الذم عاىد الرياطين اإلنس كالجن على الكيد لدةن اهلل عز كجل

نفس الالاداءن كىا ىي ذم عمارس دةنها شكبلن كمضمونانن كىا ىو ذا ىا ىي ذم علك األمة عت
ااذاف ةجلجل فوؽ أرفع المآذف في علك الببلدن كىا ىو ذا كتاب اهلل عز كجل ةيتلى صباح 

مساءن كىا ىي ذم األذىاف عحفظ كتاب اهلل عز كجل عن ظهر غيبن كىا ىي ذم اللغة الاربية 
لك المجتمع الذم حالت أك أرادت قول الرر أف عحوؿ بينو عغزك ذلك المجتمعن ال بل عيررؼ ذ

كبين اإلسبلـ. ث  إنك  لتجدكف نتيجة النتائج باد ىذان إنك  لتجدكف كيف أف اإلسبلـ عاد 
 .ليحك ن بدأ فااد ليحك ن عجدكف ىذا كلو

من إال بها ىذا المثل أضربو لك  أةها اإلخوة لكي عربطوا الاقيدة اإلسبلمية التي ال ةت  إسبلـ المؤ 
بالواقع بالحياةن كإال فبل مانى لاقيدةو إسبلمية نحبسها في عقولنا ث  نتاامل مع الحياة على أساسو 

من نقيض ىذه الاقيدةن كلسوؼ ةكوف المستقبل حامبلن لمزةدو من األدلة على ىذا الذم أقولو 
 .لك 

نا ةسلطه  عأدةبان لنان كلو أف لكن ال عنسوا الثمرة األكلىهلل ىؤالء الجنود الذةن ةسلطه  اهلل علي
المسلمين كانوا على مستول التأدةب الربانين عابوا إلى اهللن عادكا إلى اهلل التجأكا إلى حظيرة 
القدسن عادكا ةالنوف عن رجوعه  إلى صراط اهلل عز كجلن إذان لحوؿ اهلل ىؤالء الجنود إلى 

 .جنودو ةنتالركف لدةن اهلل سبحانو كعاالى

 

ن الثمرعين ث  اذكركا أف الاقيدة اإلةمانية التي عتمثل في التوحيدن ىذا ىو مانى احفظوا ىاعي
التوحيد أةها اإلخوةن ىذا التوحيد ةنبغي أف نمارسو سلوكان في حياعنان كةنبغي أف ال ننسى عندما 
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من نجد أنفسنا نغرؽ في أمواج من األسباب المادةة المختلفة المتنوعة. ما األسباب المادةة؟ إنها 
 .جنود اهلل سبحانو كعاالى

 

كالاجب كل الاجب أةها اإلخوة من أناسو ةجادلوف مجادلة بيزنطية متكلفة ممجوجة في مانى 
التوحيدن كةقارعوف بل ةتقارعوفن كةخاصموف بل ةتخاصموف ضمن مجالس نظرةة ال عنتج إال 

 .زه عن التوحيداألحقاد كإال الضغائن حوؿ التوحيد ككيف ةكوف التوحيد ككيف ةكوف التن

 

أٌما رب  التوحيد هلل عز كجل بالحياةن أٌما أف نال  أف ىذا التقلب الذم ةجرم في الكوف إنما 
ةجرم بيد من اهلل عز كجلن إنما ةدةره قٌيـو السموات كاألرضن كأف األسباب عذكب كعذكب إلى 

"ن أٌما أف أف عنمحي في ضراـ قوؿ اهلل عز كجلن "إف  الل وى ةيٍمًسكي الس مىاكى  اًت كىاأٍلىٍرضى أىٍف عػىزيكالى
ةرب  ىؤالء الناس عوحيد اهلل بهذا الواقعن فه  عن ىذا غافلوفن كى  عن ىذا عائهوفن بل إني 

أليراى  عندما ةتااملوف مع الحياة كى  الذةن ةرفاوف لواء التوحيد كةحذركف من الررؾ ةغرقوف في 
فاعلية اهلل سبحانو كعاالى. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر شبر من األسباب المادةة المتنوعةن كةنسوف 

 . اهلل الاظي 
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 ٍجت اٌّٙبٔخ اٌزٟ أُط١جذ ثٙب األِخ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت ك

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

كثيران ما نردد كنيذكر بأف السبب األكؿ كاألخير للمهانة التي أيصيبت بها ىذه األمة كللذؿ الذم 
 .ا كسؤددىاحاؽ بها إنما ىو ابتاادىا عن عاالي  إسبلمها الذم كاف ىو أساس عزعها كشرفه

 

كىنالك فئة من الناس كلما ذٌكرنا بهذه الحقيقة كنبهنا إلى ىذا الواقع قالتهلل فما باؿ علك األم  
األخرل التي ل  عتقيد باإلسبلـ أصبلن كل  عتمسك بريءو من أصولو أك فركعون عزةزةه ال عهوفن 

 !قوةةه ال عضافن متماسكة ال عتخاذؿ؟

ال  -التي عظل عسأؿ ىذا السؤاؿ كلما أكدنا علك الحقيقة  -ئة كالماليبة أةها اإلخوة أف ىذه الف
علتفت إلى كتاب اهلل لفتةن كاحدةن كال عقف بأم عأمل عند دراسة سنن اهلل سبحانو كعاالى كأصوؿ 

عااملو مع عبادهن كلذلك فاف سؤاؿ ىذه الفئة من الناس ةظل متكررانن ألنها عهول أف عطرحو 
 .إلى الجواب عنو كحلو لهذا اإلشكاؿإشكاالنن كال عحب أف عالغي 

ال إقناعان لتلك الفئة التي لن عقتنعن كلكن أقوؿ لك  لكي ال ةاليبك  شيءه من رشاش  -كأنا أقوؿ 
ىذا اإلشكاؿ المفتالن أقوؿ لك هلل إف الجواب عن ىذا كامنه في كتاب اهلل سبحانو كعاالى 

ٍلنىا ًإلىى أيمى و ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  كمحك  عبيانو اقرأكا في ىذا قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل  "كىلىقىٍد أىٍرسى
بػيهيٍ  كىزىة نى لىهيٍ  بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفىن فػىلىٍوالى ًإٍذ جىاءىىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوا كىلىًكٍن قىسىٍت قػيليو 

انيوا ةػىٍامىليوفىن فػىلى  م ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍ  أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو حىت ى ًإذىا فىرًحيوا الر ٍيطىافي مىا كى
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 "ًبمىا أيكعيوا أىخىٍذنىاىيٍ  بػىٍغتىةن فىًاذىا ىي  مٍُّبًلسيوفى 

أليس في ىذا البياف الواض  الالرة  كالمفالل ما ةجيب عن ىذا اإلشكاؿ كما ةحل ىذا اللغز 
األمر ةحتاج إلى من ةتدبر كتاب اهلل سبحانو كعاالىن كةحط  أقفاؿ القلوب التي المفتال؟ كلكن 

 .عمنع من اإلصغاء إلى ىذا البياف الواض  الالرة 

سنة اهلل سبحانو كعاالى في عباده ىي أنو ةباث إليه  الرسل كالنذر منبهين مارفين موضحين مهمة 
سبحانو كعاالىن فاذا انقاد اإلنساف إلى ىذه اإلنساف ككظيفتو فوؽ ىذه األرض كىوةتو عبدان هلل 

التاالي  كاصطبغ بهذه اإلرشادات كسار على الطرةع التي رسمها بياف اهلل سبحانو كعاالىن فاف اهلل 
قد ألـز نفسو أف ةساد ىذه الثلة من الناسن كأف ةكرمها بالغنى كبالازة كبالتماسك كالقوة. كىذا 

عىدى الل وي ال ًذةنى  مىنيوا ًمنكيٍ  كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هي  ًفي مانى قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "كى 
لىنػ   ا اٍستىٍخلىفى ال ًذةنى ًمن قػىٍبًلًهٍ  كىلىييمىكٍّنىن  لىهيٍ  ًدةنػىهي ي ال ًذم اٍرعىضىى لىهيٍ  كىلىييبىدٍّ هي  مٍّن بػىٍاًد اأٍلىٍرًض كىمى

ٍوًفًهٍ  أىٍمنان   ."خى

 .قرار اهلل كىذا كعده الذم قطاو اعجاىه  على نفسو ىذا

 

فأما إف سارت ىذه الثلة على نهج ىذه األكامرن كلكنها علكأت أك انحرفت بين الحين كااخر 
إلى المااصي كالمحرماتن أك منيت باألمراض التي عسرم إليها من جيرافو لها أك من أناسو 

عز كجل من شأنو أف ةتدارؾ ىذه الثلة عندما عنحرؼ  منحرفين عن ةمينها أك عن شمالهان فاف اهلل
أك عندما عقلد أك عندما عسرم إليها عادةةه من أمراض أكلئك ااخرةنن إف من عادة اهلل عز كجل 

أف ةوقظ ىذه الثلة من عبادهن بماذا ةوقظها؟ ةوقظها بالتخوةفن ةوقظها بالمالائبن ةوقظها 
خر قولن ذليلةن مهينة كاف الجدةر أف عكوف ىي باالبتبلءات؛ ةسل  عليها بين الحين كاا

المتحكمة بها كىي المسيطرة عليهان لالها عستيقظن لالها عجد في ىذه السياط المؤدبة عطبيبان 
 .لها كإةقاظان لها من رقادىا. علك ىي سنة اهلل سبحانو كعاالى كعلك ىي الحالة التي نمر بها اليـو

ك األمة التي أعزىا اهلل باإلسبلـن كلكنا انحرفنا عن الجادة نحن مسلموف كهلل الحمد كنحن ىي عل
جزئيان أك كليانن كاستهوعنا السبل المتارجة ىنا كىناؾن ككجد فينا من ةقلد كمن ةتبع كمن عمتؤل 

 .عيناه بلغو البلغين كعبث الاابثين كةيخدع بانحرافات المنحرفين. ىذا ىو كاقانا
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   دما ةكونوف بهذه الحالة؟كيف ةاالج بياف اهلل المسلمين عن

 ةاالجه  كىذه رحمة من رحمات اهلل باإلةقاظن ككيف ةكوف اإلةقاظ؟

بأف ةباث عليه  الردائد كاحدةن إثر أخرلن كأف ةبتليه  بالرزاةا كالمالائب مرةن علو مرةن كأف 
ف. ىذه ةسل  عليه  فئات ممن كانوا ى  الميسل طين عليه  من قبل لاله  ةستيقظوف لاله  ةتنبهو 

ٍلنىا ًإلىى أيمى و ًمٍن قػىٍبًلكى  سنة رب الاالمينن كىذا ما أعلنو بياف اهلل قد علوعو عليك  ااف "كىلىقىٍد أىٍرسى
اءىىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوا كىلىكً  وبػيهيٍ  ٍن قىسىٍت قػيلي فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفىن فػىلىٍوالى ًإٍذ جى

انيوا ةػىٍامىليوفى   "كىزىة نى لىهيٍ  الر ٍيطىافي مىا كى

نحن ااف نايش ىذه المرحلةن كنا علك األمة التي أعزىا اهلل باإلسبلـن ككنا نموذجان أماـ بالائر 
الناس كأبالارى  ليالموا قيمة اإلسبلـ كأىميتون فلما ظهر اإلنحراؼ ىنا كىناؾ عن الجادةن كظهر 

في عقليد ااخرةن ممن شنأى  اهلل سبحانو كعاالى كأبغضه ن كاف ال بد أف نمر بهذه ظهرت الرغبة 
المآسي التي نمر بها ااف لئلةقاظ كللتربية؛ لالنا نجتمع باد عفرؽن لالنا نتوبن لالنا نالطل  مع 

 .اهللن إذان سيايد اهلل سبحانو كعاالى إلينا الازة

ابقة سير على صراط اهللن كل  عكن لها سابقة ىدمو أما علك األم  األخرل التي ل  عكن لها س
بكتاب اهلل سبحانو كعاالى كال بتاالي  رسلو كأنبيائون جاءعه  الرسل جاءعه  الميذكٍّراتن علقوا 
الكثير كالكثير من المنبهات فل  ةلتفتوا كل  ةنالاعوا كل  ةنقادكا. كصدؽ عليه  قوؿ اهلل عز 

القلوبن كقست منه  األلبابن ىؤالء ليسوا محل  كجلهلل "فلما قست قلوبه " قست منه 
 .عطبيب ألنه  ليسوا أىبلن لييطببه  اهلل سبحانو كعاالى

أل  ةقل اهلل سبحانو كعاالىهلل "فػىلىٍوالى ًإٍذ جىاءىىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوا كىلىًكٍن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهيٍ  
انيوا ةػىٍامىليوفى ن فػىلىم ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا بًًو" انقطع األمل من عودعه ن كنحن ل  ةنقطع  الر ٍيطىافي مىا كى

األمل من رجوعنا إلى اهللن ال ىا نحن نتالاة  كنتواصى لكي ناود. لكن علك األم  األخرل التي 
يانان كليان  انقطع األمل منها أف عاود إلى اهللن ماذا ةقوؿ اهلل عنهاهلل "فػىلىم ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا بًًو" نس

 .""فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍ  أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو 
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ىذه عادة رب الاالمينن ما فائدة التطبيب؟ ما فائدة الرزاةا؟ ما فائدة سياط التربية كقد نسوا كل 
شيء كقد قست منه  القلوب كاأللباب؟ ال فائدة. إذان ذرى  ةأكلوا كةتمتاوا كةلهه  األمل 

 "ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍ  أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو فسوؼ ةالموف "فػىلىم  

 

من ذا الذم ةتمنى أف لو كاف ىو الماني بهذه الفقرة من كبلـ اهلل عز كجلن كمع ذلك عندما 
ةفت  اهلل عليه  أبواب كل شيء ىل ةستمر األمر على ىذا المنواؿ؟ ما عاذ اهللن ىل ةستمر ىذا 

ذه النروة بسائع ىذه النا  التي عتوارد كعتمطر عليه ؟ ال كاهلل. كانظركا إلى عتمة  الرقه على ى
أيكعيوا كبلـ اهلل عز كجل "فػىلىم ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍ  أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو حىت ى ًإذىا فىرًحيوا ًبمىا 

 "وفى أىخىٍذنىاىيٍ  بػىٍغتىةن فىًاذىا ىي  مٍُّبًلسي 

كىذه المرحلة  عية كاهلل الذم ال إلو إال ىون كعلك ىي سنة اهلل في أكلئك الذةن خلوا من عبادهن 
ما من أمة طغت كبغت كنسيت االنالياع ألكامر اهلل كاستكبرت كعتت كأصٌرت على السير بايدان 

لى ىذا عن صراط اهلل كأصرت على أف عيال  ااذاف عن سماع ىدم اهلل كركبت رأسها مستمرةن ع
المنواؿن ما من أمة كاف ىذا شأنها إال أسكرىا اهلل بالنا  لمدة من الزمنن كباد حين أخذىا اهلل 

 .أخذ عزةزو مقتدر

ن بذخان قوةن عزةن استكباران  الحضارة الركمانية كصلت إلى ما أكثر إلى ما كصلت إليو الغرب اليـو
لك الحضارة الرةاح المررقة كالمغربة عتوان ىيمنةن ... فماذا كاف النتيجة باد ذلك؟ أسفت ع

 .كعادت أثران باد عين

ن كاستررت كطغت  الحضارة الساسانية الفارسية كصلت إلى أكثر من كصل إليو الغرب اليـو
 .كبغت فماذا كانت النتيجة؟ أخذىا اهلل أخذ عزةزو مقتدر

اهلل سبحانو كعاالى لها  ما من أمة من الناس جاءعها المذكرات فل  عرعًون ث  ل  عرعًو .. إال فت 
سبل المتاة من كل النوافذ كاألبواب ردىان من الزمنن رةثما عأخذىا سكرة الناي  أخذان عامانن كفجأة 

 .جائها الاذاب الواصب إما من فوؽ أك من عحت أك من األطراؼ المختلفة

ةنتظركف األمر  كلكن الناس عندما ةنتظركف انتقاؿ مرحلة علو المرحلة من ىذا الذم ةقولو اهللن
عمامان كما ةنتظركف الموت الذم ةحيع بانسافو قد امتد على فراش الموت أمامه ن ةنظركف إلى 
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الميقات كةادكنو باألةاـن فاف ل  ةكن باألةاـ فبالرهورن أعمار الدكؿ ليست كأعمار األناسي أةها 
كاألةاـن أما الدكلة اإلخوةن أعمار األناسي عاد بالسنوات بل ببضع سنوات ربما ث  بالرهور 

فأعمارىا عاد ربما بالقركفن كالدكلة التي ال عايش أكثر من مئتي عاـ عكوف من الدكؿ التي حاؽ 
 .بها الهبلؾ كىي في المهد

نا  .. كنحن ننظر إلى دكؿ البغي مغربة أك مررقةن كناد الساعات كنجد الساعات عمر دكف أف 
نىاىيٍ  بػىٍغتىةن فىًاذىا ىي  مٍُّبًلسيوفى". ننظر إلى األةاـ كالليالي التي ةحيع بها قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "أىخىذٍ 

عمر كنقوؿ متى سيحين ذلك؟ نقيس عمر علك الدكؿ بأعمارنا نحنن كىاىنا مكمن الخطأ أةها 
اإلخوةن الذم ةرصد حياة األم  ةنبغي أف ةرصدىا بمواقيت التارةخ ال بمواقيت الساعة التي 

 .ةضاها في ةده

حن نال  أف دكؿ البغي ىذه عتحرؾن كلكنها كاهلل عتحرؾ حركة المذبوحن كعما قرةب ستهدأ كن
النأمةن كلسوؼ ةحيع قضاء اهلل سبحانو كعاالى بهان فبل ةخدعن إنساف عندما نتحدث عن أسباب 

عخلفنان ال ةيخدعن بأكلئك الناس الذةن حاؽ عليه  لمرحلة قاليرة من الزمن قوؿ اهلل سبحانو 
 .ىهلل "فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍ  أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو" ىي مرحلة قاليرةكعاال

كانظركا إلى عمر كيف كعى ىذا المانى بدقةن ككيف عبر عن ىذا الذم كعاه بجملة كاحدةن 
عندما قاؿ ألبي عبيدةهلل "نحن قوـه" نحن ال غيرنا "نحن قوـه أعزنا اهلل باإلسبلـ فمهما طلبنا الازة 

 ." بو أذلنا اهللبغير ما أعزنا اهلل

نحن بالذات التارةخ ةالن أف عزعنا التي طأطأ الاال  رأسو لها إنما جاءت من ةنبوع ىذا الدةنن 
الاال  كلو ةال  ذلك "نحن قوـه أعزنا اهلل باإلسبلـ"ن إف عحدثت عن حضارة ىذه األمة فماينها 

ت عن قوة ىذه األمة اإلسبلـن كإف عحدثت عن غنى ىذه األمة فماينها اإلسبلـن كإف عحدث
 .فماينها اإلسبلـن كإف عحدثت عن عماسك ىذه األمة ككحدعها فماين ذلك اإلسبلـ

عندما عخلع ىذه األمة رداء اإلسبلـ كليان أك جزئيانن ال بد لكي ةال  الاال  ىذه الحقيقة كلكي ال 
دما عخلع ىذه ةسرم الرك إليو لماذا اعتزت ىذه األمة في ردح من الزمنن ث  ىانت؟ ال بد عن

األمة رداء اإلسبلـ أف ةستلب اهلل منها عند ذلك علك الازةن كذلك الغنىن كعلك الوحدةن كعلك 
القوةن حتى ةال  الناس كةتأكدكا من أف علك الازة التي عمتات بها ىذه األمة في ماضي حياعها 
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 .إنما كانت  عية من اإلسبلـ

الت عنها عندما عقله عنها اإلسبلـ سلوكانن ةزداد عندما نجد أف ىذه الازة كىذه المزاةا قد عقل
 .الناس عأكدان بهذه الحقيقةن كةزداد علمان بهذا المانى

ن كبقيت كحدعهان كبقيت قوعهان  لكن لو أنها خلات رداء اإلسبلـ كليان أك جزئيان كما نرل اليـو
ةكن ذلك التوفيع كل  عكن كبقي غناىان فربما أصابنا الرةبن كربما قلنا إذان ل  عكن علك الازة كل  

علك الحضارة.. ل  ةكن كل ذلك مباثو اإلسبلـن ألف اإلسبلـ ىا ىو ذا انحسر عنها كىي ال عزاؿ 
في قوعهان كانظركا إلى قوؿ عمر ىذا ك  ىو دقيعهلل "نحن قوـه أعزنا اهلل باإلسبلـ". كمن أجل ىذا 

كىا ىو ىذا كبلـ عمر ةحيع بنا سلبان باد أف فاعلموا مهما اعتززنا بغير ما أعزنا اهلل بو أذلنا اهلل. 
 .عرفنا حقيقتو اةجابان كطردان 

فهل عسيت  أةها اإلخوة أف عحالنوا عقولك  ضد ىذا الخداع الذم ةقولو من ةقوؿن كةكتبو من 
ةكتبن كاهلل الذم ال إلو إال ىو ليس بينك  كبين أف عحالنوا عقولك  ضد ىذه الجرثومة إال أف 

   . بتدبر. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  عقرأكا كتاب اهلل
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 ... ٌٛ طلق اٌٍَّّْٛ ثبؽزفبٌُٙ ثنووٜ اإلٍواء ٚاٌّؼواط

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

زمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبل
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

ةحتفل الاال  اإلسبلمي في ىذه األةاـ كما عالموف بذكرل اإلسراء كالماراجن كالالماء مختلفوف 
ان صلى اهلل عليو في ميقات ىذه المكرمة التي أكـر اهلل سبحانو كعاالى بها نبيو سيدنا محمد

كسل . كلكن كثيران من المؤرخين كمنه  ابن سادو في طبقاعو جزموا بأف ذلك كاف قبل ىجرة رسوؿ 
 .اهلل صلى اهلل عليو كسل  إلى المدةنة المنورة بثمانية عرر شهرا

كإذا علمنا أنو صلى اهلل عليو كسل  خرج من مكة متجهان إلى المدةنة في أكؿ ربيعو األكؿن علمنا 
أف ميقات ىذه المكرمة التي أكـر اهلل بها رسولو محمدان صلى اهلل عليو كسل  كاف في أكاخر ىذا 

الرهر المبارؾن كاف في أكاخر شهر رجب. فليس خطأن ما اعتاده الناس اليـو من احتفاله  
د كاحتفائه  في ىذه األةاـ األخيرة من ىذا الرهر المبارؾ بذكرل اإلسراء كالماراجن كإف ل  ةر 

 .حدةثه صحي ه أك غير صحي  فيما ةتالع باليامو

كباد .. فاني أجـز أةها األخوة أف المسلمين لو صدقوا في احتفاله  بهذه الذكرل المباركة من 
منطلع استرضاء اهلل سبحانو كعاالىن كانطبلقان من عحققه  بما أمرى  اهلل سبحانو كعاالى ككلفه  

شمل ىذه األمة من شتاتن كأف ةؤلف بين أفرادىا بون لكاف ذلك كافيان كحده ألف ةجمع 
كجماعاعها كأف ةايدىا مرةن أخرل إلى صراط اهلل سبحانو كعاالى الواحد كالموحد. لو أف احتفاؿ 
المسلمين اليـو بهذه الذكرل كاف احتفاالن حقيقيان ال عقليدةانن كلو ابتغي من كراء ذلك مرضاة اهلل 

 .سبحانو كعاالى
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ء ذلك أةضان نتيجةن أخرلهلل لرأةنا أف المسلمين كقد اعحدكان كقد عادكا إلى صراط كلرأةنا من كرا
اهلل سبحانو كعاالى الواحد كالموحد كما قلتن لرأةنا أنه  عادكا ةمتلكوف القوة التي ةستطياوف أف 

 .ةحالنوا بها حقوقه ن كأف ةستايدكا بهذه القوة ما استلب من أكطانه 

ا اإلخوة عحوؿ من عملو ةيبتغى بو رضى اهلل سبحانو كعاالى إلى مظاىر كلكن األمر كما عالموف أةه
عقليدةة ةيبتغى بها المحافظة على التراثن ةبتغى بها المحافظة على عاداتو كعقاليد قد نراىا 
مقدسةن ةجب اإلبقاء عليها. ىذا ىو الدافع األغلب الذم ةحمل ىذه األمة على أف ال عنس 

لتفت بين الحين كااخر إلى ماال  عارةخها األغرن فترفع الرأس بهذه ذكرةاعها الازةزةن كأف ع
 .الماال  عاليانن ىذا الدافع ال عبلقة لو برضى اهلل سبحانو كعاالى

قلنا مراران كنقولها دائمانهلل عبلقتنا باهلل عز كجل إنما عنطلع من ىوةتنا التي عيلخه في أنها عالن أننا 
لىن كأف اهلل سبحانو كعاالى ىو موالنا الذم ال مولى لنا سواهن ىذه عبيده مملوكوف هلل سبحانو كعاا

ىي الحقيقة التي ةنبغي أف ننطلع منها إلى كظائفنا كإلى أعمالنا كإلى احتفاالعنا كاحتفاءاعنا بأمثاؿ 
ىذه الذكرةات المباركةن كلكن ىذا الراور غاض أك كاد أف ةغيض من نفوس الكثرة الكاثرة من 

 .ىذا الاالرالمسلمين في 

من ى  الذةن ةتلمسوف مكاف عبودةته  هلل عز كجلن فيستثيركف مراعر ىذه الابودةة كةوقظوف  
كوامنها ث  ةالطبغوف بحقيقتها؟ ث  إنه  ةقفوف من ماتقداعه  كسلوكه  عحت مظلة ربوبية اهلل عز 

الذةن  منوا  كجلن كقد علموا أف اهلل ىو موالى  الذم ال مولى له  سواه؟ )ذلك بأف اهلل مولى
 (كأف الكافرةن ال مولى له 

في ىذا الاالرن كأصب  ارعباط  -أةها اإلخوة  -ىؤالء الذةن ةالطبغوف بهذه الحقيقة غدكا قلة 
أكثر المسلمين اليـو بتارةخه  اإلسبلمي ارعباط اعتزاز أمةو بتارةخهان أصب  ىذا االرعباط أشبو ما 

ةيذكر كةباث النروة في رؤكس األحفاد الذةن جاؤكا ةكوف باعتزاز أم أمة من الناس بماضو أغر 
 .من باد ذلك السلف

الغرب أةضان ةحتفلوف مثل ىذا االحتفاؿن الدكؿ الباغية البايدة عن دةن اهلل عز كجل ىي األخرل 
عاتز بأمجادىا التارةخية مهما كانت متطورةن كبايدةن عنها في السلوؾ كالتطبيع؛ عمله عقليدم دأبت 
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 .على السير على منوالو األم  كلها

كإال فحدثوني أةها اإلخوة كيف ةمكن أف ةجتمع نقيضاف في حياة أم أمة من األم  فضبلن عن 
المسلمين؟ كيف ةمكن أف نحتفي بذكرل إسراء سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إلى بيت 

هللن كأنو اإلنساف الذم المقدسن ث  بذكرل الاركج بها إلى السموات الالىن كقد علمنا أنو رسوؿ ا
 أكحي إليو بررعو من قبل اهلل سبحانو كعاالى؟

كيف ةمكن أف نجمع بين احتفالنا بهذه الذكرل كبين إعراضنا كل اإلعراض عقرةبان عن التاالي  
 التي كضاها بين أةدةنا؟ كعن الوصاةا الذم عركها لنا باد رحيلو إلى الرفيع األعلى؟

  ىذا الدةن كمبادئو السلوكية كاألخبلقية المختلفة كالمتنوعةن نترؾ كيف ةمكن إذا ذيكرنا بماال
كنتأبى على ىذه التاالي  مؤثرةن االنالياع ألكلئك ااخرةن الذةن ما فتئوا ةحاربوف ىذا الدةن 

 كةحاربوف رسوؿ ىذا الدةن محمدان صلى اهلل عليو كسل ؟ كيف ةمكن أف ةجتمع ىذاف النقيضاف؟

كىي مكرمة عظيمة غرةبة أةد اهلل  -فتخران ماتزان بذكرل اإلسراء كالماراج كيف ةمكن أف أحتفل م
حتى إذا دعيت إلى عطبيع أكامره عأبيتن بل ثرت ربما  -بها رسولو محمدان صلى اهلل عليو كسل  

على ىذه التاالي ن حتى إذا ذيكٍّرت بمنهجو بالفضيلة التي عحٌلى بها ث  علمنا كيف نثبت عليهان 
هان كنوثر علك الاادات ااسنة التي ةزدىي بها الغرب أك الررؽ محاربين بل مبتادةن كل نتأبى علي

االبتااد عن ىذه التاالي  التي ل  ةالمنا إةاىا رسوؿ اهلل اختراعان من رأسون كإنما إببلغان أبلغنا إةاىا 
الله  إال أف من ربو كمواله سبحانو كعاالى. أنا ال أعل  كيف ةمكن أف ةجتمع ىذاف النقيضاف؟ 

 .ةكوف التحليل كما قد قلت لك 

احتفاالعنا غدت عمبلن عقليدةانن غدت عابيران عن اعتزازنا بالتارةخ ألنو عارةخن غدت عابيران عن 
ارعباطنا بأمجادو سابقة ناتز بها كما عاتز أم أمة بأمجاد سابقة لهان كما عاتز فرنسا بثورعها الفرنسية 

ابتادت عن عادات أكلئك الذةن قاموا بتلك الثورة قبل أكثر من رغ  أنها عطورت ث  عطورت ك 
 .قرنين من الزمن. ىذا ىو مانى احتفاؿ المسلمين بذكرةاعه  الدةنية أةان كانت

ةال  أف نقوؿ إف اإلسبلـ غرةبه في ببلد المسلمينن ككما قد قلت  -أةها اإلخوة  -كمن ث  
ين ليست أقل من غربتو في ببلد الغرب أبدانن بل أكثر من مرةهلل إف غربة اإلسبلـ في ببلد المسلم

أكاد أقوؿ في باض األحيافهلل إف غربة اإلسبلـ في ببلدنا اإلسبلمية أصبحت أشدن كأصب  
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اإلسبلـ الذم كانت ماالمو عاجان عتوج بو ىذه الببلدن أصب  ىذا اإلسبلـ كسائ و غرةبو غرةب 
بهذا السائ  الذم ةخب في شوارعها كفي  ةجوب أطراؼ مدةنةو ال عل  لو بهان كال عل  للناس

أسواقها. أكاد أقوؿ إف غربة اإلسبلـ في ببلد المسلمين غدت أكثر سوءن من غربتو في بلد 
كلقد كنت كال أزاؿ أقوؿهلل ةا عجبان إف ذلك الالراع الذم قاـ في فترةو من الفترات في .الغرب

حجاب الذم ةنبغي أف ةوضع على رأس فرنسا بين الاقيدة اإلسبلمية التي عتمثل في الحرمة كال
الفتاة كأف عاتز بو الفتاةن قاـ صراعه بين ىذه الحرمة اإلسبلمية كبين عيارات من الاادات المخالفة 

في فرنسان كسار ىذا الالراع ردحان من الزمنن ث  ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أف انتالر 
نت النتيجة أف انتالرت الحرمةن كانت النتيجة الحعن أف انتالرت الفضيلة بالنسبة ألصحابهان كا

أف انتالر الحجاب اإلسبلمي السلي  الذم ال افراط فيو كال عفرة ن انتالر ذلك في ببلد الكفرن 
كأنغضى أكلئك الذةن كانوا ةواجهوف ىذا باشمئزازن أنغضوا الرؤكس كأعلنوا عن الحرةة التي ةنبغي 

 .ارس حرةتو كما ةراءأف عترؾ فسيحة المجاؿ لكل من أراد أف ةم

عنطع بلساف الحاؿ أف لئلسبلـ أف ةابر عن ذاعو كما ةراء  -أةها اإلخوة  -كىا ىي ذم فرنسا 
ضمن ساحة الحرةةن كنحن ال نخالف ىذا القيد كال الررط أبدان. أعلنت فرنسا أف لئلسبلـ أف 

اار الحرمة. أعلنت ةالن عن كجوده كبأجمل حلية كبأبرز شاارو من شاارات الفضيلةن أال كىو ش
فرنسا أف لئلسبلـ أف ةالن عن شااره ىذا في المدرسة في الثانوةة كفي الجاماةن كما ةنبغي أف 

 .ةضيع السبيل على ىذه الفضيلة أبدان 

إذان اإلسبلـ ليس غرةبان كل الغربة في دةار الغربن بل اإلسبلـ غرةب في كثيرو من األصقاع الاربية 
غرةبه في ببلد الغرب التي ل  عفت  باد فتحان إسبلميانن كالتي نال  أف  كاإلسبلمية أكثر مما ىو 

 .كثيران من بقاعها عالن الالمانية منهجان لها

أةها اإلخوة .. النتيجة التي ةنبغي أف ننتهي إليهان ىي أننا نحن المسلمين طالما كاف ارعباطنا 
ـ براارات كبأقواؿ حتى إذا بحثنا عن باإلسبلـ ارعباطان عقليدةانن طالما كاف اعتزازنا من اإلسبل

مضمونات لها ل  ناثر على شيءن فاننا لن نجني من ىذا اإلسبلـ شيئان مما كعدنا بو رب ىذا 
اإلسبلـ. كلكن إذا  ؿ اعتزازنا باإلسبلـ إلى عملو كعطبيعن كإذا فسرنا عمسكنا بالراارات 

د الضمانة التي ضمنها رب الاالمين با -بتمسكنا بما عحتها من مضامين كعطبيقاتن فأنا أضمن 
أف ةبدؿ اهلل ذلنا عزانن كأف ةنهي عرردنا كشتاعنا كةجمع شملنا باد ذلكن كأف ةايد إلينا  -لاباده 
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حقوقنا التي استلبت منان كأنا بذلك ضمين ككفيلن كما قيمة أف ةضمن إنسافه مثلي ىذا إال أف 
كعاالىهلل "كىنيرًةدي أىف ن مين  عىلىى ال ًذةنى اٍستيٍضًافيوا ًفي  عكوف ضمانتو عردةدان كصدلن لضمانة اهلل سبحانو

اأٍلىٍرًض كىنىٍجاىلىهيٍ  أىًئم ةن كىنىٍجاىلىهي ي اٍلوىارًثًينى". كلكنك  جمياان عالموف متى ةكوف ذلك أةها األخوة؟ 
 متى ةكوف المستضافوف ى  األقوةاء كالوارثين؟

كعندما ةستمسكوف بحبل اهللن كعندما ةاتالموف بالمبادئ عندما ةاتز المستضافوف بدةن اهللن 
التي أكحى إلينا بها اهلل سبحانو كعاالىهلل "كىعىدى الل وي ال ًذةنى  مىنيوا ًمنكيٍ  كىعىًمليوا الال اًلحىاًت 

ا اٍستىٍخلىفى ال ًذةنى ًمن قػىٍبًلًه ٍ   ."لىيىٍستىٍخًلفىنػ هيٍ  ًفي اأٍلىٍرًض كىمى

 

  ستغفر اهلل الاظي أقوؿ قولي ىذا كأ
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 ٔفؾبد شٙو شؼجبْ فٟ ظً ِب ٔزمٍت ثٗ ِٓ ِؾٓ ٚأىِبد

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

ف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أ
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .ا المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىكأكصيك  أةه

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

إٌف اهلل سبحانو كعاالى ةحب من عباًده أف ةيكثركا من االلتجاء إليون كالتضرع بين ةدةون كالتذلل في 
رحابو؛ ذلك ألف اإلنساف مهما كصف نفسو بالابودةة هلل عز كجل لن ةبرىن على صدؽ دعواه 

 .كاف كثير االلتجاء إلى اهللن كثير التضرع بين ةدةون كثير التبتلن كثير التذلل في رحابوىذه إال إذا  

كمن أجل ىذا فقد اقتضت حكمة اهلل سبحانو كعاالى أف ةبتلي اهلل عز كجل عبادىه بين الحين 
كااخر بألواف من المحن كالردائدن حتى عكوف ىذه الردائد ميذكٍّرة له  بما ةحب له  أف 

هن ذلك ألف اإلنساف إذا كجد نفسو حياعو كلها مملوءن بالنا  كاأليعطياتن ككجد ساعات ةفالو 
حياعو فٌياضة باألمن كالطمأنينةن كنظر فوجد أف األخطار كلها بايدة عنون في مثل ىذه الحاؿ لن 
إف ةجد ما ةباثو إلى التجاء أك عضرع بين ةدم اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل القائل في ميحك  كتابوهلل "

 ."اإلنساف ليطغى أف ر ه استغنى

كاإلنساف من شأنو أف ةأخذ بو الفرح كالمرح إذا كجد أف نا  اهلل ال عنقطع عنون كأف أخطار الدنيا 
بايدة عنو. فكاف من مظاىر حكمة اهللن بل من أبرز مظاىر رحمة اهلل باباده أف ةباث بين الحين 

 .ةلتجئ إلى اهلل كةتضرع بين ةدةو كااخر إلى اإلنساف ما ةحملو على اليقظةن لكي

صحي ه أف اإلنساف فقير إلى اهلل في كل أحوالون في حاؿ صحتو كرغده كغناهن كلكن اإلنساف 
ةنسى حقيقتو إذا كجد أف النامة دائمان ال عفارقون فمن أجل ىذا ال بد لو من ميذىكٍّراتن كالميذىكٍّرات 

و عبدان ضايفان مهينان هلل عز كجلن إنما ىي المالائب التي عايد اإلنساف إلى ىوةتو كعاٌرفو بحقيقت
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 .كالمحن. كنسأؿ اهلل الافو كالاافية

ىذه المالائب ىي التي عوقظ اإلنسافن كىي التي عذكره بحقيقتو سواء كانت مالائب كيلٌية أك 
مالائب من نوع المحن كاالبتبلءات الخاصة أك الجزئيةن كنقطة الضاف في حياة المسلمين اليـو 

  قلما ةلتجؤكف إلى اهللن كقلما ةتضرعوف بين ةدم اهلل سبحانو كعاالى على الرغ  من أف كثيران أنه
من األزمات عمر به ن كأف كثيران من  الرزاةا عحيع به ن كلكنه  مع ذلك كفي أكثر األحياف 
بتيبلن". بايدكف ساىوف عن ىذا المانى الذم ةنبهنا إليو اهلل عز كجل من خبلؿ قولوهلل "كعبتل إليو ع

كالتبتل ىو شدة الضراعة بين ةدم اهلل عز كجلن كإذا ابتلي اإلنساف بقسوة القلب ىذه حتى ل  
عاد الرزاةا كالمحن عوقفو كعجالو ةتذلل مستغفران  ةبان إلى اهللن فقد عودٌع من ىذا اإلنساف الذم 

 .غدا شأنو بهذا الركل

الكبرلن جال اهلل سبحانو كعاالى في عمر كقد جال اهلل سبحانو كعاالى كىذه من مظاىر رحمتو 
اإلنساف كعلى مدل مراحل حياعو ماال  بوساو أف ةقف عندىا ليتذكر اهلل سبحانو كعاالىن كليرل 
ىنالك شدة مغفرة اهلل سبحانو كعاالى كرحمتو بون فكأف اإلنساف عندما ةقطع عمره ىذا سيران من 

دةنتين ةجد بين كل مرحلة كأخرل استراحة ةقف الدنيا إلى ااخرةن كأنو ةسير في طرةعو بين م
عندىا ليستايد قوعو كليستايد نراطو كلياود إلى باض ما قد ةحتاج إليو فيالل  من شأف نفسون 

 ...عمامان الامر كذلك

جال اهلل سبحانو كعاالى كأنت عجتاز حياعك ىذه من الدنيا إلى ااخرةن جال لك في طرةقك إلى 
ل  مكانية؛ لتقف عندىا كقد ذكرعك ىذه الماال  باهللن كذكرعك باظي  رحمة اهلل ماال  زمانية كماا

اهلل إف كنت قد شردت عنون كذكرعك باظي  مغفرعو إف كنت قد ارعكبت شيئان من األكزار 
كالمااصي في جنبو سبحانو كعاالى. عقف أماـ ىذه االستراحة أك عندىا فتضرع كعلتجئ كعستغيث 

ى أف ةغفر لك ذنبك كأف ةيالل  لك حالكن كإذا بك قد غدكت كيـو كعسأؿ اهلل سبحانو كعاال
كلدعك أمك عااكد السير في طرةقك إلى اهلل كأنت نري ن كقد زاةلتك المااصي التي أثقلت  

كواىلكن حتى إذا كصلت إلى مالمة أخرل كقد عالقت بك أشوابه من المااصي األخرل عقف 
 .متبتبلن  ةبان إلى اهلل سبحانو كعاالى عند علك المالمة الثانية مستغفران متضرعان 
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ىذه الماال  قٌل من ةنتبو إليهان كىذه الماال  قٌل من ةقف عندىا ليجدد عهده مع اهلل كليجدد 
 .اصطبلحو مع اهلل سبحانو كعاالى

كنحن أةها األخوة في مىالمة اليـو من ىذه الماال  على طرةقنا كنحن غادكف ك ةبوف كذاىبوف إلى 
حانو كعاالىن ىذه المالمة عتمثل في ىذا الرهر الاظي ن شهر شاباف المبارؾن ىذه المالمة اهلل سب

الكبرل مثابة التجاء إلى اهلل لمن أراد أف ةاود فيلقي عن كاىلو عبء األكزار التي عحملهان كلقد 
صٌ  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أحادةث كثيرة بفضل ىذا الرهرن كصحت عنو أحادةث  

ثيرة في فضل لباب ىذا الرهر أال كىو ليلة النالف من شاباف كةـو النالف من شاباف أةضان. ك
ركل النسائي من حدةث أسامة بن زةد رضي اهلل عنهما قاؿهلل قلت ةارسوؿ اهلل ما رأةتك عالـو من 
شهرو كرهر شاباف. فقاؿ عليو الالبلة كالسبلـهلل "ذلك شهره ةغفل عنو الناس كفيو عرعفع األعماؿ 

 ."لى اهلل سبحانو كعاالى فأحب أف ةرعفع عملي إلى اهلل كأنا صائ إ

ىذا الحدةث كمثلو كثير .. ةبين لنا فضيلة ىذا الرهر كلو من أكلو إلى  خرهن كىو مالمة في 
طرةقنا في رحلة عمرنا إلى اهلل سبحانو كعاالىن كأحادةث أيخرل كردت في فضيلة ليلة النالف من 

صلى اهلل عليو كسل  فيما ةركةو الطبراني في ماجمو كابن حباف في شاباف. ةقوؿ رسوؿ اهلل 
صحيحو من حدةث مااذ بن جبلهلل "إذا كاف ليلة النالف من شاباف فالوموا ةومها كقوموا ليلهان 

 "فاف اهلل سبحانو كعاالى ةطٍّلع إلى عباده في علك الليلة فيغفر للجميع إال لمررؾو أك حاقد

بن الحارث عن عائرة رضي اهلل عنها قالتهلل قاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل  كقد ركل البيهقي عن الابلء
عليو كسل  ليلةن ةاللي فسجد فأطاؿ السجودن فخريت أنو قد قيبضن فقمت فحركت إصباو 
فتحرؾ فادتن فلما قاـ من سجوده كانتهى من صبلعو. قاؿ لي ةا عائرةهلل "أظننتي أني أخيس 

هلل ال كاهلل ةا رسوؿ اهللن كلكني  بًك" أم أنني غدرت بًك كذىبت في ليلتك إلى مكاف  خرن قلتي
خريت أنك قد قبضتن أم من كثرة عأخرؾ كعلبثك في سجودؾ. فقاؿهلل "أعدرةن أم ليلة ىذه؟ 

قلتهلل اهلل كرسولو أعل . قاؿهلل إنها ليلة النالف من شاباف ةنزؿ اهلل سبحانو كعاالى فيها إلى 
ون ىل من مسترح  فأرحمو؟ كةؤخر أىل الحقد كما السماء الدنيا فيقوؿهلل ىل من مستغفر فأغفر ل

ى "ن أم ةؤخر أصحاب القلوب التي غرتها األحقاد كالضغائن كل  عجد من التزكية ما ةايدىا إلى 
 .صفائها كنقائها ةتركه  اهلل سبحانو كعاالى كما ى 
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ةع ىذا الامر الذم أعود فأقوؿ ىذه مالمة إذان من الماال  التي عنادةنان كنحن نسير إلى اهلل في طر 
قيضو اهلل عز كجل لنان كما أحوجنا إلى أف نتحوؿ إلى ىذه الماال  أك االستراحاتن فآثامنا كثيرة 
كمالائبنا شتىن كقلوبنا قاسيةن كأزماعنا متسلسلة ال عتناىىن كال سبيل للخركج من ىذه الماضبلت 

إلى ىذه الماال  فنجأر إلى  كللتحرر من ىذه المااصي كللتخله من ىذه األزمات إال أف نتحوؿ
اهلل بالركول كنالدؽ بااللتجاء إليو سبحانو كعاالى بقلوبو فٌياضة بمراعر الابودةة هلل عز كجلن 

كقد فرغت من حب األغيار كالخوؼ من األغيارن كعاظي  األغيارن كعهيأت لمحبة اهلل الواحد 
 .القهارن الذم ال إلو سواه

لى اهلل سبحانو كعاالى لييالل  شؤكننان كلييالل  شؤكف إخواف لنان ما أحوجنا إلى أف ندعو كنلتجئ إ
كليرحمنا كليغفر لنا كليايدنا إلى صراط الوئاـ كصراط الحب كاالعفاؽن كل ىذه المالائب نلتفت 
ةمنة كةسرة نجدىا كقد عحولت من حياعنا إلى ما ةربو سحب متراكمة سوداء غٌرت على حياعنان 

وبنان كالاجيب أننا عندما نتذكر ىذه المآسي أةان كانت ناالجها باقولنا كعسلل منها الظبلـ إلى قل
فق ن ناالجها بأفكارنان ناالجها بتالوراعنا بالجدؿ بالحوار. كلكننا ال نتذكر أبدان أف ناالجها 
باالستجابة لقوؿ اهلل عز كجلهلل "ففركا إلى اهلل إني لك  منو نذةر مبين" كالفرار إلى اهلل كيف 

وف بالتضرع كما قلت لك  بين ةدةون الفرار إلى اهلل بأف عتجرد عن قواؾ الفكرةة ةكوف؟  ةك
كالاضلية كالاقلية كأف عقوؿ بكل شراشرؾهلل الله  ال حوؿ لي كال قوة إال بكن كقد التجأت إليك 
كأنا كتلة من الضافن كأنا استرحمك فارحمنين أسألك الله  أف عغفر لي فاغفر لين أسألك الله  

حاؿ ىذه األمة فأصل  الله  حالهان أسألك الله  أف عجمع إخواني المؤمنين ىنا  أف عالل 
كىناؾ كىناؾ على صراطك فاجمع الله  شملهان الله  إني أسألك أف عرفع أةدم أعدائك عن 
عبادؾ الالالحين كأنت المستجابن كأنت الذم ةلجئ إليك الاباد كأنت الملجئ كال ملجئ 

وؿ كمن كل طاقة كمن كل ما قد ةتراءل لنا أنا نملكو ... أةن ى  سواؾن لقد عجردنا من كل ح
 .الذةن ةمضوف ليله  بهذا الدعاء

عأملوا أةها األخوةن ال أقوؿ في حاؿ الفاسقينن فالفاسقوف قد حجبوا عن ىذه الحقيقة التي 
نقولهان كةوشك باذف اهلل أف ةرعفع الحجاب ةومان ما عنه ن كلكني أعحدث عن كثير من 

سلمين. غدا اإلسبلـ في حياعنا إسبلمان فكرةانن غدا اإلسبلـ في حياة كثيران منا إسبلـ أخذو كردن الم
إسبلمان عقبلنيان. كنحن ال نبخس برأف الاقل أبدانن لكننا نجال الاقل خادمان للقلب كالوجدافن 
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ي محارةب ىذه الاقل ةنبغي أف ةكوف سراجان ةوصلنا إلى ىذه الماال  التي حدثتك  عنهان فنقبع ف
الماال  بالدؽ االلتجاء إلى اهللن كبالدؽ التضرع إلى اهلل. أةن نحن من قوؿ اهلل عز كجلهلل "كقاؿ 

 ."ربك  ادعوني أستجب لك 

نحن نال  أف ىنالك أخوة لنا في أطراؼ ىذا الاال  ال عمر ساعة إال كفيه  من ةتذلل بالدؽ 
أف ىنالك عيونان عذكب بكاءن بين ةدم اهلل  كإخبلص في االلتجاء إلى اهلل سبحانو كعاالىن نال 

سبحانو كعاالى عستنزؿ من سمائو النالرن عستنزؿ من عليائو القوةن عستنزؿ من عليائو الغضب 
ألعداء اهلل سبحانو كعاالى كأعدائه ن ىؤالء الذةن عجلت كحوش الغابات أمامه  ككأنه  خير من 

ل  ندعوا مثله ؟ لماذا ةكوف ناليبنا الفكر كالبحث البرر جمياانن فلماذا ال نؤٌمن على دعائه  إف 
 كالنقاش فق ؟ كأكلئك رأس ماله  صدؽ االلتجاء إلى اهلل عز كجل؟

أكلئك شدكا أنفسه  إلى ماضي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةـو كاف ةجأر طواؿ الليل ةتضرع 
و له  ليلة بدرن ةـو كاف إلى اهلل عز كجل أف ةنالر عالابة المسلمينن كأف ةحقع الوعد الذم قطا

ةدعو اهلل سبحانو كعاالى في ظلمات الليل ةـو األحزابن ةـو كانت الرة  عزمجر في ماسكر 
المرركين استجابةن ألمر اهلل سبحانو كعاالىن لماذا ال ةكوف شأننا كرأنه ؟ لماذا ال نتلقى الدركس 

فبلعنان كعخترؽ سوء حالنان كعجالنا منه !!؟ كما أحوجنا اليـو إلى أف نتلقى الدركس التي عخترؽ غ
ننتقل من اإلسبلـ الكبلمين اإلسبلـ النظرم إلى اإلسبلـ الفالين إلى اإلسبلـ الذم ةالل القلب 

 .باهلل سبحانو كعاالى

كإنا أماـ استراحة في طرةقنا إلى اهلل سبحانو كعاالى من جملة ىذه االستراحات الكثيرةن ىي 
لمالمة التي حدثتك  عنها فلنمؤل ىذا الرهر المبارؾ أك الباقي استراحة شهر شابافن ىي ىذه ا

من ىذا الرهر بالدؽ التضرع إلى اهللن بالدؽ االلتجاء إلى اهلل عز كجلن أف ةالل  اهلل حالنا 
كأف ةرأؼ بنا كأف ةرحمنان كأف ةرفع الضراء عنا كعن إخواننا جمياانن ث  نلجئ إلى اهلل سبحانو 

ننا المسلمين جمياان في مرارؽ األرض كمغاربهان لئن ل  نكن نستطيع كعاالى أف ةالل  حاؿ إخوا
أف نرارؾ أكلئك الناس في قطراتو من الدـ نرةقهان فاف بوسانا أف نرترؾ ماه  بالدعاء؛ دعاءو 

 . صادؽ كاجف ةنطلع من األعماؽن كلال صدؽ الدعاء ةكوف انجع من االشتراؾ بالدماء

 . ظي أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الا
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 أؽَت إٌبً أْ ٠زووٛا أْ ٠مٌٛٛا إِٓب ُٚ٘ ال ٠فزْٕٛ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

ه ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحد
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .نبة بتقول اهلل عاالىكأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذ

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

 ما أقرب عوفيع اهلل سبحانو كعاالى كنالره من عباده مهما طالت الطرؽ كعاقدت السبل إلى ذلك
كما أباد ىذا التوفيع كىذا النالر عنه  أةضان مهما عيسرت السبل كعقاربت بينه  كبين ذلك ..

 .الطرؽ أةضان 

 :كمرد ذلك إلى شرطو أساسي ال بدةل لواألمر بايد كقرةب بآف كاحد 

كلما كاف المسلموف صادقين مع اهلل سبحانو كعاالى دنى إليه  النالر كطوةت السبل الطوةلة 
بينه  كبينون ككلما اختفت دالئل الالدؽ في حياعه  مع اهلل سبحانو كعاالى عاقدت السبل بينه  

عارج إلى ذلك مهما الحت له  أف كبين النالر مهما الحت له  أنها مابدةن كطاؿ الطرةع ك 
 .الطرةع إلى ذلك قالير

الالدؽ الالدؽ مع اهلل سبحانو كعاالى ىو ثمن النالرن كال عسألوا عن السبل كال عسألوا عن 
إمكانيات األمر أك عدـ إمكانياعون كلكن إذا غاضت دالئل الالدؽ عن حياة المسلمين فاف 

 .ربما األمور اليسيرة عغدك عليه  عسيرةن بل مستحيلةن 
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ك  كك  أةها اإلخوة كقفت أماـ  ةة في كتاب اهلل سبحانو كعاالى ألعبين فيها ىذا االمتحاف الاظي  
الذم ال ةراد منو إال شيء كاحدن إبراز الالدؽ أك عدـ الالدؽ لدل عباد اهلل سبحانو كعاالى 

 .الذةن ةدعوف اإلةماف بو كالتمسك بحبلو

لقالة التي عبدأ بقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "أىلىٍ  عػىرى ًإلىى اٍلمىئلىً  ةة في كتاب اهلل عز كجل في غمار ا
ًبيًل الل وً  ا نػُّقىاًعٍل ًفي سى " إلى أف ًمن بىًني ًإٍسرىائًيلى ًمن بػىٍاًد ميوسىىَٰ ًإٍذ قىاليوا لًنىًبيٍّ ل هي ي ابٍػاىٍث لىنىا مىًلكن

اٍلجينيوًد قىاؿى ًإف  الل وى ميٍبتىًليكي  بًنػىهىرو فىمىن شىًربى ًمٍنوي ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "فػىلىم ا فىالىلى طىاليوتي بً 
هيٍ " إلى فػىلىٍيسى ًمنٍّي كىمىن ل ٍ  ةىٍطاىٍموي فىًان وي ًمنٍّي ًإال  مىًن اٍغتػىرىؼى غيٍرفىةن بًيىًدًه  فىرىرًبيوا ًمٍنوي ًإال  قىلً  يبلن مٍّنػٍ

 . خر ااةات

االمتحاف .. ما عبلقة نهر كجده جنده من جنود اهلل سبحانو كعاالى في ما أكثر ما كقفت أماـ ىذا 
طرةقه  إلى مقاعلة عدك؟ ما عبلقة ىذا النهر إف شربوا منو أك ل  ةرربوا بالتوفيع أك عدـ التوفيع؟ 
بالنالر أك بادـ النالر؟ كلكن األمر أةها اإلخوة كاض  .. إف المسألة ال عكمن في سرو ةكمن في 

كلكن المسألة عكمن في سرو كراء صدكر ىؤالء الذةن ةزعموف أنه  مؤمنوف باهللن ىذا النهرن 
 .كمستمسكوف بحبل اهلل سبحانو كعاالىن كةبتغوف االنتالار ألنفسه  كلدةن اهلل سبحانو كعاالى

ليست ىي المه ن إنما  -أةان كانت  -كلكي ةتجلى الالدؽ ال بد من امتحافن كمادة االمتحاف 
المتحاف أةان كانت أداعو البد أف ةكرف أخيران عن الالدؽ أك عدـ الالدؽ لدل المه  أف ىذا ا

 .ىؤالء الناس

بنهرن كالشك أنه  كانوا على ظمأن  –كما قاؿ ذلك الذم كاف ةقودى  إلى ماركة   -ابتبلى  اهلل 
كقاؿ له هلل إف من شرب من ىذا النهر ليس منين كمن ل  ةطامو فانو منين أم ىو الذم اعتبره 

ان عندمن كاعتمد عليه  في الهدؼ الذم أساى إليو إال من اغترؼ غرفةن بيده لكي ةتوقى جند
 .بذلك المهلكة

ىذا االمتحاف أةها اإلخوة ىو سنة رب الاالمين في عبادهن في كل عالرو البد أف ةمتحن اهلل 
هاىا الغرائزن ال عباده إف بنهر كهذا النهرن أك بأم أمرو  خر من األمور التي عتالع بها النفوس كعتر

 .بد
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أنا أدعي أنني صادؽه مع اهللن محبه هللن منتالره لدةن اهللن ىذه دعوة كالبد أف ةتجلى إما الدليل 
على صدؽ ىذه الدعوةن كإما أف ةتجلى الدليل على كذب ىذه الدعوةن كاهلل ةال  سلفان إف كنت 

لمو الغيبي به ن إنما ةاامله  بناءن صادقان أـ لست بالادؽن كلكن اهلل ال ةاامل عباده بناءن على ع
على مالداؽ عل  اهلل بون ةاامله  بناءن على ما كقع في سلوكه  متفقان مع عل  اهلل سبحانو كعاالى 

 .بو. علك ىي سنة اهلل عز كجل في عباده دائمان 

 عرل ىل كقفت  عند ىذا االبتبلء البسي  في مظهرهن كلكن الذم ةنطوم على سرو كبيرو كىائلو في
 داخلو؟

ىل ربطت  بين ىذا االبتبلء لتلك األمة أك لتلك الجماعةن كاالبتبلءات التي ةمتحننا اهلل سبحانو 
؟  كعاالى بها اليـو

ىل ربطت  بين ىذا كذاؾن لتالموا ىل كنت  من أكلئك القلة الذةن ل  ةرربوا من ذلك النهر؟ أـ 
كأغمضت الاين عن ابتبلئو كأمرهن إنك  من الكثرة التي أكغلت في نهي اهلل سبحانو كعاالى 
 كغاصت في حمأة ما قد نهى اهلل سبحانو كعاالى عنو؟

 ىل قارنت  بين أنفسك  كبين أكلئك الناسن لتالموا أنك  من أم الفرةقين؟

لو فالت  كلو عالورع  لما عتبت  على اهلل سبحانو كعاالىن عندما عركف أف الذؿ قد حاؽ بك  من 
كف أف المهانة قد أصبحت صبغةن لك ن عندما عركف أف اهلل سبحانو كعاالى األطراؼ كلهان عندما عر 

قد استبدؿ بغناك  فقرانن عندما عتالوركف كعركف أف اهلل سبحانو كعاالى قد استبدؿ بوحدعك  فرقةن 
 .كشتاعان 

نحن أةها اإلخوة من علك الكثرة التي أعرضت عن ابتبلء اهلل سبحانو كعاالى كل  عبالين كأخذت 
ؼ كعغرؼ من ذلك النهر كعررب عركم بذلك غرةزعها كرغبتهان نحن من ىذا الفرةعن كلسنا عغر 

من القلةن كلو كنا من القلة إذان لوجدع  أف نالر اهلل أصب  قاب قوسين أك أدنىن كلرأةت  أف 
 .التضارةس كالاقبات كلها قد انمحت مما بينك  كبين أعلى قم  النالر

البايد بينك  كبين النالرن كأف التضارةس كالاقبات التي عركنها  كلكن الواقع أف الطرةع ليس ىو
ليس ىي الحائل بينك  كبين الوصوؿ إلى النالرن إنما الحائل أف اهلل ابتبلك  فأخفقت  في 

االمتحافن ابتبلك  اهلل سبحانو كعاالى بأمورو كثيرةن كلكن لؤلسف أعرضنا عن أمر اهلل في ذلك  
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 :كلون ابتبلنا اهلل بخيارةن

أحدىماهلل أف نضحي بأىدافنا الدنيوةة كضماناعنا المستقبلية أف نضحي بذلك في سبيل عنفيذ أكامر 
 .اهلل التي أخذىا علينا

الخيار الثانيهلل أف نضحي بأكامر اهلل كأف نضحي بأحكامو في سبيل أف نضمن ألنفسنا كىمانن 
 .مستقبلنا الدنيوم أك مستقبل أكالدنا كبناعنا الدنيوم

ء كذلك االبتبلء الذم كضاو اهلل أماـ طائفة من عباده عندما نهاى  كى  على ظمأ أف ىذا ابتبل
 .ةرربوا من ذلك النهر

فساءلوا أنفسك  ىل نجحت  في ىذا االختبار أـ ل  عنجحوا؟ ك  كك  من األسر المسلمة التي 
قات الخمسة  ةزع  كله من األبوةن فيها أنهما مسلماف خاضااف هلل ةهرعاف إلى الالبلة في األك 

كلهان كإذا جاء موس  الحج عسابع أرباب ىذه األسر متجهين إلى بيت اهلل الحراـن كلكن 
 .االمتحاف ليس ىنا

 :االمتحاف ةكمن في أنك إما أف عغضي الطرؼ عن دةنك كعقوؿ البنتك

 .. ال بأس أف عنفاللي عن الحرمة التي أمرؾ اهلل بها

 .. شرفك اهلل سبحانو كعاالى بو كال بأس أف عكرطي عن رأسًك الحجاب الذم

 .. كال بأس أف علقي أمر اهلل كراءؾ ظهرةان ضمانةن للمستقبل الذم البد منو

كإما أف عقوؿ لهاهلل بل عمسكي ةا ابنتي بما أمر اهلل فهو الرزاؽ كىو المغني كىو المحي كىو 
ل عقلباعك المميت كىو الماطي كىو القوم كىو الماز كىو المذؿن عمسكي بأمر اهلل في ك

كأحوالكن كإف اقتضى األمر أف عضحي في سبيل ذلك بالمستقبل الوىمي الذم ةخوفنا منو 
الريطاف أك شياطين اإلنس كالجنن فضاي ذلك المستقبل الوىمي عحت قدميك كعودم إلى 

 .دارؾ

ذا نهره ماذا صنانا أماـ ىذا الخيار أةها اإلخوة؟ ىذا ىو النهر الذم ابتبلنا اهلل عز كجل بون بل ى
 .من األنهر التي ابتبلنا اهلل سبحانو كعاالى بهان النتيجة عارفونها جمياان أةها اإلخوةن كلك  ةالمها
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ككاهلل الذم ال إلو إال ىو لو كنا كتلك القلة التي عسامت فوؽ ذلك النهرن كاحتسبت ظمأىا عند 
كالرزؽن كلنالرك ن كألةدك  أعظ   اهلل سبحانو كعاالى إذان ألكرمك  اهلل بالمستقبلن كلغمرك  بالنا 

عأةيدن كلرفاك  من حضيض المهانة إلى مستول الازة كالكرامةن كاهلل الذم ال إلو إال ىو لو أنك  
أخذع  الخيار الذم ةرضي اهلل سبحانو كعاالى لرأةت  أف الذةن ةحرجونك  كةلجؤكنك  إلى مخالفة 

يدكا أكالدك  كبناعك  إلى حيث ةرضي اهلل شرع اهلل ةلحقونك  كةقبلوف األةدم لكي عاودكا كعا
سبحانو كعاالىن كلكن أمرنا اهلل ككسوست إلينا الرياطين فل  نثع بأمر اهلل ككثقنا بوساكس 

 .الرياطين

ما قيمة إةمافو ىذا شأنو؟ ما قيمة عالدةعو باهلل سبحانو كعاالى ىذا ىو مآلو؟ ال سيما إف علمت  أف 
إف ىو إال  -كاهلل أةها اإلخوة  -كثيرو من األحواؿ كالحاالت ىذا الذم عحمل عليو بناعك  في  

رعونةه ال ةغطيها أم قانوف بركلو من األشكاؿن كىنالك عجاكزات على نظاـ الدكلة ال عاالجها إال 
 .مواقف األمةن اعرفوىا ىذه الحقيقة

ةن كعندما ىنالك عجاكزات إف كقات ال ةقضي عليها كال ةذةبها إال موقف الراب أك موقف األم
عتخذ األمة الموقف الذم ةرضي اهلل سبحانو كعاالى فاف ىذه األمة عتلقى باد ذلك ال شكر اهلل 

 .كحده فق ن بل شكر الدكلة أةضان 

أقوؿ لك  ىذا لتالموا الحقيقة التي ةنبغي أف عستقر في أذىانك ن كلكن الحكمة كل الحكمة في 
ـٍ حىًسٍبتيٍ  أىٍف أف اهلل سبحانو كعاالى ما كاف ليدعك  لدعاكة ك  التي ال ةظهر صدقها من كذبها."أ

رىكيوا أىف ةػىقيوليوا  مىن   رىكيوا كىلىم ا ةػىٍالىً  الل وي ال ًذةنى جىاىىديكا ًمٍنكيٍ " " ل ن أىحىًسبى الن اسي أىف ةػيتػٍ ا كىىيٍ  الى عػيتػٍ
اًذبًينى" كىو ةال  ةػيٍفتػىنيوفىن كىلىقىٍد فػىتػىن ا ال ًذةنى ًمن قػىٍبًلًهٍ  فػىلىيػىٍالى    -مىن  الل وي ال ًذةنى صىدىقيوا كىلىيػىٍالىمىن  اٍلكى

لكن اهلل من سيرعو كسنتو في عبادهن أنو ال ةأخذى  بالمو  -كما قلت لك  قبل أف ةمتحننا 
الغيبي في حقه ن ال بد أف ةرةه  أف كاقاه  سيكوف مطابقان لالمون كعندئذو ةحاسبه  على الواقع 

 .منه ن ال على الال  الغيبي الذم كاف ةالمه  عنو سلفان  الذم صدر

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةله  المسلمين االعتزاز بهذا الدةن كأف ةجاله  من القلة التي 
 . عرفات فوؽ ذلك النهر كأنهر االبتبلء مستمرة كممتدة إلى قياـ الساعة
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 ػٕلِب ٠غلٚ اٌؾت شووبً ففٟ

 

 الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
ون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ كصفيو كخليلو خير نبي أرسل

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

من ةقوؿ فيهاهلل "ما أحببت شيئان إال كنت لو عبدانن كىو عز رأةت حكمةن البن عطاء اهلل السكندر 
كجل ال ةرةد أف عكوف عبدان لغيره"ن كقد علمت  أف حك  ابن عطاء اهلل ىذه أجمات األمة على 

أنها قبسه مقبسه من كتاب اهلل سبحانو كعاالى كسنة رسولو المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن ث  ىي 
 .الرباني لمواله كخالقو عز كجل أثره من  ثار شهود ىذا الاال 

ككجد من قاؿ من الالماءهلل لال الالبلة لو جازت بقراءة غير القر فن لجازت الالبلة بقراءة حك  
ابن عطاء اهلل. رأةتو ةقوؿهلل "ما أحببت شيئان إال ككنت لو عبدانن كىو عز كجل ما ةرةد أف عكوف 

قة لنهي القر ف بل لنهي اهلل سبحانو عبدان لغيره"ن كعأملت فوجدت أف ىذا الكبلـ عرجمة دقي
 .كعاالى في قر نو في  ةاتو كثيرةو عن الررؾ باهلل سبحانو كعاالى

كالررؾ ليس محالوران في أف ةتخذ االنساف  لهة من دكف اهلل عز كجل ةباةاها كةدةن لها بالوالء 
اهلل صلى اهلل  كالسجود مع اهلل سبحانو كعاالىن كما كاف دأب المرركين الارب قبل باثة رسوؿ

عليو كسل ن بل الررؾ لو مانى أكسع من ذلك بكثيرن كإال لما ص  قوؿ اهلل سبحانو كعاالى " قيٍل 
ا ًإلىَٰهيكيٍ  ًإلىَٰوه كىاًحده  ا أىنىا بىرىره مٍّثٍػليكيٍ  ةيوحىىَٰ ًإلىي  أىن مى فىمىن كىافى ةػىٍرجيو ًلقىاءى رىبًٍّو فػىٍليػىٍامىٍل عىمىبلن  ۚ  ًإن مى

 "ا كىالى ةيٍرًرٍؾ ًبًابىادىًة رىبًٍّو أىحىدناصىاًلحن 

كىذا ةاني أف ىنالك من ةؤمنوف باهللن كةاملوف عمبلن صالحانن كلكنه  ةرركوف مع اهلل سبحانو 
كعاالى غيرهن كىؤالء ةقينان ليسوا ى  المرركوف التقليدةوف الذةن عالموفن كىذا ىو أةضان مانى 
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أىٍكثػىريىي  بًالل ًو ًإال  كىىي  مٍُّررًكيوفى"ن كىذا ةنطبع على أمثالنا كعلى كثيرو قوؿ اهلل عز كجلهلل "كىمىا ةػيٍؤًمني 
 .من الناس الذةن زعموا أنه   منوا باهلل عز كجل ك منوا بوحدانيتو كعاشوا في ظبلؿ عوحيده

 ما مانى الررؾ الذم ةحذرنا اهلل عز كجل منو؟ ماناه أف ةزاح  محبة اهلل في فؤادؾ حب أم شيءو 
سواهن ىذا ىو الررؾ الخفي الخطير. أف ةزاح  محبة اهلل سبحانو كعاالى في فؤادؾ محبة أم 

شيءو سواهن فمن أحب نفسو كبلغ بحبو درجة الكبرةاء كدرجة الاالبية كاألنانيةن فقد أشرؾ باهلل 
حب عز كجلن أشرؾ مع اهلل ذاعون كجال من نفسو إلهان لذاعو؛ اعخذ من ىواه إلهان لنفسون كمن أ

مالو .. عجارعو .. داره حبان جالو ةنافس حب اهلل سبحانو كعاالى فقد أشرؾ باهلل عز كجلن ذلك 
ألف الذم ةحب شيئان ما فهو عبده كما ةقوؿ ابن عطاء اهلل. ذلك ألنو البد أف ةخضع لهذا 

فقد جالو المحبوبن كالبد أف ةدةن لو بالوالءن كال بد أف ةتباو اعباعان أعمى كما ةقولوفن كمن ث  
 .شرةكان مع اهلل سبحانو كعاالى

كمن أحب أكالده ىذا الحب المنافس لحب اهلل عز كجل أك أحب أىلو أك زكجو ىذا الحب 
المنافس لحب اهلل سبحانو كعاالىن فقد أشرؾ مع اهلل سبحانو كعاالى غيرهن كلو أننا نظرنا إلى 

قوؿ اهلل عز كجلهلل "كىمىا ةػيٍؤًمني أىٍكثػىريىي  قلوبنا كفحالنا مراعرىا الخفية لرأةنا في أنفسنا مالداؽ 
 ."بًالل ًو ًإال  كىىي  مٍُّررًكيوفى 

كىنا ةجدر بنا أف نقف أماـ ىذا المانى الجليل الذم ةنبهنا إليو ابن عطاء اهلل رحمو اهلل عاالىهلل 
 بد "ما أحببت شيئان إال كنت لو عبدان" ىل ىنالك شك في ىذا؟ إذا كاف حبك للريء لذاعون فبل

أف ةستابدؾ ىذا الريءن كدرجات االستاباد متفاكعةن ىذه حقيقة ال شك فيهان كاهلل عز كجل ال 
ةرةد منك ىذان ةرةد أف عكوف عبدان لو فق . كالدليل على ذلك علك ااةات الكثيرة التي ةحذرؾ 

مكانان لمحبة اهلل فيها من أف عررؾ مع اهلل غيرهن كمانى أف عررؾ مع اهلل غيره أم أف ةكوف قلبك 
غير اهلل سبحانو كعاالىن حتى كلو كاف على أساس الرركةن ىذا ىو الررؾ. كىذا ةيذكرنا بقوؿ اهلل 
ادان ةيًحبُّونػىهيٍ    عز كجل كك  نتذكر ىذه ااةة كنسترهد بهاهلل "كىًمنى الن اًس مىن ةػىت ًخذي ًمن ديكًف الٌلًو أىندى

دُّ حيٌبان لٌٍّلًو". ىذا ىو المقياس الذم ةميز الموحد الحقيقي عن المررؾ كىحيبٍّ الٌلًو كىال ًذةنى  مىنيوٍا أىشى 
 .مع اهلل سبحانو كعاالى
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إال أف اإلنساف قد ةتساءؿ مستركبلن فيقوؿهلل كلكن اإلنساف مطبوعه على أف ةحب كل ما قد 
ةقل اهلل  ةحتاج إليو؟ بل ىو مطبوع بغرةزعو على أف ةحب األىل كاألكالد كالزكجة كاألصدقاء. أل 
ًفض ًة عز كجل "زيةٍّنى لًلن اًس حيبُّ الر هىوىاًت ًمنى النٍّسىاًء كىاٍلبىًنينى كىاٍلقىنىاًطيًر اٍلميقىنطىرىًة ًمنى الذ ىىًب كىالٍ 

ٍيًل اٍلميسىو مىًة كىاأٍلىنٍػاىاـً كىاٍلحىٍرًث". فكيف ةمكن لئلنساف أف ةخالف غرةزعو أك أف ةثور على  كىاٍلخى
 ره اهلل سبحانو كعاالى عليها؟فطرةو فط

كالجواب عن ىذاهلل أف اإلنساف إذا عرؼ اهلل سبحانو كعاالى حع المارفة اعجو قلبو بالوالء لو دكف 
غيرهن كاعجو فؤاده بالحب لو دكف محبة سواهن إذا عرؼ اهلل بالفاعو الكاملةن كبآالئو التي ال 

من غير اهلل عز كجلن كلكنو إنما ةحبها ألنها عحالى .. كمن ث  فانو ةحب كثيران ككثيران من األشياء 
عوصلو إلى اهلل سبحانو كعاالىن ىو ةحب الماؿ باد أف أحب اهلل ألنو ةرل فيو مطيةن ةتبلغ بها 

 .كةالل بها إلى كل ما ةرضي اهلل عز كجل

ىو ةحب الزكجة كاألىل كاألكالد لكنو إنما ةحبه  ليجال منه  رأس ماؿ جهادم ةبني من خبلؿ 
الو ىذا األسرة التي أمر اهلل بهان كمن ث  ةتحبب إلى اهلل عز كجل برعاةة ىذه األسرة التي رأسم

 .أقامو اهلل عز كجل قيٍّمان عليهان ةتقرب كةتحبب إلى اهلل برعاةة أكالده كعربيته 

ةحب أصدقاءه كمن ةلوذكف بون كلكنو في ىذه الحالة ال ةحبه  مع اهلل كإنما ةحبه  في سبيل 
حبه  لكي ةكوف حبو له  مظهران ألمرى  بالماركؼ كنهيه  عن المنكر كعقدة  الناليحة اهللن ة

له  كلما اقتضت المناسبةن ث  ىو ةحبه  ألنه  مثلو ةارفوف اهللن كألنه  مثلو ةتقربوف إلى اهلل عز 
كجل فبينه  كبينو رح ن رح ه ةتمثل في مارفة اهلل عز كجل كةتمثل في السير على صراط اهلل 

 .حانو كعاالىسب

كخبلصة القوؿ أف ىنالك حبان مع اهلل كىنالك حبه في سبيل اهللن أما الحب مع اهلل فهو الررؾ 
الذم ةحذر اهلل عز كجل منو كىو الماني بقولو سبحانو كعاالىهلل "كىًمنى الن اًس مىن ةػىت ًخذي ًمن ديكًف 

ادان ةيًحبُّونػىهيٍ  كىحيبٍّ الٌلًو". الحب مع  اهلل ةنافس محبة اهلل عز كجلن كصورة ذلك كثيرة الٌلًو أىندى
 .ككاضحة كال داعي إلى ضرب األمثلة

أما الحب في سبيل اهلل فهو ذركة التوحيدن الحب في اهلل .. إذا أحب الابد ربو سبحانو كعاالى 
لى أصب  عبدان لو كحدهن ث  إنو ةنظر فيجد أنو ال بد أف ةتخذ سبيبلن إلى رضا اهلل إلى محبة اهلل إ
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عنفيذ أكامر اهلل إلى النهوض بالواجبات التي أمر اهلل عز كجل بهان كةنظر فيجد أف ىنالك كسائ  
ككسائل ال بد من اعخاذىا سيران إلى مرضاة اهلل عز كجل فهو ةبحث عنها في سبيل كصولو إلى 

تارىا اهلل عز كجل اهللن كإذا عثر عليها أحبها ألنها عوصلو إلى اهللن كعالع بها ألنها المطية التي اخ
 .لون لكي ةتبلغ بها في طرةقو إلى اهلل سبحانو كعاالى

عمامان كاإلنساف الذم أحب مطيةن أكرمو اهلل عز كجل بهان إنو ال ةحبها لذاعهان كلكنو ةحبها ألنو 
ةتبلغ بها إلى أىدافون ألنو ةتوسل بها للوصوؿ إلى أغراضو كأمانيون كالمؤمن لو ىدؼ كاحد في 

اة كلها أف ةالل إلى مرضاة اهلل كأف ةكرمو اهلل سبحانو كعاالى بالمغفرة كالرضان كال شك ىذه الحي
في أف لذلك سببلن كالماؿ من جملة السبلن كاألىل كاألكالد من جملة السبلن كاألصدقاء من 

جملة السبلن كربما كانت الزعامة من جملة السبل. فمن اعخذىا مطاةا إلى اهلل فبحبو هلل أحبه ن 
علك ىي ذركة التوحيدن كمن نسي اهلل في جنبها كأعرض عن اهلل كالتفت إلى ىذه األمور فقد ك 

 .أحبها مع اهللن كىو الماني بالررؾ الذم ةحذر اهلل عز كجل منو

ىذه خبلصة ما ةانيو ابن عطاء اهللهلل "ما أحببت شيئان إال ككنت لو عبدان كىو عز كجل ال ةرةد أف 
لله  اجالنا عبيدان لك كالله  اجال عبلقتنا باألغيار كسيلةن إليك كطرةقان عكوف عبدان لغيره " . فا

 . لبلوغ مرضاعك

 

 . أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  
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 حذار من متاليدم أكالدك  كبناعك  في ىذا الاليف

 

 

ا ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كم
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو 
كبارؾ  كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

إف نبينا المالطفى صلى اهلل عليو كسل  أكصانا فيما ص  عنوهلل إذا رأةنا دنيا متباة من حولنا كإذا 
رأةنا األىواء ىي التي عقود كىي التي عحك ن كإذا رأةنا الاالبيات ىي التي عتحك ن أكصانا حبيبنا 
المالطفى صلى اهلل عليو كسل  إذا رأةنا ذلك أف نارض عن األمور الاامة كمركبلعهان كأف ةررؼ  

كعاالى بها لخاصة كل منا ليكوف حارسان على أىل بيتو؛ ليكوف متتباان للتربية التي ألزمو اهلل سبحانو 
أسرعون ةربي أىلو كأكالده على النهج الذم ارعضاه اهللن كةحرس سيرى  ليل نهار على صراط اهلل 
سبحانو كعاالىن كةيدخل محبة ىذا الدةن كمحبة كتاب اهلل كااللتزاـ بسنة رسوؿ اهلل في شغاؼ 

 .أفئدعه . ىكذا أكصانا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فيما ص  عنو

ك  رٌددت على مساماك  الكبلـ الذم قالو عليو الالبلة كالسبلـ في ىذا الالددن كلقد رأةنا كل
اليـو مالداؽ ما قد حًذر منو رسوؿ اهلل كحىذ رن فلقد رأةنا الهول المتبعن كرأةنا الر  المطاعن 

ا كل ذلك .. كرأةنا اعباع كل إنسافو لهواهن كرأةنا الاالبية التي عقود في مكاف المنطع كالاقلن رأةن
فحع علينا أف نيطبع كصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن التي أرسلها إلينا من خبلؿ األجياؿ 
كالقركف قبل أرباة عرر قرنان أك ةزةدن حع  علينا أف نضاعف اليـو من عطبيع ىذه الوصية التي 

أىل بيتون إلى رعاةة أكصانا بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن أف ةنالرؼ كله منا إلى رعاةة 
أسرعون إلى حراسة سير أفراد ىذه األسرة على صراط اهلل سبحانو كعاالى. فهل عقوموف أةها األخوة 
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بما قد أكصى بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أـ إنك  أعرضت  عما أكصى بو؟ كلحقت  ما أمرك  
 الرسوؿ بأف عيارضوا عنو؟

ي أيحيل الجواب على كلو منك  لينظر إلى كاقع أمره كإلى ال أرةد أف أجيب عن ىذا الكبلـ كلكن
 .الاللة ما بينو كبين أفراد أسرعو

إف اهلل سبحانو كعاالى أناط بانع كل مسل ن أةان كاف شأنو كأةان كاف مركزهن مسؤكليةن كبيرة جليلة 
سون ةرعى شٌرفو اهلل عز كجل بهان كأكؿ خطوات ىذه المسؤكلية أف ةكوف اإلنساف قٌيومان على نف

دةن اهلل عز كجل في كيانو؛ إخبلصان هلل كالتزامان بأكامر اهلل سبحانو كعاالىن ث  عأعي الخطوة الثانية 
لتتمثل في رعاةة ىذا اإلنساف ألفراد أسرعو .. زكجو أكالده كبناعو. كعلك ىي الخاصة التي عٌبر بها 

م أشرت إليوهلل "فاليك بخاصة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عندما قاؿ في  خر الحدةث الذ
نفسك كدع عنك أمر الاامة"ن كإذا كنا نال  ىذه الحقيقةن كإذا كنا على ةقين من أٌف اهلل عز كجل 
ةسألنا ةـو القيامة عن خاصة أنفسنا قبل أف ةسألنا عن عامة ببلدنان فلنال  أف ىذا الذم قد بينو 

كعأكيدان لما قد بينو اهلل عز كجل من قبلن أل  لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ليس إال عوضيحان 
ةقل في محك  عبيانوهلل "كأمر أىلك بالالبلة كاصطبر عليها ال نسألك رزقان نحن نرزقك كالااقبة 
للتقول" أل  ةقلهلل "ةا أةها الذةن  منوا قوكا أنفسك  كأىليك "ن ككلمة األىل عاني الخاصة فهما 

قودىا الناس كالحجارة عليها مبلئكةه غبلظه شداده ال ةاالوف مترادفتاف "قو أنفسك  كأىليك  ناران ك 
 ."اهلل ما أمرى  كةفالوف ما ةؤمركف

كإذا كانت ىذه الوصية كاضحة كضوح الرمس في كبد السماء في كتاب اهلل عز كجلن كإذا  
 -أةها األخوة  -كانت عأكيداعها نيرة في سنة كأحادةث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فلنال  

أف ىذه المسؤكلية عتضاعف في مثل ىذا الاليف البلىبن فلنال  أف ىذه المسؤكلية عتضاعف 
كعزداد أىميةن عندما عغلع المدارس أبوابهان كعغلع الجاماات أبوابهان كةنترر الرباب كالفتيات عن 

 ةمين ىذا الاليف كعن ةساره إف بركلو عفومو كإف بدكافعن ككلك  ةال  ىذه الدكافعن كال أرةد
 .أف أطيل الحدةث عنهان كلك  ةرل ذلك

في مثل ىذه الحاؿ عزداد كعتضاعف مسؤكلية األبوةن اعجاه أكالدىما كال كاهلل ال جدكل ألم 
اىتماـو بأمر المجتمع باد أف ةقفز ىذا اإلنساف المهت  عن رعاةة أسرعو كاالىتماـ بهان كالجهاد 

ال جدكل ألم اىتماـ بمالير المجتمعن باقامة في سبيل اهلل عز كجل من خبلؿ رعاةتها. ال قيمة ك 
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المجتمع اإلسبلمي بما كراء ذلك من كلمات كبيرة جوفاء ال مانى لها إذا قفز اإلنساف إليها فوؽ 
 ."ىذه المسؤكلية التي أكصى بها رسوؿ اهلل كبلن منا بها. "عليك بخاصة نفسك

سبلمي؟ كما قيمة أف ال أرقد الليل ما قيمة أف ةأكل قلبي االىتماـ بمالير اإلسبلـ كالاال  اإل
بسبب اىتمامي بضركرة أف ةقـو المجتمع الذم عيطبع فيو شرائع اإلسبلـ؟ إذا كانت شرائع 

اإلسبلـ في بيتي عتحط ن إذا كاف أكالدم عقتناله  شباكات الاليفن إذا كانت بناعي عقتنالهن 
من األسباب. ما أغرب خوادع الاليف كشياطين اإلنس كالجن ككنت مارضان عن ىذا ألم سبب 

ىذا اإلنساف الذم ةارض عن ما أكصى بو رسوؿ اهلل! ث  ةبلحع كةسرم الىثان كراء ما أمر رسوؿ 
 !اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىذا اإلنساف باإلعراض عنو

ةتاليدكف أكالدك  كبناعك  في فرصة ىذا  -كما أكثرى   -أةها اإلخوة شياطين اإلنس كالجن 
ختلفةن ةتخذكف من الرطآف مثابةن كةتخذكف من النزىات كالماسكرات الاليف بالوسائل الم

مثابةن ةتخذكف من ذلك كلو مثابة ... كأنت  قبل   –كقد ةسمى برةئان  -مثابةن كةتخذكف من اللهو 
كل شيء أكلياء ىؤالء الرباب كالفتياتن مسؤكليته  كمسؤكليتهن منوطةه بأعناقك  أنت ن فلتالموا 

ك  إذا شرد عن صراط اهلل ث  اعبع شيطانان من شياطين اإلنس كالجنن فلن ةحمل أف شابان من أكالد 
إصر كمسؤكلية ىذا الرركد إال أنت  قبل كل شيءن أنت  كإذا شردت فتاةه عن حالن طهرىان 

كشردت متباةن شيطاف من شياطين اإلنس كالجن ليمزؽ مزةدان مما كانت عاتز بو من طهر كعفاؼن 
الدنيوم قبل األخركمن فلن ةتحمل مسؤكلية -أجل الرقاء  -ن الرقاء ث  لكي عضيع في براث

 .ذلك إال أنت  قبل كل شيءن نا 

كمهما غطى أحدنا نفسو كفٌر من ىذه المسؤكلية بالحدةث عن المجتمع اإلسبلمي كضركرة إقامة 
 المجتمع اإلسبلمي ككضع الخط  لكيفية التحرر من ىذه المجتماات التي ابتادت عن دةن اهلل

عز كجلن مهما كىثر ىذا الكبلـ كمهما أزبد كأرغى على ألسن قائليون فاف اهلل ال ةيخدعن فاف اهلل ال 
ةيأخذ بهذا الكبلـ األجوؼ. سيقوؿ لك اهلل سبحانو كعاالىهلل أل  عقرأ كبلمي فيما أكلت كأعرضتن 

ناران كقودىا الناس "كأمير أىلك بالالبلة كاصطبر عليها ال نسألك رزقان"ن "قوكا أنفسك  كأىليك  
 . كالحجارة عليها مبلئكة" .. إلى  خر ااةة

 



  

 ~1921 ~ 
 

أمرعك بأمر محدد كحملتك مسؤكلية محددةن جالت مسؤكلية زكجك أكالدؾ كبناعك منوطةن 
بانقكن فلماذا عتيو عن المسؤكلية التي حىٌملتك إةاىا؟ كعتراغل عنها بالكبلـ الذم لن ةخدعني؟ 

ز كجل كال بد من حدةث من ىذا القبيل ةواجو اهلل سبحانو كعاالى ال بد من كقفة بين ةدم اهلل ع
 .بو ىؤالء الناس

أةها اإلخوةهلل إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  حكي ن كحكمتو مظهر من مظاىر عأدةب اهلل لو 
كصدؽ عليو الالبلة كالسبلـن إذ ةقوؿ "أدبني ربي فأحسن عأدةبي"ن كمن مظاىر ىذا التأدةب أنو 

ى سيل  المسؤكليات إلى سيل  األكلوةات في درجات المسؤكليةن أجل كلنا ةنرد المجتمع نبهنا إل
اإلسبلمين ككلنا ةحل  باليـو الذم ةيطبع فيو دةن اهلل بحذافيره. كلكن ما السبيل إلى ذلك؟ ما 

 السبيل إلى أف عقي  بناءن باسقان ذا عررة أدكار؟

كعنسقها ث  عقي  منها سقف فوؽ سقف فوؽ  سبيل ذلك أف عأعي بالحجارة فترصفها كعجماها
سقف كإذا بالبناء قد عكاملن ما سمانا أف مجنونان من المجانين حل  ببناء من ىذا القبيلن ث  إنو 

جال من حلمو سدا كلحمة إلةجاد ىذا البناءن لن ةوجد البناء. أكجد الحجارةن أكجد المواد الخاـ 
قد نبع منو الكلن عجد أف ىذه الجزئيات قد عولدت الجزئيةن كاشغل كقتك بذلك عجد أف الجزء 

منو كلياتن ما المجتمع؟ المجتمع ىو األسر اإلسبلمية. كما األسر اإلسبلمية؟ زكجاف كأكالد 
كبناتن فاذا صىليحت األسر. أفتتالوركف أف عبلقي أسر صليحت كعحركت عحت مظلة ىذا الدةن 

لتالع بون أفتتالوركف أف ةكوف المجتمع الذم ةتألف كانتارت كباران كصغاران بمارفة ىذا اإلسبلـ كا
 !من ىذا األسر مجتماان شاردا؟ن مجتماان عائهان 

صبلح األسر ةساكم المجتمع اإلسبلمين كفساد األسر ةساكم المجتمع المنحرؼ عن دةن اهلل 
 سبحانو كعاالى. من الذم ةجهل ىذه الحقيقة أةها األخوة؟

لسبلـ "إذا رأةت شحان مطاعن كىولن متباانن كدنيا مؤثرةنن من أجل ىذا ةقوؿ عليو الالبلة كا
كإعجاب كل ذم رأم برأةو" كقد رأةنا كل ذلك "فاليك بخاصة نفسك" ىذا خطابه ةخاطب اهلل 

 .بو كل فرد فرد فرد فرد منك 

فتالوركا أف كل رب أسرة سمع كبلـ المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ىذان كانقاد لو قائبلنهلل لبيك 
م ةا رسوؿ اهللن ىا أنا ذا أساى لتنفيذ أمرؾ مجاىدان في عيقًر دارم كفي إصبلح خاصة ةا سيد
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نفسي كما قد طلبتن إذا لبى كل رب أسرة نداء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىذان كصبر 
 كصابر كصمد ضد كل ضائقة كضد كل ما ةالده عن ىذا السبيل كيف ةكوف الحاؿ؟

من ىنا كمن ىنا كمن ىنان ث  عبلقى ىذا اإلسبلـ نسيجان بسداه  عنظر فتجد أف اإلسبلـ قد نبع
 .كلحمتون كعكوف منو المجتمع اإلسبلمي السلي 

مرةن أخرل أةها األخوة أقوؿ لك هلل ةنبغي أف ناي الحقائعن ااخركف ةحطموف المجتمع اإلسبلمي 
ف فيو كما ةفال كثير من خبلؿ عحطي  خيلع األفرادن ال ةنظركف إلى المجتمع ككلو في حل  ةتقلبو 

من المسلمين الحركيينن ال إنما ةتاليدكف األفراد ذكوران ك إناثانن كةجالوف من مسرح ىذا الاليف 
البلىب فرصةن سانحة له ن ألنه  ةالموف إذا انترر الفساد ىنا كىنا كىناؾن كإذا ماعت األخبلؽ 

الفساد ةتبلقىن كإف ىذه  في صفوؼ الرباب كالفتياتن ث  ازدادت مياةن ىنا كىناؾن فاف ىذا
الميوعة عتجمع كةتكوف من ذلك عيار من الفسادن كإذا بهذا التيار الفاسد قد انبثع منو مجتمع 

 .فاسد

لماذا ةدرؾ أكلئك المبطلوف ىذا المنطع في التحرؾ من الجزئي إلى الكلين كنحن المسلمين ال 
ئين كىل لئلنساف أف ةنج  في ىذا ندرؾ ىذا المنطعن بل نأبى إال أف نهب  من الكلي إلى الجز 

 .الهبوط

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةلهمنا مارفة قدسية كصية رسوؿ اهلل ىذهن كأف ةجالنا أبطاالن في ىذه 
الساحة نتحرؾ مجاىدةن في دكرنا في بيوعنا على النهج الذم أمر اهلل عز كجلن نالمد صمود 

 . ة ىذا الثبات . أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهللالطود في بيوعنا كعندئذو انظركا كيف ةكوف ثمر 
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 الحوار .. ىو رأس ماؿ الجهاد

 

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .ها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالىكأكصيك  أة

 

 :أما بادي فيا عبادى اهلل

 

ركل ابن خزةمة في صحيحو كالبيهقي في سننو من حدةث سلماف الفارسي رضي اهلل عنو قاؿهلل 
قاؿ خطبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في  خر ةوـو من شاباف فقاؿهلل )أةها الناس قد أظلك  

شهره فيو ليلة خير من ألف شهرن شهره جال اهلل سبحانو كعاالى صيامو فرةضةن شهره عظي ه مبارؾن 
كقيامو عطوعانن فمن صاـ نهاره كقاـ ليلو احتسابان غيفر لو ما عقدـ من ذنبو( كالحدةث طوةل كفيو 

 .الكثير مما ةنبو إلى فضائل ىذا الرهر المبارؾ الذم أنت  مقبلوف إليو

اهلل عليو كسل  بقولوهلل )من قاـ ليلو( أم من شهد صبلة  كلقد ص  أف مراد المالطفى صلى
التراكة  في كل عريةو من ليالي ىذا الرهر المبارؾ. كلقد كانت عيسمى صبلة التراكة  ىذه القياـن 
كليس المراد بذلك أف ةقـو الليل من المساء إلى الفجرن كىذه صورةه من الالور التي ال عحالى 

 .مو كفضلولرحمة اهلل سبحانو كعاالى ككر 
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فمن صاـ ىذا الرهر محتسبان هلل سبحانو كعاالىن كمن الـز القياـ بما قد ندبنا إليو رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسل  من صبلة الليل في ىذا الرهر المبارؾن فقد حقت لو الرحمة التي كعد بها 

 .ذنبو أجمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كال شك أف اهلل عز كجل ةغفر لو ما عقدـ من

كالمأموؿ من كل كاحدو منا كمن سائر الذةن  منوا بوجود اهلل سبحانو كعاالىن ك منوا بأف القر ف  
كبلمون كبأف محمدان صلى اهلل عليو كسل  نبيو كرسولون أف ةاود مع دخوؿ ىذا الرهر المبارؾ إلى 

انو كعاالى على عوبةو نالوحن رحاب اهلل سبحانو كعاالى فيتطهر من أكزاره كسيئاعون كةااىد اهلل سبح
كأف ةستقي  على الرشدن كما أظن أف إنسانان ةيقبل على اهلل سبحانو كعاالى بهذا القالد خاليان قلبو 
من الروائب إال كةجد أنو مقبوؿه عند اهلل سبحانو كعاالىن كال شك أف اهلل سبحانو كعاالى ةتقبل 

 .التوبة من عباده كةغفر السيئات

ت التي ةنبغي أف ةتقرب بها اإلنساف إلى اهلل في ىذا الرهر باد التوبة النالوح كمن أعظ  القربا
التي ةنبغي أف ةستاين فيها باهلل عز كجل كباد أف ةااىد اهلل سبحانو كعاالى على االستقامةن ال 
شك أف من أعظ  القربات أف ةلقى إخوانو الراردةن كالتائهين عن صراط اهلل سبحانو كعاالى 

 .كالحواربالتذكرة 

 :كدةن اهلل سبحانو كعاالى قائ ه على دعامتين اثنتين

 .األكلىهلل أف ةالل  اإلنساف من نفسو كأف ةراقب ذاعو

كالثانيةهلل أف ةهت  باخوانو كأف ةكوف لسانان داعيان إلى اهلل سبحانو كعاالى بالتذكرة كالموعظة 
 .الحسنة

منه  كما قد ةخيل إلى كثير من الناس  كليست ىذه المهمة مقالورة على طائفةو من الناس أك طبقة
. كتلك التي عسمى برجاؿ الدةن كنحوىان كىي كلمةه زائفة باطلة ال كجود لها في قاموس  اليـو

اإلسبلـ كال كجود لها في عارةخ اإلسبلـ في ةـو من أةامو ق ن فكل مسل  صدؽ مع اهلل عز كجل 
في التزامو بأكامر اهلل سبحانو كعاالى  رجل دةنن ككل إنساف عاىد اهلل عز كجل أف ةكوف صادقان 

فقد عحوؿ إلى موظف عند مواله كخالقو سبحانو كعاالى؛ ةراقب نفسو أف ال ةرذ كةنحرؼ. 
ةراقب إخوانو ةهدةه  إلى سواء صراط اهلل بالتذكرة كالموعظة الحسنة كبالحوار الذم ىو رأس 

ةكوف داٌلالن على بضاعة اهلل سبحانو  ماؿ كل إنسافو مؤمنو ةرةد أف ةخدـ دةن اهلل عز كجلن كأف
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 .كعاالى التي شرفنا بها في ىذه الحياة الدنيا

 .ىي مهمة كل مسل  كمسلمةن كلكن جهد استطاعتو كبالقدر الذم ةستطيع أف ةتالرؼ

كأقل ما ةنبغي أف ةارفو كل مسل  أنو مسؤكؿه عن أىلون مسؤكؿ عن محاكرة أىلو كأكالده كمن 
سماى  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  الخاصة عندما قاؿهلل )فاليك ةحي  بو أكلئك الذةن 

بخاصة نفسك( كل مسل و مكلفه على أقل التقادةر مهما قلت بضاعتو الالمية من دةن اهلل عز 
 .كجل مكلف بهذا

فاذا كفع اإلنساف ألف ةملئ ىذا الرهر المبارؾ بالرجوع إلى ذاعو ةقومهان كةسلك بها سبيل 
ث  إلى إخوانو ةحاكرى  كةتذاكر ماه  كةحاكؿ أف ةجذبه  كةردى  إلى صراط اهلل  الهداةة كالرشد

سبحانو كعاالىن فما أعل  أف عمبلن مبركران ةتقرب بو اإلنساف إلى اهلل خيران من ىذا ق ن ال سيما 
 .في ىذا الرهر المبارؾ

لمسل  المؤمن بربو الذم أةها اإلخوة رأس ماؿ الجهاد الذم شرفنا اهلل بو ىو الحوارن ىو محاكرة ا
فاض قلبو ةقينان باهلل عز كجل ألكلئك المرعابين كألكلئك الذةن عطوؼ بأذىانه  الركوؾ كالرةب 
أك ألكلئك الذةن عغلبت عليه  نفوسه ن الحوار ىو بوابة كل أنواع الجهاد. كما انبثقت األنواع 

 .البوابة الاظمىاألخرل باد ذلك كالجهاد القتالي كنحوه إال باد المركر بهذه 

الحوار .. محاكرة التائهين كالملحدةن كالضالين كالراردةن عن صراط اهلل سبحانو كعاالىن كاليـو 
كقد أصبحت كلمة الحوار ىذه بحمد اهلل رائجةن كأصبحت ىي الورقة التي ةمسك بها المسل  

 ةسوقه  كال ةكرىه  الماتز باسبلمو  ةدعو سائر الراردةن كالتائهين إلى الحوارن ال ةلزمه  كال
كال ةجبرى  عندما ةجبر الناس كعندما ةيكره ااخركف كعندما ةسوؽ ااخركف فئات الناس إلى 

السبل التي ةراؤكف. فاف المسل  انطبلقان من إسبلمو ال ةدعو إلى شيءو من ىذان كإنما ةدعو إلى 
كر إنما ىو الال  كإال المحاكرةن كعندما نقوؿ ةدعو إلى المحاكرة فبل شك أف رأس ماؿ المحا

 .فكيف ةنج  المحاكر إف ل  ةاتمد على الال 

كأنت  عالموف أف بياف اهلل سبحانو كعاالى إنما ةطوؼ حوؿ حقائع الال  كالمنطعن كةهيب باإلنساف 
أف ةلتـز بمبادئ الال  ث  ةسلك السبل التي ةراؤىا. أليس ىذا ىو مانى قوؿ اهلل سبحانو كعاالى 

)كىالى عػىٍقفي مىا لىٍيسى لىك ًبًو ًعٍل  ًإف  الس ٍمع كىاٍلبىالىر كىاٍلفيؤىاد كيٌل أيكلىًئكى كىافى عىٍنوي  في محك  كتابوهلل
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 .(مىٍسئيوالن 

أف الذةن ةظهركف على مسرح الدعوة إلى  -بحمد اهلل سبحانو كعاالى  -كإني ألنظر فأجد 
ر كإلى محارةب المذاكرة الالميةن الحوار في ىذا الاالر أعزةن ةطالبوف ااخرةن إلى ساحة الحوا

أنظر فأجد أنه  المسلموف الواثقوف من حقائع اإلسبلـ المطمئنوف إلى أنه  ةقفوف على أرضو 
صلبة من الحقيقة الالمية الراسخةن كأعأمل في حاؿ ااخرةن الذةن ةايروف في دركب الظبلـ 

  ى  الذةن ةفركف من الحوار ى  كالذةن ةختبؤكف في جحور الجهالة التي عتقنع بالال ن أجد أنه
الذةن ةفركف من ىذه اللقاءاتن ذلك ألنه  ةالموف أف الحوار إذا كقف على مستولن حقيقيو 

 .راسخن فبل بد أف عكوف الااقبة للحوار القائ  على الال  كالمنطع

لك كقد ثبت ثبوعان ال رةب فيو أف اإلسبلـ ىو الذم ةنهض على دعامتين الال  كالمنطعن كمع ذ
فاف كل فئات الناس في ىذا الاالر ال عستطيع أف عتجاىل أىمية الحوار كقدسيتون كىذا ىو 

الموقف المحرج للتائهين عن صراط اهلل عز كجل. من ذا الذم ةستطيع أف ةقوؿهلل ال .. أنا ال 
ر أؤمن بالحوار بل ةجب أف أفر من الحوارن إف الذم ةقوؿ ىذا إنما ةاترؼ بأنو ةفر من الال ن كةف
من المنطعن كأمامنا ًعبر كما أكثر الابر التي عخدـ دةن اهلل سبحانو كعاالى في ىذا الاالر أةها 

 .اإلخوة

ىنالك أقنية علفزةونية فضائية عربية كال أعحدث عن األجنبية عتكاثرن ككلها ةتسابع بالظاىر للدعوة 
ذةن ةرةدكف أف ةارفوا الحعن إلى الحوارن ذلك ألنو الريء الذم ةتطلع إليو عقوؿ الناس جمياان ال

كلكننا ننظر فنجد أف ىنالك من ةرةد أف ةتجمل بالحوار كلكنو ةرةد في الوقت ذاعو أف ةفر من 
الحقائع التي عكمن داخل الحوار. ةرةد أف ةتجمل بالحوار مظهران من المظاىرن كفي الوقت ذاعو 

 .وارال ةرةد أف ةأسر نفسو للنتائج الالمية التي ةوصل إليها الح

قناةه من ىذه األقنية التلفزةونية في الخليج عالن عن منهاج عتفاخر بو جالت عنوانون الرأم كالرأم 
المااكسن كعحاكؿ أف عالن بأنها عحاكر كأنها عدعو الناس إلى الحوار ليستبين من خبلؿ الحوار 

ةن ةسيل لاابه  الحع من الباطلن كىذا شيء رائع. كلكن انظركا إلى الخداع .. انظركا إلى الذ
على ألع الحوار ليتجملوا بو ث  ةفركف من نتائج الحوار كي ال ةحرجوا أنفسه  باإلسبلـ لدةن اهلل 
سبحانو كعاالى. ماذا عالنع ىذه القناة؟ عستقدـ إنسانان أكعي لسانان لسنانن أكعي قدرة على المنطعن 

كعي مكنة من ىذا كلو؛ ةتبنى أكعي قدرة على التفلسف كعلى التبلعب باأللفاظ باس  الال ن أ
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الرركد عن دةن اهللن ةتبنى الدعوة المااكسة لئلسبلـ ث  عبحث ىذه القناة عن إنسافو ملتـز ةدعو 
إلى دةن اهلل لكن شرةطة أف ةكوف محدكد الال  محدكد القدراتن ال ةملك شيئان من القدرة 

ل  على ىذا االختيار البلمتكافئن ث  المنطقية كالكبلمية كالفلسفية التي ةتمتع بها ذلك الثانين ع
عستقدـ طرفين زاعمةن إلى أنها عدعو إلى حوارن كزاعمة إلى أنها عخضع للال . كالنتيجةي كاضحة 

 .لكل ذم عينو باصرة كلكل ذم فكر متدبر

النتيجة أف ألع الكبلـ الالمي كأف مظهر الدجل المنطقي ةكوف في جانب ذلك اإلنساف الرارد 
الثائر على أكامر اهلل سبحانو كعاالىن أما ااخر الذم اينتقي بررط أف ةكوف محدكد عن دةن اهلل 

الماارؼ كالالـو سطحي الكبلـ النظرم كالفكرم فبل شك أف القدرة عخونون كال ةستطيع أف ةبرز 
 .الحع الذم ةؤمن بون كمن ث  فاف النتيجة ستكوف كما قد خط  لها

أف أمتنا ال عيخدع كأنها عالمنا مليءه بالمثقفين الذةن ةدركوف  كليست الابرة ىنان إنما الابرة في
 .األكمةن كةدركوف ما كراءىان ةدركوف المظاىر المدجلة كالخط  الكاذبة من كراء ذلك

أرسل كثيركف إلى القائمين على علك القناة الخليجية ةفضحوف عمله  ىذان كةضاونه  أماـ أسماء 
ا في كجو ىؤالء الراردةن عن دةن اهللن إذا أرةد االستاانة ألناسو ى  القادركف على أف ةقفو 

بالفلسفة فهنالك من ةتكل  بالفلسفة من الملتزمينن كإذا أرةد المنطع أك التارةخ أك التارةخ 
الطبياي أك النظرةات الالمية الجدةدة فهنالك من ةملك ىذا الزماـ. لماذا ال عدعوف أكلئك الذةن 

اـ كقد أغناى  اهلل سبحانو كعاالى بهذه القدرات. أرسل كثيره من ال أقوؿ ةتسموف باإلسبلـ كااللتز 
الملتزمين إنما من الاقبلء المثقفين إلى القائمين على علك القناة الخليجية ةمزقوف ىذه الخدعة 
الدجالة المدجلة كةطالبونه  إف كانوا فابلن ى  أىله للحوار كممن ةقدسوف الحوار ةطالبونه  بأف 

الكفأةنن ةطالبونه  بأف ةحققوا  داب الحوار كشركطون كأرسلت إليه  ىذه اإلنتقادات ةأعوا ب
 كىذه المذكرات فماذا كانت النتيجة؟

كانت النتيجة الالمتن الالمت المطبع بل كانت النتيجة الفرار من الحوار الحقيقي كاللجوء إلى 
 الحوار المزةف. ىذه الابرة ماذا نفه  منها أةها اإلخوة؟

منها أف اللذةن ةفركف من دةن اهلل عز كجل بأم اس  من األسماء إنما ةفركف من الال ن إنما  نفه 
ةفركف من المنطعن إنما ةفركف من الاقبلنية الحقيقية التي ىي رأس ماؿ اإلنساف كالتي ىي شرؼ 
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رأسو كفكره. ىذه ىي الابرة التي نخرج بها كالتي نتمسك بهان كىذه الابرة ىي التي عجال 
لمسل  ةزداد شموخان باسبلمو كةزداد باليرةن بدةنو كةزداد ةقينان بأنو بمقدار ما ةتمسك بحبل اهلل ا

 .ةتمسك بالال  بكل ماانيو كبكل حقائقو

الحوار الحوار الذم ةدلل عليو المدجلوف نحن أربابو كالدةمقراطية التي عاني حقيقةن الرورلن 
كره كرغباعون نحن أرباب ذلك أجل. أما ااخركف كعاني حقيقةن عاظي  رأم اإلنساف كاحتراـ ف

الذةن ةحاربوف دةن اهلل عز كجل كالذةن ةمارسوف عمالةن ذليلةن ألكلئك الذةن ةحاكلوف أف ةقودكا 
الاال  كلو إلى الخراب كالدمار باس  الحضارةن ىؤالء أباد ما ةكونوف عن الدةمقراطية الحقيقية  

 .و فأكلئك ةدجلوف على الدةمقراطية كةزةفونهاكما ةدجل أناسه على الحوار كةزةفون

دةننا .. الدةن اإلسبلمي الاظي  ال ةترعرع إال في مجاؿ الحرةةن بمقدار ما عررؽ شمس الحرةة 
على الاال  ةررؽ شمس اإلسبلـن كبمقدار ما عسود الدةمقراطية الحقيقية الحقيقية التي ال 

 .كةنمو دةن اهلل سبحانو كعاالى عترجمها إال الرورل بمقدار ما ةترعرع اإلسبلـ

كل ىذا الذم أقولو أةها اإلخوة عبر علو عبر علو عبر عيبين أف دةن اهلل سبحانو كعاالى الذم ىو 
اإلسبلـ ةقـو على دعامة الال  كال شيء إال الال ن ةقـو على دعامة المنطع كال شيء إال المنطع 

ندما نيدعى إلى حوار فنحن السابقوف إليون بكل مااني الال  كالمنطعن كل ىذا ةدؿ على أننا ع
كعندما ندعى إلى الدةمقراطية الحقيقية فنحن الذةن نسوؽ الناس كله  إلى الدةمقراطية كنحارب 
االستبداد الفكرمن ككل ىذا دليل على أف ااخرةن الذةن ةرردكف عن دةن اهلل باس  الال  إنما 

ةدجلوف على الناس باس  الال  كباس  المنطعن  ةرردكف عن الال ن إنما ةرردكف عن المنطعن ى 
كمع ذلك فاننا نسأؿ اهلل سبحانو كعاالى لنا كله  جمياان الهداةةن كال نقوؿ ىذا إال شفقةن على 

 .الراردةنن كشكران هلل سبحانو كعاالى أف كفع المستقيمين على صراطو

  .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  
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 ٌَّزٙزوْٚ ثنوو هللاٍجك اٌّفوكْٚ؛ ا

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الله  ال أحالي ثناءان عليك أنت كما أثنيت على 

محمدان عبده كرسولو نفسكن كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف سيدنا كنبينا 
كصفيو كخليلو خير نبي أرسلون أرسلو اهلل إلى الاال  كلو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 :بادى اهللأما بادي فيا ع

كما أف اإلنساف مهما جىميلى شكلو كمهما عناسقت أعضاؤه ال ةحيى بدكف ركحن فكذلك  اإلسبلـ 
في كياف اإلنساف المسل  مهما اعس  بالطاعات كالابادات فبل قيمة لهذا اإلسبلـ كال عحيا حقيقتو 

 .إال بركحو من ذكر اهلل سبحانو كعاالى

ابادات كالطاعات على كثرعها كعنوعها إال من أجل أف ةحيا كما شرع اهلل عز كجل ما  شرع من ال
قلب ىذا اإلنساف المتابد بذكر اهلل سبحانو كعاالىن كلوال الذكر الذم عحيا بو القلوب ما صل  
حاؿ مجتمع من المجتماات كال شاعت في جنباعو قي  الدةن كمبادئ األخبلؽن فذكر اهلل عز 

 .ع القي  كالمبادئ التي جاء بها ىذا الدةن الحنيفكجل ىو ماين اإلسبلـ كمن ث  ىو منب

كما رأةت  ةةن عينذر اإلنساف البايد عن ذكر اهلل سبحانو كعاالى كعنبهو إلى أف إةمانو غير حقيقيو إف 
ا اٍلميٍؤًمنيوفى ال ًذةنى ًإذىا ذيًكرى الل وي كىًجلىتٍ   ل  ةيتوج بهذا الذكر مثل قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "ًإن مى

انان كىعىلىى رىبًٍّهٍ  ةػىتػىوىك ليوفى ) ًإذىا عيًليىٍت عىلىٍيًهٍ   ىةىاعيوي زىادىعٍػهيٍ  ًإةمى ةى كىًمم ا ِقػيليوبػيهيٍ  كى ( ال ًذةنى ةيًقيميوفى الال بلى



  

 ~1931 ~ 
 

ٌقان لىهيٍ  دىرىجىاته ًعٍندى رىبًٍّهٍ  كىمى ّرىزىقٍػنىاىيٍ  ةػيٍنًفقيوفى ) ٍغًفرىةه كىًرٍزؽه كىرًة ه" ىذا ( أيكلىًئكى ىي ي اٍلميٍؤًمنيوفى حى
الكبلـ ةوض  بركل جلي أف المؤمن حقان ىو ذاؾ اإلنساف الذم فاض قلبو قبل أف ةتحرؾ لسانو 
بذكر اهلل سبحانو كعاالىن فاذا رأل دالئل ىذا الذكر من حولون كًجلى فؤاده كاضطربت نفسون كمن 

 .لمؤمنوف حقان ث  خضع لسلطاف اهلل سبحانو كعاالى كأكامرهن ىؤالء ى  ا

 يو كسل  الالحي  الذم ةقوؿ فيو عنكإنك  سمات  أك عسماوف حدةث رسوؿ اهلل صلى اهلل عل 

شهر رمضاف المبارؾن كىو حدةث قدسي ةنقلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عن ربوهلل "كل 
لتي ةابر عمل ابن  دـ لو إال الالـو فانو لي كأنا أجزم بو" عرل ما الذم جال للالـو ىذه المزةة ا

 عنها ىذا الحدةث القدسي الررةف؟

السبب أةها اإلخوة أف الالـو ةنفرد بخاليالة ال عوجد في الابادات المختلفة. ةمكن جدان أف 
ةاللي اإلنساف كىو غافله عن صبلعون ةمكن أف ةحج كةؤدم مناسك الحج كىو مرغوؿ الفكر 

الو متجو إلى دنياه كشهواعون أما بدنياهن ككذلك  الطاعات المختلفة ةمكن أف ةتلو القر ف كخي
الالائ  الذم شار بمانى الالـو في نهاره جوعان أك ظمأن فاف مراعر صومو ىذه عنقلو إلى كاحة 
من ذكر اهلل سبحانو كعاالىن كلما شار بالجوع شار أنو صائ ن كمانى أنو صائ  أنو قد امتنع عن 

ن كأف اهلل ةراقبو فهو إف أكل ر ه اهلل عز كجل طاامو كامتنع عن شرابو عقربان إلى اهلل سبحانو كعاالى
 .. كحوؿ أجره عقابانن كإف شرب ر ه اهلل سبحانو كعاالى

كىكذا فظمأ الالائ  منبع لذكره هلل عز كجلن كجوع الالائ  منبعه أةضان لذكره هلل سبحانو كعاالىن 
ةمكن أف ةكوف رةاءنن كلذلك فاف األعماؿ كلها ةمكن أف ةفالها صاحبها رةاءن إال الالـو فانو ال 

صـو حقيقيه كفيو رةاء ال ةمكن أف ةكوف ىذا في المنطع كالاقلن ألف الالائ  الكاذب ليس 
صائمان ىو ةملك أف ةخلو في داره كةأكل فهو ليس صائ  أـ إف كاف صائمان صومان حقيقيان فلن 

كىو ظمآف إال ةالبره على صومو ىذان كلن ةباده عن عناكؿ طاامو كىو جائع كعن عناكؿ شرابو 
 .صدقو مع اهلل عز كجل في ىذا الالـو كلذلك ال ةمكن أف ةتسرب الرةاء إلى الالـو

 .كل ىذا ماناه أف قيمة الابادة التي ةقبلها اهلل عز كجل إنما عتمثل في ذكر اهلل عز كجل 

يمان اإلنساف الذم ةتحرؾ جزعو بمظهر طاعاتن كقلبو خاؿو عن ذكر اهلل عز كجل؛ مراقبةن هللن عاظ
 .هلل حبان لو خوفان منون لن عفيده طاعاعو شركل نقير أبدان أةها اإلخوة
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كذكر اهلل ما ىو؟ ك  قلنا كأعدنا القوؿ ليس المراد بالذكر حركة اللسافن حركة اللساف سبيله إلى 
 .الذكر الحقيقين كإنما المراد بالذكر ةقظة القلب إلى صفات اهلل سبحانو كعاالى كربوبيتو كعظمتو

ىذا الذكر قد ةكوف بمظهر عسبي و كعهليلو كعحميدو كعوحيدو هلل عز كجلن كقد ةكوف بمظهر عبلكة 
لكتاب اهلل عز كجلن كةكوف القلب شرةكان للساف في الوعي كالتبلكةن كقد ةكوف بمظهر دعاءو 
 كاجف ةتقرب اإلنساف بو إلى اهلل عز كجل؛ ةسألو كلما ةرةد أف ةسأؿن كةستايذه من كل ما قد
ةخاؼ منون كقد ةكوف بتأملو فكرمو بمكونات اهلل سبحانو كعاالى كصفاعو .. كل ذلك مظاىر 

متنوعة لذكر اهلل عز كجلن كقد ةكوف ذكر اإلنساف هلل عز كجل في خلوة من خلواعو منفردانن كقد 
ف ةكوف في جلوة من جلواعو مع إخوة لو ةتساعدكف على التحوؿ من الغفلة إلى اليقظة كمن النسيا

 ... إلى عذكر اهلل سبحانو كعاالىن كل ذلك ةكوف

ككاف كل ىذا من شأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كدأبون فكاف ةذكر اهلل خاليانن ككاف ةذكر 
اهلل في مؤلن ككاف ةذكر اهلل بين أصحابون ككاف ةذكر اهلل عاليان لكتاب اهلل أك مالغيان لكتاب اهلل أك 

 .كجل أك مبتهبلن كمتضرعان داعيان اهلل سبحانو كعاالىمتأمبلن في صفات اهلل عز 

ككاف ىذا شأف أصحابو البررة الكراـ أةضانن فكاف الواحد منه  ةذكر اهلل كىو سائره في طرةقون أك 
ةرتغل في حقلون أك ةبيع كةرترم ةمارس دنياه في الظاىر كقلبو مع اهلل في الباطنن ككاف إذا رأل 

داعوا إلى ىذا المجلس من ذكر اهلل عز كجل فقاؿ قائله  عاالوا بنا الواحد منه  أصحابان لو ع
نؤمن ساعةن ى  مؤمنوف. ما مانى نؤمن ساعة؟ عاالوا بنا نغذم إةماننا بمزةدو من ذكر اهلل حتى 

ةزداد نموان كحتى ةزداد نراطان كةزداد قوةن بين جوانحنا كفي قلوبنا. ىكذا كاف ذكر أصحاب رسوؿ 
 .كاف ذكر رسوؿ اهلل لربو  اهلل هللن كىكذا

ال ةرترط للذكر بأف ةكوف اإلنساف خاليان منفردانن ةكوف الذكر ذكران جماعيان في مسجدو أك في دارو 
أك في طرةع في أم مكافن كقد ةكوف الذكر في انفرادو كخلوةن ككل ذلك سبيله موصله إلى اهلل عز 

القدسي الالحي هلل "أنا ماو إذ ذكرنين كجل. أل  عسماوا حدةث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  
فاف ذكرني في نفسو ذكرعو في نفسين كإف ذكرني في مؤل ذكرعو في مؤلو خير من مؤله" إذان كل 
ذلك قربان إلى اهلل عز كجل إذا ذكر اإلنساف ربو في حلقة ذكرو مع إخوافو لو فك  ىو عمل مبركر  
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 .هلل صلى اهلل عليو كسل  عن ربوكما ةنه عليو ىذا الحدةث القدسي الذم ةركةو رسوؿ ا

أةها اإلخوة .. ليس ىنالك من مطمعو في أف ةالب  اإلنساف ماالومانن فكل بني  دـ خطاءن ككل 
منا مارضوف لآلثاـ كالمااصي حاشى الرسل كاألنبياءن لكن األمل الكبير قائ ه في أف نكوف من 

كالجلواتن كعندئذو ةخفف ىذا  المكثرةن لذكر اهلل عز كجلن في الغدك كالركاحن في الخلوات
 .الذكر أثقالنا من المااصي

 

ىذا ىو األمل باهلل سبحانو كعاالى .. الذكر ىو الذم ةخفف أعباء مااصيكن أل  عسماوا حدةث 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  الذم ركاه الترمذم في سننون كالحاك  في مستدركو من حدةث 

من حدةث أبي الدرداء بسندو صحي ن بل بأكثر من طرةع عن  أبي ىرةرة رضي اهلل عنون كالطبراني
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أنو قاؿهلل "سبع المفردكف المستهتركف بذكر اهللن كضع الذكر عنه  

 "أثقاله  ةأعوف ةـو القيامة خفافان 

 

أم سبع المفردكف كشرح صلى اهلل عليو كسل  مانى المفردكف فقاؿهلل المستهتركف بذكر اهللن 
المكثركف جدان جدان من ذكر اهلل عز كجل حتى إذا نظرت إلى أحدى  ظننت أنو مأخوذ بهذا الذكر 
هلل سبحانو كعاالى. ماذا صنع الذكر له ؟ كضع الذكر عنه  أثقاله . ذلك ألف اإلنساف لن ةكوف 

قوؿ ماالومان. أعرةد أف عوضع أثقاؿ مااصيك عنك؟ أكثر من ذكر اهلل سبحانو كعاالى. ىكذا ة
المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ. كضع الذكر عنه  أثقاله  ةأعوف ةـو القيامة خفافانن ال ألنه  ل  

 .ةرعكبوا ماالية في الدنيا لكن ألنه  أكثركا من ذكر اهلل عز كجل

أةها اإلخوة كاهلل ما عجبي باد ىذا من إنساف فاسعن فالفاسع ةوشك أف ةهدةو اهلل عز كجل في 
عجبي من إنساف عائوو ضاؿ فالضاؿ ةوشك أف ةنترلو اهلل عز كجل من ضبللو ةوـو قرةبن كما 

كضياعون كلكن عجبي من إنسافو ذاؽ طا  اإلةمافن كأقبل إلى مساجد اهلل عز كجل كبيوعون ةفر 
من مجالس ذكر اهللن إذا رأل المسلمين ةمدكف أةدم الضراعة إلى اهلل داعين فر من ىذا ككأنو 

اصين إذا سمع األصوات عرعفع بذكر اهلل عز كجل كالمكاف ةرعج بتوحيد اهلل أماـ ماالية من الما
أك بتهليلو أك بتكبير أك نحو ذلك أخذ حذاؤه كفر. ما ىذا ةا أخي أل  ةذؽ قلبك لذة ذكر اهلل؟ 
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أل  عرهد مانى قوؿ اهلل عز كجلهلل "الذةن  منوا كعطمئن قلوبه  لذكر اهلل أال بذكر اهلل عطمئن 
 !ئن القلوب. فهل رأةت إنسانان مؤمنان إذا ذيكر اهلل شار بالضيع كفر من ىذا الذكرالقلوب" عطم

ىذا ىو األمر الذم أعجب منو جدان أةها اإلخوةن كاألعجب من ىذا أف ةتسائل أمرركعه أف ةدعو 
الناس في المسجد ربه  باد الالبلةن كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىو سيد من دعا اهلل عز 

كل صبلة. ركل مسل ه في صحيحو من حدةث ساد بن أبي كقاص أنو كاف ةجمع أكالده   كجل دبر
كةلقنه  ىذا الدعاءهلل "الله  إني أعوذ بك من اله  كالحزفن كأعوذ بك من الاجز كالكسلن 
 .كأعوذ بك من الجبن كالبخل" قاؿ ككاف رسوؿ اهلل ةدعو بهن دبر كل صبلة دبر كل صبلة

كىو ةركم عن ربو "أنا ماو إذ ذكرنين فاف ذكرني في نفسو ذكرعو في  أل  عسمع حدةث رسوؿ اهلل
نفسي كإف ذكرني في مؤل ذكرعو في مؤل خير من مؤله"  كيف ةكوف الذكر مع المؤل بأف عجد إخوة 

لك في اإلةماف فتجلس ماه  في دارو في طرةعو في مسجدون فتذكر اهلل إما بدعاءو ضارع كإما 
 .لكتاب اهلل عز كجل بتسبي  كعهليل أك بقراءة

كلقد قلت مراران إف زةد بن ثابت سألو إنسافه مسألة فقاؿ إًت بها أبا ىرةرة فقد كنت أنا كأبو ىرةرة 
كفبلنان ىكذا قاؿ كفبلنان في مسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ةدعو الواحد منا فيؤمن 

ينا رسوؿ اهلل فأمسكنان فجلس ااخراف ث  ةدعو الذم ةليو فيؤمن ااخراف كىكذا .. كدخل عل
إلينا كقاؿ عودكا إلى ما كنت  عليون الحظوا أةها اإلخوة شيء فالو من عندى  ىؤالء الالحابة ل  
ةسماوا ىذا من رسوؿ اهلل أف ةجتمع ثبلثة فيدعو كاحد كةؤمن ااخراف ث  عأعي النوبة على الذم 

فالوه دكف عالي  من رسوؿ اهلل صلى ةليو فيدعو كةؤمن ااخراف كىكذا.. شيء خطر في باله  ف
ن كاف  اهلل عليو كسل  له ن كاف ةنبغي أف ةقوؿ له  فيما ةتالوره قساة القلوب كغبلظ األكباد اليـو

ةنبغي أف ةقوؿ له  ما ىذه البدعة؟ ىل علمتك  ىذا النوع من الدعاء! ىل علمتك  مثل ىذا 
إليه  كقاؿهلل عودكا إلى ما كنت  عليون المجلس؟! كلكنو صلى اهلل عليو كسل  بأبي ىو أمي جلس 

ككانت النوبة قد كصلت إلى أبي ىرةرة فدعى قائبلنهلل الله  إني أسألك علمان ال ةنسى إلى  خر ما 
 .دعى كأمن رسوؿ اهلل مع ااخرةن على دعائو

أةها اإلخوة ال قيمة إلسبلـ اإلنساف المسل ن إف ل  عسرم في ىذا اإلسبلـ ركحه من ذكر اهلل 
نو كعاالىن كذكر اهلل سبحانو كعاالى شيءه ةارؼ اإلنساف مذاقو بقلبو ال بلسانون كلذلك فاني سبحا

أعود فأقوؿهلل ما عجبي من إنساف فاسع ففسقو حجاب طبياي كةوشك أف ةرعفع من ما بينو كبين 
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اهللن كذلك  الضاؿن كذلك  التائو. كلكن عجبي من إنسافو مسل  ةرترؾ مع إخوافو لو في الركوع 
كالسجود في بيوت اهلل عز كجل؛ ذاؽ طا  اإلقباؿ على اهلل عز كجلن ةفر من مجالس ذكر اهلل 

 !عز كجل

كلالك  عاجبوف من ىذا الكبلـ كعتالوركف أف فيو مبالغةن لكن لوال أف عيني رأت لما قلت ىذا 
 .الكبلـ أةها اإلخوة

حياعنا إلى أف نرحل من ىذه  أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل عز كجل أف ةجال ذكره في قلوبنا أينس
 .الدنيا كنقبل إلى اهلل سبحانو كعاالى ليضع الذكر عنا أثقالنا

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ٍزضّو غواً شٙو هِؼبْ فٟ لٍٛثٕبً٘ 

 
ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
ه  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن اللٌ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  
 أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 .. أٌما بادي فيا عباد اهلل

كالساجدةنن  إنو لجميله حقان أف عزدح  المساجد في مثل ىذا الرهر المبارؾ بالماللين بالراكاين
كإنو لجميله حقان أف ةتسابع الناس رجاالن كنساءن إلى المساجد للقياـ بالقياـ الذم ندبنا رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسل  إليو في ىذا الرهرن كإنو لجميله حقان أف ةيقبل الناس إلى عبلكة كتاب اهلل 

جل في البكور كااصاؿ ... كل سبحانو كعاالى كأف ةيكثر اإلنساف منا من قراءة كتاب اهلل عز ك 
ذلك من أبرز مظاىر القرب إلى اهلل سبحانو كعاالىن كمن أبرز ما ةتالع براائر ىذا الرهر 

 .المبارؾ

كلكن ىذا كلو أشبو ما ةكوف بغراسو فاضت بو األرضن فاخضٌر كجو األرض بهذا الغراسن إنو 
ذه الخضرة التي أةنات في كجو ىذه لمنظر جميل حقانن كإف ااماؿ لتزدىر بمرأل ىذا الغراس كى

األرضن كلكن األمل ةنتظر أف ةزدىر ىذا الريء بثمارهن فالغراس ةباث على األمل ال لذاعو كلكن 
 .للثمار المرجوة من كراءه

كىكذا فاف إقباؿ الناس إلى المساجد في ىذا الرهرن كإف ازدحاـ المساجد بالماللين كالراكاين 
اؿ إلى كتاب اهلل سبحانو كعاالى قراءةن كعدارسان .. كل ذلك أشبو ما كالساجدةنن كإف كثرة اإلقب

ةكوف بغراسو أةنات في األرض كااماؿ ال عتالع بهذه الغراس كإنما عتالع بالثمار ااعية من كراءهن 
فما ىي ثمار اإلقباؿ على المساجد في ىذا الرهر؟ ما ىي ثمار اإلقباؿ إلى كتاب اهلل سبحانو 

ي ثمار اإلقباؿ إلى المساجد لالبلة التراكة  كقراءة جزءو من كتاب اهلل عز كجل في  كعاالى؟ ما ى
 كل ليلة؟
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ثمار ذلك أةها اإلخوة أف عتطهر قلوبنا من حب الدنيان كأف عقبل إلى اهلل سبحانو كعاالى خليةن 
إف أمرنا اهلل عز طاىرةن نقيةن إف أمرنا اهلل عز كجل بابادة فمن أجل عطهير أفئدعنا ةأمرنا اهلل بهان ك 

كجل بكثرة الركوع كالسجودن فلهذه الحكمة ةأمرن كإف أمرنا اهلل عز كجل بكثرة التبتل كالذكر بين 
 .ةدةو فمن أجل عطهير قلوبنا من محبة الدنيا ةأمرنا اهلل سبحانو كعاالى بذلك كلو

األنفس الر " ىكذا كقد قاؿ لنا البارم سبحانو كعاالى فيما خاطبنا بو بمحك  عبيانوهلل "كأيحضرت 
قضى اهلل عز كجلن قضى اهلل سبحانو كعاالى أف ةحبب إلينا الدنيان ث  قضى اهلل عز كجل أف 
ةبتلينا بالر ن فيجالنا نتكالب على الماؿ باد أف جالنا اهلل سبحانو كعاالى نحبو "كإنو لحب 

 الخير لردةد" ما الحكمة من ىذا؟

لذم ةحررنا من حبنا للدنيا كللماؿن ث  ةوجهنا إلى الدكاء الحكمة من ىذا أف ةوجهنا إلى الدكاء ا
الذم ةحررنا من الر  الذم ابتبلنا اهلل سبحانو كعاالى بون الالبلة السجود الركوع كثرة قراءة 

القر ف الوقوؼ خلف اإلماـ باصغاءو إلى عبلكة كتاب اهلل سبحانو كعاالى بمقدار جزءو في كل ليلة 
سبل من أجل أف ةطهر اإلنساف قلبو بهذه السبل من محبتو للدنيان .. كل ذلك أدكةة كل ذلك 

كمن أجل أف ةتحرر من الر  الذم ابتبلنا اهلل سبحانو كعاالى بون فهل أةنع ىذا الغراس ثماران؟ ىل 
حقع ىذا الغراس الذم ةباث السركر فابلن في النفوس؟ ىل حقع ىذه الثمار التي ةنتظرىا اهلل 

ةقوؿ اهلل عز كجل في مكافو  خرهلل "كمن ةوؽ ش  نفسو فأكلئك ى  سبحانو كعاالى منا؟ 
المفلحوف"؛ قاؿ أكالنهلل "كأحضرت األنفس الر " ث  قاؿهلل "كمن ةوؽ ش  نفسو فأكلئك ى  

 ."المفلحوف

 كلئلنساف أف ةقوؿهلل كلكن ةارب ابتليتني بالر ن فكيف السبيل إلى أف أعوقى ما قد ابتليتني بو؟

اهلل عز كجل بون كثرة الركوع كالسجود صبلة التراكة  في ىذا الرهر السبيل ىذا الذم أمرؾ 
اإلقباؿ إلى كتاب اهلل سبحانو كعاالى قراءةن أك إصغاءن. ما المراد منو؟ المراد منو أف عاالج جراحك 
المراد منو أف عحرر نفسك من شحكن كلقد ابتبلنا اهلل سبحانو كعاالى بالماؿن كملكنا إةاه فيما 

ن اهلل ل  ةقل كال في  ةة من كتابو أننا امتلكنا ماالنن إطبلقانن إف حٌدث عن صلة اإلنساف نزع ن كلك
بالماؿ. إما أف ةقوؿهلل "ك عوى  من ماؿ اهلل الذم  عاك ". كإما أف ةقوؿهلل "كأنفقوا مما جالك  

االن؟ لن مستخلفين فيو". ىل رأةت  في كتاب اهلل  ةةن ةالن البياف اإللهي فيها أف اإلنساف ةملك م
عجدكا إطبلقان. كلكن اهلل عز كجل مع ذلك قضى بأف ةكوف اإلنساف محبان للماؿن كي ةبحث عن 
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 .الابلج فيستاملو كمن ث  كي ةتخله من ىذا الداء الاضاؿ

كاهلل الذم ال إلو إال ىو لو قرأنا كتاب اهلل سبحانو كعاالى كختمناه في كل ةـو مرة من ىذا الرهرن 
كقلوبنا متالقةه بالدنيان كنحن في سجن ىذا الر  الذم ابتبلنا اهلل عز كجل  ث  مضى ىذا الرهر

 .بون لن ةفيدنا كتاب اهلل عز كجل شيئان 

اسماوا ىذه الكلمات التي قالها حارثةي رضي اهلل عنو لرسوؿ اهلل ةـو سألو صلى اهلل عليو كسل هلل 
إف لكل شيء حقيقة فما  "كيف أصبحت ةا حارثة"؟ قاؿهلل أصبحت مؤمنان حقان. قاؿهلل "كةحك

حقيقة إةمانك" ما الدليل على إةمانك؟ ل  ةقل أصبحت مكثر من الالبلةن ل  ةقل إنني أقرأ كتاب 
اهلل من ألفو إلى ةائو في كل ةوـو مرةن ما قاؿ ىذان كإنما قاؿهلل عزفت نفسي عن الدنيان ككأني 

أىل النار ةتااككف فيها. ىذا ما قالو بارش ربي بارزانن ككأني بأىل الجنة ةناموف في نايمهان ككأني ب
". علك ىي الحقيقة  .حارثة. فماذا أجابو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . قاؿهلل "أبالرت فالـز

ىذه ىي النتيجة من كثرة الالبلة من كثرة الابادة من كثرة التبتل من كثرة ذكر اهلل سبحانو كعاالىن 
كتاب اهلل عز كجلن كإني ألكثر عجبان من إنسافو   كإنني ألعجب إلنسافو ةقرأ الكثير كالكثير من

ةتجو إلى المساجد التي ةيتلى فيها كل ليلة جزء من كتاب اهلل عز كجلن ث  ةاللي كةركع كةسجد 
كةدعو كةتبتلن فاذا طرؽ بابو طارؽه ةطلب منو شيئان من حع اهلل سبحانو كعاالى في مالون عبـر 

 عوجد سيولة. كيف ةمكن أف أعالور غراسان ةفيد إذا ل  كأعرض كأظهر الضجر كربما اعتذر بأنو ال
أجد الثمار كقد ازدىرت في أعلى الغراس. ماذا أصنع بالرجر الذم ال ةيثمر؟ ىل مآؿ ىذا 

 .الرجر إال إلى الحرةع أةها اإلخوة

ماليبة المسلمين أةها اإلخوة أنه  في أحسن أحواله  ةمؤلكف المساجدن كىذا ما نحمد اهلل عز 
ليون كلكننا عندما ننظر إلى التضامن الذم ىو أساس دةننا اإلسبلمي الاظي ن إلى التكافل كجل ع

الذم ىو دعامة ىذا الدةنن ال نجد أحدان من المسلمين في ىذه الساحة إال القلة النادرةن الكل 
ةركون الكل ةتأفف من سوء الحالة االقتالادةةن الكل ةركو من عدـ كجود السيولةن ككلمة 

لة كلمة ةدرؾ ماناىا كأباادىا التجارن كما أكثر ما ةاتذركف بها. كلكنني أعساءؿهلل عرل ىل السيو 
 سيقبل اهلل سبحانو كعاالى الماذرة من خبلؿ عردةد ىذه الكلمات؟

أةها اإلخوة كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أجود الناسن ككاف في جوده كالرة  المرسلةن 
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لرهر. فاف أردع  أف عتقربوا إلى اهلل سبحانو كعاالى بطاعةو ةرضاىان ككاف أجود ما ةكوف في ىذا ا
كإف أردع  أف عختالركا المسافة في الابادة بينك  كبين اهلل عز كجلن فتحرركا من الر ن ككونوا 
مظهران لقوؿ اهلل عز كجلهلل "كمن ةوؽ ش  نفسو فأكلئك ى  المفلحوف". كما أةسر أف ةتخله 

 .اقيدة اإلةمانية التي عوج اهلل سبحانو كعاالى أفئدعنا كقلوبنا بهااإلنساف من ش  نفسو بال

أنا أعجب من إنسافو ةدعي أنو مؤمن باهللن كأنو مالطبغه بأركاف اإلةماف كما أراد اهلل عز كجلن ث  
 ..إنو ةتكالب على الماؿ كةر  بون ىذا نقيض ذاؾ

 

 .إةماني باهلل ةاني أف اهلل ىو الرزاؽ

 ."ي اليقين بقوؿ اهلل عاالىهلل "كما أنفقت  من شيء فهو ةخلفوإةماني باهلل ةان

 ."إةماني باهلل ةاني اليقين بقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "فابتغوا عند اهلل الرزؽ

 .إةماني باهلل ةقتضي أف أعل  أف ىذه الدنيا زائلةن كأنها ال عساكم عند اهلل جناح باوضة

 ذلك كلو؟فكيف ةجتمع اةماني باهلل عز كجل مع نقيض 

أنا مؤمنه باهلل كأعكالب على الماؿن أنا مؤمنه باهلل كةمر الااـ كال أفكر بحع اهلل سبحانو كعاالى في 
الماؿ الذم عندمن ةمر الااـ كأنا مؤمنه باهلل سبحانو كعاالى كةدعو ىذا الرهر المتبتلين كالقائمين 

اهلل عليو كسل  فبل نجد إنسانان  كالراكاين كالساجدةن إلى أف ةأعسوا كةقتدكا برسوؿ اهلل صلى
 .ىناؾ

أةها اإلخوة إف اهلل عز كجل قاؿ في محك  عبيانوهلل "كجالنا باضك  لباض فتنة أعالبركف ككاف 
ربك باليران"ن كمن مظاىر ىذه الفتنة أف اهلل ابتلى الغني بالفقيرن كابتلى الفقير بالغنين كلو شاء اهلل 

 .ل الناس في الماؿن كلكن االبتبلء ةختفي عندئذو عز كجل لبس  مائدعو أماـ الجميع فتساك 

ابتلى اهلل عز كجل الغني بالفقير الذم ةراه عن ةمينو كشمالو كفي السوؽ كفي الالباح كالمساء. 
عرل ىل سيقتطع من مالو الذم ةر  بو لياطي ىذا اإلنساف الفقير كةالو بو من مستول الفقر إلى 

 مستول الكفاةة؟

الغني ىل سيذكر قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أف اليد الاليا خير من كابتلى اهلل الفقير ب
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 .. اليد السفلى. ىل سيالبر؟ ىل سيتافف؟ كىكذا

ىذه حقيقة الدنيان كىكذا ةسير اإلنساف إلى اهلل سبحانو كعاالى كأنا أعحدث عن حع اهلل سبحانو 
المسجد ال ةض  بين جنباعو إال الفقراءن  كعاالى في أمواؿ األغنياءن كربما عالور الكثير منا أف ىذا

ليس األمر كذلك أةها اإلخوة فالفقر أمره نسبي كالغنى أمر نسبين كل كاحد منا غني بالنسبة لمن 
دكنون كفقير بالنسبة لمن فوقون كىكذا فكل إنسافو مكلف بأف ةاود بفضل من زاده أك مالو إلى 

 .س من ىو دكنو في المستول المايريمن كاف دكنون ككل منا ةستطيع أف ةرل من النا

 

كلكن ما ةنبغي أف عنظر دائمان إلى من ىو أعلى منك حتى ةحجبك كذلك عن النظر إلى من ىو 
دكنكن إذا سرنا على ىذا النهجن فكله منا ةتمتع بجزء من الغنىن نا  ككل منا ةنبغي أف ةالغي 

 ." عوى  من ماؿ اهلل الذم  عاك لبلصطباغ كالخضوع كاالنقياد لقوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "ك 

كل منا نبغي أف ةالغي إلى كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في خوؼو كىلعهلل )إف اهلل عز  
كجل قد جال في ماؿ األغنياء بالقدر الذم ةسع فقراءهن كإف الفقراء لن ةجهدكا إذا جاعوا أك 

 .(سابان عسيران عركا إال بما ةالنع أغنياءى ن كإف اهلل محاسبه  على ذلك ح

كخبلصة ىذا الكبلـ الذم أرةد أف أقولو أف المسألة أماـ اهلل عز كجل ليست بكثرة الركوع 
كالسجودن كليست بكثرة قراءة كتاب اهلل عز كجلن كليست بحمل المالحف خلف اإلماـ في 

من اهلل  صبلة التراكة ن كل ذلك سبل ككسائل .. إنما األمر ةظهر جليان بمقياسو إلى قرب اإلنساف
أك باده من اهلل؛ إنما ةتبين ذلك كلو بمدل عحرر اإلنساف من شحون عندما أنظر إلى الدنيا نظر 
حارثة رضي اهلل عنو كطااـو عفن أكلت كشبات منو كبقي منو بقية أعركها كراء ظهرمن عندما أنظر 

اهلل عز كجل لمن إلى الدنيا على أنها عرضه زائل عندما ةستوم لدم أف أنفع المبلةين في سبيل 
ى  بحاجة إليهان أك أف أدخرىا في صندكقين عندما ةستوم ىذا كذاؾن ىذا ىو القرب الموصل 

 .إلى اهلل سبحانو كعاالى

فانظر ةا أخي المسل  إذا كجدت نفسك قد كصلت إلى حالةو رأةت أف ااالؼ أك المبلةين التي 
هلل باكرامون كبين أف عحل في جيبكن عملكها ال فرؽ بين أف عحل في جيب إنسافو فقيرو أمر ا

 .عندما عالل إلى ىذه الحالة. اعل  أف اهلل قد عقبل منك عملك



  

 ~1941 ~ 
 

نا  .. كمع ذلك فالدرجة التي ىي أعلى من ىذا بكثيرن ىي أف عرل أف الماؿ الذم ةخبئ في 
جيبكن ليس إال عرة عليكن كليس إال عبئان عحملو على ظهرؾن أما الماؿ الذم ةودع في جيب 

قير أمرؾ اهلل سبحانو كعاالى بالنظر إلى حالون فذلك ىو الغنى الذم ةكرمك بون كذلك ىو ف
الينبوع الذم ال ةمكن أف ةجف بركل من األشكاؿ. أل  عسماوا قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

كسل  ةـو دخل داره كسأؿ عن بقاةا لح  كانت في الدار. قالواهلل ةا رسوؿ اهلل ذىب كلها إال 
أم عالدقوا بالجميع إال الكتفن فقاؿهلل )بقيت كلها إال الكتف(. ما أنفقتموه ىو الباقين  الكتفن

 .كما بقي ىو الابء الذم نتحملو

ىذا ىو المطلوب منا أةها اإلخوةن )كأنفقوا من ماؿ اهلل الذم  عاك (ن )أنفقوا مما جالك  
اهلل الذم ال إلو إال ىو إف مستخلفين فيو(ن ال عتالوركا أنك  عملكوف في ىذه الدنيا شيئانن ك 

اإلنساف ال ةملك في ىذا المابر الذم ةحده من طرؼ ةـو الوالدة كةحده من الطرؼ ااخر ةـو 
المماتن ال ةملك إال عملون ال ةملك إال ذلك الكفن الذم ةنزؿ بو في حفرعون ىذا ما عملكو. 

فيو حك  اهلل؟ ىل ستكوف  أما كل ما كراء  ذلك فريء ابتبلؾ اهلل عز كجل بو. عرل ىل ستنفذ
من الكـر مقتدةان برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ؟ ىل ستاطي كأنت عذكر قوؿ رسوؿ اهلل  صلى 

 ."اهلل عليو كسل  فيما ركم عنوهلل "أنفع ببلالن كال عخرى من ذم الارش إقبلالن 

لكـر كباعطاء حع اهلل أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل الاظي  أف ةتقبل منا أعمالنا كأف ةتوج عباداعنا با
 . سبحانو كعاالى في أموالنا
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ًُّ ِب ٠زموة ثٗ اٌؼجل اٌٝ هللا  عجو اٌقٛاؽو .. أع

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
نت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أ

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

مان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبل
 . أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 .. أٌما بادي فيا عباد اهلل

لالك  عالموف أف من أى  الراائر التي فرضها اهلل سبحانو كعاالى عند نهاةة ىذا الرهر المبارؾ 
ه األمةن لالك  جمياان عالموف أف من أى  كبداءة عيد الفطر السايد الذم أكـر اهلل عز كجل بو ىذ

الراائر التي افترضها اهلل عز كجل على الناس في ىذا الميقات زكاة الفطرن كزكاة الفطر ىذه 
جال اهلل عز كجل ميقاعها بين نهاةة شهر رمضاف كدخوؿ ةـو الايدن فكل من أىٌل عليو ىبلؿ 

بحانو كعاالى عليو في مالو ما ةسمى بزكاة الايد كخيت  عنو شهر رمضاف المبارؾ فقد فرض اهلل س
 .الفطرن عنو كعن كل من أمر اهلل سبحانو كعاالى أف ةنفع عليه  من زكجو كأكالدو كنحو ذلك

كلالك  جمياان عالموف أةضان أف زكاة الفطر ىذه إنما فرضها اهلل سبحانو كعاالى في غالب قوت 
لما ركاه أبو سايد الخدرم عن رسوؿ اهلل البلد الذم ةسكن ىذا اإلنساف المكلف فيون كذلك 

صلى اهلل عليو كسل  أنو قاؿهلل )افترض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  زكاة الفطر صاعان من شايرو 
أك عمرو أك برو أك أق ن فبل أزاؿ أيخرجو ما حييت( كاستظهر الالماء من ذلك أف ىذا التنوةع الذم 

لى أف المطلوب ىو أف ةيخرج زكاة الفطر من غالب قوت ذكره اهلل أبو سايدو الخدرم إنما ةدؿ ع
البلد الذم ةايش ىذا اإلنساف فيون فاف كاف بران فبر أك شايران فراير أك عمران فتمرن كإف عاددت 

 .األصناؼ كعساكت كانت لو الحع أف ةيخرج ما شاء منو

مبارؾن كأمر رسوؿ اهلل كلقد جال اهلل سبحانو كعاالى ىذه الالدقة شايرةن من شاائر ةـو الايد ال
صلى اهلل عليو كسل  باخراجها قبل خركج المسلمين إلى صبلة الايدن كذلك لما ركاه البخارم 
كمسل  من حدةث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أمر أف 
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لايد فاذا أخرىا عخرج صدقة الفطر قبل الخركج إلى الالبلة(ن أم قبل خركج الناس إلى صبلة ا
اإلنساف عن ذلك عالى كإذا أخرىا عن ةـو الايد ل  عاد صدقة فطرن كإنما عالب  صدقةن من 

 .الالدقاتن كاستقرت إثمان في عنع ىذا اإلنساف

ىذه الالدقةن فهي شرائ  ةسيرة  أما الررائ  التي ةنبغي أف عتوفر لكي ةيكلف اإلنساف باخراج
 :ىذه الررائ  أظن في الناس من ال عنطبع عليه ما

كل إنسافو أدبر عنو شهر رمضافن كأقبل عليو ةـو الايدن كىو ةملك من النفقة ما ةحتاج إليو في 
ةـو الايد كليلتو لنفسو كألسرعو التي كلفو اهلل سبحانو كعاالى اإلنفاؽ عليهان كزاد عن ذلك شيء 

 .فقد كجب عليو أف ةيخرج صدقة الفطر

في سكن بأجرةو أك بأم كسيلة من الوسائلن ككجد أنو ةمتلك كل إنسافو ةملك سكنان أك ةسكن 
الماؿ الكافي لياود بو على نفسو كعلى أسرعو التي كلفو اهلل اإلنفاؽ عليها ةـو الايد كليلتو فق ن 

 .كازدادت عن ذلك زةادة فقد كجب عليو أف ةخرج صدقة الفطر

ب بها الناس جمياان؛ ذلك ألنك ال كمن ىنا ندرؾ أف اهلل عز كجل جال ىذه الرايرة عامةن ةيخاط
عكاد عجد إنسانان ال ةملك النفقة الكافية في ىذه الساعاتن ساعات الايد التي ةنبغي أف ةاود بها 

 .على نفسو كعلى من ةنبغي أف ةايله 

فما ىي الحكمة أةها اإلخوة؟ ما ىي الحكمة من أف اهلل عز كجل جال ىذه الرايرة عامةن عاليب 
لى خبلؼ زكاة الماؿ؟ كما الحكمة من أف اهلل عز كجل جال مقدارىا مقداران الناس جمياان ع

ةسيران؛ إذ زكاة الفطر عن كل إنسافو ال عزةد على أف عكوف صاعان من غالب قوت البلد الذم ىو 
فيون كالالاع ال ةتجاكز ألفي غراـ أم كيلوةن فق  من غالب قوت البلد؟ كل إنسافو ةستطيع أف 

ر عن نفسو كعن من كلفو اهلل سبحانو كعاالى اإلنفاؽ عليو. ما الحكمة أةها ةدفع ىذا المقدا
 اإلخوة؟

 

الحكمة ىي أف عنظف القلوب التي قد ةكوف راف عليها حقده أك راف عليها ضغائن أك عسربت 
إليها مراعر من الغضبن مراعره من البغضاء اعجاه المسلمين باضه  مع باضن في ىذه الحالة 

أقبل ث  أدبرن كالايد على األبوابن ةنبغي أف ةسارع المسلموف جمياان إلى اعخاذ  كشهر رمضاف قد
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أقرب الوسائل لتطهير قلوبه  من الرحناء كمن البغضاءن كأف ةسارعوا إلى إعادعها بيضاء نقية كما 
 أمر اهلل سبحانو كعاالى فما السبيل إلى ذلك؟

 

راء كأغنياء مهما كانت أحواله  أف ةتبلقى السبيل إلى ذلك ىو أف ةتبلقى المسلموف جمياان فق
المسلموف جمياان بأم كسيلة من الوسائل اإلنسانية عساعد على عطهير القلوب من السخائ ن 

عساعد على عطهير القلوب من الرحناء كالبغضاءن كالوسيلة التي شرعها اهلل سبحانو كعاالى لذلك 
ةو ماينة من الناس كسيلة ذلك إنما ىي زكاة باإلضافة إلى زكاة الماؿ التي ىي محالورةه في طبق

 .الفطر

 

ىذا ىو السبب في أف اهلل عز كجل جال لها شرائ  خفيفة عناؿ الناس جمياانن كىذا ىو السبب 
 .في أف اهلل عز كجل جال مقدارىا مقداران ةسيران ال ةرىع أحدان من الناس إطبلقان إعطاؤه

ةد أف نالل إليها باد ىذا الكبلـ البسي  مسألة فقهية فانظركا أةها اإلخوة إلى النتيجة التي نر 
شرعها اهلل عز كجل. الحظوا أف اهلل عز كجل ما شرع ما شرع من الابادات إال خدمةن لابلقة 
الناس باضه  مع باض أف عسير على نهجو إنساني سومن بل ما شرع اهلل ما شرع من أحكاـ 

عرقى إلى مستول الاللة اإلنسانية الوثقىن بل إف  الماامبلت المختلفة إال خدمة لهذه الابلقة أف
اهلل عز كجل ما ألـز عباده باقائد اإلسبلـ كافترض عليه  أف ةدةنوا بمراعر الابودةة هلل عز كجل 
إال في سبيل أف عتطهر قلوبه  كأف عالب  قلوبان صافية عن الروائبن بل أف عالب  قلوبان سليمة  

 .اف خليلو سيدنا ابراىي كما كصف اهلل سبحانو كعاالى على لس

كمن ىنا نال  أف اإلنساف الذم ةتقرب إلى اهلل بنسك بابادات بالدقات بحجو بنحو ذلك من 
الابادات التي شرعها اهلل عز كجلن ث  ةاود إلى قلبو فيراه ال ةزاؿ مليئان بالضغائن مليئان بالرحناء 

ذلك ألنها ل  عحقع الحكمة التي من أك األحقادن فليال  ىذا اإلنساف أف طاعاعو ال عكاد عقبل؛ 
أجلها شيرعتن كإنما شرع اهلل سبحانو كعاالى ىذه الطاعات كلها من أجل أف عغدك قلوب الناس 

 .قلوبان صافيةن قلوبان سليمة

 



  

 ~1944 ~ 
 

كما أعل  طاعة ةتقرب بها اإلنساف إلى اهلل عز كجل كجبر الخواطر كادخاؿ الفرح إلى القلوب 
أعل  ق  طاعة ةتقرب بها اإلنساف إلى اهلل أجل من ىذه القربن بررط المكلومة أك الحزةنةن ما 

 .كاحد ىو أف ةكوف ىدؼ ىذا اإلنساف استنزاؿ رضا اهلل سبحانو كعاالى عنو

 

قد عكوف الابادات قليلةن قد عكوف الطاعات غير كثيرةن قد ال ةكوف ىذا اإلنساف مما ةقـو الليل 
كقد ال ةكوف ممن ةساى إلى لياؿ اإلحياء ىنا كىناؾ   أك ممن ةتهجد أك ةاللي صبلة التسابي ن

كما ىي الاادة الحدةثة نا  في ىذه البلداف كأمثالهان قد ال ةكوف متحليان بريء من ذلكن لكن 
إذا كفقو اهلل عز كجل إلى أف ةكوف جباران للخواطر الكثيرةن إذا كفقو اهلل عز كجل ألف ةكوف 

مى الحزفن ةجلو عنها الراور بااالـ كالمالائب ككاف قالده خادمان لهذه األفئدة ةجلو عنها قتا
 .بذلك رضا اهللن فليال  أنو محبوب من قبل اهلل سبحانو كعاالى

 

كما كرث اإلنساف كصفان من الالفات التي أكرمو اهلل بها أدؿ على محبة اهلل لو من كصف الحنافن 
صفو بالحناف نسب ىذه الالفة إلى كقدةمان كصف اهلل سبحانو كعاالى سيدنا ةحيى بالفات فلما ك 

نىاهي اٍلحيٍك ى صىًبٌيان ) (  ُِذاعو الالية أل  عسماوا قولو عز كجلهلل "ةىا ةىٍحيىى خيًذ اٍلًكتىابى بًقيو ةو كى عػىيػٍ
كىحىنىانان مٍّن ل دين ا كىزىكىاةن كىكىافى عىًقٌيان" لماذا قاؿ )كحنانان من لدنا( خٌه صفة الحناف بهذه الالفة 

نية بهذه النسبة إلى ذاعو ليبرز أىمية ىذه الالفةن كليبرز أنها خاليالة حب من اهلل سبحانو باللد
 .كعاالى ليحيى

أقوؿ ىذا الكبلـ أةها اإلخوة ألننا نقف على مرارؼ بل ساعاتو نودع ىذا الرهرن كنستقبل فيها 
ىذا الراور الذم  ةـو الايدن ىذا التبلقي بين شهر مضى كبين عيد ةأعي إنما ةنقدح من عبلقيهما

 .أقولو لك 

كل مسل  ةنبغي أف ةاود إلى قلبو كةسترار مانى الحناف في كيانون ث  ةنبغي أف ةتساءؿ ىل 
كضع ىذا الراور من حياعو موضع التنفيذ في كيانون ث  ةنبغي أف ةتساءؿ ىل كضع ىذا الراور 

وف أكلى أف ةنالوا ىذه الالفة ممن من حياعو موضع التنفيذ اعجاه أىلون زكجون أكالدهن بناعو كاألقرب
متاو اهلل سبحانو كعاالى بريءو من الحناف. ث  ليتساءؿهلل ىل أكرمو اهلل سبحانو كعاالى بالقدرة 
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 على أف ةاود بهذا الراور إلى ااخرةن إلى المنكوبين إلى الحزانى من الناس إلى الفقراء؟

 إلى إدخاؿ الفرحة في قلوب أىلو إف رأل أف اهلل سبحانو كعاالى أقدره على أف ةكوف سبيبلن 
كأسرعو كاألقربين من حولو أك األبادةن من سائر الناسن فليهنئ أنو ممن أحبو اهلل سبحانو كعاالىن 
أما إف كجد أنو ضيع الالدر بهذا الراورن أما إف كجد أنو ال ةستطيع أف ةاامل الناس بالطرةقة 

لتو مع اهلل على حذرن كال ةخدعن بكثرة صبلعو التي ةدخل السركر بها إلى أفئدعه ن فليكن من ص
إف كاف مكثران للالبلة كال ةتالورف أف كثرة أذكاره أك كثرة حجو أك كثرة نسكو أك أف شيئان من ذلك 

 .ةقربو إلى اهلل سبحانو كعاالى

نىةن أىعىالٍ  ًبريكفى كىكىافى رىبُّكى أةها اإلخوة ةقوؿ اهلل عز كجل في محك  عبيانوهلل "كىجىاىٍلنىا بػىٍاضىكيٍ  لًبػىٍاضو ًفتػٍ
بىاًليران" كمانى ىذا الكبلـ أف اهلل عز كجل جال اإلنساف مادة امتحاف لئلنسافن فجالك مادة 

امتحاف لين كجالني مادة امتحاف لك؛ جالك مادة امتحاف لي ابتبلؾ بمالائب بفقر بضنك ث  
بلؾ اهلل أةضان عز كجل بي إنو ندبني إلى أف أفال كل ما أملك ألزة  عن قلبك ىذه المراعرن كابت

... كالكبلـ في ىذا طوةله كأظنني قد شرحت جوانبان منو مرارانن كاهلل عز كجل قادر على أف ةجال 
قلوب الناس كلها عمتلئ فرحان كسركرانن كلكن اهلل عز كجل شاء أف ةكوف مفاعي  ذلك بيد عبادهن 

ن كأقدرني على إدارة ىذا المفتاح لكي أعطاني اهلل سبحانو كعاالى مفتاح إدخاؿ السركر على قلبك
ةكسبني األجر عن طرةع ذلكن كأقدرؾ اهلل عز كجل على ىذا بالنسبة لي ... علك ىي سنة رب 

 .الاالمين في ىذه الدنيا أةها اإلخوة

فحققوا ىذا المانى في حياعك ن كاجالوا من عبلقي نهاةة ىذا الرهر كإقباؿ الايد باد ذلك مثابةن 
الطرةعن كاعلموا أف اهلل ما شرع زكاة الفطر إال من أجل ىذا المانىن صاع من غالب  لبدءو في ىذا

قوت البلد أك قيمة ىذا الالاع ماذا عسى اف ةفال لن ةغني فقيران أخذ كلن ةفقر غنيان أعطى بركلو 
من األشكاؿن لكنها صلة القربى لكنها صلة عالن عن نفسها لكنو مانى من مااني االبتساـ مانى 

 .مااني الحناف كالسركرن كىذا ما ةقرب اإلنساف إلى اهلل سبحانو كعاالى من

 

فيا أةها اإلخوة اجالوا رأس مالك  في القرب إلى اهلل عز كجل إدخاؿ السركر على أىليك  كعلى 
أكالدك  ث  أقاربك  ث  سائر الناس من حولك ن بالكلمة الطيبة إف ل  عستطياوا بالماؿ كاهلل عز 
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مر بالالدقات ل  ةأمر بها من أجل أف ةاود اإلنساف بك و كرق و مالي على زةد من كجل عندما أ
الناس اهلل غني حلي ن كلكن اهلل عز كجل أمر بذلك من أجل أف عتبلح  النفوس كعتقارب القلوب 

ا أىذن  قىةو ةػىٍتبػىايهى ره مٍّن صىدى يػٍ ًلي ه أل  عالغوا إلى قولو عز كجلهلل "قػىٍوؿه م ٍاريكؼه كىمىٍغًفرىةه خى  ."ل كىالٌلوي غىًنيٌّ حى

إف اهلل عز كجل ةرةد أف عستخدـ الماؿ عابيران عن حبك عابيران عن حنانك عابيران عن رقة شاورؾن 
 .اعجاه إخوانك عابيران عن أنك عواجهه  بقلبو أبيض سال و من كل غش كضغينة

 .أسأؿ اهلل عز كجل أف ةحققنا بهذه الالفة

   لاظي أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل ا
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 ؽزٝ ال رُؤفنٚا ثّب ٠َّٝ اٌفىو اإلٍالِٟ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

ال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو نفسكن كأشهدي أف ال إلو إ
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

 على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك 
 . أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 .. أٌما بادي فيا عباد اهلل

إف اهلل سبحانو كعاالى جال الال  ميزانان لهذا الدةنن كحاك  عباده جمياان لمارفة حقائقو إلى 
موازةن الال ن كأذف بل أمر عباده بأف ةجادلوا ااخرةن كالمبطلين احتكامان إلى ميزاف الال  ىذان 
كناى على الذةن ةجادلوف بغير عل  كأكد المالطفى صلى اهلل عليو كسل  أنو إنما بياث مالمانن 

كك  أكد أف المسل  ال ةبلغ رضا اهلل سبحانو كعاالى إال باد أف ةسلك مسالك الال ن )من ةرد اهلل 
ىن كعندما بو خيران ةفقهو في الدةن(ن كالفقو في الدةن ىو خبلصة الال  بدةن اهلل سبحانو كعاال

ٍل ًعٍندىكيٍ   ةناقش كتاب اهلل سبحانو كعاالى المبطلين ةحاكمه  إلى موازةن الال  فيقوؿ له هلل )قيٍل ىى
ًإٍف أىنٍػتيٍ  ًإال  عىٍخريصيوفى( كعندما ةينكر على الذةن  ۚ  ًمٍن ًعٍل و فػىتيٍخرًجيوهي لىنىا  ًإٍف عػىت ًبايوفى ًإال  الظ ن  كى

ةينكر عليه  ذلك ألنه  ةجادلوف فيون كلكنو ةينكر عليه  أنه  ةجادلوف  ةجادلوف في دةن اهلل ال
في دةن اهلل كفي اهلل بغير عل  فيقوؿ عز كجلهلل )كىًمنى الن اًس مىن ةيجىاًدؿي ًفي الل ًو بًغىٍيًر ًعٍل و كىةػىت ًبعي  

 .(كيل  شىٍيطىافو م رًةدو 

عباده إنما ةدكر على محور الال ن الال  كالخبلصة أف ىذا الدةن الذم شٌرؼ اهلل عز كجل بو 
 .الحقيقي

كللال  موازةون كللال  قواعدهن كللال  منهجو ... فبل بد لمن أراد أف ةلتـز بهذا الميزاف الذم 
جالو اهلل حكمان بينو كبين عباده لمارفة الحع من الباطلن البد لهذا اإلنساف أف ةاكف على مارفة 

ضواب  منهجون كمن ث  فيلتـز بهذا المنهج بل بهذا الال ن كالشك موازةن الال  كدقائع قواعده ك 
أنو لن ةالل من كراء ذلك إال إلى الحعن كلسوؼ ةحجزه ىذا الحع عن الوقوع في أكدةة الضبلؿ 
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 .كالتيو

ىذه الحقيقة غدت بداىية ماركفةن كك  كك  في مناسبات أكضحناىان كك  عحدثنا عن التبلـز 
ال  كلما كيًجد اإلسبلـ بحقائقو البد أف ةوجد الال  بضوابطون ككلما كيجد القائ  بين اإلسبلـ كال

الال  بموازةنو كضوابطو البد أف ةهدم ىذا الال  صاحبو إلى ىذا الدةنن إلى ىذا الدةن الحنيف 
 .القائ  على دعائ  الال  كالمنطع كالبياف

رب شيئان فريئان ليحل محل الال  كلكن لالك  جمياان عبلحظوف أةها اإلخوة أف شيئان  خر بدأ ةتس
بدةن اهلل سبحانو كعاالىن كلكي ةنسخ ىذا الميزاف الذم جالو كتاب اهلل حكمان بين اهلل سبحانو 
كعاالى كعباده المرعابين أك المترككين أك المجادلينن ىذه الكلمة التي بدأت عزحف زحفها 

اوف ىذه الكلمة أكثر مما كنت  الخفي لتحتل محل الال  ىي كلمة الفكر. لالك  أصبحت  عسم
 .عسماوف كلمة الال  من قبل

كنا نسمع دعوة إلى الال  باإلسبلـ إلى مارفة حقائع اإلسبلـ بالال ن ككنا نتداعى فيما مضى إذا 
عناقرنا أك عذاكرنا نتداعى إلى الال  كموازةن الال ن كةيذكر باضنا الباض بالحاح كتاب اهلل 

عليو كسل  على الال  في كل مناسبةن كاليـو اختفى ىذا األمر أك   كبالحاح المالطفى صلى اهلل
 .كاد ةختفين حل محلو الفكر اإلسبلمي

إف نظر إلى المكتبات كجدت نفسك أماـ عررات الكتب التي عينونت جمياها باس  الفكر 
 .اإلسبلمي على عنوع ىذا االشتقاؽ كالانوافن الفكر اإلسبلمي

ثين الجدد رأةت كبلمه  ةطوؼ حوؿ محور جدةد أال كىو محور كإف نظرت إلى الكتاب كالباح
 .الفكر الفكر اإلسبلمي

بل إف كلمة الفكر ىذه أصبحت عنوانان على اختالاص علمين فأصبحنا نرل من ةالن عن 
 .اختالاصو الالمي الذم ناؿ عليو اإلجازات كالرهادات بأنو مخته بالفكر اإلسبلمي

 مي محل الال ؟عرل ىل ةمكن أف ةحل الفكر اإلسبل

 ىل بين ىاعين الكلمتين عبلقة عرادؼن فالفكر ىو بمانى الال  كالال  ىو بمانى الفكر؟

 .ةنبغي أف عالموا أف بين ىاعين الكلمتين بيغد ما بين المررقين
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الفكر أةها اإلخوة ىو حركة الذىنن ىذا ىو الفكرن كالواقع أف كبلن منا ةتمتع بهذه المزةة كل 
واء كاف عاميان من الناس أك مثقفان أك عالمان أك متخالالانن كأةان كانت مهنتو البد أف إنسافو عاقل س

ةسمى مفكرانن البد أف ةتمتع بالفكرن ذلك ألف الفكر كما قلت لك  ىو حركة الذىنن كحركة 
الذىن ىذه ةمكن أف عتجو اعجاىان سليمان منضبطان بقواعد الال ن كةمكن أف عتجو اعجاىان منحرفان 

دان عن قواعد الال ن كل ذلك عفكيرن كأصحاب ىذا التفكير كله  مفكركف. فالملحد مفكر شار 
.. كالمؤمن مفكر .. كمن ةتحرؾ شاردان بينهما ىو ااخر مفكرن كالذم ةضع اإلسبلـ موضوعان 
لتفكيره ىو مفكر إسبلمي سواءه كاف موقفو من ىذا اإلسبلـ موقف الناقدن أك موقف المطيع 

 .ميتبع ةسمى مفكران إسبلميان أم ةفكر في اإلسبلـكالمالغي كال

الملحد الذم ةيلحد في دةن اهلل عز كجلن كالذم ةرمي شباؾ االصطياد اصطياد عقوؿ الناس 
بالخداع كالدجل مفكره إسبلمين ألنو ةفكر في اإلسبلـ لكنو ةفكر فيو ليبطلون ةيفكر فيو ليقضي 

 .عليو

ور أف إنسانان ةرقى لدرجة اختالاصو علميو ةيابر عن ىذا كل إنسافو مفكر .. كيف ةيمكن أف نتال
 .االختالاص بالمفكر اإلسبلمين ىذا االختالاص ةرترؾ ماو الناس جمياان 

 .البقاؿ عندما ةجلس كةالغي إلى كتاب اهلل عز كجل كةتأملو بقدر فهمو مفكره إسبلمي

ة أك عن دةن اهلل أك عن كرجل الرارع الذم ةسمع في المذةاع حدةثان عن اإلسبلـ أك عن الررةا
 .رسوؿ اهلل فيتأمل ىذا الكبلـ بقبوؿ أك برفض مفكره إسبلمي

كىكذا فكلمة التفكير ال ةمكن أف عيابر عن اختالاصن ألف التفكير عبارة عن حركة الذىن كيفما  
كانت ىذه الحركةن ىذا ىو التفكير. ىذا التفكير السائبن ىذا التفكير الميطلع عن ضواب  

 .ةمكن أف ةهدم صاحبو إلى الحع؟ ال ةمكنالال  ىل 

كإذا علمت  ىذا أةها اإلخوة فينبغي أف عسائلوا أنفسك  ىل ةمكن لمن ةأعي ليناقرنا في دةن اهلل 
كقد أمسك بميزاف ما قد ةسميو ميزاف الفكر اإلسبلمي بدالن من ميزاف الال  بدةن اهلل عز كجل؟ 

بركل من األشكاؿ؛ ذلك ألف ىذا المفكر ل   ىل ةمكن أف عالل ماو إلى نقطة لقاء؟ الةمكن
ةضب  نفسو بالقواعد الالمية التي أمر اهلل في محك  عبيانو بها. كك  كرر كأعاد أف ةنضب  

 .المجادلوف أف ةضب  المجادلوف أنفسه  بها
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إذا علمت  ىذا فاودكا إلى ىذه الظاىرة اإلجتماعية أك الثقافية التي علفت النظر بركلو غرةب. 
 حلت الفكر باإلسبلـ محل الال  بدةن اهلل عز كجل؟ لماذا؟في  

لكي ةسهل على المقتنالين لاقوؿ المسلمين كالدجالين الذةن ةرةدكف أف ةالطادكا إةماف 
المؤمنين باهلل عز كجلن كالذةن ةرةدكف أف ةياكركا صفاء اليقين باهلل عز كجل عند ىؤالء 

ر ال ةتأعى منه  ذلك إف ضبطوا أنفسه  بضواب  المسلمينن ىؤالء الذةن ةهدفوف إلى ىذا األم
الال ن ألف ضواب  الال  دائمان إنما عقف إلى جانب اإلسبلـن إنما عنتالر لدةن اهلل عز كجلن 

 .عنتالر لحقائع كتاب اهللن ًلما جاء بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل 

ف ةنتهي إما إلى أف ةالن إةمانو فلو أف ملحدان ناقرك ككاف ملتزمان بقواعد الال ن ال ةمكنو إال أ
باهلل إف كاف منالفانن أك أف ةالمت كةتخاذؿ إف كاف جدالن متكبرانن كمن ث  فبل بد أف ةتحوؿ ىؤالء 
الذم  لوا على أنفسه  أف ةحملوا مااكؿ سيٌلمت إليه  بواسطة الغرب كرجالون كمن خططوا لهدـ 

مسكوا بهذه المااكؿ ليحطموا كينونة دةن اهلل عز كجلن ىؤالء الذم  لوا على أنفسه  أف ةي 
اإلسبلـ كبناءهن كاف ال بد لكي ةنج  عمله  أف ةتحولوا من اصطبلح الال  إلى اصطبلح الفكرن 

كمن ث  كاف ةنبغي أف ةكوف للفكر قداستو كما كاف باألمس للال  قداستون ةنبغي أف عتحوؿ 
إلى ىذه النهاةة فما من أحد أفضل من القداسة من الال  إلى الفكرن كعندما ةالب  األمر كةتحوؿ 

أحدن أنت مفكر كأنا مفكر؛ أنت عفكر لتمضي ذات اليمين كأنا أفكر ألمضي بفكرم إلى ذات 
الرماؿن ككما أف فكرؾ ةدعوؾ إلى سلوؾ ىذا الطرةع ففكرم ىو ااخر ةدعوني إلى سلوؾ 

 .الطرةع ااخرن ككل ذلك فكر

ةؤمن إال بفكرن كالوجودم ال ةتبنى فلسفتو الباطلة  الملحد ال ةلحد إال بفكرن كالمؤمن ال
الخرافية إال بفكرن كالبهائي ال ةجادلك في بهائيتو إال بفكرن كالمبطلوف كله  كما أكثر فجاج 

 .البطبلف كسبلو المتارجة كله  ال ةجادلونك إال بفكر

 فكيف ةمكن أف عمسك بانسافو ةتبلعب باس  الفكر؟

 الال  كىو ىاربه من ىذه القواعد؟ كيف ةمكن أف عضبطو بقواعد

كانظركا أةها اإلخوة باد ىذا كمع ىذا إلى دقة اإلعجاز في بياف اهلل عز كجلهلل "كىًمنى الن اًس مىن 
ةيجىاًدؿي ًفي الل ًو ًبغىٍيًر ًعٍل و كىةػىت ًبعي كيل  شىٍيطىافو م رًةدو" كنت أقوؿ في نفسيهلل كيف ةتأعى لئلنساف أف 
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 ن إف جادؿ فبل بد أف ةجادؿ بال ن ث  إف ىذا الواقع المخزم الذم نراىده ةجادؿ كبغير عل
فٌسر ىذه ااةة الاجيبة في كتاب اهلل إنه  ةجادلوف بالفكر. "كىًمنى الن اًس مىن ةيجىاًدؿي ًفي الل ًو بًغىٍيًر 

" ةجادلوف بفكرو سائب؛ ةضاوف ااةات عحت أشاة أفكارى  الغير منضبطة بريء من قواعد  ًعٍل و
الال ن ىو عندئذو ةتأعى له  أف ةفسركا ىذه ااةات بما ةراؤكفن ةضاوف حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كسل  عحت سلطاف أفكارى  السائبة البل منضبطة بقواعد الال ن كعندئذو ةتأعى له  أف 
ادلوف بال  ةفسركا حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بالركل الذم ةراؤكفن ذلك ألنه  ال ةج

 .كإنما ةجادلوف بفكر

أقوؿ ىذا أةها اإلخوة حتى عضيفوا إلى كعيك  اإلسبلمي الذم متاك  اهلل بو كعيان جدةدانن كحتى 
ال عيأخذكا بمن ةأعي ليناقرك  عحت مظلة ما ةسمى الفكر اإلسبلمين كحتى ال عيأخذكا بهؤالء 

هلل ةال  كةرهد أنني أقوؿ حقانن نا  الداللين على بضاعة الغرب ال بل على بضاعة إسرائيل كا
إةاك  أف عياخذكا بهؤالء الذةن ةجادلونك  في اإلسبلـ باس  الفكرن قولوا نحن نرحب بالجداؿ 

على أف ةنضب  ىذا الجداؿ بضواب  الال ن الفكر طرةع إلى الال ن عندما ةكوف فكرؾ منضبطان 
ا ما أمر اهلل عز كجل بوهلل "ادٍعي ًإلىى سىًبيًل بالال  منتهيان إليو فمرحبان بكل جداؿو كبكل نقاش كىذ

اًدٍلهيٍ  بًال ًتي ًىيى أىٍحسىني  ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٍلحىسىنىًة كىجى  "رىبٍّكى بًاٍلًحٍكمى

اسمع إلى كبلمه  الذم ةظنوف أنو كبلـه علميه خاضعه لموازةن الال ن طالما كاف الحك  بينك 
باطله  بأف عبرز له  كيف أف ىذا التالور مخالف لضواب  كبينه  ىو موازةن الال ن ث  رد عليه  

الال  كميزانون فاذا كاف الذم ةجادلك قبل دقائع قد أصغى للحع كخضع لهذا الحع ك من بون 
 .ىذا إف كاف منالفان 

 .كلكن إةاك  أف عجادلوا إنسانان جاءك  بما ةسمى الفكر

 . شركر أنفسنا كمن شركر أعدائناأقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةقينا من 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ٘نٖ ِشىالرٕب .. ؽمبئك ٚؽٍٛي

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةاربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أثنيت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما 

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

مين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائ
 .أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 ..أٌما بادي فيا عباد اهلل

إف من األسئلة التي عنطوم على مغالطة كبيرةن سؤاؿ أحدى  للمسلمين الذةن ةحلموف باودة 
ر مجددان على صراط المسلمين إلى حظيرة اإلسبلـن كرجوعه  إلى التمسك بمنهج اإلسبلـ كالسي

اهلل سبحانو كعاالىن ةقوؿ أحدى  لهؤالء المسلمين الذةن ةحلموف باودو حميد إلى اإلسبلـ كالسير 
على صراط اهلل سبحانو كعاالىهلل ما ىو المنهج الذم أعددعموه؟ ما ىو البرنامج الذم ىيأعموه 

 لكي ةساد المجتمع في ظل اإلسبلـ الذم عحلموف بو؟

يران من المسلمين الذةن ةتحركوف في ساحة الدعوة إلى اهلل ال ةالموف المغالطة كنظران إلى أف كث
التي ةنطوم عليها ىذا السؤاؿن بل ربما كاف ناليبه  في مارفة اإلسبلـ كالثقافة اإلسبلمية ناليبان 

ةسيران جدان؛ نظران إلى ذلك فأكثر ىؤالء المسلمين ةيحرجوف عندما ةستماوف إلى مثل ىذا السؤاؿن 
ربما ل  ةحيركا جوابان كال ةالموف كيف ةيجيبوفن ألنه  ةنظركف إلى ما بين أةدةه  فبل ةجدكف أنه  ك 

قد ىي أكا منهاجان كرسموا خطةن بينما ااخركف أصحاب المذاىب األخرل ةيهيٍّئوف مناىجه  
 كةرسموف خططه  كةلوحوف بها دعاةةن ألنفسه . فما ىو كجو المغالطة أةها اإلخوة في ىذا

 السؤاؿ؟

 

ىؤالء الذةن ةسألوف مثل ىذا السؤاؿن ةيخيل إليه  أف ىنالك مركبلت ماقدة في قاع المجتمع 
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ن كأف ىذه المركبلت عحتاج إلى حلها كحل رموزىا كطبلسمها إلى عباقرة ةخططوف  الاربي اليـو
 .كإلى علماء كمخترعين ةيبدعوف كةمنهجوفن كمن ث  ةسألوف المسلمين ىذا السؤاؿ

 .الواقع أنو ال عوجد مركبلت سحرةة من ىذا القبيل في أمو من مجتمااعناكلكن 

مركبلت المجتماات الاربية كاإلسبلمية اليـو عتمثل في أف ىؤالء المسلمين ال ةيخلالوف 
لئلنسانية قبل أف نقوؿ هلل عز كجل في أعماله ن ةمدكف أةدةه  إلى حقوؽ ااخرةن إف عن طرةع 

 .اصن أك عن طرةع الرشاكم أك عن طرةع الخداعالظل  كاالستبلب كاالقتن

 

مركبلت المسلمين ناباةه من كاقع المسلمينن من سوء حاله ن من عدـ إخبلص كلو منه  لرعاةة 
 .اإلنسانية التي أناط اهلل مسؤكليتها في عنقون علك ىي المركبلت

 .مركبلعنا عتمثل في التسيبن كنحن أبطاؿ التسيب

واحد منا إذا كيظف بامل فانو ةضع نالب عينيو أف ةخدـ نفسون كأف مركبلعنا عتمثل في أف ال
 .ةيسخر عباد اهلل بدالن مما ةقولو اهلل عز كجل لو أف ةخدـ عباد اهلل كةسخر لهذه الخدمة نفسو

التي  -أم ضرةبة  -مركبلعنا عتمثل في أنني ال أقـو باملو كيلٍّفت بو إال من باد أف  خذ اإلعاكة 
 .أف  خذىاةأمرني الريطاف 

 

 .مركبلعنا عتمثل في ظل  اإلنساف لئلنساف

 

فاذا أقبل المسلموف إلى قيادة المجتمعن ىل ىنالك حاجةه إلى أف ةضاوا خطةن سحرةة للتخله 
 .من ىذه المركبلت؟! ال

 

المركلة عيحل بأف ةحل في ىذه األماكن محل ىؤالء الغاشين كالخادعين كالظالمين كالمتسيبينن 
ف ةحل محل ىؤالء الناس أناسه ةخافوف اهللن ةخلالوف لدةن اهلل سبحانو كعاالىن حل المركلة أ
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 .كةراقبوف اهلل عز كجل في أعماله 

كعنظر كإذا باألمر استقاـ باد اعوجاجن كإذا بالمركبلت قد حيلت دكف كضع خطة كدكف رس  
 .بيافو كمنهاج كنحو ذلكن الخطة عنبع من اإلخبلص هلل سبحانو كعاالى

 

إلى ىؤالء المسلمين المخلالين لدةن اهلل الذةن ةحلوف محل أكلئك الذةن كانوا ةخدموف  انظر
أنفسه  كةستغلوف عباد اهلل عز كجلن فسوؼ عجد أف الغش قد اختفىن كحل التناص  في مكانون 

كأف التسيب قد اختفى كحل في مكاف ذلك الخدمة التي عنبع من الغيرة على عباد اهلل سبحانو 
نظر فتجد أف األةدم التي كانت عمتد لطلب الرشوة اختفت كظهرت األةدم التي عمتد كعاالىن ع

لتخدـن ظهرت األةدم التي عمتد لتضحي براحتها كنفسها في سبيل خدمة عباد اهلل سبحانو 
كعاالىن عنظر كإذا بالمركلة قد انجابتن كإذا بالحل قد ساد. من أةن كاف حل ىذه المركلة؟ 

طة كيضات في لياؿو مظلمة في سهرات متوالية؟ ال. كما كاف لهذه الخطة أف ىل ع  ىذا الحل بخ
 .عفال شيئان إف ل  ةوجد اإلخبلص هلل عز كجل بين جوان  المنفذةن

لو أف المسلمين الذةن ةحلموف باودة المسلمين إلى إسبلمه  الحع كانوا من الثقافة اإلسبلمية 
ؤاؿ الذم ةسألو كثيركف من الناسن كلال فينا من بمكافن ألدركوا المغالطة الفجة في ىذا الس

 ةقوؿ فهل ىنالك نموذجه عطبيقي ةدلنا على أف حل المركلة ال ةحتاج إلى كل ىذا االىتماـ؟

نقوؿهلل أجل كفي كل عالرو ىنالك نماذج عيذكرنا بهذه الحقيقة التي ةنبغي أف نالمهان أجل في كل 
جتماعية عكمن في عربية المسل ن ما من عالرو بوساك  أف عجدكا أف حلوؿ المركبلت اال

مركلة مهما كانت عسيرة إال كسوؼ عيحل عندما ةقود المجتمع مسلموف ريبوا على عين اهلل عز 
كجلن ريبوا التربية اإلسبلمية الحقيقية بدءان من القلب فما كراء ذلك إلى الظاىر. كالنموذج 

بل سنوات كيف كاف ذلك الواقع االجتماعي؟  التطبيقي اليـو كاقع المجتمع التركي أةها اإلخوةن ق
كاف مليئان بالفساد كاف مليئان بالتخرةبن كاف مليئان باألثرة بدؿ اإلةثار كانت الرشاكم ىي التي عقود 

كاف التسيب ىو الذم ةيهيمن لماذا؟ ال ألنو ل  عكن ىنالك خطة رشيدةن الن كلكن ألف الذةن  
كىنا كىناؾ كانوا ال ةابدكف إال أنفسه ن كانوا ال ةتالوركف  كانوا ةمسكوف بزماـ األمور في الدكائر

أف له  حظه في خدمة عباد اهلل عز كجل إذ كانوا محجوبين عن مارفة اهللن كانوا محجوبين عن 
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مارفة دةن اهلل عز كجل كمن ث  فل  ةكن ةحلو للواحد منه  إال أف ةستغل كظيفتو في خدمة 
سائر مظاىره إلى أنواعو متنوعة من الخراب كالفساد  نفسو. كىكذا عراجع ذلك المجتمع في

كالتسيب كالرشاكمن ما الذم  ؿ إليو األمر باد ذلك؟ ظهر المسلموف على الساحة كحلوا أك حل 
الكثير منه  محل أكلئك الذةن حيل بينه  كبين اإلةماف باهلل عز كجلن حيل بينه  كبين مارفة لذة 

ودةة في خدمة عباد اهلل عز كجلن ظهر ىؤالء الناس رؤساء الابودةة هلل عندما عظهر ىذه الاب
ـه كأةاـ كأةاـ كنظر الناس فاذا بظبلـ الفساد  لبلدةات أك قائمين بأعماؿ ككظائف مختلفةن كمرت أةا
بدأ ةنقرع كإذا بالتسيب بدأ ةتحوؿ إلى عمل جاد لخدمة األمةن كإذا بالمرافع التي كانت مهدرة 

كإذا بالناس الذةن ضاعوا بين ظل  ىؤالء كىؤالء الناس من قبل إذا به  كمترككة ازدىرت بالاملن 
 .ةنالوف حقوقه 

ن انظر إلى أعماؿ رؤساء البلدةات كمن دكنه  عجد نموذجان ألعلى  انظر إلى المجتمع التركي اليـو
درجات الخدمات اإلجتماعية الباىرة عجد أف كل ذلك التسيب قد اختفىن كعجد أف أكلئك الناس 

ذةن كانوا ةقبلوف متخوفين إلى شب  الفقر كالحرماف كالبطالة ةفتحوف أعينه  ليجدكا أنفسه  ال
ةقبلوف إلى  ماؿو مزدىرةو بالغنى كالامل كالتقدـ كالرفاه االجتماعي كاالقتالادم. كالسؤاؿ ىل 

 اقتضى ىذا كضع خطة؟ ىل اقتضى ىذا كلو رس  بياف؟

 

ولوف للمسلمين الذةن ةتألموف من أف المسلمين حادكا عن كما ةيطاًلب ىؤالء المتردقين عندما ةق
منهج ربه هلل أركنا منهاجك ؟ أركنا بيانك  الذم ىيأعموه. ىل احتاج أكلئك الناس كقد فالوا ما 

فالوا من عحوةل الخراب إلى عمار كالتسيب إلى جدو كخدمة؟ كعحوةل اليأس لدل الذةن ةاانوف 
ذلك إلى أملو كازدىار؟ ىل احتاج أكلئك الذةن أصلحوا  البطالة كةاانوف الفقر كالرظف كنحو

 الفساد كقوموا االعوجاج إلى بيافو ةضاوه؟

 

البياف مرسـو في القلب البياف موجود حرقة بين اللواعجن عندما كاف ىؤالء المخلالين هلل ةالموف 
علموا أف أنه   ةلوف إلى اهلل كةرةدكف أف ةمؤلكا صحائف أعماله  بما ةرضي اهلل عز كجلن ك 

أعظ  القربات إلى اهلل إنما ةتمثل في خدمة عباد اهلل سبحانو كعاالى نجحوان الخطة طيبقت قبل 
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 .أف عكتب كالبياف نيفذ قبل أف ةرس  كأف ةيالن عنون ىذا ىو النموذج أةها اإلخوة

أليس من الغرةب أةها اإلخوة كىذا ىو الواقع المرةر أف عجدكا من ةيضحي بماللحتو كةيضحي 
مجتماو كةضحي بمنهاج عقدمو في سبيل أف ال ةالاف  دةن اهلل عز كجلن كأنو ةقوؿهلل إذا كاف ب

ثمن ىذا االزدىارن إذا كاف ثمن ىذا التقدـ إذا كاف ثمن ىذا الوضع  االقتالادم كاالجتماعي 
كاألخبلقي المتفوؽ المزدىر أف أصاف  اإلسبلـ فلن أصافحون كلسوؼ أيضحي بكل مالالحين 

في ظبلـ التخلفن دعني أعقلب في ظبلـ التسيبن دعني أعقلب في ظبلـ الفساد  دعني أعقلب
 .بكل ألوانو كأنواعون لكن على أف ال عحرجني في أف أصاف  دةن اهلل عز كجل

 

أما نحن فنقوؿ إف علينا أف نكوف إنسانيين بمانى الكلمة كأف ال نكوف مسخان للحقيقة اإلنسانيةن 
بذؿ كل ما نملك من جهد كعرؽ كماؿو في سبيل أف ننترل مجتمانا فهذه كاحدةن ث  علينا أف ن

من الفساد في أف ننترل مجتمانا من الضياة كالهواف في سبيل أف نرقى بو إلى سدة االزدىارن 
فهذه ثانية. كلما عرفنا برأم الاين أف سبيل ذلك ىو اإلةماف باهلل كااللتزاـ بحدكد اهلل كااللتزاـ 

 .اف البد أف نستامل المفتاح الذم ال ثاني لو أال كىو مفتاح الاودة إلى اهللبررعة اهلل عز كجل ك

 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 طالػ األِخ ثبرجبع اٌملٚح اٌواشلح

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك كلا

نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
ؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبار 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  
 .أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 

 ..أٌما بادي فيا عباد اهلل

من الثابت ةقينان كمن المجمع عليو عبر القركف التي عوالت من عالور اإلسبلـ كالمسلمين أف ىذه 
 عالل  إال بما صل  بو أكلهان كأكؿ ىذه األمة ال ةمكن أف ةظهر أك أف ةتجسد إال بما  األمة ال

 .كاف عليو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ك لو كأصحابو البررة الكراـ

فأكؿ ىذه األمة الذم ىو المقياس إنما ةتجلى بالواقع الذم كاف عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ون كمن ث  فبل بد من أف ةفه  المسل  مانى القدكة الراشدة في ذىنو لكي كسل  ك لو كأصحاب

ةتخذ من ىذه القدكة الراشدة مقياسان لسيره على صراط اهلل سبحانو كعاالىن البد من أف ةتخذ من 
حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ك لو كأصحابو مقياسانن فاف أعرضنا عن ىذا المقياس كأكليناه 

تت أمر المسلمين كاضمحل كل  عبع له  جاماة؛ ذلك ألف كل فرد فرد من ىؤالء ظهورنا عف
المسلمين بوساو أف ةفسر اإلسبلـ كةفهمو كما ةركؽ لون ذلك ألف القالب الذم كجههنا إليو ربنا 

في محك  كتابو إذا غاب أك ضاع أك أيىمل ل  ةبع ىنالك قالبه ةيالبي فيو كاقع السلوؾ 
 .الذم ةيرضي اهلل سبحانو كعاالى أبدان اإلسبلمي على النحو 

كمن أجل ىذا عجدكف أف كتاب اهلل عز كجل ةيثني أكالن على رسولو محمد صلى اهلل عليو كسل  
ةه حىسىنىةه لٍّمىن كىافى ةػىٍرجيو الل وى  كةأمرنا باعباعو كاالقتداء بو كةقوؿهلل "ل قىٍد كىافى لىكيٍ  ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى

ًثيرنا كىاٍليػىٍوـى   .اٍاًخرى كىذىكىرى الل وى كى
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ث  إف كتاب اهلل عز كجل ىذا ةلفت أنظارنا إلى أصحاب رسوؿ اهلل رضواف اهلل عليه ن فيثني 
 .عليه  كةأمرنا باعباعه  كةيخبرنا بالرة  البياف أنه  النخبة الممتازة من عباد اهلل سبحانو كعاالى

لى المهاجرةن أكالنن ث  على األنالار ثانيانن ث  على من انظركا إلى كبلـ اهلل عز كجل كىو ةيثني ع
جاء على غرارى  متباان نهجه  ثالثانن ةقوؿ أكالن عن المهاجرةنهلل "ًلٍلفيقىرىاًء اٍلميهىاًجرًةنى ال ًذةنى أيٍخرًجيوا 

الل وى كىرىسيولىوي" كةمضي في الثناء  ًمن ًدةىارًًىٍ  كىأىٍموىاًلًهٍ  ةػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن مٍّنى الل ًو كىًرٍضوىاننا كىةىناليريكفى 
 .عليه  كمدحه 

ةمىافى ًمٍن قػىٍبًلًهٍ  ةيًحبُّوفى مىٍن  ث  ةنتقل إلى الحدةث عن األنالار فيقوؿهلل "كىال ًذةنى عػىبػىو ءيكا الد ارى كىاإٍلً
فى عىلىىَٰ أىنٍػفيًسًهٍ  كىلىٍو كىافى ًبًهٍ  ىىاجىرى ًإلىٍيًهٍ  كىالى ةىًجديكفى ًفي صيديكرًًىٍ  حىاجىةن ًمم ا أيكعيوا كىةػيٍؤثًريك 

 ."خىالىاصىةه 

ث  ةمضي فيثني على المسلمين الذةن جاؤكا من بادى  فيقوؿهلل "كىال ًذةنى جىاءيكا ًمن بػىٍاًدًىٍ  ةػىقيوليوفى 
ةمىاًف كىالى عىٍجاىٍل ًفي قػيليو  ٍخوىانًنىا ال ًذةنى سىبػىقيونىا بًاإٍلً  ."بًنىا ًغبلًّ لٍّل ًذةنى  مىنيوارىبػ نىا اٍغًفٍر لىنىا كىإًلً

ث  إف بياف اهلل ةتابع باد ىذا التفاليل الثناء على رسوؿ اهلل كأصحابو إجماالن فيقوؿ " مُّحىم ده 
نػىهيٍ " إلى  خر ااةة التي عارفوف  .ر سيوؿي الل ًو كىال ًذةنى مىاىوي أىًشد اءي عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاءي بػىيػٍ

 ةها اإلخوة؟ما مانى ىذا أ

مانى ىذا أف اهلل عز كجل كضع لنا منهاج دةنو كنظاـ شرةاتو كأمرنا بالسير على صراطون ث  جال 
من كاقع حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كأصحابو المثل الذم ةيحتذلن كما ثناء اهلل على 

  المثل الذم رسولو كعلى المهاجرةن كاألنالار من أصحابو إال دعوة لنا أف نجال من كاقاه
 .ةيحتذل في حياعنا

أما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  الذم كلفو اهلل سبحانو كعاالى ببياف ما أجملو كتاب اهلل فقاؿهلل 
"كأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نػيٌزؿ إليه " فلقد كاف دأبو عليو الالبلة كالسبلـ أف ةلفت 

باعه  كمحبته  كالثناء عليه ن انظركا إلى قولو عليو أنظار أمتو إلى أصحابون كأف ةستأمنه  على اع
الالبلة كالسبلـ فيما ةركةو البخارم كمسل  من حدةث أبي سايد الخدرم رضي اهلل عنو " ال 
عسبوا أصحابي ال عسبوا أصحابي  فاف أحدك  لو أنفع مثل أحد ذىبا ما بلغ مد أحدى  كال 
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 ." ناليفو

اهلل صلى اهلل عليو كسل  كالالحي  من الركاةة التي عنقل   فمن ل  ةرأ أف ةقي  كزنان لسنة رسوؿ
 .كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فانو ال ةستطيع أف ةيكذب كبلـ اهلل سبحانو كعاالى

ىا ىي ذم خواعي  سورة الحرر عيثني على رسوؿ اهلل كعلى المهاجرةن خاصة من أصحابو كعلى 
لى الذةن جاؤكا فساركا كراءى  كنهجوا نهجه  ككاف األنالار باد ذلك من أصحابون ث  عثني ع

 .دأبه  أف ةسألوا اهلل أف ةيطهر قلوبه  من الغل كاألحقاد اعجاه إخوانه  المسلمين السابقين

ث  انظركا إلى خواعي  سورة الفت  كيف ةثني اهلل عز كجل عمومان بابارة عامة على سيدنا محمد 
نػىهيٍ  عػىرىاىيٍ  ريك انا صلى اهلل عليو كسل  كعلى أصحابوهلل "كى  ال ًذةنى مىاىوي أىًشد اءي عىلىى اٍلكيف اًر ريحىمىاءي بػىيػٍ

ا ةػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن مٍّنى الل ًو كىًرٍضوىاننا" ىذا الكبلـ كلو ثناءه على من؟ على جملة أصحاب رسوؿ  سيج دن
اهلل ةدخلوف من بابو  اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كعندما نقوؿ أصحاب رسوؿ اهلل فاف  ؿ رسوؿ

أكلىن ألف له  الالحبة كله  إلى جانب ذلك فضل القرابة من سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 .كسل 

فهل ةياقل أةها اإلخوة أف ةأعي مسل ه صادؽه في إةمانو باهللن كإةمانو بكتاب اهلل عز كجلن كإةمانو 
لسوء في حع أصحاب رسوؿ اهلل؟! ىل برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أف ةطيل لسانو بقالة ا

ةمكن ىذا؟ ال ةمكن .. إال أف ةكوف مجنونان كاهلل سبحانو كعاالى ال ةحاسب من قد أفقده نامة 
الاقل أك أف ةكوف عاقبلن كلكنو ةيضمر حقدان على رسوؿ اهلل كعلى أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 .ىكذا أك ىكذا عليو كعلى  لو كصحبو كسل ن ال ةمكن إال أف ةكوف األمر

كمن شاء أف ال ةيقي  كزنان لؤلسانيد الالحيحة التي أجمع الاال  كلو على دقتهان كعجيب منهج 
الباد كالترفع عن الضايف كعن الباطل كعن الموضوع منها ال سيما ما قد عرفناه من الدقة في 

كعفاليبلن فهل  ركاةة اإلمامين الجليلين البخارم كمسل ن من أراد أف ةركك في الحدةث جملةن 
بوساو أف ةيركك في كبلـ اهلل؟! كىل بوساو أف ةيركك أةضان في األسانيد التي من خبللها كصلنا  

كبلـ اهلل في سورة الفت ن ككصلنا كبلـ اهلل سبحانو كعاالى عن األنالار كالمهاجرةن في سورة 
 .الحرر؟ ال ةمكن ىذا بركلو من األشكاؿ
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اهللن كحقده على من كانوا سندان لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو رأةت من ةبرر كيده ألصحاب رسوؿ 
كسل ن بل أكلئك الذةن كصفه  رسوؿ اهلل بأنه  كرشو كعيبتو؛ أم أنه  الحالن الذةن ةقونو من 
السوءن قالها عن األنالار صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل . رأةت من ةغطي حقده الدفين عندما 

إليه ن بل ةنظر ةمينان كشماالن فاذا كجد المكاف مبلئمان ةنتقه من أصحاب رسوؿ اهلل كةسيء 
 .أكساه  سبابان كشتمان 

 رأةت من ةاتذر بأف في أصحاب رسوؿ اهلل منافقين كىل كل أصحاب رسوؿ اهلل أصحاب حقيقةن؟

 :ربما قاؿ لك  قائل منه  كبلمان من ىذا القبيل أةها اإلخوة فقولوا لو

كسل  قائمةن بأصحابو المنافقين حتى ةكوف لك الحع في أف  ىل أعلن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
عفرز ىؤالء عن أكلئكن فتوسع المنافقين الذةن رأةت قائمته  التي كٌقع عليها رسوؿ اهلل شتمان؟ ىل 

 رأةت ىذا؟

أال عال  أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كاف ةال  خبر المنافقين الذةن كانوا في المدةنةن 
حه  كل  ةتحدث عنه ن ككاف بيت سره في ذلك سيدنا حيذةفة رضي اهلل عنون كل  كلكنو ل  ةفض

 ةالن حذةفة شيئان من ىذا إطبلقان بركل من األشكاؿن ما مانى ذلك؟

مانى ىذا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةطلب من أمتو التأدب مع أصحابو جمياانن ل  ةاطن 
نا أنه  منافقوفن كمن ةطيب لحقدم أف ةسمه  بسمة اهلل الحع في أف ألتق  أسماءن أعتقد أ

النفاؽن ل  ةاطن اهلل الحع في ىذا أبدانن ربنا سبحانو كعاالى ل  ةاطن الحع في أف أصف 
المنافقين الذةن ةمارسوف النفاؽ في ىذا الاالرن ل  ةاطن الحع في أف أسمه  في سمة النفاؽ 

بل أمرني أف أعامله  على أنه  مسلموفن كأف  كأف أرفع سمة اإلسبلـ عنه  كى  ةدعوف اإلسبلـن
 أكل سرائرى  إلى محكمة اهلل سبحانو كعاالى. فكيف بأصحاب رسوؿ اهلل؟

كيف ةمكن لمسل  أف ةغمض عينيو كأف ةقي  لنفسو محكمةن في حع أصحاب رسوؿ اهللن كةقوؿ 
ع كفبلف منافع كفبلف ىا أنا ذا أعل  من ى  المنافقوفن أبو بكر منافع كعثماف منافع كفبلف مناف

منافعن أال أخبرني عن مستند عاود إليو في ىذا حتى أعباكن في أم  ةة من كتاب اهلل عز كجل 
رأةت أسماء ىؤالء في قائمة المنافقين؟ أـ في أم حدةث ثابت من كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ى قرارؾ ىذا من حقدو دفين. كسل  رأةت أف ىؤالء موصوفوف بالنفاؽ؟ أرنا لنتبعن أما أف عنطلع إل
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فأشهد أف ىذا ما ةبرأ منو كتاب اهلل عز كجل القائلهلل "كىال ًذةنى جىاءيكا ًمن بػىٍاًدًىٍ  ةػىقيوليوفى رىبػ نىا اٍغًفٍر 
ةمىاًف كىالى عىٍجاىٍل ًفي قػيليوبًنىا ًغبلًّ لٍّل ًذةنى  مىنيوا بػىقيونىا بًاإٍلً ٍخوىانًنىا ال ًذةنى سى  "لىنىا كىإًلً

نحن نحمد اهلل أف جالنا من ىذا الفرةع الذم طهر قلوبه  من األحقاد إلى ىذه اللحظةن كةدعوف 
 .اهلل عز كجل أف عبقى قلوبه  طاىرة من األحقاد إلى أف ةرعحلوا من ىذه الحياة الدنيا

بركلو من األشكاؿ ق ن فبل ةجوز أف نوسع  -أةها اإلخوة  –ىذه حقيقة ال عغيب عن باؿ مسل  
 .ب رسوؿ اهلل شتمان ألف فيه  قلة من المنافقينأصحا

ث  إف الاجب الاجاب الذم ال ةمكن لاقل أف ةستوعبو بركل من األشكاؿن أف نتالور أف الخير 
محالوره في عدد ةسير كةسير جدان ممن كانوا حوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كى   لو البررة 

كعدد ةسير جدان جدان باد ذلك من بقية أصحاب الكراـ الذةن كل كاحد منه  سواد ألعيننان 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . إذان من ى  ااالؼ المؤلفة الذةن انطلقوا إلى شرؽ الاال  كغربو 

فنرركا دةن اهلل سبحانو كعاالىن كأطفأكا ظبلـ الكفر باشراقة كتاب اهلل سبحانو كعاالى كسنة رسوؿ 
 اهلل؟

 إلى مجاىل افرةقيا جنوبها كشمالها؟ من ى  ىؤالء الذةن انقذفوا

 من ى  ىؤالء الذةن كصلوا إلى جدراف الالين؟

 من ى  ىؤالء الذةن اعجهوا إلى أقالى ما استطاعوا أف ةاللوا إليو من الاال  الغربي المامور؟

 من ى  .. من ى  الذم به  فت  اهلل سبحانو كعاالى ىذه الببلد كلها؟

 !اررات الذةن ال ةزةدكف عن الخمسينأفكاف كل ىؤالء ااالؼ ىؤالء ال

 أم عقل ةستوعب ىذا أةها اإلخوة؟ كيف ىذا!؟

نحن في ىذا الاالر ننرد أكؿ كأقدس كأعظ  أساسات ةايد ىذه األمة إلى عالد مجدىا كعظي  
سلطانها أال كىو الوحدةن كلك  ةال  أننا ابتلينا بالتمزؽن كمن ث  ابتلينا بالفقرن كابتلينا باستبلب 

نان كابتلينا بتسل  األعداء كله  علينان ككاف ىذا كلو فركعان عن خسارة أساسية كبرل أال حقوق
كىي زكاؿ التضامن الذم أكرمنا اهلل عز كجل بون زكاؿ الوحدة التي متانا اهلل عز كجل بهان كنحن 

عحت اليـو كلما عبلقينا في أم مناسبة من المناسبات نهيب بأنفسنا أف ناود فنتضامنن أف نقف 
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مظلة ال إلو إال اهلل محمده رسوؿ اهللن كأف نطهر قلوبنا من األحقادن كأف نترؾ الناس لمحكمة 
 .الدةاف سبحانو كعاالى

كلكننا ناود فننظر فنجد أف ىنالك إخوة لنا ةزةدكف في بتر أعضاء ىذه األمة باضها عن باضن 
دةن أف ةحيلوا إسبلـ ىذه األمة ننظر فنجد من ال ةقيموف لقدسية الوحدة أةة كزفن ةحاكلوف جاى

 .إلى مذاىب متالارعة ةيفني باضها باضا

 !كيف ةمكن أف أعالور أف إنسانان ةمان سيران في ىذا الطرةع أنو مخله لدةن اهلل؟

كيف ةمكن أف أعالور أف إنسانان ةمان في عمزةع جس  األمة اإلسبلمية كعحوةل دةن اهلل إلى 
 مذاىب متالارعة متآكلة؟

 أنو ةخله لقوؿ اهلل عز كجل " كاعتالموا بحبل اهلل جمياان كال عفرقوا "؟كيف أعالور 

كيف ةمكن أف أعتقد أف ىذا اإلنساف مخلهه لهذه الدعوة الربانيةن كأنا أنظر كأجد كيف ةتسرب 
سران في غبش الظبلـ ليهمس في عقوؿ البسطاء كالسذج من الناس بالكلمات كاألفكار التي عملئ 

 !حاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ؛ بأم كسيلة من الوسائل. كيف؟قلبو حقدان على أص

أةها اإلخوة إذ استطات  أف عخدموا دةن اهلل في ىذا الاالر بوسيلة من الوسائل عجالك  مقربين 
إلى اهلل عضاك  في مالاؼ المجاىدةن في سبيل اهللن فاعلموا أف ىذا الطرةع ىو التااكف لرأب 

األمة عحت مظلة ىذا الدةن اإلسبلمي الحنيف الذم جال اهلل ظاىره  الالدعن كلجمع كلمة ىذه 
كباطنون فبل عقالركا في أف عساوا سايك  دائمان أف عردموا كل ما ةمكن أف ةحفر في سبيل عمزةع 

 . صرة ىذه األمةن كفي سبيل إبااد المسلمين باضه  عن باض

غلن كاعلموا أنها عخط ن كاعلموا أف كاعلموا أف أصابع البغي الخارجية عندسن كاعلموا أنها عرت
الهدؼ في ىذا الاال  كلو ةطوؼ حوؿ شيء كاحد أال كىو التخله من إسبلمك  كال ةمكن 
التخله من اإلسبلـ إال بتسلي  فئات المسلمين باضه  على باضن فمن كاف مخلالان هلل ال 

 .ةمكن أف ةجند لهؤالء ااثمين إطبلقان 

"ال عسبوا أصحابي ال عسبوا أصحابي فاف أحدك  لو أنفع مثل نحن نقف عند كبلـ رسوؿ اهللهلل 
أحد ذىبا ما بلغ مد أحدى  كال ناليفو" كانظركا إلى كلمة أصحابين جمعه مضاؼه إلى الضمير. 

ن أم ال عسبوا أةان من  قاؿ علماء الاربيةهلل الجمع المضاؼ إلى الضمير لفظه من ألفاظ الامـو
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ىي التي عنظر إلى سرائرى  ىكذا ةقوؿ اهللن ىكذا ةقوؿ  أصحابين محكمة اهلل سبحانو كعاالى
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كمن أراد أف ةرعاب في كبلـ رسوؿ اهلل فما أعتقد أنو ةستطيع أف 

 .ةرعاب في كبلـ اهلل

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 بكٖؽواٍخ اٌل٠ٓ .. شوف ٠ّٕؾٗ هللا ٌٍّٛفم١ٓ ِٓ ػج

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

بديه كرسوليو نفسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أف سيدنا كنبينا محمدان ع
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  
 .أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 ..فيا عباد اهلل أٌما بادي 

عندما نيذكر أنفسنا كنيذكر إخواننا بواجب النهوض بحراسة ىذا الدةنن ككاجب القياـ بما كظفنا 
اهلل سبحانو كعاالى فيو من كاجب األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر كما قد حدثتك  في 

ذةن نحمي ىذا األسبوع الماضين فمااذ اهلل أف ةكوف دافانا إلى ذلك أف نتالور بأننا نحن ال
الدةن من السهاـ المالوبة إليون كبأننا نحن الذةن ننسج الحالن الذم ةقيو من شر األعداء 
كالماتدةنن بل إننا لنال  أننا ال نملك في ىذا شركا نقير من الحوؿ كالقوةن كإنما ىي كظيفة 

م ضرةبة ىذه أكرمنا اهلل سبحانو كعاالى بهان كمهمة أقامنا اهلل عز كجل عليهان فيجب أف نؤد
 .المهمةن كةجب أف نؤدم ضرةبة ىذا الررؼ الذم متانا اهلل سبحانو كعاالى بو

أما اإلنتالار لدةن اهلل سبحانو كعاالىن فالذم ةنتالر لو ىو دةٌانون كأما حراسة دةن اهلل سبحانو 
ٍلنىا الذٍٍّكرى كعاالى فالذم ةحرسو ىو ذاؾ الذم نزلو كىو الذم قاؿ في محك  عبيانوهلل "إن ا نىٍحني نػىز  

ًإن ا لىوي لىحىاًفظيوفى   "كى

ةنبغي أف نال  ىذه الحقيقة جيدانن كلكن ةنبغي أةضا إذا علمنا أف اهلل سبحانو كعاالى ىو الذم 
ةنالر دةنو كىو الذم ةحمي شرةاتون ةنبغي أف ال عحملنا ىذه الحقيقة إلى أف نتقاعس عن القياـ 

 .يون ال ... ىذا شيء ألـز اهلل بو ذاعو الاليةبواجباعنا فنقوؿهلل إف للبيت ربان ةحم
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ث  إف ىنالك شيئان  خر ألـز اهلل بو عباده. أمرى  أف ةأمركا بالماركؼ كأف ةنهوا عن المنكرن كأف 
قوامين على حدكد اهلل في بيوعه ن في أىليه ن في مجتمااعه  جهد استطاعته ن فتلك الحقيقة ال 

 .ا ةنبغي أف ةينسينا علك الحقيقةعيلغي ىذا الواجبن كىذا الواجب م

كعندما أرةد أف أؤكد ىذه الحقيقة التي ةنبغي أف نتبينهان فينبغي أف أيذكرك  مرة أخرل بأف ال 
نجال منها أداةن للكسل كلبلبتااد عن ما أمرنا اهلل بون كللتخاذؿ عن القياـ بالواجب الذم شرفنا 

 .اهلل سبحانو كعاالى بو

ليو كسل  ةقوؿ فيما ركاه الطبرانيهلل "إف اهلل ليؤةد ىذا الدةن بالرجل إف المالطفى صلى اهلل ع
الفاجر" كالحدةث صحي ن كسنده صحي . "إف اهلل ليؤةد ىذا الدةن بالرجل الفاجر"؛ أم قد عجد 

أناسان ةحاربوف دةن اهلل عز كجل كال ةألوف جهدان في الابث بررائاو كأحكامو كماتقداعون كعنظر 
ز كجل قد سار بهؤالء الناس بنقيض ما استهدفوهن عنظر كإذا باهلل عز كجل قد كإذا بقدر اهلل ع

جال من مكائد ىؤالء الناس قبسان جدةدان ةيبالر عباد اهلل سبحانو كعاالى بدةن اهلل عز كجلن ىذه 
 .الحقيقة ماثلةه للاياف لو أننا عأملنا كعدبرنا

من نفسو حارسان لدةن اهللن فكذلك الهداموف اإلنساف كما أنو ال ةستطيع بلسانو كببيانو أف ةجال 
ال ةستطياوف ببياناعه  كال بأقواله  كال بألسنته  أف ةحطموا شيئان من دةن اهلل سبحانو كعاالىن فبل 
أنا أستطيع أف أخلع الحماةة لدةن اهلل بجهدم كال ااخركف ةستطياوف أف ةحققوا أسباب الهدـ 

كلو من األشكاؿ. كألمرو ما أراد اهلل في بيانو المحك  ىذه لدةن اهلل سبحانو كعاالى بجهودى  بر
كىلىٍو كىرًهى الحقيقة. فهو القائلهلل "ةيرًةديكفى أىٍف ةيٍطًفئيوا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍ  كىةىٍأبىى الل وي ًإال  أىٍف ةيًت   نيورىهي 

اًفريكفى"ن ث  ةؤكد  البياف اإللهي ىذه الحقيقة مرةن أخرل  فيقوؿهلل "ةيرًةديكفى لًييٍطًفئيوا نيورى الل ًو اٍلكى
اًفريكفى". كبلـه ربانيه مينزؿ كحيان على رسولو محمدو صلى اهلل  بًأىفٍػوىاًىًهٍ  كىالل وي ميًت ُّ نيورًًه كىلىٍو كىرًهى اٍلكى

 .عليو كسل ن كلك  ةقرأه صباح مساء

 .ىكانظركا إلى كاقع الدنيا كيف ةالدؽ بياف اهلل سبحانو كعاال

ألدفع نفسي كأدفاك  للكسل كالتقاعس عن النهوض بالواجب  -مرةن أيخرل أؤكد  -ال أقولها 
الذم شرفنا اهلل بون بل ألدفع نفسي كأدفاك  إلى مزةد من االىتماـ بالوظيفة التي شرفنا اهلل 

 .سبحانو كعاالى بها
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 ."وا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًه ٍ كلقد استوقفتني كلمة "بًأىفٍػوىاًىًهٍ " "ةيرًةديكفى أىٍف ةيٍطًفئي 

إذا عجاكزنا التابير الببلغي الذم ةربو البياف اإللهي فيو المحاكالت المختلفة التي ةتفنن بها 
أعداء دةن اهلل عز كجل بمن ةنفخ نفخان ضايفان جدان جدان في سراجو محالنو ضد الاواصفن فضبلن 

ىذا التربيو البليغ فلنتبين المانى الذم عرسمو ااةة عن نفخة ف و عافهةو ال قيمة لهان إذا عجاكزنا 
لكلمة بأفواىه هلل "ةيرًةديكفى أىٍف ةيٍطًفئيوا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍ " بألسنته  بقالة السوء التي ةرددكنها في 
 حع اهلل كفي حع دةنون باألكاذةب التي عنطع بها ألسنته  كعلوكها أفواىه  كذبان كافتراءن على اهلل

 .سبحانو كعاالى. الف  ىو مالدر حرب دةن اهلل سبحانو كعاالى عند ىؤالء

 كيف ةحاربوف دةن اهلل؟ بما ةتقولونون بما ةفتركنون بما ةكذبونو كاألمثلة كثيرة ككلك  ةال  ذلك 
أداةه كاحدة ةطماوف من خبللها أف ةطفئوا ىذه الجذكة التي اعقدت منذ األزؿ كلن عنطفئ إلى ..

 األرض كمن عليهان ةرةدكف أف ةيطفئوا ىذه الجذكة باألكاذةب التي عالطناها ألسنته  أف ةرث اهلل
كالتي علوكها أفواىه . فهذا ىو مانى قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "ةيرًةديكفى أىٍف ةيٍطًفئيوا نيورى الل ًو 

ان اخترعو أناس أمثاله  بًأىفٍػوىاًىًهٍ " ككأنو ةلفت نظرنا إلى جنوف ىؤالء الناسن لو كاف ىذا النور شيئ
بطاقةو مما ةأعي بو البررن لكاف الاقل ةمكن أف ةدفع ىؤالء الناس إلى أف ةقاموا قوة بقوة مثلهان 

إلى أف ةقاكموا خطة بررةة بخطة بررةة أخرلن كلكن ماؿ لهؤالء الناس ةتحركوف في كاد من 
د بررةةن كل  عوجده طاقة إنسانيةن الحماقة ال حدكد لون إنه  ةحاكلوف أف ةطفئوا نوران ل  عرالو ة

كإنما ىو نور اهلل سبحانو كعاالى ذاؾ النور الذم أشار إليو البياف اإللهي إذ قاؿهلل "اهلل نوري 
 "السمواًت كاألرض

كيف ةمكن إلنساف عافو أف ةيطفئ النور الذم أشرقت بو السموات كاألرضن أال كىو نور اهلل 
 .  أبدان سبحانو كعاالىن ال ةمكن لهذا أف ةت

كأعود باد ىذا فأقوؿ عندما ذكرعك  في األسبوع الماضي بواجب األمر بالماركؼ كالنهي عن 
المنكرن إنما أحمل نفسي كأحمل كل مسل  على عنفيذ ىذه الوظيفة التي شرفنا اهلل عز كجل بها؛ 

 . سبحانو كعاالىدفاان للضرةبة التي طوقنا اهلل بها؛ ضرةبة الابودةةن ضرةبة المنن التي أكرمنا اهلل
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أمرنا اهلل سبحانو كعاالى أف نكوف جندان من الجنود الذةن شرفه  اهلل سبحانو كعاالى بالدعوة إلى 
دةنون بالدعوة إلى شرةاتون بتارةف الناس بموالى  كخالقه  سبحانو كعاالىن كلتالموا أنك  إف 

جل بون فلسوؼ عطردكف نكالت  على أعقابك  كل  عحملوا ىذا الررؼ الذم شرفك  اهلل عز ك 
من دائرة ىذه المكانة التي بوأك  اهلل إةاىا كلسوؼ ةستبدؿ اهلل سبحانو كعاالى بك   خرةن ث  ال 

 .ةكونوا أمثالك 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ٌٙنا غلد اٌؼوٚثخ فٟ ِٙت اٌو٠ؼ

 

 

و كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نام
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ  كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  
 .أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 .. أٌما بادي فيا عباد اهلل

باده مهمةن عظيمة شٌرفو اهلل سبحانو كعاالى بها كرفاو بها إلى إف اهلل سبحانو كعاالى قد حٌمل ع
أعلى من رعبة المبلئكةن كقد أشار إلى ىذه المهمة بياف اهلل سبحانو كعاالى في أكائل كتابو 

ًة ًإنٍّي جىاًعله ًفي  ًئكى ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى ًلٍلمىبلى المحك  المبين في قولو سبحانو كعاالى خطابان للمبلئكةهلل "كى
ًليفىةن"ن فكلمة الخليفة ىذه عابيره عن الرسالة التي شٌرؼ اهلل سبحانو كعاالى اإلنساف بهان  اأٍلىٍرًض خى

كىي رسالةه شرحها اهلل عز كجل لو من خبلؿ الكتب التي أنزلها على رسلون كمن خبلؿ الوحي 
 .الذم بينو اهلل سبحانو كعاالى شرحان كإةضاحان كعفاليبلن 

مهمة شٌرؼ اهلل عز كجل بها أمًّ من خليقتو أجىٌل كأعلى من شرؼ ىذه كما أعل  أٌف ىنالك 
المهمة التي عجال من اإلنساف خليفة عن اهلل سبحانو كعاالى فوؽ ىذه األرضن كمانى كونو خليفة 

عن اهلل فوؽ ىذه األرض أم ميكٌلفان بأف ةنفذ المبادئ التي عيبرز عدالة اهلل سبحانو كعاالى في 
بأف ةينفذ المبادئ التي عوض  حكمة اهلل سبحانو كعاالى كرحمتو بين عبادهن ككاف  األرضن ميكٌلفان 

من اليسير أف ةيبرز اهلل عز كجل ىذه الالفات لذاعو الالٌية من خبلؿ غرةزة ةضطر عباده إليهان من 
 خبلؿ طبياةو ةحمل اهلل سبحانو كعاالى البرر على اعباعهان كإذا به  مظهره لادالة اهلل عز كجل

 .كلرحمتو كلحكمتو
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كلكنو سبحانو كعاالى شاء أف ةسمو باإلنساف فوؽ مستول الحيوانات األخرلن كشاء أف ةضع 
أمامو ىذه المبادئ التي إف نيفذت عجلت من خبللها صفات اهلل عز كجل عدالن كحكمةن كرحمةن 

اختيارو منه ن كليساوا كإحسانانن شاء اهلل عز كجل أف ةضع ىذه المبادئ بين ةدم عباده ليينفٍّذكىا ب
إلى عطبيقها بارادة حرة منه ن فبوساه  أف ةينفذكا كأف ال ةينفذكان كلكن اهلل سبحانو كعاالى كلفه  

 .بذلك كشرفه  بحمل ىذه المهمة كىذه المسؤكلية

فاندما ةنهض ىؤالء الناس بتنفيذ ىذه المبادئن كىي كثيرة كمتنوعةن فتتجلى من خبلؿ ىذه 
ادالة اإللهية صفة الحكمة الربانيةن صفة الرحمة كاالحساف في ذات اهلل عز المبادئ صفة ال

كجلن فاف اإلنساف ةكوف بهذا قد قاـ بوظيفة الخبلفة عن اهلل سبحانو كعاالىن إنها ليست خبلفة 
الحاضر عن الغائب كما قد ةتوى  اإلنسافن كلكنها خبلفة من شٌرفه  اهلل عز كجل بتنفيذ مبادئو 

 .ه  كإرادةباختيار من

 عيرل ىل كاف اإلنساف على مستول ىذا الررؼ؟

 ىل حمل اإلنساف ىذه األمانة فنفذىا كما كيلٍّف بها؟

ٍشفىٍقنى كجل اإللو القائلهلل "ًإن ا عىرىٍضنىا األىمىانىةى عىلىى الس مىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبػىٍينى أىٍف ةىٍحًمٍلنػىهىا كىأى 
هىا كىحىمىلىهىا اإًلٍنسىافي ًإن وي كىافى ظىليومنا جىهيوال"ن حملها اإلنساف ألف اهلل قضى عليو أف ةحملها  ًمنػٍ

 ."عررةفان لو كعكرةمان. كلكن ىل كاف اإلنساف على مستول ىذا الررؼ؟ "ًإن وي كىافى ظىليومنا جىهيوال

الخبلفة عن كال ةانيني أف أعحدث عن فئات الناس فيما مضىن من منه  كانوا على مستول ىذه 
اهلل عز كجل فنػىٌفذكا المبادئ التي كظفه  اهلل ككٌلفه  بتطبيقهان كمىن ًمن الناس نكه على عقبو 
كأعرض عن ىذا الررؼ الذم شٌرفو اهلل بو؟ ال ةانيني أف أعحدث عن علك األم  الخوالين فاف 

ٍبتيٍ  كىالى عيٍسأىليوفى عىم ا  األمر كما قاؿ اهلل عز كجل "عًٍلكى أيم ةه قىٍد خىلىٍت لىهىا مىا كىسىبى  ٍت كىلىكي  م ا كىسى
انيوا ةػىٍامىليوفى" إنما األى  من ذلك أف نسأؿ عن أنفسنان ىل عرفنا ىذه الرسالة التي طوؽ اهلل  كى

 أعناقنا بها كالتي شرفنا بها كحم لنا مسؤكلياعها؟

اف أماـ مواله كخالقو عندما أبحث عن جوابو عن ىذا السؤاؿ أشار بالخجل الذم ةيذةب اإلنس
عز كجلن كعندما أنظر إلى فئات الناس كالكثرة الكاثرة منه  كى  ةتسائلوف عن ىوةاعه  كعن 
كظائفه  التي ةنبغي أف ةنهضوا بهان فبل ةهتدم منه  كاحد إلى ىذا الررؼ الذم طٌوؽ اهلل عز 
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 عز كجل باباده صيايدان كجل بو أعناؽ عبادهن كال ةستبين كاحد منه  ىذه الرسالة التي سما اهلل
بسببها إلى أعلى من درجة المبلئكةن ال أجد في ىؤالء الكثرة الكاثرة مىن ةينبو أك ةتنبو إلى ىذه 

الخبلفة التي ىي أعظ  رسالة كظفنا اهلل سبحانو كعاالى بها عن اهلل عز كجلن بل ةتطوح الكل في  
 .ن ىوةة اإلنساف المسل كبلـو ةرمئز منو المنطع كةرمئز منو الاقل كبلـ غرةب ع

ىذا الررؼ الذم سما اهلل عز كجل بنا إلى مكانتو الباسقةن كلك  ةقرأه في كتاب اهلل عز كجلن  
كلك  ةال  ما مهمة اإلنساف فوؽ ىذه األرضن كما كظيفتو التي كيلف بها اليـو كالتي سييسأؿ 

التي شٌرؼ اهلل بها اإلنساف في عنها غدانن كقد عجمات ااةات الكثيرة التي عابر عن ىذه الرسالة 
ًليفىةن" ىي الخبلفة عن اهللن كلمة  اًعله ًفي اأٍلىٍرًض خى ًة ًإنٍّي جى ًئكى ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلى ىذه الكلمةهلل "كى

كاحدةن ىي الجواب عن من ةرةد أف ةسأؿهلل ما ىي الهوةة الاربية التي ةنبغي أف نبحث عنها 
 كنتمسك بها؟

سائر البررن أف ةالموا أنه  عبيده هلل عز كجلهلل "ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت مهمة الارب كمهمة 
ا"ن ثانيانهلل على ىؤالء الابيد أف ةتبينوا المبادئ التي أكحى اهلل عز  كىاأٍلىٍرًض ًإال   ىًعي الر ٍحمىًن عىٍبدن

لى أنفسه  كذكةه  كجل بها إليه  عن طرةع رسلو كأنبيائو؛ فينفذكىا فوؽ األرضن كةطبقوىا ع
 .كمجتمااعه ن كإذا به  غرسوا كاستنبتوا عدالة اهلل فوؽ ىذه األرض كرحمتو كحكمتو كإحسانو

 .علك ىي مهمة اإلنساف التي شٌرؼ اهلل سبحانو كعاالى ىذه الخليقة المتميزة بها

مناسباعنان  فمن عجبو أننا نقرأ كتاب اهلل عز كجل صباح مساءن أك نيقًرؤه إذاعاعنان أك نسماو في
ث  إننا نتطوح ذاىلين جاىلين مضطربين حوؿ اإلجابة عن سؤاؿ ةقوؿهلل من ىو اإلنساف الاربي؟ 

 كما ىي ىوةتو؟

ىذا الكبلـ كاف ةنبغي أقل المراعب أف ةقودنا إلى المارفة حتى كلو قالرنا في التطبيعن كاف ةنبغي 
ا عتمثل في أف نضع عبودةتنا هلل موضع أف ةال  الكل أف ىوةتنا أننا عبيد هلل عز كجلن كأف رسالتن

التنفيذن فنينفذ األكامر التي خاطبنا اهلل سبحانو كعاالى بهان إف نفذنا ذلك أك ل  ننفذ على أقل 
المراعب ةنبغي أف نال  أف ىذه ىي ىوةتنان أما أف ندكر في دائرة مفرغة كنقوؿهلل إف ىوةة اإلنساف 

أرضو عربيةن كةتفاعل مع األىداؼ الاربيةن فهذا كبلـه لو  الاربي ىي أنو ةنطع بالاربيةن كةايش فوؽ
حفظتو كما ةحفظو التبلمذة الالغار في مدارسه ن كأخذت عكرره في كل ةوـو ألف مرة إلى أف 
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 .ةيالب  عمرؾ مئة عاـ لن ةيقدـ ىذا الكبلـ كلن ةؤخر من حياعك شيئان 

نا ةتفاعل لكن ةتفاعل باألماني ىا نحن ننطع باللغة الاربيةن كنايش فوؽ أرض عربيةن ككله م
كاألىداؼ التي ةؤمن بها كالتي ةتالورىان فهذا ىدفو أف ةكوف لالان ةسرؽ األمواؿن كذلك ىدفو 
أف ةكوف لالان ةسرؽ الررؼ كةخترؽ حواجز الافاؼن كذلك أمنيتو أف ةجمع الماؿ من حيثما 

عألكو النيراف. كل ىذه أماف أمكن بالرشاكم كغير الرشاكم ليبني لنفسو مجدان باذخان كغنىن ال 
عندما ال ةكوف ىنالك سلطافه ممن ى  فوؽ البرر ةقود البرر إلى رسالة. من الذم ةحملني 
الرسالة؟ من ةستطيع أف ةكلفني بمهمة أك ةيكلفك بمهمة؟ ماداـ البرر كله  ةتحركوف على 

 .مستولن من اإلنسانية الواحدة

اإلخوة؟ كيلد شأنو في الاال  عندما كعى رسالتو التي قاؿ متى كاف الاربي لو شأنو في الاال  أةها 
ًليفىةن". عندئذو عحوؿ اإلنساف الاربي من  اهلل عز كجل عنها للمبلئكةهلل "ًإنٍّي جىاًعله ًفي اأٍلىٍرًض خى

رجلو عافو ةايش على ىامش التارةخ كةايش على ىامش الحياة ال قيمة لو في المجتماات كال اس  
 عألع اسمو صيادان. كلكن كيف عألع؟لو بين الحضاراتن 

عندما خضع كذؿ لمانى الابودةة هلل كحدهن ث  أصغى السمع إلى بياف اهلل عز كجل كالرسالة التي 
حٌملو اهلل إةاىان فقاؿ ىذا الرجل الاربي بلساف الحاؿ كبلساف المقاؿ لبيك الله  لبيكن كانقذؼ 

الىن كةارؼ الناس برسالة اهللن كةقي  من نفسو إلى شرؽ الاال  كغربو ةدعو إلى اهلل سبحانو كعا
خليفة عن اهلل سبحانو كعاالى لينفذ مبادئ الادالة اإللهية فوؽ األرضن عندئذو كيلدت للارب 
قيمةن عندئذ كيجد من ةسمونه  اليـو باإلنساف الاربين كنحن اليـو إنما نتباىى بالدل ذلك 

 المجدن كمن أةن انبثع ذلك المجد؟

ك المجد إال من جراء شيء كاحد أال كىو أف أكلئك الارب أصغوا السمع إلى ل  ةنبثع ذل
رسالته  التي ةنبغي أف ةنهضوا بها؛ رسالة الخبلفة عن اهلل فوؽ ىذه األرض في عنفيذ أكامره 

 .كعطبيع عاليماعون فجال اهلل سبحانو كعاالى منه  خير أمة أخرجت للناس

طوح؟! قالرنا في التطبيع فهل نقالر حتى في الاقيدة ىذه حقيقةه ةارفها كل أحدن فمالنا نت
 كالال ! فبل نال  ما ىي ىوةتنا كنقف عند الفرع كننسى األصل الذم إليو الفضل؟
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الرجل الاربي .. كاألرض الاربية .. كالتفاعل مع األىداؼ الاربيةن ال قيمة لهذا الكبلـ كلو إف ل  
إلسبلـ. كل  ةكن قبل اإلسبلـ للاركبة ظل إطبلقانن عربطو باألصلن الاركبة من الذم استولدىا؟ ا

بل إف عذكر المتذكركف الارب كالاركبة فانما ةتذكركف من ذلك ما عرمئز منو التالورات من 
 .عادات كأكضاع كجهالة كعخلف كنحو ذلك

عمنيت لو أف ىؤالء الذةن ةتطوحوف في التساؤؿ عن الهوةة الاربيةن عمنيت لو أنه  عذكركا الكلمة 
التي قالها رئيس ىذه األمة رئيس ىذه الدكلة ككنت شاىد عيافن عمنيت لو أنه  جالوا منها نقطة 
نقاشهلل إف الاركبة ليست ىي التي أكجدت اإلسبلـن كلكن اإلسبلـ ىو الذم أكجد الاركبةن ىذه 

كلمة مختالرة جاماةن أم ل  ةكن للارب شأفه ةيذكر لوال عمسكه  باإلسبلـن كىيهات ىيهات أف 
نقوؿ أف الحضارة اإلسبلمية من ماطيات الاركبة إطبلقانن فليس الفضل للاركبة في إةجاده 

الحضارة اإلسبلميةن كلكن الفضل كل الفضل لئلسبلـ في أنو أكجد الحضارة الاربيةن فاذا كاف 
 ىذا الكبلـ كاضحانن

نبعي من الاركبة التي ىي إذان .. رسالتنا عنبع من إسبلمنا الذم ىو األصل كالموجد؟ أـ إف رسالتنا ع
 .ثمرةه كفسيلة جاءت ثمرة لئلسبلـ؟ الجواب كاض ه أةها اإلخوة

أقوؿ ىذا الكبلـ لكي أيحذرك  من أف عضياوا في المتاىاتن مهمتنا كاضحة كرسالتنا جلية مقركءة 
كىا أال كىيهلل أف نضع عبودةتنا هلل موضع التنفيذ. فنقوؿهلل الله  إنا عبيد لك بالقالر كاالضطرارن 

 نحن نسير سيرة الابيد لك باإلرادة كاالختيار. كيف نمارس عبودةتنا هلل باإلرادة كاالختيار؟

بأف نالغي إلى أكامره فننفذىان بأف نالغي إلى نواىيو فنبتاد عنهان بأف نكوف حراسان على مبادئو 
نيان كفي المجتمع كنجاىد في سبيل حراسة ىذه المبادئ كرعاةتها بأنفسنا أكالن كفي أسرنا كأىلينا ثا

ثالثانن عندئذو ستجدكف كيف ةجمع اهلل شملك ن ككيف ةيوحد كلمتك ن ككيف ةفجر مرة أخرل 
قوعك  من داخل األرض التي عايروف فيهان ككيف ةيذؿ ااخرةن مرة أخرل كما أذٌله  من قبل ..  

كانهضوا بها نهوض كل ذلك بيد اهلل سبحانو كعاالىن ال عارضوا عن الرسالة التي شرفك  اهلل بها 
 .إنسافو كرمو اهلل سبحانو كعاالى كسما بو فوؽ رعبة المبلئكة

كلقد قلت لك  قبل أةاـهلل إف الاليف من كل عاـ ساحة للمزةد من كيد المتربالين بدةن اهلل 
لمبادئ دةن اهلل سبحانو كعاالىن كما من صيف عاـو من األعواـ إال كةستغل الكائدكف لدةن اهلل عز 
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 .وا منو سبيبلن إلى عمزةع األخبلؽن عمزةع الفضيلة كمن ث  عمزةع األسرةكجل ليجال

كقد علموا أف المبادئ اإلسبلمية التي شرفنا اهلل عز كجل بها عيحقع األىداؼ التاليةهلل عوجد 
اإلنساف الميتخلع بأسمى الخلع اإلنساني السامي كمن ث  عيوجد ىذه المبادئ األسرة اإلنسانية 

خة كال عتماسك األسرة إال بطوؽ الفضيلة كاألخبلؽن كمن ث  فاف المبادئ المتماسكة الراس
اإلسبلمية عوجد شبكة المجتمع اإلنساني المتماسكن ىكذا الفرد أكالن األسرة ثانيان المجتمع ثالثان 
.. كمن ث  فاف أعدائك  كإف أعداء ىذا الدةن ةسيركف قدمان لتقوةض ىذا كلون ةسيركف في سبيل 

د كزجو في طرؽ الرذةلة بأنواعهان كمن ث  ةتجهوف إلى األسرة لتقوةضها كعحوةلها إلى إفساد الفر 
أنقاضن كالذم ةيالغي جيدان سيتبين الخط  التي عهدؼ إلى نسف األسرةن كال ةمكن لؤلسرة أف 

عتماسك إال بواسطة كاحدةن أال كىي كاسطة الخلع اإلسبلمي الراسخ كالفضيلة كالافةن فاذا 
قية الفردػن كمن ث  انهارت األسرة كعحولت إلى أنقاض ما الذم سيحدث باد ذلك؟ انهارت أخبل

ةنهار المجتمع كلون كإذا انهار المجتمع كلو كضاعت البقية الباقية مما ةتمتع بو من قوةو كمهمة 
كغنىن كما إلى ذلكن فاف الويرٌاث الذةن ةتربالوف بهذا المجتمع سوءن ةتكالبوف لتقسي  ميراث ىذه 

مةن أرضان كحقوقان كغنىن كثركاتن كل ذلك سيت  عندئذون كمن ث  فاف على كل منك  أف ةكوف األ
عينان ساىرة على أسرعو كأكالده كبناعون كإذا كانت لك  األعين الساىرة على ىذا فينبغي أف 

 .عتضاعف ىذه األعين في كل صيفو من كل عاـ

الوف من ىذا الاليف سبلحان كأداةن لكي عبينوا ىذه الحقيقة أةها اإلخوة أكلئك الكائدكف ةج
ةنرطوا النراط الميضاعف في سبيل نسف األسرة كفي سبيل القضاء عليهان كفي سبيل عحوةل 
الراب الميلتـز كالثائر طبع فطرعو اإلةمانية إلى صراط اهلل عز كجلن لًييبادكه عن ىذا الالراط 

 .طبلقان كليزجوه من حياعو في متاىاتو ال عودة منها إلى الحع إ

فمن اعبع ىذا النهج كفقو اهلل سبحانو كعاالىن كاالستاانة باهلل كالقوة كلها من اهلل سبحانو كعاالىن 
كصدؽ رسوؿ اهلل إذ ةقوؿهلل "المؤمن القوم خيره من المؤمن الضايف كفي كلو خير استان باهلل كال 

 ."عاجز

 .كونوا قوامين على أخبلؽ بناعك كونوا قٌوامين على أسرك ن كونوا قوامين على أخبلؽ أكالدك ن  
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قرأت بيانان صدر من جهة ما ةقوؿهلل إف الرباب الذةن ةايروف ما بين الخامسة عرر كالخامسة 
كالاررةن من الامر في سورةا ةبلغوف مليونين كنالف عقرةبانن كىؤالء ةنبغي أف ةكوف الهدؼ ةنبغي 

 بيع الذم ما نرةد أف ننفذه في حقه أف ةكوف ىؤالء الرباب الهدؼ الذم ةنبغي أف نستغله  لتط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ~1975 ~ 
 

 ؽزٝ ال رمغ فٟ َشَون اٌلعبعٍخ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةده ن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

فًسك ن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو ن
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

بلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين مت
 .أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 .أٌما بادي فيا عباد اهلل

كثيركف ى  اإلخوة الذةن ةسألوف في حيرة عن من ةنبغي أف ةثقوا به  في حدةثه  عن اإلسبلـ 
الذم ةيطرح   كبيانه  ألموره كطرحه  للفتاكل المتالقة به ن من ى  الذةن ةؤخذ بكبلمه  كمن

 كبلمه  كةيرمى بو عرض الحائ ؟

كأقوؿ لهؤالء اإلخوة ما قالو اإلماـ مالكهلل "إف ىذا الال  دةن فانظركا عمن عأخذكف دةنك ". ىذا 
ىو المقياس الذم ةيخرج ىؤالء اإلخوة من دائرة الحيرة من ىذا األمر الذم ةسألوف عنون ميزافه 

 ."نظركا عن من عأخذكف دةنك دقيع كقياس كاض ن "إف ىذا الال  دةن فا

كمانى ىذا الكبلـهلل أٌف عليك أف عنظر إلى ىذا الذم ةتحدث عن اإلسبلـ أك ةكتب فيو أك ةالنع 
الفتاكل علو الفتاكل بػأمورهن انظر إلى كاقاو كراقب سلوكو في كاقاو المنفرد الرخالي بينو كبين 

ملتزـه بأكامره ال ةخرج عن  داب نفسون فاف رأةت أنو مستقي  على صراط اهلل سبحانو كعاالى 
اإلسبلـ ككصاةا اهلل عز كجل كىدم رسولو صلى اهلل عليو كسل ن فاعل  أٌف ىذه اإلنساف إف عكل  
عن اإلسبلـ فانما ةتكل  باخبلصو كصدؽن حتى لو أخطأ فخطأه قابل لئلصبلح؛ ذلك ألنو إنما 

سر أف ةيالح  خطأه بالنسبة لمن عبين ةرةد مارفة الحقيقة كبيانها للناسن كفي ىذه الحالة ما أة
 .بكبلمو الخطأ
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أما إف رأةت ىذا الذم ةتحدث عن اإلسبلـ أك ةكتب فيون رأةتو شاردان في سلوكو عن سىنن الدةنن 
غير ملتزـو بأكامر اهلل سبحانو كعاالىن ال ةراقب اهلل سبحانو كعاالى في ماامبلعو للناس كفي أموره 

كبلمو ىذا على حذرن كإةاؾ أف عأخذ بريءو مما ةقوؿ أك أف عأخذ المالية المختلفةن فكن من  
بريءو مما قد ةكتب. ىذا مانى قوؿ اإلماـ مالك إٌف ىذا الال  إشارة إلى عل  الررةاة "إف ىذا 

 ."الال  دةن فانظركا عمن عأخذكف دةنك 

الة الراىدن كثبت كأنت  عالموف أةها اإلخوة أف الرهادة ال عيقبل أماـ القضاء إال إذا ثبتت عد
الدليل على أنو غير ساق  المركءةن كأنو قوة  الادالةن كإذا كاف األمر كذلك .. كىذه حقيقة 

ماركفة ةنبغي أف ال ةجهلها أحد من المسلمينن فاف كبلـ الذم ةتكل  عن اهلل كرسوؿ اهلل صلى 
إال إذا ثبتت عدالتو اهلل عليو كسل  أخطر من شهادة الراىدةنن الراىد الذم ال عيقبل شهادعو 

إنما ةتكل  عن عباد اهلل كةالف ما ةارفو من أحواله ن أما اإلنساف الذم ةتكل  عن اهلل أك 
ةتحدث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فهذا اإلنساف أخطر في عملو كفي كبلمو من ذاؾ 

 .الذم ةتكل  أك ةتحدث عن عباد اهلل عز كجل

اف أمره ةيمكن أف ةيقبلن كةمكن أف ةيالح ن كال عكوف الماليبة الخطأ في كبلـ اإلنساف عن اإلنس
فيو ماليبة كبيرةن أما اإلنساف الذم ةتكل  عن اهلل سبحانو كعاالى ث  إنو ةخل  الباطل بالحعن 

كةزج أك ةدس الباطل الذم ال عبلقة للدةن بو بدةن اهلل سبحانو كعاالىن فهذا اإلنساف أحرل أف 
 .أف عثبت عدالتوال ةيقبل كبلمو إال باد 

فاذا أردع  أف عخرجوا من سجن ىذه الحيرة أماـ الكثرة الكاثرة من ىذه الكتابات التي عظهر عن 
اإلسبلـن كل  عستطياوا أف عملكوا من الثقافة اإلسبلمية المقياس الذم ةيبين لك  صدؽ ىذا 

ف المتكل ن كبوساك  الكبلـ أك كذبون فما عليك  في ىذه الحاؿ إال أف عراقبوا حاؿ ىذا اإلنسا
 .أف عالموا باد ذلك ىل ةؤخذ بكبلمو أك ال ةؤخذ بكبلمو

ىذا السؤاؿ المتكرر جدان في ىذه األةاـ ما ةنبغي أف ةطرحو إال إنسافه فقيره جدان حتى في ماارفو 
األكلية عن دةن اهلل سبحانو كعاالىن كأنا أضرب لك  مثبلن من أمثلةو شتىهلل اإلنساف الذم ةجال من 

سو إمامان في الدةنن كعالمان من علماء اإلسبلـن ث  ةقوؿ أك ةكتب ما ةرةد أف ةثبت لك من نف
خبللو أف السنة ليست مالدران من مالادر اإلسبلـن كإنما القر ف كحده ىو المالدر الذم ةجب 
على المسلمين أف ةبنوا أحكامه  عليو كأف ةستنبطوا مبادئ الدةن منون اإلنساف الذم ةقوؿ ىذا 
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بلـ بوسع كل شخهو مثقف بوسع كل إنساف ةتمتع بمارفةو سطحية من مبادئ دةن اهلل عز الك
كجل أف ةال  بطبلف ىذا الكبلـن كأف ةمر عليو غير عابئو بون كأف ةيلقي ىذا الكبلـ كراء ظهره؛ 
ذلك ألف ىذا اإلنساف ةقرأ على أقل عقدةرو كبلـ اهلل سبحانو كعاالىن ةقرأ في كل ةـو شيئان من 

لقر فن فاف كاف كذلك فبل بد أف ةمر كل ةوـو بااةات الناطقة ببطبلف ىذا الكبلـ كبسخف ىذا ا
 .التالور

بل البد أف عقرأ في كتاب اهلل عز كجل ما ةبالرؾ بأف ىذا اإلنساف ليس من دةن اهلل في شيءن 
يما عقرأ كإنما ىو مدسوس عليك مدسوس ككثيرةن من أمثالو على اإلسبلـ كالمسلمينن أال عقرأ ف

 من كتاب اهلل عز كجل قولوهلل "كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى الل وي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىف ةىكيوفى لىهي ي 
الن مًُّبيننا" كفي القر ف الكثير كالكثير م ن اٍلًخيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍ  كىمىن ةػىٍاًه الل وى كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىل  ضىبلى

 .مثل ىذا الكبلـ

كأذكر أف في الناس من كانوا ةسألوف سؤاالن ةتالع بالاقيدة بل ةتالع بمانى من مااني التوحيدن 
ةسأؿ عن كاك الاطف ىذههلل كيف جاز أف عأعي كاك الاطف التي عدؿ على الماية؛ فتاطف الرسوؿ 

كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا على الذات الالية على اهلل سبحانو كعاالى؟ كيف ساغ أف ةيقاؿهلل "كىمىا  
قىضىى الل وي كىرىسيوليوي أىٍمران" كأف الكبلـ ةوحي بأف ىنالك شركة في قضاء األحكاـ كبناءىا في حين أننا 
نال  أف اهلل كاحده في ذاعو ككاحده في حكمو ككاحده في صفاعو ككاحده في أفاالون فكيف ساغ أف 

  عليو كسل  في ىذا الالدد على اس  اهلل سبحانو كعاالى؟ةياطف اس  رسوؿ اهلل صلى اهلل

لال ىذا الواقع الذم عركنو اليـو أةها اإلخوة ةيركل أدؽ جواب عن ىذا السؤاؿ. عل  اهلل عز 
كجل أف في المبطلين كالدجاجلة من سيأعي فيلبس مسوح اإلسبلـن كةتزةى بزم المدافاين عن 

أف ةيلبس على عباد اهلل سبحانو كعاالى ث  ةخل  الباطل  دةن اهلل عز كجلن كةحاكؿ جاىدان على
بالحعن كةحاكؿ أف ةستل حقائع اإلسبلـ من داخلون كمن جملة ما ةرةد أف ةفال أف ةفرؽ بين اهلل 
كرسلو كما قاؿ اهلل سبحانو كعاالىن نا  ةفال ىذا فكاف الرد المحك  من كتاب اهلل عز كجل على 

يأعوف مع الزمن ليمؤلكا األرض بالدجاجلة الذةن سيكونوف جنودان ىؤالء الذةن عل  اهلل أنه  س
للدجاؿ األعظ  الذم أعلن المالطفى صلى اهلل عليو كسل  في األحادةث الالحيحةن أف ظهركه 

 .سيكوف علمان من أعبلـ الساعة كدليبلن من أدلتها الكبرل

 



  

 ~1978 ~ 
 

مالطفى صلى اهلل عليو كسل  إلى عل  اهلل ىذا .. فالاغ ىذه الحقيقة بهذا التابيرن قٌرب مكانة ال
ذاعو الالية عكرةمان كعررةفان ال عررةكان بركلو من األشكاؿ أبدانن كمزج القضاء الذم عىنٌزؿ كحيان من 

عند اهلل عز كجل بالقضاء الذم قضى بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في األرضن مزج ىذا 
اهلل ىو ذاعو الذم ةقضي بو اهللن كأف ما بذاؾ ليالن أف القضاء كاحدن كأف ما ةقضي بو رسوؿ 

ةقضي بو اهلل ىو ذاعو الذم ةقضي بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كما كاف المالطفى صلى 
 .اهلل عليو كسل  إال المالن عن حك  اهلل سبحانو كعاالى كقضاءه

كلكن  - مااذ اهلل -فهذه الواك الجاماة مزجت القضائين بقضاءو كاحد ال على كجو التررةك 
ليبين لنا أف ماين القضاء كاحد فيما ةنطع بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كفيما ةقولو اهلل 

 .سبحانو كعاالى

 -أليس كل مسل و كعى دةنو كلو ل  ةكوف مثقفان ةقرأ كتاب اهلل؟! أفبل ةمر على مثل ىذه ااةة 
عدبرىان ث  أصغى إلى كبلـ ىؤالء  كمثل ىذه ااةة في القر ف كثيرن فيقف عندىا ليتدبرىا إذا

الدجاجلةن فاف بوساو أف ةبالع على كبلـ أكلئك الدجاجلة باقلون كبالاؽ الاقل أفال بكثيرو من 
 .بالاؽ الف 

فاف ل  عستطع أف عستبين حقائع كبلـ اهلل عز كجلن كإف كنت ممن ةتلو كتاب اهلل سبحانو كعاالى 
ؾ أف عال  ىوةة ىؤالء الذةن ةدجلوف كةقولوفن فبوساك ىكذا سردان دكف عدبرو في ماانيون ث  أعوز 

 .أف عنظر إلى حاؿ ىؤالء الناس

كانظركا أةها اإلخوة إلى ىؤالء الذةن ةكتبوف في مثل ىذا الموضوع كأمثالون عأملوا في كاقاه  
فلسوؼ عخرجوف من الحيرةن لن عجدكا أف فيه  من ةتجو إلى القبلة ليؤدم صبلة فرةضة كإف فال 

في كقتو من األكقات فانما ةفال ذلك خركجان من مراقبة من ةرار أنه  ةراقبونون فاذا عاد ذلك 
إلى شأنو كعادعو عحرر من ىذا الذم ال شأف لو بو. إذا أردع  أف عارفوا قيمة ىذا الكبلـ فانظركا 
إلى إلى كاقع ىؤالء الناس كانظركا ك  ى  مغموسوف في المااصي كالميحٌرماتن فهل ىنالك حاجة 

أف عالموا قيمة كبلـو في شرع اهلل كفي دةنو ةقولو إنسافه ال ةقي  كزنان ألكامر اهلل ككاجباعو كعباداعو 
 !التي أمر اهلل عباده بها؟
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ىذا مانى كبلـ اإلماـ مالك الذم ذكره في عالره منبهان كةنبغي أف نتاامل بو في ىذا الاالر 
 .عبلجان 

لذم عتجو فيو سهاـ الهجـو كالنقد كالتمزةع إلى دةن اهلل من  أةها اإلخوة نحن اليـو نايش الاالر ا
كل جهة من سائر األطراؼن كأسوء كأخطر ىذه األطراؼ علك األطراؼ الداخلية التي عستقدـ 
ىذه السهاـ مالناة ىناؾ ث  إف ىؤالء الناس الدجاجلة الامبلء ةرةروف سهامه  ىنان كةوجهونها 

ل  عر عيني أح  منها عمالةنن ل  عر عيني أح  منها استخذاءن إلى كبد اإلسبلـ أةضان ىنان فئةه 
 .كعبودةةن ألكلئك الذةن ةياادكف دةن اهلل كةياادكف ىذه األمة من عباد اهلل سبحانو كعاالى

فاةاك  أف عقاوا في شرؾ ىؤالء الناسن كإةاك  أف عقاوا قبل ذلك في الحيرة؛ ىذه الحيرة التي 
من الناسن ث  إف كل مسل  ةنبغي أف ةال  أف الحالن األكؿ  طالما ةكرر كةسأؿ عنها كثيره 

كاألخير الذم ةقي دةنو كةقي كيانو اإلةماني من ىذه السهاـ المتنوعة الكثيرة شيءه كاحدهلل ىو 
الوعي الذم ةنبغي أف ةتحلى بو كل إنساف بدةن اهللن المسل  التقليدم الذم كضع ىوةة اإلسبلـ 

المجتمع كىو ال ةال  ما ىو اإلسبلـن ما أسرع أف عقتنالو أقواؿ  في جيبو ث  إنو سار ةىخيب في
ىذه الدجاجلة بل إنو ال ةياد في ميزاف اهلل عز كجل من المسلمين السائرةن على صراط اهلل 

سبحانو كعاالىن على ىؤالء الناس بل على كل مسل و أف ةتمتع بالوعين بالثقافة الراشدة ةأخذىا 
أجمع األجياؿ التي مضت كلها على أنها مالادر سليمةن نقية من من مالادر ىذا الدةن التي 

الدسن نقية من الروائب. فاذا عمتع المسل  بهذا الوعي فبل ةمكن لهذه السهاـ أف عخترؽ كيانو 
 .كأف عخترؽ عقيدعو بركلو من األشكاؿ

 .أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةحمي أمتنا كةحمي دةننا من الكائدةن

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ٌٙنا غلد اٌؼوٚثخ فٟ ِٙت اٌو٠ؼ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو نفًسكن كأشهدي 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

الدةن كأكصيك   على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو
 .أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 .. أٌما بادي فيا عباد اهلل

إف اهلل سبحانو كعاالى قد حٌمل عباده مهمةن عظيمة شٌرفو اهلل سبحانو كعاالى بها كرفاو بها إلى 
ئل كتابو أعلى من رعبة المبلئكةن كقد أشار إلى ىذه المهمة بياف اهلل سبحانو كعاالى في أكا

ًة ًإنٍّي جىاًعله ًفي  ًئكى ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى ًلٍلمىبلى المحك  المبين في قولو سبحانو كعاالى خطابان للمبلئكةهلل "كى
ًليفىةن"ن فكلمة الخليفة ىذه عابيره عن الرسالة التي شٌرؼ اهلل سبحانو كعاالى اإلنساف بهان  اأٍلىٍرًض خى

ؿ الكتب التي أنزلها على رسلون كمن خبلؿ الوحي كىي رسالةه شرحها اهلل عز كجل لو من خبل
 .الذم بينو اهلل سبحانو كعاالى شرحان كإةضاحان كعفاليبلن 

كما أعل  أٌف ىنالك مهمة شٌرؼ اهلل عز كجل بها أمًّ من خليقتو أجىٌل كأعلى من شرؼ ىذه 
انى كونو خليفة المهمة التي عجال من اإلنساف خليفة عن اهلل سبحانو كعاالى فوؽ ىذه األرضن كم

عن اهلل فوؽ ىذه األرض أم ميكٌلفان بأف ةنفذ المبادئ التي عيبرز عدالة اهلل سبحانو كعاالى في 
األرضن ميكٌلفان بأف ةينفذ المبادئ التي عوض  حكمة اهلل سبحانو كعاالى كرحمتو بين عبادهن ككاف 

بلؿ غرةزة ةضطر عباده إليهان من من اليسير أف ةيبرز اهلل عز كجل ىذه الالفات لذاعو الالٌية من خ
خبلؿ طبياةو ةحمل اهلل سبحانو كعاالى البرر على اعباعهان كإذا به  مظهره لادالة اهلل عز كجل 

 .كلرحمتو كلحكمتو
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كلكنو سبحانو كعاالى شاء أف ةسمو باإلنساف فوؽ مستول الحيوانات األخرلن كشاء أف ةضع 
من خبللها صفات اهلل عز كجل عدالن كحكمةن كرحمةن أمامو ىذه المبادئ التي إف نيفذت عجلت 

كإحسانانن شاء اهلل عز كجل أف ةضع ىذه المبادئ بين ةدم عباده ليينفٍّذكىا باختيارو منه ن كليساوا 
إلى عطبيقها بارادة حرة منه ن فبوساه  أف ةينفذكا كأف ال ةينفذكان كلكن اهلل سبحانو كعاالى كلفه  

 .المهمة كىذه المسؤكليةبذلك كشرفه  بحمل ىذه 

فاندما ةنهض ىؤالء الناس بتنفيذ ىذه المبادئن كىي كثيرة كمتنوعةن فتتجلى من خبلؿ ىذه 
المبادئ صفة الادالة اإللهية صفة الحكمة الربانيةن صفة الرحمة كاالحساف في ذات اهلل عز 

الىن إنها ليست خبلفة كجلن فاف اإلنساف ةكوف بهذا قد قاـ بوظيفة الخبلفة عن اهلل سبحانو كعا
الحاضر عن الغائب كما قد ةتوى  اإلنسافن كلكنها خبلفة من شٌرفه  اهلل عز كجل بتنفيذ مبادئو 

 .باختيار منه  كإرادة

 عيرل ىل كاف اإلنساف على مستول ىذا الررؼ؟

 ىل حمل اإلنساف ىذه األمانة فنفذىا كما كيلٍّف بها؟

األىمىانىةى عىلىى الس مىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍلًجبىاًؿ فىأىبػىٍينى أىٍف ةىٍحًمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى  كجل اإللو القائلهلل "ًإن ا عىرىٍضنىا
ا اإًلٍنسىافي ًإن وي كىافى ظىليومنا جىهيوال"ن حملها اإلنساف ألف اهلل قضى عليو أف ةحملها  هىا كىحىمىلىهى ًمنػٍ

 ."ل ىذا الررؼ؟ "ًإن وي كىافى ظىليومنا جىهيوالعررةفان لو كعكرةمان. كلكن ىل كاف اإلنساف على مستو 

كال ةانيني أف أعحدث عن فئات الناس فيما مضىن من منه  كانوا على مستول ىذه الخبلفة عن 
اهلل عز كجل فنػىٌفذكا المبادئ التي كظفه  اهلل ككٌلفه  بتطبيقهان كمىن ًمن الناس نكه على عقبو 

بو؟ ال ةانيني أف أعحدث عن علك األم  الخوالين فاف كأعرض عن ىذا الررؼ الذم شٌرفو اهلل 
ٍبتيٍ  كىالى عيٍسأىليوفى عىم ا   األمر كما قاؿ اهلل عز كجل "عًٍلكى أيم ةه قىٍد خىلىٍت لىهىا مىا كىسىبىٍت كىلىكي  م ا كىسى

انيوا ةػىٍامىليوفى" إنما األى  من ذلك أف نسأؿ عن أنفسنان ىل عرفنا ىذه الرسالة التي ط وؽ اهلل كى
 أعناقنا بها كالتي شرفنا بها كحم لنا مسؤكلياعها؟

عندما أبحث عن جوابو عن ىذا السؤاؿ أشار بالخجل الذم ةيذةب اإلنساف أماـ مواله كخالقو 
عز كجلن كعندما أنظر إلى فئات الناس كالكثرة الكاثرة منه  كى  ةتسائلوف عن ىوةاعه  كعن 

ن فبل ةهتدم منه  كاحد إلى ىذا الررؼ الذم طٌوؽ اهلل عز كظائفه  التي ةنبغي أف ةنهضوا بها
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كجل بو أعناؽ عبادهن كال ةستبين كاحد منه  ىذه الرسالة التي سما اهلل عز كجل باباده صيايدان 
بسببها إلى أعلى من درجة المبلئكةن ال أجد في ىؤالء الكثرة الكاثرة مىن ةينبو أك ةتنبو إلى ىذه 

رسالة كظفنا اهلل سبحانو كعاالى بها عن اهلل عز كجلن بل ةتطوح الكل في  الخبلفة التي ىي أعظ  
 .كبلـو ةرمئز منو المنطع كةرمئز منو الاقل كبلـ غرةب عن ىوةة اإلنساف المسل 

ىذا الررؼ الذم سما اهلل عز كجل بنا إلى مكانتو الباسقةن كلك  ةقرأه في كتاب اهلل عز كجلن  
وؽ ىذه األرضن كما كظيفتو التي كيلف بها اليـو كالتي سييسأؿ كلك  ةال  ما مهمة اإلنساف ف

عنها غدانن كقد عجمات ااةات الكثيرة التي عابر عن ىذه الرسالة التي شٌرؼ اهلل بها اإلنساف في 
ًليفىةن" ىي الخبلفة عن اهلل اًعله ًفي اأٍلىٍرًض خى ًة ًإنٍّي جى ًئكى ًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلى ن كلمة ىذه الكلمةهلل "كى

كاحدةن ىي الجواب عن من ةرةد أف ةسأؿهلل ما ىي الهوةة الاربية التي ةنبغي أف نبحث عنها 
 كنتمسك بها؟

مهمة الارب كمهمة سائر البررن أف ةالموا أنه  عبيده هلل عز كجلهلل "ًإٍف كيلُّ مىٍن ًفي الس مىاكىاًت 
ا"ن ثانيانهلل عل ى ىؤالء الابيد أف ةتبينوا المبادئ التي أكحى اهلل عز كىاأٍلىٍرًض ًإال   ىًعي الر ٍحمىًن عىٍبدن

كجل بها إليه  عن طرةع رسلو كأنبيائو؛ فينفذكىا فوؽ األرضن كةطبقوىا على أنفسه  كذكةه  
 .كمجتمااعه ن كإذا به  غرسوا كاستنبتوا عدالة اهلل فوؽ ىذه األرض كرحمتو كحكمتو كإحسانو

 .سبحانو كعاالى ىذه الخليقة المتميزة بهاعلك ىي مهمة اإلنساف التي شٌرؼ اهلل 

فمن عجبو أننا نقرأ كتاب اهلل عز كجل صباح مساءن أك نيقًرؤه إذاعاعنان أك نسماو في مناسباعنان 
ث  إننا نتطوح ذاىلين جاىلين مضطربين حوؿ اإلجابة عن سؤاؿ ةقوؿهلل من ىو اإلنساف الاربي؟ 

 كما ىي ىوةتو؟

مراعب أف ةقودنا إلى المارفة حتى كلو قالرنا في التطبيعن كاف ةنبغي ىذا الكبلـ كاف ةنبغي أقل ال
أف ةال  الكل أف ىوةتنا أننا عبيد هلل عز كجلن كأف رسالتنا عتمثل في أف نضع عبودةتنا هلل موضع 
التنفيذن فنينفذ األكامر التي خاطبنا اهلل سبحانو كعاالى بهان إف نفذنا ذلك أك ل  ننفذ على أقل 

نبغي أف نال  أف ىذه ىي ىوةتنان أما أف ندكر في دائرة مفرغة كنقوؿهلل إف ىوةة اإلنساف المراعب ة
الاربي ىي أنو ةنطع بالاربيةن كةايش فوؽ أرضو عربيةن كةتفاعل مع األىداؼ الاربيةن فهذا كبلـه لو 

حفظتو كما ةحفظو التبلمذة الالغار في مدارسه ن كأخذت عكرره في كل ةوـو ألف مرة إلى أف 
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 .ةيالب  عمرؾ مئة عاـ لن ةيقدـ ىذا الكبلـ كلن ةؤخر من حياعك شيئان 

ىا نحن ننطع باللغة الاربيةن كنايش فوؽ أرض عربيةن ككله منا ةتفاعل لكن ةتفاعل باألماني 
كاألىداؼ التي ةؤمن بها كالتي ةتالورىان فهذا ىدفو أف ةكوف لالان ةسرؽ األمواؿن كذلك ىدفو 

ؼ كةخترؽ حواجز الافاؼن كذلك أمنيتو أف ةجمع الماؿ من حيثما أف ةكوف لالان ةسرؽ الرر 
أمكن بالرشاكم كغير الرشاكم ليبني لنفسو مجدان باذخان كغنىن ال عألكو النيراف. كل ىذه أماف 
عندما ال ةكوف ىنالك سلطافه ممن ى  فوؽ البرر ةقود البرر إلى رسالة. من الذم ةحملني 

بمهمة أك ةيكلفك بمهمة؟ ماداـ البرر كله  ةتحركوف على الرسالة؟ من ةستطيع أف ةكلفني 
 .مستولن من اإلنسانية الواحدة

متى كاف الاربي لو شأنو في الاال  أةها اإلخوة؟ كيلد شأنو في الاال  عندما كعى رسالتو التي قاؿ 
ًليفىةن". عندئذو عحوؿ اإل نساف الاربي من اهلل عز كجل عنها للمبلئكةهلل "ًإنٍّي جىاًعله ًفي اأٍلىٍرًض خى

رجلو عافو ةايش على ىامش التارةخ كةايش على ىامش الحياة ال قيمة لو في المجتماات كال اس  
 لو بين الحضاراتن عألع اسمو صيادان. كلكن كيف عألع؟

عندما خضع كذؿ لمانى الابودةة هلل كحدهن ث  أصغى السمع إلى بياف اهلل عز كجل كالرسالة التي 
ن فقاؿ ىذا الرجل الاربي بلساف الحاؿ كبلساف المقاؿ لبيك الله  لبيكن كانقذؼ حٌملو اهلل إةاىا

إلى شرؽ الاال  كغربو ةدعو إلى اهلل سبحانو كعاالىن كةارؼ الناس برسالة اهللن كةقي  من نفسو 
خليفة عن اهلل سبحانو كعاالى لينفذ مبادئ الادالة اإللهية فوؽ األرضن عندئذو كيلدت للارب 

ندئذ كيجد من ةسمونه  اليـو باإلنساف الاربين كنحن اليـو إنما نتباىى بالدل ذلك قيمةن ع
 المجدن كمن أةن انبثع ذلك المجد؟

ل  ةنبثع ذلك المجد إال من جراء شيء كاحد أال كىو أف أكلئك الارب أصغوا السمع إلى 
في عنفيذ أكامره  رسالته  التي ةنبغي أف ةنهضوا بها؛ رسالة الخبلفة عن اهلل فوؽ ىذه األرض
 .كعطبيع عاليماعون فجال اهلل سبحانو كعاالى منه  خير أمة أخرجت للناس

ىذه حقيقةه ةارفها كل أحدن فمالنا نتطوح؟! قالرنا في التطبيع فهل نقالر حتى في الاقيدة 
 كالال ! فبل نال  ما ىي ىوةتنا كنقف عند الفرع كننسى األصل الذم إليو الفضل؟
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كاألرض الاربية .. كالتفاعل مع األىداؼ الاربيةن ال قيمة لهذا الكبلـ كلو إف ل   الرجل الاربي ..
عربطو باألصلن الاركبة من الذم استولدىا؟ اإلسبلـ. كل  ةكن قبل اإلسبلـ للاركبة ظل إطبلقانن 

بل إف عذكر المتذكركف الارب كالاركبة فانما ةتذكركف من ذلك ما عرمئز منو التالورات من 
 .أكضاع كجهالة كعخلف كنحو ذلكعادات ك 

عمنيت لو أف ىؤالء الذةن ةتطوحوف في التساؤؿ عن الهوةة الاربيةن عمنيت لو أنه  عذكركا الكلمة 
التي قالها رئيس ىذه األمة رئيس ىذه الدكلة ككنت شاىد عيافن عمنيت لو أنه  جالوا منها نقطة 

اإلسبلـ ىو الذم أكجد الاركبةن ىذه  نقاشهلل إف الاركبة ليست ىي التي أكجدت اإلسبلـن كلكن
كلمة مختالرة جاماةن أم ل  ةكن للارب شأفه ةيذكر لوال عمسكه  باإلسبلـن كىيهات ىيهات أف 

نقوؿ أف الحضارة اإلسبلمية من ماطيات الاركبة إطبلقانن فليس الفضل للاركبة في إةجاده 
كجد الحضارة الاربيةن فاذا كاف الحضارة اإلسبلميةن كلكن الفضل كل الفضل لئلسبلـ في أنو أ

 ىذا الكبلـ كاضحانن

إذان .. رسالتنا عنبع من إسبلمنا الذم ىو األصل كالموجد؟ أـ إف رسالتنا عنبعي من الاركبة التي ىي 
 .ثمرةه كفسيلة جاءت ثمرة لئلسبلـ؟ الجواب كاض ه أةها اإلخوة

همتنا كاضحة كرسالتنا جلية مقركءة أقوؿ ىذا الكبلـ لكي أيحذرك  من أف عضياوا في المتاىاتن م
أال كىيهلل أف نضع عبودةتنا هلل موضع التنفيذ. فنقوؿهلل الله  إنا عبيد لك بالقالر كاالضطرارن كىا 

 نحن نسير سيرة الابيد لك باإلرادة كاالختيار. كيف نمارس عبودةتنا هلل باإلرادة كاالختيار؟

يو فنبتاد عنهان بأف نكوف حراسان على مبادئو بأف نالغي إلى أكامره فننفذىان بأف نالغي إلى نواى
كنجاىد في سبيل حراسة ىذه المبادئ كرعاةتها بأنفسنا أكالن كفي أسرنا كأىلينا ثانيان كفي المجتمع 

ثالثانن عندئذو ستجدكف كيف ةجمع اهلل شملك ن ككيف ةيوحد كلمتك ن ككيف ةفجر مرة أخرل 
كيف ةيذؿ ااخرةن مرة أخرل كما أذٌله  من قبل ..  قوعك  من داخل األرض التي عايروف فيهان ك 

كل ذلك بيد اهلل سبحانو كعاالىن ال عارضوا عن الرسالة التي شرفك  اهلل بها كانهضوا بها نهوض 
 .إنسافو كرمو اهلل سبحانو كعاالى كسما بو فوؽ رعبة المبلئكة

لمتربالين بدةن اهلل كلقد قلت لك  قبل أةاـهلل إف الاليف من كل عاـ ساحة للمزةد من كيد ا
لمبادئ دةن اهلل سبحانو كعاالىن كما من صيف عاـو من األعواـ إال كةستغل الكائدكف لدةن اهلل عز 
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 .كجل ليجالوا منو سبيبلن إلى عمزةع األخبلؽن عمزةع الفضيلة كمن ث  عمزةع األسرة

اؼ التاليةهلل عوجد كقد علموا أف المبادئ اإلسبلمية التي شرفنا اهلل عز كجل بها عيحقع األىد
اإلنساف الميتخلع بأسمى الخلع اإلنساني السامي كمن ث  عيوجد ىذه المبادئ األسرة اإلنسانية 
المتماسكة الراسخة كال عتماسك األسرة إال بطوؽ الفضيلة كاألخبلؽن كمن ث  فاف المبادئ 

ثانيان المجتمع ثالثان  اإلسبلمية عوجد شبكة المجتمع اإلنساني المتماسكن ىكذا الفرد أكالن األسرة
.. كمن ث  فاف أعدائك  كإف أعداء ىذا الدةن ةسيركف قدمان لتقوةض ىذا كلون ةسيركف في سبيل 
إفساد الفرد كزجو في طرؽ الرذةلة بأنواعهان كمن ث  ةتجهوف إلى األسرة لتقوةضها كعحوةلها إلى 

سرةن كال ةمكن لؤلسرة أف أنقاضن كالذم ةيالغي جيدان سيتبين الخط  التي عهدؼ إلى نسف األ
عتماسك إال بواسطة كاحدةن أال كىي كاسطة الخلع اإلسبلمي الراسخ كالفضيلة كالافةن فاذا 

انهارت أخبلقية الفردػن كمن ث  انهارت األسرة كعحولت إلى أنقاض ما الذم سيحدث باد ذلك؟ 
ما ةتمتع بو من قوةو كمهمة ةنهار المجتمع كلون كإذا انهار المجتمع كلو كضاعت البقية الباقية م

كغنىن كما إلى ذلكن فاف الويرٌاث الذةن ةتربالوف بهذا المجتمع سوءن ةتكالبوف لتقسي  ميراث ىذه 
األمةن أرضان كحقوقان كغنىن كثركاتن كل ذلك سيت  عندئذون كمن ث  فاف على كل منك  أف ةكوف 

عين الساىرة على ىذا فينبغي أف عينان ساىرة على أسرعو كأكالده كبناعون كإذا كانت لك  األ
 .عتضاعف ىذه األعين في كل صيفو من كل عاـ

عبينوا ىذه الحقيقة أةها اإلخوة أكلئك الكائدكف ةجالوف من ىذا الاليف سبلحان كأداةن لكي 
ةنرطوا النراط الميضاعف في سبيل نسف األسرة كفي سبيل القضاء عليهان كفي سبيل عحوةل 

ر طبع فطرعو اإلةمانية إلى صراط اهلل عز كجلن لًييبادكه عن ىذا الالراط الراب الميلتـز كالثائ
 .كليزجوه من حياعو في متاىاتو ال عودة منها إلى الحع إطبلقان 

فمن اعبع ىذا النهج كفقو اهلل سبحانو كعاالىن كاالستاانة باهلل كالقوة كلها من اهلل سبحانو كعاالىن 
لقوم خيره من المؤمن الضايف كفي كلو خير استان باهلل كال كصدؽ رسوؿ اهلل إذ ةقوؿهلل "المؤمن ا

 ."عاجز

 .كونوا قٌوامين على أسرك ن كونوا قوامين على أخبلؽ أكالدك ن كونوا قوامين على أخبلؽ بناعك 
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قرأت بيانان صدر من جهة ما ةقوؿهلل إف الرباب الذةن ةايروف ما بين الخامسة عرر كالخامسة 
ورةا ةبلغوف مليونين كنالف عقرةبانن كىؤالء ةنبغي أف ةكوف الهدؼ ةنبغي كالاررةن من الامر في س

 أف ةكوف ىؤالء الرباب الهدؼ الذم ةنبغي أف نستغله  لتطبيع الذم ما نرةد أف ننفذه في حقه 
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 ؽزٝ ال رمغ فٟ َشَون اٌلعبعٍخ

 

 

فئي مىزةده ن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكا
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسك ن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
 إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن كأكصيك  
 .أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 .ٌما بادي فيا عباد اهللا

عن من ةنبغي أف ةثقوا به  في حدةثه  عن اإلسبلـ  كثيركف ى  اإلخوة الذةن ةسألوف في حيرة
كبيانه  ألموره كطرحه  للفتاكل المتالقة به ن من ى  الذةن ةؤخذ بكبلمه  كمن الذم ةيطرح  

 كبلمه  كةيرمى بو عرض الحائ ؟

كأقوؿ لهؤالء اإلخوة ما قالو اإلماـ مالكهلل "إف ىذا الال  دةن فانظركا عمن عأخذكف دةنك ". ىذا 
قياس الذم ةيخرج ىؤالء اإلخوة من دائرة الحيرة من ىذا األمر الذم ةسألوف عنون ميزافه ىو الم

 ."دقيع كقياس كاض ن "إف ىذا الال  دةن فانظركا عن من عأخذكف دةنك 

كمانى ىذا الكبلـهلل أٌف عليك أف عنظر إلى ىذا الذم ةتحدث عن اإلسبلـ أك ةكتب فيو أك ةالنع 
رهن انظر إلى كاقاو كراقب سلوكو في كاقاو المنفرد الرخالي بينو كبين الفتاكل علو الفتاكل بػأمو 

نفسون فاف رأةت أنو مستقي  على صراط اهلل سبحانو كعاالى ملتزـه بأكامره ال ةخرج عن  داب 
اإلسبلـ ككصاةا اهلل عز كجل كىدم رسولو صلى اهلل عليو كسل ن فاعل  أٌف ىذه اإلنساف إف عكل  

تكل  باخبلصو كصدؽن حتى لو أخطأ فخطأه قابل لئلصبلح؛ ذلك ألنو إنما عن اإلسبلـ فانما ة
ةرةد مارفة الحقيقة كبيانها للناسن كفي ىذه الحالة ما أةسر أف ةيالح  خطأه بالنسبة لمن عبين 

 .بكبلمو الخطأ
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أما إف رأةت ىذا الذم ةتحدث عن اإلسبلـ أك ةكتب فيون رأةتو شاردان في سلوكو عن سىنن الدةنن 
غير ملتزـو بأكامر اهلل سبحانو كعاالىن ال ةراقب اهلل سبحانو كعاالى في ماامبلعو للناس كفي أموره 
المالية المختلفةن فكن من كبلمو ىذا على حذرن كإةاؾ أف عأخذ بريءو مما ةقوؿ أك أف عأخذ 

ة "إف ىذا بريءو مما قد ةكتب. ىذا مانى قوؿ اإلماـ مالك إٌف ىذا الال  إشارة إلى عل  الررةا
 ."الال  دةن فانظركا عمن عأخذكف دةنك 

كأنت  عالموف أةها اإلخوة أف الرهادة ال عيقبل أماـ القضاء إال إذا ثبتت عدالة الراىدن كثبت 
الدليل على أنو غير ساق  المركءةن كأنو قوة  الادالةن كإذا كاف األمر كذلك .. كىذه حقيقة 

لمسلمينن فاف كبلـ الذم ةتكل  عن اهلل كرسوؿ اهلل صلى ماركفة ةنبغي أف ال ةجهلها أحد من ا
اهلل عليو كسل  أخطر من شهادة الراىدةنن الراىد الذم ال عيقبل شهادعو إال إذا ثبتت عدالتو 

إنما ةتكل  عن عباد اهلل كةالف ما ةارفو من أحواله ن أما اإلنساف الذم ةتكل  عن اهلل أك 
كسل  فهذا اإلنساف أخطر في عملو كفي كبلمو من ذاؾ ةتحدث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 .الذم ةتكل  أك ةتحدث عن عباد اهلل عز كجل

الخطأ في كبلـ اإلنساف عن اإلنساف أمره ةيمكن أف ةيقبلن كةمكن أف ةيالح ن كال عكوف الماليبة 
بالحعن  فيو ماليبة كبيرةن أما اإلنساف الذم ةتكل  عن اهلل سبحانو كعاالى ث  إنو ةخل  الباطل

كةزج أك ةدس الباطل الذم ال عبلقة للدةن بو بدةن اهلل سبحانو كعاالىن فهذا اإلنساف أحرل أف 
 .ال ةيقبل كبلمو إال باد أف عثبت عدالتو

فاذا أردع  أف عخرجوا من سجن ىذه الحيرة أماـ الكثرة الكاثرة من ىذه الكتابات التي عظهر عن 
ن الثقافة اإلسبلمية المقياس الذم ةيبين لك  صدؽ ىذا اإلسبلـن كل  عستطياوا أف عملكوا م

الكبلـ أك كذبون فما عليك  في ىذه الحاؿ إال أف عراقبوا حاؿ ىذا اإلنساف المتكل ن كبوساك  
 .أف عالموا باد ذلك ىل ةؤخذ بكبلمو أك ال ةؤخذ بكبلمو

فقيره جدان حتى في ماارفو  ىذا السؤاؿ المتكرر جدان في ىذه األةاـ ما ةنبغي أف ةطرحو إال إنسافه 
األكلية عن دةن اهلل سبحانو كعاالىن كأنا أضرب لك  مثبلن من أمثلةو شتىهلل اإلنساف الذم ةجال من 

نفسو إمامان في الدةنن كعالمان من علماء اإلسبلـن ث  ةقوؿ أك ةكتب ما ةرةد أف ةثبت لك من 
قر ف كحده ىو المالدر الذم ةجب خبللو أف السنة ليست مالدران من مالادر اإلسبلـن كإنما ال

على المسلمين أف ةبنوا أحكامه  عليو كأف ةستنبطوا مبادئ الدةن منون اإلنساف الذم ةقوؿ ىذا 
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الكبلـ بوسع كل شخهو مثقف بوسع كل إنساف ةتمتع بمارفةو سطحية من مبادئ دةن اهلل عز 
ةيلقي ىذا الكبلـ كراء ظهره؛  كجل أف ةال  بطبلف ىذا الكبلـن كأف ةمر عليو غير عابئو بون كأف

ذلك ألف ىذا اإلنساف ةقرأ على أقل عقدةرو كبلـ اهلل سبحانو كعاالىن ةقرأ في كل ةـو شيئان من 
القر فن فاف كاف كذلك فبل بد أف ةمر كل ةوـو بااةات الناطقة ببطبلف ىذا الكبلـ كبسخف ىذا 

 .التالور

ؾ بأف ىذا اإلنساف ليس من دةن اهلل في شيءن بل البد أف عقرأ في كتاب اهلل عز كجل ما ةبالر 
كإنما ىو مدسوس عليك مدسوس ككثيرةن من أمثالو على اإلسبلـ كالمسلمينن أال عقرأ فيما عقرأ 
 من كتاب اهلل عز كجل قولوهلل "كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضىى الل وي كىرىسيوليوي أىٍمرنا أىف ةىكيوفى لىهي ي 

الن مًُّبيننا" كفي القر ف الكثير كالكثير من الٍ  ًخيػىرىةي ًمٍن أىٍمرًًىٍ  كىمىن ةػىٍاًه الل وى كىرىسيولىوي فػىقىٍد ضىل  ضىبلى
 .مثل ىذا الكبلـ

كأذكر أف في الناس من كانوا ةسألوف سؤاالن ةتالع بالاقيدة بل ةتالع بمانى من مااني التوحيدن 
أف عأعي كاك الاطف التي عدؿ على الماية؛ فتاطف الرسوؿ  ةسأؿ عن كاك الاطف ىذههلل كيف جاز

على الذات الالية على اهلل سبحانو كعاالى؟ كيف ساغ أف ةيقاؿهلل "كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا 
أننا قىضىى الل وي كىرىسيوليوي أىٍمران" كأف الكبلـ ةوحي بأف ىنالك شركة في قضاء األحكاـ كبناءىا في حين 

نال  أف اهلل كاحده في ذاعو ككاحده في حكمو ككاحده في صفاعو ككاحده في أفاالون فكيف ساغ أف 
 ةياطف اس  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في ىذا الالدد على اس  اهلل سبحانو كعاالى؟

عز لال ىذا الواقع الذم عركنو اليـو أةها اإلخوة ةيركل أدؽ جواب عن ىذا السؤاؿ. عل  اهلل 
كجل أف في المبطلين كالدجاجلة من سيأعي فيلبس مسوح اإلسبلـن كةتزةى بزم المدافاين عن 
دةن اهلل عز كجلن كةحاكؿ جاىدان على أف ةيلبس على عباد اهلل سبحانو كعاالى ث  ةخل  الباطل 
هلل بالحعن كةحاكؿ أف ةستل حقائع اإلسبلـ من داخلون كمن جملة ما ةرةد أف ةفال أف ةفرؽ بين ا

كرسلو كما قاؿ اهلل سبحانو كعاالىن نا  ةفال ىذا فكاف الرد المحك  من كتاب اهلل عز كجل على 
ىؤالء الذةن عل  اهلل أنه  سيأعوف مع الزمن ليمؤلكا األرض بالدجاجلة الذةن سيكونوف جنودان 
ركه للدجاؿ األعظ  الذم أعلن المالطفى صلى اهلل عليو كسل  في األحادةث الالحيحةن أف ظه

 .سيكوف علمان من أعبلـ الساعة كدليبلن من أدلتها الكبرل
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عل  اهلل ىذا .. فالاغ ىذه الحقيقة بهذا التابيرن قٌرب مكانة المالطفى صلى اهلل عليو كسل  إلى 
ذاعو الالية عكرةمان كعررةفان ال عررةكان بركلو من األشكاؿ أبدانن كمزج القضاء الذم عىنٌزؿ كحيان من 

كجل بالقضاء الذم قضى بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في األرضن مزج ىذا  عند اهلل عز
بذاؾ ليالن أف القضاء كاحدن كأف ما ةقضي بو رسوؿ اهلل ىو ذاعو الذم ةقضي بو اهللن كأف ما 

ةقضي بو اهلل ىو ذاعو الذم ةقضي بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كما كاف المالطفى صلى 
 .إال المالن عن حك  اهلل سبحانو كعاالى كقضاءه اهلل عليو كسل 

كلكن  -مااذ اهلل  -فهذه الواك الجاماة مزجت القضائين بقضاءو كاحد ال على كجو التررةك 
ليبين لنا أف ماين القضاء كاحد فيما ةنطع بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كفيما ةقولو اهلل 

 .سبحانو كعاالى

 -كلو ل  ةكوف مثقفان ةقرأ كتاب اهلل؟! أفبل ةمر على مثل ىذه ااةة أليس كل مسل و كعى دةنو 
كمثل ىذه ااةة في القر ف كثيرن فيقف عندىا ليتدبرىا إذا عدبرىان ث  أصغى إلى كبلـ ىؤالء 

الدجاجلةن فاف بوساو أف ةبالع على كبلـ أكلئك الدجاجلة باقلون كبالاؽ الاقل أفال بكثيرو من 
 .بالاؽ الف 

ستطع أف عستبين حقائع كبلـ اهلل عز كجلن كإف كنت ممن ةتلو كتاب اهلل سبحانو كعاالى فاف ل  ع
ىكذا سردان دكف عدبرو في ماانيون ث  أعوزؾ أف عال  ىوةة ىؤالء الذةن ةدجلوف كةقولوفن فبوساك 

 .أف عنظر إلى حاؿ ىؤالء الناس

ضوع كأمثالون عأملوا في كاقاه  كانظركا أةها اإلخوة إلى ىؤالء الذةن ةكتبوف في مثل ىذا المو 
فلسوؼ عخرجوف من الحيرةن لن عجدكا أف فيه  من ةتجو إلى القبلة ليؤدم صبلة فرةضة كإف فال 
ذلك في كقتو من األكقات فانما ةفال ذلك خركجان من مراقبة من ةرار أنه  ةراقبونون فاذا عاد 

ع  أف عارفوا قيمة ىذا الكبلـ فانظركا إلى شأنو كعادعو عحرر من ىذا الذم ال شأف لو بو. إذا أرد
إلى كاقع ىؤالء الناس كانظركا ك  ى  مغموسوف في المااصي كالميحٌرماتن فهل ىنالك حاجة إلى 
أف عالموا قيمة كبلـو في شرع اهلل كفي دةنو ةقولو إنسافه ال ةقي  كزنان ألكامر اهلل ككاجباعو كعباداعو 

 !التي أمر اهلل عباده بها؟
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ى كبلـ اإلماـ مالك الذم ذكره في عالره منبهان كةنبغي أف نتاامل بو في ىذا الاالر ىذا مان
 .عبلجان 

أةها اإلخوة نحن اليـو نايش الاالر الذم عتجو فيو سهاـ الهجـو كالنقد كالتمزةع إلى دةن اهلل من  
 كل جهة من سائر األطراؼن كأسوء كأخطر ىذه األطراؼ علك األطراؼ الداخلية التي عستقدـ

ىذه السهاـ مالناة ىناؾ ث  إف ىؤالء الناس الدجاجلة الامبلء ةرةروف سهامه  ىنان كةوجهونها 
إلى كبد اإلسبلـ أةضان ىنان فئةه ل  عر عيني أح  منها عمالةنن ل  عر عيني أح  منها استخذاءن 

 .االىكعبودةةن ألكلئك الذةن ةياادكف دةن اهلل كةياادكف ىذه األمة من عباد اهلل سبحانو كع

فاةاك  أف عقاوا في شرؾ ىؤالء الناسن كإةاك  أف عقاوا قبل ذلك في الحيرة؛ ىذه الحيرة التي 
طالما ةكرر كةسأؿ عنها كثيره من الناسن ث  إف كل مسل  ةنبغي أف ةال  أف الحالن األكؿ 
هلل ىو كاألخير الذم ةقي دةنو كةقي كيانو اإلةماني من ىذه السهاـ المتنوعة الكثيرة شيءه كاحد

الوعي الذم ةنبغي أف ةتحلى بو كل إنساف بدةن اهللن المسل  التقليدم الذم كضع ىوةة اإلسبلـ 
في جيبو ث  إنو سار ةىخيب في المجتمع كىو ال ةال  ما ىو اإلسبلـن ما أسرع أف عقتنالو أقواؿ 

ط اهلل ىذه الدجاجلة بل إنو ال ةياد في ميزاف اهلل عز كجل من المسلمين السائرةن على صرا
سبحانو كعاالىن على ىؤالء الناس بل على كل مسل و أف ةتمتع بالوعين بالثقافة الراشدة ةأخذىا 
من مالادر ىذا الدةن التي أجمع األجياؿ التي مضت كلها على أنها مالادر سليمةن نقية من 
كيانو   الدسن نقية من الروائب. فاذا عمتع المسل  بهذا الوعي فبل ةمكن لهذه السهاـ أف عخترؽ

 .كأف عخترؽ عقيدعو بركلو من األشكاؿ

 .أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةحمي أمتنا كةحمي دةننا من الكائدةن

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 هٍبٌخ هللا رؼبٌٝ اٌٝ اٌّوشل٠ٓ ٚاٌّو٠ل٠ٓ

 

 

مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي 
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
لى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إ

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 .. أٌما بادي فيا عباد اهلل

و كنبيو محمد عليو الالبلة كالسبلـ القدكة الحسنة فقاؿ لقد جال اهلل سبحانو كعاالى لنا من رسول
ةه حىسىنىةه" ىو قدكة ىذه األمة جمااءن ىو قدكةه  عز كجلهلل "ل قىٍد كىافى لىكيٍ  ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى
للالماء كالمرشدةن كقدكةه لسائر الناس من الاامة كغير الاامة كالمتالمينن فكل من أراد أف 

وة  إلى اهلل عز كجل ال بد أف ةقتدم بسيد الرسل كاألنبياء كسيد المرشدةن ةسلك الطرةع الق
كالمربين كالموجهين سيدنا محمد صلى اهلل عليو كسل . كلو أف المسلمين التزموا أمر اهلل سبحانو 
كعاالى فاعخذكا من رسولو قدكةن له  لما زاغوا ةومان ما عن المحجةن كلما عاىوا عن الطرةع ق ن 

ا زاغت به  السبل كابتادكا من عند أنفسه  المناىج المختلفة ابتادكا عن صراط اهلل كلكن لم
 .سبحانو كعاالى كككله  اهلل عز كجل إلى أنفسه 

كثيركف ى  الذةن ةتحدثوف في ىذا الاالر عن المرشد كضركرة المرشدن كي ةستطيع اإلنساف 
و كضبللون كأف ةضمن لنفسو الراب الذم اىتدل إلى صراط اهلل عز كجل أف ةتخله من عيه

سبلمة الااجلة كااجلةن كةبحثوف عن ىؤالء المرشدةن. كأقوؿ لنفسي كلهؤالء اإلخوةهلل انظركا إلى 
حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كانظركا إلى عبلقة أصحابو بو فاجالوا من ذلك نبراسك  

 .كقدكعك  كأساسك  فيما عبحثوف عنو
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وؿ اهلل مع رسوؿ اهلل؟ كما ىو السبيل الذةن انترله  اهلل عز كجل كيف كانت سيرة أصحاب رس
 بها من الغي كالجاىلية الجهبلءن كرفاه  بها إلى سدة الهداةة كالتوفيع؟

السبيل األكؿهلل ىو الال  الذم كاف الخ  األكؿ المتالل بين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  
ةتاامل مع أصحابو جمياان بهذا الغذاء كبهذه كأصحابون ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  
 .الوسيلة التي ةنبوعها كتاب اهلل سبحانو كعاالى

كال أعل  أنو صلى اهلل عليو كسل  عٌل  كاحدان من أصحابو فن االعباع لو بالطرؽ التي نسماها 
 .اليـو

وره لرسوؿ اهلل ال أعل  أنو صلى اهلل عليو كسل  لقن كاحدان من أصحابو كيفية الذكرن ككيفية عال
ن ككيف راقبو رسوؿ  صلى اهلل عليو كسل  عند الذكرن ككيف سٌلكو في الطرؽ التي نسماها اليـو

 .اهلل صلى اهلل عليو كسل  في خبلكاعو كجبلكاعو كشؤكنو

ال أعل  أنو صلى اهلل عليو كسل  مارس شيئان من ىذا مع أصحابون كلكنو كاف ةالمه ن ككاف 
 .إلى كتاب اهلل. كالدالئل الواضحة في خطاب اهلل سبحانو كعاالىةحاكرى ن ككاف ةحاجه  

كقد نقوؿهلل أفل  ةكن الالحابة ةتأثركف بالمالطفى صلى اهلل عليو كسل  من كراء ىذا الال  الذم 
 ةخاطبه  بو؟ أفل  ةكونوا ةنجذبوف إليو بسرو  خر أقامو اهلل سبحانو كعاالى في عبياف رسولو؟

ا دخل مجلس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كنظر إليو ككاف خالي نقوؿهلل بلى. كاف الرجل إذ
القلب من الكبر كالاالبية كالانادن شٌات الهداةة من كجو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إلى 

قلبون كلكن ىذا ل  ةكن ةيحوج المالطفى صلى اهلل عليو كسل  إلى أف ةدعي الدعاكمن كأف ةيلـز 
ي بريء أك أف ةتحدث لو عن نفسو كعن مناقبو كعن عظي  صلتو باهلل ىذا اإلنساف كىذا األعراب

 .عز كجل

الذم كاف ةتأثر بو أصحاب رسوؿ اهلل ىو حاؿ رسوؿ اهللن ال قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  
كدعاكم رسوؿ اهللن بل كاف كاقع المالطفى صلى اهلل عليو كسل  غارقان في التذلل كالتبتل هلل 

ن ككاف الةرل نفسو فوؽ أم عبدو من عباد اهلل عز كجلن ككاف ةيجالس المساكينن سبحانو كعاالى
كةجالس الفقراءن كل  ةكن ةوجد أك ةنسج أماـ أبالار الناس من قولو أم ىالة أك أم مانى من 

 .مااني التبجيل أك التقدةس ق 
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ذم أكـر اهلل عز القداسة عأعي إلى أفئدة أصحاب رسوؿ اهلل من حاؿ رسوؿ اهللن من الواقع ال
كجل رسولو محمدان صلى اهلل عليو كسل ن فل  ةكن المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ةيدرب 

أصحابو على أف ةركاوا بين ةدةون كال عن أف ةجالوا من نفسو ما ةيربو مابودان له  من دكف اهلل 
ف ةجالوا من سبحانو كعاالىن كل  ةكن ةأمرى  ق  في ةـو من األةاـ إذا ذكركا اهلل عز كجل أ

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  الرس  الذم ةنبغي أف ةكوف موضوعان نيالب أعينه  أك في قلوبه  
 .إطبلقان 

كانت ىداةة أصحاب رسوؿ اهلل عن طرةع الال ن كةنبوع الال  ىو كتاب اهلل كسنة رسوؿ اهللن ث  
 عليو كسل  إلى مزةدو من إف الالحابة كانوا ةتأثركف ككانوا ةنجذبوف بحاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل

الهداةة كإلى مزةدو من الرشد. ىكذا كاف رسوؿ اهلل كىكذا كاف أصحابو كاهلل ةقوؿهلل "ل قىٍد كىافى لىكيٍ  
ةه حىسىنىةه   "ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى

ةنبغي على المسلمين جمياان أف ةجالوا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  محجته ن كأف ةجالوا 
لميزاف الذم ةلتزموف بو في سائر سلوكاعه  كأعماله ن سواءه منه  الالماء كالمربوف أك منو ا

الرباب كالمتثقفوف كالمتربوفن كلنا ةنبغي أف نقتدم برسوؿ اهلل كأكؿ أف ةقتدم برسوؿ اهلل من 
 ةيسموف اليـو بالمرشدةن كالمربين كالموجهين كالالماءن كيف كانت سيرة رسوؿ اهلل؟ ىكذا ةنبغي

 .أف نالنع

 ن كأف ةقفوا في مظلة اإلرشاد كأث  إف على الرباب الذةن ةرةدكف أف ةنهلوا من علـو الالماء

ةنهلوا من إرشاد المرشدةنن عليه  أةضان أف ةجالوا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  المرشد 
 فى صلى األكؿ له ن فهل سمات  أف رسوؿ اهلل كاف ةتبج  بالدعاكم؟! كىل سمات  أف المالط

اهلل عليو كسل  كاف دائمان إذا جلس مفتونان بمدح نفسو كالثناء على ذاعون الذم نالمو عن 
المالطفى صلى اهلل عليو كسل  أنو كاف ةيل  على أف ةيدخل في ذىن الالحابة مانى عبودةتو هلل 

ركز اإلرشاد عز كجلن كصورة عذهلل بين ةدم اهلل سبحانو كعاالىن فلماذا نجد كثيران ممن ةتبوأكف م
ن ةسلكوف طرةقان  خر مخالفان لطرةع المالطفى صلى اهلل عليو  أك ما ةيسمى بالتربية أك التوجيو اليـو

كسل ن رأةت باألمس رسوؿ اهلل حيان ةقظة قاؿهلل لي كذا ككذا ككذان كأنا عندما أغيب عنك  
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لى  خره...ن ث  كأراقب اهلل عز كجل أجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةقوؿ لي كةوصيني إ
ةضع الواحد منه  في ذىن مرةدةو المانى األكبر للتقدةس الذم ربما ل  ةبلغوه بالنسبة لرسوؿ 

اهلل صلى اهلل عليو كسل ن من أةن جاء ىذا؟ كأم رسوؿو ةتباوف في ىذا؟ لماذا نسمع في كل ةـو 
ن باض ىؤالء المرشدةن عاليمان ألساليب غرةبة كعجيبة من ذكر اهلل سبحانو كعاالى؟ لماذا نسمع م

من ةدعو المرةد إذا جلس ليذكر اهلل أف ةضع الريخ نالب عينيو كأف ال ةبدأ بالذكر إال كشيخو 
مرسوـه في قلبو أك بين عينيو من أةن جاء ىذا؟ كمتى قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىذا 

 ألصحابو؟

ةماف باهلل "كىاذٍكير ر ب كى ًفي نػىٍفًسكى أما الذكر فهو أكؿ مالدر من مالادر الهداةة كالرشد باد اإل
ٍهًر ًمنى اٍلقىٍوًؿ بًاٍلغيديكٍّ كىاٍاصىاًؿ كىالى عىكين مٍّنى اٍلغىاًفًلينى" كال شك في ىذا كال  عىضىرُّعنا كىًخيفىةن كىديكفى اٍلجى
يو رةبن كلكن باب الذكر مفتوح بين الابد كربو سبحانو كعاالىن كما قاؿ المالطفى صلى اهلل عل

كسل  ةومان ق  كىو ةررح ىذا ااةة كأمثالهاهلل إنك  لن عستطياوا أف عذكركا اهلل إال إذا كنت أنا 
 .الباب الذم ةوصلك  إلى ذكر اهللن ما قاؿ ىذا ق 

بل إننا نالغي جيدان إلى عاالي  المالطفى صلى اهلل عليو كسل  كىو سيد المربين كالمرشدةنن فل  
وا إلى محبة اهلل إال إذا أحببتموني أكالنن ل  ةقل رسوؿ اهلل صلى نسماو مرة ةقوؿهلل إنك  لن عالل

اهلل عليو كسل  ىذان كلكنو كاف ةيال  أصحابو كةالمنا أةضان أف إةماف المؤمن ال ةكمل إال إذا كاف 
 .اهلل كرسولو أحب إليو مما سواىما

ذا الكبلـ إال مانى ةنبغي للمؤمن أف ةحب اهلل كةحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كليس له
كاحد ىو أف حب اهلل ىو الماين كاألصلن كحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ىو الجدكؿ 
كالفرعن فلحب ربي الذم ىو موالم كخالقي أحب رسولو الذم أحبو اهلل سبحانو كعاالى كميزه 

 .ل عن سائر خبلئقون ىذه ىي الحقيقة التي علمنا إةاىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كس

كقد كاف الالحابة ةحبوف رسوؿ اهلل كةقدسونو كنحن نقدسو كنحبون بل إف حبو لجزءه ال ةتجزأ من 
القربى إلى اهلل كمن اإلةماف باهلل عز كجلن كلكن أحدان من الالحابة ل  ةكن ةترج  ىذا الحب 

ساف ربو بركوعو بين ةدم رسوؿ اهللن ل  ةكن ةترج  ىذا الحب بهذه الظاىرة التي ةابد بها اإلن
 .سبحانو كعاالى
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كاف إذا دخل رسوؿ اهلل مجلسان جلس حيث انتهى بو المجلس ككاف المالطفى صلى اهلل عليو 
كسل  ةجلس ليأكل فيقاي ربما كةجلس جلسة المستوفذ أك جلسة اإلنساف الذليل كقد ص  أف 

كرةمان كل  ةجالني   أعرابيان سألو ما ىذا الجلسة قاؿهلل"إنني عبده جالني اهلل سبحانو كعاالى عبدان 
 .ملكان لئيمان" ىكذا قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل 

بياد المسلمين اليـو عن ىدم رسوؿ اهلل عتسبب عنو مركبلت كثيرةن كلكن من أخطر 
المركبلت ىذه الحيرة التي ةقع فيها كثير من الرباب الذةن ةبحثوف ألنفسه  عن ماين الهداةةن 

من مغبات الضبلؿن ةنظركف ةمينان كشماالن فيجدكف من ةدعوى  إلى  كعن حالن ةقوف بو أنفسه 
أف ةكونوا عبلمذة أك مرةدةن لون فيبحثوف عندى  عن سبيل الهداةة كةحمدكف اهلل أنه  ربما عثركا 

على الطرةع الذم البد منو ث  إنه  ةخاطبونه  كةأمركنه  بأمورو ال عهد لنا بها في دةن اهلل 
 .سبحانو كعاالى

 أةها اإلخوة .. ىذه القالة التي عطرؽ أسماعك  جمياان من ل  ةكن لو شيخه فريخو الريطافن أكالن 
ليس حدةثان كليس أثران كليس كبلمان مقدسان قالو أم من الناس الذةن ةيقدس كبلمه ن كما أكثر الذةن 

كثيرة من جنوب   ىداى  اهلل فكانوا من أحسن الناس دةنان ىيدكا إلى اهلل بدكف شيوخن بل إف شاوبان 
شرقي  سيا دخلوا اإلسبلـ كأصبحوا من خيرة الناس كعبوأكا أعلى المراكز قربان إلى اهلل سبحانو 
كعاالىن كعمسكان بدةن اهلل دكف أف ةكوف له  شيوخن كدكف أف ةكوف له  مرشدكف بركلو من 

 .األشكاؿ

ةلتق  ىؤالء الناس من خبلؿ  لكنني أعالور أف ىذه القالة عينرر اليـو لتكوف رأس ماؿو لرب ن حتى
ىذه القالة مزةدان من التبلمذة كالمرةدةن له ن كال بأس على أف ةلتـز ىؤالء الريوخ النهج الذم  

كاف ةسير عليو رسوؿ اهللن كعلى أف ةلتزموا ااداب التي علمنا إةاىا ربنا "فىبلى عػيزىكُّوا أىنٍػفيسىكيٍ " ىذا 
د أف ةتبج  كةيزكي نفسون فاعلموا أنو خارجه عن دائرة الهداةة كبلـ اهلل سبحانو كعاالى. كل من أرا

 .إلى اهلل سبحانو كعاالى

إف اإلنساف كلما ازداد قربان من اهلل كلما ازداد شاوران بتقاليره في جنب اهللن ككلما ازداد بادان عن 
عندما ةرل اإلنساف  اهلل كلما شار بأنو مؤدو ألكامر اهلل سبحانو كعاالىن ىذا مقياسه فاعلموه جمياانن
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نفسو قرةبان من اهلل عز كجل ةرار باظي  عقاليره في جنب اهللن كىكذا كاف ةرل رسوؿ اهللن كاف 
ةرل نفسو مقالران في جنب اهللن كلذلك كاف ةقـو الليل حتى عتوـر قدماهن فاف رأةت  من ةتبج  

الساعات التي ةجالس فيها  بمدح نفسو كالثناء على ذاعون كالمنامات التي ةرل بها رسوؿ اهللن بل
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةقظةنن كةتبج  بهذا أماـ الناسن فاعلموا أنو محجوبه عن اهلل 

 .سبحانو كعاالىن ألنو لو كاف مقربان إلى اهلل لذاب خجبلن من اهلل سبحانو كعاالى

جيبةن انظركا إلى انظركا إلى ىؤالء الذةن ةتبجحوفن كفي كل ةـو أسمع عنه  أقواؿ غرةبة كع
عبجحه  كانظركا في مقابل ذلك إلى كاحدو من أمثاؿ الريخ عبد القادر الجيبلني قدس اهلل ركحون  
كاف ةرل نفسو عرابان عحت أقداـ مرةدةون كاف ةرل نفسو ال شيءن كقد رؤم متربثان بأستار الكابة 

لقيامة فاحررني أعمىن كىو ةقوؿهلل "الله  إف كنت لن عغفر لي ذنوبي كعقاليرم في جنبك ةـو ا
حتى ال أخجل من الناس الذةن ةيحسنوف الظن بي" قارنوا بين ذلك الاال  الرباني الجليل كالذةن 
ةتبجحوف اليـو فيقدموف أةدةه  قربانان لتقبيلها كقربى إلى اهلل سبحانو كعاالىن كةنتروف كةطربوف 

انن كةنتروف بالحدةث عن رؤةته  بمرأل عبلمذعه  كمرةدى  كى  ريكع بل ةكاد أحدى  ةكوف ساجد
لرسوؿ اهلل ةقظةن ال منامانن كماذا قاؿ لو كماذا أجاب بون كانظركا إلى حاؿ الريخ عبد القادر 

 .الجيبلني

ص  فيما كرد من عرجمة أبي ةزةد البسطامي رضي اهلل عنو كقدس اهلل ركحو أنو كاف إذا ازدح  
دب كصوبن شار بالذؿ كشار بالضراعة ث  رفع الناس في مجلسو كأقبل إليو الزائركف من كل ح

 .ةدةو كقاؿهلل "الله  إنك عال  أنه  ةزكركنك أنت كلكنه  رأكني عندؾ" ىكذا ةكوف المرشدكف

كالنتيجة التي أرةد أف أصل منها كصيةه كناليحةه أنال  بها كل شاب ةرةد أف ةهتدم إلى صراط 
بالدعاء الضارع كليسألو أف ةيسر لو سبيل اهللن كل من أراد أف ةالل إلى اهلل فليجأر إلى اهلل 

كصولو إليون كلسوؼ ةستجيب اهلل لون كليال  أف طرةقو إلى اهلل مييسر كال داعي إلى أف ةتوس  
لوصولو إلى اهلل بمرشدةن من ىؤالء الذةن سمات عنه ن كالذةن ابتادكا عن منهج رسوؿ اهلل 

الذةن ى  من أمثاؿ أبي ةزةد البسطامي كعبد صلى اهلل عليو كسل  بياد المررقينن أما المرشدكف 
القادر الجيبلني كالجنيد البغدادم فليتني أعثر على كاحد من ىؤالء لكي أرب  نفسي خادمان لمثل 
ىؤالء الناسن المرشد الحقيقي ىو من ةيايد سيرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كليس المرشد 

 ىذا كأستغفر اهلل الاظي  أقوؿ قولي. الحقيقي ىو من ةتاجر باإلرشاد
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 ٌوعٛع اٌٝ هللا فٟ ٘نا اٌؼشو ػوٚهح ؽز١ّخ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي  ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو  نفًسكن كأشهدي 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

ـ الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةو 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 ... أٌما بادي فيا عباد اهلل

إنك  لتالموف أنك  عمركف بخواعي  ىذا الارر المبارؾن ىذه األةاـ التي أقس  اهلل سبحانو كعاالى 
ؿ اهلل عز كجل بمحك  عبيانون كىي الارر األكؿ من شهر ذم الحجةن كىي األةاـ كالليالي التي قا

 :فيهن

ٍل ًفي ذىًلكى قىسى ه لًٍّذم ًحٍجرو  ٍعًر * كىالل ٍيًل ًإذىا ةىٍسًر * ىى  (كىاٍلفىٍجر*  كىلىيىاؿو عىٍررو*  كىالر ٍفًع كىاٍلوى

كقد ص  عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أنو قاؿهلل "ما من أةاـو الامل الالال  فيها أفضل منو  
األةاـ الاررةن قالواهلل كال الجهاد في سبيل اهلل ةا رسوؿ اهلل. قاؿهلل "كال  في ىذه األةاـ" أم في ىذه

 ."الجهادن إال رجله خرج بنفسو كمالو فل  ةاد من ذلك بريء
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أما ةـو عرفة كىو عاسع ىذه األةاـ فقد ميز اهلل سبحانو كعاالى الحدةث عنها فضبلن عن عمـو 
باب صومو. كقد ركل مسل  كغيره من حدةث الكبلـ الذم ةسرم على ىذا اليـو أةضانن باستح

أبي قتادة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  سيئلى عن صـو ةـو عرفة فقاؿهلل )ىو  
كفارة عن سنة مضت كسنة  عية( كقد كرد ىذا الحدةث بألفاظو متقاربة بطرؽو كثيرةو شتى؛ ةؤكد 

رفة إذا كاف احتسابان هلل سبحانو كعاالى ةكوف  فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أف صـو ةـو ع
 .كفارة لذنوب السنة الماضية ككفارة للذنوب التي قد ةنزلع إليها اإلنساف في السنة ااعية

كخبلصة ما ةنبغي أف نال  أننا نمر بأةاـو متميزة خاصة من أةاـ الااـن كةأعي باد ذلك عيد األضحى 
اهلل سبحانو كعاالى بين ةدم اإلنساف ليمؤلىا بالقربات  كأةاـ التررةعن كىي كلها أكعية جالها

كليمؤلىا بالطاعات كالاباداتن كمن ث  فاف اإلنساف بوساو أف ةتدارؾ ما فاعو من الحج إلى بيت 
اهلل الحراـ أةنما كاف مقامون بوساو أف ةناؿ المثوبة ذاعها إف ىو انتهز ىذه الفرصة التي نبهنا إليها  

 .عاالى كأرشدنا إليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل كتاب اهلل سبحانو ك 

كإذا كاف استاماؿ ىذا الوقت أك ىذه األزماف المباركة في المثوبة ةيضاعف من األجر كةيضاعف 
من المثوبةن فاف استاماؿ ىذه األكقات في نقيض ذلك من المااصي كالمحرمات ةحقع عكس 

اهلل سبحانو كعاالى بالخطى التي ةخطوىا إلى اهلل  ذلك عمامانن فكما أف اإلنساف ةتضاعف قربو من
بطاعاعو كعباداعون فاف المااصي التي ةرعكبها عيضاعف من باده عن اهلل سبحانو كعاالى أةضان في 

 .ىذه األةاـ

ىذا باإلضافة إلى شيءو  خر أةها اإلخوةن ةقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فيما ص  عنوهلل 
ة إلٌي( كالهرج كما قاؿ علماء الحدةث كشيٌراحوهلل ىو الفتن كالقتاؿن ةقوؿ )عبادةه في الهرج كهجر 

عليو الالبلة كالسبلـهلل إقباؿ اإلنساف إلى اهلل عز كجل بالطاعة كالتبتل كالابادة كالدعاء كالتضرع 
 .أةاـ الفتن كأةاـ االقتتاؿ أشبو ما ةكوف في درجة ذلك كهجرة أحدك  إلي

إلى اهلل كإلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كأعتقد أننا جمياان نال  كإنك  لتالموف مثوبة الهجرة 
أننا نمر بأسوأ ساعات الهرج كالمرجن فالفتن ميدلىًهٌمةن كقتاؿ الادك الررس للمظلومين البرئآء 

مستمرن فاذا الحظنا ىذا المانى الثاني باإلضافة إلى قيمة ىذا الوقت الذم نبهنا إليو رسوؿ اهلل 
 عليو كسل  نيدرؾ أنو ةنبغي حتى على الميستغرؽ في لهوه كعلى المستغرؽ في فسوقو صلى اهلل

كعاليانون ةنبغي أف ةجد من الحوافز ما ةدعوه إلى اإلقباؿ إلى اهلل عز كجل كاإلقبلع عن لهوه 
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كعاليانو كمجونو كفسقو؛ ذلك ألنو إف ل  ةندفع إلى ذلك بسائع من فضيلة ىذه الساعاتن 
 .بسائعو من ىذا الكبلـ الذم ةقولو المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ اندفع إلى ذلك

كإذا رأل اإلنساف في ًخض  الفتنن كإذا رأل أف أعداءه ةيحيطوف بو من كل جانبن كإذا رأل 
المكائد عحوؾ ضد المسلمينن كإذا رأل أف البرئآء كاامنين كاامنات من الكبار كالالغار 

لك إلى الرجوع إلى اهلل كإلى التبتل بين ةدم اهلل عز كجل. فما ةيرردكف عن بيوعه  فل  ةدفاو ذ
 .أحسب أف ىذا اإلنساف سيجد باد ذلك فرصة أخرل لئلقباؿ على اهلل سبحانو كعاالى

أةها اإلخوة زبدة ىذا الكبلـ الذم أقولو لك ن أف علينا أف نتواصى جمياان بل على كلو منك  أف 
ان بين إخوانو كأصدقائون في السوؽ الذم ةكوف فيون بين زمبلئو ةكوف لسانان ناطقان كنبراسان منير 

كإخوانو الذةن ةجالسه ن ةنبغي أف ةكوف لسانان ناطقان منبهان إلى ىذه الحقيقة التي نقولها. ةنبغي أف 
ةيقلع أصحاب اللهو عن لهوى ن ةنبغي أف ةيقلع الدعاة إلى اإلباحية عن دعوعه  ىذهن كةنبغي أف 

تل ضارع إلى اهلل عز كجل لينالوا ناليبان من قولو عليو الالبلة كالسبلـهلل )عبادةه في ةجأر الكل بتب
 .(الهرج كهجرةو إلي

كمع ذلك كعلى الرغ  من ىذه الوصية التي ةنبغي أف نتواصى بها جمياانن فالخطر األكبر أةها 
ىاب بأح  اإلخوة ال ةتبدل من مظهر عدكو شرس ةيالر على القتاؿن كةيالر على أف ةمارس اإلر 

صوره الرخالية كالركلية كالوحرية التي ما مثلهان كلكن الخطورة عتمثل فيما ةجرنا إلى ىذا 
الوضع أك فيما ةجر الادك إلى ذلكن الخطورة كل الخطورة عكمن في أننا ننظر في ىذه الساعات 

من كراءىا  ذاعها فنجد من ةظل عاكفان على لهوه كعاليانون نجد من ةيتاجر باإلباحية كسبيلو ةجمع
الماؿن البرئآء اامنوف ةيرردكف كةػيقىتلوف كبيوعه  ال أقوؿ عحيتل بل عينسفن كبيننا من ةلهث كراء 
ن عجارة رخيالة عجارة دنيئة عن  التجارةن كليت أنها كانت عجارة عن طرةع مرركع كإنساني ساـو

أ ىذه الحاؿ في طرةع عركةج أسباب اإلباحية بأسوأ صورىا كأشكالهان لو أف اإلنساف استمر 
ساعات الرخاء لقلنا أنها مظهر من مظاىر الضاف اإلنسانين أما أف ةستمرأ اإلنساف ىذه الحالةن 

كىذه الردائد عطوؼ بنان كىذه الفتن عدكر رحاىا علينان كىذا الهرج كالمرج كما عسماوف بل  
ل جمع الماؿ عن كما عركفن أف نجد أناسان في ىذه الحالة ةلهثوف كةسيل منه  اللااب في سبي

طرةع التجارة باإلباحية كبالتحلل من المبادئ كالقي ن ىذا ىو الخطر األشدن كىذا ىو الذم 
ةيطمع الادك فينان كىذا ىو الذم ةفت  السبل ما بيننا كبينو أةها اإلخوة. ىذا الكبلـ ال ةمكن أف 
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 .ةجهلو عاقله بركلو من األشكاؿ

ةاـ كالاواطف مردكدة إلى حاؿ إخواف لنا قرةبان منا  في ىذه األ -قيل ليهلل ككدت أف ال أصدؽ 
كما عالموف كالاقوؿ كلها عيفكر كعقدر كعتسائل عن سببيل الفرج في ىذه الحاؿن ةيقاؿ ليهلل "إف 
ىنالك من ةنثر كةنرر بطاقات ةدعو الرباب فيها مجانان إلى جلساتو كحفبلتو مليئة بالفجورن 

بهان دعوةه إلى حفبلت مجانية"ن كلالك  عالموف نماذج منها مليئة بالخنىن مليئة بالميوعة كأسبا
عينثر كعينرر بطاقاعها في الاليفن لكن اليـو ال في الاليف بل في ىذه األةاـن كلال المناسبة أف 

عدكان ةحاكؿ أف ةفتك بهذه األمة ماضو في نسف البيوت كفي عررةد األيسرن لال ىذه ىي 
ناء جلدعنا بحسب الظاىر؛ ةدعوف شبابنا ذكوران كإناثان إلى ىذه المناسبة أةها اإلخوة. ىؤالء من أب

الحفبلت عتوةج ملكة الجماؿن مسابقة أجمل رقالةن إلى  خر الكلمات التي عارفوف كالتي ال 
 .أرةد أف أدنس ىذا المكاف المقدس باباراعها

بالوطنية أك  إنني ألعساءؿهلل ما ىي قيمة الوطنية أك ما ىو ناليب الوطنية إف كانوا ةتااملوف
بالقومية؟! إف كانوا ةتااملوف بالقوميةن أك الررؼ إف كانوا ةراركف بريء من الررؼن أك الدةن إف  

كاف لدةه  شيءه من الدةن كاحترامون ما ناليب ىؤالء من ىذا كلو. بل كيف ةستقي  أف ةتالور  
زة اإلعبلمية كل منا ىذه الالور التي عقرار لها القلوبن ككلك  رأل صوران منها في األجه

 المرئية؟

كيف ةتسنى؟ بل كيف ةكوف ىذا اإلنساف إنسانان؟ ككيف ةكوف ىذا اإلنساف متفاعبلن مع بلده 
ككطنو كأمتون ث  ةكوف ىمو األكحد أف ةقتنه الماؿ عن طرةع عركةج الخنىن عن طرةع عركةج 

ةتفاعل شاورةان أك  اإلباحية كأسبابها في ىذه األةاـ بالذات أةها اإلخوة؟!. كيف ةمكن إلنساف
عاطفيان أك إنسانيان مع الساعات التي ةمضيها رئيس ىذه الدكلة منذ أةاـ ليل كنهارن ال ةهدأ كال 
ةسترة  في سبيل صد الادكافن كفي سبيل درء األخطارن كفي سبيل المحافظة على عزة ىذه 

ؿ ألكبر دكلة ؟ كيف البلدة كىذه الدكلة كىذه األمةن كإف اقتضى ذلك أف ال ةستقبل أكبر مسؤك 
ةمكن أف أعفاعل عاطفيان مع إنسافو ةمضي كقتو كلو في سبيل حل ىذه الماضلة إذا كنت أستغل 
ىذه الفرصة من أجل أف أدعو الناس إلى حفبلت ماجنةن إلى حفبلت داعرة من أجل أف  خذ 

الوركا الالىغار الماؿن كمن أجل أف لاابي ةسيل على أمواؿو محرمة أمؤل بها جيبي. ىل ةمكن أف عت
 .أةها اإلخوة كالذؿ في أسوء كأح  من ىذا المظهر
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إسرائيل أةها اإلخوة عندما عدعو إلى ما ةسمى بالسل  ما ىو أملها من كراء ذلك؟ أملها ككما 
أملها ما ةسمى بالتطبيعن كما ىو أملها من كراء التطبيع؟ أملها أف عمته  -أعلنت كك  كررت 

البلدة كأف عنفث في مقابل ذلك ركح اإلباحية فيهان ىذا ىو شهيقها الثركات اإلقتالادةة لهذه 
كذلك ىو زفيرىان عرهع المتالاص الثركات اإلقتالادةة التي متانا اهلل عز كجل إةاىا. كعزفر ببث 

أسباب اإلباحية لدةنان انظركا إلى النموذج الذم ةيجسد ىذا كلو لدل جيراف لنان انظركا إلى 
انظركا إلى الدكر التي كجدت كل  عكوف موجودةن من قبلن انظركا إلى المبلىي التي عفتحتن 

الخط  اإلباحية التي عيطبع عحت مظلة السل  بل عحت مظلة التطبيعن ىذا ىو الدافع إلسرائيل 
ما ةسمى بسلمها الذم عحل  بو كىذا ىو المانى الوحيد للتطبيع الذم عنادم بون كإذا كنا نجد 

من ةفالوف ىذان فاف إسرائيل ال شك أنها عالفعن ألف اهلل قد أرسل إليها من أبناء جلدعنا اليـو 
 .خدمان ةحققوف  مالها بدكف قيمةن ةحققوف رغائبها بدكف كلفةن أجل ىذا ىو الهدؼ أةها اإلخوة

كصيتي التي البد أف أقولها لك  كنحن جمياان ال نملك أماـ ىذا الهرج كىذه الفتن الحمراء إال 
ك إال التضرع كاإلقباؿ على اهلل عز كجل. كصيتي أةها اإلخوة أكالن أف نقبل إلى اهلل الدعاء كال نمل

سبحانو كعاالى فنتبتل كندعو كنتضرع حتى ةاليبنا ناليبه من قولو عليو الالبلة كالسبلـ )عبادةه 
 .(في الهرج كهجرةو إلي

كجوف في ىذه األةاـ لما ككصيتي الثانية هلل إذا رأةت  ىؤالء الالااليكن إذا رأةت  ىؤالء الذةن ةر 
عخط  لو إسرائيل من كراء التطبيع أف عحطموا كسائله  بكل ما عملكوفن نحن ال نستطيع في 
ىذا الجو البلىب أف نفال شيئان مادةانن من كراء الدعاء كال نستطيع أف ندع  موقف رئيس ىذه 

ف ندع  مواقفو إال بهذا الدكلة الذم كاف كال ةزاؿ ةالنع بمواقفو الازة لهذه األمةن ال نملك أ
السبيلن فكونوا حيٌراسان أةها اإلخوة للقي  في بلدعك ن كونوا حيٌراسان لؤلخبلؽ على أرضك . إةاك  

 .كىؤالء الناس

قد عجدكف صوران عنطع بألفاظ الاربية كقد عجدكف مظاىر عنتمي إلى كطن عربي كإسبلمين كلكن 
 .إلسرائيلاحذركا فما أكثر ما عستقطب ىذه الالور خدمان 

 .. ..... .. . .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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ّٙو٘ب ِٓ إٌّغظبد  ..! ٌٛ ِأل هللا اٌل١ٔب ِجٙغبد ٚؽ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ثناءن عليك أنت كما أثنيت على   لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

نا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيد
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 ...أٌما بادي فيا عباد اهلل

 ةاعاف في كتاب اهلل سبحانو كعاالى استوقفتا مراعرم كعقلي قبل قليلو من سورة الكهفن كرأةت 
ىذه الحياة الدنيا التي نايرهان كرأةت فيهما جوابان عن سؤاؿو فيهما عارةفان موجزان جاماان لحقيقة 

ةجوب في خاطر كثيرو من الناسن كطالما عرضوه كسألوا عن الجواب عنون أما ااةاعاف فهما قوؿ 
اًء فىاٍختػى  اءو أىنزىٍلنىاهي ًمنى الس مى نٍػيىا كىمى لى ى بًًو نػىبىاتي اهلل سبحانو كعاالىهلل )كىاٍضًرٍب لىهيٍ  مىثىلى اٍلحىيىاًة الدُّ

ا عىٍذريكهي الرٍّةىاحي كىكىافى الل وي عىلىى كيلٍّ شىٍيءو ميٍقتىًدرنان اٍلمىاؿي كىاٍلبػىنيوفى زًةنى  يىاًة األىٍرًض فىأىٍصبى ى ىىًريمن ةي اٍلحى
ره أىمىبلن  يػٍ ره ًعندى رىبٍّكى ثػىوىابان كىخى يػٍ نٍػيىا كىاٍلبىاًقيىاتي الال اًلحىاتي خى  . (الدُّ

جمياان عندما نقرأ كتاب اهلل سبحانو كعاالى نتدبر البياف المينزؿ كالذم ةيخاطبنا اهلل  ليت أننا
سبحانو كعاالى بو من خبلؿ ىذه ااةاتن إذان ألثلجت صدكرنا ىذه الحقائع التي ةخاطبنا اهلل عز 

الة الحيرة كجل بهان كلرأةنا فيها الجواب عن كثيرو من األسئلة التي عطوؼ بأذىاننان كالنتقلنا من ح
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 .كاالضطراب إلى مستول اليقين كالطمأنينة كالرضا عن اهلل سبحانو كعاالى

ةيالور لنا البياف اإللهي ىذه الحياة الدنيا على أنها ظله زائل كةيربو البارم سبحانو كعاالى ىذا 
الظل الذم ال قرار لو بريءو ك  كك  نراهن كلكننا ال نتدبر كجو الحكمة في ىذا الريء الذم 

نراهن ىذا النبات الذم ةخضٌر على كجو األرض في فالوؿ الربيع من كل عاـن كعنظر كإذا أنت 
أماـ لوفو عتمتع بو األبالارن كعنتري بو النفوسن كعسرم مراعر االزدىار منو إلى أعماؽ أعماؽ 
 المراعر كما ىي إال ساعات أك أةاـ كإذا بهذه النضرة المتألقة قد عراجات إلى ذبوؿن ث  عنظر

إلى ىذا الذبوؿن كإذا بو قد عاد كما قاؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل )ىريمان عذركه الرةاح(  ... )ذات 
 .(اليمين كذات الرماؿ

ظاىرةه نراىا جمياان بأبالارنا كلها داللة ةرةد اهلل سبحانو كعاالى أف ننتقل منها إلى الالورة الاظمىن 
هلل سبحانو كعاالى في ىذا الكبلـ المبين ةيوض  أال كىي صورة ىذه الحياة الدنيا التي نايرهان كا

 -طاؿ أمدىا أك قالر  -لنا الابلقة السارةة بين المثاؿ كالممثل لون ىذه الحياة التي نايرها 
ليست إال صورةن دقيقة لهذا النبات األخضر الذم عتمتع بو األبالار كعنتري بو البالائرن كانظر 

ي عايرها ىذه النباعات ما ىي إال ساعات قليلة حتى إلى عمره القالير كانظر إلى الساعات الت
ةذبل النباتن كما ىي إال ساعات حتى ةتحوؿ ىذا النبات إلى حطاـ كما ةقوؿ اهلل سبحانو 

كعاالى؛ ذلك ألف اهلل عز كجل شاء أف عكوف ىذه الحياة الدنيا ممران كأف ال عكوف مقرانن شاء اهلل 
تي نايرها أشبو ما عكوف بنفع ةمر من داخلو قطار ليس سبحانو كعاالى أف عكوف ىذه الحياة ال

 -طالت ساعاعها أك قالرت  -لهذا القطار من كقفة فيو أبدانن فأنت عندما عايش حياعك ىذه 
إنما عمر بنفع أكلو ساعة الوالدة ك خره ساعة الموت أم االنتقاؿ إلى رحاب اهلل سبحانو كعاالىن 

 .أم إلى الحياة البرزخية

ىذه الحياة الدنيا على ىذه الراكلةن لما كانت ممران كل  عكن مقران أبدانن كاف من كلما كانت 
مظاىر لطف اهلل باإلنسافن ككاف من مظاىر كـر اهلل كرحمتو باإلنساف أف ال ةجالها داران متألقةن 
بأسباب السركرن أف ال ةجال ىذه الدار التي ةمر بها اإلنساف محروة بألع الساادة كمحروة 

مات النروة كاالزدىار كالخير كما إلى ذلك..ن لو أف اهلل عز كجل جال ىذه الحياة الدنيا بمقو 
عن الروائب مليئة  على الرغ  من أنها ممره ال بد أف عتجاكزهن لو أف اهلل جال ىذه الحياة صافية ن

 بالخيرات كالمبهجاتن مليئة بمقومات الساادة كالسركر ليس إالن إذان لتالقت بهذه الحياة
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نفوسنان كالطمأنت إليها مراعرنان كلتالقت بها أفئدعنان كلتارقناىا عارقان كبيران ال نهاةة لون ألننا 
نلتفت ةمينان كةسارانن كنتجاكز الساعة إثر الساعة إثر الساعةن فبل نرل في ىذه الحياة إال ما ةبهجن 

وت أف قد حانت ساعة كال نرل فيها إال ما ةجال اإلنساف ةتالع بهان فاذا نادل منادم الم
الرحيلن إذا جاءؾ ملك الموت ةطرؽ بابك ةقوؿ لكهلل لقد حاف أف عنتقل من ىذه الحياة التي  

كنت عمر بمراحلها خبلؿ عمرؾ الطوةل أك القالير مرحلةن إثر مرحلةن كيف عكوف مراعرؾ عندئذو 
من حولك؟ كيف بهذه الدنيا المبهجة المتألقة المتراقالة  -بكل شراشرىا  -كقد عالقت نفسك 

عكوف مراعرؾ كأنت عيدعى إلى مفارقتها؟ إذان لكاف فراقك لهذه الدنيا أشبو ما ةكوف بمن ةحاكؿ 
أف ةيخله كتلةن من الحرةر من مجموعة أشواؾ عالقت ىذه الكتلة بها. عالور كأنت عحاكؿ أف 

ان بالدنيا التي عنتزع ىذه الكتلة من الحرةر من علك األشواؾ كيف عتقطع؟ ىكذا عتقطع نفسك عالق
 .عرتها عندما ةدعوؾ داعي اهلل سبحانو كعاالى إلى االنتقاؿ إلى الحياة الثانية الحياة البرزخية

لو أف اهلل عز كجل حرى ىذه الدنيا بالمبهجات كبأسباب السركر كبأسباب الساادة ليس إال كل  
هلل عز كجل ربمان باعثان ةدخل إليها شوائب من المنغالات لكاف ذلك باعثان على الرك في رحمة ا

على الرك في حكمة اهلل سبحانو كعاالى ربمان ألف الممر ةنبغي أف ةكوف منطباان بطابع الممرن 
كألف المقر ىو الذم ةنبغي أف عكوف فيو ىذه المظاىر المدىرة الالافية عن الروائب كلهان فمن 

 .ااةتين أجل ىذا اقتضت حكمة اهلل سبحانو كعاالى كما أكض  لنا في ىاعين

كنظران إلى أنو أكض  لنا أف ىذه الحياة نفعه نمر بو كليس دار مقاـ نركن إليها؛ اقتضت حكمة اهلل 
كاقتضت رحمة اهلل سبحانو كعاالى أف ةجال خير ىذه الدنيا ممزكجان بكثير من الرركرن كأف ةجال 

المر؛ حتى ال عتالع  مبهجاعها ممزكجة بكثير من المنغالاتن كأف ةجال حلوىا مقترنان بكثير من
بهذه الدنيان كحتى عتذكر في كل ساعة من ساعات عقلبك فيها أنك عمرن كحتى عايش مع قوؿ اهلل 

ًقيوً  نسىافي ًإن كى كىاًدحه ًإلىىَٰ رىبٍّكى كىٍدحنا فىميبلى ا اإٍلً  (سبحانو كعاالىهلل )ةىا أىةػُّهى

ا كراء ظهرؾن كال عحتاج إال ال عنس أنك عسيرن كأنك في كل لحظة عضع الدقيقة التي عمر به
البلغة التي ةنبغي أف ةتزكد بها كل إنساف راحلن كزاد إنساف ةسير إلى الغاةة التي ةرةد أف ةستقر 

 .فيها
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فاذا من ةسأؿ عن أسباب اختبلط الرركر في ىذه الدنيان إذا جاء من ةسأؿ عن الحكمة من ىذه 
بغي أف ةال  الجوابن إف كاف ممن ةتدبر كتاب الدنيا مليئة بأشواؾ الرركر كالمالائب كااالـ ةن

 .اهلل سبحانو كعاالىن بل ةنبغي أف ةال  أف ىذا من مظاىر فضل اهلل سبحانو كعاالى ككرمو

أنا عندما عحين ساعة رحلتي من ىذه الدنيا إلى رحاب اهلل عز كجلن كقد بلوت سيرة ىذه الحياة 
من قبلها أك من كرائها غالة أعاني منهان ث  ةنادم الدنيا كرأةت أنو ما من لقمةو أعمتع بها إال ك 

منادم الرحيل أف قد حانت ساعة االنتقاؿ إلى اهللن كقد أصلحت الطرةع بيني كبين اهلل سبحانو 
كعاالى جهد االستطاعةن كاصطلحت ماو. فانني أرحل من ىذه الدنيا غير ملتفتو إليهان كغير 

اهلل سبحانو كعاالى كأنا أعل  أف قد حانت ساعة االنتقاؿ  عابئ بهان كغير متالعو بهان بل أنتقل إلى
 .من الغاله إلى الركوف إلى الناي  الالافي من الروائب

أما اإلنساف الذم ةخب في ظلمات ىذه الحياة الدنيا كىو ل  ةارؼ مواله كخالقو كل  ةتارؼ 
نفسنا كعرفنا منهاج ىذه على نفسون لو شأف  خر نسأؿ اهلل لو الهداةةن أما نحن كقد بالرنا اهلل بأ

الرحلةن كعرفنا على ذاعو الالية فاألمر مختلف. كمن ىنا أةها اإلخوة قضى البارم سبحانو كعاالى 
باظي  حكمتو أف ةجال اإلنساف ةتاب في ىذه الحياةن كما قاؿ في محك  عبيانوهلل )كىمىن نػُّاىمٍٍّرهي 

ٍلعً   .(نػينىكٍٍّسوي ًفي اٍلخى

اذا؟ لماذا عينكس عبدان ذكقتو طا  الاافية كطا  الرباب كمتاتو كلذائذه؟ ما أكثر من قاؿ ةاربي لم
ةأعي الجوابهلل عندما عحين ساعة الرحيل عن ىذه الدنيا ةنبغي أف عكوف ساعاعك كعبلقتك بالدنيا 

عبلقة عبرـو بهان ال عبلقة إقباؿ إليها حتى عهوف ساعة انتقالك من ىذه الدنيان كىذا ةقتضي أف 
اف باد إقباؿن كةقتضي أف ةكوف الحاؿ كما قاؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل )كىمىن نػُّاىمٍٍّرهي ةيدبر اإلنس

ٍلًع  أىفىبلى ةػىٍاًقليوفى( ةنكسنا اهلل في الخلع من أجل أف عتالفى نفوسنا عن شوائب  ۚ  نػينىكٍٍّسوي ًفي اٍلخى
عاد متالقة  التالع بالدنيان عقلالت الغرةزة كانتهت فااليتهان عقلالت أىواؤؾ كشهواعك كل 

 .برغائبهان كااف حانت ساعة التأمل في ناي   خر

علك ىي رحمة اهلل كذلك ىو عظي  حكمة اهلل سبحانو كعاالىن كللابرة أقوؿ لك  أةها اإلخوةن 
قرةبة لي كقات في براثن مرض كلما دنى الموت كىي ال عال  ىل سينتهي مرضها باافية أك بوفاةن  

ونها بالاافية كةبرركنها بالرجوع إلى ألع الحياة كبهجتها التي كانت كاف األقربوف من حولها ةيمن
عتقلب فيون فماذا قالت؟ قالت كىي مرمئزة من ىذا الذم ةمنونها بوهلل ذكركني بمن أنا مقبلة 
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إليون ذكركني بالناي  المقي ن  ال عحدثوني عن الدةنا بما فيها من غياله كنكبات ك الـن لست 
 .متالقة بريء من ذلك

ا رأةت عظي  رحمة اهلل باإلنساف في ظاىرة من الظواىر كما رأةتها في ىذه الظاىرةن قربت ساعة م
الرحيل من ىذه الدنيا ك  كاف األل  شدةدان لو أنها ارعحلت كىي متالقة بزخرؼ ىذه الدنيا؟ ك   

حانو كاف األل  شدةدان لو أنها ارعحلت عما ىي مدبرة عنو كىي متالقة بون كلكن فضل اهلل سب
كعاالى جالها عتبـر مما قد حاف أف عنفض ةدىا منون كعيقبل باألمل كالتالع إلى ما قد حاف أف 

 .عنتقل إليو. كىذا شأف حكمة البارم مع الناس جمياان 

فمن أدرؾ ىذه الحكمة ككعاىا كاف قلبو كعاءن لحب ال ةنتهي لمواله كخالقو سبحانو كعاالىن 
نو كعاالىهلل )كعسى أف عكرىوا شيئان كىو خير لك  كعسى أف كأدرؾ حقيقة مانى قوؿ اهلل سبحا

نٍػيىا لىًابه  ا اٍلحىيىاةي الدُّ عحبوا شيئان كىو شره لك (. كصدؽ اهلل القائل في محك  عبيانو " اٍعلىميوا أىن مى
ًد  اثػيره ًفي اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى نىكيٍ  كىعىكى غىٍيثو أىٍعجىبى اٍلكيف ارى نػىبىاعيوي ثي    كىمىثىلً   ۚ  كىلىٍهوه كىزًةنىةه كىعػىفىاخيره بػىيػٍ

كىمىا  ۚ  كىًفي اٍاًخرىًة عىذىابه شىًدةده كىمىٍغًفرىةه مٍّنى الل ًو كىًرٍضوىافه  ۚ  ةىًهيجي فػىتػىرىاهي مياٍلفىرًّا ثي   ةىكيوفي حيطىامنا 
نٍػيىا ًإال  مىتىاعي اٍلغيريكرً   . (اٍلحىيىاةي الدُّ

 .الله  اجالنا على مياادو ةـو القيامة مع رحمتك كفضلك كإحسانك الله  بالرنا بهذه الحقيقةن

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 اٌٝ اٌشجبة ٚاٌفز١بد اٌٍن٠ٓ ٠زقٛفْٛ ِٓ لٛأض اٌشٙٛاد

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبل

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كسلٍّ  كبارؾ  كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 ... أٌما بادي فيا عباد اهلل

سبحانو  كثيران ما ةركو إلي  شبابه كفتياتن صاوبة استقامته  أك استقامتهن على صراط اهلل
كعاالىن كشدة المغرةات التي عطوؼ به  أك عطوؼ بهنن عن ةمينو كعن شماؿن ككثيران ما ةركو 
الواحد منه  أنو فرح باالستقامة على صراط اهلل عز كجل أةامان أك شهورانن ث  إف رةاح الرهوات 

ةسأؿ ىؤالء كاألىواء قد عالفت بو كأبادعو عن طرةع االستقامة على دةن اهلل سبحانو كعاالى. ك 
 .كأكلئك عن الابلج

كالغرةب أةها اإلخوة أف عبلج ما ةركو منو ىؤالء الناس أمامه  مرئين بل ىو ملء كل عينو ككل 
سمعو كفؤاد. الابلج باد اإلةماف باهلل سبحانو كعاالى إنما ىو كتاب اهلل سبحانو كعاالىن كما أكد 

كتاب اهلل سبحانو كعاالى ذاعو كذلك في مثل سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن بل كما أكحى  
 :قولو

ـً كىةيٍخرًجيهي  ُٓقىٍد جىاءىكي  مٍّنى الل ًو نيوره كىًكتىابه مًُّبينه ) (  ةػىٍهًدم بًًو الل وي مىًن اعػ بىعى ًرٍضوىانىوي سيبيلى الس بلى
اًت ًإلىى النُّوًر بًًاٍذنًًو كىةػىٍهًدةًهٍ  ًإلىىَٰ ًصرىا  ."طو مٍُّستىًقي و مٍّنى الظُّليمى
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 .الابلج موجودن أال كىو كتاب اهلل سبحانو كعاالى

ككأٌف قائبلن منه  ةقوؿهلل فكيف السبيل إلى استاماؿ ىذا الابلج؟ كيف السبيل إلى أف نجال من  
كتاب اهلل سبحانو كعاالى حرزان لنا كحماةةن لنا عن االنحراؼ؟ كيف السبيل لبلستفادة من كتاب 

 :ل أخذ اإلنساف نفسو بهذا الدكاءاهلل عز كجل؟ سبي

أكالنهلل أف ةتال  قراءعو على مال  كأف ةيتقن عبلكعو بناءن على علعو كالحظوا ما أقولو لك ن ال ةيقرأ  
كتاب اهلل كما عيقرأ الالحف كالجرائد كال ةجوز أف ةاتمد اإلنساف في ذلك على ملكتو اللغوةة 

سماعان ممن قد علقاه من عال و مثلو. ىكذا علقى كثقافتو الاربيةن بل البد من أف ةتلع القر ف 
 .الالحابة كله  القر ف من ف  رسوؿ اهلل كىكذا علقى التاباوف عن الالحابة إلى ةومنا ىذا

الخطوة الثانية في استاماؿ ىذا الابلجهلل ىو أف ةامد اإلنساف فياكف على عبلكة كتاب اهلل عز 
كردان في كل ةـو من كتاب اهلل سبحانو كعاالى كجل باد أف علقاه علقيان صحيحانن ةجال لنفسو 

 .ةقرأه

كربما عسرب الريطاف في ىذه الحالة فوسوس إلى القارئ قائبلنهلل كماذا عيغنيك قراءعك؟ كىل عفقو 
شيئان ممن عتلو كأنت ال عال  شيئان من مانى ىذا الكبلـ الرباني الاظي ؟ كربما أصغى المسكين إلى 

ل فابلن أنو ةهذم كأنو ةقرأ شيئان ال ةفقهون كمن ث  ليس لو من فائدة في ىذه الريقية الريطانية كعخي
 .ذلك. األمر ليس كذلك

ىنالك كبلـه عتأملو عكوف فائدعو في فهمك لو كفي عطبيقك لون كىنالك كبلـه فيو سره باإلضافة إلى 
لى اهلل سبحانو ىذه الفائدةن مجرد قراءعك لو ةينير فؤادؾن ميجرد رؤةتك لهذه الكلمات متقربان إ

كعاالى ةيحالٍّن نفسكن مجرد ذلك. كىذا ثابته كمقرره في كتاب اهلل سبحانو كعاالى. اإلنساف 
ةيؤجر على عبلكة كتاب اهلل فه  أك ل  ةفه ن ةيؤجر على كل حرؼو عرر حسناتن كةيؤكد 

ـه كمي ه المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ذلك قائبلنهلل "ال أقوؿ ألف الـ مي  حرؼ بل ألفه حرؼ كال
 ."حرؼ

فائدة ىذه التبلكة عسرم إلى كيانك من حيث ال عرارن نوره ةقذفو اهلل سبحانو كعاالى في فؤادؾن 
إذا أخذت نفسك في ىذه الوظيفة كأدمت على التمسك في ىذه الوظيفة فاف اهلل سبحانو كعاالى 

هوات كاألىواء ةجالك في حالنو حالين من ىذه المخاكؼ التي عركو منهان لن عيحرقك نار الر
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أبدانن كلن عجد للريطاف سبيبلن إليك ليتخطفك من صراط اهلل سبحانو كعاالى أبدانن ىذا إف 
 .اعخذت من عبلكة كتاب اهلل سبحانو كعاالى كردان دائمان لك

كانظركا كيف كاف كتاب اهللن بل رب الاالمين سبحانو كعاالى ةأمر رسولو محمدان صلى اهلل عليو 
على عبلكة كتابو المينزؿ في كل صباحو كمساءن كما أغناه صلى اهلل عليو كسل  كسل  بأف ةاكف 

كقد حاٌلنو اهلل بحالنو كحرزه المتين من أف ةلجئ إلى أم كسيلة أخرلن لكن اهلل عز كجل إنما 
صلى اهلل عليو كسل  بهذا الابلج كأمثالوهلل "كىاٍعلي مىا أيكًحيى ًإلىٍيكى ًمٍن ًكتىابً   حاٌلن حبيبو محمدا ن

ا اعًًو كىلىٍن عىًجدى ًمٍن ديكنًًو ميٍلتىحىدن ًلمى  "رىبٍّكى ال ميبىدٍّؿى ًلكى

فهل ةقرأ ىؤالء الراكوف كتاب اهلل عز كجل في كل صباح؟ ىل ةجالوف ألنفسه  كردان من عبلكة  
كتاب اهلل سبحانو كعاالى؟ أنا أعل  أف كثيرةن ى  الرباب الملتزموف بأكامر اهللن بل الذةن ةلتزموف 
بجماعات كالحركات اإلسبلمية أعل  أف فيه  من ال ةاودكف إلى كتاب اهلل إال لبلسترهاد بآةةن 
إال لبلحتجاج بنهو قر ني من أجل أف ةناقروا بو كةجادلوا ااخرةنن أما أف ةجلس أحدى  كةضع  

سليمة  كتاب اهلل نيالب عينيو ث  ةتلو جزءان أك أكثر أك أقل من كتاب اهلل عز كجل بجلسة؛ قراءةن 
 .ال ةتاتع فيهان فقليلوف ى  ىؤالء

إذان الخطوة األكلى في أخذؾ نفسك بهذا الابلج أف عتلقى القر ف ممن علقاه قبلكن كالخطوة 
الثانية أف عجال لنفسك كردان كل ةـو من عبلكة كتاب اهلل سبحانو كعاالى حسب ظركفك كحسب 

 .اعساع كقتك كضيقو

هللن كأف عتأمل في ماانيون كأف عامد إلى من ةبالرؾ بمااني كتاب الخطوة الثالثةهلل أف عتدبر كبلـ ا
اهلل؛ ال أف عاتمد في ذلك على نفسك كأف عيفسر القر ف كما عرتهيو شأف كثيرو من المنحرفين عن 

. ىذه ىي الخطوة الثالثة  .صراط اهلل سبحانو كعاالى اليـو

 

كطاقتكن فرأةت أنك قادر على أف  كالخطوة الراباةهلل إذا أمكنتك الظركؼن كإذا عدت إلى قوعك
عثبت على الخطوة الراباةن فهي أف عيقبل إلى حفظك لكتاب اهلل عز كجل أك حفظ المقادةر التي 
عستطيع حفظها منو جهد استطاعتكن كلكني أعود فأقوؿ ىذه الخطوة األخيرة ةيرترط فيها أف 

إف كنت في شك من ذلك عكوف على ةقين أنك ستستطيع المحافظة على ما قد حفظتو. فأما 



  

 ~2111 ~ 
 

 .فاعل  أف إقدامك على حفظ ما ال عستطيع أف عجـز أنك ستحافظ عليو ماالية من المااصي

اهلل سل  قاؿهلل "ما من مؤمنو ةحفظ كتابكرد فيما ركاه اإلماـ أحمد في مسنده أنو صلى اهلل عليو ك 
 ."ث  ةنساه إال حيرر ةـو القيامة أجذـ

 .قد حيفظ من كتاب اهلل عز كجل من الكبائركلقد قرر الالماء أف نسياف ما  

إلى  -صغاران أك كباران ذكوران أك إناثان  -كعجبي ال ةنتهي أةها اإلخوة من أناسو ةدفاوف الرباب 
حفظ كتاب اهلل سبحانو كعاالى غيبانن كةتباىوف بين الحين كااخر بأف عددان من ىؤالء الرباب قد 

أشهرن كذاؾ كعاه كحفظو غيبان خبلؿ ثبلثة أشهرن ىذا ل   حفظوا كتاب اهللن ىذا حفظو خبلؿ ستة
ةبلغ الخامسة عررن كذاؾ ال ةزاؿ في الثالثة عررة ... كةتباىى المالموف بهذان كةارضوف 

 .بضاعته  متمثلةن في ىؤالء الالغار ةنهض كل كاحد منه  ليقرأ غيبان جزءان مما قد حفظو

ذا دخل الجاماة كأصب  طالبان في الجاماةن كذاؾ أنظر إلى حاؿ ىؤالء باد سنوات كأعاقبه ن ى
اعجو إلى ًحرفة من الحرؼن كأسأؿ ماذا بقي في رأسك مما قد حفظتو من كتاب اهلل خبلؿ ستة 

أشهرن كإذا بكل ما حيفظ قد طار كعبخرن ألف الرجل ال ةستطيع أف ةقرأ في كل ةـو خمسة أجزاء 
ك ىو حرفي ةخرج من داره في الثامنة كةاود ليحافظ على ما قد حفظن ىو طالب في الجاماة أ

 في الثامنةن متى ةستطيع أف ةيحافظ على ما قد حفظ؟

 نا  أنت ماذكرن كلكن من الذم كلفك أف عحيمٍّل نفسك ما ال عطيع حملو؟

كلالك ىنا أةضان ماذكرن لكن الرجل الذم ةتحمل ىذه المسؤكلية ىو من دفاك دفاان إلى أف 
 .ل كىو ال ةال  أنك قادره على المحافظة على ما قد حفظتعحفظ كتاب اهلل عز كج

كثيرات ىٌن الفتيات البلئي حفظن كتاب اهلل عز كجل في أسنانهن صغيرةن كاإلنساف ةملك خياالن 
قوةان في الالغر بموجبو ةحفظ بسهولةن كلكن ما إف عنقلت ىذه الفتاة من مرحلة إلى مرحلةن 

 .لجاماية أك نحوىا حتى نسيت كلما قد حفظتوكعزكجت أك دخلت في مراحل الدراسة ا

كقليلوف جدان كقليبلت جدان الذةن كالبلئي ةحافظوف كةحافظن على ما قد حفظوه من كتاب اهلل 
 .سبحانو كعاالى
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ىذا األمر الخطير أقولو لك  بهذه المناسبةن كلكني أعود فأقوؿ للذةن ةركوف كةتخوفوف من 
 :جن. أقوؿ له قوانه الرهوات كشياطين اإلنس كال

الابلج أمامك  كلكنك  ال عستاملونو أال كىو كتاب اهلل سبحانو كعاالىن أنا ال أقوؿ لك  احفظوه 
غيبان ابذلوا ربع ىذه المهمة في أف عجالوا ألنفسك  كردان كل ةـو من عبلكة جزءو من كتاب اهلل 

لى ىذه الوظيفة ث  استطاعت سبحانو كعاالىن أركني إنسانان شابان أك فتاةن ثابر مثابرة دقيقة ع
 .شياطين اإلنس كالجن أف عتخطفو من صراط اهلل سبحانو كعاالى

أل  ةلتـز اهلل سبحانو كعاالى أف ةحفظ عباده بواسطة ىذا النور كأف ةجاله  في كبلءعو كحماه؟ 
كلكني أعود فأقوؿهلل على الرغ  من كثرة مااىد األسد لتحفيظ القر فن كعلى الرغ  من الحلقات 

الكثيرة لتحفيظ القر ف في المساجد كغيرىان كلكني أنظر ةمينان كشماالن فبل أرل عياران كاساان 
ن حالة ةقرؤكنو ال غيبان بل نظران إلى   ةتركل من أكلئك الرباب الذةن ةقرأكف كتاب اهلل كل ةـو

 .كتاب اهلل سبحانو كعاالىن ىذا ما نبحث عنو

بو اإلنساف شياطين اإلنس كالجنن كةتقي  كخير حالنو في ىذا الاالر كفي كل عالر ةتقي
الرهوات كاألىواء إنما ىو كتاب اهلل سبحانو كعاالى. من أراد أف ةغرس بين جوانحو محبة اهلل 
فلياكف على عبلكة كتاب اهلل. من أراد أف ةغرس بين جوانحو المخافة من سخ  اهلل فليتاهد 

ةن اهلل كثيران فليتاهد نفسو بتبلكة كتاب اهلل عز نفسو بتبلكة كتاب اهللن من أراد أف ةكوف من الذاكر 
 .كجل. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ػٕلِب ٠ٙزُ اٌٍَّّْٛ ثّب أٌيَ هللا ثٗ مارٗ ٠ُٚؼوػْٛ ػّب أٌيُِٙ ثٗ

 

 

نبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ة
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 ..أٌما بادي فيا عباد اهلل

دةد كما ةحتفلوف ك  ةتمنى اإلنساف المؤمن المسل  أف لو احتفل الناس بقدـك الااـ الهجرم الج
 .ى  أنفسه  بدخوؿ عاـو ميبلدم جدةد

لدخوؿ عاـو  -كال أقوؿ غير المسلمين  -كله منا عندما ةقارف بذىنو بين استقباؿ المسلمين 
ىجرم جدةد ةجدكف ما ىو المخزمن كما ىو المؤل  كالمخجل  ميبلدم جدةدن كاستقباله  لااـ و

 .كعاالىلكل إنساف مؤمن أماـ مواله كخالقو سبحانو 
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في المناسبة األكلى عهيج الدنيان كةقـو الالخب في المجتماات كاألسواؽ كاألندةة كالمنازؿ 
كالبيوت ككسائل اإلعبلـ كال ةكاد ةنتهي ىذا الالخب. كفي المرة الثانية عمر ىذه المناسبة كال 

يان متميزان بتارةخ ىذه ةكاد ةرار بها إال المتحرؽ على دةن اهلل سبحانو كعاالى كالمرعب  ارعباطان ثقاف
 .األمة

كأنا ال أعني بهذه األمنية أف ةحتفل المسلموف بدخوؿ الااـ الهجرم بالطرةقة ذاعها التي ةحتفلوف 
بها بدخوؿ عاـو ميبلدمن أم إنني ال أعني أف ةستقبل المسلموف دخوؿ ىذا اليـو من أكؿ عاـو 

سواؽ كالمحاؿ التجارةة كزخرفتهان ىجرم جدةد بالالخب كالضجيج كاللهو؛ إف في الروارع كاأل
كإف بالبيوتن كإف في أجهزة اإلعبلـن كلكني أعني باالحتفاء الذم البد منو بهذه المناسبة أف 

عيحرد عقوؿ المسلمين بالابر كالاظات كالدركس التي ةنبغي أف ةتبينوىا في ىذه المناسبةن كأف 
بلمي أجمعن كأف عهت  اىتمامان بالغان بدخوؿ عحتفل أجهزة اإلعبلـ على مستول الاال  الاربي كاإلس

ىذا اليـو األغرن كبتجدد ىذه الذكرل المقدسة كالازةزة على عارةخ ىذه األمةن فيرار المسلموف 
أف لسانه  الناطع كلساف المسلمين الذم ةنطع باسمه  إنما ىو أجهزة اإلعبلـن ةرار المسلموف 

ئ األفكار كاألذىاف بالدركس كالاظات التي ةنبغي أف أف ألسنته  ىذه متجهة اعجاىان متميزان لمل
ةستفيدىا المسلموف من ىذه المناسبة الجليلةن ث  أف ةجالوا من ذلك دكاءن ناجاان ألمراضه  التي 

 .ةاانونها في ىذا اليـو

كغير خاؼو على أم مسل  أف المسلمين الذةن كانوا قبلنا من السلف الالال  ل  ةجالوا من 
من ىجرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  مالمة عارةخية ةربطوف بها أحداثه   ميقات أكؿ عاـ

المتجددة إال ألف ىذه المالمة عحمل دالالت كبيرة كعحمل دركسان متجددة عظيمةن مهما عقدـ 
المسلموف أك عخلفوا لن ةستغنوا عن الوقوؼ أماـ عبرىان كلن ةستغنوا عن االستفادة منها بركل 

ذلك جال السلف الالال  باجماعو جليلو منه  جالوا من ىذه المناسبة مالمة من األشكاؿن كل
 .عارةخية ةربطوف بها حوادث التارةخ اإلسبلمي من باد إلى ةومنا ىذا

كأنا ألفت النظر أةها اإلخوة إلى درسو كاحدو من ىذه الدركس الهامةن ك  كاف ةجدر بالمسلمين 
ه  كلماالجة أمراضه ن ما ىو فرؽ ما بين المسلمين أف ةستفيدكا من ىذا الدرس إلصبلح أخطائ

قبل أف ةهاجركا من مكة إلى المدةنة كباد أف ىاجركا كاستقر به  المقاـ في المدةنة المنورة؟ ما 
 الفرؽ بين حاؿ المسلمين قبل الهجرة كحاله  بادىا؟
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سبحانو كعاالى  أما قبل الهجرة فل  ةكن للمسلمين أرضه ةملكونهان فلما ىاجركا أكرثه  اهلل
األرض التي أصبحت عيسمى باالصطبلح الفقهي دار اإلسبلـن ل  ةكن المسلموف ةظهركف في 

مظهر كحدةن عستظل في ظل دكلة كحكومةن فلما ىاجر المسلموف من مكة إلى المدةنة أنا  اهلل 
 .عز كجل عليه  بالوحدة التي ظهرت كعكتلت عحت مظلة دكلة كحكومة إسبلمية

جر المسلموف من مكة إلى المدةنة ل  ةكن لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إال قبل أف ةها
شخالية كاحدةن ىي شخالية النبي كالرسوؿ المبلغ عن اهلل عز كجلن فلما ىاجر كىاجر ماو 

أصحابو إلى المدةنة أصب  المالطفى صلى اهلل عليو كسل  ذا شخاليتين اثنتينن فهو اليـو رسوؿه 
 .ل كىو في الوقت ذاعو أكؿ رئيس دكلة ألكؿ حكومة إسبلميةمبلغه من اهلل عز كج

ىذا الفرؽ الكبير الغرةب الاجيب بين كاقاين للمسلمين أحدىما كاف قبل الهجرة كالثاني أكرثو 
 اهلل سبحانو كعاالى للمسلمين باد الهجرةن كيف جاء؟ ككيف عحقع؟

في مكة ةيخططوف لتلك الدكلة كأنا أسأؿ كةنبغي لكل مسل  أف ةسأؿن ىل كاف المسلموف كى  
 .التي أكرمه  اهلل بها باد الهجرة؟ ىذه كاحدة

ىل كاف المسلموف كى  مباثركف في مكة ةخططوف ألف ةمتلكوا أرضان عيسمى دار إسبلـ؛ فكانوا 
 ةسهركف لياليه  كةتابوف أةامه  في كضع الخط  ألخذ ىذه األرض كاقتناصها؟

ف ألف ةجالوا من نبيه  محمد صلى اهلل عليو كسل  ىل كاف المسلموف كى  في مكة ةخططو 
 رئيس دكلة باد أف كاف كىو بين ظهرانيه  مجرد رسوؿ مبلغو عن اهلل؟

أعتقد أف كبلن منك  ةال  الجوابن ل  ةكن ةخطر في باؿ المسلمين شيء من ىذان فالمسلموف 
عليو كسل ن ل  ةفكركا  كى  قلة بين المرركين في مكة المكرمة كعلى رأسه  رسوؿ اهلل صلى اهلل

ذات ةوـو بأف ةخططوا القتناص أرضو كامتبلكها كإقامة دكلة عليهان ل  ةخططوا لذلك أبدان. كإنما  
كاف قالارل ىمه  كإنما كاف كل جهدى  متجهان إلى شيءو كاحدن ىو إببلغ رساالت اهلل سبحانو 

المالابرة في طرةع ىذه المهمة كعاالىن كالقياـ بواجب الدعوة إلى دةن اهلل عز كجلن ث  الالبر ك 
 .التي كلفه  اهلل سبحانو كعاالى بهان كعلى رأسه  سيدنا محمده صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل 
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كل المسلمين الذةن كانوا في مكة ل  ةكونوا ةفكركف إال بهذا اله ن كل  ةكونوا ةرغلوف باله  إال 
ذلك المجتمع الالغير مكةن كمن حوؿ بهذا الواجبن فكاف ىذا دةدنه  ةررقوف كةغربوف داخل 

مكة علك القبائل القرةبة نسبيانن كانوا ةتحركوف ضمن ىذه الساحة دعاة إلى اهللن مارفين بدةن اهلل 
سبحانو كعاالىن كقد حٌمل كله منه  نفسو كاجب الالبر ككاجب المالابرةن كرأةنا بل نظر اهلل عز 

جهد بل الجهاد في صبرى  كمالابرعه ن شاء كجل إلى كاقاه  فرأل الالدؽ في سلوكه ن كرأل ال
اهلل عز كجل أف ةبتليه  بالماذبين كبالمستهزئين كبالمسيئين بكل أنواع اإلساءاتن كعلى رأس من 

أيسيء إليو بكل ىذه اإلساءات سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . فالبركا كعحملوا كمات 
كىو ثابته صامد ةتلقى الاذاب كةحتسبو منه  من مات عحت كطأة ىذا الاذابن كبقي من بقي 

 .عند اهلل سبحانو كعاالى

ىكذا كاف عمله  كىذا كاف ىدفه  كعلى ىذا النهج ساركا كل  ةكن ةخطر في باؿ أمو منه  أف 
 .ةيخط  إلةجاد دكلةن إلقامة مجتمعن إلمتبلؾ أرضن أك لما كرائ ذلك من الذةوؿ التي عالموف

الالدؽ في عمله ن كرأل اإلخبلص لدةن اهلل في سلوكه ن كرأل كنظر اهلل عز كجل إليه  فوجد 
ثباعه  على الجهاد الذم كاف ىو أساس الجهاد القتالي باد الهجرةن فأعطاى  اهلل عز كجل ىذا 

 .الذم أعطاى  عندما كتب له  الهجرة إلى المدةنة المنورة

هن كأما األخرل فأخذىا اهلل عز انظركا أةها اإلخوة ىما مهمتافهلل أما أكالىما فكلف اهلل بها عباد
كجل على ذاعو كألـز بها ذاعو الالية. المهمة التي كلف اهلل بها عباده )الدعوة إلى اهلل(هلل "قيٍل ىىًذًه 
سىًبيًلي أىٍدعيو ًإلىى الل ًو عىلىى بىاًليرىةو أىنىا كىمىًن اعػ بػىاىًني". علك ىي المهمة التي شرؼ اهلل سبحانو كعاالى 

خل باإلسبلـ كعاش مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في ذلك المجتمع الجاىلي بها كل من د
 .المظل 

كأما المهمة التي ألـز اهلل بها ذاعو الالية فهي أف ةورثه  األرض باد أف ةجد ثباعه  كصبرى  على 
ىذان كأف ةيملكه  الدكلةن كأف ةثبت دعائ  كجودى  كةرسخها فوؽ األرضن كأف ةيملكه  كل ما 

 .ةمتلكو أعداؤى ن ىذا ما ألـز اهلل عز كجل بو ذاعو الالية

كلما كٌفى أكلئك المسلموف بما ألزمه  اهلل بون كٌفى له  اهلل عز كجل بما ألـز بو ذاعون كنظرنا 
ا ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه  فوجدنا أنفسنا أماـ مالداؽ قوؿ اهلل عز كجلهلل "مىٍن عىًملى صىاًلحن
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نيٍحًييػىن وي حىيىاةن طىيٍّبىةن "ن كنظرنا فوجدنا أنفسنا أماـ قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "كىنيرًةدي أىف ن مين  عىلىى فػىلى 
ال ًذةنى اٍستيٍضًافيوا ًفي اأٍلىٍرًض كىنىٍجاىلىهيٍ  أىًئم ةن كىنىٍجاىلىهي ي اٍلوىارًثًينى". كىذا شيءه ألـز اهلل عز كجل بو 

ةوفي المسلموف بما ألـز اهلل سبحانو كعاالى كبلن منه  بو. ىذا الدرس أةها  ذاعون كلكن باد أف
 اإلخوة .. أةن كاقع المسلمين منو؟

كنتأمل لدل المقارنة  -كال أعحدث عن غير المسلمين  -ننظر إلى الواقع الذم ةايرو المسلموف 
كف في طرةع مااكسة بين كاقاه  اليـو ككاقع أصحاب رسوؿ اهلل باألمسن فنجد المسلمين ةسير 

عمامان للطرةقة التي كاف عليها أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . ألـز اهلل أكلئك المؤمنين 
بأف ةكونوا أيمناء على الدعوة إلى اهللن صابرةن على إببلغ رساالت اهلل عز كجلن ةتحملوف في 

جلن كل  ةيلزمه  بأف سبيلها كل عنت ككل شدة من الردائدن كةحتسبوف ذلك عند اهلل عز ك 
ةيخططوا لريءو غير ذلك. أما اهلل عز كجل فألـز ذاعو بأف ةيملكه  األرض؛ ةحقع له  دار 

اإلسبلـن كأف ةيقي  له  الدكلةن كأف ةيسيج ىذه الدكلة بسياج القوة كالحماةة. كعنظر إلى كاقع 
الالية بها كةيارضوف كل  المسلمين كإذا به  ةهتموف كل االىتماـ بالوظيفة التي ألـز اهلل ذاعو

اإلعراض عن الوظيفة التي ألزمه  اهلل عز كجل بها. أال عنظركف إلى ىذا الواقع؟ ىذا ىو كاقع 
 .المسلموف اليـو

 أةن ى  أكلئك الذةن ةنالبوف كةجاىدكف في إببلغ رساالت اهلل عز كجل في القرل في المدف؟

 ظمأ إلى مارفة دةن اهلل عز كجل؟ أةن ى  الذةن ةطرقوف أبواب األسر التي ىي في ظمأن

أةن ى  الذةن ةيجددكف سيرة أصحاب رسوؿ اهلل كمالاب كغير مالاب كحمزة في الدعوة إلى 
 اهلل كإببلغ رساالت اهلل كعنفيذ قوؿ رسوؿ اهللهلل "بلغوا عني كلو  ةة فرب مبلغ أكعى من سامع"؟

وارؽ عبرؽ في ليلة ظلماءن ىذا ىو لن عجد إال على الوجو النادرن كما أشبو ىذا الوجو النادر بب
 .الواقع

كعندما ةناقش أحدنا كاحد من ىؤالء الناسن لماذا ال عدعو إلى اهلل؟ انظر إلى سيرة رسوؿ اهلل إلى 
سيرة أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كيف كاف حاله ؟ ككيف كاف شأنه ؟ ماذا ةجيب 

 كماذا ةقوؿ لك؟
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ن كال من األمر بالماركؼ كال من النهي عن المنكرن كل ذلك ىباء ةقوؿ لكهلل ال فائدة من الدعوة
حتى عيقاـ الدكلة اإلسبلمية أكالنن ةنبغي أف عيقاـ الدكلة أكالنن كباد ذلك ةنج  الدعاة في الدعوة 

 .إلى اهلل

عيالغي إلى ىذا الكبلـ الاجيب كعتأمل في كبلمو ككأنو ةيخطئ رب الاالمينن كأنو ةقوؿهلل إف اهلل عز 
جل ل  ةكن على صوابن عندما أمر عباده أصحاب رسوؿ اهلل بأف ةتركوا مسألة الدكلة كاألرض ك 

كما إلى ذلك كأف ةبذلوا جهدى  كلو في إببلغ رساالت اهلل كالدعوة إلى اهلل كاألمر بالماركؼ 
كالنهي عن المنكرن كأف ةالبركا كةالمدكا كةجالوا ذلك كلو احتسابان لوجو اهلل عز كجل. كأنه  

ةقولوفهلل إف خطة رب الاالمين ل  عكن صوابانن بل الالحي  ىو أف على أكلئك المسلمين كانوا أف 
ةطرقوا أبواب الدكلة أكالنن كأف ةقيموا الحكومة أكالنن كباد ذلك ةنجحوف في الدعوة إلى اهلل عز 

 .كجل

ىذه الترجمة.  ىذا الواقع الذم عراه في حاؿ أكثر المسلمين اليـو ةترج  على  ذاف الناس جمياان 
 فهل ىنالك جرةمة أخطر من ىذه الجرةمة؟

ةه حىسىنىةه لٍّمىن كىافى ةػىٍرجيو الل وى كىاٍليػىٍوـى ااًخرى كىذىكىرى الل وى كى  ًثيرنا" جال لىقىٍد كىافى لىكيٍ  ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى
ن ككيف نتبعن أفنج  اهلل من رسولو قدكة لنا أسوة لنان علمنا من خبلؿ سير أصحابو كيف نسير

أكلئك الالحابة على الرغ  من أف ىؤالء المسلمين اليـو ةخطئونه ؟ أفنجحوا أـ ل  ةنجحوا؟ إف 
ىي إال سنوات؛ ثبلثة عرر عامان حتى أثمر سايه  كجهادى  الدكلة كاألرض كالحماةة كالقوة 

 .كالحكومة. ككاف كل ذلك ثمرة ربانية

يعن كالمنسع لسنا نحنن المنسع ىو اهلل سبحانو كعاالى. المسألة عحتاج أةها اإلخوة إلى عنس
اًدٍلهيٍ  بًال ًتي ًىيى أىٍحسىني" ةقوؿ ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٍلحىسىنىًة كىجى ًبيًل رىبٍّكى بًاٍلًحٍكمى هلل الرب ةقوؿهلل "ادٍعي ًإلىى سى

ٍيًر كىةىٍأميريكفى بًاٍلمىاٍ  هىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيكلىًَٰئكى ىي ي "كىٍلتىكين مٍّنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى ريكًؼ كىةػىنػٍ
اٍلميٍفًلحيوفى"ن ث  إف اهلل سبحانو كعاالى ألـز ذاعو بالنتائجن إف أنت  فالت  ذلك كرثتك  األرضن 

أعطيتك  الدكلةن ملكتك  كل شيء. فماؿ ىؤالء اإلخوة ال ةفهموف كبلـ اهلل سبحانو كعاالى؟! 
 !؟ لماذا ال ةجالوف من سيرة رسوؿ اهلل أسوة له !؟كماله  عن التذكرة مارضوف
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ىذا ىو الدرس الواحد من دركسو كثيرة نقتبسو من ىجرة المالالطفى صلى اهلل عليو كسل  من 
 .مكة إلى المدةنة

أال ليت المسلمين على كل مستوةاعه  حكامان كشاوبان ةحتفلوف بدخوؿ ىذا الااـ الهجرم 
بدء ىذا الااـن ليت أنه  ةجندكف كسائل اإلعبلـ كلهان ليت  المقدس االحتفاؿ المناسب لقيمة

أنه  ةجندكف كل األبواؽ الثقافيةن ليت أنه  ةجندكف سائر األنرطة لتوجيو المسلمين إلى 
الابلجات التي عتكفل بتضميد جراحاعه ن إذان لو فالوا ذلك ابتغاء مرضاة اهلل عز كجل لجمع اهلل 

 .وجاجن كألعادى  إلى حظيرة األمن كالسبلـمنه  الرملن كلقٌوـ فيه  االع

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 !ٚالؼٕب ا١ٌَٛ .. ٘وط ٚفزٓ أَ عٙبك ٚاٍزشٙبك؟

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
حانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سب

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن  على سيدنا
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 .. أٌما بادي فيا عباد اهلل

إف من الابلمات الالغرل لقياـ الساعة التي أنبأ عنها سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أف 
رجن أم أف عكثر الفوضى التي عجر إلى الخالاـ كاالقتتاؿ كإلى استثارة الفتن ةكثر الهرج كالم

ألعفو األسبابن كلقد دؿ على ىذا ما أنبأ عنو كتاب اهلل سبحانو كعاالىن ث  جاءت السنة النبوةة 
 .فوضات النقاط فيو على الحركؼ

ابنا مٍّن  أما بياف اهلل سبحانو كعاالى فهو قولو عز كجلهلل "قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري  اىثى عىلىٍيكيٍ  عىذى عىلىىَٰ أىف ةػىبػٍ
انظيٍر كىٍيفى نيالىرٍّؼي  ۚ  فػىٍوًقكيٍ  أىٍك ًمن عىٍحًت أىٍرجيًلكيٍ  أىٍك ةػىٍلًبسىكيٍ  ًشيػىانا كىةيًذةعى بػىٍاضىكي  بىٍأسى بػىٍاضو 

( لٍّكيلٍّ ٔٔل ٍستي عىلىٍيكي  ًبوىًكيلو ) قيل ۚ  ( كىكىذ بى ًبًو قػىٍوميكى كىىيوى اٍلحىعُّ ٓٔاٍاةىاًت لىاىل هيٍ  ةػىٍفقىهيوفى )
 ."كىسىٍوؼى عػىٍالىميوفى  ۚ  نػىبىاو مٍُّستػىقىرٌّ 

كأما السنة التي كضات ىذا البياف الرباني في موضع البياف كالررح كالتفاليلن ككضات النقاط 
أف فيو على الحركؼن فذلك عندما دعا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ربو كما كرد في الالحي هلل 

ال  ةيهلك اهلل أمتو بسنة عامة فاستجاب اهلل دعاءهن كدعا ربو أف ال ةسل  عليه  عدكان من غيرى  
فيجتث شأفته  فاستجاب اهلل سبحانو كعاالى دعاءه ىذان ث  دعا اهلل عز كجل أف ال ةجال بأس 

 عليو كسل ن أمتو فيما بينه  فل  ةستجب اهلل سبحانو كعاالى ىذا الدعاء من نبيو محمدو صلى اهلل
كأعلمو أف التأدةب الذم ستنالو أمة محمدو صلى اهلل عليو كسل  لدل انحرافها أك لدل كقوعها 
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فيما قد حذر اهلل عز كجل منون لن ةكوف ىبلكان بسنة عامةن كلن ةكوف عن طرةع عسلي  عدكو 
ك بأف ةجال عليه  ةجتث شأفته  باامةن كلكن إذا أراد اهلل عز كجل أف ةأدبه  فانما ةكوف ذل

بأسه  فيما بينه . فهذا بياف اهلل سبحانو كعاالىن كعلك ىي دالئل سنة المالطفى صلى اهلل عليو 
كسل ن ككل ذلك لخالو المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ عندما أكض  أف من أشراط الساعة أف 

 .ةكثر الهرج كالمرج

ىذه األمة باضها بباض؟ كلماذا كقد سمات من سأؿ مستركبلنهلل فلماذا ةبتلي اهلل سبحانو كعاالى 
ةجال بأسها فيما بينها؟ كالجواب ةنبغي أف ال ةكوف غائبان عن باؿ أم إنسافو مؤمن ةقرأ كتاب اهلل 

 .سبحانو كعاالى كةتدبره

ىل من سنة اهلل في خليقتو أف ةبتلي فئة من عباده بماليبة دكف سبب؟ كىل عتهاكل عالي 
بل اهلل إال لموبقة ارعكبوىان أك لجنوح بدر منه ن أك لماالية التأدةب على عباد اهلل عز كجل من قً 

شاعت فيما بينه ن ث  ل  عجد ىذه الماالية من ةنهى عنها كمن ةيذكر باهلل سبحانو كعاالى 
 باللساف كالبياف؟

ابن  اىثى عىلىٍيكيٍ  عىذى ا مٍّن فػىٍوًقكيٍ  إف اهلل عز كجل عندما عهدد عباده بقولوهلل "قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىىَٰ أىف ةػىبػٍ
أىٍك ًمن عىٍحًت أىٍرجيًلكيٍ  أىٍك ةػىٍلًبسىكيٍ  ًشيػىانا" ل  ةيحدث البارم سبحانو كعاالى عباده عن ىذه القدرة 
الربانية لمجرد أنو ةحب أف ةبتليه  بريء من ىذان كلكنو إنذاره لمن ةيارض نفسو إليون فكل من 

اليبو منها أم جائحةن كإذا كاف في المسلمين اليـو ابتاد عن النذر التي ةخوؼ اهلل بها عباده لن ة
من ةتسائلوف عن سر ىذا الببلء الذم أصابه  اهلل بو عالدةقان لقوؿ اهلل سبحانو كعاالىن أك عالدةقان 

لقوؿ المالطفى صلى اهلل عليو كسل ن أك عالدةقان للوحي الذم عنٌزؿ على رسوؿ اهلل؛ كالذم 
و الدعاء األخير أف ال ةجال بأس أمتو فيما بين أفرادهن عضمن أف اهلل عز كجل ل  ةستجب لرسول

فانما ذلك من أجل مااصو شاعت فيما بينه ن كمن أجل سوءو عسٌرب إلى صفوفه ن كمن أجل 
موبقاتو حلت فيما بينه  ث  ل  عجد ىذه الموبقات من ةنهى عنها كمن ةيذكر بضركرة التااكف في 

 .سبيل امتبلخها

لى ىذه الحاؿ ابتلى اهلل سبحانو كعاالى من شاء من أفرادىا بهذا الببلء لما  ؿ أمر ىذه األمة إ
 .الذم عوعد اهلل سبحانو كعاالى بو
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كعد اهلل سبحانو كعاالى أف ال ةهلك ىذه األمة باذابو ةهوم عليها من فوؽ كما أىلك أم  
ن األرض التي عمري سابقةن ككعد اهلل ىذه األمة إذا عارضت للببلء أف ال ةيهلكها باذابو ةتفجر م

عليها كما فال بأم  سابقةن كلكنها إف عارضت لموجبات الهبلؾ فاف الاذاب الذم عوعدىا اهلل 
عز كجل بو ىو أف ةجال بأسها فيما بينهان فاذا رأةت  اليـو صوران لهذا البأس الذم ةسرم بين 

ة من بقاع الاال  صفوؼ المسلمينن كالذم ةدكر داخل ساحة المسلمين كفيما بينه  في أم بقا
اإلسبلمي أك الاال  الاربين فلتربطوا بين ىذا الذم عركف كبين كبلـ اهلل سبحانو كعاالى ككبلـ 

سيدنا رسوؿ اهلل عليو كسل  كدعائو الذم دعى بو ربو سبحانو كعاالىن أم فلتالموا أف البأس الذم 
وؼ المسلمين إنما ىو ةسرم فيما بين المسلمين كأف الهرج كالمرج الذم ةدكر رحاه في صف

لسوءو قد صدر منه ن كإنما ىو لموبقاتو عزاةدت كعكاثرت فيما بينه ن ث  ل  عجد ىذه الموبقات 
 .من ةحذر منها أك من ةنهى عنها

كالمؤل  أةها اإلخوة أف كثيرةن ى  الذةن ةركف ظاىرة ىذا الهرج كالمرج ظاىرة ىذا البأس الذم 
لمسلمينن ةركف ىذا ث  ال ةدركوف الجذكر الموصولة بهان عدكر رحاه على المسلمين كبأةدم ا

ةركف ىذا ث  الةربطوف بين ىذه الظاىرة كبين كبلـ اهلل عز كجل ككبلـ رسولو صلى اهلل عليو 
كسل ن لماذا ال نر  رائحة أكفنا؟ لماذا ال نته  أنفسنا؟ لماذا نتالور أف ةكوف ىذا البأس الذم 

طرؼ مجاىد ةؤدم رسالة اهلل كطرؼ ةنبغي أف عػىٍنب ت جذكره كأف  عدكر رحاه إنما عدكر بين طرفينن
عيستأصل شأفتو من الوجود اإلسبلمي لماذا؟ لماذا ىذا التالور البايد كل الباد عن كتاب اهلل كعن  

 .كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل 

ا كانت ىذه الفتن إذا كانت ىذه الفتن التي عسماوف عنها كالتي  لت إلى حاؿو عيريب الرؤكسن إذ
ن إذا كانت عبارة عن أمر ةت  بين طرفين طرؼ ةؤدم الواجب جهادان فهو  التي عتفاق  ةومان باد ةـو
ةناؿ األجر بذلك من عند اهللن كطرؼو  خر ةنبغي أف ةػيقىٌتل كةنبغي أف عراؽ دماؤى  ألنه  خارجوف 

المرج الذم حدث عنو رسوؿ اهللن عن الدةن كعن الملةن إذان فهذا الواقع ليس داخبلن في الهرج ك 
إذان فهذا الذم نراه ليس داخبلن فيما عوعد اهلل بو ىذه األمة عندما عوعدىا أف ةجال بأسها فيما 
بينهان ألف مانى صدكر البأس فيما بين المسلمين أف ةكوف كبل الطرفين مسلمانن كإال فبل ةمكن 

 .كثير من الناس اليـو  أف ةالدؽ مانى كبلـ اهلل سبحانو كعاالى فيما ةتالوره
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لو أف ىذه الفتن التي عسماوف عنها إف في الجزائر كإف في غير الجزائرن لو أنها كانت مبررة كما 
ةتالور إلى اليـو باض أصحاب الرعونات من الناسن لو كانت عبارة عن أمور مبررة ألف الذةن 

ؾ عليه  إنما ى  أناسه خارجوف ةقوموف بها إنما ةفالوف ذلك جهادانن كألف الذةن عدكر رحى الهبل
عن الدةن كعن الملة. إذان فما مانى كبلـ اهلل كمانى كبلـ رسوؿ اهلل أف من عبلمات الساعة أف 

 !ةجال المسلمين فيما بينه ؟

صدؽ رسوؿ اهلل كل  عالدؽ الرعونات التي عطوؼ بأذىاف كثيرو من الناسن ىذا من البأس الذم \
مانى الهرج كالمرج الذم عحدث عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  عدكر رحاه بين المسلمينن كىذا

 .كسل ن كأنبأ أنو شرطه كعبلمة من عبلمات قياـ الساعة

كلو كقفنا عند ىذا الكبلـ الذم ةقولو اهلل عز كجل كةؤكده رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن لالمنا 
ن لالمنا أف ىذا ليس من الجهاد في أف ىذه الفتن التي عيقبل كاقباؿ سواد الليل الميظل  المهلك

شيءن كأف ىذه األطراؼ التي عدكر عليها رحى ىذه البأساء إف ىي في مجموعها إال مظهره لكبلـ 
ابنا مٍّن فػىٍوًقكيٍ  أىٍك ًمن عىٍحًت أىٍرجيًلكيٍ  أىٍك  اىثى عىلىٍيكيٍ  عىذى اهلل عز كجلهلل "قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىىَٰ أىف ةػىبػٍ

"ن كالخطاب للمسلمين ىؤالء  ةػىٍلًبسىكي ٍ  ًشيػىانا". كىا ىنا محل الراىدهلل "كىةيًذةعى بػىٍاضىكي  بىٍأسى بػىٍاضو
 .مسلموف كأكلئك مسلموف

ىذا المانى أةها اإلخوة ةجب أف نتمثلو جمياان كإال فاف الماليبة مزدكجةن الماليبة األكلى ىي 
اهلل سبحانو كعاالى إقباؿ من ةرةد  الرعونة في التفكيرن كىي اإلقباؿ على فقو ىذا الدةن كشرائع

أف ةلهو بهان كأف ةابثن كأف ةجال من ىذه الررائع كرة ةقذفها حيث ةتجو إليو ىواهن كةبادىا 
عن المكاف الذم ال ةركؽ لو كال ةركؽ لهواهن كعندما نحاكؿ أف نجال من شرعة اهلل سبحانو 

ن ما أةسر أف ةتبلعب بدةن اهلل كما كعاالى لابة في األةدم فما أةسر لمن جال من ىواه إلو لو
 .ةراء كأف ةستنطع النالوص كما ةحبن كىي مما ةستنطقها بها برةئة

في كل أسبوعو أك ثبلثة أسابيع ةأعي من ةسألني قائبلنهلل لماذا ىذا السكوت الذم أطبع على أفواه 
أكؿن كفي صبيحة  علماء الدةن عجاه ىذه الفتن التي ضج لها الاال  بأسره كما الجزائر إال مثاالن 

ىذا اليـو جاء من ةسألني كةكرر ىذا السؤاؿ على سماي. أعدركف ماذا قلت أةها اإلخوة؟ قلتهلل 
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كأنا  -الذةن ةنبغي أف عستنطقوى  كأف عسألوى  الجواب ليس ىؤالء الذةن ةقولوف صباح مساء 
ن حذرت من ىذا الذم ةبرأ  كاحده ممن قلت ككتبت كحذرت من ىذا الذم ةضج لو الاال  اليـو

كلكن إذا أردع   -منو دةن اهلل أم دةن كافن بل عبرأ منو اإلنسانية مهما كانت لغة ىذه اإلنسانية 
أف عستنطقوا الالامتينن فاستنطقوا الجماعات اإلسبلمية التي ال عزاؿ صامتة إلى اليـو بدءن من  

عالدر عندما عراء كبرل ىذه الجماعات إلى الجماعات األخرل التي لها نظاـ كلها رئاسةن ك 
 .البيانات التي عابر عن رأةها في مراكل المسلمين كأكضاعه  كفي الحلوؿ المطركحة لذلك

 !لماذا عالمت ىذه الجماعات اعجاه ىذا الهرج كالمرج كما قاؿ رسوؿ اهلل صمت الموت؟

أفواه لماذا ال ةالدر بياف ال أقوؿ في الجزائرن ال بل في الاال  الاربي كاإلسبلمي أجمعن له  
ناطقةن كله  جرائد عتكل  بأسمائه ن كله  منظمات دكلية ذات شبكة عالل أنحاء الاال  باضها 
بباض. فلماذا ىذا الالمت؟ استنطقوا أكلئك الالامتين. ةيمكن أف ةكوف ىنالك بياف كأةان كاف 

ف قرار البياف ىو في الركل متفع مع اإلسبلـن المه  أف ةكوف ىنالك بيافن إما أف ةض  ىذا البيا
استنكار ةقوؿ ىذا ليس من الدةن في شيء فضبلن عن أف ةكوف من الجهادن كإما أف ةقولوا ىذا 
من الدةن. حسنانن فليالدر بيانان بهذان إف كاف ىذا الذم ةجرم جهادان في سبيل اهلل أم إف كاف 

ر بياف بهذا ذب  البرءاء اامنين األطفاؿ الراقدةن في حجور  بائه  كأمهاعه  من الجهادن فليالد
من الجماعات اإلسبلمية الرسمية حتى نال ن كربما كاف أكثر المسلمين جاىلين بهذا األمرن 

كالجاىل ةنبغي أف ةال . كإف كاف ىذا األمر مخالفان لدةن اهلل. فلماذا ال نيالدر على أقل ما ةجب 
األكلى في عملو نهي عن منكر. كالمسل  الذم ةنهض بما أمر اهلل عز كجل البد أف عكوف خطوعو 

اإلسبلمي أمران بماركؼ كنهيان عن منكر. فلماذا ال عتحرؾ علك األلسن بالنهي عن ىذا المنكر؟ 
 أما الالمت فما ماناه في دةن اهلل عز كجل؟

عندما أجد مركلةن أمامي عستالرخني في بياف حك  اهلل عز كجلن كأنا الناطع باس  اهللن كأنا 
مانى ذلك أنني أصدر عن خيانة ما مثلها خيانة في دةن اهلل الناطع باس  الدةنن ث  أصمت. ف

سبحانو كعاالى. قل إما ىذا األمر جائز كدليل جوازه كذا ككذا ككذان أك قل إف ىذا األمر غير مبرر 
كىو زةف متسرب إلى ضياء دةن اهلل عز كجل ليلطخ صفحتو الناصاة البيضاء بالسواد. أما 

مران إلى ىذا اليـو فتلك ىي األعجوبة التي ال ةمكن أف عيبرر الالمت المطبع الذم ال ةزاؿ مست
 .بحاؿو من األحواؿ
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الاال  ةضج من أقالاه إلى أقالاهن كفيه  من ةضج لهدؼ كالستغبلؿ حادثةو أك ظرؼن كفيه  من 
ةضج بدافعو من الراور اإلنسانين كفيه  من ةاجب كةذىل كيف ةت  ىذا باس  دةن اهلل سبحانو 

لاال  ةضج ضجيجان ذا ألوافو متاددةن أما الجماعات اإلسبلمية التي ةنبغي أف عكوف كعاالىن كل ا
ىي أكؿ من ةنطع في بياف حك  اهلل في ىذا األمرن فاف الالمت المطبع عليها أمره غرةبه 

 .كعجيبه جدان 

ذان كأعتقد أف بيانان لو صدر من الرسميين من ىؤالء اإلسبلميين في أنحاء الاال  الاربي أجمعن إ
لسارت ىذه المركلة في طرةع الحلن كالجتمات األمة إما على عالور أف ىذا عمل إسبلمي كإف 
كاف عذبيحان للبرءاء كربما كنا جاىلينن كإما أف ةتبين من خبلؿ البياف الميطبع الجامع أف ىذا األمر 

قناته ن كعندئذو ال ةمكن أف ةتفع مع دةن اهللن كعندئذو فاف الذةن ةتقناوف بقناع اإلسبلـ عمزؽ أ
ةزكؿ الغطاء الذم ةتحركوف عحت اسمون كلكن ال ةمكن أف ةزكؿ ىذا الغطاء إال ببيافن كال ةمكن 
أف ةفيد البياف إف صدر من أفرادن كإنما ةفيد البياف عندما ةالدر من الجماعات التي عتحرؾ في 

 .الاربي كاإلسبلمي كلو خدمة اإلسبلـن كالتي لها أنظمةه مترابة مترابكة عفرض نفسها في الاال 

أجل عندئذو سيزكؿ الغطاءن كةتمزؽ القناعن كةتبين أف ىؤالء الذةن ةمارسوف ىذا الامل ليسوا من 
دةن اهلل في شيءن كليسوا من اإلسبلـ في شيءو أبدانن كإنما ى  أناسه ةنفذكف خطة قرأناىا منذ 

ن ىذا البياف الذم ةنه سنواتن كصدرت من قبل مجلس األمن القومي األمرةكي منذ سنوات
كةهيب بأصدقاء أمرةكا أف عستثار عوامل التناقض فيما بين المسلمين كأف عستثار عوامل الهرج 

 .كالمرج فيما بينه 

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةتوب علينا حتى ةايدنا اهلل سبحانو كعاالى إلى ظبلؿ األمن 
س كأف ةتوب علينان كأف ةجمع كلمتنا على ما كالطمأنينةن كأسألو سبحانو أف ةرفع عنا ىذا البأ

ةرضيو بدافعو من اإلخبلص لدةن اهلل سبحانو كعاالىن كأف ال نتأب  كنحن نمتطي دةن اهلل سبحانو 
كعاالى أىدافان ألنفسنا كأغراضان لحياعنا الدنيوةةن فبل كاهلل ال ةكوف من ةفال ذلك إال خائنان لكتاب 

  واهلل سبحانو كعاالى كلسنة رسول
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 اٌغٙبك اٌٛاعت ػٍٝ وً ا١ٌٍَّّٓ

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .المذنبة بتقول اهلل عاالى كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي

 .. أٌما بادي فيا عباد اهلل

ىنالك أنواعه كثيرة من الجهاد الذم أمر اهلل سبحانو كعاالى بون كىذه األنواع المتاددة متفاكعةه في 
االعساع كمتفاكعةه في الالبلحياتن أشمل أنواع ىذه الجهاد كلها كأكثرىا اعساعان كارعباطان 

على حدةن جهاد األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكرن بل ىو القاعدة بمسؤكلية كل فردو فردو 
الجهادةة الاظمى التي ةجب االنطبلؽ منها إلى سائر األنواع األخرلن كىو النوع الذم ال عتوقف 
شرعتو على كلي أمر كال على مسؤكؿو كبير كإنما عرعب  مسؤكليتو بكل فردو فردو فردو من المسلمين 

 .على حدة

غ  من ظهور ىذه الحقيقة كجبلئهان فاف كثيران من المسلمين عاىوا عن ىذا المنطلع كعلى الر 
األكؿ كأعرضوا عنو في غمار عطلاه  إلى أنواعو أيخرل ال قبل له  بهان كال صبلحية له  في 

مااناعها. ككأف الريطاف أراد أف ةرغله  عن ىذا الواجب الجهادم المنوط بأعناؽ المسلمين  
نو عنقدح شرارة اإلصبلح في المجتمعن كأف الريطاف أراد أف ةجاله  ةيارضوف كله ن كالذم م

ىذه القاعدة أك ةنسونها أك ةتناسونهان فرغله  بالنظر إلى البايد البايد الذم ال قبل له  بو كال 
سبيل لوصوله  إليون فقاد جيل المسلمين أك كله  عن ىذا الواجب الجهادم األقدس أال كىو 

كؼ كالنهي عن المنكر ككأنه ن ل  ةسماوا قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل هلل األمر بالمار 
"الدةن الناليحة قلنا لمن قاؿ لكتاب اهلل كلرسولو كألئمة المسلمين كعامته ". كما الناليحة إال 

 .األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر

 



  

 ~2127 ~ 
 

ٍيًر كىةىٍأميريكفى  أك كأنه  ل  ةسماوا قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "كىٍلتىكين مٍّنكي ٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى
ًر  هىٍوفى عىًن اٍلمينكى  ."كىأيكلىًَٰئكى ىي ي اٍلميٍفًلحيوفى  ۚ  بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ

كعندما نيذكر باض الناس أك كله  بهذا الواجب الجهادم الكبير ةاتذر الباض منه  باذرو ةاجب 
 هلل إننا ال نتمكن من القياـ بهذا الواجب؛ فأفواىنا منو الاقل كعستغرب منو النيهىن ةقوؿ أحدى

مكممة كإف أمرنا أك ذكرنا عوقبنا. ةقولوف ىذا الكبلـ كةساوف سايه  إلى ذلك الامل الجهادم 
الخطير الكبير جدان الذم دكنو خرؽ القتادن كأف ذلك الامل الجهادم مفٌتحة أبوابون ككأنو ةيقاؿ 

ا أسلحتك  كافالوا ما عراؤكفن فهذا النوع من الجهاد ىو النوع له هلل عاالوا فمرحبان بك ن كاحملو 
المسموح بو لك ن أما أف عيذكركا الناس بالماركؼ كعنهونه  عن المنكر بكبلـو مسال  كبحكمة 

 .متناىية كأف عالدعوا للحع فهذا ما ال قبل لك  بو

 أم عاقل ةقبل ىذا الكبلـ؟

فالي الذم سأقبل عليو أـ ال؟ من باب أكلى ةنبغي أف الذم ةغامر بحياعو كال ةسأؿهلل ىل أيمكن من 
ةغامر بلسانو فيأمر بالماركؼ كةنهى عن المنكرن أما أف ةكوف جبانان في النطع بكلمة حع مغموسة 
بالحكمةن ث  ةكوف جرةئان بالمغامرة بركحون فأشهد كةرهد كل عاقل أف ىذا ليس من الجهاد في 

 .شيءن كإنما ىي رقية شيطاف

خب  الذم كقع فيو كثير من المسلمين ىو الذم أفسد عليه  سلوكه ن كىو الذم نقله  ىذا الت
من حالةو من النظاـ كالرؤةة السليمة الدقيقة لميزاف شرعة اهلل عز كجلن كالفرؽ بين ما أمر بو كنهى 

 .عنو إلى حالة من الفوضى كاالضطراب نتيجة ىذا األمر الذم أقولو لك 

لى اهلل عليو كسل هلل "لتأمرف بالماركؼ أك لتنهوف عن المنكر أك ليسلطن ىكذا ةقوؿ رسوؿ اهلل ص
 "اهلل عليك  عذابان من فوقك  ال ةنتزعو منك  إال أف عاودكا إلى اهلل سبحانو كعاالى

أةها اإلخوة كاجب األمر بالماركؼ كالنهي كاجب مقدس ةتحمل مسؤكليتو كل فرد مهما كانت 
أقل الدكائر التي ةنبغي عليو أف ةمارس فيها ىذا الواجب دائرة  ظركفو كمهما كانت قواه كقدرعون

أىلو كأسرعون ث  عليو باد ذلك دائرة أصحابو كإخوانو كمن ةلوذكف بون كما منا إال من ىو قادره 
على أف ةتحرؾ ضمن ىاعين الدائرعينن عليها الدائرة الثالثة أال كىو عوجيو األمر بالماركؼ كالنهي 

المسلمين كلحكامه  كقادعه ن كإنما ةتالع ىذا الواجب أكالن بمن علموا أحكاـ  عن المنكر لاامة
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الررةاة اإلسبلمية في المسائل التي ةنهضوف للقياـ بواجب األمر بالماركؼ فيها كالنهي عن 
 .المنكرن كمن استطاعوا أف ةنطقوا بهذا الامل الجهادم أماـ عامة الناس أك أماـ قادة المسلمين

ف كل المسلمين قادرةن على ىذان كلكن كثيران من المسلمين ةملكوف ألسنةن ناطقةن كقد ال ةكو 
بهذا الواجبن كمع ذلك فه  ساكتوفن كةحلموف بذلك النوع الجهادم ااخرن كىذا شيءه 

عجيب جدانن ككأني بالريطاف الذم ةخط  ىذا التخطي  ةقهقو قهقهة شماعو كقهقهة استهزاءو 
 .  الغباء بل  ؿ به  التخب  إلى مثل ىذه الحاؿكسخرةة من مسلمين  ؿ به

أما أكلئك الذةن ةقولوفهلل إننا لو أمرنا بالماركؼ كنهينا عن المنكرن ما ىي إال أةاـ ث  ةحاؿ بيننا 
 .كبين ذلك. فأحسب أف ىذا التالور عالور خاطئ

ما ةكوف عندما ةكوف اإلنساف منضبطان بالحكمة بكبلمون فهذا ىو الررط الذم البد منون كعند
منطلقان من دافعو كاحد ىو دافع الحرقة على دةن اهلل كدافع الوصوؿ إلى رضى اهلل سبحانو كعاالى 
أم اإلخبلص لوجو اهلل سبحانو كعاالىن كىذا ىو الررط الثاني. كعندما ةتبين لاامة المسلمين أك 

ةحل  بون ال لقادعه  أف ىذا الذم ةأمر بالماركؼ كةنهى عن المنكر ال ةستخدـ ذلك لحل  
ةيسٌخر ذلك لرغبة من رغباعو الدنيوةة لزعامة ةطرؽ بابهان لماؿ ةبتغيون لحك و ةسيل لاابو عليون 

عندما ةرل عامة المسلمين كقادعه  جزءه من عامته  أف ىذا اإلنساف ةنطلع بأمره بالماركؼ كنهيو 
انو كعاالى المستقر في عن المنكر من رغبة صافية في أف ةنفذ أمر اهلل كأف ةؤدم حع اهلل سبح

عنقون فلن عقع ىذه الظنة التي ةتالورىا باض الناسن لسوؼ عيقبل كلمات ىؤالء اامرةن كالناىين 
ما دامت الحكمة موجودةن كما داـ اإلخبلص متوفرانن كما دامت الخلفيات مفقودةن أم الهدؼ 

ء كالرهوات كالزعاماتن كل كاحد المتكل  زاىد في الحك ن زاىده في الدنيان زاىده في كل األىوا
ما ىنالك أنو غيور على دةن اهلل أف ال ةختفي برةقو كسلطانو في المجتمعن شفوؽ على عباد اهلل 
أف ال ةتيهوا عن صراط اهلل سبحانو كعاالىن سيجد ااذاف الالاغيةن كسيجد القلوب المتفتحة إف 

 .مسموعان قيبل كبلمو أـ ل  ةيقبلن أقل مراعب القبوؿ أف كبلمو سيكوف 

كلكن متى عكوف األخطار محدقةن بي عندما  مر بالماركؼ أك أنهى عن المنكر؟ عندما أكوف 
بايدان عن الحكمة التي أمرني اهلل سبحانو كعاالى بهان عندما ال أكوف مخلالان هلل كإنما أبتغي أف 

بلـن ككيف أيرم الناس بطولتي كيف أنني قلتن ككيف أنني ىددت ككيف أنني كنت جرةئان في الك
أنني كنت متهجمان على المسؤكلينن أخرج من المسجد باد ىذا كأيصغي إلى إعجاب الناس 
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بكبلمين كأصغي إلى مدةحه  لين فتتطوؼ النروة في رأسي كأقوؿ في نفسيهلل سأقوؿ األسبوع 
القادـ كبلمان أقولن ككبلمان ةزةد اليقين ببطولتي أكثرن عندما ةكوف ىذا الهدؼ. الناس ةرموف 

 .رائحة ىدفين كمن ث  لن ةكوف ىنالك قبوؿن كمن ث  ربما أجد من ةاارض كمن ةااقب

كلكن عندما عكوف الحكمة متوفرة كعندما ةكوف اإلخبلص هلل ىو الدافع كال دافع ثانين كعندما 
ال أكوف منطلقان من خلفيات من رغبة في زعامةن من رغبة في حك ن من رغبة في ماؿن من رغبة 

. من أم ذلك. من ىو الذم سياارض؟ كمن ىو ىذا الذم لن ةقبل األمر بالماركؼ في كجاىة ..
كالنهي عن المنكر؟ ال سيما عندما ةيقبل ىذا إلى  ذاف الناس كإلى قلوبه  مضمخان بلوعة الحبن 

 .مضمخان بمانى الرفقة على عباد اهللن مضمخان بمانى الغيرة على دةن اهلل سبحانو كعاالى

كال  -ىذا الاالر ةنبغي أف ةال  المسلموف أف أكسع قاعدة جهادةة ةنطلقوف منها  أةها اإلخوة في
إنما ىو جهاد الكلمة؛ جهاد األمر بالماركؼ كالنهي عن المنكر  -أقوؿ ةحبسوف أنفسه  بها 

 .للبيت كاألسرة كلؤلصدقاء كالجيراف كاألعباع كلاامة الناس كقادعه 

كىناؾ ةطرقوف باب أعلى نوعو من أنواع الجهاد؛ ةرةدكف أف  كلو أف ىؤالء الذةن ةتحركوف ىنا كىنا
ةاللوا إلى قمة الهـر دكف أف ةتحركوا من قاعدعو إلى أعبلهن لو أف ىؤالء الناس عحركوا من قاعدة 

الهـر كقاموا بواجبه  فحققوا الدرجة األكلى منون ث  انطلقوا إلى الدرجة الثانية عندما ةدعوا 
الثالثة كىكذا .. لرأةت أف حاؿ المسلمين كانت على أع  حاؿن كلرأةت الداعين ث  إلى الدرجة 

أف سدل كليحمة ىذه األمة كل ذلك لرأةتو متماسكان. كلكن ما السبب الذم جال الناس ةتيهوف 
 عن أحكاـو بسيطة؟

ٍيًر كىةىٍأميري  هىٍوفى عىًن كلنا ةقرأ كبلـ اهلل عز كجلهلل "كىٍلتىكين مٍّنكيٍ  أيم ةه ةىٍدعيوفى ًإلىى اٍلخى كفى بًاٍلمىٍاريكًؼ كىةػىنػٍ
" فلماذا نيغمض الاين عن ىذا الكبلـ كنال   ذاننا عن فهمو؟ السبب أةها اإلخوة أف ۚ  اٍلمينكىًر 

مانى اإلخبلص لوجو اهلل سبحانو كعاالى قد ايجتث من أفئدعنان أصبحت ىنالك أىداؼ أخرلن 
بماؿن أمنيات كثيرة ... كله ةغني على ىذا ةساى من أجل زعامةن ىذا ةحل  بحك  كىذا ةحل  

ليبلهن كلكن كله ةال  أف خير مطية عيمطى للوصوؿ إلى ىدفو إنما ىي مطية الدةنن ىذه المطية 
غدت مطية ذلولة لكل أصحاب األىواء لكل أصحاب الرهوات لكل أصحاب الرعونات 

 .رل أم نتيجة عنتظرالمختلفةن كمن ث  كثرت التحركات اإلسبلمية كعنظر إلى النتائج فبل ع
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أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةوقظنا إلى ىذه الحقيقة التي أقولهان كما الالحوة اإلسبلمية أف ةفت  
اإلنساف عينيو إلى أمورو حركية عتالع باإلسبلـن كإنما الالحوة الحقيقية أف ةاود اإلنساف فيتلمس 

اإلخبلص ىذهن كإذا بقلبو ةتحرؽ مكاف اإلخبلص هلل سبحانو كعاالى بين جوانحو فيغرس جذكة 
على دةن اهللن كإذا بفؤاده ةرعب  باهلل حبان كخوفان مهابة عبجيبلن عاظيمانن كعندئذو ةنطلع فيتحقع بأكؿ 

كأقدس كأكسع أنواع الجهاد كلما رأل منكران نهى عنو بالحكمة كالموعظة الحسنةن كمخلالان هلل 
سكب في قلوب الناس بدءان من أعلى القم  إلى سبحانو كعاالىن كلسوؼ ةجد أف اهلل عز كجل ة

القاعدة الرابية؛ ةسكب مانى الرضى بكبلمو كمانى التأثر بأمره أك نهيهو عرؼ ىذا من عرؼ 
 .كجهلو من جهل

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 اٌىآثخ ... أٍجبة ٚػالط

 

 

امو كةكافئي مىزةدهن ةاربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي ن
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
و اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسل

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 . كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 .. أٌما بادي فيا عباد اهلل

قد قاد بو الًكبر عن الامل  -كىو من أساطير علماء النفس كالتربية  -قيل لي منذ أةاـهلل إف فبلنان 
 .كىو عاكفه في منزلو ةيااني من مرض الكآبة

قلتهلل ةا عجبان من أساطير عل  النفس كالتربيةن ال شك أنو كاف ةاالج الكآبة كأسبابهان كال شك 
كطرؽ التوقي منهان فما لو كىو أنو كاف ةيدلي إلى الناس بآرائو كعلومو الدقيقة في أسباب الكآبة 

المتخاله بهذا الفن قد كقع في براثن ىذا المرض!؟ مالو ةااني اليـو كىو أستاذه جليله في عل  
 النفس كعل  التربيةن ةااني من مرض الكآبة كال ةجد مفران منو!؟

حدن أال ال شك أف الجواب على ىذا السؤاؿ كاض ه أةها اإلخوة. فالكآبة ال عأعي إال من سببو كا
كىو باختالارهلل جهل اإلنساف لهذه الحياة التي ةايرهان كجهلو لما ىو مقبله عليو من كرائهان 
جهل اإلنساف بطبياة ىذه الحياة كبما سيلقاه باد الموت كبابلقتو باهلل عز كجل ىو المالدر 

أف ةكوف األكحد لما ةسمى بمرض الكآبةن كمن ثٌ  فاف عبلج الكآبة عبلجه كاحد ال ثاني لون ىو 
اإلنساف على بينة من قالة ىذه الحياة التي ةايرهان كمن منهاج ىذه الرحلة التي ةتقلب في 

فجاجهان كأف ةال  ما ىو مقبله عليو باد الموتن كأف ةال  صلتو بمواله كخالقو عز كجل. فاذا 
كقٌيومانن زاةلو  عل  ذلك كلون كأدرؾ حقيقة ىذه الحياةن كعل  عبلقتو عبدان بمواله كخالقو ربان كموالن 

 .ىذا المرض كلن ةجد سبيبلن إليو بركلو من األشكاؿ
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ىذه الحقيقة ال عستدعي فلسفة عميقةن كال عستدعي ثقافة كاساةن كإنما عستدعي فق  أف ةيامل 
اإلنساف عقلون فاذا أعرض اإلنساف عن مواله كخالقو كظن أنو مستقله في ىذه الحياة الدنيا؛ 

ةراءن كةابث بها كبالناس كما ةرةدن ال ةستطيع كائنه ما أف ةيضٌيع عليو  ةتقلب في فجاجها كما
سبيبلن أك أف ةيغير لو منهجانن كال ةيفكر بالموت الذم ةختفي كراء أيذنون كال ةال  متى سيفاجئون ال 

ةفكر بهذا الموت كال بما باده ال شك بأف ىذا اإلنساف ةنبغي أف ةتحين ىذا المرض الذم 
ف رةبن ىذا اإلنساف الذم ةايش حياعو بهذا الركل ةمضي حياعو بركلين ال ثالث سينتابو بدك 

 :لهما

الركل األكؿهلل ةكوف عندما ةتقلب ىذا اإلنساف في مرحلة الرباب كمرحلة إقباؿ الغرائزن في ىذه 
الحالة عستبد بو السكرة كةتيو عنو الاقلن فيتقلب من الدنيا في أىوائها كشهواعها دكف أف ةيامل 

قلو كدكف أف ةيفكر في الحياة التي ةسير في فجاجهان ذلك ألنو في ىذه المرحلة سكرافن ع
كالسكراف ال ةتالرؼ طبع عقلون كلكنو ةتحرؾ حسب غرائزه كحسب اىتياج رعوناعون فهو ال 

ةيبالي بأف ةتقلب ذات اليمين كذات الرماؿ ةاثو كةابث في ىذه الدنيا كما ةراءن كال ةيبالي بأف 
نفسو مادة أذل لآلخرةن ةتالرؼ كما ةراء ألنو سكرافن كالسكراف ال ةاي كإمامو  ةجال من

كقائده في ىذه المرحلة إنما ىو رعوناعو كغرائزه التي عهتاج بين جوانحو. ىذه ىي المرحلة األكلى 
 .التي عتحك  بو

 فاذا ذىب الرباب كطوم عهدهن كجاءت الكهولة كأدبرت ىي األخرلن كجاء عهد الريخوخةن
زالت السكرة كاستيقظ الاقلن كزاؿ كقع الغرائزن كزاؿ ىياج الرعونات التي كانت عهتاج بين 

جوانحون ككانت عدفاو إلى أف ةسير في فجاج ىذه الحياة على غير ىدل كما ةيحب كةراءن كٌل 
ىذه المؤثرات زاؿ عهدىا كزالت السكرة من كراء ذلك كجاء الاقلن كةنظر الرجل كقد أصب  

عن دكافع رعوناعو المختلفةن ةنظر كقد بدأ ةر  رائحة الموتن ةنظر كإذا بالدنيا عقوؿ لوهلل عارةان 
 .كداعان باد طوؿ رقهو كباد طوؿ عقلبو في فجاج األىواء كالرهوات

كةنظر إلى ما ىو مقبله عليون كىو ل  ةدرس شيئان عن حقيقة ىذه الدنيا كمآلهان كل  ةيفكر في 
بمواله كخال ن كل ما في األمر أنو ةنظر فيجد أف شب  الموت ةدنو إليو ركةدان عبلقتو عبدا ن قو ربا ن

 .ركةدان 
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كعندئذو عأعي المرحلة الثانية في حياعو أال كىي مرحلة الكآبةن زالت مرحلة المرح بكل مقوماعها 
كفي مقدمتها سكرة الناي  كجاءت المرحلة الثانية مرحلة الكآبةن شيءه طبياي البد أف ةقع ىذا 

إلنساف في مرحلة الكآبة كلن ةجد مناصان منهان فليستنجد ىؤالء الذةن ةايروف الكآبة في ا
أيخرةات أعمارى  ليستنجد الواحد منه  بكل مجلدات عل  النفسن بكل مجلدات التربيةن بكل 
كلن ةجد مخرجان من  الابلجات التي ةتحدث عنها علماء الررؽ كالغربن فبل كاهلل لن ةجد مناصا ن

 .لكآبة أبدانن ألف الكآبة عنبثع من داخلو كل  علتالع عامبلن خارجيان بكيانوىذه ا

الكآبة نتيجة موقفو كقفون نتيجة إلعراضو عن منهاج رحلتو في ىذه الحياة الدنيان نتيجةه لادـ 
كقوفو ساعة كاحدة أماـ مر ة الذات ليال  ىوةتو كةال  من ىو. كلكن متى ةنجو اإلنساف من كبل 

 ئين؟ىذةن الببل

متى ةنجو اإلنساف من سكرة المرح في عهد الرباب كالكهولة كةنجو من  الـ الكآبة في مرحلة 
 الريخوخة كقبل الممات؟

ًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا كىأىف   عندما ةقف أكالن أماـ خطاب اهلل سبحانو كعاالى القائلهلل "ذىَٰ
اًفرًةنى الى مىٍولىىَٰ لىهي ٍ  ". عندما عال  أنك عبده لهذا اإللو مملوؾه لو عتحرؾ في قبضتو منتسبه إليو اٍلكى

بين سمع الدنيا كبالرىان  بالابودةةن كةنتسب ىو إليك باأللوىيةن كعندما عال  أنك لست طرةدا ن
 كلست ةتيمان في ىذا الاال  المترامي األطراؼن إنما أنت عبده إللون إلو عظي  إلوو كبير إلوو رحي  إلوو 

لطيفن ىو موالؾ الذم ةياطيك كالذم ةيربيك كالذم ةينرٍّئك كالذم ةرعاؾن كال رعاةة األـ 
اًفرًةنى الى  ًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى لمولودىا كل ىذا عيدركو من خبلؿ قوؿ اهللهلل "ذىَٰ

 ."مىٍولىىَٰ لىهي ٍ 

لتي عايرهان ىذه المرحلة التي عتقلب في فجاجهان ث  ةدعوؾ ىذا إلى أف عال  قالة حياعك ا
ككيف ةيحدثك موالؾ المحب موالؾ الرؤكؼ الكرة  عن رسالتك في ىذه الحياةن كمهامك التي 
ةنبغي أف عنهض بهان كالخيلع الذم ةنبغي أف علتـز بون ث  عيالغي إليو كىو ةيحدثك عن الموت كما 

ؿ فيها إلى موالؾ الازةز الكرة ن كالبد أف ةجزةك بادهن ةيحدثك عن الحياة الثانية التي ستؤك 
بالحسنى حسنان كزةادةن كالبد أف ةيكرمك بما قد أعطيتو من كاجبات عبودةتك لموالؾن البد أف 
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ةيكرمك بالاطاء الذم ال ةنفذن كعيالغي إلى بياف اهلل سبحانو كعاالى كىو ةوض  ىذا كلو كىو ةقوؿ 
ٍن زيٍحًزحى عىًن الن اًر كىأيٍدًخلى لكهلل "كيلُّ نػىٍفسو ذىائًقىةي اٍلمى  ا عػيوىفػ ٍوفى أيجيورىكيٍ  ةػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  فىمى ًإن مى ٍوًت  كى

نٍػيىا ًإال  مىتىاعي اٍلغيريكرً  ۚ  اٍلجىن ةى فػىقىٍد فىازى   "كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ

بأكامر اهلل  -جيهد استطاعتك  -عندما عال  ىذا كلو فقد أدركت منهاج رحلتكن كإذا التزمت 
ككصاةاهن فبل السكرة عطوؼ بك في مرحلة شبابك ككهولتك لتنسيك كاجبكن كلتوقظ الرعونات 

بين جوانحكن فتابث باباد اهلل كما عهول أىواءؾ ال عفال ىذان كال مرض الكآبة باد ذلك 
 ةنتابكن ذلك ألنك إذا رأةت أف الرباب قد كلىن كأف الكهولة قد أدبرتن كأف عهد الريخوخة
بنذره قد أقبل إليكن كأنت قد عرفت موالؾن كعرفت صلتك بموالؾن كقمت بالواجب الذم  
كلفك اهلل عز كجل بون فلسوؼ ةتراقه شاورؾ بين جوانحك حبان للقاء اهلل سبحانو كعاالىن 

كلسوؼ عال  أنك ستنتقل من  الـ ىذه الدنيان كلسوؼ عنتقل من مظاىر الوحرة التي فيها إلى 
 .موالؾ الذم طالما عبدعو كأنت ال عراهن كطالما ناجيتو كأنت محجوبه عنو األينس بلقاء

سييقاؿ لكهلل لقد  ف أف علقى موالؾ الذم كنت عحبو فكيف ال ةحبك! الذم كنت عابده كعرجوه 
فكيف ال ةتقبل عبادعك ك عبودةتك كال ةجيبك إلى سؤلك؟! أنٌا لمرض الكآبة أف ةطوؼ بكيانك 

كما أصدؽ كأجمل ما ةقولو سلمة بن دةنار كقد سيئل كيف القدـك غدان في علك الساعة!؟ أجل. 
على اهلل؟ قاؿهلل فأما المحسن كالغائب ةقدـ على أىلون كأما المسيء فكالابد اابع ةيجر إلى 

 .مواله

كن محسنان لن عرار بمرض الكآبة أبدان. كىل ةرار بمرض الكآبة الغائب الذم  ف لو أف ةاود 
 إلى أىلو!؟

دما ةكوف ىذا اإلنساف قد أمضى شبابو ككهولتو عائهان عن اهللن ةيؤلٌو  لهةن من غير اهللن ةيؤلٌو لكن عن
أىواءه رعوناعو ةستجيب لغرائزه فق ن كقد نسي اهلل الذم ةكلمو كةدعوه كةنادةون حتى إذا جاء 

 .الموت البد أف ةقع في مرض الكآبة

ان من أعظ  أنواع الابلجن بل ىو الابلج أال عنتبهوف إلى قوؿ اهلل عز كجل كىو ةالف عبلج
الذم ةتجاكز عن حده بدافع السكرة التي حدثتك   -كىو شر أنواع األمراض  -الوحيد للمرح 

 .عنهان كللكآبة التي عأعي باد ذلكن عبلج ىذا المرض كذاؾ اإلكثار من ذكر اهلل
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ن بل عاش مستيقظان من أكثر من ذكر اهلل عز كجل ل  ةختنع في سكرة ىذه الحياة الدنيا
لمسؤكليات مواله كخالقون قلقان خائفان من رقابة اهلل سبحانو كعاالى لون كإلى ىذا ةيرير قوؿ اهلل 
سبحانو كعاالىهلل "ال ًذةنى ًإذىا ذيًكرى الل وي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍ " كأٌنى لمن ةوجل قلبو بذكر اهلل أف عيسكره 

 !الدنيا أك عيسكره الرعونات كالرهوات؟

ث  إف ذكر اهلل عبلجه باد ذلك لهذه الكآبةن ذكر اهلل ةيحالٍّنك ضد كل أنواع الكآبةن ذكر اهلل 
ةجالك كلو رأةت شب  الموت ةدنو إليكن ةرقه قلبك فرحانن عندما عكوف من الذةن ةمارسوف 

هلل "أىالى ذكر اهلل بماناه الحقيقي الذم كصفو اهلل عز كجلن كإلى ىذا اإلشارة في قولو سبحانو كعاالى
ًئنُّ اٍلقيليوبي   ."ًبذًٍكًر الل ًو عىٍطمى

ذكر اهلل ةورث القلعهلل "ال ًذةنى ًإذىا ذيًكرى الل وي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍ " بهذا الوجل عمزؽ أغرية السيٍكرن فلن 
عسكر عن حقيقتكن كذكر اهلل ةيطمئن قلبكن فبهذه الطمأنينة ةبتاد عنك مرض الكآبة ككل ما 

 ن من ى  الذةن ةنبغي أف نسأؿ اهلل له  الهداةة؟ةربو ذلكن لك

ى  الذةن عاشوا حياعه  دكف أف ةارفوا موالى  كخالقه ن كدكف أف ةارفوا عبودةته  هللن عاشوا 
فابلن كابدو  بع ساح في صحراء ىذه الدنيا ةمينان كشماالنن فلما قيل لوهلل عااؿ عااؿ لقد جاءت 

الكرب الخانعن فماذا عسى أف ةيفيد ىذا اإلنساف  ساعة الرحلة من ىذه الدنيا أطبع عليو
 اختالاصو التربوٌم!؟

عبرة أخذعها أةها اإلخوة من ىذا اإلنساف عندما قيل لي خبرهن أحد أساطير عل  التربية كعل  
النفس ك  كك  عحدث عن الكآبة كأسبابها؟ ك  كك  نال  الناس كي ةبتادكا عن الكآبة كخط  

ع في براثن الكآبة ذلك ألنو عاش حياعو طليقان عن مانى عبودةتو هلل له  سبل ذلكن ىا ىو ذا ةق
اًفرًةنى  ًلكى بًأىف  الل وى مىٍولىى ال ًذةنى  مىنيوا كىأىف  اٍلكى بايدان عن الوقوؼ أماـ ىذا الكبلـ الحلو الربانيهلل "ذىَٰ

 .الى مىٍولىىَٰ لىهيٍ " ال مولى له  كلذلك البد أف ةالرعه  ىذا المرض
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 ب ٠ؼٍُ عٕٛك هثه اال ِ٘ٛٚ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو  نفًسكن كأشهدي أف ال إاله إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أفٌ 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .بتقول اهلل عاالىكأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة 

 ..أٌما بادي فيا عباد اهلل

ٍمًدًه كىلىًكٍن الى عػىٍفقىهيوفى  ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحى كثيران ما نمر على قوؿ اهلل سبحانو كعاالى "كى
 عىٍسًبيحىهيٍ " دكف أف نتأمل كنتدبر في ىذا الكبلـ الرباني الاظي . كلربما مٌر على ىذه ااةة كأمثالها
أناسه ففهموا ما ةمكن أف ةيخالف إدراكه ن كما ةيمكن أف ةيخالف علومه  البسيطة التي عخدع 

أكثر من أف عيوصل إلى الحقائع كإلى األىداؼ. ربما كقف اإلنساف من ىؤالء على قولو عز كجل 
ٍمًدًه" فتأمل في ىذا الكبلـ مستنكران كعساءؿ ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحى عن مانى عسبي  ىذه  " كى

األشياء كما أكثرىا كما أكثر عنوعهان ربما عساءؿ عن مانى عسبيحها هلل عز كجل كعن اللغة التي 
 .عيسب  بها اهلل عز كجلن ث  مٌر عنها مستنكران كربما متاجبان 

كلو عقل اإلنساف كعدبر في كتاب اهلل ككبلمون ث  عاد فتدبر في كاقع ىذه المكونات كخضوعها 
اف اهلل سبحانو كعاالىن لال  أف أكض  لغة ةنطع بها ناطع ىي لغة ىذه المكونات إذ عيسب  لسلط

بحمد بارئها كخالقها سبحانو كعاالى. فلن ةكوف عسبي  اإلنساف أكض  منهان كلن ةكوف حدةث 
اإلنساف عن إةمانو عز كجل أجلى كأبين من حدةث ىذه المكوناتن كلكن األمر ةحتاج إلى أف 

ئان من عفكيره كعقلو المتدبر الميتأمل على ىذه المكونات كأف ةاود بها إلى قولو سبحانو ةيسل  شي
ٍمًدهً  ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحى  ."كعاالىهلل "كى
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خضوع ىذه المكونات لسلطاف اهلل عز كجل كسيرىا طبع أكامرهن أبين لغة كأعظ  منطعهلل "كىمىا  
 ." ىيوى كىمىا ًىيى ًإال  ًذٍكرىلَٰ لًٍلبىرىرً ةػىٍالى ي جينيودى رىبٍّكى ًإال  

قاؿ أكلئك الذةن حبسوا أنفسه  في سجن الطبياةن كعقوقاوا في دائرةو صغيرة من الكوفن كسلطوا 
عقوله  من الدنيا كلها على كبرةائه  كعلى جهله  كغركرى . فقالواهلل إف الطبياة عتحرؾ بدكف 

ئدن كإف لها قانونها التي ال عحيد عنون فجاء الواقع الذم محرؾن كإف األكواف ال سائع لها كال قا
ةنطع بخضوع ىذه المكونات كلها لسلطاف اهلل سبحانو كعاالى ليكرف عن زغل ىؤالء الناسن 
بل ربما عن جنوف ىؤالء الذةن عقوقاوا ث  سجنوا أنفسه  في ىذه القواقعن ث  أخذكا ةقرركف 

سجنو ضيع ضيع من القواقع التي حبسوا أنفسه   كةنطقوف كةتحدثوف عن الكوف كلو كى  في
 .داخلها

جال اهلل سبحانو كعاالى ىذا الكوف مليئان بالنا  التي عخدـ اإلنساف كعحقع لو غاةاعو كمطالبون 
حتى إذا شاء اهلل عز كجل أف ةوجو أمره إلى ىذه النا ؛ بأف عتحوؿ إلى نق ن إذا ىي في اللحظة 

بها اإلنساف إلى نقمة ةفر منهان فكيف كاف ذلك؟ ككيف كانت  ذاعها عتحوؿ من نامةو ةستبرر
الطبياة الخادمة األمينة لئلنساف للحظةن ث  عحولت فأصبحت الادك الهائج الررس لهذا اإلنساف 

 في لحظة أخرل؟

كيف كانت الطبياة عتحرؾ من النقيض إلى النقيض دكف أف ةكوف لها قائد ةأمرىا فتأعمر! كيف 
 ةاقل ذلك؟ىذا!؟ كمن الذم 

جال اهلل سبحانو كعاالى من الهواء السر الذم ةمد حياة اإلنساف بمانى االستمرارن كةمكنو من 
عملية الرهيع كالزفيرن كلوال الهواء لما استقامت الحياة لئلنسافن حتى إذا أراد اهلل سبحانو 

حتى إذا كجو أمره كعاالى غير ذلك ككجو أمره إلى ىذه المادة األساسية الكبرل لحياة اإلنسافن 
إلى الهواء أف ةقف موقفان  خر فيالب  الادك لهذا اإلنسافن إذا بهذه المادة األساسية الكبرل 

 .لحياعو عتحوؿ إلى سبب من أخطر أسباب الدمار

ما ىو الحاجز الذم ةقف بين ذلك النسي  الرخي الذم ةمد حياعك بحياة جدةدةن كةنارك ما 
الهواء الذم ةزمجر كالذم ةطير األبنية من أسسهان كالذم ةطير  بين اللحظة كاألخرلن كبين ذلك

األشجار من جذكرىان كالذم ةطير الحافبلت كةلالقها بالجدراف فتداعى الجدرافن ما ىو الحاجز 
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الحالين بين ىذا النسي  الرخي الذم ةنارك كةزةد حياعك انتااشان كقوةن كبين ىذه الرةاح 
 المزمجرة التي عهلك؟

ىنالك من فرؽو جوىرم بين ىذا كذاؾ أبدانن كلكن أمران ربانيان اعجو إلى الهواء إلى أف ىي ىي ليس 
ةكوف خادمان ألنفاسك فكانت األداة المنارة لكن كأمر إلهي اعجو إلى ىذا الهواء أف ةتحوؿ إلى 

 .مادة إىبلؾ كعدمير فتحوؿ ىذا الجند ذاعو إلى مادة ىبلؾ كعدمير

"ن ىذه األداة التي ةؤمن كالماء الذم قاؿ اهلل عز ك  اىٍلنىا ًمنى اٍلمىاًء كيل  شىٍيءو حىيٍّ جل عنوهلل "كىجى
الجميع بأف حياة اإلنساف ال عستقي  كال عستقر من دكنهان ما ىو الحاجز الالمي الحالين بين أف 

لرةك كسببان الخضرار األرضن كمادة استبرارو عتفاءؿ من  ةكوف الماء الهاطل من السماء سببا ن
ا خيران لك كألمتك. كبين أف ةكوف ىذا الماء الذم ةهمي من السماء سببان إلعبلفك كإعبلؼ كراءى

قوعك كمدخراعك؟ ما ىو الحاجز الالمي الذم ةضع الفرؽ بين ىذا كذاؾ؟ ال ةوجد إطبلقان بركل 
من األشكاؿ. كسلوا ىؤالء الذةن ةؤلهوف الطبياة عن ىذا الفرؽن ال ةوجدن الله  إال فارؽ كاحد 

 .ىو األمر اإللهي الذم ةتجو إلى ىذا الجند كىو كاحد من جنوده الكثيرةن

ةأمر اهلل سبحانو كعاالى ماء السماء أف ةهطل رخيانن كأف ةأعي بالرزؽ الوفير كبالاطاء الكبيرن 
كبالسبب الذم ال بدةل عنو الستمرار حياة اإلنساف كعألقهان كإذا بهذا الماء ةالب  مادة استبرار 

ر كأساس عفاؤؿ بموس و رخي سيقبل في ىذا الااـن حتى إذا صدر أمره  خر من اهلل كمادة خي
سبحانو كعاالى لهذه المياه المنهمرة أف عهطل بالرر كأف عتجاكز حد المنفاة إلى حد اإلىبلؾن 
كإذا ىي في لحظات ال في ساعات كال في أةاـ إذا ىي في لحظات عتحوؿ إلى سببو من أخطر 

 .أسباب االختناؽ

ىل من فارؽو بين ىذا كذاؾ غير ىذا الفارؽ الذم ةتمثل في صدكر األمر الرباني من اهلل سبحانو 
كعاالى لهذه المياه؟ كالمياه التي عتفجر من باطن األرض كعخرج من عركقها من داخلهان ككل 

رو  اًء مىاءن ًبقىدى  ۚ  فىأىٍسكىن اهي ًفي اأٍلىٍرًض  األرض خزائن كما قاؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "كىأىنزىٍلنىا ًمنى الس مى
ًإن ا عىلىىَٰ ذىىىابو ًبًو لىقىاًدريكفى". ما ىو الفارؽ الالمي بين أف عتفجر ةنابيع األرض بالاطاء كبالخير  كى
كباأللع الذم ةمتع الاين كةنبت الخضرة من حوؿ ىذه الينابيعن كبين أف عتفجر ىذه الينابيع كإذا 

 ا ىي طوفاف ةخنع. ما الحاجز بين ىذا كذاؾ؟ىي عيهلكن كإذا ىي عيدمر كإذ
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الحاجز شيء كاحد ىو األمر اإللهي الذم ةتجو إلى ىذه المياهن ةالدر األمر الرباني إلى ىذه 
المياه أف عحتبس إف في باطن األرض أك في السموات الالى كإذا باإلنساف ةقف أماـ خطر 

 .الهبلؾ بسبب عدـ كجود المياه

أف عنهمر ىذه المياه من السموات كأف عتفجر من األرضن كإذا باإلنساف كةالدر األمر اإللهي ب
 .ةقف الموقف ذاعو أماـ خطر الهبلؾن كلكنو ىبلؾه بسبب طوفاف ىذه المياه

كةالدر أمر إلهي  خر إلى ىذه المياه أف عنزؿ بقدر كأف عتفجر بقدرن كأف عستجيب لحاجات 
عظ  أسباب الحياة كإذا ىي سبب من أعظ  أسباب اإلنساف التي ةحتاج إليها كإذا ىي سببه من أ

 .الناي 

ىل ىنالك حقيقة علمية عناقض ىذا الكبلـ؟ أليس ىذا ىو مانى قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "ىيوى 
ال ًذم ةيرًةكي ي اٍلبػىٍرؽى خىٍوفنا كىطىمىانا" كيف خوفان كطماان؟ إما أف عكوف ىذه البركؽ مخيفة فبل مطمع 

وف مادة طمعو فبل خوؼ فيهان كلكن اهلل عز كجل جمع بين ىذةن الراورةن في فيهان كإما أف عك
أمر كاحدهلل "ىيوى ال ًذم ةيرًةكي ي اٍلبػىٍرؽى خىٍوفنا كىطىمىانا" لماذا؟ ألف ىذه الظاىرة التي عراىا ةمكن أف 
 عستجيب ألمرو إلهي راح ن فيكوف ىذا البرؽ بررل خير كبير للناسن كعطاء جزةل كرزؽو كفير

له ن كةمكن أف ةكوف ىذا البرؽ استجابةن ألمر رباني  خرن كإذا ىو ةحمل للناس الدمار كأسباب 
 .الدمار

كمن ث  فاف اإلنساف الذم عل  سنة اهلل عز كجل في خلقون كعل  أنو ما من مظهر من مظاىر 
ت ذاعون إذان النا  إال كةمكن أف ةحيلو اهلل إلى مظهر من مظاىر النق  في اللحظة ذاعها كفي الوق

ةنبغي أف ةكوف موقف اإلنساف عندما ةرل جندان من جنود اهلل عز كجل قائمان ما بين خوؼو كطمعن 
 ال ةال  ىل ىذه الظاىرة عحمل بررل من رزؽو كفير أـ ىي عحمل خوفان كبيران لهبلؾ خطير؟

انا كىةػيٍنًرئي الس حىابى الثػٍّقىاؿى كىذا ىو مانى قولو عز كجلهلل "ىيوى ال ًذم ةيرًةكي ي اٍلبػىٍرؽى خىٍوفنا كىطىمى 
ٍمًدًه كىاٍلمىبلًئكىةي ًمٍن ًخيفىًتًو كىةػيٍرًسلي الال وىاًععى فػىيياًليبي ًبهىا مىٍن ةىرىاءي كىىيٍ  ةي  اًدليوفى كىةيسىبٍّ ي الر ٍعدي ًبحى جى

 "ًفي الل ًو كىىيوى شىًدةدي اٍلًمحىاؿً 
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خالعن ةنبغي أف نرب  حوادث الكوف بالميكٌوفن كما ةنبغي أةها اإلخوة أف نرب  مظاىر الخلع بال
 .ةنبغي أف نجال من حوادث الكوف حاجزان ةنسينا عدبير رب الاالمين سبحانو كعاالى

رأةت  باألمس ىذه األمطار التي ىطلت خبلؿ نالف ساعة أك مقداران قرةبان من ذلكن ماذا ةاني 
ةنبغي أف ةكوف دائمان كاقفان بين بابي الطمع  ىذا الذم أرانا اهلل عز كجل إةاه؟ ةاني أف اإلنساف

ةتدلل بو على اهلل كال ةخاؼ الخوؼ  كالخوؼ من اهلل سبحانو كعاالىن فبل ةطمع بكـر اهلل طماا ن
الذم ةيأسو من رحمة اهلل عز كجل بل ةنبغي أف ةكوف بين ىذا كذاؾ ةرده الخوؼ  نان من مقت 

إلى الطمع باطاءهن كىذه المكونات إنما عذكرنا بهذه اهلل كغضبون كعرده رحمة اهلل عز كجل  نان 
 .الحقيقة

ما من أداة من أدكات الخير إال كىي في الوقت ذاعو أداة شرن كما من نامة ةطمع فيها اإلنساف 
اليـو إال ككانت في دىر من الدىور سبب ىبلؾ أمة من األم ن الماء الهواء الرة  األصواتن 

ةباث الهبلؾ في كيانك كةفجر ذاعيتك  نان  خرن ةنبغي لئلنساف أف صوت ةيطربك  نان كباد دقائع 
ةكوف على بينة من ىذان فاذا كاف على بينة من ىذه الحقائع كرب  األكواف بمكونها كاف مع اهلل 

 .دائمان كإذا كاف مع اهلل دائمانن اصطبغ بالبغة الابودةة هلل ككاف شاوره ىذا رقيبان على سلوكو

كعاالى أف ةيكرمنا دائمان بنامو كأف ال ةيرةنا منها كجو النق  كأف ةغفر لنا ذنوبنا أسأؿ اهلل سبحانو 
 .كةستر لنا عيوبنا

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ١ِب٘ىُ رمٍظذ .. ٚاٌَجت؟

 

 

ي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةاربنا لك الحمد كما ةنبغ
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
ه  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن اللٌ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 ..أٌما بادي فيا عباد اهلل

ىذه البلدةن ىي  منذي أسبوعين حدثتك  عن ظاىرةو مخيفةو ةأخذ اهلل سبحانو كعاالى بها عباده في
ظاىرة من ظواىر عربيتو كعأدةبو لاباده الذةن ةتقلبوف بين الحين كااخر في حاالت من اللهو 

كالنسيافن كاإلعراض عن اهلل سبحانو كعاالىن كالاكوؼ على المااصي كالميحٌرماتن كلفتُّ النظر 
ًغرة كدكف سابع إنذارن  إلى الدالئل التي عتجسد فيها ىذه الظاىرةن كمنها عقله المياه على حين

كدكف أف ةخضع ذلك لريء من المقاةيس الالمية التي ةارفها كةتحدث عنها علماء الرمن كنٌبهت 
إلى أف علينا أف نرعوم كأف نتوب إلى اهلل سبحانو كعاالى حتى ةيالل  اهلل شأننا كةبدؿ شدعنا 

 .رخاءن 

ىي ذم أكالء أم  البغي من حولنا فقاؿ باض من قد سمع كبلمي ىذا مستفسران أك مستنكرانهلل ىا 
كقد استغرقت استغراقان عامان في حاالت مستمرة من الباد عن اهلل كاإلعراض عن حدكده؛ كىي 
ماضيةه في ارعكاب الموبقات دكف أم إلتفاعة إلى اهلل عز كجلن بل ىي ماضية في عدـ إقامتها 

ذلك فاف اهلل سبحانو كعاالى ل   أم كزفن كمع -فضبلن عن أكامره  -لوجود اهلل سبحانو كعاالى 
ةبتليها بما قد ابتبلنا بون فماؤىا موفورن كنايمها موصوؿن كىي عتقلب في حاالت مستمرة من 

 .الرخاء

 



  

 ~2142 ~ 
 

كىذه القالة أك ىذا االستنكار ةتكرر كلما نبهت إخواننا في ىذه البلدة إلى ضركرة الرجوع إلى اهلل 
 ي أف ةارفو أكلئك المستفسركف أك المستنكركف؟سبحانو كعاالى. فما ىو الجواب الذم ةنبغ

أقوؿ ما قلتو مراران في الجواب عن ىذان كلكن ىنالك مركبلت ال عيحل إال من خبلؿ التكرار 
كالتأكيدهلل كةبدك أف كثيرةن ى  المسلموف الذةن ال ةقرأكف كتاب اهلل أبدانن كإف قرأكا شيئان منو ال 

لما احتاجوا إلى ىذا االستفسار كال إلى ىذا االستنكارن كلالموا ةتدبركنو إطبلقان كلو قرأكا كعدبركا 
 .أف سنة اهلل سبحانو كعاالى ال خيلف فيها كال اضطراب

ىذا الذم ةأخذنا اهلل بو ااف من الردائدن إف بالنسبة للماء كإف بالنسبة لغير الماءن أىو عربيةه 
 كعأدةبن أـ ىو إىبلؾ؟

عدخل في مانى التربية كالتأدةبن كأنت  عالموف أف التربية كلك  ةال  الجواب. ىذه الظاىرة 
عاتمد  نان على الردةن كعاتمد  نان على الرخاءن ككله منا ةال  أف قانوف التأدةب كالتربية سار على 
ىذا المنواؿن كمبدأ التربية كالتأدةب إنما ىو من خالائه الاباد الذةن ةغار اهلل على ماليرى ن 

بحانو كعاالى فل  ةرعضي له  الهوافن كل  ةرعضي له  أف ةسلكوا الطرةع كالذةن أحبه  اهلل س
 .الذم إف استمركا فيو أكدل به  إلى الهبلؾ

الناس الذةن ةأخذى  اهلل بالتربية أم بالردة  نان كبالرخاء  نان ليستيقظوا إنما ةخاطبه  خطاب 
البغي كأف المجتماات التي  ميحبن كإنما ةأخذى  بمانى من مااني رحمتون فهل عتالوركف أف أم 

قطات صلتها باهلل عز كجل كمضت في ارعكاب الموبقات كىي مستكبرة بذلك على اهلل عز 
كجلن أفتركف أف علك األم  عستأىل أف ةأخذىا اهلل سبحانو كعاالى أخذ المحب بالتأدةب كالتربية 

 ة الرشد!؟فيبتليها بالردة  نان كالرخاء  نان لالها عرعومن لالها عاود إلى خط

عالوركا أةها اإلخوة األمر على ىذا النحو عجدكف مدل الجهالة الجهبلء التي عدفع ىؤالء الناس 
إلى مثل ىذا السؤاؿ. نحن كهلل الحمد ال نزاؿ أمةن مسلمة مؤمنةن كمجتمانا ال ةزاؿ مالطبغان 

ف إلى اهلل عز بأسمى مااني الابودةة هلل عز كجلن فمساجدنا عامرة كدركسنا متواصلةن كالمقبلو 
كجل شيبان كشبانانن رجاالن كنساءن كثرةه كاثرة بحمد اهلل سبحانو كعاالىن كلكن ةريع بين ذلك ظبلـه 

من الفسوؽن ظبلـه من الاالياف قد ةتكاثر  نان كقد ةتقله  نانن ىذا الذم ةريع ضمن ىذا 
كجل برحمتون ةيأدبنا اهلل المجتمع شيء ةغضب اهلل سبحانو كعاالىن كفي ىذه الحالة ةربينا اهلل عز 
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سبحانو كعاالى بلطفو؛ كي نستيقظ. كنحن ل  نالل إلى الدرجة التي قضى اهلل سبحانو كعاالى فيها 
 .باإلىبلؾن كنسأؿ اهلل عز كجل أف ال نالل إلى علك الدرجة

أكلئك الناس الذةن ال ةزاؿ باض الجاىلين أك المتجاىلين ةقارنوف بيننا كبينه ن مجتماات البغي 
في أقالى الغرب أك الررؽ علك المجتماات التي طوت من ذىنا مسألة اهلل كاإلةماف باهللن علك 
المجتماات التي اعخذت من ىواىا  لهة من دكف اهلل سبحانو كعاالىن أم فائدة ةيفيدىا التأدةب 

و فرؽ ما كأم مانىن بقي في حياعها لاالى التربية؟ إنها عنتظر شيئان كاحدان أال كىو الهبلؾ. كىذا ى
 .بيننا كبين أكلئك الناس

قلتهلل إف الذةن ةستركلوف مثل ىذه المركبلت ال ةقرأكف كتاب اهلل كلو أنه  قرأكه لما سألوا. 
انظركا إلى كبلـ اهلل سبحانو كعاالى "ربما ةود الذةن كفركا" ةقوؿهلل كفركا؛ ال ةتحدث عن الفاسقين 

ا ةػىوىدُّ ال ًذةنى  انيوا ميٍسًلًمينى )  المؤمنين الااصين " رُّبىمى تػ ايوا كىةػيٍلًهًه ي ِكىفىريكا لىٍو كى ( ذىٍرىيٍ  ةىٍأكيليوا كىةػىتىمى
ا ًكتىابه م ٍاليوـه" أم ما أىلكنا من أمة من ّفىسىٍوؼى ةػىٍالىميوفى ) ۚ  اأٍلىمىلي  ( كىمىا أىٍىلىٍكنىا ًمن قػىٍرةىةو ًإال  كىلىهى

من صبلت إال كجاء إىبلكنا له  على ميقات "مىا  ىذا القبيل كفركا كقطاوا ما بينه  كبين اهلل
عىٍسًبعي ًمٍن أيم ةو أىجىلىهىا كىمىا ةىٍستىٍأًخريكفى" ىكذا ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالى. فهل ةرةد ىؤالء الناس أف 
نقف كراء الطوابير التي عنتظر الهبلؾ كالتي حاؽ بها قرار اهلل سبحانو كعاالى؟ علك ىي سنة اهلل 

ةن قطاوا ما بينه  كبين اهلل من صبلتن كاستكبركا على اهلل كعلى اإلةماف بون عز كجلن الذ
كاعخذكا من شهواعه  كأىوائه   لهة له  من دكف اهلل عز كجلن قرار اهلل في حقه  ىو التاليهلل أف 
ةفت  له  أبواب المتع على مالارعهان كأف ةجاله  ةزدادكف في طغيانه  كبغيه  كما قاؿ اهلل عز 

الميقات المحدد المالـو عند اهلل سبحانو كعاالىن كعندئذو إذا أخذن أخذ أخذى عزةزو  كجل إلى
 .مقتدر

من الذم ةتمنى أف نكوف مثل أكلئك الناس؟ نحن ل  نالل إلى ذلك الوضع المزرمن بل لن نالل 
 .إليو بتوفيع اهلل سبحانو كعاالى

في عبادهن انظركا إلى قولو عز كجل كىو  نحن أةها اإلخوة ةنبغي أف نقرأ كتاب اهلل لنتبين سنن اهلل
ٍلنىا ًإلىى أيمى و ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاًء كىالض ر اًء  ةتحدث عن ظاىرة من ظواىر سننوهلل "كىلىقىٍد أىٍرسى

الرجوع لىاىل هيٍ  ةػىتىضىر عيوفى" كما ىو شأننان لاله  ةتضرعوف ... األمل ماقود ال ةزاؿ الةزاؿ احتماؿ 
إلى اهلل كاالرعواء إلى دةن اهلل قائ ن أخذناى  بالبأساء كالضراء لاله  ةتضرعوف. "فػىلىٍوالى ًإٍذ جىاءىىي  
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انيوا ةػىٍامىليوفى" أم لما انقطع األمل ك  لما بىٍأسينىا عىضىر عيوا كىلىًَٰكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مىا كى
بينه  كبين اهلل "فػىلىم ا نىسيوا مىا ذيكٍّريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍ  أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو حىت ىَٰ  قطاوا أكىى الخيوط

ًإذىا فىرًحيوا ًبمىا أيكعيوا أىخىٍذنىاىي  بػىٍغتىةن فىًاذىا ىي  مٍُّبًلسيوفى" اقرأ كتاب اهلل لتجد كيف أف كاقع 
 .لرباني الاجيبالمجتماات اليـو مالداؽه دقيعه لهذا الكبلـ ا

ىذا ىو قانوف اهلل سبحانو كعاالىهلل "فػىلىٍوالى ًإٍذ جىاءىىي  بىٍأسينىا عىضىر عيوا كىلىًَٰكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي 
انيوا ةػىٍامىليوفى" أفنحن كذلك؟ الن ال كهلل الحمد ل  عقسو باد أفئدة ىذه األمة ككل  الر ٍيطىافي مىا كى

عزاؿ ىذه األمة بخيرن كال ةزاؿ فيها الرباب الذةن عذكب أفئدعه  خريةن من ككمجتمعن الن ال 
اهللن كال ةزاؿ ىنالك الريكع السيٌجد الذةن ةجأركف إلى اهلل بالدعاء ضارعين في الغدك كااصاؿن كال 

ةزاؿ ىنالك شيوخه ريٌكعن كأطفاؿه ريٌضعن كأطفاؿه  خركف  ةهرعوف قبل  بائه  إلى المساجد. 
 .ا مليءه بهذا كلو كالمأموؿ أف ةرفع اهلل سبحانو كعاالى للطالحين بفضل ىؤالء الالالحينمجتمان

إذا كنت عنتظر أف عكوف مثل أكلئك الناسن فاذىب إلى حيث ةقيموفن كانتظر الهبلؾ الذم 
 .ةنتظركف كالهبلؾ  تو عما قرةب ةنبغي أف نال  ىذه الحقيقة

جىاءىىي  بىٍأسينىا عىضىر عيوا" فينا من ةتضرعن كفينا من ةلجئ إلى اهللن  نحن لسنا كهؤالء الناس "فػىلىٍوالى ًإذٍ 
كفينا من ةأمر بالماركؼ كةنهى عن المنكرن إذان لسنا من ىؤالء الناسن أما أكلئك الذةن عذكرى  

فبل ةتذكركفن عينبهه  فبل ةتنبهوف قست قلوبه  فأصبحت كالحجارةن كما قاؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 
الذةن حاؽ عليه  قولو سبحانو كعاالىهلل "حىت ىَٰ ًإذىا فىرًحيوا ًبمىا أيكعيوا أىخىٍذنىاىي  بػىٍغتىةن" قبل ذلك أكلئك 

انيوا ةػى  ٍامىليوفى"ن ةقوؿهلل "فػىلىٍوالى ًإٍذ جىاءىىي  بىٍأسينىا عىضىر عيوا كىلىًَٰكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مىا كى
وا مىا ذيكٍّريكا ًبًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍ  أىبٍػوىابى كيلٍّ شىٍيءو". كىذا ىو الواقع الذم عركفن فت  اهلل "فػىلىم ا نىسي 

عليه  أبواب كل شيء كلكن إلى حين "كىمىا أىٍىلىٍكنىا ًمن قػىٍرةىةو ًإال  كىلىهىا ًكتىابه م ٍاليوـه" أم ميقات 
ا كى   "مىا ةىٍستىٍأًخريكفى مالـو "مىا عىٍسًبعي ًمٍن أيم ةو أىجىلىهى

كثيركف ى  الذةن ةقيسوف أعمار المجتماات بأعمار الحيوانات أك بأعمار األناسين اإلنساف 
ةايش إف طاؿ عمره سباين عامان أك ةزةد قليبلن مهما طاؿ عمرهن كثيركف ى  األغبياء الذةن ةقيسوف 

ان حتى عنظر إلى مجتمع أعمار المجتماات بأعمار األشخاصن الن عمر المجتمع ليس سباين عام
البغي كأنت عضب  ساعتك كعقوؿهلل ىا ى  ل  ةيهلكوا بادن مر ةـو كل  ةيهلكوان مر شهر كل  

ـه كل  ةيهلكوان مر عاماف عررة أعواـ كل  نجد قرار اهلل قد حاؽ به  ... ىذا من  ةيهلكوان مر عا
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 .الغباء بمكاف

ين ىي التي عرصد عمر الرخه ما بين للمجتماات أعمار غير أعمار األشخاصن كإذا كانت الا
طفولة كشباب ككهولة كشيخوخةن فالتارةخ ىو الذم ةرصد أعمار المجتمااتن إذا أىلك اهلل 

 .مجتماان باد أف قاـ كاستمر ثبلثمئة عاـ فمانى ذلك أف اهلل أىلكو كىو في عمر الطفولة

تي عتباىى فيها بالوجود برقاةو أجل .. أمرةكا ل  عقضي أكثر من مئتي عاـ من حياعها المستقلة ال
ال ةياطوف لها من الامر ما  -قبل أف أقوؿ إف اهلل سبحانو كعاالى  -من بقاع األرضن كإف الالماء 

 .عستطيع أف عفرح فيو بمركر ثبلثة قركف على كجودىا

ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمهان كإذا أدركنا ذلك أةها اإلخوة فلتكن مراعرنا متجهةن إلى اهلل 
سبحانو كعاالى بلسانين اثنينن لساف ةحمد اهلل على أنا ال نزاؿ سائرةن على صراطو ماتزةن بدةنون 

مستمسكين بحبلون كلو بركلو جزئين لسافو  خر ةجأر إلى اهلل بالضراعة أف ال ةأخذنا بجرةرة 
و إلى اهلل ىؤالء الذةن فسقوا كفجركا كارعكبوا الموبقات علنان كجهران كاستكبارانن ةنبغي أف نتج

بهذةن اللسانينن كباعتبار أننا نملك ىاعين اللغتين فواقانا ةختلف كل االختبلؼ عن كاقع دكؿ 
الغرب كعلك األم  التي أدبرت عن اهلل سبحانو كعاالى كابتادت عن صراط اهلل سبحانو كعاالى 

 .أةٌما ابتااد

ل مكاف كفي كل مناسبةهلل أةها ىؤالء نحن نأمر بالماركؼ كننهى عن المنكرن كنقولها صرةحة في ك
الناس عودكا إلى اهلل سبحانو كعاالىن فاف مياىك  عقلالتن كأنا أعحدل أف أةان من علماء الرم ال 
ةملك أف ةأعي بأم دليل مادم علميو على ما حدث ىذا الااـن كلو أنو ملك دليبلن على ىذا لكاف 

 .ـ الماضين أجل أةها اإلخوةالذم حدث ىذا الااـ ةنبغي أف ةحدث من باب أكلى في الاا

كلكننا نحن نال  السببن كالال  عند من  من باهلل سبحانو كعاالىن السبب أف اهلل ةيذكرنا من 
خبلؿ ىذا الذم ناانيو بقولو عز كجلهلل "كأنزلنا من السماء ماءن بقدر فأسكناه في األرض كإنا على 

 ."ذىاب بو لقادركف

زدحاـ في الراـن كلذلك فالماء ىو ىو كلكن قسمتو على باألمس قاؿ قائلهلل كثر الناسن كثر اال
الناس اقتضت أف ةتراجعن ال ىذا الكبلـ خطأن لو كاف ىذا الكبلـ صحيحان لكاف ماين بردل كما 

ىون في الماين ةنبغي أف ةكوف ىو ىون كفي الطرةع ةنبغي أف ةتقله حيث ةتكاثر الناس 
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ان لكانت كتلة ماين الفيجة كما ىي من حيث الراربوف كااخذكفن لو كاف ىذا الكبلـ صحيح
االنطبلؽن كمن حيث القوةن كلكن عندما ةمر الماء كةتسلسل إلى البيوعات كالناسن عندئذو ةتبخر 

الماء. لكن األمر كذلك؟ ال انظركا إلى كتلة الماينين عجدكف الاجب الاجاب. ما الذم جال 
 عدد الناس أى  كثرة أـ قلة؟ىذه الكتلة عتقله من مالدرىا األكؿ قبل أف علمس 

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةوقظنا من سباعنا كأف ةيلهمنا التوبة كالرجوع إلى اهلل على كل 
 .المستوةات قادةن كأمة

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 (رنو١و ١ٌٍبئ١َٓ: )اْ ٌٙنا اٌل٠ٓ الجبالً ٚاكثبهاً 

 

 

 الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
ليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ كصفٌيو كخ

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 ..أٌما بادي فيا عباد اهلل

اافات كالمالائب التي قد عتسرب عن طرةع الريطاف ككساكسو إلى فكر اإلنساف المؤمن  إف
كعقلو كثيرة كمتنوعةن كلكن من أخطر ىذه الوساكس التي عتسرب كثيران ما إلى عقل اإلنساف 
كفكره عن طرةع الريطاف سواء كاف شيطاف إنس أك جن. من أخطر ىذه الوساكس التي قد 

 .أس كالقنوت من كـر اهلل سبحانو كعاالى ككعده كعطائوعتحك  في الاقلهلل الي

ككثيركف ى  الذةن ال ةتنبهوف إلى ىذه اافة الكبرل التي من شأنها أف عزعزع الاقيدة اإلةمانية باهلل 
عز كجل من حيث ال ةرار صاحبها. كاهلل سبحانو كعاالى ةقوؿ في محك  كتابوهلل "ًإن وي الى ةػىٍيأىسي ًمن 

اًفريكفى" كىذه ااةة عاني مااني شتىن كلكن في مقدمة ما عانيو ىذه اافة ر ٍكًح الل   ًو ًإال  اٍلقىٍوـي اٍلكى
 .التي نتحدث عنها

كثيركف ى  الناس ال سيما الرباب الذةن ةطمحوف إلى أف ةركا المجتمع من حوله  مجتماان 
من أف ةركا ما ةركؽ له  من  خاضاان لدةن اهلل مالطبغان بأحكاـ اهلل سبحانو كعاالىن كلكنه  بدالن 

ذلك ةركا نقيض ىذان كةركا ألوانان كثيرة من الابث عمتد إلى دةن اهلل سبحانو كعاالىن كرأكا خططان 
ال حالر لها من المكر كالبغي عتجو للوقياة في حياة المسلمين كعمزةع دةنه ن كةنظر إلى الاال  

إلسبلـ كالمسلمينن ةلتفت ةمينان كشماالن كةنظر المحي  بالاال  اإلسبلمي فيجده كلو متألبان على ا
إلى الواقع الذم ةايش فيو فبل ةرل إال ما ةكيد لئلسبلـن كالةرل إال خططان عتربه باإلسبلـ 
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فتتسرب إلى قلبو أك إلى عقلو من جراء ذلك اليأس كالقنوتن كةهيمن عليو ىذا التالورن كربما 
ن كأنو ال فائدة ق  في أف ةساى اإلنساف بأم حٌدث نفسو أٌف اإلسبلـ قد أدبر كلن ةيقبل  باد اليـو

 .كسيلة من الوسائل الستاادة سلطاف اإلسبلـ كحكمو كىيمنتو

ىذه الماليبة التي عتسرب إلى عقل ىؤالء الناس من المسلمين دكف شاورو منه ن أخطر من ىذه 
اإلنساف من مواله المالائب كلها التي عطوؼ بالاال  اإلسبلمي. ليس ىنالك أخطر من أف ةيأس 

كخالقو سبحانو كعاالىن ىذا اليأس ةتسرب إلى مكمن الاقيدة كمن شأنو باد حين أف ةزلزؿ إةماف 
 .المؤمن باهلل سبحانو كعاالىن كأف ةنسف ثقة ىذا اإلنساف بمواله كخالقو سبحانو كعاالى

م ةايش فيون كةلتفت كلال فينا من ةقوؿ فما الابلج؟ أليس ماذكران ىذا الذم ةنظر إلى كاقاو الذ
إلى الاال  المحي  بالاال  اإلسبلمي كةنظر إلى كثيرو من المسلمين أنفسه  فبل ةجد إال المااكؿ 
التي عنح  عهدةمان في دةن اهلل عز كجلن كال ةجد إال كسائل الابث بدةن اهلل عز كجل إف في 

 .عقائده كقيمون كإف في أخبلقياعون كإف في أحكامو كسلوكو

ىذا الذم ةرل ىذا الواقع الذم ةيحي  بو؟ كما الابلج الذم ةمكن أف ةيخرجو من أليس ماذ كرا ن
 جو ىذا اليأس؟

الابلج موجود كماثله في كتاب اهلل سبحانو كعاالىن كمن قرأ كتاب اهلل سبحانو كعاالى بتدبر أدرؾ 
ال ةمكن أف أف المؤمن ال ةمكن أف ةتسرب إلى فؤاده ةأس بوعد اهلل سبحانو كعاالى ككرمون ك 

ةتالور أف ىذا الدةن قد عقله كجوده كفاعليتو كأنو لن ةاود مرة ثانيةن أللقو كلحكمو كلهيمنتون ال 
بل سيجد في كتاب اهلل عز كجل كفي كبلـ رسولو ما ةؤةد أف ىذا الدةن سيبقىن لو سلطانو كلو 

ا قاؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى أثره إلى أف ةرث اهلل األرض كمن عليهان كلكن للدةن إقباالن كإدباران كم
اهلل عليو كسل ن كمهما رأةت نفسك في حالة من إدبار الدةن فلتال  أف مع ىذا اإلدبار إقباالنن 
 ."كأف من كراءه إقباالن. كاذكر قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل "فىًاف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران * ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران 

ب اهلل  ةتين عكررعا دكف فاصل إال ىاعين ااةتينهلل "فىًاف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران *  ةاعاف ما أعل  أف في كتا
ًإف  مىعى اٍلايٍسًر ةيٍسران" كما أعالور أف ىذا التأكيد جاء إال لياالج اليأس الذم قد ةتسرب إلى فؤاد 

 .الناس لسبب من األسباب
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فاف ىذا ماال نرعاب فيون بل ىذا ما نذكره أما أف ىنالك كيدان كبيران ةتربه باإلسبلـ كالمسلمين 
 .دائمان كنحذر منو دائما

كأما أف في المسلمين أنفسه  من عبرموا باسبلمه  كمن أقاموا أنفسه  خدمان كعمبلء صغاران  
 .أذالء ألعداء ىذا الدةنن فهذا أةضان شيئان ماركؼ كشيء نراه جمياان 

وا على أرائك من حقوقنا كأراضينا كأكطاننا ث  عفرغوا كأما أف ىنالك أعداءن قد عسللوا إلينا كعربا
للكيد لدةن اهلل سبحانو كعاالى من الداخل إلى جانب أكلئك الذةن ةكيدكف لو من الخارجن فهذا 

 .أةضان مما ال نرعاب فيو كمما نراه أماـ أبالارنا كبالائرنا

ماتدةن كعبث الاابثين كلكن مهما كثر ىذا الكيدن كمهما كثرت الخط ن كمهما كثرت عداكة ال
فاف دةن اهلل سبحانو كعاالى لن ةيقضى عليون كلسوؼ ةبقى مهيمنان كما ظاىرة التقله التي نراىا 
أمامنا أك من حولنا إال ما ةربو التكتيك الذم ةذكرنا بمانى المد كالجزر. كالمد كالجزر أمراف 

عنظر إلى كاحد منهما بمازؿو عن  مرعبطاف دائمانن مده مع الجزرن كجزره مع المدن كما ةنبغي أف
 .ااخر

أك بلدةو أك في مكاف مان فاعل  أف لو مدان في مكاف  خر.  فئلف رأةت لئلسبلـ جزران  في منطقة و
كإذا رأةت أف فاعلية اإلسبلـ قد عقلالت في مكاف ما فاعل  أف فاعليتو قد ازدادت كىيمنت في 

 .مكاف  خر. عرؼ ىذا من عرؼ كجهلو من جهل

  ةستطع ىذا الذم أقوؿ أف ةزةل الوساكس الريطانية من فكرؾن كأف ةيطهر عقلك من فاف ل
اليأس الذم قد ةتسرب إليون فانظر إلى الماضي انظر إلى عارةخ اإلسبلـ كالمسلمين من قبلن  

كانت المكائد موجودةن ككانت الخط  الادكانية موجودة كفي فترات من الزمن كانت أكثر منها 
ن كمرت ف ترات كعهود ظن بها باض الجاىلين أف اإلسبلـ قد قيضي عليون كأنو قد اختنعن اليـو

كأف الالليبية قد ىيمنت على الاال  اإلسبلمي كالاال  الاربين كأف على المسلمين بل على الارب 
أف ةودعوا لغته  التي كانت لغة القر فن كعليه  أف ةودعوا المبدأ الذم أعزى  حقبة من الزمنن 

 ؿ عالوركا ىذا فماذا كانت النتيجة باد ذلك؟كجد جيٌها

عاد اإلسبلـ ةيهيمن على ىذه الربوع كلهان كعادت لغة اإلسبلـ عالن عن نفسها فوؽ أرفع كأعلى 
ذركة من ذرل ىذا الاال  الاربي كاإلسبلمين كعاد سلطاف اإلسبلـ مهيمنانن كعقلالت ظبلؿ البغين 
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ي كالاال  الاربي من كل بغي كحقدن كما أعالور أف كعقلالت ظبلؿ الادكافن كطهر الاال  اإلسبلم
ن بل كانت أكثر بل كانت أكثر بكثير  علك السلسلة من الادكات كالمكائد كانت أقل منها اليـو

... كمع ذلك فاف دةن اهلل سبحانو كعاالى عاد ليكوف ىو المهيمنن كخاب كل باغو ككل ماتد ككل 
 .مخط  للكيد ضد دةن اهلل سبحانو كعاالى

كىذا المثل الذم أذكر بو عكرر عكرر كثيران كشهد المسلموف حاالت من المد كالجزر كلكن اهلل 
سبحانو كعاالى في كل كقتو كاف ةيذكر عباده بقولو عز كجل " ًإن ا لىنىناليري ريسيلىنىا كىال ًذةنى  مىنيوا ًفي 

نٍػيىا كىةػىٍوـى ةػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي " كىنيرًةدي  أىف ن مين  عىلىى ال ًذةنى اٍستيٍضًافيوا ًفي اأٍلىٍرًض كىنىٍجاىلىهيٍ  أىًئم ةن  اٍلحىيىاًة الدُّ
 ." كىنىٍجاىلىهي ي اٍلوىارًثًينى 

أةها اإلخوة مهما كثر البغي كمهما كثرت الخط  الادكانية التي عستهدؼ دةن اهلل ما ةنبغي أف 
ا أبدانن أةن نحن من قوؿ المالطفى ةتسرب كسواسه عجالنا نرعاب في كعد اهلل سبحانو كعاالى ىذ

ليغن ىذا األمر ما بلغ الل يل كالن هار" أليس ىذا كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل  صلى اهلل عليو كسل هلل "ليىبػٍ
 عليو كسل ؟

" أم  أةن نحن من قولو صلى اهلل عليو كسل  في الحدةث الالحي هلل "إف  اهللى زىكىل ًلي األىٍرضى
ليغي ميٍلكيهىا مىا جماها لي كلخالها كصغر الاا ًإف  أيم ًتي سىيىبػٍ ا كىمىغىارًبػىهىان كى ل  أمامي "فػىرىأىٍةتي مىرىارًقػىهى

هىا". كليس لرسوؿ اهلل ملك إال ىذا الدةنن كليس لو ميراثه إال ىذا اإلسبلـن كلسوؼ  زيًكمى ًلي ًمنػٍ
 .ملك أمتي زكم لي منها

لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كحيان ما ةنبغي أف ةتغلب كسواس الريطاف على ىذا الذم ةقو 
 .من لدف ربو

ةقوؿ القائلوفهلل ىا ىي ذم الدكؿ التي عتحك  بالاال  كما عراء كالتي عنفذ خططها في الاال  كما 
عرةدن كىا ىي ذم الدكؿ بل الدكلة التي عسمي نفسها عظمى اليـو عحرؾ الاال  كعخبطه  باضان 

لناس. كىل ىنالك باد ىذا مجاؿ ألف نقوؿهلل ال بل إف خيران بباض فبل ةت  إال ما ةرةد ىؤالء ا
 .سيأعي من باد ىذا الرر

ىؤالء ةتحركوف كى  جند من جنود اهللن كلوال أف المسلمين كانوا ةغطوف في رقادو عميعن كلوال أف 
المسلمين ابتادكا عن سلطاف اهلل سبحانو كعاالى كأمره كشردكا عن نهجو كصراطون لجال أكلئك 
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ود خدمان للمسلمينن كلكن لما شرد المسلموف عن كاجبه  كعحولوا عن مانى الابودةة هلل عز الجن
كجل إلى البحث عن نظاـو فوقي رأكه في اإلسبلـ كىذا في أحسن األحواؿن سل  اهلل سبحانو 
أف كعاالى عليه  ىؤالء الذةن نقوؿن كليس بيننا كبين أف ةجال اهلل منه  جنودان لئلسبلـ كخدمان إال 
ناود نحن إلى إسبلمنا الحقيقين كأنا أعني بالاودة إلى اإلسبلـ الحقيقين أف ناود إلى جزع ىذه 
الرجرة اإلسبلمية كجزعها إنما ىو الابودةة هللن كأف ال نحبس أنفسنا من اإلسبلـ في نظاـن كأف 

لحدكدن كإذا نتالور أف مانى المجتمع اإلسبلمي أف عيطبع القوانين اإلسبلميةن كأف عيطبع فيو ا
باإلسبلـ ةيهيمنن لن ةكوف ىذا كلن ةتحقع إف ل  ناد إلى جزع اإلسبلـن كجزع اإلسبلـ إنما ىو 

 .االصطباغ بمانى عبودةة اإلنساف هلل عز كجل

كلكن ال شك أف ىذه الابودةة عثمر عبتبلن في حياة المسلمينن عيثمر عذلبلنن عيثمر مهابةنن عثمر خوفانن 
 .ن كل ىذا من نتيجة إصطباغ اإلنساف بمانى الابودةة هللعيثمر عاظيمان ذكران 

المسلموف أك كثيره من المسلمين في أحسن أحواله  نسوا ىذا الجزع كل  ةاودكا ةتذكركف من 
 .اإلسبلـ إال األنظمة التي عيقارع األنظمة األخرل

جوان  اإلنساف ىذا ىو الابلج لتحالين الاقل ضد الوساكس الريطانية التي قد عدخل اليأس بين 
 .المسل  أك في عقلو

أسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةهدةنا سواء صراطو المستقي  كأف ةغفر لنا ذنوبنا كإسرافنا في أمرنا. 
 .فاستغفركه ةغفر لك 
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 ٌّبما غلا اإلٍالَ وألً ِجبؽبً ٌىً ِزظله عبً٘

 

 

مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي  الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي 
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
لى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إ

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 ..أٌما بادي فيا عباد اهلل

اهلل عنون عندما قاؿ كلمتو المرهورة الماركفةهلل "إف ىذا إف اإلماـ مالكان رحمو اهلل عاالى كرضي 
الال  دةنهن فانظركا عن من عأخذكف دةنك "ن ل  ةقل ذلك إنطبلقان من ىولن في نفسون كال اجتهادان 
من دخيلة ذىنون كلكن ىذه الكلمة التي قالها إنما كانت ثمرة مارفةو لحقيقة الدةن الذم ابتاث 

ختمه  بخاعمة الرسل كاألنبياء محمد عليو الالبلة كالسبلـن أخذه مما ةدؿ اهلل بو رسلو كأنبياءهن ك 
عليو كبلـ اهلل كمما أكده رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . كلال من أبرز ما اعتمد عليو اإلماـ 

مالك في ىذان ىو قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في الحدةث الالحي  المتفع عليوهلل "إف 
ل  انتزاعان ةنتزعو من صدكر الناسن كلكنو ةقبضو بقبض الالماء حتى إذا ل  ةبع اهلل ال ةقبض الا

 ."عال ه اعخذ الناس رؤكسان جيٌهاالن فأفتوى  بغير عل و فضلوا كأضلوا

فاإلماـ مالكه كغيره إنما اعتمدكا في القاعدة التي نبهوا الناس إليها على مثل ىذا الحدةث 
 .اهلل عليو كسل  الالحي  الذم ذكره رسوؿ اهلل صلى

كمن ىنا فقد كانت أكلى مهاـ الخلفاء الراشدةنن ث  الخلفاء الذةن جاؤكا من بادى ن ىو حراسة 
ىذا الدةن كالنظر إلى أفواه الناطقين بو كالمتكلمين عنون فكانوا ةراقبوف حلقات الال ن كحلقات 

ال عل  لو بون انتزعوه من الدركسن فاف كجدكا ىنالك إنسانان قد دس أنفو فيما ال ةفقو كفيما 
حلقتو كردكه إلى ساحة التال ن كردكه إلى ساحة المارفةن فاذا عال  دةن اهلل سبحانو كعاالى 
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كأصب  ممن ةستطيع أك ةملك أف ةنطع باس  ىذا الدةن كأف ةتحدث عن كتاب اهلل سبحانو 
 .ةراءكعاالى كمالادر الررةاة اإلسبلميةن كاف لو باد ذلك أف ةجلس فيتكل  كما 

كىكذا سارت األمور على ىذا النحو خبلؿ القركف المتالٌرمة من عالر اإلسبلـ الذم شرفنا اهلل 
سبحانو كعاالى بون كانت مهمة القادة كالخلفاء كالحكاـ األكلى حراسة دةن اهلل سبحانو كعاالىن 

كما ىي  ككاف أخطر أنواع ىذه الحراسة حراسة أفواه الناسن عرل بما ةتكلموفن كعما ةاربوفن
 المكنة الالمية التي ةتمتاوف بها؟

إلى أف خلف من باد أكلئك الناس خلفه ل  ةاودكا ةهتموف بهذا الدةن إطبلقانن سواءه بينيت أركانو 
كاستقرت دعائمو كشمخ قانونو كشرعتون أك جاء من ةنسفو كةحاكؿ أف ةهدمو بالمااكؿ المتنوعة. 

غل فيو المتخالالوف برأنو أك عسرب إليو الزائفوف الذةن جاء من ال ةبالي بأمر ىذا الدةن سواء أك 
ةتقناوف بقناع اإلسبلـن كما ى  من اإلسبلـ في شيءن كمن ث  كثر المبطلوف الذةن ةتقناوف بقناع 
اإلسبلـ ث  ةنطقوف باسمون كثر المزةفوف الذةن ةتظاىركف بالغيرة على اإلسبلـ ث  ةتسللوف إلى 

الذةن ل   -كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل    -جٌهاؿ ساحتو كةتكلموف باسمون كثر ال
ةتالموا دةن اهلل عز كجل كل  ةاكفوا على دراسة شيء من مالادرهن كما ى  من الال  بو في شيء 

ق ن كلكن ألمرو ما كلغاةة ما كلماللحة دنيوةة ما كما أكثر ىذه المالال ن عظاىركا بالال  كى  
 .ـ كى  ةتظاىركف بالغيرة على دةن اهلل عز كجلجاىلوف كخاضوا عبثان باإلسبل

كلو كاف ىنالك قادة ةحرسوف دةن اهلل سبحانو كعاالىن كما كاف الذةن من قبل ةحرسوف دةن اهلل 
عز كجل من خبلؿ النظر في حاؿ من ةنطع باس  الدةن كمن ث  ةتحدث عن اإلسبلـن إذان لما 

لما كجدنا ىنالك من ةتكل  باس  اإلسبلـ كىو كجدنا ىذا الابث ةتسرب إلى حمى الدةن أبدانن ك 
 .أحوج ما ةكوف إلى أف ةتال  حقيقة اإلسبلـن فضبلن أف ةتال  أركاف اإلسبلـ كفقهو كشرائاو

كمن ىنا أيعي  ألعداء الدةن أف ةيطوركا سبيله  في حرب ىذا الدةنن كأف ةجددكا أسلحته  التي 
بحت الطرةقة الحدةثة للكيد لدةن اهلل كلحرب ةحاربوف بها ىذا الالرح اإلسبلمي الرامخن فأص

 .ىذا اإلسبلـ ىو أف ةيحارب اإلسبلـ بسبلحون كأف ةيكاد لو داخل دائرعو

كثير الذةن ةتقناوف بقناع اإلسبلـ .. كثير الذةن ةظهركف الغيرة على دةن اهلل عز كجلن ث  ةتسربوف 
بة المالطناة ليايثوا فسادان بدةن اهلل عحت ستارو من ىذا القناعن عحت ستارو من ىذه الغيرة الكاذ
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سبحانو كعاالىن كليتكلموا فيو كما ةراؤكفن كليخلطوا الحع بالباطل كما ةهوكف ككما ةرةدكف بل  
 .كما ةراد لو

 أةن ى  أكلئك الذةن كانوا ةحرسوف دةن اهلل من الابث؟

ا كجدكا من ةابث باس  أةن ى  أكلئك الذةن كانت مهمته  األكلى أف ةرقبوا أفواه الناسن حتى إذ
اإلسبلـ باس  الغيرة عليو اقتنالوه كعاقبوه كحذركا المجتمع كلو من أف ةوجد من ةابث باإلسبلـ 

 .مثل عبثو؟ ال عجدن فرغت الساحة من أكلئك الحراس

أةها اإلخوة نحن ننظر اليـو ةمينان كشماالنن بحثان عن إنسافو ما ىو بطبيبن كلكنو ةتقنع بقناع الطب 
ىر بالغيرة على الطب كماليرهن ث  ةتكل  في المجتماات عن الطب كضركرة عطوةره كةتظا

كعجدةدهن أبحث في مجتمانا عن إنسافو ما ىو بطبيب كلكنو ةتظاىر بأنو ةغار على الطب كةتقنع 
بقناع من ةارؼ مانى من مااني الطب فبل أجدن كلو كجدت إنسانان بهذا الركل لرأةت أف حراس 

رعوف إليو ليضبطوه بالجـر المرهود كليااقبوه شر أنواع الاقابن كلالك  عالموف ىذه األمة ةتسا
أف فبلنان من الناس منذ فترة عبث كعاث بريء من قوانين الطب كأدكةتون ككصف باض األدكةة 

لباض المرضى كىو ال ةال  من الطب شيئانن فكاف الاقاب الااجل ةترصدهن كىا ىو ذا ااف 
 .ةبلقي عقابو الااجل

كأنظر ةمينان كشماالن فبل أجد إنسانان ليس لو أم اختالاصو بالهندسة كليس لو أم باعو فيهان كلكنو 
ةتظاىر بأنو علي ه بها كةتظاىر بأنو خبيره بها كغيوره عليهان ث  ةطرح النظرةات التي ل  ةارفها غيره 

 أجد إنسانان ةفال ىذا في الهندسة كضركرة عجدةد قوانينها كقواعدىان ألتفت ةمينان كشماالن فبل
كةابث بهذا الال  بركلو من األشكاؿ. كأنا أعل  ةقينان أف الحراس الذةن ةحرسوف ىذه الساحة 

ةمناوف كجود مثل ىذا الدجاؿ أف ةتسرب إلى حمى ىذا الفنن كلو كيجد من ةتسرب لوجد الاقب 
 .بانتظاره

فنوف التي عارفونها بركلو من كال أعل  أف ىنالك أم إنسافو ةحاكؿ أف ةابث بأم فن من ال
 .األشكاؿ

كلكني أنظر إلى ساحة الدةنن أنظر إلى ساحة اإلسبلـن فما أكثر ما أجد أناس ال خبرة له  
باإلسبلـن كال عل  له  بريء من حقائقون كل  ةارؼ المجتمع أنه  أعابوا أنفسه  بدراسة شيءو 
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إلسبلـن كقد عظاىركا بغيرة ما مثلها غيرة من أصولو أك فركعون كإذا بك عنظر كقد عقناوا بقناع ا
األنبياء كالرسل على دةن اهلل سبحانو كعاالىن ث  راحوا ةتسللوف إلى حمى ىذا الدةن ةابثوف بو  

كما ةراؤكفن كةتحدثوف باس  اإلسبلـ بل باس  اهلل عز كجل كما ةحبوفن كأنظر فبل أجد أحدان من 
األخرلن ال أجد ىنالك أحدان ةااقبه  أك ةحاكرى   أكلئك الحراس للطب للهندسة للفنوف للالـو

 .أك ةسائله  عن المكنة التي على أساسها ةدخلوف ىذا المدخل الذم ال شأف له  بون ال أجد

لماذا  ؿ األمر إلى ىذا الركل؟ لماذا ةيت  اإلسبلـ أةها اإلخوة على ىذه الراكلة؟ لماذا غدا 
حين أننا ننظر إلى سائر الالـو كالفنوف األخرل فاذا ىي  اإلسبلـ كؤلن مباحان لكل غادو كرائ ن في

 محالنة بأسوارىان كإذا بالحراس كاقفوف أمناء عليهان ما الحكمة؟ أم ىذه الالـو أى  كأخطر؟

نحن خلقنا ألجل ىذا الدةنن ل  نخلع من أجل طبن كال ىندسةن كال فنوف كال  داب كإف كنا قد 
 .ا خدمان لدةن اهلل عز كجلن نا كيلفنا أف نجال من ىذه الالـو كله

أةن ى  الذةن ةحرسوف دةن اهلل عز كجلن كلك  ةال  كةسمع كةرلن في كل ةـو من ةأعي فيتقنع 
بقناع اإلسبلـن كقناع اإلسبلـ ال ةكلف شيءن ال ةكلف أكثر من عمة كأكثر من لحية كمظهرو 

ف ىذا اإلنساف فنانان ربما كاف ىذا دةني ككلمات إسبلميةن ربما كاف ىذا اإلنساف عاجرانن ربما  كا
اإلنساف مزارعانن ربما كاف ىذا اإلنساف طبيبانن ربما كاف ىذا اإلنساف مهندسان ال شأف لو باإلسبلـ 
ق ن خبلؿ أربع كعررةن ساعة ةولد كالدة جدةدة أماـ الناسن لو لحية طوةلةن كلو عمة كبيرةن 

تال  فيتكل ؟! ال أحد ةارؼ. كعنظر فتجد أف كةجلس ليتكل  باس  اإلسبلـ. متى أعي  لو أف ة
 الجرائد عدفاو دفاان إلى أف ةهذم بدالن من أف عقوؿ لوهلل من أةن لك ىذا الال ؟

ةقوؿ أحدى هلل ةنبغي أف ةجدد الفقو اإلسبلمين البد من عجدةد الفقو اإلسبلمين كعيالغي لو أفواه 
مسلموف من عجدةد الفقو اإلسبلمين الجرائد بكل عقدةس كإجبلؿن ث  ةاود فيقوؿ لماذا ةخاؼ ال

 .كةالغي لو ىؤالء ااخركف كربما صفقوا لو أةضان 

كنحن المسلمين األمناء على دةن اهلل ماذا نقوؿ؟ إننا ال نخاؼ من أف ةيجدد اإلسبلـ بأةد أئمتون 
 كاإلسبلـ دائمان جدةدن كالفقو اإلسبلمي دائمان ةتجددن كمنذ أف بياث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسل  كالفقو اإلسبلمي ةسير طبع قواعد ال طبع ىذةافن ةسير طبع قواعد علمية مع حاجة 

 .المجتماات اإلنسانية الحقيقية
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 .لكن ىذا التجدةد إنما ةت  باشراؼ من؟ باشراؼ أئمة ىذا الدةن باشراؼ علمائو المجتهدةن

لهذا الكبلـن كما منا إال  عندما ةتكل  علماء ىذه األمة المجتهدكف عن ضركرة التجدةد فبخو بخو 
أف ةالدقو ألف ىذا اإلسبلـ كاف كال ةزاؿ ةتجددن كلكن عندما ةقفزي عاجره من متجره ليلبس الجبة 

كليضع على رأسو الامامة كليطلع اللحية كىو ال ةارؼ من دةن اهلل سبحانو كعاالى شيئانن ث  
ةن اهلل جاىله كهذا اإلنسافن ةتحدث عن ضركرة عجدةدهن فالخوؼ عندئذو إنما ىو أف ةابث بد

 .ليس الخوؼ من أف ةتجدد

عندما ةأعي طبيب متخاله كةقوؿهلل ةنبغي أف نجدد الطبن فالمجتمع كلو ةرحب بهذا الكبلـن 
ألف طبو كأمانتو على طبو خير دليل كشاىد على أنو إنما ةرةد أف ةخدـ المجتمع اإلنساني من 

أك عندما ةأعي عاجره أك عندما ةأعي مهندسه ال  خبلؿ ىذا الذم ةقوؿ. كلكن عندما ةأعي فبلحه 
خبرة لو بالطبن كةدعو المجتمع إلى عطوةر الطبن فاف كل عاقل ةال  أف من أننا من ىذا الكبلـ 

 .أماـ خطرن كل عاقل ةال  أننا من ىذا الكبلـ أماـ خطرو ماحع

الالماء الذةن  -غيرىا  أك -كليت شارم لماذا ال ةيدعى إلى مثل ىذا الكبلـ على منبر الالحافة 
ةرهد له  المجتمع بالال  الغزةرن كباألمانة على دةن اهلل سبحانو كعاالى. لماذا ال ةيدعى ىؤالء 
إلى الحدةث عن ىذا الموضوع؟ كلماذا ةيستنطع الجاىل الذم أمضى حياعو كلها بالتجارة أك 

 .الزراعة أك الهندسة أك نحو ذلك

على الناس عن الفنوف كعطوةرىا كأدابها ألسكتو المجتمعن ذلك لو أف إنسانان مثلي خرج ةتكل  
 .ألنني لست متخالالان بهذا المجاؿ

مثلي خرج على المجتمع ةتكل  عن الزراعة كطبائع األرض كالتربة الجيرةة كالتربة  كلو أف إنسانا ن
ذا الطينية كنحو ذلك ألسكتو المجتمعن ألنو ليس متخالالان بهذا األمر. كلقاؿ الناس إف ى

 .اإلنساف خطر على مالال  الاباد

فلماذا ةستدعى إلى منبر الالحافة أناسه ال خبرة له  بدةن اهلل عز كجلن كال عل  لو بدةن اهلل 
سبحانو كعاالى بركلو من األشكاؿ ث  ةيستنطقوف باس  اإلسبلـ كما ى  من الال  في اإلسبلـ في 

 ةمؤلكف رحب ىذا الاال  ال ةزاؿ كهلل شيء بركل من األشكاؿ. كالالماء المتخالالوف بدةن اهلل
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 .الحمدن لماذا ةيستقدـ الواحد من ىؤالء؟ لكي ةتحدث عن عجدةد اإلسبلـ

ن ث  نظر  عرل ما ىي المركلة الجدةدة التي طرأت كالتي كاجهها المجتمع الاربي كاإلسبلمي اليـو
ذةن ةدعوف إلى عطوةر فل  ةجد غطاءن لهذه المركلة في شرع اهلل؟ أنا أعحدل ىؤالء الجهاؿ ال

الفقو كإلى عجدةده أف ةأعوا بمثاؿو لمركلة جدةدة طرأت ث  ل  عغطى ىذه المركلة في ىذا 
الاالر أك قبل ىذا الاالر بحك  من أحكاـ الررةاة اإلسبلميةن ماذا عالنع المجاميع الفقهية في 

مركبلت ىذا الاال  كىي أكثر من خمس مجامع فقهية كلها موجودة عملها أف عترصد ال
فقهية متنزلة من عند اهلل سبحانو ك عاالى.  الحدةثة لتدرسها كلتغطي ىذه المركبلت بأحكاـ و

 .كلكن الجاىل ال ةال  عن الماضي شيئان كال عن الحاضر شيئان 

أةها اإلخوة دةنك  ةيحارب من داخلون كقد مضى ذلك الاهد الذم ةمترع فيو السبلح البايد عن 
رة اإلسبلـن عندما كاف اإلسبلـ ةيحارب بأنو دةن عخلف أك دةن رجايةن اإلسبلـن البايد عن دائ

عذكركف كلمة رجاية ةومان ما كيف كاف اإلسبلـ ةوس ن بها مضى ذلك الاهد الذم كاف الملحد 
ةتباىي بالحادهن كةالن أف ال إلو كالكوف مادةن مضى ذلك الاهد أكلئك الناس أنفسه  قد ارعدكا 

بلمية عتجاكز مظاىر اإلسبلـ لدل المسلمين فابلنن كأخذكا ةابثوف باإلسبلـ أقناة جدةدة أقناة إس
 :من داخلو

مرةن باس  القراءة المااصرة التي ةحاكلوف أف ةجالوا من القر ف بواسطتها ككرة ةقذفونها فيما 
 .بينه  أرباب ىذه القراءة المااصرة

 .غني عن كل شيءكمرةن ةأعي من ةقوؿ إف السنة ال داعي إليها فكتاب اهلل ة

كمرة ةأعي ثالثه ةقوؿهلل قد غدل الفقو قدةمان قدةمان جدان كما أحوجنا إلى أف نجدده ككله ةحاكؿ أف 
 .ةنهش من ىذا الدةن من الجهة التي ةتمكن أف ةنهش منهان كالكل متقنعه بقناع اإلسبلـ

ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍ  كىالل وي ميًت ُّ نيورًًه كىلىٍو كىرًهى كلكن دةن اهلل لن ةيغلب على أمرههلل "ةيرًةديكفى لًييٍطًفئيوا نيورى الل  
اًفريكف"  كلكن شرؼه شرفنا اهلل بو ةنبغي أف ال نتقاعس عنو كةنبغي أف نال  كيف ةيأعي ىذا  اٍلكى

    .الدةنن كبأم كسيلةن ككيف ىو النهج الجدةد لمحاربة دةن اهلل

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 بي ثنووٜ اٌٌّٛل ثلػخ؟ً٘ االؽزف

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .قول اهلل عاالىكأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بت

 ..أٌما بادي فيا عباد اهلل

في مستهل كل شهر ربيع من كل عاـ عتجدد أشواؽ المؤمنين إلى حبيبه  المالطفى رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسل ن كعتضاعف الرغبة لدةه  في الرجوع إلى سيرعو كدراسة حياعو كالتبرؾ بهذه 

 .الرحمة التي أغدقها اهلل علينا في باثتو

جو ىؤالء الناس إلى ىذه المراعر في مستهل ىذا الرهر من كل عاـن ةتجدد أةضان ذلك كمع عو 
الجدؿ الاقي  الذم ال ةنضب  كال ةرةد أف ةنضب  بأمو من موازةن الال  كالنظر كالمنطعن حوؿ 

مدل شرعية االحتفاء كاالحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . كحوؿ مدل شرعية 
على اإلصغاء إلى سيرة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . في ىذه المناسبة من كل  اإلجتماع

عاـ عتجدد أنرطة باضو من الناس بأعيانه  ليناتوا سواد ىذه األمة باالستغراؽ في البدعة كالباد 
ن ذلك كلو ألنه  ةحبوف أف ةابركا عن حبه  لرسوؿ اهلل صلى  عن الررةاة كالاكوؼ على المحـر

 . عليو كسل ن في كل مناسبةن كمناسبة كالدعو كاحدة منهااهلل

كأنا أحب في ىذا الموقف أف أكض  لك  بضواب  الال  مدل شرعية ىذا الذم ةحتفل بو 
المسلموفن ال أقوؿ في ىذا الرهر من كل عاـ بل في كل مناسبة ككل ما أرادكا أف ةجددكا 

 .بياته  لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل 

ؤالء المجادلوف إف االحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل بدعةن فما ىي البدعة أةها اإلخوة؟ ةقوؿ ى
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 سلوى  ما ىي البدعة؟

البدعة فيما قالو الالماءهلل ىو طرةقة في الدةن أك الابادة مخترعةن ةراد بالسلوؾ عليها مضاىاة 
الراطبي للبدعة. إذان الررةاة مبالغة في التابدن ىذا ىو عارةف الالماء كفي مقدمته  اإلماـ 

البدعة ىي طرةقةه في الابادة ةخترعها اإلنساف على أنها في زعمو كةقينو عبادةن كىي ليست  
 .كذلك. ةضاىي بها أم ةيقلد بها شرةاة اهلل سبحانو كعاالى. ىذا ىو مانى البدعة

كوف بدعةن ألنها إذان الاادات التي ةاتادىا الناس في أقواله  أك سلوكاعه  المختلفة ال ةمكن أف ع
ليست طرةقةن في الابادة مخترعةن الثياب التي عتطور في حياة الناسن البيوت التي ةتطور عمرانها 
في حياة الناسن كسائل النقل التي عتطورن الدعوة إلى مؤعمرات كندكات كإقامة جاماات كعأليف  

في مانى البدعةن ألف  كتب كطباعتها كنررىا بين الناس .. كلها أمور مستجدة كلكنها ال عدخل
الناس الذةن ةفالوف ذلك ال ةخطر بباله  أنه  ةمارسوف من خبللها عبادةن الثيابن األبنيةن كسائل 

النقلن الاادات المختلفة المتطورة في المآكل كفي المبلبس كفي المؤعمرات كالندكات الالمية 
نها ال ةمارسونها على أنها عبادة  التي ل  عكن ماركفةن من قبل .. ليست بدعةنن ألف الذةن ةمارسو 
ن كالزكاة كنحو ذلك كلكنها عادات  .كالالبلةن كالحجن كالالـو

نا  ىذه الاادات باد ذلك عتفاكت في قيمتها عند اهلل عز كجل بمقدار نتائجها إةجابان كسلبان. 
ت التي فالمؤعمرات التي عاقد إذا كانت لها  ثاره مفيدة للدةنن عمله محبب كأمره جيد. كالندكا

عالب في فائدةو دةنية كعلمية ةرضاىا اهلل عمله جيد. كالجاماات التي عينرأ عمله جيده إذا كانت 
في خدمة الحقائع اإلسبلميةن أما إذا كاف ذلك كلو ةتجو إلى كيدو إلى اإلسبلـ أك محاربة لدةن اهلل 

ى عنها اهلل سبحانو عز كجل فهي أموره محرمةن ال ألنها بدعة كلكن ألنها عنتج  ثاران ال ةرض
 .كعاالى

كااف عاالوا نتساءؿهلل ىل الموالد التي ةجتمع الناس لئلصغاء إلى سيرة رسوؿ اهلل من خبللها ىل 
؟ إف كاف  ىي عبادة؟ كىل ةتالور المجتماوف أنه  بهذا ةمارسوف عبادةن كالحج كالالبلة كالالـو

ةتالور أف عداعي الناس ىنالك من ةاتقد ذلك فهو مبتدعه حقانن كلكن من ىو ىذا الذم 
كاجتماعه  من أجل عذكر سيرة رسوؿ اهلل كعجدةد محبتو في األفئدة؟ من ىو ىذا الذم ةتالور 

أنها عبادة من الابادات عيمارس كما ةمارس المسلموف صبلعه  كحجه  كزكاعه ؟ إطبلقان ىذا غير 
نو. فأما الذم ةقوؿهلل ال موجود .. كالذةن ةمارسوف عمبلن من األعماؿ ى  أدرل الناس بما ةاتقدك 
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ن متى دخلت قلبي؟ كمتى عرفت  إنك عاتقد أنك عمارس من خبلؿ ىذا المولد عبادة فهو مفتئته
أنني أعتقد أف ىذا التبلقي عبادة؟ أنا الذم أعل  أنني أقالد بها الابادة أـ أقالد بها نراطان 

 .اجتماعيان ةحقع خيران دةنيان 

قلبي حكمون مفتئته في حع اهلل سبحانو كعاالى  اإلنساف الذم ةفرض علي حكمون بل على
كشرعون لك أف عقوؿهلل إةاؾ أف عاتقد أف ىذا الامل عبادة من الاباداتن لك ىذان بل اعل  أنو 
نراطه إجتماعي كأنرطة اجتماعية كثيرة أخرلن كلكن ةيبتغى من كراء ذلك خيره دةنيه في ىذا 

ى الاين كالرأس. أما أف ةأعي من ةقـو كةقاد االجتماعن لك أف عقوؿ ىذا كىذا كبلـه ةوضع عل
كةكرر كال ةزاؿ ةكرر بأف ىذه الموالد بدع أك بدعة ألف الذةن ةجتماوف من أجلها إنما ةقالدكف 

أنه  ةمارسوف بها عبادة من الاباداتن مفتئتوف على اهلل عندما قرركا أف ةدخلوا قلوب الناس 
كعاالى البواطنن فبل ةالمها إال اهلل سبحانو كعاالىن كةفتئتوا على قلوبه  كقد أباد اهلل سبحانو 
 .كصاحب ىذا القالد كصاحب ىذا القلب

ث  إف االبتهاج بذكرل مولد رسوؿ اهلل من حيث ىو شاور باالبتهاجن ل  ةقل قائلهلل أنو أمره مبتدع. 
سببهان الراور باالبتهاج انفااؿه أةها اإلخوة كليس فال طوعي. مرت مناسبة عزةزة علي ابتهجت ب

أم شارت بسركر كفرح غامرن من الذم ةستطيع أف ةقوؿ باس  اهلل كباس  شرعوهلل أف ىذا الراور 
 بدعةن كىل أملك أف أصد ىذا الراور من الفؤاد؟

حسنان رسوؿ اهلل ابتهج بالمناسبة التي مرت في حياعو أال كىي مناسبة كالدعو. ريؤم المالطفى 
الذم ركاه اإلماـ أحمد كغيره بسندو  -دةث الالحي  كما كرد في الح  -صلى اهلل عليو كسل  

صحي ن ريؤم في ةـو الثاني عرر من شهر ربيعو األكؿ صائمان فسيئل عن سبب ذلك. قاؿهلل "ذلك 
 ."ةوـه كلدت فيو

انظركا إلى ابتهاج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في ىذه المناسبةن بل انظركا كيف عبر رسوؿ 
. فمن ىذا الذم ةملك أف ةالد أمة رسوؿ اهلل اهلل عن ابتهاجو بهذه ال مناسبة بالـو ىذا اليـو

صلى اهلل عليو كسل  عن االبتهاج بيـو كالدعو! ث  من ذا الذم ةملك أف ةالد أمة المالطفى 
صلى اهلل عليو كسل  عن التابير عن ىذا االبتهاج! ككيف ةكوف التابير عن ىذا االبتهاج ةا عرل؟  

 كيف ةكوف؟
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كسيلة للتابير عن ىذا االبتهاج أف ناود فنالغي إلى سيرة رسوؿ اهللن أف ناود ال شك أف خير 
فنالغي إلى شمائلو كحياعون أف ناود فنيثني على رسوؿ اهلل بما ىو أىلو أك نالغي على الثناء على 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بما ىو أىلو. ىكذا ةكوف االبتهاج بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى 

كسل ن كلكن على أف نال  كنحن نال  أف ىذا االبتهاج ليس عبادةن كابادات الالبلة  اهلل عليو
كالالـو كالحج كالنسك كغير ذلك ... كلكنو شاوره من االبتهاج غامر ةدعونا إلى نراطو اجتماعيو 

 .ةبتغى من كراءه خيره دةني

والد كمن ةادىا بدعان كلقد قلت لك  فيما أذكرهلل أنني دعيت مرة من قبل من ةنكر علينا ىذه الم
ديعيت من قبله  إلى مؤعمر ةياقد بمناسبة مركر كذا عاـ على كالدة محمد بن عبد الوىابن كلقد 
أينفع على ىذا المؤعمر مبلةين التي ال أحاليها كال أعلمهان أرسلت إلى الداعين أقوؿ له هلل إف 

 ن كلكن ةا عجبان كيف ىذا الامل بدعة فيما عقولوفن كمن مقتضى ذلك أف ال أستجيب لدعوعك
ةكوف ىذا الامل بدعةن عندما عكوف لالال  محمد رسوؿ اهلل ث  ةكوف عمبلن مبركران عندما ةكوف 

 لالال  محمد بن عبد الوىاب!؟ كيف ىذا؟

كيف ةكوف االحتفاؿ بذكرل محمدو رسوؿ اهلل بدعةن ث  ةكوف االحتفاؿ بذكرل مركر كذا عاـو 
مبلن مبركران مركوران كمأجوران؟! كما ىي القاعدة الالمية التي على كالدة محمد بن عبد الوىاب ع

قررت أف ىذا بدعة كىذا ليس ببدعة؟! أمره كاض ن كنحن ال ننكر عليه  ما فالوان ألننا نال  أف 
ىذا المؤعمر كأمثالو من المؤعمرات ليس عبادةنن كإنما ىو نراط اجتماعي ةيبتغى من كرائو خيره 

حن ال ننكر عليه ن كلكن لماذا ةينكركف علينا عندما نالن عن ابتهاجنا بمولد دةني إف شاء اهللن فن
 رسوؿ اهلل كما ابتهج رسوؿ اهلل في ةـو كالدعو؟ لماذا؟

نا . ةيرترط لكل احتفاؿ بمؤعمر أك ندكة أك لقاء ألم كاف أك مولدن أف ةكوف المجلس خاليان عن 
ىذا شرط البد منون ذلك ألف كل عادة من  المنكرات كأف ةكوف المجلس خاليان من المحرماتن

الاادات إنما عياد نافذةن مسموحان بها شرعان إذا ل  عختل  بهذه الاادة أعماؿه محرمةن فأما علك 
الموالد التي عيقاـ في باض الببلد الاربية األخرل كعريع فيها سفاىات كمنكرات محرمة فلسنا 

نها أبدانن كنحن أكؿ من ةينكرىا بل ننزه مولد سيدنا منها في شيءن كما ىي بالموالد التي نتحدث ع
 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  عنها

فاذا ما كاف المجلس نقيان صافيان عن الروائب ككاف سدل كلحمة ىذا المجلس اإلصغاء إلى 
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مراىد من سيرة رسوؿ اهللن مراىد من شمائل سيدنا رسوؿ اهللن اإلصغاء إلى مدح رسوؿ اهلل 
 عليو كسل  بالطرةقة الررعية التي أذف بها اهلل سبحانو كعاالى فبخو بخو بهذا الامل. كما صلى اهلل

أحسن ىذه الاادة التي عيثمر خيران دةنيان كبيرانن كك  رأةنا كنرل من منحرفين اصطلحوا مع اهلل في 
مع اهلل عز  مناسبات كهذه المناسبات في مناسبات موالدن كما أكثر ما رأةنا أناسان جددكا عهدى 

كجل أف ةلتزموا بأكامره باد شركدن كأف ةسيركا على صراطو باد انحراؼن كل ذلك بفضل 
 .اللقاءات التي ىي عادةن كلكنها عادةه مباركة عيحقع خيران دةنيان 

فاف قاؿ قائلهلل إف عخاليه ةـو الثاني عرر من ربيعو األكؿ لهذا الامل ىو البدعة. قلنا له هلل كمن 
نسى رسوؿ اهلل خبلؿ الااـ كلو فبل نذكره إال في ةـو الثاني عررن من قاؿ ىذا؟ من قاؿ لك  أننا ن

قاؿ لك هلل إننا ال نهرع إلى االحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل في كل مناسبة في عقودنا في زفافاعنا 
في أفراحنا في أعراحنا في كل مناسبة من قاؿ ىذا؟ على أف لهذا الرهر خالوصية ال عنكرن فاف 

 عز كجل قد فاكت بين األزمنة كما فاكت بين األمكنةن كإذا كاف ىنالك فضله لمكافو لسر اهلل
أكدعو اهلل فيو كارفةن كفضله لمكاف أكدع اهلل فيو سران عظيمان كالمكاف الذم ةثوم فيو رسوؿ اهلل 

وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن أفبل ةودع اهلل عز كجل سران في الزماف الذم ةذكرنا بيـو كالدة رس
 صلى اهلل عليو كسل ؟

ما الفرؽ أةها اإلخوة بين المكاف الذم ةحتضن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كىو قبرهن كالزماف 
الذم ةحتضن كالدة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كىو اليـو الثاني عرر من ربيعن قل لي ما 

قولوف كمن قاؿ لك هلل إننا نحتـر الفرؽ حتى عحتـر المكاف كال عحتـر الزماف. كلكن لاله  ة
 .المكافن إننا ال نحتـر ال مكانان كال زمانان 

ىذا القدر من الرد على ىذا الجدؿ كاؼو أةها اإلخوةن نحن ركاد عل  كال نجادؿ إال بال ن علك 
ىي البدعة كما قد عرفت  ماناىان كىذا االحتفاؿ أباد ما ةكوف عن البدعة ألنها عادة كليست 

أبى إال أف ةحك  على ضمائرنا كما ةحك  اهلل عز كجل بأننا نرةد بذلك عبادةن فه   عبادةن فمن
 .مفتئتوف كاذبوف

 .أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ِٓ أٍقف اٌَقبفبد االؽزفبي ث١َٛ ٌإل٠لى.. ٌّبما؟

 

 

نا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةارب
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ  كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو

على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد  صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن 
 .كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى

 ..أٌما بادي فيا عباد اهلل

اه اليـو الاالمي لئلةدزن كلتمنيت لو لقد احتفى الاال  في األسبوع الماضي كما عالموفن بما سم
 .أف الاال  احتفى بيوـو عالميو بضركرة الرجوع كاإلنابة إلى اهلل سبحانو كعاالى

ك  ةركؽ للنفس كك  ةنسج  مع الاقلن كالاال  ةتنبو إلى الرزاةا كالمالائب التي عحي  بو كعطوؼ 
ةتداعى فيو كةتواصى أفراده فيون  من حولو. ك  ةنسج  مع الاقل أف ةتنبو الاال  إلى ةـو عالمي
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بضركرة اإلنابة كالرجوع إلى اهلل سبحانو كعاالى. كما ل  ةتنبو الاال  إلى ىذا فاف ما ةسمى باليـو 
الاالمي لئلةدز كنحوه ليس إال سخافةن من السخافات كعمبلن ةستثير الضحك بل ةستثير 

 .االشمئزاز

سوط من سياط اهلل سبحانو كعاالى التي ةربي بها أليس عجيبان أف ةحتفل الاال  بيوـو عالمي ل
 !عبادهن ث  ال ةتنبو أفراد ىذا الاال  إلى اليد التي عهوم بهذا الالوت على ظهور الناس

أليس شيئان مثيران للضحك .. كأليس من أسخف السخافات أف نحتفل باليـو الاالمي لماالجة ىذا 
 لسوط؟السوط دكف أف نتنبو إلى اليد التي عحرؾ ىذا ا

كماذا ةالنع الاال  بل ماذا صنع عندما احتفل كاحتفى من أقالاه إلى أقالاه بيومو الاالمي 
 لماالجة ىذا المرض الفتاؾ ماذا صنع؟

 

 ىل عنبو إلى اليد التي عحرؾ؟

 ىل عنبو الاال  إلى اإللو الذم ةبتلي كةتوعد كةينذر؟

 ةقة الفاالة الالحيحة؟ىل أخذ الاال  عدعو للوقاةة من ىذا الببلء المهلك بالطر 

كلك  ةال  أف الاال  ال ةزاؿ ةراكح في مكانون كأف المتاة التي عسوؽ أفراد ىذا الاال  إال من 
رح  ربك ما عزاؿ عحركه  كعدفاه  إلى االنتحارن االنتحار السرةع أك االنتحار البطيءن ل  ةتغير 

كل نقير إال من رح  ربك كقليله من ىذا األمر شيءن كل  ةحوؿ الاال  كجهتو عن ىذا الهبلؾ شر 
 .ما ى 

ما ىو اإلةدز أةها اإلخوة؟ كقد سيئلت كأجبت باألمسن إنو المرض الذم ال ةال  أحد سرهن إال 
 .اهلل سبحانو كعاالى. قالواهلل إنو نقه أك فقد المناعة

قلناهلل ما ىي المناعة؟ قالوا ىي المناعةن ما ىي المناعة؟ كمن ىو الذم نسج حالن المناعة 
 لئلنساف؟ كمن ىو الطبيب الابقرم الذم اخترع ما ةسمى بالمناعة؟

ال أحد ةال  ذلكن ألف المناعة إنما ىي الحماةة الربانية لئلنساف من كل األخطار الجرثومية 
كالفيركسات كغير ذلك التي عحي  كعطوؼ بو بكل لحظةن ال أحد ةال  حقيقة ىذه المناعةن ذلك 
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كعاالى. فاذا شاء اهلل عز كجل أف ةبتلي عباده بالضراء باد السراء ألف صاحبها ىو اهلل سبحانو 
كإذا شاء اهلل عز كجل أف ةينزؿ ماليبةن ما ماحقة أك غير ماحقةو بابادهن سلب منه  ىذه النامة التي 

أكرمه  بها. فمن ذا الذم باد ذلك ةملك من ةايدىا له ؟ من ذا الذم ةستطيع أف ةغرس في  
 سر الذم ال ةالمو اإلنساف؟كياف اإلنساف ىذا ال

سلوا الذةن ةخترعوف المخترعات الاجيبة .. سلوا الذةن ةنالبوف السبلل  إلى أجواز الفضاء .. 
سلوا الذةن ةتباىوف باقوله  االية التي ةبدعونها كةنثركنها كةنرركنها .. سلوا سلوا كل ىؤالء 

ة من الوسائل باد أف ةحـر اهلل المخترعين عن المناعة ما ىي كىل له  أف ةوجدكىا بأم كسيل
 .. سبحانو كعاالى اإلنساف من نامتها؟ سلوى 

 

 .لن ةكوف الجواب على مستول الاال  كلو إال الاجز كالاجز كحده

فاذا كاف األمر كذلك أةها اإلخوةن فما ىو مانى احتفاؿ الاال  بما ةسمى اليـو الاالمي لئلةدز ما 
 ىو ماناه؟

ةرعوم الاال  كةستقي  باد االنحراؼن كةستيقظ باد طوؿ الرقادن ليس ليس لو أم مانى إال أف 
لهذا االحتفاؿ من مانى إال أف ةتنبو إلى ضركرة الرجوع كاإلنابة إلى اهلل الذم حاٌلن اإلنساف في 

 :حالن المناعة ىذهن ليس لهذا االحتفاؿ من مانى إال أف ةاود الاال  فيما ةتساءؿ

حيث ال نستطيع أف نرفع ىذا االبتبلء ال بأجهزةو علمية كال باختراعات لماذا ابتبلنا اهلل بهذا من 
 كال بتقنيةو كال بأم كسيلة من الوسائل؟ لماذا ابتبلنا اهلل بهذا االبتبلء؟

كالجواب ماثل كالجواب كاض هلل االنحراؼ عن صراط اهلل عز كجل .. االنحطاط في طرةع 
انية التي أمرنا اهلل سبحانو كعاالى بها .. االنحطاط الخطيئة .. التحلل كالتحرر من الضواب  اإلنس

 .في أكدم اإلباحية التي ال حد لها

ىذا ىو السبب الذم جال اهلل عز كجل ةبتلي عباده ىؤالء بهذا السوط الغرةب في أمرهن ىذا 
 .السوط ةتحدل عل  الالماءن كةتحدل اختراع المخترعينن كةتحدل عبقرةة الاباقرة كالمبدعين

درؾ الذةن ةحتفلوف باليـو الاالمي لئلةدز ىذه الحقيقةن ث  عناص  أفراد الاال  كعداعوا إلى إذا أ
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اليقظةن كإلى االلتزاـ بأكامر اهلل كالتوبة كاإلنابة إلى اهلل عز كجل فهذا مانىن سلي  لبلحتفاؿ بيـو 
 .اإلةدز

 ن كالمنالرفوف إلى أنواع أما كاألمر كما عالموفن مر ىذا اليـو كالااكفوف عاكفوف على إباحيته
الرذكذات التي عارفونها منالرفوف إلى شذكذى ن كالمجاىركف باختراؽ حدكد اهلل عز كجل ال 

  ةزالوف ةجاىركف .. ليت شارم ما مانى االحتفاؿ إذان باليـو الاالمي لئلةدز!؟

شرح  -ال أقوؿ في حدةث بل في أحادةث كثيرة  -رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  حذر كأنذر 
فيها بياف اهلل سبحانو كعاالى. أةن ى  الذةن ةقفوف في ىذا اليـو الاالمي ليتبينوا مانى كبلـ رسوؿ 
اهلل كليجالوا من كبلـ رسوؿ اهلل عبلجان ألمراضه  كمرىمان لجراحاعه . أل  ةقل رسوؿ اهلل صلى 

عنهما أف رسوؿ اهلل  اهلل عليو كسل  فيما ركاه ابن ماجو كالبيهقي من حدةث ابن عمر رضي اهلل
صلى اهلل عليو كسل  قاؿهلل "ةا مارر المهاجرةن خالاؿه خمس إف ابتليت  بهن كنزلن بك  كأعوذ 
باهلل أف عدركوىنن ما ظهرت الفاحرة في قوـو فاعلنوا بها إال ظهرت فيه  األكجاع" أم األمراض 

 بالسنين كشدة المأكنة "التي ل  عكن في أسبلفه ن كما نقالوا المكياؿ كالميزاف إال أخذى  اهلل
كجور السلطافن كما مناوا زكاة أمواله  إال حبسوا أك مناوا قطر السماءن كلوال البهائ  ل  ةمطركا. 
كال نقضوا عهد اهلل كعهد رسولو إال سل  اهلل عليه  عدكان من غيرى  حتى ةأخذ باض ما بأةدى ن 

 ."اهلل بأسه  بينه  كما ل  عحك  أئمته  بكتاب اهلل سبحانو كعاالى إال جال

ىذا كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  في حدةثو صحي ن كأكؿ ىذه الخالاؿ ىذا الببلء الذم 
قيل أف الاال  ةحتفي بيـو عالمي في خبلؿ الااـن كال كاهلل إف االحتفاؿ فيو الحتفاؿه سخيف 

ل  الثالثن ربما كاف فيه  مضحكن إال علك البقاةا الهامرية التي غدت اليـو جزءان مما ةسمى الاا
 .من التفت إلى اهللن كمن اعخذ سبيبلن لئلنابة إلى اهلل سبحانو كعاالى

كلكن عاالوا فانظركا إلى الاال  من مجموعون أةن ى  أكلئك الذةن ةتنبهوف إلى جذكر ىذه الماليبة 
ن ةتباىوف بما ممن قالوا أنه  ةقودكف الاال ؟ إنه  ةقودكف الاال  إلى الهبلؾن إف ىؤالء الذة

إف أمكنته  الفرصةن كنسأؿ اهلل سبحانو  -ةسمى النظاـ الاالمي الجدةد إنما ةقودكف الاال  
من خبلؿ نظامه  الاالمي ىذا إلى  -كعاالى أف ال ةمكنه  من ذلكن كىو على ما ةراء قدةر نا  

ظاىرة قيادة ىذا  الهبلؾ كإلى الدمار. كما مسألة ىذا المرض الذم ةجتاح الاال  إال ظاىرةن من
 .الاال  لآلخرةن إلى سبل الغواةة كالهبلؾ
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 .ىذه الحقيقة ةنبغي أف نالمها أةها اإلخوة

أما ما ةنبغي أف ندركو في حع أنفسنا نحنن نحن الذةن نمثل جزءان من ىذا الاال ن نحن 
عليو مثلو  المسلمينن فينبغي أف ندرؾ أف الاال  الغربي ةحقد على المسلمين اليـو حقدان ما حقد

 من قبل كلن ةحقد عليو مثلو من باد أةضان. لماذا؟.. ما ىو مالدر ىذا الحقد؟

الاال  الغربي بمقدار ما ةتباىى كةسكر بقيادعو كبقدراعو كبقوعو كبالمو كاختراعاعو كحضارعو التي 
تين ةال  عيٌدعى لون بمقدار ما ةتباىى بذلك ةرار أنو ةسير إلى الهبلؾ. الغرب ةال  ىاعين الحقيق

أنو كىو في أعلى قم  القوة كالقيادة كالحضارة كالال ن ةال  أف الخ  البياني لمجتماو ةسير إلى 
 :الهاكةة. كحسبك  من ذلك عامبلف اثناف

 

 .الاامل األكؿهلل ذكباف األسرة كنهاةتها كقد أعلن الاال  أف األسرة انمحقت

 .فتو المخدرات كأعلفتو األمراض النفسيةالاامل الثانيهلل أف الجيل الالاعد الجدةد جيله قد أعل

ث  جاء ىذا الببلء ااخر ليجتاحن كمن ث  فاف الجيل الجدةد الالاعد لن ةستطيع أف ةرث ىذه 
 .القيادة التي ةقود بقاةاىا اليـو الاال  الغربي

يادة إذان الاال  الغربي ةال  أنو ةهوم إلى االضمحبلؿ كالزكاؿ على الرغ  من أنو ال ةزاؿ ةمسك بق
 .الاال  علمان كقوةن كثقافةن كحضارة

كةنظر إلى الاال  اإلسبلمي كإذا ىو على الاكس عمامانن فالاال  اإلسبلمي بمقدار ما ىو بايده في 
الال  كبمقدار ما فقيره في الغنى كبمقدار ما متفرؽ كبمقدار ما متخلف كما ةقولوفن الخ  البياني 

ذلك ألف األسرة ما عزاؿ في ىذه المجتماات متماسكةن في حياعو ةدؿ على أنو ةسير صاودانن 
ككجود األسرة إنما ىو النواة للمجتمع الالال . كةنظركف فيجدكف أف ىذه المالائب التي عتمثل 

في المخدرات كالتي عتمثل في األمراض النفسية المختلفة كالتي عتمثل في ىذا الوباء الذم 
 .مأمن من ذلك كلو ةجتاحن نجد أف الاال  اإلسبلمي نسبيان في

إذان الاال  اإلسبلمي صاعد على الرغ  من عخلفون كالاال  الغربي ىاب  على الرغ  من سموه 
 .علميانن ىذا ىو مباث حقد الغرب على الاال  اإلسبلمي
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الرجاؿ ىناؾ .. كالالحفيوف كالقادة ىناؾ ةتهامسوف أف عليه  كى  ةاانوف من ىذه األمراض 
ئه  أف ةجدكا الاال  اإلسبلمي أسرع منه  إلى ىذا الفتكن أسرع منه  إلى الفتاكة أف ةجالوا عزا

ىذا الببلءن كلذلك فخططه  المكروفة كانت باألمس خفيةن كىي اليـو مكروفة عرمي إلى إىبلؾ 
األسرة اإلسبلميةن عرمي إلى غزك الاال  اإلسبلمي بأسباب األمراض النفسية المختلفةن عرمي إلى 

 .اإلسبلمي بفيركس اإلةدز عل  ذلك من عل  كجهل ذلك من جهل حرب كغزك الاال 

ن كإذا كاف األمر كذلك كأظن أف ما أعلمو  ىذا كلو مظهره لحقد الغرب على الاال  اإلسبلمي اليـو
من ىذا ةال  حكامنا المسلموف أضااؼ ذلكن فما عندى  من علـو ككثائع دالة على ىذا 

فما النهج الذم ةنبغي أف نسلكو؟ كما السبيل الذم  أضااؼ ما لدمن كإذا كاف األمر كذلكن
 ةنبغي أف ننهجو؟ كما الحبل الذم ةنبغي أف نتمسك بو؟

 

الغرب ةحتفل باليـو الاالمي لئلةدز كىو ةراكح في مكانون أما نحن فنحتفل لناود إلى اهللن لنتوب 
فهان أف ناود إلى اهلل عودان إلى اهلل عز كجلن لنجدد البياة مع اهلل قادةن كشابان كفئاتو على اختبل

حميدانن أف نالل  حالنان كأف نتوب إلى اهلل عز كجل حتى ال ةتمكن الغرب أف ةالل إلى نفاثة 
حقده في حقنان حتى عبقى أسرنا  منةن كلن عبقى أسرنا  منة إال في حمى األخبلؽن إال في حمى 

سرة أف عبقى في مأمنو من خط  الفضيلةن إال في حمى الابلقة الزكجية المقدسةن كال ةمكن لؤل
ن إال إذا كانت األخبلؽ اإلسبلمية ىي الحمى األكحد لحماةة ىذه  أعدائنا مررقين كمغربين اليـو

 .األسرة

ةنبغي أف نال  أف كل السبل التي عودم إلى فت  السبل الخلفية إلى أم متاة ةنبغي أف عسدن 
نرطة التي من شأنها أف عفت  السبل الخلفية كةنبغي أف ننظر إلى كل الفئات ككل الوسائل ككل األ

فتجال الغرب ةتسرب من ىذه السبل الخلفية إلينا؛ لبذر بذكر الهبلؾ فيما بيننان ةنبغي أف عسد 
ىذه السبل الخلفية كلهان ةنبغي أف نتااكف جمياان على كل المستوةات لاودو حميدو إلى اهلل سبحانو 

 .النهج كعاالىن كل الفئات ةنبغي أف عنهج ىذا

كما أعتقد إلى أننا جمياان ندرؾ ىذه الحقيقةن فمن  ب إلى اهلل كالتـز ىذا النهج فقد برىن على 
أنو ةقف في كجو الغرب كةضع المتارةس الحقيقية في سبيل أف ال ةالل الغرب بأحقاده إلينان كمن 
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ماءن كعجاىل أعرض عن ىذا كسار كال ةزاؿ ةسير في طرةع التحلل كاإلباحية بأم اس  من األس
 .الخلع كالفضيلةن فلنال  أنو مرترؾ مع الغرب في الكيد ألمتو

 .أقوؿ قولي ىذا كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى أف ةهدةنا سواء صراطو المستقي  فاستغفركه ةغفر لك 
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 اٌطبػخ اٌّجوٚهح اما اٍزٍيِذ اهرىبة ِؼظ١خ غلد ِؼظ١خ

 

ةقوؿ موالنا سبحانو كعاالى في محك  عبيانوهلل }اٍلحىجُّ أىٍشهيره مىٍاليوماته فىمىٍن  أما بادن فيا عباد اهلل 
[. الفسوؽ كما ُٕٗ/ِفػىرىضى ًفيًهن  اٍلحىج  فىبل رىفىثى كىال فيسيوؽى كىال ًجداؿى ًفي اٍلحىجٍّ ]البقرةهلل 

حىر ـ كنهى عنون كىا عالموف ىو الرركد كالخركج عن أكامر اهلل سبحانو كعاالىن كالتلبُّسي بما قد 
أنت  عركف كعسماوف كيف أف اهلل سبحانو كعاالى ةنهى عن الفسوؽ في الحجن كالنهي عن الفسوؽ 
في الحج شامل لحالتين اثنتين؛ أف ةتلبس اإلنساف أثناء مناسكو بالفسوؽن أك أف ةكوف اعجاىيو 

نهى اهلل سبحانو كعاالى عنون إلى الحج كسيريه إليو متلبسان بالفسوؽ. كبلىما داخل في ىذا الذم ة
فمن كجد أف الطرؽ إلى الحج لبيت اهلل الحراـ مغلقةن كليس أمامو إال طرةعه فيو فسوؽن كفيو 

عاليافن فقد علبس بهذا الذم نهى اهلل عز كجل عنون عمامان كما لو ارعكب أسباب الفسوؽ أثناء 
ية على قاعدة ال نال  فيها خبلفان؛ مناسك الحج كأدائو لو  كمن ىنا اعفع علماء الررةاة اإلسبلم

كىي أف الطاعة المبركرة إذا استلزمت ارعكات محـر عحولت الطاعة من جراء ذلك إلى مااليةن 
كعحوؿ استحقاؽ الطائع المثوبة إلى استحقاقو الاقاب من جراء ذلكن الماالية التي عتوقف 

إلنساف الذم ةرةد أف ةاللي صبلة الطاعة عليها عػيٍهًدر مانى الطاعةن كعيًحيليها إلى مااليةن فا
ةتقرب بها إلى اهلل عز كجلن إذا التزمت صبلعو أف ةغتالب أرضان كةقفى فيالليى عليهان عحولت 

صبلعو إلى مااليةن كعحوؿ األجر الذم كاف ةنتظره إلى عقاب ةنبغي أف ةتوقاون بل في الفقهاء من 
كجل على أف عغتالب مالحفان من  قرر بطبلف ىذه الالبلةن كإذا عوقفت عبلكعك لكتاب اهلل عز

فيما عظن كىي عبلكعك لكتاب  -صاحبو فتقرأ فيو دكف إذف منو عحولت الطاعة التي عتلبس بهان 
إلى ماالية  قاعدة ةنبغي أف نارفها عتحقع في كل أنواع الطاعات؛ ما من طاعة  -اهلل عز كجل 

طرةقان مبركرانن كأف ةكوف سبيلك إلى  عؤدةها لتتقرب بها إلى اهلل إال كةرترط أف ةكوف الطرةع إليها
أداء ىذه الطاعة سبيبلن صافيان عن شوائب المحرماتن ةنبغي أف نال  ىذه القاعدةن إذا علمناىا 

فلنتساءؿهلل ما حك  الحج الذم ةتوق ف على ميحىر ـ؟ الذم ةتوقف على فسوؽ ةرعكبو الحاج؟ مما 
ن اإلنساف الذم سيٌدٍت أمامو السبل لبلوغ ال رةب فيو ف ىذا الحج ةتحوؿ من طاعة إلى ماالية

بيت اهلل الحراـن كل  ةجد أمامو إال سبيبلن كاحدان؛ سبيل دفع الرشوة لزةدو من الناسن ةنبغي أف 
ةال  أنو إف فال ذلك فانو قد حو ؿ ىذه الطاعة الكبرل المبركرة إلى ماالية؛ ذلك ألنو رب  بين 

ـ باالعفاؽن كاهلل طيب ال ةقبل إال طيبان ةا عباد اهلل  كما ىذه الطاعة المبركرة كىذا الامل المحر 
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أكثرى الذةن ةػيٍهرىعوف في ىذا الاالرن في ىذه السنوات حجاجان إلى بيت اهلل الحراـن كى  ةرعكبوف 
في طرةقه  إلى ىذه الطاعة ىذه الماالية الخطيرة؛ الرشوةن كالرشوة أمر محـر كما عالموفن 

ألسواؽ السوداء رشوة من أخطر أنواع الرشواتن ال ةجوز لئلنساف أف التأشيرات التي عباع في ا
ةتقرب إلى اهلل بما قد حرمون ال ةجوز لئلنساف أف ةتقرب إلى مواله كخالقو بماالية حذ ره اهلل 

سبحانو كعاالى منهان أكلئك الذم ةتجهوف كةػيٍهرىعوف إلى بيت اهلل الحراـ حجاجانن كةتقن اوف بأقناة  
ل الواحدي منه  نفسو صاحب صناة؛ جزارانن صاحبى صناة ةحتاج أكلئك الناس إلى كاذبة؛ ةجا

أصحابها ىناؾن كما ىو من ىذه الالناة بريءن كال عبلقة لو بها ق ن كىو إف ذىب حاجان إلى 
بيت اهلل الحراـ لن ةمارس ذلك بركل من األشكاؿن عمل محـر عدخل في شهادة الزكر 

طبلقان إلنساف أف ةتقرب إلى اهلل بحج أك صبلة أك نسك عن طرةًع كادعاءات الزكرن كال ةجوز إ
أمرو حر موي اهلل سبحانو كعاالى عليون ىذا ما ةقرره فقهاء الررةاة اإلسبلميةن بل ىذا ما قرره بياف اهلل 
عز كجل عندما نهى عن الفسوؽ في الحجن عندما أمر بأف ةكوف ىنالك فاصل بين الحج المبركر 

ء كاف الفسوؽ في الطرةع إليون أك كاف الفسوؽ داخبلن في مناسك الحج  عندما كالفسوؽن سوا
عكوف القالود متجهة إلى مرضاة اهللن صافية عن حظوظ النفس ال ةمكن للحاج أف عنزلع قدماه 

ن ال ةمكن أف ةبذؿ مالون كال أف ةبذؿ جهده في عمل ةيخي ل إليو أنو ةتقر ب بو إلى  إلى ىذا المحـر
و إنما ةرعكب بذلك عمبلن محذكرانن نا  حجو صحي ن كلكنو ال ةملك أم ثواب على ىذا اهللن كى

الحجن بل إنو ةتحم لي بدالن عن الثواب الوزر كالاقابن كةنبغي أف نال  أنو ال عااريضى بين أف عكوف 
الابادة صحيحة كأف ةتحمل اإلنساف الوزر عليهان الالبلة في األرض المغالوبة صحيحة عند 

ر الالماءن كلكن ال ثواب للماللي عليهان بل ةتحمل الوزر بسبب أنو شىغىل بهذه الالبلًة جمهو 
أرضان ليست ملكان لون كدكف إذف صاحبهان كعبلكة القر ف عمل مبركرن لكنك لو أخذت مالحفان 
لتقرأ بو كتاب اهلل عز كجل دكف إذف صاحبون بل أعلن لك أنو غير راضو بذلكن فاف عبلكعك 

عز كجل عكوف مناط كزرو كعقاب؛ ألنك ربطت بين طاعة كماالية. كحقوؽ اهلل مبنية  لكتاب اهلل
 على المسامحة لكن  

حقوؽ الاباد مىٍبنية على الميراح ة. ال عيالىلٍّ في األرض المغالوبةن كإنك إف صليت فاهلل سبحانو 
خرةن  أمر الحج كعاالى ةستغني عن صبلعك ىذهن لكنو ةيحىمٍّليكى كزران بسبب إىدارؾ لحقوؽ اا

إلى بيت اهلل الحراـ داخل في ىذه القاعدةن كلقد ذكرتي ىذا في الااـ الماضي كالذم قبلون كلقد 
في كتابات كمناسباتن كمع ذلك أنظر كأسمع كإذا بهذه الظاىرة  -ةا عباد اهلل  -بػىيػ ٍنتي ذلك 
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فاوف الرشاكل كى  ةتالو ركف أنه  الميحىر مة عتنامى بدالن من أف عتقله كعتراجعن ما أكثرى الذةن ةد
ةرحلوف حجاجان إلى بيت اهلل الحراـ ليكتسبوا األجرن ما أكثرى الذةن ةرعدكفى أقناة الالناعات 

المختلفة التي ال عبلقة له  بهان أم ةلبسوف أقناة الزكر التي حرمها اهلل سبحانو كعاالى من أجل 
اـ. ىذا األمر ال ةمكن أف ةياالىجى إال بالرجوع أف ةذىب حاجان إلى بيت اهلل الحر  -فيما ةزع   -

إلى الدكافع الخفيةن عندما عكوف الدكافع الخفية للابادة كالحج إلى بيت اهلل الحراـ صافيةن عن 
الروائبن ال ةػيٍبتىغى بها إال مرضاةي اهللن األمر محلوؿن كاالنقياد إلى أمر اهلل عز كجل نافذن كلكن 

عبادةن كالهدؼي من كراء ذلك عنفيذى حظ من حظوظ النفسن عغذةةى  عندما عكوف الالورةي صورةى 
شهوة من شهوات النفسن فما أكثر الذةن ةستماوف ىذا الكبلـ ث  ةضربوف عنو صفحانن كاهلل عز 

  ؿ قولي ىذان كأستغفر اهلل الاظيكجل طيب ال ةقبل إال طيبان. أقو 
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 ٚاإللجبي ا١ٌٗ ػالِبد اٌزٛعٗ اٌٝ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

لو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

الناس على أف ةتبينوا مدل عوجو الناس إلى اهلل سبحانو كعاالى كإقباله  إليو من خبلؿ  دأب
إزدحاـ المساجد بالماللين كإقباله  إليها في أمسيات ىذا الرهر المبارؾ كمع فجر كل ةـو منو 
فاف كجدكا ىذه الظاىرة كإف كجدكا المساجد مزدحمة بالماللين الراكاين الساجدةن فهموا من 

ف الناس مقبلوف إلى اهلل مستقيموف على صراط اهلل عز كجل بايدكف عن مطارح التيو ذلك أ
كالضبلؿ كالغفبلتن كال شك أف الابادات إذ ةػيٍقًبلي إليها اإلنساف مظهر من مظاىر القرب من اهلل 
سبحانو كعاالى كلكن الابادات ال عقرب اإلنساف إلى اهلل عز كجل إال إذا عحققت نتائجها كظهرت 

مراعها ك ثارىان كنتائج الابادات على اختبلفها أةان كانت إنما ىي ظهور الالبلح في المجتمع ث
كغياب الفساد كأسبابو منو فاذا كيًجدىٍت مظاىر الابادات كفاضت المساجد بالماللينن بالراكاين 

ات ال الساجدةن القائمين كلكن بقي الفساد مستررةان كبقيت مظاىر الالبلح غائبة فاف ىذه الاباد
كمن الناس من ةاجبك ”عقرب أصحابها إلى اهلل شركل نقيرن أل  عقرؤكا قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل 

ن ةاجبك قولو كةرهد اهلل عن “قولو في الحياة الدنيا كةرهد اهلل على ما في قلبو كىو ألد الخالاـ
كىو ألد ”كهلل طرةع عباداعون عن طرةع مظاىر إقبالو إلى اهلل كلكن اهلل عز كجل ةقوؿ باد ذل

كإذا عولى ساى في األرض ليفسد فيها كةهلك الحرث ”ن لماذا! جاء التاليل باد ذلك “الخالاـ
كىو ةقوؿ فيما ركاه الطبراني من  rن أل  عسماوا قوؿ رسوؿ اهلل “كالنسل كاهلل ال ةحب الفساد

إال بادا.  حدةث عبد اهلل بن عباسهلل من ل  عنهو صبلعو عن الفحراء كالمنكر ل  ةزدد من اهلل
عباد اهلل لئن كاف في الناس من ةجال من امتبلء المساجد في ىذا الرهر بالماللينن بالراكاين 
الساجدةن مقياسان على صبلح المجتمع كقرب الناس إلى اهلل عز كجل فانني أعتقد أف المقياس 

ـ كأف مظاىر غير ذلكن المقياس ىو أف ننظر فنجد أف التوجو إلى الالبلح ةزداد مع الزمن كاألةا
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الفساد بأشكالو كأنواعو المختلفة عضمر كال عزاؿ عضمرن ىذا ىو الدليل على عقرب عباد اهلل عز 
كجل إف في ىذا الرهر أك في غيره إلى اهلل سبحانو كعاالىن عندما أنظر فأجد أف الرشوة قد 

القانوف كشىل  اختفت بكل أنواعها ما بين الراشي كالمرعرين ىذا الببلء الذم شىل  فاعليات 
فاعليات الررائع عندما أجد أف ىذه الرشوة قد اختفت من عاامل الناس باضه  مع باض 

أستطيع أف أدرؾ أف ىؤالء الناس ةتقربوف إلى اهلل زلفى كأف اهلل سبحانو كعاالى ةقبل منه  طاعاعه  
ت الغش كما كعباداعه ن عندما أنظر فأجد أف الغش قد غاب كأف التجار قد أقلاوا عن عمليا

أكثرىا مع المستهلكين كأف الغش قد غاب مما بين المرترةن كالبائاين عندئذو أستطيع أف أدرؾ 
أف ىؤالء الناس ةتقربوف إلى اهلل عز كجل بقربات مقبولة كأف صلواعه  مقبولة كأنه  عندما ةػيٍهرىعوف 

ن عندما أنظر إلى المرافي إلى المساجد عيسىج لي أعماله  بالقبوؿ غدان عند اهلل سبحانو كعاالى
الاامة فأجد أف األطباء المناكبين ةاكفوف على خدمة المرضى كقد أقلاوا عن حظوظه  كما أكثر 

الحظوظ في مثل علك الحاالت كعندما أنظر إلى الممرضين ذكوران كإناثان فأجدى  قد كقفوا 
في علك الليالي ساعات عمله  على خدمات المرضى باخبلص كبالدؽ ةقفوف جهودى  ساعاعه  

على خدمة المرضى كقد أقلاوا عن حظوظ أنفسه  كأقلاوا عن التبلقي الخفي الذم قد ةكونوا 
فيما بينه  أستطيع أف أدرؾ أف ىؤالء الناس ةتقربوف إلى اهلل بقربات مقبولة كأف صلواعه  مقبولة 

المزركعات أعأمل فيه   عند اهلل سبحانو كعاالىن عندما أنظر إلى المزارعين كإلى الذةن ةستنبتوف
فأجدى  قد أقلاوا عن عغذةة نباعاعه  التي ةستنبتونها بالمسمـو التي عجال ىذه المزركعات جميلة 
عتألع في أعين الناظرةن كلكنها عسرم بالسمـو المهلكة إلى بطوف ااكلينن عندما أجد أف ىؤالء 

لذم ةغضب اهلل سبحانو كعاالى المزارعين كالمستنبتين للمزركعات قد أقلاوا عن ىذا الامل ا
أستطيع أف أدرؾ أف صلواعه  مقبولة كأف قرباعه  مقبولة كأنها محفوظة له  ةـو ةقـو الناس لرب 

الاالمينن عندما أنظر إلى أصحاب المداجن فأجد أنه  قد أقلاوا عن نفخ الفرارةج باألغذةة 
ـو كما أكثرىا كما أخطرىا في بطوف الهرمونية كما عالموفن ىذه األغذةة المهلكة التي عنرر السم

ااكلينن عندما أجد أف الخوؼ من اهلل عز كجل جاله  ةقلاوف عن ىذا األمر أستطيع أف أدرؾ 
 أف قرباعه  مقبولة كأف قيامه  في ىذا اؿ

شهر المبارؾ مقبوؿ كمأجور كأف اهلل سبحانو كعاالى لن ةضيع له  عمبلنن عندما أنظر إلى أصحاب 
ن إلى أصحاب الغنى الواسع الواسع كأعأمل في حاله  كإذا به  ةاكفوف على عػىبػىيًُّن الماؿ الوفير

حقوؽ اهلل سبحانو كعاالى في ىذه األمواؿن سرعاف ما ةتبينونها كةحسبونها ث  ةقبلوف بها إلى 
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أصحابها الفقراء الماوزةن الذةن جاله  اهلل عز كجل ككبلء عنو في قبض ىذه القربات كفي 
ه الحقوؽن ىو حع اهلل سبحانو كعاالى كلكن اهلل عز كجل جال الوكالة في ذلك لاباده استبلـ ىذ

الفقراء الماوزةنن عندما أنظر فأجد أف ىؤالء األغنياء الذةن فاض لدةه  الماؿ حتى لكاد الاد ال 
ر ةستطيع الاد أف ةحاليو عندما أنظر فأجد أنه  ةلتفتوف إلى حع اهلل في ىذه األمواؿن عندما أنظ
فأجد أنه  ةػيقىدٍّميوف ىذا الحع بالغان ما بلغ إلى أصحابو أستطيع أف أستبرر كأقوؿ إف المجتمع 

بقضو كقضيضو ةتجو إلى مرضات اهلل سبحانو كعاالى كإف صلواعه  لمقبولة كإف ركوعه  
كسجودى  كل ذلك مأجور كمقبوؿ عند اهلل سبحانو كعاالىن حع اهلل في األمواؿ أةها اإلخوة حع 

طير خطيرن عندما ال ةخرجو صاحبو من مالو كةاطيو لمن ككله  اهلل عز كجل بقبضو عنو فاف اهلل خ
عز كجل ةجال من ىذا الحع سمان ناقاان لمن ةاكف على استبلـ ىذا الحع كاغتالابو من أصحابو 

رسوؿ كعدـ الرجوع بو إلى من أمر اهلل سبحانو كعاالى أف ةااد إليه  ىذا الماؿن أل  عسماوا قوؿ 
هلل إف اهلل جال في أمواؿ األغنياء بالقدر الذم ةسع فقراءى  كإف الفقراء إذا جيًهديكا فجاعوا rاهلل 

أك عركا إنما ةكوف ذلك بما ةفالو أغنياؤى  كإف اهلل محاسبه  على ذلك حسابان شدةدان. أرأةت  
قدر الذم ةسع فقراءى ن إلى ىذا الكبلـ الدقيع ةا عباد اهللهلل إف اهلل جال في أمواؿ األغنياء بال

أم لئن نظرت فوجدت أف الفقر ةزداد فاعل  أف أمواؿ الفقراء ل  عتلفن ال عزاؿ موجودة كلكنها 
موجودة في أةدم أناس  خرةن أمواؿ الفقراء موجودة في أةدم األغنياء كإف هلل حكمة كأم  حكمة 

فتنة كابتبلء لؤلغنياء كلكي في ذلكن جال أمواؿ الفقراء في جيب األغنياء لكي ةكوف الفقراء 
ةكوف األغنياء فتنة كابتبلء للفقراءن عندما أنظر فأجد أف ىذه المقاةيس التي حدثتك  عنها عنبؤ 

أف الفئات المختلفة في مجتمااعنا عتجو في أنرطتها إلى األعماؿ الالالحة إلى خدمات المجتمع 
ةا أةها الرسل كلوا من ”عندما قاؿهلل المختلفةن عتجو إلى عنفيذ ما أمر اهلل عز كجل بو الرسل 

ن ىذا ىو الامل الالال ن الامل الالال  أف عخدـ المجتمعن أف عخدـ “الطيبات كاعملوا صالحان 
أمتك فبل عكوف سببان لببلء ةسرم إليهان ال عكوف أنرطتك التجارةة كاالجتماعية المختلفة سببان 

ىن عندما أنظر فأجد أف فئات المجتمع قد لببلء عنرره كعنثره في صفوؼ عباد اهلل سبحانو كعاال
اعجهوا إلى ىذا الذم ذكرعو لك ن متجهين إلى الالبلح الذم أمر اهلل عز كجل بو مبتادةن عن 

“ كىو ألد الخالاـ”أكلئك الذم أخرجه  اهلل عز كجل من دائرة الرضا عنه  عندما قاؿ عنه هلل 
ك الحرث كالنسل كاهلل ال ةحب كإذا عولى ساى في األرض ليفسد فيها كةهل”لماذا؟ قاؿهلل 

عوجو في حياعك إلى اإلصبلح كالالبلح كابتاد عن الفساد كاإلفساد قليل من الابادات “. الفساد
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ةكفيكن أما إذا أكغلت في الفساد كاإلفساد في سبيل حظوظ نفسك فانك لو مؤلت طباؽ 
 لاظي  فاستغفركه ةغفر لك األرض عبادات ال ةقبلها اهلل منك غدانن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل ا

 

 

 

 

 

 

 شوٚؽ طؾخ اٌؾظ ٚٚعٛثٗ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 هلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول ا

 

دأب كثير من الخطباء كالوعاظ كالمرشدةن في مثل ىذه األةاـ من كل عاـ على عرجيع الناس 
إلى التوجو إلى بيت اهلل الحراـ ألداء نسك الحج كإلى إةقاظ مراعر الروؽ كالتوؽ إلى بيت اهلل 

ى  لو كسل . كالحقيقة أف الناس أك أكثرى  الحراـ كإلى مثول سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعل
ل  ةاودكا اليـو بحاجة إلى من ةرجاه  إلى أداء ىذا النسك كل  ةاودكا بحاجة إلى من ةوقظ في 

قلوبه  أك بين جوانحه  مراعر الروؽ إلى بيت اهلل الحراـن فلقد سىهيلىٍت أسباب القياـ بهذا 
  التوجو متسابقين بل متزاحمين إلى أداء ىذا النسك كعكاثرت المالال  المختلفة التي عقتضيه
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النسكن كثيركف منه  قد أدكا فرةضة الحج مثنى كثبلث كرباع كالكثير ممن ل  ةؤد باد فرةضة 
ىذا الحج ل  ةكلفه  اهلل سبحانو كعاالى بها كل  عتحقع فيه  شرائ  كجوبها كلذلك فاف األحرل 

وجهوا الناس إلى الررائ  التي البد من عوفرىا لالحة بأمثالنا من الخطباء كالموجهين كالوعاظ أك ة
الحجن أحرل بنا أف نوجو الناس إلى الررائ  التي البد من عوفرىا لكي ةالب  الحج إلى بيت اهلل 
ن ىذا ما ةنبغي أف ةدأب عليو المرشدكف كالخطباء كالوعاظ في ىذا  بالنسبة له  مباحان غير محـر

ا ركاه الدةلمي في مسند الفردكس من حدةث أنس رضي اهلل الاالر كصدؽ رسوؿ اهلل القائل فيم
قاؿهلل ةأعي على الناس زماف ةحج فيو األغنياء للنػزىة كالمتوسطوف للتجارة كالقراء للرةاء rعنو أنو 

كالفقراء للمسألةن كىا نحن نرل مالداؽ ما قالو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  بأبي 
و الناس إلى ضركرة االلتزاـ بسل  األكلوةات عندما ةجد أحدنا ىو كأمين أحرل بنا أف نوج

المالال  الدةنية كقد عزاحمت كعاارضت ما السبيل في ىذه الحالة ىنالك قانوف شرعي ةػيلىخ هي 
بهذا الراارهلل ضركرة اعباع سل  األكلوةات في المالال . إننا في موس  الحج نطوؼ بالمساجد أك 

ا قد خلت من خطبائها كخلت من أئمتها كننظر أك كنبحث عن البدةل بأكثرىا فنجد أف كثيران منه
فبل نجد بدةبلن ةحل شرعان محل ذلك الذم غاب عن كظيفتو متجهان إلى بيت اهلل الحراـن نتفقد 
الوظائف كالقائمين عليها في الدكائر فنجد أف كثيران منه  قد غاب عن أداء كظيفتو كعاطلت من 

ذ كل كاحد منه  إجازة ليرة  نفسو بها عحت غطاء الحج إلى بيت جراء ذلك مالال  الناس أخ
اهلل الحراـ كلالو حج  مرة كأخرل كثالثةن ننظر فنجد أف كثيرةن ممن ةتجهوف متسابقين إلى بيت 
اهلل الحراـ ةغطوف أنفسه  لتبرةر حجه  بحرؼ ليسوا منها في شيء كال ةتأعى منه  القياـ بأم 

كا مبرران للذىاب حجاجان إلى بيت اهلل الحراـ كنحن نال  كةنبغي أف شيء منها في سبيل أف ةجد
ةال  كل مسل  أف ىذا عزةيف محـر كأنو ةيحىمٍّلي صاحبو عقوبة ككزران بدالن من أف ةيحىمٍّلى صاحبو 
مثوبة كأجرانن نا  ةا عباد اهللن ننظر فنجد أناسان ةبتاعوف عأشيرة الدخوؿ بسوؽ السوداءن ةبتاعوف 

ت الدخوؿ بأضااؼ ما كل فىٍتن كلقد ذكر الفقهاء في باب الحج عن عاداد شركطن ال أقوؿ عأشيرا
كجوب الحج بل صحة الحجن ةرترط أف ال ةتسبب عن حجو دفع الرشاكمن ىذا ما ةنبغي أف 
ننبو إليو الناس ةا عباد اهللن كثيركف ى  الذةن ةتجهوف في مثل ىذه األةاـ حجاجان إلى بيت اهلل 

كقد عحملت ذممه  دةونان مالية ألناسن ىل استأذنوا الدائنين في أف ةسافركا متجهين إلى الحراـ 
حج بيت اهلل الحراـ كى  مدةنوف له ؟ أجمع الفقهاء على أنو ال ةجوز للمدةن أف ةسافر من بلده 

أف ةسافر  إال باذف الدائن فاف أذف لو سافر أةان كاف سفره لدنيان أك لدةن كإف ل  ةأذف لو ال ةجوز لو
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حتى كلو ل  ةكن قد حج إلى بيت اهلل الحراـ باد. عباد اهلل أصل كل عبادة كأساس كل قربة 
ن صدؽ “كما أمركا إال ليابدكا اهلل مخلالين لو الدةن”اإلخبلص هلل عز كجل كصدؽ اهلل القائلهلل 

وا لقاء ربو قل إنما أنا برر مثلك  ةوحى إلي أنما إلهك  إلو كاحد فمن كاف ةرج”اهلل القائلهلل 
أم ال ةمزج عوجهو إلى الابادة برغبة دنيوةةن ال “ فليامل عمبلن صالحان كال ةررؾ بابادة ربو أحدان 

كخرؽ  rةمزج حجو إلى بيت اهلل الحراـ بماللحة دنيوةة كتلك المالال  التي عددىا رسوؿ اهلل 
لنا إلى اهلل عز كجل ككقفنا بها أسوار الزمن مابران عن كاقانا في ىذا الاالرن أجل عباد اهلل إذا رح

بين ةدةو غدان كاطلع على قلوبنا فوجد فيها نبضات اإلخبلص كحرقة التوجو إلى اهلل فقد غفر 
الذنوب كلها كلكن إف رأل اهلل عز كجل في فؤاد الابد أماًنيى كأغراضان كمالال ى كأىدافان دنيوةة 

 أخرل مزجها بالطا

 أغنى الررةكين عن ىذه الابادة التي ةؤدةها ىذا عات التي أمره اهلل عز كجل بها فاف اهلل
اإلنسافن ىذا ما ةنبغي أف نلفت أنظار الذةن ةتسابقوف في ىذا الاالر حجاجان إلى بيت اهلل 

الحراـ. شيءه  خر ةنبغي أف أقولو لنفسي كأقولو لكل منك ن كثيركف ى  الذةن ةتقلبوف خبلؿ الااـ 
المااملةن أغذةة فاسدة ةقدمونها إلى الفقراء كالمحتاجين  بكثير من المااصي المحرمةن ًغشٌّ في

مما ةسبب األمراض المختلفة التي عارفوفن حقوؽ ةأكلونها ألصحابها في سبيل جمع مزةد من 
الماؿ كفي سبيل عحقيع مزةد من الرعونات كالرهوات فاذا جاء موس  الحج إلى بيت اهلل الحراـ 

يلقي بذنوبو ىناؾ كةاود طاىران مطهران منها ألنو سمع أف الحج شد  الرحاؿ إلى ىناؾ موقنان أنو س
المبركر ةغفر الذنوب كلهان نا  الحج المبركر ةغفر الذنوب كلها أك ةغفر اهلل عز كجل لالاحبو 

الذنوب كلها لكن أم ذنوبن الذنوب التي عكوف بين الابد كربون الذنوب التي ةكوف اإلنساف قد 
ن أما حقوؽ الاباد كما أكثر الحقوؽ التي ةهدرىا اليـو مسلموف أىدر من خبللها حقوؽ اهلل

إلخوانه  كال أرةد أف أعددن كلك  ةالمهان فهذه ال الحج ةزةلها كال أم قربة من القرب التي 
ةتقرب بها اإلنساف إلى اهلل ةزةلهان البد من كقفة بين ةدم اهلل عز كجل كالبد أف ةأخذه اهلل عز 

ؽ التي أكلها للناسن البد أف ةأخذه بجرةرة الظل  الذم عوغل فيو إلخوانو كجل بجرةرة ىذه الحقو 
كمن أشنع أنواع الظل  األغذةة الفاسدة كما أكثر أسباب فسادىا التي ةغمض أناس أعينه  عن 

الجرةرة الاظمى التي ةتحملونها أماـ اهلل في سبيل أف عمتلئ جيوبه ن ىل أعدد ىذه األعماؿ أةها 
بحاجة إليهان عهرةب السلع عندما عكوف سببان لغبلء قيمتها جرةمة كأم جرةمةن اإلخوة؟ لست  

نحن ندعو األمة إلى أف عتراح ن ندعو األمة إلى أف ةرح  فئاعيها فئاعًها األخرل ىذا مانى التراح ن 
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ةرح  القادة رعاةاى ن ةرح  الناس باضه  باضان كلكن عندما ةسيل لااب زةد من الناس على مزةد 
الماؿ ةجماو في صندكقو أك جيبو كةجد أف سلاة من السلع ثمنها غاؿو كمرعفع في الببلد التي من 

حولنا كىي ىنا رخيالة ةمان في عهرةبها من النوافذ المختلفة ىنا كىناؾ كإذا بهذه السلاة بركل 
راـ  نيٍّ قد ارعفات قيمتهان من المسؤكؿ عن ذلكن أنت ةا أةها المهربن حجك إلى بيت اهلل الح
كلو ذىبت حاجان إليو في كل عاـ ال ةمكن أف ةخفف عنك شركل نقير من ىذا الوزر الذم 

عحملتو مهما عقربت إلى اهلل عز كجلن حقوؽ الاباد مبنية على المراحة لن ةسامحك اهلل فيها 
 ق ن ىذه الكلمات ةنبغي أف نذكٍّرى بها أنفسنا كإخواننا في ىذا الموس  كليت أف إخواننا الدعاة
إلى اهللن الخطباء كالواعظينن ذكركا إخوانه  بهذه األمور الهامة الخطيرة في حياعنان أقوؿ قولي 

 ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ِبئلح اإلوواَ ٚاٌمجٛي

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كجهك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ
  عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

في الناس من عفتحت أمامه  السبل فاعجهوا حجاجان إلى بيت اهلل الحراـن كال حدةث لنا ااف عن 
ل  ةػيتىٍ  له  ذلك إما ألف السبل عقطات دكنه  أك ألنه  نوع ىذه السبل ما ىين كفي الناس من 

قد  ثركا القياـ بما ىو أكجب كأى ن  ثركا الركوف إلى مبدأ سيل ً  األكلوةاتن كجدكا أف الوظائف 
التي أقامه  اهلل عز كجل عليها ال مندكحة منها كال سبيل للفرار عنهان كجدكا أف المهمة التي 

ةوجد من ةسدىا من بادى  فهؤالء قادت به  الظركؼ كاألعذار عن أنيطت به  إف عركوىا ال 
التوجو حجاجان إلى بيت اهلل الحراـ كلاله  ةراركف في ىذه األةاـ بلظى الروؽ إلى بيت اهلل 

كلاله  ةتالوركف أف األجر الذم قد أعاحو  rالحراـ كةراركف بأل  االشتياؽ إلى زةارة رسوؿ اهلل 
ج بيتو قد حيرًميوا منو كاألمر ليس كذلك ةا عباد اهللن كاف اهلل كال ةزاؿ اهلل سبحانو كعاالى لحجا 

أرح  باباده من أف ةفت  لفئة منه  مائدة إكرامو كةحـر ااخرةن منهان ربنا سبحانو كعاالى ذك 
رحمة كرحمتو شاملة للناس كله  أةنما كانوان سواء الذةن أيعًي ى له  أف ةتوجهوا حجاجان إلى بيت 

لحراـ أك أكلئك الذةن قادت به  األعذار فل  ةيًتٍ  له  ذلك. لئن كاف األجر الذم ةنالو اهلل ا
ن لئن كاف أجرى  منوطان باألماكن التي اعجهوا rالطائفوف كالااكفوف كالساعوف كالزائركف للمالطفى 

وان إليها فاف ىنالك أجران  خر جالو اهلل ةبلحع المحركمين من ىذا النسك ةبلحقه  أةنما كان
ةبلحقه  في سائر المدف التي ةايروف فيهان في سائر األماكن التي ةتقلبوف فيهان ما ىو مالدر 
ىذا األجر ةا عباد اهلل؟ مالدره ىذه الليالي كاألةاـ من أكؿ شهر ذم الحجة التي أقس  بها اهلل 

فع كالوعرن كالفجرن كلياؿو عررن كالر”سبحانو كعاالى في محك  عبيانون أقس  بلياليها قائبلنهلل 
ن أقس  اهلل عز كجل بالليالي األكلى من شهر ذم “كالليل إذا ةسرن ىل في ذلك قس  لذم حجر

الحجة كعتباها أةامها كما عالموفن كإنما أقس  بها ليلفت أنظارنا إلى قدسيتهان إلى المااني 
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من ةايروف في ىذه الاظيمة التي أناطها اهلل عز كجل بهان إلى التجليات الرحمانية التي ةتمتع بها 
ًرـى ناسه من الناس عن التوجو إلى بيت اهلل  األةاـ كالليالي أةنما كانوا كفي أم بقاة كيًجديكان فلئن حي
الحراـ فانه  ل  ةيٍحرىميوا من األجر الوفير لذلك ق  كمالادر األجر عتنوعن مالدر األجر ألكلئك 

للناس ااخرةن الذةن ةتناثركف في  الناس طوافه  كسايه  ككقوفه  كزةارعه  أما مالدر األجر
بقاعه ن في مدنه ن في قراى  فاف األجر ىو الذم ةبلحقه ن الزماف ىو الذم ةبلحقه ن ككأف 
اهلل عز كجل ةقوؿ لئن بيًسطىٍت مائدة اإلكراـ كالقبوؿ للحجاج فاف مائدة ىذا اإلكراـ عبلحقك  

ذلك كأكده  rكجل بهان كقد شرح المالطفىأةنما كنت  متمثلة في ىذه الليالي التي أقس  اهلل عز 
قائبلن في الحدةث الذم ةركةو البخارم كغيره من حدةث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قاؿهلل 

هلل ما من أةاـ الامل الالال  فيها خيره منو في ىذه األةاـن قاؿ أحد الالحابة ةا رسوؿ rقاؿ النبي 
د في سبيل اهلل إال رجبلن خرج بنفسو كمالو فل  ةاد اهلل كال الجهاد في سبيل اهلل قاؿهلل كال الجها

من ذلك بريء. عباد اهلل عاالوا نقف أماـ ىذا الذم ةقولو رسوؿ اهلل باد القس  الذم أقس  بو 
البارم سبحانو كعاالىن عاالوا نتبين ما في طواةا ىذه األةاـ من أجرو كفير كقد حيرًٍمنىا من التوجو 

ـن كلربما كاف القاعد لو من األجر ما ةساكم أجر الحاج بل ربما ةزةدن حجاجان إلى بيت اهلل الحرا
ةنبغي أف نكوف على بينة من ىذه الحقيقةن كل ما في األمر أنو ةنبغي أف نتهيأ لملء ىذه األةاـ 

من األعماؿ الالالحة التي عقرب الابد إلى اهلل سبحانو كعاالىن  rكالليالي بما ذكره المالطفى 
يع كبلموهلل ما من أةاـو الامل الالال  فيها خيره منو في ىذه األةاـن ل  ةقل من من كانظركا إلى دق

أةاـ الابادة خيره منها في ىذه األةاـ كإنما قاؿ الامل الالال ن كالامل الالال  ىذه الكلمة عحوم  
كل فيو صبلح اإلنسانية جمااءن كل ما فيو صبلح الفرد كالمجتمع دكف عفرةع بين مستوةات 

رةع بين مذاىب كدكف عفرةع بين أفكار كقي ن الامل الالال  ىو ذلك الثوب الذم ةتفع كدكف عف
كةتسع مع الفطرة اإلنسانيةن مع الحاجات اإلنسانية السليمةن فكل عمل صال  لئلنسانية ةتقرب 
بو اإلنساف إلى اهلل عز كجل كقالده من كراء ذلك أف ةناؿ رضا اهللن أف ةناؿ الفوز برحمة اهلل عز 

 ل فلسوؼ ةجد أف المكرمة التي أكرمو اهلل عز كجل بها ال عقل عن مككج

 

رمة أكلئك الذةن اعجهوا طائفين ببيت اهللن ال ةقل عن أكلئك الذةن ةقفوف ةسلموف من دكننا على 
رسوؿ صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل  كلكن عأملوا مرة أخرل في كلمة الامل الالال ن الامل 
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ف بأداء حقوؽ اهلل عز كجل بل لالي ال أكوف مبالغان إف قلت لك  البداءة الالال  ةبدأ كما عالمو 
بالابادات التي ىي حقوؽ اهلل مدخلن مجرد مدخل إلى األعماؿ الالالحةن ث  إف قياـ اإلنساف 
الذم أنيطت بو كظيفة ةخدـ بها ىذه األمة عمل من أجل األعماؿ الالالحة عندما ةؤدم ىذا 

لو أم رب إنني إنما أعقرب بخدمة عبادؾ إليكن إف دخوؿ الرجل الامل كىو ةقوؿ بلساف حا
عائدان من عملو إلى داره كىو ةحمل براشة كجهو كلطف مااملتو مع أىلون زكجون أكالدهن من 
أجلٍّ األعماؿ الالالحة التي ةتقرب بها اإلنساف إلى اهلل كال أشك أف أجر ىذه البراشة كىذا 

ر الساعين بين الالفا كالمركة في ىذه األةاـن إف ذاؾ الذم اللطف في المااملة ال ةقل عن أج
ةغدك في صباحو الباكر إلى عملو نريطان ليكسب من كراء علمو المباحن عملو المرركع رزقان ةاود 

بو إلى أىلو ىو من أجلٍّ األعماؿ الالالحة بل كصف اهلل سبحانو كعاالى القائ  بهذا الامل 
إلنساف الذم ةؤدم كظيفة أنيطت بو في مسجدن أنيطت بو في بالجهاد ككصفو بالمجاىد نا ن ا

مكاف عبادةن ةؤدم دركسو التي كيلٍّفى بها ةقـو بمثل ىذا الموقف الذم أقفو بينك  كىو إنما 
ةتلمس رضا اهلل كةتلمس القرب من اهلل ال ةقل أجره عن أجر الطائفين ببيت اهلل الحراـ كلكن 

وة إلى األعماؿ الالالحة إنما عبدأ بتنقية النفس من السلوؾ فلتالموا ةا عباد اهلل أف أكؿ خط
كالمحرماتن علك ىي الخطوة األكلى كصدؽ من قاؿ التخلية قبل التحليةن عندما عرةد أف عمؤل 
إناءؾ بطااـ أك بحلول فابدأ قبل ذلك بتطهير ىذا اإلناء كإال فلسوؼ ةتغلب رجس اإلناء على 

خلية قبل التحليةن ماذا عسى أف عفيد اإلنسافى طاعاعو أك قرباعو الطااـ اللذةذ الذم فيون نا  الت
إذا كاف ال عزاؿ محالفتو للريطاف قائمةن إذا كانت مااصيو ال عزاؿ مستمرةن إذا كانت أخبلقو 

الفاجرة متغلبة على أخبلقو اإلنسانية الحميدةن ربما صاـ ىذا اإلنساف كقاـ لكن صيامو ال ةقربو 
ن أجلن عباد اهلل إف األعماؿ الالالحة على اختبلفها كلها ةدكر على محور إلى اهلل شركل نقير

كاحد أال كىو األخبلؽ الفاضلةن حسن الخلعن كصدؽ رسوؿ اهلل القائلهلل اعع اهلل حيثما كنت 
كأعبع السيئة الحسنة عمحها كخالع الناس بخلع حسنن ل  ةقل خالع المؤمنينن ل  ةقل خالع 

ألقارب كالجيراف كإنما قاؿ خالع الناس بخلع حسن. كأني بكثير منك  المسلمينن ل  ةقل خالع ا
كأنا أقوؿ لمن ةراىدني أك لمن ةسماني كأني بكثيرو منك  ةحمل أكقاران من ااثاـ كالذنوبن ال 

ااثاـ كالذنوب المتمثلة في عضييع حقوؽ اهلل فاهلل ةغفر كلكنها  ثاـ كأكقاره من الذنوب عتمثل في 
الابادن في ظل  للابادن ما أكثر الرجاؿ الذةن إذا عادكا مساءن إلى دكرى  اختلقوا عضييع لحقوؽ 

أسباب الوقياة كالظل ن اختلقوا أسباب الظل  للمرأة المسكينة التي عنتظر قدـك زكجها كالتي ال 
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عألوا جهدان في خدمة المنػزؿ كفي خدمة رب البيت لكن الفجور ىو الذم ةالادفهان الفجور ىو 
عستقبلو في المساء كك  سمات كرأةت من نساء قيطٍّاىٍت منهن الاظاـ كبيًترىٍت منهن األعضاء الذم 

بسبب ظل  الرجاؿن ماذا عسى أف ةفيد إقباؿ ىؤالء الناس إلى اهلل في الارر األكؿ من ذم 
ء الحجةن ةقوؿ اهلل له  بلساف الحاؿ ابتادكا عن حظيرة ىذه المائدة مأزكرةن غير مأجورةنن كالببل
األط  الذم ةنتظرى  إنما ىو ةـو عقـو الساعةن ك  من أناس ةولغوف في حقوؽ ااخرةن كةتقلبوف 
في نروةو ما مثلها نروة في استبلب ىذه الحقوؽ بألواف من المكر شتىن بألواف من الخداع شتى 

سبحانو  عاكفوف على ىذه الحاؿ ال ةوقظه  من حاله  ىذه ال األةاـ كال الليالي التي أقس  اهلل
كعاالى بهان كلنفرض أف ىؤالء صاموا ىذا الارر كلو كقاموا الليل كلون اهلل غني عن عبادة ىؤالء 
الناس كإذا أمرنا اهلل بالبلةو أك نسك فانما ةأمرنا بذلك لكي ةرقع ىذا النسك قلوبنا فنتاامل فيما 

جاؿ كالنساء في ىذا الميزاف بيننا بودن نتاامل فيما بيننا برفافية أجل كإذا قلت ىذا الكبلـ فالر 
سواءن حقوؽ اهلل مبنية على المسامحة كما قلت لك  باألمس أما حقوؽ الاباد فمبنية على 

المراحةن أقوؿ في ىذا الموقفن في ىذا اليـو األغر من ىذا الارر الذم أقس  اهلل عز كجل بو 
ك ن ةا أةها ااكلوف لحقوؽ لهؤالء الناس ةا أةها الظالموف ألىليك ن ةا أةها الظالموف ألقارب

ليس ”إخوانك  انتظركا ببلءن ساحقان ماحقان إف ل  عتوبوا إلى اهلل سبحانو كعاالىن كصدؽ اهلل القائلهلل 
سواء في دار الدنيا أك ةـو القيامةن كأقوؿ “ بأمانيك  كال أماني أىل الكتاب من ةامل سوءان ةجز بو

إنه  ةركنو بايدان كنراه ”موت قرةبة كالبايد قرةب لنفسي كلهؤالء الناس جمياان أما إف ضجاة ال
كلسوؼ نتمدد عندما ةفد إلينا ملك الموتن عرل ك  ستأكل الندامة قلبك  ةا ىذا الذم “ قرةبان 

عستمرء الظل  في حياعك اليـو إف مع أىلك أك مع أكالدؾ أك مع إخوانكن لماذا عتهيأ لنار علك 
أف عتقلب في أكارىا غدان ساعة لن عفيدؾ الندامةن عتمنى لو الندامة كعنضج نيرانها اليـو من أجل 

 أنك رجات

لتستسم  المظلومينن عتمنى لو أنك رجات لتقبل قدـ زكجتك التي أسأت إليها كضربتها حتى 
التحطي ن أجل لماذا ال نرعوم اليـو كالفرصة سانحة كنداء اهلل عز كجل ةقوؿ أال عودة إلى الحعن 

لليالي عهيب بنا أكالن أف نبدأ بالتخليةن نتحرر من ااثاـن نتحرر من الظل ن عودة إلى الحع. ىذه ا
نتحرر من اإلساءة إلى ااخرةن أةان كانوان باد التخلية عبدأ التحليةن نتقرب إلى اهلل بالاباداتن 
بالطاعاتن باألعماؿ الالالحة كلها كما أكثرىا كما أكثر عنوعها أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل 

 ي  فاستغفركه ةغفر لك .الاظ
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 اٌٛظ١فخ ٚاٌؼّبْ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

أشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون ك 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 ا باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أم

 

ليس فينا نحن المسلمين من ال ةال  أف اهلل سبحانو كعاالى إنما أقاـ اإلنساف في ىذه الحياة 
الدنيا على كظيفة شرفو بها ككلفة بمهمة أقامو عليها كىذا ىو مانى االستخبلؼ الذم خاطب اهلل 

ةال  أف اهلل عز كجل قد  ن ككلنا“إني جاعل في األرض خليفة”عز كجل بو المبلئكة إذ قاؿهلل 
ضمن لئلنساف الذم كلفو بما كلفو من كظيفة شرفو بها ضمن لو في ىذه الحياة الدنيا رزقون 

ضمن لو رغد عيرون ضمن لو أمنو كطمأنينتون ألزمو بوظيفة كلفو بها كضمن لو في مقابل ذلك 
لذلكن كمع ىذا فانك بكل ما ةحتاج إليو في حياعو كسخ رى لو المكونات التي من حولو ضمانة 

لتنظر فتجد أف أكثر الناس عائهوف عن ىذه المهمة التي خيًلقيوا من أجلها ةلهث أحدى  كراء ما 
قد ضمنو لو اهلل عز كجل كةػيٍاًرض عما قد كلفو اهلل عز كجل بون ىذا ىو الغالب اليـو في حياة 

عجاراعو المتنوعة ةمضي ليلو اإلنساف كعااملو مع اهللن عقوؿ ألحدى  كىو ةلهث كراء عجارعو بل 
كنهاره كاد ان متابان في سبيلها عقوؿ لو ةا ىذا أل  ةضمن اهلل سبحانو كعاالى لك رغد عيرك فلماذا 

ال علتفت إلى الوظيفة التي أقامك اهلل عز كجل عليهان لماذا ال عػيٍقًبل على كتاب اهلل عز كجل 
التي أقامك عليها فيجيبك قائبلن إنني لست عتأمل من خبللو كاجباعو التي خاطبك بهان كظيفتك 

غافبلن عن ىذا الذم عقوؿن إنني أنتظر رةثما أفريغ من عملي التجارم ىذا الذم أخذ علي  الوقت  
كلو كبمجرد أف أنتهي إلى ما أرةد كأنج  في شؤكني كعملي التجارم لسوؼ أقبل إلى اهلل عز 

الوظائف التي كيلٍٍّفتي بها. كعقوؿ اخر كقد  كجل كإلى كتابو كلسوؼ أشمر عن ساعد الجد ألداء
أكرمو اهلل عز كجل بالرزؽ الوفير كالماؿ الكثير كمتاو برغد الايش كىو مع ذلك ةلهث كراء 
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المزةد كالمزةد عقوؿ لو ةا ىذا أل  ةئن لك أف علتفت إلى ما قد طلبو اهلل منكن أل  ةئن لك أف 
يجيبك قائبلن ليس بيني كبين أف أنهض بهذا الذم عقوؿ عؤدم المهمة التي قد خيًلٍقتى من أجلها ف

سول أف أنتهي من مرارةاي االستثمارةة كالتجارةة المختلفة كبمجرد أف أنج  فيها لسوؼ أنرئ 
مرفان كمستوصفان للفقراء كلسوؼ أجال عررةن بالمئة من أرباحي التجارةة للفقراء كالمدقاين 

إلى طائفة الموظفين كأصحاب الرعب الحساسة فيه  كالمرضىن ةقوؿ لك ىذا الكبلـن كعلتفت 
فتقوؿ له  أك عقوؿ لكل كاحدو منه  أل  ةئن لك أف علتفت إلى ما قد أقامك اهلل عز كجل عليون  

ةررح لك كةحذرؾ كأنت عائو عنو ال عال   rكتاب اهلل ةبلحقك كأنت مارض عنو كرسوؿ اهلل 
ـ رسوؿ اهلل فيجيبك ىذا الذم عقوؿ لو ىذا الكبلـ فرقان بين  ةةو في كتاب اهلل كال حدةثو من كبل

ليس بيني كبين أف أعقاعد عن الوظيفة إال سنوات قليلة أك أشهر مادكدة كلسوؼ أعجو رأسان باد 
ذلك حاجان إلى بيت اهلل الحراـ كلسوؼ عجدني عندئذو في أكؿ صفٍّ في المسجد أؤدم مع 

فاف قلت لو فما الذم ةمناك من أف عؤدم أكامر  الناسكين كالماللين فرائض اهلل سبحانو كعاالى
اهلل ااف نظر إليك محدقان كذىك رىؾى بأنو ةمر بوظيفة كأنو ةمر بامل حساس كىكذان أأزةدك  من 

األمثلة ةا عباد اهلل؟ ىذا كإننا جمياان نقرأ كتاب اهلل كننظر كيف أف اهلل كل فنا بأمر ككل ف ذاعو الالية 
كما خلقت الجن اإلنس إال ليابدكف ما أرةد منه  من رزؽ كما أرةد ”ؿ لناهلل عجاىنا بضماناتن قا

كأمر أىلك بالالبلة كاصطبر عليها ال نسألك رزقان نحن ”ن كةقوؿهلل “أف ةطاموف إف اهلل ىو الرزاؽ
من عمل صالحان من ذكر أك أنثى كىو مؤمن فلنحيينو ”ن كةقوؿ مؤكدانهلل “نرزقك كالااقبة للتقول

ظركا إلى الاقد بين اهلل كبين الابدن أما كظيفتي فيابر عنها الرطر األكؿ من ااةة ان“ حياة طيبة
كأما الضمانة التي أخذىا ربنا على ذاعو الالية لنا فقولو عز “ من عمل صالحان من ذكر أك أنثى”

تي ن لماذا ةفالل ىؤالء الناس بين الدةن الذم كيلٍّفيوا بو كالدنيا ال“فلنحيينو حياة طيبة”كجلهلل 
ضمنها اهلل عز كجل له ن ةضع الواحد منا نالب عينيو أنو سيمضي شبابو كرةااف عمره كمرحلة 

النراط حياعو من أجل رغد عيرون من أجل دنياهن من أجل عجارعو كمزرعتو كما إلى ذلك حتى إذا 
كل ى الرباب كجاءت الكهولة كعراجع النراط أخذ ةمضي ثمالة عمره مقوس الظهر ماتمدان على 
عكاز عندئذو ةتذكر أكامر اهللن عندئذو ةتذكر الوظيفة التي خيًلعى من أجلهان أال ةيٍخًجلي ىذا األمر 
الذم نرل أنفسنا ككثيران من الناس عليون أليس أمران مخجبلنن كربنا سبحانو كعاالى ةرل كةراقبن 

 ماذا نقوؿ لهؤالء الناس ةا
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باد أف نيذىكٍّرىىيٍ  بالضمانات التي أكدىا اهلل سبحانو كعاالى عباد اهلل باد أف نيذىكٍّرىىيٍ  ببياف اهلل ك 
له ن نقوؿ أكالنهلل من الذم أنبأك  بالمقدار الذم كيًتبى لك  أف عايروه من الحياة التي عتقلبوف 
فيهان أمُّ خبر صادؽ جاءك  من عند اهلل ةقوؿ إف الواحد منك  سيايش إلى أف ةقطف ثمالة 

ى الكهولة فالريخوخة كعندئذو ةلتفت إلى أكامر اهللن ك  من شاب عمرهن سيتجاكز الرباب إل
عخطفو الموت كىو في رةااف الربابن ك  من إنساف كضع نالب عينيو المرارةع المختلفة ث  إف 
الموت عاجلو كسارعو ككاف كامنان خلف أذنون أنت ال عدرم كأنت عقف في الطابور الطوةل أماـ 

في مقىد مىًة الطابور أـ مؤخرعو أـ بين المقد مىًة كالمؤخرة أنت ال  بوابة الموت ال عدرم أأنت عقف
عال ن كيف عضمن لنفسك أف عايش حياة عجارعك كلها كعايش أةاـ عقلبك من أجل دنياؾ كرفاىية 

عيرك حتى إذا كصلت إلى خاعمة عمرؾ كج ٍهتى ىذه الخاعمة إلى اهللن من الذم أدراؾ بهذا؟ 
س لك. شيءه  خر نقولو كإنو ألمر دقيع ةجب أف نالمو جمياان ةا عباد اهللن إنها رقية شيطاف ةوسو 

ربنا سبحانو كعاالى جال من عاالي  الدةن ككظائفو التي كيلٍٍّفنىا بها ضابطان كمنظمان ألنرطتنا الدنيوةةن 
 شاء اهلل عز كجل أف ةجال من أحكاـ الدةن كشرائاو المختلفة المتنوعة كفي مقدمتها الابادات

التي عالموف شاء اهلل عز كجل بل أمر أف عيٍمزىجى باألنرطة الدنيوةة المختلفة لتكوف كظائف الدةن 
كشرائع اهلل منظمة ألنرطتنا الدنيوةة ضابطة لتوجهاعنا إلى دنيانا المختلفةن كةأعي ناس من الناس 

كجل ألجلو كةقرركف  بل ى  اليـو أكثر الناس فيفرقوف بين الدنيا كبين الدةن الذم خلقنا اهلل عز
في منهجية عجيبة أف ةايروا أةامه  الطوةلة كأنرطته  المقبلةن ةايروا للدنيا حتى إذا حانت 
النهاةة كقػىريبى األجل طيًوةىٍت عندئذو الدنيا كع  اإلقباؿ إلى الدةنن من الذم قاؿ إف األمر ىكذا 

مل  كالسمن بالنسبة للطااـ فلتالموا ةكوف؟ أةها اإلخوة أال فتالموا أف الدةن بالنسبة للدنيا كال
ىذه الحقيقةن ىل ىنالك عاقل ةػيٍنًضجي طاامو ث  إنو ةضع كعاءن فيو المل  كفيو السمن مستقبلن إلى 
جانب كالطااـ الذم أنضجو موضوع إلى جانب؟ ةستقدـ الضيوؼ فيضع أمامه  الطااـ الخالي 

اكؿ المل  كالسمن من بادن إنو لحمع من الدىن كالمل  ةقوؿ له  كلوا كلسوؼ ةأعي ميقات عن
عجيبن أرأةت  إلى الدةن بالنسبة للدنيان الدةن من الدنيا كالمل  كالسمن بالنسبة للطااـ الذم 
عنضجون إذا أقبلت إلى دنياؾ عنر  في سبيلهان أقبلت إلى عجارعكن مرارةاك االستثمارةة 

لدةن عن ذلك كلو كاضاان نالب المتنوعةن كظائفك المختلفة المتنوعة كقد أبادت سلطاف ا
عينيك أنك ستقبل إلى الدةن باد ذلك فأنت مثل ىذا األحمع إذان الذم ةضع الطااـ أماـ 

الضيفاف منفالبلن عن سمنو كعن ملحو حتى إذا أكلوا الطااـ قاؿ له  عفضلوا كااف أقبلوا إلى 



  

 ~2187 ~ 
 

ا الاجيبة أةها اإلخوةن ىل السمن كالمل ن حقيقة بدىية عغيب اليـو عن أفكارنا كأمورنا كأنرطتن
سمات  أف رئيس دكلة أرسل موظفان من كبار موظفيو إلى بلدة في دكلة نائية ليؤدم مهمة شرفو بهان 
كصل ىذا الموظف إلى علك البلدةن الشك أف السفير ىناؾ سيستقبلو كالشك أف رئيس الدكلة 

رغد من الايش كىيأ لو  قد حقع لو سائر الضمانات لكي ةايش عيران ىنيئان كلكي ةتقلب في
عبلكة من الماؿ أةضان في سبيل أف ةجد الطرةع مابدان للقياـ بالمهمة التي كيلٍّفى بهان أرأةت  لو أف 
ىذا اإلنساف ذاؽ طا  المتاة التي كيًضاىٍت أمامون ذاؽ طا  المقومات التي ىيأىا من أرسلو إلى 

ل ما ةحتاج إليو كأكثر مع الابلكات ذلك المكافن منػزؿ فارهن كل مقومات الايش الرغيدن ك
المالية كالمادةةن نظر إلى ذلك كلو فسها بو عن المهمة التي أيٍرًسلى من أجلهان سها بهذا اإلكراـ 
عن الواجب الذم أني  بانقون سىًكرى بذلك كأخذ ةتقلب فيما قد ىييٍّئ لو من رغد الايش كأسباب 

شيئان مما قد كيلٍّفى بون كاهلل الذم ال إلو إلى ىو ىذا ىو  الناي  كالمتاة كعاد خالي الوفاض ل  ةػيؤىدٍّ 
شأف اإلنساف الذم أرسلو اهلل إلى الحياة الدنيا مكلفان بوظيفةن مكلفان بمهمة كقد ضمن اهلل عز 
كجل لو رغد عيرو كمع ىذا فهو ل  ةمناو من أف ةقبل إلى دةنو كدنياه لكن كما ةفال الااقل إذ 

لذم ةنضجو كةمزج المل  بالطااـ الذم ةهيئو نا . أسأؿ اهلل عز كجل أف ةمزج السمن بالطااـ ا
ةوقظنا من ىذا السبات قبل فوات األكافن غدان إذا طرؽ الموت باب أحدنا ككجد نفسو أماـ 

فكرفنا ”ضجاة الموت ال عودة كال رجوع ككيًرفى لو ما كاف خفيان كجاء البياف اإللهي ةقوؿ لوهلل 
عندئذو سيأكل الندـ قلبو كلسوؼ عهتاج نيراف األل  بين “ ـ حدةدعنك غطاءؾ فبالرؾ اليو 

جوانحو كلكن ما الفائدةن ذىبت الفرصة. عباد اهلل فرصتنا سانحة كالوقت ل  ةفت باد نحن عبيد 
ـى اهلل عز كجل بو عباده إال  هلل عز كجل خيًلٍقنىا لمهمةن خيًلٍقنىا ألداء رسالةن ليس التكرة  الذم كىر 

كلقد كىر ٍمنىا بني  دـ كحملناى  في البر كالبحر كرزقناى  من ”لهذه الرسالة التي حيمٍّلىهىا  عرجمانان 
فما ىو مآؿ ذاؾ الذم أعرض عن الرسالة التي “ الطيبات كفضلناى  على كثير ممن خلقنا عفضيبل

“ أسفل سافلين ث  رددناه”ؾ ىو الذم ةنطبع عليو قولو عاالىهلل هىا كركل ىذا التكرة  بقدمون ذاحيمٍّلى 
الله  ال عجالنا منه ن الله  اجالنا ممن عفاعلوا مع الوظيفة التي كلفته  بنهان أخضانا ةا موالنا 

ٍلتػىنىا إةاهن ةا ىادم المضلين إىدنا إلى سواء صراطك المستقي ن أقو  ؿ قولي ىذا للرسالة التي حىم 
 كأستغفر اهلل الاظي .
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 سبب التخلف كالتقدـ

 

لحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  ا
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 

كاف سبب عخلف المسلمين كاالبتبلءات كالمالائب التي   إف في الناس من ةسأؿ مستركبلن إذا
عنح  فيما بينه  إعراضىهي  عن اإلسبلـ كإعراضىهي  عن االلتزاـ بررائاو كأحكامو فما باؿ دكؿ 

الغرب كىي مغرقة في الكفراف كاإلعراض عن الدةن كلون ما باؿ دكؿ الغرب متقدمة ال عااني من 
الائب التي عنح  فيما بيننا؟ ىذا السؤاؿ ىو ما قد كعدت عخلف كال عااني من االبتبلءات كالم

أف أجيب عنو في ىذا اليـو المبارؾ كأسأؿ اهلل سبحانو كعاالى لنا التوفيع. عباد اهلل إف الكتاب 
الذم أنزلو اهلل على رسولو خطابان لنا ةتضمن سننان كقوانين ألـز اهلل عز كجل بها ذاعو الالية عجاه 

ىذه السُّنىن ل  ةستركل من مثل ىذه األسئلة شيئان كلكن ماظ  الناس عن عبادهن من عأمل في 
سنن اهلل في كتابو غافلوف كمارضوف. ىنالك سين تىاف أك نقوؿ قانوناف ألـز اهلل عز كجل بكل منهما 
ذاعو الالية أحدىما عجاه عباده المؤمنين كااخر قانوف ألـز اهلل عز كجل بو ذاعو الالية عجاه عباده 

كعد اهلل الذةن  منوا منك  كعملوا الالالحات ”لمارضينن أما القانوف األكؿ فهو قولو عز كجلهلل ا
ليستخلفنه  في األرض كما استخلف الذةن من قبله  كليمكنن له  دةنه  الذم ارعضى له  

اه ن كأما القانوف الثاني الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاعو الالية عج“كليبدلنه  من باد خوفه  أمنان 
من كاف ةرةد الحياة الدنيا كزةنتها ”عباده الراردةن عن أكامره كشرائاو فهو قولو سبحانو كعاالىهلل 

نوؼ إليه  أعماله  فيها كىو فيها ال ةبخسوف أكلئك الذةن ليس له  في ااخرة إال النار كحىًب ى 
ىذةن القانونين؟ عاالوا  ن ىل عأملت  ةا عباد اهلل في كلٍّ من“ما صناوا فيها كباطل ما كانوا ةاملوف

كعد اهلل الذةن أمنوا منك  كعملوا ”نتأمل في األكؿ منهمان ةقوؿ موالنا كخالقنا عز كجلهلل 
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أم ليجالن زماـ الحضارة “ الالالحات ليستخلفنه  في األرض كما استخلف الذةن من قبله 
أم “ د خوفه  أمنان كليمكنن له  دةنه  الذم ارعضى له  كليبدلنه  من با”اإلنسانية في أةدةه  

ليبادف  عنه  أخطار األعداء كالطغاة كمن ث  فلسوؼ ةايروف أمناء مطمئنين ةتقلبوف في نامه  
كأكطانه ن لكن لمن ىذا الوعد؟ لمن  من باهلل حع  اإلةماف كلمن فس ر إةماف الالادؽ ىذا 

ن ةنفٍّذي شرائاو كىو “حان كعمل صال”باالنضباط بأكامر اهلل كاالبتااد عن نواىيو كىذا مانى قولوهلل 
كاثع بأنها ىي التي عساد كىي التي عحقع لئلنساف رغد الايش في دنياه ك خرعو كل من التـز بهذا 
البد أف ةمتاو اهلل عز كجل بالتقدـ بدالن من التخلف كالبد لهذه األمة أف ةجال اهلل عز كجل زماـ 

بايدان عن المخاكؼ كبايدان عن طغياف  الحضارة في أةدةها كأف ةكرمها بطمأنينة الايش كاألمن
الطغاة فهل التزمنا بهذا الذم ألزىمىنىا اهلل عز كجل بو؟ أجبت عن ىذا في األسبوع الماضين نا  
مساجدنا عفيض بالماللين لكن عاالوا نضع إلى جانب ىذا الك ٍّ الك   الهائل ااخر من أكلئك 

لية فلكلورةةن عاالوا ننظر إلى الك  الهائل الذةن الذةن جالوا نسبته  إلى اإلسبلـ نسبة صورةة شك
إف الالبلة كانت على المؤمنين كتابان ”أعرضوا عن شاائر اهلل ككجباعو كفي مقدمتها الالبلة 

ن عاالوا إلى أكلئك الذةن ةرفاوف فوؽ رؤكسه  لواء الحداثة كةنظركف إلى التارةخ األغر “موقوعان 
الظبلمية كعىوده إلى القيود التي عتاارض مع الحضارة اإلنسانية اإلسبلمي الماضي على أنو عىوده إلى 

المثلىن أليس كذلك! ىذا ىو السبب في أف اهلل عز كجل ل  ةنفذ في حقنا ما ألـز بو ذاعو الاليةن 
أةن ىو الامل الالال ن كالامل الالال  كلمة عستوعب كل  ما في كتاب اهلل من شرائع كأكامر 

من كاف ةرةد الحياة الدنيا ”القانوف الثاني الذم ةابر عنو بياف اهلل بقولوهلل  كعحذةر من النواىي. أما
نوؼ إليه  أعماله  ”انظركا إلى قولوهلل “ كزةنتها نوؼ إليه  أعماله  فيها كى  فيها ال ةبخسوف

أم كل من بذؿ جهدان في سبيل الوصوؿ إلى غاةةن كل من بذؿ عرقانن كل من أضنى نفسو “ فيها
البد أف ةكرمو اهلل عز كجل بتحقيع الغاةة التي ساى إليها مؤمنان كاف أك كافرانن كل في سبيل ىدؼ 

أمة أضنت نفسها كأعابت أةامها كلياليها في سبيل الوصوؿ إلى حضارةن في سبيل الوصوؿ إلى 
مظهر من مظاىر الايش الرغيد أك نامة من النا  أةان كانت كأعابت نفسها في ذلك فاف اهلل قد 

عو الالية أف ةوصلها في الدنيا إلى الغاةة التي كانت عػىتىطىل بيها ىذه األمةن فاف كانت مؤمنة ألـز ذا
 فذلك ناي  عاجل ككعد بناي   جلو أةضان كإف كانت غير مؤمنة فاف اهلل

أكلئك الذةن ليس له  في ااخرة إال النار كحب  ما ”ةكرمها بما سات إليو في الدنيا ث  ةقوؿهلل 
ن إذان عيًرؼى الجواب ةا عباد اهلل. ىذه األم  التي عايش في “باطل ما كانوا ةاملوفصناوا فيها ك 
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هىا كبذلها  لىتػٍ الغرب كننظر فنرل حضارعها عتألع بالركل على أقل عقدةرن حضارعها نتيجة جهود بذى
ن نسيج جهاد بذلتو  من قبل ااباء كاألجدادن الحضارة الركمانية إنما ىي نسيج جهودن نسيج علـو
علك األم  ككرث اليـو أحفاد علك األم  جهود  بائه  بل جهود أنفسه  أةضان فما االعتراض على 

من كاف ةرةد ”أناس ألـز اهلل عز كجل ذاعو الالية أف ةحقع له  في الدنيا ما قد ساوا من أجلو 
ا نتساءؿهلل ن أما نحن فتاالو “الحياة الدنيا كزةنتها نوؼ إليه  أعماله  فيها كى  فيها ال ةبخسوف

الحضارة اإلنسانية البازخة التي عمتع بها عارةخنا األغر نتيجة ماذا كانت؟ أفكانت نتيجة جهودو 
بذلها الارب في جزةرعه  الاربية كالجهود التي بذلها الركماف كاليوناف؟ أفكانت الحضارة التي 

نتيجة جهودو قاـ بها أشرقت للتٌو فجأة في الجزةرة الاربية ث  انترر إشراقها إلى الاال  كلو 
كدراساتو علمية عكف عليها أكلئك األعراب الجاىلوف؟ ال ةا عباد اهللن كلك  ةال  أف الجزةرة 

مجدٍّدىةن  rالاربية كانت مضرب المثل في الجهالة كالتخلف كلكن لما أشرقت باثة المالطفى 
ىذه الرسالة فآمنوا بها أكالن رسالة اإلسبلـ التي ارعضاىا اهلل عز كجل لاباده سرعاف ما أقبلوا إلى 

كأخلالوا هلل في عنفيذىا ثانيان كااللتزاـ بها كالجهاد دكنها ثالثان عندئذو قفز به  قضاء اهلل عز كجل 
كإحسانو إلى قمة التقدـ فجأة كطفرة دكف أف ةتخذكا إلى ذلك مسلك التال  كمسلك الالـو 

سبيل الحضارة كما فالت كمسلك الجاماات التي أقيمت كمسلك الجهاد كالضنى في 
اإلمبراطورةة الركمانية كاليونانيةن طفرة قفز به  إحساف اهلل عز كجل إلى قمة الحضارة خبلؿ 

عررةن عامانن بأم سر؟ بسر انضباطه  بأكامر اهللن بسر عمسكه  بالدؽ برسالة اهللن فحع عليه  
الحات ليستخلفنه  في األرض  كعد اهلل الذةن  منوا منك  كعملوا الال”أف ةنفذ اهلل فيه  قولوهلل 

ن كاليـو إلى ما  ؿ حاؿ أكلئك الناس بل أحفاد أكلئك الذةن “كما استخلف الذةن من قبله 
أخلالوا هلل؟ إنك  لتسماوف كإنك  لتركف أف كثرة كبرل من الناس عتبـر بهذه الرسالة التي شرفت 

ةالفونها بالظبلمية كةالفوف عارةخنا كشرفت سلفنا كأجدادنان إنك  لتالموف أف في الناس كثرة 
الحنين إلى ذلك التارةخ بالرجوع إلى عهود الظبلـن كإنك  لتالموف أف في أحفاد ذلك الرعيل من 

ةسيل لاابو على أنظمة الغربن من ةرةد أف ةبتاد عن نظاـ األسرة اإلسبلمية التي شرفها اهلل 
في أمر األسرة التي عحولت اليـو إلى بالحضارة اإلنسانية المثلى كةرةد أف ةقتفي كراء  ثار الغرب 

أطبلؿن إنك  لتالموف ذلك فما الغرابة في أف ةاود األمر بنا نحن المسلمين شيئان فريئان إلى ما كنا 
عليو قبل باثة المالطفىن لساف الحاؿ ةقوؿ ةا عباد اهللن لساف حاؿ سنن اهلل ةقوؿهلل لقد رأةت  ألع 

كمخلالين لرسالة اهلل التي ىبطت إليك  من السماء  الحضارة كعمتات  بو عندما كنت  صادقين
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كرأةت  كيف أف اهلل قفز بك  قفزان كبطفرة كخبلؿ عررةن عامان إلى قمة الحضارة اإلنسانية كأنواع 
التقدـن كاليـو ما دمت  قد اجتوةت  ىذا السل  الذم رقى بك  كما دمت  قد عبرمت  بو عنظركف إليو 

فارجاوا إلى ما ”ن طااـ ث  أكل حتى مل  كقػىرىؼى منو إذان فتاالوا نظرة اشمئزاز كنظرة من أكل م
ن إف كانت لك  جهوده بذلتموىا في سبيل حضارة فلك  أف عحالنوا “أعرفت  فيو كمساكنك 

حضارعك  بجهودك  التالدة كأما إف كانت حضارعك  ككاف عقدمك  كل ذلك جاء طفرة بسبب 
اهلل كاليـو أردع  أف عخلاوا رداء ىذا الاز الذم متاك  صدقك  مع اهلل كبسبب التزامك  ألكامر 

اهلل بو إذان عليك  أف عرجاوا إلى ما قد كنت  عليون ما الغرابة في ىذا! فاف جاء من ةقوؿ كلكن 
لماذا ال ةرجع أكلئك الناس في غرب الاال  أةضان إلى التخلف كى  أةضان مارضوف بل أكثر منان 

وابهلل عودكا إلى القانوف الثاني الذم ألـز اهلل عز كجل بو ذاعو مارضوف عن رساالت اهللن الج
الاليةن أكلئك ناس بذلوا الارؽ في سبيل ما كصلوا إليون أكلئك أناس كرثوا ىذه الحضارة عن أبو 
عن جدٍّ عن عارةخو أغر  قدة  فمن حقه  أف ةنالوا ثمرات جهودى ن من حقه  أف ةنالوا الغاةات 

من كاف ةرةد الحياة الدنيا كزةنتها نوؼ إليه  ”ايان إليها كأنا ال أظل  التي حفيت أقدامه  س
عاالوا أضرب لك  ىذا المثل ةا عباد اهلل لالو ةجسد ما “. أعماله  فيها كى  فيها ال ةبخسوف

أقوؿن رجل شه  كرة  غني مر  بأسرة عايش في الاراءن عااني من الفقرن عااني من الادـ كالضنىن 
على ىذه األسرة فحلمها كأسكنها في دارو رائاة منيفة فيها كل أنواع الناي ن فيها   أخذعو الرفقة

كل ما لذ  كطاب كأجرل على ىذه األسرة أةضان جراةةن من الماؿ ال عنقطعن مرت مدة من الزمن 
كاألسرة ال عنكر فضل ىذا اإلنساف كلكن لما عكاثرت النامة أمامها كلما عقلبت بمزةد من 

الرفاىية كطاؼ سكر الناي  برؤكس أفراد ىذه األسرة نسي أفرادىا ىذا الذم عفض لى الرفاىية ف
ي أف كنسياف فضلون شيءه منطقي كطبي عليه  كأخذكا ةظهركف لو اإلعراض عنو كالتاالي عليو

ةطرؽ عليه  الباب فيقوؿ ةبدك أنك  استغنيت  ااف عني كل  عاودكا بحاجة إلي فاخرجوا كانطلقوا 
ي ممتلكاعك  التي عابت  في سبيل الحالوؿ عليها فاف قاؿ قائله  كلكن أال عرل إلى كعيروا ف

البيوعات األخرل لماذا ال عخرج أصحابها منها أةضان سيقوؿ له  ال أكلئك عابوا كملكوا ىذه 
األرض كابتنوا عليها ىذه البيوت فنالوا حظوعه  بارؽ جبينه  ال ةنبغي أف أخرجه  أما أنت  فبل 

شيئانن لالك  عملكوف خارج ىذه الدار أشياء فاخرجوا إلى ممتلكاعك ن أقس  بالالي  عملكوف
األعلى ةا عباد اهلل أف ىذا المثل صورة مالغرة عن حاؿ المسلمين في ىذا الاالر كأسأؿ اهلل عز 

كجل أف ةوقظ المسلمين إلى الررؼ الذم متاه  بو كأف ةايدى  إلى ألع الحضارة اإلنسانية 



  

 ~2192 ~ 
 

ي متاه  اهلل عز كجل بها عندما كانوا صادقين مع اهللن عندما كانوا أمناء مع شرع اهللن المثلى الت
عندما كانوا ةرفاوف الرأس عاليان بذؿ عبودةته  هللن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه 

 ةغفر لك .
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 عز كجلا الفضائيات لما شرع اهلل استخداـ الميسىخ رىات كمنه

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 

قو اهلل سبحانو كعاالى في ىذه الحياة الدنيا ككضاو بين ةدم اإلنساف إنما أكجده إف كل ما خل
لخيره كأكجده لتحقيع ساادعو كرغد عيرو كلكن بررط أف ةستامل اإلنساف ىذا الذم أكجده اهلل 

عز كجل كسخره لو كجالو خادمان بين ةدةو بررط أف ةستاملو على الوجو الذم أكصاه اهلل عز 
 رةقة التي أمره بها. أال عذكركف قوؿ اهلل عز كجلهللكجل بو كبالط

 

ًمياان( ]البقرة هلل  لىعى لىكي  م ا ًفي األىٍرًض جى  [ِٗ)ىيوى ال ًذم خى

 

 –كما ةقوؿ الالماء   –)خىلىعى لىكي ( أم لساادعك ن لخيرك ن لتحقيع أسباب رغد عيرك ن كالبلـ 
ال كىو خيره لو. كالمفركض في اإلنساف لبلختالاص كال ةكوف الريء مختالان بهبةو من اهلل لو إ

الذم عرىؼى اهلل ك من بو كأصغى إلى بيانو كعوصياعو أف ةػيٍقًبلى إلى ىذه الميسىخ رىات التي أكجدىا اهلل 
سبحانو كعاالى لو طبع النهج الذم رسمو اهلل لو كأف ةستامل ذلك كلو طبع التوصيات التي 

ان للرقي بو إلى رغد الدنيا قبل رغد أكصاه اهلل سبحانو كعاالى بهان كإذا ىي  جمياان عكوف سيل مى
 ااخرةن كإذا ىي جمياان عالب  سببان لساادعو الدنيوةة كاألخركةة.
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من ةستجيبوف لرعونات نفوسه  كةستجيبوف ألىوائه  في  –كلاله  أكثرى   –كلكن في الناس 
لىن كبدالن من أف ةكونوا  مرةن اإلقباؿ على ىذه الميسىخ رىات التي أكجدىا اهلل سبحانو كعاا

لنفوسه  كرعوناعه  ةدعوف أنفسه  عكوف ىي اامرة له  كىي القائدة له  كمن ث  فاف كثيران من 
ىذا الذم أكجده اهلل عز كجل في ىذه الحياة الدنيا ةتحوؿ إلى سبب للرقاء كإنما خلقو اهلل عز 

 يران عن ىذا المانىهللإذ قاؿ عاب كجل سببان للساادة كالخيرن كصدؽ المتنبيُّ 

 رك بى المرءي في القناًة سنانا كلما أنبتى الزمافي قناةن         

ها اهلل بين ةدةو المطلوب من اإلنساف الذم عرؼ ربو عندما ةجد ىذه المسخرات التي كضا
 مالداقان لقولوهلل

لىعى لىكي  م ا ًفي ا ًمياان( ]البقرة هلل )ىيوى ال ًذم خى  [ِٗألىٍرًض جى

 ها لما ةرضي اهلل سبحانو كعاالى.خٍّرىىىا على النحو الذم شرع اهللن أف ةستخدمأف ةيسى 

لرعوناعه ن ألىوائه   –كما قلت لك   –كلكننا ننظر فنجد أف في المسلمين كثيرةن ةستجيبوف 
كشهواعه  في كضع النهج الذم ةنبغي أف ةستاملوا بو ىذه النا  التي أكرمه  اهلل عز كجل بها. 

لسُّل ً  الذم نالىبىوي اهلل سببان لرقيه  إلى ساادة الدنيا كااخرة ةالب  سببان للهوم به  إلى كإذا بهذا ا
 أكدةة الرقاء كالهبلؾ.

 

ثىات التي ل  عكن موجودة في  كأنا إنما أرةد أف أعحدث في موقفي ىذا عن كاحدو من الميٍستىٍحدى
 رة. كىي ىذه األقنية الفضائية الكثيعالورنا في األزمنة السابقة كإنما عرفها اإلنساف اليـو أال

أرةد أف أقوؿ لك  أكالن ةا عباد اهللهلل إف الال  مهما عنوع كدؽ  ال ةمكن أف ةوجد شيئان مادكمان في 
الكوف كإنما كظيفتو كانت كال عزاؿ أف ةكترف أموران أكجدىا اهلل سبحانو كعاالى ربما كانت 

 تفادة منها.كترافها كأف ةهدةه  إلى سبل االسمجهولة ككظيفة الال  أف ةهدم أصحابو إلى ا 

 داخلة عحت عمـو قوؿ اهلل عز كجلهللىذه األقنية الفضائية 

ًمياان( ]البقرة هلل  لىعى لىكي  م ا ًفي األىٍرًض جى  [ِٗ)ىيوى ال ًذم خى

 



  

 ~2195 ~ 
 

كلكننا ننظر فنجد أف كثيران من المسلمين ةختلفوف إلى المساجدن ةحضركف الجماعات 
ذا جاء المساء كعادكا إلى بيوعه  سامركا ىذا الريء الميٍستىٍحدىث إلى ما باد كالجيمياىات فا

كساىركه سهرة ةنفقوف فيها الوقت كلو على شيء ل   –كلربما إلى لماة الفجر  -منتالف الليالي 
ـى ىذه النامة من أجلها كفي سبيلهان فما المراد كما المطلوب من  ةأذف اهلل عز كجل أف عيٍستىٍخدى

 اف المسل  ةا عباد اهلل؟اإلنس

 

المطلوب أكالنهلل أف ةػىٍايى كصاةا اهلل سبحانو كعاالى في محك  عبيانو كأف ةال  أف اهلل عز كجل 
عندما أمره بما أمره بو إنما أراد من ذلك عحقيع ساادعو كإنما نهاه عما نهاه عنو إباادان لو عن 

ثقةو باهلل عز كجل عالمان ىذه الحقيقة  مطارح الرقاء كأسباب الهبلؾ. ةنبغي للمسل  أف ةكوف ذا
 ىيمنت على نفسو كةقينو كعقلو.

 

 أف ةػىٍايى قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل –كقد  من باهلل سبحانو كعاالى  –ث  إف على المسل  

 

يىاةن طىيٍّبىةن( ]النح  [ٕٗل هلل )مىٍن عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى

 

قرنها باإلةماف كالامل  –كىي عجمع كل مقومات الساادة  –قػىرىفى البياف اإللهي الحياة الطيبة 
 الالال ن كمانى ذؿ

 

 [ُٔهللَٗ ُٔ.ُِ.ِٔعبد المنا ن ]

ؾ أف الحياة الطيبة رىن بهذا النهجن رىن بهذا السلوؾن فمن التـز نهج البارم سبحانو كعاالى 
ز كجل بها فبل رةب أنو سيحيى حياة طيبة في دنياه كفي  خرعو. كلكن كأكامره التي خاطبو اهلل ع

ما أكثر من ةارض عن ىذا البياف اإللهين لالو ال ةثع بقرار اهلل عز كجل كحكمو أك لال شهواعًًو 
أقوؿ إنها نامة كلكنو  –كأىواءىه ىي التي عهيمن عليو. ةػيٍقًبلي في أمسيات الليالي إلى ىذه النامة 
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ةػيٍقًبلي إليها إقباؿ الظمآف إلى الماء المل  األجاج كلما شرب منو كأسان أغرعو  –إلى نقمة ةحوٍّلها 
بالكأس الثانيةن ث  إف الثانية عغرةو بالثالثة كالراباة إلى أف ةتمزؽ منو الكبد كإلى أف ةرمي نفسو في 

 أحضاف الرقاء كالهبلؾن أليس كذلك ةا عباد اهلل.

 

لفةن ةسرم الود ما بين أفرادىا كةسرم األنس ما بين الزكج كالزكجةن كانت األسرة متواصلةن متآ
ااباء ةرعوف أكالدى  كةحرسونه  بالتواصي كالنالائ  فػىتػيٍقبىلي نالائحه ن كاألكالد كاألبناء ةتوجهوف 

إلى  بائه  بالبر كاالنقيادن كالود ةتألع في الدار. فلما عسرب ىذا الريطاف إلى بيوعه  ما الذم 
 حالل؟

 

لما عرىر بى ىذا الذم أسكته  جمياان ليتكل  ىون انقطات صلة القربى مما بين أكلئك األفراد 
كانقطع حبل المؤانسة مما بين الزكج كالزكجةن بردت الابلقة ث  عحوؿ البركد إلى خالاـ فالى 

 شقاؽن كأنا أصف لك  كاقاان كثيران ما ةقعن كلالك  جمياان ةال  ىذه الحقيقة التي أبينها.

 

 أةن ةقع الخطأ ةا عباد اهلل؟

 

 ما ةنبغي أف نتالور أف  ىذا األمر الميٍستىٍحدىث شرٌّ أرسلو اهلل عز كجل إلينا ال.

 

كل ما أكجده اهلل عز كجل إنما ىو في حقيقتو نامة كلكن اهلل عز كجل ةأمرنا أف نستامل ىذه 
ا بطرةقة أخرل كإذا بالنامة عتحوؿ عندئذو النامة بالطرةقة التي ةػيبىالٍّرينىا بها كةحذرنا من أف نستامله

 إلى نقمة. ىذه ىي الحقيقة.
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نافذة عسرم إلى البيوتن بوساك أف عكوف القىيٍّ ى عليهان بوساك أف عستجيب ألمر اهلل عز كجل 
فيما خاطبك بون عنقٍّي ىذه النافذة من الروائبن عختار منها ما ةياٍلًل ي أمرؾن عختار منها ما ةدخل 

ٍهًو المباح الذم شرعو اهلل عز كجلن عختار منها ما ةكوف عونان لتربيتك ألكالدؾن ما ةكوف في الل  
 عونان لدفاك إلى مزةد من االنضباط بأكامر اهلل سبحانو كعاالى.

 

 كسبيل ذلك أف عكوف الحاك  على نفسك األم ارة كأال عدع نفسك األمارة عكوف حاكمان عليك.

 

 أف نتبينها. ىذه ىي الحقيقة التي ةنبغي

 

 أةن ةكمن الخطأ ةا عباد اهلل؟

 

ال ةكمن الخطأ في أمورو كثيرةو ال عكاد عيٍحالىى أكجدىا اهلل عز كجل بيننا. كل ما أكجده اهلل نامة 
 في حقيقة األمرن كصدؽ اهلل القائلهلل

 

ًمياان( ]البقرة هلل  لىعى لىكي  م ا ًفي األىٍرًض جى  [ِٗ)ىيوى ال ًذم خى

 

 الحك .لىكي ن أم لمال

 

 كلكن الخطأ ةكمن في عدـ االنقياد ألمر اهللن في عدـ االستجابة لوصاةا اهلل سبحانو كعاالى.
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أنا ال أرةد أف أعحدث عن النتائج االجتماعية التي كانت نتيجة إلقباؿ الناس على ىذا األمر 
ًث بركل كيفي ال بركل انتقائين ال أرةد أف أعحدث عن أثر ذلك على  المجتمعن على الميٍستىٍحدى

الدكائر كالوظائفن على المهاـ التي أنيطت بأناس ل  ةاودكا ةستطياوف أف ةؤدكىا حع أدائهان 
 كإنما أرةد أف أعحدث عن أثر ذلك على األسرة.

 

 ك  من بيوتو دار فيها رحى الرقاء من كراء الخطأ في استاماؿ ىذه النامة.

 

 كجين  ؿ األمر من باد ذلك إلى فراؽ كطبلؽ.ك  من بيوتو كانت المودة سارةةن فيها بين الز 

 

 ك  من بيوتو شيًغلى فيها ااباء عن رعاةة األبناء كأعرض األبناء فيها عن االنقياد لآلباء.

 

 ىذا المانى ةنبغي أف ناالجو ةا عباد اهلل.

 

 شيء  خر ألفت نظرك  إليو كلكن الوقت ةضيع عن ماالجتو.

 

في عقائد ىذه األمةن لتدخل الرةب كالرك في إةماف ىذه  أقنية فضائية عتكاثر لتدخل الرةب
 األمة بربهان بوحدانية ربهان بنبوة رسولهان بكتابها المنػزؿ.

 

كأنا ممن ال ةرل بأسان في أف عكوف ىنالك أقنية عبريرةةن فلكلٍّ أف ةابر عن قناعاعو كلكل أف ةابر 
لها عتفت . كلكنني أنكر أةما إنكار أف عيسىخ رى عن ري ه الفكرةةن كأنا مع المثل القائلهلل دع الزىرات ك

ىذه األقنية للهجـو على إةماننان للهجـو على ةقيننا بموالنا كخالقنان للهجـو على نبوة نبينا محمدو 
r.ن للتركيك بكتاب اهلل عز كجل المنػزؿ كحيان على رسولو خطابان لنا 
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 نوجو ألسنتنا بريء من الهجـو أك الن نحن ال نفال ذلكن نحن المسلمين ال نؤةد ىذان ال
اإلقذاع أك إدخاؿ الرةبة إلى أفئدة أناس  خرةن طاب له  أف ةتبنوا ماتقدات  خرل. نا ن ىكذا 

 ربانا إسبلمنان ىكذا ربانا قر ننان ىكذا قاؿ اهلل لرسولو أف ةخاطب ااخرةن قائبلنهلل

 

ًإن ا أىٍك ًإة اكيٍ  لىاىلىى ىيدنل أىٍك ًفي ضىبلؿو  ( ]سبأ هلل  )كى  [ِْمًُّبينو

 

نا . نحن ننأل عن ىذا األسلوب كنترفع فوؽ ىذه الطرةقة. ليس في أفئدعنا حقده على من سلك 
مسلكان  خرن على من اعتنع رؤلن أخرل في الاقائدن أجل. نسأؿ اهلل لنا كله  أف ةجمانا على 

 الحع.

 

ه  أف ةػياىرٍّفيوا الناس على الماتقدات كلكن ةا عجبان ألكلئك الذةن ةخاطبوف كىًمارعه  فبل ةطيبوف ل
الدةنية التي ةتبنونها كةاتنقونها كإنما ةطيب له  الهجـو على قر ننان ةطيب له  الهجـو نبينا 

 .rمحمد 

أف أعالج ىذا األمر بأكثر من ىذه اللفتة كلكن ةنبغي أف أعود فأقوؿ ةا عباد اهللهلل كل ما ال أرةد
نامة فاةاك  أف عقلبوه إلى نقمة. ىذه الفضائيات عااملوا ماها  أكجده اهلل عز كجل في ىذا الكوف

على النحو الذم ةرضي اهللن عااملوا ماها على النحو الذم ةزةدك  ساادة في الدنيا كااخرةن 
كإةاك  أف عستجيبوا في عااملك  ماها لرعوناعك ن لرهواعك  كأىوائك . أقوؿ قولي ىذا كأستغفر 

 اهلل الاظي .
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 ةمؤل جوؿ ابن  دـ إال التراب كةتوب اهلل على من عابكال 

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو  نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
  عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

ظاىرة عتكرر أمامي أحسب أف من الخير أف نرترؾ في الوقوؼ عندىا لالنا نقطف منها الابرة 
 ا من ىذه الظاىرة.كالدرس اللذةن ةنبغي لكل مؤمن أف ةقتطفهم

أقف أماـ إنساف مسل  ذم دخل محدكد فأسألو عن حالو كإذا بو ةستغرؽ في حمد اهلل عز كجل 
كره كةابػٍّري بلساف ةكاد قلبو ةسبقو إلى التابير عن عظي  النامة التي ةتقلب بها كعن ااالء كش

اإللهية التي ةتلقاىا من ربو سبحانو كعاالى. كأنظر إلى الدار التي ىو فيها كإذا بكل ما فيها كبكل 
 عركو الفاقةن عركو الفقر كالقلة.زكاةاىا 

رةاء الذةن أكرمه  اهلل سبحانو كعاالى بالغنى الفاحشن كةالادؼ أف أجد كاحدان من ىؤالء األث
أسأؿ الواحد منه  أةضان عن حالو كإذا ىو ةطلع الزفرات الحارة ةركو فقد السيولةن ةركو سوء 

الحاؿن ةركو الخسارة المتواليةن كةمضي ةطيل الكبلـ في الركول من الاجز المادم كمن 
عأمل في الدار التي ىو فيها كإذا ىي مليئة بكل أصناؼ السيولة الغائبة كمن القهر االقتالادم. كأ

المتع كبسائر أدكات الترؼن إذا ىي مرحونة بكل ما ةحتاج إليو اإلنساف من ضركرةات أك 
 ميزاف الترؼ.حاجيات أك ما ةدخل في 

 مما ةثير الاجب؟! –أةها اإلخوة  –أليس ىذا 
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راركف إال بالمزةد من فضلون كأصحاب ذكم الدخل المحدكد غارقوف في شكر اهلل كحمدهن ال ة
الثراء الكبير الفاحش ةظلوف ةزفركف الزفرات المتوالية ةركوف فقد السيولةن ةركوف الحالة 

 المادم الذم ةاانوف منو. االقتالادةة المتراجاةن ةركوف الاجز

 ريخافهللحدةث الالحي  الذم ةركةو الفي ال rبقوؿ رسوؿ اهلل  –ةا عباد اهلل  –إف ىذا ةذكٍّرني 

)إذا كاف البن  دـ كادو من ماؿ ابتغى إليو ثانيان كإذا كاف لو كادةاف من ماؿ ابتغى إليو ثالثان كال ةمؤل 
 عاب(.جوؼ ابن  دـ إال التراب كةتوب اهلل على من 

 ةنهي الاجب كةبين السبب. rىذا الذم ةقولو رسوؿ اهلل 

ز كجل عليو النامة كعوالت عليو ااالء إذا أغدؽ اهلل ع –ةا عباد اهلل  –إف من شأف اإلنساف 
كأكرمو اهلل سبحانو كعاالى برغد الايش أشكاالن كألوانان عفجرت في نفسو الرغبات للمزةد من ىذا 
الذم أكرمو اهلل عز كجل بو فيتجو طموحو كعتجو أطماعو إلى األحبلـ التي عحتضن الرغبة في 

ى ىذا الذم قد أنا  اهلل بو عليو. عنسيو النامةي المزةد كالمزةدن ةتذكر ىذا الذم ةطم  إليو كةنس
المنا ى كةنسيو رغد الايش ىذا الذم ةتمتع بو كمن ث  فانو إنما ةتفكر في أحبلمو كاالستزادات 

التي ةطمع فيها. فاف سألو سائل عن حالو التي ىو فيها عبر لو عن عالقو بالمزةد كنسي أف ةحدثو 
 ا. كىذا من مااني قوؿ رسوؿ اهللهللى عليهعن النامة كشكر اهلل سبحانو كعاال

 كادو من ماؿ ابتغى إليو ثانيان(.)إذا كاف البن  دـ 

ةفجٍّري لدةو  ل  ةقلهلل إذا كاف اإلنساف مكتفيان كإنما قاؿهلل )إذا كاف لو كادو من ماؿ(ن ىذا ىو الذم
 الرغبة في المزةد.

 ف شكر الغني أصاب من صبر الفقير.كمن ىنا كا

البد أف ةسخٍّر النامة التي أنا  اهلل بها عليو فيما ةرضي اهلل سبحانو كعاالىن  الغني لكي ةركر
 الذم شرعو اهلل. كالبد أف ةغلع على نفسو األبواب المحرمة كةبقي بابان كاحدان ىو الباب

 أما الفقير فما أةسر عليو أف ةالبرن كمهما كاف فقيران سيجد نا  اهلل سبحانو كعاالى ممتدةن إليو.
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ك  في ىؤالء المترفين الذةن أغدؽ اهلل عز كجل عليه  من النا    –ةا عباد اهلل  –لوا نتساءؿ عاا
المزةد كالمزةدن ك  من ىؤالء من ةلتـز كردان دائمان من ذكر اهلل عز كجل كقراءة كتاب اهلل سبحانو 

الهزةع اليسير  كعاالىن ك  في ىؤالء الذةن ةيسىم وف برجاؿ األعماؿ ك  في ىؤالء من ةقـو كلو في
كاألخير من الليل ةقف بين ةدم مواله الذم أنا  عليو مناجيانن ةسجد ةطيل السجود شاكران 
حامدانن ةحمد اهلل عز كجل كةستغرؽ في الثناء على اهلل سبحانو كعاالىن ك  في ىؤالء الذةن 

أماـ التحف  ةسبحوف في بحارو من النا  قد ال عكوف لها شطآفن ك  فيه  من إذا دخل داره كقف
التي عزداف بها زكاةا داره كنظر إلى التحفة الواحدة فال  أف قيمتها عيسر التزكةج لراب فقير من 
ىؤالء الذةن ةالبركف على ألكاء الغرةزةن من ىؤالء الذةن ةالبركف على حرارة الغرةزة انتظاران للفرىًج 

 تزكةج كاحدو من ىؤالء الرباب.ة لالذم ةأعيه  من عند اهلل عز كجل فيجال من ىذه التحفة كسيل

أعود فأقوؿ ك  في ىؤالء المنامين المترفين الذةن ةىٍسبىحيوف في ة ٍّ من نا  اهلل عز كجل من 
 ةربطوف النامة بالمنا  كةجالوف ألنفسه  كردان دائ

 

ة مان من االرعباط باهللن ةجالوف ألنفسه  كردان من القياـ في األسحارن ةتخذكف من أفئدعه  النابض
كسيلة رحمة بمن ابتبلى  اهلل عز كجل بون كالبارم سبحانو كعاالى ىو الذم ابتلى الغني بالفقير 

 كابتلى الفقير بالغنيهلل

 

نىةن أىعىاٍلًبريكفى كىكىافى رىبُّكى بىاًليران( ]الفرقافهلل  [.َِ)كىجىاىٍلنىا بػىٍاضىكيٍ  لًبػىٍاضو ًفتػٍ

 

 ىكذا ةقوؿ اهلل سبحانو كعاالى.

كلربما كاف غناى  ةتجاكز  –عهدان مر  بهذه البلدة المباركة. كاف األغنياء  –باد اهلل ةا ع –سقى اهلل 
كانوا في كىضىً  النهار عجاران فاذا جاء المساء عحولوا إلى طبلب عل    –غنى أغنى الناس اليـو 

كعأب  كل كاحدو منه  في المساء كتابو ةنتجع الال  الررعي في حلقات الال  الكثيرة ساعة 
ساعتين من الليلن ث  إذا أقبل الالباح أسرع كل كاحدو منه  إلى المسجد المجاكر ةاللي الفجر ك 

جماعةن ث  ةاود إلى الدركس الالمية ةدرس الفقو ث  التفسير ث  التوحيد حتى إذا أقبل الضحى 



  

 ~2113 ~ 
 

حة عاد الواحد منه  إلى داره ةجلس مع أىلو ةؤنسه  كةستأنسوف بو فاذا ارعفع النهار كاشتدت لف
 شمس الضحى عادكا إلى متاجرى .

 

سقى اهلل عهدان كاف عجار ىذه البلدة على ىذه الراكلةن صلته  باهلل عز كجل عامرة بمقدار ما 
 صلته  بالسوؽ أةضان عامرة كغامرة. أكلئك ى  الذم كصفه  اهلل عز كجل بقولوهلل

 

اًة ةىخىافيوفى ةػىٍومان عػىتػىقىل بي ًفيًو  )رًجىاؿه ال عػيٍلًهيًهٍ  ًعجىارىةه كىال بػىٍيعه عىن ًذٍكًر الل وً  ًإةتىاء الز كى ًإقىاـً الال بلًة كى كى
ٍيًر اءي بًغى اٍلقيليوبي كىاألىٍبالىاري. لًيىٍجزًةػىهي ي الل وي أىٍحسىنى مىا عىًمليوا كىةىزًةدىىي  مٍّن فىٍضًلًو كىالل وي ةػىٍرزيؽي مىن ةىرى 

( ]النور هلل   [.ّٖ-ًّٕحسىابو

 كيف عجدكف رد  الاجز على الالدر   خر ىذه ااةةكانظركا إلى 

(. )كىالل وي ةػىٍرزيؽي   مىن ةىرىاءي ًبغىٍيًر ًحسىابو

ىؤالء الذةن ةدخركف جزءان كبيران من أكقاعه  هلل ىؤالء الذةن ةساىركف علـو الررةاة اإلسبلمية 
ةة كغيرىان ىؤالء ربما قاؿ لكي ةترباوا بالنهج األمثل الذم ةنبغي أف ةتبيػ نيوه في ماامبلعه  التجار 

قائل إنه  خسركا ىذه األكقات ككاف بوساه  أف ةدخركىا ألعماله  التجارةة كخططه  الربحية 
 كلكن اهلل ةادى  بأنو سياوٍّض كلسوؼ ةرزقه  بغير حساب ككاف ةرزقه  بغير حساب.

 

نفكوف عن محراب لقد رأةت ىؤالء األغنياء كلكني رأةت فيه  سيما الابودةة هللن رأةته  ال ة
 الابادة كالابودةة هلل سبحانو كعاالى.

 

عباد اهللهلل أنا أنظر إلى مجالس الذكر الكثيرة في ىذا البلد الطيب كأنظر إلى مجالس الال  
الكثيرة في ىذا البلد الطيب فماذا أرل؟ أرل ذكم الدخل المحدكدن أرل الفقراءن أرل ىؤالء 

ةة الااليةن أراى  ى  الذةن عمتلئ به  المساجد كأماكن الذكر الذةن ةتدانوف عن علك الرعبة الدنيو 
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فبل أجد كاحدان  –أقولها بالراحة  –كالابادة كك  بحثت ةمينان كشماالن عن ىؤالء رجاؿ األعماؿ 
 منه  إال من ندر كربما كاف ذلك في باض األحياف.

 

خوة إذا أكـر اهلل عز كجل أةها اإل –كأسأؿ اهلل أف ةسماه  كبلمي  –أال فليسمع ىؤالء اإلخوة 
عبدان بالنامة فمن اللـؤ أف ةرتغل بالنامة كةنسى المنا ن إذا أكـر اهلل عز كجل عبدان بالاطاء فمن 

 اللـؤ أف ةالب  عبدان للنامة كأف ةنسى المنا  المتفضل.

 

 من الذم أعطاني؟ اهلل.

 

 من الذم أكرمني برغد الايش؟ اهلل.

 

الساادة في الك  الذم ةفيض بو الالندكؽ المالي؟ ال. الساادة  كلكن أفيحسب ىؤالء اإلخوة أف
في الراور الغمر الذم ةجال اإلنساف عندما ةراء اهلل كةتجلى عليو بانرراح الالدر ةرار 

 ة القلبية التي عهيمن على كيانو.بالرقال

و في كل رب رجل ل  ةكرمو اهلل عز كجل بالغنى الوفير لكن اهلل عجلى عليو بالرحمة الغامرة فه
 بسركر ال ةستطيع البياف أف ةالفو.حركاعو كسكناعو سايد ةتمتع برغدو من الايش كةتمتع 

كرب رجل أكرمو اهلل عز كجل بالاطاء الوفير كاألرقاـ الكثيرة الطوةلة من الماؿ كلكن انظر إلى 
  ةتقلب حالو عجد الضنى ةسرم في كيانون انظر إلى األمسيات التي ةاود فيها إلى داره كانظر ك

 مواله كخالقو سبحانو كعاالى. أالفي فراشو رةثما ةستقبل نامة الرقاد من 

( ]الانكبوت هلل )فىابٍػتػىغيوا ًعندى الل ًو ا  [ُٕلرٍٍّزؽى

 ابتغوا الرزؽ باالنقياد ألمر اهلل سبحانو كعاالى.
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نقطع كرزؽ ليس ىنالك عسر اقتالادم أبدانن كليس ىنالك ضيع في السيولة أبدان. عطاء اهلل ل  ة
اهلل ممتد متطاكؿ ةتضاعف كلكن االبتبلء ىو الذم ةنبغي أف نتنبو إليو كىو الذم ةنبغي أف نلتق  

 كه ةغفر لك  فيا فوز المستغفرةن.الابرة كالدرس منو. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفر 

 

 هلل عىكىف لى لي بالراـ كأىًلهاإف ا

مد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هللن الح
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

  عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

من الخالائه التي مىيػ زى اهلل عز كجل بها  rاهلل عاالوا أذكرك  مرة أخرل بباضو مما أخبر بو رسوؿ 
ذا الذم سأركةو لك  لكاف  من ذلك إال ى rشامىنا ىذهن كلو ل  ةكن فيما أخبر بو رسوؿ اهلل 

 كافيان.

ركل أبو داكد كابن حباف كالحاك  في مستدركو بسندو صحي  من حدةث عبد اهلل بن حوالة قاؿهلل 
أم اختر لي مكانان أك بلدان ألجأ إليو  –ا رسوؿ اهلل اختر لي فتنان ستقع فقلت ة rذكر رسوؿ اهلل 

فقاؿ لوهلل عليك بالراـ فانها خيرة اهلل من أرضو ةجتبي إليها خيرعو من  –عندما عحيع ىذه الفتن 
  عىكىف لى لي بالراـ كأىًلها.عباده. ث  قاؿهلل إف اهلل

كانت كال عزاؿ شواىد على صدؽ عباد اهللهلل أحداث كثيرة مر ٍت كانقضت في شامنا ىذهن كلها  
 ن ككبلمو حع ال ةحتاج إلى شاىد.rىذا الذم قالو المالطفى 

مر ت على شامنا ىذه عيارات فكرةة جانحة مختلفةن ذىبت كما جاءت كعادت ىوةتنا اإلسبلمية 
 في شامنا ىذه عتؤلأل كضاءة في أرض ىذه الراـ كسمائها.
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أف عجال من القومية دةنان ةحل محل حة المتطرفة التي حاكلتمية الجانمر  في ىذه البلدة عيار القو 
ـٍ اعوجاجان كانحسر ىذا التيار كعادت الهوةة التي أنبأ عنها  دةن كلكنها ل  عالل  فاسدان كل  عػيقىوٍّ

 في شامنا ىذه كض اءةن متؤللئة. rرسوؿ اهلل 

ئد ىذه األمة في ىذه كمر  اليسار الفكرم كالسياسي المتطرؼ فجاءت ةد التالحي  من لدف قا
رىٍت البلدة من ذلك التيار الجان  كعادت الهوةة اإلسبلمية مرة أخرل كضاءةن  ٍِ البلدة  نذاؾ فطىوي

 عتؤلأل.

الذم شهد لرامك  بهذه الرهادة أف نستالن بهذه  rعباد اهللهلل أليس من الوفاء مع رسوؿ اهلل 
 الهوةة دائمان؟

 

لها أف نستالن بهوةتنا اإلسبلمية في كل  rادة رسوؿ اهلل أليس من الوفاء مع شامنا ىذه بل مع شه
مناسبة كعلى سائر األصادة عند كل المنتدةات كالمؤعمراتن في كل الدكائر كالماسكرات. أليس 

 ؟!rىذا كفاءن ةتطلبو الخلع كعتطلبو نسبة شامنا إلى رسوؿ اهلل بل نسبة أىل الراـ إلى رسوؿ اهلل 

 

ى أكاف االستحياء بالهوةة اإلسبلمية كاإلعبلف عنها. مضى ذلك عباد اهللهلل لقد راح كانقض
المناطف الذم كاف فينا من ةغه باعبلف ىذه الهوةة كاالعتزاز كالتباىي بها. لقد عجلى لكل ذم 
ٍهنىا بها أعداءنا الذةن ةتربالوف بنا خابت كل  عنج  إال خطابان  باليرة أف كل الخطابات التي كاجى

 ـ كالمنبثع من كسطية ىذا الدةن.دةني المنبثع من عدالة اإلسبلكاحدان إنو الخطاب ال

 آمرةن ككىم  ى أفواه المتربالين.ىذا ىو الخطاب الذم أعلن الاال  كلو أنو الذم أسكت المت

 اإلسبلـ ىو الذم ةقضي على الغلو.إف كانت ىنالك أخطار الغلو ف

 ةبلحع التطرؼ حتى ةقضيى عليو.ذم كإف كاف ىنالك أخطار عتمثل في التطرؼ فاإلسبلـ ىو ال

أما كلمة اإلرىاب فليس لها كجود في قاموسنا اإلسبلمي ق . كماناىا إنما ىو كامن في قلوب 
أكلئك الذم ةيالىدٍّريكنها إلينا. أما نحن فها نحن ناود إلى عارةخنا اإلسبلمي األغر كنستبين ما في 
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إسبلمنا إنما ىو شيء صينٍّعى ىناؾ كصيدٍّرى طواةاه فبل نجد لكلمة اإلرىاب ىذه كجودان في قاموس 
 إلينان فاف عساءلت  عن ماناه فاسألوا عن ماناه أكلئك الذةن ةيالىدٍّريكنو إلينا.

 

ةا عباد اهلل كىا نحن ننظر فنجد كيف أف الكوف كلو شهد لرامنا ىذه بما  –أليس من الوفاء 
 ةتنا اإلسبلمية ىذه على كل صايد.ىو  أليس من الوفاء اليـو أف نستالن عن rشهد بو رسوؿ اهلل 

نا ن ىنالك أساليب كثيرة من الضغ  عيمىارىسي ضد عالمنا اإلسبلمي كعمارس ضدنا نحن أةضانن 
كلربما كجدت ىذه الممارسات باض االستجابة في باضو من ببلدنا الاربية كاإلسبلمية البايدة أك 

بما سمات  فهيهات ىيهات أف  rيها رسوؿ اهلل القرةبة منا. أما نحنن أما شامنا ىذه التي أثنى عل
 سو القول األجنبية المتربالة بنا.ةأعي ةـو ننغض فيو الرأس لهذا الضغ  التي عمار 

 لن ننغض الرأس كلن نستجيب للضغ .ال ةا عباد اهللن 

عودة  إف الضغ  الذم ةقودنا إلى ما ةسمى الاالمية أك إلى ما ةسمى الاولمة. كعرجمة ىذه الكلمة
 االستامار في أسوأ مظاىره.

ىذا الضغ  ةيراد بو أف نكوف عباان ألكلئك الذةن ةتربالوف بنا في المبادئ كالقي ن أف نكوف عباان 
 له  في الثقافة كالماارؼن أف نكوف عباان له  في االقتالادن أف نكوف عباان له  في السياسة.

 

ك قرةب إنما ةبتغى بو ىذه التباية ىذا الضغ  الذم ةمارس علينا كعلى إخوافو لنا من بايد أ
 في عارةخو األرعن ةومان ما إلى مثل ىذه المهانة.المهينة الذليلة التي ل  ةالل االستامار 

كلكن ىل سننغض الرأس للضغ ؟ كىل نالطبغ بهذه الاولمة؟ ىل سنكوف عباان في مبادئنا كقيمنا 
لادك كةجالو ةالفع لنا؟ ىل سنجال للادك الذم ةتربه بنا؟ ىل سنالبغ ثقافاعنا بما ةرضي ذلك ا

أنرطتنا االقتالادةة عدكر في فلك أكلئك األعداء لنكوف األمة المستهلكة كعكوف ىي األمة 
 الالاناة كالمالدرة؟

عالن أننا لن ننغض الرأس. مبادئنا كقيمنا ستكوف مبرأة من كل  rال ةا عباد اهلل. بررل رسوؿ اهلل 
نا ىابطة من سمائنا. اقتالادنا سيتوج بتاج اإلسبلـ دائمانن كىا عباية. ثقافتنا ستكوف ناباة من أرض
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نحن نسير قيديمىان في طرةع عطهير االقتالاد من كل ما ال ةرضي اهلل سبحانو كعاالىن نسير في خطى 
حكيمة كفي عبالرة دائمة دائبةن فليضغ  ذلك الادك األرعن ما طاب لو الضغ ن نحن مكلوؤكف 

أعل  كأنت  عالموف أف ىذا الضغ  ةتمركز على مناىج التربية كالتالي   ن كأناrببرارة رسوؿ اهلل 
في ببلدنا الاربية كاإلسبلميةن كلنا ةال  ذلكن ةراد من عالمنا الاربي كاإلسبلمي عغيير مناىج 

التربية على اختبلفها بحيث عالب  خاضاة لرؤةة أكلئك ةتربالوف بنا سوءانن بحيث عكوف خاضاة 
 ع محبته  كطبع ما عهواه نفوسه .لمرضاعه  سائرة طب

 كلكن ال.

نىا على  لئن خضع أناس من قرةب أك بايد عنا لهذا التغيير استسبلمان كخضوعان كخنوعان فنحن ريبػٍّيػٍ
أال نخضع إال لخالقنا كموالنا فق ن ريبينا على أف ننهل عربيتنا من ةنبوع كتاب ربنا كسنة نبينا 

ن لن نجد فيما بيننا جنودان ةمارسوف rذم استأمننا عليو رسوؿ اهلل كعارةخنا األغرن ريبينا على ىذا ال
عنفيذ األكامر الالادرة إلينا من أكلئك الذةن ةخططوف صباح مساء ضد كجودنا الحضارمن ضد 
كجودنا الالمي كالثقافي كاالقتالادمن ضد كجودنا اإلةماني. لن ةكوف بيننا ال اليـو كال في الغد 

 ن من ةسخر من قيمنا الدةنية. ال.ٍسخىر من عربيتنا اإلسبلميةالقرةب أك البايد من ةى 

ىو الذم شهد لرامنا ىذه إذ قاؿهلل إنها خيرة اهلل من أرضو ةختار إليها خيرعو  rكيف كرسوؿ اهلل 
 اهلل عكف لى لي بالراـ كأىلها. من عبادهن إف

ب الراـ النابض هنا إلى أف عحدث عن الراـ نب   عندما rكأنت  عالموف ةا عباد اهلل أف رسوؿ اهلل 
في الحدةث الالحي  إذ قاؿهلل فسطاط  rإنما ىو دمرع كغوطتهان ىكذا أعلن رسوؿ اهلل 

المسلمين ةـو الملحمة الكبرل على أرضو ةقاؿ لها الغوطة إلى جانبها مدةنة اسمها دمرع ىي 
 المسلمين ةومئذ. خير منازؿ

أعداء ىذا  –مين ةومئذن كأعداء رسوؿ اهلل رسوؿ اهلل ةقوؿ عن دمرعهلل إنها خير منازؿ المسل
ةتربالوف بنا كنتخيل أف عكوف له  الغلبة على شهادة رسوؿ اهلل! حاشى. لن ةتحقع ذلك  –الدةن 
 أبدان.
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إف اهلل عز كجل إنما استودع في الراـ من ى  أىل لحماةة الراـن كإف اهلل استودع في قلب 
ألةاـ الغابرة بهذا الحع الذم أقوؿ كلسوؼ دمرع من ى  أىل لحراسة دمرعن كلقد شهدت ا

 ية بل الاالور التالية بهذا الحع.عرهد األةاـ ااع

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 اٌّجؼلْٚ ػٓ هؽّخ هللا ػي ٚعً

 

 هلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبرن ا

 

اهلل أكبر من كيد الكائدةنن اهلل أكبر من مكر الماكرةنن اهلل أكبر من زةغ الزائغينن اهلل أكبر من 
 سخرةة الساخرةنن اهلل أبكرن ربنا القائلهلل

 

اًفريكفى( ]الالف هلل )ةيرًةديكفى لًييٍطًفؤيكا نيورى الل ًو بًأىفٍػوىاًىًهٍ  كىالل وي ميًت ُّ نيورًًه كىلىٍو    [.ٖكىرًهى اٍلكى

 

سبحاف ربي الالي األعلى الوىابن سبحاف ربي الميسىب   بكل لسافن سبحاف اهلل كالحمد هللن كال 
 إلو إال اهللن كاهلل أكبر. اهلل أكبرن اهلل أكبرن اهلل أكبر.

 

ؿ كجهك كلاظي  الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي لجبل
سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كأشهد أف ال إلو إال 
اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل 

كعلى  ؿ سيدنا محمد إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على سيدنا محمد 
صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل 

 عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 

ةرار كل مؤمن أدل شيئان من حقوؽ ىذا الرهر أك كل حقوقون ةرار بتجليات اهلل سبحانو كعاالى 
جليات اهلل سبحانو كعاالى بالمغفرة الواساة على عباده في ىذا الرحمانية على عبادهن ةرار بت

الرهرن ككيف ال ةقبل إليه  بالرحمة الغامرة كبالمغفرة الواساة جزاءن كفاقان على صبرى  على 
الالياـ كمواظبته  على القياـ كدعائه  في األسحار كفي أخه األكقات. كيف ال ةكرمه  اهلل 
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الرهر المبارؾ كقد طرقوا بابون كمتى كاف بابو ةػيٍغلىع دكف أحدو من سبحانو كعاالى في أعقاب ىذا 
الناسن كيف ال ةغفر له  سيئاعه  كلها عظمت أك صغرت كقد التالقوا بأعتاب كرمو كجوده. ىذا 

ال  –ما قد كعد اهلل سبحانو كعاالى بو عباده الطائاين الذةن استقبلوا ىذا الرهر كقاموا بحقو 
أقوؿ قاموا بحقو جهد االستطاعة. ىذا عن المؤمنين الذةن كف قه  اهلل  بل –أقوؿ حع القياـ 

 سبحانو كعاالى ليؤدكا حقوؽ ىذا الرهر كاملة أك منقوصة.

كلكن ماذا عن أكلئك الذةن أدركه  ىذا الرهر المبارؾ كى  مارضوف عنون أدركه  ىذا الرهر 
قر ف الذم عنزؿ في ىذا الرهر المبارؾ كى  مستخفوف بون أجل مستخفوف بون أدركه  شهر ال

المبارؾ على السماء الدنيان أدركه  ىذا الرهر شهر القر ف كى  ةسخركف بالقر ف كةستخفوف 
 بآةاعون ماذا عن أكلئك؟

الجواب عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  القائل فيما ص  عنوهلل )من أدركو رمضاف كل  ةػيٍغفىٍر لو 
 فأباده اهلل أباده اهلل(.

 ركو رمضاف كل  ةػيٍغفىر لون عرل من ىو ىذا الذم ةدركو رمضاف كال ةغفر لو؟من أد

أىو المقالر؟ ال ةا عباد اهللن إف رحمة اهلل عز كجل علحع بالمقالرةن قبل أف علحع غيرى ن كإذا 
 ل  ةغفر اهلل للمقالرةن فلمن ةغفر؟

  أف ةقوموا الليل؟ ال. إف اهلل ىل الذةن ل  ةغفر اهلل له  خبلؿ ىذا الرهر أكلئك الذةن ل  ةيًتٍ  له
 سبحانو كعاالى ال ةكلف نفسان إال كساها.

 إذان من ى  الذةن أدركه  شهر رمضاف كل  ةػيٍغفىر له ؟

كما قلت لك  ى  المستخفوف بهذا الرهرن ى  المستهزئوف براائرهن بل ى  الساخركف بقر نون 
ن ةخططوف طواؿ الااـ لحجب إخوانه  بالقر ف الذم نزؿ في ىذا الرهر المبارؾن ى  أكلئك الذة

المسلمين عن حقوؽ ىذا الرهرن لحجب إخوانه  عن الوقوؼ بين ةدم اهللن لحجب إخوانه  
ًر  عن اإلصغاء إلى كبلـ اهلل سبحانو كعاالىن ى  أكلئك الذةن إذا ذيكٍّريكا بالالياـ أعرضوا عن الميذىكٍّ

كما أطوؿ ما ةخططوف كما أكثر ما  –خططوف كعباىوا كاستكبركا على المررعن ى  أكلئك الذةن ة
لحجب ىذه األمة المسلمة السيما في ىذه البلدة المباركة عن دةن اهلل  –ةاكفوف على خططه  

سبحانو كعاالىن ى  الذةن ل  ةغفر اهلل له  في ىذا الرهر كمن ث  ةدعو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
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كو قاؿ كل  ةغفر لو فأباده اهللن أباده اهلل عن كسل  عليو بالطرد من رحمتو أم باللانن من أدر 
ماذا؟ عن رحمتون كما أعل  أف رسوؿ اهلل دعا على أحد ق  من الاالاةن ما أعل  أف رسوؿ اهلل 
دعا على أحد من المقالرةنن ااثمينن ةدعو له  كةرفع عليه  كةفيض قلبه  رحمة به ن أما 

عليه   بالطرد فه  المستكبركفن ى  الذةن  ىؤالء الذةن ةدعو رسوؿ اللهاللى اهلل عليو كسل 
ةالموف كلكنه  ةخلطوف على الحعن ةالموف أف كتاب اهلل حع كلكنه  ةكيدكف في الوقت ذاعو 
لكتاب اهلل سبحانو كعاالىن ىؤالء ى  الذةن دعا عليه  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . حتى 

ةكن من دأب رسوؿ اهلل أف ةدعو عليه  ااثموف الذةن كاف كفرى  عن جهلو كعن سوء إدراؾ ل  
كل  ةكونوا قد أسلموا  –كإنما كاف ةدعو له ن كلما سألو أحد أصحابو أف ةدعو على أىل الطائف 

أف  –ةا عباد اهلل  –رفع ةده كقاؿهلل الله  اىد ثقيفان كات به  مؤمنين. كلكن المركلة  –باد 
اائره كالساخرةن من قر نو ةتجهوا كشأنه  ىؤالء المستخفين بدةن اهلل كالمستهزئين بررائاو كش

ذم ال إلو إال ىو إنها رسالة  عية من عند أةدةه  كل  ةقف في كجهه  من ةنكر كل  ةيٍضرىب على 
اهلل عز كجل لها مضموف كلها مقتضى كفيها متطلبات فهل نتأمل فيها؟ ىل ننفذ مقتضياعها؟ ىل 

 ننفذ المطالب التي عتضمنها ىذه الرسالة؟

 

 اهلل الالي القدةر أف ةوفقنا لذلكن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.أسأؿ 
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 ِفزبػ إٌؼّخ ثؼل إٌمّخ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ت على لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثني

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

أكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. ك 
 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 

كرد في األثر من كبلـ السلف الالال  رضواف اهلل عليه  أنو سيأعي على الناس زمن ةدعو فيو 
 المؤمن لخاصة نفسو فيستجاب لو كةدعو لاامة المسلمين فبل ةستجاب لو.

 

رأةت من ةستوقفني أكثر من مرة في ىذه األةاـ ةسألني الدعاء  عذكرتي ىذا األثر الررةف عندما
كاالبتهاؿ إلى اهلل سبحانو كعاالى كي ةنجينا من ىذا الجفاؼ الذم طاؿ أمده كلكي ةكرمنا 

بالسقيان كنظرت إلى حاؿ أكثر ىؤالء الذةن ةطلبوف مني ىذا الدعاء كالتضرع إلى اهلل فرأةت 
ر اهلل عز كجل في كياناعه  كسلوكه ن كرأةت كثيران منه  شاردةن مظاىر الرركد عن االلتزاـ بأكام

عن صراط اهلل غير ملتزمين بأكامره. ذك رىني ذلك بهذا األثر الررةف؛ ةأعي على الناس زماف ةدعو 
 فيو المؤمن لنفسو أك لخاصة نفسو فيستجاب لو كةدعو لاامة المسلمين فبل ةستجاب لو.

 

مانى ىذا األثر الذم دؿ  عليو كبلـ رسوؿ اهلل كدلت عليو  –د اهلل ةا عبا –كالبد أف أبين لك  
 ااةات البينات من كبلـ اهلل سبحانو كعاالى.
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إف المالائب التي ةرسلها اهلل سبحانو كعاالى إلى عباده المسلمين إنما ةرسلها إليه  لتوقظه  من 
ه  على اليقظة كالتوبة كعسوقه  مااصو ارعكبوىا كعكفوا عليهان استمرؤكا الاكوؼ عليها كي عحمل

 ع أماـ باب اهلل سبحانو كعاالى.إلى االستغفار كالندامة كالدعاء كاالنكسار كالتضر 
 –كمرة أخرل أقوؿ لك  المؤمنين  –ث  إف ىذه المالائب التي ةرسلها اهلل ابتبلءن لاباده المؤمنين 

 قسماف اثناف.

المرضن كماليبة الفقرن كماليبة فقد عزةزو أك قس  من ىذه المالائب ةبتلى بها األفراد كماليبة 
 قرةبو أك نحو ذلك.

كالقس  الثاني مالائب عنح  في كياف األمة كلها عبتلى بها البلدة جمااء مثل ىذا الجفاؼ الذم 
ذا ببلء ابتبلنا اهلل سبحانو كعاالى بو كالذم ةنذر بما قد ةنذر مما عالموف أك ربما ال عالموفن فه

 األكؿ.عاـ ليس من النوع 

 لذم ةنجي األمةى من ىذه المالائب؟ما الابلج ا

أما المالائب التي عنح  في كياف األفراد فأمر عبلجها ةسيرن مطلوب من صاحب الماليبة ىذا 
الذم ابتلي بالمرض أك الفقر أك نحو ذلك أف ةىاٍلديؽى في التوبة إلى اهلل كأف ةستغفر اهلل من ذنوبو  

كالضراعة كأف ةستمر على ىذه الحاؿ كالبد أف ةجد االستجابة  كلها كأف ةجأر إلى اهلل بالركول
 عا ككانت شركط االستجابة موفورة.إذا د

أما الماليبة التي ةباثها اهلل عز كجل على األمة جمااء فابلجها أف عاود ىذه األمة كلها إلى اهلل 
عه  ةقبلوف إلى اهلل سبحانو كعاالى كأف ةقبل أفراد ىذه األمة جمااء على اختبلؼ فئاعه  كمستوةا

سبحانو كعاالى عائبين متضرعين ةجددكف الاهد مع اهلل أنه  لن ةرردكا باد اليـو عن صراطون 
أنه  لن ةستمرئوا المااصي التي كانوا قد استمرؤكىا نسيانان أك جهبلن أك نحو ذلك. فاف ى  فالوا 

لمظال  جمياان كابتهلوا كعضرعوا إلى اهلل ذلكن أقبلوا إلى اهلل جمياان كعابوا إلى اهلل جمياان كردُّكا ا
 بلء كالبد أف ةبدؿ ماليبته  نامة.عز كجل جمياان فاف اهلل عز كجل البد أف ةرفع عنه  الب

إذان المالائب في حياة المسلمين إنما ةباثها اهلل عز كجل للسبب الذم ذكرت لك ن كصدؽ اهلل 
 القائلهلل
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ًثيرو(    ]الرورل هلل ا كىسىبىٍت أىٍةًدةكيٍ  كىةػىٍافي )كىمىا أىصىابىكي  مٍّن مُّاًليبىةو فىًبمى   [َّو عىن كى

عتجلى عندما ةظل جمعه كبيره ككبير من المسلمين عاكفين على  –ةا عباد اهلل  –كلكن المركلة 
لهوى  على مااصيه  كأكزارى ن عاكفين ربما على استخفافه  بررائع اهلل عز كجل ككتابو ث  إف 

إنسانان مثلي ممن ةػياىٌدكف في المتدةنين أك ممن ةيسىم وف المراةخ ةقوؿ له   أفرادان منه  ةقابلوف
ادع اهلل لنان ما لك  ال عدعوف لؤلمة أف ةرفع اهلل سبحانو كعاالى ىذا الببلءن ةكلفوف من ةركنه  
ملتزمين متدةنين بالدعاء نيابة عنه ن أما ى  عتأمل في حاله  فتجد أنه  ال ةغيركف من سلوكه  

ئانن ال ةزالوف عاكفين على األكزار التي استمرؤكىان ال عزاؿ أفواىه  عستقبل الحراـ عأكلو كال شي
 وف أماـ قوؿ اهلل عز كجل القائلهللعسأؿ من أةن جاءن ال ةفكركف برد المظال ن ال ةقف

ًإة ا  [.َْمى فىاٍرىىبيوًف( ]البقرة هلل )أىٍكفيوٍا بًاىٍهًدم أيكًؼ بًاىٍهدًكيٍ  كى

قفتي أماـ ىذه الكلمة الاجيبة التي نغفل عنها ةخاطبنا اهلل قائبلنهلل )أىٍكفيوٍا بًاىٍهًدم( الذم ك  كك  ك 
ًإة امى فىاٍرىىبيوًف(.ألزمتك  بو كالذم عاىدعموني عليو )أيكًؼ بًاىٍهدًكي   ٍ (ن )كى

الرأف  ال. الاكوؼ ةستمر على المااصي كاألكزار كلكن عندما ةتجلى الببلء بنيذيرًًه المخيفة فاف
وا أبواب من ةركنه  متدةنين أك من ةسمونه  المراةخهلل أال حيد الذم ةتجلى له  أف ةطرقالو 
 وف؟ لماذا ال عدعوف اهلل عز كجلعدع

 كأنت  لماذا ال عقبلوف إلى اهلل

 في ىذا الذم ةقولو اهلل عز كجلهلل –ةا عباد اهلل  –عأملوا 

 [َٔ( ]غافر هلل أىٍستىًجٍب لىكي ٍ )كىقىاؿى رىبُّكي ي اٍدعيوًني 

 اؿث  ماذا ق

 [.َٔبىادىًعي سىيىٍدخيليوفى جىهىن   دىاًخرًةنى(]غافر هلل )ًإف  ال ًذةنى ةىٍستىٍكًبريكفى عىٍن عً 

 ة األكلى كالثانية في ىذه ااةة؟ما الابلقة بين الجمل

 كيٍ (.ؼ فئاعه ن )أىٍستىًجٍب لى )كىقىاؿى رىبُّكي ي اٍدعيوًني( خطابان للناس جمياان على اختبل
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اهلل ث  إنو ةوجو الخطاب إلى الذةن ةستكبركف عن الدعاءن ةستكبركف عن الوقوؼ أماـ باب 
 بانكسار كعضرع كبكاء فيقوؿهلل

 خيليوفى جىهىن  ى دىاًخرًةنى(.)ًإف  ال ًذةنى ةىٍستىٍكًبريكفى عىٍن ًعبىادىًعي سىيىدٍ 

الاقود كالماامبلت المختلفة ل  ةررعو  عباد اهللهلل إف التوكيل الذم شرعو اهلل سبحانو كعاالى في
في كاجب في الابودةة الضارعة هللن ل  ةررع البياف اإللهي التوكيل في كاجب االلتجاء إلى اهللن 

 الفرار إلى اهلل القائلهلل

 [.َٓارةات هلل )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكي  مٍٍّنوي نىًذةره مًُّبينه( ]الذ

نان ًفر  عني إلى قد سمات قولو )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو( أف أيكىكٍّلى فبلنان أك فبلل  ةررع اهلل عز كجل لي ك 
 اهلل عز كجل.

ل  ةررع اهلل عز كجل الوكالة في ىذا الرأف ق ن ل  ةأذف اهلل عز كجل لي أف أقوؿ لزةد أك فبلف 
ةالل  عجارعين أف  أك فبلف من الناس أال عطرؽ باب اهلل عنين أال عدعوه عنين أال عدعوه عني أف

ةرفع عنا ىذه الحوباءن اغد بدالن عني إلى أعتاب اهلل عز كجل كعضرع بدالن عني كاسكب الدموع 
 فىرىرىع اهلل ىذا ةا عباد اهلل؟!من المآؽ بدالن عني. أ

جاء رجل إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةقوؿ لو ادع اهلل لين كنظر رسوؿ اهلل إليو فوجد فيو 
 لوهلل أعني على نفسك بكثرة السجود.تقالير في جنب اهلل عز كجل فقاؿ دالئل ال

ال ةنبغي أف ةكوف دعائي لك نيابة عن دعائك كاستغفارؾ كعوبتك كإنما ةنبغي أف ةكوف دعائي لك 
 الضارع أماـ اهلل سبحانو كعاالى.دعمان لابودةتكن دعمان لموقفك 

ي عندما عنزؿ الماليبة على األمة جمااء أف عؤكب كيف ةل ُّ البياف اإلله  –ةا عباد اهلل  –عأملوا 
ىذا البياف إلى اهلل كأف عتجلبب بجلباب الابودةة كاإلنابة إلى اهلل سبحانو كعاالىن انظركا إلى 

 كعأملوا فيو إذ ةقوؿهلل

 [.ٍِْ  ةػىتىضىر عيوفى( ]األنااـ هلل )كىلىقىٍد أىٍرسىلنىا ًإلىى أيمى و مٍّن قػىٍبًلكى فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء لىاىل هي 
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)فىأىخىٍذنىاىيٍ  بًاٍلبىٍأسىاء كىالض ر اء( إةقاظان له ن أمبلن في أف ةستيقظوا كةؤكبوا فيتضرعوا إلى اهللن ال ةنيبوا 
غيرى  بالتضرعن الن أمبلن في أف ةقبلوا جمياان إلى اهلل على اختبلؼ فئاعه  كعلى اختبلؼ 

 ن ةتوبوف إلى اهلل سبحانو كعاالىاهلل عز كجل درجاعه ن ةقبلوف إلى

 [ّْا عىضىر عيوٍا( ]األنااـ هلل )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍ  بىٍأسينى 

 ىبل عضرعوا

انيوٍا ةػىٍامىليوفى(]األنااـ  [.ّْهلل )كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مىا كى

 اد اهللهلل حاليلة القوؿ ىي التاليهللعب

النامة باد النقمةن السبيل إلى التخله من ىذا الببلء كغيره إنما ىو أكبة جماعية إلى اهللن  مفتاح
إنما ىي رحلة جماعية على صراط اهلل ككقفة انكسار على باب اهلل عز كجلن كانظركا كيف ةبدؿ 

اهلل عز كجل النقمة نامة ككيف عنطوم المالائب ككيف ةكرمنا اهلل عز كجل باألمطار السخية 
 سبحانو كعاالى ككيف عاود األنهار متدفقة متألقة. ىذا ىو بياف اهلل كىذا ىو كعد اهللن ككعد اهلل

 ال ةلحقو خيٍلف.

التي عايش في  –أما ما قد ةطوؼ بأذىاف الباض من أف األم  التي شردت عن اإلسبلـ كلو 
رة كموعدنا في عتقلب في ناي  بايدو عما ننالو نحن فلقد أجبت عن ىذا أكثر من م –الغرب 

عكرةر اإلجابة عن ذلك من خبلؿ بياف سنة اهلل كقانوف اهلل في عااملو مع عباده المسلمين كعااملو 
 مع عباده ااخرةن في كقفة قادمة إف شاء اهللن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 َْ زَِغ١ضُٛ َْ ُْ  اِْم رَ زََغبَة ٌَُى ٍْ ُْ فَب  َهثَُّى

مد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الح
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 

في ماليبة أك مهلكةو كما ميًنيىٍت بابتبلء فبلذت من ذلك  ما كقات األمة اإلسبلمية في ةوـو ما
بالدؽ االلتجاء إلى اهلل عز كجل كالتضرع إليو كإعبلف ذؿ الابودةة لو إال كانجابت عنها علك 
الماليبة كأبدؿ اهلل عز كجل عسرىا ةسرا. علك سنة من سنن اهلل عز كجل التي ةأخذ بها عباده 

نو نالوصان كاضحةن قاطاةن كشهد بذلك التارةخ ككلنا ةقرأ مالداقان أثبتها اهلل عز كجل في محك  عبيا
 لهذه السنة التي أٍلًفتي نظرم كأنظارك  إليها في قولو عز كجلهلل

 

 [.َٓةره مًُّبينه( ]الذارةات هلل )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكي  مٍٍّنوي نىذً 

من االبتبلءات المتنوعة التي عقرعوا فركا من مالائبك ن فركا من المهالك التي عطوؼ بك ن فركا 
 يانوهللأبوابك ن فركا منها إلى اهلل عز كجل. ككلك  ةقرأ قولو سبحانو كعاالى في محك  عب

 [.ٗتىجىابى لىكيٍ ( ]األنفاؿ هلل )ًإٍذ عىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍ  فىاسٍ 

رع كالتذلل على أم صدؽ االلتجاء إلى اهلل كالتض –قرف االستجابة باالستغاثة كجال االستغاثة 
 ك ثمنان لكرف الضر كإزالة البأس.جال ذل –بابو 

 ككلك  ةقرأ قولو سبحانو كعاالىهلل
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انيو  ٍا ةػىٍامىليوفى( ]األنااـ )فػىلىٍوال ًإٍذ جىاءىيٍ  بىٍأسينىا عىضىر عيوٍا كىلىػًكن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىزىة نى لىهي ي الر ٍيطىافي مىا كى
 [.ّْهلل 

 أضاك  أماـ شواىد من التارةخ اإلسبلمي األغر الذم ةنطع بهذه السنة دعوني ةا عباد اهلل
المباركة نطقان بينان ال لىٍبسى فيون كالوقت ةضيع عن الوقوؼ على سائر الرواىد التارةخية كلكن 

 لى كجو السرعة ما ةسم  بو الوقت.فلنلتق  منها ع

الالليبية عواردت كعوالت ىذه الحمبلت كلنا ةال  أف ىذه البقاة المباركة قد ميًنيىٍت بالحمبلت 
كبقيت ما شاء اهلل لها أف عبقى كطاؼ من ذلك اليأس في نفوس كثيرو من المسلمين كظن  كثيره 
منه  أف بقاة مباركة قد استلبت من المسلمين كقضي عليها كظنوا أف ىذه البقاة المباركة قد 

 ك؟هان كلكن فما الذم ع   باد ذلاحتلت كال أمل في رجوع

ظهر نور الدةن زنكي كماو علميذه كصاحبو صبلح الدةن فكاف السبلح األكؿ كاألمضى الذم 
عوجو بو كل منهما إلى فلوؿ الالليبيين إنما ىو االلتجاء الالادؽ إلى اهلل كالتذلل على أعتاب اهلل 

ار قبره كإعبلف ذؿ الابودةة هلل عز كجلن كلالك  جمياان عالموف مناقب نور الدةن زنكي الذم ةػيزى 
على مقربة من ىذا المسجد الجامع. كاف إلى جانب اإلعداد التاـ الذم ةهيئو كةلـز األمة بو كاف 
ةمضي ماظ  الليل قائمان باكيان ساجدان ملتجئان إلى اهلل سبحانو كعاالى ككاف أخوه بل علميذه صبلح 

ف الابودةة التامة هلل سبحانو الدةن األةوبي ةطرؽ باب اهلل باليد ذاعهان ةد المسكنة كةد الذؿ كإعبل
كعاالىن كاف ذلك الركح التي البد منها لبلستادادات المادةةن نا  البد من االستاداد المادم 

 ركح ىذا الجسد الفرار إلى اهلل. لكنو كالجسدن كىل رأةت جسدان ةقول كةتحرؾ بدكف ركحن

 [.َٓينه( ]الذارةات هلل ةره مُّبً )فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكي  مٍٍّنوي نىذً 

كسرعاف ما طىهيرىٍت ىذه البقاة المباركة من الحمبلت الالليبية كريد ٍت على أعقابهان كاقرؤكا عارةخ 
 ران لسنة اهلل عز كجل التي عقوؿهللىذا المناطف عجدكف شيئان عجيبانن عجدكف مظهران عجيبان كبي

 [.ٗ]األنفاؿ هلل  تىجىابى لىكيٍ ()ًإٍذ عىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍ  فىاسٍ 

شاىده  خرن ذلك ىو عهد ما ةسمى بالدكؿ المتتاباة. انفالمت عرل الوحدة اإلسبلمية في ىذه 
البقاع كعفككت أكصالها كعحولت الدكلة الواحدة إلى ما سيمٍّيى بالدكةبلت المتتاباةن كلسوء الحظ 
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بلجان أنقذ األمة من فقد كانت كل دكلة عناصب الاداء لجارعها للدكلة األخرل فما الذم كاف ع
 ير الذم أكصل األمة إلى شفا جرؼ؟ىذا النذةر الخط

ظهر بين ىذه الدكؿ المتتاباة رجل ةرأس كاحدة منها ىو عثماف أرطغل جد الخلفاء الاثمانيين.  
كاف شأنو التجلبب بجلباب الابودةة هلل ككاف غذاؤه الذم ةستجمع بو قوعو االلتجاء إلى اهلل 

ي الليالي الطواؿ بين ةدم اهلل عز كجلن كاف شدةد التاظي  لراائر اهلل عز كاستمرار البكاء ف
كجل. استضافو قرةبه لو بالبورصةن كلما حانت ساعة الرقاد دل وي على غرفة نومو التي أعدت لو 

فوجد مالحفان مالقان على  –عثماف أرطغل  –كأطبع الباب كمضى صاحب الدار. نظر الضيف 
منو كإذا ىو كتاب اهلل عز كجلن اعخذ عثماف أرطغل من كتاب اهلل موقف  جدار ىذه الغرفةن دنا

 الجندم من قائده ككقف ىذه الوقفة إلى لماة

 

الفجر ل  ةجلس كل  ةرقدن كلما عرؼ صاحب المنزؿ ىذا سألو مااعبانن قاؿهلل كيف أرقدن كيف 
أف ةتولى ىذا الرجل أمدد رجلي في مكاف فيو كبلـ اهلل ةناجيني كةخاطبني. شاء اهلل عز كجل 

جمع ىذه الدكةبلت كعوحيدىا مرة أخرل في دكلة كاحدة ككلدت الدكلة الاثمانية عن طرةع عوفيع 
 اهلل سبحانو كعاالى )جىزىاء ًكفىاقان( لهذا االلتجاء إلى اهلل عز كجل كصدؽ مرة ثانية قوؿ اهللهلل

 

 [.ٗاؿ هلل )ًإٍذ عىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍ  فىاٍستىجىابى لىكيٍ ( ]األنف

 

ىو ذاؾ الذم أكصى ابنو قبيل كفاعو قائبلنهلل كنت ةا بني كنملة في الضاف فأعطاني اهلل كل ىذا 
 بخدمة دةنو فاش خادمان لدةن اهلل حارسان لررةاة اهلل فانما ذلك كاجب الملوؾ على كجو األرض.

 

 أأزةدك  ةا عباد اهلل من البراىين التارةخية على ىذه السنة الربانية؟
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د ملوؾ الطوائف في أقالى المغربن عحطمت صخرة الدكلة األموةة القوةة في األندلس عه
كعحولت إلى نثارو كرذاذ ألخطاء كثيرة ةضيع الوقت عن ذكرىا كعحولت ىذه الدكلة الواحدة إلى 

دكةبلت ةخاص  الباضي الباضى كعستاين كل دكلة بأعداء اهلل سبحانو كعاالى لبلنتالار على 
لجوارن على من جماه  مبدأ كاحد كدةن كاحد. لكن إالـ  ؿ ىذا األمر؟ انظركا اإلخوةن على ا

 إلى الخطأ ث  انظركا إلى الوجو الثانين إلى عالحي  الخطأ.

 

كةوسف بن عاًشًفين ىذا ىو مضرب المثل في بكاء الليالين ىو مضرب  –ظهر ةوسف بن عاًشًفين 
الملبس كالمأكل كالمأكلن ىو مضرب  المثل في الزىدن ىو مضرب المثل في االخريراف في

التجأ إلى اهلل كالذ بباب اهلل سبحانو كعاالى  –المثل في قياـ الليالي متهجدان ساجدان باكيان داعيان 
 كنف ذى قولوهلل

 

 [.َٓ)فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكي  مٍٍّنوي نىًذةره مًُّبينه( ]الذارةات هلل 

 

ئف كإذا بتلك الدكةبلت عادت فتبلحمت كعادت إلى دكلة جمع اهلل عز كجل بو ملوؾ الطوا
كاحدةن عبلحمت الالخرة التي كانت قد استحالت إلى نثار عادت إلى القوة. ما السر؟ السر 
األكؿ االلتجاء إلى اهللن االصطبلح مع اهللن مٌد الجسور بينو كبين اهلل سبحانو كعاالىن كاهلل 

 لهللةستجيب. مرة أخرل صدؽ قوؿ اهلل عز كج

 

 [.ٗ)ًإٍذ عىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍ  فىاٍستىجىابى لىكيٍ ( ]األنفاؿ هلل 

 

 أأزةدك  ةا عباد اهلل؟ نا .
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ىا ىو ذا محمد الفاع  الذم كاف ةحل  بأف ةكوف اإلنساف الذم أشار إليو المالطفى إذ قاؿهلل 
 –دادات المادةة لتفتحن القسطنطينية فلنا  األمير أميرىا كلنا  الجيش ذلك الجيشن أقاـ االستا

كأع  ما ةمكن أف ةقي  بها إنساف ال ةؤمن إال بالمادة كسلطانهان بنى قلاتو الماركفة   –ل  ةنسها 
على ضواحي القسطنطينية  نذاؾ في أقل من أرباة أشهرن كال ةمكن للتقنية المااصرة أف عبنيها 

لى ما قد قالدهن في مدة ىي ضافا ذلك الوقت كلكن على ما اعتمد محمد الفاع ؟ اعتمد ع
 اعتمد على عنفيذه ألمر اهلل القائلهلل

 

 [.َٓ)فىًفرُّكا ًإلىى الل ًو ًإنٍّي لىكي  مٍٍّنوي نىًذةره مًُّبينه( ]الذارةات هلل 

 

باد ىزةع من الليل إلى خيمتو ليستريره في أمر كإذا ىو قد افترش  –خادمو  –أقبل إليو ةاكىرىهي 
جهو كالتراب أم فاصلن ةبكي كةضرع إلى اهلل كةناجي اهلل األرض ساجدان على التراب ليس بين ك 

سبحانو كعاالى ةستنزؿ النالرن كقف الياكىري كقفة الجندم أماـ القائد ةنتظر أف ةنتهي من سجوده 
بل من مناجاعو لمواله كخالقو. كاف ذلك ىو سر الفت  اإللهي الذم حققو اهلل سبحانو كعاالى على 

)ًإٍذ عىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍ  فسنا أماـ مالداؽ قوؿ اهلل عاالىهللنجد أنةد محمد الفاع ن مرة أخرل 
 [.ٗفىاٍستىجىابى لىكيٍ ( ]األنفاؿ هلل 

 

 ةنطع بهذه السنة الربانية. –خوة أةها اإل –ماذا أقوؿ لك ن التارةخ كلو 

ة  عقبة بن نافع كصل داعيان إلى اهلل عز كجل مجاىدان إلى المغرب األقالىن نزؿ في أرضو سبخ
كلها غابات كأدغاؿ محروة بالسباع كالوحوش الضارةةن كنظر فرأل أف ذلك المكاف ىو المنطلع 
المفضلن ىو المكاف الذم ةسمونو اليـو االستراعيجين نظر إلى من حولو من أفراد جيرو فانتقى 

 البقاةا الباقين من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ككانوا أرباة عررن جماه  كاجتمع
ماه  بقية القـو كأخذكا ةلتجئوف إلى اهلل من الالباح إلى المساء ةناجوف اهللن ةستنزلونو النالر 

ةلتجئوف إليو كقد أعلنوا عن ذؿ عبودةته  لون كقد أعلنوا عن فرارى  من أنفسه  إلى اهلل سبحانو 
كقف عقبة فوؽ  كعاالى إلى المساء باكين متضرعين ةستنزلوف النالر من عند اهللن كلما دنا المساء
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رابية في ذلك المكاف الموحش كأخذ ةخاطب علك الوحوشن أخذ ةقوؿ لها بأعلى صوعوهلل أةتها 
الوحوش المتناثرة في ىذا المكاف جئنا لنبلغ رساالت اهللن جئنا لننفذ أمر اهلل فهبل ذىبت  إلى 

الثاني كإذا بهذه مكاف  خر لنجال من ىذا المكاف منطلقان لرسالتنا. نظر القـو في صباح اليـو 
 الوحوش عحمل صغارىا مبتادة. كاف ذلك المكاف ىو المكاف الذم بنيت فيو مدةنة القيركاف.

 

ىل أزةدك  ةا عباد اهلل؟ ارجاوا إلى التارةخن التارةخ كلو ةنطع بذلكن سنة اهلل ماضية في عباده ال 
ن قبل أبدان كما عالموفن عتبدؿ كال عتحوؿ ن كنحن كما عالموف نمر اليـو بحالةو ل  ناهدىا م

 كاهلل اؿ –ةا عباد اهلل  –القح  كالجفاؼ اللذاف ةنذراف بريء كبيل كخطيرن إنها رسالة 
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جَّجبد ٚاٌؼاللخ ث١ٕٙب ََ ُّ  األٍجبة ٚاٌ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
جهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ ك 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعل
  عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

 عاالوا نتأمل في ىذه ااةات التي ةخاطبنا اهلل عز كجل بهان ةقوؿ عز كجلهلل

ٍيًن لىاىل   لىٍقنىا زىٍكجى  [.ْٗكيٍ  عىذىك ريكفى( ]الذارةات هلل )كىًمن كيلٍّ شىٍيءو خى

 خلقنا ذكران كأنثى أك سالبان كموجبان.

 كةقوؿ عز كجلهلل

لىٍقنىاهي ًبقىدىرو( ]القمر هلل   [.ْٗ)ًإن ا كيل  شىٍيءو خى

 

 ؿ سبحانو كعاالى عن ذاعو الاليةهللكةقو 

ٍلقىوي ثي   ىىدىل( ]طو هلل  [.َٓ)أىٍعطىى كيل  شىٍيءو خى

 

 ةاتو كثيرةو في كتاب اهلل عز كجل ةؤكد فيها البياف اإللهي أف كل ما ىو  ىذه ااةات طائفةه من
 ه باةجاد اهلل سبحانو كعاالى لو.موجود في دائرة المكو نىات فانما ع  كجود

كمن المالـو علميان قبل أف عكوف مالومة دةنية أف األشياء كلها عمارس صفتي السببية كالميسىب ًبي ةن 
قو اهلل عز كجل إال كىو ميسىب به عما قبلو كسبب لما بادهن كىكذا فاف فما من شيء مما خل

الموجودات كلها عبارة عن سلسلة متفاعلة من األسباب كالميسىب بىات. فمن الذم بث  فيها فاعلية 
 التسبب فجالها سببان  نان كمسب بىان  نان  خر؟ ىو ذاؾ الذم ةقوؿ عن ذاعو الاليةهلل
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لىٍقنىاهي ًبقىدىرو( ]القمر هلل )ًإن ا كيل  شىيٍ   [.ْٗءو خى

 

 [.ِ)كىخىلىعى كيل  شىٍيءو فػىقىد رىهي عػىٍقًدةران( ]الفرقاف هلل 

 

األسباب التي نتحدث عنها كنجالها موضوعات لكثير من علومنا كماارفنا إنما ىي جنده من جنود 
عن إسكندر المقدكني  إلى حدةث البياف اإللهي –ةا عباد اهلل  –اهلل سبحانو كعاالىن كانظركا 

 كالطائفة من المزاةا التي متػ اىوي اهلل بهان انظركا إلى حدةثو عنو في خواعي  سورة الكهفهلل

 

نىاهي ًمن كيلٍّ شىٍيءو سىبىبان( ]الكهف هلل   [.ْٖ)ًإن ا مىك ن ا لىوي ًفي اأٍلىٍرًض كى عػىيػٍ

 

مختلفة لتحقيع ما قد كل ٍفنىاه بو أخضانا لو جنودنا من األسباب الكثيرةن أخضانا لو الوسائل ال
 كلتحقيع الغاةات التي اعجو إليها مررقان كمغربان 

 

نىاهي ًمن كيلٍّ شىٍيءو سىبىبان( ]الكهف هلل   [.ْٖ)ًإن ا مىك ن ا لىوي ًفي اأٍلىٍرًض كى عػىيػٍ

 

 كىكذا فاألسباب التي ندرسها كناتبرىا حقائع علمية إنما ىي جند من جنود اهلل عز كجل.

 

 وانين التبخر الذم ةتاالى من البحار فتناقد منو السحب جند من جنود اهلل.ق
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جند من قانوف اإلمطار كعفاعل التربة مع المياه الهاطلة من السماء كاخضرار األرض من بادىا 
 جنود اهلل سبحانو كعاالى.

جند من ركؽ كالرحنات الكهربائية التي عتبلقى بين الكتل من السحب فتنبثع منها الرعود كالب
 جنود اهلل سبحانو كعاالى.

لوقاعو جند من كالالواعع التي ةرسلها اهلل عز كجل فياليب بها من ةراء من عباده أك من مخ
 جنود اهلل عز كجل.

 جل.كقوانين الفلك التي عيدرىسي علمان كةخته بها من ةخته جند من جنود اهلل عز ك 

 .البحار جند من جنود اهلل عز كجلكقانوف فيزةاء 

فيا عجبان لغباء من ةسجن نفسو ضمن ىذه القوانين التي ىي من جنود اهلل سبحانو كعاالى ث  
ىان ةا عجبان لغباء ةحجب نفسو بهذه القوانين عن ميقىنًٍّنهان ةحجب نفسو بهذه القوانين عن موجد

 من ةفال ذلك.

نفسو قوانين الال  ىذه كال ةسأؿ  –كةمضغ كلمات الال  كما ةراء كةترط ن بها  –ةقوؿ عن الال  
كضاها؟ إنو  من الذم رسمهان قوانين الال  ىذه التي عيدرىس في الجاماات كىنا كىناؾ من الذم

 اهلل سبحانو كعاالى.

 بوعيو كباليرة؟ كصدؽ اهلل القائلهللىذه الحقيقة كيف عغيب عن أناس ةتمتاوف 

اًء فىظىلُّ  وٍا ًفيًو ةػىٍاريجيوفى. لىقىاليوٍا ًإن مىا سيكٍّرىٍت أىٍبالىارينىا بىٍل نىٍحني قػىٍوـه )كىلىٍو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًه  بىابان مٍّنى الس مى
 [.ُٓ-ُْم ٍسحيوريكفى( ]الحجر هلل 

النفوس ةا عجبان لمن ال ةتدبر كبلـ اهلل سبحانو كعاالى ككل  ةة فيو عوقظ األلباب الغافلةن عوقظ 
 السادرة.

سببان كلكن من الذم رس  ىذا  –ر مثلو في حياعنا الذم ل  ن –صحي  أف لهذا الجفاؼ المرعب 
ما ةراء إنو اهلل السبب؟ من الذم جالو جندان لهذا اإللو الذم ةفال ما ةراء كةاامل عباده ب

 سبحانو كعاالى.
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ـٍ نىٍحني اٍلمينزًليوفى  . لىٍو نىرىاء جىاىٍلنىاهي أيجىاجان )أىفػىرىأىةٍػتي ي اٍلمىاء ال ًذم عىٍررىبيوفى. أىأىنتيٍ  أىنزىٍلتيميوهي ًمنى اٍلميٍزًف أى
 [َٕ-ٖٔعىٍركيريكفى( ]الواقاة هلل فػىلىٍوالى 

 أجل.

أخرى أف ةستمر الغباء بهؤالء الذةن ةلوكوف كلمات الال  كال ةدركوف شيئان من مضامنها أخرى 
ةومان  إذا رأل أحدى  باينيو ملك الموت كافدان إليو أف ةفسر ذلك بأنو إنما ةرل قانونان علميان درسو

 ما

 

في جاماتو كىو ةتحدث مع أستاذعو ةسائله  كةجيبونه  عن الالـو الطبياية المختلفةن كاف ىذا 
الذم ر ه قبل رحيلو من ىذه الدنيا مظهران لهذه الالـو التي ةلوكها. ال ةباد أف ةستمر الغباء 

ة ال عبلقة لها بدةن بهؤالء الناس إلى درجة أف ةفسر رؤةة ملك الموت بظاىرة علمية طبياية دنيوة
 كال إةماف.

 

أخرى إذا قاـ الناس غدان لرب الاالمين كرأل ىؤالء الناس زفرة جهن ن كرأل ىؤالء الناس كيف 
عتغير األرض غير األرض كالسمواتن أخرى أف ةفسر ذلك بالطرةقة التي كاف ةتلقاىا من أساعذعو 

 إذ كاف ةجلس على مقاعد الدرس في الجاماة.

 

 رى أف ةستمر الغباء بهؤالء الناس إلى ذلك المالير.بل فابلن أخ

 

بل أخرى إذا زيج  بأحدى  إلى صراط اهلل عز كجل ليمري فوقو كعال  النار عتاالى لهيبو عن ةمين 
كشماؿ أخرى أف ةقف ليفسر ىذه الظاىرة عفسيران فيزةائيان أك كيميائيان أك نوكةان من نوع التفسيرات 

 اف سجينها في دار الدنيا.المادةة الطبياية التي ك
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 ال ةا عباد اهلل. اإلنساف أكـر من أف ةهب  إلى ىذا الدكفن اإلنساف ميكىر ـن كصدؽ اهلل القائلهلل

 

ٍلنىاىيٍ  ًفي اٍلبػىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىي  مٍّنى الط يٍّبىاًت( ]اإلسراء هلل  ـى كىحىمى  [.َٕ)كىلىقىٍد كىر ٍمنىا بىًني  دى

 

اني التكرة  الذم مت ع اهلل بو اإلنساف إنما ىو الاقل الذم متاو بون اإلدراؾ الذم مي زه كإف أجل ما
 اهلل سبحانو كعاالى بو.

 

كليتال  من ل  ةال  ىذه الحقيقة باد  –نا ن عالمنا مليء باألسباب كالمسببات لكن الال  ةقوؿ 
لدت ككعيت على الدنيا نظرت عبلقة ما بين األسباب كالمسببات عبلقة اقتراف فق . منذ أف ك 

فرأةت أف الهري  ةحترؽ كلما مستو النارن ىذا ما أراهن اقتراف دائ . أما حتمية الابلقة بين النار 
طبياة كبين االحتراؽ فل  أجدىا بايني كل  ألمسها بريء من إحساسي كل  ةلتقطها عقلين رأةت 

 ين.االقتراف فق ن من الذم رب  ىذا بذاؾ؟ اهلل مقنن القوان

 

منذ أف كعيت على الدنيا رأةت أف الس  ةهلك كأف الذم ةحتسيو سيموت كلكني ما رأةت فيما 
ةقرره الال  بين ىذا كذاؾ إال االقتراف فق ن أما ضركرة الابلقة بين ىذا كذاؾ فل  أضع ةدم 

ؾ؟ اهلل عليها كل  أعبين ما ةدلو الال  على ذلك منو إنما ىو االقتراف فق ن من الذم رب  ىذا بذا
 مسبب األسباب القائلهلل

 

نىاهي ًمن كيلٍّ شىٍيءو سىبىبان( ]الكهف هلل   [.ْٖ)كى عػىيػٍ

 

لست أنا الذم أقوؿ ىذا من منطلع دةني بل أقولو من منطلع الال  الذم ةسجد للدةنن كال حرج 
ن ةقوؿهلل لو كجدت أف  في أف أنقل لك  كبلـ عال  من الالماء الذةن ةاتز به  الغربن إنو ىييـو
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الهري  احترؽ في النار مليوف مرة لكي أجـز جزمان علميان بأنو سيحترؽ للمرة الجدةدة في 
المستقبل البد أف أيجىرٍّبى ألنني ل  أضع ةدم على عبلقة ما بين األسباب كالمسببات إال على 
ن االقتراف أما ضركرة ما بينهما فل  ألمسو كل  أجدهن من الذم ةكترف الابلقة ما بينهما؟ الذة

  منوا باهللن الذةن عرفوا أنفسه  كمن ث  عرفوا اهلل سبحانو كعاالى قبل فوات األكاف.

 

كأنا مكلف أف أقوؿ لك  ىذا  –عباد اهللهلل رسالة كفدت إلينا من عند اهلل كما قلت لك  باألمس 
ن اهلل ىذه الرسالة عقوؿهلل إف لهذا الجفاؼ سببان أك أسبابان فأزةلوا ىذه األسباب مما بينك  كبي –

عاود األرض ممرعةن عاود السماء ممطرة كلسوؼ ةكوف ىذان أما إف بقيت األسباب فاعلموا أف 
 الماليبة في طرةقها إلى االستفحاؿن أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ٍجت رفٛق اٌّغزّؼبد اٌغوث١خ ٚرقٍف اٌّغزّؼبد اٌؼوث١خ فٟ اٌّؼبهف ٚاٌؼٍَٛ

 

الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

و. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسل
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما بادهلل

 

أف أجبت عنو كىا أنا أعيد الجواب عنو مع فما ةزاؿ إخوة لنا ةطرحوف ىذا السؤاؿ الذم سبع 
 عودة السؤاؿ مرة أخرل.

 

ةقوؿ أحدى هلل لماذا عظل المجتماات الغربية متفوقة في ماارفها كعلومها المادةةن متميزة في 
اإلبداع كاالختراعن ثركات الدنيا عحت أةدةه  كزماـ القيادة في الاال  خاضع لسلطانه  كى  كفرة 

يٍّ كعلى كل أنواع المااصي كالفواحش في حين أف المجتماات الاربية اليـو فجرة عاكفوف على الغ
عااني من كثير من التخلف في الماارؼ كالالـو المادةةن عااني من التخلف في اإلبداع كاالختراعن 
عااني من الفقر كىي التي كانت مضرب المثل في الغنىن عنظر إلى كضاها كإذا ىي عاباة باد أف  

مع أف أىل ىذه المجتماات مسلموف مؤمنوف باهلل سبحانو كعاالى؟ ىذا ىو السؤاؿ  كانت متبوعة
 أعيد الجواب عنو مع عودة السؤاؿ.المتكرر الذم سبع أف أجبت عنو كىا أنا ذا 

كلكن الغرةب ةا عباد اهلل أٌف الذةن ةطرحوف ىذا السؤاؿن ال مستفسرةن بل مستنكرةن كمنتقدةنن 
 أماـ ىذا المظهر؟ الغرةب أف ىؤالء ال ةلتفتوف إلى ما ةقولو اهلل في كتابون قائلين أةن ىي عدالة اهلل
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ال ةلتفتوف إلى سنن اهلل سبحانو كعاالى في عبادهن مارضوف عن اإلسبلـ الذم ةيذىكٍّريكف الاال  بو 
 واب عن ىذا السؤاؿ ةا عباد اهلل؟كةسألوف عن مالير الادالة اإللهية أمامو. فما الج

 انو.اف من السنن الربانية التي ةأخذ اهلل عز كجل بها عباده كالتي أعلن عنها في محك  عبيىما سين تى 

أما القانوف األكؿ فهو القانوف الذم ةقضي بأف كل  –أك بالابارة الحدةثة  –أما السُّن ةي األكلى 
ل إنساف أك كل مجتمع بذؿ الجهد في سبيل الوصوؿ إلى غاةةن عحمل التاب كالضنى في سبي
ىدؼن بذؿ الاىرىؽ سخيان في سبيل ىدفو ىذا البد أف ةوصلو اهلل عز كجل إلى غاةتو كالبد أف 

ةاطيو ثمرة جهوده أةٌان كاف ىذا اإلنساف أك أةٌان كاف ىذا المجتمع مسلمان مؤمنانن جاحدان كافرانن فهذا 
 ابر عنو بياف اهلل عز كجل بقولوهللىو القانوف األكؿن ة

الىهيٍ  ًفيهىا كىىيٍ  ًفي)مىن كىافى ةيرًةدي  ا نػيوىؼٍّ ًإلىٍيًهٍ  أىٍعمى نٍػيىا كىزًةنىتػىهى  [.ُٓهىا الى ةػيٍبخىسيوفى(]ىود هلل اٍلحىيىاةى الدُّ

 ث  قاؿهلل

ليوفى )أيٍكلىػًئكى ال ًذةنى لىٍيسى لىهيٍ  ًفي ااًخرىًة ًإال  الن اري كىحىًب ى مىا صىنػىايوٍا ًفيهىا كىبىاًطله م ا كى  ( ]ىود هلل انيوٍا ةػىٍامى
ُٔ.] 

كأما القانوف الثاني فهو ذلك الذم ةقضي بأف اهلل سبحانو كعاالى إف رأل فردان أك مجتماان اصطبغ 
بذؿ الابودةة هلل عز كجل كأصغى إلى كصاةاه كأكامره فنف ذىا بالدؽ كدقة فاف حقان على اهلل عز 

ًة أف ةرقى بهؤالء ال –كقد ألـز اهلل بذلك ذاعو كال ملـز لو  –كجل  ًة التقدـن إلى سيد  ناس إلى سيد 
ر البياف اإللهي عن ىذا الحضارة قفزان فوؽ الجهود كفوؽ مقتضيات الزمن كمراحل الزمنن كقد عب  

 بقولوهلل

ا اٍستىٍخلىفى ال   ًمن  ًذةنى )كىعىدى الل وي ال ًذةنى  مىنيوا ًمنكيٍ  كىعىًمليوا الال اًلحىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػ هي  ًفي اأٍلىٍرًض كىمى
 [.ٓٓقػىٍبًلًهٍ ( ]النور هلل 

 عنو البياف اإللهي أةضان بقولوهلل كةابر

يىاةن طىيٍّبىةن( ]النحل هلل   [.ٕٗ)مىٍن عىًملى صىاًلحان مٍّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىن وي حى
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الذم ةتطارحو اليـو اؿ ىذاف القانوناف نقرؤىما في كتاب اهلل ىما الجواب باختالار عن ىذا السؤ 
 إخوة لنا.

المجتماات الغربية أصحابها كرثوا عن  بائه  كأجدادى  جهودان عحملوىا كعىرىقىان بذلوهن جامااعه  
القدةمة كالحدةثة عرهد بذلكن عارةخ الحضارة الغربية ةرهد بذلكن إنه  اعتمدكا في ذلك على 

كل  ةاتمدكا في ذلك على دةن كل   جهودى  الرخاليةن اعتمدكا في ذلك على قدراعه  الذاعية
ةستنزلوا في ذلك نالران من عند رب الاالمين سبحانو كعاالى فحع  له  بمقتضى قانوف اهلل الذم 
سمات  بيانو أف ةكرمه  اهلل عز كجل بثمرات جهودى  كال فرؽ بين أف ةكونوا مؤمنين أك غير 

 ى الغيٍّ أك ملتزمين للرشدن نا .مؤمنينن عاكفين عل

نحن الارب الذةن نقوؿ إننا مسلموف في ىذا الاالر فاننا أحفاد ذلك الرعيل األكؿ الذم كاف  أما
قبل مجيء اإلسبلـ ممثبلن في باثة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  مضرب المثل في التخلف 
كاألمية كالجهلن كانوا ةايروف على ىامش التارةخن إف ىي إال سنوات ةسيرة مضت من عمر 

 سبحانو الحع باإلسبلـ كاصطباغه  حقان بذؿ الابودةة هلل كانقيادى  بطواعية ألمر اهللالتزامه  
 كعاالى حتى سى 

مىا به  بياف اهلل بل قانونو إلى صايد الحضارة الباسقة قفزان فوؽ شركط الزمنن قفزان فوؽ شركط 
الفت  اإلسبلمي الجهدن قفزان فوؽ شركط األعااب التي بذلها أكلئك الغربيوف. ل  ةمض من عمر 

إال ربع قرف كإذا بأكلئك الذةن كانوا مضرب المثل في التخلف بكل أنواعو إذا به  غدكا مضرب 
 المثل في التقدـ بكل أنواعو.

 

حدثونين أكلئك المهندسوف من الارب الذةن بهركا الاال  من أم جاماة عخرجوا؟ حدثونين أكلئك 
منه  الدكرة الدموةة كغيرىا من أم جاماة عخرجوا؟  األطباء الذةن بهركا الاال  كأبدع من أبدع

حدثونين أكلئك الالماء الذةن بٌثوا الاال  في عل  الفلك كالرةاضيات كغيرىا من أم جاماة 
 عخرجوا؟ إف ىو إال القفز الذم شاءه اهلل له ن إف ىو إال مالداؽ قولوهلل

 

 [.ِِٖ)كىاعػ قيوٍا الٌلوى كىةػياىلٍّميكي ي الٌلوي( ]البقرة هلل 



  

 ~2133 ~ 
 

 

ىذا ىو التارةخ الاربي الذم نارفون كقد ذكر الالماء في عرجمة أبي الحسن علي بن النفيس أنو  
كاف ةاكف على ماارفو الطبية كغيرىا فاذا كقف أماـ مركلة أك ماضلة ل  ةتأت لو حلها عرؾ ما 

همو الرشد. ىو بالدده كىيرًعى إلى الميضئة فأسبغ الوضوء ث  صلى ركاتين ث  التجأ إلى اهلل أف ةل
 .أبو علي ابن سينا كذلك كاف شأنو

ةتبرموف  –ال أقوؿ جله   –عندما ةتبـر أكثر المسلمين الارب  –ةا عباد اهلل  –كاليـو 
وةمٌلوف من ال أقوؿ االلتزاـ بو بل من االنتماء أةضان إليون ةرفاوف لواء الحداثة كما أشبو باإلسبلم

ت الغربية ىنا كىناؾ ماذا عنتظر من المنطع كماذا ننتظر كعتجو منه  المطامع إلى عقليد المجتماا
من سنة اهلل الثانية؟ البد أف ةقوؿ له  قانوف اهلل عز كجل إذان أنت  لست  ااف بحاجة إلى اإلسبلـ 

 عاالوا فاخلاوا ىذا الثوب إذان كارجاوا كما ةقوؿ اهللهلل

 

 [.ُّ( ]األنبياء هلل )اٍرًجايوا ًإلىى مىا أيٍعرًفٍػتيٍ  ًفيًو كىمىسىاًكًنكي ٍ 

علمسوا جهودك  كثمراعهان ارجاوا. إف كنت  قد بذلت  جهدان متمثبلن في أنفسك  أك أجدادك ن إف  
كنت  قد بذلت  عىرىقىان أك عحملت  جهدان في سبيل حضارة متاتك  بهان في سبيل عبٌوء مركز من 

ا أنفسك  بون ىذا ما ةقولو التقدـ الالمي كالتقني كاالقتالادم بوأعك  بو فارجاوا إليو كأسادك 
 بحانو كعاالى.قانوف اهلل س

أمتنا الاربية كاإلسبلمية اليـو عالن بلساف الحاؿ أنها ل  عاد بحاجة إلى من ًة اإلسبلـ كإف كانت 
عتجمل باالنتساب إليون كإف كانت عتجمل بالتباىي بأكلئك الذةن التزموا بو حع االلتزاـ كاصطبغوا 

 –كما عالموف   –ان فسما به  قانوف اهلل إلى ما قد ذكرت لك ن لكنه  اليـو بذؿ الابودةة هلل حق
ةرفاوف لواء الحداثة كةنظركف إلى اإلسبلـ كمقوماعو على أنو شيء قدة  بائد أكل الدىر عليو 

كشرب إال من رح  ربك طباانن قانوف اهلل ماذا ةقوؿ؟ ةقوؿهلل حسنان ارجاوا إلى التارةخ الغابر إف 
 ثارو لجهودو شخالية بذلتموىا كما بذؿ أىل الغرب فتمتاوا بثمرات جهودك ن أما إف  عثرع  على 

كاف الماضي الذم عاتزكف بو ثمراعو التي سمت بك  إلى أكج التقدـ إنما كانت عن طرةع الرقي 
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د في سيل ً  اإلسبلـ عبر درجات اإلسبلـ إذان كأنت  ااف عالنوف أنك  لست  بحاجة إلى السُّل   فبل ب
 بلـ.أف عرجاوا إلى ما كنت  عليو قبل اإلس

 ي اهلل علينا بمقدار ذلك عخلفان.ىذا ىو قانوف اهللن بمقدار عراجانا عن االلتزاـ بهذا الدةن ةقض

 كىا أنا ذا أعيد المثل مرة أخرل.ضربت باألمس مثبلن لهذا  –ةا عباد اهلل  –كإني 

إليهان ليس لها طااـ ةسدُّ جوعتهان ليس لها لباس  أسرة منكوبة عقي  في الاراءن ليس لها داره عأكم
ةقيها من الحر كالبرد. مر  رجل ثرم كرة  ذك مركءة عالية نظر إلى ىذه األسرة فداخلتو الرفقة 
عليهان حملها بأفرادىا كأقامها في دار منيفةن في دار باذخة كأجرل عليها جراةة شهرةة مجزئةن 

ف في الناي  باد ذلك الضنكن مرت مدة كى  ةثنوف على ىذا عاش أفراد ىذه األسرة كى  ةتقلبو 
اإلنساف الكرة  الذم انترله  من أسباب الهبلؾن كلكن ما ىي إال مدة حتى طافت نروة 

الكبرةاءن طافت نروة الحياة الباذخة التي ةتمتاوف بهان طاؼ كل ذلك برؤكسه ن نسوا الذم 
ليد التي انترلته  منهان عنكركا للرجلن ماذا ةقوؿ عفضل عليه ن نسوا الحالة التي كانوا فيها كا

القانوف المنطقي؟ ةقوؿ التاليهلل جاء ىذا اإلنساف فطرؽ عليه  البابن قاؿ لرب األسرةهلل ةبدكا 
أنك  استغنيت  كةبدكا أنك  أصبحت  في غنى عن اليد التي أنقذعك  كالتي عمدك  بالاطاء إذان 

هن اخرجوا إلى نتيجة كثمرات جهودك  التي بذلتموىا. عفضلوا كاخرجوا إلى الغنى الذم نسجتمو 
كلكن ىا ىي ذم البيوت األخرل التي عحي  بنا لماذا ال  –كما نسمع اليـو   –ةقوؿ رب األسرة 

عطردى  ى  أةضان من بيوعه  كما عطردنا؟ ةقوؿهلل الن فرؽ كبير بينك  كبينه ن أكلئك ى  الذةن 
أضنوا أنفسه  كبذلوا الجهد الطوةل كالكثير في سبيل  عابوا في بناء بيوعه ن أكلئك ى  الذةن

حياعه  الباذخة المترفة التي ةتقلبوف فيها أما أنت  فما ىي جهودك ؟ ارجاوا إلى مساكنك  التي 
 بنيتموىا بجهودك .

كاهلل الذم ال إلو إال ىو ذلك ىو مثل مجتمااعنا الاربية اليـو بالنسبة للمجتماات الغربيةن كانظركا 
هللإلى   بياف اهلل الذم كأنو ةخاطبنا اليـو

 )الى عػىرٍكيضيوا كىاٍرًجايوا ًإلىى مىا أيٍعرًفٍػتي ٍ 
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 خٌلاء ٚاٌلٚاء فٟ ربه٠ـ ٘نٖ األِلظخ ا

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على  لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله 

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

ائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان د
  عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

 ضان بالحب.إنما صل  أمر ىذه األمة في األمس الدابر بالحبن كإنما فسد أمرىا فيما باد أة

فسد أمرىا عندما عوجهت صل  أمرىا باألمس عندما عوجهت بأفئدعها إلى محبة الازةز الباقين ث  
ىذه األمة بأفئدعها إلى الدنيء الفاني. ىذه خبلصة لحقيقة ةجب على كل عاقل أةان كاف أف 

 فاليل لهذه الحقيقة ةا عباد اهلل.ةدركهان كىا أنا أضاك  أماـ باض الت

أفراد عندما أكـر اهلل عز كجل ىذه األمة بخاع  الرسل كاألنبياء محمد صلى اهلل عليو كسل  كأقبل 
ىذه األمة إليو ةالغوف إلى حدةثو كةتأملوف في الوحي المنزؿ عليو من عند اهلل ك منوا باهلل عز 

كجل إلهان كاحدان ال شرةك لو كأةقنوا أف القر ف كبلـ اهلل عنزؿ خطابان من اهلل لاباده أقبلوا إلى كبلـ 
 وا في كبلمو كىو ةخاطبه  قائبلنهللاهلل ةالغوف إليو كةتدبركنون عأمل

اثػيره ًفي اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلى  نىكيٍ  كىعىكى نٍػيىا لىًابه كىلىٍهوه كىزًةنىةه كىعػىفىاخيره بػىيػٍ ا اٍلحىيىاةي الدُّ ًد كىمىثىًل غىٍيثو )اٍعلىميوا أىن مى ٍكالى
 [َِاعيوي( ] الحدةد هلل أىٍعجىبى اٍلكيف ارى نػىبى 

 أم الزراع.

ثي   ةىًهيجي فػىتػىرىاهي مياٍلفىٌران ثي   ةىكيوفي حيطىامان كىًفي اٍاًخرىًة عىذىابه شىًدةده  )كىمىثىًل غىٍيثو أىٍعجىبى اٍلكيف ارى نػىبىاعيوي 
نٍػيىا ًإال  مىتىاعي   [.َِاٍلغيريكًر(  ]الحدةد هلل كىمىٍغًفرىةه مٍّنى الل ًو كىًرٍضوىافه كىمىا اٍلحىيىاةي الدُّ
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ي ىذه الحياة الدنيا كةارفه  على عأملوا في كصاةا رسوؿ اهلل كىو ةارفه  على قالة رحلته  ف
حاك  من حدةث عبد اهلل بن حقيقتهان أصغىوا إليو كىو ةقوؿ فيما ةركةو ابن ماجو كأحمد ال

 مساودهلل

 يرة )عحت شجرة ث  عركها كمضى()مالي كللدنيان كإنما أنا كراكب قاؿ( أم ناـ كقت الظه

د اهلل بن عمر ةقوؿ لوهلل)كن في أصغوا إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كقد أمسك بيد عب
 الدنيا كأنك غرةب أك عابر سبيل(.

عندئذو نفضوا أفئدعه  من محبة ىذه الدنيا الفانية التي عر فه  اهلل على حقيقتها كغدت أفئدعه  
فارغة مطهرةن ث  إنه  أصغوا إلى بياف اهلل عز كجل كىو ةارٍّفػيهي  على خالقه  األجٌلن عارفوا على 

من خبلؿ صفاعو محسنانن عفو انن غفورانن كرةمانن لطيفانن رازقانن خالقانن بارئان. عأملوا في  اهلل عز كجل
النا  التي ةغدقها اهلل عليه  من ةمين كشماؿ دكف إحالاءن عأملوا في رسائل الحب التي عرد إليه  

فاضت  فاضت بمحبة اهللن –باد أف فرغت من محبة األغيار  –من اهلل عز كجل ففاضت قلوبه  
بمحبة الازةز الباقي كمن ث  ل  ةستطع األعداء الذةن أحاطوا بهذه األمة من سائر األطراؼ ل  

ةستطياوا أف ةسكركىا بسكر الرهوات كاألىواءن ل  ةستطياوا أف ةسكركىا كأف ةرشوىا بالذىب 
أم خطة كالليالي الحمراء أك الالفراءن ل  ةستطياوا أف ةجتذبوى  إلى الكمائن المرصودة له  ب

كبأم كسيلة من الوسائل. كىكذا أقبلت ىذه األمة عرد عدكاف الماتدةن من سائر األطراؼ 
بسبلحين اثنين ةا عباد اهللن أما أكلهما ففي اليد كىي الادة التي أمر اهلل عز كجل باعدادىا كأما 

ستطع فهي الحب الذم ىيمن هلل عز كجل على قلوبه . ل  ة –كىي السبلح األعتى  –الثانية 
األعداء أف ةنالوا منها أم مناؿن ل  ةستطع األعداء أف ةجدكا فيها نقطة ضاف ليستغلوىان 
في  كبوساك  أف عجدكا مراىد كثيرة لهذه الحقيقة التي أقولها لك  في كثير من المواقع السيما

 موقاة القادسية.

ة الدنيا على قلوبه ن ث  ما الذم ع  باد ذلك؟ خىلىفى من باد أكلئك الناس خىٍلفه ىيمنت محب
لىى بين ظهرانيه ن حيًجبيوا عن عارةف اهلل  حيًجبوا عن اإلصغاء إلى كبلـ اهلل على الرغ  من أنو ةػيتػٍ

سبحانو كعاالى لحقيقة رحلته  في ىذه الحياة الدنيا كسيرى  إلى اهلل سبحانو كعاالى كمن ث  فقد 
راط كأحاط به  األعداء فارفوا نقطة الضاف حيمٍّليوا من حياعه  أثقاالن عوانت منه  الحركة كالن
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في كيانه  كشموا رائحة محبة الدنيا المهيمنة على قلوبه  كمن ث  غزكا أفئدعه  بهذه الوسيلةن 
 ت الااقبة التي عالموف.غزكا أفئدعه  بالرهوات كباألىواء كمن ث  كان

ةان كانت نحلتو كأةان  كل عاقل أ  ةنبغي أف ال ننساىان ةنبغي أف ةتبينها –ةا عباد اهلل  –ىذه حقيقة 
 كاف مذىبو.

عباد اهللهلل البد من الفكرن كال ةستطيع أحد أف ةبخس حقون كالبد من االعتماد على الاقلن كال 
ةمكن ألحد أف ةتجاىل نورهن كلكن فلتالموا أف الاقل نور ةدؿ على الطرةع كلكنو ال ةيحىرٍّؾن 

ؾن إنما الذم ةحرؾ في كيانو الوقودن كالوقود الذم حىرٍّ ل في كياف اإلنساف ةدؿ كلكنو ال الاق
ةحرؾ األمة إنما ذاؾ الذم ةهيمن على القلبن إنما ىو كقود الحبن فانظر إلى أم جهة ةتجو 

 ىذا الوقودن ىذا الحبن إلى األعلى أـ إلى األدنى.

يء الفاني خىلىفى من باد أكلئك الناسن خىلىفى من باد علك األمة خىٍلفه عالقت أفئدعه  بالدن
 كحيًجبيوا عن الازةز الباقي أال كىو اهلل سبحانو كعاالى.

نا ن الاقوؿ مؤمنةن كما أكثر ما عتحدث عن الدالئل الكثيرة على كجود اهلل ككحدانيتو كلكن ىل 
سمات  أف ضياء السيارة ىو الذم ةحركها؟ الوقود ىو الذم كاف كال ةزاؿ ةحرؾ. كقود القلب 

ن الوقود إنما ة  تجو إلى محبة األغيار.مادـك

عباد اهللهلل كيًجٌدتي في مؤعمرات كثيرة إسبلمية متنوعةن كلتمنيت لو أف كيًجٌدتي في مؤعمر ةتحدث 
عن ىذه الحقيقةن ةتحدث عن قالة الداء كالدكاء في عارةخ ىذه األمة كلكني ما كىجىٌدتي ذلك.  

كحركية الفكر كالتسابع إلى  كل ما عتبلقى عليو الندكات كالمؤعمرات إنما ىو حدةث عن الفكر
ااراء المتنوعة كاالجتهادات المختلفةن أما ىذا القلب الذم ةنبغي أف ةػياىالىجى فلتمنيت أف لو عيًقدى 

مؤعمر لماالجة ىذا األمر كلم ا. إنني أعمنى أف عتبلقى أمتنا الاربية كاإلسبلمية في أصقاعها 
ة الحقيقة التي ةكمن فيها كل من الداء كالدكاءن المختلفة على ماالجة  الـ األفئدةن على ماالج

 عحليل كبلـ اهلل عز كجل القائلهلل أعمنى أف ةوجىدى مؤعمر ةدكر على محورو من

هىا فىأىعٍػبػىاىوي الر ٍيطىافي فىكىافى ًمنى اٍلغىاًكةنى  نىاهي  ةىاعًنىا فىانسىلىخى ًمنػٍ نىا . كىلىٍو ًشئػٍ )كىاٍعلي عىلىٍيًهٍ  نػىبىأى ال ًذمى  عػىيػٍ
ثىًل اٍلكىٍلًب ًإف عىٍحًمٍل عىلىيٍ  ثػىليوي كىمى ريٍكوي لىرىفػىٍانىاهي ًبهىا كىلىػًكن وي أىٍخلىدى ًإلىى األىٍرًض كىاعػ بىعى ىىوىاهي فىمى ًو ةػىٍلهىٍث أىٍك عػىتػٍ
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بيوٍا بًآةىاعًنىا فىاٍقاليًه اٍلقىالىهى لىاىل هيٍ  ةػى  -ُٕٓفىك ريكفى(]األعراؼ هلل تػى ةػىٍلهىث ذ ًلكى مىثىلي اٍلقىٍوـً ال ًذةنى كىذ 
ُٕٔ.] 

ان مثل لرجل حقيقي كألمرو أعأملت  في ىذا الكبلـن إنو ةنطوم على القالة التي ةتحدث عنه
 كاقايهلل

نىاهي  هىا( )كىاٍعلي عىلىٍيًهٍ  نػىبىأى ال ًذمى  عػىيػٍ   ةىاعًنىا فىانسىلىخى ًمنػٍ

 ـو كحرا عقلو باإلدراكات الكثيرة عاه اهلل الال

هىا فىأىعٍػبػىاىوي الر ٍيطىافي فىكىافى ًمنى اٍلغىاًكةنى )فىانسىلى  نىا لىرىفػىٍانىاهي(خى ًمنػٍ  بهذه الالـو. كىلىٍو ًشئػٍ

 

 دى ًإلىى األىٍرضً )كىلىػًكن وي أىٍخلى 

ما الذم جالو ةخلد إلى األرض؟ ليس الاقلن ليس الاقل كالفكر ىو الذم جالو ةخلد إلى زةنة 
إنما ىو القلب الذم فاض بحب الفانين إنما ىو القلب الذم  األرضن إلى شهواعها كأىوائهمان

 األغيارن ىذا ىو مانى كبلـ اهللهللفاض بحب 

نىا لىرىفػىٍانىاهي ًبهىا كىلىػًكن وي أىٍخلىدى ًإلى   ى األىٍرًض كىاعػ بىعى ىىوىاهي()كىلىٍو ًشئػٍ

لكة كالمرقية كمتى ةرقى ةحدثنا اهلل نبأ ىذا اإلنساف لكي نال  متى ةقع اإلنساف في الكمائن المه
 إلنساف إلى صايد الساادة القالول.ا

ةا ابن  دـن ةقوؿ اهلل عز كجل لنا من خبلؿ ىذا الذم نسماو من خبلؿ بياف اهلل عز كجلهلل اجال 
الدنيا في عبلقتك بها كابلقة السيد بالخادـن اجالها خادمان لكن كن في عبلقتك بالدنيا كذاؾ 

ل ً  ليالاد إلى أىدافو كمبتغياعون ال عجال الدنيا محبوبك المهيمن الذم ةرقى بقدميو على السُّ 
على عرش فؤادؾن اجال فؤادؾ لربكن اجال ىواؾ لخالقك عندئذو ستيحىلُّ المركبلت كلها 

ا لنا كتاب اهلل كشرحها لنا عارةخنا الغابر  كسىتيحىلُّ الماضبلت أجمعن ىذه حقيقة أةها اإلخوة بيػ نػىهى
 لنا عارةخنا الحاضر.ابع كةوضحها الس

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه ةغفر لك .
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 اٌؼاللخ ث١ٓ االؽزفبي ثنووٜ ٌِٛل هٍٛي هللا )طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ( ٚٚالغ األِخ

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
هك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على لجبلؿ كج

نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

 ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها  سيدنا محمد كعلى
  عاالى. أما باد فيا عباد اهللهللالمسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل

ىا ىو ذا شهر ربيع قد أقبل من جدةد ةحمل في طياعو عبع الذكرلن ذكرل كالدة حبيبنا محمد 
في مرارؽ األرض كمغاربها ةتهيئوف لبلحتفاؿ بهذه  )صلى اهلل عليو كسل (ن كىاى  المسلموف

الذكرل إللقاء الخطب الرنانة كالقالائد الرائاة كالكلمات ذات التأثير كالمضموفن كلسوؼ عجند 
عن الابلقة بين ىذا  –ةا عباد اهلل  –لذلك كسائل اإلعبلـ على اختبلفهان كلكني أعساءؿ 

كبين كاقع األمة اإلسبلمية المارضة عن ماظ  ما قد االحتفاؿ المتكرر الذم نساد بو في كل عاـ 
جاء بو محمد )صلى اهلل عليو كسل ( المفتونة بماظ  ما عيٍسًفٍيو علينا رةاح الغرب كالررؽ من ىنا 
كىناؾ. عرل ىل ةقربنا ىذا إلى اهلل عز كجل كرسولو أـ إنو ةحقع الاكس في حياعنا؟ إنني ألشار 

لمتنوعة كالمتفننة مع كاقانا الذم كصفت ال ةقربنا إلى اهلل عز أف ىذه االحتفاالت الكبلمية ا
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كجلن بل إنو ليفرض الخجل من رسوؿ اهلل  )صلى اهلل عليو كسل (ن إنو ليفرض علينا أف نستغرؽ 
 يو كسل ( بكبلـ ال ةؤةده السلوؾ.في االستحياء كالخجل من أف نخاطب رسوؿ اهلل )صلى اهلل عل

 عليو كسل ( كىضىاىنىا أماـ جملة من الوصاةا كالمبادئن األكامر إنك  لتالموف أنو )صلى اهلل
كالنواىين كأكد لنا أننا إف أخذنا أنفسنا بهذه الوصاةا كاألكامر فلن ةتخلى اهلل عز كجل عنا 

 ال  الاقبى كساادة ااخرة أةضان.كلسوؼ عتحقع مالالحنا الدنيوةة كلسوؼ ةضمن اهلل لنا مال

ى )صلى اهلل عليو كسل ( كرحل الرعيل األكؿ ث  الثاني ث  الثالث ث  كلكن باد أف رحل المالطف
ةى كىاعػ بػىايوا الر هىوىاًت( كما ةقوؿ ربنا سبحانو  جاء الرابع )خىلىفى ًمن بػىٍاًدًىٍ  خىٍلفه أىضىاعيوا الال بلى

كإنك   كعاالىن نسوا أك عناسوا ماظ  علك الوصاةان نسوا أك عناسوا ماظ  علك األكامر كالنواىي.
 ( قاؿ فيما ص  عنو في حدةث طوةلهللعالموف أنو )صلى اهلل عليو كسل 

ادف  رجاؿ عن حوضي( أم لييطردف رجاؿ عن حوضي )كما ةذاد الباير الضاؿ فأقوؿهلل أال  )أال لىييذى
 ن فأقوؿهلل فسحقان فسحقان فسحقان(.ىلموا أال ىلموا فيقاؿ إنك ال عدرم ك  بدلوا من بادؾ

عباد اهلل كيف أن ا ممانوف في عبدةل ما أمرنا اهلل سبحانو كعاالى بالمحافظة عليون  كىا أنت  عركف ةا
ما أمرنا اهلل سبحانو كعاالى بأف نكوف أمناء كثابتين عليو. ىا أنت  عركف المطامع التي عدعونا عن 

 ةمين كشماؿ إلى أف نغير كنبدؿ ما قد ائتمنو اهلل سبحانو كعاالى علينا من أكامر.

 

لتالموف أف المالطفى )صلى اهلل عليو كسل ( قاؿ فيما ص  عنوهلل )لتجدف أىثػىرىةن من بادم  إنك 
ذا بنا كل التأثيرن كنظرنا إلى أنفسنا ك فاصبركا حتى علقوني على الحوض( قالها في كصية مؤثرة  

على الؤلكاء نىك ٍسنىا ىذه الوصية أةضانن استبدلنا باإلةثار األىثػىرىة كاالستئثار كبدالن من أف نالبر 
كنالبر على التمسك بالمبدأ الذم أمرنا اهلل عز كجل بو ضجت منا النفوس كاألىواء كأسرعنا 

 –ناانع أىواءنا كشهواعنا على النقيض مما أكصانا بو رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل (ن كلقد ص  
ًبجىٍدمو ميت ملقى  أف رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل ( مر  مع باضو من أصحابو –ةا عباد اهلل 

في الطرةع فأمسك بأذنو كقاؿهلل )من ةرترم مني ىذا بدرى ( قالواهلل ةا رسوؿ اهلل إننا ال نحبو 
بريء كماذا نالنع بو؟ قاؿ )صلى اهلل عليو كسل (هلل هلل أشد كراىية للدنيا بهذا عليك (. سمانا 

التي قاؿ عنها رسوؿ اهلل  ىذا الذم ةقولو رسوؿ )صلى اهلل عليو كسل ( كإذا بنا نضع ىذه الدنيا



  

 ~2141 ~ 
 

ىذا الذم قاؿ نضاها من أفئدعنا في المركز األكؿ من الحبن أال عركف ىا نحن نػيٍهرىع مساء صباح 
لجمع المزةد ال نفرؽ بين أف ةكوف سبيل ذلك حبلالن أك حرامان كنظرنا فاذا بنا نجسد الكبلـ 

دـ كادو من ماؿو البتغى إليو ثانيان كلو  الذم قالو رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل (هلل )لو كاف البن  
كاف لو كادةاف من ماؿ البتغى إليهما ثالثان كال ةمؤل جوؼ ابن  دـ إال التراب( ال ةغنيو إال الموتن 

 ال ةحجبو عن ىذا الحب إال القبر الذم ةنتظره.

 

 لميت.ىذا ىو حالنا باد أف حدثنا رسوؿ اهلل عن الدنيا كقيمتها كىو ةربهها بهذا الجدم ا

 

رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل ( قاؿ لك هلل )ال ةؤمن أحدك  باهلل حتى أكوف أحب إليو من مالو 
ككلده كالناس أجماين( كفي ركاةة صحيحة )كنفسو التي بين جنبيو( كنظرنا كإذا بنا نجال أفئدعنا 

و انكسل (ن أجل ىنالك حب عقليدم مكلحب كل شيء إال لحب رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو 
ان ىيمنت عليو اللساف الذم ةمدحن مكانو اللساف الذم ةثنين أما القلب فقد ىيمنت عليو الدني

 الرهوات كاألىواء.

عباد اهللهلل إنني أعساءؿ عرل إذا ديًعٍيتي إلى كبلـ في مثل ىذه المناسبة التي سىنىٍرريؼي بها عما 
لمابر عن الخجلن الالمت قرةب ىل الخليع بي أف أعكل  أـ الخليع بي أف أصمت الالمت ا

المابر عن اإلقرار بما انتهت إليو حالتنا كبالتضييع الذم أكغلنا فيو لوصاةا رسوؿ اهلل كأكامره التي 
أكدىا فيما بيننا؟ أعتقد أف األىٍكلىى بي ىو الالمتن ذلك ألنني إف عكلمت كعحدثت عن الحب 

 الذم أجد أف بيني كبين رسوؿ اهلل الذم ال أجد مالداقان لو كعحدثت عن االشتياؽ إلى رسوؿ اهلل
جدرانان من األىواء كالرهوات كالدنيا التي ىيمنت على كياني فلسوؼ أشار بالكذب كلسوؼ 

أشار بأنني أضع على كجهي قناعان ةناقض ما قد ىيمن على قلبين كأنا أعحدث عن نفسي ةا عباد 
من بايد في عالمو البرزخين في حياعو اهللن أنا أعالور أف المالطفى )صلى اهلل عليو كسل ( ةنادةنا 

البرزخيةهلل لقد قلت لك  كأنا أكدع الدنيا من خبللك  لقد عركتك  على بيضاء نقية ظاىرىا كباطنها 
ما ةزةغ عنها إال ىالك فلماذا زيغت  عن ىذا الذم عركتك  عليو؟ لماذا استاضت  عن ما ةسيل 

 ؟لاابك  عليو مما ةبرؽ أماـ أعينك  في شرؽ أك غرب
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ةقوؿ لنا رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل (هلل )لو عل  المسلموف ما في الاتمة كالفجر( أم لو 
علموا ما في الخركج لالبلة الاراء كصبلة الفجر إلى المسجد لرهود الجماعة )ألعوىما كلو 

ا أماكن حبوان( كنظرنا إلى أنفسنا عندما ةقبل المساء عتوازعنا السهراتن عتوازعنا المقاصفن عتوازعن
اللهو كةستمر ذلك بنا إلى ىزةع أخير من الليل ث  ناود كقد امتؤل النااس بأعيننان فاذا جاء كقت 
الفجر كفتحت المساجد الستقباؿ الوافدةن إلى المسجد نظرت كإذا بماظ  ىذه المساجد ةكاد 

وبه ن قلةن ةكوف فارغان إال من قلة من الرباب عحرقت قلوبه  كىيمن حبُّ اهلل عز كجل على قل
ن أما الطبقة األكلى من الناسن أما رجاؿ األعماؿ أك أكثرى  أقوؿ فه  في شغل  أما ًعٍليىةي القـو

شاغل عن ىذا الذم قالو رسوؿ اهللهلل )ألعوىما كلو حبوان(. كإني ألعأمل كيف كانت الطرقات إلى 
كانوا ةتسابقوف   المساجد في عهد رسوؿ اهلل؟ كانت مظلمةن كانت مليئة بالوحل كمع ذلك فقد

إلى المساجد لرهود صبلة الاتمة كالفجرن أما اليـو فالطرؽ مابدةن الطرؽ كاساة مليئة باألضواء 
كالمساجد كثيرة كقرةبة كمع ذلك فاف ًعٍليىةى القـو كإف أكثر الناس في شغل شاغل عن ىذا الذم 

 قالو رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسل (.

 

اليـو كما بين الرعيل األكؿ ةتجسد في ىذا المرهد الذم عركنو في  أةها اإلخوةهلل فرؽ ما بيننا
شخه عمر بن الخطاب ةـو كفد إلى الراـ استجابة لرجاؿ الدةن المسيحي فيها كقد أصر  على 
أف ال ةترؾ مرقاتو التي كاف ةفضل لبسها دكف غيرىا. عاعبو أبو عبيدة عتابان رقيقانن قاؿ لو عمرهلل 

ير ما أعزنا اهلل بو لو غيرؾ قالهان نحن قـو أعزنا اهلل باإلسبلـ فمهما ابتغينا الاز بغأك ه ةا أبا عبيدة 
 أذلنا اهلل.

ىل عأملت  في مانى ىذا الكبلـ؟ ىل عأملت  في المانى الذم عترجمو ىذه الكلمات؟ إنو ةقوؿهلل إف 
متلكناىان ل  ىذا التاج الذم ةتألع فوؽ رؤكسنا ل  ننسجو بماؿو ملكنان ل  ننسجو بحضارةو ا

نىا بهان إنما الذم نسجو ةد اهلل كإنما الذم شر فػىنىا بو ككضاو فوؽ رؤكسنا ىو اهلل  ننسجو بقوة عػىغىل بػٍ
عندما باةاناه صادقين على اإلسبلـ الذم شرفنا بون فلئن سىًكٍرنىا بهذا التاج كنسينا الميتػىوٍّج كلئن 

ا بو كنسينا اليد التي أعطت إذان فذلك لـؤ ىو من شر سكرنا بالنا ن بالحضارةن بالغنى الذم ميتػٍٍّانى 
. الن لسوؼ ةظل الناس جمياان ةالموف أف عرب الجزةرة ل  ةرقوا إلى سيل ً  الحضارة  أنواع اللـؤ
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ندما التزموا صادقين بهذا بجهد كإنما قفز به  قضاء اهلل عز كجل إلى أعلى صاد الحضارة ع
 الدةن.

ننتري بالتاج نا  كلكنا نسينا  –عارةخ ىذه األمة  –ةيزىى بو عارةخنا اليـو ننظر إلى التاج الذم 
المتوٍّج. عباد اهللهلل أةجوز ىذا؟ نتحدث عن عارةخ األمة اإلسبلميةن نتحدث عن الحضارة الاربية 

التي عغلبت في ةـو ما على سائر الحضارات كالالماء الغربيوف ال ةزالوف ةادُّكف ذلك لغزان 
كالفه ن نحن نتباىى بهذا التارةخن نتباىى بهذا التاج كلكنا أعرضنا عن  ةستاالي على الررح

المتوٍّجن أعرضنا عن الذم شرفنا بهذا التاج كشردت أعيننا إلى بايدو بايدن شردت أعيننا إلى 
التقاليد الممجوجةن شردت أعيننا إلى األىواء كعما قرةب ستودعنا األىواء أك نودعهان كعما 

ةجد كل كاحد منا مقره في حفرة ضيقة ال عكاد عتسع إال لون كلسوؼ نحيا  قرةب سنرحل كلسوؼ
 كناود لنقف بين ةدم رب الاالمين فماذا أنت  قائلوف؟ أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 ثبٌطو٠مخ اٌزٟ رشبء ه ٌوٍٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚػجّو ػٓ ؽجه ٚؽ١ٕٕ

 

ن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 

اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو 
سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

إال بالنهوض على ركنين البد  منهما. أما أكلهما فاليقين لقد علمت  أف اإلةماف باهلل كرسولو ال ةت  
الذم ةحتضنو الاقلن كأما الثاني فالحب الذم ةهيمن على القلب. إةماف باقل عارو عن الحب ال 
ةػياىدُّ إةمانان في ميزاف اهلل عز  كجل  ةـو القيامةن كإةماف ةتمثل في حبٍّ ال ةحتضنو ةقين عقلي ليس 

ن كحدةثنا عن  إةمانان في ميزاف اهلل عز  كجل  ق . كحدةثنا اليـو عن الركن الثاني أال كىو الحبُّ
 حبٍّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  الذم ىو فرعه عن حب اهلل عز  كجٌل.

ال ةػياىدُّ اإلنساف مؤمنان بمجٌرد ةقينو الاقلٌي بأٌف محمدان رسوؿه حقانن بل البٌد من أف عهيمن محبة 
 ى قلبون كلقد سمات  باألمس الحدةث المتفع عليوهللرسوؿ اهلل عل

 )ال ةؤمن أحدك  حتى أكوف أحب إليو من مالو ككلده كالناس أجماين(

 قالها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  مبلغان عن اهلل كل  ةقلها استكباران أك بدافع من األنانية ق .

 

ب أةٌان كاف نوعو كأةٌان كاف المحبوب أف كإذا عبيٌػنىت ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل فاف من شأف الح
ةحتضن كل ما ةيذىكٍّري بالمحبوبن ىذه حقيقة ال ةستطيع أف ةنكرىا ال المؤمن كال الفاجر كال 

الملحد أك الفاسعن فمن أحب كائنان ما البد أف ةحن  إلى كل ما ةذكره بذلك المحبوب كالبٌد أف 
ريه بو بل كلما مر  بما ةذٌكره بو من مكاف أك زمافن ال ةهتاج شوقو إلى المحبوب كٌلما رأل ما ةذكٍّ 

مجاؿ للنقاش في ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل. فمن أحب شخالان ما حبان حقيقيان إذا رأل شيئان مما 
ةخاٌلو كثوبن كنالن ككتابن كأم شيءو ةتالع بو إذا ر ه اىتاجت من جٌراء ذلك الذكرل في قلبو 
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جراء ذلكن إذا مر  بمنزؿ المحبوب اىتاج الحنين إلى المحبوب  كاىتاج الحنين إلى محبوبو من
لدل مرأل ذلك المرء ذلك المنزؿ كإذا رأل أم أثر من  ثاره اىتاج في قلبو الحب لذلك الذم 
ىيمن حبو على قلبون كإذا مر  بزماف أر خىوي بينو كبين نفسو ع   في ذلك الزماف أك علك الساعة لقاء 

و علك الساعة إلى ذكرةات ال ةستطيع أف ةنساىا أك أف ةتناساىان أفي الناس من مع محبوبو ىي جت
 ةنكر ىذه الحقيقة ةا عباد اهلل؟

 

ما أظن في الاقبلء من ةينكر ىذه الحقيقة التي نتفاعل ماها جمياان ال باختيار مٌنا بل بانفااؿ 
صلى اهلل عليو كعلى  لو قسرم كما عقولوف. فتاالوا إلى القلب الذم ىيمنت عليو محبة رسوؿ 

كسٌل ن ىيمنت محبة رسوؿ اهلل حقان على قلبو كرأل الثوب الذم كاف ةرعدةو رسوؿ اهللن ماذا ةفال 
مرأل ذلك الثوب أماـ عينيو كقد ر ه؟ البد أف ةهتاج من جوارحو من أقالى جوان  قلبو الحنيني 

 إليو.إلى المالطفى صلى اهلل عليو كسل  كالبٌد أف ةبػيرٍّحىو الروؽ 

رأل المنزؿ الذم كيلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كعلى  لو كسل ن رأل الغار الذم رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كسل  ةـو ىجرعون مر  باليـو الذم كيلد فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كىو 

ةا عباد اهلل أف  ةحٌب رسوؿ اهللن ماذا عفال بو ىذه المذٌكرات كٌلها من زماف أك مكاف؟ ال رةب
كلكنها عقدح زناد الروؽ المبرح  –ال أقوؿ زناد الحٌبن الحٌب موجود  –ىذه المذكرات عقدح 

 إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن فمن أنكر ذلك فقد أنكر سببو كىو الحٌب.

ء اهلل ىذه األمور التي عذكر اإلنساف بأمر من أمور الدةن أك بماضو من ماضي الرسل كاألنبياء شا
 عز كجل أف ةػيٍاجىنى كثيره منو بالاباداتن أنت  عقرؤكف قوؿ اهلل سبحانو كعاالىهلل

ٍن حىج  اٍلبػىٍيتى أىًك اٍعتىمىرى فىبلى جينىاحى عىلىٍيًو أىف ةىط و ؼى   ًبًهمىا كىمىن )ًإف  الال فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمن شىاىآئًًر الٌلًو فىمى
 [.ُٖٓشىاًكره عىًلي ه( ]البقرة هلل  عىطىو عى خىٍيران فىًاف  الٌلوى 

 

 ما مانى ىذا الكبلـ؟

)ًإف  الال فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمن شىاىآئًًر الٌلًو( مالمة من الماال  التي شاء اهلل عز كجل أف عالطبغ بها حقيقة 
 دةنٌية منذ كاقاة جرت في أةٌاـ خليل الرحمن سٌيدنا إبراىي  على نبٌينا كعليو الالبلة كالسبلـ ةـو
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شاء اهلل عٌز كجٌل أف ةترؾ زكجتو كطفلو في ذلك المكاف بين الالفا كالمركةن عباتو الزكجة كىي 
عقوؿ إلى أةن عىدىعينىا؟ ل  ةرٌدن إلى أةن؟ ل  ةردن قالت لوهلل  اهلل أمرؾ بهذا؟ أشار إليها أف نا ن 

حين فراحت عبحث عن قالتهلل لن ةتركنا اهلل إذان. كاشتد عليها كعلى كليدىا الظمأ باد أٍلمو كباد 
الماءن راحت عساى صاعدةن إلى الالفا راجاةن إلى المركة عائدةن إلى الالفا راجاةن إلى المركة فراء 
اهلل عز كجل أف ةباث ملكو جبرةل على نبينا كعليو الالبلة كالسبلـ فضرب بجناحو األرض كإذا 

ن من ىنا ج ال اهلل عز كجل من الالفا بالماء ةنهمر كةنفجر من علك البقاة كذلك  ىو ماء زمـز
كالمركة شايرعين من الراائرن لماذا؟ ألنها عحمل ذكرلن إذان فبياف اهلل عز كجل ةاٌلمنا كيف 

نحتفل بالذكرةات التي عرب  ما بيننا كبين ماضو ةبرز مانى عبودةة كثيرو أنبياء اهلل كرسلو فوؽ ىذه 
 األرض.

 [.ُِٓلًّى( ]البقرة هلل )كىاع ًخذيكٍا ًمن م قىاـً ًإبٍػرىاًىي ى ميالى 

 لماذا مقاـ إبراىي  بالذات؟ إحياءن لذكرل كقوفو في ذلك المكاف كصبلعو في ذلك المكاف.

لماذا الٌطواؼ حوؿ بيت اهلل الاتيع كقد علمنا أف البيت حجارة ال عنفع كال عضر كما قاؿ رسوؿ 
ل ةأمرنا أف نحتضن الذكرةات اهلل صلى اهلل عليو كسل ؟ لكٌن األمر ةحمل ذكرل كبيافي اهلل عز كج

 التي عرعب  بااطفةن عرعب  ًبًودٍّن التي عغذم مزةدان من الحٌب الذم ةنبغي أف ةهيمن على الفؤاد.

 

عاالوا ننظر إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كيف كاف ةحتفي بالذكرةات المرعبطة بماضو عزةزو 
 .على القلبن بماضو ةيذٌكر باهلل عٌز كجٌل كحرماعو

 

ريًئيى المالطفى صلى اهلل عليو كسل  صائمان ةـو االثنينن سيًئلى عن ذلكن قاؿهلل )ذلك ةـو كلدت 
 فيو(. إذان ىو ةحتفي بيـو ميبلده كالحدةث صحي  ةا عباد اهلل.

 

ىاجر المالطفى صلى اهلل عليو كسل  إلى المدةنة كسمع أف ةهودان ةالوموف ةـو عاشوراء كقد مر  
أؿ عن السببن قيل لوهلل إنو اليـو الذم أنجى اهلل عز كجل فيو موسى كمن ماو ذلك اليـو فابلنن س
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من فرعوف كقومون كعأٌكد المالطفى صلى اهلل عليو كسل  من ذلك فقاؿهلل )نحن أكلى بموسى من 
بني إسرائيل( كأمر أصحابو بالالـو ذلك اليـو كأمر من كاف مفطران أف ةمسك إلى المساءن إنها 

 من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  لتلك الذكرل.الذكرل كإنو إحياء 

 

اسماوا ةا عباد اهلل كعأملوا بقلوبك  بأبالارك  كبالائرك . رجع المالطفى صلى اهلل عليو كسل  من 
غزكة عبوؾ كلمػٌا دنا من المدةنة المنورة كبدت طبلئع بيوعها قاؿ صلى اهلل عليو كسل هلل )ىذه طابة( 

أحد جبل ةحٌبنا كنحٌبو(ن لماذا ىذا الغزؿ من رسوؿ اهلل صلى اهلل  ث  التفت إلى أحد كقاؿهلل )كىذا
عليو كسل  بجبلو ىو الالخر الاللدن ال ةاي كال ةفه ن ىو رمز للجمادات؟ )جبله ةحبنا كنحبو(؟! 

ألنو ةحمل ذكرل أكلئك الرهداء الذةن ديفنوا في سف  ذلك الجبلن أكلئك الذةن ةحتضنه ن 
 ذلك الجبل. ةحتضن دماءى  الزكٌيةن سف 

 

إذان ىي الذكرل عزةزةه على القلب. كإذا كاف القلب ةحتضن حٌبان أةٌان فبل بٌد أف ةحتضن ذكرةات 
ىذا الحبن بينهما عبلـز دائ  ةا عباد اهللن ال ةنبغي ألحدو أف ةرٌك أك أف ةرعاب في ىذا ماداـ أنو 

 من البرر كماداـ أف إنسانيتو ل  ةتسٌرب إليها شذكذه ق .

 

من حٌبنا  –كأرجو أف ةكوف كافران  –أننا جمياان نتمتع بقس و  –كىذا ما أعلمو  –فاذا كنا نال   إذان 
لرسولنا محٌمد صلى اهلل عليو كسل ن إذا ثبت أف أفئدعنا عحتضن ىذا الحب أفيياقل أف نمٌر 

ال عحرؾ بذكرل من ذكرةاعو إف بذكرةات مكانٌية أك زمانٌية أك بمتاعو أك أٌم شيء  خر ىل ةاقل أ
ىذه الذكرةات الزمانٌية أك المكانٌية حقيقة الحب المهيمن على قلوبنا؟ ىل ةاقل أال ةتحوؿ ىذا 
الحب إلى حنين كشوؽ إلى ىذا الحبيب الذم  منا بو كل  عكتحل أعيننا برؤةتو؟ أفيياقل ىذا ةا 

كلد فيو رسوؿ اهللن ذلك ىؤالء الناس؟ ال ةياقلن البد أف ةستبد الحنين إذا مر  بنا ذلك اليـو الذم 
اليـو الذم  ذف اهلل عز كجل فيو أف ةجال من كجوده بيننا رحمة للاالمين. ةا سبحاف اهلل! حسنان 

ىل ةمكن  –مكانٌية كانت أك زمانٌية  –اىتاجت مراعر الحب بين جوانحنا لمناسبة ىذه الذكرل 
القلب أف ةختفي إذان الختنع للحنين الذم ةهتاج في الفؤادن ىل ةمكن للروؽ الذم ةهيمن على 
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اإلنسافن البد أف ةياٌبر عن حنينون البد أف ةياٌبر عن اىتياجون البٌد أف ةياٌبر عن شوقون كيف ةياٌبر؟ 
لو أف ةياٌبر بالطرةقة التي ةراءن لو أف ةياٌبر بااىةن لو أف ةياٌبر بالنغمةن لو أف ةياٌبر بالالـو كما فال 

رةقة ةػيٍبًردي بها لظى حنينو إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن ةجلس رسوؿ اهللن لو أف ةابر بأم ط
مع إخوانو كما كاف ةقوؿ ذلك الالحابٌيهلل عاالوا بنا نؤمن ساعةن ةجمع إخوانو على عبلكة شمائل 
رسوؿ اهللن على عبلكة سيرة رسوؿ اهللن على الثناء على اهلل الذم ابتاث لنا حبيبو محٌمدان رسوؿ 

 ةبرد لظى قلبو كحنين فؤاده المهتاج بسبب ىذه الذكرل التي مٌرت بو. اهللن عندئذو 

 

ال نستطيع إال أف نياٌبر عن الروؽ الذم ةهيمن في أفئدعنا  –بل ال أقوؿ لنا  –إذان ةا عباد اهلل لنا 
لمركر ذكرل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بأٌم طرةقة عرضي اهلل سبحانو كعاالىن المهٌ  أال 

 لطرةقة مٌما ال ةٌتفع مع شرع اهلل سبحانو كعاالى.عكوف ا

نا  ىذه حقيقة فرغنا منها ةا عباد اهلل كال نقولها لنناقش بها قساة القلوب فهؤالء ال ةناقىروفن 
كماذا عسى أف ةفيد نقاشك ألكلئك القساة القلوب كلقد كاف جبلي أحد أىحىن  من أصحاب ىؤالء 

عغزؿ بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أكثر لينان من قلوب القلوبن كلقد كاف جبل أحد الذم 
ن لكنني أقوؿ ىذا الكبلـ ألعٌبر من خبلؿ ذلك بجزء من اشتياقي إلى رسوؿ  ىؤالء الناس اليـو

ى رسوؿ اهللن كأعتقد أنك  عطربوف لسماع ىذا الكبلـ ألنك  عركف فيو شيئان ةبرز لظى اشتياقك  إل
 اهلل صلى اهلل عليو كسل .

فاف أنكر من أنكر ىذا الذم أقوؿ فانٌه  في الحقيقة ال ةينكركف التابير في ىذه المناسبة عن حٌبنا 
لرسوؿ اهللن ال ةينكركف التابير عن الروؽ البلىب الذم ةيهيمن لدل مركر ىذه الذكرل برسوؿ اهلل 

على ذلك من  كلكٌنه  ةنكركف مالدر ذلك أال كىو حبُّ رسوؿ اهللن ىذا ما أجـز بون كال أدىؿ  
أنك عتبع حاؿ ىؤالء الناس فبل عرل فيه  من ةقـو قبيل الفجر ليقف بين ةدم اهلل ميستغفرانن ال 

عجد فيه  من ةرٌؽ منو القلب كالفؤاد في علك الساعة من السحر ليبكي كةتخٌرع كةتضاءؿ 
صبلعو ةتلو ةستنزؿ الرحمات من اهلل عز كجلن ال عجد فيه  من إذا صلى جلس متأدبان في مكاف 

أكراد الالبلة البادةة ث  ةبس  كفيو بذؿ كضراعة إلى اهللن الن بل إٌف أحدى  ليقوؿهلل إف بس  
الكف إلى سماء الرحمة اإللهية بدعة إذان كاف رسوؿ اهلل مبتدعان عندما قاؿهلل )إف رٌبك  حييٌّ كرة  

اهلل مبتدعان حينما بس   ةستحي من عباده إذا بسطوا أكفه  إليو أف ةردىا خائبة(نإذان كاف رسوؿ 
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كفيو إلى السماء ليلة بدرن إذان رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كاف مبتدعان عندما صلى بالقـو 
 صبلة االستسقاء كبس  كفيو إلى السماء ةستنزؿ رحمة اهلل سبحانو كعاالى.

 

  كأبرر نفسي عباد اهللهلل اىنؤكا  بأف اهلل عز كجل غرس محبة رسوؿ اهلل في قلوبك ن إذان أبررك
بأننا سنكوف غدان من اإلخواف الذةن عرٌوؽ إليه  رسوؿ اهلل ةـو قاؿهلل )كددت أني لو رأةت 

إخواننا(. الله  اجالنا بمنٍّكى كجودؾ من إخواف حبيبك المالطفى الذةن عروؽ إليه  كل  ةرى ن 
ةـو ذكراهن ليست لنا في سبيل ىذا الدعاء بضاعة إال بضاعة الحب كالتابير عن ىذا الحب في 

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي 
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 ثشبهح شٙو هِؼبْ ٚػّبٔخ رؾممٙب

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد أف محمدان عبده كرسولو كصفيو 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 
أةها  سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك 

 المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد فيا عباد اهللهلل

 

أنقل إليك  برارة ىذا الرهر الماظ ن شهر اهلل سبحانو كعاالىن الذم ةتجلى فيو ربنا على عباده 
بنفحاعو الرحمانيةن أنقل إليك  برارعو بأف ىذه الفتنةن بدأت عدبر كما أقبلت باألمس فانها 

ن كلكن ضمانة ذلك إنما عتمثل في التوبة النالوحن في التوبة إلى ستنحسر كعد بر باذف اهلل اليـو
لمستوةات كبالنسبة لسائر اهلل عز كجل كاألكبة إليو كعجدةد البياة ماو كاالصطبلح ماو على كل ا

 الفئات.

رارة كلالك  عقولوفهلل أليست ىي برارة ىذا الرهر؟! ككأنها ل  عاد بحاجة إلى شرط. نا  إنها ب
الرهر كلكن ىذا الرهر ةلفظ من ل  ةقبل إلى اهلل عز كجل بالتوبة. كلقد رسوؿ اهلل قائبلنهلل )بػىٍاد 

ث  بادن باد من دخل عليو رمضاف فل  ةٍغفىر لو( كمن ىو الذم ةدخل عليو شهر رمضاف فبل ةػيٍغفىر 
تي حذره اهلل لو؟ ىو الذم ةظل عاكفان على غيون ىو ذاؾ الذم ةظل عاكفان على المحرمات ال

ةده إلى ىذه  كنهاه عنهان فبلبد لمن ةتلقى ىذه البرارة أف ةمد أكالن ةدان إلى اهلل بالتوبة ث  إنو ةمد
 البرارة ليتناكلها.

كلقد ارعكبنا ةا عباد اهلل كثيران من الموبقاتن كلقد عكفنا على كثيرو من األكزارن كصدؽ ربنا 
 القائلهلل

 

ًثيرو(    ]الرورل هلل )كىمىا أىصىابىكي  مٍّن مُّالً  ا كىسىبىٍت أىٍةًدةكيٍ  كىةػىٍافيو عىن كى  [.َّيبىةو فىًبمى
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كأرجو أف عكوف ىذه الفتنة بل ىذا االبتبلء الذم أقبل إلينا بارادة من اهلل عز كجل كبلوف من 
د التربية عتمثل فيها نامة من نامو الباطنةن أرجو أف عكوف ىذه الفتنة قد أةقظتنا إلى االعتبار كق

نبهتنا إلى الاودة إلى اهلل كالتوبة بين ةدةون كلئن كانت قلوبنا قد بلغت من القسوة بحيث عمر ىذه 
االبتبلءات متوالية متتاباة  عية من عند اهلل ث  ال عستيقظ قلوبنا كعبقى على حالها من اليأس كمن 

قد  بوا إلى اهلل  القسوة فانها لماليبة أخرل أط  كأخطرن كلكني أحسب أف الكثرة الكاثرة منا
 كقد أعادعه  المحنة إلى اهلل عز كجلن ىذا ما أحسبو كأرجوا أال أكوف مخطئان في ذلك.

 

إال أف ىنالك مااصيى خطيرة ربما كانت أخطر من علك التي كنا ناكف عليها فيما مضى قبل أف 
بهوف بها كال عواجهنا ىذه الفتنةن كأظن أف من أبرز مظاىر خطورعها أف في المسلمين من ال ةأ

ةلتفتوف إليهان أرجو أف ةنتبو المسلموف إلى أف ةتوبوا إلى اهلل من ىذه الماالية التي أحدثك  
 عنها.

 

حدثنا عن ىذه الفتن ككصفها بل كصف ىذا الذم مررنا بو بأدؽ كصف ث  إنو أمىرى  rرسوؿ اهلل 
لولوغ إليها ككرر ث  كرر ث  كررن أىٍمرى حىٍت و باالبتااد عنها كحذر عحذةر عحرة  من الدخوؿ فيها كا

كأنظر كإذا بكثرة كاثرة من المسلمين ةستخفوف بهذا الذم حذر منو رسوؿ اهللن بل نظرت فرأةت 
أف في المسلمين من ةستهزئوف بهذا الذم أمر بو رسوؿ اهلل كمن ةقولوف بملء أفواىه  إف ىذا ما 

 ال ةقبل في ىذا الاالر.

 

أعتقد أنو أخطر من الفتنة التي نااني منها  rالفة ألمر رسوؿ اهلل إف الولوغ في ىذه الماالية مخ
من األحادةث التي عحدث رسوؿ اهلل فيها  –ال كبلن  –اافن كىا أنا أعيد على مساماك  باضان 

 عن ىذه الفتنة كأمثالها كحذر من االشتراؾ فيها كالولوغ إليها.
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فردو فردو فردو من المسلمينهلل)عليك  قاؿ في حدةث طوةل كصف فيو ىذه الحالة ث  قاؿ لكل
 بخاصة نفسك كدع عنك أمر الاامة(.

 

كقاؿ في حدةث  خر اعفع عليو الريخافهلل )ستكوف بادم فتن من استررؼ لها عستررفو كمن 
 كجد ملجأن أك مااذان منها فلياذ بو(

 

ليك لسانك فيما ص  عنو حكاةةن عن مثل ىذه الفتنة كعبلجان لهاهلل )أمسك ع rكةقوؿ رسوؿ اهلل 
 كليساك بيتك كابك على خطيئتك(

 

كةقوؿ في حدةث  خر متفع عليون ةالف ىذه الفتنة كأمثالهان ةقوؿ لو حذةفة رضي اهلل عنوهلل ماذا 
عأمرنا إف أدركنا ذلك؟ ةقوؿ في الجوابهلل )اعمد إلى حجر فدؽ عليو حد سيفك كاعرؾ كل علك 

 ركك الموت كأنت على ذلك(.حتى ةد الفئات كالجماعات كلو أف عاض على أصل شجرة

أف خمود ىذه الفتن إنما ىو في االعتزاؿ منهان في االعتزاؿ عنها  rكىكذا ةوض  لنا رسوؿ اهلل 
كةؤكد ىذا مثنى كثبلث كرباعن كأنظر كإذا بكثرة كاثرة من الناس أذىكٍّريىا بهذا الذم ةقولو رسوؿ 

هرةانن نا  ىذا ما ةت  اافن فماذا إف قلت اهلل فتفر من سماع كبلمو كعلقي بهذه الوصاةا كراءىا ظ
لك  إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  قاؿ قبل كفاعو بأشهر كقد زار البقيع في حدةث طوةل 

فأقوؿهلل  –أم ليطردف رجاؿ عن حوضي  –أذكر محل الراىد منوهلل )أال ليذادف  رجاؿ عن حوضي 
 .دلوا من بادؾ(أال ىل  أؿ ىل  فيقاؿ إف ال عدرم ك  ب

ةا ناس لماذا نارض أنفسنا لهذا التبدةل الذم ةحذر منو رسوؿ اهللن ىل قطانا صلة ما بيننا كبين 
حبيبنا محمد؟! ىل عدنا ال ناترؼ بنسبتنا إليو ناسان من أمتو كنسبتو إلينا  خر الرسل كاألنبياء 

 المباوثين من قبل اهلل؟!
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راةة عمية فقيًتل فقتلتو قاعل عحت  كىو ىذه الحالة التي نحن فيهاهلل )من rةقوؿ المالطفى 
 جاىلية(

ما الراةة الامية؟ ىي علك القيادة التي ال عال  أصحابها كال عال  الغاةة منها كال عال  النهاةة التي 
عوردؾ إليهان ىذه ىي الراةة الامية. كنحن إذا أردنا أف نبحث سنجد أف في الناس الذةن ةمسكوف 

ي كالمخابرات المركزةة األمرةكية كلسوؼ عأعيك  قرةبان أنباء عفاليلية بهذه الراةة الموساد اإلسرائيل
عضع النقاط على الحركؼ في ىذا األمرن فئات علتقي قبل أةاـ كعتواصى بتأجيج ضراـ الفتنة في 
الراـن في سورةة من أجل الوصوؿ إلى الغاةة التي ل  نرسمها نحن كلكن أكلئك الناس ى  الذةن 

ىذا القر ف كبلـ اهلل؟! ال اءؿ أمؤمنوف نحن بقر ف اهلل؟! أمؤمنوف نحن بأف رسموىان كأعود فأعس
 أدرم!

 كبلـ اهلل عز كجل ةقوؿهلل

 

ا ال ًذةنى  مىنيوٍا الى عػىت ًخذيكٍا ًبطىانىةن مٍّن ديكًنكيٍ  الى ةىٍأليونىكيٍ  خىبىاالن كىدُّكٍا مىا عىًنتٍُّ   ًت اٍلبػىٍغضىاء )ةىا أىةػُّهى قىٍد بىدى
فٍػوىاًىًهٍ  كىمىا عيٍخًفي صيديكريىيٍ  أىٍكبػىري قىٍد بػىيػ ن ا لىكي ي ااةىاًت ًإف كينتيٍ  عػىٍاًقليوفى( ] ؿ عمراف هلل ًمٍن أى 
ُُٖ.] 

 

كبلـ من ىذا ةا ناس؟! ىذا كبلـ ربنا كأنت  عالموف أنو ل  ةكن في الالحابة من اعخذكا بطانة من 
 غيرى ن لكن ىذا كبلـ موجو إلينا نحن. غيرى ن ل  ةكن في التاباين من اعخذكا بطانة من

 

قلت لواحد من ىؤالء الرباب الذةن ةخرجوف في األمسياتهلل ما الهدؼ من خركجك ن سكتن 
 قلتهلل أحب أف أعل ن قاؿهلل عسلية. ةا عجبانن أفي الناس الاقبلء من ةهدـ بيتو لتسلية.

 

بياة حقيقية ماك  لكن كقلت لباض من استحر الجدؿ كالنقاش بيني كبينو أنا سأمد ةدم إلى 
على أف عضاوني أماـ النظاـ البدةل الذم عقرر أف ةكوف ىو النظاـ السارم في ىذه البلدة كأكتفي 
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بأف ةكوف في السوء كالحسن مثل ىذا النظاـن أال ةكوف أكثر سوءان منون أرني النظاـ البدةل الذم 
ذا الموضوعن ليس المسؤكؿ سيت ن عند النقاش عبين أف المسؤكؿ أجهل من السائل أجل في ى

 بهذا أعل  من السائل ق ن قلتهلل كلكني أعل  النظاـ ليس نحن الذةن نضاو كإنما كضع ىناؾ.

 

من؟ أعود فأقوؿ ةا عباد اهلل من ىو ىذا الااقل الذم ةامد فيهدـ داره كإف كانت داران عتيقة عافهة 
 !ث  ةذكر أف ةبحث عن مأكل  خر ةأكم إليو؟ أم عاقل ةفال ىذا؟

 

أل  ةأف لنا جمياان أف نتبالر كأف ةستيقظ منا الاقل؟ أكالنهلل إنكار المنكرن أف نلغي كبلـ رسوؿ اهلل 
كأف نجال كصيتو الحارة الحارة ملقاة كراءنا ظهرةان كأف نستخف بها كأف نتفوه بالكبلـ الاجيب 

 ود إلى رسوؿ اهلل.برأنها ماالية كبرل أظن أنها أخطر من الببلء الذم ةمر بنان أرجو ك مل أف نا

 

ةا ناسن أحد شيئينن إما أف ىؤالء اإلخوة عبرموا بوصاةا رسوؿ اهلل فليالنوىا كإما أنه  موقنوف 
 .rبنبوعو فليتباوا كبلمون أنا ال أعقوؿ على رسوؿ اهلل 

 

ةنبغي أف نال  أف اإلصبلح أمر ال رةب فيو كالبد منون كأنا مع الذةن ةدعوف إلى اإلصبلح كلكن 
ندعوا إلى أف نستبدؿ نظامان بنظاـ كنضع النظاـ البدةل ااعي كنطمئن إليو كنتبين رسوخو  عندما

على أرضنا بركل سلي  عندئذو ال حرجن كىذا ما ال ةمكن أف ةرفضو عقل عاقل بركل من 
 األشكاؿ.

 

أعود فأقوؿ كأنا أعحدث عن شهر رمضاف كعما ةخاطبنا بو رمضافهلل إف شهر اهلل ىذا ةحمل برارة 
كأم برارة إلينا جمياان كلكن ىذه البرارة منوطة بالتوبة إلى اهللن دعك من ىذه الفتنةن حتى كلو 
ل  عكنن أما ةنبغي لمن استقبل شهر اهلل أف ةستقبلو بتوبة من الذنوب؟! أما ةنبغي أف ةستقبلو 

عك من ىذه ؟! دrبتوبة من المااصي كااثاـ؟! أما ةنبغي أف ةجدد الاهد بينو كبين حبيبو محمد 
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الفتنةن فما بالك كالفتنة مستحرة كرمضاف ةنادم أف عودكا إلى نبيك ن اصطلحوا مع رسولك ن ال 
عستخفوا بوصاةاهن ال علقوا بوصاةاه بل بأكامره كنواىيو كراءك  ظهرةان. إف نحن عبنا إلى اهللن كإف 

اهلل عز كجلن كإف نحن نحن عدنا إلى اهللن كإف نحن مؤلنا مساجدنا ركاان سجدان ملتجئين إلى 
علونا كتاب اهلل عز كجل مابرةن عن رجوعنا من خبلؿ عبلكعنا لو إلى حمى ىذا الدةن الاظي  فأنا 
أعود فأؤكد لك  أف ىذه الفتنة قد كلت كأدبرت كلسوؼ عجدكف خوارؽ إعجاز اهلل عز كجلن 

كلها إلى التوبة بدءان من لكن ال عنسوا ىذا الررطن كأنا عندما أقوؿ ىذا أدعو نفسي كأدعو األمة  
 القادة إلى القاعدة إلى الفئات كلهان كلنا مكلفوف بأف نؤكب كنتوب إلى اهلل عز كجل.

 

أةها اإلخوة نحن اليـو نتحرؾ فوؽ ىذه األرض كغدان ستحتضننا  في باطنهان لماذا نتاامل مع أم 
ا؟ لماذا نتاامل مع أمور شيء غير اهلل؟ لماذا نتاامل مع عالبياعنا؟ لماذا نتاامل مع أىوائن

كاعفاقات فيما بيننا كبين  خرةن أةان كانوا؟ لماذا؟! الموقف بين ةدم اهلل كالرجوع إلى اهلل كأعوذ 
باهلل من ساعة عزجني في ندـ محرؽ أكال كىي ساعة سكرة الموت عندما أرحل من ىذه الدنيا 

 خاكم الوفاؽ. أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل.
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ب َِ َٚ ( )ِٖ  لََلُهْٚا هللّاَ َؽكَّ لَْلِه

 

الحمد هلل ث  الحمد هللن الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئ مزةدهن ةا ربنا لك الحمد كما ةنبغي 
لجبلؿ كجهك كلاظي  سلطانك. سبحانك الله  ال أحالي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

أف محمدان عبده كرسولو كصفيو نفسك. كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شرةك لون كأشهد 
كخليلو. خير نبي أرسلو. أرسلو اهلل إلى الاال  كلًٍّو بريران كنذةران. الله  صل كسل  كبارؾ على 

سيدنا محمد كعلى  ؿ سيدنا محمد صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةن. كأكصيك  أةها 
 فيا عباد اهللهلل المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى. أما باد

 

 ةةه في كتاب اهلل سبحانو كعاالى عدخل كخزاتو أليمةن من الاتاب الرباني إلى قلب اإلنساف لو كاف 
ىذا اإلنساف ةتمتع من الدةنونة هلل عز كجل بمثل ما عتمتع بو الحيتاف في البحار كالحيوانات في 

دة ةسن السجود عن عبلكعها األدغاؿ كالنباعات في الحدائع كالمركجن ىذه ااةة ىي  ةة سج
 كلكننا سنقرؤىا كنترخه أال نسجد في ىذا المقاـ عند عبلكعهان ةقوؿ اهلل عز كجلهلل

 

ًجبىاؿي )أىلىٍ  عػىرى أىف  الل وى ةىٍسجيدي لىوي مىن ًفي الس مىاكىاًت كىمىن ًفي اأٍلىٍرًض كىالر ٍمسي كىاٍلقىمىري كىالنُّجيوـي كىالٍ 
ا لىوي ًمن مٍُّكرًـو ًإف  الل وى كىالر جىري كىالد كى  ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلاىذىابي كىمىن ةيًهًن الل وي فىمى ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى  ابُّ كىكى

 [.ٍُٖفاىلي مىا ةىرىاءي( ]الحجهلل ةػى 

أرأةت  إلى ىذا البياف اإللهي الاجيبن قرار ةدلي بو اهلل عز كجلن كصدؽ اهلل فيما قررن أف كل 
ت التي أقامها اهلل عز كجل مسخرة خادمة لسيدىا كىو اإلنسافن ماضية في السجود المكونا

لربهان ماضية في التسبي  لموالىان ماضية في الخضوع ألكامرىان أما اإلنساف ففيه  المستجيب 
كفيه  المارضن فيه  من أصغى إلى بياف اهلل كعاىد اهلل أف ةلتـز بأمره كفيه  من أعرضن أليس 

ةا عباد اهلل؟! أال ةدخل ىذا الكبلـ الذم سماتموه كخزات أليمة فابلن من الاتب  ىذا عجيبان 
الرباني سبحانو كعاالى إلى فؤاد اإلنساف لكن لو كاف اإلنساف فابلن ةتمتع بمثل ما عتمتع بو 

عون  الحيوانات كالمكو نات األخرل من الدةنونة هلل عز كجل. ةا ابن  دـ أقامك اهلل سيدان بين مكو نا
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كر مىك اهلل عز كجلن أكرثك ما ل  ةورًٍثو أةان من المكو نات األخرلن الاقل الهادم كالقلب النابض 
بالاواطف ككاف المفركض أف عكوف في مقدمة المنقادةن ألمر اهللن ككاف المفركض أف عكوف في 

و؟ قبل أف أجيبك  مقدمة المستجيبين لقرار اهلل سبحانو كعاالىن فلماذا ةكوف األمر على ىذا النح
عن ىذا السؤاؿ أةها اإلخوة البد أف أجيب عن سؤاؿ قد ةخطر في باؿ المرعابين في قدرة اهلل عز 

كجل كسلطانو كنظاـ ملكو كملكوعون ةقوؿهلل النباعات عسجد هلل؟ الجمادات عسب  بحمد اهلل؟ 
التساؤؿ  الحيوانات عسب  بحمد اهلل؟ كيف ةتأعى ذلك؟ كلقد أجاب اهلل عز كجل عن ىذا

 سرةاة لكنها علمية كقوةة إذ قاؿهللالماترض إجابة ملخالة 

ًه كىلىػًكن ال  عػىٍفقىهيوفى عىٍسًبيحىهيٍ ( ]اإلسراءهلل  [ْْ)كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحىٍمدى

 

مركلتك  الجهلن ال عفقهوف السبل الخاصة بالمكونات األخرل كالتي بها ةسب  كل منها ربو 
مواله كةاكف على عنفيذ أكامرهن كما كاف الجهل ةومان ما حجة ةاتمد عليها مجادؿن  كبها ةسجد ل

كثيركف ى  الذةن ةجالوف من جهالته  حجة لدحض ما ةسماوف كما ةقاؿ له ن ىذا ىو الجواب 
باختالارن كلكني أشرح في ىذا الموقف بالقدر الذم ةسم  بو المقاـ ىذا الذم ةقولو بياف اهلل 

. إف كانت أداة السجود هلل في حياة اإلنساف الاقل الواعي كاإلدراؾ الذم متاو بو سبحانو كعاالى
كالركح السارةة في كيانو فاف اهلل عز كجل قد أكرث المكو نات األخرل كسائل أخرل بها عسب  اهلل 
كبها عسجد لذاعو كبها عخضع لسلطانو. أذكر أني أنبأعك  منذ حين بأف على مقربة من غرفة نومي 

ي المكاف الذم أسكن فيو شجرة عظيمةن ما من صباح إال كعجتمع في ىذه الرجرة الطيور ف
كالاالافير المتنوعة كعبدأ بترنيمة جماعية كأكراد ال عفتأ عقـو بوردىا في ذلك إلى أف عطلع 

الرمسن فاذا طلات الرمس عفرقت ىذه الطيور كلٌّ إلى شأنهان ذكرت ذلك لك ن كلالك  
كاف ةخطب ةـو الجماة مستندان إلى جذع في مسجده ث  أقي  لو المنبر   rفى عالموف أف المالط

ةخطب أكؿ  rفأقالي ذلك الجذع إلى مكاف بايد في إحدل زكاةا المسجدن كلما كاف رسوؿ اهلل 
جماة على المنبر الذم نالب لو سمع كل من في المسجد أزةزان ةنباث من ذلك الجذع كصفو 

ارراءن الالوت الذم ةنباث من الناقة الارراء التي على كشك الوالدة الالحابة بأنو ةربو الناقة ال
 ك الجذع كةاتنقو إلى أف صمتن نا أف ةنزؿ كةقطع خطبتو فيستل  ذل rمما اضطر المالطفى 

ًه كىلىػًكن ال  عػىٍفقىهيوفى عىٍسًبيحىهيٍ ( ]اإلسراءهلل  [.ْْ)كىًإف مٍّن شىٍيءو ًإال  ةيسىبٍّ ي ًبحىٍمدى
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الذرة بل في جزةئات الذرة التي ال عراىا إال بالمجهر المكبر المكبر ماذا عجد؟ عجد عأملوا في 
نظامان قائمان ال ةتخلف ال عروبو شائبةن نتركنات كإلكتركنات عدكر كعتحرؾ ضمن نظاـ ال ةتخلف 

ق  كفي ضمن ذلك ما ةسمى الوسي  الساكن منذ أف خلع اهلل عز كجل المكو نات كىذه الوظيفة 
بهان أليس ىذا عسبيحان؟ أليس ىذا عنفيذان لقرار اهلل عز كجل كأمره؟ كالرمس كالقمر كدكراف  قائمة

 اهلل عز كجل األرض كالجباؿ كاألشجار انظرن كل ذلك عاكف على عسبي 

عىوي كىعىٍسًبيحىوي كىالل وي عىًلي ه  ا ةػىٍفاىليوفى( ]النورهلل )كيلٌّ قىٍد عىًل ى صىبلى  [.ًُْبمى

أمٌّ منك  أةها اإلخوة في ىذا الذم ةقولو اهلل سبحانو كعاالىن كلكن عاالوا إلى الجواب فبل ةرعابن  
 اهلل عز كجلعن السؤاؿ ااخرن فما باؿ اإلنساف كىو المكـر على عين 

ـى( ]اإلسراءهلل )كىلىقىٍد كىر مٍ   [َٕنىا بىًني  دى

اؾن ما باؿ اإلنساف كىو ما باؿ اإلنساف كىو الذم ةتمتع من دكف سائر الحيوانات باقل كإدر 
الكائن الذم سخر اهلل لو كل ما حولو من أجراـ علوةة كسفليةن أجراـ السموات كاألرضن ما بالو 

 ى رأةناه ةقوؿ عن اإلنسافأعرض عن اهلل عز كجل حت

( ]الحجهلل  ًثيره حىع  عىلىٍيًو اٍلاىذىابي ًثيره مٍّنى الن اًس كىكى  [.ُٖ)كىكى

 

اهلل كليس الجهلن لما متع اهللي اإلنسافى بالاقل كىو ةنبوع الال  كمتاو اهلل عز إنو االستكبار ةا عباد 
كجل بالراور بالذات األنا كىو ةنبوع االستكبار ككل ذلك عابير عن األمانة التي استودعها اهلل عز 

 السبب في أف المبلئكة قالوا هللهللكجل لدةون كىو 

 [.َّةىٍسًفكي الدٍّمىاء( ]البقرةهلل )أىعىٍجاىلي ًفيهىا مىن ةػيٍفًسدي ًفيهىا كى 

 

لما كاف اإلنساف ةتمتع بهذه النامة كاف من  فاعها إعراض الكثيرةن منه  عن اهلل عز كجل. الال  
ةطغي إال إف أخضاو صاحبو لمارفة اهلل عز كجلن كاألنانية عطغين عقود صاحبها إلى االستكبار إال 

ر ة الذاتن ىذا ىو السبب ةا عباد اهلل. كمن ىنا فليس إف كاف كثير الذكر هللن كثير الوقوؼ أماـ م
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ىنالك من ةحيع بو غضب اهلل عز كجل من ذلك الذم نسي كينونتو عبدان مملوكان هلل عز كجل 
كأسكرعو النامة التي أضفاىا اهلل عز كجل عليون أسكره الال ن أسكرعو القدرةن أسكرعو ىذه 

ال ةستطيع أف ةناؿ مني مناالن أك أف ةفال نقيض ما قد  المزاةان كإذا بأحدى  ةقوؿهلل إنو حتى اهلل
قررعون أال عسماوف من ةهذم بمثل ىذا الكبلـ؟ كمن ث  فانك عسمع من ةقوؿهلل إف سبب عخلف 
المسلمين أنه  أحالوا أمر القضاء كالقدر إلى اهلل كلو أنه  علموا أنه  ى  الذةن ةقودكف أقدارى  

 وف الناتقوا من ىذا التخلف.كى  الذةن ةقودكف القضاء كما ةحب

 

نا  ةا عباد اهللن أذكر أحدى  ككاف ذا مرعبة عالية كتب كبلمان من ىذا القبيل في جرةدة سيارةن أف 
اإلنساف عندما ةال  أنو ىو سيد قدره عندئذو ةتخله من التخلفن فماذا كانت عاقبتو؟ كاف ىذا 

كامل الالحة كالاافيةن ككاف كجهو ةتضرج ممن أحبه  اهللن بينما ىو ةمارس عملو الوظيفي ككاف  
عافية كقوة كحمرة دليل القوة كالالحة إذا بو ةقع أرضان أماـ الناس جمياان كقد زاةلو الراورن أيًخذى 
إلى المرفى كبقي فيو عدة أسابيعن رأةتو باد ذلك ذاكم الوجون نحيل الجس  كقد عاد إلى نالف 

كرأةتو باد حين كقد عماثل للرفاءن سألتوهلل كيف  الوزف الذم كاف ةتمتع بون ث  إنو غاب عني
حالك؟ ىنا عأملوا في الجواب ةا عباد اهللن قاؿهلل قد مىن  اهلل عز كجل علي  فجبر الخاطر مني 

كأكرمني بالتوبة كذىبت ماتمران إلى بيت اهلل الحراـ كعبرأت من األكىاـ التي طافت برأسين نظرت 
عائدان  كشأنو كفي الالفحة الثانية التي  ؿ إليها أمره عبدان  كعأملت في الالفحة األكلى من حياعو

 إلى اهلل سبحانو كعاالى.

عباد اهللهلل اإلنساف الذم ةقوؿهلل أنا أملك قضاء نفسي ةسخر منو الاقل الذم برأسون كاإلنساف 
ة الذم ةقوؿهلل إنو حتى اهلل ال ةستطيع أف ةناؿ مني مناالن أك أف ةفال نقيض ما أرةد عكذبو كل خلي
في كيانو كجسمون أقوؿ لو من على ىذا المكافهلل عااؿ فالد عنك المريب كعقابيلون إنو قضاء 
من قضاء اهللن عااؿ فالد عن ذاعك الخرؼ إذ ةغزك رأسك كدماغكن عااؿ فالد عن كيانك إذ 
امتد بك الامر النسياف باد الذكرل كالجهل باد الال ن من أنت؟ أنت ذرة في عال  اهلل سبحانو 

ن أنت ىباءة في ملكوت اهلل سبحانو كعاالىن كاسماوا قالة من عأل و كجال من نفسو إلهان كعاالى
من دكف اهللن إنو نمركد الذم نطقت محكمتو باحراؽ سيدنا إبراىي  على نبينا كعليو الالبلة 

كالسبلـن كاف ةستارض في ةـو من األةاـ قوعو بل قواه كعساكره كجندهن كلما رأل القوة أعجبتو 
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أذىلتو طافت برأسو سكرة االستكبار كنطع بما نطع بو من الهذةاف متألهان ث  إنو عاد إلى بل 
قالره كامتد في كقت الرقاد على فراشو كما ىي إلى باوضو اعجهت إليو كل  عخطئ أنفون ث  إنها 
صادت إلى خياشيمو ث  استقرت في دماغو كنالو من ذلك مرضن ل  ةكن ةخفف عنو مرضو إال 

رأسو بكل ما عنالو ةدهن ككاف أعز الناس إليو ىو ذاؾ الذم ةمسك بيده أم شيء أف ةضرب 
فيضرب رأسو ذات اليمين كذات الرماؿ كىكذا ظل ىذا المتألو حتى قضى نحبون كيف قضى 

 نحبو؟ بباوضةن كصدؽ اهلل القائلهلل

 

هي ي الذُّبىابي شىٍيئان ال   )ًإف  ال ًذةنى عىٍدعيوفى ًمن ديكًف الل ًو لىن ةىٍخليقيوا ذيبىابان كىلىوً  ًإف ةىٍسليبػٍ اٍجتىمىايوا لىوي كى
( ]الحجهلل ةىٍستىنًقذيكهي ًمٍنوي ضىايفى الط ا  [ًّٕلبي كىاٍلمىٍطليوبي

نبغي أف نتبينهان نحن عبيده مملوكوف هلل عز كجل أةها اإلخوة ةنبغي أف نتمثلها كةىذه الحقيقة 
هلل عز كجلن ما ةنبغي أف عكوف الحيوانات كالنباعات  كعزعنا إنما عكمن في مارفة ذلك عبودةتنا

 الجمادات المسخرة لئلنساف أقرب إلى مرضاة اهلل سبحانو كعاالى من اإلنساف

 

عى   [.ُْوي كىعىٍسًبيحىوي( ]النورهلل )كيلٌّ قىٍد عىًل ى صىبلى

لنان أقوؿ ليت أف اإلنساف استأىل ىذا القرار الذم شهد اهلل عز كجل بو للمكو نات التي من حو 
 قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي  فاستغفركه.
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 ِؾجزٕب ٌوٍٛي هللا ... كػٜٛ رؾزبط ٌجو٘بْ

 

 

الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةاربنا لك الحمد كما ةنبغي 
أثنيت على  لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّو بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ 

ان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن صبلةن كسبلم  على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى.

 

 أٌما بادي فيا عباد اهلل..

 

لقد دأب عاٌمة المسلمين على االحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  خبلؿ ىذا 
في الناس من ةملك منطقان  الرهر المبارؾ من كل عاـ. كال شك أف ىذا عمله مبركرن كليس

ةستطيع أف ةاتمد عليو في االنكار على من ةرةد أف ةفتخر بانتمائو إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل ن أك أف ةثني عليو بمناسبة أك بدكف مناسبةن أك أف ةساى إلى عجدةد البياة لو كعرسيخ محبتو 

عن أف ةيابركا عن مراعرى  ىذه  بين جوانحون ليس في الناس من ةستطيع أف ةمنع المسلمين
 بمناسبة أك بغير مناسبة.

 

كمن الاجيب أف في الناس الذةن ةحتفلوف بذكرةات ملوكه  خبلؿ كل عاـن ملوكه  الغائبين أك 
الحاضرةنن عندما عمر ذكرل كالدةو أك كفاة ألحدى  في ىؤالء الذةن ةحتفلوف بذكرل ملوكه  

الحدةث عن مناقب أكلئك الملوؾن من ةنكر مثل ىذا كةستنطقوف الجرائد بهذه الذكرةات كب
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الامل ذاعو عندما ةكوف احتفاءن بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كال ةدرم الااقل 
لماذا ةيبيحوف ىذا األمر لملوكه  كلرؤسائه ن كةستنطقوف صحفه  بالاناكةن الارةضة الكبرل؛ 

كالدعه  كذكراىا ث  ةمناوف ىذا الحع عن رسوؿ اهلل  حدةثان عن ناوت ملوكه  بمناسبة مركر ةـو
صلى اهلل عليو كسل ن أك ةمناوف عامة المسلمين أف ةمارسوا مثل ىذا الحع اعجاه من ىو أعلى 

 من ملكو كمن رئيس كحاك ن أال كىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل .

 

لخاصة بذكرل مولد رسوؿ اهلل إذان ال ةستطيع أحده أف ةمنع المسلمين من أف ةحتفلوا بطرقه  ا
صلى اهلل عليو كسل ن كلكن ةنبغي أف نال  أف ىذه االحتفاالت كلها إف ىي إال عابيره عن أف 

ىؤالء المسلمين ال ةزالوف أعباعان لرسوؿ اهللن كأف ىؤالء المسلمين ةسيركف على ىدم رسوؿ اهلل 
ةجددكف البياة لنبٌيه  صلى اهلل عليو صلى اهلل عليو كسل ن كأنه  في كل عاـو في مثل ىذه األةاـ 

 كسل .

 

ىذه االحتفاالت ال عابر إال عن ىذا المانىن كىذا الكبلـ لكل مسل و أف ةقولو كال شكن كلكن 
ةنبغي أف نال  أف ىذا الكبلـ دعولن فاما أف ةكوف صاحبها صادقان كإما أف ةكوف كاذبان. لك أف 

نتسابي إلى محمد بن عبد اهلل خاع  الرسل كاألنبياءن عقوؿ في مثل ىذه المناسباتهلل إني أفتخر با
كلك أف عابر عن إعجابك بو كعن حبك لو في مثل ىذه المناسبةن كلك أف عابر عن التزامك 

بالسير على صراطون كلكن ال عنسى أف ىذا كلو دعول عطرحهان ث  إما أف ةالدؽ سلوكك ىذه 
ب أف نتساءؿ ىل عيطابع دعاكةنا في مثل الدعول أك ةكذبهان ىذا ما ةنبغي أف نقف عندهن ةج

 ىذه االحتفاالت كالمناسبات سلوكاعنا كأعمالنا؟

 

إف كانت مطابقةن فهذا مما ةرفع الرأس عاليان كمما ةباث في النفس عفاؤالن كبيران. أما إف كانت 
الدعاكم في كاد كاألعماؿ كالسلوكات في كادو  خرن فبل شك أف الماليبة كبيرة كأف ىذه 

 تفاالت ستالب  غدان شاىدان علينا بدالن من أف عكوف شاىدان لنا.االح
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عندما ننظر إلى أجهزة اإلعبلـ التي عيغطي الاال  الاربي كاإلسبلمي كلون نجد الكل ةلتقي على 
االحتفاؿ بذكرل مولد المالطفى صلى اهلل عليو كسل  في ىذه األةاـ. إذان ىنالك شيءه ةجماه  

ىو اعفاقه  على االفتخار بنبيه  محمدو عليو الالبلة كالسبلـن كعلى ىذا األمر الذم ةجماه  
عابيرى  عن إعجابه  بو كمحبته  لو كاعباعه  لسلوكو كسيرعو. فانظر باد ذلك إلى الواقع عجد أف 

 الواقع ةتناقض كليان أك جزئيان مع ما عترجمو ىذه االحتفاالت.

و إلى جمع الكلمة كنبذ الفرقة كعحطي  أسباب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  دعى فيما دعى إلي
التمزؽ كالخبلفات كالرتاتن ىذا ما دعى إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  مستاينان بكبلـ اهلل 
ٍبًل الل ًو جىًميانا كىالى عػىفىر قيوا"ن كعنظر إلى ىؤالء الذةن  عز كجل كبيانو الالرة  الواض  "كىاٍعتىاًلميوا ًبحى

  جمياان على االحتفاؿ بذكرل نبيه  محمد صلى اهلل عليو كسل ن عنظر إلى اجتمات كلمته
كاقاه  كإذا به  متدابركفن كإذا به  متفرقوفن كإذا به  متخاصموف. شيءه عجيب ال ةمكن 

 للمنطع أف ةحللو أك أف ةفه  لو عأكةبلن.

ء الناس جمياان من أما ظاىرة ىذا االحتفاؿ الجامع فينبغي أف ةكوف عنالران جاذبان؛ ةجذب ىؤال
شتات كةجاله  ةسيركف على نهجو كاحد كةلتقوف على صراط كاحد. ىذا ما ةقتضيو التقاؤى  

جمياان على االحتفاؿ بذكرل مولد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . كلكن عااؿ فانظر إلى كاقاه  
إلى ىذه الجامع عجد كل فئة عسلك كادةانن عجد كل دكلة عتغنى بمبدأو كسلوؾو كمنهجن كعنظر 

 المرترؾ فبل عجد لو أم سلطاف على حياعه  بركل من األشكاؿ.

كيف ةكوف ىذا االحتفاؿ كىذا االحتفاء بذكرل المالطفى صلى اهلل عليو كسل  عمبلن مرضيان 
 لرسوؿ اهلل؟ ككيف ةكوف عمبلن مرضيان هلل سبحانو كعاالى؟

وعه من الخداع لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ىذا بكل ما ةمكن أف نابر عنو بابارةو بسيطة كجيزة ن
كسل . نيقي  االحتفاالت من أقالى شرقنا اإلسبلمي إلى أقالى غربون كمن أقالى شمالو إلى جنوبو 

كعيالغي إلى الكلمات النيرانية التي عتفجر كالبراكين من أفواه المتكلمينن كأجهزة اإلعبلـ كلها 
ن كأنها عسير على صراط كاحدن كأنها غدان سترمي ىذا عتناقلن ةيخيل إليك أف ىذه فابلن أمة كاحدة

الادك الراب  على أرضنا كالمغتالب لحقوقنا سترميو عن سه  كاحد كعن قوس كاحدن ذلك ألنه  
جمياان ةقفوف عحت مظلة اإلةماف باهلل كااللتزاـ بسنة محمدو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل . حتى 

موف كانتهت أجهزة اإلعبلـ من نقل ىذه الابارات كدخلت إذا زالت ىذه المناسبة كصمت المتكل
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في برامجها التقليدةة األخرلن نظرت كإذا بكل كاحد منه  ةسلك طرةقان مناقضان لطرةع ااخرن 
ذاؾ ةيالر على أف ةمد ةده اإلقتالادةة إلسرائيل كةيالر على أف ةمضي في عنفيذ الخطة الريطانية 

صلى اهلل عليو كسل ن كباألمس كاف ةقي  احتفاالن بذكرل مولد التي عغضب اهلل كعيغضب رسوؿ اهلل 
رسوؿ اهلل. كااخر ماضو في عمكين الركاب  كفي عمتين أكاصر الالداقة كالود الذم ةاجز التابير 
الببلغي عن عالوةرهن بينو كبين ىذا الادك الرابض على أرضنا كالمستلب لحقوقنان كباألمس كاف 

 صلى اهلل عليو كسل . كانظر إلى بقية الفئات كالناس عجد الالورة ةحتفل بذكرل مولد رسوؿ اهلل
 التي أحدثك عنها.

أما أف نابر عن مكنوف حبنا لرسوؿ اهلل فبل ةستطيع أحد أف ةنكر ذلك حتى كلو كاف ىذا نفاقانن 
 كأما الثمرة التي ةنبغي أف ننتظرىا من كراء ىذا الكبلـ فريء  خرن ال ثمرة لهذا الكبلـ في ىذا
الاالر أبدانن كىذا ىو الذم جال إسرائيل ذاعها عحتفل ىي األخرل بمولد رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كسل ن ذلك ألنها نظرت فوجدت أف األمر ال ةكلف شيئانن ال ةمكن أف ةجال ااخرةن بهذه 
ا االحتفاالت ةمارسوف عمبلن ةيهدد أمنها أك ةمارسوف عمبلن ةيطبع بيد الخناؽ عليهان علمت ىذ

علمت أنو عبارة عن كبلـ من الكبلـ فاذانن فلماذا ال عفال ىي األخرل ىذا األمر لكي عزةد ما 
عخادع بو المسلمين كلكي عزةد كسائلها في مكرى  بألواف جدةدة من المكر. نظرت إسرائيل 

فوجدت أنها عسطيع بكل سهولة أف عجمع بين األمس الذم دنست فيو سماة رسوؿ اهلل صلى 
و كسل  بزعمهان كال ةمكن أف ةيدنس شيء من مكانة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كبين اهلل علي

أف عحتفل اليـو بذكرل مولده. ال إشكاؿ إطبلقان في أف عجمع إسرائيل بين التابير عن حقدىا على 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كبين أف عرضي ىؤالء المسلمين التقليدةين باالحتفاؿ بذكرل 

وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ما داـ أف األمر كبلـه من الكبلـن كماداـ أف الكبلـ ةيابر عن رس
 حقيقةو عتجو ذات اليمين كالفال ةتجو ذات الرماؿ.

 

علك ىي المركلة التي ةااني منها المسلموف؛ أنه  ةستخدموف اإلسبلـ لمالالحه  بدالن من أف 
 رؽ بين الواقاين.ةخدموا اإلسبلـ بأنفسه ن كعأملوا في الف

المسلموف الذةن كانوا قبلنان كانوا ةخدموف اإلسبلـ بجسومه  كبأركاحه  كبأمواله  كبكل ما 
ةملكوفن فكانوا بكل ما ةملكونو من أمورو خدمان لدةن اهلل سبحانو كعاالى. أما المسلموف اليـو أك 
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سبلـ برةعه أٌخاذ كأنو سماة أكثر المسلمين اليـو فه  ةستخدموف اإلسبلـ ألنفسه ن ةجدكف أف اإل
عطرة كأف بوسع المسلمين اليـو أف ةجالوا منو سبيبلن  خر لرفع مكانته  بين الناسن كلجال 
الناس ةنظركف إليه  على أف له  عارةخان مجيدانن كأنه  ةملكوف حضارةن عليدة خالدةن كىكذا 

فاالتن ةستخدموف ةستخدموف اإلسبلـ لمالالحه  ةستخدموف اإلسبلـ عن طرةع ىذه االحت
اإلسبلـ عن طرةع الحدةث عن أمجادهن ةستخدموف اإلسبلـ عن طرةع المجامع التي ةينرؤكنهان 

ةستخدموف اإلسبلـ عن طرةع المؤعمرات التي ةاقدكنها. كلماذا ال ةستخدمونو!؟ إذا كاف بوساه  
حتى إذا عناقض  أف ةجالوا منو مطيةن ةيسيركنها إلى الجهة التي عتفع مع رغائبه  كمالالحه ن
 اإلسبلـ مع مالالحه  أعرضوا كنسوا ىذا اإلسبلـ الذم كانوا ةتباىوف بو.

كلو أف اإلنساف إنما كاف ةاامل في ىذا أخاه اإلنساف لكانت المركلة بسيطةن فما أةسر أف 
ةخدع اإلنساف صاحبون كفي التارةخ كثيره من ىذه الالورن ك  خيدع الناس بالناس؟ كلكن األمر ىنا 

س كذلك إف ىؤالء عندما ةفالوف ىذا إنما ةخادعوف رب ىذا الدةنن إنما ةيخادعوف اإللو الذم لي
 نٌزؿ ىذا الدةن على عباده.

كيف ةيمكن أف ةيستخدـ اإلسبلـ لماللحة؟ كيف ةمكن أف أستخدـ اإلسبلـ ألىوائي لرهواعي 
ائين كأصرفو عن الطرؽ كلمبلذم كمن ث  أسٌيره كما أشاءن أيسيره في الطرةع الذم ةتفع مع أىو 

التي ال عتفع مع أىوائين كىذا ىو المانى الذم ةتداكلو الناس لكلمة عجدةد الدةن.. عطوةر 
 الدةن.. عحدةث الدةن.. عالرنة الدةنن أم استخداـ الدةن لمالالحنا كألىوائنا.

كلن كإذا ظل المسلموف سائرةن على ىذا النهجن فلن عيحل له  مركلةن كلن عذكب له  ماضلةن 
ةتحوؿ ذله  الذم راف على أرضه  إلى شيءو من الازن بل لسوؼ ةنتقلوف من ذؿو إلى ذؿو إلى 
ذؿن كلسوؼ ةتجاكزكف شقاقان كعفرقان إلى شقاؽو أكثرن كإلى عفرؽ أدىىن ذلك ألنها ىي النتيجة 

كل ما التي البد منها لمن ةستخدـ اإلسبلـ لمالالحو بدالن من أف ةخدـ اإلسبلـ بنفسو كبمالو كب
ةملك. كاهلل سبحانو كعاالى طيبه ال ةقبل إال طيبان كاهلل عز كجل أمرنا أف نقتدم برسولنا بالفال 
ةه حىسىنىةه  ال بأقواؿ فارغةو ال عرصدىا األعماؿ كال عؤةدىا. قاؿهلل "ل قىٍد كىافى لىكيٍ  ًفي رىسيوًؿ الل ًو أيٍسوى

ًثيرنا" كاأليسوة ليس ماناىا الكبلـ الفارغ كإنما مانى لٍّمىن كىافى ةػىٍرجيو الل وى كىاٍليػىٍوـى اٍاخً  رى كىذىكىرى الل وى كى
 األسوة القدكة في الفال كالسلوؾ.

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 اٌزغبئٟ اٌٝ هٍٛي هللا أكٌة ِغ هللا ػي ٚعً

 

بنا لك الحمد كما ةنبغي الحمد هلل ث  الحمد هلل الحمد هلل حمدان ةوافي نامو كةكافئي مىزةدهن ةا ر 
لجبلًؿ كجهك كلاظي  سلطانكن سبحانك الٌله  ال أحالي ثناءن عليك أنت كما أثنيت على 

نفًسكن كأشهدي أف ال إلو إال اهلل كحدهي ال شرةك لو كأشهدي أٌف سٌيدنا كنبينا محمدان عبديه كرسوليو 
و بريران كنذةرانن الٌله  صلٍّ كسلٍّ  كبارؾ كصفٌيو كخليلو خيري نبيو أرسلىون أرسلو اهللي إلى الاال  كلٍّ 

صبلةن كسبلمان دائمين متبلزمين إلى ةـو الدةنن   على سيدنا محمد كعلى  ؿ سٌيدنا محمد
 كأكصيك  أةها المسلموف كنفسي المذنبة بتقول اهلل عاالى .

 أٌما بادي فيا عباد اهلل ..

رسولو المالطفى محمدان صلى اهلل عليو إف من مقتضى محبة اإلنساف هلل سبحانو كعاالى أف ةحب 
كسل ن كإف من مقتضى محبة المسل  لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أف ةنقاد ألكامرهن كأف ةطبع 
سنتون كأف ةكوف رقيبان على عنفيذ كصاةاه كلهان كلكي ةستطيع المسل  الثبات على ذلك ةنبغي أف 

 ليو كسل .ةكوف رأسمالو في ذلك محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل ع

فالمسل  الذم ةنتمي إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بنسب اليقين الاقلي بأنو رسوؿه من عند 
رب الاالمين فق ن دكف أف ةكوف قلبو مليئان كفٌياضان بحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن لن 

كامرهن كإنما الذم ةاينو ةستطيع الالبر على االنقياد لسنتون كلن ةستطيع ثباعان على عنفيذ كصاةاه كأ
 على ذلك باد اإلةماف بنبوعو صلى اهلل عليو كسل  إنما ىو حب المالطفى صلى اهلل عليو كسل .

كىذا ىو السبب في أنو عليو الالبلة كالسبلـ قاؿ ككرر القوؿ في أكثر من حدةث صحي  كاحدهلل 
حاشى أف ةكوف الحافز "ال ةؤمن أحدك  حتى أكوف أحب إليو من مالو ككلده كالناس أجماين"ن ك 

لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  إلى ىذا الكبلـ أنانية ةرباها بهذا الحدةثن ما عاذ اهلل أف ةكوف 
دافاو إلى ىذا الكبلـ ذلكن لكنو صلى اهلل عليو كسل  مكلفه بأف ةبلغنا كل ما قد كيٌلف بتكليفون 

جزء من اإلةماف أك ىي ثمرةه البد منها كمحبة المسل  لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  جزءه ال ةت
من ثمرات اإلةمافن فكاف من الواجب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  أف ةبين ذلك للناسن 

كأف ةوض  له  أف عليه  أف ةساوا سايه  إلى محبتو صلى اهلل عليو كسل  باد محبة اهلل عز 
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كما عاذ اهلل  -كلما بٌلغ الرسالة  -ةخونها كما عاذ اهلل أف  -كجلن كلو ل  ةقل ذلك لخاف األمانة 
 أف ال ةبلغها.

إذان فاإلنساف الذم اكتفى باللتو برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  باةمافو عقلي أنو رسوؿن ث  ل  
ةيرار قلبو شيئان من محبتو صلى اهلل عليو كسل  لن ةنفاو ذلك اإلةماف إف بقي على ىذه الحالة 

وؿ اهلل ةقوؿهلل "ال ةؤمن أحدك  حتى أكوف أحب إليو من مالو ككلده ق ن ككيف ةنفاو ذلك كرس
 كالناس أجماين".

فأما إذا سألت عن الطرةع الذم ةنبغي أف ةسلكو المسل  إلى محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل ن فالى الرغ  من أف ىذا سؤاؿه عجيب كغرةبن عجيبه أف ةقوؿ مسل ه  من بأف محمدان 

هلل عليو كسل ن ك من بأف القر ف كبلـ اهلل عز كجلن ث  احتار كيف ةسلك رسوؿ اهلل صلى ا
السبيل إلى أف ةحب رسوؿ اهلل؟ ىو ةااني من عدـ محبتو لون ال ةمكن أف عجد إنسانان  من باهلل 

ث   من برسوؿ اهلل كشار بحاجتو إلى السبيل التي ةغرس بين جوانحو محبة المالطفى عليو 
 لرغ  من غرابة ىذا السؤاؿ نقوؿهللالالبلة كالسبلـ. على ا

عأمل في مدل محبة رسوؿ اهلل ألمتو عجد نفسك أماـ السبيل بل أماـ أقالر سبيلو إلى محبتك 
 -لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن انظر كيف كاف المالطفى عليو الالبلة كالسبلـ ةحب أمتو 

الذةن ل  ةرى ن انظر كيف   سواءه منها من ر ى  من أصحابو أك من عروؽ إليه  من إخوانون أم
 -كانت مراعره صلى اهلل عليو كسل  بالحب اعجاىه . ىل ةمكن إذا رأةت دالئل ذلك 

 أف ال ةفيض منك القلب حبان لهذا الذم أحبك؟! -كالدالئل كثيرة 

 -كىو كاحد من أحادةث كثيرة بل من مواقف كثيرة جدان  -كانظركا أةها اإلخوة إلى ىذا الحدةث 
ى ىذا الحدةث الذم ةركةو مسل  بسندههلل عن عبد اهلل بن عمر بن الااص أف رسوؿ اهلل انظركا إل

صلى اهلل عليو كسل  على قوؿ اهلل عز كجل على لساف ابراىي هلل "رب إنه  أضللن كثيران من الناس 
فمن عباني فانو مني كمن عالاني فانك غفوره رحي " ث  على قوؿ اهلل عز كجل على لساف عيسى 

بلة كالسبلـهلل "إف عاذبه  فانه  عبادؾ كإف عغفر له  فانك أنت الازةز الحكي " رفع عليو الال
ةدةو عندئذو سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةقوؿهلل " الله  أمتي .. الله  أمتي" كبكى صلى 
 اهلل عليو كسل ن فأمر اهلل جبرةل أف ةنزؿ إلى رسولو صلى اهلل عليو كسل  كأف ةقوؿ لوهلل ةا محمد

 ةقوؿ لك اهلل سبحانو كعاالىهلل سنرضيك في أمتك كلن نسوءؾ".
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ىل في الناس إنسافه  من برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ككقف أماـ ىذا المرهد الاجيب من 
شدة رحمة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بأمتون بل شدة محبتو صلى اهلل عليو كسل  ألمتو مما 

ركول كالدعاءن كمما جالو ةبكي قائبلنهلل الله  أمتي أمتين ث  كاف جالو ةجأر إلى اهلل عز كجل بال
قائبلنهلل ةا  –كىي برارة لنا  -من نتيجة التجاءه إلى اهلل في ىذه الركول أف برره اهلل عز كجل 

 محمد سنرضيك في أمتك كلن نسوءؾ.

اهلل ةدعو فاف كنت على الرغ  من ىذا ال عرار بحبك لهذا الذم أحبكن كلهذا الذم التجئ إلى 
من أجلك فأشهد أنك غير مؤمن بنبوة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل ن كلالك عندئذو غير مؤمنو 

 بربوبية اهلل الذم أرسل رسولو محمدان صلى اهلل عليو كسل .

كليت شارم لماذا ةجأر رسوؿ اهلل بااللتجاء إلى اهلل؟ أفي سبيل الطائاين من أمتو؟ رسوؿ اهلل 
طائع مستقي  على صراط اهلل من أمتو ال بد أف ةينفذ كعد اهلل في حقو بالمغفرة  ةال  أف كل إنساف

كاإلسااد كالرحمةن فبل داعي إلى أف ةجأر رسوؿ اهلل إلى ربو بالدعاء الواجف الباكين كلكنو عليو 
الالبلة كالسبلـ ةلتجئ إلى اهلل أف ةغفر للاالاة من أمتو لماذا؟ ألف الذم ىيج لدةو ىذا الدعاء 

عاء ابراىي  للاالاة من أكلئك الذةن بياث به ن كدعاء عيسى بن مرة  للاالاة الذةن أرسل د
إليه ن ىذا الدعاء من سيدنا ابراىي  كمن سيدنا عيسى ىو الذم ىٌيج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسل  أف ةقف المقاـ ذاعو فيجأر كةلتجئ إلى اهلل باكيان أف ةرح  أمتون أم أف ةرح  الاالاة من 

 أمتو صلى اهلل عليو كسل .

أةها اإلخوة عندما نجد مثل ىذا الموقف لرسوؿ اهلل الذم أكرمو اهلل عز كجل بون أال ةرار كل 
إنسافو مسل  أف سبيلو إلى اهلل عز كجل كىو عاصو  ث  سبيلو إلى اهلل عز كجل أف ةلجئ إلى 

ماـ أحادةث كثيرة كىذا حدةثه رسولو؟ من منا ال ةرار بهذا السبيل المفتوح السيما عندما ةقف أ
كاحده منهان كما أف رسوؿ اهلل التجئ إلى اهلل ليقبل شفاعتو للاالاة من أمتون فاف مهمتنا نحن 

أفراد أمتو صلى اهلل عليو كسل  أف نلتجئ إلى رسوؿ اهلل الذم جالو اهلل ملجئان لنان أف نلتجئ إلى 
ء إلى ربو أف ةغفر لنان نستفيد من الدعاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  فنستفيد من االلتجا

الضارع إلى ربو أف ةتوب علينان أف ةكوف شفيانا ةـو القيامة عندما ةجال اهلل من رسولو مبلذان لنان 
 أفبل نجال نحن بدكرنا من رسوؿ اهلل المبلذ إلى اهلل سبحانو كعاالى؟!
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اهلل بها رسولو محمدان عليو  كما عجبي من شيء كاجبي ممن ةيارض عن ىذه المكرمة التي أكـر
الالبلة كالسبلـ. ث  ةقوؿهلل دعك من الواسطةن ال حاجة إلى الواسطة ليس بينك كبين اهلل حاجز 

 "كقاؿ ربك  ادعوني استجب لك ".

من الذم ةقوؿ لكهلل إف التجائي إلى رسوؿ اهلل إنما ىو شرؾ مع اهلل عز كجلن التجائي إلى رسوؿ 
أل  ةغرز اهلل عز كجل في قلب رسولو ىذا الحناف لنا أليس ىو الذم اهلل أدبه مع اهلل عز كجل. 

كضع في قلبو ىذا الرحمة بنا أليس كذلك؟ من الذم جال قلبو ةرؽ للاالاة من أمتو حتى ةرفع 
 ةدةو كةقوؿ باكيان الله  أمتي أمتي لماذا؟

بالرحمة كالمغفرة كالتوبة دكف أف ةكـر رسولو بأف ةجالو  البارم عز كجل قادره أف ةتجو إلينا مباشرة ن
ىو الوسيلة إلى ذلكن قادرن كلكن ىا أنت  عركف أف اهلل عز كجل غرز ىذا التحناف الاجيب لنا في 
قلب مالطفاهن مما دعاه إلى ىذا الدعاء الواجف الباكي ث  أرسل إليو ةقوؿهلل ةا محمد سنرضيك 

عندما ةوس  اهلل رسولو سبيبلن  في أمتك كلن نسوئك. من ذا الذم ةجهل ىذا المانى أةها اإلخوة؟
 إلى رحمتو لنا أفما ةنبغي بدكرنا أف نوس  رسوؿ اهلل مبلذان هلل عز كجل كي ةتوب علينا؟

ال ةمكن أةها اإلخوة أف ةجهل ىذا اإلنساف أف ةجهل ىذه الحقيقة إنسافه  من بالمالطفى من 
 باد ما  من باهلل سبحانو كعاالى.

خترعوا اليـو اختراعان جدةدان كعجيبان من مظاىر الكفراف برسوؿ اهلل كإني ألعخيل أف أكلئك الذةن ا
صلى اهلل عليو كسل ن إنما قلدكا في اختراعه  ىؤالء الذةن ةقولوف إف التوسل في رسوؿ اهلل 
شرؾ. قاـ من ةقلدى  فيقوؿهلل إف اعباع سنة رسوؿ اهلل شرؾن كالتوحيد ةقتضي أف نؤمن بوحيو 

ن فاف أشركت مع كحي القر ف كحي سنة فذلك نوعه خطيره من أنواع كاحد أال كىو كحي القر ف
الررؾن قرأنا ىذا الكبلـ ألناس كتبوه من جدةد كأنا كاثع أف ىؤالء الذةن اخترعوا ىذا اللوف من 
الزندقة كالكفرافن إنما نبهه  إلى ذلك أكلئك الذةن ةقولوف إف استنزاؿ الرفاعة من رسوؿ اهلل أك 

 صلى اهلل عليو كسل  شرؾن إذا كاف التوسل برسوؿ اهلل شركان فليكن اعباعنا التوسل برسوؿ اهلل
 لسنتو أةضان شركان.

كالواقع أف اعباعنا لسنة رسولنا إنما جاء بأمرو من اهللهلل "من ةطع الرسوؿ فقد أطاع اهلل" عمامان  
أذف لنا اهلل بل لو ل  كالتوسل ما كاف عوسلنا برسوؿ اهلل إال بأمرو من اهلل سبحانو كعاالىن لو ل  ة
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ةأمرنا بأف نتوسل برسولو لما جال رسولو كسيلة الرحمة إلينان بل ما جالو صاحب الرفاعة الكبرل 
ةـو القيامة. ةـو ةلوذ كما كرد في الالحيحين الناس كله  إلى األنبياء جمياان فيردكنه  الواحد إثر 

  صلى اهلل عليو كسل .ااخر إثر ااخر فبل ةجدكف مبلذان أمامه  إال رسوؿ اهلل

إذان عندما أقوؿ نا  ال مبلذ لي إال رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  ةـو الحرر كبلـه صحي ن بل 
 ىو الكبلـ الذم أنبأني بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  كعندما ةقوؿ البوصيرمهلل

 سواؾ عند حلوؿ الحادث الام        ةا أكـر الخلع ما لي من ألوذ بو

 قاؿ ىذا الكبلـ اناكاسان لما أخبر بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل .إنما 

أةها اإلخوة إف كنت  مؤمنين برسوؿ اهللن فاعلموا أف رأسمالك  لتغذةة ىذا اإلةماف ىو حب رسوؿ 
اهللن كإف كنت  عسألوف عن السبيل إلى حب رسوؿ اهللن فالسبيل إلى ذلك كثيرن لكن من أى  

كعارفوا مدل حبو لك ن كك  التجئ إلى اهلل في سبيل أف ةكوف شافاان لك  غدانن السبلهلل أف عتبينوا 
كانظركا كيف أجاب اهلل عز كجل التجاءاعو المتكررة عندما قاؿ لوهلل "كلسوؼ ةاطيك ربك 

 فترضى".

عرل ما الذم سيطلبو رسوؿ اهلل ةـو القيامةهلل ىل سيطلب كنزان من الماؿ؟ ىل سيطلب مزةدان من 
ي متاو اهلل بها؟ أجمات األمة على أف الذم ةرضي اهلل بو رسولو إنما ىو المغفرة الواساة الرفاة الت
 ألمتو.

ىذا ىو السبيل األكبر لغرس محبة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل  بين جوانحنا. فأما إف كنت من 
أف اهلل أكلئك الذةن أصابه  رشاش ىذا الرركد عن صراط اهلل سبحانو كعاالىن كأبيت أف عال  

جال رسولو كسيلة رحمة لنا فمانى ذلك أنك اجتثثت جذكر حب رسوؿ اهلل من قلبك كأسأؿ اهلل 
 لك الافو كالاافية من ىذا .

 أقوؿ قولي ىذا كأستغفر اهلل الاظي .
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 اٌّؾز٠ٛبد
 ٙ ................................................................................... المحتوٌات فهرس

لِ  بٌن ما المعكوس نشاطنا  ٕٕ ............................................. وآخره رمضان شهرِ  أوَّ

 2ٕ ...................................................... الرجال من ٌعد ال نفسه خواطر ٌتهم لم من

ًّ  العلم بطلبةِ  الفتن ضدَّ  محّصنة   الّشام  ٖٖ ....................................................الّشرع

 3ٖ ............................................................... رمضان شهر فً العاصً خسارة

 ٖٗ .................................................................................. الفطر عٌد خطبة

 2ٗ .......................................................... ربه من جاءه بمصاب ٌتؤذى ال المإمن

 ٔ٘ ............................................................. منه ومخافة هلل حبا   قلبك ٌفٌض كٌف

 ٘٘ ................... [ودورها فرضٌتها] الزكاة ،[وخصوصٌتها وقتها] القدر لٌلة: مهمان مرانأ

 4٘ ............................................................................... رمضان شهر نهاٌة

 ٖٙ .......................................................................... السعٌد الفطر عٌد خطبة

 2ٙ ....................................................... المجتمع من واإلفساد الفساد امتالخ منهج

 2ٕ .............................................. بصٌر خبٌر بعباده وهو ٌشاء، ما بقدر ٌنزل ولكن

 2٘ ..................... الهوٌة عن ضٌاعها بسبب إال العز أوج من وهبطت بالذلة أمة أصٌبت ما

 23 .................................. معصٌة غدت معصٌة ارتكاب استلزمت إذا المبرورة الطاعة

 3ٔ ............................................................... القٌامة ٌوم ظلمات الظلم..  كحسب

 3ٗ ............................ هللا إلى االلتجاء صدق هو المسلمٌن حٌاة فً المادٌة األسباب روح

 33 ...................................................................... لنا ٌستجاب فال ندعو مابالنا

 4ٗ ................................................. اإللهً البٌان ٌستعملها كلمة أعم: الصالح العمل

 43 ......................................................... هامة شروط ٌدٌها بٌن: االستسقاء صالة

 ٕٓٔ ................................ ٌجمعون مما خٌر هو فلٌفرحوا فبذلك وبرحمته هللا بفضل قل

 ٙٓٔ ............................................................. المذموم والفرح... الممدوح الفرح

 ٔٔٔ ............................................................. مبٌن وكتاب نور هللا من جاءكم قد

 ٘ٔٔ ...................................................................... الحب لٌوم....الحب رسالة

 4ٔٔ .................................................... بالدٌن تمسك   إال ملكهم ٌبقً ال..... العرب

 ٖٕٔ ................................................................................. ٌضرعون لعلهم

 2ٕٔ ........................................................................... إٌاي هللا لحب أحبونً
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 ٖٔٔ ............................................................ .وأدواته سبٌله....لإلسالم االنتصار

 ٖ٘ٔ ................................................................................... اإلسالم شجرة

 4ٖٔ ................................................................................... الصالح العمل

 ٖٗٔ ......................................................... واحد؟ بآن ودواء   داء   الحب ٌكون هل

 2ٗٔ ............................................................................. الٌوم المسلمٌن واقع

 ٔ٘ٔ ...................................................... الصف ووحدة اإلسالمٌة الشرٌعة مقاصد

 ٘٘ٔ ................................................................................... والحٌاة الموت

 4٘ٔ ...................................................................... واالنحدار النهضة عوامل

 ٗٙٔ ..................................................................... وجل عز هللا خطاب تعظٌم

 3ٙٔ ......................................................................................... هللا فطرة

 2ٕٔ .................................................................. ذلك وعاقبة لإلنسان هللا تكرٌم

 2ٙٔ ............................................................................... منها والنجاة الفتن

 3ٓٔ ............................................................................. ٌسرا العسر مع فإن

 3ٗٔ ........................................................................... وفسادها األمة صالح

 33ٔ ..................................................................... والباطل الحق بٌن الصراع

 4ٕٔ .................................................................................. الحتٌاطا منطق

 4ٙٔ ..................................................................................... الروح غذاء

 ٕٓٓ ................................................................ المبارك رمضان شهر ٌدي بٌن

 ٕٗٓ ............................................................................... ستشريالم الفساد

 3ٕٓ .............................................................................. أقبل الخٌر باغً ٌا

 ٕٕٔ ........................................................................... االستقامة على الثبات

 ٕٙٔ ............................................................... ذاته مرآة أمام وقف ذيال المسلم

 ٕٙٔ ....................................................................... السعٌد الفطر عٌد خطبة"

 ٕٕٕ ............................................................. العباد حق – االستقامة على الثبات

 2ٕٕ ................................................................................ القذف أنواع شر  

 ٖٕٔ ........................................................................ وغذاإها الطٌبة الشجرة

 ٖٕ٘ ......................................................... الرأسمالً بالنظام تحٌق الموت سكرة

 3ٖٕ .............................................................................. وأهلها الشام مزاٌا

 ٕٔٗ ............................................................ الحج صحة وشروط األولوٌات سلم

وا  ٕٙٗ .................................................................................... هللا إلى َفِفر 

 ٕٔ٘ ..................................... !!ٌثرب؟ إلى بالعودة وننادي فلسطٌن إلى بالعودة ٌنادون
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 3ٕ٘ ................................................... وعالجها تشخٌصها...العصر مشكلة الثنائٌة

 ٕٕٙ ...................................................................................... العٌد خطبة

 ٕٙٙ .................................................................................. إنسانٌة صرخة

 2ٕٓ ................................................................. وعظاتها الهجرة لمعانً التنكر

 2ٕٙ .......................................................................... الدٌنٌة المإسسات دور

 3ٕٔ ...................................................... المنافقٌن حصاد فٌها فإن الفتن تكرهوا ال

 3ٕٙ ............................................................................ قبرها تحفر إسرائٌل

 4ٕٓ ........................................................................ !؟؟ الناجٌة الملة هً من

 4ٕ٘ ................................................... !؟؟ استمراره ضمانة ما.. وفضله هللا عطاء

 44ٕ ................................................................. نهاٌته َحُسَنتْ  بداٌته َحُسَنتْ  َمنْ 

 ٖٖٓ .......................................................... وجل عز هلل العبودٌة بمشاعر التحقق

 2ٖٓ ....................................................................................... بحب حب  

 ٖٔٔ ...................... الحقٌقً االحتفال هو وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول بوصاٌا االنضباط

 ٖ٘ٔ ................................................................ اإلحسان إال اإلحسان جزاء هل

 4ٖٔ ................................. األغر الغابر تارٌخنا فً المسلمٌن وعلماء خلفاإنا كان هكذا

 ٖٕٖ ...................................................... !منها؟ نحن فؤٌن.. العبودٌة العبادة أساس

 3ٕٖ ........................................................................... ....وبٌنهم بٌننا الفرق

 ٕٖٖ ....................................................................... ٌستٌقظ هللا جنود من جند

 ٖٖٙ .............................................................................. القلب قسوة معالجة

 ٖٓٗ ........................................................................... الباسقة اإلسالم شجرة

 ٖٗٗ ...................................... السلٌم المتماسك اإلنسانً المجتمع بناء فً المسجد دور

 2ٖٗ ............................................................................ الصالة على حافظوا

 ٖٓ٘ ........................................................................ القدسٌة الوظٌفة هللا ذكر

 ٖٗ٘ ................................................. المتقٌن إال عدو لبعض بعضهم ٌومئذ   األخالء

 4ٖ٘ ..................................................................................... الموت بوابة

 ٖٖٙ ................................................................... والمعراج اإلسراء ذكرى فً

 2ٖٙ .....................................................................األٌوبً الدٌن صالح البطل

 2ٖٔ .............................................................................. لدٌنه ٌحتاط المسلم

 2ٖ٘ ............................................................ الكتاب أهل أمانً وال بؤمانٌكم لٌس

 24ٖ ............................................................. المجتمع على رمضان شهر حقوق

 3ٖٖ .................................................................... هللا عبد عبدوال هللا مال المال
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 32ٖ ..................................................................... األمر على والثبات اإلنفاق

 4ٖٔ .............................................................. التشرٌعً والنظام التكوٌنً النظام

 4ٖ٘ ...................................................................................... ووعٌد وعد

 44ٖ .................................... واألوزار اآلثام رجس من المغتسل هً الخمس الصلوات

 ٕٓٗ ............................................................. بها وجل عز هللا ٌكرمنا خفٌة نعمة

 ٙٓٗ ....................................................................... االستسقاء صالة مقدمات

 ٓٔٗ ...................................................................... وإحسانه هللا بفضل ُمِطرَنا

 ٗٔٗ ....................................................................... الحل حمفتا هللا إلى التوبة

ً   هللّاُ } نَ  ٌُْخِرُجُهم آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  َولِ لَُماتِ  مِّ ُورِ  إِلَى الظ   2ٔٗ ....................................... { الن 

 ٕٕٗ .......................................................................اإلنسان أٌها شؤنك عجٌب

ة   ِمنُكمْ  َظلَُمواْ  الَِّذٌنَ  ُتِصٌَبنَّ  الَّ  فِْتَنة   َواتَّقُواْ }  3ٕٗ ..............{ اْلِعَقابِ  َشِدٌدُ  هللّاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  َخآصَّ

 ٖٗٗ ............................................................... األمضى سالحنا إلٌمانٌةا هوٌتنا

 4ٖٗ ....................................................... والمرج الهرج فً لنا هللا رسول وصاٌا

 ٕٗٗ ............................ٕ  - والمرج الهرج فً لنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وصاٌا

 ٘ٗٗ ................................................... منه نعانً الذي االبتالء هذا فً النعمة وجه

 4ٗٗ ....................................................................... الحل مفتاح هللا إلى التوبة

 ٖ٘ٗ ........................................................................... بالجهاد الهرج التباس

 3٘ٗ ......................................................... بنا تحدق عندما المصائب من المخرج

 ٖٙٗ ........................... الشام فً الغربة من تعانً وسلم علٌه هللا صلى المصطفى وصاٌا

 2ٙٗ ................................................................................... مقال مقام لكل

 2ٔٗ ............................................................... علٌكم حرام وأموالكم دماءكم إن

 2٘ٗ ................................................................... التكفٌر بدعة نم حذار حذار

 3ٓٗ ...................................................نعمتً علٌكم وأتممت دٌنكم لكم أكملت الٌوم

 34ٗ ........................................................................ وعظات دروس: الهجرة

 4ٖٗ ................................................................................... الدٌنً الوازع

 4ٙٗ ........................................................... بؤٌدٌنا فٌه أنفسنا َحَبْسَنا الذي السجن

 ٓٓ٘ .................................................................................... الموت حقٌقة

 ٗٓ٘ ....................................................................... النعم تدوم والشكر بالحب

 3ٓ٘ .................................................................... هللا رسول وطاعة هللا طاعة

 ٕٔ٘ ............................................................................. ٌتجزأ ال كل   الجهاد

 ٙٔ٘ ................................................................................... النصٌحة آداب
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 4ٔ٘ .................................................................... (هللا رسول فٌكم أن واعلموا

 ٖٕ٘ ............................................................ لعنتم األمر من كثٌر فً ٌطٌعكم لو

 2ٕ٘ ............................................................. وعسرها ٌسرها الشرعٌة التكالٌف

 ٕٖ٘ ..........................................................................بٌنكم الفضل تنسوا وال

 3ٖ٘ ............................................................. والرخاء الشدة فً هللا إلى جاءااللت

 والمنكر وتعالى سبحانه باهلل والجاحد بلقائه والموقن وتعالى سبحانه باهلل المإمن بٌن ما فرق

 ٖٗ٘ ............................................................................................. للقائه

 4ٗ٘ .......................................................................... القرآن وعربٌة عروبة

 ٗ٘٘ .................................................................................. والطلب الدعاء

 4٘٘ ............................................... الدٌنٌة التربٌة مكان األخالق تحل أن ٌمكن هل

 ٘ٙ٘ ..................................... عقولهم العقول ذوي سلب وقدره قضائه إنفاذ هللا أراد إذا

 2ٓ٘ ................................................................................ ودواء داء الحب

غ   َفُربَّ  آٌة ولو عنً بلغوا
 2ٙ٘ ............................................. سمع ممن أوعى له ُمَبلَّ

 3ٔ٘ .................................................................... اختٌار ال اضطرار العبودٌة

 4ٕ٘ ................................................................... رمضان فً للصائمٌن مكٌدة

 42٘ .............................................................. والزكاة اإلنفاق وسٌاسة القدر لٌلة

 ٕٓٙ ...................................... أنزور وصف كما لما هللا رسول وصفهم كما الشام أهل

 ٙٓٙ ................................................... تكلٌفا   تكون أن قبل ٌفتشر اإللهٌة الوصاٌا

 ٔٔٙ .......................................... األمة لوحدة الجاذب المحور هو هللا بحبل االعتصام

 ٙٔٙ ................................ هللا قبؤخال نتخلق ال فلماذا وجل عز هللا بستر مستورون كلنا

 ٕٔٙ ........................................................ الشقاء صورة مقابل فً السعادة صورة

 ٕٙٙ ............................................................. هللا بوجود تنطق التً الكبرى اآلٌة

 ٖٔٙ .................................................................. وعالجه سببه والمرج؛ الهرج

 ٖ٘ٙ .................................................... وجل عز هلل عبودٌته اإلنسان ٌمارس كٌف

 ٘ٗٙ .............................................................. والزكاة اإلنفاق وسٌاسة القدر لٌلة

 ٔ٘ٙ .......................................... األمة لوحدة الجاذب المحور هو هللا بحبل االعتصام

 2٘ٙ ................................ هللا بؤخالق نتخلق ال فلماذا وجل عز هللا بستر مستورون كلنا

 2ٙٙ ................................................................................ االستجابة شرائط

 2ٕٙ ...................................... المباركة األرض هذه بركة تلوث أن ٌد ألي ٌمكن كٌف

 2ٙٙ .................... منا به أولى الغرب المعاصٌلكان بكثرة القحط كان لو: قولةم على جوابا  

 3ٔٙ ............ والعلوم المعارف فً العربٌة المجتمعات وتخلف الغربٌة المجتمعات تفوق سبب
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 4ٔٙ ............................ والسعادة الخٌر معانً كل إلى الوصول مفتاح هً الدٌنٌة التربٌة

 4ٙٙ .............................................................. المسلم حٌاة فً الموت ذكر أهمٌة

ِ  إِلَى َوُتوُبوا َها ٌعا  َجمِ  هللاَّ  ٌ  2ٓٔ ............................................ ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  اْلُمْإِمُنونَ  أَ

 2ٓٙ ................................................ تعالى هللا كتاب وتعهد رمضان مع االصطالح

 2ٔٔ ............................................................... علٌكم حرام وأموالكم دماءكم إن

 2ٔ٘ ....................................................... إخمادها وعوامل تغذٌتها سبل: هللا فطرة

 2ٔ4 ................................................ الشام فً الحوار أطٌاف من طٌفا   لٌس اإلسالم

 2ٕٖ ........................................................... رمضان فً هللا شعائر على حافظوا

 2ٕ2 ............................................................ المبارك رمضان شهر نستقبل بماذا

 2ٖٙ ........................................................... طنةوالبا الظاهرة هللا نعم مع التعامل

 2ٗٔ .................................................................. الناجزة والهدٌة المخبؤة الهدٌة

 2ٗٙ ...................................................................... (السعٌد الفطر عٌد خطبة)

 2٘ٓ ................................................... هذه الشام لكنانته وتعالى سبحانه هللا ضمانة

 2٘٘ .................................................... وقادتها لألمة ضرورة الذات نقد فً ساعة

ًَ  إِنَّ } ـ ٌِّ َتَولَّى َوُهوَ  اْلِكَتابَ  لَ َنزَّ  الَِّذي هللّاُ  َولِ الِِحٌنَ  ٌَ  2٘4 ....................................... {الصَّ

 2ٖٙ .............................................................................. الشام ألهل نصٌحة

ْرَحم ال َمنْ   2ٙ3 ............................................................................ ٌُْرَحم ال ٌَ

 222 ............................................................. ودواء داء اإلنسان، حٌاة فً الحب

 23ٖ ................................................... منها والعاصم لإلنسان الشٌطان عداوة سبب

 234 ........................................... األمة مشكالت حل فً وأثره رورالمب الحج صفات

 24ٗ .......................... واإلفساد بالفساد منها بقً وما األٌام هذه أضاع من على واحسرتاه

 244 ........................................................................ الحج شرعة من الحكمة

 3ٖٓ ...................................................................... الهوى اتباع ظاهرة عالج

ْقَوى اْلبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنواْ }  3ٓ3 .................................................................. {َوالتَّ

 3ٖٔ ................................................................... وتعالى سبحانه هلل اإلخالص

 3ٔ4 ............................................................ بٌنهما ما وعالقة والسٌاسة اإلسالم

 3ٕٗ .................................................. الطائفً التصنٌف من اإلسالمً الدٌن موقف

 3ٖٓ ............................................................... واحد عدونا...  فلسطٌن تنسوا ال

ْلبُِسواْ  َولَمْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ ) ْهَتُدونَ  َوُهم األَْمنُ  لَُهمُ  أُْولَـئِكَ  ِبُظْلم   إٌَِماَنُهم ٌَ  3ٖٙ ......................... (م 

 3ٗٔ ............................................................................. الحرٌة إلى الطرٌق

ا}  َها ٌَ  ٌ قُواْ  آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  أَ اِدِقٌنَ  َمعَ  َوُكوُنواْ  هللّاَ  اتَّ  3ٗٙ .......................................... { الصَّ



  

 ~2177 ~ 
 

ٌَّايَ  ِبَعْهِدُكمْ  أُوفِ  ِبَعْهِدي َوأَْوفُواْ }  3٘ٔ ................................................. {َفاْرَهُبونِ  َوإِ

 3٘ٙ ............................................ منهما اإلسالم وموقف مصدرهما والغلو، التطرف

 3ٕٙ ............................................................. عباده مع تعاملنا فً هللا أّدبنا هكذا

 3ٙ2 ..................................................................................... الحب منطق

 32ٕ ..................................................... هللا إلى والتضرع الدعاء األمضى سالحنا

نُصَرنَّ  ٌَ ُ  َولَ نُصُرهُ  َمن هللاَّ ٌَ ....................................................................... 322 

قُواْ  َوالَ  َجِمٌعا   هللّاِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ )  33ٕ .......................................................(َتَفرَّ

 332 ............................................. اإلسالمٌة مجتمعاتنا فً غرٌب عنوان..  التعاون

 34ٔ ............................................. لهم منحة لٌجعلوها الفقراء محنة ٌوظفون من إلى

 34٘ ...................................................... التامة العدالة إقامة اإلسالم شرائع محور

 4ٓٓ ................................................. (الدعاة منهم وخاصة) هللا فً أخ لكل نصٌحة

 4ٓٙ ............................................ حضارتنا ةنهض أمام العوائق أبرز بالدنٌا االفتتان

 4ٕٔ ..................................... اإلفساد ال اإلصالح تستوجب األرض فً اإلنسان خالفة

 4ٔ3 ................................................................ هلل عبودٌته اإلنسان حرٌة َمعٌن

 4ٕٕ ................................ فٌه والصالة األقصى المسجد إلى بالتوجه ٌوصٌنا هللا رسول

 4ٕ2 ................................................................. الٌوم ننشده الذي هو اإلخالص

 4ٖٕ ...................................................... العكس ولٌس لإلسالم خادمة راطٌتنادٌمق

 4ٖٙ ........................................................... الدٌن لجام لوال حٌوان أعتى اإلنسان

 4ٗٔ ................................................................... رجب شهر ٌدي بٌن نصٌحة

 4ٗٙ .................................................................... هللا إلى الرجوع الحل مفتاح

 4٘ٔ ................................................................... كبرى أهمٌة ذات ثالث نقاط

 4٘٘ ................................................................................... قرآنٌة لطائف

 4ٙٓ .............................................. المسلمٌن من كثٌر على المسٌطر المزاج مشكلة

وا) ِ  إِلَى َفِفر   4ٙ٘ .................................................................................. (هللاَّ

 4ٙ4 ..................................................................... التطرف تولد دٌنال محاربة

 42ٗ ...................................................................................... القلب قسوة

ٌِّرُ  الَ  هللّاَ  إِنَّ  ٌُِّرواْ  َحتَّى بَِقْوم   َما ٌَُغ  43ٔ ................................................ بِؤَْنفُِسِهمْ  َما ٌَُغ

 43ٙ ....................................................................... رمضان ٌدي بٌن نصٌحة

 44ٔ ............................................................ هللا إلى وااللتجاء التوبة إلى حاجتنا

 442 ......................................................................... لتوابونا الخطائٌن خٌر

 ٕٓٓٔ ........................................................................ الموت ضجعة فلنتذكر
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 ٙٓٓٔ ............................................................ صاحبها تنفع ال عبودٌة بال عبادة

 ٔٔٓٔ ......................................................................... وسٌلة ال غاٌة الدعاء

 ٘ٔٓٔ ............................................................................ منحة محنة كل فً

 4ٔٓٔ ............................................................. النقٌض منها ٌمارس إلهٌة أوامر

 ٕٗٓٔ ............................................................. ... غابت إذا المحنة تعود ال لكً

 4ٕٓٔ ....................................................... (ِبؤَْفَواِهِهمْ  هللّاِ  ُنورَ  ٌُْطِفُإواْ  أَن ٌُِرٌُدونَ )

 ٖٗٓٔ .............................. والعمران الحٌاة على ثورة ال والقلوب للعقول طابخ اإلسالم

 4ٖٓٔ .................................................. هللا حكمة فً ارتابوا لما هللا سنة عرفوا لو

 ٘ٗٓٔ ............................................ الالدٌنٌة لىع ٌصر ومن بالخالفة ٌخدع من بٌن

 ٔ٘ٓٔ ............................. التارٌخ ٌلعنهم ممن تكونوا وال التارٌخ لهم سٌشهد ممن كونوا

 2٘ٓٔ .......................................... ؟ العلمانٌة أم اإلسالم المعتقد لحرٌة الضامن أٌهما

 ٔٙٓٔ ............................................... الٌوم المنسٌة القرآنٌة القٌمة تلك..  اإلخالص

 2ٙٓٔ .............................. خصومه عند التكفٌري واإلسالم القرآن فً التبشٌري اإلسالم

 2ٖٓٔ ............................................................ الحج من للمحرومٌن موجه عزاء  

 24ٓٔ ................................................... النفاق دٌمقراطٌة مع ال هللا عدالة مع نحن

 3٘ٓٔ ..................................................... اإلسالم لتشوٌه المستؤَجر الطابور صةق

 4ٔٓٔ ................................................. أمرٌكا تهوى كما ال القرآن أمر كما إسالمنا

 42ٓٔ ................................................... السٌاسة بٌد أداة إلى اإلسالم ٌتحول عندما

 ٖٓٔٔ ................................................... إسالمٌا   والقناع سٌاسٌا   الحكم ٌكون عندما

 4ٓٔٔ ...................... للذات العصبٌة فً المبالغة أم هللا رسول حب فً المبالغة أسوأ أٌهما

 ٗٔٔٔ .......................................... ذلك ٌبغضهم من عباده وفً عباده بتوبة هللا ٌفرح

 3ٔٔٔ ............................................... الجهاد بحبال اإلسالم خنق على ٌصّرون إنهم

 ٕٕٔٔ ...................................المسلحٌن إلى هللا رسالة هً تلك..  كافة السلم فً ادخلوا

 2ٕٔٔ ........................................................... الفرج واستنزال للتوبة ملّحة دعوة

 ٖٖٔٔ ........................................................... الحب فً ودواءنا لحبا من بالإنا

 4ٖٔٔ ...................... أعداءه إلى بالبٌعة وامتدت هللا رسول عن انفضت التً األٌدي مؤساة

 ٘ٗٔٔ ................................... المسلمٌن دٌار لىإ العدو منه ٌدخل الذي الباب هً الفتنة

 4ٗٔٔ ...................................... وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عنها تحدث التً الفتن

 ٗ٘ٔٔ ......................................................................... والفتن المسلمٌن واقع

 4٘ٔٔ ............................... األزمة لهذه والحل المحكومٌن و الحكام وخطؤ الحالً واقعنا

 ٗٙٔٔ .............................. وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول على بالصالة مشكالتنا عالج
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 2ٓٔٔ ............................................................. حرف على هللا نعبد أن باهلل نعوذ

 2ٗٔٔ ................................................ نعمة؟ ٌكون ومتى مصٌبة الموت ٌكون متى

 24ٔٔ ............................................... األٌام هذه مثل ًف اتباعه علً ٌجب الذي من

 3ٖٔٔ ........................ عنها الطرف والمعراج اإلسراء بذكرى المحتفلون ٌغض مشكالت

 33ٔٔ ........................................................... خطٌر بالء..  بالدٌن المقنع الهوى

 4ٕٔٔ ........................................................ والدٌن بالعلم تتربص آّفة..  العصبٌة

 42ٔٔ ............................................................. هللا إلى الفقراءُ  أنتم الناس أٌها ٌا

م ٌَ  ٕٕٓٔ ........................................... المزٌفة الغرب قٌم عن تغنٌنا دٌننا فً عظٌمة ِق

 2ٕٓٔ ..................................................... الشٌطان كٌد من للشباب العاصم الحرز

 ٕٔٔٔ ........................................................... رمضان شهر فً العاصً خسارة

 ٕٙٔٔ ...................................................... ربه من جاءه بمصاب ٌتؤذى ال المإمن

 ٕٕٓٔ ..................................... وتعالى سبحانه هللا إلى والمدعوون الدعاة ٌفتقدها آداب

 ٕٕ٘ٔ ......................................................... رعٌته عن مسإول وكلكم راع كلكم

 ٖٕٔٔ ........................................................ غثاء وأنتم األمم علٌكم تتداعى عندما

 ٖٕ٘ٔ ................................................ العشر هذا فً اعاتهمط هللا ٌقبل الذٌن هم من

 ٕٓٗٔ ............................................................... عرفة ٌوم فرصة النتهاز دعوة

 ٖٕٗٔ ........................................ منها هللا حذر التً المصائب أخطر والّشقاق الّتنازع

 4ٕٗٔ ...................................................................... الهجرة عبر من عبرتان

 ٕٗ٘ٔ .................................................... المسلمٌن حٌاة فً الهجري التارٌخ أهمٌة

 4ٕ٘ٔ .......................................................... واالستغفار وبةالت مالزمة ضرورة

 ٖٕٙٔ ............................................. العبادات كثرة ال العباد حقوق..  الحساب معٌار

 2ٕٙٔ ................................................. وٌإلفون؟ ٌؤلفون الذٌن هم ومن..  الوسطٌة

 2ٕٕٔ ............................................ ٌتنبهوا فلم تؤدٌبا   االبتالءات هللا من جاءتهم أناس

 2ٕٙٔ ....................................................... هللا تشكر فال القلوب تقسو أن المصٌبةَ 

 3ٕٓٔ ....................................................................... الناس غفلة من عجبا   ٌا

 3ٕٗٔ .................................................... هللاِ  رسولِ  حبِّ  رٌاحُ  تهب   ربٌع شهرِ  فً

 34ٕٔ .............................................................. المولد ذكرى فً المسلمٌن واقع

 4ٕٗٔ ........................... [منها الوقاٌة وسبل..  أسبابها] الساعة قٌام ٌدي بٌن خطٌرة فتن

 44ٕٔ ................................................................. الموت من العبد ٌتشائم عندما

 ٖٖٓٔ ................................................... االستسقاء صالة إلى نهرع أن ٌنبغً لهذا

 3ٖٓٔ .......................................................................... الناس؟ أغنى هو من
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 ٖٓٔٔ ............................................................................. الّدنٌا الحٌاة حقٌقة

 ٖٗٔٔ ................................................... الٌوم مسلمو ٌعرفه ال حال..  النفس اتهام

 3ٖٔٔ ................................................................ هللا محبة إلى للوصول السبٌل

 ٖٕٖٔ ....................................................... اإلسالم ضد شعارات حرب من حذار

 3ٕٖٔ ....................................................... فٌه روح ال جسدا   اإلسالم ٌكون عندما

 ٖٖٖٔ .................................................................. باهلل إال صبرك وما واصبر

 3ٖٖٔ ......................................... بها هللا متعك التً حقوقك من أولى..  فتنة باب سد

 ٕٖٗٔ ................................................................... الطاعات روح.. اإلخالص

 ٖٙٗٔ .......................................... بها نفسه ٌصبغ زاوٌة اإلسالم من ٌنتقً لمن عجبا  

 ٖٔ٘ٔ ............................................ شراركم علٌكم هللا لٌسلطن أو المنكر عن لَتْنَهونّ 

 ٖٙ٘ٔ .......................................................... هللا عند من والنصر..  هللا من القوة

 ٖٓٙٔ ........................................................... الٌوم واقعنا عن ٌتحدث هللا رسول

 ٖ٘ٙٔ ................................................. إلٌه وصلنا فٌما ودورها..  الدنٌا الحٌاة فتنة

 2ٖٓٔ ................................ عقبات تعترٌها مسإولٌات وإنما.. طقوس دٌن لٌس اإلسالم

 2ٖٗٔ .................................. حاقد قلب صاحب تشمل ال شعبان من النصف لٌلة فضٌلة

 24ٖٔ ....................................................... الٌوم مصٌبتا عن متحدثا   الشهٌد اإلمام

 3ٖٖٔ ................................................... الشدائد زمن فً هللا رحمة عن ٌبحث لمن

 33ٖٔ .......................................... وفقر ضعف إلى وغناهم المسلمٌن قوة أحال الذي

 4ٖٖٔ ........................................................ الفطر زكاة وأحكام تعود ال قد فرصة

 43ٖٔ ............................................. به فرط من وحال رمضان شهر اغتنم من حال

 ٕٓٗٔ ........................ لمواجهتها المثلى والطرٌقة..  الفتن هذه من المستهدف( جدا   هامة)

 2ٓٗٔ .............................................. تام تالزم: بالناس والرحمة هللا إلى الدعوة بٌن

 ٖٔٗٔ ....................................................... للمستكبرٌن تحذٌر رسالة..  الماء شح

 3ٔٗٔ ........................................ الناس منها ٌتؤفف التً واآلالم المصائب من الحكمة

 ٕٕٗٔ .......................................... عٌنٌه نصب فقره هللا علج..  همه الدنٌا كانت من

 3ٕٗٔ ............................................................ العام هذا الحج من الممنوعٌن إلى

 ٕٖٗٔ ..................................................................... المٌزان فً الٌوم خوارج

 ٖٙٗٔ ........................................ والخالف الشقاق من مزٌد لتحقٌق الحج ٌُستغل هكذا

ٌّعوها ال..  فرصة  المباركة  األٌام  هذه  ٔٗٗٔ ................................................ ُتض

 ٘ٗٗٔ ............................................................................. عرفة ٌومُ  هو هذا

 ٓ٘ٗٔ ....................................................... الدعاة وخاصة..  النفوس تزكٌة أهمٌة
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 ٙ٘ٗٔ .................................... بالمٌالدي واستبداله..  الهجري التارٌخ ضٌاع مدلوالت

 ٔٙٗٔ .................................................................... عاشوراء؟ ٌوم فضٌلة سر

 ٙٙٗٔ ............................................... التخلف من التخلص إلى سبٌلنا الدٌنً الوازع

 2ٕٗٔ ......................................................غافلون عنه لكننا..  ونعمة اءدو الموت

 23ٗٔ ......................................... المسلمٌن شمل لتمزٌق أداة   الوهابٌة اسُتعملت هكذا

 3ٗٗٔ ............................................................ هللا عباد مع األدب ٌورث هللا ذكر

 34ٗٔ ................................................................... خطٌئة كل رأس الدنٌا حب

 4ٗٗٔ .............................................................. اإلسالم فً والشكر الصبر قٌمة

 44ٗٔ ..................................... اإلسالمً المجتمع على وأثرهما..  وباطنه ماإلث ظاهر

 ٙٓ٘ٔ .................................................. هللا لسخط سببا   باألنبٌاء الفرح ٌكون عندما

 ٔٔ٘ٔ .................................................... بالمولد االحتفال لمشروعٌة فقهً تؤصٌل

 2ٔ٘ٔ ........................................................... المإمنٌن؟ عباده هللا ٌنصر ال لماذا

 ٔٗ٘ٔ ........................................................................ !!ومإلم مبشِّر..  واقع  

 23٘ٔ ....................................................................... ) قلوبهم للقاسٌة فوٌل( 

 3ٗ٘ٔ .................................... الناشئة استهداف عبر باألمة التربص تجاه األهل واجب

 34٘ٔ ................................................ قلّة أو بكثرة   ال الّصدقِ  وعدمِ  بالصدق العبرة

 ٔٓٙٔ ........................................ عاما   ٕ٘ قبل الشهٌد اإلمام إلٌها نبه نبوٌة تحذٌرات

 3ٓٙٔ ................................................ اإلسالمً العالم مشكالتُ  على القضاء سبٌل

 ٕٔٙٔ .................................... الصٌفٌة العطلة فً وبناتهم أبناءهم تجاه اآلباء مسإولٌة

 ٕ٘ٙٔ ....................................................... شعبان شهر الغتنام منها بد ال شروط

 4ٕٙٔ ..................................................... وعالج أسباب..  وتشرذمها األمة تفرق

 ٖ٘ٙٔ ........................................ دمشق أسواق من اللٌلٌٌن العلم طالب اختفاء مصٌبة

 4ٖٙٔ ....................................................... األمة إلٌه تفتقر الذي الُحب   إلى السبٌل

 ٙٗٙٔ ......................................................... (الخٌرٌة الجمعٌات) من كثٌر مشكلة

 ٕ٘ٙٔ ................................................................ آتاكم الذي هللا مال من وآتوهم

 3٘ٙٔ ................................................ .." هللا ذكر إال فٌها ما ملعون   ملعونة   الدنٌا"

 ٖٙٙٔ ................................................ مكة فتح إلى الصحابة منها دخل التً البوابة

 4ٙٙٔ ............................................................ (الفتن مواجهة فً نبوٌة منهجٌة)

 2٘ٙٔ ........................................................ الكثٌرون عنه ذهل الذي المحنة دواء

 3ٕٙٔ .................................................. وجل عز هللا ذكر عن اإلعراض نتائج من

 34ٙٔ ...................................................................................الكبرى اآلفة
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 4ٗٙٔ .................................................. فاحذروه أنفسكم فً ما ٌعلمُ  هللا أن واعلموا

 43ٙٔ ........................................................ غثاء إلى المسلمون تحول السبب لهذا

 2ٓٗٔ ............................................ اإلٌمان صدق على دلٌل اإلسالم دار إلى الهجرة

 2ٓ4ٔ ................................... والفخار االعتزاز على تبعث الهجرة كانت األسباب لهذه

 2ٔ٘ٔ .............................................. بناء إلى الهدم أحٌل أن بل بالبكاء، الدواء لٌس

 2ٕٔٔ ............................................... اإلسالم محاربة فً الغرب سالح..  االقتصاد

 2ٕٙٔ ........................................................................... هالك سبب أم نعمة

 2ٖٔٔ ............................................................... صالِحٌها الّشامِ  منافقو ٌغلبَ  لن

 2ٖ2ٔ ...................................................................... وأثره حقٌقته...  التكبٌر

 2ٖٗٔ ............... تشاء التً بالطرٌقة وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول وحنٌنك حبك عن عّبر

ً   هللّاُ } نَ  ٌُْخِرُجُهم آَمُنواْ  الَِّذٌنَ  َولِ لَُماتِ  مِّ ُورِ  ىإِلَ  الظ   2ٗ3ٔ ..................................... { الن 

 2٘ٙٔ .....................................................................اإلنسان أٌها شؤنك عجٌب

ة   ِمنُكمْ  َظلَُمواْ  الَِّذٌنَ  ُتِصٌَبنَّ  الَّ  فِْتَنة   َواتَّقُواْ }  2ٙٔٔ ............{ اْلِعَقابِ  َشِدٌدُ  هللّاَ  أَنَّ  ُمواْ َواْعلَ  َخآصَّ

 2ٙٙٔ ............................................................. األمضى سالحنا اإلٌمانٌة هوٌتنا

 22ٓٔ ............................... المرجو الهرج فً لنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وصاٌا

 22ٖٔ ........................ - ٕ - والمرج الهرج فً لنا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وصاٌا

 22ٙٔ ................................................. منه نعانً الذي االبتالء هذا فً النعمة وجه

 23ٓٔ ....................................................... بنا تحدق عندما المصائب من المخرج

 23٘ٔ ......................... الشام فً الغربة من تعانً وسلم علٌه هللا صلى المصطفى وصاٌا

 234ٔ ................................................................................ مقال مقام لكل     

 24ٖٔ ............................................... خجال   للمولد المتنكرٌن تذٌب أن ٌنبغً حقائق

 244ٔ .................................................. حٌاتنا فً لدالمو بعٌد احتفالنا ثمرة هً أٌن

 3ٓ٘ٔ ........................... األدواء من استشرى ما ضد والتحّصن السماء الستمطار السبٌل

 3ٔٔٔ ................................... والمنغصات بالغصص الدنٌا وتعالى سبحانه هللا مأل لهذا

 3ٔ2ٔ ....................................................... الٌوم وخلف الصالح السلف بٌن الفرق

 3ٕٕٔ ................................................. الٌوم المسلمٌن تواجه التً التحدٌات هً ما

 3ٕ3ٔ ...................................................................... ٌقهر ال الحقٌقً اإلسالم

 3ٖٗٔ .................................................. الناس من كثٌر فٌه انحط الذي واللإم إٌاكم

 3ٗٓٔ ........................................................................ (أكفره ما اإلنسان قتل

 3ٗٙٔ ..................................................... ُمْشِرُكونَ  َوُهمْ  إاِل ِباهللَِّ  أَْكَثُرُهمْ  ٌُْإِمنُ  َوَما

 3ٕ٘ٔ ............................................. إرهابا   الحق استعادة سبٌل فً الجهاد سمً لهذا
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 3ٙٗٔ ....................................................... الخبث فٌهم كثر إذا عباده فً هللا سنن

 32ٔٔ ........................................ الجماعً والذكر المكتوبة الصلوات بعد الدعاء حكم

 322ٔ ............................................................. اإلسالمٌة المجتمعات فساد سبب

 33ٔٔ ................................. األرض فً علوا   ٌرٌدون ال للذٌن نجعلها اآلخرة الدار تلك

 332ٔ ............................................ وتعالى سبحانه هللا فاعلٌة المسلمون ٌنسى عندما

 34ٖٔ .......................................................... األمة بها أُصٌبت التً المهانة سبب

 344ٔ ................................ ... والمعراج اإلسراء بذكرى باحتفالهم المسلمون صدق لو

 4ٓٗٔ ................................. وأزمات محن من به نتقلب ما ظل فً شعبان شهر نفحات

 4ٓ4ٔ ....................................... ٌفتنون ال وهم آمنا ٌقولوا أن ٌتركوا أن الناس أحسب

 4ٔٗٔ ................................................................. خفً شركا   الحب ٌغدو عندما

 4ٕ4ٔ ....................................................... هللا بذكر المستهترون؛ المفردون سبق

 4ٖ٘ٔ .................................................. قلوبنا فً رمضان شهر غراس ستثمر هل

 4ٗٔٔ .............................................هللا إلى العبد به ٌتقرب ما أجل  ..  الخواطر جبر

 4ٗ2ٔ .................................................... اإلسالمً الفكر ٌسمى بما ُتؤخذوا ال حتى

 4ٕ٘ٔ ............................................................... وحلول حقائق..  مشكالتنا هذه

 4٘2ٔ ........................................................... الراشدة القدوة باتباع األمة صالح

 4ٙٗٔ ........................................ عباده من للموفقٌن هللا ٌمنحه رفش..  الدٌن حراسة

 4ٙ3ٔ ........................................................... الرٌح مهب فً العروبة غدت لهذا

 42٘ٔ ............................................................... الدجاجلة َشَرك فً تقع ال حتى

 43ٓٔ ........................................................... الرٌح مهب فً العروبة غدت لهذا

 432ٔ ............................................................... الدجاجلة َشَرك فً تقع ال حتى

 44ٕٔ ................................................... والمرٌدٌن لمرشدٌنا إلى تعالى هللا رسالة

 443ٔ ............................................... حتمٌة ضرورة العشر هذا فً هللا إلى لرجوع

 ٖٕٓٓ ....................................... ..! المنغصات من وطّهرها مبهجات الدنٌا هللا مأل لو

 3ٕٓٓ ................................. الشهوات قوانص من ٌتخوفون اللذٌن والفتٌات الشباب إلى

ٌُعرضون ذاته به هللا ألزم بما المسلمون ٌهتم عندما  ٖٕٔٓ ....................... به ألزمهم عما و

 ٕٕٓٓ .............................................. !واستشهاد؟ جهاد أم وفتن هرج..  الٌوم واقعنا

 ٕٕٙٓ ............................................................ المسلمٌن كل على الواجب الجهاد

 ٖٕٔٓ ...................................................................... وعالج أسباب...  الكآبة

 ٖٕٙٓ ................................................................... هو إال ربك جنود ٌعلم وما

 ٕٔٗٓ .................................................................. والسبب؟..  تقلصت مٌاهكم
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 2ٕٗٓ ............................................... (وإدبارا   إقباال   الدٌن لهذا إن: )للٌائسٌن تذكٌر

 ٕٕ٘ٓ ............................................. جاهل متصدر لكل مباحا   كأل   اإلسالم غدا لماذا

 3ٕ٘ٓ ............................................................ بدعة؟ المولد بذكرى االحتفال هل

 ٖٕٙٓ ......................................... لماذا؟.. لإلٌدز بٌوم االحتفال السخافات أسخف من
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 ـىكذا فىلنىدعي إلى اإلسبلى كفي الختاـ .......  
* نػػػػػدعو إليػػػػػو باػػػػػد أف نتحلػػػػػى بػػػػػو عقيػػػػػدةن كخلقػػػػػانن كسػػػػػلوكانن كال ننسػػػػػى أف نغػػػػػذم أفئػػػػػدعنا       

 خبلؿ ذلكن بأسباب الرغبة في ثواب اهلل كالرىبة من عقابون كالمراقبة الدائمة لو.
 

*نػػػػػػدعو إليػػػػػػو مػػػػػػن منطلػػػػػػع الرػػػػػػفقة علػػػػػػى عبػػػػػػاد اهلل جمياػػػػػػانن كػػػػػػي ال ةقاػػػػػػوا غػػػػػػدان فػػػػػػي  الـ        
دامػػػػة التػػػػي ال عغنػػػػيه  شػػػػيئان. فػػػػاف رب الاػػػػالمين جػػػػل جبللػػػػو مػػػػا دعػػػػا عبػػػػاده إلػػػػى كاكةػػػػة مػػػػن الن

دةنػػػػو ىػػػػذان إال رحمػػػػة بهػػػػ  كحبػػػػان إلسػػػػاادى ن فػػػػأكلى بػػػػك كأنػػػػت جنػػػػدم عػػػػدعو النػػػػاس بدعوعػػػػون 
 أال عدفاك إلى ذلك إال الرحمة كالرفقة كالغيرة عليه .

 
سػػػػبلـن كنػػػػدعو النفػػػػوس عػػػػن *نػػػػدعو الاقػػػػوؿ عػػػػن طرةػػػػع الحجػػػػة كالبرىػػػػاف إلػػػػى اليقػػػػين باقائػػػػد اإل

طرةػػػػع منهػػػػاج التزكيػػػػة النفسػػػػية إلػػػػى االلتػػػػزاـ بسػػػػلوؾ اإلسػػػػبلـن كلػػػػن نػػػػنج  فػػػػي ذلػػػػك إال باػػػػد أف 
 نبدأ فنزكي نحن نفوسنا من أكضارىا كأمراضها جهد استطاعتنا.

* نركػػػػل مػػػػن طرةػػػػع مػػػػا بيننػػػػا كبػػػػين ااخػػػػرةن كػػػػل عالػػػػبياعنا كأنانياعنػػػػا كرغباعنػػػػا فػػػػي االنتالػػػػار       
تػػػػى عتػػػػاح الفرصػػػػة لهػػػػ  أةضػػػػان أف ةفالػػػػوا مثػػػػل ذلػػػػك فينحػػػػوا عالػػػػبياعه  كأنػػػػانيته  عػػػػن للػػػػذاتن ح

 الطرةع حتى عنفذ إليه  كلمة الال  كالحع صافية سائغة.
 

* ال عخلػػػػػػػػ  بأعمػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػدعوة شػػػػػػػػوائب الماوقػػػػػػػػاتن كزكائػػػػػػػػد الرػػػػػػػػهوات كاألىػػػػػػػػواءن كال       
منػػػػػون كال عاػػػػػود إلػػػػػيه  إال  نرػػػػػغل بػػػػػاؿ الناشػػػػػئة بهػػػػػان فانهػػػػػا ال عػػػػػوقاه  إال فػػػػػي رىػػػػػع ال جػػػػػدكل

 بببلبل فكرةة عورث الفتنة كال عحقع الخير.
 

* سػػػػػبلح الػػػػػداعي إلػػػػػى اهلل أكالنهلل الالػػػػػ  بكتػػػػػاب اهلل كسػػػػػنة رسػػػػػولو كمػػػػػا أجمػػػػػع عليػػػػػو سػػػػػلف       
ىػػػػػذه األمػػػػػة. ثانيػػػػػانهلل الااطفػػػػػة اإلسػػػػػبلمية التػػػػػي غػػػػػذةت بػػػػػالال  كارعبطػػػػػت بحػػػػػدكده. فمػػػػػن حمػػػػػل 

عاطفتػػػػػو كحػػػػػدىا ال ةسػػػػػل  مػػػػػن الوقػػػػػوع فػػػػػي غواةػػػػػة أك إغػػػػػواء. لػػػػػواء الػػػػػدعوة إلػػػػػى اهلل بػػػػػدفع مػػػػػن 
كمػػػػػن حمػػػػػل لواءىػػػػػا بػػػػػدافع مػػػػػن علمػػػػػو المجػػػػػردن ال ةاػػػػػدك أف ةكػػػػػوف مفتيػػػػػان ةضػػػػػع أمػػػػػاـ النػػػػػاس 

 قائمة أحكاـ الحبلؿ كالحراـ. كعالي  األحكاـن ةختلف عن الدعوة إلى اإلسبلـ.
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ػػػػػا  عػػػػػز كجػػػػػلهلل * شػػػػػاار الابػػػػػد الػػػػػذم أخلػػػػػه فػػػػػي الػػػػػدعوة إلػػػػػى اهللن ىػػػػػو قولػػػػػو        ٍر ًإن مى فىػػػػػذىكٍّ

فهػػػػػو ةػػػػػؤدم باملػػػػػو كظيفػػػػػة كلفػػػػػو اهلل بهػػػػػا. أمػػػػػا ىداةػػػػػة  أىنٍػػػػػتى ميػػػػػذىكٍّره * لىٍسػػػػػتى عىلىػػػػػٍيًهٍ  ًبميالىػػػػػٍيًطرو 
 الناس كاستجابته  لو فريء مناطو اإلرادة الربانية التي ةت  على أساسها عدبير األمور.

 
كعضػػػػػػرع كبكػػػػػػاءن ككثيػػػػػػر اسػػػػػػتغفار فػػػػػػي *سػػػػػػبلح القػػػػػػائ  بػػػػػػدعوة اهللن كثيػػػػػػر ذكػػػػػػر كدعػػػػػػاءن       

 األسحارن كعبلكة للقر ف. كحراسة دائمة للقلب أال عسيطر عليو األىواء.
 ككل التدابير األخرلن على أىميتهان إنما ةأعي كراء ذلك.      

 


